
 

 

សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួ 
េដីព ី

លោក Wanchalearm Satsaksit លៅតែបន្តបាែខ់្លនួ្ ខ្ណៈតែលស្ថា បន័្អង្គការសហប្បជាជាែិ
ពនិ្ែិយល ើង្វញិលលើការបាែខ់្លនួ្លោយបង្ខលំៅប្បលេសកម្ពជុា 

រាជធានីភ្នសំពញ ថ្លៃទី០៤ ថ្ែសមសា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

ស ើងែ្ញ ំជាអងគការមនិថ្មនរដ្ឋា ភ្បិាលថ្ែលមានរា នាមែូចខាងសរកាម សៅថ្ែមានការរព ួបារមភយ៉ា ងខាែ ងំ
អំពីការែក្ខានរបេ់របសទេក្មពញជាក្នញងសេញើបអសងេែឱ្យបានហ្មែច់ែ ់និងមានរបេិទធភាព ចំស ោះការបាែែ់ែួនសដ្ឋ 
បងខំរបេ់េក្មមជនជនជាែិថ្ល គឺសោក្ Wanchalearm Satsaksit នងិការនាឱំ្យមាននិទណឌ ភាព ។ ែណៈថ្ែល
គណៈក្មាម ធិការអងគការេហ្របជាជាែិេតីពីការបាែែ់ែួនសដ្ឋ បងខំ (CED) សរៀបចំការពិនិែយសមើលស ើងវញិជាបឋម
អំពីសាា នភាពថ្នការបាែែ់ែួនសដ្ឋ បងខំសៅក្នញងរបសទេក្មពញជា សៅថ្លៃទី០៥ ថ្ែសមសា ឆ្ន  ំ២០២២សនោះ ស ើងែ្ញ ំ េូម
សេនើឱ្យគណៈក្មាម ធិការសនោះ ជួ  សដ្ឋោះរសា ការែក្ខានជាបនតបនាា បរ់បេ់អាជ្ាធរក្មពញជា សែើមបថី្េែងរក្សោក្ 
Wanchalearm ឱ្យបានឆ្បរ់ហ័្េ និងសដ្ឋ ហ្មែច់ែ ់នងិសែើមបសីេញើបអសងេែពីការបាែែ់ែួនរបេ់គាែរ់បក្បសដ្ឋ 
របេិទធភាព នងិែមាែ ភាព ។ ស ើងែ្ញ ំ ឈរជាសាមគគីភាព ជាម ួសោក្ Wanchalearm និងរក្ុមរគសួាររបេ់គាែ ់
រពមទងំជនរងសរគាោះថ្នការបាែែ់ែួនសដ្ឋ បងខំទងំអេ់ សហ្ើ េូមសេនើឱ្យរាជរដ្ឋា ភ្បិាលក្មពញជាបំសពញកាែពែក្ិចច
របេ់ែែួន សែើមបធីានាពីេិទធិរបេ់ជនរងសរគាោះក្នញងការទទលួបាន ញែតិធម ៌និងេំណង ក្ែូ៏ចជាក្ណំែស់ជាគវាេនា 
ឬទីក្ថ្នែងថ្ែលអនក្បាែែ់ែួនក្ពំញងសាន ក្ស់ៅ ។ ស ើងែ្ញ ំ ល់រេបជាម ួគណៈក្មាម ធកិារថា "លក្ខណៈថ្នការបាែ់
ែែួនសដ្ឋ បងខគំឺជាឧរក្ិែាក្មមសក្ើែមានជាបនត" ថ្ែលនាឱំ្យមានហានភិ្ ័ធៃនធ់ៃរែល់េិទធិរេ់រានមានជីវែិ សេរភីាព 
និងេញវែាិភាពរបេ់មនញេស សេរភីាពពីការឃញំឃងំនងិការសធែើទរញណក្មមសដ្ឋ េមាៃ ែ ់ ក្ែូ៏ចជាេិទធិរេ់សៅជួបជញំ
ជាម ួរគួសារផងថ្ែរ ។ រគសួារអនក្ថ្ែលបានបាែែ់ែួនទងំអេ់សនាោះ បានរបឈមមញែនឹងទញក្ខលំបាក្រាបម់និអេ់ 
ែណៈថ្ែលពកួ្សគរែូវបានែក្ហូ្ែេិទធិទទួលបានេំណងការែូែខាែ និងែងឹសជាគវាេនា ឬទកី្ថ្នែងថ្ែលអនក្
បាែែ់ែួនក្ពំញងសាន ក្ស់ៅ ។ 

