ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ស្ថានបេសកកម្មអចន្តិ ្នៃយន្ត៍ នព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា

ព្េចាំអង្គការសហព្េជាជាតិ នង្
ិ អង្គការអនៃរជាតនា
ិ នា
បៅទព្ី កុង្ហសណឺ ែវ

សសចរតីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា ទទូ ចឱ្យ៖ "អនករាយការែ៍រិបសសព្តូវេាំបរញការងារបដ្ឋយណអែក
បលីម្ូលដ្ឋានន្តនអង្គបហតុ រិត និង្គែបនយយភារ និង្ម្ិនព្តូវប្វីនបោបាយូេនីកម្មបទបយ
ី "

ទី ព្កុ ង្ហសឺ ណ ែវ ន្តងៃ ទី ១៧ ណែកុ ម្ភ ៈ ឆ្ន ២
ាំ ០២២ - ស្ថា នបេសកកម្ម អចិ ន្ត ្នៃ យ៍ន្ត នព្រះរាជាណាចព្ក
កម្ពុ ជា បៅទី ព្ កុ ង្ ហសឺ ណ ែវ សូ ម្េដិ ប ស្បចលទាំ ង្ ព្សុ ង្ ចាំ ប ះការអត្ថា ្ិ េ ាយរេស់ អន ក
រាយការែ៍រិប សសចាំនួនេួនរូេ ណដលេង្កឱ្យមានការភ័នៃព្ចទបាំ គ្មមនទាំនួល ែុ ស ព្តូវ និង្រុាំណ អែកបលី
ម្ូលដ្ឋានន្តនអង្គបហតុ រិត

ក់រ័នធនឹង្វ ិធានសុ ខាភិបាល និង្វ ិធានការអលូវចាេ់ អនុ វតៃចាំប

ះការប្វី

កូដកម្មែុសចាេ់ណដលបានអូសេនាលយជាបព្ចីនណែ។ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្នៃយក
៍ ម្ពុជា សូ ម្រ ាំបលចនូវ
តងភារសាំខាន់ៗម្ួយចាំនន
ួ ដូចខាង្បព្កាម្៖

ទី១៖ រិ្ីស្ថរេងាករនិង្ទេ់ស្ថកត់ការរាតតាតជាំង្ឺកូវ ីដ១៩ បៅកម្ពុជា គឺអនុបោម្ោ៉ែង្បរញបលញ
ព្សេត្ថម្ចាេ់ ជា តិ និ ង្ អនៃ រ ជាតិ រី បព្ ះវ ិធានការទាំង្ បនះេបព្ម្ី ដ ល់ ព្េបោជន៍សុ វ តាិភា រ និ ង្
សណា
ៃ េ់ ធាន េ់ ស្ថ ធារែៈ ព្រម្ទាំង្ បដី ម្ បីកា រ

រសុ ែ ភារស្ថធារែៈ ក៏ ដូ ច ជាសិ ទធិ និ ង្បសរ ភារ
ី

រេស់ អនកដន្តទ។ ការអនុ វ តៃ សិ ទធិទង្
ាំ អស់ សុ ទធណ តមានណដនកាំ ែត់ ។ អាជាា្រកម្ពុ ជាណតង្ណតព្េកាន់

ខាាេ់នូវបគ្មលការែ៍វ ិជាាជីវ ៈ និង្ម្ិនប្វីនបោបាយូ េនីកម្ម បលីការប្លី យតេបៅនឹង្េញ្ហា សុ ែភារ
ស្ថធារែៈ ម្ន
ួ ណដលបព្េព្ី បាស់សទ
ធិ នុសសជាអាវុ្វាយព្េហារបនាះបទបយ
ិ ដូចព្កុម្ម្ួយចាំនន
ិ ម្
ី ។

