
  

 

ក្រមុអ្នរជំនាញ អ្.ស.ប 

ជំរុញឱ្យរមព ុជាពិនិត្យឡ ើងវញិនូវអ្ភិក្រមរបស់ខ្ល នួចំឡ ោះជំងឺរូវដី-១៩ 
 

ទីក្រងុហ្សឺណែវ (១២ ណែមេសា ឆ្ន ាំ២០២១) - 

ក្រេុអ្នរជាំនាញសិទធិេនុសសអ្ងគការសហ្ក្រជាជាតបិានសណេែងរងវល់ជាខ្ល ាំង 

ចាំម ោះវធិានការចារ់ និង វធិានការរដ្ឋបាលថ្មីណដ្លមានលរខែៈតឹងរងឹ 

ណដ្លបានដារ់មចញជារនែរនាា រ់ ក្តូវបានអ្នុេ័តមដាយរាជរដាឋ ភិបាលរេព ុជា 

រន ុងការម ល្ ើយតរមៅនឹងការរាលដាលននជាំងឺរូវដី្-១៩ ណដ្លរ ោះ ល់ដ្ល់សិទធិជាេូលដាឋ ន 

រេួទ ាំងមសរភីាពរន ុងការមដ្ើរមហ្ើរ សិទធ ិជួរក្រជុាំមដាយសនែ ិវធីិ និងសិទធិការងារ។ 

ចារ់សែ ីពីវធិានការទរ់សាា ត់ការ ល្ងរាលដាលននជាំងឺរូវដី្-១៩ 

និងជាំងឺ ល្ងកាចសាហាវ និងក្រររមដាយមក្រោះថ្នន រ់ធងន់ធងរមសសងមទៀត 

ណដ្លក្តូវបានក្រកាសឱ្យមក្រើកាលពីនថ្ងទី១១ ណែេីនា 

អ្នុញ្ញា តឱ្យមានការដារ់មទសពនធនារររយៈមពល ២០ ឆ្ន ាំ និងពិន័យជាក្បារ់រហូ្តដ្ល់ ២០ 

លានមរៀល  (៥.០០០ ដុ្លាល រអាមេររិ) 

ចាំម ោះរុគ្គលណដ្លបានសែនាា មទសពីរទរំមលាភរាំ នមលើចារ់មនោះ។ 

ចារ់សែល់សិទធ ិអ្ាំណាចឱ្យរដាឋ ភិបាលហាេក្បាេ ឬរតិតបិតរាល់ការក្រេូលស្ុាំ ឬការមធវ ីបាតុរេម។ 

យ ងមហាចណាស់មានេនុសសចាំនួនរួននារ់ ក្តូវមគ្រាយការែ៍ថ្នបានចារ់ែល នួ 

តាំងពីចារ់មនោះបានចូលជាធរមាន មហ្ើយេនុសសេួយចាំនួនមទៀត 

ក្តូវបានរញ្ជ នូមៅមធវ ីចតែ ឡីស័រ។ 

ក្រេុអ្នរជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន “ការ រតិតបតិមលើមសរភីាព និងសិទធិជាេូលដាឋ ន 

