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សេចក្ដីប្បកាេេទិ្ធិមនុេសអាស៊ា ន  

សយើង របមុខរដឋ របមុខរដ្ឋឋ ភិបាលននរដឋជាសមាជិកសមាគមរបជាជាតិអាសីុអាគ្គនយ៍ (ដដលតគ្ៅគ្នះគ្ៅ
កាត់ថា “អាស៊ា ន”) រួមមានរប៊ុយគ្េ        រពះរាជាណាចរកកមពុជា សាធារេរដឋឥេឌូ គ្េសីុ សាធារេរដឋ
របជាធិបគ្តយយរបជាមានិតឡាវ ម៉ាគ្ឡសីុ សាធារេរដឋសហភាពមីយ៉៉ន់ម៉ា សាធារេរដឋហវីលីពីន សាធារេរដឋ
សឹងហបូរ ី រពះរាជាណាចរកនៃ និងសាធារេរដឋសងគមនិយមគ្វៀតណាម គ្ៅកនុងឱកាសកិចចរបជុកំពូំលអាស៊ានគ្លើកទី 
២១ គ្ៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា ។    

បញ្ជា ក្់អះអាងមតងសទ្ៀត អពីំការរបកាន់ខ្ជជ ប់របស់គ្យើងទាងំអស់គ្នន ចគំ្គះគ្គ្នលបេំង និងគ្គ្នលការេ៍
របស់អាស៊ាន ដូចដដលមានដចងគ្ៅកនុងធមមនុញ្ញអាស៊ាន ជាពិគ្សសការគ្គ្នរព ការគ្លើកកមពស់និងការការគរសិទធិ
មនុសស និងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ ន រពមទាងំគ្គ្នលការេ៍លទធិរបជាធិបគ្តយយ នីតិរដឋ និងអភិបាលកិចចលអ ។  

បញ្ជា ក្់អះអាងបន្នែមមតងសទ្ៀត អពីំការគ្បេជាា ចិតេចគំ្គះគ្សចកដី    ជាសកលអពីំសិទធិមនុសស ធមមនុញ្ញ
សហរបជាជាតិ គ្សចកដី        និងកមមវធិីសកមមភាពទីរកុង  ដយ៉ន និងលិខិតុបករេ៍សិទធិមនុសសអនេរជាតិគ្ផសងៗ 
គ្ទៀតដដលរដឋជាសមាជិកអាស៊ានជាភាគី ។ 

                      ន        ន  ន                        ន               
      ន            ន          សេីពី                      ន    ន ន                       
                              ន    ន ។ 

មានការស ឿជាក្់ថា គ្សចកដីរបកាសគ្នះនឹងរួមចដំេកបគ្ងកើតរកបខេឌ កិចចសហរបតិបតេិការសិទធិមនុសសគ្ៅ
កនុងតបំន់ និងចូលរួមចដំេកកនុងដគំ្េើ រការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន ។ 

ប្បកាេដូចតសៅសនះ   

សោលការណ៍ទ្ូសៅ 
 

១. មនុសសរគប់រូបគ្កើតមកមានគ្សរ ី ន          គ្សចកដីនៃលៃនូ រន        ។ មនុសសរគប់រូបមានគ្ហតុផលនិងសតិ
សមបជញ្ញៈ និងគួររបរពឹតេចគំ្គះគ្នន នឹងគ្នន គ្ដ្ឋយសាម រតីមនុសសធម៌ ។  
 
២.  ន         មានសិទធិទទួលបានសិទធិនិងគ្សរភីាព ដដលមានដចងគ្ៅកនុងគ្សចកដី    គ្នះ គ្ដ្ឋយគ្នម នការដបង 
ដចកអពីំជាតិសាសន៍ គ្ភទ អាយុ ភាសា សាសនា    នគ្យ៉បាយឬមតិ               ន   ឬសងគម សាា នភាព 
គ្សដឋកិចច សាា នភាពកគំ្េើ ត   ន         ឬសាា នភាពអវគី្ផសងគ្ទៀតគ្ឡើយ ។  



 

 

៣.  ន         មានសិទធិននការទទួលសាគ ល់ថាជាមនុសស  រគប់ទីកដនលងចគំ្គះមុខចាប់ ។ មនុសសមាន ក់ៗ គ្សមើគ្នន
គ្ៅចគំ្គះមុខចាប ់។  ន   មាន ក់ៗ មានសិទធិទទួលបានការការគរគ្សមើគ្នន ពីចាប់     ន  គ្រ ើសគ្អើង ។  

៤. សិទធិរបស់ស្រសេី កុមារ ជនចាស់ជរា ជនមានពិការភាព ពលករគ្ទសនេររបគ្វសន៍ និងរកុមជនងាយរងគ្រគ្នះ និងរកមុ
ជនដដលគ្គគ្បាះបង់គ្ចាលគឺជាដផនករួមបញ្ចូ លដដលមិនអាចដកហូត និងមិនអាចបដំបកបានពីសិទធិមនុសសនិងគ្សរភីាព
ជាមូលដ្ឋឋ ន ។ 