 

គណៈក្មាម ធិការអងគការេហ្របជាជាែិេតីពីការបាែែ់ែួនសដ្ឋ បងខំ ធាែ បប់ានេថ្មតងការរពួ បារមភ ចំស ោះ
ការែក្ខានរបេ់អាជ្ាធរក្មពញជាក្នញងការក្ំណែ ់ និងសធែើការរសាវរជាវ និងសេញើបអសងេែសដ្ឋ ហ្មែច់ែ ់ ឥែលសមអៀង 
និងសដ្ឋ ឯក្រាជយ ជញំវញិការបាែែ់ែួនថ្ែលរែូវបានរា ការណ៍ ថ្ែលជាលំនាមំ ួសៅថ្ែបនតសក្ើែមានជាម ួនងឹ
ក្រណីរបេ់សោក្ Wanchalearm ។ កាលពីថ្ែមលិញនា ឆ្ន ២ំ០២០ សោក្ Wanchalearm រែូវបានសគចាបព់រងែ់
ទងំក្ណ្ដដ លថ្លៃសៅខាងសរៅអគារសាន ក្ស់ៅរបេ់សោក្ ែណៈថ្ែលសោក្ក្ំពញងរេ់សៅនិរសទេែែួនក្នញងរាជធានី



 

 

ភ្នសំពញ ។ សោក្ Wanchalearm ជាអនក្រោិះគនឥ់ែេំថ្ចមាែច់ំស ោះរាជរដ្ឋា ភ្បិាលថ្ល ថ្ែលរបឈមនងឹការសចាទ
របកានប់ទសលមើេរពហ្មទណឌ ជាសរចើនសៅក្នញងរបសទេថ្ល ។ ការចាបព់រងែស់ោក្ រែូវបានលែជាបស់ៅសលើវសីែអូថ្ន
កាសមរា៉ាេញវែាិភាពរបេ់រក្ុមហ្ ញនCCTV រមួមានទងំរបូភាពរល នតថ្ែលរែូវបានសរបើរបាេ់ និងសាែ ក្សលែរល នត 
ក្ែូ៏ចជាសាក្សថី្ែលបានសឃើញផ្ទា ល់ថ្ភ្នក្ផងថ្ែរ ។ អនក្រេី Sitanan Satsaksit ថ្ែលជាបងរេីរបេ់សោក្ 
Wanchalearm ក្ប៏ានែឹងឮថ្ផនក្ែែោះថ្នការចាបព់រងែស់នោះផងថ្ែរ សដ្ឋ សារអនក្រេីក្ពំញងនយិ ទូរេពាជាម ួ
សោក្សៅសពលសនាោះ ។ ឯក្ឧែតម ឆ្  គមឹសឃឿន អនក្នា ំក្យអគគេនងការដ្ឋា ននគរបាលជាែិ និងឯក្ឧែតម សែៀវ 
េញភ្គ័ អនក្នា ំក្យរក្េួងមហាថ្ផា ែបំូងស ើ បានរចានសចាលការចាបព់រងែស់នោះថាជា “ពែ័ម៌ានមនិពែិ” ែណៈ
ថ្ែលមន្តនតីមាន ក្ស់ផសងសទៀែបានបញ្ជា ក្ថ់ា រាជរដ្ឋា ភ្បិាលនឹងមនិសេញើបអសងេែក្រណីសនោះសទ សដ្ឋ សារថ្ែពញំមាន
 ក្យបណតឹ ងជាផែូវការ ។  សរកា មក្ អាជ្ាធរបានបែិសេធថា សោក្ Wanchalearm មនិបានសៅក្នញងរបសទេ
ក្មពញជាសៅសពលសនាោះសទ  សបើសទោះបីជាមានភ្េតញតាងចាេ់ោេ់ក្ស៏ដ្ឋ  ប៉ាញថ្នតអាជ្ាធរបានសផ្ទត ែសលើបញ្ជា ថ្ែលមនិ
 ក្់ព័នធក្នញងការកំ្ណែ់សជាគវាេនា និងទីក្ថ្នែងថ្ែលគាែ់ក្ំពញងសាន ក្់សៅសៅវញិ ែូចជាថាសែើគាែ់មានឯក្សារ
