សង្គមសុវ
៊ី ល
ិ ថ្កោលថ្ោសការថ្ោទប្រកាន់នានាថ្លើអ្នកការពារសិទិធមនុសស
ថ្ថងទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
យយើងែ្ាំុ

យ៉ា ងខាលាំងចាំយ

ជាក្រុមអងគការសងគមសុីវ ិលខដលមានរាយនាមដូចខាងយក្កាម
ោះការយោទក្បកាន់ និងឃាត់ែួនអន
ល
រការ

គណៈរមាាធិការជាតិយរៀបចាំការយ

ោះយឆ្នត

យ

រសិទិធមនុសសមរពីក្រុមការ
ាំមួយនារ់ យោយយ

ាំមួយនារ់ (រនុងយនាោះ ក្

រង់ោាំសវនាការនាថ្ថងយនោះ) គឺជាភាពតានតឹងចុងយក្កាយ
យលើសងគមសុីវ ិល យ

រសិទិធមនុសស និង

ើយនិងបុគកលិរការ ិយល័យឧតតមសនងការអងគការស

ក្បជាជាតិ ទទួលបនទុរសិទិម
ធ នុសសយៅរមពុជា ចាំនួន ក្
ោរ់យោលយៅយលើបុគគលទាំងក្

មានការយោរោតយ

ាំនារ់ក្តូវ

តុផលមិនសមរមយ។ ការ

នបជូូន នយុំុាំែួនបយះ
ល
ត ោះសនសនន

រ់ព័នធនឹងការោបសងកត់របស់សនជា្ធររដឋយុ

ើយជាការតបតរបស់សនជា្ធររដឋយុយលើការោាំក្ទយៅរនុងសាំណុាំយរឿងរយសើបរបស់អនរ

យធវើការងាររនុងវ ិស័យសិទិធមនុសស ។

បុគគលិរចាំនួនបួននារ់ថ្នសមាគមការ

រសិទិធមនុសសនិងអភិវឌ្ឍន៍ យៅរមពុជា (សនដ

យោរ នី សុខា ថ្ណ វង់ ោ យី សុែោនត និងអនរស្សី លីម មុនីន ក្តូវ
ពីបទសូរ ៉ា ន់ោរសី តាមមាក្តា ៥៤៨ ថ្នក្រមក្ព

ទ
ា ណឌ យ

នតុោការយោទក្បកាន់នាថ្ថងយនោះ

ើយក្តូវ

នបជូូន នែលួនយុកាន់ពនធនាោរ

ម១ និងម២ រនុងរាជធានីភាំយន ពញ។ យលើសពីយនោះអតីតបុគគលិររបស់អងគការ សនដ
ខដលយទើបខតទទួល
យៅរមពុជា ក្តូវ
ក្ព

ុរ យោរ នី ចរ ិយ

នតាំខណងជាអគគយលខាធិការរងថ្នគណៈរមាាធិការជាតិយរៀបចាំការយ

យោរ សួន ោលី បុគគលិរការ ិយល័យឧតតមសនងការអងគការស

ុរ) រួមមាន

ោះយឆ្នត និង

ក្បជាជាតិទទួលបនទុរសិទិម
ធ នុសស

នតុោការយោទក្បកាន់ពីបទផសាំគាំនិតសូរ ៉ា ន់ោរសី (មាក្តា ២៩ និង៥៤៨ ថ្នក្រម

ទ
ា ណឌ)។ យោរ នី ចរ ិយ ក្តូវ

នបជូូន នែលួនយុកាន់ពនធនាោរ PJ។ ក្បសិនយបើតុោការផតនាទ

យទស អនរទាំងអស់យនាោះសនចក្បឈមមុែនឹងការជាប់ពនធនាោរពី ៥ឆ្នាំ ដល់ ១០ឆ្នាំ។
អនរការ

រសិទិធមនុសសទាំងក្

ចូលែលួនយឆលើយបាំភឺកា
ល លពីស ត
អងគការស

ាំមួយនារ់

៍មុន យ

ក្តូវ

នអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំយពើពុររលួយយកាោះយៅឲ្យ

ើយ (យលើរខលងខតបុគគលិរមានរ់ថ្នការ ិយល័យឧតតមសនងការ

ក្បជាជាតិទទួលបនទុរសិទិម
ធ នុសសយៅរមពុជាប៉ាុយះណោះ) ក្តូវ

ថ្ថង (ដាំបូងក្តូវ

ព័នធនឹងលិែិតចាំ

នសួរយោយអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំយពើពុររលួយ យ
ខដលចុោះ

