ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន្រ៍ នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា

ត្េចំអងគការសហ្ត្េជាជាតិ និងអងគការអនៃរជាតិនានា
បៅទត្ើ កុងហ្សណឺ ែវ

3

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

ស្ថានបេសកកម្មអចន្រិ ្នៃយក
៍ ម្ពុជា គូសេញ្ជាក់ថា “ការប្លយ
ើ តេរេស់កម្ពុជាចំប
បដើម្បធា
ើ នាថា ជវើ ិតដ៏មានតន្រម្ល នង
ឹ ម្ន
ិ ត្តូវបាត់េង់បោយស្ថរបម្បោគបនោះ ។

ោះបម្បោគកូវ ើដ១៩ គឺ

ទើ ត្កុ ង ហ្សឺ ណែវ ន្រងៃ ទើ ១ ១ ណែធ្នូ ឆ្ន ២
ំ ០២០ - បោយមានការែកចិ តៃ ចំ ប ោះការបចញផ្សាយព័ ត៌ មា ន
នាបពលងមើ ៗ បនោះ រេស់ អនកោយការែ៍ពិបសសចំនួន៣រូេ

ក់ព័នធនឹងការត្េយុទធត្េឆ្ំងរេស់កម្ពុជា

ជាម្ួយនង
ឹ បម្បោគកូវ ើដ១៩ ស្ថានបេសកកម្មអចន្រិ ្នៃយន្រ៍ នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា បៅទត្ើ កុងហ្សណឺ ែវ
សូម្ផ្សៃល់ការេំភ្លឺ ដូចខាងបត្កាម្៖

១. បៅទូទង
ំ ពិភ្ពបោក ការប្លើយតេនឹងការោតតាតកូវ ើដ១៩ តត្ម្ូវឱ្យមានវ ិធានការវ ិស្ថម្ញ្ញ
និងពុំណដលោក់បចញនាបពលកនលងបៅ បោយគិតគូរបលើកាលៈបទសៈត្េបទសនើម្ួយៗ។ សត្មាេ់
កម្ពុជា ការប្លើយតេ ណដលបានោក់បចញតាម្រយៈវ ិធ្ើស្ថ្សៃមានការចូលរួម្ពើតួអងគរោាភ្ិបាល

និងសងគម្ទំងម្ូ ល និងត្សេតាម្បោលការែ៍ណែនាំរេស់អងគការសុ ែភាពពិភ្ពបោក មាន
បោលេំែ ងធានាថា ជើ វ ិតដ៏ មា នតន្រម្ល នឹ ងម្ិ នត្តូវ បានបាត់ េង់។ គិ តត្តឹ ម្ន្រងៃ បនោះ ត្េបទស

កម្ពុជាបានត្គេ់ត្គងបម្បោគកូវ ើដ១៩បនោះ បោយមានករែើវ ិជាមានតិចជាង ៣៦០ នាក់ ពុំមាន
អនកស្ថលេ់និងពុំមានការេិទត្េបទសប

យ
ើ ។ ត្េបទសកម្ពុជាបានជាេ់ចំណាត់ថានក់បលែ១ បៅ

តំេន់អាសុើ និងបលែ៣ បៅបលើពិភ្ពបោក កនុងការត្គេ់ត្គងបានត្េបសើរេំផ្សុតចំប

ោះការោល

ោល្លងបម្បោគបនោះ បេើបោងតាម្ Bureau de Perspective Economique of Senegal។
២.ការេង្ហាញអតៃសញ្ជញែផ្ទាល់ែួ នរេស់
ល
អនកផ្សាុកបម្បោគកូវ ើដ១៩ បោយត្កសួងសុខាភ្ិបាល គឺ
មានស្ថរៈសំខាន់ជាខាលង
ំ និងភាពចំបាច់េំផ្សុត កនុងកាលៈបទសៈតត្ម្ូវឱ្យមានការទេ់ស្ថាត់ជា
េនាាន់នូវការ្លងចូលសហ្គម្ន៍ ណដលម្ិនទន់រកប

ញ
ើ ត្េភ្ពចាស់បៅប

យ
ើ កនុងបោលេំែង

ការ រសុវតាិភាពសុែភាពស្ថធារែៈនិងសនៃិសុែរេស់ត្េជាជនទំងម្ូល ណដលត្តូវបានធានា
បោយចាេ់អនៃរជាតិ។

