សេចក្តប្ី រកាេេិទិម
ធ នុេសអាស៊ាន និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្នំសពញ
េតព
ី ីការអនុម័តសេចក្តីប្រកាេេិទិម
ធ នុេសអាស៊ាន
ASEAN Human Rights Declaration and the Phnom Penh Statement on the Adoption of
the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)
សោយនិេសិត រ ិទធី វណណេក្តិ
សរណារញ្ចរ់ថ្ននក្់ររ ិញ្ញារប្ត មុខជំនាញរក្ថ្ប្រភាសអង់សលែេ

ដឹ ក្នាំសោយសោក្សស្ត្សតចារយ េ៊ាន ពិ េិដឋ នាយក្វ ិទាសានអុី នធឺសរដ
vansakd2@gmail.com

និស្សិត រ ិទ្ធី វណ្ណ ស្ក្តិ រូបទ្ី ២ជួរមុខ ពីស្តម
ាំ ក្ឆ្វេង
ថតជាមួយគណ្ៈគ្គប់គ្គង ស្ស្ត្ស្តចារយ និ ងមិតតរម
ួ ជាំនាន់ មួយចាំនួន ននវ ិទ្ាស្ានអុី នធឺ ឆ្រដ
ឆ្ៅនថៃការពារស្រណាបញ្ចប់ថ្នាក្់បរ ិញ្ញាបគ្ត មុខជាំនាញបក្ប្គ្បភាស្អង់ឆ្គេស្
នថៃពុធ ទ្ី ០៤ ក្ញ្ញា ២០១៣
Mr. RITHY Vansakd, second from right, first row
Photo taken with the leadership, lecturers, and some of fellow students at InterED Institute
On the bachelor thesis defense day completing Bachelor of Arts in English Translation
Wednesday 04, 2013
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និស្សិត រ ិទ្ធី វណ្ណ ស្ក្តិ រូបទ្ី ១ ពីឆ្វេងមក្ស្តាំ
ថតជាមួយគណ្ៈឆ្មគ្បឆ្ោគ ននវ ិទ្ាស្ានអុី នធឺឆ្រដ
រូបទ្ី ២ ឆ្ោក្ទ្ឹម ឆ្ៅ, រូបទ្ី ៣ ឆ្ោក្ស្៊ន ពិស្ិដឋ, រូបទ្ី ៤ ឆ្ោក្ស្ួន ស្ុភា
Mr. RITHY Vansakd, first from left
Photo taken with the Jury at InterED Institute
2nd Mr. Tim Poev, 3rd Mr. Sorn Piseth and 4th Mr. Suon Sophea
Wednesday 04, 2013
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អារម្ភកថា
ឯកសារដែលមានចំ ណងជ ើ ងថា

«ជេចកតីប្រកាេេិទ្ិម
ធ នុ េសអាសា៊ាន

និ ងជេចកតីដលែង-

ការណ៍ភ្នំជេញេតីអំេីេិទ្ិម
ធ នុ េសអាសា៊ាន» ប្រូវបានជ្វើជ

ើង (ជាភាសាអង់ ជលែេ) ជៅកនុងឱកាេនន
កិ ចប្ច រ ុំកំេូលអាសា៊ានជលើកទ្ី ២១ ជៅរា ធានីភ្ំ ជន េញ ប្រជទ្េកមពុជា ចំជេលដែលប្រជទ្េកមពុជា

ជាប្រធានរតូរជវនប្រចំឆ្នំ២០១២។
ការភាារ់នូវជ្មោះ«ភ្នំជេញ»ជនោះ េិ រជារង្ហាញអំ េីកិរានុ ភាេ ននប្េោះរាជាណាចប្កកមពុជា
ជៅកនុងរំរន់ និ ងជលើេិភ្េជោក។ មា៉ា ងវ ិញជទ្ៀរ ការរកដប្រអរថរទ្ជនោះជាជេមរភាសា ជាការរួម
ើងវ ិញ។

ចំ ដណកជលើករនមែភាសាជារិជ

ើ ងជ

ទ្នទឹមគ្ននជនោះដែរេ្ំុជ ឿជាក់ថា

អាសា៊ានជនោះ នឹងរួមចំ ដណកមួ

ដននកជែើ មបីរជងកើនការ

កាន់ដរេុី ជប្ៅ និ ងរជងកើនចំ ជណោះែឹងដននកេិទ្ិច
ធ ំជ
ដែរជ

ោះ។ ជនោះក៏ជាការជ្ែើ

ររមួ

នងដែរ ចំ ជ

សាននែទាក់ ទ្ងនឹង

ល់ែឹងអំ េីអាសា៊ាន ែល់ប្រជា នដេមរឱយបាន

ោះកមពុជា ដែលជារែឋេមា ិ កអាសា៊ានមួ នង
ោះការជប្រៀមលកខណៈររេ់កមពុជា ចូ លជៅកនុង

េហលមន៍ជេែឋកិចអា
ច សា៊ានកនុងឆ្នំ ២០១៥ខាងមុេជនោះ។
រដនថមេី ជលើជនោះជៅជទ្ៀរ

រជងកើរសាននែររេ់ដេមរជ
ែល់េងគមជារិជ

ការរកដប្រជនោះជាសារមួ

កនុងការចូ លរួមរណុត ោះវរប្ម៌ ននការ
ៈការរកដប្រឯកសារ ឬការរជងកើរសាននែលមីៗ ជែើមបីជាប្រជោ ន៍

ើង តាមរ

ើងទាំងមូ ល ជ

លលឺ រ ំជ

ោះេែួនេីអរតទ្រថរុលគល ដែលលិរដរេីប្រជោ ន៍ ផ្ទទល់េួន
ែ
មកជាររទ្រថរុលគលដែលលិរអំេីប្រជោ ន៍ រម
ួ ។ សារទ្ី េីរលឺ ចង់ ឱយ ុវ នដេមរឈរ់ ទ្ន់ ជទ្រជៅតាម
បារុ ភាេអេកមមជៅ ុំ វ ិញ រ៉ាុ ដនតប្រូវដររមកេំ

កចិរទ្
ត ុក

េែួន ជែើមបីកាែ េែួនជាេេរែ៏ រ ឹងមាំររេ់ប្រជទ្េជារិ ជ
ការរកដប្រជេចកតីប្រកាេេិទ្ិ ម
ធ នុ េសអាសា៊ាន

ក់ េប្ងឹងេមរថភាេ និ ងចំ ជណោះែឹង កនុង
ើង។
និងជេចកតីដលែងការណ៍ភ្នំជេញេតីអំេីេិទ្ិ ធ

មនុ េសអាសា៊ានជនោះ ជាសាននែែំ រូងររេ់េំុ្ ដែលែឹ ក

ំជ

ជោកសាស្ត្សាតចរយ េ៊ាន េិ េិែឋ

កវ ិទ្ាសាថនអុីន្ឺ ជរែ។ ជហរុែូជចនោះ មុេជាមានកំ ហុេ្គងកនុងការជប្រើ

អកខរាវ ិរុទ្ម
ធ ួ

ចំនួន ជាមិ នខានជ

។ េ្ំុរង់ ចំទ្ទ្ួលជ
េី េំណាក់ មិរតអក
ន អានតាមរ ៈសារជអ

ការដកលមអ

ើ

រ ីករា

កយជេចន៍ ក៏ ែូចជា

នូ វការរ ិោះលន់ សាថរ

ប្េមទាំង

ិចប្រូនិច vansakd2@gmail.com។

េ្ំុេូមដលែងអំ ណរលុ ណោ៉ា ងប្ជាលជប្ៅ ចំជ ោះវ ិទ្ាសាថនអុី ន្ឺ ជរែ ជា
ប្លឹ ោះសាថនដែលបានរណុត ោះរណា
ត លេ្ំុ និងនតល់ឱកាេែល់េំុ្ កនុងការរជងកើរសាននែនិ ងជ្វើការនសេវជៅទ្ី រញ្ចរ់ ជនោះ

នា

ជែើ មបីជាប្រជោ ន៍ចំជ

ោះេងគមជារិ ជ

ើងទាំងមូ ល។ េូមរញ្ញ វ ័នដេមរ អនកេិកាស្រសាវប្ជាវ

និ ងមិ រអ
ត ក
ន អានទាំងអេ់ ួរប្រទ្ោះនូ វេុ ទ្េ
ធ រទាំង៤ប្រការលឺ អា
ឃ្លែរជ

ើ

ុ វណណ ៈ េុេៈ និ ងេលៈ កុំរីជ្ែៀង

។
រា ធានី ភ្ំជន េញ នលៃទ្ី៩ ដេកញ្ញញ ឆ្នំ២០១៣
រ ិទ្ធី វណណ េកតិ
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ម្ូលន័យសង្ខេប
ជេចកតីប្រកាេេិទ្ិម
ធ នុ េសអាសា៊ានជាការរួមចំ ដណកេប្ងឹ ងរដនថមជលើ
សាកលេតីអំេីេិទ្ិ ធមនុ េស និ ងជាការជ្វើឱយមានរំ រន់ភាវូរនី
េមា ិ កននេមាលមប្រជាជារិអាេុីអាជលន

ជេចកតីប្រកាេជា

កមមននេិទ្ិម
ធ នុេស ចំ ជ

៍ ដែលជាការរកានូវជ

ដ

ោះរណា
ត រែឋ

កភាេររេ់េួន។
ែ
ជេច-

កតីប្រកាេជនោះដចងោ៉ា ងចាេ់អំេីជគ្នលការណ៍ និ ងរណា
ត េិទ្ិម
ធ នុ េសជាជប្ចើនដននកែូ ចជា េិទ្ិេ
ធ ុីវ ិលនិ ងនជោបា

េិទ្ិជធ េែឋកិចច េងគមនិ ងវរប្ម៌ េិទ្ិ ធកុងការអភ្ិ
ន
វឌ្ឍ េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានេនតិភាេ

និ ងកិ ចេ
ច ហប្ររិ ររតិការ

ជែើ មបីជលើកកមពេ់និងការ

រេិទ្ិទា
ធ ំងជនោះ។

រែឋេមា ិ កអាសា៊ានទាំង១០ បានរួមគ្ននចុ ោះហរថជលខាជលើជេចកតីប្រកាេេិទ្ិម
ធ នុ េសជនោះ។
េិទ្ិេ
ធ ំខាន់ ៗដែលបានដចងរួមមានេិទ្ិក
ធ ុងការរេ់
ន
ជៅជ
និ ងការជកងប្រវ ័ញ្ច ទាំងនែូវកា
នជោបា

េិទ្ិជធ េរ ីភាេ េិទ្ិក
ធ ុងការេិ
ន
កា េិទ្ិរ
ធ ជញ្ចញមរិ េិទ្ិជធ េមើភាេគ្ននជ

កនុងការទ្ទ្ួ លបានេនតិភាេ ភាេេុេុែុមរម
ោះ នទ្ន់ជេា

ង្ហ

កុ មារ ស្ត្េី ត និងេិ ការ នជាជែើ ម។ កនុងជ
ការ

រួចនុរេីការរំ

ន

និងនែូវចិ រត េិទ្ិមា
ធ នកមមេិទ្ិ ធ េិទ្ិឯ
ធ ក ន េិទ្ិច
ធ ូ លរួមកនុងដននក

ជរ ើេជអើង និ ងេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លការអភ្ិវឌ្ឍប្រករជ

ជាេិ ជេេចំ ជ

េមរមយ និងជ

េម្ម៌ជាជែើ ម។ ជាេិ ជេេជៅជទ្ៀរជ
និ ងជេថរភាេ។ រណា
ត េិទ្ិ ធទាំងជនោះ

រងជប្គ្នោះ និ ងប្រូវបានជល

គ្នមនការ
ោះលឺ េិទ្ិ ធ

កចិរទ្
ត ុក

ក់

ក់ ឲ្យជៅកជនែៀរេងគម ែូ ចជា

ោះដែរ រែឋជាេមា ិ កប្រូវជរតជា្ចិ ររត ម
ួ ជែើ មបីជលើកកមពេ់និង

រេិទ្ិម
ធ នុ េស និ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នររេ់េលរែឋេួន។
ែ
ប្េោះរាជាណាចប្កកមពុជាដែលជា

មាចេ់នទោះ និងជាប្រធានរតូរជវនអាសា៊ាន កនុងជេលជ្វើជេចកតីប្រកាេជនោះ ក៏បានជចញជាជេចកតីដលែងការណ៍ទ្ទ្ួ លសាគល់ និ ងជរតជា្ចិរក
ត ុងការជគ្នរេតាមជេចកត
ន
ីប្រកាេេិទ្ិម
ធ នុ េសអាសា៊ានជនោះ ជែើមបី
ឱយកាន់ ដរមានភាេរ ឹងមាំ។
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ង្សចកតីប្បកាសសិទ្ធិម្នុសសអាស៊ាន
និខ
ង្សចកតីថ្លែខការណ៍ភ្នំង្េញ
សតីេកា
ី រអនុម្័តននង្សចកតីប្បកាស
សិទ្ធិម្នុសសអាស៊ាន
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តារាខមាតិកា
ជេចកតីប្រកាេេិទ្ិ ម
ធ នុ េសអាសា៊ាន ..................................................................................... ០៧
អំ េីជគ្នលការណ៍ទ្ូជៅ............................................................................................. ០៨
អំ េីេិទ្ិ េ
ធ ុីវ ិល និ ងេិទ្ិ ន
ធ ជោបា

.......................................................................... ១០

អំ េីេិទ្ិ ជធ េែឋកិចច េិទ្ិ េ
ធ ងគម និងេិទ្ិ វធ រប្ម៌ ............................................................ ១៣
អំ េីេិទ្ិ ក
ធ ុងការអភ្ិ
ន
វឌ្ឍ............................................................................................. ១៦
អំ េីេិទ្ិ ទ្
ធ ទ្ួ លបានេនតិភាេ..................................................................................... ១៧
អំ េីកិចេ
ច ហប្ររិ ររតិការជៅកនុងការជលើកកមពេ់ និងការការ

រេិទ្ិ ធមនុ េស ................. ១៨

ជេចកតីដលែងការណ៍ភ្នំជេញេតីអំេីការអនុ ម័រននជេចកតីប្រកាេេិទ្ិម
ធ នុ េសអាសា៊ាន ................. ១៩
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អំេង្ី សចកតប្ី បកាសសិទ្ម្
ធិ នុសសអាស៊ាន
ជ

ើងជាប្រមុេរែឋ/ប្រមុេរ ឋ ភ្ិ បាលននរែឋេមា ិ កេមាលមប្រជាជារិអាេុីអាជលន

ជេលជនោះរជៅជៅថា«

អាសា៊ាន

»)

ដែលរួមមាន

ប្រជទ្េប្េុ

កមពុជា សាធារណរែឋឥណូឌ ជណេុី សាធារណរែឋប្រជា្ិ រជរ

ជណ

៍

(េី

ប្េោះរាជាណាចប្ក

យប្រជាមានិ រឡាវ មា៉ា ជ

េុី េហ-

ភាេមី ោ៉ាន់ មា៉ា សាធារណរែឋហីល
វ ីេីនសាធារណរែឋេិងារុរ ី ប្េោះរាជាណាចប្កនល និងសាធារណរែឋ
េងគមនិ

មជវៀរណាម ជៅកនុងឱកាេននកិ ចប្ច រ ុំកំេូលអាសា៊ានជលើកទ្ី ២១

ជៅរា ធានីភ្ំ ជន េញ

ប្រជទ្េកមពុជា
ជ

អោះអាងជ

ើងវ ិញ

នូ វការប្រកាន់ខាារ់ ររេ់ជ

ការណ៍ររេ់អាសា៊ានែូ ចបានដចងជៅកនុង្មមនុញ្ញអាសា៊ាន
និ ងការការ

រេិទ្ិម
ធ នុ េស

ើងចំ ជ

ោះជគ្នលរំ ណង

ជាេិ ជេេការជគ្នរេ

និងជគ្នល-

ការជលើកកមពេ់

និ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នក៏ ែូចជាជគ្នលការណ៍ននលទ្ធិប្រជា្ិរជរ

យ

នី រិរែឋ និងអភ្ិ បាលកិចល
ច អ
ជ

អោះអាងជ

ើងវ ិញ នូ វការជរតជា្ចិ ររត រេ់ជ

េកលេតីអំេីេិទ្ិម
ធ នុ េស
កមមវ ិ្ីេកមមភាេ

ើងរដនថមជទ្ៀរ ចំជ

្មមនុញ្ញននអងគការេហប្រជាជារិ

ោះជេចកតីប្រកាេជា

ជេចកតីប្រកាេទ្ី ប្កុងវ ីដ

ន

និង

និងលិេិរូរករណ៍េិទ្ិ ម
ធ នុ េសអនដរជារិែនទ្ជទ្ៀរដែលរែឋេមា ិ កអាសា៊ានជា

ភាលីហរថជលេី
ជ

អោះអាងជ

ជលើកកមពេ់េិទ្ិ ម
ធ នុ េស

ើងវ ិញនងដែរ នូវសារៈេំខាន់ ននការេិរេំប្រឹងដប្រងររេ់អាសា៊ានកនុងការ
ដែលរួមទាំងជេចកតីប្រកាេអំេីការ្នជ

ើងររេ់ស្ត្េីជត ៅកនុងរំ រន់

អាសា៊ាន និ ងជេចកតីប្រកាេេតីអំេីការលុររំ បារ់អំជេើហឹងាប្រឆ្ំងនឹ ងស្ត្េីជត ៅកនុងរំ រន់អាសា៊ានជនោះ
ជ

ជ ឿជាក់ថា ជេចកតីប្រកាេជនោះនឹង ួ

រជងកើរនូ វប្ករេ័ ណឌេប្មារ់កិចេ
ច ហប្ររិររតិ

ការេិទ្ិធមនុ េសជៅកនុងរំ រន់ និងរួមចំ ដណកែល់ែំជណើរការកសាងេហលមន៍អាសា៊ាន
អាស្រេ័

ជហរុែូចជនោះ េូមប្រកាេែូចខាងជប្កាម៖
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អំេង្ី ោលការណ៍ទ្ូង្ៅ
១. មនុ េសប្លរ់ររ
ូ ជកើ រមកមានជេរ ីភាេ និ ងេមភាេជៅកនុងជេចកតីនលែលូរនិ
ន ងេិទ្ិ ។
ធ េួកជល
មានជារ់ េីកំជណើរនូ វវ ិចរញ្ញញណ និងេរិេមប ញ្ញៈ និ ងលរបីប្រប្េឹ រច
ត ំជ

ោះគ្ននជៅវ ិញជៅមក កនុង

សាមររីមនុ េស្ម៌ ។
២ .
ជ

នប្លរ់ររ
ូ ប្រូវបានជលនតល់ឱយនូ វេិទ្ិ ធ និងជេរ ីភាេដែលដចងកនុងជេចកតីប្រកាេជនោះ

គ្នមនការដរងដចកជប្កាមរូរភាេណាក៏ ជ

ទ្េសនៈនជោបា

ែូ ចជា េូ សាេន៍ ជភ្ទ្ អា

ុ ភាសា សាេ

,

ឬទ្េសនៈជនសងជទ្ៀរ ជែើ មកំ ជណើរជារិ ឬជែើមកំ ជណើរេងគម សាថនភាេជេែឋ-

កិ ចច កំ ជណើរ េិ ការភាេ និងឋានៈែនទ្ជទ្ៀរ។
៣.
ចារ់ ។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិឱ
ធ យជលទ្ទ្ួ លសាគល់ជៅប្លរ់ទ្ីកដនែងថាជាមនុ េសមានក់ជៅចំ ជ
នប្លរ់ររ
ូ ជេមើភាេគ្ននចំ ជ

