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យ ងីែ្ញ ាំ ក្រុមអងគការសងគមសញវីលិជាតិ នងិអនតរជាត ិ ដូចមានរា នាមខាងយក្កាម សូមអាំពាវនាវឲ្យ
ក្រឹទធសភារមពញជារនារការរិនិតយយសចរតកី្ពាងចាប់ចាំនួនបទីារ់ទិននឹង “រាំខែទក្មង់” ក្បរ័នធតញលាការ ខដល
រដឋសភាបានអនញម័ត យ  ីក្បសិនយបីចាប់ទាាំងយនេះក្តូវបានអនញម័តយោ ក្រឹទធសភាយទៀតយនាេះ អាចនឹងយ្វីឲ្យ
ប េះពាល់្ៃន់្ៃរដល់នីតរិដឋយៅក្រេះរាជាណាចក្ររមពញជា (“រមពញជា”)។ 
 យ ងីែ្ញ ាំសូមអាំពាវនាវជាងមឲី្យមានការរិយក្រេះយោបល់ជាសាធារែៈ និងទូលាំទូលា  យដីមបខីរ
សក្មួលចាប់ទាាំងយនេះឲ្យក្សបនឹងបទោឋ នអនតរជាត។ិ 
 រាជរោឋ ភិបាលរមពញជា (“រោឋ ភិបាល”) នឹងរក្ងឹងអាំណាចក្រប់ក្រងរបស់ែលួនកាន់ខតខាល ាំងយ ងីយល ី
យៅក្រម និងក្រេះរាជអាជ្ាយៅរនញងក្បយទស ក្បសិនយបីយសចរតកី្ពាងចាប់ ខដលមានទក្មង់ដូចយរលចញងយក្កា 
យនេះក្តូវបានអនញម័តឲ្យកាល  យៅជាចាប់ ខដលយនេះជាការរាំរាមរាំខ ង្ៃន់្ៃរមួ ដល់នីតរិដឋយៅរមពញជា។ 
 កាលរីថ្ងៃទី២២ នងិទី២៣ ខែឧសភា រដឋសភាបានអនញម័តជាបនតបនាា ប់ដ៏ឆ្ប់រ ័សយលយីសចរតី
ក្ពាងចាប់សតរីកីារយរៀបចាំអងគការតញលាការ យសចរតកី្ពាងចាប់សតីរលីរខនតរិៈថ្នយៅក្រម នងិក្រេះរាជអាជ្ា និង
យសចរតកី្ពាងចាប់សតីរកីារយរៀបចាំ និងការក្បក្រឹតតយៅថ្នឧតតមក្រុមក្បឹរាថ្នអងគយៅក្រម។ ចាប់ទាាំងយនេះនឹង
ក្តូវបញ្ជូ នបនតយទៀតយៅក្រឹទធសភាយដីមបរីិនិតយ យ  ីបនាា ប់មរយទៀតក្តូវរិនិតយយោ ក្រុមក្បឹរារដឋ្ មមនញញ្ញ
របស់រមពញជា។ 
 បចចញបបននយនេះ រដឋសភាមានខតតាំណាងរាស្តសតមររីរែបរសក្បជាជនរមពញជា ែែៈខដលរែបរស
ក្បឆ្ាំង ររឺែបរសសយស្ត គ្ េះជាតិ យ្វរី កិាចូលកាន់អាសនៈរបស់ែលួនយៅសភាចាប់តាំងរីខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
២០១៣ យោ យចាទក្បកាន់ជញាំវញិការបនលាំសនលរឹយឆ្ន ត ខដលជាលទធផលអាចឲ្យរែបរសក្បជាជនរមពញជា 
មានលទធភារអនញម័តចាប់ទាាំងយនាេះ យោ រញាំមានការជាំទាស់។ 
 ចាប់ទារ់ទងយៅនឹង ‘រាំខែទក្មង់’ ក្បរ័នធតញលាការ ខដលបានយសនីយ ងីទាាំងយនេះ រ ាំរឹងថានឹងរក្ងឹង
ដល់នីតរិដឋ តមរ ៈការរក្ងងឹនូវឯររាជយភាររបស់តញលាការយៅរមពញជា ខដល ល់យ ញីរដីាំបូងថា ជាខផនរ
ថ្នខផនការសរមមភារថាន រ់ជាតិ យដីមបយី្វីឲ្យចាប់ជាតមិានលរខែៈក្សបតមកាតរវរចិចសនធិសញ្ញញ អនតរជាតិ
របស់ែលួន។ 
 ផាញ យៅវញិ ចាប់ខដលក្តូវបានអនញម័តទាាំងយនេះផតល់អាំណាចកាន់ខតទូលាំទូលា ដល់ឧតតមក្រុម
ក្បឹរាថ្នអងគយៅក្រម និងរដឋមស្តនតីក្រសួង ញតតិ្ ម៌ យលយីៅក្រម និងក្រេះរាជអាជ្ា យ តញដូយចនេះនឹងយ្វឲី្យប េះពាល
ដល់ឯររាជយភារ និងយ្វឲី្យរោឋ ភិបាលអាចក្រប់ក្រងតមផលូវចាប់យលយីៅក្រម និងក្រេះរាជអាជ្ា។ 
 ការអនញម័តយសចរតីក្ពាងចាប់ទាាំងយនេះយ្វយី ងី បនាា ប់រីដាំណារ់កាលតរ់ខតងចាប់ខដលមានលរខ
ែៈលារ់យលៀមរចួមរ។ តាំងរដីាំបូង រោឋ ភិបាលបានបដិយស្ការរិយក្រេះយោបល់ជាមួ សាធារែជន 
សងគមសញីវលិ និងថ្ដរូពារ់រ័នធដថ្ទៗយទៀត បានបដិយស្មិនផសរវផា នូវយសចរតីក្ពាងចាប់យដីម ក្រមទាាំង
ក្ចានយចាលការយសនផីតល់មតិយោបល់ និងការជួ យផសងៗ។ 



