
 
 

ក្រមុ អ.ស.ប ក្បចាំក្បទេសរមពុជា 
ជាំហសតីពកីារពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន នងិ 

ការគាំក្េដល់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា 
ថ្ងៃេ១ី៦ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១០ 

 
 

 

១. ការទ ៀនទក្រឿងទ ៀនរឺជាជមៃមឺយួខដលអាចបង្កា រ និងពាបាលបាន ទហើយការបង្កា រដម៏ានក្បសិេធភាពនិង
រិចចអនតរារមនព៍ាបាលអាចមាន។ លេធផលក្បទសើរបាំផុត អាចនឹងសទក្មចបានទៅទពលខដលមានវធិីសាស្រសត
េូទៅមយួខបបពហុវស័ិយ រាបទ់ាំងរិចចអនតរារមនច៍ក្មុុះខផនរឱសងសាស្រសត និងចិតតសងគម ទដើមបទី្លើយតបទៅ
នឹងទសចរតីក្តូវការទផេងៗ។ 

 

២. ជាំហរបស់អងគការសហក្បជាជាតិក្បចាំក្បទេសរមពុជា (UNCT) នងិសរមមភាពសតីពីការពាបាលអនរទ ៀន 
ទក្រឿងទ ៀន ក្តូវបានចងអុលបង្កា  ទដ្ឋយទគលការណ៍របស់អងគការ UNODC-WHO សតីពីការពាបាលអនរ
ទ ៀនទក្រឿងទ ៀន ខដលបានទបាុះពុមភផាយទៅខែមនីា ឆ្ន ាំ២០០៨។ ទគលការណ៍ទាំងទនុះ ក្តូវបានទក្បើ
ក្បាស់ទៅរនុងរិចចពិភារាជាមយួរដ្ឋា ភបិាលនានាទៅេូទាំងពិភពទោរ ចបត់ាំងពីការទច ផាយទគល
ការណ៍ទនុះមរ។ 

 

៣. ទគលការណ៍េ៣ី និងេី៤ ទរេ់ងជាពិទសសទៅនឹងសាា នភាពបចចុបបននទៅក្បទេសរមពុជា។ ទគលការណ៍េ៣ី៖ 
ការពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀនខផអរទលើពត័ម៌ានភសតុតង ។ “ការអនុវតតលអខផអរទលើភសតុតង និងចាំទណុះ
ដឹង ខបបវេិាសាស្រសតខដលក្បមូលបានសតីពីចរតិលរខណៈថ្នការទ ៀនទក្រឿងទ ៀន អាចចងអុលបង្កា  ដល់រិចច
អនតរារមន ៍ នងិការវនិិទោររនុងការពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន។ រុណភាពែពស់ថ្នបេដ្ឋា នខដលតក្មូវ
សក្មាបក់ារអនុមត័យល់ក្ពមទលើរិចចអនតរារមនខ៍ផនរឱសងសាស្រសត ឬចិតតសាស្រសត ទៅរនុងក្របវ់ស័ិយទវជជសាស្រសត
ទផេងទេៀត រួរខតក្តូវបានអនុវតតចាំទ ុះវស័ិយថ្នការទ ៀនទក្រឿងទ ៀនផងខដរ”។ 

 



៤. ទគលការណ៍េ៤ី៖ ការពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន សិេធិមនុសេ និងទសចរតីថ្ងលងនូររបស់អនរជមៃ។ឺ “ទសវា
ពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន រួរខតទគរពតមកាតពវរចិចសិេធិមនុសេ និងេេួលសាគ ល់ទសចរតីថ្ងលងនូរខដល
មានជាបព់ីរាំទណើ តរបស់បរុគលទាំងអស់។ ទនុះរាបទ់ាំងការទ្លើយតបទៅនឹងសិេធិេេលួបានបេដ្ឋា នែពស់បាំផុត
ខាងសុែភាព និងសុែុមាលភាព និងធានាមនិឲ្យមានការទរ ើសទអើង”។ ទៅរនុងចាំទោមសមាសធាតុ
ទាំងឡាយរនុងទគលការណ៍ទនាុះ ទយើងសូមរ ាំទលចពីរចាំណុច៖  

