
“ប្រជាពលរដ្ឋជាចប្រើនពានន់ាក ់ប្ារពធទិវាសិទិធមនសុសអនតរជាតិ  
ចៅប្រចទសកមពុជា” 

 

 
ភនំពពញ ថ្ថងទី៨ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០១២៖ របជាពលរដ្ឋជិត ៦២,០០០ នាក់ នឹងរបមូលផ្ុំគ្នន ពៅថ្ថងទី៨ ទី៩ និងទី

១០ ខែធនូ ពដ្ើមបីរារពធទិវាសិទិធមនុសស អន្រជាតិ (IHRD) រមួទំងរបជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពទៀតនឹងរារពធពៅថ្ថង
ពផសងៗពទៀត ពៅមុែរដ្ឋសភាជាតិ នាទីរកុងភនំពពញ ពដ្ើមបីដាក់ញតិ្ជូនតំណាងរាស្តសរ្បស់របពទសកមពុជា។ 
 

ការរបមូលផ្ុំពៅមុែរដ្ឋសភា នឹងជារពឹត្ិការណ៍ចុងពរកាយពៅកនុងលំដាប់ថ្នរពឹត្ិការណ៍ ខដ្លរតូវាន
ពរៀបចំពឡើង ពដ្ើមបីបង្ហា ញមូលបទថ្នទិវាសិទិធមនុសសអន្រជាតិនាឆ្ន ំពនេះ “ពយើងទំងអស់គ្នន រតូវការយុត្ិធម៌ និង
ពសរភីាព!” កាលបរពិចឆទពិតរាកដ្ថ្នការរបមូលផ្ុំនឹងរតូវានរបកាស បនាា ប់ពីទិវាសិទិធមនុសសអន្រជាតិ នាថ្ថងទី
១០ ខែធនូ។ អនកពរៀបចំកមមវធីិពរគ្នងដាក់ញត្ិជាពរចើនរយញត្ិពៅរដ្ឋសភាជាតិ 
ពដ្ើមបីជាការបញ្ច ប់បិទរពឹតិ្ការណ៍។ ហតថពលខាជាពរចើន បង្ហា ញពីការគំ្នរទ
កនុងការរបមូលនូវញត្ិទំងពនេះ ខដ្លរតូវានពរៀបចំពឡើងពរកាមមូលបទថ្ន 
សិទិធសំខាន់ៗបីគឺ៖ ដី្ធលី ពលកមមសិទិធមនុសស និងរបជាធិបពតយយ។ 

 

អនកពរៀបចំកមមវធីិនឹងដាក់ជូនរដ្ឋសភា នូវហតថពលខាចំនួន ៤០,០០០ 
ខដ្លរបមូលពដាយអងគការពលើកខលងពទសអន្រជាតិ (ពផញើមកពដាយអនកគំ្នរទ 
មកពីរបពទសអាលលឺម៉ង់ ារាងំ កូពរខ៉ាងតបូង និងណូខវលពសឡង់) ពដ្ើមបីអំពាវ
នាវសំុឲ្យមានការបញ្ឈប់ការបពណ្ញពចញ ពដាយបងខំពៅកនុងរបពទសកមពុជា។ អនកគំ្នរទជាពរចើនក៏ានពផញើសារជា
ពរចើនពាន់ចាប់សរមាប់សហគមន៍ ខដ្លទទួលរងផលប៉េះពាល់អនកការពារសិទិធមនុសស និងសកមមជននានា។ 
សារទំងពនេះ រមួមានគំនូរគូរពដាយកុមារ ពាកយពពចន៍ពលើកទឹកចិត្ សាន មពមថ្ដ្ និងថ្ដ្។ 
 

ញត្ិ និងសារគំ្នរទរបស់អងគការពលើកខលងពទសអន្រជាតិនឹងរតូវានយកពៅរដ្ឋសភាជាតិពដាយ
មពធោាយថ្ចនរបឌិត។ ញតិ្មួយចំនួនរតូវានពយួរដូ្ច “សលឹកព ើ” ដូ្ចជាពដ្ើមព ើសកាា រៈរបស់រពេះពុទធ ពហើយ
មួយចំនួនពទៀត ខដ្លពោលពោគពលើចុងបញសសីបុរាណរតូវានពាក់ពលើសាម របស់អនកចូលរមួ។ 

