ែខកកក

ឆនំ២០១២

្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប និងករេលើកកមពស ់
សិទធិមនុស េន្របេទសកមពជ
ុ

i

មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ (ម.ស.ម.ក)

ម.ស.ម.ក ជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឯក ជយ មិនចូលបក សមព័នធ ែដលេធ្វើករេដើមបីេលើកកមពស់

និងករពរ លទធិ្របជធិបេតយយនិងករេគរពសិទិម
ធ នុស េន្រពះ ជ
របស់េយើង គឺចង់ឲយកមពុជក្លយជ្រពះ ជ

ច្រកមួយគមនអំេពើហិង
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ែដលកនុងេនះ្របជពលរដ្ឋទទួល

បនសិទិជ
ធ មូល ្ឋ ន មនសមភព ្រតូវបនអនុញញតឲយចូលរួមកនុងលទធិ្របជធិបេតយយ និងទទួល្របេយជន៍
ពីករអភិវឌ ន៍្របេទស ។ ម.ស.ម.ក ចង់បននីតិរដ្ឋជជងនិទណ្ឌភព ចង់បន

ខ្លំង និងចង់បនសងគមពហុនិយមេ
ជង្រពេងើយកេន្តើយ ឬ

ថ ប័នរ ឹងមំជជងបុគល
គ

យកនុងេនះភពច្រមុះែបបៃនសងគម ្រតូវបនទទួលយកនិង

ក់ទណ្ឌកមម ។

ទរ ជ

និមិតស
្ត ញញរបស់ម.ស.ម.ក រ ំេលចឲយេឃើញរូបសត្វ្រពបស េហើរ
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ូ ៃនករទមទរេសរ ីភពរបស់កមពុជ ។

អំពីរបយករណ៍
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កមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុស ។
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បំណងចង់ផ្តល់មតិេយបល់ សូមេផញើ

ឬ្រតូវករព័ត៌មនបែនថមពក់ព័នធនឹងរបយករណ៍េនះ

រមក ម.ស.ម.ក
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មរយៈ ៖ info@cchrcambodia.org ។
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ចរកបនេលើេគហទំព័រ

យ ម.ស.ម.ក ។
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ភនំេពញ ្រពះ ជ
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របយករណ៍េនះមនចំណងេជើងថ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប
និងករករពរសិទិម
ធ នុស េនកមពុជ”
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
េស

រជអក រខ្លីៗ

គណបក សមរង ុ ី

v

េតេលខម

្រកុមហ៊ុនេថេលខមកមពុជ

ស.ប.ស.ម

េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទិម
ធ នុស

អ.ស.ប

អងគករសហ្របជជតិ

របយករណ៍របស់ អ.ស.ប

របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិសីព
្ត ី
“ករករពរ និ ងករេលើកកមពស់សិទិេធ សរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ”

អនក យករណ៍ពិេសសរបស់

អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិសីព
្ត ីករករពរ និងករ

អ.ស.ប

េលើកកមពស់សិទិេធ សរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ

យូអុិនឌីភី

កមមវ ិធីអភិវឌ ន៍របស់អងគករសហ្របជជតិ

អ៊ុន

ក់

ជញធរអន្តរកលរបស់អងគករសហ្របជជតិេនកមពុជឆនំ១៩៩២

វ ីអូេអ

វ ិទយុសេម្លងសហរដ្ឋ

វ ីអូឌី

វ ិទយុសំេឡង្របជធិបេតយយ

េមរ ិក

vi

េសចក្តស
ី េងខប
អងគករែដលេធ្វើករេដើមបីេលើកកមពស់

និងករពរសិទិម
ធ នុស

ចេ្របើ្របស់បេចចកវ ិទយទំនក់ ទំនង

ឌីជីថលដូចជ ទូរស័ពទចល័ត និង្របភពេនេលើអុិនេធើែណត េដើមបីតស៊ូមតិ ជូនដំណឹង ចង្រកងឯក
ទំនក់ទំនងជមួយនឹង
េលើវ ិ

ធរណជនអំពីសិទិរធ បស់ពួកេគ

។

រ និ ង

របយករណ៍េនះមនបំណងពិនិតយេមើលេទ

លភពែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើ ប រួមមនទូរស័ពច
ទ ល័ត និងអុិនេធើែណត ្រតូវបន

េ្របើ្របស់េនកមពុជ

និងជពិេសសថេតើ្របព័នធផ ព្វផ យេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ

យវ ិធី

េដើមបីេលើក

កមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុស ។
ជំពូក១ (េសចក្តីេផ្តើម ៖ េសរ ីភពមូល ្ឋ ន) ពិនិតយេមើលេសរ ីភពបេញចញមតិ និងេសរ ីភពខង
ព័ត៌មនេន្របេទសកមពុជ

។

ជពិេសស

កតិកសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិព
ធ លរដ្ឋ

និងសិទិន
ធ េយបយ

(“ក.អ.ស.ព.ន”) និងេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទិម
ធ នុស (“ស.ប.ស.ម”) និយយសំេ

សិទិែធ ស្វងរក ទទួល និងែចកចយព័ត៌មន

មរយៈវ ិធី

្រស្តទំង

ជពិេសសអំពី

យ រួមមនអុិនេធើែណត និងទូរស័ពទ

ចល័ត ។
ជំពួក២ (“្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណីេនកមពជ”)
បូកសរុប
ុ

ថ នភពៃន្របព័នធផ ព្វផ យ

ែបប្របៃពណីេន្របេទសកមពុជ រួមមន្របព័នធេបះពុមពផ យ វ ិទយុ និងទូរទស ន៍ និងវ ិធីែដល ជរ ្ឋ ភិបល‐

កមពុជ (“រ.ដ.ក”) ្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យែបបេនះ ។ មនភស្តុ

ងែដលថអនកជំនញែផនក្របព័នធផ ព្វ‐

ផ យព័ត៌មនេធ្វើករចប់ពិរទ
ុ ខ
ធ ួនឯង
្ល
និ ងេចៀស ងករេបះពុមផ
ព
យព័ត៌មន

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យ

ព័ត៌មន ែដល រ.ដ.ក ចត់ទុកថប៉ះទងគិច ឬមនលកខណៈរេសើបែផនកនេយបយ ។1
ជំពូក៣

(“្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប”)

ពិនិតយេមើល្របេភទេផ ងៗគនៃន្របព័នធផ ព្វផ យ

ព័ត៌មនែបបទំេនើប ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់កុង្របេទសកមព
ន
ទ ល័ត និង
ុជនេពលបចចុបបនន រួមមនទូរស័ពច

អុិនេធើែណត ។ ទូរស័ពច
ទ ល័ត

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េលើសពីករេ្របើទូរស័ពទេដើមបីទំនក់ទំនងផទល់មត់ ។

្រសេដៀងគនេនះែដរ អុិនេធើែណតផ្តល់នូវ្របេភទបេចចកវ ិទយដ៏ទូលំទូ
ទំនក់ទំនងជមួយនឹងបុគល
គ ជេ្រចើន េ

1

យមិនចំបច់ចំ

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីករគំ មកំែហង មិនថកនុង្របព័នធតុ

ព័ត៌មន សូមេមើល ៖ ែផនទីៃនកររ ំេ

យ ែដល

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបី

យថវ ិកេ្រចើន និងមនលកខណៈងយ្រសួល។

ករ ឬេ្រក្របព័នត
ធ ុ

ករ ែដល្របឆំងនឹងអនក

រ

ភបំ ពន្របព័នផ
ធ ព្វផ យរបស់ ម.ស.ម.ក ឆនំ២០០៨‐២០១១

<http://www.sithi.org/temp.php?url=jour_case.php&> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ និង
របយករណ៍អំពី “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ ្របជធិបេតយយសថិតកនុងេ្រគះថនក់ ?” (ែខកញញ ឆនំ២០១០) ១០

<www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2010‐09
13%5DCambodia%20Gagged:%20Democracy%20at%20Risk/Joint%20Report%20on%20FoEX.10Sept.ENG.pdf>
ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។

1

េទះជយ៉ ង

ក៏េ

យ ករេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតេន្របេទសកមពុជមនក្រមិតទបខ្លំង

ស់ (េយង

ម្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ (“ក.ប.ទ”) ្របជពលរដ្ឋ្របមណ១% េ្របើ្របស់អុិនេធើែណត2)
េហើយបចចុបបនន មនឧបសគគមួយចំនួនែដល

ង
ំ លទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតឲយបនកន់ែតទូលំទូ

យ

េនកមពុជ ។

ជំពូក៤ (“្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប និងករករពរ និងករេលើកកមពសស
់ ទ
ិ ិម
ធ នុស ”) េរៀប
ប់លម្អិត អំពីវ ិធីែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (“អងគករ”) ជពិេសសអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេធ្វើករេលើ
វ ិស័យសិទិម
ធ នុស កនុង្របេទសកមពុជ េ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបេដើមបីទំនក់ ទំនងនឹង្រកុម

េគលេ

របស់ពួកេគ ។ ទិដ្ឋភពប្លុកច្រមុះគនែដលមនេន្របេទសកមពុជ្រតូវបនពិភក កនុងែផនក៤.២ រួម

ជមួយនឹង្របេភទប្លុកេផ ងៗគន និងឥទធិពលរបស់បុកទំ
្ល
ងេនះេលើករអភិវឌ ន៍ ្របជធិបេតយយេនកមពុជ ។

ែផនក៤.៣ ពិភក អំពីេវទិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ដូចជេហ្វសប៊ុក និ ងធ្វីតេធើ ពក់ព័នធករណីេនះ
ទំនងថអនកេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត្រគប់រប
ូ េន្របេទសកមពុជមនទិនន
ន ័យេហ្វសប៊ុក ែដលេនះជមេធយបយ
យថវ ិកេ្រចើន) េដើមបីទំនក់ទំនងជមួយនឹង្របជពល-

ែដលមនលកខណៈងយ្រសួល (និងមិនចំបច់ចំ

រព័ត៌មនវ ីេដអូ ែដល្រតូវបនពិភក កនុងែផនក៤.៤ ក៏ជឧបករណ៍ដ៏មន្របសិទភ
ធ ព

រដ្ឋជេ្រចើននក់ ។

មួយស្រមប់ចង្រកងឯក
បនេឡើយ។

រស្តីពីអំពីហិង

“ព័ត៌មនទទួលបនពីម

្របេយជន៍ ែដល្របជពលរដ្ឋ

េ

ជន”

យឯក

(

ចេធ្វើជ

កខីភពមិនងយនឹងបដិេសធ

(ែដលបនពិភក កនុងជំពូក៤.៥)

ចែចករ ំែលកករអេងកតរបស់ពួកេគ

េនេលើេវទិកអុិនេធើែណត ខណៈេពលែដលអនកដៃទ
ជំពូក៥

រេនះ

គឺជឧបករណ៍ដ៏មន

មរយៈអតថបទ ឬ

រ

មអុិនេធើែណត

ចបញ
ជ ក់អំពីករយល់េឃើញរបស់ពួកេគ ។

និភ័យកនុងករេ្របើ្របស់្របព័នផ
ធ ព្វផ យែបបទំេនើប)

ពិភក អំពី

និភ័យែដលមន

លកខណៈ្របឈមខ្លំង កនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបកនុង្របេទសកមពុជ ។ ដំបូង ករ
ក់កំហិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី្រតូវបន្រតួតពិនិតយេមើល
រព័ត៌មនៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ (“ចបប់ សីព
្ត ីរបប

ព័ត៌មន ែដលមិនអនុវត្តចំេពះករផ ព្វផ យ ឬ

ជពិេសស

ចបប់សីព
្ត ីរបប

រព័ត៌មន”) ែដល្រគប់្រគងែតករេបះពុមផ
ព
យ

រព័ត៌មន

មអុិនេធើែណតេឡើយ ។3 ជំពូកេនះក៏ពិភក

ផងែដរអំពីទិដភ
្ឋ ពមួយេទៀតៃនករេកើនេឡើង នូវករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបេនកមពុជ
េ

យចង្អុលបង្ហញអំពីវ ិធី ែដល

រ.ដ.ក

េ្របើ្របស់ចបប់

្រកុមហ៊ុនផ្តល់េស អុិនេធើែណត (“ក.ផ.ស.អ”) េដើមបី

ករ

ក់កំហិតែផនកបេចចកេទស

ក់កំហិតព័ត៌មនេលើអុិនេធើែណត និងករេ្របើ្របស់

្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបជេវទិកេដើមបីែចករ ំែលកមតិរ ិះគន់ ។ ករណីេនះ

2

នយក ្ឋ នរដ្ឋៃនសហរដ្ឋ

(ៃថងទី០៨ ែខេម

និងសមពធេលើ

ក់ដូចជថ រ.ដ.ក

េមរ ិក “របយករណ៍្របចំ្របេទសស្តីពីករអនុ វត្តន៍សិទិម
្វ នុ ស ឆនំ២០១០ ‐ កមពុជ”

ឆនំ២០១១) <www.state.gov/documents/organization/160086.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខ

ឧសភ ឆនំ២០១២ ។
3

សមព័នធែខមរេដើមបីជំេរឿន និងករករពរសិទិម
ធ នុស (“លីកដូ”) “ករ

នកនុងចេន្លះបនទត់ ៖ វ ិធីែដលនេយបយ ្របក់

និងករភ័យខ្លច្រគប់្រគង្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ” (ែខឧសភ ឆនំ២០០៨) ២៤ <licadho‐

cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។

2

បនែស្វងយល់កន់ែតចបស់អំពីបេចចកវ ិទយែដលពក់ព័នន
ធ ឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប និងេ
រ្របជពលរដ្ឋកមពុជកន់ែតេ្រចើន

េយបល់

េ្របើ្របស់អុិនេធើែណតជេវទិកេដើមបីែចករ ំែលកព័ត៌មន

នំឲយករណីៃនករគំ មកំែហង

និងករផ្តនទេទសកន់ែតេកើនេឡើង

យ

និងមតិ

ែដលជវ ិធី េដើមបីពយយម

បញឈប់ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័តមនែបបេនះេដើមបីរ ិះគន់ រ.ដ.ក ។ េយើងនឹងរង់ចំេមើលថេតើ រ.ដ.ក
ពយយម្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបដល់ក្រមិត

និងេមើលថេតើករ្រគប់្រគងែបបេនះ

នឹងប៉ះពល់ដល់ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបរបស់
ជចុងេ្រកយ កនុងជំពូក៦ (អនុ

សន៍) របយករណ៍េនះផ្តល់អនុ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មចស់ជំនួយ សកមមជន អនក
ទូេទ

ធរណជនែដរឬេទ ។
ន៍មួយចំនួនអំពីវ ិធី ែដល រ.ដ.ក

រព័ត៌មន អន្តរករ ីអុិនេធើែណត និង

ធរណជន

ចជួ យកនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប េដើមបីេលើកកមពស់ លទធិ្របជធិបេតយយ

និងេគរពសិទិម
ធ នុស េនកមពុជេ

យពិត្របកដ ។

3

ើ ៖ េសរ ីភពមូល ្ឋ ន
១. េសចក្តីេផ្តម
បដិវត្តន៍និទឃរដូវេន

៉ ប់បង្ហញអំពីករចប់េផ្តើមថមីៃនករេ្របើ្របស់

“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

ែបបទំេនើប” ជមេធយបយ ែដលមិន្រតឹ មែតស្រមប់ចូលរួមកនុងនេយបយ េហើយែថមទំងេធ្វើឲយមនកំែណ

ទ្រមង់លទធិ្របជធិបេតយយផងែដរ ។ ចប់ពី្របេទសទុយេនសុី និងេអហ ុ ីប រហូតដល់ករ្របឆំងត ៉ ែដល
កំពុងេកើតមនេឡើងេន្របេទសសុីរ ី អុិនេធើែណត និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ្រតូវបនទទួល

ថបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កុងករកំ
ន
ណត់ករជែជកែវកែញកអំពីនេយបយ4

គ ល់

និងេលើកេឡើងអំពីកររ ំពឹង

ទុកថនឹងមនេជគជ័យកនុងករ្របឆំងត ៉ ែផនកនេយបយែបបេនះ ។ សកមមជនបនេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត
និង្របព័នធផ ព្វផ យសងគមេដើមបីេធ្វើចលន្របឆំង បង្ហញអំពីករគបសងកត់របស់រ ្ឋ ភិបល និងែចកចយ

ព័ត៌មនយ៉ ងឆប់រហ័សេទកន់ទស និកជនកនុងឆកអន្តរជតិ ។ លទធភពកនុងករែចកចយព័ត៌មនេនះេទ

កន់ទស និកជនេនជុំវ ិញពិភពេ
អំ

ក

ចផ្តច់ករ ឲយលះបង់អំ

មន

រសំខន់កុងករបេងក
ន
ើនសមពធអន្តរជតិចំេពះរ ្ឋ ភិបលេ្របើ

ច និងអនុញញតឲយមនកំែណទ្រមង់្របជធិបេតយយ និងនេយបយ ែដល

្របជពលរដ្ឋកុង្របេទសទំ
ន
ងេនះទមទរ ។
ករករពរសិទិម
ធ នុស ក៏

ចេធ្វើេឡើង

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម

អុិនេធើែណត និងឧបករណ៍ចល័តដៃទេទៀតផងែដរ ។ សកមមនិយមសិទិម
ធ នុស
អុិនេធើែណត
ហិង
មិន

និងទូរស័ពច
ទ ល័តអនុញញតឲយ

ចនឹងបដិេសធបន ។

ជូនដំណឹង ចង្រកងឯក

្រស័យេលើ

កខីភព ។5

និងែចកចយភស្តុ

ងអំពីអំេពើ

មរយៈទំនក់ទំនងេលើអុិនេធើែណត និងឌីជីថល ្របជពលរដ្ឋ

ចតស៊ូមតិ

រួមមនករេ្របើ្របស់ភស្តុ

ធរណជនេបះពុមផ
ព
យ

្រពមទំងឧបករណ៍

ងជវ ីេដអូ ជ្របេភទភស្តុ

ងមួយ ែដលភពជក់

ក់ៃនភស្តុ

រ និងទំនក់ទំនងអំពីសិទិរធ បស់ពួកេគ និងផ្លស់បូរសងគ
្ត
មែដលពួកេគរស់េន ។

មនករេបះពុមផ
ព
យែតបន្តិចបន្តួចប៉ុេ
ករេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស េនកមពុជ

។

្ណ ះ ស្តីអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនឌីជីថល កនុង
ជងេនះេទេទៀត

ករប៉ុនប៉ងថមីៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិ បលកមពុជ

(“រ.ដ.ក”) េដើមបីចប់ពិរទ
ុ ធព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត មិន្រតូវបនសហគមន៍ អន្តរជតិចប់

រមមណ៍េឡើយ ។6

របយករណ៍េនះមនេគលបំណងពិនិតយេមើលក្រមិតែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប

4

ងេនះ

រួមមន

ហូេវ ើត និងដៃទេទៀត “ករេបើ ករបបបិទជិត ៖ េតើអី្វែដលជតួនទីរបស់្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមកនុងកំឡុងេពលៃន

បដិ វត្តន៍និទឃរដូវេន

៉ ប់” (គេ្រមងស្តីពីព័ត៌មនវ ិទយ និងនេយបយអុី

្ល ម ២០១១) ២

<http://dl.dropbox.com/u/12947477/publications/2011_Howard‐Duffy‐Freelon‐Hussain‐Mari‐
Mazaid_pITPI.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។
5

អុឹម ម៉ ក់ក្លែហគន “េសចក្តីេផ្តើម ៖ េធ្វើឲយករទមទរសិទិម
ធ នុ ស មនលកខណៈ

នរវ ិទូ
6

ធរណៈ” (២០០៦) វគគ១០៨ េលខ១

េមរ ិក ១៩៣ ។

ម.ស.ម.ក “ករគបសងកត់អុិនេធើែណត ៖ ករបន្តលុបបំបត់េសរ ីភពបេញចញមតិ” (ែខមិថុន ឆនំ២០១១)

<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=2&id=5>
ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។

4

ទូរស័ពទ និងអុិនេធើែណត ្រតូវបនេ្របើ្របស់េន្របេទសកមពុជ និងជពិេសសថេតើ្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ

្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីេលើកកមពស់លទធិ្របជធិបេតយយ និងេគរពសិទិម
ធ នុស េ

យវ ិធី

។

១.១ េសរ ីភពបេញច ញមតិេន្របេទសកមពជ
ុ
ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័ត និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
យកមកពិចរ

មអុិនេធើែណតេន្របេទសកមពុជ ្រតូវែត

េនកនុងមជឈ ្ឋ នទូេទៃនេសរ ីភពបេញចញមតិ ែដលមនេនកនុង្របេទស

ែដលជេសរ ីភព

មូល ្ឋ នែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនឌីជីថលជងេគបំផុត ។ េសរ ីភពបេញចញមតិគឺជគន្លឹះ
ែដលនំេទរកលទធិ្របជធិបេតយយ
េហើយទមទរឲយអនកតំ

ែដលជសងគមែដល

ងនេយបយអនុវត្ត

បេញចញមតិក៏ជករជួយធនថ ម្រន្តី
ជន

ចសែម្តងនូវករ្រពួយបរមភ

មបទបញ
ជ និងេគរព្របេយជន៍

និងេចទជសំនួរ

ធរណៈ ។ េសរ ីភព

ធរណៈ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះទេង្វើរបស់ពួកេគ ែដល

ចសួរសំនួរពក់ព័នន
ធ ឹងទេង្វើ និងករខកខនកនុងករបំេពញភរកិចរច បស់ពួកេគបន ។
ស.ប.ស.ម

បនបញ
ជ ក់យ៉ងេបើកចំហអំពីសិទិេធ សរ ីភពបេញចញគំនិត

្រសេដៀងនឹងបទបបញញ តិែ្ត ដលមនកនុងម្រ
ក.អ.ស.ព.ន េនឆនំ១៩៩២ ។ ម្រ
ផ ព្វផ យព័ត៌មន

និងមតិកុងម្រ
ន

១៩

១៩ៃន ក.អ.ស.ព.ន ែដរ េហើយកមពុជបនផ្តល់សចចប័នចំេពះ

ទំងេនះនិយយសំេ

មមេធយបយ

ធរណ-

មួយក៏េ

ជពិេសសចំេពះសិទិក
ធ ុងករែស្វ
ន
ងរក ទទួល និង

យ។េ

កេ្រហ្វង

រ ៉ូ អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគ-

ករសហ្របជជតិ (“អ.ស.ប”) ស្តីពីសិទិេធ សរ ីភពបេញចញេយបល់ និងមតិ បនេរៀប ប់កុង
ន “របយករណ៍

ស្តីពីករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទិេធ សរ ីភពបេញចញេយបល់ និងមតិ” ឆនំ២០១១ ថបទបបញញតិទ
្ត ំងេនះ

្រតូវបន “្រពងេ

ែដល្របជពលរដ្ឋ

យម៉ត់ចត់េដើមបីរម
ួ បញូច ល និងស្រមបស្រមួលនូវករអភិវឌ ន៍ បេចចកវ ិទយេនេពលអនគត

ចេ្របើ្របស់សិទិេធ សរ ីភពបេញច ញមតិរបស់ពួកេគ ។ េហតុដូេចនះេហើយ ្រកបខណ្ឌៃន

ចបប់សិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ េនែតមនពក់ព័នរធ ហូតដល់សព្វៃថងេនះ េហើយ
ចំេពះបេចចកវ ិទយទំនក់ទំនងដូចជអុិនេធើែណតជេដើម ។”

7

ចយកមកេ្របើ្របស់បនេសមើគន

អុិនេធើែណតែដលជ្របភពៃនព័ត៌មនមិន្រតូវ

បនែចងយ៉ ងចបស់កុងឃ
ន
្ល ៃន ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន េឡើយ ប៉ុែន្តអុិនេធើែណតសថិតេនកនុងែផនកៃន

្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនទំង

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ
េ

យ្របកដ

ច្រកកមពុជ

យបនបញ
ជ ក់យ៉ងចបស់កុងម្រ
ន

ស់ ។

(“រដ្ឋធមមនុញញ”)

ក៍បនទទួល

គ ល់

និងេគរពសិទិម
ធ នុស

៣១ថ កមពុជេគរពធមមនុញញរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស.ប.ស.ម

និងកតិកសញញ និងអនុសញញពក់ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុស

សិទិ្រធ ស្តី និងកុមរ និងេហតុដូេចនះេហើយបនរួម

បញូច លបទបបញញ តិៃ្ត ន ក.អ.ស.ព.ន ស.ប.ស.ក និងលិខិតុបបករអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិម
ធ នុស េផ ងេទៀតេនកនុង

7

េអហ្វ

រូ ៉ “របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទិេធ សរ ីភពបេញច ញេយបល់ និងមតិ” (A/HRC/17/27

ៃថងទី១៦ ែខឧសភ ឆនំ២០១១) ។

<www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២ ។

5

ចបប់កមពុជ ។8 រដ្ឋធមមនុញញ្រពមទំងបនធននូវេសរ ីភពបេញចញមតិ
េសរ ីភពបេញចញមតិ េសរ ីភពខង

ម្រ

៤១ ខណៈេពលែដលម្រ

មរយៈករធនយ៉ ងចបស់អំពី

រព័ត៌មន េសរ ីភពខងករេបះពុមផ
ព
យ និងករជួប្របជុំ េយង

ម

៣៥ ធនថ្របជពលរដ្ឋែខមរទំងពីរេភទមនសិទិច
ធ ូលរួមយ៉ ងសកមមកុង
ន

ជីវ ិតនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ៃន្របេទសជតិ ។

១.២ េសរ ីភពទទួលព័ត៌មន
ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពច
ទ ល័ត និងអុិនេធើែណត្រតូវបនេមើលេឃើញថជមេធយបយមួយកនុងករផ ព្វ-

ផ យព័ត៌មន េទដល់្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនកនុងរយៈេពលដ៏ខី្ល ។ សិទិេធ សរ ីភពទទួលព័ត៌មន

ចត់ទុកថជធតុផ ំចមបងកនុងករធនេសរ ីភពបេញចញមតិ េ
ឬបេញចញេយបល់ដ៏មនអតថន័យ ្របសិនេបើមិន
ពក់ព័នន
ធ ឹងេសរ ីភពបេញចញមតិ

ច្រតូវបន

យេហតុថនឹងមនករលំបកកនុងករបេងកើត

ចបនទទួលព័ត៌មនជក់

ក់ និងេពញេលញេទ េនះ ។

េសរ ីភពទទួលព័ត៌មនបនផ្តល់ជជំនួយកនុងករអនុញញតឲយ្របជពលរដ្ឋ

កំណត់អំពីទំនួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់

ំង េ

យ

ធរណជនេសនើសុំ និង្រតួតពិនិតយេមើល

ព័ត៌មនអំពីសកមមភព និង្របតិបត្តិកររបស់រ ្ឋ ភិបល ។
េយង

មលិខិតុបករណ៍សិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ េសរ ីភពទទួលព័ត៌មន្រតូវបនករពរជទូេទ កនុង

នមជែផនកមួយៃនសិទិេធ សរ ីភពបេញចញមតិ ។ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ម្រ

១៩ៃន ស.ប.ស.ក ែចងថ

“សិទិេធ នះរួមមនេសរ ីភពកនុងករ ... ែស្វងរក ទទួល និងផ ព្វផ យព័ត៌មន” ។ ករណីេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញ
ច ំង
បែនថមកនុងម្រ

ទទួល

១៩ៃន ក.អ.ស.ព.ន ។ ករ ិយល័យអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីេសរ ីភពបេញចញមតិក៏បន

គ ល់ថ េសរ ីភពទទួលព័ត៌មនគឺជែផនកសំខន់មួយកនុងម្រ

េទះបីជមិនមនករករពរជក់
ែដលមនែចងកនុងម្រ

ម្រ

១៩ ៃន ក.អ.ស.ព.ន ។9

ក់ ចំេពះេសរ ីភពទទួលព័ត៌មនកនុងរដ្ឋធមមនុញញក៏េ

១៩ៃន ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន ្រតូវបនករពរេយង

យ សិទិធ

មចបប់កមពុជ

ម

៣១ ែដលបនែចងអំពី ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន កនុងចបប់ជតិដូចបនសមគល់ខងេលើ ។

១.៣ ទ្រមង់ៃនករ្រប្រស័យទក់ទង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័តមន
កយស័ពទ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី” សំេ

េលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

មរយៈករ

េបះពុមផ
ព
យេលើកែសត វ ិទយុ និងទូរទស ន៍ ។ ទ្រមង់ៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនទំងេនះគឺជវ ិធី

ៃនករ្រប្រស័យទក់ទងែដលបនទទួល

8

កនុងេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វើេឡើងេ

អះ

គ ល់

្រស្ត

និងជឧបករណ៍ែបប្របៃពណីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបី

យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកមពុជ ចុះៃថងទី១០ ែខកកក

ឆនំ២០០៧ មនករបញ
ជ ក់

ងថលិខិតុបករណ៍ស្តីពីសិទិម
ធ នុស ែដលកមពុជបនផ្តល់សចចប័ន គឺជែផនកមួយៃនរដ្ឋធមមនុញញ ។ សូមេមើលេសចក្តី

សេ្រមចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ ។
9

ធី េម៉ នដល “េសរ ីភពខងព័ត៌មន ៖ ករសទង់មតិែផនកចបប់ែដលមនលកខណៈេ្រប បេធៀប” (េបះពុមពេលើកទីពីរ

យូេនសគូ ២០០៨) ៣

<http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/12054862803freedom_information_en.pdf/freedom_information
_en.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។

6

បេញចញមតិ ។ េន្របេទសកមពុជ ទ្រមង់ៃន្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ្រតូវបន្រគប់្រគង និង

ក់កំហិតយ៉ ង

យ រ.ដ.ក ។10

ធងន់ធងរេ

ផទុយេទវ ិញ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប” រួមបញូច លបេចចកវ ិទយ និងឧបករណ៍ែដលេទើបនឹង

បនបេងកើតេឡើងថមីៗេនះដូចជអុិនេធើែណត និងទូរស័ពច
ទ ល័តជេដើម ។ ទ្រមង់ ៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

ែបបេនះ ជទូេទមនលកខណៈបេចចកវ ិទយទំេនើបជង ែដលេហតុេនះេហើយ ្របព័នធផ ព្វផ យែបបេនះមិន្រតូវ
យកនុង្របេទសមួយចំនួន និងមិនសូវ្រតូវបន្រគប់្រគងេឡើយ ។ អនកវ ិភគមន

បនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ
្រប

សន៍ថ ចំណុចេនះបង្ហញថ មនសក្តនុពលេ្រចើនែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបេនះ្រតូវបន

្ហ សងគមែដលមនលកខណៈច្រមូងច្រមស់ ។11 េទះជយ៉ ង
េ្របើ្របស់ េដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីបញ
ក៏េ

យ

ក៏មនលទធភពែដលថ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនទំងេនះ្រតូវបន

ង
ំ េ

យគមនករដឹងឭពី

្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន ជពិេសសេន្របេទសមិនសូវអភិវឌ ន៍ ។ ជំពូកបនទប់ េនះបង្ហញជឧទហរណ៍ទំង
្របព័នធផ ព្វផ យែបប្របៃពណី និងែបបទំេនើប ប៉ុែន្តេផ្តតជពិេសសេលើវ ិធីថីម ែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
ែបបទំេនើប

និងបេចចកវ ិទយឌីជីថល្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីករពរ

និងេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស េន្របេទស

កមពុជ ។ របយករណ៍េនះេ្របើករណីសិក ជេ្រចើន ទំងកនុង្របេទសកមពុជ និង្របេទសដៃទេទៀតេនជុំវ ិញ

ពិភពេ

ក

យអំពីវ ិធី ៃចន្របឌិត

អំពីរេបៀបែដល្របព័នធផ ព្វផ យ

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស

និងលទធិ្របជធិបេតយយ ្រពមទំង

េដើមបីផ្តល់នូវទស នៈកន់ែតទូលំទូ

ព័ត៌មនែបបទំេនើប

េលើកទឹកចិត្តអនកដៃទឲយេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប

ែដលជវ ិធី

្រស្តេដើមបីេធ្វើឲយសងគម

កមពុជកន់ែត្របេសើរេឡើង ។

10

្រហ្វីដុមេ

ស៍ “េសរ ីភព

រព័ ត៌មន ឆនំ២០១១ ‐ របយករណ៍្របចំ្របេទស ៖ កមពុជ” (២០១១)

<http://www.freedomhouse.org/report/freedom‐press/2011/cambodia> ចូលេមើលេនៃថងទី២៣ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២ ។
11

ជី ណូែឡស “វ ិធីទំង៧ែដល្របជពលរដ្ឋ

េឡើង” (ប្លុក OhMyGov! ៃថងទី១៥ ែខមក

ចេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមេដើមបីេធ្វើឲយរ ្ឋ ភិបល្របេសើរ

ឆនំ២០១២)

<http://ohmygov.com/blogs/general_news/archive/2012/01/15/7‐ways‐citizens‐can‐use‐social‐media‐to‐
improve‐government.aspx> ចូលេមើលៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។

7

២. “្របព័នធផ ព្វផ យព័តម
៌ នែបប្របៃពណី”
េន្របេទសកមពជ
ុ
“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី”

ែដលរួមមន្របព័នធផ ព្វផ យពត៌មន

មរយៈករេបះ

ពុមផ
ព
យេលើកែសត វ ិទយុ និងទូរទស ន៍ គឺជ្របេភទៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែដល្រតូវបនទទួល

គ ល់

ប៉ុែន្តេន្របេទសកមពុជ ្របព័នធផ ព្វផ យែបបេនះទទួលរងឥទធិពលពីករ្រគប់្រគង និងករចប់ពិរទ
ុ ដ
ធ ៏ធងន់ធងរ ។
ចប់

ំងពីសនធិសញញ្រកុងប៉ រ ីសឆនំ១៩៩១ កមពុជបនបេងកើតទិដភ
្ឋ ព្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេផ ងៗគន ។

េទះជយ៉ ង

ក៏េ

េ្រចើន ។ ្រហ្វីដុមេ

យ រ.ដ.ក បនជះឥទធិពលយ៉ ងធងន់ធងរ ដល់ប

ស៍បន យតៃម្លេសរ ីភព

របស់ខួនេនឆ
្ល
ន ំ២០១១12

១២៨ កនុងចំេ

ម១៧៨្របេទស ែផ្អកេលើសូចនករេសរ ីភព

ចត់ថនក់ កមពុជកនុងចំ

រព័ត៌មនរបស់ខួន
្ល ។

ថ នីយ៍វ ិទយុភគេ្រចើន និងកែសតកមពុជសំខន់ៗ គឺជកមមសិទិធ

យគណបក ្របជជនកមពុជ (“គ.ប.ក”) ែដលកន់ អំ

ទំនងជមួយនឹងគណបក កន់អំ

ច ។14

ច ឬបុគគលែដលមនទំនក់

ថ នីយទូរទស ន៍ែដលមន្របជ្របិយភពជងេគកនុង្របេទសគឺ

្ត ួរទស ន៍មួយ
្ត ញទូរទស ន៍កមពុជ” ជកមមសិទិរធ បស់ទី្របឹក នយករដ្ឋម្រន្តី15 ខណៈេពលែដលប៉ុសិ៍ទ

