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«កម្ពុជា រយៈពេល ២២ឆ្ន ាំកនងុអាស៊ា ន» 
 

 
សម្តេចម្េម្ោនាយករដ្ឋតន្ត្េី ហ ៊ុ្ សស្ អម្ ជ្ើញចូលរួតកិចចប្រជ៊ុ ុំកុំពូលន្សមាគតប្រោោេិ 
អាស៊ុីអាម្គេយ៍ (អាស ្) ម្លើកទី ៣៦ តាតរយៈប្រព័្ធវមី្ដ្អូ ម្ៅរាជធា្ីភ្េុំម្ពញ ប្រម្ទសកតព៊ុោ  

នានងៃទី២៦ សែតិង៊ុនា ឆ្េ ុំ២០២០  
 
កតព៊ុោធាា រ់ោប្រម្ទសដ្៏ឯម្ោតួយម្ៅអាស៊ុី បា្ឆ្ាងោេ់សន្តគា តរា៊ុ ុំនរ ៉ៃរារ់ទសវេសរ ៍ ្ិង

បា្ឆ្ាងោេ់រររប្រល័យពូជសស្៍ចម្នាា ោះឆ្េ ុំ១៩៧៥-១៩៧៩ សដ្លបា្ម្្វើឱ្យប្រោពលរដ្ឋរារ់
លា្នាក់ប្េូវបា្សមាា រ់ ម្ហើយម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័្ធោេិប្េូវបា្រុំផ្លា ញម្សទើរសេទ ុំងប្ស៊ុង។ ម្ប្ោត
្ម្ោបាយឈ្េោះ-ឈ្េោះររស់សម្តេចម្េម្ោនាយករដ្ឋតន្ត្េី ហ ៊ុ្ សស្ នាច៊ុងឆ្េ ុំ១៩៩៨ ប្រម្ទសកតព៊ុោ
បា្រ ច្រ់សន្តគា តទ ុំងប្ស៊ុង ្ិងមា្ោររប្ងួររប្ងួតោេិពិេប្បាកដ្ ប្ពតទ ុំងមា្ស្េិភាព
ម្ពញម្លញ សដ្លោរ៊ុពវលកខែណ្ឌ សប្មារ់ោរអភ្ិវឌ្ឍម្លើប្គរ់វស័ិយរហូេតកដ្ល់សពវនងៃ ម្ហើយ
កតព៊ុោបា្ម្្វើសមាហរណ្កតមែាួ្ោ៉ៃ ងសកតមម្ៅកេ៊ុង្ិមាម រ្កតមេុំរ្់ ្ិងពិភ្ពម្លាក។  ម្ប្ោត
ោរដ្ឹកនា ុំររស់សម្តេចម្េម្ោនាយករដ្ឋតន្ត្េី ហ ៊ុ្ សស្ ម្ៅនងៃទី៣០ សែម្តស ឆ្េ ុំ១៩៩៩ កតព៊ុោ
ចូលោសមាជិកសមាគតប្រោោេិអាស៊ុីអាម្គេយ៍ ម្ៅោេ់ថាអាស ្  (Association of Southeast 
Asian Nations-ASEAN)។  គិេតកដ្ល់នងៃទី៣០ សែម្តស ឆ្េ ុំ២០២១ ម្្ោះ គឺមា្រយៈម្ពល២២ឆ្េ ុំ 
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ម្ហើយ។ កេ៊ុងរយៈម្ពល២២ឆ្េ ុំតកម្្ោះ កេ៊ុងឋា្ៈោសមាជិកអាស ្ ម្េើប្រម្ទសកតព៊ុោបា្ទទួល
ផលប្រម្ោជ្៍អវីែាោះ ្ិងបា្រួតចុំសណ្កអវីែាោះដ្ល់ោរកសងអងាោរេុំរ្់តួយម្្ោះ? 

អាស ្ប្េូវបា្រម្ងកើេម្ ើងនងៃទី៨ សែសីហា ឆ្េ ុំ១៩៦៧ ម្ដ្ឋយដ្ុំរូងម្ ើយ មា្ប្រម្ទស
ចុ្ំ ួ្៥ គឺប្រម្ទសមា៉ៃ ម្ ស៊ុី ឥណ្ឌូ ម្ណ្ស៊ុី ហវីលីពី្ សិងហរ៊ុរ ី្ិងប្រម្ទសនង។ ប្រម្ទសសា រ្ិកទ ុំង
ម្នាោះ ម្លើកសលងប្រម្ទសនង ស៊ុទធសឹងសេោសដ្្ដ្ីសដ្លម្ទើរទទួលបា្ឯករាជយពី្ឹតអាណា្ិគត
កេ៊ុងសត័យម្នាោះ ្ិងគួរផស ុ្ំ ឹងោរចារ់ម្ផដើតន្សន្តគា តប្េោក់ផងម្នាោះ ម្ទើរជុំរ៊ុញឱ្យប្រម្ទសទ ុំង
ប្បា ុំរួតគ្នេ រម្ងកើេសមាគតម្្ោះម្ ើង ម្ដ្ឋយមា្ម្គ្នលម្ៅរួត គឺជុំរ៊ុញឱ្យមា្ស្េិភាព សាិរភាព 
កុំម្ណ្ើ ្ម្សដ្ឋកិចច រួតទ ុំងោរអភ្ិវឌ្ឍសងាត ្ិងវរប្ត៌កេ៊ុងេុំរ្់អាស៊ុីអាម្គេយ៍ទ ុំងតូល។ រហូេ
ដ្ល់ឆ្េ ុំ១៩៨៤ ្ិងឆ្េ ុំរ្េរនាទ រ់តកម្ទៀេ ម្ទើររណាដ ប្រម្ទសចុ្ំ ួ្ប្បា ុំម្ទៀេកេ៊ុងេុំរ្់ម្្ោះ រួតមា្ 
ប្រ ុយម្ណ្ ម្វៀេណាត ឡាវ តីោ៉ៃ ្់មា៉ៃ  ្ិងកតព៊ុោ សដ្លោកូ្ម្ៅ បា្ោា យោសមាជិកន្
សមាគតម្្ោះោរ្េរនាទ រ់។ 

