ក្រ ុមអ្ន រជំនាញ អ្.ស.ប
ជំរុញឱ្យរមពុជាពិនិត្យឡ ើង វ ិញនូ វអ្ភិក្រមរបស់ខ្ល ួនចំឡ

ោះជំងឺរូ វ ីដ-១៩

ទីក្រ ុងហ្សឺណែវ
(១២
ណែមេសា
ឆ្នាំ២០២១)
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញសិទធិេនុសសអ្ងគ ការសហ្ក្រជាជាតិបានសណេែ ងរងវ ល់ជាខ្លាំង
ចាំម ោះវ ិធានការចារ់
និង វ ិធានការរដ្ឋ បាលថ្មីណដ្លមានលរខ ែៈតឹង រ ឹង
ណដ្លបានដារ់មចញជារនែ រនាារ់
ក្តូវបានអ្នុេ័តមដាយរាជរដាឋភិបាលរេពុជា
រនុងការម្ល ើយតរមៅនឹងការរាលដាលននជាំងឺរូ វ ីដ្-១៩
ណដ្លរោះ ល់ដ្ល់សិទធិជាេូ លដាឋន
រ ួេទ ាំងមសរ ីភាពរនុងការមដ្ើរមហ្ើរ សិទធិជួរក្រជុាំមដាយសនែ ិ វ ិធី និងសិទធិការងារ។
ចារ់សែីពី វ ិធានការទរ់សាាត់ការ្ល ងរាលដាលននជាំងឺរូ វ ីដ្-១៩
និងជាំងឺ្លងកាចសាហាវ
និងក្រររមដាយមក្រោះថ្ននរ់ធងន់ធងរមសសងមទៀត
ណដ្លក្តូវបានក្រកាសឱ្យមក្រើកាលពីនថ្ងទី១១
ណែេីនា
អ្នុញ្ញាតឱ្យមានការដារ់មទសពនធ នារររយៈមពល ២០ ឆ្នាំ និងពិន័យជាក្បារ់រហ្ូ តដ្ល់ ២០
លានមរៀល
(៥.០០០
ដ្ុលាលរអាមេរ ិរ)
ចាំម ោះរុគ្គលណដ្លបានសែនាាមទសពីរទរំមលាភរាំ នមលើចារ់មនោះ។
ចារ់សែល់សិទធិអ្ាំណាចឱ្យរដាឋភិបាលហាេក្បាេ ឬរ ិតតបិតរាល់ការក្រេូ លស្ ាំ ុ ឬការមធវ ីបាតុរេម ។
យងមហាចណាស់មានេនុសសចាំនួនរួ ននារ់
ក្តូវមគ្រាយការែ៍ថ្នបានចារ់ែល ួន
តាំងពីចារ់មនោះបានចូ លជាធរមាន
មហ្ើយេនុសសេួ យចាំនួនមទៀត
ក្តូវបានរញ្ជន
ូ មៅមធវ ីចតែឡីស័រ។
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន “ការ រ ិតតបិតមលើមសរ ីភាព និងសិទធិជាេូ លដាឋន
មដាយណសែ រមលើមហ្តុសលសុែភាពសាធារែៈ
េិនក្តូវរំមលាភសិទធិមសរ ីភាព
ណដ្លបានធានាការ រមដាយចារ់សិទធិេនុសសអ្នែ រជាតិមឡើយ”។
“មយើងមានរងវ ល់ថ្ន
វ ិធានការរដ្ឋ បាល
និង វ ិធានការក្ពហ្ម ទែឌ
រ ួេទ ាំង
ការដារ់មទសពនធ នារររយៈមពលណវងហ្ួ សមហ្តុ
និងការពិន័យជាក្បារ់ណដ្លមានណចងរនុងចារ់មនោះ
ទាំនងជាេិនមានសមាមាក្ត
និងេិនចាាំចាច់មឡើយ។
រាល់ វ ិធានការណដ្លបានចាត់មឡើង
សាំមៅក្រយុទធក្រឆ្ាំងនឹងការ្ល ងរាលដាន
រ ួេទ ាំង
មទសទែឌណដ្លអាចមាន
