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Excellencies, 

Distinguished participants, 

 

 Let me begin by thanking the Asian Vision Institute (AVI), a think-

tank with Cambodia’s best and brightest young minds, for their cordial 

invitation to this seminar. I am honored to visit Cambodia for the first time 

since I assumed the post of Minister for Foreign Affairs and stand here 

together with H.E. Mr. PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister and Minister 

of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia, on the 55th 

anniversary of the founding of ASEAN. It is my great pleasure to see the 

intellectual exchange with the AVI enhanced as consented in the Japan-

Cambodia Joint Statement in March. 

 

The ASEAN-Japan Foreign Ministers’ Meeting was held this week in 

person for the first time in three years despite various challenges arising from 

the COVID-19 pandemic. This meeting, at which we confirmed the 

outcomes of our cooperation and envisioned our common future, epitomized 

the steadfast relations between ASEAN and Japan to date. Allow me to 

convey my heartfelt gratitude again for Cambodia’s contributions as the 

ASEAN Chair this year. Since well before assuming the post of Foreign 

Minister, I have visited Southeast Asian countries through parliamentary 

diplomacy for years and had multiple opportunities to interact face-to-face 

with people there. Through such real-life experience, I firmly believe in the 

importance of ASEAN-Japan relations and wholeheartedly welcome the 

steadfast development of the relations. 

 

In addition, it is highly significant that this seminar, which is being 

held immediately after the ASEAN-related Foreign Ministers’ Meetings, 

provides a platform for active discussions on the history and outcomes of 

ASEAN-Japan cooperation as well as its further development. 
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 Today, the environment in the Indo-Pacific region, including ASEAN 

countries and Japan, is becoming increasingly severe. We are faced with 

multiple challenges such as the situation in Myanmar, unilateral attempts to 

change the status quo by force in the East and South China Seas, and North 

Korea’s nuclear and missile activities.  

 

Furthermore, Russia’s aggression against Ukraine has been 

challenging the rules-based international order and destabilizing the world 

economy, as evidenced by the soaring energy and food prices we are seeing 

today. 

 

 Under these circumstances, ASEAN, located at the “Confluence of the 

Two Seas”—namely, the Pacific and the Indian Oceans—is now more 

important than ever. Japan and ASEAN are strategic partners that share 

fundamental principles such as sovereignty, territorial integrity, and the rule 

of law, as well as the view to promote a rules-based free and open 

international order in the Indo-Pacific region. Japan is determined to further 

develop ASEAN-Japan relations by strongly upholding ASEAN centrality. I 

would also like to pay respect to Cambodia for its leadership and 

contributions as the ASEAN Chair in today’s complex international situation 

especially in addressing the situation in Myanmar. We will continue 

supporting Cambodia’s efforts.  

 

As you are aware, Former Prime Minister ABE Shinzo, who last 

month was gunned down in a despicable and outrageous act of violence, 

made tremendous contributions to the ASEAN-Japan friendship and its 

development. In 2013, at the ASEAN-Japan Commemorative Summit to 

mark the 40th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation, he adopted 

a Vision Statement together with ASEAN leaders, including Samdech Techo 

Prime Minister Hun Sen. Since then, ASEAN-Japan relations have made 

remarkable progress through comprehensive cooperation under the four 

partnerships—namely, “Partners for Peace and Stability,” “Partners for 

Prosperity,” “Partners for Quality of Life,” and “Heart-to-Heart Partners.” 

The Revised Implementation Plan of the Vision Statement has been carried 

out in full. This is testament to the fact that our partnership is far from being 

mere rhetoric. 
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 Furthermore, Japan’s “Free and Open Indo-Pacific (FOIP),” which is 

now supported by many leaders, including Samdech Techo Prime Minister 

Hun Sen, and the “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)” share 

fundamental principles.  

 

In accordance with the four priority areas of cooperation of the AOIP, 

Japan has been steadily advancing concrete cooperation with ASEAN 

nations. Prime Minister Kishida announced the “Kishida Vision for Peace” 

at the Shangri-La Dialogue in June and expressed his determination to 

proactively contribute to maintaining and strengthening the rules-based free 

and open international order amidst the ongoing challenges and crises faced 

by the international community. Under this vision, Japan has been making 

efforts to bring new developments towards FOIP and lay out a “Free and 

Open Indo-Pacific Plan for Peace” with an emphasis on the enhancement of 

maritime law enforcement capabilities, cyber security, as well as digital and 

green initiatives. 

 

 Next year will be a historic milestone that commemorates the 50th Year 

of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Japan was the first among 

ASEAN’s external partners to build a framework for cooperation and 

dialogue with ASEAN back in 1973. Next year, we would like to welcome 

ASEAN leaders to Japan and host a commemorative summit meeting to 

launch a new vision for future ASEAN-Japan relations. It was with great joy 

that ASEAN and Japan, at the ASEAN-Japan Foreign Ministers’ Meeting 

two days ago, jointly announced the official Logo Design and Catchphrase  

“Golden Friendship, Golden Opportunities” for the 50th Year of ASEAN-

Japan Friendship and Cooperation. This will surely add momentum to our 

preparation for the important year ahead. 

