ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

សសចរដីព្រកាសរ័ត៌មាន
“វឌ្ឍនភារររស់រម្ពជារន
ងវិ
សយ
័ សិទ្ធិម្នុសសព្តូវបានស
ុ
ុ

រ
ើ រង្ហាញ

រនងរិ
ចចព្រជុព្ុំ រុម្ព្រឹរាសិទ្ធិម្នុសស”
ុ

ហ្សឺណែវ ថ្ងៃទី១៥ ណែកកកដា ឆ្ន២
ាំ ០២១–ក្កុមក្រឹកាសិទធិមនុសសបានរញ្ច រ់សម័យក្រជុាំល ីកទី៤៧
ររស់ែួ នលៅថ្ងៃ
ល
ទ១
ាំ ០២១ រន្ទារ់ពីបានលរៀរចាំកិចចសនាន្ទអនតរកមមតាមក្រធានរទ
ី ៤ ណែកកកដា ឆ្ន២

ចាំនន
ួ ២៣ និងកិចចពិភាកាចាំនួន ៧ ក្ពមទាំងបានអនុ ម័តលសចកដីសលក្មចចិតត (Resolution) ចាំនួន
២៥ នង
ួ ២ល រ
ិ ការសលក្មចចត
ិ ត (Decision) ចាំនន
ី ញ្ហាតាមក្រធានរទ នង
ិ តាមក្រលទសន្ទន្ទ។
អាំឡុងលព ចូ

រួមកិចចក្រជុាំរយៈលព ៤ សបាដហ្៍ លនេះ (ពីថ្ងៃទី២១ ណែមិងុន្ទ ដ ់ថ្ងៃទី១៤ ណែកកកដា

ឆ្ន២
ាំ ០២១) ស្ថានលរសកកមមអចិថ្ ្នត យ៍ថ្ នក្ពេះរាជាណាចក្កកមពុ ជា ក្រចាំអងគ ការសហ្ក្រជាជាតិ
លៅហ្សណឺ ែវ បានចូ

រួមណងលងរទអនតរាគមន៍ចាំនួន១៧ល ីក លដាយបានល ីករង្ហាញអាំពីសមិទផ
ធ

និងវឌ្ឍនភាព កនុងទិដឋភាពចារ់ លោ

នលោបាយ និងការអនុ វតតជាក់ណសតងន្ទន្ទររស់ កមពុជា កនុង

វ ិស័យសិទធិមនុសស ណដ ែលឹមស្ថរសាំខាន់ៗមាន ដូចតលៅ៖
-

កនុ ងអាំ ឡុ ងលព

ថ្នវ ិរតតិ កូ វ ីដ១៩ ោម ននរណាមាន ក់ អា ចមានសុ វ តាិ ភា ពបានលទ

មនុ សសក្គរ់ោនមានសុ វតាិភាព។ វ៉ាក់ស្ថង
ាំ កូ វ ីដ១៩ ក្តូវណតជាទាំនិញស្ថធារែៈសក

ុ េះ ក្តាណត
ណដ

ក្តូវ ណចកចយកនុងស្ថមរតីមនុ ស សធម៌ ដ ់ ក្ រលទសទាំងអស់ ។ កមម វ ិធីចក់វ៉ាក់ ស្ថង
ាំ ថ្ននក់ ជា តិ
លដាយឥតគិ ត ថ្ងល ល ៅកមពុ ជា រួម ទាំង សក្មារ់ ជ នររលទសផងណដរលន្ទេះ សលក្មចបានជាង
៥២% ថ្នក្រជាជនលោ លៅ (គត
ាំ ០២១)។
ិ ក្តម
ឹ ថ្ងៃទី១៤ ណែកកកដា ឆ្ន២
-

លដី ម បីក្ ទក្ទង់ ដ

់ ជី វ ភាពក្គួ ស្ថ រណដ

រងលក្ោេះខាល ង
ាំ រាំ ផុ ត រាជរដាឋ ភិ បា

លចញកមម វ ិធី ល ផា រ ស្ថច់ ក្ បាក់ ស ក្មារ់ ក្ គួ ស្ថ រក្កី ក្ កតាមរយៈក្រព័ នធ ឌ្ី ជី ង
លោ

