េសចក�ីែថ�ងករណ៍រ ួម
អង�ករសង�មសុវ
ី ល
ិ សូមេស�ស
 ឱ
ំ ុ ្យមានករេដះែលងអ�ក្រសី េទព វន�ី
រជធានីភំ�េពញ ៃថ�ទី១៥ ែខសីហ ឆា�ំ២០១៨

គិត្រតឹមៃថ�េនះសកម�ជនដី ធី� និ ងជាអ�កករពរសិទិ ម
� នុស្សអ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�វបាន
ឃុំខួនេដយអយុ
�
តិធ
� ម៌

អស់រយៈេពលពី រឆា�ំេហយ

េដយសរែតករករពរសិទិ រ� បស់

សហគមន៍បឹងកក់ និង្របជាពលរដ�កម�ុជាេផ្សងេទៀត។ េយងខ�ំុ ជាអង�ករសង�មសុីវ ិល និ ង

សហគមន៍ ែដលមានរយនាមដូចខងេ្រកម សូមសែម�ងករខកចិ ត�ចំេពះករបន�ឃុំខួន
�
េលរប
ូ អ�ក�សី និងេស�សុំឱ្យអជា�ធរេដះែលងអ�ក�សី េទព វន�ី ឱ្យបានឆាប់ រហ័សេដយ
គា�នលក�ខណ� និងទមា�ក់ េចលនូវបទេចទ្រពហ�ទណ�ទំងអស់ ្រពមទំង្រចនេចលរល់
ករផ�នា�េទសេលអក
� �សី េដ ម្បីឱ្យអ�ក�សីអច្រតឡប់ េទជួ បជុំ ្រក�ម្រគ�សរ និ ងសហគមន៍
វ ិញ។
អ�ក�សី េទព វន�ី បាន្របឹ ងែ្របងេដយគា�នករេនឿយហត់ េដ ម្បីករពរសិទិ រ� បស់
សមាជិកសហគមន៍បឹងកក់

បនា�ប់ ពីអ�កទំងេនាះ្រត�វបានបេណ�ញេចញពី ផ�ះសែម្បង

េដយបង�ំ េនតំបន់បឹងកក់កុងរជធានី
�
ភំេ� ពញ ប៉ុ ែន�អ�ក�សីក៏ជួយអ�កករពរសិទិ�មនុ ស្ស
ែដលេធ�យុទនា
� ករេដ ម្បីបុព�េហតុ ដច់ េដយែឡកេផ្សងេទៀតផងែដរ។

ដរបណាអ�ក�សី

េនែតជាប់កុ�ងពន�នាគារ អ�ក�សី េទព វន�ី េនែត្រត�វបានររំងពី ករបន�ករងរដ៏ មានតៃម�
និងេដយអហិង្សោ របស់អ�ក�សី។

អ�ក�សី េទព វន�ី បានមាន្របសសន៍ ថា“េយង្រត�វែតែចករ ំែលករល់អត�្របេយាជន៍

ៃនបទពិេសធន៍របស់េយង។ ្របសិនេបេយងេ្រកកឈរទំងអស់គា� េនាះេយងនឹងទទួល

បាននូវយុតិធ
� ម៌។” “្របសិនេបសហគមន៍រម
ួ គា�ជាធ�ុងមួយ េនាះេយងនឹងមានអំណាច។”

អ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�វបានចប់ខួនេនៃថ�
�
ទី១៥ ែខសីហ ឆា�ំ២០១៦ េនក�ុងករតវ៉
េដយអហិង្សោមួយ េដម្បី្របឆាំងនឹងករឃុំខួនតមអំ
�
េព ចិតេ� ទេលអ�កករពរសិទិ ម
� នុ ស្ស
បួនរូប និងម�ន�ីេរៀបចំករេបាះេឆា�តមួយរូប។ េនៃថ�ទី២២ ែខសីហ ឆា�ំ២០១៦ អ�ក�សី

្រត�វបានកត់េទសពីបទ “្របមាថអ�ករជករសរធារណៈ” និ ងផ�នា�េទសឱ្យជាប់ពន�នាគារ
រយៈេពល្របាំមួយៃថ�។

