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ថ្ងងទី 20 ខែវចិ្ឆ ិកា ឆ្ា ាំ 2020 

របាយការណ្៍ភាព្យុរា ិធម្៌ TrialWatch (TrialWatch Fairness Report) 

បានរកដ ើញថាការយកច្ាប់ការញ ុះញង់របស់ត្បដទសកម្ព ុជាដធវើជាអាវុធ

នាំឱ្យានការការ់ដោសដោយអយុរាិធម្៌ដៅដលើសកម្មជ្ន Kong Raiya—

ខដលជាខនាកមួ្យថ្នលាំនាំថ្នការដត្បើត្បាស់ច្ាបដ់នុះម្និត្រឹម្ត្រវូ។ 

របាយការណ្៍បានសនា ិោា នថារុោការបាននានា ដោសដោក Raiya 

ដោុះបីជាែវុះភសត ុតាងថ្នការត្បត្ពឹ្រាែុសនងិរំដោភសិទធិដសរភីាព្បដចេញម្រិរបសែ់ល នួដត្កាម្ករិ

កាសញ្ញា អនារជារសិា ីពី្សិទធិព្លរដានងិសិទធិនដោបាយកដ៏ោយ។ 

ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលគ្ណ្ៈដម្ធ្នវអីាដម្រកិសត្ាប់សិទិធម្នសុស បានឃ្ល ាំដម្ើលករណ្ីដនុះខដលជាខនាកមួ្យថ្ន 

TrialWatch ខដលជាគ្ដត្ាងមួ្យថ្នមូ្លនិធិ Clooney សត្ាបគ់្ាំនិរនត ចួ្ដនាើម្ដដើម្បីយរុា ិធម្៌ ។  

ការការ់ដោសរបស់ Raiya បានដកើរដ ើងបនា ប់ពី្ការការ់កា រីយៈដព្លមួ្យថ្ងងដៅខែឧសភា ឆ្ា ាំ 

2020 ។ គារ់ត្រូវបានដគ្នាល់ឱ្យ  
ការព្យួ រដោសរយៈដព្លពី្រឆ្ា ាំច្ាំដពាុះការនាយពាណ្ិជ្ជកម្មអាវយរឺដៅដលើដវវសប ុកខដលបង្ហា ញពី្កា

ររុិះគ្ន់រោា ភិបាលោ៉ា ងធងន់។ របាយការណ្៍ភាព្យុរាធិម្៌ TrialWatch, សវនិព្នធដោយដោក 

Arthur Traldi, អរីរត្ព្ុះរាជ្អាជាា ថ្នសាោកា ីឧត្កិដាកម្មអនារជារិសត្ាប់អរីរយូដគគ សាល វ ី

(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) 

និងបុគ្គលិកដៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌលគ្ណ្ៈដម្ធ្នវអីាដម្រកិ សត្ាប់សិទិធម្នុសស 

បាននាល់ការការក់ា ីថ្នច្ាំណ្តរ់ថាា ក់ “ ” ។ 

ការដោទត្បកាន់ត្បឆ្ាំងនងឹ Raiya គ្ឺជាខនាកមួ្យថ្នលាំនាំករណី្ខដលានខច្ងកន ុងាត្តា 495 

ថ្នត្កម្ត្ព្វមទណ្ឌ កម្ព ុជា (Cambodian Criminal Code) ខដលោក់ទណ្ឌ កម្មដលើ “ការញ ុះញង់ដោយ

ផ្ទា ល់ ដដើម្បីត្បត្ពឹ្រាបទឧត្កិដា ឬរំខានដល់សណ្តា ប់ធ្នា បស់ងគម្”។ 
ការោិល័យឧរាម្សាងការទទួលបនទ ុកសិទធិម្នុសសរបស់អងគការសវត្បជាជារិ (United Nations 

Office of the High Commissioner for Human Rights) 

បានករ់សាគ ល់ថាភាគ្ដត្ច្ើនថ្នអាកការពារសិទធិម្នុសសោាំង 24 

នក់ខដលត្រូវបានោបែ់ល នួដៅកន ុងត្បដទសកម្ព ុជាច្ដនល ុះពី្ថ្ងងទី 31 ខែកកកោ ដល់ថ្ងងទី 11 