៣.វ ិធានេបណា
ៃ ោះអាសនន និ ង មានសមាមាត្តខាងបលើ ត្តូ វ បានោក់ បចញបដើ ម្បើបលើកទឹកចិតៃ និង
ជំរុញឱ្យមានការតាម្រក បធ្វើបតសៃ និង បធ្វើចតាៃទបើស័ក ឱ្យបានឆ្េ់រហ្័ស និងទន់បពលបវោ

ចំប

ោះេុ គគល

ក់ព័នធនឹង “ត្ពឹតៃិការែ៍ន្រងៃទើ៣ និង២៨ ណែវ ិចឆិកា” សំបៅរួម្ចំណែកទេ់ស្ថាត់
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ការ្លងោលោលណដលម្ិនអាចត្គេ់ត្គងបាន ដូចណដលតំេន់ែលោះកនុងពិភ្ពបោកកំពុងជួេត្េទោះ
ោ៉ែងធ្ៃន់ធ្ៃរ។ ជាការោំត្ទដល់វ ិធានការខាងបលើបនោះ សសម្តចអគ្គម្ហាសសនាបតីសតសជា
ហុន ថ្សន បានេង្ហាញជាស្ថធារែៈនូវអតៃសញ្ជញែផ្ទាល់រេស់ សសម្តច បៅបពលបធ្វើ
បតសៃកូវ ើដ១៩ និងបានអំ វនាវម្ិនឱ្យមានការបរសបអ
ើ
ើងចំប

ោះអនកជំងឺកូវ ើដ១៩ ផ្សងណដរ។

៤.ការោំត្ទនិងកិចចសហ្ត្េតិេតៃិការដ៏ធ្ំបធ្ងរេស់ពលរដាកម្ពុជាចំប

ោះវ ិធានការែ៍ខាងបលើត្តូវ

បាន្លុោះេញ្ជចង
ំ តាម្រយៈវតៃមានដ៏កាលហានរេស់ពលរដាកម្ពុជា ចំនួនបលើសម្ួយម្ុឺននាក់ ណដល
ទក់ទងបោយផ្ទាល់ ឬបោយត្េបោលជាម្ួយត្ពឹតៃិការែ៍ខាងបលើ

បចញម្កចូ ល រួម្ បធ្វើ

បតសៃកូវ ើដ១៩ បោយសម័ត្គចិតៃ។
៥.កិចចត្េឹងណត្េងការ រភាពឯកជនរេស់េុគគល ក់ព័នធក៏ត្តូវបានែំែិតបធ្វើប

ង
ើ ផ្សងណដរ បៅបពល

ចំ នួនករែើវ ិជាមានកូ វ ើដ១៩ ជាេ់ ទក់ ទងនឹងត្ពឹតៃិការែ៍ខាងបលើ ហាក់ បានងយចុោះ។ ការ
ោក់ េង្ហា ញរូេ ភាព ណដលបានបត្េើត្បាស់ កុ ន ងត្ោតត្ម្ូ វ ឱ្យមានត្េតិ េ តៃិ ការណសវ ងរកជាេនាា ន់

និងឆ្េ់រហ្័សបនាោះ ឥ ូ វត្តូវបានដកបចញពើបសចកៃើត្េកាសព័ត៌មានត្េចំន្រងៃរេស់ត្កសួង
សុខាភ្ិបាលរួចបហ្យ
ើ ។ ការឈេ់េង្ហាញប្មោះក៏នឹងត្តូវចេ់បផ្សៃើម្អនុវតៃប

ង
ើ វ ិញ បៅបពល

ការ្លងចូលសហ្គម្ន៍ត្តូវបានត្គេ់ត្គងទំងត្សុង។
៦.កិចចការ រសិទធិរេស់េុគគលណដលត្តូវបានដកហ្ូតបសរភាពបៅណតជាអាទ
ើ
ិភាពរេស់ោជរោាភ្ិបាល។
វ ិធានការត្េុងត្េយ័តននិងគំនិតផ្សៃួចបផ្សៃើម្បផ្សសងៗត្តូវបានោក់បចញ បដើម្បទ
ើ េ់ស្ថាត់ការរកោលោល
ើ
កូវ ើដ១៩ បៅកនុងពនធនាោរ និងបដើម្បបើ ោោះត្ស្ថយស្ថានភាពចបងអៀតណែនបៅតាម្ពនធនាោរ។

