
និន្និវារណ៍ រហូតដល់ម៉ោ���ង ១ រម៉ោ��ល ឌូលីន ថ្ងៃ��ទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្ន�ំ២០២១

ពានរង្វ�ន់    Front Line Defenders ប្រ.គល់ជូន អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��សខែដល�នហានិភ័យ

អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��សមកពី៦ប្រ.ម៉ោទ�  ប្រតវូបានកំណត់ជា  ជ័យលាភីប្រ.ចំាឆ្ន�ំ២០២១  ថ្ងៃនពានរ់ង្វ�ន់ 
   Front Line Defenders �ប្រ�.់អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��សខែដល�នហានិភ័យ។  ស្ថ�.័នម៉ោនះ  ម៉ោFរព

អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��ស  ខែដលកំពុងម៉ោGHIការម៉ោលI.ញ្ហ�រួម�ន  យុត្តGិម៌ពូជស�ន៍  �ិទ្ធិលំម៉ោOដ្ឋ�ន  �ិទ្ធិ
ជនជាតិភាគតិច ការការពារ នងិការពារ.រិស្ថ�ននិងដីG្លី  ការ�ម៉ោប្រមចចិត្តម៉ោដយ ្លួនឯង និង�ិទ្ធិពិការ។ 
ក្នុងករណីនីមួយៗ  អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��សបានប្រ.ឈមនឹងទប្រមង់ម៉ោZ�សងៗថ្ងៃនការម៉ោ.�តម៉ោ.�ន  ការ
.ំភិត.ំភ័យ  និងការគំរាមកំខែហង  ម៉ោដយ ្លះប្រ.ឈមមុ នឹងអំម៉ោពIហិង�សា  និង ្លះប្រតវូបានឃុំ ្លួន  និង
ម៉ោចាទប្រ.កាន់។ ពួកម៉ោគម៉ោ^្លIយត.ម៉ោដយម៉ោ�ចក្តថី្ងៃ�្ល�្នូរ អនុម៉ោប្រFះ នងិការតំាងចិត្តក្នុងការត�៊ូ .ង្ហ�ញពីភាព
កា្ល�ហាន និងក្តី�ង�ឃឹមមិនគរួឱ�យម៉ោជg។

អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��សនឹងប្រតវូប្រ.កា�  ម៉ោO�ន្និ�ីទសរព័ត៌�នតាមអនឡាញ  ម៉ោOថ្ងៃ��  ពុG  ទី  ២៤ 
ខែ វិច្ឆិកា ចា.់ពីម៉ោ���ង ១ រម៉ោ��ល ( ) GMT ជាមួយអ្នកឈ្នះរង្វ�ន់នីមួយៗ ប្រតូវបាន.ង្ហ�ញម៉ោOចម៉ោl្ល�ះម៉ោពល 
២៥ lទី - �ូមម៉ោមIលកាលវិភាគខាងម៉ោប្រកាម។

ម៉ោដIម�បីចុះម៉ោqr�ះ�ប្រ�.់�ន្និ�ីទសរព័ត៌�នម៉ោនះ �ូមចូលម៉ោsកាន់៖

:// . . / /2021- - - - - - - -https www eventbrite com e front line defenders award press conference tickets

212389541837

១:០០  – ១:២៥ រម៉ោ��ល GMT �តាGម្មជាតិកម្ពុជា (កម្ពុជា)

១:២៥  – ១:៥០ រម៉ោ��ល GMT  &  Sami Sameeha Huraini (បា��ម៉ោ��្ទីន)

១:៥០  – ២:១៥ រម៉ោ��ល GMT  Aminata Fabba (ម៉ោ��រា៉�ម៉ោ�អូន)

https://www.eventbrite.com/e/2021-front-line-defenders-award-press-conference-tickets-212389541837
https://www.eventbrite.com/e/2021-front-line-defenders-award-press-conference-tickets-212389541837
https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-asia-pacific-regional-award-winner
https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-middle-east-north-africa-regional-award-winner
https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-africa-regional-award-winner


