សេចក្តីថ្លែងការណ៍
ក្ម្ែ ាំងនៃក្ងបញ្ជ
ា ការដ្ឋាៃសោធាពិសេេ ត្រូវបាៃដ្ឋក្់ពត្ាយ
ស ើម្ប ីបង្ក្ាាបក្ម្មក្រសោងចត្ក្ថ្ លក្ាំពុងរវ៉ា

ថ្ងង២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ - អង្គការសមព័ន្ធខែមរជាំ ររឿន្ ន្ិង្ការពារសិទិិធមន្ុ សស លីកាដូ ន្ិង្មជឈមណ្ឌលអប់រ ាំ
ច្បាប់សរាប់ សហគមន្៍ ាន្ការរោកោាយយ៉ា ង្ខ្លាំង្រៅរលើសកមមភាពថ្ន្ការបង្ក្រាបរោយអាំរពើហិង្ានាថ្ងងរន្េះ
រៅរលើកមមករមួ យច្បាំន្ួន្ ខដលជាអនកបាតុករពីសាំណាក់ កាលាំង្កង្បញ្ជ
ា ការរយធាពិរសស រហើយន្ិង្ាន្ការចាប់
ែលួន្យ៉ា ង្ហិង្ារៅរលើរមដឹកនាាំសហជីព កមមករររាង្ច្បរកកាត់រដរ ន្ិង្រពេះសង្ឃមួយច្បាំ ន្ួន្។
ការររបើ របាស់កង្កាលាំង្ថ្ន្ទិី បញ្ជ
ា ការោាន្ពិ រសសឆ័ រតរយង្រលែ៩១១ រដើមបីបង្ក្រាបការតវ៉ា រៅខកបរររាង្
ច្បរកយ៉ា ក់ជីង្ ខដលសថិតកនុង្ែណ្ឌរពាធិ៍ខសន្ជ័យថ្ន្រាជធាន្ីភាំនរពញ គឺមិន្ធាលប់ ាន្ពីមុន្មករទិ រហើយជាសញ្ជាថ្ន្
វ ិធីោស្តសាថ្ន្ការរ ាំខ្ន្ងមីមួយពីសាំណាក់ អាជាាធរមួ យច្បាំន្ួន្ រដើមបីបង្ក្រាបបាតុកមមអហិង្ា។
ភាពតាន្តឹ ង្បាន្ាន្សភាពកាន្់ខតអារកក់រៅៗរៅរពឹកមិញរន្េះ

រៅរពលខដលកមមករររាង្ច្បរកកាត់រដរ

មកពីររាង្ច្បរកមួយច្បាំន្ួន្រៅខកបរររាង្ច្បរកយ៉ា កជីង្ បាន្របមូលផាាំុគ្ននជរមុញឲ្យកមមករដថ្ទិរទិៀតច្បូ លរួមបាតុកមមរដើមបី
ទាមទារតាំរឡើង្របាក់ ខែរគ្នល។ រយធាមួ យច្បាំន្ួន្មកពី ទិីបញ្ជ
ា ការោាន្រលែ៩១១ ខដលរៅខកបររនាេះ រតូវបាន្ោក់
ពររយភាលមៗ រដើមបីបង្ក្រាបរកុមបាតុកមម ខដលបណា
ា លឲ្យាន្ការប៉ាេះទិង្គិច្បគ្ននរោយហិង្ាច្បាំន្ួន្ពីរបាន្រកើតរឡើង្។
រយធាមួ យច្បាំន្ួន្ រតូវបាន្រគរ

ើញថាបាន្កាន្់ន្ូវបាំ ពង្់ខដក កាាំបិត កាាំរភលើង្ AK47 ជាំពាម ន្ិង្ដាំបង្។

មន្ុសសច្បាំន្ួន្ ១០នាក់ រតូវបាន្រគរជឿជាក់ ថា រតូវបាន្ចាប់ែួន្
ល យ៉ា ង្តិច្បណាស់រម
ួ ាន្ទាាំង្រោក វ ៉ាន្ រៅ

ខដលជារបធាន្សាគមរបជាធិបរតយយឯករាជយថ្ន្រសដាកិច្បចររៅរបព័ន្ធ (IDEA) ន្ិង្រពេះសង្ឃច្បាំន្ួន្ ៤ អង្គ រហើយន្ិ ង្
រោក រងង្ ោរវឿន្ អនកសរមបសរមួលថ្ន្សមព័ន្ធសហគមន្៍កសិករកមពុជា (CCFC)។ អនកទាាំង្រនាេះ រតូវបាន្ឃាត់ែួន្
ល
រៅកនុង្ទិីបញ្ជ
ា ការោាន្រយធាពិរសសរលែ៩១១។
ររាង្ច្បរកយ៉ា ក់ជីង្

រតូវបាន្រគរជឿជាក់ ថា

ជាអនកផគត់ផគង្់សាំរលៀកបាំពាក់ រៅកាន្់ រកុមហុន្សាំរលៀកបាំ ពាក់

ា៉ា កលបីៗដូច្បជា GAP Walmart Pink ន្ិង្ Old Navy។
ណាលី ពីឡូក នាយិកាអង្គការសមព័ន្ធខែមរជាំ ររឿន្ ន្ិង្ការពារសិទិិធមន្ុ សស លីកាដូ បាន្ាន្របោសន្៍ ថា៖

