កមពជាុ ៖ អនករបកបមុខរបររកសុផី វលូ េភទ របឈមនឹង ការចាប់ខនលួ និងឃុខំ នលួ ខុសចបាប់
មរនតមាី នសមតថកចិ រច តូវែតេសុបើ អេងកត និងបិទមជឈមណឌ លរដាឋភិបាលែដលមានការរំេលាភ
(រាជធានីភនំេពញ ៃថងទី២០ ែខកកកដា ឆានំ២០១០) – អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបាននិយាយេនៅកនុងរបាយការណ៍ែដលេចញផសាយៃថងេនះថា រដាឋភិបាលកមពុជាគួរែតេធវើសកមមភាព
បញឈប់ជាបនាទន់នូវរាល់អេំ ពើហិងសារបឆាំងនឹងអនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ និងគួរបិទជាសាថ ពរ នូវមជឈមណឌ ល ែដលរសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទទាំងឡាយរតូវបានេគឃុំឃាំងខលួនេដាយខុសចបាប់
និងេដាយរំេលាភេនៅទីេនាះ។ អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានជំរុញផងែដរឲយរដាឋភិបាល កមពុជា ពយួរបទបញញតតិមួយចំននួ េនៅកនុងចបាប់ឆានំ២០០៨សតីពីការបរងាកបអំេពើជួញដូរមនុសស
និងអំេពើេធវើអាជីវកមមផលូវេភទ ែដលបញញតតិទាំងេនាះសរមបសរមួលឲយប៉ូលីសរបរពឹតត អំេពើ យារយី និងអំេពើរំេលាភបំពាន។
របាយការណ៍ចំនួន៧៦ទំព័រ របស់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស ែដលមានចំណងេជើងថា “បរងាកបអនករបកបមុខរបររកសុផី លូវេភទ៖ ការឃុំខលួនតាមអំេពើចិតតនិងអំេពើរំេលាភេផសងេទៀត
របឆាំងនឹងអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទេនៅកនុងរបេទសកមពុជា” រតូវបានេធវើេឡើងេដាយែផអកេលើ ការសមាភសន៍ និងការពិភាកសាជារកុមជាមួយអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទជារសតី និង រសីរសស់
(Transgender) េរចើនជាង៩០នាក់ កនុងរាជធានីភនំេពញ ែខរតបាត់ដំបង បនាទយមានជ័យ និងែខរតេសៀមរាប។ របាយការណ៍េនះបានពិពណ៌នានូវរេបៀបែដលអនករបកបរបររកសុី
ផលូវេភទ របឈមនឹងការរំេលាភដ៏រីករាលដាល មានជាអាទិ៍ ការវាយដំ អំេពើជំរិតយកលុយ និងអំេពើរំេលាភេសពសនថវៈេនៅកនុងៃដអាជាញធរ ជាពិេសសេនៅកនុងរាជធានីភនំេពញ។
េអេឡន ភាសុន នាយកសតីទីរបចាំអាសុីៃនអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានមានរបសាសន៍ ថា “អស់េពលជាយូរមកេហើយ ប៉ូលីសនិងអាជាញធរដៃទេទៀត បានចាក់េសារបងាខងំ
អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទេដាយខុសចបាប់ វាយដំ និងរំេលាភេលើផលូវេភទរបស់ពួកេគ េហើយលួចលុយនិងរទពយសមបតតិែដលមានជាប់ខលួនរបស់ពួកេគ។ រដាឋភិបាលកមពុជា រតូវែត
បញាជ រឲយមានការេសុើបអេងកតជាបនាទន់ េដាយហមត់ចត់និងឯករាជយ ចំេពាះអំេពើរំេលាភ ជារបព័នធេទៅេលើសិទិធមនុសសរបស់អនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ និងរតូវបិទមជឈមណឌ ល
ែដលជាកែនលងែដលអនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ ទទួលរងនូវអំេពើរំេលាភ។”
