
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
េគារពជូតំណាងអចិៃ នូ�យិូនសពចជិ ចូាងងជ�ំឃ េ �ំេាលរដ�ិូ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមិូ

ងា�កានហ្្បបតចិ

ិ

ិ

ិស�្ជកាហម្សឺែ,ិិថ�ស�១៨ិសខន�ហិ ង ំ២០១៦ិ

ិ

សមូអំពវឲ្យ រ្មយម្្បសក្ សកម ទិសិអ ទិម័តដំេណាយ្រមរេទេេលមប�

្ ិភាសក្ សកម ទិសិ្ដេ្ំាទពមិភាាិត្ពេន្កទពយមេ្ស្មកទ�  
ិ

េ��ាខ��ំិ បងា�កានា�ំន��ែ ចេជ �ំ�បិ ចូានា�ំន��ែ ចេង នូាបតចិ សូរ�នំជអខាេ្កំិ

នជំេនង�ដឺៈ្្តច ជិិូ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមេ�ំ្�អជេាួំគំ្សង �ូំ័តំេណា�ស�ំួ�ិ ន��

រ�ស ូររនចសោចំ �ូនមសេជំរ�ាសូររតូតរាេនជង�ា្្េសនជ �ំ�បិ ខឺៈសេនំ័�

្្ព�ំ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមេេ�ជស�៣៣ រូា្តតែ្្្ររតនេទច ប្រ�ិថ�ស�១៣ិ េបិថ�ស�៣០ិ សខជ�� ិ

 ង ំ២០១៦។ិ
ិ

ំេណា�ស�េូាិ ដួាសតេថា េេទនេទេេ�កាាេំលិនចសោចំ �ូនមបេជ�ឺៈ្្រ័ ោូិ ចូា

្�្ ប្ ចូស �ឺ ររអំេពាពូ្្្ររតន្សេេ��នសេជំរ�ាេជ�តសូប្ នូ្នា ប្េនជង�ា្្េសន

ជ �ំ�ប។ិ កាង �ូំ័តេូាិ ដួាសតា ចាាជំេណា�ស�េេ�ជា�េបននសេបូេេ�ជេឡ�ាេដ�



្្េសនបេ្អ�ូកេរ�នំ័�្្ព�ំ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមេេ�ជស�៣២ិ ចូាពំា�ញឲ្រពាដល

ចិបេជ �ំ�បសជត្ តំែនជ �ំររប្នា បូេ�ំ្�ាជឹាន ោូចន�� ន នូចររស�្ជកាបា ា �នសេបូ

្េាា�តេឡ�ាា�ៈេរេ២៥ ង ំំជេហ��ិ ចូាេ�ំ្�ធនកាេបាេ ង ត្ជកំ្ រ្ជឹឃ�ំនងា តប ង ំ

២០១៧ិ ចូាកាេបាេ ង តបតច ង ២ំ០១៨ិ នេរេខា �ំខេូា។ិ ំេណា�ស�ដួាសតេនង�េទ

ងងជ�ន�ិ Rhonaិ Smithិ ងងជរ�កា យឺ រចេននិូងា�កានហ្្បបតចេេ�ស ូររនចសោច

ំ �ូនមេនជ �ំ�បិ េ�ំ្�វ�តិ ឃំរ�កាង �ូែតនង �ូសន យូសេបូដជបពជូេទរពាដល ចិបេ

ជ �ំ�បេដ�ស ្័ូិ ចូា� នូកាងា�កានហ្្បបតចបេ្អ�ូិ ាួំ្��ជ េទំាង �ូសន យូា្នប

ងងជ�ន�ិ ចូាងត�តងងជរ�កា យឺ រចេននិូងា�កានហ្្បបតចជ ឃូាំជ។ិកាវ�តិ ឃំេនា

ដ្េ�ំ្�ជំឺតបេគេកា យឺ ន្ស ប្ំេ �ឺ ាកាិ ចូាតំ្ បូអសចររិ េ�ំ្�េធ��កាសជស្្ជង�ាកា

្�� ប្កាាេំលិនចសោចំ �ូនមបេជ�ឺៈ្្រ័ ោូសេបូេជ�តេឡ�ាប្ នូ្នា ប្។ិ
ិ

អឺតនចា្នបងងជរ�កា យឺ រចេននេនជ �ំ�ប្តតែបូ្ នូា�ៈេរេអំូួូរ�ា ង ំេសៀតជង�ានំ័�

្្ព�ំេេ�ជស�៣០ិូ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមេូា។ិ េូាបកាង �ូែតនសតំួ�ដតបិូំេណា�ស�

