
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
 

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែពេសា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
 

ការពង្ងឹងសេរភីាពសារព័ត៌មានដ ើម្បដី ើកកម្ពសង់្រព័នធផ្សពវផ្ាយឯក្រាជ្យ  
 

រយៈពេលប ៉ុន្មា នឆ្ន ចំ៉ុងពរោយពនេះ អ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកធ វ្ើការខាងវស័ិយរបេ័នធផ្សេវផ្ាយជាពរចីន 
ពៅជ៉ុំវញិេិភ្េពោកត្តូវបានវាយរបហារ ឃ៉ុែំលួន និងធ វ្ើឃាត ធ ើយរាល់ោរពបាេះេ៉ុេពផ្ាយត្តូវបានត្តួតពិនិតយ
យ៉ា ងតឹងរងឹ ឬ អាចត្រឈមនឹងការបិទធ ៀតផង។ ោររតឹតបតិពេរភីាេសារេ័ត៌មានបររធនេះ រារាងំដល់របេ័នធផ្សេវ 
ផ្ាយឯករាជយ   និងពេរភីាពខាងោរបពចេញេតិ ខដលជាេូលដ្ឋា នរ រ្េះថ្នោរអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ក្នុងេងគេរបជាធិបពតយយ។  

ទិវាពេរភីាេសារេ័ត៌មានេិភ្េពោកថ្ងៃទី០៣ ខែឧេភា គឺជាការរលំរកដល់រដ្ឋា ភិ្បាល សាា ប័នសារព័ត៌មាន 
និងេងគេេ៉ុីវលិការកន៉ុងធ វ្ើោររេួគ្នន  ពដីេបជីេនេះនូវឧបេ គ្ទាំងធ េះ និងធ វ្ើយ៉ា ងណាធា ឲ្យមានការការពារដល់ 
វស័ិយត្រព័នធផសពវផាយចត្មរេះ និងឯករាជយភាេ។  

ពៅេ៉ុនទិវាពេរភីាេសារេ័ត៌មានេិភ្េពោកធៅកន៉ុងឆ្ន ពំនេះ ពយងីជាត្ក្រមេងគេេ៉ុីវលិមានរាយ មដូច
ខាងធត្កាម សូមអាំពាវន្មវដល់រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកេព៉ុជា  ជាេិពេេរកេួងេ័ត៌មាន របេ័នធត៉ុោោរ អ្ងគោរខដលពធវីោរ 
បផនក្របេ័នធផ្សេវផ្ាយ េងគេេ៉ុីវលិ និងថ្ដ្ូអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ទងំអ្េ់ ចាត់វធិានការជាក់្លាក់្ដូចខាងធត្កាម ធដើមបើឲ្យ
អនក្សារព័ត៌មានរាំធពញការងារររស់ខ្លួនត្រក្រធោយធជាគជ័យ ៖ 

 រកេួងេ័ត៌មាន្រួបពងកីតឱ្យមានអងគភាពផតល់អាជាា ប័ណ្ណត្រក្រធោយតមាល ភាេ និងឯករាជយធពញ
ធលញ ធដើមបើធាន្មថាោរធចញអាជាា រ័ណ្ណផ្សេវផ្ាយមានភាពពេាគី្នន  ធដើមបើពលីកកេពេ់េពេលង និង 
មតិធយរល់ចត្មរេះតាេរយៈរលកធាត៉ុអាោេ។ រកេងួ្រួខតពចញផ្ាយជារ ា ន់នូវរញ្ជ ើធ ម្ េះ 
ររស់មាេ េ់សាា នើយ ពរបកង់វទិយ៉ុ និងទូរទេសន៍ខដលមានរសាប់។  

 របេ័នធត៉ុោោរ និងត៉ុោការរតូវចាត់វធិានោរ ពដីេបបីចេ ប់និទណ្ឌ ភាេចំពពាេះប៉ុ គ្លខដលរបរេរតត 
អំ្ពេីហងិាធៅធលើអ្នកសារេ័ត៌មាន។ ជាេិពេេត្ពេះរាជអាជាា គរួធរើក្ការធសុើរអធងេតធ ើងវញិធៅ
ពលអីាំធពើ ងិាចាំននួ ១២ក្រណ្ើ  ខដលមានអ្នកសារេ័ត៌មាន ១៣ ន្មក់រតូវបានព្េមាល ប់ 
ចាប់តាងំេីោរពបាេះពឆ្ន តតាេខបបលទធិរបជាធិបពតយយពៅកន៉ុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ រហូតេកដល់បចេ៉ុបបនន 
ខដលធគមិនទន់ធ ើញមានការផត ា ធទសធៅធលើករណី្ទងំធ េះពៅព យី។  

