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សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួ 
អងគការេងគមេ វីិលេមូអំពាវនាវឲ្យស ោះថ្លងអនក្ការពារេវិធដិីឝែទីងំ ១២ នាក្ថ់្ដល

ត្រូវជាស់ពឞធនាគារ ស យសារការអឞ វរតសេរភីាពមូល ា ឞ 
 

 ថ្ថងទ៦ី ខែមីនា ឆ្ប ាំ២០១៥ មុនទិវានារអីនថរជាតនិៅថ្ថងទី ៨ ខែមីនា នយងីែញុ ាំជាររុមអងគការសងគមសុីវលិ
មានរាយនាមដូចខាងនរកាម សូមអាំពាវនាវឲ្យមានការន ោះខលងសរមមជនបឹងររ់ជាបនាធ ន់ រមួមាន នទព វនប ី
ខង៉ែត ឃុន, សុង រសីលាភ, គង់ ចនាទ , ផាន់ ឈុននរ ៉ែត, បូ ឆវ,ី នង នរសង, នេង នពរជ, អុមឹ រសីទូច, ភួង សុពព
រពោះនតជគុណ នសឿង ហាយ និងអបរការពារសិទនិលាំនៅ ឌ ន លី សុីវមិញ។ អបរទាំង ១២ នារ់រតូវបានឃុាំែលួន
ន យសារខតការអនុវតថនសរពីពមូល ឌ នរបស់ែលួន នៅរបុងជនមាល ោះដីធលដ៏ីរុា ាំថ្រ ៉ែរបុងតាំបន់បងឹររ់ នៅទីររុងភបាំនពញ។  
 កាលពីថ្ថងទី១០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤ ខង៉ែត ឃុន, នទព វនប,ី សុង រសីលាភ, គង់ ចនាទ , ផាន់ ឈុននរ ៉ែត, 
បូ ឆវ ីនិង នង នរសង រតូវបានចាប់ែលួន ន យនចាទរបកាន់ពីបទរារា ាំងចរាចរណ៍សាធារណៈ នេយីរតូវបានកាត់ 
និងផថនាធ នទសរបុងរយៈនពល ៣៦ នមា៉ែ ង ន យទទួលនទសជាប់ពនននាគារអតិបរមារយៈនពល ១ ឆ្ប ាំ និងពិន័យ
ជារបារ់ចាំនួន ៥០០ ដុលាល រសេរដឌអានមររិ។1 ស្រសថទីាំង ៧ នារ់ បាននធវីបាតុរមមរបឆ្ាំងតវា៉ែ  នដីមផឲី្យអាជាញ ធរ
ចាត់វធិានការចាំនពាោះបញ្ហា ទឹរលិចនៅរបុងសេគមន៍របស់គាត់។ តាំបន់ននោះរងនរគាោះន យសារទឹរលិចតាំងពីឆ្ប ាំ 
២០០៨ នៅនពលមានការចារ់ែាច់បាំនពញបឹង ន យររុមេ ុន ស ូកាគូ អុីន។ មានស្រសថី ៣ នារ់ និងរពោះសងឃ
មួយអងគ បខនទមនទៀត រតូវរបឈមមុែនឹងនេតុការណ៍រសនដៀងគាប នៅថ្ថងបនាធ ប់ ន យរតូវឃុាំែលួន ែណៈនពលនធវី
ការរបឆ្ាំងតវា៉ែ ន យសនថិវធិនីៅនរៅតុលាការ នដីមផទីមទរឲ្យមានការន ោះខលងសរមមជនដថ្ទនទៀត នេយី
នរកាយមររ៏រតូវបានផថនាធ នទសពីបទរបឆ្ាំងមស្រនថរីាជការសាធារណៈ។ នៅថ្ថងទ២ី៦ ខែមររា ឆ្ប ាំ២០១៥ រសប
នពលខដលមានការបនទយនទសតិចតួចដល់ជនជាប់នចាទ សាលាឧទនរណ៍បានតមកល់នទសរបស់ពួរគាត់ ខដល
សនរមចន យនីតិវធិមីិនរតឹមរតូវតមសថង់ រសិទនទិទួលបានការជាំនុាំជរមោះន យយុតថិធម៌។2 
 នៅថ្ថងទី១៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤ រញ្ហដ  ល ី សុីវមញិ រតូវបានចាប់ែលួនជាមួយនឹងឪពុរ គនឺលារ ល ី
រសា នែង របុងបរបិទជនមាល ោះដីធលីជាមួយររុមេ ុន ឃុន នសៀ អុឹមផត អុចិផត បនាធ ប់ពពីួរនគមិនរពមចារនចញពី 
ទីតាំងដមីានជនមាល ោះនៅតាំបន់បឹងររ់១ ។ ររុមរគសួារននោះរងការគាំរាមរាំខេងសមាល ប់ ការវាយរបហារន យ
េងិា និងការសមលុតបាំភ័យ។ នលារ នែង រតូវបានអនុញ្ហដ តឲ្យនៅនរៅឃុាំនៅថ្ថងទី៥ ខែធបូ ប៉ែុខនថតុលាការបាន
បដិនសធសាំនណីសុាំនៅនរៅឃុាំរបស់រញ្ហដ  នសៀវមិញ នៅថ្ថងទី៥ ខែមររា ន យសាំអាងនលីនេតុផលការពារការ
របរពឹតថបទនលមីសបខនទមនទៀត ការបាំផាល ញភសថុតង ឬគាំរាមរាំខេងសារសនី យពុាំមានការពនយល់ពីមូលនេតុ 