ខែកញ្ញា  ឆ្ា ាំ 2020 “ត្បឈម្នឹងការដោទត្បកាន់ពី្បទញ ុះញង់.”។ កាលពី្ដដើម្ខែដនុះ 

កន ុងករណី្ខដលត្រូវបានឃ្ល ាំដម្ើលដោយ TrialWatch, អាកសារព័្រ៌ាន Ros Sokhet 

ក៏ត្រូវបានដគ្ការ់ដោសពី្បទញ ុះញង់  

ច្ាំដពាុះការបដង្ហា ុះដលើដវវសប កុរុិះគ្ន់ដល់នយករដាម្ន្រនា ីកម្ព ុជា 

និងបាននានា ដោសោក់ព្នធនគាររយៈដព្ល 18 ខែ។ 

ដៅកន ុងការវាយរថ្ម្លរបស់គារ់អាំពី្ការការក់ា ី, ដោក Traldi បានសនា ិោា នថា៖ 

“ការការ់កា ីដនុះម្និគួ្រដកើរដ ើងដនុះដទ។ 

ភាគ្ីដដើម្ដោទម្ិនខដលបង្ហា ញភសត ុតាងខដលថាច្ងុដោទានដច្រនញ ុះញង់នរណ្តាា ក់ឱ្យចូ្ល

រមួ្កន ុងសកម្មភាព្ឧត្កិដាកម្មដនុះដទ 

ដវើយកម៏្ិនបានបង្ហា ញពី្រដបៀបខដលការនាយពាណ្ិជ្ជកម្មរបស់គារ់ 

ឬអាវយឺរអាច្ានឥទធិព្លខបបដនុះខដរ។ ខនែកដលើសាលត្កម្ថ្នការការ់កា ី 

 

ឯកសាររបាយការណ ៍TRIALWATCH ចងក្កងខសុអពំកីារបក្រើក្បាសច់ារ ់“ការញ ុះញង់” 

ររសក់្របេសកម្ព ជាកន ងការកាតប់ោសសកម្មជន  

 

ដសច្កា ីខងលងការណ្៍ដនុះអាច្ត្រូវបានសនមរថាជារបស់អាកនាំពាកយរបស់មូ្លនិធិ 

Clooney សត្ាប់យុរា ិធម៌្ (Clooney Foundation for Justice)។ 

សត្ាប់សាំណួ្របខនែម្, សូម្ោក់ទង info@cfj.org 

 

  

 

 

ត្បភព្៖ កាខសរខែមរថាម្ស៍ (Khmer Times) 

 

ច្ាំណ្តរ់ថាា ក់ការ
ការ់កា ី៖   

https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/06/Statement-on-the-Conviction-of-Kong-Raiya.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/06/Statement-on-the-Conviction-of-Kong-Raiya.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/06/Statement-on-the-Conviction-of-Kong-Raiya.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/06/Statement-on-the-Conviction-of-Kong-Raiya.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26223&LangID=E
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/11/CFJ-Statement-on-Conviction-of-Ros-Sokhet.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/11/CFJ-Statement-on-Conviction-of-Ros-Sokhet.pdf


 

អាំពី្គ្ដត្ាង TRIALWATCH របស់មូ្លនិធិ CLOONEY សត្ាប់យុរា ិធម្ ៌

 
គ្ដត្ាង TrialWatch របស់មូ្លនិធិ Clooney សត្ាប់យុរា ិធម្ ៌
ឃ្ល ាំដម្ើលនិងោក់ច្ាំណ្តរ់ថាា ក់ភាព្យុរា ិធម្៌ថ្នការការ់កា ីរបស់ជ្នង្ហយរងដត្គាុះដៅជ្ុាំវញិព្ិភព្ដោក រមួ្ានអាកសារព្័រា៌ន, ន្រសា ី 
និងកុារ,ី សាសនភាគ្រិច្, ម្នុសសត្ក  ម្ LGBTQ នងិអាកការពារសិទធិម្នុសស។ ដោយដត្បើទិនាន័យដនុះ, TrialWatch 
រស ូម្រិសត្ាប់ជ្នរងដត្គាុះ 

និងកាំព្ុងបដងក ើរច្ាំណ្តរ់ថាា កយ់ុរា ិធម្៌ព្ិភព្ដោកមួ្យដោយវាស់ខវងការអនុដោម្របស់រុោការជារិត្សបតាម្សាង់ោរសិទធិម្នុសសអនារជារិ។ 

និងរបាយការណ្៍របស់អា

កឃ្ល ាំដម្ើលរបស់ដយើង, 

ដោក Raiya 

គក់ដូច្ជាត្រូវបានកា

រ់ដោសពី្បទដត្បើសិទធិម្

នុសសមូ្លោា នកន ុងការប

ដចេញម្រិដោយដសរខីរប៉ាុ

ដណ្តណ ុះ។ របាយការណ្៍ក៏បានរកដ ើញថាាត្តា 495 “ម្ិនត្រូវបានត្ពាង 

ឬបដងកើរដ ើងោ៉ា ងរឹងរងឹដទ” ដវើយដូដច្ាបាំពានដលើករិកាសញ្ញា អនារជារិសា ីពី្សិទធិព្លរដា 