៥.  ន         មានសិទធិទទួលបានដគំ្ណាះរសាយដ៍មានរបសិទធិភាព និងអាចអនុវតេបាន ដដល     គ្ដ្ឋយ
តុលាការឬអាជាា ធរមានសមតាកិចច ចគំ្គះទគ្ងវើដដលរគំ្លាភបគំនគ្លើសិទធិដដលខលួនទទួលបានពីរដឋធមមនុញ្ញនិងពីចាប់ ។   

៦. ការគ្របើរបាស់សិទធិមនុសស និងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នរតូវដតមានការៃលឹងដៃលង ជាមួយនឹងការអនុវតេភារកិចចគ្ផសងៗ 
ដដលគក់ព័នធ ដូចដដលមនុសសមាន ក់ៗ មានការទទួលខុសរតូវចគំ្គះមនុសសដនទគ្ទៀត ចគំ្គះសហគមន៍ និងសងគម
ដដលគ្គរស់គ្ៅ ។ គ្នះគឺជាការទទួលខុសរតូវដ៏ចមបងបផុំតរបស់រដឋជាសមាជិកអាស៊ាន កនុងការគ្លើកកមពស់និងការ 
ការគរសិទធិមនុសស និងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នទាងំឡាយ ។ 

៧. សិទធិមនុសសទាងំអស់មានតនមលជាសកល មិនអាចបដំបកគ្ចញពីគ្នន បាន មានការពឹងគក់អារស័យគ្នន  និងមាន
ទនំាក់ទនំងគ្នន គ្ៅវញិគ្ៅមក ។ សិទធិមនុសសនិងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នទាងំអស់ដដលមានដចងគ្ៅកនុងគ្សចកដី    
គ្នះ រតូវដត ន    ឱយបានរតឹមរតូវនិងគ្សមើភាព គ្ដ្ឋយ ន    ន                      ។ ទនទឹមនឹងគ្នះ ការ
ទទួលបាននិងការអនុវតេសិទធិមនុសសរតូវគិតពិចារណាអពីំបរបិទតបំន់ន      គ្ដ្ឋយយកចិតេទុកដ្ឋក់ពីទិដឋភាព
គ្ផសងគ្នន នននគ្យ៉បាយ គ្សដឋកិចច ចាប់ សងគម វបបធម៌ របវតេិសាស្រសេ និងសាសនា ។  

៨. សិទធិមនុសសនិងគ្សរភីាពមូលដ្ឋឋ នរបស់ ន   មាន ក់ៗ រតូវអនុវតេគ្ដ្ឋយមានការពិចារណារតឹមរតូវអពីំ សិទធិមនុសស
និងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នរបស់អនកដនទ ។ ការគ្របើរបាស់សិទធិមនុសសន        ជា     នគ្នះ មានរពំដដនដដល
កេំត់គ្ដ្ឋយចាប ់ គ្ដើមបធីានាការទទួលសាគ ល់រតឹមរតូវចគំ្គះសិទធិមនុសសនិងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នរបស់អនកដនទ និង
គ្ដើមបបីគំ្ពញតរមូវការពិតរបាកដខ្ជងសនេិសុខជាតិ សណាដ ប់ធាន ប់សាធារេៈ សុ   សាធារេៈ    តាិ  
      សីលធម៌សាធារេៈ ក៏ដូចជាសុខុមាលភាពជាទូគ្ៅរបស់របជាជន    សងគមរបជាធិបគ្តយយ ។   

៩. គ្ដើមបទីទួលបានសិទធិមនុសស និងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នដូចមានដចងគ្ៅកនុងគ្សចកេីរបកាសគ្នះ រតូវរបកាន់ខ្ជជ ប់
ជានិចចនូវគ្គ្នលការេ៍ដូចតគ្ៅ គ្គ្នលការេ៍មិនលគ្មអៀង គ្គ្នលការេ៍រពឹតេិគ្ហតុ ភាពមិនគ្រ ើសមុខ ការមិនគ្រ ើស
គ្អើង ការមិនរបឈមមុខគ្នន  និងគ្ជៀសវាងគ្គ្នលការេ៍សេង់ដ្ឋរពីរ និងនគ្យ៉បាយនីយកមម ។ ដគំ្េើ រការខ្ជងគ្លើគ្នះ 
រតូវយកចិតេទុកដ្ឋក់ពីការចូលរួម និងការរួមចដំេករបស់របជាជនរបកបគ្ដ្ឋយការទទួលខុសរតូវខពស់ ។  

 



 

 

