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រយៈសេល៤ឆ្ន ាំក្ន្ែងសៅស ើយ េ ាំទាន្់មាន្ការសេ ើបអសងេតសោយប្បេទិ្ធភាេក្ន ង
ក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្បណឌិ ត ថ្ក្ម ឡ ី

ត្រូវបង្កើរគណៈកម្មការង  ើបអង្ករឯករាជ្យ ងោយមានការចូលរមួ្ពើអ្គការ ហត្បជាជារិ 
 

 ងៅថ្ងៃគត្ម្ប់ខួប ៤ ឆ្ន ាំ ថ្នឃារកម្មងលើងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ អនកវភិាគនងោបាយនិ្អនកការពារ ិទ្ធមិ្ន  ស
កែលមានកិរតិនាម្ងនេះ ងយើ្ ខ្ ាំជាអ្គការ ្គម្  ើវលិចាំនួន ៣០ កែលមានរាយនាម្ខា្ងត្កាម្  ូម្អាំពាវនាវឱ្យ
អាជ្ាធរកម្ព ជាបង្កើរគណៈកម្មការង  ើបអង្ករងោយឯករាជ្យ និ្ឥរលងម្អៀ្ម្ួយងែើម្បើង  ើបអង្ករងោយត្ប ិទ្ធ
ភាព និ្ អាចងជ្ឿទ្ កចរិតបាន ងៅកន ្ករណើ ឃារកម្មងលើងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ កែលអូ បនាា យងពលយូរងៅងហើ
យ។ ងយើ្ ខ្ ាំក៏ង នើែល់អាជ្ាធរ ូម្បញ្ឈប់ការងធវើទ្ កខប កងម្នញ និ្ការោយើងៅងលើប គគលនានាកែលងោរពវញិ្ញា ណ
កខនធរប ់ងោកងោយ នតិវធិើ។ 
 ងៅថ្ងៃទ្ើ១០ កខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ ត្រូវបានខាម ន់កាាំង្ាើ្បាញ់ មាា ប់ខណៈងោកកាំព ្
ចូលរមួ្ពសិារកាងហវកន ្សាា នើយងត្ប្ឥនធនៈម្ួយងៅកណ្តត លរាជ្ធានើ្ នាំងពញ។ ងោយព ាំមានងធវើការង  ើបអង្ករជា
បនាា ន់ ហមរ់ចរ់និ្ងោយឯករាជ្យ អាជ្ាធរបានចាប់ខាួនប រ មាន ក់ង ម្ េះ ងអឿរ អា្ កែលបង្ហា ញង ម្ េះខាួនឯ្ថា 
“ជ្ួប មាា ប់” និ្ “សារភាព” ថា ខាួនជាអនក មាា ប់ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ ។ បនាា ប់ពើការជ្ាំន ាំជ្ត្ម្េះកតើរយៈងពលកនាេះ
ថ្ងៃងៅថ្ងៃទ្ើ២៣ កខម្ើនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជាការជ្ាំន ាំជ្ត្ម្េះកែលរ្ការរេិះគន់ោ៉ា ្ងត្ចើនងោយសារព ាំត្ បជាម្ួយបទ្ោា ន
ជ្ាំន ាំជ្ត្ម្េះងោយយ រតិធម៌្អនតរជារិងនាេះ រ ោការបានរកង ើញថាងោក ងអឿរ អា្ មានពិរ ទ្ធភាពពើបទ្ឃារកម្ម និ្
បានផ្តនាា ងោ ោរ់ោក់ពនធនាោរអ ់ម្ួយជ្ើវរិ។ ងៅថ្ងៃទ្ើ២៤ កខឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ រ ោការកាំពូលបានរម្កល់
សាលត្កម្ការ់ងោ ងនេះ។ 
 ចាប់តា្ំ ពើឆ្ន ាំ២០១៦ អ្គការ ិទ្ធិម្ន  សជារ ិនិ្អនតរជារិជាងត្ចើនបានអាំពាវនាវជាបនតបនាា ប់ឱ្យរោា ្ិបាល
កម្ព ជាបង្កើរគណៈកម្មការង  ើបអង្ករឯករាជ្យម្យួងែើម្បើងធវើការង  ើបអង្ករជាបនាា ន់ ងោយម្ិនលងម្អៀ្ និ្ មាន
ត្ប ិទ្ធភាពងៅកន ្ករណើ ឃារកម្មងនាេះ ងោយមានគូ បញ្ញា ក់ោក់ទ្្នឹ្ការពិនរិយងលើជ្នកែលមានចាំកណកត្រូវ
ទ្ទ្ួលខ  ត្រូវកន ្បទ្ងលមើ ត្ពហមទ្ណឌ ែថ្ទ្ងផ្ស្ងទ្ៀរងត្ៅពើជ្នថ្ែែល់ ត្ បតម្បទ្ោា នអនតរជារិកែលមានកច្
កន ្ករកិា ញ្ញា អនតរជារ ិតើពើ ិទ្ធិពលរែានិ្  ិទ្ធនិងោបាយ(ក.អ. .ព.ន)។ ងោលការណ៍ថ្នអ្គការ ហត្បជា
ជារិ តើពើការទ្ប់សាក រ់ងោយត្ប ិទ្ធភាពងលើការ មាា ប់ងត្ៅត្បព័នធចាប់ ងោយបាំពាន និ្ ងោយឆ្ប់រហ័  ក៏ែូចជា 
ពិធើសារបកនាម្រែាម្ើនើ ូត តើពើការង  ើបអង្ករងលើការសាា ប់ងត្ៅចាប់ បានគូ បញ្ញា ក់ោ៉ា ្ចា ់ែល់រួនាទ្ើរប ់រ
ោា ្ិបាលកន ្ការង  ើបអង្ករការសាា ប់ងត្ៅចាប់នានា ត្ពម្ោា្ំ ងអាយបង្កើរគណៈកម្មការង  ើបអង្ករឯករាជ្យងៅ
ងពលកែលរែានានា ែូចជាត្បងទ្ កម្ព ជាជាងែើម្ កែលបញ្ញា នើរិវធិើត្បកបងោយត្ប ទិ្ធភាពកន ្ការង  ើបអង្ករ
អន ងោម្តម្បទ្ោា នអនតរជារិងៅមានកត្ម្ិរងនាេះ។ 
 រហូរម្កទ្ល់នឹ្ ងពលងនេះ រោា ្ិបាលកម្ព ជាព ាំបានចារ់វធិានការណ្តម្ួយកន ្ការបង្កើរគណៈកម្មការង  ើប
អង្ករងនាេះងទ្ ែូចជាសាា ប័នង  ើបអង្ករងោយឯករាជ្យ និ្ ឥរលងម្អៀ្ជាងែើម្ងនាេះ។ ងោយសារក្វេះឆនាៈរប ់រោា