អាស ្មា្សរសរសេតភសុំខា្់ចុ្ំ ួ្រី រួតមា្ សហគត្៍ស្េិ្ម្ោបាយ-ស្េិស៊ុែ 
សហគត្៍ម្សដ្ឋកិចច ្ិងសហគត្៍សងាត-វរប្ត៌ សដ្លសហគត្៍ទ ុំងរីម្្ោះ មា្ទុំនាក់ទុ្ំ ងគ្នេ
ម្ៅវញិម្ៅតក។ 

ងវីម្រើតិ្ដូ្ចអវីសដ្លអេកទ ុំងឡាយរ ុំពឹងទ៊ុកទ ុំងប្ស៊ុង រ៉ៃ៊ុស្េផលប្រម្ោជ្៍សដ្លកតព៊ុោ
ទទួលបា្ម្ប្ោយចូលោសមាជិកអាស ្ គឺតិ្េិចេួចរ៉ៃ៊ុនាម ្ម្នាោះម្ទ។ េិចឬម្ប្ចើ្ អាស ្ោ
របា ុំងដ្៏សុំខា្់សប្មារ់ោរពារអ្ិរម្េយយន្រដ្ឋោសមាជិក ោសេូលន្្ិមាម រកតមេុំរ្់ ្ិងោប្ចក
ទវ រោរទូេ ្ម្ោបាយ ្ិងម្សដ្ឋកិចចដ្៏សុំខា្់ររស់រដ្ឋោសមាជិកនានាររស់ែាួ្។ ខាងម្ប្ោត
ម្្ោះោផលប្រម្ោជ្៍សុំខា្់ៗសដ្លកតព៊ុោទទួលបា្កេ៊ុងឋា្ៈោសមាជិកអាស ្៖  

១-ោរតិ្ម្ប្ជៀេសប្ជកប្រម្ទសផងគ្នេ  គឺអាស ្គ្នម ្រងេូច គ្នម ្រង្ុំ ម្ហើយតិ្លូកនដ្
ចូលកិចចោរនផទកេ៊ុងប្រម្ទសោសមាជិកដ្នទម្ទៀេ។ ទ្ទឹត្ឹងម្្ោះ គឺតិ្ម្្វើម្សចកេីសងាងោរពាក់ព័្ធ
កេ៊ុងម្រឿងនផទកេ៊ុងររស់ប្រម្ទសោសមាជិក្ីតួយៗ។ ប្រម្ទសសមាជិកទ ុំងអស់ គឺមា្សិទធិម្ពញ
ម្លញ ្ិងម្សមើត៊ុែម្សមើមាេ់ដូ្ចៗគ្នេ ។  

២-សម រេីសហគត្៍ គឺម្្វើោរតាតម្គ្នលោរណ៍្ក៊ុងសង់ស៊ុីស គ្នម ្ប្រម្ទសេូច គ្នម ្
ប្រម្ទស្ុំ គ្នម ្ប្រម្ទសអេកមា្ គ្នម ្ប្រម្ទសអេកប្ក សដ្លម្គ្នលោរណ៍្ម្្ោះបា្សចងចាស់ម្ៅ
កេ៊ុង្តម្ ៊ុ្ញអាស ្។ ប្រសិ្ម្រើរកក៊ុងសង់ស៊ុីសតិ្ទ្់បា្ គឺប្េូវរកាទ៊ុកសិ្ ម្ហើយប្េូវសសវង
រកចុំណ្៊ុ ចលអរួតសដ្លអាស ្ចង់បា្។  



3 

 

