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សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ 
 

មណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្តត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត  
សៅអាេ ី និងប៉ា េ ីហវកិ្ ក្ន ងបរបិទននជុំងឺកូ្វដី-១៩ 

 

០១ មលិ នា ២០២០ 
 

សោយស្តរការសក្ើតមានជុំងឺកូ្វដី-១៩ រ ុំលឹក្ស ើងវ ិនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ ឆ្ន ុំ២០១២ េតីពី 
មណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្តត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត1 និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ឆ្ន ុំ២០២០ េតីពីជុំងឺកូ្វដី-១៩ សៅក្ន ងពនធនាគារ និងក្ថ្នែងមនិអ្ន ញ្ញា តឲ្យសច ចូលសោយសេរ ី
សសេងសទៀត2 ស្តា បន័អ្ងគការេហ្បជាជាតិ អ្ុំពាវនាវជាបនាា នដ់ល់រដឋេមាជិក្ទាុំងឡាយ េូម
ឲ្យបិទជាអ្ចិន្នតយនូ៍វមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្តត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត និង
អ្ន វតតសេវាេងគម និងេ ខភាព សោយថ្សែក្សលើការេម័្រចិតត ភេ័ត តាងថ្ដលមានពត័ម៌ាន្រប់
្គាន ់និងថ្សែក្សលើេិទធិ សៅក្ន ងេហរមន ៍ជាវធិានការដេ៏ុំខានម់យួ ក្ន ងការទបស់្តា តក់ាររកី្រាល
ោលននជុំងឺកូ្វដី-១៩ និងសដើមបជីួយ េ្មួលដល់ការជាេះសេបើយស ើងវ ិ និងការស្វើេមាហរណ
ក្មមអ្នក្ទាុំងឡាយថ្ដលរេ់សៅក្ន ងមណឌ លឲ្យ្ត បស់ៅរមួរេ់ជាមយួ ្កុ្ម្រួស្តរ និងក្ន ង
េហរមនរ៍បេ់ពកួ្សរវ ិ។ 
 

ជុំងឺកូ្វដី-១៩ បន និងក្ុំព ងបងាបញ្ញា ្បឈមជាស្ចើនដល់្បសទេនានា សៅអាេ ី និងប៉ា េ ីហវិក្ 
ក្ន ងការសរៀបចុំថ្សនការ និងអ្ន វតតវធិានការស្ែើយតប និងការស្តត រស ើងវ ិ ថ្ដលមាន្បេិទធភាព 
និងសគារពេិទធមិន េេ្របរ់ូប ថ្ដលមានសគាលបុំណងមនិទ ក្នរណាមាន ក្ស់ោល។ ក្ន ងចុំសណាម
្កុ្មទាុំងឡាយ ជាពិសេេ ្កុ្មថ្ដលមានហានិភយ័ក្ន ងការ្ែងវរី េសនះ រឺ្កុ្មអ្នក្ថ្ដលេាិត
សៅក្ន ងមណឌ លឃ ុំឃុំងនិងស្តត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត។ ពកួ្សរស្ចើនថ្តជា
ជនថ្ដលសរេងេយ័ថាបនស្បើ្បេ់ស្រឿងស ៀន ឬថ្ដលមនិអាចផ្តត ចស់្រឿងស ៀនបន ជាអ្នក្
ថ្ដលបន្បក្បរបររក្េ ីសែូវសភទ ឬក្ មារថ្ដលរងស្គាះសោយស្តរការសក្ង្បវញ័្ច សែូវសភទជាសដើម។ 
 

