
	 	

 

 
 

សងគមសីុវលិកមពុជ ្រតូវបនផតេ់ចញពីដេំណើ រករ្រពងចបបស់្តីពសីមគម នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល  
អនកជនំញសិទធមិនុស  អ.ស.ប ្រពមន 

 
 

ទី្រកុងហ ុែឺណវ (២២ ឧសភ ២០១៥) - អនកជំនញសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ េ ក 
ៃម៉  គីៃអ (Maina Kiai) េនៃថងេនះ បនបញជ កេ់ឡើងវញិ នូវករអំពវនវរបស់េ កដល់រ ្ឋ ភបិល
កមពុជ សូមឲយ ធនថ សងគមសីុវលិ ចរមួចំែណក្របកបេ យអតថនយ័ េនកនុងករេរៀបចំ កែ់តងេសចក្តី
្រពងចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល (LANGO)  ែដលេគរពឹំងថនឹង្រតូវបនអនុមត័
េ យរដ្ឋសភេនកនុងែខេនះ។ 
 

“ ជេរឿងចែម្លកែដលថ ករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបម់យួ ែដលមនេគលេ េធ្វើនិយតកមមសងគមសីុវលិ
េន   កមពុជ ែបរជផតស់ងគមសីុវលិេចញពីដំេណើ រករេនះេទវញិ” អនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប ស្តីពី
សិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី និងសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម 
បនមន្រប សនដូ៍េចនះ េ យគូសបញជ កថ់ “កង្វល់ដធ៏ងនធ់ងរអំពីដំេណើ រករមយួ ែដលនឲំយមនករ
អនុមត័ចបបស់្តីពីសមគម នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល េ យគម នករចូលរមួជ ធរណៈ្របកបេ យ
អតថនយ័េនះ”។ 
 

េ ក ៃម៉  គីៃអ បនកតស់មគ ល់ថ ករបេងកើតចបប ់េដើមប្ីរគប្់រគងសមគមសងគមសីុវលិ
េនកនុង្របេទសេនះ ែដលមន ងំពីឆន ២ំ០០៨ មកេនះ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថមនករ កក់ំបងំជ
សមង ត។់ 
 

“ភគីពកព់ន័ធបន្របបខ់ញុ ំថ ខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងចបបប់ចចុបបននេនះ មនិ្រតូវបនបេញចញឲយដឹងេទ 
េហើយពួកេគ បនប ជយ័កនុងករពយយមរបស់ខ្លួន េដើមបទីទលួបនចបបច់ម្លងៃនអតថបទចបបេ់នះ” 
េ កបនមន្រប សនដូ៍េចនះ ។ 
 

“ ករងកេចញពីដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ េ យទុកេចលតួអងគសងគមសីុវលិ និងកររមួចែំណកដ៏
សំខនរ់បស់ពួកេគេនកនុងដំេណើ រករេនះ និងករេគចេវះមនិចងឲយមនករពិនតិយពិចយ័ជអន្ដរជតិេលើ
ចបបេ់នះ គឺមនិែមនមនិធ្ល បម់នពីមុនមកេនកនុងកមពុជេនះេទ” េ កបនមន្រប សន ៍េ យកត់
សមគ ល់ថ ចបបសំ់ខន់ៗ មនដូចជ ចបបេ់បះេឆន ត និងចបបស់្តីពី្របពន័ធតុ ករ ្រតូវបន
អនុមត័កលពីេពលថមីៗេនះ េ យគម ន ឬេ យមនេននទីចុងេ្រកយ នូវករផ ព្វផ យៃន
អតថបទចបបទ់ងំេនះ។ 
 

“តម្ល ភព និងគណេនយយភព គឺជក ្ត សំខនម់យួៃនដំេណើ រករេធ្វើចបបេ់នកនុងសងគម្របជធិ
បេតយយ” អនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប បនគូសបញជ កយ៉់ងដូេចនះ។ 
 



 

