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ការលុបបំបាតទ់ា�ភាពសេ�ក្នុងប្របសេ��កម្ពុជា

រាជធានីភ្នសំេពញ ថ្ងៃ�)�ី១០ ថ្លែ,មនីា ឆ្នា្ន ២ំ០២២

សេ01ង,្ញុ ំ  �ូម�ថ្លែម្ដងការប្រពួ0បារម្ភជាខ្លា	 ងំ ចំសេ7ះរបា0ការណ៍បង្ហា: ញពីការសេក1តសេ;1ងយ៉ា= ងសេប្រច1នថ្ងៃនការ
ជួញដូរមនុ�្សចូលមកក្នុងប្របសេ��កម្ពុជា  ថ្លែដលបានសេ@A1ឱ្យមានការសេ@A1ពលកម្មសេF0បង្ខំ  អំសេព1ទា�ភាព  និង
ទារុណកម្មសេ�តាមបរសិេKណអគារនានា សេ�ក្នុងប្របសេ�� ។ ការរា0ការណ៍តាមប្របពន័្ធផ្សពAផ្សា0 និងគណនីបណ្តាT ញ
�ង្គមរប�់ជនរងសេប្រគាះជាសេប្រច1ន  ថ្លែដលចងប្រកងសេF0អង្គការក្នុងប្រ�ុកនិងអនTរជាតិបង្ហា: ញថា  មនុ�្សរាប7់នន់ាក់
ថ្លែដលភាគសេប្រច1នជាជនបរសេ��  ប្រតូKបានជាបក់្នុងស្ថាZ នភាពទាងំអ�់សេនះ  ។ សេ01ង,្ញុ ំ �ូមសេ�្ន1�ំុឱ្យអាជា្ញ @រ
ចាតK់ធិានការរមួគា្ន  និងប្របកបសេF0ប្រប�ិ�្ធភាព ក្នុងការសេ]	10តបសេ^នឹងការរសំេ`ភ�ិ�្ធិមនុ�្សយ៉ា= ង@)ន@់)រទាងំសេនះ
កដូ៏ចជាសេ�ុ1បអសេងbតភាព�្មុគស្ថា្ម ញថ្លែដលប្រតូKបានសេល1កសេ;1ងរវាងអាជា្ញ @រ  រដ្ឋ  និង�ហប្រគា�ថ្លែដលប្របប្រពឹតTប�សេល្ម1�
សេផ្សងៗ ។

ការរា0ការណ៍តាមប្របពន័្ធផ្សពAផ្សា0  និងគណនីរប�់ជនរងសេប្រគាះ  បង្ហា: ញថាការរសំេ`ភបំ7នទាងំសេនះ
7កព់ន័្ធនឹងជនបរសេ��ថ្លែដលប្រតូKបានចាបជ់ំរតិ  លក់  ជួញដូរ  ឬប្រតូKបានសេបាកបសេhi តឱ្យ��ួលបានការង្ហារសេ�ក្នុង
ប្របសេ��កម្ពុជា  ។  សេ�សេពលមកដល់ប្របសេ��កម្ពុជា  ពួកសេគប្រតូKបានឃុំ,	ួនក្នុងបរសិេKណអគារ@ំៗ  និងប្រតូKបង្ខំឱ្យសេ@A1ការ
ថ្លែដលជាញឹកញាបជ់ាការង្ហារទាក�់ងនឹងប្របតិបតTិការសេបាកប្របា�់តាមប្របពន័្ធអីុន@ឺណិត  ថ្លែដលFកស់េគាលសេmសេល1
ជនបរសេ��រ�់សេ�ខ្លាងសេប្រnប្របសេ��កម្ពុជា  ។  បុគ្គលិកថ្លែដលរតស់េគច,	ួន  បានរា0ការណ៍ថា  ពួកសេគបាន
ប្របឈមមុ,នឹងការគំរាមកំថ្លែហងទាងំផ	ូKកា0  និងផ	ូKចិតT  និងអំសេព1ហឹង្សាថ្លែដលប្របប្រពឹតTសេF0អ្នកចាបប់ង្ហា្ខ ងំពួកសេគ ។
របា0ការណ៍ម0ួចំនួនបង្ហា: ញថា  ភាគសេប្រច1នថ្ងៃនបរសិេKណអគារទាងំសេនាះគឺ�Zិតសេ�ក្នុងសេ,តTប្រពះ�ីហនុ  ប=ុថ្លែនTកម៏ានការ
រសំេ`ភបំ7នប្រ�សេដpងគា្ន សេនះ  ថ្លែដលប្រតKូបានសេគរា0ការណ៍ថាសេក1តសេ;1ងសេ�ក្នុងរាជធានីភ្នសំេពញ  សេ,តTសេ7@ិ៍ស្ថាត់
សេ,តTសេកាះកុង និងសេ,តTសេផ្សងសេ�pតផងថ្លែដរ ។

