
 

 

សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួ 
េដីព ី

ការលុបបបំាតទ់ាេភាពសៅក្នុងប្បសេេក្មពុជា 
 

រាជធានីភ្នសំពញ ថ្លៃេី១០ ថ្ែមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 
ស ើងែ្ុ ំេូមេថ្មដងការប្ពួ បារមភជាខ្ែ ងំ ចំស ោះរបា ការណ៍បង្ហា ញពីការសក្ើតស ើងយ៉ា ងសប្ចើនថ្នការជួញដូរ

មនុេសចូលមក្ក្នុងប្បសេេក្មពុជា ថ្ដលបានស្វើឱ្យមានការស្វើពលក្មមសោ បងខំ អំសពើទាេភាព និងទារណុក្មមសៅ
តាមបរសិេណអគារនានា សៅក្នុងប្បសេេ ។ ការរា ការណ៍តាមប្បពន័ធផ្សពវផ្ា  នងិគណនីបណ្តា ញេងគមរបេ់ជន
រងសប្គាោះជាសប្ចើន ថ្ដលចងប្ក្ងសោ អងគការក្នុងប្េុក្នងិអនារជាតិបង្ហា ញថា មនុេសរាប ់នន់ាក្ថ់្ដលភាគសប្ចើនជា
ជនបរសេេ ប្តូេបានជាបក់្នុងស្ថា នភាពទាងំអេ់សនោះ ។ ស ើងែ្ុ ំ េូមសេនើេំុឱ្យអាជ្ា្រចាតេ់ធិានការរមួគាន  នងិ
ប្បក្បសោ ប្បេិេធភាព ក្នុងការស្ែើ តបសៅនឹងការរសំោភ្េិេធមិនុេសយ៉ា ង្ៃន់្ ៃរទាងំសនោះ ក្ដូ៏ចជាសេុើបអសងេត
ភាពេមុគស្ថម ញថ្ដលប្តូេបានសលើក្ស ើងរវាងអាជ្ា្រ រដឋ និងេហប្គាេថ្ដលប្បប្ពឹតាបេសលមើេសផ្សងៗ ។ 

 

ការរា ការណ៍តាមប្បពន័ធផ្សពវផ្ា  និងគណនីរបេ់ជនរងសប្គាោះ បង្ហា ញថាការរសំោភ្បំ នទាងំសនោះ 
 ក្ព់ន័ធនងឹជនបរសេេថ្ដលប្តូេបានចាបជ់ំរតិ លក្ ់ ជញួដូរ ឬប្តូេបានសបាក្បសឆោ តឱ្យេេួលបានការង្ហរសៅក្នុង
ប្បសេេក្មពុជា ។ សៅសពលមក្ដល់ប្បសេេក្មពុជា ពកួ្សគប្តូេបានឃំុែែួនក្នុងបរសិេណអគារ្ំៗ និងប្តូេបងខឱំ្យស្វើការ 
ថ្ដលជាញឹក្ញាប់ជាការង្ហរទាក្់េងនឹងប្បតិបតាិការសបាក្ប្បាេ់តាមប្បព័នធអុីន្ឺណិត ថ្ដលោក្់សគាលសៅសលើ
ជនបរសេេរេ់សៅខ្ងសប្ៅប្បសេេក្មពុជា ។ បុគគលិក្ថ្ដលរតស់គចែែួន បានរា ការណ៍ថា ពកួ្សគបានប្បឈមមែុ
នឹងការគំរាមក្ំថ្ហងទាងំផ្ែូេកា  និងផ្ែូេចិតា និងអំសពើហឹងាថ្ដលប្បប្ពឹតាសោ អនក្ចាបប់ង្ហខ ងំពកួ្សគ ។ របា ការណ៍
ម ួចំនួនបង្ហា ញថា ភាគសប្ចើនថ្នបរសិេណអគារទាងំសនាោះគឺេាិតសៅក្នុងសែតាប្ពោះេីហនុ ប៉ាុថ្នាក្ម៏ានការរសំោភ្បំ ន
ប្េសដៀងគាន សនោះ ថ្ដលប្តូេបានសគរា ការណ៍ថាសក្ើតស ើងសៅក្នុងរាជធានភី្នសំពញ សែតាស ្ិ៍ស្ថត ់ សែតាសកាោះកុ្ង នងិ
សែតាសផ្សងសេៀតផ្ងថ្ដរ ។ 