មដាយណសែរមលើមហ្តុសលសុែភាពសាធារែៈ េិនក្តូវរំមលាភសិទធិមសរភីាព 

ណដ្លបានធានាការ រមដាយចារ់សិទធិេនុសសអ្នែរជាតិមឡើយ”។ “មយើងមានរងវល់ថ្ន 

 វធិានការរដ្ឋបាល និង វធិានការក្ពហ្មទែឌ  រេួទ ាំង 

ការដារ់មទសពនធនារររយៈមពលណវងហួ្សមហ្តុ 

និងការពិន័យជាក្បារ់ណដ្លមានណចងរន ុងចារ់មនោះ ទាំនងជាេិនមានសមាមាក្ត 

និងេិនចាាំចាច់មឡើយ។ រាល់ វធិានការណដ្លបានចាត់មឡើង 

សាំមៅក្រយុទធ ក្រឆ្ាំងនឹងការ ល្ងរាលដាន រេួទ ាំង មទសទែឌ ណដ្លអាចមាន 

គួ្រណតមធវ ីរន ុងររែីចាាំបាច់ និងមានលរខែៈសមាមាក្ត 

មហ្ើយេិនក្តូវបានមក្រើក្បាស់ហួ្សមហ្តុមឡើយ”។ 

ទនា ឹេនឹងរត់សមាគ ល់ពីរិចចែិតែាំក្រឹងណក្រងររស់រដាឋ ភិបាលរន ុងការទរ់សាា ត់ការ ល្ង

រាលដាលននជាំងឺរូវដី្-១៩ និងរក្េិតការ ល្ងរន ុងសហ្គ្េន៍ 

ក្រេុអ្នរជាំនាញរ៏បានសណេែងការែរចិតែសងណដ្រ ចាំម ោះការរងាា ញព័ត៌មានផ្ទា ល់ែល នួ 

កាលពីមពលថ្មី មៗនោះ ររស់រុគ្គលណដ្លបានមធវ ីមតសែ វជិជមានរូវដី្-១៩។ 



ចារ់តាំងពីនថ្ងទី០៣ ណែមេសា 

រដ្ឋបាលរាជធានីភន ាំមពញបានសសពវសាយព័ត៌មានឯរជន យ ងមហាចណាស់ េនុសសចាំនួន 

៩៧៦ នារ ់ ណដ្លបានមធវ ីមតសែ  វជិជមានរូវដី្-១៩ រេួមាន ម ម្ ោះ មភទ អាយុ េុែរររ 

រណនលងមធវ ីការ និងអាសយដាឋ ន។ អាជាា ធរេូលដាឋ នមៅរណាែ មែតែមសសងមទៀត រចច ុរបនន  

រ៏រាំពុងសសពវសាយព័ត៌មានផ្ទា ល់ែល នួរុគ្គលណររមនោះណដ្រ។ មៅណែធន  ូឆ្ន ាំ២០២០ អាជាា ធរបានដ្រ 

មសចរែ ីសមក្េចសសពវសាយព័ត៌មានផ្ទា ល់ែល នួរុគ្គល រនាា រ់ពីក្រេុអ្នរជាំនាញ អ្.ស.រ 

បានអ្នែរាគ្េន។៍ 

ក្រេុអ្នរជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន “ទិននន័យសុែភាពរុគ្គលទាំងមនោះ 

គួ្រណតសថ ិតរន ុងការការ រយ ងតឹងរងឹនូវសិទធិឯរជន 

ក្រឆ្ាំងនឹងការរងាា ញឱ្យអ្នរណដ្លរម នការអ្នុញ្ញា តដឹ្ង 

មក្ៅពីមរលរាំែងសុែភាពសាធារែៈ។ ការលាតក្តដាងទិននន័យរុគ្គល 

រេួទ ាំងម ម្ ោះរុគ្គលណដ្ល ល្ងជាំងឺមនោះ គ្ឺជាការរាំ នធងន់ធងរមលើសិទធ ិឯរជន 

ណដ្លអាចនាាំឱ្យមានការមរសីមអ្ើង និងការមា រ់ងាយ”។ “ វធិានការទាំងមនោះ 

េិនមានទាំនារ់ទាំនងសាំខ្ន់ណាេួយមៅនឹងវធិានការសុែភាពសាធារែៈមទ មក្ ោះថ្នការ

តេដានររអ្នររ ោះ ល់ េិនចាាំបាច់ក្តូវរងាា ញព័ត៌មានឯរជន 

និងព័ត៌មានផ្ទា ល់ែល នួរុគ្គលមឡើយ តេពិតមៅ ការសាយព័ត៌មានណររមនោះ 

អាចមធវ ីឱ្យក្រជាជនេិនហា៊ា នមចញេរមធវ ីមតសែ មៅវញិមទ។” 

