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ថ្ងងទី 20 ខែវ ិច្ឆ ិកា ឆ្ាាំ 2020
របាយការណ្៍ភាព្យុរាិធម្៌ TrialWatch (TrialWatch Fairness Report)
បានរកដ ញ
ើ ថាការយកច្ាប់ការញុះញង់របស់ត្បដទសកម្ពុជាដធវ ើជាអាវុធ
នាំឱ្យានការការ់ដោសដោយអយុរាិធម្៌ដៅដលើសកម្មជ្ន Kong Raiya—
ខដលជាខនាកម្ួ យថ្នលាំនាំថ្នការដត្បើត្បាស់ច្ាប់ដនុះម្ិនត្រឹម្ត្រូវ។
របាយការណ្៍បានសនា ិោានថារុោការបាននានាដោសដោក Raiya
ដោុះបីជាែវ ុះភសតុតាងថ្នការត្បត្ព្ឹរាែុសនិងរំដោភសិទធិដសរ ីភាព្បដចេ ញម្រិរបស់ែល ួនដត្កាម្ករិ
កាសញ្ញាអនា រជារិសាីព្ីសិទធិព្លរដា នង
ិ សិទធិនដោបាយក៏ដោយ។
ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លគ្ណ្ៈដម្ធ្នវ ីអាដម្រ ិកសត្ាប់សិទធម្
ិ នុសស បានឃ្លាំដម្ើលករណ្ីដនុះខដលជាខនាកម្ួ យថ្ន
TrialWatch ខដលជាគ្ដត្ាងម្ួ យថ្នម្ូ លនិធិ Clooney សត្ាប់គ្ាំនិរនតច្ដនា
ួ
ើម្ដដើម្បីយរ
ុ ា ិធម្៌ ។
ការការ់ដោសរបស់ Raiya បានដកើរដ ើងបនាប់ព្ីការការ់ការី យៈដព្លម្ួ យថ្ងងដៅខែឧសភា ឆ្ាាំ
2020 ។ គារ់ត្រូវបានដគ្នាល់ឱ្យ
ការព្យ
ួ រដោសរយៈដព្លព្ីរឆ្ាាំច្ាំដពាុះការនាយពាណ្ិជ្ជកម្ម អាវយឺរដៅដលើដវវ សបុកខដលបង្ហាញព្ីកា
ររ ិុះគ្ន់រោាភិបាលោ៉ាងធង ន់។ របាយការណ្៍ភាព្យុរាធ
ិ ម្៌ TrialWatch, សវនិព្នធ ដោយដោក
Arthur Traldi, អរីរត្ព្ុះរាជ្អាជាាថ្នសាោកា ីឧត្កិដាកម្ម អនារជារិសត្ាប់អរីរយូ ដគគសាល វ ី
(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)
និងបុគ្គលិកដៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លគ្ណ្ៈដម្ធ្នវ ីអាដម្រ ិក សត្ាប់សិទធម្
ិ នុសស
បាននាល់ការការ់កាីថ្នច្ាំណ្តរ់ថាាក់ “ ” ។
ការដោទត្បកាន់ត្បឆ្ាំងនឹង Raiya គ្ឺជាខនាកម្ួ យថ្នលាំនក
ាំ រណ្ី ខដលានខច្ងកនុងាត្តា 495
ថ្នត្កម្ត្ព្វម ទណ្ឌ កម្ពុជា (Cambodian Criminal Code) ខដលោក់ទណ្ឌ កម្ម ដលើ “ការញុះញង់ដោយ
ផ្ទាល់ ដដើម្បីត្បត្ព្ឹរាបទឧត្កិដា ឬរំខានដល់សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់សងគ ម្”។
ការ ិោល័យឧរា ម្សា ងការទទួ លបនទុកសិទធិម្នុសសរបស់អងគ ការសវត្បជាជារិ (United Nations
Office of the High Commissioner for Human Rights)
បានករ់សាគល់ថាភាគ្ដត្ច្ើនថ្នអា កការពារសិទធិម្នុសសោាំង 24
នក់ ខដលត្រូវបានោប់ែល ួនដៅកនុងត្បដទសកម្ពុជាច្ដនលុះព្ីថ្ងងទី 31 ខែកកក ោ ដល់ថ្ងងទី 11
ខែកញ្ញា ឆ្ាាំ 2020 “ត្បឈម្នឹងការដោទត្បកាន់ព្ីបទញុះញង់.”។ កាលព្ីដដើម្ខែដនុះ
កនុងករណ្ី ខដលត្រូវបានឃ្លដាំ ម្ើលដោយ TrialWatch, អា កសារព្័រ៌ាន Ros Sokhet
ក៏ត្រូវបានដគ្ការ់ដោសព្ីបទញុះញង់
ច្ាំដពាុះការបដង្ហាុះដលើដវវ សបក
ុ រ ិុះគ្ន់ដល់នយករដា ម្ន្រនាីកម្ពុជា
និងបាននានាដោសោក់ព្នធ នគាររយៈដព្ល 18 ខែ។
ដៅកនុងការវាយរថ្ម្ល របស់គារ់អាំព្ីការការ់កាី, ដោក Traldi បានសនា ិោានថា៖
“ការការ់កាីដនុះម្ិនគ្ួ រដកើរដ ើងដនុះដទ។
ភាគ្ីដដើម្ដោទម្ិនខដលបង្ហាញភសតុតាងខដលថាច្ុងដោទានដច្រនញុះញង់នរណ្តាាក់ឱ្យច្ូ ល
រ ួម្កនុងសកម្ម ភាព្ឧត្កិដាកម្ម ដនុះដទ
ដវើយក៏ម្ិនបានបង្ហាញព្ីរដបៀបខដលការនាយពាណ្ិជ្ជកម្ម របស់គារ់
ឬអាវយឺរអាច្ានឥទធិព្លខបបដនុះខដរ។ ខនែកដលើសាលត្កម្ថ្នការការ់កាី