េទៀត គឺ “ទូរទស ន៍បយ័ន” គឺជកមមសិទិធរបស់កូន្រសីរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ។16
េលើទូរទស ន៍

ឬវ ិទយុ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ

យ្រកសួងព័ត៌មន

ប៉ុែន្តអំ

ចេនះ

ជមេធយបយ្រគប់្រគងព័ត៌មនែដលមនលកខណៈរេសើបែផនកនេយបយ

12

ត់ថនក់ទី

13

រ.ដ.ក េលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ធនករ្រគប់្រគងករែចកចយព័ត៌មន

ថ នីយ៍ទូរទស ន៍ទំងអស់

ឬ្រតូវបន្រគប់្រគងេ
“ប

រព័ត៌មនេនកមពុជថ “គមនេសរ ីភព” េនកនុងករសទង់មតិ

ខណៈេពលែដលអនក យករណ៍គមន្រពំែដន

ករ្រគប់្រគងរបស់

របស់ រ.ដ.ក ។

្ត ញ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនភគ

េខ កេរ ៉នក “េសរ ីភព

េ

ជញប័ណ្ណកុងករផ
ន
ព្វផ យ

ក់ដូចជ្រតូវបនេ្របើ្របស់
យធនថ

ករអនុញញតឲយ

រព័ ត៌មនេនឆនំ២០១០ ៖ សញញៃនករផ្លស់បូរកន
្ត ុងេពលគបសងកត់” (្រហ្វីដុមេ

ស៍

ឆនំ២០១១) <http://freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2011> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២ ។
13

អនកកែសតព័ត៌មនគមន្រពំែដន “សូចនករេសរ ីភព

រព័ត៌មន ឆនំ២០១០” ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ

ឆនំ២០១២ ។
14

គណៈកមមធិករេដើមបីករេបះេឆនតេ

យេសរ ី និងយុតិធ
្ត ម៌េនកមពុជ (“ខុមែ្រហ្វល”) “្របជធិបេតយយកមពុជ

ករេបះេឆនត និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆនំ២០០៩” (ែខកុមភៈ ឆនំ២០១០) ១២ 12

<www.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrel‐Cambodia%20Democratic%20Reform%202009‐En‐
Final.pdf>ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។
15

េអស

ប៊លយូ ្រគីសសពីន “ករេលចេឡើងៃនអនកមូលធននិយមកមពុជ” (ៃថងទី០១ ែខកញញ ឆនំ២០០៧)

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/II01Ae01.html> ចូលេមើលេនៃថងទី២០ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។
16

្រកុងភនំេពញ “្រកុម្រគួ

រជនរងេ្រគះេន ជធនីភំេន ពញទទួ លមូលនិធិទូរទស ន៍បយ័ន” (ៃថងទី០១ ែខធនូ

ឆនំ២០១០) <http://www.phnompenh.gov.kh/news‐victim‐families‐in‐phnom‐penh‐received‐bayon‐tv‐funds‐

483.html> ចូលេមើលេនៃថងទី១២ ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ។

8

ចក់ផ យ្រតូវបនផ្តល់ជូន ឲយែតអងគភពែដលមនទំនក់ទំនងនឹងរ ្ឋ ភិបលប៉ុេ
ទូរទស ន៍ ភគេ្រចើនេផ្តតេលើកមមវ ិធីកំ
ែលបងកំ

ន្ត

្ណ ះ ។17 េទះបីជប៉ុសិ៍្ត

ន្ត ជពិេសសគឺករចក់ផ យភពយន្ត ករ្របគុំត្រន្តី និងកមមវ ិធី

ែតព័ត៌មនពក់ព័នន
ធ ឹងនេយបយែដល្រតូវបន

ក់កំហិត

ែដល្រតូវបនចក់ផ យមន

លកខណៈលេម្អ ងយ៉ ងខ្លំងេទរក រ.ដ.ក និង គ.ប.ក ែដលេនះបង្ហញអំពីតួនទី របស់ទូរទស ន៍ កុងករជែជក
ន

ែវកែញកែផនកនេយបយែដលេទរទន់យ៉ងធងន់ធងរេទគណបក ែតមួយ ។

កែសតេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កុងទិ
ន
ដភ
្ឋ ព្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ ។ កែសតចំនួន៣០

្រតូវបនេបះពុមផ
ព
យជ្របចំេនកមពុជ

េហើយភគេ្រចើន

អនកកែសតគឺជមុខសញញៃនទេង្វើរបស់រ ្ឋ ភិ-

បលកនុងករពយយមអនុវត្តករគបសងកត់ (សូមេមើលជំពូក៥) ។18 េទះជយ៉ ង

ក៏េ

យ អ្រ

អកខរភព

ែដលមនក្រមិតទប19 និងករពិតែដលថ្របជពលរដ្ឋកមពុជចំនួន៨៥% រស់េនតំបន់ជនបទ និងមិនមន
ឱកសទិញកែសត

លទធភព

មន

រសំខន់ ខ្លំង

ថ នីយវ ិទយុែដល

ស់េនកមពុជ

គ.ប.ក ។

មន

នេយបយ23 វ ិទយុ

មញញវ ិទយុ

េហើយកនុងទ្រមង់ ដ៏

ច្រគបដណ្តប់ ទូទំង្របេទស គឺ្រតូវចំ

ថ នីយ៍វ ិទយុចំនួន៧៤ែដលបនចុះបញជ ី្រតឹម្រតូវេន្របេទសកមពុជ
22

17

ែដលេនះបន

ក់កំហិតេលើ

នកែសត ។

វ ិទយុមន

ក៏ប៉ុែន្ត

្ណ ះ20

េ្រពះថកែសតមនលក់ែតេនតំបន់ទី្រកុងប៉ុេ

ច្រតូវបនបេងកើតេឡើង

យថវ ិកយ៉ ងេ្រចើនកនុង្របតិបត្តិករ ។

21

ែដលភគេ្រចើនទទួលរងឥទធិពលពី

ថ នីយវ ិទយុឯក ជយបីគឺ មណ្ឌលព័ត៌មន្រស្តី ែដល្រតូវបនចត់ទុកថ មនអពយ្រកឹតភព
រ ិក ែដល្រគប់្រគងេ

យមជឈមណ្ឌលកមពុជេដើមបី្របព័នធផ ព្វផ យឯក ជយ និងវ ិទយុ

ខុមែ្រហ្វល “លទធិ្របជធិបេតយយកមពុជ ករេបះេឆនត និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆនំ២០០៩” (ែខកុមភៈ

ឆនំ២០១០) ១៣
18

ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថនក់?” (ែខកញញ

ឆនំ២០១០) ២២
19

េយង

ក៏េ

“ករ

មករ្រ

វ្រជវ ្របជពលរដ្ឋកមពុជចំ នួន៧៣,៦% ្រតូវបនសននិ ្ឋ នថសថិតកនុងអកខរភព េទះជយ៉ ង

យ អកខរភព្រតូវបនកំណត់និយមន័យថ្រតឹមែតេចះ

ន និ ងសរេសរអតថបទ

មញញ ។ សូមេមើល លីកដូ

នកនុងចេន្លះបនទត់ ៖ វិធីែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្លច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ”

(ែខឧសភ ឆនំ២០០៨) ៩
20

លីកដូ “ករ

នកនុងចេន្លះបនទត់ ៖ វិធីែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្លច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេន

កមពុជ” (ែខឧសភ ឆនំ២០០៨) ៩
21

សកលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់

ទំនងេនកមពុជ ឆនំ២០១០” (ែខធនូ ឆនំ២០១០) ៦ <http://www.dmc‐

cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Communication%20Review%202011.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២
22

ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថនក់?” (ែខកញញ

ឆនំ២០១០) ២០
23

កមពុជចកឆងយពីអំេពើពុករលួយ “មណ្ឌលព័ត៌មន្រស្តីកមពុជ” (ៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆនំ២០០៨)

<http://saatsaam.info/en/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=48>

9

សំបុកឃមំុ ។ វ ិទយុសំបុកឃមំុបនលក់
េម៉ ងផ ព្វផ យ

េទឲយ

ផ យេផ ងៗ េ

យ

នឹងមិនេចញ
េទៀតេទ ។24
ជ

ថ នីយ

រ រ.ដ.ក

ឧទហរណ៍ ប៉ុសិ៍វ្ត ិទយុដូច

វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ

(“វ ីអូេអ”) និងវ ិទយុ

េសរ ី”)25

ករណីសិក ទី១ ៖ វ ិទយុ ម.ស.ម.ក

ជញប័ណ្ណវ ិទយុបែនថម

េមរ ិក

សុីេសរ ី (“

សុី

ែដលផ្តល់េសចក្តី យ

ករណ៍ឯក ជយ ជញឹកញប់បន

ម.ស.ម.ក េជឿជក់ថ វ ិទយុគឺជវ ិធីដ៏មន្របសិទភ
ធ ពមួយែដល

ច្រតូវ

បនេ្របើ្របស់ េដើមបីេលើកកមពស់ និងបេងកើនករយល់ដឹង និងេគរពសិទិធ
មនុស េនទូទំង្របេទសកមពុជ ។
ករចក់ផ យគឺជវ ិធី ដ៏មន្របសិទភ
ធ ព
្ត ប់

ឲយបនកន់ែតេ្រចើន

កនុងករជូនព័ត៌មនដល់អនក
េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីបញ
្ហ
ែដល

ប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ េនទូទំង្របេទស ជ្រមុញ្របជពលរដ្ឋកន់

េ្របើ្របស់វ ិទយុសំបុកឃមំុស្រមប់

ែតេ្រចើន ឲយចូ លរួមកនុងដំេណើរករ្របជធិបេតយយ និងផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពី

្រតូវបន

េដើមបីេ

កមមវ ិធីរបស់ពួកេគ ។ ប៉ុសិ៍វ្ត ិទយុេនះ
ក់កំហិតជញឹកញប់

និង្រតូវបនបិទជេ្រចើនដងរួចមក
េហើយ កនុងែខកកក

សូណង់ដូ

េ

ក ម៉ម

ែដលជមចស់ប៉ុសិ៍វ្ត ិទយុ

្រតូវបនចប់ខួន
្ល
និងេចទ្របកន់
ពីបទែដលថេ

ក បនញុះញង់

ឲយ្របជពលរដ្ឋបងកភពវ ឹកវរ

កនុង

ជេម្លះដីធីក
្ល ុងេខត្ត
ន
្រកេចះ េដើមបីេធ្វើ

អបគមន៍ ផ្តច់រដ្ឋេចញពី្របេទស
កមពុជ។

26

កនុងខណៈេពលៃនករ

េរៀបចំរបយករណ៍េនះ

េ

បញ
្ហ សិទិម
ធ នុស ចបប់ភូមិបល និងមេធយបយសន្តិវ ិធីកុងករតស៊
ន
ូមតិ

ប៉ ន់

ះ្រ

យជេម្លះ និងកររ ំេ

ម នថ

គនមនចំនួនអនក

្ត ប់រហូតដល់៨៥% ៃន្របជពលរដ្ឋកមពុជទំងអស់ ។
ម.ស.ម.ក

និងេវទិក

រួមមនកំណត់្រ

ធរណៈ

អំពីសវនករ

ែដលស្រមបស្រមួលេ

្រពមទំងកមមវ ិធីអ ថ ធិបបយរយៈេពលមួយេម៉ ងជេរៀង ល់
ែដលេ

ថ

“ករវ ិភគ្របចំសប្តហ៍”

សំេឡង្របជធិបេតយយ

។

ទិតយ

ែដលចក់ផ យេ

ម.ស.ម.ក

យវ ិទយុ

ក៏បនចក់ផ យេសចក្តី

ែថ្លងករណ៍ និង្របកសព័ត៌មនរបស់ខួនផងែដរ
្ល
។

ក
27
ក្រតូវចប់ខួន។
្ល

ខុមែ្រហ្វល “លទធិ្របជធិបេតយយកមពុជ ករេបះេឆនត និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆនំ២០០៩” (ែខកុមភៈ

ឆនំ២០១០) ១២
25

លីកដូ “ករ

នកនុងចេន្លះបនទត់ ៖ វិធីែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្លច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេន

កមពុជ” (ែខឧសភ ឆនំ២០០៨) ៩ សូមេមើលបែនថមនូ វរបយករណ៍របស់យូនីសូគ “ករទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន ៖ កមពុជ”

<http://www.unesco.org/new/en/communication‐and‐information/freedom‐of‐expression/professional‐
journalistic‐standards‐and‐code‐of‐ethics/southeast‐asia/cambodia/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
26

គណកមមធិករេដើមបីករពរអនកកែសត “អនកផ យព័ត៌មនកមពុជ្រតូវបនចប់ខួនពី
្ល
បទេធ្វើកុបបកមម” (ែខកកក

ឆនំ២០១២) <http://www.cpj.org/2012/07/cambodian‐broadcaster‐detained‐on‐insurrection‐cha.php>
27

មូលនិធិខុន ៉ ដ

ដិ នេ

យ

ម.ស.ម.ក រួមជមួយនឹងបទអ ថ ធិបបយែផនកចបប់ ស្តីពីបញ
្ហ សំខន់ៗ

ម៉ម សូណង់ដូ ្រតូវបនឃុំខួន
្ល េហើយកំពុងរង់ចំសវនករ។ េនះជេលើកទីបីែដលេ

24

។ មនករ

ថ នីយវ ិទយុទំង៧ែដល ម.ស.ម.ក េ្របើ្របស់ រួមបញចូ ល

ករចក់ផ យរបស់
សហគមន៍

ភបំពនសិទិម
ធ នុស

ែអ៊រ ស្វីហធ
្វ ុន (ខ.អ.ស) “ព័ត៌មនស្តីពីវ ិទយុេនកមពុជ” (២០០៧) ២៩

<www.kas.de/wf/doc/kas_16219‐1522‐2‐30.pdf?090417112936>

10

មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ (“ម.ស.ម.ក”) បនចក់ផ យព័ត៌មនជេ្រចើន

ករណីសិក ទី១ ។

មនករប៉ុនប៉ងជេ្រចើនេដើមបី
ចបប់្រពហមទណ្ឌ និងេ

មវ ិទយុ ។ សូមេមើល

ក់កំហិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី

ទំង

មរយៈ

យករេ្របើ្របស់ករគំ មកំែហង ។ បញ
្ហ េនះនឹងេលើកយកពិភក បែនថមេទៀតកនុង

ជំពូក៥ ។ ជលទធផល មនភស្តុ

ងអំពីវបបធម៌ៃនករគបសងកត់កុងចំ
ន
េ

មអនកអនកជំនញខងព័ត៌មន

មិនេបះពុមផ
ព
យព័ត៌មនែដល រ.ដ.ក ចត់ទុកថមិនសម្រសប ឬមនលកខណៈរេសើបែផនកនេយបយ។28
ជលទធផល អនកអេងកតបនកត់សមគល់ថមនេគលនេយបយសកមមមួយ របស់អនកេបះពុមផ
ព
យ និង
និពនធនយក

ែដលសុខចិតផ
្ត ព្វផ យព័ត៌មនែដលមិនសូវមនលកខណៈរេសើប

និងមិនសូវចប់

រមមណ៍

“េដើមបីេចៀសឲយឆងយពីេ្រគះថនក់ ។”29
ខណៈេពលែដលករអ ថ ធិបបយខងេលើ

ភគេ្រចើនពក់ព័នន
ធ ឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប

្របៃពណី ជំពូកខងេ្រកមបង្ហញពីវ ិធីែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប
បង្ហញថេតើករ
ភយ

ក់កំហិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប ែដលមិនមនលកខណៈធងន់ធងរ និង

មនន័យថអនកេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ

្របធនបទែដលរេសើបេ

28

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ និង

យេសរ ីឬយ៉ ង

មនបំណងែចករ ំែលកេយបល់

យ

និងពិភក

។

ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថនក់?” (ែខកញញ

ឆនំ២០១០) ២០ <www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2010‐09

13%5DCambodia%20Gagged:%20Democracy%20at%20Risk/Joint%20Report%20on%20FoEX.10Sept.ENG.pdf>
ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
29

“ទ

នេដើមបីេសរ ីភពកនុងករនិយយស្តី” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី០៦ ែខមក
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ឆនំ២០១០)

៣. “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប”
“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប” រួមមនផលិតផល និងេស កមមែដលផ្តល់ព័ត៌មន ឬកមមវ ិធី
កំ

ន្ត

មកុំពយូទ័រ

អុិនេធើែណត

ឬទូរស័ពច
ទ ល័ត

។

អនុញញតឲយមនករែចករ ំែលកព័ត៌មនយ៉ ងឆប់រហ័ស

ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប
េ

យនរ

មនក់

ឬជមួយនឹងនរ

មនក់ែដល

មនលទធភពេ្របើ្របស់បេចចកវ ិទយ ។ ទូរស័ពច
ទ ល័ត និងអុិនេធើែណតផ្តល់លទធភពទំនក់ទំនងភ្លមៗ មិនថ
មរយៈ

រជអក រ ករទំនក់ទំនង

ម្របព័នធអុិនេធើែណត ឬ

មរយៈករនិយយទូរស័ពទ ។ អុិនេធើែណត

គឺជេវទិកទំនក់ទំនង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនច្រមុះ ែដល្របជពលរដ្ឋ
របស់ពួកេគ ។ េវទិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម
េរៀបចំសកមមនិយមកនុងសងគម និង្រពឹតក
្ត រណ៍

មអុិនេធើែណត គឺជវ ិធី ដ៏មន្របសិទធភពមួយេដើមបី

ធរណៈ ។30 ្រសេដៀងគនេនះែដរ ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទ

ចល័តយ៉ ងេ្រចើនសនធឹកសនធប់េន្របេទសកមពុជ

កនុងតំបន់ ែដលកលពីមុនជតំបន់ជនបទ និង

ចេលើកេឡើង និងែចករ ំែលកមតិ

មនន័យថ្របជពលរដ្ឋកន់ែតេ្រចើន

ច់្រសយល ។ ជំពូកេនះសេងខប

ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើ បេន្របេទសកមពុជ ។

ចទំនក់ទំនងគន

ថ នភពបចចុបបននៃន្របព័នធ

៣.១ ទូរស័ពទចល័ត
បនទប់ពីែខមរ្រកហមបនបំផិច
្ល បំផ្លញេហ ្ឋ រចនសមព័នធទូរគមនគមន៍រច
ួ មក ្របេទសកមពុជមិនបន

ថ បន នូវប
ទូរស័ពទចល័ត

្ត ញទូរស័ពេទ ្រកមដី ទូទំង្របេទសេឡើងវ ិញេឡើយ ។31 ជមួយនឹងករេកើតមននូវប
ត្រមូវករប

្របេទសទីមួយកនុងពិភពេ
ឆនំ២០១២

្ត ញទូរស័ពេទ ្រកមដីកន់ែតមិនមនភពចំបច់

កែដលមនទូរស័ពច
ទ ល័តេ្រចើនជងប

េហើយ្របេទសកមពុជគឺជ

្ត ញទូរស័ពទេ្រកមដី

មនេសចក្តី យករណ៍ថមនអនកេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័ត១៣

្ត ញ

នេ្រគ ង

។32

េនែខកុមៈភ

ែដលេសមើនឹង៨៧

ភគរយៃនចំនួន្របជពលរដ្ឋកុង្របេទស
ន
េទះបីជករណីេនះ្រតូវកត់សមគល់ថ្របជពលរដ្ឋកមពុជភគេ្រចើន

មនទូរស័ពទចល័តេ្រចើនជងមួយេ្រគ ង ែដលេធ្វើឲយភគរយេនះមិនជក់

ក់ ។33

បេចចកវ ិទយទូរស័ពច
ទ ល័តេន្របេទសកមពុជ អនុញញតឲយអងគករសងគមសុីវ ិល (“អ.ស.ស”)

ទំនងនឹង្រកុមេគលេ
េទៀត

េ

កន់ែតេ្រចើន

យេហតុថ

ចទំនក់

េបើេ្រប បេធៀបនឹង្របេភទៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបដៃទ

ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពច
ទ ល័តមនចំនួនេ្រចើនេលើសលុប

េបើេ្រប បេធៀបនឹងលទធភព

េ្របើ្របស់កុំពយូទ័រេនទូទំង្របេទសែដលមនកំណត់ ។34 េ្រចើនជងករ្រគន់ ែតអនុញញត ឲយអនកេ្របើ្របស់

េធ្វើករេ

ទូរស័ពទ ទូរស័ពទចល័ត

(េអសអុឹមេអស) ែដល

ចឲយ្របជពលរដ្ឋទក់ទងគន

រដ្ឋេលខធិករ ហី

បនចងជប

រជអក រខ្លីៗ េស

ចេផញើេចញកនុងចំនួនេ្រចើន និងអនុញញតឲយអនកេ្របើ្របស់ ភជប់ប

្រពមទំង្របភពព័ត៌មនជេ្រចើនេទៀត ែដល

30

មរយៈ

ចទទួលបន

រជអក រ

្ត ញអុិនេធើែណត

មករេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត (ឧទហរណ៍ អនក

រ ី គ្លីនតុន “ភព្រតឹម្រតូវ និ ងខុសឆគងៃនអុិនេធើ ែណត ៖ ជេ្រមើស និ ងបញ
្ហ ្របឈមកនុងពិភពែដល

្ត ញ” (នយក ្ឋ នរដ្ឋ ៃនសហរដ្ឋ

េមរ ិក ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

<www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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េ្របើ្របស់ទូរស័ពទ

ចបង្ហញគំនិតរបស់ខួន
្ល ឬ “បេញចញមតិ” កនុងេវទិកព័ត៌មនសងគម ធ្វីតេធើ នឹង្រតូវបន

ពិភក កនុងែផនក៤.៣ អនុែផនកទី២) ។

៣.២ អុិនេធើែណត
ផទុយពីករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធប់ ករេ្របើ្របស់្របព័នធអុិនេធើែណតេន្របេទសកមពុជ

មនក្រមិតទបខ្លំង
អុិនេធើែណត េ

ស់

។

អវត្តមនៃនប

្ត ញទូរស័ពទអចល័ត

យេហតុថេស អុិនេធើែណតែដលមនេលប នេលឿន

ែដលភគេ្រចើនមិនមនេន
ចំបច់េ្របើ្របស់ែខ

មតំបន់ ជនបទេនះេទ

េនឆនំ២០០៦

េធ្វើឲយ

។

បន

ក់កំហិតេលើករែចកចយ
្ត ញទូរស័ពេទ ្រកមដី

្រស័យេលើប

ករេកើតមនេឡើងនូវេស េលប នេលឿនេ

ថ នភពកន់ែត្របេសើរេឡើង

យមិន

េហើយ្រកុមហ៊ុនផ្តល់េស អុិន

េធើែណតជេ្រចើន (“ក.ផ.ស.អ”) បនចូលមកទីផ រកមពុជ ។ េនឆនំ២០១១ ក.ផ.ស.អ ចំនួន៣៧ បន
ច្រកកមពុជ35

ចុះេឈមះេន្រពះ ជ
ទីផ រកមពុជ

។

ចំនួនដ៏េ្រចើនេនះគឺជសញញៃនភពទក់ទញ

ចំនួនអនកេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតបនេកើនេឡើងេ្រចើនជង១០០%

និងសក្តនុពលកនុង

េនឆនំ២០០៩

េហតុថេស េលប នេលឿនែដលមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ ្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ
ជេ្រចើន ក៏បនវ ិនិេយគេលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែដល្របេសើរជងេនះ ឧទហរណ៍េ

េ

យ

យ ។ ្រកុមហ៊ុន

យករព្រងីកប

្ត ញ

ែខ អុបទិចេ្រកមដី ។36
្រកុមហ៊ុនេតេលខមកមពុជ

(“េតេលខម”)

បនផ្តល់សិទិក
ធ ុងករេ្របើ
ន
្របស់ប

្ត ញទូរស័ពទអចល័ត

េទឲយ ក.ផ.ស.អ ។ េតេលខម បនយកតៃម្លខពស់ពី ក.ផ.ស.អ ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ េស ប

្ត ញទូរស័ពទ

អចល័ត ែដលបនទប់ មក ្រតូវបនេផទរ េទឲយអតិថិជន កនុងតៃម្លៃថ្លជងេនះ ។ តៃម្លដ៏ខស
ព ់ៃនេស ប

31

្ត ញ

អងគភពទូរគមនគមន៍អន្តរជតិ “អុិនេធើែណតែខមរ ៖ ករណីសិក េន្របេទសកមពុជ” (ែខមីន ឆនំ២០០២) ៥

<www.itu.int/asean2001/reports/material/KHM%20CS.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
32

ឃ្វីន េឃើ ៉ ន “

ថ បនិក្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មន

សុី ភគ២” (មូលនិធិខុន ៉ ដ

ដិ នេ

ែអ៊ រ ស្វីហធ
្វ ុន ្របេទសសិង្ហ

បូរ ី ២០១០) ៨៤ <www.kas.de/wf/doc/kas_21583‐1522‐2‐30.pdf?110126051529> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២
33

ករទំនក់ទំនងែដលរ ីកសុះ

យ “កមពុជ ទូរគមនគមន៍ ទូ រស័ពទចល័ត អុិ នេធើែណត និងករពយករណ៍” (ែខកុមភៈ

ឆនំ២០១២) <http://www.budde.com.au/Research/Cambodia‐Telecoms‐Mobile‐Internet‐and‐Forecasts.html>
ចូលេមើលេនៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
34

អុឹម េវអុិ ន

គ ធិ ន “លទធភពេសមើគន ៖ ករបេងកើតករទំនក់ទំនងមតិសហគមន៍ ជមួយនឹងវ ិទយុ និ ងទូរស័ពទចល័ត”

(ៃថងទី២៦ ែខកកក
35

ឆនំ២០១១) <mobileactive.org/equal‐access> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២

សកលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់

ទំនងេនកមពុជ ឆនំ២០១០” (ែខធនូ ឆនំ២០១០) ៨
36

ភី េបកូ “អនគតៃន

យសុីធីេនកមពុជ កនុងតំបន់

សុី

េគនយ៍” (ភនំេពញ ៃថងទី០៥ ែខេម

ឆនំ២០១១)

<http://www.sea‐globe.com/Business/the‐future‐of‐ict‐in‐cambodia.html > ៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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ទូរស័ពទអចល័ត

េបើេធៀបេទនឹង

ចំណូលកនុង្រគួ

រ បនប

្ត ល

ឲយមនត្រមូវករទបចំេពះេស

អុិនេធើែណតេលប នេលឿន
េស ទូរស័ពទ ។
ករណីសិក ទី២ ៖
កេណតគឺជប

្ត ញចល័ត ែដលមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ ែដលេ្របើ ្របស់

Access Point របស់ទូរស័ពទ ចល័ត (“AP របស់ទូរស័ពច
ទ ល័ត”) េដើមបីនំយក
តំបន់មនករលំបកកនុងករតំេឡើងបរ ិកខប
្របព័នធេនះរួមបញចូ ល

េទកន់ តំបន់ជនបទ ែដលជ

យមនករេផទរទិនន
ន ័ យេ

ករភជប់ប

្ត ញអុិនេធើែណតែដលប

ឬ

យមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ េដើ មបីព្រងីក
្ត ញ ឬមណ្ឌលក

េយើងនឹងរង់ចំ

ែដលេកើនេឡើង រ ង ក.ផ.ស.អ
នឹងេធ្វើឲយតៃម្លចុះទប
អតិថិជនឬយ៉ ង

្ត ល ដូចជកែន្លង

ស្រមប់
។

តៃម្លខពស់

្ត ញែដលបនជួសជុលរួច ។

មេធយបយដឹកជញជូ នជក់ែស្តងដូចជរថយន្ត្រកុង

រថយន្ត េ

និង

េមើលថេតើ ករ្របកួត្របែជងតៃម្ល

កេណត (DakNet)

អុិនេធើែណត ែដលមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ

37

មិនមនជ

បញ
្ហ ែតមួយចំេពះករែចកចយ
្របព័នធអុិនេធើែណត និងលទធភព
េ្របើ្របស់កុំពយូទ័រ

ែដលមន

ផ្តល់េស អុិនេធើែណត ផ្តល់ជូន ។ រថយន្ត រថយន្ត្រកុង និងម៉ូតូ ដឹកជញូជ ន

លកខណៈទូលំទូ

យ

ជងេនះ

មួយ ។ កនុងភូមិមនកុំពយូទ័រែដលដំេណើរករេ យពន្លឺ្រពះ ទិតយ និងអង់ែតន
៉ យ ្វ យេន “កែន្លងផ្តល់េស អុិនេធើែណត” ។ បនទប់មក កេណតេផទរ

េនកមពុជេឡើយ

។

កង្វះខត

កុំពយូទ័រ

និងអគគិសនី

្រពមទំង

អង់ែតន ៉ យ

្វ យខនតតូច

តឌីស (hard disk) និងម៉ សុីនេភ្លើងខនតតូច

ទិនន
ន ័យរ ងកែន្លងផ្តល់េស កមមអុិនេធើែណត និង AP របស់ទូរស័ពទចល័ត េន
េលើរថយន្ត្រកុង
ទូរស័ពេទ

វ ិទយុ ៉ យ

។

្វ យេផទទិនន
ន ័យែដលផទុកេនកនុង

AP

របស់

យស្វ័យ្របវត្តិ និងេធ្វើឲយ សុីសង្វក់គន េនេពលែដលមន Access

Point ។
េទះបីជ
ជេ្រចើន

កេណត មិនបនផ្តល់ករេផទរទិនន
ន ័យជក់ែស្តងក៏េ

យ ទិនន
ន ័យ

ច្រតូវបនេផទរកនុងេពលែតមួយ ។ ្របព័នធេនះមនលកខណៈងយ

្រសួលជង ករេផញើសំបុ្រត

មៃ្របសណីយ៍ែដលមនកលពីយូរ មកេហើយ ។

េនែប៉កខងេជើងៃន្របេទសកមពុជ www.CambodiaSchools.com េ្របើ្របស់

្របព័នធេនះេន

ជតំបន់ខពង់ ប

ចំនួន២២៥កនុងតំបន់ជនបទ ។ េ

AP

របស់ទូរស័ពទចល័ត្រតូវបនដឹកជញូជ ន

រថយន្ត្រកុង (“អនកដឹកជញូជ ន្របព័នធអុិនេធើែណតកនុងភូមិេ
ករណីមួយែដល ្រតូវបនដឹកជញជ នេ

37

ឃ្វីន េឃើ ៉ ន “

យេហតុថេនទីេនះ
មម៉ូតូជជង

យម៉ូតូ”) េហើយមន

យរេទះេគ ។

ថ បនិក្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មន

សុី ភគ២” (មូលនិធិខុន ៉ ដ

ករចំ

យ

េលើបរ ិកខបេចចក-

េទសែដលត្រមូវឲយមន
មនករលំបក

កនុងករតំេឡើង

និងរក ករភជប់ទំនក់ ទំនង អុិន
េធើែណត

។

ករែចកចយ
អុិនេធើែណត
ប

ជងេនះេទេទៀត
ករភជប់ប

្ត ញ

និងករបណុ្ត ះ

្ត ល អំពីវ ិធីេ្របើ្របស់អុិនេធើ

ែណត
ទូ

យ

មិនមនលកខណៈទូលំ
េនតំបន់ជនបទ

្របេទសកមពុជេឡើយ

ដិ នេ

េន

េទះបីជ

បចចុបបនន មនករផ្លស់បូរក៏
្ត េ

យ

ែអ៊ រ ស្វីហធ
្វ ុន ្របេទសសិង្ហ

បូរ ី ២០១០) <http://www.kas.de/wf/doc/1555‐1442‐2‐30.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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េធ្វើឲយ

(សូមេមើលករណីសិក ទី២38) ។ ក៏េនមន
បញ
្ហ ខ្វះករអប់រ ំ សមតថភពែផនកភ

និង

ជំនញកុំពយូទ័រ ែដលប៉ះពល់ដល់ លទធភព
របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជកនុងករេ្របើ

្របស់

អុិនេធើែណតេឡើយ ។ ្របជពលរដ្ឋែដលបន

បណុ្ត ះប

េ្របើ្របស់
(“ប.ទ.ព”)

បេចចកវ ិទយទំនក់ទំនងព័ត៌មន

ករទំនក់ទំនង

េនមនក្រមិតទបេន្របេទស

ជេ្រចើនកនុងឆនំកន្លងមកេនះ ។ េទះជយ៉ ង

កមពុជ េហើយពុមអ
ព ក រែខមរយូនីកូដ េទើបែត
្រតូវបនបេងកើតនេពលថមីៗេនះ

(សូមេមើល

ករណីសិក ទី៣) ។39
េ

យ្របជពលរដ្ឋ ែដលមនលទធ-

ភពេ្របើ្របស់កុំពយូទ័រ

្របេទសកមពុជមនអ្រ

មនភគរយតិចតួច
អនកតភជប់ ប

អុិនេធើែណតទបបំផុត េន
េយង

ករណីសិក ទី៣ ៖ ែខមរយូនីកូដ

្ត ល ដល់ក្រមិតវ ិជជជីវៈ កនុងករ

សុី

្ត ញ

េគនយ៍ ។40

ម្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមន

គមន៍ (“ក.ប.ទ”) អនកតប
មនចំនួនសរុប

្ត ញអុិនេធើែណត

៦៧៩.២៨១

ែដលេសមើនឹង

្របមណ ៤,៦២ % ៃនចំនួន្របជជនសរុប41
ែដលេនះជតួេលខទបមួយេបើេ្រប បេធៀប
នឹង្របេទសដៃទេទៀតេនកនុងតំបន់

េទះជយ៉ ង

ក៏េ

38

យអុី អុីអុី “

សងគមកុំពយូទ័រ

42

។

យ គួរកត់សមគល់ថ

កេណត ៖ ករពិចរ

េបើកទូ

មរយៈ

ប.ទ.ព

ជភ

ែខមរជួប្របទះឧបសគគ
ក៏េ

យ វ ិទយ

យកមពុជ បនបេងកើតពុមពអក រែខមរយូនីកូដ ែដលេធ្វើឲយអក រ
ទំង២៣តួ
ចយកមកេ្របើ្របស់បនជមួយនឹងកុំពយូទ័រផទល់

ែខមរ

ខ្លួន។ ែខមរយូនីកូដ្រតូវបនបង្ហញជផ្លូវករេនមជឈមណ្ឌលអប់រ ំកមពុជ
ទំង
យេនឆនំ២០០៧
និងឥឡូវេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ង
ទូលំទូ