 

ការពិតដស៏ប្គាោះថាន ក្ម់ ួសនោះ ប្តូេបានេេួលស្ថគ ល់សោ ស្ថា នេូតបរសេេជាសប្ចើន ។ ប្បសេេឥណឌូ សណេីុ
បានសចញការប្ពមានម ួទាក្េ់ងនងឹស្ថា នភាពក្នុងថ្ែមក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ ។ ប្បសេេសេៀតណ្តមបានប្ពមានដល់ប្បជា
ពលរដឋរបេ់ែែួនអពំីប្បតិបតាកិារថ្បបសនោះសៅក្នុងថ្ែមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ ។ រោឋ ភ្បិាលថ្លបានសចញការប្ពមានសៅក្នុងថ្ែ
េចិោិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ។ ស្ថា នេូតបា៉ា គីស្ថា ន ក្ប៏ានរា ការណ៍ថាែែួនបានជួ  េសគង្ហគ ោះប្បជាពលរដឋបនួនាក្ក់្នុងថ្ែមក្រា 
ឆ្ន ២ំ០២២ ។ សហើ ស្ថា នេូតចិនបានសចញផ្ា សេចក្ាថី្លែងការណ៍ និងការប្ពមានជាសប្ចើនទាក្េ់ងនងឹប្បតិបតាកិារ
ទាងំសនោះ ។ អាជ្ា្រថ្លក្ប៏ានេថ្មាងការប្ពួ បារមភ សហើ លមីៗសនោះពួក្សគបានបសងេើនក្ចិចែិតែំប្បងឹថ្ប្បងក្នុងការជួ  
អនារាគមនក៍្រណី ថ្ដលប្បជាពលរដឋថ្លប្តូេបានសគជួញដូរ និងជាបក់្នុងបរសិេណអគារទាងំសនោះ ។ 

 

អនក្ស្ថរពត័ម៌ានក្នុងប្េុក្ នងិអនារជាតិ សដើរតយួ៉ា ងេំខ្នក់្នុងការសបើក្ក្កា េបិតាិេិេធមិនុេសទាងំសនោះ ក្ដូ៏ចជា
ការរា ការណ៍អំពីជនរងសប្គាោះ ជនសលមើេ និងស្ថា បន័រដឋថ្ដល ក្ព់ន័ធក្នុងប្បតិបតាិការទាងំអេ់សនោះ ។ របា ការណ៍
ម ួចំនួនបានរា ការណ៍ពកីារជាប ់ក្ព់ន័ធនងឹឧក្ញា៉ា ថ្ែមរដល៏បសី ម្ ោះម ួរបូ នងិេមាជិក្ប្ពឹេធេភាថ្នគណបក្ស
កានអ់ំណ្តចម ួរបូ ថ្ដលជាប ់ក្ព់ន័ធនឹងប្បតបិតាិការម ួចំនួន ។ 

https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/12668/waspada-terhadap-penipuan-berkedok-lowongan-pekerjaan-di-kamboja
https://www.facebook.com/vietnamembassyincambodia/posts/309445057384645
https://www.facebook.com/vietnamembassyincambodia/posts/309445057384645
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/53007
https://twitter.com/PakinCambodia/status/1481550992491814913
https://vodenglish.news/from-timber-to-human-trafficking-rescued-victims-allege-major-scam-operations-in-tycoons-sez/
https://vodenglish.news/victims-allege-sihanoukville-precincts-with-ties-to-major-businesses-are-sites-of-scams-torture-detention/
https://vodenglish.news/victims-allege-sihanoukville-precincts-with-ties-to-major-businesses-are-sites-of-scams-torture-detention/


