សេចក្ដថ្ី លងែ ការណ៍រមួ
េដពី ី
ការលុបបំបាត់ទាេភាពសៅក្នងុ ប្បសេេក្មពុជា
រាជធានីភ្នំសពញ ថ្លៃេី១០ ថ្ែមីនា ឆ្នំ២០២២
ស ើងែ្ុំ
េូមេថ្មដងការប្ពួ បារមភជាខ្ែំង
ថ្នការជួញដូរមនុេសចូលមក្ក្នុងប្បសេេក្មពុជា
អំសពើទាេភាព
និងទារុណក្មមសៅតាមបរិសេណអគារនានា
ការរា ការណ៍តាមប្បព័នធផ្សពវផ្ា
ថ្ដលចងប្ក្ងសោ អងគការក្នុងប្េុក្និងអនារជាតិបង្ហាញថា
មនុេសរាប់ ន់នាក្់ថ្ដលភាគសប្ចើនជាជនបរសេេ
ប្តូេបានជាប់ក្នុងស្ថានភាពទាំងអេ់សនោះ
េូមសេនើេុំឱ្យអាជា្្រចាត់េិធានការរួមគាន
ក្នុងការស្ែើ តបសៅនឹងការរំសោភ្េិេធិមនុេសយ៉ា ង្ៃន់្ៃរទាំងសនោះ
ក្៏ដូចជាសេុើបអសងេតភាពេមុគស្ថមញថ្ដលប្តូេបានសលើក្ស ើងរវាងអាជា្្រ
និងេហប្គាេថ្ដលប្បប្ពឹតាបេសលមើេសផ្សងៗ ។

ចំស ោះរបា ការណ៍បង្ហាញពីការសក្ើតស ើងយ៉ា ងសប្ចើន
ថ្ដលបានស្វើឱ្យមានការស្វើពលក្មមសោ បងខំ
សៅក្នុងប្បសេេ
។
និងគណនីបណ្តាញេងគមរបេ់ជនរងសប្គាោះជាសប្ចើន
។

ស ើងែ្ុំ
និងប្បក្បសោ ប្បេិេធភាព
រដឋ

ការរា ការណ៍តាមប្បព័នធផ្សពវផ្ា
បង្ហាញថាការរំសោភ្បំ នទាំងសនោះ
ក្់ព័នធនឹងជនបរសេេថ្ដលប្តូេបានចាប់ជំរិត
ឬប្តូេបានសបាក្បសឆោ តឱ្យេេួលបានការង្ហរសៅក្នុងប្បសេេក្មពុជា
។
ពួក្សគប្តូេបានឃុំែែួនក្នុងបរិសេណអគារ្ំៗ
ថ្ដលជាញឹក្ញាប់ជាការង្ហរទាក្់េងនឹងប្បតិបតាិការសបាក្ប្បាេ់តាមប្បព័នធអុីន្ឺណិត
ថ្ដលោក្់សគាលសៅសលើជនបរសេេរេ់សៅខ្ងសប្ៅប្បសេេក្មពុជា
។
បានរា ការណ៍ថា
ពួក្សគបានប្បឈមមុែនឹងការគំរាមក្ំថ្ហងទាំងផ្ែូេកា
និងអំសពើហឹងាថ្ដលប្បប្ពឹតាសោ អនក្ចាប់បង្ហខំងពួក្សគ
។
ភាគសប្ចើនថ្នបរិសេណអគារទាំងសនាោះគឺេាិតសៅក្នុងសែតាប្ពោះេីហនុ
សនោះ
ថ្ដលប្តូេបានសគរា ការណ៍ថាសក្ើតស ើងសៅក្នុងរាជធានីភ្នំសពញ
សែតាស ្ិ៍ស្ថត់
សែតាសផ្សងសេៀតផ្ងថ្ដរ ។

និងគណនីរបេ់ជនរងសប្គាោះ
ជួញដូរ
សៅសពលមក្ដល់ប្បសេេក្មពុជា
និងប្តូេបងខំឱ្យស្វើការ

លក្់

បុគគលិក្ថ្ដលរត់សគចែែួន
និងផ្ែូេចិតា
របា ការណ៍មួ ចំនួនបង្ហាញថា
ប៉ាុថ្នាក្៏មានការរំសោភ្បំ នប្េសដៀងគាន
សែតាសកាោះក្ុង
និង

