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សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា ទទូច ថា “ការវាយតន្រម្ៃប ើប្េបទសកម្ពុជាប្តវូផ្អែកប ើមូ្ ដ្ឋា នចាេ់
និងបេតុការណ៍ពិត រមួ្ជាម្ួយនឹងប្េភពព័ត៌មានបអទៀងផ្ទទ ត់ប្តឹម្ប្តវូ និងទសសនៈវស័ិយរមួ្” ។ 

 
ទើប្កងុេសឺផ្ណវ ន្រងៃទើ១៦ ផ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ - ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រនប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
បៅទើប្កុងេសផឺ្ណវ មានការែកចិតៃចាំប ះទសសនៈផ្ទទ  ់ែៃួនរេស់ បោកប្សើ ស្ថ្ស្ថៃ ចារយ Mary Lawlor 
អនករាយការណ៍ពិបសសសៃើពើស្ថា នភាពអនកការ រសិទធិម្នុសស បចញអាយបៅកនុងបសចកៃើប្េកាសព័ត៌មាន 
ចុះន្រងៃទើ១៦ ផ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ទាក់ទងនឹងស្ថា នភាពសងគម្សុើវ ិនិងអនកការ រសិទធិម្នុសស បៅ
ប្េបទសកម្ពុជា។  
 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា សូម្គូសេញ្ជា ក់ថា ការវាយតន្រម្ៃប ើប្េបទសមួ្យ អាចប ឿជាក់បាន 
 ុះប្ាផ្តផ្អែកប ើេរេិទចាេ់និងបេតុការណ៍ពិតបៅនឹងកផ្នៃង ជាមួ្យនឹងប្េភពព័ត៌មានផ្ែ មាន
ការបអទៀងផ្ទទ ត់ និងទសសនៈវសិ័យរួម្។ វធិើស្ថ្សៃបនះមាន កខណៈប្សេបៅនឹងប្កម្សើ ធម៌្សប្មាេ់
អនកទទួ អាណតៃិនើតិវធិើពិបសស (ជាពិបសស មាប្ា ៣  ៤  ៥  និង៦) និងបសៀវបៅផ្ណនាំប្េតិេតៃិការ
នើតិវធិើពិបសស (ជាពិបសស កថាែណឌ  ២៤ និង៥០) ផ្ែ បរៀេរាេ់ ម្ែិតអាំពើបោ ការណ៍ទូបៅន្រន
ការអនុវតៃការងារប្េកេបដ្ឋយវជិាា  ើវៈនិងមិ្ន ាំបអៀង  ស្ថរៈសាំខាន់ន្រនការប្េមូ្ ព័ត៌មានបដ្ឋយមានការ
បអទៀងផ្ទទ ត់ប្តឹម្ប្តូវ  និងការបោរពឱ្យបានបពញប ញនូវចាេ់និងេទេបញ្ញតៃិរេស់ប្េបទស។ 
 

ជាការគួរឱ្យបស្ថកស្ថៃ យយ៉ា ងខាៃ ាំង ផ្ែ  បោកប្សើ ស្ថ្ស្ថៃ ចារយ Lawlor ពុាំបានបោរពឱ្យបានម្៉ាត់ចត់
បៅកនុងផ្អនកជាបប្ចើនន្រននើតិវធិើផ្ែ បានបរៀេរាេ់ខាងប ើ ផ្ែ ជាបេតុបធវើឱ្យបយើងប្តូវបចាទសួរប ើភាព
គួរឱ្យទុកចិតៃបានចាំប ះទសសនៈរេស់បោកប្សើម្កប ើកម្ពុជា បេើយផ្ែ ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយ៍
កម្ពុជា សូម្ប ើកយកចាំណុចមួ្យចាំនួនែៃះេ៉ាុបណាណ ះ ម្កេងាា ញ ូន ែូចខាងបប្កាម្ ៖ 
 