ទី២៖ ការបចទព្េកាន់ថា "ព្កុម្បាតុ កររាេ់រយនាក់ បៅណតម្ិនទន់ដឹង្លទធអលប្វីប តសដ សាំ ណា ក
រេស់ែួ ន
ល ឬម្ន
ិ ដឹង្ចាស់ថា បតបី រលណារួកបគនឹង្ព្តូវបានអនុញ្ហាតឱ្យឈេ់ប្វីចត្ថៃទបស
ី ័ក" គរ
ឺ ិត
ជាេងាាញោ៉ែ ង្ចាស់ ថា អន កកាន់ អាែតៃិរិប សសអស់ ទង្
ាំ បនាះរឹ ង្ណអែ កទាំង្ព្សុ ង្ បៅបលី ព្ េភរ
រ័ ត៌ មា នណតម្ួយ ព្ជុ ង្ និ ង្ រុាំ បា នបអទ ៀ ង្ផ្ទទ ត់ ព្ តឹ ម្ ព្តូ វ បនាះបទ។ ទបង្វី ណ េេបនះ គឺ ជា ការេាំ

នោ៉ែ ង្

្ៃន់្ៃរ បល ី "ព្កម្ស ីល ្ម្៌ ស ព្មាេ់ អន ក កាន់ អា ែតៃ ិ នី តិ វ ិ្ី រិ ប សស"។ អនក កាន់ អា ែតៃិ រិ ប សស

អាចេញ្ាូ នភសៃុត្ថង្រង្មាាំ
ម្កកាន់អាជាា្រកម្ពុជា បដីម្បបី ្វីការរិនិតយបអទៀង្ផ្ទទត់ បដ្ឋយព្សេត្ថម្នីតិ
ឹ
វ ិ្ជា
ី ្រមាន។ បសចកៃណី ែនាាំជាោយលកខែ៍អកសររេស់អាជាា្រកម្ពុជាព្តូវបានព្េកាសជព្មាេជូន
ស្ថធារែជនោ៉ែង្ទូលាំទូោយ នង្
ួ បហយ
ិ ចាស់ោស់រច
ី ។
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ទី៣៖ ការអះអាង្ថា កូ ដកម្ម ប នាះព្សេចាេ់ គឺជាការយល់ ែុស ទាំង្ព្សុង្ ។ កម្មករនិបោជិតនិង្
សហជីរមានសិទធិប្វីកូដកម្ម ក៏េុ៉ែណនៃព្តូវេាំបរញលកខែែឌចាំបាច់នានា ម្ុនកូដកម្មបនាះអាចប្វីប

ង្
ី

បដ្ឋយព្សេចាេ់បាន។ គែៈកមាម្ិការទទួលេនទុកបសរភារន្តនការេបង្ក
ីតសមាគម្ រេស់អង្គការ
ី

អនៃរ ជាតិខាង្ការងារ បានេញ្ហា ក់ថា ភារព្សេចាេ់ន្ត នការប្វីកូដកម្ម គឺព្តូវ ព្េកាសបដ្ឋយស្ថាេ័ន

ឯករាជយ(បព្ៅរីរដ្ឋាភិបាល)ជាម្ុ នសិន។ ការរិតគឺថា បៅន្តងៃទី១៦ ណែ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ស្ថោដាំេូង្
រាជធានីភនាំបរញ បានព្េកាសព្បាេ់រច
ួ ម្កបហយ
ាំ បនាះរុាំព្សេចាេ់បទបីយ។ បទះេីជា
ី ថា កូ ដកម្មទង្
ណេេបនះកៃី អាជាា្រកម្ពុជាក៏បានរកាភារអត់្មត់ជាទីេាំអុត និង្បានអាំ វនាវជាបព្ចីនបលីកបព្ចីន
ស្ថរ បសនីសុាំកូដករទាំង្បនាះឱ្យងាកម្ករកការចរចបដ្ឋយសនៃិវ ិ្ី ព្តង្ប់ ៅព្តង្់ម្ក និង្េញ្ឈេ់ការប្វី
បាតុ ក ម្មែុ ស ចាេ់ រ េស់ ែួ ល ន ណដលអូ ស េនាល យបរលជាបព្ចី ន ណែ និ ង្ គាំ រា ម្កាំ ណហង្ដល់ ស នៃិ សុ ែ
សណា
ៃ េ់ធានេ់ នង្
ិ សុវតាភា
ិ រស្ថធារែៈ ព្រម្ទាំង្សុែភារស្ថធារែៈ។
ទី៤៖ ការអត្ថា្ិេាយរេស់អនករាយការែ៍រិបសស

