អងគករេលកែលងេទសអនរជតិ
េសចកី បកសព័តម
៌ ន
មផ ពផ យ

ច់ខត េនមុនៃថងទី២៤ ែខវចឆ
ិ ិក
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កមពជ៖
សីទទួលរងករ
ុ

យ ប

ករបេណញេចញេ

អងគករេលកែលងេទសអនរជតិ
របស់ខួន េ

យជំរញ
ុ រ

យបងខំ

បននិយយេនៃថងេនះ

ភិបលបញឈប់ករបេណញេចញេ

ឈរេនសមរភូ មិមុខកន់ែតេ ចនេឡងៗ

េចញេ

រយ៉ងធងន់ធរង ពីរលកៃន

េនកនុងរបយករណ៍ថមីមួយ

យបងខំ ដូេចនះថ “ សីកមពុជ

េដមបី បយុទធតទល់នឹងរលកៃនករបេណញ

យបងខំេនពសេពញ បេទស។”

ំ
់ បប់
៖ សី បនក
របយករណ៍សីពី ករបេណញេចញ និងករតសូ ៊កុ ង
ព
ន បេទសកមុ ជ
េរ ងរបស់ខួ ន មនេរ ប ប់លំអិត

មរយៈករផល់សកខីកមមជេលកដំបូង អំពីេរ ង ៉ វរបស់

ហុង ៃម សុផល េហ ប និង ៉ ន់នី។ សីទំងេនះបន បឈរមុខ ឬេនបនករតស៊ូនឹងករ
បេណញេចញេ
េ

ក សីដូ

េទសអនរជតិ

យបងខំ ឲយេចញពីលំេន
េហគស

ននិងដីធីរបស់ពួកគត់។

នយិករង បចំតំបន់

បនមន ប

សន៍ថ

បឆំងនឹងករបេណញេចញេ

យបងខំ។

របស់ខួន េដមបីទមទរយុតិធម៌ េ

សុីប៉សុីហិចរបស់អងគករេលកែលង

“កនុង បេទសកមពុជ

សីឈរេនជួរមុខ បយុទធ

សីជេ ចនបនដឹកនំករតស៊ូរបស់សហគមន៍

យបន

សហគមន៍របស់ខួន។”
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ក់ខួនកនុង

ថ នភពេ គះថនក់េដមបីករពរ

“

ជញធរកមពុជ

តវែតបញចប់ ល់ករអនុវតន៍ករបេណញេចញេ

សនធិសញញអនរជតិសីពីសិទិម
ធ នុស និងបញចប់ករបំែបកបក់ គ
េ

ក សីមន ប

សន៍ថ

“

យបងខំ
រ។”

ែដលផទុយពី

ជញធរ តវែតធនឲយមនករពិ េ គះេយបល់ពិត បកដ

ជមួយ បជពលរដែដលរងផលប៉ះពល់

និង តវធនឲយអនក សកទទួលបនេសចកីជូន

ដំណឹង និងសំណងសម សប ឬលំេន

ន គប់ គន់ បសិនេបគមនជេ មសេផ ងេ កពី

ករបេណញេចញ។ រ

ប់ សី ែដលកំពុងខិតខំករពរលំេន

គ

ភិបលគួរែត

ន និង

ររបស់ខួន។”

បជពលរដ ប់ពន់នក់

តវបនបេណញេចញេ

ទំងេនតំបន់ទី កងនិងជនបទ

យបងខំេនពសេពញ បេទសកមពុជ

ខណៈជនជតិេដមភគតិច

េចញពីដី បៃពណីរបស់ពួកេគ។ សីមនក់កុងចំ
ន
េ

បឈរមុខនឹងករបេណញ

មេនះគឺ ហុង ែដលគត់និយយ បប់

េរ ងរបស់គត់កុងរបយករណ
ន
៍។

ៃម

យុ៤៨ឆនំ ជមយមកពីេខតឧតរមនជ័យ េនភូមិភគពយពយ បេទសកមពុជ មន

ៃផទេពះកនុងឆនំ២០០៩ បនសមឹងេមលផទះរបស់ខួនឆបេឆះកនុងអ
ប

សន៍ដូេចនះថ ៖ “ផទះសែមបង ទពយសមបតិ េខ

ែផ ងអស់រលីង។ េឆះអត់សល់អីទំងអស់”។
លំេន

តេភង។ គត់មន

វរបស់ខុំញទំងអស់ បនេឆះកយជ

នរបស់គត់ និងផទះ១១៨ខនងេផ ងេទ តេនកនុងភូមិបុស តវបនឈូសឆយ និង

ដុតកយជេផះេលដី
កមំងប៉ូលិស

ប ពឹតេ

វុធហតថ

យមនុស បែហល១៥០នក់

ែដលកនុងេនះមនកង

និងអនកឯេទ តែដលេគេជ ថជកមមករបេ មឲយ កមហ៊ុនមួយ

ែដលទទួលបនសមបទនដីេសដកិចចដ៏ធំស មប់អភិវឌ ន៍ចំករអំេព បូកបញូច លទំងភូ មិ

បុសផងែដរ។
កនុងែខតុ

២០០៩ ៃម តវជប់ពនធនគរអស់រយៈេពល បំបីែខ ពីបទរ ំេ

េឈ េនេពលគត់បនេធដំេណរមកកន់ ជធនីភំេន ពញ េដមបីបឹងេ
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ភចបប់ៃ ព