ចារ់ ជេមើភាេគ្នន ជ

ោះមុេចារ់។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានការការ

ោះមុ េ
រជ

គ្នមនការជរ ើេជអើង។

៤ . េិទ្ិ ធររេ់ស្ត្េី ត កុ មារ មនុ េសចេ់ េិ ការ ន កមមករចំ ណាកស្រេុក ប្កុមង្ហ
និ ងប្កុមដែលជលទ្ុ កជៅកជនែៀរេងគម

រងជប្គ្នោះ

ជាដននកននេិទ្ិម
ធ នុ េសនិ ងជេរ ីភាេជាមូល ឋ នដែលជលមិ ន

អាចែកហូរបាន ដែលចំបាច់ និ ងដែលមិ នអាចរំ ដរកបាន។
៥.
ជ

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបាននូ វការជ

ចារ់ ដែលកំ ណរ់ជ

េិទ្ិដធ ែលនតល់ឱយ នជ

ោះស្រសា

រញ្ញ
ា ជ

មានប្រេិទ្ិភា
ធ េ និងធា

រុ ោការឬអាជា្្រមានេមរថកិចែ
ច ៏ នទ្ជទ្ៀរ ចំ ជ

ោះទ្ជងវើរំ

នជលើ

ោះតាមរែឋ្មមនុញ្ញ ឬតាមចារ់ ។

៦. ការទ្ទ្ួ លបានភាេលអប្រជេើរនូវេិទ្ិធមនុ េស និ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នប្រូវដរមានរុ លយភាេ
ស្រេរគ្ននជាមួ

នឹ ងការរំ ជេញភារកិ ចែ
ច ូ ចដែលមនុេសទាំងឡា

រុ លគលទាំងអេ់ជនសងជទ្ៀរចំ ជ

ោះរាល់េហលមន៍

មានការទ្ទ្ួលេុ េប្រូវចំ ជ

និ ងេងគមដែលជាកដនែងដែលរុ លគលជ

ោះរាល់
ោះរេ់

ជៅ។ វាលឺជាការទ្ទ្ួ លេុេប្រូវចមបងេពេ់រំនុរននរាល់រែឋេមា ិកអាសា៊ាន កនុងការជលើកកមពេ់និង
ការ

រេិទ្ិម
ធ នុ េសនិងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នទាំងឡា
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៧. រាល់េិទ្ិម
ធ នុ េសមានលកខណៈេកល មិនអាចរំ ដរកបានអាស្រេ័
ទ្ំ នងគ្ននជៅវ ិញជៅមក។
ប្រកាេជនោះប្រូវដរជ្វើជ

កចិរទ្
ត ុក

កំ ជណើរនជោបា
៨.
ជគ្នរេចំ ជ

ក់-

រាល់េិទ្ិម
ធ នុ េសនិ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នដែលមានដចងជៅកនុងជេចកតី
ើងកនុងឥរ ិោរលប្រករជ

ការេងករ់្ន
ៃ ់ែូចគ្នន។
ជ

គ្នន និងមានទ្ំ

កនុងជេលជាមួ

ុរិ ្
ត ម៌និងេមភាេ ជៅជលើជគ្នល ំ ហរ និង

គ្ននជនោះដែរការទ្ទ្ួ លសាគល់េិទ្ិធមនុ េសប្រូវដរប្រូវេិនិរយ

ក់ជៅកនុងររ ិរទ្រំរន់

និងថានក់ ជារិ

ជ

េិ ចរណាេី ភាេទ្ី នទ្េីគ្ននននជែើ ម

ជេែឋកិចច ចារ់ េងគម វរប្ម៌ ប្រវរតិសាស្ត្េត និ ងសាេ

េិទ្ិម
ធ នុ េស

។

និ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នររេ់ នប្លរ់ ររ
ូ នឹ ងប្រូវបានជប្រើប្បាេ់ជ

ោះេិទ្ិម
ធ នុ េស និ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នររេ់អនកែនទ្។ ការជប្រើប្បាេ់េិទ្ិធមនុ េស និ ង

ជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នប្រូវអនុ វរតកុងដែនកំ
ន
ណរ់ែូចដែលបានកំ ណរ់ជ
ជគ្នលរំ ណងធា

ចារ់

ដែលមានដរ

ឱយមានការទ្ទ្ួ លសាគល់េិទ្ិធមនុេសនិ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នររេ់អក
ន ែនទ្ និ ង

ជែើមបីរំជេញនូ វរប្មូវការែ៏

ុរិ ្
ត ម៌នន

េនតិេុេជារិ

េណា
ត រ់ ធានរ់សាធារណៈ

េុេភាេ

សាធារណៈ េុវរថិភាេសាធារណៈ េីល្ម៌សាធារណៈ ក៏ែូចជាេុេុមាលភាេទ្ូ ជៅននមនុ េស
កនុងេងគមប្រជា្ិ រជរ
៩.

យមួ

ជៅកនុងការ

។
ល់ែឹងននេិទ្ិធមនុ េសនិ ងជេរ ីភាេដែលមានដចងជៅកនុងជេចកតីប្រកាេ

ជនោះ ជគ្នលការណ៍មិនលំជអៀងវរថុរំ ណង ដែលមិ នដមនជាការជប្ ើ េជរ ើេ ការមិ នជរ ើេជអើ ង, ភាេដែលមិ នប្រឈមមុ េ
ជលការ

រជានិចច។

ក់គ្នន និ ងការជ ៀេវាងននេតង់
នី រិវ ិ្ីននការ

រេី រ និ ងនជោបា

ល់ែឹងដររជនោះប្រូវជ្វើការេិ ចរណាជ

ការចូ លរួមររេ់ប្រជា ន ការរញ្ូច លគ្ននេី ប្លរ់ភាលី និ ងរប្មូវការននលណជន
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នី

កមមលរបីប្រូវបាន
កចិ រទ្
ត ុក

យភាេ។

ក់ជលើ

អំេស
ី ិទ្ស
ធិ ុីវល
ិ និខសិទ្ន
ធិ ង្ោបាយ
១០.

រែឋេមា ិ កអាសា៊ានអោះអាងនូ វ

រាល់េិទ្ិ ធេុីវ ិលនិ ងេិទ្ិន
ធ ជោបា

ជៅកនុងជេចកតី

ប្រកាេជាេកលេតីអំេីេិទ្ិម
ធ នុ េស។ ជាេិ ជេេ រែឋេមា ិ កអាសា៊ានអោះអាងនូ វេិទ្ិ ធ និ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នែូ ចខាងជប្កាម៖
១១.

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិរធ េ់រានមាន ី វ ិរជារ់ េីកំជណើរ

គ្នមន នណាមានក់ប្រូវជលែកហូរេិទ្ិក
ធ ុងការេជគង្ហ
ន
គ ោះ ី វ ិរជ
១២.

ដែលប្រូវការ

រជ

ចារ់ ។

អនុ ជឡាមជៅតាមចារ់ជទ្។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានជេរ ីភាេ និងេនតិេុេរុ លគល។ គ្នមន នណាមានក់ប្រូវ

េថិរជប្កាមលកខេណឌននការឃ្លរ់េួន
ែ ការតាមរក ការ្ុំេួន
ែ ការចរ់េួន
ែ ឬរាល់ទ្ប្មង់ជនសងជទ្ៀរនន
ការែកហូរជេរ ីភាេតាមអំ ជេើចិរជត

ោះជ

ើ

។

១៣. គ្នមន នណាមានក់ប្រូវេថិរកនុងភាេជាេ្ំុរជប្មើ ឬទាេភាេកនុងទ្ប្មង់ណាក៏ជ
េថិរជប្កាមលកខេណឌននការររ់េនធឬការ ួ ញែូរមនុ េសជ

ើ

ឬ

ដែលរួមរញ្ូច លទាំងជគ្នលរំ ណងនន

ការ ួ ញែូរេរ ីរាងគមនុ េសនង។
១៤.

គ្នមន នណាមានក់ប្រូវេថិរជប្កាមលកខេណឌននការជ្វើទារុណកមម

ជឃ្លរជៅ អមនុ េស្ម៌ ការប្រមាលឬការ
១៥.
រែឋនីមួ

ការប្រប្េឹរអ
ត ំ ជេើ

ក់ ទ្ណឌកមម។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធជេរ ីភាេកនុងការផ្ទែេ់ទ្ី និងផ្ទែេ់រូរទ្ី
ត លំជៅជៅកនុងប្េំប្រទ្ល់នន

ៗ។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិក
ធ ុងការចកជចញេី
ន
ប្រជទ្េណាក៏ ជ

ដែលរួមទាំងប្រជទ្េ

កំ ជណើរររេ់េួន
ែ និ ងប្រលរ់មកប្រជទ្េកំ ជណើរររេ់េួនវ
ែ ិញ។
១៦.
ជ

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិក
ធ ុងការដេវ
ន
ងរកនិងទ្ទ្ួលកដនែងប្ កជកានកនុងរែឋមួ

អនុជឡាមតាមចារ់ននរែឋជ
១៧.

ជនសងជទ្ៀរ

ោះ និ ងរណា
ត កិ ចប្ច េមជប្េៀងអនតរជារិដែលអាចអនុ វរតបាន។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធកាន់ការ់ ជប្រើ ប្បាេ់ កជមទច និ ងប្រូវនតល់ឱយនូ វកមមេិទ្ិរធ រេ់េួន
ែ

ដែលទ្ទ្ួ លបានជ

ស្រេរចារ់ដរមានក់ឯង

ឬជ

មានការចូ លរួមជាមួ

ណាមានក់ ប្រូវបានជលែកហូរកមមេិទ្ិតា
ធ មអំ ជេើចិរជត

ោះជ
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ើ

។

អនកែនទ្។

គ្នមន ន

១៨.