នោរសួរអស់រយៈយពល ៥

ើយយក្កាយមរយោយក្ពោះរាជសនជា្)

តថយលខាយោយអនរនាង ែុម ច័នធោរាទី យៅ ស្សីមុាំ។ លិែិតចាំ

នោរ់ យក្កាយយពលខដលអនរនាងរាំពុងក្តូវ

នោរសួរយោយនគរ

រ់

យនោះ ក្តូវ

លក្បឆ្ាំងយភរវរមា និងក្ពោះ

រាជសនជា្ អាំពីទាំនារ់ទាំនងយសនហាជាមួយអនុក្បធានគណបរសសយគងាគោះជាតិ យក្កាយយពលខដលអងគការ
សនដ

ុរ

នយឆលើយតបនឹងសាំយណើរសុាំជាំនួយខផនរចាប់ និងខផនរសមាារៈរបស់អនរនាង ស្សីមុាំ។ យៅរនុងប

រ ិបទថ្នការជួយខបបយនោះ អងគការ សនដ
សក្មាប់ការោយវាយថ្ថលសនហារ

ុរ រ៏

នផតល់ថវ ិការដល់ ស្សីមុាំ ចាំនួន ២០៤ ដុោលសនយមរ ិរ

និ ងថ្ថលយធវើដាំយណើរ

ខដលរួមទាំងការយធវើដាំយណើរយុចូលរួមយឆលើយសាំនួរ

របស់សនជា្ធរតុោការផងខដរ។

ការផតល់ទឹរក្

រ់ បនតិចបនតួចស្សបតាមយោលការណ៍អងគការទាំងយនោះ

ដល់អតិថិជន គឺសក្មាប់ការចាំនាយជាមូលោឋននានា ឥឡូវយនោះក្តូវ

នអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំយពើពុររលួយ

យោទថាជាអាំយពើសូរ ៉ា ន់ និងពុររលួយយុវ ិញ។

ការោរ់យោលយៅមរយលើបុគគលិរថ្នការ ិយល័យឧតតមសនងការអងគការស

ក្បជាជាតិទទួល

បនទុរសិទិម
ធ នុសសយៅរមពុជា យោរ សួន ោលី យោយអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំយពើពុររលួយ និងតុោការ គឺ
ជាការមិនយោរពដល់អភ័យឯរសិទិកា
ធ រទូតរនុងឋានៈជាបុគគលិរថ្នអងគការស
ក្បឆ្ាំងអាំយពើពុររលួយ

នបដិយសធថា យោរ ោលី មិនមានអភ័យឯរសិទិធសក្មាប់ការ

ររណីយនោះ យធវើឲ្យមហាជនសនចយល់ថាជាការយក្បើ ក្

ស់ក្បព័នធយុតិតធម៌ក្ព

នានារបស់រដឋ យដើមបីបាំភិតបាំភ័យ យោទក្បកាន់ជាបទយលាើសក្ព
ស្សបចាប់របស់អនរការ
មួយមានតួនាទីរុងការបាំ
ន

ក្បជាជាតិ។

អងគភាព

រយនាោះយទ។

ទ
ា ណឌ និងោថប័ន

ទ
ា ណឌ និងោរ់ទណឌរមាដល់សរមាភាព

រសិទិធមនុសស និងសងគមសុីវ ិល។ អងគភាពក្បឆ្ាំងអាំយពើពុររលួយ គឺជាោថប័ន
ត់អាំយពើពុររលួយខដលសនចយរើតមានយៅរនុងក្បយទសរមពុជា

ជាោថប័នមួយរបស់សនជា្ធររដឋរុងការយធវ
ន
ើ

យោយមិនខមន

បសងគមសុីវ ិលយនាោះយទ។ ការចូលរួមរបស់មគនតីសនតិសុែថ្ផទ

រនុងរបស់ក្រសួងមហាថ្ផទជាមួយមគនតីអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំយពើពុររលួយយៅរនុងររណីយនោះ គឺបងាាញពីការរ ិត
តបិតសុវតថិភាពថ្នសរមាភាពរបស់សងគមសុីវ ិល។

