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ឯក រេនះ មែចកចយរហូតដល់ េម៉ង ១១;០០ (តូកយូ) ២០ ឧសភ ២០១៤ 

របយករណ៏ UNODC:  សីុ និង េមរកិខងេជើងជំរញុកររបឹអូស េមតំេហ្វ មីន 
ទូទំងពិភព ដល់កំរតិកំណត់្រ   

េ្រគ ងេញ នសំេយគេន សីុ មិ៊ចសីុកូ  ្រពិច តំរង់មុខសញញ មកទីផ េនទូទំង សីុ 

តូកយូ(ជបុ៉ន) ២០ ឧសភ ២០១៤ - ករេកើនេឡើងនូវតំរវូករេន សីុបូព៏ និង សីុ េគនយ៍ ជំរញុ
េ យមនករព្រងីកផលិតផល និងករជួញដូរខុសចបប់នូវេមតំេហន មីន និងេ្រគ ងេញ ន្របេភទ
ចិត្តសកមមថមីទូទំងពិភពេ ក េយង មរបយកណ៏របស់អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកេ្រគ ង
េញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមម (UNODC) ែដលេចញផ យៃថងេនះ។ 

របយករណ៍អងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ននិងឧ្រកិដ្ឋកមម ែដលមនចំណងេជើងថ 
ករ យតៃម្លេលើេ្រគ ងេញ នសំេយគជសកលឆន  ំ ២០១៤ - ្របេភទថន េំមតំេហ្វ មីន ATS និង 
េ្រគ ងេញ ន្របេភទចិត្តសកមមថមី បនេ យដឹងថ េ យ រករេកើនេឡើងនូវកររបឹអូស ្របេភទថន ំ
េមតំេហ្វ មីន េនកនុង សីុបូព៏ និង សីុ េគនយ៏ និង េមរកិខងេជើង កំរតិៃនកររបឹអូស្របេភទ 
ថន ំេមតំេហ្វ មីន ្រតូវបនកត់្រ ទុក ជបន្តបនទ ប់េនទូទំងពិភពេ ក ។ 

េយងេទ មរបយករណ៍បនបង្ហ ញថ ករផគត់ផគង់េមតំេហ្វ មីនបន្តេកើនេឡើងយ៉ងឆប់រហ័ស
េន សីុ ែដលជទីផ រដ៏ធំសំ ប់្របេភទថន ំេមតំេហ្វ មីន-្របេភទេ្រគ ងេញ នសកមម (ATS) 
ជមួយនឹងករេកើនេឡើងមួយេទ្វជបី កនុងករដកហូតបនៃន្របេភទថន ំេមតំេហ្វ មីន មទិននន័យៃន
របយករណ៍កនុងរយៈេពល៥ឆន ំកន្លងេទមនដល់េទ ៣៦េ ន។ 

មតួរេលខរបយករណ៏ចុងេ្រកយ ្របេទសចិនមនករេកើនេឡើងយ៉ងឆប់រហ័សៃនកររបឹអូស
បន ១៦េ ន គឺជិត ៤៥ភគរយ ៃនចំនួនរបឹអូសសរបុេន សីុ។ េនកនុង្របេទសៃថ 
កររបឹអូស្របេភទថន ំេមតំេហ្វ មីន ្របេភទ្រគប់ និង្របេភទម៉ទឹកកក មនករេកើនេឡើងេ្រចើនគួរសម
កនុងរយៈេពល ៥ឆន ំេនះ។ បចចុបបននមនករេកើនេឡើងដល់កំរតិខពស់ជ្របវត្តិ ្រស្ត ជមួយ្របេភទថន ំ
េមតំេហ្វ មីនជង ៩៥ នជ្របេភទ្រគប់ េហើយ១៦េ នជ្របេភទម៉ទឹកកក ែដលបនរបឹអូស
យក។ 
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េនកនុង្របេទសកមពុជ ករេ្របើ្របេភទថ្ឋ ំេមតំេហ្វ មីនជ្របេភទ្រគប់ និង្របេភទម៉ទឹកកក បននឹង
បន្តេកើនេឡើង។ ្របេភទថន ំេមតំេហ្វ មីន មនករវវិឌ ន៏យ៉ងខ្ល ំង និងពក់ព័នធភគេ្រចើន េទនឹងករ
ចប់ខ្លួន ែដលពក់ព័នធនិងេ្រគ ងេញ ន និងករអនុញញ តេ យនំចូល្របេភទថន ំពយបលដៃទេទៀត។ 