 យៅយដីមខែឧសភាយនេះ សងគមសញីវលិបានអាំពាវនាវឲ្យរដឋសភារនារការរិភារាយលីចាប់ទាាំងយនេះ    
ក្រមទាាំងបានជាំរញញឲ្យមានការរិភារាទូលាំទូលា  និងជាសាធារែៈ។ ប ញខនត យសចរតអីាំពាវនាវយនេះមិនក្តវូ
បានរិចារណាយនាេះយទ។  
 យសចរតកី្ពាងចាប់ខដលបានតរ់ខតងយនេះ បាំពានយលីយរលការែ៍ថ្នការខបងខចរអាំណាច នងិឯរ
រាជយភាររបស់តញលាការខដលខចងរនញងមាក្ត ៥១ មាក្ត ១២៨ និង មាក្ត ១៣២ ថ្នរដឋ្ មមនញញ្ញរមពញជា ក្រម
ទាាំងបាំពានយលចីាប់ និងបទោឋ នអនតរជាតមិួ ចាំនួន។ ជារិយសស ផាញ យៅនងឹមាក្ត ១៤ (១) ថ្នរតិកា
សញ្ញញ អនតរជាតិសតរីីសិទធរិលរដឋ និងសិទធនិយោបា  ខដលធានាអាំរសីាលាជក្មេះរតឯីររាជយ និងឥតលយមអៀង 
ផាញ យៅនឹងយរលការែ៍ជាមូលោឋ នរបស់អងគការស ក្បជាជាតសិតីរីឯររាជយភាររបស់តញលាការ យសចរតី
ក្បកាសសញីងវ ីនិងយសចរតខីងលងការែ៍ថ្នយរលការែ៍ទីក្រុងយប កាាំង។ 
 មានការក្រួ បារមភជាខាល ាំងថា ចាប់ទាាំងយនេះក្បរល់អាំណាច ួសយ តញដល់រដឋមស្តនតកី្រសួង ញតតិ្ម៌ 
ខដលជាសមាជិរថ្នអងគនីតកិ្បតិបតតិរបស់រោឋ ភិបាល ក្រប់ក្រងយលយីៅក្រម និងក្រេះរាជអាជ្ា។ 
 យសចរតីក្បកាសសញីងវសីតរីីឯររាជយភារថ្នតញលាការខចងថា តញលាការក្តូវខតឯររាជយរីអងគនីតកិ្បតិបតត ិ
និងនីតិបបញ្ញតត ិយ  ីមានខតក្បធានតញលាការប ញយណាណ េះខដលមានអាំណាចក្រប់ក្រងរចិចការរដឋបាលយលីយៅក្រម
បាន។ ទនាងឹនឹងយនេះខដរ រថាែ័ែឌ ទ ី៣៥ ថ្នយសចរតីខងលងការែ៍ថ្នយរលកាែ៍ទីក្រុងយប កាាំង ខដលជាឯរ
សារមួ ក្តូវបានអនញម័តយោ យៅក្រមយៅរនញងតាំបន់អាសញ-ីបា សញី វចិ ខចងោ ងចាស់ថា មានខតក្បធាន
