
 

 

េសចកដីែថលងករណ៍រមួ 
សដីពី 

ករលុបបំបតទ់សភពេនកនុងរបេទសកមពុជ 
 

រជធនីភនេំពញ ៃថងទី១០ ែខមនី ឆន ២ំ០២២ 
 

េយងខញុ  ំសូមសែមដងកររពួយបរមភជខល ងំ ចំេពះរបយករណ៍បងហ ញពីករេកតេឡងយ៉ងេរចនៃនករជួញដូរ 

មនុសសចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ ែដលបនេធវឱយមនករេធវពលកមមេដយបងខ ំអំេពទសភព និងទរណុកមមេនតម 

បរេិវណអគរននេនកនុងរបេទស ។ កររយករណ៍តមរបពន័ធផសពវផសយ និងគណនីបណត ញសងគមរបស់ 

ជនរងេរគះជេរចន ែដលចងរកងេដយអងគករកនុងរសុកនិងអនតរជតិបងហ ញថ មនុសសរបព់នន់កែ់ដលភគេរចន 

ជជនបរេទស រតូវបនជបក់នុងសថ នភពទងំអស់េនះ ។ េយងខញុ  ំសូមេសនសំុឱយអជញ ធរចតវ់ធិនកររមួគន  និងរបកប 

េដយរបសិទធភព កនុងករេឆលយតបេទនឹងកររេំលភសិទធិមនុសសយ៉ងធងនធ់ងរទងំេនះ កដូ៏ចជេសុបអេងកត 

ភពសមុគសម ញែដលរតូវបនេលកេឡងរវងអជញ ធរ រដឋ និងសហរគសែដលរបរពឹតតបទេលមសេផសងៗ ។ 
 

កររយករណ៍តមរបពន័ធផសពវផសយ និងគណនីរបស់ជនរងេរគះ បងហ ញថកររេំលភបំពនទងំេនះ 

ពកព់ន័ធនឹងជនបរេទសែដលរតូវបនចបជំ់រតិ លក ់ ជួញដូរ ឬរតូវបនេបកបេញឆ តឱយទទួលបនករងរេនកនុង 

របេទសកមពុជ ។ េនេពលមកដល់របេទសកមពុជ ពួកេគរតូវបនឃំុខលួនកនុងបរេិវណអគរធំៗ និងរតូវបងខំឱយេធវករ 

ែដលជញឹកញបជ់ករងរទកទ់ងនឹងរបតិបតតិករេបករបស់តមរបពន័ធអីុនធឺណិត ែដលដកេ់គលេដេល 

ជនបរេទសរស់េនខងេរករបេទសកមពុជ ។ បុគគលិកែដលរតេ់គចខលួន បនរយករណ៍ថ ពួកេគបនរបឈមមុខ 

នឹងករគំរមកំែហងទងំផលូវកយ និងផលូវចិតត និងអំេពហឹងសែដលរបរពឹតតេដយអនកចបប់ងខ ងំពួកេគ ។ របយករណ៍ 

មយួចំនួនបងហ ញថ ភគេរចនៃនបរេិវណអគរទងំេនះគឺសថិតេនកនុងេខតតរពះសីហនុ ប៉ុែនតកម៏នកររេំលភបំពន

រសេដៀងគន េនះ ែដលរតូវបនេគរយករណ៍ថេកតេឡងេនកនុងរជធនីភនេំពញ េខតតេពធ�សត ់េខតតេកះកុង និងេខតត

េផសងេទៀតផងែដរ ។ 
 

ករពិតដេ៏រគះថន កម់យួេនះ រតូវបនទទួលសគ ល់េដយសថ នទូតបរេទសជេរចន ។ របេទសឥណឌូ េណសីុ 

បនេចញកររពមនមយួទកទ់ងនឹងសថ នភពកនុងែខមករ ឆន ២ំ០២១ ។ របេទសេវៀតណម បនរពមនដល់ 

របជពលរដឋរបស់ខលួនអំពីរបតិបតតិករែបបេនះេនកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០២១ ។ រដឋ ភបិលៃថបនេចញកររពមន េនកនុង 

ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ ។ សថ នទូតប៉គីសថ ន កប៏នរយករណ៍ថខលួនបនជួយ សេរងគ ះរបជពលរដឋបនួនកក់នុងែខមករ 

ឆន ២ំ០២២ ។ េហយសថ នទូតចិនបនេចញផសយេសចកតីែថលងករណ៍ និងកររពមនជេរចនទកទ់ងនឹងរបតិបតតិករ 

ទងំេនះ ។ អជញ ធរៃថកប៏នសែមតងកររពួយបរមភ េហយថមីៗេនះពួកេគបនបេងកនកិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងករជួយ 

អនតរគមនក៍រណី ែដលរបជពលរដឋៃថរតូវបនេគជួញដូរ និងជបក់នុងបរេិវណអគរទងំេនះ ។ 

 

អនកសរពត័ម៌នកនុងរសុក និងអនតរជតិ េដរតួយ៉ងសំខនក់នុងករេបកកកយវបិតតិសិទធិមនុសសទងំេនះ កដូ៏ច 

ជកររយករណ៍អំពីជនរងេរគះ ជនេលមស និងសថ បន័រដឋែដលពកព់ន័ធកនុងរបតិបតតិករទងំអស់េនះ ។ របយករណ៍



 

 