េទិ្ធិពលរដឋ និងេទិ្ធិនសោបាយ 

១០. រដឋជាសមាជិកអាស៊ាន ទទួលសាគ ល់សិទធិពលរដឋនិងសិទធិនគ្យ៉បាយទាងំអស់ដដលមានគ្ៅកនុងគ្សចកដី     
ជាសកលសេីពីសិទធិមនុសស ។ ជាពិគ្សសរដឋជាសមាជិកអាស៊ាន សូមគ្ធវើការទទួលសាគ ល់សិទធិនិងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ ន
ដូចខ្ជងគ្រកាមគ្នះ៖  

១១. មនុសស      មានសិទធិមួយដដលជាសិទធមិនអាចខវះបានគឺសិទធិកនុងការរស់រានមានជីវតិដដលរតូវបានការគរ
គ្ដ្ឋយចាប ់ ។ គ្នម នមនុសសណាមាន ក់អាចរតូវដកហូតយកសិទធិរស់រានមានជីវតិបានគ្ឡើយ គ្លើកដលងដតចាប់
អនុញ្ញញ ត ។  

១២. មនុសស      មានសិទធិទទួលបានគ្សរភីាពនិងសនេិសុខផ្ទទ ល់ខលួន ។ គ្នម នមនុសសណាមាន ក់អាចរតូវឃាត់ខលួន ដសវង 
រក ឃុឃំាងំ ការចាប់បងខតំាមអគំ្ពើចិតេ ឬទរមង់ណាមួយននការដកហូតគ្សរភីាពតាមអគំ្ពើចិតេគ្នាះគ្ឡើយ ។ 

១៣. គ្នម នមនុសសណាមាន ក់រតូវសាិតគ្រកាមទរមង់ណាមួយននគ្សវគតិភាពឬទាសភាព ឬជាកមមវតាុ ននការរត់ពនធមនុសស 
ឬការជួញដូរមនុសស រាប់បញ្ចូ លទាងំការរត់ពនធឬជួញដូរមនុសសកនុងគ្គ្នលបេំងននការជួញដូរសររីាងគ ។ 

១៤. គ្នម នមនុសសណាមាន ក់រតូវសាិតគ្រកាមការគ្ធវើទេឌ កមម ឬការរបរពឹតេិមកគ្លើ ឬការដ្ឋក់គ្ទាសដដលមានលកខេៈ  
គ្ឃារគ្ៅ អមនុសសធម៌ ឬ បនាទ បបគ្នាា កគ្នាះគ្ឡើយ ។   

១៥. មនុសស      មានសិទធិគ្សរភីាពកនុងការគ្ធវើដគំ្េើ រ និងតាងំទីលគំ្ៅកនុងរពំដដនននរដឋនីមួយៗ ។ មនុសសរគប់រូប
មានសិទធិចាកគ្ចញពីរបគ្ទសណាមួយ រួមទាងំរបគ្ទសកគំ្េើ តរបស់ខលួនផង និងមានសិទធិគ្ធវើមាតុភូមិនិវតេគ្ៅរបគ្ទស
កគំ្េើ តរបស់ខលួនវញិ ។  

១៦. មនុសស      មានសិទធិកនុងការដសវងរក និងទទួលបានសិទធិរជកគ្កានគ្ៅកនុងរដឋគ្ផសងគ្ទៀតគ្ដ្ឋយរសបគ្ៅតាម
ចាបន់នរដឋគ្នាះ និងកិចចរពមគ្រពៀងអនេរជាតិដដលអាចអនុវតេបាន ។  

១៧. មនុសស      មានសិទធិកមមសិទធិ គ្របើរបាស់ ចាត់ដចង និងបរចិាច គកមមសិទធិដដលបានទទួលគ្ដ្ឋយរសបចាប់ ដត
មាន ក់ឯងឬជាមួយអនកដនទគ្ទៀត ។ គ្នម នមនុសសណាមាន ក់រតូវបានដកហូតកមមសិទធិគ្នះតាមអគំ្ពើចិតេបានគ្ឡើយ ។  

១៨. មនុសស      មានសិទធិមានសញ្ញជ តិដដលមានដចងកនុងចាប់ ។ គ្នម នមនុសសណាមាន ក់រតូវបានដកហូតតាមអគំ្ពើ
ចិតេនូវសញ្ញជ តិគ្នះ ឬរតូវបានបដិគ្សធតាមអគំ្ពើចិតេនូវសិទធិកនុងការផ្ទល ស់បេូ រសញ្ញជ តិគ្ឡើយ ។  

១៩. រគួសារ ជាធាតុធមមជាតិនិងជាធាតុមូលដ្ឋឋ នរបស់សងគម មានសិទធិទទួលបានការការគរគ្ដ្ឋយសងគម និងគ្ដ្ឋយ
រដឋជាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗ ។ បុរសនិងស្រសេីដដលគ្ពញវយ័មានសិទធិគ្រៀបអាគហ៍ពិគហ៍គ្លើមូលដ្ឋឋ នននគ្សរភីាព 



