ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័តមា
៌ ន

“កច
ច ត
ធិ នុសសរេស់កម្ពុជាព្តូវបានបេទទួលស្ថគល់
ិ ខ
ិ ខាំព្េង្
ឹ ណព្េង្នង្
ិ វឌ្ឍនភារសទ
ិ ម្
បៅកនុង្កច
ច ភា
ិ រ
ិ ការេស់អង្គការសហព្េជាជាតិ នាទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ”

ទី ក្រុ ង ហ្សឺ ណ ែវ ថ្ងៃ ទី ០៨ ណែតុ លា ឆ្ន ២
ាំ ០២១- រិ ច្ច ស ន្ទ នា អន្ត រ សរម្ម ជា ម្ួ យ អន រ រាយការែ៍
ពិសសសសតីពី ស្ថាន្ភាពសិទធិម្ន្ុសសសៅរម្ពុជា បាន្ក្រក្ពឹតតសៅសៅថ្ងៃទី០៦ ណែតុលា ឆ្ន២
ាំ ០២១ សៅ
ទី ស្ថន រ់ កា រអងគ កា រសហ្ក្រជាជាតិ រនុ ងទី ក្ រុ ង ហ្សឺណ ែវ សោយមាន្រដ្ឋ ច្ាំ ន្ួ ន្ ៣១ ច្ូ ល រួម្ ណងែ ង រទ
អន្តរាគម្ន្៍។

គែៈក្រតិភូ ម្ រពី ក្រសទសច្ាំន្ួន្ ២២ បាន្ណងែ ង គាំក្ទច្ាំ ស
សម្ិទធផ លររស់រម្ពុជា សលីការសលីររម្ពស់ន្ិងការ

ោះរិ ច្ច ែិត ែាំ ក្រឹ ង ណក្រង វឌ្ឍន្ភាព ន្ិ ង

រសិទធិម្ន្ុ សស។ រនុងសនាោះ គែៈក្រតិភូជាសក្ច្ីន្

ោះអក្ាដ្៏ ែព ស់ ថ្ ន្ច្ាំ ន្ួ ន្ ក្រជាជន្រម្ពុ ជាណដ្លបាន្ចារ់ វ៉ា រ់ ស្ថ ាំង រួច្ រម្ម វ ិធី
គាំ រសងគម្ជាសក្ច្ីន្សក្មារ់ក្រុម្ងាយរងសក្គោះ ន្ិងការសរីរស្ថលាឱ្យសិសស-ន្ិសសត
ិ ច្ូ លសរៀន្រនុ ង
បាន្អរអរស្ថទរច្ាំ ស

ង
ាំ ការ រជូន្ក្គូរសក្ងៀន្ ន្ង
ី វ ិញ រួម្ទាំងការចារ់វ៉ារ់ស្ថង
ិ សរមងជាំទង់។ វឌ្ឍន្ភាព
គួរឱ្យរត់សមាគល់សៅរនុងការអភិវឌ្ឍម្ន្ុ សស រាំសែីន្ផលិតផលរនុងក្សុរសរុរ អាក្ាអរខររម្មែពស់
ថ្ននរ់សោយផ្ទទល់ស

ន្ង
ិ អក្ាម្រែភាពមាាន្ង
ិ ទររទរ រ៏ក្តូវបាន្សលរ
ី ស ង
ី ផងណដ្រ។ គែៈក្រតភ
ិ ូសផសងសទៀតបាន្
ទទួលស្ថគល់គាំន្ិតផតួច្សផតីម្សាំសៅសលីររម្ពស់រាំណែទក្ម្ង់ក្រព័ន្ធច្ារ់ ន្ិងតុ លាការ ន្ិងជាំរុញភាព
ជាថ្ដ្គូរវងរោឋភបា
ិ លន្ិងអងគការសងគម្សុ វី ិល រួម្ទាំងរច្
ិ ចែិតែាំក្រង
ឹ ណក្រងសធវវី ិសស្ថធន្រម្មច្ារ់សតីពី
សមាគម្ ន្ិងអងគការម្ិន្ណម្ន្រោឋភិបាល ន្ិងការរសងកីតស្ថារ័ន្ជាតិសិទធិម្ន្ុសស។