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបានេញ្ញ
ា រិ មួ

ណាមានក់ ប្រូវជលែកហូរេញ្ញ
ា រិ
ជ

ើ

ចារ់ ។ គ្នមន ន

ឬប្រូវជលរែិ ជេែនូ វេិទ្ិក
ធ ុងការរត
ន
ា រិតាមអំ ជេើចិរជត
ូរេញ្ញ

រជ

ប្លួសារដែលជាជកាេិកាជា្មមជារិ
េងគម និងជ

មានេិទ្ិ ធជរៀរអា

ហ៍េិ

រែឋេមា ិ កនី មួ
ហ៍ ជ

២០. (១)

និងមូល ឋ នររេ់េងគម

ប្រូវនតល់ឱយនូ វេិទ្ិ ធ

ៗររេ់អាសា៊ាន។ រុរេ និ ងស្ត្េីដត ែលប្លរ់អា

ឈរជលើមូល ឋ នននការប្េមជប្េៀងជ

ររេ់េួកជល កនុងការកសាងប្លួសារមួ

និងរ ំោ

អា

ហ៍េិ

ហ៍ ែូចដែលបានដចងជ

ចារ់។

នប្លរ់ររ
ូ ដែលរងការជចទ្ប្រកាន់េីរទ្ជលមើេប្េហមទ្ណឌ ប្រូវេនមរថា នគ្នមន

ុរិ ្
ត ម៌និងជាសាធារណៈ ជ
ប្រូវបានធា

ជ

េិទ្ិ ធកុងការការ
ន

បានប្រប្េឹរេ
ត កមមភាេណាមួ

ប្រប្េឹ រត

រេែួន។

ឬការមិ នប្រប្េឹ រេ
ត កមមភាេណាមួ

កនុងជេលដែលគ្នរ់បានប្រប្េឹររ
ត ទ្ជលមើេជ

មូ លជហរុថា

ដែលមិ នបានដចងកនុងរទ្

ដែលគ្នរ់ ប្រូវបានជលការ់ ជទាេរញ្ចរ់

ោះប្រូវបានជល

ោះរទ្ជលមើេដែលមានដចងកនុងចារ់

ោះជទ្។

(៣) គ្នមន នណាមានក់ជារ់ កុងការការ់
ន
កី ត ឬការ

ក់ ទ្ណឌកមមជាលមីមតងជទ្ៀរចំ ជ

ឬេជប្មចថាគ្នមនជទាេរួចរាល់

ចារ់ និ ងនី រិវ ិ្ីប្េហមទ្ណឌននរែឋេមា ិ កអាសា៊ាននី មួ

ជ

ោះរទ្ជលមើេ

អនុ ជឡាមជៅតាម

ៗ។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិរធ ច
ួ នុ រេី ការជប្ ៀរដប្ កតាមអំ ជេើចិរត ជៅជលើឯក នភាេ ប្លួសារ

ទ្ី លំជៅឬការជ្ែើ
កិ រិ ត

ជ

ជប្កាមចារ់ជារិឬចារ់អនតរជារិជៅជេលដែលេកមមភាេជ

និងគ្នមន នណាមានក់ ប្រូវរងជប្គ្នោះ្ៃន់ជាងជទាេចំ ជ

២១.

ការជ

រុ ោការដែលមានេមរថកិចច ឯករា យមិនលជមអៀង ដែលចុ ង

(២) គ្នមន នណាមានក់ ប្រូវនត ទ ជទាេអំ េីរទ្ជលមើេប្េហមទ្ណឌណាមួ

ជលមើេប្េហមទ្ណឌ

ុ

ជេរ ីនិ ងជេញជលញ

ជទាេ រហូរទាល់ដរប្រូវបានជលរកជ្ើញថាមានេិ រទ្
ុ ធភាេ ជោងជៅតាមចារ់កុងេវ
ន

ចជមែើ

ោះ

។
១៩.

ការ

ែូចដែលបានដចងជ

្ែង ដែលលិ ររញ្ូច លទាំង ទ្ិនន
ន ័

្ត
េ និងជករជ្
ម ោះររេ់រុលគលជ

ប្រឆ្ំងនឹងការជ្វើអនតរាលមន៍ ឬការវា

ោះ។

ផ្ទទល់េួនររេ់
ែ
គ្នរ់ ឬវា

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបានការការ

ប្រហារទាំងជនោះ។
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ប្រហារមកជលើ
រជ

ចារ់

២២.
ការមិ ន

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធជេរ ីភាេកនុងការលិ រ េរិេមប ញ្ញ ៈ និ ងសាេ

ល់អ្ាស្រេ័

និ ងសាេ

គ្នន ការជរ ើេជអើ ង និងការញុោះញង់ ឱយមានការេអរ់ជេពើមជ

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិជធ េរ ីភាេកនុងការមានមរិ និ ងការេដមតងមរិ ដែលរួមរញ្ូច លទាំង

ជេរ ីភាេកនុងការប្រកាន់មរិជ

គ្នមនការជប្ ៀរដប្ កនិ ងកនុងការដេវងរក

នសេវនា

ផ្ទទល់មារ់ ជ

េ័ រ៌មាន មិ នថាជ
ដែល នជ

២៤.

ការេរជេរ ឬតាមរ

ការទ្ទ្ួ ល
ៈមជ្ាបា

និងការ
ែនទ្ជទ្ៀរ

ោះជប្ ើេជរ ើេ។

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធជេរ ីភាេកនុងការប្រ ុំជ

២៥. (១)

េនតិវ ិ្ី។

នប្លរ់ររ
ូ ដែលជាេលរែឋននប្រជទ្េររេ់េួន
ែ មានេិទ្ិ ធកុងការចូ
ន
លរួមកនុងរ ឋ ភ្ិ-

បាលននប្រជទ្េររេ់េួន
ែ
ជ

ដនអកជលើ ំ ជនឿ

ប្រូវដរលុររំបារ់ ។

២៣.

ណាមួ

។រាល់ទ្ប្មង់នន

ជ

ផ្ទទល់ឬជ

ជបាោះជឆ្នរដររប្រជា្ិ រជរ

ប្រជោល

តាមរ

ៈអនករំ ណាងដែលជប្ ើ េជរ ើេ

យ អនុ ជឡាមជៅនឹងចារ់ជារិ។

(២) ប្រជាេលរែឋប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធកុងការជបាោះជឆ្
ន
ន រដែលេិ រប្បាកែ និងតាមកាលកំ ណរ់
ោ៉ា ងជទ្ៀងទារ់ ដែលប្រូវជ្វើជ

ើងជាសាកលនិងជេមើភាេ និងជ

េមាៃរ់ ជ

ជេរ ីភាេកនុងការេដមតង្នទៈននអនកជបាោះជឆ្នរ អនុជឡាមជៅតាមចារ់ជារិ។
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ធា

ឱយបាននូ វ

អំេស
ី ិទ្ង្ធិ សដ្ឋកច
ិ ច សិទ្ស
ធិ ខគម្ និខសិទ្វ
ធិ បបធម្៌
២៦. រែឋេមា ិ កអាសា៊ានអោះអាងនូ វរាល់េិទ្ិ ធជេែឋកិចច េិទ្ិេ
ធ ងគម និ ងេិទ្ិវធ រប្ម៌ជៅកនុង
ជេចកតីប្រកាេជាសាកលេតីអំេីេិទ្ិម
ធ នុ េស។ ជាេិ ជេេ រែឋេមា ិ កអាសា៊ានអោះអាងនូ វរណា
ត
េិទ្ិខា
ធ ងជប្កាមជនោះ៖
២៧. (១)

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធប្រករការង្ហរជប្ ើ េជរ ើេការង្ហរជ

ភាេលអប្រជេើរកនុង
បានលជប្មាង ំនួ
(២)

ុរិ ្
ត ម៌
ចំ ជ

ជប្កាមលកខេណឌការង្ហរែ៏េមរមយនិងជាទ្ី ជេញចិរត

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធកុងការរជងក
ន
ើ រេហ ី េអា ី វកមម និ ងចូ លរួមកនុងេហ ី េអា ី វកមម

គ្នមនកុ មារ

ជេែឋកិចច ឬេងគមជ

ើ

ឬ នវ ័

រនលប្រជោ ន៍ររេ់េួន
ែ អនុជឡាមតាមចារ់និងវ ិធានជារិ ។
ជកមងណាមានក់ប្រូវេថិរជប្កាមលកខេណឌននអំ ជេើជកងប្រវ ័ញ្ចដននក

។ អនកដែលទ្ទ្ួ លកុ មារ និង នវ ័

េីល្ម៌ឬេុេភាេររេ់េួកជល
អភ្ិវឌ្ឍជា្មមតាររេ់េួកជល
ចារ់ ។

ជកមងឱយជ្វើការដែលរងកជប្គ្នោះថានក់ ែល់

ដែលអាចជប្គ្នោះថានក់ែល់អា

ុ ី វ ិរ

ដែលរារ់រញ្ូច លទាំងការអរ់រ ំនងជ

រែឋេមា ិ កអាសា៊ានលរបីកប្មិរអា

ោះ

ឬទ្ំ នងជារារាំងែល់ការ
ប្រូវទ្ទ្ួ លជទាេចំ ជ

ោះមុ េ

ុកំណរ់អរបររមាដែលការង្ហរដែលទ្ទ្ួ លបានកនប្ម

ននេលកមមកុមារប្រូវបានជលហាមឃ្លរ់ និងនត ទ ជទាេជ
២៨.

