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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួេតពីី 
ការបញ្ចប់និទណឌ ភាពស ើឧក្ក្ិដ្ឋក្មមក្បឆាំងអ្នក្សារព័ត៌មានសៅក្មពុជា 

 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី២ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

ក្នុងទិវាអនតរជាតិព ីម្បបីញ្ចប់និទណ្ឌ ភាេព ីឧក្កិ្ ឋក្ម្មក្បឆ្ងំអនក្សារេត័ម៌ានព ងីជាសាា បន័សារេត័-៌ 
មាននិងអងគការសងគម្សុីវ ិមានរា ព ម្ ោះពៅខាងពក្កាម្សូម្អំពាវនាវ  ់អាជាា ធរក្ម្ពុជាផ្ដនាា ពោសឧក្កិ្ ឋក្ម្ម
ក្បឆ្ងំនឹងអនក្សារេត័៌មាន និងឈបក់្បក្េឹតតឧក្កិ្ ឋក្ម្មោងំពនោះពទៀត។  

ែណ្ៈក្ម្ពុជាកំ្េុងពរៀបច្ំសាា គម្ន៍ក្បមុ្ែរ ឋបរពទស អនក្ការទូត និងក្បេន័ធផ្សេាផ្ា អនតរជាតិម្ក្ចូ្ 
រមួ្កិ្ច្ចក្បជំុកំ្េូ អាសា៊ា នក្នុងខែពនោះ ព ងីជំរុញឱ្យអាជាា ធរធានាថាអនក្សារេ័តម៌ានមានពសរភីាេក្នុងការរា -
ការណ៍្និងផ្សេាផ្ា េត័៌មានព ីម្បបីពក្មី្ផ្ ក្បពោជន៍សាធារណ្ៈ។ ព ងីក្ជំ៏រុញឱ្យមានវធិានការជាបនាា ន់
ព ីម្បធីានាថាពសុីបអពងេតក្បក្បពោ ក្បសិទធភាេ ឯក្រាជយ និងតមាា ភាេព ីឧក្កិ្ ឋក្ម្មក្បឆ្ងំនឹងអនក្សារ
េត័ម៌ានក្តូវបានពធាីព ងីព ីម្បរីក្ ុតតិធម្ជូ៌នជនរងពក្រោះ។ 

ចាបត់ងំេីឆ្ន ១ំ៩៩៤ ោ៉ា ងពោច្ណាសអ់នក្សារេត័៌មានច្ំនួន១៥នាក្ក់្តូវបានសមាា ប់ពៅក្នុង
ក្បពទសក្ម្ពុជា។ អនក្សារេ័តម៌ានច្ំនួន១២នាក្ប់ានរា ការណ៍្អំេីបញ្ហា រពសីបពៅពេ េួក្ពគក្តូវបានសមាា ប់ 
ព  ីរម នជនព មីសណាមាន ក្ក់្តូវបាននាមំ្ក្ផ្តនាា ពោសព  ីក្នុងក្រណី្ោងំ១២ពនោះ។ 

ការោ និីងឧក្កិ្ ឋក្ម្មក្បឆ្ងំអនក្សារេ័តម៌ានពៅខតជាក្តីបារម្ភែពស់ពៅឆ្ន ពំនោះ។ ពោងតម្សមាគម្- 
សម្ពន័ធអនក្សារេត័ម៌ានក្ម្ពុជា(CamboJA)អនក្សារេត័ម៌ានច្ំនួន៥៧នាក្ក់្តូវបានោ កី្នុងរ ៈពេ ១០ខែចុ្ង
ពក្កា ពនោះ(េីខែម្ក្រា  ់ខែតុលាឆ្ន ២ំ០២២)។ ក្នុងចំ្ពណាម្អនក្សារេ័ត៌មានោងំ៥៧នាក្់ពនោះ ២៣នាក្់
ទទួ រងអំពេី ងិានិងការគំរាម្ក្ំខ ង ១២នាក្់ក្តូវបានចាប់ែាួន ១២នាក្់ក្បឈម្នឹងការោ តីម្ផ្ាូវ
តុលាការ ៦នាក្់ក្តូវបានឃុែំាួនព ីម្បសីាក្សួរ និងអាជាា បណ្ណសារេ័ត៌មានចំ្នួន៤ក្តូវបាន ក្ ូត។ 

ការ ំពណី្រការក្តីព ីអតីតអនក្សារេត័៌មានវទិយុអាសុីពសរ២ីរូបបានអូសបនាា  រ ៈពេ ៥ឆ្ន ពំោ 
រពំលាភ្សិទធិរបស់េួក្ពគក្នុងការជំនំុជក្ម្ោះក្តីឱ្យបានព ឿននិងការរតឹតបតិព ីពសរភីាេក្នុងការពធាី ំពណី្រ។ 

