ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយក
៍ ម្ពុជា អះអាង្ថា “ចាំណាត់ការនានារេស់អាជាាធរកម្ពុជា
គព្ឺ សេបៅនង្
ឹ ចាេ់ នង្
ិ មានលកខែៈសមាមាព្ត”

ទីព្កុង្ហសឺណែវ ន្តងទ
ៃ ី ០៦ ណែម្ករា ឆ្ន២
ាំ ០២២ - ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្ក

កម្ពុជា បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ សូម្េដិបសធបចលទាំង្ព្សុង្នូវការបលក
ួ ែុសព្តូវ
ី ប ង្
ី បដ្ឋយគ្មមនទាំនល
នង្
យព្រុង្ និង្រុាំបានបអទៀង្ផ្ទទត់ព្តម្
ី បរសណតម្ួ
ិ េង្កការភ័នៃព្ច ាំ ណអែកបលរ
ី ័ត៌មានបព្រស
ី
ឹ ព្តូវ រេស់អនក
រាយការែ៍រិបសសចាំនន
ួ េួនរូេ ពាក់រ័នធការអនុវតៃចាេ់ បៅបលីសកម្មភារកូដកម្មែុសចាេ់ណដល
បានអូសេនាាយជាបព្ចីនសបាាហ៍ បៅកម្ពុជា។

ចាំណាត់ការនានាណដលអាជាាធរកម្ពុជាបានអនុវតៃគព្ឺ សេបៅនង្
ឹ ចាេ់ និង្មានលកខែៈសមាមាព្ត។
ស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជា សូម្រ ាំបលចនូវតងភារម្ួយចាំនួនដូចខាង្បព្កាម្៖

1. អនករាយការែ៍រិបសសបាននិយាយបយាង្អាំរីសិទធិបធវីកូដកម្ម ក៏េុណ៉ែ នៃរុាំបានបលីកប
ណតបស្ថះអាំរីលកខែែឌតព្ម្ូវចាំបាច់នានាណដលព្តូវេាំបរញ ម្ុនកូដកម្មអាចបធវីប

ង្
ី ទល់

ង្
បដ្ឋយ
ី

ព្សេចាេ់។ ការរត
ាំ ០២១ ស្ថលាដាំេូង្រារធានភ
ិ បៅន្តងៃទី១៦ ណែធនូ ឆ្ន២
ី នាំបរញបាន
ព្េកាសព្បាេ់រច
ួ ម្កបហយ
ាំ បនាះរុាំព្សេចាេ់ប យ
ី ថា បាតុកម្មទង្
ី ។ ទបង្វណី េេបនះរេស់អនក
រាយការែ៍រិបសស

ជាន់ឈ្ស
ាី ម្តាកិចចរាំនាញរេស់គែៈកមាមធិការទទួលេនទុកបសរភារ
ី

េបង្កីតសមាគម្ ន្តនអង្គការអនៃរជាតិខាង្ការងារ ណដលទទួលស្ថគល់តនា
ួ ទីរេស់ស្ថាេ័នឯករារយ
(បព្ៅររី ដ្ឋាភបា
ិ ល) កនុង្ការព្េកាសភារព្សេចាេ់ន្តនកូដកម្ម។ បលស
ី របី នះបៅបទៀត ការ
អត្ថាធេ
ិ ាយរេស់អនករាយការែ៍ទាំង្បនាះបានបលក
ី ប ង្
ី រុាំព្តម្
ឹ ព្តូវថា ព្កសួង្ការងារ នង្
ិ
េែុ ា ះេណា
ា លវ ិជាារវី ៈ ជាភាគរ
ី បមាាះជាម្ួយបាតុករ។ ធាតុរត
ិ ព្កសួង្ការងារ ព្គ្មន់ណតបដរី
តួនាទីជាអនកសព្ម្ុះសព្ម្ួលណតេ៉ែុបណាណះ។

2. បៅម្ុនការអនុវតៃចាេ់
ណដលបធវក
ី ូដកម្ម

អាជាាធរមានសម្តាកិចចបានអាំពាវនាវយា៉ែង្ទទូចបសនីឱ្យនបយារិត

ងាកម្កចរចបដ្ឋយសនៃវិ ិធី ព្តង្់បៅព្តង្់ម្ក និង្េញ្ឈេ់ការបធវបា
ី តុកម្ម

ែុសចាេ់រេស់ែួ ាន ណដលអូសេនាាយបរលជាបព្ចន
ី សបាាហ៍ នង្
ិ គាំរាម្គាំណហង្ដល់សនៃស
ិ ុែ
សណា
ា េ់ធានេ់ និង្សុវតាភា
ិ រស្ថធារែៈ។ ការបចទព្េកាន់រេស់អាជាាធរបានបធវីប