ក្រេុអ្នរជាំនាញបានជាំរុញឱ្យអាជាា ធរធានាថ្ន ក្រជាជនរេព ុជាទាំងអ្ស់ ជាពិមសស 

ជនណដ្លសថ ិតរន ុងសាថ នភាពបាត់រង់ឱ្កាស និង ងាយរងមក្រោះ មានសិទធទិទួលបានទាំនិញ 

មសវា និងរនារ់ជារ់លារ់សក្មារ់សក្មារពាបាលជាំងឺរូវដី្-១៩ 

មដាយមដាយរម នការមរសីមអ្ើង ឬការមា រ់ងាយ។ 

ក្រេុអ្នរជាំនាញបានជាំរុញសងណដ្រ ឱ្យរដាឋ ភិបាលសែល់ជាំនួយមសដ្ឋរិចច 

ដ្ល់ក្រជាពលរដ្ឋណដ្លរងសលរ ោះ ល់មដាយវរិតែ ិមនោះ។ មៅនថ្ងទី០១ ណែមេសា 

អាជាា ធរបានដារ់រក្មាេមរចររយៈមពល  

២ សបាែ ហ្៍ មៅរាជធានីភន ាំមពញ ណដ្លរដាឋ ភិបាលបានអ្ោះអាងថ្ន 

រន ុងមរលរាំែងផ្ទែ រជារមណាែ ោះអាសនននូវការមធវ ីអាជីវរេម ការក្រេូលស្ុាំ និងការមធវ ីដ្ាំមែើរ 

“ណដ្លេិនចាាំបាច់”។ រដាឋ ភិបាលរ៏បានក្រកាសហាេក្បាេការមធវ ីដ្ាំមែើរ ល្ងមែតែ 

ចារ់ពីនថ្ងទី០៧ ដ្ល់នថ្ងទី២០ ណែមេសា 

ណដ្លជារយៈមពលេួយក្គ្រដ្ែែ រ់មលើនថ្ងឈរ់សក្មាររុែយចូលឆ្ន ាំថ្មីក្រនពែីណែម រ។ 

ក្រេុអ្នរជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន 

“មដាយពិចារណាមៅមលើការមរើនមឡើងននរាំែុលមៅរេព ុជា  វធិានការទាំងមនោះ 

 រតិណតមធវ ីឱ្យរ ោះ ល់ណថ្េមទៀតដ្ល់ក្រជាជនណដ្លសថ ិតរន ុងសាថ នភាពងាយរងមក្រោះរាំសុត 

ណដ្លពួរមគ្បានទទួលរងក្សារ់មហ្ើយនូវការលាំបារណសនរមសដ្ឋរិចច 

រន ុងអ្ាំឡុងមពលមានការ ល្ងរាលដាលននជាំងឺរូវដី្-១៩ មនោះ។ 

វាជាហានិភ័យរន ុងការរុញក្ចានពួរមគ្ឱ្យធាល រ់រន ុងភាពក្រីក្រ”។ 

ក្រេុអ្នរជាំនាញបានមានក្រសាសន៍ថ្ន 

“អ្នរណដ្លនឹងក្តូវទទួលរងសលរ ោះ ល់រាំសុតគឺ្ជាអ្នរណដ្លមធវ ីការរន ុងវសិ័យមក្ៅក្រព័នធ  

មានជាអាទិ៍ អ្នររត់រ ៉ឺេ រេ ូ តូរង់រី និងអ្នរលរ់ដូ្រតេចិមញ្ច ើេសល វូ”។ 



“រដាឋ ភិបាលគួ្រណតធានាថ្ន  វធិានការសមក្ងាគ ោះមសដ្ឋរិចចររស់ែល នួ មផ្ទែ តមរលមៅមលើក្រេុទាំងមនោះ 

មហ្ើយថ្នក្រជាជនណដ្លសថ ិតរន ុងសាថ នភាពងាយរងមក្រោះរាំសុត ក្តូវបានសែល់ការរាំក្ទក្គ្រ់ក្រន ់

មដ្ើេបីអាចមដាោះក្សាយការលាំបារ មៅរន ុងអ្ាំឡុងមពលមាន វធិានការទរ់សាា តក់ារ ល្ងរាលដាល។” 

ចប់ 

ក្រមុអ្នរជំនាញ អ្.ស.ប៖ ឡោរក្ស ី រ ណូា សម ីត្ (Ms. Rhona Smith) 

អ្នររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសាថ នភាពសទិធិេនុសសមៅរេព ុជា, ឡោរ ឡរេម៉ង់ត្៍ នីយ៉ឡេត្សូសសី វ ឡូេ (Mr 

Clement Nyaletsossi Voule) អ្នររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសិទធ ិជួរជុាំមដាយសនែ ិវធិ ី នងិសិទធិសមាគ្េ, 

