ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន្រ៍ នច្ពះរាជាណាចច្កកម្ពុជា

ច្េចាំអងគការសហ្ច្េជាជាតិ និងអងគការអនៃរជាតិនានា
បៅទ្ច្ើ កុងហ្សណឺ ណវ

3

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក
៍ ម្ពុជា៖ “ការវាយតន្រម្ៃរេស់អនករាយការណ៍ពិបសសប្វើឱ្យមានការយល់ច្ចទ្បំ
ពច្ើ តូវបៅជាខុស”

ទ្ើច្កុងហ្សឺណណវ ន្រងៃទ្ើ០៥ ណខម្ើនា ឆ្ន២
ំ ០២១ - ស្ថានបេសកកម្មអចន្រិ ្នៃយន្រ៍ នច្ពះរាជាណាចច្កកម្ពុជា
បៅទ្ើច្កុងហ្សណឺ ណវ មានការបស្ថកស្ថៃយយ៉ាងខ្ៃង
ំ ចំប

ះការបចញផ្សាយព័ត៌មានរេស់អនករាយការណ៍

ពបិ សសចំនួន៤រូេ កាលពើន្រងៃទ្០
ឆ្ន២
ំ ០២១
ើ ៥ ណខម្នា
ើ

ក់ព័នធនង
ន
កនង
ឹ ការអនុវតៃចាេ់កុ ងច្សុ
ិ ការ

ជំនុជ
ំ ច្ម្ះកៃើបៅកម្ពុជា។ ទ្សសនៈផ្ទាល់ខួ នរេស់
ៃ
ពួកគាត់ណែលផ្សាុយសំែើខួ នឯង
ៃ
បច្ជើសណតម្ួយច្ជុង និង
ប្វន
ើ បយបាយូេនយ
ើ កម្ម ច្ពម្ទំងម្ន
ិ យកចត
ិ ៃទ្ុកដាក់បលកា
ើ រពត
ិ ជាក់ណសៃង បានប្វឱ្
ើ យស្ថធារណជន
មានការយល់ច្ចទ្បំពើច្តូវបៅជាខុស។

ខ្ងបច្កាម្បនះគឺជាចំណុចសំខ្ន់ៗម្ួយចំនួន

ទ្ែ
ិ ឋភាពជាបច្ចើន ណែលស្ថានបេសកកម្មសូម្លាតច្តដាងជូន៖

កនុងចំបណាម្

− ទ្ើ១ ៖ អន កជំ នាញខ្ងបលើ ណែលេបច្ម្ើ ការងារកនុ ងសម្តា ភា ពផ្ទាល់ ខួ ៃ ន និ ងម្ិ ន ណម្នជាម្្នៃើ
អងគការសហ្ច្េជាជាតិ
អ្ិេបតយយម្ួយ។

បានតំងខៃួនជាបៅច្កម្

អារកាត់កច
ិ ចការន្រផ្សាកុ នងរេស់តុលាការន្រនរែឋ

អនករាយការណ៍ពិបសសច្តូវេំបពញតួនាទ្ើរេស់ខួ ន
ៃ

ឱ្យបានម្ុឺងមា៉ាត់តម្

“ច្កម្សល
ើ ្ម្៌ នង
ិ បសៀវបៅណណនាំច្េតេ
ិ តៃិការ សច្មាេ់អនកកាន់អាណតៃិនត
ើ វិ ិ្ើពបិ សស” ណែល
បានគូ ស េញ្ជា ក់ អំ ពើ ស្ថ រៈសំ ខ្ ន់ ន្រនការបគារពេទ្េបញ្ញ តៃិ កុ ន ងច្សុ ក
សហ្ច្េជាជាត។
ិ

និ ង ្ម្ម នុ ញ្ញ អ ងគ កា រ

− ទ្ើ២៖ បលាកច្សើស្ថ្ស្ថៃចារយ រូណា
៉ា
សមើត ហាក់បលៃចថា បលាកច្សើផ្ទាល់ធាៃេ់បានណងៃងបថាោលបទស
បលាក សម្ រងសុើ បៅកនុងច្កុម្ច្េក
ធិ នុសស កាលពឆ្
ំ ០១៩ ចំប ះសម្ៃើេរហារបករ
ៃ ិ៍ នង
ឹ ាសទ្
ិ ម្
ើ ន២
ិ
ិ
ញុះញង់ឱ្យផ្សៃួលរ ំលំរដាឋលិបាលបច្ជើសតំងបដាយពលរែឋកម្ពុជាតម្រយៈការបបាះបឆ្នត។េទ្បលមើស
ែូចគានបនះបហ្យ
ើ ណែលបលាក សម្ រងសើ និងេកខពួក ច្តូវបានតុលាការរកប
តុលាការកម្ពុជាប្វើការជំនុំជច្ម្ះកៃើ ម្ិនណផ្សែកបលើ