ឆ្ែងថ្ែនរែឹមរែូវថ្ែរឬសទ ។ សៅចំសពលថ្ែលមានការសថាេ លសទេយ៉ា ងខាែ ងំពអីនតរជាែិ សហ្ើ បនាា បព់ីអនក្រេី 
Sitanan Satsaksit បានដ្ឋក្ ់ក្យបណតឹ ងជាផែូវការសៅកានស់ាោែំបងូរាជធានភី្នសំពញសៅថ្លៃទី០៨ ថ្ែក្ក្េដ្ឋ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ទីបំផញែអាជ្ាធរក្មពញជាបានសបើក្ការសេញើបអសងេែរពហ្មទណឌ សៅថ្ែក្ញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០២០ ។ សទោះបីជាអនក្រេី 
Sitanan បានផតល់េក្ខីភាព និងភ្េតញតាងែល់ែញោការរាជធានីភ្នសំពញក្នញងថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងសែើមឆ្ន  ំ២០២១ ក្៏
សដ្ឋ  ក្ម៏និទនម់ានចាបស់ផដើមក្នញងការសេញើបអសងេែថ្ែរ ។ បណតឹ ងឧទធរណ៍ជាបនតបនាា បេ់រមាបព់ែ័ម៌ានសលើការបាែ់
ែែួនរបេ់គាែ ់និងែំសណើ រការថ្នការសេញើបអសងេែរបេ់រក្ុមរគួសារសោក្ Wanchalearm គឺទទួលបានរែឹមថ្ែភាព
សេៃៀមសាៃ ែ ់។ សៅក្នញងរបសទេថ្ល អាជ្ាធរថ្លបានគំរាមក្ថំ្ហ្ងពីរែងរចួមក្សហ្ើ សៅសលើអនក្រេី Sitanan ជាម ួ
នឹងបទសចាទរពហ្មទណឌ  បនាា បព់ីអនក្រេីបានថ្លែងសៅក្នញងរពឹែតិការណ៍ម ួចំនួនក្នញងថ្ែក្ញ្ជា  និងថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ក្ព់ន័ធនងឹការបាែែ់ែួនបអូនរបុេរបេ់អនក្រេី និងែរមូវការក្នញងការអនញមែ័សេចក្តីរ ងចាបរ់បេ់របសទេថ្លេតីពី
ការការ រ និងបន្តរេ បការសធែើទរញណក្មម នងិការបាែែ់ែួនសដ្ឋ បងខំ ។ 

 

ការបាែែ់ែួនរបេ់សោក្ Wanchalearm គឺជាការរលឹំក្ែែ៏ក្េ់ែែម់ ួថ្នការបាែែ់ែួនឆ្ែងរបសទេក្នញងឆ្ន ំ
២០០៧ របេ់េក្មមជនគារំទលទធិរបជាធិបសែ យ និងេក្មមជនេិទធិការររជាជនជាែិសវៀែណ្ដមពីររបូពី
របសទេក្មពញជា ។ ឧទហ្រណ៍ សោក្ Le Tri Tue ជាអនក្ជនជាែិសវៀែណ្ដមថ្ែលនិ មបសចចញមែិរោិះគន ់បាន
បាែែ់ែួនសៅរាជធានីភ្នសំពញក្នញងឆ្ន  ំ២០០៧ បនាា បព់ីបានដ្ឋក្ ់ក្យេញំេិទធិរជក្សកាន សហ្ើ សៅថ្ែបនតបាែែ់ែួនមក្
ែល់បចចញបបនន ។ 



 

 

 