និងសិទធិនដោបាយ។ CFJ អំពាវនាវឱ្យរដ្ឋា ភិបាលកមព ុជាលុបចោល ឬចធវើកំណណទប្មង់មាប្ា 495 

ននប្កមប្ពហ្មទណឌ កមព ុជា និងច ើមបីធានាថារាល់ការកាត្់ចោសនាចពលអនាគត្ចំចពាោះការញ ោះញង់ 

ចោរពសិទធ ិចសរភីាពកន ុងការបចចេញមត្ិ និងការកាត្់កត ីមួយប្បកបចដ្ឋយយុត្តិធម៌។ 

 

https://cfj.org/project/trialwatch/


 

អាំពី្គ្ដត្ាង TRIALWATCH របស់មូ្លនិធិ CLOONEY សត្ាប់យុរា ិធម្ ៌

 
គ្ដត្ាង TrialWatch របស់មូ្លនិធិ Clooney សត្ាប់យុរា ិធម្ ៌
ឃ្ល ាំដម្ើលនិងោក់ច្ាំណ្តរ់ថាា ក់ភាព្យុរា ិធម្៌ថ្នការការ់កា ីរបស់ជ្នង្ហយរងដត្គាុះដៅជ្ុាំវញិព្ិភព្ដោក រមួ្ានអាកសារព្័រា៌ន, ន្រសា ី 
និងកុារ,ី សាសនភាគ្រិច្, ម្នុសសត្ក  ម្ LGBTQ នងិអាកការពារសិទធិម្នុសស។ ដោយដត្បើទិនាន័យដនុះ, TrialWatch 
រស ូម្រិសត្ាប់ជ្នរងដត្គាុះ 

និងកាំព្ុងបដងក ើរច្ាំណ្តរ់ថាា កយ់ុរា ិធម្៌ព្ិភព្ដោកមួ្យដោយវាស់ខវងការអនុដោម្របស់រុោការជារិត្សបតាម្សាង់ោរសិទធិម្នុសសអនារជារិ។ 

សាវតា 

Kong Raiya គ្ឺជាសកម្មជ្នាា ក់ខដលជាសាជ្កិថ្នគ្ណ្បកសសដន្រង្ហគ ុះជារិ (Cambodia National Rescue Party) 

ខដលត្រូវបានគម្ឃ្រដ់ៅដព្លដនុះ។ គារ់ត្រូវបានដគ្ការ់ដោស និងត្រូវបានការ់ដោសពី្បទព្ាោម្ “ញ ុះញង់” កន ុងឆ្ា ាំ 2015 

ែណ្ៈដព្លខដលគារ់ជានសិសិរសាកលវទិាល័យ។ ករណ្ីបច្ច ុបបនាដនុះ 

ដកើរដច្ញពី្ការបដង្ហា ុះដលើដវវសប ុកនាយពាណ្ិជ្ជកម្មអាវយរឺខដលបង្ហា ញពី្ម្ុែារអ់ាករុិះគ្ន់រោា ភិបាលដដ៏លច្ដធ្នល គ្ឺ ដោក 

ខកម្  ី នងិដកត្សង់សម្ាីពី្រឃ្ល ពី្ដោក។ 

ដាំដណ្ើរការម្ុនការការក់ា ីរបស់ Kong Raiya គ្ឺានបញ្ញា ។ ដោងតាម្ដម្ធ្នវវកីារពារកា ី, 

រុោការបានបញ្ញជ ឱ្យានការ ុាំែល នួដោក Raiya ដោយម្និបានពិ្ោរណ្តពី្កាលៈដទសៈរបស់គារ់ 

ដវើយបានែកខានពី្រដលើកដនសងគាា កន ុងការបចជ នូគារដ់ៅរុោការដដើម្បីចូ្លរមួ្ដោយផ្ទា ល់កន ុងសវនការ ុាំែល នួ។ 

របាយការណ្៍ភាព្យុរា ិធម្៌បានសនា ិោា នថាការត្បត្ពឹ្រាខដលបានដោទត្បកាន់ថា “ែកខានម្ិនបានបាំដព្ញតាម្បទោា ន” 

ខដលកាំណ្រ់ដោយករិកាសញ្ញា អនារជារិសា ីពី្សិទធិព្លរដា នងិសទិធិនដោបាយ (ICCPR) ដវើយនងឹ “បណ្តា លឱ្យានការ ុាំែល នួដោក 

Raiya ដោយបាំពាន” ។ របាយការណ្៍បនាថា, ការពិ្រខដលថា “ដោក Raiya 

ម្ិនត្រូវបាននាំយកដៅដោយផ្ទា ល់ដៅច្ាំដពាុះម្ុែរុោការ . . . បានកាល យជាការរំដោភដលើ. . . 

