
សេចក្ត ីថ្លែងការណ៍រមួ  
 

 

 

រយៈសេល៤ឆ្ន ាំក្ន្ែងសៅស ើយ េ ាំទាន់្មាន្ការសេ ើបអសងេតសោយប្បេិទ្ធភាេក្ន ុងក្រណឃីាតក្មម

សលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី 
ប្តវូបសងេ ើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតឯក្រាជ្យ សោយមាន្ការចូលរមួេីអងគការេ ប្បជាជាតិ 

 

 សៅថ្លៃគប្មប់ខួប ៤ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អនក្ វ ភាភាគន្សោបាយនិ្ងអនក្ការពារ
េិទ្ធិមន្ េសថ្ែលមាន្កិ្តត ិនាមសន្េះ សយើងខុ្ាំជាអងគការេងគមេ ីវ ភាលចាំនួ្ន្ ៣០ ថ្ែលមាន្រាយនាមខាង
សប្កាម េូមអាំពាវនាវឱ្យអាជាា ធរក្មព ុជាបសងេ ើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ និ្ងឥតលសមអៀង
មួយសែើមបសីេ ើបអសងេតសោយប្បេិទ្ធភាេ និ្ងអាចសជ្ឿទ្ ក្ចិតតបាន្ សៅក្ន ុងក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្
បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ថ្ែលអូេបនាែ យសេលយូរសៅស ើយ។ សយើងខុ្ាំក៏្សេន ើែលអ់ាជាា ធរេូមបញ្ឈប់ការសធវ ើទ្ ក្ខប ក្
សមនញ និ្ងការោយីសៅសលើប គគលនានាថ្ែលសោរេ វ ភាាណ ណក្ខន្ធ របេស់ោក្សោយេន្ត ិវ ភាធី។ 
 សៅថ្លៃទី្១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ប្តវូបាន្ខាម ន់្កាាំស ែ្ ើងបាញ់េមាែ ប់ខណៈ
សោក្ក្ាំេ ងចូលរមួេិសារកាស វក្ន ុងសាា នី្យសប្បងឥន្ធន្ៈមួយសៅក្ណ្តត លរាជ្ធាន្ី ន្ ាំសេញ។ សោយេ ាំមាន្
សធវ ើការសេ ើបអសងេតជាបនាា ន់្  ម ត់ចត់និ្ងសោយឯក្រាជ្យ អាជាា ធរបាន្ចាបខ់ល នួ្ប រេមាន ក់្ស ម្ េះ សអឿត 
អាង ថ្ែលបង្ហា ញស ម្ េះខល នួ្ឯងថា “ជួ្បេមាែ ប់” និ្ង “សារភាេ” ថា ខល នួ្ជាអនក្េមាែ ប់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម 
ឡី ។ បនាា ប់េីការជ្ាំន្ ាំជ្ប្មេះក្ត ីរយៈសេលក្ន្ែេះថ្លៃសៅថ្លៃទី្២៣ ថ្ខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជាការជ្ាំន្ ាំជ្ប្មេះថ្ែលរង
ការ រ ភាេះគន់្ោ៉ា ងសប្ចើន្សោយសារេ ាំប្េបជាមួយបទ្ោា ន្ជ្ាំន្ ាំជ្ប្មេះសោយយ តត ិធម៌អន្តរជាតិសនាេះ ត ោការ
