
1 

 

 

 

មាតិកា 
ឆ ព្ ោះឆៅមុខ .............................................................................................................................. 2 

អាយ្៖ អ្វីដែលអ្នកត្តូវែឹង ............................................................................................... 3 

ឆេចកតីឆ្តើម ............................................................................................................................ 3 

អាយ្ ................................................................................................................................... 9 

េនំួរដែលេរួជាញកឹញាប ់.............................................................................................. 19 

តំណាងអាយ្ ២០១៦-២០១៨ .................................................................................... 21 

តំណាងអាយ្ ២០១៣-២០១៥ .................................................................................... 31 

តំណាងអាយ្ ២០០៩-២០១២ ................................................................................... 35 

លកខនតក́ិននគណៈកមមការអ្នតររដ្ឋា ភិបាលអាស៊ា នទទួលបនទុកេទិធិមនុេស .............. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ឆ ព្ ោះឆៅមុខ 
អាស៊ា នសម្រេចបាននូវររឹត្តិការណ៍ររវត្តិសស្តសតេួយជាេួយនឹងការរម្ងកើត្គណៈកេមការអនតររដ្ឋា ភិបាល
អាស៊ា នទទលួរនទុកសិទធិេនុសស (អាយឆា) កនុងឆាន ាំ២០០៩ ដែលជាសា រ័នរគរែណត រ់ទទលួរនទុក
ម្លើកកេពស់ និងការពារសិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន រសរតាេម្ោលការណ៍និងម្ោលរាំណង
ននធេមនុញ្ញអាស៊ា ន។ 

ជាេយួវត្តមានរយៈម្រល៨ឆាន ាំ អាយឆាសម្រេចបានវឌ្ឍនភារសាំខាន់ៗ កនុងការរម្ងកើត្រករខ័ណឌ ននកិចចសហររតិ្រត្តិការ
សិទធិេនុសសកនុងអាស៊ា ន។ ការអនុេ័ត្ម្លើម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នម្ៅឆាន ាំ២០១២ េិនរតឹ្េដត្រម្ងកើត្រករខ័ណឌ
រគរ់ររុងម្រជាយេួយសរមារ់កិចចសហររតិ្រត្តិការសិទធិេនុសសរ ុម្ ណ្ ោះម្ទ រ ុដនតការអនុេ័ត្ម្នោះបានរង្ហា ញគុណត្នេៃរដនាេ
ម្ទៀត្ចាំម្ពាោះរទដ្ឋា នអនតរជាតិ្និងសតង់ដ្ឋរសិទធិេនុសស។ ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញ
សតើរើការអនុេ័ត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន គូសរញ្ជា ក់រើការម្រតជាា ចិត្តររស់រដ្ឋា ភិបាលននរែាសមារិកអាស៊ា ន 
កនុងការការពារសិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា នររស់ររជារនអាស៊ា ន។ 

ជាេយួនឹងភារចរេុោះនននម្ោបាយកនុងចាំម្្េរែាសមារិកអាស៊ា ន ការម្លើកកេពស់សទិិធេនុសសរតូ្វបានចាត់្ទុកថាមាន
សរៈសាំខាន់ កនុងការអរ់រ ាំនិងការរម្ងកើនការយល់ែឹងអាំរើសិទធិេនុសសកនុងចាំម្្េររជារនអាស៊ា ន។ ម្នោះគឺជាការម្តត ត្
ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ររស់អាយឆានាម្រលរ ុនាម នឆាន ាំម្នោះ រនាទ រ់រើគណៈកេមការម្នោះរតូ្វបានរម្ងកើត្ម្ ើង។ ម្ ោះរើជាោ ង្
ក៏ម្ដ្ឋយ កិចចសហររតិ្រត្តិការអនតរសា រ័ន និងអនតរសសរសតេភមានកាន់ដត្ម្រចើនម្ ើងៗ ម្ែើេបើរស្តញ្ជា រសិទធិេនុសសម្ៅកនុង
សសរសតេភ ាំងអស់ររស់អាស៊ា ន ែូចជាអាំម្រើរួញែូរេនុសសនិងរិការភារ ដែលរង្ហា ញរើការអភិវឌ្ឍររករម្ដ្ឋយភារ
ម្រឿជាក់ររស់អាយឆា កនុងការម្ធវើឱ្យមានតុ្លយភារននអាណត្តិររស់អាយឆា ម្ែើេបើម្លើកកេពស់និងការពារសិទធិេនុសស។ 
ម្ែើេបើោាំរទនិងរម្ងកើនកេមវធិើនិងសកេមភារររស់ខៃួនរដនាេម្ទៀត្ អាយឆាបាន និងកាំរុងររងើកកិចចសហររតិ្រត្តិការជាេយួ
ភាគើពាក់រ័នធ និងភាគើខាងម្រៅម្ៅថាន ក់ជាតិ្ ត្ាំរន់ និងអនដរជាតិ្។ 

អាយឆាបានរកាកិចចខិត្ខាំ ម្ែើេបើរេួចាំដណកែល់ការសម្រេចបានសហគេន៍អាស៊ា នេយួដែលយកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្លើររជារន 
និងយកររជារនជាធាំ។ អាយឆាបាន និងកាំរុងមានទាំនាក់ទាំនងជាេួយសងគេសុើវលិដែលវឌ្ឍនភារការង្ហរសាិត្កនុង
ែាំ្ក់កាលម្សសងៗោន ។ ទាំនាក់ទាំនងរវាងអាយឆា និងសងគេសុើវលិ តាេរយៈការសតល់ទាំនាក់ទាំនងលកខណៈរិម្រោោះ
ម្ោរល់រើអាយឆារូនអងគការសងគេសុើវលិនានា ជាការវវិត្តេយួដែលរតូ្វបានសវ គេន៍។  

ខាុ ាំរបាកែ្ស់ថា អាយឆានឹងរនតមាននវានុវត្តន៍ កនុងការដសវងរកយុទធសស្តសតម្ឆាព ោះម្ៅេុខ ម្ែើេបើររងឹងកិចចសហររតិ្រត្តិ
ការសិទធិេនុសសថាន ក់ត្ាំរន់ និងម្ ៃ្ើយត្រទនឹងរញ្ជា ររឈេពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសសដែលកាំរុងម្លចម្ ើង។ «អាយឆា៖ អវើដែល
អនករតូ្វែឹង - ការម្បាោះរុេពសាយខរួម្លើកទើ៥០ររស់អាស៊ា ន» ជាការចងរកងដែលរិរណ៌នាអាំរើការម្រៀរចាំោ ងទូលាំទូលាយ
េយួននរចនាសេព័នធ អាណត្តិ និងេុខង្ហរររស់អាយឆា។ ជាេួយនឹងការម្ធវើរចចុរបននភារដែលរួេរញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍលមើៗ 
ចារ់តាាំងរើចារ់ម្សតើេសហគេន៍អាស៊ា នកនុងឆាន ាំ២០១៥ និងឯកសរេូលដ្ឋា នរគឹោះម្សសងៗររស់អាយឆា ែូចជា ម្សចកតើររកាស
សិទធិេនុសសអាស៊ា ន ម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងលកខនតិកៈររស់អាយឆា 
ខាុ ាំម្រឿជាក់ថា ការចងរកងម្នោះនឹងសតល់ការយល់ែឹងទូលាំទូលាយម្លើការរេួចាំដណកររស់អាយឆា រេួ ាំងម្ោលម្ៅអនាគត្
ររស់អាយឆា។ 

ម្   ងួ េិញ 
អគគម្លខាធិការអាស៊ា ន  
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អាយ្៖ អ្វីដែលអ្នកត្តូវែឹង 
 

ឆេចកតឆី្តើម 
 
រយៈម្រលរបាាំទសវត្សរច៍ារ់តាាំងរើរម្ងកើត្ម្ ើង អាស៊ា នដែលជាអងគការអនតររដ្ឋា ភិបាលេយួ ដត្ងដត្ខិត្ខាំម្ឆាព ោះម្ៅរកការម្ធវើឱ្យ
រើវតិ្ររស់ររជារនម្ៅកនុងត្ាំរន់ ជារិម្សសដសនកម្សែាកិចច សនតិសុខ-នម្ោបាយ និងសងគេ-វរបធេ៌ ឱ្យកាន់ដត្ររម្សើរម្ ើង។ 
សិទិធេនុសសគឺជាដសនកេួយែ៏សាំខាន់ននសហគេន៍អាស៊ា ន ម្ហើយរតូ្វបាន ៃ្ុោះរញ្ជច ាំងម្ៅកនុងធេមនុញ្ញអាស៊ា ន (មារតា១.៧ 
២.២.i និង១៤) ដសនការលេអិត្នម្ោបាយ-សនតិសុខអាស៊ា នឆាន ាំ២០០៩-២០១៥ (ដសនកA.១.៥) និងដសនការលេអិត្
សហគេន៍នម្ោបាយ-សនតិសុខអាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥ (ដសនក A២.៥)។ 

អាស៊ា នបានរម្ងកើត្សា រ័នសិទធិេនុសសថាន ក់ត្ាំរន់ ដែល ៃ្ុោះរញ្ជច ាំងរើការម្រតជាា ចិត្តែ៏ខាៃ ាំង កនុងការម្លើកកេពស់និងការពារសិទិធ
េនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ររេ ាំងរនតធានាែល់សុខុមាលភារររស់ររជារន។ គណៈកេមការអនតរដ្ឋា ភិបាលអាស៊ា ន
ទទលួរនទុកសិទធិេនុសស (អាយឆា) និងគណៈកេមការអាស៊ា នសតើរើការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិស្តសតើនិងកុមាររតូ្វបាន
រម្ងកើត្ម្ ើងកនុងឆាន ាំ២០០៩ និង២០១០ ម្រៀងៗខៃួន។ 

អាយឆា កនុងនាេជាសា រ័នរគរែណត រ់ម្លើសិទិធេនុសសកនុងត្ាំរន់អាស៊ា នជាេយួនឹងអាណត្តិមានលកខណៈអនតរវស័ិយ ដែល
ទទលួរនទុករញ្ជា  ក់ទងនឹងកិចចសហររតិ្រត្តិការសិទធិេនុសសជាេយួសា រ័នអាស៊ា ន នែគូខាងម្រៅ និងភាគើពាក់រ័នធម្សសងៗ 
បានកាំណត់្ទរេង់សរមារ់កិចចសហររតិ្រត្តិការ កនុងការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុងអាស៊ា ន។ 

រ ុដនដម្ត្ើមានេនុសសរ ុនាម ននាក់ម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា នសគ ល់អាយឆា? ម្ហើយម្ត្ើមានេនុសសរ ុនាម ននាក់ែឹងថាម្ត្ើអាយឆាម្កើត្
េក្ ម្ហើយមានអាណត្តិអវើខៃោះ? កូនម្សៀវម្ៅម្នោះមានម្ោលរាំណងសតល់ការរនយល់ខៃើៗ ក់ទងនឹងអាយឆា និងការ
អភិវឌ្ឍសិទធិេនុសសម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ 

អាស៊ា ន 
អាស៊ា នរតូ្វបានរម្ងកើត្ម្ ើងម្ៅនលៃទើ០៨ ដខសើហា ឆាន ាំ១៩៦៧ តាេរយៈការចុោះហត្ាម្លខាម្លើម្សចកតើររកាសអាស៊ា ន 
(ម្សចកតើររកាសទើរកុងបាងកក) ម្ដ្ឋយសមារិកសា រនិកអាស៊ា នចាំនួន៥ គឺឥណឌូ ម្ណសុើ មា ម្ សុើ ហវើលើរើន សិងារុរ ើ 
និងនល។ សមារិកភាររដនាេលមើចាំនួន៥ររម្ទស រេួមានែូចជា ររ៊ាុយម្ណដ្ឋរូស េឹ (១៩៨៤) ម្វៀត្្េ (១៩៩៥) 
ឡាវនិងេើោ ន់មា  (១៩៩៧) និងកេពុជា (១៩៩៩) បានរម្ងកើនចាំននួរែាសមារិកអាស៊ា នរហូត្ែល់១០ររម្ទស។  

ម្ោលរាំណងររស់អាស៊ា នែូចមានដចងកនុងធេមនុញ្ញអាស៊ា ន រេួមាន៖ 
 រកា និងម្លើកកេពស់សនតិភារ សនតិសុខ និងសាិរភារ ររេ ាំងរនតររងឹងគុណត្នេៃននការត្រេង់ទិសសនតិភារម្ៅ
កនុងត្ាំរន់។ 

 រាំរុញភារធន់ថាន ក់ត្ាំរន់តាេរយៈការម្លើកកេពស់ឱ្យកាន់ដត្ររម្សើរម្ ើងននកិចចសហររតិ្រត្តិការនម្ោបាយ  សនតិសុខ 
ម្សែាកិចច និងវរបធេ៌សងគេ។ 

 ធានាថាររជារន និងរែាសមារិកអាស៊ា ន រស់ម្ៅកនុងសនតិភារជាេួយរិភរម្លាក ាំងេូល កនុងររោិកាសយុត្តិធេ៌ 
ររជាធិរម្ត្យយ និងសុខែុេ។ 
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 កាត់្រនាយភាររកើរក និងររងួេគមាៃ ត្អភិវឌ្ឍន៍ម្ៅកនុងអាស៊ា ន តាេរយៈការរួយោន ម្ៅវញិម្ៅេក និងកិចចសហ
ររតិ្រត្តិការ។ 

 ររងឹងលទធិររជាធិរម្ត្យយ ម្លើកកេពស់អភិបាលកិចចលអនិងនើតិ្រែា ររេ ាំងម្លើកកេពស់និងការពារសិទិធេនុសសនិង
ម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ម្ដ្ឋយដសអកម្លើសិទធិ និងទាំនលួខុសរតូ្វររស់រែាសមារិកអាស៊ា ន ។ 

 អភិវឌ្ឍធនធានេនុសស តាេរយៈកិចចសហររតិ្រត្តិការោ ងរិត្សនិទធម្លើវស័ិយអរ់រ ាំនិងរាំនិនរើវតិ្ និងវស័ិយវទិាសស្តសត 
និងរម្ចចកវទិា ម្ែើេបើសតល់កមាៃ ាំងែល់ររជារនអាស៊ា ន និងម្ែើេបើររងឹងសហគេន៍អាស៊ា ន។ 

 ម្លើកកេពស់សុខុមាលភារ និងរើវភារររស់ររជារនអាស៊ា ន ម្ដ្ឋយសតល់ឱ្យនូវលទធភារទទលួបានឱ្កាសម្ដ្ឋយ
សេភារ សរមារ់ការអភិវឌ្ឍធនធានេនុសស សុខុមាលភារសងគេ និងយុត្តិធេ៌។ 

 ម្លើកកេពស់អាស៊ា នដែលយកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្លើររជារន ដែលរគរ់វស័ិយម្ៅកនុងសងគេ ាំងអស់រតូ្វបានម្លើកទឹកចិត្ត
ឱ្យចូលរេួ និងទទលួបានអត្ាររម្ោរន៍រើវឌ្ឍភារននសមាហរណកេមអាស៊ា ន និងការកសងសហគេន៍។ 

 ម្លើកកេពស់អត្តសញ្ជញ ណអាស៊ា នតាេរយៈការម្លើកត្ម្េកើងការយល់ែឹងកាន់ដត្ខាៃ ាំងរើវរបធេ៌ចរេុោះនិងម្រតិ្កភ័ណឌ
ននត្ាំរន់។ 

ធេមនុញ្ញអាស៊ា នចូលជាធរមានម្ៅឆាន ាំ២០០៨ សតល់នូវលកខណៈគត្តិយុត្ត និងរករខ័ណឌ ជាសា រ័នសរមារ់អាស៊ា ន។ កនុងការ
ម្រៀរចាំររេូលរទដ្ឋា ន វធិាន និងគុណត្នេៃអាស៊ា ន ធេមនុញ្ញក៏បានធានារើគណម្នយយភារ និងការអនុម្លាេម្ៅតាេចារ់ 
និងការកាំណត់្ម្ោលម្ៅចាស់លាស់សរមារ់អាស៊ា ន។ 

អាស៊ា នបានម្រតជាា ចិត្តរម្ងកើត្សហគេន៍អាស៊ា នម្ៅឆាន ាំ២០១៥ ម្ហើយបានអនុេ័ត្ «ដសនទើចងអុលសៃូវសរមារ់សហគេន៍អាស៊ា ន 
ឆាន ាំ២០០៩-២០១៥»។ សហគេន៍ម្នោះរតូ្វបានោាំរទម្ដ្ឋយសរសរសតេភសហគេន៍ ាំង៣ ជាេយួនឹងដសនការលេអិត្តាេ
សហគេន៍ ែូចជាដសនការលេអិត្សហគេន៍នម្ោបាយ-សនតិសុខអាស៊ា ន ដសនការលេអិត្សហគេន៍ម្សែាកិចចអាស៊ា ន និង
ដសនការលេអិត្សហគេន៍សងគេ-វរបធេ៌អាស៊ា ន។ សហគេន៍នើេយួៗមានរកុេររឹកាសហគេន៍សរមារ់សរេរសរេួល
កិចចការង្ហរតាេវស័ិយម្សសងៗដែលសាិត្កនុងដែនសេត្ាកិចចររស់ខៃួន។ 

ម្ៅកនុងកិចចរររុាំកាំរូលអាស៊ា នម្លើកទើ២៧ ម្ៅទើរកុងកូឡាឡាាំរួ ររម្ទសមា ម្ សុើ អាស៊ា នបានសវ គេន៍នូវការរម្ងកើត្
សហគេន៍អាស៊ា នជាសៃូវការ និងអនុេ័ត្ម្លើ «អាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥៖ ែាំម្ណើ រម្ឆាព ោះម្ៅេុខ ាំងអស់ោន » ដែលរនតរើដសនទើ
ចងអុលសៃូវខាងម្លើ។ ឯកសរម្នោះ រេួមានម្សចកតើររកាសទើរកុងគូឡាឡាាំរសួតើរើអាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥៖ ែាំម្ណើ រម្ឆាព ោះម្ៅេុខ
 ាំងអស់ោន  ចកខុវស័ិយសហគេន៍អាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥ ដសនការលេអិត្សហគេន៍នម្ោបាយ-សនតិសុខអាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥ 
ដសនការលេអិត្សហគេន៍ម្សែាកិចចអាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥ និងដសនការលេអិត្សហគេន៍សងគេ-វរបធេ៌អាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥។ 
ឯកសរ ាំងអស់ម្នោះ នឹងកាំណត់្សៃូវម្ែើរនាទសវត្សររ៍នាទ រ់ ម្ែើេបើរនតររងឹងសហគេន៍អាស៊ា ន និងសតល់លទធភារឱ្យសម្រេច
បាននូវសហគេន៍េយួ ដែលមាននម្ោបាយររ ក់រកឡាោន  សមាហរណកេមម្សែាកិចច និងទាំនលួខុសរតូ្វសងគេ មាន
ន័យថា អាស៊ា នដែលរិត្ជាយកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្លើររជារន យកររជារនជាធាំ និងដសអកម្លើចារ់។ 
 
កិចចរររុាំកាំរូលអាស៊ា នដែលមានររេុខរែាឬរដ្ឋា ភិបាលននរែាជាសមារិក គឺជាសា រ័នរម្ងកើត្ម្ោលនម្ោបាយខពស់រាំសុត្
ម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ ររេុខរែាឬរដ្ឋា ភិបាលននរែាជាសមារិកអាស៊ា ន រួររររុាំចាំននួរើរែងជាម្រៀងរាល់ឆាន ាំម្ៅកនុងកិចចរររុាំ
កាំរូលអាស៊ា ន។ ថាន ក់ែឹកនាាំអាស៊ា នរតូ្វបានោាំរទម្ដ្ឋយរែាេស្តនតើការររម្ទសររស់ខៃួន ដែលបានររួរររុាំកនុងនាេជារកុេររឹកា
សរេរសរេួលអាស៊ា ន និងម្ៅកនុងកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន។ រដនាេម្ៅកនុងរចនាសេព័នធររស់អាស៊ា ន រែាសមារិក
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អាស៊ា នដត្ងតាាំងអនកត្ាំ្ងររចាាំអាស៊ា ន ដែលមានឋានៈឯកអគគរែាទូត្ ជាសមារិកននគណៈកមាម ធិការត្ាំ្ងអចិនស្តនតយ។៍ 
គណៈកមាម ធិការត្ាំ្ងអចិនស្តនតយ៍ មានភារកិចចកនុងការសរេរសរេួលជាេួយម្លខាធិការដ្ឋា នជាតិ្អាស៊ា ននិងសា រ័ន
ថាន ក់រែាេស្តនតើអាស៊ា នតាេវស័ិយ និងរួយសរេរសរេួលែល់កិចចសហររតិ្រត្តិការអាស៊ា នជាេយួនែគូខាងម្រៅ។ 

សា រ័នដែលោាំរទការង្ហរនិងកិចចខិត្ខាំម្រកាេរនទុកអាស៊ា នគឺ ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន។ 
ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា នែឹកនាាំម្ដ្ឋយអគគម្លខាធិការអាស៊ា ន (ដែលរតូ្វបានសតល់ឋានៈ
ែូចោន ម្ៅនឹងរែាេស្តនតើ) ម្ហើយមានការរួយោាំរទម្ដ្ឋយអគគម្លខាធិការរងចាំនួន៤រូរ 
ដែល១រូរៗសរមារ់សហគេន៍អាស៊ា ននើេយួៗ និង១រូរម្ទៀត្សរមារ់សហគេន៍និង
កិចចការសរើវកេមអាស៊ា ន។ 
 
 
 
 
 
 

