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សេចក្តីប្រកាេទីប្ក្ងុយ៉ាងហ្គន 
សេចក្តីថ្លែងការណ៍យុវជនអាស៊ា ន 
(អនុម័តសោយសវទិកាយុវជនអាស៊ា នឆ្ន ាំ ២០១៤ ក្នុងទីប្ក្ុងយ៉ាងហ្គន ប្រសទេមីយ៉ា ន់ម៉ា ) 
 
េហ្គមន៍មួយ! យុទធសស្រេតមួយ! យុវជនស ើមបសីមគគីភាព! 
 
ពួក្សយើង ជាយុវជន និងយុវនារអីាស៊ា ន មនរាំណងប្ាថ្នន ស ើក្តសមកើងការអភិវឌ្ឍន៍េហ្គមន៍អាស៊ា ន
ថ្  មិនមនភាពសរ ើេសអើង មនេមភាព េនតិភាព ការការពារ ចិរភាព និងររយិរ័ន ថ្  ស្េរ
សៅនឹងសោ ការណ៍ និងគុណតម្មែេិទធិមនុេស ប្រជាធិរសតយយ យុតតិធម៌ និងសេរភីាពប្គរ់ថ្ននក្ទាំង
អេ់ម្នជីវតិររេ់ពួក្សយើង។ 
 
ពួក្សយើង ជាយុវជន និងយុវនារអីាស៊ា ន អាំពាវនាវជាខ្ែ ាំងឲ្យមនការរសងកើតេហ្គមន៍ក្នុងតាំរន់ថ្  
ប្រក្រសោយនិរនតរភាព សយងតាមេិទធិមនុេស ប្រក្រសោយររយិរ័ន យក្ប្រជាជនជាេនូ  និង
 ឹក្នាាំសោយយុវជន។  
 
ពួក្សយើង ជាយុវជន និងយុវនារអីាស៊ា ន អាំពាវនាវជាខ្ែ ាំងឲ្យមនសោ នសយាយ ក៏្ ូចជាេក្មមភាព 
វជិជមនពីអនក្ ឹក្នាាំររេ់ពួក្សយើងក្នុងប្រសទេអាស៊ា ន ស ើមបីរសងកើតររសិា នអាំសោយន សៅថ្នន ក់្
តាំរន់ ថ្នន ក់្ជាតិ និងថ្នន ក់្ស្េុក្ថ្  អាចនគត់នគង់តប្មូវការ រាំសពញសេចក្តីប្ាថ្នន ររេ់យុវជន និង
ធានានូវការ គិតគូរពីយុវជនសៅក្នុងរសរៀរវារៈអភិវឌ្ឍន៍តាំរន់សប្កាយឆ្ន ាំ ២០១៥។ 
 
ស ើមបីេសប្មចានចក្ខុវេ័ិយររេ់ពួក្សយើង ពួក្សយើងទមទរយ៉ាងខ្ែ ាំង៖ 
១.  ការទទួ សគ  ់សពញស ញថ្នសវទិការយុវជនអាស៊ា ន (AYF) ជាច នាយុវជនក្នុងតាំរន់មួយ
ថ្  មនេវ័យត និងឯក្រាជយភាព ថ្  តាំោងេសមែងយុវជនអាេីុអាសគនយ៍ ក្នុងការតាមោន 
និងវាយតម្មែការអនុវតតសោ នសយាយ ថ្ននការ និងអនុសេន៍ពាក់្ព័នធនឹងយុវជន; 

២.   ការេប្មរេប្មួ  និងការរមួរញ្ចូ  នូវការអរ់រ ាំទាំងថ្ររនែូវការ និងសប្ៅនែូវការថ្  មន  
ររយិរ័ន ភាពងាយស្េួ ចូ រួម ការមិនសរ ើេសអើង ការថ្នែក្ស ើតប្មវូការ ការថ្នែក្ស ើភេតុតាង 
និងសយង តាមេិទធិមនុេស; 

៣. ការសធវើក្ាំថ្ណទប្មង់ និង ុរសោ នូវសោ នសយាយ និងចារ់ថ្  ោក់្សទេ និង
សរ ើេសអើងយុវជនសោយថ្នែក្ស ើទេសនៈនសយាយ សភទ អតតេញ្ញា ណ ការរងាា ញសយនឌ័្រ 
សេនា និងសា នភាពេងគមសេ ឋកិ្ចចររេ់ពួក្សគ; និង 

