ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូម្េញ្ជាក់ថា

“ រាល់ការបចទព្េកាន់នង្
ិ ការអនុវតៃនត
ី វិ ិធី គអ
ឺ នុបោម្ព្សេបៅតាម្ចាេ់”

ទីព្កុង្ហសឺណែវ ន្តងៃទី០២ ណែកញ្ជា ឆ្ន២
ាំ ០២១ - ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយ៍ន្តនព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ មានការែកចត
ាំ ចាំប
ិ ៃយ៉ែង្ខ្លង្
ម្ួយព្កុម្តូច ចាំប

ះទសសនៈផ្ទទល់ែួ លនរេស់អនករាយការែ៍រិបសស

ះការអនុវតៃចាេ់បលីសាំែុាំបរឿង្ជាក់ោក់ម្យ
ួ ។

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយ៍កម្ពុជា សូ ម្ព្ចនបចលយ៉ែង្ដ្ឋច់អហង្ការនូ វ ការបចទព្េកាន់ណែលគ្មមន

ម្ូលដ្ឋានរេស់អនករាយការែ៍រិបសសខ្ង្បលី ម្កបលីអាជាាធរកម្ពុជា តាម្រយៈការអតាាធិេាយណេេ

នបយបាយូេនីយកម្ម បព្រីសបរសណតម្ួ
យព្រុង្ នង្
ី
ិ េង្ាការភ័នៃព្ចឡាំែល់ស្ថធារែរន។ ខ្ង្បព្កាម្
បនះគកា
ួ ៖
ឺ រសបង្ាតសាំខ្ន់ៗម្ួយចាំនន
-

ទី១ ៖ ការនិយ យបយង្បៅស្ថវតារនបយបាយរេស់ ព្ គួស្ថ ររនជាេ់ប ចទ គឺបានចង្អុ ល

េង្កាញរីការេ៉ែុនេ៉ែង្បធវីនបយបាយូ េនីយកម្មបលីបរឿង្កៃីបនះ។ ការចូ លរួម្ជាម្ួយគែេកស
នបយបាយ និង្អង្គការសង្គម្សុ ីវ ិលណាម្ួយ រុាំណម្នជាអភ័យឯកសិទធិសព្មាេ់េាំ
បដ្ឋយនិទែឌភារបឡយ
ី ។ បៅកម្ពុជា ការបចទព្េកាន់ចាំប

នចាេ់

ះេុ គគលណាមានក់គឺណអអកបលីេទ

បលមីសណែលបានព្េព្រឹតៃនិង្មានណចង្បៅកនុង្ចាេ់ រុាំណម្នណអអកបលីថាបតីរួកបគសាិតកនុង្ព្កុម្
ណាម្ួយបនាះបឡយ
និង្សុ ីសង្កវក់ ការបចទព្េកាន់ ទ ង្
ាំ
ី ។ បដ្ឋយសាំអាង្បលីភសៃុតាង្រង្មាាំ
ឹ
អស់ ព្ តូ វ បានបធវ ី ប ឡ ង្
ី ព្សេតាម្មាព្តា៤៩៤ ៤៩៥ និ ង្ ៥០២ ន្តនព្កម្ព្រហមទ ែឌ ន្តន

-

ព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុ ជា ណែលបានតាក់ ណ តង្បឡីង្ បដ្ឋយមានរាំ នួ យ េបចេ ក បទសរី អន ក
ាំ ញន្តនព្េបទសបោកខ្ង្លិច។
រនា
ទី២៖ តុ ោការកម្ពុជារាំនុាំរព្ម្ះកៃីបដ្ឋយសាំអាង្បលីភសៃុតាង្រង្មាាំ
ជាក់ណសៃង្ រួម្ទាំង្លិែិត
ឹ
េញ្ជេក់បវរាស្ថ្សៃ អះអាង្រីស្ថានភារសុ ែភារជាក់ោក់ រុាំណម្នណអអកបលី