ប្េមទាំងទ្ទ្ួ ល

ោះភាេគ្នមនការង្ហរជ្វើ។

ជៅតាម ជប្មើ េររេ់ជល ជែើ មបីការ
(៣)

ជេរ ី ទ្ទ្ួ លបាននូ វ

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបានេតង់

ចារ់។

រ ី វភាេរេ់ជៅប្លរ់ ប្គ្នន់េប្មារ់េួនផ្ទ
ែ
ទ ល់ និង

ប្លួសារដែលរួមរញ្ូច លទាំង៖
ក. េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានចំ ណីអាហារប្លរ់ ប្គ្នន់និងេមស្រេរជៅនឹ ងលទ្ធភាេ រួចនុ រេី
ជេចកតីអរ់ ឃ្លែន និងទ្ទ្ួលបានអាហារដែលមានេុវរថិភាេនិងេមបូរ ី វជារិ
េ. េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានេជមែៀករំ

ក់

ល. េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានលំជៅ ឋ នេមរមយ និងេមស្រេរជៅនឹ ងលទ្ធភាេ
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្. េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានការដលទាំដននកជវ ាសាស្ត្េត និងជេវាេងគមែ៏ ចំបាច់
ង. េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានការររ ិជភាលទ្ឹ កមានេុវរថិភាេ និងអ
ច. េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានររ ិសាថនមួ
២៩. (១)

ម័

ែ៏មានេុវរថិភាេ សាអរ និ ងប្រករជ

នប្លរ់ររ
ូ មានេិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបានភាេលអប្រជេើរននេតង់

េពេ់រំនុរននេុេភាេ នែូវកា

នែូវចិ រត និងេុេភាេរនតេូ

ចិ រភាេ។

រដែលអាចេជប្មចបាន

េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានជេវាដលទាំេុេភាេជា

មូ ល ឋ ននិ ងដែលេមស្រេរជៅនឹ ងលទ្ធភាេ និងេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានការជប្រើ ប្បាេ់ររ ិកាខជវ ាសាស្ត្េ។
ត
(២)

រែឋេមា ិ កអាសា៊ានប្រូវរជងកើរនូ វររ ិសាថនែ៏ វ ិ ាមានមួ

ក ភាេជេៃៀមសាៃរ់ ការរែិជេ្ និងការជរ ើេជអើ ងកនុងការការ
គ្នំប្ទ្ប្រជា នដែលរងជប្គ្នោះេី ំ ងឺ្ែង
៣០. (១)

(២)ការការ

ដររជនោះស្ត្េីជា
ត មាត
េប្មាកជាមួ
(៣)
េិ ជេេ។
អា

ហ៍េិ

រ ការេាបាល ការដលទាំ និ ងការ

រួមទាំងការ្ែងជមជរាលជអែេ៍ ឬ

ំ ងឺជអែេ៍។

នប្លរ់ររ
ូ ប្រូវមានេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានេនតិេុេេងគម ដែលរួមមាន ធា

ប្រេិនជរើអាច ដែល ួ

ដែលបានកំ ណរ់ជ

ជែើ មបី ំ នោះការមិនប្េមទ្ទ្ួ ល

គ្នរ់ ជែើមបីធា

នូ វមជ្ាបា

ចំ ជ

រេិ ជេេ លរបីប្រូវនតល់ឱយស្ត្េីជា
ត មាត
ចារ់ជារិ និងវ ិធានមុ ននិ ងជប្កា

រា៉ា រ់ រងេងគម

ោះអរថិភាេែ៏នលែលូរន និ ងេមរមយមួ
កនុងអំ

។

ុងជេលេមជហរុនលមួ

ជេលេប្មាលទារក។ កនុងកំ

ែូ ច

ុងជេល

ដែលជ្វើការង្ហរ លរបីទ្ទ្ួ លបានប្បាក់លំដហមារុ ភាេ ឬការអនុញ្ញញរឱយឈរ់

នឹ ងប្បាក់កនប្មេនតិេុេេងគមប្លរ់ ប្គ្នន់ ។
មារុ ភាេ
កុ មារប្លរ់ររ
ូ

និ ងកុមារភាេប្រូវមានេិទ្ិ ធទ្ទ្ួលបានការ
មិ នថាបានជកើ រជ

ហ៍ ប្រូវទ្ទ្ួ លបានការ

៣១. (១)

ចំ ណងអា

ហ៍េិ

កចិ រទ្
ត ុក
ហ៍

ឬជ

ក់

និង ំ នួ
គ្នមនចំ ណង

រខាងេងគមជេមើៗគ្នន។

នប្លរ់ ររ
ូ មានេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានការអរ់ រ ំ។

(២) ការអរ់រ ំរឋមេិកាប្រូវដរជាការេវកិចរ
ច ប្មូវជ

ចារ់ និងអាចទ្ទ្ួ លបានជ

ឥរ

រង់នលែេប្មារ់ទាំងអេ់គ្នន។ ការអរ់ រ ំម្យមេិកាកនុងទ្ប្មង់ជនសងៗគ្ននប្រូវឱយមាន និងអាចទ្ទ្ួ ល
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បានទាំងអេ់គ្នន តាមរ

ៈប្លរ់មជ្ាបា

ប្រូវជរៀរចំ ឱយមានជាទ្ូ ជៅ។
េប្មារ់ទាំងអេ់គ្នន ជ

េមស្រេរ។ ការអរ់រ ំខាងរជចចកជទ្េ និងខាងវ ិជាា ី វៈ

ការអរ់រ ំកប្មិរឧរតមេិកា

ប្រូវជរើ កឱយចូ លជរៀនជ

ជេមើភាេគ្នន

ឈរជលើមូល ឋ នេមរថភាេ។

(៣) ការអរ់ រ ំប្រូវរប្មង់ជៅរកការអភ្ិវឌ្ឍជេញជលញននរុ លគលិកលកខណៈររេ់មនុ េស និង
ការែឹ ង េីជេចកតីនលែលូរររេ់
ន
េួន។
ែ
ការអរ់ រ ំប្រូវេប្ងឹងនូ វការជគ្នរេេិទ្ិ ធមនុ េស និងរណា
ត ជេរ ីភាេ
ជាមូ ល ឋ នជៅកនុងរណា
ត រែឋេមា ិ កអាសា៊ាន។រដនថមេី ជលើជនោះជទ្ៀរ

ការអរ់រ ំប្រូវអនុ ញារឱយ

មនុ េសរាល់គ្ននចូ លរួមោ៉ា ងមានប្រេិទ្ិ ភា
ធ េជៅកនុងេងគម ការជលើកកមពេ់ការ
អ្ាស្រេ័

ល់ែឹង ការ

និ ងមិរតភាេកនុងចំ ជណាមរណា
ត ប្រជាជារិ ប្កុមជារិសាេន៍ និងសាេ

ល់

ទាំងអេ់ និ ង

ជលើកកមពេ់រណា
ត េកមមភាេររេ់អាសា៊ានេប្មារ់ការដលរកាេនតិភាេ។
៣២.

នប្លរ់ររ
ូ ជារុ លគលឬជ

ី វភាេវរប្ម៌ មានេិទ្ិរធ ីករា
ននវឌ្ឍនភាេវ ិទ្ាសាស្ត្េជត

ចូ លរួមជាមួ

អនកែនទ្កតី មានេិទ្ិ ធចូលរួមជ

ជេរ ីកនុង

នឹ ងេិលបៈ និ ងនលចំ ជណញននវឌ្ឍនភាេវ ិទ្ាសាស្ត្េន
ត ិងការអនុ វរត

ោះ

និ ងេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបាននលចំ ជណញេីការការ

រអរថប្រជោ ន៍ខាង

េីល្ម៌និងខាងេមាារៈដែលជាលទ្ធនល បានេីរាល់នលិរកមមខាងវ ិទ្ាសាស្ត្េត អកសរសាស្ត្េត ឬ
េិលបៈែ៏េមស្រេរ ដែលេែួនជាមាចេ់សាននែ។
៣៣.

រែឋេមា ិ កអាសា៊ានប្រូវចរ់ វ ិធានការជរៀងៗេែួន

ប្ររិ ររតិការកនុងរំ រន់និងអនតរជារិ
្នធានដែលមានជាអរិររមា

និ ងតាមរ

ៈកិ ចច ំនួ

ជាេិ ជេេដននកជេែឋកិចន
ច ិ ងរជចចកជទ្េ
តាមទ្េសនៈជ្វើឱយេជប្មចជាលំ

រ់ លំជ

និ ងេហ-

ជែើ មបីឱយជប្រើ ប្បាេ់
េជប្មចបាន

ទាំងស្រេុងនូ វេិទ្ិជធ េែឋកិចច េិទ្ិ ធេងគម និ ងេិទ្ិវធ រប្ម៌ដែលបានទ្ទ្ួ លសាគល់កុងជេចកត
ន
ីប្រកាេ
ជនោះ។
៣៤.