ការពិតដស៏េប្រគាះថា្ន កម់0ួសេនះ ប្រតូKបាន��ួលស្ថា្គ ល់សេF0ស្ថាZ ន�ូតបរសេ��ជាសេប្រច1ន ។ ប្របសេ��ឥណ្ឌូ សេណ�ីុ
បាន  សេចញ  ការ  ប្រពមាន  ម0ួ  ទាក�់ងនឹងស្ថាZ នភាពក្នុងថ្លែ,មករា  ឆ្នា្ន ២ំ០២១ ។ ប្របសេ��សេKpតណ្តាមបានប្រពមានដល់
ប្របជាពលរដ្ឋរប�់,	ួនអំពីប្របតិបតTិការថ្លែបបសេនះសេ�ក្នុងថ្លែ,ម�ុិនា  ឆ្នា្ន ២ំ០២១ ។  រF្ឋ ភបិាលថ្ងៃ�បានសេចញការប្រពមាន
សេ�ក្នុងថ្លែ,Kចិiិកា ឆ្នា្ន ២ំ០២១ ។ ស្ថាZ ន�ូតបា= គីស្ថាZ ន  កប៏ានរា0ការណ៍ថា,	ួនបានជួ0�សេtង្ហា្គ ះប្របជាពលរដ្ឋបនួនាក់
ក្នុងថ្លែ,មករា ឆ្នា្ន ២ំ០២២ ។ សេហ10ស្ថាZ ន�ូតចិនបានសេចញផ្សា0សេ�ចកTីថ្លែ�	ងការណ៍ និងការប្រពមានជាសេប្រច1នទាក�់ង
នឹងប្របតិបតTិការទាងំសេនះ ។  អាជា្ញ @រថ្ងៃ�កប៏ាន�ថ្លែមTងការប្រព0ួបារម្ភ  សេហ10�្មីៗសេនះពួកសេគបានបសេងb1នកិច្ច,ិត,ំប្របឹង
ថ្លែប្របងក្នុងការជួ0អនTរាគមនក៍រណី ថ្លែដលប្របជាពលរដ្ឋថ្ងៃ�ប្រតKូបានសេគជួញដូរ និងជាបក់្នុងបរសិេKណអគារទាងំសេនះ ។

អ្នកស្ថារពត័ម៌ានក្នុងប្រ�ុក  និងអនTរជាតិ  សេដ1រតួយ៉ា= ង�ំខ្លានក់្នុងការសេប1កកកា0KបិតTិ�ិ�្ធិមនុ�្សទាងំសេនះ
កដូ៏ចជាការរា0ការណ៍អំពីជនរងសេប្រគាះ  ជនសេល្ម1�  និងស្ថាZ បន័រដ្ឋថ្លែដល7កព់ន័្ធក្នុងប្របតិបតTិការទាងំអ�់សេនះ  ។

https://twitter.com/PakinCambodia/status/1481550992491814913
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/53007
https://www.facebook.com/vietnamembassyincambodia/posts/309445057384645
https://www.facebook.com/vietnamembassyincambodia/posts/309445057384645
https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/12668/waspada-terhadap-penipuan-berkedok-lowongan-pekerjaan-di-kamboja


