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សមាសភាពមានចៅកេម និងមេធាវីលេបីៗចំនួន៦០នាក់មកពីគេប់តំបន់ទាំងអស់នេពិភពលោក 
គណៈកម្មការអ្នកចេបាប់អន្តរជាតិ (ICJ) លើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុសេសតាមរយៈនីតិរដ្ឋ ដោយ បេើ
បេេស់ជំនាញចេបាប់តេមួយគត់ដើមេបីអភិវឌេឍ និងពងេឹងបេព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាតិ និងអន្តរជាតិ ។ 

បង្កើតឡើងក្នុង ឆ្នេំ១៩៥២ ហើយធ្វើការយ៉េងសកម្មនៅលើទ្វីបចំនួន៥ ICJ មានគោលបំណង 
ធានាការអភិវឌេឍរីកចមេើន និងការអនុវត្តបេកបដោយបេសទិ្ធភាពនេសទិ្ធមិនុសេសអន្តរជាតិ និង ចេបាប់មនុសេស
ធម៌អន្តរជាតិធានាបាននូវសទិ្ធសីុិវិល វបេបធម៌ សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងសង្គម ការពារការបេងចេកអំណាច 
និងធានានូវឯករាជេយភាពនេវិជា្ជេជីវៈ តុលាការ និងវិជា្ជេជីវៈចេបាប់ ។

រូបតុក្កតាដេលបានបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះគូរដោយ Zuna  ។ 

® ការកំណត់ឲេយអី៊នធឺណតិធ្វើតាម ៖ ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញមតិដោយសេរី និងព័ត៌មានអ៊នឡាញនៅកម្ពជុា 

គណៈកម្មការអ្នកចេបាប់អន្តរជាតិ

បោះពុម្ភផេសាយនៅ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០២១

គណៈកម្មការអ្នកចេបាប់អន្តរជាតិ (ICJ) អនុញ្ញេតឲេយផលិតឡើងវិញដោយឥតគិតថ្លេនូវការ ដកសេង់ 
ចេញពីការបោះពុម្ពផេសាយណាមួយរបស់ខ្លួនដោយផ្តល់នូវការទទួលស្គេល់តេឹមតេូវហើយ ចេបាប់ថត 
ចម្លងនេការបោះពុម្ពផេសាយដេលយកការដកសេង់នេះតេូវបញ្ជូនទៅការិយល័យកណា្តេលរបស់ពួកគេតាម 
អាសយដ្ឋេនខាងកេេម៖

គណៈកមា្មេធិការអ្នកចេបាប់អន្តរជាត ិ
បេអប់សំបុតេលេខ   
៩១ Rue des Bains ៣៣ 
ទីកេុងហេសឺណេវ 
បេទេសស្វីស



1

ការកំណត់ឲ្យអ៊ីនធឺណិតធ្វើតាម៖
ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញមតិដោយ
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ICJ សូមអរគុណ ន្ិងទទួលស្គា ល់នូ្វការរមួែំបណករែស់ អងគការដូ្ចខាងចក្កាមតដ្ល្ 
ការក្តួតពិនតិយ ការក្ាវក្ជាវ និង ការវភិារានផ្តល់្ជូន្ពត័ម៌ានដ្ល់្រាយការណ៍ចនេះ៖ 
 

មជឈមណឌ ល្សមារមចមធាវអីាចមររិសក្មាបសិ់ទ្ធមិនុសស 
អងគការចល្ើរតល្ងចទសអនដរជាតិ  
មាក្តា១៩ 
មជឈមណឌ ល្អាសីុ 
BSR 
មជឈមណឌ ល្សិទ្ធមិនុសសរមពុជា  
សមារមសមពន័ធអនរារពត័ម៌ានរមពុជា 
រណៈរមាម ធិការការពារអនរារពត័ម៌ាន  
អងគការ Freedom House  
អងគការ Front Line Defenders 
អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធមិនុសស 
លី្កាដូ្ 
អងគការ Reporters Without Borders   
 

 
 
 

និងអនរារពត័ម៌ាន អនរក្ាវក្ជាវ ចមធាវ ីនងិអនរការពារសិទ្ធមិនុសសទងំអស់ 
តដ្ល្ចូល្រមួការវភិារ និងផ្តល់្ពត័ម៌ានដ្ល់្រាយការណ៍ចនេះ ។  
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សមាសភាពមានចៅក្រម និងចមធាវលី្បីៗ ចនំួន៦០នាកម់រពីក្របត់បំនទ់ងំអស់ននពភិពចោរ 
រណៈរមមការអនរចាបអ់នតរជាតិ (ICJ)ចល្ើររមពស់នងិការពារសិទ្ធមិនុសសតាមរយៈនីតិរដ្ឋ ចោយ 
ចក្បើក្ាស់ជនំាញចាបត់តមយួរតច់ដ្ើមបអីភវិឌ្ឍ  នងិពក្ងឹងក្បពន័ធយុតតិធមជ៌ាតិ និងអនតរជាតិ ។  

បចងកើតច ើងរនុង ឆ្ន ១ំ៩៥២ ហ ើយចធវើការយ៉ា ងសរមមចៅចល្ើទ្វបីចនំនួ៥ ICJ មានចោល្បំណង 
ធានាការអភវិឌ្ឍររីចចក្មើន នងិការអនុវតតក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាពននសិទ្ធមិនុសសអនតរជាតិ និង 
ចាបម់នុសសធមអ៌នតរជាតិធានាាននូវសិទ្ធិសីុវលិ្ វបបធម ៌ ចសដ្ឋរចិច នចយាយ នងិសងគម 
ការពារការបែងបែកអំណាច នងិធានានូវឯររាជយភាពននវជិាា ជីវៈ តុោការ និងវជិាា ជីវៈចាប ់។ 

រាយការណ៍សចងេបចនេះក្តូវានក្ាវក្ជាវ និងក្ពាងចោយ  Daron Tan ។ Sam Zarifi និង 
Sanhawan Srisod ានផ្តល់្ការពិនតិយច ើងវញិជាទូ្ចៅ ។ Ian Seiderman ានផ្តល់្ 
ការក្តួតពិនតិយច ើងវញិតផ្នរចាប ់នងិចោល្នចយាយ ។ 

រូបតុរកតាតដ្ល្ានបញ្ចូល្រនុងរាយការណ៍ចនេះរូរចោយ Zuna  ។  

® ការរំណតឲ់្យអុនីធឺណិតចធវើតាម ៖ ការកាតប់នថយការបចញ្ចញមតិចោយចសរ ី
និងពត័ម៌ានអន៊ឡាញចៅរមពុជា  
រណៈរមមការអនរចាបអ់នតរជាត ិ

ចាេះពុមភផ្ាយចៅ តែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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ចសចរតីចផ្តើម និងចសចរតសីចងេប 

ចៅតែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ រណៈរមមការអនរចាបអ់នតរជាត ិានចចញ រាយការណ៍ របស់ែៃួនមាន 
ចំណងចជើងថា “ ការរំណតឲ់្យអុីនធឺណិតចធវើតាម៖ ការកាតប់នថយការបចញ្ចញមតិ ចោយចសរ ី
រំនិតចយបល់្ និងពត័ម៌ានតាមអុីនធឺណិតចៅអាសីុអាចរនយ ៍ ” តដ្ល្បង្ហា ញ ពីលំ្នានំនការ 
រចំោភបំពានចាបច់ោយរោឋ ភាិល្ចៅទូ្ទងំអាសីុអាចរនយច៍ដ្ើមបរីតិតបតិចសរភីាពរនុងការ 
បចញ្ចញមតិ រំនតិចយបល់្ នងិពត័ម៌ានរបស់បរុគល្ តាមអន៊ឡាញ ។ ចៅរនុងការវភិារចាប ់
និងររណីសិរារនុងតំបន ់ រាយការណ៍ចនេះានតាមោននិនាន ការជាចក្ចើនទ្សវតសរន៍នរដ្ឋតដ្ល្ 
បចងកើត នងិអនុវតតចាបត់ដ្ល្មនិចោរពសិទ្ធិមនុសស ចដ្ើមបកី្របក់្រង និងសក្មបសក្មួល្ែៃឹមារ 
អន៊ឡាញចោយរចំោភសិទ្ធមិនុសស ។  

ចៅរនុងរាយការណ៍ចនេះ ICJ ចតត តចល្ើការវភិាររបស់ែៃួនសតីអពំី ក្បចទ្សរមពុជា ។ ពត័ម៌ាន នងិ 
ការវភិារតដ្ល្ានចធវើបចចុបបននភាពបង្ហា ញពីរចបៀបតដ្ល្អាជាា ធររដ្ឋានអនុមត័ នងិ ក្ពាងចាប ់
លមីតដ្ល្មនិសមក្សបនឹងកាតពវរចិចសិទ្ធិមនុសសរបស់រមពុជា ។ អាជាា ធរានចក្បើក្ាស់ចាបល់ម ី
ទងំចនេះ នងិ បចងកើនការរចំោភបំពានចាប ់មនិអនុចោមតាមសិទ្ធិមនុសស តដ្ល្មានក្ាបច់ដ្ើមប ី
រតិតបតិសិទ្ធមិនុសសរនុងវស័ិយឌ្ជីីលល្ជាពិចសសរនុងការច្ៃើយតបចៅនងឹជងំរឺាតតាតរូវដី្-១៩ 
។ ជាតផ្នរមយួននការរតិតបតិទងំចនេះ អនរចក្បើក្ាស់បណាត ញសងគម អនរការពារសិទ្ធិមនុសស 
អនរារពត័ម៌ាន កមមវធិីក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ ស្តសតី និង រូក្បតជងនចយាយតដ្ល្យល់្ច ើញថា 
ក្តូវានចររំណតច់ោល្ចៅ នងិោរទ់្ណឌ រមម។  

រាយការណ៍ចនេះត្តួតពិន្តិយ នងិ វភិារររណីតដ្ល្ានបនតចរើតមានចៅក្បចទ្សកមពុជាចាបត់ាងំ 
ពីតែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ចោយបង្ហា ញពីររណី្ៃុេះបញ្ញច ំងពីការរចំោភបំពានសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការ 
បចញ្ចញមត ិ រនំិតចយបល់្  និង ពត័ម៌ានអន៊ឡាញ ជាចរឿយៗក្តូវានអមចោយការរចំោភ 
សិទ្ធិចផ្សងចទ្ៀត រមួទងំសិទ្ធរិនុងការជបួក្បជុំចោយសនតិវធិ ីនិង សុែភាព ការជំនុ្ជំត្មះកតីហោយ
យុតតធិម ៌ន្ិងការមនិ្ហរ ើសហអើង ។  

ចល្ើសពីចនេះ ននិាន ការចល្ចចធាៃ ចនំនួពីរផ្តល់្នូវការយរចតិតទុ្រោរន់ងិការផ្តល់សំណង ៖  

1. ចំចពល្មានការរាតតាតននជងំឺរូវដី្១៩ អាជាា ធររមពុជាានអនុមត័  និងតារត់តងចាប ់
លមី និងបំពានចាបត់ដ្ល្មានក្ាប ់ តដ្ល្មនិក្សបតាមចាប ់ និងសតងោ់រសិទ្ធមិនុសស 
ចដ្ើមបរីតិតបតិបតនថមចទ្ៀតនូវចសរភីាពននការបចញ្ចញមតនិិងការទ្ទ្លួ្ានពត័ម៌ានតាម 
អុីនធឺណិត ។ វាក្តូវានចធវើច ើងចក្កាមច តុផ្ល្យុតតិរមមទូ្លំ្ទូ្ោយចពរននការ 
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ទ្បា់ក ត ់ "ពត័ម៌ានមនិពតិ" ចដ្ើមបកីារពារសុែភាពាធារណៈ ។ ែណៈចពល្តដ្ល្ 
វធិានការណ៍ពិចសស នងិ មានក្បសិទ្ធភាពតក្មូវឲ្យមានចដ្ើមបកី្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនងឹ 
វបិតតិសុែភាពតដ្ល្មនិធាៃ បម់ានពមីុនមរ និង ការពារសិទ្ធទិ្ទ្លួ្ានសុែភាព វាចាស់ 
ណាស់ថារោឋ ភាិល្ានោររ់ំ ិតចល្ើការបចញ្ចញមតិ និង ពត័ម៌ានតាមក្បពនឋ ័
អុីនធឺណិតតដ្ល្មនិចាាំច ់នងិ មនិសមាមាក្ត ផ្ទុយពីចាប ់នងិ សតងោ់រសិទ្ធមិនុសស 
អនតរជាតិ។ 

2. មានការក្ពយួារមភអពំីវាិល្ភាពតដ្ល្ រមមវធិីក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម ជាពិចសស     
           Facebook ានចូល្រមួជយួ ឲ្យការោបសងកតច់ល្ើក្បពនឋអ័ុនីធឺណិតរបស់អាជាា ធរ            
           រមពុជាចៅចល្ើរមមវធិីរបស់ពរួចរ ។ មនិមានតមាៃ ភាពក្របក់្ោនច់ំចពាេះវាិល្ភាពតដ្ល្  
           រោឋ ភាិល្រមពុជាានទមទរឱ្យ Facebook រតិតបតិការចូល្ចក្បើែៃមឹារចៅចល្ើ 
           រមមវធិីរបស់ែៃួន នងិ រចបៀបច្ៃើយតបចៅនងឹការទមទរទងំចនេះ ។ ក្រមុ ុ៊ន    
           ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម ជាពិចសស Facebook មានទ្ំនលួ្ែុសក្តូវ រនុងការចោរព  
           សិទ្ធិមនុសសចៅចល្ើរមមវធិីរបស់ពរួចរ តដ្ល្រមួបញ្ចូល្វធិានការននការ ក្បុងក្បយត័ន         
           ក្តមឹក្តូវចៅចពល្ចធវើនិយតរមមែៃមឹារអន៊ឡាញ។  

អនុាសនសំ៍ខាន់ៗ  

អនុាសនល៍្មអតិតដ្ល្ានែហងកើតច ើងចដ្ើមបចីោេះក្ាយការរចំោភសិទ្ធមិនុសស និងការរចំោភ 
បំពានតដ្ល្ានរាយបញ្ា ីខាងចល្ើបង្ហា ញចៅចុងបញ្ចបន់នរាយការណ៍ចនេះ ។ រនុងចំចណាម 
ចនាេះ ICJ រូសបញ្ញា រដូ់្ចខាងចក្កាមសក្មាបក់ារអនុវតតជាបនាទ ន៖់ 

ជូនចំចពាេះ សភារមពុជា ៖ 

• លុ្បចចាល្ឬតរតក្បបទ្បបញ្ាតតផិ្ៃូវចាបត់ដ្ល្ជយួ ដ្ល់្ការោរច់ទសឬរតិតបតិ ួសច តុ 
សិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមត ិ ពត័ម៌ាន សមារម ការចូល្រមួនចយាយ នងិសិទ្ធ ិ
ចផ្សងចទ្ៀត ទងំកនុងក្បពនឋអ័ុនីធឺណិត រច៏ក្ៅក្បពនឋអ័ុីនធឺណិត ។  

 
ជូនចំចពាេះាថ បន័នី្តិក្បតិបតតិនន្រោឋ ភាិល្រមពុជារមួទងំក្រសួងពត័ម៌ានផ្ងតដ្រ៖ 
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• មស្តនតរីួរតតបញ្ឈបក់ារសមៃុតបភំយ័ ឬ ការចធវើទុ្រេបរុចមនញចល្ើបរុគល្ក្របរូ់បតាមរយៈ 
ការរចំោភបំពានចាប ់ នងិបទ្បបញ្ាតតិរដ្ឋាល្ ចោយក្ោនត់តអនុវតតសិទ្ធរិបស់ពរួចរ 
រនុងការបចញ្ចញមតិហោយហសរ ី ពត័ម៌ាន និងការជបួក្បជុំចោយ សនតិវធិតីាម ក្បពនឋ ័
អុីនធឺណិត  

 
ជូនចំចពាេះតួអងគរនុងវស័ិយយុតតធិម ៌៖ 
 

• ទ្មាៃ រច់ចាល្ការចចាទ្ក្បកានទ់ងំអស់ ចចញដ្ីកាមនិចចាទ្ក្បកាន ់ នងិបដ្ិចសធ 
ការចចាទ្ក្បកានប់តនថម ជាពិចសសចៅចពល្ចាបច់ផ្តើមននបណតឹ ងចនេះ ក្បឆ្ងំនឹងបុរគល្ 
ណាមយួរមួទងំអនរតដ្ល្មានច ម្ េះរនុងរាយការណ៍ចនេះបែលក្បឈមមែុនងឹការកាត ់
ចទសពបីទ្រចំោភចាបត់ដ្ល្មនិអនុចោមតាមចាបសិ់ទ្ធមិនុសស ឬ តដ្ល្ក្តូវាន 
អនុវតតរនុងល្រេណៈមនិអនុចោមតាមសិទ្ធមិនុសស 

  
ជូនចំចពាេះ ក្រមុ ុ៊នបចចចរវទិ្ារនុងវស័ិយទ្ំនារទ់្នំង ៖  

  
• ចាតវ់ធិានការចាាំច ់នងិក្សបចាបទ់ងំអស់ ចដ្ើមបធីានាថាកមមវធិីរបស់ពរួចរ មនិបងក 

ឱ្យមានការរមួចំតណរ ឬចធវើឱ្យមានភាពសមុរាម ញរនុងការរចំោភសិទ្ធិមនុសស រមួទងំ 
ការធានាថា ការចរៀបចំភាពជានដ្រូាជីវរមមចោរពសិទ្ធមិនុសស និងតសវងររការកាត ់
បនថយផ្ល្ប៉ាេះពាល់្សិទ្ធិអវជិាមានណាមយួ 

 
ពត័ម៌ានចៅរនុងរាយការណ៍ចនេះរឺក្តមឹក្តូវ ក្តមឹនលៃទ្ី៣១ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០២១។   
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ការរំណតឲ់្យអីុនធឺណិតចធវើតាម ៖  

ការកាតប់នថយការបចញ្ចញមតិចោយចសរ ីនិងពត័ម៌ានអន៊ឡាញចៅរមពុជា 

I. ាវតារ 

អាជាា ធររមពុជាដូ្ចជាមតិតភ័រតិរបស់ពួរចរចៅរនុងក្បចទ្សអាសីុអាចរនយម៍យួចំនួនចទ្ៀតាន 
បំពានចាបជ់ាចក្ចើនតដ្ល្មនិអនុចោមតាមចាប ់ និងសតងោ់រសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិចដ្ើមប ី
រតិតបតិចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និង សិទ្ធិមនុសសចផ្សងចទ្ៀតចៅរនុងវស័ិយឌី្ជីលល្។ 
បទ្បបញ្ាតតិតដ្ល្មនិចាស់ោស់ និង ទូ្លំ្ទូ្ោយអាចឱ្យចាបច់ក្ជៀតតក្ជរតាមអំចពើចិតត 
ចំចពាេះចសរភីាពជាមូល្ោឋ នតដ្ល្បណាត ល្ឱ្យមានការតរពិនយ័យ៉ា ងធៃនធ់ៃរចំចពាេះការ  
មនិចោរពតាមតដ្ល្ជាចរឿយៗរនុងនាម "សនតិសុែជាតិ"និង"សណាត ប់ធាន បា់ធារណៈ"។1  

ក្បឈមមុែនឹងការរាតតាតននជំងឺរូវដី្-១៩អាជាា ធររមពុជាានរតឹបនតឹងចល្ើការបចញ្ចញមតិ 
និង ពត័ម៌ានចៅរនុងលំ្ អន៊ឡាញ រនុងចោល្បំណងរមួោន ចដ្ើមបកីាតប់នថយ ការចក្បើក្ាស់ 
ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគមក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាពតដ្ល្កានត់តមានារៈសំខាន ់ ចៅរនុង 
ក្បចទ្ស។ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម ជាពិចសស Facebook ានកាៃ យជាក្បភពដ្សំ៏ខាន់ 
ននពត័ម៌ានឯររាជយ សក្មាបក់្បជាជនរមពុជា និងជាលំ្ ដ្សំ៏ខានស់ក្មាបអ់នរការពារ 
សិទ្ធិមនុសស និងអងគការនានា រនុងការអនុវតតការង្ហររបស់ពួរចរ។2 តាមរយៈការផ្តល់្ 
"បណាត ញដ្សំ៏ខានន់នការចូល្រមួតផ្នរនចយាយ" ជាពិចសសសក្មាបក់្បជាជនវយ័ចរមង 
របស់ក្បចទ្សរមពុជា ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម ានរំណតនូ់វអវីតដ្ល្អនរអតាថ ធិបាយមយួ 
ចៅថា "ល្ទ្ធិក្បជាធិបចតយយននពត័ម៌ាន" ចៅរនុងក្បចទ្សរមពុជា។3  

 
1  ICJ ការរំណតឲ់្យអីុនធឺណិតហធវើតាម៖ ការកាតប់នថយការបចញ្ចញមតិហោយហសរ ី មតិចយបល់្ និងពត័ម៌ានហៅ 
ចល្ើ អីុនធឺណិតចៅអាសីុអាចរនយ ៍ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (របាយការណ៍ ICJ ការកំណតឲ់្យអីុន្ធឺណិតហធវើតាម ឆ្ន  ំ២០១៩) មានចៅ៖ 
https://www.icj.org/southeast-asia-icj-launches-report-on-increasing-restrictions-on-online-speech/  
2  BSR ការវាយតនមៃផ្ល្ប៉ាេះពាល់្សិទ្ធិមនុសស៖ ច វសប៊ុរចៅរមពុជា តែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចៅ៖ https://about.fb.com/wp-
content/uploads/2020/05/BSR-Facebook-Cambodia-HRIA_Executive-Summary2.pdf  
 
3 Mun Vong ‘រហែៀែគិតអំពីការហធវើសកមមភាពផ្សពវផ្ាយសងាមហៅកនុងត្ែហទសកមពុជា’ រិចចសនទនាអាសីុ នលៃទី្១៣ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានចៅ ៖ https://theasiadialogue.com/2020/02/13/how-to-think-of-social-media-activism-in-cambodia/  
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រោឋ ភាិល្រមពុជាតដ្ល្ដឹ្រនាចំោយចោរនាយររដ្ឋមស្តនតី  ុ៊ន តសន តដ្ល្កានអំ់ណាច 
តាងំពី ឆ្ន ១ំ៩៨៥ កានត់តមានការមនិអតឱ់្នចំចពាេះការបចញ្ចញមតិនចយាយហ ើយជា 
ពិចសសការរេិះរនក់្បឆ្ងំ។4 រណបរសក្បឆ្ងំដ្សំ៏ខានរ់បស់រមពុជា រឺរណបរសសចស្តង្ហគ េះ 
ជាតិក្តូវានរោំយចចាល្កាល្ពីតែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ ចោយតុោការរំពូល្ ជាមយួនឹង 
សមាជិរជានែ់ពស់ ចំនួន ១១៨រូប តដ្ល្ក្តូវានហាមឃ្តម់និឱ្យចូល្រមួនចយាយរយៈ 
ចពល្ ៥ឆ្ន  ំមុនការចាេះចឆ្ន ត ឆ្ន ២ំ០១៨ ។5 សរមមជនសងគមសីុវលិ្ និង អនរការពារសិទ្ធ ិ
មនុសសតតងតតក្តូវានហគបំភតិបំភ័យ និងយយីចំចពាេះការតសូ៊មតិ និង ការង្ហររបស់ពួរចរ 
រមួទងំតាមរយៈការរចំោភបំពានចល្ើដំ្ចណើ រការផ្ៃូវចាប។់6 រមពុជាានជាបចំ់ណាតថ់ាន រ់ 
ចល្ែ ១៤៤ រនុងចំចណាមក្បចទ្សចំនួន១៨០ រនុងសនទសសន ៍ ចសរភីាពារពត័ម៌ាន 
ពិភពចោរឆ្ន ២ំ០២១7 ចំចពល្មានការក្ពួយារមភតដ្ល្ាន បង្ហា ញអំពី "ការបនតធាៃ រចុ់េះ 
ននបរយិកាស ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយចៅរនុងក្បចទ្សរមពុជា" តដ្ល្ានលុ្បបំាតក់ារទ្ទួ្ល្ 
ាននូវ "ល្ទ្ធិក្បជាធិបចតយយ" ននពត័ម៌ានតដ្ល្ានបង្ហា ញខាងចល្ើ។8  

ជំងឺរាតតាត រូវដី្-១៩ បងកបញ្ញា ក្បឈម និងឧបសរគលមីសក្មាបក់ារអនុវតតចសរភីាព 
ននការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ានចៅរមពុជា។ ែណៈចពល្តដ្ល្ក្បចទ្សចនេះក្តូវានរចួផុ្ត 
ពីចំនួនែពស់ននររណី រូវដី្-១៩ ធៃនធ់ៃររនុង ឆ្ន ២ំ០២០ មានររណីចរើនច ើងចាបត់ាងំពី 
តែរុមភៈឆ្ន ២ំ០២១។9 យុទ្ធាស្តសតរូវដី្-១៩ របស់រោឋ ភាិល្រមពុជាានបញ្ចូ ល្យុទ្ធនាការ 

 
4 ារពត័ម៌ាន BBC News  ‘ហោក  ុ៊ន តសន៖ នាយររដ្ឋមស្តនតីបុរសខាៃ ងំរបស់រមពុជា’ នលៃទី្២៧ តែររកោ ឆ្ន ២ំ០១៨ មានចៅ៖ 
https://www.bbc.com/news/world-asia-23257699  
5 ារពត័ម៌ាន Reuters ‘ រណបរសក្បឆ្ងំដ្៏សំខានរ់បស់រមពុជាក្តូវានរោំយចោយតុោការរំពូល្ ’ នលៃទី្១៦ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
មានចៅ៖ https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics-idUSKBN1DG1BO  សូមចមើល្ផ្ងតដ្រ៖ 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា ាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា  ឯកស្គរ UN A/HRC/42/60 នលៃទី្២៧ 
តែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ កថាខណឌ ទី៧ និង ៧៤ ។ 
6  អងាការ ហលើកបលងហទសអន្តរជាតិ  ‘ត្ែហទសកមពុជា ឆ្ន ២ំ០២០’  
  មានចៅ៖ https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/cambodia/report-cambodia/   
7 អនរារពត័ម៌ានោម នក្ពំតដ្ន ‘សនទសសនច៍សរភីាពារពត័ម៌ានពិភពចោរ ឆ្ន ២ំ០២១’ មានចៅ៖ https://rsf.org/en/ranking .  
8 ារពត័ម៌ាន វទិ្យុអាសីុចសរ ី ‘អងគការចក្ៅរោឋ ភាិល្រាបសិ់បជំរុញឱ្យរោឋ ភាិល្រមពុជា ការពារអនរារពត័៌មានរនុងទិ្វា 
  ចសរភីាពារព័តម៌ានពិភពចោរ’ នលៃទី្០៣ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/press-05032021192528.html  
9 ICJ ‘រមពុជា៖ បញ្ឈបក់ារបំបិទ្មាតក់ារអតាថ ធិបាយរេិះរនអំ់ពី រូវដី្-១៩’  នលៃទី្២៥ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ 
(‘ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួរបស់ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរនអំ់ពី រូវដី្-១៩’)  
មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-stop-silencing-critical-commentary-on-covid-19/  
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ក្បរបចោយនិរនតរភាពក្បឆ្ងំនឹងចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និង ពត័ម៌ានរនុងវស័ិយ 
ឌី្ជីលល្ ចក្កាមបោននការក្របក់្រងការររីរាល្ោល្នន "ពត័ម៌ានមនិពិត" តដ្ល្ក្តូវាន 
ចចាទ្ក្បកាន ់ ចដ្ើមបកីារពារសុែភាពាធារណៈ និងចក្កាមច តុផ្ល្ននការបងកចោចល្ 
ចៅរនុងសងគម”។  
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II. សតងោ់រ និងចាបអ់នតរជាតិ 

ចាបនិ់ងសតងោ់រសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិសងកតធ់ៃនច់ល្ើការវភិារចៅរនុងរាយការណ៍ចនេះអំពី
ការក្បក្ពឹតដរបស់អាជាា ធររមពុជារនុងរិចចែិតែំក្បឹងតក្បងរបស់ពួរចររនុងការក្តួតពិនិតយ 
រំណតក់្ពំតដ្ន និងចរៀបសងកតែ់ៃឹមារអន៊ឡាញតដ្ល្ចធវើឱ្យប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្សិទ្ធិមនុសសទងំ 
ចៅចល្ើក្បពនឋអីុ័នធឺណិតនិងចក្ៅក្បពនឋអីុ័នធឺណិត។ តផ្នរចនេះរំណតអំ់ពីកាតពវរិចចផ្ៃូវចាប ់
អនតរជាតិរបស់ក្បចទ្សកមពុជា និងសតងោ់រចាបអ់នតរជាតិសំខាន់ៗ តដ្ល្ក្របក់្រងសិទ្ធិ 
ចសរភីាព រនុងការបចញ្ចញមតិ រំនិតចយបល់្ ពត័ម៌ាន ឯរជនភាព សុែភាព សមារម 
និងការចូល្រមួ នចយាយចដ្ើមបផី្តល់្នូវចំណុចចាបច់ផ្តើមននការវភិារ។10  

i. សិទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការបចញ្ចញមតិ រំនិតចយបល់្ និងពត័ម៌ាន  

មាក្តា១៩ននរតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទិ្ធសីុវលិ្និងនចយាយ(ICCPR)តដ្ល្ក្បចទ្ស 
រមពុជាជារដ្ឋភារីធានាសិទ្ធិរបស់បុរគល្មាន រ់ៗ រនុងការបចញ្ចញមតិ រំនិតចយបល់្ចោយចសរ ី 
។ ចនេះរមួបញ្ចូ ល្ទងំចសរភីាពរនុងការតសវងររ ទ្ទួ្ល្ និងតចរចាយពត័ម៌ាន និង រំនិត 
តាមរយៈក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយណាមយួ និងចោយមនិរិតពីក្ពំតដ្ន។11 

រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិតដ្ល្ជាាថ បន័មានភាររិចចបរក្ាយ 
និង ក្តួតពិនិតយការអនុវតតចោយរដ្ឋជាភារីចំចពាេះ ICCPR ានរំណតល់្រេណៈ និង 
វាិល្ភាពននកាតពវរិចចរបស់រដ្ឋរនុងការចោរព និងធានានូវសិទ្ធិរនុងការបចញ្ចញមតិចោយ 

 
10 សូមចមើល្ផ្ងតដ្រ រាយការណ៍ ICJ ការកំណតឲ់្យអីុន្ធឺណិតហធវើតាម ឆ្ន ២ំ០១៩ តផ្នរទី្ II ។ 
11 មាក្តា ១៩ នន ICCPR តចងថា ៖ “ ១. មនុសសក្របរូ់បមានសិទ្ធិបចញ្ចញមតិចោយោម នការចក្ជៀតតក្ជរ។ ២.មនុ្សសត្គែរូ់ែមាន្សិទធិ
ហសរភីាពកនុ ងការែហចចញមតិ សិទធិហន្ះរួមមាន្ហសរភីាពកនុ ងការបសវងរកទទួលនិ្ងបែកចាយពត័ម៌ាន្និ្ងគំនិ្តត្គែត់្ែហេទហោយមិន្គិត
ពីត្ពំបែន្ហទះហោយផ្ទទ ល់មាត ់ការសរហសរ ឬ ការហបាះពុមពកនុ ងទត្មងសិ់លបៈ ឬ តាមរយៈត្ែព័ន្ធផ្សពវផ្ាយហផ្សងហទៀតតាមជហត្មើស
រែស់ាត។់ ៣. ការអនុវតតសិទ្ធិតដ្ល្មានតចងរនុ ងកថាខណឌ ទី្ ២ ននមាក្តាចនេះរមួជាមយួភាររិចច និងការទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវពិចសស។ 
ដូ្ចចនេះវាក្បត ល្ជាក្តូវសថិតចៅចក្កាមការរតិតបិតមយួចំនួន ប៉ាុតនតទងំចនេះក្ោនត់តជាការផ្តល់្ចោយចាប់ហ ើយ ចាាំច ់៖ 
(រ) សក្មាបក់ារចោរពសិទ្ធិ ឬចររ តិ៍ច ម្ េះរបស់អនរដ្នទ្ (ែ) ចដ្ើមបីការពារសនតិសុែជាតិឬសណាត ប់ធាន បា់ធារណៈ (ជាាធារណៈ) 
ឬសុែភាពាធារណៈឬសីល្ធម។៌” 
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ចសរចីៅរនុងចសចរតីពន្យល់ទូ្ចៅ។12 រណៈរមាម ធិការានបញ្ញា រ់ថាសិទ្ធិចសរភីាពរនុង 
ការបចញ្ចញមតិ និង មតិចយបល់្បចងកើតានជា “មូល្ោឋ នក្រឹេះ” ននសងគមចសររីនុងការធានា 
“តមាៃ ភាព និងរណចនយយភាព” តដ្ល្មានារៈសំខានចំ់ចពាេះការចល្ើររមពស់ និង 
ការការពារសិទ្ធចិផ្សងចទ្ៀតជាចក្ចើន។13 រដ្ឋមានកាតពវរិចចការពារ និងចល្ើររមពស់ចសរភីាព 
រនុងការចូល្រមួ “ការតលៃងបចញ្ចញចយបល់្ខាងនចយាយ អតាថ ធិបាយអំពីរិចចការ 
ាធារណៈ ការពិភារាអំពីសិទ្ធិមនុសស ារពត័ម៌ាន និង ការបចញ្ចញចយបល់្ខាង 
ាសនា” រមួទងំតាមរយៈមចធាាយតដ្ល្មនិតមនជាពារយសំដី្ និង “រចបៀបបចញ្ចញមតិ 
តាមក្បពន័ធចអ ិចក្តូនិរ និងអីុនធឺណិត”។14 ជាមយួនឹងការររីាយ ចៅរនុងសមយ័ 
ទំ្ចនើបនន “ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានចអ ិចក្តូនិរ និងអីុន្ធឺណិតតាមទូ្រស័ពទចល័្ត” 
រដ្ឋនានាក្តូវចាតវ់ធិានការ ចដ្ើមបកីារពារមុែង្ហរសំខាន ់ ននក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយឯររាជយ 
កនុងត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត និងចក្ៅក្បពន័ធអីុនធឺណិតចដ្ើមបធីានា “ការក្ាក្ស័យទរទ់្ងពត័ម៌ាន 
និងរំនិតចោយចសររីវាងក្បជាពល្រដ្ឋ ចបរេជន និង អនរតំណាងតដ្ល្ជាបច់ឆ្ន ត” និងចដ្ើមប ី
“ផ្តល់្មតិាធារណៈ” ។15  

ទងំសនធិសញ្ញា  និងសតងោ់រតដ្ល្មនិតផ្អរចល្ើសនធិសញ្ញា ានបញ្ញា រថ់ាចាប ់ និងសតងោ់រ 
អនតរជាតិអនុវតតចៅចល្ើក្បពនឋអីុ័នធឺណិត ។ចៅតែររកោ ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស 
អងគការស ក្បជាជាតិ ានអនុមត័ចោយការឯរភាពោន នូវចសចរតីសចក្មចមយួតដ្ល្ 
បញ្ញា រថ់ា “សិទ្ធិដូ្ចោន តដ្ល្មនុសសមានចៅចក្ៅក្បពនឋអីុ័នធឺណិតរក៏្តូវបាន្ការពារ ែូែកនុង
ត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិតផ្ងបែរជាពិចសស ចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ តដ្ល្អាចអនុវតតាន 
ចោយមនិរិតពីក្ពំតដ្ន និងតាមរយៈក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយណាមយួ តដ្ល្ជាជចក្មើសរបស់ 
មនុសសមាន រ”់ ។16  

 
12 រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស អ.ស.ប. ហសែកតីពន្យល់ទូ្ចៅចល្ែ ៣៤  ឯកស្គរ UN. CCPR/C/GC/34 នលៃទី្១២ តែរញ្ញា   
    ឆ្ន ២ំ០១១ ( ’ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34’)  កថាខណឌ ទី២  ៣ 
13 IBID   កថាខណឌ ទី ២  ៣ 
14 IBID   កថាខណឌ ទី ១១ 
15 IBID   កថាខណឌ ទី ១៣  ១៥  ១៦  
16 ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស UN  ការផ្សពវផ្ាយ ការការពារ និងការអនុ្វតតសិទ្ធិមនុសសចៅចល្ើ អីុនធឺណិត  ឯរារ UN 
A/HRC/38/L.10/Rev.1 នលៃទី្៤ តែររកោ ឆ្ន ២ំ០១៨ ទំ្ពរ័ទី៣  រិចចការចនេះក្តូវានបញ្ញា រ ់ក្សចដ្ៀងោន ចៅរនុងចសចរតីក្បកាស 
រមួសតីពីចសរភីាពបចញ្ចញមតិ និង អីុន្ធឺណិតចចញចោយអនរជំនាញឯររាជយចំនួន ៤ មរពី UN និងក្បពន័ធរនុងតំបនត់ដ្ល្ 
ក្របដ្ណត បច់ល្ើបញ្ញា ចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិចៅ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១១៖ អនររាយការណ៍ពិចសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិ 
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មូល្ោឋ នចាបស់ក្មាបរ់តិតបិតឬោបសងកតសិ់ទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការបចញ្ចញមតិនិងព័តម៌ាន 

ជាបញ្ញា ទូ្ចៅសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិរឺសថិតចៅចក្កាមការរតិតបតិចក្កាមល្រេែណឌ  
តឹងរុងឹ និងចចងអៀតតដ្ល្មានតចងរនុងមាក្តា ១៩ (៣) នន ICCPR តដ្ល្អនុវតតចំចពាេះ 
ការបចញ្ចញមតិកនុងក្បពនឋអីុ័នធឺណិត និងចក្ៅក្បពនឋអីុ័នធឺណិត ។ មាក្តា១៩(៣)តចងថា  
ការរតិតបតិណាមយួ ក្តូវតតបំចពញតាមលកខខណឌ នី្តានូ្កុលភាព ភាពក្សបចាប ់
ចោល្បំណង ភាពចាាំច ់សមាមាក្ត និងការមនិចរ ើសចអើង។ 

 

មាក្តា ១៩(៣) ានតចងយ៉ា ងជារោ់រថ់ា សិទ្ធិតដ្ល្ានការពារចក្កាមមាក្តា ១៩ អាច 
ក្ោនត់តជា “រមមវតថុចំចពាេះការរតិតបតិជារោ់រ”់ ដូ្ចមានតចងរនុងចាប់ និងចាាំចស់ក្មាប ់
ចោល្បំណងធានាការចោរពសិទ្ធិ ឬចររ តិ៍ច ម្ េះរបស់អនរដ្នទ្ ឬ ការពារសនតសុិែជាតិ 
សណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ សុែភាពាធារណៈ ឬសីល្ធម ៌។ ទងំចនេះរឺជាចោល្បំណង 
ក្សបចាបល់្អិតល្អន ់សក្មាបក់ារបចញ្ចញមតិអាចក្តូវានរតិតបតិ។ 

 

ការរតិតបតិតដ្ល្ក្តូវាន “ផ្តល់្ចោយចាប”់ បំចពញតាមតក្មូវការតដ្ល្វាអនុចោមតាម 
ចោល្ការណ៍នីតានុរូល្ភាព ។ ចោល្ការណ៍ចនាេះតចងថា ចាបត់ដ្ល្ោររំ់ ិត ចល្ើ 
ចសរភីាពនន្គំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិចោយ ក្តូវតតបចងកើតច ើងចោយមានភាពជារោ់រ់ 
ក្របក់្ោនច់ដ្ើមប៖ី (i) អនុញ្ញា តឲ្យបុរគល្មាន រ់ៗ ដឹ្ងចាស់ និងតរសក្មួល្ អារបបរិរយិ 

របស់ពួរចរ (ii) ផ្តល់្ការតណនាដំ្ល់្អនរតដ្ល្ក្តូវានចចាទ្ក្បកាន់ ពីការអនុវតតចាបច់ដ្ើមប ី
ធានាថាពួរចរអាចរំណតា់នយ៉ា ងចាស់ថាក្បចភទ្ននការបចញ្ចញមតិណាតដ្ល្សថិតចៅ 

 
សតីអំពីទ្សសនៈ និង ការបចញ្ចញមតិ តំណាងអងគការសក្មាបស់នតិសុែ និង ស ក្បតិបតដិការចៅអឺរ ៉ាុប (OSCE) 
សតីពីចសរភីាពារពត័ម៌ានក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ អងគការស រដ្ឋអាចមររិ (OAS) អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង
ការបចញ្ចញមតិ និងរណៈរមមការអាស្ត វិរសតីពីសិទ្ធិមនុសស និង ក្បជាជន (ACHPR) 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និង ការទ្ទួ្ល្ានព័តម៌ាន ចសចរតីក្បកាសរួមសតី ពីចសរភីាពបចញ្ចញមតិ និង 
អីុនធឺណិត  នលៃទី្១ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១១ កថាខណឌ ទី ១រ មានចៅ៖ https: // www.osce.org/fom/78309?download= true. 
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ចក្កាមការរតិតបតិ និងមនិចក្បើ “្នាទ នុសិទ្ធិោម នតដ្នរំណត”់ រនុងការរតិតបតិចសរភីាពរនុង 
ការបចញ្ចញមតិ និង (iii) មនិបំពានចល្ើចាប ់ឬសតងោ់រសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិដ្នទ្ចទ្ៀត។17  

ការរតិតបតិណាមយួក្តូវតតអនុវតតចោយោម នការចរ ើសចអើងអាក្ស័យចល្ើាថ នភាពតដ្ល្ាន 

ការពារ ។  18 ចល្ើសពីចនេះ ចៅរនុងល្រេែណឌ ជារោ់រន់នមាក្តា១៩(៣)ការរតិតបតិណាមយួក្តូវ  
តតបំចពញតាមចោល្ការណ៍ននភាពចាាំច់ នងិសមាមាក្ត ចទេះបជីាការរតិតបតិក្តូវានអនុវតត  
រនុងចោល្បំណងក្សបចាបរ់ច៏ោយ។រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស UN ានបញ្ញា រថ់ាការារ 
ល្បងភាពចាាំចត់ក្មូវឱ្យកំណតថ់ា បែន្កំណតម់និ្ត្តូវបាន្កំណតហ់ៅហលើរតនៃងណាតដ្ល្ ការ 
ការពារអាចក្តូវានផ្តល់្ជូន្តាមរយៈវធិានការរតិតបតិតចិតែួែផុំ្ត ខណៈហពលការស្គកលបង
នន្ភាពសមាមាត្តធានាថាតដ្នរំណតរ់ឺសមាមាក្តចៅនឹងមុែង្ហររបស់ពួរចរ មនិ្មាន្វសិ្គល
ភាពធំហធងហពក ន្ងិ “ជាឧបររណ៍ចក្ជៀតចក្ជតតិចតួែបផុំ្តកនុងែំហោមវធិាន្ការរតិតបតិ
ទងំឡាយបែលអាែសហត្មែបាន្នូ្វមខុងាររែស់ខលួន្” ។19  

កាតពវរចិចរបស់រដ្ឋរនុងការចោរពការពារ និងបំចពញនូវសិទ្ធិរនុងការបចញ្ចញមតិ  រនំិតចយបល់្ 
និង ពត័ម៌ានចោយចសរតីាមក្បពនឋអ័ុនីធឺណិត នងិចក្ៅក្បពនឋអ័ុីនធឺណិត ក្តូវតតក្បកានខ់ាា ប ់
ចោយ ក្របប់ផ្នករបស់រដ្ឋ - នតីិក្បតបិតតិ នីតបិបញ្ាតតិ និងតុោការ និងាថ បន័រោឋ ភាិល្ ឬ 
ាធារណៈដ្នទ្ចទ្ៀត។20 កាតពវរិចចចនេះបតនថមចទ្ៀតថាសិទ្ធទិងំចនេះក្តវូានការពារចក្កាម 
ចាប ់ រនុងក្សុរ រមួបញ្ាូ ល្ទងំបទ្បញ្ាតតិការផ្តល់្សំណងចៅចពល្សិទ្ធិក្តូវានរចំោភបពំាន 
។21 រនុងនយ័ចនេះ “ការយយី ការបំភតិបភំយ័ ឬការមារង់្ហយដ្ល់្បរុគល្រមួទងំការចាបែ់ៃួន ការ 
 ុំែៃួន ការជំនុជំក្មេះ ឬការោរព់នធនាោរ” ហោយត្ាន្ត់តការអនុវតតសិទ្ធបិចញ្ចញមតិចោយចសរ ី
មាននយ័ថា ជាការរចំោភបពំាននិង “ទ្ក្មងណ់ាមយួននការែិតែំចដ្ើមបបីងេំឲ្យយល់្ក្ពមឬមនិ 
យល់្ក្ពម ននរំនតិចយបល់្ណាមយួ” ក្តូវានហាមឃ្តច់ក្កាម ICCPR ។ 22  

 
17 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  កថាខណឌ ទី  ២៥ ២៦ 
18IBID ., កថាខណឌ័ ទី២៦  គណៈកមាម ធិការសិទឋិមនុ្សស UN  CCPR ហសែកតីពន្យល់ទូហៅហលខ ១៨៖ មិន្មាន្ការហរ ើសហអើង នថ្ងទី១០
បខវែិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៨៩  មាន្ហៅ៖ https://www.refworld.org/docid/453883fa8.html  
19 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  កថាខណឌ ទី៣៣ ដ្ល់្ ៣៥ ។ 
20 រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស UN  ហសែកតីពន្យល់ទូហៅចល្ែ ៣១ [៨០]៖ 
ល្រេណៈននកាតពវរិចចផ្ៃូ វចាបទូ់្ចៅតដ្ល្ានោរច់ល្ើភារីរដ្ឋចំចពាេះរតិកាសញ្ញា   ឯរារអងគការស ក្បជាជាតិ CCPR/C/21/Rev.1 
/ Add.13  នថ្ងទី២៩ បខមនីា ឆ្ន ២ំ០០៤ (‘ឯកស្គរ UN CCPR/C/21/Rev.1/Add.13')  កថាខណឌ ទី មាន្ហៅ៖ 
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html  
21 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  កថាខណឌ ទី៨ 
22 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  កថាខណឌ ទី៩  ១០  



15

 
 

17 
 

 

កាតពវកិែចកនុ ងការរតឹែន្តឹងការែហចចញមតិ រមួទងំការនិ្យាយញុះញងឲ់្យមាន្ការ
ហរ ើសហអើង អរភិាព ឬអំហពើ ិងា  

មាក្តា ២០ នន ICCPR មនិក្តឹមតតអនុញ្ញា តចនាេះចទ្ ប៉ាុតនតតត្មូវ ឱ្យរដ្ឋរំណតក់ាររតិតបតិ 
ជារោ់រច់ល្ើចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិផ្ងបែរ ។ មាក្តា ២០ តចងថា “ការចឃ្សនាឲ្យ
មាន្សស្តង្ហគ ម” និង“ការតសូ៊មតិឲ្យមាន្ការសអប ់ជាតិ ពូជាសន ៍ឬាសនា តដ្ល្បចងកើតជា 
ការញុេះញងឱ់្យមាន ការចរ ើសចអើង អរភិាព ឬ អំចពើ ិងា” ក្តូវហាមឃ្តច់ោយចាប ់។23  

រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស UN ានបញ្ញា រយ់៉ា ងចាស់ថាមាក្តា ១៩ និង ២០ នន 
ICCPR “មានភាពសីុោន  និង បំចពញបតនថមោន ចៅវញិចៅមរ” ច ើយតដ្នរំណតត់ដ្ល្មាន 
តចងរនុងមាក្តា ២០ ក្តូវតតចោរពតាម និងមានភាពត្តឹមត្តូវ “អនុចោមតាមយ៉ា ងតឹងរងឹ” 
ជាមយួ មាក្តា១៩។24 អតីតអនររាយការណ៍ពិចសសអងគការស ក្បជាជាតិសតីពី ចសរភីាព 
ននការបចញ្ចញមតិានសងកតធ់ៃនថ់ា ចាបរ់នុងក្សុរចដ្ើមបកី្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនឹងការនិយយ 
សអបច់ែពើម ឬការញុេះញងឱ់្យមានអំចពើ ិងាតាមក្បពនឋអីុ័នធឺណិត និងចក្ៅក្បពនឋអីុ័នធឺណិត
ក្តូវតតក្បកានខ់ាា បនូ់វ “តក្មូវការនីតានុរូល្ភាព ភាពចាាំច ់ សមាមាក្ត និងភាពក្សប 
ចាប”់ និង ធានា “ការចូល្រមួជាាធារណៈដ្រ៏ងឹមា”ំ ចោយទ្ទួ្ល្យរការតណនាពីំមាក្តា 
១៩ និង ២០ ននICCPR អនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីការលុ្បបំាត ់ការចរ ើសចអើងជាតិាសន ៍
(ICERD) និង តផ្នការសរមមភាព Rabat សតីពីការហាមឃ្ត ់ការតសូ៊មតិនាឲំ្យមាន្ការ 
សអប ់ជាតិ ពូជាសន ៍ឬាសនាតដ្ល្បចងកើតជាការញុេះញង ់ឱ្យមានការចរ ើសចអើង អរភិាព 
ឬ អំចពើ ិងា។25 

ii. សិទ្ធិឯរជនភាព 

 
23 មាក្តា ២០ តចងថា៖ “១. ការចឃ្សនាររសស្តង្ហគ មណាមយួក្តូវហាមឃ្តច់ោយចាប។់ ២. ការតសូ៊មតិណាមយួនា ំ 
ឲ្យមាន្ការសអបជ់ាតិ  ពូជាសន ៍ឬាសនាតដ្ល្បងកការញុេះញងឱ់្យមានការចរ ើសចអើងជាតិាសន ៍   
 អរភិាព ឬអំចពើ ិងាក្តូវហាមឃ្តច់ោយចាប”់ ។ 
24 ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី៥០  ៥២  
25 របាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការការពារចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ងការបចញ្ចញមតិ  ឯកស្គរ UN 
A/74/486 នលៃទី្៩ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៩ (‘ឯកស្គរ UN A/74/486’) កថាខណឌ័ ទី៥៧(ែ) ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស 
រាយការណ៍ក្បចាឆំ្ន រំបស់ឧតតមសនងការអងគការស ក្បជាជាតិទ្ទួ្ល្បនទុ រសិទ្ធិមនុសស៖ ឧែសមពន្ឋ ័ឯរារអងគការ UN   
A/HRC/22/17/Add.4 (‘តផ្នការសរមមភាព Rabat’) នថ្ងទី១១ បខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣  មាន្ហៅ៖ 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf  
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មាក្តា ១៧ នន ICCPR ការពារសិទ្ធិរបស់បុរគល្មាន រ់ៗ ក្បឆ្ងំនឹងការចក្ជៀតតក្ជរ តាមអំចពើ 
ចិតត ឬចោយែុសចាប់ចំចពាេះឯរជនភាពរបស់ពួកហគ ។26 មហាសននិាត UN ានបញ្ញា រ ់
ថា កិែចការចនេះ និងការអនុវតតចោយចសរ ី និងឯររាជយនូវសិទ្ធិ រនុងការបចញ្ចញមតិ និង 
រំនិតចយបល់្ រឺអាក្ស័យោន ចៅវញិចៅមរ ។27 ចៅរនុងចសចរតីសចក្មច ឆ្ន ២ំ០១៣ រែស់
ខលួន្សតីពីសិទ្ធិមនុសសរនុងយុរសមយ័ឌី្ជីលល្មហាសននិាត UN រា៏នសងកតធ់ៃនថ់ា ការររី 
ចចក្មើនតផ្នរបចចចរវទិ្ាានពក្ងីរសមតថភាពរបស់រដ្ឋ និង តួអងគមនិតមនរដ្ឋ រមួទងំ 
ស ក្ោសធុររិចចរនុងការក្បមូល្ផ្តុ ំការចសុើបអចងកត និង ចាប់ទិ្នននយ័តាមវធីិតដ្ល្រចំោភ 
ចល្ើសិទ្ធិឯរជនភាព និងានបញ្ញា រថ់ា រដ្ឋមានកាតពវរិចចចក្កាមចាប់សិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ 
ចដ្ើមបកីារពារការរចំោភបំពានទងំចនេះចៅរនុងបរបិទ្ននទំ្នារទំ់្នងឌី្ជីលល្។28  
 

ដូ្ចតដ្ល្ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស UN និងការយិល័្យឧតតមសនងការសិទ្ធិមនុសស UN ាន 
បញ្ញា រថ់ាចោល្ការណ៍នននីតានុរូល្ភាព  ភាពក្សបចាប់ ភាពចាាំច ់ និង សមាមាក្ត 
ក្តូវានអនុវតតចំចពាេះសិទ្ធិឯរជនភាពរនុងល្រេណៈដូ្ចោន ចៅនឹងចសរភីាពននការបចញ្ចញ 
មតិ និងចសរភីាពមូល្ោឋ នចផ្សងចទ្ៀត។29 ចោល្ការណ៍ទងំចនេះរឺទកទ់ងាន  និងអាច 
អនុវតតានទងំចក្ៅក្បពនឋអីុ័នធឺណិតនិងរនុងក្បពនឋអីុ័នធឺណិតចយងចៅតាមចោល្ការណ៍ 
ននភាពចាាំច ់និងសមាមាក្ត ជាពិចសសទរទ់្ងនឹងបចចចរវទិ្ា និងបចចចរចទ្ស ឃ្ៃ ចំមើល្ 
ទំ្នារទំ់្នង។30 

 
26 មាត្តា ១៧ នន្ ICCPR បែងថា  “១.ោម ននរណាមាន រ់ក្តូវទ្ទួ្ល្រងនូវការចក្ជៀតតក្ជរចោយបំពាន ឬការចក្ជៀតតក្ជរចោយ 
ែុសចាបចំ់ចពាេះឯរជនភាព ក្រួារ ផ្ទេះ ឬការច ៃ្ើយ ៃ្ងរបស់ោត ់ឬការវាយក្បហារចោយែុសចាបច់ល្ើរិតតិយស និងចររ តិ៍ច ម្ េះ 
របស់ោតច់ ើយ។ ២. មនុសសក្របរូ់បមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានការការពារចាបក់្បឆ្ងំនឹងការចក្ជៀតតក្ជរឬការវាយក្បហារតបបចនេះ។ 
27 មហាសននិាត អ.ស.ប. សិទ្ធិឯរជនភាពរនុ ងយុរសមយ័ឌី្ជីលល្  ឯកស្គរ UN  A/RES/68/167 នលៃទី្១៨ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
មានចៅ៖ https://undocs.org/A/RES/68/167  
28 Ibid 
29 រាយការណ៍របស់ឧតតមសនងការសិទ្ធិមនុសសសតី ពីសិទ្ធិឯរជនភាពរនុ ងយុរសម័យឌី្ជីលល្   ឯកស្គរ UN A/HRC/39/29  នថ្ងទី៣ 
សីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ រថាែណឌ័ ទី១០  ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស  សិទ្ធិឯរជនភាពរនុ ងយុរសមយ័ឌី្ជីលល្  ឯរារ UN 
A/HRC/RES/34/7  នថ្ងទី៧ បខចមា ឆ្ន ២ំ០១៧ រថាែណឌ ទី២ ។  
30 ចោល្ការណ៍អនតរជាតិតដ្ល្ចាាំចនិ់ងសមាមាក្តចល្ើការអនុវតតសិទ្ធិមនុសសរនុ ងការឃ្ៃ ចំមើល្ការទំ្នារទំ់្នង តែឧសភាឆ្ន  ំ២០១៤ 
មានចៅ៖ https://necessaryandproportionate.org/principles ។  ICJ រជ៏ា តថចល្ែីននចោល្ការណ៍ទងំចនេះតដ្រ។ ចៅរនុង 
រាយការណ៍ឆ្ន  ំ២០១៤ របស់ខលួន្តដ្ល្បនតពីចសចរតីសចក្មចចល្ែ ៦៨/១៦៧ ការយិល័្យឧតតមសនងការអងគការស ក្បជាជាតិ 
ទ្ទួ្ល្បនទុរសិទ្ធិមនុសសានសំចៅចល្ើចោល្ការណ៍ចាាំច ់និងសមាមាក្តចោយបញ្ញា រជ់ាលមីថា “ ចោល្ការណ៍រមួនននីតានុរូល្ភាព 
ភាពចាាំច ់និងសមាមាក្ត” អនុវតតចំចពាេះការរំណតច់ៅចល្ើ សិទ្ធិឯរជនភាពអន៊ឡាញ  ។ សូមចមើល្ 
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iii. សិទឋិហសរភីាពកនុ ងការែហងកើតសមាគមការជួែជុហំោយសន្តិវធីិ និ្ង 
ការែូលរមួន្ហយាបាយ  

សិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចងកើតសមារម ការជួបជំុចោយសនតិវធីិ និងការចូល្រមួនចយាយ 
ក្តូវាន ការពារចរៀងៗែៃួនតាមមាក្តា ២១ ២២ និង ២៥ នន ICCPR ។31 សិទ្ធិទងំចនេះ 
រក៏្តូវានអនុវតត ជាញឹរញាបត់ាមក្បពនឋអីុ័នធឺណិតផ្ងតដ្រ  ។ បទ្បបញ្ាតតិចរៀងៗែៃួនរបស់ 
ខលួន្ចក្កាម ICCPR ផ្តល់្នូវល្រេែណឌ ដូ្ចោន នឹងមាក្តា ១៩ ថាការរតិតបតិតដ្ល្ក្តូវោរ ់
ចល្ើសិទ្ធិទងំចនេះ ក្តូវតតចោរពតាមចោល្ការណ៍នីតានុរូល្ភាព ភាពក្សបចាប ់ ភាព 

ចាាំច ់និង សមាមាក្ត ។ ចោល្ការណ៍ មនិចរ ើសចអើង រអ៏នុវតតចំចពាេះសិទ្ធិទងំចនេះតដ្រ ។ 

សិទ្ធិរនុងការបចញ្ចញមតិចោយចសរ ី រំនិតចយបល់្ ពត័ម៌ាន និងឯរជនភាពជាញឹរញាប ់
ពារព់នឋក័្សបោន នូវសិទ្ធិរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ ចសរភីាពរនុងការបចងកើតសមារម និង 
ការចូល្រមួនចយាយចៅរនុងបរបិទ្ននការទំ្នារទំ់្នងតាមក្បពនឋអ័ន៊ឡាញ។  
រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស អ.ស.ែ ានទ្ទួ្ល្ាគ ល់្ថាការរតិតបតិបចចចរវទិ្ាទំ្នារ់ 
ទំ្នង អាចរារាងំសិទ្ធិរនុងការជួបក្បជំុ ចៅចពល្ពួរចរ “ផ្តល់្ឱ្កាសរនុងការជួបជំុោន តាម 
ក្បពនឋអ័ន៊ឡាញ ទងំក្សុង ឬ មយួតផ្នររតី ច ើយជាចរឿយៗចដ្ើរតួយ៉ា ងសំខានរ់នុង ការចរៀបចំ  
 

 
រាយការណ៍របស់ការយិល័្យឧតតមសនងការអងគការស ក្បជាជាតិទ្ទួ្ល្បនទុ រសិទ្ធិមនុសស  ឯកស្គរ UN  A/HRC/27/37 នលៃទី្៣០ 
តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៤ រថាែណឌ ទី២៣ ។ 
31 មាក្តា ២១ នន ICCPR តចងថា៖ “សិទ្ធិននការជួបជំុចោយសនតិវធីិក្តូវានទ្ទួ្ល្ាគ ល់្។ ោម នការរតិតបតិណាមយួអាចក្តូវាន 
អនុវតតចល្ើការចក្បើក្ាស់សិទ្ធិចនេះចក្ៅពីការោរឱ់្យក្សបតាមចាប ់និងតដ្ល្ចាាំច់ចៅរនុងសងគម ក្បជាធិបចតយយចដ្ើមបផី្ល្ក្បចយជន ៍
សនតិសុែជាតិ ឬ សុវតថិភាពាធារណៈ សណាត ប់ធាន ប់ាធារណៈ(ហាលន្ហយាបាយាធារណៈ) ការការពារសុែភាពាធារណៈ ឬ 
សីល្ធម ៌ឬ ការការពារសិទ្ធិ និង ចសរភីាពរបស់អនរដ្នទ្” ។ មាក្តា ២២ តចងថា៖ “១. មនុសសក្របរូ់បមានសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចងកើត 
សមារមជាមួយអនរដ្នទ្រមួទងំសិទ្ធិបចងកើតស ជីពចដ្ើមបកីារពារផ្ល្ក្បចយជនរ៍បស់ោត។់ ២. ោម នការរតិតបតិណាមួយ អាចក្តូវាន 
អនុវតតចល្ើការចក្បើក្ាស់សិទ្ធិចនេះចក្ៅពីអវីតដ្ល្មានតចងរនុងចាប ់និងតដ្ល្ចាាំចច់ៅរនុងសងគមក្បជាធិបចតយយ ចដ្ើមបផី្ល្ក្បចយជន ៍
សនតិសុែជាតិ ឬ សុវតថិភាពាធារណៈ សណាត ប់ធាន ប់ាធារណៈ(ហាលន្ហយាបាយាធារណៈ) ការការពារសុែភាពាធារណៈ ឬ 
សីល្ធម ៌ឬការការពារសិទ្ធិ និង ចសរភីាពរបស់អនរដ្នទ្។ មាក្តាចនេះ មនិក្តូវរារាងំការោររំ់ ិតចោយក្សបចាបច់ៅចល្ើសមាជិរ 
រងរមាៃ ងំក្បោបអ់ាវុធ និងប៉ាូលិ្សរនុងការអនុវតតសិទ្ធិចនេះច ើយ” ។ មាក្តា ២៥ តចងថា៖ “ ក្បជាពល្រដ្ឋក្រប់រូបមានសិទ្ធិ និងឱ្កាស 

ោម ន… ការរតិតបតិចោយោម នច តុផ្ល្៖ (រ) ចូល្រមួរនុងរិចចការាធារណៈចោយតទ ល់្ឬតាមរយៈអនរតំណាង 
តដ្ល្ានចក្ជើសចរ ើសចោយចសរ”ី ។  
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ការចូល្រមួ និងការក្តួតពិនិតយការជួបជំុោន ជារត់សតង”។32 ដូ្ចចនេះរដ្ឋមនិក្តូវ “បិទ្ ឬ 
រារាងំការតភាា បអីុ់នធឺណិតទរទ់្ងនឹងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ” ឬ អនុវតត “បចចចរវទិ្ា 
ការចក្ជៀតតក្ជរជារោ់រត់ាមភូមិាស្តសតតដ្ល្ក្តូវានរំណត”់ ចដ្ើមបរីតិតបតិ ការតភាា ប ់ឬ 
ការចូល្ចមើល្ែៃឹមារ។33 រដ្ឋរួរតតធានាផ្ងតដ្រថា “សរមមភាពរបស់ក្រុម ុ៊នផ្តល់្ចសវា 
រមមអីុនធឺណិត និង អនតរការមីនិរតិតបតិការជួបក្បជំុ ឬ ឯរជនភាពរបស់អនរចូល្រមួ រនុងការ 
ក្បជំុច ើយ”។34 រណៈរមាម ធិការរា៏នរតស់មាគ ល់្ផ្ងតដ្រថា ចទេះបីជាបចចចរវទិ្ាឃ្ៃ  ំ
ចមើល្“ អាចក្តូវានចក្បើចដ្ើមបរីរការរំរាមរំត ងននអំចពើ ិងា ចធវើដូ្ចចនេះចដ្ើមប ី ការពារ 
ាធារណជន” កហ៏ោយ រក៏ាររតិតបតិទងំហនាះអាច “រចំោភចល្ើសិទ្ធិឯរជនភាព និង 
សិទ្ធិចផ្សងចទ្ៀតរបស់ អនរចូល្រមួ និង អនរទ្សសនាហ ើយមានឥទ្ធិពល្រួរឱ្យភយ័ខាៃ ច”។ 35  

អនរការពារសិទ្ធិមនុសស  

ចសចរតីក្បកាសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិសតីពីអនរការពារសិទ្ធិមនុសសផ្តល់្ការការពារជា
ពិចសសសក្មាបអ់នរការពារសិទ្ធិមនុសស។ ចសចរតីក្បកាសចនេះសងកតធ់ៃនច់ល្ើ "ការទ្ទួ្ល្ 
ែុសក្តូវចមបង" របស់រដ្ឋរនុងការ "ការពារចល្ើររមពស់ និងអនុវតតសិទ្ធិមនុសស និងចសរភីាព 
ជាមូល្ោឋ នទងំអស់ តាមរយៈការអនុមត័នូវជំហានតបបចនេះតាមការចាាំចច់ដ្ើមបបីចងកើត 
ល្រេែណឌ  ចាាំចទ់ងំអស់រនុងវស័ិយសងគម ចសដ្ឋរិចច នចយាយ និងវស័ិយចផ្សងៗចទ្ៀត 
រដូ៏្ចជាការធានាតផ្នរចាបត់ដ្ល្តត្មូវឲ្យមាន្ចដ្ើមបធីានាថា មនុសសទងំអស់តដ្ល្សថិតចៅ 
ចក្កាមយុតាត ធិការរបស់ែៃួន បុរគល្មាន ក់ៗ  និងរនុងទំ្នារ់ទំ្នងជាមយួអនរដ្នទ្ អាចទ្ទួ្ល្ 
ានសិទ្ធិ និងចសរភីាពទងំអស់ចនាេះរនុងការអនុវតត”។36  

 
32 រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស UN  ហសែកតីពន្យល់ទូហៅហលខ ៣៧ ចល្ើមាក្តា ២១៖ សិទ្ធិជួែជុហំោយសន្តិវធីិ  ឯកស្គរ UN 
CCPR/C/GC/37  នថ្ងទី១៧ បខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ ('CCPR/C/GC/37') កថាខណឌ ទី១០  មានចៅ៖ 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11  
33 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/37  រថាែណឌ ទី៣៤  
34Ibid 
35IBID ., កថាខណឌ ទី១០   
36ចសចរតីក្បកាសសតី ពីសិទ្ធិ និងទំ្នួល្ែុសក្តូវរបស់បុរគល្ ក្រុម និងអងគការសងគម ចដ្ើមបីចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុសស 
និងចសរភីាពជាមូល្ោឋ នតដ្ល្ក្តូវានទ្ទួ្ល្ាគ ល់្ជាសរល្ ហសរភីាពមូលោឋ ន្  ឯកស្គរ UN  A/RES/53/144 តែធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៨ 
(‘ចសចរតីក្បកាសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិសតីពីអនរការពារសិទ្ធិមនុសស’) មាត្តា ២ មានចៅ៖ 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf  
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វាបញ្ញា រប់តនថមថា រដ្ឋក្តូវតតោរច់ចញនូវវធិានការចាប ់ រដ្ឋាល្ និងវធិានការចផ្សងចទ្ៀត 
ចដ្ើមបធីានាការការពារសិទ្ធិរបស់ពួរចររនុងការបចងកើតសមារម ការជួបក្បជំុ និង ការចូល្រមួ 
តផ្នរនចយាយ រមួជាមយួនឹងការបចញ្ចញមតិ និងសិទ្ធិឯរជនភាពរបស់ពួរចរ ទងំចក្ៅ 
ក្បពនឋអីុ័នធឺណិត និងរនុងក្បពនឋអីុ័នធឺណិត។37 

iv. សិទ្ធិទ្ទ្លួ្ានសុែភាព 

ការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ានអន៊ឡាញ មនិក្តឹមតតមានទំ្នារទំ់្នងជាមយួការអនុវតតសិទ្ធិ 
ពល្រដ្ឋ និងសិទ្ធិនចយាយដ្នទ្ចទ្ៀតប៉ាុចណាណ េះចទ្ តលមទងំការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិ 
ចសដ្ឋរិចចសងគមរិចច និងវបបធមច៌ទ្ៀតផ្ង។ រិចចការចនេះរមួបញ្ចូ ល្ជាពិចសសសិទ្ធិទទួលបាន្
សុែភាព។ ចៅទី្បញ្ចប ់ ក្បចទ្សកមពុជា មានកាតពវរិចចចោរព ការពារ និងបំចពញនូវសិទ្ធិ 
ទ្ទួ្ល្ាន “នូវសតងោ់រសុែភាព រាងកាយ និងផ្ៃូវចិតតែពស់បំផុ្ត” តដ្ល្ជាភារីនន 
រតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទ្ធិ ចសដ្ឋរិចច សងគមរិចច និងវបបធម ៌(ICESCR)។ 38  

ចៅរនុងបរបិទ្ននជំងឺរាតតាតរូវដី្-១៩ មាក្តា ១២(១) និង ១២(២) (រ) ែល់ ( ) នន 
ICESCRតក្មូវឱ្យក្បចទ្សកមពុជាចាតវ់ធិានការចដ្ើមបសីចក្មចាន “ការការពារ ការពាាល្ 
និងការត្គែត់្គង ការររីរាល្ោល្បែលមានចោយរតនៃង ជំងឺតដ្ល្បណាត ល្មរពីការង្ហរ 
និង ជំងឺដ្នទ្ចទ្ៀត” រដូ៏្ចជា “ការបចងកើតល្រេែណឌ តដ្ល្នឹងធានាដ្ល់្ចសវារមមចវជាាស្តសត 
និង ការយរចិតតទុ្រោរ ់ខាងចវជាាស្តសតរនុងររណីមានជំងឺ” ។ 39  

រណៈរមាម ធិការអងគការស ក្បជាជាតិ សតីអំពីសិទ្ធិចសដ្ឋរិចច សងគមរិចច និងវបបធមរ៌បស់ 
(CESCR) តដ្ល្ជាាថ បន័ក្តួតពិនិតយសក្មាប ់ ICESCR ានបញ្ញា រ់យ៉ា ងចាស់ថាសិទ្ធិ 
ទ្ទួ្ល្ានសុែភាពរមួមានកាតពវរិចចធានាល្ទ្ធភាពទ្ទួ្ល្ាន អាោរពាបាល ទំ្និញ 
និងចសវារមមដ្ល់្បុរគល្ក្របរ់ូបចោយមនិចរ ើសចអើងរមួទងំល្ទ្ធភាពទ្ទួ្ល្ានពត័ម៌ានជា 

 
37Ibid  
38 មាក្តា ១២(១) ICESCR   
39 មាក្តា ១២(២) តចងថា៖ “ជំហានតដ្ល្ក្តូវអនុវតតចោយរដ្ឋភារីននរតិកាសញ្ញា បចចុបបនន ចដ្ើមបសីចក្មចាននូវការសចក្មចចពញចល្ញ 
ននសិទ្ធិចនេះ ក្តូវរមួបញ្ចូល្នូវអវីតដ្ល្ចាំាចស់ក្មាប៖់ … (រ) ការការពារ ការពាាល្ និងការក្របក់្រងជំងឺរាតតាត ជំងឺ ៃ្ង ជំងឺហកើត
ហែញពីការង្ហរ និងជំងឺចផ្សងៗចទ្ៀត ( ) ការបចងកើតល្រេែណឌ តដ្ល្នឹងធានាដ្ល់្ចសវាចវជាាស្តសត និងការយរចិតតទុ្រោរ ់
តផ្នរចវជាាស្តសតទងំអស់រនុងររណីមានជមៃ។ឺ  
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“សមាសធាតុសំខានន់នសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានសុែភាព”។40 ចនេះរមួបញ្ចូ ល្ “សិទ្ធិរនុងការតសវងររ 
ទ្ទួ្ល្ និងតចរចាយពត័ម៌ាន និងរំនិតទរ់ទ្ងនឹងបញ្ញា សុែភាព” ចោយមនិរចំោភ 
ចល្ើសិទ្ធិរនុងការររាឯរជនភាព និងការសមាៃ តន់នទិ្នននយ័ទរទ់្ងនឹងសុែភាព ។41 

 

ការចោរព និងការការពារសិទ្ធិសុែភាពជាកាតពវរិចចក្បចទ្សកមពុជារនុងនាមជារដ្ឋភារីចដ្ើមប ី
ធានាការមនិចរ ើសចអើង និងការទ្ទួ្ល្ានពត័ម៌ានទរទ់្ងនឹងសុែភាពជាសរល្អនុញ្ញា ត 
ឱ្យមនុសស តសវងររ ទ្ទួ្ល្ និងតចររតំល្ររំនិតទរទ់្ងនឹងបញ្ញា សុែភាព ចជៀសវាងពី 
“ការក្តួតពិនិតយ ការបិទ្ាងំ ឬការបង្ហា ញែុសចោយចចតនា” នូវពត័ម៌ានទរទ់្ងនឹង 
សុែភាព និងចចៀសវាង ការរាងំសទេះដ្ល់្ការចូល្រមួរបស់ក្បជាជន រនុងបញ្ញា ទរទ់្ងនឹង 
សុែភាព។42  

 

កាតពវរិចចទងំចនេះមានល្រេណៈជារោ់រម់យួចំនួនចំចពល្មានភាពអាសននតផ្នរសុែភាព 
ាធារណៈ។ CESCR ានចងអុល្បង្ហា ញថាពត័ម៌ានទរទ់្ងនឹងរូវែី-១៩ ក្តូវតតផ្តល់្ជូន្ 
ចោយអាជាា ធររដ្ឋ “ជាចទ្ៀងទតត់ាមទត្មងត់ដ្ល្អាចចូលហៅហមើលបាន្ និងជាភាា 
មូល្ោឋ ន និងភាាចដ្ើមទងំអស់” ជាវធិានការចដ្ើមបកី្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនឹងពត័ម៌ានមនិពិត អំពី 
ចមចរារនិង “ចដ្ើមបកីាតប់នថយហានិភយ័ននការចមៃងចមចរារ”។43 រដ្ឋរម៏ានកាតពវរិចចធានា 
នូវចសវារមមអីុនធឺណិតតដ្ល្មានតំនល្សមរមយ បចចចរវទិ្ាចាាំចស់ក្មាបក់ារផ្សពវផ្ាយ 

 
40 រណៈរមាម ធិអងគការស ក្បជាជាតិសតីអំពីសិទ្ឋិ ចសដ្ឋរិចច សងគម និងវបបធម ៌ចសចរតីពន្យល់ទូ្ចៅរបស់ CESCR ចល្ែ ១៤៖ 
សិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានសតងោ់រសុែភាពែពស់បំផុ្ត (មាក្តា ១២) ឯរារ UN ហលខ E/C.12/2000/4 នថ្ងទី១១ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០០០   
(‘ឯកស្គរ UN E/C.12/2000/4’) កថាខណឌ ទី៣  ១១  ២១ - ២៣  ៣៤ - ៣៧  ៤៤ ។  
41 IBID  កថាខណឌ័ ទី១២ (ែ)  
42 IBID  កថាខណឌ ទី៣  ១២ (ែ) ៣៤  ៣៥  ៤៤  ៥០។  សូមហមើលផ្លបែរ ICJ ការរស់ហៅែូែមនុ្សសស្គល ែយឺ់តៗ៖តត្មូវការសិទឋិ
ទទួលបាន្ការហ ល្ើយតែែំហ ះជងឺំកូវែី-១៩  បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ (‘រាយការណ៍សរល្ ICJ ឆ្ន ២ំ០២០ អំពី រូវដី្ ១៩’) ទំពរ័ទី២៤
ែល់២៥  មាន្ហៅ៖ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/09/Universal-Global-Health-COVID-19-Publications-
Reports-Thematic-Reports-2020-ENG.pdf.  
43 រណៈរមាម ធិការអងគការស ក្បជាជាតិសតីពីសិទ្ធិចសដ្ឋរិចច សងគមរិចច និងវបបធម ៌ចសចរតីតលៃងការណ៍សតី ពីជំងឺរាតតាត (COVID-19)  
ជងឺំរាតតាត និងសិទ្ធិចសដ្ឋរិចច សងគម និងវបបធម ៌  ឯរារ UN ហលខ E/C.12/2020/1  នថ្ងទី១៧ បខចមា ឆ្ន ២ំ០២០ រថាែណឌ  ទី
១៨ មាន្ហៅ៖ https://undocs.org/E/C.12/2020/1 សូមចមើល្ផ្ងតដ្ររាយការណ៍សរល្ ICJ ឆ្ន ២ំ០២០ អំពី រូវដី្-១៩   
ទំ្ពរ័ទី ១០៤ ដ្ល់្ ១០៥ ។ 
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ពត័ម៌ានក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព និង ចចៀសវាងការបិទ្ឬរំណតក់្ពំតដ្ន ការចូល្ចក្បើក្ាស់ 
អីុនធឺណិត។ 44  

អតីតអនររាយការណ៍ពិចសសអងគការស ក្បជាជាតិទ្ទួ្ល្បនទុរសិទ្ធិបចញ្ចញមតិានរូស
បញ្ញា រថ់ាចៅរនុងបរបិទ្ននជំងឺរូវដី្-១៩ រដ្ឋក្តូវ៖ (i) ធានាការទ្ទួ្ល្ានពត័ម៌ាន តដ្ល្កាន់ 
កាបច់ោយអាជាា ធរពារព់ន័ធនឹងវបិតតិចនេះរមួទងំកាតពវរិចច “ផ្តល់្ពត័ម៌ានតដ្ល្ក្តឹមក្តូវ តាម 
តដ្ល្អាចចធវើចៅាន” និង “ការតណនាចំាស់ោស់ហ ើយចាម េះក្តង”់ ចដ្ើមបអីនុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋ 
មនិក្តឹមតតអាចយល់្ពីរងវល់្របស់ាធារណជនប៉ាុចណាណ េះចទ្ តលមទងំឲ្យបុរគល្មាន រ់ៗ ដឹ្ង 
ចាស់ពីវធីិក្របក់្រងការភយ័ខាៃ ចរបស់ពួរចរផ្ងបែរ។ (ii) ររាការចូល្ចក្បើអីុនធឺណិត 
សក្មាបទ់ងំអស់ោន  (iii) ចល្ើររមពស់ និងការពារក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយឯររាជយ ចដ្ើមបឱី្យ 
ាធារណជនអាចចក្បើក្ាស់សិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានពត័ម៌ានក្របក់្ោនច់ដ្ើមប“ីចាតវ់ធិានការសម
ក្សបរនុងការការពារែៃួន និងស រមនរ៍បស់ពួរចរ”  (iv) ក្របក់្រងការររីរាល្ោល្នន 
ពត័ម៌ានមនិពិតចល្ើចមចរារតាមក្បពនឋអីុ័នធឺណិតចោយមនិរចំោភចល្ើសិទ្ធិតដ្ល្ត្តូវាន 
ការពារចក្កាមមាក្តា១៩ នន ICCPR និង (v) ធានាឱ្យមានការឃ្ៃ ចំមើល្ សុែភាពចដ្ើមប ី
ក្របក់្រងវបិតតិ ការពារសិទ្ធិឯរជនភាព។45 

v. ធុររិចច និ្ងសិទឋិមនុ្សស  
កាតពវរិចចការពារសិទ្ធិមនុសសដូ្ចជាចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ាន និងសិទ្ធិចផ្សង 
ចទ្ៀតតដ្ល្ានចល្ើរច ើងខាងចល្ើរមួមានកាតពវរិចចការពារពីការក្បក្ពឹតដរបស់អងគភាព 

ឯរជនរមួទងំធុរកិែចតដ្ល្ចធវើឱ្យប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ការចក្បើក្ាស់សិទ្ធិមនុសស។ 46  
ចនេះចាាំចត់ក្មូវឱ្យមានកាតពវរិចចអនុវតតរក្មតិជារោ់រន់នបទ្បបញ្ាតតិរបស់ក្រុម ុ៊ន 

 
44 Ibid 
45 រាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ ។ 
ជងឺំរាតតាត និងចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ  ឯកស្គរ UN  A/HRC/44/49 នថ្ងទី២៣ បខហមស្គ ឆ្ន ២ំ០២០  មាន្ហៅ៖ 
https://undocs.org/A/HRC/44/49. 
ឯកស្គរ UN  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ') រថាែណឌ ទី ៨  ឯកស្គរ UN. CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី ៧ 
រណៈរមាម ធិការអងគការស ក្បជាជាតិ  សតីពីសិទ្ធិរុមារ ចសចរតីពន្យល់ទូ្ចៅចល្ែ ១៦ (ឆ្ន ២ំ០១៣) 
សតី ពីកាតពវរិចចរបស់រដ្ឋទរទ់្ងនឹងផ្ល្ប៉ាេះពាល់្ននវស័ិយធុរកិែចចល្ើសិទ្ធិរុមារ  ឯរារ UN CRC/C/GC/16  នថ្ងទី១៧ បខចមា
ឆ្ន ២ំ០១៣  រថាែណឌ័ ទី ២៨  រណៈរមាម ធិការអងគការស ក្បជាតិសតីអំពីសិទឋិ ចសដ្ឋរិចច សងគម និងវបបធម ៌ចសចរតីពន្យល់ទូ្ចៅ 
ចល្ែ ២៤ (ឆ្ន ២ំ០១៧) សតី ពីកាតពវរិចចរដ្ឋចក្កាមរតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតី ពីសិទ្ធិចសដ្ឋរិចច សងគម និង វបបធមរ៌នុ ង 
បរបិទ្ននសរមមភាពធុរកិែច  នលៃទី្១០ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧  ឯរារ UN. E/C.12/GC/24 រថាែណឌ ទី១៤ - ២២ ។  
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ដូ្ចជាទូ្ររមនារមន ៍និងចសវាអីុនធឺណិតតដ្ល្ផ្តល់្កមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម។ 
ចទេះយ៉ា ងណារច៏ោយ បទ្បបញ្ាតតិតបបចនេះក្តូវតតចធវើច ើងរនុងចោល្បំណងការពារ និងមនិ
បមន្កាតប់នថយសិទ្ធិមនុសសហទ។  

កាតពវរិចចចនេះក្តូវាន ៃ្ុេះបញ្ញច ំងចៅរនុងយុតតិាស្តសតននាថ បន័សនធិសញ្ញា របស់អងគការ 
ស ក្បជាជាតិរដូ៏្ចជាចោល្ការណ៍តណនារំបស់អងគការស ក្បជាជាតិសតីពីធុររិចច 
និងសិទ្ធិមនុសស(UNGPs)តដ្ល្ោកំ្ទ្ចោយក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ
។ UNGPs រលឹំ្រច ើងវញិនូវពត័ម៌ានល្មអតិននកាតពវរិចចការពារទងំចនេះរបស់រដ្ឋ។ ចល្ើស 
ពីចនេះ ពួរចរផ្តល់្ការទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវចោយតទ ល់្ និងក្សបោន សក្មាបស់ ក្ោសអាជីវរមម 
ែៃួនឯងរនុងការចោរពសិទ្ធិមនុសសរនុងបរបិទ្ននក្បតិបតតិការអាជីវរមម។47  

UNGPs មានក្របែណ័ឌ សក្មាបធុ់រកិែច និងសិទ្ធិមនុសសតដ្ល្ឈរចល្ើសសរសតមភចំនួនបី ៖ 
(i)កាតពវរិចចរបស់រដ្ឋរនុងការការពារក្បឆ្ងំនឹងការរចំោភសិទ្ធិមនុសស (ii) ការទ្ទួ្ល្ែុស 
ក្តូវរបស់ក្រុម ុ៊នរនុងការចោរពសិទ្ធិមនុសស និង (iii )ល្ទ្ធភាពទ្ទួ្ល្ានសំណងក្បរប 
ចោយក្បសិទ្ធភាព-យុតតិធមក៌នុង និង ចក្ៅក្បពន័ធតុោការចោយជនរងចក្ោេះននការរចំោភ 
បំពាន។48  

រដ្ឋររាកាតពវរិចចចំបងចដ្ើមបអីនុ្វតតចាបច់ោល្នចយាយ និងបទ្បញ្ញា សមក្សប និងមាន 
ក្បសិទ្ធភាព ចដ្ើមបធីានាការការពារក្បឆ្ងំនឹងការរចំោភសិទ្ធិមនុសស និង ការរចំោភបំពាន 
តាមក្បពនឋអីុ័នធឺណិត ចោយចោរពតាមការអនុវតតសិទ្ធិចល្ើកមមវធីិតដ្ល្ក្របក់្រង ចោយ 
ក្រុម ុ៊នបចចចរវទិ្ាឯរជន ។ 49 កាតពវរិចចចនេះ បនតអនុវតតវធិានការចាាំច ់និងសមក្សប 
ចដ្ើមបធីានាថាចៅរតនៃងតដ្ល្មានការរចំោភែាែ ់ និងការរចំោភបំពាន ជនរងចក្ោេះអាច 
ទ្ទួ្ល្ានសំណងក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព និង ក្របក់្ោនត់ាមរយៈយនតការតុោការ 

 
47 ចោល្ការណ៍តណនាកំ្តូវានអនុមត័ចោយក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិរនុងឆ្ន ២ំ០១១ រនុងចសចរតីសចក្មចចល្ែ 
១៧/៤៖ ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិចសចរតីសចក្មចតដ្ល្អនុមត័ចោយក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស ១៧/៤៖ 
អងគការសិទ្ធិមនុសស និងាជីវរមម ៃ្ងតដ្ន និងអងគភាពធុរកិែចចផ្សងចទ្ៀត ឯរារ UN. A/HRC/RES/17/4  នថ្ងទី៦ បខររកោ  
ឆ្ន ២ំ០១១ ។  
48 OHCHR ហាលការណ៍បណនាUំN សតី អំពីធុរកិែច និ្ងសិទឋិមនុ្សស HR/PUB/11/04  ឆ្ន ២ំ០១១  (‘UNGPs’) មាន្ហៅ៖ 
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf  
49IBID ទំ្ពរ័ទី៣–១១   
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ឬមចធាាយរដ្ឋាល្ចាប់ ឬបទ្បបញ្ាតតិចផ្សងចទ្ៀត ។50 ែណៈចពល្តដ្ល្ក្រុម ុ៊នបចចចរ 
វទិ្ាមានទំ្នួល្ែុសក្តូវរនុងការចោរពសិទ្ធិមនុសសរនុងដំ្ចណើ រក្បតិបតតិការអាជីវរមមរបស់ 
ពួរចរ និងផ្តល់្ការចោេះក្ាយក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព និងក្របក់្ោនចំ់ចពាេះការរចំោភ 
បំពានណាមយួ រដ្ឋមានកាតពវរិចចអនុវតតការក្តួតពិនិតយ និងតួនាទី្អនុ្វតតបទ្ែញ្ញា ចដ្ើមប ី
ធានាថាក្រុម ុ៊នចោរពតាមកាតពវរិចចទងំចនេះ។51  

ទរទ់្ងចៅនឹងកាតពវរិចចរបស់ ស ក្ោសធុររិចច UNGPs ផ្តល់្ជូនថាក្រុម ុ៊នទងំអស់ 
រមួទងំក្រុម ុ៊នបចចចរវទិ្ាមានការទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវរនុងការ “ចោរពសិទ្ធិមនុសស” តដ្ល្ “មាន 
ឯររាជយភាពពីសមតថភាពរបស់រដ្ឋនិង/ឬ្នទៈរនុងការបំចពញកាតពវរិចចសិទ្ធិមនុសសតទ ល់្ែៃួន 
របស់ពួរចរច ើយមនិបនថយកាតពវរិចចទងំចនាេះចទ្” ។52 ចនេះរមួបញ្ចូ ល្ទងំការទ្ទួ្ល្ែុស 
ក្តូវចដ្ើមប“ីចជៀសវាងការរចំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស”រមួទងំសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ 
និងពត័ម៌ាន សមារម និងឯរជនភាព តាមក្បពនឋអីុ័នធឺណិតចដ្ើមប ី “ចជៀសវាងបងក ឬរមួ 
ចំតណរដ្ល់្ផ្ល្ប៉ាេះពាល់្អវជិាមានដ្ល់្សិទ្ធិមនុសសតាមរយៈសរមមភាពតទ ល់្ែៃួនរបស់ 
ពួរចរ” និងចដ្ើមប ី “ចាតវ់ធិានការឱ្យានក្របក់្ោន”់ ចដ្ើមប ី “ការពារកាតប់នថយ ឬតរតក្មូវ” 
ផ្ល្ប៉ាេះពាល់្ទងំចនាេះរមួទងំការោរ់ “ចោល្នចយាយ និងដំ្ចណើ រការយរចិតតទុ្រោរ់
ត្តួតពិនិ្តយ មតែ់ត”់ ចដ្ើមបធីានាថាសិទ្ធិក្តូវានចោរព។53  

 

  

 
50IBID  ទំ្ពរ័ទី២៧–៣៥   
51IBID  ទំ្ពរ័ទី៤–៦ 
52IBID  ទំ្ពរ័ទី១៣–១៨  
53Ibid 
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III. ការអនុមត័ និងការតារត់តងចាបល់មី តដ្ល្ផ្ទុយនឹងសិទ្ធិមនុសស 

អាជាា ធររមពុជាានអនុមត័ចាប់លមីរនុងអំ ុងចពល្ និង កនុងការច ៃ្ើយតបចៅនឹងជំងឺរាតតាត 
រូវដី្-១៩ រមួមាន៖ (i) ចាបស់តីពីការក្របក់្រងក្បចទ្សជាតិរនុងក្ោអាសនន (ii) អនុក្រឹតយ 
សតីពីការបចងកើតក្ចរទវ រអីុនធឺណិតជាតិ និង (iii) ចាបស់តីពីវធិានការបង្ហក រក្បឆ្ងំនឹង 
ការររីរាល្ោល្ននជំងឺរូវដី្-១៩ និងជំងឺ ៃ្ងធៃនធ់ៃរ និងចក្ោេះថាន រច់ផ្សងចទ្ៀត។ អាជាា ធរ 
ររំ៏ពុងសថិតរនុងដំ្ចណើ រការននចសចរតីក្ពាងចាបល់មីរមួទងំចាបស់តីពីសណាត បធ់ាន ប់ 
ាធារណៈ និងចាបស់តីពី ែទហលមើសែហែចកវទិាពត័ម៌ាន្ តដ្ល្តសវងររការក្របក់្រងបតនថម 
ចទ្ៀតនូវការបចញ្ចញមតិ និង ពត័ម៌ានចៅរនុងវស័ិយឌី្ជីលល្។  

ចាបទ់ងំចនេះតដ្ល្ក្តូវានអនុមត័ ឬ រំពុងក្តូវានក្ពាងមានបទ្បបញ្ាតតិតដ្ល្មនិ 
អនុចោមតាមចាប ់ និងសតងោ់រសិទ្ធិមនុសស។ ែាែហ់ន្ះចធវើឱ្យពួរចរង្ហយរងការរចំោភ 
បំពានចដ្ើមបរីតិតបតិសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ ពត័ម៌ាន និងសិទ្ធិចផ្សងៗចទ្ៀត ។ 
ភាពែវេះខាតចៅរនុងចាបទ់ំងចនេះរមួមាន៖ (i) ភាាមនិចាស់ោស់ និងទូលំទូោយហពក 
(ii) ទ្ណឌ រមមតដ្ល្មនិចាាំច ់ និងមនិសមាមាក្ត និង (iii) រងវេះយនតការក្តួតពិនិតយ 
ឯររាជយ។  

i. ចាបស់តី ពីការក្របក់្រងក្បចទ្សជាតិរនុ ងក្ោអាសនន 54 

កាល្ពីនលៃទី្២៩ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ ចាបស់តីពីការក្របក់្រងក្បចទ្សជាតិរនុងភាពអាសនន 
(‘ចាបស់តីពីាថ នភាពអាសនន’) ក្តូវានអនុ្មត័ហោយរដ្ឋសភា និងក្ពឹទ្ធសភារបស់រមពុជា។ 
ចាបច់នេះផ្តល់នូ្វការចក្បើក្ាស់អំណាចបតនថមរបស់រោឋ ភាិល្រនុងចពល្មានាថ នភាព
អាសននតដ្ល្អាចក្បកាសអនុ្ហោមតាមមាក្តា ២២ ននរដ្ឋធមមនុញ្ារមពុជា។55 

 
54 ICJ ធាៃ បា់នវភិារចាបច់នេះចៅរនុងការចាេះពុមពផ្ាយមុនៗរបស់ែៃួន៖ ICJ ‘អនរារពត័៌មាន និងកមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយតដ្ល្ 
មានហានិភយ័ចរើនច ើងចៅរនុងក្បចទ្សរមពុជា នល និងចវៀតណាម អំ ុងចពល្ជំងឺរាតតាត COVID-19’ នលៃទី្២១ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ទំ្ពរ័ទី១-៣ មានចៅ៖ https://www.icj.org/journalists-and-media-platforms-at-increased-risk-in-cambodia-thailand-and-
vietnam-during-the-covid-19-pandemic/  ICJ  ‘រមពុជា៖ ចសចរតីក្ពាងចាបស់តីពីត្ាអាសនន រចំោភចល្ើនីតិរដ្ឋ’ នលៃទី្៨ តែចមា 
ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-state-of-emergency-bill-violates-the-rule-of-law/ ។  
55 មាក្តា ២២ ននរដ្ឋធមមនុញ្ារមពុជាតចងថា៖ “ចៅចពល្តដ្ល្ក្បចទ្សជាតិក្បឈមមុែនឹងចក្ោេះថាន រ ់ក្ពេះមហារសក្តក្ទ្ងក់្បកាសជា 
ាធារណៈចោយោរក់្បចទ្សសថិតរនុងត្ាអាសនន បនាទ បពី់មានការក្ពមចក្ពៀងជាឯរចឆ័នទពីនាយររដ្ឋមស្តនតី ក្បធានរដ្ឋសភា និងក្បធាន 
ក្ពឹទ្ធសភា“។ សូមចមើល្រដ្ឋធមមនុញ្ា ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តដ្ល្មានចៅ៖ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 
en/kh/kh009en.pdf#page=10  ចនេះក្តូវានហលើកហ ើងហទៀតចៅរនុងមាក្តា ២ និង ៣ ននចាបស់តីពីត្ាអាសនន។ 



25

 
 

27 
 

 

មាក្តា ៥ ននចាបស់តីពីភាពអាសននរបស់រដ្ឋតចងអំពីអំណាចរបស់រោឋ ភាិល្រនុងការោរ ់
រំ ិត “សមក្សប និងចាាំច”់ ចល្ើសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ ពត័ម៌ាន និងឯរជន 
ភាព រនុងអំ ុងចពល្មានាថ នភាពអាសននរមួមាន៖  

• “ហាមក្ាម ឬរំណតច់ល្ើការតចរចាយ ឬការផ្ាយពត័ម៌ានតដ្ល្អាចបងកឱ្យមាន 
ការភយ័សៃនច់ាៃ  ឬចោចល្ជាាធារណៈែ ះ ល់ខ្ល ងំដ្ល់្សនតិសុែជាតិ 
ឬការភានក់្ចលំ្អំពីាថ នការណ៍សថិតហៅចក្កាមស្គថ ន្ភាពក្ោអាសនន” និង 

• “វធិានការឃ្ៃ ចំមើល្ចោយមចធាាយណាមយួសក្មាបព់ត័ម៌ានឌី្ជីលល្រនុង 
ការច ៃ្ើយតបចៅនឹងាថ នភាពអាសនន” ។56  

ចយងតាមមាក្តា៨ ននចាបស់តីពីាថ នភាពអាសនន ការែរខានចោយចចតនារនុង 
“ការចោរពវធិានការ” តដ្ល្មាន្រនុងមាក្តា ៥ អាចក្បឈមនឹងការផ្តនាទ ចទសោរព់នធនាោរ 
ពីមួយតែ ចៅមយួឆ្ន  ំ និងពិនយ័ជាក្ារពី់ ១០០,០០០ (ក្បត ល្ ២៥ ដុ្ោៃ រ) ដ្ល់្ ២ 
ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ៥០០ ដុ្ោៃ រ)។ ក្បសិនចបើការខកខ្ន្ហន្ះ បងកឱ្យមានភាពចោចល្
ជាាធារណៈ ចនាេះក្តូវផ្ដនាទ ចទសោរព់នធនាោរពីមយួឆ្ន ចំៅក្ាឆំ្ន  ំ និងពិនយ័ជាក្ារពី់
មយួោន (ត្ែប ល ២៥០ ដុ្ោៃ រ) ដ្ល់្ ១០ ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ២,៥០០ ដុ្ោៃ រ)។57  

ពារយមនិចាស់ោស់ “ការភយ័សៃនច់ាៃ ជាាធារណៈ” “ភាពចោចល្” “ែ ះ ល់ខ្ល ងំ 
ដ្ល់្សនតិសុែជាតិ” និង “ការភាន់ក្ចលំ្” មនិក្តូវានរំណតទ់ងំក្សុងចៅរនុងចាបស់តីពី 
ាថ នភាពអាសននចនាេះចទ្។ កិែចការហន្ះអនុញ្ញា តឱ្យរែឋមានសកាត នុពល្ននការក្របក់្រង តាម 
រយៈការបរក្ាយទូ្លំ្ទូ្ោយចពរននចោល្រំនិតទងំចនេះចល្ើសពីបញ្ា ីននចោល្បំណង 
ក្សបចាប ់តដ្ល្ានរាបប់ញ្ចូ ល្រនុងមាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR ។  