យ េនេលើេគហទំព័រែដលេពញនិយម ដូចជេហ្វសប៊ុក និង

ហគូហគលែម៉ល ។
្របសិនេបើព័ត៌មន េនេលើអុិនេធើែណត មនែតមនជភ
ឬសូមបីែតភ

ែខមរក៏្រតូវបែម្លងជអក ររម
៉ូ ំង

ែដលថ្របជពលរដ្ឋកមពុជជេ្រចើន

នឹងមិន

្របស់អុិនេធើែណត ។ ដំេណើរករែបបេនះ
រយៈេពលែវងចំេពះភ

ែខមរ

េឃើញខ្លួនឯងេនេលើអុិនេធើែណត

ចបងកឲយមនផលវ ិបក

ថជអនកេ្របើ្របស់ភ

40

អងគភពទូរគមនគមន៍អន្តរជតិ “ឯក

្របជពលរដ្ឋ្រគប់រប
ូ មនសិទិច
ធ ូលរួមកនុងជីវភព

វបបធម៌ ែដលរួមមនសកមមភពវបបធម៌េនេលើអុិនេធើែណត ។ េហតុ
ដូេចនះេហើយ

ក.ផ.ស.អ

្រតូវធនករបេងកើត

និងករែថរក េវទិក

ែខមរ ស្រមប់ព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត ។

ភ

េឡើងវ ិញេលើករតភជប់ប

្ត ញកនុង្របេទសកំពុងអភិ វឌ ន៍”

រសថិតិៃនសងគមព័ត៌មន ៖

សុី និងប៉ សុីហិក
្វ ” (២០០៩) ៩

<www.itu.int/ITU‐D/ict/material/ISSP09‐AP_final.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
41

វ ិនិេយគេនកមពុជ “េថេលខម ៖ វ ិនិេយគេនកមពុជ Q៣” (២០១១)

<http://www.investincambodia.com/telecoms.htm> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១១ ។ ចំ
េនះ្រតឹម្រតូវេនែខេម
42

អង់េគ្លស

២៧ៃន ស.ប.ស.ម និងម្រ

នកនុងចេន្លះបនទត់ ៖ វិធីែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្លច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេន

កមពុជ” (ែខឧសភ ឆនំ២០០៨) ៩

និភ័យ

ចមនលទធភពេ្របើ

២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
លីកដូ “ករ

អង់េគ្លស

្របសិនេបើ្របជពល-រដ្ឋកន់ែតេ្រចើន

ែតមួយមុខ ។ ដូចមនែចងកនុងម្រ
៣៥ៃនរដ្ឋធមមនុញញ

េនះនឹងមន

<www.mobileactive.org/files/file_uploads/DakNet_IEEE_Computer.pdf> (ែខមក ឆនំ២០០៤) ចូលេមើលេនៃថងទី
39

ថន

ឆនំ២០១១

ករេ្របើ ្របស់អុិនេធើែណតេន្របេទសេផ ងេទៀត ៖ េវៀត

ម (៣០,៥%) ៃថ (១៨,៥%) និង

វ (៨,១%)

<http://www.internetworldstats.com/stats3.htm> តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆនំ២០១១
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ំ ៖ តួេលខ

តួេលខេនះមិនបន ប់បញចូ លលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតេនកែន្លងផ្តល់េស អុិនេធើែណត
្របមណ៣២០កែន្លងេនកមពុជ)43 សកលវ ិទយល័យ និងប

(ែដលមន

្ណ ល័យ េឡើយ ។

៣.៣ ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័តម
៌ នែបបទំេនើប
េនកមពុជ ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបកំពុងចប់េផ្តើមេពញនិយម ។ មនេគហទំព័រព័ត៌មន

កមពុជែដលឯក ជយជេ្រចើន ែដលភគេ្រចើនេ្របើវ ីេដអូ និងវ ិទយុេដើមបីផ ព្វផ យព័ត៌មនរបស់ពួកេគ44 េហើយ
មនទំនក់ទំនងនឹងេវទិក និងេគហទំព័រ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមដូចជេហ្វសប៊ុក ធ្វីតេធើ និងយូធូប

ែដល

ចឲយេគហទំព័រទំងេនះែចកចយលកខណៈពិេសសថមីៗរបស់ពួកេគ ។ ្រសេដៀងគនេនះែដរ

ថ នីយ

វ ិទយុកមពុជេ្របើ អុិនេធើែណតេដើមបីផ ព្វផ យកមមវ ិធី របស់ពួកេគ ៖ ប៉ុសិ៍វ្ត ិទយុដូចជ វ ិទយុសំេឡង្របជធិបេតយយ

(វ ីអូឌី) វ ីអូេអ និងសំេឡងសងគមសុីវ ិល (ែដលដំេណើរករេ

យ

ថ ប័ន្រតួតពិនិតយករេបះេឆនត គឺគណៈ

យេសរ ី និងយុតិធ
្ត ម៌ (“ខុមែ្រហ្វល”)) និងកមមវ ិធីចក់ផ យេផ ងេទៀតេនេលើ

កមមធិករេដើមបីករេបះេឆនតេ

អុិនេធើែណត ។ សូមេមើលករណីសិក ទី៤ អំពីថេតើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត

ចក្លយ

េទជ្របភពសំខន់មួយស្រមប់ព័ត៌មនេន្របេទសម៉ េឡសុី ។45 ជងេនះេទេទៀត សូមេមើលករណីសិក
ទី១អំពីវ ិទយុ ម.ស.ម.ក ។
េទះជយ៉ ង

ឆប់រហ័ស”

ចប

ក៏េ

យ េលប នែដលទំនក់ទំនងឌីជីថល

្ត លឲយមន ករែចករ ំែលកព័ត៌មនមិន្រតឹម្រតូវ

យនឹងអតថ្របេយជន៍ៃន្របព័នធ
និងមេធយបយែចកចយព័ត៌មន

រព័ត៌មនែបបទំេនើបេនះ
្រតូវមនករ្របុង្របយ័តន
46

ជមួយនឹងេលប នៃនករែចករ ំែលកេនះេទ ។
ែបបទំេនើប “
បញ
ជ ក់
ពិចរ

ចផ ព្វផ យពកយចចម

[េយបល់ែដលបនផ្តល់
ដ៏មនតៃម្លមួយ

េ

ល ឬ “ែចកចយយ៉ ង

េហើយកនុងខណៈេពលែដលេយើងរ ីក

អនកេ្របើ្របស់

និងជពិេសសអនក

រព័ត៌មន

យមិន្រតូវ្របថុយនឹងភពគមនគុណភព

ក៏ មនេយបល់ជេ្រចើនែដលថ ្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មន

មដូចជេភ្លើងេឆះៃ្រព ។ េតើអនក

ច្រតួតពិនិតយេមើលករពិត និ ង

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបែដរឬេទ]?”47

េនេពលទក់ទងនឹងព័ត៌មន្រគប់្របេភទ

ដូចជ ព័ត៌មនែដលបនបង្ហញ

43

ចរ ីក ល

ែដលបេងកើតេឡើងេ

េនះគឺជករ

យអនកេ្របើ្របស់

ម រយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ែដលកង្វះខតករ្រតួតពិនិតយករ

សកលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់

ទំនងេនកមពុជ ឆនំ២០១០” (ែខធនូ ឆនំ២០១០) ៨
44

េគហទំព័រព័ត៌មនែដលេពញនិយមបំផុតមួយចំនួនមនដូចជ www.kohsantepheapdaily.com.kh

,www.cen.com.kh និង www.dap‐news.com. ។
45

េជ ឈីង “អនគតៃនលិទិ្រធ បជធិបេតយយេន្របេទសម៉ េឡសុី” កនុងមូលនិធិខុន ៉ ដ

ដិ នេ

ែអ៊ រ ស្វីហធ
្វ ុន “អនគត

ៃនលទធិ្របជធិបេតយយ” (្របេទសសិង្ហបូរ ី ែខកុមភៈ ឆនំ២០១០)
46
47

វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ
វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ

េមរ ិក “េតើព័ត៌មនមនន័យែបប

េនកមពុជបចចុបបនន” (ៃថងទី០៥ ែខឧសភ ឆនំ២០១១)

េមរ ិក “សំេឡងពីកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក

ឆនំ២០១១)

<blogs.voanews.com/khmer‐english/musings/2011/07/> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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ពិត

និងករែកស្រមួល

ដូចមនកនុង្របព័នធ

ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី ។
េនៃថងទី០៤

ែខមីន

ឆនំ២០១១

ករណីសិក ទី៤ ៖ ្របេទសម៉ េឡសុី

្រពឹត្តករណ៍មួយែដលមនចំណងេជើងថ “េធ្វើ
ឲយវ ិមនឯក ជយមនពណ៌ស” ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេនេលើេហ្វសប៊ុក

េ

យេសនើឲយ្របជ-

ពលរដ្ឋេស្ល កសេម្ល កបំពក់ពណ៌ស និងជួប
ជុំ េនវ ិមនឯក ជយកនុង ជធនីភំេន ពញ េន

ៃថងទី០៤

ែខមីន

ឆនំ២០១១

េដើមបីអបអរ

ទរលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតេ
េសរ ី

េន្របេទសកមពុជ

ស្រមួល្រពឹតក
្ត រណ៍េនះ

។

អនកស្រមប

បនផ ព្វផ យ

្រពឹត្តករណ៍េនះដូចខងេ្រកម

មួយចំនួនបន

យ

៖

“្របេទស

ង
ំ លទធភពេ្របើ្របស់

ឧបករណ៍ដ៏សំខន់េនះ [អុិនេធើែណត] ។ កនុង
នមជសមជិកពិត្របកដៃនសហគមន៍
អន្តរជតិ នសតវត ន៍ ទី២១េនះ

្របេទស

កមពុជមិន្រតូវបន ប់បញចូ លកនុង្របេទសទំង

េនះេឡើយ

េហើយេយើងទំងអស់គនមន

បំណងអបអរករពិតេនះ

។

េនះគឺជវតថុ

បំណងែដលេយើងបេងកើត្រពឹតក
្ត រណ៍េនះ
េឡើង ។”

48

្របុង្របយ័តនេ

យបនេចៀស ងករពក់ព័នធ

្រពឹត្តករណ៍េនះេទនឹងមជឈឹម្របេទស ែដល
ជរួមថជ

ែដល្រតូវបនេគដឹង

“បដិវត្តន៍និទឃរដូវេន

្រតូវបន្រគប់្រគងយ៉ ងធងន់ធងរេ

៉ ប់”

កំពុងែតេកើតមនេឡើង និងបនសងកត់ធងន់ជ

្រគប់្រគងេ

យរ ្ឋ ភិបល

េ

យ

យអនកែដលមនទំនក់ ទំនងនឹង្រកុមេមដឹកនំ ។

េទះជយ៉ ង

ម េនះ អុិនេធើែណតបន
យ ប៉ុនមនឆនំថីៗ

ក៏េ

ផ្លស់បូរទិ
្ត ដ្ឋភពព័ត៌មនយ៉ ងខ្លំង

េនកនុង្របេទស ។ េន
រ ្ឋ ភិបលបនអនុម័តចបប់ែដល
មឃត់ករ

ឆនំ១៩៩៨

គបសងកត់អុិនេធើែណត ។ ជលទធផល បចចុបបនន
រព័ត៌មន
ជជងមេធយមអុិនេធើែណតមនេសរ ីភពេ្រចើនជងមុន
បយែចកចយព័ត៌មនែបប្របៃពណី

។

េគហទំព័រដូចជ

Malaysiakini, Malaysia Today ឬ Free Malaysia Today
ផ្តល់អតថបទព័ត៌មនឯក ជយ

ដល់មិត្តអនក

ន ប់

ននក់

ជេរៀង ល់ៃថង ។ េគហទំព័រទំងេនះ មិនបនេចៀស ងករ
េចញអតថបទ

ែដលរេសើបដូចជអំេពើពុករលួយ

បំពនសិទិម
ធ នុស
Malaysiakini

កររ ំេ

ឬករកប់ៃ្រពខុសចបប់េឡើយ

ទទួលព័ត៌មនពី្របជ

ែដល្រតូវបនបណុ្ត ះប

្ត ល

ភ
។

ពលរដ្ឋចំនួន២០០នក់

េដើមបី យករណ៍ព័ត៌មនែដល

ពីតំបន់ែដលបុគ-គ លិករបស់ខួនមនករ
្ល

លំបកកនុងករយកព័ត៌មន ។ “ភពលេម្អ ងយ៉ ងជក់ែស្តងកនុង
ករ យករណ៍

ឥទធិពល

ប

េ

ជលទធផល

យ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលមន

្ត លឲយ្របជពលរដ្ឋវ ័យចំ

នកែសត េទជករ

ស់ផ្លស់បូរពី
្ត ករ

នព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណតវ ិញ ។”

ព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើ -ែណត

បនក្លយេទជ

្របភពព័ត៌មនសំខន់មួយស្រមប់្របជពលរដ្ឋម៉េឡសុី
ើ

បន្តបនទប់ ថ ្រពឹតក
្ត រណ៍េនះ “មិនែមនជករ

48

េន្របេទសម៉ េឡសុី

ថ នីយវ ិទយុ និងទូរទស ន៍ ជេ្រចើន រួមទំងកែសត ្រតូវបន

មនសក្តនុពល

អនកបេងកើត្រពឹតក
្ត រណ៍េនះបន

ករ្របឆំងត ៉ ជេ្រចើន

្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី

កមពុជ “ៃថងេស្ល កសេម្ល កបំពក់ពណ៌សេនវិមនឯក ជយ” (ៃថងទី២១ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

<cambopedia.com/2011/02/white‐out‐day‐at‐independence‐monument.html> ចូលេមើ លេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២
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្របឆំងត ៉ ឬបតុកមម” េឡើយ េហើយេសនើសុំថ ្របជពលរដ្ឋ “មិនេឆ្ល តឱកសេ្របើ្របស់្រពឹតក
្ត រណ៍េនះ
ស្រមប់េគលបំណងនេយបយេឡើយ ។”49
មនបញ
្ហ មួយចំនួនកនុងករេរៀបចំ្រពឹត្តករណ៍េនះ

រថអនកេរៀបចំ្រពឹតក
្ត រណ៍េនះរស់េនសហរដ្ឋ
ករទំនក់ ទំនងជមួយនឹងប

បញ
្ហ ចមបងកនុងចំេ

មបញ
្ហ ទំងេនះគឺេ

េមរ ិក េហើយករណីេនះជភពប ជ័យរបស់អនកេរៀបចំ កុង
ន

្ត ញ្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលសកមមេលើអុិនេធើែណត

េដើមបីជូនព័ត៌មនដល់

យ ្រពឹត្តករណ៍េនះ គឺជនិមិត្តរប
ូ និងបង្ហញអំពី

រសំខន់ែដលថ ្របជ

ធរណជន ។ េទះបីជករចូលរួមេនមនក្រមិតទប (ផទុយពីតួេលខេនេលើកុំពយូទ័រ) េ

្របជពលរដ្ឋតិចតួចចូលរួមក៏េ
ពលរដ្ឋបនយកចិតទ
្ត ុក

49

យ

ក់េលើលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតេ

យមនចំនួន

យេសរ ី េន្របេទសកមពុជ ។

កមពុជ “ៃថងេស្ល កសេម្ល កបំពក់ពណ៌សេនវិមនឯក ជយ” (ៃថងទី២១ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

<cambopedia.com/2011/02/white‐out‐day‐at‐independence‐monument.html> ចូលេមើ លេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២
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៤. “្របព័នធផ ព្វផ យព័តម
៌ នែបបទំេនើប”
និងករករពរ និងេលើកកមពសស
់ ទ
ិ ម
ធិ នុស េនកមពជ
ុ
អវត្តមនៃនករ

ក់កំហិតព័ត៌មនេលើអុិនេធើែណត េន្រពះ ជ

ច្រក ្រតូវបនអនកសរេសរប្លុក

េនកមពុជ ែដលមនេឈមះលបីលបញ និងជនយិកកមមវ ិធីរបស់ ម.ស.ម.ក អនក្រសី ចក់ សុភព បន

ពិពណ៌នអំពីអុិនេធើែណតេនចុងឆនំ២០០៩ ថជ “្របជធិបេតយយឌីជីថលសម័យថមី” របស់កមពុជ ។50 សក្ត

នុពលរបស់អុិនេធើែណត ែដលជេវទិក និងធនធនស្រមប់ផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីសិទិម
ធ នុស និងអំពីករ

រ ំេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស គឺមនលកខណៈជក់

ក់

។

អុិនេធើែណត្រតូវបនេ្របើ្របស់េ

យ្របជពលរដ្ឋ

ជេ្រចើននក់ េហើយបនផ្តល់េស ែដលមនតៃម្លេថក និង (្របសិនេបើ្រតូវករ ឬទមទរ) កែន្លងែដលមិន
ចំបច់បេញចញេឈមះេដើមបីផ្លស់បូរេយបល់
្ត
្របេទស ។

ជមួ យ្រកុម្របជពលរដ្ឋេផ ងៗេនកនុង្រសុក

និងេនេ្រក

ឧបករណ៍ទំនក់ទំនងែដលមនលកខណៈឌីជីថល ផ្តល់ឱកសេ្រចើនេដើមបីព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយ
និងសិទិម
ធ នុស រួមមន ៖


ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវតម្លភព និងគណេនយយភព េ

យ្របជពលរដ្ឋ

ចទទួលបន

និងែចករ ំែលកព័ត៌មនបនយ៉ ងងយ្រសួល ។51


ករេបះពុមពផ យយ៉ ងងយ្រសួលនូវព័ត៌មន
វ ិធី



េវទិកស្រមប់ឲយ្របជពលរដ្ឋបេញចញ

លទធភពកនុងករទំនក់ ទំនងជមួយមិត្តភក្តិ និងអនកដៃទេ

េ្របើ្របស់េដើមបីករពរ

យផទល់ ។52

និងែចករ ំែលកករ្រពួយបរមភរបស់

ចេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតបនក៏េ

យ

យេសមើភព ។

ក់អំពីរេបៀបែដល ឧបករណ៍ទំនក់ទំនងឌីជីថល ្រតូវបន

និ ងេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស េន្របេទសកមពុជ

េ្របើ្របស់េនេលើអុិនេធើែណត កនុងទិដភ
្ឋ ពដ៏ទូ

50

ទំនក់ទំនង

និង

មរយៈប្លុក ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម និងេវទិកេលើអុិនេធើែណត និង

ជំពូកេនះពិភក អំពីឧទហរណ៍ជក់

ែដល

ភបំពនសិទិម
ធ នុស

្រស្តត ៉ ្របឆំង ដូចជករតស៊ូមតិ ឬបេចចកេទសេធ្វើសកមមភពេ

ពួកេគ


អំពីកររ ំេ

។

េយើងពិភក អំពីេវទិកែដល

យ េហើយេទះបីជទូរស័ពទចល័តជេ្រចើនជ “

ែផនកែដលេរៀប ប់អំពីទូរស័ពទចល័ត

ម តហ្វូន”

(សូមេមើលែផនក៤.១)

េអស ចក់ “្របជធិបេតយយឌីជីថលេកើ តមនេឡើងេន្របេទសកមពុជ” (sopheapfocus ៃថងទី១១ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១១)

<sopheapfocus.com/index.php/2009/11/digital‐democracy‐emerging‐in‐cambodia/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆនំ២០១២
51

អ័រ

វី

“ពិភពេ

ក ៖ កិចស
ច នទនេលើអុិនេធើែណតអំពីបេចចកវ ិទយេដើមបីតម្លភព” (គំនិតផ្តួចេផ្តើមបេចចកវ ិទយេដើមបី

តម្លភព ៃថងទី២១ ែខកញញ ឆនំ២០១១) <http://globalvoicesonline.org/2011/09/21/global‐online‐dialogue‐on‐

technology‐for‐transparency/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
52

ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថនក់?” (ែខកញញ

ឆនំ២០១០) ២០
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េផ្តតសំខន់េលើករេផញើ

រជអក រ និងករេ

ទូរស័ពទ ជជងករេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត ។ កនុងករអនុវត្តន៍

កិចព
ច ិភក ភគេ្រចើនេនេលើេវទិកែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េនេលើអុិនេធើែណត
ហ្វូនបនែដរ េ

យ្រគន់ ែតែផ្អកេលើមូលេហតុែដលថ

ក៏

ចអនុវត្តចំេពះ

មត

ម តហ្វូនផ្តល់ឲយអនកេ្របើ្របស់នូវលទធភពេ្របើ្របស់

អុិនេធើែណត ។ ប៉ុែន្ត េទះបីជអនកេ្របើ្របស់ទូរស័ពច
ទ ល័តភគេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ មិនបនេ្របើ្របស់
ម តហ្វូន ែដលករណីេនះកំពុងែតផ្លស់បូរក៏
្ត េ

យ ភពទូលំទូ

យៃនទូរស័ពទចល័ត បេងកើតឲយមនលទធភព

កនុងករេបើក្រចកថមីៗ និងកមមវ ិធីែដលអនុញញតឲយ្របជពលរដ្ឋេ្របើ្របស់ ប.ទ.ព ។53
ពក់ព័នធនឹងអុិនេធើែណត មនេវទិក និ ងបេចចកេទសជេ្រចើនែដល

កមពុជេដើមបីករពរ

និងេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស

។

ច និង្រតូវបនេ្របើ្របស់េន

បញ
្ហ ទំងេនះនឹង្រតូវេលើកយកមកពិភក ឲយកន់ែត

លម្អិតកនុងែផនកខងេ្រកម រួមមនប្លុក (ែផនក៤.២) ្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម (ែផនក៤.៣)

រព័ត៌មន

វ ីេដអូ (ែផនក៤.៤) និងេគហទំព័រ (ែផនក៤.៥) ។

៤.១ ទូរស័ពទចល័ត
និង្រតូវបនេ្របើ្របស់កុងលកខ
ន
ណៈជបេចចកវ ិទយថមីមួយ

េដើមបីទំនក់ទំនងជ

www.mobileactive.org គឺជេគហទំព័រ ែដលផ្តល់ព័ត៌មនអំពីវ ិធីែដលទូរស័ពទចល័ត

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់

ទូរស័ពទចល័ត

ច

មួយនឹង្របជពលរដ្ឋជេ្រចើននក់ និងជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីសិទិរធ បស់ពួកេគ ។ ឧទហរណ៍ េគហទំព័រ
ស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មនដល់្របជពលរដ្ឋ

និងសកមមនិយម និងមនបំ ណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករងររបស់

មរយៈករស្រមបស្រមួលករេ្របើ្របស់បេចចកវ ិទយទូរស័ពច
ទ ល័ត ្របកបេ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

យ

្របសិទភ
ធ ព ។ េគហទំព័រេនះេទើបនឹងដំេណើរករ “កញច ប់ព័ត៌មន្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មនចល័ត” ែដលេនះ
គឺជអតថបទប្លុកជបន្តបនទប់សីព
្ត ីវ ិធី េ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តជែផនកមួយៃន

ធរណជន “េដើរតួនទីយ៉ងសកមមកុងដំ
ន េណើរករៃនករ្របមូល

សមជិក

រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ

ែដល

យករណ៍ វ ិភគ និងែចកចយ

ព័ត៌មន” េដើមបី “ផ្តល់ព័ត៌មន
ែដលឯក ជយ
បន ជក់

ចេជឿទុកចិត្ត
ក់ ទូលំទូ

និងមនពក់ព័នធ

យ

ែដលសងគម

្របជធិបេតយយចង់បន ។” 54
“Equal Access” គឺជ
អងគករមួយ ែដល្រតូវបនគូសបញ
ជ ក់េ
េលើទូរស័ពទចល័តេពញេលញ ដូចជ

53

មជឈមណ្ឌលតំបន់

Figure 1: Logo for www.MobileActive.org
យ www.mobileactive.org ថបនេ្របើ្របស់ ឧបករណ៍
រជអក រេផញើេទមនុស ជេ្រចើន និង

មរយៈករេ្របើ្របស់បេចចកវ ិទយ

សុីប៉សុីហិក
្វ ៃនកមមវ ិធីអភិ វឌ ន៍របស់អងគករសហ្របជជតិ “កិចព
ច ិ ភក

្រតូនិច ស្តីពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម និងចេន្លះលទធិ្របជធិបេតយយេន

្រស័យ

មឧបករណ៍េអឡិច

សុីប៉សុីហិក
្វ ” (ៃថងទី២១ ែខតុ

ដល់ៃថងទី១៨ ែខវ ិចឆិក)
54

បូែមន

លីស “ព័ត៌មនរបស់េយើង ៖ វ ិធីែដលទស និកជនែកែ្របអនគតរបស់ព័ត៌មន” (វ ិទយ

កំង ែខកកក

ឆនំ២០០៣)
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ថ នព័ត៌មន

េមរ ិក

ៃនករេឆ្លើយតបជសំេឡង (“ឆ.ត.ស”) ែដលមនេនកមពុជ ។ ឆ.ត.ស គឺជ្របព័នធមួយែដលអនុញញតឲយ្របជ

ពលរដ្ឋេ

ទូរស័ពទ

េ្របើ

ជពិេសសកត់្រ

ង

និងបនទប់មក

្ត ប់ព័ត៌មនែដលបនថតចម្លង

បន ល់ទុកេយបល់

ឬ

រទុកស្រមប់ករេឆ្លើយតបេនេពលអនគត ។ Equal Access េ្របើ្របស់េស េនះ េដើមបី

ជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋអំពីសិទិរធ បស់ពួកេគ ។ េន្របេទសកមពុជ Equal Access ចប់េផ្តើមដំេណើរករ

ជមួយនឹង គេ្រមងមួយ ែដលេផ្តតេលើ្រស្តី និងកុមរេនតំបន់ជនបទែដលជួបបញ
្ហ ករជួញដូរ និងករេកង
្របវ ័ញចផ្លូវេភទ ៖ “ចប់

ំងពីគេ្រមងដំបូងេនះមក Equal Access បនែចកចយព័ត៌មនសំខន់ៗ ដល់្របជ

ពលរដ្ឋកមពុជែដល្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មន េហើយមនភពសទុះ
ឲយសហគមន៍របស់ពួកេគកន់ែត្របេសើរេឡើង ។”
មវ ិទយុ និងទូរទស ន៍

ព័ត៌មន

ចល័តជមនកររ ីក ល
ទូលំទូ
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ទ រចង់េផទរព័ត៌មនឲយេទជសកមមភព និងេធ្វើ

Equal Access ជដំបូងបនេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យ

ស្រមប់ករទំនក់ ទំនងរបស់ពួកេគ ប៉ុែន្តេ

លេនកមពុជ

អងគករេនះសងឃឹមថ

ឆ.ត.ស

យមនករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទ
នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់កន់ែត

យនៃថងអនគត ។

ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តមួយែបប
មនុស េន្របេទសកមពុជ និងេនជុំវ ិញពិភពេ

សុ ៉ ត ែដល្រតូវបនេគ
លបីលបញ េ

ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ

យកនុងបរ ិបទសិទិធ

ក គឺស្រមប់ថតវ ីេដអូ ។ េន្របេទសកមពុជ ្រពះសងឃ លួន

គ ល់ថ “្រពះសងឃព័ត៌មនវ ិទយ” បនក្លយេទជអនកតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ដ៏

យករថតវ ីេដអូអំពីកររ ំេ

ភសិទិម
ធ នុស ។ កនុងែផនកមួយៃនករតស៊ូមតិរបស់្រពះេតជគុណ

្រពះេតជគុណបនេធ្វើដំេណើរេទកន់សហគមន៍េផ ងៗេនជុំវ ិញ្របេទសកមពុជ េ

យថតវ ីេដអូ

មរយៈករ

េ្របើ្របស់ទូរស័ពច
ទ ល័តរបស់្រពះេតជគុណ និងចក់វ ីេដអូទំងេនះបង្ហញដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន ។ ្រពះ
េតជគុណទទួលបនពនរង្វន់ ែហលែមន
ឆនំ២០១១
ករត

មរយៈករេប្តជញចិត្តរបស់្រពះេតជគុណចំេពះករបេញចញមតិ េ

ំងនឹងភពអយុតិ្តធម៌56

ព័ត៌មនវ ីេដអូ

នកនុង

អុិនណល

យករតស៊ូមតិរបស់្រពះេតជគុណ ។ (ព័ត៌មនបែនថមអំពី

ក់ដូចជេឃើញថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន មិនបនេ្របើ្របស់បេចចកវ ិទយទូរស័ពទ

របស់ពួកេគ

េ្រកពីទំនក់ទំនងជ

មួយមចស់ជំនួយ

និងបុគកលិក

របស់ពួកេគ ។ អងគករមិនែមន

Figure 2: COMFREL website logo

ទ ល័ត និង
រ ្ឋ ភិបលមួយែដលបនេ្របើ្របស់បេចចកវ ិទយទូរស័ពច
ឆនំ២០០៧ ខុមែ្រហ្វលបនេផញើ

រជអក រគឺអងគករខុមែ្រហ្វល ។ េន

រជអក រេទកន់្របជពលរដ្ឋេនទូទំង្របេទស េដើមបីរ ំលឹកពួកេគ ឲយេទ

“Equal Access” (េគហទំព័រ) <www.equalaccess.org/country‐programs/cambodia/> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខ

ឧសភ ឆនំ២០១២
56

រ

េដើមបីទំនក់ ទំនងនឹង

្រកុមេគលេ
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យេសរ ី និងភពក្ល

ចរកបនកនុងែផនក៤.៤)

េយើង

េឡើយ

(“អ.ឃ.ស”) េន

េហើយបចចុបបនន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជអនកទទួលពនរង្វន់ម៉ធីន

ឆនំ២០១២ ស្រមប់អនកករពរសិទិម
ធ នុស េ

ចល័ត

ែម៉ត របស់អងគករឃ្លេំ មើលសិទិម
ធ នុស

េអស មស “្រពះសងឃ អនកេបះពុមពផ យឈនះពនរង្វន់” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុ សិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆនំ២០១១)
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េបះេឆនតេនៃថងេបះេឆនតឃុំសងកត់ ។ េទះជយ៉ ង
េបះេឆនត (“គ.ជ.ប”) បនបង្អក់េស
ជអក រ

ចរ ំេ

ភបំពនបទបញ
ជ ែដល

មឃត់ ្របព័នធ

ក៏េ

យ រ.ដ.ក និងគណៈកមមធិករជតិេរៀបចំ ករ

រជអក រ េនកមពុជេនៃថងេបះេឆនត57 េ

យអះ

មឃត់ករេឃសនេនៃថងេបះេឆនត

។

ងថករេផញើ

រ

ជលទធផលៃនករ

រជអក ររបស់ខុមែ្រហ្វល ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ យករណ៍អំពីករេលមើស

នឹងនីតិវ ិធី េបះេឆនត ្រតូវបនរ ំខនយ៉ ងធងន់ធងរ ។ េនឆនំ២០០៨ ខុមែ្រហ្វលបញចុ ះបញូច ល រ.ដ.ក ឲយអនុញញត

ឲយមនយុទន
ធ ករេផញើ

រជអក របនយ៉ ងេជគជ័យ ែដលយុទន
ធ ករេនះដំេណើរករេ

កំឡុងេពលេបះេឆនតជតិ ។58
បេចចកវ ិទយ

រជអក រមនតៃម្លេថក

េហើយ

យគមនឧបសគគកុង
ន

ចេ្របើ្របស់បនយ៉ ងងយ្រសួល

េទេទៀត ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តស្រមប់ៃរអងគស និ ង្របមូលមូលនិធិ ែដលអនកឧបតថមភេផញើ
មូលនិធិ

បនបង្ហញពីករទទួលបនេជគជ័យកនុង្របេទសជេ្រចើនរួមទំងសហរដ្ឋ

អង់េគ្លស ។ េទះបីជមនករេ្របើ្របស់ទូស័ពទយ៉ងទូលំទូ

យេន្របេទសកមពុជក៏េ

ៃនករទំនក់ ទំនងមួយែដលមិនទន់្រតូវបនេ្របើ្របស់េពញេលញ េ

េមរ ិក

។

ជងេនះ
រេដើមបីផល
្ត ់

និងច្រកភព

យ េនះគឺជ្របេភទ

យសហគមន៍សិទិម
ធ នុស េនេឡើយ ។

៤.២ ប្លុក
ប្លុកគឺជេគហទំព័រែដលរួមមនបទពិេ

ធន៍ ករអេងកត និងេយបល់ផទល់ខួនរបស់
្ល
អនកនិពនធ ឬ្រកុម

អនកនិពនធជេដើម េហើយែតងែតមនរូបភព និងតំណស្រមប់ទំនក់ទំនងេទែវប
ែដលបន

យេផ ងេទៀត ។59 តំណ

ក់េនេលើបុក
្ល ជទូេទនំអនកេ្របើ្របស់ឲយេទកន់ព័ត៌មន ឬេគហទំព័រ ឬប្លុកដៃទេទៀតែដលអនក

និពនធចូលចិត្ត ។ ប្លុកក៏ អនុញញតឲយអនក

ពួកេគ្រតូវបនបង្ហញជ

ធរណៈ េ

នផ្តល់េយបល់ចំេពះព័ត៌មននីមួយៗកនុងប្លុក េហើយសំនួររបស់

យអនក

នេផ ងេទៀត ឬអនកនិពនធមនឱកសផ្តល់េយបល់េនេលើ

េយបល់ែដលបនបង្ហញេនកនុងប្លុក ។ ករេ្របើ្របស់បុក
្ល ែដល

ចបេងកើតបនយ៉ ងងយ្រសួល េលើេវទិក

យឥតគិតៃថ្លដូចជ www.blogger.com និង www.wordpress.com ផ្តល់ឱកសឲយ្របជ

អុិនេធើែណតេ

ពលរដ្ឋចប់េផ្តើមបេងកើតទំព័ររបស់ពួកេគេនេលើអុិនេធើែណត និងទំនក់ ទំនងជមួយអនកដៃទ ។
ប្លុក

ចេផ្តតសំខន់េលើ្របធនបទ

រមមណ៍ ។ ប្លុក

ច្រតូវបនសមគល់េយង

ភពយន្ត ។ េទះជយ៉ ង

57

ក៏េ

មិនថមនលកខណៈផទល់ខួន
្ល

ឬទូេទ

ែដលអនកនិពនធចប់

មមេធយបយែដលពួក េ្របើ្របស់ដូចជអតថបទ រូបថត វ ិទយុ ឬ

យ ប្លុកជេ្រចើនរួមបញូច លមេធយបយទំងអស់េនះ េហើយេផ្តតសំខន់

ខុមែ្រហ្វល “ករ យតៃម្លចុងេ្រកយ និងរបយករណ៍ស្តីពីករេបះេឆនតឃុំសងកត់េនឆនំ២០០៧” (ៃថងទី២៣ ែខសី

ឆនំ២០០៧) ១២

<www.comfrel.org/images/others/1188360503COMFREL%20CCE%20Report%20Final%20without%20Pictures.
pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន២
ំ ០១២
58

ខុមែ្រហ្វល “របយករណ៍សកមមភព្របចំឆនំ២០០៨” (ៃថងទី១៣ ែខកុមៈភ ឆនំ២០០៩) ៤

<www.comfrel.org/eng/components/com_mypublications/files/2149451234495748the_2008_narrative_activi
ty_report__final_.pdf?f188ba910850b56338a224e1112cea7d=50ffb11176c1dd0c9cbac226dced5d5a>
ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
59

<http://dictionary.reference.com/browse/blog?s=t> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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េលើ្របធនបទជក់

