រយៈពេល ៣៦៥ ថ្ងៃ ជារយៈពេលដ៏យរូ ៖ សូមព

ោះលលង អ្នកស្សី ព

៉ោ ម បុប្ផា

ពសចកតីលងែងការណ៍រ ួម
ថ្ងៃទី ៣ លែ កញ្ញ
ា ឆ្ន ាំ២០១៣
ថ្ថងទី៤ ខែកញ្ញដ ឆ្នាំ២០១៣ គឺ ជាពពលពវលាគរមប់ មួយឆ្នាំ ចាប់ តាំងពី អក
ន តាំណាងសហគមន៍
អនកស្សីបុប្ផផ រតូវប្ផនឃុាំែួន
ល ពោយសារភាពសកមមនិយមពៅពលើសិទិដ
ធ ី ធីរល បស់អនកស្សី។ ព
កនុងពរឿង
ព

ោះបី ជា

ាំងមូ ល មិនមានភសតុតងខដលគួ រយជយព ឿប្ផនកោពោយ កោអនកស្សី បុ ប្ផផ ពៅខតរតូវប្ផនផតន្ទទ

សពីបទ

បងករបួ សសានមពោយពចតន្ទពោយមានសាថនទមងន់ព

ស

កាលពី ខែធនូ

ឆ្នាំ២០១២

ពហើយជាប់ ពនធន្ទគាររយៈពពល បី ឆ្នាំ។ កាលពី ថ្ថងទី១៤ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០១៣ សាលាឧទធរណ៍
ប្ផនតមកល់ពសចកតីសពរមចរបស់សាលាដាំបូងរា ធានី ភាំ ពន ពញ

បុ ខនតប្ផនពយួរព

សពនធន្ទគាររយៈ

ពពល មួ យឆ្នាំ។ បន្ទទប់មក អនកស្សី បុ ប្ផផ ប្ផនបតឹងសារទុកខ ពៅកាន់តុលាការកាំ ពូល ខដលបចចុបបនន
ពៅទី ពន្ទោះ មានការយឺតយាវកនុងការអនុវតតនីតិវ ិធីពលើបណឹ ត ងរបស់អនកស្សី និងកនុងការកាំ ណត់ ពពល
ពវលាថ្នសវន្ទការ។

រហូតមកទល់ពពលពនោះ អនកស្សី បុ ប្ផផ ពៅខតមិនមានកាំ ហុស។ អនកស្សី រតូវប្ផនអោះអាង

ពោយអងគការពលើកខលងព
ពរចើនពលើសលប់

សអនតរជាតិ

ថាជាអនកព

សថ្នមនសិការ

ពហើយមានភសតតងយា
ង
ុ

ខដលបង្ហាញថាបទពចាទរបកាន់រតូវប្ផនពធវើពឡើងជាការតបតពៅពលើភាពសកមម

និ យមអហិងារបស់អក
ន ស្សី។ ពៅមុនពពលចាប់ ែួនអន
ល
កស្សី អនកស្សីរតូវប្ផនពគគាំ រាមកាំខហង រ ាំខាន

និ ងបាំ ភិតបាំ ភ័យ ពោយនគរប្ផល ខដលធាលប់ ប្ផនរប្ផប់ អក
ន ស្សីថា ព្មោះរបស់អក
ន ស្សីគឺ “ពៅកនុងបញ្ជី
ពមម” ពហើយនឹងអាច “មានបញ្ញ
ា ឆ្ប់ៗពនោះ”។ ជាឱកាសដោ លស
អ រមាប់ ពធវើការអនុវតតនូវអវីខដលប្ផន
គាំ រាមកាំ ខហង ពៅពពលខដលអនកស្សី និងសាវមី របស់អនកស្សីមានវតតមាន ពៅែណៈពពលខដលមាន
ការវាយតប់ គានពៅហាងពភស ជៈមួ យកខនលងកនុងតាំបន់កាលពី លាងចមួ យ។ ភាលមៗបន្ទទប់ ពីរពឹតិ កា
ត រណ៍
ពន្ទោះ អនកស្សី និងសាវមី របស់អនកស្សី រតូវប្ផនចាប់ែួនពី
ល បទពចាទខដលរតូវប្ផនពគអោះអាងថា ជាការ
អនកពផតើមគាំនិតថ្នអាំ ពពើ ហិងាពន្ទោះ។ ពរកាយមក សាវមីរបស់អក
ន ស្សី រតូវប្ផនពោោះខលង។