មរបយករណ៏េនះក៏េលើកេឡើងថ ្រកុមជួញដូរេ្រគ ងេញ នឆ្លងែដន និងេន សីុ ត្រមង់
មុខសញញ េឆព ះមករក្របេទសកមពុជ ជកែន្លង្របភព ឆ្លងកត់ និងជ្របេទសេគលេ សំ ប់ថន ំេមតំ
េហ្វ មីន ្របេភទេ្រគ ងេញ នសកមម (ATS) ។ 

ករេកើនេឡើងនូវត្រមូវករ្របេភទថន ំេមតំេហ្វ មីនេនកនុងទីផ សីុ និងត្រមូវករែដលកំពុងែតេកើត
េឡើងនូវេ្រគ ងេញ ន្របេភទចិត្តសកមមថមី ្រតូវបនផគត់ផគង់េ យផលិតកមមដ៏សេមបើម ែដលមន 
មូល ្ឋ នេន្របេទសជិតខងរបស់្របេទសចិន ភូម និងហ្វីលីពីន។ របយករណ៍េនះបនបែនថមថ 
្រកុមឧ្រកិដ្ឋជនែដលមនករចត់ ំង បនបេងកើនករជួញដូរេ្រគ ងេញ ន្របភទេមតំេហ្វ មីន 
ពី្របេទសមិ៊ចសីុកូ មជឈឹមបូព៏ សីុខងតបូង និងខងលិច និង ្រពិចខងលិច េទកន់្របេទសជបុ៉ន
និងទីផ រដៃទេទៀតែដល ចរកបនកំៃរេ្រចើន ដូចជ សីុបូព៏ និង សីុអេគនយ៏ និង្រកុមេកះេនជំុ
វញិសមុ្រទប៉សីុហ្វិច។ 

េ ក Justice Tettey ្របធនែផនកបនទប់ពិេ ធន៍ និងវទិយ ្រស្តៃនអងគករសហ្របជជតិ 
ទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ននិងឧ្រកិដ្ឋកមម បនមន្រប សន៍ថ «ផ្លូវផគត់ផគង់ថមីជលកខណៈអន្តរជតិ 

ៃន្របភទថន ំេមតំេហ្វ មីន បនផុសេឡើងពី្របេទស េមរកិ និង ្រពិចខងេកើត េទកន់ សីុ 
និងកំពុងផគត់ផគង់ផលិតបែនថមេទៀតេនកនុង សីុ»។ « ្រពិចខងលិចកំពុងក្ល យេទជ្របភពសំ ប់ជួញ
ដូរ្របេភទថន ំេមតំេហ្វ មីន និងច ចរណ៍េទកន់ទ្វីបអឺរ ៉បុ សីុបូព៏និង សីុ េគនយ៏។ ្របេទសទួគី 
ក៏កំពុងក្ល យជចំនុចសំ ប់កររត់ពនធ្របេភទថន ំេមតំេហ្វ មីនឆ្លងកត់ ពី សីុបចចឹម សីុបូព៏ 
និង សីុ េគនយ៍។» 

អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមមបនបង្ហ ញថ ករបន្តរកី ល លៃន

