
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
អងគការេងគមេ វីិលេមូអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញា ធរបសងកើនការប្បយ ទ្ធប្បឆងំសៅនឹង 

និទ្ណឌ ភាពសៅក្មព ជ្ញ  
ភ្នពំេញ ថ្ងៃទ០ី១ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន២ំ០១៨ 

ពៅក្នុង ទិវាអន្តរជាតបិញ្ចប់ន្ទិណ្ឌភាេព ើឧក្ក្ដិ្ឋក្ម្មក្បឆងំអនក្សារេ័ត៌មាន្ ព ើងែ្ុជំាអងគការសងគម្
ស ីវិ  ន្ិងសហគម្ន្ ៍ ខដ្ មាន្រា នាម្ខាងពក្កាម្ សមូ្សខម្ែងន្ូវការក្េួ បារម្ភយ នងខា្នំងច្ំព ោះន្ិទណ្ឌភាេ
ខដ្ បន្តរកី្រា ដា ខដ្ ព្វើឱនយអនក្ក្បក្េតឹតបទព មើសពៅព ើអនក្សារេ័ត៌មាន្ ន្ិងអនក្ការ រសិទធិម្ន្ សនសពៅក្នងុ
ក្បពទសក្ម្ពុជា េ សំូវក្តូវបាន្ ក្ម្ក្ផ្តនាទនពោស ន្ិងសមូ្ទទូច្ឱនយអាជាញន្រចាត់វិធាន្ការជាបនាទនន្់ពដ្ើម្នបីធានាឲនយ
មាន្ការពស ើបអពងេតក្បក្បពដា ក្បសិទធភាេ ឯក្រាជនយភាេ ន្ិងតមា្នភាេពៅព ើក្គប់ក្រណ្ីបទព មើសោំងអស់។  

ចាបត់ំងេឆី្នំ១៩៩៤ ម្ក្ យ នងតិច្ណាស់មាន្អនក្សារេ័ត៌មាន្ច្ំន្ួន្ ១៣នាក្់ ក្តូវបាន្សមា្នប់ពៅ
ក្ម្ពុជាខដ្ មាន្ដ្ូច្ជា ្ ូចា ម្ងគ , ន្ួន្ ច្័ន្ទ, ច្័ន្ទ ដារា, ្ន្់ ប  ន្ ,ី ច្ិក្ត ដ្ងួ ដារា នវ ទធ, ពេក្ជ ឯម្, ដ្ ក្ ស 
ខាន្,់ អ ូ សាពរឿន្ ជួ ពជដាឋនរិទធ, ឃឹម្ សំបូរ, ហងនស ពសរីឧតតម្, សួន្ ចាន្់ ន្ងិ តំង ក្ទី។ ក្រណ្ីោំងអស់ពន្ោះ ជន្
រងពក្រោះក្តូវបាន្សមា្នប់ពដា សារខតការងាររបស់េួក្ពគ។ ព ើសេីពន្ោះពៅពទៀត ការសា្នប់របសជ់ន្រងពក្រោះ
ច្ំន្នួ្ ១២នាក្់គឺពក្ើតព ើងក្នុងែណ្ៈេកួ្ពគព្វើសក្ម្មភាេរា ការណ្េ៍័ត៌មាន្ ខដ្ បងេជាហាន្ិភ្័ ពដា 
ផ្ទន ់ដ្ ់ប គគ មាន្អំណាច្ពៅក្ម្ពុជា។ ក្នុងច្ំពណាម្ពនាោះ មាន្អនក្សារេ័ត៌មាន្ ៥នាក្់ខដ្ ព្វើការឱនយកាខសត
ខដ្ រិោះគន្ប់ក្នសកាន្អ់ណំាច្ ច្ំខណ្ក្ឯ ៧នាក្់ ពផ្នសងពទៀតព្វើការពស ើបអពងេត ន្ិងរា ការណ្៍អំពេើេ ក្រ ួ 
 ក្េ់័ន្ធន្ឹងប គគ ជាន្់ែពសក់្នងុជួររដាឋនភ្ិបា ន្ិងសាថនប័ន្ពយធា។  

