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ុ ញ ននសភាតំបន់អាសុ៊ី

APA
ធម្មនុញ្ញថ្នសភាតាំបន់អាសុីត្តូវបានអនុម្័តជាគោលការណ៍ គៅក្នុងសម្័ យត្បជុាំគលើក្ទី ១ ថ្នម្ហា

សននិបាតសភាតាំ បន់អាសុីនាខែវ ិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៦។ វ ិគោធនក្ម្ម ថ្នធម្មនុញ្ញត្តូវបានពិ ភាក្ាយ៉ា ងលអិតលអន់

គៅក្នុងក្ិ ច្ត្ច បជុាំត្ក្ុម្ត្បឹក្ាត្បតិបតតិ កាលពី ថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែវ ិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៧ គៅទី ត្ក្ុងគតរ ៉ាង់ និង

បានដាក្់ជូនម្ហាសននិបាតសភាតាំបន់អាសុីគលើក្ទី២។ ក្ិ ច្ត្ច បជុាំគពញអងគសភាតាំ បន់អាសុីគលើក្ទី ២ ពីថ្ងៃ
ទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី២១ ថ្ែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ គៅទី ត្ក្ុងគតរ ៉ាង់ ថ្នោធារណរដឋអុីោាម្អុីរ ៉ាង់បានអនុម្័តធម្មនុញ្ញ
ថ្នសភាតាំបន់ អាសុីដូច្មានជូនភាាប់ម្ក្ជាម្ួ យនូ វឧបសម្ព័នធ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី១៩ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧។
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បុព្ក
វ ថា
ដោយមាន្ជំដន្ឿយ៉ា ងមុតមាំថា ការទទួ លបាន្សន្តិភាព ដោយផ្អែកដលើមូលោាន្យុតិ តធម៌ ន្ិងកិចច
សហប្រតិរតតិការអន្តរជាតិ ជាកត្តតសំខាន្់ដ ើមបីរកាការពារសងគមមន្ុ សស ន្ិងអរ ិយធម៌
ដោយមាន្ការអះអាងជាថ្មីពីការត្តំងចិតនត ន្ប្រដទសកនុងតំរន្់ អាសុីចំដពាះតនមៃ នន្ស្មមរតីន្ិងគុ ណ

ធម៌ផ្ លជាមរតករួមររស់ពលរ ាអាសុី ន្ិ ងជាប្រភពពិ តនន្សិទិ ដធ សរ ីភាពរុ គគល ដសរ ីភាពន្ដយបាយ ន្ិ ង
ន្ី តិរ ា ផ្ លទំងដន្ះរដងកើតជាមូ លោាន្ប្គរ ះនន្លទធិប្រជាធិ រដតយយពិ តប្បាក ”
ដោយមាន្ការដជឿជាក់ថា

ដ ើ មបីផ្ថ្រកា

ន្ិ ងឈាន្ដៅសដប្មចបាន្ន្ូវឧតតមគតិ

ន្ិងដ ើមបីជា

ប្រដយជន្៍ នន្វឌ្ឍន្ភាពផ្អនកដស ក
ា ិ ចច ន្ិងសងគម ទមទឲ្យប្រដទសកនុងតំរន្់ អាសុីដធវើការរួររួមគ្ននឲ្យកាន្់
ផ្តជិ តសនិតផ្ថ្មដទៀត

ដ ើមបីដ្ៃើយតរដៅន្រងតប្មូវការ ន្ិ ងរំ ណងប្បាថានររស់ពលរ ា ទមទរជាចំបាច់រដងកើតន្ូវសភា
មួ យផ្ លន្រងប្រមូ លអតំុប្រដទសទំងអស់ដៅកនុងតំ រន្់អាសុី
កាន្់ផ្តជិ តសនិត

