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១. គសចក្តីគ្តើម 

 
 

ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ បានបង្ហា ញឱ្យគ ើញពីាមគ្គីភាពោា
ដគ៏ប្ចើនគលើសលបរ់វាង្ប្បជាជាតិ និង្សហគ្មន៍
ទាាំង្ឡាយណដលគ្វើការរមួោា  គដើមបគី ោះប្ាយ្ល
ប ោះពាល់ នងិ្បញ្ហា ប្បឈមគ្េង្ៗ។ ជាអកុ្សល 
ជាំង្ឺរាតតាតគនោះបានបង្កឱ្យមានរលក្ថ្មីននពាក្យ 
សមតសីអបគ់្ពើម នងិ្ការគរ ើសគអើង្។ “ពាក្យសមតសីអប់
គ្ពើមទាក្ទ់ង្នឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩" រាបប់ញ្ចូ លការ
បគញ្ចញមតិរោិះគ្នគ់្េង្ៗោា ជាគប្ចើនគៅគលើបុគ្គល 
និង្ប្ក្ុមមនុសេមយួចាំនួន ណដលបានគលចគចញ ឬ
បានគ្វើឱ្យកានណ់ត្ងន់្ ងរគ ើង្ គ យារណតការ្្ុោះ
គ ើង្ននគមគរាគ្កូ្រ  ណូាថ្ម ីគ យរាបច់ាបព់ីការទមាា ក្់
ក្ាំហុស ក្អ់ាក្ដនទ ្ាតគ់្ាំនតិចាស់ក្ាំរលិ  
ការមាក្ង់្ហយ និង្ការគប្បើប្បាស់ភាាអាសប្ោម 
្ឹង្សអបស់្រសតី ប្បកានជ់ាតាិសន ៍សអបគ់្ពើម 
ជនបរគទស សអបគ់្ពើមអាក្កានា់សនអុាីា ម ឬ
ភាាប្បឆាំង្នឹង្ប្ក្មុជាតាិសនជ៍ាគដើម។ ទាក្ទ់ង្
យ ង្ជតិសាិទធគៅនឹង្បញ្ហា គនោះ គ្ឺការ្េពវ្ ាយ 
“ពត័ម៌ានមនិពិត” ឬ “ ពត័ម៌ានមនិប្តឹមប្តូវ” ទាក្ទ់ង្
នឹង្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩1។ 
ចាបត់ាំង្ពីគក្ើតមានជាំង្ឺគនោះ បុគ្គលទាាំង្ឡាយណដល
មានរាង្គៅដូចជាជនជាតិចិន ឬអាសីុ ឬសមាជកិ្
ប្ក្ុមភាគ្តិចជាតិពនធុនិង្ាសន គទសនតរប្បគវសន ៍
និង្ជនបរគទស ប្តូវបានគគ្សតីបគន្ស និង្ប្តូវបាន
គគ្មលួបង្ហក ចថ់ាជាអាក្ចមាង្គមគរាគ្។ ក្ាុង្ក្រណី្ាោះ 
បញ្ហា គនោះបានគក្ើតគចញពពីត័ម៌ានមនិពតិ និង្ពាក្យ
ចចាមអារាម គទាោះជាដូគចាោះក្តី មានក្រណីគប្ចើនគទៀត
                                                           
1https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_dissecting
_responses_covid19_disinformation.pdf 
 

ណដលបណាត លមក្ពីពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្គៅ
នឹង្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ ប្តូវបានគគ្គប្បើប្បាស់ គដើមបកី្ាំណត់
គោលគៅគៅគលើប្បជាជនណដលបានបាតប់ង្ឱ់្កាស
រចួគហើយក្ប៏្តូវបានគគ្រាយការណ៍្ង្ណដរ។ ប្ទឹសតីនន
ការសមគ្ាំនិត នយិយសាំគៅការរកី្រាល លនន 
គមគរាគ្គនោះ ដល់ជនជាតិជវីហវ អាក្កានា់សនអុីាា ម 
ប្គ្ឹសតាសនិក្ ប្ក្មុជនជាតភិាគ្តិចបានហ ឬប្ក្ុម
ជនជាតិភាគ្តិចគ្េង្គទៀត បានដុតបង្ហក តឱ់្យមាន
ពាក្យសមតគីរ ើសគអើង្គៅគលើបុគ្គលទាាំង្គនោះ ក្ាុង្ក្រណី
្ាោះ បណាត លឱ្យមានបទគលមើសសអបគ់្ពើម ឬ 
ការគរ ើសគអើង្គៅគលើពួក្គគ្ ក្ាុង្ការគ្ាើយតបគៅនឹង្
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ។ ក្ាុង្ក្រណី្ាោះ អាក្ារពត័ម៌ាន2  
អាក្្តល់ពត័ម៌ាន អាក្ជាំនញគវជជាស្រសត និង្សុ្ភាព 
អាក្ការពារសិទធិមនុសេ និង្អាក្ក្ាង្សនតិភាពក្ប៏ាន 
និង្ក្ាំពុង្ទទួលរង្ការវាយប្បហារគ យ្ុសចាប ់
គ យារណតការង្ហររបស់ពួក្គគ្ ក្ាុង្ការគ ោះប្ាយ 
ឬរាយការណ៍អាំពីជាំង្ឺគនោះ្ង្ណដរ។ បាតុភូតននពាក្យ
សមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នឹង្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ មានសន្ុោះ
គលឿនគៅមុ្ តមរយៈប្បពន័ធ្េពវ្ាយ្មមត និង្
តមរយៈបណាត ញសង្គមអនឡាញ និង្គវទិកាបគចចក្
វទិាគ្េង្ៗ។ គទាោះជាតម្មមត បាតុភូត្េពវ្ ាយ
ពីមនុសេមាា ក្គ់ៅមនុសេមាា ក្គ់ទៀតក្តី ក្៏្ លវបិាក្
របស់វាមានលក្ខណៈ្ងន់្ ងរបា្ំ ុត គៅគពលណដល  
គមដឹក្នាំនគយបាយ មស្រនតាីធារណៈ អាក្ដឹក្នាំ
ាសន និង្អាក្មានឥទធិពលគ្េង្គទៀត យក្គៅគ្វើ
ការគោសន ឬគៅគពលណដលវាកាា យជាណ្ាក្មយួនន

