សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រ ួម
អងគការេងគមេវ
ី ិលេូមអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរបសងកើនការប្បយទ្ធប្បឆ ំងសៅនឹង
និទ្ណឌភាពសៅក្មពជ្ញ
ភ្នពំ េញ ថ្ងៃទ០
ី ១ ខែវិច្កា
ឆិ ឆ្២
នំ ០១៨
ពៅក្នុង ទិវាអន្តរជាតិបញ្ចប់ន្ទ
ិ ណ្ឌភាេព ឧ
ើ ក្ក្ិដ្ឋក្ម្មក្បឆំងអនក្សារេ័ត៌មាន្ ព
សីវិ

ន្ិងសហគម្ន្៍ ខដ្ មាន្រា នាម្ខាងពក្កាម្ សូម្សខម្ែងន្ូវការក្េួ

ើងែ្ជា
ុំ អងគការសងគម្

បារម្ភយនងខា្នំងច្ំព ោះន្ិទណ្ឌភាេ

ខដ្ បន្តរក្
ី រា ដា ខដ្ ព្វឱ
ើ នយអនក្ក្បក្េឹតតបទព មើសពៅព ើអនក្សារេ័ត៌មាន្ ន្ិងអនក្ការ

រសិទធិម្ន្សនសពៅក្នង
ុ

ក្បពទសក្ម្ពុជា េស
ំ ូវក្តូវបាន្ ក្ម្ក្ផ្តនាពទន ោស ន្ិងសូម្ទទូច្ឱនយអាជាញន្រចាត់វិធាន្ការជាបនាទនន្់ពដ្ើម្នបីធានាឲនយ
មាន្ការពសើបអពងេតក្បក្បពដា ក្បសិទភា
ធ េ ឯក្រាជនយភាេ ន្ិងតមា្នភាេពៅព ក្ើ គប់ក្រណ្ីបទព មើសោំងអស់។
ចាប់តំងេីឆ្នំ១៩៩៤ ម្ក្ យនងតិច្ណាស់មាន្អនក្សារេ័ត៌មាន្ច្ំន្ួន្ ១៣នាក្់ ក្តូវបាន្សមា្ប
ន ់ពៅ
ក្ម្ពុជាខដ្ មាន្ដ្ូច្ជា ្ូ ចា ម្ងគ , ន្ួន្ ច្័ន្,ទ ច្័ន្ទ ដារា, ្ន្់ បន្ ,ី ច្ិក្ត ដ្ួង ដារានវទធ, ពេក្ជ ឯម្, ដ្ក្ ស
ខាន្់, អូ សាពរឿន្ ជួ ពជដាឋនរិទ,ធ ឃឹម្ សំបូរ, ហងនស ពសរីឧតតម្, សួន្ ចាន្់ ន្ិង តំង ក្ទី។ ក្រណ្ីោំងអស់ពន្ោះ ជន្
រងពក្រោះក្តូវបាន្សមា្ប
ន ់ពដា សារខតការងាររបស់េួក្ពគ។
ច្ំន្ន្
ួ

១២នាក្់គឺពក្ើតព

ព ើសេីពន្ោះពៅពទៀត

ើងក្នុងែណ្ៈេួក្ពគព្វស
ើ ក្ម្មភាេរា ការណ្៍េ័ត៌មាន្

ការសា្នប់របស់ជន្រងពក្រោះ
ខដ្ បងេជាហាន្ិភ្័

ពដា

ផ្ទន ់ដ្ ់បគគ មាន្អំណាច្ពៅក្ម្ពុជា។ ក្នុងច្ំពណាម្ពនាោះ មាន្អនក្សារេ័ត៌មាន្ ៥នាក្់ខដ្ ព្វកា
ើ រឱនយកាខសត
ខដ្ រិោះគន្់បក្នសកាន្់អណា
ំ
ច្ ច្ំខណ្ក្ឯ ៧នាក្់ ពផ្នសងពទៀតព្វើការពសើបអពងេត ន្ិងរា ការណ្៍អំពេើេក្រ ួ
ក្់េ័ន្ន្
ធ ឹងបគគ ជាន្់ែពសក្
់ ង
នុ ជួររដាឋនភ្ិបា ន្ិងសាថនប័ន្ពយធា។
ក្នុងច្ំពណាម្ក្រណ្ីោង
ំ ១៣

