ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានគេសកក មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នស្ព្ះរាជាណាចស្កក ពជា

3

គៅទស្៊ី កុងហសមឺ ែវ

សសចរតីព្រកាសរ័ត៌មាន

ស្េចំអងគការសហស្េជាជាតិ និងអងគការអនៃរជាតិនានា

3

ស្ថានគេសកក មអចិន្ត្នៃយក
៍ ពជា គៅហសមឺ ែវ៖ ការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានមកែងកាែយ និងការមកែងព្័ត៌មាន
ព្ំមានតន្ត ែគសម៊ីនឹងគសរភាព្េគចេ
ញ តិ និងការនិយាយស្សេចាេ់គ
៊ី

យ
៊ី

ទ៊ីស្កុងហសឺមែវ ន្តងៃទ៊ី០៣ មែ ិ ងនា ឆ្ន២
ំ ០២០ - ស្ថានគេសកក មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នស្ព្ះរាជាណាចស្កក ពជា
ស្េចំអងគការសហស្េជាជាតិ គៅហសមឺ ែវ មានការគស្ថកស្ថៃយយា៉ែងខ្ែង
ំ ចំគ

ះការគចញផ្ាយព្័ត៌មាន

រេស់ គោកជំទាវ Michelle Bachelet ឧតៃ សនងការអងគការសហស្េជាជាតទ
ិ ទួលេនទកសិទធិ នសស
ចះន្តងៃទ៊ី០៣ មែ ិងនា ឆ្ន២
ំ ០២០

ក់ព្័នធនឹងគសរភាព្ន្តនការេគចេ
ញ តិ គៅកនងេណា
ៃ ស្េគទសអាស៊ី
៊ី

ប៉ែសហ
វិ ួយចំនួន រួ ទាំងស្េគទសក ពជាផ្ងមែរ កនងអំ
៊ី ក

ងវ ិេតៃក
ិ ូវ ៊ីែ១៩។

គដ្ឋយរបយការែ៍រេស់គោកជំទាវទទួលបនព្៊ីស្េភព្ព្័ត៌មានមែល ិនមានការគផ្ទៀងផ្ទទត់ និងគស្ជ៊ីស
គរសមត
ួយស្ជុង ស្ថានគេសកក មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នស្ព្ះរាជាណាចស្កក ពជា មានការចំបច់សូ ផ្ៃល់ការ
៊ី
េំភអ
ែឺ ំព្៊ីអងគគហតនង
ិ ចាេ់ ែូចតគៅ៖

១. គ គរាេកូវ ៊ីែ១៩ េឺជាជំងឺែ៏កាចស្ថហាវ ួយ េ៉ែមនៃ ព្័ត៌មានមកែងកាែយនិងការមកែងព្័ត៌មាន

ក៏កាចស្ថហាវ ិនចញ់ គ គរាេគនះមែរ។ គេ ិនអាចស្េមកកបនគទថា ព្័ត៌មានមកែងកាែយ

នង
ៃ េ់
ិ ការមកែងព្័ត៌មាន អាចនាំឱ្យមានការភ័យខ្ែច ការភ័យសែន់គស្ថែ ការបត់េង់សណា
ធ្ននេ់កនងសងគ និងការបត់េង់ទំនកចិតៃជាស្ថធ្នរែៈចំគ

២.ស្េគទសក ពជាផ្ៃល់ស្ថរៈសំខ្ន់យា៉ែងខ្ែង
ំ ចំគ

ះែែួនឯង និងស្េគទសជាតិ។
ះការគំស្ទ ការ រ និងគលក
៊ី ក ពស់គសរភាព្
៊ី

េគចេ ញ តិ និងស្ថរព្័ត៌មាន ធ្ននាគដ្ឋយរែាធ មនចញ នង
ៃ៊ី រ៊ី េេស្ថរព្័ត៌មាន មែល
ិ ចាេ់សព្
ធ្ននាព្៊ីឯករាជយភាព្រេស់ស្ថរព្័ត៌មាន គដ្ឋយព្ំមានការស្តួតព្ិនិតយជា ន និងសិទធិរកាការ