2 A/HRC/44/49, paras 34 – 40. 
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ក្ិចចប្បឹង្ណប្បង្រមួោា  គ យបគុ្គល ឬប្ក្ុមមនុសេ 
គដើមបី្ េពវ្ាយពីការ្ឹង្សអប ់ឬ អាំគពើហិង្ាគ យ
ការញុោះញង្។់ ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នឹង្ជាំង្ ឺ
កូ្វដី-១៩ មាន្លប ោះពាល់្ងន់្ ងរ ទាាំង្ក្ាុង្រយៈ
គពល្ាី និង្ក្ាុង្រយៈគពលណវង្។ វាគ្វើឱ្យបុគ្គលជា
គោលគៅរតិណតង្ហយរង្គប្ោោះណថ្មគទៀត គៅនឹង្អាំគពើ
ហិង្ា ង្ហយនឹង្គ្វើឱ្យពួក្គគ្ប្បឈមនឹង្ការផាត់
គចញខាង្នគយបាយ នងិ្សង្គម ការ ក្ឱ់្យគៅ
 ចគ់ យណ ក្ និង្ការមាក្ង់្ហយ រារាាំង្ពកួ្គគ្មនិ
ឱ្យបគញ្ចញមតិផ្ាល់្ាួន និង្ការចូលរមួជណជក្គដញ
គ លជាាធារណៈ និង្រារាាំង្ពួក្គគ្មនិឱ្យទទួល
បានក្ិចចោាំពារណ្ាក្គវជជាស្រសត និង្គសវាសាំខាន់ៗ
ដនទគ្េង្គទៀត។ ការគ្វើដូគចាោះ វារតិណតគ្វើឱ្យមាន
្លប ោះពាល់មនិសមាមាប្តននជាំង្ឺគនោះ គៅគលើ 
សហគ្មនជ៍ាក្ល់ាក្ន់ិង្គ្វើឱ្យកានណ់ត្ងន់្ ងរណថ្ម
គទៀត ដល់វសិមភាពសង្គម និង្គសដឋក្ិចចណដលមាន
ប្ាប ់ជាក្តត ជាំរញុឱ្យមានសក្មមភាពប្ជុលនិយម
ហិង្ា ទន្មឹនឹង្គនោះ វាគ្វើឱ្យអនតរាយដល់ឯក្ភាព
សង្គម ាមគ្គីភាព និង្ការគជឿទុក្ចិតតោា ណដល
ចាាំបាច ់គដើមបគី ោះប្ាយការរកី្រាល លននគមគរាគ្។  
 
វាក្អ៏ាចបង្កឱ្យមានភាពវកឹ្វរក្ាុង្សង្គម និង្អាំគពើ
ហិង្ារវាង្ប្ក្ុមនិង្ប្ក្ុមមនុសេ្ង្ណដរ ណដលអាច 
ជប្មុញលក្ខ្ណឌ អាំគណាយ្លដល់ការបគង្កើត
ជគមាា ោះ និង្ឧប្ក្ិដឋក្មមគោរគៅ។3 ដូគចាោះ ពាក្យសមតី
សអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ អាចបង្កការគ្ាំរាម
ក្ាំណហង្ដល់ការអនុវតតសិទធមិនុសេ ការអភវិឌ្ឍ
ប្បក្បគ យចីរភាព និង្សនតិភាព និង្សនតិសុ អ្នតរជាតិ។ 

                                                           
3 អាំគពើប្បល័យពូជាសន ៍ឧប្ក្ដិឋក្មមសស្រង្ហគ ម និង្ឧប្ក្ដិឋក្មមប្បឆាំង្នឹង្
មនុសេជាត។ិ 

ជាណ្ាក្មយួននក្ិចច្ ិត្ាំប្បងឹ្ណប្បង្ជាសក្ល គដើមបី
គ្ាើយតបនឹង្ជាំង្ឺរាតតាត សហគ្មនអ៍នតរជាតិ 
ចាាំបាចប់្តូវមានការប្បុង្ប្បយត័ា្ពស់ និង្បនតគ្វើការ
គថាក លគទាស ចខ់ាត ចាំគពាោះពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម
ទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ គ យគលើក្ក្ាំពស់ 
បរយិបនា គ្វើការគ យាមគ្គីភាពោា  និង្ឈរគលើ
មូល ឋ នចាបសិ់ទធិមនុសេអនតរជាតិ ជាពិគសស គសរ ី
ភាពក្ាុង្ការបគញ្ចញមតិ និង្គយបល់ នងិ្សិទធិខាង្
សមភាព និង្ការមនិគរ ើសគអើង្។ 
 