ក់រ័នធនឹង្លទធអលបតសៃរកបម្បរាគកូ វ ីដ-១៩

េង្កការភ័នៃព្ចទបាំ។ ការរិតបនាះគឺ ោ៉ែង្បហាចណាស់បាតុករចាំនួន៥៨ នាក់ បានប្វីបតសៃរកប

ញ
ី

វ ិជាមាន ចេ់ត្ថង្
ាំ រីន្តងៃទី២៨ ណែម្ករា ឆ្ន២
ាំ ០២២ ម្កបម្ល៉ែះ។ ព្េការបនះេងាាញថា ការប្វីបតសៃ រុក
រកបនះ គឺ បា នទន់ ប រលបវោ ព្សេចាេ់ និ ង្ ចាំបា ច់ ។ តាំ ណា ង្អង្គ កា រសុ ែ ភាររិ ភ របោក
ព្េចាំកម្ពុជា នាបរលងមីៗបនះបានណងលង្ថា " វាកាន់ណតសាំខាន់ជាង្បរលណាៗទាំង្អស់ ណដលឥ ូ វ

បនះបយីង្ទាំង្អស់គ្មនព្តូវចូលរួម្កាត់េនាយការចម្លង្បម្បរាគកូវ ីដ-១៩ េាំណេលង្ែលួនងមី ព្េបភទអូម្ីព្កុង្
រីការ្លង្ចូ ល កនុង្សហគម្ន៍ បដីម្បីបយីង្អាចការ រព្េរ័នធសុ ខាភិបាលរេស់ប យីង្រីរលកបបាកេក់
៏ ឹ ង្រុង្ណាម្ួ
ករែី្លង្ណដលរិបាកទេ់ទល់ និង្បដីម្បីេបញ្ច ៀសរីការេិទព្េបទសដត
យ។ ឥទបូវបនះ ម្ិន
ឹ
ណម្នជាបរលណដលបយីង្ព្តូវដករបាាំង្ការ របនះ បៅកម្ពុជាប ីយ"។

ទី៥៖ ការប្វីកូដកម្មណដលព្សេត្ថម្ចាេ់ការងារ ម្ិនណដលព្តូវបានហាម្ឃាត់បទ។ ព្េសិនបេី ទី
កណនលង្ស្ថធារែៈព្តូវបានបព្េីព្បាស់សព្មាេ់ការព្េម្ូ លអៃុាំ ទបង្វីបនះកាលយជាបាតុ កម្ម ណដលព្តូវអនុវតៃ
ឱ្យបានព្សេត្ថម្ចាេ់សៃី រី ការប្វីបាតុ កម្មបដ្ឋយសនៃិវ ិ្ី។ ដូ ចព្េបទសព្េជា្ិេបតយយដន្តទបទៀត
ណដរ កម្ពុជាបានេព្ម្ុង្ទុ កជារិបសសទីោនសព្មាេ់រលរដាណដលមានេាំែង្ចង្់សណម្ដង្ម្តិរ េស់
ែលួន។ ព្េការបនះគឺបដីម្បធា
ី នានូវនិរនៃរភារន្តនបសរភារកន
ី
ុ ង្ការជួេជុាំបដ្ឋយសនៃិវ ិ្ី។