កនយករដម នី

អំពីករបេណញេចញ។ កនុងែខមិថុន ២០១០ េគបនេ

ះែលងគត់ កនុងលកខខណែដល

គត់ ពមចុះហតថេលខេលកិចចសនយមួយ យល់ ពមដកហូតសិទិធទមទរដីរបស់គត់។

េ

ក សីដូ

េហគស មន ប

បេណញេចញេ

យបងខំប៉ុេ

សន៍ថ “ សីមិន តឹមែត បឈរមុខនឹងភព កី កពីករ

ះេទ

ប៉ុែន បឈមនឹងករគំ មកំែហងនិងករ

គរែថមេទ ត េនេពលពួកពយយមតស៊ូេរ ប មះ េ
ែតេ

ះ”។

េនកនុងតំបន់បឹងកក់ ចំក

ល ជធនីភំនេពញវ ិញ

បនេគបេណញេចញពីលំេន

បជពលរដជិត២០,០០០នក់

យុ៣១ឆនំ ជួយដឹកនំករតស៊ូរបស់សហគមន៍

តវ

ន ចប់ ពី

បនជួលដីកុនងតំបន់េនះរយៈេពល៩៩ឆនំ

២០០៧។
៉ ន់នី ជ សី

យគមនកិចចករពរខងផូវចបប់ទល់

នរបស់ខួន ឬ បឈមនឹងករបត់បង់លំេន

កមហ៊ុនអភិវឌ ន៍ពណិជជកមមមួយ

ក់ពនធន

កនុងឆនំ

បឆំងនឹងករបេណញ

េចញពីតំបន់បឹងកក់។
េនៃថងទី១១ ែខសី

ឆនំ២០១១ សហគមន៍បនទទួលជ័យជំនះខះ េពលេ

ម នី បនបញ
ជ បគល់ដីមួយកែនង េទឲយ បជពលរដ៨០០ គ
ស មប់ករអភិវឌ ន៍លំេន

ជេជគជ័យេលកដំបូងែដលបនមកពីបតុកមម

េហយ ជឧទហរណ៍ដ៏ធំមួយស មប់សហគមន៍េផ ងៗេនទូទំង

បេទសកមពុជផងែដរ។ ផទុយេទវ ិញ

ខញុំមិនដឹងថេតខុំញ

៉ ន់នីេនែតមិនអស់ចិតេទ “េពលខញុំចកេចញពីផទះ

ចមនសងឃឹមនឹងវ ិល តឡប់មកផទះវ ិញ ឬយ៉ ង

៉ ន់នីមនកងល់សមេហតុផល
េករ ែដលបនបឹងេ

រែដលេនេសសសល់

នេននឹងកែនងេលដីឡូ ជមួយកមមសិទធ សបចបប់។

៉ ន់នីនិយយថ “មនុស ជេ ចនគិតថ
របស់ បជពលរដ...

កនយករដ

យ

េនះេទ។”

េ ពះថឥឡូវេនះគត់ បឈមុខនឹងបទនិយយបរ ិ

រ

ជធនីភំេន ពញ។ េលសពីេនះ កលពីៃថងទី១៦ ែខកញញ
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មនផទះ បំបីខនងេទ តេន

មមត់ ចំងបឹងកក់

តវបនបំផិចបំផញេ

ឈូសឆយ េធឲយ កម គ

រ បជពលរដទំងេនះគមនទីជ មក។

យេ គ ងច ក

ករអភិវឌ ន៍េសដកិចចដ៏េល នរហ័ស កនុងទីផ រដីធីជឯកជនូបនីយកមមថីម
ម ួយេនះ តវបន
េគេមលេឃញពីករនំឲយមនកំេណនៃនករបេណញេចញេ