ប៉ុ ែន�ជាជាងករេដះែលងអ�ក�សីបនា�ប់ពីបានអនុ វត�េទសរបស់

ខ�ួនរួច អជា�ធរបានេសេរ  និ ងដំ េណរករនីតិវ ិធីេឡងវ ិញេលបទេចទ ែដលពុំមានចំ ណាត់
ករយូរមកេហយ េពលគឺ តំងពីករតវ៉ អហិង្សោមួ យក�ុងឆា�ំ២០១៣ ែដលេ្រកយមកអ�ក�សី

្រត�វបានផ�នា�េទស ដក់ពន�នាគារពីរឆា�ំកន�ះ និងពិ ន័យជា្របាក់ ១៤លនេរៀល (្របែហល
៣៥០០ដុល�រសហរដ�អេមរ ិក)។ រហូតមកដល់េពលេនះ សំេណេស�សុំេលកែលងេទស
និងបន�ូរបន�យេទសជាេ្រច នរបស់អ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�វបាន្រចនេចល។ សវនាករ និ ង

បណឹ� ងសរទុ ក�របស់អ�ក�សីជាេ្រច ន

បាន្រប្រពឹ ត�េទេដយ្របាសចកពី បទដ�នៃនសិទិ �

ទទួលបានករជំ នុំជ្រមះេដយយុតិធ
� ម៌

េដយសរភស�ុតងែដល្រត�វបានដក់បង�ញមិ ន
្រតឹម្រត�វ េទតមត្រម�វករែដលឈនដល់ករផ�នា�េទស។
សកម�ជនបឹ ងកក់ អក
� �សី បូ ឆវ ី បានមាន្របសសន៍ ថា “ក�ុងនាមជាជនរងេ្រគាះពី

ករបេណ�ញេចញមា�ក់ ខ�ំុអចធានាបានថាអ�ក�សី េទព វន�ី មិនបានេ្រប្របាស់អំេពហិង្សោឬ
េធ�អីខ
� ុសេនាះេទ។ អជា�ធរគួរែតេដះែលងអ�ក�សី េដម្បីឱ្យអ�ក�សីអចេទជួបជុំ្រក�ម

្រគ�សររបស់អក
� �សីវ ិញ។ កូនៗនិងមា�យរបស់អក
� �សី្រត�វករគាត់។”

ករឃុំខួនដ៏
�
យូរែបបេនះ េ្រកពីបង�ប�
� ដល់អ�ក�សីែតឯង ែថមទំងបង�ផលវ ិបាក

យា៉ ងេ្រចន

ដល់កូនទំងពីរនាក់ របស់អ�ក�សី

េដយសរែតពួ កេគអចជួ បមា�យបានែត

មួយដងប៉ុេណា�ះក�ុងមួយែខ។ សុខភាពរបស់មា�យអ�ក�សីកន់ ែតយា៉ ប់ យឺន បណា
� លមកពី
ករបន�្រប្រពឹ តិេ� ដយអយុតិ�ធម៌េទេលកូន�សីរបស់គាត់ ។

អសមត�ភាពក�ុងករេមលែថ

្រគ�សរបានដក់សមា�ធផ�ូវចិ តយា
� ៉ ងខ�ំងេលអ�ក�សី េទព វន�ី េហយកន់ ែតធ�ន់ធ�រេទៀត
េនាះគឺករឃុំឃាង
ំ អ�ក�សីកុងពន�
�
នាគារែដលមានស�នភាពអ្រកក់។

តំ ណាងអង�ករ

សង�មសុីវ ិលនិងសមាជិកសហគមន៍បឹងកក់ ្រត�វបានររំងជាញឹកញាប់ េនេពលអ�កទំង
េនាះព្យោយាមចូលសួរសុខទុ កអ
� �ក�សី េទព វន�ី េនក�ុងពន�នាគារ ជាេហតុេធ�ឱ្យអ�ក�សី
កន់ែតមានភាពឯកពី មិត�ភក�ិនិង្រក�ម្រគ�សរ
េហយេនះជាកររ ំេលភដល់វ ិធានអង�ករ
សហ្របជាជាតិសីព
� ី បទដ�នអប្បរមាស្រមាប់ករ្រប្រពឹ តេ� ទេលជនជាប់ឃុំ។
េយងខ�ំុសូមេស�សុំេដយទទូចឱ្យអជា�ធរកម�ុជាេដះែលងអ�ក�សី េទព វន�ី ឱ្យបាន

