
ៃថ�ទី២៨ ែខមករ  ឆ ា២០១៦ 

សកិ �សពិេ្រគេះេយាថា �ា់ជិេយេសច��ី្រពេងេទប ��ិព�ីជិតិវីស្សេាកាច់គេរច គ

េបគេេា ជេតដេីាីេចៀេចំេីបគេេា ជេចី�

ស��ា�ថ�ស ដ�ម�

េដ�

េស�្ស�ី  ី �ា-ហ់�ីយ�ីជៀណពកាះិយយឧជ�ដសាពកាងងទយេ��់�សងិទិដ�់សស�្េបៀ�ដក់់��
 

សូមេគារ ឯកឧត�ម សិុក បុ៊នហុក ្បបនគណៈកមា �ិិាតិេាិបរាិាេកេ ឆ ត  

សមាិក សមាិិគណៈកមា �ិិាតិេាិបរាេាិបរាិាេកេ ឆ តដ៏រាណនន  

ឯកឧត�ម េលកាាំទែដលអេ�� ញមករីសហគមន៍ទូត និងសហគមន៏ម� សសាាននួ 

សមាិកគណៈបកកនេនកួ និងសងិមសីុទលិនន 

អសសេលក េលកកសីអឆកនងកងក ទីរបស់ន  

 

ៃថ�េន ខ�ុាមនកិត�ិួសសូមស គមន៍អឆក ាំងអសសគឆ ែដលមនទត�មនេនទីេនះ ិានិលាួឧត�មសឆងិា

អងិិាសហ្បតិទទនលបនួុកសិទកិមនុសក មនេសរក�ីេសមនសកិាាកីរួសូមគា្ទគណៈកមា �ិិា

តិេាិបរាិាេកេ ឆ តែដល្ការេ�កិរ�្បាុាេន េដួេ ា េេាកិាអនុទត�នូទសិទកិាបសសបុគិល្គបសាបូ

កឆុងិាេកេ ឆ ត និងរូលានមកឆុងិាដដកនាកិរ�ិាសបាណៈ, សិទិកមនុសកសាំនសរានននរីាែដលកនបន

េនេ្ិម កតិិសងក អន�ាតិស�ីរីសិទកិរលាដរ និងសិទកិនេនកួ ែដល្បេទសកមាុក៏ាគីមនួផង

ែដាះ 

 

រាណបស់ាមាណ៍ាបសសអងិិាសហ្បតិកឆុងិាេមលេរញ្បរានកេកេ ឆ តល�មនួែដលកនបេង�ត

េឡងេនកមាុ ់រ្តរទកនបាុបង� ាងេេនដងិាេកេ ឆ តេលកដាបូងែដលេាិបរាេន ឆ ា ១៩៩៣ េ្ិម

ិាទានុកប្មរងាបសស់� �ាបេណ� ់សនឆអងិិាសហ្បតិេនកមាុ ឬអុ៊នតកសះ េនេរលេន 

្បបនសីុទលិៃនអុ៊នតកសគឺ េលក ់ិសីុ នសូ៊សីុ កនរននលសល “អុ៊នតកសគឺេនទីេន” េហួមន

្បសសន៍ល “េដម្ីានួ្បានកមាុអនុទត�សិទកិ�ិបេតួនេរញេលញាបសសរនកេគ េដួេគារនូទសិទកិ

និងេសាាីរាបសសអឆកដៃទ”ះ ៃម�បី ឆ ាកនាងផុតេេេហួ  ាួៈេរលដ៏ួូាបនួបសរី្បតិបតបិិាាបសសអុ៊ន

តកសកនប�� បស អងិិាសហ្បតិេនែតរងសេរញ្បានកមាុអនុទត�នូទសិទកិ្ប�ិបេតួនាបសសេគ

កនេរញេលញ េដួេគារនូទសិទកិ និងេសាាីរាបសសអឆកដៃទះ 

 

េគលេេរុងេ្ិួគឺេាិបរាិាេកេ ឆ តែដលគនាឲនទុករិត� និង្បកបេដួសន�ិទ�ីិ ែដលអឆកមនសិទកិ

េកេ ឆ ត ាំងអសស់ររូលានមកន, េបក�ានឈាេឈា  ាំងអសស់រេ�ួុទកនិាេដួគា និាគាួ ាំ រ 

ឬរាងសួ េហួលទកផលៃនិាេកេ ឆ ត់រទទនលួកកននាងទូលាទូលួះ េលកអគិេលំ�ិិាអងិ
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ិាសហ្បតិកនបង� កសបង� េនេនកឆុងាកួិាណ៍រុងេ្ិួាបសសេលកស�ីរីិាេកេ ឆ តដកស