អនក្សារេ័ត៌មានក្ម្ពុជានិងបរពទសពៅឆ្ន ពំនោះបានជួបក្បទោះនូវអំពេី ងិា ការោ  ី និងការបំភិ្ត
បំភ្័ ម្តងព  ីម្តងពទៀតេីអាជាា ធរនិងតួអងគ ថ្ទពទៀតែណ្ៈកំ្េុងរា ការណ៍្អំេីកូ្ ក្ម្មការងារខ  ក្ំេុង
បនតរបស់បុគគ ិក្ក្កុ្ម្ ៊ាុនណាោគ ពវ ី ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ អនក្សារេត័ម៌ានរបស់វអូីឌី (VOD) ច្ំនួន៥នាក្់
ក្តូវបានឃុែំាួនពោ អ ុតតិធម្និ៌ងសាក្សួរអស់រ ៈពេ ក្បមាណ្៧ពមា៉ា ងែណ្ៈចុ្ោះ ក្េត័ម៌ានអំេីការកាប់
ឆ្េ រនិងការោកូំ្នពឈពី ងីវញិពៅភ្នំតព ៉ា ។ 
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ការោ និីងការពធាីទុក្ខបុក្ពម្នញព ីអនក្សារេត័ម៌ានខ  ក្ំេុងរា ការណ៍្ព ីម្បជីាក្បពោជនស៍ាធារ-
ណ្ៈពធាីឱ្យប៉ាោះពា ់  ់ពសរភីាេថ្នការបពញ្ចញម្តិនិងសារេត័៌មាន គំរាម្ក្ំខ ង  ់ការទទួ បានេ័ត៌មាន
របស់សាធារណ្ជន និងមានការេិបាក្សក្មាបឱ់្យបុគគ មានអំណាច្ទទួ ែុសក្តូវនូវអាីខ  ែាួនបានក្បក្េឹតត។  
ព ីសេីពនោះពេ ខ  អាជាា ធរមិ្នបានពធាីការពសុីបអពងេតក្តឹម្ក្តូវនិងផ្តនាា ពោសឧក្កិ្ ឋក្ម្មព ីអនក្សារេត័៌មាន 
វាជាសារម្ួ បងាា ញថាឧក្កិ្ ឋក្ម្មខបបពនោះក្តូវបានអនុញ្ហា ត។ 

ព ងីពថាេ  ពោសចំ្ពពាោះនិទណ្ឌ ភាេថ្នឧក្កិ្ ឋក្ម្មក្បឆ្ងំអនក្សារេត័៌មានខ  បានក្បក្េឹតតពៅក្ម្ពុជា។        
ព ងីអំពាវនាវឱ្យអាជាា ធរចាតវ់ធិានការជាក្ខ់សតងព ីម្បធីានាថាការពសុីបអពងេតក្បក្បពោ ក្បសិទធភាេ ឯក្រាជយ
និងតមាា ភាេព ីឧក្កិ្ ឋក្ម្មក្បឆ្ងំអនក្សារេត័ម៌ាន ក្តូវបានពធាីព ងីខ  ជនព មីសក្តូវបានផ្តនាា ពោសព  ីថា
អនក្សារេ័តម៌ានខ  បានជួបក្បទោះឧក្កិ្ ឋក្ម្មោងំពនោះទទួ បាន ុតតិធម្។៌  

ព ងីក្សូ៏ម្អំពាវនាវ  ់រោឋ ភិ្បា ក្ម្ពុជាចាត់វធិានការជាបនាា ន់ព ីម្បធីានាសុវតាិភាេអនក្សារ
េត័ម៌ានោងំអស់ខ  កំ្េុងពធាីការក្នុងក្បពទសក្ម្ពុជាព ីម្បឱី្យេួក្ពគអាច្ពក្បីក្បាសព់សរភីាេបពញ្ចញម្តិនិងសារ
េត័ម៌ានព ីម្បបីពក្មី្សាធារណ្ជនពោ រម នការភ្ ័ខាា ច្។ 

ជា ូរម្ក្ព  ីរោឋ ភិ្បា បានែក្ខានក្នុងការនា ំក្ជនព មីសខ  ក្បក្េឹតតឧក្កិ្ ឋក្ម្មក្បឆ្ងំអនក្
សារេត័៌មានម្ក្ផ្តនាា ពោស។ ក្តូវខតបញ្ឈប់និទណ្ឌ ភាេខបបពនោះ។ 
 
សក្មាបេ់ត័ម៌ានបខនាម្សូម្ោក្ទ់ង៖ 

អនក្ក្សី ឆន សុគនាធ  នា កិានា ក្ោឋ នអភិ្វឌឍក្បេន័ធផ្សេាផ្ា ថ្នម្ជឈម្ណ្ឌ  ក្ម្ពុជាព ីម្បកី្បេ័នធផ្សេាផ្ា 
ឯក្រាជយ (CCIM) តម្រ ៈទូរសេាឬបណាត ញ Signal ព ែ (+៨៥៥) ៧៨២២៤៦៦ ឬតម្រ ៈអីុខម្  
csokunthea@ccimcambodia.org (ភាសាអងព់គាសនិងភាសារខែមរ) 

