
ស្ថា នភាពសទិ្ធិមនុសស ឆ្ន ាំ២០១៤  
 

 ស្ថា នភាពសិទ្ធិមនុសសនៅកមពុជាកនុង ឆ្ន ាំ២០១៤ នៅតែជាបញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរ ន ោះបីជាប្បជាពលរដ្ឋកមពុជាជានប្រីន 
បានរូលរួមយ៉ា ងសកមមកនុងការ ម រឲ្យមានការនោរពសិទ្ធមិនុសស និងនសរភីាពមូលដ្ឋឋ នក៏នដ្ឋយ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបា
លកមពុជា (“រដ្ឋឋ ភិបាល”) ជានរឿយៗតែងតែខកខានកនុងការនោរពសិទ្ធិរបសប់្បជាពលរដ្ឋខលួនឯង ន ីយផ្ទុយមកវញិ
តែងតែដ្ឋក់គាំនាបនៅនលីការរោិះគន់។ កនុងអាំឡុង ឆ្ន ាំ២០១៣ និង ឆ្ន ាំ២០១៤ នៅកមពុជា រាំនួនននការនធ្វីបាែុកមម
ប្ទ្ង់ប្ យធ្ាំមានការនកីននឡីងជានប្រីន និងមានការបង្រ្កា បនដ្ឋយ ិងាជានប្រីនផ្ងតដ្រ ខណៈតដ្លប្កុមកមមករនរាង
រប្ក និងកមមករមកពីវសិ័យនផ្សងៗ បាននងីបឈរនឡីងនដី្មបី ម រឲ្យមានការដ្ាំនឡីងប្បាក់ឈនួលអបបបរមា និង
 ម រលកខខណឌ ការករមួយរាំនួននទ្ៀែ។ បាែុកមមរបស់ប្កុមកមមករ រួមជាមួយប្កុមបាែុករដ្នទ្នទ្ៀែ តដ្លដឹ្កនាាំ
នដ្ឋយគណបកសប្បឆ្ ាំង គណបកសសនង្រ្កគ ោះជាែិកមពុជា (គ.ស.ជ) កនុងអាំឡុងការនធ្វីព ិកាកនុងការរូលកាន់ែាំតណង
កនុងរដ្ឋសភា បនាទ ប់ពីជនមាល ោះការនបាោះនឆ្ន ែថ្នន ក់ជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៣ តដ្លបនតរ ូែដ្ល់តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤។ ការនធ្វី
បាែុកមមជានប្រីន ប្ែូវបានបាំតបកនដ្ឋយ ិងា បណ្ដា លឲ្យបាែុករ និងអនកោម នកាំ ុសជានប្រីននាក់ប្ែូវស្ថល ប់ និងបាែុ
ករជានប្រីននាក់ប្ែូវបានចាប់ខលួន។ នប្កាយមក មានការប្ពមនប្ពៀងដ៏្សាំខាន់ជាមួយស ជីព នៅនដី្ម ឆ្ន ាំ២០១៤ នាាំ
ឲ្យមានការដ្ាំនឡីងប្បាក់ឈនួល និងមានកិរចប្ពមនប្ពៀងននយបាយរវាងគណបកសកាន់អាំណ្ដរ គណបកសប្បជាជន 
(ប្ប.ជ) និង គ.ស.ជ តដ្ល គ.ស.ជ យល់ប្ពមរូលនៅនធ្វីការកនុងរដ្ឋសភាវញិ។ សកមមជនសិទ្ធមិនុសស រួម ាំង
សកមមជនសិទ្ធិដី្ធ្លី និងផ្ទោះសតមបង និងអនកស្ថរព័ែ៌មាន តដ្លមានមែិរោិះគន់រដ្ឋឋ ភិបាល តែងប្ែូវបានយយី ចាប់ខលួន 
និងប្បឈមនឹងការនចាទ្ប្បកាន់តផ្នកប្ព មទ្ណឌ  កនុងនោលបាំណងគាំរាមកាំត ង និងបាំបិទ្មាែ់ពួកោែ់។ 

 

សសរភីាពខាងការជួបប្បជុាំ និងបសងកើតសមាគម   
នសរភីាពខាងការជួបប្បជុាំនដ្ឋយសនតិវធីិ្ តែងតែប្ែូវបានរែឹបនតឹង។ កនុងតខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ រដ្ឋឋ ភិបាល

ប្បកាសថ្នសិទ្ធិនធ្វីការប្បឆ្ ាំងែវា៉ា  និងការនធ្វីបាែុកមម នឹងប្ែូវផ្អា កសនិរ ូែ លត់ែ “សណ្ដា ប់ធ្នន ប់ និងសនតិសុខស្ថ
ធ្នរណៈប្ែលប់មកកាន់ស្ថា នភាពនដី្មវញិ”។1 ទី្លានប្បជាធិ្បនែយយ កតនលងស្ថធ្នរណៈតដ្លបនងាីែនឡីងជា
ពិនសសសប្មាប់ការបនចចញមែិ ប្ែូវបានហាមរូល។ ការរែឹបនតឹងននោះនធ្វីនឡីងបនាទ ប់ពីការបង្រ្កា បពីសាំណ្ដក់កង
កមាល ាំងសនតិសុខ នៅនលកីារប្បមូលផ្ាុ ាំរបស់កមមករនរាងរប្ក ម រការដ្ាំនឡីងប្បាក់ឈនួលអបបបរមា។2 នៅនងងទី្២ តខ
មករា ឆ្ន ាំ២០១៤ ប្ពោះសងឃរាំនួន ៥ អងគប្ែូវបានចាប់ខលួន ជាមួយនឹងសកមមជនស ជីព និងកមមករនរាងរប្ករាំនួន 
                                                                 
1 មារ ដ្ឋរា៉ា  និង ភីទ័្រ សសមបូរ “ការហាមឃាែ់នលីបាែុកមមនឹងនៅតែបនត រ ូែ ល់តែគណបកសប្បឆ្ាំងរូលនៅកនុងរដ្ឋសភា” ស្ថរព័ែ៌មាន ឌឹ 
នខមបូឌា នដ្លី (នងងទី្២២ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤) http://bit.ly/1jzlVGr.  