៤. ការចូ រមួសោយមនន័យពីយុវជនមក្ពីប្គរ់វេ័ិយ ជាពិសេេជាមួយយុវជនថ្  មក្ពី
ប្ក្មុថ្  ងាយរងការរ៉ា៉ះពា ់  ូចជាយុវនារវីយ័សក្មង LGBTQ (យុវជនថ្  មនសភទ      
អតតេញ្ញា ណ និងការរងាា ញសយនឌ័្រចប្មុ៉ះ) ជនពិការ ជនជាតិស ើមភាគតិច អនក្កាន់
សេនាភាគតិច ជនថ្  សធវើចាំោក្ស្េុក្ រុគគ ថ្  ោម ន ក្ខណៈជាព រ ឋ ជនប្កី្ប្ក្ 
អនក្និយយភាសភាគតិច ស្រេតីជាមត យវយ័សក្មង កុ្មរ អនក្ថ្  រេ់សៅក្នុងតាំរន់េង្គ្ងាគ ម  
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អនក្រក្េីុនែូវសភទ អនក្ថ្  រេ់សៅជាមួយជាំងឺHIVនិងAIDS េិេសថ្  ានសា៉ះរង់ការេិក្ា 
អនក្សប្រើប្ាេ់សប្គឿងសញៀន និងជនសភៀេខ្ែួន ក្នុងការពិភាក្ាសយរ ់ស្េរតាមប្រជាធិរ
សតយយពិតប្ាក្  ការទទួ ាននូវលវកិារ និងធនធាន  ម្ទប្គរ់ប្ោន់ និងការការពារេិទធិ
ក្នុងការមនសេរភីាពរសញ្ចញមតិសយរ ់ និងជួរជុាំោន ; 

៥. មនេក្មមភាពរនាា ន់ស ើមបីសោ៉ះស្សយឲ្យានសពញស ញ និងេហ្ការជាមួយយុវជនស ើ
រញ្ញា   ូចានសរៀររារ់ខ្ងសប្កាម៖ 

 
តួនាទីររេ់យុវជន និងឥទធិព ម្នេនតិភាព និងការនស៉ះនា៖ 

• រសងកើត និងោាំប្ទការេនានាសោយេនតិវធីិជាមួយនឹងរោឋ ភិា  និងភាគី ម្ទជាសប្ចើនសទៀត; 
• រសងកើតក្មមវធីិេិក្ាេែីពីេនតិភាពថ្  សតត តស ើយុវជន និងរសងកើតក្មមវធីិក្សងេនតិភាព
 ម្ទសទៀត; 

• នត ់នូវក្ថ្នែងថ្  មនេុវតាិភាព  ់យុវជនក្នុងការចូ រមួសោយមនន័យក្នុងការខិ្តខ្ាំ
ប្រឹងថ្ប្រង ក្សងេនតិភាព ូចជាមនការេនានាឆ្ែងសេនា និងក្មមវធីិតែ េ់រតូរវរបធម៌
ក្នុងក្ប្មិតេហ្គមន៍ ជាតិ និងតាំរន់ ជាពិសេេក្នុងតាំរន់ថ្  មនជសមែ ៉ះ; និង 

• នត ់ការការពារ  ់យុវជនថ្  ទទួ រងការរ៉ា៉ះពា ់ពីជសមែ ៉ះ។ 
 
អភិា កិ្ចច ែ ប្រជាធិរសតយយ និងសេរភីាពក្នុងការរសញ្ចញមតិ៖ 

• សធវើក្ាំថ្ណទប្មង់ និងពប្ងឹងសា រ័នរោឋ ភិា យុវជនរចចុរបនន និងសោ នសយាយពាក់្ព័នធ
យុវជនស ើមបីធានានូវការចូ រមួថ្  មនន័យពីយុវជនក្នុងប្គរ់ក្ប្មិតម្នការអនុម័តសោ -
នសយាយ; 