កយចចម្អារា៉ែ ម្

បឡយ
ាំ ព្សុង្ ែូចជាមាព្តា
ី ។ រាល់ការបចទព្េកាន់នង្
ិ ការអនុវតៃនត
ី វិ ិធី គព្ឺ សេតាម្ចាេ់ទង្
២១៤ ន្តនព្កម្នីតិវ ិធីព្រហមទែឌរេស់ កម្ពុជា

ក់រ័នធនឹង្ការឃុ ែ
ាំ ួ លនេបណា
ៃ ះអាសននចាំ ប

ះ

អនី តិ រ ន។ ការទម្ទររេស់ អន ក រាយការែ៍ រិ ប សសឱ្យរាររដ្ឋា ភិ បាលកម្ពុ ជា បដ្ឋះណលង្
េុ គគ ល ណាមាន ក់ គឺ ប សមី នឹ ង្ ការព្េមាងបៅបលី ព្ េរ័ នធ ណ េង្ណចកអាំ ណា ច និ ង្ ឯករារយភារន្តន
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ព្េរ័ នធ តុ ោ ការកម្ពុ ជា ណែលព្តូ វ បានធានាបដ្ឋយរែា ធ ម្ម នុ ញ្ា រ េស់ ព្ េបទស និ ង្ បៅបលី
-

អធេ
ិ បតយយជាតិ។

ទី៣៖ ការណងលង្ អះអាង្ថា រនជាេ់ប ចទ “ព្តូវ បានសួ រ ចបម្លី យបដ្ឋយគ្មមនបម្ធាវ ីការ

រកៃី”

បានឆលុ ះេញ្ជេ ង្
ាំ យ៉ែ ង្ចាស់ រីការបធវ ស ព្េណហសណអនកវ ិជាារីវៈ រេស់ អនករាយការែ៍រិបសស

កនុ ង្ការព្តួតរិនិតយឱ្យបានព្តឹម្ព្តូ វ បលីព្ េភររ័ ត៌មាន។ កាំ ហុស បនះនឹង្អាចេបញ្េ ៀសបាន
ព្េសិនបេីរួកគ្មត់ព្េកាន់យកវ ិធីស្ថ្សៃបធវីការបអទៀង្ផ្ទទត់រ័ត៌មានណែលទទួលបាន ម្ុននឹង្
ព្េញាេ់ព្េញាល់បចញអាយបសចកៃីព្េកាសរ័ត៌មាន បព្កាម្បហតុ អលជាក់ោក់ណាម្ួយ
បនាះ។
-

ទី៤៖ អនករាយការែ៍រិបសសទាំង្បនាះម្ិនធាលេ់ទល់ណតបស្ថះ បលីកទឹកចិតៃឱ្យមានការណេង្

ណចកឱ្យបានចាស់ ន្ត នការេបញ្េ ញម្តិ ប ដ្ឋយបសរ ី រី ប ោហារសរទ ណ ែលេង្ា ប ព្គ្មះថាន ក់ ។ វ ិធី
ស្ថ្សៃណេេបនះរេស់ អនករាយការែ៍រិបសស គឺង្កកបចញរីគនលង្វ ិធីស្ថ្សៃរេស់ ឯកឧតៃ ម្

António Guterres អគគបលខ្ធិការអង្គការសហព្េជាជាតិ ណែលបានសង្ាត់ធៃន់ថា រ័ត៌មាន
ណកលង្កាលយនង្
ិ សម្ៃស
ី អេ់បែពម្
ី គជា
ឺ ការោយព្េហារបលីបគ្មលតន្តម្លន្តនេទដ្ឋាន នង្
ិ បគ្មលការែ៍
សិទធិម្នុសស។ រាំនស
ួ ឱ្យការបព្េីព្បាស់វ ិធីស្ថ្សៃេបញ្េ ញប្មះបែីម្បេ
ី បនាទសេង្កអេ់ អនករាយ