គ្ួ រណតមធវ ីរនុងររែីចាាំបាច់
និងមានលរខ ែៈសមាមាក្ត
មហ្ើយេិនក្តូវបានមក្រើក្បាស់ហ្ួសមហ្តុមឡើយ”។
ទនា ឹេនឹងរត់សមាគល់ពីរិចចែិតែាំក្រឹងណក្រងររស់រដាឋភិបាលរនុងការទរ់សាាត់ការ្ល ង
រាលដាលននជាំងឺរូ វ ីដ្-១៩
និងរក្េិតការ្ល ងរនុងសហ្គ្េន៍
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញរ៏បានសណេែ ងការែរចិតែសងណដ្រ
ចាំម ោះការរងាាញព័ត៌មានផ្ទាល់ែល ួន
កាលពីមពលថ្មីៗមនោះ ររស់រុគ្គលណដ្លបានមធវ ីមតសែ វ ិជជ មានរូ វ ីដ្-១៩។

ចារ់តាំងពីនថ្ងទី០៣
ណែមេសា
រដ្ឋ បាលរាជធានីភនាំមពញបានសសពវ សាយព័ត៌មានឯរជន យងមហាចណាស់ េនុសសចាំនួន
៩៧៦ នារ់ ណដ្លបានមធវ ីមតសែ វ ិជជ មានរូ វ ីដ្-១៩ រ ួេមាន ម្មោះ មភទ អាយុ េុែរររ
រណនល ងមធវ ីការ និងអាសយដាឋន។ អាជាាធរេូ លដាឋនមៅរណា
ែ មែតែ មសសងមទៀត រចចុរបនន
រ៏រាំពុងសសពវ សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ែល ួនរុគ្គលណររមនោះណដ្រ។ មៅណែធន ឆ្
ូ ន ាំ២០២០ អាជាាធរបានដ្រ
មសចរែ ីសមក្េចសសពវ សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ែល ួនរុគ្គល
រនាារ់ពីក្រ ុេអ្ន រជាំនាញ
អ្.ស.រ
បានអ្នែ រាគ្េន៍។
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន
“ទិននន័យសុែភាពរុគ្គលទ ាំងមនោះ
គ្ួ រណតសថ ិតរនុងការការ រយងតឹង រ ឹងនូ វសិទធិឯរជន
ក្រឆ្ាំងនឹងការរងាាញឱ្យអ្ន រណដ្លរមនការអ្នុញ្ញាតដ្ឹង
មក្ៅពីមរលរាំែងសុែភាពសាធារែៈ។
ការលាតក្តដាងទិននន័យរុគ្គល
ឺ
រ ួេទ ាំងម្មោះរុគ្គលណដ្ល្ល ងជាំងមនោះ
គ្ឺជាការរាំ នធង ន់ធងរមលើសិទធិឯរជន
ណដ្លអាចនាាំឱ្យមានការមរ ីសមអ្ើង
និងការមារ់ងាយ”។
“ វ ិធានការទ ាំងមនោះ
ិធានការសុ
េិនមានទាំនារ់ទាំនងសាំខ្ន់ណាេួ យមៅនឹង វ
ែភាពសាធារែៈមទ
មក្ ោះថ្នការ
តេដានររអ្ន ររោះ ល់
េិនចាាំបាច់ក្តូវរងាាញព័ត៌មានឯរជន
និងព័ត៌មានផ្ទាល់ែល ួនរុគ្គលមឡើយ
តេពិតមៅ
ការសាយព័ត៌មានណររមនោះ
ិញមទ។”
អាចមធវ ីឱ្យក្រជាជនេិនហា៊ានមចញេរមធវ ីមតសែ មៅវ
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញបានជាំរុញឱ្យអាជាាធរធានាថ្ន ក្រជាជនរេពុជាទ ាំងអ្ស់ ជាពិមសស