 

 

និងការរពមគ្រពៀងគ្ពញគ្លញរបស់ខលួន គ្ដើមបបីគ្ងកើតរគួសារមួយ និងផ្ទដ ច់ចេំងអាគហ៍ពិគហ៍ដូចដដលមានដចង
គ្ដ្ឋយចាប ់។  

២០. (១) មនុសសមាន ក់ៗ ដដលជាប់គ្ចាទពីបទរពហមទេឌ  រតូវបានសនមត់ថាជាជនគ្នម នគ្ទាស រហូតដល់ពិរុទធភាពរបស់
ខលួន រតូវបានកេំត់រសបតាមចាប់កនុងការជនុំំជរមះកដីគ្ដ្ឋយយុតេិធម៌ និងជាសាធារេៈគ្ដ្ឋយការជនុំំជរមះកដីដដល
មានសមតាកិចច ឯករាជយភាព និងភាពមិនលគ្មអៀង ដដលកនុងការជរមះកេីគ្នះជនជាប់គ្ចាទរតូវបានធានាថាមានសិទធិ
ទទួលបានការការគរ ។   

(២) គ្នម នមនុសសណាមាន ក់ រតូវជាប់ពិរុទធពីបទគ្លមើសរពហមទេឌ  ចគំ្គះអគំ្ពើឬការខកខ្ជនណាមួយដដលមិនបាន
ចាត់ជាបទគ្លមើសរពហមទេឌ  រសបតាមចាប់ជាតិ ឬចាប់អនេរជាតិ កនុងខេៈគ្ពលរបរពឹតេគ្នាះគ្ឡើយ គ្ហើយ
គ្នម នមនុសសណាមាន ក់រតូវទទួលរងការដ្ឋក់គ្ទាសធងន់ធងរចគំ្គះបទគ្លមើសណាមួយ គ្លើសពីគ្ទាសដដលមានដចងគ្ដ្ឋយ
ចាបគ់្ៅគ្ពលដដលបទគ្លមើសគ្នាះរតូវបានរបរពឹតេគ្ឡើយ ។ 

(៣) គ្នម នមនុសសណាមាន ក់ រតូវទទួលការកាត់គ្ទាសឬដ្ឋក់គ្ទាសជាៃមីគ្ទ សរមាប់បទគ្លមើសដដលបុគគលគ្នាះរតូវ
បានតុលាការផដនាទ គ្ទាសឬគ្លើកដលងការគ្ចាទរបកាន់ជាសាា ពររួចគ្ហើយ គ្ដ្ឋយអនុគ្លាមតាមចាប់និងនីតិវធិីរពហម
ទេឌ ននរដឋជាសមាជិកនីមួយៗរបស់អាស៊ាន ។ 

២១. មនុសស      មានសិទធិរួចផុតពីការគ្រជៀតដរជកតាមអគំ្ពើចិតេគ្លើភាពជាឯកជន រគួសារ ផទះសដំបង ឬការគ្ឆលើយ 
ឆលងរួមទាងំទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនផង ឬមានសិទធិរួចផុតពីការវាយរបហារគ្លើកិតេិយសនិងគ្ករ េគ៍្មម ះ ។ មនុសសរគប់រូបមាន
សិទធិទទួលបានការការគរតាមផលូ វចាប់ទប់ទល់នឹងការគ្រជៀតដរជក ឬ ការវាយរបហារដបបគ្នះ ។   

២២. មនុសស      មានសិទធិគ្សរភីាពកនុងការគិត សតិសមបជញ្ញៈ និងសាសនា ។ រាល់ទរមង់ទាងំអស់ននការមិនអត់
ឱន ការគ្រ ើសគ្អើង និងការញុះញុងឲ្យមានការសអប់គ្ខពើមគ្លើដផនកសាសនានិងជគំ្នឿនានារតូវលុបបបំាត់គ្ចាល ។  

២៣. មនុសស      មានសិទធិគ្សរភីាពននមតិ និងសិទធិគ្សរភីាពកនុងការសដមដងមតិ រួមមានគ្សរភីាពកនុងការរបកាន់មតិ
គ្ដ្ឋយគ្នម នការ គ្រជៀតដរជក និងមានសិទធិដសវងរក ទទួលយក និងដចកចាយព័ត៌មាន គ្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់ឬជាលាយ
ល័កខេ៍អកសរ ឬ តាមរយៈបណាដ ញព័ត៌មានគ្ផសងគ្ទៀតណាមួយដដលជាជគ្រមើសរបស់ខលួន ។  

២៤. មនុសស      មានសិទធិគ្សរភីាព កនុងការរបជុគំ្ដ្ឋយសនេិវធិ ី។  

២៥. (១) មនុសស      ដដលជាពលរដឋននរបគ្ទសរបស់ខលួន មានសិទធិចូលរួមកនុងកិចចការសាធារេៈននរបគ្ទសរបស់
ខលួនគ្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬមិនផ្ទទ ល់តាមរយៈតណំាងដដលរតូវបានគ្បាះគ្នន តគ្រជើសគ្រ ើសតាមដបបរបជាធិបគ្តយយ រសបតាម
ចាបរ់បស់របគ្ទស ។  