̶ ទើ១៖ បោកប្សើមិ្នបានបអទៀងផ្ទទ ត់ព័ត៌មានផ្ែ ទទួ បាន ជាមួ្យប្េភពរដ្ឋា ភិបា បទ។ បេើ
ពិនិតយបម្ើ ឱ្យកាន់ផ្តចាស់  បសចកៃើផ្ងៃងការណ៍រេស់បោកប្សើមានភាព ាំបអៀង បប្ ើសបរ ើស
ផ្តមួ្យប្ ុង និងបធវើឱ្យមានការែូចខាត។ ស្ថា នបេសកកម្មកម្ពុជាបានេាំភៃឺនូវបេតុការណ៍ពិតន្រន
សភាពការណ៍អស់ទាាំងបនះ  ូនែ ់នើតិវធិើពិបសសជាបប្ចើនប ើកបប្ចើនស្ថរ និងបានប ៃ្ើយតេ

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រនប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
ប្េចាាំអងគការសេប្េជាជាតិ និងអងគការអនៃរជាតិនន  
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យ៉ា ង ម្ែិតបៅនឹងការស្ថកសួរជាោយ កខណ៍អកសរអងផ្ែរ។ ក៏េ៉ាុផ្នៃ ព័ត៌មានអៃូវការផ្េេ
បនះប្តូវបានេែិបសធ និងមិ្នបាន ៃ្ុះេញ្ជច ាំងបៅកនុងការវាយតន្រម្ៃរេស់បោកប្សើបនះបទ។ 
 

̶ ទើពើរ៖ បោកប្សើ ស្ថ្ស្ថៃ ចារយ Lawlor ពុាំផ្ែ បាននិយយទា ់ផ្តបស្ថះថា ការអនុវតៃបសរ ើភាព
ន្រនការេបញ្ចញម្តិ ការេបងកើតសមាគម្  និងការប្េមូ្ អៃុ ាំបដ្ឋយសនៃិវធិើ ប្តូវភាា េ់បៅនឹងករណើ
កិចច ការទទួ ែុសប្តូវ និងការរតឹតបតឹពិបសសផ្ែ កាំណត់បដ្ឋយចាេ់ ែូចមានផ្ចងបៅកនុង
មាប្ា២៩ (២) ន្រនបសចកៃើផ្ងៃងការណ៍ជាសក សៃើពើសិទធមិ្នុសស  ប្ពម្ទាាំងមាប្ា១៩ (៣) 
មាប្ា២១ និង មាប្ា២២ (២) ន្រនកតិកាសញ្ជញ អនៃរជាតិសដើពើ សិទធិព រែានិងនបយបាយ។ 
វាជាកាតពវកិចចរេស់ម្នុសសប្គេ់ោន  រមួ្ទាាំងអនកផ្ែ បគបៅថា “អនកការ រសិទធិម្នុសស” អង
ផ្ែរ កនុងការអនុវតៃសិទធិរេស់ែៃួនប្េកេបដ្ឋយការទទួ ែុសប្តូវ បៅកនុងប្ពាំផ្ែនន្រនចាេ់។ 
 

̶ ទើេាំអុត បម្ើ បៅហាក់ែូចជា បោកប្សើ ស្ថ្ស្ថៃ ចារយ ពុាំប្តូវបានបគ ូនព័ត៌មានឱ្យបានបពញ
ប ញអាំពើការអនុវតៃសិទធនិងបសរ ើភាពផ្ទទ  ់ែៃួនរេស់េុគគ មាន ក់ៗ ផ្ែ ប្តូវឱ្យប្សេបៅាម្ចាេ់ 
ែូចមានផ្ចងកនុងមាប្ា៣១ន្រនរែាធម្មនុញ្ញរេស់ប្េបទសកម្ពុជា។ ការប្េមូ្ អៃុ ាំបដ្ឋយសនៃិវធិើផ្ែ 
សេការជាមួ្យអាជាា ធរ និងប្េកាន់ខាា េ់នូវវធិានការសនៃិសុែនិងសុវតាិភាព គឺជាការអនុវតៃ
បសរ ើភាព  ផ្ែ ប្សេាម្រែាធម្មនុញ្ញ និងប្សេាម្ចាេ់។ អទុយបៅវញិ ការប្េមូ្ អៃុ ាំ កនុង
បោ េាំណងដ្ឋក់សមាព ធប ើប្េព័នធតុោការ គឺជាេទប មើស ផ្ែ មានផ្ចងកនុងមាប្ា៥២២ ន្រន
ប្កម្ប្ពេមទណឌ រេស់ប្េបទសកម្ពុជា។ 

