សង�មសុវ
ី ិលេថា�លេទសករេកនេឡងៃនករបំភិតបំភ័យអ�កករពរសិទ

ិ
ៃថ�ទី១០ ែខឧសភា ឆ ា២០១៦
្រក�មសង�មសុី វិលបានេលកេឡងនាៃថ�េន

ះថឃាតខួនអ�កករពរ និងសក
�
ម�ជនសិទ

មនុស្សចំនួន្របាំបីនាក់ កលពីម្ស េធ�ឲ្យមានក រប៉ះពលេសរ ីភាពៃនករ្រ បមូលផ�ុំគា�
េសរ ីភាពៃនករបេ��ញមតិេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ករឃាត់ខ�ួនែដលបានេកតេឡងបនា�ប់
មានករឃុំខ�ួនប
េណា�ះអសន �រង់ចំសវនាករេលអ�កេធ�ករសិទិ�មនុស្សបួននាក់ និងម�ន
ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះមា�កកលពីសប ា�ហ៍មុ

បនបង�ញពីករេកនេឡងយា៉ងគួរឲ្យ

បារម�ៃនយុទ�នាចុងេ្រករបស់អជា�ធររដ� ក�ុងក របតបំភ័ យសង�មសុីវិល។
មនុស្ស្របាំមួយនាក់ ក�ុងចំេណាមមនុស្សទំង្របាំបីនាក់នគរបាឃាត ់ខ�ួនក
ពី ម្សិលមិញ ្រត�វឃាត ខួន
�
េនេពែដលអ�កទំងេនាះព្យោយាមេធ�ដំេណេ្រគាងេទ្របមូល

គា េនមុខពន�នាគ១ និងម២ េនៃ្រព ករតវ៉េនគឺ ជា្រពឹត�ិករណ៍ទីមួយៃនយុទ�ន“ៃថ�ច័ន�
ពណ៌េខ” ែដលអ�កចូលរួមនឹងេស��កសំេលៀកបំពក់ពណ៌េខ� េ ដម្បីអំពវនាវសុំឲ្យមានក
អ�កករពរសិទិ�មនុស្ស្របា
េនេវលេមា៉ង្រ ៨ និង ១៥នាទី ្រពឹក េលក អុ ី ស រុំ នាយក្របត ៃនសមាគមធ
េត�ត និងេលក ថាវ គីមសន នាយករងែផ�កតស៊ូមតិៃនអង�ករ លីកដូឃាតខួន
� េនេព

ែដលអ�កទំងពីរព្យោយាមចូលរួមករ្របមូលផ�ុំគា�។ បនា�ប់ពី្រត�វបានឃាត់មិនឲ្យេធ�ដ

តំងបិទផ�ូវ អ�កទំងពីរ បានព្យោយេដម្បីឲ្យអចបន�ដំេណរេទមុខបាន មុនេពលអ�កទ
្រត�វបាននគរបាលសលឃាត ខួនេនេពលមានវត�មានរបស់អភិបាល
�
រ ងខណ�ដេង�

ទំងពីរ ្រត�វបាននគរបាលខណ�ដេង�សកសួរ រហូតដល ៦ល�ច ម្សិលមិញ ជាមួយនឹងអ�ក�
ស ស៊ន សកម�ជនដីធី មកព
�
ី សហគមន៍បូរ ីកីឡា ែដលអ�ក�សី ្រត�វបានចប់ខ�ួនភា�មៗបនា�ប់ពី
ទំងពីរនាក់្រត�វបឃាត ខួន។
�
ណាលី ពីឡូក នាយិកអង�ករ លីកដូ បានមាន្រ“កឃាតខួនេនះ
�
គឺ ជាករេ្

