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បទវចិារណកថារបស់អង្គការសហប្បជាជាតិប្បចាាំកម្ពុជា 

ទិវាសិទធមិ្នុសស ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧  
 

ថ្ងៃននេះគឺជាទិវាសិទធមិ្នុសស នហើយជាថ្ងៃអបអរសាទរសប្ាបរ់យៈនេលម្យួឆ្ន ាំនេញ កនុង្ការប្ារេធែួបនលើកទី៧០ថ្ន
នសចកតីប្បកាសជាសាកលសតីេីសិទធិម្នុសស។   
 

នយើង្ទាំង្អស់គ្នន េតិជាានប្េឹតតិការណ៍ជានប្ចើនខែលប្តូវអបអរសាទរ។ សនធិសញ្ញា អនតរជាតិ និង្ចាបជ់ាតិនានា
ប្តូវានអនុម្ត័ន ើង្នែើម្បធីានាសិទិធរបស់ម្នុសសប្គបរ់បូ រមួ្ទាំង្ស្រសតី កុារ ជនេិការ សហគម្នជ៍នជាតិនែើម្ នងិ្
ប្កុម្ប្បជាជនងាយរង្នប្គ្នេះែថ្ទនទៀត។ ចាបទ់ាំង្ននេះេិតជាាននធ្វើឲ្យជីវតិរបស់ប្បជាជនជានប្ចើនានការប្បនសើរ
ន ើង្។ កប៏ ុខនត នោយសារជនាល េះ និង្វសិម្ភាេនៅខតនកើតានន ើង្កនុង្េិភេនោកនយើង្នៅន ើយ នយើង្គួរ
េិចារណា នងិ្ឆលុេះបញ្ញច ាំង្អាំេផី្លូវខែលនយើង្ប្តវូបនតនៅម្ុែនទៀត។ 
 

នៅកនុង្សារខងលង្អបអរទិវាសិទធិម្នុសសឆ្ន ាំននេះ អគគនលខាធ្ិការអង្គការសហប្បជាជាតិ នោក អង្តូ់នីញ ូ  ហគូខទនរ  ស 
ានានប្បសាសនថ៍ា៖ “សិទធិម្នុសសគឺជាម្ូលោា នប្គឹេះថ្នសង្គម្សនតិភាេទាំង្ឡាយ នងិ្ការអភវិឌ្ឍប្បកបនោយ
ចីរភាេ។ នសចកតីប្បកាសជាសាកលសតីេីសិទធិម្នុសសបនង្កើតឲ្យានសម្ភាេ និង្នសចកតីថ្ងលងនូរសប្ាបម់្នុសសប្គបរ់បូ។ 
នសចកតីប្បកាសននេះកាំណតឲ់្យរោា ភាិលទទួលែុសប្តូវកនុង្ការធានាថា ប្បជាជនទាំង្អស់អាចទទួលាននូវសិទិធ 
និង្នសរភីាេខែលម្និអាចលក ់ែូរ នផ្េរ ឬែកហូតានរបស់េួក”។ 
 

នសចកតីប្បកាសជាសាកលសតីេីសិទធិម្នុសសខតង្ខតប្តូវានចាតទុ់កជាកចិចែិតែាំប្បឹង្ខប្បង្ែស៏ាំខានម់្យួ។ នសចកតី
ប្បកាសននេះប្តូវានតាកខ់តង្ន ើង្នែើម្បនីឆលើយតបនៅនងឹ្ការបាំផ្លិចបាំផ្លល ញនោយសារសស្រងាគ ម្នោកនលើកទីេីរ នហើយ
និង្វបិតតិនសែាកិចច ខែលាននធ្វើឲ្យេិភេនោកនយើង្រនងាគ េះរនង្គើកនុង្រយៈនេលម្យួសតវតសកនលង្ម្កននេះ។  
នសចកតីប្បកាសជាសាកលសតីេីសិទធិម្នុសសកា៏នកាំណតជ់ាខផ្នការសកម្មភាេនែើម្បសីនប្ម្ចឲ្យាននូវទសសនវស័ិយ
សតីេីសនតិភាេ នសេរភាេ និង្ការអភវិឌ្ឍ ខែលានខចង្កនុង្ធ្ម្មនុញ្ា របស់អង្គការសហប្បជាជាតិ។ 
 