៣-សមាហរណ្កតមសដ្លោឱ្ោសន្ោរអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចចសងាត សដ្លោកតាេ ទក់ទញដ្៏
សុំខា្់។ ម្ៅឆ្េ ុំ២០០០ គឺអាស ្បា្ដ្ឋក់ម្ចញ្ូវម្គ្នល្ម្ោបាយោេ់រ្ាយគមាា េរវាង
ប្រម្ទសអាស ្ចាស់្ិងប្រម្ទសអាស ្ងមី សដ្លភាគម្ប្ចើ្ម្ៅតាតេុំរ្់ទម្្ាម្តគងា មា្ដូ្ចោ 
ប្រម្ទសកតព៊ុោ ឡាវ  តោី៉ៃ ្់មា៉ៃ  ្ិងម្វៀេណាត។ សម រេីអាស ្ គឺតិ្ទ៊ុកឱ្យប្រម្ទសោសមាជិក
ណាតួយម្ៅពីម្ប្ោយម្ទ គឺជួយជុំរ៊ុញឱ្យមា្ោររកីចម្ប្តើ្ម្ៅត៊ុែទ ុំងអស់គ្នេ ។  

៤-ប្ចកទវ រោរទូេោ្់សេ្ុំទូលាយសប្មារ់កតព៊ុោកេ៊ុងប្ករែណ្ឌ អាស ្ ម្ប្ពាោះអាស ្
មា្នដ្គូម្ប្ចើ្ទ ុំងកេ៊ុងេុំរ្់្ិងម្ប្ៅេុំរ្់ ម្ហើយោរចូលោសមាជិកររស់កតព៊ុោ គឺោឱ្ោស
ពប្ងីកកិចចោរទុំនាក់ទុ្ំ ងតិេេភាព្ិងសហប្រេិរេេិោរោតួយប្រម្ទស សដ្លោនដ្គូអាស ្ទ ុំង
អស់ ម្ដ្ើតបនីា ុំតក្ូវអេាប្រម្ោជ្៍ោម្ប្ចើ្សប្មារ់ប្រម្ទសកតព៊ុោ។  
 កេ៊ុងរយៈម្ពល២២ ឆ្េ ុំតកម្្ោះ កតព៊ុោបា្រួតចុំសណ្កោ៉ៃ ងសុំខា្់កេ៊ុងោរកសងសហគត្ ៍
អាស ្ ដ្ុំម្ណ្ើ រោរសមាហរណ្កតមេុំរ្់ ្ិងបា្ដ្ឋក់ម្ចញ រួតចុំសណ្កជុំរ៊ុញ ្ិងអ ៊្ុវេេ្ ូវ
គុ្ំ ិេផេួចម្ផេើតោម្ប្ចើ្ររស់អាស ្។ 

កេ៊ុងគុ្ំ ិេផេួចម្ផេើតសមាហរណ្កតមអាស ្ (Initiative for ASEAN Integration-IAI)  សដ្ល
បា្ម្លើកម្ ើងម្ដ្ឋយថាេ ក់ដ្ឹកនា ុំអាស ្ោលពីឆ្េ ុំ២០០០ ម្ៅប្រម្ទសសឹងហរូរ ី ប្េូវបា្អ ៊្ុវេេ
តាតសផ្ោរោរគរចុ្ំ ួ្៣៖ ១-សផ្ោរោរគរទី១ (២០០២-២០០៨) សដ្លបា្អ ៊្ុត័េម្ដ្ឋយ
ថាេ ក់ដ្ឹកនា ុំអាស ្ នាឆ្េ ុំ២០០២ ម្ៅប្រម្ទសកតព៊ុោ ម្ៅម្ពលសដ្លកតព៊ុោម្្វើោប្រធា្អាស ្
ម្លើកទី១។ ២-សផ្ោរោរគរទី២ (២០០៩-២០១៥) សដ្លបា្អ ៊្ុត័េម្ដ្ឋយថាេ ក់ដ្ឹកនា ុំអាស ្ 
នាឆ្េ ុំ២០០៩ ម្ៅប្រម្ទសនង។ ៣-សផ្ោរោរគរទី២ (២០១៦-២០២៥) សដ្លបា្អ ៊្ុត័េម្ដ្ឋយ
ថាេ ក់ដ្ឹកនា ុំអាស ្ នាឆ្េ ុំ២០១៧ ម្ៅប្រម្ទសឡាវ។ 

ប្រម្ទសកតព៊ុោធាា រ់បា្ម្្វើោប្រធា្រេូ រម្វ្អាស ្ចុ្ំ ួ្២ម្លើករួចតកម្ហើយ គឺម្ៅឆ្េ ុំ
២០០២ ្ិងឆ្េ ុំ២០១២។ ម្ៅឆ្េ ុំ២០២២ ខាងត៊ុែម្្ោះ កតព៊ុោ្ឹងម្្វើោប្រធា្រេូ រម្វ្អាស ្ោងមី
តេងម្ទៀេ។  