2 មក.ម.ស. “ម.ស.ម.ក នថ្នា លន សការបង្រ្កា បនដ្ឋយ ិងានៅនលីសិទ្ធិមនុសស និងបណ្ដា លឲ្យមានការធ្នល ក់រុោះដុ្នដ្ឋបតផ្នកលទ្ធិប្បជាធិ្បនែ
យយនៅកមពុជា” (នងងទី្៤ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤) (នសរកាីតងលងការណ៍)  http://bit.ly/1tFFgNa. 
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១០ នាក់ នៅនរាងរប្ក យ៉ា ក ជីន នៅជាយទី្ប្កុងភនាំនពញ។ កនុងអាំឡុងការចាប់ខលួនននាោះ ក៏ន ីញមានមង្រ្នតីនគរបាល
វាយដ្ាំនលីប្កុមបាែុករផ្ងតដ្រ។3 នៅប្ពឹកនងងទី្៣ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ មានមនុសសរាំនួន ១៣ នាក់ បតនាមនទ្ៀែ ប្ែូវ
បានចាប់ខលួន នៅកនុងបាែុកមមនៅនលីមហាវងិិ នវង នប្សង។ បនាទ ប់ពីមានការន ល្ីយែប ាំងកាំ ឹងពីប្កុមបាែុករនផ្សង
នទ្ៀែ កងកមាល ាំងសនតិសុខបានបាញ់ប្បហារនដ្ឋយនប្បីប្ោប់ពិែ  ាំងមិននរសីមុខនៅនលបី្កុមបាែុករ ាំងននាោះ។ 
មនុសសរាំនួន ៤ នាក់ប្ែូវស្ថល ប់ និងមានមនុសសជានប្រីននាក់នទ្ៀែរងរបួស។ មិនតែប៉ាុនណ្ដណ ោះ ខឹម សុផ្អែ អាយុ ១៦ 
ឆ្ន ាំ ប្ែូវបានបាែ់ខលួន នដ្ឋយមុននពលបាែ់ខលួនមានមនុសសន ីញថ្ននគរងការបាញ់ប្បហារនៅប្ែង់ន ោះ មកទ្ល់នពល
ននោះនៅមិន ន់មានដ្ាំណឹងណ្ដនៅនឡីយនទ្។ 

កាលពីនងងទី្១០ តខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ ង្រ្សតីសកមមជនរាំនួន ៧ នាក់ មកពីស គមន៍បឹងកក់ តដ្លមានអនក
ប្ស ីតង៉ាែ  ុន សុង ប្សីលាភ អនកប្សីគង់ រនាា , ផ្អន់ ឈុននរ ៉ាែ, បូ ្វ ីនិង នង នប្សង ប្ែូវបានចាប់ខលួន ន ីយរង
ការនចាទ្ប្បកាន់ពីបទ្ប្បឆ្ ាំងនឹងមង្រ្នតីស្ថធ្នរណៈ ប្ែូវបានសនប្មរកាី និងផ្តនាទ ន ស កនុងរយៈនពល ៣៦ នមា៉ា ង 
នដ្ឋយមាន ក់ៗទ្ទួ្លន សជាប់ពនធនាោរទ្ណឌ អែិបរមិារយៈនពល ១ឆ្ន ាំ និងការពិន័យជាប្បាក់រាំនួន ៥០០ ដុ្លាល រ
ស រដ្ឋអានមរកិ។4 អនក ាំងអស់នធ្វីការប្បឆ្ ាំងែវា៉ា  អាំ វនាវឲ្យអាជាញា ធ្រចាែ់វធិ្ននការផ្ាលស់ាំណងរាំន ោះទឹ្កលិរកនុង
ស គមន៍របស់ពួកនគ។ ែាំបន់ននោះបានរងនប្ោោះនដ្ឋយស្ថរទឹ្កលិរតាំងពី ឆ្ន ាំ២០០៨ នពលតដ្លប្កុម  ុន ស ូកាគូ 
អីុន បានចាក់ដី្ខារ់បាំនពញបឹងនដី្មបីអភិវឌឍ។ នប្កាយមកមានង្រ្សតីរាំនួន ៣ នាក់ និងប្ពោះសងឃមួយអងគនទ្ៀែ ប្ែូវ
ប្បឈមមុខនឹងទ្នងវីប្សនដ្ៀងោន ននោះតដ្រនៅកនុងនងងបនាទ ប់ ពួកនគរងការចាប់ ុាំខលួន ខណៈនធ្វីបាែុកមមប្បឆ្ ាំងនដ្ឋយ
សនតិវធីិ្នៅនប្ៅែុលាការនដី្មបី ម រឲ្យមានការនដ្ឋោះតលងបណ្ដា សកមមជន ន ីយតដ្លរងការផ្តនាទ ន សពីបទ្
ប្បឆ្ ាំងនឹងមង្រ្នតីស្ថធ្នរណៈ។ 

នលាក មារ សុវណ្ដណ រា៉ា  នលាក នទ្ព ណ្ដរនិ នលាក អ ុក នពប្ជសាំណ្ដង នលាក ស ុ៊ុំ ពុទ្ធី និង នលាក តក  ឹម
មកពី គ.ស.ជ ក៏ប្ែូវបានចាប់ខលួន និងនចាទ្ប្បកាន់ពីបទ្កុបបកមម ក់ព័នធនឹងអាំនពី ិងាតដ្លនកីែនឡីងកនុងតខក
កាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ កនុងអាំឡុងការនធ្វីបាែុកមម ម រឲ្យនបីកទី្លានប្បជាធិ្បនែយយ កនុងទី្ប្កុងភនាំនពញនឡីងវញិ។ ប្កុម
ការករ ម.ស.ម.ក បានរូលរួមសវនាការនសនីសុាំនៅនប្ៅ ុាំរបស់បុគគល ាំងប្បាាំខាងនលី នៅនងងទី្២៥ តខធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៤។ កនុងករណីរបស់នលាក មារ សុវណ្ដណ រា៉ា  ការនសនីសុាំនៅនប្ៅ ុាំប្ែូវបានបដិ្នសធ្នដ្ឋយតផ្ាកនលីមូលដ្ឋឋ នថ្ន 
ប្បសិននបីមានការនដ្ឋោះតលង ននាោះនលាកអារនឹងរូលរួមនធ្វីបាែុកមម និងគាំរាមកាំត ងនៅនលសីណ្ដា ប់ធ្នន ប់ស្ថធ្នរ
ណៈនទ្ៀែ ន ីយការនសនីសុាំនៅនប្ៅ ុាំរបស ់នទ្ព ណ្ដរនិ និងអនកដ្នទ្ប្ែូវបានបដិ្នសធ្ នដ្ឋយតផ្ាកនលីមូលដ្ឋឋ នមិន
រាស់លាស់ថ្នពួកនគអារនឹងខកខានកនុងការបកា ញខលួននៅែុលាការ ប្បសិននបីមានការនកាោះនៅ ឬអារបងាអសាិរ
                                                                 
3 ម ក.ម.ស.”ការចាប់ខលួន និងការនចាទ្ប្បកាន់ប្បឆ្ាំងនឹងអនកការ រសិទ្ធិមនុសស វ ៉ាន នៅ ប្បធ្ននសមាគមប្បជាធិ្បនែយយឯករាជយ នននសដ្ឋ
កិរចនប្ៅប្បព័នធ” (នសរកាីប្បកាសព័ែ៌មានបនាទ ន់) (នងងទី្៣ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤) http://bit.ly/1dMuwAD. 

4 មក.ម.ស. “សមាជិកស គមន៍បឹងកក់ប្ែូវបានចាប់ខលួន  ុាំខលួន និងផ្តនាទ ន សកនុងរយៈនពល ៣៦ នមា៉ា ង” (នងងទី្១១ តខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤) 
http://bit.ly/15M7uOu.  



