ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន្រ៍ ន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា

្េចាំអងគការសហ្្េជាជាត្ិ និងអងគការអនៃរជាត្ិនន

3

បៅទ្ើ កុងហ្សដឺ ណវ

3

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក
៍ ម្ពុជា ប្កើនរ ំលឹកថា “ការយាល័
យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសិទធិម្នុសស មាន
ិ
កាត្ព្វកិចចបោរព្អធិេបត្យយភាព្ និងដែនសម្ត្ាកិចចកុ នង្សុករេស់រែឋ កនុងការអនុវត្ៃអាណត្ៃិរេស់ខ្ួ លន” ។

ទើ្កុងហ្សឺដណវ ន្រងៃទើ១១ ដខ្កញ្ញា ឆ្ន២
ំ ០២០ - ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន្រ៍ ន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា

បៅទ្ើ កុងហ្សដឺ ណវ សូម្េែិបសធទំង្សុងនូវការសននិដ្ឋឋនខ្ុសឆ្គង និងនំឱ្យមានការភាន់្ចទបំរេស់
បោក្សើ Ravina Shamdasani អនកនំពាកយរេស់ឧត្ៃម្សនងការអងគការសហ្្េជាជាត្ិទទួលេនទុក
សទ
ធិ នុសស ពាក់ព្័នធនង
ិ ម្
ឹ ការអនុវត្ៃចាេ់បៅកម្ពុជា ដែលសំបៅការពារព្លរែឋបោរព្ចាេ់ នង
ិ ធាន
សនៃភា
ៃ េ់ធានេ់សងគម្ និងសុខ្ភាព្ស្ថធារណៈ ស្មាេ់ម្នុសស្រេ់រូេ។
ិ ព្ សណា

ការអនុវត្ៃបសរភាព្េបចច
ញម្ត្ិ េបងកត្
ើ សមារម្ នង
ើ
ិ ្េម្ូលផៃុំបដ្ឋយសនៃវិ ិធើ ្ត្ូវបានបរយល់ែឹងជា
ទូបៅយា៉ាងចាស់ថា ្ត្ូវភាាេ់ម្កជាម្ួយនូវករណើយកិចច ការទទួលខ្ុស្ត្ូវព្ិបសស និងដែនកំណត្់

ដែលមានដចងកនុងចាេ់ ែូចបានរូសេញ្ញាក់បៅកនុងមា្ា២៩ (២) ន្រនបសចកៃើដងលងការណ៍ជាស្ថកល
សៃើព្ើសិទធិម្នុសស និងមា្ា១៩(៣) ២១ និង២២(២) ន្រនកត្ិកាសញ្ញាអនៃរជាត្ិសដើព្ើ សិទព្
ធិ លរែឋនិង

នបយាបាយ។ ែូចោនបនះដែរ មា្ា៣១ ន្រនរែឋធម្មនុចាន្រន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា ក៏បានរូសេញ្ញាក់
យា៉ាងចាស់ថា

ការប្េើ្បាស់សិទធិនិងបសរភាព្ខាងបល
ើ
ើ

រឺ្ត្ូវដត្អនុបោម្បៅាម្ចាេ់។

ែូបចនះ

ការយាល័
យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសិទម្
ធិ នុសសមានភារៈកច
ិ
ិ ចបលក
ើ កម្ពស់ការយល់ែឹងជាស្ថធារណៈ
អំព្ើកាត្ព្វកិចចែូចបានបរៀេរាេ់ខាងបលើ បៅកនុងេទអធិេាយរេស់ខ្ួ ន។
ល

បោក្សអ
ើ នកនំពាកយហាក់មានេំណងម្ិនដសវងរកព្័ត្៌មានលម្អិត្និងបផទៀងផ្ទទត្់បអាយបាន្ត្ឹម្្ត្ូវ ្ព្ម្
ទំងម្ន
ធិ នុ សស បៅកម្ពុជា។ ការ
ិ ប្រើសបរសក
ើ ច
ិ ចសនទនជាម្ួយនង
ឹ រែឋ កនុងការវាយត្ន្រម្លស្ថានភាព្សទ
ិ ម្
ប្រើសបរសវ
ទ
ើ ិធើស្ថ្សៃដេេបនះ រឺផុ យន
ឹងបោលការណ៍ដណនំន្រនភាព្ម្ិនលបម្អៀង សត្ានុម្័ត្ និងការ
ម្ិនប្រើសបរសដត្ម្ួ
យ្រុង បៅបព្លព្ិចារណាអំព្ស្ថ
ើ
ើ ា នភាព្សិទធិម្នុសស។

