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សសចរតីថ្លែងការណ៍រត័៌មាន 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា ប្កើនរលំឹកថា “ការយិាល័យឧត្ៃម្សនងការទទលួេនទុកសិទធិម្នុសស មាន
កាត្ព្វកិចចបោរព្អធិេបត្យយភាព្ និងដែនសម្ត្ាកិចចកនុង្សុករេស់រែឋ កនុងការអនុវត្ៃអាណត្ៃិរេស់ខ្លួន” ។ 

 
ទើ្កងុហ្សឺដណវ ន្រងៃទើ១១ ដខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ - ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា 
បៅទើ្កុងហ្សដឺណវ សូម្េែិបសធទងំ្សុងនូវការសននិដ្ឋឋ នខុ្សឆ្គង និងនឱំ្យមានការភាន់្ចទបរំេស់ 
បោក្សើ Ravina Shamdasani អនកនពំាកយរេស់ឧត្ៃម្សនងការអងគការសហ្្េជាជាតិ្ទទួលេនទុក
សិទធិម្នុសស ពាក់ព័្នធនឹងការអនុវត្ៃចាេ់បៅកម្ពុជា ដែលសំបៅការពារព្លរែឋបោរព្ចាេ់ និងធាន
សនៃិភាព្ សណាៃ េ់ធាន េ់សងគម្ និងសុខ្ភាព្ស្ថធារណៈ ស្មាេ់ម្នុសស្រេ់រូេ។ 

 

ការអនុវត្ៃបសរ ើភាព្េបចចញម្តិ្ េបងកើត្សមារម្ និង្េមូ្លផៃុបំដ្ឋយសនៃិវធិើ ្តូ្វបានបរយល់ែឹងជា
ទូបៅយា៉ា ងចាស់ថា ្តូ្វភាា េ់ម្កជាមួ្យនូវករណើ យកិចច ការទទួលខុ្ស្តូ្វពិ្បសស និងដែនកំណត់្
ដែលមានដចងកនុងចាេ់ ែូចបានរូសេញ្ញា ក់បៅកនុងមា្ា២៩ (២) ន្រនបសចកៃើដងលងការណ៍ជាស្ថកល
សៃើព្ើសិទធិម្នុសស និងមា្ា១៩(៣) ២១ និង២២(២) ន្រនកតិ្កាសញ្ញា អនៃរជាតិ្សដើព្ើ សិទធពិ្លរែឋនិង
នបយាបាយ។ ែូចោន បនះដែរ មា្ា៣១ ន្រនរែឋធម្មនុចាន្រន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា ក៏បានរូសេញ្ញា ក់
យា៉ា ងចាស់ថា ការប្េើ្បាស់សិទធិនិងបសរ ើភាព្ខាងបលើ រឺ្តូ្វដត្អនុបោម្បៅាម្ចាេ់។ ែូបចនះ 
ការយិាល័យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសិទធិម្នុសសមានភារៈកិចចបលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងជាស្ថធារណៈ 
អំព្ើកាត្ព្វកិចចែូចបានបរៀេរាេ់ខាងបលើ បៅកនុងេទអធិេាយរេស់ខ្លួន។  
 

បោក្សើអនកនពំាកយហាក់មានេំណងមិ្នដសវងរកព័្ត៌្មានលម្អិត្និងបផទៀងផ្ទទ ត់្បអាយបាន្តឹ្ម្្តូ្វ ្ព្ម្ 

ទងំមិ្នប្រើសបរ ើសកិចចសនទនជាមួ្យនឹងរែឋ កនុងការវាយត្ន្រម្លស្ថា នភាព្សិទធិម្នុសស បៅកម្ពុជា។ ការ
ប្រើសបរ ើសវធិើស្ថ្សៃដេេបនះ រឺផទុយនឹងបោលការណ៍ដណននំ្រនភាព្មិ្នលបម្អៀង សត្ានុម័្ត្ និងការ
មិ្នប្រើសបរ ើសដត្មួ្យ្រុង បៅបព្លពិ្ចារណាអំព្ើស្ថា នភាព្សិទធិម្នុសស។  

