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លខិិតចំហ 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧតតម េលកជំទវៃនបណត រដឋរបជធិបេតយយធំៗទងំ១៣  

ៃថងទី២១ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២០ 
   

  េយងីខញុ ំជអងគករសងគមសុីវលិអនតរជតិ និងសមគមអនកបញជ ទិញសរុបចំនួន ៣៣ ែដលមនរយនមខង

េរកម សូមេសនីដល់តំណងរដឋ ភិបលៃនរបេទសអូរសត លី កណដ ហវ ងំឡង់ បរងំ អលលឺម៉ង់ ឥណឌ  ជប៉ុន ណូ

េវេហសឡង់ ស៊ុយែអត ហូឡង់ សធរណរដឋកូេរ ៉ចរកភពអង់េគលស និងសហរដឋអេមរកិ ចូលរមួជមួយសហភពអរឺ ៉ុប

កនុងករអំពវនវឱយមនករេគរពសិទធមិនុសសេនរបេទសកមពុជ។ េនៃថងទី១២ ែខសីហ ឆន ២ំ០២០ សហភពអរឺ ៉ុប

នឹងពយួរែផនកខលះៃន «ករអនុេរគះពនធេលីមុខទំនិញទងំអស់េលីកែលងែតសពវ វុធ» ដល់របេទសកមពុជ ែដលជករ

េឆលីយតបេទនឹង «កររេំលភបំពនធងនធ់ងរ និងមនលកខណៈជរបព័នធ» េទកតិកសញញ  និងអនុសញញ អនតរជតិ

ចំនួនបួនសំខន់ៗសតីពសីិទធិមនុសស និងសិទធិករងររមួមន៖ កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធពិលរដឋ និងសិទធិនេយ

បយ (ឆន ១ំ៩៦៦), អនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតេិលខ ៨៧ សតីពីេសរភីពខងសមគម និងកិចចករពរសិទធិ

កនុងករចងរកង (ឆន ១ំ៩៤៨), អនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខ ៩៨ សតីពីករអនុវតតេគលករណ៍សិទធិកនុង

ករចងរកង និងចរចកិចចរពមេរពៀងរមួ (ឆន ១ំ៩៤៩), និងកតិកសញញ អនតរជតិសតីពសីិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបប

ធម ៌(ឆន ១ំ៩៦៦)។ 

  រដឋ ភិបលៃនរបេទសកមពុជបនតបរងក បេលីសងគមសុីវលិ របព័នធផសពវផសយឯករជយ គណបកសជំទស់ និង

អនកករពរសិទធិមនុសសេដីមបបីំបិទសំេឡងរះិគនេ់នកនុងរបេទស។ កនុងរយៈេពល ៣ ឆន  ំកនលងមកេនះ រដឋ ភិបលកមពុ

ជបនអនុម័តចបប់ ែដលមនលកខណៈគបសងកតជ់បនតបនទ ប ់ ែដលរតឹតបតិពុំរតឹមរតូវដល់សិទធិមនុសសរបស់របជ

ពលរដឋែខមរ។ កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ អជញ ធរៃនរបេទសកមពុជបនឃុខំលួនរបជពលរដឋខលួនជតិ ៩០ នកត់មអំេពី

ចិតត េដយបំពនេលីមូលដឋ នៃនករបេញចញមត ិឬទសសនៈនេយបយេដយសនតិវធិី កដូ៏ចជករចូលរមួកនុងជីវភព

នេយបយរបស់ពួកគត់1។ េទះបីជសមជិកគណបកសជំទស់ចំនួន ៧៤ រូប ែដលរតូវបនឃុខំលួនពីបទេចទ

របកន់ែដលគម នមូលដឋ នចបស់លស់ទងំេនះរតូវបនេដះែលងវញិេនែខធនូ ឆន ២ំ០១៩
2យ៉ងណកត ីកក៏រេចទ

របកន់េលពីួកគតពុ់ំទន់ទមល ក់េចលេនេឡយី េហយីពួកគតរ់បឈមនឹងករចបខ់លួនជថមេីទៀត។ សវនកររពហម

