ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជាេញ្ជាក់ថា

“ព្ចកទ្វារអុន
ី ធែ
ឺ ិ តជាតិ បោររតាម្បោលការែ៍ចាេ់ ភារចាំបាច់ នង្
ិ សមាមាព្ត”

ទី ព្ កុង្ហសឺ ណ ែវ ន្តងៃ ទី ០១ ណែកុ ម្ភៈ ឆ្ន ២
ាំ ០២២ - ស្ថា នបេសកកម្ម អ ចិ ន្ត ្នៃ យ៍ន្ត នព្រះរាជាណាចព្ក
កម្ពុជា បៅទីព្ កុង្ហសឺណ ែវ សូ ម្េដិប សធយ៉ែ ង្ដ្ឋច់អហង្ការចាំប
ប

ះបសចកដី ណ ងែង្ការែ៍ណដលបម្ី ល

ីញ ណតម្ួ យ ព្រុ ង្ បធាី ន បយបាយូ េ នី ក ម្ម ណេេព្សបម្ី ព្ សន្តម្ និ ង្ េង្ា កា រភ័ នៃ ព្ ចឡាំ រេស់ អន ក រាយ

ការែ៍រិបសសេីរូេ ណដលរុាំណម្នជាេុ គ្គលិកអង្គការសហព្េជាជាតិ
ជាត”ិ បៅកម្ពុជា។

ក់រ័នធនឹង្ ”ព្ចកទ្វារអុីនធឺែិត

ការេបង្ាីត ”ព្ចកទ្វា រអុ ីន ធឺែិ តជាតិ”គ្ឺជា ការបោររតាម្បោលការែ៍ ចាេ់ សមាមាព្ត និង្ ភារ

ចាំបាច់ ព្រម្ទ្វាំង្រួម្ចាំណែកដល់ការសបព្ម្ចបាននូ វឌីរីងលូ េនីកម្មដ៏រស់របវ ីករេស់កម្ពុជា ណដលជា
កមាែង្
ាំ ចលកររាំរុញកាំបែីន និង្ការអភិវឌឍ។

ទី ១ -“ព្ចកទ្វា រអុី ន ធឺ ែិ តជាតិ ” បនះរុាំ ណ ម្នម្ិ ន ធ្លែ េ់ មា នកនុ ង្រិ ភ របោកបនះបឡីយ ។ឧេករែ៍ ដ៏
សាំខាន់បនះព្តូវបានអនុម្័តសព្មាេ់បោលបៅព្សេចាេ់ បដីម្បរ
ី ួយសព្ម្ួល និង្ព្គ្េ់ព្គ្ង្ការតភាាេ់
អុីនធឺែិត រព្ង្ឹង្សនៃិសុែជាតិ និង្ការព្េម្ូ លរនធ និង្រួយរកាសណា
ៃ េ់ធ្លនេ់ស ង្គ ម្ និង្ការ

រ

វេបធម្៌ជាតិ។ ការេបង្ាីត”ព្ចកទ្វារអុីនធឺែិតជាតិ”បនះ គ្ឺអនុបោម្តាម្មាព្តា ១៩ (កថាែែឌទី
៣) ន្តនកតកា
ដី ី សទ
ធិ លរដា នង្
ិ សញ្ជាអនៃរជាតស
ិ រ
ិ រ
ិ នបយបាយ ណដលណចង្អាំរីការរតេនៃ
ឹ
ឹង្ម្ួយចាំនួន
ណដលចាេ់អាចអនុវតៃបាន ព្េសិនបេីចបា
ាំ ច់ “សព្មាេ់ការបោររសិទធិ ឬបករប្
ៃ ិ៍ ម ះរេស់អនកដន្តទ និង្
បដី ម្ បី កា រ
បសចកដី ព្