្ណៈគពលណដលរដឋជាសមាជិក្ទាាំង្ឡាយ មាន
ទាំនួល្ុសប្តូវចមបង្ ចាំគពាោះពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម
ទាក្ទ់ង្គៅនឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ តួអង្គដនទគទៀត  
ជាពិគសស ប្ក្ុមហ ុនបគចចក្វទិា និង្បណាត ញសង្គម 
ប្បពន័ធ្េពវ្ ាយពត័ម៌ាន នងិ្សង្គមសីុវលិ ក្ម៏ានតួ
នទីសាំខាន់្ ង្ណដរ។ ប្បពន័ធអង្គការសហប្បជាជាតិ 
គដើរតួសាំខាន ់ជាពិគសស ក្ាុង្ការោាំប្ទដល់រដឋ និង្  
តួអង្គដនទគទៀត គដើមបបីគង្កើត និង្អនុវតតវធិានការ
ទាាំង្ឡាយ ណដលប្សបតមគោលការណ៍សិទធិមនុសេ 
គដើមបគី ោះប្ាយការពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នងឹ្
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ។ ដូចណដលអគ្គគលខា្ិការអង្គការ
សហប្បជាជាតិបានគូ្សបញ្ហជ ក្គ់ៅគពលប្បកាស 
ជា្ាូវការ នូវគសចក្តីសគង្ខបគោលនគយបាយ   
“ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ និង្សិទធិមនុសេ៖ គយើង្ទាាំង្អស់ោា គៅ
ទីគនោះរមួោា  ” គៅនថ្ងទី២៣ ណ្គមា ឆា ាំ២០២០ 
សិទធិមនុសេ ប្តូវណតជាក្ចិច្ិត្ាំប្បឹង្ណប្បង្ “ជួរមុ្ និង្
ជាសាូល” ក្ាុង្ការគ្ាើយតប នងិ្ការជាសោះគសបើយ
គ ើង្វញិ” ទាក្ទ់ង្នឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ណដលជា“  
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វបិតតិអនតរជាតិដ៏្ ាំបាំ្ុត ជាគប្ចើនជាំនន”់ ។  
គោលការណ៍ណណនាំគនោះ  ក្គ់ចញជាអនុាសន៍
ជាគប្ចើនដល់តួអង្គគ្េង្ៗ សប្មាបគ់ ោះប្ាយ និង្
ប្បយុទធប្បឆាំង្នឹង្ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នឹង្

ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ។ គោលការណ៍ណណនាំគនោះ បគង្កើត និង្
បាំគពញបណនែមគលើយុទធាស្រសត និង្ណ្នការសក្មមភាព
របស់អ.ស.ប សតីពីពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម។

 
 ២. អនុាសន៍ 
 
ដល់នយក្ ឋ ន ទីភាា ក្់ង្ហរ មូលនិ្ិ និង្ 
ក្មមវ ិ្ ីគ្េង្ៗ របស់អង្គការសហប្បជាជាតិ 

 

• បនតគូ្សបញ្ហជ ក្ថ់ា ការគលើក្ក្ាំពស់គសរភីាពក្ាុង្
ការបគញ្ចញមតិ និង្គយបល់ គ្ឺជាមូល ឋ នប្គ្ោឹះនន
សង្គមទាាំង្ឡាយ គ យណ្អក្គលើនីតិរដឋ  
ប្បជា្ិបគតយយ និង្សិទធមិនុសេ។ 
• គថាក លគទាសចាំគពាោះពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមគ្ពើម
ទាក្ទ់ង្គៅនឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ បង្ហា ញពីាមគ្គីភាព
ជាមយួជនរង្គប្ោោះគ យជាំង្គឺនោះ និង្ោាំប្ទដល់អាក្
ណដលតវា  និង្ប្បឆាំង្នឹង្ការបគញ្ចញមតិណបបគនោះ 
• ទទួលាគ ល់ តម ន ប្បមូលទិនានយ័ និង្វភិាគ្
និនា ការសតីពពីាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នឹង្ជាំង្ឺកូ្វ ី
ដ-១៩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
គៅថាា ក្ជ់ាតិ និង្ក្ប្មតិពិភពគលាក្ គដើមបោីាំប្ទការ
គ្ាើយតបប្បក្បគ យប្បសិទធភាព។ 
• គកាោះប្បជុាំតួអង្គពាក្ព់ន័ធ - រមួមានរដឋសមាជិក្ អង្គ
ការតាំបន ់ប្បពន័ធ្ េពវ្ ាយ និង្គវទិកាប្បពន័ធ
្េពវ្ាយសង្គមអង្គការសង្គមសីុវលិ និង្តួអង្គសុ
្ន្ោះដនទគទៀត ក្ាុង្កា បគង្កើតយុទធាស្រសត គដើមបី
ក្ាំណត ់គ ោះប្ាយ នងិ្ប្បឆាំង្នឹង្ពាក្យសមតសីអប់
គ្ពើមពាក្ព់ន័ធនឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ គៅថាា ក្ជ់ាតិ និង្
ក្ប្មតិពិភពគលាក្ គ យអនុគលាមតមយុទធា
ស្រសត និង្ណ្នការសក្មមភាពរបស់អង្គការសហប្បជា
ជាតិ សតីពីពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម 
 