េទិធិមនុេសឆលើរឆបៀបវារៈអាស៊ា ន 

ម្ៅឆាន ាំ១៩៩៣ អងគការសហររជាជាតិ្បានម្កាោះរររុាំសននិសើទរិភរម្លាកសតើរើ សិទធិេនុសសម្ៅទើរកុងវ ើដយន ររម្ទសអូរទើស។ 
រែាសមារិកអាស៊ា ន ដែលម្រលម្នាោះមានសមារិកដត្៦ររម្ទសរ ុម្ ណ្ ោះ បានចូលរួេសននិសើទរិភរម្លាក។ សននិសើទ
បាននាាំេកនូវលិទធសល ម្សចកតើររកាសរកុងវ ើដយន និងកេមវធិើសកេមភារ។  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ជាកិចចរនាទ រ់ រែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា នកនុងម្សចកតើដលៃងការណ៍រួេននកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា នម្លើកទើ២៦ 
(ដខកកកដ្ឋ ១៩៩៣) បានដលៃងែូចខាងម្រកាេ៖ 
១៦. រែាេស្តនដើការររម្ទសសវ គេន៍ចាំម្ពាោះកង់សង់សុើសអនតរជាតិ្ ដែលសម្រេចបានកនុងអាំ ុងម្រលសននិសើទរិភរម្លាកសតើរើ
សិទធិេនុសស ម្ៅរកុងវ ើដយន កាលរើនលៃទើ១៤ ែល់នលៃទើ២៥ ដខេិលុនា ឆាន ាំ១៩៩៣ ម្ហើយបានអោះអាងសរជាលមើនូវការម្រតជាា ចិត្ត
ររស់អាស៊ា ន និងការម្ោររសិទិធេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ែូចដែលបានដចងម្ៅកនុងម្សចកតើររកាសទើរកុងវ ើដយន
នលៃទើ២៥ ដខេិលុនា ឆាន ាំ១៩៩៣ ។ រែាេស្តនដើការររម្ទសបានសងកត់្ធៃន់ថា សិទធិេនុសសមានអនតរទាំនាក់ទាំនងនិងេិនអាចកាត់្
តត ច់បាន ដែលរេួរញ្ចូ លសិទធិរលរែា នម្ោបាយ ម្សែាកិចច សងគេ និងវរបធេ៌។ សិទធិ ាំងម្នោះមានសរៈសាំខាន់ម្សមើោន ។ 

ការអភវិឌ្ឍសទិធេិនុសសម្ៅកនុងអាស៊ា ន 
 ម្សចកតើររកាសបាងកក 

(១៩៦៧) 
ការរម្ងកើត្អាយឆា 
(២០០៩) 

ធេមនុញ្ញអាស៊ា ន
(២០០៨) 

ម្សចកតើររកាសទើរកុងវ ើដយន និងម្ស
ចកតើដលៃងការណ៍រេួននកិចចរររុាំេស្តនតើ
ការររម្ទសម្លើកទើ២៦ (១៩៩៣) 

ដសនការលេអិត្សហគេន៍
នម្ោបាយ-សនតិសុខអាស៊ា ន 
(២០០៩) 

ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន
(២០១២) 

សហគេន៍អាស៊ា ន 

គាំនិត្សតួចម្សតើេការររងួេគមាៃ ត្អភិវឌ្ឍន៍
ម្ែើេបើសមាហរណកេមអាស៊ា ន 
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សិទធិ ាំងម្នោះគួរដត្រតូ្វម្លើកយកេកម្ដ្ឋយមានតុ្លយភារ និងដរររទរេួរញ្ចូ លដត្េួយ ម្ហើយរតូ្វបានការពារនិងម្លើក
កេពស់តាេរយៈការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ចាំម្ពាោះសា នភារវរបធេ៌ សងគេ ម្សែាកិចច និងនម្ោបាយជាក់លាក់។ រែាេស្តនដើការររម្ទស
បានសងកត់្ធៃន់ថា ការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសសេិនគរួរតូ្វបានម្គម្ធវើឱ្យកាៃ យម្ៅជាម្រឿងនម្ោបាយម្នាោះម្ទ។ 

១៧. រែាេស្តនតើការររម្ទសបានយល់រសរថា អាស៊ា នគរួដត្សរេរសរេួលឱ្យមានវធិើសស្តសតរេួសតើរើសិទធិេនុសស និងចូលរេួ
ោ ងសកេម និងរេួចាំដណកែល់ការអនុវត្ត ការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស។ រែាេស្តនតើការររម្ទសបានកត់្សមាគ ល់
ម្ទៀត្ថា ធេមនុញ្ញអងគការសហររជាជាតិ្បានដ្ឋក់ជាសាំណួរននការអនុវត្តររតិ្រត្តិតាេសិទធិេនុសសជាសកល និងការម្លើក
កេពស់សិទធិេនុសសម្ៅកនុងរររិទននកិចចសហររតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្។ រែាេស្តនតើការររម្ទសបានសងកត់្ធៃន់ថា ការអភិវឌ្ឍ គឺជា
សិទធិេិនអាចែកហូត្បាន ម្ហើយការម្ររើរបាស់សិទធិេនុសសដែលជាលកខខណឌ េយួម្ែើេបើកិចចសហររតិ្រត្តិការម្សែាកិចច និង
រាំនយួអភិវឌ្ឍ គឺរងកជាម្រោោះថាន ក់ែល់កិចចសហររតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ និងអាចម្ធវើឱ្យចុោះម្ខាយែល់កុងសង់សុើសអនតរជាតិ្
ម្លើសិទធិេនុសស។ រែាេស្តនតើការររម្ទសបានគូសរញ្ជា ក់ថា ការការពារនិងការម្លើកកេពស់សិទធិេនុសសម្ៅកនុងសហគេន៍
អនតរជាតិ្គរួដត្រិចារ្ម្ៅម្លើម្ោលការណ៍ននការម្ោររអធិរម្ត្យយជាតិ្ រូរណភារដែនែើ និងការេិនម្ររៀត្ដររកកនុង
កិចចការនសទកនុងររស់រ ត្ រែា។ រែាេស្តនតើការររម្ទសម្រឿជាក់ថា ម្សរ ើភារ វឌ្ឍនភារ និងសារិភារជាតិ្ រតូ្វបានម្លើកកេពស់ 
ម្ដ្ឋយដសអកម្លើតុ្លយភាររវាងសិទធិរុគគល និងសិទធិសហគេន៍ តាេរយៈសិទធិរុគគលជាម្រចើនរតូ្វបានយល់ែឹង ែូចមានដចង
កនុងម្សចកតើររកាសជាសកលសតើរើសិទធិេនុសស។ 

១៨. រែាេស្តនដើការររម្ទសបានរិនិត្យម្ ើងវញិោ ងម្រញចិត្តននការរនតវឌ្ឍភារគរួឱ្យកត់្សមាគ ល់ររស់អាស៊ា ន កនុងការម្ធវើឱ្យ
ររជារនររស់ខៃួនរចួសុត្រើការភ័យខាៃ ច និងការចង់បាន ដែលអាចឱ្យរួកម្គរស់ម្ៅកនុងម្សចកតើនលៃលនូរ។ រែាេស្តនតើការររម្ទស
បានសងកត់្ធៃន់ថាការរ ាំម្លាភរាំពានេូលដ្ឋា នននសិទធិេនុសស រតូ្វដត្ម្ដ្ឋោះរសយ និងេិនរតូ្វអត់្ឱ្នម្រកាេម្លស្េួយម្ទ។ 
រែាេស្តនតើការររម្ទសបានរញ្ជា ក់រដនាេម្ទៀត្ អាំរើសរៈសាំខាន់ននការររងឹងកិចចសហររតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ម្លើរគរ់ទិែាភារ
 ាំងអស់ននសិទធិេនុសស ម្ហើយរដ្ឋា ភិបាល ាំងអស់គួរដត្ររកាន់ខាា រ់រទដ្ឋា នេនុសសធេ៌ និងម្ោររែល់ម្សចកតើនលៃលនូរររស់
េនុសស។ កនុងន័យម្នោះ និងម្ែើេបើោាំរទម្សចកតើររកាសទើរកុងវ ើដយននិងកេមវធិើសកេមភារនលៃទើ ២៥ ដខេិលុនា ឆាន ាំ១៩៩៣ 
រែាេស្តនតើការររម្ទសបានឯកភារថាអាស៊ា ន ក៏គួរដត្រិចារ្ម្លើការរម្ងកើត្យនតការត្ាំរន់សេរេយេួយសតើរើសិទធិេនុសស។ 
ម្នោះជាម្លើកទើេយួម្ហើយដែលអាស៊ា នបានកាំណត់្ម្ឆាព ោះម្ៅរកការអភិវឌ្ឍរររសិទធិេនុសសកនុងត្ាំរន់។ 

កិចចរររុាំកាំរូលម្រៅសៃូ វការអាស៊ា នម្លើកទើ២ ដែលបានរបាររធម្ ើងម្ៅទើរកុងគូឡាឡាាំរួម្ៅនលៃទើ១៥ ដខធនូ  ឆាន ាំ១៩៩៧ 
បានអនុេ័ត្ម្លើចកខុវស័ិយអាស៊ា នឆាន ាំ២០២០ ដែលកាំណត់្ចកខុវស័ិយែ៏ទូលាំទូលាយសរមារ់អាស៊ា នម្ៅឆាន ាំ២០២០៖ អាស៊ា ន
គឺជាការររេម្ររៀងររស់ររជាជាតិ្អាសុើអាម្គនយ ៍សេៃឹងម្ឆាព ោះម្ៅខាងម្រៅ ការរស់ម្ៅកនុងសនតិភារ សាិរភារ និងវរុិលភារ 
បានសារភាា រ់ោន កនុងភារជានែគូកនុងការអភិវឌ្ឍររករម្ដ្ឋយថាេភារ និងម្ៅកនុងសហគេន៍សងគេដែលយកចិត្តទុកដ្ឋក់។ 
ម្ែើេបើអនុវត្តចកខុវស័ិយដវងឆាៃ យ ដសនការសកេមភារទើរកុងហាណូយឆាន ាំ១៩៩៧ រតូ្វបានរម្ងកើត្ម្ ើង។ 

ម្រកាេដសនកទើ៤ កថាខ័ណឌ ទើ៤.៨ ននដសនការសកេមភារទើរកុងហាណូយ អាស៊ា នម្រតជាា ចិត្តរាំរុញការតៃ ស់រតូររ័ត៌្មានកនុងវស័ិយ
សិទធិេនុសសកនុងចាំម្្េរែាសមារិកអាស៊ា ន ម្ែើេបើម្លើកកេពស់ និងការពារសិទធិេនុសស និងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា នររស់
ររជារន ាំងអស់ម្ដ្ឋយរសរតាេធេមនុញ្ញអងគការសហររជាជាតិ្ ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសជាសកល និងម្សចកតើររកាស
ទើរកុងវ ើដយន និងកេមវធិើសកេមភារ។  



7 

 

ម្ែើេបើោាំរទែល់ការសម្រេចបាននូវចកខុវស័ិយអាស៊ា នឆាន ាំ២០២០ រែាសមារិកអាស៊ា នបានម្រៀរចាំកេមវធិើសកេមភារទើរកុង
ម្វៀងចនទន៍ឆាន ាំ២០០៤។ តាេកេមវធិើសកេមភារ ម្ៅដសនកខាងម្រកាេ «ការអភិវឌ្ឍនម្ោបាយ» រែាជាសមារិកយល់ររេ 
«ម្លើកកេពស់សិទធិេនុសស និងកាត្រវកិចច»។  

របាាំឆាន ាំម្រកាយេក រែាជាសមារិកបានសម្រេច កនុងការរម្នៃឿនការរម្ងកើត្សហគេន៍អាស៊ា នរតឹ្េឆាន ាំ២០១៥។ រែាជាសមារិក
បានអនុេ័ត្ម្លើ ដសនទើចងអុលសៃូវសរមារ់សហគេន៍អាស៊ា ន២០០៩-២០១៥ និងដសនការលេអិត្សហគេន៍អាស៊ា នចាំននួ៣។ 

សមាសភារសិទិធេនុសស ដែលមានម្ៅកនុងកេមវធិើសកេមភារទើរកុងម្វៀងចនទន៍ឆាន ាំ២០០៤ រតូ្វបានរញ្ជា ក់ជាលមើម្ៅកនុងកេមវធិើ
សកេមភារ ម្រកាេដសនការលេអិត្សហគេន៍នម្ោបាយ-សនដិសុខអាស៊ា នឆាន ាំ២០០៩-២០១៥ ដសនកA.១.៥. «ការម្លើកកេពស់ 
និងការការពារសិទធេនុសស» ដែលមានរនាទ ត់្សកេមភារចាំននួរបាាំរើរ ។ 

 
អាយឆា និងគណៈកមាម ធិការត្ាំ្ងអចិនស្តនតយរ៍រចាាំអាស៊ា ន 

ការម្រតជាា ចិត្តររស់អាស៊ា ន ម្ែើេបើសម្រេចបាននូវសហគេន៍េួយដែលររករម្ដ្ឋយររោិរ័នននិងការម្ ៃ្ើយត្រខពស់ ដែល
ធានាែល់ការទទលួបានអត្ាររម្ោរន៍ររស់ររជារនរើសិទធិេនុសស និងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន គឺរតូ្វបានរញ្ជា ក់រដនាេម្ៅ
កនុងដសនការលេអិត្សហគេន៍សនដិសុខ-នម្ោបាយអាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥ ដសនកA.2.5 «ម្លើកកេពស់ និងការពារសិទិធេនុសស 
ម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន និងយុត្តិធេ៌សងគេ ម្ែើេបើធានាែល់ររជារនររស់ម្យើងរស់ម្ៅកនុងម្សចកតើនលៃលនូ រ ម្ៅកនុងសនតិភារ 
ភារសុខែុេ និងវរុិលភារ» ជាេយួនឹងរនាទ ត់្សកេមភារែូចខាងម្រកាេ៖ 
េកមមភាព៖ 

i. ម្លើកទឹកចិត្តរែាសមារិកអាស៊ា ន ម្ែើេបើររងឹងរទដ្ឋា នគត្តិយុត្តនិងសា រ័នកនុងរសុក ម្លើកកេពស់ការអរ់រ ាំសិទធិេនុសស 
និងរនតកិចចរិម្រោោះម្ោរល់ជាេយួភាគើពាក់រ័នធ 

ii. ម្លើកទឹកចិត្តរែាសមារិកអាស៊ា ន ឱ្យសតល់សចាច រ័ន ឬចូលជាភាគើម្លើលិខិតុ្រករណ៍សិទធិេនុសសអនតរជាតិ្សាំខាន់ៗ 
និងធានាឱ្យមានការអនុវត្តររករម្ដ្ឋយររសិទធភារ 

iii. ម្លើកទឹកចិត្តរែាសមារិកអាស៊ា នកនុងការរាំរុញទាំនាក់ទាំនងជាេួយអងគការសហររជាជាតិ្ និងយនតការសិទធិេនុសស
ដែលពាក់រ័នធ ដែលរែាសមារិកអាស៊ា នជាភាគើ រេួមានការរិនិត្យម្ ើងវញិតាេកាលកាំណត់្ជាសកល (UPR) 
និងសា រ័នសនធិសញ្ជញ ដែលពាក់រ័នធ ររេ ាំងដចករ ាំដលករទរិម្សធន៍ និងការអនុវត្តលអៗ  

iv. ោាំរទគណៈកេមការអនតររដ្ឋា ភិបាលអាស៊ា នទទលួរនទុកសិទធិេនុសស (អាយឆា) កនុងការរាំម្រញកាត្រវកិចចររស់ខៃួន
អនុម្លាេតាេលកខខណឌ  

v. រាំរុញការតៃ ស់រតូររ័ត៌្មានសតើរើកិចចររឹងដររង ម្ែើេបើម្លើកកេពស់សិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា នម្ៅកនុងចាំម្្េ
រែាជាសមារិកម្ដ្ឋយអនុម្លាេម្ៅតាេធេមនុញ្ញអាស៊ា ន ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងម្សចកតើដលៃងការណ៍
ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្លើម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន ររេ ាំងរ ត្ ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសស និង
លិខិតុ្រករណ៍អនតរជាតិ្ដែលរែាសមារិកអាស៊ា នជាភាគើ 
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vi. ររងឹងការអនុវត្តម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្លើម្សចកតើ
ររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន ដែលរេួរញ្ចូ លការសសរវសាយរ័ត៌្មាន និងការម្លើកកេពស់ការយល់ែឹងជាសធារណៈ
ម្លើម្សចកតើររកាសម្នោះ 

vii. ម្លើកកេពស់ការរស្តញ្ជា រសិទធិេនុសសែល់សសរសតេភ ាំងរើននសហគេន៍អាស៊ា ន តាេរយៈការរិម្រោោះម្ោរល់
កនុងចាំម្្េសា រ័នអាស៊ា នពាក់រ័នធ 

viii. ម្លើកទឹកចិត្តែល់អនតរទាំនាក់ទាំនង និងការរិម្រោោះម្ោរល់ដែលសេរសរកនុងចាំម្្េអាយឆា សា រ័នអាស៊ា ន
ពាក់រ័នធ និងភាគើពាក់រ័នធែនទម្ទៀត្ ដែលរេួរញ្ចូ លអងគការសងគេសុើវលិដែលពាក់រ័នធនឹងការម្លើកកេពស់និង
ការការពារសិទធិេនុសស 

ix. រនតការង្ហរររស់អាយឆា កនុងការម្រៀរចាំកិចចការរសវរជាវដែលមានលកខណៈសហការោន ម្លើររធានរទរញ្ជា
សិទិធេនុសសម្ដ្ឋយម្ោងម្ៅតាេលកខនតិកររស់អាយឆា 

x. រនតការង្ហរររស់អាយឆា កនុងការទទលួបានរ័ត៌្មានរើរ ត្ រែាសមារិកអាស៊ា ន សតើរើការម្លើកកេពស់និងការការពារ
សិទធិេនុសស 

xi. រាំរុញការយល់ែឹងជាសធារណៈសតើរើសិទធិេនុសសកនុងចាំម្្េររជារនអាស៊ា ន រេួមានការម្បាោះរុេពសាយការម្ធវើ
រចចុរបននភារជាម្ទៀង ត់្ននសកេមភារររស់អាយឆា និងសកេមភាររ័ត៌្មានជាសធារណៈម្ដ្ឋយសា រ័នអាស៊ា ន
ដែលពាករ័់នធ 

xii. រិចារ្កនុងការរតួ្ត្រិនិត្យម្ ើងវញិនូវលកខនតិកររស់អាយឆា ែូចមានដចងម្ៅកនុងលកខនតិក ដែលរសរតាេ
ម្ោលរាំណងនិងម្ោលការណ៍ធេមនុញ្ញអាស៊ា ន ជាេួយនឹងទសសនវស័ិយម្ែើេបើរនតរម្ងកើនការម្លើកកេពស់និង
ការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុងអាស៊ា ន កនុងម្រលសេរសរ្េយួ។ 

xiii. ររងឹងទាំនាក់ទាំនងរវាងរ ត្ ញយនតការសិទធិេនុសសដែលមាន ក៏ែូចជាអងគការសងគេសុើវលិែនទម្ទៀត្ ជាេយួនឹង
រ ត្ សា រ័នតាេវស័ិយររស់អាស៊ា ន។ 

xiv. ម្លើកទឹកចិត្តែល់ការសរេរសរេួល និងរិម្រោោះម្ោរល់កនុងចាំម្្េអងគភារនិងសា រ័នអាស៊ា នដែលពាក់រ័នធ 
ម្ែើេបើរាំរុញការអនុវត្តម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន ម្សចកតើររកាសទើរកុងហាណូយសតើរើការម្លើកកេពស់
សុខុមាលភារនិងការអភិវឌ្ឍស្តសតើនិងកុមារអាស៊ា ន ររេ ាំងម្សចកតើររកាសបាលើសតើរើការរាំរុញត្នួាទើ និងការចូល
រេួររស់រនរិការម្ៅកនុងសហគេន៍អាស៊ា ន ខណៈដែលរការររន័ធរាយការណ៍ លាំដ្ឋរ់លាំម្ដ្ឋយររស់ខៃួនម្រៀងៗខៃូន 
និង 

xv. សហការោ ងរិត្សនិទធជាេួយសា រ័នតាេវស័ិយពាក់រ័នធ ខណៈដែលរការបាយការណ៍តាេលាំដ្ឋរ់នើេួយៗ 
ម្ែើេបើរម្នៃឿនការង្ហរររស់គណៈកមាម ធិការអាស៊ា នម្លើការអនុវត្តម្សចកតើររកាស សតើរើការការពារនិងការម្លើកកេពស់
សិទធរិលករម្ទសនតររម្វសន៍កនុងការរម្ងកើត្លិខិតុ្រករណ៍ ម្ែើេបើធានាថាសិទធរិរស់រលករម្ទសនតររម្វសន៍រតូ្វបាន
ការពារោ ងលអម្ៅកនុងត្ាំរន់ រសរតាេចារ់ វធិាន និងម្ោលនម្ោបាយររស់រែាជាសមារិកនើេយួៗ។  
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AICHR អាយ្ 
 
«ម្ដ្ឋយអនុម្លាេតាេម្ោលរាំណង និងម្ោលការណ៍ននធេមនុញ្ញអាស៊ា នដែល ក់ទងនឹងការម្លើកកេពស់និងការការពារ
សិទធិេនុសស និងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន អាស៊ា នរតូ្វរម្ងកើត្អងគភារសិទធិេនុសសអាស៊ា នេយួ» (ធេមនុញ្ញអាស៊ា ន មារតា១៤)។ 

រកុេការង្ហរជាន់ខពស់ទទួលរនទុកអងគភារសិទធិេនុសសអាស៊ា នបានម្ធវើម្សចកដើរពាងលកខនតិកៈររស់អាយឆា ដែលរតូ្វបាន
អនុេ័ត្ម្ដ្ឋយកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន ម្ៅដខកកកដ្ឋ ឆាន ាំ២០០៩។ ម្ៅនលៃទើ២៣ ដខតុ្លា ឆាន ាំ២០០៩ អនកត្ាំ្ង
អាយឆាចាំនួន១០រូរ ដែលេួយរូរៗេករើរែាសមារិកនើេួយៗរតូ្វបានដត្ងតាាំង ម្ហើយអាយឆារតូ្វបានររកាសដ្ឋក់ឱ្យ
ែាំម្ណើ រការជាសៃូវការម្ៅកិចចរររុាំកាំរូលអាស៊ា នម្លើកទើ១៥ ម្ៅឆាអាាំ-ហហុួើន ររម្ទសនល។ 