មយួចំនួនបនរយករណ៍ពីករជបព់កព់ន័ធនឹងឧកញ៉ែខមរដល៏បេីឈម ះមយួរបូ និងសមជិករពឹទធសភៃនគណបកស

កនអំ់ណចមយួរបូ ែដលជបព់កព់ន័ធនឹងរបតិបតតិករមយួចំនួន ។ 

 

ខណៈែដលអជញ ធរកមពុជមយួចំនួនបនេឆលយតបនឹងពកយបណតឹ ងរបស់បុគគលមយួចំនួនតូច កវ៏បិតតេិនះេនែត

មនិអចេដះរសយមដងមយួករណីែបបេនះបនេទ ។ ករេឆលយតបរមួគន  និងកំណតេ់គលេដចបស់លស់ គឺរតូវករ 

ជបនទ នពី់អជញ ធរកមពុជ អងគករជតិ និងអនតរជតិ សថ បន័អងគករសហរបជជតិ និងរដឋ ភបិលេផសងេទៀតេដមប ី

េឆលយតបេទនឹងទំហំដធំ៏ៃនវបិតតិេនះ ។ េយងខញុ  ំ េសនសំុឱយអជញ ធរកមពុជបំេពញករទទួលខុសរតូវរបស់ខលួនេដមប ី

េសុបអេងកតឱយបនេពញេលញនូវកររេំលភបំពនេនកនុងរបេទសរបស់ខលួន លុបបំបតរ់ល់ទីតងំទងំអស់ែដល 

ជបទ់កទ់ងនឹងែលបងសីុសងខុសចបប ់ និងរបតិបតតិករេបកបេញឆ ត និងករបងខំឱយេធវពលកមម ទសភព 

ឬករេធវទរណុកមម និងធនថ អនកែដលជបប់ងខ ងំខលួនរតូវបនេដះែលង និងរតូវបនផតល់សុវតថិភព 

និងកតេ់ទសអនកទទួលខុសរតូវទងំអស់តមចបបក់មពុជ ។ 
 

ករបនតឱយេកតមនេឡងៃនរបតិបតតិករទងំេនះគឺជេសកនដកមមមយួ េហយេយងពិតេសកសត យ 

យ៉ងខល ងំ ែដលរបេទសកមពុជកំពុងរតូវបនេរបរបស់ជមូលដឋ នសរមបភ់ពអមនុសសធមែ៌បបេនះ ។ 

តួអងគែដលពកព់ន័ធទងំអស់រតូវែតធនភល មៗថ គម នអនកណមន ករ់តូវរបឈមនឹងអំេពទសភព ឬករេធវទរណុកមម 

េនកនុងរបេទសកមពុជេឡយ ៕ 
 

េសចកតីែថលងករណ៍ចូលរមួគរំទេដយ៖  

1. រកុមករងរេដមបេីដះរសយទំនស់ (ACT) 

2. សមគមអនកបេរមករងរតមផទះ (ADW) 

3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

4. Bytes for All, Pakistan 

5. មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (CCHR) 

6. សមគមករពរសិទធិមនុសស និងអភវិឌឍនេ៍នកមពុជ (ADHOC) 

7. សមពន័ធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 

8. មជឈមណឌ លសមពន័ធភពករងរ និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 

9. Centre for Human Rights and Development, Mongolia 

10. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជ (CCFC) 

11. សហពន័ធសហជីព កមមករចំណីអហរ និងេសវកមមកមពុជ (CFSWF) 

12. គណៈកមម ធិករេដមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងយុតតិធមេ៌នកមពុជ (COMFREL) 

13. មជឈមណឌ លកមពុជសរមបរ់បពន័ធផសពវផសយពត័ម៌នឯករជយ (CCIM) 

14. វទិយសថ នរបជធិបេតយយកមពុជ (CID) 

15. បណត ញយុវជនកមពុជ (CYN) 



 

 

16. Defense of Human Rights & Public Service Trust, Pakistan 

17. អងគករសមធមក៌មពុជ (EC) 

18. អងគករេយនឌរ័ និងអភវិឌឍនេ៍ដមបកីមពុជ (GADC) 

19. សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបពន័ធ (IDEA) 

20. Initiativ Kambodja (IK) 

21. International Justice Mission (IJM) 

22. អងគករ មលបត់ប៉ង 

23. គណៈកមម ធិករអពយរកឹត និងយុតតិធមេ៌ដមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងរតឹមរតូវ (និកហវិក) 

24. Odhikar, Bangladesh 

25. អងគករសព នសនតិភព (PBO) 

26. មជឈមណឌ លរបជពលរដឋេដមបអីភវិឌឍន ៍និងសនតិភព (PDP-Center) 

27. People's Empowerment Foundation, Thailand 

28. Society for the Protection of the Rights of the Child (SPARC), Pakistan 

29. អងគករតមល ភពកមពុជ (TI) 

30. គណៈកមម ធិករៃនអងគករមនិែមនរដឋ ភបិលកមពុជ េដមបអីនុសញញ  

លុបបំបតរ់ល់ទរមងៃ់នករេរ សេអងេលរសតី (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 

សរមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ង៖ 
- េលក អំ សំអត នយកែផនកកិចចករទូេទៃនអងគករ លីកដូ, េលខទូរស័ពទ៖ (+855) 10 327 770 

(ភសែខមរ) 
- េលក Jake Sims នយករបចរំបេទសៃនអងគករ International Justice Mission, េលខទូរស័ពទ៖ (+855) 

12 901 446 (ភសអងេ់គលស) 
 