កមពុ ជាបានដាក់
លដាយណផែ ក ល

ី

ការែ៍សមធម៌ សមភាព និងក្រសិទធភាព។ កញ្ច រ់ោពា
ាំ រសងគមជាលក្ចីនលទៀតកាំពុង

ណតក្តូវបានអនុវតត លដីមបជ
ួ សក្មួ ដ ់ក្គួស្ថរណដ រងផ រ៉ាេះពា ់លៅកនុងតាំរន់រទ
ី យ
ិ ែារ់។
-

ទក់ទងនឹងសិទធិទទួ

បាន ាំលៅដាឋន កមពុជាបានដាក់លចញនូ វលោ

នលោបាយដីធលីក្គរ់

ក្ជុងលក្ជាយ ដូ ចជា ដីស មបទនសងគមកិចច ការណរងណចកដីធលីសក្មារ់ការអភិវឌ្ឍសងគ មនិង
លសដឋកិចច ការចុ េះរញ្ជ ី ដីធលីជាក្រព័នធ និងការចុ េះរញ្ជ ី ដីស ហ្គមន៍ជនជាតិលដីមភាគតិច កនុង
អាសយដ្ឋាន៖ 3 Chemin Taverney, P.O. Box 213

1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

ទូរស័រទ៖ (៤១) ២២ ៧៨៨ ៧៧ ៧៣
អុីណម្៉ែល៖

camemb.gva@mfaic.gov.kh

លោ

រាំ ែ ងល

ី ក កមព ស់

ទធ ភា ពររស់ ក្ រជាជនកនុ ងការទទួ

ក្រករលដាយចរី ភាព នង
ិ ទាំនួ ែុសក្តូវសងគម។
-

កមពុជាលរតជាាចិតតរញ្ចូ
បា

បានដី និ ង

ាំ ល ៅដាឋ ន

លសវសុ ែភាពផលូវចិតតលៅកនុងការណងទាំលៅក្គរ់កក្មិតថ្នក្រព័នធសុខាភិ

។ កមពុជាក៏ កាំពុងលរៀរចាំ “ណផនការសកមមភាពយុ ទធស្ថ្សត ស ក្មារ់ សុ ែភាពផលូ វចិតត ឆ្ន ាំ

២០២២-២០២៦” ។
-

លទេះរី ជា អក្តាជាំ ងឺ ហ្ ង់ សិ ន ឬឃ្លង់ មានកក្មិ ត ទរលៅក្រលទសកមពុ ជាក៏ ល ដាយ ការ
រាំបាត់ជាំងឺលនេះលៅណតជាអាទិភាពររស់ រាជរដាឋភិបា

។ មជឈមែឌ

ុរ

ជាតិកមាចត់ល រាគរលរង

និងហ្ង់សិន បាននិងកាំពុងលធវីការោ៉ាងជិតសនិទធជាមួយភាគីពាក់ព័នធ លដីមបព
ី ាបា អនកជាំងឺ
លដាយមិនគិតថ្ងល ជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមាគ ់។
-

ជារដឋភាគីថ្នអនុ សញ្ហាសដីពី “ការ ុ ររាំបាត់រា ់ ទក្មង់ថ្នការលរសលអ
ី
ីង្សតីលភទ” (CEDAW)
កមពុ ជាលរដ ជាា ុ រ រាំ បា ត់ កា រលរ សលអ
ី
ី ង ក្រឆ្ាំង ្សតី និ ង លកម ង ក្សី តាមរយៈការដាក់ ល ចញនូ វ
ក្ករែ័ែឌោាំពារសងគមជាលក្ចីន ក៏ដូចជាការផដ
តាមកណនលងជាលក្ចន
ី ដ ់្សត។
ី

-

់ ជូនលសវសុ ែភាពផលូវលភទនិងរនតពូជលៅ

កមពុជាពុាំធាលរ់ជារ់ល្មេះកនុងរញ្ជ ី ក្រលទសអនុ វតតការកាត់ក្រដារ់លភទ្សតី(Female Genital
Mutilation)លន្ទេះលទ។ ការល ីកកមពស់សមភាពលយនឌ្័រកនុងក្រលទសក៏មានការរកចលក្ម
ី
ីនគួរ
ឱ្យកត់សមាគ ់ផងណដរ។

-

លដីមបស
ី លក្មចលោ លៅអភិវឌ្ឍន៍ក្រករលដាយចីរភាព(SDGs) កមពុជាផដ ់ស្ថរៈសាំខាន់ោ៉ាង
ខាលង
ាំ ដ ់ ការ ុ ររាំ បាត់ រា ់ អាំល ពីហ្ិងាល
ក្ករែ័ែឌចារ់និងលោ
មានការរែុ ដ េះរណា
ដ