 

 

(២) ពលរដឋ      មានសិទធិគ្បាះគ្នន តតាមកាលកេំត់ចាស់លាស់ និងពិតរបាកដដដលជាការគ្បាះគ្នន តជា
សកលនិងគ្សមើភាព និងតាមរយៈការគ្បាះគ្នន តជាសមាង ត់ដដលអាចធានាការសដមដងឆនទៈគ្ដ្ឋយគ្សររីបស់អនកគ្បាះគ្នន ត 
រសបតាមចាប់ជាតិ ។           

េទិ្ធិសេដឋក្ិចច េងគម និងវបបធម៌ 

២៦. រដឋជាសមាជិកអាស៊ានទទួលសាគ ល់ សិទធិគ្សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ទាងំឡាយដដលមានដចងគ្ៅកនុងគ្សចកេី
របកាសជាសាកលសេីពីសិទធិមនុសស ។ ជាពិគ្សស រដឋជាសមាជិកអាស៊ានទទួលសាគ ល់សិទធិទាងំឡាយដូចខ្ជងគ្រកាម៖ 

២៧. (១) មនុសស      មានសិទធិបគំ្ពញការងារ គ្រជើសគ្រ ើសការងារគ្ដ្ឋយគ្សរ ី  ទទួលបានល័កខខេ័ឌ ការងាររតឹមរតូវ 
សមរមយនិងលអរបគ្សើរ  និងទទួលបានការឧបតាមភគ្នរំទគ្ៅតាមគគ្រមាងជនួំយសរមាប់អនកគ្នម នការងារគ្ធវើ ។  

(២) មនុសសមាន ក់ៗ មានសិទធិបគ្ងកើតសហជីព និងចូលរួមកនុងសហជីពតាមជគ្រមើសរបស់ខលួនគ្ដើមបកីារគរផល
របគ្យ៉ជន៍របស់ខលួនរសបគ្ៅតាមចាប់ជាតិនិងវធិានគ្ផសងៗ ។  

(៣) ពុំមានកុមារឬមនុសសវយ័គ្កមងណាមាន ក់រតូវបានគ្កងរបវញ័្ចខ្ជងដផនកគ្សដឋកិចចនិងសងគមគ្ឡើយ ។ ជនណា
ដដលជួលកុមារនិងមនុសសវយ័គ្កមងឱយគ្ធវើការងារដដលប៉ះគល់ដល់បញ្ញញ សាម រតីឬសុខភាពរបស់ពួកគ្គ ដដលមាន
គ្រគ្នះថាន ក់ដល់អាយុជីវតិ ឬដដលអាចរខំ្ជនដល់ការអភិវឌឍជារបរកតីរបស់គ្គ ដូចជាការសិកាជាគ្ដើមគ្នាះ រតូវផេនាទ
គ្ទាសតាមចាប់ ។ រដឋជាសមាជិកអាស៊ានគួរកេំត់ករមិតអាយុ គ្ហើយការជួលពលកមមកុមារដដលមានអាយុតិចជាង
គ្នះ រតូវបានហាមឃាត់និងផេនាទ គ្ទាសតាមចាប់ ។  

២៨.  ន         មានសិទធិមានករមតិជីវភាពរគប់រគ្នន់សរមាប់ខលួនឯងនិងរគួសារ ដូចជា៖ 

ក. សិទធិមានមហូបអាហាររគប់រគ្នន់និងរសបតាមលទធភាព សិទធិរួចផុតពីភាពអត់ឃាល ន និងសិទធិទទួលបានមហូប
អាហារដដលមានសុវតាិភាពនិងមានអាហារូបតាមភ 

ខ. សិទធិមានសគ្មលៀកបគំក់ 
គ. សិទធិមានលគំ្ៅដ្ឋឋ នសមរមយនិងរសបតាមលទធភាព 
ឃ. សិទធិទទួលបានការដៃទាសុំខភាពនិងគ្សវាសងគមចាបំាច់នានា 
ង. សិទធិទទួលបានទឹកពិសាររបកបគ្ដ្ឋយសុវតាិភាព និងអនាម័យ 
ច. សិទធិទទួលបានបរសិាា នរបកបគ្ដ្ឋយសុវតាិភាព ភាពបរសុិទធ និងចីរភាព ។ 

២៩. (១) មនុសស      មានសិទធិទទួលបានសេង់ដ្ឋសុខភាពខ្ជងផលូ វកាយ ខ្ជងផលូ វចិតេ និងសុខភាពបនេពូជដ៏លអរបគ្សើរ
បផុំតដដលអាចទទួលបាន មានសិទធិទទួលបានគ្សវាដៃទាសុំខភាពជាមូលដ្ឋឋ ន             និងមានសិទធិ
ទទួលបានការពាបាលគ្ៅកដនលងគ្វជជសាស្រសេនានា ។ 