ឲ្យកាៃយដៅជាសមាគមមួ យផ្ លមាន្ភាព

ឈរដលើទសសន្ៈនន្សមាហរណកមមផ្ លន្រ ងកាៃយដៅជាសហភាពសភានន្ប្រដទសពី

តំ រន្់អាសុី។

ដមើ លដ

កនុងន្័ យដន្ះដយើងជាសមាជិ ក នន្សមាគមសភាអាសុីដ ើមបីសន្តិភាព (AAPP)នាដពលរចចុរបន្ន បាន្
ើញពីភាពចំបាច់ នន្ការផ្ប្រកាៃយ “សមាគមសភាអាសុី ដ ើមបីសន្តិភាព (AAPP)” ឲ្យដៅជា“សភា

តំ រន្់អាសុី(APA)” ដហើយកនុងនាមជាតំ ណាងនន្សភាផ្ លជាសមាជិ ក សូមដធវើការប្រកាស ូ ចតដៅ៖
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បញ្ញ ត្តិទ ូទៅ
មាត្រា១

ការបទ្ក៊ីតសភាតំបន់អាសុ៊ី

សមាគមសភាតំ រន្់អាសុីដ ើ មបីសន្តិភាព

(AAPP) ប្តូវបាន្រតូរដៅជាសភាតំរន្់អាសុី(APA)ដហើយ

ចរ់ពីដពលដន្ះតដៅ ប្តូវបាន្ដៅថាជា (សភាតំរន្់អាសុី) ។ ធមមន្ុញ្ញនន្ AAPP ក៏ប្តូវបាន្ជំ ន្ួសដោយ
ធមមន្ុញ្ញថ្ី មដន្ះ។
មាត្រា២

ទោលការណ៍ននការបទ្ក៊ីតសភាតំបន់អាសុ៊ី (APA)

ប្គរ់ សភាជាសមាជិកទំងអស់



ដតតតសំខាន្់ដលើភាពដសមើគ្នននន្សមាជិកទំងអស់



ទទួ លស្មគល់ពីអំណាច អធិ រដតយយភាព ការរួមរស់ដោយសន្តិភាព ន្ិងការមិ ន្ដប្ជៀតផ្ប្ជកដៅដលើ




កិ ចកា
ច រនអទកុងររស់
ន
ប្រដទសន្ី មួយៗ

ដជឿជាក់ ដៅដលើមិតតភាព ន្ិងការដោះស្រស្មយជដមាៃះដោយសន្តិវ ិធី
ដលើកទរ កចិ តត

ន្ិងដលើកកមពស់សិទិម
ធ ន្ុ សស

ន្ិងប្រឆំងោច់ ខាតដៅន្រ ងអំ ដពើ ដភវរកមម

ន្ិងទទួ ល

ស្មគល់សិទិ ធ ន្ិងដសរ ីភាពនន្ជាតិ ស្មសន្៍ន្ិមួយៗ



ដតតតសំខាន្់ដៅដលើភាពចំបាច់ ដលើកិចចសហប្រតិ រតតការដពញដលញដលើការអភិ វឌ្ឍប្រករដោយចី
រភាពន្ិ ងការការពារររ ិស្មាន្



ពាយមរដងកើតអងគការផ្ លមាន្ដគ្នលដៅរួមកនុងដគ្នលរំ ណងអតល់ដហោារចនាសមព័ន្ធ ន្ិងជប្មុញ
ដលើកទរ កចិ តត ល់ការអភិវឌ្ឍដស ក
ា ិ ចត្ត
ច មរយៈការគិតគូរពីអលប្រដយជន្៍រម
ួ ររស់តំរន្់



ដជឿជាក់ ដៅដលើគុណប្រដយជន្៍នន្សុខ ុ មន្ី យកមមចារ់ ន្ិ ងការអន្ុ វតតចារ់ពីសមាជិ កទំងអស់
នន្អន្តរសភាអាសុីដោយគិតគូ រអំ ពីភាពខុសគ្នននន្ទំដន្ៀមទំលារ់ប្រនពណី ន្ដយបាយ រទពិដស្មធន្៍
ដស ក
ា ិ ចច ដោយឈរដលើទសសន្ៈសដប្មចឲ្យបាន្ន្ូ វចារ់រម
ួ