ភាពដ្លស់ណ្ដា ប់ធ្នន ប់ស្ថធ្នរណៈ។ អនក ាំង ៥ ប្ែូវបានបដិ្នសធ្ការនសនីសុាំនៅនប្ៅ ុាំ មាងនទ្ៀែនដ្ឋយស្ថរន ែុ
ផ្លដ្តដ្លននោះ នៅនងងទី្១៥ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៥។ ដូ្របានកែ់សមាគ ល់នដ្ឋយអនករាយការណ៍ពិនសស5 ថ្ននពល
នវលាននការចាប់ ុាំខលួន គឺអាំឡុងនពលការររចាសាពីីការកាំតណទ្ប្មង់គណៈកមាម ធិ្ការជាែិនរៀបរាំការនបាោះនឆ្ន ែ តដ្ល
ននោះបកា ញថ្នអារនឹងមានន ែុផ្លននយបាយនៅពីនប្កាយ។ 

សិទ្ធិនសរភីាពកនុងការបនងាីែសមាគម ប្ែូវបានការ រកនុងរាប់កមពុជា។ មាប្ត ៣៦ ននរដ្ឋធ្មមនុចញននប្ពោះ
រាជាណ្ដរប្កកមពុជា (“រដ្ឋធ្មមនុចញ”) បានតរងថ្នប្បជាពលរដ្ឋតខមរមានសិទ្ធិកនុងការ “បនងាីែ និងរូលជាសមាជិកនន
ស ជីព”6 ខណៈតដ្លមាប្ត ៣៧ ធ្ននាសិទ្ធរូិលរួមនធ្វីកូដ្កមម និងការនធ្វីបាែុកមមនដ្ឋយសនតិវធីិ្។ បតនាមពីនលី
ននាោះ មាប្ត ២៦៦ ននរាប់ការករ បានតរងថ្នកមមករ និងនិនយជកមានសិទ្ធិបនងាីែអងគការវជិាា ជីវៈតមការនប្ជីស
នរសីរបស់ខលួន សប្មាប់តែការសិកា នលីកែនមាីងផ្លប្បនយជន៍ និងការការ រសិទ្ធិរាំន ោះបុគគលតដ្លលកខនតិកៈ
របស់អងគការននាោះបានកាំណែ់។7 

កនុងនដី្មតខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ មានសមាជិកយ៉ា ងនហារណ្ដស់ ៥០ នាក់ ននសមព័នធស ជីពរលនាកមមករ 
និងសមព័នធស ជីពកមពុជា ប្ែូវបាននដ្ញនរញពីនរាងរប្កមួយរាំនួន កនុងែាំបន់នសដ្ឋកិរចពិនសស តមនហាែ់តន់នខែត
ស្ថវ យនរៀង នដ្ឋយរងការនចាទ្ប្បកាន់ថ្នបានរូលរួមនធ្វីកូដ្កមម កនុងអាំឡុងតខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៣។8 បតនាមពីនលីននាោះ រដ្ឋឋ
ភិបាលបានបញ្ហា ក់ថ្ន ប្បសិននបីស ជីពរូលរួមកនុងការនធ្វីកូដ្កមមបតនាមនទ្ៀែ អាជាញា ប័ណណរបស់ពួកនគនឹងប្ែូវបាន
ពយួរ ឬលុបនចាល ខណៈតដ្លនមដឹ្កនាាំស ជីពអារនឹងប្បឈមនឹងការបាឹងផ្ាល។់9 បនាទ ប់ពីការែវា៉ា របស់កមមករនរាង
រប្កកនុងតខមករា នលាក រ ៉ាុង ឈុន ប្បធ្ននសមាគមប្គូបនប្ងៀនឯករាជយកមពុជា ប្ែូវបានែុលាការទី្ប្កុងភនាំនពញនកាោះ
នៅ នដី្មបីស្ថកសួរអាំពីការញុោះញង់ឲ្យមានការប្បប្ពឹែតបទ្នលមសី និងបងាអសនតិសុខសងគម។10 
 

សសរភីាពខាងការបសចេញមតិ 
ប្បព័នធយុែតិធ្ម៌តែងតែប្ែូវបាននប្បីប្បាស់នដី្មបីយយដី្ល់បុគគលតដ្លរោិះគន់រដ្ឋឋ ភិបាល។ អនកការ រសិទ្ធិ

មនុសស អនកស្ថរព័ែ៌មាន នមដឹ្កនាាំស ជីព និងែាំណ្ដងស គមន៍ តែងតែប្បឈមការនកាោះនៅ និងការនចាទ្
ប្បកាន់ ឬការខូរខាែតផ្នកប្ព មទ្ណឌ  ក់ព័នធនឹងជនមាល ោះដី្ធ្លី និងជនមាល ោះការករ។ ប្បនទ្សកមពុជាប្ែូវធ្នល ក់មួយលាំដ្ឋប់

                                                                 
5 នសរកាីតងលងការណ៍របស់អនករាយការណ៍ពិនសស សាីពី ស្ថា នភាពសិទ្ធិមនុសសនៅកមពុជា ស្ថង្រ្ស្ថត ចារយ សុរយិ ស ូ នប ឌី “ការយយីតផ្នក
ែុលាការនដី្មបីនប្បីប្បាស់កនុងនោលបាំណងតផ្នកននយបាយ គួរតែប្ែូវបានបចឈប់” (នងងទី្១៨ តខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15303&LangID=E#sthash.ddN96hv9.dpufSpecial  
6 មាប្ត ៣៦នមីល , Fn. 4  

7 មាប្ត ២៦៦ នន រាប"់់ការករ” (នងងទី្១៣ តខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៧) http://goo.gl/0o0X03.  
8 Mom Kunthea and Sean Teehan, ‘Svay Rieng garment workers fired, suspended’, The Phnom Penh Post, (10 January 2014), 

http://www.phnompenhpost.com/national/svay-rieng-garment-workers-fired-suspended.  
9 Aun Pheap, ‘Unions Tell Garment Workers to Suspend Strike’, The Cambodia Daily, (8 January 2014), http://goo.gl/zMtq3J.  
10 Mu Sochua, ‘Another dark day in our history’, The Phnom Penh Post, (13 January 2014), http://goo.gl/mCMTX6.  
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កនុងសនទសសន៍នសរភីាពស្ថរព័ែ៌មានពិភពនលាក ធ្នល ក់មកប្ែឹមនលខទី្ ១៤៤ កនុងរាំនណ្ដមប្បនទ្ស ាំង ១៨០ ប៉ាុតនត
បាននឡីងមកវញិកនុងលាំដ្ឋប់ ១៣៩ កនុង ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

កនុងតខែុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ អនកស្ថរព័ែ៌មានកនុងនខែតប្កនរោះ គឺជាអនកស្ថរព័ែ៌មានទី្ ១៣ តដ្លប្ែូវបានសមាល ប់
នៅកមពុជាតាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៤ ខណៈតដ្លកាំពុងតែរាយការណ៍ពីការកាប់នឈខុីសរាប់។11 ជនសងសយ័កនុងបទ្នលមីស
ននោះរួមមានមង្រ្នតីនគរបាល និងមង្រ្នតី ហាន។ 