បជបលជប្្ចំឆសនា្នប្្េសនិ សេ រូាផ�េបសានំខ បូិូកា្ នូ�ឃ ំេ �ំេិ ចូាការ�

កា យឺ បសធាឺៈរ�ស ូររេនជង�ា្្េសនិ ចូាពួ�្េាា�ូ្្នចសោររកាងាិូ្ជកំ

្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនម។ិ េទា �្បយាាណិកាងាេូាេនសត្តតែកា្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមជង�ាកា

េ្ �្្បនបសំូួេខ�ន្តតែា្នបខឃួូេ�ំ្�ចតបែ ចធូកាេទេេ�ស ូររ៏តូតរាេនជង�ា្្េសន

ជ �ំ�ប។ិិ

ិ

កាែ ចែតន យូអ�ាេ្ក�ិិ

ច ប្តំារ�េ��ាខ��ំិ បូ្ង ញជ��ជា�េបយាា្បេេ្រេនជង�ាេចខចតំួ�ន��រ�ស ូររនចសោច

ំ �ូនមេនជង�ា្្េសនជ �ំ�បិ សេបូេផ��ាេទដឺៈ្្តច ជិា្នប្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមិ ចូា

ដឺៈ្្តច ជិេផមាេសៀតិ �ំូេរេនំ័�្្ព�ំេេ�ជស�៣០ិូ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមិកាិ័�ខឃ អ

ា្នបេ��ាខ��ំដ្ថិ ្្េសនជ �ំ�បបូពួ្ហ ចូិ័�ិ “កាធឃ ជបអជេក បូសតេ្រិូកាាេំលិនចសោច

ំ �ូនមិ សេកឃ �េទបសសឃ ប្ិ ាួំ្��ជ េទំាហចាឹូេយប�”ិ េហ��ងងជរ�កា យឺ

រចេននិូងា�កានហ្្បបតចិ ជ៏បូ្ង ញកាិ័�ខឃ អថ្្េសនជ �ំ�បជំរ�ា្តតែបូនចត

េនជង�ាិ“អំ �ឺ អេ្គាថង ជបខឃ ំា”។ិ
ិ

តំរចតេទិ ច ប្តំារ�កាង �ូំ័តំេណា�ស�្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមកេរ�ិថ�ស�០២ិ សខ

ត�លិ  ង ំ២០១៥ិ រពាដល ចិបេជ �ំ�បបូជំរ�ាសតឈូេទាជកាា រតត្រតនចសោចេនា �ររជង�ាកា

្េ��ញំតចិ កាពួ្ព�ំ ចូា្្ ជំេផ��ំេដ�ន នូចែ ចធ�ិ កាជ្ ចំតេសោររដឺ្ជម្្ ំាជង�ាកា

អជេាួំ��សោនកាិ ចូា្េាា�តេគេូេយប�ិ ចូាការរាំងា�កានា�ំន��ែ ចេ ចំូឲ្្្តច្តនច

កាេដ�េនា �ិ ចូាឯជរព្។ិ ្ស្��តនចសេសូកាា រតត្រតហួនេហត�េទេេ�នចសោចំ �ូនមិ ចូា

េនា �ររប ជំេដល ូ្តតែបូអជេបធាសូិ រ ប្្��ជ េទំាអ្ ប្ន��រ�នសដំ ចូាងា�កា ចំូ



សំូាដល ចិបេិ សេកា ចយេ័�ឧតនំនងាកាិូងា�កានហ្្បបតចន��រ�នចសោចំ �ូនមបូ

រចរឺ៌នរ�អំ �ូអងែ ចព�សូថិ “អ្ ប្េូា ចំូ�ន្េទ រូាែ ចធូ ចូាអ្ ប្នចសោចំ �ូនមង នូាបតច”ិ

