
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៧  

អងគការេងគមេ វីិលសេនើរដ្ឋា ភិបាលអន វត្តជាបន្ទា នត់ាមសេចក្តេីសរមចរបេរ់ក្ុម 
ការងារអងគការេហរបជាជាត្ទិទលួបនា ក្បញ្ហា ឃ ុំខ្ែនួតាមអុំស ើចិត្ត 

#សដ្ឋោះថ្លងអនក្ទុំង៥  

 ពៅឱកាសគម្មប់េីរខែថ្នការអនុម័តព ីពសចកតីសពម្មចរបស់ម្កុមការងារអង្គការសហម្បជាជាតទិទួ 
បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតតរបស់ (“ម្កុមការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតត”) ខែ សពម្មចថា ការ
បនតឃុែំលួនព បុីគគ ិកសមាគមអាែហុក រមួមាន អនកម្សី  ឹម មុនី ពោក ន ីសុខា ពោក ថ្ៃ វង់៉្ដា នងិ្ពោក 
យ ី សុែសានត ពហយីនិង្ពោក នី ចរយិា អគគព ខាធិការរង្ថ្នគៃៈកមាា ធិការជាតពិរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត  
(គ.ជ.ប) (“អនកទងំ្៥”) គឺពធវពី ងី្តាមអំពេចីិតត។1 ពយងី្ែ្ុ ំជាអង្គការសង្គមសុីវ ិខែ មានរាយនាមខាង្
ពម្កាម (“អង្គការសង្គមសុីវ ិ”) អំពាវនាវជាងាមីតង្ពទៀតែ ់អាជ្ាធរកមពុជាសូមអនុវតតតាមពសចកតសីពម្មចរបស់
ម្កុមការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចតិត នងិ្ពដាោះខ ង្អនកទងំ្៥ជាបនាទ ន់។ រយៈពេ ជតិម្ បំួនខែ
បនាទ ប់េីអនកទងំ្៥ម្តូវ នឃុែំលួនតាងំ្េែីំបូង្ កមពុជាេុំទន់ នចាត់វធិានការពែីមបបីញ្ឈប់ ឬប៉ោះបូ៉វចំពពាោះការ
អនុវតតេុំម្តឹមម្តូវពៅព ីអនកទងំ្៥ពៅព យីពទ ពហយីកមពុជាពៅខតបនតមិនពោរេតាមកាតេវកចិចផ្លូវចាប់របស់
ែលួនពម្កាមកតិកាសញ្ហា អនតរជាតិសតីេសីិទធេិ រែឋ និង្សិទធនិពយា យ (“ក.អ.ស.េ.ន”)។ អង្គការពយងី្ែ្ុ ំ សូម
សខមតង្ការមិនពេញចិតតជាខាល ងំ្ចំពពាោះការែកខានរបស់អាជ្ាធរកមពុជា កនុង្ការអនុវតតតាមអនុសាសន៍របស់ម្កុម
ការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេចីិតត។ 
 ពៅថ្ងៃទី២១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ ម្កុមការងារទទ ួបនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតត  នម្បកាសថាការ
បនតឃុែំលួនព មីន្តនតី គ.ជ.ប និង្បុគគ កិសមាគមអាែហុកចនំួន៤នាក់ គឺជាការឃុែំលួនតាមអំពេចីិតត និង្ជាការ
រពំោភ្បំពានព សីិទធពិសរភីាេខាង្សមាគម និង្សិទធិទទួ  នការជនុំំជម្មោះពដាយយុតតធិម៌របស់េួកោត់
ពម្កាមចាប់សិទធមិនុសសអនតរជាត ិនិង្ចាប់ជាត។ិ2 បខនែមព ីពនោះពទៀត ម្កុមការងារទទ ួបនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាម
អំពេីចិតតយ ់ពឃញីថា អនកទងំ្៥ទទួ រង្ការពរសីពអីង្ពដាយសារឋានៈរបស់េួកោត់កនុង្នាមជាអនកការពារ
សិទធមិនុសស។ ការម្បម្េឹតតេុគំបបពីៅព ីអនកជាប់ឃុទំងំ្៥កនុង្ករៃីពនោះ គឺជាការបងាា ញេីការពម្បីម្ ស់ម្បេ័នធ
តុោការេីសំណាក់រាជរដាឋ ភ្ិ  កមពុជា (“រដាឋ ភ្ិ  ”) ពែីមបយីាយ ី ពធវទុីកខបុកពមនញ និង្បំបិទសំព ង្
ជំទស់ពៅមុនការព ោះពឆ្ន តម្កុមម្បឹកាឃុ/ំសងាា ត់ នងិ្ការព ោះពឆ្ន តជាតនិាពេ ខាង្មុែ។ 

