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សង្គមសុ៊ីវិលថ្កោ លថ្ោសការថ្កើនថ្ ើង្ននការបំភិតបំភ័យអ្នកការពារសទិិិធមនុសស 
 

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

ក្រមុសង្គមស ីវលិបានលលើរល ើង្នាថ្ងៃលនេះថា ការឃាត់ែលួនអ្នរការពារ និង្សរមមជនសិទិធ
មន សសចាំនួនក្បាាំបីនារ់ កាលពីមសិលមិញ ល្វើឲ្យមានការប េះពាល់ដល់លសរភីាពថ្នការក្បមូលផ្ ាំគ្នន  និង្
លសរភីាពថ្នការបលចេញមតិលៅរន ង្ក្បលទសរមព ជា។ ការឃាត់ែលួនទាំង្លនេះ ខដលបានលរើតល ើង្បនាា ប់ពី
មានការឃ ាំែលួនបល្្េះអាសននរង់្ចាំសវនាការលលើអ្នរល្វើការសិទិធមន សសបួននារ់ និង្មន្តន្ីថ្នគណៈរមាម
្ិការជាតិលរៀបចាំការលបាេះលឆ្ន តមាន រ់កាលពីសប្ាហ៍ម ន បានបង្ហា ញពីការលរើនល ើង្យ ង្គួរឲ្យក្ពួយ
បារមភថ្នយ ទធនាការច ង្លក្កាយរបស់អាជាា ្ររដឋ រន ង្ការបាំភិតបាំភ័យសង្គមស ីវលិ។ 

 

មន សសក្បាាំមួយនារ់ រន ង្ចាំល្មមន សសទាំង្ក្បាាំបីនារ់ ខដលក្តវូបាននគរបាលឃាត់ែលួនកាល
ពីមសិលមិញ ក្តវូបានឃាត់ែលួន លៅលពលខដលអ្នរទាំង្លនាេះពាយមល្វើដាំលណើ រនឹង្លក្គ្នង្លៅក្បមូលផ្ ាំ
គ្នន លៅម ែពនធនាគ្នរម១ និង្ម២ លៅថ្ក្ពស។ ការតវ លនេះ គឺជាក្ពឹត្ិការណ៍ទីមួយថ្នយ ទធនាការ “ថ្ងៃច័នា
ពណ៌លមម ” ខដលអ្នរចូលរមួនឹង្លសលៀរសាំលលៀរបាំពារ់ពណ៌លមម  លដើមបអី្ាំពាវនាវស ាំឲ្យមានការល េះខលង្
អ្នរការពារសិទិធមន សសក្បាាំនារ់។ 

 

លៅលវលាលមា ង្ក្បមាណ ៨ និង្ ១៥នាទី ក្ពឹរ លលារ អ្ ី សារ   ម នាយរក្បតិបត្ិថ្នសមាគមធាង្
លនន ត និង្លលារ ថាវ គីមសាន នាយររង្ខផនរតស ូមតិថ្នអ្ង្គការ លីកាដូ ក្តវូបានឃាត់ែលួន លៅលពល
ខដលអ្នរទាំង្ពីរពាយមចូលរមួការក្បមូលផ្ ាំគ្នន ។ បនាា ប់ពីក្តវូបានឃាត់មិនឲ្យល្វើដាំលណើ រលៅម ែទី
នាំង្បិទផលូវ អ្នរទាំង្ពីរ បានពាយមចរចរលដើមបឲី្យអាចបន្ដាំលណើ រលៅម ែបាន ម នលពលអ្នរទាំង្ពីរ
ក្តូវបាននគរបាលសាលារាជធានីឃាត់ែលួនលៅលពលមានវត្មានរបស់អ្ភិបាលរង្ែណឌ ដលង្ហោ ។ អ្នរ
ទាំង្ពីរ ក្តូវបាននគរបាលែណឌ ដលង្ហោ សារសួរ រហូតដល់លមា ង្ ៦លាៃ ច មសិលមិញ ជាមួយនឹង្អ្នរស្សី 
ស ស ន សរមមជនដី្លីមរពីសហគមន៍បូររីីឡា ខដលអ្នរស្សី ក្តូវបានចប់ែលួនភាល មៗបនាា ប់ពីមន សស
ទាំង្ពីរនារ់ក្តូវបានលគឃាត់ែលួន។ 