ក់

មួយ ជំនួសឲយករេផ្តតសំខន់េលើមេធយបយែចកចយព័ត៌មន ។ ប្លុកទំងេនះ

ែតងែត្រតូវបនពិពណ៌នថជកំណត់េហតុ្របចំៃថងេលើអុិនេធើែណតជ

ធរណៈ

េ្រចើនជង្រគន់ែតជេវទិកស្រមប់បុគល
គ ទក់ទង

ប់

បរមភរបស់ពួកេគ ។ ប្លុក

តស៊ូមតិអំពីបុពេ្វ ហតុជក់
ដល់ករែវកែញកជ

និងពិភក អំពីចំ

ប៉ុែន្តបុក
្ល

រមមណ៍ផទល់ខួន
្ល

ចមនន័យ
ឬករ្រពួយ

ចេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីបញ
្ហ នេយបយ និងសងគម ជេវទិកស្រមប់ករ
ក់

មួយ ឬរួមចំែណកផ្តល់ករ្រតិះរ ិះពិចរ

ករ្រពួយបរមភ ឬេយបល់

ធរណៈ ។

កនុងកំឡុងប៉ុនមនឆនំេនះ ទិដ្ឋភពៃនប្លុកេផ ងៗគនបនបេងកើតេឡើងេន្របេទសកមពុជ ។ អនកបេងកើត

ប្លុកេន្របេទសកមពុជេ

ខ្លួនពួកេគថ “Cloggers” (ឬ “clogher” ស្រមប់ ្រស្តី) ។ ទិដ្ឋភពប្លុកែដលេទើប

បេងកើតេឡើងថមីៗេនះេន្របេទសកមពុជចប់េផ្តើមេនឆនំ២០០៤ ែដល ថរមយ ប៊ុន គឺជអនកដំបូងែដលបនចប់

េផ្តើមសរេសរប្លុកែដល្រតូវបនេ

ថ “Tharum’s train of thought” ។ បនទប់មក មនប្លុក ប់រយេទៀត្រតូវ

បនបេងកើតេឡើង ។ កែសត ឌឹ េខមបូ

បេងកើតេន្របេទសកមពុជ60

េដលី បនប៉ ន់

ម នថេនឆនំ២០០៧ ប្លុកចំនួន២៥០ កំពុង្រតូវបន

េហើយករណីេនះមនលកខណៈេសមើភពគនេដើមបីសនមត់ថ

តួេលខេនះបន

េកើនេឡើងយ៉ ងខ្លំងេនចេន្លះឆនំេនះ ។
មន

អនកបេងកើតប្លុកជេ្រចើនគឺជពលរដ្ឋកមពុជែដលមនវ ័យេកមង មនករអ់ប់រ ំខពស់ និងរស់េនទី្រកុង ែដល

យុចេន្លះពី២០ ដល់២៩ឆនំ ។61 គួរឲយចប់

សរេសរជភ

អង់េគ្លស ។62 េនះ្របែហលជប

្រគប់ទីកែន្លងេនចុងទសវត ន៍២០០០
សរេសរជភ

េ្រកពី

អង់េគ្លស (សូមេមើលករណីសិក ទី៣) ។ េនេពលែដលែខមរយូនីកូដមនេន្រគប់ទីកែន្លង

ភគេ្រចើនចូលចិត្តេ្របើបុកជភ
្ល

60

្ត លមកពីមូលេហតុែដលថ ែខមរយូនីកូដេទើបនឹងមនេន

េហតុដូេចនះេហើយអនកបេងកើតប្លុកដំបូងមិនមនជេ្រមើសេ្រចើន

មនែតអនកបេងកើតប្លុកសញ
ជ តិែខមរមួយចំនួនប៉ុេ
េហើយមិនចង់

រមមណ៍ផងែដរ ប្លុកជេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ្រតូវបន

្ណ ះ ែដលបនផ្លស់េទេ្របើ្របស់ភ

អង់េគ្លស ពីេ្រពះថពួកេគចង់ទំនក់ទំនងជមួយនឹងអនកេនេ្រក្របេទស

ក់ក្រមិតេលើទំនក់ទំនងរបស់ខួន្រតឹ
្ល
មទស និកជនែដលនិយយភ

អិល ជ “ករផ្តល់សិទិអ
ធ ំ

កំេណើតរបស់ខួន
្ល ែត

ចដល់្រស្តីកមពុជេ

យ

ចដល់្រស្តីកមពុជេ

យ

ែខមរ ។63

ម រតី ផូវចិ
្ល ត្ត

មរយៈប្លុក” កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់

ម រតី ផូវចិ
្ល ត្ត

មរយៈប្លុក” កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់

ទំនងេនកមពុជឆនំ២០១០” (សកលវ ិទយល័យភូមិភំេន ពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និ ងព័ត៌មន ែខធនូ ឆនំ២០១០) ២៣
61

អិល ជ “ករផ្តល់សិទិអ
ធ ំ

ទំនងេនកមពុជឆនំ២០១០” (សកលវ ិទយល័យភូមិភំេន ពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និ ងព័ត៌មន ែខធនូ ឆនំ២០១០) ១៨
62

ឃ្វីន េឃើ ៉ ន “

ថ បនិក្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័ត៌មន

សុី ភគ២” (មូលនិធិខុន ៉ ដ

ដិ នេ

ែអ៊ រ ស្វីហធ
្វ ុន ្របេទសសិង្ហ

បូរ ី ែខកញញ ឆនំ២០១០) ៨៩
63

ជី េខន “បញញវ ័ន្តថីរម បស់កមពុជ” (សំេឡងកមពុជ ឆនំ២០០៨)

<https://sites.google.com/site/bloggingcambodia/home/news‐articles/cambodia‐s‐new‐intellectuals>
ចូលេមើលៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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ប្លុកកមពុជភគីេ្រចើន និយយពីបទពិេ

ធន៍ផទល់ខួន
្ល
ជជងករឆ្លុះបញ
ច ំងអំពី

ថ ប័ននេយបយ

ឧទហរណ៍ ករសិក មួយបនបង្ហញថ ប្លុកផទល់ខួនបនរួ
្ល
មចំែណកកនុងករផ្តល់សិទិអ
ធ ំ

ចដល់្រស្តី េន

និងសងគម ។ ប្លុកផទល់ខួនមន
្ល

រសំខន់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ កនុងករអនុវត្តន៍េសរ ីភពបេញចញមតិ ។

កមពុជ េ

ម រតីជភនក់ងររបស់ពួកេគ េ

យេហតុថ ប្លុកព្រងឹង

ខ្លួនេគផទល់

សហគមន៍ ។

64

និងមនជំ េនឿចិត្តកុងករបេញ
ន
ច ញមតិ

យេធ្វើឲយពួកេគមនទំនួលខុស្រតូវចំេពះ

និងបេងកើនករចូលរួមរបស់ពួកេគកនុងប

ទិដភ
្ឋ ពប្លុករបស់កមពុជ មនទំនក់ទំនងគនយ៉ ងល្អ ។ េនែខសី

ជេលើកទីមួយេនកនុង្របេទស្រតូវបនេរៀបចំេឡើង
មហិចិឆ

េនកនុងឆនំែតមួយ

េនសកលវ ិទយល័យចំនួន១០ េ

បនេរៀបចំ សិកខ

នក់ េដើមបីជូនដំណឹងដល់និស ិតអំពីអីេ្វ ទេ
ប្លុក

។

និងវ ិធីកុងករបេងក
ន
ើតប្លុក

។65

្ត ញ

និង

ឆនំ២០០៧ “កិច្រច បជុំបុក”
្ល

អនកបេងកើតប្លុកកមពុជែដលមន

យមនអនកចូលរួមេ្រចើនជង ២០០០

ថ
េន

កនុងសុនរទ កថ TEDx េនទី្រកុងភនំេពញ66 េនៃថងទី

១៦ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១ ែកវ គូនី

ែដលបន

បេងកើតប្លុកដ៏ លបីមួយេឈមះ Blue Lady Blog បន

េលើកទឹកចិត្តឲយអនក

្ដ ប់បេងកើតប្លុក េដើមបីឲយពួកេគ

ចទំនក់ទំនងេនេលើអុិនេធើែណត ។

ទិដភ
្ឋ ពប្លុករបស់កមពុជក៏មនទំនក់

ទំនងជមួយនឹងប

្ត ញអន្តរជតិផងែដរ ដូចជ

Global Voices Online Platform និង Asian
Correspondent។

េគហទំព័រទំងពីរេនះបេងកើត
ប់រយេនជុំវ ិញ

ចេន្លះស្រមប់ឲយអនកបេងកើតប្លុក

ពិភពេ

Figure 3: Tag Cloud of Keo Kounila’s blog

កេធ្វើករជមួយគន

េ

យែចក

រ ំែលកព័ត៌មនពីបុក
្ល និងព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ។
ឧទហរណ៍ សំេឡងពិភពេ
នក់េនជុំវ ិញពិភពេ
មកជូនអនក

64

េ

កគឺជ “សហគមន៍ែដលមនអនកបេងកើតប្លុក និងអនកបកែ្របេ្រចើនជង ៥០០

ក ែដលេធ្វើករជមួយគនេដើមបីនំយកប្លុក និងព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋេន្រគប់ទីកែន្លង

យសងកត់ធងន់េលើសំេឡងែដលមិន

អិល ជ “ករផ្តល់សិទិអ
ធ ំ

ចដល់្រស្តីកមពុជេ

យ

ចឮកនុង

ម រតី ផូវចិ
្ល ត្ត

ថ នភពធមម

កនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

មរយៈប្លុក” កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់

ទំនងេនកមពុជឆនំ២០១០” (សកលវ ិទយល័យភូមិភំេន ពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និ ងព័ត៌មន ែខធនូ ឆនំ២០១០) ១៨
65

“អនកពក់ព័នធនឹងប្លុកទំងអស់” ទស នវដ្តី LIFT (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខមក

66

TED គឺជអងគករែដលមិនរក្របក់ចំេណញ ែដលេរៀបចំ ្រពឹត្តករណ៍ជេ្រចើ នស្រមប់ “បេចចកវ ិទយ ករកំ

រចន” ្រពឹត្តករណ៍របស់ TED ្រតូវបនេ្រគង និងស្រមបស្រមួលេ

<www.ted.com/pages/about> ។
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ឆនំ២០១០)

យឯក ជយ សូមេមើល

ន្ត និងករ

។”67

អន្តរជតិ សំខន់ៗ
អនក

អនកយកករណ៍

សុីគឺជេវទិកែដល្រសេដៀងគន

ក ។68

រព័ត៌មនេនជុំ វ ិញពិភពេ

ែដលជួលអនកបេងកើតប្លុក

ប្លុកបី្របេភទែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករតស៊ូមតិនេយបយ

បនេ្របើ្របស់េនកមពុជ ៖69




ប្លុកអំពីវ ិបត្តិ “ទក់ទងនឹងេរឿងអយុតិធ
្ត ម៌ ែដល

ចេ

ះ្រ

ច្រតូវបនកំណត់

និង

និង្រតូវ

យបនយ៉ ងឆប់រហ័ស”

ប្លុកព័ត៌មន ែដលរួមបញចូ លព័ត៌មន និងបញ
្ហ េផ ងៗេទៀតេនេលើេគហទំព័រែតមួយ និង
ប្លុកអនក

រព័ត៌មន

ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងភគេ្រចើនេ

ែដលបនសរេសរ និងឆ្លុះបញ
ច ំងអំពីបរ ិ

យ្របជពលរដ្ឋកមពុជវ ័យេកមង

ថ នសងគមរបស់ពួកេគ និង្របេទសកមពុជ ។

ខងេ្រកមេនះ ជព័ត៌មនបែនថមអំពីបុក្របេភទទំ
្ល
ងេនះ ។

៤.២.១ ប្លុកអំពីវិបត្តិ និងញញ ត្តិ
ប្លុកអំពីវ ិបត្តិ និងញញតិ្ត

មេគហទំពរ័

មេគហទំព័រេផ្តតសំខន់េលើបុពេ្វ ហតុជក់

ក់ ។ មនឧទហរណ៍ពីរែដល

បង្ហញពីវ ិធីែដលប្លុក និងញញតិ្រ្ត តូវបនេ្របើ្របស់េនកមពុជ និងសក្តនុពលរបស់បុក
្ល
និងញញ តិទ
្ត ំងេនះ ជ
េវទិកស្រមប់យុទធនករតស៊ូមតិ ។ ប្លុកអំពីវ ិបត្តិែដលលបីជងេគេន្របេទសកមពុជគឺ ប្លុក “ជួយសេ្រងគះ

បឹងកក់” ែដលេមើលករខុស្រតូវេ

យបុគល
គ ឯកជនមនក់ និង្រពឹតក
្ត រណ៍ែដលគួរឲយ្រពួយបរមភេនបឹងកក់ ។

ប៉ុនមនឆនំចុងេ្រកយេនះ សហគមន៍បឹងកក់បនទទួលរងឥទធិពលពីករបេណ្តញេចញេ
េនែខកុមៈភ ឆនំ២០០៧

ជធនីភំេន ពញបនផ្តល់សមបទនដីេនតំបន់បឹងកក់ចំនួន១៣៣ហិច

្រកុមហ៊ុនស៊ូកគូអុិន ។ គេ្រមង
យ

ម នថ ្របជពលរដ្ឋ៤.០០០ ្រគួ

រគេ្រមងេនះ ។71 ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនបនត្អូញែត្អរអំពី

សមបទនដីដល់្រកុមហ៊ុនស៊ូកគូ

67

សំេឡងពិភពេ

68

អនកយកករណ៍េន

69

សំេឡងពិភពេ

ដល់

ងសង់កុងតំ
ន
បន់ គឺ្រតូវចក់ខ ច់លុបបឹង និងផ្លស់ទីលំេន្របជពលរដ្ឋ

ទំងអស់ែដលរស់េនជុំវ ិញបឹង ។70 អងគករសិទិម
ធ នុស ប៉ ន់
ប៉ះពល់េ

យបងខំ ។

្រពមជមួយនឹងសំណងមិន្រគប់្រគន់

រ្រតូវបន

ថ នភពខុសចបប់ ៃនករផ្តល់
ស្រមប់អនកែដលសម័្រគចិត្ត

ំងទី

កេនេលើអុិនេធើែណត (េគហទំព័រ) <globalvoicesonline.org/about/> ។
សុី (េគហទំព័រ) <www.asiancorrespondent.com> ។

កេនេលើអុិនេធើែណត “ព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ៖ េសចក្តីេផ្តើម” (ែខមក

ឆនំ២០០៨)

<globalvoicesonline.org>
70

សមគមន៍ធងេ ន ត “ផទះែដលមិន

ចរស់េនតេទេទៀតបន - េរឿងរបស់អក
ន បឹងកក់” (ែខធនូ ឆនំ២០១០)

<www.babcambodia.org/stopevictions/eviction/docs/A_Home_No_More_Stories_from_BKL.pdf> ចូលេមើលេន
ៃថងទី២៩ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
71

មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ “ក្រមងឯក

រស្តីពីករណីសិក

ឆនំ២០១១)

៖ សកមមនិយមេនកមពុជ ឆនំ២០១១” (ែខធនូ

<http://www.cchrcambodia.org/admin/media/factsheet/factsheet/english/Case_Study_Factsheet_Activism_in
_Cambodia_2011_ENG.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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លំេនថមី ។72 ប្លុកេនះបនជូនដំណឹងដល់អនក
ហតថេលខេលើញញតិ្ត

ន អំពីករអភិវឌ ន៍ បឹង េហើយេលើកទឹកចិត្តអនកចូល

េដើមបីបញឈប់ករចក់ដីបំេពញបឹង

បញឈប់ករបេណ្តញេចញេ

ធនឲយមនសំណងសម្រសប

នឲយចុះ

និងយុតិធ
្ត ម៌

និង

យបងខំ ។

ចំែណកញញតិេ្ត លើេគហទំព័រ ឧទហរណ៍ជក់ែស្តងបំផុតពក់ព័នន
ធ ឹង េ

ក្រសី មូ សុខហួរ ែដលជ

សមជិកសភរបស់គណបក ្របឆំង សម រង ុ ី (“គ.ស.រ”) និងជសកមមជនសិទិ្រធ ស្តីេនកមពុជ ែដល្រតូវបន

ផ្តនទេទសពីបទបរ ិ

ិ៍ ្ត
រេករេនឆ
ន ំ២០០៩ កនុងេរឿងក្តីមួយែដលប្តឹងេ

អំពី ករបញឈប់ករគបសងកត់េលើករបេញចញមតិេនកមពុជ ្រតូវបន

យនយករដ្ឋម្រន្តីហ៊ុន ែសន ។ ញញ តិ្ត
ក់េនេលើេវទិក Petition Online និង

ទទួលបនហតថេលខចំនួន ២.៨៦៨ ពី្របជពលរដ្ឋែដលេថកលេទសករផ្តនទេទសេ
និងជំរញ
ុ ឲយ្របធនធិបតី សហរដ្ឋ

េមរ ិកេ

ក្រសី មូ សុខហួរ

ក ប ៉ ក់ អូបម៉ ជំរញ
ុ ឲយមនេសរ ីភពបេញចញមតិែថមេទៀត

េនកមពុជ ។73

72

ព នេទកន់សន្តិភពកមពុជ “អនកភូមិបឹងកក់ទទួលបនជ័យជំនះសិទិម
ធ នុ ស ” (២០១១)

<http://www.babcambodia.org/newsarchives/BKL%20Land%20Titles.html> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២
73

ស្រមប់ករវ ិភគកន់ែតទូលំទូ

យអំពីេរឿងក្តីរបស់េ

“វ ិភគែផនកចបប់ ៖ េរឿងក្តីរ ង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ និងេ

ក្រសី មូ សុខហួរ សូមេមើលមជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុ ស កមពុជ

ក្រសី មូ សុខហួរ” (ែខមិថុន ឆនំ២០១០)

<www.cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/english/2010‐06‐01‐%20Legal%20Analysis
%20of%20the%20Case%20of%20Kingdom%20of%20CambodiavMU%20SOCHUA_%20EN.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី
២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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ករណីទំងពីរេនះបង្ហញថ ប្លុកអំពីវ ិបត្តិ

និងញញ តិេ្ត លើេគហទំព័រ

ចទក់ទញចំ

ប់

រមមណ៍ពីសហគមន៍ អុិនេធើែណត ។ េវទិ កញញតិ្ត
្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ

យស្រមប់ជ

វ ិធីមួយកនុងករ្របឆំងនឹងកររ ំេ

ភបំពនសិទិធ

មនុស ។

ឧទហរណ៍

Figure 5: The KI‐Media website logo

មនញញ តិជ
្ត េ្រចើនែដល

បន

ក់េនេលើ េវទិក ipetitions រួមមនញញតិ្ត

មួយ

ែដលទក់ទងនឹង

េនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

ក្តីែខមរ្រកហម

មញញ កុងតុ
ន

ករកមពុជ

(“អ.វ.ត.ក”)

(ពលរដ្ឋកមពុជែដលេនរស់ទមទរយុតិធ
្ត ម៌) និងញញ តិម
្ត ួយេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងករេធ្វើបប្រគូបេ្រង នែដល

បន យករណ៍អំពីអំេពើពុករលួយ (ករេធ្វើបប្រគូបេ្រង នបីនក់ែដលបន យករណ៍អំពីអំេពើពុករលួយេន
វ ិទយល័យ្រគូកុល) ។ ជងេនះេទេទៀត ្រកុមសកមមភពបនទន់របស់ៃ្រពឡង់ បនចប់េផ្តើមេធ្វើញញតិ្ត
change.org ែដលជ “េវទិកតស៊ូមតិេនេលើអុិនេធើែណត ែដលបនផ្តល់សិទិអ
ធ ំ

មរយៈ

ចដល់បុគល
គ ្រគប់រប
ូ េន

្រគប់ទីកែន្លង េដើមបីចប់េផ្តើម ចូលរួម និងយកឈនះយុទន
ធ ករស្រមប់ករផ្លស់បូរសងគ
្ត
ម” ។ បនទប់ពីករ

សម្លប់េ

ក ឈុត វុទីធ ែដលជសកមមជនបរ ិ

ចំណងេជើងថ េយើងទំងអស់គនគឺជេ

ថ នដ៏េឆនើមេន្របេទសកមពុជ នេពលថមីៗេនះ ញញ តិែ្ត ដលមន

ក ឈុត វុទីធ បនចប់េផ្តើមេនេលើេគហទំព័រ Avaaz.org

ក ឈុត វុទីធ បនលះបង់ជីវ ិតេដើមបីបុពេ្វ ហតុេនះ ។

បញុច ះបញូច លឲយមនករករពរៃ្រពេឈើ កមពុជ ែដលេ
េទះបីជយ៉ ង

េ

ក៏េ

េដើមបី

យ ប្លុក និងញញតិទ
្ត ំងេនះ

ក់ដូចជ្រតូវបនចប់េផ្តើម េ

យសកមមជន ឬ

យសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ជជងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ។ ភគេ្រចើនៃនយុទន
ធ ករ

របស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ បល

ក់ដូចជបនេ្របើ្របស់េគហទំព័រ

មញញ

េដើមបីគំ្រទបុពេ្វ ហតុរបស់

ពួកេគ ជជងេ្របើ្របស់ទ្រមង់ៃនប្លុក ឬេវទិកទំនក់ ទំនងេផ ងេទៀត ។ េទះបីជមនទិដភ
្ឋ ពប្លុកេ្រចើន
្របេភទេន្របេទសកមពុជក៏េ

យ ករណីេនះ

៤.២.២ ប្លុកព័ត៌មន

ប្លុកព័ត៌មន្របមូលអតថបទព័ត៌មន

ក់ដូចជឱកសមួយែដលមិន្រតូវបនចប់យក ។

ព័ត៌មនកនុងវ ិទយុ វ ីេដអូឃីប
្ល េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់អងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបល និងភនក់ងររ ្ឋ ភិបល េហើយផ ព្វផ យព័ត៌មន

មរយៈេគហទំព័រែតមួយ ។ េគហទំព័រ

្ល
ងេនះក្រម
ទំងេនះ គឺជ្របភពសំខន់ស្រមប់ឲយ្របជពលរដ្ឋែស្វងរកព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍ ប៉ុែន្តបុកទំ
នឹងបេងកើតអតថបទព័ត៌មនផទល់ខួន
្ល
េន្របេទសកមពុជ

េ

ស់

យេធ្វើឲយអនក

។

ប្លុកទំងេនះផ្តល់ករសទង់មតិដ៏សំខន់មួយអំពីករអភិវឌ ន៍

នមនលទធភពផ្តល់េយបល់

និងពិភក អំពីេយបល់ែដលបន

បេញចញ ។
មនភ

មនប្លុកព័ត៌មនជេ្រចើន
ែខមរ ជភ

ែដល្របមូលព័ត៌មនេន្របេទសកមពុជ

េហើយបកែ្របអតថបទពី

រព័ត៌-

អង់េគ្លស ។ ប៉ុែន្ត ព័ត៌មនភគេ្រចើនមនលកខណៈរ ិះគន់រ ្ឋ ភិបល េហើយថមីៗេនះ

ប្លុកព័ត៌មនទំងេនះបនក្លយេទជមុខសញញៃនករគបសងកត់របស់រ ្ឋ ភិបល (សូមេមើលជំ ពូក៥) ។ ប្លុក
ព័ត៌មនែដលលបីជងេគេនកមពុជគឺ KI-Media ែដលដំ បូងចប់េផ្តើមពី
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ងអុីែម៉ល និងបនទប់មកវ ិវឌ ន៍ េទ

ជប្លុកេនឆនំ២០០៥ ។74 អនកនិពនធ “េផ្តតសំខន់េលើករផ ព្វផ យព័ត៌មនរេសើបស្តីពី្របេទសកមពុជ” និង
មនលកខណៈរ ិះគន់ រ.ដ.ក និង គ.ប.ក ែដលកន់អំ

ចយ៉ ងធងន់ធងរ ។ ក្រមិតៃនព័ត៌មន និងករ

ក់

បង្ហញព័ត៌មនទំងេនះ មនលកខណៈលេម្អ ងកនុងកលៈេទសៈមួយចំនួន ជពិេសសកនុងករគំ្រទគណបក
្របឆំង សម រង ុ ី (“គ.ស.រ”) េហើយេគហទំព័រេនះ្រតូវបនរ ិះគន់េ

យអនក

រព័ត៌មនកមពុជដៃទេទៀត ។ េគ

ហទំព័រេនះក៏្រតូវបនេចទ្របកន់ថបនផ្តល់េវទិកស្រមប់ករផ្តល់េយបល់ “មិនសុភព ប
េ

យករ យ្រប

ជតិ

រេលើបុគល
គ យ៉ ងេពញទំហឹង

េ្របើ្របស់ពកយសំដីមិនសមគួរ

សន៍ និងជនជតិ ។”75 េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ អនក

ចំណុចេនះេទ េ្រពះថ KI-Media គឺជេគហទំព័រែដលមនចំនួនអនក

ន

រ សមបួរេទ

រួមជមួយនឹងកររ ិះគន់

ក់ដូចជមិនចប់

រមមណ៍ចំេពះ

នេ្រចើនជងេគេនកនុង្របេទស ។76

ជងេនះេទេទៀត េទះបីជរ ្ឋ ភិបលខំ្របឹងបង្អក់ បុកព័
្ល
ត៌មនដូចជ KI-Media និង Khmerization

(សូមេមើលជំពូក៥) យ៉ ង
បេងកើតេឡើង េ
េឈមះសត្វ

ក៏េ

យ ប៉ុែន្តមនករអះ

យេហតុថអុិនេធើែណតកំពុងរ ីកដុះ
រ ិកែដលេចះនិយយ

សែមបងេន្របេទសកមពុជ ។

៤.២.៣ ប្លុកអនក
ប្លុកអនក

ងថ ប្លុកព័ត៌មនកន់ែតេ្រចើន

ក់ដូចជ្រតូវបន

លេន្របេទសកមពុជ ។ ឧទហរណ៍

ផ្តល់ព័ត៌មនទូេទៃនអតថបទ

រ ិក ែដលជ

រព័ត៌មនអំពីបញ
្ហ សិទិដ
ធ ីធី្ល

និងផទះ

77

រព័ត៌មន
រព័ត៌មនេផ្តតសំខន់េលើបញ
្ហ ទូេទពក់ព័នន
ធ ឹងមជឈ ្ឋ នកនុង្រសុក និងសងគមនេយបយ

ថនក់ជតិ ។ របយករណ៍ជេ្រចើនរួមមនករអេងកតទូេទអំពី្រពឹតិក
្ត រណ៍សងគម វបបធម៌ និងករអភិវឌ ន៍ ជធនីភំេន ពញែដលជមជឈមណ្ឌលទី្រកុង ។ ករវ ិវឌ ន៍ ៃនករេធ្វើដំេណើរ និងបេចចកវ ិទយ គឺជ្របធនបទដៃទ
េទៀតែដលជេរឿយៗ្រតូវបន ប់បញចូ ល ។ អនកនិពនធជេ្រចើនគឺជអនក

រព័ត៌មន ឬមុខវ ិជជសិក ពក់ព័នធ

នឹងព័ត៌មន ករទំនក់ ទំនង និងកររចន ។ ប៉ុែន្ត ពួកេគមួយចំនួនគឺជបុគល
គ ែដលមន
ចំបច់្រតូវសរេសរអំពីបញ
្ហ ែដលេនជុំវ ិញពួកេគ ។
ករណីេនះគឺជទ្រមង់ មួយៃន “

រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ” ។ អនកបេងកើតប្លុក

បទអ ថ ធិបបយអំពី្រពឹតិក
្ត រណ៍ែដលពួកេគបនជួប

74

រមមណ៍ថ ខ្លួន

រព័ត៌មន

ក់បង្ហញ

ជជងរង់ចំទទួលព័ត៌មនពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

ថរមយ ប៊ុ ន “េហតុអីប
្វ នជករេធ្វើឲយ KI‐Meida កន់ែត្របេសើរេឡើង

ចផ្តល់ផលល្អស្រមប់កមពុជ” អនកយកករណ៍

សុី (ៃថងទី២២ ែខកញញ ឆនំ២០១០) <http://asiancorrespondent.com/40567/why‐cambodia‐needs‐higher‐

standard‐ki‐media/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
75

េអន េខ្លន “ករគបសងកត់ ៖ ទំព័រ

មួយរូប្រតូវបនេគ

ស

ភសសុទធ

ធជេ្រចើ នពន់ែដលមនេនេលើអុិនេធើែណត ែតសិលបករែខមរ

ង
ំ ” ឌឹ េមៀេរ ើល (ភនំេពញ ៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០០៩)

<http://www.cambodiamirror.org/2009/02/02/censorship‐thousands‐of‐crude‐porn‐sites‐accessible‐on‐
internet‐%E2%80%93‐one‐khmer‐artist‐blocked‐sunday‐122009/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៩ ែខឧសភ ឆន២
ំ ០១២
76

ថរមយ ប៊ុ ន “េហតុអីប
្វ នជករេធ្វើឲយ KI‐Meida កន់ែត្របេសើរេឡើង

ចផ្តល់ផលល្អស្រមប់កមពុជ” អនកយកករណ៍

សុី (ៃថងទី២២ ែខកញញ ឆនំ២០១០) <http://asiancorrespondent.com/40567/why‐cambodia‐needs‐higher‐

standard‐ki‐media/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
77

រ ិក (េគហទំព័រ) <http://sahrika.wordpress.com/whats‐sahrika‐2/>
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សំខន់ៗែបប្របៃពណី ។ អនកបេងកើតប្លុក

រព័ត៌មន បនបង្ហញអំពីក ្ត េលើកទឹកចិត្តេផ ងៗគនស្រមប់

ដំេណើរករប្លុករបស់ពួកេគ ។ អនកបេងកើតប្លុកជេ្រចើនមនបំណងែចករ ំែលកទស នៈរបស់ពួកេគ ជមួយនឹង

អនកដៃទ ។ ពួកេគពយយមជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋអំពី្របេទសកមពុជ និង

្វ គមន៍ឱកសេដើមបីពិភក

បញ
្ហ ជមួយនឹងអនកេនកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទសជេដើម ។
ប្លុក

រព័ត៌មនគឺជ្របភពព័ត៌មនសំខន់ ែដលផ្តល់េវទិកដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជវ ័យេកមង ែដល

មនបំណងផ ព្វផ យេយបល់របស់ពួកេគ និងចូលរួមកនុងករជែជកែវកែញកអំពីនេយបយ ។ សហគមន៍

ប្លុក

រព័ត៌មនេនកមពុជមនខនតតូច

ប៉ុែន្តបនផ្តល់កររួមចំែណកយ៉ ងសំខន់កុងករជែជកែវកែញកជ
ន

ធរណៈ និងករឆ្លុះបញ
ច ំងសំខន់ៗអំពីករអភិវឌ ន៍េនកមពុជ ។78 អនកបេងកើតប្លុក

បនេចៀស ងពីករេ

ះ្រ

យបញ
្ហ សងគម

ឬនេយបយេឡើយ

រព័ត៌មនកមពុជមិន

េហើយអនកនិពនធៃនប្លុក

រព័ត៌មនជ

េរឿយៗ មនបំណងេលើកកមពស់ករផ្លស់បូរមតិ
្ត
ែដលជបចចយសំខន់កុងករជែជកែវកែញកអំ
ន
ពីវបបធម៌ និង
មន

រសំខន់ចំេពះ្របជធិបេតយយែដលកំពុងដំេណើរករ ។ សំេឡងរបស់ “cloghers” វ ័យេកមងពីរនក់គឺ

គូនី

ែកវ និង ចក់ សុភព ្រតូវបនេគ

គ ល់ជេ្រចើនចំេពះករជែជកអំពីបញ
្ហ សងគម

ពួកេគគឺ www.blueladyblog.com និង www.sopheapfocus.com ។

មរយៈប្លុករបស់

៤.៣ ្របព័នធផ ព្វផ យព័តម
៌ នសងគម
ចំេពះបេចចកវ ិទយទូរស័ពទចល័តែដល

ពកយថ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម” សំេ

្រស័យេលើ

អុិនេធើែណត ែដលផ្លស់បូរករ្រប្រស័
្ត
យទក់ទងឲយក្លយេទជកិចស
ច នទនអន្តរកមម ។ ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌-

មនសងគមអនុញញតឲយមនករបេងកើត និ ងករផ្លស់បូរព័
្ត ត៌មនែដលបេងកើតេឡើងេ
្រតូវបនពិពណ៌នថជទ្រមង់មួយៃនករបេងកើតប្លុក
បង្ហញពីបចចុបបននភពៃន “

ថ នភព” របស់ពួកេគ ឬ

ែចករ ំែលកជមួយនឹងមិតភ
្ត ក្តិ ឬអនក

េ

យអនកេ្របើ្របស់ េហើយ

យអនកេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម

ក់បង្ហញព័ត៌មនេនកនុងគណេនយយរបស់ពួកេគ េដើមបី

នទំព័ររបស់ពួកេគ ។ ករណីេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងេទនឹងទស នៈ

ៃនករបេងកើតប្លុក េទះបីជេនកនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ព័ ត៌មនែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព ជ

ទូេទខ្លីជងអតថបទប្លុកជមធយមក៏េ

យ

។

ខងេ្រកមេនះ

េយើងនឹងពិភក អំពីេវទិក្របព័នធផ ព្វផ យ

ព័ត៌មនសងគមពីរធំៗ ៖ េហ្វសប៊ុក និងធ្វីតេធើ និងវ ិធីែដល្របព័នធផ ព្វផ យទំងពីរេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េន
្របេទសកមពុជ

ជេវទិកេដើមបីពិភក បញ
្ហ សងគម

និងជមេធយបយកនុងករេលើកកមពស់

សិទិម
ធ នុស ។
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ចក់ សុភព “លទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ ៖ ដំេណើរករ បញ
្ហ ្របឈម និងមគ៌” កនុងមូលនិធិខុន ៉ ដ

និងករពរ

ដិនេ

ែអ៊ រ

ស្វីហធ
្វ ុន “អនគតលទធិ្របជធិបេតយយ” (្របេទសសិង្ហបូរ ី ែខកុមភៈ ឆនំ២០១០) <www.kas.de/wf/doc/kas_23467‐1522‐

2‐30.pdf?110804130713> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២

29

៤.៣.១ េហ្វសប៊ុក
្រសេដៀងគននឹងប

្ដ ្របេទសេសទើរែតទំងអស់េន

សុី

េវទិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមក៏

បនទទួលេជគជ័យេន្របេទសកមពុជផងេដរ ។ េវទិកែដលេពញនិយមជងេគគឺេហ្វសប៊ុក ខណៈេពល

ែដល AngkorOne គឺជ
េគហទំព័រប

្ត ញ

សងគមមួយេផ ងេទៀត
ែដលេពញនិយមេន
កមពុជ

។

េ្របើ្របស់

ចំនួនអនក
េហ្វសប៊ុក

េនកមពុជ

មន្របែហល
៥០៨.៨២០ នក់ ។

79

តួេលខេនះមិនបញ
ជ ក់
អំពីចំនួនអនកេ្របើ្របស់
ពិត្របកដេឡើយ
េ

យ្របជពលរដ្ឋ

កមពុជជេ្រចើនមន

Figure 6: ECCC's Facebook page

គណេនយយេហ្វសប៊ុក
េ្រចើនជងមួយ
្រកុម

េហើយ

និងអងគករជេ្រចើនក៏មនេគហទំព័រេហ្វសប៊ុកផងែដរ

។

េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ

តួេលខេនះ

បង្ហញថ អនកេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតេសទើរែតទំងអស់េនកមពុជមនេគហទំព័រេហ្វសប៊ុក ។80