រដ្ឋឋ ភិបាល បាននរញផ្ាយនសរកាីប្ ងរាប់សាីពី សមាគម និងអងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិបាល កនុងតខធ្នូ  ឆ្ន ាំ
២០១១។12 នសរកាីប្ ងរាប់ននោះមានតរងពីដ្ាំនណីរការរុោះបចា ីជាកាែពវកិរច និងមានភាពសមុគស្ថម ញ សប្មាប់អងគ
ការសងគមសុីវលិ រួម ាំងការរែឹបនតឹង ួសន ែុមកនលអីងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជាែិ និងមានតរង កយនពរន៍
មិនរាស់លាស់ តដ្លអនុញ្ហញ ែឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលពនារនពលការនសនីសុាំរុោះន ម្ ោះនដ្ឋយោម នកាលកាំណែ់ ឬក៏បដិ្នសធ្
ការនសនសីុាំរុោះន ម្ ោះរបស់អងគការតដ្លរោិះគន់រដ្ឋឋ ភិបាល។ បនាទ ប់ពីមានការប្បឆ្ ាំងយ៉ា ងនប្រីនពីអងគការសងគមសុីវលិ
 ក់ព័នធនឹងការនប្បីប្បាស់រាប់កនុងផ្លូវខុសនដី្មបីនៅមុខសញ្ហញ មកនលអីនករោិះគន់ និងរែឹែបិែនសរភីាពខាងការបនចចញ
មែិ រដ្ឋឋ ភិបាលបាននបាជាញា រិែតពនាររាប់ននោះ នដី្មបីរង់ចាាំកិរចពិនប្ោោះនយបលប់តនាមនទ្ៀែ។ ប៉ាុតនត កនុងរុងឆ្ន ាំ២០១៤ 
និងនដី្ម ឆ្ន ាំ២០១៥ មង្រ្នតីរដ្ឋឋ ភិបាលបានប្បកាសជានប្រីននលកីនប្រីនស្ថរ បញ្ហា ក់ថ្នរាប់ននោះអារនឹងប្ែូវបានអនុម័
ែនានពលអនាគែខាងមុខ តដ្លបណ្ដា លឲ្យមានការប្ពួយបារមភជាងមីនទ្ៀែសាីពីរាប់ តដ្លអារនឹងប្ែូវអនុម័ែនដ្ឋយ
ោម នកិរចពិនប្ោោះនយបល់ជាមួយសងគមសុីវលិ។13 
អ្នកការពារសទិ្ធិមនុសស 

នសរកាីប្បកាសសាីពីអនកការ រសិទ្ធិមនុសស14 បានបញ្ហា ក់បតនាមពីសិទ្ធិកនុងការនលីកកមពស់ និងកិរចខិែខាំ
ប្បឹងតប្បងកនុងការការ រ និងទ្ទួ្លស្ថគ ល់សិទ្ធិមនុសស និងនសរភីាពមូលដ្ឋឋ ន15 សិទ្ធិនសរភីាពខាងការបនចចញមែិ16 
និងសិទ្ធជួិបប្បជុាំនដ្ឋយសនតិវធីិ្17 និងសិទ្ធិកនុងការបនងាីែ និងរូលរួមជាមួយអងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិបាល សមាគម និង

                                                                 
11 មាស សុខជា និង ដ្ឋននៀល ផ្អយ៍ “អនកស្ថរព័ែ៌មានប្ែូវបានសមាល ប់កនុងនខែតប្កនរោះ” ស្ថរព័ែ៌មាន ភនាំនពញ ប៉ាុសតិ៍ (នងងទី្១៣ តខែុលា ឆ្ន ាំ
២០១៤) http://goo.gl/lBtbnj.    

12 អារអានបាន ៖ http://bit.ly/1oLiLWS. 

13 តវ ៉ាន រដ្ឋឋ វងស “កមពុជាកាំពុងនរៀបរាំរាប់សាីពីអងគការ” តខមរ ថ្នមស៍ (នងងទី្២២ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៥) ៖  
http://www.khmertimeskh.com/news/8200/cambodia-prepares-ngo-law/; see also: Lay, ‘Mr. Vun: NGO wi ll soon be pushed 

out,’ (11 December 2014): http://vodhotnews.com/25918. 
14 នសរកាីសនប្មររបស់មហាសននិបាែអងគការស ប្បជាជាែិ “នសរកាីប្បកាសសាីពីសិទ្ធិ និងការទ្ទួ្លខុសប្ែូវរបស់បុគគល ប្កុម និងស្ថា ប័ន
នៅកនុងសងគមនដី្មបីនលីកកមពស់ និងការ រសិទ្ធិមនុសស និងនសរភីាពមូលដ្ឋឋ នតដ្លទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាស្ថកល” (នងងទី្៨ តខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៩) 
ឯកស្ថរអងគការស ប្បជាជាែិ A/RES/53/144, http://bit.ly/19w8LEm.  

15 ដូ្រខាងនលី (មាប្ត ១)។  
16 ដូ្រខាងនលី (៦មាប្ត )។  
17 ដូ្រខាងនលី ) ៥មាប្ត )ក ។(( 

http://goo.gl/lBtbnj
http://bit.ly/1oLiLWS
http://www.khmertimeskh.com/news/8200/cambodia-prepares-ngo-law/
http://bit.ly/19w8LEm


ប្កុម។18 បតនាមពីនលនីនាោះនទ្ៀែ នយងតមមាប្ត ១២ (២) អាជាញា ធ្រ ក់ព័នធគួរតែការ រអនកការ រសទិ្ធិមនុសសពី
ការចាប់ខលួន អាំនពី ិងា ការគាំរាមកាំត ង ការសងសឹក និងការនរសីនអីងណ្ដមួយតដ្លនកីែនឡីងនដ្ឋយស្ថរ
សកមមភាពជាអនកការ រសិទ្ធិមនុសសរបស់ពួកនគ ន ីយនសរកាីប្បកាសននោះតងម ាំងកែ់សមាគ ល់តងមនទ្ៀែថ្នអនក
ការ រសិទ្ធិមនុសសប្ែូវតែទ្ទួ្លបានការការ រពីរាប់ជាែិ។19 

រដ្ឋឋ ភិបាលមិន ន់បានបនងាីែនោលននយបាយ ឬយនតការឯករាជយនដី្មបីការ រអនកការ រសិទ្ធិមនុសស
តដ្លប្បឈមនឹងការគាំរាមកាំត ង ការយយី និងអាំនពី ិងាតផ្នករូបរាងកាយននាោះនទ្។ 