និងរបាយការណ្៍របស់អា
កឃ្លាំដម្ើលរបស់ដយើង,
ដោក Raiya
គក់ដូច្ជាត្រូវបានកា
រ់ដោសព្ីបទដត្បើសិទធិម្
នុសសម្ូ លោានកនុងការប
ដចេ ញម្រិដោយដសរ ីខរប៉ាុ

ដណ្ត
ណ ុះ។ របាយការណ្៍ក៏បានរកដ ញ
ើ ថាាត្តា 495 “ម្ិនត្រូវបានត្ពាង
ឬបដងក ើរដ ើងោ៉ាងរឹង រ ឹងដទ” ដវើយដូ ដច្ាបាំពានដលើករិកាសញ្ញាអនា រជារិសាីព្ស
ី ិទធិព្លរដា
និងសិទធិនដោបាយ។ CFJ អំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកមពុជាលុបចោល ឬចធវ ើកំណណទប្មង់មាប្ា 495
ននប្កមប្ពហ្ម ទណឌកមពុជា និងច ើមបីធានាថារាល់ការកាត្់ចោសនាចពលអនាគត្ចំចពាោះការញោះញង់
ចោរពសិទធិចសរ ីភាពកនុងការបចចេញមត្ិ និងការកាត្់កតីមួយប្បកបចដ្ឋយយុត្តិធម៌។

អាំព្ីគ្ដត្ាង TRIALWATCH របស់ម្ូលនិធិ CLOONEY សត្ាប់យុរាិធម្៌
គ្ដត្ាង TrialWatch របស់ម្ូលនិធិ Clooney សត្ាប់យុរាិធម្៌
ឃ្លាំដម្ើលនិងោក់ច្ាំណ្តរ់ថាាក់ភាព្យុរាិធម្៌ថ្នការការ់កាីរបស់ជ្នង្ហយរងដត្គាុះដៅជ្ុាំ វ ិញព្ិភព្ដោក រ ួម្ានអា កសារព្័រា
៌ ន, ន្រសាី
និងកុា រ,ី សាសនភាគ្រិច្, ម្នុសសត្កម្ LGBTQ និងអា កការពារសិទធិម្នុសស។ ដោយដត្បើទិនាន័យដនុះ, TrialWatch
រសូ ម្រិសត្ាប់ជ្នរងដត្គាុះ
និងកាំព្ុងបដងក ើរច្ាំណ្តរ់ថាាក់យុរាិធម្៌ព្ិភព្ដោកម្ួ យដោយវាស់ខវងការអនុដោម្របស់រុោការជារិត្សបតាម្សា ង់ោរសិទធិម្នុសសអនា រជារិ។