ទណឌ េលេីលក កឹម សុខ ែដលជេមដឹកនគំណបកសជំទស់ែដលរតូវជប់េចទពីកបត់ជតេិដយពុំមនមូលដឋ ន

របរពឹតតេទេដយមនភពមិនរបរកតីជេរចីន ចប់តងំពីែខមករេដីមឆន េំនះ។ េលក កឹម សុខ េនែតរតូវបន

ហមឃត់មិនឱយចូលរមួកនុងជីវភពនេយបយ និងរបឈមនឹងករជប់ពនធនគររយៈេពល ៣០ ឆន  ំរបសិនជរតូវ

                                                
1 អងគករឃល េំមីលសិទធមិនុសស, «អនកេទសនេយបយកមពុជ» ៃថងទ២ី៤ ែខមករ ឆន ២ំ០២០ https://www.hrw.org/video-

photos/interactive/	2020/01/24/political-prisoners-cambodia 
2 ហុ៊ល រសមី, «សកមមជន និងសមជិកៃនគណបកសជំទស់យ៉ងតិច៧៤នក់រតូវបនេដះែលងបនទ ប់ពីមនបទបញជ ពេីលក ហុ៊ន ែសន» វ ី
អូេអ ែខមរ ៃថងទ៨ី វចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ https://www.voacambodia.com/a/at-least-74-opposition-activists-and-members-

released-after-hun-sen-directive/5170258.html		
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បនផតនទ េទសពីបទកបត់ជតិែមនេនះ។ េលកនយករដឋមរនតីរបេទសកមពុជបនេលីកេឡងីកនលងេទថ សវនករ

េនះអចអូសបនល យរហូតដល់ឆន ២ំ០២១។3  

 េនែខេមស រដឋ ភិបលកមពុជបនយកេហតុផលៃនវបិតតជិំងឺរតតបតកូវដី-១៩ េដីមបអីនុម័តចបប់សតីពីករ

រគប់រគងរបេទសជតិសថិតកនុងភពអសននែដលមនលកខណៈរតឹតបតិធងនធ់ងរ និងផតល់អំណចដទូ៏លំទូលយដល់

អជញ ធរកមពុជ កនុងកររតឹតបតិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ករជួបរបជុំេដយសនតិវធិ ីនិងករចងរកងសមគម ែដល

សិទធទិងំេនះរតូវបនរតឹតបតិយ៉ងខល ងំរចួេទេហយីកនុងរយៈេពល ៣៥ ឆន  ំ ៃនកររគប់រគងអំណចរបសប់កសកន់

អំណច4។ បចចុបបននេនះ មនអនកេទសនេយបយចំនួន ៣០ រូប កំពុងសថិតកនុងករឃុខំលួនេនពនធនគរេដយសរ

ែតករបរងក បដខ៏ល ងំកល ជបនតបនទ បរ់បស់រដឋ ភិបលកមពុជេទេលេីសរភីពខងករបេញចញមតិកនុងេពលៃនករ

របយុទធរបឆងំនឹងកររកីរលដលៃនជំងកូឺវដី-១៩5។  

របេទសកមពុជបនេបតជញ កនុងករករពរ និងករេលីកកមពសស់ិទធិមនុសសជមូលដឋ ន ែដលផតលក់រករពរ

េដយេសមីភពគន តមផលូវចបប់ េហយីនិងករេរៀបចកំរេបះេឆន តពិតរបកដតមកលកំណត ់ េនេពលែដល

របេទសេនះបនផតលស់ចច ប័នេលីកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធពិលរដឋ និងសិទធនិេយបយ។ រដឋ ភិបលកមពុជក៏