 

ការអះអាងដែលថា រដ្ឋឋ ភិបាលបានបផ្ទៃ ត្បោលបៅសំខាន់បៅបលើសកម្មរននិងអងគការប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល 
កនុងវសិ័យសិទធិម្នុសស រឺជាការអះអាងដែលបម្ើលដត្មួ្យ្រុង និងពំុ្មានមូ្លដ្ឋឋ ន្តឹ្ម្្តូ្វ។ ្េបទស
កម្ពុជាពំុ្អនុញ្ញា ត្ឱ្យមានការចាេ់ខ្លួនាម្អំបព្ើចិត្ៃបនះបទបើយ។ ម្្នៃើអនុវត្ៃចាេ់រូេណាដែលមានកំហុ្ស
ឆ្គង និងេំពានចាេ់ ្តូ្វដត្ទទួលទណឌ កម្ម។ មានឧទហ្រណ៍ជាប្ចើនអំព្ើការដ្ឋក់បទសទណឌ បលើម្្នៃើ

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា 
្េចាអំងគការសហ្្េជាជាតិ្ និងអងគការអនៃរជាតិ្នន  

បៅទើ្កងុហ្សដឺណវ 
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________________________________________________________________________________________________ 
អាសយដ្ឋឋ ន៖ 3 Chemin Taverney, Case Postale 213, 1218 Grand-Saconnex, Genève, Suisse 

ទូរស័ព្ទ៖ (០៤១) ២២ ៧៨៨ ៧៧ ៧៣ អុើដម្៉ាល៖ camemb.gva@mfaic.gov.kh បរហ្ទំព្័រ៖ http://www.cambodiaembassy.ch  
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្េ្ពឹ្ត្ៃខុ្ស នបព្លកនលងម្ក។ បលើសព្ើបនះបទៀត្ អងគការប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល្សេចាេ់ និងអនកការពារសិទិធ 
ម្នុសស ដែលកំពុ្ងេំបព្ញភារកិចចរេស់ខ្លួន្សេាម្ចាេ់ បាននិងកំពុ្ង្េតិ្េត្ៃិការបដ្ឋយបសរ ើ និង
្តូ្វបានបលើកទឹកចិត្ៃឱ្យចូលរមួ្អភិវឌ្ឍជាតិ្។ មានដត្អងគការនិងេុរគលដែលេំពានចាេ់េ៉ាុបណាណ ះ ដែល
្តូ្វបានហាម្ឃាត់្។ 

 

បេើបរចាត់្ទុកការអនុវត្ៃចាេ់ជាការរតឹ្ត្បតិ្បសរ ើភាព្ បនះរឺជាការេនទ េត្ន្រម្លនើតិ្រែឋ និងបោលការណ៍
អនុវត្ៃបសនើភាព្ោន ចំបពាះព្លរែឋទងំអស់ ដែល្តូ្វបានធានកនុងរែឋធម្មនុចាន្រន្ព្ះរាជាណាច្កកម្ពុជា។ 
ការចូលរមួ្ជាមួ្យរណេកសនបយាបាយណាមួ្យ ឬអងគការដែលអះអាងថា បធវើការកនុងវសិ័យេរសិ្ថា នឬ
សិទធមិ្នុសស ពំុ្ដម្នជាការផៃល់សិទធិឱ្យេំពានចាេ់បដ្ឋយនិទណឌ ភាព្ប ើយ។ េទបលមើសដែលមានដចង
កនុងចាេ់ រឺជាេទបលមើស បហ្ើយបរមិ្នអាចប្េើ្បាស់សកម្មភាព្ខុ្សចាេ់បនះជាទ ហើករណ៍ស្មាេ់
េុព្វបហ្តុ្បផសងណាមួ្យបានបទបើយ។ េុរគលដែលមានរបមាល ះផលូវចាេ់មានឱ្កាសបព្ញបលញចូលរមួ្
សវនការបដ្ឋយយុត្ៃិធម៌្ បែើម្បើេង្ហហ ញទ ហើករណ៍និងដ្ឋក់ភសៃុាងបដ្ឋះេនទុក ចំបពាះការបចាទ្េកាន់ 
បៅកនុង្េព័្នធតុ្ោការ ដែលជាដផនកមួ្យន្រនសិទធិទទួលបាននូវរំនំុរំរះ្តឹ្ម្្តូ្វ ធានបដ្ឋយរែឋធម្មនុចា
រេស់កម្ពុជា។ 