ជនណដ្លសថ ិតរនុងសាថនភាពបាត់រង់ឱ្កាស និង ងាយរងមក្រោះ មានសិទធទ
ិ ទួ លបានទាំនិញ
មសវា
និងរនា រ់ជារ់លារ់សក្មារ់សក្មារពាបាលជាំងឺរូ វ ីដ្-១៩
មដាយមដាយរមនការមរ ីសមអ្ើង ឬការមារ់ងាយ។
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញបានជាំរុញសងណដ្រ
ឱ្យរដាឋភិបាលសែល់ជាំនួយមសដ្ឋ រិចច
ិរតែ
ដ្ល់ក្រជាពលរដ្ឋ ណដ្លរងសលរោះ ល់មដាយវ
ិមនោះ។
មៅនថ្ងទី០១
ណែមេសា
អាជាាធរបានដារ់រក្មាេមរចររយៈមពល
២
សបាែហ្៍
មៅរាជធានីភនាំមពញ
ណដ្លរដាឋភិបាលបានអ្ោះអាងថ្ន
រនុងមរលរាំែងផ្ទែរជារមណា
ែ ោះអាសនន នូវការមធវ ី អាជីវរេម ការក្រេូ លស្ ាំ ុ និងការមធវ ីដ្ាំមែើរ
“ណដ្លេិនចាាំបាច់”។
រដាឋភិបាលរ៏បានក្រកាសហាេក្បាេការមធវ ីដ្ាំមែើរ្ល ងមែតែ
ចារ់ពីនថ្ងទី០៧
ដ្ល់នថ្ង ទី២០
ណែមេសា
ណដ្លជារយៈមពលេួ យក្គ្រដ្ែែរ់មលើនថ្ងឈរ់សក្មាររុែយចូ លឆ្នាំថ្មីក្រនពែីណែម រ។
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន
“មដាយពិចារណាមៅមលើការមរើនមឡើងននរាំែុលមៅរេពុជា
វ ិធានការទ ាំងមនោះ
រ ិតណតមធវ ីឱ្យរោះ ល់ណថ្េមទៀតដ្ល់ក្រជាជនណដ្លសថ ិតរនុងសាថនភាពងាយរងមក្រោះរាំសុត
ណដ្លពួ រមគ្បានទទួ លរងក្សារ់មហ្ើយនូ វការលាំបារណសនរមសដ្ឋ រិចច
រនុងអ្ាំឡ
ុ ងមពលមានការ្ល ងរាលដាលននជាំងឺរូ វ ីដ្-១៩
មនោះ។
វាជាហានិភ័យរនុងការរុញក្ចានពួ រមគ្ឱ្យធាលរ់រនុងភាពក្រីក្រ”។
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន
“អ្ន រណដ្លនឹងក្តូវទទួ លរងសលរោះ ល់រាំសុតគ្ឺជាអ្ន រណដ្លមធវ ីការរនុង វ ិស័យមក្ៅក្រព័នធ
មានជាអាទិ៍ អ្ន ររត់រ៉ឺេរេូ តូ រង់រី និងអ្ន រលរ់ដ្ូរតេចិមញ្ច ើេសល វូ ”។

“រដាឋភិបាលគ្ួ រណតធានាថ្ន វ ិធានការសមក្ងាគោះមសដ្ឋ រច
ិ ច ររស់ែល ួន មផ្ទែតមរលមៅមលើក្រ ុេទ ាំងមនោះ
មហ្ើយថ្នក្រជាជនណដ្លសថ ិតរនុងសាថនភាពងាយរងមក្រោះរាំសុត ក្តូវបានសែល់ការរាំក្ទក្គ្រ់ក្រន់
មដ្ើេបីអាចមដាោះក្សាយការលាំបារ មៅរនុងអ្ាំឡ
ុ ងមពលមាន វ ិធានការទរ់សាាត់ការ្ល ងរាលដាល។”
ចប់
ក្រ ុមអ្ន រជំនាញ
អ្.ស.ប៖
ឡោរក្សី
រ ូណា
សមីត្
(Ms.