ម្ៅកនុងម្សចកតើររកាសឆាអាាំ-ហហុួើនសតើរើការររកាសដ្ឋក់ឱ្យែាំម្ណើ រការជាសៃូវការររស់អាយឆា ររេុខែឹកនាាំអាស៊ា នបាន
ដលៃងថា អាយឆាគឺជាដសនកេយួននកិចចសហររតិ្រត្តិការអនតររដ្ឋា ភិបាលកនុងចាំម្្េរែាសមារិកអាស៊ា ន ាំង១០ ម្ែើេបើរម្ងកើត្
កិចចសហររតិ្រត្តិការថាន ក់ត្ាំរន់សតើរើសិទធិេនុសស។ ការរម្ងកើត្អាយឆារង្ហា ញរើការម្រតជាា ចិត្តររស់អាស៊ា នកនុងការរនត
យុទធសស្តសតម្ឆាព ោះម្ៅេុខ ម្ែើេបើររងឹងកិចចសហររតិ្រត្តិការថាន ក់ត្ាំរន់សតើរើសិទធិេនុសស។ អាយឆារតូ្វបានរម្ងកើត្ម្ ើងជា
ចាំដណកេួយននរចនាសេព័នធចាត់្តាាំងអាស៊ា ន និងជាសា រ័នរគរែណត រ់ជាេួយនឹងការទទួលខុសរតូ្វជារេួ សរមារ់ការ
ម្លើកកេពស់ និងការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ ម្សចកតើសម្រេចររស់អាយឆា គឺដសអកម្លើការរិម្រោោះម្ោរល់ 
និងកុងសង់សុើស។ អាយឆាចូលរួេកិចចសនទនា និងកិចចរិម្រោោះម្ោរល់ជាេួយអងគភារពាក់រ័នធនឹងអាស៊ា ន ម្ហើយក៏
រិម្រោោះម្ោរល់ជាេយួសា រ័នថាន ក់ជាតិ្ ត្ាំរន់ និងអនតរជាតិ្ និងអងគភារដែលពាក់រ័នធនឹងការម្លើកកេពស់ និងការការពារ
សិទធិេនុសសសងដែរ។ 

អាយឆា មានកិចចរររុាំ២ែងកនុងេយួឆាន ាំ និងកិចចរររុាំរដនាេម្ទៀត្ររសិនម្រើមានភារចាាំបាច់។ អាយឆា បានរម្ងកើត្នូវឯកសរ
រគឹោះេយួចាំនួន ចាត់្ទុកជា រករខ័ណឌ  និងេូលដ្ឋា នរគឹោះសរមារ់ររររឹត្តកេមររស់អាយឆាែូចជា៖ 

 ដសនការការង្ហររបាាំឆាន ាំររស់អាយឆាឆាន ាំ២០១០-២០១៥ ដសនការការង្ហររបាាំឆាន ាំររស់អាយឆាឆាន ាំ២០១៦-២០២០ 
និងលវកិាជាក់លាក់ 

 កេមវធិើ/សកេមភារអាទិភារររស់អាយឆា (ឆាន ាំ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
និង២០១៧) ជាេយួនឹងលវកិាររចាាំឆាន ាំនើេយួៗ 

 ម្ោលការណ៍ដណនាាំសតើរើររតិ្រត្តិការររស់អាយឆា (ដែលសគ ល់ថាជាម្ោលការណ៍ដណនាាំររស់អាយឆា) 
 ចារ់នននើតិ្វធិើររស់េូលនិធិអាយឆា (ដែលសគ ល់ថាជា ROP ននេូលនិធិអាយឆា) 
 ម្ោលការណ៍ដណនាាំសតើរើសតង់ដ្ឋរលវកិា 
 ម្ោលការណ៍ដណនាាំសតើរើរកុេនិរនធររស់ម្គហទាំរ័រអាយឆា 
 ម្ោលការណ៍ដណនាាំសតើរើទាំនាក់ទាំនងសេរសររវាងអាយឆា និងអងគភារអាស៊ា នតាេវស័ិយ ពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស 
 ម្ោលការណ៍ដណនាាំសតើរើទាំនាក់ទាំនងររស់អាយឆាជាេយួនឹងរ ត្ អងគការសងគេសុើវលិ និង 
 ចារ់នើតិ្វធិើននកេមវធិើគណនើអាយឆា(រតូ្វបានសគ ល់ថា ROP ននកេមវធិើគណនើររស់អាយឆា) 
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ASEAN Foreign Ministers’ Interface with the Representatives of the AICHR at the 48th ASEAN Foreign 
Ministers’ Meeting 
រាំនរួររស់រែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា នជាេយួត្ាំ្ងអាយឆា ម្ៅកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា នម្លើកទើ៤៨ 

 
 
អាណត្តិ និងេុខង្ហរររស់អាយឆា 
លកខនតិកររស់អាយឆាមានរេួរញ្ចូ លអាណត្តរិរស់អាយឆាចាំននួ១៤៖ 
១. រម្ងកើត្យុទធសស្តសតសរមារ់ការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសស និងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ម្ែើេបើរាំម្រញរដនាេ

ការកសងសហគេន៍អាស៊ា ន 
២.  រម្ងកើត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នេយួ កនុងម្ោលរាំណងរម្ងកើត្រករខ័ណឌ េយួសរមារ់កិចចសហររតិ្រត្តិការ

សិទធិេនុសស តាេរយៈអនុសញ្ជញ អាស៊ា នម្សសងៗ និងលិខិតុ្រករណ៍ម្សសងម្ទៀត្ ពាក់រ័នធសិទធិេនុសស 
៣.  រាំរុញការយល់ែឹងជាសធារណៈរើសិទធិេនុសសកនុងចាំម្្េររជារនអាស៊ា ន តាេរយៈការអរ់រ ាំ ការរសវរជាវ និង

ការសសរវសាយរ័ត៌្មាន 
៤. ម្លើកកេពស់ការកសងសេត្ាភារសរមារ់ការអនុវត្តកាត្រវកិចច ននអនុសញ្ជញ អនតរជាតិ្សតើរើសិទធិេនុសសររករម្ដ្ឋយ

ររសិទធភារ ដែលអនុវត្តម្ដ្ឋយរែាជាសមារិកអាស៊ា ន 
៥. ម្លើកទឹកចិត្តែល់រែាសមារិកអាស៊ា ន កនុងការរិចារ្ ចូលជាភាគើកនុង និងសតល់សចាច រ័នម្លើលិខិតុ្រករណ៍សិទធិេនុសស

អនតរជាតិ្នានា 
៦.  ម្លើកកេពស់ការអនុវត្តម្រញម្លញននលិខិតុ្រករណ៍អាស៊ា នពាក់រ័នធម្ៅនឹងសិទធិេនុសស 
៧. សដល់ម្សវាររឹកាម្ោរល់ និងរាំនយួរម្ចចកម្ទសម្ៅម្លើរញ្ជា សិទិធេនុសសម្ៅអងគភារអាស៊ា នតាេវស័ិយ តាេការម្សនើសុាំ 
៨. ចូលរេួកិចចសនទនា និងការររឹកាម្ោរល់ជាេយួរ ត្ អងគភារអាស៊ា ន និងអងគភារពាក់រ័នធជាេយួអាស៊ា ន ម្ដ្ឋយ

រេួ ាំងអងគការសងគេសុើវលិ និងភាគើពាក់រ័នធែនទម្ទៀត្ ែូចមានដចងកនុងរាំរូកទើ៥ននធេមនុញ្ញអាស៊ា ន 
៩.  ររឹកាម្ោរល់ ជាេួយសា រ័នជាតិ្ ត្ាំរន់ និងអនតរជាតិ្ែនទម្ទៀត្ ររេ ាំងសា រ័នម្សសងៗដែល ក់ទងនឹងការ

ម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសស កនុងម្រលសេរសរ 
១០. ទទលួរ័ត៌្មានរើរ ត្ រែាសមារិកអាស៊ា ន សតើរើការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសស 
១១.  រម្ងកើត្វធិើសស្តសត និងរាំហររេួម្លើរញ្ជា សិទិធេនុសស ដែលជាអត្ាររម្ោរន៍ចអាស៊ា ន 
១២.  ម្រៀរចាំការសិកា សតើរើររធានសិទធិេនុសសកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន 
១៣.  ដ្ឋក់របាយការណ៍ររចាាំឆាន ាំអាំរើសកេមភារររស់ខៃួន ឬរបាយការណ៍ម្សសងៗររសិនម្រើចាាំបាច់ រូនកិចចរររុាំរែាេស្តនតើ

ការររម្ទសអាស៊ា ន និង 
១៤. ររតិ្រត្តភិារកិចចម្សសងម្ទៀត្ររគល់ឱ្យម្ៅអាយឆា ម្ដ្ឋយកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន។ 
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អនកត្ាំ្ងនើេយួៗររស់អាយឆា រតូ្វបានដត្ងតាាំងម្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលខៃួន សរមារ់អាណត្តិរយៈម្រលរើឆាន ាំ ម្ហើយអាចរនត
ជាលមើម្ ើងវញិបានេតង។ ត្ាំ្ងអាយឆា កនុងការរាំម្រញកាត្រវកិចចររស់ខៃួន រតូ្វររតិ្រត្តិម្ដ្ឋយេិនលម្េអៀង រសរតាេធេមនុញ្ញ
អាស៊ា ន និងលកខនតិកររស់អាយឆា។ 

លកខនតិកៈររស់អាយឆាក៏កាំណត់្ម្ចញនូវរម្រៀររររននការរាយការណ៍ររស់អាយឆា កាម្រៀរចាំកិចចរររុាំ ត្ួនាទើររស់ររធាន
អាយឆា   នើតិ្វធិើននការម្ធវើម្សចកតើសម្រេច ការម្ចញសាយរ័ត៌្មានសធារណៈ និងទាំនាក់ទាំនងររស់អាយឆាជាេយួអងគភារ
សិទធិេនុសសម្សសងម្ទៀត្ម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ 

លកខនតិកររស់អាយឆាមានម្ៅម្លើម្គហទាំរ័រ asean.org។ អនកក៏អាចម្រើកម្គហទាំរ័រថាន ក់ត្ាំរន់ររស់អាយឆាម្ៅ aichr.org។ 

កេមវធិើ និងសកេមភារររស់អាយឆា 

វស័ិយអាទិភារររស់អាយឆាសតើរើសិទធិេនុសសមានម្ៅកនុងដសនការការង្ហររបាាំឆាន ាំ ដែលដសអកម្លើអាណត្តិ ាំង១៤ររស់អាយឆា 
ែូចបានម្រៀររារ់ម្ៅកនុងលកខនតិកររស់ខៃួន។ ជាម្រៀងរាល់ឆាន ាំ អាយឆាកាំណត់្កេមវធិើ និងសកេមភារអាទិភារររស់ខៃួនសរមារ់
េយួឆាន ាំ ដែលដសអកម្លើដសនការការង្ហរនិងម្ ៃ្ើយត្រម្ៅនឹងត្រេូវការចាាំបាច់ដែលម្លចម្ ើងសតើរើសិទធិេនុសសម្ៅកនុងត្ាំរន់។ 
អាយឆាបានរញ្ច រ់នូវដសនការការង្ហររបាាំឆាន ាំែាំរូងឆាន ាំ២០១០-២០១៥ ររស់ខៃួនម្ហើយ។ 

អាយឆាបានចារ់ម្សតើេអនុវត្តដសនការការង្ហររបាាំឆាន ាំ ឆាន ាំ២០១៦-២០២០ ម្លើកទើ២ ដែលរតូ្វបានអនុេ័ត្ម្ៅកិចចរររុាំរែាេស្តនដើ
ការររម្ទសអាស៊ា នម្លើកទើ៤៨។ ដសនការការង្ហររបាាំឆាន ាំម្លើកទើរើរ ជាការរនតម្លើដសនការការង្ហររបាាំឆាន ាំម្លើកែាំរូង ម្ែើេបើ
រនតម្លើកកេពស់ និងអនុវត្តនូវម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្លើម្សចកតើ
ររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន។ ដសនការរបាាំឆាន ាំម្នោះ ក៏មានម្ោលរាំណងរាំរុញរដនាេ នូវការរេួសហការោន រវាងអាយឆា និង
សា រ័ននិងអងគភារអាស៊ា នពាក់រ័នធ ម្ែើេបើរស្តញ្ជា រសិទធិេនុសសម្ៅកនុងសសរសតេភ ាំងរើររស់អាស៊ា ន។ 

រ ត្ សកេមភារររស់អាយឆាកនុងរយៈម្រលខៃើ និងេធយេ កនុងចាំម្្េសកេមភារែនទម្ទៀត្ រេួមាន៖ 
 អនុវត្តការវាយត្នេៃត្រេូវការសរមារ់ការកសងសេត្ាភារ 
 រញ្ច រ់រញ្ា ើននលិខិតុ្រករណ៍សិទធិេនុសសដែលមានរសរ់ ដែលរតូ្វបានចូលជាភាគើ និងសតល់ម្លើសចាច រ័នម្ដ្ឋយរែា
សមារិកអាស៊ា ន 

 ម្រៀរចាំសិកាខ សលាម្លើររធានរទម្សសងៗដែលពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស 
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កិចចរិម្រោោះម្ោរ់អាយឆា-SOMTC សតើរើវធិើសស្តសតដសអកម្លើសិទធេនុសសម្ៅកនុ ងការអនុវត្តអនុសញ្ជញ អាស៊ា នសតើរើការររឆាាំងការរួញ
ែូរេនុសស ជារិម្សសស្តសតើនិងកុមារ (ACTIP) និងដសនការសកេមភារអាស៊ា នសតើរើការររឆាាំងការរួញែូរេនុសស ជារិម្សសស្តសតើនិង

កុមារ (APA) 
 ម្រៀរចាំវគគរណតុ ោះរ ត្ លសតើរើសិទធិេនុសសសរមារ់រកុេម្ោលម្ៅជាក់លាក់ ែូចជាេស្តនតើរារការ េស្តនតើអនុវត្តចារ់ 
អនកសររ័ត៌្មាន ជាម្ែើេ។ 

 ររងឹងការោាំរទររស់ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា នសរមារ់អាយឆា  
 សសរវសាយរ័ត៌្មាន ក់ទងនឹងការង្ហរររស់អាយឆា រេួ ាំងការម្បាោះរុេពសាយជាភាសអង់ម្គៃសនិងភាសជាតិ្
ររស់រែាសមារិកអាស៊ា ន 

 ដចករ ាំដលកឧត្តមានុវត្តននការអនុវត្តររករម្ដ្ឋយររសិទធភារ នូវកាត្រវកិចចររស់សនធិសញ្ជញ សិទធិេនុសសអនតរជាតិ្
កនុងចាំម្្េរែាសមារិកអាស៊ា ន 

 សរេរសរេួល និងររឹកាម្ោរល់ជាេយួសា រ័នអាស៊ា នពាក់រ័នធ ម្ែើេបើធានាការអនុវត្តររករម្ដ្ឋយររសិទធភារ
នូវលិខិតុ្រករណ៍អាស៊ា នដែលពាក់រ័នធម្ៅនឹងសិទធិេនុសស 

 កាំណត់្នូវរញ្ជា សិទធិេនុសសនាម្រលរចចុរបនន និងមានសកាត នុរលពាក់រ័នធនឹងអាស៊ា ន 
 រម្ងកើត្ដសនការសកេមភារ អនុសសន៍ ឬរករខ័ណឌ ម្ោលនម្ោបាយអាស៊ា នថាន ក់ត្ាំរន់សតើរើសិទធិេនុសសសរមារ់ស្តសតើ 
កុមារនិងរនមានរិការភារ ម្ែើេបើរស្តញ្ជា រនិងម្លើកកេពស់សិទិធេនុសសម្ៅទូ ាំងសសរសតេភសហគេន៍ អងគភារ និង
សា រ័ន 

 ទាំនាក់ទាំនងកនុងរ ត្ កិចចសនទនាជាេយួភាគើពាក់រ័នធកនុងត្ាំរន់ សតើរើរញ្ជា សិទធិេនុសសដែលកាំរុងម្លចម្ ើងពាក់រ័នធ
នឹងអាស៊ា ន ដែលរសរនឹងការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសស ម្ដ្ឋយអនុម្លាេតាេម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសស
អាស៊ា ន ម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងលកខនតិកររស់អាយឆា 

 ម្រៀរចាំការសិកាអាំរើររធានរទសិទធិេនុសសកនុងអាស៊ា ន និង 
 រិភាកា និងរិម្រោោះម្ោរល់ជាេយួសហគេន៍ ាំងរើម្លើសកេមភារររស់រកួម្គម្រៀងៗខៃួន ដែលមានម្ៅកនុងចកខុវស័ិយ 
សហគេន៍អាស៊ា នឆាន ាំ២០២៥ និងដសនការលេអិត្សហគេន៍ឆាន ាំ២០២៥ ពាក់រ័នធនឹងការម្លើកកេពស់ និងការការពារ
សិទធិេនុសស។ 

វត្តមានររស់អាយឆាកនុងរយៈម្រល៨ឆាន ាំ អាយឆាម្ៅដត្រងឹមាាំកនុងការខិត្ខាំម្ឆាព ោះម្ៅរកការម្លើកកេពស់សិទធិេនុសសម្ៅកនុង
អាស៊ា ន។ ការទទលួសគ ល់ថាការម្លើកកេពស់សិទធិេនុសស និងការការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុងអាស៊ា នអាចម្ដ្ឋោះរសយបាន
 ាំងរសុង ដត្តាេរយៈកិចចសរេរសរេួលោ ងរិត្សនិទធរវាងសា រ័នអាស៊ា ន  អាយឆាបានអនុេ័ត្ម្ោលការណ៍ដណនាាំសតើរើ
ទាំនាក់ទាំនងរវាងអាយឆា និងអងគភាររាំនាញអាស៊ា នពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស។  តាេរយៈការអនុេ័ត្ម្ោលការណ៍ដណនាាំ
ម្នោះ អាយឆាមានម្ោលរាំណងម្លើកកេពស់កិចចសហការ និងភារសអិត្រេួត្ជាេួយរ ត្ សា រ័នម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា នែនទ
ម្ទៀត្ដែលពាក់រ័នធសិទធិេនុសស  រេួមានគណៈកេមការអាស៊ា នសតើរើការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិស្តសតើនិងកុមារ គណៈ
កមាម ធិការអាស៊ា នសតើរើស្តសតើ ក៏ែូចជាគណៈកមាម ធិការអាស៊ា នសតើរើការអនុវត្តម្សចកតើររកាសអាស៊ា នសតើរើការម្លើកការពារ 
និងការម្លើកេពស់សិទធិរលករម្ទសនតរររម្វសន៍។ អាយឆាក៏ម្ធវើការជាេយួសា រ័ន និងអងគភារអាស៊ា នពាក់រ័នធ ម្ដ្ឋយម្តត ត្
ម្លើរញ្ជា សិទធិេនុសស ឧ ហរណ៍ជាេយួកិចចរររុាំឧត្តេេស្តនតើសតើរើរទឧរកិែាកេម ៃ្ងដែនសតើរើការរញួែូរេនុសស។ 
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ម្សចកតើររកាសសទិធេិនុសសអាស៊ា ន 

មារតា៤.២ននលកខនតិកៈអាយឆាដចងថា អាយឆារតូ្វបានម្គសតល់អាណត្តិម្ែើេបើរម្ងកើត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នេយួ
ជាេួយនឹងទសសនវស័ិយេយួម្ែើេបើរម្ងកើត្រករខ័ណឌ សរមារ់កិចចសហររតិ្រត្តិការសិទធិេនុសសតាេរយៈអនុសញ្ជញ អាស៊ា នម្សសង  ៗ
និងលិខិតុ្រករណ៍អាស៊ា នែនទម្ទៀត្ដែលពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស។ 

កនុងឆាន ាំ២០១១ អាយឆាបានចារ់ម្សតើេអនុវត្តអាណត្តិម្នោះ ម្ដ្ឋយម្ធវើការម្រៀរចាំរកុេររង្ហងម្ែើេបើម្រត្ៀេម្រៀរចាំម្សចកតើរពាងម្ោល
ននម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន។ ម្ៅម្រលទទលួបានម្សចកដើរពាងម្ោលរើរកុេររង្ហង អាយឆាបានដ្ឋក់ របាយការណ៍
វឌ្ឍនភារែាំរូងររស់ខៃួនសតើរើការររង្ហងម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នរូនកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទស ម្ៅកិចចរររុាំចម្ងអៀត្
រែាេស្តនតើការររម្ទសម្ៅដខេករា ឆាន ាំ២០១២។ ម្ៅកនុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភារែាំរូងររស់ខៃួន អាយឆាបានម្រៀរចាំែាំម្ណើ រម្ឆាព ោះ
ម្ៅេុខ កនុងការររង្ហងម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន ដែលរេួរញ្ចូ លកាលវភិាគននកិចចរររុាំជាររចាាំពាក់រ័នធនឹងការររង្ហង
ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន ទាំនាក់ទាំនងជាេយួភាគើពាក់រ័នធ រេួមានអនករាំនាញដសនកសិទធិេនុសស ការដ្ឋក់របាយការណ៍
វឌ្ឍនភាររូនម្ៅកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសរិនិត្យ និងការកាំណត់្ម្រលម្វលាននការដ្ឋក់កាំដណចុងម្រកាយននម្សចកតើររកាស
សិទធិេនុសសអាស៊ា នរូនម្ៅកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសេុនកិចចរររុាំកាំរូលអាស៊ា នម្លើកទើ២១ ម្ៅដខវចិឆិកា ឆាន ាំ២០១២។ 