យោយយយងតាមចាប់សិទិធមនុសសអនតរជាតិ ខដលរួមមានសនធិសញ្ញានានាខដលក្បយទសរមពុជា

នផតល់សោចប័ន

ក្បយទសរមពុជាគឺមានកាតពវរិចចតាមផលូវចាប់រុងការយោរព
ន

មនុសសទាំងអស់តាមអាំះចយុតាតធិការរបស់ែួន
ល

ះលី ពីឡូរ នាយិកាអងគការសមព័នធខែារជាំយរឿន និងការ

គឺជាការយោទក្បកាន់មិនសមរមយ

យ

ូតសិទិធ

ិងា។

រសិទិធមនុសស លីកាដូ

នយោទយុយលើអនរការ

ើយយធវើឲ្យប៉ាោះ

រសិទិធមនុសសទាំងក្

នមាន
ាំមួយនារ់

ល់យោយផ្ទទល់យុយលើមនុសសខដលយធវើការងារ

មនុសសធម៌រុងក្បយទសរមព
ន
ុជា”។ សរមាភាពយនោះ គឺជាការប៉ា
ខដលយធវើការងារយដើមបីយលើររាំពស់សិទិម
ធ នុសស យ

រសិទិធរបស់

រួមទាំងសិទិធយសរ ីភាពយជៀសផុតពីការដរ

យោយមិនក្តឹមក្តូវ យសរ ីភាពរនុងការបយជូចញមតិ ការជួបជុាំ និងក្បមូលផតាំុយោយអ

ក្បោសន៍ថា៖ “បទយោទក្បកាន់ ខដលក្តូវ

និងការ

ើយសនច

ល់យ៉ាងខាលាំងកាលយលើសងគមសុីវ ិល និងអនរ

នបងាាញថាយោលបាំណងរបស់សនជា្ធរ គឺ

យដើមបីចង់ក្គប់ក្គងទាំងស្សុងយលើអនររ ិោះគន់ ”។
សងគមសុីវ ិល មានការយោរោតយជាខាលាំងចាំយ
ពរយមតាតឲ្យមានការយោោះខលងអនរទាំងក្

ោះការយោទក្បកាន់ ទាំងយនាោះ យ

ាំនារ់ ឲ្យយៅយក្ៅំុាំបយះ
ត ោះសនសននរង់ោាំសវនាការ

ជាថាីថា សិទិធនិងយសរ ីភាពជាមូលោឋននានារបស់អនរការ
ទាំងយនាោះ ក្តូវ
អាំ

ើយសូមសាំណូម
និងធានា

រសិទិធមនុសសរនុងការអនុវតតការងាររបស់អនរ

នអនុវតតយោយយសរ ី យជៀសផុតពីការបាំភិតបាំភ័យនិងការោរ់ទណឌរមា។ យយើងែ្ាំុ រ៏សូម

វនាវដល់យៅក្រមយសុើបសួរ សូមយមតាតអនុវតតការងារក្បរបយោយឯររាជយភាព។

យសចរតីខថលងការណ៍យនោះក្តូវ

នោាំក្ទយោយ៖

1. ក្រុមការងារយដើមបីយោោះស្ោយទាំនាស់ (ACT)
2. ស

គមន៍ដីធីលបឹងររ់

3. ស

គមន៍បឹងក្តខបរ

4. ស

គមន៍បុរ ីរីឡា

5. ស

គមន៍បឹងក្

6. ស

ព័នធស

ាំ

ជីពរមាររសាំណង់ និងថ្ក្ពយឈើ រមពុជា (BWTUC)

7. អងគការអភិវឌ្ឍន៍សាំយលងស
8.