ប៉ូលីសចាប់ខលួនអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ កនុងវិធានការេបាសសមាអតជាេទៀងទាត់តាម ដងផលូវនិងតាមសួនចបារៃនរាជធានីភនំេពញ។ អំេពើហិងសាខលះជា អំេពើេឆលៀតឱកាស ចំែណកឯ
អំេពើរំេលាភដៃទេទៀតេកើតេឡើងជាទូេទៅ េនៅកនុងវិធានការបរងាកបនិង ចុះចាប់របមូលតាម េពលកំណត់របស់ប៉ូលីសនិងអាជាញធរខ័ណឌ ជាពិេសស េនៅេពលសំេដៅចាប់ែតអនករបកប
របររកសុីផលូវេភទ និងេនៅេពលេផសងេទៀតសំេដៅចាប់អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ កនុង ចំេណាមរកុមដៃទេទៀតៃនរបជាពលរដឋែដលេគចាត់ទុកជាកាកសំណល់សងគម ែដលេគ េឃើញេនៅតាមដងផលូវ។
ប៉ូលីសរំេលាភរសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ េដាយគាមនទទួលការផតនាទេទាសេឡើយ។ រសតី របកបរបររកសុីផលូវេភទ បានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា មរនតីប៉ូលីសបានវាយ
ពួកេគេដាយេរបើកណាតប់ៃដ រំពាត់ ដំបងេឈើ និងដំបងឆក់អគគីសនី។ កនុងកាលៈេទសៈខលះ មរនតីប៉ូលីសបានរំេលាភេសពសនថវៈេលើរសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ េនៅអំឡុងេពលែដល
ពួកេគសថិតកនុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស។ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទរាល់រូប ែដលអងគការ ឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានសមាភសន៍ បានបង់របាក់សំណូក ឬរតូវមរនតីប៉ូលីសលួចលុយ របស់ពួកេគ។
ចបាប់កមពុជាឆានំ២០០៨សតពី ីការបរងាកបអំេពើជួញដូរមនុសស និងអំេពើេធវើអាជីវកមមផលូវេភទ បានដាក់ជាបទរពហមទណឌ នូវរាល់ទរមង់ទាំងអស់ៃនអំេពើជួញដូរ រួមទាំងការងារេដាយបងខ។ំ
អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានរកេឃើញថា មរនតបី ៉ូលីសេពលខលះអាចេរបើែផនកទាំងឡាយ ៃនចបាប់ែដលដាក់ជាបទរពហមទណឌ េលើ “អំេពើអូសទាញ” និង “អំេពើសញាច រកមម” ៃនការជួញដូរេភទ
េដើមបី បងាហញពីភាពរតឹមរតូវចំេពាះអំេពើយារយីរបស់ខលួនេលើរសតី របកប របររកសុីផលូវេភទ ។ បទបញញតតិចបាប់ទាំងឡាយ មានលកខណៈទូលំទូលាយរគប់រគាន់ សរមាប់េរបើរបាស់ដាក់ជាបទ
រពហមទណឌ េលើសកមមភាពែសវងរកការគាំរទ និងសកមមភាព អប់រំេដាយផាទល់ េដាយរកុមអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងអនកទាំងឡាយែដលគាំរទ ពួកេគ។
អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានជំរុញឲយរដាឋភិបាលកមពុជា ពិភាកសាជាមួយរកុមអនករបកប របររកសុីផលូវេភទ ទីភានក់ងារសហរបជាជាតិ និងអងគការែដលេធវើការេលើ បញាហ សិទមិធ នុសស
បញាហ ជួញដូរមនុសស និងសុខភាព េដើមបីពិនិតយេមើលេឡើងវិញ បទបញញតតិចបាប់ឆាន២ំ ០០៨ សតីពីអំេពើជួញដូរមនុសសនិងអំេពើេធវអាើ ជីវកមមផលូវេភទ និងេដាះរសាយផលប៉ះពាល់សទិ ិធ