្របាស់្របព័ន�យុត�ិធម៌្រពហ�ទណ�ែដលមិន្រតឹម្រត�វមួយេផ្សងេទៀត េដម្បីបំេលសមាជិកសង�
សុីវិល”។ អ�កនាងបានបែន�មថា“ករឃាត់ខ�ួនសកម�ជនដីធ�ី និងអ�កេធ�ករសិទិ�មនុស្សទំងេន
វិធីបំភិតបំភ័ យមួ យ េដម្បីររំងសង�មសុីវិលពីករ្របមូលផ�ុំគា�ក�ុងករគាំ្រទអ�កករពរសិ
្រត�វបានឃុំខ�ួនក�ុងពន�ន”។

េនក�ុងេពលែដលមបំភិតបំភ័ យេនះ សមាជិកបីនាក់សហគមន៍បឹងកក់ (ក�� សុង �សី
លភ អ�ក�សី គង់ ចនា� និងក�� បូវ េសភា) ្រត�វបានេគររំង និងចប់ខ�ួនកលពី ្រពឹ
េពលអ�កទំងេនាះព្យោយាមចកេចញពីផ�ះរបស់ពួកេគ េដម្បីេ្របមូលផ�ុំគ ា�េនមុខពន�
ៃ្រពស។ អ�កទំងេនាះ ្រត�វបានឃាត់ខ�ួនេនប៉ុលខណ�ដូនេពញ េហយមិន្រត�វបានអនុ�
ឲ្យេមធាវីចូលជួបេនាះេទ រហូតដល់អ�កទំងេាះ្រត
ន
�វបានេដះែលងកលពីេ៦ល�ច
េនេពលមានមនុស្ស្រ ១០០នាក់ បាន្រ បមូលផ�ុំគា�េនមុខប៉ុស�ិ៍នគរបាលខ
េដម្បីអំពវនាវសុំឲ្យមានករេដះែលងអ�កេធ�ករងរែផ�កសិ និងសមាជិកសហគមន៍ែដល្រត
បានឃាត់ខ� នគរបាលបានឃាត់ខបុគ�លិកបរេទសរបស់អង�ករ លីកដូ ចំនួនពីរនាក់ េហប�
យ

អ�កទំងពីរេទកន់អគ�នាយកដ�នអេនា�្របេវសន៍ ជាកែន�ងែដលអ�កទំងពីរ្រត�វបរហូត
ដល់េមា៉ង ៧ កន�ះ យប់។ អ�កទំងពីរ ្រត�វបានសកសួរអំពីកបស់ពួកេគ ករតវ៉ និងមូលេហ

ែដលអ�កទំងពីរេស��កសំេលៀកបំពក់ពណ៌េខ
រជរដ�ភិបាល បានចយុទ�នាក “ៃថ�ច័ន�ពណ៌េខ” ថជាទ្រមង់ “ចលនាប៉ះេបារក�
េនទី ្រក�”។ េហយកលពពីរៃថ�មុន ្រកសួងមហៃផ� បានេចញេសចក�ី្របកសព័ត៌មានេ
ឲ្កងនគរបាល និងកងរអវុធត� និងអជា�ធរ េដម្បីេ្ “ចត់ វិធាន” េទេលអ�កពក់
ពណ៌េខ”។
អ�កនា ក៏ បានមាន្របសសន “អជា�ធររដ� មានករភ័យខ�ចចំេពះករបេ��
្របជាធិបេតយ្យ េដយអជា�ធរទំងេនាះបានបកែ្របសក “ករប៉ះេប” (និងបានេ្រ
្របាស់មូលេហតុេនះ េ ដម្បីបំបិទេភាព និងបំបិទសំេលងមតិរិះគន”។
សង�មសុីវិល ធា�ប់បានេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍ជាេ្រចនេនមុខពន�នាគារ េដម្បីគាំ្
សិទិ�មនុស្សែដលជាប់ឃុំឃាំង ចប់តំង២០០៦។ កលពីម្សិលមិញ គឺជាេលកទីមួយ ក�ុង
េពលមួ យទសវត្សន៍េនះ ែដលអ�កគាំ្រទ ្រត�វបាពី ករចូលរមក�ុង្រពឹត�ិករណ៍េនះ េដយក
ផ�ូវនិងករព្រងយកងនគរបាលជាេ្រចន។ ករឃាត់ខ�ួននាម្សិលមិញ បានេកតេឡង