សិទធិបា ឹងរវា៉ា របស់គារ់ម្ុនដព្លរុោការដោុះខលង។”  

ដោងដៅតាម្អងគការដលើកខលងដោសអនារជារិ (Amnesty International), ដោក Kong Raiya បានច្ាំណ្តយដព្លជ្ិរ 5 

ខែដៅកន ុងបនាប់រូច្ច្ដងែៀរមួ្យដៅកន ុងលកខែណ្ឌ ខដលដឃ្រដៅ, អម្នុសសធម្៌ និងដថាកោប។ សាែ នភាព្ដនុះ 

បាននាំឱ្យគារ់ដធវ ើកូដកម្មអរអ់ាគរ។ 

របាយការណ្៍ភាព្យុរា ិធម្៌, ខដលខនែកដលើការឃ្ល ាំដម្ើលសវនការអងគដសច្កា ី និងសវនការខដលដសច្កា ីសដត្ម្ច្ត្រូវបាននាល់ជូ្ន 

ក៏ដូច្ជាដសច្កាសីដត្ម្ច្ផ្ទា ល់, រកដ ើញថា៖ 

• "ដោក Raiya ត្រូវបាននានា ដោស ដបើដោុះបីជាខាងដដើម្ដោទែកខានម្និបានបង្ហា ញនូវកាំវុស 

ដលើសពី្ការសងស័យខដលសម្ដវរនុលកដ៏ោយ។ ជាការពិ្រ 

របាយការណ្៍ករ់សាគ ល់ថាម្និត្រឹម្ខរដដើម្ដោទម្ិនបានព្នយល់ថាដរើអាវយរឺរបសអ់ាកណ្តខដលនឹង “ញ ុះញង់” 

និងដោយរដបៀបណ្ត ប៉ាុខនាពួ្កដគ្ម្និខដលបង្ហា ញភសត ុតាងថាដោក Kong Raiya ានដច្រនបងកច្ោច្ល 

ខដលរត្ម្ូវតាម្ច្ាប់កម្ព ុជាដ ើយ។ នទ ុយដៅវញិ, ករណ្ីោាំងមូ្លរបស់ដដើម្ដោទខនែកដៅដលើការពិ្រខដលថា 

“ការដកត្សង់សម្ាីអាច្ត្រូវបានដម្ើលដ ើញដោយសាធ្នរណ្ជ្ន” ត្បសិនដបើបុគ្គលាា ក់ៗពាក់វាដៅដលើអាវយឺរ - 

ជាត្ទឹសា ីខដលរុោការគក់ដូច្ជាបានទទួលយកដៅកន ុងដសច្កា ីសដត្ម្ច្សនា ិោា នរបស់ែល នួ។ 

• ដោយសារខរវាម្ិនបាននាល់នូវដសច្កា ីវនិិច្ឆ ័យខដលាន “ដវរនុលត្រឹម្ត្រូវ” រុោការបានរំដោភសិទធិរបស់ដោក Kong 

Raiya កន ុងការបា ឹងឧទធរណ្៍។ របាយការណ្៍ព្នយលថ់ា “វានឹងពិ្បាកសត្ាប់ដម្ធ្នវកីារពារកា ី 

អានសាលដីកាដដើម្បីបញ្ញជ ក់ពី្ដវរុនលដៅពី្ដត្កាយការរកដ ើញភាព្ានដោស” ។ 

របាយការណ្៍ភាព្យុរា ិធម្៌ បានសនា ិោា នថាការការដ់ោសដោក Kong Raiya 

បានរំដោភដលើសិទធិដសរភីាព្កន ុងការបដចេញម្រិរបស់គារ់ពី្ដត្ពាុះកន ុងច្ាំដណ្តម្ដរឿងជាដត្ច្ើនដទៀរការការ់ដោសរបសគ់ារ់គ្ឺ 

“ម្ិនោាំបាច្់ និងម្ិនសម្” ។ 

សត្ាប់ការវភិាគ្ខនាកច្ាប់ដព្ញដលញថ្នការការ់កា ី និងការព្នយល់អាំពី្ច្ាំណ្តរ់ថាា ក់ខដលបាននាល់, 

សូម្ដម្ើលរបាយការណ្៍ភាព្យរុាិធម្៌។ 

https://cfj.org/project/trialwatch/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2312912019ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2312912019ENGLISH.pdf
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