ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា

ប្េចាំអងគការសហ្ប្េជាជាតិ និងអងគការអនៃរជាតិនានា
បៅេប្ី កុងហ្សណឺ ែវ សហ្ព័នធសស
វី

សសចរតីព្រកាសរ័ត៌មាន

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា បៅហ្សណឺ ែវ ៖ “វ ិធានការប្េឆាំងនឹងការណកែងព័ត៌មាន ពុាំណម្នជាការ
រតតប
ត
ិ
ិ បសរភាពបេ”
ី

េីប្កុងហ្សឺណែវ ន្តងៃេី១០ ណែកកកដា ឆន២
ាំ ០២០ - ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយន្ត៍ នប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា
ប្េចាំអងគការសហ្ប្េជាជាតិ បៅហ្សណឺ ែវ មានការែកចត
ាំ ចាំប
ិ ៃយ៉ាងខ្ែង

ះបសចកៃីសននដា
ិ ា នម្ិនប្តម្
ឹ ប្តូវ

និងេងកបោយមានការភាន់ប្ចេបាំ រេស់បោក David Kaye អនករាយការែ៍ពិបសសសៃីពីបសរភាពន្តនការ
ី
េបចេ ញម្តិ (បៅកាត់ថា អនករាយការែ៍ពបិ សស)

ក់ព័នធនង
ឹ ការប្ែយ
ី តេចាំប

ះបម្បរាគកូវ ីដ១៩

រេស់កម្ពុជា ណដលបានដាក់េចេូ លនូវបោលការែ៍សិេធិម្នុសស។

អនករាយការែ៍ពិបសសហាក់ម្ិនប្តឹម្ណតពុាំបានបថាកលបោសការណកែងព័ត៌មាន

និងព័ត៌មានណកែងកាែយ

េ៉ាុបណាណះបេ េ៉ាុណនៃបានបលក
ី េក
ឹ ចិតៃឱ្យេនៃមាន “លាំហ្ូរព័ត៌មានបដាយបសរ”ី ណដលរួម្ោាំងព័ត៌មានបប្ោះ

ថានក់ឬអនៃរាយបេៀតផង។ វ ិធីស្ថ្សៃណេេបនះគឺងាកបចញពីគនែងន្តនវ ិធីស្ថ្សៃរេស់ឯកឧតៃម្ António
Guterres អគគបលខ្ធិការអងគការសហ្ប្េជាជាតិ ណដលបានប្ពមានអាំពីបប្ោះថានក់ន្តនព័ត៌មានណកែងកាែយ

និងការបប្េីប្បាស់ស្ថរសអេ់បែពីម្។ េបងវីោង
ាំ អស់បនះគឺជាការវាយប្េហារបៅបលែ
ី ែឹម្ស្ថរន្តនេេដាាននិង
បោលការែ៍សិេធិម្នុសស។ បហ្តុដូចបនះបហ្យ
ី ប្កុម្ការងារអងគការសហ្ប្េជាជាតិ កាំពុងេបងកីនយុេធនា
ការប្េយុេធប្េឆាំងនឹងការរកស្ថយន្តនព័
ត៌មានណកែងកាែយ។ ម្ហាសននបា
ី
ិ តសុែភាពពភ
ិ ពបោកបលក
ី េី

៧៣ កាលពីណែឧសភា ឆន២
ាំ ០២០ បានអនុម្័តបដាយកុងសង់សុីសនូវបសចកៃីសបប្ម្ចចិតៃសៃីពីការប្ែីយ
តេនង
ឹ បម្បរាគកូវ ីដ១៩ បដាយអាំ
ព័ត៌មាន និងព័ត៌មានម្ិនពិត។

ការប្ែីយតេរេស់ប្េបេសកម្ពុជាចាំប

វនាវដល់រដាជាសមាជិកោាំងអស់ ចត់វ ិធានការប្េឆាំងនង
ឹ ការណកែង

ះវ ិេតៃិសុែភាពបនះមានបោលេាំែងធានាថា

ជីវ ិតដ៏មានតន្តម្ែ

ម្ន
ិ ោចកាត់ន្តងែបាន ជាពបិ សសប្កុម្ងាយរងបប្ោះេាំផុត នឹងម្ិនប្តូវបានបាត់េង់បដាយស្ថរបម្បរាគកូវ ីដ
១៩បនាះបេបយ
ី ។