 ចាងហាវ ង និងអនក្ធបាេះពុមពផាយសារេ័ត៌មានទងំអ្េ់ គួរបតចាត់វធិានការ ធដើមបើធា ឱ្យត្រព័នធផសពវ 
ផាយឯករាជយ ឬ េិនទទលួរងនូវឥ ធិពលនពោបាយ ឬ ផលត្រធយជន៍្ុរកិ្ចចណាមយួ។ ត្រព័នធ
ផសពវផាយត្តូវបតធា ឱ្យមានការពគ្នរេរកេេីលធេ៌ និងវជិាា ជីវៈររស់អ្នកសារេ័ត៌មានកេព៉ុជា។  

 ព័ត៌មាន  គរួបតផ្លល ស់រតូរធៅរក្ត្រព័នធផសពវផាយខបបឌើជើថល និងអនឡាញ  នាឹមនឹងមានការ
ធក្ើនធ ើង ននការធត្រើត្បាស់អុើន្ឺបណ្តធៅកន៉ុងត្រធ ស ធ ើយពលរដឋក្មពុជាបានងាក្ធៅធត្រើត្បាស់
ព័ត៌មានតាមរយៈត្រព័នធផសពវផាយតាមអុើន្ឺបណ្ត និងសងគម។ 

 អងគការមិនបមនរោឋ ភិបាលគរួធ វ្ើការរាំធពញរបនាម ធៅធលើធសចក្តើសធត្មចររស់ត្ក្សួងអរ់រ ាំ ធពល
ថមើ  ៗក្នុងការោក់្រញ្ចូ លក្មមវ ិ្ ើអរ់រ ាំ បផនក្ត្រព័នធផសពវផាយធៅក្នុងក្មមវ ិ្ ើសិក្ាថាន ក់វទិាល័យ ធដើមបើ 



ឲ្យយុវជនក្មពុជាមានជាំ ញត្តិេះរេិះេិចារណាធៅធលើភាពខុ្សគ្នន រវាងព័ត៌មាន និងពាក្យចចាមអា
រាម។ 

 ត្ក្សួងព័ត៌មានគរួផតល់អា ិភាពក្នុងការរធងេើតចារ់សតើពើសិ ធិ  លួព័ត៌មាន បដលនឹងផតល់ព័ត៌មាន 
ជាសាធារណ្ៈដល់អនក្សារព័ត៌មាន និងរបជាេលរដាទូពៅឲ្យបានខេវងយល់េីោរេិត និងរាយ
ោរណ៍្េ័ត៌មានជាក់្បសតង ធដើមបើផលត្រធយជន៍ត្រជាពលរដឋបខ្មររ្ប់រូរ។ ដូធចនេះរោឋ ភិបាលគរួពលីក
កេពេ់ឲ្យមានព័ត៌មានសាធារណ្ៈតាមរយៈត្រព័នធអុើន្ឺបណ្តធអាយបានធត្ចើន។ 

 រដឋសភាគរួធ វ្ើវធិសា្នក្មមធលើមាត្តាមយួចាំននួក្នុងត្ក្មត្ព ម ណ្ឌ ដូចជា រ ររហិារធក្រ ត ិ៍ (មាត្តា
៣០៥) រ ត្រមាថ (មាត្តា ៥០២) ការរតឹងររហិាររងាេ ច់ធក្រ ត ៍ (មាត្តា ៣១១) និងរ ធ វ្ើឲ្យបាត់ជាំធនឿ 
ធលើធសចក្តើសធត្មចររស់តុលាការ (មាត្តា ៥២៣) ខដលរ៉ាេះពាល់ដល់ធសរ ើភាពខាងការរធញ្ចញមតិ។ 

ធលើសពើធនេះ ធយើងខ្ាុ ាំសូមសបមតងនូវការពបតជាា ចិតតក្នុងការធ វ្ើោរងារជាមយួភាគើពាក់េ័នធ ពៅពលអី្វីខដល
បានធលើក្ធ ើងខាងធលើ ត្រសិនធរើមានឱ្កាស ធដើមបើសធត្មចធគ្នលធៅទាំងធនេះ និងជាំរុញឲ្យវស័ិយព័ត៌កាន់បតត្រ
ធសើរធ ើងធៅក្នុងត្រធ សក្មពុជា។ 
  