របា0ការណ៍ម0ួចំនួនបានរា0ការណ៍ពីការជាប7់កព់ន័្ធនឹងឧកញា=  ថ្លែ,្មរ  ដ៏  ល្បសីេy្ម ះ  ម0ួ  រូប   និង�មាជិក  ប្រពឹ�្ធ�ភា  
ថ្ងៃនគណបក្ស  កាន់  អំណ្តាច  ម0ួរូប   ថ្លែដលជាប7់កព់ន័្ធនឹងប្របតិបតTិការម0ួចំនួន ។

,ណៈថ្លែដលអាជា្ញ @រកម្ពុជាម0ួចំនួនបានសេ]	10តបនឹង7ក្យបណTឹ ងរប�់បុគ្គលម0ួចំនួនតូច  កK៏បិតTិសេនះ
សេ�ថ្លែតមនិអាចសេFះប្រស្ថា0ម្ដងម0ួករណីថ្លែបបសេនះបានសេ� ។ ការសេ]	10តបរមួគា្ន  និងកំណតស់េគាលសេmច្បា�់`�់ គឺ
ប្រតKូការជាបនា| នពី់អាជា្ញ @រកម្ពុជា អង្គការជាតិ និងអនTរជាតិ ស្ថាZ បន័អង្គការ�ហប្របជាជាតិ និងរF្ឋ ភបិាលសេផ្សងសេ�pត
សេដ1ម្បសីេ]	10តបសេ^នឹង�ំហំដ@ំ៏ថ្ងៃនKបិតTិសេនះ ។ សេ01ង,្ញុ ំ សេ�្ន1�ំុឱ្យអាជា្ញ @រកម្ពុជាបំសេពញការ��ួល,ុ�ប្រតូKរប�់,	ួនសេដ1ម្បី
សេ�ុ1បអសេងbតឱ្យបានសេពញសេលញនូKការរសំេ`ភបំ7នសេ�ក្នុងប្របសេ��រប�់,	ួន  លុបបំបាតរ់ាល់�ីតាងំទាងំអ�់ថ្លែដល
ជាបទ់ាក�់ងនឹងថ្លែល្បង�ីុ�ង,ុ�ច្បាប់  និងប្របតិបតTិការសេបាកបសេhi ត  និងការបង្ខំឱ្យសេ@A1ពលកម្ម  ទា�ភាព  ឬការ
សេ@A1ទារុណកម្ម  និងធានាថា  អ្នកថ្លែដលជាបប់ង្ហា្ខ ងំ,	ួនប្រតូKបានសេFះថ្លែលង  និងប្រតKូបានផTល់�ុKតZិភាព និងកាតស់េទា�
អ្នក��ួល,ុ�ប្រតូKទាងំអ�់តាមច្បាបក់ម្ពុជា ។

ការបនTឱ្យសេក1តមានសេ;1ងថ្ងៃនប្របតិបតTិការទាងំសេនះគឺជាសេស្ថាកនាដកម្មម0ួ  សេហ10សេ01ងពិតសេស្ថាកស្ថាT 0យ៉ា= ង
ខ្លា	 ងំ  ថ្លែដលប្របសេ��កម្ពុជាកំពុងប្រតKូបានសេប្រប1ប្របា�់ជាមូលF្ឋ ន�ប្រមាបភ់ាពអមនុ�្ស@មថ៌្លែបបសេនះ  ។  តួអង្គថ្លែដល
7កព់ន័្ធទាងំអ�់ប្រតKូថ្លែតធានាភា	 មៗថា គា្ម នអ្នកណ្តាមា្ន កប់្រតូKប្របឈមនឹងអំសេព1ទា�ភាព ឬការសេ@A1ទារុណកម្ម  សេ�ក្នុង
ប្របសេ��កម្ពុជាសេ;10 ៕