ង្
ី បដ្ឋយ

ណអែកបលីម្ូលដ្ឋានភសាុត្ថង្រង្មាាំ
និង្ព្គេ់ព្គ្មន់ រួម្ទាំង្ការប្ាីយស្ថរភាររេស់កូដករែាះ និង្
ឹ
ព្េភរហរិ ញ្ញវតាុចិញ្ចឹម្ចលនារេស់តអ
ួ ង្គេរបទសម្ួយចាំនន
ួ និង្បដ្ឋយអនុបលាម្ត្ថម្មាព្ត្ថ
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៤៩៤ និង្៤៩៥ ន្តនព្កម្ព្រហមទែឌកម្ពុជា ណដលព្តូវបានត្ថក់ណតង្ប ង្
ួ រី
ី បដ្ឋយមានរាំនយ
អនករាំនាញរីព្េបទសបលាកខាង្លិច។ ការចត់ទុកការអនុវតៃចាេ់ថា ជាការគ្មេសង្កត់សិទធិ

និង្បសរភារ
គឺជាការព្េមាងចាំបពាះនីតិរដា និង្ការអនុវតៃបសមីភារគ្មនចាំបពាះព្េជារលរដាទង្
ាំ
ី
អស់ ណដលព្តូវបានធានាបដ្ឋយរដាធម្មនុញ្ញ។ រនជាេ់បចទមានឱ្កាសបរញបលញទទួល

បានការរាំនុាំរព្ម្ះ រួម្ទាំង្សទ
ធិ ទួលបានបម្ធាវ ី បដម្
ី បេ
ិ ទ
ី ងាាញទ ក
ិ ដ្ឋក់ភសៃុត្ថង្
ាី រែ៍ នង្
បដ្ឋះេនទុក ណដលជាណអនកម្ួយន្តនសិទធិទទួលបានការរាំនុះរព្ម្ះត្ថម្នីតិវ ិធីព្តឹម្ព្តូវ។

3. អនករាយការែ៍រិបសសទាំង្បនះ រុាំណដលសង្កត់ធៃន់ទល់ណតបស្ថះថា ការអនុវតៃសិទធិបសរភារ
ី
ន្តនការេបញ្ច ញម្តិ

ការេបង្កី តសមាគម្ និង្ការព្េម្ូ ល អាុាំ បដ្ឋយសនៃិ វ ិធី ព្តូវភាាេ់ បៅនឹង្

ករែីកច
ិ ច ការទទួលែុសព្តូវ នង្
ិ ការកាំហត
ិ ជារបិ សស ណដលកាំែត់បដ្ឋយចាេ់ ដូចមាន

ណចង្បៅកនុង្កតកា
ាី ស
ធិ លរដានង្
ិ សញ្ញញអនៃរជាតស
ិ រ
ី ទ
ិ រ
ិ នបយាបាយ។ ការែកខានណងាង្បដ្ឋយ
ាំរុញអៃល់កមាាង្
បចតនាដូបចនះ រតណតរ
ាំ ដល់ព្កុម្ជាក់លាក់ ណដលបានបព្តៀម្ែាួនរួចជាបព្សច
ឹ
ទញយកព្េបយារន៍រីស្ថានការែ៍ កាន់ណតគប្ាន
ា
ី បដីម្បេ
ី បព្ម្ីរបេៀេវារៈលាក់រុតរេស់ែួ ន
ណដលរួនព្រកបព្កាម្ផ្ទាកន្តនសិទធិបធវីបាតុកម្មបដ្ឋយសនៃិវ ិធី។

បាតុ កម្មែុសចាេ់និង្បាតុកម្ម

ទទួលងវ ិកាឧេតាម្ភរីេរបទស ណដលេងាែក់រ ាំខានដល់សណា
ា េ់ធានេ់ស្ថធារែៈ ឬបធវឱ្
ី យមាន
ភារវ ឹកវរកនុង្សង្គម្ ម្ិនណម្នជាការអនុវតៃបសរភារព្េម្ូ
លអាុបាំ ដ្ឋយសនៃវិ ិធី ណដលព្សេត្ថម្
ី
រដាធម្មនុញ្ញបនាះប

យ
ី ។
4. េុគគលត្ថាំង្ែាួនជាអនករាំនាញសិទធិម្នុសសខាង្បលី ណដលរុាំណម្នជាេុគគលិករេស់អង្គការសហ

ព្េជាជាតិ េ៉ែុណនៃបធវីការកនុង្សមាសភារផ្ទទល់ែួ ន
ា ណតង្មានអារម្មែ៍យល់ប្ញ
ី ថា អវីៗគួរព្តូវ
បានអនុវតៃ ណអែកបលព្ី ទស
ាី ទ
ធិ នុសសរេស់ែួ ន។
ា
ក៏េុ៉ែណនៃ បតរ
ួ បគនង្
ឹ ស
ិ ម្
ី ក
ឹ ទទួលែុសព្តូវណដរឬបទ
ព្េសន
ិ បេីការរបិ ស្ថធន៍ទសសនៈរេស់រួកបគេរារ័យបនាះ? ការអនុវតៃចាេ់គជា
ឺ ព្េការចាំបាច់