តញលាការប ញយណាណ េះខដលអាចខបងខចងសាំែញាំ យរឿងឲ្យយៅក្រមបាន។  
 ផាញ នឹងយសចរតីក្បកាសសញីងវ ីនិងយសចរតីខងលងការែ៍ថ្នយរលការែ៍ទីក្រុងយប កាាំង    យសចរតីក្ពាង
ចាប់ងមីទាាំងយនេះផតល់អាំណាចដល់រដឋមស្តនតីក្រសងួ ញតតិ្ម៌ ៖ ក្រប់ក្រង និងចាត់ខចងរាល់រិចចការរដឋបាលរបស់
តញលាការ និងក្រេះរាជអាជ្ា រមួទាាំងយរឿងងវកិា និងដាំយ ងីថាន រ់ ឬផតល់ដាំខែងយ វីញិ, យ្វជីានា ឋានានញក្រម
ថ្នអងគការអ យការ និងអាចយចញអ្បិញ្ញជ យៅអ យការក្រប់ជាន់ថាន រ់, រាំែត់ចាំនួនសសិសយៅក្រម និងក្រេះ
រាជអាជ្ា, ចូលរមួផតល់យោបល់រនញងការដាំយ ងីថាន រ់របស់យៅក្រម និងក្រេះរាជអាជ្ា, សយក្មចតមការយសនីសញាំ
របស់មស្តនតរីោឋ ភិបាល ខដលរញាំទទួលបានការបែតញ េះបណាត លជាក្រេះរាជអាជ្ា យដីមបអីាចកាល  ជាក្រេះរាជអាជ្ា, 
សយក្មចយលកីារយសនសីញាំចាប់ឈប់សក្មាររបស់យៅក្រម ឬក្រេះរាជអាជ្ា យដីមបកី្បរបរិចចការឯរជន, ខតងតាំង
ក្រុមអ្ិការរិចច យដីមបយីសញីបអយងេតយលីការរ ាំយលាភបាំពានវន័ិ របស់តញលាការ, និងក្តតួរិនិតយយលីការយរៀបចាំ
សាំែញាំ យរឿងពារ់រ័នធនឹងវន័ិ ។ 
 ការោរ់សាា ប័នតញលាការឲ្យសាិតយៅយក្កាមអងគនីតកិ្បតិបតតិក្តវូបានប ា្ ញឲ្យយ ញីោ ងជារ់   
ចាស់។ យសចរតីក្ពាងចាប់សតរីីលរខនតរិៈថ្នយៅក្រម និងក្រេះរាជអាជ្ា ដាំបូងយ  ី មានបទបបញ្ញតតមិួ ខចង
ថា តញលាការ “នឹងមិនក្តូវសាិតយៅយក្កាមសាា ប័ននីតិបបញ្ញតត ិឬ នតីិក្បតិបតត ិឬ រែបរសនយោបា ណាមួ 
យ  ី”។ ប ញខនត បទបបញ្ញតតយិនេះក្តូវបានលញបយចាលវញិ មញនយរលរដឋសភាអនញម័តចាប់ងមីទាាំងយនេះ។ 
  