បំ ែបកេដយហិង្សោេល្រក�មអ�កតវ៉មួយ្រក�មតូច ែដលបាន្របមូលផ�ុំគា�មួយរយៈខ�ីេនមុខទី

មួ យក�ុងចំេណាមទីតំងទំង្របាំបី េទកន់ពន�នាល បានរឹបអូសបដែដលអំពវនាវស
មានករេដះអ�កទំង្រប

ាំ េហយនគរបាលទំងេនាះែថមទំងបំភិតបំភ័យអ�កឃា�ំេ

មនុស្សមួយចំនួនែដលកំពុេធ�កថតរូបេនមុខពន�នាេនា េដយបង�ំឲ្យអ�កទំងេនាះយកមា
ថតទុក។

រុឺម៉ក់កង់បីចំនួនបីេ្រគ�ងែដជាយានជំនិះរប្រពះសងែដលមកចូលរួម្របមូលផ�ុំជាម

អ�កគាំ្រទរបរយនាក់េផ្សងេទៀត បានបកេ្រកយេនេពលេទដល់កែន�ងនគ។

េលក អុី សរុំ នាយក្របតិបត�ិៃនសមាគមធាងេត�ត បានមាន “ករភ័យខ
របស់អជា�ធររដ�មកេលករេស��កសំេលៀកបំពក់ពណ៌េខ� គឺជាករអ ស”។ េលក បានប
េទៀតថា៖ “អជា�ធរបានដក់េគាលេដមកេល េដយេយ្រគាន់ែតពក់អវពណ េដម្បីសំែដ
មតិេដយអហិង្សោអំពីករមិនេពញចិត�របស់ពួកេយងប៉ុ”។
សង�មសុីវិលេស�សុំឲ្យមានធាជាថ�ីថា សិទនិងេសរ ីភាជាមូលដនារបស់អ�កករព
សិទិ�មនុស្ក�ុងកអនុវត�ករងរបស់អក
� ទំងេនាះ ្របាអនុវត�េដេសរ ី េជៀសផុតពី កបំភិត
បំភ័ យនិងកដកទណ�កម� េហយសង�មសុីវិល មាកេសកសជខ�ំចំេពកេច្របក
ទំងេនាះ េហសូមសំណូមពរេមតឲ្មាករេដះែអ�កទំង្របាំឲ្េនេ្រឃុំបេណា �
អសនរង់ចសវនករ

1. សហគមន៍ ៩២
2. ្រក�មករងរេដម្បីេដះ�សយទACT)
3. សហគមន៍តំបន់អែរ៉ (AC)
4. សហគមន៍បនា�យ�ស
5. អង�ករបនា�យ�
6. សហគមន៍បឹង្រប
7. អង�ករពលរដ�រស់េនតមទូBoat People SOS)
8. សហគមន៍បឹងឈូក
9. សហគមន៍បឹងកក់
10. សហគមន៍បឹង្រតែប
11. សហគមន៍បូរ ីកី ឡ
12. អង�ករ្រពះពុទ�សសនាេដម្បីស (BPO)
13. សហព័ ន�សហជី ពកម�ករសំណង់ និងៃ្រពេឈកម�ុ (BWTUC)
14. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍សេម�ងសហគម (BCV)
15. អង�ករអនាគតយុវជនអស(CamASEAN)
ល ដ�កម
16. សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពពរ
17. សម�័ ន�សហជី ពកម�ុជា(CATU)
18. មជ្ឈមណ�លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជCCHR)
19. បណា�ញកម�ករេធ�ករងរតមផ�ះក (CDWN)
20. សហព័ ន�សហជី ពកម�ករចំណីអហរ និងេសវកម�កម (CFSWF)