ញ
ើ ថា មានពិរុទ្ធ។

កយចចាម្អារា៉ា ម្បទ្ េ៉ាុណនៃសំអាងបលើលសៃុតង

រងមាំ
ជាក់ណសៃង និងច្សេតម្នើតិវ ិ្ើច្តឹម្ច្តូវ រួម្ទំងបគារពសិទ្ធិមានបម្ធាវ ើការ
ឹ

រ។ ណផ្សនការែ៏

បច្គាះថានក់រេស់េុគគលម្ួយច្កុម្បនាះបានញុះញង់កងទ្័ព ម្្នៃើរាជការ និងពលរែឋឱ្យផ្សៃួលរ ំលំ

រដាឋលិបាលច្សេចាេ់ និងបកៀងគរងវ ិកា បែើម្បផ្ស
ំ ខុសចាេ់គាច្ំ ទ្ចលនារេស់ខួ ន
ៃ
ើ គត់ផ្សគង់កមាៃង
ណែលទ្បងវើបនះគឺបសមើនឹងការប្វើរែឋច្េហារ េ៉ាុណនៃច្តូវបានទ្េ់ស្ថោត់ទន់បពលបវលា។ ជនបលមើស
ច្តូវផ្សៃនាាបទស តម្េញ្ញតិៃមាច្ត២៧ និងមាច្ត៤៥១ ន្រនច្កម្ច្ពហ្មទ្ណឌរេស់កម្ពុជា។
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− ទ្ើ៣៖ ការអះអាងថា ការជំនុំជច្ម្ះម្ិនបានប្វើបទ្បង
ើ ជាស្ថធារណៈ និងបដាយគាមនវតៃមាន
ជនជាេ់បចាទ្

េងាាញឱ្យប

ញ
ើ កាន់ណតចាស់ថា

អនករាយការណ៍ពិបសសទំងបនាះពឹងណផ្សែក

ទំងច្សុងបលច្ើ េលពព័ត៌មានម្ន
ិ បានបផ្សាៀងផ្ទាត់ និងថា អនកជំនាញទំងបនាះហាក់មានការយល់
ែឹងតិចតួច ឬពុំមានឆនាៈចង់យល់អំពើនើតិវ ិ្ើតុលាការរេស់កម្ពុជា។ ការពិតគឺថា បម្ធាវ ើការ

រ

ជនជាេ់បចាទ្ តំណាងអងគទ្ូតេរបទ្ស នង
ិ អងគការសងគម្សុវើ ិល បានមានវតៃមានចូលរួម្បដាយ
ផ្ទាល់ បៅកនុងេនាេ់សវនាការ ណែលបនះេងាាញថា នើតិវ ិ្ើតុលាការបានច្េច្ពឹតៃបៅបដាយមាន

ការចូលរួម្នង
ិ តមាៃភាពច្តឹម្ច្តូវ។ បៅច្គេ់ច្េបទ្សច្េជា្េ
ិ បតយយទំងអស់ ការសបច្ម្ចឱ្យ
ចូលបៅកនុងេនាេ់សវនាការ ណតងណតជាឆនាានុសិទ្ធិរេស់តុលាការ បដាយពិចារណាបលើទ្ំហ្ជា
ំ ក់
ណសៃងន្រនេនាេ់ និងការច្េច្ពឹតៃបៅន្រនសវនាការច្េកេបដាយរបេៀេបរៀេរយនិងសុវតាិភាព។ ការ

វាយតន្រម្ៃបដាយប្វសច្េណហ្សរេស់អនករាយការណ៍ពិបសស នឹងអាចេបញ្ច ៀសបាន ច្េសិនបេើ

ពួកគាត់បានច្េកាន់យកវ ិ្ើស្ថ្សៃប្វើការច្េកេបដាយយុតៃិ្ម្៌និងស្ថាេនា ជាម្ួយរាជរដាឋលិបាល
ម្ុនបពលពួកគាត់ច្េញាេ់ច្េញាល់បចញផ្សាយព័ត៌មានខ្ងបលើ បច្កាម្បហ្តុ ផ្សលគួរឱ្យសងស ័យ៕
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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
________________________________________________________________________________________
Address: 3 Chemin Taverney, P.O. Box 213, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

Telephone: (41) 22 788 77 73 Email: camemb.gva@mfaic.gov.kh Website: http://www.cambodiaembassy.ch