ការពិតដ៏សប្គាោះថានក្់មួ សនោះ
ប្តូេបានេេួលស្ថគល់សោ ស្ថានេូតបរសេេជាសប្ចើន
។
បានសចញការប្ពមានមួ ទាក្់េងនឹងស្ថានភាពក្នុងថ្ែមក្រា
ឆ្នំ២០២១
ប្បសេេសេៀតណ្តមបានប្ពមានដល់ប្បជាពលរដឋរបេ់ែែួនអំពីប្បតិបតាិការថ្បបសនោះសៅក្នុងថ្ែមិលុនា
ឆ្នំ២០២១
។
រោឋ ភ្ិបាលថ្លបានសចញការប្ពមានសៅក្នុងថ្ែេិចោិកា
ឆ្នំ២០២១
។
ក្៏បានរា ការណ៍ថាែែួនបានជួ េសគង្ហគោះប្បជាពលរដឋបួននាក្់ក្នុងថ្ែមក្រា
ឆ្នំ២០២២
សហើ ស្ថានេូតចិនបានសចញផ្ា សេចក្ាីថ្លែងការណ៍
និងការប្ពមានជាសប្ចើនទាក្់េងនឹងប្បតិបតាិការទាំងសនោះ
។
អាជា្្រថ្លក្៏បានេថ្មាងការប្ពួ បារមភ
លមីៗសនោះពួក្សគបានបសងេើនក្ិចចែិតែំប្បឹងថ្ប្បងក្នុងការជួ អនារាគមន៍ក្រណី
សគជួញដូរ និងជាប់ក្នុងបរិសេណអគារទាំងសនោះ ។
អនក្ស្ថរព័ត៌មានក្នុងប្េុក្
សដើរតួយ៉ាងេំខ្ន់ក្នុងការសបើក្ក្កា េិបតាិេិេធិមនុេសទាំងសនោះ
ជនសលមើេ
និងស្ថាប័នរដឋថ្ដល ក្់ព័នធក្នុងប្បតិបតាិការទាំងអេ់សនោះ
មួ ចំនួនបានរា ការណ៍ពីការជាប់ ក្់ព័នធនឹងឧក្ញា៉ា ថ្ែមរដ៏លបីស្ម ោះមួ រូប
ថ្នគណបក្សកាន់អំណ្តចមួ រូប ថ្ដលជាប់ ក្់ព័នធនឹងប្បតិបតាិការមួ ចំនួន ។
ែណៈថ្ដលអាជា្្រក្មពុជាមួ ចំនួនបានស្ែើ តបនឹង ក្យបណា ឹងរបេ់បុគគលមួ ចំនួនតូច
ក្៏េិបតាិសនោះសៅថ្តមិនអាចសោោះប្ស្ថ មដងមួ ក្រណីថ្បបសនោះបានសេ
និងក្ំណត់សគាលសៅចាេ់ោេ់
គឺប្តូេការជាបនាាន់ពីអាជា្្រក្មពុជា
ស្ថាប័នអងគការេហប្បជាជាតិ
និងរោឋ ភ្ិបាលសផ្សងសេៀត
ែ្ុំ

។

ប្បសេេឥណឌូ សណេុី
។
ស្ថានេូតបា៉ាគីស្ថាន
។
សហើ
ថ្ដលប្បជាពលរដឋថ្លប្តូេបាន
និងអនារជាតិ
ក្៏ដូចជាការរា ការណ៍អំពីជនរងសប្គាោះ
របា ការណ៍
និងេមាជិក្ប្ពឹេធេភា

។
អងគការជាតិ
សដើមបីស្ែើ តបសៅនឹងេំហំដ៏្ំថ្នេិបតាិសនោះ

។

ការស្ែើ តបរួមគាន
និងអនារជាតិ
ស ងើ
សេនេើ ុំឱ្យអាជា្្រ

ក្មពុជាបំសពញការេេួលែុេប្តូេរបេ់ែែួនសដើមបីសេុើបអសងេតឱ្យបានសពញសលញនូេការរំសោភ្បំ នសៅក្នុងប្ប
សេេរបេ់ែែួន
និងប្បតិបតាិការសបាក្បសឆោ ត
និងការបងខំឱ្យស្វើពលក្មម
អនក្ថ្ដលជាប់បង្ហខំងែែួនប្តូេបានសោោះថ្លង
និងកាត់សទាេអនក្េេួលែុេប្តូេទាំងអេ់តាមចាប់ក្មពុជា ។

ទាេភាព

លុបបំបាត់រាល់េីតាំងទាំងអេ់ថ្ដលជាប់ទាក្់េងនឹងថ្លបងេុីេងែុេចាប់
ឬការស្វើទារុណក្មម
និងធានាថា
និងប្តូេបានផ្ាល់េុេតាិភាព

