ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នស្ពោះរាជាណាចស្កកម្ពុជា

3

បៅទីស្កុងហ្សណឺ ែវ

សសចរតីព្រកាសរ័ត៌មាន

ស្េចំអងគការសហ្ស្េជាជារិ និងអងគការអនៃរជារិនន

3

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា បៅហ្សណឺ ែវ៖ ទសសនៈផ្ទាល់ខ្ួ នរេស់
ល
បោកស្សី Rhona Smith បលី
ចាេ់ស្រេ់ស្រងស្េបទសកនុងភាពអាសនន រម្
ឺ ិនស្រឹម្ស្រូវ លំបអៀង និងនំឱ្យមានការយល់ស្ចឡំ។

ទីស្កុងហ្សឺណែវ ន្តងៃទី ១៧ ណខ្បម្ស្ថ ឆ្ន ំ ២០២០ - ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជាស្េចំអងគការសហ្

ស្េជាជារិ បៅហ្សណឺ ែវ មានការបស្ថកស្ថៃយចំប ោះបសចកៃីស្េកាសព័រ៌មានរេស់បោកស្សីស្ថ្ស្ថៃចរយ
Rhona Smith អនករាយការែ៍ពិបសសសៃីពីស្ថានភាពសិទធិម្នុសសបៅកម្ពុជា ចុោះន្តងៃទី១៧ ណខ្បម្ស្ថ ឆ្ន ំ
២០២០

ក់ព័នធនឹងចាេ់សៃីពីការស្រេ់ស្រងស្េបទសជារិសាិរកនុងភាពអាសនន។

បោយស្ថរទសសនៈបលីកបទបង
ី រេស់បោកស្សីមានភាពលបម្អៀង និងេំភ័នៃ ជាម្ួយនឹងម្ូលោាននបោបាយ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជាគ្មមនជបស្ម្ីសអវី បស្ៅពីការចំណាយបពលេនៃិច ប ីម្បផ្
ី ៃល់ការេំភលឺ ក់
ព័នធនឹងទិ ាភាពចាេ់និងការពិរ ូចរបៅ៖

១. ការអោះអាងរេស់បោកស្សណី លថា ចាេ់សព
ៃី កា
ាិ កនុងភាពអាសននប្វី
ី រស្រេ់ស្រងស្េបទសជារស
ិ រ

ឱ្យបស្គ្មោះថានក់ ល់សទ
ធិ នុ សស រជា
ិ ម្
ឺ ការបចទស្េកាន់គ្មមនម្ូលោាន នង
ិ េង្ហាញពកា
ី រអនុវរៃនូវ
សទ
ធិ នុសសបោយបរសម្ុ
ិ ម្
ី ខ្និងលបម្អៀង។ ការពិររឺថា ចាេ់បនោះស្រូវបានអនុញ្ញារបោយនិងស្សេ
តាម្បោយលខ្
ធិ នុសសជារន
ិ រ
ិ ុេករែ៍សទ
ិ ម្
ិ ង
ិ អនៃរជារិ មាន ូចជា រ ា្ម្មនុញ្ាកម្ពុជា(មាស្តា
២២ងមី មាស្តា៣១ មាស្តា៨៦ នង
ធិ នុសស
ិ មាស្តា១០២ងមី) បសចកៃស្ី េកាសជាសកលសៃព
ី ស
ី ទ
ិ ម្
(មាស្តា២៩) និងករិកាសញ្ញាអនៃរជារិសីៃពី សិទិធពលរ ានិងនបោបាយ (មាស្តា៤)។ល។

២.បៅបពលណ លមានការរករាលោលឆ្ល
ងបម្បរារកូ វ ី ១៩កាន់ណរខ្លង
ំ បទបីងនិងឆ្េ់រហ្័ ស ថានក់
ី

ំ ពិភពបោក បានស្េកាសោក់ស្េបទស
ឹកនំន្តនស្េបទសោ៉ាងបោចណាស់ចំនួន៧០ បៅទូទង

កនុងភាពអាសនន និងវ ិធានការេិទស្េបទស ប ីម្បទ
ីរុសបនោះ តាម្រយៈ
ី េ់ស្ថារ់ការរករាលោលន្តនវ
ី
ការោក់កស្ម្ិរជាេបណា
ៃ ោះអាសននបៅបលីបសរភាពន្តនការេំ
ោស់ទី ការជួេជុំ និងសិទឯ
ធិ កជន។
ី
បហ្រុ ូបចនោះ វាម្ិនយុរៃិ្ម្៌ទល់ណរបស្ថោះកនុងការរោះរន់
កម្ពុជា ចំប
ិ
ម្ួយបនោះបឡង
ី ។