សត្មារ់ព័ត៌មានរបនាម សូមទក់្ ង ៖  
 

អ្នកត្សើ អាមា ន់ដ្ឋ ឃងី   ន្មយកបផនក្ ាំ ក់្ ាំនង និងតស ូមតិ CCIM ០៦០ ៤០៣ ៧៧៧ 
ក្ញ្ញា  ឆាយ ឈុនលើ មន្តនតើសត្មរសត្មួលគធត្មាង CCHR ០១៧ ៥២៨ ០២១ 
អ្នកត្សើ ខ្ន សុភើ ត្រធានគធត្មាង ACT ០៩២ ៧៧១ ៤៤៦ 

 

សាា រ័នបដលបានគ្នាំត្ ធសចក្តើបថលងការណ៍្ធនេះ ៖ 
 

 ១. អ្ងគោរ អាក់េិនពអ្ដកេព៉ុជា (ActionAid Cambodia)  

      អ្នករេី ខារ  ូលីន មា ឃខលន៖ ន្មយករបចារំបពទេ : ០២៣ ៩៩៤ ៩៨៧ 
២. អ្ងគោរ រកុេោរងារពដីេបពីដ្ឋេះរសាយទំន្មេ់ (ACT) 

  ក្ញ្ញា  ត្សើ សុធាវ ើ ៖  យកិាត្រតិរតតិ  : ០១៧៩៩០ ៣៧១ 
 ៣.  មជឈមណ្ឌ លក្មពុជាធដើមបើត្រព័នធផសពវផាយឯក្រាជយ (CCIM) 

   ធលាក្ បា៉ា  ងនួធ ៀង៖  យក្ត្រតិរតតិ  : ០៦០ ៤០៩ ៩៩៩ 
 ៤. មជឈមណ្ឌ លសិ ធិមនុសសក្មពុជា (CCHR)        
   អនក្ត្សើ ចក់្ សុភាព ៖  យកិាត្រតិរតតិ  : ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
 ៥. គណ្ក្មមការត្រត្ពឹតតិក្មម ននអងគការសមាគមការពារសិ ធិមនុសសក្មពុជា (CHRAC)   
   ធលាក្ សួន រ ុនសក្េិ៖ ធលខា្ិការត្រតិរតតិ : ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
 ៦. េជឈេណ្ឌ លអ្ប់រចំាប់េរមាប់េហ្េន៍ (CLEC) 
   ពោក ពយ ង វរីៈ ៖ ន្មយករបតិបតតិ  : ០២៣ ២១៥ ៥៩០ 



 ៧.  អ្ងគោរ ដ្ឋយកូន្ម (Diakonia) 
  អនក្ត្សើ ធណ្វា៉ា  ្នួ ៖  យក្ត្រចាាំត្រធ ស : neva.thiounn@diakonia.se 
 ៨.  អ្ងគោរ រកុេោរងារេិពេេេិទធិលំពៅឋាន (HRT) 
   ពោក ពេៀ ភារមយ៖  យក្ត្រតិរតតិ : ០១២ ៨៥២ ២៦១ 
 ៩.េមា្េ ធាងធតាន ត (STT)  

   ពោក អ្៉ុ ីសារ  ៉ុេ ៖ ន្មយករបតិបតតិ : ០១២ ៨៣៦ ៥៣៣  
 ១០. អងគការអនក្សារព័ត៌មានគ្នម នរេំបដន (Reporters Without Borders)  

   ធលាក្ ធរនធចមើន អុើសាម ល៖ ត្រធានត្រចាាំតាំរន់អាសុើ  : asie@rsf.org 
 ១១.អ្ងគោរ តមាល ភាពកេព៉ុជា (TI)  
   ពោក រពាប ក៉ុល ៖ ន្មយករបតិបតតិ  : kolpreap@itcambdodia.org 
 ១២.  អ្ងគោរ ជំនយួេកួជំន៉ុដំ្ឋណឺ្មា ក/ជំនយួរ្ីសាា ន (DCA/CA)  
   ពបធី ងូជពេន ៖ ន្មយករបចារំបពទេ : ០២៣ ២១៦ ២៦១  
 ១៣. េេព័នធសារេ័ត៌មានអាេ៉ុីអាព ន្យ ៍(SEAPA) 
   ពោក ពអ្ហាគ ដូ ព ហាក េី ៖ េន្តនតីទំន្មក់ទំនង : epl@seapa.org  

 ១៤. អ្ងគោរ ន្តហវដី៉ុេហាេន៍ (Freedom House)  
   ពោក រ  ូបឺតហរពេន ៖ របធានេតីទី្ពរមាងរបចាតំំបន់ : herman@freedomhouse.org  
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