ី ្ សតី និង កុ មារ ី រួមទាំងការរ ាំលោភលសពសនាវ ៈ។

នលោបាយជាលក្ចីនណដ

ម្នតីអនុ វតតចារ់ និងម្នតីមូ

លដដតល ីអភិក្កមោាំក្ទជនរងលក្ោេះ រួម
ដាឋន ក៏ដូចជាជាំនួយណផនកចារ់ ន្ទន្ទ

ក្តូវបានដាក់លចញ នង
ិ ផត ់ជូន កនុងលោ លៅការពារនង
ិ ល្លយ
ី តរឱ្យមានក្រសទ
ិ ធភាពចាំលពាេះ
រទឧក្កិដឋលនេះ។
-

កនុ ងន្ទមជារដឋ ភាគីថ្ នពិ ធី ស្ថរ Palermo ឆ្ន ាំ ២០០៧ កមពុ ជារនត ក្ រកាន់ យកនូ វវ ិធី ស្ថ ្សត
ក្គរ់ក្ជុងលក្ជាយ លដីមបី ុ ររាំបាត់ការជួញដូរមនុ សស លដាយរញ្ចូ

ស្ថមរតីនិងលោ ការែ៍

ថ្នពិធីស្ថរលនេះ លៅកនុងវ ិលស្ថធនកមមចារ់ជាតិ សដីពីការរ្ង្ហករអាំលពីជួញដូ រមនុ សស និងអាំលពី
លធវីអាជីវកមមផូ វលភទ។
ល
-

លៅកមពុជា អនកជួញដូ រ លក្គឿងលញៀនក្តូវ ក្រឈមនឹ ងរទលចទ រ៉ាុណ នត មិនក្តូ វ បានផតន្ទា លទស
ក្រហារជីវ ិតលន្ទេះលទ។ អនកលក្រីក្បាស់លក្គឿងលញៀនគឺជាជនរងលក្ោេះ ណដ អាចទទួ បានការ
ពាបា

ការក្រឹ ក ាលោរ

់ ផូ ល វចិ តត និ ង ការរែុ ត េះរណា
ត

វ ិជាជ ជី វ ៈ លដាយសម័ ក្ គចិតត លៅ

មជឈមែឌ រនារ នង
ិ ស្ថតរនត
ី ស
ិ មបទ នង
ិ លៅមែឌ សុែភាព។
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-

គែៈក្រតិភូកមពុជាបានគូ សរញ្ហជក់ថ្ន ការលធវីបាតុ កមមែុសចារ់ ឬបាតុ កមមសុីឈួ ន ណដ
ដាក់សមាពធល

ត រ់ធានរ់ស្ថធារែៈ ពុាំណមនជាការអនុ វ តត
ីក្រព័នធតុោការ ឬរ ាំខានដ ់សណា

សិទធិលសរភាពក្រមូ
ី
-

ផតុាំលដាយសនតិវ ិធី ដូចមានណចងកនុងរដឋធមមនុញ្ាលឡយ
ី ។

ពាក់ព័នធនង
នត
៍ មពុជាបានគូសរញ្ហជក់ថ្ន
ឹ លសរភាពគាំ
ី
ិ នង
ិ ការរលញ្ច ញមតិ តាំណាងអចថ្ិ ្នតយក

លមលរាគកូរូណា
៉ា វ ីរុសគឺជាជាំងឺដ៏កាចស្ថហាវ រ៉ាុណនតព័ត៌មានណកលងកាលយនិងការផាយព័ត៌មានមិន
ពិតរងកលក្ោេះថ្ននក់មិនចញ់ ជាំងឺល នេះណដរ។ លដីមបក្ី រឆ្ាំងនឹងព័ ត៌មានមិនពិត លយង
ី ក្តូវលចញ
ផាយនូ វការពិត។ លដីមបីសលក្មចបានលោ