                                                           
1 ពសចកតីសពម្មចព ែ ៤៥/២០១៦ របសម់្កុមការងារទទ ួបនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតតថ្នអង្គការសហម្បជាជាតិទកទ់ង្នឹង្ករៃី
ពោក នី សុខា ពោក ថ្ៃ វង៉្ដ់ា ពោក យ ីសុែសានត អនកម្សី  ឹម មុនី និង្ពោក នី ចរយិា 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-45_en.pdf 
2 សូមពមី ពសចកតីម្បកាសេត័ម៌ានរមួ “កមពុជា៖ ពសចកតីសពម្មចសំខាន់មយួថ្នសាែ បន័អង្គការសហម្បជាជាតិ នម្បកាសថា ការឃុែំលួន
អនកការពារសិទធិមនុសសទងំ្៥ គឺមិនម្តឹមម្តូវ #ពដាោះខ ង្អនកទងំ្៥” (ថ្ងៃទី១៨ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦) https://goo.gl/AEod3n    

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-45_en.pdf
https://goo.gl/AEod3n


 ការព្លីយតបរបស់រដាឋ ភ្ិ  ពៅនឹង្ពសចកតីសពម្មចរបស់ម្កមុការងារទទ ួបនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេី
ចិតត តាងំ្េីែំបូង្រហូតមកែ ់ឥ ូវ រមួមានែូចជាការមិនចូ រមួកនុង្ែំពៃីរការរបស់ម្កមុការងារ រហូតែ ់ការ
បែិពសធពសចកដសីពម្មចពនោះពចា ទងំ្ម្សុង្។ ម្កុមការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតត  នទក់ទង្ 
រដាឋ ភ្ិ  ជាព ីកែំបូង្ជុំវញិរបកគំពហញីរបស់េួកពគកនុង្ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ខតេុទំទួ  នការព្លីយតប 
ពទ។3 ចាប់តាងំ្េីពេ ពនាោះមក ពោក ជីន ម៉ា ីន អនកនាពំាកយម្កសួង្យុតតិធម៌  នខងលង្ថាពសចកតីសពម្មច
របស់ម្កុមការងារទទ ួបនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតតគឺ “មិនអាចទទួ យក នពទពៅកនុង្ម្បពទសមួយខែ 
ម្បកាន់នីតិរែឋ”។ ពោក នបនតថា៖ “អង្គពហតុពនាោះគឺថាតុោការ នពសុីបអពង្ាតពហយី [...] និង្ នរកពឃញី
ថា អនកទងំ្៥ មានពចតនាទុចចរតិកនុង្ការម្បម្េឹតតបទព ាសី”។4 ការមិនពោរេពសចកតសីពម្មចរបស់សាែ ប័នអនតរ
ជាត ិ និង្ការមិនពោរេសិទធិទទួ  នការសនាតទុកជាមុនថាោា នពទស បងាា ញេីភាេចា ំច់ខែ សហគមន៍
អនតរជាតមិ្តូវបពង្ាីនកិចចម្បឹង្ខម្បង្របស់ែលួនបខនែមពទៀត ពែីមបឱីយមានវធិានការសមម្សបចំពពាោះការរពំោភ្បំពាន
នានាពៅព ចីាប់សិទធមិនុសសអនតរជាតិពៅកមពុជា និង្ម្ចានពចា ការអោះអាង្មិនសមពហតុផ្ របស់រដាឋ ភ្ិ  
អំេីការពោរេ “នីតរិែឋ” ពែីមបកីារពារទពង្វយីាយ ី និង្ការដាក់េនធនាោរពៅព អីនកនពយា យបកសជំទស់ និង្
សង្គមសុីវ ិ។ 