“រយើង្ែាាំុ ាន្ការរពួយបារមភជាខ្លាំង្អាំពីសុវតថិភាពរបស់អនក ខដលរតូវបាន្ឃាត់ែួន្ទាាំ
ល
ង្រនាេះ ជាពិរសសរៅកនុង្ោថន្
ភាពថ្ន្ការគរាមកាំខហង្បច្បចុបបន្នរន្េះ រៅរលើរមដឹកនាាំសហជីព ន្ិង្សាគមររៅរបព័ ន្ធមួយច្បាំន្ួន្”។ មន្ុសសមួយ
ច្បាំន្ួន្ថ្ន្អនកខដលរតូវបាន្ឃាត់ែួន្ទាាំ
ល
ង្រនាេះ រតូវបាន្រគដឹ ង្ថា រតូវបាន្វយដាំឲ្យរបួសយ៉ា ង្ធងន្់ធងរ រៅរពលខដល

អនកទាាំង្រនាេះរតូវបាន្ចាប់ែួន្។
ល
រពេះសង្ឃ ន្ិង្កមមករមួ យច្បាំ ន្ួន្ ខដលមកពី ររាង្ច្បរកមួ យច្បាំន្ួន្រៅខកបររនាេះ រតូវបាន្
វយដាំឲ្យរបួ សពីសាំណាក់កង្រាជអាវុធហតថកុង្អាំ
ន
ឡុង្រពលប៉ាេះទិង្គិច្បគ្នន។

រយើង្ែាាំុ សូមអាំ ពាវនាវដល់អាជាាធរ សូមរោករមតាាធានាន្ូវសុវតថិភាពរបស់អនក ខដលរតូវបាន្ចាប់ែួន្
ល ន្ិង្

អន្ុញ្ជាតឲ្យអនកទាាំង្រនាេះជួបជាមួយរកុមរគួរពទិយជាបនាាន្់ របសិន្របើចាាំបាច្ប់។ បុគគលណាក៏រោយ ខដលរតូវបាន្

ចាប់ែួន្រោយោរអន
ល
កទាាំង្រនាេះបាន្ររៀបច្បាំ ឬ ច្បូលរួមរៅកនុង្ការតវ៉ា រោយអហិង្ា គួរខតរតូវបាន្រោេះខលង្ភាលមៗ។
បុគគលណា ខដលរតូវបាន្សង្ស័យថាបាន្របរពឹតិាបទិរលមើសរពហមទិណ្ឌ រតូវខតរតូវបាន្រចាទិរបកាន្់

រោយគ្នមន្ការ

ពន្ារពល រោយខផែករលើភសាុតាង្រ ឹង្ាាំ ន្ិង្រតូវខតទិទិួ លបាន្សិទិិធាន្រមធាវ ីការពារ។
រោក រមឿន្ តុោ របធាន្កមមវ ិធីការររថ្ន្មជឈមណ្ឌលអប់រ ាំច្បាប់សរាប់សហគមន្៍ បាន្ាន្របោសន្៍
ថា៖ “រយើង្ែាាំុ សូមសាំណ្ូមពរដល់រគប់ ភាគី ខដលពាក់ព័ន្ធរៅកនុង្ការតវ៉ា ន្ិង្ជរាលេះរលើវ ិស័យការររនារពលងមីៗរន្េះ

រហើយន្ិង្អាជាាធរទាាំង្អស់

សូមរោករមតាារគ្នរពច្បាប់ជាធរាន្

អន្ុវតាឲ្យបាន្ខ្ាប់ែួន្
ា

ន្ិង្រកាឲ្យបាន្ន្ូវ

សកមមភាពអហិង្ា។ វន្ឹង្ាន្ការបញ្ចប់ន្ូវអាំ រពើ ហិង្ា ការចាប់ែួន្
ល
ន្ិង្ការររ ើសរអើង្រៅរលើអនកខដលអន្ុ វតាសិទិិធ
កនុង្ការជួបជុាំ ន្ិង្ការតថ្ងលរបាក់ខែជាសមូ ហភាពរបស់អនកទាាំង្រនាេះ”។
សកមមភាពរបស់អាជាាធរមួយច្បាំន្ួន្

គឺជាការរ ាំរោភយ៉ា ង្ធងន្់ធងររលើសិទិិធរសរ ីភាពកនុង្ការជួបជុាំ របស់កមមករ

ររាង្ច្បរកកមពុជា ន្ិង្ជាការពាយមយ៉ា ង្ែុសច្បាប់ ន្ិង្រោយឥតោក់រលៀមកនុង្ការបាំខបកការតវ៉ា
រោយស្សប
ច្បាប់។ កនុង្នាមជារបរទិសហតថរលែីរៅរលើអន្ុ សញ្ជារបស់អង្គការពលកមមអន្ារជាតិ (ILO) សាីពីរសរ ីភាពកនុង្ការជួ ប
ជុាំ

អាជាាធរាន្កាតពវកិច្បចតាមរគ្នលការណ្៍របស់អង្គការពលកមមអន្ារជាតិ

ការណ្៍កនុង្ការចាប់

ុាំឃាាំង្បុ គគល

រោយអហិង្ារនាេះរទិ”។

ខដល“អាជាាធរថ្ន្រដាមិន្គួ រាន្វ ិធាន្

រោយរគ្នន្់ ខតាន្មូ លរហតុថ្ន្ការបាន្ររៀបច្បាំ

អាំ រពើហិង្ារលើរាង្កាយការចាប់ែួលន្

ឬការ

ឬច្បូលរួមរៅកនុង្ការបាតុកមម

ុាំែួន្រលើ
ល
សកមមជន្សហជីពពាក់ព័ន្ធរៅន្ឹ ង្

បាតុកមមអហិង្ា គឺជាការរ ាំរោភយ៉ា ង្ច្បាស់រៅន្ឹ ង្រគ្នលការណ្៍ទាាំង្រនាេះ

រហើយរ ាំរោភរលើច្បាប់ ជាតិ ន្ិង្អន្ារ

ជាតិ។
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