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក
៍ ម្ពុជាសូម្េញ្ជាក់ជាងមើថា ការត្េយុទធត្េឆ្ំងនឹងបម្បោគកូវ ើដ១៩រេស់កម្ពុជា

បានោក់េញ្ចូ លនូវគុែតន្រម្លសិទធិម្នុសស។ ចម្បងនិងសំខាន់េំផ្សុត គឺសិទធិមានជើវ ិត សិទធិរស់ោន និង
សិទធិទទួលបានការពាបាលសុែភាព។ អនកោយការែ៍ពិបសស ណដលេុគគលែលោះម្ិនណដលស្ថគល់ចាស់ពើ
កម្ពុជាផ្សងបនាោះ គួរណតចូលរួម្អេអរចំប

ោះសម្ិទធផ្សលខាងបលើណដលម្ិនអាចត្េណកកបាន ទទួលស្ថគល់នូវ

អាទិភាពរេស់កម្ពុជា និងេំបពញតួនាទើត្េកេបោយទំនួលែុសត្តូវ តាម្រយៈការជួយេណនាម្ ជាជាង
េង្ហអក់ ដល់បេសកកម្មសប្ង្ហគោះជើវ ិត និងទេ់ស្ថាត់ការ្លងោលោលកនុងត្ទង់ត្ទយធ្ំ៕
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PRESS STATEMENT

“Cambodia’s responses to the Covid-19 are to ensure that precious lives are not
lost to it,” underscores Cambodia Mission.
Geneva, 11 December 2020 – Deeply disturbed by the recent news release of three
special rapporteurs as to Cambodia’s race against the coronavirus, the Permanent
Mission of the Kingdom of Cambodia in Geneva wishes to offer clarifications as
follows:
1. Across the world, the handling of the Covid-19 pandemic requires extraordinary
and unprecedent measures, taking into account national circumstances. As for
Cambodia, our responses with a whole-of-government and whole-of-society
approach in line with the WHO guidelines, are to ensure that precious lives are
not lost to it. Cambodia has, to date, managed the coronavirus with fewer than
360 confirmed cases with no fatalities and no lockdown of the country.
Cambodia ranked 1st in Asia and 3rd globally with the best Covid-19 control,
according to Bureau de Perspective Economique of Senegal.
2. The disclosure of personal identity of individuals positive of the Covid-19 by the
Ministry of Health was of paramount importance and absolute necessity under
the circumstances warranting urgent and dire need to curb the spread into the
community of this virus with complete darkness of its source with a view to
protecting public health safety and security of the entire population guaranteed
by international law.
3. This temporary and proportional action seeks to encourage and promote early
and timely tracing, testing and quarantine of individuals associated with the “3rd
and 28th November incidents” in order to contribute to preclusion of an
uncontrollable transmission in which certain parts of the world have been
terribly undergoing. To support this step, Samdech Techo Prime Minister
himself, who had publicly revealed his identity when taking the Covid-19 test,
called for non-discrimination against those contracting it.
4. Cambodian citizens’ massive support and cooperation in the afore-mentioned
measures are reflected through bold presence of more than ten thousands of
persons directly or indirectly in contact with the incidents, who have voluntarily
taken the Covid-19 test.
5. Efforts have also been made to safeguard the privacy of individuals concerned
as the number of confirmed cases linked to the above events has seemingly
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subsided. The picture display, which had been mounted at the time of urgent
and speedy search operations, has now been dropped out of the daily press
statement of the Ministry of Health. The name-obscuring practice will resume
as soon as the community outbreak is fully contained.
6. Protecting the rights of people deprived of liberty remains the government’s
importance. Precautionary measures and various initiatives have been
introduced to prevent spread of the Covid-19 in prisons and to address
overcrowded jail condition.
The Permanent Mission of Cambodia reiterates that the Kingdom’s fight against the
Covid-19 integrates human rights values. First and foremost is right to life, survival and
health. The Special Rapporteurs, some of whom are never familiar with Cambodia on
the ground, should appreciate the above-said indisputable accomplishments,
recognize the priority, and play a responsible role in a manner that complement, rather
than detracts from, the life-saving mission and containment of cluster infections. END

