ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន្រ៍ នប្ពះោជាណាចប្កកម្ពុជា

ប្េចាំអងគការសហ្ប្េជាជាត្យិ និងអងគការអនៃរជាត្យិនានា
បៅទ្ប្ី កុងហ្សណឺ ណវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន

3

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក
៍ ម្ពុជា អះអាងថា “ការប្េយុទ្ធប្េឆាំងរេស់កម្ពុជាបៅនឹងបម្បោគកូវ ីដ១៩
បោរពតាម្បោលការណ៍នីត្យានុ កូលភាព ភាពចាំបាច់ និងសមាមាប្ត្យ”។

ទ្ី ប្ កុ ង ហ្សឺ ណ ណវ ន្រងៃ ទ្ី ១ ៣ ណែបម្ស្ថ ឆន ២
ាំ ០២១ - ស្ថា នបេសកកម្ម អ ចិ ន្រ ្នៃ យ៍ន្រ នប្ពះោជាណាចប្ក
កម្ពុជា បៅទ្ីប្កុងហ្សណឺ ណវ មានការែកចិត្យៃយ៉ាងខ្លង
ាំ ចាំប

ះការបចញផ្សាយព័ត្យ៌មានកាលពីប ពលងមី ៗ

បនះរេស់ អន ក ោយការណ៍ពិ ប សសចាំ នួ ន ៤ រូ េ ណដលបានបម្ី ល រ ាំលងនូ វ ទ្ិ ដឋ ភាពជារួម្ ទាំង ម្ូ ល ន្រនការ

ប្េយុទ្ធប្េឆាំងរេស់កម្ពុជាបៅនឹងបម្បោគកូវ ីដ១៩។ អនកជាំនាញខ្ងបលីណដលម្ិនណម្នជាេុ គគលក
ិ រេស់
អងគការសហ្ប្េជាជាត្យិ េ៉ាុណនៃេបប្ម្ីការងារកនុងសម្ត្យាភាពផ្ទាល់ែួ ល ន ណត្យងណត្យមានអារម្មណ៍ថា អវីៗគួរប្វី

បៅតាម្របេៀេបផ្សសង បោយណផ្សែកបលីទ្សសនៈផ្ទាល់ែួ លនរេស់ពួកោត្យ់។ កនុងករណីគាំនិត្យស្ថកលបងរេស់
ពួ ក ោត្យ់ មា នការបថាល ះបលល យ េុ គគ ល ទាំងបនាះពុាំ មានទ្ាំ នួ ល ែុ សប្ត្យូ វអវី ប

ីយ។ ក៏ េុ៉ា ណ នៃ ោជរោឋ ភិ បា ល

ណដលប្ត្យូវបានបបាះបឆនត្យបប្ជីសបរសបោយពលរដឋ
កម្ពុជា ណត្យងណត្យទ្ទ្ួលែុ សប្ត្យូវទាំងប្សុង ចាំប
ី

ះោល់

ការសបប្ម្ចចិ ត្យៃ រ េស់ ែួល ន បោយណផ្សែ ក បលី កា រវាយត្យន្រម្ល អាំ ពី ហា និ ភ័យ ជាម្ួយ នឹ ង វ ិលននិ ង លកខណៈ
វ ិនិចឆ័យចាស់លាស់ ដូចខ្ងបប្កាម្៖

ទ្ី១៖ បៅទ្ូ ទង
ាំ ពិភពបលាក ការប្លីយត្យេនឹងការោត្យត្យាត្យបម្បោគកូ វ ីដ១៩ ត្យប្ម្ូវឱ្យមានវ ិលនការ

វ ិស្ថម្ញ្ញ និង ម្ិន លល េ់មានពី ម្ុនម្ក បោយគិ ត្យគូ រ អាំ ពីស្ថា នភាពប្េបទ្សនី ម្ួយៗ។ ការពិត្យ
ម្ួយណដលម្ិនអាចប្េណកកបានបនាះគឺ នាយកប្េចាំត្យាំេន់រ េស់ អងគ ការសុ ែភាពពិភ ពបលាក

និ ង ត្យាំ ណា ងប្េចាំប្ េបទ្សកម្ពុ ជា រេស់ ស្ថា េ័ ន សុ ែ ភាពពិ ភ ពបលាកម្ួ យ បនះ បានបកាត្យ
សរបសីរចាំប

