
 

 

សារប្រសិទ្ធពរឆ្ន ាំថ្ម ីឆ្ន ាំសកល ២០២៣  
របស់ 

ប្រធានប្រតិរតតិ នន សហព័នធខ្មមរកម្ពុជាក្ប្ោម្  
 
 សូមថ្វា យបង្គចំពំ ោះព្រោះសង្ឃព្រប់ព្រោះអង្គជាទីពោររដខ៏្ពង្ខ់្ពស់ និង្សូមពោររចពំ ោះថ្វា ក់

ដកឹនំ សមាជកិ និង្អាកោំព្ទ សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម ពៅជ វំញិរិភរពោក និង្សូមជព្មាបសួរ

បង្បអូន មិត្តភកដិ៍ និង្ជនរមួជាត្ទិំង្អស់ ជាទីពមព្ត្ ី។  

 ពៅខ្ត្ប  នែ នថ្ងៃពទៀត្ពទ ឆ្ា ំងែ ី ឆ្ា ំសកល ២០២៣ បានឈានមកដល់ពហើយ ។ កាុង្នម 

សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម (KKF) ខ្្ុពំ្រោះករ  ណា ខ្្ុបំាទ សូមព្បពរនររដល់ព្រោះសង្ឃព្រប់អង្គ និង្

ពោកអាកនង្ និង្ព្ក មព្រសួារបានព្បកបខ្ត្នឹង្ពសចកដសី ខ្ ពសចកដីចពព្មើន និង្ស ភមង្គលវបិ ល

ស ខ្ព្រប់ព្បោរកាុង្ឱោសឆ្ា ំងែពីនោះ ។ 

 ពទោះបីជាមានបញ្ហា ព្បឈម ពោយសារខ្ត្ផលប ោះ ល់ថ្នោររាត្ត្ាត្ថ្នជងំ្កឺវូដី-១៩ និង្

ភារមិនព្បាកដព្បជាថ្នពសដឋកចិចជ វំញិរិភរពោកយ ង្ណាក៏ពោយ  កាុង្នមចលនត្ស ូពដើមបី

សិទធិជាមូលោឋ នសព្មាប់ព្បជាជាត្ខិ្ខ្ែរពព្ោម សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម បានអន វត្តពោយពជារ 

ជយ័នវូខ្ផនោរត្ស ូមត្ិរបស់ខ្លួនពៅកាុង្ឆ្ា ំ ២០២២ កនលង្ពៅពនោះ ។ ភារពជារជយ័របស់ សហរ័នធ

ខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម អាចព្ាើពៅបាន ក៏ពោយសារខ្ត្មានោររមួចខំ្ែកកាុង្ោរលោះបង្ន់វូពរលពវោ

ដម៏ានត្ថ្មល និង្ោរបរចិ្ចច រនវូហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាជកិ និង្ោំព្ទ សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម ពៅ      

ជ វំញិរិភរពោក ។ ខ្្ុពំ្រោះករ  ណា ខ្្ុបំាទ សូមខ្ងលង្អែំរព្រោះរ ែចពំ ោះព្រោះសង្ឃ និង្អររ ែជា

អពនកបបោរចពំ ោះពោកអាកនង្ ខ្ដលបានោំព្ទជាបនតបនា ប់នវូសកមែភាររបស់ សហរនធខ្ខ្ែរ

កមពុជាពព្ោម នពរលកនលង្មក ។ 

 ព្លៀត្កាុង្ឱោសពនោះ ខ្្ុសូំមពលើកយកនវូសកមែភារទំង្ឡាយ ខ្ដល សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជា

ពព្ោម បានបពំរញពបសកកមែពៅពលើឆ្កអនតរជាត្ ិ កាុង្ឆ្ា ំ ២០២២ កនលង្ពៅពនោះ ពដើមបីខ្សាង្រក

