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សសចរតីថ្លែងការណ៍រត័៌មាន 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា៖ “ការវាយតន្រម្ៃរេស់អនករាយការណ៍ពិបសសប វ្ើឱ្យមានការយល់ច្ចទ្បំ
ពើច្តវូបៅជាខុស” 
 
ទ្ើច្កងុហ្សឺណណវ ន្រងៃទ្ើ០៥ ណខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២១ - ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រនច្ពះរាជាណាចច្កកម្ពុជា 
បៅទ្ើច្កុងហ្សណឺណវ មានការបស្ថកស្ថៃ យយ៉ា ងខ្ៃ ងំចំប ះការបចញផ្សាយព័ត៌មានរេស់អនករាយការណ៍
ពិបសសចំនួន៤រូេ កាលពើន្រងៃទ្ើ០៥ ណខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២១  ក់ព័នធនឹងការអនុវតៃចាេ់កនុងច្សុកនិងការ
ជំនំុជច្ម្ះកៃើបៅកម្ពុជា។ ទ្សសនៈផ្ទា ល់ខៃួនរេស់ពួកគាត់ណែលផ្សាុយសំែើខៃួនឯង បច្ជើសណតមួ្យច្ជុង និង
ប វ្ើនបយបាយូេនើយកម្ម ច្ពម្ទងំមិ្នយកចិតៃទុ្កដាក់បលើការពិតជាក់ណសៃង បានប វ្ើឱ្យស្ថធារណជន
មានការយល់ច្ចទ្បពំើច្តូវបៅជាខុស។ ខ្ងបច្កាម្បនះគឺជាចំណុចសំខ្ន់ៗមួ្យចំនួន កនុងចំបណាម្
ទិ្ែឋភាពជាបច្ចើន ណែលស្ថា នបេសកកម្មសូម្លាតច្តដាងជូន៖  

− ទ្ើ១៖ អនកជំនាញខ្ងបលើ ណែលេបច្ម្ើការងារកនុងសម្តាភាពផ្ទា ល់ខៃួន និងមិ្នណម្នជាម្្នៃើ
អងគការសហ្ច្េជាជាតិ បានតងំខៃួនជាបៅច្កម្ អារកាត់កិចចការន្រផ្សាកនុងរេសតុ់លាការន្រនរែឋ
អ្ិេបតយយមួ្យ។ អនករាយការណ៍ពិបសសច្តូវេំបពញតួនាទ្ើរេស់ខៃួន ឱ្យបានមឺុ្ងមា៉ា ត់តម្ 
“ច្កម្សើល្ម៌្ និងបសៀវបៅណណនាចំ្េតិេតៃិការ សច្មាេ់អនកកាន់អាណតៃិនើតិវ ិ្ ើពិបសស” ណែល
បានគូសេញ្ជា ក់អំពើស្ថរៈសំខ្ន់ន្រនការបគារពេទ្េបញ្ញតៃិកនុងច្សុក និង្ម្មនុញ្ញអងគការ
សហ្ច្េជាជាតិ។ 