រាល់វ ិធានការណដលបានដាក់បចញកនែងម្ក

បានបោរពតាម្នីតិវ ិធីប្តឹម្ប្តូវ

ប្េកាន់ខ្ាេ់នូវបោលការែ៍នត
ង
ី ានុ កូលភាព ភាពចាំបាច់ ភាពសមាមាប្ត និងពុាំមានការបរសបអ
ី
ី ។

និង

ប្េបេសកម្ពុជាណតងណតបោរពផៃល់តន្តម្ែបសរភាពន្តនការេបចេ
ញម្តន
បហ្យ
ី
ិ ិងស្ថរព័ត៌មានប្សេចាេ់
ី
យល់ដឹងយ៉ាងចាស់ថា ពហ្ុបយេល់ រួម្ោាំងេសសនៈរះគន់
គឺមានស្ថរៈសាំខ្ន់ចាំប ះដាំបែីរការលេធិ
ិ
ប្េជាធិេបតយយបៅកម្ពុជា។

ែែៈបពលបម្បរាគកូវ ីដ១៩កាំពុងបកន
ី បេបង
ី

រាជរដាាភបា
ិ លកម្ពុជាបាន
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សបប្ម្ចអនុញ្ញាតេណនាម្ឱ្យ វ ិេយុសាំបេបងសហ្រដាោបម្រក
៍ ុង
ន
ិ ជាបែម្រភាស្ថ ចក់ផាយតាម្ស្ថានយ
ី ក
ប្សុកចាំនួន៣ ណដលកមាែង
ាំ ផាយប្គេដែៃេ់យ៉ាងបហាចណាស់បែតៃចាំនួន១៧ កនុងចាំបណាម្បែតៃ-រាជ
ធានោ
ាំ ២៥ បសមន
ី ង
ី ង
ឹ យ៉ាងបហាចណាស់ ៦០% ន្តនប្េជាជនសរុេ។ បៅប្េបេសកម្ពុជា មានអនកបប្េី

ប្បាស់ Facebook ចាំនួនជាង១០ ោន គែនី ណដលបសមីនឹង៦៥% ន្តនចាំនួនប្េជាជនសរុេ។ Facebook
ជាបវេកា
ាំ សប្មាេ់ផសពវផាយព័ត៌មានភាែម្ៗ និងេបចេ ញម្តជា
ិ សងគម្ដ៏មានឥេធព
ិ លនង
ិ ប្េជាប្េយ
ិ ខ្ែង
ិ

ស្ថធារែៈបដាយបសរ។ី អប្តាបប្ជៀតចូលរេស់អុីនធឺណែតមានចាំនួន៦០% បៅេូ ោង
ាំ ប្េបេស បហ្យ
ី ម្ិន
បានជួេប្េេះនង
ឹ ការកាត់ផ្តៃច់ ឬការកប្ម្ត
ិ ណដនកាំែត់ ដូចណដលអនករាយការែ៍ពបិ សសបានបលក
ី ប
បដាយម្ិនប្តឹម្ប្តូវ បនាះបេបយ
ី ។

ង
ី

បេីនិយយពស
ី ៃង់ដារអនៃរជាតិវ ិញ អនករាយការែ៍ពិបសសពុាំធាែេ់ណដលបានសងកត់ធៃន់ឱ្យបានប្គេ់ប្ោន់

ោល់ណតបស្ថះថា ការអនុ វតៃសិេធិប្តូវភាាេ់ម្កជាម្ួយនូ វ ករែីយកិចេ ការេេួលែុ សប្តូវ ពិបសស និង

ណដនកាំែត់ណចងបដាយចាេ់ ដូចបានគូសេញ្ញាក់បៅកនុងបសចកៃណី ងែងការែ៍ជាស្ថកលសៃព
ី ស
ី េ
ិ ធិម្នុសស
និងកតិកាសញ្ញាអនៃរជាតិសៃីពីសិេធិពលរដានិងនបយបាយ។ ការែកខ្នម្ិនបានេញ្ញាក់ឱ្យបានចាស់
បដាយបចតនាណេេបនះ បធវីឱ្យេុគគលេាំ

នចាេ់កាន់ណតគប្ែន
ី កនុងការបកងចាំបែញពស្ថ
ី ា នភាពដ៏បប្ោះ

ថានក់ណេេបនះ សប្មាេ់របេៀេវារៈោក់កាំបាង
ាំ រេស់ពួកបគ ។

បេីបគចត់េុកការអនុវតៃចាេ់ជាការរតតប
ត
បនាះគឺជាការេនាទេតន្តម្ែនីតិរដា និងបោលការែ៍
ឹ
ិ បសរភាព
ី
អនុវតៃបសមភា
ី ពោនចាំប