ាូនមហសនឆិកត (A/70/306)៖ ារេាជកសកនៃនិាេកេ ឆ តមនួ “គឺមនិាកសរានកេេនដងក្មិតៃន

ិាេគារនូទិតរកិរ�អន�ាតិ ាំងរីា េហួដាេណ ាិាេកេ ឆ ត្បកបេដួលក�ណៈទិ� ាីទៈ, មនារ

្តដម្តរទ, មិនលាេអិង និងមនតមា ារ្គបសដាណកសិល ាំងអសសៃនិា្គបស្គងេកេ ឆ ត”ះ េលកក៏កន

មន្បសសន៍បន�េទិតល “ិាេកេ ឆ តដ៏រិត្កកដមនួគឺិាេកេ ឆ តែដលលទកផលបាុបង� ាងរី

ាេ្មសេដួេសា ីឬាេ្មសននាបសសអឆកេកេ ឆ ត ដូេរឆេហួិាេកេ ឆ តរិត្កកដេន់រទទនល

ួកកននាងទូលាទូលួ”ះ េដម្ីេ ា េេសេ្មរកនិាេកេ ឆ តដ៏រិត្កកដេន ចាករស្តរទមន 

“ ាំងិាិតសបននួនេនកួអឆកឈឆួក ាំងអសស និងនេនកួ្បថុួ្បលន ាំ ាង េនកឆុងិាេក

េ ឆ ត ាំងរ្ងដងនីតិទ�ីិេផកងនដលសិាេកេ ឆ តែតម�ង“ះ 

 

ិាអនុទត�នូទ “សិទកិ្ប�ិបេតួនេរញេលញ” កឆុងិាេកេ ឆ តែដលគនាឲនេាជទុករិត�មនួកន ្តរទេផ�ម

េរញរី ប�� ីេឈា េកេ ឆ តដ៏្តដម្តរទមនួះ ៃថ�េន េ ួងនដងរិនិតនេមលេឡងទញិអារីាេបិបែដលគណៈ 

កមា �ិិាតិេាិបរាិាេកេ ឆ តែដលនដងបនកនលាន្គបសាបូ និងាន ាំងងួែដលមនសិទកិេក

េ ឆ ត និងមនបាណងរងសអនុទត�សិទកិ រុេឈា កឆុងប�� ីះ  កសរ្សសណសសលិាអនុទត�ដ៏សាុគសា ញ

មនួេនេរលែដលកិរ�ិាេនបសកសរានកនដងមនុសករបសលននកសេនះ 

 

កឆុងនាួេន ខ�ុាកតសសមិលសេដួេស�រសាេសារាេិាេ្មែ្ាងាបសសសហារអឺា ាបុ និង្បេទសាបាុន

ែដលការុងានួ “សម� ាេ្គគងមា សីុនស្មបសបេ្មិាេកេ ឆ ត” ដលស្បេទសកមាុេដម្ីេ�ទាេនបកមា

មនួនដងបេរ�កទទិទថាី និងទ�ីិសស�នន កឆុងេរលដ៏មមញដកេនះ ខ�ុាសង ដ្មនាងមុតមា ដូរអឆក ាំង

អសសគឆ ែដាល ្បរានកថាីេននដងបាុបង� ាងរីិារិនិតននាងដិតដលសនូទកនបណ�ដ ងសាំនសនែដលកសរានកនដង

ិាេកេ ឆ តតិ ឆ ា ២០១៣ និងាិាកមេ�ទកួននេដម្ីបង� ាទបសស� តសកុាឲនមនបង� ាំងេននេរល

អនគតេទិតះ  

 

កឆុងនាួេនែដា ខ�ុាសូមា ាលដកម�ងេទិតល កឆុងេសរក�ីសេ្មររិត�ាបសសខាននេលខ ៧០/១៦៨ មហសនឆិកតអងិ

ិាសហ្បតិ “(កននបង� កសេឡងទញិនូទ តននទីាបសសសងិមសីុទលិ និងសាៈសាំនសៃនិារូលានមនាង

សកមាាបសសសងិមសីុទលិកឆុងិាេលកសួនួ្ប�ិបេតួនទបូនីួកមា និង(កននេសឆសុាាដរសមាិកានួ

ស្មបស្មមលឲនមនិារូលានមនាងេរញេលញាបសសសងិមសីុទលិេនកឆុងដាេណ ាិាេកេ ឆ តនន”ះ 

កិរ�្បាុាៃថ�េនិាេបាួតបេេនដងអនុសសន៍អសស ាំងេនះ ខ�ុាទនួដងាងសចាេដួក�ីេសមនសកាកីរួ

នូទឱិសៃនកិរ�្បាុាេន ែដលនដង្តរទេ្បេដម្ីរិនិតនេឡងទញិនាងហាតសរតសនូទេសរក�ី្ងបទបង�  និង