អនកជំនញករបនរលឹំកថ សិទធិកនុងករចូលរមួកនុងករដឹកនកំិចចករ ធរណៈ មនែចងកនុង
ម្រ ២៥ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ។ សិទធិេសរភីព
កនុងករបេងកើតសមគម ្រតូវបន ករពរេ យម្រ ២២ គឺជករែចងបញជ កប់ែនថមដសំ៏ខនម់យួ 
េទេលើករទទួលបនសិទធិេនះ េ យ រ ជញឹកញប ់ គឺជ្រចកផ្លូវេទកនក់រចូលរមួេនះ។ 
 

េ កបនសងកតធ់ងនថ់ “ ្រស័យេ យរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មនបំណងេធ្វើនយិតកមម្រកបខណ័្ឌ ្រគប់
្រគងេលើសមគម អតថគហក ឬអនកទទួលផលពីចបបេ់នះ គួរែតជៃដគូដសំ៏ខនៃ់នដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តី្រពង
េនះ”។ “ចបបដូ់ចេនះ គួរែត្រតូវបនអនុមត័ ែត មរយៈដំេណើ រករមយួែដលមនករចូលរមួដទូ៏លំទូ យ 
ែដលមនកររមួបញចូ លេ្រចើន្រគប្់រគន ់េដើមបធីនថ ល់ភគីពកព់ន័ធទងំអស់ 
្រពមទទួលយកខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងេនះ”។ 
 

“្រកសួងននរបស់រ ្ឋ ភបិល ្រតូវបេងកើតឲយមនជផ្លូវករនូវដំេណើ រករមយួ ែដល មរយៈេនះ 
េធ្វើករផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវេសចក្តី្រពងចបបន់ន មុនេពលបញចូ នេសចក្តី្រពងចបបទ់ងំ យេទ
គណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបអីនុញញ តឲយភគីពកព់ន័ធ ចូលរមួទនេ់ពលេវ េនេពលែដលចបបក់ំពុង្រតូវបន្រពង 
េហើយ មនិែមនេនេ្រកយេពលេនះេឡើយ” េ ក គីៃអ បនមន្រប សនដូ៍េចនះ។ 
 

អនក យករណ៍ពិេសសបនចង្អុលបង្ហ ញថ េ កបនសរេសរលិខិតេទរ ្ឋ ភបិលកមពុជ អំពីបទ
បបញញត្តិែដលមនបញ្ហ  េនសំេ ៃនេសចក្តី្រពងចបបឆ់ន ២ំ០១១ ស្តីពីសមគម 
និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងេនះរមួមន ករផ្តល់នយិមនយ័មនិចបស់ ស់ 
ឬមនលកខណៈ្រសពចិ្រសពិល  ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីែបបករយិធិបេតយយ លកខខណ្ឌ ត្រមូវអពីំសមជកិ
ភពមនិមនលកខណៈ្របកដនិយម េហើយនិងលកខខណ្ឌ ត្រមូវករធងនធ់ងរបែនថម េទេលើអងគករមនិែមន
រ ្ឋ ភបិលបរេទស។ 
 

“ េ យ រខញុ ំេនមនិទនប់នទទួល ករេឆ្លើយតបពីរ ្ឋ ភបិល ឬចបបច់ម្លងៃនេសចក្តី្រពង
ចបបេ់នះ ដូេចនះ មនករលំបកកនុងករ យតៃម្លថេតើកង្វល់កន្លងមកែដលមនទកទ់ងនឹងេសចក្តី្រពងេនះ 
បននងិកំពុង្រតូវបនយកមកពិចរ  ឬយ៉ង ” េ កបនបន្តេទៀតថ “ ្រស័យេហតុេនះ 
ខញុ ំសូមេសនើយ៉ងទទូចឲយរ ្ឋ ភបិល បេញចញអតថបទេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ នងិអនុញញ តឲយមនករពិេ្រគះ
េយបល់ជ ធរណៈ” ។ 
 

េ យ រ រៈសំខន ់និងភពបនទ នៃ់នបញ្ហ ចំេពះមុខេនះ េ ក គៃីអ បនកតស់មគ ល់ថ 
េ ករងចទំទួលករេសនើរបស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ សំុករ្របឹក េយបល់ែផនកជំនញ មយួពីេ ក 
ែដលរ ្ឋ ភបិលយល់ថមន្របេយជន ៍កនុងករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើត
សមគម និងសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិ។ី 
 