រាជ្ធានើ្នាំងពញ ថ្ងៃទ្ើ០៩ កខកកកោ 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://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf
https://ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf


្ិបាលកន ្ការង  ើបអង្ករងោយឯករាជ្យកន ្ករណើ ឃារកម្មងលើងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ និ្ ក្វេះទ្ាំន កចិរតពើ ាំណ្តក់
 ្គម្  ើវលិងលើត្បព័នធរ ោការរប ់ត្បងទ្ កម្ព ជា គណៈកម្មការងនាេះគួរករត្រូវបានបង្កើរងឡើ្ ងោយមានការោាំ
ត្ទ្ពើ ាំណ្តក់អ្គការ ហត្បជាជារិនិ្មានការចូលរមួ្ពើអនកជ្ាំនាញឯករាជ្យ។ 
 ការបនតមានវ ិមានចិរតរប ់រោា ្ិបាលចាំងពាេះករណើ រប ់ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ ងនេះ បង្កើននូវវមិ្រ ិ្សយ័
ថាការងធវើឃារងោកងនាេះគឺជាការ ្ កឹ ងោយសារងោកបាំងពញការង្ហរជាអនកការពារ ិទ្ធិម្ន  ស។ ងោក
បណឌិ រ កកម្ ឡើ បានងធវើការវភិាគបញ្ញា ោក់ទ្្នឹ្ ្គម្និ្ នងោបាយជាងរឿយៗ។ ងោកត្រូវបានឃារករ មាា ប់  
បនាា ប់ពើងោកបានផ្តល់ មាា  កន ្កម្មវធិើវទិ្យ ម្ួយអាំពើរបាយការណ៍កបបង  ើបអង្ករោក់ទ្្នឹ្ ការងកាត បកាត ប់ង ែា
កិចាថ្នកខសត្ ឡាយអ្ជិ្ន កែលងចញផ្ាយងោយអ្គការអនតរជារិម្យួង ម្ េះ កាូប៊ល វ ើរងណ     កែលបរោិយ 
ពិសាត រអាំពើអាំងពើព ករលួយែ៏រ ើក  េះសាយងៅកម្ព ជា ងោយមានភាា ប់ងោកនាយករែាម្ន្តនតើ ងហើយនិ្ត្កមុ្ត្គួសាររប ់
ងោកផ្្កែរ។ 
 រយៈងពលខាើបនាា ប់ពើម្រណៈភាពរូបងោក ្រោិរប ់ងោក បណឌិ រ កកម្ឡើ កែលងៅងពលងនាេះមានគ្៌ និ្
កូនត្បុ បួននាក់បានង្ៀ ខាួនងចញពើត្បងទ្ កម្ព ជាងោយបារម្ាអាំពើ  វរាិភាពែល់អាយ ជ្ើវរិ។ ទ្ើបាំផ្ រត្បងទ្ អូ
ន្តសាត លើបានផ្តល់ ិទ្ធិរ ់ងៅែល់ពួកោរ់បនាា ប់ពើរ្ការគាំរាម្កាំកហ្ជាងត្ចើនែល់ជ្ើវរិ ខណៈពួកោរ់រ ់ងៅងោយ
ោក់បាា្ំ អ ់រយៈងពលជា្ម្ួយឆ្ន ាំងៅត្បងទ្ ថ្ង។ 
 បនាា ប់ពើឃារកម្មងលើងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ អាជ្ាធរកម្ព ជា បានបនតឃាា ាំងម្ើល ោយើ រារា ា្ំ  ការងរៀបចាំពធិើរ ាំឭក