គមន៍ (BCV)

អងគការអនាគតយុវជនសនោ៊ាន (CamASEAN)

9. សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពពលរដឋរមពុជា
10. សមព័នធស

ជីពរមពុជា (CATU)

11. មជឈមណឌលសិទិម
ធ នុសសរមពុជា (CCHR)

12. បះ
ត ញរមាររយធវើការងារតាមផទោះរមពុជា (CDWN)
13. ស

ព័នធស

ជីពរមាររវ ិស័យដឹរជជូូន នរមពុជា (CFSWF)

14. គណៈរមាាធិការក្បក្ពឹតិរ
ត មា ថ្នអងគការ សមាគមការ
15. សមាគមមគនតីរាជការឯររាជយរមពុជា (CICA)

រសិទិម
ធ នុសសរមពុជា (CHRAC)

16. ក្បធានសមាគមក្គូបយក្ងៀនឯររាជយ (CITA)

17. សមាគមរមាររយសដឋរិចចយក្ៅក្បពនឋ័រមពុជា (CIWA)
18. ស

ភាពការងាររមពុជា (CLC)

19. សមព័នធខែារជាំយរឿន និងការ

រសិទិធមនុសស លីកាដូ (LICADHO)

20. គណៈរមាាធិការថ្នអងគការមិនខមនរោឋភិ

លយដើមបីលុបបាំ

ស្តសតីយភទ (NGO-CEDAW)
21. ស

ព័នធស

ជីពរមាររវ ិស័យដឹរជជូូន នរមពុជា (CTSWF)

22. បះ
ា ញយុវជនរមពុជា (CYN)
23. សង់ក្តាល់ (CENTRAL)

24. ក្គឹសប
ត រ ិស័ទសក្មាប់យុតិតធម៌សងគម
25. សមព័នធយដើមបីសុចចរ ិតភាព និង គណយនយយភាពសងគម (CISA)
26. សមព័នធស

គមន៍រសិរររមពុជា (CCFC)

27. មជឈមណឌលអប់រ ាំចាប់សក្មាប់ស
28. បះ
ត ញរោងសនតិភាពស
29. អងគការសមធម៌រមពុជា

គមន៍ (CLEC)

គមន៍ (CPN)

ត់រាល់ទក្មង់ថ្នការយរ ើសយអើងយលើ

30. អងគការ FIDH យៅរនុងក្របែណឌថ្នការអយងកតសក្មាប់ការ
31. ស

រអនរការ

រសិទិធមនុសស

គមន៍បះ
ត ញស្តសតីអតីតតាំបន់បឹងររ់

32. អងគការ Forum Asia
33. អងគការយយនឌ្័រ និងអភិវឌ្ឍន៍យៅរមពុជា (GADC)
34. ក្រុមការងារពិយសសសិទិធលាំយៅឋាន (HRTF)

35. សមាគមក្បជាធិបយតយយឯររាជយថ្នយសដឋរិចចយក្ៅក្បព័នធ (IDEA)
36. បះ
ត ញក្ពោះសងឃឯររាជយយដើមបីយុតិតធម៌សងគម (IMNSJ)

37. យុវជនជនជាតិយដើមភាគតិច ំុាំក្បយម ស្សុរខតបងមានជ័យយែតតក្ពោះវ ិហារ
38. សមាគម ឥគនទយទវ ី (IDA)
39. ស

គមន៍ដីធីល ភូមិ១ យែតតក្ពោះសី

នុ

40. ស

គមន៍ដីធីល ភូមិខក្ពរជីរ យែតតយកាោះរុង

41. លីកាដូ កាះោ
42. ស

គមន៍ឡ

ង យែតតរាំពង់ឆ្នាំង

43. អងគការ មាតាធមាជាតិ
44. អងគការោពនសនតិភាព (PBO)
45. ស

គមន៍ភាំន

ត

46. ស

គមន៍ភូមិ ២៣

47. អងគការពនលរខែារ
48. ស

គមន៍ខក្ពរតាគង់

49. ស

គមន៍ខក្ពរតានូ

50. សមាគមធាងយតានត (STT)
51. ស

គមន៍ SOS ក្ពោនយនតយហាោះអនតរជាតិភាំនយពញ

52. អងគការស្តសតីខែារ
53. ស

គមន៍ថាយោល (TK)

54. ស

គមន៍ទួលសខងក B

55. ស

គមន៍ទាំនប់ពីរ

56. អងគការអភិវឌ្ឍស្តសតីក្រីក្រទីក្រុង
57. បះ
ត ញក្ពោះសងឃវតតថាន់
58. អងគការពិភពយោរក្បឆ្ាំងនឹងអាំយពើទរុណរមា (OMCT) យៅរនុងក្របែណឌថ្នការអយងកតសក្មាប់
ការ

រអនរការ

រសិទិធមនុសស

59. អងគការរមាវ ិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន (YRDP)