ម្ៅកនុងការរពាងម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន អាយឆាបានរិម្រោោះម្ោរល់ និងរិភាកាជាេួយត្ាំ្ងអងគភារ
តាេវស័ិយររស់អាស៊ា ន អងគការសងគេសុើវលិថាន ក់ជាតិ្ ត្ាំរន់ និងអនតរជាតិ្ និងអនករាំនាញដសនកសិទធិេនុសស។ អាយឆាមាន
ម្សចកតើម្សេនសសោ ងខាៃ ាំងចាំម្ពាោះការចូលរេួ និងការរេួចាំដណករើសាំ្ក់ត្ាំ្ងអងគភារតាេវស័ិយ អងគការសងគេសុើវលិ 
និងអនករាំនាញ ាំងអស់ ដែលបានរួយរម្ងកើត្ម្សចកតើរពាងននម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នឱ្យជាម្សចកតើររកាស
មានភាររគរ់ររុងម្រជាយ ដែល ៃ្ុោះរញ្ជច ាំងេិនរតឹ្េដត្រាំណងរបាថាន ររស់ររជារនអាស៊ា នរ ុម្ ណ្ ោះម្ទ រ ុដនតក៏រដនាេត្នេៃ
ែល់រទដ្ឋា ននិងរទបរញ្ញត្តិសិទធិេនុសសអនតរជាតិ្ ម្ដ្ឋយការដ្ឋក់រញ្ចូ លនូវសិទធិទទលួបានសនតិភារ សិទធិទទលួបានការអភិឌ្ឍ 
និងការម្រៀសវាងរើការមាក់ង្ហយចាំម្ពាោះអនកដែលរងម្រោោះរើរេៃឺ ៃ្ងែូចជាម្េម្រាគហុើវជាម្ែើេ។ 

អាយឆាបានដ្ឋក់ម្សចកតើរពាងម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នែាំរូងម្ៅកាន់កិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទស ម្ៅកិចចរររុាំ
រែាេស្តនតើការររម្ទសម្លើកទើ៤៥ ម្ៅដខកកកដ្ឋ ឆាន ាំ២០១២។ ជាេួយការដ្ឋក់រូនម្សចកតើរពាងែាំរូងម្នោះ អាយឆាបានដសវងរក
ការដណនាាំ និងការចងអុលរដនាេរើកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសម្លើែាំ្ក់កាលរនាទ រ់ម្ៅកនុងការរពាងម្សចកតើររកាស
សិទធិេនុសសអាស៊ា ន។ ម្សចកតើរពាងននម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នម្លើកទើ២ដែលបានដកត្រេូវរតូ្វបានដ្ឋក់រង្ហា ញ
រូនរែាេស្តនតើការររម្ទសកាំ ុងម្រលកិចចរររុាំម្រៅសៃូ វការ ម្ៅដខកញ្ជញ  ឆាន ាំ២០១២ េុននឹងដ្ឋក់រូនថាន ក់ែឹកនាាំអាស៊ា ន។  
ថាន ក់ែឹកនាាំអាស៊ា នបានអនុេ័ត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នម្ៅនលៃទើ១៨ ដខវចិឆិកា ឆាន ាំ២០១២ និងបានចុោះហត្ាម្លខា
ម្លើ«ម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន» (ម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញ)។ ម្សចកតើ
ររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នគឺជាឯកសរអាស៊ា នែ៏សាំខាន់េយួ ដែលកាំណត់្រករខ័ណឌ សរមារ់ការម្លើកកេពស់និងការពារ
សិទធិេនុសស និងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា នម្ៅកនុងត្ាំរន់រដនាេម្ទៀត្។ ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន ត្ាំ្ងឱ្យម្សចកតើរបាថាន  
និងការម្រតជាា ចិត្តររស់រែាសមារិកអាស៊ា ននិងររជារាស្តសតររស់ខៃួនសរមារ់សហគេន៍អាស៊ា នដែលយកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្លើ
ររជារនែូចមានដចងម្ៅកនុងធេមនុញ្ញអាស៊ា ន។ ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា នក៏ ៃ្ុោះរញ្ជច ាំងរើការម្រតជាា ចិត្តររស់អាស៊ា ន
ចាំម្ពាោះធេមនុញ្ញអងគការសហររជាជាតិ្ ម្សចកតើររកាសជាសកលសតើរើសិទធិេនុសស ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសរកុងវ ើដយននិង
កេមវធិើសកេមភារ និងលិខិតុ្រករណ៍សិទធិេនុសសអនតរជាតិ្ែនទម្ទៀត្ ដែលរែាសមារិកអាស៊ា នជាភាគើក៏ែូចជាម្សចកតើររកាស
អាស៊ា នម្សសងៗនិងលិខិតុ្រករណ៍ដែល ក់ទងនឹងសិទធិេនុសស។ 
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ម្ដ្ឋយសរសរៈសាំខាន់ននម្សចកដើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ននិងម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញ អាយឆាបានសតល់អាទិភារ
កនុងការសសរវសាយឯកសរ ាំងម្នោះ រួេមាន ការរម្ងកើនការយល់ែឹងរើសរៈសាំខាន់ និងការពាក់រ័នធររស់ឯកសរម្នោះ 
ម្រៀរចាំការរកដររជាភាសជាតិ្ននរែាសមារិកអាស៊ា ន និងការរម្ង្ហា ោះការរកដររម្ៅម្គហទាំរ័រររស់អាយឆា(aichr.org)។ 
អាយឆាក៏បានរិភាកា និងរិម្រោោះម្ោរល់ជាេួយសា រ័នអាស៊ា នតាេវស័ិយម្លើលទធភារននការរម្ងកើត្លិខិតុ្រករណ៍
គតិ្យុត្តអាស៊ា នសតើរើសិទធិេនុសសម្ែើេបើអនុវត្តការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសសែូចដែលមានដចងម្ៅកនុងម្សចកតើ
ររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន។ 

ម្ែើេបើរម្ងកើនការយល់ែឹងរើសរៈសាំខាន់ននឯកសរ ាំងម្នោះ អាយឆាសហការជាេួយគណៈកមាម ធិការត្ាំ្ងអចិនស្តនតយ៍
ររចាាំអាស៊ា ន បានម្រៀរចាំររឹត្តិការណ៍រេួោន ម្រកាេររធានរទ «ការរេួចាំដណកកនុងការកសងសហគេន៍អាស៊ា នតាេរយៈ
ការអនុវត្តម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន»។ ររឹត្តិការណ៍ម្នោះរតូ្វបានម្រៀរចាំម្ ើងរសរោន នឹងការរបាររធទិវាអាស៊ា ន
ម្លើកទើ៤៦ ម្ៅម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន ម្ៅទើរកុងហាការតា ររម្ទសឥណឌូ ម្ណសុើ។ ម្ៅកនុងររឹត្តិការណ៍ម្នាោះ អាយឆាក៏
បានដ្ឋក់ម្ចញ «ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសស
អាស៊ា ន និងការរកដររ» (ម្សៀវម្ៅAHRD) ដែលមានការរកដររម្សចកតើររកាសអាស៊ា នជាភាសជាតិ្ររស់រែាសមារិក
អាស៊ា ន។ ការដ្ឋក់ឱ្យម្ររើរបាស់រតូ្វបានកាំណត់្ជាេយួរទរង្ហា ញម្សៀវម្ៅ AHRD ែល់ត្ាំ្ងេករើសមារិកសភា អងគការ
ធុរកិចច ធនាោរខួរកាលនិងរាររណឌិ ត្យសភា អងគការសងគេសុើវលិ និងថាន ក់ែឹកនាាំយុវរន។ កនុងអាំ ុងម្រលររឹត្តិការណ៍ 
កិចចរិម្រោោះម្ោរល់សតើរើ «ម្សចកតើររកាសអាស៊ា ន និងការកសងសហគេន៍អាស៊ា នម្ៅឆាន ាំ២០១៥» ក៏រតូ្វបានម្រៀរចាំ
ម្ ើងម្ដ្ឋយមានការចូលរេួរើត្ាំ្ងអាយឆា និងគណៈកមាម ធិការត្ាំ្ងអចិនស្តនតយរ៍រចាាំអាស៊ា ន ជាវាគមិន។ 
 
ទាំនាក់ទាំនងររស់អាយឆាជាេយួរ ត្ ភាគើខាងម្រៅ 
ចារ់តាាំងរើម្រលរម្ងកើត្ អាយឆាបានខិត្ខាំររឹងដររងម្ែើេបើម្ធវើឱ្យមានកិចចសហររតិ្រត្តិការជាសា រ័នជាេួយនែគូខាងម្រៅ
ម្ៅថាន ក់ជាតិ្ ថាន ក់ត្ាំរន់ និងអនតរជាតិ្។ កិចចសនទនាជាេួយគណៈកេមការអនតរអាម្េរកិសតើរើសិទធិេនុសស ភាន ក់ង្ហរសិទិធជាេូលដ្ឋា ន 
តុ្លាការសិទធិេនុសសអឺរ  ុរ ភាន ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលសហភារអឺរ  ុរ ររ ុន និងសហរែាអាម្េរចិក៏ែូចជាភាន ក់ង្ហរម្សសងម្ទៀត្ ឬត្ួអងគ 
នានារេួ ាំងអងគការសងគេសុើវលិបានរតួ្សរតាយសៃូវសរមារ់អាយឆាម្ែើេបើរនតសហការជាេយួភាគើពាក់រ័នធ ម្សសងម្ទៀត្ម្ៅ
រគរ់ករេិត្ ាំងអស់។ 

អាយឆាបានម្ធវើទសសនកិចចសិកាេយួម្ៅសហរែាអាម្េរកិ ម្ៅដខវចិឆិកា ឆាន ាំ២០១០ ត្រតាេការអម្ញ្ា ើញររស់ររធានាធិរត្ើ
សហរែាអាម្េរកិ ឯកឧត្តេ បារា ក់ អូបាមា ។ ទសសនកិចចម្នោះបានសតល់ឱ្យអាយឆានូវឱ្កាស ន់ម្រលេយួម្ែើេបើរូនែាំណឹង
ម្ៅរដ្ឋា ភិបាលសហរែាអាម្េរកិ ភាន ក់ង្ហរអងគការសហររជាជាតិ្ដែលពាក់រ័នធ អងគការអនដរជាតិ្និងអងគការសងគេសុើវលិអនតរជាតិ្
រើការង្ហរររស់អាយឆា តាាំងដត្រើការចារ់ម្សតើេ ក៏ែូចជាកេមវធិើនិងសកេមភារនានាដែលបានម្រោងសរមារ់ឆាន ាំខាងេុខ។ 
ែាំម្ណើ រទសសនកិចចម្នោះ បានម្រើកឱ្កាសឱ្យមានទសសនៈតៃ ស់រតូ រោន ម្លើរញ្ជា សិទធិេនុសសរេួ និងដសវងរកលទធភារននកិចច
សហររតិ្រត្តិការនាម្រលអនាគត្ជាេយួរកសួងការររម្ទសសហរែាអាម្េរកិ ភាន ក់ង្ហរអងគការសហររជាជាតិ្ពាក់រ័នធ និង
គណៈកេមការអនតរអាម្េរកិសតើរើសិទធិេនុសសនិងអងគការសងគេសុើវលិ។ 

អាយឆា ក៏បានម្ធវើទសសនកិចចសិកាម្ៅអឺរ  ុរ ម្ៅដខឧសភា ឆាន ាំ២០១១ ត្រតាេការអម្ញ្ា ើញររស់អគគនាយកទាំនាក់ទាំនង
ខាងម្រៅររស់គណៈកេមការសហភារអឺរ  ុរ។ អាយឆាបានម្ធវើទសសនៈកិចចម្ៅទើរកុងអឺរ  ុរចាំននួរើគឺទើរកុងររ៊ាូដសល ទើរកុង
ស្តសត សម្រ៊ាើគ និងទើរកុងវ ើដយន ម្ហើយបានររួជាេយួសា រ័នសហភារអឺុរ  ុរម្សសងៗពាក់រ័នធសិទធិេនុសស។ អាយឆាបានររួ
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ជាេួយម្សវាកេមសកេមភារម្រៅអឺរ  ុរររស់សហភារអឺរ  ុរ គណៈកេមការអឺរ  ុរ និងដសនកពាក់រ័នធម្សសងៗននរកុេររឹកាអឺរ  ុរ 
ភាន ក់ង្ហរសិទធិេនុសសេូលដ្ឋា ន និងអងគការម្ែើេបើសនតិសុខនិងកិចចសហររតិ្រត្តិការកនុងអឺរ  ុរ ជារិម្សសអងគភារដែលពាក់រ័នធ
ម្សរ ើភារសររ័ត៌្មាន និងត្ាំ្ងរិម្សសនិងអនកសរេរសរេួលកនុងការររឆាាំងការរញួែូរម្ៅកនុងសិទធិេនុសសននអងគការ
ម្ែើេបើសនតិសុខនិងកិចចសហររតិ្រត្តិការកនុងអឺរ  ុរ។ អាយឆាក៏បានរួរជាេយួអងគការសងគេសុើវលិអឺរ  ុរនានាម្ទៀត្ និងបាន
តៃ ស់រតូររ័ត៌្មានរើសកេមភារេយួចាំននួ។ 

ែាំម្ណើ រទសសនកិចចម្លើកទើ២ម្ៅកាន់សហភារអឺរ  ុររតូ្វបានម្ធវើម្ ើង ម្ៅដខតុ្លា ឆាន ាំ២០១៥ ។ អាយឆារេួជាេយួររធាន 
ACWC ACW និង ACMW បានចូលរេួកនុងកិចចសនទនាម្ោលនម្ោបាយអាស៊ា ន - សហភារអឺរ  ុរសតើរើសិទធិេនុសស។ ម្នោះ
គឺជាការសនទនាម្ោលនម្ោបាយម្លើកែាំរូងរាំសុត្សតើរើសិទធិេនុសសរវាងអាស៊ា ននិងសហភារអឺរ  ុរ។ កនុងអាំ ុងកិចចសនទនា
ម្ោលនម្ោបាយ ភាគើ ាំងរើរបានតៃ ស់រតូរទសសន នររករម្ដ្ឋយការម្រើកចាំហនិងសា រនាម្លើរញ្ជា សិទិធេនុសសរេួនិង
ម្លើការអភិវឌ្ឍសិទធិេនុសសនាម្រលលមើៗម្នោះម្ៅកនុងសហភារអឺរ  ុរនិងអាស៊ា ន ម្ហើយបានកាំណត់្នូវវស័ិយសកាត នុរលនន
កិចចសហររតិ្រត្តិការសិទធិេនុសស។ គណៈររតិ្ភូអាស៊ា នបានរួរជាេួយសមារិកននសភាអឺរ  ុរ រ ត្ ញអងគការេិនដេន
រដ្ឋា ភិបាលសតើរើសិទធិេនុសសនិងលទធិររជាធិរម្ត្យយដែលមានេូលដ្ឋា នម្ៅទើរកុងររ៊ាូដសល ។ រកួម្គក៏បានរួរជាេួយធុររន
អឺរ  ុរជាម្រចើនម្ៅតុ្េូលដែលម្រៀរចាំម្ដ្ឋយ The Shift និង CSR អឺរ  ុរ។ រួកម្គបានចូលរេួសិកាខ សលាេួយសតើរើ «យនតការ
សិទធិេនុសសបា នអឺរ  ុរ» ដែលម្រៀរចាំម្ ើងម្ដ្ឋយរកសួងការររម្ទសដរ៊ាលហសុកិម្ដ្ឋយមានការចូលរេួរើត្ាំ្ងររស់រកុេររឹកា
អឺរ  ុរ និងអងគការម្ែើេបើសនតិសុខ និងកិចចសហររតិ្រត្តិការកនុងអឺរ  ុរ។ គណៈររតិ្ភូក៏បានទសសនកិចចសា រ័នដរ៊ាលហសើកជាម្រចើន
ដែល ក់ទងនឹងរនអម្នាត ររម្វសន៍រនរិការនិងឱ្កាសម្សមើៗោន ។  

អាយឆារតូ្វបានអម្ញ្ា ើញម្ៅររម្ទសររ ុនកនុងឆាន ាំ២០១៤ ម្ែើេបើម្ធវើទសសនកិចចសិកាេយួដែលរកួម្គបានររួជាេយួគូសនទនា
សាំខាន់ៗេួយចាំនួន។ អាយឆា បានរួរជាេួយអនុរែាេស្តនតើសភាជាន់ខពស់សរមារ់កិចចការអនតរជាតិ្ អនុរែាេស្តនតើសរមារ់
ម្ោលនម្ោបាយការររម្ទស និងអនុររធានខុទទកាល័យម្លខាធិការ ឬអគគរែាម្លខាធិការននរម្លខាធិការដ្ឋា នសនតិសុខជាតិ្។ 
អាយឆាក៏បានរួរជាេួយអនករាំនាញសិទិធេនុសសរើររម្ទសររ ុនែូចជាម្លាករណឌិ ត្យ ូស៊ាូ ម្ោកូតា (Yozo Yokota) 
ដែលជាររធានេរឈេណឌ លសិទធការអរ់រ ាំ និងសិទិធេនុសសនិងរណតុ ោះរ ត្ ល និងជាសមារិកននអនុគណៈកមាម ធិការអងគការ
សហររជាជាតិ្ សតើរើការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស ឯកអគគរែាទូត្ទទលួរនទុកកិចចការអងគការសហររជាជាតិ្ 
នាយកវទិាសា នរសវរជាវសិទធិេនុសសកយូតូ្កនុងចាំម្្េវទិាសា នែនទម្ទៀត្។ អាយឆាក៏បានសម្ងកត្ម្េើលឧ ហរណ៍នន
ការង្ហរររស់រនមានរិការភារររស់ររម្ទសររ ុនម្ៅរកុេហ៊ាុនអុើត្ម្លន ដេនស៊ាូសុើ សូនល។ 

ម្ៅឆាន ាំ២០១៤ អាយឆាបានសហការម្រៀរចាំសកេមភារនិងសិកាខ សលាេយួចាំននួជាេយួនែគូខាងម្រៅម្សសងៗ ដែលពាក់រ័នធ
ជាេួយនឹងការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសសែូចជា អងគការសហររជាជាតិ្សរមារ់ស្តសតើ កេមវធិើអភិវឌ្ឍន៍អងគការ
សហររជាជាតិ្ េូលនិធិររជារនននអងគការសហររជាជាតិ្ គណៈកមាម ធិការសិទធិេនុសសររស់អងគការសហររជាជាតិ្
សរមារ់រនម្ភៀសខៃួន សហភារអឺរ  ុរ និងរកុេការង្ហរសរមារ់យនតការសិទធិេនុសសអាស៊ា ន។ 

អាយឆាក៏បានររួជាេយួម្លាករសើ ្វា ន់ម្ធេ រើឡាយ (Navanethem Pillay) ឧត្តេសនងការអងគការសហររជាជាតិ្
ទទួលរនទុកសិទធិេនុសស ម្ៅកិចចរររុាំម្លើកទើ៧ ម្ៅម្កាោះបាលើ ររម្ទសឥណឌូ ម្នសុើ ម្ៅដខវចិឆិកា ឆាន ាំ២០១១ និងត្ាំ្ង
សហភារអឺរ  ុររិម្សសទទលួរនទុកសិទធិេនុសស ម្លាក សត រ  ស់ ឡាាំររ៊ាើនើឌ្ើស (Stavros Lambrinidis) ម្ៅកិចចរររុាំម្លើកទើ១២ 
ដខឧសភា ឆាន ាំ២០១៣ ម្ៅម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន។ 
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អាយឆាបានម្ធវើទាំនាក់ទាំនងជាេួយរ ត្ អងគការសងគេសុើវលិកនុងររឹត្តិការណ៍េយួចាំននួ ជារិម្សសម្ៅកិចចរិម្រោោះម្ោរល់
កនុងកាំ ុងម្រលរពាងម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន និងកិចចរិម្រោោះម្ោរល់មានម្ោលរាំណងរេួចាំដណកកនុងការរិនិត្យ
ម្ ើងវញិននលកខនតិកៈររស់អាយឆា។ ឆាន ាំ២០១៥គឺបានគូសរញ្ជា ក់រើការអភិវឌ្ឍគរួឱ្យកត់្សមាគ ល់ម្លើអនតរទាំនាក់ទាំនងរវាង
អាយឆានិងរ ត្ អងគការសងគេសុើវលិ ម្ដ្ឋយការអនុេ័ត្ម្ោលការណ៍ដណនាាំសតើរើទាំនាក់ទាំនងអាយឆាជាេួយនឹងអងគការ
សងគេសុើវលិ។ ម្ោលការណ៍ម្នោះដចងអាំរើររម្ភទនិងដរររទននទាំនាក់ទាំនង ម្ហើយ ាំងម្នោះនឹងរម្ងកើត្រដនាេទាំនាក់ទាំនង
រវាងអាយឆានិងអងគការសងគេសុើវលិ។ 

អាយឆានឹងរនតការររតិ្រត្តមិ្ោលការណ៍ ាំងម្នោះជាម្ទៀង ត់្ សរមារ់ររងឹងកិចចសហររតិ្រត្តិការអាស៊ា នម្ៅកនុងការម្លើក
កេពស់ និងការការពារសិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន។ រញ្ា ើម្ ម្ ោះអងគការសងគេសុើវលិដែលទទលួបានទាំនាក់ទាំនង
រិម្រោោះម្ោរល់ជាេយួអាយឆាគឺមានម្ៅម្គហទាំរ័រ aichr.org ។ 
 