ក្នុងច្ំពណាម្ក្រណ្ីោងំ១៣ មាន្ ១១ក្រណ្ ី ខដ្ េ ំមាន្ជន្ណាមា្នក្ក់្តូវបាន្កាតព់ោសេីបទ
ឃាតក្ម្មព ើអនក្សារេ័ត៌មាន្ោំងអស់ពនាោះពទ1 ពហើ ក្រណ្ីច្នំ្ួន្៧ ក្នុងច្ំពណាម្១៣ ក្រណ្ ី ខដ្ រមនន្ជន្
សងនស័ ណាម្ួ ក្តូវចាប់ែលួន្ន្ិងពៅម្ក្សួរច្ពម្លើ ។2 ឧោហរណ្ ៍ ្ ូ ចា ម្ងគ  ន្ិេន្ធនា ក្ថ្ន្កាខសត
អន្តរាគម្ន្៍ខដ្ ក្តូវបាន្ពឃើញដ្ួ សា្នប់ពដា ខបក្ លាដ្៏ក្នា  ពៅព ើដ្ងផ្លូវពៅខែម្ិង នា ឆ្ន១ំ៩៩៤ 
បនាទនប់េបីាន្ពច្ញផ្នា អតថបទម្ួ ច្នំ្ួន្ពចាទក្បកាន្់រដាឋនភ្បិា ន្ិងម្ន្រន្តពីយធាេីអំពេើេ ក្រ ួ  ប  ខន្តអនក្
សមា្នប់ពលាក្ម្ិន្ក្តូវបាន្ក្ណំ្តអ់តតសញ្ញនណ្ពនាោះពទ។ ផ្ទុ ម្ក្វិញ ពលាក្ក្តូវបាន្ពគព ើក្ថាសា្នប់ពដា សារ
ពក្រោះថា្នក្ច់្រាច្រណ្។៍ ក្សពដ្ៀងរ្នពនាោះ ងវីពបើពលាក្ ដ្ ក្ ស ខាន្ ់ ក្តូវបាន្ោហាន្េីរនាក្់បាញ់សមា្នប់ពៅខែក្
ក្េដា ឆ្នំ១៩៩៧ បនាទនប់េបីាន្ផ្ែិត ក្រូបភាេក្ក្ ម្ោហាន្ោំងពនាោះខដ្ ក្េំ ងខត ួច្ ក្របស់របរពៅក្នុងផ្នារ
ម្ួ  ក្េ៏ មំាន្ន្រណាមា្នក្ក់្តវូបាន្ចាបែ់លនួ្ឬពចាទក្បកាន្់ពនាោះពទ។ ឧោហរណ្ក៍្រណ្មី្ួ ពទៀតគកឺ្រណ្ីរបស់
ពលាក្ ឃមឹ្ សបំូរ អនក្សារេ័ត៌មាន្ថ្ន្កាខសតម្ន្សកិារខែមរ ជាកាខសតពច្ញផ្នា ក្បចាំថ្ងៃរំក្ទគណ្បក្នស
ជំោស់ខដ្ ក្តូវបាន្ប រសេីរនាក្់ជិោះម្ ូតូបាញស់មា្នប់ពៅខែក្ក្េដា ឆ្ន២ំ០០៨។ អស់រ ៈពេ  ១០ឆ្នពំក្កា 
ម្ក្ ការអំ វនាវឲនយបពងេើតគណ្ៈក្មាមន្ិការឯក្រាជនយ ពដ្ើម្នបពីស ើបអពងេតព ើក្រណ្ីឃាតក្ម្មរបស់ពលាក្ក្តូវបាន្
ក្េពងើ ក្ពន្តើ  ពហើ អនក្ខដ្  ក្់េន័្ធន្ឹងឃាតក្ម្មពន្ោះក្េ៏ ំក្តូវបាន្ ក្ម្ក្ផ្តនាទនពោសពនាោះពទ។     