មា ងវញិយទៀត យោងតមយរលការែ៍ទី ៨ ថ្នយរលការែ៍ជាមូលោឋ នរបស់អងគការស ក្បជា
ជាតសិតរីីឯររាជយភាររបស់តញលាការ យៅក្រមមានសិទធយិសរភីារខាងការបយញ្ចញមត ិ ដរាបណាយៅក្រម
ក្បក្រឹតតែលួនរនញងលរខែៈ ខដលររាយសចរតីថ្ងលងនូរថ្នតួនាទរីបស់ែលួន និងឯររាជយភាររបស់តញលាការ។ 



 ជាការរ ាំយលាភបាំពានយលីយរលការែ៍មូលោឋ នយនេះ មាក្ត ៥៣ ថ្នចាប់សតីរីលរខនតិរៈថ្នយៅក្រម នងិ
ក្រេះរាជអាជ្ា ខចងថា យៅក្រមក្តូវខតសញាំការអនញញ្ញញ តជាមញនរីឧតតមក្រុមក្បឹរាថ្នអងគយៅក្រម មញននឹងផា  ឬ
សញាំឲ្យផា តមក្រប់មយ្ាបា ទាាំងអស់ទារ់ទងនឹងការ្ររបស់ែលួន។ 
 អាក្ស័ ដូចយនេះយ  ី យ ងីែ្ញ ាំ ជាក្រុមអងគការសងគមសញីវលិជាត ិ និងអនតរជាតិ យសនឲី្យក្រឹទធសភា
រនារការក្តួតរិនិតយយលយីសចរតីក្ពាងចាប់ទាាំងយនេះ និងយសនឲី្យមានការរិយក្រេះយោបល់ជាមួ សាធារែជន 
សងគមសញីវលិនានា យដីមបធីានាថា ចាប់ទាាំងយនេះអនញយលាមតមបទោឋ នអនតរជាត។ិ 
 
 សក្មាប់រ័ត៌មានបខនាម សូមទារ់ទង ៖ 
១) យលារ សួន ប ញនស័រត ិយលខាក្បតិបតតិរបស់ CHRAC តមរ ៈទូរសរា +៨៥៥ (០) ៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ ឬ 
តមរ ៈអញីខម ល ៖ suonbunsak@yahoo.com  

២) យលារ ឌញច រសិិដឋ អនរសក្មបសក្មួលរយក្មាងសយងេតការែ៍សវនាការរបស់ ម.ស.ម.រ តមរ ៈទូរសរា
យលែ +៨៥៥ (០) ១២ ៧១ ២៣ ៧១ ឬ តមរ ៈអញីខម ល ៖ duchpiseth@cchrcambodia.org 

៣) យលារ  ងីសលី ខអបត់ ទីក្បឹរាចាប់អនតរជាតរិបស់ ICJ តមរ ៈទូរសរា +៦៦ (០) ៩៤ ៤៧០ 
១៣៤៥ ឬ តមរ ៈអញីខម ល ៖ kingsley.abbott@icj.org 
 

 យសចរតខីងលងការែ៍យនេះទទលួបានការរាំក្ទរអីងគការសងគមសញវីលិជាត ិនងិអនតរជាតដូិចខាងយក្កាម ៖ 
១) រែៈរមាម ្ិការក្បក្រឹតតរមមថ្នអងគការ សមារមការពារសិទធមិនញសសរមពញជា 
២) រែៈរមាម ្ិការស ក្បតិបតតិការយដីមបរីមពញជា 
៣) មជឈមែឌ លសិទធមិនញសសរមពញជា 
៤) រែៈរមមការអនរចាប់អនតរជាត ិ(ICJ) 
៥) អងគការឃ្ល ាំយមីលសិទធមិនញសស (HRW) 
៦) អងគការយលីរខលងយទាសអនតរជាតិ (AI) 
៧) សមារមអាដ ញរការពារសិទធមិនញសស និងអភិវឌឍន៍យៅរមពញជា (ADHOC) 
៨) យវទិកាថ្នអងគការមិនខមនរោឋ ភិបាលសតីររីមពញជា 
៩) អងគការរាំក្ទស រមន៍ជនជាតយិដីមភារតចិ 
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