រពោះរា អាជាញ មិ នប្ផនពធវើការបង្ហាញនូវភសតតងណាមួ
យ ាសាកណីណាមួយ ខដលអាចគួ រ
ុ

យជយព ឿប្ផនពន្ទោះពទ កនុងការបង្ហាញថាអនកស្សី បុ ប្ផផ ប្ផនរបរពឹតត (ាមានគពរមាង) អាំពពើ ហិងាខដល
ប្ផនពកើតពឡើងពៅកនុងហាងលក់ ពភស ជៈពន្ទោះពទ។ ផទុយពៅវ ិញ អនក ិ តខាងខដលអាចទុ កចិតតប្ផន
ប្ផនផតល់សាកខីកមមខដលមានភាពសុីសង្ហវក់ ជាមួ យនឹងសាកខីកមមរបស់អក
ន ស្សី បុ ប្ផផ និងសាវមី របស់
អនកស្សី អាំពីសកមមភាពរបស់អនក

ាំងពន្ទោះ ពៅពពលលាងចថ្ថងពកើ តពហតុ ពន្ទោះ។ ពដើមបីគាាំរទបទពចាទ

ពៅពលើអក
ន ស្សី ពយាម បុប្ផផ ពៅកនុងសាថនភាពមិ នមានភសតតងពោយផ្ទ
ទ ល់ណាមួ យពៅពលើអក
ន ស្សី
ុ
សាលាដាំបូងរា ធានីភាំ ពន ពញ និងសាលាឧទធរណ៍ ប្ផនខផអក
ខដលរតូវប្ផនពគអោះអាងថាជា នរងពរគាោះ
ភាញក់ ពផអើល ពៅកនុងវគគនីមួយៗថ្ននីតិវ ិធី

ាំងស្សុងពលើការពចាទរបកាន់របស់ ន

(សាកខីកមមខដលមិនរតឹ មខតមានភាពផទុយគានពោយគួ រយជយ

ាំងឡាយបុពណាណោះពទ ខថម

ាំងមិ នគួរយជយព ឿប្ផនពទៀតផង

ពោយប្ផនលាយឡាំជាមួយនឹ ងតួ ន្ទទី ជាពដើមបណឹ ត ងរដឋបបពវណីរបស់អនក

ាំងពន្ទោះ)។

ជាការពិ ត

ពយាងតមរកមរពហមទណឌរបស់របពទសកមពុជា ពដើ មបណឹ ត ងរដឋបបពវណី រតូវប្ផនហាមឃាត់មិនយជយពធវើ
ជាសាកណីពឡើយ។

មិនមានសាកណីណាមានក់

ាភសតតងណាមួ
យ រតូវប្ផនបង្ហាញអាំ ពីការពាក់ ព័នធ
ុ

ពៅនឹ ងការគិតទុ កជាមុ ន ាគពរមាង ខដលរតូវប្ផនពធវើពោយអនកស្សី បុ ប្ផផ ពន្ទោះពទ។
ពលាក

ពអៀង

“ការបនតឃុាំែួនអន
ល
កស្សី
ពធវើយជយប្ផក់ ទឹកចិតតអក
ន

វុទី ធ

បុប្ផផ

ន្ទយករបតិបតតិថ្នអងគការសមធម៌ កមពុជា

ប្ផនមានរបសាសន៍ ថា៖

គឺ ជាការពាយាមបាំ ភិតបាំភ័យអនកការពារសិទិម
ធ នុ សណដថ្ទពទៀត

និង

ាំងពន្ទោះ ពី ការពធវើសកមមភាពរបស់ពួកពគ”។ ពលាក ពអៀង វុទី ធប្ផនបនតពទៀតថា៖

“ការពរបើរប្ផស់របព័នធតុលាការពោយមពធាប្ផយពនោះកនុងការបាំបិទមាត់ អក
ន

ាំងពន្ទោះ

ពី ការខសវងរក

ពសរ ីភាព យុតិធ
ត ម៌ និ ងសមភាព គឺ ជាការរ ាំពលាភសិទិធជាមូ លោឋន និ ងខដលរតូវប្ផនខចងពោយ
រដឋធមមនុញ្ដ សរមាប់ របជាពលរដឋកមពុជា

ាំងអស់។ ពហើយដូ ចខដលរពឹ តិ កា
ត រណ៍ថមីៗពនោះ ប្ផនបង្ហាញ

ថាពនោះមិ នទទួ លប្ផនលទធផលពន្ទោះពទ”។

ពលាក អុី សារម
ុ អនកសរមបសរមួលកមមវ ិធី ថ្នសមាគមធាងពតនត ប្ផនមានរបសាសន៍ ថា៖

“មិ នមានពហតុ ផលណាមួយ សរមាប់ តុលាការកាំពូល កនុងការមិនដាំ ពណើរការនី តិវ ិធី និ ងកាំ ណត់ ពពល