                                                      
1 ្ូ ចា ម្ងគ , នួ្ន្ ច័្ន្ទ, ច័្ន្ទ ដារា, ្ន់្ ប  ន្ ី, ចិ្ក្ត ដួ្ង ដារា នវ ទធ, ពេក្ជ ឯម្, ដ្ ក្ ស ខាន់្, អ ូ សាពរឿន្, ជួ ពជដាឋនរិទធ, ឃឹម្ សំបូរ, ហងនស 
ពសរីឧតតម្ 
2 ្ូ ចា ម្ងគ , ្ន់្ ប  ន្ ី, ចិ្ក្ត ដួ្ង ដារា នវ ទធ, ពេក្ជ ឯម្, ដ្ ក្ ស ខាន់្, ជួ ពជដាឋនរិទធ, ឃឹម្ សំបូរ 
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ក្នុងក្រណ្ីច្ំន្ួន្េីរ ខដ្ មាន្ការពបើក្សវនាការ ប  ខន្តក្៏ពៅមាន្ក្ែីក្េួ បារម្ភជាពក្ច្ើន្ផ្ងខដ្រ។ ពលាក្ 
សួន្ ចាន្ ់ខដ្ បាន្រា ការណ្៍េបីទព មើសពន្សាទែ សច្នាប់ ក្តូវបាន្អនក្ពន្សាទម្ួ ក្ក្ ម្វា សមា្នប ់ក្នុងខែ
ម្ក្រា ឆ្ន២ំ០១៤។ ក្នុងក្រណ្ីពន្ោះ មាន្ជន្ព មើសខតមា្នក្់ប  ពណា្នោះក្តូវបាន្ចាបែ់លនួ្ ន្ិងកាតព់ោស រីឯជន្
សងនស័ ក្បំានាក្់ពផ្នសងពទៀត ក្តូវបាន្កាតព់ោសក្បំាំងម្ ែ ន្ិងផ្តនាទនពោសឱនយជាប់េន្ធនាររច្ំន្ួន្ ១៣ ឆ្ន។ំ ប  ខន្ត 
េួក្ពគម្និ្ខដ្ ក្តូវចាប់ែលនួ្ព ើ ។ រីឯក្រណ្មី្ួ ពទៀតគកឺ្រណ្ីពលាក្ តំង ក្ទ ី ខដ្ ក្តូវបាន្ពគរក្ពឃើញថា
សា្នប់ពដា មាន្ក្រប់កាំពភ្លើងពៅច្ំថាងនសកា េីខែត លា ឆ្ន២ំ០១៤ ពេ ពនាោះ ជន្ព មើសេីរនាក្ក់្នុងច្ំពណាម្បី
នាក្ ់ ខដ្ បាន្សារភាេថាបាន្ក្បក្េឹតតអំពេើឃាតក្ម្មពន្ោះក្តវូបាន្ពដាោះខ ងឱនយពៅពក្ៅឃ ំ បនាទនបេ់ីជន្ទីបី
សារភាេថាែលនួ្ជាអនក្ក្បក្េតឹតទពងវើពន្ោះខតមា្នក្ឯ់ង។  

ឧក្ក្ិដ្ឋក្ម្មក្បឆំងអនក្សារេ័តម៌ាន្នាមំ្ក្ជាម្ួ ន្ូវការគំរាម្ក្ំខហងេិតក្បាក្ដ្។ អនក្សារេ័ត៌មាន្អន្ 
វតតន្ូវភារក្ិច្ចដ្៏សំខាន្់ពៅក្នុងសងគម្ខដ្ េកួ្ពគព្វើការ េួក្ពគគឺជាខភ្នក្ ក្តពច្ៀក្ ន្ិងជាសំព ងរបស់េ រដ្ឋ។ 
អនក្សារេត័៌មាន្ទទួ ែ សក្តវូក្នុងការរា ការណ្៍ពហត ការណ្៍ខដ្ បាន្ពក្ើតព ើង សរពសរបទវិភាគ ន្ិងអតថ
បទអតថន្ ិបនា  ពដ្ើម្នបីរំក្ទឱនយមាន្ការបពញ្ចញម្តិ ន្ងិជខជក្េិភាក្នាយ នងរសរ់ពវីក្។ អនក្សារេ័ត៌មាន្ឯក្រាជនយ 
ពដ្ើរតួយ នងសខំាន្់ក្នងុការោម្ោរឲនយអនក្មាន្អណំាច្មាន្ទនំ្ួ ែ សក្តូវ ន្ិងរួម្ច្ំខណ្ក្យ នងសខំាន្់ពៅក្នងុ
សងគម្ខដ្ មាន្  តតិ្ម្៌។ ពៅពេ ខដ្ អនក្សារេ័តម៌ាន្គឺជាម្ ែសញ្ញនថ្ន្អំពេើហិងនា ពដា សារខតអវីខដ្ ពគ
បាន្សរពសរ ឬបាន្រា ការណ្ ៍ពនាោះពសរីភាេបពញ្ចញម្តកិ្តូវបាន្រារំាង ពហើ ជំន្សួពដា ការរឹតតនបិតពសរីភាេ
ែលួន្ឯងន្ិងការភ្ ័ខា្នច្ សាធារណ្ជន្ន្ឹងេ ំមាន្េ័ត៌មាន្ ពហើ អនក្មាន្អណំាច្ន្ងឹម្និ្ក្តូវបាន្ដាក្់ឱនយទទួ 
ែ សក្តូវច្ំព ោះទពងវើរបសែ់លួន្ពនាោះពទ។ ពៅពេ រដ្ឋែក្ខាន្ក្នងុការពស ើបអពងេត ន្ិងដាក្់ទណ្ឌក្ម្មច្ំព ោះអំពេើ
ហិងនាព ើអនក្សារេ័តម៌ាន្ ពន្ោះជាសារបងាហនញថាឧក្ក្ិដ្ឋក្ម្មក្បឆំងអនក្សារេត័៌មាន្គឺក្តូវបាន្អន្ ញ្ញនតិ។  