សហព័នធខ្មមរកម្ពុជាក្ប្ោម្ 
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យ ត្តិ្ម៌សព្មាប់ព្បជាជាត្ខិ្ខ្ែរពព្ោម ជាជនខ្ដលព្ត្វូរបបអាណានិរមយួនបបិំទសំពេង្ពៅខ្ដន

ដកីមពុជាពព្ោម មកទូល ព្រោះពត្ជព្រោះរ ែ និង្ជព្មាបពោកអាកនង្ឲ្យបានព្ជាប ដចូត្ពៅពនោះ៖ 

• បានពរៀបចនំវូ មហាសនាិបាត្រិភរពោក ថ្ន សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម ពៅទីព្ក ង្ Philadelphia រដឋ

Pennsylvania សហរដឋអាពមរកិ កាុង្ខ្ខ្ឧសភា ពដើមបីពបាោះពឆ្ា ត្ពព្ជើសពរើសរែៈកមែោរនយកងែ ី

សព្មាប់អាែត្តិោល ២០២២ ដល់ ២០២៦ ។ 

• បានពរៀបចសំនាិសីទ Online ពដើមបីអបអរសាទរទិវានរអីនតរជាត្ិ ៨ មីន ខ្ដលមានស្តសតីខ្ខ្ែរពព្ោមមក

រី ខ្ដនដកីមពុជាពព្ោម ព្បពទសកមពុជា និង្ថ្ងចូលរមួ និង្ព្ាើជាវារែិនពៅកាុង្សនាិសីទពនោះ ផង្ខ្ដរ ។ 

• ព្បត្ិភូ និង្សមាជកិ រែៈកមាែ ្ិោរយ វជន ថ្ន សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម (KKFYC) បានចូលរមួព្បជ  ំ

និង្ខ្ងលង្ោរែ៍ពៅកាុង្ ពវទោិអចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ន អង្គោរសហព្បជាជាត្ិសដីរីបញ្ហា ជនជាត្ិពដើម (UNPFII) 

នទីព្ក ង្ New York សហរដឋអាពមរកិ កាុង្ខ្ខ្ពមសា និង្ឧសភា និង្ពៅកាុង្ មហាសនាិបាត្យនាោរអាក

ជនំញសដីរីសិទធិជនជាត្ិពដើម (EMRIP) ពៅទីព្ក ង្ហសឺខ្ែវ ព្បពទសសាិស ពៅកាុង្ខ្ខ្កកកោ ។ 

• បានោក់របាយោរែ៍ និង្បានចូលព្បជ ពំៅកាុង្ មហាសនាិបាត្អង្គោរសហព្បជាជាត្ិ នទីព្ក ង្ហសឺ

ខ្ែវ ព្បពទសសាិស ពៅកាុង្ខ្ខ្កញ្ហញ  ពៅពរលខ្ដល អង្គោរសហព្បជាជាត្ិ រិនតិ្យពេើង្វញិនវូោរ    

អន វត្តកិចចព្រមពព្រៀង្របស់ព្បពទសពវៀត្ណាម ពលើអន សញ្ហញ អង្គោរសហព្បជាជាត្ិសតីរីសិទធិក មារ 

(CRC) ។ 

• បានសហោរជាមួយនឹង្អង្គោរព្បជាជាត្ិ និង្ព្បជាជនោែ នត្ណំាង្ (UNPO) ពដើមបីបញ្ជូនរបាយោរែ៍

ពៅោន់អាករាយោរែ៍រិពសសរបស់ អង្គោរសហព្បជាជាត្ិ សតីរីសារធាត្ រ ល នងិ្សិទធិមន សស ។ 

• បានព្សាវព្ជាវ និង្ជយួ អង្គោរព្បជាជាត្ ិ និង្ព្បជាជនោែ នត្ណំាង្ (UNPO) កាងុ្ោរសរពសររបាយ

ោរែ៍សតីរីផលប ោះ ល់ថ្នទនំប់វារអីរគីសនីទពនលពមរង្គ ពលើរលរដឋខ្ខ្ែរពព្ោមពៅកមពុជាពព្ោម ។ 

