
កិច្ចប្រជ ុំល ើកទ ី១៥ នៃលេទកិាអច្ិន្ៃៃយ៍ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិ 
សដ ីអ ុំពរីញ្ហា ជៃជាតិល ើម (UNPFII) 

របបៀបវារៈទី ៥៖ ជប ល្ ោះ  សន្តភិាព និ្ងដំប ោះស្រាយប ើបញ្ហា ជន្ជាតិបដើម 
បសចក្ដថី្លលងការណ៍របស់សហពន័្ធថ្មែរក្មពុជាបស្រកាម និ្ងវតតថ្មែរក្មពុជាបស្រកាម 
ថ្លលងបោយ ោនី្ សឺង / ថ្ស្របសស្រម ួបោយ ថាច ់ស្របីជា ប ឿន្ 
ថ្លៃទី ១៧ ថ្មឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៦ 
លោកអធបិតី  

សូមអរគណុសម្រាប់ការផ្តល់ឱកាសឱយល ើងបលចេញនវូសំលេងល ើមបីល ោះម្រា លលើម្របធានបទលនោះ ។  

ពលរ ឋ [ខ្មែរលម្រកាម] របស់ល ើងបានស ូម្ររំរស់នឹងអំលពើហិងា ។ ល ើងបានរស់រានានជវីតិពីសង្គ្រា ម និង 

ការម្របល័ ពូជាសន៍ ។ ល ើងម្រតូវបានលគកណំត់ជាមមុម្រពួញល  រ ឋ ភបិាល  ចូជាពួកលគបាន 

 ក់លរសពលរ ឋរបស់ល ើងម្ញំ ជាល ើម ។ លរោះយ៉ា ងណាក៏ល   ល ើងលៅខ្តរស់ និងលៅខ្តលធវើសកមែ 

ភាពសម្រាប់ជវីតិមួ ឲ្យលអម្របលសើរជាងមុន ល ើមបីខ្កលមអសុមុាលភាពរបស់ពលរ ឋរំងអស់ខ្ ល 

កពុំងខ្តរស់លៅកនញងាតភុមូិកលំណើ តរបស់ល ើង និងលៅជុុំវញិពិភពលោក ។ ាែ រតរីបស់ល ើងបាន ោុះ 

លចញពីឫសសគល់ននសនតិភាព  កចិេសហម្របតបិតតិការ និងភាពអត់ឱន ។ ាសនារបស់ល ើង បានផ្ដល់ 

ឱវាទ ល់ល ើងអំពីរលបៀបខ្ លមនសុសអាចរស់លៅម្របក ល  ចតិដលមត្ដដ  ល់អនក នទ ។ ជាអកសុល 

លសរភីាពជាមលូ ឋ នរបស់ម្រពោះសងឃរបស់ល ើងម្រតូវបានរលំោភបំពានរំងមនិានកំហុស ។ លរោះយ៉ា ង 

ណា  ល ើងលៅខ្តលបតជ្ាចតិតតស ូល  ងហិងា ។ 

 

កចិេពិភាកាលបើកចហំរវាងជនជាតលិ ើម និង រ ឋជាសាជកិតម្រមូវឱយានការទទលួាា ល់ជនជាតលិ ើម 

ល  ានការលោរពលៅលលើលសចកដមី្របកាសជាសកលននអងាការសហម្របជាជាតសិដីពីសិទធិជនជាតលិ ើម     

(UNDRIP) ខ្តអតតសញ្ញា ណពាកយ  “ខ្មែរលម្រកាម” របស់ល ើងម្ញំមិនម្រតូវបានទទលួាា ល់ និងលោរពលេើ  ។ 

លៅកនញងាា នភាពលនោះ ម្របជាជនខ្មែរលម្រកាមម្រតូវប លិសធនវូសិទធិ “សវ័ សលម្រមចវាសនាមលួនល  មលួនឯង” 

 ចូជាការប លិសធមិនឲ្យចូលរមួកនញង នតការនន ុំលណើ រការល ោះម្រា ជលាល ោះ លៅកនញងអងាការសហម្របជា 

ជាត ិ នាលពលលនោះ ជាល ើម ។ 



ល ើងបានសំុជុំន ួពីលវទិកាអចនិង្គ្នត ៍លនោះ ល ើមបីកណំត់កណំត់លពលលវោសម្រាប់រ ឋជាសាជិក  ចូជា 