នគ្នលបាំណង្របស់នសចកតីប្បកាសជាសកលសតីេីសិទធិម្នុសសានលកខណៈសតង្ោ់រែពស់ ខតអាចប្តូវានយកនៅ
អនុវតតជាសាកល ប្សបតាម្បរបិទជាកខ់សតង្ផ្ង្ខែរ។ នសចកតីប្បកាសននេះានកាំណតថ់ាម្នុសសទាំង្អស់នកើតម្ក
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ាននសរភីាេ សម្ភាេប្បកបនោយនសចកតីថ្ងលងនូរ និង្សិទធិ។ នសចកតីប្បកាសកា៏នគូសបញ្ញា កន់ ើង្វញិអាំេី
សម្ភាេរវាង្បុរស និង្ស្រសតី នងិ្ទទួលសាគ ល់សិទធទិទួលានការខងទាំសុែភាេ និង្សិទធាិនលាំនៅឋាន សិទធទិទួល
ានការអបរ់ ាំចាាំាចជ់ាសាកល និង្សិទធិទទួលានការងារសម្រម្យ ខែលសិទធិទាំង្ននេះានសារសាំខានែូ់ចគ្នន នៅ
នឹង្នសរភីាេថ្នគាំនិត នងិ្ការសខម្តង្ម្តិ នសរភីាេខាង្ជាំននឿសាសនា នហើយនងិ្នសរភីាេកនុង្ការជបួប្បជុាំនោយសនតិវធិ្ី 
និង្បនង្កើតសាគម្។ នសចកតីប្បកាសននេះានទទួលសាគ ល់ផ្ង្ខែរនូវឆនេៈរបស់ប្បជាជនខែលជាប្បភេម្ូលោា នថ្ន
អាំណាចរបស់រោា ភាិល។ នសចកតីប្បកាសានបញ្ញា កយ់ ង្ចាស់ោស់ថា គ្នម នបគុគលណាាន កគ់ួរទទលួរង្
ទរណុកម្ម ឬទសភាេន ើយ និង្ថាម្នុសសប្គបរ់បូានភាេនសមើគ្នន នៅចាំន េះម្ែុចាប។់   
 

ជាញឹកញយណាស់ េិភេនោក ាននែើរចាកឆ្ៃ យនចញេីទសសនៈននេះ។ នហើយជាលទធផ្លខែលនយើង្ទទួលាន
គឺសស្រងាគ ម្ នងិ្វបិតតនិផ្សង្ៗ កែូ៏ចជាការបែិនសធ្ថ្នម្នុសស និង្ការផ្លតន់ចញនូវសាំន ង្របស់េួកនគ។ នទេះជាយ ង្
ណាកន៏ោយ នសចកតីប្បកាសម្និខែលានបញ្ឈបន់ ើយកនុង្ការជាំរញុទឹកចិតតែល់ការសាត រន ើង្វញិនូវសាេ នភាេ
អាប្កកខ់ែលម្នុសសានជបួប្បទេះ និង្ការេុេះ រតស ូនែើម្បឲី្យសាេ បន័ានភាេលអប្បនសើរន ើង្។ នៅឆ្ន ាំ២០១៥ ថាន ក់
ែឹកនាាំេិភេនោក ានអេះអាង្ជាងមីនូវទសសនៈននេះ តាម្រយៈការអនុម្ត័រនបៀបវារៈសប្ាបក់ារអភវិឌ្ឍប្បកបនោយចីរ
ភាេឆ្ន ាំ ២០៣០ របស់អង្គការសហប្បជាជាតិ។ រនបៀបវារៈននេះ កាំណតជ់ាងមីនូវការនបតជាា ចតិតចាំន េះនគ្នលការណ៍
ទាំង្ឡាយរបស់នសចកតីប្បកាសជាសាកលអាំេីសិទធិម្នុសស កែូ៏ចជានគ្នលការណ៍ទាំង្ឡាយរបស់ធ្ម្មនុញ្ាអង្គការ
សហប្បជាជាតផិ្ង្ខែរ។ នគ្នលនៅអភវិឌ្ឍនប៍្បកបនោយចរីភាេ (SDGs) ខែលប្តូវានអនុម្ត័រចួនហើយននេះ នផ្លត ត
នលើការបនង្កើតសនតិភាេ នងិ្វបិលុភាេ កនុង្វធិ្ីសាស្រសតម្យួខែលនផ្លត តការយកចិតតទុកោកន់លើប្បជាជន និង្ការ រភេ
ខផ្នែី តាម្រយៈភាេជាថ្ែគូរ ទាំង្ថ្ែគូរចាស់ និង្ថ្ែគូរងមី។ នគ្នលនៅសកលទាំង្ននេះ ទាំនង្ានឆលុេះបញ្ញច ាំង្េ ី
នសចកតីប្បកាសជាសាកលានយ ង្ចាស់ោស់ តាម្រយៈនសចកតីអាំ វនាវថា៖ “ម្និប្តូវទុកអនកណាាន កន់ចាល
ន ើយ”។ 
 

រនបៀបវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ អេះអាង្ថា នសចកតីអាំ វនាវ៖ “ម្និប្តូវទុកអនកណាាន កន់ចាលន ើយ” អាចសនប្ម្ចាន លគឹក
ណាម្នុសសប្គបរ់បូទទួលានសិទធិ និង្សម្តេភាេនេញនលញ នោយគ្នម នការនរ ើសនអើង្ ែូចខែលានធានានោយ
ចាបអ់នតរជាត ិនហើយខែលវាកជ៏ាសសរប្គឹេះែរ៏ងឹ្ាាំសប្ាបស់ង្គម្ទាំង្ឡាយប្បកបនោយបរយិបន័ន យុតតិធ្ម្ ៌និង្
សុែសនតិភាេ។ ការអនុវតតរនបៀបវារៈែា៏នសារៈសាំខានន់នេះ អាំ វនាវែល់ភាេជាអនកែឹកនាាំេីសាំណាករ់ោា ភាិល 
និង្ឲ្យានការចូលរមួ្នេញនលញេីសាំណាកប់្បជាេលរែាទាំង្អស់នៅកនុង្សង្គម្។ 
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ចាបត់ាាំង្េកីារចូលរមួ្កនុង្យុទធនាការសាេ បសេង្ម់្តិ ខែលនធ្វើន ើង្នប្កាយឆ្ន ាំ ២០១៥ រហូតែល់កិចចនរៀបចាំសកម្មភាេ
ផ្សេវផ្ាយអាំេនីគ្នលនៅអភវិឌ្ឍនប៍្បកបនោយចីរភាេម្ក សង្គម្សីុវលិានចូលរមួ្ចាំខណកយ ង្នប្ចើនរចួជានប្សច
នៅនហើយកនុង្ការនធ្វើឲ្យការអនុវតតរនបៀបវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ ានការវវិឌ្ឍនៅម្ុែ។ នហើយសង្គម្សីុវលិានតួនាទីយ ង្
សាំខានក់នុង្ការបនញ្ា ៀបអតេនយ័ថ្នរនបៀបវារៈនៅតាម្សហគម្ន ៌តាម្រយៈការផ្សេវផ្ាយ បនតផ្តល់នសវាកម្ម នងិ្ខចក
រ ាំខលកនូវទសសនវស័ិយរបស់អនកខែលប្តូវាននគទុកនចាលម្និនអើនេើរ នែើម្បផី្តល់ជាបចចយ័ែល់ែាំនណាេះប្សាយតាម្
ខបបនគ្នលននយាយ។ នគ្នលនៅអភវិឌ្ឍនប៍្បកបនោយចរីភាេទី ១៦៖ ភាេជាថ្ែគូជាម្យួរោា ភាិលគឺជាគនលឹេះកនុង្
ការធានាឲ្យាននូវបរយិកាសអាំនណាយផ្លែល់សង្គម្សីុវលិ ខែលជាម្យួគ្នន ននេះ សិទធិ និង្នសរភីាេជាម្ូលោា ន
ប្តូវានធានា។ 
 

