
  

 
“េសចក�ី្រពងច្បោបអ់ង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលរបស់កម�ុជា គំរមកំែហងដល់សង�មសីុវលិែដលេសរ ី

និងឯករជ្យ” - ជំនាញកររបស់អង�ករសហ្របជាជាតិជំរុញឲ្យ្រពឹទ�សភាបដិេសធច្បោបេ់នះ 
 
ទី្រក�ងហ្ុសែឺណវ (១៥ កក�ដ ២០១៥) - ជំនាញករសិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្របជាជាតិ េលក ៃមណ៉ា គីៃអ 

(Maina Kiai) េនៃថ�េនះ អពំវនាវឲ្យ្រពឹទ�សភាបដិេសធេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរ

ដ� ភបិាល (LANGO) ែដល “គំរមកំែហងយ៉ាងច្បោស់លស់ដល់ករបន�អត�ិភាពៃនសង�មសីុវលិែដលេសរ ី

និងឯករជ្យក�ុង្របេទសកម�ុជា។” 
 
េសចក�ី្រពងច្បោបអ់ង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលនឹង្រត�វពិនតិ្យេដយ្រពឹទ�សភានាេពលឆាប់ៗ េនះ បនា� បព់ី រដ�

សភាជាតិកម�ុជាបានអនុមត័ កលពីៃថ�ចន� ទ១ី៣ ែខកក�ដ កន�ងមកេនះ។ េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ្រត�វបាន

អនុមត័េដយឯកច�ន� េដយសមាជិកសភា ៦៨ របូ របស់គណបក្សកំពុងកនអ់ណំាច ខណៈែដលសមាជិក

សភា ៥៥ របូ របស់គណបក្ស្របឆាងំបានេធ�ពហិករមនិចូលរមួេបាះេឆា� ត។ 
  
អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពសិីទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុេំដយសន�ិវធិ ី នងិសិទ�េិសរភីាពក�ុងករបេង�តសមាគម

បានេ្រកនរឭំកថា “្របសិនេប េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ្រត�វបានអនុមត័ែមនេនាះ ្រក�មណាមយួែដលតសូ៊មតិ
េដម្បសិីទ�ិមនុស្ស េសរភីាពជាមូលដ� ន នងិអភបិាលកិច�ល� អចនឹង្រត�វបានបិទ នងិជាបប់ទេល�ស។ េនទី
បំផុត ច្បោបេ់នះនឹងមានផលបះ៉ពល់ដម៏ហន�រយមយួដល់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�កម�ុជាតមែបប្របជា

ធិបេតយ្យក�ុងករបន�អភវិឌ្ឍ្របេទសរបស់ខ�ួន”។  
 
េលក គីៃអ បានមាន្របសសថា៖ “ខ�ុ ំសូមជំរញុឲ្យ្រពឹទ�សភាបដិេសធទងំ្រស�ងនូវេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ 

េដយេហតុថា ច្បោបេ់នះេនមានក្រមតិទបជាងបទដ� នសិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិែដល្រគប្់រគងេសរភីាពបេង�ត

សមាគម ឆា� យណាស់ ជាពិេសស មា្រត ២២ ៃនកតិកស�� អន�រជាតសិ�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិ
នេយាបាយ* ែដលកម�ុជាយល់្រពមេគារពតមេនឆា� ១ំ៩៩២េនាះ”។ 
 
អ�ករយករណ៍ពិេសសបានគូសប�� កថ់ា ្រសបតមេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ អជា� ធរអចលុបេឈ� ះពបី�� ីនូវ

សមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលក�ុង្រស�ក និងបរេទស ្របសិនេប អជា� ធរទងំេនាះចតទុ់កសមាគម 

និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលក�ុង្រស�ក និងបរេទសទងំេនះ ថាមនិមាន “អព្យោ្រកតឹ្យភាពខងនេយាបាយ”។ អជា�

ធរទងំេនាះ អចបដិេសធ្រសេដៀងគា� េនះែដរនូវករចុះប�� ី េដយឈរេលមូលដ� ន្រសពិច្រសពិលថា េគាល

បំណង និងេគាលេដរបស់សមាគម ឬអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល “បង�េ្រគាះថា� កដ់ល់សន�ិសុខ េស�រភាព និង

សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ ឬេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់សន�ិសុខជាតិ ឯកភាពជាតិ វប្បធម ៌្របៃពណី និងទំេនៀមទមា� ប់

របស់សង�មជាតិកម�ុជា។ សមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលែដល្របតិបត�ិករេដយមនិមានករចុះប�� ី
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា នងឹ្របឈមមខុនឹងទំនួលខុស្រត�វែផ�ក្រពហ�ទណ� ។  
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េលក គីៃអ បានសង�តធ់�នថ់ា “ប�� ្រព�យបារម�ណ៍ែដលមានក្រមតិេស�គា�  គឺករពតិែដលថា មនិមានករ

ពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ នងិតមា� ភាព ជាមយួសង�មសីុវលិេនទូទងំដំេណ រករេធ�េសចក�ី្រពង