កេ៊ុងអុំ ៊ុងម្ពលម្្វើោប្រធា្អាស ្ម្លើកទី១ កតព៊ុោបា្សម្ប្តចបា្្ូវឯកសរោ
ប្រវេេិសន្តសេររស់អាស ្ «ម្សចកេីសងាងោរណ៍្ប្រេិរេេិររស់រណាេ ភាគីន្ជម្មាា ោះម្ៅសត៊ុប្ទចិ្
ខាងេបូង (Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea – DOC)» ប្េូវបា្
ច៊ុោះហេាម្លខាម្ដ្ឋយរដ្ឋតន្ត្េីោរររម្ទសររស់រណាេ ប្រម្ទសសមាជិកអាស ្ ្ិងចិ្ សដ្លមា្
ទ ុំងទិដ្ឋភាព្ម្ោបាយ្ិងចារ់ សប្មារ់ោរម្ដ្ឋោះប្សយរញ្ហហ ម្ៅសត៊ុប្ទចិ្ខាងេបូងម្ដ្ឋយ
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ស្េិវ ិ្ ី។ រហូេតកទល់ម្ពលម្្ោះ រណាេ ប្រម្ទសពាក់ព័្ធម្ៅកេ៊ុងជម្មាា ោះម្ៅសត៊ុប្ទចិ្ខាងេបូង 
ប្ពតទ ុំងប្រម្ទសតហាអុំណាចតាុំងអស់ ម្ៅសេទតទរឱ្យម្គ្នរពម្ពញម្លញ្ូវ DOC។  

សប្មារ់ឆ្េ ុំ២០១២ ន្ោរម្្វើោប្រធា្អាស ្ោម្លើកទី២ររស់កតព៊ុោ កតព៊ុោបា្
សម្ប្តច្ូវសតិទធផលោម្ប្ចើ្ រួតមា្៖ ១-ម្សចកេីសងាងោររួតសេីពីអាស ្គ្នម ្ម្ប្គឿងម្ញៀ្។ 
២-ម្សចកេីសងាងោរណ៍្សេីពីសិទធិត ៊្ុសសអាស ្ (ASEAN Human Rights Declaration – AHRD)។ 
៣-ោររម្ងកើេតជឈតណ្ឌ លេុំរ្់អាស ្សប្មារ់សកតមភាពតី្ (ASEAN Regional Mine Action 
Center – ARMAC)។ ៤-ោរចារ់ម្ផេើតចរចាសេីពី «ភាពោនដ្គូម្សដ្ឋកិចចទូលុំទូលាយកេ៊ុងេុំរ្់ 
(Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)» សដ្លរួតមា្ប្រម្ទសអាស ្ទ ុំង
១០ រូក អូន្តសេ លី ចិ្ ឥណាឌ  ជរ៉ៃ៊ុ្ កូម្រ ៉ៃខាងេបូង ្ិងណូ្សវលម្ហស ង់។ ្ិង ៥-កិចចស្ទនាោ 
សកលររស់អាស ្។ 

សប្មារ់ប្ករែណ័្ឌ ន្ប្កតប្រេិរេេិសប្មារ់សត៊ុប្ទចិ្ខាងេបូង (Code of Conduct for the 
South China Sea – COC) ោលទធផលសដ្លម្កើេម្ចញពីសម រេីទីប្កុងបាលី ្ិងទីប្កុងម្សៀតរារ 
(Bali-Siem Reap Spirit) សដ្លកេ៊ុងសម រេីម្្ោះ ភាគីពាក់ព័្ធឯកភាពអ ៊្ុវេេ្ូវភាពរេ់សរ្ 
ម្ហើយដ្ឋក់រ ច្ូ លសេធាេ៊ុចូលទ ុំងឡាយណា សដ្លបា្ឯកភាពរួចម្ហើយសេរ៉ៃ៊ុម្ណាណ ោះម្ៅកេ៊ុង
ប្ករែណ័្ឌ  COC រនាទ រ់ពីមា្កិចចប្រជ៊ុ ុំម្ៅទីប្កុងបាលី ្ិងទីប្កុងម្សៀតរារនាម្ដ្ើតឆ្េ ុំ២០១៧។ 

កេ៊ុងោរជួយម្ប្ោតសប្ជងដ្ល់ោររកាស្េិភាព្ិងសាិរភាពកេ៊ុងេុំរ្់ ម្ៅកេ៊ុងកិចចប្រជ៊ុ ុំររស់
ម្តដ្ឹកនា ុំអាស ្ សដ្លម្្វើម្ ើងម្ៅរដ្ឋធា្ីហាោតា ោលនងៃទី២៤ សែម្តស ឆ្េ ុំ២០២១ 
សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋតន្ត្េីន្ប្ពោះរាោណាចប្កកតព៊ុោ បា្សចករ ុំសលករទពិម្ស្
ម្ោគជ័យររស់កតព៊ុោកេ៊ុងោរអ ៊្ុវេេ្ ៍្ម្ោបាយឈ្េោះ-ឈ្េោះ សប្មារ់ោរម្ដ្ឋោះប្សយវរិេេិម្ៅ
ប្រម្ទសតីោ៉ៃ ្់មា៉ៃ  ម្ដ្ឋយបា្ម្លើកម្ ើងពីរទពិម្ស្ម្ោគជ័យររស់កតព៊ុោកេ៊ុ ងោរអ ៊្ុវេេ
្ម្ោបាយឈ្េោះ-ឈ្េោះ ម្ដ្ើតបនីា ុំតក្ូវស្េិភាព្ិងោរផសោះផារោេិយូរអសងវង្ិងបា្ម្សេើម្ ើង
្ូវជុំហា្ោក់សសេងតួយចុ្ំ ួ្ ម្ពាលគឺ ១-ោររ្ឈរ់អុំម្ពើហឹងា្ិងោរប្រោ្់ភាពអេ់្មេ់រុំផ៊ុេ
ម្ដ្ឋយប្គរ់ភាគីពាក់ព័្ធ ២-ោរទទួលយកេួនាទីអាស ្្ិងោររ ជ្ូ ្ម្ប្រសិេពិម្សសររស់
អាស ្ម្ៅតីោ៉ៃ ្់មា៉ៃ  ម្ដ្ើតបជួីយអ្េរាគត្៍សប្តរសប្តួល ្ិង៣-ោរអ ៊្ុញ្ហញ េឱ្យមា្ោរផេល់
ជុ្ំ ួយត ៊្ុសស្ត៌ពីអាស ្ សដ្លបា្រួតចុំសណ្កដ្ល់ោរឯកភាពគ្នេ ោឯកចឆ្ ទម្លើប្បា ុំចុំណ្៊ុ ច។  