ពលាក្ ណុ្ប វ ីនា ក្ក្បតិបតតិសមាគម្សម្ពន័ធអនក្សារេ័តម៌ានក្ម្ពុជា (CamboJA) តម្ រ ៈទូរសេាឬ        
បណាត ញ Signal ព ែ (+៨៥៥) ១២៥១៩២៦១ ឬតម្រ ៈអីុខម្  ed@camboja.net (ភាសាអងព់គាស
និងភាសាខែមរ) 

ពសច្ក្ដខីងាងការណ៍្ពនោះចូ្ រមួ្រកំ្ទពោ ៖ 
១. វទិាសាា នតស៊ាូម្តិ និងពរ នពោបា  (API) 
២. អងគការអភិ្វឌឈនស៏ំព ងស គម្ន ៏(BCV) 
៣. សមាគម្ក្ម្មក្រក្ម្ពុជាពស ឋកិ្ច្ចពក្ៅក្បេន័ធ (CIWA) 
៤. សមាគម្ក្ម្ពុជាការពារអនក្កាខសត (CAPJ) 
៥. សម្ពន័ធស ជីេក្ម្ពុជា (CATU) 
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៦. ម្ជឈម្ណ្ឌ  សិទធិម្នុសសក្ម្ពុជា (CCHR) 
៧. ម្ជឈម្ណ្ឌ  ក្ម្ពុជាព ីម្បកី្បេ័នធផ្សេាផ្ា ឯក្រាជយ(CCIM) 
៨. អងគការសម្ពន័ធភាេការពារសិទធិម្នុសសក្ម្ពុជា (CHRAC) 
៩. សមាគម្ការពារសិទធិម្នុសសនិងអភិ្វឌឈន៏ពៅក្ម្ពុជា (ADHOC) 
១០. វទិាសាា នក្បជាធិបពត យក្ម្ពុជា (CID) 
១១. សមាគម្សម្ព័នធអនក្សារេត័៌មានក្ម្ពុជា (CamboJA) 
១២. គណ្:ក្មាម ធិការថ្នអងគការមិ្នខម្នរោឋ ភិ្បា ក្ម្ពុជាព ីម្បអីនុសញ្ហា  ុប 

បំបាត់រា ់ទក្ម្ងថ់្នការពរសីពអីងព ីស្រសតីពភ្ទ( NGO-CEDAW) 
១៣. ស េន័ធស ជីេក្ម្មក្រនិពោជិតវសិ័ ពទសច្រណ៍្ក្ម្ពុជា (CTWUF) 
១៤. បណាដ ញ ុវជនក្ម្ពុជា (CYN) 
១៥. សមាគម្ម្ស្រនតីរាជការសុីវ ិឯក្រាជយ (CICA) 
១៦. ម្ជឈម្ណ្ឌ  សម្ពន័ធភាេការងារនិងសិទធិម្នុសស (CENTRAL) 
១៧. សម្ពន័ធភាេថ្ គូព ីម្បកីារអភិ្វឌឈតម្ខបបក្បជាធិបពត យ (CPDD) 
១៨. សមាគម្សម្ព័នធស គម្នក៍្សិក្រក្ម្ពុជា (CCFC) 
១៩. គណ្ោះក្មាម ធិការព ីម្បកីារពបាោះពឆ្ន តពសរនិីង ុតតិធម្ព៏ៅក្ម្ពុជា (COMFREL) 
២០. អងគការម្ជឈម្ណ្ឌ  អបរ់ចំ្ាបស់ក្មាបស់ គម្ន៏ (CLEC) 
២១. គណ្ោះក្មាម ធិការស ក្បតិបតតិការព ីម្បកី្ម្ពុជា (CCC) 
២២. ស េន័ធស ជីេពសរឯីក្រាជយ (FUFI) 
២៣. អងគការព នឌ័រនិងអភិ្វឌឍន៍ព ីម្បកី្ម្ពុជា (GADC) 
២៤. សមាគម្ក្បជាធិបពត យឯក្រាជយថ្នពស ឋកិ្ច្ចពក្ៅក្បេន័ធ (IDEA) 
២៥. ស េន័ធអនក្សារេត័៌មានអនតរជាតិ (IFJ) 
២៦. ស ជីេក្ទក្ទងស់ិទធិការងារបុគគ ិក្ក្ម្មក្រខែមរថ្នក្កុ្ម្ ៊ាុនកាសុីណូ្ ណាោគ ពវ ី  ៍(LRSU) 
២៧. ក្ាឹបអនក្សារេ័តម៌ានបរពទសថ្នក្ម្ពុជា (OPCC) 
២៨. ម្ជឈម្ណ្ឌ  ក្បជាេ រ ឋព ីម្បអីភិ្វឌឍននិ៍ងសនតិភាេ (PDP-Center) 
២៩. ស ភាេផ្ាោះសាម្គេី (SH) 
៣០. តមាា ភាេក្ម្ពុជា (TIC) 
៣១. ម្ណ្ឌ  េត័៌មានស្រសដីក្ម្ពុជា (WMC) 
៣២. ក្ម្មវធីិអភិ្វឌឈនធ៏នធាន ុវជន (YRDP) 