២:១៥  – ២:៤០ រម៉ោ��ល GMT   Siarhei Drazdouski  &    Aleh Hrableuski   (ម៉ោ.ឡារុ��ស)

២:៤០  – ៣:០៥ រម៉ោ��ល GMT  Mamadou Ba (ព័រទុយហា្គ�ល់)

៣:០៥  ៣– :៣០ រម៉ោ��ល GMT  Camila Moradia (ម៉ោប្រ.�ុីល)

ក្នុងឆ្ន�ំ២០២១  ជំងរឺាតត�បាត  -19  COVID ម៉ោOខែត.ន្តប្រតូវបានម៉ោកងចំម៉ោណញម៉ោដយរដ្ឋ�ភិបាលF.�ង្កត់ 
ម៉ោដIម�បីវាយប្រ.ហារអ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��ស និង.ិទកខែន្លងខែដលអាច.ំម៉ោពញការងររ.�់ពួកម៉ោគ។

ប្រ�.ម៉ោពល     Front Line Defenders ប្របារព្ធគប្រម.់ ួ.២០ឆ្ន�ំក្នុងឆ្ន�ំ  ២០២១  តប្រមូវការម៉ោដIម�បី.ន្តFំប្រទ
អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��ស ជាមួយ�ន្តិ�ុ  ការការពារ និង�ុ �ុលភាពរ.�់ពួកម៉ោគ គឺ�នសរៈ�ំខាន់
ដូចខែដលធ្ល�.់�នកន្លងមក។

   Front Line Defenders ជាប្រ.ថ្ងៃពណីម៉ោរ�.ចំពិGីប្រ.គល់រង្វ�នរ់.�់ ្លួនម៉ោO  សលាប្រកុងឌូលីន។ .៉ុខែន្តដូច
ម៉ោOឆ្ន�ំ  ២០២០ ម៉ោដយសរខែតការរឹតត�បិតថ្ងៃន -19  COVID ពិGីប្រ.គល់រង្វ�ន់តាមអនឡាញនឹងម៉ោGHIម៉ោ�Iងតាម
អនឡាញម៉ោOថ្ងៃ��ទី ៩ ខែ G្នូ ខែដលជាទិវាអ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��សអន្តរជាតិ។

“ក្នុងឱកា�គប្រម.់ ួ.២០ឆ្ន�ំថ្ងៃនការ.ម៉ោង្កIត     Front Line Defenders ម៉ោយIង ្ញុំ�នម៉ោ�ចក្តីម៉ោសមន��ស
រីករាយក្នុងការ.ង្ហ�ញអ្នកឈ្នះពានរង្វ�ន់ទំាង  ៦  ម៉ោនះ  ខែដល�្ថិតម៉ោOជួរមុ ថ្ងៃនការត�៊ូម៉ោដIម�បីយុត្តិGម៌
ពូជស�ន៍ និង.រិស្ថ�ន �ិទ្ធមិ៉ោ�្មIF្ន�  និងម៉ោ�រីភាព។  ” lយកប្រ.តិ.ត្តិ     Front Line Defenders ម៉ោលាក 

  Andrew Anderson បាន�នប្រ.ស�ន៍។  ភាពកា្ល�ហាន  និងភាពអត់Gន់រ.�់ពួកម៉ោគគឺជាការ“

.ំZុ�គំនិត និង.ង្ហ�ញឱ�យម៉ោឃIញនវូអHីខែដលពិភពម៉ោលាកមួយម៉ោZ�សងម៉ោទ�តអាចម៉ោGHIម៉ោsបាន។”