េនះេឡយ។ េទះបីជាមានករេស�សំុម�ងេហយម�ងេទៀតពីភាគីពកព់ន័�ជាេ្រចនកេ៏ដយ កេ៏សចក�ី្រពងេនះ

មនិ្រត�វបានេចញផ្សោយជាសធារណៈអស់រយៈេពលជាេ្រចនែខ រហូតទល់ែតេ្រកយេពលអត�បទេនះ្រត�វ

បានអនុមត័រចួេទេហយេដយទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី និងដកជូ់នរដ�សភា េទបអត�បទេនះបានេចញផ្សោយជា

សធារណៈ។ “សិក� សលថា� កជ់ាតិស�ីពីករយល់ដងឹអំពីេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពសីមាគម និងអង�ករមនិ

ែមនរដ� ភបិាល (LANGO)” មានរយៈេពលកន�ះៃថ� ែដលបាន្របារព�េធ�េឡងេដយរដ�សភាេនៃថ�ទី៨ ែខកក�ដ 

ឆា� ២ំ០១៥ មនិបានអនុ�� តឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរមតិិេយាបល់ជាសរវន� ្របកបេដយអត�នយ័ េទេលខ�ឹមសរ

លម�តិៃនេសចក�ី្រពងេនះេឡយ”។  
 
ជំនាញករសិទ�ិមនុស្សបានសង�តធ់�នថ់ា “តមា� ភាព ករចូលរមួជាសធារណៈ នងិគណេនយ្យភាព គឺជាមូល

ដ� ន្រគឹះៃនដំេណ រករនីតបិ��ត�ិណាមយួេនក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យ”។ 
 
អ�ករយករណ៍ពិេសសបានកតស់មា� ល់ថា “វេ្រចនេលកមកេហយែដលពីមុនមនិធា� បម់ានេទ ខ�ុ ំសូមផ�ល់ជូន

ជាថ�ីម�ងេទៀតនូវករេ្រជាមែ្រជងរបស់ខ�ុ ំដល់រដ� ភបិាល និងអ�កតកែ់តងច្បោប ់ ែដលខ�ុ ំបានេធ�េឡងជាេ្រចន

េលកេ្រចនសរមកេហយ ចបត់ងំពេីដមអណត�ិរបស់ខ�ុ ំេនក�ុងឆា� ២ំ០១១ េដម្បជីួយ ធានាថា េសចក�ី្រពង

ច្បោបេ់នះ អនុេលមតមច្បោបសិ់ទ�មិនុស្សអន�រជាតិ”។ “វមនិទនយឺ់តេពលេទេដម្បផីា� ស់ប�ូរទិសេដៃន

ដំេណ រករសកម�ភាពេនះេនាះ”។  
 
សំេណ សំុឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរនាេពលបច�ុប្បន�របស់ េលក គីៃអ ្រត�វបានគា្ំរទេដយអ�ករយករណ៍ពិេសស

ស�ីពីស� នភាពអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស េលក មែីសល ហ�សត ៍(Michel Forst) និងជាអ�ករយករណ៍ពិេសស

ស�ីពីករេលកស�ួយ និងករករពរសិទ�ិេសរភីាព ឬគំនិត និងករសែម�ងមតិ េលក ដវដី ៃកេយ (David 

Kaye)។ 
 
(*)  េដម្បែីឆកេមលកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាល សូមចូលេទកន់៖ 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
 

ចប ់
 
េលក ៃមណ៉ា គៃីអ (Mr. Maina Kiai) (េកនយ៉ា) ្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប ែតងតងំជាអ�ករយករណ៍
ពិេសសដំបូងេគ ស�ីពីសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី និងសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករបេង�តសមាគម ក�ុងែខឧសភា 
ឆា� ២ំ០១១។ េលក គីៃអ បាននិងកំពុងកនម់ុខតំែណងជានាយក្របតិបត�ិៃន្រក�ម្របឹក្សោេគាលនេយាបាយសិទ�ិមនុស្ស 
អន�រជាតិ និងជា្របធានគណៈកម�ករជាតិសិទ�ិមនុស្សេកនយ៉ា និងជានាយក្រក�មអ�កច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ្របច ំ
អ�ហ�ិក េហយនិងនាយកអង�ករេលកែលងេទសអន�រជាតិ្របចអំ�ហ�ិក។  

អ�ករយកណ៍ពិេសសគឺជាែផ�កមយួៃនអ�ីែដលេគស� ល់ថាជានីតិវធិីពិេសសរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស។ នីតិវធិី
ពិេសស (ស� បន័ដធ៏ំបំផុតមយួៃនជំនាញករឯករជ្យេនក�ុង្របពន័�សិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប) គឺជាេឈ� ះទូេទៃនយន�ករ 
ឃា� េំមល និងែស�ងរកករពិតឯករជ្យរបស់្រក�ម្របឹក្សោេនះ ែដលេលកអំពីស� នភាពរបស់្របេទសមយួជាក់លក ់ឬប��
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េហ� ហ�ីល៖ Google+ gplus.to/unitednationshumanrights     

យូធូប៖ http://www.youtube.com/UNOHCHR  

បរយិាយសចេ់រឿង ៖ http://storify.com/UNrightswire   
 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KH/Pages/SRCambodia.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx
mailto:gpfeiffle@ohchr.org
mailto:freeassembly@ohchr.org
mailto:xcelaya@ohchr.org
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
http://twitter.com/UNrightswire
http://www.youtube.com/UNOHCHR
http://storify.com/UNrightswire