ចូាិ “សូកាដំរំជំសហាេទេេ�នា�ំន��ែ ចេសេេធ��កាេដ�េនា �ិ ចូាឯជរព្ជង�ា្្េសន

ជ �ំ�ប”ិ បំួ� រូាកា្រព�បា �ំ យឺ យាាខឃ ំាថរពាដល ចិបេជ �ំ�បជំរ�ាសតេាៀ្អំេ្ �្្បនប

អ្ ប្េូាេ�ំ្�បេហត�ផេជង�ាកាេ�្្�� �កាងា�កានសដំណសេ្ំពូេទេេ�ងតូ័�

ិូពជ្ថិ “ងរ្្ជរត្ររូេយប�”។ិ អ្ ប្ន��រ�នហព�រជ៏្តតែបូង �ូំ័តិ សេ្េាា�តឲ្

សូកាា រតត្រតេផមាេសៀតេទេេ�នចសោចជង�ាពួ្ព�ំេដ�េនា �ិ សេេធ��ឲ្នចសោចកាងា្តតែបូធឃ ជប

អ�ា្ នូេទេសៀតេនជង�ា្្េសនជ �ំ�ប។ិ ជាជសឃ ំាន នូចន�ខេនសត្ នូ្ៃងា ្េទេេ�កាតវា

េដ�ន �ូចែ ចធ�ិ េហ�� ា្�ន� ូសខអ�ាេ្ក�េូាិ ដ្សូកាេជ�ូេឡ�ាេស�ាិ ិូកាេធ��ស�ជ� �្ជេ ងំញ

តំផឃជែត�លកាប្ នូ្នា ប្ិ េទេេ�ងងជកាពានចសោចំ �ូនមិ នជ �ំពូនហដំ យូិ នជ �ំពូ

នហព�រិនសពចជ ចូាងងជគំ្សដឺ្ជមពំទនប។ិ
ិ

កេរ�ិថ�ស�ិ ១២ិ សខឧនរិ  ង ២ំ០១៦ិ ងងជរ�កា យឺ រចេននិូងា�កានហ្្បបតចអំូួូ

ជ្ូាជ្បូាួំគង ងំពែនែឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�បិ “្�្ ប្កាាេំលិ្ំពូេេ�នា�ំន��ែ ចេិងងជ

កាពានចសោចំ �ូនមិ តំណារននិ ចូាំៃ នូ�ងា�កានហ្្បបតចិ េហ��នជំចតបែ ចធូកាឲ្

សូ្្នចសោររេ�ំ្�កាពានា�ំន��ែ ចេិ ចូាេគារនចសោចេនា �ររប ជំេដល ូេនជង�ា្្េសន

ជ �ំ�ប”។ិ ងងជរ�កា យឺ រចេននទំា្ួូាជ្េនាិ ជ៏បូេេ�ជេឡ�ារ�នំ �ឺំ េាឿាិូនសដំ

កាពានចសោចំ �ូនម ចូាង ចិែឌ្ យូេនជ �ំ�បិ (ADHOC)ិ សេបនសដំំួ�សូែ�័អំណនប

បាេដិ ធំបាេដិ ចូាបងា�កាេគារនចសោចំ �ូនមបាេដិ ខឺៈសេសូំៃ �ូ�ប បូខ�នប

ា្នបខឃួូអំូួូ្ួូាជ្្តតែបូច ប្ខឃួូាួំបំួ�ងត�តំៃ នូ�ប បូខ�នបំួ�ាជ្ិ សេ្អ��្្ ងូប

ងដ�េេខធចកាាាិូដឺៈជស� ធចកាបតចេាៀ្អំកាេបាេ ង តិ (ដព្)។ិ ងងជទំា្បំាជ្េនា្តតែ

បូេន��្ងេាាតតំផឃជែត�លកាិ ចូា្តតែឃ�ំខឃួូេដ� ចំូ្តរំ្តតែេទេេ�្សេចសិ “នជជបា បូ

សជម�”ិ សេ្្បរេាលបេ្អ�ូ�េបថបេាឿាូេយ�ប�ិ េដ�សាងងជទំាេនា្គ បូ

សតផ�េបកា្ រ្ជឹផឃជែអ្ ប្ិ ចូាផ�េបពំូួ��ន្អ្ ប្េេ�ិថឃអហាហជ្អ�ជិ ចូាកាេធ��ំេ �ឺ ាិេទ