   Front Line Defenders បាន.ម៉ោង្កIតពានរង្វ�ន់ប្រ.ចំាឆ្ន�ំ  ក្នុងឆ្ន�ំ២០១៥។ កាលពីឆ្ន�ំ២០១៨ ស្ថ�.័នម៉ោនះ
បានចា.់ម៉ោZ្តIមទទួលស្គ�ល់អ្នកឈ្នះចំនួនប្របំាជុំវិញពិភពម៉ោលាក  ជាមួយអ្នកឈ្នះក្នុងតំ.ន់មួយខែដល�ន
ម៉ោqr�ះថា  ជយ័លាភីសកល1។  ក្នុងឆ្ន�ំ២០២១     Front Line Defenders បាន�ម៉ោប្រមចទទួលស្គ�ល់
អ្នកឈ្នះរង្វ�ន់ប្រ.ចំាតំ.ន់នីមួយៗម៉ោ�្មIF្ន�។

1 តំបន់ទាងំប្រា	មំាន៖ អាហ្វ្រ��កិ អាមេ�រកិ អាស៊ី	� ស៊ី��កិ អឺរ �៊បនិងអាស៊ីកណ្តា� ល �ជ្ឈ�ឹបូព៌ា$ និងអាហ្វ្រ��កិខាងមេជីង។

https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-europe-central-asia-regional-award-winner-belarus
https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-americas-regional-award-winner
https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-europe-central-asia-regional-award-winner-portugal
https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-europe-central-asia-regional-award-winner-belarus
https://www.frontlinedefenders.org/en/campaign/2021-europe-central-asia-regional-award-winner-belarus


គណៈវិនិច្ឆ័យថ្ងៃន�ប្រ�.់ឆ្ន�ំ២០២១  ពានរង្វ�ន់     Front Line Defenders ប្រតូវបាន.ម៉ោង្កIតម៉ោ�Iងម៉ោដយ
��ជិកប្រពឹទ្ធ�ភា   ( );   ( );    (  );Roisin Garvey Green Ivana Bacik Labour Seán Crowe TD Sinn Féin  

   (  );    (  ); Cormac Devlin TD Fianna Fail Gary Gannon TD Social Democrats និង  Jennifer Carroll 
  (  )MacNeill TD Fine Gael ។

អ្នកឈ្នះពានរង្វ�ន់ប្រ.ចំាតំ.ន់ឆ្ន�ំ២០២១៖

អាហ្វ្រហHិក
 Aminata Fabba

ប្រ.ធន,      ( ), Malen Affected Land Owners Association MALOA ប្រ.ម៉ោទ�ម៉ោ��រា៉�ម៉ោ�អូន
 Aminata Fabba ជាប្រ.ធនថ្ងៃន��គម      ( ) Malen Affected Land Owners Association MALOA

ជាក�កិរ នងិអ្នកការពារ�ិទ្ធិដីG្លីមូលដ្ឋ�នមួយរូ. ម៉ោOភាគខាងត�បូងថ្ងៃន Pujehun។  MALOA គឺជា
ចលl�ហគមន៍ប្រ.ឆំងនឹង  SOCFIN និងប្រកុមហុ៊នជីវឥន្ធនៈម៉ោZ�សងម៉ោទ�តម៉ោOប្រ.ម៉ោទ�ម៉ោ��រា៉�ម៉ោ�អូន។

