
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួ 
 

អង�ករសង�មសុវីលិសមូេស�សុឱំ្យមានករេដះែលងអ�ក្រស ីេទព វន� ី
 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី១៥ ែខសីហ ឆា� ំ២០១៨ 

 

 

គិត្រតឹមៃថ�េនះសកម�ជនដីធ�ី និងជាអ�កករពរសិទ�ិមនុស្សអ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�វបាន

ឃំុខ�ួនេដយអយុត�ិធម៌ អស់រយៈេពលពីរឆា� ំេហយ េដយសរែតករករពរសិទ�ិរបស់ 

សហគមន៍បឹងកក់ និង្របជាពលរដ�កម�ុជាេផ្សងេទៀត។ េយងខ�ុំ ជាអង�ករសង�មសីុវលិ និង

សហគមន៍ ែដលមានរយនាមដូចខងេ្រកម សូមសែម�ងករខកចិត�ចំេពះករបន�ឃំុខ�ួន

េលរបូអ�ក�សី និងេស�សំុឱ្យអជា� ធរេដះែលងអ�ក�សី េទព វន�ី ឱ្យបានឆាប់រហ័សេដយ

គា� នលក�ខណ�  និងទមា� ក់េចលនូវបទេចទ្រពហ�ទណ� ទំងអស់ ្រពមទំង្រចនេចលរល់

ករផ�នា� េទសេលអ�ក�សី េដម្បឱី្យអ�ក�សីអច្រតឡប់េទជួបជំុ្រក�ម្រគ�សរ និងសហគមន៍

វញិ។ 

 

អ�ក�សី េទព វន�ី បាន្របឹងែ្របងេដយគា� នករេនឿយហត់ េដម្បីករពរសិទ�ិរបស់

សមាជិកសហគមន៍បឹងកក់ បនា� ប់ពីអ�កទំងេនាះ្រត�វបានបេណ� ញេចញពីផ�ះសែម្បង

េដយបង�ំ េនតំបន់បឹងកក់ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ បុ៉ែន�អ�ក�សីក៏ជួយអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស 

ែដលេធ�យុទ�នាករេដម្បបុីព�េហតុដច់េដយែឡកេផ្សងេទៀតផងែដរ។ ដរបណាអ�ក�សី

េនែតជាប់ក�ុងពន�នាគារ អ�ក�សី េទព វន�ី េនែត្រត�វបានររងំពីករបន�ករងរដ៏មានតៃម� 

និងេដយអហិង្សោ របស់អ�ក�សី។ 

 

អ�ក�សី េទព វន�ី បានមាន្របសសន៍ថា“េយង្រត�វែតែចករែំលករល់អត�្របេយាជន៍

ៃនបទពិេសធន៍របស់េយង។ ្របសិនេបេយងេ្រកកឈរទំងអស់គា�  េនាះេយងនឹងទទួល

បាននូវយុត�ិធម៌។” “្របសិនេបសហគមន៍រមួគា� ជាធ�ុងមួយ េនាះេយងនឹងមានអំណាច។” 

 

អ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�វបានចប់ខ�ួនេនៃថ�ទី១៥ ែខសីហ ឆា� ំ២០១៦ េនក�ុងករតវ៉

េដយអហិង្សោមួយ េដម្បី្របឆំាងនឹងករឃំុខ�ួនតមអំេពចិត�េទេលអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស

បួនរបូ និងម�ន�ីេរៀបចំករេបាះេឆា� តមួយរបូ។ េនៃថ�ទី២២ ែខសីហ ឆា� ំ២០១៦ អ�ក�សី 

្រត�វបានកត់េទសពីបទ “្របមាថអ�ករជករសរធារណៈ” និងផ�នា� េទសឱ្យជាប់ពន�នាគារ 

រយៈេពល្របំាមួយៃថ�។ បុ៉ែន�ជាជាងករេដះែលងអ�ក�សីបនា� ប់ពីបានអនុវត�េទសរបស់

https://www.hrw.org/news/2008/12/04/cambodia-open-letter-regarding-forced-eviction-residents-boeung-kak-lake-phnom-penh
http://cambodia.ohchr.org/en/news/opinions-adopted-working-group-arbitrary-detention-released-today