 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
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ដល់រដឋសមាជិក្នន 

 

 

• គលើក្ក្មពស់គសរភីាព ក្ាុង្ការណសវង្រក្ ទទួល និង្
ណចក្ចាយពត័ម៌ាន ណដលជាមលូ ឋ នប្គ្ឹោះននការក្
ាង្ទាំនុក្ចតិត ក្ាុង្វធិានការគ្េង្ៗណដលបានគ្វើ
គ ើង្ គដើមបទីបទ់ល់នងឹ្ជាំង្ឺគនោះ 
• គ្វើឱ្យប្បាក្ដថា វធិានការ ចាប ់ឬគោល
នគយបាយបន្ន ់ឬពិគសសណាមយួ ណដលបាន
គ្វើគ ើង្ គដើមបគី្ាើយតបគៅនងឹ្ការរកី្រាល លនន
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ប្តូវបានបញ្ហជ ក្ ់និង្អនុវតតប្សបតម
ចាបសិ់ទធមិនុសេអនតរជាត ិ
ដូចមានណចង្ក្ាុង្គសចក្តីសគង្ខបគោលនគយបាយ
របស់អគ្គគលខា្ិការ សតីពីជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ និង្សិទធិ
មនុសេ នងិ្ក្ាំណតគ់ោលការណ៍ណណនាំ គ យ
ការយិល័យឧតតមសាង្ការទទួលបន្ុក្សិទធិមនុសេ4 
• គ ោះប្ាយ និង្ប្បឆាំង្ជាាធារណៈ នងិ្យ ង្
ឆបរ់ហ័ស នឹង្ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមពាក្ព់ន័ធនឹង្ជាំង្ឺ
កូ្វដី-១៩ តមរយៈ៖ 
>  អនុវតតវធិានការគ្ាើយតបនងឹ្វបិតតិណដលមាន
ទាំនក្ទ់ាំនង្រងឹ្មាាំ គដើមបធីានឱ្យារគ្ាើយ្ាង្ោា
មានលក្ខណៈចាស់លាស់ គៅក្ាុង្ដាំណាក្ក់ាល
គ្ាើយតបននជាំង្រឺាតតាត នងិ្កាតប់នែយ្លប ោះ
ពាល់ននវបិតិតគនោះ គៅគលើការ្ារភាជ បស់ង្គម និង្
ភាព្នរ់បស់សហគ្មន។៍ 
> ធានថាពត័ម៌ានប្តឹមប្តូវ នងិ្បានគ្្ៀង្ផ្ាត ់អាំពី

                                                           
4 SG Policy Brief ‘COVID-19 and Human Rights: We are all 

in this together’ 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_bri
ef_on_ human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf; 
OHCHR, Emergency Measures and COVID-19: Guidance, 
27 April 2020 https://www.ohchr. 
  

ជាំង្ឺរាតតាត ប្តូវបាន្េពវ្ ាយជាគទៀង្ទាត ់គ យ
ការគ្ញើារជាាធារណៈយ ង្រងឹ្មាាំ ប្បឆាំង្នឹង្
ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩  
ការ្េពវ្ាយពត័ម៌ានមនិពតិការ្េពវ្ាយពត័ម៌ាន
មនិប្តឹមប្តូវ និង្ប្ទឹសតីននការសមគ្ាំនិត។ 
> ោាំប្ទប្បពន័ធណដលមានតមាា ភាព ណដលអាចគប្បើ
ប្បាស់បាន និង្ឯក្រាជយ សប្មាបត់មោា ាំគមើលពាក្យ
សមតសីអបគ់្ពើម ទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ 
> ោាំប្ទការ្លិត នងិ្ការ្េពវ្ាយឯក្រាជយ 
នននិទានក្ថាណដលជា្លប្បគយជនា៍ធារណៈ 
ប្តឹមប្តូវ និង្មានលក្ខណៈវជិាជ ជីវៈ 
> អាំពីការតស ូ និង្ចប្មោុះភាពគពញគលញ ននបុគ្គល
ណដលរង្្លប ោះពាល់គ យជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ និង្អាំពីបទ
ពិគា្នរ៍បស់អាក្ទាាំង្ឡាយ ណដលង្ហយរង្គប្ោោះ
បាំ្ុត ពីពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ ។ 
• ធានថារាល់ទាំនក្ទ់ាំនង្ាធារណៈរបស់មស្រនតីរដឋ 
ជាពិគសស គសចក្តីណថ្ាង្ការណ៍ គ យសមាជិក្ជាន់
្ពស់ននរ ឋ ភបិាល ទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩៖ 
>  អាចគប្បើប្បាស់បាន ប្តឹមប្តូវ គពញគលញ អាច
ទុក្ចិតត បានណ្អក្គលើភស័តុតង្ មានតមាា ភាព ណដល
អាចរក្បានគៅក្ាុង្ភាាទាាំង្អស់ ណដលនយិយគៅ
ក្ាុង្ចាំគណាមប្បជាជន គហើយប្តូវបានណចក្ចាយបាន
ទានគ់ពលគវលា។ 
> មនិប្តូវគ្វើការសតីបគន្ស ឬ ក្ក់ារទទួល្ុសប្តូវ
ចាំគពាោះការគក្ើតគ ើង្មាន ឬការរកី្រាល លនន 
គមគរាគ្គនោះគៅគលើសហគ្មន ៍ឬប្ក្ុមណាមយួគ ើយ 
> ជាំរញុបរយិបន័ នងិ្បង្ហា ញសមាជិក្ពីសហគ្មន៍