ការែក្ខានក្នញងការសេញើបអសងេែ របក្បសដ្ឋ របេិទធភាពសលើការបាែែ់ែួនសដ្ឋ បងខំ គឺជារសំោភ្បំ ន
កាែពែក្ិចចយ៉ា ងធៃនធ់ៃររបេ់របសទេក្មពញជា សរកាមអនញេញ្ជា អនតរជាែិេដីពីការការ រជនរគបរ់បូ ពីការបាែែ់ែួន
សដ្ឋ បងខំ (ICPPED) ថ្ែលរបសទេក្មពញជាបានកាែ  ជារែាភាគីក្នញងឆ្ន ២ំ០១៣ ។ ជាពិសេេ របសទេក្មពញជាក្ំពញង
ថ្ែរសំោភ្សលើកាែពែក្ិចចរបេ់ែែួន ក្នញងការសេញើបអសងេែឱ្យបានហ្មែច់ែ ់ នងិឥែលំសអៀងសដ្ឋ មនិពនារសពល ក្នញង
ការចាែវ់ធិានការចាបំាច ់ សែើមប ីក្អនក្ ក្ព់ន័ធឱ្យមក្ទទួលែញេរែូវរពហ្មទណឌ  នងិធានាែល់េិទធិទទួលបាន
ពែ័ម៌ានេរមាបអ់នក្ថ្ែលរែូវទទួលបានផលរបសយជនរ៍េបចាប ់។ សលើេពីសនោះ ការពនារសពលថ្ែលមនិេម
សហ្ែញផលក្នញងការថ្េែងរក្មនញេសថ្ែលបានបាែែ់ែួន គមឺនិរេបតាមសគាលការណ៍ថ្ណនាេំរមាបក់ារថ្េែងរក្
មនញេសថ្ែលបានបាែែ់ែួនសទ ក្នញងសនាោះសែើមបេីនមែថាមនញេសសនាោះសៅមានជីវែិ សគារពសេចក្តីថ្លែលនូររបេ់មនញេស 
ចាបស់ផតើមរសាវរជាវសដ្ឋ មនិពនារសពល សរបើរបាេ់ពែ័ម៌ានតាមមសធាបា េមរេប និងការសគារពថា ការថ្េែងរក្
គឺជាកាែពែក្ចិចថ្ែលបនតរហូ្ែែល់សជាគវាេនាថ្នអនក្បាែែ់ែួនសនាោះរែូវបានែឹង ។ 

 

គណៈក្មាម ធិការអងគការេហ្របជាជាែិេតីពីការបាែែ់ែួនសដ្ឋ បងខំ បានសបើក្េម ័របជញំសលើក្ទី២២ 
របេ់ែែួន កាលពីថ្លៃទ២ី៨ ថ្ែមនីា សហ្ើ នឹងបសងេើែ បចា ីបញ្ជា  ថ្ែលនឹងជាមូលដ្ឋា នេរមាបក់ារពិនិែយស ើងវញិនូវ
របា ការណ៍ែំបូងរបេ់ក្មពញជា ថ្ផអក្តាមមារតា២៩ ថ្នអនញេញ្ជា អនតរជាែេិដីពីការការ រជនរគបរ់បូពីការបាែែ់ែួន
សដ្ឋ បងខ ំ ។ របា ការណ៍សនោះ រែូវបានែរមូវឱ្យសធែើរចួរាល់រែឹមឆ្ន ២ំ០១៥ ប៉ាញថ្នតមនិរែូវបានរាជរដ្ឋា ភ្បិាលក្មពញជា
ដ្ឋក្ជូ់នសទ រហូ្ែែល់ឆ្ន ២ំ០២១ ៕ 
 

សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួសនោះ គារំទសដ្ឋ ៖ 
1. អ្នកស្រី Sitanan Satsaksit និងស្កុមស្រសួារ 
2. រមពន័ធរណននយ្យភាពរងគម កមពុជា (ANSA)  
3. ស្កុមការងារន ើមបនី ោះស្សាយ្ទំនារ់ (ACT) 
4. Ain o Salish Kendra (ASK) ស្រនទររងក់ាា ន រ 
5. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)  
6. Asian Resource Foundation (ARF) ស្រនទរថៃ 
7. Association of Women for Awareness & Motivation (AWAM) ស្រនទរប៉ា រសីាា ន 
8. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM) ស្រទរឥណ្ឌា  
9. Bytes for All (ស្រនទរប៉ា រសីាា ន) 
10. រមារមមន្តនរីរាជការឯករាជយកមពុជា (CICA) 