ក្នុងរ ៈពេ  ២ឆ្ន ំច្ ងពក្កា  ែណ្ៈខដ្ េ មំាន្អនក្សារេ័ត៌មាន្ណាមា្នក្់ក្តូវបាន្សមា្នប់ េួក្ពគពៅ
ខតជាម្ ែសញ្ញនថ្ន្ការយ ីខផ្នក្ច្នាប ់រួម្ោំងការពចាទក្បកាន្់ព ើបទព មើសម្ួ ច្នំ្ួន្ ែណ្ៈខដ្ ភា្នក្់ងារសារ
េ័ត៌មាន្សំខាន្់ៗម្ួ ច្នំ្ួន្ក្តវូបាន្បងខចំ្តិតបិទោវនរ។   

ន្ិទណ្ឌភាេពៅក្ម្ពុជាម្ិន្ខម្ន្មាន្ខតក្តឹម្ខតការវា ក្បហារពៅព ើអនក្សារេ័ត៌មាន្ពនាោះពទ។ ការែវោះ
ខាតន្ូវការពស ើបអពងេតហមតច់្ត់ តមា្នភាេ ឯក្រាជនយ ន្ងិម្ិន្ ពម្អៀងពៅក្នងុការសា្នបរ់បស់សក្ម្មជន្បរិសាថនន្
ពលាក្ ឈ ត វ ទធ ីសក្ម្មជន្សហជីេពលាក្ ជា វជិាជន ន្ិងពលាក្ រស់ ស វណា្នពរ៉េត ន្ិងអនក្វភិាគន្ពយបា ពលាក្ 
ខក្ម្   ី បងាហនញេីការដ្ក្់ជាបន់្ូវវបនប្ម្៌ន្ទិណ្ឌភាេខដ្ ក្ំេ ងខតពក្ើតមាន្ពៅក្ម្ពជុា។ ក្រណ្ីខដ្ បាន្
ពរៀបរាប់ខាងព ើ ក្រន្់ខតជាឧោហរណ្៍ម្ួ ច្ំន្ួន្ថ្ន្ការរំពលាភ្បំ ន្ជាពក្ច្ើន្ពផ្នសងពទៀតខដ្ បាន្ក្បក្េតឹតពៅ
ព ើអនក្សារេ័ត៌មាន្ អនក្ការ រសិទធិម្ន្ សនស អនក្ន្ពយបា ជំោស ់ សហជីេ សក្ម្មជន្ ន្ិងប គគ ជាពក្ច្ើន្
ពទៀត ខដ្ ម្ិន្បាន្ពដាោះក្សា ពដា សាថនបន័្មាន្កាតេវក្ចិ្ចការ រសិទធិរបស់េ រដ្ឋពៅក្ម្ពុជា។  