ខួបថ្នម្រណៈភាពរប ់ងោកងទ្ៀរផ្្។ ជា្ងនេះងទ្ៀរ អាជ្ាធរបានប្ខិរប្ខាំងអាយប គគលនានាកែលពាក់អាវមាន
 ត្ម្្់ ម្តើ ឬរូបភាពរប ់ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ ងោេះងចញពើខាួន ឬបិទ្បាា្ំ ងលើអាវងនាេះ។ ទ្ង្វើោា្ំ ងនេះគឺជាការររឹ
របរិងោយបាំពានងលើ ិទ្ធិង រ ើភាពកន ្ការបងញ្ាញម្រិ និ្ការជ្ួបត្បជ្ ាំងោយ នតិវធិើ។ ងយើ្ ខ្ ាំយល់ង ើញថាទ្ង្វើ
ោា្ំ ងនេះគឺជាការបាំបិទ្ង រ ើភាពកន ្ការបងញ្ាញម្រិ និ្ ូម្អាំពាវនាវែល់រោា ្ិបាលកម្ព ជាបញ្ឈប់ការោយើងនេះ។ 
 ងៅកខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ រយៈងពល១ថ្ងៃងៅម្ នថ្ងៃគត្ម្ប់ខបួ ៣ ឆ្ន ាំ ថ្នម្រណៈភាពរប ់ងោកបណឌិ រ កកម្ 
ឡើ អាជ្ាធរបានចាប់ខាួន កម្មជ្នយ វជ្ន គ្់ ថ្រ ៉ាោ៉ា  ត្ពម្ោា្ំ  មាជ្ិកត្គួសាររប ់ងោកចាំននួ៣នាក់ងោយសារ
ការលក់អាវយរឺកែលមានរូបភាព និ្ ត្ម្្់ ម្តើែ៏លបើលាញរប ់ងោកបណឌិ រកកម្ ឡើ ចាំនួនពើរ គឺ « ជូ្រទឹ្កក្នក
រប ់អនក រចួបនតែាំងណើ រងៅម្ ខងទ្ៀរ» និ្ «ងបើងោេះជាអនកមិ្នងធវើអវើងសាេះ ក៏អនកគ្រ់្ងត្ោេះ ត្ោន់ករព ាំោន់ែល់ងវន
អនកប៉ា ងណ្តណ េះ»។ ករោ៉ា ្ណ្តកតើ នគរបាលបានងោេះកល្ មាជ្ិកត្គួសាររប ់ងោកងោយព ាំមានការងចាទ្ត្បកាន់
ងនាេះងទ្បនាា ប់ពើពកួងគបានច េះហរាងលខា “ នា” ថាពួកងគនឹ្ បញ្ឈប់ កម្មភាពរវ៉ា កបបងនេះងទ្ៀរងៅងពល
អនាគរ រ ើឯយ វជ្នថ្រ ៉ាោ៉ា  ងៅបនតជាប់  ាំបងណ្តត េះអា ននងត្កាម្ការងចាទ្ត្បកាន់ពើបទ្ញ េះញ្់កែលមានងហរ ផ្ល
នងោបាយអ ់រយៈងពលជ្ិរត្បាាំកខ រហូរែល់ថ្ងៃអាជ្ាធរងោេះកល្ងោកឱ្យងៅងត្ៅ  ាំងៅថ្ងៃទ្ើ២៨ កខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៩។ ងៅថ្ងៃទ្ើ១៩ កខម្ងិ នា ឆ្ន ាំ២០២០ សាោែាំបូ្រាជ្ធានើ្នាំងពញបានងចាទ្ត្បកាន់ គ្់ ថ្រ ៉ាោ៉ា  ងោយកាំបាា្ំ
ម្ ខពើបទ្ “ ញ េះញ្់ឱ្យត្បត្ពរឹតបទ្ឧត្កែិា” ងត្កាម្មាត្ត ៨៨ មាត្ត ៤៩៤ និ្មាត្ត៤៩៥ ថ្នត្កម្ត្ពហមទ្ណឌ កម្ព ជា 
និ្ការ់ងោ ោក់ពនធនាោររយៈងពល២ឆ្ន ាំ ងោយងោ កែលងៅ ល់រប ់ងោកត្រូវបានពយួរងោយសារបានអន 
វរតងោ ងៅងពល ារិកន ្ការ  ាំខាួនបងណ្តត េះអា នន។ ងោក គ្់ ថ្រ ៉ាោ៉ា  ធាា ប់ត្រូវបានការ់ងោ ោក់ពនធនាោររយៈ