 

្លី ពី ូរ នាយិកាអ្ង្គការ លីកាដូ បានមានក្បសាសន៍ថា៖ “ការឃាត់ែលួនលនេះ គឺជាការលក្បើ
ក្បាស់ក្បព័នធយ ត្ិ្ម៌ក្ពហមទណឌ ខដលមិនក្តឹមក្តវូមួយលផសង្លទៀត លដើមបបីាំភិតបាំភ័យលលើសមាជិរសង្គម
ស ីវលិ”។ អ្នរនាង្ បានបខនែមថា៖ “ការឃាត់ែលួនសរមមជនដី្លី និង្អ្នរល្វើការសិទិធមន សសទាំង្លនេះ គឺជា
វ ិ្ ីបាំភិតបាំភ័យមួយ លដើមបរីារាាំង្សង្គមស ីវលិពីការក្បមូលផ្ ាំគ្នន រន ង្ការគ្នាំក្ទអ្នរការពារសិទិធមន សសខដល
ក្តូវបានឃ ាំែលួនរន ង្ពនធនាគ្នរ”។ 
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លៅរន ង្លពលខដលមានបាំភិតបាំភ័យលនេះ សមាជិរបីនារ់ថ្នសហគមន៍បឹង្ររ់ (រញ្ញា  ស ង្ ស្សី
លាភ អ្នរស្សី គង់្ ចនាែ  និង្រញ្ញា  បូវ លសាភា) ក្តវូបានលគរារាាំង្ និង្ចប់ែលួនកាលពីក្ពឹរមសិលមិញ លៅ
លពលអ្នរទាំង្លនាេះពាយមចរលចញពីផាេះរបស់ពួរលគ លដើមបីលៅចូលរមួក្បមូលផ្ ាំគ្នន លៅម ែពនធនាគ្នរ
ថ្ក្ពស។ អ្នរទាំង្លនាេះ ក្តូវបានឃាត់ែលួនលៅប  ស្ិ៍នគរបាលែណឌ ដូនលពញ លហើយមិនក្តូវបានអ្ន ញ្ញា តឲ្្
យលមធាវចូីលជួបលនាេះលទ រហូតដល់អ្នរទាំង្លនាេះក្តូវបានល េះខលង្កាលពីលមា ង្ក្បខហល ៦លាៃ ច។ 

 

លៅលពលមានមន សសក្បមាណ ១០០នារ់ បានក្បមូលផ្ ាំគ្នន លៅម ែប  ស្ិ៍នគរបាលែណឌ ដលង្ហោ  
លដើមបីអ្ាំពាវនាវស ាំឲ្យមានការល េះខលង្អ្នរល្វើការង្ហរខផនរសិទិធមន សស និង្សមាជិរសហគមន៍ខដលក្តូវ
បានឃាត់ែលួន នគរបាលបានឃាត់ែលួនប គគលិរបរលទសរបស់អ្ង្គការ លីកាដូ ចាំនួនពីរនារ់ លហើយបចជូ ន
អ្នរទាំង្ពីរលៅកាន់អ្គគនាយរ ឋ នអ្លន្ាក្បលវសន៍ ជារខនលង្ខដលអ្នរទាំង្ពីរក្តូវបានលគឃាត់ែលួនរហូត
ដល់លមា ង្ ៧ រនលេះ យប់។ អ្នរទាំង្ពីរ ក្តូវបានសារសួរអ្ាំពីការង្ហររបស់ពួរលគ ការតវ  និង្មូលលហត 
ខដលអ្នរទាំង្ពីរលសលៀរសាំលលៀរបាំពារ់ពណ៌លមម ។ 

 