គែៈក្រតិភូខាងសលី ែែោះ រ៏បា ន្ណងែ ងសងក ត់ធៃ ន្់ ផងណដ្រថ្ន រសរៀររររការងារររស់ អនររាយការែ៍
ពិសសស គួរណតមាន្ភាពសតាន្ុ ម្័ត តុ លយភាព ម្ិន្សធវីន្សោបាយូ រន្ីយរម្ម ន្ិងម្ិន្សក្ជីសសរសណត
ី
ម្ួយក្ជុង សោយគិតគូ រ ផងណដ្រអាំ ពីទសសន្ៈររស់ រ ោឋភិបាល កាលៈសទសៈររស់ ក្ រសទស ន្ិងស្ថរៈ
សាំ ខា ន្់ ថ្ ន្ក្រភពព័ ត៌ មា ន្ណដ្លមាន្ការសផទ ៀ ងផ្ទទ ត់ ក្ តឹ ម្ ក្តូ វ ន្ិ ង អាច្សជឿជារ់ បា ន្។ អាែតតិ អន រ
រាយការែ៍ ពិ ស សស គួ រ រាំ ែ ត់ ន្ូ វ ភាពែវ ោះ ច្សនាែ ោះ ន្ិ ង ផត ល់ ស ោរល់ ណ ែនាាំ ាម្រយៈរិ ច្ច ស ហ្
ក្រតិរតតិការរសច្ច រសទស ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាព សដ្ីម្បសី ោោះក្ស្ថយម្ូ លសហ្តុ ច្ម្បង ជាជាងការ
សផ្ទតតសលណី តអាការៈខាងសក្ៅ។
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

ក្រសទសច្ាំ ន្ួន្ ៩សផសងសទៀត ណដ្លបាន្ច្ូ ល រួម្ រនុ ងរិ ច្ច ពិ ភារាខាងសលី បាន្រសចច ញម្តិ ស ោរល់

ទិសតៀន្លាំហ្ពលរដ្ឋ ន្ិងន្សោបាយ រួម្ទាំង សសរភាពថ្ន្ការរសចច
ញម្តិ ការរសងកីតសមាគម្ ន្ិង
ី
ការក្រម្ូ លផតុាំសោយសន្តិវ ិធី។ សទោះរីជាមាន្ការរោះគន្់
ណររសន្ោះរ៏សោយ គែៈក្រតិភូទង
ាំ សនាោះភាគ
ិ

សក្ច្ីន្បាន្ស្ថវគម្ន្៍រិច្ចសហ្ការ ណដ្លរាំពុងសរីតមាន្រវងរម្ពុជាន្ិងអនររាយការែ៍ពិសសស រ៏ដ្ូច្
ជាការ ោល័
យ ឧតត ម្ សន ង ការអងគ កា រសហ្ក្រជាជាតិ ទទួ ល រន្ទុ រសិ ទធិ ម្ ន្ុ ស ស ណដ្លក្រការសន្ោះ
ិ

រងាាញពីការសរត ជាាច្ិតតររស់រម្ពុ ជារនុ ងការសធវី ការងារសិទធិម្ន្ុ សស។ គែៈក្រតិភូែែោះសទៀតបាន្ណងែង
ទទួលស្ថគល់រម្មវ ិធីចារ់វ៉ារ់ស្ថង
ាំ សោយសជាគជ័យក្រឆ្ាំងជាំងឺរូវ ីដ្១៩ សៅរម្ពុជា រាំសែីន្សសដ្ឋរិច្ច
ណដ្លរាំពុងសទុោះសងីរសទបង
ី វ ិញ រម្មវ ិធីឧរតាម្ភស្ថច្់ក្បារ់ជូន្ពលរដ្ឋ ណដ្លរងផលរ៉ាោះ

