េសចក�ីែថ�ងករណរ ួម
រជធា ភំេ� ពញ ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា�២០១៧
អ�ក្រស េទព វន�ី ្រត�បាផ�នាេទម�ងេទៀត ខណៈែដល្រក�សន�ិសខ
ុ
បាេ្រប្របាអំេពហង
ិ ្េទេលអ
 �កគ ាំ្អ�ក្រស
េយងខ�ំុ ជអង�កសង�មសុីវ ិលែដលមារនាដូចខេ្រក សូមសែម�ងករេសស�

ជខ�ំចំេពកផ�នា�េទអ�ក�សី េទព វន�ី ឲ្ជាបពន�នាគេដអយុតិធ
� ម៌ និងអំេព ហិង្

យា ៉អ្រកែដល្រប្រពឹេដ្រក�សន�ិសុខេទេលអ�កគាំ្របស់អ�ក�សី េនខេ្រក
ដំបូងរជនីភ�ំេពញ។
នា្រ ពេនះ សកម�ជនដីធ�ី និ ងតំណាសហគមន៍ បឹងកក់ អ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�បាផ�នា�េទ
ពីបទហិង្េដេចតនែដលមាស�ទម�ន់ េទ េហយ្រត�បាផ�នា�េទឲ្ជាប ់ពន�នា
រយៈេពល ២ឆា�កន�ះ ពកព័ន�នឹងកតវមួយ កពីឆា�២០១៣។ អ�ក�សីក៏្រត�ត្រម�ឲ្បង់្របា
ពិន័យចំនួន ៥លេរៀល (្របែហជ ១២៥០ ដុលសហរដ�អេមរិក និងសំណងជា្រប ចំនួន
៤លេរៀល (្របែហជ ១០០០ ដុល�សហរដ�អេមរិក ឲ្េទេដមបណឹ � ងទី១ និង៥លេរៀល
ឲ្េទេដមបណឹ � ងទី២ ែដលេដមបណឹ � ងទំពីរនាក់េនគឺជសន�ិសុខខណ�ដូនេពញ។ មិនមា
ភ័សតណាមួេដ
ម្បអះអប�
� ក់កុងកទមទសំ
�
ណងទំេនាេទ។
ុ�
បនា�ប់ពីសវនារបស់អ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�បាផា�អស់រយៈេពលជិត៣សបា�ហ សវនាក
របស់អ�ក�សី ្រត�បាបន�ជំនុំជ្រមេន្រពឹកេន ប៉ុែន�មិនមាភ័សតណមួ
យ្រត�បាេលកមក
ុ�

បង�ពីកេច្របកអ�ក�សី
េនាេទ។

ឬប�
� ក់ ពីអំេព ហិង្ែដលអ�ក�សីេធ�េទេល្រក�សន�ិសុខ

កតវេនេពលេនាបាប��ប់េទជាមួនឹងកប�ង�យា ៉ហិង្ជាងេក�ុង

ចំេណាករប�ងេផ្សងេទៀតពីសំណាក នគរបា កមា�ំ្របដអវុ និង្រក�សន�ិសុខ

េទេលសហគមន៍ ែដលបណ
ា�ឲ្មនុ ស្៥នាករងរបួ ស េដក�ុងេនាមាអ�កខ�ះបាបាកឆ�ឹង

ផងែដរ។ ទំសក្ដកបន�ុកនិងេដមេច មិនបាបង�ខួនេដ
�
ម្បប�
� ក់អះអេនក�ុងសវនាក

ទំងពីរបស់អ�ក�សី េទព វន�ី េនាេទ ែដលនឲ
ា ្េមធាវករពក�ីរបស់អ�ក�សី គា�ឱកេដម្ប

ិ
សួរេដញេដបា។ ផុ�យេទវញ
្រកប��ី្រគាែតបនអកំណត់េហតុ ែដលអះអថ
បាសរេសរេដ សក្ដក់បន�ុនិងេដមេចែតប៉ុេណា�។

េទះបជយា ៉ងក៏េដយ

បនា�ប ពីបាពិភាកយា ៉ងខ� េច្រជំនុំជ្រមះេល ឡុង េកសភារម េនែតអសេ្រមផ�នា�េទ

អ�ក�សី េទព វន�ី ឲ្ជាប ពន�នាគា បនា�ប ពីក្របកសល្រ នគរបាប�ង�បាតុកម�
បាចូលេទក�ុងអគារតលរ និងបាររ�ស�ីបឹងកក់មួយចំនួនែដលបាបង�ខួនក�
�
ុងនា
ជសក្កពចុងេច មិនឲ្ែ�សកតវ េនក�ុងអគាតុលក។

េនះគឺជសំណុំេរឿងមួយក�ុងចំេណាសំណុំេរឿងបីរបស់អ�ក�សី េទព វន�ី ែដល្រត�បា

េសេរ ឲ្ដំេណរកសជថ�ី េនក�ុងែខសីហឆា�២០១៦ អំឡុងេពលអ�ក�សីកំពុង្រត�បាឃុំខួន
�
រង់ចសវនាក ពកព័ន�នឹ ងកតវ៉ក�ុយុទ�នាកអហិង្ៃថ�ច័ន�ពណ៌េខ� មកទល់េពលេនះ