ះវ ិលនការជាេនៃេនាាេ់ណដលកម្ពុជាបានោក់បចញ និងអនុ វត្យៃកនលងម្ក រួម្ទាំង

ការហាម្ឃាត្យ់ការប្វីដាំបណីរ និងការេិទ្ែាេ់បោយណផ្សនកបៅត្យាំេន់ម្ួយចាំនួន ណដលមានការ្លង
ោលោលន្រនបម្បោគកូវ ីដ១៩។

ទ្ី២៖ ោល់វ ិលនការណដលបានោក់បចញកនលងម្ក ណត្យងប្េកាន់ខ្ាេ់នូវបោលការណ៍នីត្យានុ កូលភាព
ភាពចាំបាច់ នង
ិ សមាមាប្ត្យ។ ការសាំណដងកៃីប្ពួយបារម្ភបៅបលីចាេ់សៃីពវី ិលនការទ្េ់ស្ថាត្យ់ការ

្ល ង ោលោលន្រនជាំ ងឺ កូ វ ីដ១៩ គឺ ជា េុ ប រវ ិនិ ចឆ័ យ និ ង ជាការេាំ ប ផ្សលី ស ។ ចាេ់ ប នះពុាំ មា នបោល

េាំណងោក់បទសទ្ណឌបៅបលេ
ី ុគគលណាមានក់បនាះបទ្ េ៉ាុណនៃ ផ្សាុយបៅវ ិញ គបឺ ដីម្បបី លក
ី ទ្ក
ឹ ចត្យ
ិ ៃ

ឱ្យមានការចូ លរួម្ប្េកេបោយទ្ាំនួលែុ សប្ត្យូវែពស់ពីពលរដឋប្គេ់រូេ កនុងកិចចប្េឹងណប្េងបដីម្បី
លនាសុ ែ ភាពស្ថលរណៈ និ ង ជី វ ិត្យដ៏ មា នត្យន្រម្ល រ េស់ េុ គគ ល ប្គេ់ រូ េ ។ ការោក់ ប ទសទ្ណឌ
ណដលសមាមាប្ត្យបៅនឹងប្េបភទ្េទ្បលមីស និងបចត្យនាន្រនការប្េប្ពឹត្យៃ គឺអនុវត្យៃចាំប
េាំ

ះណត្យេុ គគល

នចាេ់ ណដលេងាឱ្យមានការ្លងកនងសហ្គម្ន៍េុប៉ា ណាណះ។

ុ
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ទ្ី៣៖ ការេងាា ញអត្យៃ ស ញ្ញញ ណផ្ទា ល់ ែួ ល នែល ះ រេស់ េុ គគ ល ម្ួ យ ចាំ នួ ន ណដលមានផ្សាុ កបម្បោគកូ វ ីដ១៩
បោយរដឋបាលោជលនីភនាំបពញ ប្ត្យូវបានអនុញ្ញញត្យប្សេតាម្មាប្តា៤ ន្រនចាេ់ខ្ងបលីនិងេទ្
េបញ្ញត្យៃិ

ក់ ព័នធប ផ្សសងបទ្ៀត្យ។ ការេងាាញអត្យៃ ស ញ្ញញ ណខ្ងបលី ណ ត្យងណត្យជាការសបប្ម្ចចិត្យៃដ៏

លាំបាកនិងេនាាន់ម្ួយ អាប្ស័យបោយភាពចាំបាច់េាំផ្សុត្យ កនុងបោលេាំណងកាត្យ់ផ្ទៃច់ ឱ្យបាន
ឆេ់ េាំ ផ្សុ ត្យ នូ វ ណែសសងាវ ក់ ច ម្ល ង ជាំ ងឺ បៅកនុ ងសហ្គម្ន៍ ណដលមានការជាេ់ ក់ ព័ នធ នឹ ង
“ប្ពឹត្យៃិការណ៍សហ្គម្ន៍ ២០ កុ ម្ភៈ” បដីម្បីជាផ្សលប្េបយជន៍សុវត្យាិភាពសុ ែភាពស្ថលរណៈ
នង
ាំ ម្ូល ណដលប្ត្យូវបានលនាបោយចាេ់អនៃរជាត្យ។
ិ សនៃស
ិ ុែរេស់ពលរដឋទង
ិ

ទ្ី៤៖ េទ្ពិ ប ស្ថ្ន៍ រ េស់ ក ម្ពុ ជាកនល ង ម្ក បានេងាា ញថា ជបប្ម្ី ស េបណា
ៃ ះអាសនន និ ង មានរយៈ