នីតិទ�ីិនន ្បសិនេបួលសលចាករស ្តរទេ្បេដម្ីេ�ឲន្បេសាេឡងនូទេសរក�ី្ងបទបង�  និងនីតិទ�ីិ
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ាំងេន េដួែផ�កេលឧត�មគតិានម និងេគលេេានមាបសសអឆកកឆុងិាេ�ឲនមនិាេកេ ឆ តែដល់រេាជ

ទុករិត�កនេន ឆ ា ២០១៧ និង ឆ ា ២០១៨ះ 

 

េដួសមាដងេមលតេេៃថ�អនគត ខ�ុាសូមា ាលដកនូទអនុសសន៍ាបសសអតីតអឆករួិាណ៍រិេសសាបសសអងិ

ិាសហ្បតិស�ីរីសន នារសិទកិមនុសកេនកមាុ េលកសស� ចាន សុានិសូ៊ែប៊៊ី េលបង� ៃនិា

រុេឈា េកេ ឆ តះ ទបិនិាែដលការុងែតួកមកេដកសួេនេរលបរ�ុប្នឆេនេរញលទីេរញ

រិត�ែដលួកមកេដកសួេដួសម្បបកនូទកងលសាបសសេលកនេរលេន ែដលទបិនិា ាំងេនគឺ

ិាទបសស� តសិាេរញ និងិាេ្ប្កសសនូទឯកសាអត�សងក ណែកាងបនាា និងិាផ�លសឯកសាកាណតសអត�

សងក ណាបសសអឆកេកេ ឆ ត្តដម្តរទះ េលកកនេសឆេនបលសបែននមេទិតឲនបនល “រលាដរកមាុណ

ែដលមនសិទកិេកេ ឆ តគនាែត្តរទកនផ�លសសិទកិេដម្ីេសឆសុាិារុេឈា មនួ់� �ាេកេ ឆ ត និង/ឬ

់� �ាមូលដរ ន េនេរលណមនួកឆុងអាឡុង ឆ ាេនះ េនេរលែដលបាណ�្តរទកនេរញឲនេហួេន  

គនាែតមនសុរលារេរញមនួាីទតិ ្បសិនេបមិនមនិារា សសប�ូានូទសន នាររួលសខាននែដលត្មរទឲនមន

ិាែកែ្បេនេទ”ះ មនួទញិេទិត អឆករួិាណ៍រិេសសេាជលកិរ�ិាសាំនសនែដលកនេ�ានរេហួ

ែដលបេ្មដលសិារុេឈា អឆកេកេ ឆ ត គនាែត្តរទកនេ្ប្កសសរាតាមនេនរលសេរលេកេ ឆ តម�ងនះ 

ៃថ�េន ខ�ុាសង ដ្មលនដងកនេាិនសូ្តរីគណៈកមា �ិិាតិេាិបរាិាេកេ ឆ តអារី ែផនិាាបសសខាននកឆុង

ិាបនឲនកននូទនិាន�ាារៃនដាេណ ាិារុេឈា េកេ ឆ តថាីះ  

 