បាន្រក្ស ើញថាសោក្ សអឿត អាង មាន្េិរ ទ្ធភាេេីបទ្ឃាតក្មម និ្ងបាន្ផ្តនាា សទាេោត់ោក់្េន្ធនាោរ
អេ់មួយជ្ីវ ភាត។ សៅថ្លៃទី្២៤ ថ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ត ោការក្ាំេូលបាន្តមេលស់ាលប្ក្មកាត់សទាេសន្េះ។ 
 ចាបត់ាំងេឆី្ន ាំ២០១៦ អងគការេិទ្ធិមន្ េសជាតិ និ្ងអន្តរជាតិជាសប្ចើន្បាន្អាំពាវនាវជាបន្តបនាា ប់
ឱ្យរោា ្ិបាលក្មព ុជាបសងេ ើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតឯក្រាជ្យមួយសែើមបសីធវ ើការសេ ើបអសងេតជាបនាា ន់្ 
សោយមិន្លសមអៀង និ្ងមាន្ប្បេិទ្ធភាេសៅក្ន ុងក្រណឃីាតក្មមសនាេះ សោយមាន្គូេបាា ក់្ទាក់្ទ្ងនឹ្ង
ការេិនិ្តយសលើជ្ន្ថ្ែលមាន្ចាំ ថ្ណក្ប្តវូទ្ទួ្លខ េប្តវូក្ន ុងបទ្សលម ើេប្េ មទ្ណឌ ែថ្ទ្សផ្សងសទ្ៀតសប្ៅេីជ្ន្ថ្ែ
ែល់ ប្េបតមបទ្ោា ន្អន្តរជាតិថ្ែលមាន្ថ្ចងក្ន ុងក្តិកាេាណ អន្តរជាតិេត ីេេីិទ្ធិេលរែានិ្ងេិទ្ធិ
ន្សោបាយ(ក្.អ.េ.េ.ន្)។ សោលការណថ៍្ន្អងគការេ ប្បជាជាតិេត ីេកីារទ្ប់សាេ ត់សោយប្បេិទ្ធភាេសលើ
ការេមាែ ប់សប្ៅប្បេ័ន្ធចាប់ សោយបាំពាន្ និ្ងសោយឆ្ប់រ ័េ ក៏្ែូចជា េិធីសារបថ្ន្ាមរែាមីនី្េូតេត ីេី
ការសេ ើបអសងេតសលើការសាែ ប់សប្ៅចាប់ បាន្គូេបាា ក់្ោ៉ា ងចាេ់ែលតួ់នាទី្របេរ់ោា ្ិបាលក្ន ុងការ
សេ ើបអសងេតការសាែ ប់សប្ៅចាប់នានា ប្េមទាាំងសអាយបសងេ ើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតឯក្រាជ្យសៅសេល
ថ្ែលរែានានា ែូចជាប្បសទ្េក្មព ុជាជាសែើម ថ្ែលបាា នី្តិវ ភាធីប្បក្បសោយប្បេិទ្ធភាេក្ន ុងការសេ ើប
អសងេតអន្ សោមតមបទ្ោា ន្អន្តរជាតិសៅមាន្ក្ប្មិតសនាេះ។ 
 រ ូតមក្ទ្ល់នឹ្ងសេលសន្េះ រោា ្ិបាលក្មព ុជាេ ាំបាន្ចាត់វ ភាធាន្ការណ្តមួយក្ន ុងការបសងេ ើតគណៈ
ក្មមការសេ ើបអសងេតសនាេះសទ្ ែូចជាសាា ប័ន្សេ ើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ និ្ងឥតលសមអៀងជាសែើមសនាេះ។ 
សោយសារក្ងវេះឆន្ាៈរបេរ់ោា ្ិបាលក្ន ុងការសេ ើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យក្ន ុងក្រណឃីាតក្មមសលើសោក្
បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី និ្ងក្ងវេះទ្ាំន្ ក្ចិតតេីេាំណ្តក់្េងគមេ ីវ ភាលសលើប្បេ័ន្ធត ោការរបេប់្បសទ្េក្មព ុជា គណៈ
ក្មមការសនាេះគួរថ្តប្តវូបាន្បសងេ ើតសឡើងសោយមាន្ការោាំប្ទ្េីេាំណ្តក់្អងគការេ ប្បជាជាតិនិ្ងមាន្ការ
ចូលរមួេីអនក្ជ្ាំនាញឯក្រាជ្យ។ 
 ការបន្តមាន្ វ ភាេមាន្ចិតតរបេ់រោា ្ិបាលចាំសពាេះក្រណីរបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សន្េះ បសងេ ើន្នូ្វ
 វ ភាមតិេងស័យថាការសធវ ើឃាតសោក្សនាេះគឺជាការេងេកឹ្ សោយសារសោក្បាំសេញការង្ហរជាអនក្ការពារេិទ្ធិ
មន្ េស។ សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី បាន្សធវ ើការ វ ភាភាគបាា ទាក់្ទ្ងនឹ្ងេងគមនិ្ងន្សោបាយជាសរឿយៗ។ 
សោក្ប្តវូបាន្ឃាតក្រេមាែ ប់  បនាា ប់េសីោក្បាន្ផ្តល់េមាា េក្ន ុងក្មម វ ភាធី វ ភាទ្យុ មួយអាំេីរបាយការណថ៍្បប
សេ ើបអសងេតទាក់្ទ្ងនឹ្ងការសកាត បកាត ប់សេែាកិ្ចាថ្ន្ថ្ខសប្េឡាយអ្ិជ្ន្ ថ្ែលសចញផ្ាយសោយអងគការ
អន្តរជាតិមួយស ម្ េះ ក្ល ប៊ូល  វ តតសណេ    ថ្ែលបរ ភាោយ 
េិសាត រអាំេអីាំសេើេ ក្រលួយែ៏រ តក្េ េះសាយសៅក្មព ុជា សោយមាន្ភាា ប់សោក្នាយក្រែាមន្តន្ត ី ស ើយនិ្ងប្ក្មុ
ប្គួសាររបេស់ោក្ផ្ងថ្ែរ។ 
 រយៈសេលខែ ីបនាា ប់េីមរណៈភាេរបូសោក្ ្រ ភាោរបេស់ោក្ បណឌ ិត ថ្ក្មឡី ថ្ែលសៅសេលសនាេះមាន្
គ្៌ និ្ងកូ្ន្ប្បេុបួន្នាក់្បាន្ស្ៀេខល នួ្សចញេីប្បសទ្េក្មព ុជាសោយបារមាអាំេីេ វតា ិភាេែលអ់ាយ ជ្ីវ ភាត
។ ទី្បាំផ្ តប្បសទ្េអូន្តសាត លបីាន្ផ្តល់េិទ្ធិរេស់ៅែល់េួក្ោត់បនាា ប់េីរងការគាំរាមក្ាំ ថ្ ងជាសប្ចើន្ែលជ់្ីវ ភាត 
ខណៈេួក្ោត់រេ់សៅសោយោក់្បាាំងអេរ់យៈសេលជាងមួយឆ្ន ាំសៅប្បសទ្េថ្ល។ 
 បនាា ប់េឃីាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អាជាា ធរក្មព ុជា បាន្បន្តឃាែ ាំសមើល ោយី រារាាំង ការសរៀប
ចាំេិធីរំឭក្ខួបថ្ន្មរណៈភាេរបេស់ោក្សទ្ៀតផ្ង។ ជាងសន្េះសទ្ៀត អាជាា ធរបាន្បងខ ិតបងខ ាំសអាយប គគល
នានាថ្ែលពាក់្អាវមាន្េប្មង់េមត ី ឬរបូភាេរបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡ ីសោេះសចញេីខល នួ្ ឬបិទ្បាាំងសលើ