ោះការបរៀេចំបអាយមានចាេ់

៣. ស្េបទសកម្ពុជាយកចិរៃទុកោក់ខ្ពស់ចំប
សម្រាភាពជារ។
ិ

ោះសិទធិរស់រានមានជីវ ិរ និងសុខ្ភាព បោយណផ្អកបលី
កនុងស្ថមររស្ថ
ស្េបទសកម្ពុជាបាន
ី ម្រគភា
ី ពនិងម្នុសស្ម្៌ជាអនៃរជារិ

អនុញ្ញារឱ្យនវាបទសចរែ៍ Westerdam ផ្ាុកអនក ំបែីរជាង ២.២០០ នក់ បានចូលចរ។
បលស
ី ពបី នោះ ស្េបទសកម្ពុជាបានផ្ៃល់ការពាបាលបោយម្ន
ិ រិរន្តងល ជូនទំងជនជារណិ ខ្មរ នង
ិ
េរបទសណ លឆ្លងវ ីរុសកូវ ី ១៩។
រួបលខ្ន្តនអនកពាបាលសោះបសបយ
ន
ី សរុេចំនួន៩៨នក់កុ ង

ចំបណាម្អនកមានវ ីរុសកូវ ី ១៩ចំនួន១២២នក់ (បសមន
ំ
ី ង
ឹ ៨០,៣៣%រិរស្រឹម្ន្តងៃបនោះ) ឆ្លុោះេញ្ញចង
បអាយប

ញ
ំ
និងសម្រាភាពន្តនបសវាសុខ្ភិបាលស្ថធារែៈ
ី ពីការយកចិរៃទុកោក់ោ៉ាងខ្លង
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រេស់កម្ពុជា។ ជាការរួរបអាយបស្ថកស្ថៃយ អនករាយការែ៍ពិបសសនិងសហ្ការរេស់
បោកស្សី
ី
ពុំណ លបានបលីកសរបសីរកម្ពុជាជាស្ថធារែៈម្ៃងណាបឡយ
ី

ចំប

ោះកាយវ ិការស្េកេបោយ

បម្តាៃ្ម្៌បនោះ និងស្េសិទធភាពការង្ហរន្តនបសវាសុខ្ភិបាលកម្ពុជា ណ លសំបៅធានសិទធិរស់រាន
និងមានជីវ ិររេស់ម្នុសសស្រេ់រូេ។ បនោះស្គ្មន់ណរជាករែីម្ួយេ៉ាុបណាណោះ កនុងចំបណាម្ករែីជា
បស្ចីន
ណ លអនករាយការែ៍ពិបសសនិងសហ្ការបោកស្ស
ម្
ី
ី ិនបានរាយការែ៍ឱ្យបានបពញ
បលញអំពីសម្ិទធផ្លរេស់កម្ពុជាកនុងការបលីកកម្ពស់សិទធិម្នុសស។

៤. ចាេ់រេស់ស្េបទសកម្ពុជាស្េកាន់ខ្ាេ់នូវបគ្មលការែ៍រែបនយយភាព សមាមាស្រភាព ភាព

ចំបាច់ និងពុំមានការបរសបអ
ង
ធិ ំណាចណ លស្េរល់ជូនរោាភបា
ី
ី ។ សទ
ិ អ
ិ លកនុងបពលមានអាសនន
រម្
ឺ ន
ិ ណម្នគ្មមនណ នកំែរ់បនោះបឡយ
ី ។ មាស្តា៨៦ នង
ិ មាស្តា១០២ ងមី ន្តនរ ា្ម្មនុញ្ាកម្ពុជា
បានណចងពយ
ី នៃការស្រួរពិនិរយ