• បានចូលរមួកិចចព្បជ  ំ Online ជាមួយនឹង្ ព្កសួង្ោរបរពទសសហរដឋអាពមរកិ និង្ព្កសួង្ោរបរពទស 

និង្ ែិជជកមែថ្នព្បពទសអូស្តសាត ល ី ពដើមបីរាយោរែ៍អំរីសាថ នភារងែីៗ  ថ្នោររពំោភសិទធិមន សស

ព្បឆ្ំង្នឹង្ខ្ខ្ែរពព្ោម ម នពរលមានកិចចសនានសិទធិមន សសជាមួយពវៀត្ណាម ។ 

• បានចូលរមួកាុង្មហាសនាិបាត្ ថ្ន អង្គោរព្បជាជាត្ិ និង្ព្បជាជនោែ នត្ណំាង្ (UNPO) ពៅរដឋធាន ី

Washington D.C. ។ សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម ព្ត្វូបានពព្ជើសពរើសជាសមាជកិរែៈកមែោរនយក 

ថ្នអង្គោរពនោះ ។ 

• បានសហោរជាមួយនឹង្ UNPO ពដើមបីបញ្ជូនរបាយោរែ៍លមអិត្ ពៅោន់សាថ ប័ននីត្ិវិ្ ី រិពសសរបស់

អង្គោរសហព្បជាជាត្ិទក់ទង្នឹង្ោររពំោភបំ នពលើខ្ខ្ែរពព្ោម ។ ពៅថ្ងៃទី ១៨ ខ្ខ្ត្ ោ ឆ្ា ំ 

២០២២ អាករាយោរែ៍រិពសសចនំនួ ៦ របូ  និង្ជាអន ព្បធានថ្នព្ក មោរងារសតីរីោរឃ ំខ្លួនតាមទពំនើង្
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ចិត្ត បានពផ្ើញត្តិពច្ចទព្បោន់រមួោា  (Joint Allegation Letter - JAL) មួយ ពៅោន់រោឋ ភិបាលថ្ន

ព្បពទសពវៀត្ណាម ។ ញត្តិពច្ចទព្បោន់រមួោា ពនោះ ក៏បានពចញផាយពៅពលើពរហទរ័ំរ ថ្ន ព្ក មព្បឹកា

សិទធិមន សសរបស់អង្គោរសហព្បជាជាត្ិ ផង្ខ្ដរ ។ (សូមច ចពនោះពដើមបីអានចាប់ពដើម) 

• បានច ោះពឈាែ ោះ និង្ជយួយ វជនខ្ខ្ែរពព្ោម ២ របូរីព្បពទសកមពុជា ឱយចូលរមួកាុង្កមែវិ្ ី "វរគបែដ ុោះ 

បណាដ លអាកោរទូត្អាស ីបា ស ីហាិកោែ នត្ណំាង្” ខ្ដលពរៀបចពំោយ UNPO ។ បានបញ្ជូនយ វជនខ្ខ្ែរ

ពព្ោមមាា ក់រីព្បពទសហូេង្ ់ ពៅចូលរមួកាុង្វរគបែត ុោះបណាត លរយៈពរលមួយសបាត ហ៍ ខ្ដលពរៀបចំ

ពោយ UNPO ភារជាថ្ដរូជាមួយព្ក មយ វជនសហភារអឺរ  បពសរ ី (EFAY) និង្នយកោឋ នយ វជនថ្ន

ព្ក មព្បឹកាអឺរ  ប (COE) ពលើព្បធានបទ "ភាា ក់ងារថ្នោរផ្លល ស់បតូរ៖ “ោរផតល់សិទធិអំណាចដល់យ វជន

ជនជាត្ិភារត្ិចអ ឺរ  ប ពដើមបីពលើកកមពស់សង្គមសនតិភារ និង្រមួបញ្ចូលសព្មាប់ោរផ្លល ស់បតូរព្បកប 