រាជ្ធាន្ី ន្ ាំសេញ ថ្លៃទី្០៩ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ
២០២០ 

 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/03/Cambodia-KemLey-Verdict-News-Press-releases-2017-ENG.pdf
https://www.icj.org/cambodia-kem-leys-killing-demands-immediate-credible-and-impartial-investigation/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf
https://ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.icj.org/cambodia-ongoing-misuse-of-law-to-silence-opponents-further-deepens-impunity-and-undermines-the-rule-of-law/
https://www.globalwitness.org/en/reports/hostile-takeover/


អាវសនាេះ។ ទ្សងវ ើទា ាំងសន្េះគឺជាការ រ តតតបិតសោយបាំពាន្សលើេិទ្ធិសេរ តភាេក្ន ុងការបសញ្ាញមតិ និ្ងការជួ្ប
ប្បជ្ ាំសោយេន្ត ិវ ភាធី។ សយើងខុ្ាំយលស់ ើញថាទ្សងវ ើទា ាំងសន្េះគឺជាការបាំបិទ្សេរ តភាេក្ន ុងការបសញ្ាញមតិ និ្ង
េូមអាំពាវនាវែលរ់ោា ្ិបាលក្មព ុជាបញ្ឈបក់ារោយសីន្េះ។ 
 សៅថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៩ រយៈសេល១ថ្លៃសៅម ន្ថ្លៃគប្មប់ខួប ៣ ឆ្ន ាំ ថ្ន្មរណៈភាេរបេស់ោក្
បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អាជាា ធរបាន្ចាបខ់ល នួ្េក្មមជ្ន្យ វជ្ន្ គង់ ថ្រ៉ៃោ៉ា  ប្េមទាាំងេមាជ្ិក្ប្គួសាររបេស់ោក្
ចាំនួ្ន្៣នាក់្សោយសារការលក់្អាវយឺតថ្ែលមាន្របូភាេ និ្ងេប្មង់េមត ីែល៏បីលាញរបេស់ោក្បណឌ ិត
ថ្ក្ម ឡី ចាំនួ្ន្េីរ គឺ « ជូ្តទឹ្ក្ថ្ ន្ក្របេអ់នក្ រចួបន្តែាំសណើរសៅម ខសទ្ៀត» និ្ង «សបើសទាេះជាអនក្មិន្សធវ ើអវ ី
សសាេះ ក៏្អនក្គង់រងសប្ោេះ ប្ោន់្ថ្តេ ាំទាន់្ែល់សវន្អនក្ប៉ា សណ្តណ េះ»។ ថ្តោ៉ា ងណ្តក្ត ី ន្គរបាលបាន្សោេះថ្លង
េមាជ្ិក្ប្គួសាររបេស់ោក្សោយេ ាំមាន្ការសចាទ្ប្បកាន់្សនាេះសទ្បនាា ប់េីេួក្សគបាន្ច េះ តាសលខា 
“េន្ា” ថាេួក្សគនឹ្ងបញ្ឈប់េក្មមភាេតវ៉ៃ ថ្បបសន្េះសទ្ៀតសៅសេលអនាគត រ តឯយ វជ្ន្ថ្រ៉ៃោ៉ា  សៅបន្ត
ជាប់  ាំបសណ្តត េះអាេន្នសប្កាមការសចាទ្ប្បកាន់្េីបទ្ញេុះញង់ថ្ែលមាន្ស ត ផ្លន្សោបាយអេរ់យៈសេល
ជ្ិតប្បាាំថ្ខ រ ូតែល់ថ្លៃអាជាា ធរសោេះថ្លងសោក្ឱ្យសៅសប្ៅ  ាំសៅថ្លៃទី្២៨ ថ្ខវ ភាចឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។ សៅថ្លៃទី្