សេ�ចកTីថ្លែ�	ងការណ៍ចូលរមួគាបំ្រ�សេF0៖ 
1. ប្រកុមការង្ហារសេដ1ម្បសីេFះប្រស្ថា0�ំនា�់ (ACT)
2. �មាគមអ្នកបសេប្រម1ការង្ហារតាមផ|ះ (ADW)
3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
4. Bytes for All, Pakistan
5. មជ្ឈមណ្ឌ ល�ិ�្ធិមនុ�្សកម្ពុជា (CCHR)
6. �មាគមការ7រ�ិ�្ធិមនុ�្ស និងអភKិឌ្ឍនស៍េ�កម្ពុជា (ADHOC)
7. �ម្ពន័្ធថ្លែ,្មរជំសេរ°ន និងការ7រ�ិ�្ធិមនុ�្ស លីកាដូ (LICADHO)
8. មជ្ឈមណ្ឌ ល�ម្ពន័្ធភាពការង្ហារ និង�ិ�្ធិមនុ�្ស (CENTRAL)
9. Centre for Human Rights and Development, Mongolia
10. �ម្ពន័្ធ�ហគមនក៍�ិករកម្ពុជា (CCFC)
11. �ហពន័្ធ�ហជីព កម្មករចំណីអាហារ និងសេ�វាកម្មកម្ពុជា (CFSWF)
12. គណៈកមា្ម @ិការសេដ1ម្បកីារសេបាះសេឆ្នា្ន តសេF0សេ�រ ីនិង0ុតTិ@មស៌េ�កម្ពុជា (COMFREL)
13. មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ពុជា�ប្រមាបប់្របពន័្ធផ្សពAផ្សា0ពត័ម៌ានឯករាជ្យ (CCIM)
14. K�ិ្យាស្ថាZ នប្របជា@ិបសេត0្យកម្ពុជា (CID)
15. បណ្តាT ញ0ុKជនកម្ពុជា (CYN)
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16. Defense of Human Rights & Public Service Trust, Pakistan
17. អង្គការ�ម@មក៌ម្ពុជា (EC)
18. អង្គការសេ0នឌរ័ និងអភKិឌ្ឍនស៍េដ1ម្បកីម្ពុជា (GADC)
19. �មាគមប្របជា@ិបសេត0្យឯករាជ្យថ្ងៃនសេ�ដ្ឋកិច្ចសេប្រnប្របពន័្ធ (IDEA)
20. Initiativ Kambodja (IK)
21. International Justice Mission (IJM)
22. អង្គការ ម	បត់ាបា= ង
23. គណៈកមា្ម @ិការអព្យាប្រកឹត និង0ុតTិ@មស៌េដ1ម្បកីារសេបាះសេឆ្នា្ន តសេF0សេ�រ ីនិងប្រតឹមប្រតូK (និកហAិក)
24. Odhikar, Bangladesh
25. អង្គការស្ថា្ព ន�នTិភាព (PBO)
26. មជ្ឈមណ្ឌ លប្របជាពលរដ្ឋសេដ1ម្បអីភKិឌ្ឍន ៍និង�នTិភាព (PDP-Center)
27. People's Empowerment Foundation, Thailand
28. Society for the Protection of the Rights of the Child (SPARC), Pakistan
29. អង្គការតមា	 ភាពកម្ពុជា (TI)
30. គណៈកមា្ម @ិការថ្ងៃនអង្គការមនិថ្លែមនរF្ឋ ភបិាលកម្ពុជា សេដ1ម្បអីនុ�hÄ  លុបបំបាតរ់ាល់�ប្រមងថ់្ងៃនការសេរ 1�សេអ1ងសេល1
t�Tី (NGO-CEDAW)
31. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
32. Women’s Rehabilitation Centre (WOREC), Nepal
33. Think Centre, Singapore
34. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India     
35. Progressive Voice, Myanmar
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