ាំ ឺ
ល់សោយជង

រូវ ីដ្១៩ សិទធិសសដ្ឋរិច្ច ន្ិងសិទធិអរ់រ ាំ។ល។ វគមិន្សផសងសទៀតរ៏បាន្ណងែងថ្ន ពួរសគរររាយន្
ី
ឹងសធវីការ
ជាម្ួយរម្ពុជា ណដ្លន្ឹងកាែយជាក្រធាន្អាស្ថ៊ាន្ សៅឆ្ន២
ាំ ០២២។

អាំ ទ បុ ងសពលថ្ន្រិ ច្ច ស ន្ទ នា អន្ត រ សរម្ម ស ន្ោះ ឯរអគគ រា ជទូ ត ន្ិ ង ជាតាំ ណា ងអច្ិ ថ្ ្ន្ត យ៍ រ ម្ពុ ជាក្រចាាំ
អងគការសហ្ក្រជាជាតិ សៅទីក្រុងហ្សណឺ ែវ បាន្សលីរស ង
ី អាំពីរិច្ចសន្ទនារក្ម្ិតែពស់ជារន្តរនាទរ់
រវងថ្នន រ់ ដ្ឹ រ នាាំរ ម្ពុ ជា ន្ិ ង អនរ រាយការែ៍ ពិ ស សស ជាពិ ស សសជាំ ន្ ួរ ាម្ក្រព័ ន្ធ វ ីសដ្អូ រវងអនរ
រាយការែ៍ពសិ សសខាងសលី ជាម្ួយ សសម្តច្សតសជា នាយររដ្ឋម្្ន្តី ។
តាំណាងអច្ថ្ិ ្ន្តយរ
៍ ម្ពុជា រ៏បាន្សចាទសួរអនររាយការែ៍ពសិ សសច្ាំស
សធវីស

ោះការវយតថ្ម្ែណដ្លអោះអាងថ្ន

ង
ី សោយណផែរសលីសគលការែ៍ យុ តតិធម្៌ ន្ិងម្ិន្លសម្ែៀង ែែៈសពលអនររាយការែ៍ពិសសស
សាំងាំសសៃៀម្ឈង
ឹ ច្ាំស ោះការសរីន្ស ង
ី ន្ូ វការសក្រីក្បាស់ភាស្ថសែរ់សែពីម្ ការន្ិោយរងាកច្់រងខូច្ ការ

ផសពវ ផ ាយព័ ត៌ មា ន្ម្ិ ន្ ពិ ត ន្ិ ង ការញុ ោះញង់ ពួន្ ក្ជរសក្កាម្រូ រ ភាពសសរ ភាពថ្ន្ការរសចច
ញម្តិ
ី
ណដ្លអាច្រងក ឱ្យមាន្ការណររណែាររនុងសងគ ម្ក្រជាពលរដ្ឋ ន្ិងរាំ ពុងវយក្រហារសលី ស គលតថ្ម្ែថ្ ន្
រទោឋន្សិទធិម្ន្ុ សស។ តាំណាងអច្ិថ្្ន្តយរ
៍ ម្ពុជាបាន្ណងែងរន្តថ្ន “ជាក្រការគួរឱ្យសស្ថរស្ថតយ ណដ្ល

អនររាយការែ៍ពិសសស ន្ិងអនរតស៊ាូ ម្តិណផនរសិ ទធិម្ន្ុ សសសៅសសៃៀម្ធមឹង ច្ាំស ោះន្ិនានការគួរឱ្យក្ពួ យ
បារម្ភខា ងសល ីស ន្ោះ រួម្ ទាំង ការសក្រីភា ស្ថក្រជាភិងុ តិក្រររសោយសក្គោះថ្នន រ់ ររស់ អ តីត សម្ដ្ឹរ នាាំ
គែររសក្រឆ្ាំងក្ជុលន្ិយម្ ណដ្លក្តូវបាន្សថ្នកលសទសសោយអនររាយការែ៍ពិសសសអាែតតិម្ុន្