ដយើងសូមសផ្មតងន្ូ វ្ន្ទៈកនុងការរដងកើតអន្តរសភាអាសុី។
មាត្រា៣

ទោលបំណ្ននការបទ្ក៊ីតសភាតំបន់អាសុ៊ី

ដគ្នលរំ ណងនន្សភាតំរន្់អាសុីមាន្ ូ ចតដៅ៖
១.

ជប្មុញដលើកកមពស់សិទិ ធដសរ ីភាព យុតិ តធម៌ សងគម សន្តិភាព សន្តិសុខ ន្ិងមិ តតភាពដ ើ មបីសដប្មច
បាន្ន្ូ វដគ្នលដៅសភាតំ រន្់អាសុី។

២.

ផ្ចករ ំផ្លកចំដណះ រ ងថ្មីៗដៅកនុងវ ិស័យនានា

ន្ិ ងដលើកកមពស់ចំដណះ រងទំងដនាះដៅ ល់សភា

សមាជិ កដ ើមបីដលើកកមពស់វឌ្ឍន្ភាព ន្ិងសមភាពនន្សមាជិ កររស់ខួន្។
ៃ
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៣.

សហការគ្ននដប្រើប្បាស់ធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងធន្ធាន្ធមមជាតិ ៏ សំរូរផ្ររ ន្ិ ងធានាអលប្រដយជន្៍
ល់សភាសមាជិកទំងអស់ររស់ខួន្ប្ពមទំ
ៃ
ងទទួលស្មគល់អំណាចជាអចិ ន្ន្តយ៍ររស់សមាជិក

ចំ ដពាះធន្ធាន្ធមមជាតិ។
៤.

អតល់មដធាបាយងាយស្រសួលផ្អនកសុខុមាលភាពសប្មារ់ សុខភាព

ន្ិងអាហារូរតាមភ ល់ពលរ ា

ររស់ខួន្។
ៃ
៥.

រួមចំ ផ្ណក ល់កាដធវើសមាហរណកមមរវាងប្រជាជាតិ នន្តំរន្់អាសុីដ ើមបីឈាន្ដៅដប្រើប្បាស់សកាតន្ុ ពល
កនុងតំ រន្់។

មាត្រា៤

សមាជិកភាព្ននសភាតំបន់អាសុ៊ី

សមាជិ កភាពនន្សភាតំរន្់អាសុីដរើ កចំ ហរ ល់សភាជាតិ នន្រ អ
ា ធិ រដតយយភាពកនុងតំរន្់ អាសុី។
សភាជាតិ នន្រ អ
ា ធិ រដតយយភាពកនុងតំ រន្់ អាសុីអាចោក់ ពាកយសុំចូលជាសមាជិ កសភាតំ រន្់អាសុី

កនុងដពលណាមួ យសមស្រសរ។ ពាកយសុំចូលជាសមាជិ កន្រ ងប្តូវដអញើរជូ ន្ដៅសភាជាសមាជិ ក ដហើយទម
ទរឲ្យមាន្សដមៃងអន្ុ ម័តគ្នំប្ទឲ្យបាន្២ភាគ៣ពី សមាជិ កសភាតំ រន្់អាសុី។
រចនាសម្ពន
័ ធ និ្អ្គការចាត់ាំ្
មាត្រា៥

អ្គការចាត់ា្
ំ ននសភាតំបន់អាសុ៊ី

សភាតំ រន្់អាសុីមាន្សម័យប្រជុំ ដពញអងគ ប្កុមប្ររកាប្រតិរតតិ ភានក់ ងារនន្សភាតំ រន្់អាសុី
គណៈកមាមធិ ការដអសងៗ (ផ្ លអាចដធវើការរដងកើតដ