លវៀតណាម ជាល ើម ម្រតូវចាប់លផ្តើម ុំលណើ រការននការទទលួាា ល់ជនជាតលិ ើមរំងអស់ ល  ម្រសប 

ចាប់លៅកនញងម្រពំខ្ នរបស់មលួន ។ ម្របសិនលបើោែ នការទទលួាា ល់ខ្បបលនោះលទ ជនជាតលិ ើម  ចូជាម្របជាពល 

រ ឋខ្មែរលម្រកាមរបស់ល ើង នឹងម្រតូវលគបនតលបាោះបងល់ចាលទកុឲ្យលៅខាងលម្រកា  ល  មនិអាចចូលរមួ 

យ៉ា ងលពញលលញលៅកនញងលវទការលនោះ   និងមនិអាចទទលួបានផ្លម្របលយជន៍ ឬ បានអនវុតតលលើលសចកដ ី

ម្របកាសជាសកលរបស់អងាការសហម្របជាជាតសិដីពីសិទធិរបស់ជនជាតលិ ើម (UNDRIP) បានលេើ  ។  

 

ល ើងបានខ្សវងរកជុំន ួពីភាន ក់ររអងាការសហម្របជាជាតិ   ចូជា អងាការ  ូលណសកូ (UNESCO) ល ើមបី 

ផ្ដល់ជុំន ួ ល់ការបកខ្ម្រប និងការផ្សពវផ្ា នវូលសចកដមី្របកាសជាសកលរបស់អងាការសហម្របជាជាត ិ

សដីពីសិទធិរបស់ជនជាតលិ ើម (UNDRIP) លៅជាភាាជនជាតលិ ើម ល ើមបីរ ម្រសួល ល់ការ ល់ ងឹអំពី 

សិទធិរបស់ពួកលគ ។ សិទធិរំងលនោះ អាចផ្សពវផ្ា លៅលលើអិនលធើណិតត្ដមរ ៈបណាត ញសងាម និងការលធវើ 

សិកាា ាោ លៅត្ដមមលូ ឋ នខ្ លានសហគមន៍ជនជាតលិ ើមរស់លៅ ។ 

 

ល ើងសូមលសនើឲ្យតនួាទីរបស់ង្គ្សតីជនជាតលិ ើម ម្រតូវបានលលើកកមពស់លៅកនញងរាល់កចិេពិភាកាខ្សវងរក 

 ុំលណាោះម្រា វបិតតិ និងលសនើ ល់ UNDP និង ទីភាន ក់ររនានារបស់អងាការសហម្របជាជាតលិផ្សងលទៀត 

ល ើមបីលធវើឱយានកចិេមិតមំម្របឹងខ្ម្របងជាក់ោក់ចលំពាោះការចូលរមួ និងការផ្ដល់ឱកាស ល់ង្គ្សតីជនជាតលិ ើម 

ត្ដមរ ៈសិកាា ាោ និងកមែវធិពីម្រងងឹសិទធិអំណាចរបស់ពួកលគ ជាល ើម ។ 

 

ល ើងសូមអរគណុយ៉ា ងម្រជាលលម្រៅ សម្រាប់ការររ អ៏ាេ រយរបស់អនករំងអស់ោន លៅទីលនោះ លៅកនញងអងា 

ការសហម្របជាជាតសិម្រាប់ជ ួ ល់ការលលើកកមពស់ និងការពារសិទធិរបស់បងបអូនជនជាតលិ ើមរបស់ 

ល ើង ។ អនកការពារសិទធិមនសុសបនត ក់ជវីតិរបស់ពួកលគលៅលលើបនាា ត់ល ើមបីការពារជនជាតលិ ើម 

ជាពិលសស សម្រាប់ម្របជាជនខ្មែរលម្រកាមរបស់ល ើង  ខ្ លលៅលពលលនោះ ម្រពោះសងឃរបស់ល ើងពីរអងា គឺ 

ម្រពោះលតជម្រពោះគណុ ថាច់ លធឿន និង ម្រពោះលតជម្រពោះគុណ លីវ នី ខ្ លសាិតលៅកនញងពនធនាោរ ល  ារខ្ត 

ការការពារសិទធិរបស់មលួន ល ើមបីអភរិកសវបបធម ៌  ភាា និង ាសនា របស់ល ើង លៅខ្ ន កីមពញជា      

លម្រកាម ៕ សូមអរគណុ! 