ពវលាសវន្ទការកនុងពរឿងកតីរបស់អក
ន ស្សី បុ ប្ផផ ពន្ទោះពទ”។ ពលាក ប្ផនបនតពទៀតថា៖ “ការពនាពពល
សវន្ទការថ្នតុ លាការកាំពូល

រតឹ មខតបង្ហាញកាន់ ខតចាស់នូវភាពអយុតិធ
ត ម៌ ថ្នរពឹតិ កា
ត រណ៍ពន្ទោះ

បុ ពណាណោះ”។
កញ្ញដ

វន
ុ

សមភស

របធាន

បណា
ត ញកមមករពធវើការតមផទោះ

ប្ផនមានរបសាសន៍ ថា៖

“មិ នរតឹមខតការឃុាំែួនអន
ល
កស្សី បុ ប្ផផ ជាពរឿងអយុតិធ
ត ម៌ បុពណាណោះពទ ពហើយខថម

ាំងពធវើយជយមានឥទធិពល

អវ ិ ជមានដល់រកុមរគួសាររបស់អក
ន ស្សីពទៀតផង”។ វន
ុ សមភស ប្ផនបនតពទៀតថា៖ “អនកស្សី បុ ប្ផផ
មានកូនរបុសមានក់ អាយុ ៩ ឆ្នាំ ខដលរតូវការមាតយ ពហើយនឹងសាវមី មានក់ ខដលមិ នអាចពធវើការប្ផន
ពោយសាររងពរគាោះពោយសារនគរប្ផល ពៅពពលខដលមានការអាំ ពាវន្ទវសុាំយជយពោោះខលងអនកស្សី”។
អងគការសងគមសុីវ ិញ

ខដលមានរាយន្ទមដូ ចខាងពរកាមពនោះ

សូមពធវើការអាំ ពាវន្ទវដល់

តុ លាការកាំ ពូល សូមពលាកពមតតពបើកសវន្ទការពលើសាំនុាំពរឿងអនកស្សី បុ ប្ផផ ពោយមិ នមានការពនា
ពពល ពហើយពលើកខលងការពចាទរបកាន់ ខដលមិនរតឹមរតូវមកពលើអក
ន ស្សី។
សកមមភាពពដើ មបីបរ ិសាថន និ ងសហគមន៍ (AEC)
សហគមន៍ ស្សីពដើ មបីការអភិ វឌ្ឍន៍និងពសរ ីភាព
គណៈកមមធិការស្រសតីកមពុជា (CAMBOW)

បណា
ត ញកមមករពធវើការតមផទោះ (CDWN)
សហព័ នធសហ ី ព កមមករចាំ ណីអាហារ និងពសវាកមម (CFSWF)
សមាគមមន្តនតីរា ការកមពុជា (CICA)

សមព័នធខែមរ ាំ ពរឿន និងការពារសិទិធមនុ សណ លីកាដូ (LICADHO)
គណៈកមមធិការថ្នអងគការមិ នខមនរោឋភិ ប្ផលកមពុជាពដើ មបីអនុ សញ្ញដ

ថ្នការលុបបាំ ប្ផត់ រាល់ទរមង់ ថ្នការពរ ើសពអើងពលើស្រសតីពភទ (NGO-CEDAW)
ម ឈមណឌលអភិ វឌ្ឍន៍កមមករកមពុជា (CWCD)
បណា
ត ញយុវ នកមពុជា (CYN)

សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជា (CCFC)

ម ឈមណឌលអប់ រ ាំចាប់ សរមាប់ សហគមន៍ (CLEC)
បណា
ត ញសនតិភាពកមពុជា (CPN)
សមធម៌ កមពុជា (EC)

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កសិករ (FDA)
រកុមការង្ហរពិ ពសសសិទិល
ធ ាំពៅឋាន (HRTF)
សមាគមរបជាធិ បពតយយឯករា យថ្នពសដឋកិចចពរៅរបព័ នធ (IDEA)
លីកាដូ កាណាោ (LC)

រកុមតន្តនតីយុវ ័យន្ទាំសារ (MB)
ចលន្ទរបជាពលរដឋសរមាប់ ការផ្ទលស់បូរត (PAC)
សមាគមធាងពតនត (STT)

ចលន្ទសងគមពដើ មបីការផ្ទលស់បូរត (SAC)
អងគការស្រសតីខែមរ

បណា
ត ញការង្ហរស្សីរប
ួ រួមគាន (WNU)
ម ឃមណឌលពត៌ មានសរមាប់ កមមករ (WIC)