ចទេះបីជាការអនុមត័វធិានការមានចោល្បំណងក្សបចាបរ់នុងមាក្តា១៩(៣) (ឧ. សុែភាព 
ាធារណៈ) ភាាមនិចាស់ោស់ និ្ងទូលំទូោយហពកននចាបស់តីពីភាពអាសនន រឺមនិ 
សមក្សបនឹងចោល្ការណ៍នីតានុរូល្ភាពតដ្ល្តក្មូវឱ្យ 

 
សូមចមើល្ចាបស់តីពីការក្របក់្រងក្បចទ្សជាតិរនុងត្ាអាសនន នលៃទី្១០ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ (‘ចាបស់តីពីត្ាអាសនន’) មានចៅ៖ 
https://akp.gov.kh/post/detail/29564  
56 មាក្តា ៥ ចាបស់តីពីត្ាអាសនន 
57 មាក្តា ៨ ចាបស់តីពីត្ាអាសនន 
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ចាប ់ “បចងកើតច ើងឲ្យមាន្ភាពែាស់ោស់ត្គែត់្ាន្់” ហ ើយ “ែាែអ់ាចមិនផ្តល់្នូវ
្នាទ នុសិទ្ធិចោយហសរែីល់ការរតិតបតិចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ ចល្ើជន្ជាែហ់ចាទតដ្ល្
ក្តូវានចចាទ្ក្បកានពី់ការអនុវតតរបស់ែៃួនចនាេះចទ្”។58  

អំណាចតដ្ល្ានផ្តល់្ឱ្យរដ្ឋចដ្ើមបចីក្បើក្ាស់ “មចធាាយណាមយួ” និងការោរទ់្ណឌ រមម 
ធៃនធ់ៃរចំចពាេះការមនិអនុចោមតាមចាប ់ សឲ្យហ ើញថា មនិសមក្សបនឹងចោល្ការណ៍ 
ននភាពចាាំច ់និងសមាមាក្ត។ ដូ្ចតដ្ល្ានចងអុល្បង្ហា ញទរទ់្ងនឹង ចាបភ់ាពអាសនន 
ចោយអនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា “ការោកហ់ទស និង 
ការតរពិនយ័រួរតតសមក្សបចៅនឹងភាពធៃនធ់ៃរននបទ្ចល្មើស តដ្ល្ានក្បក្ពឹតតចោយ 
ពិចារណាចល្ើាថ នភាពចសដ្ឋរិចចរបស់បុរគល្មាន រ់ៗ  ”។59  

ចាបច់នេះមនិផ្តល់្សក្មាបក់ារក្តួតពិនិតយក្បពន័ធតុោការឬរដ្ឋាល្ក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព 
ឬការក្តួតពិនិតយវធិានការនានាតដ្ល្ោរច់ៅចក្កាមចាបភ់ាពអាសននរមួទងំវធិានការ 
ចដ្ើមបរីតឹបនតឹងពត័ម៌ាន ឬការបចញ្ចញមតិតដ្ល្មនិចពញចិតត ។ មាក្តា ៦ ននចាបស់តីពីភាព 
អាសននតក្មូវឱ្យរោឋ ភាិល្ “បនតរាយការណ៍អំពីវធិានការរនុងភាពអាសននចៅកានរ់ដ្ឋសភា 
និងក្ពឹទ្ធសភា” ច ើយរដ្ឋសភា និងក្ពឹទ្ធសភា “អាចចសនើសំុពត័ម៌ានចាាំចប់តនថមពីរាជរោឋ  
ភាិល្រនុងក្របែណឌ ននការក្តួតពិនិតយ និងវាយតនមៃវធិានការនានាតដ្ល្ ោរច់ចញសក្មាប ់
ក្បចទ្សជាតិ ចៅចពល្តដ្ល្វាមានចក្ោេះថាន រក់្សបតាមរដ្ឋធមមនុញ្ា នន ក្ពេះរាជាណាចក្រ 
រមពុជា”។60 ចទេះជាយ៉ា ងចនេះរតី ចាបស់តីពីភាពអាសននរបស់រដ្ឋមនិអាច បញ្ញា រប់តនថមអំពី 
នីតិវធីិ ក្តួតពិនិតយឯររាជយណាមយួចាស់ោស់ សក្មាបគ់ណហន្យយភាព ផ្ទុយនឹងចាប់ 
និងសតងោ់រសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ។61  

 
58 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី ២៥  
59 OHCHR ‘ អនរជំនាញអងគការស ក្បជាជាតិក្ពមានថា ចាបត់្ាអាសននរបស់រមពុជាបងកចក្ោេះថាន រដ់្ល់្សិទ្ធិមនុសស’ នលៃទី្១៧ 
តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25801&LangID=E  
60 មាក្តា ៦ ចាបត់្ាអាសនន។ 
61 ចោល្ការណ៍ទី្៣  ននចោល្ការណ៍ Tshwane តក្មូវឱ្យចៅរនុងក្ពឹតតិការណ៍ននការរតឹបនតឹងចល្ើសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានពត័ម៌ាន ចាប ់
“ផ្តល់្ការការពារក្របក់្ោន់ក្បឆ្ងំនឹងការរចំោភបំពាន រមួទងំការក្តួតពិនិតយភាៃ មៗ ចពញចល្ញ អាចចូល្ដំ្ចណើ រការាន 
និងមានក្បសិទ្ធភាពននសុពល្ភាពននការរតឹបនតឹងចោយអាជាា ធរក្តួតពិនិតយឯររាជយ និងការក្តួតពិនិតយចពញចល្ញចោយតុោការ”សូម
ហមើល ចោល្ការណ៍សរល្សតី ពីសនតិសុែជាតិ និងសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានពត័៌មាន (ចោល្ការណ៍ Tshwane) នលៃទី្១២ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣  
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ក្រុមអនរជំនាញននក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ រមួទងំអនររាយការណ៍ 
ពិចសស សតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា ក្រុមការង្ហរសតីពីការ ុំែៃួនតាមអំចពើចិតត 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិរបស់មនុសសក្របរ់ូបចដ្ើមបទី្ទួ្ល្ាននូវសតងោ់រសុែភាព 
ផ្ៃូវកាយ និងផ្ៃូវចិតតែពស់បំផុ្តតដ្ល្អាចសចក្មចាន និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតីពី 
ការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុសស និងចសរភីាពជាមូល្ោឋ ន រនុងចពល្ក្បឆ្ងំនឹងអំចពើ 
ចភរវរមមានរេិះរនច់សចរតីក្ពាងចាបភ់ាពអាសននែំែូង ចោយារ “ឃ្ៃ តដ្ល្មានពារយមនិ 
ចាស់ោស់រមួទងំភាពទូ្ចៅននការអនុវតតនិងរងវេះភាពសីុសងាវ កោ់ន ជាមយួចោល្ការណ៍ 
ននភាពចាាំច ់ និងសមាមាក្ត” តដ្ល្អាចជា “កមមវតថុនន្ការបរក្ាយ ឬ ការអនុវតតែុស” 
និង “រងវេះយនតការក្តួតពិនិតយក្របក់្ោន ់ ចដ្ើមបទី្បា់ក ត ់ការពារ និង ផ្តល់្ដំ្ចណាេះក្ាយ 
រនុងររណីមានការរចំោភបំពានរែស់អាជាា ធរ”។62 ភាាដូ្ចោន ានចល្ចច ើងចៅរនុង 
ចាបត់ដ្ល្ានអនុមត័។ 

ជាការច ៃ្ើយតប ចបសររមមអចិនស្តនតយរ៍មពុជាក្បចាអំងគការ អ.ស.ែ ចៅទី្ក្រុង សតឺណវាន 
រូសបញ្ញា រថ់ាចាបច់នេះក្តូវានអនុវតតចោយតផ្អរចល្ើ “ចោល្ការណ៍ននរណចនយយភាព 
សមាមាក្ត និងភាពចាាំច”់ 63 ច ើយនឹងក្តូវយកមកហត្ែើ ចៅចពល្តដ្ល្មាន “តក្មូវ 
ការចាាំចស់ក្មាបក់ារការពារ និងររាសនតិសុែ និងសណាត បធ់ាន បា់ធារណៈចដ្ើមប ី
ការពារអាយុជីវតិក្បជាពល្រដ្ឋ សុែភាពាធារណៈ ផ្ល្ក្បចយជនា៍ធារណៈ និងក្ទ្ពយ 
សមបតតិរបស់ក្បជាពល្រដ្ឋទងំមូល្”។64 ចទេះជាយ៉ា ងចនេះរតី ការច ៃ្ើយតបមនិានពនយល់្ 
បតនថមថា ថាចតើចាបត់្ាអាសននរបស់រដ្ឋក្តូវអនុវតតតាមចោល្ការណ៍ចាប់ ភាពចាាំច ់និ្ង

 
មានចៅ៖ https://www.justiceinitiative.org/uploads/bd50b729-d427-4fbb-8da2-1943ef2a3423/global-principles-
national-security-10232013.pdf  និងមហាសននិាតអងគការស ក្បជាជាតិ ការចល្ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត 
និ្ងការបចញ្ចញមតិ   ឯកស្គរ UN. A/71/373  នថ្ងទី៦ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦ កថាខណឌ័ ទី ១៩  ៥៧ ។ 
62 អាណតតិរបស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា  ក្រុមការង្ហរចល្ើការ ំុែៃួ នតាមអំចពើចិតត  
រាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសស សតី ពីសិទ្ធិរបស់មនុសសក្របរូ់ប ចដ្ើមបីទ្ទួ្ល្ានការររីរាយជាមយួនឹង 
សតងោ់រសុែភាពផ្ៃូ វកាយ និងផ្ៃូ វចិតតែពស់បំផុ្តតដ្ល្អាចសចក្មចាន 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធិមនុសស និងចសរភីាពជាមូល្ោឋ ន ែណៈចពល្តដ្ល្ការក្បឆ្ងំចភរវរមម  
ឯរារចយង OL KHM 1/2020 នលៃទី្៩ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25186  
63 ចបសររមមអចិនស្តនតយន៍នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្បចាកំារយិល័្យអងគការស ក្បជាជាតិ និងអងគការអនតរជាតិដ្នទ្ចទ្ៀត 
ចៅទី្ក្រុង សឺតណវ  ឯកស្គរចយង៖ 2020/04/328  នថ្ងទី១៦ បខហមស្គ ឆ្ន ២ំ០២០ កថាខណឌ ទី៧  មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35228  
64IBID ., កថាខណឌ ទី៨  
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សមាមាក្តចនាេះចទ្  ហត្ៅបតពីការអះអាងថា វាក្តូវានអនុញ្ញា តយ៉ា ងចាស់ោស់ចោយ 
ែរធិាន្ែាែសិ់ទ្ធិមនុសសជាតិ និងអនតរជាតិ65 ហ ើយនិ្យាយហ ើងវញិែបែលនូវបទ្បបញ្ាតតិ 
មនិអនុចោមតាមសិទ្ធិមនុសសតដ្ល្មានក្ាបច់ៅរនុងចាប។់66  

ii. អនុក្រឹតយសតី ពីការបចងកើតក្ចរទវ រអីុនធឺណិតជាតិ  

កាល្ពីនលៃទី្១៦ តែរុមភៈ រោឋ ភិាល្រមពុជាានក្បកាសឱ្យចក្បើអនុក្រឹតយសតីពីការបចងកើត 
ក្ចរទវ រអីុនធឺណិតជាតិ (អនុក្រឹតយ NIG) តដ្ល្ “តក្មូវឱ្យចរាចរអីុនធឺណិតទងំអស់ក្តូវ 
ៃ្ងកាតត់ាមរយៈាថ បន័និយតរមមតដ្ល្ក្តូវានចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ក្តួតពិនិតយសរមមភាព
តាមអីុនធឺណិត មុនចពល្វា្នដ្ល់្ អនរចក្បើក្ាស់”។67  

មាក្តា ៦ ននអនុក្រឹតយរបស់ NIG ផ្តល់្អំណាចដ្ល់្ក្បតិបតតិររ NIG រនុងការទ្បា់ក ត ់និង 
តត ចក់ារភាា បប់ណាត ញទងំអស់ ឬែៃឹមារតដ្ល្ចាតទុ់្រថា “ប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្សុវតថិភាព ក្ារ ់
ចំណូល្ជាតិ សណាត បធ់ាន បស់ងគម ចសចរតីនលៃលនូរ វបបធម ៌ ក្បនពណី និងទំ្ចនៀមទ្មាៃ ប”់ 
ចោយស ការជាមយួនិយតររទូ្ររមនារមន៍រមពុជា (MPTC) ក្រសួងនក្បសណីយ ៍
និងទូ្ររមនារមន ៍(TRC) និងអាជាា ធរពារព់ន័ធចផ្សងចទ្ៀត។68  

វាក្តូវតតក្តូវានរតស់មាគ ល់្ថា “ក្ារចំ់ណូល្ជាតិ” មនិតមនជាចោល្បំណងក្សបចាប់ 
តដ្ល្ចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ានអាចក្តូវានរតិតបតិចៅចក្កាមមាក្តា១៩(៣) 

 
65IBID ., កថាខណឌ ទី៥  
66IBID ., កថាខណឌ ទី៧  ឧទ រណ៍ ការច ៃ្ើយតបចនេះនិយយហ ើងវញិដ្តដ្ល្ថាមាន “យនតការក្តួតពិនិតយចោយសភាពីរ 
ននក្បចទ្សរមពុជា” តាមមាក្តា ៨៦ និង ១០២ ននរដ្ឋធមមនុញ្ា  ចោយមនិានចល្ើរច ើងពីរងវល់្ននរងវេះការក្តួតពិនិតយ 
តាមក្បពន័ធតុោការចាស់ោស់ចំចពាេះការរតឹតបតិសិទ្ធិមនុសសតដ្ល្ានអនុមត័ ចាែត់្ាអាសនន។ ការច ៃ្ើយតបរា៏ន 
បញ្ញា រផ់្ងតដ្រថា “មស្តនតីអនុវតតចាបណ់ាតដ្ល្ក្បក្ពឹតតិតាមអំហពើែិតត និងបំពានចាប់ក្តូវផ្តនាទ ចទសចៅចំចពាេះមុែតុោការ” 
ប៉ាុតនតមនិចអើចពើនឹងការពិតតដ្ល្ថាចាបច់នាេះមានបញ្ញា ចក្ពាេះវាមានភាពមនិចាស់ោស់ និងទូ្លំ្ទូ្ោយហពក ។  
67 អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទិ្ធមនុសស ‘ រមពុជា៖ ការក្តួតពិនិតយអីុនធឺណិត ការក្តួតពិនិតយត្តូវបាន្ពក្ងីរែបន្ថម’  នលៃទី្១៨ តែរុមភៈ  
ឆ្ន  ំ២០២១ មានចៅ៖ https://www.hrw.org/news/2021/02/18/cambodia-internet-censorship-control-expanded  ស្គរ
ពត័ម៌ាន្ Agence Kampuchea Presse  «ត្ែកទវ រអីុន្ធឺណិតជាតិ ក្តូវានបចងកើតច ើង» នលៃទី្១៨ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 
មានចៅ៖ https://akp.gov.kh/post/detail/227175  
68 មជឈមណឌ ល្សិទ្ធិមនុសសរមពុជា “ចសចរតីតលៃងការណ៍រួម – អងគការសងគមសីុវលិ្ អំពាវនាវឱ្យរាជរោឋ ភាិល្រមពុជា 
លុ្បចចាល្អនុក្រឹតយសតីពីការបចងកើតក្ចរទវ រអីុនធឺណិតជាតិ” ចុេះនលៃទី្១៩ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://cchrcambodia.org/index_old.php?title=CSOs-call-on-the-Royal-Government-of-Cambodia-to-repeal-the-sub-
decree-on-the-establishment-of-the- National-Internet-
Gateway&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=801&id=5&lang=eng  
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នន ICCPR ហនាះហទ ។ ទរទ់្ងនឹង “ចសចរតីនលៃលនូរ វបបធម ៌ ទំ្ចនៀមទ្មាៃ ប ់ និងត្ែនពណី” 
ទិ្ដ្ឋភាពែៃេះននែាែទ់ងំចនេះអាចចឆ្ព េះចៅររ “ការចោរពសិទ្ធិ និងចសរភីាពរបស់អនរដ្នទ្” 
ប៉ាុតនតឃ្ៃ ចនេះរឺទូ្លំ្ទូ្ោយចពរ ហកើតហ ើងត្សែាន ជាមយួការការ រសិទឋិមនុ្សស ។ 
ចោល្បំណងនន “សុវតថិភាព” អាចរមួបញ្ចូ ល្ “សនតិសុែជាតិ” ឬ “សណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ” 
ប៉ាុតនតជាថ្មីមតងហទៀតថាវាទូ្លំ្ទូ្ោយជាងចោល្បំណងទងំចនាេះ។ មនិ្មាន្វាកយសពទោ័
មយួក្តូវានរំណតច់ៅរនុងអនុក្រឹតយ NIG ចទ្ ដូ្ចចនេះវាមានហានិភយ័ែពស់ននការោរ ់
រក្មតិ ួសច តុហោយអាត្ស័យហលើការែកត្ស្គយយា ងទូលំទូោយនន្យុតតិកមមទងំហន្ះ 
។ ដូ្ចតដ្ល្ានចងអុល្បង្ហា ញចោយអនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅ 
រមពុជា អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការ 
បចញ្ចញមតិ និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិឯរជនភាព “វារយសពទមនិចាស់ោស់
និ្ងទូ្លំ្ទូ្ោយទងំចនេះនិ្ងមូលោឋ ន្បែលមនិ្ត្តូវបាន្កំណត”់  អាចអនុញ្ញា តឲ្យអាជាា ធរ 
អនុវតតការឃ្ៃ ចំមើល្តាមអំចពើចិតតននការទំ្នារទំ់្នងឯរជន និង ការចាបពិ់រុទ្ធយ៉ា ងទូ្លំ្ 
ទូ្ោយននខលឹមស្គរអន៊្ឡាញ”។69  

អនរជំនាញក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិរា៏នសតមតងការក្ពួយារមភអំពី 
មាក្តា ១៥ ននអនុក្រឹតយ NIG តដ្ល្ផ្តល់្យនតការបណតឹ ងក្បឆ្ងំនឹងវធិានការពិនយ័ 
ទងំឡាយតដ្ល្ចធវើច ើងចោយនិយតររទូ្ររមនារមន៍រមពុជា។ អងគភាពតដ្ល្មានភាររិចច 
ចធវើនិយតរមមវស័ិយទូ្ររមនារមនរ៍បស់រមពុជា និងទ្ទួ្ល្ានអំណាចរនុងការោរវ់ធិាន 
ការពិនយ័ចំចពាេះអនរផ្តល់្ចសវាអីុនធឺណិត ក្បតិបតតិររទូ្ររមនារមន ៍ និង បុរគល្ពារព់ន័ធ 
តដ្ល្បំពានចល្ើអនុក្រឹតយ។ អនរជំនាញានសតមតងការភយ័ខាៃ ចអំពី “ដំ្ចណើ រការឯររាជយ 
យុតតិធម ៌ និងតមាៃ ភាពននការសចក្មចចិតតរនុងដំ្ចណើ រការតបបចនេះ” តដ្ល្ចៅចពល្ភាា ប ់
ជាមយួនឹងអវតតមាននន “ការក្តួតពិនិតយឯររាជយ ដំ្ចណើ រការត្តួតពិនិ្តយក្តឹមក្តូវ មតែ់ត់ 
ឬការការពារនីតិវធីិ” អាចបណាត ល្ឱ្យមនុសស ឬអងគភាពតដ្ល្រងផ្ល្ប៉ាេះពាល់្អាែត្តូបាន្

 
69 អាណតតិរបស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា  អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ 
និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ងការបចញ្ចញមតិ និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីសិទ្ធិឯរជនភាព  ឯរារចយង៖ AL KHM 
3/2021  នថ្ងទី៧ បខហមស្គ ឆ្ន ២ំ០២១  (‘AL KHM 3/2021’) ទំពរ័ទី២  មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26263   
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ហគានបដិ្ចសធ “សិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរណ៍ ការសចក្មចចិតតតដ្ល្ចធវើច ើងចោយរោឋ ភាិល្ចៅ 
ចំចពាេះមុែាថ បន័ឯររាជយ” ។70  

ជាការច ៃ្ើយតប រោឋ ភាិល្រមពុជាានចចាទ្សួរអំពីភាពចជឿជារន់នពត័ម៌ានតដ្ល្បង្ហា ញ 
ចោយអនរជំនាញននក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិចោយអេះអាងថា 
“ការតចរចាយពត័ម៌ានមនិពិតតបបចនេះចោយអនរនិពនធ [ពត័ម៌ានតដ្ល្ទ្ទួ្ល្ានចោយ 
អនររាយការណ៍ពិចសស] រឺជាការមនិទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវែពស់”។71 រោឋ ភិាល្ានអេះអាង 
បតនថមថា មាក្តា ៦  ននអនុក្រឹតយ NIG រឺអនុចោមតាមមាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR ចក្ពាេះវា 
អនុញ្ញា តឱ្យរោឋ ភាិល្ោរកំ់ ិតទំ្នារទំ់្នងចាាំចរ់នុងចំចណាមចោល្បំណងក្សបចាប ់
ជាចក្ចើន ការការពារសីល្ធម ៌វបបធម ៌សនតិសុែជាតិ និងសណាត ប ់ធាន ប់ាធារណៈ”។72  

ការរំណតល់្រេណៈែំហ ះកតីបារមភត្តឹមត្តូវ របស់រោឋ ភាិល្រមពុជាថាជា “ពត័ម៌ានមនិពិត” 
រឺក្សបចៅនឹងនី្តិវធីិទូ្ចៅរបស់ែៃួនរនុងការរមួែចចូ លាន អងាហ តុនិ្ងគំនិ្តចៅចពល្បស្តង្ហក ប 
ចល្ើការបចញ្ចញមតិមនិយល់ត្សែ ឬ ការបចញ្ចញមតិមនិចពញចិតតចផ្សងចទ្ៀត។ ចល្ើសពី 
ចនេះចទ្ៀត មាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR រឺជាបញ្ា ីបិទ្ ច ើយមនិរាបប់ញ្ចូ ល្ “ចោល្បំណង 
ក្សបចាបជ់ាចក្ចើន” ចផ្សងចទ្ៀតតដ្ល្បាន្ែញ្ញា កច់ោយរោឋ ភាិល្រមពុជា ដូ្ចជាការការពារ 
“ចំណូល្ជាតិ” ជាចដ្ើម។ ការច ៃ្ើយតបខកខ្ន្រនុងការចោេះក្ាយបតនថមចទ្ៀតពីរចបៀប 
តដ្ល្ចោល្បំណងក្សបចាបជ់ារត់សតងទងំចនេះក្តូវានរំណតចំ់ចពល្មានការក្ពួយារមភ 
អំពីភាពមនិចាស់ោស់របស់វាច ើយរា៏នខកខ្ន្រនុងការចោេះក្ាយរងវល់្តដ្ល្ចល្ើរ 
ច ើងចល្ើអវតតមានននការ ក្តួតពិនិតយឯររាជយ ដំ្ចណើ រការត្តួតពិនិ្តយឲ្យបាន្ក្តឹមក្តូវ មតែ់ត ់
ឬការការពារនីតិវធីិ។ ការច ៃ្ើយតបរម៏និបាន្និយយ អំពីរចបៀបការែិទទំនាកទំ់ន្ង 
ទងំត្សុងអាចជាវធិានការចាាំច ់ឬ សមាមាក្តចដ្ើមបចីោេះក្ាយចោល្បំណងទងំចនេះ។ 

  

 
70  AL KHM 3/2021 ទំ្ពរ័ទី២ – ៣  
71 ចបសររមមអចិនស្តនតយន៍នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្បចាកំារយិល័្យអងគការស ក្បជាជាតិ និងអងគការអនតរជាតិដ្នទ្ចទ្ៀត 
ចៅទី្ក្រុង សឺតណវ  No.2021/05/365 នលៃទី្២៤ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្ពរ័ទី៣  – ៤ មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36294  
72 Ibid  
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 iii. ចាបស់តីពីវធិានការបង្ហក រក្បឆ្ងំការររីរាល្ោល្ននជំងឺរូវដី្-១៩ និងជំងឺ ៃ្ងធៃនធ់ៃរ 
និងចក្ោេះថាន រច់ផ្សងចទ្ៀត  

ចាបស់តីពីវធិានការបង្ហក រទ្បា់ក ត់ការររីរាល្ោល្ននចមចរាររូវដី្-១៩ និងជំងឺ ៃ្ងធៃនធ់ៃរ 
និងចក្ោេះថាន រច់ផ្សងចទ្ៀត (‘ចាបក់ារពារជំងឺរូវដី្-១៩’) ក្តូវានរដ្ឋសភារមពុជាក្បកាសឱ្យ 
ចក្បើចៅនលៃទី្៥ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ និងអនុម័តចោយក្ពឹទ្ធសភាចៅនលៃទី្១១ តែមនីា 
ឆ្ន ២ំ០២១ ចដ្ើមប ី “ក្បយុទ្ធក្បឆ្ងំ និងទ្បា់ក តក់ារររីរាល្ោល្ននចមចរាររូវដី្-១៩” និង 
ជំងឺ ៃ្ងធៃនធ់ៃរដ្នទ្ចទ្ៀត។73  

មាក្តា១១ តចង “អំចពើការរារាងំចោយចចតនា ឬការរារាងំការអនុវតតវធិានការតដ្ល្រំណត ់
ក្សបតាមចាបច់នេះ” ក្តូវផ្តនាទ ចទសោរព់នធនាោរពី ៦តែ ដ្ល់្ ៣ឆ្ន  ំនិងពិនយ័ជាក្ារពី់ 
២ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ៥០០ ដុ្ោៃ រ) ដ្ល់្១០ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ២,៥០០ ដុ្ោៃ រ)។ 
បតនថមពីចនេះចទ្ៀត ក្តូវផ្ដនាទ ចទសោរព់នធនាោរពី ២ឆ្ន  ំ ចៅ ៥ឆ្ន  ំ និងពិនយ័ជាក្ារពី់ ៥
ោនចរៀល្ (ក្បត ល្១,២៥០ ដុ្ោៃ រ) ចៅ ២០ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ៥,០០០ែុោល ) 
តដ្ល្ទ្ចងវើតបបចនេះនាចំៅដ្ល់្ការ ៃ្ងជំងឺរូវដី្-១៩ ចៅកានម់នុសសចផ្សងចទ្ៀត ឬប៉ាេះពាល់្ 
ធៃនធ់ៃរដ្ល់្សុែភាពាធារណៈ។74  

  

 
73 ទី្សតីការរណៈរដ្ឋមស្តនត ី‘ក្ពេះរាជក្រម៖ ចាបស់តីពីវធិានការបង្ហក រក្បឆ្ងំការររីរាល្ោល្ជំងឺរូវដី្១៩ និងជំងឺ ៃ្ងធៃនធ់ៃរ 
និងចក្ោេះថាន រ់ចផ្សងចទ្ៀត’ ចុេះនលៃទី្១៣ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://pressocm.gov.kh/en/archives/70015   
74Ibid 
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អាជាា ធររមពុជាានចក្បើក្ាស់ភាាទូ្លំ្ទូ្ោយននមាក្តា ១១ ចដ្ើមបចីាបែ់ៃួន និង ចចាទ្ 
ក្បកានអ់នរតដ្ល្រេិះរនយុ់ទ្ធនាការចារវ់ា៉ា រាំ់ងរូវដី្-១៩ របស់រោឋ ភាិល្តាមអីុនធឺណិត 
រមួទងំអនរចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម75 និងអនរកាតសតផ្ងតដ្រ។76 រនុងនាមជាក្រុម 
អនរជំនាញននក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិានសងកត់ធៃនថ់ា ការរតិតបតិ 
“ចដ្ើមបចី ៃ្ើយតបចៅនឹងចមចរារក្តូវតតានជំរុញចោយចោល្ចៅសុែភាពាធារណៈ ក្សប 
ចាបច់ ើយមនិរួរក្តូវានចក្បើចដ្ើមបែីែិហសធមតិជំទស់ច ើយ” ។77   

អនររាយការណ៍ពិចសសអងគការស ក្បជាជាតិទ្ទួ្ល្បនទុរាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ និង ការបចងកើត 
សមារម អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិឯរជនភាព និង អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពី 
សិទ្ធិមនុសសក្របរ់ូបកនុងការអនុ្វតតសដងោ់រននសុែភាព ផ្ៃូវកាយ និង ផ្ៃូវចិតតខពស់ែំផុ្តាន 
បង្ហា ញពី “ការក្ពួយារមភខ្ល ងំ” ចល្ើចាបល់មី “ដ្គួ៏រឲ្យហត្ាះថាន ក”់ចនេះ ច ើយានរូស 

 
75 ស្គរពត័ម៌ាន្ CamboJA News  ‘ អនរចក្បើក្ាស់ TikTok ក្តូវានចាបែ់ៃួន និងចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាន 
តរៃងកាៃ យអំពីវា៉ា រាំ់ង COVID-19’ នលៃទី្១៤ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២១មានចៅ៖ https://cambojanews.com/tiktok-users-arrested-
and-charged-with-spreading-fake-news-about-covid-19-vaccines/  ។ វានឹងក្តូវានពិភារាយ៉ា ងល្មអតិចៅរនុងតផ្នរទី្ VI ។  
76 ស្គរពត័ម៌ាន្ Reporters Without Borders ‘អនកយកពត័ម៌ាន្កមពុជាត្ែឈមនឹ្ងការជាែព់ន្ឋនាារ ៥ឆ្ន ពីំែទអតាថ ធិែាយ 

អំពីវា កសំ់្គង’ នថ្ងទី២១ បខកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១  មាន្ហៅ ៖ https://rsf.org/en/news/cambodian-reporter-facing-five-

years-prison-comment-about-vaccines  ។ កិែចការហន្ះនឹ្ងត្តូវបាន្ពិភាកាយា ងលមអតិហៅកនុងបផ្នកទី VI ។ 

77 ទងំចនេះរមួមាន អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុសស និងចសរភីាពជាមូល្ោឋ ន 
ែណៈចពល្រំពុងក្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនឹងអំចពើចភរវរមម អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការកាតច់ទសចក្ៅក្បពន័ធតុោការ ឬការកាតហ់ទសតាម
អំហពើែិតត និ្ងហលឿន្  អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ  
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពអនរការពារសិទ្ធិមនុសស អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ 
និងការបចងកើតសមារម អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានសុែភាពផ្ៃូវកាយ និងផ្ៃូវចិតត អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពី 
សិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានការអបរ់ ំអនររាយការណ៍ពិចសសសតីពី សិទ្ធិឯរជនភាព អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីចសរភីាពខាងាសនា ឬជំចនឿ 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិរនុងការអភវិឌ្ឍន ៍អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីលំ្ចៅោឋ នក្របក់្ោន ់
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិមនុសសចំចពាេះទឹ្រាអ ត និងអនាមយ័ អនរជំនាញឯររាជយសតីពីសិទិ្ធមនុសស និងាមរគីភាពអនតរជាតិ 
អនរជំនាញឯររាជយសតីពីការចល្ើររមពស់ល្ទ្ធិក្បជាធិបចតយយ  សណាត បធ់ាន បអ់នតរជាតិក្បរបចោយសមធម ៌
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីឯររាជយភាពននចៅក្រម និងចមធាវ ីសមាជិរននក្រុមការង្ហរសតីពីការ ំុែៃួនតាមអំហពើែិតត 
និងសមាជិរននក្រុមការង្ហរសតីពីការាតែ់ៃួនចោយបងេំ ឬចោយអចចតនា៖ OHCHR “COVID-19៖ 
រដ្ឋមនិរួរបំពានវធិានការសចស្តង្ហគ េះបនាទ នហ់ែើមប ីបស្តង្ហក បសិទ្ធិមនុសសហទ – អនរជំនាញអងគការស ក្បជាជាតិ” នលៃទី្១៦ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានចៅ៖ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722  
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បញ្ញា រពី់រចបៀបតដ្ល្ “ការផ្តនាទ ចទសោរព់នធនាោរ និងពិនយ័ចល្ើសរក្មតិ ... ហារដូ់្ចជា 
មនិសមាមាក្ត និងមនិមានការធានា”។78  

 

iv. ចសចរតីក្ពាងចាបស់តី ពីសណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ  

 

ចសចរតីក្ពាងចាបស់តីពីសណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ តដ្ល្ចចញផ្ាយចោយក្រសួងមហានផ្ទ 
រនុងតែររកោ ឆ្ន ២ំ០២០ មានបទ្បបញ្ាតតិទូ្លំ្ទូ្ោយ និងមនិចាស់ោស់មយួចំនួនតដ្ល្ 
អាចក្តូវានចក្បើចដ្ើមបរីតឹបនតឹងសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិចៅរនុងលំ អន៊្ឡាញ 
ជាពិចសសស្តសតី។ ចសចរតីក្ពាងចាបច់នេះ មនិទនក់្តូវានរដ្ឋសភា និងក្ពឹទ្ធសភារមពុជា 
ពិចារណាចៅច ើយហទ។ ចទេះយ៉ា ងណារច៏ោយ ចោយាររងវេះខាតទងំក្សុងននក្រុម 
ក្បឆ្ងំនចយាយចៅរនុងសភា ចសចរតីក្ពាងចាបច់នេះចសទើរតតក្តូវានធានាថានឹង អនុមត័ 
រនុងទ្ក្មងប់ចចុបបននរបស់ែាែហ់ន្ះ ។ 

  

 
78 OHCHR ‘ អនរជំនាញរបស់អងគការស ក្បជាជាតិជំរុញឱ្យរមពុជាពិនិតយច ើងវញិនូវនី្តិវធីិចំចពាេះជំងឺរូវដី្-១៩’ នលៃទី្១២ តែចមា 
ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26985&LangID=E ។ 
ទងំចនេះក្តូវានបនៃឺច ើងក្សចដ្ៀងោន ចៅរនុងការទំ្នារទំ់្នងរបស់អនររាយការណ៍ពិចសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិជាចក្ចើនចៅកាន់ 
រោឋ ភាិល្រមពុជា។ សូមហមើល អាណតតិរបស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការជួបក្បជុចំោយសនតិវធីិ និងការបចងកើតសមារម 
និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីឯររាជយភាពរបស់ចៅក្រម និងចមធាវ ី  OL KHM 4/2021 នលៃទី្៣១ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១  ទំ្ពរ័ទី២ –៤ 
មានចៅ៖ https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/othersource/UN%20human%20rights%20e 
xperts’;%20joint%20letter%20o n%20preventive%20measure%20មតងចទ្ៀត%20s pread%20o f%20COVID-19.pdf  
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មាក្តា ៣៧នឹងហាមក្ាមនូវវាិល្ភាពននការបចញ្ចញមតិ តដ្ល្វាប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ “ក្បនពណី 
និងចសចរតីនលៃលនូររបស់ជាតិ” រមួទងំកនុងែំហោមកិែចការហផ្សងហទៀត “ការតាងំបង្ហា ញ 
ឬផ្សពវផ្ាយ ការសរចសរ ឬរូបភាព ឬការចក្បើពារយចជរក្បមាលចៅចល្ើក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
សងគម” “បង្ហា ញអារបបរិរយិក្រអឺតក្រទ្ម” និង“ការផ្សពវផ្ាយ ឬបចង្ហា េះ ការសរចសរ 
សញ្ញា  ឬរូបភាពតដ្ល្តំណាងឱ្យការរំរាមរំត ងណាមយួ” ។79 មនិមានការពនយល់្ល្មអតិ 
ឬការពនយល់្អំពីសតងោ់រនន “ចសចរតីនលៃលនូរ” តដ្ល្ាធារណជននឹងក្តូវទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវចនាេះ 
ចទ្។80 ទ្ក្មងន់នការបចញ្ចញមតិជាចក្ចើនទងំចនេះក្តូវានការពារចក្កាមចាបអ់នតរជាតិ។ 
ដូ្ចតដ្ល្ រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិានបញ្ញា រយ់៉ា ងចាស់ 
ទរទ់្ងនឹងការបចញ្ចញមតិតដ្ល្ក្តូវានការពារតាមមាក្តា១៩ “រមួបញ្ចូ ល្ការបចញ្ចញមតិ 
និងការទ្ទួ្ល្ការក្ាក្ស័យទរទ់្ងោន ននក្របទ់្ក្មងន់នរំនិត និងមតិហយាែល់តដ្ល្មាន 
សមតថភាពបញ្ាូ នចៅកានអ់នរដ្នទ្” និង “ទ្ទួ្ល្យរសូមបតីតការបចញ្ចញមតិតដ្ល្អាចចាត ់
ទុ្រថាជាការក្បមាលយ៉ា ងខាៃ ងំ ចទេះបីជាការបចញ្ចញមតិតបបចនេះអាចក្តូវានរតិតបតិ 
ចោយអនុចោមតាមបទ្បបញ្ាតតិននមាក្តា ១៩ រថាខណឌ័ ទី ៣ និងមាក្តា ២០កហ៏ោយ”។81 

មាក្តា ៣៦ ហាមបុរសបែលមនិ្ កអ់ាវហៅទី្ាធារណៈ និងស្តសតីមនិឲ្យចសៃៀរសចមៃៀរ
បំពារត់ដ្ល្ត្តូវបាន្ចាតទុ់្រថា “ែៃីចពរ” ឬ “ចមើល្ហ ើញធលុះ” ហត្ ះ“ប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ក្បនពណី 
និងចសចរដីនលៃលនូរ” ។82 ការហាមក្ាមចោយពារយមនិចាស់ោស់ចនេះរចំោភចល្ើចសរភីាព 
ននការបចញ្ចញមតិចធវើឱ្យែូចដ្ល់្សវ័យភាពតទ ល់្ែៃួន និងការែរខានរនុងការរំណតស់តងោ់រ 
ននចសចរតីនលៃលនូរតដ្ល្អាចចធវើឱ្យមានការចរ ើសចអើងក្បឆ្ងំនឹងស្តសតីកានត់តធៃនធ់ៃរ។83  

 
 
 

 
79 ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួ៖ អងគការសងគមសីុវលិ្អំពាវនាវឲ្យលុ្បចចាល្ចសចរដីក្ពាងចាប់សដី ពីសណាដ បធ់ាន ប់ាធារណៈជាបនាទ ន ់ នលៃទី្ 
១៣ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ (‘ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួ ICJ ពត្ងាងចាបស់តីពីសណាត ប់ធាន បា់ធារណៈ’) មានចៅ៖ 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/08/Cambodia-Draft-Law-on-Public-Order-Joint-Statement-2020-
ENG.pdf  
80Ibid  
81 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី១១ 
82 ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួ ICJ ចសចរតីក្ពាងចាបស់តីពីសណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ  
83 Ibid 
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ការែរខានមនិានអនុវតតតាមការហាមឃ្តរ់នុងចសចរតីក្ពាងចាបច់នេះ អាចនឹងក្តូវទ្ទួ្ល្ 
ចទសចាបពី់ “ការក្ពមាន” និង “ចទសរដ្ឋាល្” រ ូតដ្ល់្ោរព់នធនាោរពី ១ ចៅ ៦នលៃ 
និងពិនយ័ជាក្ារពី់ ១០០,០០០ ចរៀល្ ចៅ ៥០០,០០០ ចរៀល្ (ក្បត ល្ ពី ២៥ ចៅ 
១២៥ ដុ្ោៃ រ) ។84 ដូ្ចតដ្ល្ានរតស់មាគ ល់្ពីមុន ចសចរតីក្ពាងចាប ់ “ែរខានរនុង 
ការចធវើនិយតរមមការអនុវតតននការពិនយ័ទងំចនេះ ចោយអនុញ្ញា តឱ្យអាជាា ធរកំណត់្ នាទ នុ្
សិទឋិចល្ើការពិនយ័សមរមយសក្មាបស់រមមភាពហាមឃ្តនី់មយួៗ តដ្ល្ក្បលុយនឹងការ 
អនុវតតមនិក្តឹមក្តូវ រងវេះសងាតភាពរនុងការអនុវតត និងរងវេះការពាររណ៍រនុងការ អនុចោម 
តាម និងការអនុវតតចាប“់។85 ចល្ើសពីចនេះ មូល្ោឋ ន តដ្ល្អាចោរ់ពនធនាោរមានភាព 
មនិចាស់ោស់ មនិក្សបនឹងចោល្ការណ៍នីតានុរូល្ភាព ច ើយការជាបព់នធនាោរទំ្នង 
ជាមនិតមនជាការច ៃ្ើយតបចាាំចឬ់សមាមាក្តចៅនឹងការបំពានជាចក្ចើនននចសចរតីក្ពាង 
ចាបច់នេះចទ្។86  

v. ចសចរតីក្ពាងចាបស់តី ពីែទហលមើសែហែចកវទិា 87  

ចសចរតីក្ពាងចាបទី់្បីននចាបស់តីពីែទហលមើសែហែចកវទិាចុេះនលៃទី្៤ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានបទ្បបញ្ាតតិជាចក្ចើនតដ្ល្មនិសមក្សបនឹងសិទ្ធិចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ 
អន៊្ឡាញ និងចសរភីាពជាមូល្ោឋ នចផ្សងចទ្ៀត។88  

មាក្តា ៤៥ តចងអំពីការទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវក្ព មទ្ណឌ របស់បុរគល្តដ្ល្បចងកើត “ចសចរតីតលៃង 
ការណ៍មនិពិត ឬពត័ម៌ានមនិពិតតាមរយៈបចចចរវទិ្ាពត័ម៌ាន” ចោយដឹ្ងថាចសចរតីតលៃង 
ឬពត័ម៌ានចនាេះទំ្នងជាមានផ្ល្ប៉ាេះពាល់្អវជិាមានដ្ល់្សនតិសុែជាតិ សុែភាពាធារណៈ 
សុវតថិភាពាធារណៈ ឬ រិញ្ា វតថុាធារណៈ ទំ្នារទំ់្នងជាមយួក្បចទ្សចផ្សងចទ្ៀត 
ល្ទ្ធផ្ល្ននការចាេះចឆ្ន តជាតិ តដ្ល្ញុេះញងឱ់្យ មានអរភិាព ការសអប ់ ការចរ ើសចអើង 
ពូជាសន ៍ ឬ ហែតនាទុ្ចចរតិរវាងក្រុមមនុសស ឬចធវើឱ្យាតប់ងទំ់្នុរចិតតាធារណៈ 

 
84Ibid 
85Ibid  
86Ibid  
87 សូមចមើល្រាយការណ៍ ICJ ការរំណត់ឲ្យអីុនធឺចណតចធវើតាម ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្ពរ័ទី១៣៦ - ១៣៨  សក្មាបព់ត័ម៌ានល្មអតិ។  
88 ចសចរតីក្ពាងចាប់សតីពីឧក្រិដ្ឋរមមតាមអីុនធឺណិត សូមចមើល្ផ្ងតដ្រអងាការឃ្ល ហំមើលសិទិឋមនុ្សស ‘ ត្ែហទសកមពុជា៖ ហបាះែងហ់ចាល
ពត្ងាងែាែែ់ទហលមើសែហែចកវទិា  នលៃទី្១៣ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.hrw.org/news/2020/11/13/cambodia-
scrap-draft-cybercrime-law  
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ចំចពាេះរោឋ ភាិល្ ឬ ាថ បន័រដ្ឋ ។ ការោរទ់្ណឌ រមម រឺោរព់នធនាោរពីមយួតែចៅបីឆ្ន  ំ
និងពិនយ័ជាក្ារពី់ពីរោនហរៀល (ក្បត ល្ ៥០០ ដុ្ោៃ រ ) ដ្ល់្ដ្បោ់នចរៀល្ (ក្បត ល្ 
២,៥០០ ដុ្ោៃ រ)។89  

មាក្តា ៤០ ហាមក្ាមនូវអំចពើតដ្ល្បចងកើតជា “ការរខំាន ការបំភតិបំភ័យ ការរំរាមរំត ង 
ការបំពាន ការចបៀតចបៀន ឬចោយពារយសំដី្ បំពានចល្ើអនរដ្នទ្តាមរយៈរំុពយូទ្រ័”។90 
ជនចល្មើសអាចជាបព់នធនាោរពីមយួតែចៅក្ាមំយួតែ និង ពិនយ័ជាក្ារពី់ពីរោនហរៀល 
(ក្បត ល្ ៥០០ ដុ្ោៃ រ) ដ្ល់្ក្ាោំនចរៀល្ (ក្បត ល្ ១,២៥០ ដុ្ោៃ រ)។ ចសចរតីក្ពាង 
ចាបច់នេះមនិរំណតនិ់យមនយ័ណាមយួននពារយទងំចនេះ រមួទងំ “សនតិសុែជាតិ” 
“សុវតថិភាពាធារណៈ” ឬ “ការាតប់ងទំ់្នុរចិតត” ហនាះហទ ។91  

ចសចរតីក្ពាងចាបទី់្ ៣ ននចាប់សតីពីែទហលមើសែហែចកវទិា ចធវើច ើងបនាទ បពី់ចសចរតីក្ពាង 
ចាបមុ់នៗរនុងតែចមា ឆ្ន ២ំ០១៤ និងតែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៥ ។92 ICJ ានសតមតង 
ការក្ពួយារមភអំពីចសចរតីក្ពាងទី្ពីរននចាបស់តីពីែទហលមើសែហែចកវទិា ចោយរូសបញ្ញា រ ់
ជាពិចសសបទ្បបញ្ាតតិទូ្លំ្ទូ្ោយ និងអវតតមានននការក្តួតពិនិតយ ឯររាជយ និង មនិ 
លំ្ចអៀង ឬការការពារនីតិវធីិចំចពាេះអំណាចតដ្ល្ផ្តល់្ឲ្យចល្ើការអនុវតតចាបច់សចរតីក្ពាង 
ចាបច់នេះ។93   

 
89 Ibid 
90 Ibid 
91 Ibid 
92 រាយការណ៍ ICJ ការរំណត់ឲ្យអីុនធឺណិតហធវើតាម ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្ពរ័ទី១៣៨ – ១៣៨   
93 Ibid  
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IV. ចាបត់ដ្ល្មានក្ាប ់តដ្ល្មនិអនុចោមតាមចាប ់និងសតងោ់រសិទ្ធិមនុសស  

រមពុជាានបនតអនុវតតចាបត់ដ្ល្មានមុនជំងឺរាតតាត ចដ្ើមបរីតិតបតិសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការ
បចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ាន។ ភារចក្ចើនននចាបទ់ងំចនេះមានចៅរនុងក្រមក្ព មទ្ណឌ ។ ែាែ់
ហន្ះមនិចោរពសិទ្ធិមនុសសចោយច តុផ្ល្មយួចំនួន ។ វាមានភាពមនិចាស់ោស់ 
ទូ្លំ្ទូ្ោយ និងផ្តល់្សក្មាបក់ារោរវ់ធិានការតដ្ល្មនិចាាំច ់ ឬ មនិ្សមាមាក្ត 
ចៅនឹងចោល្បំណងក្សបចាប។់ វធិានការតបបចនេះរមួមាន្ការពិនយ័ធៃនធ់ៃរចពរ  ។ 

ភាពហត្ែើន្នន្ចាបទ់ងំចនេះរមួទងំែទែបចាតត ិក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត និង ក្បកាស អនតរ 
ក្រសួង ចៅចល្ើចរ ទំ្ពរ័និងការក្របក់្រងក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម (‘ក្បកាស អនតរក្រសួង’) 
ក្តូវានរតក់្តា និងវភិារចោយ ICJ ចៅរនុងរាយការណ៍របស់ ICJ សតីពីតំបនអ់ាា៊ន 
រនុងតែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ចាបទ់ងំចនេះក្តូវានបចងកើតច ើងវញិ ត្សហែៀងាន ចៅទី្ចនេះ ចក្ពាេះវា 
ចៅតតមានជាបទ់រទ់្ងយ៉ា ងខាៃ ងំចៅនឹងររណីតដ្ល្រំពុងចរើតមានចៅរនុង ក្បចទ្សរមពុជា 
រនុងឆ្ន ២ំ០២០  និង២០២១។ សត្មាែព់ត័ម៌ាន្លមអតិ និ្ងត្ែវតតិែបន្ថម ហសែកតីហយាងគួរបត 
ត្ត ែហ់ៅហមើលរបាយការណ៍ត្ែចាតំំែន្ឆ់្ន ២ំ០១៩ ។94 

i. មាក្តា ៤២៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ៖ ពត័ម៌ានមិនពិត  