េនកមពុជ ក៏ ដូចជ េន្របេទស ដៃទេទៀត េហ្វសប៊ុក្រតូវបនេ្របើ្របស់ជចមបងេដើមបី្រប្រស័យទក់

ទងកនុងសងគម ។ ករសិក

ស្រមប់ជករកំ

ន្ត

ឆនំ២០១០បនរកេឃើញថ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ភគេ្រចើនេ្របើ្របស់ េហ្វសប៊ុក

ករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម

និងមិតភ
្ត ព

។81

េទះបីជយ៉ ង

្របព័នធផ ព្វផ យ ព័ត៌មន និងអងគករសិទិម
ធ នុស បនេ្របើ្របស់េហ្វសប៊ុកយ៉ ងទូលំទូ

79

ក៏េ

យ និងេ្របើ្របស់

សូសលេបកឃ័រ <http://www.socialbakers.com/facebook‐statistics/cambodia> តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី២៨

ែខឧសភ ឆនំ២០១២
80

េអស

ម៉ ឌី “ករកំ

ន្ត មិតភ
្ត ព និងករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម ៖ េហ្វសប៊ុករបស់អក
ន េ្របើ ្របស់េនកមពុជ”

កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់ទំនងេនកមពុជ ឆនំ២០១០” (សកលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ នយក ្ឋ ន
ទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ែខធនូ ឆនំ២០១០) ១២

81

យ

េអស

ម៉ ឌី “ករកំ

ន្ត មិតភ
្ត ព និងករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម ៖ េហ្វសប៊ុករបស់អក
ន េ្របើ ្របស់េនកមពុជ”

កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់ទំនងេនកមពុជ ឆនំ២០១០” (សកលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ នយក ្ឋ ន
ទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ែខធនូ ឆនំ២០១០) ១២

30

េគហទំព័រេដើមបីផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីបញ
្ហ សងគម

ឬជូនដំ ណឹងដល់្របជពលរដ្ឋអំពីករងររបស់ពួកេគ

រួមមនករេបះពុមផ
ព
យេសចក្តីែថ្លងករណ៍ និងរបយករណ៍ ។ រហូតដល់ែខឧសភ ឆនំ២០១២ ម.ស.ម.ក
មនអនក

ម

ន េគហទំព័រេហ្វសប៊ុក របស់ខួនចំ
្ល
នួន ៤.៣៩៤ នក់82 ខណៈេពលែដល វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ

េមរ ិក (ែខមរ) ែដលមនេគហទំព័រេហ្វសប៊ុកែដលមនេឈមះដូចគន មនអនក
អងគជំនុំជ្រមះវ ិ

មញញកុងតុ
ន

បនេធ្វើបចចុបបននភពអនក
េផ ងៗេទៀតពីតុ

ម

ករកមពុជ ក៏មនេគហទំព័រេហ្វសប៊ុកផងែដរ (សូមេមើល្របអប់អតថបទ) ែដល

ម

នអំពីករអភិវឌ ន៍ េ

យករ

ក់បង្ហញេសចក្តី្របកសព័ត៌មន និងឯក

រ

ករ ។ សមព័នែធ ខមរជំេរឿន និងករពរសិទិម
ធ នុស េនកមពុជ (“លីកដូ”) ក៏ បនបេងកើត

េគហទំព័រេហ្វសប៊ុក េនែខកកក
អ្វីែដលគួរឲយចប់

ឆនំ២០១១ ផងែដរ ។

រមមណ៍

អនកនេយបយកមពុជក៏បនបេងកើតេគហទំព័រេហ្វសប៊ុកផងែដរ

ពិភក អំពីសកមមភព និងេយបល់របស់ពួកេគ ។ េ
មនមិតភ
្ត ក្តិចំនួន៤.០២៨83

េនកនុងេហ្វសប៊ុក

េហើយ្រប

សន៍របស់គត់េនេលើកុងេគហទំ
ន
ព័រេហ្វសប៊ុក

សន៍ថ គត់បនចូលេទកន់េហ្វសប៊ុក យ៉ ងេ

ឬេយបល់ ឬបញចូ លរូបភព និងព័ត៌មនេផ ងៗ ។
ឆនំ២០១១

ង ្រស្តគណបក ក៏មន

ក្រសី មូ សុខហួរមនមិតភ
្ត ក្តិ្របមណ៣.២៥៤ នក់84 និងបនមន

េគហទំព័រេហ្វសប៊ុកផងែដរ ៖ េ

ប៉ុែន្តេនែខឧសភ

ែដល

ក េខៀវ កញរ ិទធិ ែដលជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងព័ត៌មន

របស់គត់ បនទទួលេយបល់ និងមតិែកលម្អជេ្រចើនែដលគួរឲយភញក់េផ្អើល ។ តំ
្រប

នជិត១៣.០០០ នក់ ។

85

ច

ស់បីដងកនុងមួយៃថង េដើមបី

ក់ បង្ហញព័ត៌មន

មនេគហទំព័រេហ្វសប៊ុកស្រមប់សេម្តច ហ៊ុន ែសន

គត់បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ថ

េគហទំព័រេនះមិនែមនជរបស់គត់

េឡើយ ។86
ថមីៗេនះ កែសត ឌឹ េខបូ

ែដលរ ្ឋ ភិបល និង
ដកយកសំដីរបស់េ

្ត
េដលីបននិយយថ “េនកមពុជ េហ្វសប៊ុកកំពុងផ្លស់បូរមេធយបយ

ធរណៈជនទំនក់ទំនងគន េហើយកំពុងេបើកេវទិកទំនក់ទំនង” ។87 អតថបទេនះបន
ក េខៀវ កញរ ិទធិ េ

យបននិយយថ មូលេហតុគឺ្របសិទភ
ធ ព ែដលមនុស មនក់

ចេឆ្លើយនឹងសំណួរ និង យករណ៍ព័ត៌មនេទកន់អនក

82

តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆនំ២០១២

83

តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆនំ២០១២

84

តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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“ែស្វងរកសំេឡង

ម

នេផ ងៗគនយ៉ ងឆប់រហ័ស រួមមនកែសត

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ឆនំ២០១១)
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“ែស្វងរកសំេឡង

ឆនំ២០១១)
87

“ែស្វងរកសំេឡង

ឆនំ២០១១)
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និង

ធរណជន ។ េ

ក្រសីមួ សុខហួរ ្រតូវបនដក្រសង់សំដី ែដលបននិយយថ េហ្វសប៊ុកផ្តល់ឱកស

កន់ែតេ្រចើនដល់
្របជពលរដ្ឋកុងករ
ន

បេញចញេយបល់ និង
គណេនយយកនុងធ្វីតេធើរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករែដល

ទទួលបនទស នៈ

លបីលបញេន្របេទសកមពុជ

េផ ងៗគនជេ្រចើន
េទៀត ។88

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រពមទំងប

៤.៣.២ ធ្វីតេធើ
ធ្វីតេធើ
េគហទំព័រ

គឺជ

ប

្ត ញ

សងគមមួយេផ ងេទៀត
ែដល្របជពលរដ្ឋ
ច្រប្រស័យ

ទក់-

ទងគន

មរយៈករ

ផ្លស់បូរ្ត

រ

ឆប់រហ័ស
្របចំ

យ៉ ង
និងជ

ែដល្រតូវបន

គ ល់ថ “ធ្វីត” ែដល
មនតួអក រ ១៤០ ឬ
តិចជងេនះ ។ ធ្វីតេធើ
គឺជេស

ដ៏្របៃព

ស្រមប់្របេទសែដល
េផ្តតសំខន់
ស័ពទ

េលើទូរ-

ដូចជ្របេទស-

កមពុជ

ែដលមន

វបបធម៌កុងករេផញ
ន
ើ

រ
89

ជអក ររួចជេ្រសច
េ

88

យអនក

្ត ញ និងអងគករេផ ងេទៀត ខងេ្រកម

េ្របើ្របស់ធីត
្វ េធើជមេធយបយេដើមបីទំនក់ទំនងជមួយនឹងទស និកជនរបស់
ពួកេគ

។

ចំនួនអនក

ឆនំ២០១២ ្រតូវបន

ម

នៃន្រកុមនីមួយៗ

ែដលមនដល់្រតឹមែខឧសភ

ក់េនកនុងរង្វង់្រកចក ។ េដើមបីែស្វងរក្រកុមទំងេនះ េនេលើ

ធ្វីតេធើ ្រគន់ ែត យេឈមះរបស់ពួកេគ (ឧទហរណ៍ @preylangForum) េនកនុង

្របអប់ែស្វងរកេនខងេលើបំផុតៃនែផនកខង
 អងគករម្រ

១៩ ៖ @article19.org (អនក

្ត ំ កនុងេគហទំព័រធ្វីតេធើរបស់អនក ។

ម

នចំនួន២.១៨៩នក់)

 ្រកុមអភិវឌ ន៍ ជនបទ ៖ @CRDT_Cambodia (អនក
 ម.ស.ម.ក ៖ @cchrcambodia (អនក
 ខុមែ្រហ្វល ៖ @COMFREL (អនក
 អ.វ.ត.ក ៖ (អនក
 េវទិក

ម

សុី (អនក

ម
ម

ម

នចំនួន១៣៤នក់)

នចំនួន៥១៣នក់)
នចំនួន១៤៧នក់)

នចំនួន១។០៨២នក់)

@KRTribunal ម

នចំនួន២០៧នក់)

 ៃដគូសនទនអន្តរជតិេដើមបីេសរ ីភពបេញចញមតិ ៖ @IFEX (អនក

ម

នចំនួន

៥១៥នក់)
 លីកដូ ៖ @licadlho (អនក
 សងគមេបើកទូ

ម

នចំនួន១៦១នក់)

យ ៖ @opensociety (អនក

ម

នចំនួន២៨.៨៨៣ នក់)

 ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត ៖ @phnompenhpost (អនក

ម

នចំនួន៣៥១០នក់)

 ្រកុមសកមមភពបនទន់ របស់ៃ្រពឡង់ ៖ @PreyLangForum (អនក

ម

នចំនួន

៨៣នក់)
 វ ីអូេអ ៖ @VOA_News (អនក

ម

នចំនួន២៦.៤១៨នក់)

ចបេងកើត

“ែស្វងរកសំេឡង

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ឆនំ២០១១)
89

វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ

េមរ ិក “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក

ឆនំ២០១១) <blogs.voanews.com/khmer‐

english/musings/2011/07/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆនំ២០១២

32

គណេនយយធ្វីតេធើ ្រពមទំងបញជូ ន និង
ទទួលធ្វីត90 េ

យមិនចំបច់េ្របើ្របស់

ម តហ្វូន ។

េទះបីជសហគមន៍ធីត
្វ េធើ េន

្របេទសកមពុជមនខនតតូច សហគមន៍

ករណីសិក ទី៥ ៖ ជេម្លះ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ
្រប

ទ្រពះវ ិ

និងតំ បន់ជុំវ ិញ្រប

រ

ទ

េនះមនសក្តនុពលេ្រចើន

សថិតេនកនុងជេម្លះរ ង

កនុងកររ ីក

ចេ្រមើនេទមុខ ។ េនកនុងសហគមន៍ន

្របេទសកមពុជ និងៃថ អស់មួយសតវត រ ៍េហើយ េ យភគីទំងពីរបន
្របែជងគនយ៉ ងេក្តគគុក េដើមបីទមទរអធិបេតយយភពេលើតំបន់ េនះ ។

េពលបចចុបបនន គណេនយយមួយ្រតូវបន

ករ

Tweetcambodia ែដលមនអនក

ភព

ក់្រប

ទជេបតិកភណ្ឌពិភពេ

កេនឆនំ២០០៨

បនេធ្វើឲយ

នតឹងកន់ែតធងន់ធងរេឡើង ែដលប

ជបន្តបនទប់ ចប់

្ត លឲយមនករផទុះអំេពើហិង
ឆនំ២០០៨ ។ ជេម្លះេនះកន់ែតមន

ំងពីែខតុ

ភពធងន់ធងរេនេពលមនករេបះេឆនត កនុង្របេទសទំងពីរ
មរយៈករ
បំផុសឲយមន រមមណ៍ជតិនិយម េដើមបីទមទរ្របជ្របិយភព ជូន
គណបក ្របជជនកមពុជែដលកន់អំ
ច
គណបក ្របជធិបេតយយេន្របេទសៃថ ។
េនែខេម
្រប

េន្របេទសកមពុជ

និង

ឆនំ២០១១ រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃថ កសុីត ភិរមយយ៉ មន

សន៍អំពីបំណងរបស់គត់េលើធីត
្វ

កមពុជ និងៃថ ។ គត់មន្រប
េដើមបី យ្រប
រកមពុជេឡើយ

ែដលចង់ឲយមនសន្តិភពរ ង

សន៍ថ “្របេទសៃថមិនមនមូលេហតុ
េ

គេ្រមងអភិវឌ ន៍ជេ្រចើន ។”

យេហតុថៃថបនជួយកមពុជកនុង

ករណីេនះបនេកើតេឡើងប៉ុនមនែខ មុនមតិរបស់្របជពលរដ្ឋកុង្របេទស
ន
ទំងពីរ េហើយមតិែដល

ក់បង្ហញេ

យអនកែដលសកមមកុងសហគមន៍
ន

បេងកើតេឡើង

េ

យមនេឈមះថ

bodia

ផ្តល់ប

្ត ញែដលនំេទរក

េគហទំព័រ ែដល្របមូលផ្តុំធីត
្វ េ
សញញ

#កមពុជ

េ្របើ្របស់សកមម

និងេលើកទឹកចិត្ត

របស់វ ីអូេអ េ

ក ចន វ ីក ែដលជ

ថ បនិក Tweetcambodia ្រតូវបនដក
្រសង់ពកយសំដី

េ

យពនយល់ពីវ ិធី

ែដលធ្វីតេធើ្រតូវបនេ្របើ្របស់

និង្រសបេពលជមួយគនេនះ

បនបង្ហញសញញអំពី

បំណង ែដលចង់មនសន្តិភពជមួយ្របេទសកមពុជ ។

90

ធ្វីតេធើ អុិង “ចប់េផ្តើមជមួយនឹងធ្វីតេធើ

មរយៈ

េ

កវ ីក

“ករពិភក ជេ្រចើនអំពីករ

េ

។

កវ ីកមន្រប

ថនឹងបនេឃើញ

92

ធ្វីត កមពុជ “

ម

សំេឡងសហរដ្ឋ

សន៍ថគត់

“រ ំពឹង

ធ្វីតេធើរ ីកចេ្រមើនេទ

មុខ េដើមបីជឧបករណ៍ ស្រមប់ទញ
យក

និងែចករ ំែលកព័ត៌មន

រជអក រ”

ន្របេទសកមពុជ ...” <www.tweetcambodia.com/>
េមរ ិក “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក ឆនំ២០១១)

33

មរយៈ

ជងេនះេទេទៀត

<http://support.twitter.com/forums/23786/entries/14589 ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
91

េន

កមពុជ ។ ឧទហរណ៍ កនុងសំដីរបស់

ធ្វីតេធើ”

ៃថឲយរួបរួមគន

ឲយ

មនករបេងកើតប្លុក ។91 េនកនុងអតថបទ

។
កនុងបញ
្ហ ជេម្លះ
្រពំែដន ធ្វីតេធើ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជមេធយបយ េដើមបីជំរញ
ុ ្របជពលរដ្ឋ

យេ្របើ

យេឈមះអនក

បិទ KI-Media ្រតូវបនេធ្វើេឡើង

របស់្របេទសៃថ

ន

េ្រចើនជង១.០០០នក់ ។ Tweetcam-

ធ្វីតេធើ បនេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភថ ជេម្លះ្រពំែដននឹងេកើតមនេឡើង

េ្រកពីករែចករ ំែលកេគលជំហរ

ម

។”
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េនកនុងអតថបទរបស់វ ីអូេអដែដលេនះ
អំពីករ

្ល ប់េនេលើ

ព នេកះេព្រជ

ធ្វីតេធើមួយេទៀតអេងកតអំពីេលប នដ៏េលឿនែដល្របជពលរដ្ឋជែជកគន
កនុងកំឡុងេពលបុណយអ៊ុំទូក

េនឆនំ២០១០។93

ធ្វីតេធើក៏បនេដើរតួជ

មេធយបយករទូត ចំេពះជេម្លះ្រពំែដនរ ង្របេទសកមពុជ និងៃថ (សូមេមើលករណីសិក ទី៥) ។94

អងគករសិទិម
ធ នុស ជេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ េ្របើ្របស់ធីត
្វ េធើេដើមបីទំនក់ទំនងជមួយនឹងអនក

ម

ន ។ អងគករែបបេនះែតងែតមនបុគល
គ មនក់ ែដលេធ្វើបចចុបបននភពេគហទំព័ររបស់ពួកេគ េហើយែតងែតផ្តល់

តំណែដលនំេទរកអតថបទសំខន់ៗ អតថបទព័ត៌មន និងេសចក្តី្របកសព័ត៌មន ។ ប៉ុែន្ត អងគករេ្រក
រ ្ឋ ភិបលេន្របេទសកមពុជមិនសូវជមនអនក

ម

នេឡើយ ែដលមនចប់ពី៥០ េទ៥០០នក់ប៉ុេ

ភនក់ងរព័ត៌មន េន្របេទសកមពុជមនអនក

នេ្រចើនជង (សូមេមើល

រព័ត៌មន ។ ផទុយេទវ ិញ ទំព័រធ្វីតេធើរបស់

ែដលពួកេគភគេ្រចើនជសមជិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬអនក

៤.៤ វីេដអូ និង

ម

ចបងកឲយមនផលប៉ះពល់ែដលគួរឲយភញក់េផ្អើល ៖ វ ីេដអូថតរូបភព និងសំេឡង

ក់របស់វ ីេដអូគឺពិបកកនុងករ្របែកក ។ វ ីេដអូគឺជមេធយបយែដល

ត្រមូវករៃនពិភពព័ត៌មន និងមន

រ្របេយជន៍កុង
ន “ករបង្ហញពីករបិទបំង ។”

េវទិកសិទិម
ធ នុស េឈមះ WITNESS ែដលមនទី
អងគករជេ្រចើនែដលបនកត់្រ
កត់្រ

ភស្តុ

ងកនុងទំព័រមុនៗ) ។

រព័ត៌មនវីេដអូ

របយករណ៍វ ីេដអូ
េហើយភពជក់

ងវ ីេដអូ អំពីកររ ំេ

និងបណុ្ត ះប

ចសម្រសបស្រមប់

95

ំងេនទី្រកុងញ៉ូវយ៉ក គឺជអងគករមួយកនុងចំេ

្ត លសកមមជន និ ងសហគមន៍េនជុំវ ិញពិភពេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស

។ េ

ផ្តល់កេម ៉ និ ងបណុ្ត ះប

ក អំពីវ ិធី

កេ

អំពីសកខីភពេនកនុងបនទប់សវនករ” ។96 េន្របេទសកមពុជ បនសហករណ៍ជមួយអងគករលីកដូ កនុង

េខត្តចំនួន៨

យបងខំ ។97 លីកដូបនបណុ្ត ះប

អំពីវ ិធីេ្របើ្របស់វ ីេដអូេដើមបីចង្រកងឯក

េឆ្លើយតបេទនឹងពួកេគ ៖ “េ

យុទធនកររបស់ពួកេគ ។”

រករបេណ្តញេចញេ

្ត លបុគល
គ ២៨នក់ កនុង

យបងខំ

និងសហគមន៍ែដល

យេ្របើ្របស់កេម ៉ វ ីេដអូឌីជីថលតូច និងចបស់ អនកេរៀបចំ សហគមន៍េន

ទូទំង្របេទសកមពុជ បននឹងកំពុងកត់្រ

ឯក

រស្តីពីករបេណ្តញេចញេ

98

93

សំេឡងសហរដ្ឋ

94

កន់យ៉ វឌ នពង “រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃថមន្រប

េមរ ិក “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក

យបងខំ ស្រមប់ េ្របើ្របស់កុង
ន

ឆនំ២០១១)

សន៍អំពីសន្តិភព” ព័ត៌មនពណិជជកមមៃថ (ៃថងទី២៧ ែខេម

ឆនំ២០០១) <http://thailand‐business‐news.com/asean/30170‐thailands‐foreign‐minister‐tweets‐for‐

peace#.TsMgknLhdE5> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
អុឹម ម៉ ក់

១០៨ នរវ ិទូ

គ ន “េសចក្តីេផ្តើម ៖ េធ្វើឲយករទមទរសិទិម
ធ នុស មនលកខណៈ

ធរណៈ” (ែខមីន ឆនំ២០០៦) វុល

េមរ ិកកំង ១៩២

96

វ ីតែណស (េគហទំព័រ) <www.witness.org/about‐us>

97

“ជួបបញ
្ហ ថតវ ីេដអូអំពីបញ
្ហ ផ្លស់បូរបញ
្ត
្ហ ” ជីវ ិតេន

98

យ

្ត លសកមមជនសិទិម
ធ នុស កនុង្របេទសចំនួន៥០ អំពីករេ្របើ្របស់វ ីេដអូ េដើមបីកត់

យុទធនករេពលថមីៗេនះ អំពីករបេណ្តញេចញេ

95

ម

យមនឃ្ល “ជួបបញ
្ហ ថតវ ីេដអូអំពីបញ
្ហ

ផ្លស់បូរបញ
្ត
្ហ ” អងគករបន “ជួយកនុងករែស្វងរកយុតិធ
្ត ម៌ដល់្របជពលរដ្ឋ ប់មុឺននក់កុងពិ
ន ភពេ

្រ

្ណ ះ

សុី (ៃថងទី០៩ ែខធនូ ឆនំ២០១០)

វ ីតែណស “យុទធនកររបស់អងគករលីកដូ” <www.witness.org/campaigns/all‐campaigns/LICADHO>

34

វ ីេដអូេនះ្រតូវបន

ក់បង្ហញដំបូង េនកនុង Hub ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ

“ទំព័រព័ត៌មនសិទិម
ធ នុស ែដលមនករចូលរួមដំបូងបង្អស់េនេលើពិភពេ
េគហទំព័រ Hub ្រតូវបនែ្របក្លយេទជបណ្ណ
មនបំណងផ្តល់

ប៉ុែន្ត

រ េហើយថមីៗេនះ WITNESS បនចប់េផ្តើមប

មួយេនកនុងយូធូប ។ ប៉ុែន្ត េគហទំព័រ ប៉ុសិ៍ស
្ត ិទិម
ធ នុស ែដល្រតូវបេងកើតេឡើងេ

Storyful

។99

ក”

យ WITNESS ថជ

“េវទិកេដើមបីជូនដំណឹងអំពីេរឿងេហតុថីៗ
ម

រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋែដលផ្លស់បូរទស
្ត
នៈ

ករែចករ ំែលក

បចចុបបននេនះ
្ត ញជំនួស

យសហករជមួយេគហទំព័រ
មរយៈករេមើលេឃើញរបស់អនក

និងករចូលរួមរបស់េយើងកនុងវ ីេដអូ សិទិធ

មនុស ” ។100 សូមេមើលករណីសិក ទី៦ ស្រមប់ឧទហរណ៍អំពីរេបៀបែដលវ ីេដអូ ែបបេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់
េដើមបីបង្ហញអំពីកររ ំេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស េនកមពុជ ។

មិន្រតឹមែតសហគមន៍ែដលទទួលករបណុ្ត ះប

អងគករសិទិម
ធ នុស អនក

្ត លេនះេទ

រព័ត៌មនឯក ជយ និងសកមមជនជេ្រចើនេទៀតបនេ្របើ្របស់វ ីេដអូេនះ េហើយបន

ក់បង្ហញវ ីេដអូរបស់ពួកេគេនេលើអុិនេធើែណត ជពិេសស
លកខណៈទូលំទូ

ែដលេ្របើ្របស់វ ីេដអូអំពីអំេពើហិង

យេនេលើពិភពេ

មរយៈយូធូប ។ ករេ្របើ្របស់យូធូបមន

ក ។ េន្របេទសកមពុជ យូធូប ្រតូវបនចត់ទុកថជមេធយបយដ៏

មន្របសិទភ
ធ ពមួយ ែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សកមមជន និងសមជិក
មតិរបស់ពួកេគ ។ េនទីកែន្លង

ធរណៈទូេទ

ចបេញចញ

ែដលមនបញ
្ហ សិទិម
ធ នុស យូធូបអនុញញតឲយសមជិកសងគមសុីវ ិល និង

ធរណៈជន រក ព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍អំពីបញ
្ហ ែដលេកើតមននេពលបចចុបបនន ្រពមទំងផ្តល់ឱកស

ដល់្របជពលរដ្ឋឲយចូលរួមកន់ែតសកមម ។
ម.ស.ម.ក មនប

្ត ញយូធូបមួយស្រមប់ផ ព្វផ យកិចក
ច ររបស់ខួន
្ល
រួមមនេវទិក

ែដលផ្តល់េវទិកដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់
បញ
្ហ ែដលប៉ះពល់ដល់ជីវ ិតរបស់ពួកេគ ។ ប

េ

យកររ ំេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស

្ត ញយូធូបរបស់ ម.ស.ម.ក ពិតជមន

ស្រមប់អនកែដលមិនបនចូលរួម កនុងេវទិករបស់ ម.ស.ម.ក េ

ធរណៈ

េដើមបីពិភក
រ្របេយជន៍

យផទល់ ។ រហូតដល់ែខឧសភ ឆនំ២០១០

្ត ញេនះមនអនកចូលទស នចំនួន ២៤.០០២ នក់ ។101 ្រសេដៀងគនេនះែដរ អងគករលីកដូក

ប

ែដលេធ្វើករេ
ែដរ (េ
ក

យសហករយ៉ ងជិតសនិទធ ជមួយនឹងអងគលីកដូេន្របេទសកមពុជ ក៏មនប
102

យមនអនកចូលទស នវ ីេដអូ ចំនួន២០៣.៤៩៩ នក់)
មន “ក្រមងឯក

។ ប

្ត ញយូធូបរបស់អងគករលីកដូ

រខ្លីៗ” េដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីកររ ំេ

កមពុជ ។ វ ិទយុវ ីអូេអព័ត៌មនែខមរ ក៏បនេ្របើយូធូប និង

្ត ញយូធូបផង

ភបំពន សិទិម
ធ នុស េន

ក់បង្ហញវ ីេដអូឃីប
្ល អំពីព័ត៌មនេផ ងៗ កនុងប

្ត ញ

របស់ខួន
្ល ែដលមនអនកចូលទស នវ ីេដអូចំនួន ២.៧០៤.៦០៩ នក់ ។103 អនកបេងកើតប្លុកេន្របេទសកមពុជ

99

ឌឹ

100

ប់ (េគហទំព័រ) <hub.witness.org/en/AboutHub>

វ ីតែណស“វ ីតែណស និង ស្តរ ីហ្វូល បន្របកសផ យប៉ុសិ៍យ
្ត ូធូបថមីអំពីសិទិម
ធ នុ ស ” (ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២)

<http://blog.witness.org/2012/05/witness‐and‐storyful‐announce‐new‐youtube‐channel‐for‐human‐rights/>
ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
101

សូមេមើល ប

102

តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆនំ២០១២

103

តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆនំ២០១២

្ត ញយូធូបរបស់ ម.ស.ម.ក <www.youtube.com/user/cchrcambodia>

35

ក់បង្ហញវ ីេដអូ

ក៏បន
ប

្ត ញយូធូបេទកនុងប្លុករបស់ខួន
្ល

ប្លុកទូេទមិនមនប

េនៃថងទី១៨ ែខមក

យ្រកុមហ៊ុនធីធី ៉ យ ។ ទ

ករណីេនះ

បង្ហញថវ ីេដអូយូធូប

មិន្រតូវបនេ្របើ្របស់

យ េដើមបីេលើកកមពស់ និងករ

េទះបីជយ៉ ង

ន

ក៏ េ

យ

កត់្រ

ដីឲយ្រកុមហ៊ុនធីធី ៉ យ បនបញ់អនក្របឆំងត ៉ េ

ឧបករណ៍ដ៏មន្របសិទភ
ធ ពមួយ

យកំេភ្លើង

ែដលេកើតេឡើងេ

យ្របសិទធភព

អ.វ.ត.ក

ក់បង្ហញវ ីេដអូ និងរូបភពអំពីវគគេផ ងៗ

ធរណៈ

និង

ឲយ្រកុមហ៊ុនធីធី ៉ យ្របគល់ខួនសន្ត
្ល
ិសុខទំងេនះ

ឲយេចញ

ៃនដំេណើរកត់កីែ្ត ខមរ្រកហម
េមើលសវនករកមពុជ គឺជ “

ជញធរមូល ្ឋ នបនចប់ខួនបុ
្ល
គល
គ ិកពីរនក់ ។ េទះបីជមិន

ែដលេធ្វើបតុកមមេ
អំពីអំ

េលើករអប់រ ំ
ដល់

ែតងែតេ្របើអំេពើហិង ្របឆំងនឹងបតុករ

តុ

យ

ករ ។”

ម្របព័នធកុំពយូទ័រ” ែដលសមជិក
នឯក

104

អនកឃ្លំេមើលសវនករកមពុជ

ររបស់តុ

េគហទំព័រទំងេនះបនបេងកើត

ធរណៈ េនកនុង្របេទស

ក៏េ

យ

ករ ។ េនះមិន្រតឹមែតបនផ ព្វផ យជ

ករជំនុំជ្រមះែដលេកើតមនេឡើងេន្របេទសកមពុជប៉ុេ
ពលរដ្ឋេនទូទំងពិភពេ

104

ែដលមនកនុងនីតិវធី

សវនករ និងវ ីេដអូអំពីករជំនុំជ្រមះ ។ េនកនុង
េនះ

វ ីេដអូអំពីករជំនុំជ្រមះ និង

ធរណៈជនកនុងករចូលរួមសវនករ

ផ្តល់របយករណ៍្របចំៃថង អំពី្រពឹតិក
្ត រណ៍កនុង

វ ីេដអូអំពីសិទិម
ធ នុស េន្របេទសកមពុជ ។

ចម្លងសវនករ

ែដលេធ្វើករេដើមបីផ្តល់លទធភព

និងកិចចពិភក េបើកចំហ

យសន្តិវ ិធី ជមួយនឹងនិទណ្ឌភព បង្ហញ

ចែដលមនសក្តនុពលរបស់ករតស៊ូមតិេ

ថ ប័នៃនអងគករ

មិនរក្របក់ចំេណញ ផ្តល់មូលនិធិ និងេផ្តត

ប៉ុែន្តករេឆ្លើយ

ជញធរ េនកនុង្របេទសែដលនគរបល និងកម្លំង

សន្តិសុខឯកជន

េនេលើេគហទំព័រ

របស់ខួនផងែដរ
្ល
។ ជងេនះេទេទៀត អនកឃ្លំ

មកទទួលខុស្រតូវ ។ បនទប់ពីករអំពវនវរបស់ ហ៊ុន ែសន

តបរបស់

ដូចបនបង្ហញ

ក៏បនេចញផ យព័ត៌មន

រដ្ឋម្រន្តី ហ៊ុន ែសន អន្ត គមន៍ និងអំពវនវជ

យ

ចំេពះអនក

កនុងករណីសិក ទី៦ ។

ធរណៈជន

យករេចញផ យវ ីេដអូេនះ េធ្វើឲយនយក

មនករផ្តនទេទសចំេពះេរឿងក្តីេនះក៏េ

ែដលភស្ត-ុ

យងយ និងមន

ែដលបនទស នវ ីេដអូ េនះ

ក់បង្ហញេនេលើអុិនេធើ

យអងគករលីកដូ ។ កំហឹងរបស់

បនផ្តល់នូវ

ចបដិេសធបនេ

ឥទធិពល្របកបេ

បនថតវ ីេដអូអំពីេហតុករណ៍េនះ

េហើយបនទប់មក វ ីេដអូេនះ ្រតូវបន

ែណត េ

្រពឹតិក
្ត រណ៍ជក់ែស្តង

ងមិន

ក‐៤៧ ។

។

លទធភពកនុងករ

ែដលេដើរតួជភនក់ងរសន្តិសុខឯកជន េដើមបីជួយឈូសឆយ

សកមមជនកនុងមូល ្ឋ ន

ក់ដូចជ

ពរសិទិម
ធ នុស េន្របេទសកមពុជេឡើយ

កនុងេខត្ត្រកេចះ បនជួបជុំ គនេដើមបី្របឆំងនឹងករឈូសឆយ
ចំករដំឡូងមីរបស់ពួកេគេ

្ត ញផទល់ខួនេនះេទ
្ល
។

មនចំនួនតិចតួច
យ៉ ងទូលំទូ

ឆនំ២០១២ ្របជពលរដ្ឋមកពី ្រសុកសនួល

ប៉ុែន្តទំព័រ

យអនកចូលរួមទស នវ ីេដអូ កនុងទំព័រកមពុជ

េ
ករណីសិក ទី៦ ៖ ករបញ់កំេភ្លើងេន្រកេចះ

ែដលមនេនេលើ

្ណ ះេទ

ចទស ន
ធរណៈ នូវ

េហើយែថមទំងបនជូនដំណឹងដល់្របជ

កអំពីករណីេនះផងែដរ ។

អនកឃ្លំេមើលសវនករកមពុជ <www.cambodiatribunal.org/about‐us>
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“ករថត

៤.៥ េគហទំព័រ និងបណ្ដុំ្របភពព័តម
៌ ន
ករ

ពកយថ “បណំុ្ដ ្របភពព័ត៌មន” គឺជ កយស័ពទេ្របើ្របស់កុងធុ
ន
រកិចច ែដលមនន័យថជករបំេពញកិចច

មរយៈអុិនេធើែណត

េដើមបីេ្របើ្របស់សហគមន៍អុិនេធើែណត

ឧទហរណ៍ េនែខកញញឆនំមុន អនកេលងែលបងកំ
(Foldit) ែដលជែលបងកំ

ន្ត

ន្តត្រមូវឲយអនកេលងគណនទ្រមង់ែដលមនស

្រ

្រស្តបនពយយម

មនុស ។ មិនថព័ត៌មនេនះ មនពក់ព័នន
ធ ឹង

អេងកតរបស់ពួកេគ

ន្ត “ហ្វូលអុីត”