ការអនុវែតននការបងខាំឲ្យអនកការ រសិទ្ធិមនុសសរុោះ ែានលខា យល់ប្ពមមិនរូលរួមកនុងសកមមភាព “ខុស
រាប់” ដ្នទ្នទ្ៀែនានពលអនាគែ ដូ្រជា ការនធ្វីបាែុកមមននាោះបាននកីែនឡីងជានប្រីនកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ នៅនងងទី្៦ តខ
មករា ឆ្ន ាំ២០១៤ សកមមជនរាំនួន ៥ នាក់ ពីស គមន៍បឹងកក់ ប្ែូវបានចាប់ខលួនខណៈតដ្លពួកនគនដី្រដ្តងាកបួននៅ
កាន់ស្ថា នទូ្ែបារា ាំង នដី្មបី ម រឲ្យមានការនដ្ឋោះតលងនលាក វន់ នៅ និងប្កុមបាែុករសនតិវធីិ្ដ្នទ្នទ្ៀែតដ្លកាំពុង
ប្ែូវ ុាំខលួន។ បនាទ ប់ពីការចាប់ខលួន ពួកនគបានប្បាប់ថ្នពួកនគនឹងអារនដ្ឋោះតលង ប្បសិននបីពួកនគប្ពមរុោះ ែានលខា
នលនីសរកាីតងលងការណ៍ថ្ននឹងមិន ក់ព័នធនឹងការនធ្វបីាែុកមមនផ្សងនទ្ៀែនានពលអនាគែ។20 នៅនងងទី្២១ តខមករា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ សកមមជន និងប្កុមបាែុកររាំនួន ១១ នាក់ ប្ែូវបានចាប់ខលួន កនុងនពលតដ្លរូលរួមនធ្វីបាែុកមម ម រ
ឲ្យមានការនដ្ឋោះតលងបុគគលរាំនួន ២៣ នាក់ តដ្លប្ែូវបានចាប់ខលួនកនុងអាំឡុងការបង្រ្កា បនៅនលកីមមករនរាងរប្កកាល
ពីនដី្មតខននាោះ។ ពួកនគប្ែូវបានកងកមាល ាំងសនតិសុខ ខណឌ ដូ្ននពញ ចាប់ខលួន និងនាាំយកនៅកាន់ប៉ាុសតិ៍នគរបាលរាជ
ធ្ននីភនាំនពញ។ ជាងមីមាងនទ្ៀែ បនាទ ប់ពីការរុោះ ែានលខានលកិីរចសនាអោះអាងថ្ននឹងមិនញុោះញង់ ឬរូលរួមកនុង “
សកមមភាពខុសរាប់” ឬ ការនធ្វបីាែុកមម ពួកនគក៏ប្ែូវបាននដ្ឋោះតលង។21 កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ម.ស.ម.ក បានរងប្កង
ករណីរាំនួន ៥ សាីពីការអនុវែតតបបននោះ នដ្ឋយប៉ាោះ ល់ដ្ល់មនុសសរាំនួន ៣២ នាក់។ ការអនុវែតតបបននោះ បានរែឹ
បនតឹងយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរមកនលីសមែាភាពរបសអ់នកការ រសទិ្ធិមនុសសកនុងការអនុវែតការកររបស់ពួកនគ នដ្ឋយស្ថរថ្នការ
នធ្វីតបបននោះជាការគាំរាមកាំត ងថ្នអារនឹងមានការចាប់ខលួននានពលអនាគែ។ 

កនុងអាំឡុងការប្ែួែពិនិែយជាស្ថកលតមនពលវលាកាំណែ់ នៅប្កុមប្បឹកាសិទ្ធមិនុសសអងគការស ប្បជា
ជាែិ នៅនងងទី្២៨ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ មានប្បនទ្សមួយរាំនួនបានផ្ាល់អនុស្ថសន៍ឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាល បនងាីនប្បសិទ្ធ
ភាពននការការ រអនកការ រសិទ្ធិមនុសស ឧ  រណ៍ តមរយៈការរូលរួមកនុងកិរចសនទនាថ្នន ក់ជាែិដ៏្មានអែាន័យ 

                                                                 
18 ដូ្រខាងនលី ) ៥មាប្ត )ក) ៥និង  (ខ()។  

19 ដូ្រខាងនលី។ [មាប្ត ១២(៣)] (n1)  

20 ម.ម.ស.ក “ការចាប់ខលួនសកមមជនសិទ្ធិមនុសសជាបនណ្ដា ោះអាសនន និងការហាមឃាែ់នលីការនធ្វីបាែុកមម” (នងងទី្១ តខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៤) 
(នសរកាីប្បកាសព័ែ៌មានបនាទ ន់) http://bit.ly/1oqyuo0.   

21 ម.ស.ម.ក “ការបនតចាប់ខលួនសកមមជនសិទ្ធិមនុសស និងការហាមឃាែ់នលីការនធ្វីបាែុកមម” (នងងទី្២១ តខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤) (នសរកាី
ប្បកាសព័ែ៌មានបនាទ ន់គនប្មាងអនកការ រសិទ្ធិមនុសស និងនសរភីាពបនចចញមែិ) http://bit.ly/1pnRWIh.  

http://bit.ly/1oqyuo0
http://bit.ly/1pnRWIh


ជាមួយនឹងអនកការ រសិទ្ធិមនុសស នដ្ឋយប្សបនៅនឹងបទ្ដ្ឋឋ ននសរភីាពបនចចញមែិអនតរជាែិ និងបចឈប់សកមមភាព
គាំរាមកាំត ង និងការយយីនផ្សងៗ។22 
ធុរកិច្េ និងសទិ្ធមិនុសស 
 ឧសា កមមកាែ់នដ្រនៅកមពុជានកីននឡីងជាខាល ាំង បនាទ ប់ពីមានការបនងាីែនសដ្ឋកិរចទី្ផ្ារនសរកីនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣
។ កនុងរយៈនពលពីរទ្សសវែសរក៍នលងមក ឧសា កមមននោះបាននកីននឡីង ន ីយកាល យនៅជាប្បភពរាំណូលធ្ាំបាំផុ្ែ
របស់ប្បនទ្ស នដ្ឋយរួមរាំតណក ៨០% ននការនាាំនរញសរុបរបស់ប្បនទ្ស។ នយងតមប្កសួងការករ23  
វសិ័យតសបកនជីង សនមលៀកបាំ ក់ និងវាយនភ័ណឌ  កនុងនពលបរចុបបននបានបនងាីែការករដ្ល់មនុសសប្បត លជា 
៦២០,០០០ នាក់ និងរកប្បាក់រាំណូលបាន ៥.៥ ដុ្លាល រស រដ្ឋអានមរកិកនុង ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 កមមករនរាងរប្កនៅកមពុជាជួបប្បទ្ោះនឹងបញ្ហា លាំបាកជានប្រីន។ នរាងរប្កជានប្រីនជួបប្បទ្ោះនឹងបញ្ហា នរឿង
ខយល់នរញរូល និងការ ែ់ននឿយ តដ្លតែងតែបណ្ដា លឲ្យកមមករនរាងរប្កសនលប់ តដ្លនពលខលោះគឺមានរាំនួននប្រីន 
ន ីយរបាយការណ៍ននការដួ្លសនលប់នកីននឡីងរ ូែដ្ល់ ១០៩% ចាប់ពី ឆ្ន ាំ២០១៣ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៤។24 នយង
តមកមមវធីិ្នរាងរប្កកាន់តែប្បនសរី របស់អងគការពលកមមអនតរជាែិ តដ្លបានប្បមូលទិ្ននន័យនៅរននាល ោះតខឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៣ និងតខនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤ បានបកា ញពី “រូបភាពប្របូកប្របល់រវាងលកខខណឌ ការករ និងការនោរពសិទ្ធិ
កមមករ””។ ឧ  រណ៍ របាយការណ៍បានបញ្ហា ក់ថ្នមានការនកីននឡីងែិរែួររាំន ោះការនបីកប្បាក់ឈនួលប្ែឹមប្ែូវ 
ប៉ាុតនតមានការនកីននឡីងរាំនួន ៤% នននរាងរប្កតដ្ល ក់ព័នធនឹងករណីពលកមមកុមារ។25 
 បនាទ ប់ពីមានការបាែុកមមប្ទ្ង់ប្ យធ្ាំ តដ្លដឹ្កនាាំនដ្ឋយប្កុមកមមករនរាងរប្ក និងកមមករនផ្សងនទ្ៀែកនុង ឆ្ន ាំ
២០១៣ និងឆ្ន ាំ២០១៤ ប្បាក់ឈនួលអបបបរមិារបស់កមមករនរាងរប្កនកីននឡីងដ្ល់ ១២៨ ដុ្លាល រស រដ្ឋអានមរកិ 
កនុងមួយតខសប្មាប់ការករនពញនមា៉ា ង តដ្លននាោះនសមនឹីង ៨ ដុ្លាល រស រដ្ឋអានមរកិ នលបីនាទ ែ់ភាពប្កីប្ករបសអ់នករស់
នៅកនុងទី្ប្កុងភនាំនពញ ដូ្របានកាំណែ់26 នដ្ឋយប្កសួងតផ្នការ។  