                                                           
1 ម.ស.ម.រ ‘សមាជិរសេគមនប៍ឹងររ់រតូវបានចាប់ែលួន ឃុាំែលួន និងផថនាធ នទសរបុងរយៈនពល ៣៦ នមា៉ែ ង’ (ថ្ថងទី១១ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤), 
http://bit.ly/15M7uOu.  
2 នសចរឋខីថលងការណ៍រមួ របសអ់ងគការសងគមសីុវលិ ‘ការចាប់ែលួនតមអាំនពចីិតថនៅរបុងតាំបនប់ឹងររ ់ ១’ (ថ្ថងទី២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤), 
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_detail.php&pro=LR&pro_id=1
2&prid=524&id=3; នសចរឋីខថលងការណ៍រមួ របសអ់ងគការសងគមសីុវលិ ‘ររុមសងគមសីុវលិនកក លនទសការឃុាំែលួនជាបនថរបសស់រមមជនទាំង ១១ នារ’់ 

(ថ្ថងទី២៦ ខែមររា ឆ្ប ាំ២០១៥,  
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=533&id=5&lang=eng 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_detail.php&pro=LR&pro_id=12&prid=524&id=3
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_detail.php&pro=LR&pro_id=12&prid=524&id=3
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ខដលហានភ័ិយខបបននោះអាចនរីតន ងីរបុងនរឿងននោះនទ។3 នាងរតូវបាននចាទរបកាន់ពីបទនរបីអាំនពីេងិារបឆ្ាំង
នលីសិទនកិាន់កាប់អចលនវតទុន យសុចចរតិ។ រសបនពលខដលនាងរាំពុងខតសទិតនៅរបុងការឃុាំែលួនបន ឋ្ ោះអាសនប
តាំងពីនពលននាោះ សវនាការរបស់នាងមិនទន់រតូវបានរាំណត់នពលនៅន យីនទ។ 
 នោងតមរដឌធមមនុញ្ដ រមពុជា “រតូវទទួលសាគ ល់ និងនគារពសិទនិមនុសសដូចមានខចងរបុ ងធមមនុញ្ដ អងគការ
សេរបជាជាតិ នសចរឋីរបកាសជាសារលសឋីពីសិទនិមនុសស និងរតិកាសញ្ហដ  រពមទាំងអនុសញ្ហដ ទាំងឡាយ
ខដលទរ់ទងនឹងសិទនិមនុសស សិទនិនារ ីនិងសិទនិរុមារ”។ រដឌធមមនុញ្ដរ៏បានខចងពីឯររាជយពពថ្នរបព័ននតុលាការ 
និងរាំណត់ពីតួនាទរីបស់តុលាការកនដីមផ ី “ធានាររាអនាគតិ និងការពារសិទនិ នសរពីពរបស់របជាពលរដឌ”។ 
ជាងននោះនៅនទៀត ររមុរបរឹាធមមនុញ្ដរបស់រមពុជាបានបញ្ហជ រ់ក “រតិកាសញ្ហដ អនថរជាតិខដលរមពុជាទទួល
សាគ ល់” កាល យនៅជាចាប់ ខដលនៅររមជាំនុាំជរមោះរតូវខតនគារពតម។ អបរជាប់ឃុាំទាំង ១២ នារ់ ពុាំបានទទួល
ការការពារទាំងអស់ននោះនទ ខដលពួរគាត់រតូវបាន រ់ពនននាគារន យសារខតការអនុវតថសិទននិសរពីពខាងការ
បនញ្ចញមតិ និងនសរពីពខាងការរបមូលផឋុ ាំន យសនថិវធិ។ី 