Rhona
Smith)
អ្ន ររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសាថនភាពសិទធិេនុសសមៅរេពុជា, ឡោរ ឡរេ ម៉ង់ត្៍ នីយ៉ឡេត្សូសសី វ ូឡេ (Mr
Clement Nyaletsossi Voule) អ្ន ររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសិទធិជួរជុាំមដាយសនែ ិ វ ិធី និងសិទធិសមាគ្េ,
ឡោរ ចូ សិប ខាណាតាសុី (Mr Joseph Cannataci) អ្ន ររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសិទធឯ
ិ រជន, ឡោរ
តាេឡេង
ម៉ូ ហ្វឡូ រង
(Tlaleng
Mofokeng)
អ្ន ររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសទ
ិ ធ ិជនក្គ្រ់រ ូររនុងការទទួ លបានរក្េិតជីវភាពរស់មៅែព ស់រាំសត
ុ ណសនរសុែ
ភាពសល វូ កាយ និងសុែភាពសល វូ ចិតែ។
អ្ន ររាយការែ៍ពិមសស គ្ឺជាណសនរេួ យននអ្វ ីណដ្លមគ្សាគល់ថ្នជានីតិ វ ិធីពមិ សសននក្រ ុេក្រឹរាសិទធេ
ិ នុសស។
នីតិ វ ិធីពិមសស
(សាថរ័នដ្៏ធាំរាំសត
ុ េួ យននអ្ន រជាំនាញឯររាជយមៅរនុងក្រព័នធសិទធេ
ិ នុសស
អ្.ស.រ)
គ្ឺជាម្មោះទូ មៅេួ យននយនែ ការឃ្លាំមេើល
និងណសវ ងររការពិតឯររាជយររស់ក្រ ុេក្រឹរាមនោះ
ណដ្លមដាោះក្សាយសាថនភាពសិទធិេនុសសររស់ក្រមទសេួ យជារ់លារ់ ឬរញ្ញាសិទធេ
ិ នុសសតេវ ិស័យនីេួយៗ
មៅក្គ្រ់តរ
ាំ ន់ទ ាំងអ្ស់ននពិភពមលារ។
ក្រ ុេអ្ន រជាំនាញនននីតិ វ ិធីពិមសស
មធវ ីការណសែរមលើមរលការែ៍សមក្័ គ្ចិតែ
ពួ ររត់េន
ិ ណេនជារុគ្គលិរ
អ្.ស.រ
មទ
មហ្ើយ
េិនទទួ លក្បារ់មរៀរវតសរ៍សក្មារ់ការងារររស់ែល ួនមឡើយ។
ពួ រមគ្មធវ កា
ី រឯររាជយពីរដាឋភិបាល
ឬអ្ងគ ការណាេួ យ មហ្ើយរមក្េើការរនុងសេតថ ភាពរុគ្គលផ្ទាល់ររស់ែល ួន។
សិទធិេនុសស អ្.ស.រ មគ្ហ្ទាំព័រសក្មារ់ក្រមទស - រេពុជា
សក្មារ់ពត
័ ៌មានរណនថ េ និងការសារសួ រព័ត្មា
៌ នឡសសងៗ សូ េទរ់ទង៖
ឡោរ មា៉ស៍មូដ ហ្គារហ្គា (Mahmoud Garga) តេរយៈទូ រស័ពាមលែ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬ អ្ុណី េល
mgarga@ohchr.org)
ឬ ឡោរ ណាវ ីដ អាឡមដ (Mr Naveed Ahmad) តេរយៈអ្ុីណេល
Nahmed@ohchr.org)

សក្មារ់ការសារសួ រព័ត៌មានទរ់ទងនឹងអ្ន រជាំនាញឯររាជយដ្នទមសសងមទៀតររស់អ្ងគ ការសហ្ក្រជាជាតិ
សូ េទរ់ទង ឡោរ រ ូណាត្ូ ឌឺ សូហ្ា (Renato de Souza) តេរយៈទូ រស័ពាមលែ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៥៥ /
ឬ អ្ុីណេល rrosariodesouza@ohchr.org)
តេដានព័ត៌មានទរ់ទងនឹងក្រ ុេអ្ន រជាំនាញសិទធិេនុសសឯររាជយររស់
តេរណា
ែ ញទវ ីធទ័រTwitter@UN_SPExperts
មតើអ្នរមានរងវ លអ្
់ ាំពីពិភពមលារណដ្លមយើងរស់មៅឬមទ?
ឡបើអ្នរមានរងវេ់ ឡក្ការឈរ ឡដើមបីសិទ្ធន
ិ រណាមានរ់ឡៅថ្ងៃឡនោះ។
មហ្ើយចូ លមៅកាន់មគ្ហ្ទាំព័រ http://www.standup4humanrights.org

អ្.ស.រ