សៅរនុងក្រុម្ក្រឹរាសិទធិម្ន្ុ សសសន្ោះ រនុងឆ្ន២
ាំ ០១៩ ន្ិងសោយអតីតសហ្ការររស់
សម្ររសក្រឆ្ាំងរូរ
ី
សនាោះ ម្តងសហ្យ
ត ិ៍ ញុោះញង់ឱ្យមាន្ការសរសសអ
ី ម្តងសទៀត ច្ាំស ោះការសក្រីភាស្ថររហារសររ
ិ
ី
ីងពូ ជស្ថសន្៍
ន្ង
ិ អុជអាលឱ្យមាន្ការរោះសបារក្រឆ្ាំងរោឋភបា
ិ ល”។
សៅច្ាំស

ាំងឺរាតតាតរូវ ីដ្១៩ តាំណាងអច្ិថ្្ន្តយរ
ោះម្ុ ែថ្ន្ការរររាលោលថ្ន្ជ
៍ ម្ពុជា បាន្សងកត់ធៃន្់
ី

ថ្ន “រម្ពុ ជាពុាំ ធាែរ់ បាន្ោរ់ ក្ រសទសរនុ ងភាពអាសន្ន ម្តង ណាស យ
ី ផទុយសៅវ ិញ រម្ពុ ជាបាន្សក្ជី ស
សរសយរការអន្ុ
វតតច្ារ់ណដ្លកាន្់ណតមាន្ភាពរត់ណរន្ ាម្រយៈវ ិធាន្ការសុ ខាភិបាល រដ្ឋបាល ន្ិង
ី

ច្ារ់។ ច្ារ់សតីពីវ ិធាន្ការទរ់ស្ថកត់ការឆ្ែងរាលោលថ្ន្ជាំងឺរូវ ីដ្-១៩ ណដ្លមាន្សគលសៅសស្ងាគោះ
អាយុជីវ ិតក្រជាពលរដ្ឋ ក្រកាន្់ខាារ់ន្ូវសគលការែ៍ន្ីតាន្ុ រូលភាព ភាពចាាំបាច្់ ន្ិងសមាមាក្ត។
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សយង
ី សូ ម្សសនីអនររាយការែ៍ពិសសស សធវីការពិន្ិតយសផទៀងផ្ទទត់ស ង
ី វ ិញន្ូ វច្ាំន្ួន្ររែីចារ់ែួ ែន្ ការ
សចាទក្រកាន្់ ន្ង
ួ ៗខាងសលី”។
ិ ស្ថាន្ភាព រ់ព័ន្ធថ្ន្ររែីន្ម្
ី យ
សឆ្ែីយតរន្ឹងការសចាទក្រកាន្់ អាំពីការរួម្ ច្សងែៀ តថ្ន្លាំហ្សសរ ភាពសងគ
ម្សុ ី វ ិល តាំ ណាងអច្ិថ្ ្ន្ត យ៍
ី
រម្ពុជារ៏បាន្សចាទសាំែួរតរថ្ន “ក្រសន្
ិ សរច្
ី ារ់សតីពស
ី មាគម្ ន្ង
ិ អងគការម្ន្
ិ ណម្ន្រោឋភិបាល មាន្
ការរតតប
ត
ួ អងគការម្ិន្ណម្ន្រោឋភិបាលណដ្លសទីរច្ុោះស្មោះងមី សៅណតរន្តសរីន្
ឹ
ិ ម្ូលសហ្តុអវីបាន្ជាច្ាំន្ន្
ស