ពោយនិរនតរភារ” ។ 

• បានពរៀបចសិំោា សាោ Online (Virtual Side Events) កាុង្អំេុង្ពរលពវទិោសង្គម អាស ីបា ស ីហាិក  

ពវទិោសង្គមរិភរពោក និង្សនាិសីទសតីរីោរខ្ព្បព្បលួអាោសធាត្  (COP 27) ពៅព្បពទសពអហសុីប 

ពដើមបីពលើកកមពស់ោរយល់ដងឹ្អំរីោររពំោភសិទធិមន សស និង្បញ្ហា ខ្ដលជនជាត្ិពដើមខ្ខ្ែរពព្ោមព្ត្វូ

ព្បឈមម ខ្ពៅខ្ដនដកីមពុជាពព្ោម ។ 

• បានពរៀបចសិំោា សាោ ពដើមបីអប់រយំ វជនខ្ខ្ែរពព្ោមឱយយល់ដងឹ្អំរីពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍ព្បកបពោយ

ចីរភារ (SDGs) ពដើមបីឲ្យរកួោត់្ោល យជាអាកត្ស ូមត្ិខ្ខ្ែរពព្ោម កាុង្ោរោក់បញ្ចលូោរអន វត្ត SDGs 

ពៅខ្ដនដកីមពុជាពព្ោម ។ 

• បានចូលរមួកាុង្កិចចព្បជ  ំOnline ខ្ដលពរៀបចពំោយ ទីភាា ក់ងារអង្គោរសហព្បជាជាត្ិ និង្អង្គោរពព្ៅ  

រោឋ ភិបាលពៅត្បំន់អាស ី ។ 

• បានពរៀបចយំ ទធនោរពោសន សខ្មដង្ោរព្រយួបារមភ និង្ទប់សាក ត់្ពបកាភារពវៀត្ណាមឈរពឈាែ ោះជា 

សមាជកិព្ក មព្បឹកាសិទធិមន សស ថ្ន អង្គោរសហព្បជាជាត្ិ ។ 

• បានពរៀបចរិំ្ីអបអរសាទរ ទិវាសិទធិមន សសអនតរជាត្ិ ១០ ្ាូ ពៅតាមសាខានីមួយៗ ថ្ន សហរ័នធខ្ខ្ែរ

កមពុជាពព្ោមទូទំង្រិភរពោក ។ 

• ពចញពសចកដីព្បោសរ័ត្៌មានបនា ន់ ពៅពរលខ្ដលខ្ខ្ែរពព្ោមព្បឈមម ខ្នឹង្ោរឃ ំខ្លួន  ោក់រ ក ោរ

សង្សឹក ឬោររពំោភបំ នពលើពសរភីារសាសន ។ 

• បនតរព្ង្កីោរផសរាផាយកមែវិ្ ីផាយ សំពេង្កមពុជាពព្ោម (VOKK) ជាភាសាខ្ខ្ែរ និង្ភាសាអង្ព់រលស 

ជាវទិយុ និង្ទូរទសសន៍ ពដើមបីឲ្យខ្ខ្ែរពព្ោមពៅកមពុជាពព្ោមបានពរៀនសូព្ត្ និង្ពព្ោកឈរពដើមបីពព្បើ

ព្បាស់នវូសិទធិជាមូលោឋ នរបស់រកួោត់្ ។  

3 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27586


 

 

• បានជរំ  ញសមាជកិ និង្អាកោំព្ទឲ្យថ្រអងាគ សងវោិពៅតាមមូលោឋ នរបស់រកួោត់្ ពដើមបីឧបត្ថមភដល់

ខ្ខ្ែរពព្ោមខ្ដលរង្ផលប ោះ ល់ពោយជងំ្រឺាត្ត្ាត្ ឬជយួជនពភៀសខ្លួនខ្ខ្ែរពព្ោមខ្ដលករំ ង្ខ្ត្រស់