មាន្

១១ក្រណ្ី

ខដ្ េំមាន្ជន្ណាមា្នក្ក្់ តូវបាន្កាត់ពោសេីបទ

ឃាតក្ម្មព ើអនក្សារេ័ត៌មាន្ោំងអស់ពនាោះពទ1 ពហើ ក្រណ្ីច្ន្
ំ ួន្៧ ក្នុងច្ំពណាម្១៣ ក្រណ្ី ខដ្ រមនន្ជន្
សងនស័ ណាម្ួ

ក្តូវចាប់ែលួន្ន្ិងពៅម្ក្សួរច្ពម្លើ ។2 ឧោហរណ្៍ ្ូ ចា ម្ងគ

អន្តរាគម្ន្៍ខដ្ ក្តូវបាន្ពឃើញដ្ួ សា្ប
ន ់ពដា ខបក្ លាដ្៏ក្នា
បនាទនប់េបា
ី ន្ពច្ញផ្នា អតថបទម្ួ

ន្ិេន្ធនា ក្ថ្ន្កាខសត

ពៅព ដ្
ើ ងផ្លូវពៅខែម្ិងនា

ច្ំន្ួន្ពចាទក្បកាន្់រដាឋភ្
ន បា
ិ
ន្ិងម្ន្រន្តពី យធាេីអំពេើេក្រ ួ

សមា្នប់ពលាក្ម្ិន្ក្តូវបាន្ក្ំណ្ត់អតតសញ្ញនណ្ពនាោះពទ។ ផ្ទុ

ឆ្១
នំ ៩៩៤
បខន្តអក្
ន

ម្ក្វិញ ពលាក្ក្តូវបាន្ពគព ើក្ថាសា្ប
ន ់ពដា សារ

ពក្រោះថា្នក្ច្
់ រាច្រណ្៍។ ក្សពដ្ៀងរ្ពន នាោះ ងវីពបើពលាក្ ដ្ក្ សខាន្់ ក្តូវបាន្ោហាន្េីរនាក្់បាញ់សមា្នប់ពៅខែក្
ក្េដា ឆ្នំ១៩៩៧ បនាទនប់េបា
ី ន្ផ្ែិត
ម្ួ

ក្រូបភាេក្ក្ម្ោហាន្ោំងពនាោះខដ្ ក្ំេងខត ួច្ ក្របស់របរពៅក្នុងផ្នារ

ក្៏េមា
ំ ន្ន្រណាមា្នក្ក្់ តូវបាន្ចាប់ែន្
លួ ឬពចាទក្បកាន្់ពនាោះពទ។ ឧោហរណ្៍ក្រណ្ីម្ួ

ពទៀតគឺក្រណ្ីរបស់

ពលាក្ ឃឹម្ សំបូរ អនក្សារេ័ត៌មាន្ថ្ន្កាខសតម្ន្សិការខែមរ ជាកាខសតពច្ញផ្នា ក្បចាំថ្ងៃរំក្ទគណ្បក្នស
ជំោស់ខដ្ ក្តូវបាន្បរសេីរនាក្់ជិោះម្ូតូបាញ់សមា្ប
ន ់ពៅខែក្ក្េដា ឆ្២
នំ ០០៨។ អស់រ ៈពេ
ម្ក្ ការអំ

វនាវឲនយបពងេើតគណ្ៈក្មាមន្ិការឯក្រាជនយ ពដ្ើម្បន ពី សើបអពងេតព ើក្រណ្ីឃាតក្ម្មរបស់ពលាក្ក្តូវបាន្

ក្េពងើ ក្ពន្តើ
1 ្ូ ចា ម្ងគ

ពហើ អនក្ខដ្

ក្់េន្
័ ធន្ឹងឃាតក្ម្មពន្ោះក្៏េំក្តូវបាន្ ក្ម្ក្ផ្តនាពទន ោសពនាោះពទ។

, ន្ួន្ ច្័ន្ទ, ច្័ន្ទ ដារា, ្ន្់ បន្ ី, ច្ិក្ត ដ្ួង ដារានវទធ, ពេក្ជ ឯម្, ដ្ក្ សខាន្់, អូ សាពរឿន្, ជួ ពជដាឋនរិទ,ធ ឃឹម្ សំបូរ, ហងនស

