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សសចរតីព្រកាសរត័៌មាន 
 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក៍ម្ពុជា ជំរុញឲ្យអនករាយការណ៍ពិបសស បោរពឲ្យបានខ្ជា េ់ខ្ាួននូវ  
ក្កម្សីលធម៌្ និងបសៀវបៅណណនសំៃីពីក្េតិេតៃិការ រេស់អនកកាន់អាណតៃនិ្តននីតិវធីិពិបសស 
 

ហ្សឺណណវ ន្តងៃទី០៨ ណខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ - ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយន៍្តនក្ពះរាជាណាចក្កកម្ពុជា 
បៅទីក្កុងហ្សណឺណវ ក្តូវបានរខំ្ជន បោយទសសនៈផ្ទា ល់ខ្លួន បៅន្តងៃទី០៨ ណខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ រេស់
បោកក្សីស្ថ្ស្ថៃ ចារយ Rhona Smith អនករាយការណ៍ពិបសសសៃីពីស្ថា នភាពសិទធិម្នុសសបៅកម្ពុជា 
ពាក់ព័នធនឹងការអនុវតៃចាេ់បៅក្េបទសកម្ពុជាណែលសំបៅការពារពលរែឋបោរពចាេ់ និងធានសនៃិភាព 
សណាៃ េ់ធាន េ់សងគម្ និងសុខ្ភាពស្ថធារណៈសក្ាេ់េុគ្គលក្គ្េ់រូេ។ 
 

ក្េបទសកម្ពុជាបោរពនិងផ្ៃល់តន្តម្លចំបពាះបសរភីាពេបចេញម្តិ េបងកីតសាគ្ម្ និងក្េមូ្លផ្ៃុ ំបោយ
សនៃិវធីិ ណែលក្សេតាម្ចាេ់  បហ្យីយល់ែឹងចាស់ថា ពហុ្បោេល់ រមួ្ទងំទសសនៈរះិគ្ន់ គឺ្ានស្ថរៈ
សំខ្ជន់ចំបពាះែំបណីរការន្តនការអភិវឌ្ឍក្េបទស។ េ ុណនៃ ាក្តា ៣១ ន្តនរែឋធម្មនុចារេស់កម្ពុជា បានគូ្ស
េញ្ញា ក់ថា ការបក្េីក្បាស់សិទធិនិងបសរភីាពផ្ទា ល់ខ្លួនរេស់េុគ្គលណាាន ក់ មិ្នក្តូវឲ្យេ ះពាល់ែល់សិទធិ
និងបសរភីាពរេស់អនកែន្តទប យី។ ការអនុវតៃសិទធិនិងបសរភីាពគឺ្ក្តូវណតអនុបោម្បៅតាម្ចាេ់។ 

 

ជាការកត់សាគ ល់ អនករាយការណ៍ពិបសសពំុធាល េ់ណែលបានសងកត់ធៃន់ឲ្យបានក្គ្េ់ក្ោន់ទល់ណត
បស្ថះថា ការអនុវតៃបសរភីាពេបចេញម្តិ េបងកីតសាគ្ម្ និងក្េមូ្លផ្ៃុ ំបោយសនៃិវធីិ ក្តូវភាា េ់ម្កជា
មួ្យនូវករណីយកិចេ ការទទួលខុ្សក្តូវពិបសស និងណែនកំណត់ណចងបោយចាេ់ ែូចបានគូ្សេញ្ញា ក់
បៅកនុងបសចកៃីណងលងការណ៍ជាស្ថកលសៃីពីសិទធិម្នុសស (ាក្តា ២៩.២) និងកតិកាសញ្ញា អនៃរជាតិសៃីពី 