ម្ទោះរីោោ៉ៃ ងណាក៏ម្ដ្ឋយ ដ្ុំម្ណ្ើ រម្ឆ្ព ោះម្ៅត៊ុែររស់អាស ្ ម្ៅសេមា្រញ្ហហ ប្រឈ្ត
តួយចុ្ំ ួ្ ទ ុំងរវាងប្រម្ទសសដ្លោសមាជិក ប្រម្ទសតិ្សត្ោសមាជិក ពិម្សសប្រម្ទសតហា
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អុំណាចកេ៊ុងេុំរ្់្ិងពិភ្ពម្លាក។ រញ្ហហ គមាា េម្សដ្ឋកិចចរវាងប្រម្ទសោសមាជិកអាស ្ 
ចាស់្ិងសមាជិកអាស ្ងមីម្ៅសេោរញ្ហហ ។ ប្រម្ទសកតព៊ុោ ឡាវ តីោ៉ៃ ្់មា៉ៃ  ្ិងម្វៀេណាត ម្ៅ
មា្សា ្ភាពម្សដ្ឋកិចចទរម្ៅម្ ើយ ម្រើម្ប្រៀរម្្ៀរ្ឹងសមាជិក៦ម្ផសងម្ទៀេ សដ្លោសមាជិក
ងមីររស់អាស ្។  

តយ៉ៃងវញិម្ទៀេ កេ៊ុងរញ្ហហ ជម្មាា ោះម្ៅសត៊ុប្ទចិ្ខាងេបូង កតព៊ុោបា្ម្្វើោប្រម្ទសមាច ស់ផទោះ
ន្កិចចប្រជ៊ុ ុំកុំពូលអាស ្ម្លើកទី២១ ្ិងកិចចប្រជ៊ុ ុំកុំពូលអាស៊ុីរូព៌ាម្លើកទី៧  នានងៃទី១៨ សែវចិឆិោ 
ឆ្េ ុំ២០១២ ម្ប្ោតប្រធា្រទសហគត្៍តួយ ម្ោគវាសនាតួយ សដ្លពិភាកាម្ផ្លដ េសុំខា្់ម្ៅម្លើ
ោរអ ៊្ុវេេ្ តម្ ៊ុ្ញអាស ្ ្ិងសផ្ទីរគហ ញផាូ វសប្មារ់ោរកសងសហគត្៍អាស ្។ សប្មារ់
កិចចប្រជ៊ុ ុំកុំពូលអាស ្ម្លើកទី២១ម្នាោះ ម្គបា្កេ់សមាា ល់ម្ ើញថា មា្ភាពចប្តូងចប្មាស់
គ្នេ ជ៊ុ ុំវញិោរម្សេើររស់ម្វៀេណាត្ិងហវីលីពី្ ឱ្យដ្ឋក់រញ្ហហ សត៊ុប្ទចិ្ខាងេបូងោរម្រៀរវារ:តួយ
កេ៊ុងកិចចប្រជ៊ុ ុំ។ រ៉ៃ៊ុស្េកតព៊ុោ កេ៊ុងនាតោមាច ស់ផទោះបា្ប្ចា្ម្ចាលសុំម្ណ្ើ ម្្ោះ ម្ដ្ឋយគូសរញ្ហជ ក់ថា 
រញ្ហហ ជម្មាា ោះសត៊ុប្ទចិ្ខាងេបូង គួរសេម្ដ្ឋោះប្សយកេ៊ុងកប្តិេម្ទវភាគីរវាងរណាដ ប្រម្ទសសដ្ល
ទតទរ (Claimant States) ម្ហើយតិ្គួរយកតកចរចាម្ៅកេ៊ុងម្វទិោពហ៊ុភាគីរួតម្នាោះម្ ើយ។ 
កេ៊ុង្័យម្្ោះ កតព៊ុោបា្ប្រោ្់ខាជ រ់េួនាទីសេូល្ិងតជឈភាពររស់អាស ្ រ៉ៃ៊ុស្េរងោរម្ចាទ
ប្រោ្់ពីភាគីសដ្លទតទរថាមា្ទុំនាក់ទុ្ំ ងម្សដ្ឋកិចចោ៉ៃ ងជិេសេិទធិ ្ ិងរងឹមា ុំោតួយប្រម្ទសចិ្។ 

