ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា

សសចរដីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា បព្កីនរ ាំលក
ឹ ថា

“OHCHR មានកាតរវកិចចបោររអធេ
ួ ៗ”
ិ បតយយភារ និង្ណែនយុត្តៃធកា
ិ រកនុង្ព្សុករេស់រែានម្
ី យ

ទីព្កុង្ហសឺណែវ ន្តងៃទី៥ ណែធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១– ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយ៍ន្តនព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា
បៅទីព្កុង្ហស ណឺ ែវ ព្ចនបចលទាំង្ព្សុង្ ចាំប

ះការអត្តាធិេាយេង្កការភ័នៃព្ចឡាំ មានលកខែៈ

នបោបាយូ េ នី ក ម្ម បព្រីស បរ សណតម្ួ
យ ព្រុ ង្ និ ង្ េុ បរវ ិនិ ចឆ័ យ រេស់ បោក Rupert Colville អន ក
ី

នាាំ កយការោល័
យឧតៃម្សនង្ការអង្គការសហព្េជាជាតិទទួលេនទុកសទ
ធិ នុសស (OHCHR) កាល
ិ
ិ ម្
រីន្ត ងៃទី៣ ណែធនូ ឆ្ន ២
ាំ ០២១ ទក់ ទិ ន ការបសុ ីេ អបង្កត បលី រ នសង្ស យ
័

ក់ រ័នធ នឹ ង្ ឧព្កិ ែា ក ម្ម និ ង្

េុ គ្គល ម្ួយចាំនួន តូច។ ខាង្បព្កាម្បនះគ្ឺជាការសបង្កតសាំខាន់ៗម្ួយចាំនន
ួ ៖
1. អាជាា ធរកម្ពុ ជារុាំ ណ ែលព្របង្ី យ កបនៃី យ ចាំ ប

ះបសចកៃី រា យការែ៍ អាំ រី ឧ ព្កិ ែា ក ម្ម ណា ម្ួ យ

បនាះបទ។ ការបសុ ីេអបង្ក តោ៉ែ ង្ហមត់ច ត់ ប ដ្ឋយប្ទៀ ង្ផ្ទទត់ ជាម្ួយ ភសៃុត្តង្និ ង្ ស្ថកសី បាន
ឈានបៅែល់ កា រចេ់ែួ ល នរនសង្ស យ
័ ណែលបព្កាយម្កបានប្លីយ ស្ថរភាររីកា រព្េព្រឹ តៃ

េទបលមស
យឧតៃម្សនង្ការទទួលេនទុកសិទធិម្នុសសមានភសៃុត្តង្បដ្ឋះ
ី ។ ព្េសន
ិ បេីការោល័
ិ
េនទុករ ង្មាាំ
ការ ោល័
យឧតៃម្សន ង្ការព្តូវ បានស្ថវគ្ម្ន៍ឱ្យេញ្ជូ នភសៃុត្តង្ទាំង្បនាះបៅ
ឹ
ិ
កាន់ អាជាាធរកម្ពុជាណែលមានសម្តា កិចច បែីម្បីប្ទៀ ង្ផ្ទទត់ បដ្ឋយអនុ បោម្ត្តម្វ ិធានណែល

មានណចង្។ កិចចសហព្េតិេតៃិការរិតព្បាកែ ណែលោមនរបេៀេវារៈោក់កាំបាង្
ាំ ព្តូវបានរ ាំរឹ ង្

ទុ កថា នឹង្ទទួលបានរីទីភាន ក់ ងារទាំង្អស់ រេស់ អង្គ ការសហព្េជាជាតិ ណែលមានតួ នាទី
រួយោាំព្ទ ម្ិនណម្នបព្រៀតណព្រកចូលកិចចការន្ត្ទកុ ង្រេស់
ន
រែាសមារិកបនាះបទ។
2. ការនិោ យបោង្រេស់ អនកនាាំ

កយរូេបនះបៅបលី ស្ថវត្តរនបោបាយរេស់ រនជាេ់ ប ចទ

េងាាញរីការេ៉ែុនេ៉ែង្ម្ៃ ង្បហីយម្ៃ ង្បទៀត បែីម្បីប ធវីនបោបាយូ េនីកម្ម ប លី ករែីទាំង្បនះ។
ការចូ ល រួម្ ជាម្ួយគ្ែេកសនបោបាយ ម្ិនណម្នជាអាជាាេ័ែណ ស ព្មាេ់បលមីសចាេ់បដ្ឋយ

និទែឌភារបឡយ
ី ។ បៅព្េបទសកម្ពុជា េុ គ្គលរង្ការបចទព្េកាន់ បដ្ឋយណ្ែកបលីម្ូលដ្ឋាន

ន្តនេទបលមីស ណែលកាំ ែត់បដ្ឋយចាេ់ រុាំណ ម្នបដ្ឋយស្ថររួកោត់ ជានរណាបនាះបទ។ ព្កម្
ព្រហមទែឌកម្ពុ ជាព្តូ វ បានត្តក់ណតង្បដ្ឋយមានរាំនួយរេស់អនករាំនាញម្ករីេសចិម្បោក។
មានករែីជាបព្ចីនណែលេងាា ញថា េុ គ្គល ោាំព្ ទេកសកាន់ អាំ ណា ច កនុង្ករែីេាំ
អាសយដ្ឋាន៖ 3 Chemin Taverney, P.O. Box 213