 

រ. ដូចគន ទៅនងឹនីតិវធិីទវជជសាស្រសតដថ្េទេៀតខដរ រនុងលរខែណឌ េូទៅ ការពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន 
ទទុះជាតមខបបចិតតសងគម ឬឱសងសាស្រសតរតី - រម៏និររួទធវើទដ្ឋយបងខាំទៅទលើអនរជមៃទឺ ើយ។ លុុះ
ក្តខតរនុងសាា នភាពវបិតតិពិទសសខដលមានហានភិយ័ែពស់ចាំទ ុះែលួនឯង ឬចាំទ ុះអនរដថ្េប ុទោណ ុះ
ខដលការពាបាលចាំបាចក់្តូវទធវើទដ្ឋយខានមនិបានសក្មាបល់រខែណឌ ជារោ់រ ់ នងិទៅរនុងអាំ ុង
ទពលមយួខដលចាបប់ានរាំណត។់ 

 

ែ. រនុងររណីខដលការទក្បើក្បាស់ និងការកានក់ាបទ់ក្រឿងទ ៀន ខដលនាាំដល់ការដ្ឋរទ់ទសក្ពហមេណឌ
ទដ្ឋយរដាមយួ ជទក្មើសថ្នការពាបាលក្តូវបង្កា  ក្បាបអ់នរជមៃ ឺ ឬជនទលមើស ជាជាំនួសឲ្យការដ្ឋរ់
ពនធនាគរ ឬទទសក្ពហមេណឌ ការទផេងទេៀត។ ជទក្មើសទនុះ អនរជមៃ ឺឬជនទលមើស រជឺាអនរសទក្មច។ 

 
៥. ទគលការណ៍េ៥ី៖ ទតត តទគលទៅទលើលរខែណឌ  និងអនុក្រុមពិទសស។ ក្សបតមទគលការណ៍ទាំងទនុះ វធិី

សាស្រសតខដលជាទគលទៅនិងទផេងៗគន  ក្តូវបានដ្ឋរទ់សនើជាអនុសាសន ៍ ទៅទពលទដ្ឋុះក្សាយទសចរតីក្តូវការ
ជារោ់ររ់បស់ក្រមុមនុសេមយួចាំនួន ដូចជា រុមារ យុវវយ័ និងស្រសតី។ 

 
៦. រនុងខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ អងគការ UNODC រមួគន ជាមយួអងគការសុែភាពពិភពទោរ WHO បានចបទ់ផតើមរមមវធិី

រមួមយួសតីពីការពាបាល នងិការខងទាំអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន ទដ្ឋយមានេសេនៈវស័ិយមយួថ្នក្បក្ពឹតតរមម
ក្បរបទដ្ឋយក្បសិេធភាព និងមនុសេធមច៌ាំទ ុះមនុសេទាំងអស់ខដលមានបញ្ហា ទ ៀនទក្រឿងទ ៀន ខដលមនិ
តិចជាងអវីខដលទររ ាំពងឹសក្មាបជ់មៃដឺថ្េទផេងទេៀតទ ើយ។ 

 

៧. រមមវធិីរមួគន របស់អងគការ UNODC / WHO ទលើររមពស់ទគលនទោបាយ ខដលទធវើឲ្យមានតុលយភាពគន
រវាងការកាត់បនាយការផគត់ផគង់ទក្រឿងទ ៀន និងទសចរតីក្តូវការទក្រឿងទ ៀន និងបញ្ចូ លការបង្កា រទក្រឿង
ទ ៀនខផអរទលើភសតុតង នងិការពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន។ រមមវធិីទនុះទលើររមពស់ទសវាខដលផតល់រិចច
គាំ របនតបនាា បព់ីការពាបាល សក្មបតមតក្មូវការរបស់អនរទក្បើក្បាស់ទក្រឿងទ ៀនមនិអាចអតប់ាន ទៅ
ក្របដ់ាំោរក់ាលសងគម ការពាបាល និងការជក្មុ ទលើរេឹរចតិត។ 