រញ្ហហ ចុំម្ពាោះត៊ុែនាម្ពលម្្ោះ គឺប្រឈ្តពីោររកីរាលដ្ឋលន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្ហើយអាស ្ 
ោសា រ័្េុំរ្់សដ្លសកតមរុំផ៊ុេតួយ ប្េូវែិេែុំប្រឹងសប្រងម្ដ្ើតបផីេល់្ូវដ្ុំម្ណាោះប្សយសដ្លមា្
ោរនចេប្រឌ្ិេ ្ិងជុំរ៊ុញោរសប្តរសប្តួលកេ៊ុងេុំរ្់ ម្ដ្ើតបមី្ឆ្ាើយេរចុំម្ពាោះរញ្ហហ ប្រឈ្តសដ្លតិ្
ធាា រ់មា្។ ម្ដ្ើតបមី្ដ្ឋោះប្សយ្ញ្ហហ ប្រឈ្តម្្ោះ អាស ្បា្រម្ងកើេតូល្ិ្អិាស ្សប្មារ់ោរ
ម្ឆ្ាើយេរចុំម្ពាោះកូវដី្-១៩, ប្ករែណ័្ឌ ោរសេ រម្ ើងវញិប្គរ់ប្ជុងម្ប្ោយររស់អាស ្ (ASEAN 
Comprehensive Recovery Framework – ACRF), ប្ករែណ័្ឌ ោរម្រៀរចុំប្ចកម្្វើដ្ុំម្ណ្ើ រអាស ្ 
(Travel Corridor Arrangement Framework – TCAF) ្ិងោរម្សេើរម្ងកើេឱ្យមា្តជឈតណ្ឌ លអាស ្
សប្មារ់ភាពរនាទ ្់ស៊ុែភាពសធារណ្ៈ្ិងជុំងឺសដ្លកុំព៊ុងម្កើេមា្ (Public Health Emergencies 
and Emerging Diseases – ACPHEED) ្ិងោរអភ្ិវឌ្ឍប្រព័្ធសប្តរសប្តួលរនាទ ្់សផេកស៊ុែភាព
សធារណ្ៈអាស ្ (Public Health Emergency Coordination System – APHECS) ោម្ដ្ើត គឺោ
ភ្័សេ៊ុតាងសុំខា្់សដ្លរញ្ហជ ក់ពីោរគរសប្តរសប្តួលម្គ្នល្ម្ោបាយ សដ្លមា្លកខណ្ៈរ៊ុម្រ
សកតមររស់អាស ្។ 
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ទ្ទឹត្ឹងោរប្រឈ្តពីោររកីរាលដ្ឋលន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅមា្ោរប្រកួេប្រសជងរវាង
តហាអុំណាច្ឹងម្ៅសេរ្េមា្ភាពតា្េឹង ម្ហើយោរសរងសចកពិភ្ពម្លាកោ២ ទ ុំងម្លើ
ទិដ្ឋភាព្ម្ោបាយ ម្សដ្ឋកិចច ពាណិ្ជជកតម ្ិងរម្ចចកវទិយគឺោម្សចកេីកងវល់ដ្៏្ុំតួយ។ 

សប្មារ់ឆ្េ ុំ២០២២ខាងត៊ុែម្្ោះ កតព៊ុោ្ឹងទទួលេួនាទីោប្រធា្អាស ្ោម្លើកទី៣។ 
េួនាទីម្្ោះអាចោម្មាទ្ភាពផង ម្ហើយក៏អាចោសមាព ្ផងសដ្រ។ រញ្ហហ ជុំងឺរាេេាេន្កូវដី្-១៩ 
្ឹងម្ៅសេោរញ្ហហ ប្រឈ្តសប្មារ់ប្គរប់្រម្ទសម្ៅជ៊ុ ុំវញិពិភ្ពម្លាក សដ្លកុំព៊ុងសេសវិេសវ ញ
សសវងរកវ ិ្ ីសន្តសេសេ រម្សដ្ឋកិចច្ ិង ៊្ុរកិចចសដ្លម្សទើរសេដួ្លរលុំ។ ភាពចាុំបាច់ររស់កតព៊ុោកេ៊ុងឆ្េ ុំ
២០២២ កេ៊ុងនាតោប្រធា្អាស ្ គឺម្្វើោ៉ៃ ងណា រ្េរកា្ិងប្គរ់ប្គងសា ្ភាព ររសិា ្សដ្ល
អុំម្ណាយផលដ្ល់ស្េិភាព ្ិងសាិរភាពម្ដ្ើតបបី្ទប្ទង់ោរជុំរ៊ុញវរិ៊ុលភាពកេ៊ុងេុំរ្់។ 