មាក្តា ៤២៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ តចងអំពីការទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវក្ព មទ្ណឌ ចំចពាេះ “អំហពើផ្តល់ ឬ
ហែើកកកាយពត័ម៌ានមិនពិតហែើមបហីធវើឲ្យហជឿថានឹ្ងហកើតមាន្ហ ើងនូ្វការែំផ្លិែែំផ្ទល ញ ការហធវើ
ឲ្យត្ទុឌហត្ទម ឬ ការហធវើឲ្យខូែខ្តត្ែកែហោយហត្ាះថាន កែំ់ហ ះមនុ្សស” ត្តូវផ្តនាទ ហទស
ោកព់នធនាោរពីមយួឆ្ន  ំ ចៅ ពីរឆ្ន  ំ និង ពិនយ័ជាក្ារពី់ពីរោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ៥០០ 
ដុ្ោៃ រ) ដ្ល់្ ៤ ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ១,០០០ ដុ្ោៃ រ)។95 

ដូ្ចតដ្ល្ានពនយល់្ខាងចល្ើ មាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR តចងអំពីល្ទ្ធភាពនន ការរតិតបតិ 
តូចចចងអៀតចល្ើការអនុវតតសិទ្ធិបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ានចាាំចស់ក្មាប់ចោល្បំណងដូ្ចជា 
“ការចោរពសិទ្ធិ ឬ ចររ តិ៍ច ម្ េះរបស់អនរដ្នទ្” និងការការពារសនតិសុែជាតិ សណាត បធ់ាន ប់ 
ាធារណៈសុែភាពាធារណៈឬសីល្ធមា៌ធារណៈ។ រាល់្ការរតិតបតិតបបចនេះក្តូវតត 

 
94 រាយការណ៍ ICJ ការរំណត់ឲ្យអីុនធឺណិតហធវើតាម ឆ្ន ២ំ០១៩  
95 មាក្តា ៤២៥ ក្រមក្ព មទ្ណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា (‘ក្រមក្ព មទ្ណឌ ’) មានចៅ៖ 
https://www.ajne.org/sites/default/files/resource/laws/7195/criminal-code-cambodia-en-kh.pdf   



38

 
 

40 
 

 

ត្តូវបតត្សែតាមការស្គកលបងនននី្តានូ្កុលភាព  ភាពចាាំច ់សមាមាក្ត ចោល្បំណង 
ក្សបចាប ់ និងការមនិចរ ើសចអើង។ ចោយារតត មាក្តា ៤២៥  អនុញ្ញា តឱ្យមានការោរ ់
ទ្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ ចំចពាេះបទ្ចល្មើសតដ្ល្មានពារយមនិចាស់ោស់និងមនិ្ត្តូវបាន្
កំណតន់ន្ “ការែំផ្លិែែំផ្ទល ញ ការហធវើឲ្យត្ទុឌហត្ទម ឬ ការហធវើឲ្យខូែខ្តត្ែកែហោយហត្ាះ
ថាន កែំ់ហ ះមនុ្សស” វាអាចក្តូវានហគអនុវតតចំចពាេះវាិល្ភាពននការក្បក្ពឹតតិយ៉ា ងទូ្លំ្ 
ទូ្ោយ តដ្ល្ទរទ់្ងនឹងការអនុវតតការបចញ្ចញមតិ និង ពត័ម៌ានតដ្ល្មានការការពារ 
ចល្ើសពីអវីតដ្ល្អាចត្តូវបាន្រតិតបតិ អនុញ្ញា តចក្កាមមាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR ។  

ចល្ើសពីចនេះ មាក្តា ៤២៥ មនិរមួបញ្ចូ ល្តក្មូវការថា ពត័ម៌ានមនិពិតតដ្ល្ក្តូវានចចាទ្ 
ក្បកានក់្តូវតតបង្ហា ញ ឬ ផ្សពវផ្ាយចោយគំនិ្តអាក្ររ ់ ឬ ចចតនាអាក្ររច់នាេះចទ្។ 
រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិានចងអុល្បង្ហា ញថាចដ្ើមប ី
អនុវតតតាមមាក្តា ១៩ នន ICCPR រដ្ឋនានារួរតតចជៀសវាង “ការោរទ់្ណឌ រមម ឬចបើមនិ 
ដូ្ចចនេះចទ្ ការផ្តល់នូ្វហសែកតីបថ្លងការណ៍មនិ្ពិតខុសែាែប់ែលត្តូវបាន្ែុះផ្ាយហោយភាន្់
ត្ែលំ ែ ុបន្តមនិ្មាន្គំនិ្តអាត្កកហ់ទ”។96 

អាជាា ធររមពុជាានចក្បើក្ាស់មាក្តា ៤២៥ ចដ្ើមបរំីណតច់ោល្ចៅថាជាពត័ម៌ានមនិពិតអំពី
ជំងឺរាតតាតរូវដី្-១៩។97 ចទេះបីជា ICJ ទ្ទួ្ល្ាគ ល់្ពីភាពចាាំចច់ដ្ើមបកី្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនឹង 
ការររីរាល្ោល្ននពត័ម៌ានមនិពិតតាមក្បពនឋអីុ័នធឺណិតចដ្ើមបកីារពារសុែភាពាធារណៈ 
រនុងអំ ុងចពល្ភាពមិនចាស់ោស់ននជំងឺរាតតាតរច៏ោយ រច៏ោល្បំណងចនេះអាចនឹ្ង 
ក្តូវតតអនុវតតចោយចក្បើមចធាាយមនិសមាមាក្ត និង ចក្ជៀតតក្ជរតិចតួច ជាជាងការងាក
ហៅហត្ែើត្បាស់ែាែត់្ព មទណឌ ការចាបែ់ៃួន ការ ុំែៃួន និង ការតរពិនយ័ សនឋឹរសនាធ បែ់ល់
អនកែូលរមួ ។98 វធិានការរដ្ឋាល្ រមួទងំវធិានការនិយតរមម ទំ្នងជាច ៃ្ើយតបចៅនឹង ការ
ែំហពញតាមនី្តិវធីិវាយតនមលននភាពចាាំច ់និង សមាមាក្ត និង ធានានូវការការពារចសរភីាព 

 
96  ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី ៤៧ ៤៩ 
97  ស្គរពត័ម៌ាន្ Al Jazeera ‘ រមពុជាក្តូវានចរចចាទ្ក្បកានន់ន្ការែង្ក្ងាក ែខ្ងនចយាយចំចពល្មានការផ្ទុេះច ើងននជំងឺរូវដី្១៩’ 
នលៃទី្២៤ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.aljazeera.com/news/2020/3/24/cambodia-accused-of-political-
clampdown-amid-coronavirus-outbreak  
98  ICJ ‘ អាសីុអាចរនយ៖៍ រដ្ឋក្តូវចោរព និងការពារសិទ្ធិរនុងការក្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនឹងពត័ម៌ានមិនពិតតាមអីុនធឺណិតទរទ់្ងនឹង COVID-
19’ នលៃទី្១ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.icj.org/southeast-asia-states-must-respect-and-protect-rights-in-
combating-misinformation-online-relating-to-covid-19/  
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ននការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ាន។ 
ii. មាត្តា  ៤៣៧(សទួ ន្)  ននត្កមត្ព មទណឌ  ៖  ែាែក់្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត 99 

មាត្តា ៤៣៧(សទួ ន្) ននក្រមក្ព មទ្ណឌ  តដ្ល្ក្តូវានចាែហ់ផ្តើមហៅ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ ោក់
ហទសែំហ ះការ“ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត” កនុងពនធនាោរពី១ចៅ៥ឆ្ន  ំឬ ពិនយ័ជាក្ារពី់ 
២ ោនហរៀល (ក្បត ល្ ៥០០ ដុ្ោៃ រ ) ដ្ល់្១០ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ២,៥០០ែុោល ) 
ឬទងំពីរ។100 នីតិបុរគល្តដ្ល្ររច ើញថាបំពានចាប ់ រមួទងំអងគការហត្ៅរោឋ ភាិល្ 
និងក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយអាចក្បឈមនឹងការហាមឃ្តស់រមមភាពរបស់ពួរចរ ចោយពិនយ័ 
ជាក្ារពី់១០ោនចៅ៥០ោនចរៀល្ (ក្បត ល្ ២,៥០០ែុោល  ចៅ ១២,៥០០ែុោល ) 
និង/ឬ ការរោំយហចាល។101 

ចាប ់ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត មិនក្សបតាមមាក្តា ១៩ នន ICCPR ដូ្ចតដ្ល្ាន 
បញ្ញា រ ់ចោយរណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសចៅរនុងហសែកតីពន្យល់ទូហៅ ចល្ែ៣៤ 
របស់ែៃួន ។ ចៅទី្ចនាេះរណៈរមាម ធិការសងកតធ់ៃនថ់ា “ឥសសរជនាធារណៈទងំអស់ 
រមួទងំអនរតដ្ល្ អនុវតតសិទ្ធិអំណាចនចយាយែពស់បំផុ្ត ដូ្ចជាក្បមុែរដ្ឋ និងរោឋ ភាិល្ 
រឺជារមមវតថុននការរេិះរន ់និងការក្បឆ្ងំនចយាយ”។ រណៈរមាម ធិការានសតមតងការ 
ក្ពួយារមភ ជាពិចសសអំពីែាែ ់ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត តដ្ល្បំពាន ចល្ើចោល្ការណ៍ 
ចនេះ។ ចល្ើសពី ចនេះរណៈរមាម ធិការរូសបញ្ញា រថ់ា “ចាបហ់ន្ះមនិ្ត្តូវបែងពីការោកហ់ទស
ធងន្ធ់ងរ ហោយត្ាន្ប់តបផ្អកហលើអតតសញ្ញា ណរែស់ែុគាលបែលអាែត្តូវបាន្ហចាទសួរហនាះ
ហ ើយ ”។102  

  

 
99 សូមចមើល្រាយការណ៍ ICJ ការរំណត់ឲ្យអីុនធឺណិតចធវើតាម ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្ពរ័ទី១៣២ - ១៣៦  សក្មាបព់ត័ម៌ានល្មអតិ។  
100Ibid  
101Ibid  
102 ឯកស្គរ អ.ស.ប. CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី៣៨ 
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អនររាយការណ៍ពិចសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិទ្ទួ្ល្បនទុរាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅ
រមពុជា និងជាអតីតអនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិ 
ចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ ានបញ្ញា រផ់្ងតដ្រថា បទ្បបញ្ាតតិ ត្ែមាថ្អងា
មហារសក្ត រែស់ក្បចទ្សរមពុជា មនិអនុចោមតាមសិទ្ធិមនុសស “ចោយារបតែាែោ់រ់
ហទសជាែទឧត្កិែឋ ចល្ើការអនុវតតក្សបចាបន់នចសរភីាពរនុងការនិយយ” ។103 

iii. មាក្តា ៤៥៣ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ៖ ែទរមួគំនិ្តកបត ់ 

មាក្តា ៤៥៣ តចងពីការោកហ់ទសអំហពើ “រមួគំនិ្តកបត”់ តដ្ល្រំណត់ថាជា “គហត្មាងបែល
ែហងកើតហ ើងហោយមនុ្សសហត្ែើន្នាកហ់ែើមបតី្ែត្ពឹតតឧែឃ្តកាលហែើគហត្មាងហន្ះត្តូវបាន្ 
សបមតងហែញជារូែរាងែាស់ោស់ ហោយអំហពើជាកប់សតងមយួ ឬ ហត្ែើន្” ក្តូវផ្តនាទ ចទសោរ ់
ពនធនាោរពីក្ាឆំ្ន ចំៅដ្បឆ់្ន ។ំ104 

ភាាននមាក្តា ៤៥៣ មានភាពក្សពិចក្សពិល្ ចោយមនិមានភាពចាស់ោស់អំពី 
ក្បចភទ្នន“ឧែឃ្ត” ឬ“អំហពើជាកប់សតង”តដ្ល្នឹងសថិតចៅរនុងត្ពំបែន្របស់ខលួន្។ មាត្តាហន្ះ 
មនិានបញ្ញា រប់តនថមអំពីចោល្បំណងអាចក្តូវានចក្បើក្ាស់តដ្ល្ អនុញ្ញា តឱ្យអាជាា ធរ 
រមពុជាចក្បើក្ាស់មាត្តាចនេះ ចដ្ើមបរីតិតបតិចល្ើការបចញ្ចញមតិ និង ែៃឹមារតាមអីុនធឺណិត 
សក្មាបច់ោល្បំណងចល្ើសពីអវីតដ្ល្ានអនុញ្ញា តចក្កាមមាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR។  

ចទេះបីជាមាក្តា ៤៥៣ ក្តូវានចក្បើចដ្ើមបជំីរុញចោល្បំណងក្សបចាប ់ តដ្ល្ានរំណត់ 
ចៅចក្កាមមាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR រនុងល្រេណៈចាាំច ់ និងសមាមាក្តចៅនឹងចោល្ 
បំណងដូ្ចជាសនតិសុែជាតិរច៏ោយ ភាពមនិចាស់ោស់របស់វាផ្ទុយនឹងចោល្ការណ៍នន
នី្តានូ្កុលភាព។105  

ជារត់សតង មាក្តា ៤៥៣ ក្តូវានចក្បើក្ាស់ចដ្ើមបរំីណតច់ោល្ចៅរូក្បតជងនចយាយ 
របស់រោឋ ភាិល្រមពុជាសក្មាបក់ារបចញ្ចញមតិតាមអីុនធឺណិត ចោយភាា បជ់ាមយួមាក្តា 

 
103  OHCHR ‘អនរជំនាញរបស់អងគការស ក្បជាជាតិនិយយថាការតៃ ស់បតូររដ្ឋធមមនុញ្ា ចៅរមពុជាប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ល្ទ្ធិក្បជាធិបចតយយ’ 
នលៃទី្២០ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ មានចៅ៖ 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22674&LangID=E .  
104  មាក្តា ៤៥៣ ក្រមក្ព មទ្ណឌ  
105  ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី២៥  
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៤៩៤ និង ៤៩៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ 106 មយួតផ្នរចោយារតតភាាមនិចាស់ោស់ និង 
ទូ្លំ្ទូ្ោយននបទ្បបញ្ាតតិផ្ៃូវចាប់ទងំចនេះ។107  

iv. មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ៖ ែទញុេះញងឱ់្យក្បក្ពឹតតបទ្ឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ ឬ
ែងកឲ្យមាន្ភាពវកឹវរធងន្ធ់ងរ ដ្ល់្សនតិសុែសងគម 

មាក្តា ៤៩៤ តចងថា “ែទញុេះញង”់ ក្តូវផ្តនាទ ចទសចៅចពល្ក្បក្ពឹតត៖ “(១) ចោយសំែីតាម
ត្ែហេទោកហ៏ោយ បែលត្ែកាសហៅកនុងទីកបន្លងស្គធារណៈ ឬហៅកនុងហពលត្ែជំុជា 
ស្គធារណៈ (២) ចោយសំហណរ ឬគំនូ្រតាមត្ែហេទោកហ៏ោយបែលត្តូវផ្សពវផ្ាយហៅ
កនុងែំហោមស្គធារណៈជន្ឬតាងំឲ្យស្គធារណៈជន្ហមើល (៣) ហោយត្គែម់ហធាបាយ 
ទូរគមនាគមន្ហ៍ស្គតទសសន្ ៍សត្មាែស់្គធារណៈជន្”។108  

មាក្តា ៤៩៥ តចងថា “អំហពើញុេះញងច់ោយតទ ល់្ឱ្យក្បក្ពឹតតបទ្ឧក្រិដ្ឋ ឬត្ែត្ពឹតតអំហពើែងកឲ្យ
មាន្ភាពវកឹវរធងន្ធ់ងរែល់សន្តិសុខសងាម” តាមហធាបាយោមយួកនុងែំហោមហធាបាយ
បែលមាន្បែងកនុងមាត្តា ៤៩៤  ក្តូវផ្តនាទ ចទស” ោរព់នធនាោរពី ៦តែ ចៅ ២ឆ្ន  ំ និង 
ពិនយ័ជាក្ារពី់មយួោនចៅបនួោនចរៀល្” ។ (ក្បត ល្ ពី២៥០ ចៅ ១,០០០ 
ដុ្ោៃ រ)។109  

ជនចល្មើសក្តូវមានចចតនាក្បក្ពឹតតបទ្ចល្មើស តាមមាក្តា ៤ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។110 រនុង 
វាិល្ភាពតដ្ល្មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ មនិតចងអំពីែំណងឧត្កិែឋបែលតត្មូវឲ្យមាន្ ។ 

 
106 ជាឧទ រណ៍ ស្គរព័តម៌ាន្ តែមរថាមស៍ ‘អតីតសមាជិររណបរសសចស្តង្ហគ េះជាតិនិយយថាពួរចរ ៃ្ល់្ពីការចចាទ្ក្បកាន’់ នលៃទី្៥ 
តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.khmertimeskh.com/50810822/former-cnrp-members-say-they-are-puzzled-
over-charges/ ។ សូមចមើល្ផ្ងតដ្រ៖ មជឈមណឌ លអាសីុ ‘ ហសរភីាពអីុន្ធឺណិតហៅកនុងត្ែហទសកមពុជា៖ ត្ែកហែើមបតី្គែត់្គង ’ ឆ្ន ំ
២០២១ ហៅហលខ ១០ មាន្ហៅ៖ https://asiacentre.org/internet-freedoms-in-cambodia-a-gateway-to-control/ ។  
107 CCHR ‘ការបញ្ាូ នចៅកាន់អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ងការបចញ្ចញមតិ ’ 
ឆ្ន ២ំ០២១ ចៅចល្ែទ៦ មានចៅ៖ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/disinformation/2-Civil-society-
organisations/Cambodia-Centre-for-human-rights.pdf   
108 មាក្តា ៤៩៤ ក្រមក្ព មទ្ណឌ  
109 មាក្តា ៤៩៥ ក្រមក្ព មទ្ណឌ   
110 មាក្តា ៤ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ តចងថា៖ ”ពំុមាន្ែទហលមើសហទ ត្ែសិន្ហែើាម ន្ហែតនាត្ែត្ពឹតត ។ ែ ុបន្តកនុងករណីបែលែាែប់ែងទុកមុន្ 
ែទហលមើសមយួអាែហកើតហែញពីការមនិ្ត្ែុងត្ែយតន ័ការខាីខ្ា  ការហធវសត្ែប ស ឬការមនិ្ហារពកាតពវកិែចហោយប កោមួយ”។  
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រួររតស់មាគ ល់្ថា”មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ មនិតក្មូវឱ្យចាស់ោស់ថាមានហានិភយ័ សម
ហ តុផ្ល ឬល្ទ្ធភាពតដ្ល្សរមមភាពញុេះញងនឹ់ងចរើតច ើងពីអំហពើឬការនិយយចនាេះចទ្។  

ការបចងកើតមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ រឺមានភាពមនិចាស់ោស់ និងទូ្លំ្ទូ្ោយតដ្ល្វា 
អាចក្របដ្ណត បច់ល្ើសពីបញ្ា ីបិទ្ននការរតឹបនតឹងតដ្ល្ អនុញ្ញា តចោយមាក្តា ១៩(៣) និង 
២០(២) នន ICCPR ។ ភាពមនិចាស់ោស់ ននមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ មនិត្សែហៅនឹង 
ចោល្ការណ៍នននី្តានូ្កុលភាពហនាះហទ ។111 

ចល្ើសពីចនេះ មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ហារដូ់្ចជាមនិសីុសង្ហវ រោ់ន ជាមយួនឹងចោល្ការណ៍ 
ននភាពចាាំច ់និងសមាមាក្ត។ អតីតអនររាយការណ៍ពិចសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិ 
ទ្ទួ្ល្បនទុរចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ ានបញ្ញា រយ់៉ា ងចាស់ថា ការចក្បើក្ាស់ចាប ់
ក្ព មទ្ណឌ ចដ្ើមបរីតិតបតិការបចញ្ចញមតិរឺក្តូវានធានាតតចៅរនុងររណីដ្ធ៏ៃនធ់ៃរ និង 
ពិចសសបំផុ្តរមួទងំ៖ “(រ) រូបភាពអាសអាភាសរុមារ (ែ) ការញុេះញងច់ោយតទ ល់្ 
និងជាាធារណៈ ចដ្ើមបកី្បក្ពឹតតអំចពើក្បល័្យពូជាសន ៍ (រ) ការតសូ៊មតិឲ្យមាន្ការសអែ ់
ជាតិាសន ៍ ពូជាសន ៍ ឬាសនា តដ្ល្បចងកើតជាការញុេះញងឱ់្យមានការចរ ើសចអើង 
អរភិាព ឬអំចពើ ិងា និង ( ) ការញុេះញងឱ់្យមានអំចពើចភរវរមម” ។112 ែណៈចពល្តដ្ល្ 
មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ អាចក្តូវានចក្បើក្ាស់ចដ្ើមបរំីណតទ់្ក្មងន់នការញុេះញងប់ែល
បាន្ហលើកហ ើងខាងចល្ើនាឲំ្យមាន្ការោរទ់្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ  មាត្តានន្ការែហងកើតការ 
ញុេះញងទូ់្លំ្ទូ្ោយមាននយ័ថា ក្បចភទ្ននការបចញ្ចញមតិចផ្សងចទ្ៀត ដូ្ចជាការែងកឲ្យ 
មាន្ភាព “វកឹវរធងន្ធ់ងរែល់សន្តិសុខសងាម” នឹងត្តូវទទួលហទសត្ព មទណឌ បែលមនិ 
ចាាំចនិ់្ងមនិ្សមាមាត្ត ។  

ភាពែវេះខាតទងំចនេះានចធវើឱ្យអាជាា ធររមពុជាបនតបំពានមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ចដ្ើមប ី
រតឹបនតឹងការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ានតាមអីុនធឺណិត ចក្កាមបោដ្ធំ៏ទូ្ោយ ួសច តុនន 
“សនតិសុែជាតិ” និង “សណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ” ។ រួររតស់មាគ ល់្ថា មាត្តាទងំចនេះ 

 
111  ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី២៥  
112  រាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធិចសរភីាពនន្គំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ ឯកស្គរ 
UN. A/66/290  នថ្ងទី១០ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០១១ (‘A/66/290’) កថាខណឌ ទី៨១ ៨៣ ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស ពត័ម៌ានមិនពិត និង 
ចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ៖ រាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពនន
គំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ  Irene Khan   ឯកស្គរ UN. A/HRC/47/25 នថ្ងទី១៣ បខចមា ឆ្ន ២ំ០២១ កថាខណឌ ទី៨៩  
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ក្តូវានចក្បើក្ាស់យ៉ា ងទូ្លំ្ទូ្ោយរនុងការចាបែ់ៃួន កាតច់ទស និង ហចាទត្ែកាន្ ់
អនរារពត័ម៌ាន អនរការពារសិទ្ធិមនុសស និងរូក្បតជងនចយាយរបស់រោឋ ភាិល្ចំចពាេះ 
ការបចញ្ចញមតិតាមអីុនធឺណិត ចោយភាា បជ់ាមយួចាបច់ផ្សងចទ្ៀតតដ្ល្មានចៅរនុង 
រាយការណ៍ចនេះ។ រនុងបរបិទ្ននជំងឺរូវដី្-១៩ អនរនាពំារយក្រសួងយុតតិធមរ៌ា៏នចាតថ់ាន រ់
ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានមនិពិតអំពីវា៉ា រាំ់ងរូវដី្-១៩ ថាជាការញុេះញងផ់្ងបែរ។113 

v. ក្បកាសអនតរក្រសួង (ក្បកាស) សតី អំពីចរ ទំ្ពរ័ និងការក្របក់្រងក្បពន័ធ 
ផ្សពវផ្ាយសងគម 114  

ក្បការ ៦ ៧ និង ៨ ននក្បកាស អនតរក្រសួង115 អនុញ្ញា តឱ្យក្រសួងពត័៌មាន មហានផ្ទ និង 
នក្បសណីយ ៍ និងទូ្ររមនារមន ៍ ក្តួតពិនិតយ ទ្បា់ក ត ់ និងបិទ្ចរ ទំ្ព័រ និង ហផ្កក្បពន័ធ 
ផ្សពវផ្ាយសងគម តដ្ល្មានែៃឹមារ “ត្តូវហគចាតទុ់្រថាជាការញុេះញង ់ បំតបរបំារ់ 
ាមរគីភាព ការចរ ើសចអើង បចងកើតភាពចោចល្តាម្នទៈ តដ្ល្នាឲំ្យប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ 
សនតិសុែជាតិ  ផ្ល្ក្បចយជនា៍ធារណៈ និង សណាត បធ់ាន បស់ងគម”។116  

រោឋ ភាិល្រមពុជាានចក្បើក្ាស់បទ្បបញ្ាតតិចាបរ់នុងក្បកាស អនតរក្រសួង ចដ្ើមបតីាមោន 
និងរតិតបតិចល្ើែៃឹមារអន៊្ឡាញតដ្ល្មនិចពញចិតត។117 ក្បកាស អនតរក្រសួង អនុញ្ញា ត 

 
113 ស្គរពត័ម៌ាន្ តែមរថាមស៍ ‘ការផ្សពវផ្ាយពត័៌មានតរៃងកាៃ យអំពីវា៉ា រ់ាំង C-19 ចាតទុ់្រថាជា ‘ការញុេះញង’់ នលៃទី្២៣ តែរុមភៈ  
ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.khmertimeskh.com/50816839/spreading-fake-news-on-c-19-vaccines-considered-
incitement/  
114 សូមចមើល្រាយការណ៍ ICJ ការរំណត់ឲ្យអីុនធឺណិតចធវើតាម ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្ពរ័ទី១១៤ -១១៥  សក្មាបព់ត័ម៌ានល្មអតិ។ 
សូមចមើល្ផ្ងតដ្រ មជឈមណឌ ល្សិទ្ធិមនុសសរមពុជា ការការពារចសរភីាពជាមូល្ោឋ ន៖ ការពិនិតយវាយតនមលអងាចាបរ់នុ ងក្សុរ 
និងការអនុចោមតាមចាបអ់នតរជាតិ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្ពរ័ទី៣៧–៣៨ មានចៅ៖ 
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR_Desk%20Review%20o f%20Law_ENG.pdf ។  
115  “ក្បកាស ” មាននយ័ថា ការក្បកាសជាផ្ៃូវការ ។ វារឺជាចសចរតីសចក្មចរបស់ក្រសួង ឬអនតរក្រសួង តដ្ល្ចុេះ តថចល្ខាចោយ  
ក្រសួងពារព់័នធ។ 
116 ក្បការ ៦ ៧ និង ៨ ក្បកាសអនតរក្រសួង សតីពីការក្របក់្រងការផ្សពវផ្ាយចរ ទំ្ពរ័ និងដំ្ចណើ រការក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម 
តាមរយៈអីុនធឺណិតរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា នលៃទី្២៨ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ មានចៅ៖ 
https://cyrilla.org/es/entity/7damc09w824?page=1 (ការបរតក្បភាាអងច់រៃសចក្ៅផ្ៃូវការ) អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទិ្ធមនុសស 
‘រមពុជា៖ ការក្តួតពិនិតយអីុនធឺណិត ពក្ងីរការត្គែត់្គងត្តួតពិនិ្តយ’ នលៃទី្១៨ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.hrw.org/news/2021/02/18/cambodia-internet-censorship-control-expanded   
117 មជឈមណឌ ល្អាសីុ ចសរភីាពអីុនធឺណិតចៅរមពុជា៖ ក្ចរចដ្ើមបីក្របក់្រង ឆ្ន ២ំ០២១ ទំពរ័ទី១៣ មានចៅ៖ 
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf  
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ឱ្យរោឋ ភាិល្រតិតបតិចោយតទ ល់្នូវែៃឹមារមនិចពញចិតតចោយមនិ ៃ្ងកាតតុ់ោការ118 
ចទេះបីជាមានកាតពវរិចចរបស់ែៃួនចៅចក្កាមចាបសិ់ទ្ធិមនុសសអនតរជាតិរនុងការរតិតបតិ 
ក្តឹមតត ែៃឹមារ “អនុចោមតាមែទបញ្ញា ចោយអាជាា ធរតុោការឯររាជយ និងមនិលំ្ចអៀង 
និងក្សបតាមដំ្ចណើ រការត្តួតពិនិ្តយក្តឹមក្តូវ មតែ់ត ់ និងសតងោ់រនននី្តានូ្កុលភាព ភាព 
ចាាំច ់និងភាពក្សបចាប”់ បតែ ុហោណ ះ ។119 ក្បកាស  អនតរក្រសួង រែ៏វេះបទ្បបញ្ាតតិតដ្ល្ 
អនុញ្ញា តឱ្យមានការបតឹងឧទ្ធរណ៍សក្មាបអ់នរតដ្ល្រងផ្ល្ប៉ាេះពាល់្ចោយែទបញ្ញា របស់ 
រោឋ ភាិល្រនុងការរតិតបតិែៃឹមារតដ្ល្មនិសមក្សបនឹងនីតិរដ្ឋ និង សិទ្ធិទ្ទួ្ល្ាន 
ដំ្ចណាេះក្ាយ ក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាពរនុងមាក្តា ២(៣) នន ICCPR និងតក្មូវការតដ្ល្ 
រួរតត មាននីតិវធីិែតឹងឧទ្ធរណ៍ ផ្តល់្ចោយ “អាជាា ធរមានសមតថរិចចខ្ងតុោការ”។120  
ជាធរមាន កិែចការហន្ះត្ែគល់ហៅឲ្យាថ បន័នី្តិក្បតិបតតិជាជាងអាជាា ធរខ្ងតុោការ បែល
ជា “មជឈតតករននការបចញ្ចញមតិក្សបចាប”់ ។121  

vi.  ចាបស់តី ពីទូ្ររមនារមន ៍ 

ចាបស់តីពីទូ្ររមនារមនព៍ក្ងីរអំណាចរបស់រោឋ ភាិល្រមពុជារនុងការក្របក់្រង និង  
ឃ្ៃ ចំមើល្ទិ្នននយ័ចសវាទូ្ររមនារមន ៍ និងពត័ម៌ានទូ្ររមនារមន ៍តាមរចបៀបតដ្ល្មនិមាន្ 
សងាតភាពហៅនឹងសិទ្ធិឯរជនភាព និងសិទ្ធិតដ្ល្ពារព់ន័ធចផ្សងចទ្ៀត។122  

 
118 Ibid  ដូ្ចតដ្ល្ានរតស់មាគ ល់្ចោយ Asia Centre ក្រុមការង្ហរក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគមរបស់រោឋ ភាិល្ 
ក្តូវានបចងកើតច ើងក្សបតាម ក្បកាស អនតរក្រសួង អាចជូនដំ្ណឹងដ្ល់្អនរចាេះពុមពផ្ាយអំពី “ែៃឹមារមិនសមរមយ” 
ចដ្ើមបលុី្បការបចង្ហា េះ ឬក្បឈមមុែនឹងវធិានការផ្ៃូវចាប។់  
119  ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ រាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ 
និងការការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ របស់អងគការស ក្បជាជាតិ ឯកស្គរ UN. A/HRC/38/35 នលៃទី្ ៦ 
តែចមាឆ្ន ២ំ០១៨ (‘A/HRC/38/35’) កថាខណឌ ទី៦៦  
120 ICCPR  មាក្តា ២ (៣)  ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស  UN រាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់និង 
ការការពារសិទ្ធិចសរភីាពនន្គំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ ៖ ឧែសមពន្ឋ ័ទំ្នារទំ់្នងចៅកាន្ ់និងមរពីរោឋ ភិាល្  ឯរារ UN.  
A/HRC/17/27  នថ្ងទី១៦ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១១ (‘ឯរារ UN. A/HRC/17/27’) កថាខណឌ ទី៤៧ មានចៅ៖ 
https://www.refworld.org/docid/50f3db632.html  
121 ឯកស្គរ UN  A/HRC/38/35  កថាខណឌ័ ទី៦៨  
122 សក្មាបក់ារវភិារល្មអតិននចាប ់និងបទ្បបញ្ាតតិរបស់ខលួន្ សូមចមើល្ លី្កាដូ្ ‘ចាបទូ់្ររមនារមនរ៍មពុជា៖ ការវភិារតផ្នរចាប’់  
តែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ មានចៅ៖ https://www.licadho-
cambodia.org/reports/files/214LICADHOTelecomsLawLegalAnalysis_March2016ENG.pdf  
មជឈមណឌ ល្សិទ្ធិមនុសសរមពុជា បញ្ាីបញ្ញា តដ្ល្ោរជូ់នសក្មាបក់ារពិនិតយចល្ើរទី្បីរបស់រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសនន
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ទំពរ័ទី ១៣-១៥ មាន្ហៅ ៖ https://bit.ly/33J7KOm  
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ចាបស់តីពីទូ្ររមនារមនផ៍្តល់្អំណាចយ៉ា ងទូ្លំ្ទូ្ោយដ្ល់្រោឋ ភាិល្រមពុជារនុងការឃ្ៃ ំ
ចមើល្ជាសមាៃ តនូ់វទូ្ររមនារមនទ៍ំងអស់ រមួទងំការចផ្ាើារឯរជន ក្បសិនចបើវាក្តូវាន 
ចធវើច ើងចោយមានការយល់្ក្ពមពី “អាជាា ធរក្សបចាប”់ តដ្ល្មនិត្តូវានរំណត1់23 និង 
តក្មូវឱ្យក្បតិបតតិររទូ្ររមនារមន ៍ និង អនរពារព់័នធរនុងវស័ិយទូ្ររមនារមន ៍ ផ្តល់្ដ្ល់្ 
ក្រសួងនក្បសណីយ ៍ និង ទូ្ររមនារមន ៍ “ទិ្នននយ័ចសវាបចចចរវទិ្ាពត័ម៌ាន និង 
ទូ្ររមនារមន”៍។124   

 
123 មាក្តា ៩៧ ចាបស់តីពីទូ្ររមនារមន ៍(‘ចាបស់តីពីទូ្ររមនារមន’៍) មានចៅ៖ https://www.trc.gov.kh/wp-
content/uploads/2016/03/Law-on-Telecommunicaiton-in-Eglish-Unofficial-Translation.pdf  
124 មាក្តា ៦ ចាបស់តីពីទូ្ររមនារមន៍ 
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V. ការរតិតបតិរបស់រដ្ឋចល្ើការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ានតាមអីុនធឺណិត  

អាជាា ធររមពុជាានបនតការអនុវតតជាក្បពន័ធននចាបត់ដ្ល្មិនសមក្សបនឹងកាតពវរិចចសិទ្ធិ 
មនុសសរបស់រមពុជា ចដ្ើមបកីាតប់នថយសិទ្ធិរនុងការបចញ្ចញមតិ និងព័ត៌មានតាមអីុនធឺណិត 
និង ចសរភីាពជាមូល្ោឋ នចផ្សងចទ្ៀត។ ពួរចរានរំណតច់ោល្ចៅចល្ើអនរការពារសិទ្ធ ិ
មនុសសអនរចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម អនរារពត័ម៌ាន និងកមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវ 
ផ្ាយ។ ស្តសតីរក៏្តូវានរំណតច់ោល្ចៅរនុងល្រេណៈចរ ើសចអើងចំចពាេះការបចញ្ចញមតិ តាម
អីុនធឺណិតរបស់ពួរចរចោយអាជាា ធរ ចោយតផ្អរចល្ើការរំណតទ់្ក្មងច់ភទ្និងចយនឌ្រ័។  

ការរតិតបតិតាមអំចពើចិតតទងំចនេះរក៏្តូវានោរហ់ៅចល្ើការបចញ្ចញមតិតាមអីុនធឺណិត 
និងពត័ម៌ានទរ់ទ្ងនឹង COVID-19 តដ្ល្ក្តូវពិភារាចៅរនុងតផ្នរទី្ VI ។  

i. ការកាតច់ទស និងផ្តនាទ ចទសអនរការពារសិទ្ធិមនុសស និងអនរចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
សងគមពីបទ្ “ញុេះញង”់ 

ចាបត់ាងំពីការចចញផ្ាយរាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០១៩ របស់ ICJ មរ អាជាា ធររមពុជាានបនត 
ចាបែ់ៃួន ឃ្តែ់ៃួន កាតច់ទស និងផ្ដនាទ ចទសអនរការពារសិទ្ធិមនុសស និងអនរចក្បើក្ាស់ 
ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម ចោយបំពានចល្ើការបចញ្ចញមតិ និងែៃឹមារតាមអីុនធឺណិត។ 
យុទ្ធនាការចនេះក្តូវានចធវើច ើងជាចមបងចោយអនុចោមតាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ 
ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។  

ការបចញ្ចញមតិ និងែៃឹមារតាមអីុនធឺណិតតដ្ល្មនិចពញចិតតចនាេះ រមួមានការបចញ្ចញមតិ
សតីអំពីក្ពំតដ្នរមពុជា-ចវៀតណាម បញ្ញា សិទ្ធិបរាិថ ន និងជាទូ្ចៅការរេិះរនរ់ោឋ ភាិល្។ 
ក្បចទ្សរមពុជាមានកាតពវរិចចរនុងការចោរព និង ធានាសិទ្ធិរនុងការអនុវតតទ្ក្មងន់នការ 
និយយតបបចនេះ ក្សបតាមមាក្តា១៩ននICCPR តដ្ល្ការពារកនុងែំហោមសិទឋិហផ្សងហទៀត 
ការែហចចញហយាែល់ខ្ងន្ហយាបាយ ការអតាថ ធិែាយហរឿងផ្ទទ ល់ខលួន្ ឬ អំពីកិែចការ 
ស្គធារណៈការទកទ់ញឲ្យហគហបាះហឆ្ន តឲ្យ ការពិភារាអំពីសិទ្ធិមនុសស និង ារពត័ម៌ាន 
។125 សថិតចក្កាមការរតិតបតិតដ្ល្អាច អនុញ្ញា តានរនុង មាក្តា១៩(៣) និង ២០នន 
ICCPR ។  

 
125 ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី១១ 
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ការចក្បើក្ាស់ចាបក់្ព មទ្ណឌ ចដ្ើមបរីតិតបតិការបចញ្ចញមតិ ជាចរឿយៗជាការច ៃ្ើយតប 
តដ្ល្មនិចាាំច ់ និងមនិសមាមាក្ត ចទេះបីចធវើច ើងរនុងចោល្បំណងក្សបចាប ់ ដូ្ចជា 
សនតិសុែជាតិ ឬសណាត បធ់ាន បា់ធារណៈរច៏ោយ។ ចទេះយ៉ា ងណារច៏ោយ ចោយារ 
ររណីសិរាខាងចក្កាមបង្ហា ញ អាជាា ធររមពុជារំពុងចក្បើ យុតតិរមមដ្៏ទូ្លំ្ទូ្ោយ  ួសច តុ 
ចដ្ើមបរីតិតបតិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ តដ្ល្អនុញ្ញា តមយួតផ្នរ ចោយភាាមនិជាក់
ោក ់ និងមនិ្ចាស់ោស់ននមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥។ ការចក្បើត្បាស់កោត ែន់ែធៃន ់
ននទ្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ  ឬការរក្មាមរំត ងននទ្ណឌ រមមរម៏និចាាំច ់ និងមនិសមាមាក្ត 
ផ្ងតដ្រ រនុងររណីតដ្ល្ោម នភសតុតាងបង្ហា ញឱ្យច ើញចល្ើសពីការសងសយ័ដ្ស៏មច តុ 
ផ្ល្ននចចតនាញុេះញងឱ់្យមានអំចពើ ិងា ឬ អរភិាព។126  

សិទ្ធិដី្ធៃី និងក្ពំតដ្នរមពុជា-ចវៀតណាម  

រនុងររណីែរ៏ហសើែមយួគឺហោក រ ៉ាុង ឈុន ក្បធានស ពន័ធស ជីពរមពុជា និង ជាសមាជិរ 
ក្រុមក្បឹរាឃ្ៃ ចំមើល្រមពុជា (CWC) តដ្ល្ជាអងគការហត្ៅរោឋ ភាិល្ននស ជីពតំណាង 
ឱ្យក្រូបចក្ងៀន រមមររ រសិររ និងសិសស ក្តូវានចាបែ់ៃួន កាល្ពីនលៃទី្៣១ តែររកោ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ចោយ ុំែៃួន និងចចាទ្ក្បកាន ់តាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥។127 ចោរ រ ៉ាុង 
ឈុន ានបចង្ហា េះចៅចល្ើទំ្ពរ័ច វសប៊ុរតទ ល់្ែៃួនថា ក្បជារសិររ តែមរមយួចំនួនាន 
ាតប់ងដី់្ចោយារការចាេះបចង្ហគ ល្ក្ពំតដ្នមនិក្បក្រតីរនុងចែតតតបូង មុ ំ។128 

 
126 ឯកស្គរ UN  A/66/290  កថាខណឌ ទី៨១  ៨៣  
127 ICJ  ‘រមពុជា៖ អាជាា ធរក្តូវតតបញ្ចប់ការបចងកើនការបស្តង្ហក បចល្ើអនរការពារសិទ្ធិមនុសស’ នលៃទី្១១ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ 
(‘ចសចរតីតលៃងការណ៍ ICJ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០’) មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-authorities-must-end-increasing-
crackdown-on-human-rights-defenders/  អនរការពារជួរមុែ ‘អនរការពារសិទ្ធិមនុសសហោក រ ៉ាុង ឈុន ក្តូវានចាបែ់ៃួន 
និងចចាទ្ក្បកាន’់ មានចៅ៖ https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defender-rong-chhun-arrested-
and-charged   អាណតតិរបស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ  
ក្រុមការង្ហរចល្ើការ ំុែៃួ នតាមអំចពើចិតត  អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពី 
សិទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការជួបក្បជុចំោយសនតិវធីិ និងការបចងកើតសមារម និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពអនរការពារសិទ្ធិមនុសស  
ឯរារចយង AL KHM 6/2020  នថ្ងទី១៨ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០  (‘AL KHM 6/2020’) ទំ្ពរ័ទី១–២  មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25497   
128 ជាការច ៃ្ើយតប រណៈរមាម ធិការរិចចការក្ពំតដ្នននទី្សតីការរណៈរដ្ឋមស្តនតី ានចចញចសចរតីតលៃងការណ៍កាល្ពីនលៃទី្៣១ តែររកោ  
ឆ្ន ២ំ០២០ ចោយចថាក ល្ចទសចោរ រ ៉ាុង ឈុន ចំចពាេះការ « ផ្តល់្ចសចរតីតលៃងការណ៍មនិពិត »៖ AL KHM 6/2020 ទំពរ័ទី ២ 
ចបសររមមអចិនស្តនតយន៍នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្បចាំការយិល័្យអងគការស ក្បជាជាតិ និងអងគការអនតរជាតិដ្នទ្ចទ្ៀត 
ចៅទី្ក្រុង សតឺណវ។ ការច ៃ្ើយតបរបស់ក្រសួងមហានផ្ទ និងក្រសួងយុតតិធមន៌នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ចំចពាេះររណីចាបែ់ៃួ ន 
និង ំុែៃួ នចោរ រ ៉ាុង ឈុន តាមអំចពើចិតត  ចល្ែ៖ 2020/10/947 នលៃទី្៣០ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ 



48

 
 

50 
 

 

ការចាបែ់ៃួនរបស់ោតក់្តូវានចធវើច ើងចោយ “បុរសមនិាគ ល់្អតតសញ្ញា ណពី២០ ចៅ៣០  
នាររ់នុងសចមៃៀរបំពារធ់មមតា” តដ្ល្រាយការណ៍ថាមនិានបង្ហា ញដី្កាចាបែ់ៃួន ឬ ផ្តល់្ 
ពត័ម៌ានអំពីមូល្ច តុននការចាបែ់ៃួន និងរតនៃងតដ្ល្ត្តូវយកោតហ់ៅហនាះហទ ។ 129 ក្រុម
ក្រួារោតម់និានដឹ្ងពីទីរតនៃងោរែ់ៃួនរ ូតដ្ល់្ក្តូវាននាែំៃួនចៅាោដំ្បូង
រាជធានីភនចំពញ និងចចាទ្ក្បកានត់ាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ចៅនលៃទី្១ តែសីហា ឆ្ន  ំ
២០២០។130 កាល្ពីនលៃទី្១៨ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ ាោដំ្បូងរាជធានីភនចំពញ ានកាត ់
ចទសចោរ រ ៉ាុង ឈុន ឲ្យជាបព់នធនាោររយៈចពល្ពីរឆ្ន  ំ និងពិនយ័ជាក្ារចំ់នួនពីរោន 
ចរៀល្(ត្ែប ល៥០០ែុោល )សក្មាបក់ារញុេះញងប់ងកភាពវរឹវរធៃនធ់ៃរដ្ល់្សនតិសុែ 
សងគម។131 

អនរជំនាញក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស អងគការស ក្បជាជាតិជាចក្ចើនរូប រមួទងំអនរ 
រាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និង ការពារសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ 
ក្រុមការង្ហរសតីពីការ ុំែៃួនតាមអំចពើចិតត អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសស 
ចៅរមពុជា អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ និង 
ការបចងកើតសមារម និង អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពអនរការពារសិទ្ធិមនុសស 
ានសតមតងការក្ពួយារមភចៅរនុងការទំ្នារទំ់្នងចៅកានរ់ោឋ ភាិល្រមពុជាថា “បទ្ឧក្រិដ្ឋ 
ននសុនទររថារបស់ចោរ [រ ៉ាុង ឈុន] មនិសថិតចក្កាម មាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR” ច ើយថា 
“ការចាបែ់ៃួនរបស់ោតច់ោយោម នដី្កា” អាចនឹងមនិ “បំចពញតាមសតង់ោរននែទហលមើសជាក់
បសតង ដូ្ចតដ្ល្ានចរៀបរាបច់ៅរនុងក្រមនីតិវធីិក្ព មទ្ណឌ ” ។ ពួរចរានសតមតងការក្ពួយ
ារមភថា ការចាបែ់ៃួនោតទំ់្នងជាការបំពានសិទ្ធិបែលមនិអាែក្តូវានហគដ្រ ូតចសរភីាព
តាមអំចពើចិតតហត្កាមមាក្តា ៩ និង ១៤ នន ICCPR។132  

 
(‘ការច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភាិល្រមពុជាចំចពាេះ AL KHM 6/2020’) មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35659   
129 AL KHM 6/2020 ទំពរ័ទី២  
130 អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទិ្ធមនុសស ‘រមពុជា៖ ហោះបលងចមដឹ្រនាសំ ជីពចល្ចចធាៃ ឲ្យមាន្ចសរភីាព’ នលៃទី្៤ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានចៅ៖ https://www.hrw.org/node/375994/printable/print  
131 ស្គរពត័ម៌ាន្ កាតសតភនចំពញប៉ាុសតិ៍ ‘ ហោក រ  ុង ឈុន ត្តូវបាន្កាតច់ទសឲ្យជាែគុ់កពីរឆ្ន ’ំ នលៃទី្១៨ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.phnompenhpost.com/national/chhun-sentenced-two-years  
132 AL KHM 6/2020 ទំពរ័ទី៣–៤ 
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ជាការច ៃ្ើយតប ក្រសួងមហានផ្ទ និងក្រសួងយុតតិធមរ៌បស់រមពុជាានបញ្ញា រថ់ា ាោ 
ដំ្បូងរាជធានីភនចំពញានកាតច់ទសចល្ើការចចាទ្ក្បកានច់នេះចោយតផ្អរចៅចល្ើ 
ការផ្សពវផ្ាយែៃឹមារ “មានការក្បឌិ្តការចាេះបចង្ហគ ល្ក្ពំតដ្នរមពុជា-ចវៀតណាម ចោយ 
មានចោល្ចៅបំភន័តមតិាធារណៈ និងញុេះញងឲ់្យមាន្ភាពវរឹវរ និងចោចល្ប៉ាេះពាល់្ 
ដ្ល់្សនតិសុែជាតិ” តដ្ល្ជាបទ្ឧក្រិដ្ឋតាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥។133 ពារព់ន័ធនឹង ការ
ហចាទត្ែកាន្ថ់ាចាបែ់ៃួនតាមអំចពើចិតត ក្រសួងមហានផ្ទានបញ្ញា រថ់ា ចោរ រ ៉ាុង ឈុន ក្តូវ 
ានចាបែ់ៃួនចោយមានការសក្មបសក្មួល្តាមនីតិវធីិរបស់ក្ពេះរាជអាជាា រងអមាោ 
ដំ្បូងរាជធានីភនចំពញ ច ើយចក្កាយមរក្តូវាន ុំែៃួនតាមដី្កា ុំែៃួនចល្ែ ៨៩៨៧ 
ចុេះនលៃទី្០១ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ចុេះ តថចល្ខាចោយចៅក្រមចសុើបសួរ។134 