សិទធិពលរែឋនិងនបោបាយ (ាក្តា១៩.៣ ាក្តា២១ និងាក្តា២២.២)។   ការខ្កខ្ជនមិ្នបាន
េញ្ញា ក់ឲ្យបានចាស់បោយបចតន   មិ្នក្តឹម្ណតេងកឲ្យស្ថធារណៈជន ានការភ័នៃក្ចលំេ ុបណាណ ះបទ គឺ្
ណងម្ទងំផ្ៃល់កាល ងំចិតៃឲ្យក្កុម្ខ្លះ ណែលបានបក្តៀម្ខ្លួនជាបក្សចកនុងការបកងចំបណញពីស្ថា នភាពណេេ
បនះ  សក្ាេ់របេៀេវារៈោក់កំបាងំរេស់ពួកបគ្ ។ 

 

កនុងការអនុវតៃតួនទីក្េកេបោយសតានុម័្ត និងវជិាា ជីវៈ  អនករាយការណ៍ពិបសសានកាតពវកិចេ
បោរពឲ្យបានខ្ជា េ់ខ្ាួនតាម្ “ក្កម្សីលធម៌្សក្ាេ់អនកកាន់អាណតៃិន្តននីតិវធីិពិបសសរេស់ក្កុម្ក្េឹកា
សិទធិម្នុសស” (ជាពិបសស ាក្តា ៣ ាក្តា ៦ និងាក្តា ១៤) និង “បសៀវបៅណណនសំៃីពីក្េតិេតៃិការ
ន្តននីតិវធីិពិបសសរេស់ក្កុម្ក្េឹកាសិទធិម្នុសស” (ជាពិបសស កថាខ្ណឌ  ២៤ និង ៥០)  ណែលណចងអំពី
បោលការណ៍ទូបៅសក្ាេ់ការអនុវតៃតួនទីខ្ជងបលី  ស្ថរៈសំខ្ជន់ន្តនការក្េមូ្លព័ត៌ានណែលបានបផ្ាៀង
ផ្ទា ត់ក្តឹម្ក្តូវជាមួ្យក្គ្េ់ក្េភព និងនីតិវធីិសក្ាេ់ការទក់ទងជាមួ្យរោឋ ភិបាល៕ 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយន៍្តនក្ពះរាជាណាចក្កកម្ពុជា 
ក្េចាអំងគការសហ្ក្េជាជាតិ និងអងគការអនៃរជាតិនន  
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PRESS RELEASE 
 

 

Cambodia Mission Urges the Special Rapporteur to Strictly Observe the 

Code of Conduct and Manual of Operation 

 

Geneva, 08 September 2020 – The Permanent Mission of the Kingdom of 

Cambodia in Geneva is disturbed by personal view on 08 September 2020 of 

Professor Rhona Smith, Special Rapporteur on the situation of human rights in 

Cambodia, as to the nature of the kingdom’s application of relevant laws seeking 

to shield law-abiding citizens and to guarantee peace, social order and public 

health for everyone. 

 

Cambodia cherishes freedom of expression, association and peaceful assembly 

in line with the law, and is deeply conscious that plurality of voices, including 

the critical one, matters in the development of the country. However, article 31 

of the Constitution of Cambodia underscores that exercise of personal rights 

and freedom by any individual shall not adversely affect rights and freedom of 

others. The exercise of such rights and freedom shall be in accordance with the law. 

 

It is noted that the Special Rapporteur has never ever stressed enough that the 

exercise of the freedom of expression, association and peaceful assembly carries 

with it special duties, responsibilities and limitations provided by laws, as 

stipulated in article 29 (2) of the Universal Declaration on Human Rights as well 

as articles 19 (3), 21 and 22 (2) of the International Covenant on Civil and 

Political Rights. The purposeful failure of this emphasis not only misleads the 

public but also emboldens certain forces, who readily exploit the situation for 

their hidden agenda. 

 

As for objective and professional undertaking, it is incumbent upon the Special 

Rapporteur to strictly observe the Code of Conduct for Special Procedures 

Mandate Holders of the Human Rights Council (particularly articles 3, 6, and 

14), and Manual of Operations of the Special Procedures of the Human Rights 

Council (particularly paragraphs 24 and 50), which detail general principles of 

the conduct, importance of duly cross-checked information-gathering, and 

communication procedures with the government.     
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