សមាៃត់ន្តនស្េភព្ព្័ត៌មាន។ េ៉ែមនៃ មាស្ា៤១ ន្តនរែាធ មនចញរេស់ស្ព្ះរាជាណាចស្កក ពជា
មាស្ា២៩ ន្តនគសចកៃ៊ីស្េកាសជាសកលសៃ៊ីព្៊ីសិទធិ នសស

និងមាស្ា១៩ ន្តនកតិកាសញ្ញញ

អនៃរជាតិសៃ៊ីព្៊ីសិទិធព្លរែានិងនគយាបយ បនសងកត់ធៃន់ថា ការអនវតៃសិទធិស្តូវភាាេ់ កជា

ួយនូវករែ៊ីយកិចេ ការទទួលែសស្តូវព្គិ សស នង
ិ មែនកំែត់ មែលមានមចងកនងចាេ់

គែ៊ី បកា
ៃ េ់ធ្ននេ់ស្ថធ្នរែៈ និងសែភាព្ឬស៊ីលធ ៌ស្ថធ្នរែៈ។
៊ី រ រសនៃិសែជាតិ សណា

៣.វ ិធ្ននការស្សេចាេ់ស្េឆ្ំងនឹងទគងវ៊ីេំ
សំខ្ន់ចប
ំ ច់ណាស់ គែ៊ី បកា
៊ី រ
ភ័យខ្ែច ការសអេ់គែព៊ី

នគផ្សងៗ

មែលមានមចងកនងចាេ់ជាធរមាន

េឺ

រសទ
ធិ លរែាស្េេ់រូេ ឱ្យរស់រានមានជ៊ីវ ិត គដ្ឋយគមនការ
ិ ព្

និងការគរសគអ
៊ី
៊ីង។

តិរេស់ព្លរែាមែលគគរព្ចាេ់ស្តូវមតទទួល

បនការយកចិតៃទកដ្ឋក់និងកិចេគ ំ រ។ គហតែូចគនះ វ ិធ្ននការដ្ឋក់គចញកនែង ក

ិនេួរ

ស្តូវបនេកស្ស្ថយថា ជាការេ្រកេគល៊ីគសរភាព្េគចេ
ញ តិ នង
៊ី
ិ ស្ថរព្័ត៌មាន គនាះគទ។
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៤.ការមងែងស្ថរនគយាបយនិងការគធវ៊ីអាាធិេាយគល៊ីកិចេការស្ថធ្នរែៈ គដ្ឋយការគជរស្េមាង
ការញះញង់ឱ្យស្េស្ព្ឹតៃេទឧស្កិែា

ការអំ

វនាវឱ្យមានការេះគបរស្េឆ្ំងរដ្ឋាភិបលមែល

គកត
៊ី គចញព្កា
៊ី រគបះគឆ្នតា មេេលទធស្ិ េជាធេ
ិ គតយយ
កាែយគដ្ឋយគចតនាឬអគចតនា

នង
ិ ការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានមកែង

ព្ំមានតន្ត ែគសម៊ីនឹងគសរភាព្ន្តនការេគចេ
ញ តិ
៊ី

និងការ

នយា
ៃ យឱ្យទគងវ៊ីទាង
ំ គនាះគកត
ិ យស្សេចាេ់គនាះគទបយ
៊ី ។ គេេ
៊ី គណា
៊ី មានគទបង
៊ី គដ្ឋយព្ំបន

ស្តួតព្ន
ិ ិតយឱ្យបនស្តឹ ស្តូវគនាះគទ វានឹងេងកផ្លវ ិបកធៃន់ធៃរនិងគស្គះថានក់ែល់ន៊ីតរិ ែា សទ
ិ ធិ
នសស និងលទធិស្េជាធិេគតយយ ភាែ ៗ និងជាគរៀងរហូត។

៥.ស្េគទសក ពជាព្ំអនញ្ញញតគអាយមានការចេ់ែួ ែននិងការឃឃ
ំ ង
ំ ា ទំគន៊ីងចិតៃគ

យ
៊ី ។

្នៃ៊ី

អនវតៃចាេ់រូេណាមែលស្េស្ព្ឹតៃ ិនស្តឹ ស្តូវនិងេំ

នចាេ់នឹងស្តូវមតទទួលគទាស។ មាន

ស្េគទសក ពជា

ះ ែចាេ់

ឧទាហរែ៍ជាគស្ច៊ីនអំព្៊ីការដ្ឋក់គទាសទែឌគល៊ី ្នៃ៊ីស្េស្ព្ឹតៃែស នាគព្លកនែង ក។ គៅ
នគយាបយ