 

 

(២) រដឋជាសមាជិកអាស៊ានរតូវបគ្ងកើតបរយិ៉កាសលអរបគ្សើរគ្ដើមបជីមនះការមាក់ងាយ ការមិនរបារស័យទាក់ទង 
ការ គ្មើលរសាល និងការគ្រ ើសគ្អើង កនុងការបងាក រ ការពាបាល ការដៃទានិំងគ្នរំទចគំ្គះរបជាជនដដលមានជមងឺឆលង
នានា ដូចជាគ្មគ្រាគគ្អដស៍និងជមងឺគ្អដស៍ជាគ្ដើម ។  

៣០. (១) មនុសសមាន ក់ៗ មានសិទធិទទួលបានសនិេសុខសងគម រួមទាងំការធានារ៉ាប់រងសងគមរបសិនគ្បើមាន ដដលជួយ
គ្នត់កនុងការធានានូវមគ្ធាបាយសរមាប់ការរស់គ្ៅរបកបគ្ដ្ឋយគ្សចកេីនៃលៃនូ រនិងសមរមយ ។ 

(២) ការគ្នគំរជាពិគ្សសរតូវផេល់ជូនគ្ៅដល់មាតាកនុងអឡុំងគ្ពលសមរសបដូចបានដចងកនុងចាប់ជាតិនិងវធិាន
គ្ផសងៗ មុននិងគ្រកាយគ្ពលសរមាលបុរត ។ កនុ ងអំឡុងគ្ពលពិគ្សសគ្នះ មាេ យដដលកពុំងបំគ្ពញការងារ រតូវ
ទទួលបានការឈប់សរមាកគ្ដ្ឋយទទួលបានរបាក់គ្បៀវតសន៍ឬការឈប់សរមាកគ្ដ្ឋយមានរបបសនេិសុខសងគមរគប់
រគ្នន់ ។  

(៣) ទាងំមាតុភាព និងកុមារភាពផងរតូវទទួលបានការដៃទានិំងជនួំយជាពិគ្សស ។ កុមាររគប់រូបគ្ទាះគ្កើតមក
មានខ្ជនស់ាល កេីឬគ្នម នខ្ជន់សាល កេីរតូវទទួលបានការគ្នគំរសងគមគ្នះដូចគ្នន  ។  

៣១. (១) មនុសស      មានសិទធិទទួលបានការអប់រ ំ។  

(២) ការអប់រគំ្ៅករមិតបឋមសិកាគឺជាកាតពវកិចច និងរតូវផេល់ជូនសរមាបទ់ាងំអស់គ្នន គ្ដ្ឋយឥតគិតនៃល ។ ការ
អបរ់គំ្ៅករមិតមធយមសិកាកនុងទរមង់គ្ផសងៗ រតូវផេល់ជូននិងអាចទទួលបានសរមាប់សិសសទាងំអស់តាមរយៈមគ្ធាបាយ
សមរសបនានា ។ ការអប់របំគ្ចចកគ្ទសនិងវជិាជ ជីវៈរតូវផេល់ជូនជាទូគ្ៅ ។ ការអប់រកំរមិតឧតេមសិការតូវផេល់ជូនគ្ដ្ឋយ
គ្សមើភាពគ្នន ចគំ្គះទាងំអស់គ្នន គ្ដ្ឋយដផអកគ្ៅគ្លើមូលដ្ឋឋ នសមតាភាព ។  

(៣) ការអប់រមំានគ្គ្នលគ្ៅអភិវឌឍយ៉៉ងគ្ពញគ្លញននបុគគលិកលកខេៈរបស់មនុសស និងគ្សចកេីនៃលៃនូ ររបស់
មនុសស ។ ការអប់ររំតូវពរងឹងការគ្គ្នរពសិទធិមនុសសនិងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នដនទៗ គ្ទៀតគ្ៅកនុងរដឋជាសមាជិកអាស៊ាន ។ 
គ្លើសពីគ្នះគ្ៅគ្ទៀត ការអប់ររំតូវផេល់លទធភាពឱយមនុសសរគប់រូបអាចចូលរួមយ៉៉ងមានរបសិទធិភាពគ្ៅកនុងសងគម
របស់ខលួន គ្លើកកមពស់ការយល់ដឹង ការគ្យ៉គយល់អធារស័យនិងមិតេភាពកនុងចគំ្ណាមរបជាជាតិ ជាតិសាសន៍និង
រកុមសាសនា និងមានគ្គ្នលគ្ៅពរងីកនូវសកមមភាពនានារបស់សមាគមអាស៊ានគ្ដើមបរីកាសនេិភាព ។ 