រាជរ ឋ ភិបាល បានចត់ទ រយ ទធនាការ “ថ្ងៃច័នាពណ៌លមម ” ថាជាទក្មង់្ថ្ន “ចលនាប េះលបាររន ង្
លៅទីក្រុង្”។ លហើយកាលពីពីរថ្ងៃម ន ក្រសួង្មហាថ្ផា បានលចញលសចរ្ីក្បកាសព័ត៌មានល យក្បាប់ឲ្្
យរង្នគរបាល និង្រង្រាជអាវ ្ ហតែ និង្អាជាា ្រ លដើមបលីក្តៀម “ចត់វធិានការ” លៅលលើអ្នរពារ់អាវ
ពណ៌លមម ”។ 

 

អ្នរនាង្ រ៏បានមានក្បសាសន៍ថា៖ “អាជាា ្ររដឋ មានការភ័យខ្លល ចចាំលពាេះការបលចេញមតិខបប
ក្បជា្ិបលតយយ ល យអាជាា ្រទាំង្លនាេះបានបរខក្បសរមមភាពលនាេះថាជា “ការប េះលបារ” (និង្បានលក្បើ
ក្បាស់មូលលហត លនេះ លដើមបបីាំបិទលសរភីាព និង្បាំបិទសាំលលង្មតិរេិះគន់”។ 

 

សង្គមស ីវលិ ធាល ប់បានលរៀបចាំក្ពឹត្ិការណ៍ជាលក្ចើនលៅម ែពនធនាគ្នរ លដើមបីគ្នាំក្ទដល់អ្នរការពារ
សិទិធមន សសខដលជាប់ឃ ាំឃាាំង្ ចប់នាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០៦។ កាលពីមសិលមិញ គឺជាលលើរទីមួយ រន ង្រយៈ
លពលមួយទសវតសន៍លនេះ ខដលអ្នរគ្នាំក្ទ ក្តូវបានរារាាំង្ពីការចូលរមួរន ង្ក្ពឹត្ិការណ៍លនេះ ល យការបិទ
ផលូវនិង្ការពក្ង្ហយរង្នគរបាលជាលក្ចើន។ ការឃាត់ែលួននាមសិលមិញ បានលរើតល ើង្បនាា ប់ពីមានការ
បាំខបរល យហិង្ាលលើក្រមុអ្នរតវ មួយក្រុមតូច ខដលបានក្បមូលផ្ ាំគ្នន មួយរយៈែលីលៅម ែទីនាំង្បិទផលូវ
មួយរន ង្ចាំល្មទីនាំង្ទាំង្ក្បាាំបី លៅកាន់ពនធនាគ្នរ។ នគរបាល បានរបឹអូ្សប ខដលអ្ាំពាវនាវស ាំឲ្យ
មានការល េះខលង្អ្នរទាំង្ក្បាាំ លហើយនគរបាលទាំង្លនាេះខងមទាំង្បាំភិតបាំភ័យអ្នរឃាល ាំលមើលសិទិធមន សស
មួយចាំនួនខដលរាំព ង្ល្វើការងតរបូលៅម ែពនធនាគ្នរលនាេះ ល យបង្ខាំឲ្យអ្នរទាំង្លនាេះយរមា ស ីនងត 
ទ រ។ រ មឺ រ់រង់្បីចាំនួនបីលក្គឿង្ខដលជាយនជាំនិេះរបស់ក្ពេះសង្ឃខដលមរចូលរមួក្បមូលផ្ ាំជាមួយអ្នរ 
គ្នាំក្ទរាបរយនារ់លផសង្លទៀត បានបរលក្កាយលៅលពលលៅដល់រខនលង្នគរបាលបិទផលូវ។ 
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លលារ អ្ ី សារ   ម នាយរក្បតិបត្ិថ្នសមាគមធាង្លនន ត បានមានក្បសាសន៍ថា៖ “ការភ័យខ្លល ច
របស់អាជាា ្ររដឋមរលលើការលសលៀរសាំលលៀរបាំពារ់ពណ៌លមម  គឺជាការអ្ស់សាំលណើ ច”។ លលារ បានបន្
លទៀតថា៖ “អាជាា ្របាន រ់លគ្នលលៅមរលលើលយើង្ ល យលយើង្ក្គ្នន់ខតពារ់អាវពណ៌លមម លដើមបីសាំខដង្
មតិល យអ្ហិង្ាអ្ាំពីការមិនលពញចិតរ្បស់ពួរលយើង្ប  ល ណ្ េះ”។ 