ខ�ួនរចួ អជា� ធរបានេសេរ  និងដំេណ រករនីតិវធីិេឡងវញិេលបទេចទ ែដលពំុមានចំណាត់

ករយូរមកេហយ េពលគឺតំងពីករតវ៉អហិង្សោមួយក�ុងឆា� ំ២០១៣ ែដលេ្រកយមកអ�ក�សី

្រត�វបានផ�នា� េទស ដក់ពន�នាគារពីរឆា� ំកន�ះ និងពិន័យជា្របាក់ ១៤លនេរៀល (្របែហល

៣៥០០ដុល� រសហរដ�អេមរកិ)។ រហូតមកដល់េពលេនះ សំេណ េស�សំុេលកែលងេទស 

និងបន�ូរបន�យេទសជាេ្រចនរបស់អ�ក�សី េទព វន�ី ្រត�វបាន្រចនេចល។ សវនាករ និង 

បណ�ឹ ងសរទុក�របស់អ�ក�សីជាេ្រចន បាន្រប្រពឹត�េទេដយ្របាសចកពីបទដ� នៃនសិទ�ិ

ទទួលបានករជំនំុជ្រមះេដយយុត�ិធម៌ េដយសរភស�ុតងែដល្រត�វបានដក់បង� ញមិន

្រតឹម្រត�វ េទតមត្រម�វករែដលឈនដល់ករផ�នា� េទស។ 

 

សកម�ជនបឹងកក់អ�ក�សី បូ ឆវ ី បានមាន្របសសន៍ថា “ក�ុងនាមជាជនរងេ្រគាះពី

ករបេណ� ញេចញមា� ក់ ខ�ុំអចធានាបានថាអ�ក�សី េទព វន�ី មិនបានេ្រប្របាស់អំេពហិង្សោឬ

េធ�អ�ីខុសេនាះេទ។ អជា� ធរគួរែតេដះែលងអ�ក�សី េដម្បីឱ្យអ�ក�សីអចេទជួបជំុ្រក�ម

្រគ�សររបស់អ�ក�សីវញិ។ កូនៗនិងមា� យរបស់អ�ក�សី្រត�វករគាត់។” 

 

ករឃំុខ�ួនដ៏យូរែបបេនះ េ្រកពីបង�ប�� ដល់អ�ក�សីែតឯង ែថមទំងបង�ផលវបិាក

យ៉ាងេ្រចន ដល់កូនទំងពីរនាក់របស់អ�ក�សី េដយសរែតពួកេគអចជួបមា� យបានែត

មួយដងបុ៉េណា� ះក�ុងមួយែខ។ សុខភាពរបស់មា� យអ�ក�សីកន់ែតយ៉ាប់យឺន បណា� លមកពី

ករបន�្រប្រពឹត�ិេដយអយុត�ិធម៌េទេលកូន�សីរបស់គាត់។ អសមត�ភាពក�ុងករេមលែថ

្រគ�សរបានដក់សមា� ធផ�ូវចិត�យ៉ាងខ� ំងេលអ�ក�សី េទព វន�ី េហយកន់ែតធ�ន់ធ�រេទៀត

េនាះគឺករឃំុឃាងំអ�ក�សីក�ុងពន�នាគារែដលមានស� នភាពអ្រកក់។ តំណាងអង�ករ

សង�មសីុវលិនិងសមាជិកសហគមន៍បឹងកក់ ្រត�វបានររងំជាញឹកញាប់ េនេពលអ�កទំង

េនាះព្យោយាមចូលសួរសុខទុក�អ�ក�សី េទព វន�ី េនក�ុងពន�នាគារ ជាេហតុេធ�ឱ្យអ�ក�សី

កន់ែតមានភាពឯកពីមិត�ភក�ិនិង្រក�ម្រគ�សរ េហយេនះជាកររេំលភដល់វធិានអង�ករ

សហ្របជាជាតិស�ីពីបទដ� នអប្បរមាស្រមាប់ករ្រប្រពឹត�េទេលជនជាប់ឃំុ។ 

 