ជរដឋភគីមួយៃនអនុសញញ សនូលននរបស់អងគករពលកមមអនតរជតិផងែដរ ែដលករពរសិទធិរបស់កមមករនិេយជិត

និងសហជីព។ ករេគរពសិទធមិនុសស និងនីតិរដឋមនសរៈសំខនជ់ខល ងំដល់ករធនដល់បរយិកសធុរកិចចែដល

មនសថិរភព និងរកីលូតលសក់នុងរយៈេពលយូរអែងវង។ 

  របេទសកមពុជបនឯកភពថ ករទទួលបនករអនុេរគះពនធេលីមុខទំនិញទងំអស់េលីកែលងែតសពវ វុធ

របស់សហភពអឺរ ៉ុប គឺមនភជ ប់នូវលកខខណឌ តរមូវេលីកររបតិបតតិខជ បខ់ជួនតមេគលករណ៍ននមនែចងេនកនុង

អនុសញញ  និងកតិកសញញ សនូលសតីពសីិទធកិរងរ និងសិទធិមនុសសចំនួន១៥។ េសចកតីសេរមចរបស់គណៈកមមករ

អរឺ ៉ុបេនៃថងទ១ី២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ អំពីករដកភពអនុេរគះពនធែផនកខលះៃនមុខទំនិញទងំអស់េលីកែលងែតសពវ

វុធដល់របេទសកមពុជ បនេធវេីឡងីបនទ បព់ីដំេណីរ «ករចូលរមួកនុងករែកលមអសថ នភព» រយៈេពល ១ ឆន  ំ រវង

សហភពអរឺ ៉ុប និងរបេទសកមពុជ ែដលកនុងអំឡុងេពលេនះសហភពអរឺ ៉ុបបនផតល់ឱកសរគប់យ៉ងដល់រដឋ ភិប

លកមពុជកនុងករសហករ និងបេងកីតវឌឍនៈភពសំខន់ៗកនុងករេធវឱីយរបេសីរេឡងីដល់កិចចករពរសិទធមិនុសស និង

សិទធកិរងរ។ គណៈកមមករអឺរ ៉ុបបនេធវេីសចកតីសននិដឋ នថ របេទសកមពុជពុបំនចត់វធិនករចបំច់កនុងកររកស

ករអនុេរគះពនធេលីមុខទំនិញទងំអស់េលីកែលងែតសពវ វុធឱយសថិតេនេពញេលញេនះេទ។ 

  េយងីខញុឯំកភពជមួយេសចកតីសននិដឋ នេនះ។ ករណីឧទហរណ៍មួយ េនៃថងទី២២ ែខមករ ឆន ២ំ០២០ 

រកុមហុ៊ន និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលចំនួន ២៣ កនុងេនះរមួមនទងំរកុមហុ៊នបញជ ទិញសេមលៀកបំពកជ់អនតរ

                                                
3 សូមអន៖ «េលកនយករដឋមរនតីេលីកេឡងីថ ករណីេលក កឹម សុខ អចអូសបនល យដល់ឆន េំរកយ» ែខមរថម៍ ៃថងទ១ី៨ ែខឧសភ ឆន ំ

២០២០ https://www.khmertimeskh.com/723984/sokhas-case- could-be-delayed-until-next-year-prime-minister/  
4 វចិរណៈកថព័ត៌មនរបស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ «អនកជំនញអងគករសហរបជជតថិចបប់សតីពីករ

រគប់រគងរបេទសកនុងរគអសននប៉ះពល់ធងន់ដល់សិទធមិនុសស» ៃថងទី១៧ ែខេមស ឆន ២ំ០២០។ 
5 អងគករឃល េំមីលសិទធមិនុសស, «បញជ ីអនកចប់ខលួន និងអនកជប់ឃុេំដយសរែតបទេលមីសពក់ព័នធនឹងជំងឺកូវដី ១៩» ៃថងទ២ី៣ ែខមីន ឆន ំ

២០២០ https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2020/01/24/political-prisoners-cambodia 
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ជតធិំៗផងែដរ បនេលីកេឡងីនូវកតីបរមភអំពីសថ នភពៃនសិទធកិរងរ និងបនេសនីឱយរដឋ ភិបលកមពុជេធវីវេិសធន