វាហារដូ់្ចជាការចាបែ់ៃួន ការ ុំែៃួន និងការចចាទ្ក្បកានច់ល្ើចោរ រ ៉ាុង ឈុន តាមអំចពើចិតត 
រឺតផ្អរចល្ើវសិ្គលភាពយុតតិកមម ួសច តុននសនតិសុែជាតិ និងសណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ 
ច ើយទំ្នងជាការប៉ាុនប៉ាងចដ្ើមបរីារាងំការបចញ្ចញមតិនចយាយចក្កាមចល្សចនេះ។ 
ចនេះបង្ហា ញឱ្យច ើញពីការច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភាិល្រមពុជាចំចពាេះអនរជំនាញននក្រុមក្បឹរា
សិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ តដ្ល្មនិានបញ្ញា រច់ាស់ថា ចតើការបចញ្ចញមតិតាម 
ក្បពន័ធ អីុនធឺណិតរបស់ចោរ រ ៉ាុង ឈុន រឺជា “ការក្បឌិ្ត” ឬ រចបៀបតដ្ល្ចោរ រ ៉ាុង ឈុន 
មានបំណង “ញុេះញងឱ់្យមានភាពវកឹវរែល់សណាត បធ់ាន បស់ងគម និង ភាពចោចល្ ធៃនធ់ៃរ 
ប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្សនតិសុែជាតិ និង សណាត បធ់ាន បា់ធារណៈធងន្ធ់ងរ” ហោយរហែៀែោ ។ 
ក្បការចនេះមនិ្ហារពកាតពវរិចចរបស់រមពុជាចក្កាម ICCPR រនុងការ “បង្ហា ញទ្ក្មងជ់ារោ់រ ់
និង ល្រេណៈចាស់ោស់ននការរំរាមរំត ង” និង “ទំ្នារទំ់្នងចោយតទ ល់្និងភាៃ មៗ 
រវាង ការបចញ្ចញមតិ និងការរំរាមរំត ង” ចៅចពល្រតិតបតិសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញ 
មតិ។135 អនរជំនាញក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ ចៅរនុងការទំ្នារទំ់្នង 

 
133 ការច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភាិល្រមពុជាចំចពាេះ AL KHM 6/2020  ទំ្ពរ័ទី២ –៣   
134 ការច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភាិល្រមពុជាចំចពាេះ AL KHM 6/2020 ទំ្ពរ័ទី២ ។  ក្រសួងមហានផ្ទមនិានចល្ើរច ើងពីរងវល់្របស់អនរ
ជំនាញននក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិថាចតើការចាបែ់ៃួនចនេះានបំចពញតាមរក្មតិតដ្ល្តត្មូវតាមែទហលមើសជាក់
បសតង  ចោយបញ្ញា រថ់ា ការចាបែ់ៃួនានចធវើច ើងចោយមានការសក្មបសក្មួល្តាមនីតិវធីិរបស់ក្ពេះរាជអាជាា រង មនិានពនយល់្ថាចតើ
ក្រមនីតិវធីិក្ព មទ្ណឌ ពិតជាក្តូវានអនុវតតតាមចនាេះចទ្។ 
135 ចយងតាមចសចរតីពន្យល់ទូ្ចៅហលខ ៣៤ ចៅចពល្តដ្ល្ “រដ្ឋភារីហត្ែើត្បាស់មូល្ោឋ នក្សបចាបស់ក្មាបក់ាររតឹតបតិចសរភីាព 
ននការបចញ្ចញមតិ ក្តូវតតបង្ហា ញរនុងល្រេណៈជារ់ោរ ់និងល្រេណៈជារ់ោរន់នការរំរាមរំត ង និងភាពចាាំច ់
និងសមាមាក្តននសរមមភាពជារ់ោរត់ដ្ល្ានចធវើច ើង ជាពិចសស ចោយបចងកើតទំ្នារទំ់្នងចោយតទ ល់្ 
និងភាៃ មៗរវាងការបចញ្ចញមតិ និងការរំរាមរំត ង” ។ សូមចមើល្ ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី៣៥  
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ចៅចពល្ចក្កាយហទៀតានសតមតងការក្ពួយារមភចំចពាេះ “ល្រេណៈននការរាយការណ៍របស់ 
ោតអំ់ពីបញ្ញា សិទ្ធិដី្ធៃីជាការប៉ាុនប៉ាងចដ្ើមបែំីភាន្ា់ធារណជន”។136 ការច ៃ្ើយតបរបស់ 
រោឋ ភាិល្រមពុជាមនិ្ហអើហពើអងាហ តុ តដ្ល្ថាមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ មនិចាស់ោស់ និង
ទូលំទូោយ រឺមនិក្សបតាមសិទ្ធិមនុសសចទេះរនុងកាល្ៈចទ្សៈណារច៏ោយ ។  

ការចាបែ់ៃួន និង ុំែៃួនចោរ រ ៉ាុង ឈុន ាននាឱំ្យមានការតវា៉ា ចោយសនតិវធីិ រមួទងំ ការតវា៉ា  
ចៅនលៃទី្២ និង១៣ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ចដ្ើមបទីមទរឱ្យមានការចោេះតល្ងច ើយ ាតុររ 
ជាចក្ចើននារក់្តូវានចាបែ់ៃួន ឃ្តែ់ៃួន និងចចាទ្ក្បកានែំ់ហ ះការពារព់ន័ធរែស់ពួកហគឬ 
តផ្នការចូល្រមួចៅរនុងការជួែជំុចោយសនតិវធីិទងំចនេះ។137ជាពិចសស Mean Prommony 
អនុក្បធានសមារមសមពន័ធនិសសតិបញ្ញា វន័តតែមរ ក្តូវានចាបែ់ៃួនកាល្ពីនលៃទី្៦ តែរញ្ញា  
ឆ្ន ២ំ០២០ ចោយចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ «បង្ហា ញចចតនាចល្ើអីុនធឺណិត ចដ្ើមបដឹី្រនា ំាតុរមម 
ចៅទី្ោនក្បជាធិបចតយយចៅនលៃបនាទ ប»់ និងចចាទ្ក្បកានត់ាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ 
ចោយាោដំ្បូងរាជធានីភនចំពញ138បែលហមើលហ ើញថាជាការរចំោភជារត់សតងននសិទ្ធិ 
របស់ោតរ់នុង ការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ និងការបចញ្ចញមតិតាមអីុនធឺណិត។  

តុោការរមពុជារា៏នផ្ដនាទ ចទសអនរការពារសិទ្ធិមនុសស និង សរមមជនមយួចំនួនចទ្ៀត 
តាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ពីបទ្បចញ្ចញមតិតាមអីុនធឺណិតចល្ើបញ្ញា ក្ពំតដ្ន។ ចៅតែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ អនរហត្ែៀងែហត្មៀងចរ ៉ាបពីរនារ ់ោ សុរនធ និង  ុង ពុទធ រា៉ា  ក្តូវានតុោការ 
ចែតតចសៀមរាបកាតច់ទសហត្កាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ពារព់ន័ធនឹងអតថបទ្ចចក្មៀងចរ ៉ាប 

 
136 អាណតតិននក្រុមការង្ហរសតី ពីការ ំុែៃួ នតាមអំចពើចិតត អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិ 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការជួបក្បជុចំោយសនតិវធីិ និងការបចងកើតសមារម 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពអនរការពារសិទ្ធិមនុសស និងក្រុមការង្ហរសតី ពីការចរ ើសចអើងចល្ើស្តសតី  និងរុមារ ី ឯរារចយង AL 
KHM 8/2020  នថ្ងទី១០ បខវែិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០  (‘AL KHM 8/2020’) ទំ្ពរ័ទី២ មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25670  
137 ចសចរតីតលៃងការណ៍របស់ ICJ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០  វទិ្យុអាសីុចសរ ី‘ ប៉ាូលិសរមពុជាបំតបរការតវា៉ា ចោយ ិងាចាែខ់លួន្៦នារ ់ែំហ ះ
ការតវា ោកហ់ទសឲ្យចោរ រ ៉ាុង ឈុន ចមដឹ្រនាសំ ជីពជាបរុ់រ’ នលៃទី្១៣ តែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/protest-08132020183055.html  អនរជំនាញក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសរបស់អងគការ
ស ក្បជាជាតិទំនាកទំ់ន្ងអំពីចោរ រ ៉ាុង ឈុន ទំ្ពរ័ទី៣  
138 AL KHM 8/2020, ទំ្ពរ័ទី ៨  ោតក់្តូវាន ំុែៃួនបចណាត េះអាសននចៅមណឌ ល្អបរ់តំរតក្បភនចំពញ ១ 
ច ើយពារយសំុចៅចក្ៅ ំុរបស់ោតក់្តូវានបដិ្ចសធចៅនលៃទី្១៨ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១។ អនកការ រជួរមុខ  ‘ការសំុហៅហត្ៅ ំុត្តូវបាន្
ែែិហសធែំហ ះអនកការ រសិទឋិ ៧នាក’់ នលៃទី្២១ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/bail-denied-seven-human-rights-defenders-1  
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តដ្ល្បចង្ហា េះចល្ើយ ូធូបអំពីការាតប់ងទឹ់្រដី្ចៅក្បចទ្សចវៀតណាម និងាថ នភាព ចសដ្ឋរិចច 
របស់ក្បចទ្ស។139  ុង ពុទធ រា៉ា  ក្តូវានតុោការកាតច់ទសឲ្យជាបព់នធនាោរ ៥តែ។140 
ចោរ ោ សុរនធ ក្តូវានាោឧទ្ធរណ៍ចែតតាតដំ់្បង សចក្មចផ្ដនាទ ចទសឲ្យជាប់
ពនធនាោររយៈចពល្ ១ឆ្ន រំនៃេះ ចៅតែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២១។141 ចៅតែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ 
មានចសចរតីរាយការណ៍ថាតុោការចែតតនប៉ាលិ្នានកាតច់ទស យុង សូោ ក្រូបចក្ងៀនមាន រ ់
ក្តូវជាបព់នធនាោរ១ឆ្ន  ំ តាមមាក្តា៤៩៤ និង៤៩៥ ពារព់ន័ធនឹងការអតាថ ធិបាយចល្ើ 
Facebook តដ្ល្ោតា់នបចង្ហា េះកាល្ពីតែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ ចោយបងកបន់យ័ថា “សតូែ
មតិតភាពរមពុជា-ចវៀតណាមរនុងអតីតបនាទ យតែមរក្រ មដ្រ៏ងឹមានំនចែតតនប៉ាលិ្ន ជានិមតិតរូប 
ននការបនតោកំ្ទ្របស់រមពុជាចំចពាេះក្បចទ្សចវៀតណាម”។142 

  

 
139  ចសចរតីតលៃងការណ៍របស់ ICJ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ ស្គរពត័ម៌ាន្ The Diplomat ‘ អនរែហត្មៀងចរ ៉ាបពីរនារ់តដ្ល្ក្តូវានកាតច់ទស 
ពីបទ្ “ញុេះញង”់ ចៅរមពុជា’ នលៃទី្២៣ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://thediplomat.com/2020/12/two-rappers-convicted-of-
incitement-in-cambodia/  វទិ្យុអាសីុចសរ ី‘អនរែហត្មៀងចរ ៉ាបរមពុជា ត្តូវបាន្កាតហ់ទសឲ្យជាែគុ់កយូរឆ្ន ែំំហ ះការនិ្យាយរះិគន្ ់
រោឋ ភាិល្’ នលៃទី្២២ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/rappers-
12222020160950.html  
140 Ibid 
141 Ibid  ស្គរពត័ម៌ាន្ VOD ‘ការកាតច់ទសោរព់នធនាោររបស់ Rapper ហោយាោឧទ្ធរណ៍ាតដំ់្បង’ នលៃទី្១៦ តែមលុិនា ឆ្ន ំ
២០២១ មានចៅ៖ https://vodenglish.news/rappers-jail-sentence-upheld-by-battambang-appeal-court/   
142  វទិ្យុអាសីុចសរ ី‘ក្រូបចក្ងៀនតែមរក្តូវជាបរុ់រពីបទ្រេិះរន់សតូែមតិតភាពរមពុជា-ចវៀតណាម’ នលៃទី្២៥ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/teacher-05252021213609.html  
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សរមមនិ្យមសិទ្ធិបរាិថ ន  

ចៅតែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១  ភនួ តរវរសមី   ុង រនាធ  និង ថុ្ន រោឋ  សរមមជនមរពីអងគការ
មាតាធមមជាតិរមពុជា ក្តូវានតុោការក្រុងភនចំពញររច ើញថា មានពិរទុ្ធពីបទ្ញុេះញងត់ាម
មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥។143 ចោរ ថុ្ន្ រោឋ  ក្តូវានតុោការផ្ដនាទ ចទសឲ្យជាបព់នធនាោរ
ចំនួន ២០តែ និងពិនយ័ជាក្ារចំ់នួន ៤ ោនចរៀល្ (ត្ែប ល ១,០០០ ដុ្ោៃ រ) ចំតណរ 
ភនួ តរវរសមី និង  ុង រនាធ  ក្តូវានតុោការផ្ដនាទ ចទសោរព់នធនាោរ ១៨តែ និងពិនយ័ជា
ក្ារ ់៤ ោនចរៀល្ (ត្ែប ល ១,០០០ ដុ្ោៃ រ)។144  

ស ចសវរិពីរនាររ់បស់ពួរចរ ចោរ Alejandro Gonzalez-Davidson និង ជា រនធីន្ 
រក៏្តូវានកាតច់ទស រំាងំមុែ ផ្ងតដ្រចំចពាេះបទ្ចចាទ្ដូ្ចោន  ចោយមានដី្កាចចញ
សក្មាបក់ារចាបែ់ៃួន។ ចោរ Alejandro Gonzalez-Davidson ាថ បនិរ ចល្នា 
បរាិថ នមាតាធមមជាតិ ក្តូវានកាតច់ទសឱ្យជាបព់នធនាោរចំនួន ២០តែ ែណៈតដ្ល្  ជា 
រនធីន្ ក្តូវានកាតច់ទសឱ្យជាបព់នធនាោររយៈចពល្ ១៨តែ។ ពួរចររក៏្តូវានតរពិនយ័
ចំនួនបនួោនចរៀល្ផ្ងតដ្រ (ក្បត ល្ ១,០០០ ដុ្ោៃ រ) កនុងមាន រ់ៗ  ។145 

សរមមជនបរាិថ នក្តូវានកាតច់ទសពីបទ្ “ញុេះញង”់ សក្មាប់ការតវា៉ាការបំចពញបឹង 
តាចមារ រនុងរាជធានីភនចំពញ ចោយារតតមានការក្ពួយារមភអំពីផ្ល្ប៉ាេះពាល់្ននទឹ្រជំនន់ 
ចៅរនុងទី្ក្រុង។ កាល្ពីនលៃទី្៣ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១  ុង រនាធ   ភួន តរវរសមី និង ថុ្ន រោឋ  
ក្តូវានចាបែ់ៃួនភាៃ មៗបនាទ បពី់ានក្បកាសចៅចល្ើ Facebook អំពីតផ្នការរបស់ក្រុមឱ្យ 
 ុង រនាធ  ចធវើាតុរមមចោយមនុសសតតមាន រត់ដ្ល្ពួរចរមានបំណង ផ្ាយតទ ល់្ 

 
143  ចសចរតីតលៃងការណ៍របស់ ICJ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ ស្គរពត័ម៌ាន្ VOD ‘អនរការពារបរាិថ នមាតាធមមជាតិក្តូវាន 
ររច ើញថាមានចទសពីបទ្ញុេះញង’់ នលៃទី្៥  តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://vodenglish.news/mother-nature-
environmentalists-found-guilty-of-incitement/   អងគការចល្ើរតល្ងចទសអនតរជាតិ ‘រមពុជា៖ “ ួសហ តុ” 
ការកាតច់ទសសរមមជនបរាិថ នក្ានំារ ់ក្តូវតតទំោកហ់ចាល’ នលៃទី្៦ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/cambodia-outrageous-conviction-of-five-environmental-activists-
must-be-overturned/ ស្គរពត័ម៌ាន្ The Diplomat, ‘យុវជនរមពុជាបីនារ់ជាបព់នធនាោរសក្មាបស់រមមភាពនិ្យមខ្ងបរាិថ ន’ នលៃទី្ 
៦ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://thediplomat.com/2021/05/trio-of-cambodian-youth-imprisoned-for-
environmental-activism/  
144 Ibid 
145 Ibid  
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តាមអីុនធឺណិត។146 ពារព់ន័ធនឹងការចាបែ់ៃួន ការ ុំែៃួន និងការចចាទ្ក្បកានស់រមមជន 
បរាិថ នទងំបីនារ ់ និង អនរការពារសិទ្ធិមនុសសចផ្សងចទ្ៀត ក្រុមអនរជំនាញននក្រុមក្បឹរា 
សិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ រមួទងំក្រុមការង្ហរសតីពីការ ុំែៃួនតាមអំចពើចិតត 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា អនររាយការណ៍ពិចសស 
សតីពីការចល្ើររមពស់ និង ការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និង ការបចញ្ចញមតិ 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ និង ការបចងកើត 
សមារម អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពអនរការពារសិទ្ធិមនុសស និង ក្រុមការង្ហរ 
សតីពីការចរ ើសចអើងចល្ើស្តសតី និង រុមារ ីានសតមតងនូវ “រតីរងវល់្យ៉ា ងធៃន់ធៃរទរទ់្ងនឹង វធីិ
ោកហ់ទសត្ព មទណឌ ែល់ អនរការពារសិទ្ធិមនុសសបែលអនុវតតការង្ហររបស់ពួរចរ” រមួទងំ 
“ចធវើការតសូ៊មតិតាមអីុនធឺណិតតាមរយៈកមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម” ។147 ពួរចររា៏ន 
សតមតងការក្ពួយារមភអំពីការចក្បើក្ាស់មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ចដ្ើមបោីកហ់ទស ចំចពាេះ 
ការង្ហររបស់អនរការពារសិទ្ធិមនុសស និងសរមមជន “តដ្ល្ក្ោនត់តអនុវតតសិទ្ធិចសរភីាព 
រនុងការជួបក្បជំុ សមារម និង ចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ” ជាពិចសស បុរគល្ 
“មនិរួរក្តូវានចាបែ់ៃួនឬកាតច់ទសក្ព មទ្ណឌ ចំចពាេះការចូល្រមួរនុងការក្បជំុចោយ 
សនតិវធីិរបស់ពួរចរហនាះហទ”។148 

  

 
146 Ibid  
147  AL KHM 8/2020 ទំ្ពរ័ទី១១   រួររតស់មាគ ល់្ថា ចទេះបីជារោឋ ភិាល្រមពុជាានច ៃ្ើយតបចៅនឹងការទំ្នារទំ់្នង របស់អនរជំនាញ 
ននក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិរច៏ោយ ប៉ាុតនតពួរចរមនិានចល្ើរច ើងពីរងវល់្បតនថមតដ្ល្ចល្ើរ 
ច ើងចោយពួរចរចនាេះចទ្ ច ើយផ្ទុយចៅវញិានចល្ើរច ើងមតងចទ្ៀតនូវអវីតដ្ល្ានតចររតំល្ររចួច ើយទរទ់្ងនឹងររណីរបស់ចោរ 
រ ៉ាុង ឈុន ចៅរនុងការច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភាិល្រមពុជា  AL KHM 6/2020  សូមហមើល ចបសររមមអចិនស្តនតយន៍នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ក្បចាកំារយិល័្យអងគការស ក្បជាជាតិ និងអងគការអនតរជាតិដ្នទ្ចទ្ៀត ចៅទី្ក្រុង សឺតណវ   ចល្ែ 2021/01/104 នថ្ងទី២៦ បខមររា 
ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35930  
148 AL KHM 8/2020 ទំ្ពរ័ទី១១  
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ចល្ើសពីចនេះ ICJ មានការក្ពួយារមភអំពីមូល្ោឋ នភសតុតាងតដ្ល្ការកាតច់ទស ក្តូវាន 
ចធវើច ើង តដ្ល្ជាមូល្ោឋ នក្រឹេះនននីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានការជំនំុជក្មេះចោយយុតតិធម។៌ 
ចយងតាមអងគការលី្កាដូ្ តដ្ល្ជាអងគការហត្ៅរោឋ ភាិល្សិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា ការកាតរ់តី 
“ភារចក្ចើនមានសំណួរទរទ់្ងនឹងរណនីច វសប៊ុររបស់មាតាធមមជាតិ តដ្ល្ជា អនរផ្តល់្ 
មូល្និធិដ្ល់្អនរការពារសិទ្ធិបរាិថ ន និងការបចង្ហា េះតាមក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម ទងំអស់
ហនាះមនិ្ត្តូវបាន្ចាតទុ់កថាជាភសតុតាងននការញុេះញងច់នាេះចទ្”។ .149  

 

មានការចចាទ្ក្បកានរួ់រឱ្យទុ្រចិតតផ្ងតដ្រ ទរទ់្ងនឹងការរចំោភសិទ្ធិឯរជនភាពរបស់ 
សរមមជន តដ្ល្នាឱំ្យមានការចាបែ់ៃួន និងការផ្តនាទ ចទសជាបនតបនាទ ប។់ ចយងតាម 
ពត័ម៌ានតដ្ល្ទ្ទួ្ល្ានចោយក្រុមអនរជំនាញននក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជា
ជាតិខាងចល្ើ ចពល្តដ្ល្ លន រោឋ  ក្តូវានមស្តនតីនររាល្ចំនួន ២៥ នារ ់ឃ្តែ់ៃួន ចោយ 
ចចាទ្ក្បកានថ់ា មនិមាន្ការបង្ហា ញដី្កាចាបែ់ៃួនហទ មង្ក្ន្តីជូន្ែំណឹងែល់ាត ់ សួរនាថំា 
“ប៉ាូលិសលួ្ចចូល្រណនីច វសប៊ុររបស់ោត”់។150 ក្បសិនចបើជាការពិត វាមនិចាស់ថា 
មូល្ោឋ ន ចាបស់ក្មាប ់“ការលួ្ចចូល្” ចនេះជាអវីចនាេះចទ្ ចទេះបីជាវាក្តូវានរតស់មាគ ល់្ថា 
ការឃ្ៃ ចំមើល្ទូ្ររមនារមនទ៍ងំអស់ រមួទងំការចផ្ាើារឯរជនអាចអនុញ្ញា តាន ក្បសិន 
ចបើចធវើច ើងចោយមានការយល់្ក្ពមពី “អាជាា ធរក្សបចាប”់ ចក្កាមចាប ់ សតីអំពី 
ទូ្ររមនារមន។៍151  

កាល្ពីនលៃទី្២១ តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចសចរតីរាយការណ៍មរថា សរមមជនទងំបីនារ ់
រំពុងក្បឈមមុែនឹងការចចាទ្ក្បកានប់តនថមពី បទ្ «រមួគំនិ្តកបត ់ » តាមមាក្តា ៤៥៣ នន 
ក្រមក្ព មទ្ណឌ ពារព់ន័ធនឹងសំណំុចរឿងតដ្ល្រំពុងបនតក្បឆ្ងំនឹងសរមមជន៤ 

 
149  អងគការលី្កាដូ្ ‘សរមមជនបរាិថ នតដ្ល្ក្តូវានកាត់ចទសពីបទ្ញុេះញងឱ់្យមានតផ្នការចធវើាតុរមមចោយសនតិវធីិ’ នលៃទី្៥ 
តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=287&english   ស្គរពត័ម៌ាន្ 
VOD ‘អនរការពារបរាិថ នមាតាធមមជាតិក្តូវានររច ើញថាមានចទសពីបទ្ញុេះញង’់ នលៃទី្៥ តែឧសភា ឆ្ន  ំ២០២១ មានចៅ៖ 
https://vodenglish.news/mother-nature-environmentalists-found-guilty-of-incitement/   
150 AL KHM 8/2020  ទំ្ពរ័ទី៦  
151 មាក្តា ៩៧ ចាបស់តីពីទូ្ររមនារមន ៍។ មនិមាននិយមនយ័ននអវីតដ្ល្បចងកើតជា “អាជាា ធរក្សបចាប”់ ឬមចធាាយតដ្ល្អាជាា ធរ 
មានសមតថរិចច ចដ្ើមបអីនុមត័ការឃ្ៃ ចំមើល្ចនាេះចទ្។ សូមចមើល្ផ្ងតដ្រ៖ លី្កាដូ្ ‘ចាបទូ់្ររមនារមនរ៍មពុជា៖ ការវភិារតផ្នរចាប’់ តែមនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ មានចៅ៖ https://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=214  
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នារច់ផ្សងចទ្ៀត មរពីអងគការមាតាធមមជាតិរមពុជា។152ចរឿងចនេះានចរើតច ើងបនាទ បពី់ 
ចៅក្រមចសុើបសួរាននាពួំរចរមាន រ់ៗ ចៅតុោការចដ្ើមបាីរសួរចោយោម នវតតមាន ចមធាវ ី
របស់ពួរចរ។ ក្បសិនចបើក្តូវានផ្តនាទ ចទស ពួរចរអាចក្បឈមមុែនឹងការជាបព់នធនាោរ 
រយៈចពល្១០ឆ្ន  ំ បតនថមពីចល្ើ ១៨ និង ២០ តែតដ្ល្ពួរចររំពុងជាែព់ន្ឋនាារពីបទ្ 
“ញុេះញង”់ ។153 

ទ្ក្មងច់ផ្សងចទ្ៀតននការបចញ្ចញមតិ និងែៃឹមារតដ្ល្មិនចពញចិតត  

រនុងតែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ រង ់ នរ ៉ាយ៉ា  សកមមជន្យុវជនមាន រត់ដ្ល្ធាៃ បម់ានទំ្នារទំ់្នង
ជាមយួរណបរសសចស្តង្ហគ េះជាតិ ក្តូវានតុោការផ្ដនាទ ចទសឱ្យជាបព់នធនាោររយៈចពល្ពីរ
ឆ្ន  ំតាមមាក្តា៤៩៤ និង៤៩៥ ពីបទ្ល្រអ់ាវយឺតមានរូបភាពចោរ តរម  ី តាមច វស 
ប៊ុរ ។154 ចោរ តរម  ី ជាអនរអតាថ ធិបាយនចយាយ និងជាអនរការពារសិទ្ធិមនុសសដ្៏
ចល្ចចធាៃ មាន រ ់ ក្តូវានចរាញ់សមាៃ បក់ាល្ពីតែររកោ ឆ្ន ២ំ០១៦។155 អាវយឺតមាន
សក្មងស់មដដី្ល៏្បរីបស់ចោរ តរម  ី ចំនួនពីរ ប៉ាុតនតមនិមានការអំពាវនាវឲ្យមានអំចពើ

 
152 ស្គរពត័ម៌ាន្ CamboJA News ‘សរមមជនមាតាធមមជាតិបីនារត់ដ្ល្ក្តូវាន កាតច់ទសឲ្យជាែគុ់កត្តូវបាន្ហចាទត្ែកាន្់បតនថមពី
ែទរមួគំនិ្តកបត’់ នលៃទី្២១ តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://cambojanews.com/three-convicted-mother-nature-
activists-handed-an-additional-plotting-charge/  សរមមជនបីនារច់ផ្សងចទ្ៀត និងស ាថ បនិរអងគការមាតាធមមជាតិ 
តដ្ល្បនតចៅចក្ៅក្បចទ្ស រំពុងក្តូវានចចាទ្ក្បកាន់តាមមាក្តា ៤៥៣ និង ៤៣៧ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ  ចោយចចាទ្ពីបទ្ ឯរាររបស់
ពួរចរថា ទឹ្រសអុយានចូល្ចៅរនុងទ្ចនៃាប តរបរក្ពេះបរមរាជវាងំ។ សូមចមើល្ ត្កុមឃ្ល ហំមើលសិទឋិមនុ្សស ‘ ត្ែហទសកមពុជា៖ សូមហោះ
បលងសកមមខ្ងែរសិ្គថ ន្’ នលៃទី្២២  តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.hrw.org/news/2021/06/23/cambodia-free-
environmental-activists  
153 អងគការចល្ើរតល្ងចទសអនតរជាតិ “ត្ែហទសរមពុជា៖ សរមមជនបរាិថ នក្បឈមមុែនឹងការចចាទ្ក្បកានប់តនថម” នលៃទី្១១ តែសីហា 
ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.amnesty.ca/ua-urgent-action/cambodia-environmental-activists-face-additional-
charges/  RFA ‘រមពុជាចចាទ្ក្បកានស់រមមជនមាតាធមមជាតិបីនារ់ចោយការ ុប ិត’  នលៃទី្២១ តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២១   មានចៅ៖ 
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/activists-charged-07212021185348.html   
154 ស្គរពត័ម៌ាន្ Khmer Post Asia ‘រង ់នរ ៉ាយ៉ា  ត្តូវបាន្កាតហ់ទសឲ្យជាបរុ់រពីរឆ្ន ’ំ នលៃទី្២៣ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  មានចៅ៖ 
https://en.khmerpostasia.com/2020/06/23/kong-raiya-sentenced-to-two-years/   
155 ICJ ានស ការជាមយួអងគការសិទ្ធិមនុសសចផ្សងចទ្ៀតានចចញចសចរតីតលៃងការណ៍មួយកាល្ពី តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ចោយអំពាវនាវឱ្យរណៈរមមការចសុើបអចងកតឯររាជយមួយចធវើការចសុើបអចងកតក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព 
និងមនិល្ចមអៀងចល្ើការាៃ បរ់បស់ចោរ តរម  ី។ ចសចរតីតលៃងការណ៍រា៏នរតស់មាគ ល់្ផ្ងតដ្រអំពីកាល្ៈចទ្សៈជំុវញិការកាតច់ទស 
រង ់នរ ៉ាយ៉ា ។ ICJ ‘ត្ែហទសរមពុជា៖ បនួឆ្ន ចំ ើយ ោម នការចសុើបអចងកតក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព ចល្ើការសមាៃ បច់ោរ តរម  ី’ នលៃទី្៩ 
តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-4-years-on-no-effective-investigation-into-kem-leys-
unlawful-killing/  ICJ ‘ត្ែហទសរមពុជា៖ ោម នយុតតិធម៌ រនុងែួប៥ឆ្ន នំនការាៃ បរ់បស់ចោរ តរម  ី’ នលៃទី្៩  តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២១ 
មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-no-justice-at-5-year-anniversary-of-kem-leys-death/   
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 ិងា ឬភាពវរឹវរអវីច ើយ។156 ចោរ រង ់នរ ៉ាយ៉ា  ធាៃ បក់្តូវានតុោការកាតច់ទសឲ្យជាប់
ពនធនាោរ ១៨តែកាល្ពី ឆ្ន ២ំ០១៥ ពីបទ្ញុេះញងច់ោយចចតនាទរទ់្ងនឹងការបចង្ហា េះ
តាមច វសប៊ុរតដ្ល្រេិះរនរ់ោឋ ភាិល្។157 

ការផ្តនាទ ចទសចោរ រង ់ នរ ៉ាយ៉ា  ចធវើច ើងបនាទ បពី់មានការអំពាវនាវកាល្ពីតែររកោ ឆ្ន  ំ
២០១៩ ពីអនរជំនាញក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិជាហត្ែើន្ បនាទ បពី់ 
ចោរ រង ់នរ ៉ាយ៉ា  ក្តូវានចាបែ់ៃួន ឃ្តែ់ៃួន និងចចាទ្ក្បកាន ់សំុឲ្យចោេះតល្ងចោរ ពីការ 
 ុំែៃួន និងទ្មាៃ រច់ចាល្រាល់្ការចចាទ្ក្បកានម់រចល្ើរូបចោរ ចោយារមភថា “ការចាបែ់ៃួន 
ការ ុំែៃួន និងការចចាទ្ក្បកានក់្ព មទ្ណឌ  … អាចជាការរតិតបតិ ចោយមនិចាាំច ់ និង 
មនិសមាមាក្តហៅនឹ្ងសិទ្ធិហសរភីាពនន្គំនិ្ត និ្ងការបចញ្ចញមតិ សិទ្ធរិនុងការចូល្រមួជា 
ាធារណៈ ចសរភីាពរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ និងការបចងកើតសមារម និងការការពារ 
សិទ្ធិមនុសស”។158 អនរជំនាញក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ រមួមាន ក្រុម 
ការង្ហរសតីពីការ ុំែៃួនតាមអំចពើចិតត អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសស 
ចៅរមពុជា អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការកាតច់ទសចក្ៅក្បពន័ធតុោការ ឬការកាតហ់ទស 
តាមអំចពើចិតត និ្ងហលឿន្ អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធ ិ
ចសរភីាពនន្គំនិ្ត និ្ង ការបចញ្ចញមតិ អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីសិទ្ធិចសរភីាព រនុងការ 
ជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ និងការបចងកើតសមារម និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតីពីាថ នភាព 
អនរការពារសិទ្ធិមនុសស។159 

 
156 Ibid  សក្មងសំ់ែីពីររឺ “ជូតទឹ្រតភនររបស់អនរ ច ើយបនតដំ្ចណើ ររបស់អនរ” និង “ចទេះបីជាអនរមនិចធវើអវីហស្គះ រគ៏ងនឹ់្ង 
ក្តូវរងចក្ោេះតដ្រ ក្ោនត់តមនិ្ទន្ែ់ល់ចវនរបស់អនរប៉ាុចណាណ េះ”។  
157Ibid  
158 អាណតតិននក្រុមការង្ហរសតី ពីការ ំុែៃួ នតាមអំចពើចិតត  អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការកាតច់ទសចក្ៅក្បពន័ធតុោការ ឬការកាតហ់ទសតាមអំហពើែិតត និ្ងហលឿន្ 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិ 
អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការជួបក្បជុចំោយសនតិវធីិ និងការបចងកើតសមារម 
និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពអនរការពារសិទ្ធិមនុសស   ឯរារចយង AL KHM 4/2019  នថ្ងទី១៩ បខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៩
ទំពរ័ទី២មានចៅ៖ https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24758 
។  អនរជំនាញរា៏នសតមដងការក្ពួយារមភចំចពាេះការ ំុែៃួន និងចចាទ្ក្បកានច់ោរ សួង នារពន័ធ តដ្ល្ាន«ប៉ាុនប៉ាងចូល្រមួរនុងពិធីរឭំរ
ែួប» ចៅាថ នីយចក្បងឥនធនៈកាល់្តិចបូរចោ តដ្ល្ក្តូវានឃ្តរាញ់សមាៃ បច់ោរ តរម  ី។ 
159 Ibid  ។ ជាការច ៃ្ើយតប ចបសររមមអចិនស្តនតយន៍នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្បចាកំារយិល័្យអងគការស ក្បជាជាតិ 
និងអងគការអនតរជាតិ ចផ្សងចទ្ៀត ចៅទី្ក្រុង សតឺណវ ានបញ្ញា រថ់ា សរមមភាព Facebook របស់ចោរ រង ់នរ ៉ាយ៉ា  
មានចោល្បំណងញុេះញងឲ់្យមាន ចោចល្ និងសអប់ចែពើមរនុងសងគម ច ើយសំណំុចរឿងក្ព មទ្ណឌ របស់ចោរ 
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បតនថមពីចល្ើការចក្ជៀតតក្ជរតាមអំចពើចិតតចល្ើសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិរបស់ រង ់ នរ ៉ា 
យ៉ា  តាមរយៈការោរទ់្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ តដ្ល្មនិសមច តុផ្ល្160 ការកាតច់ទស ហោក 
រង ់ នរ ៉ាយ៉ា  រា៏នចល្ើរច ើងពីការក្ពួយារមភថាចតើសិទ្ធិរបស់ោត ់ រនុងការកាតរ់តី ចោយ 
យុតតិធម ៌ និងការសចក្មចចិតតចោយច តុផ្ល្ក្តឹមក្តូវ ក្តូវានហគចោរពចៅរនុងដំ្ចណើ រ 
ការសវនាការតដ្រឬចទ្ ។ ចយងតាម មជឈមណឌ ល្ចមធាវអីាចមររិ សក្មាបសិ់ទ្ធិមនុសស 
តដ្ល្ានតាមោន ការកាតរ់តីត្ព មទណឌ  របស់ចោរ រង ់នរ ៉ាយ៉ា  ក្ពេះរាជអាជាា ានបរាជយ័ 
រនុងការ “បតនថមភសតុតាងណាមយួចដ្ើមបបីង្ហា ញថា អាវក្តូវានយល់្ថាជាការអំពាវនាវឲ្យ 
មានែោែលខ្ងសងគម ហ ើយអាវអាចមានឥទ្ធិពល្ននការបចងកើតែោែលខ្ងសងគម ឬ 
ថាចោរ នរ ៉ាយ៉ា  មានចចតនាតបបចនេះ“។ យ៉ា ងណារច៏ោយ ាោដំ្បូងរាជធានីភនចំពញ
ានចោេះក្ាយរាល់្ការសងសយ័តាមការអនុចក្ោេះរបស់អយយការ និងផ្ដនាទ ចទសចោរ 
រង ់ នរ ៉ាយ៉ា ។161 តុោការរក៏្តូវានចររាយការណ៍ថាានផ្តល់្ “ច តុផ្ល្តិចតួចសក្មាប ់
ាល្ក្រមរបស់ែៃួន ចោយលុ្បចចាល្ការពនយល់្អំពីមូល្ច តុតដ្ល្ែៃួនានបដិ្ចសធ 
ទ្ ាីររណ៍ការពាររត ី សតីពីចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និង មូល្ច តុតដ្ល្ានររច ើញ 
ថាចោរ នរ ៉ាយ៉ា  មានចចតនាចាាំច”់។162 

  

 
សថិតចៅចក្កាមអំណាចតុោការ រឺជាាថ បន័ឯររាជយ” ច ើយថា រង ់នរ ៉ាយ៉ា  មានសិទ្ធិការពាររតីចោយចមធាវតីាមជចក្មើសរបស់ែៃួន 
និងមានសិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរណ៍ចៅតុោការជានែ់ពស់ ក្សបតាមចាបជ់ាធរមាន រនុងររណីតដ្ល្ពួរចរមនិចពញចិតតនឹងការសចក្មចចិតត
រែស់តុោការ” ចបសររមមអចិនស្តនតយន៍នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្បចាំការយិល័្យអងគការស ក្បជាជាតិ 
និងអងគការអនតរជាតិដ្នទ្ចទ្ៀត ចៅទី្ក្រុង សឺតណវ  ឯកស្គរចយង 2019/09/328 នលៃទី្១៣ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34874   
160 ក្សចដ្ៀងនឹងររណីខាងចល្ើននមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥  សុនទររថាតាមអីុនធឺណិតរបស់ រង ់នរ ៉ាយ៉ា  ក្តូវានការពារចៅចក្កាមមាក្តា 
១៩ នន ICCPR ច ើយរនុងររណីតដ្ល្ោម នភសតុតាងចាស់ោស់ណាមយួតដ្ល្ថាោត់មានបំណងញុេះញងឱ់្យមានអំចពើ ិងា 
ឬអរភិាព មនិអាចក្តូវានោរកំ់ ិតចោយក្សបចាប់ចនាេះចទ្ ។ ចទេះបីជារនុងការតសវងររចោល្បំណងក្សបចាបច់ក្កាមមាក្តា ១៩
(៣) ឬ២០ នន ICCPR រច៏ោយ ទ្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ រឺមនិសមាមាក្ត និងមនិចាំាចហ់នាះហទ ។  
161 មជឈមណឌ ល្ចមធាវអីាចមររិសក្មាបសិ់ទ្ធិមនុសស  ត្ែហទសកមពុជា v. រង ់នរ ៉ាយ៉ា   តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ទំ្ពរ័ទី ២–៤, ១៩–២១, 
មានចៅ៖ 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/trialwatch/fair_trial_report_cambodia_ko
ng_raiya.pdf  
162Ibid  
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ការកាតច់ទស និងផ្ដនាទ ចទសអនរការពារសិទ្ធិមនុសស និងសរមមជនអាចសថិតចៅរនុង 
និនាន ការកានត់តទូ្លំ្ទូ្ោយននការបំភតិបំភយ័ និងការយយីដ្ល់្សរមមជនសងគមសីុវលិ្ 
និងអនរការពារសិទ្ធិមនុសស ចដ្ើមបបំីបិទ្មាតក់ារមនិចពញចិតត និងការបចញ្ចញមតិ 
មនិចពញចិតតចផ្សងចទ្ៀត តដ្ល្ផ្ទុយពីសិទ្ធិរបស់ពួរចររនុងការបចញ្ចញមតិ ការជួបក្បជំុចោយ 
សនតិវធីិ សមារម និងការចូល្រមួនចយាយ។163 ចៅតែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ អនរនា ំ
ពារយឧតតមសនងការអងគការស ក្បជាជាតិទ្ទួ្ល្បនទុរសិទ្ធិមនុសសានចចញសននិសីទ្ារ
ពត័ម៌ានសតីពី “ការមនិអតឱ់្នចំចពាេះមតិជំទស់របស់រោឋ ភាិល្ ... តដ្ល្ចតត តសំខាន ់
ចៅចល្ើអងគការសិទ្ធិមនុសស អនរការពារបរាិថ ន និងអនរការពារសិទ្ធិមនុសស” ចោយរត ់
សមាគ ល់្ កនុ ងែំហោមហផ្សងៗហទៀត រចបៀបតដ្ល្ “ចំនួនននអងគការចផ្សងចទ្ៀតានទ្ទួ្ល្ 
ការចុេះមកសួរនាចំោយមស្តនតី ពិនិតយការចុេះច ម្ េះ អតតសញ្ញា ណ និងឯរារចផ្សងចទ្ៀត 
របស់ពួរចរ ែណៈចពល្តដ្ល្រំពុងជួបក្បទ្េះការឃ្ៃ ចំមើល្ជាបនតបនាទ ប”់។164កាល្ពីនលៃទី្៧ 
តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រសួងមហានផ្ទានចចញចសចរតីតលៃងការណ៍មយួចោយចថាក ល្ចទស 
អងគការ មាតាធមមជាតិរមពុជា និងតែមរថាវរៈថាជាអងគការោម នការអនុញ្ញា ត ចោយអំពាវនាវឱ្យ 
អាជាា ធរមានសមតថរិចចចធវើការកាតច់ទសពួរចរ ចោយការសនមតស់ថិតចៅចក្កាមចាបម់និ្
អនុ្ហោមតាមសិទឋិមនុ្សស សតីពីសមារម និងអងគការមនិតមនរោឋ ភាិល្ (LANGO)។ 165 

  

 
163 ចសចរតីតលៃងការណ៍របស់ ICJ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០    
164 OHCHR ‘សននិសីទ្ារពត័ម៌ានសតីពីរមពុជាចោយអនរនាពំារយននឧតតមសនងការសិទ្ធិមនុសស’ នលៃទី្១១ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ 
https://cambodia.ohchr.org/en/news/press-briefing-cambodia-spokesperson-high-commissioner-human-rights .  
165  ចសចរតីតលៃងការណ៍របស់ ICJ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០  អនររាយការណ៍ពិចសសអងគការស ក្បជាជាតិ 
សតីពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិ និងសមារមានសតមតងការក្ពួយារមភចំចពាេះែាែ ់LANGO 
រនុងការទំ្នារ់ទំ្នងជាមួយរោឋ ភាិល្រមពុជា។ សូមចមើល្៖ អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការជួបក្បជុចំោយសនតិវធីិ 
និងការបចងកើតសមារម   ឯរារចយង OL KHM 2/2015  នថ្ងទី៨ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥  មាន្ហៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=20323    
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ii. ការចរៀបសងកតច់ល្ើអនរារពត័ម៌ាន និងកមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ  

អាជាា ធររមពុជាានបនតរំណតច់ោល្ចៅចល្ើអនរារពត័ម៌ាន និងកមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
ហោយត្ាន្ត់តអនុវតតភាររិចចវជិាា ជីវៈរបស់ែៃួនរនុងការចសុើបអចងកត និងតចរចាយពត័ម៌ាន 
ដ្ល់្ាធារណជនរនុងវស័ិយឌី្ជីលល្។  

ចៅរមពុជា អនរារពត័ម៌ានឯររាជយក្តូវានសមលុតែំេយ័ ពីអាជាា ធរជាយូរមរច ើយ 
ជាពិចសស ចៅចពល្រាយការណ៍រេិះរនរ់ោឋ ភាិល្។166 ចយងតាមសមារមសមពន័ធ 
អនរារពត័ម៌ាន រមពុជា ររណីសមលុតែំេយ័អនរារពត័ម៌ានចំនួន ៣៥ររណី ចល្ើអនរ 
ារពត័ម៌ានចំនួន ៧២ នារ ់ ក្តូវានចងក្រងជាឯរាររនុងឆ្ន  ំ២០២០ តដ្ល្រនុងចនាេះ 
អនរកាតសតជាង ៤២នារ ់ ក្តូវាន ុំែៃួន ចដ្ើមបាីរសួរ ឬ ោរព់នធនាោរ។ 
ពួរចររា៏នរតក់្តាររណីសមលុតែំេយ័ ចំនួន ៣៥ ររណីក្បឆ្ងំនឹងអនរកាតសតចំនួន ៧២
នាររ់នុង ឆ្ន ២ំ០២០ ។ អនរកាតសតជាង ៤២នារ ់ តដ្ល្ពារព់ន័ធក្តូវាន ុំែៃួនចដ្ើមបី
ារសួរ ឬោរព់នធនាោរ ។ យ៉ា ងចហាច ណាស់ អនរកាតសត ២២ 
នារក់្តូវានវាយក្បហារ ឬរក្មាមរំត ងចោយ ិងារនុងចពល្ បំចពញកាតពវរិចច ។ អនរ
កាតសតមាន រា់នាៃ បរ់នុងអវីតដ្ល្ប៉ាូលិ្សសននិោឋ នថាជាចក្ោេះថាន រច់រាចរណ៍ចោយោម នការ
ចសុើបអចងកតក្តឹមក្តូវ។167 ឧបបតតិច តុននអំចពើ ិងាទងំចនេះ ហារ ់ដូ្ចជាចរើតច ើងជាមយួ
និទ្ណឌ ភាព ដ្ល់្រក្មតិតដ្ល្វាែវេះ “ការចសុើបអចងកតក្បរបចោយ ក្បសិទ្ធភាព ឯររាជយ 
តមាៃ ភាព និងការកាតច់ទសជនចល្មើសក្សបតាមសតងោ់រសិទ្ធិ មនុសសអនតរជាតិ”។168 

 
166 ICJ ការោកហ់សនើ  រែស់រណៈរមាម ការអនរចាបអ់នតរជាតិចៅកាន់ការយិល័្យឧតតមសនងការអងគការស ក្បជាជាតិ 
ទ្ទួ្ល្បនទុ រសិទ្ធិមនុសស ក្សបតាមចសចរតីសចក្មចរបស់ក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសស ៤៥/១៨  នលៃទី្១៦ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ (‘ICJ ការោក់
ហសនើហៅកាន្ ់OHCHR សតីអំពីអនកស្គរព័តម៌ាន្’) មានចៅ៖ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/04/SoutheastAsia-
ICJ-OHCHR-Submission-Journalists-Safety-2021-ENG.pdf   ICJ ‘ រមពុជា៖ ICJ និងអងគការចំនួន ៥៦ 
អំពាវនាវឱ្យអាជាា ធរចោេះតល្ងអនរារពត័៌មាន និងបញ្ឈបក់ារយយីចល្ើក្បព័នធផ្សពវផ្ាយឯររាជយ’ នលៃទី្ ០២ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-icj-and-56-organizations-call-on-authorities-to-release-journalists-and-cease-
harassment-of-independent-media/  
167 សមារមសមពន័ធអនរារពត័៌មានរមពុជា រាយការណ៍ាថ នភាពអនរារពត័ម៌ានរមពុជាឆ្ន  ំ២០២០ នលៃទី្២៩ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 
(‘រាយការណ៍ាថ នភាពអនរារពត័ម៌ានរមពុជា ឆ្ន ២ំ០២០’) ទំ្ពរ័ទី៤  មានចៅ៖ https://www.camboja.net/wp-
content/uploads/2021/03/Cambodian-Journalism-Situation-Report-2020.pdf   
168 ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួ៖ ទិ្វាចសរភីាពារព័តម៌ានពិភពចោរ ការចល្ើររមពស់ និងការពារចសរភីាពារពត័៌មាន ធានាពត័ម៌ាន 
ជាក្បចយជន៍ាធារណៈ  នថ្ងទី៣ បខឧសភាឆ្ន  ំ២០២១ (‘ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួននទិ្វាចសរភីាពារពត័៌មានពិភពចោរ’) ទំពរ័ទី២ 
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ការកាតច់ទស និងផ្តនាទ ចទសអនរារពត័ម៌ាន  