េយងខ�ុំសូមេស�សំុេដយទទូចឱ្យអជា� ធរកម�ុជាេដះែលងអ�ក�សី េទព វន�ី ឱ្យបាន

ឆាប់រហ័យេដយគា� នលក�ខណ�  និងទមា� ក់េចលបទេចទនិងប�� ប់រល់ទ្រមង់ៃនករ

េសុបអេង�តករណី្រពហ�ទណ� ្របឆំាងរបូគាត់។ ករណ៍េនះនឹងធានាថាអ�ក�សីអចបន�

ករងរជាអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស េហយសំខន់ជាងេនះេទេទៀតេនាះគឺករវលិមកជួបជំុ

្រក�ម្រគ�សរ និងសហគមន៍របស់អ�ក�សី។ ចុងប�� ប់ េយងខ�ុំសូមឱ្យអជា� ធរ េមត� ប�្ឈប់

ករបំភិតបំភ័យនិងករយាយីមកេលអ�ក�សី េទព វន�ី និងសកម�ជនេផ្សងេទៀតដូចជាករ

ចប់ខ�ួន ករដក់េទស និងករដក់ពន�នាគារជាេដម៕ 

https://www.phnompenhpost.com/national-post-depth/year-hell-prey-sar-tep-vanny
http://www.licadho-cambodia.org/collection/25/life_inside_cambodia_prison?khmer
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Softlaw/The%20Nelson%20Mandela%20Rules%20_Kh.pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Softlaw/The%20Nelson%20Mandela%20Rules%20_Kh.pdf


េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ គំា្រទេដយ៖ 

 

១. សហគមន៍២៤្រគ�សរ (្រពះសីហនុ) 

២. សហគមន៍េកពីរ (ភ�ំេពញ) 

៣. សហគមន៍១០៥ (ភ�ំេពញ) 

៤. សហគមន៍ដីធ�ី២៩៧ (េកះកុង) 

៥. សកម�ភាពេដម្បីបរសិ� ន និងសហគមន៍ (AEC) 

៦. ្រក�មករងរេដម្បីេដះ�សយទំនាស់ (ACT) 

៧. សហគមន៍អណ�ូ ង (្រពះសីហនុ) 

៨. សហគមន៍អណ�ូ ងកន�ួត (បាត់ដំបង) 

៩. សហគមន៍ដីធ�ីអណ�ូ ង្រតែបក (ស� យេរៀង) 

១០. សហគមន៍អន�ង់រនុ (បាត់ដំបង) 

១១. សហគមន៍អន្សងសក (បាត់ដំបង) 

១២. សហគមន៍ជនជាតិេដមភាគតិចអែរង៉ (េកះកុង) 

១៣. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) 

១៤. Asian Democracy Network (ADN)  

១៥. Asian Forum for Human Rights & Development (Forum Asia)  

១៦. សហគមន៍បនា� យ�សី (ភ�ំេពញ) 

១៧. សហគមន៍បាតខ�ះ (្រពះសីហនុ) 

១៨. សហគមន៍បឹងឈូក (ភ�ំេពញ) 

១៩. សហគមន៍បឹង្របំា (បាត់ដំបង) 

២០. សហគមន៍បុរកីីឡា (ភ�ំេពញ) 

២១. សហគមន៍បុរមិីត�ភាព (បនា� យមានជ័យ) 

២២. សហគមន៍បុរសីន�ិភាព (ភ�ំេពញ) 

២៣. សហគមន៍បុស្សស�ំ (បាត់ដំបង) 

២៤. សហគមន៍ដីធ�ីបូ៊ជបុ៉ន (េកះកុង) 

២៥. អង�ករ្រពះពុទ�សសនាស្រមាប់សន�ិភាព (BPO) 

២៦. អនាគតយុវជនកម�ុជាអស៊ន (CamASEAN) 

២៧. សមាគមម�ន�ីរជករឯករជ្យកម�ុជា (CICA) 

២៩. មជ្ឈមណ� លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា (CCHR) 

៣០. បណា� ញកម�ករេធ�ករតមផ�ះកម�ុជា (CDWN) 

៣១. សមាគមករពរសិទ�ិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍េនកម�ុជា អដហុក (ADHOC) 