នន�សង ជបសេងាអាថិ ធឃ បំសូសំនជបសំូាេនងហិ បំួ�េលជិ ជរំិ ន�ខិ ង �ូ្្ធូ

ដឺ្ជមនេៃង� ាបតច។ិកា្ នូឃ�ំខឃួូងងជកាពានចសោចំ �ូនមទំា្បំាជ្ិជ៏ជអបកាដំរំជំសហ

ាិ ចូាកា្ំ ចិត្ំិ័�េទេេ�ងងជសេហ ូ ចូយ�ាចាដ បូ ចំូនំិអសតបិ ាួំ្��ជ េទំាកាដំរំ

ជំសហាងងជេធ����សោនកាេនេេ�្្រ័ ោូផមរ�ផឹ�នា�ំដ្ិ បកាគ្នាាតបក បូសតខឃ ំាេទេេ�

េនា �ររិូកា្េ��ញំតចិ ចូាបសាដំរំងងជសេហ ូ ចូយ�ាចាដ បូរពាដល ចិបេ។ិ
ិ

កេរ�ិថ�ស�១០ិសខជជាដិ ង ំ២០១៦ិេលជ្ �ឺច តិសជំិឡ�ិងងជែ ចរដូេយប�ឯជរព្៏សូ

្្ប្ ច្�ររិ ចូាបងងជទំទា��តចនធំ៌ជង�ានា�ំិ ្តតែបូបញបនសឃ ប្ទំាជណ� េិថ�េអនិ

េនជង�ាសាតេជបសំ ចូញិូ្ា ចេែឺស �ូ�េ្្ាឥ ោូូៈំួ�ជង�ាស�្ជកា ងិំេរញ។ិ ្នា ប្រ�កាបញប

្្ហាេនាិ ងងជរ�កា យឺ រចេននិូងា�កានហ្្បបតចអំូួូ្បំាជ្បូាួំគង េេ�ជេឡ�ា



ថ៖ិ “ស ូររ�តជ �ំេេ�េលជ្ �ឺច តិ សជំិឡ�ិបូេធ��ឲ្សូំ ាូចេនាម័�បេ្អ�ូេដ�

សាេលជបងងជា ចាដ បូរពាដល ចិបេិ េហ��េលជសតាសត្េ��ញសនមូៈេនេេ�្្រ័ ោូផមរ�

ផឹ�នា�ំងំរ�ង ចិបេជចអ�ិ ចូាកា្រព�បា �ំ យឺ រ�ស ូររនចសោចំ �ូនម”។ិងងជទំាេនាបូ

េេ�ជេឡ�ាថិ កាបញប្្ហាេេ�េលជ្ �ឺច តិ សជំិ ឡ�ិ បិ “ឧទហា យឺ ្�� ជបរ�ស ូររ

អ្ជជបេនជង�ា្្េសនជ �ំ�បសេនជ �ំពូូេយប�ិ ចូាងងជកាពានចសោចំ �ូនមជំរ�ាសត

្្បំ រូាកាា រតត្រតនចសោចេនា �ររ...”ិេហ��ថ�តជ �ំេូាដ្ិ“អអបកាដំរំជំសហាំួ�ស

េេធ��ឲ្ ា្ាពេបេទេបេសោច្្បធច្េត�្ិ ចូាស ូររនចសោចំ �ូនមេនជង�ា្្េសនជ �ំ�ប”។ិ

ងងជទំាេនាបូ្ នូថ៖ិ “កាេន��្ងេាាតេដ�ឯជរព្ិ ចូា ាំតបអតប្តតែសតេធ��េឡ�ាឲ �្បូ ប្

ាហ័នេដ�ស ្័ូឯជរព្ិ សេ ចំូប ប្ទជបសា រូារពាដល ចិបេ”ិ ងងជទំាេនាជ៏បូងំពែ

នែេអ�សូកាេន��្ងេាាតសេ ចំូទ បូបូេធ��េឡ�ាផាសា។ិ
ិ

កាែ ចែតន យូទំាេូាបូេធ��ឲ្្ា ច្ សូេយប�ក បូសតសូររតូតរាិ ខឺៈសេេំរជនំ

ដឺ្ជមពំទនបិ េលជិ នំិ ាាម� �ិ ចូាេលជិ ជរំិ ន�ខិ ្្ធូិ ចូាង �ូ្្ធូដឺ្ជម

នេៃង� ាបតចិ ្តតែបូដជបបេគេេេជង�ាកា្ៃងា ្ិ បំួ� រូាកាេចស្្ក បូរ�្សេេ��ន

្រហ�ស �ឺ បេ្អ�ូសេររាំងងជទំារ�ា ចំូឲ្អជេាួំពចែ ចតូេយប�បសធាឺៈេនជង�ា

្្េសនជ �ំ�ប។ិេេ�នរ�េូាេទេសៀតិងងជេទនូេយប�អំូួូ២៦ាជ្ិរ ប្្��ជ េទំាងងជកា

ពានចសោចំ �ូនមំួ�អំូួូិដ្ជំរ�ា្តតែបូឃ�ំខឃួូជង�ា្្េសនជ �ំ�ប។ិនេ �ំអន�ជាលំៃ នូ�ិហ�ូិ