 
៨. ទៅទក្កាម្ក័្តទាំងមូលថ្នរមមវធិីរមួគន ទនុះ ទៅឆ្ន ាំ២០០៨ អងគការ UNODC បានចបទ់ផតើមរទក្មាងសរលមយួ 

ខដលមានទ ម្ ុះថា ក្េតីខណត។ សមាសភារតាំបនខ់ដលរាបប់ញ្ចូ លទាំងក្បទេសរមពុជា បានចបទ់ផតើមទៅឆ្ន ាំ



២០០៩។ ទបសររមមរបស់ក្េីតខណត ទៅអាសីុអាទរនយ ៍រឺទដើមបបីង្កា  ពីទសវាពាបាលមានក្បសិេធភាពទៅ
តមមូលដ្ឋា នសហរមនដ៍ល់អនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន។ រមមវធិីទនុះ នឹងបទងាើតរសាងបខនាមទលើរិចចែិតែាំក្បឹង
ខក្បងជាមុនទរៀងររសហរមនរ៍បស់អងគការUNODC និងទក្បើក្បាស់ជាមូលដ្ឋា នសក្មាប ់ការគាំក្េខដលមាន
ការសក្មបសក្មួលដធ៏ាំរបស់អងគការសហក្បជាជាតិ ខដលរ ាំពឹងថានឹងក្តូវបានផតល់តមរយៈសាំទណើ មយួខដល
រាំពុងសាិតរនុងការបទងាើត។ 

 

៩. រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា (រ.រ.រ) បានទសនើសុាំឲ្យ UNCT គាំក្េការផតល់ជាំនួយមនុសេធម ៌ ឬជាំនួយសុែភាពដល់
មណឌ លពាបាលជារាំហិត ទហើយសាំទណើ ទនាុះ UNCT បានយល់ក្ពម។ ការផតល់ជាំនួយខបបទនុះ ចាំបាចក់្តូវខត
ក្សបទៅនឹងការទបតជាា ចិតតមយួចាស់ោស់ រនុងនាមរាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា ទដើមបទីគរពតមបេបញ្ញតតិសិេធិ
មនុសេជាមូលដ្ឋា ន ដូចមានខចងរនុងរដាធមមនុញ្ញ  និងកាតពវរិចចរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា ទក្កាមចាបអ់នតរជាតិ៖ 

 

រ. ធានាថាមនិមានការឃុាំែលួនែុសចាប ់និងទដ្ឋយបាំ ន។ 
 

ែ. ធានាការទគរពបេដ្ឋា នអបបបរមាថ្នរិចចគាំ រខបបមនុសេធម ៌ នងិការទចៀសវាងការក្បក្ពឹតតអមនុសេ
ធម ៌និងបទនាា របនាា ប 

 

រ. ធានាថាការបង្កខ ាំងមនុសេរនុងមជឈមណឌ លបនាបទក្រឿងទ ៀន ទធវើទៅបានតមទគលការណ៍សម័ក្រចិតត 
ឬទបើទធវើទដ្ឋយបងខាំ ក្តូវមានទសចរតីសទក្មចពីតុោការ ទហើយ 

 

ឃ. ធានាថាមជឈមណឌ លទាំងទនុះ ក្តូវសាិតទក្កាមការក្តតួពិនិតយរបស់តុោការ ទហើយទបើរឲ្យមានការ
តមឃ្ល ាំទមើល នងិការទធវើរបាយការណ៍ឯររាជយដថ្េទផេងទេៀត។ 

 