ជាមួយនឹងការចា.់ម៉ោZ្តIមថ្ងៃនការវនិិម៉ោ�គដីG្លីប្រទង់ប្រទាយGំម៉ោO   Malen Chiefdom ក្នុងឆ្ន�ំ២០១១ Aminata 
ប្រ.ឆំងនឹងអាជា្ញ�Gរម៉ោមឃុំម៉ោដIម�បីការពារដីប្រគួសររ.�់lង  ម៉ោប្រពាះlងប្រតូវបាន.៉ូលិ�ចា.់ ្លួនម៉ោs
ទីស្ន�ក់ការកណ្ត�លរ.�់ម៉ោមឃុំ  ម៉ោហIយចាក់ម៉ោសក្នុង.ន្ទ.់រយៈម៉ោពលមួយ�បា្ត�ហ៍។  lងប្រតូវបាន
ម៉ោដះខែលង  ម៉ោដយ�នការជួយពី��្ព�Gជាតិ  និងអន្តរជាតិ  ជាមួយនឹងការ.ង់ប្របាក់ធlម៉ោOម៉ោប្រ£ឃុំ។ 
ម៉ោOម៉ោពលម៉ោដះខែលង  lងបានតំាងចិត្ត.ន្តការត�៊ូ  ម៉ោហIយទី.ំZុតបានកា្ល�យជាកម្មជនដីG្លី  ខែដលប្រ.មូល
ការFំប្រទប្រ.ឆំងនឹងការកាន់កា.់ដីG្លី ម៉ោដយប្រកុមហុ៊ន    ( )Socfin Agricultural Company SAC ។

អាម៉ោមរិក

 Camila Moradia

     ( ), Women in Action in Alemão MEAA ប្រ.ម៉ោទ�ម៉ោប្រ.�ុីល

  Camila Moradia ម៉ោកIតម៉ោOកខែន្លងខែដលម៉ោគស្គ�ល់ថា  Grota ម៉ោOក្នុងប្រកុមថ្ងៃនប្រ.ជុំជន  favelas ខែដល.ម៉ោង្កIត
ជា   . "   "  Complexo do Alemão Cria do morro ដូចខែដលlងម៉ោកIត Gំធត់ និងរ�់ម៉ោOក្នុង  Alemão ប្រគួ
សររ.�់lង�្ថិតក្នុងជំlន់ទី.ួនម៉ោOក្នុងប្រ.ជុំជន favela។



ក្នុងឆ្ន�ំ២០១០ ជាមួយនឹងការដកម៉ោចញថ្ងៃន "   "  Favelinha da Skol  Camila បានកា្ល�យជាម៉ោមដឹកlំ�្ន�ក់ថ្ងៃន
ការប្រ.យុទ្ធម៉ោដIម�បីលំម៉ោOដ្ឋ�នម៉ោO  Alemão ម៉ោហIយបានចា.់ម៉ោZ្តIមZ្តល់�ំម៉ោ�ងដល់ ១៣០០ ប្រគួសរ។ ក្នុងឆ្ន�ំ
២០១៥  ខែZ¥កម៉ោលI�កម្មភាពខែដលlងកំពុងម៉ោGHI  និងការទាមទារថ្ងៃនហ្វ្រ�្តីខែដលបានមកដល់   Camila បាន
.ម៉ោង្កIត�មូហភាព      ( ) Women in Action in Alemão MEAA ។

ម៉ោ.�កកម្មរ.�់   MEAA គឺ.ញ្ច.់អំម៉ោពIហិង�សាម៉ោលIហ្វ្រ�្តី  និងរួមចំខែណកដល់ការZ្តល់�ិទ្ធិអំណចដល់ហ្វ្រ�្តី 
និងប្រកុមប្រគួសរ  រ.�់ពួកម៉ោគ  ជាការពប្រងឹង�H័យភាពរ.�់ពួកម៉ោគ  នងិការធl�ិទ្ធិជាមូលដ្ឋ�នរ.�់
ពួកម៉ោគ។ ហ្វ្រ�្តីជាង ៤០០ lក់ប្រតូវបានជួយម៉ោO    Complexo do Alemão ខែដលជាតំ.ន់អlGិ.ម៉ោតយ�យម៉ោO
តំ.ន់ភាគខាងម៉ោជIងថ្ងៃនទីប្រកុង   Rio de Janeiro។