org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=258
28&LangID=E 

 

https://www.ohchr/


6 
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ចប្មុោះ ណដលរង្្លប ោះពាល់ពគីមគរាគ្ និង្គ្វើការរមួ
ោា  គដើមបបីង្ហក រទបា់ក តក់ាររកី្រាល លនន 
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ 
• ធានថាការគ្ាើយតបតម្ាូវចាប ់ចាំគពាោះពាក្យ
សមតសីអបគ់្ពើម ប្តូវមានតុលយភាពយ ង្ប្តមឹប្តូវ 
ជាមយួនឹង្សិទធិគសរភីាពក្ាុង្ការបគញ្ចញមតិ
គយបល់ និង្សិទធិទទួលបានពត័ម៌ាន រមួទាាំង្ 
លាំហូរគសរនីនពត័ម៌ានវទិាាស្រសត និង្គ្ាំនិត សតីពី
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ រាបទ់ាាំង្ តមរយៈ៖ 
>  ធានថា រាល់ការក្ប្មតិក្ាំណតគ់លើគសរភីាពក្ាុង្
ការបគញ្ចញមតិគយបល់ ប្តូវបានក្ាំណតគ់ យ
ចាប ់នងិ្ចាាំបាចន់ិង្សមាមាប្ត គដើមបគីោរពសិទធិ ឬ
គក្រ តិ៍គ ម្ ោះរបស់អាក្ដនទ ឬការពារសនតិសុ្ជាតិ  
សណាត បធ់ាា បា់ធារណៈ ឬសុ្ភាព ឬសុជីវ្ម៌
ាធារណៈ។ 
>  ការគចៀសវាង្ការ ក្គ់ចញនូវវធិានការប្តួត 
ពិនិតយគលើការនិយយសតី គលើក្ណលង្ណតវធិានការ
ទាាំង្គនោះបាំគពញតមបទ ឋ នសិទធិមនុសេអនតរជាត ិ
 
គ យារវធិានការណបបគនោះ អាចបណាត លឱ្យមាន
ការក្ប្មតិក្ាំណតគ់លើសិទធិទទលួបានពត័ម៌ាន
សាំខាន ់សប្មាបសុ់្ភាពាធារណៈ5 
 
>  ធានសុវតែិភាពរបស់អាក្ារពត័ម៌ាន និង្ការ
ការពារប្បភពគ្េង្ៗ ណដលរមួមាន អាក្កាណសត 
និង្អាក្្តល់ពត័ម៌ាន ណដលបានគលើក្គ ើង្ពីក្ង្វល់
ប្សបចាប ់អាំពីជាំង្កូឺ្វដី-១៩ និង្ការគ្ាើយតប

                                                           
5https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis
playNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E 

ចាំគពាោះក្ង្វល់គនោះ មនិប្តូវប្បឈមនងឹ្ការគចាទ
ប្បកានព់ីបទប្ពហមទណឌ  ការ ក្គ់ទាសទណឌ ណ្ាក្ 
រដឋបបគវណី ការបាំភតិបាំភយ័ ឬការយយីគ ើយ។ 
>  គ ោះណលង្អាក្ារពត័ម៌ាន អាក្ការពារសិទធិមនុសេ 
និង្សក្មមជនសិទធមិនុសេ ណដលជាប ុ់ាំោាំង្ 
គ យ្ុស ឬគ យបាំពាន រមួទាាំង្ អាក្ណដលជាប់
ពនធនោរគ យារការង្ហរពាក្ព់ន័ធនងឹ្ការរកី្រាល
 លននជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ។ 
> គជៀសវាង្ការយក្ក្រណីជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ មក្គ្វើជា
គលស គដើមបរីតឹតបតិគ យ្ុសចាប ់ដល់សិទធិរបស់
ាធារណជនក្ាុង្ការទទួលបានពត័ម៌ាន និង្គសរ ី
ភាពខាង្ប្បពន័ធ្ េពវ្ាយ ។ 
>  ដក្បញ្ហជ បិទអុនិ្ណិឺត នងិ្ការរតឹតបតិគលើសិទធិ
ទទួលបានពត័ម៌ាន តមអនឡាញ គជៀសវាង្ការបិទ 
ឬការរតឹតបតិសិទធិគប្បើប្បាស់អុីន្ឺណិត និង្ចាតវ់ធិាន
ការដស៏ក្មម គដើមបគីលើក្ក្ាំពស់សិទធិគប្បើប្បាស់ 
អុិន្ណិឺត រមួទាាំង្ តមរយៈការ្តល់លទធភាពគប្បើ
ប្បាស់គ យឥតគ្ិតនថ្ា ជាពិគសស ដល់ប្ក្ុមង្ហយរង្
គប្ោោះ ឬប្ក្ុមណដលបាតប់ង្ឱ់្កាស។ 
>   អនុវតតឱ្យបានរងឹ្មាាំនូវចាបស់តីពីគសរភីាពខាង្
ពត័ម៌ាន គដើមបធីានថា បុគ្គលប្គ្បរ់បូ ជាពិគសស  
អាក្ារពត័ម៌ានមានសិទធិទទលួបានពត័ម៌ាន6 
• ធានថាការអបរ់ ាំ និង្ការបណតុ ោះបណាត ល  
ជាពិគសសគៅតមាលាគរៀន រមួទាាំង្តមរយៈ
គវទិកាអនឡាញ គលើក្គ ើង្ពីពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម
ទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ ការ្ាយពត័ម៌ានមនិពិត 
និង្ការ្ាយពត័ម៌ានមនិប្តមឹប្តូវ គ យជាំរញុគលើក្