រសនៃិ សុ ែ ជាតិ ឬសណា
ៃ េ់ ធ្លន េ់ ស្ថ ធ្លរែៈ ឬសុ ែ ភារស្ថធ្លរែៈ ឬសី ល ធម្៌ ” ។

ង្អនុ ព្ កឹ ត យសដី រី ” ព្ចកទ្វា រអុី ន ធឺ ែិ តជាតិ ” ព្តូ វ បានតាក់ ណ តង្បឡីង្ បដ្ឋយឆ្ែ ង្ កាត់ កា រ

រិបព្ោះបយេល់យ៉ែង្ទូ លាំទូោយនិង្បេីកចាំហរ ជាម្ួយអនករាំនាញទូ រគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ព្េតិេតៃិករ និង្
ស្ថាេ័ន ក់រ័នធនានា។

ទី ២ -បជាគ្រ័ យ ន្តនឌី រី ង លូ េ នីក ម្ម និ ង្ ការអភិ វ ឌឍរេស់ ក ម្ពុ ជា គ្ឺ រឹ ង្ ណអែ ក បលី និ យ័ត កម្ម ធុ រ កិ ចចកុ ន ង្
បោលបៅទេ់ស្ថាត់អារីវកម្មទ្វង្
ាំ បនាះរីការព្េព្រឹតៃែុសចាេ់ និង្អទុយរីព្កម្សីលធម្៌។ “ព្ចកទ្វារ

អុន
ី ធែ
ឺ ិ តជាតិ”គ្ឺជាម្បធោបាយ បដីម្បបី លក
ី កម្ពស់ការព្េកួតព្េណរង្បសមភា
ី រនិង្បស្ថមះព្តង្់ ព្រម្ទ្វាំង្
អាសយដ្ឋាន៖ 3 Chemin Taverney, P.O. Box 213
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តមាែភារ និង្ ចូលរួម្ទេ់ស្ថាត់ការតភាាេ់េណា
ដ ញឆ្ែង្ណដនែុសចាេ់ ណលបង្សុ ីសង្ រូេភារនិង្វ ីបដអូ
អាសអាភាស និង្ការរ ាំោភេាំ
អុីនធឺែិតបអសង្ៗ។

នកុ មារ តាម្អុីនធឺែិត ព្រម្ទ្វាំង្ការគ្ព្មាម្កាំណហង្តាម្ព្េរ័នធ

ទី៣ -រាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុ ជាបៅណតបេៃជាា ការ

រឯករនភារ និ ង្ បសរ ភារកន
ី
ុ ង្ការេញ្ច ញម្តិ។ ោមន

កថាែែឌណាម្ួយកនុង្អនុព្កឹតយសដីរី “ព្ចកទ្វារអុីនធឺែិតជាតិ” អនុញ្ជាតឱ្យមានការព្េម្ូលទិននន័យ
អនកបព្េីព្បាស់ ឬការឃ្ែបាំ ម្ីលបលីេុគ្គលបឡយ
ី ។ ការតភាាេ់ ឬព្េតិេតៃិការេបចចកបទសទ្វាំង្អស់ ព្ តូ វ

បានបធាីបឡង្
ី បដ្ឋយមានការធ្លនាសនៃិសុែ និង្រកាទុ កកនុង្ព្េរ័នធសុវតាិភារ ព្សេបៅតាម្េទដ្ឋាន
អនៃរជាតិ។ បដីម្បកា
ី រ