មញ េ

ប៉ុែន្តអនកេលងែលបងកំ

ន្ត

្រស្តដ៏មន្របសិទភ
ធ ពកនុងករឃ្លេំ មើលកររ ំេ

ថ ប័នសភ ឬ

ផ ព្វផ យព័ត៌មនេនះេទ េវទិកេនេលើអុិនេធើែណត
្រពមទំង យករណ៍អំពីកររ ំេ

្ឋ នបីដ៏សុគ
ម

។

យករ

ច

“េ

ះ

្ណ ះ ។105

យ” ទ្រមង់េនះកនុងរយៈេពលែតប៉ុនមនសប្តហ៍ប៉ុេ
គឺជវ ិធី

យបញ
្ហ រួមគន

រសំខន់ចំេពះករចម្លងទ្រមង់េមេ គហុីវ (HIV)។

ែតប ជ័យកនុងករេធ្វើគំរ្រូ បូេតអុីន

បណុំ្ដ ្របភពព័ត៌មន

ះ្រ

មអុិនេធើែណត ែដលេលងែលបងកំ

កំណត់អត្តសញញណៃនទ្រមង់របស់្របូេតអុីន ែដលមន
អនកវ ិទយ

ស្រមប់េ

ច

ថ ប័នតុ

ម

ភបំពនសិទិធ

ករ គណបក នេយបយ ឬ្របព័នធ

នសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបល និង

ថ ប័ន

ភបំពន ឬអំេពើពុករលួយជេដើម ។ ្របជពលរដ្ឋ ែដលបនែចករ ំែលកករ

មរយៈអតថបទ

ឬករេផញើ

រជអក រេអឡិច្រតូនិច

្របមូលព័ត៌មនែបបេនះ ខណៈេពលែដលអនកដៃទេទៀត
ម្តងេទៀត េនះគឺជទ្រមង់មួយៃន

េនេលើេវទិកអុិនេធើែណត

ចបញ
ជ ក់ ឬបដិេសធករអះ

េដើមបី

ងទំងេនះ ។ ជថមី

រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ។ េវទិកែបបេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់កុងកមម
ន
វ ិធី

ជេ្រចើន េដើមបីឃ្លេំ មើលករេបះេឆនតេនជុំវ ិញពិភពេ

ក (សូមេមើលករណីសិក ទី៧ខងេ្រកម) ។

្រកុមហ៊ុនកមមវ ិធីកុំពយូទ័រេបើកចំហ ែដលលបីជងេគស្រមប់ករ្របមូលព័ត៌មន ករបេងកើតរូបភព និ ង

ែផនទីអន្តរកមមគឺ

ហុីឌី Ushahidi ។ កមមវ ិធីកុំពយូទ័ររបស់្រកុមហ៊ុនេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបី្រតួតពិនិតយ

ករេបះេឆនតេន្របេទសេកនយ៉ េនឆនំ២០០៧

យករណ៍េហតុករណ៍បនទន់ និងភព ង
ំ សទះ បនទប់ពី

កររញួជ យដីេន្របេទសៃហទី េនឆនំ២០១០ និងឃ្លំេមើលកររ ំេ

េន្របេទសលីប៊ី ឆនំ២០១១ ។

ភបំពនសិទិធមនុស កនុងកំឡុងេពលវ ិបត្តិ

ធ នុស “សិទិ”ធ (Sithi) ែដលស្រមបស្រមួលេ
េន្របេទសកមពុជ មចស់ពនរង្វន់ េគហទំព័រសិទិម

ម.ស.ម.ក បនអនុវត្តវ ិធី

ជេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ

យ

្រស្តេនះ ។ មចស់ជំនួយ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករបេ្រមើ្របជពលរដ្ឋ
បនបេងកើតឲយមនត្រមូវករេគហទំព័រក

្ត លមួយ

មអុិនេធើែណត

អំពី

សិទិម
ធ នុស សំខន់ៗ ។ េគលបំណងៃនេគហទំព័រេនះ គឺេដើមបីបេងកើតេវទិកសំខន់មួយែដល្របមូលឯក

រ

ចបប់ និងព័ត៌មនទំងអស់ ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងសិទិម
ធ នុស និងលទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ ។ អងគករ និង
បុគល
គ ឯកជន

ចរួមចំែណកផ្តល់ព័ត៌មន

នីមួយៗៃនេគហទំព័រ ។ មនឯក
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អុឹម ែម៉លនីក “អនកេលងែលបងកំ

ែដល

ចបញចូ ល

មរយៈ

ប

្ត ញអុិនេធើែណត

េនែផនក

រេ្រចើនជង១.០០០ េនេលើេគហទំព័រ សិទិធ េហើយេគហទំព័រេនះមនអនក

ន្ត

មអុិនេធើែណត េ

ះ្រ

យ្រប

ន ជមងឺេអដស៍ែដលេពរេពញេ

យលបិច

កល” ទស នវដ្តីថម (ៃថងទី១៩ ែខកញញ ឆនំ២០១១) <www.healthland.time.com/2011/09/19/online‐gamers‐solve‐

a‐tricky‐aids‐puzzle/> ចូលេមើ លេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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ចូល

នចំនួន៣៥០.៥៧៣ នក់ គិតរហូតដល់ែខឧសភ

ឆនំ២០១២ ។106
េនែខកញញ ឆនំ២០១១ Sithi.org ទទួលបនពន
រង្វន់មូលនិធិៃនករបេងកើតថមីស្រមប់ សងគមព័ត៌មនវ ិទយ
(“ISIF”) ឆនំ២០១១ កនុងែផនក “សិទិធ និងេសរ ីភព” ។ ពន

រង្វន់េនះ្រតូវបន្របគល់ជូន

េ

តួនទីរបស់េគហទំព័រេនះ
ផ្លស់បូរសងគ
្ត
ម

នេយបយ

និងករេលើកកមពស់

សិទិព
ធ លរដ្ឋ

របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ

យយកគំរ្រូ ប

េគហទំព័រសិទិធ

គ ល់

កនុងករតស៊ូមតិេដើមបីករ

ប.ទ.ព ជមេធយបយ្របកបេ
េ

យករទទួល

េ

និង

យេ្របើ្របស់

យករៃចន្របឌិត ។107

(Urban Voice Cambodia) បនផ្តល់ករបេងកើតែផនទី និង
រូបភពអំពីករអភិវឌ ន៍ ទី្រកុងេន ជធនីភំេន ពញ

េហើយ

អនុញញតឲយមនុស ្រគប់ រប
ូ រួមចំែណកផ្តល់ព័ត៌មន

។

េគហទំព័រេនះ្រគបដណ្តប់បញ
្ហ ជេ្រចើន ចប់ពីតំបន់ែដល
និងសទះច ចរណ៍

រហូតដល់ករអភិវឌ ន៍ អចលន្រទពយែដលបន្របកសន
េពលថមីៗេនះ
េវទិកសំខន់

។

ជងេនះេទេទៀត

េគហទំព័រេនះផ្តល់

ស្រមប់ករចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋកុង
ន

ជធនីភំេន ពញ និងអនកទំង

យែដលចប់

www.Ugandawatch.org គឺជេគហទំព័រែដល្រតូវបន
ផ្តួចេផ្តើមេឡើងេនឆនំ២០១១
េ យប
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល េន្របេទសអ៊ូហង
គ ់

្ត ញអងគករ

េនះេផ្តតេលើករេបះេឆនតេ

និងយុតិធ
្ត ម៌

េន្របេទសអ៊ូហង
គ ់
កររ ំេ

សំេឡងអនកទី្រកុងេនកមពុជ

កង្វះខតអគគិសនីស្រមប់េ្របើ្របស់

្របេទសអ៊ូហង
គ ់

ក់េនចំក

ក់្របែហលគននឹង

(Sithi)

ករណីសិក ទី៧ ៖ ករឃ្លេំ មើលករេបះេឆនតេន

រមមណ៍ករ

យេសរ ី

។ គេ្រមង

េហើយយុទធនករេនះ ្រតូវបន

្ត លេគហទំព័រ

ែដលផ្តល់ព័ត៌មនអំពី

ភសិទិ្រធ គប់្របេភទ

កនុងកំឡុងេពលករ
េឃសនេបះេឆនត និងករេបះេឆនត ។
្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេសនើ ឲយេផញើ

រជអក រ

ទូរស័ពទចល័តរបស់ពួកេគ

មេគហទំព័រអុិនេធើ

ឬ

ែណតអំពី្រពឹតិក
្ត រណ៍ខុស្រប្រកតីទំងអស់

មរយៈ
ែដលពួក

េគបនកត់សមគល់េនេពលេបះេឆនត ។ បនទប់មក
អនកផ្តួចេផ្តើមបនេធ្វើករ្រ
្រពឹតិក
្ត រណ៍េនះ

វ្រជវបែនថម

និងជចុងេ្រកយ

ចំេពះ

បង្ហញព័ត៌មន

ែដលបន្រតួតពិនិតយ េនេលើេគហទំព័ររបស់ពួកេគ ។
្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេសនើឲយ យករណ៍

អំពីកររ ំខន

ទំង

យកនុងករចុះេឈមះេបះេឆនត ្រពឹតិក
្ត រណ៍ៃន
និងករ ក់ក្រមិតេលើេសរ ីភព
អំេពើពុករលួយ

អភិវឌ ន៍ ជធនីរបស់្របេទសកមពុជ ។

និយយស្តី

យក្របេយជន៍ពីករ្របមូលព័ត៌មនរបស់្របជពលរដ្ឋែត

ផ យព័ត៌មន និង្រកុមសកមមជនមូល ្ឋ ន ។ កនុង
កំឡុងៃថងេបះេឆនត
អងគករឃ្លេំ មើលយូេហគន

អងគករេន្របេទសកមពុជ េទើបនឹងចប់េផ្តើមទញ

ប៉ុេ

្ណ ះ

េហើយមនវ ិ

លភពយ៉ ងធំស្រមប់អងគករ

ជពិេសសអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

េដើមបីេ្របើ្របស់

ព័ត៌មនទទួលបនពី្របជពលរដ្ឋបែនថមេទៀត

។

ឬករគំ មកំែហង

និងអំេពើហិង

យុទន
ធ ករេនះក៏បនទទួលព័ត៌មន

ពី្របព័នធផ ព្វ

(ugandawatch)

បនបញជូ ន្រកុមែដលមនបុគល
គ ិក
៦.២០០ នក់ េដើមបីឃ្លំេមើលករេបះេឆនត ។

ឧទហរណ៍មួយេទៀតអំពីេគហទំព័រែដលទញយក
្របេយជន៍ពីព័ត៌មនែដលបុគល
គ បនចង្រកងគឺេគហទំព័រ

្អ តស្អំ (Saat Saam) ែដល្រតូវបនេគ
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ម.ស.ម.ក “Sithi.org ទទួលបនពនរង្វន់ ISIF ឆនំ២០១១” (ៃថងទី០២ ែខកញញ ឆនំ២០១១)

គ ល់ថ

<cchrcambodia.org/admin/media/press_release/press_release/english/2011_09_02_Cover_ENG.pdf> ចូល
េមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
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។

ជ “េគហទំព័រកមពុជគមនអំេពើពុករលួយ” ែដលជ “ប

អំេពើពុករលួយ
ករចូលរួមពី
ធរណៈ

្ណ ល័យកុំពយូទ័រមួយ ែដលរក ទុកព័ត៌មនពក់ព័នន
ធ ឹង

ុ
មរយៈរូបភព វ ីេដអូ សំេឡង ្រកហ្វ និងប្លុក” ។108 េគហទំព័រេនះ មនេគលបំណងជំរញ

ធរណជនេដើមបីកត់បនថយអំេពើពុករលួយ េ
មរយៈ

ផ្តល់ជមតិែកលម្អ

យមនបំណងផ្តល់េវទិក ស្រមប់ករពិភក

រេអឡិច្រតូនិច ។ េគហទំព័រេនះក៏រម
ួ មនទំងយុទន
ធ ករ េដើមបីឲយ
ចំេពះកររចនប្លុក

េដើមបីឲយេគហទំព័រេនះ

ចបេ្រមើ

ធរណជន

ធរណៈជន
បនកន់ែត

្របេសើរផងែដរ ។ ្រសេដៀងគនេនះែដរ េគហទំព័រ្រស្តី ែដលជេគហទំ ព័រអុិនេធើែណតអំពី្រស្តីដំបូងបង្អស់ េន
្របេទសកមពុជ រួមមនេវទិកេលើអុិនេធើែណតផងែដរ ។ មនករចូលរួមពីអនកេ្របើ្របស់យ៉ងសនធឹកសនធប់

កនុងែផនកេសដ្ឋកិចច សុខភព និងករណីរ ំេ

នយិក្របតិបត្តិរបស់វ ិទយ

្រស្តីែដល្រតូវករេពលេវ

ថ នេបើកទូ

ភ ្រពមទំងបញ
្ហ សុខភព ។ េ

យ មន្រប

ក្រសី ឈឹម ម៉

វ ី ែដលជ

សន៍ថ “ជករ្របេសើរែដលេយើងផ្តល់ព័ត៌មនផ្តល់

និងឱកសស្រមប់ឲយ្រស្តីឈប់រក ភពេសង ម

ង ត់

និងបេញច ញមតិ

េដើមបី

ែចករំែលកគំនិតរបស់ពួកេគចំេពះខ្លួនពួកេគផទល់ និងអនគតរបស់ពួកេគជមួយេយើង ្រពមទំងែចករ ំែលក

ករ្រពួយបរមភរបស់ពួកេគ” ។ េយើងសងឃឹមថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករសងគមសុីវ ិលចប់េផ្តើម

េ្របើ្របស់បេចចកវ ិទយចូលរួមដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធប់េនះ
ពួកេគស្រមប់

េដើមបីេ្របើ្របស់េយបល់

និងករចង់ដឹងចង់ឭរបស់

ធរណជន ។

កមពុជគមនអំេពើពុករលួយ (េគហទំព័រ) <http://www.saatsaam.info/en/> ចេមើលប ្ត ញបេចចកវ ិទយ និង
តម្លភព “ ្អ តស្អំ” (ៃថងទី២៩ ែខមីន ឆនំ២០១០) <http://transparency.globalvoicesonline.org/listing/saatsaam>
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39

៥.

និភយ
័ កនងករេ្របើ
្របស់
ុ

្របព័នផ
ធ ព្វផ យព័តម
៌ ន

ិ៍ ្ត
រេករ ិ៍ ្ត ករបងខូចេករេឈ
ម ះ និងករផ្តល់ព័ត៌មនមិនពិត បន

េន្របេទសកមពុជ ចបប់សីព
្ត ីបទបរ ិ

ជះឥទធិពល

្រកក់មកេលើេសរ ីភពបេញចញមតិ េហើយមននិននករែដលគួរឲយបរមភ ចំេពះករអនុវត្តន៍ករ

ក់កំហិតកន់ែតធងន់ធងរ ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនេពលថមីៗេនះរបស់ រ.ដ.ក កនុងករ្រគប់្រគងអុិនេធើែណត និង

ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តែដលមនក្រមិតកន់ែតតិចតួច

បនបងកឲយមនករ្រពួយបរមភពីសំ

ក់អនក

េ្របើ្របស់ ែដលនឹងពិភក បែនថមខងេ្រកម ។ េយើងនឹងរង់ចំេមើលថេតើ ករគបសងកត់ ដូចែដលបនយក
ព
យព័ត៌មនេនកមពុជ នឹង្រតូវយកមកអនុវត្តចំេពះ
មកអនុវត្តចំេពះវ ិទយុ ទូរទស ន៍ និង្របព័នធេបះពុមផ

អុិនេធើែណតកនុងក្រមិតដូចគនែដរឬយ៉ ង

៥.១ ករ

ក់កំហត
ិ េលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័តម
៌ នែបប្របៃពណី

មនឧទហរណ៍អំពីករ
្របៃពណីេ
េ

។

ក់កំហិតជេ្រចើន ែដល្រតូវបនអនុវត្តចំេពះ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប

យ រ.ដ.ក ែដលបនេចទ្របកន់អនកេបះពុមផ
ព
យកែសត និងនិពនធនយកពីបទ្រពហមទណ្ឌ

យពួកេគបនផ ព្វផ យព័ត៌មនែដល រ.ដ.ក និងគ.ប.ក រកេឃើញថមនលកខណៈបរ ិ

អនក

រព័ត៌មន

អនកនេយបយគណបក ្របឆំង

និងអនកករពរសិទិម
ធ នុស

រេករ ិ៍ ្ត េហើយ

្របឈមនឹងករបំពនេលើ

ងកយ និងករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ ្រពមទំងករផកពិន័យជ្របក់ ចំេពះទស នៈែដលបន
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បង្ហញ

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យែបប្របៃពណី ។
េទះបីជចបប់សីព
្ត ីរបប

“គមនបុគល
គ

រព័ត៌មន ឆនំ១៩៩៥ (“ចបប់សីព
្ត ីរបប

មនក់្រតូវបនចប់ខួន
្ល ឬេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌេ

អនុវត្តន៍ជក់ែស្តងគឺថអនកេបះពុមផ
ព
យ និពនធនយក និងអនក

រព័ត៌មន”) ែចងកនុងម្រ

យករបេញច ញមតិ េឡើយ” ប៉ុែន្តករ

រព័ត៌មន្រតូវបនចប់ខួន
្ល និងេចទ្របកន់

រេករ ិ៍ ្ត និង/ឬ ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ចំេពះករបេញចញទស នៈែដល រ.ដ.ក ចត់ទុកថរ ិះគន់

ពីបទបរ ិ

្ល ។
ទេង្វើ ឬេគលនេយបយរបស់ខួន

រ.ដ.ក បនេ្របើ្របស់ចបប់្រពហមទណ្ឌ េដើមបី្រគប់្រគងព័ត៌មនែដលផ្តល់ជូន

រព័ត៌មន ។ មុនេពលអនុម័ត្រកម្រពហមទណ្ឌៃន្រពះ ជ
រ.ដ.ក ែតងែតេ្របើម្រ
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២០ថ

ធរណៈជន

មរយៈ

ច្រកកមពុជឆនំ២០០៩ (“្រកម្រពហមទណ្ឌ”)

៦២ (“ករផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត”) និងម្រ

៦៣ (“ករបរ ិ

រេករ ិ៍ ្ត និងករបងខូច

ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិ បេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថនក់?” (ែខកញញ

ឆនំ២០១០)

ចេមើល លីកដូ “េសរ ីភពបេញច ញមតិេនកមពុជ ៖ រូបភពបំភន់ែភនកៃនលទធិ្របជធិបេតយយ” (ែខធនូ

ឆនំ២០១០) <www.licadho‐cambodia.org/reports/files/148LICADHOIllusionDemocracy2010.pdf>

40

ិ៍ ្ត
េករេឈ
ម ះ”) ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌរបស់
្របកន់អនក

រព័ត៌មនពីបទ្រពហមទណ្ឌ

ជញធរអន្តរកលរបស់ អ.ស.ប េនកមពុជ (“អ៊ុន
ែដលបនសរេសរអតថបទរ ិះគន់

ក់”) េដើមបីេចទ

រ.ដ.ក

ឬសមជិកអភិជន

នេយបយ ។ កនុងករណីម៉ុង រ ិទធី ជមួយនឹង ែកវ សុធ េនឆនំ២០០២ និពនធនយកកែសតពីគណបក
រេករ ិ៍ ្ត

្របឆំង ្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ

េជគជ័យថម្រ

១០ ៃនចបប់សីព
្ត ីរបប

អំពីបទេលមើសរដ្ឋបបេវណី ៃនបទបរ ិ
គត់បនត ៉ ថ

គត់

េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

មម្រ

៦៣ៃន្រកមរបស់អ៊ុន

រព័ត៌មនឆនំ១៩៩៥ (“ចបប់សីព
្ត ី របប

រេករ)ិ៍ ្ត មនសុពលភព្រគបដណ្តប់េលើម្រ
ិ៍ ្ត ក
រេករែផន

ច្របឈមនឹងករេចទ្របកន់ ពីបទបរ ិ

គត់្រតូវបនចប់ខួនេនៃថង
្ល
ទី២៦

រេករ ិ៍ ្ត មម្រ

េនះ ។ េហតុដូេចនះេហើយ

រដ្ឋបបេវណី

ែខមិថុន

ឆនំ២០០៩

្ណ ះ

។

បនទប់ពីកែសតរបស់គត់េចញផ យអតថបទជ
ន ថជប់ពក់ព័នន
ធ ឹងអំេពើពុករលួយ ។110

មម្រ

៦២

២ៃនចបប់សីព
្ត ីរបប

រព័ត៌មន

ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌរបស់អ៊ុន

ក់

គត់្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទ
េហើយបនទប់មក្រតូវបនផ្តនទេទសឲយជប់

ពនធនគរចំនួនមួយឆនំ និងត្រមូវឲយបង់្របក់ពិន័យ ៩.០០០.០០០ េរៀល (២.២៥០ ដុ
ហង

ែតប៉ុេ

ច្រក បដិេសធមិនបេញចញេឈមះ្របភពែដលគត់ទទួលបន ែដលជករបដិេសធ

ែដលមនករអនុញញត
បរ ិ

រព័ត៌មន”) (ែដលែចង

ក ហង ច្រក ែដលជនិពនធនយកកែសត្របឆំងែខមរមចស់្រសុក ។

បន្តបនទប់ រ ិះគន់អងគរក មួយចំនួនរបស់ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីសុខ
ក ហង

យ

យ ឧទហរណ៍េនះមិនបនអនុវត្តចំេពះករណីដៃទេទៀតេឡើយ ែដលឧទហរណ៍

ចុងេ្រកយេនះ ទក់ទងនឹងករណីេ

បនទប់ពីេ

ក់ ប៉ុែន្តបនជំទស់េ

ច្រក ្រតូវបនេ

្ល ) ។111 បនទប់ពីេ

ក

ះែលងពីពនធនគរេនឆនំ២០១១ កែសតែខមរមចស់្រសុកបន្របកសថពួកេគបន

កំពុងចប់េផ្តើមដំេណើរករេឡើងវ ិញេហើយ ។112
្រកម្រពហមទណ្ឌថមីរក

និងបែនថមបទេលមើសៃនករបរ ិ

ែដលចត់ទុកករបេញចញេយបល់ដូចជករ្របមថេមើលងយ

110

អនក យករណ៍គមន្រពំែដន “្របេទសកមពុជ ៖ នយករដ្ឋម្រន្តី េ

រេករ ិ៍ ្ត ្រពមទំងរួមបញចូ លបទេលមើសជេ្រចើន
និងករមិនទុកចិតេ្ត សចក្តីសេ្រមចរបស់

កបនសនយថមិនចប់អក
ន

រព័ ត៌មន

ក់

ពនធនគរេទ” (ែខកុមភៈ ឆនំ២០១០) ៣ <www.rsf.org/IMG/pdf/Report_Cambodia_RSF.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆនំ២០១២
111

អនក យករណ៍គមន្រពំែដន “្របេទសកមពុជ ៖ នយករដ្ឋម្រន្តី េ

កបនសនយថមិនចប់អក
ន

រព័ ត៌មន

ក់

ពនធនគរេទ” (ែខកុមភៈ ឆនំ២០១០) ៣ <www.rsf.org/IMG/pdf/Report_Cambodia_RSF.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆនំ២០១២
112

“កែសត្របឆំងេចញផ យវ ិញេហើយ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុ សិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២២ ែខមីន ឆនំ២០១១)

41

តុ

ករថជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ

េ

និននករេនះបនរួមបញូច លករ

ក់កំហិតបែនថមេលើេសរ ីភព

យ អ.ស.ស ។114

បេញចញមតិ ្រតូវបនេថកលេទសេ

៥.២ ករ

។113

ក់េទសចំេពះករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប
យ

រមនកំណត់្រ

របស់ រ.ដ.ក កនុងករ

ក់ទណ្ឌកមមចំេពះករបេញចញមតិ

ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី ករណីេនះទំនងជថ េនេពលខ្លះ រ.ដ.ក នឹងពយយម
ចំេពះករបេញចញទស នៈេន
ែដលករកត់េទសេនះ

មអុិនេធើែណត ។ ករណីេនះេនមិនទន់ជក់
ច្រតូវបនេលើកេឡើងមកេនះេទ ។ េយង

មនមិនពិត្រតូវបនលុបេចល េហើយមនករបង្ហញយ៉ ងជក់
“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន”
រព័ត៌មន ។ ប៉ុែន្ត េ

គួរ្រតូវបនេ

យចបប់ សីព
្ត ីរបប

ចអនុវត្តចំេពះករផ យ
េតើ

ះ្រ

យ

ក់េទសបុគល
គ

ក់ថ បទបបញញតិៃ្ត នចបប់

ម្រកម្រពហមទណ្ឌ បទផ្តល់ព័ត៌ិ៍ ្ត
រេករែដលមនពក់
ព័នន
ធ ឹង

ក់ថ ករបរ ិ

មបទបបញញ តិរ្ត ដ្ឋបបេវណី

េយង

មចបប់សីព
្ត ីរបប

រព័ត៌មន្រគប់្រគងែត្របព័នធេបះពុមផ
ព
យព័ត៌មន េហើយមិន

មវ ិទយុ ឬទូរទស ន៍ និង

“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប”

មរយៈ្របព័នធ

មអុិនេធើែណត115 មនករភន់្រចឡំថ

រព័ត៌មន

្រតូវបន្រគបដណ្តប់េ

យចបប់ សីព
្ត ីរបប

រព័ត៌មនឬយ៉ ង

។
មកទល់េពលបចចុបបននេនះ

មិនទន់មនករ

េទ។ ប៉ុែន្ត ករចប់ខួន
្ល និងផ្តនទេទស េសង គុ

ក់េទសចំេពះករបេញចញមតិ

មអុិនេធើែណតេនះ

្ណ ក េនឆនំ២០១០ ែដលជបុគល
គ ិករបស់កមមវ ិធីេសប ង

ររបស់ អ.ស.ប េន ជធនីភំេន ពញ ែដលបន្រពីនឯក

រពី KI-Media និងែចកចយឯក

រទំងេនះ

េទឲយសហករ ី ជេ្រចើននក់ បនបង្ហញថ រ.ដ.ក បនេ្រត មខ្លួនរួចជេ្រសច េដើមបីផ្តនទេទស អនក
េ្របើ្របស់អុិនេធើែណតែដលបេញចញមតិផុយពី
ទ
ទស នៈរបស់ រ.ដ.ក ។ គុ

ែខធនូ ឆនំ២០១០ េ

្ណ ក ្រតូវបនចប់ខួនេនៃថង
្ល
ទី១៧

យនគរបលខណ្ឌឬស ីែកវ និង្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទែចកចយឯក

ែដលខ្លួនបន្រពីនពី KI-Media េទឲយសហករ ី ។ ពីរៃថងេ្រកយមក គឺេនៃថង
របស់តុ

113

ករកមពុជ គុ

បទបញញ តិទ
្ត ំងេនះរួមមន បទបរ ិ

(ម្រ

សមព័នធ

រេ

យភូតកុហកដល់

រព័ ត៌មន

(ៃថងទី១៦ ែខតុ

៣១១) បទញុះញង់ ែដល

ក់សមពធេលើយុ ្ត ធិករ (ម្រ
សុី

ជញធរតុ

យតុ

ទិតយែដលជៃថងឈប់ស្រមក
ករ ជធនីភំេន ពញ អំពីករ

៣០៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌឆនំ២០០៩) បទេជរ្របមថជទី

៤៩៥) បទញុះញង់ ឲយមនករេរ ើសេអើង (ម្រ

អ ថ ធិបបយេដើមបី
និងបទប្តឹងបរ ិ

រេករ ិ៍ ្ត (ម្រ

របងកច់ េករ ិ៍ ្ត (ម្រ

៣០៧) បទប្តឹងបរ ិ

បទេលមើស (ម្រ

114

្ណ ក ្រតូវបនរកេឃើញថមនេទសកំហុសេ

ធរណៈ

ចនំេទរក ឬមិននំេទរកករ្រប្រពឹត្ត

៤៩៦) បទ្របមថ (ម្រ

៥០២) បទផ ព្វផ យនូវករ

៥២២) បទមិនទុកចិតេ្ត សចក្តីសេ្រមចរបស់តុ
ករ (ម្រ

រខិតប័ណ្ណ

ករ (ម្រ

៥២៣)

៥២៤) ។

េគនយ៍ “អនករ ិះគន់ និយយថ ្រកម្រពហមទណ្ឌថមីជករគំ មកំែហងេសរ ីភពបេញច ញមតិ”

ឆនំ២០០៩) <http://www.ifex.org/cambodia/2009/10/16/new_penal_code/> ចូលេមើលេនៃថងទី

៣០ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
115

លីកដូ “ករ

នកនុងចេន្លះបនទត់ ៖ វ ិធីែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្លច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

េនកមពុជ” (ែខឧសភ ឆនំ២០០៨) ៩

42

ញុះញង់ឲយ្រប្រពឹតប
្ត ទឧ្រកិដ្ឋេយង

មម្រ

៤៩៥ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ

ពនធនគរចំនួន្របំមួយែខ និងពិន័យជ្របក់មួយ
ខណៈេពលែដលករណីរបស់ េសង គុ
េនះ

ក់ដូចជថ

េនេពលែដល

រ.ដ.ក

េហើយ្រតូវបនផ្តនទេទសឲយជប់

នេរៀល (្របមណ២៤៦ដុ

្ល

េមរ ិក) ។116

្ណ កគឺជករណីែតមួយគត់ែដលេកើតេឡើងេនកមពុជ ករណី
កន់ែតយល់ចបស់អំពីបេចចកវ ិទយែដលទក់ទងនឹង្របព័នធ

ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប ករណីៃនករគំ មកំែហង និងករផ្តនទេទសនឹងេកើនេឡើងេ

យករពយយម

បញឈប់មិនឲយមនករេ្របើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបេនះ េដើមបីរ ិះគន់ រ.ដ.ក ។ ទក់ទងនឹងេហ្វសប៊ុក ករ
ពិតែដលថេហ្វសប៊ុកគឺជេគហទំព័រែដល្រតូវបន្រគប់្រគង

និងដំេណើរករេនេ្រក្របេទស

ចនឹងមនករលំបកកនុងករគបសងកត់ ។ ជងេនះេទេទៀត ករ

លកខណៈពិបក

េ

ម

មនន័យថ

នអនកេ្របើ្របស់េហ្វសប៊ុកមន

យអនកេ្របើ្របស់គណេនយយេហ្វសប៊ុកជេ្រចើនបនពយយម្រគប់មេធយបយេដើមបី

បិទបំងអត្តសញញណរបស់ពួកេគ ៖ “កង្វះខតកនុងករ្រគប់្រគងែបបេនះមនន័យថ េហ្វសប៊ុ កបនក្លយ

េទជេវទិកេសមើភពគនស្រមប់អនកនេយបយែដលមនទស នៈផទុយគន” ។117 េ

មន្រប

សន៍ថេហ្វសប៊ុក
118

ជេ្រចើនែដលខុសគន” ។

ន
ញមតិ
“ផ្តល់ឱកសដល់្របជពលរដ្ឋកុងករបេញច

ជលទធផល េ

ក្រសីមន្រប

ក្រសី មូ សុខហួរ បន

និងទទួលយកទស នៈ

សន៍ថ គត់ “េជឿជក់ថេហ្វសប៊ុកគឺជបញ
្ហ

្របឈមស្រមប់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ្រគប់្រគងគណបក ្របឆំង” ។119 ប៉ុែន្ត េដរ ិក ផ្រទី ប៉ ន់ ែដលជ

មួយរូបៃន www.khmerican.com មន្រប

ថ បនិក

សន៍ថ គត់គិតថ “ៃថងអនគត េយើងនឹងេឃើញករព្រងឹង [ករ

ផ្លស់បូរៃនេយបល់
្ត
ែដលបនបេញចញេនេលើអុិនេធើែណត]

ែដលនំឲយមនករខិតខំ្របឹងែ្របងកន់ែតខ្លំង

េឡើង េដើមបីគបសងកត់របបព័ត៌មនឯក ជយ និងមតិមិន្រសបគនេនេលើអុិនេធើែណត” ។120

៥.៣ ករគបសងកត់្របព័នធផ ព្វផ យព័តម
៌ នែបបទំេនើប
ជេ្រចើនឆនំកន្លងមក

ករេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត

និងទូរស័ពទចល័តេន្របេទសកមពុជ

្រតូវបន្រគប់្រគងេឡើយ ។ ជក់ែស្តង េទះបីជមនរបយករណ៍អំពីករ
ក៏េ

ក់កំហិតេលើេសរ ីភពបេញចញមតិ

យ រ.ដ.ក មិនបនពយយមគបសងកត់ព័ត៌មន និងេសរ ីភពេនេលើអិុនេធើែណត ែដលដូចេទនឹងករ

ក់កំហិត ែដល្របេទសជិតខងេន

សុី

េគនយ៍បនេធ្វើេឡើយ ជពិេសស ្របេទសេវៀត

ថមីៗេនះគឺ្របេទសៃថ ។121 ប៉ុែន្ត ថមីៗេនះ រ.ដ.ក បនពយយម

116

មិន

ម

វ និង

ក់កំហិតេលើករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យ

សហព័នធសិទិម
ធ នុ ស អន្តរជតិ “កមពុជ ៖ ករបំពនេលើេសរ ីភពបេញចញមតិបន្តេកើតមនេឡើងេ

យករផ្តនទេទស

បុគគលិក អ.ស.ប” (ៃថងទី២៣ ែខធនូ ឆនំ២០១០) <http://www.fidh.org/Cambodia‐Assault‐on‐freedom‐of‐expression>

ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
117

“ែស្វងរកសំេឡង

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ឆនំ២០១១)

118

“ែស្វងរកសំេឡង

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ឆនំ២០១១)

119

“ែស្វងរកសំេឡង

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ឆនំ២០១១)

120

“ែស្វងរកសំេឡង

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ េហ្វសប៊ុក” ឌឹ េខមបូ

េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ

ឆនំ២០១១)

121

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីករគបសងកត់អុិនេធើែណត និងរបប្រគប់្រគងកនុង្របេទសេន

បិទមត់ អក
ន មនទស នៈផទុយគន ៖ វ ិធីេដល

សុី

សុី

េគនយ៍ សូមេមើ ល “ករ

េគនយ៍្រគប់្រគងអនកេ្របើ ្របស់អុិនេធើែណត” ឌឹ ែហគតេឌៀន (ឡុងដុងដ៍

43

ព័ត៌មនែបបទំេនើប ជពិេសសអុិនេធើែណត េ

យេសនើឲយ ក.ផ.ស.អ បិទែវប

យមួយចំនួន ។ េយើងបន

ផ្តល់ឧទហរណ៍ែដលលបីលបញដូចខងេ្រកម ។
េនឆនំ២០០៧ អងគករខុមែ្រហ្វល ែដលជអងគករ្រតួតពិនិតយករេបះេឆនត បនេផញើ
កន់្របជពលរដ្ឋេនទូទំង្របេទស េ

យរ ំលឹកពួកេគឲយេទេបះេឆនត ។ ជករេឆ្លើយតប រ.ដ.ក បនបិទ

រជអក រទំងអស់េនកមពុជ េនៃថងេបះេឆនត (សូមេមើលែផនក៤.១) ។122

េស េផញើ

រហូតដល់ចុងែខមក
កុក ឡ ្រតូវបនបិទេ
ក

ឆនំ២០០៩ លទធភពចូលេបើកេមើលែវប

យ រ.ដ.ក ។123

្ត លខ្លួន ែដលជរូបតំ

យរបស់សិលបករែខមរ

ន ៃដដ៏ច្រមូងច្រមស់របស់គត់ែដលបង្ហញអំពីរប
ូ អប

្រ

តពក់

ក សូរ ឃុន ែដលជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ បន

បញ
ជ ក់ថគត់បនេផញើលិខិតេទកន់ ក.ផ.ស.អ ែដលពក់ព័នធ េសនើសុំឲយមនករបិទែវប
ងថគត់មិនបនដឹងថម ក.ផ.ស.អ បនអនុវត្ត
មួយសប្តហ៍េ្រកយមក
មនទី