ើង) ន្ិ ងអគគដលខាធិ ការោាន្។

ម្ហាសននបា
ិ ត
មាត្រា៦

សមាជិកនិ្អនកអទ្កតការណ៍ននម្ហាសននិបាត

ដោយស្មរមហាសន្និបាតជាអងគមួយមាន្ស្មរៈសំខាន្់ ជាងដគមហាសន្និបាតប្តូវចំបាច់ មាន្
សមាសភាពគណៈប្រតិ ភូនន្សភាជាសមាជិកផ្ លប្តូវបាន្ដប្ជើ សត្តំងដោយសភាររស់ពួកដគសប្មារ់
អាណតតិ២ឆនំ។
សភាដអសងៗដទៀតផ្ លមកពីរណា
ត ប្រដទសដអសងៗដៅកនុងតំ រន្់ អាសុី អងគការអន្តរជាតិ ន្ិ ងតំ រន្់

អាចចូ លរួមសម័ យប្រជុំ ដពញអងគររស់សភាតំ រន្់ អាសុី កនុងនាមជាអនកអដងកតការណ៍ដោយមាន្ការឯកភាព
យល់ប្ពមពីប្កុមប្ររ កាប្រតិ រតតិ។
មាត្រា៧

សិទិអ
ធ ណា
ំ
ចរបស់ម្ហាសននិបាត
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មហាសន្និបាតអាចអន្ុ ម័តការសដប្មចចិ តត

ដសកតីសដប្មច

ការណ៍ទក់ ទងន្រ ងដគ្នលន្ដយបាយទូ ដៅនន្សភាតំ រន្់អាសុី

ន្ិ ងដសចកតីប្រកាសឬោក់ជូន្របាយ

ន្ិ ងប្រធាន្រទដអសងៗផ្ លទក់ទងន្រង

សកមមភាពររស់សភាតំរន្់អាសុី។
មាត្រា៨

ចំន ួនសទម្េ្ននការទបាោះទននត

សមាជិ កន្ី មួយៗទទួ លបាន្សិទិដធ បាះដឆនតដោយអាស្រស័យដៅន្រ ងចំន្ួន្គណៈប្រតិភូររស់ខួន្ន្ិ
ៃ
មួ

យៗផ្ លចូ លរួមមហាសន្និបាត។ សភាជាសមាជិកន្ិមួយៗមាន្ប្រតិភូចំន្ួន្២រូរ ន្ិងប្រតិភូរផ្ន្ាមមួយ
ចំ ន្ួន្ដទៀតអាស្រស័យដៅន្រងការកំ ណត់ ូចខាងដប្កាម៖
-

ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំន្ួន្ចរ់ពី០១លាន្នាក់ រហូត ល់៥០លាន្នាក់ ប្តូវបាន្អតល់ចំន្ួន្គ
ណៈប្រតិ ភូចូលរួមរផ្ន្ាមចំន្ួន្២រូរដទៀត។

-

ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំន្ួន្ចរ់ពី៥០លាន្នាក់ រហូត ល់២០០លាន្នាក់ ប្តូវបាន្អតល់ចំន្ួន្
គណៈប្រតិភូចូលរួមរផ្ន្ាមចំ ន្ួន្៣រូរដទៀត។

-

ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំន្ួន្ចរ់ពី២០០លាន្នាក់ រហូត ល់៥០០លាន្នាក់ ប្តូវបាន្អតល់
ចំ ន្ួន្គណៈប្រតិភូចូលរួមរផ្ន្ាមចំ ន្ួន្៤រូរដទៀត។