1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland
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អុីណម្៉ែល៖

camemb.gva@mfaic.gov.kh

ព្តូវបាន្ៃនាទបទសបដ្ឋយចាេ់ និង្តុោការែូចោន។ រនជាេ់បចទមានឱ្កាសបរញបលញ
ទទួល បានការរាំនុាំរ ព្ម្ះ រួម្ ទាំង្ សិ ទធិ ទ ទួល បានបម្ធាវ ី បែី ម្ប ីេ ងាា ញទឡាក
ី រែ៍ និ ង្ ដ្ឋក់

ភសៃុត្តង្បដ្ឋះេនទុក ណែលជាណ្នកម្ួយន្តនសិទធិទទួលបានការរាំនុាំរព្ម្ះព្តឹម្ព្តូវ។ ែាំបែីរការ
យុតធ
ៃិ ម្៌ព្រហមទែឌព្តូវណតវ ិវឌ្ឍបៅម្ុែ បដ្ឋយោមនការរារា ាំង្។

3. រាំនួស ឱ្យការបផ្ទៃតបៅបលីកិចចការន្ត្ទ កុ នង្ន្តនរែា អធិេបតយយម្ួយ ការ ោល័
យឧតៃម្សនង្ការ
ិ

ទទួ ល េនទុ កសិ ទធិ ម្ នុ ស ស គ្ួរ ចាំ ណា យធនធានតិ ច តួ ច រេស់ ែួ ល ន បៅបលី េ ញ្ហា ព្េឈម្សិ ទធិ
ម្នុ សសណែលមាននិនានការគ្ួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ែូ ចជា ការបព្េីព្បាស់ភាស្ថសម្ែេ់ ការនិោយ

េងាកច់េង្ខូច ការ្ាយរ័ត៌មានម្ិនរិត និង្ការញុះញង្់ រួម្ទាំង្ការបរសបអ
ាំ កូ វ ីែ
ី
ីង្វា៉ែក់ស្ថង្
១៩ ណែលរួនព្រកបព្កាម្ស្ថលកបសរ ភារន្តនការេបញ្ច
ញម្តិ។
ី

ជាចុង្េញ្ច េ់ ការោល័
យឧតៃម្សនង្ការអង្គការសហព្េជាជាតិទទួលេនទុកសិទធិម្នុ សស ចាំបាច់ព្តូវ
ិ

េាំបរញអាែតៃិរេស់ែួ ល នបដ្ឋយអនុ បោម្ត្តម្បសចកដីសបព្ម្ចចិតៃ (បលែ A/RES/48/141) ណែល

បានេបង្កីតស្ថាេ័នបនះបឡង្
យសិទធិម្នុសសបនះ អនុ វតៃម្ុែងាររេស់ែួ ន
ល
ី និង្បានកាំែត់ឱ្យការោល័
ិ
កនុង្វ ិស្ថលភារន្តនធម្មនុញ្ញអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ មានកាតរវកច
ិ ចបោររអធិេបតយយភារនិង្ណែន
យុត្តៃធិការកនុង្ព្សុករេស់រែានីម្យ
ួ ៗ។ មានណតការអនុវតៃបដ្ឋយព្េុង្ព្េយ័តននិង្យកចិតៃទុកដ្ឋក់បាន
ព្តឹ ម្ ព្តូ វ ចាំ ប

ះរិ ធី ស្ថ រខាង្បលី ណ តេ៉ែុ ប ណាណ ះ ណែលនឹ ង្ អនុ ញ្ហញ តឱ្យេណា
ដ រែា ស មារិ ក ទាំង្ អស់

និោយជារួម្ និង្ព្េបទសកម្ពុជា និោយបដ្ឋយណឡក រកាបាននូវទាំនុកចិតៃ និង្កិចចសហព្េតិេតៃិការ
ជាម្ួយយនៃការបនះ៕
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PRESS STATEMENT

“The OHCHR is under the obligations to respect sovereignty and
domestic jurisdiction of the member states,” reminds Cambodia Mission
Geneva, 5th December 2021 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in
Geneva emphatically dismisses the misleading, politicized, selective and prejudiced
remarks dated 3rd December 2021 of the Spokesperson of the Office of High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) Rupert Colville as to the nature of
investigations into a crime-related suspect and a handful of individuals. Below are just
a few highlights.
1. Cambodian authorities have never taken any crime reports lightly. Thorough
investigations corroborated by evidences and witnesses have led to arrest of a
suspect, who later confessed commission of the crime. If the OHCHR has
concrete counter-proof, the OHCHR is welcomed to forward them to Cambodian
authorities concerned for verification according to established rules. Genuine
cooperation without any hidden agenda is expected from all UN agencies whose
role is to support, not interfere in internal affairs of the member states.
2. The spokesperson’s reference to political background of the accused is
indicative of the repeated attempts to politicize the issue. An affiliation with a
political party 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 because of who they are. Cambodia’s penal code was crafted with the
assistance of Western experts. There is no shortage of instances that pro-ruling
party individuals, if abusing the law, have been penalized by the same law and
courts. The defendants have full opportunity to be heard, including the right to
counsel, and to disprove the indictment as part of the rights to due process.
Criminal justice process shall be allowed to run its course without obstruction.
3. Instead of targeting domestic affairs of a sovereign state, the OHCHR should
have devoted the scarce resources to address a worrying trend of human rights
challenges, namely hate speech, slander, disinformation and incitement,
including vaccines discrimination, disguised under the freedom of expression.
To conclude, it is incumbent upon the OHCHR to deliver its mandate in conformity with
its founding Resolution (A/RES/48/141), placing the OHCHR to function within the UN
Charter and under the obligations to respect sovereignty and domestic jurisdiction of
the states. Only with such cautious and due diligence to the said protocol will enable
states in general and Cambodia in particular to maintain trust and cooperation with this
mechanism. ENDS
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