ម្សបពេ ខែ មានពសចកតរីាយការៃ៍ជាពម្ចីនកនុង្ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ថា អនកការពារសិទធមិនុសសទងំ្៥
អាចនឹង្ម្តូវ នពដាោះខ ង្កនុង្ពេ ឆ្ប់ៗ  ខតជាក់ខសតង្េួកោត់េុំទន់ម្តូវ នពដាោះខ ង្ពៅព យី។5 ពៅម្ោ
ែខែ ពនោះ អនកទងំ្៥ ម្តូវ នអនកនពយា យយកពៅពម្បមី្ ស់ជាកូនអុកកនុង្ការចរចាខបបនពយា យពៅកនុង្
សំៃំុពរឿង្ខែ មានចរតិ កខៃៈនពយា យ។  

អនកសពង្ាតការៃ៍ជាពម្ចីន កនុង្ពនាោះមានទងំ្ម្កុមការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអពំេីចិតតផ្ង្ខែរ 
មានមនទិ ព ីយុតាត ធិការរបស់អង្គភាេម្បឆ្ងំ្អំពេីេុករ យួ (“អ.ប.េ”) ខែ  នសាកសួរព ីអនកទងំ្៥ ជា
ព ីកែំបូង្ ចាប់េថី្ងៃទី២៧ ែ ់ថ្ងៃទី២៩ ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០១៦។ ម្កុមការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេី
ចិតត នរកពឃញីថា នីតិវធិឃុីែំលួនបពណាត ោះអាសននអនុវតតពៅពដាយមានការរពំោភ្បំពានព សីិទធទិទួ  នការ
ជំនុជំម្មោះពដាយយុតតធិម៌មួយចំនួន និង្ នរោិះគន់ពៅព ីការបនតឃុែំលួនអនកទងំ្៥ ពដាយេុមំានការផ្ត ់សមាា ង្
ពហតុតាមផ្លូវចាប់ឱយ នម្តឹមម្តូវ។ អនកការពារសិទធិមនុសសទងំ្៥នាក់ពនោះ ខតង្ខតបរាជ័យកនុង្ការពសនសុីំពៅ

                                                           
3 អនុសាសន៍របសម់្កុមការងារទទ ួបនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតត ព ែ៤៥/២០១៦ កថាែៃឌ ២ 
4 ការឃុែំលួនតាមអំពេីចិតត៖ អ.ស.ប, កាខសតឌឺ ភ្នំពេញប៉ុសតិ៍ ថ្ងៃទី១៩ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦
http://www.phnompenhpost.com/national/detentions-arbitrary-un  
5 សុទិែឋិនិយមជំុវញិការពដាោះខ ង្អនកពទសនពយា យបងាា ញថាហាកែូ់ចជាឆ្ប់រហ័សពេកពហយី កាខសត ែឹ ពែមបូឌា ពែ ី ថ្ងៃទី២ 
ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៧ http://www.cambodiadailykhmer.com/36030    

http://www.phnompenhpost.com/national/detentions-arbitrary-un
http://www.cambodiadailykhmer.com/36030


ពម្ៅឃុជំាពម្ចីនព ីកពម្ចីនសារ ងវពីបីតុោការេុំ នផ្ដ ់ភ្សតុតាង្ោមំ្ទជាសមាា ង្ពហតុសមម្សបកនុង្ការបនតឃុំ
ែលួនអនកទងំ្៥តាមចាប់ជាតយ៉ិាង្ណាកត។ី6  