េដួសាែតមិនមន្បរានកណមនួែដលល�ឥតេ �ំ  ១០០% េន ិាំមំាឲនមនិាឃា ាេមលឯក

រានមនួនិរ�ិលនដងេនែតត្មរទិាខាសសដាែដលះ ្បេទសកមាុំមំាឲនមនសងិមសីុទលិដ៏ាសស

ាេទ កមនួែដលមនសមតនារ បាេរញតននទីេនះ េដម្ីឲនសងិមសីុទលិ់រេ�ដូេរឆកន ដាេណ ាិាចាករស

្តរទលម�ិត ែរកា ាែលករាតាមនះ ប�� ីេឈា េកេ ឆ តេរញេលញចាករស្តរទែត់ររូលែបកេមល េដួ

់រឲនមនិាទាិគ និង ួតៃមាកនះ េសរក�ី្ងរ្បស និងទបិនននចាករស្តរទេរញផផួ និង

ផករផផួនាងទូលាទូលួ េដួ្តរទផ�លសេរលេទល្គបស្គនសែដល់រឲនមនិាបាុបង� ាងនូទគានិតែទង

 � ួ និងិារិេ្គេនបលស្បកបេដួអតននាួះ ចាករស្តរទមនិាែណនារ្សសលសសអារីាេបិបែដល

្តរទេដកសួាេមា េកតមនេនកឆុងដាេណ ាិារុេឈា អឆកេកេ ឆ ត ដលសម�ន�ីេាិបរាិាេកេ ឆ ត, 

អឆកឃា ាេមលិាេកេ ឆ ត និងសបាណានទូេេះ េមេាិនរីិាេកេ ឆ តមុននែស�ងឲនេរញនូទារចា

ចរសកឆុងិាេ�ឲន្បេសាេឡងដុាកាគនននូទារេាជទុករិត� មិន្តដមែតេេេលដាេណ ាិាេកេ ឆ តបាុេណ� 

េទ ែថម ាំងេេេលួន�ិាេដកសួាេមា បសកសរានកេផកងេទិតផងែដាះ 

 

ឯកឧត�ម េលកេលកកសី អឆកនងកងក ទីេគាររបស់ន 
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ក�� កសបាុសិទកិមនុសកត្មរទឲនេ ួងរិចាណេេេល្ករមេគលេេកសលកសែដលេគងួនដងេមលា ាលង 

េហួញដកញួ្តរទកនេគេមលា ាលង របស ាំងានមនរិិាារ, ានតិាគតិរ និងានតិេដមាគ

តិរ, អនក�ាាន និងានគា នផួសែម្ង, ានែដល្តរទកនចបស និងរុាខានន បាុែន�មិនំនសកនផ�នួេំស និង

កឆុងរាេណមអឆកដៃទេផកងេទិតះ ត្មរទិាកឆុងិាេលកសួនួិារូលានមកឆុងនេនកួាបសសស�ី ្តរទកន

េរ� តួករិត�ទុកដកសរិេសសេនទូ ាំងរិគរេលក ែដល្តរទកនរ្ងដងេនកឆុងេគលេេអគិទ៊ន៍

្បកបេដួរីាារែដលទទនលួកសកលះ មនេសរក�ីរួិាណ៍េ្រនអារីបាណង្កលឆ ាបសស

្បានកមាុែដលាសសេនបាេទសែដលរងសអនុទត�នូទសិទកិេកេ ឆ តាបសសរនកេគះ  

 

េមេាិនមនួកឆុងរាេណមេមេាិនេ្រនកឆុងបទរិេស�ន៍ាបសសអុ៊នតកសគឺល ដាេណ ាមនួែដលមនិារបស

ប��ូ លរិត្កកដគឺដាេណ ាិាែដល់រឈនដលសាន ាំងងួែដលមិនសនិតេនកឆុងិាប�ង� បៃន

សងិម មិនលំងរងិួ ឬសងមិេឡួ ងដាេណ ាិាែដលា ារដងលាន ាំងងួ់រាកផាូទេដួ

ខាននឯងកនះ គុណារ និងិាឈនេេដលសកិរ�ខិតខា្បដងែ្បងអបសា ា្ បរលាដរនដងមនសាៈសាំនសកឆុង

ិាេ�ឲន្ករម ាំងេនកនរូលានមះ ិាេាិបរាកាែណឯកសាននស្មបសផករផផួសបាណៈ កន

បង� ញឲនេរញលមន្បេនាន៍ ដូរ ឯកសាាបូាររននលស ិាែណនាេផកងន ែដលេ�េឡងេដួេ្ប

ាសសម�កន និងកាែណឯកសាននស្មបសានរិិាែគឆកះ  

 

មនកិរ�ិាេ្រនែដលំមំាេាិបរាឲនកនមុនេដម្ីបនលសិទកិេកេ ឆ ត្តរទកនបន និងមនទ�ីិ

េ្រនែដលសិទកិេន់របា កសេរញរីគនាងផាូទះ ខ�ុាទនួដងាងសចាស� បសមតិេនបលសាបសសេលកអឆក្គបសាបូ និង

រងសេរញ្បរានកេកេ ឆ តមនួេនកឆុង្បេទសកមាុា ដងមាះ ិាចបសេផ�មកឆុង ”ាដូទិលថាី ឆ ា” េន ខ�ុាសូម

ាូនរាឯកឧត�ម អសសេលកេលកកសីអឆកនងកងក ាំងអសសេដួេសា  សូមឲនទទនលកនសុគមងិល 

េគាាួ និងេសរក�ីសុខកឆុង ឆ ាថាីេន និងសូមទទនលកន្ររុទករា ាំងបនន្បិាះ 

 

សូមអាគុណរាេិាួករិត�ទុកដកសស� បសះ 

 