 

ការអំពាវនវឲ្យមានការបដ្ឋះដលងប្ៅ្េព័្នធតុ្ោការនូវរនជាេ់ឃុមួំ្យ្កុម្ជាក់ោក់ណាបនះ រឺជា
ការេំពានបលើដែនកំណត់្ន្រនបសចកៃើសប្ម្ចចិត្ៃម្ហាសននិបាត្អងគការសហ្្េជាជាតិ្(A/RES/48/141) 

ចុះន្រងៃទើ២០ ដខ្ធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ សៃើព្ើការេបងកើត្ការយិាល័យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសិទធិម្នុសស ដែល
កំណត់្ឱ្យការយិាល័យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសិទធិម្នុសស េំបព្ញមុ្ខ្ង្ហររេស់ខ្លួនកនុង្កេខ័្ណឌ ន្រន
ធម្មនុចាអងគការសហ្្េជាជាតិ្ និងមានកាត្ព្វកិចចបោរព្អធិេបត្យយភាព្និងដែនសម្ត្ាកិចចកនុង្សុក
រេស់រែឋ។ 

 

រាររដ្ឋឋ ភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុ្ងផៃល់ការចូលរមួ្យា៉ា ងសកម្ម និងកិចចសហ្្េតិ្េត្ៃិការបេើកចំហ្រជា
មួ្យការយិាល័យឧត្ៃម្សនងការទទួលេនទុកសិទធិម្នុសស អស់រយៈបព្លរិត្៣ទសវត្ស កនលងម្កបហ្ើយ។ 
កនុងន័យបនះ ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា សូម្រំរុញឱ្យបោក្សើអនកនពំាកយ ផៃល់ត្ន្រម្លែល់ទំនក់
ទំនងពិ្ត្្បាកែជាមួ្យរដ្ឋឋ ភិបាល  និងបរៀសវាងពឹ្ងដផអក្រុលហ្ួសបហ្តុ្ ដត្បៅបលើ្េភព្្េន្រព្ណើ  
បែើម្បើទទួលបានព័្ត៌្មានពិ្ត្និងមានការបផទៀងផ្ទទ ត់្្តឹ្ម្្តូ្វ មុ្នបព្លបចញផាយបសចកៃើដងលងការណ៍ជា
ស្ថធារណៈណាមួ្យ ដែលអាចបធវើឱ្យស្ថធារណៈរនមានការភាន់្ចទប ំបហ្ើយ្តូ្វបានបរេក្ស្ថយថា 
ជាការប្រៀត្ដ្រកកនុង្េព័្នធយុត្ៃិធម៌្រេស់រែឋអធិេបត្យយ។ វាក៏មានស្ថរៈសំខាន់ែូចោន  ្េសិនបេើ
បោក្សើចង់រកាភាព្បរឿទុកចិត្ៃបាន សត្ានុម័្ត្ និងឯករារយរេស់ស្ថា េ័នអងគការសហ្្េជាជាតិ្
ទទួលេនទុកសិទធិម្នុសសមួ្យបនះ៕   
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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 
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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.    

 

ENDS 
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