ពសរីឧតតម្
2 ្ូ ចា ម្ងគ

១០ឆ្ពនំ ក្កា

, ្ន្់ បន្

ី, ច្ិក្ត ដ្ួង ដារានវទធ, ពេក្ជ ឯម្, ដ្ក្ សខាន្់, ជួ ពជដាឋនរិទ,ធ ឃឹម្ សំបូរ

ក្នុងក្រណ្ីច្ំន្ួន្េីរ ខដ្ មាន្ការពបើក្សវនាការ បខន្តក្៏ពៅមាន្ក្ែីក្េួ បារម្ភជាពក្ច្ើន្ផ្ងខដ្រ។ ពលាក្
សួន្ ចាន្់ ខដ្ បាន្រា ការណ្៍េប
ី ទព ស
មើ ពន្សាទែសច្នាប់ ក្តូវបាន្អនក្ពន្សាទម្ួ

ក្ក្ម្វា សមា្ប
ន ់ ក្នុងខែ

ម្ក្រា ឆ្២
នំ ០១៤។ ក្នុងក្រណ្ីពន្ោះ មាន្ជន្ព ស
មើ ខតមា្ក្
ន ់បពណា្ោះន ក្តូវបាន្ចាប់ែន្
លួ ន្ិងកាត់ពោស រីឯជន្
សងនស័ ក្បាំនាក្់ពផ្នសងពទៀត ក្តូវបាន្កាត់ពោសក្ំបាំងម្ែ ន្ិងផ្តនាពទន ោសឱនយជាប់េន្ធនាររច្ំន្ួន្ ១៣ ឆ្។
នំ បខន្ត
េួក្ពគម្ិន្ខដ្ ក្តូវចាប់ែន្
លួ ព ើ ។ រីឯក្រណ្ីម្ួ

ពទៀតគឺក្រណ្ីពលាក្ តំង ក្ទី ខដ្ ក្តូវបាន្ពគរក្ពឃើញថា

សា្នប់ពដា មាន្ក្រប់កាំពភ្លើងពៅច្ំថាងនសកា េីខែតលា ឆ្២
នំ ០១៤ ពេ ពនាោះ ជន្ព ស
មើ េីរនាក្់ក្នុងច្ំពណាម្បី
នាក្់

ខដ្ បាន្សារភាេថាបាន្ក្បក្េឹតអ
ត ំពេើឃាតក្ម្មពន្ោះក្តូវបាន្ពដាោះខ ងឱនយពៅពក្ៅឃំ

បនាទនបេ
់ ជ
ី ន្ទីបី

សារភាេថាែលន្
ួ ជាអនក្ក្បក្េឹតទ
ត ពងវពើ ន្ោះខតមា្នក្ឯ
់ ង។
ឧក្ក្ិដ្ឋក្ម្មក្បឆំងអនក្សារេ័តមា
៌ ន្នាំម្ក្ជាម្ួ ន្ូវការគំរាម្ក្ំខហងេិតក្បាក្ដ្។

អនក្សារេ័ត៌មាន្អន្

វតតន្ូវភារក្ិច្ដ្
ច ៏សំខាន្់ពៅក្នុងសងគម្ខដ្ េួក្ពគព្វើការ េួក្ពគគឺជាខភ្នក្ ក្តពច្ៀក្ ន្ិងជាសំព
អនក្សារេ័ត៌មាន្ទទួ ែសក្តូវក្នុងការរា ការណ្៍ពហតការណ្៍ខដ្ បាន្ពក្ើតព
បទអតថ្
ន ិបនា

ងរបស់េ រដ្ឋ។

ើង សរពសរបទវិភាគ ន្ិងអតថ

ពដ្ើម្នបីរំក្ទឱនយមាន្ការបពញ្ចញម្តិ ន្ិងជខជក្េិភាក្នាយង
ន រស់រពវីក្។ អនក្សារេ័ត៌មាន្ឯក្រាជនយ