ការអភិវឌ្ឍចារ់តាាំងរើការរម្ងកើត្សហគេន៍អាស៊ា ន  
ចារ់តាាំងរើម្រលរម្ងកើត្ម្ៅឆាន ាំ២០០៩ អាយឆាមានភាររងឹមាាំកនុងការអភិវឌ្ឍយុទធសស្តសតសរមារ់ការម្លើកកេពស់និងការ
ការពារសិទធិេនុសស និងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ម្ែើេបើរាំម្រញរដនាេែល់ការកសងសហគេន៍អាស៊ា នររករម្ដ្ឋយររោិរ័នន 
យកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្លើររជារន និងយកររជារនជាសនូល។ ម្ ោះរើជាយនតការសិទធិេនុសសដែលម្ទើររម្ងកើត្ម្ ើងម្ៅខចើជាង
ម្គកតើ ក៏រតូ្វបានម្េើលម្ ើញនូវសេិទធសលគរួឱ្យកត់្សាំោល់ កនុងការរាំរុញសិទធិេនុសសម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ ការអនុវត្តកេម
វធិើររស់អាយឆា បានតៃ ស់រតូ ររើសកេមភារេួយៗម្ៅជាសកេមភារជាររចាាំចារ់តាាំងរើចុងឆាន ាំ២០១៥ ែូចជាការអភិវឌ្ឍ
លិខិតុ្រករណ៍ចារ់សិទធិេនុសសអាស៊ា ននិងម្លើអនតរដសនកវាងសិទធិេនុសសររសិា ននិងការដររររួលអាកាសធាតុ្។ 

អាយឆាក៏បានររងើកអាទិភារររស់ខៃួន ម្ែើេបើរញ្ចូ លររធានរទនិងរកុេម្ោលម្ៅលមើៗ ែូចជាសិទធិទទួលបានសនតិភារ 
សិទធិទទលួបានការអរ់រ ាំ ទាំនលួខុសរតូ្វសងគេសរើវកេមធាំៗនិងសិទធិេនុសស និងសររ័ត៌្មាននិងសិទធិេនុសស។ ម្ៅដខេើនា 
ឆាន ាំ២០១៧ អាយឆាបានសតួចម្សតើេទាំនាក់ទាំនងម្លើកែាំរូងររស់ខៃួនជាេយួនឹងយុតាា ធិការររស់រែាសមារិកអាស៊ា នតាេរយៈ
សននិសើទយុតាា ធិការអាយឆាសតើរើការដចករ ាំដលកឧត្តមានុវត្តន៍ពាក់រ័នធនឹងចារ់សិទធិេនុសសអនតរជាតិ្។ 

កិចចសហររតិ្រត្តិការអនតរវស័ិយ និងអនតរសសរសតេភនានារតូ្វបានអនុវត្តម្ែើេបើធានាថាសិទិធេនុសសរតូ្វបានរស្តញ្ជា រម្ៅរគរ់
សសរសតេភ ាំងរើររស់អាស៊ា ន។ កិចចរិម្រោោះម្ោរល់ម្លើកែាំរូង អាយឆា-សេធើសុើ(AICHR-SOMTC) សតើរើវធិើសស្តសត
ដសអកម្លើសិទធិេនុសស កនុងការអនុវត្តអនុសញ្ជញ អាស៊ា នសតើរើការររឆាាំងការរួញែូរេនុសស ជារិម្សសស្តសតើនិងកុមារ ដែល
របាររធម្ ើងម្ៅដខកញ្ជញ  ឆាន ាំ២០១៦ ម្ហើយកិចចរិម្រោោះម្ោរល់ម្លើកទើរើរម្រោងនឹងរររុាំម្ៅឆាន ាំ២០១៧ ។ 

សិទធិររស់រនមានរិការភារក៏ជាអាទិភារេួយម្ទៀត្ររស់អាយឆាសងដែរ។ អាយឆាសហការជាេួយកិចចរររុាំឧត្តេេស្តនតើ
សតើរើសុខុមាលភារសងគេនិងអភិវឌ្ឍន៍ និងគណៈកមាម ធិការអាស៊ា នសតើរើការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិស្តសតើ និងកុមារ
បានរម្ងកើត្រកុេការង្ហរសតើរើការរស្តញ្ជា រសិទធរិនមានរិការភារម្ៅកនុងសហគេន៍អាស៊ា ន ម្ដ្ឋយមានអាណត្តិកនុងការរពាង
ដសនការសកេមភារត្ាំរន់សតើរើរិការភារ។ ម្នោះរង្ហា ញរើកិចចសហការែាំរូងរងអស់រវាងសសរសតេភសហគេន៍នម្ោបាយ-
សនតិសុខអាស៊ា ន និងសហគេន៍សងគេវរបធេ៌អាស៊ា នសតើរើរិការភារ។ 

សកេមភារខាងម្រកាេម្នោះនឹងរតូ្វបានម្រៀរចាំម្ដ្ឋយអាយឆា ម្ែើេបើរ ាំលឹកខរួអនុសាវរ ើយម៍្លើកទើ៥០អាស៊ា នរេួមាន៖ 
 ការដ្ឋក់ម្ចញនូវដសនការសកេមភារត្ាំរន់សតើរើការរស្តញ្ជា រសិទធិរនមានរិការភារកនុងសហគេន៍អាស៊ា ន។ 
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 ការត្ស៊ាូេតិ្យុវរនររស់អាយឆាសតើរើសិទធិេនុសសឆាន ាំ២០១៧ - ខរួអនុសាវរ ើយម៍្លើកទើ៥០៖ ែាំម្ណើ រម្ឆាព ោះម្ៅរក
សហគេន៍េយួដែលមាននិរនតភារ។ 

វ ើម្ែអូអាយឆា និងការចងរកងរិរណ៌នាននឯកសរសនូលររស់អាយឆារេួមាន៖ (១) កូនម្សៀវម្ៅ អាយឆា៖ អវើដែលអនក
រតូ្វែឹង (២) ម្សចកដើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ននិងម្សចកតើដលៃងការណ៍ភនាំម្រញសតើរើការអនុេ័ត្ម្លើម្សចកដើររកាសសិទធិ
េនុសសអាស៊ា ន និង (៣) លកខនតិកអាយឆា ក៏នឹងរតូ្វសសរវសាយសងដែរម្ៅកនុងការរ ាំលឹកខរួអនុសាវរ ើយអ៍ាស៊ា ន។ 
 

AICHR ACTIVITIES 
សកេមភារអាយឆា 

 
សិកាខ សលារណតុ ោះរ ត្ លររសអ់ាយឆា-ACWC ម្លើអនុសញ្ជញ អងគការសហររជាជាត្ិសតើរើសិទធិកុមារ នលៃទើ១៣-១៤ ដខកកកដ្ឋ ឆាន ាំ២០១៧ ម្ៅររម្ទសសិងារុរ ើ។ 
 

 
សននិសើទយុតាា ធិការររសអ់ាយឆាសតើរើការដចករ ាំដលកឧត្តមានុវត្ត ក់ទងនឹងចារ់សិទធិេនុសសអនតរជាតិ្ នលៃទើ១៣-១៥ ដខេើនា ឆាន ាំ២០១៧ ម្ៅទើរកុងកូឡាឡាាំរួរ ររម្ទសមា ម្ សុើ។ 
 

 
 
សិកាខ សលាអាយឆាថាន ក់ត្ាំរន់សតើរើការររងឹងដសនការសកេមភារជាតិ្សតើរើការរួញែូរេនុសសម្ែើេបើធានានូវការអនុវត្តមានររសិទធភារននអនុសញ្ជញ អាស៊ា នសតើរើការររឆាាំងនឹងការរួញែូរ
េនុសសជារិម្សសស្តសតើនិងកុមារ និងដសនការសកេមភារអាស៊ា នសតើរើការររឆាាំងការរួញែូរេនុសសជារិម្សសស្តសតើនិងកុមារ នលៃទើ១-២ ដខធនូ  ឆាន ាំ២០១៦ រារធានើភនាំម្រញ ររម្ទសកេពុជា 
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សិកាខ សលាអាយឆាសតើរើការម្លើកកេពសក់ារទទួលខុសរត្ូវសងគេររសស់រើវកេមធាៗំ   និងសិទធិេនុសសកនុ ងអាស៊ា ន នលៃទើ៣-៤ ដខវចិឆិការ ឆាន ាំ ២០១៦ ម្ៅររម្ទសសិងារុរ ើ 
 

 
សិកាខ សលាអាយឆាសតើរើយុទធសស្តសត កទ់ងររករម្ដ្ឋយររសិទធភារម្ែើេបើររយុទធការរញួែូរេនុសស នលៃទើ២៣-២៤ ដខេិលុនា ឆាន ាំ២០១៦ ម្ៅទើរកងុញ ចាង ររម្ទសម្វៀត្្េ 

 
 
ការត្ស៊ាូេតិ្យុវរនររសអ់ាយឆាសតើរើសិទធិេនុសស នលៃទើ៥-៦ ដខកញ្ជញ  ឆាន ាំ២០១៥ ររម្ទសសិងារុរ ើ 
 

 

 
កេមវធិើអាយឆាសតើរើសិទធិេនុសស៖ ការរណតុ ោះរ ត្ លរនរម្ង្ហគ លសរមារអ់នកកាដសត្កនុ ងរែាសមារិកអាស៊ា ន នលៃទើ២៥-២៩ ដខកកកដ្ឋ ឆាន ាំ២០១៥ ម្ៅរកុងបាងកក ររម្ទសនល 
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េនំរួដែលេរួជាញកឹញាប ់
 
១. ម្ត្ើអនតររដ្ឋា ភិបាលមានន័យោ ងែូចម្េតច? 
ចាំ. អនតររដ្ឋា ភិបាល មានន័យថា អងគការេួយរត្ូវបានរម្ងកើត្ម្ ើងម្ដ្ឋយកិចចររេម្ររៀងរវាងរែាររជាជាតិ្។ សមារិកអងគ
ការម្នោះមានសមាសភាររើរែាអធិរម្ត្យយ (សាំម្ៅម្ៅរែាសមារិក)។ 

២. ម្ហតុ្អវើបានជាសមារិកអាយឆា សាំម្ៅម្ៅម្លើត្ាំ្ង ម្ហើយេិនដេនឧត្តេសនងការម្ៅវញិ? 
ចាំ. សមារិកអាយឆា គឺជាត្ាំ្ងររស់រែាសមារិកអាស៊ា ន ដែលទទលួរនទុករើរដ្ឋា ភិបាលម្រៀងខៃួន ដែលរតូ្វបានដត្ងតាាំង
ម្ដ្ឋយមានអណត្តមិ្រញម្លញ ជាេយួការម្ោររម្លើម្ោលការណ៍ធេមនុញ្ញអាស៊ា ន លកខនតិកៈ សតង់ដ្ឋសិទធិេនុសសអនតរជាតិ្ 
ម្ហើយមានទាំនលួខុសរតូ្វម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធេនុសស និងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា នររជារនអាស៊ា ន។ 

៣. ម្ត្ើកាត្រវកិចចររស់អាយឆា មានអវើខៃោះ? 
ចាំ. លកខនតិកៈររស់អាយឆាដចងរើអាណត្តិររស់អាយឆាមានចាំនួន១៤។ អាយឆា គឺជាអងគភារចេបងររស់អាស៊ា ន និងជា
សា រ័នរគរែណត រ់ម្លើសិទធិេនុសសជាេយួនឹងទាំនលួខុសរតូ្វកនុងការម្លើកកេពស់និងការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ 
អាយឆា ដែលជាសា រ័នរគរែណត រ់ម្លើសិទធិេនុសសអាស៊ា ន រតូ្វម្ធវើការជាេយួសា រ័នអាស៊ា នែនទម្ទៀត្ដែលពាក់រ័នធនឹង
សិទធិេនុសស ម្ែើេបើរសរជាេួយររស់អាយឆា ក៏ែូចជាសា រ័នអាស៊ា នែនទម្ទៀត្ម្លើរ ត្ វស័ិយរេួ។ តាេរយៈកិចចសហ
ររតិ្រត្តិការជាេួយសា រ័នអាស៊ា ន និងជាេួយនែគូខាងម្រៅ អាយឆានឹងរម្ងកើត្កិចចសហររតិ្រត្តិការត្ាំរន់ម្ៅម្លើសិទធិេនុសស។ 

៤. អាយឆា ជាម្រឿយ មៗ្ររើពាកយថា «រគរែណត រ់» ម្ៅម្រលដែលអធិរាយរើអណត្តិររស់អាយឆា។ ម្ត្ើវាមានន័យោ ងែូចម្េតច? 
ចាំ.ម្ ោះរើជាមានសា រ័នអាស៊ា នែនទម្ទៀត្ដែលម្ធវើការពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស ែូចជាអនករាំនាញម្លើរញ្ជា សទិធិស្តសតើនិងកុមារ 
ឬម្ទសនតរររម្វសន៍ អាយឆាមានទាំនលួខុសរតូ្វ ាំងេូលកនុងអាស៊ា នម្ែើេបើម្លើកកេពស់ និងការពារសិទិធេនុសសនិងម្សរ ើភារ
ជាេូលដ្ឋា ន។ អាយឆា ក៏ម្ធវើការ ក់ទងម្ៅនឹងសិទធិេនុសសរគរ់រាំរូកសងដែរែូចជាសិទធិនម្ោបាយ រលរែា ម្សែាកិចច សងគេ 
និងវរបធេ៌ រេួ ាំងរកុេសិទធិម្សសងៗម្ទៀត្សងដែរ។ 

៥.ម្ត្ើអាយឆាម្ធវើការជាេួយអងគភារែនទម្ទៀត្ម្ដ្ឋយរម្រៀរ្ ែូចជាអងគការសងគេសុើវលិ អងគការេិនរដ្ឋា ភិបាល សា រ័ន
សិទធិេនុសសថាន ក់ជាតិ្ និងអងគការសិទធេនុសសែនទម្ទៀត្ និងអងគការសហររជាជាតិ្ សា រ័នតាេវស័ិយថាន ក់ត្ាំរន់ ក៏ែូច
ជាវស័ិយឯករន? 

ចាំ. អាយឆាដែលជាសា រ័នរិម្រោោះម្ោរល់ រតូ្វម្ធវើការរិម្រោោះម្ោរល់និងសហការជាេយួអងគភារែនទ ររសិនម្រើសេរសរ។ 
អាយឆា រតូ្វការម្ធវើររវិសិកេមវធិើសរមារ់ការ ក់ទងជាេយួអងគការ ឬអងគភារររម្ភទម្សសងៗោន ។ 

6. ររសិនម្រើសិទធិររស់ខាុ ាំរតូ្វបានរ ាំម្លាភរាំពាន ម្ត្ើខាុ ាំអាចដ្ឋក់ពាកយរណតឹ ងម្ៅកាន់អាយឆា ឬត្ាំ្ងអាយឆាររចាាំររម្ទសខាុ ាំ
បានដែរឬម្ទ? ម្ត្ើសធារណៈរនរបារស័យ ក់ទងជាេយួអាយឆាបានោ ងែូចម្េតច? 

ចាំ. អាយឆាដែលជាអងគការអនតររដ្ឋា ភិបាល ម្តត ត្ម្លើការង្ហរកិចចសហររតិ្រត្តិការត្ាំរន់ម្លើការម្លើកកេពស់ និងការការពារ
សិទធិេនុសស។ ម្ៅកនុងលកខនតិករចចុរបនន ដែលបានអនុេ័ត្ម្ៅដខកកកដ្ឋ ឆាន ាំ២០០៩ ម្ដ្ឋយរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន អាយឆា
េិនមានអាណត្តិកនុងការម្ដ្ឋោះរសយករណើ ររស់រុគគលម្នាោះម្ទ។ អងគការ ឬរុគគលរតូ្វម្សាើលិខិត្រូនែាំណឹងម្ៅអាយឆា តាេរយៈ
ររធានអាយឆា និងលត្ចេៃងរូនត្ាំ្ងអាយឆាែនទម្ទៀត្ និងម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន។ 
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៧. ម្ត្ើការង្ហរររស់អាយឆារេួចាំដណក ឬរម្ងកើត្ឥទធិរលែល់សិទធិេនុសសម្ៅកនុងត្ាំរន់ និងសិទធិេនុសសររស់ររជារនម្ៅកនុង
ត្ាំរន់អាសុើអាម្គនយក៍រេិត្្? 

ចាំ.ឥទធិរលម្ៅម្លើសិទធិេនុសសអាចម្កើត្មានម្ ើងតាេរយៈការរម្ងកើត្ការយល់ែឹងែល់ររជារលរែាអាស៊ា នរើសិទធិររស់រកួម្គ។ 
ម្លើសរើម្នោះម្ទៀត្ វធិើសស្តសតជារររ័នធននការសិកាតាេររធានរទជាេួយនឹងការសតល់លទធសលម្ៅសធារណរនចាស់នឹង
រម្ងកើត្ឥទធិរលែល់សិទធិេនុសសជាេិនខាន។ របាយការណ៍ររចាាំឆាន ាំររស់អាឆាដែលបានដ្ឋក់រង្ហា ញរូនម្ៅរែាេស្តនដើការររម្ទស
ជាេយួការរម្ញ្ចញេតិ្ម្ដ្ឋយអាឆា រូករេួនឹងរ័ត៌្មានជាសធារណៈរើការង្ហរអាយឆា រិត្ជាអាចរម្ងកើត្ឥទធិរលម្ៅម្លើសិទធិ
េនុសស។ 

៨. អាយឆាហាក់ែូចជាម្តត ត្សាំខាន់ម្លើការម្លើកកេពស់ជាជាងការការពារសិទធិេនុសស ម្ត្ើវារិត្ដែរឬម្ទ? 
ចាំ. អាយឆាម្ធវើការម្រកាេសម រត្ើននការរិម្រោោះម្ោរល់និងកង់សង់សុើស។ ម្ ោះរើជាោ ង្ក៏ម្ដ្ឋយ សម រត្ើម្នោះេិនដេនជា
ឧរសគគែល់ការម្លើកកេពស់ និងការការពារសិទិធេនុសសម្ទ ជារិម្សសម្លើការអរ់រ ាំនិងការរម្ងកើនការយល់ែឹងអាំរើសិទធិេនុសស
ែល់ររជារនអាស៊ា ន។ ការម្លើកកេពស់សិទិធេនុសស គរួដត្រតូ្វម្ធវើម្ ើងរសរជាេយួនឹងការអភិវឌ្ឍម្សសងម្ទៀត្ម្ែើេបើធានាថា
យនតការការពាររងឹមាាំម្នោះរតូ្វបានរម្ងកើត្។ 

៩.ម្ត្ើអគគម្លខាធិការអាស៊ា ននិងម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា នមានត្នួាទើអវើខៃោះ? 
ចាំ. អគគម្លខាធិការអាស៊ា នអាចម្លើកម្ ើងរើរញ្ជា ពាក់រ័នធេកកាន់អាយឆា ដែលជាការអនុវត្តកាត្រវកិចចនិងទាំនលួខុសរតូ្វររស់
ខៃួនរសរតាេរញ្ញត្តិធេមនុញ្ញអាស៊ា ន។ អគគម្លខាធិការ ក៏អាចម្លើកម្ ើងរើរញ្ជា  ក់ទងនឹងការអនុវត្តកិចចររេម្ររៀងនិង
ម្សចកតើសម្រេចររស់អាស៊ា នសងដែរ។ ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា នរចចុរបននរម្រេើការង្ហរជាម្លខាធិការររស់អាយឆា។ ម្លខាធិការដ្ឋា ន
អាស៊ា ន រកានូវទាំនាក់ទាំនងររករម្ដ្ឋយររសិទធភាររវាងអាយឆាជាេួយរ ត្ សា រ័នអាស៊ា ន ភាគើខាងម្រៅ និងភាគើ
ពាក់រ័នធែនទម្ទៀត្ ររេ ាំងសសរវសាយរ័ត៌្មានរើការអភិវឌ្ឍចុងម្រកាយរាំសុត្ររស់អាស៊ា ននិងអាយឆាម្ៅឱ្យភាគើពាក់រ័នធ
សងដែរ។ ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន គឺជាសា រ័នរកាេូលនិធិររស់អាយឆា ម្ហើយក៏ជាសា រ័នអងគចងចាាំររស់អាស៊ា ននិង
ររស់អាយឆាសងដែរ។ ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន ោាំរទការអនុវត្តកេមវធិើឬសកេមភារអាទិភារររស់អាយឆា ររេ ាំងម្សនើ 
វាយត្នេៃ និងរួយកនុងការម្រៀរចាំនិងការអនុវត្តគម្រមាង ដសនការការង្ហរររស់អាយឆា។ 

១០ .ម្ត្ើខាុ ាំអាចរករ័ត៌្មានរដនាេរើអាយឆាម្ៅទើ្បាន? 
ចាំ. រ័ត៌្មានទូម្ៅ និងរ័ត៌្មានលមើៗរើអាស៊ា ន រេួ ាំងម្សចកតើររកាសរ័ត៌្មានររស់អាយឆា អាចចូលម្េើលបានតាេរយៈ
ម្គហទាំរ័រ asean.org។ អាយឆាក៏មានម្គហទាំរ័រត្ាំរន់តទ ល់ខៃួនសងដែរ ម្នាោះគឺ aichr.org។ 
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តណំាងគណៈកមមការអ្នតររដ្ឋា ភបិាលអាស៊ា នទទលួបនទកុេទិធមិនេុស ២០១៦ -២០១៨  
 
ត្ាំ្ងអាយឆា រតូ្វបានម្ររើសម្រ ើស និងដត្ងតាាំងម្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលម្រៀងៗខៃួនជាេយួនឹងការរិចារ្ម្ៅម្លើសេភារ
ម្យនឌ័្រ សុចរតិ្ភារ និងសេត្ាភារម្ៅកនុងវស័ិយសិទធិេនុសស។ ត្ាំ្ងអាយឆា មានអណត្តិម្ធវើការចាំននួ៣ឆាន ាំ និងអាច
រតូ្វបានដត្ងតាាំងចាំននួេយួអណត្តិម្ទៀត្។ 
ត្ាំ្ងគណៈកេមការអនតររដ្ឋា ភិបាលអាស៊ា នទទលួរនទុកសិទធិេនុសស ២០១៦-២០១៨ 