រសិទធិឯករនភាររេស់េុគ្គល ចាេ់សដីរីការការ

រទិននន័យេុ គ្គលនឹង្ព្តូវ

បានតាក់ណតង្បឡង្
ី និង្ឆ្ែង្កាត់ការរិបព្ោះបយេល់រីសាំណាក់ភាគ្ី ក់រ័នធជាបព្ចីន។

ជាចុ ង្េញ្ច េ់ វ ិធ្លនការណដលនឹង្ព្តូវ អនុ វតៃ គ្ឺមានភារចាំបាច់ និង្សមាមាព្ត បៅកនុង្ទិសបៅព្សេ
ចាេ់។ បដ្ឋយរាំនួសឱ្យការបចទព្េកាន់ោមនម្ូ លដ្ឋាន និង្ការបព្រៀតណព្រកកនុង្កិចចការន្តអទ កុ ន ង្ន្តនរដា
អធិេបតយយម្ួយ ស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជាបសនីយ៉ែង្ទទូចឱ្យអនករាយការែ៍រិបសស េណង្ារការយកចិតៃ
ទុកដ្ឋក់រេស់ែួ ែន បៅបលីការព្រួយបារម្ភចាំប

ះេញ្ជាព្េឈម្រេស់សទ
ិ ធិម្នុ សស ដូចជា ការបព្េីព្បាស់

ភាស្ថសម្ែ េ់ ការនិ យ យេង្កា ច់ េ ង្ខូ ច ការអាយរ័ ត៌ មា នម្ិ ន រិ ត និ ង្ ការញុ ះញង្់ រួ ម្ ទ្វាំង្ ការ

បរសបអ
ាំ កូ វ ីដ១៩ ណដលរួនព្រកបព្កាម្ស្ថែ កបសរ ភារន្តនការេបញ្ច
ញម្តិ បហយ
ី
ីង្វ៉ែក់ស្ថង្
ី
ី ណដលអនក
រាំនាញអស់ទ្វង្
ាំ បនាះណេរជាសម្ៃាំបៅបសៃៀម្ស្ថៃត់គ្រួ ឱ្យភាាក់បអែីល សព្មាេ់បហតុអលម្ួយចាំនន
ួ ៕
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PRESS STATEMENT

“The National Internet Gateway Adheres to the Principles of
Legality, Necessity and Proportionality,” States Cambodia Mission
Geneva, 1st February 2022 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in
Geneva emphatically dismisses the radically one-sided, politicized, imaginary and
misleading statement of three Special Rapporteurs, who are indeed not the UN staff,
as to the nature of the National Internet Gateway (NIG).
The fact is that the creation of the NIG adheres to the principles of legality, necessity
and proportionality, and contributes to the realization of Cambodia’s vibrant
digitalization, a driving force to growth and development.
First, the NIG is not unprecedented across the world. This vital tool was passed for a
legitimate goal – to facilitate and manage internet connections, to strengthen national
security and tax collection, and to help maintain social order and protect national culture.
It is in line with Article 19 (3) of the International Covenant on Civil and Political Rights
in which certain restrictions provided by law may apply if they are necessary “for respect
of the rights or reputation of others, and for the protection of national security or of public
order or of public health or morals.” The draft NIG sub-decree had been broadly
consulted among telecom experts, operators and institutions concerned.
Second, the attainment of the Kingdom’s digitalization and development relies upon
regulating and restraining businesses from engaging in unethical and unlawful
practices. The NIG is a means to advance fair and honest competition and
transparency, and to thwart illegal cross-border network connections, online gambling,
pornography, child abuse and frauds, and other cyber threats.
Third, Cambodia government remains steadfast in protecting privacy and freedom of
expression. No provision in the NIG sub-decree authorizes collection of consumers’
data or individual surveillance. Any handling of connection and technical operation is
secure and encrypted in accordance with international standards. To safeguard
people’s right to privacy, a Law on Personal Data Protection will be crafted and
consulted with wide-ranging stakeholders.
To conclude, measures to be taken are necessary and proportionate towards the
legitimate objective. In lieu of hurling unfounded allegations and interfering in domestic
affairs of a sovereign state, the Special Rapporteurs are strongly urged to redirect their
attentions to a worrying trend of human rights challenges, namely hate speech, slander,
disinformation, incitement, including vaccines discrimination, and provocation to
sedition under the guise of freedom of expression, in which the purported experts are
always astonishingly silent for certain motives. ENDS
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