• ពិនិតយស ើងវញិ និង ុរសោ នូវចារ់ និងសោ នសយាយទាំងអេ់ថ្  ខុ្េពីសោ -
ការណ៍ប្រជាធិរសតយយ និងេិទធិមនុេសររេ់យុវជន ក្នុងការស ើក្តសមកើងការសា៉ះសឆ្ន តថ្  
សេរ ីយុតតិធម៌ និងមនេនតិភាព សរព័ត៌មនថ្  សេរ ី និងឯក្រាជយ តមែ ភាព ភាពទទួ 
ខុ្េប្តវូ និងេិទធិក្នុងការទទួ ានព័ត៌មន; និង 

• ពប្ងឹងសា រ័នក្នុងតាំរន់ស ើមបីធានាការស ើក្តសមកើង និងការពារេិទធិយុវជនក្នុងអាស៊ា ន និង
ទទួ សគ  ់ និងោាំប្ទធមមនុញ្ាយុវជនក្នុងតាំរន់។ 

 
ធានាការងារ និងជីវភាពេមរមយេប្មរ់យុវជនក្នុងអាេីុអាសគនយ៍៖ 

• អនុវតត តាមោន និងវាយតម្មែសោ នសយាយការងារជាតិថ្  មនតមែ ភាព នត ់ភាព
ងាយស្េួ   ់យុវជន ថ្នែក្ស ើេិទធិ និងភេតុតាង ថ្  រសងកើតការងារេមរមយេប្មរ់យុវជន 
អាស៊ា ន និងស្េរសៅតាមេតង់ោរររេ់អងគការព ក្មមអនតរជាតិ (ILO) សពា គឺ មនសេារភាព 
េុវតាិភាព មិនសរ ើេសអើង និងនត ់ប្ាក់្ឈ្នួ េមរមយ និងឱកាេក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីព; 
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• នត ់អាទិភាពស ើការរសងកើតការងារ និងព ក្រមនជាំនាញខ្ពេ់សោយរសងកើនការវនិិសយគ 
រមួទាំងការវនិិសយគររេ់វេ័ិយឯក្ជន តាមរយៈក្មមវធីិថ្  ជាំរញុេហ្ប្គិនភាពររេ់យុវជន 
និងនត ់ឱកាេហាត់ការ និងការពប្ងឹងេមតាភាព  ់យុវជនតាមរយៈវគគរណតុ ៉ះរោត   
ការរនតការេិក្ាវជិាជ ជីវៈសោយសប្រើប្ាេ់វធីិសស្រេតនែូវការ សប្ៅនែូវការ និងមិននែូវការ ការប្រឹក្ា 
ការងារ ការនត ់ការោាំពារេងគម ការតាមោននិងការថ្ចក្រ ាំថ្ ក្រទពិសសធន៍ជាំនាញស ើមបី
យុវជនអាស៊ា នអាចទទួ ានព៏ត៌មន និងជាំនាញថ្  ោាំាច់ក្នុងការទទួ ានការងារ 
និងឱកាេេមរមយ; 

• វនិិសយគស ើការសា រនា និងស ើក្ទឹក្ចិតតយុវជនស ើមបីជាជាំនួយ  ់ការរសងកើតររយិកាេ
ថ្  អាំសោយន េប្មរ់យុវជនចូ រមួក្នុងប្គរ់ ាំោក់្កា ម្នការសធវើការេសប្មចចិតត
េប្មរ់ជីវភាព និងអនាគតររេ់ពួក្សគ; 

• ធានាការទទួ ានថ្  មនមនុេសធម៌ និងេមភាពនូវការងារេមរមយសោយមិនមនការ
សរ ើេសអើង មនការសោរពភាពចប្មុ៉ះ និងស ើក្តសមកើងការអភិវឌ្ឍន៍េប្មរ់យុវជន រមួទាំងយុវជន 
ថ្  ងាយទទួ រងសប្ោ៉ះ និងយុវជនថ្  សធវើចាំោក្ស្េុក្។ អាស៊ា នប្តវូថ្ត ុររាំាត់ការ
សរ ើេសអើងសយនឌ័្រក្នុងប្គរ់វេ័ិយ និងប្គរ់ថ្នន ក់្ម្នក្មែ ាំងព ក្មម; និង 

• អនុវតត និងរតឹរនាឹងសោ នសយាយថ្  ចូ រមួសោ៉ះស្សយការសរ ើេសអើងយុវជនក្នុងទីនារ 
ការងារ។  