សាវតា
Kong Raiya គ្ឺជាសកម្ម ជ្នាាក់ ខដលជាសាជ្ិកថ្នគ្ណ្បកសសដន្រង្ហគុះជារិ (Cambodia National Rescue Party)
ខដលត្រូវបានគម្ឃ្រ់ដៅដព្លដនុះ។ គារ់ត្រូវបានដគ្ការ់ដោស និងត្រូវបានការ់ដោសព្ីបទព្ាោម្ “ញុះញង់” កនុងឆ្ាាំ 2015
ែណ្ៈដព្លខដលគារ់ជានិសសិរសាកលវ ិទាល័យ។ ករណ្ីបច្ចុបបនា ដនុះ
ដកើរដច្ញព្ីការបដង្ហាុះដលើដវវ សបុកនាយពាណ្ិជ្ជកម្ម អាវយឺរខដលបង្ហាញព្ីម្ុែារ់អាក រ ិុះគ្ន់រោាភិបាលដ៏ដលច្ដធ្នលគ្ឺ ដោក
ខកម្ ី និងដកត្សង់សម្ា ីព្ីរឃ្លព្ីដោក។
ដាំដណ្ើរការម្ុនការការ់កាីរបស់ Kong Raiya គ្ឺានបញ្ញា។ ដោងតាម្ដម្ធ្នវវ ីការពារកាី,
រុោការបានបញ្ញជឱ្យានការ ុាំែល ួនដោក Raiya ដោយម្ិនបានព្ិោរណ្តព្ីកាលៈដទសៈរបស់គារ់
ដវើយបានែកខានព្ីរដលើកដនសងគាាកនុងការបចជន
ូ គារ់ដៅរុោការដដើម្បីច្ូលរ ួម្ដោយផ្ទាល់កនុងសវនការ ុាំែល ួន។
របាយការណ្៍ភាព្យុរាិធម្៌បានសនា ិោានថាការត្បត្ព្ឹរាខដលបានដោទត្បកាន់ថា “ែកខានម្ិនបានបាំដព្ញតាម្បទោាន”
ខដលកាំណ្រ់ដោយករិកាសញ្ញាអនា រជារិសាីព្ីសិទធិព្លរដា និងសិទធិនដោបាយ (ICCPR) ដវើយនឹង “បណ្ត
ា លឱ្យានការ ុាំែល ួនដោក
Raiya ដោយបាំពាន” ។ របាយការណ្៍បនា ថា, ការព្ិរខដលថា “ដោក Raiya
ម្ិនត្រូវបាននាំយកដៅដោយផ្ទាល់ដៅច្ាំដពាុះម្ុែរុោការ . . . បានកាលយជាការរំដោភដលើ. . .
សិទធិបាឹងរវា៉ារបស់គារ់ម្ុនដព្លរុោការដោុះខលង។”
ដោងដៅតាម្អងគ ការដលើកខលងដោសអនា រជារិ (Amnesty International), ដោក Kong Raiya បានច្ាំណ្តយដព្លជ្ិរ 5
ខែដៅកនុងបនា ប់រូច្ច្ដងែៀរម្ួ យដៅកនុងលកខ ែណ្ឌ ខដលដឃ្រដៅ, អម្នុសសធម្៌ និងដថាកោប។ សាែនភាព្ដនុះ
បាននាំឱ្យគារ់ដធវ ើកូដកម្ម អរ់អាគរ។
របាយការណ្៍ភាព្យុរាិធម្៌, ខដលខនែកដលើការឃ្លដាំ ម្ើលសវនការអងគ ដសច្កា ី និងសវនការខដលដសច្កា ីសដត្ម្ច្ត្រូវបាននាល់ជ្ូន
ក៏ដូច្ជាដសច្កា ស
ី ដត្ម្ច្ផ្ទាល់, រកដ ញ
ើ ថា៖
•