៣២. សមាគម្រគ�បេ្រង�នកម�ុជាឯករជ្យ (CITA) 

៣៣. សមាគមកម�ករកម�ុជាេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� (CIWA) 

៣៤. សហភាពករងរកម�ុជា (CLC) 

៣៥. សម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទ�ិមនុស្ស លីកដូ (LICADHO) 

៣៦. បណា� ញយុវជនកម�ុជា (CYN) 

៣៧. អង�ករបេង�នសមត�ភាពសហគមន៍េដម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (CCD) 

៣៨. សហគមន៍ដីធ�ីេចកមាស (ស� យេរៀង) 

៣៩. សហគមន៍េឆកូ (ភ�ំេពញ) 

៤០. មជ្ឈមណ� លសម�័ន�ភាពករងរ  និងសិទ�ិមនុស្ស (CENTRAL) 

៤១. សហគមន៍ដីធ�ីភូមិេជងវត� (បនា� យមានជ័យ) 

៤២. សហគមន៍ដីធ�ីជីខេ្រកម (េកះកុង) 

៤៣. សហគមន៍ដីធ�ីជីខេល (េកះកុង) 

៤៤. សហគមន៍ជីេរទ៍ទី២ (ត្ូបងឃ�ុំ) 

៤៥. សហគមន៍ជប់ (ត្ូបងឃ�ុំ) 

៤៦. សហគមន៍ជំា្រកេវៀន (កំពង់ឆា� ំង) 

៤៧. សហគមន៍េស អីុ ្របំា (្រពះសីហនុ) 

៤៨. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation  

៤៩. Civil Rights Defenders (CRD) 

៥០. សម�័ន�សហជីព្របជាធិបេតយ្យកម�ករកត់េដរកម�ុជា(C.CAWDU) 

៥១. សម�័ន�សហគមន៍កសិករកម�ុជា (CCFC) 

៥២. សម�័ន�េដម្បីសុចរតិភាព និងគណេនយ្យភាពសង�ម (CISA) 

៥៣. គណៈកមា� ធិករេដម្បីករេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិងយុត�ិធម៌េនកម�ុជា (COMFREL) 

៥៤. បណា� ញកសងសន�ិភាពសហគមន៍ (CPN) 

៥៥. សហភាពចលនាកម�ករកម�ុជា (CCW) 

៥៦. សហគមន៍ដកពរ (កំពង់ស�ឺ) 

៥៧. សហគមន៍តំែបរ (ត្ូបងឃ�ុំ) 

៥៨. អង�ករសមធម៌កម�ុជា (EC)  

៥៩. សហគមន៍េនសទ (បនា� យមានជ័យ) 

៦០. Front Line Defenders (FLD) 

៦១. សហគមន៍អភិរក្សៃ្រពេឈជីវៈចំរះុ (ស� យេរៀង) 

៦២. សហជីពេសរកីម�ករៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា (FTUWKC) 

៦៣. អង�ករេយនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍េដម្បីកម�ុជា 



៦៤. សហគមន៍េហងសំណំ(កំពង់ស�ឺ) 

៦៥. Human Rights Watch (HRW) 

៦៦. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� (IDEA) 

៦៧. បណា� ញ្រពះសង្ឃឯករជ្យេដម្បយុីត�ិធម៌សង�ម (IMNSJ) 

៦៨. យុវជនជនជាតិេដមភាគតិច ឃំុ្របេម �ស�កែត្បងមានជ័យ េខត�្រពះវហិរ 

៦៩. International Federation for Human Rights (FIDH), within the Framework of the 

Observatory for the Protection of Human Rights Defenders 

៧០. International Freedom of Expression Exchange (IFEX) 

៧១. សហគមន៍ខ�  (ភ�ំេពញ) 

៧២. សហគមន៍េនសទេកះ�សេឡ (េកះកុង) 

៧៣. សហគមន៍ដីធ�ីឡពង (កំពង់ឆា� ំង) 

៧៤. អង�ករម�ប់្រពហ�វហិរធម៌ (េកះកុង) 

៧៥. សហគមន៍ដីធ�ីមឺុនជ័យ (ស� យេរៀង) 