                                                           
1 http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/JC2310_Joint%20Statement6March12FINAL_en.pdf 
2 https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/20200513_PS_COVID_and_Prisons_EN.pdf 

http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/JC2310_Joint%20Statement6March12FINAL_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/20200513_PS_COVID_and_Prisons_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/20200513_PS_COVID_and_Prisons_EN.pdf
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លក្ខណៈវនិិចឆយ័េ្មាបក់ារឃ ុំខែួនសៅក្ន ងមណឌ លទាុំងសនះ មានភាពខ េគាន សៅក្ន ង និងសៅក្ន ង 
ចុំសណាម្បសទេនានា ប៉ា ថ្នតជាសរឿយៗ មន េេជាស្ចើន្តូវបនឃ ុំខែួនសោយគាម ននីតិវ ិ្ ី្តឹម្តូវ 
្រប់្ គាន ់ ការធានាការពារតាមសែូវចាប ់ ឬការពិនិតយតាមសែូវត លាការ ក្ន ងនាមថាជា 
“ការពាបល” ឬ “ការស្តត រនីតិេមបទា”។ ពកួ្សរ្បឈមនឹងភាពងាយរងស្គាះខពេ់ជាងម ន រមួ
ទាុំងការ្ែងសមសរារសអ្ដេ៍ រសបង ក្ដូ៏ចជា ជុំងឺកូ្វដី-១៩ សងថ្ដរ ថ្ដលសក្ើតសច ពីលក្ខខណឌ នន
ការរេ់សៅស្កាមក្្មតិេាងោ់ របួសេ ុំនឹងចុំននួអ្នក្ជាបឃ់ ុំចសងែៀតថ្ណនហួេ្បមាណ និងបញ្ញា
្បឈមសសេងៗ ក្ន ងការរក្ារុំលាតពីគាន ។ សលើេពីសនះសទៀត ការឃ ុំខែួនសៅក្ន ងមណឌ លទាុំងសនះ 
្តូវបនសររាយការណ៍ថាពាក្ព់ន័ធនឹងពលក្មមសោយបងខុំ ក្ងវះអាហារូបតាមភ្ រប់្ គាន ់អ្ុំសពើហិងា 
សលើរាងកាយ និងសែូវសភទ និងការបដិសេ្ ឬការទទួលបនសេវាេ ខភាព និងរ ណភាពននសេវា
គាុំពារេ ខភាពមានក្្មតិទាបជាងខាែ ុំង។ 
 

ក្ន ង្គាអាេននថ្សនក្េ ខភាពេក្លសនះ ស្តា បន័អ្ងគការេហ្បជាជាតិ អ្ុំពាវនាវជាលមីដល់រដឋ 
េមាជិក្នានា ថ្ដល្បតិបតតិការសៅមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្តត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿង
ស ៀនជាក្ុំហិត េូមឲ្យបិទទីតាុំងទាុំងសនាះជាអ្ចិន្នតយស៍ោយគាម នការពនាសពលតសៅសទៀត 
សដើមបសីោះថ្លងអ្នក្ទាុំងឡាយថ្ដលជាបឃ់ ុំ ជាវធិានការបថ្នាមដេ៏ុំខាន ់ ក្ន ងការទបស់្តា តក់ាររកី្
រាលោលននជុំងឺកូ្វដី-១៩ និងទបស់្តា តក់ារស្បើ្បេ់រូបភាពសសេងសទៀត ននការឃ ុំឃុំង។ 

 

ស្តា បន័អ្ងគការេហ្បជាជាតិស្តៀមខែួនជាស្េច សដើមបសី្វើការជាមយួរដឋេមាជិក្នានា សៅ 
សពលថ្ដលរដឋទាុំងសនាះោតវ់ធិានការ សដើមបបិីទជាអ្ចិន្នតយនូ៍វមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្តត រនីតិ 
េមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត និងសដើមបសីរៀបចុំមណឌ លទាុំងសនាះសៅជា្បពន័ធភេ័ត តាង
ថ្ដលមានពត័ម៌ាន្រប់្ គានន់នការពាបល និងសេវាសៅតាមេហរមនត៍ាមការេម័្រចិតត ថ្ដល
្េបសៅនឹងសេចក្តីថ្ណនាុំ និងសគាលការណ៍អ្នតរជាតិ េតីពីការពាបលផ្តត ចស់្តរធាត ស ៀន  
ការស្បើ្បេ់ស្រឿងស ៀន និងេិទធិមន េេ។ 
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