ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា អះអាង្ថា “ការចូលរួម្ជាម្ួយអង្គការម្ន
ិ ណម្នរដ្ឋាភបា
ិ ល
រុាំណម្នជាអាជាាេ័ែណសព្ាេ់េពា
ាំ នចាេ់ បដ្ឋយនទ
ិ ែឌភារបទបយ
ី ។”

ទីព្កុង្ហសឺណែវ ន្តងៃទី២៤ ណែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០២១ - ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណា

ចព្កកម្ពុ ជាបៅទី ព្ កុ ង្ ហសឺ ណ ែវ សូ ម្ េដិ ប សធបចលទាំង្ ព្សុ ង្ នូ វ ទសសនៈផ្ទទ ល់ ែួ ល នរេស់ អន ក
រាយការែ៍រិប សសម្ួយព្កុម្តូ ច ណដលរុាំ បានផ្ៃល់ ការយកចិតៃទុកដ្ឋក់ ចាំប ពាះស្ថរៈសាំ ខាន់ ន្ត នការ
អនុវតៃចាេ់ នង្
ាំ អស់ បៅកនុង្ព្េបទសកម្ពុជា។
ិ ការព្េព្រត
ឹ ៃបដ្ឋយភារបសមគ្ន
ី ន ចាំបពាះព្េជារលរដាទង្

បដ្ឋយការអត្ថាធិេាយរេស់អនករាយការែ៍រិបសសខាង្បលី េង្កឱ្យានការភ័នៃព្ចទបាំ និង្
បព្រីសយកណតម្ួយព្រុង្ហួសបហតុ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូ ម្រព្ាេរូ ននូវការរិត ដូ ច
ខាង្បព្កាម្៖

 ទី១៖ ដូចសរវម្ួយដង្ណដរ េុគ្គលណដលអះអាង្ែលួនជាអនករាំនាញ េ៉ែុណនៃេបព្ម្កា
ី រងារកនុង្
សម្តាភារផ្ទទល់ែួ លន និង្ម្ិនណម្នជាម្្នៃីរេស់ អង្គការសហព្េជាជាតិ បានត្ថាំង្ែលួនឯង្
ជាបៅព្កម្ អារកាត់បសចកដីបលក
ី ិចចការន្តផ្ទកុ នង្រេស់តុលាការន្តនរដាអធិេបតយយម្ួយ។ ការ

ព្េព្រឹ តៃ ែុ ស វ ិជាា រី វ ៈណេេបនះ គ្ឺ ជា ការេាំ ពា នបលី ព្ កម្សី ល ធម្៌ និ ង្ បសៀវបៅណែនាាំ
ព្េតិ េ តៃិ កា ររេស់ អន ក កាន់ អា ែតៃិ នី តិ វ ិធី រិ ប សស ណដលឯកស្ថរទាំង្ រី រ បនះបានគ្ូ ស
េញ្ជាក់រីស្ថរៈសាំខាន់ន្តនការបគ្នររចាេ់ជាតិ និង្ធម្មនុញ្ញអង្គការសហព្េជាជាតិ។

 ទី ២ ៖ ការអះអាង្ថា ការកាត់ ប ទស បលាក រុ ង្
៉ែ ឈុ ន ម្ិ ន ានភារព្តឹ ម្ ព្តូ វ និ ង្
រុាំ ស ាាព្តបនាះ េងាាញថា ព្កុម្អន ករាំនាញទាំង្បនាះរុាំ បានយកចិតៃទុកដ្ឋក់ បលីអង្គ
បហតុ និង្អង្គចាេ់ប យ
ញ
ី ។ បដ្ឋយព្សន្តម្ចង្់បានជាេ់ជានិចចនូវរូេភារបសរភារេបញ្ច
ី
ម្តិព្រុលហួស ព្កុម្អនករាំនាញបានបម្ីលព្ស្ថលចាំបពាះផ្លវ ិបាកដ៏ម្ហនៃរាយនិ ង្ម្ិ ន
អាចវ ិលព្តទបេ់ ប ៅរកសភារបដី ម្ បានន្តនរ័ ត៌ ានណកល ង្ កាលយ បៅបរលព្តូវបានស្ថយ