េមរ ិកកំង

ង្រស្តីកុងសិ
ន
លបៈែខមរកនុងេរឿងនិទន េធ្វើឲយ្រកសួងកិចចករនរ ីខឹងសមបរ េហើយ

យរបស់គត់ ។124 េ

បិទែវប
អះ

រជអក រេទ

មខ្លឹម

លទធភពចូលេទកន់ែវប

យ ប៉ុែន្តបន
េទ ។125

រៃនលិខិតរបស់គត់ឬយ៉ ង

យរបស់អងគករឃ្លំេមើលអំេពើពុករលួយែដល

ហគ្លប៊លវ ីតែណស (Global Witness) ក៏្រតូវបនបិទមិនឲយអនកេ្របើ
ូ
នបន
បនទប់ពីអងគករេនះបនេចញរបយករណ៍រ ិះគន់ែដលមន

ន ក់ករេនច្រកភពអង់េគ្លស

្របស់អុិនេធើែណតេបើកែវប

យ

ចំណងេជើងថ្របេទសស្រមប់លក់
េន្របេទសកមពុជ ។126 អនកតំ

េហើយរបយករណ៍េនះេផ្តតសំខន់េលើឧស ហកមមែរ ៉ និងេ្របងកត
ង ក.ផ.ស.អ អងគរេណត (AngkorNet) បនបញ
ជ ក់ថែវប

យអងគករ

ហគ្លប៊លវ ីតែណស ្រតូវបនបិទមិនឲយអតិថិជនអងគរេណតេបើកេមើលបន ប៉ុែន្តមិនបនផ្តល់េសចក្តីលម្អិតបែនថម
ូ
អំពីមូលេហតុែដលបិទេនះេទ ។127
េនៃថងទី០៣ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១០ កែសត ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត បន យករណ៍អំពីគេ្រមងរបស់ “គណៈ
កមមករសីលធម៌រ ្ឋ ភិបល” របស់ រ.ដ.ក ែដលចប់េផ្តើមេរៀបចំ កិច្រច បជុំពីរដងកនុងមួយែខ េដើមបី្រតួតពិនិតយ

េមើលែវប

ៃថងទី២១ ែខតុ

យ ែដលបង្ហញរូបភព

ស

ភសរបស់្រស្តីែខមរ និងពិចរ

បិទករចូលេទកន់ែវប

ឆនំ២០១០) <www.guardian.co.uk/technology/2010/oct/21/internet‐web‐censorship‐asia> ចូល

េមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
122

ខុមែ្រហ្វល “របយករណ៍ និ ងករ យតៃម្លចុងេ្រកយចំេពះករេបះេឆនតឃុំសងកត់ឆនំ២០០៧” (ៃថងទី២៣ ែខសី

ឆនំ២០០៧)
123

“ចលនរបស់រ ្ឋ ភិបលបងកឲយមនករ្រពួយបរមភចំេពះករគបសងកត់” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខមីន

ឆនំ២០០៩) សូមេមើល េអន េខ្លន “ករគបសងកត់ ៖ ទំព័រ
អុិនេធើែណត ែតសិលបករែខមរមួយរូប្រតូវបនេគ

ស

ភសសុទធ

ធជេ្រចើ នពន់ែដលមនេនេលើ

ង
ំ ” ឌឹ េមៀេរ ើល (ភនំេពញ ៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០០៩)

យករបំបិទមត់” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខមីន ឆនំ២០០៩)

124

“ ហ៊ូទំ

125

“រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទិផ
ធ ្ត ច់មុខអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម

126

“េគហទំព័ររបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល្រតូវបនបិទេ

ឆនំ២០១០)

យ ក.ផ.ស.អ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ

ឆនំ២០០៩)
127

យ

“េគហទំព័ររបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល្រតូវបនបិទេ

យ ក.ផ.ស.អ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ

ឆនំ២០០៩)

44

។128

ែដល្រតូវបនចត់ទុកថផទុយេទនឹងតៃម្លជតិ

្រប

រស់

សូ ៉ ខ

អនុរដ្ឋេលខធិករៃន

សន៍ថ ករបេងកើនករ្រតួតពិនិតយព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណតមន

រសំខន់

ក.ប.ទ

មន

យ

រមន

ស់ េ

ករែចកចយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងយ៉ ងឆប់រហ័ស េនទូទំង្របេទស ។
េនៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆនំ២០១០ ្របធនគណៈកមមធិករ្រពំែដនរួមកមពុជ-េវៀត

បន្របប់ វ ិទយុ

២០១០ ។

មេ

ក

៉ គឹមហុង

សុីេសរ ីថ រ.ដ.ក នឹងបិទប្លុកព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត KI-Media េនមុនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆនំ

129

េនៃថងទី១៩ ែខមក

ឆនំ២០១១ ែវប

យប្លុកសព័ត (Blogspot) េន្របេទសកមពុជ្រតូវបនបិទ

ម

ៃផទ (“ក.ម.ធ”) េទកន់ ក.ផ.ស.អ េនកមពុជ ។130 អស់រយៈេពលជេ្រចើនសប្តហ៍

បញ
ជ របស់្រកសួងម

អនកេ្របើ្របស់អុីហ ុ ខ
ី ម (EZECOM) ែដលជ ក.ផ.ស.អ មួយែដលមនអនកេ្របើ្របស់កន់ែតេ្រចើនកនុង្របេទស

កមពុជ បនត្អូញែត្អរថពួកេគមិន

ចចូលេទកន់ែវប

េនៃថងកត់ផ្តច់ទំនក់ ទំនង អនកតំ
ទំងេនះ្រតូវបនបិទេ
បនទប់មក

យ

ក.ម.ផ

យមួយចំនួន រួមបញចូ លទំង KI-Media ផងែដរ ។

ងែផនកេស អតិថិជនរបស់អុីហ ុ ីខម បន្របប់អតិថិជនថ ែវប

យ

។131

អនក្រគប់្រគងអុីហ ុ ីខមបន

បដិេសធកនុងលិខិតជ

យល័កខអក រថ មិន

បនទទួលបញ
ជ ពី រ.ដ.ក េទ ។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ព័ត៌មន

េ

ក

េខៀវ

កញ៉ រ ិទធ

ក៏បន

បដិេសធថខ្លួនមិនមនពក់ព័នធផងែដរ

។

ពីរបីៃថងេ្រកយមក េស េនះ្រតូវបនផ្តល់ជូន
េឡើងេ

យ ក.ផ.ស.អ ទំងអស់េលើកែលង

្រកុមហ៊ុនមិតហ្វូន (Metfone) ។

េនេដើមែខកុមភៈ ឆនំ២០១១ ្របេទស

កមពុជបនជួប្របទះករកត់ផ្តច់អុិនេធើែណត
ថមីមួយេទៀត

ែដលប៉ះពល់ដល់

Khmerization

KI-Media

និងប្លុកគូររូបត្លុកនេយបយ

រូបទី៧ ៖

េអ្រកង់ អំពីករបិទ KI‐Media

មបញ
ជ របស់ ក.ប.ទ ៃថងទី១៥ ែខ

កុមភៈ ឆនំ២០១១

ភស” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆនំ២០០៩)

128

“្រកុមរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រគងនឹងបិទរូបភព

129

លីកដូ “អងគករលីកដូេថកលេទសករគបសងកត់ែវប

ស

រេផញើេទកន់ ៉ យេខម (Wicam) ែដលចម្លងេចញពី

យែដលរ ិះគន់ រ ្ឋ ភិ បល” (ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១០)

<www.licadho‐cambodia.org/press/files/238LICADHOPRInternetCensorship2011.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨
ែខឧសភ ឆនំ២០១២
130

សំេឡងពិភពេ

ក “ែវប

យប្លុកសព័ត្រតូវបនបិទេន្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២០ ែខមក

ឆនំ២០១១)

<globalvoicesonline.org/2011/01/20/blogspot‐sites‐blocked‐in‐cambodia/>
131

“រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទិផ
ធ ្ត ច់មុខអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម

45

ឆនំ២០១០)

កមពុជសក ទិ៍

(Online)

្រពមទំងែវប

យ្របំេផ ងេទៀត

។

ក.ផ.ស.អ

ែដលរងផលប៉ះពល់រម
ួ មនអន

ញ

៉ យេខម (WiCam) មិតហ្វូន (Metfone) និងអុីហ ុ ីខម (EZECOM) ។ េនៃថងទី១៥ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១

កែសត ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត
ពួកេគបនេឃើញ

គមន៍កមពុជ” ។

យករណ៍ថេនេពលែដលអតិថិជន ៉ យេខម ពយយមចូលេបើកេមើល KI-Media

រមួយថែវប

132

យេនះ្រតូវបន “បិទ

មបញ
ជ របស់្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមន-

េសចក្តី្របកសេនះ ្រតូវបនលុបេចលកនុងរយៈេពលដ៏ខី្ល និងជំនួសេ

ទទួលខុស្រតូវែដលមនលកខណៈអពយ្រកឹតវ ិញ ។

133

យករបដិេសធមិន

បុគគលិក ៉ យេខមមនក់ែដលសុំមិនបេញចញេឈមះបន

្របប់កែសតេនះថ ្រកសួងបនបញ
ជ ឲយ ក.ផ.ស.អ បិទែវប

យេនះ “ប៉ះពល់

យ KI-Media ពីេ្រពះែវប

ដល់រ ្ឋ ភិបល” ។134
កែសត ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត បន យករណ៍េនៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១ ថ េ

ក សូរ ឃុន រដ្ឋម្រន្តី

្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ បនេរៀបចំកិច្រច បជុំមួយេនៃថងទី១០ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១ ែដលេនកនុង

កិច្រច បជុំេនះ

គត់េសនើឲយ្រកុមហ៊ុនទូរស័ពច
ទ ល័ត

“សហករ”

កនុងករបិទែវប

យអុិនេធើែណតមួយចំនួន

“ែដលប៉ះពល់ដល់សីលធម៌ និង្របៃពណីែខមរ ្រពមទំងរ ្ឋ ភិបល” ។135 េនៃថងទី១៦ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១
កែសត ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត បនបង្ហញអុីែម៉លមួយែដលេលចធ្លយ ពីម្រន្តីជន់ខពស់ៃន ក.ប.ទ136 ែដល
អបអរ

ទរ

ក.ផ.ស.អ

ទំងដប់រម
ួ មនអុីហ ុ ីខម

េដើមបីបិទករចូលេទកន់ែវប

យមួយចំនួនរួមមន

យប្លុកសព័ត KI-Media, Khmerization និងសកខ៍្រក ៉ ។ អុីែម៉លេនះរួមមនអតថបទដក្រសង់ែដល

ែវប

្រតូវបនេបះពុមផ
ព
យ េចញពីកំណត់េហតុកុងអងគ
ន
្របជុំែដល្រតូវបនែបកធ្លយ ែដលេនកនុងអងគ្របជុំេនះ

រដ្ឋម្រន្តី

ក.ប.ទ

បនរ ិះគន់

ក.ផ.ស.អ មួយចំនួនែដលមិនបន
ចត់វ ិធនករបិទករចូលេទកន់
ែវប

យែដលរ ិះគន់រ ្ឋ ភិបល ។

អុីែម៉លែដលបនចុះ

ហតថេលខ

កនុងលកខណៈេអឡិច្រតូនិចេ

យ

េសៀង សិទីធ នយករងែផនក្រគប់
្រគងនេយបយរបស់ ក.ប.ទ បន
ជូនដំណឹងដល់ភនក់ ងរផគត់ផគង់
៉ យេខម

េស

េថេលសឺហ្វ

(Telesurf) និងេហឡូ (Hello) ដូច

Figure 8: Screenshot of new message to Wicam users on 15th
February 2011 without mention of order of the MPTC

ខងេ្រកម ៖ “េយើងបនរកេឃើញ

យ្រកុមអនក្របឆំង” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

132

“ករបិទែវប

133

“្រកសួងបដិ េសធថមិនបនបិទែវប

134

“ករបិទែវប

យ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

យ្រកុមអនក្របឆំង” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

135

“្រកសួងបដិ េសធថមិនបនបិទែវប

136

“ប

យ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

្ត ញមិនមនរេបៀបេរៀបរយ្រតូវបនបង្ហញ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៧ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១)

46

ថ អនកមិនទន់បនចត់វ ិធនករេឡើយ ដូេចនះសូមចត់វ ិធនករជបនទន់... ជថមីម្តងេទៀត ករមិនសហករ
ឲយបនល្អគឺជទំនួលខុស្រតូវរបស់អនក [sic] ។”137 ក.ផ.ស.អ ដូចជ្រកុមហ៊ុនែសលកត មិតហ្វូន និងអុីហ ុ ី
ខម បនបិទែវប

យ។

យទំងេនះ បង្ហញឲយេឃើញពីករព្រងីកវ ិ

ករបិទែវប

លភព ៃនករគបសងកត់របស់ រ.ដ.ក

មកេលើអុិនេធើែណតែដលរួមមន ករខិតខំ្របឹងែ្របងែដលបនេ្រគងទុករបស់ រ.ដ.ក េដើមបី្រគប់្រគងព័ត៌មន
េនេលើអុិនេធើែណត ដូចវ ិធីែដល រ.ដ.ក ្រគប់្រគង ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី ។138 ករណីេនះក៏
បនង្ហញផងែដរថអវត្តមនៃនករ

ក់កំហិតេលើអុិនេធើែណតពីមុនមក មិនែមនជសញញបង្ហញពីករេគរព

សិទិេធ សរ ីភពកនុងករបេញចញមតិេនកនុងទិដភ
្ឋ ពែដលេទើបនឹងរកេឃើញេឡើយពីសំ

ប

ក់

រ.ដ.ក

ប៉ុែន្តក៏

្ត លមកពីកង្វះខតចំេណះដឹងែផនកបេចចកេទស ។

៥.៤ មជឈមណ្ឌលអុិនេធើែណតែដលដំេណើរករេ

យរដ្ឋ

កនុងឧទហរណ៍ែដលបនបង្ហញកនុងែផនកខងេដើមេនះ រ.ដ.ក មិនបនអនុវត្តករបិទែវប

ខ្លួនឯងេនះេទ ផទុយេទវ ិញ រ.ដ.ក េចញដីកេដើមបីឲយ ក.ផ.ស.អ បិទែវប

អះ

ងថខ្លួនជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះករបិទែវប

ឲយជប់ពក់ព័នន
ធ ឹងករប៉ុនប៉ង
ករណ៍ថ

រ.ដ.ក

េហើយបនពយយម

កំពុងពយយមេធ្វើករ្រគប់្រគងអុិនេធើែណតបែនថមេទៀត

កមពុជ” ។

ឆនំ២០០៩ ក.ប.ទ េចញ “្របកស” (ឬបញញតិ)្ត មួយែចងថ “ទំនក់ ទំនងប

្ត ញខងកនុង

ចំណុចេ

ជពិេសស

យរដ្ឋ ។

្ត ល [sic] របស់ទូរគមនគមន៍

ះដូរអុិនេធើែណតដូចអ្វីែដលបនពិពណ៌នកនុង្របកស េដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុង
មរយៈករបញូជ នចរន្តឆ្លងកត់រ ង ក.ផ.ស.អ េផ ង

គន ។ ជលទធផល ្របព័នធែបបេនះអនុញញតឲយអនកេ្របើ្របស់របស់ ក.ផ.ស.អ មួយ
ចរន្តឆ្លងកត់

យ មនរបយយចង់បេងកើត

អនុញញតឲយមនលំហូរៃនព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត
ែដលបេង្ហះេ

ក៏េ

ក់បំងខ្លួនមិន

េ

រ ង្រកុមហ៊ុនដំេណើរករទូរគមនគមន៍ទំងអស់ ្រតូវឆ្លងកត់មណ្ឌលក
139

យ

យទំងេនះ ។ រ.ដ.ក មិនែដល

ក់កំហិតេសរ ីភពអុិនេធើែណត ។ េទះបីជយ៉ ង

មជឈមណ្ឌលអុិនេធើែណតែដលដំេណើរករេ
េនែខតុ

យេនះេឡើយ

យេ

ចចូលេមើលព័ត៌មន

យភនក់ងរផគត់ផគង់ដៃទេទៀត ។ ្របកសេនះបងគប់ថ ្រកសួងនឹ ងទមទរឲយ្រកុមហ៊ុនបញូជ ន

មរយៈមណ្ឌលែដលត្រមូវ ដូចជ្រកុមហ៊ុនេថេលខមកមពុជ (“េថេលខម”) ែដលជ្រកុមហ៊ុន

ទូរគមនគមន៍្រគប់្រគងេ

យរដ្ឋ េដើរតួនទីជ “មណ្ឌលេ្រចះព័ត៌មន” ស្រមប់ចរន្តអុិនេធើែណតេនះ ។140

ង” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

137

“ប

138

ម.ស.ម.ក “ម.ស.ម.ក េថកលេទសករប៉ុនប៉ងរបស់រ ្ឋ ភិបលេដើមបីបញឈប់សកមមនិយមេនេលើអុិនេធើែណត” (ៃថងទី

្ត ញមិនមនរេបៀបេរៀបរយ្រតូវបន

ត្រត

១៥ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

<www.cchrcambodia.org/index.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=148&id=5> ចូលេមើលេន
ៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១២
139

“មណ្ឌលអុិនេធើែណតែដល្រគប់្រគងេ

យរដ្ឋ

ចបិទបំងែវប

យ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆនំ

យរដ្ឋ

ចបិទបំងែវប

យ” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆនំ

២០១០)
140

“មណ្ឌលអុិនេធើែណតែដល្រគប់្រគងេ

២០១០)

47

ករណីេនះមនន័យថ

ល់ចរន្តអុិនេធើែណតទំងអស់្រតូវបញជូ ន

មរយៈ

មួយេនះ ែដលេធ្វើឲយកន់ែតមនភពងយ្រសួលកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងករ

រជីវកមមែដល្រគប់្រគងេ

ក់កំហិតេលើអុិនេធើែណត ។

េនៃថងទី២៣ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១០ ម្រន្តីេតេលខមមួយរូបបង្ហញថ ្រកុមហ៊ុនដំេណើរករេ

ពយយមបិទែវប
េ

យរដ្ឋ

យរដ្ឋ បន

យែដលខ្លួនចត់ទុកថ “មិនសម្រសប” ្របសិនេបើ្រកុមហ៊ុនបនទទួលសិទិ្រធ គប់្រគងករ

ះដូរអុិនេធើែណតទំងកនុង និងេ្រក្របេទស ។ េ

ក ជិន

បញ
ជ ក់ថ “្របសិនេបើ េតេលខមេដើរតួនទី្រគប់្រគងករេ

រ ៉ូ ែដលជនយករង្រកុមហ៊ុនេថេលខម បន

ះដូរអុិនេធើែណត េនះនឹងនំផល្របេយជន៍ដល់

សងគមកមពុជ ពីេ្រពះថរ ្ឋ ភិបលទុកចិតេ្ត យើង េហើយេយើង

ច្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត ។”141

ប៉ុែន្ត ម្រន្តីរបស់ ក.ផ.ស.អ ែដលដំេណើរករេនកមពុជបន្រពមនថករេផទរែបបេនះ
ប.ទ.ព របស់កមពុជ មនករ ង
ំ សទះ

ចេធ្វើឲយឧស កមម

មរយៈបេងកើនតៃម្ល និងមនកររអ៊ូរទំជេ្រចើនថ ករេធ្វើែបបេនះ

ច

ផ្តល់ឲយ រ.ដ.ក នូវឥទធិពលេ្រចើនេលើសលុបមកេលើព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត ។ អនករ ិះគន់មួយចំនួនបន
បង្ហញថ េតេលខម

ចេក្តបក្រមិតអំ

ចែដលកន់ែតមន “េ្រគះថនក់” ្របសិនេបើ េតេលខមទទួលបន

សិទិផ
ធ ្ត ច់មុខកនុងករ្រគប់្រគងករផ្លស់បូរអុ
្ត ិនេធើែណត ។142
េនៃថងទី១៣ ែខេម

ឆនំ២០១០ កែសត ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត បន យករណ៍ថ រ.ដ.ក បនបញឈប់

គេ្រមងរបស់ខួនកន
្ល ុងករបេងកើតករផ្លស់បូរអុ
្ត ិនេធើែណត ។143 េយង

សំេណើេនះមិន្រតូវបនពិចរ

េនះេទ

ម ក.ប.ទ មក្រតឹមែខេម

េទះបីជមនករ យករណ៍ថ

ត្រមូវករ

ឆនំ២០១០

ជញប័ណ្ណថីម

ច

នឹង្រតូវបនបេងកើតេនៃថងអនគត ។144
េនៃថងទី០២ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១ ក.ប.ទ បនេចញេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងចំណុចេ

ះ

ដូរអុិនេធើែណត ែដលែចងអំពីករចុះបញជី ។145 េសចក្តី្រពង្របកសេនះរួមមន បទបបញញតិែ្ត ដលបនែចង
ជេ្រចើន

ែដលរួមមនករខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីធនថចំណុចេ

ប័ណ្ណ ្រសប

ស

ភស

ះដូររអុិនេធើែណតែដលទទួលបន

ជញ-

មចបប់ និងបទបញ
ជ ៃន្របេទសកមពុជ ឧទហរណ៍ ៖ “កុំឲយអុិនេធើែណតរួមបញចូ លខ្លឹម

ឬចក់ផ យករេលងែលបងសុីសងខុសចបប់

...

រ

ក៏ដូចជករេលមើសនឹងចបប់េផ ងៗរបស់

កមពុជ [sic]” ។

៥.៥ ករគបសងកត់េនៃថងអនគត ?
នេពលថមីៗេនះ រ.ដ.ក បន្របកសថបនចប់េផ្តើមព្រងងចបប់្រគប់្រគងអុិនេធើែណតដំបូងបង្អស់
េនកមពុជ ។146 េ

ក ឯក ថ ែដលជអនកនំពកយអងគភពព័ត៌មន និង្របតិកមមរហ័ស មន្រប

សន៍ថ

141

“រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទិផ
ធ ្ត ច់មុខអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម

ឆនំ២០១០)

142

“រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទិផ
ធ ្ត ច់មុខអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម

ឆនំ២០១០)

143

“រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទិផ
ធ ្ត ច់មុខអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម

ឆនំ២០១០)

144

“រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទិផ
ធ ្ត ច់មុខអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម

ឆនំ២០១០)

145

“្របកសស្តីពីមណ្ឌលអុិនេធើែណត្រតូវបន

146

““េចតនមិនល្អ” ជំរញ
ុ ឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុ សិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ

ត្រត

ង” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុ សិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១)

២០១២)

48

“េយង

មកររ ីកដុះ

លដូចផ ិតៃនបេចចកវ ិទយទំេនើបដូចជធ្វីតេធើ និងយូធូប”147 រ.ដ.ក ចំបច់្រតូវមន

ចបប់ែបបេនះ េដើមបី “េចៀស ងអនកែដលមិនមនេចតនមិនល្អ [sic] មិនឲយែចកចយព័ត៌មនមិនពិត និងគមន

ភស្តុ

ង ... ែដល

ចប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខជតិ ឬសងគមរបស់េយើង” ។148 េទះបីជយ៉ ង

សិទិម
ធ នុស បនបង្ហញករ្រពួយបរមភែដលចបប់ ្រគប់្រគងអុិនេធើែណត
សងកត់ ែវប

យ

ែដលេមើលករខុស្រតូវែវប

យទំងេនះ

យ ្រកុម

នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីគប

យ ែដល្រតូវបនចត់ទុកថមនលកខណៈរ ិះគន់ រ.ដ.ក ឬ គ.ប.ក ែដលកន់អំ

េទសអនកទំង

ក៏េ

យកគំរូ

មករ

ច និង

ក់

ក់ េទសែដលកំពុង

្រតូវបនេ្របើ្របស់នេពលបចចុបបននេនះេន្របេទសៃថ ។149

ប៉ុែន្ត េទះបីជមនេសចក្តី្របកសនេពលថមីៗេនះរបស់ រ.ដ.ក អំពីករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់្រគប់

្រគងអុិនេធើែណត ករណីេនះ
ទូរស័ពទចល័ត ជពិេសសេ

ក់ដូចជមិន

ចេទរួចែដលថ រ.ដ.ក

ចរួមគនគបសងកត់អុិនេធើែណត និង

យមូលេហតុខ្វះខតធនធនមនុស និងហរ ិញញ វតថុ ែដលចំបច់េដើមបីេធ្វើករគប

សងកត់ែបបេនះ ។ ជងេនះេទេទៀត េ
វ ិទយ អនកេ្របើ្របស់ជេ្រចើននឹង

យេហតុ ថ្របជពលរដ្ឋកមពុជកន់ែតមនករយល់ដឹងអំពីបេចចក-

ចែស្វងរកវ ិធីចូលេទកន់ែវប

យ ែដល្រតូវបន

ក់ក្រមិត

ម រយៈករ

េ្របើ្របស់្របុកសុីសឹេវ ើ (proxy servers) ។ ករបេងកើត េគហទំព័រមួយេទៀតេនេលើេវ ើតេ្របស របស់ KI-Media
េដើមបីអនុញញតឲយអនកេ្របើ្របស់
បនបិទែវប

ចបេញជ សករបិទែវប

យប្លុកសពត គឺជឧទហរណ៍មួយៃនយុទធ

មឃត់ចូលេទកន់ែវប

សកមមភពថមីៗរបស់

យរបស់្រកុមហ៊ុនផ្តល់េស អុិនេធើែណត ែដល
្រស្ត ែដល

ច្រតូវបនអនុវត្តេដើមបីេចៀស ងករ

យ និងព័ត៌មនែដល រ.ដ.ក មនបំណងគបសងកត់ ។
រ.ដ.ក េដើមបី

ក់កំហិតេលើករេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត

និងទូរស័ពច
ទ ល័តេន

កមពុជ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ បង្ហញពីបំណងរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

ែបបទំេនើប ជពិេសសអុិនេធើែណត ។ េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

េធើែណតេន្របេទសកមពុជេនមនក្រមិតទបេនេឡើយ

រ.ដ.ក

េធើែណត

េហើយនិងមិនចំ

យ េយើងសងឃឹមថ េ

យថវ ិកែដលមនក្រមិតរបស់ខួន
្ល

នឹងមិនអនុវត្តករ

យករេ្របើ្របស់អុិន

ក់កំហិតបែនថមេលើអុិន

េដើមបីគបសងកត់ព័ត៌មន

និងករជែជក

ែវកែញកេនេលើអុិនេធើែណត ។ ្រសេដៀងគនេនះែដរ េយើងសងឃឹមថ រ.ដ.ក នឹងមិ នអនុវត្តវ ិធនករែដលមន
បំណង

ង
ំ ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តជមេធយបយ

េដើមបីទំនក់ទំនងព័ត៌មនសំខន់ ៗអំពីនេយបយ

និងពលរដ្ឋេនះែដរ ។

147

““េចតនមិនល្អ” ជំរញ
ុ ឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុ សិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ

២០១២)
148

““េចតនមិនល្អ” ជំរញ
ុ ឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុ សិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ

២០១២)
149

““េចតនមិនល្អ” ជំរញ
ុ ឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអុិនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ

២០១២)
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៦. អនុ
្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប
កមពស់ករេគរពសិទិម
ធ នុស
សងគម និងបរ ិ
ករតភជប់ ប

េ

សន៍

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់

េដើមបីព្រងឹង្របជធិបេតយយ

និងេលើក

យមូលេហតុថ្របជពលរដ្ឋមនឱកសបេញចញេយបល់អំពីករអភិវឌ ន៍

ថ ននេយបយរបស់ពួកេគ ។ សរុបមក សកមមភពឌីជីថលេកើនេឡើង្រសបេពលែដលមន
្ត ញកន់ែតេ្រចើនេឡើង ។ ករណីេនះបនេកើតេឡើងេន្របេទសកមពុជ ែដលសកមមភពអុិន

េធើែណត និងទូរស័ពទចល័តបនេកើនេឡើងយ៉ ងខ្លំងកនុងរយៈេពលថមីៗេនះ េទះបីជមនែត្របជជនមួយែផនក
តូចប៉ុេ
ក៏េ

្ណ ះែដលេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត េហើយែដលករេ្របើ្របស់េនះមនភគេ្រចើនេនកនុង ជធនីភំេន ពញ

យ។

្រពះ ជ

ប្លុកតំ

ងឲយទិដភ
្ឋ ពសំខន់បំផុតៃនសកមមភពនេយបយ

និងសងគមេនេលើអុិនេធើែណតេន

ច្រក ពី េ្រពះ្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលមនវ ័យេកមងេ្របើ្របស់បុក
្ល ្របកបេ

យករៃចន្របឌិតខពស់

និងករេសងើចសរេសើរ េដើមបីបង្ហញអំពីខួនពួ
្ល
កេគ និងពិភក បញ
្ហ េនេលើអុិនេធើែណត ។ ប្លុកព័ត៌មន ជ
ពិេសស

KI-Media

ក៏្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងេពញនិយមកនុងចំេ

ម្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលេ្របើ្របស់

អុិនេធើែណតផងែដរ េហើយែថមទំងជេវទិកដ៏មន្របសិទភ
ធ ព េដើមបីផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលជទូេទមិន
្រតូវបនផ ព្វផ យ

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលមនសមព័នធភព ឬ្រគប់្រគងេ

យរ ្ឋ ភិបល ។

្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ជពិេសសេហ្វសប៊ុក និងធ្វីតេធើ ក៏កំពុងក្លយេទជមេធយបយទំនក់ទំនង
ដ៏សំខន់ មិន្រតឹមែតស្រមប់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសកមមជនស្រមប់ជមេធយបយេដើមបីេលើកកមពស់
សិទិម
ធ នុស

និងេយបល់េផ ងេទៀតប៉ុេ

្ណ ះេទ េហើយែថមទំងស្រមប់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េដើមបីទំនក់ទំនង

និងែចករ ំែលកព័ត៌មនជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋកមពុជផងែដរ ។
ពួកេគ

អងគករសិទិម
ធ នុស េនកមពុជ បនដឹងអំពីសក្តនុពលៃនអុិនេធើែណត ស្រមប់ករងរ្របចំៃថងរបស់
។

េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ

មនអងគករតិចតួចប៉ុេ

្ណ ះ

ែដល

ក់ដូចជបនទញយក

្របេយជន៍ទំង្រសុងពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប េហើយធនធនជេ្រចើនែដលមនសក្តនុពល មិន
្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ

យេន្របេទសកមពុជេឡើយ ជពិេសសទូរស័ពទចល័ត ។ េទះបីជកមមវ ិធី

កុំពយូទ័រែដលចំបច់្រតូវបនផ្តល់ជូនេ

យឥតគិតៃថ្លេនេលើអុិនេធើែណត

អនកជំនញវ ិជជជីវៈព័ត៌មនវ ិទយ

ែដលកំពុងែតខ្វះខតេន្របេទសកមពុជ ក៏ ចំបច់្រតូវេធ្វើ្របតិបត្តិករ និងែថទំរចនសមព័នធចំបច់ែដរ ។
្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនមន្រប

ផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបមន

រសំខន់

សន៍ថ

្របជពលរដ្ឋចំនួនេ្រចើនែដល

េដើមបីជះឥទធិលេលើបញ
្ហ អ្វីមួយ

។

ចេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វ

េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ

េយើងចត់ទុកថ ទីកែន្លងែដលមនបញ
្ហ សិទិម
ធ នុស ចំបច់្រតូវមនទំនក់ទំនងរ ងសហគមន៍ “េនេលើអុិន
េធើែណត” និង្រពឹតិក
្ត រណ៍ “ែដលេកើតេឡើងេ្រកឆកអុិនេធើែណត” ដូចជករ្របឆំងត ៉ ករេដើរកបួន និង

េវទិក

ធរណៈ ។ គំនិតផ្តួចេផ្តើមេដើមបីព្រងីកឱកសស្រមប់្របជធិបេតយយ មិនគួរ្រតូវបនក្រមិតចំេពះែត

េវទិកេលើអុិនេធើែណតប៉ុេ

្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវរួមមន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណីផងែដរ ដូចជវ ិទយុ
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និងករេ្របើ្របស់វ ិធី

្រស្ត្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនច្រមុះ

េដើមបីបែនថមករបេងកើត

ផ្លស់បូរព័
្ត ត៌មន ។150

របយករណ៍េនះបង្ហញអំពីករអភិវឌ ន៍ េផ ងៗគន

េនកមពុជ

ករែចកចយ

និងករ

ទក់ទងនឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសម័យថមី

និ ងគូសបញ
ជ ក់ឧបសគគេដើមបីទទួលបនលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតែដលគមនករគបសងកត់

យ៉ ងេពញេលញ ។
មនលកខណៈជក់

ថ នភពចបប់ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណតជពិេសស េនមិនទន់
ក់េនេឡើយ

េហើយ

រ.ដ.ក

បនបង្ហញបំណងកនុងករអនុវត្តន៍ករ

ក់កំហិត

េលើ

ព័ត៌មនែដលផទុយពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករបេញចញមតិេនកមពុជ និងចបប់អន្តរជតិ ។ ក.ផ.ស.អ រងសមពធ

ជ ឲយពួកេគបិទែវប
ធងន់ធងរពី ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ែដលបនបញ
មួយចំនួនបនអនុវត្ត
្របយ័តេន

មករបញ
ជ េនះ

េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

ក់ជមួយចំនួន េហើយែដល ក.ផ.ស.អ
យ

យមិនឱនលំេទនចំេពះសមពធែបបេនះេនៃថងអនគតេឡើយ

ែដលសកមមភពែបបេនះ
ែវប

។

យជក់

ចមនចំេពះ

ភពចូលេទកន់ែវប

យ្រកុមហ៊ុនគូ្របកួត

យែបបេនះេទ

្រតូវមនករ្របុង

េហើយ្រតូវពិចរ

ពីផលវ ិបក

ជីវកមមរបស់ពួកេគ ។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើ ក.ផ.ស.អ បិទ

យែដលអតិថិជនរបស់ពួកេគចង់ចូលេមើល ពួកេគ

ប្តូរេទេ្របើ្របស់េស ែដលផគត់ផគង់េ

ក.ផ.ស.អ

។

ចនឹងេឃើញ អតិថិជនទំងេនះនឹងសេ្រមចចិត្ត
ែដល្រកុមហ៊ុនេនះមិនបន

ទិដ្ឋភពែបបេនះ

ក់កំហិតេលើលទធ

ពិតជទំនងនឹងេកើតេឡើង

្របសិនេបើ មន

ក.ផ.ស.អ កន់ែតេ្រចើនែដល្របតិបត្តិេនកមពុជនេពលបចចុបបនន និង្របសិនេបើ ក.ផ.ស.អ មួយចំនួនបន

បង្ហញពីេចតនរបស់ពួកេគ
ក់មួយចំនួន ។

ម.ស.ម.ក សូមផ្តល់អនុ
េធើែណត

ជ របស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករបិទែវប
ែដល្រពេងើយកេន្តើយចំេពះបញ