 
ត្ប៊ា៊ុយឆណដ្ឋរសូឡមឹ  
ឯកឧត្តេ ហារើ ្ហសេើ រ៊ាើន ហារើ េហាមា ត់្ H.E.Haji Nazmi Bin Haji Mohamad 

 
 
កត្មិតវបបធម ៌
 ររញិ្ជញ ររត្ដសនករគរ់រគង ននសកលវទិាល័យររ៊ាុយម្ណដ្ឋរូស េឹ 

 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
 ២០១៧៖ ត្ាំ្ងររ៊ាុយម្ណដ្ឋរូស េឹររចាាំអាយឆា 
 ២០១៧៖ ម្លខាធិការអចិនស្តនតយ(៍កិចចការសរើវកេម និងរែាបាលសធារណៈ) ននការោិល័យនាយករែាេស្តនតើ 
 ២០១៤៖ សមារិករកុេររឹកាភិបាលននរកុេររឹកាអភិវឌ្ឍន៍ម្សែាកិចចររ៊ាុយម្ណ 
 ២០១២៖ ម្លខាធិការអចិនស្តនតយ(៍ដសនករគរ់រគង និងអនតរជាតិ្) ននរកសួងហរិញ្ញវត្ាុ 
 ២០១២៖ អនុររធានេរឈេណឌ លសិកាយុត្តសស្តសត និងម្ោលនម្ោបាយ 
 ២០១២៖ អនុសហររធានេូលនិធិនម្ោរិក 
 ២០១២៖ ររធានសរើវកេមការពាររបាក់រម្ញ្ញើររ៊ាុយម្ណដ្ឋរូស េឹ 
 ២០១២៖ ររធានរកុេររឹកាអធិការកិចចហរិញ្ញវត្ាអុើសៃ េ 
 ២០១២៖ ម្ទសភិបាលរាំនសួននធនាោអភិវឌ្ឍអាសុើ(ADB) 
 ២០០៨៖ អនុររធានម្លខាធិការអចិនស្តនតយ ៍ននរកសួងការររម្ទស និងពាណិរាកេម 
 ២០០៨៖ ររធាននាយកដ្ឋា នចាំ្យននរកសួងហរិញ្ញវត្ាុ 
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 ២០០៧៖ ទើររឹកានាយកររតិ្រត្តិររចាាំអាសុើអាម្គនយ ៍រកុេម្បាោះម្ឆាន ត្អាសុើ ននអងគការេូលនិធិរូរិយវត្ាុអនដរជាតិ្ 
(IMF)  

   ២០០៤៖ េស្តនតើរែាបាលននរកសួងហរិញ្ញវត្ាុ 
 ២០០០៖ េស្តនតើរែាបាលននរកសួងឧសាហកេមនិងធនធានេនុសសថាន ក់រឋេ 
 ១៩៩៧៖ សមារិកម្លខាធិការដ្ឋា នរកុេររឹកាម្សែាកិចចររ៊ាុយម្ណដ្ឋរូស េឹ 
 ១៩៩៦៖ េស្តនតើរែាបាលននការោិល័យនាយករែាេស្តនតើ 
 ១៩៩៥៖ េស្តនតើរែាបាលរកសួងហរិញ្ញវត្ាុ 
 ១៩៩១៖ េស្តនតើគម្រមាងរកសួងឧសាហកេម និងធនធានេនុសសថាន ក់រឋេ។ 
 

ត្បឆទេកមពុជា 
ម្លាករាំ វ ហា៊ា ន រ ូលើម្ណ H.E. Mrs. Hean Polyne 

 
 
កត្មិតវបបធម ៌
 អនុរណឌិ ត្ដសនកលទធិររជាធិរម្ត្យយ និងអភិបាលកិចច ននសកលវទិាល័យចចម្ថាន សហរែាអាម្េរកិ 
 អនុរណឌិ ត្ដសនកសិកាអភិវឌ្ឍន៍ ននសកលវទិាល័យអិុស អង់ម្លៀរ ចរកភរអង់ម្គៃស 
 ររញិ្ជញ ររត្ដសនកម្សែាកិចច ននសកលវទិាល័យភូេិនទនើតិ្សស្តសត និងវទិាសស្តសតម្សែាកិចច ររម្ទសកេពុជា 
 ររញិ្ជញ ររត្ដសនកTEFL ននសកលវទិាល័យភូេិនទភនាំម្រញ ររម្ទសកេពុជា 
 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
  ត្ាំ្ងកេពុជាររចាាំ អាយឆា 
  ររធាននាយកដ្ឋា នអាស៊ា ន ននទើសតើការគណៈរែាេស្តនតើ 
  សមារិករកុេររឹកាភិបាលរកុេហ៊ាុន iAB Group 
  អនុររធាន រកុេហ៊ាុន iAB សា រត្យកេម និងសាំណង់ 
  រនរម្ង្ហគ លទើសតើការគណៈរែាេស្តនតើ ននគណៈកេមការជាតិ្និហតិ្ដ្ឋា នពាក់រ័នធពាណិរាកេម និងវធិានការេិនដេនរនធគយ 
  សមារិកគណៈកមាម ធិជាតិ្ររឆាាំងការរញួែូរេនុសស 
  សមារិក រកុេរសវរជាវទាំនាក់ទាំនងកេពុជា-ចិន 
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   ត្បឆទេឥណឌូ ឆនេុ ី
   ម្លាករាំ វ រណឌិ ត្ ឌ្ើ្ វណិណុ H.E. Mrs. Dinna Wisnu 
 
 

 
 
កត្មិតវបបធម ៌
  រណឌិ ត្(ខាងទសសនវជិាា )ដសនកវទិាសស្តសតនម្ោបាយ ននសកលវទិាល័យរែាអូនហអូ សហរែាអាម្េរកិ-ម្ដ្ឋយអាហារ
រូរករណ៍ម្រញនលៃ 

  អនុរណឌិ ត្ដសនកវទិាសស្តសតនម្ោបាយ ននសកលវទិាល័យរែាអូនហអូ សហរែាអាម្េរកិ-ម្ដ្ឋយអាហាររូរករណ៍ម្រញនលៃ 
  ររញិ្ជញ ររត្ដសនកទាំនាក់ទាំនងអនតរជាតិ្ ននសកលឥណឌូ ម្នសុើ ទើរកុងចាកាតា ររម្ទសឥណឌូ ម្នសុើ 
 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
 ២០១៧-រចចុរបនន៖ សហសា រនិក និងនាយកវទិាសា នម្ោលនម្ោបាយសធារណៈ អាតាម រ័យ 
  ២០១៥៖ សហសា រនិក និងសមារិកេរឈេណឌ លោាំពារសងគេ និងកេមវធិើររញិ្ជញ ររត្ជាន់ខពស់    កនុងកេមវធិើោាំពារ
សងគេ ននសកលវទិាល័យឥណឌូ ម្នសុើ 

  ២០០៩-រចចុរបនន៖ សតល់ររឹកាែល់រដ្ឋា ភិបាលឥណឌូ ម្នសុើ និងចូលរេួសកេមភារម្សែាកិចចនម្ោបាយ និងសកេមភារ
ទាំនាក់ទាំនងការទូត្ 

 ដខកញ្ជញ  ២០០៨-២០១៧៖ សហសា រនិក និងនាយកសលាឧត្តេសិកាទាំនាក់ទាំនងការទូត្បា រា មា ឌ្ើ្ 
 ២០០៧-២០០៨៖ ររធានរសវរជាវ េរឈេណឌ លសរមារ់ការសិកាសហររតិ្រត្តិការអាសុើខាងម្កើត្ ននសកលវទិា
ល័យឥណឌូ ម្នសុើ 

 ២០០៧-២០០៨៖ នាយករង និងអនករាំនាញសងគេសុើវលិ និងគម្រមាង RESPECT ម្លើសសនា និងសងគេពាហុ
និយេ សេធេ៌ និងការអត់្ធមត់្ (World Learning and USAID) 

  ២០០១-២០០៧៖ សហការ ើរម្រងៀន នននាយកដ្ឋា នវទិាសស្តសតនម្ោបាយ ននរែាអូនហអូ សហរែាអាម្េរកិ 
  ១៩៩៨-២០០១៖ វទិាសា នររជាធិរម្ត្យយជាតិ្ 
  ១៩៩៦-១៩៩៨៖ កាដសត្ររចាាំសបាត ហ៍ ស៊ាូអារា  កាោ  វ ើកលើ 
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   សធារណរែាត្បជាធិបឆតយយត្បជាមានិតឡាវ 
   ឯកឧត្តេ ភូខង សុើសូឡាត្  H.E. Mr. Phoukhong Sisoulath 
 

 
 
កត្មិតវបបធម ៌
  អនុរណឌិ ត្ដសនកចារ់អនតរជាតិ្ ននវទិាសា នជាតិ្េូសគូទាំនាក់ទាំនងអនតរជាតិ្ ររម្ទសរុសសើ 
  ថាន ក់ម្រកាយឧត្តេសិកាដសនកចារ់អនតរជាតិ្ ននសកលវទិាល័យណត្ទើងម្ហេ ចរកភរអង់ម្គៃស 
  សញ្ជញ ររត្ជាន់ខពស់ដសនកនម្ោបាយនិងរែាបាលសធារណៈ ររម្ទសឡាវ 
  អត្ើត្និសសតិ្វទិាសា នសិកាហវូលរបាយអាម្េរកិ៖ កាំដណទរេង់កនុងររវតិ្តិសរសអាម្េរកិនិងនើតិ្សស្តសត ននេហាវទិាល័យរូ
សតុន សហរែាអាម្េរកិ 

 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
 ២០១៥ ៖ សមារិកគណៈររតិ្ភូឡាវររចាាំ អងគភាររបាយការណ៍រតួ្ត្រិនិត្យម្ ើងវញិតាេកាំណត់្ជាសកលម្លើកទើ
ននរកុេររឹកាសិទធិេនុសសអងគការសហររជាជាតិ្។ 

 ចារ់រើ២០១៤៖ ររធានសតល់ទិននន័យយទើ៥ ៖ ចារ់អនតរជាតិ្ និងសិទធេនុសស ដសនការម្េវដិសនកចារ់សតើរើនើតិ្រែា 
 ចារ់រើ២០១៤៖ ររធានម្លខាធិការដ្ឋា ន ននគណកមាម ធិការអចិនស្តនតយស៍ិទធេនុសសថាន ក់ជាតិ្ររម្ទសឡាវ 
 ចារ់រើ២០១៤៖ អគគនាយកនននាយកដ្ឋា នសនធិសញ្ជញ  និងនើតិ្សស្តសត ននរកសួងការរម្ទស 
 ២០១៤៖ សិកាខ កាេ ននកេមវធិើកេមវធិើទសសនៈកិចចសហភារអឺុរ  ុរ 
 ចារ់រើ២០១៣ ៖ ត្ាំ្ងររម្ទសឡាវររចាាំអាយឆា 
 ២០១១-២០១២៖ រាំនយួការត្ាំ្ងររម្ទសឡាវររចាាំអាយឆា រនាទ រ់េកជា ត្ាំ្ងររម្ទសឡាវររចាាំអាយឆា
ររេុង 

 ១៩៩៦-២០១០៖ ចូលរេួនាយកដ្ឋា នសនធិសញ្ជញ  និងនើតិ្សស្តសត ននរកសួងការរម្ទស ជាេរនើតការោិល័យ េស្តនតើនើតិ្សស្តសត 
េស្តនតើសិទធេនុសស អនុររធាននាយកដ្ឋា ននននាយកដ្ឋា នការង្ហរនើតិ្សស្តសត ររធាននាយកដ្ឋា នសិទធិេនុសស អគគនាយក
រង ររធានគម្រមាងថាន ក់ជាតិ្ននគម្រមាងនើតិ្សស្តសតអនតរជាតិ្ត្ាំ្ក់កាលទើ១ ទើ២ និងទើ៣ 
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   ត្បឆទេមា៉ា ឆឡេុ ី
ឯកឧត្តេ ម្អែាមា ន់ រ៊ាុន នត្ ស៊ាូន H.E. Mr. Edmund Bon Tai Soon 

 

 
 
កត្មិតវបបធម ៌
 អនុរណឌិ ត្ដសនកចារ់សិទធិេនុសសអនតរជាតិ្ សកលវទិាល័យអកម្សវើត្Oxford ចរកភរអង់ម្គៃស (អាហារូរករ
ណ៍Chevening) 

 ររញិ្ជញ ររត្ដសនកនើតិ្សស្តសត ននសកលវទិាល័យ ខូម្លខននទើរកុង ុងែ៍ ររម្ទសអង់ម្គៃស (អាហារូរករណ៍មា ម្ សុើ) 
 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
 ២០១៦៖ ររធានអងគរាំនុាំររេោះម្រឿងសុើវលិ ននគណៈម្េធាវ ើAmerBONម្ៅទើរកុងគូឡាឡាាំរ ួ
 ២០១៤-២០១៦៖ ររធានអងគរាំនុាំររេោះននគណៈម្េធាវ ើBON ម្ៅទើរកុងគូឡាឡាាំររួ 
 ២០១២-២០១៤៖ នែគូរកុេហ៊ាុន Chooi និងCompany,ម្េធាវ ើម្ៅទើរកុងគូឡាឡាាំរ ួ
 ២០០២-២០១២៖ សហការ ើជាន់ខពស់ រកុេហ៊ាុនChooi និងCompany,ម្េធាវ ើម្ៅទើរកុងគូឡាឡាាំរួ 
 ១៩៩៨-២០០២៖ សហការ ើ រកុេហ៊ាុនChooi និងCompany, ម្េធាវ ើម្ៅគូឡាឡាាំរ ួ
 ២០១១៖ សហសា រនិក េរឈេណឌ លរែាធេមនុញ្ញនិយេ និងសិទធិេនុសស 
 ២០១០៖ សហនិរនធចារ់Halsbury ននររម្ទសមា ម្ សុើសតើរើ សញ្ជា តិ្, អម្នាត ររម្វសន៍, សនតិសុខជាតិ្ & រ ូលើស" 
(ភាគទើ ២៧) ។ 

 ២០១៦-២០១៧៖  ររធានគណៈកមាម ធិការនុវានុវត្តន៍ និងអនាគត្នើតិ្សស្តសត ននរកុេររឹកាវជិាា រើវៈម្េធាវ ើ 
 ២០០៩-២០១១៖ ររធានគណៈកមាម ធិការនើតិ្រែាធេមនុញ្ញននរកុេររឹកាវជិាា រើវៈម្េធាវ ើ 
 ២០០៧-២០០៩៖ ររធានគណៈកមាម ធិការសិទធិេនុសសននរកុេររឹកាវជិាា រើវៈម្េធាវ ើ 
 ២០០៦-២០០៨៖ ររធានគណៈកមាម ធិការរកុេម្េធាវ ើជាតិ្វយ័ម្កមងននរកុេររឹកាវជិាា រើវៈម្េធាវ ើ 
 ២០០៦-២០១១; ២០១៦-២០១៧៖ សមារិកដែលម្ររើសតាាំងននរកុេររឹកាវជិាា រើវៈម្េធាវ ើ 
 ២០០៦-២០០៨៖ សមារិកម្លខាធិការដ្ឋា ន នន Suara Rakyat ររម្ទសមា ម្ សុើ 
 ២០០៦៖ សហសា រនិករៃុកចារ់blawg ម្គហទាំរ័រ www.loyarburok.com. 
 ២០០៥-២០០៨៖ ទើររឹកាចារ់ននគណៈកមាម ធិការសិទធិេនុសសររស់អងគការសហររជាជាតិ្សរមារ់រនម្ភៀសខៃួន 
(UNHCR) 
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 ២០០៤-២០១៤៖ សមារិក ននសងគេជាតិ្សិទធិេនុសស (HAKAM) ។ 
 ១៩៩៨-២០១៧៖ របាយការណ៍សិទធិេនុសស និងរបាយការណ៍សលររម្ោរន៍សធារណៈម្រចើនជាង៦០របាយ
ការណ៍ម្លើរ ត្ ញសសរវសាយ និងកាដសត្ ម្ហើយនិង ការរណតុ ោះរ ត្ លម្លើស៩០០ម្មា ង និងកេមវធិើរណតុ ោះរ ត្
លសេាភារដែលម្ធវើម្ ើងម្ៅកនុងរសុក និងត្ាំរន់។  

 ១៩៩៨៖ ម្េធាវ ើតុ្លាការកាំរូលមា ឡាោ  (វជិាា រើវៈសម រត្ើមា ឡាោ  ដខេិលុនា ឆាន ាំ១៩៩៨។ 
 ១៩៩៧៖  ម្េធាវ ើ ម្ៅសមាគេកិត្តិយសលើនខុនអុើន (វជិាា រើវៈសម រត្ើររម្ទសអង់ម្គៃស & ដវល ម្ៅដខកញ្ជញ  ឆាន ាំ
២០០៧) ។ 

 
 
    ត្បឆទេមីយ៉ា ន់មា៉ា  

ឯកឧត្តេ អគគរែាទូត្ ឡា េើន H.E. Amb. Hla Myint 
 

 
កត្មិតវបបធម ៌
  អនុរណឌិ ត្ដសនកម្ោលនម្ោបាយសធារណៈ ននសកលវទិាល័យចនហរគើន សហរែាអាម្េរកិ 
  ររញិ្ជញ ររត្ រើសលវទិាល័យោ ងហគូន ររម្ទសេើោ ន់មា  
 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
  ២០១៥៖ ត្ាំ្ងេើោ ន់មា ររចាាំរកុេការង្ហរជាន់ខពស់សហគេន៍អាស៊ា នចកខុវស័ិយម្រកាយឆាន ាំ២០១៥ 
  ២០០៨-រចចុរបនន៖ ម្វទិកាត្ាំរន់អនករាំនាញ និងរុគគលជាន់ខពស់ ម្លើចកខុវស័ិយសហគេន៍អាស៊ា នម្រកាយឆាន ាំ២០១៥។ 
  ២០១១-២០១២៖ អនករាំនាញ និងឲឥសសររន ននររម្ទសេើោ ន់មា ររចាាំអាស៊ា ន-អាម្េរចិ។ 
  ២០១១-២០១៤៖ សមារិកគណៈកេមការសិទធិេនុសសថាន ក់ជាតិ្ររម្ទសេើោ ន់មា  
  ២០០៨-២០១០៖ ឯកអគគរារទូត្វសិេញ្ញ និងម្រញសេត្ាភារររចាាំសហគេន៍កាំេិនម្វលននររម្ទសអូស្តសត លើនិង
ររម្ទសនូដវលម្ស ង់។ 

  ២០០៦-២០០៨៖ អគគនាយកដ្ឋា នអងគការអនតរជាតិ្ និងម្សែាកិចចននរកសួងការររម្ទស 
  អគគនាយកដ្ឋា នរណតុ ោះរ ត្ លរសវរជាវ និងភាសររម្ទសននរកសួងការររម្ទស 
  ២០០៥-២០០៦៖ អគគនាយកដ្ឋា នរងអងគការអនតរជាតិ្ និងម្សែាកិចចននរកសួងការររម្ទស 
  ២០០២-២០០៥៖ ទើររឹការែាេស្តនតើសា នទូត្េើោ ន់ររចាាំទើរកុងមា ម្ររតូ្រ ើោ ននអាស្តហវកិខាងត្បូង 
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  ១៩៩៨-២០០២៖ ររធាននាយកដ្ឋា នអងគការអនតរជាតិ្ និងម្សែាកិចចននរកសួងការររម្ទស 
  ១៩៩២-១៩៩៨៖ ម្លខាទើ១ ននសា នអចិនស្តនតយេ៍ើោ ន់មា ររចាាំទើរកុងញូយ ក សហរែាអាម្េរកិ 
  ១៩៩៨-១៩៩២៖ រាំនយួការររធាននាយកដ្ឋា នននរកសួងការររម្ទស 
  ១៩៨៤-១៩៩២៖ ម្លខាទើ៣ ននសា នអចិនស្តនតយេ៍ើោ ន់មា ររចាាំទើរកុងហសដឺណវ ររម្ទសសវើស។ 
  ១៩៨០៖ រកសួងការររម្ទស 
  ១៩៧៤-១៩៨០៖ រកសងួកិចចការនសទកនុង 
  ១៩៧០-១៩៧៤៖ រកសួងអរ់រ ាំ 
 
     ត្បឆទេហ្វលីពីីន 
    ឯកឧត្តេ លើអូរ ហមឺ្រហរឺា លឹេ H.E. Mr. Leo M. Herrera-Lim 

(តាាំងរើដខធនូ ឆាន ាំ២០១៦) 
 
 

 
 
កត្មិតវបបធម ៌
 ររញិ្ជញ ររត្ដសនកនើតិ្សស្តសតននសកលវទិាល័យហវើលើរើន ររម្ទសហវើលើរើន 
 ររញិ្ជញ ររត្ដសនកម្សែាកិចចននសកលវទិាល័យហវើលើរើន ររម្ទសហវើលើរើន 

 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
 ដខឧសភា ឆាន ាំ២០១៧ - រចចុរបនន៖ រាំនយួការម្លខាធិការននការោិល័យអនុរែាម្លខាធិការទទលួរនទុកទាំនាក់ទាំនង
ម្សែាកិចចអនតរជាតិ្ នននាយកដ្ឋា នការររម្ទស។ 

 ដខកកកដ្ឋ ២0១៦ - ឧសភា ២០១៧៖ រាំនយួការរិម្សសជាន់ខពស់ ននការោិល័យអនុរែាម្លខាធិការទទលួរនទុក
ទាំនាក់ទាំនងម្សែាកិចចអនតរជាតិ្ នននាយកដ្ឋា នការររម្ទស។ 