បពលកាំណត្យ់កុ ន ងការេងាាញអត្យៃសញ្ញញណដូ បចនះ បានជាំរុ ញនិងបលីកទ្ឹកចិត្យៃឱ្យមានការតាម្
រុករក ការប្វីបត្យសៃ និងប្វីចតាៃទ្បីស័ក បានបលឿន និងទន់បពលបវលា ចាំប

ះេុ គគល

ក់ព័នធ

សាំបៅរួម្ចាំណណកទ្េ់ស្ថាត្យ់ស្ថានភាព្លងកនុងសហ្គម្ន៍ណដលម្ិនអាចប្គេ់ប្គងបាន ដូចណដល
ត្យាំេន់ែលះកនុងពិភពបលាកបាននិងកាំពុងជួេប្េទ្ះយ៉ាង្ៃន់្ៃរ។

ទ្ី៥៖ ការអាំ

វនាវឱ្យរោឋភិបាលផ្សៃល់ជាំនួយបសដឋកិចច គឺជាការប្វីម្ិនដឹងម្ិនឮចាំប

ះការពិត្យ ែណៈ

ណដលោជរោឋ ភិ បា លកម្ពុ ជា បាននិ ង កាំ ពុ ង ោក់ ប ចញនូ វ គាំ និ ត្យ ផ្សៃួ ចបផ្សៃី ម្ ជាបប្ចី ន បដី ម្ បី ប ោះ
ប្ស្ថយផ្សលេ៉ាះ

ល់សងគម្-បសដឋកិចច និងោាំប្ទ្ប្កុម្ងាយរងបប្ោះ បដីម្បអ
ី នុញ្ញញត្យឱ្យពួកោត្យ់

អាចប្លីយត្យេនឹងត្យប្ម្ូវការម្ូ លោឋន។ កិចចអនៃោគម្ន៍ទង
ាំ បនាះរួម្មាន ការផ្សៃល់ប្បាក់បេៀវត្យសរ ៍
ប្េចាំណ ែដល់ និប យជិ ត្យកនុ ងវ ិស័ យកាត្យ់ប ដរនិងបទ្សចរណ៍ ណដលការងារពួ កោត្យ់ប្ ត្យូ វ បានពយួ រ
កម្មវ ិ្ីបផ្សារស្ថច់ប្បាក់ជូនប្គួស្ថរប្កីប្ក ជាំនួយឧេត្យាម្ភសប្មាេ់េង់ន្រងលទ្ឹកបភលីងជូនប្គួស្ថរណដល
រងបប្ោះបោយស្ថរបម្បោគកូវ ីដ១៩ ការផ្សគត្យ់ផ្សគង់បសបៀងអាហារសប្មាេ់ត្យាំេន់ណដលបានេិទ្ែាេ់

និ ង បសចកៃី ណ ណនាាំឱ្ យវ ិស័ យ ម្ី ប្ កូ ហ្ិ រ ញ្ញ វ ត្យាុ េនធូ រេនា យ ការេង់ ប្ បាក់ ជា េបណា
ៃ ះអាសនន កុ ន ង
អាំ ុ ងបពលន្រនការោត្យត្យាត្យសកលបនះ ជាបដីម្។ ទ្នាឹម្បនះ យុទ្ធនាការចក់វា៉ាក់ស្ថង
ាំ ថានក់ ជាត្យិ

រេស់កម្ពុជាក៏ទ្ទ្ួលបានការបកាត្យសរបសរី ពអ
ា អងគទ្ូត្យេរបទ្ស នង
ី ងគការយូបណសាូ េណា
ិ ប្កុម្
ទ្ីភានក់ងារអងគការសហ្ប្េជាជាត្យិប្េចាំកម្ពុជា ផ្សងណដរ។

ស្ថា នបេសកម្ម អ ចិ ន្រ ្នៃ យ៍ក ម្ពុ ជាសូ ម្ េញ្ញា ក់ ជា ងមី ថា ការប្េយុ ទ្ធ ប្ េឆាំង រេស់ ក ម្ពុ ជាបៅនឹង

បម្បោគកូ វ ីដ ១៩ បានោក់ េ ញ្ចូ លនូ វ គុ ណ ត្យន្រម្ល សិ ទ្ធិ ម្ នុ ស ស បោយម្ិ ន ទ្ុ ក េុ គគ ល ណាមាន ក់ ប ចល
ប