 

 

 

ែណៈថ្ដលអាជ្ា្រក្មពុជាម ួចំនួនបានស្ែើ តបនងឹ ក្យបណាឹ ងរបេ់បុគគលម ួចនំួនតូច ក្េ៏បិតាិសនោះសៅ
ថ្តមនិអាចសោោះប្ស្ថ មដងម ួក្រណីថ្បបសនោះបានសេ ។ ការស្ែើ តបរមួគាន  និងក្ណំតស់គាលសៅចាេ់ោេ់ គឺប្តូេ
ការជាបនាា នព់ីអាជ្ា្រក្មពុជា អងគការជាតិ នងិអនារជាត ិ ស្ថា បន័អងគការេហប្បជាជាតិ និងរោឋ ភ្បិាលសផ្សងសេៀត 
សដើមបសី្ែើ តបសៅនឹងេំហំដ៏្ ំថ្នេបិតាិសនោះ ។ ស ើងែ្ុ ំ សេនើេំុឱ្យអាជ្ា្រក្មពុជាបំសពញការេេួលែុេប្តូេរបេ់ែែួនសដើមបី
សេុើបអសងេតឱ្យបានសពញសលញនូេការរសំោភ្បំ នសៅក្នុងប្បសេេរបេ់ែែួន ប្ពមទាងំលុបបំបាតរ់ាល់េីតាងំទាងំអេ់
ថ្ដលជាបទ់ាក្េ់ងនឹងថ្លបងេីុេងែុេចាប ់និងប្បតិបតាិការសបាក្បសឆោ ត ក្ដូ៏ចជាការបងខំឱ្យស្វើពលក្មម ទាេភាព 
ឬការស្វើទារណុក្មម ។ េូមធានាផ្ងថ្ដរថា អនក្ថ្ដលជាបប់ង្ហខ ងំែែួនប្តូេបានសោោះថ្លង និងផ្ាល់េុេតាិភាពជូនពកួ្គាត ់
សហើ កាតស់ទាេអនក្េេួលែុេប្តូេទាងំអេ់តាមចាបក់្មពុជា ។ 

 

ការបនាឱ្យសក្ើតមានស ើងថ្នប្បតិបតាកិារទាងំសនោះគជឺាសស្ថក្នាដក្មមម ួ សហើ ស ើងពតិសស្ថក្ស្ថា  យ៉ា ងខ្ែ ងំ 
ថ្ដលប្បសេេក្មពុជាក្ំពុងប្តូេបានសប្បើប្បាេ់ជាមូលោឋ នេប្មាប់ភាពអមនុេស្ម៌ថ្បបសនោះ ។ តួអងគថ្ដល ក្់ព័នធ
ទាងំអេ់ប្តូេថ្តធានាភាែ មៗថា គាម នអនក្ណ្តមាន ក្ប់្តូេប្បឈមនងឹអំសពើទាេភាព ឬការស្វើទារណុក្មម សៅក្នុងប្បសេេ
ក្មពុជាស ើ  ៕ 

 

សេចក្ាថី្លែងការណ៍ចូលរមួគាបំ្េសោ ៖  
1. ក្រមុការងារដ ើមបដី ោះក្ាយទំនាស់ (ACT) 
2. សមាគមអ្នរបដក្មើការងារតាមផ្ទោះ (ADW) 
3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
4. Bytes for All, Pakistan 
5. មជ្ឈមណ្ឌ លសិទធិមនុសសរមពុជា (CCHR) 
6. សមាគមការពារសិទធិមនុសស និងអ្ភវិឌ្ឍនដ៍ៅរមពុជា (ADHOC) 
7. សមពន័ធខ្មែរជ្ំដរឿន និងការពារសិទធិមនុសស លីកា ូ (LICADHO) 
8. មជ្ឈមណ្ឌ លសមពន័ធភាពការងារ និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
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