"ដោក Raiya ត្រូវបាននានាដោស ដបើដោុះបីជាខាងដដើម្ដោទែកខានម្ិនបានបង្ហាញនូ វកាំវុស
ដលើសព្ីការសងស័យខដលសម្ដវរុនលក៏ដោយ។ ជាការព្ិរ
របាយការណ្៍ករ់សាគល់ថាម្ិនត្រឹម្ខរដដើម្ដោទម្ិនបានព្នយល់ថាដរើអាវយឺររបស់អាកណ្តខដលនឹង “ញុះញង់”
និងដោយរដបៀបណ្ត ប៉ាុខនា ព្ួកដគ្ម្ិនខដលបង្ហាញភសតុតាងថាដោក Kong Raiya ានដច្រនបងក ច្ោច្ល
ខដលរត្ម្ូវតាម្ច្ាប់កម្ពុជាដ យ
ើ ។ នទុយដៅវ ិញ, ករណ្ីោ ាំងម្ូ លរបស់ដដើម្ដោទខនែកដៅដលើការព្ិរខដលថា
“ការដកត្សង់សម្ា ីអាច្ត្រូវបានដម្ើលដ ើញដោយសាធ្នរណ្ជ្ន” ត្បសិនដបើបុគ្គលាាក់ៗពាក់វាដៅដលើអាវយឺរ ជាត្ទឹសាីខដលរុោការគក់ដូច្ជាបានទទួ លយកដៅកនុងដសច្កា ីសដត្ម្ច្សនា ិោានរបស់ែល ួន។

•

ដោយសារខរវាម្ិនបាននាល់នូវដសច្កាី វ ិនិច្ឆ័យខដលាន “ដវរុនលត្រឹម្ត្រូវ” រុោការបានរំដោភសិទធិរបស់ដោក Kong
Raiya កនុងការបា ឹងឧទធរណ្៍។ របាយការណ្៍ព្នយល់ថា “វានឹងព្ិបាកសត្ាប់ដម្ធ្នវ ីការពារកាី
អានសាលដីកាដដើម្បីបញ្ញជក់ព្ីដវរុនលដៅព្ីដត្កាយការរកដ ញ
ើ ភាព្ានដោស” ។

របាយការណ្៍ភាព្យុរាិធម្៌ បានសនា ិោានថាការការ់ដោសដោក Kong Raiya
បានរំដោភដលើសិទធិដសរ ីភាព្កនុងការបដចេ ញម្រិរបស់គារ់ព្ីដត្ពាុះកនុងច្ាំដណ្តម្ដរឿងជាដត្ច្ើនដទៀរការការ់ដោសរបស់គារ់គ្ឺ
“ម្ិនោាំបាច្់ និងម្ិនសម្” ។
សត្ាប់ការវ ិភាគ្ខនាកច្ាប់ដព្ញដលញថ្នការការ់កាី និងការព្នយល់អាំព្ីច្ាំណ្តរ់ថាាក់ ខដលបាននាល់,
សូ ម្ដម្ើលរបាយការណ្៍ភាព្យុរាិធម្៌។

អាំព្ីគ្ដត្ាង TRIALWATCH របស់ម្ូលនិធិ CLOONEY សត្ាប់យុរាិធម្៌
គ្ដត្ាង TrialWatch របស់ម្ូលនិធិ Clooney សត្ាប់យុរាិធម្៌
ឃ្លាំដម្ើលនិងោក់ច្ាំណ្តរ់ថាាក់ភាព្យុរាិធម្៌ថ្នការការ់កាីរបស់ជ្នង្ហយរងដត្គាុះដៅជ្ុាំ វ ិញព្ិភព្ដោក រ ួម្ានអា កសារព្័រា
៌ ន, ន្រសាី
និងកុា រ,ី សាសនភាគ្រិច្, ម្នុសសត្កម្ LGBTQ និងអា កការពារសិទធិម្នុសស។ ដោយដត្បើទិនាន័យដនុះ, TrialWatch
រសូ ម្រិសត្ាប់ជ្នរងដត្គាុះ
និងកាំព្ុងបដងក ើរច្ាំណ្តរ់ថាាក់យុរាិធម្៌ព្ិភព្ដោកម្ួ យដោយវាស់ខវងការអនុដោម្របស់រុោការជារិត្សបតាម្សា ង់ោរសិទធិម្នុសសអនា រជារិ។