 

                                                                 
22 នអៀរឡង់, សលូវា៉ា គី, ស្ថធ្នរណៈរដ្ឋន្ក, អូប្ទី្ស, សុីលី និងទុ្យនីសុី បានផ្ាល់អនុស្ថសន៍នលីប្បធ្ននបទ្ននោះ។ សូមអាន ប្កុមប្បឹកាសិទ្ធិ
មនុសសអងគការស ប្បជាជាែិ “របាយការណ៍របស់ប្កុមការករ សាីពី ការប្ែួែពិនិែយជាស្ថកលតមនពលនវលាកាំណែ់” (នងងទី្២៧ តខមីនា ឆ្ន ាំ
២០១៤) ឯកស្ថរអងគការស ប្បជាជាែិ A/HRC/26/16, http://goo.gl/XzZk9M.  

23 អាណូ មា៉ា របី្ប ូន ាី “ប្បនទ្សកមពុជា មានការនកីននឡីង ១៦% កនុងវសិ័យការនាាំនរញសនមលៀកបាំ ក់ តសបកនជីង កនុងរយៈនពល ៦ តខ” អីុននវ ៉ា
ស្ថត យ៍ (នងងទី្២១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤) http://investvine.com/cambodia-sees-16-rise-in-garment-footwear-exports-in-6-months/   

24 តសន ដ្ឋវដី្ “ែួនលខកមមករដួ្លសនលប់នកីននឡីងកនុង ឆ្ន ាំ២០១៤ ៖ រដ្ឋឋ ភិបាល” ស្ថរព័ែ៌មានភនាំនពញ ប៉ាុសតិ៍ (នងងទី្៤ តខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥) 

http://www.phnompenhpost.com/fainting-figures-jumped-2014-government  
25 កមពុជានរាងរប្កកាន់តែប្បនសីរនឡីង   របាយការណ៍សាំនយគកមពុជានរាងរប្កកាន់តែប្បនសីរនឡីងនលីកទី្៣១ សតីពីលកខខណឌ ការករនៅកនុងវ ិ
ស័យកាែ់នដ្រនៅកមពុជា ចាប់ពីនងង០១ តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៣ ដ្ល់នងង៣០ តខនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤។  http://betterfactories.org/wp-

content/uploads/2014/06/BFC-31st-Synthesis-Report-EN.pdf  
26 នលាក នសៀន ធី្ហាន “រដ្ឋឋ ភិបាលអោះអាងថ្ន ១២០ដុ្លាល  បនាទ ែ់ភាពប្កីប្ក” កាតសែភនាំនពញប៉ាុសត៍ (នងង០៣ តខែុលា ឆ្ន ាំ២០១៤) 
http://www.phnompenhpost.com/national/poverty-line-120-gov%E2%80%99t-says  

http://goo.gl/XzZk9M
http://goo.gl/XzZk9M
http://investvine.com/cambodia-sees-16-rise-in-garment-footwear-exports-in-6-months/
http://www.phnompenhpost.com/fainting-figures-jumped-2014-government
http://betterfactories.org/wp-content/uploads/2014/06/BFC-31st-Synthesis-Report-EN.pdf
http://betterfactories.org/wp-content/uploads/2014/06/BFC-31st-Synthesis-Report-EN.pdf
http://www.phnompenhpost.com/national/poverty-line-120-gov%E2%80%99t-says


សទិ្ធទិ្ទួ្លបានការជាំនុាំជប្មះសោយយតុតិធម៌ 
 កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ គឺជាឆ្ន ាំនដី្រងយនប្កាយននសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការជាំនុាំជប្មោះនដ្ឋយយុែតិធ្ម៌ និងឯករាជយភាព
របស់ែុលាការ។ បនាទ ប់ពីមានកិរចសនាថ្ននឹងមានកាំតណទ្ប្មង់ែុលាការរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល ចាប់តាំងពី ឆ្ន ាំ២០១៥ 
កនុងតខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ រដ្ឋសភាបានអនុម័ែរាប់សាីពីការនរៀបរាំ និងប្បប្ពឹែតនៅរបស់អងគែុលាការ រាប់សាីពីការ
នរៀបរាំ និងការប្បប្ពឹែតនៅរបស់ឧែាមប្កុមប្បឹកាននអងគនៅប្កម និងរាប់សាីពីលកខនតិកៈែុលាការ និងប្ពោះរាជអាជាញា ។ 
នសរកាីប្ ងរាប់ ាំងននោះប្ែូវបាននធ្វីនឡីង ាំងអាង៌កាំបាាំង នដ្ឋយមិនបានផ្សពវផ្ាយជាស្ថធ្នរណៈ ឬកិរចពិនប្ោោះ
នយបល់ជាមួយសងគមសុីវលិ ស្ថធ្នរណជន ឬភាគី ក់ព័នធនផ្សងៗនទ្ៀែជាមុនននាោះនទ្។ 
 រាប់បានផ្ាល់អាំណ្ដរនលីសលប់ដ្ល់ ប្កសួងយុែតិធ្ម៌ និងឧែាមប្កុមប្បឹកាននអងគនៅប្កម។ ការននោះ 
បណ្ដា លឲ្យមានការប្ពួយបារមភយ៉ា ងខាល ាំង អាំពីកប្មិែននការជោះឥទ្ធិពលរបស់ប្កសួងយុែតិធ្ម៌នៅនលនីៅប្កម និងប្ពោះ
រាជអាជាញា  តដ្លននោះជាការរ ាំនលាភបាំ ននលីការតបងតរកអាំណ្ដរ ន ីយប៉ាោះ ល់ដ្ល់ឯករាជយភាពែុលាការ។ ជា
ពិនសស រាប់ ាំងននោះរ ាំនលាភនលី មាប្ត ៥១, ១២៨ និង ១៣២ ននរដ្ឋធ្មមនុចញ និងមាប្ត ១៤ (១) ននកែិកា
សញ្ហញ អនតរជាែិសាីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិននយបាយ តដ្លកមពុជាជា ែានលខី។ ចាប់តាំងពីរាប់ននោះប្ែូវបាននលីក
យកមកពិភាកា បានបងាឲ្យមានការប្ពួយបារមភសាីពីការ ក់ព័នធរបស់អងគនីែិប្បែិបែតិកនុងនសរកាសីនប្មរ របស់
ែុលាការផ្ងតដ្រ។ 