យបងខំ

េនទូេទ បេទស

កមពុជ។
េ

ក សីដូ

េហគស

មន ប

បេទស កមពុជ កំពុងបត់បង់លំេន

របស់ កមហ៊ុនរកសុីធំៗ”
“រ

សន៍ថ

“ បជពលរដ ប់ពន់នក់េនពសេពញ

នរបស់ខួ នេ

យខុសចបប់ េ

យ

រែតត មវករ

ភិបលកមពុជ មិន តវេបះបង់េចលករេគរពសិទិធមនុស កនុងនមករអភិវឌ ន៍េសដ

កិចចេនះេទ”។

ករបេណញេចញេ

យបងខំ

ែតងែតនំឲយបត់បង់ ទពយសមបតិ

និងមុខរបរចិ ញចឹមជីវ ិត

ករែបកបក់សហគមន៍ និងភពធក់ចុះសុខមលភព ងកយនិងផូវចិតរបស់ គ
សិទិធទទួលបនករអប់ រ ំនិងេស សុខភព
បេណញេ
េទតំបន់

ក់រអួល។ ជនរងេ គះពី ករ

យបងខំជេ ចន ទទួលបនសំណងមិន គប់ គន់ និង តវេគឲយផស់ទីលំេន
ច់ សយល។ បុរសជបី

ែសងរកករងរ េ
េ

ចមនភពរ

រ។

ក សីដូ

យេពលេវ

យទុក បពនធរបស់ខួន ឲយេន បឈរមុខេ
េហគស បនមន ប

របស់ខួន គឺជបទពិេ
ជអនកែថទំ គ

តវចំ

រ

យ៉ ងយូរឆងយពីផទះ េដមបី
ះ

យមនក់ឯង។

សន៍ថ “ករបត់បង់លំេន

ន និងសហគមន៍

ធន៍ដ៏ឈឺចប់ស មប់ជន គប់រប
ូ ប៉ុែន សីែដលមនតួនទីចមបង
បឈរមុខនឹងបនទុកធងន់ធងរ។

កំែហងផងែដរ ដល់ករលូត

ករបេណញេចញេ

យបងខំ

ក៏គំ ម

ស់ននែដលជួយកត់បនថយភព កី ក កនុង បេទសកមពុជ

កនុងរយៈេពលៃមភឆនំចុងេ កយេនះ។”
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ព័តម
៌ នអំពី

វ

រ

អងគករេលកែលងេទសអនរជតិ បន

តត

ងភពប ជ័យជ បព័នធរបស់

កមពុជ កនុងកិចចករពរ បជពលរដពីករបេណញេចញេ
ឆនំ២០០៨។

ករបេណញេចញេ
តវបន

យបងខំ រ ំេ

ជញធរ

យបងខំ េនកនុងរបយករណ៍

ភសិទិធបុគគលកនុងករទទួលបនលំេន

មឃត់ េនេ កមសនធិសញញអនរជតិសីពីសិទិម
ធ នុស

ជរដភគី។

នសមរមយ និង

ែដល បេទសកមពុជគឺ

កំណត់សមគល់ចំេពះនិពនធនយក
•

បនទប់ពីករ
អនុ

មឃត់ផ ពផ យ េ

កអនកនឹង

ចរករបយករណ៍និង

សន៍នន កនុងេគហទំព័រខងេ កមេនះ ៖

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA23/006/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA23/007/2011/en
•

េ

កអនក

ចរករូបថតែដលមនគុណភពចបស់ល ស មប់ចុះផ យ

រព័ត៌មនរបស់េ

កអនក

ម

មេគហទំព័រខងេ កមេនះ ៖

https://adam.amnesty.org/asset‐bank/action/search?attribute_603=Section+Press
•

ឯក

រភពយន និងែខ វ ីេដអូ

មបទ

នវ ិជជជីវៈ

ចមនរួមជមួយបទ

សមភសន៍ជមួយ សី និងឈុតសីពីករបេណញេចញេ
•

បទសមភសន៍ជមួយ សីែដលរងផលប៉ះពល់ េ

យបងខំ។

យករបេណញេចញេ

យបងខំ

ចរកបន។
•

ចំេពះចបប់ចមងៃនរបយករណ៍ គឺកំពុង

មឃត់ផ ពផ យ េដមបីសុំជួប

សមភសន៍ ជមួយអនកនំពកយ ឬជមួយ សីែដលរងករប៉ះពល់េ
េចញេ

់ យ
យបងខំ ឬសុំែខ វ ីេដអូ សូមទក់ទងខតស

សុីម ជម នីទទួលបនទុក

ែផនកព័ត៌មនរបស់អងគករេលកែលងេទស អនរជតិ បចំតំបន់
ម

សយ

យករបេណញ
សុីប៉សុីហិច

នអុីែម៉ល katya.nasim@amnesty.org ឬទូរស័ពទេលខ + 44 207 413

5871 / +44 7904398103
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ឯក

រ

ធរណៈ

****************************************
ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទងករ ិយល័យព័ត៌មនរបស់អងគករេលកែលងេទសអនរជតិ
បចំទី កងឡុង ច កភពអង់េគស
press@amnesty.org

សយ

មេលខទូរស័ពទ +44 20 7413 5566 ឬ

មរយៈអុីែម៉ល
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