ស្េជាព្លរែាមែមរគសមភា
៊ី ព្គនចំគ

ែររ ឬឋានៈសងគ

គដ្ឋយព្ំស្េកាន់ននា
ិ ន ការ

ែូ ចមែលមានមចងកនងមាស្ា៣១ ន្តនរែាធ មនចញ គហយ
៊ី

ការចូលរួ ជា ួយេែេកសស្េឆ្ំងព្ំម នជាសិទធិសស្មាេ់គអាយេេគលមានក់េំ នចាេ់គដ្ឋយ
នទ
ិ ែឌភាព្ គនាះគទ។

៦.គសចកៃ៊ីសគស្ ចចិតៃរេស់អងគការសហស្េជាជាតិ អះអាងថា សិទធិស្េេ់ស្េគភទទាំងអស់ េឺ ិន

អាចផ្ទៃច់គចញព្៊ីគន ស្តូវផ្ារភាាេ់គន ព្ឹងមផ្អកគន និងព្ស្ងឹងគនគៅវ ិញគៅ ក គហយ
៊ី ស្តូវយក
កអនវតៃគដ្ឋយយតៃធ
ិ ៌ និងគសមភា
៊ី ព្គន ឈរគលជ
៊ី ំហរមត ួយ និងផ្ៃល់ស្ថរៈសំខ្ន់ែូចគន។

េ៉ែមនៃ េួរឱ្យគស្ថកស្ថៃយយា៉ែងខ្ែង
ំ គៅែែៈគព្លមែលមានការេំរា កំមហងែល់សែភាព្
េងកគ

ង
៊ី គដ្ឋយគ គរាេកូវ ៊ីែ១៩ មែលតស្ ូវឱ្យមានកច
ិ េសហស្េតិេតៃិការសគ្រគះជ៊ីវ ិតសំខ្ន់

ជាងគព្លណាៗទាំងអស់ មេរជា ឧតៃ សនងការសទ
ិ ធិ នសស បនផ្ៃល់ភាព្សំខ្ន់គលស
៊ី លេ
ែល់សិទធិជាក់ោក់ ួយជាជាងសិទធិែន្តទគទៀត និង ិនបនរាយការែ៍ឱ្យបនគព្ញគលញព្៊ី
កាយវ ិការ នសសធ ៌និងគ ាៃធ ៌ ស្ថ េគភា
៊ី ព្អនៃរជាតិ និងស្េសទ
ិ ធភាព្ន្តនគសវាសខ្ភប
ិ ល
រេស់ក ពជា មែលបនធ្ននានូវសិទធិមានជ៊ីវ ិត រស់រាន និងសែភាព្រេស់អនកែំគែ៊ីរគល៊ីនាវា
គទសចរែ៍ Westerdam ជាង២.២០០ នាក់ និងអនកជំងឺឆ្ែងកូវ ៊ីែ១៩ ចំនួន១២៥នាក់
(ទាំងព្លរែាមែមរនង
ិ ជនេរគទស)

៩៨,៤% និងព្ំមានអស្ា រែៈ។

គៅក ពជា

ស្ថានគេសក មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នស្ព្ះរាជាណាចស្កក ពជា

មែលបនទទួលការព្ាបលជាសះចំនួន

ទទូចឱ្យឧតៃ សនងការអងគការសហស្េជា

ជាតទ
យរេស់គោកជំទាវ ស្េចំស្េគទសក ពជា គជៀសវាងការព្ង
ិ ទួលេនទកសទ
ិ ធិ នសស នង
ិ ការយាល័
ិ
ឹ
មផ្អកគល៊ីស្េព្័នធផ្សព្វផ្ាយនិងអងគការគស្ៅរដ្ឋាភិបល ួយចំនួនតូច