សនូិ ចូាំៃ នូ�ប បូខ�នបំួ�អំូួូេសៀតបូេធ��កាដំរំជំសហាងងជូេយប�ដឺ្ជមពំទនបិ

ងងជែ ចរដូេយប�ិ ចូានា�ំន��ែ ចេិ តំា�ៈ្ �ឺរ ាបេ្អ�ូិ រ ប្្��ជ េទំាិ “្ស្ា ចហា

េជា ន”ិ។ិ ខឺៈេរេិ សូកាេធ��ស�ជ� �្ជេ ងំញេេ�នា�ំន��ែ ចេិ ចូានំេឡាងងជា ចាដ បូឯជរព្ិ ចូាិ

កាេធ��ស�ជ� �្ជេ ងំញេេ�្្រ័ ោូផមរ�ផឹ�ឯជរព្ក បូសតខឃ ំាេឡ�ាៗិ ររតូតរាសផងជ

ូេយប�ទំាេូាិ បូដំរំជំសហាកាេបាេ ង តេដ�េនា �ិ ចូា��តចនធំ៌ិ  ង ំ២០១៧ិ ចូា ង ំ

២០១៨ិនេរេខា �ំខេូា។ិ

ិ

សានំខ បូៗន្ស ប្េនង�ឲ្សូកាេឆឃ��ត្រ�្ជកំ ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមិ

នចតជង�ាកា្្បំ រូាស ូររនចសោចំ �ូនមក បូតូតរាយាាេនជង�ា្្េសនជ �ំ�បិ ជ៏ជអប

េគេូេយប�រពាដល ចិបេិ ចូាកាង �ូែតនសេផា��េទ រូាស� ាត�ិូន ោូចន�� ន នូចររស�

្ជកាបា ា �និ ចូាផា��េទ រូាស� ាត�ា្នបងា�កានហ្្បបតចិ ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមដួាសត

ង �ូំ័តំេណា�ស�ជអតេទ៖ិិ
ិ

- េថា េេទនិអំេពាកាដំរំជំសហាិ ចូាកាេធ��ស�ជ�្ �ជេ ងំញេទេេ�ិងងជកាពានចសោចំ �ូនមិ

ចូានំេឡាងងជា ចាដ បូិកាាេំលិនចសោចេនា �ររជង�ាកា្េ��ញំតចិពួ្ព�ំ ចូា្្ ជំេផ��ំេដ�

ន នូចែ ចធ�ិ ជា�ាឯជរព្ររិូ្្រ័ ោូត�លកាិកាាេំលិនចសោច�ធឃ� ចូាេំេនដល ូិកាាេំលិ

នចសោចនន�ូ ចានចសោចពូបតចេ�ំរដតចអិ កាេធ��ឲ្បតប្ាប ជូែេគេកា យឺ ចូាស ្័ូេសោច



្្បធច្េត�្ប ជំេដល ូិ ចូាកា្ នូឲ្េជ�តសូ ចូស �ឺ ររអំេពាពូ្្្ររតន្ សេេ��ន

ិូកាាេំលិនចសោចំ �ូនម។ិ

- នជំពំា�ញិ ឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�ប្�្ ប្កាាេំលិ្ំពូ៏ធ� បូធ�ាទំាេូាិ េ�ំ្�េគារ