6https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNe
ws.aspx?NewsID=25729&LangID=E 
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ទឹក្ចិតតឱ្យមានការគ្ិតគូ្រពិចារណាឱ្យបានលអិតលអន ់
ជាំនញខាង្សង្គមនិង្អារមមណ៍ និង្ការចូលរមួ
ប្បក្បគ យការទទួល្ុសប្តូវ តមរយៈការអបរ់ ាំ
ពលរដឋជាសក្ល7 និង្ការអបរ់ ាំសិទធិមនុសេ។ 
• ធានថាសិទធិរបស់អាក្ណដលជាគោលគៅ  
គ យពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ 
ប្តូវបានគលើក្ក្ាំពស់រាបទ់ាាំង្ គ យ៖ 
> ធានថាការគចាទប្បកានអ់ាំពីពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម
ណដលអាចជាការញុោះញង្ឱ់្យមានការគរ ើសគអើង្  
អរយិភាព ឬអាំគពើហិង្ាប្តូវបានគសុើបអគង្កតគ យ
ឯក្រាជយ គហើយជនគលមើសប្តូវទទួល្ុសប្តូវ ចាំគពាោះ
មុ្ចាបសិ់ទធិមនុសេអនតរជាត។ិ 
 
 

ដល់ប្បព័នធ្េពវ្ាយ និង្ប្ក្ុមហ ុន 
បគចចក្វទិា 
 

 
• ធានថា គោលនគយបាយរបស់ប្បពន័ធ
្េពវ្ាយ និង្ប្ក្មុហ ុនបគចចក្វទិា ទាក្ទ់ង្នឹង្
ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម រាបទ់ាាំង្ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម 
ពាក្ព់ន័ធនងឹ្ ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ គៅគលើគវទិការ 
របស់គគ្  ៖  
> មានភាពចាស់លាស់ ជាក្ល់ាក្ ់នងិ្ប្តូវបាន
 ក្គ់ចញតមមគ្ាបាយណដលអាចចូលគៅគមើល
បាន មានតមាា ភាព និង្អាចយល់បានប្គ្បប់្ជុង្
គប្ជាយ  

                                                           
7 https://en.unesco.org/themes/gced 

8 A/HRC/22/17/Add.4;      
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Artic
les19-20/Pages/Index.aspx 

> ប្តូវបានបគង្កើតគ ើង្ និង្អនុវតត ប្សបតមបទ ឋ ន
ចាបសិ់ទធមិនុសេអនតរជាត ិ
> មានការវាយតនមាអាំពីបរបិទសង្គម និង្នគយបាយ 
ាែ នភាព និង្គចតនរបស់វាគ្មិន ្ាឹមារ នងិ្វាិល
ភាពននការ្េពវ្ាយ ក្ដូ៏ចជា ភាពអាចគក្ើតមាន
គប្ោោះថាា ក្ដ់ល់អាក្គប្បើប្បាស់ និង្ាធារណជន  
្ង្ណដរ។8 
> ពាក្ព់ន័ធនឹង្សហគ្មនណ៍ដលរង្្លប ោះពាល់ខាា ាំង្
បាំ្ុត គ យមាតិកា ណដលគគ្ាគ ល់ថាជា ពាក្យសមតី
សអបគ់្ពើម គៅក្ាុង្ការអភវិឌ្ឍឧបក្រណ៍ដម៏ានប្បសិទធ
ភាព គដើមបគី ោះប្ាយការបង្កគប្ោោះថាា ក្ណ់ដលគក្ើត
មានគៅគលើគវទិកា 
> គផាត តគលើការគប្ជើសគរ ើស មាតិកា គដើមបធីានថា អាក្
គប្បើប្បាស់អាចទទួលពត័ម៌ាន ពីារពត័ម៌ានបាន
យ ង្ង្ហយប្សួល ថាជាពត័ម៌ានបានគ្្ៀង្ផ្ាត ់ 
ណដលណចក្រ ាំណលក្ គដើមបី្ លប្បគយជនា៍ធារណៈ 
> ្តល់ការោាំប្ទណ្ាក្ហិរញ្ញ វតែុបណនែមគទៀត ដល់ 
បណាត ញប្តួតពនិិតយការពិត ារពត័ម៌ានឯក្រាជយ និង្
យុទធនការ្េពវ្ាយចាំគណោះដឹង្អាំពីប្បពន័ធ
្េពវ្ាយ និង្ពត័ម៌ាន 
> គចៀសវាង្គជឿខាា ាំង្គពក្គលើសវ័យប្បវតតិភាព  
ជាពិគសស សប្មាបក់ារកាតប់នែយនូវមាតិកាណដល
ចាាំបាចប់្តូវពប្ង្ីក្ដាំគណើ រការពិនិតយគ ើង្វញិ 
របស់មនុសេ9 
• តម នការ្េពវ្ាយពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម  
ទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ គៅគលើគវទិការបស់គគ្  

