ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន្រ៍ នត្ពះរាជាណាចត្កកម្ពុជា

ត្េោាំអងគការស ត្េជាជារិ និងអងគការអនៃរជារិ
បៅទត្ើ កុង

េណឺ ណវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

3

ស្ថានបេសកកម្មអចន្រិ ្នៃយក
៍ ម្ពុជា អះអាងថា៖ “េទប្មស
ើ គជា
ឺ េទប្មស
ើ ប
ម្ិនអាចត្រូវបត្េើត្ាស់ជាទទ្ក
ើហ រណ៍សត្ាេ់េុពវប

យ
ើ សកម្មភាពខុសចាេ់

រុបសេងណាម្ួយានបទ្យ
ើ ”។

ទើត្កុង េឺណណវ ន្រងៃទើ០៨ ណខឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០២១ - ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន្រ៍ នត្ពះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
បៅទើត្កុង េណឺ ណវ សូម្េដិបសធបោ្ទាំងត្សុងចាំប

ះទសេនៈផ្ទា្់ខួ នរេស់
ល
បោកត្សើស្ថ្ស្ថៃោរយ

Mary Lawlor អនករាយការណ៍ពបិ សសសៃព
ើ ើ ស្ថានភាពអនកការ
ទើ០៧ ណខឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០២១

រសទ
ធិ នុសេ ណដ្ានណងលងកា្ពន្រើ ងៃ
ិ ម្

ក់ព័នធនឹងការជាំនុាំជត្ម្ះកៃើ បៅកម្ពុជា។ បោយស្ថរការអត្ថាធិេាយរេស់

បោកត្សស្ថ
ើ ្ស្ថៃោរយានព័រ៌ានម្ន
ិ ពិរ នង
ិ េងកឱ្យានការភ័នៃត្ចឡាំ

ស្ថានបេសកកម្មអចន្រិ ្នៃយ៍

កម្ពុជា សូម្សៃ្់ជូននូវការសបងករម្ួយចាំនួន ដូចរបៅ៖
− ទ១
ើ ៖ កម្ពុជាសៃ្់រន្រម្លចាំប

ះអងគការបត្ៅរោាភា
ិ ្ណដ្ានចុះេញ្ជ ើត្រឹម្ត្រូវ និងត្េរេ
ិ រៃកា
ិ រ

បៅកនុងត្ពាំណដនន្រនចាេ់។ ណរគួរឱ្យបស្ថកស្ថៃយ បោកត្សើស្ថ្ស្ថៃោរយ ហាក់ណេរជារសូម្រគ
ិ ត្ាំ ទ

អងគការខុសចាេ់ម្ួយ ណដ្េនលាំខួ នត្ជកបត្កាម្ស្ថ
ល
ល កការងារេរស្ថ
ិ ា នបៅវ ិញ។ បេបើ ទះជាស្ថាេនក
ិ
ន្រនអងគការប
ក៏បោយ
ច្

ះានសបត្ម្ចសុាំ្ុេប្មះបចញពើេញ្ជ ើបោយឯកឯងកា្ពើឆ្ន២
ាំ ០១៧រួចប

ក៏េុគគ្ដឹក

ខ
ាំ ុសចាេ់ម្ួយរូេន្រនអងគការបនះបៅណរេនៃបកងចាំបណញ

បនះដណដ្ រ ូរដ្់េចចុេ្នន។ បៅបព្ងមើៗបនះ េុគគ្ប

ស្ថធារណៈថា របេៀេវារៈន្រនសកម្មភាពរេស់ខួ លនគឺ “ប្ស
ើ ពបើ

យ
ើ

បត្េត្ើ ាស់

ះក៏ានណងលងស្ថរភាពជា

រុស្េរស្ថ
ិ ា ន” នង
ិ ថា ត្រូវបត្េើ

ត្ាស់ “ត្គេ់ម្បធោាយទាំងអស់” បដើម្្ផ្ទ
ដ
ក រាំ ដាបៅកម្ពុជា។ ត្កុម្ណដ្ត្ថាំងខលួន
ើ ល ស់េូ រការដឹ
ជាអនកការ
ប្មើស