តំកតរ�ជចអ�នចសោចំ �ូនមបតចិ ចូាង នូាបតចា្នបខឃួូិ េហ��ង �ូែតនជំសឺស្ំាបអ្ ប្ិ ចូា

ស ្័ូំួ�អំូួូសេងា�កានហ្្បបតចបូេេ�ជេឡ�ារ�សានំខ បូ។ិ

- នជំពំា�ញិឲ្អប� ធាជ �ំ�បេដាសេានជ �ំពូទំាងនបប្នា បូិាួំ សូិងងជកាពានចសោច

ំ �ូនមិ ងងជគំ្ស ចូានសពចជដឺ្ជមពំទនបសេ្តតែបូប ប្រ ោូនគាេដ� ចំូ្តរំ

្តតែិ េដ�្គ បូសតងងជទំាេនាេ្ �្្បនបនចសោច ចូាេនា �ររប ជំេដល ូា្នបខឃួូិ ចូានជំ

ពំា�ញឲ្អប� ធាជ �ំ�បសសឃ ជបេចេ ជូែ្សេចសទំាឡ�សេបូេចស្្ក បូេទេេ�

ងងជទំាេនា។ិ

- នជំងំពែនែិ ឲ្អប� ធាជ �ំ�បេធ��កាេន��្ងេាាតប្នា បូិ េដ�ឯជរព្ិសូតសឃ ររិ

្្នចសោររិ ចំូេំេងៀាិ ចូាេដ� ាំតបអតបិ ជង�ាជា �ឺ ងំេរ�ហចាឹននិ រ ប្្��ជេទំាិ

ជា �ឺ ងា�ាជម �្នជបា្នបេលជន�ជាលំៃ នូ�ិ ហ�ូិ សនូិ សេបូវ�្្ហាេទេេ�

តំណារននរ�ាាជ្ ំជរ�ដឺ្ជមពំទនបិ កេរ�សខត�លិ  ង ២ំ០១៥ិ ចូា�តជ �ំេេ�

េលជ្ �ឺច តិ សជំិឡ�ិងងជែ ចរដូេយប�ឯជរព្ិកេរ�ិថ�ស�១០ិសខជជាដិ េហ��្តតែ

�ជពូ្្្ររតន្ សេេ��នទំាេនាិ ាួំ ទំាងងជេផ��ំដំ ចូតិ ឬងងជេនរ�េ្ក�ងំេរ�ហចាឹ

ទំាេនាិេ�ំ្��ជេទកតបេទនជង�ានែនកា្តរំ្តតែំួ�។ិ

- នជំងំពែនែិ ឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�បេ�្េចេអ្ ប្ទំាឡ�ណសេផា��រ�្សដល ូ

អ្ ប្ង នូាបតចទជបសា រូានចសោចេនា �ររជង�ាកា្េ��ញំតចិ កាពួ្ព�ំ ចូា្្ ជំេផ��ំេដ�

ន នូចែ ចធ�ិ ឬេធ��ែ ចេសធូជ �ំេេ�អ្ ប្ទំាេនាេ�ំ្�ឲ្�ន្បំួ�ន�ាបដង នូាបតចិ ាួំ

្��ជេទំាិ អ្ ប្ន��រ�នសដំ ចូាងា�កា ចំូសំូាដល ចិបេិ អ្ ប្ន��រ�នហព�រិ ចូា

អ្ ប្ន��រ�សជាដំនដំ យិូ េហ��្�្ ប្កាង �ូំ័ត្ស្��តនចទំាឡ�ណសេ ចំូ�ន្

េទ រូាេគេកា យឺ ង នូាបតច។ិ

- នជំងំពែនែិ ឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�បេធ��ែ ចេសធូជ �ំអ្ ប្ �្ដ្ិ “អ្ ប្ន��រ�ជំសឺស្ំាប

្្រ័ ោូត�លកា”ិ (អ្ ប្ន��រ�កាេាៀ្អំត�លកាិ អ្ ប្ន��រ�េជ�ូ នចជៈិូងា�េច្ជំ ចូា្រា

រពអប� ិ ចូាអ្ ប្ន��រ�កាេាៀ្អំ ចូាកា្្្ររតនេទិូឧតនំ្ជកំ ្ រ្ជឹិូងា�េច្ជំ)ិ

សេសូកាេ្ពជតស្ពជេទេេ�ឯជរព្ររិូ្្រ័ ោូត�លកាិេហ��ផា��រ�េគេកា យឺ

ង នូាបតចូ ចាាលធ �ូំ ���ិូ្រារបណអ្ជជ �ំ�ប។ិ

- នជំងំពែនែិ ឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�ប្េាា�តសផូកា យឺ នជ �ំររបជបលជបន្ស ប្កា

ង �ូែតនង �ូសន យូា្នបងងជរ�កា យឺ រចេនន ចូាងត�តងងជរ�កា យឺ រចេននិូងា�កា

នហ្្បបតចិ ជ៏ជអប� នូកាងា�កានហ្្បបតចិ ាួំ ្��ជេទំាន ោូចន�� ិូកា

�ឃ េំ �ំេនចសោចំ �ូនមិ សផ�ជេេ�ូ �តចែ ចធ�រចេននិូ្ជកំ ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមិ ការច ចូត្េឡ�ាែ ចញ