សន៍ខងេ្រកមដល់ រ.ដ.ក អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអន្តរករ ីអុិ ន

(តួអងគែដលភជប់ទំនក់ ទំនង

ចំេពះវ ិធនករែដលពួកេគ្រតូវេធ្វើ

យជក់

ឬស្រមបស្រមួល្របតិបត្តិកររ ងភគីទីបីេនេលើអុិនេធើែណត)151

េដើមបីបេងកើនលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត

និងបេងកើនករេ្របើ្របស់

អុិនេធើែណតេនទូទំង្របេទសកមពុជ ។

150

មជឈមណ្ឌលតំបន់

សុីប៉សុីហិក
្វ ៃនកមមវ ិធីអភិ វឌ ន៍របស់អងគករសហ្របជជតិ “កិចព
ច ិភក

្រតូនិច ស្តីពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម និងចេន្លះលទធិ្របជធិបេតយយេន

មឧបករណ៍េអឡិច

សុីប៉សុីហិក
្វ ” (ៃថងទី២១ ែខតុ

ដល់ៃថងទី១៨ ែខវ ិចឆិក)
151

អងគករេដើមបីអភិវឌ ន៍ និងសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច “តួនទីេសដ្ឋកិចច និ ងសងគមរបស់អន្តរករ ីអុិនេធើែណត” (ែខ

េម

ឆនំ២០១០) <http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ

ឆនំ២០១២
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រ.ដ.ក
១. េគរពករធននូវេសរ ីភពបេញចញមតិ ែដលមនែចងកនុងចបប់ កមពុជ និងអន្តរជតិ េ

ធនថ ករេ្រចះព័ត៌មនពីអុិនេធើែណតមិន្រតូវបនបេងកើតេឡើង េហើយករបិទបំងែវប

យករ
យត៍

ែដលមនលកខណៈរ ិះគន់្រតូវបនអនុញញតឲយមនេនះេទ ។
២. បេងកើត្រកបខណ្ឌ្រសបចបប់ជក់
េលើអុិនេធើែណត

។

ក់មួយ ែដលករពរ និងេលើកកមពស់េសរ ីភពបេញចញមតិេន

ចបប់នេពលបចចុបបនន

ែដល

ក់េទស្រពហមទណ្ឌចំេពះេសរ ីភពៃនករ

និយយស្តីេនកនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនជទូេទ និងជពិេសស កនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

េនេលើអុិនេធើែណត

គួរ្រតូវបនេធ្វើវ ិេ

ព័ត៌មន គួរ្រតូវបនបេងកើតេឡើង

ធនកមម

មម្រត ្ឋ នសិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ ប៉ុេ

៣. បញឈប់សកមមភពកនុងករបន្តវ ិធនករ្រពហមទណ្ឌ
បក្រ
អំ

ឬចត់ទុកជេមឃៈ

។

ករ

ក់កំហិតេលើ

្ណ ះ ។

្របឆំងនឹងអនកបេញចញមតិែដល

ច្រតូវបន

យថមនលកខណៈរ ិះគន់ទេង្វើ ឬេគលនេយបយរបស់ រ.ដ.ក ឬ គ.ប.ក ែដលកន់

ច។

៤. ស្រមបស្រមួលលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត
េគលនេយបយេដើមបីធនថ
អុិនេធើែណតកន់ែតទូលំទូ

ស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់រប
ូ

និងបេងកើត

េហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់ ករែចកចយលទធភពេ្របើ្របស់

យ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ។

៥. ចូលរួមចំែណកយ៉ ងសកមម កនុងករកត់បនថយតៃម្លតភជប់ប

្ត ញអុិនេធើែណត ។

៦. អនុវត្តេគលនេយបយែដលអនុញញតឲយកុមរទំងអស់េនកមពុជ
កុំពយូទ័រ និងបេងកើតទីកែន្លងេដើមបីឲយ

សិក អំពីរេបៀបេ្របើ្របស់

ធរណៈជនមនលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត ។

៧. េលើកសទួយេសរ ីភពទទួលព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត

េ

យទញយក្របេយជន៍ពីលទធភព

អុិនេធើែណតែដលមន េដើមបីបេងកើនតម្លភព និងគណេនយយភពៃនសកមមភពរបស់ រ.ដ.ក និង

ករេចញផ យព័ត៌មនផ្លូវករេនេលើអុិនេធើែណត ។
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អន្តរករ ីអុិនេធើែណត
១. សូមកុំគំ្រទ ឬផ្តល់ជជំនួយដល់ករគបសងកត់អុិនេធើែណត ។
២. ្របឆំងនឹងករប៉ុនប៉ងរបស់រ ្ឋ ភិបល
អុិនេធើែណត និងបិទ “ែវប

េដើមបី

ក់កំហិតេលើសិទិម
ធ នុស

របស់អនកេ្របើ្របស់

យែដលមនលកខណៈច្រមូងច្រមស់” ។

៣. ចូលរួមចំែណកកនុងករបេងកើតឱកសកន់ែតេ្រចើនស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ

េដើមបីទទួលបន

ជំនញចំបច់ស្រមប់េ្របើ្របស់អុិនេធើែណត ។

៤. វ ិនិេយគកនុងករផ្តល់ករតភជប់ប

្ត ញអុិនេធើែណតកនុង

ថ ប័ន

ធរណៈដូចជ

េរៀន

សកលវ ិទយល័យ និងមណ្ឌលសហគមន៍ ។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងមចស់ជំនួយ
១. េធ្វើករអេងកតយ៉ ងយកចិតទ
្ត ុក

ក់ចំេពះករទប់

ក ត់េសរ ីភពអុិនេធើែណត និងរក េគលជំហ

ធរណៈដ៏រ ឹងមំចំេពះេសរ ីបេញចញមតិ និងេសរ ីភពទទួលព័ត៌មនេនេលើអុិនេធើែណត ។
២. បេងកើតឱកសកន់ែតេ្រចើនស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ

ជពិេសសអនកែដលមកពីតំបន់ ជនបទ

និងមនជីវភព្រកី្រក េដើមបីេរៀនជំនញកុំពយូទ័រ និងេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត ។

៣. បណុ្ត ះប

្ត ល្របជពលរដ្ឋឲយទញយក្របេយជន៍ពីឧបករណ៍

អុិនេធើែណត េដើមបី្របឆំងនឹងកររ ំេ

ម

ន

និងតស៊ូមតិេនេលើ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស ។

៤. ទញយក្របេយជន៍ពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសម័យថមីែដលកំពុងេកើតមនេឡើង េដើមបីទំនក់
ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ
៥. ពិចរ

េលើ

មអុិនេធើែណត ។

រ្របេយជន៍ៃនករែចកចយទូរស័ពទចល័តយ៉ ងទូលំទូ

យ

េដើមបីព្រងឹងករ

ឃ្លេំ មើលសិទិម
ធ នុស ។
៦. េផ្តតករយកចិតទ
្ត ុក

ក់ចំេពះ្របធនបទ ស្តីពីករយល់ដឹងអំពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន េន

េពលេរៀបចំកមមវ ិធី និងគេ្រមងពក់ព័នន
ធ ឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ។
៧. េលើកសទួយ និងេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប េដើមបីេលើកកមពស់ និងករពរសិទិធ
មនុស និងលទធិ្របជធិបេតយយេន្របេទសកមពុជ ។
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គនថនិេទទស
ចបប់ និងកតិកសញញអន្តរជតិ
េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទិម
ធ នុស ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆនំ១៩៤៨

កតិកសញញអន្តរជតិ សីព
្ត ីសិទិព
ធ លរដ្ឋ និងនេយបយ ៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆនំ១៩៦៦
ចបប់ជតិ
ច្រកកមពុជ ឆនំ១៩៩៣ (ដូចបនេធ្វើវ ិេ
្រកម្រពហមទណ្ឌៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ឆនំ២០០៩

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ
ចបប់សីព
្ត ីរបប

ធនកមម)

រព័ត៌មនៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ឆនំ១៩៩៥
ជញធរអន្តរកលរបស់អងគករសហ្របជជតិេន្របេទសកមពុជ ឆនំ១៩៩២

របយករណ៍ និងករផ ព្វផ យេផ ងៗ
អងគករម្រ

១៩ “មតិចំេពះេសចក្តី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌកមពុជ” (ែខកញញ ឆនំ២០០៩)

<www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/cambodia‐comment‐on‐the‐draft‐penal‐code.pdf>
អងគករម្រ

១៩ “េសរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ និងខងព័ត៌មន” (ែខធនូ ឆនំ២០០៥)

<www.article19.org/data/files/pdfs/publications/cambodia‐baseline‐study.pdf>
សមគមេដើមបីករទំនក់ទំនងេជឿនេលឿន (ស.ក.ជ) “ធមមនុញញសិទិអ
ធ ុិនេធើែណតរបស់ ស.ក.ជ” (ែខវ ិចឆិក ឆនំ
២០០៦) <www.apc.org/en/node/5677/>
វី

អ័រ “ែផនករបេចចកវ ិទយពិភពេ

កេដើមបីតម្លភព និងគណេនយយភព” (គំនិតផ្តួចេផ្តើមេដើមបីតម្លភព

និងគណេនយយភព ឆនំ២០១០) <globalvoicesonline.org/wp-

content/uploads/2011/05/TechforTransparency_Summary.pdf>
បូែមន េអស និង

លីស សុី “ព័ត៌មនរបស់េយើង ៖ វ ិធីែដលទស និកជនែកែ្របអនគតរបស់ព័ត៌មន”

(មណ្ឌលព័ត៌មនៃនវ ិទយ

ថ នព័ត៌មន

េមរ ិកកំង ែខកកក

ឆនំ២០០៣)

<www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf>
មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ និងអងគករដៃទេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតកនុង

េ្រគះថនក់ ?” (ែខកញញ ឆនំ២០១០) <www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2010-09-

13%5DCambodia%20Gagged:%20Democracy%20at%20Risk/Joint%20Report%20on%20FoEX.10Se
pt.ENG.pdf>
មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ “វ ិភគែផនកចបប់ ៖ េរឿងក្តីរ ង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ និងេ

ក្រសី មួ

សុខហួរ” (ែខឧសភ ឆនំ២០១០) <www.cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/english/2010-

06-01-%20Legal%20Analysis
%20of%20the%20Case%20of%20Kingdom%20of%20CambodiavMU%20SOCHUA_%20EN.pdf>
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ឈីង េជ “អនគតៃនលិទិ្រធ បជធិបេតយយេន្របេទសម៉ េឡសុី” កនុង “អនគតៃនលទធិ្របជធិបេតយយ”
(ខ.អ.ស ឆនំ២០១០) <www.kas.de/wf/doc/kas_23467-1522-2-30.pdf?110804130713>
ខុមែ្រហ្វល “របយករណ៍សកមមភព្របចំឆនំ២០០៨” (ៃថងទី១៣ ែខកុមភៈ ឆនំ២០០៩)
<www.comfrel.org/eng/components/com_mypublications/files/2149451234495748the_2008_narrative_
activity_report__final_.pdf?f188ba910850b56338a224e1112cea7d=50ffb11176c1dd0c9cbac226dced5
d5a>

__ ករ យតៃម្លចុងេ្រកយ និងរបយករណ៍ស្តីពីករេបះេឆនតឃុំសងកត់េនឆនំ២០០៧” (ៃថងទី២៣
ែខសី

ឆនំ២០០៧)

<www.comfrel.org/images/others/1188360503COMFREL%20CCE%20Report%20Final%20wit
hout%20Pictures.pdf>

__ “្របជធិបេតយយកមពុជ ករេបះេឆនត និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆនំ២០០៩” (ែខកុមៈភ
ឆនំ២០១០) <www.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrel-

Cambodia%20Democratic%20Reform%202009-En-Final.pdf>
នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់ទំនងេនកមពុជ

ឆនំ២០១០” (ែខធនូ ឆនំ២០១០) <www.dmc-

cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Comm%20Review%202010%20%281%29.pdf>
អងគករឃ្លេំ មើលសិទិម
ធ នុស “កមពុជ ៖ ្រកម្រពហមទណ្ឌថមីប៉ះពល់ដល់េសរ ីភពបេញចញមតិ” (ៃថងទី២៣ ែខធនូ
ឆនំ២០១០) <http://www.hrw.org/en/news/2010/12/22/cambodia-new-penal-code-undercuts-free-

speech>
សហព័នធសិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ “កមពុជ ៖ ករបំពនេលើេសរ ីភពបេញចញមតិបន្តេកើតមនេឡើងេ

យករ

ផ្តនទេទសបុគល
គ ិក អ.ស.ប” (សហព័នធសិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ ៃថងទី២៣ ែខធនូ ឆនំ២០១០)
<http://www.fidh.org/Cambodia-Assault-on-freedom-of-expression>

សងគមកុំពយូទ័រ

យអុីអុីអុី “

កេណត ៖ ករពិចរ

េឡើងវ ិញេលើករតភជប់ ប

្ត ញកនុង្របេទសកំពុង

អភិវឌ ន៍” (ែខមក ឆនំ២០០៤) <www.mobileactive.org/files/file_uploads/DakNet_IEEE_Computer.pdf>
អងគភពទូរគមនគមន៍អន្តរជតិ “ទិនន
ន ័យសថិតិសងគមព័ត៌មន ៖

សុី និងប៉ សុីហិក
្វ ” (ឆនំ២០០៩)

<www.itu.int/ITU-D/ict/material/ISSP09-AP_final.pdf>

__ “អុិនេធើែណតែខមរ ៖ ករណីសិក េន្របេទសកមពុជ” (ែខមីន ឆនំ២០០២)

ចរកបន ៖

<www.itu.int/asean2001/reports/material/KHM%20CS.pdf>

សមព័នធេគលករណ៍ និងសិទិអ
ធ ុិនេធើែណត “ធមមនុញញអំពីេគលករណ៍ និងសិទិអ
ធ ុិនេធើែណត” (ៃថងទី១០ ែខ
កញញ ឆនំ២០១០) <http://internetrightsandprinciples.org/node/367>
ខន េអ

ប់ប៊លយូ “េសរ ីភពទទួលបនព័ត៌មន ៖ ករសទង់មតិែផនកចបប់ ែដលមនលកខណៈេ្រប បេធៀប”

(យូេនសគូ ២០០៨) ៣
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មូលនិធិខុន ៉ ដ

ដិនេ

ែអ៊រ ស្វីហធ
្វ ុន (ខ.អ.ស) “ព័ត៌មនស្តីពីវ ិទយុេនកមពុជ” (២០០៧) ២៩

<www.kas.de/wf/doc/kas_16219-1522-2-30.pdf?090417112936>

__ “

ថ បនិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

សុី ភគ២” (២០១០)

ចរកបន ៖

<www.kas.de/wf/doc/kas_21583-1522-2-30.pdf?110126051529>
រ ៉ូ េអហ្វ “របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទិេធ សរ ីភពបេញច ញេយបល់ និងមតិ”
(A/HRC/17/27 ៃថងទី១៦ ែខឧសភ ឆនំ២០១១) ។
<www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf>
សមព័នធែខមរេដើមបីជំេរឿន និងករពរសិទិម
ធ នុស “េសរ ីភពបេញច ញមតិេនកមពុជ ៖ រូបភពបំភន់ែភនកៃនលទធិ

្របជធិបេតយយ” (ែខធនូ ឆនំ២០១០)

<www.licadho-cambodia.org/reports/files/148LICADHOIllusionDemocracy2010.pdf>

__ “ករ

នកនុងចេន្លះបនទត់ ៖ វ ិធីែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្លច្រគប់្រគង

្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ” (ែខឧសភ ឆនំ២០០៨)

ចរកបន ៖ <licadho-

cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf>
ម៉ ក់ក្លែហគន អុឹម “េសចក្តីេផ្តើម ៖ េធ្វើឲយករទមទរសិទិម
ធ នុស មនលកខណៈ
េលខ១ នរវ ិទូ

ធរណៈ” (២០០៦) វគគ១០៨

េមរ ិក

អនកកែសតព័ត៌មនគមន្រពំែដន “សូចនករេសរ ីភព

រព័ត៌មន ឆនំ២០១០” (ឆនំ២០១០)

)<en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html>

__ “្របេទសកមពុជ ៖ នយករដ្ឋម្រន្តី េ
(ែខកុមៈភ ឆនំ២០១០)

កបនសនយថមិនចប់អនក

រព័ត៌មន

ក់ពនធនគរេទ”

ចរកបន <www.rsf.org/IMG/pdf/Report_Cambodia_RSF.pdf>

សកលវ ិទយល័យភូមិភំេន ពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់ ទំនងេន

កមពុជឆនំ២០១០” (ែខធនូ ឆនំ២០១០)

__ ជ អិល “ករផ្តល់សិទិអ
ធ ំ
__

ម៉ ឌី េអស “ករកំ

េ្របើ្របស់េនកមពុជ”

សមគមន៍ធងេ ន ត “ផទះែដលមិន

ចដល់្រស្តីកមពុជេ

យ

ម រតីផូវចិ
្ល ត្ត

មរយៈប្លុក”

ន្ត មិតភ
្ត ព និងករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម ៖ េហ្វសប៊ុករបស់អនក

ចរស់េនតេទេទៀតបន - េរឿងរបស់អនកបឹងកក់” (េហតុករណ៍ និង

តួេលខទី ១៨ ែខធនូ ឆនំ២០១០)

<www.babcambodia.org/stopevictions/eviction/docs/A_Home_No_More_Stories_from_BKL.pdf>
សុភព ចក់ “លទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ ៖ ដំេណើរករ បញ
្ហ ្របឈម និងមគ៌” កនុង “អនគតលទធិ្របជ

ធិបេតយយ” (ខ.អ.ស ែខកុមៈភ ឆនំ២០១០) <www.kas.de/wf/doc/kas_23467-1522-2-

30.pdf?110804130713>
នយក ្ឋ នរដ្ឋៃនសហរដ្ឋ

កមពុជ” (ៃថងទី០៨ ែខេម

េមរ ិក “របយករណ៍្របចំ្របេទសស្តីពីករអនុវត្តន៍សិទិម
្វ នុស ឆនំ២០១០ ឆនំ២០១១) <www.state.gov/documents/organization/160086.pdf>
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ក “ក្រមងទិនន
ន ័យ ៖ កមពុជ”

ធនគរពិភពេ

<ddpext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=9147&REQUEST_TY
PE=VIEWADVANCED>
េចង វួយ ឈង សុី និង រស
៉ូ ូតូ សុី “ឥទធិពលេសដ្ឋកិចចៃនអុិនេធើែណតេលប នេលឿន” (ព័ត៌មន និ ងករទំនក់
ទំនងស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ ឆនំ២០០៩ ៖ ធនគរពិភពេ

ក ឆនំ២០០៩)

<http://siteresources.worldbank.org/EXTIC4D/Resources/IC4D_Broadband_35_50.pdf>

សុនរទ កថ និងបទសមភសន៍

្ហ ្របឈមកនុងពិភព
រដ្ឋេលខធិករ គ្លីនតុន េអច“ភព្រតឹម្រតូវ និងខុសឆគងៃនអុិនេធើែណត ៖ ជេ្រមើស និងបញ
ែដលបនចងជប

ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១)

្ត ញ” (ផ្តល់បទសមភសន៍េនសកលវ ិទយល័យ ចច ៉ សុីងទុន ៉ សុីងទុន ឌីសុី ៃថងទី១៥
ចរកបន <www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm>

រដ្ឋេលខធិករ គ្លីនតុន េអច “សុនទរកថេ

យហុី

រ ី គ្លីនតុន” (កិចចសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច

កិច្រច បជុំកំពូលស្តីពីេសដ្ឋកិចច និងស្តី ៃថងទី១៦ ែខកញញ ឆនំ២០១១)

សុីប៉សុីហិក
្វ

ចរកបន

<http://fpc.state.gov/172610.htm>
រព័ត៌មន និងេសចក្តីែថ្លងករណ៍

អនកយកករ

សុី

__ “្របេទសកមពុជបញឈប់ស្រងគមទូរស័ពទចល័ត” (ៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆនំ២០០៩)
__ “េហតុអីប
្វ នជករេធ្វើឲយ KI-Meida កន់ែត្របេសើរេឡើង

ករណ៍

សុី (ៃថងទី២២ ែខកញញ ឆនំ២០១១)

ចផ្តល់ផលល្អស្រមប់កមពុជ” អនកយក

__ “ជេម្លះរ ងកមពុជ និងៃថកនុងធ្វីត” (ៃថងទី០៩ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១)

<asiancorrespondent.com/48037/cambodian-thai-conflict-in-tweets>

ជីវ ិតេន

សុី ្រ
គ

ំ - េរ ៉ញជឺ “ជួបបញ
្ហ ថតវ ីេដអូ អំពីបញ
្ហ ផ្លស់បូរបញ
្ត
្ហ ” (ៃថងទី០៩ ែខធនូ ឆនំ២០១០)

<www.asialifeguide.com/Cover-Story/see-it-film-it-change-it.html>

ប៊ីបី៊សុី

__ េ

ក

កូសុីសួរពីបញ
្ហ “អពយ្រកឹត” េនេវទិក e-G8“ (ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១១)

រកបន ៖ <www.bbc.co.uk/news/technology-13518871>

__ “អងគករសហ្របជជតិ កំណត់េគលេ

២៥ ែខតុ

ឆនំ២០១១)

អុិនេធើែណតេលប នេលឿនកនុងពិភពេ

__ “ហគូហគល និងេហ្វសប៊ុកសែម្តងករ្រពួយបរមភចំេពះចបប់ថតចម្លងរបស់សហរដ្ឋ

(ៃថងទី១៦ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១១)
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ច

ក” ប៊ីបី៊សុី (ៃថងទី
េមរ ិក” ប៊ី បី៊សុី

__ “រ ្ឋ ភិបលបង្ហញគេ្រមងអុិនេធើែណតែដលមនេលប នេលឿនបំផុត” ប៊ីបី៊សុី (ៃថងទី០៦ ែខធនូ ឆនំ

២០១០) <www.bbc.co.uk/news/technology-11922424>

__ “លទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតគឺជ “សិទិម
ធ ូល ្ឋ ន”” ប៊ីបី៊សុី (ៃថងទី០៨ ែខមីន ឆនំ២០១០)
<news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8548190.stm>

េសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ

__ “ម.ស.ម.ក េថកលេទសករប៉ុនប៉ងរបស់រ ្ឋ ភិបលេដើមបីបញឈប់សកមមនិយមេនេលើអុិន

េធើែណត” េសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់ ម.ស.ម.ក (ៃថងទី១៥ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១)
<www.cchrcambodia.org/index.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=148&id=5>

__ “Sithi.org មនអនកទស នេ្រចើនជង១០០.០០០ នក់” (ៃថងទី១៦ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១)
<www.cchrcambodia.org/admin/media/press_release/press_release/english/2011-02-16%20sithi%20passes%20100,000%20hits%20-%20eng.pdf>

__ “Sithi.org ទទួលបនពនរង្វន់ ISIF ឆនំ២០១១” (ៃថងទី០២ ែខកញញ ឆនំ២០១១)
<cchrcambodia.org/admin/media/press_release/press_release/english/2011_09_02_Cover_E
NG.pdf>

ករ្រគប់្រគង្របជពលរដ្ឋ “អ.ស.ប ៖ ករផ្តច់ករេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតគឺជកររ ំេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស ”

(ៃថងទី០៧ ែខមិថុន ឆនំ២០១១) <governingpeople.com/alexander-howard/22627/un-disconnectinginternet-users-breach-human-rights-report>

សំេឡងពិភពេ

កេនេលើអុិនេធើែណត

__ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ៖ េសចក្តីេផ្តើម” (ែខមក ឆនំ២០០៨)
__ “ែវប

យប្លុកសព័ត្រតូវបនបិទេនកមពុជ” (ៃថងទី២០ ែខមក

ឆនំ២០១១)

<globalvoicesonline.org/2011/01/20/blogspot-sites-blocked-in-cambodia/>

__ “េគហទំព័រ្រស្តីកមពុជដំបូងបង្អស់” (ៃថងទី០៨ ែខមីន ឆនំ២០១០)

<http://globalvoicesonline.org/2010/03/08/first-cambodian-women-web-portal/>

េសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់អងគករលីកដូ “អងគករលីកដូេថកលេទសករបិទបំងែវប

យត៍ែដលរ ិះគន់

រ ្ឋ ភិបល” (ៃថងទី១៦ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១០) <www.licadhocambodia.org/press/files/238LICADHOPRInternetCensorship2011.pdf>

MobileActive.org “ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តេដើមបីេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស ” (ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆនំ២០០៧)
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<mobileactive.org/hub-using-mobile-phones-advance-human-rights>

មណ្ឌល Singularity Hub “អ.ស.ប ្របកសថលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតគឺជសិទិម
ធ នុស ប៉ុ ែន្តករែដល
ថអុិនេធើែណតមនេលប នេលឿន និងមនតៃម្លេថក
េ្របើ្របស់” (ៃថងទី២៨ ែខកកក

ចនឹងមន

រសំខន់េនេពលមនករេបើកឲយ

ឆនំ២០១១) <singularityhub.com/2011/06/12/un-declares-internet-access-

a-human-right-but-fast-and-cheap-may-be-as-important-as-open/>

ពិភព

សុី

េគនយ៍

__ “ែខកញញ ឆនំ២០០៩ ៖ ករសទង់មតិម
្រ

ជនរបស់ពិភព

សុី

េគនយ៍ែដលេរៀបចំេ

យករ

វ្រជវរបស់ឥណូ្ឌ ចិន” (ៃថងទី០១ ែខកញញ ឆនំ២០០៩) <http://www.sea-

globe.com/Business/september-2009-sea-globe-poll-compiled-by-indochina-research.html>

__ “អនគតរបស់

យសុីធីេន្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី០៥ ែខេម

ឆនំ២០១១) <http://www.sea-

globe.com/Business/the-future-of-ict-in-cambodia.html>

ប

្ត ញបេចចកវ ិទយ និងតម្លភព “

្អ តស្អំ” (ៃថងទី២៩ ែខមីន ឆនំ២០១០)

<http://transparency.globalvoicesonline.org/listing/saatsaam>

ព័ត៌មនពណិជជកមមៃថ “រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃថមន្រប

សន៍អំពីសន្តិភព” (ៃថងទី២៧ ែខេម

ឆនំ២០០១)

<http://thailand-business-news.com/asean/30170-thailands-foreign-minister-tweets-forpeace#.TsMgknLhdE5>

បងកក ប៉ុសិ៍្ត “លទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតជសិទិម
ធ នុស មូល ្ឋ ន ៖ អូ េអស សុី អុី” (ៃថងទី០៩ ែខកកក
ឆនំ២០១១) <www.bangkokpost.com/tech/computer/246158/internet-access-a-fundamental-humanright-osce>

ឌឹ េខមបូ

េដលី “ែស្វងរកសំេឡង

ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើេហ្វសប៊ុក” (ៃថងទី១៨ ែខតុ

ឆនំ២០១១)

ឌឹ ែហគតេឌៀន
៉ូ អំពវនវឲយមនករ
__ “ករេធ្វើកុបបកមមេធ្វើឲយ្របេទសកំម៉រន
ព័ត៌មនសងគម” (ៃថងទី១១ ែខសី

ក់ក្រមិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យ

ឆនំ២០១១) <www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/11/cameron-

call-social-media-clampdown>

__ “ករបិទមត់អនកមនទស នៈផទុយគន ៖ វ ិធីេដល
ឌឹ ែហគតេឌៀន (ៃថងទី២១ ែខតុ

សុី

េគនយ៍្រគប់្រគងអនកេ្របើ្របស់អុិនេធើែណត”

ឆនំ២០១០)

<www.guardian.co.uk/technology/2010/oct/21/internet-web-censorship-asia>
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ឌឹ េមៀេរ ើល “ករបិទបំង ៖ ទំព័រ
ែខមរមួយរូប្រតូវបនេគ

ស

ធជេ្រចើនពន់ែដលមនេនេលើអុិនេធើែណត សិលបករ

ង
ំ ” (ៃថងទី០២ ែខកុមៈភ ឆនំ២០០៩)

ឌឹ ញូវយ៉ក ថម “េតើទូរស័ពទចល័ត
ែខេម

ភសសុទធ

ចជួយបញឈប់ភព្រកី្រកេនេលើសកលេ

កបនែដរឬេទ?” (ៃថងទី១៣

ឆនំ២០០៨) <www.nytimes.com/2008/04/13/magazine/13anthropology-t.html?pagewanted=all>

ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត
__ “េគហទំព័ររបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល្រតូវបនបិទេ

យ ក.ផ.ស.អ” (ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ

ឆនំ២០០៩)

__ “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទិផ
ធ ្ត ច់មុខអុិនេធើែណត” (ៃថងទី១៣ ែខេម
__ “្រកសួងបដិេសធថមិនបនបិទែវប
__ “ប

ឆនំ២០១០)

យត៍” (ៃថងទី១៥ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១១)

្ត ញមិនមនរេបៀបេរៀបរយ្រតូវបនបង្ហញ” (ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

__ “កែសត្របឆំងេចញផ យវ ិញេហើយ” (ៃថងទី២២ ែខមីន ឆនំ២០១១)
__ “មណ្ឌលអុិនេធើែណតែដល្រគប់្រគងេ

យរដ្ឋ

ចបិទបំងែវប

យត៏” (ៃថងទី២៤ ែខកុមៈភ ឆនំ

២០១០)

__ “្រពះសងឃ អនកេបះពុមផ
ព
យឈនះពនរង្វន់” (ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆនំ២០១១)
__ “្រកុមរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រគងនឹងបិទរូបភព
__ “្របកសស្តីពីមណ្ឌលអុិនេធើែណត្រតូវបន

ស

ភស” (ៃថងទី០៣ ែខកុមៈភ ឆនំ២០១០)

ត្រត

ង” (ៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១១)

__ “ចលនរបស់រ ្ឋ ភិបលបងកឲយមនករ្រពួយបរមភចំេពះករបិទបំង” (ៃថងទី០៣ ែខមីន
ឆនំ២០០៩)
យករបំបិទមត់” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខមីន ឆនំ២០០៩)

__ “ ហ៊ូទំ
__ “ទ
ឌឹ ថម “តុ

នេដើមបីេសរ ីភពកនុងករនិយយស្តី” ឌឹ ភនំេពញ ប៉ុសិ៍្ត (ភនំេពញ ៃថងទី០៦ ែខមក

ឆនំ២០១០)

ករកំពូលរបស់្របេទសប ង
ំ ្របកសថលទធភពេ្របើ្របស់អុិនេធើែណតជ “សិទិម
្វ នុស មូល

្ឋ ន”” (ៃថងទី១២ ែខមិថុន ឆនំ២០០៩) <www.foxnews.com/story/0,2933,525993,00.html>
ទស នវដ្តីថម

__ “ហុី

ចដ៏ ឆ្លតៃវ” (ៃថងទី០៧ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១១)

រ ី គ្លីនតុន និងករេកើនេឡើងនូវអំ

__ “អនកេលងែលបងកំ

ន្ត

មអុិនេធើែណត េ

ះ្រ

យ្រប

ន ជមងឺេអដស៍ែដលេពរេពញេ

យ

លបិចកល” (ៃថងទី១៩ ែខកញញ ឆនំ២០១១) <www.healthland.time.com/2011/09/19/online-gamers-solve-atricky-aids-puzzle/>

យូភី

យ

សុីេនេលើអុិនេធើែណត “្របជធិបេតយយឌីជីថលេកើតមនេឡើងេន្របេទសកមពុជ” (អនក្រសី ចក់

សុភព ៃថងទី១១ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១១) <sopheapfocus.com/index.php/2009/11/digital-democracyemerging-in-cambodia/>

វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ

េមរ ិក “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក

<blogs.voanews.com/khmer-english/musings/2011/07/>
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ឆនំ២០១១)

__ “េតើព័ត៌មនមនន័យែបប

េនកមពុជបចចុបបនន” វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ

េមរ ិក (ៃថងទី០៥

ែខឧសភ ឆនំ២០១១) <www.thestar.com>

មណ្ឌលព័ត៌មន្រស្តីកមពុជ (ម.ស.ក) “កមពុជចកឆងយពីអំេពើពុករលួយ” (ៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆនំ២០០៨)
<http://saatsaam.info/en/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=48>

កែសតសុីងហួរ “កមពុជមនមនករេកើនេឡើងែផនកទូរគមនគមន៍េនឆនំ ២០១០ ៖ របយករណ៍” (ៃថងទី០១

ែខេម
ែវប

ឆនំ២០១១)

យ

អនកយកករណ៍
ប

សុី ៖<www.asiancorrespondent.com>

្ត ញយូធូបរបស់ ម.ស.ម.ក ៖ <www.youtube.com/user/cchrcambodia>

កមពុជចកឆងយពីអំេពើពុករលួយ ៖ <http://www.saatsaam.info/en/>

លទធភពេសមើគន ៖ <www.equalaccess.org/country‐programs/cambodia/>
្រហ្វីដុមេ

ស៍ ៖ <www.freedomhouse.org/template.cfm?page=533>

សំេឡងពិភពេ

ក ៖ <globalvoicesonline.org/about>

ប

្ត ញយូធូបរបស់លីកដូ ៖ <www.youtube.com/user/licadhocanada>

ប

្ត ញអុិនេធើែណតគមនែខ េហ សលីង (Safelink) ៖ <www.safelinkwireless.com/Safelink/about_s>
្អ តស្អំ ៖ <saatsaam.info/>
រ ិក ៖ <http://sahrika.wordpress.com/whats‐sahrika‐2/>

សូសលេបកេឃើរ ៖ <www.socialbakers.com/facebook‐statistics/>
TED ៖ <www.ted.com/pages/about>
អនកឃ្លំេមើលតុ

ករកមពុជ ៖ <www.cambodiatribunal.org/about‐us>

មណ្ឌល The HUB ៖ <hub.witness.org/en/AboutHub>
ធ្វីតកមពុជ (Tweetcambodia)

ចរកបន ៖ <www.tweetcambodia.com/>

ករទំនក់ ទំនង និងព័ត៌មនរបស់យូេណសកូ ៖ <http://www.unesco.org/new/en/communication‐and‐

information/freedom‐of‐expression/professional‐journalistic‐standards‐and‐code‐of‐
ethics/southeast‐asia/cambodia/>
ប

្ត ញយូធូបរបស់វ ិទយុសំេឡងសហរដ្ឋ

េមរ ិក ៖ <www.youtube.com/user/voakhmerservice>

យុទធនកររបស់អងគករលីកដូវ ីតែណស WITNESS ៖ <www.witness.org/campaigns/all‐

campaigns/LICADHO>
WITNESS ៖ <www.witness.org/about‐us>
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េគហទំព័រអំពី្រស្តី ៖ <http://women.open.org.kh/

www.cen.com.kh>
<www.change.org/petitions/help‐save‐cambodias‐prey‐lang‐forest>
<www.dap‐news.com>
<www.ipetitions.com/petition/ teachers‐kroulkolhighschool/>
<www.ipetitions.com/petition/cambodiansurvivorsseekjustice/>
<www.kohsantepheapdaily.com.kh>
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