ការអះអាងដែលថា រដ្ឋឋភិបាលបានបផ្ទៃត្បោលបៅសំខាន់បៅបលើសកម្មរននិងអងគការប្ៅរដ្ឋឋភិបាល
កនុងវ ិស័យសទ
ធិ នុសស រឺជាការអះអាងដែលបម្ល
ិ ម្
ើ ដត្ម្ួយ្រុង នង
ិ ព្ុំមានម្ូលដ្ឋឋន្ត្ម្
ឹ ្ត្ូវ។ ្េបទស

កម្ពុជាព្ុំអនុញ្ញាត្ឱ្យមានការចាេ់ខ្ួ នាម្អំ
ល
បព្ើចិត្ៃបនះបទបយ
ើ ។ ម្្នៃើអនុវត្ៃចាេ់រូេណាដែលមានកំហ្ុស
ឆ្គង នង
ិ េំពានចាេ់ ្ត្ូវដត្ទទួលទណឌកម្ម។ មានឧទហ្រណ៍ជាប្ចើនអំព្កា
ើ រដ្ឋក់បទសទណឌបលម្
ើ ្នៃើ
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្េ្ព្ត្
ឹ ៃខ្ុស នបព្លកនលងម្ក។ បលស
ើ ព្បើ នះបទៀត្ អងគការប្ៅរដ្ឋឋភបា
ិ ល្សេចាេ់ និងអនកការពារសទ
ិ ធិ

ម្នុសស ដែលកំព្ុងេំបព្ញភារកិចចរេស់ខ្ួ ន្សេាម្ចាេ់
ល
បាននិងកំព្ុង្េត្ិេត្ៃិការបដ្ឋយបសរ ើ និង
្ត្ូវបានបលក
ៃ យចូ លរួម្អភវិ ឌ្ឍជាត្។
ើ ទក
ឹ ចិត្ឱ្
ិ មានដត្អងគការនង
ិ េុរគលដែលេំពានចាេ់េុប៉ា ណាណះ ដែល
្ត្ូវបានហាម្ឃាត្់។

បេើបរចាត្់ទុកការអនុវត្ៃចាេ់ជាការរត្ត្ប
ត្
បនះរឺជាការេនទេត្ន្រម្លនើត្ិរែឋ និងបោលការណ៍
ឹ
ិ បសរភាព្
ើ

អនុវត្ៃបសនភា
ំ អស់ ដែល្ត្ូវបានធានកនុងរែឋធម្មនុចាន្រន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា។
ើ ព្ោនចំបពាះព្លរែឋទង
ការចូលរួម្ជាម្ួយរណេកសនបយាបាយណាម្ួយ ឬអងគការដែលអះអាងថា បធវើការកនុងវ ិស័យេរស្ថ
ិ ា នឬ
សិទម្
ធិ នុសស ព្ុំដម្នជាការផៃល់សិទធិឱ្យេំពានចាេ់បដ្ឋយនិទណឌភាព្ប

យ
ើ ។ េទបលមើសដែលមានដចង

កនុងចាេ់ រឺជាេទបលមើស បហ្យ
ើ បរម្ិនអាចប្េើ្បាស់សកម្មភាព្ខ្ុសចាេ់បនះជាទ ក
ហើ រណ៍ស្មាេ់
េុព្វបហ្ត្ុបផសងណាម្ួយបានបទបយ
ើ ។

េុរគលដែលមានរបមាលះផលូវចាេ់មានឱ្កាសបព្ញបលញចូលរួម្

សវនការបដ្ឋយយុត្ធ
ៃិ ម្៌ បែើម្បេ
ើ ង្ហហញទ ក
ិ ដ្ឋក់ភសៃុាងបដ្ឋះេនទុក ចំបពាះការបចាទ្េកាន់
ហើ រណ៍នង
បៅកនុង្េព្័នធត្ុោការ ដែលជាដផនកម្ួយន្រនសិទធិទទួលបាននូវរំនុំរំរះ្ត្ឹម្្ត្ូវ ធានបដ្ឋយរែឋធម្មនុចា
រេស់កម្ពុជា។

ការអំពាវនវឲ្យមានការបដ្ឋះដលងប្ៅ្េព្័នធត្ុោការនូវរនជាេ់ឃុម្
ំ ួយ្កុម្ជាក់ោក់ណាបនះ រជា
ឺ
ការេំពានបលើដែនកំណត្់ន្រនបសចកៃើសប្ម្ចចិត្ៃម្ហាសននិបាត្អងគការសហ្្េជាជាត្ិ(A/RES/48/141)

ចុះន្រងៃទើ២០ ដខ្ធនូ ឆ្ន១
ំ ៩៩៣ សៃព្
យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសទ
ធិ នុសស ដែល
ើ ការយាល័
ើ កា
ើ រេបងកត្
ិ
ិ ម្

កំណត្់ឱ្យការយាល័
យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសិទធិម្នុសស េំបព្ញម្ុខ្ង្ហររេស់ខ្ួ នកន
ល ុ ង្កេខ្័ណឌន្រន
ិ