 
ការអរ់រ ាំថ្  មនគុណភាពខ្ពេ់េប្មរ់យុវជន យុវនារអីាេីុអាសគនយ៍ទាំងអេ់៖ 

• ក្ាំណត់ និងរសងកើតប្ក្រខ័្ណឌ ក្មមវធីិអរ់រ ាំ (នែូវការ សប្ៅនែូវការ និងមិននែូវការ) ថ្  សក្េម 
និងមនេតង់ោរ  ថ្នែក្ស ើេិទធិ ថ្  សរៀរចាំស ើងេប្មរ់យុវជន និងសរៀរចាំជាមួយយុវជន។ 
គុណភាព រុគគ ិក្អរ់រ ាំ សហ្ោឋ រចនាេមព័នធ េមា រៈរសប្ងៀន និងេមា រៈសរៀន និងសប្គឿង
ររកិាខ ររសប្ងៀនប្តូវថ្តធានាឲ្យមន; 

• ថ្រងថ្ចក្ និងថ្ចក្ោយឲ្យានប្តឹមប្តូវនូវលវកិារស ើមបធីានាឲ្យមនការអរ់រ ាំថ្  សតត តស ើការ 
ស ើក្ក្មពេ់ និងការពប្ងឹងេមតាភាពយុវជន សោយមិនសរ ើេសអើង និងមនគុណភាពខ្ពេ់; និង 

• រសងកើតសោ នសយាយក្នុងតាំរន់ថ្  នត ់ការអរ់រ ាំសោយមិនគិតម្លែ និងអាចចូ រមួសោយ
មនុេសប្គរ់ោន ។  

 
នត ់ការស ើក្ក្មពេ់េុខ្ភាព និងេិទធិទក់្ទងនឹងការរមួសភទ និងការរនតពូជ ររេ់យុវជន (សយនឌ័្រ 
សភទ ការទទួ ានេុខ្ភាព និងការអរ់រ ាំពីនែូ វសភទថ្  ទូ ាំទូលាយ)៖ 

• នត ់ឲ្យសពញស ញនូវការទទួ ានសេវាក្មមេុខ្ភាពរនតពូជ និងេុខ្ភាពនែូវសភទថ្  
មនភាពងាយស្េួ េប្មរ់យុវជន េប្មរ់មនុេសប្គរ់ររូក្នុងតាំរន់ ថ្  រមួមនយុវជន 
LGBTQ ព ក្រចាំោក្ស្េុក្វយ័សក្មង យុវជនមិនមនេញ្ញជ តិ ឬ យុវជនសភៀេខ្ែួន អនក្រក្េីុ 
នែូវសភទវយ័ សក្មងទាំងសភទប្រុេ ស្េី សភទទីរី; និង 
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• នត ់ព័ត៌មន និងការអរ់រ ាំេែីពីនែូវសភទឲ្យានទូ ាំទូលាយ និងថ្នែក្តាមេិទធិ េប្មរ់យុវជន
ទាំងអេ់។ យុទធសស្រេតក្នុងការរសប្ងៀនប្តូវថ្តមនភាពខុ្េោន  និងមនភាពរត់ថ្រនស ើមប ី
រាំសពញតាមតប្មូវការខុ្េៗោន ររេ់េិេសស្េី និងប្រុេ សោយមនការគិតគូរពីរុគគ ថ្  
មនតប្មូវការពិសេេ  ូចជាយុវជនថ្  មិនក្ាំពុងឆ្ែងកាត់ការអរ់រ ាំ ឬស្រេតីថ្  ានសរៀរ
អាពាហ៍្ពិពាហ៍្សៅវយ័សក្មង ប្តូវថ្តទទួ ានការអរ់រ ាំពីនែូវសភទសោយសប្រើប្ាេ់មសធោាយ
 ម្ទសប្ៅពីការអរ់រ ាំនែូវការ។ 

 
យុវជនក្នុងការសធវើអសនាត ប្រសវេន៍៖ ធានាេុវតាិភាព សេរភីាព និងេិទធិ (ការជួញ ូរ ជនសភៀេខ្ែួន   
ការមិនមនេញ្ញជ តិ និងព ក្រចាំោក្ស្េុក្)៖ 