ប

រសទ
ធិ ចេាំ
ិ ធិ ពុាំានសទ
ិ អា

នចាេ់ បោយនទ
ិ ណឌភាពបឡយ
ើ ។ េទប្មស
ើ គជា
ឺ េទ

យ
ើ បគម្ិនអាចបត្េើត្ាស់សកម្មភាពខុសចាេ់ជាទទ្ក
ើហ រណ៍សត្ាេ់េុពវប រុបសេង

ណាម្ួយានបទ្យ
ើ ។

− ទើ២៖ បោកត្សើស្ថ្ស្ថៃោរយ ពុាំណដ្សងករ់ធៃន់ទ្់ណរបស្ថះថា ការអនុវរៃសិទធិបសរភាពន្រន
ើ
ការេបញ្ច ញម្រិ ការេបងកើរសាគម្ នង
ិ ការត្េម្ូ្សៃុបាំ ោយសនៃវិ ិធើ ត្រូវភាជេ់បៅនឹងករណើកច
ិ ច
ការទទួ្ខុសត្រូវ និងការកាំ

រ
ិ ជាពិបសស ណដ្កាំណរ់បោយចាេ់ ដូចានណចងបៅកនុង

ករិកាសញ្ញាអនៃរជារិសៃើពើសិទធិព្រដានិងសិទធិនបោាយ។
ជាំរុញនិងសៃ្់កាលង
ាំ េណនាម្ឱ្យេុគគ្កាន់ណរប្មើសចាេ់
ញុះញង់ឱ្យានអាំបពើ ង
ន
ម្
ិ ានិងការណេកាក់កុ ងសងគ
ត្ោនឱ្យកម្ពុជាធាលក់កុ ងភាពវ
ន
ឹកវរ។

ការខកខានណងលងណេេបនះររណរ
ឹ

សេពវសាយព័រ៌ានម្ិនពិរ

និង

ណដ្ទាំងបនះសុទធសឹងណរជាទបងវើររុញ
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− ទ៣
ើ ៖ រុោការកម្ពុជាបធវើការជាំនុាំជត្ម្ះកៃើ បោយណសែកប្ម្
ើ ូ្ោាននរ
ើ វិ ិធត្ើ រម្
ឹ ត្រូវ និងភសៃុត្ថង
រងាាំ
ជាក់ណសៃង ពុាំណម្នណសែកប្ើ
ឹ

កយចោម្អារា៉ែ ម្ប

ះបទ្យ
ើ ។ ការពិរណដ្បម្ធាវ ើការ

រជន

ជាេ់បោទ រាំណាងអងគទូរេរបទស នង
ិ អងគការសងគម្សុវើ ិ្ ានានវរៃានចូ្រួម្ បោយ
ផ្ទា្់បៅកនុងេនាេ់សវ ការ សរេញ្ញជក់ោ៉ែងចាស់ថា នើរិវ ិធើរុោការានត្េត្ពឹរៃបៅបោយ
ានការចូ្រួម្ នង
ិ រាលភាពត្រម្
ឹ ត្រូវ។ ម្៉ែោងបទៀរ ក៏ានឧទ

រណ៍ជាបត្ចើនអាំពកា
ើ រោក់

បទសទណឌប្ើេុគគ្គាំត្ទគណេកេកាន់អាំណាច ត្េសិនបេើេាំ នចាេ់

បព្កនលងម្ក

សងណដរ។
− ទើ៤៖

កយបពចន៍ម្ិនសម្រម្យរេស់បោកត្សើស្ថ្ស្ថៃោរយ

ក់ព័នធនឹងរុោការកម្ពុជា គឺជាការ

បត្ជៀរណត្ជកកនុ ងត្េព័ នធ យុ រៃិ ធ ម្៌ ជា រិ ន្រនរដា អ ធិ េ បរយយម្ួ យ ។ ការទម្ទរត្ថម្ទាំ បនើ ង ចិ រៃ ឱ្យ

រោាភិា្បោះណ្ងេុគគ្ណាានក់ គឺានន័យបសនើនឹងការវាយត្េហារបៅប្ើត្េព័នធណេងណចក
អាំណាច និងឯករាជយភាពន្រនត្េព័នធរុោការ ណដ្ត្រូវានធា បោយរដាធម្មនុញ្ារេស់កម្ពុជា។