 

ចប ់
 

េ ក ៃម៉  គីៃអ (Mr. Maina Kiai) (េកនយ៉) ្រតូវបន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប 
ែតង ងំជអនក យករណ៍ពិេសសដំបូងេគ ស្តីពសិីទធេិសរភីពកនុងករជួប្របជំុេ យសន្តវិធីិ នងិសិទធេិសរភីពកនុង
ករបេងកើតសមគម កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១១។ េ ក គីៃអ 



 

បននិងកំពុងកនមុ់ខតំែណងជនយក្របតិបត្តៃិន្រកុម្របឹក េគលនេយបយសិទធិមនុស  អន្តរជតិ 
និងជ្របធនគណៈកមមករជតិសិទធមិនុស េកនយ៉ នងិជនយក ្រហ្វកិៃន្រកុមអនកចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជតិ 
េហើយនិងនយក ្រហ្វិកៃនអងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមចូលេទកន៖់ 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx  

អនកជំនញករឯក ជយគឺជែផនកមយួៃនអ្វែីដលេគ គ ល់ថជនតិីវធីិពិេសសរបស់្រកុម្របឹក សិទធមិនុស ។ 
នីតិវធីិពិេសស ( ថ បន័ដធំ៏បំផុតមយួៃនអនកជំនញករឯក ជយេនកនុង្របពន័ធអងគករសហ្របជជតិ) 
គឺជេឈម ះទូេទៃនយន្តករឃ្ល េំមើលនិងែស្វងរកករពិតឯក ជយរបស់្រកុម្របឹក េនះ 
ែដលេលើកអំពី ថ នភពរបស់្របេទសមយួជក់ ក ់ឬ មវស័ិយនីមយួៗេន្រគបត់ំបនទ់ងំអស់ៃនពភិពេ ក។ 
អនកជំនញកររបស់នីតិវធីិពេិសស េធ្វើករឈរេលើេគលករសម័្រគចិត្ត ពួកគតម់និែមនជបុគគលិក អ.ស.ប េទ 
េហើយកម៏និទទួល្របកេ់បៀវត រស៍្រមបក់រងររបស់ពួកគតែ់ដរ។ ពកួគតេ់ធ្វើករឯក ជយពីរ ្ឋ ភបិល 
ឬអងគករ មយួ េហើយបំេរ ើករកនុងសមតថភពបុគគលផទ ល់របស់ពកួគត។់ 
 

សិទធមិនុស  អ.ស.ប ទំពរ័្របេទស  – កមពុជ  
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម និងករ កសួរពត័ម៌នេផ ងៗ សូមទកទ់ងមក ៖ 
ម៉រសី  សទ័រ ៉ហូ ូម (Marissa Storozum) មរយៈទូរស័ពទេលខ (+៤១ ២២ ៩១ ៧៩៦៨៩  / អុេីមល៉ 
freeassembly@ohchr.org) 
 
សំ បក់រ កសួរពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងអនកជំនញករឯក ជយដៃទេទៀតរបស់ អ.ស.ប សូមទកទ់ង៖ 

េបៀ៊រ ែស យ៉ (Xabier Celaya) សិទធិមនុស  អ.ស.ប – អងគភពពត័ម៌ន មរយៈទូរស័ពទេលខ (+៤១ ២២ 
៩១៧ ៩៣៨៣ / អីុេមល៉ xcelaya@ohchr.org)  
 
សិទធមិនុស  អ.ស.ប ែស្វងយល់ពីេយើងេលើប ្ត ញពត័ម៌នសងគម ៖  
 

េហ្វសប៊កុ៖ https://www.facebook.com/unitednationshumanrights     

ទ្វតីធឺ៖ http://twitter.com/UNrightswire   

េ គ ហគលី៖ Google+ gplus.to/unitednationshumanrights     

យូធូប៖ http://www.youtube.com/UNOHCHR    
បរយិយ ចេ់រឿង ៖ http://storify.com/UNrightswire 
 

ែឆកលិបិ្រកមសិទធិមនុស ជសកល៖ http://uhri.ohchr.org/en 

 
 
 