ពៅកាុង្ទីព្ក ង្បាង្កក ថ្នព្បពទសថ្ង ។ 

 បនា ប់រីោរខិ្ត្ខ្ពំ្បឹង្ខ្ព្បង្ជាពព្ចើនឆ្ា ំខ្ដល សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម បានពព្បើព្បាស់ព្បរ័នធផសរា 

ផាយតាមបណាដ ញសង្គម ពដើមបីអប់រឲំ្យរលរដឋខ្ខ្ែរពព្ោមបានយល់ដងឹ្នវូសិទធិរបស់ខ្លួនជាជនជាត្ិពដើម 

បានព្ាើឲ្យរកួោត់្បានដងឹ្អំរីសិទធិរបស់ខ្លួនបនតិចមតង្ៗ ពហើយបាននំោា ទមទរជាសាធារែៈឱយរោឋ ភិបាល

ពវៀត្ណាមឲ្យពោររនវូសិទធិដចូខ្ដលមានខ្ចង្កាុង្ចាប់អនតរជាត្ិ និង្សនធិសញ្ហញ នន ខ្ដលពវៀត្ណាមបាន

ច ោះហត្ថពលខាជាមួយនឹង្អង្គោរសហព្បជាជាត្ិ ។ ២០២២ រឺជាឆ្ា ំព្បវត្តិសាស្តសតមួយ ខ្ដលខ្ខ្ែរពព្ោមពៅ

ខ្ដនដកីមពុជាពព្ោម បានពរៀបចពំោយពជារជយ័នវូព្រឹត្តិោរែ៍សំខាន់ៗពោយខ្លួនឯង្ ពដើមបីអបអរសាទរ 

ពសចកតីព្បោសរបស់អង្គោរសហព្បជាជាត្ិសតីរីសិទធិជនជាត្ិពដើម (UNDRIP) និង្ពសចកតីព្បោសជា  

សកលសតីរីសិទធិមន សស ពទោះបីជាអាជ្ា្រពវៀត្ណាមរាយមមករារាំង្យ ង្ណាក៏ពោយ ។ 

 ឆ្ា ំងែជីតិ្ឈានចូលមកដល់កាុង្ពរលខាង្ម ខ្ពនោះ នងិ្ពបើពទោះជាពយើង្នឹង្ព្ត្វូជបួបញ្ហា ព្បឈមពៅ

កាុង្ឆ្ា ំ ២០២៣ ខាង្ម ខ្ពនោះយ ង្ណាក៏ពោយ  ក៏ពយើង្ពៅខ្ត្បនតពផ្លត ត្ពលើដពំែើ រកាុង្ោរខ្សាង្រកយ ត្តិ្ម៌ 

ជនូខ្ខ្ែរពព្ោមជារលរដឋខ្ដលោែ នសំពេង្ពៅខ្ដនដកីមពុជាពព្ោមជានិចចនិរនតរ ៍។ សួសតីឆ្ា ំងែ ីឆ្ា ំ ២០២៣ ! 

 ពោយពសចកដីពោររដខ៏្ពស់ខ្ពស់ និង្រាប់អានដព៏្ជាលពព្ៅរីខ្្ុពំ្រោះករ  ណា ខ្្ុបំាទ ។ 

 

សហរដឋអាពមរកិ ថ្ងៃព្រហសបត្ិ៍ ១៤ ពរាច ខ្ខ្មិរសិរ ឆ្ា ំខាល ចតាា ស័ក រស ២៥៦៦ 

ព្ត្វូនឹង្ថ្ងៃទី ២២ ខ្ខ្្ាូ រ. ស. ២០២២ 

 

ហត្ថពលខា និង្ព្តា 

 

ប្ាក់ ក្សរវុីឌ្ឍ 
ព្បធានបតិ្បត្តិ ថ្ន សហរ័នធខ្ខ្ែរកមពុជាពព្ោម 
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