ខផ្អកនលើបទេិនសាធ្នរ៍បស់ប្បេន័ធអង្គការសហប្បជាជាតិនៅកម្ពុជា ការនបើកទូោយឲ្យានការចូលរមួ្េីសង្គម្សីុ
វលិរមួ្ចាំខណកជាវជិាាននែើម្បសីនប្ម្ចានអាទិភាេថ្នការអភវិឌ្ឍជាតិ តាម្វធិ្សីាស្រសតម្យួប្បកបនោយបរយិបន័ន 
សម្ធ្ម្ ៌នងិ្រកាាននូវសុែសនតិភាេ។ នោយសារខតានការចូលរមួ្នធ្វើការេីសាំណាកអ់ង្គការសង្គម្សីុវលិ កិចច
សហប្បតិបតតិការរវាង្សហគម្នម៍្ូលោា ន សហគម្នជ៍នជាតិនែើម្ភាគតិច ជាម្យួនឹង្អាជាា ធ្រម្ូលោា នកនុង្កិចច
នលើកសេួយការប្គបប់្គង្ថ្ប្េន ើ និង្ជលផ្លប្បកបនោយចីរភាេ ានផ្តល់ផ្លវជិាានម្យួចាំនួននហើយ។ នហើយ
អង្គការសង្គម្សីុវលិានតួនាទីយ ង្សាំខានក់នុង្ែាំនណើ រការនរៀបចាំនគ្នលននយាយ នងិ្អនុវតតយុទធនាការផ្សេវផ្ាយ
នែើម្បនីឆលើយតប នងិ្បងាក រអាំនេើហិង្ាខផ្នកខយនឌ្រ័ និង្អាំនេើហិង្ានលើកុារ។ អង្គការសង្គម្សីុវលិទាំង្ននាេះជាអនកាន
តួនាទីសាំខានក់នុង្ែាំនណើ ការសនប្ម្ចាននូវសិទធិទទួលានការបងាក រ េាាលនម្នោគនអែស៍ និង្នសវាខងទាំសុែ
ភាេសប្ាបអ់នកខែលប្តូវការជាចាាំាច។់ 
 

ប្សបនេលខែលនយើង្ប្ារេធែបួ ៧០ ឆ្ន ាំថ្ននសចកតីប្បកាសជាសកលសតីអាំេីសិទធមិ្នុសស សូម្នយើង្ចូលរមួ្នលើក
សេួយគាំនិតថ្ចនប្បឌ្ិត នវានុវឌ្ឍ និង្នទេនកាសលយរបស់សង្គម្សីុវលិ នោយនបើកទូោយ និង្ការ រនូវសិទិធ និង្លទធ
ភាេសប្ាបស់ង្គម្សីុវលិប្បកបកិចចការរបស់ែលួន ប្េម្ទាំង្បនតអភវិឌ្ឍភាេជាថ្ែគូ នែើម្បេីប្ង្ឹង្នគ្នលបាំណង្របស់
នយើង្ឲ្យឆ្បស់នប្ម្ចាននូវនគ្នលនៅទាំង្ឡាយខែលនយើង្ទាំង្អស់គ្នន ប្ាថាន ចង្ា់នគឺ៖ ការអភវិឌ្ឍប្បកបនោយ
ចីរភាេ យុតតធិ្ម្ ៌សម្ភាេ នងិ្សុែសនតិភាេសប្ាបទ់ាំង្អស់គ្នន ។ 
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ម្បចាំករពុជា 