លៅលនេះ កមពុជាបានផដ ់អាទិភាពដ ់ អនកស្ថរ

ព័ត៌មានលៅកនុងយុទធន្ទការចក់វ៉ាក់ស្ថង
ាំ លដាយឥតគិតថ្ងលនិងលដាយសម័ក្គចិតត ចរ់តាង
ាំ ពីណែ
កុ មភ ៈ លដី ម បី ធា ន្ទបានថ្ន អន ក ស្ថរព័ ត៌ មា នអាចរាំ ល ពញការង្ហរជួ រ មុ ែ ររស់ ែួ ល ន លដាយ
សុវតាិភាព និងរនតផដ ់ព័ត៌មានពិតជូនស្ថធារែៈជន អាំឡុងលព ថ្នជាំងឺរាតតាតលនេះ។
-

ចាំលពាេះសិទធិទទួ បានការអរ់រ ាំ តាំណាងអចិថ្្នតយក
៍ មពុជាបានគូ សរញ្ហជក់ថ្ន លទេះរីជាជាំងឺ

រាតតាតកូ វ ីដ១៩ បានរ ាំខានដ ់វ ិស័ យអរ់រ ាំក៏លដាយ កមពុជាបានធាន្ទនូ វការរនតការសិកា
អរ់ រ ាំលៅតាមក្រព័ នធ អ នឡាញ។ កនុ ងការលក្តៀមលរី ក ស្ថោលរៀនលឡីង វ ិញ លៅលព

ណដ

ស្ថានភាពអនុ ញ្ហា ត កមពុជាក្តូវបានអងគការយូ ល ែសកូ លកាតសរលសីរថ្ន ជាក្រលទសមួយកនុ ង
ចាំល ណាម ១៧ក្រលទស កនុ ងពិភពលោក ណដ បានផត ់ អាទិភាពកនុ ងការចក់ វ៉ាក់ ស្ថ ង
ាំ ជូ ន
ដ

់ ក្ គូ រ លក្ងៀន។ ល

ិ ័ យ អរ់ រ ”ាំ ងមី
ី ស ពី ល នេះ កមពុ ជាក៏ បា នដាក់ ល ចញនូ វ “ណផនការវ ស

(២០១៩-២០២៣) លដាយសងកត់ធៃន់ល
សមធម៌ និ ង គុ ែ ភាព ក៏ ដូ ច ជាល
សក្មារ់ទង
ាំ អស់ោន។
-

ីលោ

ការែ៍ថ្នការអរ់រ ាំក្រករលដាយររោរ័
នន
ិ

ី ក កមព ស់ ឱ្ កាសការសិ ក ាលរៀនសូ ក្ តលពញមួយ ជី វ ិត

ការលរត ជាា ចិ តត ោ៉ា ងមុ ត មាាំរ រស់ ក មពុ ជាកនុ ងការទរ់ ស្ថក ត់ អាំ ល ពី ក្ រ

័ យ ពូ ជ ស្ថសន៍ ក្តូ វ បាន

រង្ហាញឲ្យលឃ្ញ
ី តាមរយៈទដ
ិ ឋភាពគែលនយយភាព អរ់រ ាំ នង
ិ ការពារ។
កនុងអាំឡុងសម័យក្រជុាំ ល

ីកទី៤៧ ថ្នក្កុមក្រឹកាសិ ទធិមនុ សសលនេះ កមពុ ជាបានចូ

រួមោាំក្ ទ (co-

sponsor) លសចកដីណងលងការែ៍រួមចាំនួន ១១ ការសលក្មចចិតត (Decision) ចាំនួន០១ និងលសចកដី
សលក្មចចិ តត (Resolution) ចាំ នួន ០៣ ល

ី ក្ រធានរទជាលក្ចី ន កនុ ងវ ិស័ យ សិ ទធិ ម នុ ស ស ដូ ច ជាសិ ទធិ

មនុសសចស់ សិទធិជនលទសនតរក្រលវសន៍ ការណរងណចកវ៉ាក់ស្ថង
ាំ លដាយយុ តតិធម៌និងសមធម៌ កិចចសហ្
ក្រតិរតតិការអនតរជាតិល ីវ ិស័យសិទធិមនុ សស ការលរសលអ
ី
ីងជាតិស្ថសន៍ជាក្រព័នធ ជាំងឺហ្ង់សិន ការ
ពក្ងឹងការចងក្កងឯកស្ថរលៅក្កុមក្រឹកាសិទធិមនុ សស ទាំន្ទក់ទាំនងរវងការអភិវឌ្ឍនិងសិទធិមនុសស
ជាលដីម ៕
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PRESS RELEASE