 ២០១៤-២០១៦៖ អគគកុងស៊ាុលហវើលើរើនររចាាំទើរកុង  ូសអាន់រឺម្ ស រែាកាលើហវញ ។ 
 ២០១០-២០១៤៖ អគគកុងស៊ាុលហវើលើរើនររចាាំទើរកុងឈើកាកូ រែាម្អលើណយ 
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 ២០០៨-២០១០៖ ម្លខាទើ១ និងកុងស៊ាុល រនាទ រ់េករែាេស្តនតើ និងអគគកុងស៊ាុលហវើលើរើនររចាាំទើរកុង ុងែ៍ ចរកភរ
អង់ម្គៃស 

 ១៩៩១-២០០០៖ រាំនយួការរិម្សស ននការោិល័យអនុរែាម្លខាធិការម្ោលនម្ោបាយការររម្ទស  
 ១៩៨៩-១៩៩១៖ ររធាននាយកដ្ឋា នសហរែាអាម្េរចិ ននការោិល័យកិចចការចារ់ នននាយកដ្ឋា នការររម្ទស 
 
 
    ត្បឆទេេងិហបុរ ី
    ឯកឧត្តេ អគគរែាទូត្ បារុ ើ ដែសគឺ  H.E. Amb. Barry Desker 
 
 

 
 
កត្មិតវបបធម ៌
  អនុរណឌិ ត្ ននសកលវទិាល័យទើរកុង ុងែ៍ (អាហារូរករណ៍ Ford Foundation fellowship) 
  ររញិ្ជញ ររត្ ននសកលវទិាល័យសិងារុរ ើ (អាហារូរករណ៍ររស់ររធានាធិរត្ើ) 
 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
  សមារិកននរកុេររឹការរធានាធិរត្ើម្ែើេបើសិទធិរនជាតិ្ភាគតិ្ច 
  ឯកអគគរែាទូត្េិនតាាំងទើននររម្ទសសិងារុរ ើររចាាំររោះវហិារហូលើសុើ និងររម្ទសម្អសា ញ 
  អនករាំនាញ និងជាន់ខពស់ននររម្ទសសិងារុរ ើររចាាំម្វទិកាត្ាំរន់អាស៊ា ន 
  សមារិករកុេររឹកាភិបាលអាហារូរករណ៍ម្លើការតៃ សរ់តូរការសិកាលើកាវ ន់យូ 
  អនុររធានគណៈកេមការរត្ើភាគើ 
  សមារិករកុេររឹកាភិបាលននវទិាសា នរសវរជាវម្សែាកិចចម្ែើេបើអាស៊ា ន និងអាសុើរូព៌ា។ 
  សមារិកកិត្តិយសម្ៅ សលាសិកសអនតរជាតិ្ S. Rajaratnam (RSIS)  
 ២០០៧-២០១៤៖ររឹទធរុរសននសលាសិកាអនតរជាតិ្ Rajaratnam ននសកលវទិាល័យរម្ចចកវទិា Nanyang (RSIS)  
  ២០០០-២០១៤៖ នាយកវទិាសា នការពារនិងសិកាយុទធសស្តសត។ 
 ១៩៩៤-២០០០៖ នាយកររតិ្រត្តិននរកុេររឹកាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍ពាណិរាកេម 
 ១៩៨៦-១៩៩៣៖ ឯកអគគរែាទូត្សិងារុរ ើររចាាំម្ៅររម្ទសឥណឌូ ម្នសុើ 
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  ១៩៨៤-១៩៨៦៖ អនុរែាម្លខាធិការ និងជាររធាននាយកដ្ឋា នដសនកម្ោលនម្ោបាយ ដសនការនិងវភិាគននរកសួងការ
ររម្ទស 

  ១៩៨២-១០៨៤៖ អនុររធានត្ាំ្ងអចិនស្តនតយរ៍រចាាំអងគការសហររជាជាតិ្ ទើរកុងញូវយ ក។ 
 
    ត្បឆទេនៃ 
    ឯកឧត្តេ រណឌិ ត្ សិរុ ើ ណុនថាស៊ាូន H.E. Dr. Seree Nonthasoon 
 
 

 
កត្មិតវបបធម ៌
 រណឌិ ត្ដសនកទសសនវជិាា ននសកលវ ើទាល័យអកម្សវើត្ ចរកភរអង់ម្គៃស 
 សញ្ជញ ររត្ដសនកនើតិ្សស្តសត និងComparative law ននសកលវទិាល័យអកម្សវើត្ Oxford ចរកភរអង់ម្គៃស 
 ររញិ្ជញ ររត្ដសនកនើតិ្សស្តសត ដសនកពាណិរាកេមអនតរជាតិ្ ននសកលវទិាល័យកូ ុេរ៊ាើ សហរែាអាម្េរកិ 
 សញ្ជញ ររត្ដសនកនើតិ្សស្តសត ននគណៈម្េធាវ ើររម្ទសនល 
 ររញិ្ជញ ររត្ដសនកនើតិ្សស្តសត ននសកលវទិាល័យធមាម សធ ររម្ទសនល 
 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
 ត្ាំ្ងនលររចាាំអាយឆា (www.AICHR.or.th) 
 នាយក និងសមារិកគណៈកមាម ធិការសវនកេម ននធនាោរអភិវឌ្ឍន៍សហរោសធុនតូ្ច និងេធយេ 
 នាយក និងររធានសមារិកគណៈកមាម ធិការសវនកេម ននរកុេហ៊ានចារ់ម្ខរ៊ាើធើ ខូអិលធើឌ្ើ 
 នាយករកុេហ៊ាុនម្សវាកេមកុាំរយូទ័ររកុងនលខូអិលធើឌ្ើ 
 អនុររធានររតិ្រត្តិជាន់ខពស់ននវទិាសា នរសវរជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍សហរោសសធារណៈ[www.IRDP.org] 
 ២០០៤-រចចុរបនន៖ ឧម្ទទសចារយរិម្សសថាន ក់េហាវទិាល័យនើតិ្សស្តសត ននសកលវទិាល័យធេមសធ 
 ១៩៩៩-រចចុរបនន៖ ឧម្ទទសចារយរិម្សសថាន ក់អនុរណឌិ ត្ដសនកសិកាសិទធិេនុសស (កេមវធិើសិកាអនតរជាតិ្) ននសកលវទិាល័
យមា ហុើែល 

 ២០១១៖ សមារិករកុេការង្ហរររង្ហងម្លើម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន 
 ២០០៣-២០១៣៖ ទើររឹកាចារ់ការោិល័យម្ោលនម្ោបាយសហរោសរែា ននរកសួងហរិញ្ញវត្ាុ 
 ១៩៩៥-២០0០៖ ទើររឹកាចារ់ននការោិល័យទើសតើការរែា ននការោិល័យនាយករែាេស្តនតើ 
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    ត្បឆទេឆវៀតណាម 
    ម្លាករាំ វ អគគរែាទូត្ ម្ងវៀន ធើ ញ  H.E. Amb. Nguyen Thi Nha 
 

 
កត្មិតវបបធម ៌
 អនុរណឌិ ត្ដសនកនើតិ្សស្តសត និងការទូត្ ននសកលវទិាល័យថាហវ សកលវទិាល័យមា សាឈូដសត្ សហរែាអាម្េរកិ 
 សញ្ជញ ររត្TESOL ននកង់ម្ររា  ររម្ទសអស្តសត លើ 
 ររញិ្ជញ ររត្ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាតិ្ សភាការទូត្ននររម្ទសម្វៀត្្េ ទើរកុងហាណូយ 
 
បទពិឆសធន៍ការងារ 
 ២០១៦-២១៨៖ ឯកអគគរែាទូត្ ត្ាំ្ងម្វៀត្្េររចាាំអាយឆា 
 ចារ់រើ២០១៣៖ ឯកអគគរែាទូត្ ននរកសួងការររម្ទសម្វៀត្្េ 
 ២០១១-២០១៤៖ ររធានអគគនាយកដ្ឋា ន ននរកសួងការររម្ទស 
 ២០១១-២០១៤៖ អគគកុងស៊ាុលររម្ទសម្វៀត្្េររចាាំហុងកុងនិងមា កាវ - ត្ាំរន់សវ័យយត័្រែាបាលរិម្សស
ររម្ទសចិន 

 ២០០៥-២០០៨៖ ទើររឹការែាេស្តនតើ អនុររធានម្រសកកេម សា នទូត្ម្វៀត្្េររចាាំចរកភរអង់ម្គៃសនិងម្អៀរ ង់
ខាងម្រើង 

 ១៩៩៥-១៩៩៩៖ ម្លខាទើ១ ននម្រសកកេមអចិនស្តនតយរ៍រម្ទសម្វៀត្្េររចាាំអងគការសហររជាជាតិ្ ទើរកុងញូវយ ក 
សហរែាអាម្េរកិ 

 ១៩៩០-១៩៩២៖ ម្លខាទើ៣ ននសា នម្រសកកេមអចិនស្តនតយរ៍រម្ទសម្វៀត្្េររចាាំការោិល័យអងគការសហររជា
ជាតិ្ និងអងគការអនតរជាតិ្ែនទម្ទៀត្ម្ៅទើរកុងសឺដណវ ររម្ទសសវើស 

 ១៩៩០-១៩៩២: ម្លខាទើ៣ ននសា នម្រសកកេមអចិនស្តនតយម៍្វៀត្្េររចាាំអងគការសហររជាជាតិ្និងអងគការអនតរ
ជាតិ្ែនទម្ទៀត្ម្ៅទើរកុងសឺដណវ ររម្ទសសវើស 

 ១៩៨០-១៩៩០: េរនើតនននាយកដ្ឋា នកិចចការទូម្ៅនិងអងគការអនដរជាតិ្។ 
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AICHR Representative 2013-2015 តណំាងអាយ្ ២០១៣-២០១៥ 
ត្ប៊ា៊ុយឆណដ្ឋរសូឡមឹ 
ឯកឧត្តេ ម្រ ហុើន ដ្ឋតូ្ រណឌិ ត្ អាវា ង ហារើ អាមា ត់្ រ៊ាើន ហារើ រូមា ត់្ 

 

 
 
 
    ត្បឆទេកមពុជា 

ឯកឧត្តេ រស៊ាុន ធើរទិធ 
 
 

 
 
 

ត្បឆទេឥណឌូ ឆនេុ ី
ឯកឧត្តេ រា ម្ហវនឌ្ើ ម្ែចាេើន  
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សធារណរែាត្បជាធិបឆតយយត្បជាមានិតឡាវ 
ឯកឧត្តេ ភូខង សុើសូឡាត្   

 

 
 
 
     
    ត្បឆទេមា៉ា ឆឡេុ ី
    ឯកឧត្តេ តាន រសុើ រណឌិ ត្ េហាមា ត់្ សាហវើ អារ់ឌុ្លឡា  
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ត្បឆទេមីយ៉ា ន់មា៉ា  
ឯកឧត្តេ អគគរែាទូត្ យ  ទើន សវុ ើ  

 
 
 
 

ត្បឆទេហ្វលីពីីន 
ម្លាករាំ វ អគគរែាទូត្ រ  ូសរ ើអូ ហគុងសាម្  មា ្ ូ 
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    ត្បឆទេេងិហបុរ ី
    ម្លាករាំ វ អគគរែាទូត្ ចាន់ ម្ហង ឈើ Chan Heng Chee 
 
 
 

 
 
 
 
    ត្បឆទេនៃ 
    ឯកឧត្តេ រណឌិ ត្ សិរុ ើ ណុនថាស៊ាូន  
 

 
 
 
   ត្បឆទេឆវៀតណាម 
   ម្លាករាំ វ   ឺធើ ធូ  
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AIRCHR Representative 2009-2012 តណំាងអាយ្ ២០០៩-២០១២ 
 

ត្ប៊ា៊ុយឆណដ្ឋរសូឡមឹ 
ឯកឧត្តេ ម្រ ហុើន ដ្ឋតូ្ រណឌិ ត្ អាវា ង ហារើ អាមា ត់្ រ៊ាើន ហារើ រូមា ត់្ (តាាំងរើដខវចិិឆកា 
ឆាន ាំ២០១១) 

 
 
 
    ត្បឆទេកមពុជា 
    ឯកឧត្តេ ឱ្េ យុនិម្ទៀង 
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    ត្បឆទេឥណឌូ ឆនេុ ី
    ឯកឧត្តេ រា ម្ហវនឌ្ើ ម្ែចាេើន  
 
 

 
 
   សធារណរែាត្បជាធិបឆតយយត្បជាមានិតឡាវ 
   ឯកឧត្តេ រ៊ាូនគឹត្ សាំងសេសក់  

 
 
   ត្បឆទេមា៉ា ឆឡេុ ី
   ឯកឧត្តេ តាន រសុើ រណឌិ ត្ េហាមា ត់្ សាហវើ អារ់ឌុ្លឡា  
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ត្បឆទេមីយ៉ា ន់មា៉ា  
ឯកឧត្តេ អគគរែាទូត្ យ  ទើន សវុ ើ Kyaw Tint Swe 

 

 
 
 
 

ត្បឆទេហ្វលីពីីន 
    ម្លាករាំ វ អគគរែាទូត្ រ  ូសរ ើអូ ហគុងសាម្  មា ្ ូ  
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    ត្បឆទេេងិហបុរ ី
    ឯកឧត្តេ រុ ើចឆាត្ ម្េ នូស  
 

 
 

 
ត្បឆទេនៃ 
ម្លាករាំ វ រណឌិ ត្ រសុើរបាត រិត្ចា រា ម្េរសុើ 

 

 
 
 

ត្បឆទេឆវៀតណាម 
ឯកឧត្តេ អគគរែាទូត្ ម្ងវៀន ឌុ្យ ហុង  
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លកខនតកិរបេគ់ណៈកមមការអ្នតររដ្ឋា ភបិាលអាស៊ា នទទលួបនទកុេទិធមិនុេស 
អនុម្លាេតាេមារតា១៤ ននធេមនុញ្ញអាស៊ា ន គណៈកេមការអនតររដ្ឋា ភិបាលអាស៊ា នទទួលរនទុកសិទធិេនុសស(អាយឆា) 
រតូ្វររតិ្រត្តិតាេលកខនតិកៈែូចខាងម្រកាេ៖ 

១. ម្ោលរាំណង 
ម្ោលរាំណងររស់អាយឆាគឺ៖ 
១.១. ម្លើកកេពស់និងការពារសិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា នររស់ររជារនអាស៊ា ន 
១.២. ររកាន់ខាា រ់សិទធរិរស់ររជារនអាស៊ា ន កនុងការរស់ម្ៅកនុងសនតិភារ កិត្តិយស និងវរុិលភារ 
១.៣. រេួចាំដណកកនុងសម្រេចឱ្យបាននូវម្ោលរាំណងររស់អាស៊ា នដែលបានដ្ឋក់ម្ចញកនុងធេមនុញ្ញអាស៊ា ន ម្ែើេបើម្លើកកេពស់ 

សាិរភារនិងភារសុខែុេកនុងត្ាំរន់ េិត្តភារ និងកិចចសហររតិ្រត្តិការ កនុងចាំម្្េរែាសមារិកអាស៊ា ន ក៏ែូចជា
សុខុមាលភារ រើវភារ សងគេកិចច និងការចូលរេួររស់ររជារនអាស៊ា នកនុងែាំម្ណើ រការននការកសងសហគេន៍អាស៊ា ន 

១.៤. ម្លើកកេពស់សិទធិេនុសសកនុងរររិទត្ាំរន់ ម្ដ្ឋយរតូ្វរិចារ្ម្លើលកខណៈរិម្សសម្ៅថាន ក់ជាតិ្និងថាន ក់ត្ាំរន់ និង
ការម្ោររោន ម្ៅវញិម្ៅេកចាំម្ពាោះសវតាររវត្តិសស្តសត វរបធេ៌ និងសសនាខុសោន  និងរិចារ្ម្លើតុ្លយភារនន
សិទធិនិងកាត្រវកិចច។ 

១.៥. រាំរុញកិចចសហររតិ្រត្តិការត្ាំរន់ជាេយួនឹងទសសនៈកនុងការរាំម្រញរដនាេកិចចខិត្ខាំថាន ក់ជាតិ្និងអនតរជាតិ្ម្លើការម្លើក
កេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស និង 

១.៦. ររកាន់ខាា រ់សតង់ដ្ឋរសិទធិេនុសសអនតរជាតិ្ ែូចមានដចងម្ដ្ឋយម្សចកតើររកាសជាសកលសតើរើសិទធិេនុសស ម្សចកតើររកាស
ទើរកុងវ ើដយ ននិងកេមវធិើសកេមភារ និងលិខិតុ្រករណ៍សិទធិេនុសសអនតរជាតិ្ដែលរែាសមារិកអាស៊ា នជាភាគើ។ 

២. ម្ោលការណ៍ 
អាយឆារតូ្វម្ោររម្ោលការណ៍ែូចខាងម្រកាេ៖ 
២.១. ការម្ោររម្ោលការណ៍អាស៊ា នែូចមានដចកកនុងមារតា២ននរែាធេមនុញ្ញអាស៊ា ន ជារិម្សស៖ 
ក. ការម្ោររឯករារយភារ អធិរម្ត្យយភារ សេភារ រូរណភារទឹកែើ និងអត្តសញ្ជញ ណជាតិ្ននរែាសមារិកអាស៊ា ន ាំងអស់ 
ខ. ការេិនម្ររៀត្ដររកចូលកិចចការនសទកនុងររស់រែាសមារិកអាស៊ា ន 
គ. ការម្ោររសិទធិររស់រែាសមារិកកនុងការែឹកនាាំអត្ាិភារជាតិ្ររស់ខៃួន រើការម្ររៀត្ដររក ការម្ធវើវទិធងសនា និងការរងខតិ្រងខាំ

ខាងម្រៅ 
 . ការអនុម្លាេតាេនើតិ្រែា អភិបាលកិចចលអ ម្ោលការណ៍ររជាធិរម្ត្យយនិងរដ្ឋា ភិបាលអារស័យរែាធេមនុញ្ញ 
ង. ការម្ោររម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស និងការម្លើកកេពស់យុត្តិធេ៌សងគេ 
ច. ការររកាន់ខាា រ់នូវធេមនុញ្ញសហររជាជាតិ្និងចារ់អនតរជាតិ្ រេួរញ្ចូ ល ាំងចារ់េនុសសធេ៌អនតរជាតិ្ ដែលរតូ្វបាន

យល់ររេម្ដ្ឋយរែាសមារិកអាស៊ា ន និង 
្. ការម្ោររវរបធេ៌ ភាស និងសសនាម្សសងោន ររស់ររជារនអាស៊ា ន ខណៈសងកត់្ធៃន់ត្នេៃរេួររស់រួកម្គកនុងសម រត្ើ

ឯកភារកនុងរហុភារ។ 
២.២. ម្ោររម្ោលការណ៍សទិធិេនុសសអនតរជាតិ្ រេួរញ្ចូ លភារជាសកល ភារេិនអាចកាត់្តត ច់បាន ការរឹងដសអកោន ម្ៅ

វញិម្ៅេក និងអនតរទាំនាក់ទាំនងោន  ននសិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ាំងអស់ ក៏ែូចជាភារេិនលម្េអៀង ភារ
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ជាក់ដសតង ភារេិនរតូ្វបានម្ររើសម្រ ើសជាេុន ភារោម នការម្រ ើសម្អើង និងការម្រៀសវាងសតង់ដ្ឋររើរ និងម្ធវើនម្ោបាយ
នើយកេម 

២.៣. ការទទលួសគ ល់ថាការទទួលខុសរតូ្វចេបងកនុងការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន 
គឺអារស័យម្លើរែាសមារិកនើេយួៗ 

២.៤. ការអនុម្លាេតាេវធិើសស្តសតនិងកិចចសហររតិ្រត្តិការររករម្ដ្ឋយការសា រនានិងោម នការររឈេេុខ ម្ែើេបើរាំរុញ
ការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស និង 

២.៥. ការអនុេ័ត្វធិើសស្តសតននការវវិឌ្ឍ ដែលនឹងរេួចាំដណកកនុងការអភិវឌ្ឍរទដ្ឋា ននិងសតង់ដ្ឋរសិទធិេនុសសកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ 

៣. សា រ័នអនតររដ្ឋា ភិបាលសរមារ់រិម្រោោះម្ោរល់ 
អាយឆាគឺជាសា រ័នអនតររដ្ឋា ភិបាលនិងជាដសនកេយួននរចនាសេព័នធចាត់្តាាំងអាស៊ា ន។ អាយឆាគឺជាសា រ័នសរមារ់រិម្រោោះ
ម្ោរល់។ 

៤. អាណត្តិ និងេុខង្ហរ 
៤.១. រម្ងកើត្រ ត្ យុទធសស្តសតកនុងការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសសនិងម្សរ ើភារជាេូលដ្ឋា ន ម្ែើេបើរាំម្រញរដនាេ

ការកសងសហគេន៍អាស៊ា ន 
៤.២. រម្ងកើត្ម្សចកតើររកាសសិទធិេនុសសអាស៊ា ន កនុងម្ោលរាំណងរម្ងកើត្រករខ័ណឌ េួយសរមារ់កិចចសហររតិ្រត្តិការ

សិទធិេនុសសតាេរយៈអនុសញ្ជញ អាស៊ា នម្សសងៗ និងលិខិតុ្រករណ៍ែនទម្ទៀត្ពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស 
៤.៣. រាំរុញការយល់ែឹងសិទធិេនុសសជាសធារណៈកនុងចាំម្្េររជារនអាស៊ា នតាេរយៈការអរ់រ ាំ ការរសវរជាវ និង

ការសសរវសាយរ័ត៌្មាន 
៤.៤. ម្លើកកេពស់ការកសងសេត្ាភារសរមារ់ការអនុវត្តររករម្ដ្ឋយររសិទធភារននកាត្រវកិចចសនតិសញ្ជញ សិទធិេនុសស