៣២. មនុសសមាន ក់ៗ គ្ទាះមាន ក់ឯងកេីឬជារកុមកេ ី មានសិទធិចូលរួមគ្ដ្ឋយគ្សរគី្ៅកនុងជីវតិវបបធម៌ មានសិទធិទទួលបាន
ការរកីរាយពីសិលបៈ និងទទួលបានផលរបគ្យ៉ជន៍ពីការរកីចគ្រមើននិងការគ្របើរបាស់ខ្ជងវទិាសាស្រសេ និងមានសិទធិ 
ទទួលបានការការគរអតារបគ្យ៉ជន៏ទាងំដផនកសាម រតីនិងសមាភ រៈដដលបានមកពីសាន នដវទិាសាស្រសេ អកសរសាស្រសេ ឬ
សិលបៈដដលខលួនជាអនកបគ្ងកើតឬជាអនកនិពនធ ។  



 

 

៣៣. រដឋជាសមាជិកអាស៊ានរតូវមានវធិានការគ្ផសងៗ គ្ដ្ឋយគ្របើឱយអស់លទធភាពនូវធនធានដដលខលួនមាន គ្ទាះបី
គ្ដ្ឋយខលួនឯងកេីឬតាមរយៈជនួំយសហរបតិបតេិការតបំន់ និងអនេរជាតិកេី ជាពិគ្សសទាក់ទងនឹងវស័ិយគ្សដឋកិចច និង
បគ្ចចកវទិា គ្ដើមបទីទួលនិងអនុវតេសិទធិគ្សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ដូចដដលបានទទួលសាគ ល់កនុងគ្សចកេីរបកាសគ្នះ ។ 

៣៤. រដឋជាសមាជិកអាស៊ានអាចកេំត់ពីវសិាលភាព ដដលខលួនអាចធានាសិទធិគ្សដឋកិចចនិងសងគមដូចមានដចងកនុង
គ្សចកេីរបកាសគ្នះ ជូនជនទាងំឡាយដដលមិនដមនរបជាជាតិខលួន គ្ដ្ឋយពិចារណាហមត់ចត់ពីសិទធិមនុសស និងការ
គ្រៀបចចំាត់ដចងនិងធនធានគ្ផសងៗននគ្សដឋកិចចជាតិរបស់ពួកគ្គ ។ 

េទិ្ធិទ្ទ្ួលបានការអភិវឌ្ឍ 

៣៥. សិទធិទទួលបានការអភិវឌឍគឺជាសិទធិមនុសសមួយដផនកដដលមិនអាចដកហូតគ្ចញបាន ដដលតាមរយៈសិទធិគ្នះ 
មនុសសមាន ក់ៗក៏ដូចជារបជាជនអាស៊ានមានសិទធិចូលរួម រួមចដំេក រកីរាយ និ ទទួលបានផលរបគ្យ៉ជន៍ពីការ
អភិវឌឍគ្សដឋកិចច សងគម វបបធម៌និងនគ្យ៉បាយរបកបគ្ដ្ឋយសមធម៌និងចីរភាព ។ សិទធិទទួលបានការអភិវឌឍរតូវ
សគ្រមចរបកបគ្ដ្ឋយសមធម៌គ្ដើមបគី្ឆលើយតបគ្ៅនឹងតរមូវការអភិវឌឍនិងតរមូវការបរសិាា ន សរមាប់មនុសសជនំានគ់្នះ
និងគ្ពលអនាគត ។ ខេៈដដលការអភិវឌឍជួយសរមបសរមួលនិងមានភាពចាបំាច់សរមាប់ការអនុវតេសិទធិមនុសស 
កងវះខ្ជតននការអភិវឌឍមិនរតូវជាគ្ហតុផលគ្របើរបាស់សរមាប់ការរគំ្លាភបគំនគ្លើសិទធមនុសស ដដលរតូវបានអនេរ
ជាតទិទួលសាគ ល់គ្នាះគ្ទ ។  

៣៦. រដឋជាសមាជិកអាស៊ានរតូវអនុម័តយកកមមវធិីអភិវឌឍន៍ដដលគ្ផ្ទេ តសខំ្ជន់គ្លើរបជាជន និងដដលគ្ឆលើយតបនឹង
គ្យនឌ័រ សគំ្ៅការកាត់បនាយភាពរកីរក ការបគ្ងកើតល័កខខេ័ឌ នានាដូចជាការការគរនិងការរកានិរនេភាពននបរសិាា ន
សរមាប់របជាជនអាស៊ាន គ្ដើមបទីទួលបានសិទធិមនុសសទាងំឡាយដដលទទួលសាគ ល់គ្ៅកនុងគ្សចកេីរបកាសគ្នះគ្ដ្ឋយ
ដផអកគ្លើមូលដ្ឋឋ នសមធម៌ និងការកាត់បនាយគមាល តននការអភិវឌឍគ្ៅកនុងអាស៊ានជាបនេបនាទ ប់ ។  