-

ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំន្ួន្ចរ់ពី៥០០លាន្នាក់ ដ

ើងដៅប្តូវបាន្អតល់ចំន្ួន្គណៈប្រតិភូ

ចូ លរួមរផ្ន្ាមចំន្ួន្៥រូរដទៀត។
មាត្រា៩

សម្័យត្ររជុំទព្ញអ្គ

មហាសន្និបាតសភាតំរន្់អាសុីប្តូវបាន្ដរៀរចំ ដ

ើងយ៉ា ងតិ ច១ដលើកកនុងមួ យឆនំ។

កនុងករណីភាព

អាសន្ន ន្ិ ងដោយមាន្ការដសនើសុំពីសភាជាសមាជិ ក ន្ិងមាន្ការយល់ប្ពមដោយសដមៃងភាគដប្ចើន្ នន្
សមាជិ កសភាតំ រន្់អាសុី សម័ យប្រជុំ វ ិស្មមញ្ញ អាចដធវើដៅបាន្។
មាត្រា១០

ត្រកុម្ត្ររឹកាត្ររត្តបត្តិ

ប្កុមប្ររកាប្រតិ រតតិប្តូវមាន្សមាសភាពចូ លរួមពី គណៈប្រតិភូ ០១ នាក់ មកពី សភាសមាជិ កន្ី មួយៗ។
ប្កុមប្ររ កាប្រតិរតតិប្តូវជួរប្រជុំ យ៉ាងតិច ២ ងកនុង១ឆនំ។ កិ ចចប្រជុំ ដលើកទី ១ ប្តូវដរៀរចំប្រជុំភាៃមៗ

មុ ន្មហាសន្និបាត ន្ិ ងកិ ចប្ច រជុំមួយដលើកដទៀតន្រ ងប្តូវដធវើដ

ើងដៅកនុងប្រដទសផ្ លទទួ លដធវើមាចស់អទះកាល

ពី មុន្ ( Previous host country) ប្រផ្ហលជា៣ផ្ខមុន្មហាសន្និបាត។
មាត្រា១០

ភានក់ងារអ្គត្ររជុំននសភាតំបន់អាសុ៊ី
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សភាតំ រន្់អាសុីប្តូវមាន្ប្រធាន្អងគប្រជុំ០១រូរ អន្ុប្រធាន្អងគប្រជុំ០៤រូរ ន្ិងអនករាយការណ៍០១រូរ
ផ្ លប្តូវបាន្គិ តគូ រពី រំផ្ណងផ្ចកដសមើៗគ្នននន្តំ រន្់1។
ប្រធាន្APA ប្តូវដបាះដឆនតដប្ជើ សដរ ើសដចញពី ប្រធាន្សភាររស់សភាជាសមាជិកទំងឡាយ សប្មារ់
កនុងអាណតតិ១ឆនំ ឬ២ឆនំអាស្រស័យដលើការសដប្មចចិ តរត រស់សភាជាមាចស់អទះត្តមរយៈសដមៃងភាគដប្ចើន្នន្គ
ណៈប្រតិ ភូររស់សភាជាសមាជិ ក។

ប្រធាន្APAមាន្សិទិ ធឈរដឈាមះឲ្យដគដបាះដឆនតមតងដទៀតរនាទរ់ពី

រញ្ចរ់អាណតតិររស់ខួន្។
ៃ
ប្រធាន្APAប្តូវដបាះដឆនតដប្ជើ សដរ ើសកនុងកិចប្ច រជុំ ំរូងនន្អាណតតិការងារន្ី មួយៗសប្មារ់ អំ