9https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_diss
ecting_responses_covid19_disinformation.pdf 

https://en.unesco.org/themes/gced
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx
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ពាក្យសមតីសអប់គ្ពើមទាក្់ទង្គៅនឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩  | ១១ ឧសភា ២០២០ 

 

 

វាយតនមាពីរគបៀបណដលវ ិ្ ីាស្រសតគ្ាើយតបមាន 
ឥទធិពលគលើសិទធិមនុសេរបស់អាក្គប្បើប្បាស់របស់
្ាួន និង្គ្វើឱ្យពត័ម៌ានគនោះអាចទទួលបាន 
ជាាធារណៈ 
• បញ្ឈបព់ាក្យសមតសីអបគ់្ពើម ទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្-ឺ១៩ 
គៅគពលវាទាក្ទ់ង្នងឹ្ការញុោះញង្ឱ់្យមាន 
អរយិភាពការគរ ើសគអើង្ ឬអាំគពើហិង្ា ប្សបតម
ចាបសិ់ទធមិនុសេអនតរជាត ិ
• ធានថា ទាក្ទ់ង្គៅនឹង្សក្មមភាពមនិលអណា
មយួប្បឆាំង្នឹង្ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម ទាក្ទ់ង្នឹង្ជាំង្ឺ
កូ្វដី-១៩ មានដាំគណើ រការប្តមឹប្តូវ រាបទ់ាាំង្  
ការជូនដាំណឹង្ដល់អាក្គប្បើប្បាស់គៅគពលមាន
សក្មមភាពណបបគនោះ នងិ្្តល់ឱ្កាសបតឹង្ាទុក្ខ។ 
• សហការជាមយួភាគ្ីពាក្ព់ន័ធ ជាពិគសស អង្គការ
សហប្បជាជាតិ រមួមាន អង្គការសុ្ភាពពិភព
គលាក្ ប្ក្សួង្សុខាភបិាល និង្ប្ក្សួង្អបរ់ ាំ ប្ពម
ទាាំង្ អាជាញ ្រទាាំង្ឡាយ ភាា ក្ង់្ហរប្តួតពិនិតយឯក្
រាជយ អង្គការសង្គមសីុវលិ នងិ្ប្ក្ុមណដលរង្្លប ោះ
ពាល់ គដើមបបីគង្កើត នងិ្គលើក្ក្មពស់វ ិ្ ីាស្រសត នងិ្
យុទធនការទាាំង្ឡាយ ក្ាុង្ការគដើមបគី ោះប្ាយ 
និង្ប្បឆាំង្នងឹ្ពាក្យសមតសីអបគ់្ពើមគ្ពើមទាក្ទ់ង្នឹង្
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ការ្តល់ពត័ម៌ានមនិពតិ និង្ការ
្ាយពត័ម៌ានមនិប្តមឹប្តូវ គៅគលើគវទិការបស់ពួក្
គគ្ (ដូចជា ការអបរ់ ាំ ការរាយការណ៍  

និង្ការបណតុ ោះបណាត ល) 
 

ដល់ប្បព័នធ្េពវ្ាយ 

 

 

• របាយការណ៍ប្បក្បគ យបុគរសក្មម និង្វជិាជ ជីវៈសតី
ពីសន្រក្ថា្ឹង្សអប ់ពាក្ព់ន័ធនឹង្ជាំង្កូឺ្វដី-១៩ ការ្ត
ល់ពត័ម៌ានមនិពិត ការ្ាយពត័ម៌ានមនិប្តឹមប្តូវ និង្
ការគរ ើសគអើង្ មនិថាគ្វើគ ើង្គ យរដឋ ឬាែ បន័មនិ
ណមនរដឋក្ត ី
• ោាំប្ទដល់ប្បពន័ធននការប្គ្បប់្គ្ង្្ាួនឯង្ 
ប្បក្បគ យប្បសិទធភាព (ដូចជា ាែ បន័ថាា ក្ជ់ាតិ
សប្មាបប់ណតឹ ង្តវា ពាក្ព់ន័ធនងឹ្ារពត័ម៌ាន និង្អាក្
ទទួលគសុើបអគង្កតបណតឹ ង្ ឬនិពនធនយក្ាធារណៈ 
គៅតមក្ណនាង្្ាយពត័ម៌ាននីមយួៗ) គដើមបធីានថា
សិទធិណក្តប្មូវ ឬគ្ាើយតបប្តូវបានអនុវតត គដើមបគី ោះ
ប្ាយគសចក្តីរាយការណ៍មានលក្ខណៈគរ ើសគអើង្ 
គៅក្ាុង្បរបិទននការ្្ុោះគ ើង្ ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩  
• ប្បកានខ់ាជ បនូ់វបទ ឋ នសីល្ម ៌និង្វជិាជ ជីវៈ្ពស់
បាំ្ុត គៅគពលគ្វើរបាយការណ៍សតីពីជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ 
រាបទ់ាាំង្ការគ្វើគសចក្តីរាយការណ៍អាំពីការរាតតាត
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ឲ្យបានប្តឹមប្តូវ និង្មនិ លាំគអៀង្ 
គ យគប្បើការប្តួតពិនិតយការពិត គជៀសវាង្ 
ការនិយយគរ ើសគអើង្ និង្គ យមនិចាាំបាចគ់យង្គៅ
គលើក្តត ទាាំង្ឡាយ ដូចជា ពូជាសន,៍ ជាតពិិនធុ, 
សញ្ហជ តិ ឬាសនគ ើយ 