ពដ្ើរតួយនងសំខាន្់ក្ង
នុ ការោម្ោរឲនយអនក្មាន្អំណាច្មាន្ទំន្ួ ែសក្តូវ

ន្ិងរួម្ច្ំខណ្ក្យនងសំខាន្់ពៅក្នង
ុ

សងគម្ខដ្ មាន្ តតិ្ម្៌។ ពៅពេ ខដ្ អនក្សារេ័តមា
៌ ន្គឺជាម្ែសញ្ញថ្ន ន្អំពេើហិងនា ពដា សារខតអវីខដ្ ពគ
បាន្សរពសរ ឬបាន្រា ការណ្៍ ពនាោះពសរីភាេបពញ្ចញម្តិក្តូវបាន្រារាំង ពហើ ជំន្ស
ួ ពដា ការរឹតតនបិតពសរីភាេ
ែលួន្ឯងន្ិងការភ្័ ខា្នច្ សាធារណ្ជន្ន្ឹងេំមាន្េ័ត៌មាន្ ពហើ អនក្មាន្អំណាច្ន្ឹងម្ិន្ក្តូវបាន្ដាក្់ឱនយទទួ
ែសក្តូវច្ំព ោះទពងវរើ បស់ែលួន្ពនាោះពទ។

ពៅពេ រដ្ឋែក្ខាន្ក្នង
ុ ការពសើបអពងេត ន្ិងដាក្់ទណ្ឌក្ម្មច្ំព

ោះអំពេើ

ហិងនាព អ
ើ នក្សារេ័តមា
៌ ន្ ពន្ោះជាសារបងាហនញថាឧក្ក្ិដ្ឋក្ម្មក្បឆំងអនក្សារេ័ត៌មាន្គឺក្តូវបាន្អន្ញ្ញត
ន ិ។
ក្នុងរ

ៈពេ

២ឆ្នំ ច្ងពក្កា

ែណ្ៈខដ្ េមា
ំ ន្អនក្សារេ័ត៌មាន្ណាមា្នក្់ក្តូវបាន្សមា្នប់ េួក្ពគពៅ

ខតជាម្ែសញ្ញថ្ន ន្ការយ ីខផ្នក្ច្នាប់ រួម្ោំងការពចាទក្បកាន្់ព ប
ើ ទព មើសម្ួ
េ័ត៌មាន្សំខាន្់ៗម្ួ

ច្ំន្ួន្ ែណ្ៈខដ្ ភា្ក្
ន ់ងារសារ

ច្ំន្ួន្ក្តូវបាន្បងខច្
ំ ត
ិ តបិទោវនរ។

ន្ិទណ្ឌភាេពៅក្ម្ពុជាម្ិន្ខម្ន្មាន្ខតក្តឹម្ខតការវា ក្បហារពៅព ើអនក្សារេ័ត៌មាន្ពនាោះពទ។ ការែវោះ
ខាតន្ូវការពសប
ើ អពងេតហមតច្
់ ត់ តមា្ភា
ន េ ឯក្រាជនយ ន្ិងម្ិន្ ពម្អៀងពៅក្នង
ុ ការសា្ប
ន រ់ បស់សក្ម្មជន្បរិសាថនន្
ពលាក្ ឈត វទធី សក្ម្មជន្សហជីេពលាក្ ជា វិជាជន ន្ិងពលាក្ រស់ សវណា្នពរ៉េត ន្ិងអនក្វិភាគន្ពយបា
ខក្ម្