សប្មារ់ឆ្េ ុំ២០២២ ខាងត៊ុែ កេ៊ុងនាតប្រធា្អាស ្រេូ រម្វ្ ម្យើងម្ជឿោក់ថា កតព៊ុោ ្ឹងរ្េ
ជុំរ៊ុញឱ្យមា្ោរសប្តរសប្តួលដ្ល់ោរម្ដ្ឋោះប្សយភាពតា្េឹងន្ជម្មាា ោះសត៊ុប្ទចិ្ខាងេបូង 
ោលកខណ្ៈម្ទវភាគី ម្ដ្ឋយសផអកម្លើ DOC ប្ពតទ ុំងជុំរ៊ុញម្្វើឱ្យ COC ម្លចម្ចញោរូររាងឱ្យបា្
ឆ្រ់រហ័ស។  

វរិេេិម្ៅប្រម្ទសភូ្មាក៏្ឹងម្ៅសេោដ្៊ុ ុំងមម្ៅេ សប្មារ់កតព៊ុោ កេ៊ុងឋា្ៈោប្រធា្អាស ្នា
ឆ្េ ុំម្ប្ោយម្្ោះ ម្ប្ពាោះម្គតិ្សងឃតឹថា វរិេេិម្្ោះ្ឹងអាចម្ដ្ឋោះប្សយបា្ឆ្រ់ៗម្្ោះម្ទ។ កតព៊ុោ
ចា ុំបាចជ់ុំរ៊ុញឱ្យអ ៊្ុសស្៍ររស់ថាេ ក់ដ្ឹកនា ុំអាស ្  ម្ៅកេ៊ុងកិចចប្រជ៊ុ ុំម្ៅរដ្ឋធា្ីហាោរតានានងៃ
ទី២៤ សែម្តស ឆ្េ ុំ២០២១ ក្ាងម្ៅ ប្េូវបា្អ ៊្ុវេេឱ្យឆ្រ់្ិងមា្ប្រសិទធភាព។ 

ោរម្លើកកតពស់អភ្ិបាលកិចចសកលសុំម្ៅពប្ងឹងប្រព័្ធពហ៊ុភាគី្ិយត ប្រយ៊ុទធប្រឆ្ ុំង្ឹង
ោរសប្រប្រួលអាោសធាេ៊ុ ្ិងសេ រម្សដ្ឋកិចចម្ ើងវញិរនាទ រ់ពីវរិេេិជុំងឺកូវដី្-១៩ ្ឹងម្ៅសេោ
ចុំណ្៊ុ ចអាទិភាពសប្មារ់កតព៊ុោ។ កេ៊ុងោរសេ រម្សដ្ឋកិចចម្ប្ោយោររកីរាលដ្ឋលន្វរី៊ុសកូវដី្-១៩ 
កតព៊ុោ្ឹងរ្េជុំរ៊ុញោរអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចច ្ិងភាព្្់សផេកហិរ្ញវេា៊ុឱ្យមា្ភាពប្រម្សើរម្ ើងវញិ 
្ិងរ្េោេ់រ្ាយលទធភាព នា ុំម្ៅរកឱ្្ភាពម្សដ្ឋកិចចពិភ្ពម្លាក ឱ្យម្ៅកប្តិេអរបររមា 
តាតរយៈោរសេ កុំម្ណ្ើ ្ម្សដ្ឋកិចចម្ ើងវញិ ោរវ ិ្ ិម្ោគ ោរេភាជ រ់ម្ដ្ឋយចីរភាព ទសសកិចច្ ៊ុរកិចច 
្ិងម្ទសចរណ៍្ប្ពតទ ុំងោររកាសាិរភាពទីផារោម្ដ្ើត។  

ភាពោប្រធា្អាស ្រេូ រម្វ្ររស់កតព៊ុោ តិ្សត្ោោរម្ោគជ័យឬោរររាជ័យ ដ្ឋច់
ម្ដ្ឋយស កសប្មារ់កតព៊ុោម្នាោះម្ទ។ ភាពោប្រធា្ររស់កតព៊ុោ គឺោោររេូ រម្វ្ោតួយ្ឹងប្រធា្
ត៊ុ្ៗ ដូ្ម្ចេោះរាល់សតិទធផលឬវឌ្ឍ្ភាពទ ុំងឡាយ គឺោសេ នដ្រួតររស់សមាជិកអាស ្ទ ុំង១០។ 
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ទ្ទឹត្ឹងម្នាោះ មា្រញ្ហហ ោម្ប្ចើ្ គឺតិ្អាចប្េូវបា្ម្ដ្ឋោះប្សយចរ់សពវប្គរ់ម្ប្ោតោរដ្ឹកនា ុំ
ររស់ប្រធា្អាស ្រេូ រម្វ្ណាតួយសេឯងម្នាោះម្ទ ជួ្ោលវារ្េរារ់សិរឆ្េ ុំ េួោ៉ៃ ងរញ្ហហ សត៊ុប្ទ 
ចិ្ខាងេបូងោឧទហរណ៍្ប្សរ់។ 