បោយសភាពរី ថានក់រេស់ស្េបទសកម្ពុជា។

ម្្នៃអ
ី នុវរៃចាេ់រូេណាណ លស្េស្ពរ
ឹ ៃតាម្ទំបនីងចរ
ិ ៃ នង
ិ េំ
ចំប

ោះម្ុខ្រុោការ។

បលស
ី ពបី នោះបទៀរ

នចាេ់បនោះ ស្រូវទទួលបទសបៅ

៥. ចាេ់សៃីពីការស្រេ់ស្រងស្េបទសជារិសាិរកនុងភាពអាសនន នឹងស្រូវយកម្កអនុវរៃណរកនុងស្ថានភាព
ណ លស្រូវការវ ិធានការេណនាម្ និងរស្ម្ូវការចំបាច់េំផ្ុរកនុងកិចកា
ច រ រនិងណងរកាសនៃិសុខ្និង
សណា
ៃ េ់ធានេ់ស្ថធារែៈ កនុងបគ្មលេំែងការ រអាយុជីវ ិរ សុខ្ភាពស្ថធារែៈ ផ្ល
ស្េបោជន៍ស្ថធារែៈ និងស្ទពយសម្បរៃិរេស់ស្េជាពលរ ា។ បលីសពីបនោះបទៀរ ស្ថានភាព
អាសនន រន
ំ ស្េបទស ឬ
ឺ ឹងស្រូវស្េកាសណរកនុងរយៈបពលជាក់ោក់ម្ួយ សស្មាេ់ការអនុវរៃទូទង

កនុងវ ិស្ថលភាពភូ ម្ិស្ថ្សៃខ្លោះ ណ លមានស្ថានភាពកាន់ណរ្ៃន់្ៃរនិងម្ិនអាចស្រេ់ស្រងបាន។
៦.ចាេ់ស្រូវណចងអំពីការោក់បទសទែឌ ចំប ោះការម្ិនអនុវរៃតាម្ ស្េសិនបេីបយង
ី ចង់ធានឱ្យ
មានការអនុវរៃស្េកេបោយស្េសិទធភាព។

ការសបស្ម្ចនិងកស្ម្ិរន្តនការោក់ពិន័យរឺជាឆ្នានុ

សទ
ា ច
ិ រធិ េស់រុោការ បោយពច
ិ រណាបលស្ថ
ី ា នទម្ៃន់បទស ម្ន
ិ ណម្នណផ្អកបលស្ថ
ី ា នភាពបស ក
ិ ចបទ។
បៅស្េបទសកម្ពុជា ស្េជាពលរ ាណខ្មរបសមភា
ី ពគ្មនចំប ោះម្ុខ្ចាេ់ បោយពុំស្េកាន់នន
ិ ន ការនបោបាយ
ម្ុ ខ្ង្ហរ ឬឋានៈសងគម្ ូ ចមានណចងកនុ ងមាស្តា៣១ ន្តនរ ា ្ម្ម នុញ្ា ។
េណា
ៃ ស្េបទសអាសុន
ី ង
ិ អុរឺ ុេ៉ា នន

រេស់កម្ពុជា មានភាព្ូរស្ស្ថលជាង

បេីបស្េៀេប្ៀេជាម្ួយ
ចាេ់សៃព
ាិ កនុងភាពអាសនន
ី ី ការស្រេ់ស្រងស្េបទសជារស
ិ រ
ក់ព័នធនឹងសទ
ធិ ំណាចនង
ិ អ
ិ បទសទែឌ។

ស្ថានបេសកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជាសូម្ទទូចឱ្យអនករាយការែ៍ពិបសសបគ្មរពតាម្បគ្មលេំែងនិងបគ្មល

ការែ៍ននរេស់អងគការសហ្ស្េជាជារិ និងេំបពញភារកិចចរេស់បោកស្សីបោយម្ិនលបម្អៀង និងបគ្មរព
ឱ្យបានខ្ាេ់ខ្ួ ាននូវស្កម្សីល្ម្៌ និង បសចកៃីណែនំសស្មាេ់ស្េរិេរៃិការរេស់នីរិវ ិ្ីពិបសស ន្តនស្កុម្
ស្េក
ធិ នុសស។
ឹ ាសទ
ិ ម្
បហ្រុ ូបចនោះ អនករាយការែ៍ពិបសស ណ លម្ិនណម្នជាេុ រគលិកអងគការសហ្ស្េជាជារិ េ៉ាុណនៃេបស្ម្ីការកនុង
សម្រាភាពផ្ទាល់ខ្ួ ន
ល រួរណរបចៀសវាង ប្វីបសចកៃីណងលងការែ៍ជាស្ថធារែៈណាម្ួយ ណ លអាចប្វីបអាយ