ី

បងាហនញេីការដ្ក្់ជាប់ន្ូវវបនប្ម្៌ន្ទ
ិ ណ្ឌភាេខដ្ ក្ំេងខតពក្ើតមាន្ពៅក្ម្ពជា
ុ ។

ពលាក្

ក្រណ្ីខដ្ បាន្

ពរៀបរាប់ខាងព ើ ក្រន្់ខតជាឧោហរណ្៍ម្ួ ច្ំន្ួន្ថ្ន្ការរំពលាភ្បំ ន្ជាពក្ច្ើន្ពផ្នសងពទៀតខដ្ បាន្ក្បក្េឹតតពៅ
ព អ
ើ នក្សារេ័ត៌មាន្ អនក្ការ រសិទធិម្ន្សនស អនក្ន្ពយបា ជំោស់ សហជីេ សក្ម្មជន្ ន្ិងបគគ ជាពក្ច្ើន្
ពទៀត ខដ្ ម្ិន្បាន្ពដាោះក្សា ពដា សាថនបន្
័ មាន្កាតេវក្ច្
ិ ចការ រសិទធិរបស់េ រដ្ឋពៅក្ម្ពុជា។
ព

ើងែ្ុំសម្
ូ ពថាកន ពោសច្ំព ោះន្ិទណ្ឌភាេខដ្ ព្វើឱនយបោះ

ោម្ោរ តត្
ិ ម្៌ដ្ ់េ រដ្ឋខដ្ សិទធិរបស់េួក្ពគម្ិន្ក្តូវបាន្ពអើពេើ។

់ដ្ េ
់
រដ្ឋ

ន្ិងសងគម្ក្ម្ពុជា

ន្ិង

ព ើងសូម្អំ វនាវដ្ ់អាជាញ្
ន រឱនយផ្តនាទន

ពោសជន្ព មើសថ្ន្ឧក្ក្ិដ្ក្
ឋ ម្មក្បក្េឹតតម្ក្ព អ
ើ ក្
ន សារេ័ត៌មាន្ ន្ិងអនក្ការ រសិទធិម្ន្សនស ពដា ការពសើបអពងេត
ន្ិងកាត់ពោសពដា មាន្អតថន្័

ឯក្រាជនយ ន្ិងតមា្ភា
ន េក្សបពៅន្ឹងបទដាឋនន្សិទធិម្ន្សនសអន្តរជាតិ រួម្ោំង

ក្តិកាសញ្ញអ
ន ន្តរជាតិសែីេស
ី ទ
ិ ធិេ រដ្ឋ ន្ិងសិទធិន្ពយបា

ខផ្ន្ការសក្ម្មភាេថ្ន្អងគការសហក្បជាជាតិ សែីេី

សវតថិភាេរបស់អក្
ន សារេ័ត៌មាន្ ន្ិងបញ្ហថ្ន ន្ន្ិទណ្ឌភាេ ន្ិងពរ ការណ្៍សក្មាប់ការការ រ ន្ិងព ើក្ក្ម្ពស់

សិទធិម្ន្សនសតម្រ ៈសក្ម្មភាេក្ប

ទធក្បឆំងន្ិទណ្ឌភាេខដ្ ក្តូវបាន្ព្វើបច្ចុបនបន្នភាេច្ងពក្កា

ក្បឹក្នាសិទស
ធិ ងគម្ ន្ិងពសដ្ឋក្ិច្ច របស់អងគការសហក្បជាជាតិ ន្ិងពដ្ើម្នបីសាដនរព

របស់ក្ក្ម្

ើងវិញន្ូវសច្រិតភាេថ្ន្ក្បេ័ន្ធ

តតិ្ម្៌ក្ម្ពុជា។
ពសច្ក្ែីខងលងការណ្៍រួម្ពន្ោះច្ូ រួម្ពដា

៖

1. អងគការព ក្
ើ ខ ងពោសអន្តរជាតិ (AI)
2. អងគការមាក្ត ១៩
3. សមាជិក្សភាអាសានន្ពដ្ើម្នបស
ី ិទធិម្ន្សនស (APHR)
4. បណាដនញ ទធិក្បជា្ិបពត នយអាសី (ADN)
5. ពវទិកាអាសីពដ្ើម្នបីសិទម្
ធិ ន្សនស ន្ិងការអភ្ិវឌនឍន្៍ (Forum Asia)
6. សហគម្ន្៍បឹងឈូក្
7. សហគម្ន្៍បឹងក្ក្់
8. សហគម្ន្៍បឹងក្តខបក្
9. អនាគត វជន្ក្ម្ពុជាអាសានន្
10. ម្ជនឈម្ណ្ឌ សិទធិម្ន្សនសក្ម្ពជា
ុ
11. ម្ជនឈម្ណ្ឌ ក្ម្ពុជាពដ្ើម្នបីក្បេ័ន្ធផ្នសេវផ្នា ឯក្រាជនយ
12. សមាគម្អាដ្ហក្ ការ រសិទធិម្ន្សនស ន្ិងអភ្ិវឌនឍន្៍ពៅក្ម្ពជា
ុ
13. សមាគម្ក្គូបពក្ងៀន្ក្ម្ពុជាឯក្រាជនយ
14. សម្ព័ន្ធខែមរជំពរឿន្ ន្ិងការ រសិទធិម្ន្សនស