បដីម្បកា
ី រពារដល់រលរដាណដលបគ្មររចាេ់ និង្េងាកររភា
ី រព្ចាំណដលន្តនអតត
ី កាលដ៏ឈ្ច
ឺ េ់
បខាាចអារេស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាបស្ថកនាដកម្មនានាដន្តទបទៀតបៅបរលងមីៗបនះ បៅត្ថម្េណា
ា
ព្េបទសម្ួយចាំនួន

ណដលេណា
ា លម្ករីការបព្រៀតណព្រករេស់ េរបទសចូ ល កិចចការន្តអទ កុ ន ង្

បព្កាម្បហតុអលសទ
ធិ នុសស នង្
ិ ម្
ិ ព្េជាធិេបតយយ។

ជាទីេញ្ច េ់ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូ ម្បព្កីនរ ាំលឹកអនករាយការែ៍រិបសសឱ្យបគ្មររ “ព្កម្
ព្េតិេតៃិសព្មាេ់អនកកាន់អាែតៃិនីតិវ ិធីរិបសស” និង្បធវីការបដ្ឋយណអែកបលីម្ូលដ្ឋានន្តនការរិត ជា

ជាង្ការេាំន្តភារ័ត៌មាន។ អនករាយការែ៍របិ សសក៏ព្តូវបចៀសវាង្រកា
ី របធវីអត្ថាធេ
ិ ាយនានា ណដលគ្មមន
ទាំនល
ួ ែុសព្តូវ និង្រីការបចទព្េកាន់ណដលគ្មមនម្ូលដ្ឋាន បដ្ឋយរុាំបលក
ី ប
បអទៀង្ផ្ទទត់ ចាំបពាះរដាអធិេបតយយប

យ
ី ៕

ង្
ី រីការរត
ិ និង្រុាំមានការ
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Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia
to the United Nations Office and other
International Organizations at Geneva

PRESS STATEMENT

“The Steps Taken by the Cambodian Authorities
Are Legitimate and Proportionate,” States Cambodia Mission
Geneva, 6th January 2022 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in
Geneva utterly deplores the irresponsible and misleading statement based on onesided and unverified accounts of the four Special Rapporteurs concerning law
application on the week-long unlawful protests in the Kingdom.
The steps taken by the Cambodian authorities are legitimate and proportionate. Below
are some highlights of the facts.
1. The Special Rapporteurs referred to the right to strike, but failed to mention the
core requirements to be fulfilled before the strike can be legally staged. The truth
is that the demonstrations were declared illegal by the Phnom Penh Court of
First Instance on 16 December 2021. By doing so, they undermine the authority
of the Committee on Freedom of Association of the International Labour
Organization, which recognizes the role of an independent body (other than
Government) in declaring legality of a strike. In addition, their remarks
erroneously portrayed the Ministry of Labor as a party to dispute with the
protesters. The fact is that the Ministry plays a conciliatory role.
2. Prior to the law enforcement, the authorities concerned have repeatedly called
on the striking employees to return to peaceful negotiations in good faith and to
cease their week-long unlawful protests, which threaten security, public order
and safety. The charges, made on the basis of concrete and sufficient evidences,
including confession of some protesters and financial sources from certain
foreign actors, are in line with articles 494 and 495 of Cambodia’s penal code,
crafted with the help of Western experts. To tag the law application as repression
of rights and freedoms is to denigrate the rule of law and equal application to all
citizens as warranted by the Constitution. 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.
3. The Special Rapporteurs have never stressed that the exercise of the freedom
of expression, association and peaceful assembly carries with it special duties,
responsibilities and limitations provided by laws, as stipulated in International
Covenant on Civil and Political Rights. Their intentional de-emphasis emboldens
certain forces, who readily exploit the situation for their hidden agenda disguised
under the right to peaceful protests. Unlawful or mercenary protests disrupting
public order or bringing social chaos are not a constitutional exercise of the
peaceful assembly.
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4. The purported human rights experts, being not the UN staff but serving in their
individual capacity, always feel that things should have been acted differently
based on their rights theory. But, will they take liability if their experiment fails?
The law enforcement is imperative to shield law-abiding citizens and to prevent
repetition of Cambodia’s tragic past and recent tragedies in some countries as a
result of foreign interference in the internal affairs under the pretext of human
rights and democracy.
To conclude, the Special Rapporteurs are reminded of abiding by the “Code of Conduct
for Special Procedures Mandate Holders” and working on the basis of facts rather than
disinformation. They should also refrain from making irresponsible remarks and
unfounded allegations against a sovereign state without getting the facts straight. ENDS
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