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/
https://www.globalwitness.org/en/reports/hostile-takeover/
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
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


ងពល១៨ កខ កន ្ឆ្ន ាំ២០១៥ ងត្កាម្ការងចាទ្ត្បកាន់ពើបទ្ញ េះញ្់កែលព ាំកផ្អកងលើអ្គងហរ ចា ់ោ ់ោក់ទ្្នឹ្
ការបងង្ហា េះសារងលើបណ្តត ញងហវ ប៊ ករេិះគន់រោា ្ិបាល។ 
 ងៅថ្ងៃទ្ើ១០ កខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ អាជ្ាធរបានចាប់ខាួន កម្មជ្នន ិសរិមាន ក់ងទ្ៀរង ម្ េះ  ួ្ នាគព័នធ 
ងោយសារកាន់បោម្ួយ រង រថា “ បញ្ឈប់ការ មាា ប់ងត្ៅចាប់” ងៅកកបរសាា នើយងត្ប្ឥនធនៈទ្ើកែលងោក
បណឌិ រ កកម្ ឡើ ត្រូវឃារករ មាា ប់។ អាជ្ាធរបានងចាទ្ត្បកាន់យ វន ិសរិរូបងនាេះពើបទ្ញ េះញ្់ និ្  ាំខាួនងោកជា
បងណ្តត េះអា នន ងហើយងោកបនត ាិរកន ្ការ  ាំឃាា្ំ រហូរែល់ថ្ងៃទ្ទ្ួលបានការងោេះកល្ឱ្យងៅងត្ៅ  ាំកន ្កខវចិឆិកា
ឆ្ន ាំ២០១៩។ ងៅថ្ងៃទ្ើ០៤ កខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សាោែាំបូ្រាជ្ធានើ្នាំងពញបានផ្តនាា ងោ ងោយកាំបាា្ំ ម្ ខពើបទ្ “ញ េះ
ញ្់ឱ្យត្បត្ពរឹតបទ្ឧត្កិែា” ងត្កាម្មាត្ត ៤៩៤ និ្មាត្ត ៤៩៥ ថ្នត្កម្ត្ពហមទ្ណឌ កម្ព ជា និ្ការ់ងោ ងោកោក់
ពនធនាោររយៈងពល២ឆ្ន ាំ ងោកព ាំធាា ប់ត្រូវបានចាប់ខាួនងឡើ្ វញិងៅងឡើយ។ ងៅថ្ងៃទ្ើ១០ កខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
អាជ្ាធរបានចាប់ខាួនយ វជ្នជាប្បអូនងភាា េះពើរនាក់ ង ម្ េះ ជ្ ាំ ហួរ និ្ ជ្ ាំ ហួរ ងោយសារប៉ា នប៉ា្យកបាច់ផ្កក ងៅ
រម្កល់ងៅសាា នើយងត្ប្ឥនធនៈងនាេះែូចោន ។ អាជ្ាធរបានងោេះកល្យ វជ្នោា្ំ ពើរនាក់ងនាេះវញិងៅថ្ងៃែកែល។ 
 ងៅម្ នថ្ងៃគត្ម្ប់ខបួ៤ឆ្ន ាំថ្នម្រណៈភាពរប ់ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ អាជ្ាធរបានចាប់ងផ្តើម្មានវធិានការររឹ