សទិ្ធិដីធល ី  

ការរ ាំនលាភសិទ្ធដីិ្ធ្លី នៅតែជាទ្ប្មង់ការរ ាំនលាភសិទ្ធមិនុសសដ៏្ធ្ងន់ធ្ងរ និងរាលដ្ឋលជាខាល ាំងកនុង ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
ន ោះបីជាមានការការ រកនុងរាប់អនតរជាែិ និងរាប់ជាែិក៏នដ្ឋយ ការជួលដី្ទូ្ ាំងប្បនទ្សនៅឲ្យប្កុម  ុនឯកជន 
តមរយៈដី្សមប ននសដ្ឋកិរច អសុវែាិភាពននកមមសិទ្ធិដី្ធ្លី នដ្ឋយស្ថរតែកងវោះខាែប័ណណកមមសិទ្ធដីិ្ធ្លីផ្លូ វការ និងភាព
ទ្ន់នខាយនននីែិរដ្ឋ នៅតែបនតនាាំឲ្យមានជនមាល ោះដី្ធ្លី។ 

ជានរឿយៗ ប្បជាពលរដ្ឋប្បឈមនឹងការអោះអាងជាមាច សក់មមសិទ្ធិ របស់ប្កុម  ុនមានអាំណ្ដរ ពួកនគតែងតែ
រងការយយី និងការវាយប្បហារ តដ្លរដ្ឋឋ ភិបាលតែងខកខានកនុងការតសវងរកជននលមសីមកដ្ឋក់ន ស។ ម.ស.ម.ក 
បាននលីកបញ្ហា  ាំងអស់ននោះ កនុងលិខិែរាំ កនុងតខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ អាំ វនាវឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលអនុវែតយុទ្ធស្ថង្រ្សតនៅ
ប្គប់ថ្នន ក់រដ្ឋឋ ភិបាល និងកនុងវសិ័យឯកជននដី្មបីនដ្ឋោះប្ស្ថយយ៉ា ងមានប្បសិទ្ធភាពរាំន ោះដី្សមប ននសដ្ឋកិរច និង
ជនមាល ោះដី្ធ្លី។27 

                                                                 
27 ម.ស.ម.ក “លិខិែរាំ  ម.ស.ម.ក សាីពីការនដ្ឋោះប្ស្ថយជនមាល ោះដី្ធ្លីនៅកនុងប្ពោះរាជាណ្ដរប្កកមពុជា” នសរកាីប្បកាសព័ែ៌មាន (នងងទី្២១ តខ
សីហា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_detail.php&pro=LR&pro_id=12&prid=51
1&id=3. 



នៅនងងទី្១០ តខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ មានង្រ្សតីសកមមជនរាំនួន ៧ នាក់ មកពីស គមន៍បឹងកក់ប្ែូវបានចាប់
ខលួន នចាទ្ប្បកាន់ពីបទ្ប្បឆ្ ាំងមង្រ្នតីស្ថធ្នរណៈ នដ្ឋយពួកនគប្ែូវសនប្មរនសរកាី និងផ្ានាទ ន សកនុងរយៈនពល ៣៦ 
នមា៉ា ង នដ្ឋយទ្ទួ្លន សទ្ណឌ ជាប់ពនធនាោរអែិបរមិារាំនួន ១ ឆ្ន ាំ និងប្បាក់ពិន័យរាំនួន ៥០០ ដុ្លាល រស រដ្ឋ 
អានមរកិ។28 

នៅនងងទី្១៨ តខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ នលាក លី ប្ស្ថ នខង និងកូនប្សីរបស់នលាក កញ្ហញ  លី នសៀវមិញ ប្ែូវបាន
ចាប់ខលួន នដ្ឋយស្ថរតែជនមាល ោះដី្ធ្លីដ៏្រុា ាំនរ ៉ា ជាមួយប្កុម  ុន  ុន នសៀ អឹុមផ្ែ អិុរផ្ែ បនាទ ប់ពីពួកនគបដិ្នសធ្កនុងការ
ចាកនរញពីដី្នៅកនុងែាំបន់បឹងកក់ ១ នៅខណឌ ទួ្លនោក តដ្លពួកនគរស់នៅតាំងពី ឆ្ន ាំ១៩៨២។29 ប្កុមប្គួស្ថរននោះ
រងនប្ោោះពីការគាំរាមកាំត ងដ្ល់ជីវែិ ការវាយប្បហារនដ្ឋយ ិងា និងការគាំរាមកាំត ង ជាលទ្ធផ្លននជនមាល ោះដី្ធ្លី
ននោះ។30 មង្រ្នតីនគរបាល ចាប់ខលួននលាក នខង នដ្ឋយមិនបានបកា ញពីដី្កាចាប់ខលួន តដ្លជាការរ ាំនលាភបាំ នមាប្ត 
៣៨ ននរដ្ឋធ្មមនុចញ និងនាាំខលួននលាកនៅនដ្ឋយមិនបានផ្ាល់នពលនវលាឲ្យនលាកបាននសលៀក ក់ប្ែឹមប្ែូវននាោះនទ្។ 
នយងតមព័ែ៌មានតដ្លនមធ្នវរីបស់ ម.ស.ម.ក ែាំណ្ដងឲ្យប្កុមប្គួស្ថរ នាលាង រនងងននាោះបានឲ្យដឹ្ងថ្ន ែាំណ្ដងប្កុម
  ុន  ុន នសៀ  ក់ទ្ងកូនប្បុសរបស់នលាក នខង នដី្មបីបនតការររចានលីដី្ជនមាល ោះ តដ្លននោះបកា ញពីការនប្បីប្បាស់
ែុលាការនដី្មបីោបសងាែ់នលបី្កុមប្គួស្ថរ។ នលាកនខង ប្ែូវអនុញ្ហញ ែឲ្យនៅនប្ៅ ុាំនៅនងងទី្ ៥ តខធ្នូ  ប៉ាុតនតការនសនីសុាំ
នៅនប្ៅ ុាំរបស់កូនប្សរីបសន់លាកប្ែូវបានបដិ្នសធ្នៅនងងទី្៥ តខមករា នដ្ឋយតផ្ាកនលីមូលដ្ឋឋ នមិនរាសល់ាស ់ថ្ន
ននោះជាការចាាំបារ់កនុងការការ រការបងាបទ្នលមសីបតនាមនទ្ៀែ ការ រការបាំផ្អល ញភសតុតង ឬការគាំរាមកាំត ងនៅនលី
ស្ថកសី។ នលាកនខង និងប្កុមប្គួស្ថរបានពាយមជានប្រីនដ្ងកនុងការរុោះបចា ដីី្របស់នលាកជាមួយអាជាញា ធ្រ តែមិន
បានសនប្មរ។ ផ្ទុយនៅវញិ អាជាញា ធ្រមិនបានចាែ់វធិ្ននការណ្ដមួយនលី កយបណាឹ ងរបសន់លាក នខង សាីពីការគាំរាម
កាំត ង និងការវាយប្បហារនៅនលបី្កុមប្គួស្ថររបស់នលាក ពីប្កុមសនតិសុខរបស់ប្កុម  ុន  ុន នសៀ ននាោះនទ្។ 
 
 
 

                                                                 
28 ម.ស.ម.ក “សមាជិកស គមន៍បឹងកក់ប្ែូវបានចាប់ខលួន  ុាំខលួន និងផ្តនាទ ន សកនុងរយៈនពល ៣៦ នមា៉ា ង” (នងងទី្១១ តខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤) 
http://bit.ly/15M7uOu  
29 នសរកាីតងលងការណ៍រួមរបស់អងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិបាល “ការចាប់ខលួនតមអាំនពីរិែតកនុងែាំបន់បឹងកក់ ១” (នងងទី្២០ តខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤), 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_detail.php&pro=LR&pro_id=12&p

rid=524 &id=3  

30 ម.ស.ម.ក “ប្បវែតិសកមមជនដី្ធ្លី - លី ប្ស្ថ នខង៖ ប្កុមប្គួស្ថរប្បឈមមុខនឹងការគាំរាមកាំត ង និងការវាយប្បហារនៅទី្ប្កុងភនាំនពញ” (ឆ្ន ាំ
២០១៤)
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=land_profile_detail.php&profile_id=1&p
ro=LR&p ro_id=12. 