 

សង្គមស ីវលិលសនើស ាំឲ្យមានការធានាជាងមីថា សិទិធនិង្លសរភីាពជាមូល ឋ ននានារបស់អ្នរការពារ
សិទិធមន សសរន ង្ការអ្ន វតក្ារង្ហររបស់អ្នរទាំង្លនាេះ ក្តូវបានអ្ន វតល្ យលសរ ី លជៀសផ តពីការបាំភិត
បាំភ័យនិង្ការ រ់ទណឌ រមម លហើយសង្គមស ីវលិ មានការលសារស្ាយជាខ្លល ាំង្ចាំលពាេះការលចទក្បកាន់
ទាំង្លនាេះ លហើយសូមសាំណូមពរលមន្ឲ្យមានការល េះខលង្អ្នរទាំង្ក្បាាំនារ់ឲ្យលៅលក្ៅឃ ាំបល្្េះ
អាសននរង់្ចាំសវនាការ។ 

 

1. សហគមន៍ ៩២  
2. ក្រមុការង្ហរលដើមបីល េះស្សាយទាំនាស់ (ACT)  
3. សហគមន៍តាំបន់អាខរ  ង្ (AC) 
4. សហគមន៍បនាា យស្សី  
5. អ្ង្គការបនាា យស្សី  
6. សហគមន៍បឹង្ក្បាាំ  
7. អ្ង្គការពលរដឋរស់លៅនមទូរ (Boat People SOS) 
8. សហគមន៍បឹង្ឈូរ 
9. សហគមន៍បឹង្ររ់  
10. សហគមន៍បឹង្ក្តខបរ  
11. សហគមន៍បូររីីឡា  
12. អ្ង្គការក្ពេះព ទធសាសនាលដើមបីសន្ិភាព (BPO) 
13. សហព័នធសហជីពរមមររសាំណង់្ និង្ថ្ក្ពលឈើរមព ជា (BWTUC) 
14. អ្ង្គការអ្ភិវឌ្ឍន៍សលមលង្សហគមន៍ (BCV)  
15. អ្ង្គការអ្នាគតយ វជនអាសា ន (CamASEAN) 
16. សមាគមអ្ភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពពលរដឋរមព ជា  
17. សមព័នធសហជីពរមព ជា (CATU)  
18. មជឈមណឌ លសិទធិមន សសរមព ជា (CCHR) 
19. ប្្ញរមមររល្វើការង្ហរនមផាេះរមព ជា (CDWN) 
20. សហព័នធសហជីពរមមររចាំណីអាហារ និង្លសវរមមរមព ជា (CFSWF)  
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21. គណៈរមាម ្ិការក្បក្ពឹត្ិរមម ថ្នអ្ង្គការ សមាគមការពារសិទធិមន សសរមព ជា (CHRAC) 
22. សមាគមមន្តន្ីរាជការឯររាជយរមព ជា (CICA)  
23. ក្បធានសមាគមក្គូបលក្ង្ៀនឯររាជយ (CITA)  
24. សមាគមរមមររលសដឋរិចេលក្ៅក្បពនឋ័រមព ជា (CIWA) 
25. សហភាពការង្ហររមព ជា (CLC) 
26. សមព័នធខែមរជាំលរឿន និង្ការពារសិទធិមន សស លីកាដូ (LICADHO)  
27. គណៈរមាម ្ិការថ្នអ្ង្គការមិនខមនរ ឋ ភិបាលលដើមបលី បបាំបាត់រាល់ទក្មង់្ថ្នការលរ ើសលអ្ើង្លលើ