ឆាប់រហ័យេដយគា�នលក�ខណ�

និ ងទមា�ក់េចលបទេចទនិ ងប��ប់រល់ទ្រមង់ៃនករ

េសុបអេង�តករណី្រពហ�ទណ�្របឆាំងរូបគាត់ ។
ករងរជាអ�កករពរសិទិម
� នុស្ស

ករណ៍េនះនឹ ងធានាថាអ�ក�សីអចបន�

េហយសំខន់ជាងេនះេទេទៀតេនាះគឺ ករវ ិលមកជួ បជុំ

្រក�ម្រគ�សរ និ ងសហគមន៍របស់អ�ក�សី។ ចុ ងប��ប់ េយងខ�ំុសូមឱ្យអជា�ធរ េមត�ប�្ឈប់

ករបំភិតបំភ័យនិងករយាយីមកេលអ�ក�សី េទព វន�ី និ ងសកម�ជនេផ្សងេទៀតដូ ចជាករ
ចប់ខួន
� ករដក់ េទស និងករដក់ពន�នាគារជាេដ ម៕

េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ គាំ្រទេដយ៖
១. សហគមន៍២៤្រគ�សរ (្រពះសីហនុ )
២. សហគមន៍េកពី រ (ភ�ំេពញ)
៣. សហគមន៍១០៥ (ភ�ំេពញ)
៤. សហគមន៍ដីធី �២៩៧ (េកះកុង)
៥. សកម�ភាពេដម្បីបរ ិស�ន និ ងសហគមន៍ (AEC)
៦. ្រក�មករងរេដ ម្បីេដះ�សយទំ នាស់ (ACT)
៧. សហគមន៍ អណូ� ង (្រពះសីហនុ )

៨. សហគមន៍ អណូ� ងកន�ួត (បាត់ ដំបង)

៩. សហគមន៍ ដីធី�អណូ� ង្រតែបក (ស�យេរៀង)
១០. សហគមន៍អន�ង់រន
ុ (បាត់ ដំបង)

១១. សហគមន៍អន្សងសក (បាត់ ដំបង)
១២. សហគមន៍ ជនជាតិេដ មភាគតិ ចអែរ ៉ង (េកះកុ ង)
១៣. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
១៤. Asian Democracy Network (ADN)
១៥. Asian Forum for Human Rights & Development (Forum Asia)
១៦. សហគមន៍បនា�យ�សី (ភ�ំេពញ)
១៧. សហគមន៍បាតខ�ះ (្រពះសីហនុ )
១៨. សហគមន៍បឹងឈូក (ភ�ំេពញ)
១៩. សហគមន៍បឹង្របាំ (បាត់ ដំបង)
២០. សហគមន៍ បុរ ីកី ឡា (ភ�ំេពញ)
២១. សហគមន៍បុរ ីមិតភា
� ព (បនា�យមានជ័ យ)
២២. សហគមន៍ បុរ ីសន�ិភាព (ភ�ំេពញ)
២៣. សហគមន៍បុស្សស�ំ (បាត់ដំបង)
២៤. សហគមន៍ដីធីប
� ៊ូជប៉ុន (េកះកុង)
២៥. អង�ករ្រពះពុទ�សសនាស្រមាប់សន�ិភាព (BPO)
២៦. អនាគតយុវជនកម�ុជាអស៊ន (CamASEAN)
២៧. សមាគមម�ន�ីរជករឯករជ្យកម�ុជា (CICA)
២៩. មជ្ឈមណ�លសិទិ�មនុ ស្សកម�ុជា (CCHR)

៣០. បណា
� ញកម�ករេធ�ករតមផ�ះកម�ុជា (CDWN)

៣១. សមាគមករពរសិទិ�មនុ ស្ស និ ងអភិវឌ្ឍន៍េនកម�ុជា អដហុក (ADHOC)

៣២. សមាគម្រគ�បេ្រង�នកម�ុជាឯករជ្យ (CITA)