៧៦. អង�ករករពរសិទ�ិជនជាតិេដមភាគតិច (MIRO) 

៧៧. អង�ករមាតធម�ជាតិកម�ុជា (MNC) 

៧៨. បណា� ញអ�កករពរៃ្រពឡង់ឃំុមានរទិ�ិ �ស�កសណា� ន់ (កំពង់ធំ) 

៧៩. សហគមន៍អមលងំ (កំពង់ឆា� ំង) 

៨០. សហគមន៍អូរអំពិល (បនា� យមានជ័យ) 

៨១. សហគមន៍អូរេឈទល (្រពះសីហនុ) 

៨២. សហគមន៍អូរខ្សោច់ (្រពះសីហនុ) 

៨៣. សហគមន៍អូរ្រតជាក់ចិត� (្រពះសីហនុ) 

៨៤. សហគមន៍អូរេ្រតះ (្រពះសីហនុ) 

៨៥. សហគមន៍អូរវល�ិ៍េ្រពង (បាត់ដំបង) 

៨៦. សហគមន៍ភ�ំបាត (ភ�ំេពញ) 

៨៧. សហគមន៍ភ�ំេ្រកម (េសៀមរប) 

៨៨. សហគមន៍ភ�ំស�ឹក (បាត់ដំបង) 

៨៩. សហគមន៍ភ�ំទទឹង (កំពត) 

៩០. សហគមន៍ដីធ�ីភូមិផ្សោរកណា� ល (បនា� យមានជ័យ) 

៩១. សហគមន៍ភូមិ២២ (ភ�ំេពញ) 

៩២. សហគមន៍ភូមិបរឡយ (រតនៈគីរ)ី 

៩៣. សហគមន៍ដីឆា� ំង (កំពង់ស�ឺ) 

៩៤. សហគមន៍ភូមិសមុ្រទេល (រតនៈគីរ)ី 



៩៥. សហគមន៍ភូមិអូរស� យ (បនា� យមានជ័យ) 

៩៦. សហគមន៍ដីធ�ីភូមិសិលែខ�រ (បនា� យមានជ័យ) 

៩៧. សហគមន៍ភូមិថ�ី តំងសំេរង (កំពង់ស�ឺ) 

៩៨. អង�ករពន�កែខ�រ (PKH) 

៩៩. សហគមន៍ដីធ�ីពយជបុ៉ន (េកះកុង) 

១០០. សហគមន៍្របាសក់ (បាត់ដំបង) 

១០១. សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគួយ េខត�្រពះវហិរ 

១០២. សហគមន៍ែ្រពកតគង់ (ភ�ំេពញ) 

១០៣. សហគមន៍ែ្រពកតនូ (ភ�ំេពញ) 

១០៤. សហគមន៍ែ្រពកែ្រត (្រពះសីហនុ) 

១០៥. សហគមន៍ៃ្រពេឈេព្រជចង� រល�េឆត (កំពង់ឆា� ំង) 

១០៦. សហគមន៍ៃ្រពឡង់ (កំពង់ធំ) 

១០៧. សហគមន៍េនសទៃ្រពពយ (កំពត) 

១០៨. Progressive Voice (PV) 

១០៩. សហគមន៍ផ�ូវរថេភ�ង (ភ�ំេពញ) 

១១០. សហគមន៍រស�ីសមគ�ី (កំពង់ស�ឺ) 

១១១. សហគមន៍រលួសេជងឯក (ភ�ំេពញ) 

១១២. សហគមន៍ដីធ�ីរេំចក (េសៀមរប) 

១១៣. សហគមន៍ឬស្សី�សស់ (ភ�ំេពញ) 

១១៤. បណា� ញសមគ�ីភាពសហគមន៍ដីធ�ី និងលំេនឋន 

១១៥. សហគមន៍សមគ�ីភ�ំជំាម�ូរ (កំពត) 

១១៦. សហគមន៍ដីធ�ីសមគ�ីរមាសែហក (ស� យេរៀង) 

១១៧. សមាគមធាងេត� ត (STT)  

១១៨. សហគមន៍សមគ�ីរងុេរឿង (ភ�ំេពញ) 