ភាយបៅបលីព្ េរ័នធផ្សរវ ផ្ាយសង្គ ម្។ ការបធវីអត្ថាធិេាយបលី េញ្ជា ព្រាំណ ដនបដ្ឋយបព្េី
ព្បាស់ រ័ត៌ានេាំន្តភលការរិតនិង្េាំប ផ្លីស រុាំណម្នជាការអនុ វតៃ បសរ ភារន្តនការេបញ្ច
ញម្តិ
ី
បនាះបទ។ េញ្ជា ទឹ ក ដី ណ ដលានលកខ ែ ៈរបសី េ និ ង្ សមុ គ្ស្ថម ញ ចាំបា ច់ ព្ តូ វ ណតបដ្ឋះ
ព្ស្ថយ បដ្ឋយអន ក រាំ នា ញណដលានការទទួ ល ស្ថគ ល់ បហី យ ក៏ ម្ិ ន ព្តូ វបព្េី ព្ បាស់ ជា
ឧេករែ៍សព្ាេ់ការបកង្ចាំប ែញណផ្នក នបោបាយប

យ
ី បព្ពាះវាអាចដុ តេបញ្ឆ ះឱ្យ

ានការបកីនប ីង្ នូ វ ទសសនៈជាតិនិ យ ម្ព្រុ ល បដ្ឋយស្ថរេរ េទព្េវតៃ
ិ
ិ ស្ថ្សៃ ។ ាន
ព្រឹ តិៃ កា រែ៍ ម្ួ យ ចាំ នួ ន បានបកី ត បទបី ង្ រួ ច ម្កបហីយ ណដលេណា
ៃ លម្ករី កា របធវី អ ត្ថា
ធិេាយកនុង្បហតុ ផ្លនបោបាយចាំបពាះេញ្ជាព្រាំណដន រវាង្ព្េបទសកម្ពុជានិង្ព្េបទស
រិតខាង្។
អាសយដ្ឋាន៖ 3 Chemin Taverney, P.O. Box 213

1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

ទូរស័រទ៖ (៤១) ២២ ៧៨៨ ៧៧ ៧៣
អុីណម្៉ែល៖

camemb.gva@mfaic.gov.kh

 ទី ៣ ៖ ការសទ ង្់ ម្ តិ ត្ថ ម្អុី ន ធឺ ែិ តណដលបធវី ប ី ង្ បដ្ឋយអង្គ កា រព្េឆ្ាំង្ រដ្ឋា ភិ បា ល
ែុម្ណ្ហវល បៅណែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០២០ បានេងាាញថា អនកប្លីយតេរិត៨០% បានគ្នាំព្ទ
ការចេ់ែួ លនបលាក រុង្៉ែ ឈុន ណដលលទធផ្លបនះេញ្ជាក់ឱ្យប ញ
ី ោ៉ែង្ចាស់អាំរីេាំែង្
ព្បាថានរេស់ព្េជារនកម្ពុជាចង្់បាននូ វសនៃិភារនិង្សាិរភារសង្គ ម្ ព្រម្ទាំង្ការគ្នាំព្ ទ
ចាំបពាះចាំណាត់ការផ្លូវចាេ់ចាំបពាះេុគ្គលខាង្បលី។

 ទី៤៖ វាជាការែុ ស្គង្ដ៏ធៃន់ធៃរណដលព្កុម្អនករាំនាញ ណងលង្ថា “អនកការពារសិទធិ ម្ នុ ស ស
ម្ិនគ្ួរព្តូវចេ់ែួ ន
ល ឬផ្ៃនាទបទស”។ ការចូលរួម្ជាម្ួយអង្គការម្ិនណម្នរដ្ឋាភិបាល រុាំណម្ន
ជាអាជាា េ័ែណ ស ព្ាេ់ េាំពានចាេ់ ប ដ្ឋយនិទ ែឌភារប

ីយ។ ការបចទព្េកាន់ចាំ ប ពាះ
េុ គ្គលណាានក់គ្ឺណផ្ែកបលីេទបលមីសណដលបានព្េព្រឹតៃនិង្ានណចង្បៅកនុង្ចាេ់ រុាំណម្ន
ណផ្ែកបលីថាបតីរួកបគ្សាិតកនុង្ព្កុម្ណាម្ួយបនាះប