កមម ឬនិរករណ៍ចបប់ែដលមនភពចរមូងចរមសចំនួនពីរ េពលគ ឺចបប់សតីពីសហជីព និងចបប់សតីពីសមគម និង

អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល (ចបប់អងគករសមគម) និងេសនឱីយទមល កេ់ចលរល់ករេចទរបកន់បទេលមីសរពហម

ទណឌ ននេលីថន ក់ដឹកនសំហជីព6។ ករេធវីវេិសធនកមមតិចតួចេលីចបប់សតីពសីហជីពែដលមនលកខណៈរតឹតបតិ

របស់រដឋ ភិបលកមពុជេនះ ពុេំឆលីយតបឱយបនេពញេលញេទនឹងកមមវតថុៃនសំេណីរបស់រកុមអនកបញជ ទិញែដល

ចបំច់កនុងករេដះរសយបញហ សិទធិករងរេនះេឡយី។ េលីសពីេនះេទៀត រដឋ ភិបលកមពុជពុំបនបងហ ញឆនទៈកនុង

ករចត់វធិនករជក់លក ់ និងរបកបេដយអតថន័យេដីមបែីកលមអសថ នភពសិទធិមនុសសេឡយី ែតផទុយេទវញិ

របេទសកមពុជបនបនតអនុម័តចបប់ែដលមនលកខណៈគបសងកត់មួយចំនួនែថមេទៀត រពមទងំបនចបខ់លួនអនក

តវ៉េដយសនតិវធិីមួយចំនួនេទៀតផងេនកនុងអំឡុងេពលែដលសហភពអរឺ ៉ុបកំពុងតមដន និងវយតៃមលយ៉ងយក

ចិតតទុកដក់។ 

េហតុដូេចន ះេហយី េយងីខញុសូំមេសនីរដឋ ភិបលៃនរបេទសអូរសត លី កណដ ហវ ងំឡង់ បរងំ អលលឺម៉ង់ 

ឥណឌ  ជប៉ុន ណូេវេហសឡង់ ស៊ុយែអត ហូឡង់ សធរណរដឋកូេរ ៉ចរកភពអង់េគលស និងសហរដឋអេមរកិ បំេពញតួ

នទជីលកខណៈពហុភគី និងេទវភគី េដីមបចូីលរមួជមួយសហភពអឺរ ៉ុបកនុងករអំពវនវឱយរដឋ ភិបលកមពុជចត់