ស្តស្ីលភទ (NGO-CEDAW) 
28. សហព័នធសហជីពវស័ិយលទសចរណ៍លសវរមមរមព ជា (CTSWF)  
29. ប ា្ ញយ វជនរមព ជា (CYN)  
30. សង់្ក្នល់  (CENTRAL)  
31. សហគមន៍លេរូ 
32. សហគមន៍ជ័យជាំនេះ  
33. សមព័នធសហជីពក្បជា្ិបលតយយរមមររកាត់លដររមព ជា (C.CAWDU) 
34. សមព័នធលដើមបីស ចេរតិភាព និង្ គណលនយយភាពសង្គម (CISA)  
35. សមព័នធសហគមន៍រសិរររមព ជា (CCFC)  
36. សមព័នធសហជីពចលនារមមររ (CUMW) 
37. គណៈរមាម ្ិការ លដើមបីការលបាេះលឆ្ន តល យលសរ ីនិង្យ ត្ិ្ម៌លៅរមព ជា (COMFREL) 
38. មជឈមណឌ លអ្ប់រ ាំចាប់សក្មាប់សហគមន៍ (CLEC) 
39. ប្្ញរសាង្សន្ិភាពសហគមន៍ (CPN) 
40. អ្ង្គការសម្ម៌រមព ជា (EC) 
41. សមាគមរសិររលដើមបីសន្ិភាព និង្ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ (FAPD)  
42.  សហគមន៍ប្្ញស្តស្ីអ្តីតបឹង្ររ់  
43. អ្ង្គការលយនឌ័្រ និង្អ្ភិវឌ្ឍន៍លៅរមព ជា (GADC)  
44. ក្រមុការង្ហរពិលសសសិទធិលាំលៅឋាន (HRTF)  
45. សមាគមក្បជា្ិបលតយយឯររាជយថ្នលសដឋរិចេលក្ៅក្បព័នធ (IDEA)  
46. ប្្ញក្ពេះសង្ឃឯររាជយលដើមបយី ត្ិ្ម៌សង្គម (IMNSJ) 
47. យ វជនជនជាតិលដើមភាគតិច ឃ ាំក្បលម ស្សុរខតបង្មានជ័យលែត្ក្ពេះវហិារ  
48. សមាគម ឥន្តនាលទវ ី(IDA)  
49. សមាគមយ វជនខែមរ (KYA) 
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50. សហគមន៍ដី្លី ភូមិ១ លែតក្្ពេះសីហន   
51. សហគមន៍ដី្លី ភូមិខក្ពរជីរ លែតល្កាេះរ ង្  
52. លីកាដូ កា្  
53. សហគមន៍ ពាង្ លែត្រាំពង់្ឆ្ន ាំង្  
54. អ្ង្គការ មាន្មមជាតិ  
55. អ្ង្គការសាព នសន្ិភាព (PBO) 
56. មជឈមណឌ លក្បជាពលរដឋលដើមបីអ្ភិវឌ្ឍន៍ និង្សន្ិភាព (PDP-Center)  
57. សហគមន៍ភនាំបាត  
58. សហគមន៍ភូមិ ២៣ 
59. សហគមន៍ខក្ពរនគង់្ 
60. សហគមន៍ខក្ពរននូ  
61. សហគមន៍ផលូ វរលទេះលភលើង្  
62. សហគមន៍សាមគគី ៤  
63. សមាគមធាង្លនន ត (STT)  
64. Sarawak Dayak Iban Association (SADIA) 
65. អ្ង្គការ្មមទនសង្គម (SDDO) 
66. សហគមន៍ SOS ក្ពលានយន្លហាេះអ្នរ្ជាតិភនាំលពញ 
67. អ្ង្គការ Forum Asia 
68. សហគមន៍ងមលគ្នល (TK) 
69. សហគមន៍ទូលរកាលកាេះ 
70. សហគមន៍ទួលសខង្ោ A  
71. សហគមន៍ទួលសខង្ោ B  
72. សហគមន៍ក្តពាាំង្អ្ញ្ញេ ញងមី 
73. អ្ង្គការអ្ភិវឌ្ឍស្តស្ីក្រីក្រទីក្រុង្(UPWD) 
74. ប្្ញអ្ង្គការសង្គមស ីវលិឯររាជយជនជាតិលវៀត្ម (VICSON) 
75. ប្្ញក្ពេះសង្ឃវត្ថាន់  
76. អ្ង្គការស្តស្ីជនជាតិលវៀត្មលដើមបីសិទិធមន សស (VNWHR) 
77. ALTSEAN Burma 

 