ីកាដ្ូ

15. ម្ជនឈម្ណ្ឌ សម្ព័ន្ភា
ធ េការងារ ន្ិង សិទម្
ធិ ន្សនស
16. សហគម្ន្៍ពក្ជា ច្ងាវន
17. សម្ព័ន្ធេភ្
ិ េពលាក្ពដ្ើម្នបីការច្ូ រួម្របស់ក្បជាេ រដ្ឋ (CIVICUS)
18. អនក្ការ រសិទធិេ រដ្ឋ
19. សម្ព័ន្ធពដ្ើម្នបីសច្រិតភាេ ន្ិង គណ្ពន្ នយភាេសងគម្
20. សម្ព័ន្ស
ធ ហគម្ន្៍ក្សិក្រក្ម្ពជា
ុ
21. គណ្ៈក្មាមន្កា
ិ រ ពដ្ើម្នបីការពបាោះពឆ្នត ពដា ពសរី ន្ិង តតិ្ម្៌ពៅក្ម្ពុជា
22. អងគការសម្្ម្៌ក្ម្ពុជា
23. អងគការព ន្ឌ័រ ន្ិងអភ្ិវឌនឍន្៍ពៅក្ម្ពុជា
24. អងគការឃា្ពនំ ម្ើ សិទម្
ធិ ន្សនស
25. សមាគម្ឥន្រន្ទពទវី
26. សហេ័ន្អ
ធ ន្តរជាតិពដ្ើម្នបស
ី ទ
ិ ធិម្ន្សនស (FIDH) ក្នុងក្ក្បែ័ណ្អ
ឌ ពងេតពដ្ើម្នបក្
ី ិច្ចការ រដ្ ់អក្
ន ការ រ
សិទធិម្ន្សនស

27. IFEX

28. សហគម្ន្៍ជន្ជាតិពដ្ើម្ភាគតិច្គួ
29. សហគម្ន្៍ដ្ី្លី ភ្ូម្ិម្ួ
30. សហគម្ន្៍

ភ្ូម្ិក្បពម្រ ពែតតក្េោះវិហារ

ពែតតក្េោះសីហន្

ង ពែតតក្ំេង់ឆ្នំង

31. អងគការការ រសិទធិជន្ជាតិភាគតិច្
32. សហគម្ន្៍ព ែ ៩២
33. សហគម្ន្៍ភ្នំបាត
34. អងគការេន្លក្ខែមរ
35. សហគម្ន្៍ផ្លូវរងពភ្លង
ើ ទួ សខងេ A
36. សមាគម្ធាងពធា្នត
37. សី ការ
38. សហគម្ន្៍ SOS ក្េលាន្ ន្តពហាោះអន្តរជាតិ
39. សម្ពន្សា
ធ រេ័ត៌មាន្អាសអា
ី ពគន ៍ (SEAPA)
40. អងគការសាតរន ក្ម្ពុជា
41. សហគម្ន្៍ន្រសតឃា
ី ង
្នំ សាំង
42. ក្ក្ម្ការងារពដ្ើម្នបីពដាោះក្សា ទំនាស់
43. អងគការេិភ្េពលាក្ក្បឆំងន្ឹងោរណ្ក្ម្ម (OMCT) ក្នុងក្ក្បែ័ណ្ឌអពងេតពដ្ើម្នបីក្ច្
ិ ចការ រដ្ ់អនក្
ការ រសិទធិម្ន្សនស