យ
ាំ អស់
ី ។ រាល់ការបចទព្េកាន់ទង្
បៅកនុង្តុ លាការគ្ឺជាេ់ពាក់រ័នធទង្
ាំ ព្សុ ង្បៅនឹង្ការព្េព្រឹតៃេទបលមីសព្រហមទែឌ និង្

ការេាំពានបៅនឹង្រដាធម្មនុញ្ញ។ រនជាេ់បចទានឱ្កាសបរញបលញទទួលបាននូវការ
រាំនុាំរព្ម្ះ រួម្ទាំង្សិទធិានបម្ធាវ ី បដីម្បេ
ី ងាាញទទបក
ាី រែ៍និង្ដ្ឋក់ភសៃុត្ថង្បដ្ឋះេនទុក
ណដលជាណផ្នក ម្ួយ ន្តនសិ ទធិទ ទួល បានការរាំ នុាំ រ ព្ម្ះព្តឹម្ ព្តូ វ និ ង្ ព្តូ វ បានធានាបដ្ឋយ
រដាធម្មនុញ្ញរេស់កម្ពុជា។

 ទី៥ ៖ ការទម្ទររេស់ អនករាយការែ៍ រិបសសឱ្យលុ េបចលេទេបញ្ញ តៃិម្ួយចាំ នួនន្តន
ព្កម្ព្រហមទ ែឌ រេស់ ក ម្ពុ ជា គ្ឺ ា នន័ យ បសមី នឹ ង្ ការរាំ រុ ញ ឱ្យកម្ពុ ជាធាល ក់ ប ៅកនុ ង្ភារ
អនាធិ េ បតយយ និ ង្ េាំ ផ្លិ ច េាំ ផ្ទល ញដល់ នី តិ រ ដា ប ៅកនុ ង្ព្េបទស។ ការចត់ ទុ កការអនុ វ តៃ
ចាេ់ថា ជាការគ្នេសង្កត់បសរភារ
គ្ឺជាការព្េាងចាំបពាះនីតិរដានិង្ការអនុ វតៃបសមីភារ
ី
គ្ននចាំបពាះព្េជារលរដាទង្
ាំ អស់ ណដលព្តូវបានធានាបដ្ឋយរដាធម្មនុញ្ញ។ វាជាករែីកិចច
រេស់ម្ នុ សសព្គ្េ់រូេ រួម្ ទាំង្ េុ គ្គល អះអាង្ែលួ នឯង្ថាជាអនក ការពារសិទធិម្ នុ សស ព្តូវ
អនុវតៃសទ
ល ព្េកេបដ្ឋយការទទួលែុសព្តូវែពស់ សាត
ិ រធិ េស់ែួ ន
ិ កនុង្ព្រាំណដនន្តនចាេ់។

 ទី ៦ ៖ វាជាការគ្ួ រ ឱ្យបស្ថកស្ថៃ យោ៉ែ ង្ខាល ាំង្ ណដលអន ក រាយការែ៍ រិ ប សសទាំង្ បនាះ
រុាំ ណ ដលសង្ក ត់ ធៃ ន់ ទ ល់ ណ តបស្ថះថា ការអនុ វ តៃ សិ ទធិ ប សរ ភារន្តនការេបញ្ច
ញម្តិ ការ
ី
ព្េម្ូ ល ផ្ៃុាំ ប ដ្ឋយសនៃិ វ ិធី និង្ការេបង្កី តសាគ្ម្ ព្តូ វ ភាាេ់ ប ៅនឹង្ករែីកិចច ការទទួល

ែុ សព្តូវ និង្ព្រាំណដនកាំែត់ រិបសស ដូ ចានណចង្កនុង្កតិកាសញ្ជញ អនៃរ ជាតិសៃីរី សិទធិ
រលរដា និង្នបោបាយ។ រដា ធម្ម នុញ្ញកម្ពុ ជា ការពារបសរ ភារកន
ី
ុ ង្ការេបញ្ច ញម្តិព្សេ
ចាេ់ េ៉ែុ ណ នៃ ម្ិ ន ណម្នបសរ ភារកន
ៃ ិ៍
មះ
ី
ុ ង្ការផ្សរវ ផ្ ាយរ័ ត៌ ា នណកល ង្ កាល យ េង្ខូ ចបករ ប្
ញុះញង្់ឱ្យានអាំបរីហង្
ិ ា និង្ស្ថេបព្ពាះការបរសបអ
ី
ីង្ជាតិស្ថសន៍បទបយ
ី ។