21. គណៈកមា�ធិករ្រប្រពឹត�ិកម� ៃនអង�ករ សមាគមករពរសិទ�ិមន (CHRAC)
22. សមាគមម�ន�ីរជករជ្យកម�ុជ(CICA)
23. ្របធសមាគ្រគបេ្រង�ឯករជ្(CITA)
24. សមាគមកម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របពន�័កម(CIWA)
25. សហភាពករងរកម (CLC)
26. សម�័ ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទ�ិមនុស្ស លីក(LICADHO)
27. គណៈកមា�ធិករៃនអង�ករមិនែមន រដ�ភិបាលេដម្បីលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេ
�ស�ីេភទ (NGO-CEDAW)
28. សហព័ ន�សហជី ពវិស័យេទសចរណ៍េសវកម�កម�ុ (CTSWF)
ា �ញយុវជនកម�ុ (CYN)
29. បណ
30. សង់្រតល (CENTRAL)
31. សហគមន៍េឆកូ
32. សហគមន៍ជ័ យជំនះ
33. សម�័ ន�សហជី ព្របជាធិបេតយ្យកម�ករេដរកម�ុជ (C.CAWDU)
34. សម�័ ន�េដម្បីសុចរិតភាព និង គណេនយ្យភាពស (CISA)
35. សម�័ ន�សហគមន៍កសិករកម�ុជ (CCFC)
36. សម�័ ន�សហជី ពចលនាកម�ក (CUMW)
37. គណៈកមា�ធិករ េដម្បីករេប ាះេឆា�តេដយេសរី និងយុត�ិធម៌ (COMFREL)
38. មជ្ឈមណ�លអប់រំច្បោប់ស្រមាប់ស (CLEC)
39. បណា�ញកសងសន�ិភាពសហគ (CPN)
40. សមាគមកសិករេដម្បីសន�ិភាព និងករអភិវ (FAPD)
41. សហគមន៍បណា�ញ�ស�ីអតីតបឹងកក
42. អង�ករេយនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍េនកម (GADC)
43. ្រក�មករងរពិេសសសិទ�ិលំេ (HRTF)
44. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រ (IDEA)
45. បណា ញ្រពសង្ឯករជេដម្បយុត�ិធម៌សង�ម (IMNSJ)
46. យុវជនជនជាតិេដមភាគតិច ឃុំ្របេម �ស�កែត្បងមានជ័យេខត�្រ
47. សមាគម ឥ�ន�េទវ (IDA)
48. សមាគមយុវជនែខ� (KYA)
49. សហគមន៍ដីធី � ភូមិ១ េខត�្រពះសីហន

50. សហគមន៍ដីធី � ភូមិែ្រពកជីក េខត�េកះក
51. លីកដូ ក
52. សហគមន៍ឡពង េខត�កំពង់ឆា�ំ
53. អង�ករ មាតធម�
54. អង�ករស�នសន�ិ (PBO)
55. មជ្ឈមណ�ល្របជាពលរដ�េដម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងស (PDP-Center)
56. សហគមន៍ភ�ំបា
57. សហគមន៍ភូមិ ២៣
58. សហគមន៍ែ្រពកតគ
59. សហគមន៍ែ្រពកត
60. សហគមន៍ផ�ូវរេទះេភ�ង
61. សហគមន៍សមគ�ី៤

62. សមាគមធាងេត(STT)
63. អង�ករធម�ទនសង (SDDO)
64. សហគមន៍ SOS ្រពលនយន�េហះអន�រជាតិភ�
65. អង�ករForum Asia
66. សហគមន៍ថ�េគា (TK)
67. សហគមន៍ទូលរកេក
68. សហគមន៍ទួ លសែង� A
69. សហគមន៍ទួ លសែង� B
70. សហគមន៍្រតពំងអ��ញថ
71. អង�ករអភិវឌ្ឍ�ស�ី្រកី្រកទី(UPWD)
72. បណា�ញអង�ករសង�មសុីវិលឯករជ្តិេវៀតណា (VICSON)
73. បណា�ញ្រពះសង្ឃវត�
74. អង�ករ�ស�ីជនជាតិេវៀតណាមេដម្បីសិទិ�ម (VNWHR)