វធិនករជក់លកយ៉់ងឆប់រហ័សកនុងករេដះរសយបញហ សិទធិមនុសស ដូចខងេរកម៖  

១. េដះែលងអនកេទសនេយបយទងំអស់ជបនទ ន ់និងេដយគម នលកខខណឌ  កនុងេនះរមួមនទងំសកមមជន 

អនកករពរសិទធិមនុសស អនកសរព័ត៌មន និងសមជិកៃនគណបកសជំទស់។ 

២. បញឈប់ករយយ ីករចបខ់លួនេដយបំពន និងករវយដេំលីរងកយេលថីន កដ់ឹកនសំហជីព សកមមជនដី

ធលី អនកករពរសិទធមិនុសស សមជិកៃនគណបកសជំទស់ និងអនកសរព័ត៌មន។ 

៣. ទមល កេ់ចលករេចទរបកន់ពីបទកបត់ជតែិដលគម នមូលដឋ នចបស់លស់េលីេលក កឹម សុខ េមដឹកនំ

គណបកសជំទស់។  

៤. េសុីបអេងកតេដយឯករជយ ឥតលេមអៀង ជបនទ ន ់និងហមត់ចតក់នុងករណីវយរបហរនន កនុងេនះរមួទងំ

ឃតកមមេលីអនករះិគនរ់ដឋ ភិបល និងនខំលួនជនរបរពឹតតទងំេនះមកទទួលខុសរតូវចំេពះមុខចបប់។ 

ឧទហរណ៍ រដឋ ភិបលកមពុជគបបបីេងកីតគណៈកមម ធិករឯករជយមួយេដីមបេីសុីបអេងកតេដយរបសិទធភព

កនុងករណីសមល បេ់រករបព័នធចបប់េលីេលកបណឌិ ត ែកម ឡ ី អនកវភិគនេយបយ និងអនកករពរសិទធិ

មនុសស ែដលរតូវបនឃតករបញ់សមល បក់នុងែខកកកដ ឆន ២ំ០១៦។ 

៥. និរករណ៍ចបប់សតីពីកររគប់រគងរបេទសជតិសថិតកនុងភពអសនន។  

                                                
6 លិខិតផតួចេផតីមេដយសមគមពលកមមយុតតិធម ៌េផញីជូនេលកនយករដឋមរនត ីហុ៊ន ែសន េនៃថងទី២២ ែខមករ ឆន ២ំ០២០  និងមនគរំទពី
សមគមសេមលៀកបំពក់ និងែសបកេជីងអេមរកិ រកុមេរៀបចំកិចចរពមេរពៀងេលីវសិ័យករេដរ និងសេមលៀកបំពក់របកបេដយនិរនតរភព និងរកុម

ហុ៊នបញជ ទិញទំនិញពីកមពុជចំនួន១៥ https://www.fairlabor.org/sites/default/files/2020-01-

22_letter_to_pm_hun_sen.pdf  
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៦. េធវវីេិសធនកមមេលីវេិសធនកមមចបប់េលីចបប់សតីពីគណបកសនេយបយែដលបនេធវីវេិសធនកមមចំនួនបី

េលីកចុងេរកយេនះ ែដលអនុញញ តឱយេធវីកររមល យគណបកសនេយបយ និងហមរបមថន កដ់ឹកនពំីករេធវី

ករសកមមភពនេយបយេដយពុំរតឹមរតូវ។ 

៧. េធវវីេិសធនកមមសុីជេរមេលីចបប់សតីពីសហជីព េដយពិេរគះេយបលជ់មួយកមមករនិេយជិត អនកតស៊ូមតិ

កនុងវសិ័យករងរ និងៃដគូពក់ព័នធេដីមបឱីយបនរសបយ៉ងេពញេលញតមអនុសញញ េលខ៨៧ ៃនអងគករ

ពលកមមអនតរជតិ (េសរភីពកនុងករចងរកងសមគម) និងអនុសញញ េលខ៩៨ (សិទធកិនុងករចងរកង និង

ករចរចអនុសញញ រមួ) ែដលរបេទសកមពុជបនផតលស់ចច ប័នេហយី។ 

៨. េធវវីេិសធនកមមឱយបនេពញេលញេលចីបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល (ចបប់អងគករ

សមគម) ែដលរេំលភេលីកតពវកិចចរបស់របេទសកមពុជេរកមចបប់សិទធមិនុសសអនតរជតិ។  

៩. បញឈប់រល់ករេរជៀងែរជក និងកររតួតពិនិតយតមដនេដយបំពនរបស់រដឋ ភិបលេលីបណត ញផសពវ

ផសយទងំេនេលី និងេរករបព័នធអុីនធឺណិត និងបញឈប់ករេរបីរបស់ចបប់ែដលមនលកខណៈគបសងកត់

េដីមបបីំបិទសំេឡង និងរគប់រគងបណត ញផសពវផសយឯករជយ។ 

១០.កសងេឡងីវញិនូវដំេណីរករករងររបស់រកុមរបឹកសអជញ កណត លេដីមបអីនុញញ តឱយសថ ប័នេនះអច

ទទួលេដះរសយវវិទករងរទងំអស់ រមួទងំវវិទជុំវញិករបញឈបេ់មដឹកនសំហជីព និងធនថពុំមន

កររតឹតបតិដល់កមមករនិេយជិតទងំអស់កនុងករែសវងរកដំេណះរសយពីរកុមរបឹកសអជញ កណត ល េទះបី

ជសថ នភពសហជីពយ៉ងេម៉ចកតី។ 

១១.ធនឱយមនដំេណះរសយបនទ ន់ យុតតិធម ៌និងតមល ភពកនុងករណីជេមល ះដីធលទីងំអស់ តមរយៈករផតល់

សំណងេដយរតឹមរតូវដល់ជនរងេរគះកនុងករណីទរនទ នយកដីធលី និងបេងកីតរបព័នធផតលប់័ណណកមមសិទធិដីធលី