១០. UNCT ក្តូវបានទរក្បាបឲ់្យដឹងអាំពីទគលបាំណងរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា រនុងការកាតប់នាយចាំនួនមជឈមណឌ ល
ពាបាលជារាំហិតទៅឆ្ន ាំ២០១៥។ UNCT សូមសាវ រមនក៍ារបតូរទៅរាំរខូផអរទលើមូលដ្ឋា នភសតុតង និង សហ
រមន ៍ ក្សបតមវធិីសាស្រសតខផអរទលើមូលដ្ឋា នសិេធ។ិ UNCT សងឃមឹថា ការកាតប់នាយចាំនួនមជឈមណឌ លនងឹ 
្លុុះបញ្ហច ាំងតមរយៈការកាតប់នាយោ ងទក្ចើនថ្នចាំនួនអតិងជិន ទៅែណៈខដលពរួទរេេួលបានជាបនតបនាា ប់
នូវទសវាពកី្បពន័ធពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀនខដលមានមលូដ្ឋា នទៅតមសហរមនខ៍ដលរាំពុងអភវិឌ្ឍ ជាមយួ
នឹងបេដ្ឋា នគាំ រក្សបតមការអនុវតតលអបាំផុតជាអនតរជាតិ ទហើយខដលបានផារភាជ បទ់ៅនឹងរិចចអនតរារមន៍
ចាំនួន ក្បាាំបនួថ្នរញ្ចបក់ាតប់នាយទក្គុះថាន រខ់ដលបានផតល់អនុសាសនទ៍ដ្ឋយអងគការសហក្បជាជាតិ ខដលជា
ឱកាសមយួសក្មាបរ់មពុជា ទដើមបដីឹរនាាំផលូវសក្មាបក់្បទេសដថ្េទផេងទេៀត។ 

 

១១. UNCT តបតមសាំទណើ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា បានឯរភាពយល់ក្ពម បទងាើតសាំទណើ មយួសក្មាបក់ារផត
ល់ទសវាពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀនខដលមានមូលដ្ឋា នទៅតមសហរមន ៍ទៅឃុាំ/សង្កា តច់ាំនួន ៣៥០ រនុង
ក្បទេស រមពុជា។ 

 
 

 



១២. UNCT បានរាំពុងទធវើការ ទដើមបបីទងាើតសាំទណើ រមយួ ទដ្ឋយរមួបញ្ចូ លរាំនិតផតួចទផតើមមយួចាំននួខដលរាំពុងបនត
 និងខដលបានគាំក្េពរីាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា។ រាំនតិផតួចទផតើមទាំងទនុះ រមួបញ្ចូ ល ៖ 

 

រ. សរមមភាពផេពវផាយ និងខណនាាំទៅតមមូលដ្ឋា នសហរមន ៍ ខដលបានអនុវតតសារលបងទដ្ឋយ
រទក្មាង H83 របស់អងគការ UNODC ។ 

 

ែ.  ការអនុវតតទៅទពលដឆ៏្ប់ៗ ទនុះ នូវរទក្មាងសារលបងខងទាំទមតដុនខដលគាំក្េទដ្ឋយអងគការសុែ
ភាពពិភពទោរ  

 

រ. ការបង្កា  ពីទសវារមមតមសហរមន ៍ ខដលបានទក្គងទធវើតមរយៈរមមវធិី ក្េតីខណតរបស់អងគការ 
UNODC និង 

 

 

ឃ. ការទរៀបចាំបទងាើតខផនការយុេធសាស្រសតសក្មាបសុ់ែភាពផលូវចិតត និងអនតរារមនក៍ារទក្បើក្បាស់សារធាតុទ ៀន។ 
 

១៣. ទៅទពលខដលសាំទណើ រទនុះក្តូវបានសរទសរបញ្ចប ់ និងអនុមត័យល់ក្ពមទដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជាទហើយ
ទនាុះ រឺតក្មូវឲ្យមានការទ្លើយតបរមួគន មយួពីមាច ស់ជាំនួយ។ 

 

ចប ់