រែឋេមា ិ កអាសា៊ានអាចកំ ណរ់ទ្ំហំដែលេួកជលអាចធា

េងគមដែលមានកនុងជេចកតីប្រកាេជនោះជៅកប្មិរមិ នដមនជារិ

ជ

មនុ េស និងអងគការនិងប្រភ្េ្នធានខាងជេែឋកិចថា
ច ន ក់ជារិ ររេ់េួកជល។
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េិទ្ិ ធជេែឋកិចច
កចិ រទ្
ត ុក

និ ងេិទ្ិ ធ
ក់ជលើេិទ្ិ ធ

អំេស
ី ិទ្ក
ធិ នុខការអភ្ិវឌ្ឍ
៣៥. េិទ្ិក
ធ ុងការអភ្ិ
ន
វឌ្ឍជាេិទ្ិ ធមនុ េសមួ

ដែលមិនអាចែកហូរបានជ

លុ ណ្ម៌ដែល

រាល់រុលគលដែលជាមនុ េសទាំងអេ់ និងប្រជា នអាសា៊ានប្រូវបានជលនតល់ឱយនូ វេិទ្ិ ធកុងការចូ
ន
លរួម
រួមចំ ដណករ ីករា

និងទ្ទ្ួ លបាននលចំ ជណញជ

ជេែឋកិចច េងគម វរប្ម៌ និ ងនជោបា
ជ

េម្ម៌

។ េិទ្ិក
ធ ុងការអភ្ិ
ន
វឌ្ឍលរបីប្រូវជ្វើឱយេជប្មច ជែើ មបីរំជេញ

េម្ម៌នូវរប្មូវការខាងអភ្ិ វឌ្ឍន៍និងររ ិសាថន នន ំ

អភ្ិវឌ្ឍ ួ
ទាំងអេ់

និងចិ រភាេេី ការអភ្ិ វឌ្ឍខាង

េប្មួល និងមានភាេចំបាច់ចំជ

ន់រចចុរបនន និងជេលអ

លរ។ ការ

ោះការទ្ទ្ួ លបាននូ វភាេលអប្រជេើរននរាល់េិទ្ិ ធមនុ េស

រ ីឯកងវោះននការអភ្ិវឌ្ឍវ ិញអាចនឹងមិ នប្រូវបានជប្រើជែើមបីការ

រការរ ំជោភ្រំ

នេិទ្ិ ធ-

៣៦ . រែឋេមា ិ កអាសា៊ានលរបីអនុ ម័រកមមវ ិ្ីអភ្ិ វឌ្ឍន៍ដែលរប្មង់ទ្ិេ និ ងជ្ែើ

ររមក

មនុ េសដែលទ្ទ្ួ លសាគល់ជាអនតរជារិជ

កាន់ប្រជា ននិ ងជភ្ទ្ែ៏មានអរថន័

ើ

។

ប្ជាលជប្ៅ

រជងកើរលកខេណឌរួមរញ្ូច លទាំងការការ

ដែលមានជគ្នលរំ ណងការ់រនថ

រនិ ងចី រភាេននររ ិសាថនចំ ជ

ភាេប្កី ប្កការ

ោះប្រជា នអាសា៊ាន

ជែើមបី

ទ្ទ្ួ លបានភាេលអប្រជេើរនូ វរាល់េិទ្ិ ធមនុ េសទាំងអេ់ ដែលបានទ្ទ្ួ លសាគល់កុនងជេចកតីប្រកាេ
ជនោះ ជលើមូល ឋ នប្រករជ

េម្ម៌ និ ងការរប្ងួញលមាែរអភ្ិ វឌ្ឍន៍តាមដររចជប្មើ ននិ

មជៅកនុង

អាសា៊ាន។
៣៧ . រែឋេមា ិ កអាសា៊ានទ្ទ្ួ លសាគល់ថាការអនុ វរតនន េិទ្ិក
ធ ុងការអភ្ិ
ន
វឌ្ឍរប្មូវឱយមាន
ជគ្នលនជោបា
ជ

អភ្ិ វឌ្ឍន៍ ែ៏មានប្រេិ ទ្ិ ធភាេ

ជៅថានក់ ជារិ ក៏ែូចជាទ្ំ

ក់ ទ្ំនងជេែឋកិចចប្រករ

េម្ម៌ កិចេ
ច ហប្ររិររតិការអនដរជារិ និងររ ិសាថនជេែឋកិចអ
ច នតរជារិដែលលួ រជាទ្ី គ្នរ់ចិរ។
ត

រែឋេមា ិ កអាសា៊ានលួ រទ្ទ្ួល
ការអភ្ិវឌ្ឍជៅកនុងដននក
ការជាមួ
ការអនុវរត

កលំនិរជាសាកលនូ វទ្ិ ែឋភាេដែលជមើ លជលើប្លរ់ប្ ុង អំ េីេិទ្ិក
ធ ុង
ន

ក់ េ័នធ

ននការកសាងេហលមន៍អាសា៊ាននិងជលើេេីជនោះ

េហលមន៍អនដរជារិ ជែើមបីជលើកកមពេ់ការអភ្ិវឌ្ឍប្រករជ
ណិ ក
ា មមជ

និងប្រូវជ្វើ

េម្ម៌និងមាននិ រនតភាេ

ុរិ ្
ត ម៌ និងកិ ចេ
ច ហប្ររិររតិការអនតរជារិែ៏មានប្រេិទ្ិ ភា
ធ េ។
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អំេស
ី ិទ្ទ្
ធិ ទ្ួលបានសនតភា
ិ េ
៣៨ .

នប្លរ់ររ
ូ និ ងប្រជា នអាសា៊ានមានេិទ្ិក
ធ ុងការរ
ន
ីករា

ប្ករេណឌននេនដិេុេនិងេថិរភាេ

ជាមួ

អេាប្កឹ រភាេនិ ងជេរ ីភាេអាសា៊ាន

នឹ ងេនតិភាេជៅកនុង

ែូចដែលេិទ្ិដធ ែលបាន

កំ ណរ់កុងជេចកត
ន
ីប្រកាេជនោះអាចប្រូវបានជ្វើឱយេជប្មចោ៉ា ងជេញជលញ។ ជៅចុ ងរញ្ចរ់ជនោះ រែឋ
េមា ិ កអាសា៊ានប្រូវរនតរជងកើនមិ រតភាេនិងកិ ចេ
ច ហប្ររិររតិការជែើ មបី
រម

និ ងជេថរភាេរដនថមជទ្ៀរជៅកនុងរំ រន់ ។
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េនតិភាេ

ភាេេុេែុ ម-

អំេក
ី ិចស
ច ហប្បតិបតតកា
ិ រកនុខការង្លើកកម្ពស់
ការការពារនិខសិទ្ម្
ធិ នុសស
៣៩. រែឋេមា ិ កអាសា៊ាន ដចករ ំដលកជាមួ
កមពេ់និងការការ

អរថប្រជោ ន៍ និងការជរតជា្ចិររត ម
ួ ជែើ មបីជលើក

រេិទ្ិម
ធ នុ េស និ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នកនុងចំ ជណាមជរឿងជនសងៗ ដែលនឹ ងប្រូវ

េជប្មចបាននូ វកិ ចេ
ច ហប្ររិររតិការរវាងរែឋ ក៏ែូចជាជាមួ
រំ រន់ និ ងថានក់អនតរជារិដែល

ក់ េ័នធ ជ

សាថរ័នជារិ អងគការថានក់ ជារិ ថានក់

អនុជឡាមតាម្មមនុញ្ញអាសា៊ាន។

៤០. គ្នមនអវីជៅកនុងជេចកតីប្រកាេជនោះអាចនឹ ងប្រូវបានរកស្រសា
ប្កុមណាមួ
អនតរា

ឬ នណាមានក់ នូវេិទ្ិណា
ធ
ក៏ ជ

ជែើ មបីអនុ វរតទ្ជងវើណាមួ

រំ ជនែើេជ

រែឋណាមួ

កនុងជគ្នលរំ ណងជ្វើឱយ

ែល់ជគ្នលរំ ណងនិ ងជគ្នលការណ៍ររេ់អាសា៊ាន ឬរំនិ ច
ែ រំ ផ្ទែញេិទ្ិ ធនិងជេរ ីភាេជាមូ ល

ឋ នណាមួ

ដែលបានដចងកនុងជេចកតីប្រកាេជនោះ និ ងលិេិរូររណ៍េិទ្ិ ធមនុេសអនតរជារិដែលរែឋ

េមា ិ កអាសា៊ានលឺ ជាភាលី។
អនុ ម័រជ

ប្រមុ េរែឋ/ប្រមុ េរ ឋ ភ្ិ បាលននរែឋេមា ិ កអាសា៊ានជៅរា ធានី ភ្ំ ជន េញប្រជទ្េ

កមពុជា នលៃទ្ី១៨ ដេវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១២ ជៅកនុងចារ់ចមែងជែើមដរមួ
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លរ់ជាភាសាអង់ជលែេ។

ង្សចកតថ្ី លែខការណ៍រាជធានីភ្នំង្េញ
សតេ
ី ីការអនុម្័តនន
ង្សចកតប្ី បកាសសតីេស
ី ិទ្ម្
ធិ នុសសអាស៊ាន
ជ

ើងជាប្រមុេរែឋ/ប្រមុេរ ឋ ភ្ិ បាល

ននរែឋេមា ិ កននេមាលមប្រជាជារិអាេុីអាជលន

៍

(អាសា៊ាន) ជៅកនុងឱកាេននកិ ចប្ច រ ុំកំេូលអាសា៊ានជលើកទ្ី ២១ជៅរា ធានីភ្ំ ជន េញប្រជទ្េកមពុជា
ជ

អោះអាងជ

ើងវ ិញនូ វ ការជរតជា្ចិ ររត រេ់អាសា៊ានចំ ជ

េិទ្ិម
ធ នុ េសនិ ងជេរ ីភាេជាមូ ល ឋ នក៏ ែូចជាជគ្នលរំ ណង

រ ំលឹកជ

យ នីរិរែឋ និ ងអភ្ិ បាលកិចល
ច អ

ើងវ ិញ ការជរតជា្ចិ ររត រេ់អាសា៊ាននិ ងរែឋេមា ិ កអាសា៊ានចំ ជ

ោះ្មមនុញ្ញនន

អងគការេហប្រជាជារិ ជេចកតីប្រកាេជាសាកលេតីអំេីេិទ្ិម
ធ នុ េស ជេចកតីប្រកាេទ្ី ប្កុងវ ីដ
និ ងកមមវ ិ្ី េកមមភាេ
នជាភាលី ហរថជលេី