ព ើងែ្ុំសមូ្ពថាកន ពោសច្ំព ោះន្ិទណ្ឌភាេខដ្ ព្វើឱនយប ោះ  ់ដ្ េ់ រដ្ឋ ន្ងិសងគម្ក្ម្ពុជា ន្ិង
ោម្ោរ  តតិ្ ម្៌ដ្ ់េ រដ្ឋខដ្ សទិធិរបសេ់ួក្ពគម្ិន្ក្តូវបាន្ពអើពេើ។ ព ើងសមូ្អំ វនាវដ្ ់អាជាញន្ រឱនយផ្តនាទន
ពោសជន្ព មើសថ្ន្ឧក្ក្ិដ្ឋក្ម្មក្បក្េឹតតម្ក្ព ើអនក្សារេត័៌មាន្ ន្ិងអនក្ការ រសទិធិម្ន្ សនស ពដា ការពស ើបអពងេត 
ន្ិងកាតព់ោសពដា មាន្អតថន្័  ឯក្រាជនយ ន្ងិតមា្នភាេក្សបពៅន្ឹងបទដាឋនន្សិទធិម្ន្ សនសអន្តរជាតិ រមួ្ោំង 
ក្តិកាសញ្ញនអន្តរជាតិសែីេសីទិធិេ រដ្ឋ ន្ិងសិទធិន្ពយបា  ខផ្ន្ការសក្ម្មភាេថ្ន្អងគការសហក្បជាជាតិ សែីេី
ស វតថិភាេរបស់អនក្សារេត័៌មាន្ ន្ងិបញ្ហនថ្ន្ន្ិទណ្ឌភាេ ន្ិងពរ ការណ្ស៍ក្មាបក់ារការ រ ន្ិងព ើក្ក្ម្ពស់

https://news.un.org/en/story/2017/11/569842-injustice-against-journalists-costly-society-says-unesco-chief-international
https://www.cchrcambodia.org/our_work/campaigns/impunity-2017/Img/profile/15-Chut-Wutty-en.png
https://www.cchrcambodia.org/our_work/campaigns/impunity-2017/Img/profile/11-Chea-Vichea-en.png
https://www.cchrcambodia.org/our_work/campaigns/impunity-2017/Img/profile/12-Ros-Sovannareth-en.png
https://www.cchrcambodia.org/our_work/campaigns/impunity-2017/Img/profile/22-Kem-Ley-en.png
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SafetyOfJournalists/Pages/SafetyOfJournalists.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SafetyOfJournalists/Pages/SafetyOfJournalists.aspx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=E/CN.4/2005/102/Add.1&Lang=E


សិទធិម្ន្ សនសតម្រ ៈសក្ម្មភាេក្ប  ទធក្បឆំងន្ិទណ្ឌភាេខដ្ ក្តូវបាន្ព្វើបច្ចុបនបន្នភាេច្ ងពក្កា  របស់ក្ក្ ម្
ក្បឹក្នាសិទធសិងគម្ ន្ិងពសដ្ឋក្ិច្ច របសអ់ងគការសហក្បជាជាតិ ន្ិងពដ្ើម្នបីសាដនរព ើងវញិន្ូវស ច្រិតភាេថ្ន្ក្បេ័ន្ធ
  តតិ្ម្ក៌្ម្ពុជា។  

 
ពសច្ក្ែីខងលងការណ្រ៍ួម្ពន្ោះច្ូ រួម្ពដា ៖ 
 
1. អងគការព ើក្ខ ងពោសអន្តរជាតិ (AI) 

2. អងគការមាក្ត ១៩  

3. សមាជិក្សភាអាសា នន្ពដ្ើម្នបសីិទធិម្ន្ សនស (APHR) 

4. បណាដនញ ទធិក្បជា្ិបពត នយអាស ី (ADN) 