ឡោរ ចូសិប ខាណាតាសុ ី (Mr Joseph Cannataci) អ្នររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសិទធឯិរជន, ឡោរ 

តាេ ឡេង មូ៉ហ្វ ឡូរង (Tlaleng Mofokeng) 

អ្នររាយការែ៍ពិមសសសែ ីពីសិទធ ិជនក្គ្រ់ររូរន ុងការទទួលបានរក្េិតជវីភាពរស់មៅែពស់រាំសុតណសនរសុែ

ភាពសល វូកាយ នងិសែុភាពសល វូចតិែ។ 

អ្នររាយការែ៍ពិមសស គ្ជឺាណសនរេួយននអ្វ ីណដ្លមគ្សាគ ល់ថ្នជានីតិវធិីពិមសសននក្រេុក្ររឹាសិទធេិនុសស។ 

នីតិវធិីពិមសស (សាថ រន័ដ៏្ធាំរាំសុតេួយននអ្នរជាំនាញឯររាជយមៅរន ុងក្រពន័ធសិទធេិនុសស អ្.ស.រ) 

គ្ឺជាម ម្ ោះទូមៅេួយននយនែការឃ្ល ាំមេើល និងណសវងររការពិតឯររាជយររសក់្រេុក្ររឹាមនោះ 

ណដ្លមដាោះក្សាយសាថ នភាពសិទធិេនុសសររស់ក្រមទសេួយជារ់លារ់ ឬរញ្ញា សិទធេិនុសសតេវស័ិយនេួីយ  ៗ

មៅក្គ្រ់តាំរន់ទ ាំងអ្សន់នពភិពមលារ។ ក្រេុអ្នរជាំនាញនននីតិវធិីពិមសស 

មធវ ីការណសែរមលើមរលការែ៍សម ក័្គ្ចិតែ ពួររត់េនិណេនជារគុ្គលិរ អ្.ស.រ មទ មហ្ើយ 

េិនទទួលក្បារ់មរៀរវតសរ៍សក្មារក់ារងារររសែ់ល នួមឡើយ។ ពួរមគ្មធវកីារឯររាជយពីរដាឋ ភិបាល 

ឬអ្ងគការណាេួយ មហ្ើយរមក្េើការរន ុងសេតថភាពរុគ្គលផ្ទា ល់ររសែ់ល នួ។ 

សិទធិេនុសស អ្.ស.រ មគ្ហ្ទាំព័រសក្មារ់ក្រមទស - រេព ុជា 
 

សក្មារ់ពត័៌មានរណនថេ នងិការសារសួរព័ត្ម៌ានឡសសងៗ សូេទរទ់ង៖ 

ឡោរ ម៉ាស៍មូដ ហ្គា រហ្គា  (Mahmoud Garga) តេរយៈទូរស័ពាមលែ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬ អ្ុណីេ ល 

mgarga@ohchr.org) ឬ ឡោរ ណាវដី អាឡមដ (Mr Naveed Ahmad) តេរយៈអ្ុីណេ ល 
Nahmed@ohchr.org) 

 

សក្មារក់ារសារសួរពត័៌មានទរទ់ងនឹងអ្នរជាំនាញឯររាជយដ្នទមសសងមទៀតររស់អ្ងគការសហ្ក្រជាជាតិ  

សូេទរទ់ង ឡោរ រ ណូាតូ្ ឌ ឺសូហ្ា (Renato de Souza) តេរយៈទូរស័ពាមលែ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៥៥ / 

ឬ អ្ុីណេ ល rrosariodesouza@ohchr.org)  
  

តេដានពត័៌មានទរទ់ងនឹងក្រេុអ្នរជាំនាញសទិធិេនសុសឯររាជយររស ់ អ្.ស.រ 

តេរណាែ ញទវីធទ័រTwitter@UN_SPExperts 

 
មតើអ្នរមានរងវលអ់្ាំពីពិភពមលារណដ្លមយើងរស់មៅឬមទ? 

ឡបើអ្នរមានរងវេ់ ឡក្ការឈរ ឡដើមបីសិទ្ធនិរណាមាន រ់ឡៅថ្ងៃឡនោះ។ 

មហ្ើយចូលមៅកាន់មគ្ហ្ទាំព័រ http://www.standup4humanrights.org 
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