រ

និងជគ្នលការណ៍ែូ ចបានដចងជៅកនុង

្មមនុញ្ញអាសា៊ានដែលរួមមាន ជគ្នលការណ៍ននលទ្ធិប្រជា្ិរជរ
ជ

ោះ ការជលើកកមពេ់ និងការការ

ន

និ ងលិេិរូរករណ៍េិទ្ិម
ធ នុេសអនដរជារិែនទ្ជទ្ៀរដែលរែឋេមា ិ កអាសា៊ា
ក៏ែូចជាចំ ជ

ោះជេចកតីប្រកាេររេ់អាសា៊ានដែល

ក់េ័នធទាក់ ទ្ងនឹ ងេិទ្ិ ធ

មនុ េស
ជ

ទ្ទ្ួ លសាគល់េី សារៈេំខាន់ននរួ

ទ្ីររេ់លណៈកមាម្ិ ការអនតររ ឋ ភ្ិ បាលអាសា៊ាន

េតីអំេីេិទ្ិម
ធ នុ េស ( ល.អ.េ.ម. ) ដែលជាសាថរ័នេំខាន់ រំនុរ ទ្ទ្ួ លេុ េប្រូវជលើការជលើកកមពេ់
និ ងការការ

រេិទ្ិ ធមនុ េសកនុងអាសា៊ានដែលរួមចំ ដណកកនុងការជឆ្ពោះជៅកាន់ ការកសាង េហលមន៍

អាសា៊ានដែលជផ្ទតរេំខាន់ជលើប្រជា ន
ដែលប្រករជ

ការលូរោេ់ជាលំ

និងជាោនមួ
រ់

ជ

ុរិ ្
ត ម៌េងគម

ជាការេជប្មចបានជេញជលញននជេចកតីនលែលូរររេ់
ន

មនុ េស និងការេជប្មចបាននូ វលុ ណភាេនន ី វ ិរកាន់ដរេពេ់ជ
ជ

េប្មារ់ការអភ្ិវឌ្ឍនិ ង

ើងេប្មារ់ប្រជា នអាសា៊ាន

ជការេរជេើរ ល.អ.េ.មជែើ មបីអភ្ិ វឌ្ឍ ជេចកតីប្រកាេេតីអំេីេិទ្ិ ធមនុេសទាំងស្រេុង

េិ ជប្គ្នោះជោរល់ជាមួ

សាថរ័ ន ំ

ញតាមដននកអាសា៊ាន និងរណា
ត អនក

ទំព័រទី
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ក់ េ័នែ
ធ នទ្ជទ្ៀរ

ជ

ទ្ទ្ួ លសាគល់ការរួមចំ ដណកននអងគភាេ ំ

ក់ េ័នជធ នសងជទ្ៀរកនុងការជលើកកមពេ់និងការការ

ញតាមដននកអាសា៊ាន

និ ងរណា
ត អនក

រេិទ្ិ ម
ធ នុ េសកនុងអាសា៊ាននិងការជលើកទ្ឹ កចិ រត

ការចូ លរួម និងការេិ ភាកាដែលកំេុងដររនត ជាមួ

នឹ ង ល.អ.េ.ម. ជនោះ

េូមប្រកាេថា៖
១. អនុ ម័រជេចកតីប្រកាេេិទ្ិម
ធ នុ េសអាសា៊ាន
២.

អោះអាងការជរតជា្ចិ ររត រេ់ជ

ើងចំ ជ

ោះការអនុ វរតែ៏ជេញជលញននជេចកតីប្រកាេេិទ្ិ ធ

មនុ េសអាសា៊ានជែើមបី ំ រញ
ុ ការជលើកកមពេ់ និងការការ
៣.អោះអាងជ

ើងវ ិញរដនថមជទ្ៀរនូ វ

រេិទ្ិ ធមនុ េសជៅកនុងរំរន់ និង

ការជរតជា្ចិររត រេ់ជ

ើងជែើមបីធា

ជេចកតីប្រកាេេិទ្ិ ម
ធ នុ េសអាសា៊ានជនោះ ប្រូវបានអនុជោមតាមការជរតជា្ចិ ររត រេ់ជ
នុ ញ្ញននអងគការេហប្រជាជារិ
ទ្ី ប្កុងវ ីដ

ជេចកតីប្រកាេជាេកលេតីអំេីេិទ្ិ ធមនុេស

៉ាននិងកមមវ ិ្ីេកមមភាេ

េមា ិ កអាសា៊ានជាភាលី ហរថជលេី

ថាការអនុវរដនន
ើងចំ ជ

ជេចកតីប្រកាេ

និ ងលិេិរូរករណ៍េិទ្ិម
ធ នុ េសអនដរជារិែនទ្ជទ្ៀរដែល
ក៏ែូចជាចំជ

ោះ្មម-

ោះជេចកតីប្រកាេររេ់អាសា៊ានដែល

រែឋ
ក់ េ័នធ

ទាក់ ទ្ងនឹ ងេិទ្ិម
ធ នុ េស។
ជ្វើជៅរា ធានីភ្ំ ជន េញប្េោះរាជាណាចប្កកមពុជានលៃទ្ី១៨ ដេវ ិចឆិកា ឆ្ន២
ំ ០១២ កនុងចារ់ចមែង
ជែើមដរមួ

លរ់ជាភាសាអង់ ជលែេ។
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រំ ណាងប្េុ
ហា

ជណ

ី ហាេសាណាល់ រ៊ាុ លកាេ់
េ៊ាុលរ់ ង ននប្េុ

ជណ

រំ ណាងប្េោះរាជាណាចប្កកមពុជា
េជមតចអលគជេ

ររី ជរជជា ហ៊ាុនដេន
ករែឋមគនតី

រំ ណាងសាធារណរែឋឥណូឌ ជណេុី
រណិ ឌ រ េ៊ាូេុី

ូបាំបាំង

ប្រធា

៉ាូែូ

៉ាូណូ

្ិររី

រំ ណាងសាធារណរែឋប្រជា្ិ រជរ

យប្រជាមានិ រឡាវ

លងេុីង ថាមា៉ា វង់
ករែឋមគនតី

រំ ណាងមា៉ា ជ

េុី

រុ ស្រេី ម៉ាូ ែ ណា ី រ ទ្ុន អារ់ ែុល រា៉ា ហាក
ករែឋមគនតី

រំ ណាងសាធារណរែឋេហភាេមី ោ៉ាន់ មា៉ា
ឧរតមជេនី
ប្រធា
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រំ ណាងសាធារណរែឋហីល
វ ីេីន
ជរនី ងូ ជអេ. អាលីណូទ្ី៣
ប្រធា

្ិររី

រំ ណាងសាធារណរែឋេិងរ
ា ុរ ី
លី ជេៀនលុង
ករែឋមគនតី

រំ ណាងប្េោះរាជាណាចប្កនល
ីនឡាក់ េុីណាវា៉ា រ់
ករែឋមគនតី

រំ ណាងសាធារណរែឋេងគមនិ
ជងវៀង តាន់

ុង

ករែឋមគនតី
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មជវៀរណាម

ASEAN HUMAN RIGHTS
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ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION
WE, the Heads of State/Government of the Member States of the Association of Southeast
Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN"), namely Brunei Darussalam, the
Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic,
Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the
Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, on
the occasion of the 21st ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia

REAFFIRMING our adherence to the purposes and principles of ASEAN as enshrined in the
ASEAN Charter, in particular the respect for and promotion and protection of human rights
and fundamental freedoms, as well as the principles of democracy, the rule of law and good
governance;

REAFFIRMING FURTHER our commitment to the Universal Declaration of Human Rights,
the Charter of the United Nations, the Vienna Declaration and Programme of Action, and
other international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties;

REAFFIRMING ALSO the importance of ASEAN's efforts in promoting human rights,
including the Declaration of the Advancement of Women in the ASEAN Region and the
Declaration on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region;

CONVINCED that this Declaration will help establish a framework for human rights
cooperation in the region and contribute to the ASEAN community building process;

HEREBY DECLARE AS FOLLOWS:
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GENERAL PRINCIPLES
1. All persons are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards one another in a spirit of humanity.

2. Every person is entitled to the rights and freedoms set forth herein, without distinction of
any kind, such as race, gender, age, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, economic status, birth, disability or other status.

3. Every person has the right of recognition everywhere as a person before the law. Every
person is equal before the law. Every person is entitled without discrimination to equal
protection of the law.
4. The rights of women, children, the elderly, persons with disabilities, migrant workers, and
vulnerable and marginalised groups are an inalienable, integral and indivisible part of human
rights and fundamental freedoms.

5. Every person has the right to an effective and enforceable remedy, to be determined by a
court or other competent authorities, for acts violating the rights granted to that person by the
constitution or by law.

6. The enjoyment of human rights and fundamental freedoms must be balanced with the
performance of corresponding duties as every person has responsibilities to all other
individuals, the community and the society where one lives. It is ultimately the primary
responsibility of all ASEAN Member States to promote and protect all human rights and
fundamental freedoms.

7. All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. All human
rights and fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair and equal
manner, on the same footing and with the same emphasis. At the same time, the realisation of
human rights must be considered in the regional and national context bearing in mind
different political, economic, legal, social, cultural, historical and religious backgrounds.
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8. The human rights and fundamental freedoms of every person shall be exercised with due
regard to the human rights and fundamental freedoms of others. The exercise of human rights
and fundamental freedoms shall be subject only to such limitations as are determined by law
solely for the purpose of securing due recognition for the human rights and fundamental
freedoms of others, and to meet the just requirements of national security, public order,
public health, public safety, public morality, as well as the general welfare of the peoples in a
democratic society.
9. In the realisation of the human rights and freedoms contained in this Declaration, the
principles of impartiality, objectivity, non-selectivity, non-discrimination, non-confrontation
and avoidance of double standards and politicisation, should always be upheld. The process
of such realisation shall take into account peoples' participation, inclusivity and the need for
accountability.
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CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
10. ASEAN Member States affirm all the civil and political rights in the Universal
Declaration of Human Rights. Specifically, ASEAN Member States affirm the following
rights and fundamental freedoms:

11. Every person has an inherent right to life which shall be protected by law. No person shall
be deprived of life save in accordance with law.

12. Every person has the right to personal liberty and security. No person shall be subject to
arbitrary arrest, search, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty.