កេ៊ុងរររិទន្ពិភ្ពម្លាកពហ៊ុរ៉ៃូល ្ិងោរប្រកួេប្រសជងអុំណាចដ្៏សម៊ុគសម ញ ្ិង
ប្រករម្ដ្ឋយោរម្រ ើសម្អើង ោរផេល់សរៈសុំខា្់ម្លើមាគ៌្នអាស ្គឺោម្រឿងចា ុំបាច់កេ៊ុងោរសងរកា
តជឈភាពអាស ្ ្ិងឯកភាពអាស ្ ។ ោរណ៍្សដ្លសា រ័្អាស ្ម្ៅសេមា្ភាពសអិេលមួេនផទ
កេ៊ុងតិ្ម្ប្រោះឆ្ គឺម្ដ្ឋយសរសេម្យើងរកាបា្្ូវម្គ្នលោរណ៍្ប្រេិរេេិតូលដ្ឋឋ ្ សដ្លោ «មាគ៌្ន
អាស ្» សដ្លផេល់េនតាម្ៅម្លើោរឯកភាពគ្នេ ម្ៅកេ៊ុងភាពចប្តុោះ, ោរម្គ្នរពម្គ្នលោរណ៍្ 
ក៊ុងសង់ស៊ុីស, ោរែិេែុំជុំរ៊ុញោរស្ទនា ្ិងពិម្ប្គ្នោះម្ោរល់ សដ្លមា្លកខណ្ៈសៃ េ់ម្សៃៀត 
សដ្លម្គ្នរពអ្ិរម្េយយ ្ិងម្គ្នលោរណ៍្តិ្ម្ប្ជៀេសប្ជកកិចចោរនផទកេ៊ុងររស់ប្រម្ទសសមាជិក 
ម្ៅរាល់ម្ពលសដ្លម្យើងជួរប្រទោះរញ្ហហ លុំបាក។ ពីម្ប្ពាោះថា អាស ្សេងសេម្លើកកតពស់ោរឯកភាព 
គ្នេ ម្ដ្ើតបសី្េិភាព កិចចសហប្រេិរេេិោរ ្ិងោរអភ្ិវឌ្ឍ រ៉ៃ៊ុស្េអាស ្តិ្ជុំរ៊ុញឱ្យមា្ោរឯកភាព
គ្នេ ម្ដ្ើតបជីុំរ៊ុញោរប្រឈ្តត៊ុែដ្ឋក់គ្នេ ម្នាោះម្ទ។ 

ោសរ៊ុរតក ម្ទោះរីមា្រញ្ហហ ប្រឈ្ត្ិងសមាព ្ោម្ប្ចើ្ោ៉ៃ ងណាកេ ី ម្ប្ោយកតព៊ុោបា្
ចូលោសមាជិកអាស ្ ក៏កតព៊ុោទទួលបា្ភាពម្សមើត៊ុែ្ិងម្សមើភាពគ្នេ ម្ៅកេ៊ុងេុំរ្់ ម្ទោះរី
រចច៊ុរប្េម្្ោះ កតព៊ុោោកូ្ម្ៅក៏ម្ដ្ឋយ។ ទ្ទឹត្ឹងម្្ោះសដ្រ កតព៊ុោក៏បា្រួតចុំសណ្កោ៉ៃ ងសកតម
កេ៊ុងោរជួយម្ប្ោតសប្ជងឱ្យអាស ្រកាបា្សាិរភាព្ិងស្េិភាព ម្ដ្ើតបមី្្វើឱ្យអាស ្អាចរកា
បា្្ូវកប្តិេម្ជឿទ៊ុកចិេេតួយ ោតួយ្ឹងទុំនាក់ទុ្ំ ងប្រករម្ដ្ឋយេ៊ុលយភាពោតួយ្ឹងតហា
អុំណាចកេ៊ុងេុំរ្់ សដ្លពឹងពាក់ម្លើ្ិមាម រ្កតមេុំរ្់អាស ្ ម្ដ្ើតបរីកាបា្ស្េិភាព ្ិង
សាិរភាពដ្៏ទូលុំទូលាយ។ ម្ៅឆ្េ ុំ២០២២ ខាងត៊ុែម្្ោះ កតព៊ុោ្ឹងដ្ឋក់ម្ចញ្ូវគុ្ំ ិេផេួចម្ផេើតងមីៗ ្ ិង
រ្េអ ៊្ុវេេជុំរ៊ុញោរអ ៊្ុវេេម្សចកេីសម្ប្តចនានាររស់អាស ្ ម្ដ្ើតបមី្្វើឱ្យអងាោរេុំរ្់តួយម្្ោះ
ោ្់សេរងឹមាុំ ្ិងមា្សរៈសុំខា្់ម្ទវម្ ើងសងតម្ទៀេ៕ 

 
ម្ដ្ឋយ៖ ម្លាក អ ៊ុច លាង អេកសិកាប្សវប្ោវន្នាយកដ្ឋឋ ្សិកាអាស៊ុី អាន្តហវិក ្ិងតជឈតិរូព៌ា 

ន្វទិយសា ្ទុំនាក់ទុ្ំ ងអ្េរោេិន្កតព៊ុោ  
ន្រាជរណ្ឌិ េយសភាកតព៊ុោ 