 

 

11. មជឈមណា លរិទធិមនុរសកមពុជា (ម.រ.ម.ក) 
12. រហពន័ធរហជីព កមមករចណីំអាហារ នងិនរវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
13. រមារមការពាររិទធិមនុរស និងអ្ភវិឌ្ឍនន៍ៅកមពុជា (ADHOC)  
14. វទិាសាា នស្រជាធិរនេយ្យកមពុជា (CID)  
15. រមពន័ធខ្មមរជំនរឿន និងការពាររិទធិមនុរស លីកា ូ (LICADHO)  
16. រណ្ឌរ ញយុ្វជនកមពុជា (CYN)  
17. មជឈមណា លរមពន័ធភាពការងារ និងរិទធិមនុរស (CENTRAL)  
18. Center for Human Rights and Development (CHRD) ស្រនទរម៉ាុងនហាគ លី 
19. Center for Prisoners’ Rights (CPR) ស្រទរជរ៉ាុន 
20. រមពន័ធរហរមនក៍រិករកមពុជា (CCFC)  
21. រណៈកមាម ធិការន ើមបកីារនបោះននន េន យ្នររ ីនិងយុ្េរិធមន៌ៅកមពុជា (COMFREL)  
22. Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) ស្រនទរឥណ្ឌា  
23. Cross Cultural Foundation (CrCF) ស្រនទរថៃ 
24. Defence of Human Rights (DHR) ស្រនទរប៉ា រសីាា ន 
25. Dignity-Kadyr-kassiyet (KK) ស្រនទរកាហាកស់ាា ន 
26. អ្ងគការរមធមក៌មពុជា (EC)  
27. Human Rights Commission of Pakistan ស្រនទរប៉ា រីសាា ន 
28. Human Rights Lawyers Association (HRLA) ស្រនទរថៃ 
29. រមារមស្រជាធិរនេយ្យឯករាជយថននរ ឋកិចចនស្ៅស្រពន័ធ (IDEA)  
30. The Indonesian Human Rights Monitor – Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi 

Berkeadilan (Imparsial) ស្រនទរឥណាូ ននរីុ 
31. International Federation for Human Rights (FIDH) 
32. Korean House for International Solidarity (KHIS) ស្រនទរកូនរ ៉ាខាងេបូង 
33. League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) ស្រនទរអ្ុីរ ៉ាង ់
34. Madaripur Legal Aid Association (MLAA) ស្រនទររងក់ាា ន រ 
35. Maldivian Democracy Network (MDN) ស្រនទរមា៉ា ឌ្ីវ 
36. Manushya Foundation (ស្រនទរថៃ) 
37. Odhikar (ស្រនទររងក់ាា ន រ) 
38. People’s Empowerment Foundation (PEF) ស្រនទរថៃ 
39. People’s Watch (ស្រនទរឥណ្ឌា ) 
40. Programme Against Custodial Torture & Impunity (PACTI) ស្រនទរឥណ្ឌា  



 

 

41. Progressive Voice (ស្រនទរមយី៉ា នម់ា៉ា ) 
42. Safety and Risk Mitigation Organization (SRMO) ស្រនទរអាហវហាា នសីាា ន 
43. អ្ងគការរមារមធាងននន េ (STT)  
44. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) ស្រនទរមា៉ា នេរីុ 
45. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) ស្រនទរថៃ 
46. រណៈកមាម ធិការថនអ្ងគការមនិខ្មនរ ឋ ភបិលកមពុជា ន ើមបអី្នុរញ្ញា  លុររំបេរ់ាល់ទស្មងថ់នការ នរ ើរនអ្ើង

នលើន្តររី (NGO-CEDAW)  
47. Think Centre (ស្រនទររិងហរុរ)ី 
48. អ្ងគការេមាា ភាពកមពុជា (TIC) 
49. Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) ស្រនទរនវៀេណ្ឌម 
50. កមមវធិីអ្ភវិឌ្ឍនធ៍នធានយុ្វជន (YRDP) 