សទិ្ធអិ្នកប្សលាញស់េទ្ដូច្គ្នន  
ខណៈតដ្លការប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន  មិនប្ែូវបានចាែ់ទុ្កជាបទ្នលមសីកនុងប្បនទ្សកមពុជា ង្រ្សតបី្សលាញ់ង្រ្សត ី

បុរសប្សលាញ់បុរស អនកប្សលាញ់ ាំងពីរនភទ្ និងអនកបាូរនភទ្ (“អនកប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន ”) បានប្បាប់ ម.ស.ម.ក 
ថ្នពួកនគរងការនរសីនអីង និងយយនីដ្ឋយស្ថរតែនិនាន ការនភទ្ ឬអែតសញ្ហញ ណនយនឌ័ររបស់ពួកនគ។ កនុងតខមិងុនា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ ម.ស.ម.ក បានជួបនឹងអនករាយការណ៍ពិនសសរបស់កមពុជា បាននលកីយកនូវែប្មូវការកនុងការបង្រ្ញ្ហា ប
សិទ្ធិអនកប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន  នៅកនុងនោលននយបាយយុទ្ធស្ថង្រ្សតសប្មាប់ប្កសួងរដ្ឋឋ ភិបាលប្គប់កប្មិែ។ ខណៈ
តដ្លរដ្ឋឋ ភិបាល មិនបានចាែ់វធិ្ននការតផ្នករាប់ ឬរដ្ឋបាល កនុងការការ រប្បឆ្ ាំងនឹងការនរសីនអីងនដ្ឋយតផ្ាកនលី
មូលដ្ឋឋ ននននិនាន ការនភទ្ ឬអែតសញ្ហញ ណនយនឌ័រ ប្កសួងកិរចការនារបីានរួមបចចូ លសិទ្ធអិនកប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន  
នៅកនុង នាររីែនៈទី្៤ តដ្លជាតផ្នការយុទ្ធស្ថង្រ្សតរយៈនពល ៥ ឆ្ន ាំ សាីពីសមភាពនយនឌ័រ និងការផ្ាល់អាំណ្ដរដ្ល់
ង្រ្សតនីៅកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨។31 បតនាមពីនលនីនាោះ កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ប្កសួងកិរចការនារបីាននរញផ្ាយនោល
ននយបាយសនងខបកនុងប្បធ្ននបទ្ “សិទ្ធិ ៖ ប្កុមកយរងនប្ោោះ ង្រ្សតី និងនកមងប្សី”32 នផ្អត ែការយករិែតទុ្កដ្ឋក់ជា
ពិនសសនលីបញ្ហា នរសីនអីង តដ្លប្បឈមនដ្ឋយង្រ្សតបី្សលាញ់ង្រ្សតី និងង្រ្សតីប្សលាញ់ ាំងពីរនភទ្ និងអនកបាូរនភទ្។ 
រាំណុរននោះគឺជានរឿងសាំខាន់បាំផុ្ែ កនុងនោលននយបាយផ្លូវការ សាីពីការលុបបាំបាែ់ការនរសីនអីងនលអីនកប្សលាញ់
នភទ្ដូ្រោន ។ ជាពិនសស តផ្នការរួម ាំងសកមមភាពនលីកកមពស់សិទ្ធិនសមីភាពោន របស់អនកប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន  កនុងវ ិ
ស័យអប់រ ាំ និងនរៀបរាំយុទ្ធស្ថង្រ្សតកនុងការពិនប្ោោះនយបល់ ជាមួយនឹងអនកប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន  សាីពីការបចច ប់ការ
នរសីនអីងមកនលីអនកប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន កនុងស្ថលានរៀន កនុងកតនលងការករ ស គមន៍ និងប្កុមប្គួស្ថរ។ 

ងវីនបីមានជាំហានវជិាមានដូ្របាននលីកនឡីងខាងនលីក៏នដ្ឋយ ប៉ាុតនតនៅមិន ន់មានរាប់ប្បឆ្ ាំងនឹងបទ្
នលមីសសាីពីការសាប់នខពីម និងរាប់ការ រការនរសីនអីងនដ្ឋយតផ្ាកនលមូីលដ្ឋឋ ននិនាន ការនភទ្ និងអែតសញ្ហញ ណនយនឌ័រ
នៅកមពុជា។33 ប្សនដ្ៀងោន ននោះតដ្រ មិនមានវធិ្ននការរដ្ឋបាល ឬតផ្នករាប់ណ្ដមួយតដ្លប្ែូវបានដ្ឋក់នរញនឡីង
នដី្មបីការ រប្បឆ្ ាំងនឹងការនរសីនអីងកនុងកតនលងការករននាោះនទ្។34 បរចុបបននននោះមិនមានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់តផ្នករាប់
ណ្ដមួយសាីពីការរួមរស់របស់អនកប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន ននាោះនទ្ ប៉ាុតនត ការរួមរស់តបបននាោះក៏មិនបានហាមឃាែ់ជារាំ 

                                                                 
31 ប្កសួងកិរចការនារ ី“នាររីែនៈ ទី្៤” តខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៤៖  
http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/DemoGov/NearyRattanak4/Cambodian%20Gender%20Strategic%20Pla
n%20-%20Neary%20Rattanak%204_Eng.pdf. 
32 ប្កសួងកិរចការនារ ី“សិទ្ធិ៖ ប្កុមកយរងនប្ោោះ ង្រ្សតី និងនកមងប្សី” (ឆ្ន ាំ២០១៤)៖ 

http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/DemoGov/NearyRattanak4/Neary%20Rattanak%204%20-
%20Vulnerable%20Groups%20of%20Women%20and%20Girls_Eng.pdf. 
33 ម.ស.ម.ក “ឥនធធ្នូតខមរ ៖ ពីការនរសីនអីងនៅនមាទ្នភាព” (ឆ្ន ាំ២០១២)៖ 6 http://bit.ly/1y6aGPi.   

34 ដូ្រខាងនលី ទ្ាំព័រ ២២។ 

http://bit.ly/1y6aGPi


ផ្ងតដ្រ។ រដ្ឋឋ ភិបាលក៏មិនបានបកា ញថ្ននឹងអនុម័ែរាប់ នដី្មបីទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជារាំ រាំន ោះការរួមរស់របស់អនក
ប្សលាញ់នភទ្ដូ្រោន នៅកនុងនពលអនាគែខាងមុខដ៏្ខលីននោះននាោះនទ្។    
 

 

 