“Cambodia’s Progress in the Field of Human Rights
Highlighted at the Human Rights Council”
Geneva, 15 July 2021 – The Human Rights Council (HRC) concluded its 47th Session
on 14 July 2021 after having hosted a total of 23 thematic Interactive Dialogues and
7 Panel Discussions as well as having adopted 25 resolutions and 2 decisions on
thematic and country-specific issues.
During the 4-week interactions (21 June – 14 July 2021), the Permanent Mission of
the Kingdom of Cambodia to the United Nations Office at Geneva delivered a total
of 17 statements, featuring normative and practical achievements and progress of
the kingdom in wide-ranging areas of human rights with some highlights below.
-

During the Covid-19 pandemic, no one can be safe until everyone is safe. The
vaccines must be a global public good to be distributed in a humanitarian
spirit for all countries. Cambodia’s free national inoculation rollout,
including foreigners, has achieved more than 52% of the target population
(as of 14 July 2021).

-

To support livelihood of the hard-hit families, Cambodian government
rolled out a “cash transfer scheme for impoverished households” through a
digital mode and on the basis of equity, equality and efficiency. Additional
social protection packages are being introduced to aid the affected families
in the lockdown zones.

-

On the right to housing, Cambodia has put in place comprehensive land
policies, namely Land for Social Concession, Land Allocation for Social and
Economic Development, Systematic Land Registration, and Indigenous
Communal Land Registration, in order to promote people’s accessibility to
land and housing in a sustainable and socially responsible manner.

-

Cambodia is committed to integrate mental health services into the different
levels of care across the health system. The kingdom is in the process of
formulating a “Strategic Action Plan for Mental Health 2022-2026”.
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-

Despite its low prevalence in Cambodia, the elimination of leprosy remains
a priority of the government. A National Center for Tuberculosis and
Leprosy Control has been working closely with other stakeholders to treat
the patients free of charge with significant progress.

-

As a state party to CEDAW, Cambodia is committed to eliminating the
discrimination against women and girls, evidenced through the adoption of
various social protection frameworks as well as delivery of comprehensive
sexual and reproductive health services at many points for women.

-

Cambodia has never been on the list of female genital mutilation country
profile. Its track record of promoting gender equality is also remarkable.

-

To realize the SDGs, Cambodia attaches great importance to the ending of all
violence against women and girls, including rape. Numerous legal and
policy frameworks focusing on victim-centered approach including trainings
to law enforcers and local government officials, and legal aid have been put
in place to effectively prevent and respond to this criminal act.

-

As a state party to Palermo Protocol in 2007, Cambodia continues to take a
comprehensive approach to eradicate trafficking in persons by integrating
spirit and principles of the said protocol into the amended national Law on
Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation.

-

In Cambodia, drug dealers face charges but not capital punishment. Drug
addicts are the victims who can voluntarily access comprehensive treatment,
mental counseling, and vocational training at the Drug Treatment and Rehab
Centers, and health centers.

-

The delegation emphasized that unlawful or mercenary protests pressuring
judiciary or disrupting public order are not a constitutional exercise of
peaceful assembly.

-

With regard to freedom of opinion and expression, Cambodian Permanent
Representative stressed that coronavirus is a vicious ailment, but fake news
and disinformation are not less malicious. To counter them requires
publication of the truth. To this end, Cambodia prioritized journalists in the
free and voluntary national vaccination program starting in February 2021 in
order for them to carry out their frontline work safely and to keep the public
informed of the reality during the pandemic.

-

Regarding right to education, Cambodian Permanent Representative
emphasized, “Although the Covid-19 pandemic has resulted in disruption of
education, Cambodia assured the distance learning program. In preparation
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for the school re-opening when the situation permits, Cambodia was praised
by the UNESCO as one of the 17 countries in the world to prioritize
inoculation for teachers. In addition, Cambodia also adopted a new
Education Sector Plan (2019-2023), stressing the principles of inclusive,
equitable and quality education as well as promotion of lifelong learning
opportunities for all.”
-

Cambodia’s firm commitment to genocide prevention was presented with a
focus on accountability, education and protection dimensions.

During this 47th Session of the HRC, Cambodia also co-sponsored 11 joint
statements, 01 decision and 03 resolutions on myriad topics of the human rights,
namely rights of older persons, rights of migrants, fair and equitable distribution of
vaccines, international human rights cooperation, systemic racism, leprosy,
strengthening of documentation within the human rights council, nexus between
development and human rights, etc. END

3/3