 

ពោក ទឹម ម៉ាថ្ឡ របធានបណ្ាញយុវជនកមពុជា (CYN) ាននិោយថា៖ “IHRD គួរខតជារពឹត្ិការណ៍
សបាយ និងអឹកអធឹកមួយ (រពឹត្ិការណ៍ពនេះ ជាការអបអរសាទរអំពីសិទិធរបស់ពយើង ក្ីសងឃឹមរបស់ពយើង
សរមាប់អនាគត និងទសសនវស័ិយរបស់ពយើងសរមាប់សងគមជាតិ)”។ ពោក ានបន្ពទៀតថា៖ “បុ៉ខន្ ពៅពពល
ជាមួយគ្នន ពនេះ ពនេះក៏ជាការទញចំណាប់អារមមណ៍ពៅដ្ល់បញ្ហា តានតឹងមួយ៖ ការពិត គឺសាថ នភាពសិទិធមនុសស
ពៅរបពទសកមពុជា រតូវានពគពធវើឲ្យមានសភាពោ៉ប់យឺុន ពៅបុ៉នាម នឆ្ន ំចុងពរកាយពនេះ”។ 
 

រពឹត្ិការណ៍បខនថមចំនួន ១៩៨ ពៅកនុង ២៣ ពែត្ រតូវានពរគ្នងនឹងពធវើមុនរពឹត្ិការណ៍ថ្ថងទី១៤។ អនក
ចូលរមួ រមួមានរកុមសហគមន៍ សហជីព សកមមជនដី្ធលី សិសានុសិសស កសិករ អនកពនសាទ តន្តន្ីករ អនកពធវើ
ការង្ហរខផនកកំសាន្ អនកពបើកបរមូ៉តូរុម៉ឺកកង់បី អនកពបើកបរមូ៉តូឌុប និងអនកពធវើការង្ហរកនុងអងគការមិនខមនរដាឋ ភិាល
នានា។ 

 

ការរបមូលផ្ុំនឹងពលើកពឡើងអំពីសមិទធផល ខដ្លានទទួលកនុងការពធវើឲ្យកាន់ខតរបពសើរពឡើងនូវសិទិធ
មនុសសពៅកមពុជា បុ៉ខន្ក៏នឹងពត្តពៅពលើបញ្ហា សំខាន់នានា ខដ្លពៅខតរប មមុែពលើរបជាពលរដ្ឋកមពុជាជា
ពិពសសការពកងរបវញ័្ច ពលើដី្ធលី និងធនធានធមមជាតិ រពំោភពលើកមាល ំងពលកមម និងតរមូវការលទធិរបជាធិបពតយយ
ខដ្លស្សបចាប់។ 



 

ពោក វន៉ ពៅ របធានសមាគមរបជាធិបពតយយឯករាជយថ្នពសដ្ឋកិចចពរៅរបព័នធ (IDEA) ានមាន
របសាសន៍ថា៖ “ដី្ធលី និងពលកមមានកាល យជាបញ្ហា សិទិធមនុសសោ៉ងធងន់ធងរបំផុតពៅកនុងរបពទសកមពុជាសពវថ្ថង”។ 
ពោកានបន្ពទៀតថា៖ “ដី្ធលី និងពលកមម ក៏ជាមូលដាឋ នរគឹេះថ្នការចិញ្ច ឹមជីវតិរស់ពៅរបស់របជាពលរដ្ឋ (អនក
ទំងពនាេះ គឺជាសនូលថ្នសងគមជាតិ។ ពៅពពលខដ្លមិនមានយុត្ិធម៌ពៅកនុងខផនកពនេះ ពនាេះក៏នឹងមិនមានយុត្ិធម៌
ពៅកនុងខផនកដ្ថ្ទពទៀតខដ្រ”។ 

 

នាយិកាអងគការសិទិធមនុសស លីកាដូ្ អនកនាង ណាលី ពីឡូក ានមានរបសាសន៍ថា៖ “ការពដាេះខលងជា
បនាា ន់នូវអនកការពារសិទិធមនុសសទំងឡាយ ខដ្លានជាប់ឃំុ និងជាការចាប់ពផ្ើមដ៏្លអមួយពឆ្ព េះពៅកាន់ការពធវើ
ឲ្យរបពសើរពឡើងនូវបរោិកាសសិទិធមនុសសពៅកមពុជា”។ អនកនាងានបន្ពទៀតថា៖ “ពហើយមិនមានពពលណាលអ
ជាងអំឡុងពពលរារពធទិវាសិទិធមនុសសអន្រជាតិពទ កនុងការអនុវត្ការពដាេះខលង”។ 
 