ពដាយខផ្ាកពៅព ីការែវោះចពនាល ោះខផ្នកពសុីបអពង្ាត និង្នីតវិធិី ែូចមានព ីកព ងី្កនុង្ពសចកតសីពម្មច
របស់ែលួន ម្កុមការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចិតត  នផ្ត ់អនុសាសន៍ឱយពដាោះខ ង្អនកទងំ្៥ ជា
បនាទ ន់ ផ្ត ់សំៃង្ជំង្ចឺិតតចំពពាោះការរពំោភ្បំពានសិទធខិែ េួកោត់ នទទួ រង្ បពង្ាីតឱយមានការផ្តួចពផ្តីម
ពសុីបអពង្ាតកនុង្ការរពំោភ្បំពាននានាពៅព សីិទធិរបស់េួកោត់ និង្ពធវវីពិសាធនកមាចាប់ពែីមបពីធវីឱយចាប់ និង្
ការអនុវតតជាក់ខសដង្របស់កមពុជាម្សបតាមកាតេវកិចចអនតរជាតិរបស់ែលួន។  

ពយងី្ែ្ុ ំជាអង្គការសង្គមសុីវ ិខែ មានរាយនាមខាង្ពម្កាម សូមសខមតង្ការមិនពេញចិតតជាខាល ងំ្
ចំពពាោះការែកខានរបស់អាជ្ាធរកមពុជា កនុង្ការម្បតិបតតតិាមអនុសាសន៍របស់ម្កុមការងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុំ
ែលួនតាមអំពេីចិតត រហូតមកទ ់ពេ ពនោះ។ ពយងី្ែ្ុ ំសូមពសនីជាងាីមតង្ពទៀតែ ់រដាឋ ភ្ិ  កមពុជាឱយពោរេតាម
កាតេវកិចចរបស់ែលួនពម្កាមចាប់សិទធមិនុសសអនតរជាតិ តាមរយៈការអនុវតតជាបនាទ ន់នូវអនុសាសន៍របស់ម្កុមការ
ងារទទួ បនទុកបញ្ហា ឃុែំលួនតាមអំពេីចតិត រមួទងំ្ធានាថានឹង្មានការពដាោះខ ង្អនកការពារសិទធមិនុសសទងំ្៥ ជា 
បនាទ ន់។ មយង៉្ពទៀត ពយងី្ែ្ុសូំមពសនីែ ់សហគមន៍អនតរជាតិពមតាត ពម្បីម្ ស់ឱកាសទងំ្អស់ពនោះពែីមបតីស ូមតិ
ឱយមានការអនុវតតតាមពសចកតសីពម្មចពនោះ តាមរយៈការម្ ម្ស័យទក់ទង្របស់ែលួនជាមួយរដាឋ ភ្ិ  កមពុជា។ 

 
អង្គការសង្គមសុវី ិ ខែ ោមំ្ទពសចកតខីងលង្ការៃ៍រមួពនោះ មាន ៖  
 

 .រ   នាមអង្គការសង្គមសុវី ិ         នាមអនកចូ រមួ ព ែទនំាក់ទនំង្ 

១ ម្កុមការងារពែីមបីពដាោះម្សាយទំនាស់ (ACT) កញ្ហា  ម្សី សុធាវ ី 017 990 371 
២ សហគមន៍បឹង្កក់ អនកម្សី បូវ ពសាភា 085 462 222 
៣ សហគមន៍បឹង្ម្តខបក ពោក ឃុត ប ុនថាត 012 214 237 
៤ សហគមន៍បុរកីីឡា អនកម្សី ឆ្យ គឹមហ ន 017 522 303 
៥ មជឈមៃឌ  សិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) អនកម្សី ចក់ សុភាេ 011 943 213 

៦ សមាគមអាែហុក ការពារសិទធិមនុសស និង្
អភិ្វឌឍន៍ពៅកមពុជា (ADHOC)     

៧ សមាគមម្គូបពម្ង្ៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) អនកម្សី អ ុក ឆ្យ៉ាវ ី 092 814 283 