ជាទីេញ្ច េ់ េុ គគល ត្ថាំង្ែលួ នជាអន កជាំនាញសិទធិម្នុ សសខាង្បលី ណដលរុាំណ ម្នជាេុ គគលិករេស់ អង្គការ
សហព្េជាជាតិ េ៉ែុណនៃប្វីការកនុង្សមាសភារផ្ទទល់ែួ លន ណតង្ណតទម្ទរថា អវីៗគួរព្តូវបានអនុវតៃ ណអែក
បលី ព្ ទឹ សៃី សិ ទធិ ម្ នុ ស សរេស់ ែួ ល ន។ ក៏ េុ៉ែ ណ នៃ បតី រួក គ្មត់ ហា៊ា នអះអាង្ថា នឹ ង្ ទទួល ែុ ស ព្តូ វ ណដរឬបទ
័ បនាះ? វាជាការចាំបាច់ណាស់ណដលអនករាយការែ៍
ព្េសន
ិ បេកា
ី ររបិ ស្ថ្ន៍ទសសនៈរួកគ្មត់េរាជយ
របិ សសខាង្បលី ព្តូវេាំបរញការងារ បដ្ឋយបគ្មររភារបដ្ឋយណ

កន្តនព្េបទសនីម្យ
ួ ៗ នង្
ិ បដ្ឋយណអែក

បលីម្ូលដ្ឋានន្តនអង្គបហតុរិត និង្គែបនយយភារ ព្រម្ទាំង្ម្ិនព្តូវប្វីនបោបាយូេនីកម្ម ប

យ
ី ៕
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PRESS STATEMENT

“The Special Rapporteurs must work on the basis of facts and accountability
rather than politicization,” Urges Cambodia Mission
Geneva, 17th February 2022 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia in
Geneva deplores the misleading, irresponsible and unfounded remarks of four special
rapporteurs as to health and legal measures against an unlawful month-long strike.
Below are just a few highlights.
First, Cambodia’s Covid-19 protocols are in full compliance with national and
international law because they are in the interest of public safety and order as well as
protection of public health and the rights and freedoms of others. All rights are not
unlimited. Unlike some elements in favor of weaponizing human rights, Cambodian
authorities always adhere to professionalism and non-politicization of the public health
response.
Second, the allegation “hundreds of striking workers reportedly still do not have their
results or clarity on when they will be released from quarantine” is truly indicative that
the mandate holders solely rely upon one-sided and unverified accounts. This is a grave
violation of the “Code of Conduct for Special Procedures Mandate-Holders”. They are
invited to forward concrete proof to Cambodian authorities for verification according to
established rules. Cambodian authorities’ written instructions are loud and clear.
Third, the claim that the strike is lawful is erroneous. Workers and unions have right to
strike, but core requirements must be fulfilled before it can be legally staged. According
to the Committee on Freedom of Association of the International Labor Organization,
the legality of a strike must be declared by an independent body other than the
Government. The truth is that the strike was declared illegal by the Phnom Penh Court
of First Instance on 16 December 2021. Notwithstanding, the authorities have exercised
utmost restraint and repeatedly called on the striking employees to return to peaceful
negotiations in good faith, to take the Covid-19 tests and to cease their month-long
unlawful protests, which threaten security, public order and safety, and public health.
Fourth, special rapporteurs’ reference to the Covid-19 test results is misleading. The
fact is that at least 58 protesters have tested positive since 28 January 2022. This
proves that the testing regime applied for the protesters is timely, legitimate, necessary.
WHO Representative to Cambodia recently stated, “It is now even more important than
ever to reduce transmission of the Omicron variant in the community so that we can
protect our health system from being overwhelmed and so that we can avoid any strict
lockdown….Now is not time for us to let our guard down in Cambodia.”
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Fifth, the authorities do not restrict the strike in accordance with Labor Law. If public
space is occupied to execute the assembly, it becomes demonstration, which must be
held in accordance with Law on Peaceful Demonstration. Like other democracies,
Cambodia has a dedicated square allocated for those wishing to voice their grievances.
This is to guarantee the continuity of the freedom of peaceful assembly.
To conclude, the purported human rights experts, being not the UN staff but serving in
their individual capacity, always feel that things should have been acted differently
based on their rights theory. But, will they take liability if their experiment fails? It is
imperative that they take into account national particularities and work on the basis of
facts and accountability rather than politicization. ENDS
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