ម្រិស្ថធារែៈភ័នៃស្ចលំ ណ លមានលកខែវ ិនិចឆ័យ និងណ លអាចស្រូវបានចរ់ទុកថា ជាសកម្មភាព
បស្ជៀរណស្ជកចូលកិចចការន្តផ្ាកុ ងរេស់
ន
រ ាអ្ិេបរយយម្ួយ។
--------------------------------
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PRESS RELEASE

Professor Rhona Smith’s Personal View on State of Emergency Law is
Misleading, Unfounded and Biased, says Cambodia Mission in Geneva
Geneva, 17 April 2020 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia to
the United Nations Office at Geneva is dismayed at and deplores the press
statement of Professor Rhona Smith, the Special Rapporteur on the situation of
human rights in Cambodia, dated on 17 April 2020, as for the nature of the Law
on the Management of the Nation in State of Emergency (LMNSE).
As it contains biased and misleading elements with political ground, the
Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia has no choice but to take a
few moments to offer factual and legal clarifications as follows:
1. Her assertion that the LMNSE jeopardizes human rights is unfounded
and indicative of a selective and biased application of the human rights.
The fact is that this legislation is permissible by national and international
human rights instruments, namely the Constitution (Article 22 new,
Article 31, Article 86 and Article 102 new), the Universal Declaration of
Human Rights (Article 29), and International Covenant on Civil Political
Rights (Article 4).
2. Amid of fast-evolving Covid-19 pandemic, leaders of at least 70 countries
across the globe have proclaimed states of emergency and lockdown
measures to prevent and contain the spread of this virus by inter alia
provisionally derogating the people’s freedom of movement, rights to
peaceful assembly and privacy. Therefore, it is unfair to chide Cambodia
for this vital legislation.
3. Cambodia attaches great importance to rights to life and health based on
its national capacity. In the spirit of humanitarian and international
solidarity, Cambodia has allowed the Westerdam cruise ship, loaded
with more than 2,200 passengers, to dock. In addition, Cambodia has
offered treatments at no cost to both Cambodian and foreign nationals,
infected with the Covid-19. The recovery of 98 out of 122 patients
(accounting for 80.33% as of today) attests to great attention and
________________________________________________________________________________________
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capability of Cambodia’s health services. Unfortunately, the Special
Rapporteur and her fellows have never ever publicly appreciated this
compassionate gesture and effectiveness of the health services, which
seek to secure the right to life and survival. This is merely one of the
instances they have underreported the Kingdom’s rights achievements.
4. Cambodia’s legislation adheres to the principles of accountability,
proportionality, necessity and non-discrimination. The powers delegated
to the government during state of emergency are not without any limit.
Articles 86 and 102 new of the Constitution overtly set forth a monitoring
mechanism by the two-chamber parliament of Cambodia. In addition,
any law enforcement officers engaging in arbitrary conducts and abuse
of the law shall be punishable before the court of law.
5. The LMNSE will be invoked only in a situation necessitating additional
measures with a desperate need for safeguarding and maintaining
national security and public order to protect the people’s lives, public
health, public interest and property of citizens as a whole. Furthermore,
the state of emergency is to be proclaimed within a specific period of time
for the whole or certain geographical scope of a country where the
condition is exacerbated and out of control.
6. A law must prescribe sanctions for non-compliance if we are to ensure its
effective enforcement. The decision and scope of the penalty to be
handed are at the discretion of the judicial power, taking into account
aggravating circumstances, not an economic situation. In Cambodia, all
citizens are equally treated before the law regardless of their political
affiliations, professions or social status as enshrined in Article 31 of the
Constitution. Compared to other Asian and European countries,
Cambodia’s LMNSE is more lenient in terms of powers and punitive
actions.
The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia urges the Special
Rapporteur to abide by the purposes and principles of the United Nations and
to perform her duties impartially and objectively with a strict adherence to the
Code of Conduct as well as the Operational Manual of the Special Procedures
of the Human Rights Council.
As such, the Special Rapporteur, who is not the UN staff member but serves in
the personal capacity, should refrain from making public statements that could
mislead public opinion, imply any kind of value judgement, and be construed
as an act of interference in internal affairs of a sovereign state.
---------------------------