១១៩. សហគមន៍ដីធ�ីសង�មថ�ី (េពធិ៍សត់) 

១២០. សហគមន៍សមគ�ី៤ (ភ�ំេពញ) 

១២១. អង�ករសមគ�ី  

១២២. សហគមន៍េនសទស�ីេ្រកម (បាត់ដំបង) 

១២៣. អង�ករសីលករ 

១២៤. សហគមន៍ដីធ�ីស�ន់ (បនា� យមានជ័យ) 

១២៥. សហគមន៍ដីធ�ីស�ន់ (េសៀមរប) 

១២៦. សហគមន៍ដីធ�ីស� ច់មានជ័យ (េកះកុង) 



១២៧. សហគមន៍េនសទស្រមស់េកះេស�ច (េកះកុង) 

១២៨. សហគមន៍ SOS ្រពលនយន�េហះអន�រជាតិភ�ំេពញ 

១២៩. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) 

១៣០. សហគមន៍ស� នេឆះ (្រពះសីហនុ) 

១៣១. សហគមន៍ដីធ�ីែ�សចង់ (កំពង់ធំ) 

១៣២. សហគមន៍ែ�ស្របំាង (កំពង់ចម) 

១៣៣. សហគមន៍ដីធ�ីែ�សវល (កំពង់ធំ) 

១៣៤. សហគមន៍ដីធ�ីស�ឹងបត់ (បនា� យមានជ័យ) 

១៣៥. សហគមន៍ធនធានៃ្រពេឈស�ឹងខ្សោច់ស (កំពង់ឆា� ំង) 

១៣៦. សហគមន៍ស�ឹងមានជ័យ (ភ�ំេពញ) 

១៣៧. សហគមន៍�ស�ីឃា� ងំសងំ (ភ�ំេពញ) 

១៣៨. សហគមន៍ដីធ�ីតនី (េសៀមរប) 

១៣៩. សហគមន៍ដីធ�ីតនូន (ស� យេរៀង) 

១៤០. សហគមន៍ដីធ�ីភូមិតៃ្រត (បនា� យមានជ័យ) 

១៤១. សហគមន៍ដីធ�ីែតងេត (ស� យេរៀង) 

១៤២. សហគមន៍ថ�េគាល (ភ�ំេពញ) 

១៤៣. សហគមន៍ថ�ដ (េពធិ៍សត់) 

១៤៤. សហគមន៍ថ�ធំ (្រពះសីហនុ) 

១៤៥. សហគមន៍ដីធ�ីភូមិថ�ល់បត់ (បនា� យមានជ័យ) 

១៤៦. សហគមន៍ដីធ�ីធ�ង់ (េកះកុង) 

១៤៧. សហគមន៍ទួលរ៉ដ (ភ�ំេពញ) 

១៤៨. សហគមន៍ទួលសំេរង (កំពង់ឆា� ំង) 

១៤៩. សហគមន៍ទួលសែង� A (ភ�ំេពញ) 

១៥០. សហជីពនិេយាជិតវស័ិយេទសចរណ៍ ៃន្រក�មហុ៊នេ�ហ�នដយអឹម៉នសីុធី (បនា� យ

មានជ័យ) 

១៥១. សហជីពនិេយាជិតវស័ិយេទសចរណ៍ (បនា� យមានជ័យ) 

១៥២. សហគមន៍្រតពំងចន់ (កំពង់ឆា� ំង) 

១៥៣. សហគមន៍្រតពំងេជារ (កំពង់ស�ឺ) 

១៥៤. សហគមន៍ដីធ�ី្រតពំង្រកសងំ (េសៀមរប) 

១៥៥. សហគមន៍្រតពំងរងំ (ភ�ំេពញ) 

១៥៦. សហគមន៍្រតពំងសែង� (កំពត) 

១៥៧. សហគមន៍ទំនប់ពីរ (េពធិ៍សត់) 



១៥៨. សហគមន៍ទន�ូង (កំពង់ចម)  

១៥៩. Vital Voice Global Partnership  

១៦០. World Organization Against Torture (OMCT), within the Framework of the 

Observatory for the Protection of Human Rights Defenders 

 