                                                           
6 សូមពមី  ការវភិាគផ្លូវចាបរ់មួ សតីេី ការឃុែំលួនបពណាត ោះអាសននពៅព ីពោក នី សុខា ពោក យ ីសុែសានត ពោក ថ្ៃ វង៉្ដ់ា អនកម្សី 
 ឹម មុនី និង្ពោកនី ចរយិា (ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦) http://bit.ly/2gJNLte   

http://bit.ly/2gJNLte


៨ សមព័នធខែារជពំរឿន និង្ការពារសិទធិមនុសស  ី
កាែូ (LICADHO) ពោក ថាវ គឹមសាន 012 807 763 

៩ បណាដ ញយុវជនកមពុជា (CYN) ពោក ទឹម ម៉ាថ្  017 990 689 

១០ សមព័នធពែីមបីសុចរតិភាេ និង្គៃពនយយភាេ
សង្គម (CISA) ពោក ហឹម យន់ 012 947 022 

១១ គៃៈកមាា ធិការ ពែីមបីការព ោះពឆ្ន តពដាយ
ពសរ ីនិង្យុតតិធម៌ពៅកមពុជា (COMFREL) ពោក គ ់ បញ្ហា  012 942 017 

១២ មជឈមៃឌ  អប់រចំាប់សម្មាប់សហគមន៍ 
(CLEC) ពោក ហួន ជុនឌី 012 942 326 

១៣ សមាគមកសិករពែីមបីសនតិភ្េ និង្ អភិ្វឌឍន័ 
(FAPD) ពោក ពហង្ ពជឿន  066 405 555 

១៤ អង្គការពយនឌ័រ និង្អភិ្វឌឍន៍ពែីមបីកមពុជា 
(GADC) អនកម្សី រស់ សុភាេ 012 627 857 

១៥ ម្កុមការងារេិពសសសិទធិ ំពៅឋាន 
(HRTF) ពោក ពសៀ ភារមយ 012 852 325 

១៦ សមាគមម្បជាធិបពតយយឯករាជយថ្នពសែឋកិចច
ពម្ៅម្បេ័នធ (IDEA) ពោក វន់ ពៅ  012 534 796 

១៧ 
សហេ័នធអនតរជាតិពែីមបីសិទធិមនុសស 
(FIDH) កនុ ង្ម្កបែ័ៃឌ អពង្ាតពែីមបីកិចច
ការពារែ ់អនកការពារសិទធិមនុសស 

អាធ័រ ម៉ាពនត   +33 14 355 25 18 

១៨ សហគមន៍ជនជាតិពែីមភាគតិចឃុមំ្បពមរ 
ពែតតម្េោះវហិារ អនកម្សី នួន មុ៉ន 097 773 7549 

១៩ សហគមន៍ែីធលី ភូ្មិ១ សងាា ត់៣ ពែតតម្េោះ
សីហនុ អនកម្សី ហង្ស ចិនាត  012 680 435 

២០ សហគមន៍ទំនាស់ែីធលីភូ្មិម្គួស ពែតត ត់
ែបំង្ អនកម្សី  ុន កីឡា 078 726 723 

២១ សហគមន៍ែីធលី ពាង្ ពែតតកំេង្ឆ់្ន ងំ្ អនកម្សី អ ុ៊ុំ សុភី្ 078 705 936 

២២ អង្គការេនលកខែារ (PKH) ពោក អាង្ ជាតិពឡាម 012 517 943 



២៣ សហគមន៍ SOS ម្េោនយនតពហាោះអនតរជាតិ
ភ្នំពេញ អនកម្សី ម្ចាយ នីម 016 536 900 

២៤ អង្គការន្តសតីខែារ (SKO) អនកម្សី អរុៃ រសាី  012 236 653 

២៥ 
អង្គការេិភ្េពោកម្បឆ្ងំ្នឹង្ទរុៃកមា 
(OMCT) កនុ ង្ម្កបែ័ៃឌ អពង្ាតពែីមបីកិចច
ការពារែ ់អនកការពារសិទធិមនុសស 

ពែហវីន ពរហស  ូ  ូ  +41 22 809 49 39 

 

 