ហោក សុែ ឧតតម មាច ស់ាថ នីយវទិ្យុ និងចរ ទំ្ពរ័ រទិ្ធីតសន ក្តូវានផ្ដនាទ ចទសកាល្ពីនលៃទី្ 
២២ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ឲ្យជាបព់នធនាោររយៈចពល្ ២០តែ និងពិនយ័ជាក្ារចំ់នួន ២០ 
ោនចរៀល្(ត្ែប ល៥,០០០ែុោល ) ចក្កាមមាក្តា៤៩៤ និង ៤៩៥។169 ការចចាទ្ក្បកាន់
ចនេះចរើតចចញពីចោរ សុែ ឧតតម រាយការណ៍តាម Facebook Live អំពីជចមាៃ េះដី្ធៃីតដ្ល្
រំពុងចរើតមានរវាងពល្រដ្ឋចែតតរំពងឆ់្ន ងំ និងចយធា។170  

ការចក្បើក្ាស់ទ្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ ក្បឆ្ងំនឹងអនរារពត័ម៌ានសក្មាបក់ាររាយការណ៍តាម
អីុនធឺណិតរបស់ពួរចររឺក្សបចៅនឹងនិនាន ការកានត់តទូ្លំ្ទូ្ោយននអនរកាតសតតដ្ល្ក្តូវ
ានកាតច់ទស និងោរព់នធនាោរសក្មាបក់ារអនុវតតការង្ហររបស់ពួរចរ។171 សមារម 
សមពន័ធអនរារពត័ម៌ានរមពុជាានចងក្រងសំណំុចរឿងចំនួន ១៥ករណី ពារព់ន័ធនឹង អនរារ 
ពត័ម៌ានចំនួន ៣១នារ ់រំពុងជាប់ពនធនាោររនុងចនាេះ ១១ររណី ពារព់ន័ធនឹង បទ្ញុេះញង់ 
ឱ្យក្បក្ពឹតតបទ្ឧក្រិដ្ឋតាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ និងជំរតិទរក្ារត់ាមមាក្តា ២៣២ 
ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។172 ចោយត រអតីតអនរកាតសតវទិ្យុអាសីុចសរ ី ហោក យាង សុធារនិ្ឋ 
និង ហោក អ៊នួ ឈនិ មានការបតឹងឧទ្ធរណ៍របស់ពួរចរឱ្យបញ្ឈបក់ារចសុើបអចងកតច ើងវញិ 
ចល្ើសំណំុចរឿងចាររមម តដ្ល្ក្តូវានក្ចានចចាល្ចោយតុោការរំពូល្រនុង តែតុោ  
ឆ្ន ២ំ០២០ បនាទ បពី់ានការបតឹងឧទ្ធរណ៍របស់ពួរចរ ឱ្យបញ្ឈបក់ារចសុើបអចងកត ច ើងវញិ 
ចល្ើសំណំុចរឿងអាសអាភាស រា៏នក្ចានចចាល្ចោយតុោការរំពូល្ចៅរនុង តែររកោ ឆ្ន ំ
២០២០ ។173 ររណីរបស់ពួរចរក្តូវានអងគការសិទ្ធិមនុសសមយួចំនួនពណ៌នាថា «ក្តូវ
ានផ្អឹែទុ្រឲ្យចៅរនុងរក្មិតផ្ៃូវចាបអ់ស់រយៈចពល្ជាងបីឆ្ន ចំោយមនិមានការ

 
មានចៅ៖ https://media.business-
humanrights.org/media/documents/Joint_statement_World_Press_Freedom_Day.pdf  
169  រាយការណ៍ាថ នភាពអនរារពត័ម៌ានរមពុជាឆ្ន ២ំ០២០ ទំ្ពរ័ទី១៦ 
170 Ibid   អនរកាតសតជាចក្ចើននារច់ទ្ៀតតដ្ល្ចុេះចៅយរពត័ម៌ានជចមាៃ េះដី្ធៃីរនុងនលៃតតមយួមិនក្តូវានចរចចាទ្ក្បកានច់ទ្ ។ អាជាា ធរាន
និយយថា សុែ ឧតតម ានបំពានចាបច់ោយារោតា់នផ្ាយតទ ល់្តាមការរាយការណ៍តទ ល់្ែៃួន។ 
171 មាក្តា ១៩ ‘រោឋ ភាិល្រមពុជារួរបញ្ឈបក់ារបំបិទ្មាត់អនរារពត័ម៌ាន  ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ’ នលៃទី្២ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ 
https://www.article19.org/resources/cambodias-government-should-stop-silencing-journalists-media-outlets/   
172  រាយការណ៍ាថ នភាពអនរារពត័ម៌ានរមពុជាឆ្ន  ំ២០២០ ទំ្ពរ័ទី១៥ 
173  វទិ្យុអាសីុចសរ ី‘តុោការរំពូល្របស់រមពុជា ក្ចានចចាល្ការហសនើសំុរបស់អតីតអនរយរព័តម៌ាន RFA 
ឲ្យទ្មាៃ រក់ារចសុើបអចងកតពីបទ្ចាររមម’ នលៃទី្២៧ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ 
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/probe-10272020161213.html  
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ចោេះក្ាយររណីរបស់ពួរចរចៅចំចពាេះមុែច ើយ»។174 ICJ ានរតស់មាគ ល់្ពីមុនថា 
ការចចាទ្ក្បកានម់និ្សមហ តុផ្លទងំចនេះក្បឆ្ងំនឹងអនរកាតសត “ក្តូវាននាយំរមរ
ហចាទត្ែកាន្រ់នុងចោល្បំណងតតមយួរតរឺ់ការបំបិទ្មាតក់ារង្ហររបស់ពួរចរជាអនរ 
ារពត័ម៌ាន និងែិទសំច ង ឯររាជយចផ្សងចទ្ៀតចៅរនុងក្បចទ្សមនិឲ្យនិយយ”។175  

 

ការដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ  

 

អាជាា ធររមពុជារា៏នដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ របស់បណាត ញារពត័ម៌ានឯររាជយតដ្ល្ 
ជាចរឿយៗរមួជាមយួនឹងការោរទ់្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ ផ្ងបែរចល្ើអនរារពត័ម៌ានពីាថ បន័ 
ទងំចនាេះ។  

កាល្ពី តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រសួងពត័ម៌ានានដ្រ ូតអាជាា ប័ណណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
របស់ រទិ្ធីតសន ពីបទ្ «ផ្ាយព័តម៌ានបំចផ្ៃើស ញុេះញងឲ់្យមានអំចពើ ិងា ញុេះញងឲ់្យ 
ក្បក្ពឹតត ការចរ ើសចអើង និងញុេះញងប់ងកអសនតិសុែ និងភាពចោចល្រនុងសងគម» ប៉ាុនាម ននលៃ 
មុនចោរ សុែ ឧតតម មាច ស់ក្រុម ុ៊នក្តូវានចចាទ្ក្បកានត់ាមមាក្តា ៤៩៤ និង 
៤៩៥។176 រនុងតែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ ទូ្រទ្សសន ៍ CKV TV Online ជាារពត័ម៌ាន 
អន៊ឡាញមយួក្តូវានហគដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ចោយក្រសួងពត័ម៌ានចោយចចាទ្ក្បកានថ់ា 
“រចំោភបំពានយ៉ា ងធៃនធ់ៃរចល្ើវស័ិយារពត័ម៌ានតដ្ល្ប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្សណាត បធ់ាន ប់ 
ាធារណៈ”។177 

 
174 ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួននទិ្វាចសរភីាពារពត័ម៌ានពិភពចោរ  ទំពរ័ទី១  
175 ICJ  ‘រមពុជា៖ ការចចាទ្ក្បកានច់ល្ើអនរកាតសត យង សុធារនិ និង អ៊នួ ឈនិ ក្តូវតតទ្មាៃ រហ់ចាលការហចាទត្ែកាន្’់ នលៃទី្៤ តែតុោ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-charges-against-journalists-yeang-sothearin-and-uon-chhin-must-
be-dropped/  
176 ស្គរពត័ម៌ាន្ VOA Cambodia ‘មាច ស់វទិ្យុចែតតរំពង់ឆ្ន ងំក្តូវានចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ «ញុេះញង»់ នថ្ងទី១៥ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានចៅ៖ https://www.voacambodia.com/a/kampong-chhnang-radio-owner-charged-for-incitement/5421115.html  
រណៈរមាម ធិការការពារអនរារពត័ម៌ាន ‘អនរកាតសតរមពុជា សុែ ឧតតម ក្តូវាន ំុែៃួន ចក្កាមបទ្ចចាទ្ក្បកានញុ់េះញង’់ នលៃទី្ ១៩ 
បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://cpj.org/2020/05/cambodian-journalist-sok-oudom-detained-on-incitem/  
177 ស្គរពត័ម៌ាន្ VOA ‘ចំចពល្មានការហែើរលយចក្កាយចល្ើចសរភីាពារពត័ម៌ាន រាជធានីភនចំពញអំពាវនាវឲ្យមានការរាយការណ៍ចោយ
វជិាា ជីវៈ’  ចៅនលៃទី្ ២ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០  



62

 
 

64 
 

 

ក្រសួងពត័ម៌ានរា៏នដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយរបស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយមយួ 
ចំនួនចទ្ៀតសក្មាបក់ាររាយការណ៍របស់ពួរចរអំពីជំងឺរាតតាត COVID-19 តដ្ល្នឹងក្តូវ 
ានពិពណ៌នាបតនថមខាងចក្កាមចៅរនុងតផ្នរទី្ VI (ii)។178 

វាក្តូវានរតស់មាគ ល់្ចោយអងគការ Freedom House ថាដំ្ចណើ រការននការដ្រ ូត អាជាា  
បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ “មនិមានតមាៃ ភាព” ចោយ “មនិមានដំ្ចណើ រការបតឹងឧទ្ធរណ៍ 
ចាស់ោស់” ច ើយថា “ក្រសួងពត័ម៌ានរឺជាអាជាា ធរតតមយួរតស់ក្មាបក់ារតបងតចរ និង 
ដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ”។179  

ក្បពន័ធននការមានក្រសួងពត័ម៌ានជាសិទ្ធិអំណាចតត ចមុ់ែសក្មាបក់ារតបងតចរ និងដ្រ ូត 
អាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ រឺផ្ទុយនឹងការបញ្ញា ររ់បស់រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស 
តដ្ល្ថា រដ្ឋភារីរួរតត “បចងកើតអាជាា ធរឯររាជយ និងអាជាា បណណ ផ្សពវផ្ាយាធារណៈ តដ្ល្ 
មានអំណាចពិនិតយរមមវធីិផ្ាយ និងចដ្ើមបផី្តល់្អាជាា បណ័ណ ” ចោយតផ្អរចល្ើល្រេណៈ 
វនិិចឆយ័តដ្ល្ “សមច តុផ្ល្ និងចោល្បំណង ចាស់ោស់ តមាៃ ភាព មនិចរ ើសចអើង និងចបើ 
មនិដូ្ចចនេះចទ្ ត្តូវអនុចោមតាម [ICCPR]”។180 ការដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ចោយ តផ្អរ 
ចល្ើដំ្ចណើ រការមនិតមាៃ ភាព បងកឱ្យមានការក្ពួយារមភថា ចតើការរតិតបតិទងំចនេះក្សបតាម 
ចោល្ការណ៍នីតានុរូល្ភាព តដ្ល្តត្មូវឲ្យការរតិតបតិចល្ើចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ  
ត្តូវ”ផ្តល់្ចោយចាប”់ យា ងែាស់ោស់ និងមនិផ្តល់្ “ការសចក្មចចិតតចោយមនិមាន 
ការអនុញ្ញា ត» ចដ្ើមបរីតិតបតិចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិហទ។181 កិែចការហន្ះរច៏ធវើឱ្យែូច ដ្ល់្ 
ចោល្ការណ៍នីតិរដ្ឋ តដ្ល្តត្មូវផ្ងតដ្រចៅចក្កាមចាបសិ់ទ្ធិមនុសសថា រួរតតមាន នីតិវធីិ 

 
មានចៅ៖ https://www.voanews.com/press-freedom/amid-backsliding-press-freedoms-phnom-penh-calls-
professional-reporting   ស្គរពត៍ម៌ាន្ VOD ‘ អនរកាតសតជាបរុ់រ  អាជាា បណ័ណ ក្បព័នធផ្សពវផ្ាយក្តូវានដ្រ ូតវញិ’ ហោយហចាទថា
ផ្ាយពត័ម៌ាន្ បំចផ្ៃើស’ នថ្ងទី១៥ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://vodenglish.news/journalist-jailed-media-license-
revoked-over-exaggerated-coverage/  
178 សូមចមើល្ការោរ់ចសនើ ICJ OHCHR សតីពីអនរារព័តម៌ាន។ 
179 អងាការ Freedom House ‘ហសរភីាពហៅហលើ Net 2020៖ ត្ែហទសកមពុជា’ បផ្នកទី ខ៣  មាន្ហៅ៖ 
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2020   
180  ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី៣៩  
181 IBID .  កថាខណឌ ទី ២៥-២៦  
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បណតឹ ងឧទ្ធរណ៍តដ្ល្ផ្តល់្ចោយ ”អាជាា ធរមានសមតថរិចចខ្ងតុោការ”182 ដ្ល់្រក្មតិតដ្ល្ 
មនិមានភាពចាស់ោស់ថាចតើក្បព័នធផ្សពវផ្ាយតដ្ល្រងផ្ល្ប៉ាេះពាល់្អាចបតឹងឧទ្ធរណ៍ 
ចំចពាេះការដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ របស់ពួរចរឬអត។់  

ជារត់សតងអនរារពត័ម៌ាន និងបណាត ញពត័ម៌ានក្តូវានរារាងំមនិឱ្យចធវើការច ើយក្តូវាន 
ោរទ់្ណឌ រមមជាបនតបនាទ ប់ចំចពាេះការង្ហររបស់ពួរចរចោយក្ោនត់តខាៃ ចការផ្ាយឬការ 
ផ្ាយពត័ម៌ានតដ្ល្រេិះរនរ់ោឋ ភាិល្ ឬចបើមនិដូ្ចចនេះចទ្ ការមនិចពញចិតត ។ រនុងរក្មតិតដ្ល្ 
ជាចោល្បំណងត្តូវានរំណត ់ វតថុបំណងតបបចនេះមនិក្សបចាបច់ទ្ ។ ដូ្ចតដ្ល្ 
ានបញ្ញា រច់ោយ រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស អ.ស.ប វាមនិត្សែហៅនឹងមាក្តា ១៩ (៣) 
នន ICCPR កនុងការោរហ់ទស ឬ “ហាមឃ្តច់រ ទ្ំពរ័ ឬ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយព័តម៌ាន 
ពីការចាេះពុមពផ្ាយពត័ម៌ានចផ្សងៗចោយតផ្អរចល្ើ មូល្ោឋ ន រេិះរន ់រោឋ ភាិល្” ។ 183  

ដូ្ចចនេះវធិានការទងំចនេះានរតិតបតិចោយែុសចាបនូ់វកាតពវរិចចវជិាា ជីវៈរបស់ 
អនរារពត័ម៌ាន និងកមមវធីិក្បព័នធផ្សពវផ្ាយ រនុងការចសុើបអចងកត និងផ្តល់្ពត័ម៌ានដ្ល់្ 
ាធារណជនតដ្ល្ជាមូល្ោឋ នក្រឹេះសក្មាបបុ់រគល្រនុងក្បចទ្សរមពុជាចដ្ើមបអីនុវតតសិទ្ធិ 
មនុសសតដ្ល្ក្តូវានការពារជាអនតរជាតិរបស់ពួរចរ។ ដូ្ចតដ្ល្ានរូសបញ្ញា រច់ោយ 
ឧតតមសនងការ អ.ស.ែ ទ្ទួ្ល្បនទុរសិទ្ធិមនុសស ចៅតែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ “ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
ឯររាជយតដ្ល្មានអំណាច ចដ្ើមបចីសុើបអចងកតបញ្ញា  និងដ្រក្សងទ់្សសនៈសំខាន់ៗ រឺជា 
រនៃឹេះចដ្ើមបធីានាថាអភាិល្រិចច និងាថ បន័មានតមាៃ ភាព និងរណចនយយភាព” ចៅចពល្ 
ពួរចរ ហែើរតរួនុងនាមជា អនរឃ្ៃ ចំមើល្ និងក្បពន័ធក្ពមានជាមុន សក្មាបភ់ាពមនិក្បក្រតី 
តដ្ល្អាចចរើតមានច ើង”។ 184   

រនុងរក្មតិតដ្ល្ការរតិតបតិអាចក្តូវាននាចំឆ្ព េះចៅររការបញ្ចបច់ោយក្សបចាបដូ់្ចជាការ
ការពារសណាត បធ់ាន បា់ធារណៈ ឬ សន្តិសុខជាតិបែលពួកវាពិតជាមនិ្ចាបំាែ ់ និ្ង 

 
182 ឯកស្គរ UN A/HRC/17/27  
ចោល្ការណ៍ចនេះអនុវតតចៅចពល្តដ្ល្មាតិកាអនឡាញក្តូវានោររ់ក្មតិតាមរយៈការទមទរឱ្យដ្រចចញពីអាជាា ធរ។ 
វាជាច តុផ្ល្តដ្ល្ចោល្ការណ៍ដូ្ចោន រួរតតអនុវតតក្សចដ្ៀងោន ចៅនឹងការដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ។  
183 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី៤២ - ៤៣   
184 ឧតតមសនងការអងគការស ក្បជាជាតិទ្ទួ្ល្បនទុរសិទ្ធិមនុសស 
“ចសចរតីតលៃងការណ៍រនុងសននិសីទ្សរល្សក្មាបច់សរភីាពក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ” នលៃទី្១៦ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26508&LangID=E   
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សមាមាត្តរនុងអវតតមាន្នន្ការក្បក្ពឹតដណាមយួរបស់អនរារពត័ម៌ាននិងក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
ចដ្ើមបញុីេះញងឱ់្យមានអំចពើ ិងា ។ ចយងតាមរណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសអងគការ 
ស ក្បជាជាតិ ការោរទ់្ណឌ រមមចល្ើក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ ឬ អនរារពត័ម៌ានតដ្ល្ក្ោនត់ត 
រេិះរនរ់ោឋ ភាិល្” មនិអាចក្តូវានចាតទុ់្រថាជាការរតិតបតិចាាំចន់នចសរភីាពរនុង 
ការបចញ្ចញមតិ” ហនាះហទ ។185 

iii. ការរំណតច់ោល្ចៅល្ចមអៀងហយន្ឌ្រ័ចល្ើ ស្តសតី ចៅចល្ើក្បពន័ធកមមវធីិផ្សពវផ្ាយសងគម  

អាជាា ធររមពុជាានចក្ជៀតតក្ជរតាមអំចពើចិតតចំចពាេះចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិចល្ើអីុនធឺ 
ណិតរបស់ស្តសតី ជាពិចសសជចក្មើសសចមៃៀរបំពាររ់បស់ពួរចរ រនុងល្រេណៈចរ ើសចអើង 
ចក្កាមការអំពាវនាវដ្ទូ៏្លំ្ទូ្ោយចពររនុងការការពារក្បនពណី និងគុណតនមៃរបស់រមពុជា។  

មាន្ចសចរតីរាយការណ៍ថា រនុងតែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ Ven Rachana តដ្ល្ក្តូវានចរ 
ាគ ល់្តាមអន៊ឡាញថា នល ក្សីនាង ក្តូវានផ្តនាទ ចទសោរព់នធនាោររយៈចពល្ក្ាមំយួ 
តែតាម មាក្តា ៣៨ និង ៣៩ ននចាបស់តីពីការបស្តង្ហក បការជួញដូ្រមនុសស និងការចធវើ 
អាជីវរមម ផ្ៃូវចភទ្ និងតាមមាក្តា ២៤៩ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។186 ការកាតច់ទសរបស់ 
នាងក្តូវានចររាយការណ៍ថាក្តូវានកាតប់នថយមរក្តឹមរយៈចពល្ ២តែ និង ១៥នលៃ 
ច ើយក្តូវានចរចចាទ្ក្បកានថ់ាការកាតច់ទស មនិមានហមធាវហីទ ។187  

  

 
185 ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី៤២  
186 ស្គរពត័ម៌ាន្ VOA  ‘អនរល្រអ់៊ន្ឡាញតដ្ល្ក្តូវានកាតច់ទសពីបទ្ “ផ្លិ្តរូបភាពអាសអាភាស” ផ្តល់្ការពយួរចទស’ នលៃទី្១ 
តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.voacambodia.com/a/online-seller-convicted-for-producing-pornography-
given-a-suspended-sentence-/5400505.html  អាណតតិរបស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីអំចពើ ិងាចល្ើស្តសតី  មូល្ច តុ 
និងផ្ល្វាិររបស់វា  អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា  អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ 
និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិ  អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីសិទ្ធិចសរភីាពរនុ ងការជួបក្បជុចំោយសនតិវធីិ 
និងការបចងកើតសមារម  អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពអនរការពារសិទ្ធិមនុសស  អនរជនំាញឯររាជយចល្ើការការពារ 
ក្បឆ្ងំនឹងអំចពើ ិងា និងការចរ ើសចអើងចោយតផ្អរចល្ើ និនាន ការផ្ៃូ វចភទ្ និងអតតសញ្ញា ណហយ ន្ឌ្រ័ 
និងក្រុមការង្ហរសតី ពីការចរ ើសចអើងចល្ើស្តសតី  និងរុមារ ី  ឯរារចយង៖ AL KHM 2/2020 នថ្ងទី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ (‘AL KHM 
2/2020’)  ទំពរ័ទី២ –៣មានចៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25225  
187 Ibid.    
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Ven Rachana ក្តូវានផ្ដនាទ ចទសពារព់ន័ធនឹងវចីដ្អូ និងរូបលតរបស់នាងចៅចល្ើ 
ច វសប៊ុរល្រស់ចមៃៀរបំពារ ់ តដ្ល្ក្តូវានអាជាា ធរចាតទុ់្រថាសិចសីុចពរ និងបំពាន
បទ្ោឋ នវបបធមត៌ែមរ។188 ការផ្តនាទ ចទសចនេះ ចធវើច ើងបនាទ បពី់ចោរនាយររដ្ឋមស្តនតី  ុ៊ន 
តសន តាមចសចរតីរាយការណ៍ ានបញ្ញា ឱ្យអាជាា ធររនុងតែរុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២០ តាមោន អនក
លកត់ាម Facebook តដ្ល្ចសៃៀរ [ែៃី] ល្រទំ់្និញដូ្ចជាសចមៃៀរបំពារ ់ និងផ្លិ្តផ្ល្ 
តលររាសមផសស» ចក្ពាេះថាពួរចរបាន្ «រចំោភចល្ើវបបធម ៌និងក្បនពណីតែមរ» ចោយអេះអាង
ថា អារបបរិរយិតបបចនេះ «ានរមួចំតណរដ្ល់្ការរចំោភបំពានផ្ៃូវចភទ្ និងអំចពើ ិងា
ចល្ើស្តសតី»។189  

មាក្តា ៣៨ និង ៣៩ ោរច់ទសត្ព មទ្ណឌ ៖  

• តចរចាយ ល្រ ់ ជួល្ ោកត់ាងំ បញ្ញច ំង ឬបង្ហា ញរូបភាពអាសអាភាសតាម 
ទី្ាធារណៈ ក្តូវផ្តនាទ ចទសោរព់នធនាោរពី ៧នលៃ ចៅ ១តែ និងពិនយ័ជាក្ារពី់ 
១០០,០០០ចរៀល្ ចៅ ២០០,០០០ចរៀល្ (ត្ែប ល ២៥ ចៅ ៥០ ដុ្ោៃ រ)  

• កានក់ាប ់ ដឹ្រជញ្ាូ ន នាចូំល្ ឬនាំចចញរូបភាពអាសអាភាស រនុងចោល្បំណង 
ចក្បើក្ាស់រនុងបទ្ចល្មើសខាងចល្ើ ចោយផ្តនាទ ចទសោរព់នធនាោរពី ៧នលៃ ចៅ 
១តែ និងពិនយ័ជាក្ារពី់ ១០០,០០០ចរៀល្ ចៅ ២០០,០០០ចរៀល្ 
(ក្បត ល្ ២៥ ចៅ ៥០ ដុ្ោៃ រ) និង 

• ផ្លិ្តរូបភាពអាសអាភាសរនុងចោល្បំណងចក្បើក្ាស់រនុងការក្បក្ពឹតតបទ្ចល្មើស
ណាមយួរនុងរថាែណឌ ទងំពីរខាងចល្ើ ក្តូវផ្ដនាទ ចទសោរព់នធនាោរពីមយួតែ
ដ្ល់្មយួឆ្ន  ំនិងពិនយ័ជាក្ារពី់ ២០មុនឺចរៀល្ចៅ ២ោនចរៀល្ (ត្ែប ល ៥០ 
ចៅ ៥០០ ដុ្ោៃ រ)។190  

 
188 Ibid.    
189  ស្គរពត័ម៌ាន្ Reuters ‘  កឲ់្យជិតៗ ហែើមនិ្អចច ឹងហទត្តូវរងការត្តួតពិនិ្តយ៖ ត្ែហទសកមពុជាែញ្ញា កំុឲ្យហសលៀក កសិ់សសីុហៅកនុង 
Facebook’ នថ្ងទី១៩ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ហៅ៖ https://www.reuters.com/article/us-cambodia-women-internet-
trfn/cover-up-or-be-censored-cambodia-orders-women-not-look-sexy-on-facebook-idUSKBN20D278   
190  មាក្តា ៣៨ និង ៣៩ ចាបស់តីពីការបស្តង្ហក បការជួញដូ្រមនុសស និងការចធវើអាជីវរមមផ្ៃូវចភទ្ ឆ្ន ២ំ០០៨ មានចៅ៖ 
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/khm/2008/law_on_suppression_of_human_trafficking_and_sex
ual_exploitation_html/Cambodia_03_-_Law-on-Suppression-of-Human-Trafficking-and-2010-pdf. ។ មាក្តាទី៣៨ 
រំណត ់“រូបអាសអាភាស” ជា “សមាភ រៈតដ្ល្អាចចមើល្ច ើញ ដូ្ចជារូបលត ឬវចីដ្អូ រមួទងំសមាភ រៈរនុងទ្ក្មងច់អ ិចក្តូនិរ ែងាា ញ 
ក្បោបប់នតពូជ ឬរូបអាសអាភាសក្សចដ្ៀងោន ចផ្សងចទ្ៀត តដ្ល្ចធវើឲ្យរចំភើប ឬជំរុញចំណងផ់្ៃូវចភទ្។”  
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មាក្តា ២៤៩ ោកហ់ទសបទ្ឧក្រិដ្ឋ “ការបង្ហា ញអាសអាភាសដ្ល់្អនរដ្នទ្ ចៅរតនៃង 
ាធារណៈ” ចោយផ្តនាទ ចទសោរព់នធនាោរពី ៦នលៃ ចៅ ៣តែ និងពិនយ័ជាក្ារពី់ 
១០០,០០០ ចរៀល្ ចៅ ៥០០,០០០ ចរៀល្ (ត្ែប ល ២៥ ចៅ ១២៥ ដុ្ោៃ រ) ។191 

ក្រុមអនរជំនាញននក្រុមក្បឹរាសិទ្ធិមនុសសអងគការស ក្បជាជាតិ រមួមាន អនររាយការណ៍ 
ពិចសសសតីពីអំចពើ ិងាចល្ើស្តសតី សិកាយពីមូល្ច តុនិងផ្ល្វាិររែស់វា អនររាយការណ៍ 
ពិចសសសតីពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា អនររាយការណ៍ ពិចសសសតីពីការចល្ើររមពស់ 
និងការពារ សិទ្ធិចសរភីាពនន្គំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិ អនររាយការណ៍ពិចសស សតីពីសិទ្ធ ិ
ចសរភីាពរនុងការជួបក្បជំុចោយសនតិវធីិនិងសមារម អនររាយការណ៍ពិចសសសតីពី ាថ នភាព 
អនរការពារ សិទ្ធិមនុសស អនរជំនាញឯររាជយចល្ើការការពារក្បឆ្ងំនឹងអំចពើ ិងា និង 
ការចរ ើសចអើងចោយតផ្អរចល្ើនិនាន ការផ្ៃូវចភទ្ និងអតតសញ្ញា ណចយនឌ្រ័ និងក្រុមការង្ហរ សតីពី 
ការចរ ើសចអើងក្បឆ្ងំនឹងស្តសតី និងរុមារ ីានសតមតងការក្ពួយារមភថា “ការរំណតច់ោល្ចៅ 
តដ្ល្ានរាយការណ៍ និង កំណតហ់ត្ជើសហរ ើសហលើស្តសតីតដ្ល្ចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
សងគមតំណាងឱ្យការចក្បើក្ាស់ែុសជារត់សតងននចាបក់្ព មទ្ណឌ សតីពីរូបភាពអាសអាភាស 
និងការចរងក្បវញ័្ចផ្ៃូវចភទ្ចៅរនុងវធីិបែលលំ្ចអៀងខ្ងចយនឌ្រ័ តដ្ល្នឹងបណាត ល្ឱ្យមាន 
ការចរ ើសចអើង និងអំចពើ ិងាក្បឆ្ងំនឹងស្តសតី”។192 អនរជំនាញានរូសបញ្ញា រប់តនថមថា  
’ការភាា បទំ់្នារទំ់្នងននអំចពើ ិងាផ្ៃូវចភទ្ និង ការជួញដូ្រមនុសសរបស់អាជាា ធរចៅនឹង 
ការចក្ជើសចរ ើសសចមៃៀរបំពាររ់បស់ស្តសតីរឺផ្ទុយហៅនឹងកាតពវរិចចរបស់ែៃួន  
 

  

 
191 មាក្តា ២៤៩ ក្រមក្ព មទ្ណឌ  
192 AL KHM 2/2020 ទំពរ័ទី៤ 
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ចក្កាមអនុសញ្ញា សតីពីការលុ្បបំាតរ់ាល់្ទ្ក្មងន់នការចរ ើសចអើងក្បឆ្ងំនឹងស្តសតី (CEDAW) 
ចដ្ើមប ី លុ្បបំាតក់ារចរ ើសចអើងតដ្ល្បងកចក្ោេះថាន រ ់ និងទ្បា់ក ត ់ ការចរ ើសចអើង និងអំចពើ 
 ិងាចល្ើស្តសតី។193  

  

 
193 Ibid  
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VI. ការច ៃ្ើយតបរបស់រដ្ឋចំចពាេះ រូវដី្-១៩ និង “ពត័ម៌ានមនិពិត” 

អាជាា ធររមពុជាានហត្ែើត្បាស់ែញ្ញា សុែភាពាធារណៈជាច តុផ្ល្ចដ្ើមបទី្បា់ក តក់ារ
ផ្សពវផ្ាយព័តម៌ានមនិពិតអំពីជំងឺរូវដី្-១៩ តាមអីុនធឺណិត ច ើយ រតិតបតិចសរភីាពរនុងការ
បចញ្ចញមតិ និងសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ានពត័ម៌ាន។ អាជាា ធរានោរទ់្ណឌ រមម ឬរំរាមោរ់ 
ទ្ណឌ រមមអនរចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម អនរារពត័ម៌ាន និងកមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវ 
ផ្ាយ និងបុរគល្តដ្ល្មានទំ្នារ់ទំ្នងជាមយួរណបរសនចយាយក្បឆ្ងំ ចោយមនិរិត 
ពីបទ្បបញ្ាតតិននការមនិចរ ើសចអើង នី្តានូ្កុលភាព ភាពចាាំច ់និងសមាមាក្ត។  

ការរតិតបតិាមអំចពើចិតតទងំចនេះក្តូវានអនុវតតជាចមបងចោយអនុចោមតាមបទ្បបញ្ាតតិ 
ចាបម់យួចំនួនចៅចក្កាមក្រមក្ព មទ្ណឌ រមួទងំមាក្តា៣០៧ (ការក្បមាលជា ាធារណៈ) 
៤២៥ (ពត័ម៌ានមនិពិត) ៤៣៧(សទួ ន្) (ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត)  ៤៥៣ (ែទរមួគំនិ្ត
កបត)់ និង ៤៩៤ និង ៤៩៥ (ញុេះញងឱ់្យក្បក្ពឹតតបទ្ឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ ឬវកឹវរធងន្ធ់ងរែល់ 
សនតិសុែសងគម) និងមាក្តា ១១ ននចាបក់ារពារជំងឺរូវដី្-១៩ លមី។ រួររតស់មាគ ល់្ថាចៅ 
រនុងតែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ អនរនាពំារយ ក្រសួងយុតតិធមា៌នក្បកាសថាការផ្សពវផ្ាយ 
“ពត័ម៌ានមនិពិត” អំពី រូវដី្-១៩ នឹងក្តូវានចាតថ់ាន រជ់ាការ “ញុេះញង”់ តាមមាក្តា ៤៩៤  
និង៤៩៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។194 

ចទេះបីជា ICJ ទ្ទួ្ល្ាគ ល់្ពីភាពចាាំចរ់នុងការក្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនឹងការររីរាល្ោល្នន 
“ពត័ម៌ានមនិពិត” តាមក្បពនឋអីុ័នធឺណិត ចដ្ើមបកីារពារសុែភាពាធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ 
ានសុែភាពរបស់មនុសសរនុងអំ ុងចពល្ជំងឺរាតតាតរូវដី្-១៩ រច៏ោយ កច៏ោល្បំណង 
ចនេះ ត្តូវក្សបតាមល្រេែណឌ ននការរំណតរ់នុងមាក្តា ១៩(៣) នន ICCPR អាចក្តូវាន 
អនុវតតចោយចក្បើមចធាាយមាន្ការហត្ជៀតហត្ជកតិចបំផុ្តជាជាងងាកហៅហត្ែើវធិានការ 
តដ្ល្មនិចាាំច ់ និងមនិសមាមាក្ត ដូ្ចជាការចាបែ់ៃួន ការ ុំែៃួន ការកាតច់ទស 
ក្ព មទ្ណឌ  និងការតរពិនយ័ហត្ែើន្សន្ឋឹកសនាឋ ែ។់195 ឧទ រណ៍ ការហ្លើយបដិ្ចសធទន្់

 
194 ការោរច់សនើ ICJ OHCHR ចល្ើអនរារព័តម៌ាន កថាខណឌ ទី១១ រ  ស្គរពត័ម៌ាន្ តែមរថាមស៍  
‘ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យអំពីវា៉ា រ់ាំង C-19 ចាតទុ់្រថាជា ‘ការញុេះញង’់ នលៃទី្២៣ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.khmertimeskh.com/50816839/spreading-fake-news-on-c-19-vaccines-considered-incitement/   
195 ICJ ‘ អាសីុអាចរនយ៖៍ រដ្ឋក្តូវចោរព និងការពារសិទ្ធិរនុងការក្បយុទ្ធក្បឆ្ងំនឹងពត័ម៌ានមិនពិតតាមអីុនធឺណិតទរទ់្ងនឹង COVID-
19’ នលៃទី្១ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.icj.org/southeast-asia-states-must-respect-and-protect-rights-in-
combating-misinformation-online-relating-to-covid-19/   
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រងេសុី តេូវបានចោទបេកាន់ម្តងទៀត តាមមាតេេ ៤៣៧ (ស្ទួន) កាលពីខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៩ 

ចំពោះការលើកឡើងថា ពេះមហាកេសតេជាអាយ៉ងរបស់នាយករដ្ឋមន្តេីក្នុងបទសមា្ភេសន៍ជាមួ

យវិទេយុអាសុីសេរី257 បនា្ទេប់មកសលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនដក់ឃុំមុន

ជំនុំជមេះ។258

ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យ 

រដ្ឋេភិបាលកម្ពជុាទមា្លេក់ “ការចោទបេកាន់ដោយចេតនានយោបាយ លើសមាជិក គណបកេសបេឆងំ 

អ្នកសរព័ត៌មាន និងសកម្មជន” នៅក្នុងខេមិថុនា ឆ្នេំ២០២១259 រដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានកា

រពារថាការតេួតពិនិតេយលើសំណុំរឿងនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ។ 

រដ្ឋេភិបាលបានអះអាងថា “សង្គមដេលបេកាន់ខា្ជេប់នូវ លទ្ធិបេជាធិបតេយេយ និងនីតិរដ្ឋ 

តុលាការគឺជាស្ថេប័នឯករាជេយ ដេលមិនអាចស្តេប់បង្គេប់អ្នក ណាមា្នេក់បានទេ”។260 ការឆ្លើយ

តបនេះគឺសេដៀងទៅនឹងការអះអាងពីមុនរបស់ រដ្ឋេភិបាលដេលថា “ការកាត់ទោស និងផ្ត

នា្ទេទោសជនល្មើសដោយអាជា្ញេធរសេបចេបាប់ ដើមេបីផលបេយោជន៍ យុត្តិធម៌ មិនគួរតេូវបាន 

មើលឃើញថាជាការគំរាមកំហេងដល់ លទ្ធិបេជាធិបតេយេយ និងសិទ្ធិមនុសេសនោះទេ 

ប៉ុន្តេជាការអនុវត្តចេបាប់ … ការបេកាន់យកចេបាប់មានន័យថាអ្នកបេពេឹត្តល្មើសទទួលខុសតេូវ

ចំពោះការបេពេឹត្តរបស់ខ្លួន“ ។261

ការឆ្លើយតបនេះមិនបានធ្វើឲេយបេទេសកម្ពុជារួចពីការ ទទួលខុសតេូវរបស់ខ្លួនចំពោះការរំ

លោភសិទ្ធិមនុសេសអន្តរជាតិឡើយ ដោយយោងតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវចេបាប់អន្តរជាតិរបស់ខ្លួន។ 

កាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុសេសរបស់រដ្ឋតេូវតេបេកាន់ខា្ជេប់គេប់វិស័យរបស់រដ្ឋ រួមទាំងបេព័ន្ធ តុលាការ 

257 សរព័ត៌មាន ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ‘លោក សម រងេសុី តេូវបានចោទបេកាន់ពីបទ ‘បេមាថអង្គពេះមហាកេសតេ’ ថ្ងេទី១៥ 
ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៩ មាននៅ៖ https://www.phnompenhpost.com/national-politics/rainsy-charged-

insulting-king  
258 សរព័ត៌មាន ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ‘ដីកាចាប់ខ្លួន លោកសម រងេសុី តេូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អាស៊េន’ ថ្ងេទី១៧ ខេកញ្ញេ 

ឆ្នេំ២០១៩ មាននៅ៖ https://www.phnompenhpost.com/national-politics/rainsy-asean-arrest-

warrants-sent  
259 កេសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ‘ដំណើរទសេសនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្តេីការបរទេស Wendy Sherman 

មកកាន់បេទេសកម្ពុជា’ ថ្ងេទី១ ខេមិថុនា ឆ្នេំ២០២១ មាននៅលើ៖ https://www.state.gov/deputy-

secretary-of-state-wendy-shermans-visit-to-cambodia/ 
260 សរព័ត៌មាន ខ្មេរថាមស៍ ‘CPP និយយថា ‘គា្មេនអ្នកទោសនយោបាយ’ នៅកម្ពុជា’ ថ្ងេទី៣ ខេមិថុនា 

ឆ្នេំ២០២១មាននៅ៖ https://www.khmertimeskh.com/50867226/cpp-says-no-political-prisoners-

in-cambodia/  
261 ICJ  ‘កម្ពុជា៖ ការបេើបេេស់ចេបាប់ខុសឆ្គងជាបន្តបនា្ទេប់ ដើមេបីបំបិទមាត់គូបដិបក្ខ កាន់តេសុីជមេេថេមទៀត 

និទណ្ឌភាព និងធ្វើឱេយខូចដល់នីតិរដ្ឋ’ ថ្ងេទី១៨ ខេតុលា ឆ្នេំ២០១៧ មាននៅ៖ https://www.icj.org/

cambodia-ongoing-misuse-of-law-to-silence-opponents-further-deepens-impunity-and-

undermines-the-rule-of-law/ 
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សរមមភាពចនេះរអ៏ាចនឹងបំពានចល្ើកាតពវរិចចរបស់រមពុជារនុងការការពារសិទ្ធិទ្ទួ្ល្ាន
សុែភាពតាមមាក្តា ១២ នន ICESCR។ រណៈរមាម ធិការអងគការស ក្បជាជាតិសតីពី 
សិទ្ធិចសដ្ឋរិចច វបបធម ៌ និងសងគម (CESCR) ានរូសបញ្ញា រអំ់ពីកាតពវរិចច ជាបនាទ ន់ 
រនុងការបដិ្ចសធពីការក្តួតពិនិតយ ដ្រ ូតទុ្រ ឬការបំភានច់ោយចចតនា នូវពត័ម៌ាន 
ទរទ់្ងនឹងសុែភាព និងការការពារការចូល្រមួរបស់ក្បជាជនរនុងក្របប់ញ្ញា តដ្ល្ទរទ់្ង 
នឹងសុែភាព។198 វធីិាស្តសតរបស់ក្បចទ្សរមពុជារ ូតមរដ្ល់្ចពល្ចនេះានក្បលុយនឹង 
ការជំរុញបរយិកាសននការត្តួតពិនិ្តយែៃួនឯង តដ្ល្ក្បជាជនភយ័ខាៃ ចរនុងការតចររតំល្រ 
ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ  ឬ ការក្ពួយារមភអំពីជំងឺរូវដី្-១៩ ចោយភយ័ខាៃ ចថាក្តូវានរដ្ឋរំណត ់
ចោល្ចៅសក្មាបក់ារផ្សពវផ្ាយចោយចចាទ្ក្បកានថ់ា “ពត័ម៌ានមនិពិត” តាមអីុនធឺណិត។  

i. ទ្ណឌ រមមឧក្រិដ្ឋរមមក្បឆ្ងំនឹងអនរចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម  

អាជាា ធរានោរឬ់រំរាមោរ់ទ្ណឌ រមមឧក្រិដ្ឋរមមក្បឆ្ងំនឹងអនរចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 
សងគមមយួចំនួនសក្មាបស់រមមភាពក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគមរបស់ពួរចរទរទ់្ងនឹងការ 
រាតតាតននជំងឺរូវដី្-១៩។  

រួររតស់មាគ ល់្ថា ចៅនលៃទី្១ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ អងគភាពអនរនាពំារយរោឋ ភាិល្ាន 
ទមទរឱ្យបញ្ឈបជ់ាបនាទ ននូ់វការបចង្ហា េះតាមក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគមតដ្ល្មានចោល្ 
បំណង “បងកចោចល្ និងបងកភាពវកឹវរ” ចៅរនុងបរបិទ្ននការរាតតាតននជំងឺរូវដី្-១៩ 
ចោយសំចៅចៅចល្ើការបចង្ហា េះតបបចនេះថាជា “សរមមភាពវាយក្បហារ” តដ្ល្ក្តូវតតោក ់
ហទស។199 ចសចរតីក្បកាសពត័ម៌ានមនិានផ្តល់្យុតតិរមមផ្ៃូវចាបណ់ាមយួ សក្មាប ់ 
ការរតិតបតិតដ្ល្អាចចរើតមានទងំចនេះចល្ើសិទ្ធិចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិចនាេះចទ្។200 
ចល្ើសពីចនេះ ក្រសួងពត័ម៌ានានក្បកាសរនុងតែមររា ឆ្ន ២ំ០២១  ថាែៃួនរំពុងក្តួតពិនិតយ 
យ៉ា ងសរមម ទងំកមមវធីិក្បភពចបើរចំ  (Facebook, YouTube, Twitter និង TikTok) 
និងកមមវធីិក្បភពបិទ្ (WhatsApp Telegram និង Messenger) សក្មាប ់

 
198  ឯកស្គរ UN E/C.12/2000/4 កថាខណឌ ទី៣៥  
199  ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួរបស់ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរនច់ល្ើ COVID-19។ 
200 Ibid 
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“ពត័ម៌ានមនិពិត” សតីពី រូវដី្-១៩ និងវា៉ា រាំ់ង តដ្ល្បចងកើនការក្ពួយារមភបតនថមអំពី 
សិទ្ធិឯរជនភាពរបស់អនរចក្បើក្ាស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម។201  

ការចាបែ់ៃួ ន ការ ុំែៃួ ន និងការកាតច់ទស 

កាល្ពីតែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ អនរនាពំារយអរគសនងការនររាល្ជាតិានក្បកាសថា មនុសស 
យ៉ា ងតិច៣០នារក់្តូវានចាបែ់ៃួន ចក្កាមការចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ញុេះញង ់រេិះរន ់រោឋ ភាិល្ 
ចាបត់ាងំពីតែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ចំចពល្មានរល្រននការ ៃ្ងជំងឺរូវដី្-១៩ លមីបំផុ្ត ចៅរនុង 
ក្បចទ្ស។202 រនៃងមរ រនុងតែមិលុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ការយិល័្យឧតតមសនងការទ្ទួ្ល្ 
បនទុរសិទ្ធិមនុសស និងអងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធិមនុសស ធាៃ បា់នចងក្រងឯរារថា មនុសស 
៣០នារក់្តូវានចាបែ់ៃួនពីបទ្បង្ហា ញទ្សសនៈរបស់ពួរចរចល្ើជំងឺរូវដី្-១៩ រនុងចនាេះ ១៤ 
នារក់្តូវាន ុំែៃួនបចណាត េះអាសនន។203 ជាពិចសស រុយ សំអាត និង  ឹរ ា៊ងលី្ 
ក្តូវានចាបែ់ៃួន និងចចាទ្ក្បកាន់តាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥ សក្មាប ់ការបចង្ហា េះចៅចល្ើ 
Facebook និង TikTok ចរៀងៗខលួន្ អំពីជំងឺរូវដី្-១៩។204 

កាល្ពីតែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ាោដំ្បូងរាជធានីានចចាទ្ក្បកាន ់ នី ណារ ់ ែំហ ះ 
“ការក្បមាលជាាធារណៈ” និង “ការញុេះញងឱ់្យមានការចរ ើសចអើង” តាមមាក្តា ៣០៧ ។205 

 
201 ស្គរពត័ម៌ាន្ UCA News ‘រមពុជាពក្ងីរការក្តួតពិនិតយ’ ពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យ’ នលៃទី្២៨ តែមររា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.ucanews.com/news/cambodia-expands-monitoring-of-fake-news/91186  
202  វទិ្យុអាសីុចសរ ី‘ ចោរ  ុ៊ន តសន របស់រមពុជា ោក់ទី្ក្រុងភនចំពញ ោែ់ហែញពីតាចមម  បនាទ បពី់ក្បជាពល្រដ្ឋ មនិចអើចពើនឹង 
បទ្បញ្ញា បិទ្ខទែ’់ នលៃទី្១៦ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/lockdown-
04162021182510.html ។ ចំនួនចនេះទំ្នងជារមួមាន ធន ់រោឋ  និងឈុន ចវៀន តដ្ល្ក្តូវានចាប់ែៃួនពីបទ្ “ញុេះញង”់ 
ពារព់ន័ធនឹងការអតាថ ធិបាយរបស់ពួរចរអំពីវា៉ា រាំ់ង COVID-19 ។ សូមចមើល្ ស្គរពត័ម៌ាន្ VOD ‘ការាៃ បពី់រនារក់្តូវានកំណតថ់ា 
មនិទរទ់្ងនឹងវា៉ា រាំ់ង Covid  ចាបែ់ៃួនពីរនារែំ់ហ ះការែហងាា ះ’ មាន្ហៅ ៖ https://vodenglish.news/two-deaths-ruled-
unrelated-to-vaccine-covid-two-arrested-over-posts/  
203 ការោរច់សនើ ICJ OHCHR សតីអំពីអនរារពត័ម៌ាន កថាខណឌ ទី១០ក   OHCHR  ‘Asia: Bachelet ក្ពួយារមភចោយការចរៀប
សងកតច់ល្ើចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិរនុងអំ ុងចពល្ COVID-19’ នលៃទី្៣ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២០មានចៅ៖ 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25920  អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទិ្ធមនុសស, 
‘បញ្ា ីការចាបែ់ៃួន និងអនរចៅរនុង ំុឃ្ំងសក្មាប់បទ្ចល្មើសពារព់ន័ធ COVID-19’ នលៃទី្២៣តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ (‘បញ្ា ីការចាបែ់ៃួន 
និងការ ំុែៃួនរបស់អងាការឃ្ល ហំមើលសិទ្ធិមនុសស’) មានចៅ៖ https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2020/03/23/list-
arrests-and-persons-detention-covid-19-related-offenses  
204 បញ្ា ីការចាបែ់ៃួន និងការ ំុែៃួនរបស់អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធិមនុសស។  
205 មាក្តា ៣០៧ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ តចងថា “ត្ាែ ់កយត្ែមាថ្ ត្គែ ់កយហមើលងាយ ឬត្គែ ់កយត្ទហាះបែលាម ន្ការទំោកកំ់ ុស 
ហៅហលើអំហពើោមយួគឺជាការត្ែមាថ្ ។ ែទហជរត្ែមាថ្បែលត្ែត្ពឹតតហ ើងតាមមហធាបាយោមួយែូែតហៅត្តូវពិន្យ័ជាត្បាកពី់មួយ
បសន្ហរៀន្ហៅែែោ់ន្ហរៀល ៖ (១)តាម កយសំែីហទះជាត្ែហេទោកហ៏ោយបែលែហចចញហៅទីស្គធារណៈ ឬហៅហពលត្ែជំុ 