របរិងែើម្បើទ្ប់សាក រ់  ការងោរពវញិ្ញា ណកខនធរប ់ងោកងោយ នតិវធិើ។ ងៅថ្ងៃទ្ើ០៨ កខកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ នគរបាល
បានរារា ា្ំ យ វជ្នម្ួយត្កុម្ កន ្ងនាេះមានោា្ំ ត្ពេះ ្ឃផ្្កន ្ការងរៀបចាំពិធើប្ស កូលងែើម្បើឧទ្ា ិក  លជូ្នងោក
បណឌិ រតម្ទ្ាំងនៀម្ទ្មាា ប់ថ្នត្ពេះព ទ្ធសា នាងៅសាា នើយងត្ប្ឥនធនៈទ្ើកែលងោកបណឌិ រត្រូវបានងធវើឃារ ។ អាជ្ា
ធរបានឃារ់ខាួនមាន ក់កន ្ចាំងណ្តម្អនកោា្ំ ងនាេះកែលពាក់អាវយរឺកែលមានបង្ហា ញម្ ខរប ់ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ 
ងែើម្បើសាក ួរ។ អាជ្ាធរបានងោេះកល្ោរ់វញិបនាា ប់ពើបានច េះកចិា នាងលើលខិិរម្យួចាប់។ 
 ការង្ហររប ់ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ ងហើយនិ្ ជ្ើវរិរប ់ងោកជានមិ្ិរតរូបថ្នការងោរព ិទ្ធិពលរែា វបបធម៌្ 
ង ែាកិចា នងោបាយ និ្ ្គម្។ ងោកបានគូ បញ្ញា ក់ោ៉ា ្ចា ់ពើសារៈ ាំខាន់ថ្នការចូលរមួ្ងោយង មើភាព និ្
ងោយង រ ើរប ់ត្បជាពលរែាកន ្នងោបាយ ងហើយជ្នត្គប់រូបមាន ិទ្ធិង រ ើភាពកន ្ការច្ត្ក្បណ្តត ញ ការ
បងញ្ាញម្រ ិការទ្ទ្ួលបានព័រ៌មាន និ្ការជ្បួត្បជ្ ាំជាសាធារណៈងោយ នតិវធិើ។ ការបនតការោយើរប ់រោា ្ិបាល
កម្ព ជាងៅងលើអនកការពារ ិទ្ធមិ្ន  ស  កម្មជ្នការង្ហរ ត្ពេះ ្ឃ អនកសារព័រ៌មាន  មាជ្ិកថ្នគណបកសជ្ាំោ ់ និ្
អនករេិះគន់រោា ្ិបាល ឆា េះបញ្ញា ា្ំ នូវវបបធម៌្និទ្ណឌ ភាពជាលកខណៈត្បព័នធកែលការពារជ្នកែលមានចាំកណកទ្ទ្ួល
ខ  ត្រូវចាំងពាេះការសាា ប់រប ់ងោកបណឌិ រ កកម្ ឡើ និ្ជាការបន្តង្ហក បងលើការបងញ្ាញម្រ ិឬព័រ៌មានកែលរេិះគន់ងលើ 
រោា ្ិបាលងៅវញិ។ 
 ងយើ្ ខ្ ាំជាអ្គការ ្គម្  ើវលិចាំនួន ៣០កែលមានរាយនាម្ខា្ងត្កាម្ នឹ្ ងៅករបនតការអាំពាវនាវងអាយមាន
ការង  ើបអង្ករងោយឯករាជ្យ ឥរលងម្អៀ្ មានត្ប ិទ្ធភាព និ្ហមរ់ចរ់កន ្ករណើ ឃារកម្មងលើងោកបណឌិ រកកម្ 
ឡើ រហូរោល់ករជ្នោា្ំ ឡាយកែលមានចាំកណកទ្ទ្លួខ  ត្រូវចាំងពាេះឃារកម្មងលើងោកត្រូវបាននាាំខាួនម្កផ្តនាា
ងោ  ។ 
 