បនជេិ កា ចយេ័�ឧតនំនងាកាិូងា�កានហ្្បបតចិ ចូាងដ�េេខធចកាិូ



ងា�កានហ្្បបតច។ិ

- នជំពំា�ញិឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�បធនតសឃ ររិ ចូាសំ �ូជអចតនិ ូំេ �ឺ ាកាេបាេ ង តិ ចូា

្េាា�តេជ�ខ �ឺ ចំបអបន្ស ប្កាេបាេ ង តថង ជបេ្កំបតច ចូាកាេបាេ ង តថង ជបបតចន

េរេខា �ំខេូាិ េ�ំ្�ឲ្កាេបាេ ង តបូ្្្ររតនេទេដ�េនា �ិ ��តនចធំ៌ិ ្តរំ្តតែិ

សំ �ូជអចតនិ ន នូចររិ ចូាតសឃ ររិ េដ��ន្េទ រូាកាេ �្ប� បង នូាបតចា្នប

រពាដល ចិបេជ �ំ�ប។ិនំេ �ឺ េូាផាសាជ៏នជំពំា�ញឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�បិេ �្ជសជល�

កាអជេាួំ សផងជូេយប�ិ ចូាធនកាេគារនចសោចំ �ូនមិ ចូានចសោចេនា �ររប ជំេដល ូិ

ាួំ ្��ជេទំានចសោចជង�ាកា្េ��ញំតចេេ�្ ្រ័ ោូង��ូធ្េឺតិនចសោចេនា �ររជង�ាកាពួ្ព�ំ ចូា

្្ ជំេផ��ំេដ�ន �ូចែ ចធ�។ិ

- នជំងំពែនែិ ឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�ប្េាា�តស ្័ូនចសោចំ �ូនមិ សេសូររឯជរព្ិ

�ន្តំេគេកា យឺ ិូស ្័ូបតចន្ស ប្កាេេ�ជនា�ួិ ចូាកាពានចសោចំ �ូនមិ

(“េគេកា យឺ ន ោូចន�� ន នូចររស�្ជកាបា ា �ន”)។ិ

- នជំងំពែនែិ ឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�បនហកាឲ្បូេរញេេញបំួ�ងងជរ�កា យឺ

រចេននិូងា�កានហ្្បបតចិ ជ៏ជអបស ្័ូិ ចូា� នូកានចសោចំ �ូនមេផមាេសៀតិូ

ងា�កានហ្្បបតចិ ងំរ�ស ូររិនចសោចំ �ូនមេនជ �ំ�ប។ិ

- នជំេន�ងិ េទងងជរ�កា យឺ រចេននិូងា�កានហ្្បបតចងំរ�ស ូររនចសោចំ �ូនមេន

ជ �ំ�បេ�ំ្�វ�តិ ឃំរ�កាង �ូែតនង �ូសន យូិ សេបូដជបពជូេទរពាដល ចិបេជ �ំ�ប

េដ�ស ្័ូ ចូា� នូកាងា�កានហ្្បបតចេផមាេសៀតិ ិ ាួំ ្��ជេទំាង �ូសន យូ

ា្នបងងជរ�កា យឺ រចេនន្អ��្្ ងូូ ចាងត�តងងជរ�កា យឺ រចេននិូងា�កា

នហ្្បបតចិ េ�ំ្�ជំឺតបរ�េគេកា យឺ ា �ជអេ្ �ំូិ ចូាតំ្ បូអសចររន្ស ប្កាសជ

ស្្នំ�ន្ំួ�ជង�ាកា្�� ប្កាាេំលិនចសោចំ �ូនមបេជ�ឺ្្រ័ ោិូ សេបូេជ�ត

េឡ�ាជង�ា្្េសនជ �ំ�បជ ឃូាំជ។ិ

- នជំផ�េបឱកនឲ្ិ ងងជសសួេខ�ន្តតែេេ�ូ �តចែ ចធ�រចេននិ េ�ំ្�អជេាួំ ឲ្បូេរញេេញិ

ចូាន្ំ្ន្ំពេបំួ� រូាងងជរ�កា យឺ រចេននងំរ�ស ូររនចសោចំ �ូនមេនជ �ំ�បិ

- នជំាជឹិររនជ �ំជង�ាកាេដា�ស�្� នចសោចំ �ូនមេនជង�ា្្េសនជ �ំ�ប។ិ

ិ

េ��ាខ��ំិ នជំងំពែនែឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�ប្ង ញកាគំ្សជង�ាកា្ នូអឺតនចកា ចយេ័�

ឧតនំនងាកាិូងា�កានហ្្បបតចេនជ �ំ�បេដ�កាអ�ាហតេេខេេ�ង �ូនមាឺៈិូកា

�េបេយដឲ្បូ ប្ាហ័នាវារពាដល ចិបេជ �ំ�បិ ចូាកា ចយេ័�ឧតនំនងាកាិូងា�កា

នហ្្បបតចិ ចូាេ�ំ្�ដជន្�� ជបរ�សានំខ បូិូកា្ នូង �ូនមាឺៈាវាកាងាា្នបងងជ

រ�កា យឺ រចេននិូងា�កានហ្្បបតចិ ស ្័ូ ចូា� នូកាងា�កានហ្្បបតចិស

េសៀតិ ចូាកា ចយេ័�ងា�កានហ្្បបតច្្ចំ្្េសន។ិ
ិ

*ិ*ិ*ិ



ិ

េ្ក�រ�កាអ�ាហតេេខេេ�ជចអ�្រំេ្រជាន នូចររស�្ជកាបា ា �នា�ៈេរេ២៥ ង ំិ ំេណា

�ស�េូាដួាសត្តតែេេ�ជ�ជំជ្�� ជបបថ��េសៀតេនជង�ាសំូួេខ�ន្តតែប្្ែតនចសននា្នប

ងា�កានហ្្បបតចេ�ំ្�គំ្ស្្បរេាលជ �ំ�បជង�ាកាសន�ាាជ��តនចធំ៌ិ េសោច

្្បធច្េត�្ិ នចសោចំ �ូនមិ ចូា �ូតចាល។ិ េដ�សាសតនំ័�្្ព�ំ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោចំ �ូនមេេ�ជ

ស�៣៣េូាបេរេេែលអ�ាេ្ក�ជង�ាការច ចូត្េេ�ស ូររនចសោចំ �ូនមេនជង�ា្្េសនជ �ំ�បិ

�ំូកាេបាេ ង ត្ជកំ្ រ្ជឹឃ�ំ-នងា តបំជេបិ (ិថ�ស�០៤ិ សខ ចំថ�និ ង ំ២០១៧)ិ ្ជកំ្ រ្ជឹនចសោច

ំ �ូនមដួាសតសូឆ ាូៈអ្នបលនបជង�ាកា្ នូ�ឃ េំ �ំេឲ្បូចតេបិ ចូាេដា�ស�ស ូ

ររនចសោចំ �ូនមេនជង�ា្្េសនជ �ំ�បិ េដ�ង �ូំ័តំេណា�ស�ំួ�សេេេ�ជេឡ�ារ�កា

្រព�បា �ំ យឺ ជអបូេាៀ្រ ប្ខាេេ�ិ ចូានជំពំា�ញឲ្រពាដល ចិបេជ �ំ�បេធ��កាសជស្្

នជ �ំររាេំលិ្ំពូទំាេូាប្នា បូ។ិ
ិ

េ��ាខ��ំិនជំសថឃាងំឺាដ�ឺអំេពាកា�ជអចតនស�ជដជបេទេេ�្� ទំាេូាិ ចូាា �ជរ�ជង�ាកា

ផ�េបរ័ត៌សូ្ស ូំពជបរ័ ោូ រូា្� ទំាេូាេទតំត្ តំែកា។ិ

ិ

ន �ំ័ ោូសខ�ាពំេាឿូ ចូាកាពានចសោចំ �ូនមិេ�កជិ(LICADHO)ិ

ំព្ំ �ឺ េនចសោចំ �ូនមជ �ំ�បិ(CCHR)ិ

នសដំកាពានចសោចំ �ូនមិ ចូាង ចិែឌ្ យូេនជ �ំ�បិ(ADHOC)ិិ

InternationalិFederationិforិHumanិRightsិ(FIDH)ិិ

AsianិForumិforិHumanិRightsិandិDevelopmentិ(FORUM-ASIA)ិិ

CIVICUS:ិWorldិAllianceិforិCitizenិParticipationិិ

CivilិRightsិDefendersិិ

InternationalិCommissionិofិJuristsិិ

InternationalិServiceិforិHumanិRightsិិ

HumanិRightsិNowិិ

HumanិRightsិWatchិិ

WorldិOrganizationិAgainstិTortureិ(OMCT)ិ