របកបេដយរបសិទធភព និងរតឹមរតូវ រសបេពលែដលរតូវបញឈប់រល់ករយយេីលីសកមមជនដីធល ីនិងសហ

គមនរ៍ងផលប៉ះពលន់ន។ 

១២.សហករជមួយករយិល័យៃនឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស និងនីតវិធិី

ពិេសសទងំឡយកនុងរកបខណឌ អងគករសហរបជជតិ េដីមបអីនុញញ តឱយសថ ប័នទងំេនះបំេពញអណតតិ

ករងររបស់ខលួនេដយពុំមនករេរជៀតែរជក។ 

 រដឋ ភិបលលកមពុជគបបចីត់វធិនករឱយបនេពញេលញកនុងន័យែកែរបសថ នភពសិទធិមនុសស ែដលកំពុង

ធល ក់ចុះយ៉ងខល ងំ េដីមបរីកសឱយបននូវករអនុេរគះពនធែផនកពណិជជកមម ឬបញឈប់ករពយួរជំនួយកនុងលកខណៈេទវភគី

ជមួយនឹងមច ស់ជំនួយនន។ 

 េយងីខញុ ំសូមេសនីឱយរដឋ ភិបលរបេទសរបកន់លទធិរបជធិបេតយយទងំ១៣ខងេលីេមតត អំពវនវដល់រដឋ ភិ

បលកមពុជឱយេគរពតមកតពវកិចចរបស់ខលួនេរកមចបប់សិទធមិនុសសអនតរជតិ និងេដីមបគីរំទដល់កិចចរបឹងែរបង

របស់សហភពអឺរ ៉ុបកនុងករនមំកនូវករេគរពសិទធមិនុសស នីតិរដឋ និងលទធិរបជធិបេតយយជូនរបជពលរដឋែខមរទងំ

អស់។ 
 

 សូមឯកឧតតម និងេលកជំទវទទួលនូវករេគរពយ៉ងខពង់ខពស់អំពីេយងីខញុ ំ។ 
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អងគករសងគមសុីវលិអនតរជតិ និងសមគមអនកបញជ ទិញអនតរជតិែដលគរំទលិខិតចំហេនះ រមួមន៖  

1. Arab Network for Food Sovereignty – Regional 
2. Article 19 
3. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) 
4. Asian Democracy Network (ADN) 
5. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
6. Asian Network for Free Elections (ANFREL) 
7. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 
8. Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) 
9. Civil Rights Defenders 
10. CIVICUS 
11. Clean Clothes Campaign (CCC) 
12. EarthRights International 
13. Ethical Trading Initiative (ETI) 
14. Fair Labor Association (FLA) 
15. FIAN Germany 
16. Forest Peoples’ Programme 
17. Front Line Defenders  
18. Global Witness 
19. Human Rights Now (HRN) 
20. Human Rights Watch (HRW) 
21. International Commission of Jurists (ICJ) 
22. International Federation for Human Rights (FIDH) 
23. International Freedom of Expression Exchange (IFEX) 
24. International Service for Human Rights (ISHR) 
25. Pakistan Kissan Mazdoor Tehreek 
26. People’s Coalition on Food Sovereignty (PCFS) - Europe  
27. People’s Coalition on Food Sovereignty (PCFS) – Global 
28. Pesticide Action Network Asia Pacific – Regional 
29. Roots for Equity, Pakistan 
30. Struggle to Economize Future Environment (SEFE), Cameroon 
31. The B Team  
32. World Organisation Against Torture (OMCT) 
33. Zambia Social Forum 