៣៣. សមាគមកម�ករកម�ុជាេសដ�កិច�េ្រក្របព័ ន� (CIWA)
៣៤. សហភាពករងរកម�ុជា (CLC)

៣៥. សម�័ន�ែខ�រជំ េរឿន និងករពរសិទិម
� នុ ស្ស លីកដូ (LICADHO)
៣៦. បណា
� ញយុវជនកម�ុជា (CYN)

៣៧. អង�ករបេង�នសមត�ភាពសហគមន៍ េដម្បីអភិ វឌ្ឍន៍ (CCD)
៣៨. សហគមន៍ ដីធីេ� ចកមាស (ស�យេរៀង)
៣៩. សហគមន៍ េឆកូ (ភ�ំេពញ)
៤០. មជ្ឈមណ�លសម�័នភា
� ពករងរ និ ងសិទិ ម
� នុ ស្ស (CENTRAL)
៤១. សហគមន៍ដីធី�ភូមិេជ ងវត� (បនា�យមានជ័ យ)
៤២. សហគមន៍ ដីធី�ជីខេ្រកម (េកះកុ ង)
៤៣. សហគមន៍ដីធីជ
� ីខេល (េកះកុង)
៤៤. សហគមន៍ជីេរទ៍ទី២ (ត្បូងឃ�ំុ)

៤៥. សហគមន៍ជប់ (ត្បូងឃ�ំុ)
៤៦. សហគមន៍ជាំ្រកេវៀន (កំ ពង់ ឆា�ំង)
៤៧. សហគមន៍េស អុី ្របាំ (្រពះសីហនុ )
៤៨. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
៤៩. Civil Rights Defenders (CRD)
៥០. សម�័នស
� ហជី ព្របជាធិ បេតយ្យកម�ករកត់ េដរកម�ុជា(C.CAWDU)
៥១. សម�័ន�សហគមន៍កសិករកម�ុជា (CCFC)

៥២. សម�័ន�េដម្បីសុចរ ិតភាព និ ងគណេនយ្យភាពសង�ម (CISA)
៥៣. គណៈកមា�ធិ ករេដ ម្បីករេបាះេឆា�តេដយេសរ ី និងយុតិធ
� ម៌ េនកម�ុជា (COMFREL)
៥៤. បណា
� ញកសងសន�ិភាពសហគមន៍ (CPN)
៥៥. សហភាពចលនាកម�ករកម�ុជា (CCW)
៥៦. សហគមន៍ដកពរ (កំ ពង់ សឺ)�
៥៧. សហគមន៍តំែបរ (ត្បូងឃ�ំុ)

៥៨. អង�ករសមធម៌ កម�ុជា (EC)

៥៩. សហគមន៍េនសទ (បនា�យមានជ័ យ)
៦០. Front Line Defenders (FLD)
៦១. សហគមន៍អភិ រក្សៃ្រពេឈ ជីវៈចំ រះ
ុ (ស�យេរៀង)
៦២. សហជី ពេសរ ីកម�ករៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា (FTUWKC)

៦៣. អង�ករេយនឌ័រ និងអភិ វឌ្ឍន៍ េដម្បីកម�ុជា

៦៤. សហគមន៍េហងសំណំ(កំពង់សឺ)�
៦៥. Human Rights Watch (HRW)
៦៦. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រក្របព័ ន� (IDEA)
៦៧. បណា
� ញ្រពះសង្ឃឯករជ្យេដ ម្បីយុតិធ
� ម៌ សង�ម (IMNSJ)
៦៨. យុវជនជនជាតិេដមភាគតិច ឃុំ្របេម �ស�កែត្បងមានជ័យ េខត�្រពះវ ិហរ
៦៩. International Federation for Human Rights (FIDH), within the Framework of the
Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
៧០. International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
៧១. សហគមន៍ខ� (ភ�ំេពញ)
៧២. សហគមន៍េនសទេកះ�សេឡ (េកះកុង)
៧៣. សហគមន៍ ដីធីឡ
� ពង (កំ ពង់ឆា�ំង)
៧៤. អង�ករម�ប់្រពហ�វ ិហរធម៌ (េកះកុ ង)
៧៥. សហគមន៍ដីធីម
� ុឺនជ័យ (ស�យេរៀង)
៧៦. អង�ករករពរសិទិជ
� នជាតិេដមភាគតិច (MIRO)
៧៧. អង�ករមាតធម�ជាតិ កម�ុជា (MNC)