• អនុវតតក្មមវធីិអរ់រ ាំនែូវការ និងការរសប្ងៀនថ្  សតត តេាំខ្ន់ស ើប្រវតតិសស្រេតមនុេស េិទធិមនុេស 
ការសធវើអសនាត ប្រសវេន៍ និងការសកាតេរសេើរវរបធម៌; 

• ធានាការទទួ ានការអភិវឌ្ឍន៍ជាំនាញ ការអរ់រ ាំនែូវការ សប្ៅនែូវការ និងមិននែូវការ ប្គរ់ក្ប្មិត
េប្មរ់យុវជនថ្  សធវើចាំោក្ស្េកុ្; 

• រសងកើត និងអនុវតតសោ នសយាយថ្  ស ើក្តសមកើង និងការពារេិទធិ និងសេរភីាពររេ់  
យុវជនថ្  សធវើចាំោក្ស្េុក្ ជាពិសេេយុវជនថ្  ោម នឯក្សរ មិនមនេញ្ញជ តិ ក្ាំពុង
ថ្េវងរក្េិទធិ ប្ជក្សកាន; និង 

• នត ់េោច រ័នភាែ មៗស ើេនធិេញ្ញា អនតរជាតិេតីពីព ក្មម និងេិទធិមនុេសថ្  មនឥទធិព 
តា  ់ស ើយុវជនចាំោក្ស្េុក្។ 

 
សធវើឲ្យសចញជាក់្ថ្េតង និងរក្ាឲ្យាននូវររសិា នក្នុងតាំរន់ (ការេវ័យេសប្មចសោយខ្ែួនឯង ការអភិរក្ស 
គតិរណឌិ តក្នុងស្េុក្ និងវរបធម៌ជនជាតិស ើម)៖ 

• េប្មរេប្មួ  និងោាំប្ទក្មមវធីិររសិា នសក្ើតសចញពីយុវជនថ្  មនសោ សៅសោ៉ះស្សយ 
រញ្ញា ររសិា នក្នុងស្េុក្ និងឆ្ែងប្រសទេ; 

• ទទួ សគ  ់ និងប្រកាន់ខ្ជ រ់នូវយុតតិធម៌ររសិា នជាការប្រតិរតតិសេមើភាព និងការចូ រមួ ៏
មនន័យពីយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវតត និងការរតឹរនាឹងម្នចារ់ រទរបញ្ាតតិ និង
សោ នសយាយររសិា នស ើមបីធានាឲ្យាននូវររសិា ន ែមួយេប្មរ់ការសរៀនេូប្ត ការ
រេ់សៅ និងការប្រក្រការងារ; 

• ធានាតមែ ភាព គណសនយយភាព និងេិទធិក្នុងការទទួ ានព័ត៌មនពីថ្ននការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុង
ស្េុក្ ក្នុងតាំរន់ និងឆ្ែងប្រសទេ; 

• រមួរញ្ចូ  យុវជនក្នុងការប្រឹក្ាសយរ ់ និង ាំសណើ រការសធវើការេសប្មចចិតតប្គរ់ទប្មង់ស ើមបី
ធានា នូវររសិា ន ែ និងមនចិរភាព; និង 

• ពប្ងឹងការសប្តៀមខ្ែួននឹងហានិភ័យថ្  រងកស ើងសោយសប្ោ៉ះថ្នន ក់្ោមួយេប្មរ់យុវជន។ 
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ពួក្សយើង ជាយុវជន និងយុវនារអីាស៊ា ន ប្តូវថ្តចូ រមួសោយសេរ ី និងមនឥទធិព ស ើការសរៀរចាំ
សវទិកាថ្នន ក់្ស្េុក្ ជាតិ និងតាំរន់ ក្នុងការ ឹក្នាាំទមទរេិទធិររេ់ពួក្សយើង និងជាំរញុឲ្យមនេហ្គមន៍ 
អាស៊ា នមួយថ្  សតែ តស ើប្រជាជន។ 
 
េិទធិយុវជនជាេិទធិមូ ោឋ នប្គិ៉ះររេ់មនុេស! 
 
សក្ វទិោ ័យយ៉ាងហ្គន, ប្ក្ងុយ៉ាងហ្គន, ប្រសទេមីយ៉ា ន់ម៉ា  