អ�ក�សី ្រត�វបឃុំខួនរយៈេពល១៩២
�
ៃថ�េហយ បនា�ប ពី្រត�វបចប់ខ�ួ កលពៃថ�ទី១៥ ែខសីហ
ឆា�២០១៦។

អ�កនា ណាល ពីឡូក នាយិរងែផ�កតស៊ូ មតិ ៃនសម�័ន�ែខ�រជំេរឿននិងករពសិទិ�មនុស្លីកដ

បាមា្របសសថា៖ “ជថ�ីម�ងេទៀត ទេង�របស់អជា�ធរែកំពុងែតដកេទអ�ក�សី េទព
វន�ី េដសភាសកម�របស់អ�ក�សី គឺជសមួយសប�
� ក់យា៉ងច្ប េទកអ�កែដល
កហហ៊រះិ គន់រជរដ�ភិថាសំេឡងជំទសមិន្រត�អត់ឱនឲ្េទេនក�ុ្របេទកម�ុជ”។
ចប តំពីេមា ៉ ៨និង៣០នាទី្រពឹកេន ្របជាពលរ្របមា៦០នាក បា្របមូផ�ំុ

គា េនខងេ្តុលកេដម្បបង�កគាំ្ដល់អ�ក�សី េទព វន�ី។ េនេមា ៉្របែហ ៩និង
៣០នាទ ្រក�សន�ិសុខខណ�៧មករបាេធ�កបំែបកយា ៉ហិង្េទេល�ស�ីនិងេក�ងៗ្របម
ជ៣៥នាក់ ែដមកពីសហគមន៍ នាក�ុងរជធា ភំេ� ពញ ខណៈេពលែដលអ�កទំេនាកំពុង

អង�ុយជួបជុំគា េដសន�ិវ ិធី េនខងេ្តុលករ។ ្រសន�ិសុខបាព្យោរុញ្រចអ�កគា្រ

យា ៉បង�ំេដម្បឲ្ចេចញពីខមុខតុលក េនេពែដលអ�កទំេនាមិ ន្រពចេចញ
េដយសសកម�ភាហិង្េនាះ ្រក�សន�ិសុខបាេ្របអំេពហិង្ និងរុញ្រចអ�កទំងេន
ឆ�ងកតថ�ល់ ែដលបណ
ា�ឲ្�សីបី
� នាករងរបួស (�ស�ីពីរនាកមកពីសហគមន៍ បឹងកក់ និងមា�ក
េទៀតមកពីសហគមន៍ បុរីកីឡ)។
អំឡុងេពលបំែបកយា ៉ងហិងែដលមាមនុស្ជាេ្រចនាកបាែ�សកេទក្រក�សន�ិសុខ

សូមឲ្ប�្ឈបអំេពហិង្េទេល�ស�ីទំងេន េល េម៉ សុជាតសកម�ជនគណបក្សេ�ង�ះជា
បារត់ចូលេទកនផ្សោរទំេនសុីធីម៉ល េនទលមុខតុលក េដយស្រក�សន�ិសុខ្របម
ិ ្យទក់ទង អកូម) ឲ្បក�ពួកេដញតេល។ ភា�មៗេន
ជ៨នាក់បានិយាតរយៈវទ

្រក�សន�ិសុខបាហ៊ុមព័ទ� ទត ដលមុខនិងក្បរបស់េលជាេ្រនកែន�ង ែដលេធ�ឲ្មា

កភា�កេផ�លជាខ�ដល់អ�កេដរផ្ស ។ សមាជិសហគមន៍ មួយចំនួនបាចូលេទេធ�អន�រម
េដម្បករពេលក។ ្រកសន�ិសុខបាបង�ំអ�កតវ ចូលេទក�ុផ្សទំេនបេនា េហយបាចក់េស
ឲ្អ�កទំេនាេនខក�ុង។
ក�� សុង �សីល ែដលស�ិតក�ុងចំេណាអ�ករងរបួសេដ្រក�សន�ិសុខៃថ�េនះ បា

មា្របសសថា៖ “ម�ងេហយ ម�ងេទៀត! េយងជអ�ករងរបួសេនេលផូវេដ្រក
�
�សន�ិសុខ
ប៉ុែន�អ�ក�សី េទព វន�ី ែបរជ្រត�បាេគេចេដមិន្រតឹ្រត�ថ ជអ�ក្រប្រពឹអំេព ហិង្និង

្រត�ជាបពន�នាគេទវិ”។ ក��បន�េទៀតថា៖“្របព័នតុលកគឺ អសមត�ភាទំង�ស�េហយ
ក�ុងកផ�ល់យុតិ�ធម៌ ស្រមា្របជាពលរ”។
ជថ�ីម�ងេទៀត េយងខ�ំុសូមសែម�ងកេសស�ចំេពកផ�នា�េទអ�ក�សី េទព វន�ី