៧៨. បណា
� ញអ�កករពរៃ្រពឡង់ ឃុំមានរ ិទ�ិ �ស�កសណា
� ន់ (កំ ពង់ធំ)
៧៩. សហគមន៍អមលំង (កំ ពង់ ឆា�ំង)
៨០. សហគមន៍អូរអំពិល (បនា�យមានជ័យ)
៨១. សហគមន៍អូរេឈ ទល (្រពះសីហនុ )
៨២. សហគមន៍ អូរខ្សោច់ (្រពះសីហនុ )
៨៣. សហគមន៍អូរ្រតជាក់ចិត� (្រពះសីហនុ )
៨៤. សហគមន៍អូរេ្រតះ (្រពះសីហនុ )

៨៥. សហគមន៍អូរវល�ិ៍េ្រពង (បាត់ ដំបង)
៨៦. សហគមន៍ភំ បា
� ត (ភ�ំេពញ)
៨៧. សហគមន៍ភំ េ� ្រកម (េសៀមរប)
៨៨. សហគមន៍ភំ ស
� ឹក
� (បាត់ ដំបង)
៨៩. សហគមន៍ភំ ទ
� ទឹង (កំ ពត)
៩០. សហគមន៍ដីធី�ភូមិផ្សោរកណា
� ល (បនា�យមានជ័យ)
៩១. សហគមន៍ភូមិ២២ (ភ�ំេពញ)
៩២. សហគមន៍ភូមិបរឡយ (រតនៈគីរ ី)
៩៣. សហគមន៍ដីឆា�ំង (កំពង់សឺ)�
៩៤. សហគមន៍ភូមិសមុ្រទេល (រតនៈគី រ ី)

៩៥. សហគមន៍ភូមិអូរស�យ (បនា�យមានជ័ យ)
៩៦. សហគមន៍ដីធីភ
� ូមិសិលែខ�រ (បនា�យមានជ័ យ)
៩៧. សហគមន៍ភូមិថី � តំងសំេរង (កំពង់សឺ)�
៩៨. អង�ករពន�កែខ�រ (PKH)
៩៩. សហគមន៍ដីធី�ពយជប៉ុ ន (េកះកុ ង)
១០០. សហគមន៍្របាសក់ (បាត់ដំបង)
១០១. សហគមន៍ ជនជាតិ ភាគតិចគួ យ េខត�្រពះវ ិហរ
១០២. សហគមន៍ែ្រពកតគង់ (ភ�ំេពញ)
១០៣. សហគមន៍ ែ្រពកតនូ (ភ�ំេពញ)
១០៤. សហគមន៍ ែ្រពកែ្រត (្រពះសីហនុ )
១០៥. សហគមន៍ ៃ្រពេឈ េព្រជចង�រល�េឆត (កំ ពង់ ឆា�ំង)
១០៦. សហគមន៍ៃ្រពឡង់ (កំពង់ធំ)
១០៧. សហគមន៍ េនសទៃ្រពពយ (កំ ពត)
១០៨. Progressive Voice (PV)
១០៩. សហគមន៍ ផូវរថេភ�
�
 ង (ភ�ំេពញ)

១១០. សហគមន៍ រស�ីសមគ�ី (កំ ពង់ សឺ)�
១១១. សហគមន៍ រលួសេជ ងឯក (ភ�ំេពញ)
១១២. សហគមន៍ ដីធីរ� ំេចក (េសៀមរប)
១១៣. សហគមន៍ ឬស្សី�សស់ (ភ�ំេពញ)
១១៤. បណា
� ញសមគ�ីភាពសហគមន៍ ដីធី � និងលំេនឋន
១១៥. សហគមន៍ សមគ�ីភំ�ជាំមូរ� (កំ ពត)

១១៦. សហគមន៍ ដីធីស
�
មគ�ីរមាសែហក (ស�យេរៀង)
១១៧. សមាគមធាងេត�ត (STT)
១១៨. សហគមន៍ សមគ�ីរង
ុ េរឿង (ភ�ំេពញ)