ង
ី សធវីឱ្យច្ាំន្ួន្សរុរសរីន្ដ្ល់ជិត៦.០០០ អងគការ? ការពិតសនាោះគឺថ្ន ការតែូញណតែរទាំងសន្ោះសរីត
សច្ញពីអងគការម្ិន្ណម្ន្រោឋភិបាលម្ួយច្ាំន្ួន្តូ ច្ ណដ្លមាន្ន្ិនានការន្សោបាយខាែង
ាំ ន្ិងបាន្ទទួល
ងវ ិកាគាំក្ទពីររសទស ណក្សរទម្ទរររតមាែភាព រ៉ាុណន្តអងគការទាំងសនាោះណររជារដ្ិសសធម្ិន្រងាាញន្ូវ
តមាែភាពអាំពីអងគភាពែែួ ន្សៅវ ិញ។ សដ្ីម្បីសោោះក្ស្ថយរងវល់រ រស់ អងគ ការសងគ ម្សុ ីវ ិល ក្រុម្ការងារ

រាជរោឋ ភិ បា លទទួ ល រន្ទុ រការងារសធវី វ សិ ស្ថធន្រម្ម ច្ ារ់ សតី ពី ស មាគម្ ន្ិ ង អងគ កា រម្ិ ន្ ណ ម្ន្
រោឋភិបាល បាន្ពិន្ិតយរួច្រាល់សលីមាក្ាច្ាំន្ួន្១១ រនុងច្ាំសណាម្១៤ មាក្ា ថ្ន្ច្ារ់ខាងសលី ណដ្ល
បាន្សសនីសោយអងគការសងគម្សុ ីវ ិល។ ក្រុម្ការងាររ ាំពឹងថ្ន ការពិន្ិតយសលីសាំសែីណដ្លសៅសសសសល់
ន្ឹងក្តូវ រចច រ់ស ៅច្ុ ងឆ្ន ២
ាំ ០២១ សន្ោះ។ អងគ ការសងគ ម្សុី វ ិលរ៏ ទទួល បាន្អតា ក្ រសោជន្៍ ពី ស វទិ កា
ពសិ ក្គោះសោរល់ច្ាំន្ន្
ួ ពរី ដ្ងរនុងម្ួយឆ្ន ាំ ជាម្ួយរាជរោឋភបា
ិ លផងណដ្រ”។

រ់ព័ន្ធន្ឹងលាំហ្ន្សោបាយ តាំណាងអច្ិថ្្ន្ត យ៍រម្ពុ ជាបាន្គូ ស រញ្ជា រ់ ថ្ន “អតីតអនរន្សោបាយ
ររសក្រឆ្ាំងច្ាំន្ួន្២៦រូរ បាន្ទទួលសិទធិសធវីន្សោបាយស ង
ី វ ិញ ណដ្លរនុងច្ាំសណាម្អនរទាំងសនាោះ
ែែោះបាន្រសងកីតគែររសន្សោបាយងមីច្ាំន្ន្
ួ ៦ សដ្ីម្បច្
ី ូលរួម្ក្ររួតក្រណជង សៅរនុងការសបាោះសឆ្នតខាង
ម្ុែសន្ោះ។ រ៏រុ៉ាណន្ត លាំហ្ន្សោបាយសរីរទូ លាយសន្ោះ ណររជាក្តូវរារា ាំងសោយអតីតថ្ននរ់ដ្ឹរនាាំថ្ន្ររស

ក្រឆ្ាំង ររស់ ពួរ គត់ ណដ្លចាត់ ទុ រ រាល់ ស មាជិ រ ទាំង ទាយណាណដ្លសសនី សុាំ សិ ទធិ ស ធវី ន្ សោបាយ
សទបីងវ ិញសនាោះ ថ្នជាជន្របត់ ឬអាយ៉ាង។ ក្តង់ច្ាំែុច្សន្ោះសហ្យ
ី ណដ្លអនររាយការែ៍ពិសសស ន្ិង
ក្រសទសសលារខាងលិច្ បាន្រិទណភនរសធវីម្ិន្ស