ការែ៍រិបសស គេបរ
ី ួយែល់រែាកុ នង្ការបដ្ឋះព្ស្ថយេញ្ជាន្តនការបព្េីព្បាស់បោហារសរទណែល
េង្ាបព្គ្មះថានក់ បៅបលីព្េរ័នធអុីនធឺែិត ណែលកាំរុង្គាំរាម្កាំណហង្ែល់ ល ទធិព្េជាធិេបតយយ
នង្
ធិ នុសស ទូទង្
ាំ សកលបោក។
ិ សទ
ិ ម្

សរុ េ បសចកដី ម្ ក អន ក រាយការែ៍ រិ ប សសព្តូ វ ព្េកាន់ ខ្ា េ់ យ៉ែ ង្ម្ុឺ ង្ មា៉ែ ត់ នូ វ “ព្កម្សី ល ធម្៌ និ ង្
បសៀវបៅណែនាាំព្ េតិ េ តៃិ កា រសព្មាេ់ អន ក កាន់ អា ែតៃិ នី តិ វ ិធី រិ ប សស” ណែលគូ ស េញ្ជា ក់ រី ស្ថ រៈ

សាំខ្ន់ន្តនការចង្ព្កង្រ័ត៌មានរិត ណែលបានបអទៀង្ផ្ទទត់ព្តឹម្ព្តូវ និង្ការបគ្មររេទេបញ្ាតៃិកុ នង្ព្សុក
និង្ធម្មនុញ្ា អង្គ ការសហព្េជាជាតិ។ មានណតការអនុ វ តៃព្ េកេបដ្ឋយការព្េុ ង្ ព្េយ័តន និ ង្ យកចិ តៃ

ទុ កដ្ឋក់ឱ្យបានហមត់ចត់ព្សេតាម្រិធីស្ថរខ្ង្បលីេុ៉ែប ណាណះ បទីេអាចបធវីឱ្យេណា
ដ រែាទង្
ាំ អស់ និង្
ព្េបទសកម្ពុជា អាចរកាបាននូវទាំនុកចត
ិ ៃ នង្
ិ កច
ិ េសហព្េតេ
ិ តៃកា
ិ រជាម្ួយនង្
ឹ យនៃការបនះ៕
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PRESS STATEMENT

“All charges and procedures are in full compliance with the laws,”
states Cambodia Mission
Geneva, 2nd September 2021 – The Permanent Mission of the Kingdom of
Cambodia in Geneva is deeply disturbed by personal views of a handful of special
rapporteurs as to the law application over a specific case.
The Permanent Mission of Cambodia emphatically dismisses their groundless
allegations against Cambodian authorities due to their politicized, selective and
misleading remarks. Below are just a few highlights.
1. The reference to political background of the accused’s family is indicative
of the personalities’ attempt to politicize the issue. An affiliation with a
political party and civil society organization has never been a license to
break the law with impunity. In the Kingdom, individuals are charged on
the basis of law-prescribed offense rather than who they are. With
corresponding concrete evidences, these charges are fully in line with
articles 494, 495 and 502 of Cambodia’s Penal Code, crafted with the help
of Western experts.
2. Cambodian courts hear cases based on concrete evidences, including
medical certificates proving specific health condition, not hearsays. All
charges and procedures are in full compliance with the laws, namely
article 214 of Penal Procedure Code of Cambodia as to the pre-trial
detention for the minor. The special rapporteurs’ demand for the
government to release anyone is tantamount to an affront to power
separation and independence of the judiciary, guaranteed under the
Constitution, and to national sovereignty.
3. The claim that the defendant “was interrogated without a lawyer” truly
reflects professional negligence of the special rapporteurs to duly cross
check the source of information. This mistake would have been avoided if
they had chosen to verify the received details prior to their hasty press
release for certain reasons.
4. The special rapporteurs have never encouraged distinction between free
speech and harmful speech. Their approach deviates from that of the UN
Secretary General António Guterres, stressing that fake news and hate
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speech constitutes an attack on the essence of human rights norms and
principles. Instead of a naming and shaming approach, they should have
assisted the state to address online harmful speech, which is a threat to
democracy and human rights around the world.
To conclude, it is incumbent upon the special rapporteurs 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 crosschecked as well as 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. ENDS
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