មនុសស ១១ នារ់ របុងចាំន្មអបរទាំង ១២ គឺជាស្រសថី។ នោងតមការអនុម័តថមីៗ  នៅនលីនសចរឋី
សនរមចសឋីពសី្រសថីអបរការពារសទិនិមនុសសរបស់មហាសនបបិាតអងគការសេរបជាជាតិ បង្ហា ញក ស្រសថខីដលនធវីការ
ការពារសិទនមិនុសស ជួបរបទោះហានិភ័យ នងិការរបឈម ខដលតរមូវឲ្យមានការយរចិតថទុរ រ់ នងិការការពារ
ជារ់លារ់។4 របុងទិវានារអីនថរជាតិ ខដលនឹងរបារពនន ងីរបុងសបាឋ េ៍ននោះ គឺជាឱកាសដ៏លអបាំផុតសរមាប់រ ឌ ភិបា
ល នដីមផបីនងកីនពពនជឿជារ់ពសីាំ្រ់សេគមន៍អនថរជាត ិន យទទលួសាគ ល់សារៈសាំខាន់ និងពពរសបចាប់
ថ្នអបរការពារសិទនមិនុសស ជាពិនសសអបរការពារសិទនមិនុសសខដលជាស្រសថីរបុងការនលីររមពស់ និងការការពារសិទនិ
មនុសស លទនរិបជាធិបនតយយ និងនីតិរដឌនៅរមពុជា។ 

នពលននោះគឺជាឱកាសដ៏លអសរមាប់រ ឌ ភិបាល នដីមផបីង្ហា ញពីការនបឋជាញ ចិតថដ៏ខាល ាំងកាល របុងការនគារពសិទនិ
មនុសស ដូចគាប នឹងការនបឋជាញ ចិតថថមីៗននោះនៅចាំនពាោះមុែសេគមន៍អនថរជាតិ របុងអាំ ុងការរតួតពិនិតយជាសារល
តមនពលនវលារាំណត់នៅរបុងររុមរបឹរាសិទនិមនុសសរបស់អងគការសេរបជាជាតនិៅឆ្ប ាំ២០១៤ និងមុននពល
ខដលរមពុជានឹងរតូវរតួតពនិិតយជានលីរទីពីរនៅចាំនពាោះមុែររមុរបឹរាសិទនមិនុសសរបស់អងគការសេរបជាជាតិនៅ
ថ្ថងទ១ី៧ និង ១៨ ខែមីនានានពលខាងមុែននោះ។ ការសាធ រ់នសធីររបស់រ ឌ ភិបាលរបុងការការពារសិទនអិបរការពារ
សិទនមិនុសស និងសរមមពពរបស់រ ឌ ភិបាលរបុងការរតឹតផតិសិទន ិរបុងការនលីររមពស់ នងិទមទរនដីមផឲី្យមានការ
ការពារ និងទទួលសាគ ល់សិទនមិនុសស បានឆលុោះបញ្ហច ាំងពកីាររ ាំនលាភបាំពាននលីកាតពវរិចចរបស់រដឌខដលននោះមិនអាច
ទទួលយរបានបនថនទៀតននាោះនទ។ រសបនពលនឹងការបញ្ឈប់ការនរបីរបាស់តុលាការ របុងការោយសីរមមជន 
និងអបរការពារសិទនិមនុសស អាជាញ ធរកប រ់ជាតិ និងកប រ់មូល ឌ នគួរខតចាត់វធិានការឲ្យបានម៉ែត់ចត់របុងការន ោះ
រសាយជនមាល ោះដីធលី នងិររដាំន្ោះរសាយខដលនគារពសិទនិរបស់ពគីទាំងអស់ ជាជាងការបិទសាំន ងជនង្ហយរង
នរគាោះ និងជននៅ ច់រសោល នេយីបនថនធវីឲ្យជនមាល ោះកាន់ខតររីរាល លខថមនទៀត។  