ដពលខាងមុខ។
មាត្រា១០

ង
ុ

ន៊ីត្តបុគ្ល
គ

សភាតំ រន្់ អាសុីជាន្ី តិរុគល
គ មួ យផ្ លមាន្ប្រធាន្ររស់ខួន្ជាតំ
ៃ
ណាង។
មាត្រា១១

ការទបាោះទននត

រាល់ការសដប្មចចិ តទ
ត ំងអស់ររស់APAប្តូវមាន្សដមៃងភាគដប្ចើន្គ្នំប្ទដចញពី គណៈប្រតិ ភូររស់
សភាជាសមាជិ កផ្ លបាន្ចូ លរួម ន្ិងបាន្ដបាះដឆនត ដលើកផ្លងផ្តមហាសន្និបាតសដប្មចកំ ន្ត់យកស
ដមៃងភាគដប្ចើន្ធមមត្ត (Simple Majority) នន្គណៈប្រតិ ភូ ថាប្រធាន្រទជាក់ លាក់មួយដនាះប្តូវការសដមៃង
ភាគដប្ចើ ន្ខពស់ជាង។

អគ្គទលខាធិការដ្ឋាន
មាត្រា១២

អគ្គទលខាធិការដ្ឋានបទណា
ដ ោះអាសនន

ទី ត្តំងនន្អគគដលខាធិ ការោាន្រដណា
ត ះអាសន្នប្តូវសាិតដៅកនុងប្រដទសផ្ លប្តូវបាន្ដបាះដឆនតឲ្យ

កាៃយជាប្រធាន្សភាតំ រន្់អាសុី។

ប្រដទសជាមាចស់អទះប្តូវទទួលខុ សប្តូវចំ ណាយដលើការអគត់អគង់សមាភរៈររ ិកាារសប្មារ់អគគដលខាធិ
ការោាន្រដណា
ត ះអាសន្ន ន្ិងដរៀរចំសម័ យប្រជុំ នានាររស់APA។

1

ដ ើមបីដធវើឲ្យមាន្តុលយភាពចំដពាះតំណាងនន្ប្រដទសដៅកនុងតំរន្់

ូចដចនះតំរន្់អាសុី ប្តូវបាន្ផ្រងផ្ចកជា៥អន្ុតំរន្់ផ្ លមាន្ ូចជា៖

-អាសុីខាងលិច៖ បាផ្រ ៉ាន្ សុីរា៉ាស់ អុីរា៉ាក់ ហសក ង់ គុយដវត លីបារណន្់ បា៉ា ដ

សទីន្ អារា៉ា រ់រីស្មអូរឌ្ីត ស្មធារណរ ាសុីរ ី អារា៉ា រ់ ទួរគី សហរ ាអា

រា៉ា រ់អុីមីដរ ៉ាត យីផ្មន្...
-អាសុីអាដគនយ៍៖ កមពុជា ឥណូឌ ដន្សុី ឡាវ មា៉ា ដ

សុី ហវីលីពីន្ សរងហរូរ ី នថ្ ដវៀតណាម...

-អាសុីខាងតបូង៖ អាហាគន្ីស្មាន្ រង់កាៃដ ស រូត្តន្់ ស្មធារណរ ាអុីស្មៃមអុីរ ៉ាង់ មា៉ា លឌ្ីវ ដន្បា៉ា ល់ បា៉ា គីស្មាន្ ស្រសីឡាង
ំ កា...

-អាសុីខាងដកើត ន្ិងបា៉ា សុីហិក
វ ៖ ចិន្ ហវីជី ស្មធារណរ ាប្រជាមាន្ិប្តកូដរ ៉ា ហគីរ ីបាទី ម៉ាុងដហាគលី តលូ ស្មធារណរ ាកូដរ ៉ា តុងហាគ...
-អាសុីមជឈរមរូពា៌ ន្ិងCIS៖ កាស្មសតង់ ហគីរ ីសតង់ សហព័ន្រធ ស
ុ សីត្តជីហុីសង
ត ់ អុយររហគីសង
ត ់ ...
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មាត្រា១៣

អគ្គទលខាធិការដ្ឋានអចិន្និយ៍

រញ្ជីការងារ ន្ិងការទទួ លខុ សប្តូវររស់អគគដលខាធិការអចិ ន្ន្តយ៍មាន្ ូចតដៅ៖



រកាការប្បាស្រស័យទក់ទងជាមួ យសមាជិ កទំងអស់ ន្ិ ងដរៀរចំ សម័ យប្រជុំររស់APAត្តមោន្
ន្ិ ងជប្មុញការអន្ុវតតដសចកតីសដប្មចចិតរត រស់APA