ីយ។ មានណត្យការអនុ វ ត្យៃ ឱ្យបានបពញបលញនិងមានប្េសិទ្ធភាពនូ វ វ ិលនការសុ ខ្ ភិបាល រដឋបាល

និ ង បផ្សសងបទ្ៀត្យ រួម្ េញ្ចូ លោន េ៉ាុ ប ណាណ ះ បទ្ី េ អាចលនាបាននូ វ ការសប្ងាគ ះជី វ ិត្យ សុ វ ត្យាិ ភា ពសុ ែ ភាព
ស្ថលរណៈ និងការវ ិលប្ត្យ

េ់បៅរកជីវភាពប្េប្កត្យីងមីបានឆេ់រហ្័ស។ កនុងន័យបនះ អនកោយការណ៍

ពិបសសប្ត្យូវទ្ទ្ួលស្ថគល់នូវអាទ្ិភាពនិងេាំបពញត្យួនាទ្ីរេស់ែួ លនបោយទ្ាំនួលែុ សប្ត្យូវ តាម្រយៈការជួយ
េាំបពញេណនាម្បៅកណនលងផ្ទាល់ ជាជាងការេងាែក់ដល់បេសកកម្មសប្ងាគះជីវ ិត្យ និងទ្េ់ស្ថាត្យ់ការ្ល ងរ ក
ី
ោលោលន្រនជាំងឺដ៏កាចស្ថហាវបនះកនុងសហ្គម្ន៍៕
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PRESS STATEMENT

“Cambodia’s race against the Covid-19 adheres to the principles of legality,
necessity and proportionality,” insists Cambodia Mission.
Geneva, 13 April 2021 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia is
deeply disturbed by the recent news release of four special rapporteurs, who took their
eyes off the bigger picture as to Cambodia’s race against the coronavirus. The
purported experts, being not the UN staff, but serving in their individual capacity,
always feel that things should have been acted differently based on their personal
opinions. They take no liability if their experiment fails. However, the people-elected
government of Cambodia always takes full responsibilities for its risk-based decisionmaking with discharged rules and criteria as follows:
1. Across the world, the handling of the Covid-19 pandemic requires extraordinary
and unprecedented actions, taking into account national circumstances. The
fact that a series of combined moves, including travel ban and partial lockdown
of affected zones, that Cambodia has taken, were lauded by the Regional
Director and Country Representative of the World Health Organization (WHO)
is indisputable.
2. All of those steps adhere to the principles of legality, necessity and
proportionality. The concern over the Law on Preventive Measures against the
Spread of the Covid-19 is prejudiced and exaggerated. It does not aim to
castigate but encourage responsible participation of everyone in the pursuit of
securing public health and precious lives for all. The punitive measures in
proportion to their type of offense and intent behind it only target the rulebreakers causing the community transmission.
3. The disclosure of limited personal identity of certain individuals positive of the
Covid-19 by the Phnom Penh Capital Administration is permissible in Article 4
of the above-said law and relevant regulations. It is always a tough yet urgent
decision with absolute necessity to speedily break the chain of community
transmission associated with the “20th February incident” in the interest of public
health safety and security of the entire population guaranteed by international
law.
4. Our past experiences proved that this provisional and time-bound choice had
encouraged and promoted early and timely tracing, testing and quarantine of
individuals involved in order to contribute to preclusion of uncontrollable cluster
infections
that certain parts of the world have been terribly undergoing.
________________________________________________________________________________________
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5. The call for the government’s provision of economic assistance disregards the
truth that the government has put in place wide-ranging initiatives to address
socio-economic impacts and to support the vulnerable groups to meet their
basic needs. Among them are monthly income support for job-suspended
garment and tourism employees, cash transfer program to impoverished
households, utilities aid to families hit by the pandemic, food supplies for
lockdown areas, and instructions given to microfinance sector for temporary
payment relief. The national inoculation rollout was also praised by UNESCO,
diplomatic corps and the UN Cambodia Team.
The Permanent Mission of Cambodia affirms that the Kingdom’s fight against the
Covid-19 integrates human rights values and leaves no one behind. Only full and
effective enforcement of all combined health, administrative and other actions is critical
to secure lifesaving, public health safety and early return to new normal life. The
Special Rapporteurs have to recognize the priority and play a responsible role in a
manner that complements on the ground rather than detracts from the operation of
lifesaving and suppression of community transmission. END