៣៧. រដឋជាសមាជិកអាស៊ាន ទទួលសាគ ល់ថាការអនុវតេសិទធិទទួលបានការអភិវឌឍគ្នះ ទាមទារគ្អាយមានគ្គ្នលនគ្យ៉
បាយអភិវឌឍរបកបគ្ដ្ឋយរបសិទធិភាពគ្ៅថាន ក់ជាតិក៏ដូចជាទនំាក់ទនំងគ្សដឋកិចចរបកបគ្ដ្ឋយសមធម៌ កិចចសហរបតិ
បតេកិារអនេរជាតិ និងបរយិ៉កាសគ្សដឋកិចចអនេរជាតិដដលមានលកខេៈគ្នប់របគ្សើរ ។ រដឋជាសមាជិកអាស៊ានគួរ
បស្រញ្ញជ បទិដឋភាពគក់ព័នធគ្រចើនវស័ិយននសិទធិទទួលបានការអភិវឌឍគ្ៅកនុងវស័ិយគក់ព័នធនានាកនុងការកសាងសហគមន៍
អាស៊ាននិងបនាទ ប់ពីគ្នះ និងគ្ធវើកិចចការជាមួយសហគមន៍អនេរជាតិគ្ដើមបគី្លើកកពំស់ការអភិវឌឍរបកបគ្ដ្ឋយសមធម៌
និងចីរភាព ការអនុវតេន៍គេិជជកមមដយុ៏តេិធម៌ និងកិចចសហរបតិបតេិការអនេរជាតិរបកបគ្ដ្ឋយរបសិទធិភាព ។ 

 

 



 

 

េទិ្ធិទ្ទ្ួលបានេនតិភាព 

៣៨. មនុសសមាន ក់ៗ ក៏ដូចជារបជាជនអាស៊ាន មានសិទធិទទួលបានសនេិភាពគ្ៅកនុងរកបខេឌ អាស៊ានគ្លើដផនកសនេិសុខ
និងគ្សារភាព អពារកឹតយភាពនិងគ្សរភីាព ដូចសិទធិទាងំអស់ដដលមានដចងគ្ៅកនុងគ្សចកេីរបកាសគ្នះ រតូវបានទទួល
សាគ ល់ទាងំរសុង ។ ដូចគ្នះរដឋជាសមាជិកអាស៊ានបនេពរងឹងមិតេភាពនិងកិចចសហរបតិបតេការ គ្ដើមបពីរងីកបដនាមនូវ
សនេិភាព ភាពសុខដុមរមនា និងគ្សារភាពគ្ៅកនុងតបំន់ ។  

ក្ិចចេហប្បតិបតតការសៅក្នងុការសលើក្ក្មពេន់ិងការការពារេទិ្ធិមនុេស 

៣៩. រដឋជាសមាជិកអាស៊ានដចករដំលកផលរបគ្យ៉ជន៍រួមនិងគ្បេជាា ចិតេរួមគ្នន កនុងការគ្លើកកមពស់ និងការការគរសិទធិ
មនុសសនិងគ្សរភីាជាមូលដ្ឋឋ ន ដដលរតូវសគ្រមចបានតាមរយៈកិចចសហរបតិបតេិការជាមួយគ្នន គ្ៅវញិគ្ៅមក ក៏ដូចជា
ជាមួយអងគការ សាា ប័នគក់ព័នធថាន ក់ជាតិ ថាន ក់តបំន់និងអនេរជាតិជាគ្ដើម រសបគ្ៅតាមធមមនុញ្ញអាស៊ាន ។  

៤០. ពុំមានដផនកណាមួយននគ្សចកេីរបកាសគ្នះអាចរតូវបានបករសាយសរមាប់រដឋ រកុម ឬបុគគល នូវសិទធកនុងការ
អនុវតេសកមមភាពណាដដលមានគ្គ្នលបេំងគ្ធវើឱយប៉ះគល់ដល់គ្គ្នលបេំង និងគ្គ្នលការេ៍របស់អាស៊ាន ឬ
កនុងការបផំលិចបផំ្ទល ញនូវសិទធិនិងគ្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ ននានា ដដលបានកេំត់គ្ៅកនុងគ្សចកេីរបកាសគ្នះ និងគ្ៅកនុង
លិខិតុបករេ៍សិទធិមនុសសអនេរជាតិនានាដដលរដឋជាសមាជិកអាស៊ានជាភាគី ។  

អនុម័តគ្ដ្ឋយរបមុខរដឋ/របមុខរដ្ឋឋ ភិបាលននរដឋជាសមាជិកអាស៊ាន គ្ៅរាជធានីភនគំ្ពញ រពះរាជាណាចរក
កមពុជា នៃងទី           នដខ វចិឆិកា     នន  ំ២០១២                                ។  

 