72

 
 

74 
 

 

៤៩៤ និង ៤៩៦206 ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។207 ការចចាទ្ក្បកានច់នេះចរើតចចញពីការបចង្ហា េះ
តាមច វសប៊ុរតដ្ល្ចោរានចចាទ្ថាានចំអរការតចរមា៉ា ស់របស់រោឋ ភាិល្ និងលិ្ែិត
របស់ចោរនាយររដ្ឋមស្តនតី  ុ៊ន តសន ថាវ យក្ពេះមហារសក្តអំពីការក្បកាសោរក់្បចទ្សរនុង
ភាពអាសនន។208 ការបចង្ហា េះចនេះក្តូវានចរចចាទ្ថាានក្បមាលចោរនាយររដ្ឋមស្តនតី  ុ៊ន 
តសន ចោយក្បចយល្។209 ការចចាទ្ក្បកានទ់ងំចនេះពីបទ្ «ក្បមាល» ចោរនាយររដ្ឋមស្តនត ី
 ុ៊ន តសន ានបំពានចល្ើកាតពវរិចចសិទ្ធិមនុសសរបស់រមពុជា ែណៈ តដ្ល្រណៈរមាម ធិការ 
សិទ្ធិមនុសសានសងកត់ធៃនថ់ា «ការពិតតដ្ល្ទ្ក្មងន់នការបចញ្ចញមតិ ក្តូវានចាតទុ់្រថា 
ជាការក្បមាលដ្ល់្បុរគល្ាធារណៈ រឺមនិក្របក់្ោនច់ដ្ើមបបីង្ហា ញ អំពី ភាពក្តឹមក្តូវនន 
ការោរហ់ទសហទ” រនុងនាមជាក្បមុែរដ្ឋ និងរោឋ ភាិល្ “ជារមមវតថុក្សបចាបចំ់ចពាេះ 
ការរេិះរន ់និងការក្បឆ្ងំនចយាយ”។210  

ចៅតែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ រង ់សមបតតិ   នូ្វ កលឹម និង តន ់សុភ ីក្តូវានចាបែ់ៃួន និងចចាទ្ 
ក្បកានត់ាមមាក្តា ១១ ននចាប់ការពារជំងឺ រូវដី្-១៩ តដ្ល្មនិចាស់ោស់ និង 
ទូ្លំ្ទូ្ោយ ពីបទ្រារាងំការអនុវតតវធិានការ រូវដី្-១៩ ទរទ់្ងនឹងវចីដ្អូ TikTok 
តដ្ល្ពួរចរាន បចញ្ចញទ្សសនៈរបស់ពួរចរចល្ើយុទ្ធនាការចារវ់ា៉ា រាំ់ង រូវដី្-១៩ 
របស់រោឋ ភាិល្។211 

 
ស្គធារណៈ   (២) តាមលិខិត ឬគំនូ្រ ហទះជាត្ែហេទោកហ៏ោយបែលផ្សពវផ្ាយហៅកនុងែំហោមស្គធារណៈជន្ ឬោកត់ាងំ 
ឲ្យស្គធារណៈជន្ហមើល (៣) តាមត្គែម់ហធាបាយទូរគមនាគមន្ហ៍ស្គតទសសន្ស៍ត្មាែស់្គធារណជន្ ។  
206 មាក្តា ៤៩៦ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ តចងថា៖ « អំហពើញុះញងហ់ោយផ្ទទ ល់ហោយមហធាបាយោមយួបែលមាន្បែងកនុងមាត្តា ៤៩៤ 
(លកខខណឌ អតថិភាពននការញុេះញង)់ ននក្រមចនេះ ឲ្យត្ែត្ពឹតតការហរ ើសហអើង ការគំុកួន្ ឬ ិងាែំហ ះែុគាលោមាន ក ់ឬត្កុមោមួយហោយ
មូលហ តុែុគាលហន្ះ ជាសមាជិក ឬមនិ្បមន្ជាសមាជិកនន្ជាតិពន្ឋ ត្កុមជាតិ ពូជស្គសន្ ៍ឬនន្ស្គសនាោមយួជាកំណត់ហនាះ  
ត្តូវផ្តនាទ ហទសោកព់ន្ឋនាារពី ១ឆ្ន  ំចៅ ៣ឆ្ន  ំនិងពិនយ័ជាក្ារពី់ ពីរោន ចៅក្ាមំួយោនចរៀល្ ត្ែសិន្ហែើការញុះញងហ់ន្ះាម ន្
ត្ែសិទឋភាពហទ »។  
207 ស្គរពត័ម៌ាន្ភនចំពញប៉ាុសតិ៍ ‘ ាោដំ្បូងរាជធានីភនចំពញ ចចាទ្ក្បកានបុ់រសមាន រ ់ពីបទ្ ‘ចំអរ’ នាយររដ្ឋមស្តនតី រនុងច វសប៊ុរ’ នលៃទី្ 
១៣ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.phnompenhpost.com/national/capital-court-charges-man-over-mocking-pm-
facebook-post  
208 Ibid  
209 Ibid  
210 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី៣៨  
211 CamboJA News ‘អនរចក្បើក្ាស់ TikTok ក្តូវានចាបែ់ៃួន និងចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ផ្សពវផ្ាយពត័៌មានតរៃងកាៃ យអំពីវា៉ា រ់ាំង 
COVID-19’ នលៃទី្១៤ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://cambojanews.com/tiktok-users-arrested-and-charged-with-
spreading-fake-news-about-covid-19-vaccines/  ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួរបស់ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរនច់ល្ើ COVID-19។  
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ការចុេះ តថចល្ខាចល្ើការសនាមិនផ្សពវផ្ាយ “ពត័ម៌ានមិនពិត” 

អាជាា ធររមពុជារា៏នោរស់មាព ធជាក្បចាដំ្ល់្បុរគល្ឲ្យចុេះ តថចល្ខាចល្ើការសនាមនិឲ្យ
បចង្ហា េះែៃឹមារមនិចពញចិតតហៅចល្ើបណាដ ញសងគម ។ ការសនាទងំចនេះសំចៅចៅចល្ើការ 
រំរាមរំត ងននទ្ណឌ រមមផ្ៃូវចាប ់ និង ការចក្ជៀតតក្ជរ ួសច តុចំចពាេះចសរភីាពននការ 
បចញ្ចញមតិ ត្ែសិន្ហែើអនុ្ហោមតាមហទ ទំ្នងនឹងនាឱំ្យមានការពិនយ័ក្ព មទ្ណឌ តដ្ល្ 
មនិសមក្សបនឹងចោល្ការណ៍ននភាពចាាំច ់និងសមាមាក្ត។  

ចៅរនុងតែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធិមនុសសានចងក្រងឯរារ ររណីបុរគល្ 
ចំនួន១៤នារត់ដ្ល្ក្តូវានចាបែ់ៃួន ផ្តល់្ការក្ពមានជាផ្ៃូវការ ច ើយចក្កាយមរក្តូវាន 
ចោេះតល្ង ចៅចពល្ចុេះ តថចល្ខាចល្ើការសនា “ចដ្ើមបបីញ្ឈបក់ារផ្សពវផ្ាយតដ្ល្ក្តូវ 
ានរោឋ ភាិល្ចាតទុ់្រថាជា “ពត័៌មានតរៃងកាៃ យ” សតីអំពីជំងឺ រូវដី្-១៩ ចៅចល្ើក្បពន័ធ 
ផ្សពវផ្ាយសងគម។212 មនុ្សសទងំ ១៤នាក ់ចនេះរមួមាន តម៉ាន ចានច់នឿន  ចអឿង ជីង  សិរ ី
រតនៈ  ជុង ចចន  ាវ យ ក្សីមុ ំ កាន ់សុភស័្តរត  ម ុត ាហមៀន  ចទ្ព ផ្ោៃ    នល ្រ័ចយឿន   
ជួង ភារមយ  ង៉ា កាវតុង  ច ៉ា  សុខា  ចអឿន សំអាត និង ចជឿន ោ ។213 ចរមងក្សីអាយុ១៤  
ឆ្ន មំាន ររ់ក៏្តូវានចាបែ់ៃួន និងចោេះតល្ងវញិផ្ងតដ្រ បនាទ បពី់ចធវើការសំុចទសជាាធារណៈ 
ចំចពាេះការបចង្ហា េះចៅចល្ើ Facebook ថាសិសសបីនារច់ៅាោភាាចិនរបស់នាង 
ាន ៃ្ងជំងឺរូវដី្-១៩ ។214 

និនាន ការចនេះានបនតចំចពល្រល្រលមីបំផុ្តននការ ៃ្ង ជំងឺរូវដី្-១៩ ចៅរនុងក្បចទ្ស។ 
ឧទ រណ៍ចៅរនុងតែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ ក្តូវានចររាយការណ៍ថា នត សុង រសិររមាន រ់
តដ្ល្ានបចង្ហា េះរូបលតចៅចល្ើ Facebook ននការែំផ្ទល ញបតនៃជាល្ទ្ធផ្ល្ននការបិទ្ផ្ារ
រនុងអំ ុងចពល្ែិទខទែច់នាេះ ក្តូវានែងខំឲ្យ “ចុេះរិចចសនាថាោតនឹ់ងបញ្ឈប”់ ចោយតផ្អរ
ចល្ើមូល្ោឋ នថារូបលតអាច “ញុេះញងឱ់្យមានការចរ ើសចអើង”215 សនមតត់ាមមាក្តា ៤៩៦ 

 
212  បញ្ា ីរាយនាមការចាប់ែៃួន និងការ ំុែៃួនរបស់អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធិមនុសស។  
213  Ibid  
214 Ibid  
215 ចយងតាមក្បភពពត័ម៌ាន លិ្ែិតចនាេះានបញ្ញា រ់ថា រសិររ “ក្តូវផ្តល់្ពត័៌មានដ្ល់្អាជាា ធរមូល្ោឋ នជាមុនសិន មនិក្តូវផ្សពវផ្ាយ 
ជាាធារណៈ” ចដ្ើមប ី“ចជៀសវាងការតចររតំល្រព័តម៌ានមនិចពញចល្ញ បំភន័តាធារណជន និងចធវើឱ្យប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្រិចចែិតែំ 
ក្បឹងតក្បងរបស់មស្តនត”ី។ ស្គរពត័ម៌ាន្ VOD  ‘អាជាា ធរចែតតរណាត ល្ក្ពមានរសិរររំុបចង្ហា េះរូបភាពអវជិាមាន’ នលៃទី្៤ តែឧសភា  
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ននក្រមក្ព មទ្ណឌ  ។ វាមនិចាស់ចទ្ពីចសចរតីតលៃងការណ៍អំពីរចបៀបតដ្ល្រូបលតននការ 
បំតៃ ញបតនៃទងំចនេះនឹង “ញុេះញងឱ់្យមានការចរ ើសចអើង” ឬ ក្បឆ្ងំនឹងអនរតដ្ល្ពួរចរនឹង 
“ញុេះញងឱ់្យមានការចរ ើសចអើង” ។  

ii. ការែង្ក្ងាក ែចល្ើអនរារពត័ម៌ាន និងចវទិ្កាារពត័ម៌ាន  

អាជាា ធររា៏នរំណតច់ោល្ចៅចល្ើអនរារពត័ម៌ានយ៉ា ងចហាចណាស់បនួនារជ់ាមយួនឹង
ទ្ណឌ រមមមនិសមាមាក្ត និងមនិចាាំច ់ ឬការរំរាមរំត ងននទ្ណឌ រមមទងំចនេះសក្មាប ់
ការបំចពញមុែង្ហររាយការណ៍វជិាា ជីវៈរបស់ពួរចរទរទ់្ងនឹងជំងឺរាតតាតរូវដី្-១៩។ ការ
រតិតបតិតាមអំហពើែិតតទងំចនេះចធវើឱ្យែូចដ្ល់្តួនាទី្ដ្សំ៏ខានន់នក្បព័នធផ្សពវផ្ាយរនុងការ 
ក្តួតពិនិតយក្បតិបតតិការ និងសក្មបសក្មួល្រណចនយយភាពចៅរនុងក្បពន័ធសុខាភាិល្។216 
ទំ្នួល្ែុសក្តូវចនេះរឺមានារៈសំខានជ់ាពិចសសរនុងអំ ុងចពល្ជំងឺរាតតាត217 ជាក្បពន័ធ 
ផ្សពវផ្ាយហោយហសរ ី និងឯររាជយអាចជួយ រំណតអ់តតសញ្ញា ណចំណុចចៅត  ឬផ្ទុេះចមចរារ 
តាមោនការច ៃ្ើយតបជាតិ និងអនតរជាតិ និងចល្ើររមពស់តមាៃ ភាព និងរណចនយយភាព 
រនុងការផ្តល់្ចសវាសុែភាពាធារណៈចាាំច។់218  

  

 
ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://vodenglish.news/kandal-authorities-warn-farmers-to-not-upload-negative-pictures/ ; 
ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួរបស់ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរនច់ល្ើ COVID-19។  
216 រាយការណ៍របស់អនររាយការណ៍ពិចសស សតី ពីសិទ្ធិ របស់មនុសសក្របរូ់ប ចដ្ើមបីទ្ទួ្ល្ានការររីរាយជាមយួនឹង 
សតងោ់រសុែភាពផ្ៃូ វកាយ និងផ្ៃូ វចិតតែពស់បំផុ្តតដ្ល្អាចសចក្មចាន  ឯកស្គរ UN. A/63/263 នថ្ងទី១១ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៨  
កថាខណឌ ទី១១  
217 OHCHR ‘ Bachelet មានការភយ័ក្ពួយចោយការែង្ក្ងាក ែក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ ហោយនិយយថាាធារណៈជនមានសិទ្ធិដឹ្ងអំពី 
COVID-19’ នលៃទី្២៤ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25823&LangID=E   
218 ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួរបស់ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរនច់ល្ើ COVID-19។ 
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ការោរច់ទសអនរារពត័ម៌ានចំចពាេះការរាយការណ៍អំពីជងឺំរាតតាត  

ចៅនលៃទី្៥ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ សុវណណ  រទិ្ធី អរគនាយរទូ្រទ្សសន ៍អន៊ឡាញ TVFB ក្តូវាន 
តុោការកាតច់ទសឱ្យជាបព់នធនាោររយៈចពល្១៨តែ តាមមាក្តា៤៩៤ និងមាក្តា៤៩៥ 
ពីបទ្រាយការណ៍តាមការតណនាពីំចោរនាយររដ្ឋមស្តនតី  ុ៊ន តសន ថាអនររតម់៉ាូតូឌុ្ប 
ល្រម់៉ាូតូ ក្បសិនចបើពួរចរជួបការលំ្ារតផ្នរ ិរញ្ា វតថុ។219 ក្រសួងពត័ម៌ានរា៏នដ្រ ូត 
អាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយរបស់ TVFB ផ្ងតដ្រ។220 ចៅនលៃទី្១៣ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 
រស់ សុចែត អនរចាេះពុមពផ្ាយកាតសតជាតិតែមរ ក្តូវានកាតច់ទសឲ្យជាបព់នធនាោរ 
រយៈចពល្១៨តែ តាមមាក្តា៤៩៤ និង៤៩៥ ចំចពាេះការបចង្ហា េះតាមច វសប៊ុររបស់ចោរ 
តដ្ល្រេិះរនក់ារច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភាិល្ចំចពាេះជំងឺរាតតាត។221 

នលៃទី្២៤ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ចសន នរដុ្ង និពនធនាយរននារពត័ម៌ានចិន Angkor 
Today ក្តូវានចាបែ់ៃួន និងនិរចទ្សចៅក្បចទ្សចិន បនាទ បពី់ចោរានចចាទ្ក្បកានថ់ា 
“ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យ” និង “បងកភាពចោចល្រនុងសងគម” សក្មាបក់ាររាយការណ៍ 
ថា ជនជាតិចិនចៅរមពុជាក្តូវានផ្តល់្ឱ្កាសឲ្យទិ្ញការចារវ់ា៉ា រាំ់ង រូវដី្-១៩ ។ ក្រសួង
ពត័ម៌ានរា៏នដ្រអាជាា បណ័ណ  Angkor Today តដ្ល្ចធវើក្បតិបតតិការរនុងក្បចទ្ស។222 

កាល្ពីនលៃទី្៤ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ ក្រសួងពត័ម៌ានានចចញលិ្ែិតក្ពមានអនរារ 
ពត័ម៌ាន រំុឱ្យផ្សពវផ្ាយព័តម៌ានតដ្ល្អាច “បងកចោចល្រនុងសងគម” និងរំរាមចាត់ 

 
219  ការោរច់សនើ ICJ OHCHR ចល្ើអនរារពត័ម៌ាន កថាខណឌ ទី៩ក   ស្គរពត័ម៌ាន្ CamboJA News ‘អនរកាតសត ត្តូវបាន្
កាតច់ទស១៨តែ ពីបទ្ញុេះញង’់ នលៃទី្៥ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://cambojanews.com/journalist-handed-18-
month-sentence-for-incitement/  
220 ការោរច់សនើ ICJ OHCHR ចល្ើអនរារព័តម៌ាន កថាខណឌ ទី៩ក  ស្គរពត័ម៌ាន្ ASEAN Today  
‘រមពុជាពក្ងីរការក្តួតពិនិតយក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ សងគមដ្ល់្រមមវធីិចផ្ាើារឯរជនចោយដ្រក្សងព់ត័៌មានតរៃងកាៃ យ’ នលៃទី្១៨ តែរុមភៈ ឆ្ន ំ
២០២១ មានចៅ៖ https://www.aseantoday.com/2021/02/cambodia-expands-monitoring-of-social-media-to-private-
messaging-apps-citing-fake-news/  
221 ការោរច់សនើ ICJ OHCHR ចល្ើអនរារព័តម៌ាន កថាខណឌ័ ទី៩ក  ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរន់ចល្ើ 
COVID-19; CPJ ‘រមពុជាោររុ់រអនរកាតសត រស់ សុហខត ពីបទ្រេិះរនច់ោរនាយររដ្ឋមស្តនតី  ុ៊ន តសន’ នលៃទី្១៣ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានចៅ៖ https://cpj.org/2020/11/cambodia-jails-journalist-ros-sokhet-for-criticizing-prime-minister-hun-sen/  
222  ការោរច់សនើ ICJ OHCHR ចល្ើអនរារពត័ម៌ាន កថាខណឌ ទី៩ក   ស្គរពត័ម៌ាន្ CPJ ‘រមពុជាាននិរចទ្សអនរកាតសតចិន Shen 
Kaidong ែំហ ះ ‘ពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យ’ សតីពីការល្រ់វា៉ា រ់ាំង COVID-19’  នលៃទី្៤  តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១មានចៅ៖ 
https://cpj.org/2021/03/cambodia-deports-chinese-journalist-shen-kaidong-for-fake-news-on-covid-19-vaccine-sales/ 
.  
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វធិានការផ្ៃូវចាបចំ់ចពាេះអនរតដ្ល្មនិចោរពតាម។223 លិ្ែិតចនេះានចធវើច ើង ែនាទ ែពី់ 
វចីដ្អូផ្ាយតទ ល់្ពីបណាត ញពត័ម៌ាន Facebook ជាចក្ចើន ែំហ ះការតត្មងជួ់រដ្ត៏វង
រែស់អនរជំងឺ រូវដី្-១៩ ចៅខាងចក្ៅមណឌ ល្ពាាល្របស់រោឋ ភាិល្។224 

ចៅនលៃទី្១៤ តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២១ ហៅ ពិសិដ្ឋ អនរច ៃ្ើយ ៃ្ងពត័ម៌ានរបស់ចរ ទ្ំពរ័ពត័ម៌ាន 

Siem Reap Tannhektar ក្តូវានចាបែ់ៃួន។225 ចក្កាយមរោតក់្តូវានោរឱ់្យ ុំែៃួន 
បចណាត េះអាសនន និងក្តូវានចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ “ញុេះញង”់ តាមមាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥
រដូ៏្ចជា “រារាងំវធិានការអនុវតតចាប”់ តាមមាក្តា ១១ ននចាបទ់ែស់្គក តជំ់ងឺរូវដី្-១៩។226 
ចោរក្តូវានចចាទ្ក្បកានព់ារព់ន័ធនឹងការបចង្ហា េះតាមច វសប៊ុររបស់ចោរចៅនលៃទី្ ២៧ 
តែមលុិនា ចោយរេិះរនក់ារសចក្មចចិតតរបស់រោឋ ភាិល្ រនុងការចក្បើក្ាស់វា៉ា រាំ់ង 
Sinopharm និង Sinovac។227  

ការដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 

អាជាា ធររមពុជារា៏នដ្រអាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយរបស់ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយយ៉ា ងចហាច
ណាស់ចំនួនក្ាផំ្ងតដ្រសក្មាបក់ាររាយការណ៍អំពីជំងឺរាតតាតរូវដី្-១៩228 ជាញឹរញាប់
រមួជាមយួនឹងការចក្បើទ្ណឌ រមមក្ព មទ្ណឌ ក្បឆ្ងំនឹងអនរយរព័តម៌ានតដ្ល្ជាបព់ារព់ន័ធនឹង
បណាត ញពត័ម៌ានទងំចនេះ។ បណាត ញពត័ម៌ានជាចក្ចើនទងំចនេះដំ្ចណើ រការចល្ើអីុនធឺណិត 
ជាជាងចាេះពុមពផ្សពវផ្ាយ។ 

 
223  ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរនច់ល្ើ COVID-19 ស្គរពត័ម៌ាន្ CamboJA News  ‘ក្រសួងពត័ម៌ាន 
ក្ពមានអនរារពត័ម៌ាន រំុឲ្យមានការចដ្ញតាមរលយនតសចស្តង្ហគ េះបនាទ ន’់ បនាទ បពី់វចីដ្អូននការរងច់ាយូំរសក្មាបអ់នរជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះ
លបខីាៃ ងំ’  នលៃទី្៤ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://cambojanews.com/information-ministry-warns-journalists-against-
ambulance-chasing-after-video-of-long-waits-for-covid-19-patients-goes-viral/  
224 Ibid 
225  អងគការអនរកាតសតោម នក្ពំតដ្ន ‘អនរយរពត័ម៌ានរមពុជាក្បឈមមុែនឹងការជាបព់នធនាោររយៈចពល្ក្ាឆំ្ន  ំ
សក្មាបក់ារអតាថ ធិបាយអំពីវា៉ា រ់ាំង’ នលៃទី្២១  តែររកោ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://rsf.org/en/news/cambodian-reporter-
facing-five-years-prison-comment-about-vaccines  
226 Ibid  
227 Ibid  
228  ស្គរពត័ម៌ាន្ CamboJA News ‘ទី្ក្បឹរាក្រសួងព័តម៌ានក្តូវានដ្រ ូតតំតណង និ្ងអាជាា បណ័ណ ផ្ាយព័តម៌ាន’ នលៃទី្១៥ តែមនីា 
ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://cambojanews.com/information-ministry-advisor-stripped-of-position-news-outlet-license/   
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ចៅតែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ ស្គរពត័ម៌ាន្ San Prum News និង សមារមអនរារពត័ម៌ាន 
រមពុជា ក្តូវានដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ចោយក្រសួងពត័ម៌ាន ែនាទ ែពី់ ក្ពំ ាន តដ្ល្ជាមាច ស់ 
ានបចង្ហា េះរូបភាពបែលហគហចាទថាបំភានប់ង្ហា ញថាបុរគល្មាន រា់នាៃ បច់ោយារ រូវដី្-
១៩ ចៅចល្ើទំ្ពរ័ច វសប៊ុរតទ ល់្ែៃួនរបស់ោត។់ មានចសចរតីរាយការណ៍ថារូបភាពចនាេះក្តូវ 
ានដ្រចចញរនុងរយៈចពល្ ១០នាទី្ បនាទ បពី់ចោរ ក្ពំ ាន ដឹ្ងថា រូបភាព និងអតថបទ្ 
ចនេះមនិក្តឹមក្តូវ។229 ចោរ ក្ពំ ាន តដ្ល្ជាទី្ក្បឹរាក្រសួងពត័ម៌ាន រក៏្តូវានបចណដ ញ
ចចញពីតំតណងរនុងក្រសួងតដ្រ។230 ស្គរពត័ម៌ាន្ TVFB និង Angkor Today 
រក៏្តូវានដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយរបស់ពួរចរផ្ងតដ្រ បនាទ បពី់ សុវណណ  រទិ្ធី និង 
ចសន នរដុ្ង ក្តូវានោកពិ់នយ័សក្មាបក់ាររាយការណ៍អំពីជំងឺរូវដី្-១៩។231 

ការរតិតបិតចផ្សងចទ្ៀតចល្ើការរាយការណ៍ឯររាជយ 

ចៅតែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ អាជាា ធររមពុជាានោរ ់ ការហាមក្ាមជាកប់សតងចល្ើការ 
រាយការណ៍ឯររាជយចៅរនុង “តំបនក់្រ ម”របស់ទី្ក្រុងភនចំពញ—តំបនត់ដ្ល្ក្តូវានចរចាត ់
ទុ្រថាមានហានិភយ័ែពស់ែំហ ះការ ៃ្ងជំងឺរូវដី្-១៩។ ចៅនលៃទី្៣ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ក្រសួងពត័ម៌ានានក្បកាសថាមានតតក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយរដ្ឋឬអនរារព័តម៌ានតដ្ល្ក្តូវាន 
អចញ្ា ើញចោយរោឋ ភាិល្ប៉ាុចណាណ េះ ក្តូវានអនុញ្ញា តឱ្យរាយការណ៍ ពីតំបន ់ ក្រ ម។232 
រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសានបញ្ញា រយ់៉ា ងចាស់ថា ជាធមមតាវាមិនត្សែាន នឹងមាក្តា 
១៩(៣) នន ICCPR រនុងការ “រតិតបតិចសរភីាពននចល្នារបស់អនរារពត័ម៌ាននិង 
អនរចសុើបអចងកតសិទ្ធិមនុសសចៅរនុងរដ្ឋ[តដ្នដី្]”ហទ។233 ចបើចទេះជាអាជាា ធររមពុជាានផ្តល់

 
229Ibid  
230Ibid  
231 ការោរច់សនើ ICJ OHCHR ចល្ើអនរារព័តម៌ាន កថាខណឌ ទី៩ក  ស្គរពត័ម៌ាន្ ASEAN Today 
‘រមពុជាពក្ងីរការក្តួតពិនិតយក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគមដ្ល់្រមមវធីិចផ្ាើារឯរជនចោយទញហ តុផ្ល ពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យ’ នលៃទី្១៨ 
តែរុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២១ មានចៅ៖ https://www.aseantoday.com/2021/02/cambodia-expands-monitoring-of-social-media-to-
private-messaging-apps-citing-fake-news/ ។ ស្គរពត័ម៌ាន្ CPJ ‘រមពុជាាននិរចទ្សអនរកាតសតចិន Shen Kaidong ែំហ ះ 
‘ពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យ’ សតីពីការល្រវ់ា៉ា រ់ាំង COVID-19’ នលៃទី្៤ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១មានចៅ៖ https://cpj.org/2021/03/cambodia-
deports-chinese-journalist-shen-kaidong-for-fake-news-on-covid-19-vaccine-sales/   
232 ចសចរតីតលៃងការណ៍រមួ ICJ សតីពីការអតាថ ធិបាយរេិះរនច់ល្ើ COVID-19  ស្គរពត័ម៌ាន្ VOD ‘ការរាយការណ៍ពត័ម៌ានតំបនក់្រ មរឺ
សត្មាែអ់នកបែលក្តូវានអចញ្ា ើញតតប៉ាុចណាណ េះ ៖ ក្រសួងពត័ម៌ាន’ នលៃទី្៣ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://vodenglish.news/red-zone-news-reporting-is-invite-only-information-ministry/   
233  ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី៤៥  
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ហ តុផ្លត្តឹមត្តូវ ចល្ើមូល្ោឋ ននន “សុែភាពាធារណៈ”  រច៏ោយ ។234 ការពិត តដ្ល្ថា 
“[មានតត] អនរារពត័ម៌ានតដ្ល្ចធវើការឱ្យក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយរដ្ឋ ឬចក្កាមក្រសួងពត័ម៌ាន 
ប៉ាុចណាណ េះ នឹងទ្ទួ្ល្ានការអនុញ្ញា តឱ្យចូល្ចៅរនុងតំបនក់្រ ម”235 តណនាថំា ការរតិតបតិ
ទងំចនេះរំពុងក្តូវានអនុវតតរនុងល្រេណៈចរ ើសចអើងតដ្ល្ហធវើឲ្យក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយឯរជន 
និងឯររាជយ “ចាញ់ហត្ែៀែចបើចធៀបចៅនឹងក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ ាធារណៈរនុងបញ្ញា ដូ្ចជា 
ការទ្ទួ្ល្ានមចធាាយផ្សពវផ្ាយ/ការតចរចាយ និងការទ្ទួ្ល្ានពត័ម៌ាន”។236  

iii. ការរំណតច់ោល្ចៅបុរគល្តដ្ល្មានទំ្នារទំ់្នងជាមយួរណបរសនចយាយក្បឆ្ងំ  

អាជាា ធររមពុជាមានក្បវតតិយូរអតងវងរនុងការោបសងកតអ់នរក្បឆ្ងំនចយាយតាមរយៈការ
ចក្បើអាវុធដ្ម៏ានក្បសិទ្ធភាពននចាប់មនិចោរពសិទ្ធិមនុសសក្បឆ្ងំនឹងពួរចរ។237 ាថ នភាព 
ចនេះកានត់តអាក្ររច់ៅៗរនុងអំ ុងការរាតតាតននជំងឺរូវដី្-១៩ ចោយារអាជាា ធរ តតងតត 
ចាបែ់ៃួន ឃ្តែ់ៃួន និងចចាទ្ក្បកានអ់នរក្បឆ្ងំនចយាយតាមមាក្តា ៤២៥ ៤៣៧(សទួន្)  
៤៥៣ ៤៩៤ និង ៤៩៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ សក្មាបក់ារបចញ្ចញមតិតាមអីុនធឺណិត 
របស់ពួរចរ។  

មាក្តា ៤២៥ (ពត័ម៌ានមិនពិត) ៤៥៣ (ការរមួគំនិ្តកបត)់ និង ៤៩៤ និង ៤៩៥ (ការ
ញុេះញងឱ់្យក្បក្ពឹតតបទ្ឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ ឬ ែងកឲ្យមាន្ភាពវកឹវរធងន្ធ់ងរែល់សន្តិសុខសងគម) 

កាល្ពីតែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធិមនុសសានរាយការណ៍ពីការចាបែ់ៃួន 
បុរគល្ចំនួន១២នារ ់ តដ្ល្មានទំ្នារទំ់្នងជាមយួរណបរសសចស្តង្ហគ េះជាតិ ចាបត់ាងំពីតែ 

 
234  ស្គរពត័ម៌ាន្ VOD ‘ការរាយការណ៍ពត័ម៌ានតំបនក់្រ មរឺសត្មាែ់អនកបែលក្តូវានអចញ្ា ើញតតប៉ាុចណាណ េះ ៖ ក្រសួងពត័ម៌ាន’ នលៃទី្៣ 
តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១មានចៅ៖ https://vodenglish.news/red-zone-news-reporting-is-invite-only-information-ministry/   
235 Ibid  
236  CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី៤១ 
237 អាណតតិរបស់អនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា និងអនររាយការណ៍ពិចសសសតី ពីការចល្ើររមពស់ 
និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពនន្គំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិ  ឯរារចយង៖ AL KHM 1/2019  នថ្ងទី១២ បខហមស្គ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ហៅ៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24531  
អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធិមនុសស ‘អនរចទសនចយាយរមពុជា’ នលៃទី្២៤ តែមររា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.hrw.org/video-
photos/interactive/2020/01/24/political-prisoners-cambodia   ICJ ‘រមពុជា៖ ការចក្បើក្ាស់ចាបែុ់សជាបនតបនាទ ប ់
ចដ្ើមបបំីបិទ្មាតរូ់បដិ្បរេ កានត់តសីុជចក្ តលមចទ្ៀត និទ្ណឌ ភាព និងចធវើឱ្យែូចដ្ល់្នីតិរដ្ឋ’ នលៃទី្១៨ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មានចៅ៖ 
https://www.icj.org/cambodia-ongoing-misuse-of-law-to-silence-opponents-further-deepens-impunity-and-
undermines-the-rule-of-law/  
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មររា ឆ្ន ២ំ០២០។238 រនុងចំចណាមការចាបែ់ៃួនទងំ ១២នារច់នេះ យ៉ា ងចហាចណាស់ ៧ 
នារទំ់្នងជាពារព់័នធនឹងការបចង្ហា េះតាមក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគមរបស់ពួរចរអំពី COVID-19 
។239 ក្ាមំយួនារក់្តូវានចចាទ្ក្បកានច់ក្កាមមាក្តា ៤៥៣ ៤៩៤ និង ៤៩៥ ននក្រម 
ក្ព មទ្ណឌ តដ្ល្មានល្រេណៈទូ្លំ្ទូ្ោយចពរ និង មនិចាស់ោស់រមួមាន្  ុត ហត្ជឿរ  
ងិន ច ៀន   តរវ នល  ាត ក្សស់  យឹម ាចរ ៉ាត និង  ុីន្ ចាន ់។240  

អនរចុងចក្កាយរនុងចំចណាមអនរចាប់ែៃួន៧នារច់នាេះរឺ ពុទ្ធ ថុ្នា  ន តដ្ល្ក្តូវានចរ
ាគ ល់្ថាជាច ម្ េះ  ន លី្ តដ្ល្ចក្កាយមរក្តូវានាោដំ្បូងចែតតចសៀមរាប ចចាទ្
ក្បកានត់ាមមាក្តា ៤២៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ  ពីបទ្ផ្ាយព័តម៌ានមនិពិត។241 ចោរាន 
បចង្ហា េះវចីដ្អូចំនួនពីរចៅចល្ើរណនីច វសប៊ុររបស់ចោរ ចោយចចាទ្សួរថា ចតើរោឋ ភាិល្ 
រមពុជាក្តូវការជំនួយពីរោឋ ភាិល្ចវៀតណាម ចដ្ើមបែឹីងអំពីការមរដ្ល់្ ក្បចទ្សរមពុជា តដ្ល្ 
ចក្កាយមរានចធវើចតសតមាន្វជិាមាន ជំងឺរូវដី្-១៩។242 មានការក្ពួយារមភអំពីថាចតើសិទ្ធ ិ
ឯរជនភាពរបស់ោតអ់ាចក្តូវានរចំោភឬអត ់ ដូ្ចតដ្ល្ោត ់ ក្តូវានចរចចាទ្ក្បកានថ់ា 
ប៉ាូលិសានក្តួតពិនិតយរណនី Facebook របស់ោត ់ មយួសាត  ៍មុនចពល្ចាបែ់ៃួនោត់ 
ចោយមនិក្តូវានចរជូនដំ្ណឹងអំពីមូល្ោឋ នចាប់ សក្មាបក់ារឃ្ៃ ចំមើល្តបបចនេះហទ។243  

និនាន ការចនេះានបនតបនាទ បពី់ តែមិលុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ចោយមានរាយការណ៍មយួចំនួននន 
បុរគល្តដ្ល្មានទំ្នារទំ់្នងជាមយួរណបរសសចស្តង្ហគ េះជាតិក្តូវានចាបែ់ៃួន ឃ្តែ់ៃួន និង 
ចចាទ្ក្បកានពី់បទ្បចញ្ចញមតិតាមអីុនធឺណិត។ ចៅរនុង តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្តូវាន 
ចររាយការណ៍ថា លន ចនាថ  និង មុ ី សុភណ័ឌ  ក្តូវានចាបែ់ៃួន និងចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ 
“ញុេះញង”់ ែំហ ះ “ពត័ម៌ានមនិពិតតដ្ល្ញុេះញងឱ់្យមនុសសយល់្ក្ច ំអំពីបញ្ញា  [រូវដី្-

 
238 បញ្ា ីរាយនាមការចាបែ់ៃួន និងការ ំុែៃួនរបស់អងគការឃ្ៃ ចំមើល្សិទ្ធិមនុសស  
239 Ibid  
240 Ibid  
241Ibid   សូមចមើល្ផ្ងតដ្រ ស្គរពត័ម៌ាន្ Al Jazeera ‘រមពុជាតដ្ល្ក្តូវានចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ចរៀបនចយាយចំចពល្មាន 
ការផ្ទុេះច ើងននចមចរារ ៃ្ង’ នលៃទី្២៤ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.aljazeera.com/news/2020/3/24/cambodia-
accused-of-political-clampdown-amid-coronavirus-outbreak   
242 Ibid  
243 Ibid    រួររតសំ់ោល់្ថា ការឃ្ៃ ចំមើល្ទូ្ររមនារមន៍ទងំអស់រឺអាចអនុញ្ញា តាន ក្បសិនចបើចធវើច ើងចោយមានការយល់្ក្ពមពី 
“អាជាា ធរក្សបចាប”់ ចក្កាមចាប់សតីពីទូ្ររមនារមន ៍តាមមាក្តា ៩៧ននចាប់សតីពីទូ្ររមនារមន។៍  
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១៩]”។244 ចោរ លុន ចនាថ  ានបចង្ហា េះចៅចល្ើ Facebook ចចាទ្ក្បកានថ់ា ពល្រដ្ឋតែមរ 
កំពុងក្តូវបាន្បងេំឲ្យចារវ់ា៉ា រាំ់ង រូវដី្-១៩ ច ើយចោរ មុ ី សុភណ័ឌ  ានបចង្ហា េះរនុង 
ច វសប៊ុរថា មនិចាាំចក់្បញាបក់្បញាល់្ចារវ់ា៉ា រាំ់ងចទ្ ចក្ពាេះរមពុជា មនិមានររណី ៃ្ង 
រូវដី្-១៩ ចក្ចើនចទ្។245 ចៅតែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ លន រឹមាន ក្តូវាន ចររាយការណ៍ថា 
ក្តូវានចាបែ់ៃួនចោយារចសចរតីតលៃងតាម Facebook សតីពីសុវតថិភាពននវា៉ា រាំ់ងតដ្ល្ 
ផ្លិ្តចៅក្បចទ្សចិន ចោយារចសចរតីតលៃងតបបចនេះ ក្តូវានអាជាា ធរចចាទ្ក្បកានថ់ា 
ានចធវើឱ្យប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្សនតិសុែសងគមយ៉ា ងធៃនធ់ៃរ និង បចងកើតជា “ការញុេះញងឱ់្យបចងកើត 
ភាពចោចល្រនុងសងគម និងការយល់្ក្ច ំ”។246 ចៅ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ ហោក 
សម រងសុ ីអតីតក្បធានរណបរសសចស្តង្ហគ េះជាតិ តដ្ល្ាននិរចទ្សែៃួនហៅក្បចទ្សារាងំតាងំ
ពីឆ្ន ២ំ០១៥247 ក្តូវានចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ «ញុេះញង»់ ច ើយមានដី្កាចាបែ់ៃួនចោរ 
ចំចពាេះការអតាថ ធិបាយរបស់ចោររនុងបទ្សមាភ សនជ៍ាមយួ វទិ្យុអាសីុចសរ ី អំពីការបិទ្ខទែ់ 
ក្បចទ្សហោយស្គរជំងឺ រូវដី្-១៩ អំចពើពុររលួ្យរបស់រោឋ ភាិល្ និងរងវេះជំនួយពី 
រោឋ ភាិល្។248 

  

 
244 ស្គរពត័ម៌ាន្ VOA ‘បុរគល្ពីរនារត់ដ្ល្ជាបព់ារព់ន័ធ CNRP ក្តូវាន ំុែៃួនចោយារមតិចយបល់្អំពីវា៉ា រ់ាំង COVID-19’ នលៃទី្
១ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ https://www.voacambodia.com/a/two-cnrp-linked-individuals-detained-for-covid-19-
vaccine-comments-/5796877.html   
245 Ibid  
246  វទិ្យុអាសីុចសរ ី‘សរមមជនតែមរក្តូវានចាបែ់ៃួនពីបទ្រេិះរនវ់ា៉ា រាំ់ងការពារជំងឺរូវដី្-១៩ របស់ចិន’ នលៃទី្១៥ តែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
មានចៅ៖ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/vaccine-03152021183359.html  
247 ស្គរពត័ម៌ាន្ Al Jazeera “ការចមើល្ង្ហយយុតតិធម”៌៖ ហោក សម រងសុ ីជាបព់នធនាោរ ២៥ឆ្ន ’ំ នលៃទី្២ តែមីនា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/2/mockery-of-justice-cambodias-rainsy-gets-25-year-jail-time   
248 ស្គរពត័ម៌ាន្ វទិ្យុអាសីុចសរ ី‘ តុោការចចញដី្កាចាប់ែៃួនចោរ សម រងសុ ីក្បធានបរសក្បឆ្ងំ’ នលៃទី្២៨ តែចមា ឆ្ន ២ំ០២១ 
មានចៅ៖ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/samrainsy-04282021173607.html  
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មាក្តា ៤៣៧ (សទួ ន្)៖ ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត249  

ចាបត់ាងំត្ែកាសឲ្យហត្ែើត្បាស់ មាក្តា ៤៣៧(សទួន្) កាល្ពីតែធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ មជឈមណឌ ល្ 
សិទ្ធិមនុសសរមពុជាានចងក្រងឯរារបុរគល្ចំនួន ៨នារ ់ តដ្ល្ក្តូវានចចាទ្ក្បកាន ់
ចក្កាមល្រេែណឌ រែស់ែាែហ់ន្ះចោយបីនារក់្តូវានកាតច់ទសរិតក្តឹម តែរុមភៈ ឆ្ន ំ
២០២១ តដ្ល្រនុងចនាេះយ៉ា ងចហាចណាស់បីនារ ់ មានទំ្នារ់ទំ្នងជាមយួរណបរស 
សចស្តង្ហគ េះជាតិ។250 

ចៅនលៃទី្២៨ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចសចរតីរាយការណ៍ថា ាោដំ្បូងរាជធានីានចចាទ្
ក្បកានហ់ោក សម រងសុ ីតាមមាក្តា ៤៣៧ (សទួ ន្) ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។251 ការចចាទ្ក្បកាន ់
ចនេះចធវើច ើងបផ្អកហលើច វសប៊ុររបស់ចោរ សម រងសុ ី កាល្ពីនលៃទី្២០ និង២៥ តែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២១ តដ្ល្រេិះរនត់ផ្នការចារវ់ា កសំ់្គង ជំងឺរូវដី្១៩ របស់រោឋ ភាិល្ និងសតមតងមតិ 
ថា ក្ពេះមហារសក្តជាអាយ៉ាងតដ្ល្ចធវើតាមអវីតដ្ល្ចោរ  ុ៊ន តសន ក្ាប។់252  

ជាការរតស់មាគ ល់្ អនរនាពំារយក្រសួងយុតតិធម៌ ានបញ្ញា រថ់ា «ការក្បមាលអងា
ក្ពេះមហារសក្តមនិសថិតចៅចក្កាមសិទ្ធិចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិចទ្ ប៉ាុតនតជាបទ្ចល្មើស
ក្ព មទ្ណឌ តដ្ល្មានតចងរនុងចាប»់។253 ដូ្ចតដ្ល្ានរតស់មាគ ល់្ល្រេែណឌ ននមាក្តា 
៤៣៧ (សទួ ន្) និង ការក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត គឺជាែចាតតិបែលមាន្លកខណៈមនិ្ត្សែ
ហៅនឹងកាតពវរិចចសិទ្ធិមនុសសរបស់រមពុជា។254 ចល្ើសពីចនេះ កាតពវរិចចរបស់រមពុជាចក្កាម 
ICCPR តចងថា “ផ្ល្ក្បចយជនា៍ធារណៈជាកមមវតថុ ននការរេិះរនរួ់រតតក្តូវានទ្ទួ្ល្ 

 
249 សក្មាបច់សចរតីសចងេប និងហថ្រចវោននររណីមាក្តា ៤៣៧ (សទួន្) សូមចមើល្៖ មជឈមណឌ ល្សិទ្ធិមនុសសរមពុជា ‘ការត្ែកាសឲ្យហត្ែើ
ត្បាស់ រយៈចពល្បីឆ្ន  ំនន្ចាប ់ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត’ តែរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://cchrcambodia.org/admin/media/newsletter/newsletter/english/Lese%20Majeste%20Snapshot_Final_Eng.pdf 
.  
250 Ibid      
251 ស្គរពត័ម៌ាន្ Cambodianess ‘តុោការក្រុងភនចំពញ កាតច់ទស ហោក សម រងសុ ីពីបទ្ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត នចរាតតម 
សី មុនី’ នលៃទី្២៨ តែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://cambodianess.com/article/phnom-penh-court-indicts-rainsy-for-
insulting-king-norodom-sihamoni   
252 Ibid 
253 ស្គរពត័ម៌ាន្ Cambodianess ‘តុោការក្រុងភនចំពញ កាតច់ទស ហោក សម រងសុ ីពីបទ្ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត នចរាតតម 
សី មុនី’ នលៃទី្២៨ តែធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ មានចៅ៖ https://cambodianess.com/article/phnom-penh-court-indicts-rainsy-for-
insulting-king-norodom-sihamoni   
254 ឯកស្គរ UN CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី៣៨ 



82

 
 

84 
 

 

ាគ ល់្ថាជាការការពារ” ចំចពាេះបណតឹ ងបរហិារចររ តិ៍ តដ្ល្មាន្វសិ្គលភាពដ្ល់្ររណីននការ 
បរហិារចររ តិ៍ អងាក្ពេះមហារសក្ត។255 

ចនេះជាចល្ើរទី្៣ច ើយតដ្ល្ចោរ សម រងសុ ី ក្តូវានចចាទ្ក្បកានត់ាមមាក្តា ៤៣៧ 
(សទួ ន្) ។  ចៅតែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចោរ សម រងសុ ី ក្តូវានររច ើញថាមានចទស 
រំាងំមុែ ចោយាោដំ្បូងរាជធានីភនចំពញហចាទពីបទ្ ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត 
ផ្ដនាទ ចទស ោរព់នធនាោររយៈចពល្ ៤ឆ្ន  ំ និងពិនយ័ជាក្ារ ់ ១០ោនចរៀល្(២,៥០០
ដុ្ោៃ រ)សក្មាបក់ារបចង្ហា េះចៅចល្ើច វសប៊ុរថាត្ពះរាជស្គររែស់ត្ពះមហាកសត្ត សី មុនី  
អំពីការែូលរមួហបាះហឆ្ន តគឺ ”តរៃងកាៃ យ ឬត្តូវបាន្ហធវើហ ើងហោយមាន្ការហកៀែសងកត”់។256  
ចក្កាយមរ ចៅតែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ចោរ សម រងសុ ី ក្តូវានចចាទ្ក្បកានម់តងចទ្ៀត 
តាមមាក្តា ៤៣៧ (សទួ ន្) កាល្ពីតែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ចំចពាេះការចល្ើរហ ើងថា 
ក្ពេះមហារសក្តជាអាយ៉ាងរបស់នាយររដ្ឋមស្តនតីរនុងបទ្សមាភ សនជ៍ាមយួវទិ្យុអាសីុចសរ2ី57 
បនាទ បម់កាោដំ្បូងរាជធានីភនចំពញានចចញដី្កាចាបែ់ៃួនោរ ុ់ំមុន្ជំនំុ្ជត្មះ។258 

ការច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភិាល្រមពុជា 

ជាការច ៃ្ើយតបចៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អនុ្រែឋមង្ក្ន្តីការែរហទសស រែឋអាហមរកិឱ្យ 
រោឋ ភាិល្រមពុជាទ្មាៃ រ ់ “ការចចាទ្ក្បកានច់ោយចចតនានចយាយ ចល្ើសមាជិរ 
រណបរសក្បឆ្ងំ អនរារពត័ម៌ាន និងសរមមជន” ចៅរនុងតែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ 259 
រោឋ ភាិល្រមពុជាានការ រថាការក្តួតពិនិតយចល្ើសំណំុចរឿងចនេះ រឺសថិតចៅរនុងរងវង ់