 
ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា សូម្រ ាំ ឹកអនករាយការណ៍ពិបសសថា ការចូ រមួ្ជាមួ្យគណេកស
នបយបាយ ឬ អងគការមិ្នផ្ម្នរដ្ឋា ភិបា ណាមួ្យ ពុាំផ្ម្នជាការអៃ ់សិទធិឱ្យេុគគ មាន ក់ េាំ នចាេ់
បដ្ឋយនិទណឌ ភាពប ើយ។ េទប មើសផ្ែ មានផ្ចងកនុងចាេ់ គឺជាេទប មើស បេើយបគមិ្នអាចបប្េើ
ប្បាស់សកម្មភាពែុសចាេ់បនះ ជាទទបាើករណ៍សប្មាេ់េុពវបេតុបអសងណាមួ្យបនះបទ។ ជាទើេញ្ច េ់  
រា រដ្ឋា ភិបា កម្ពុជាបៅផ្តបេៃជាា ចិតៃ េនៃធានការអនុវតៃសិទធិនិងបសរ ើភាពទាាំងអស់ ផ្ែ មានផ្ចងកនុង
រែាធម្មនុញ្ញ និងបៅកនុងប្កេែ័ណឌ នើតិរែា បែើម្បើជាឧតៃម្ប្េបយ ន៍រេស់ព រែាទាាំងអស់ផ្ែ បោរព
ចាេ់ មិ្នផ្ម្នសប្មាេ់ផ្តប្កុម្ជាក់ោក់ណាមួ្យបនះប ើយ៕  
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PRESS STATEMENT 
 

 

“An assessment on Cambodia requires factual and legal context with verified 
source of information and holistic perspective”, Cambodia Mission Insists. 
 
 

Geneva, 16 November 2020 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia 

in Geneva is disturbed by personal view voiced by Professor Mary Lawlor, Special 

Rapporteur on the situation of human rights defenders, in the News Release dated 16 

November 2020, as to the nature of civil society and human rights defenders in 

Cambodia.  

 

The Permanent Mission of Cambodia maintains that an assessment on a country can 

only be credible when it is properly informed by factual and legal context on the ground 

with verified source of information and holistic perspective. This approach is in 

adherence to Code of Conduct for Special Procedures Mandate Holders (particularly 

articles 3, 4, 5 and 6), and Manual of Operations of the Special Procedures (particularly 

paragraphs 24 and 50), which detail general principles of a professional and impartial 

conduct, importance of duly cross-checked information-gathering, and full respect for 

national legislations and regulations of the country. 

 

It is with deep regret that Professor Lawlor has failed to strictly observe the above-said 

procedures on several fronts, some of which are highlighted below, thus throwing the 

credibility of her remarks into question.  
 

− First, she does not engage in due verification of the received information with 

the government. With a closer look, her statement is purely one-sided, 

selective and damaging. The Cambodia Mission has provided factual accounts 

of the situation to the Special Procedures on multiple occasions and responded 

in details to their written inquiries. Yet, such authoritative information has been 

brushed aside, and was not reflected in her evaluation. 
 

− Second, Professor Lawlor has never ever stressed 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 of Human Rights as well as articles 

19 (3), 21 and 22 (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights. 

It is the duty of everyone, including the so-called human rights defenders, to 

exercise their rights responsibly within the bounds of the law. 
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− Lastly, it appears she is not fully advised that exercise of personal rights and 

freedom by any individual shall be in accordance with the law as underscored in 

article 31 of the Constitution of Cambodia. Peaceful assembly in cooperation 

with the authorities and in full compliance with security and safety measures is 

the constitutional and legitimate exercise of this freedom. The one seeking to 

pressure judiciary is an offense, which is enumerated in article 522 of 

Cambodia’s Penal Code. 

 

The Permanent Mission of Cambodia would like to remind the Special Rapporteur that 

an affiliation with a political party or an NGO 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 

aspirations. Finally, the Cambodian government remains committed to continuing to 

ensure the exercise of all rights and freedoms guaranteed under the Constitution and 

within the rule of law for the best interests of all law-abiding citizens, not a particular 

group. END   

 

 

---------------------------------------- 
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