១១៩. សហគមន៍ ដីធីស
� ង�មថ�ី (េពធិ៍សត់ )

១២០. សហគមន៍សមគ�ី៤ (ភ�ំេពញ)
១២១. អង�ករសមគ�ី
១២២. សហគមន៍ េនសទស�ីេ្រកម (បាត់ ដំបង)
១២៣. អង�ករសីលករ
១២៤. សហគមន៍ដីធីស
� ន
� ់ (បនា�យមានជ័យ)
១២៥. សហគមន៍ ដីធីស
� ន
� ់ (េសៀមរប)
១២៦. សហគមន៍ដីធីស
� � ច់មានជ័យ (េកះកុ ង)

១២៧. សហគមន៍េនសទស្រមស់េកះេស�ច (េកះកុ ង)
១២៨. សហគមន៍ SOS ្រពលនយន�េហះអន�រជាតិ ភំ េ� ពញ
១២៩. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
១៣០. សហគមន៍ ស�នេឆះ (្រពះសីហនុ )
១៣១. សហគមន៍ដីធីែ� �សចង់ (កំពង់ធំ)
១៣២. សហគមន៍ ែ�ស្របាំង (កំ ពង់ចម)
១៣៣. សហគមន៍ដីធីែ� �សវល (កំពង់ ធំ)
១៣៤. សហគមន៍ ដីធី�សឹង
� បត់ (បនា�យមានជ័ យ)
១៣៥. សហគមន៍ ធនធានៃ្រពេឈ សឹង
� ខ្សោច់ស (កំ ពង់ ឆា�ំង)
១៣៦. សហគមន៍សឹង
� មានជ័យ (ភ�ំេពញ)
១៣៧. សហគមន៍�ស�ីឃា�ង
ំ សំង (ភ�ំេពញ)
១៣៨. សហគមន៍ ដីធី�តនី (េសៀមរប)
១៣៩. សហគមន៍ ដីធី�តនូ ន (ស�យេរៀង)
១៤០. សហគមន៍ដីធីភ
� ូមិតៃ្រត (បនា�យមានជ័យ)
១៤១. សហគមន៍ ដីធី�ែតងេត (ស�យេរៀង)
១៤២. សហគមន៍ ថ�េគាល (ភ�ំេពញ)

១៤៣. សហគមន៍ ថដ
� (េពធិ៍សត់ )
១៤៤. សហគមន៍ថ�ធំ (្រពះសីហនុ)
១៤៥. សហគមន៍ដីធីភ
� ូមិថ�ល់បត់ (បនា�យមានជ័ យ)
១៤៦. សហគមន៍ដីធីធ
� ង
� ់ (េកះកុង)
១៤៧. សហគមន៍ ទួលរ៉ ដ (ភ�ំេពញ)
១៤៨. សហគមន៍ទួលសំេរង (កំពង់ឆា�ំង)
១៤៩. សហគមន៍ទួលសែង� A (ភ�ំេពញ)
១៥០. សហជី ពនិ េយាជិតវ ិស័យេទសចរណ៍ ៃន្រក�មហ៊ុនេ�ហ�នដយអឹ ម៉នសុីធី (បនា�យ
មានជ័យ)
១៥១. សហជី ពនិ េយាជិតវ ិស័យេទសចរណ៍ (បនា�យមានជ័ យ)
១៥២. សហគមន៍្រតពំងចន់ (កំពង់ឆា�ំង)
១៥៣. សហគមន៍ ្រតពំងេជារ (កំ ពង់សឺ)�
១៥៤. សហគមន៍ ដីធី�្រតពំង្រកសំង (េសៀមរប)
១៥៥. សហគមន៍ ្រតពំងរំង (ភ�ំេពញ)
១៥៦. សហគមន៍ ្រតពំងសែង� (កំ ពត)

១៥៧. សហគមន៍ទំនប់ពីរ (េពធិ៍សត់ )

១៥៨. សហគមន៍ ទន�ូង (កំ ពង់ ចម)

១៥៩. Vital Voice Global Partnership
១៦០. World Organization Against Torture (OMCT), within the Framework of the
Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