ជាទីេញ្ច េ់ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូម្បព្កីនរ ាំលឹកអនករាយការែ៍រិបសសឱ្យយក
ចិតៃទុកដ្ឋក់ ចាំបពាះបសចកៃីណងលង្ការែ៍រេស់គ្ែៈព្េតិភូភាគ្បព្ចីនបលីសលេ់ បៅព្កុម្ព្េឹកាសិ ទធិ

ម្នុ សស ណដលបានគ្ូ សេញ្ជាក់រីភារចាំបាច់ន្តនការណកលម្ែរបេៀេរេេការងាររេស់អនកកាន់ អាែតៃិ
នត
ី វិ ិធរ
ី បិ សស បដ្ឋយព្តូវអនុវតៃការងារព្េកេបដ្ឋយវ ិជាារីវៈ គ្ែបនយយភារ នង្
ិ ការទទួលែុសព្តូវ
បដ្ឋយភារបស្ថមះព្តង្់៕
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PRESS STATEMENT

“An affiliation with an NGO is not a license to
break the law with impunity,” insists Cambodia Mission.
Geneva, 24 August 2021 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia
in Geneva deplores the personal views of a handful of special rapporteurs, who
took their eyes off the bigger pictures as to the importance of the law application
and equal treatment of all citizens in the kingdom.
In light of their misleading and highly selective remarks, the Permanent Mission
of Cambodia would like to state the facts as follows:
1. As always, the so-called experts, not being UN staff members and only
serving in their personal capacity, self-represent as a judge in an internal
judicial affair of a sovereign state. This professional misconduct breaches
the Code of Conduct and Manual of Operations of the Special Procedure
Mandate Holders, which underline the importance of observing national
legislations and the UN Charter.
2. The claim that the conviction of Mr. Rong Chhun is not justified and
proportionate did not attend to factual and legal aspects. While solely
obsessed with the lens of freedom of speech, they underestimated the
irreversible and catastrophic consequences of fake news spread on social
media platforms. Commenting on a border-related issue with fabricated
materials does not equate to freedom of expression. The territorial
matter, which is both sensitive and complicated in nature, must be
resolved by recognized experts, and not be instrumentalized for political
manipulation due to its potential to inflame the rise of ultra-nationalist
sentiment from the historical context. There is no shortage of incidents
unfolded as a result of politicized border discourses between Cambodia
and its neighbors.
3. An online poll held by an anti-government organization, COMFREL, in
August 2020 demonstrated that nearly 80% of the respondents were in
favor of his apprehension, thus attesting to Cambodian people’s desire for
peace and social stability, and support for the legal measure.
4. It is gravely erroneous to state, “Human rights defenders should never be
arrested or convicted.” An affiliation with an NGO has never been a license
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to break the law with impunity. Individuals are not charged on the basis
of who they are, but on law-prescribed offense. All charges brought before
the courts purely involve criminal and constitutional breaches. The
defendants had full opportunity to be heard, including the right to
counsel, and to disprove the indictment as part of the rights to due
process.
5. The rapporteurs’ demand for deletion of certain provisions of Cambodia’s
penal code is tantamount to emboldening the anarchy and eroding the
rule of law in the country. To tag law enforcement as repression of
freedoms is to denigrate the rule of law and equal application to all
citizens as warranted by the Constitution. It is the duty of everyone,
including the self-proclaimed human rights defenders, to exercise their
rights responsibly within the bounds of the law.
6. It is with deep regret that the special rapporteurs have never ever
stressed that the exercise of freedom of expression, peaceful assembly
and associations, carries with it special duties, responsibilities and
limitations, as stipulated in the International Covenant on Civil and
Political Rights. Cambodia’s Constitution protects freedom of expression,
but not freedom to spread fake news, throw slander, incite violence and
sow racial hatred.
To conclude, the Permanent Mission of Cambodia would like to remind the
special rapporteurs of lending an ear to the statements by an overwhelming
majority of delegations at the Human Rights Council, highlighting the necessity
of improving the work of the Special Procedures Mandate Holders, which lies in
their professionalism, accountability and responsibility in good faith. END
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