5. ពវទិកាអាស ីពដ្ើម្នបីសិទធមិ្ន្ សនស ន្ិងការអភ្ិវឌនឍន្ ៍(Forum Asia)  
6. សហគម្ន្៍បឹងឈូក្ 
7. សហគម្ន្៍បឹងក្ក្ ់
8. សហគម្ន្៍បឹងក្តខបក្ 
9. អនាគត  វជន្ក្ម្ពុជាអាសា នន្ 
10. ម្ជនឈម្ណ្ឌ សិទធិម្ន្ សនសក្ម្ពជុា 
11. ម្ជនឈម្ណ្ឌ ក្ម្ពុជាពដ្ើម្នបីក្បេន័្ធផ្នសេវផ្នា ឯក្រាជនយ 
12. សមាគម្អាដ្ហ ក្ ការ រសទិធិម្ន្ សនស ន្ងិអភ្ិវឌនឍន្៍ពៅក្ម្ពជុា 
13. សមាគម្ក្គូបពក្ងៀន្ក្ម្ពុជាឯក្រាជនយ 
14. សម្ព័ន្ធខែមរជំពរឿន្ ន្ិងការ រសិទធិម្ន្ សនស  ីកាដ្ ូ 
15. ម្ជនឈម្ណ្ឌ សម្ព័ន្ធភាេការងារ ន្ិង សិទធមិ្ន្ សនស 
16. សហគម្ន្៍ពក្ជា ច្ងាវន 
17. សម្ព័ន្ធេភិ្េពលាក្ពដ្ើម្នបីការច្ ូរួម្របស់ក្បជាេ រដ្ឋ (CIVICUS)  

18. អនក្ការ រសទិធិេ រដ្ឋ  
19. សម្ព័ន្ធពដ្ើម្នបីស ច្រតិភាេ ន្ិង គណ្ពន្ នយភាេសងគម្ 
20. សម្ព័ន្ធសហគម្ន្៍ក្សិក្រក្ម្ពជុា 
21. គណ្ៈក្មាមន្កិារ ពដ្ើម្នបីការពបាោះពឆ្នត ពដា ពសរ ីន្ិង  តតិ្ម្៌ពៅក្ម្ពុជា 
22. អងគការសម្្ម្ក៌្ម្ពុជា 
23. អងគការព ន្ឌ័រ ន្ងិអភ្ិវឌនឍន្៍ពៅក្ម្ពុជា 
24. អងគការឃា្នពំម្ើ សិទធមិ្ន្ សនស 
25. សមាគម្ឥន្រន្ទពទវី 
26. សហេ័ន្ធអន្តរជាតិពដ្ើម្នបសីទិធិម្ន្ សនស (FIDH) ក្នុងក្ក្បែណ័្ឌអពងេតពដ្ើម្នបកី្ិច្ចការ រដ្ ់អនក្ការ រ

សិទធិម្ន្ សនស  
27. IFEX 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=E/CN.4/2005/102/Add.1&Lang=E


28. សហគម្ន្៍ជន្ជាតិពដ្ើម្ភាគតិច្គួ  ភ្ូម្ិក្បពម្រ ពែតតក្េោះវិហារ 
29. សហគម្ន្៍ដ្ី្ល ីភ្មូ្ិម្ួ  ពែតតក្េោះសហីន្  
30. សហគម្ន្៍  ង ពែតតក្ំេងឆ់្នំង 
31. អងគការការ រសិទធិជន្ជាតិភាគតិច្ 
32. សហគម្ន្៍ព ែ ៩២ 
33. សហគម្ន្៍ភ្នំបាត 
34. អងគការេន្លក្ខែមរ 
35. សហគម្ន្៍ផ្លូវរងពភ្លើង ទួ សខងេ A  
36. សមាគម្ធាងពធ្ានត 
37. សី ការ 
38. សហគម្ន្៍ SOS ក្េលាន្ ន្តពហាោះអន្តរជាត ិ
39. សម្ពន្ធសារេ័ត៌មាន្អាស អីាពគន ៍ (SEAPA) 

40. អងគការសាតនរក្ម្ពុជា 

41. សហគម្ន្៍ន្រសតឃីា្នងំសាំង 
42. ក្ក្ ម្ការងារពដ្ើម្នបីពដាោះក្សា ទំនាស ់
43. អងគការេិភ្េពលាក្ក្បឆំងន្ឹងោរ ណ្ក្ម្ម (OMCT) ក្នុងក្ក្បែណ័្ឌអពងេតពដ្ើម្នបីក្ចិ្ចការ រដ្ ់អនក្

ការ រសិទធិម្ន្ សនស  