អា�ុីបា���ុីហHិក

�តាGម្មជាតិកម្ពុជា

ប្រ.ម៉ោទ�កម្ពុជា

�តាGម្មជាតិកម្ពុជា  ជាចលl�ិទ្ធ.ិរិស្ថ�នមួយ  ខែដលត�៊ូមតិ  និងម៉ោGHIយុទ្ធlការក្នុងប្រ�ុក 
និងម៉ោប្រ£ប្រ�ុក  �ប្រ�.់ការអភិរក�ស  Z�សពHZ�សាយ  និងការពារ.រិស្ថ�នGម្មជាតិរ.�់កម្ពជុា។  ជាខែZ្នកថ្ងៃនកា
រងររ.�់ពួកម៉ោគ  �កម្មភាពតាមដន  និងការប្រ.ឈមនឹងការរំម៉ោលាភ.ពំានម៉ោលI.រិស្ថ�នជារួម  ម៉ោហIយ
ខែ�មទំាងម៉ោលIកកម្ព�់ការយល់ដឹង  អ.់រំ  និងZ្តល់អំណចដល់ប្រ.ជាជនតាមរយៈការZ្តល់វគ្គ
.ណ្តុះ.ណ្ត�ល និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។

អHីខែដលបានចា.់ម៉ោZ្តIមពីយុទ្ធlការតូចមួយ ម៉ោដIម�បីZ្តល់អំណចដល់�ហគមន៍ជនជាតិម៉ោដIមភាគតិច ក្នុង
ការប្រ.មូលZ្តុំប្រ.ឆំងនឹងទំន.់វារីអគ្គិ�នី បានកា្ល�យម៉ោsជាចលlដ៏Gំថ្ងៃនអ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��ស - ជាប្រកុម
និ��សិតសកលវិទ�យាល័យវ័យម៉ោក្មងភាគម៉ោប្រចIន  -  ខែដលម៉ោGHIយុទ្ធlការម៉ោដIម�បីការពារ.រិស្ថ�ន  និង.ង្ហ�ញ
អំម៉ោពIពុករលួយម៉ោOក្នុងប្រ.ម៉ោទ�កម្ពុជា។

អឺរ៉ុ. និងអា�ុីកណ្ត�ល

  Aleh Hrableuski និង  Siarhei Drazdouski



ការិ�ល័យ�ប្រ�.់�ិទ្ធិជនពិការ, ប្រ.ម៉ោទ�ម៉ោ.ឡារុ��ស

  Siarhei Drazdouski ជាស្ថ�.និក  និងlយកថ្ងៃនការិ�ល័យ�ប្រ�.់�ិទ្ធិជនពិការ  ខែដល  Aleh 
 Hrableuski �នតួlទី ជាម៉ោមធវី។

ការិ�ល័យ�ប្រ�.់�ិទ្ធិជនពិការ  ជាអង្គការ�ិទ្ធិមនុ��សម៉ោ.ឡារុ��សដ៏ម៉ោលចម៉ោធ្ល�  និងqនមុ ម៉ោគខែដល
ម៉ោGHIការ�ប្រ�.់ជនពិការ។ អង្គការម៉ោនះZ្តល់ជំនួយខែZ្នកច�បា.់ និង�ប្រម.�ប្រមួលការពិម៉ោប្រFះម៉ោ�.ល់�្តីពី
�ិទ្ធិជនពិការ  អ្នកត�៊ូមតិ�ប្រ�.់ការផ្ល��់.្តូរច�បា.់  ម៉ោGHIការប្រសវប្រជាវ  និង�កម្មភាពអ.់រំ  ម៉ោដIម�បីឱ�យ
ប្រ.ជាពលរដ្ឋខែ�Hងយល់.ខែន្ថមអំពី ជនពិការម៉ោOប្រ.ម៉ោទ�ម៉ោ.ឡារុ��ស។