− ទ្ើ២៖ បលាកច្សើស្ថ្ស្ថៃ ចារយ រ ៉ាូណា សមើត ហាក់បលៃចថា បលាកច្សើផ្ទា ល់ធាៃ េ់បានណងៃងបថាោ លបទស 
បលាក សម្ រងសុើ បៅកនុងច្កុម្ច្េឹកាសិទ្ធិម្នុសស កាលពើឆ្ន ២ំ០១៩ ចំប ះសម្ៃើេរហិារបករ ៃ ិ៍ និង
ញុះញង់ឱ្យផ្សៃួលរលំំរដាឋ លិបាលបច្ជើសតងំបដាយពលរែឋកម្ពុជាតម្រយៈការបបាះបឆ្ន ត។េទ្បលមើស 
ែូចគាន បនះបហ្ើយ ណែលបលាក សម្ រងសើ និងេកខពួក ច្តូវបានតុលាការរកប ើញថា មានពិរុទ្ធ។ 
តុលាការកម្ពុជាប វ្ើការជំនំុជច្ម្ះកៃើ មិ្នណផ្សែកបលើ កយចចាម្អារា៉ាម្បទ្ េ៉ាុណនៃសំអាងបលើលសៃុតង
រងឹមាជំាក់ណសៃង និងច្សេតម្នើតិវ ិ្ ើច្តឹម្ច្តូវ រមួ្ទងំបគារពសិទ្ធិមានបម្ធាវ ើការ រ។ ណផ្សនការែ៏
បច្គាះថាន ក់រេស់េុគគលមួ្យច្កុម្បនាះបានញុះញង់កងទ័្ព ម្្នៃើរាជការ និងពលរែឋឱ្យផ្សៃួលរលំំ
រដាឋ លិបាលច្សេចាេ់ និងបកៀងគរងវកិា បែើម្បើផ្សគត់ផ្សគង់កមាៃ ងំខុសចាេ់គាចំ្ទ្ចលនារេស់ខៃួន 
ណែលទ្បងវើបនះគឺបសមើនឹងការប វ្ើរែឋច្េហារ េ៉ាុណនៃច្តូវបានទ្េ់ស្ថោ ត់ទន់បពលបវលា។ ជនបលមើស
ច្តូវផ្សៃនាា បទស តម្េញ្ញតិៃមាច្ត២៧ និងមាច្ត៤៥១ ន្រនច្កម្ច្ពហ្មទ្ណឌ រេស់កម្ពុជា។ 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រនច្ពះរាជាណាចច្កកម្ពុជា 
ច្េចាអំងគការសហ្ច្េជាជាតិ និងអងគការអនៃរជាតិនានា  
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− ទ្ើ៣៖ ការអះអាងថា ការជំនំុជច្ម្ះមិ្នបានប វ្ើបទ្បើងជាស្ថធារណៈ និងបដាយគាម នវតៃមាន
ជនជាេ់បចាទ្ េងាា ញឱ្យប ើញកាន់ណតចាស់ថា អនករាយការណ៍ពិបសសទងំបនាះពឹងណផ្សែក
ទងំច្សុងបលើច្េលពព័ត៌មានមិ្នបានបផ្សាៀងផ្ទា ត់ និងថា អនកជំនាញទងំបនាះហាក់មានការយល់
ែឹងតិចតួច ឬពំុមានឆនាៈចង់យល់អំពើនើតិវ ិ្ ើតុលាការរេស់កម្ពុជា។ ការពិតគឺថា បម្ធាវ ើការ រ
ជនជាេ់បចាទ្ តំណាងអងគទូ្តេរបទ្ស និងអងគការសងគម្សុើវលិ បានមានវតៃមានចូលរមួ្បដាយ
ផ្ទា ល់ បៅកនុងេនាេ់សវនាការ ណែលបនះេងាា ញថា នើតិវ ិ្ ើតុលាការបានច្េច្ពឹតៃបៅបដាយមាន
ការចូលរមួ្និងតមាៃ ភាពច្តឹម្ច្តូវ។ បៅច្គេ់ច្េបទ្សច្េជា្ិេបតយយទងំអស់ ការសបច្ម្ចឱ្យ
ចូលបៅកនុងេនាេ់សវនាការ ណតងណតជាឆនាា នុសិទ្ធិរេស់តុលាការ បដាយពិចារណាបលើទំ្ហ្ជំាក់
ណសៃងន្រនេនាេ់ និងការច្េច្ពឹតៃបៅន្រនសវនាការច្េកេបដាយរបេៀេបរៀេរយនិងសុវតាិភាព។ ការ
វាយតន្រម្ៃបដាយប វ្សច្េណហ្សរេស់អនករាយការណ៍ពិបសស នឹងអាចេបញ្ច ៀសបាន ច្េសិនបេើ
ពួកគាត់បានច្េកាន់យកវ ិ្ ើស្ថ្សៃប វ្ើការច្េកេបដាយយុតៃិ្ម៌្និងស្ថា េនា ជាមួ្យរាជរដាឋ លិបាល 
មុ្នបពលពួកគាត់ច្េញាេ់ច្េញាល់បចញផ្សាយព័ត៌មានខ្ងបលើ បច្កាម្បហ្តុផ្សលគួរឱ្យសងសយ័៕ 
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PRESS STATEMENT 

 

“Assessment of the Special Rapporteurs confuses right with wrong,” states 

Cambodia Mission. 

 

Geneva, 05 March 2021 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in 

Geneva deplores today’s news release of four Special Rapporteurs as to the 

application of domestic laws and trials in the kingdom. Their personal comments, 

fraught with self-contradiction, selectivity and politicization with disregard of facts, 

confuse right with wrong. Below are a few highlights among others.   

 

First, the purported experts, serving in their individual capacity and not being UN staff 

members, self-represent as a judge in an internal judicial affairs of a sovereign state. 

The Special Rapporteurs are reminded of carrying out the functions in strict adherence 

to the “Code of Conduct and the Operational Manual of the Special Procedures”, which 

underline the importance of observing national legislations and the UN Charter. 

 

Second, Professor Rhona Smith seems to lose sight that she had denounced Mr. Sam 

Rainsy in the Human Rights Council in 2019 for his defamatory language and 

incitement to overthrow a people-elected government. It is the identical charge of 

which he and his accomplices were found guilty. Cambodia’s justice does not hear a 

case based on hearsays, but concrete evidences with due process, including right to 

counsel. Their vicious plot, having incited armed forces, civil servants and people to 

topple a legitimate government and mobilized fund to raise illegal forces in support of 

the movement, equates to a coup yet timely thwarted. The perpetrators cannot go 

unpunished as prescribed in articles 27 and 451 of Cambodia’s penal code. 

 

Finally, the notion that the trials were not public and without the accused is truly 

indicative of their heavy reliance upon an unverified source of information as well as 

of either the limited understanding or the unwillingness to understand the Cambodian 

judicial procedures by these experts. The fact is that defense lawyers, foreign 

diplomatic corps and civil society organizations were physically present in the 

courtroom, thus attesting to the participatory and transparent judicial proceedings. In 

any democratic nations, the access to the courtroom is always at the discretion of the 

court, taking into account the actual court space, and orderly and safe conduct of the 

hearings. Their negligence should have been circumvented if they had opted for a fair 

and constructive approach with the government prior to a hasty news release for 

questionable motives. END 

 

Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia 

to the United Nations Office and other 

International Organizations at Geneva 

3 

 

mailto:camemb.gva@mfaic.gov.kh
http://www.cambodiaembassy.ch/

	210305_Reply_to_SR_on_long_prison_terms_of_the_opposition_Final-Kh
	210305_Reply_to_SR_on_long_prison_terms_of_the_opposition_Final