IHRD រតូវានពគរារពធពធវើពៅទូទំងពិភពពោកជាពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ពៅថ្ថងទី១០ ខែធនូ ពដ្ើមបីជាការរលឹំក
ដ្ល់ការតសូ៊ខផនកសិទិធមនុសស ខដ្លបន្មានឥទធិពលពលើរបជាពលរដ្ឋទូទំងពិភពពោក។ IHRD គឺផ្ល់នូវសាកសី 
និងការបង្ហា ញអំពីការរកីរាលដានថ្នការរពំោភសិទិធមនុសស និងជាឱកាសសរមាប់សងគមសីុវលិ រាជរដាឋ ភិាល 

នានា អងគការអន្រជាតិ និងរបជាពលរដ្ឋ កនុងការបង្ហា ញកិចចែិតែំរបឹងខរបងរបស់ពួកពគពៅកនុងការធានា និងតាម
ដានការពគ្នរពពគ្នលការណ៍សិទិធមនុសស។ 
 

ការរារពធរពឹត្ិការណ៍ទំងអស់ រតូវានចងភាជ ប់ជាមួយនឹងមូលបទខតមួយ “ពយើងទំងអស់គ្នន រតូវការ
យុត្ិធម៌ និងពសរភីាព!” ពហើយសាល កសញ្ហដ ខតមួយ រកមាពណ៌ពែៀវតំណាងតួនាទីចំបងថ្នអនកការពារសិទិធមនុសស
ពៅកមពុជា។ រពឹត្ិការណ៍នានា រតូវានពរៀបចំពឡើងពដាយរកុមមិត្ ១០ធនូ ខដ្លជារកុមពរៅរបព័នធថ្នអនកការពារ 
សិទិធមនុសស ពធវើការពដ្ើមបីគំ្នរទ និងជួយអនកពផ្ើមគំនិតតាមមូលដាឋ ន កនុងការរារពធទិវាសិទិធមនុសសអន្រជាតិពៅទូ
ទំងរបពទសកមពុជា។ 
 

របព័នធផសពវផាយ រតូវានអពញ្ជ ើញឲ្យចូលរួមកនុងការរារពធទិវាសិទិធមនុសសអន្រជាតិពនេះ។ សូមទក់ទង
អនកពរៀបចំកមមវធីិ ខដ្លមានរាយនាមកនុងបញ្ជ ី សរមាប់ពត៌មានបខនថម អំពីរពឹត្ិការណ៍សិទិធមនុសសអន្រជាតិ
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សរមាប់ពត៌មានបខនថម សូមទក់ទង៖ 
 ពោក វន៉ វន៉ ពៅ, របធានសមាគមរបជាធិបពតយយឯករាជយថ្នពសដ្ឋកិចចពរៅរបព័នធ (IDEA),  

ទូរស័ពាពលែ៖ ០១២ ៥៣៤ ៧៩៦, អីុខមល៖ pao_vorn@yahoo.com 

 ពោក ស មូ៉រ៉ា, របធានសហព័នធសហជីពកមមករចំណីអាហារ និងពសវាកមមកមពុជា (CFSWF),  

ទូរស័ពាពលែ៖ ០១៦ ៥២៥ ៧៨១, អីុខមល៖ president@cfswf.org 

 ពោក ពយ៉ង វរីៈ, នាយករបតិបត្ិថ្នមជឈមណឌ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ (CLEC),  

ទូរស័ពាពលែ៖ ០១២ ៨០១ ២៣៥, អីុខមល៖ virakyeng@clec.org.kh 

 អនកនាង ណាលី ពីឡូក, នាយិកាសមព័នធខែមរជំពរឿន និងការពារសិទិធមនុសស លីកាដូ្ 
(LICADHO), ទូរស័ពាពលែ៖ ០១២ ៨០៣ ៦៥០, អីុខមល៖ director@licadho-cambodia.org  
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