១៩ ថ្ខមិល នា ឆ្ន ាំ២០២០ សាោែាំបូងរាជ្ធាន្ី ន្ ាំសេញបាន្សចាទ្ប្បកាន់្ គង់ ថ្រ៉ៃោ៉ា  សោយក្ាំបាាំងម ខេីបទ្ 
“ ញុេះញង់ឱ្យប្បប្េឹតតបទ្ឧប្កិ្ែា” សប្កាមមាប្ត ៨៨ មាប្ត ៤៩៤ និ្ងមាប្ត៤៩៥ ថ្ន្ប្ក្មប្េ មទ្ណឌ ក្មព ុជា 
និ្ងកាត់សទាេោក់្េន្ធនាោររយៈសេល២ឆ្ន ាំ សោយសទាេថ្ែលសៅេល់របេស់ោក្ប្តវូបាន្េយួ រសោយសារ
បាន្អន្ វតតសទាេសៅសេលេា ិតក្ន ុងការ  ាំខល នួ្បសណ្តត េះអាេន្ន។ សោក្ គង់ ថ្រ៉ៃោ៉ា  ធាែ ប់ប្តវូបាន្កាត់សទាេ
ោក់្េន្ធនាោររយៈសេល១៨ ថ្ខ ក្ន ុងឆ្ន ាំ២០១៥ សប្កាមការសចាទ្ប្បកាន់្េីបទ្ញេុះញង់ថ្ែលេ ាំថ្ផ្អក្សលើអងគ
ស ត ចាេ់ោេទ់ាក់្ទ្ងនឹ្ងការបសង្ហា េះសារសលើបណ្តត ញស វេប៊ ក្ រ ភាេះគន់្រោា ្ិបាល។ 
 សៅថ្លៃទី្១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៩ អាជាា ធរបាន្ចាបខ់ល នួ្េក្មមជ្ន្និ្េសិតមាន ក់្សទ្ៀតស ម្ េះ េួង 
នាគេ័ន្ធ  សោយសារកាន់្បោមួយេរសេរថា “ បញ្ឈប់ការេមាែ ប់សប្ៅចាប់” សៅថ្ក្បរសាា នី្យសប្បងឥន្ធន្ៈ
ទី្ថ្ែលសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ប្តវូឃាតក្រេមាែ ប់។ អាជាា ធរបាន្សចាទ្ប្បកាន់្យ វនិ្េសិតរបូសនាេះេីបទ្ញុេះ
ញង់ និ្ង  ាំខល នួ្សោក្ជាបសណ្តត េះអាេន្ន ស ើយសោក្បន្តេា ិតក្ន ុងការ  ាំឃាាំងរ ូតែល់ថ្លៃទ្ទួ្លបាន្ការ
សោេះថ្លងឱ្យសៅសប្ៅ  ាំក្ន ុងថ្ខវ ភាចឆ ិកាឆ្ន ាំ២០១៩។ សៅថ្លៃទី្០៤ ថ្ខធន  ូឆ្ន ាំ២០១៩ សាោែាំបូងរាជ្ធាន្ី ន្ ាំសេញ
បាន្ផ្តនាា សទាេសោយក្ាំបាាំងម ខេីបទ្ “ញុេះញង់ឱ្យប្បប្េឹតតបទ្ឧប្កិ្ែា” សប្កាមមាប្ត ៤៩៤ និ្ងមាប្ត ៤៩៥ 
ថ្ន្ប្ក្មប្េ មទ្ណឌ ក្មព ុជា និ្ងកាត់សទាេសោក្ោក់្េន្ធនាោររយៈសេល២ឆ្ន ាំ សោក្េ ាំធាែ ប់ប្តវូបាន្ចាប់
ខល នួ្សឡើង វ ភាញសៅសឡើយ។ សៅថ្លៃទី្១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៩ អាជាា ធរបាន្ចាបខ់ល នួ្យ វជ្ន្ជាបងបអ នូ្សភាែ េះេរី
នាក់្ ស ម្ េះ ជ្ ាំ  ួត និ្ងជ្ ាំ  ួរ សោយសារប៉ា ន្ប៉ាងយក្បាច់ផ្កេ សៅតមេលស់ៅសាា នី្យសប្បងឥន្ធន្ៈសនាេះែូច
ោន ។ អាជាា ធរបាន្សោេះថ្លងយ វជ្ន្ទាាំងេីរនាក់្សនាេះវ ភាញសៅថ្លៃែថ្ែល។ 
 សៅម ន្ថ្លៃគប្មប់ខួប៤ឆ្ន ាំថ្ន្មរណៈភាេរបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អាជាា ធរបាន្ចាបស់ផ្តើមមាន្