 
255 ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34  រថាែណឌ ទី៤៧  
256 ចោរ សម រងសុ ីជាបរុ់រ ៤ឆ្ន  ំការក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត និងបួនឆ្ន ចំទ្ៀត ពីបទ្ញុេះញងទ់ហានមនិចោរពបទ្បញ្ញា  ស្គរ
ពត័ម៌ាន្ khmer Times ‘ចោរ សម រងសុ ីជាបរុ់រ ៨ ឆ្ន  ំពីបទ្ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត’ នលៃទី្២ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចៅ៖ 
https://www.khmertimeskh.com/600094/court-finds-sam-rainsy-guilty-in-two-cases/  ស្គរពត័ម៌ាន្ វទិ្យុអាសីុចសរ’ី 
តុោការរមពុជាចកាេះចៅចោរ សម រងសុ ីអតីតក្បធានបរសក្បឆ្ងំ ការចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត នលៃទី្២០ តែមលុិនា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មានចៅ៖ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/summons-06202018161940.html   
257 ស្គរពត័ម៌ាន្ ភនចំពញប៉ាុសតិ៍ ‘ចោរ សម រងសុ ីក្តូវានចចាទ្ក្បកានពី់បទ្ ‘ក្បមាលអងាក្ពេះមហារសក្ត’ នលៃទី្១៥ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
មានចៅ៖ https://www.phnompenhpost.com/national-politics/rainsy-charged-insulting-king   
258 ស្គរពត័ម៌ាន្ ភនចំពញប៉ាុសតិ៍ ‘ដី្កាចាបែ់ៃួន ហោកសម រងសុ ីក្តូវានបញ្ាូ នចៅកាន្អ់ាស៊្គន្’ នលៃទី្១៧ តែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចៅ៖ 
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/rainsy-asean-arrest-warrants-sent   
259 ក្រសួងការបរចទ្សស រដ្ឋអាចមររិ ‘ដំ្ចណើ រទ្សសនរិចចរបស់អនុរដ្ឋមស្តនតីការបរចទ្ស Wendy Sherman មរកានក់្បចទ្សរមពុជា’ 
នលៃទី្១ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅចល្ើ៖ https://www.state.gov/deputy-secretary-of-state-wendy-shermans-visit-to-
cambodia/  
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សមតថកិែចរបស់តុោការ។ រោឋ ភាិល្ានអេះអាងថា “សងគមតដ្ល្ក្បកានខ់ាា បនូ់វ 
ល្ទ្ធិក្បជាធិបចតយយ និងនីតិរដ្ឋ តុោការរឺជាាថ បន័ឯររាជយ តដ្ល្មនិអាចាត បប់ង្ហគ បអ់នរ 
ណាមាន រា់នហទ”។260 ការច ៃ្ើយតបចនេះរឺក្សចដ្ៀងចៅនឹងការអេះអាងពីមុនរបស់ 
រោឋ ភាិល្តដ្ល្ថា “ការកាតច់ទស និងផ្តនាទ ចទសជនចល្មើសចោយអាជាា ធរក្សបចាប ់
ចដ្ើមបផី្ល្ក្បចយជន ៍ យុតតិធម ៌ មនិរួរក្តូវាន ហមើលហ ើញថាជាការរំរាមរំត ងដ្ល់្ 
ល្ទ្ធិក្បជាធិបចតយយ និងសិទ្ធិមនុសសចនាេះចទ្ ប៉ាុតនតជាការអនុវតតចាប ់ … ការក្បកានយ់រ
ចាបម់ាននយ័ថាអនរក្បក្ពឹតតចល្មើសទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវចំចពាេះការក្បក្ពឹតតរបស់ែៃួន“ ។261 

ការច ៃ្ើយតបចនេះមិនានហធវើឲ្យត្ែហទសកមពុជារួែពីការ ទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវរបស់ែៃួនចំចពាេះការ
រចំោភសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិច ើយ ចោយចយងតាមកាតពវរិចចផ្ៃូ វចាប់អនតរជាតិរបស់
ែៃួន។ កាតពវរិចចសិទ្ធិមនុសសរបស់រដ្ឋក្តូវតតក្បកាន់ខាា ប់ក្រប់វស័ិយរែស់រដ្ឋ រួមទំងក្បព័នធ 
តុោការ ច ើយការហធវើសរមមភាព និងការែរខានមិន្បាន្ហធវើ ក្រប់បផ្នកទំងអស់  ក់ពន្ឋ័
ការទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវរបស់រដ្ឋ។262 ចនេះចបើតាមការបញ្ញា រ់របស់រណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស
របស់អងគការស ក្បជាជាតិ “បផ្នកនី្តិក្បតិបតតិតដ្ល្ជាធមមតាតំណាងឱ្យរដ្ឋភារីអនតរជាតិ 
[... ] មិនអាច ចងអុល្បង្ហា ញពីការពិតតដ្ល្ថាសរមមភាពមិនត្សែោន នឹងបទ្បបញ្ា តតិនន 
រតិកាសញ្ញា  ក្តូវានអនុវតតចោយបផ្នកមួយែនទហទៀត រែស់រោឋ ភិាល្ ជាមចធាាយនន 
ការតសវងររ ការបនធូរបនថយការទ្ទួ្ល្ែុសក្តូវរែស់រដ្ឋ ចំចពាេះសរមមភាព និងល្ទ្ធផ្ល្មិន្ 
សីុសងាវ កា់ន “ ។263 
 
 
 
 
 

 
260 ស្គរពត័ម៌ាន្ តែមរថាមស៍ ‘CPP និយយថា ‘ោម នអនរចទសនចយាយ’ ចៅរមពុជា’ នលៃទី្៣ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២១មានចៅ៖ 
https://www.khmertimeskh.com/50867226/cpp-says-no-political-prisoners-in-cambodia/   
261  ICJ  ‘រមពុជា៖ ការចក្បើក្ាស់ចាបែុ់ស គ្ងជាបនតបនាទ ប ់ចដ្ើមបបំីបិទ្មាតរូ់បដិ្បរេ កានត់តសីុជចក្ តលមចទ្ៀត និទ្ណឌ ភាព 
និងចធវើឱ្យែូចដ្ល់្នីតិរដ្ឋ’ នលៃទី្១៨ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-ongoing-misuse-of-law-to-
silence-opponents-further-deepens-impunity-and-undermines-the-rule-of-law/  
262 ឯកស្គរ UN  CCPR/C/GC/34 រថាែណឌ ទី៨  ឯកស្គរ UN. CCPR/C/21/Rev.1 /Add.13  កថាខណឌ ទី៤ និង ១៥  
263 ឯកស្គរ UN  CCPR/C/21/Rev.1 / Add.13   រថាែណឌ ទី៤ 
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ICJ ធាៃ បា់នចល្ើរច ើងពីការសងសយ័ហរឿង រងវេះក្បពន័ធ តុោការឯររាជយ និងមនិលំ្ចអៀង 
តាមហ តុការណ៍ពិត ចបើចទេះបីជាតាមផ្លូវ ចាប ់ធានាចៅរនុងចាបរ់នុងត្ែហទស និងែងាា ញ
ការចបតជាា ចិតតតដ្ល្ានបញ្ញា ររ់នុងការក្បកានខ់ាា បនូ់វសតងោ់រអនតរជាតិ។264 ចល្ើសពីចនេះ 
នីតិរដ្ឋមនិក្តឹមតតពក្ងីរដ្ល់្ការអនុវតតចាបរ់នុងក្សុរប៉ាុចណាណ េះចទ្ តលមទងំធានាថា ចាប ់
ក្តូវានបរយិយ និងអនុវតតក្សបតាមចាបសិ់ទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ។265 ដូ្ចតដ្ល្ាន 
រតស់មាគ ល់្ខាងចល្ើ ចាបភ់ារចក្ចើននន “ការចចាទ្ក្បកានច់ោយច តុផ្ល្នចយាយ” 
ក្តូវានតផ្អរចល្ើ ការមនិអនុចោមតាមសិទ្ធិមនុសសតាងំពីដំ្បូងមក។  

iv. ការរតិតបិតការចូល្ចក្បើការបចញ្ចញមតិ និងពត័ម៌ានអន៊្ឡាញតដ្ល្មិនចពញចិតត  

ចៅតែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ICJ ានចល្ើរច ើងពីរចបៀបតដ្ល្ ក្បកាស អនតរក្រសួង ហារដូ់្ចជា 
អនុញ្ញា តឱ្យមានការបិទ្ចរ ទំ្ពរ័ចៅរនុងតែររកោ ឆ្ន ២ំ០១៨ មុនចពល្ ការចាេះចឆ្ន ត 
ទូ្ចៅរមួទងំចរ ទ្ំពរ័របស់ាថ បន័ពត័ម៌ានឯររាជយផ្ងតដ្រ។266 និនាន ការននការរតិតបតិ 
ការចូល្ចក្បើែៃឹមារចល្ើអីុនធឺណិតកានត់តខាៃ ងំរនុងអំ ុងចពល្ជំងឺរាតតាត រូវដី្-១៩ 
ច ើយក្តូវានពក្ងីរហៅដ្ល់្កមមវធីិក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងគម។  

រោឋ ភាិល្រមពុជាានបិទ្ការចូល្ចៅចរ ទ្ំពរ័ពត័ម៌ានសក្មាបអ់តថបទ្របស់ែៃួនអំពីជំងឺ
រូវដី្-១៩ ។ រនុងតែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ មចនារមយ ចរ ទ្ំពរ័ពត័ម៌ានជាភាាតែមរ តដ្ល្មាន 
មូល្ោឋ ន ចៅក្បចទ្សារាងំ ក្តូវានបិទ្ ចោយារការផ្ាយពត័ម៌ានអំពី ជំងឺ 
រាតតាត។267 កាល្ពីតែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ បនាទ បពី់ការចាបែ់ៃួនចោរ សុវណណ  រទិ្ធ ី

 
264 ICJ ការសចក្មចាននូវយុតតិធមស៌ក្មាបក់ាររចំោភសិទ្ធិមនុសសចៅរមពុជា៖ ការសិរាមូល្ោឋ ន តែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧  នលៃទី្១៧  
តែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ ទំ្ពរ័ទី១៧–១៩ មានចៅ៖ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/10/Cambodia-GRA-Baseline-
Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-ENG.pdf  
ចំចពាេះការរេិះរនល់មីៗអំពីឥទ្ធិពល្នចយាយតដ្ល្មានចៅរនុងក្បពន័ធតុោការរមពុជា សូមចមើល្វទិ្យុអាសីុចសរ ី
‘តុោការរមពុជាបង្ហា ញរំរូននឥទ្ធិពល្នចយាយ សតង់ោរចទ្វននយុតតិធម’៌ នលៃទី្២១ ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/justice-05212021193839.html   
265  ICJ ‘ រមពុជា៖ ការចក្បើក្ាស់ចាបែុ់ស គ្ងជាបនតបនាទ ប ់ចដ្ើមបបំីបិទ្មាតរូ់បដិ្បរេ កានត់តសីុជចក្ តលមចទ្ៀត និទ្ណឌ ភាព 
និងចធវើឱ្យែូចដ្ល់្នីតិរដ្ឋ’ នលៃទី្១៨ តែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មានចៅ៖ https://www.icj.org/cambodia-ongoing-misuse-of-law-to-
silence-opponents-further-deepens-impunity-and-undermines-the-rule-of-law/   
266 រាយការណ៍ ICJ ការរំណត់ឲ្យអីុនធឺណិតហធវើតាម ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្ពរ័ទី១១៤ – ១១៥  
267 អនររាយការណ៍ោម នក្ពំតដ្ន ‘# CollateralFreedom: RSF ការោកឲ់្យែំហណើ រការវញិនូ្វ ចរ ទំ្ពរ័ចំនួនក្ាបីំតដ្ល្ 
ក្តូវានក្តួតពិនិតយអំ ុងចពល្ជំងឺរាតតាត’ នលៃទី្៦ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០មានចៅ៖ https://rsf.org/en/news/collateralfreedom-rsf-
unblocks-eight-sites-censored-during-pandemic  ស្គរពត័ម៌ាន្ VOA ‘ កំ ុងហពលការត្តួតពិនិ្តយ COVID ហគ ទំពរ័ស្គរ
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និងការដ្រ ូតអាជាា បណ័ណ ផ្ាយរបស់ TVFB និយតររទូ្ររមនារមន៍រមពុជាានក្បកាស 
ថាែៃួននឹងរារាងំចំនួនពីរនន្ ចរ ទ្ំពរ័របស់ TVFB។268 វាក្តូវានបញ្ញា រថ់ា tvfb.com.kh 
និង fbtv.news នឹងក្តូវបិទ្។ ចៅចពល្សរចសររាយការណ៍ចនេះ ICJ មនិអាចចូល្ចក្បើ 
URL ទងំពីរានចទ្។ 

ចល្ើសពីចនេះ រោឋ ភាិល្រមពុជាានពាយមតអ រទំ្ពរ័ Facebook និងរណនីចោយចចាទ្
ថាានផ្សពវផ្ាយព័តម៌ានមនិពិតអំពីជំងឺរូវដី្-១៩ ។ កាល្ពីតែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ អនរនា ំ
ពារយក្រសួងពត័ម៌ានានបញ្ញា រថ់ា “ក្រសួងានជូនដំ្ណឹងដ្ល់្ Facebook អំពី 
Facebook Page និងរណនីតទ ល់្ែៃួនជាង ៣០ តដ្ល្ចចាទ្ក្បកានថ់ា “ផ្សពវផ្ាយ 
ពត័ម៌ានមនិពិត” ច ើយថា “ហផ្កខលះក្តូវានដ្រចចញ” ។269 កានត់តទូ្លំ្ទូ្ោយ វាក្តូវាន 
ចររាយការណ៍ថា រនុងឆ្ន ២ំ០២០ រោឋ ភាិល្ ានចាតវ់ធិានការក្បឆ្ងំនឹង “រណនី 
Facebook ក្បត ល្ ២០០” សក្មាបក់ារចចាទ្ក្បកានថ់ាានតចររតំល្រ “ពត័ម៌ានមនិពិត” 
និងញុេះញងឱ់្យមានអំចពើ ិងាចោយ “រណនីមយួចំនួនក្តូវានរាយការណ៍ចៅប៉ាូលិស 
ជាតិ ែណៈតដ្ល្រណនីចផ្សងចទ្ៀត ក្តូវានរាយការណ៍ចោយតទ ល់្ចៅ Facebook និង
ចៅក្រសួងនក្បសណីយ ៍និងទូ្ររមនារមនច៍ដ្ើមបលុី្បចចាល្” ។270  

  

 
ពត័ម៌ាន្បសវងរកវធីិហែើមបែីន្តហៅហលើអន៊្ឡាញ’ នលៃទី្២៣ តែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖ https://www.voanews.com/press-
freedom/amid-covid-censorship-news-websites-find-ways-stay-online  
268 ស្គរពត័ម៌ាន្ VOD ‘ចរ ទំ្ព័រពត័ម៌ានក្តូវានបិទ្  អនរកាតសតក្តូវជាបរុ់របនាទ បពី់ដ្រក្សងស់មតចីោរ  ុ៊ន តសន’ នលៃទី្០៩ 
តែចមា ឆ្ន ២ំ០២០ មានចៅ៖  
https://vodenglish.news/news-site-blocked-journalist-jailed-after-quoting-hun-sen/   
269 ស្គរពត័ម៌ាន្ Cambodianess ‘COVID-19 ពិហស្គធន្ ៍ការត្ែយុទឋត្ែឆ្ងំរែស់ Facebook ត្ែឆ្ងំ “ពត័ម៌ាន្បកលងកាល យ” ហៅកនុង
ត្ែហទសកមពុជា’ នថ្ងទី១៩ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ហៅ៖ https://cambodianess.com/article/covid-19-challenges-facebooks-
fight-against-fake-news-in-cambodia   
270 ស្គរពត័ម៌ាន្ UCA News ‘រមពុជាពក្ងីរការក្តួតពិនិតយ’ ពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យ’ នលៃទី្២៨ តែមររា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.ucanews.com/news/cambodia-expands-monitoring-of-fake-news/91186  
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ចទេះបីជាមានការរតស់មាគ ល់្រនុងការតសវងររចោល្បំណងក្សបចាបន់នការការពារ 
សុែភាពាធារណៈរច៏ោយរវ៏ាហារបី់ដូ្ចជាការរតិតបតិចនេះមនិក្តូវានអនុវតត 
តាមបញ្ញា ចោយអាជាា ធរតុោការឯររាជយ និងមិនលំ្ចអៀង ក្សបតាមដំ្ចណើ រការក្តឹមក្តូវ 
ជាមយួនឹងការធានាយ៉ា ងចាស់ោស់ននសិទ្ធិចដ្ើមបបីតឹងឧទ្ធរណ៍ហនាះហទ។271 

 

  

 
271 ឯកស្គរ UN. A/HRC/38/35  កថាខណឌ ទី ៦៦  
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VII. តនួាទី្របស់ “ត្កមុ ុ៊ន្ែហែចកវទិាធំៗ”  

ការច ៃ្ើយតបរបស់រោឋ ភាិល្រមពុជាចំចពាេះជំងឺរាតតាតរូវដី្-១៩ ានចធវើឱ្យមានការក្ពួយ 
ារមភលមីអំពីតួនាទី្របស់ក្រុម ុ៊នបចចចរវទិ្ាធំៗ ជាពិចសស Facebook និងវាិល្ភាព 
តដ្ល្ពួរចរមានការសមគំនិ្ត រនុងការត្តួតពិនិ្តយ ចល្ើអីុនធឺណិតរបស់អាជាា ធររមពុជា។  

មជឈមណឌ ល្តមាៃ ភាពរបស់ Facebook ានរាយការណ៍អំពីររណីចំនួន ១២ ននខលឹមស្គរ 
តដ្ល្ក្តូវានរតិតបតិចៅរនុងក្បចទ្សរមពុជា ចោយតផ្អរចល្ើចាបរ់នុងក្សុរចៅ ចចនាៃ េះ 
តែររកោ និងតែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ បនាទ បពី់មនិមានររណីចៅចចនាៃ េះតែមររា និងតែមលុិនា ឆ្ន  ំ
២០២០ ។272 មជឈមណឌ ល្តមាៃ ភាពានរតស់មាគ ល់្ថា ការរតិតបតិទងំ ១២ហន្ះ មនិទរ ់
ទ្ងនឹងែៃឹមារសតីពី រូវដី្-១៩ ហនាះចទ្។273 ទទួលយកនូ្វអវីបែលហកើតហ ើង វាហារដូ់្ចជា 
មនិសីុសង្ហវ រោ់ន នឹងរាយការណ៍របស់ក្រសួងពត័ម៌ាន។ រនុងតែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ក្រសួងពត័ម៌ាន “ានជូនដំ្ណឹងដ្ល់្ Facebook អំពី Facebook Pages និងរណនី 
តទ ល់្ែៃួនជាង ៣០ តដ្ល្ក្តូវានចចាទ្ក្បកានថ់ាានផ្សពវផ្ាយពត័៌មានមនិពិត” អំពីជំងឺ 
រូវដី្-១៩ ច ើយថា “ហផ្កទងំចនេះមយួចំនួនក្តូវានដ្រចចញតាងំពីចពល្ចនាេះមរ”។274 
ចៅរនុងតែមររា ឆ្ន ២ំ០២១ ក្តូវានចររាយការណ៍ថា រនុងឆ្ន ២ំ០២០ រោឋ ភាិល្ាន 
ចាតវ់ធិានការ ក្បឆ្ងំនឹង រណនី Facebook ចំនួន ២០០ សក្មាបក់ារចចាទ្ក្បកានថ់ា 
ានតចររតំល្រ “ពត័ម៌ានមនិពិត” និងញុេះញងឱ់្យមានអំចពើ ិងាចោយ “រណនីមយួ ចំនួន 
ក្តូវានរាយការណ៍ចៅ ប៉ាូលិសជាតិ ែណៈតដ្ល្រណនីចផ្សងចទ្ៀតក្តូវានរាយការណ៍ 
ចោយតទ ល់្ចៅកាន ់ Facebook និងចៅក្រសួងនក្បសណីយ ៍ និងទូ្ររមនារមនច៍ដ្ើមប ី
លុ្បចចញ”។275  

 
272  មជឈមណឌ លតមាល ភាព Facebook ‘ កមពុជា៖ ការរតិតបតិខលឹមស្គរបផ្អកហលើែាែក់នុងត្សុក’ មានចៅ៖ 
https://transparency.fb.com/data/content-restrictions/country/KH   
273 Ibid.  Facebook ានោរកំ់ ិតការចូល្ចក្បើក្ាស់ទ្ក្មងចំ់នួន ១២ និងទំ្ពរ័អនរោកំ្ទ្ក្បធានាធិបតីចក្បសីុល្ Bolsonaro រមួទងំ
ចៅរនុងក្បចទ្សរមពុជាផ្ងតដ្រ បនាទ បពី់មានដី្កាពីតុោការរំពូល្ចក្បសីុល្។  
274 ស្គរពត័ម៌ាន្ Cambodianess, ‘ COVID-19 ស្គកលបង ការត្ែយុទឋត្ែឆ្ងំ “ពត័ម៌ាន្បកលងកាល យ” រែស់ Facebook’ ហៅកនុង
ត្ែហទសកមពុជា’ នថ្ងទី១៩ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០  មាន្ហៅ៖ https://cambodianess.com/article/covid-19-challenges-facebooks-
fight-against-fake-news-in-cambodia  
275 ស្គរពត័ម៌ាន្ UCA News ‘រមពុជាពក្ងីរការក្តួតពិនិតយ ’ពត័ម៌ានតរៃងកាៃ យ’ នលៃទី្២៨  តែមររា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://www.ucanews.com/news/cambodia-expands-monitoring-of-fake-news/91186   
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វាអាចចៅរចួតដ្ល្ថាររណីននការរតិតបតិែៃឹមារទងំចនេះក្តូវានោកប់ញ្ចូ ល្ចក្កាម 
ឧទ រណ៍ននសតងោ់រស រមនរ៍បស់ Facebook តទ ល់្តដ្ល្រំពុងក្តូវានអនុវតត តដ្ល្ 
Facebook និយយថា ែៃួនមនិតបងតចរចោយតផ្អរចល្ើក្បចទ្សហទ។ សតងោ់រស រមន៍ 
របស់ Facebook បង្ហា ញថា៖ (i) ពួរចរលុ្បពត័ម៌ានមិនពិតចចញពីបចចចរវទិ្ា Facebook 
ចៅចពល្តដ្ល្ ”ពត័ម៌ានមនិពិតអាចបងកឱ្យមានចក្ោេះថាន រដ់្ល់្រាងកាយ” ដូ្ចជា 
“ការអេះអាងមនិពិតអំពីជំងឺ រូវដី្-១៩ និងវា៉ា រាំ់ងតដ្ល្អងគការសុែភាព្នមុែចរាន 
លុ្បចចាល្” (ii) ពួរចរកាតប់នថយការតចរចាយខលឹមស្គរ តដ្ល្វាយតនមៃថាមនិពិតចោយ 
នដ្រូក្តួតពិនិតយការពិតរបស់ពួរចរ និង (iii) ពួរចរអនុវតតការជូនដំ្ណឹងែំហ ះការបចង្ហា េះ 
តដ្ល្ានក្តួតពិនិតយការពិតច ើយចផ្ាើការជូនដំ្ណឹងចៅមនុសសតដ្ល្បចង្ហា េះវា។276 

វធីិាស្តសតចនេះក្តូវានបញ្ញា រច់ដ្ើមបអីនុវតតចៅរនុងក្បចទ្សរមពុជាចោយនាយរចោល្ 
នចយាយាធារណៈរបស់ Facebook ក្បចាតំំបនអ់ាសីុអាចរនយ ៍ តដ្ល្ាននិយយថា 
មតិចយបល់្ និងការបចង្ហា េះអំពីជំងឺ រូវដី្-១៩ ក្តូវានលុ្បចចញពីកមមវធីិែំហ ះពត័ម៌ាន 
តដ្ល្អាចនាឱំ្យមានចក្ោេះថាន រដ់្ល់្រាងកាយ ប៉ាុតនតានរតស់មាគ ល់្ថា ោតម់និមានសថិតិ 
ជារោ់រច់ដ្ើមបតីចររតំល្រសក្មាបរ់មពុជាហទ។277 

ទងំអស់ចនេះបង្ហា ញពីរងវេះតមាៃ ភាពក្របក់្ោនហ់ៅតផ្នររបស់ Facebook ទរទ់្ងនឹង 
វាិល្ភាពតដ្ល្ែៃួនរំពុងផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានអំពីតក្មូវការតដ្ល្ែៃួនានទ្ទួ្ល្ពី 
រោឋ ភាិល្រមពុជារនុងការរតិតបតិែៃឹមារចៅចល្ើកមមវធីិរបស់ែៃួន និងរចបៀបច ៃ្ើយតប។ 
ការបដិ្ចសធចនេះក្បឈមមុែនឹងទំ្នួល្ែុសក្តូវសិទ្ធិមនុសសរបស់ែៃួនរនុងការផ្តល់្នូវ 
“ទិ្នននយ័ល្មអតិអំពីក្បចភទ្ននសំចណើ តដ្ល្ទ្ទួ្ល្ាន [ពីរដ្ឋ] និងសរមមភាពតដ្ល្ាន 
ចធវើច ើង” ជាមយួនឹង “ឧទ រណ៍ជារោ់រ ់[ក្តូវានផ្តល់្ជូន] ឱ្យានញឹរញាបត់ាមតដ្ល្ 
អាចចធវើចៅាន” ។278  

  

 
276 មជឈមណឌ លតមាល ភាព Facebook  ‘វធីិាស្តសតរបស់ចយើងចំចពាេះព័តម៌ានមនិពិត’ នលៃទី្៧ តែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ មានចៅ៖ 
https://transparency.fb.com/features/approach-to-misinformation/  
277 ស្គរពត័ម៌ាន្ ភនចំពញ ប៉ាុសតិ៍ ‘ Facebook បញ្ញា រក់ារលុ្បការបចង្ហា េះរួរឱ្យសងស័យហរឿង Covid-19’  នលៃទី្១៨ តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មានចៅ៖ https://phnompenhpost.com/national/facebook-confirms-deleting-dubious-covid-19-postings   
278  ឯកស្គរ UN A/HRC/38/35  កថាខណឌ ទី៥២  
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ដូ្ចតដ្ល្ានចរៀបរាបខ់ាងចល្ើ អាជាា ធររមពុជាានរមួបញ្ាូ ល្ររណីពិតនន “ពត័ម៌ានមនិពិត” 
និងការក្ពួយារមភក្សបចាបត់ដ្ល្ក្តូវានបង្ហា ញអំពីជំងឺរូវដី្-១៩ ច ើយានរំណត ់
ល្រេណៈទងំពីរថាជា “ពត័ម៌ានមនិពិត” តដ្ល្រួរតតក្តូវានរតិតបតិ។ វាទំ្នងជាថា 
វធីិាស្តសតចនេះក្តូវានពក្ងីរក្សចដ្ៀងោន ចៅនឹងការទមទររបស់រោឋ ភាិល្ចំចពាេះ 
Facebook រនុងការរតិតបតិែៃឹមារនន រូវដី្-១៩។ ចនេះអាចបណាត ល្ឱ្យមាន ការបចញ្ចញ 
មតិតដ្ល្ក្តូវានការពារ ពារព់ន័ធនឹងការរេិះរន ់ និងការក្ពួយារមភអំពី ការច ៃ្ើយតបរបស់ 
រោឋ ភាិល្ននជំងឺ រូវដី្-១៩ សូមបតីតរនុងររណីតដ្ល្មនិមានផ្ល្ប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្រាងកាយ រ ៏
ចោយរក៏្តូវានរតិតបតិហៅចល្ើ Facebook ចោយមនិក្តឹមក្តូវផ្ងបែរ។ ចទេះយ៉ា ងណា 
រច៏ោយ វាចៅតតមានបញ្ញា ក្បឈមរនុងការចផ្ទៀងតទ តច់រឿងចនេះឱ្យានចពញចល្ញរនុង 
ររណីតដ្ល្ោម នពត័ម៌ានជាាធារណៈ។ 

 ICJ មានការក្ពួយារមភថា Facebook មនិានអនុវតតការត្តួតពិនិ្តយឲ្យបាន្ មតែ់ត ់
ចដ្ើមបចីជៀសវាងការរចំោភចល្ើសិទ្ធិចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិហទ ចោយក្ោនត់តរតិតបតិ
ចល្ើែៃឹមារតាមបញ្ញា ចោយអាជាា ធរតុោការឯររាជយ និងមនិលំ្ចអៀង។279 ដូ្ចតដ្ល្ 
ានរតស់មាគ ល់្ពីមុន ក្បកាស អនតរក្រសួង អនុញ្ញា តឱ្យរោឋ ភាិល្ហជៀសវាង តុោការ និង
រតិតបតិចោយតទ ល់្នូវែៃឹមារតដ្ល្មនិចពញចិតត។ ក្បសិនចបើ ក្បកាស អនតរក្រសួងរឺជា 
មូល្ោឋ នចាបត់ដ្ល្រោឋ ភាិល្រមពុជារំពុងទមទរឱ្យមានការរតិតបតិចល្ើែៃឹមារចៅចល្ើ 
Facebook ហនាះ Facebook រមួគំនិ្តអនុញ្ញា តឱ្យមានការត្តួតពិនិ្តយហៅចល្ើ អីុនធឺណិត 
របស់រោឋ ភាិល្រមពុជា ចោយអនុវតតតាមការទមទរទងំចនេះ ក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព។ 

ជាចុងចក្កាយ រួរបញ្ញា រផ់្ងតដ្រថា Facebook ធាៃ បា់នចាតត់ាងំក្រុម ុ៊ន ធុរកិែចសត្មាែ់
ការទទួលខុសត្តូវខ្ងសងាម តដ្ល្ជាអងគការមនិររក្ារចំ់ចណញសរល្ ចដ្ើមបចីធវើការវាយ 
តនមៃផ្ល្ប៉ាេះពាល់្សិទ្ធិមនុសសននក្បតិបតតិការរបស់ Facebook ចៅរមពុជារនុងតែធនូ ឆ្ន  ំ
២០១៩។280 
 

 
279 IBID ., កថាខណឌ ទី៦៦ 
280 ចសចរតីសចងេបក្បតិបតតិននការវាយតនមៃអាចររានចៅទី្ចនេះ៖ BSR  ការវាយតនមៃផ្ល្ប៉ាេះពាល់្សិទ្ធិមនុសស៖ ច វសប៊ុរចៅរមពុជា 
តែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  មានចៅ៖ https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/05/BSR-Facebook-Cambodia-
HRIA_Executive-Summary2.pdf  
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ចយងតាមការវាយតនមៃមាន “ភស័តុតាងតិចតួចននការលុ្បខលឹមស្គរហែញពី Facebook 
តដ្ល្មនិរួរលុ្បចចញ”។281 ចោយមនិរិតថាចតើ ការវាយតនមៃចនេះក្តឹមក្តូវឬអតច់នាេះចទ្ 
វាហារបី់ដូ្ចជាការសននិោឋ នចនេះមនិពិតចទ្ចៅចពល្ក្បឈមមុែនឹង ការរាតតាតននជំងឺ 
រូវដី្-១៩។   

 
281 ច វសប៊ុរ  ការហ ល្ើយតែរែស់ហ វសែ៊ុក ៖ ការវាយតនមលសិទឋិមនុ្សសហៅកមពុជា  នថ្ងទី១២ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០  ទំពរ័ទី ៣ 
មានចៅ៖ https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/FB-Response-Cambodia-HRIA.pdf   
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VIII. អនុាសន ៍

រមពុជាររាចាបទ់ំងចាស់ និងលមីតដ្ល្មនិអនុចោមតាមចាប ់ និងសតងោ់រសិទ្ធិមនុសស 
អនតរជាតិ និងជាពិចសសកាតពវរិចចផ្ៃូវចាបអ់នតរជាតិរបស់ក្បចទ្សចក្កាម ICCPR ។ 
រោឋ ភាិល្រមពុជាររំ៏ពុងសមៃឹងចមើល្ការអនុមត័ចាប់លម ី ក្បសិនចបើអនុវតតនឹងបំពាន
កាតពវរិចចសិទ្ធិមនុសសរបស់ក្បចទ្សរមពុជា ច ើយនឹងបនតរតិតបតិលំ ពល្រដ្ឋតាមត្ែពន្ឋ័ 
អីុនធឺណិត។ ចាបទ់ងំចនេះមនិអនុចោមតាមសិទ្ធិមនុសសែំហ ះហសែកតីហលើឯកស្គរែាែ ់
ច ើយចៅរនុងរចបៀបតដ្ល្ែាែទ់ងំហន្ះទំ្នងជាក្តូវអនុវតតផ្ងតដ្រ  ចាបទ់ងំចនេះ (i) មនិ 
ចាស់ោស់ និងទូ្លំ្ទូ្ោយចៅរនុងល្រេែណឌ របស់វា (ii) អនុញ្ញា តឱ្យមានការរតិតបតិ 
សក្មាបច់ោល្បំណងតដ្ល្មនិអាចអនុញ្ញា តាន ឬ ក្បសិនចបើចោល្បំណងក្តូវាន 
អនុញ្ញា តអាចក្តូវានអនុវតតរនុងល្រេណៈតដ្ល្មនិចាាំចចំ់ចពាេះចោល្បំណងចនាេះ (iii) 
រំណតទ់្ណឌ រមមមនិសមាមាក្ត និងមនិចាាំចស់ក្មាបក់ារមនិ្អនុ្ហោមតាម និង (iv) ែវេះ 
ការក្តួតពិនិតយឯររាជយ រមួទងំខ្ងក្បពន័ធតុោការ។ 

រំ ុសធៃនធ់ៃរចៅរនុងចាបទ់ំងចនេះានអនុញ្ញា តឱ្យពួរចរអនុវតតកានត់តខាៃ ងំច ើងចដ្ើមប ី
រារាងំការអនុវតតចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និង ចសរភីាពជាមូល្ោឋ នចផ្សងចទ្ៀតរបស់ 
ក្បជាជនតាមត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត ។ រិចចែិតែំក្បឹងតក្បងទងំចនេះានហកើន្ហ ើងកានត់តខាៃ ងំ 
រនុងការច ៃ្ើយតបចៅនឹងជំងឺរាតតាតរូវដី្-១៩ ។ ការក្ពួយារមភអំពីឯររាជយភាព និង ភាព 
មនិលំ្ចអៀងននក្បពន័ធតុោការរមពុជា ានបង្ហា ញឱ្យច ើញរនុងទ្ក្មងន់នការកាតច់ទស និង 
ការផ្តនាទ ចទស មនិសមច តុផ្ល្ និងមនិចាាំចក់្បឆ្ងំនឹងបុរគល្តដ្ល្ក្ោនត់តអនុវតតសិទ្ធិ 
ចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិតាមត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត។  

តួនាទី្របស់ Facebook រនុងការអនុញ្ញា តឲ្យមានការត្តួតពិនិ្តយចល្ើត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត  
រត៏ត្មូវឱ្យមានការក្តួតពិនិតយបតនថមចទ្ៀតផ្ងតដ្រ ។ អវតដមានននពត័៌មានជាាធារណៈ 
អំពីវាិល្ភាពតដ្ល្ Facebook ានទ្ទួ្ល្ការទមទរឱ្យដ្រចចញពីរោឋ ភាិល្ និង 
វធីិតដ្ល្ Facebook ានច ៃ្ើយតប បង្ហា ញថា មានការែវេះតមាៃ ភាពរនុងវធីិាស្តសត របស់ 
Facebook ចំចពាេះការរតិតបតិែៃឹមារ។  
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ចោយតផ្អរចល្ើការក្ពួយារមភ និងបញ្ញា ក្បឈមទងំចនេះ ICJ ផ្តល់្អនុាសនដូ៍្ច 
ខាងចក្កាម៖ 

ជូនែំហ ះ សភារមពុជា៖ 

• លុ្បចចាល្ ឬតរតក្ប នូវបទ្បបញ្ាតតិផ្ៃូវចាបត់ដ្ល្ោកហ់ទសឧត្កិែឋ ឬរតិតបតិសិទ្ធ ិ
ចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ ពត័៌មាន សមារម ការចូល្រមួតផ្នរនចយាយ 
និងសិទ្ធិចផ្សងចទ្ៀតទងំកនុងត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត និ្ងចក្ៅត្ែពន្ឋអីុ័ន្ធឺណិតរមួទងំ 
ែាែភ់ាពអាសនន ចាបក់ារពារជំងឺរូវដី្-១៩ មាក្តា ៤២៥  ៤៣៧(សទួន្)  ៤៥៣ 
៤៩៤ និង ៤៩៥  ននក្រមក្ព មទ្ណឌ  និងចាបស់តីពីទូ្ររមនារមន៍282 

 
• ចាេះបង ់ ឬ ចធវើវចិាធនរមមចាប់ពត្ងាងតដ្ល្តារត់តងច ើងហែើមបោីកហ់ទស 
             ឧត្កិែឋឬរតិតបតិ ួសហ តុែំហ ះសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ ពត័ម៌ាន  
            សមារម ការចូល្រមួតផ្នរនចយាយ និងសិទ្ធិចផ្សងចទ្ៀតទងំកនុងត្ែពន្ឋ័  
             អីុនធឺណិត ន្ិង ចក្ៅត្ែពន្ឋអីុ័ន្ធឺណិតរមួទងំចសចរតីក្ពាងចាបស់តីពីសណាត ប់  
            ធាន បា់ធារណៈ  និងចសចរតីក្ពាងចាបស់តីពីែទហលមើសែហែចកវទិា   
 

• អនុមត័ចាបប់តនថមទរទ់្ងនឹងបទ្បបញ្ាតតិននការបចញ្ចញមតិ និងពត័៌មានតាម 
              អុីនធឺណិត  បចងកើតដំ្ចណើ រការចូល្រមួចដ្ើមប ី ទ្ទួ្ល្ានមតិចយបល់្ពី 
               ាធារណជន  រមួទងំសងគមសីុវលិ្ អនរសិរា  ចមធាវ ីអនរជំនាញបចចចរវទិ្ា  
              និងទី្ក្បឹរាចោល្នចយាយឯររាជយ ឬអនរជំនាញបចចចរចទ្សចផ្សងចទ្ៀត។283  
 
ជូនែំហ ះាថ បន័នី្តិក្បតិបតតិនន្រោឋ ភាិល្រមពុជា រមួទងំក្រសួងពត័ម៌ានផ្ងតដ្រ៖  

• លុ្បចចាល្ ឬចធវើវចិាធនរមមនូវបទ្បញ្ញា /បទ្បបញ្ាតតិបែលរតិតបតិ ួសហ តុ  
             ែំហ ះសិទ្ធិចសរភីាពរនុងការបចញ្ចញមតិ ពត័ម៌ាន សមារម ការចូល្រមួតផ្នរ   
           នចយាយ និងសិទ្ធិចផ្សងចទ្ៀតទងំកនុងត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត ន្ិងចក្ៅត្ែពន្ឋ ័ 

 
282 ឯកស្គរ UN  A/HRC/38/35  កថាខណឌ ទី៦៥ 
283 IBID . កថាខណឌ ទី៦៩ 
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           អីុន្ធឺណិតរមួទងំអនុក្រឹតយNIGនិងក្បកាសអនតរក្រសួងផ្ងតដ្រសតីអំពីចរ ទ្ំពរ័   
             

 
• ែចឈែក់ាររតិតបតិ ឬការទ្បា់ក តែ់ៃឹមារចល្ើអីុនធឺណិត លុ្េះក្តាតតការសចក្មច  

              ចិតតបិទ្ក្តូវានចធវើច ើងបនាទ បពី់ការវភិារចពញចល្ញតដ្ល្អនុវតតសតងោ់រ 
              អនតរជាតិនននី្តានូ្កុលភាព ចោល្បំណងក្សបចាប ់ ភាពចាាំច់                
              សមាមាក្ត និងការមនិចរ ើសចអើង ច ើយក្តូវានអនុញ្ញា ត ចោយអនុចោមតាម  
              ែទបញ្ញា អំោែតុោការឯររាជយ និង មនិលំ្ចអៀង ត្សែតាមដំ្ចណើ រការត្តួត  
             ពិនិ្តយក្តឹមក្តូវ មតែ់ត់ជាមយួនឹងការធានាចាស់ោស់ននសិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរណ៍284  
 

• បដិ្ចសធមនិទ្ទួ្ល្យរ និង អនុវតតវធិានការតដ្ល្ោរស់មាព ធ ួសហ តុ  
            មិនក្តឹមក្តូវ ឬ ជំរុញឱ្យក្រុម ុ៊នបចចចរវទិ្ាដ្រខលឹមស្គរអន៊្ឡាញចចញចោយ  
              អនរចក្បើក្ាស់កមមវធីិ តដ្ល្ចសមើនឹងការអនុវតតសិទ្ធិរបស់អនរចក្បើក្ាស់ក្សបចាប ់
             ចំចពាេះចសរភីាពននការបចញ្ចញមតិ និង ពត័ម៌ានរមួទងំតាមរយៈ ក្បកាស  
              អនតរក្រសួងផ្ងតដ្រ285 
 

• បញ្ឈបក់ារសមលុតែំេយ័ ឬការចធវើទុ្រេបុរចមនញចល្ើបុរគល្ទងំអស់ហោយត្ាន្ប់ត  
              អនុវតតសិទ្ធិរបស់ពួរចររនុងការបចញ្ចញមតិចោយចសរ ីពត័ម៌ាន និង ការជួបក្បជំុ  
             ចោយសនតិវធីិតាមត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត តាមរយៈ ការរចំោភបំពានចាប ់ និង  
            បទ្បបញ្ាតតិរដ្ឋាល្ ដូ្ចជាចាបប់ង្ហក រជំងឺរូវដី្-១៩ និងមាក្តា ៤២៥ ៤៣៧  
            (សទួន្) ៤៥៣ ៤៩៤ និ្ង ៤៩៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ   
 

• ក្សបតាមចោល្ការណ៍ននតមាៃ ភាព ផ្សពវផ្ាយជាាធារណៈនូវរាយការណ៍ 
             ល្មអតិអំពីរាល់្សំចណើ តដ្ល្ទរទ់្ងនឹងែៃឹមារពីអាជាា ធររដ្ឋតដ្ល្ានចចញឲ្យ                

 
284IBID   កថាខណឌ ទី ៦៦  
285Ibid  
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              បុរគល្ ក្រុម ុ៊នបចចចរវទិ្ា អនតរការអីុីនធឺណិត និងអនរផ្តល់្ចសវាអីុនធឺណិត  
               និងការចធវើែែចុែន្បន្នភាព ឬ ពត័ម៌ានបតនថមចល្ើសំចណើ ពារព់ន័ធ 286 ហ ើយ  

• ធានា និង សក្មបសក្មួល្ឱ្យមានសមភាពរនុងការទ្ទួ្ល្ានសំណងឱ្យាន 
ក្របក់្ោន ់ មានក្បសិទ្ធភាព និង ឆ្បរ់ ័ស សក្មាបបុ់រគល្ទងំអស់ តដ្ល្ 
សិទ្ធិរបស់ពួរចរក្តូវានែ ះ ល់ហោយការសមលុតែំេយ័ ឬ ចធវើទុ្រេបុរចមនញ 
ែំហ ះការអនុវតតសិទ្ធិមនុសសហៅកនុងត្ែពន្ឋអីុ័នធឺណិត។ 

 
ជូនចំចពាេះតួអងគរនុងវស័ិយយុតតិធម ៌៖ 
 

• ទ្មាៃ រច់ចាល្ការចចាទ្ក្បកានទ់ងំអស់ ចចញដី្កាមនិចចាទ្ក្បកាន់ និង ែចឈែ់  
          ការចចាទ្ក្បកានប់តនថមចទ្ៀត ជាពិចសសចៅចពល្ចាបច់ផ្តើមននបណតឹ ងចនេះក្បឆ្ងំ  
           នឹងបុរគល្ណាមាន ក ់រមួទងំអនរតដ្ល្មានច ម្ េះរនុងរាយការណ៍ចនេះក្បឈមមុែ  
           នឹងការកាតច់ទសពីបទ្រចំោភចាបត់ដ្ល្មនិអនុ្ហោមតាមសិទ្ធិមនុសសឬ  
            ក្តូវានអនុវតតរនុងល្រេណៈមនិអនុចោមតាមសិទ្ធិមនុសស។ 
            ចនេះរាប់បញ្ចូ ល្ទងំចាបក់ារពារជំងឺរូវដី្-១៩ និងមាក្តា៤២៥ ៤៣៧(សទួន្)             
             ៤៥៣ ៤៩៤ និង ៤៩៥ ននក្រមក្ព មទ្ណឌ ។ ទរទ់្ងនឹងររណី      
           ែុគាលបែលត្តូវបាន្ហចាទត្ែកាន្ែំ់ហ ះែទហលមើសហរៀែរាែខ់្ងហលើ ត្តូវបញ្ឈប ់
             ការផ្តនាទ ចទសពួរចរ ហ ើយទរទ់្ងនឹងបុរគល្ចៅរនុងការ ុំែៃួនបចណាត េះអាសនន  
            បញ្ឈបក់ារចសុើបអចងកតចល្ើររណីរបស់ពួរចរ ។ ចោេះតល្ងជនទងំអស់តដ្ល្  
            ក្តូវាន ុំែៃួនរនុងការ ុំែៃួនមុនការកាតច់ទសជាបនាទ ន ់ ឬជាបព់នធនាោរចោយ 
             ារការកាតច់ទសរនុងររណីតបបចនេះ។ 

 
ជូនចំចពាេះ ក្រមុ ុ៊នបចចចរវទិ្ារនុងវស័ិយទំ្នារទំ់្នង ៖  
 

• បញ្ញា រជ់ាាធារណៈនូវការចបតជាា ចិតតរនុងការចោរព និងការពារសិទ្ធិមនុសស  
              ច ើយទរទ់្ងនឹងការអនុវតតសតងោ់រសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិក្សបតាមសនធិសញ្ញា           
              សិទ្ធិមនុសស និងយុតតិាស្តសតរបស់ពួរចរ និងការពណ៌នាននចោល្ការណ៍  
              តណនារំបស់អងគការស ក្បជាជាតិសតីពីធុររិចច និង សិទ្ធិមនុសស ហ ើយនិង  

 
286IBID ., កថាខណឌ ទី ៦៩ 
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             ចោល្ការណ៍តណនាសិំទឋិមនុសសជារោ់ររ់នុងឧសា រមមដ្នទ្ចទ្ៀតតដ្ល្  
              ក្តូវានបចងកើតច ើងចោយសងគមសីុវលិ្ ដូ្ចជាគំនិ្តផ្តួែហផ្តើមែោត ញសកល287 
 

• អនុមត័ និងអនុវតតយនតការការពារក្បរបចោយក្បសិទ្ធភាព ចដ្ើមបកី្តួតពិនិតយនិង  
              ធានាថាផ្លិ្តផ្ល្ និងចសវារមមរបស់ពួរចរអនុចោមតាមចាប់ និងសតងោ់រ 
              សិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ រមួទងំក្បចយរននរិចចសនាតដ្ល្ហាមឃ្តក់ារបដូរតាម  
              បំណង ការរំណតច់ោល្ចៅ ចសវារមម ឬការចក្បើក្ាស់យនតការចផ្សងចទ្ៀត  
              តដ្ល្ចធវើឱ្យប៉ាេះពាល់្ដ្ល់្សិទ្ធិមនុសស ចោយរមួបញ្ចូ ល្ នូវការរចនាល្រេណៈ  
              ពិចសសហែើមបកំីណតទ់្បា់ក ត ់ ឬ កាតប់នថយការចក្បើក្ាស់ែុស និងដំ្ចណើ រ  
              ការសវនរមមសិទ្ធិមនុសស និង288 
 
• ហបាះពុមភនិងផ្សពវផ្ាយរាយការណ៍ល្មអតិអំពីតមាៃ ភាពចល្ើរាល់្សំចណើ ទរទ់្ង  

             នឹងែៃឹមារតដ្ល្ចចញចោយអាជាា ធររមពុជារមួទងំរាយការណ៍ល្មអតិ  
             សតីពីសំចណើ លុ្បែៃឹមារ និងវធិានការរបស់ក្រុម ុ៊នរនុងការច ៃ្ើយតប។289  

 
287 ឯកស្គរ UN A/HRC/38/35  កថាខណឌ ទី៧០  
288 អនររាយការណ៍ពិចសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិ  

នលៃទី្២៨  តែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ឯកស្គរ UN. A/HRC/41/35 កថាខណឌ ទី ៦៦ ដ្ល់្ ៦៩  
289អនររាយការណ៍ពិចសសរបស់អងគការស ក្បជាជាតិសតី ពីការចល្ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិចសរភីាពននគំនិ្ត និងការបចញ្ចញមតិ   
 នថ្ងទី១១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកស្គរ UN A/HRC/32/38  កថាខណឌ ទី ៨៧  ដ្ល់្ ៩០  
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