អនតរជាតិ្ ដែលរតូ្វបានអនុវត្តម្ដ្ឋយរែាសមារិកអាស៊ា ន 
៤.៥. ម្លើកទឹកចិត្តរែាសមារិកអាស៊ា នកនុងការរិចារ្ ចូលជាភាគើ និងសតល់សចាច រ័នែល់រ ត្ លិខិតុ្រករណ៍សិទធិេនុសស

អនតរជាតិ្ 
៤.៦. ម្លើកកេពស់ការអនុវត្តឱ្យបានម្រញម្លញនូវលិខិតុ្រករណ៍អាស៊ា នពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស 
៤.៧. សតល់ម្សវាររឹកាម្ោរល់ និងរាំនយួរម្ចចកម្ទសម្លើរញ្ជា សិទធិេនុសសែល់រ ត្ សា រ័នអាស៊ា ន ររសិនម្រើមានសាំម្ណើ  
៤.៨. ម្ធវើទាំនាក់ទាំនងជាកិចចសនទនានិងរិម្រោោះយល់ជាេយួរ ត្ សា រ័នអាស៊ា នម្សសងៗ និងអងគភារពាក់រ័នធនឹងអាស៊ា ន 

ដែលរេួរញ្ចូ លអងគការសងគេសុើវលិ និងភាគើពាក់រ័នធែនទម្ទៀត្ ែូចមានដចងកនុងរាំរូក៥ននធេមនុញ្ញអាស៊ា ន 
៤.៩. រិម្រោោះម្ោរល់ ររសិនម្រើសេរសរ ជាេយួសា រ័ននិងអងគភារថាន ក់ជាតិ្ ត្ាំរន់ និងអនតរជាតិ្ែនទម្ទៀត្ ពាក់រ័នធ

នឹងការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស 
៤.១០. ទទលួរ័ត៌្មានរើរ ត្ រែាសមារិកអាស៊ា នម្លើការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស 
៤.១១. រម្ងកើត្យុទធសស្តសត និងរាំហររេួម្លើរញ្ជា សិទធិេនុសសពាក់រ័នធនឹងអត្ាររម្ោរន៍អាស៊ា ន 
៤.១២. ម្រៀរចាំការសិកាម្លើររធានរទសិទធិេនុសសកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន 
៤.១៣.ដ្ឋក់របាយការណ៍ររចាាំឆាន ាំសតើរើសកេមភារររស់ខៃួនរូនកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន ឬរបាយការណ៍ម្សសងៗ 

ររសិនម្រើចាាំបាច់ និង 
៤.១៤. អនុវត្តភារកិចចម្សសងៗម្ទៀត្ ដែលអាចរតូ្វបានររគល់រូនម្ដ្ឋយកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន។ 
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៥. សមាសភារ 
សមារិកភារ 
៥.១. អាយឆារតូ្វមានសមាសភារេករែាសមារិកអាស៊ា ន។ 
៥.២. រែាសមារិកអាស៊ា ននើេួយៗរតូ្វដត្ងតាាំងត្ាំ្ងេួយរូរររចាាំអាយឆា ដែលរតូ្វទទួលខុសរតូ្វចាំម្ពាោះេុខរដ្ឋា ភិបាល

ររស់ខៃួន។ 

គុណវឌុ្ឍ ិ
៥.៣. ម្ៅម្រលដែលដត្ងតាាំងត្ាំ្ងររស់ររម្ទសររចាាំអាយឆា រែាសមារិករតូ្វរិចារ្ម្លើសេភារម្យនឌ័្រ សុចរតិ្ភារ 

និងសេត្ាភារកនុងវស័ិយសិទធិេនុសស។ 
៥.៤. រ ត្ រែាសមារិកគួររិម្រោោះម្ោរល់ជាេួយភាគើពាក់រ័នធកនុងការដត្ងតាាំងត្ាំ្ងររស់ខៃួនររចាាំអាយឆា ររសិនម្រើ

ត្រេូវម្ដ្ឋយែាំម្ណើ រការនសទកនុងររស់ររម្ទសម្រៀងៗខៃួន។ 

រយៈម្រលកាន់ត្ាំដណង 
៥.៥. ត្ាំ្ងនើេយួៗមានអាណត្តិ៣ឆាន ាំ និងអាចរតូ្វបានដត្ងតាាំងរនតេតងម្ទៀត្សរមារ់េយួអាណត្តិម្ទៀត្។ 
៥.៦. ម្ ោះរើជាដចងកនុងកថាខណឌ ៥.៥ក៏ម្ដ្ឋយ រដ្ឋា ភិបាលដែលតាាំងតាាំងអាចសម្រេចចិត្តម្ដ្ឋយ្នាទ នុសិទធ កនុងការតៃ ស់រតូរ

ត្ាំ្ងររស់ខៃួន។ 

ទាំនលួខុសរត្វូ 
៥.៧. អនកត្ាំ្ងនើេយួៗ កនុងអនុវត្តត្នួាទើការវកិចចររស់ខៃួន រតូ្វររតិ្រត្តិម្ដ្ឋយោម នភារលម្េអៀង អនុម្លាេតាេធេមនុញ្ញ

អាស៊ា ននិងលកខនតិកៈររស់ខៃួន។ 
៥.៨. អនកត្ាំ្ងរតូ្វមានកាត្រវកិចចកនុងការចូលរេួកិចចរររុាំររស់អាយឆា។ ររសិនម្រើអនកត្ាំ្ងេយួេិនមានលទធភារ

ចូលរេួកិចចរររុាំម្ដ្ឋយកាលៈម្ទសៈម្លើកដលង្េយួ រដ្ឋា ភិបាលររស់អនកត្ាំ្ងម្នាោះរតូ្វរូនែាំណឹងសៃូវការែល់
ររធានររស់អាយឆានូវការដត្ងតាាំងអនកត្ាំ្ងរម្ ត្ ោះអាសននេយួម្ដ្ឋយមានអាណត្តិម្រញម្លញកនុងការត្ាំ្ង
រែាសមារិកម្នាោះ។ 

ររធានអាយឆា 
៥.៩.  ររធានអាយឆារតូ្វដត្ជាត្ាំ្ងររស់រែាសមារិកអាស៊ា នដែលជាររធានអាស៊ា ន 
៥.១០. ររធានអាយឆារតូ្វអនុវត្តត្ួនាទើររស់ខៃួន រសរតាេលកខនតិកៈម្នោះ ដែលរតូ្វរេួរញ្ចូ ល៖ 
ក. ការែឹកនាាំកនុងការម្រៀរចាំរបាយការណ៍ររស់អាយឆា និងរាយការណ៍រ ត្ របាយការណ៍រូនកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទស

អាស៊ា ន 
ខ. ការសរេរសរេួលជាេយួរ ត្ អនកត្ាំ្ងអាយឆាម្ៅកនុងកិចចរររុាំររស់អាយឆា និងជាេយួសា រ័នអាស៊ា នពាក់រ័នធ 
គ. ត្ាំ្ងអាយឆាម្ៅររឹត្តិការណ៍ថាន ក់ត្ាំរន់និងអនតរជាតិ្ពាក់រ័នធនឹងការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសស ម្ដ្ឋយ

ទទលួបានការទុកចិត្តរើអាយឆា និង 
 . អនុវត្តេុខង្ហរជាក់លាក់ម្សសងៗ ដែលទទលួបានការទុកចិត្តរើអាយឆា រសរតាេលកខនតិកៈម្នោះ។ 

អភ័យឯកសទិធនិិងរុរវសទិធ ិ
៥.១១. អនុម្លាេតាេមារតា១៩ននធេមនុញ្ញអាស៊ា ន រ ត្ អនកត្ាំ្ងចូលរេួកនុងសកេមភារសៃូវការម្សសងៗររស់អាយឆា 

រតូ្វទទលួបានអភ័យឯកសិទធិនិងរុរវសិទធិសរមារ់អនុវត្តេុខង្ហរររស់ខៃួន ររសិនម្រើចាាំបាច់ 
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៦. ដរររទ 
ការម្ធវើម្សចកតើសម្រេច 
៦.១. ការម្ធវើម្សចកតើសម្រេចកនុងអាយឆារតូ្វដសអកម្លើកិចចរិម្រោោះម្ោរល់និងរសរតាេមារតា២០ននធេមនុញ្ញអាស៊ា ន។ 

ចាំននួននកិចចរររុាំ 
៦.២. អាយឆារតូ្វរររុាំសេញ្ញ២ែងកនុង១ឆាន ាំ។ កិចចរររុាំនើេួយៗជាធេមតាេិនរតូ្វឱ្យម្លើសរើ៥នលៃម្នាោះម្ទ។ 
៦.៣. កិចចរររុាំសេញ្ញររស់អាយឆារតូ្វររររឹត្តម្ៅឆាៃ ស់ោន ម្ៅម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន និងរែាសមារិកដែលជាររធាន

អាស៊ា ន។ 
៦.៤. អាយឆាអាចមានកិចចរររុាំរដនាេម្ៅម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន ឬម្ៅទើកដនៃង្េួយដែលទទលួបានការយល់ររេ

រើរ ត្ អនកត្ាំ្ង ររសិនម្រើនិងម្រលសេរសរ។ 
៦.៥. រែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា នអាចរង្ហគ រ់ឱ្យអាយឆាម្រៀរចាំកិចចរររុាំ ម្ៅម្រលចាាំបាច់។ 

ដរររទននម្សចកតើរាយការណ៍ 
៦.៦. អាយឆារតូ្វដ្ឋក់របាយការណ៍ររចាាំឆាន ាំនិងរបាយការណ៍សេរសរែនទម្ទៀត្រូនកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន

សរមារ់រិនិត្យ។ 

រ័ត៌្មានជាសធារណៈ 
៦.៧. អាយឆារតូ្វសតល់រ័ត៌្មានអាំរើការង្ហរនិងសកេមភារររស់ខៃួនែល់សធារណៈជាររចាាំ តាេរយៈទរេង់រ័ត៌្មានជា

សធារណៈសេរសរ ដែលម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយអាយឆា។ 

ទាំនាក់ទាំនងជាេយួរ ត្ សា រ័នសទិធេិនុសសម្សសងៗកនុងត្ាំរន់ម្ៅអាស៊ា ន 
៦.៨. អាយឆាគឺជាសា រ័នរគរ់ែណត រ់សិទធិេនុសសម្ៅកនុងអាស៊ា នដែលមានទាំនួលខុសរតូ្វជារេួម្លើការម្លើកកេពស់និង

ការការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុងអាស៊ា ន។ 
៦.៩. អាយឆារតូ្វម្ធវើការជាេយួរ ត្ សា រ័នអាស៊ា នតាេវស័ិយពាក់រ័នធនឹងសិទធិេនុសស ម្ែើេបើកាំណត់្ឱ្យបានឆារ់រហ័ស

នូវដរររទសរមារ់ទាំនាក់ទាំនងលអរាំសុត្ជាេយួនឹងអាយឆា។ កនុងន័យម្នោះ អាយឆារតូ្វរិម្រោោះរិភាកា សរេរសរេួល 
និងសហការោ ងរិត្សនិទធជាេយួអងគភារ ាំងម្នាោះ ម្ែើេបើម្លើកកេពស់កិចចសហការរេួោន និងភារសុើចង្ហវ ក់ោន ម្ៅកនុង
ការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសសររស់អាស៊ា ន។ 

៧. ត្នួាទើររស់អគគម្លខាធិការនិងម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន 
៧.១. អគគម្លខាធិការអាស៊ា នអាចម្លើកម្ ើងរញ្ជា ពាក់រ័នធម្ៅកាន់អាយឆា ដែលរសរតាេមារតា១១.២ (a) និង (b) 

ននធេមនុញ្ញអាស៊ា ន។ ជាេួយោន សងដែរ អគគម្លខាធិការអាស៊ា នរតូ្វរូនែាំណឹងរសរោន ម្ៅរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន
រើរញ្ជា  ាំងម្នោះ។ 

៧.២. ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា នរតូ្វសតល់ការោាំរទចាាំបាច់ដសនកម្លខាធិការែល់អាយឆា ម្ែើេបើធានាការររតិ្រត្តិររករម្ដ្ឋយ
ររសិទធភារ។ ម្ែើេបើសរេរសរេួលការោាំរទររស់ម្លខាធិការដ្ឋា នែល់អាយឆា រែាសមារិកអាស៊ា នអាចរញ្ាូ នេស្តនតើ
ររស់ខៃួនម្ៅកាន់ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន ម្ដ្ឋយមានការយល់ររេរើអគគម្លខាធិការអាស៊ា ន។ 
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៨. ដសនការការង្ហរនិងេូលនិធិ 
៨.១. អាយឆារតូ្វម្រៀរចាំនិងដ្ឋក់ដសនការការង្ហរននកេមវធិើនិងសកេមភារជាេយួនឹងលវកិាជាក់លាក់សរមារ់រយៈម្រល៥ឆាន ាំ 

ដែលរតូ្វបានយល់ររេរើកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន ម្ដ្ឋយដសអកម្លើអនុសសន៍ររស់គណៈកមាម ធិការ
ត្ាំ្ងអចិនស្តនតយរ៍រចាាំអាស៊ា ន។ 

៨.២. អាយឆាក៏រតូ្វម្រៀរចាំនិងដ្ឋក់លវកិាររចាាំឆាន ាំ ម្ែើេបើោាំរទកេមវធិើនិងសកេមភារអាទិភារខពស់ ដែលរតូ្វបានអនុេ័ត្ម្ដ្ឋយ
កិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន ម្ដ្ឋយដសអកម្លើម្លើអនុសសន៍ររស់គណៈកមាម ធិការត្ាំ្ងអចិនស្តនតយ៍ររចាាំ
អាស៊ា ន។ 

៨.៣. លវកិាររចាាំឆាន ាំរតូ្វបានសតល់ម្ដ្ឋយដសអកម្លើេូលដ្ឋា នដចករ ាំដលកម្សមើភារោន ម្ដ្ឋយរែាសមារិកអាស៊ា ន។ 
៨.៤. អាយឆាក៏អាចទទលួធនធានរើរ ត្ រែាសមារិកអាស៊ា ន្េយួសរមារ់កេមវធិើលវកិារដនាេជាក់លាក់រើដសនការការង្ហរ។ 
៨.៥. អាយឆាក៏រតូ្វរម្ងកើត្េូលនិធិ យរា នេួយដែលមានការររចិាច គម្ដ្ឋយសម័រគចិត្តរើរែាសមារិកអាស៊ា ននិងររភរ

ម្សសងៗម្ទៀត្។ 
៨.៦. ការសតល់េូលនិធិនិងធនធានម្សសងៗរើរែាេិនដេនសមារិកអាស៊ា នរតូ្វដត្សរមារ់ការម្លើកកេពស់ ការកសងសេត្ាភារ 

និងការអរ់រ ាំសិទធិេនុសសដត្រ ុម្ ណ្ ោះ។ 
៨.៧. េូលនិធិ ាំងអស់រតូ្វបានម្ររើម្ដ្ឋយអាយឆារតូ្វបានរគរ់រគងនិងសតល់រូនរសរតាេរញ្ញត្តិហរិញ្ញវត្ាុទូម្ៅររស់អាស៊ា ន។ 
៨.៨. ការោាំរទដសនកម្លខាធិការដ្ឋា នសរមារ់អាយឆារតូ្វសគត់្សគង់ម្ដ្ឋយលវកិាររតិ្រត្តិការររចាាំឆាន ាំររស់ម្លខាធិការដ្ឋា នអាស៊ា ន។ 

៩. រញ្ញត្តទូិម្ៅ និងអវសនតរញ្ញត្ត ិ
៩.១. លកខនតិកៈម្នោះរតូ្វចូលជាធរមានម្ៅម្រលអនុេ័ត្ម្ដ្ឋយកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន។ 

វមិ្សធនកេម 
៩.២. រែាសមារិកនើេយួៗអាចដ្ឋក់សាំម្ណើ សៃូវការសរមារ់ម្ធវើវមិ្សធនកេមននលកខនតិកៈម្នោះ។ 
៩.៣. សាំម្ណើ សរមារ់វមិ្សធនកេមរតូ្វបានរិចារ្ម្ដ្ឋយគណៈកមាម ធិការត្ាំ្ងអចិនស្តនតយ៍ររចាាំអាស៊ា ន ម្ដ្ឋយមាន

កិចចរិម្រោោះម្ោរល់ជាេយួអាយឆា និងម្ធវើរទរង្ហា ញចាំម្ពាោះកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា នសរមារ់ការអនុេ័ត្។ 
៩.៤. វមិ្សធនកេម ាំងម្នោះរតូ្វចូលជាធរមានម្ៅម្រលទទួលបានការអនុេ័ត្រើកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន។ 
៩.៥. វមិ្សធនកេម ាំងម្នោះេិនរតូ្វរ ោះពាល់សិទធិនិងកាត្រវកិចច ដែលម្កើត្ម្ចញឬដសអកម្លើលកខនតិកៈម្នោះេុនម្រលឬរហូត្ែល់

ម្រលវមិ្សធនកេម ាំងម្នោះ។ 

ការរិនិត្យម្ ើងវញិ 
៩.៦. លកខនតិកៈម្នោះរតូ្វបានសតួចម្សតើេរិនិត្យម្ ើងវញិរយៈម្រល៥ឆាន ាំរនាទ រ់រើការចូលជាធរមាន។ ការរិនិត្យម្ ើងវញិម្នោះ 

និងការរិនិត្យម្ ើងវញិជារនតរនាទ រ់រតូ្វបានអនុវត្តម្ដ្ឋយកិចចរររុាំរែាេស្តនតើការររម្ទសអាស៊ា ន កនុងទសសនៈរនតរាំរុញ
ការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុងត្ាំរន់អាស៊ា ន។ 

៩.៧. កនុងន័យម្នោះ អាយឆារតូ្វវាយត្នេៃការង្ហរររស់ខៃួននិងដ្ឋក់អនុសសន៍សរមារ់ការរិចារ្ររស់រែាេស្តនតើការររម្ទស
អាស៊ា នសតើរើកិចចខិត្ខាំនាម្រលអនាគត្ ដែលអាចរតូ្វបានអនុវត្តកនុងការម្លើកកេពស់និងការការពារសិទធិេនុសសម្ៅកនុង
ត្ាំរន់អាស៊ា ន រសរតាេម្ោលការណ៍និងម្ោលរាំណងររស់ធេមនុញ្ញអាស៊ា ននិងលកខនតិកៈម្នោះ។ 

 
 



45 

 

ការរករសយ 
៩.៨. រាល់ការដខវងគាំនិត្ពាក់រ័នធនឹងការរករសយលកខនតិកៈដែលេិនអាចម្ដ្ឋោះរសយបាន រតូ្វដ្ឋក់រូនកិចចរររុាំរែាេស្តនតើ

ការររម្ទសអាស៊ា នសម្រេច។ 
 
រញ្ា ើសមារិកននរកេុការង្ហរជាន់ខពស់សតើរើសា រ័នសទិធិេនុសសអាស៊ា នេយួ 

 ររម្ទសររ៊ាយុម្ណ ដ្ឋរសូ េឹ 
ឯកឧត្តេ ដ្ឋតូ្ សសូហវស្តហវើ អារឌ្លួ ហាគ ហវ័រ 
រកសួងការររម្ទសនិងពាណិរាកេម 

 ររោះរាជា្ចរកកេពុជា 
ឯកឧត្តេ ឱ្េ យនិម្ទៀង 
ទើររឹការាររដ្ឋា ភិបាលននររោះរាជា្ចរកកេពុជា 
ររធានគណៈកេមការសិទធិេនុសសកេពុជា 

 ររម្ទសឥណឌូ ម្នសុើ 
ឯកឧត្តេ រា ចាម ត់្ រ៊ាូឌ្ើម្េ ន 
ររធាននាយកដ្ឋា នសនធិសញ្ជញ នម្ោបាយ សនតិសុខនិងទឹកែើ 
នាយកដ្ឋា នកិចចការររម្ទស 

 សធារណៈរែាររជាមានិត្ររជាធិរម្ត្យយឡាវ 
ឯកឧត្តេ រ៊ាូនគឺត្ សងសេសក់ 
រែាម្លខាធិការការររម្ទស 
រកសួងការររម្ទស 

 មា ម្ សុើ 
ឯកឧត្តេ តាន់ រសុើ អាមា ត្ ហវូហសុើ អារឌុ្ល រា ហាក់ 
ឯកអគគរារទូត្វសិេញ្ញ 
រកសួងការររម្ទស 

 សធារណៈរែាសហភារេើោ នមា  
ឯកឧត្តេ យូ េា ត្ កូ 
ម្លខាធិការននរកុេសិទធិេនុសសេើោ នមា  
អគគនាយកនននាយកដ្ឋា នរែាបាលទូម្ៅ 
រកសួងេហានសទ 

 ររម្ទសហវើលើរើន 
ឯកឧត្តេឯកអគគរែាទូត្ រ  សូរ ើអូ រើ .មា ្ ូ  
ម្រសករនរិម្សស 
រកសួងការររម្ទស 
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 ររម្ទសសងិារុរ ើ 
ឯកឧត្តេ រ៊ាើឡាហារ ើ កាអ៊ាូសុើកាន់ 
ម្លខាធិការអចិនស្តនតយទ៍ើ២ 
រកសួងការររម្ទស 

 ររោះរាជា្ចរកនល 
ឯកឧត្តេឯកអគគរារទូត្ សុើហាសក់ សូងម្កត្ដកវ 
ត្ាំ្ងអចិនស្តនតយន៍នររម្ទសនលររចាាំការោិល័យអងគការសហររជាជាតិ្ម្ៅទើរកុងហសដឺណវ 

 សធារណៈរែាសងគេនិយេម្វៀត្្េ 
ឯកឧត្តេ តេ ងវួង វញិ 
រាំនយួការរែាេស្តនតើ 
រកសួងការររម្ទស 