− ទើ៥៖ អនករាយការណ៍ពិបសសានការពវកិចចេាំបពញរួ

ទើរេស់ខួ នឱ្យានម្ុ
ល
ឺងា៉ែរ់ត្ថម្ “ត្កម្

ត្េរិេរៃិ” និង”បសៀវបៅណណ ត្ាំ េរិេរៃិការសត្ាេ់អនកកាន់អាណរៃិនើរិវ ិធើពិបសស” ណដ្គូស
េញ្ញជក់អាំពើស្ថរៈសាំខាន់ន្រនការចងត្កងព័រ៌ានណដ្ពិរនង
ិ ានបសាៀងផ្ទារ់ត្រឹម្ត្រូវ នង
ិ បគរព
េទេ្ញ្ារៃិកុ ងត្សុ
ន
កនិងធម្មនុញ្ាអងគការស

ត្េជាជារិ។

ានណរការអនុវរៃត្េកេបោយការ

ត្េុងត្េយ័រននិងយកចរ
ិ ៃទុកោក់ឱ្យានម្៉ែរ់ចរ់ត្សេត្ថម្ពធ
ិ ស្ថ
ើ រខាងប្ើេុប៉ែ ណាណះ បទេ
ើ អាចឱ្យ
រដាទង
ាំ អស់ជារួម្ និងត្េបទសកម្ពុជា បោយណឡក េនៃរកានូវទាំនុកចិរៃនិងកិចចស
ជាម្ួយអនករាយការណ៍ពបិ សស។

ត្េរិេរៃិការ

ស្ថានបេសកម្មអចន្រិ ្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូម្េញ្ញជក់ស្ថជាងមើនូវការបេៃជាាចិរៃឥរងាកបរ រេស់រាជរោាភិា្កម្ពុជា
បៅកនុងការេនៃធា ការអនុ វរៃសិទធិនិងបសរភាពទាំ
ងអស់
ើ

ណដ្ានណចងកនុងរដាធម្មនុញ្ា

និងបៅកនុង

ត្កេខណឌនើររិ ដា បដើម្្ជា
ាំ អស់ ម្ន
ើ ឧរៃម្ត្េបោជន៍សត្ាេ់ត្េជាព្រដាបគរពចាេ់ទង
ិ ណម្នសត្ាេ់
ត្កុម្ជាក់ោក់ណាម្ួយបទ្យ
ើ ៕
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PRESS STATEMENT

“Crime is a crime, and it cannot be justified for other aspirations,” Cambodia
Mission Insists.
Geneva, 08 May 2021 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in
Geneva deplores the personal views dated 07 May 2021 of Professor Mary Lawlor,
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, as to a domestic trial
in the country. As her comments are fallacious and misleading, the Permanent Mission
of Cambodia wishes to make some observations below.
1. Cambodia cherishes all duly registered NGOs operating within the boundary of
law. Regretfully, Professor Lawlor seems to advocate the work of an unlawful
organization disguised under the environment badge. Despite the selfdissolution by its founder in 2017, the de facto leader continues exploiting this
movement. Recently, he confessed publicly that his agenda is “more than
environment” and that “all means” must be used to change the leadership of
the state. The self-proclaimed rights defenders are not entitled to break the law
with impunity. Crime is a crime, and it cannot be justified for other aspirations.
2. Professor Lawlor has never ever stressed that the exercise of freedom of
expression, association and peaceful assembly carries with it special duties,
responsibilities and limitations, as stipulated in the International Covenant on
Civil and Political Rights. Such a failure emboldens those who break the law,
spread fake news and incite violence and social division, all of which potentially
plunge Cambodia into chaos.
3. Cambodia courts rule a case on the basis of due process and concrete
evidence, not hearsay. The fact is that defense lawyers, foreign diplomatic
corps and civil society organizations were physically present in the courtroom
attests to participatory and transparent judicial proceedings. There is no
shortage of examples that pro-ruling party individuals, if abusing the law, have
been penalized.
4. Her inappropriate remark on the Cambodian court is interfering national judicial
system of a sovereign state. The demand for the government to arbitrarily
release anyone is tantamount to an attack on the power separation and
independence of the judiciary, guaranteed under the Constitution.
5. It is incumbent upon the Special Rapporteur to strictly adhere to the “Code of
Conduct” and “Manual of Operations of the Special Procedure Mandate Holders”,
which underline the importance of establishing facts duly cross-checked and
observing national legislations and the UN Charter. Only with such cautious and
due diligence to the said protocols will enable states in general and Cambodia
in particular to maintain the trust and cooperation with this mechanism.
The Permanent Mission of Cambodia reaffirms the government’s steadfast
commitment 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 any particular group. ENDS
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