អ្គការ ្គម្  ើវលិកែលោាំត្ទ្ង ចកតើកងា្ ការណ៍ងនេះ មានរាយនាម្ែូចខា្ងត្កាម្ៈ  
១ អ្គការងលើកកល្ងោ អនតរជារ ិ

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
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២ អ្គការមាត្ត១៩ 
៣ អាស៊ាន  មាជ្ិក ភាងែើម្បើ ិទ្ធិម្ន   ្
៤ បណ្តត ញត្បជាធិបងរយយអា  ើ 
៥ ងវទ្ិកាអា  ើ ត្មាប់ ិទ្ធិម្ន  សនិ្ការអ្ិវឌ ្
៦ បណ្តត ញអា  ើ ត្មាប់ការងបាេះងឆ្ន រងោយង រ ើ 
៧  ម្ព័នធ ហជ្ើពកម្ព ជា 
៨ ម្ជ្ឈម្ណឌ ល ិទ្ធិម្ន  សកម្ព ជា 
៩  ហព័នធ ហជ្ើពកម្មករចាំណើ អារហារនិ្ង វកម្មកម្ព ជា 
១០  មាគម្ការពារ ិទ្ធមិ្ន  សនិ្ អ្ិវឌឍន៍ងៅកម្ព ជា 
១១ វទិ្ាសាា នកម្ព ជាងែើម្បើត្បជាធបិងរយយ 
១២  ម្ព័នធកខមរជ្ាំងរឿននិ្ការពារ ទិ្ធិម្ន  ស 
១៣ ម្ជ្ឈម្ណឌ ល ម្ព័នធភាពការង្ហរនិ្ ិទ្ធមិ្ន  ស 
១៤  ម្ព័នធពិ្ ពងោក ត្មាប់ការចូលរមួ្រប ់ពលរែា 
១៥ អនកការពារ ទិ្ធិ  ើវលិ 
១៦  ម្ព័នធ ហគម្ន៍ក ិករកម្ព ជា 
១៧ គណៈកមាម ធកិារងែើម្បើការងបាេះងឆ្ន រងោយង រ ើនិ្យ រតិធម៌្ងៅកម្ព ជា 
១៨ អ្គការ  ម្ធម៌្កម្ព ជា 
១៩ អ្គការឃាា ាំងម្ើល ិទ្ធមិ្ន  ស 
២០  មាគម្ត្បជាធបិងរយយឯករាជ្យថ្នង ែាកិចាងត្ៅត្បព័នធ 
២១ គណៈកម្មការអនកចាប់អនតរជារិ(ICJ) 
២២  ហព័នធអនតរជារិ ត្មាប់ ទិ្ធិម្ន  ស 
២៣ ការផ្កា  ់បតូរង រ ើភាពបងញ្ាញម្រិអនតរជារ ិ
២៤ Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) 
២៥ មាតធម្មជារិកម្ព ជា 
២៦ Not1More (N1M) 
២៧ ម្ជ្ឈម្ណឌ លត្បជាជ្នងែើម្បើការអ្ិវឌឍនិ្ នតិភាព 
២៨ អ្គការរមាា ភាពអនតរជារិកម្ព ជា 
២៩ អ្គការពិ្ពងោកត្បឆ្ា្ំ នឹ្ោរ ណកម្ម 
៣០ កម្មវធិើអ្ិវឌឍន៍ធនធានយ វជ្ន 

 

 

 