                                                           
3 នសចរឋខីថលងការណ៍រមួ របសអ់ងគការសងគមសីុវលិ ‘ការចាប់ែលួនតមអាំនពចីិតថនៅរបុងតាំបនប់ឹងររ ់១’ (ថ្ថងទី២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤) 
<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=524&id=5> 
4 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181 
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 នយងីែញុ ាំជាររមុអងគការសងគមសុីវលិខដលបានរាយនាមដូចខាងនរកាម សូមអាំពាវនាវឲ្យមានការន ោះ
ខលងជាបនាធ ន់ដល់អបរជាប់ឃុាំទាំង ១២ នារ់ និងទមាល រ់រាល់ការនចាទរបកាន់ទាំងអស់នៅនលពីួរគាត់។ នយងី
នឹងរបមូលសារគាាំរទពីសាធារណជន នដីមផនីផញនីៅកាន់ជនជាប់ឃុាំទាំងអស់ជានរៀងរាល់ខែ។ នយងីនឹងបនថយុទននា
ការទមទរសិទនរិបស់ពួរគាត់ រេូតទល់ខតអបរទាំង ១២ រតូវបានន ោះខលង។ 

ន ោះខលងអបរទាំង ១២! 

១. បនាធ យរស ី

២. សេគមន៍បឹងររ់ (BKL) 

៣. សេគមន៍បឹងឈូរ (BCC) 

៤. សេគមន៍បឹងរតខបរ (BTC) 

៥. សេគមន៍បុររីីឡា (BK) 

៦. អងគការអភិវឌ្ណន៍សាំនលងសេគមន៍ (BCV) 

៧. សមព័ននសេជីពរមពុជា (CATU) 
៨. មជឈមណឍ លសិទនិមនុសសរមពុជា (ម.ស.ម.រ) 
៩. គណៈរមាម ធិការរបរពឹតថិរមម ថ្នអងគការ សមាគមការពារសិទនមិនុសសរមពុជា (CHRAC) 
១០. សមាគមការពារសិទនិមនុសស និងការអភិវឌ្ណន៍នៅរមពុជា (ADHOC) 
១១. សេពពការង្ហររមពុជា (CLC) 
១២. អងគការរមពុជានដីមផរុីមារ និង ការអភិវឌ្ណន៍ (COCD) 
១៣. សមព័ននសេគមន៍រសិរររមពុជា (CCFC) 

១៤. គណៈរមាម ធិការនដីមផកីារនបាោះនឆ្ប តន យនសរ ីនងិយុតថិធម៌នៅរមពុជា (COMFREL) 

១៥. មជឈមណឍ លអប់រ ាំចាប់សរមាប់សេគមន៍ (CLEC) 
១៦. គណៈរមាម ធិការសេរបតិបតថកិារនដីមផរីមពុជា (CCC) 
១៧. អងគការសមធម៌រមពុជា (EC) 
១៨. អងគការនយនឌ័្រ នងិអភិវឌ្ណន៍នដីមផរីមពុជា (GADC) 

១៩. ររុមការង្ហរពិនសសសិទិនលាំនៅឋាន (HRTF) 
២០. សមាគមរបជាធិបនតយយឯររាជយថ្ននសដឌរិចចនរៅរបព័នន (IDEA) 
២១. អងគការឃ្ល ាំនមីលសិទនិនមធាវ ីកា្  (LRWC) 
២២. អងគការជាំនួយផលូវចាប់ដល់រុមារ នងិស្រសថី (LSCW) 
២៣. អងគការនលីរសធួយរបជាពលរដឌ (PIO) 

២៤. សមាគមធាងនតប ត (STT) 
២៥. អងគការសីលការ 
២៦. សេគមន៍ SOS អាកាសោន ឌ នអនថរជាតិភបាំនពញ   
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២៧. អងគការសាថ ររមពុជា  
២៨. អងគការស្រសថីខែមរ 
២៩. សេគមន៍ថម  (TDC) 

៣០. ររុមការង្ហរនដីមផនី ោះរសាយទាំនាស់ (ACT)  

សរមាប់ព័ត៌មានបខនទម សូមទរ់ទងរញ្ហដ  ឆ្យ ឈុនល ី អបរសរមបសរមលួគនរមាងការពារនសរពីព
មូល ឌ នតមរយៈទូរសពធនលែ +៨៥៥(០) ១៧ ៥២ ៨០ ២១ ឬ  អុខីម៉ែល chhunly.chhay@cchrcambodia.org ឬ 
នលារ វណត សូផាត អបរសរមបសរមលួគនរមាងរាំខណទរមង់ដធីលតីមរយៈទូរសពធនលែ +៨៥៥(០) ១២ ៩៤ 
១២ ០៦ ឬ អុខីម៉ែល vann.sophath@cchrcambodia.org 
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