ះពលរដាោង
ាំ អស់

ណដលបានណចងកនុងរដាធម្មនុចាន្តនប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។

បោលបៅចុងបប្កាយរេស់រាជរដាាភិបាល គឺការ

រពលរដាបោរពចាេ់ និងធានាបោយបាននូវសណា
ៃ េ់

ធានេ់សងគម្ ការបជឿជាក់ជាស្ថធារែៈ និងសុែភាពស្ថរធារែៈ សប្មាេ់ម្នុសសប្គេ់ៗោន។
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូម្េញ្ញាក់ជាងមីនូវការេនៃការបេៃជាាចត
ិ ៃរេស់កម្ពុជាចាំប

ះកាតពវកិចេ

សិេធិម្នុសសអនៃរជាតិ បហ្យ
ី េេូចឱ្យអនករាយការែ៍ពិបសស ប្េកាន់យកតួនាេីប្េកេបដាយការេេួល
ែុសប្តូវែពស់ ណដលចូលរួម្េណនាម្ ម្ន
ិ ណម្នកាត់េនាយប្េសេ
ិ ធភាពន្តនការប្ែយ
ី តេចាំប

ះការរាតតាតជា

ស្ថកលបនះ។ វាជាការចាំបាច់ណាស់ណដលអនករាយការែ៍ពិបសស ម្ិនប្តូវអនុ វតៃការងារបលីសប្ពាំណដន
ន្តនោែតៃរិ េស់ែួ ន
ែ

បដាយប្តូវបោរពបោយបានខ្ាេ់ែួ ននូ
ា វប្កម្ប្េតិេតៃិ

នីតិវ ិធីពិបសសន្តនប្កុម្ប្េឹកាសិេធិម្នុសស។

នង
ៃី ី
ិ បសៀវបៅណែនាាំសព
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PRESS RELEASE

“Steps against Disinformation Not Restrict Freedom,” insists Cambodia
Mission
Geneva, 10 July 2020 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in
Geneva is utterly dismayed at the misleading and faulty conclusion of Mr.
David Kaye, Special Rapporteur (SR) on freedom of opinion and expression as
to the nature of Cambodia’s human rights integrated responses to the Covid-19.
It appears that the SR fails to condemn disinformation and fake news, yet
continues encouraging the “free flow of information”, possibly including the
harmful or unhealthy one. This approach is deviating from that of the UN
Secretary General António Guterres, who cautions the danger of fake news and
hate speech, which constitute an attack on the essence of human rights norms
and principles. As a result, the UN team is stepping up its fight against
proliferation of the false information. The 73rd World Health Assembly in May
2020 adopted a consensus resolution on Covid-19 responses, calling on member
states to take measures to counter misinformation and disinformation.
Cambodia’s responses to this unprecedented crisis are to ensure that precious
lives, particularly the most vulnerable, are not lost to the Covid-19. All steps
taken adhere to due process and principles of legality, necessity,
proportionality and non-discrimination.
Cambodia always treasures freedom of expression and press in line with the
law, and is deeply conscious that the plurality of voices including the critical
ones matters as far as the continued functioning of its democracy is concerned.
At the height of the coronavirus pandemic, the government has further
authorized a foreign government funded radio, the Voice of America in Khmer,
to broadcast via three local stations, whose coverage reaches at least 17 of the
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25 provinces, accounting for at least 60% of the total population. Cambodia is
also home to more than 10 million registered accounts of Facebook, equal to
65% of the total population. It is a powerful and popular platform of sharing
news instantly and public opinions freely. The internet penetration, standing at
about 60% nationwide, has never met any shutdown or limitation as mistakenly
stated by the SR.
As for the international standard, the SR has never ever stressed enough that
the exercise of the freedom of expression carries with it special duties,
responsibilities and limitations provided by laws, as stipulated in the Universal
Declaration on Human Rights and International Covenant on Civil and Political
Rights. The purposeful failure emboldens the law-breakers, who readily exploit
the precarious situation for their hidden agenda.
To tag law enforcement as repression of free expression is to denigrate the rule
of law and its equal application to all citizens as warranted by the Constitution.
The ultimate goal of the government is to shield law-abiding citizens and to
guarantee social order, public trust and public health for everyone.
While reaffirming Cambodia’s continued commitment to international human
rights obligations, the Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia
strongly urges the SR to play a responsible role in a manner that adds to rather
than detracts from the ongoing effective responses to the global pandemic. It is
imperative that the line of his mandate not be crossed, bearing in mind the Code
of Conduct and the Operation Manual of the Special Procedures of the Human
Rights Council.
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