ធម្មនុចាអងគការសហ្្េជាជាត្ិ នង
ិ មានកាត្ព្វកច
ិ ចបោរព្អធេ
ិ បត្យយភាព្នង
ិ ដែនសម្ត្ាកិចចកុ នង្សុក
រេស់រែឋ។

រាររដ្ឋឋភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំព្ុងផៃល់ការចូលរួម្យា៉ាងសកម្ម

និងកិចចសហ្្េត្ិេត្ៃិការបេើកចំហ្រជា

ម្ួយការយាល័
យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសទ
ិ
ិ ធិម្នុសស អស់រយៈបព្លរិត្៣ទសវត្ស កនលងម្កបហ្យ
ើ ។
កនុងន័យបនះ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូម្រំរុញឱ្យបោក្សើអនកនំពាកយ ផៃល់ត្ន្រម្លែល់ទំនក់
ទំនងព្ិត្្បាកែជាម្ួយរដ្ឋឋភបា
ិ ល

នង
ិ បរៀសវាងព្ង
ឹ ដផអក្រុលហ្ួសបហ្ត្ុ ដត្បៅបល្ើ េភព្្េន្រព្ណើ

បែើម្បទ
ើ ទួលបានព្័ត្៌មានព្ិត្និងមានការបផទៀងផ្ទទត្់្ត្ឹម្្ត្ូវ ម្ុនបព្លបចញផាយបសចកៃើដងលងការណ៍ជា
ស្ថធារណៈណាម្ួយ ដែលអាចបធវើឱ្យស្ថធារណៈរនមានការភាន់្ចទបំ បហ្យ
ើ ្ត្ូវបានបរេក្ស្ថយថា

ជាការប្រៀត្ដ្រកកនុង្េព្័នធយុត្ធ
ៃិ ម្៌រេស់រែឋអធិេបត្យយ។ វាក៏មានស្ថរៈសំខាន់ែូចោន
្េសន
ិ បេើ
បោក្សច
ើ ងរ់ កាភាព្បរឿទុកចិត្ៃបាន សត្ានុម្័ត្ និងឯករារយរេស់ស្ថាេ័នអងគការសហ្្េជាជាត្ិ
ទទួលេនទុកសិទម្
ធិ នុសសម្ួយបនះ៕
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PRESS STATEMENT
“OHCHR is under obligation to respect sovereignty and domestic
jurisdiction of states in delivering its mandate,” Cambodia Mission reminds.
Geneva, 11 September 2020 – The Permanent Mission of the Kingdom of
Cambodia in Geneva squarely rejects a misleading and fallacious conclusion of
Ms. Ravina Shamdasani, Spokesperson for the UN High Commissioner for
Human Rights, as to the kingdom’s application of relevant laws seeking to shield
law-abiding citizens and to guarantee peace, social order and public health for
everyone.
It is generally understood that exercise of 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. Likewise, article 31 of the
Constitution of Cambodia emphasizes that the exercise of such rights and
freedom shall be in accordance with the law. Therefore, it is incumbent upon the
Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to promote the public
awareness of the said obligations in its narratives.
It appears that Madam spokesperson has intentionally pushed aside verifiable
details from and dialogues with the state when assessing the human rights
situation. Such a methodology runs counter to the guiding principles of
impartiality, objectivity and non-selectivity in the consideration of human
rights.
The assertion that the government primarily targets human rights activists and
NGOs is both unfounded and selective. Cambodia does not condone an
arbitrary arrest. Law enforcers with misconducts and abuse of the law are

subject to disciplinary actions with several instances having unfolded.
Moreover, all lawful NGOs and human rights defenders carrying out their
assignment in observance of the law are operating freely and empowered to
partake in the national development. Only law-breaking ones are disbanded.
To tag law enforcement as repression of rights and freedoms is to denigrate the
rule of law and equal application to all citizens as warranted by the
Constitution. An affiliation with a political party or a purported rights and
environment entity does not entitle a person to break the law with impunity. A
law-prescribed crime is a crime, and it cannot be justified for any aspiration.
Those in conflict with the law have full opportunity to be heard, disprove the
charges against them and present their arguments in court as part of the rights
to due process guaranteed under the Constitution.
The call for extrajudicial release of certain particular detainees has overstepped
the boundary of the founding-OHCHR Resolution (A/RES/48/141) of 20
December 1993, which places the OHCHR to function within the framework of
the UN Charter and under the obligation to respect sovereignty and domestic
jurisdiction of states.
While Cambodian government has extended active engagement and open
cooperation to the OHCHR for almost three decades, the Permanent Mission of
Cambodia strongly urges Madam Spokesperson to value genuine
communications with the state for verified accounts, rather than over-reliance
on the traditional sources of information, before resorting to any public
statements, which could mislead the public opinions and be construed as
meddling in judicial system of a sovereign state. This is of equal importance if
she is to maintain the credibility, objectivity and independence of this UN entity
on human rights.
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