ក្នុងខែ កុម្ភៈ  ឆ្ន�ំ២០២១  អ្នកការពារ�ិទ្ធិមនុ��សទំាងពីរlក់ប្រតូវបានឃុំ ្លួន  និង�ួរចម៉ោម្លIយ  ម៉ោដយ
គណៈក�r�Gិការម៉ោ�ុI.អម៉ោង្កត។ .l្ទ�.់ពីការ�ួរចម៉ោម្លIយ   Aleh Hrableuski ប្រតូវបានឃុំ ្លួនរយៈម៉ោពល.ីថ្ងៃ�� 
ម៉ោហIយ   Siarhei Drazdouski ប្រតូវបានឃុំ ្លួនក្នុងZ្ទះ។

អឺរ៉ុ. និងអា�ុីកណ្ត�ល

 Mamadou Ba

 , SOS Racismo ប្រ.ម៉ោទ�ព័រទុយហា្គ�ល់

  Mamadou Ba ម៉ោកIតម៉ោOម៉ោ�ម៉ោណហា្គ�ល់ និងជាជនអម៉ោl្ត�ប្រ.ម៉ោវ�ន៍មួយរូ. ម៉ោsព័រទុយហា្គ�ល់ Fត់បានលះ
.ង់ជវីិតរ.�់Fត់ ចំម៉ោពាះ�កម្មភាពប្រ.ឆំងការម៉ោរី�ម៉ោអIងជាតិស�ន៍។ Fត់បានកា្ល�យជា��ជិកថ្ងៃន
ចលl   SOS Racismo តំាងពីឆ្ន�ំ ១៩៩៩ ម៉ោហIយជា��ជិកស្ថ�.និកថ្ងៃនអង្គការជាតិ និងអឺរ៉ុ.មួយចំនួន 
ខែដលការពារ�ិទ្ធិជនចំណកប្រ�ុក និងប្រ.ជាជនប្រ.កាន់ពូជស�ន៍។

 Mamadou គឺជា.ុគ្គលដ៏ម៉ោលចម៉ោធ្ល�.ំZុតមួយថ្ងៃនចលlប្រ.ឆំងការម៉ោរី�ម៉ោអIងជាតិស�ន៍ ម៉ោOក្នុងប្រ.ម៉ោទ�
ព័រទុយហា្គ�ល់ ខែដលបាន.រិហារការរកីរាលដលថ្ងៃនពាក�យ�ំដ�ី¥.់ម៉ោ ្ពIម។ ដូម៉ោច្នះម៉ោហIយ Fត់ក៏ជា
ម៉ោFលម៉ោ´មួយក្នុងចមំ៉ោណមម៉ោFលម៉ោ´ថ្ងៃនការវាយប្រ.ហារ ម៉ោដយចលlស្ត�ំនិយម និង -  neo Nazi ម៉ោOក្នុង
ប្រ.ម៉ោទ�ព័រទុយហា្គ�ល់។



ម៉ោOម៉ោដIមឆ្ន�ំ២០២០   Mamadou Ba បានទទួល�ំ.ុប្រតមួយជាមួយការគំរាម��្ល�.់ នងិករណី
បាញ់ប្រ.ហារមួយម៉ោOម៉ោគហដ្ឋ�នរ.�់Fត់។ ក្នុងខែ កុម្ភៈ ឆ្ន�ំ២០២១ ញត្តិតាមអនឡាញមួយប្រតូវបាន
ដំម៉ោណIរការ ម៉ោដIម�បីដក�ញ្ជ�តិព័រទុយហា្គ�ល់រ.�់Fត់ និង.ម៉ោណ្តញFត់ម៉ោចញពីប្រ.ម៉ោទ�ព័រទុយហា្គ�ល់។ 
ម៉ោហIយចា.់តំាងពីខែ មិ�ុlមក ទីស្ន�ក់ការកណ្ត�លរ.�់   SOS Racismo ប្រតូវបាន.ំZ្លិច.ំផ្ល�ញចំនួនពីរ
ដង ជាមួយនឹង  swastikas និងការម៉ោជរប្រ.��។