ការពាររាល់ឯកស្មរទំងអស់ររស់APA

មាត្រា១៤

ការបទ្ក៊ីតគ្ណៈកម្មការជំនាញ

APAអាចរដងកើតគណៈកមមការជំនាញសប្មារ់ដធវើការដលើប្រធាន្រទណាមួយផ្ លមាន្ការចរ់ អារ
មមណ៍។
មាត្រា១៥

បទបញ្ជ
ា នទៃក្របស់
APA
ុន

APAប្តូវអន្ុម័តរទរញ្ជ
ជ នអទកុងររស់
ន
ខួន្ឲ្យសមស្រសរដៅត្តមធមម
ៃ
ន្ុញ្ញដន្ះ។
ភាសាទេវការ
ូ
មាត្រា១៦

ភាសាទេវការ
និ្ភាសារសត្រមាប់ទធវ៊ីការងាររបស់APA
ូ

ភាស្មអៃូវការរស់APAគឺ ភាស្មអារា៉ា រ់ (Arabic) ន្ិ ងភាស្មអង់ដគៃស(English) ដហើយភាស្មសប្មារ់ដធវើ
ការងារទូដៅគឺ ភាស្មអង់ដគៃស។

ការទធវ៊ីវិទសាធនកម្ម
មាត្រា១៧

ការទធវ៊ីវិទសាធនកម្មទល៊ីធម្មនញ្
ុ ញ

ការដធវើវ ិដស្មធន្កមមដលើធមមន្ុញ្ញដន្ះប្តូវតប្មូវឲ្យមាន្ការយល់ប្ពមយ៉ា ងដហាចណាស់ សដមៃង២
ភាគ៣នន្គណៈប្រតិ ភូសភាជាសមាជិ កទំងអស់ផ្ លមាន្វតតមាន្កនុងកិ ចប្ច រជុំដពញអងគ។
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APA/Dec/2007/02
នថ្ៃទី១៩ ផ្ខវ ិចឆិកា ឆនំ២០០៧

ការសទត្រម្ចចិតរិ បស់សភាតំបន់អាសុ៊ី
ទល៊ីបទបញ្ជ
ា នទៃក្សភាអាសុ
៊ី
ុន
សូមសំផ្ ង ការអរគុ ណចំ ដពាះអគគដលខាធិ ការោាន្សប្មារ់ការដរៀរចំ ន្ូវដសចកតីប្ពាងចារ់សីព
ត ី
ររស់សភាអាសុី

ន្ិ ងគ្នមន្អវីដប្ៅពីការអរគុណចំ ដពាះកិ ចខ
ច ិ តខំពិចរណា

ន្ី តិវ ិធី

ន្ិ ងផ្កសប្មួលដៅកនុងកិ ចប្ច រជុំ

រប្កុមប្ររកាប្រតិ រតតិដៅកនុងផ្ខកញ្ជញ ឆនំ២០០៧ ន្ិងចំ ដពាះគណៈប្រតិ ភូសភាអាសុីផ្ លបាន្ចូ លរួមដៅ
កនុងសម័ យប្រជុំដពញអងគសភាអាសុីដលើកទី ២

ន្ិ ងជាមួ យគ្ននដន្ះសដប្មចដប្កាមមាប្ត្តទី ១៥

នន្ធមមន្ុញ្ញ

សភាអាសុី សូមដធវើការអន្ុ ម័តន្ូ វ រទរញ្ជ
ជ នអទកុងសប្មារ់
ន
សភាតំ រន្់អាសុី ជាមួ យឧរសមព័ន្រធ រស់រទ
រញ្ជ
ជ នអទកុងដន្ះ។
ន
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