ិ
េដគា�មូលដ�និងសូមសំណូមពរេដទទូចឲ្អជា�ពក់ព័នចតវធានក
ផូវច្បោ
�

ចំេពអ�ក្រប្រពឹអំេព ហិង្េនៃថ�េនះ េដម្បធាយុតិធ
� ម៌ ដល់ជនរងេ្រគា
េសចក�ែី ថ�ងករណ េនះគាំ្េដសង�មសុីវ ិលដូចខងេ្ម៖
1. សហគមន៍ េកពី
2. ្រក�មករងរេដម្បីេដះ�សយទACT)
3. សហគមន៍ បនា�យ�ស
4. សហគមន៍ បឹ ង្រប
5. សហគមន៍ បឹ ងឈូក
6. សហគមន៍ បឹ ងកក់
7. សហគមន៍ បឹ ង�សេឡ
8. សហគមន៍ បឹ ង្រតែប
9. សហគមន៍ បុរីកីឡ
10. អង�ករ្រពះពុទ�សសនាស្រមាប់សនBPO)
11. អនាគតយុវជនកម�ុជាអ
12. សម�័ន�សហជីពកម�ុជា CATU)

13. មជ្ឈមណ�លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជCCHR)

14. មជ្ឈមណ�លកម�ុជាេដម្បី្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយCCIM)

ា�ញកម�ករករងរតមផ�ះកម�CDWN)
15. បណ

16. សហព័ ន�សហជីព កម�ករចំ ណីអហរ និងេសវកម�ុជ (CFSWF)

17. សមាគមអដហុកADHOC)
18. សមាគមម�ន�ីរជករកម�ុCICA)
19. សមាគម្រគ�បេ្រង�នកម�ុជាឯករCITA)
20. សមាគមកម�ុជា កម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របពCIWA)
21. សម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និ ងករពរសិទ�ិមនុស្ស លីកLICADHO)
22. សហព័ ន�សហជីពវ ិស័យេទសចរណ៍េសវកម�កម�ុជា CTSWF)

ា�ញយុវជនកម�ុជាCYN)
23. បណ

24. គណៈកមាធិ កៃនអង�កមិ នែមនរដភិ បាេដ ម្ប លុបបំ បាតរលទ្រមងេរ សេអ ង េល�ស�ីេភទ

(NGO-CEDAW)
25. មជ្ឈមណ�លសម�័ន�ភាពករងរ និងសិទ�ិមនុCENTRAL)
26. សហគមន៍ ជ័យជំ នះ
27. សម�័ន�សហគមន៍ កសិករកម�ុជា CCFC)

28. សម�័ន�សហជីពចលនាកម�ករ CUMW)

29. គណៈកមា�ធិករ េដម្បីករេបាះេឆា�តេដយេសរី និងយុត�ិធម៌េនCOMFREL)

ា�ញកសងសន�ិភាCPN)
30. បណ
ា�ញសហគមន៍ក�ុងសកម�ភាព (សុីអុិនេ
31. បណ
32. សមធម៌ កម�ុជា EC)

33. សមាគមកសិករេដម្បីសន�ិភាព និងករអភិវឌ្FAPD)
34. អង�ករេធ�ករងរេល្របេទស្

ា�ញសហគមន៍អតីត�ស�បឹងកក់
35. បណ
36. អង�ករេយនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍េដម្បីកម�ុGADC)
37. ្រក�មករងរពិេសសសិទ�ិលំេនHRTF)
38. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រកIDEA)
39. យុវជនជនជាតិេដមភាគតិច ឃុំ្របេម �ស�កែត្បងមានជ័យ េខត�្រ
40. សមាគមយុវជនែខ�រ KYA)
41. សហគមន៍ ដីធ�ី ភូមិ១ ្រក�ង្រពះសីហ
42. សហគមន៍ ដីធ�ី ភូមិែ្រពកជីក េខត�េកះក
43. សហគមន៍ ឡព
44. អង�ករមាតធម�ជាMN)
45. អង�ករស�នសន�ិភាPBO)
46. សហគមន៍ ភំ �បា

47. សហគមន៍ ភូមិ២១
48. សហគមន៍ ភូមិ២២
49. សហគមន៍ ភូមិ២៣
50. អង�ករពន�កែខ�
51. សហគមន៍ ៃ្រពឡង

ា�ញសហគមន៍ជនជាតិេដមភាគ េខត�្រពះវិហ
52. បណ
�
ង
�
53. សហគមន៍ ផូវរថេភ

54. សហគមន៍ សមគ� ៤

55. សមាគមធាងេ ត�STT)
56. សហគមន៍ SOS ្រពលនយន�េហះអន�រជាតិភ�
57. អង�ករ�ស�ីែខ�
58. សហគមន៍ ថ�េគាល
59. សហគមន៍ ទួលរ៉
60. សហគមន៍ ទួលសែង�B
61. សហគមន៍ ្រតពំងអ��ញថ
62. សហគមន៍ ទំនប់ពីរ
63. អង�ករកម�វិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវ(YRDP)