13. No person shall be held in servitude or slavery in any of its forms, or be subject to human
smuggling or trafficking in persons, including for the purpose of trafficking in human organs.

14. No person shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment.

15. Every person has the right to freedom of movement and residence within the borders of
each State. Every person has the right to leave any country including his or her own, and to
return to his or her country.

16. Every person has the right to seek and receive asylum in another State in accordance with
the laws of such State and applicable international agreements.

17. Every person has the right to own, use, dispose of and give that person's lawfully acquired
possessions alone or in association with others. No person shall be arbitrarily deprived of
such property.

18. Every person has the right to a nationality as prescribed by law. No person shall be
arbitrarily deprived of such nationality nor denied the right to change that nationality.
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19. The family as the natural and fundamental unit of society is entitled to protection by
society and each ASEAN Member State. Men and women of full age have the right to marry
on the basis of their free and full consent, to found a family and to dissolve a marriage, as
prescribed by law.

20.

(1) Every person charged with a criminal offence shall be presumed innocent until
proved guilty according to law in a fair and public trial, by a competent, independent
and impartial tribunal, at which the accused is guaranteed the right to defence.

(2) No person shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or
omission which did not constitute a criminal offence, under national or international
law, at the time when it was committed and no person shall suffer greater punishment
for an offence than was prescribed by law at the time it was committed.

(3) No person shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he
or she has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and
penal procedure of each ASEAN Member State.

21. Every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy,
family, home or correspondence including personal data, or to attacks upon that person's
honour and reputation. Every person has the right to the protection of the law against such
interference or attacks.

22. Every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. All forms of
intolerance, discrimination and incitement of hatred based on religion and beliefs shall be
eliminated.

23. Every person has the right to freedom of opinion and expression, including freedom to
hold opinions without interference and to seek, receive and impart information, whether
orally, in writing or through any other medium of that person's choice.

24. Every person has the right to freedom of peaceful assembly.
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25.

(1) Every person who is a citizen of his or her country has the right to participate in
the government of his or her country, either directly or indirectly through
democratically elected representatives, in accordance with national law.
(2) Every citizen has the right to vote in periodic and genuine elections, which should
be by universal and equal suffrage and by secret ballot, guaranteeing the free
expression of the will of the electors, in accordance with national law.
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ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
26. ASEAN Member States affirm all the economic, social and cultural rights in the
Universal Declaration of Human Rights. Specifically, ASEAN Member States affirm the
following:

27.

(1) Every person has the right to work, to the free choice of employment, to enjoy
just, decent and favourable conditions of work and to have access to assistance
schemes for the unemployed.

(2) Every person has the right to form trade unions and join the trade union of his or
her choice for the protection of his or her interests, in accordance with national laws
and regulations.

(3) No child or any young person shall be subjected to economic and social
exploitation. Those who employ children and young people in work harmful to their
morals or health, dangerous to life, or likely to hamper their normal development,
including their education should be punished by law. ASEAN Member States should
also set age limits below which the paid employment of child labour should be
prohibited and punished by law.

28. Every person has the right to an adequate standard of living for himself or herself and his
or her family including:
a. The right to adequate and affordable food, freedom from hunger and access to safe
and nutritious food;
b. The right to clothing;
c. The right to adequate and affordable housing;
d. The right to medical care and necessary social services;
e. The right to safe drinking water and sanitation;
f. The right to a safe, clean and sustainable environment.
29.

(1) Every person has the right to the enjoyment of the highest attainable standard of
physical, mental and reproductive health, to basic and affordable health-care services,
and to have access to medical facilities.
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(2) The ASEAN Member States shall create a positive environment in overcoming
stigma, silence, denial and discrimination in the prevention, treatment, care and
support of people suffering from communicable diseases, including HIV/AIDS.

30.

(1) Every person shall have the right to social security, including social insurance
where available, which assists him or her to secure the means for a dignified and
decent existence.

(2) Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period as
determined by national laws and regulations before and after childbirth. During such
period, working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social
security benefits.

(3) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. Every child,
whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

31.

(1) Every person has the right to education.

(2) Primary education shall be compulsory and made available free to all. Secondary
education in its different forms shall be available and accessible to all through every
appropriate means. Technical and vocational education shall be made generally
available. Higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(3) Education shall be directed to the full development of the human personality and
the sense of his or her dignity. Education shall strengthen the respect for human rights
and fundamental freedoms in ASEAN Member States. Furthermore, education shall
enable all persons to participate effectively in their respective societies, promote
understanding, tolerance and friendship among all nations, racial and religious groups,
and enhance the activities of ASEAN for the maintenance of peace.

32. Every person has the right, individually or in association with others, to freely take part in
cultural life, to enjoy the arts and the benefits of scientific progress and its applications and to
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benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific,
literary or appropriate artistic production of which one is the author.

33. ASEAN Member States should take steps, individually and through regional and
international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum
of its available resources, with a view to achieving progressively the full realisation of
economic, social and cultural rights recognised in this Declaration.

34. ASEAN Member States may determine the extent to which they would guarantee the
economic and social rights found in this Declaration to non-nationals, with due regard to
human rights and the organisation and resources of their respective national economies.
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RIGHT TO DEVELOPMENT
35. The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human
person and the peoples of ASEAN are entitled to participate in, contribute to, enjoy and
benefit equitably and sustainably from economic, social, cultural and political development.
The right to development should be fulfilled so as to meet equitably the developmental and
environmental needs of present and future generations. While development facilitates and is
necessary for the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked
to justify the violations of internationally recognised human rights.

36. ASEAN Member States should adopt meaningful people oriented and gender responsive
development programmes aimed at poverty alleviation, the creation of conditions including
the protection and sustainability of the environment for the peoples of ASEAN to enjoy all
human rights recognised in this Declaration on an equitable basis, and the progressive
narrowing of the development gap within ASEAN.

37. ASEAN Member States recognise that the implementation of the right to development
requires effective development policies at the national level as well as equitable economic
relations, international cooperation and a favourable international economic environment.
ASEAN Member States should mainstream the multidimensional aspects of the right to
development into the relevant areas of ASEAN community building and beyond, and shall
work with the international community to promote equitable and sustainable development,
fair trade practices and effective international cooperation.
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RIGHT TO PEACE
38. Every person and the peoples of ASEAN have the right to enjoy peace within an ASEAN
framework of security and stability, neutrality and freedom, such that the rights set forth in
this
Declaration can be fully realised. To this end, ASEAN Member States should continue to
enhance friendship and cooperation in the furtherance of peace, harmony and stability in the
region.
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COOPERATION IN THE PROMOTION
AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
39. ASEAN Member States share a common interest in and commitment to the promotion
and protection of human rights and fundamental freedoms which shall be achieved through,
inter alia, cooperation with one another as well as with relevant national, regional and
international institutions/organizations, in accordance with the ASEAN Charter.

40. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person
any right to perform any act aimed at undermining the purposes and principles of ASEAN, or
at the destruction of any of the rights and fundamental freedoms set forth in this Declaration
and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties.

Adopted by the Heads of State/Government of ASEAN Member States at Phnom Penh,
Cambodia, this Eighteenth Day of November in the Year Two Thousand and Twelve, in one
single original copy in the English Language.
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PHNOM PENH STATEMENT
ON THE ADOPTION OF THE
ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION (AHRD)
WE, the Heads of State/Government of the Member States of the Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN), on the occasion of the 21st ASEAN Summit in Phnom Penh,
Cambodia;

REAFFIRMING ASEAN's commitment to the promotion and protection of human rights and
fundamental freedoms as well as the purposes and the principles as enshrined in the ASEAN
Charter, including the principles of democracy, rule of law and good governance;

REITERATING ASEAN and its Member States' commitment to the Charter of the United
Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme
of Action, and other international human rights instruments to which ASEAN Member States
are parties as well as to relevant ASEAN declarations pertaining to human rights;

ACKNOWLEDGING the importance of the role of the ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights (AICHR), as the overarching institution responsible for the
promotion and protection of human rights in ASEAN, that contributes towards the building of
a people-oriented ASEAN Community and as a vehicle for progressive social development
and justice, the full realization of human dignity and the attainment of a higher quality of life
for ASEAN peoples;

COMMENDING AICHR for developing a comprehensive declaration on human rights, in
consultation with ASEAN Sectorial Bodies and other relevant stakeholders;

ACKNOWLEDGING the meaningful contribution of ASEAN Sectorial Bodies and other
relevant stakeholders in the promotion and protection of human rights in ASEAN, and
encourage their continuing engagement and dialogue with the AICHR;

DO HEREBY:

ទំព័រទី

37

1. ADOPT the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD);

2. AFFIRM our commitment to the full implementation of the AHRD to advance the
promotion and protection of human rights in the region; and

3. REAFFIRM further our commitment to ensure that the implementation of the AHRD be in
accordance with our commitment to the Charter of the United Nations, the Universal
Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and other
international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties, as well
as to relevant ASEAN declarations and instruments pertaining to human rights.

DONE at Phnom Penh, Kingdom of Cambodia, this Eighteenth Day of November in the Year
Two Thousand and Twelve, in a single original in the English language.
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For Brunei Darussalam:
HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam
For the Kingdom of Cambodia:
SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN
Prime Minister
For the Republic of Indonesia:
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
President
For the Laos People's Democratic Republic:
THONGSING THAMMAVONG
Prime Minister
For Malaysia:
DATO' SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK
Prime Minister
For the Republic of the Union of Myanmar:
U THEIN SEIN
President
For the Republic of the Philippines:
BENIGNO S. AQUINO Ill
President
For the Republic of Singapore:
LEE HSIEN LOONG
Prime Minister
For the Kingdom of Thailand:
YINGLUCK SHINAWATRA
Prime Minister
For the Socialist Republic of Viet Nam:
NGUYEN TAN DUNG
Prime Minister
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