 វ ភាធាន្ការ រ តតតបិតសែើមបីទ្ប់សាេ ត់  ការសោរេ វ ភាាណ ណក្ខន្ធ របេ់សោក្សោយេន្ត ិវ ភាធី។ សៅថ្លៃទី្០៨ ថ្ខក្ក្េោ 
ឆ្ន ាំ២០២០ ន្គរបាលបាន្រារាាំងយ វជ្ន្មួយប្ក្មុ ក្ន ុងសនាេះមាន្ទាាំងប្េេះេងឃផ្ងក្ន ុងការសរៀបចាំេិធី
បងសុ កូ្លសែើមបឧីទ្ាិេក្ េលជូ្ន្សោក្បណឌ ិតតមទ្ាំសន្ៀមទ្មាែ ប់ថ្ន្ប្េេះេ ទ្ធសាេនាសៅសាា នី្យសប្បងឥន្ធ
ន្ៈទី្ថ្ែលសោក្បណឌ ិតប្តវូបាន្សធវ ើឃាត ។ អាជាា ធរបាន្ឃាត់ខល នួ្មាន ក់្ក្ន ុងចាំសណ្តមអនក្ទាាំងសនាេះថ្ែល
ពាក់្អាវយឺតថ្ែលមាន្បង្ហា ញម ខរបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សែើមបីសាក្េួរ។ អាជាា ធរបាន្សោេះថ្លង
ោត់ វ ភាញបនាា ប់េបីាន្ច េះកិ្ចាេន្ាសលើលិខិតមួយចាប់។ 
 ការង្ហររបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ស ើយនិ្ងជ្ីវ ភាតរបេស់ោក្ជានិ្មិតតរបូថ្ន្ការសោរេេិទ្ធិេលរែា 
វបបធម៌ សេែាកិ្ចា ន្សោបាយ និ្ងេងគម។ សោក្បាន្គូេបាា ក់្ោ៉ា ងចាេ់េីសារៈេាំខាន់្ថ្ន្ការចូលរមួ
សោយសេម ើភាេ និ្ងសោយសេរ តរបេ់ប្បជាេលរែាក្ន ុងន្សោបាយ ស ើយជ្ន្ប្គប់របូមាន្េិទ្ធិសេរ តភាេក្ន ុង
ការចងប្ក្ងបណ្តត ញ ការបសញ្ាញមតិ ការទ្ទួ្លបាន្េ័ត៌មាន្ និ្ងការជួ្បប្បជ្ ាំជាសាធារណៈសោយេន្ត ិវ ភា
ធី។ ការបន្តការោយរីបេរ់ោា ្ិបាលក្មព ុជាសៅសលើអនក្ការពារេិទ្ធិមន្ េស េក្មមជ្ន្ការង្ហរ ប្េេះេងឃ 
អនក្សារេ័ត៌មាន្ េមាជ្ិក្ថ្ន្គណបក្សជ្ាំទាេ ់និ្ងអនក្ រ ភាេះគន់្រោា ្ិបាល ឆល ុេះបាា ាំងនូ្វវបបធម៌និ្ទ្ណឌភាេ
ជាលក្ខណៈប្បេ័ន្ធថ្ែលការពារជ្ន្ថ្ែលមាន្ចាំ ថ្ណក្ទ្ទួ្លខ េប្តវូចាំសពាេះការសាែ ប់របេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម 
ឡី និ្ងជាការបន្តង្ហេ បសលើការបសញ្ាញមតិ ឬេ័ត៌មាន្ថ្ែលរ ភាេះគន់្សលើ រោា ្ិបាលសៅវ ភាញ។ 
 សយើងខុ្ាំជាអងគការេងគមេ ីវ ភាលចាំនួ្ន្ ៣០ថ្ែលមាន្រាយនាមខាងសប្កាម នឹ្ងសៅថ្តបន្តការអាំពាវ
នាវសអាយមាន្ការសេ ើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ ឥតលសមអៀង មាន្ប្បេិទ្ធភាេ និ្ង ម ត់ចត់ក្ន ុងក្រណី
ឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិតថ្ក្ម ឡី រ ូតទាល់ថ្តជ្ន្ទាាំងឡាយថ្ែលមាន្ចាំ ថ្ណក្ទ្ទួ្លខ េប្តវូចាំសពាេះ
ឃាតក្មមសលើសោក្ប្តវូបាន្នាាំខល នួ្មក្ផ្តនាា សទាេ ។ 
 