កគធវ៊ីជាស្េភព្ព្័ត៌មានមត ួយស្ជុង

េ៉ែមនៃស្តូវផ្ៃល់តន្ត ែែល់ការទាក់ទងព្ិតស្បកែ ជា ួយរែាជាសមាជិក គែ៊ី បទ
៊ី ទួលបនព្័ត៌មានមែលមាន
ការគផ្ទៀងផ្ទទត់ចាស់ោស់។ វាមានក៏ស្ថរៈសំខ្ន់ែូចគន កនងការធ្ននាកាៃសតាន ័ត ការ ន
ិ គរសគអ
៊ី
៊ីង
ការ ិនគស្ជ៊ីសគរសមត
ួយស្ជុង និងការ ិនគធវ៊ីនគយាបយភាវូេន៊ីយក ម គៅគព្លព្ិចរណានិងព្ិភាកា
៊ី
អំព្៊ីស្ថានភាព្សិទធិ នសស។
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PRESS RELEASE

Cambodia Mission in Geneva: Spread of fake news and disinformation not
equivalent to freedom of expression and legitimate speech
Geneva, 03 June 2020 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in
Geneva is utterly dismayed at the news release of Madam Michelle Bachelet,
the UN High Commissioner for Human Rights, dated on 03 June 2020, as for
the freedom of expression in a dozen of Asia-Pacific countries, including
Cambodia, during the Covid-19 crisis.
As her report was advised with unverified and selective sources of information,
the Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia is compelled to offer legal
and factual pointers as follows:
1. The coronavirus is a vicious ailment, but fake news and disinformation
are not less malicious. It is undeniable that they can lead to fear, panic,
social disorder, and loss of public trust in themselves and the nation.
2. Cambodia accords great importance to support, protect and promote
freedom of expression and press guaranteed by the Constitution and Law
on Press Regime, which ensure the independence of the press without
prior censorship and with the rights to confidential source of
information. However, Article 41 of the Constitution of the Kingdom of
Cambodia, Article 29 of the Universal Declaration on Human Rights, and
Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights
emphasize that the exercise of the rights carries with it special duties,
responsibilities and limitations provided by law, when it comes to the
protection of national security, public order, and public health and
morals.
3. Legitimate measures against wrongful deeds within applicable laws are
imperative to shield the rights of every citizens to live without fear,
hatred and discrimination. The voice of law-abiding citizens must be
heard loud and clear, and defended. Therefore, the steps taken cannot be
construed as clampdown of freedom of expression and press.
4. Political discourse and commenting on public affairs with insult,
incitement to commit a felony, call for rebellion against a democratically
________________________________________________________________________________________
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elected government, and purposeful or unintentional spread of fake
news and disinformation do not equate freedom of expression and
legitimate speech. If left unchecked, they become an issue with chilling
consequences, jeopardizing the rule of law, human rights and democracy
at once and for all.
5. Cambodia does not condone arbitrary arrest and detention. Any law
enforcers with misconducts and abuse of the law are disciplined. Several
instances of such a penalty have unfolded. In Cambodia, all citizens are
equally treated before the law regardless of their political affiliations,
professions or social status as enshrined in Article 31 of the Constitution,
and belonging to an opposition party does not give a person the rights to
break the law with impunity.
6. Resolutions of the UN affirm that all human rights are indivisible,
interrelated, interdependent and mutually reinforcing, and must be
treated in a fair and equal fashion on the same footing and with the same
emphasis. It is with deep regret that at the time of the health threats posed
by the Covid-19, which requires life-saving cooperation more than ever,
the High Commissioner chose to overstress one particular type of rights
over the others and under-report Cambodia’s compassionate and
humanitarian gesture, international solidarity and effectiveness of health
services to secure the rights to life, survival and health of more than 2,200
passengers of the Westerdam cruise ship, and 125 foreign and
Cambodian patients positive for Covid-19 with 98.4% recovery and zero
fatality in Cambodia.
The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia urges the UN High
Commissioner for Human Rights and her country office in Cambodia to refrain
from relying on a handful of media and NGOs as the sole source of information,
but to value genuine communications with the member state for verified
accounts. It is equally vital to guarantee objectivity, non-discrimination, nonselectivity and non-politicization in the consideration of human rights issues.
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