មជ�ឈិម.ូពា៌� និងអាហ្វ្រហHិកខាងម៉ោជIង

Sami និង  Sameeha Huraini

  , Youth of Sumud ប្រ.ម៉ោទ�បា��ម៉ោ��្ទីន

តំ.ន់ភាគខាងត�បូង   Hebron Hills គឺជាតំ.ន់ម៉ោប្រFះថា្ន�ក់.ំZុតមួយ�ប្រ�.់ជនជាតិបា��ម៉ោ��្ទីនម៉ោOតំ.ន់ 
  West Bank ជាមួយនឹងការតំាងទីលំម៉ោOរ.�់អី៊ប្រសខែអលប្រជុលនិយម.ំZុតមួយចំនួន  ខែដល�ន

ទីតំាងម៉ោOតំ.ន់ម៉ោlះ។  Sami និង    Sameeha Huraini និង�កម្មជនម៉ោZ�សងម៉ោទ�តរ.�់ពួកម៉ោគ  ម៉ោOក្នុង
ចលlយុវជន   Sumud អមដំម៉ោណIរអ្នកគង្វ�ល  និង�ិ��សសលា ខែដល�្ថិតម៉ោOម៉ោប្រកាមការគំរាមកំខែហង
ថ្ងៃនការវាយប្រ.ហារ  ម៉ោដយអ្នកតំាងលំម៉ោO  និងទាហានអី៊ប្រសខែអល។  Sameeha ក៏ម៉ោរ�.ច�ំកម្មភាព
�ប្រ�.់ហ្វ្រ�្តីម៉ោOក្នុងភូមរិ.�់lងZងខែដរ។

 Sami ជាអ្នកដឹកlំម៉ោOក្នុង�ហគមន៍ ប្រតូវបាន�យីជាញឹកញា.់ម៉ោដយទំាងអ្នកតំាងលំម៉ោOអី៊ប្រសខែអល 
និងម៉ោ�ធអី៊ប្រសខែអល  ចំម៉ោពាះការងរម៉ោដយ�ន្តិវិGរី.�់Fត់។  Fត់ប្រតូវបានចា.់ ្លួន.l្ទ�.់ពីFត់
ចូលរមួក្នុងបាតុកម្មម៉ោដយ�ន្តិវGិីមួយម៉ោOថ្ងៃ��ទី៨ ខែ មករា ឆ្ន�ំ២០២១។ បាតុកម្មម៉ោនះប្រតូវបានម៉ោរ�.ចំម៉ោ�Iង
ម៉ោដIម�បីតវា៉�ប្រ.ឆំងនឹងអំម៉ោពIហិង�សារ.�់កងទ័ពអី៊ប្រសខែអល ជាពិម៉ោ��.l្ទ�.់ពីការបាញ់��្ល�.់ �កម្មជន
បា��ម៉ោ��្ទីន     Harun Abu Aram កាលពីថ្ងៃ��ទី១ ខែ មករា ឆ្ន�ំ២០២១ ខែដលប្រតូវបានបាញ់ចំកញ្ចឹងកម៉ោOចំ
ណុទំម៉ោនរ។  ការកាត់ក្តីរ.�់   Sami ម៉ោOខែត.ន្ត។   Sameeha ក៏ប្រតូវបានឃុំ ្លួន  និងប្រ.ឈមនឹង
ការម៉ោ.�តម៉ោ.�នតាមZ្លូវតុលាការ ចំម៉ោពាះការងរការពារ�ិទ្ធ�ិហគមន៍ និងដីG្លីរ.�់lង។

កិច្ច��្ភ��ន៍ម៉ោប្រកាយ�ន្និ�ីទសរព័ត៌�ន  ជាមួយអ្នកឈ្នះរង្វ�នអ់ាចប្រតូវបាន�ប្រម.�ប្រមួលជាភាស
ម៉ោZ�សងៗ។



ទំlក់ទំនងប្រ.ព័ន្ធZ�សពHZ�សាយ៖

 Adam Shapiro
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