អង្គការសង្គមស ៊ីវលិដែលគាំទ្រសសចក្ត ៊ីដលែង្ការណ៍សនេះ មានរាយនាមែូចខាង្សទ្កាមៈ  

១ អងគការសលើក្ថ្លងសទាេអន្តរជាតិ 
២ អងគការមាប្ត១៩ 

https://www.icj.org/southeast-asia-icj-launches-report-on-increasing-restrictions-on-online-speech/
https://www.voacambodia.com/a/seven-arrested-for-commemorating-kem-ley-assassination/4994656.html
https://www.voacambodia.com/a/youth-activist-kong-raiya-released-on-bail-kept-under-court-supervision/5188068.html
https://www.voacambodia.com/a/youth-activist-kong-raiya-released-on-bail-kept-under-court-supervision/5188068.html
file:///C:/Users/ian.seiderman/Downloads/content/uploads/2020/06/Statement-on-the-Conviction-of-Kong-Raiya.pdf
https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/719_kcase_en.pdf
https://www.voacambodia.com/a/two-charged-with-incitement-for-commemorating-slain-political-commentator/4996396.html
https://vodenglish.news/second-activist-charged-with-incitement-over-kem-ley-anniversary/
https://www.voacambodia.com/a/at-least-74-opposition-activists-and-members-released-after-hun-sen-directive/5170258.html
https://vodenglish.news/raiya-provisionally-charged-over-kem-ley-t-shirt/


៣ អាស៊ាន្ េមាជ្ិក្េភាសែើមបីេិទ្ធិមន្ េ្ 
៤ បណ្តត ញប្បជាធិបសតយយអាេ ី 
៥ សវទិ្កាអាេ ីេប្មាប់េិទ្ធិមន្ េសនិ្ងការអ្ិវឌ្ 
៦ បណ្តត ញអាេ ីេប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តសោយសេរ ត 
៧ េមព័ន្ធេ ជ្ីេក្មព ុជា 
៨ មជ្ឈមណឌ លេិទ្ធិមន្ េសក្មព ុជា 
៩ េ េ័ន្ធេ ជ្ីេក្មមក្រចាំណីអារហារនិ្ងសេវក្មមក្មព ុជា 
១០ េមាគមការពារេិទ្ធិមន្ េសនិ្ងអ្ិវឌឍន៍្សៅក្មព ុជា 
១១  វ ភាទ្ាសាា ន្ក្មព ុជាសែើមបបី្បជាធិបសតយយ 
១២ េមព័ន្ធ ថ្ខម រជ្ាំសរឿន្និ្ងការពារេិទ្ធិមន្ េស 
១៣ មជ្ឈមណឌ លេមព ័ន្ធភាេការង្ហរនិ្ងេិទ្ធិមន្ េស 
១៤ េមព័ន្ធេិ្េសោក្េប្មាបក់ារចូលរមួរបេ់េលរែា  
១៥ អនក្ការពារេិទ្ធិេ ី វ ភាល 
១៦ េមព័ន្ធេ គមន៍្ក្េិក្រក្មព ុជា 

១៧ 
គណៈក្មាម ធិការសែើមបីការសបាេះសឆ្ន តសោយសេរ តនិ្ងយ តត ិធម៌សៅ
ក្មព ុជា 

១៨ អងគការ េមធម៌ក្មព ុជា 
១៩ អងគការឃាែ ាំសមើលេិទ្ធិមន្ េស 
២០ េមាគមប្បជាធិបសតយយឯក្រាជ្យថ្ន្សេែាកិ្ចាសប្ៅប្បេ័ន្ធ  
២១ គណៈក្មមការអនក្ចាប់អន្ត រជាតិ(ICJ) 
២២ េ េ័ន្ធអន្តរជាតិេប្មាប់េិទ្ធិមន្ េស 
២៣ ការផ្កែ េ់បត រូសេរ តភាេបសញ្ាញមតិអន្តរជាតិ 
២៤ Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) 
២៥ មាតធមមជាតិក្មព ុជា 
២៦ Not1More (N1M) 
២៧ មជ្ឈមណឌ លប្បជាជ្ន្សែើមបកីារអ្ិវឌឍនិ្ងេន្ត ិភាេ 
២៨ អងគការតមាែ ភាេអន្តរជាតិក្មព ុជា 
២៩ អងគការេិ្េសោក្ប្បឆ្ាំងនឹ្ងទារ ណក្មម 
៣០ ក្មម វ ភាធីអ្ិវឌឍន៍្ធន្ធាន្យ វជ្ន្ 

 

 

 