ការបនាឱ្យសក្ើតមានស ើងថ្នប្បតិបតាិការទាំងសនោះគឺជាសស្ថក្នាដក្មមមួ
សហើ ស ើងពិតសស្ថក្ស្ថា យ៉ា ងខ្ែំង
ថ្ដលប្បសេេក្មពុជាក្ំពុងប្តូេបានសប្បើប្បាេ់ជាមូលោឋ នេប្មាប់ភាពអមនុេស្ម៌ថ្បបសនោះ
តួអងគថ្ដល ក្់ព័នធទាំងអេ់ប្តូេថ្តធានាភាែមៗថា
ឬការស្វើទារុណក្មម សៅក្នុងប្បសេេក្មពុជាស ើ ៕
សេចក្ាថ្ី លងែ ការណ៍ចូលរួមគាំប្េសោ ៖
1. ប្ក្ុមការង្ហរសដើមបីសោោះប្ស្ថ េំនាេ់ (ACT)
2. េមាគមអនក្បសប្មើការង្ហរតាមផ្ាោះ (ADW)

3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
4. Bytes for All, Pakistan
5. មជឈមណឌ លេិេធិមនុេសក្មពុជា (CCHR)
6. េមាគមការ រេិេធិមនុេស និងអភ្ិេឌ្ឍន៍សៅក្មពុជា (ADHOC)

7. េមព័នធថ្ែមរជំសរឿន និងការ រេិេធិមនុេស លីកាដូ (LICADHO)
8. មជឈមណឌ លេមព័នធភាពការង្ហរ និងេិេធិមនុេស (CENTRAL)

9. Centre for Human Rights and Development, Mongolia
10. េមព័នធេហគមន៍ក្េិក្រក្មពុជា (CCFC)
11. េហព័នធេហជីព ក្មមក្រចំណីអាហារ និងសេវាក្មមក្មពុជា (CFSWF)

12. គណៈក្មាម្ិការសដើមបីការសបាោះសឆ្នតសោ សេរី និង ុតាិ្ម៌សៅក្មពុជា (COMFREL)
13. មជឈមណឌ លក្មពុជាេប្មាប់ប្បព័នធផ្សពវផ្ា ព័ត៌មានឯក្រាជយ (CCIM)
14. េិេាស្ថានប្បជា្ិបសត យក្មពុជា (CID)
15. បណ្តាញ ុេជនក្មពុជា (CYN)

16. Defense of Human Rights & Public Service Trust, Pakistan
17. អងគការេម្ម៌ក្មពុជា (EC)
18. អងគការស នឌ្័រ និងអភ្ិេឌ្ឍន៍សដើមបីក្មពុជា (GADC)

19. េមាគមប្បជា្ិបសត យឯក្រាជយថ្នសេដឋក្ិចចសប្ៅប្បព័នធ (IDEA)

20. Initiativ Kambodja (IK)
21. International Justice Mission (IJM)
22. អងគការ មែប់តាបា៉ាង

23. គណៈក្មាម្ិការអពាប្ក្ឹត និង ុតាិ្ម៌សដើមបីការសបាោះសឆ្នតសោ សេរី និងប្តឹមប្តូេ (និក្ហវិក្)
24. Odhikar, Bangladesh
25. អងគការស្ថពនេនាិភាព (PBO)

26. មជឈមណឌ លប្បជាពលរដឋសដើមបីអភ្ិេឌ្ឍន៍ និងេនាិភាព (PDP-Center)

27. People's Empowerment Foundation, Thailand
28. Society for the Protection of the Rights of the Child (SPARC), Pakistan
29. អងគការតមាែភាពក្មពុជា (TI)
30. គណៈក្មាម្ិការថ្នអងគការមិនថ្មនរោឋ ភ្ិបាលក្មពុជា សដើមបីអនុេឆា

លុបបំបាត់រាល់េប្មង់ថ្នការសរីេសអើងសលើប្េតី (NGO-CEDAW)
31. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
32. Women’s Rehabilitation Centre (WOREC), Nepal

។
គាមនអនក្ណ្តមានក្់ប្តូេប្បឈមនឹងអំសពើទាេភាព

33. Think Centre, Singapore
34. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India
35. Progressive Voice, Myanmar

េប្មាប់ពត័ ៌មានបថ្នមា េូមទាក្់េង៖

-

សោក្ អំ េំអាត នា ក្ថ្ផ្នក្ក្ិចចការេូសៅថ្នអងគការ លីកាដូ, សលែេូរេ័ពា៖ (+855) 10 327 770

-

(ភាស្ថថ្ែមរ)
សោក្ Jake Sims នា ក្ប្បចាំប្បសេេថ្នអងគការ International Justice Mission, សលែេូរេ័ពា៖
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