ញ
ី ”។

សៅច្ុ ងរចច រ់ តាំណាងអច្ិថ្ ្ន្ត យ៍រម្ពុ ជា បាន្រន្ត ណ ងែ ងតរថ្ន “រណា
ត ក្រសទសសលារខាងលិ ច្ ន្ិង
សហ្ភាពអឺ រុ រ
៉ា ម្ួ យ ច្ាំ ន្ួ ន្ ណដ្លបាន្សទបី ង ណងែ ង រនុ ងឱ្កាសសន្ោះ បាន្ចាត់ ទុ រ ការអន្ុ វ តត ច្ ារ់ ស ៅ
ក្រសទសរម្ពុជា ណដ្លសាំសៅការ រពលរដ្ឋសគរពច្ារ់ ថ្ន ជាការរតតប
ត
ិញ។ រ៏រុ៉ាណ ន្ត
ិ
ិ សសរភាពសៅវ
ី
សៅសពលណដ្លវ ិធាន្ការដ្ូ ច្គនសន្ោះ ក្តូវបាន្អន្ុ វតតសៅរនុងក្រសទសររស់ែួ ែន្ ពួរសគណររជាចាត់ទុរថ្ន

ជាវ ិធាន្ការចាាំបា ច្់ ន្ិ ង ក្សរច្ារ់ សដ្ី ម្ប ីរ រាសណា
ត រ់ ធាន រ់ ស្ថ ធារែៈ សាិ រ ភាពសងគ ម្ ន្ិ ង
សន្តស
ិ ុែជាត។
ិ ជាឧទហ្រែ៍ក្តួសៗ រនុងច្ាំសណាម្ក្រសទសទាំងសនាោះ ែែោះបាន្អន្ុម្័តច្ារ់សន្តិសុែ
សរល រ្ងាករក្រុម្ បាតុ ររអាវការ់ ពែ៌សលឿង ចារ់ ែួ ែ ន្្សតី ពីរទញុោះញង់ស លី ក្ រព័ ន្ធផសពវ ផ ាយ
សងគម្ឱ្យក្រឆ្ាំងន្ឹងការរិទែទរ់ក្រសទស ហាម្ឃាត់គែន្ីក្រព័ន្ធផសពវផាយសងគម្ ណដ្លអាច្រងក
ហាន្ិភ័យញុោះញង់ឱ្យមាន្អាំសពីហ្ង
ិ ាជាសដ្ីម្ ។ល។ អគគសលខាធិការអងគការសហ្ក្រជាជាតិ ឯរឧតតម្
អន្់តូន្ីយូ ៉ា ហ្គូណទណរស បាន្ណងែងសងកត់ធៃន្់សៅរនុងក្រុម្ក្រឹរាសិទិធម្ន្ុ សសសន្ោះថ្ន សិទិធម្ន្ុ សសម្ិន្ក្តូវ
កាែយជាម្សធាបាយ សដ្ីម្បីអន្ុ វតតសដង់ោរពីរ ឬជាឧរររែ៍ សដ្ីម្បីសសក្ម្ច្រសរៀរវរៈលារ់ពុតណា
ម្ួយស

យ
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Nation Religion King
Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia
to the United Nations Office and other
International Organizations at Geneva