 
 
 
 
 
 

 
4 A/HRC/22/17/Add.4;      https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx 

5 https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_dissecting_responses_covid19_disinformation.pdf

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx
https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_dissecting_responses_covid19_disinformation.pdf
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ពាក្យសមតីសអប់គ្ពើមទាក្់ទង្គៅនឹង្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩  | ១១ ឧសភា ២០២០ 

 

 

 

 

ដល់សង្គមសីុវលិ និង្ភាគី្ពាក្់ព័នធ
គ្េង្គទៀត 

 
 

• ឥសេរជនណដលមានឥទធិពលគៅក្ាុង្សង្គម - 
រមួមាន គមដឹក្នាំាសន តអួង្គជាំគនឿ 
គមដឹក្នាំសហជីព គមដឹក្នាំអង្គការមនិណមនរ ឋ
ភបិាល អាក្ដឹក្នាំយុវជន ឥសេរជនាធារណៈ 
និង្អាក្មានឥទធពិលទាាំង្ឡាយ គ្ួរនិយយ
យ ង្សក្មមជាាធារណៈប្បឆាំង្នឹង្ពាក្យ 
សមតសីអបគ់្ពើម ទាក្ទ់ង្នងឹ្ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩  
ការ្តល់ពត័ម៌ានមនិពិត ការ្េពវ្ាយពត័ម៌ាន
មនិប្តឹមប្តូវ និង្ប្ទឹសតីពីការ ុប ិត បង្ហា ញពី
ាមគ្គីភាពជាមយួអាក្ណដលប្តូវបានគគ្ក្ាំណត់
ជាគោលគៅ គ យការ្េពវ្ាយពត័ម៌ានណបប
គនោះ និង្បាំពង្សាំគ ង្នូវារទាាំង្ឡាយ ណដល

ជួយ កាតប់នែយការគរ ើសគអើង្ និង្ការមាក្ង់្ហយ 
• ប្សបតមបទ ឋ នសិទធិមនុសេអនតរជាតិ អង្គការ
សង្គមសីុវលិ គ្ួរណតសហការជាមយួភាគ្ីពាក្ព់ន័ធ  
រមួមាន រ ឋ ភបិាល អង្គការសហប្បជាជាតិ អង្គការ
ប្បចាាំតាំបន ់ប្បពន័ធ្េពវ្ាយសង្គម និង្ប្ក្មុហ ុន 
បគចចក្វទិា អាក្ារពត័ម៌ាន និង្ាែ បន័សិក្ា និង្
អាក្ជាំនញ គលើគ្ាំនតិ្តួចគ្តើមគដើមប ី 
> តម ន និង្រាយការណ៍អាំពីលក្ខណៈ ទាំហាំ នងិ្
្លប ោះពាល់ននពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម ទាក្ទ់ង្នឹង្ 
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ក្ដូ៏ចជា វធិានការណ៍្ាូវចាប ់និង្
គោលនគយបាយ ណដលមានគោលបាំណង្ គដើមបី
គ ោះប្ាយការបង្ហា ញគចញនូវពត័ម៌ានណបបគនោះ។ 
> បគង្កើតការគ្ាើយតបពាក្ព់ន័ធនឹង្សហគ្មនណ៍ដលរង្
្លប ោះពាល់ខាា ាំង្បាំ្ុត (ឧទាហរណ៍ យុទធនការ
ប្បពន័ធ្េពវ្ ាយសង្គម)  

 

 
 
 

៣. គសចក្តីសនាិ ឋ ន 
 
 

ការរាតតាតជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ បានបាំពង្
សាំគ ង្ននការប្ពួយបារមភណដលក្ាំពុង្ណត
គក្ើតមាន ទាក្ទ់ង្នឹង្ការរកី្រាល ល និង្
ការគប្បើប្បាស់ពាក្យសមតី្ ឹង្សអប ់
ទូទាាំង្ពិភពគលាក្។ វាក្ប៏ានបគង្កើតប្ក្ុម
ង្ហយរង្គប្ោោះថ្មីណដលប្តូវបានគគ្ក្ាំណត់
គោលគៅ គ យពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម ។  
ធានថាពាក្យសមតសីអបគ់្ពើម ប្តូវបានគ ោះ
ប្ាយ និង្ប្បយុទធប្បឆាំង្យ ង្មានប្បសិទធ
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