មនុសសរបស់អនកទាំងឡាយែដលជាប់ពាក់ព័នធកនុងការងាររបកបរបររកសុីផលូវេភទ មុនេពល អនុវតតបទបញញតតិទាំងេនាះ។
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ភាសុន បានមានរបសាសន៍ថា “កនុងបរិយាកាសមួយ ែដលប៉ូលីសរបរពឹតតអំេពើរំេលាភចបាប់ េដាយឥតេទាសៃពរ៍ េនាះរដាឋភិបាលកមពុជាចាំបាច់រតូវែតទទួលសាគ ល់ថា ការដាក់ជាបទ
រពហមទណឌ េលើ អំេពើអូសទាញ គឺជារូបមនតមួយសរមាប់បនតរំេលាភសិទិធមនុសស។ រដាឋភិបាល គួរែតរតឡប់េទៅរកដំណាក់កាលមួយ ‐ េដាយចាប់េផតើមដំបូងពីការពិភាកសាយា៉ ងទូលំ
ទូលាយជាមួយរកុមអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងរកុមដៃទេទៀត ‐ មុនបនតអនុវតតបទបញញតតិ ទាំងឡាយែដល រំេលាភេដាយប៉ូលីស។”
េនៅកនុងរាជធានីភនំេពញ ប៉ូលីសបញជូនអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ េទៅមនទីរសងគមកិចចរាជធានី និងបញជូន បនតពីទីេនាះេទៅអងគការមិនែមនរដាឋភិបាល ឬមជឈមណឌ លសងគមកិចចរបស់ រដាឋភិបាល
ៃរពសពឺ។ សាថ នភាពេនៅ ៃរពសពឺ គឺដូចជានរក។ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ អនកសុំទាន អនកេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន កុមាររស់តាមចិេញចើមថនល់ និងអនកគាមនផទះសំែបង ែដលេគរកសាទុកេនៅៃរពសពឺ
បានរាយការណ៍ពីរេបៀបែដលសមាជិកបុគគលិកមណឌ លបាន វាយដំ រំេលាភេសពសនថវៈ និងេធវើបាបអនកជាប់ឃុំ រួមទាំងកុមារ។ បុគគលិកសិទិធមនុសស កនុងរសុក ែដលដករសង់សំដីសាកសីផាទល់ែភនក
េចាទរបកាន់ថា យា៉ ងេហាចណាស់ មនុសស បីនាក់ និងអាចេរចើនជាងេនះ រតូវបានឆាមំមណឌ លវាយ រហូតដល់សាលប់ េនៅឯៃរពសពឺ ចេនាលះ ឆាន២ំ ០០៦ និង២០០៨។
បនាទប់ពីមានសកមមភាពែសវងរកការគាំរទពីអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ េនៅកនុងឆានំ២០០៩ និង២០១០ មនទីរសងគមកិចចរាជធានីបានចាប់េផតើមបញជូនរសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ភាគេរចើន
ែដលេគចុះចាប់របមូលបានកនុងរបតិបតតិការេបាសសមាអត េទៅកាន់មណឌ លែដលរគប់រគង េដាយអងគការ មិនែមនរដាឋភិបាល ជាជាងបញជូនេទៅកាន់ៃរពសពឺ។ ក៏ប៉ុែនត ចាប់តាពំ ីែខឧសភា
ឆានំ២០១០មកយា៉ ងេហាចណាស់រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ចំននួ របាំបីនាក់ រតូវបានេគ ឃុំឃាំងេនៅៃរពសពឺ ។ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលេគឃុំឃាំងខលួនេនៅៃរពសពឺ កនុងែខមិថុនា ឆានំ២០១០
រតូវបានេគដាក់ឲយេនៅកនុងបនទប់របស់ពួកេគ េដាយអនុញាញតឲយពួកនាងចាកេចញ ពីបនទប់េទៅងូតទឹកកនងុ ទឹករសះដ៏កខវក់បានែតពីរដងប៉ុេណាណះកនុងមួយៃថង ឬក៏រតូវេគយាមអម
ដំេណើរតាមជាមួយេដាយឆាមំមួយនាក់ េទៅកាន់បងគន់អនាម័យ។
អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានអំពាវនាវដល់រដាឋភិបាលកមពុជា ឲយបិទជាសាថ ពរនូវមជឈមណឌ លសងគមកិចច ដូចជា ៃរពសពឺ ែដលជាកែនលងឃុំឃាំងរបជាពលរដឋេដាយខុសចបាប់។
កនុងរបាយការណ៍ែខមករាឆានំ២០១០ ែដលមានចំណងេជើងថា “ែសបកដាច់ជាប់ែខសេភលើង” អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានចងរកងជាឯកសារផងែដរនូវការរំេលាភដ៏ែសនរនធត់
េនៅឯកែនលងឃុំឃាំងេរគឿងេញៀនកនុងរបេទសកមពជាុ របឆាំងនឹងអនកេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន។ រដាឋភិបាលកមពុជាគួរែតបេងកើតគណៈកមាមការពិេសសមួយ េដើមបីេសុើបអេងកតយា៉ ងហមត់ចត់និងឯករាជយ
នូវអំេពើរំេលាភទាំងឡាយ និងចាប់ជនរបរពឹតតេលមសើ ឲយមកទទួលខុសរតូវ។ តាំងពីេដើមមក ប៉ូលីសនិងអាជាញធរដៃទេទៀត បានរួចខលួនពីការទទួលខុសរតូវចំេពាះអំេពើរំេលាភទាំងេនះ។
ភាសុន បានមានរបសាសន៍ថា “រដាឋភិបាលកមពុជា រតូវែតបិទមជឈមណឌ លឃុំឃាំងទាំងេនះ ជាបនាទន់និងជាសាថ ពរ ដូចជាមជឈមណឌ លៃរពសពឺ ែដលជាកែនលងឃុំឃាំងរបជាពលរដឋេដាយខុសចបាប់
វាយដំ និងរំេលាភ។ ការនាំខលួនជនទាំងឡាយ ែដលរបរពឹតតបទឧរកិដឋទាំងេនះ េទៅវិនិចឆ័យេទាស គឺជាការបញជូនសាររបាប់យា៉ងខាលំងថា ការរំេលាភរបឆាំងនឹង អនករបកបរបរ រកសុីផលូវេភទ
មិនអាចអត់ឱនឲយបានេឡើយ។”
មាចស់ជំនួយែដលគាំរទដល់កិចចរបឹងែរបងរបឆាំងនឹងការជួញដូរមនុសស និងការហវឹកហវឺន ប៉ូលីស ជាពិេសសសហរដឋអាេមរិក អូរសាត លី ជប៉ុន សហគមន៍អឺរ៉ុប និងអងគការសហរបជាជាតិ
គួរែតពិនិតយេមើលេឡើងវិញនូវមូលនិធិរបស់ខលួន ែដលផតល់ដល់ប៉ូលីស និងរកសួងសងគមកិចច រហូតទាល់ែតមាន ការេសុើបអេងកតមួយែដលឯករាជយេលើការេចាទរបកាន់សតីពី អំេពើរំេលាភ
និងរហូតទាល់ែតមានការនាំខលួនជនែដលទទួលខុសរតូវេទៅផតនាទេទាស និង រហូតទាល់ែតមជឈមណឌ លសងគមកិចច ដូចជាៃរពសពឺ រតូវបានបិទជាសាថ ពរ។ េទាះជាេរបើេពល
េរចើនឆានំសរមាប់ហវឹកហវឺនប៉ូលីសក៏េដាយ ក៏ការរំេលាភរបស់ប៉ូលីសេនៅែតបនតមាន េទាះជា កងឯកភាពែដលបានហវឹកហវឺនេដាយមានការគាំរទពីមាចស់ជំនួយអនតរជាតិក៏េដាយ ដូចជា
កងនគរបាលឯកេទសរបឆាំងការជួញដូរមនុសសជាេដើម។
ភាសុន បានមានរបសាសន៍ថា “មាចស់ជំនួយគួរែតកុំចំណាយលុយរបស់ពួកេគ េទៅហវឹកហវឺន មរនតីរំេលាភចបាប់ទាំងអស់េនះ ផទុយេទៅវិញគួរែតចាប់េបាះជំហានជួយេលើកសទួយដល់
ការទទួលខុសរតូវពីរដាឋភិបាលកមពុជា។”

សកខកី មមពអី នករបកបមុខរបររកសុីផវលូ េភទ កនុង “បរងាកបអនករបកបមុខរបររកសុីផវលូ េភទ”
នារី រសីរសស់របកបរបររកសុីផលូវេភទ បានពិពណ៌នាអំពីការទទួលរងទារុណកមមពីប៉ូលីស ៖
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“មរនតីប៉ូលីសបីនាក់បានវាយដំរចំធាក់ខញុំយា៉ងខាលំង េនៅឯប៉ុសតិប៉ូលីសសងាកត់វតតភនំ បនាទប់ពីខញុំរតូវបានេគនាំខលួនពីសួនចបារ។ ប៉ូលីសមានក់កនុងចំេណាមពួកេគ បានយកកាំេភលើងមកភជង់កបាលខញុំ