ថន ំេមតំេហ្វ មីនេនទូទំង សីុ មនករស្រមបស្រមួលេ យករេធ្វើសមហរណកមមៃនតំបន់ដ៏េ្រចើន 
ែដលនំេទរកករចល័តកន់ែតធំៃន្របេភទថន ំសំេយគ ែដល ចផលិត្រគប់តំបន់កន់ែតេ្រចើន
េហើយបនបងកជបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនដល់្របព័នធយុត្តិធម៌ និងអនកផ្តល់េស សុខភពេនកនុងសងគម

ែដលមនចំនួនដ៏េ្រចើនៃន្របជជនែដលជយុវវយ័។ 
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«ផលប៉ះពល់ៃនថន ំសំេយគ ជពិេសស្របភទថន ំេមតំេហ្វ មីន និងេ្រគ ងេញ ន្របភទចិត្តសកមមថមី 
េទេលើនគរបល តុ ករ ពនធនគរ និង្របព័នធែថទំសុខភពរបស់រដ្ឋ គឺជបញ្ហ ដ៏ធំ»  Mr.  Jeremy 

Douglas, អនកតំ ងអងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ននិងឧ្រកិដ្ឋកមម ្របចំតំបន់ 
សីុ េគនយ៍និងប៉សីុហ្វីច មន្រប សន៏េនតូកយូ « ករចប់ខ្លួនពក់ព័នធនឹងេ្រគ ងេញ នមន

ភកេ្រចើនេលើសលុប េន្រគប់ប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់។» 

េ ក Douglas មន្រប សន៍បែនថមថ «ករេកើនេឡើងនូវ្របេភទថន ំសំេយគេនះ ជករគំ មកំែហង 

សំ ប់ សីុ េ យ រែតចំនុចេគលៃនផលិតកមមថន ំេមតំេហ្វ មីន និងេ្រគ ងេញ ន្របេភទ 
ចិត្តសកមមថមីេនះ គឺមនេនែកបរៗ។ ្របេទស ជេ្រចើនេនទូទំងតំបន់មនករ្រពួយបរមភជខ្ល ំង 
ចំេពះផលិតផលេ្រគ ងេញ នខុសចបប់ និង ត្រមូវករ រធតុផ ំេផ ងៗជមុនសំ ប់ផលិត 
េមតំេហ្វ មីន និង េ្រគ ងេញ ន្របេភទចិត្តសកមមថមី កររបួរមួគន របស់្រកុមឧ្រកិដ្ឋែដលមន 
ករចត់ ំង  និងភពងយរងេ្រគះេន ម្រពំែដន។»   

របយករណ៏ ករ យតៃម្លេលើេ្រគ ងេញ នសំេយគជសកលឆន  ំ ២០១៤ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យ 
អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមម ែផនកវទិយ ្រស្ត និងមនទីរពិេ ធន៍ ។ 

 

សំ ប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 

 

េនតូកយូ (១៩-២២ ឧសភ) 

- េ ក Justice Tettey ្របធន ែផនកបនទប់ពិេ ធន៍ និងវទិយ ្រស្តៃនអងគករUNODC                                   
អីុែមល៖ justice.tettey@unodc.org   

- េ ក េ ក Jeremy Douglas អនកតំ ងអងគUNODC ្របចំតំបន់ សីុ េគនយ៍ 
និងប៉សីុហ្វិច                                                                   
អីុែមល៖ jeremy.douglas@unodc.org 
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េន្រកុងបងកក 

- េ ក John Bleho អនកជំនញ្របព័នធផ ពធផ យ និងទំនក់ទំនង 
ករយិល័យ UNODC ្របចំតំបន់ សីុ េគនយ៏ និងប៉សីុហ្វិច 
ទូរស័ពទេលខ៖(+66) 81.750.0539       អីុែមល៖ john.bleho@unodc.org  |    Skype: john.bleho 

 

េន្រកុងវែីយន 

- េ ក្រសី Preeta Bannerjee ម្រន្តីព័ត៌មន ធរណៈ                                                   

ទូរស័ពទេលខ៖ +43 699 1459 5764     អីុែមល៖preeta.bannerjee [at] unodc.org    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