PRESS STATEMENT

“Cambodia’s Human Rights Efforts and Progress
Recognized at UN Debate in Geneva”
Geneva, 08 October 2021 – Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on
the Situation of Human Rights in Cambodia, held on 06 October 2021 in Geneva,
was concluded with 31 states participating in the debate.
22 delegations spoke in favor of Cambodia’s efforts, progress and achievements
in promoting and protecting human rights. Many congratulated the very high
rate of Cambodian population vaccinated, social protection schemes for the
vulnerable groups and re-opening of in-person classes, including intensive
inoculation of teachers and adolescents. Significant gains in human
development, GDP growth, higher literacy, lower maternal and infant mortality
rates were also mentioned. Others recognized initiatives to promote legal and
judicial reform and to advance government-CSO partnership, including efforts
to amend the LANGO and to create National Human Rights Institution.
Some of the above-said speakers also stressed that the working methods of the
Special Rapporteur should be objective, balanced, non-politicized and nonselective, taking into account the perspectives of the government, national
circumstances and the importance of reliable, verifiable sources. This country
mandate should identify gaps and provide guidance through technical
cooperation and capacity building seeking to address the underlying causes
rather than the symptoms.
The other nine countries taking part in the debate voiced critical comments on
civic and political space, including freedom of expression, association and
peaceful assembly. Notwithstanding their grievances, most of them welcomed
Cambodia’s ongoing engagement with the Special Rapporteur and the OHCHR,
thus indicating the Kingdom’s commitment to engaging in human rights issues.
Some recognized Cambodia’s successful vaccination program against the Covid19, nascent economic growth, financial support programs for the people affected
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by the Covid-19, economic rights and educational rights. Others look forward to
working with Cambodia to assume Chairmanship of ASEAN in 2022.
During the interactive dialogue, Ambassador and Permanent Representative
(PR) of Cambodia to the United Nations in Geneva highlighted a series of virtual
high-level interactions of Cambodia with the Country Special Rapporteur (SR),
notably his recent online dialogue with Samdech Techo Prime Minister.
The PR also questioned the SR’s principled, fair and objective assessment of the
country in light of his sheer silence as to the surge of hate speech, slander,
disinformation and incitement disguised under the freedom of expression,
which could potentially polarize the people and is attacking the essence of
human rights norms. The PR stated, “Sadly, the SR and human rights advocates
are utterly silent on this worrying trend, including dangerous populist rhetoric
of a former extreme opposition leader, who was condemned by the SR’s
predecessor in this Council in 2019 and repeatedly by his former colleagues for
the defamatory language, racial incitement and provocation to sedition.”
Amidst the Covid-19 pandemic, the PR emphasized, “Cambodia has never
invoked the state of emergency, but opted for a more flexible legislation with a
set of health, administrative and legal actions. The Covid-19 Prevention Law,
aiming to save the people’s life, adheres to the principles of legality, necessity
and proportionality. We also invite the SR to further verify the number of the
arrests, charges and related status of each case.”
In challenging the alleged shrinking civic space, the PR refuted, “If LANGO were
restrictive, why does the number of newly registered NGOs keep rising, making
the total number at nearly 6,000? The fact is that the grievances simply come
from a handful of the heavily politicized and foreign-funded NGOs, demanding
transparency, but refusing to prove themselves transparent. To address their
concerns, the Government’s Working Group (WG) to amend the LANGO has
reviewed 11 out of 14 articles proposed by the CSOs for revision. The WG
envisaged to conclude this exercise by the end of this year. The CSOs also benefit
from the bi-annual consultative forum with the government.”
On political space, the PR underlined, “26 former opposition politicians had their
political rights reinstated with many having formed additional six political
parties to challenge the ruling party in the coming elections. This open space
was instead blocked by the leadership of the opposition camp, branding those
doing so as traitors or puppets, to which the SR and Western colleagues turn
their blind eyes.”
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Finally, the PR further rebutted, “Some Western/EU countries, taking the floor
today, construed the application of laws in Cambodia, which aim to shield the
law-abiding citizens, as clampdown of freedoms. Paradoxically, the same
measures, when employed in their own countries, are considered necessary and
lawful to maintain public order, social stability and national security. Instances
are adoption of global security law, suppression of yellow-vest protesters, arrest
of women for social media incitement against lockdown, and ban of social media
accounts due to risk of incitement of violence, just to name a few. The UN
Secretary-General António Guterres emphasized in this Council that human
rights must never be a vehicle for double standards or a means to pursue hidden
agendas.” ENDS
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