រួចេកះៃក ក៏ប៉ុែនតអត់ផទុះរគាប់េទ។ ពួកេគទាត់កញជងឹ ករបស់ខញុំ ចេងកះរបស់ខនញុំ ិងវាយកបាលរបស់ខញុំ និងខលួនខញុំជាមួយដងអំេបាស។ វាយរបែហលកនលះេមា៉ង។ ខញុំបានសំពះអងវរពួកេគកុំឲយវាយខញុំ។
មរនតីប៉ូលីសេឃារេឃៅណាស់ េហើយពួកេគមិនរបាប់ខញុំពីេហតុផលែដលេធវើែបបេនាះចំេពាះខញុំេទ។”
តុលា ែដលមានអាយុ២០ឆានំ បានពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល ប៉ូលីស ជំរិតយកលុយពី រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ៖
“េនៅឯសាថ នីយ៍ប៉ូលីសមួយ [កនុងខ័ណឌដូនេពញ] ប៉ូលីសបានសួរេយើងថាេតើ ខញុំមានេមការ [អនករគប់រគង] េទ។ ប៉ូលីសអនុញាញតឲយខញុំ និងរសតីរបកបរបររកសុីផូវល េភទដែទេទៀត ទូរស័ពទ
េហៅេមការមកេអាយបង់របាក់េលាះ [សំណូក] ជាថនូរនឹងការេដាះែលង។ រសតីដប់របាំនាក់កនុង ចំេណាមៃមភនាក់ រតូវបានេគេដាះែលង បនាទប់ពីេមការរបស់ពួកេគ យកលុយមកបង់ឲយ ប៉ូលីស។
អនកេនៅសល់ពីហនឹង រតូវេគទុកេនៅឯប៉ុសតិប៉ូលីសអស់េពលបីៃថង មុនេពលបញជូនេទៅ មនទីរសងគមកិចច និងបនាទប់មកបញជូនេទៅមណឌ លអងគការេរកៅរដាឋភិបាល។”
រសី ផា អាយុ២៧ឆានំ បានពិពណ៌នាអំពីបទពិេសាធន៍របស់នាងេនៅឯៃរពសពឺ ៖
“[ៃរពសពឺ ] គឺដូចជាឋាននរកអញចឹង។ ខញុំសថិតកនុងចំេណាមមនុសស៣០នាក់ ែដលេគចាក់េសារទុកកនងុ បនទប់ ែដលមានបុរស រសតី និងកុមារ។ អត់មានបងគន់េនៅកនុងបនទប់េទ ប៉ុែនតមានធុងពីរ
ែដលេគេរបើវាជាបងគន់សរមាប់េរបើទាំងអស់គាន។ មានឈាមរបឡាក់េពញេលើជញាជ ំង។ ខញុំេដក មិនលក់េទេនៅេពលយប់ េរពាះខញុំខាលចនិងរពួយ។ ខញុំទទួលបានអាហារបនតិចបនទួច ហូបពីរ
េពលកនុងមួយៃថង ‐ បាយជាមួយរបហុក (រតីែដលេគផាអប់ទុក) និងែផលអមពិល។ មិនមានចាន បាយ ឬសាល បរពាេទ ខញុំរតូវហូបពីថង់ផាលស់សទិក។ េនៅេពលយប់ ឆាមំបានវាយយា៉ ងធងន់ធងរ
េទៅេលើបុរសមានក់ ែដលបានពយាយាមរត់េគចខលួន។”
នីកា អាយុ២៨ឆានំ ពិពណ៌នាអំពីការវាយដំេដាយឆាមំសនតិសុខសួនចបាររាជធានី ៖
“សនតិសុខមានក់ដំបូងបានមក និងទាត់ខញុំ េហើយនិយាយថា “េហតុអី?” បនាទប់មកឆាមំបីនាក់េទៀតបានមកដល់។ អនកយាមពីរនាក់ចាប់ៃដទាំងពីររបស់ខញុំ េដាយទុកឲយពីរនាក់េទៀតវាយខញុំ។
ពួកេគទះមុខខញុំ។ ពួកេគដូចជារសវឹងរសាបនតិច។ ពួកេគៃវកបាលខញុំនឹងដំបងឫសសី និងវិទយុរបស់ពួកេគ និងវាយសពវកែនលងទាំងអស់។ ពួកេគចាប់ែហកអាវខញុំ។ ប៉ូលីសបានមក កាត់តាមេនាះ
ែតេគអត់រវល់នឹងខញុំេទ។ សនតិសុខបនតវាយខញុំជិតកនលះេមា៉ង។ មនុសសជាេរចើននាក់េឃើញខញុំ ែតេគរាល់គានខាលច មិនហា៊ នជួយខញុំេទ។ របធានសនតិសុខ
របាប់កូនេចៅេផសងេទៀតថាេបើេឃើញខញុំេនៅទីេនាះមតងេទៀត រតូវវាយខញុំឲយងាប់។
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