 

 As we look ahead to the 50th Anniversary, Japan will continue closely 

cooperating with ASEAN to promote the even greater development of 

ASEAN-Japan relations. 

 

 Thank you for listening. 

 



សនុ្ទរកថាប ើករ ស ់រដ្ឋមន្តន្រីការ របេស ហាយ៉ា ហ្ុ ីយ៉ា៉ូហ្ុមី៉ា សា (HAYASHI 
Yoshimasa) បៅកនងុសកិាា សាលាសាធារណៈសរពីី "កិច្ចសហប្ តិ តរិការអាសា៊ា ន្-ជ ៉ាុន្ 

ន្ិងមគ៌ា ប ព្ ោះបៅអនាគតកនងុរយៈបពល ៥០ ន្ ាំខាងមុខ"  
បរៀ ច្ាំបោយ វិេាសាា ន្ច្កាវុិសយ័អាសុ ី

 

ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តម លោកជាំទាវ 

ល ញ្ៀវកិត្តយិស 

ែញញ ាំសូមចាប់ល ត្ីមលោយខងែងអាំណរគញណដល់ វទិាស្ថា នចកខញវស័ិយអាសញី (AVI) ខដលជាស្ថា នប័នស្រស្ថវស្រជាវ
ស្របកបលោយ ន្ត់្គាំនិត្វយ័លកេងដ៏លអ និង ែ្ឺស្ថា ងបាំ ញ្ត្របស់កមពញជា សស្រាប់ការអល ជ្ ីញយ៉ា ងកក់លតត លដីមប ី
ចូលរមួកនញងសិកាខ ស្ថោលនេះ។ ែញញ ាំានកិត្តិយសណាស់ខដលបានល ា្ីដាំលណីរមកកមពញជាជាលលីកដាំបូង ចាប់តាំង
ពីែញញ ាំបានចូលកាន់ត្ាំខណងជារដឋមន្តនតីការបរលទស ល យីឈរលៅទីលនេះរួមគ្នន ជាមួយ ឯកឧត្តម ស្របាក់ សញែញន 
ឧបនាយករដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីស្រកសួងការបរលទស និងស ស្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ថ្នស្របលទសកមពញជា កនញងឱកាស
ែួបលលីកទី៥៥ ថ្នការបលងកីត្អាស្ថ៊ា ន។ ែញញ ាំានលសចកតីលស្ថមនសសរកីរាយថ្ស្រកខលងកនញងការលមីលល ញីនូវការ
ផ្លែ ស់បតូរទសសនៈ ជាមយួនឹងកនញងការល ា្ីលអាយស្របលសីល ងីនូវកិចចស ស្របតិ្បត្តិការជាមយួ AVI  ដូចខដលបាន
ឯកភាពលៅកនញងលសចកតីខងែងការណ៍រមួជប៉ាញន-កមពញជាកាលពីខែមីនា កនែងលៅ។ 

កិចចស្របជញាំរដឋមន្តនតីការបរលទសអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន ស្រតូ្វបានស្របារពធល ងីលោយផ្លា ល់កនញងសបាត  ៍លនេះ ជាលលីកដាំបូង
កនញងរយៈលពលបីឆ្ន ាំ លបីលទាេះបីជាានការស្របឈមជាលស្រចីនខដលបងកល ងីលោយពីជាំងឺកូវដី-១៩ ក៏លោយ។ កិចច
ស្របជញាំលនេះ ខដលលយីងបានគូសបញ្ជជ ក់អាំពីលទធ្លថ្នកិចចស ស្របតិ្បត្តិការរបស់លយីង និងបានកាំណត់្
អនាគត្រួមរបស់លយីង បានបង្ហា ញពីទាំនាក់ទាំនងដ៏រងឹាាំរវាងអាស្ថ៊ា ន និងជប៉ាញនរ ូត្មកដល់បចចញបបនន។  
សូមអនញញ្ជា ត្ឱយែញញ ាំខងែងអាំណរគញណយ៉ា ងលស្ថេ េះសេ័ស្រគមតងលទៀត្ចាំល េះការរួមចាំខណករបស់កមពញជាកនញងនាមជា
ស្របធានអាស្ថ៊ា នលៅឆ្ន ាំលនេះ។ តាំងពីមញនលពលល ងីកាន់ត្ាំខណងជារដឋមន្តនតីការបរលទស ែញញ ាំបានទសសនាបណាត
ស្របលទសអាសញីអាលគនយ៍តមរយៈការទូត្សភាអស់រយៈលពលជាលស្រចីនឆ្ន ាំ ល ីយានឱកាសជាលស្រចីនកនញងការ
ស្របាស្រស័យទាក់ទងគ្នន ជាមួយស្របជាជនលៅទីលនាេះ។ តមរយៈបទពិលស្ថ្ន៍ជាក់ខសតងខបបលនេះ ែញញ ាំលជឿជាក់



យ៉ា ងមញត្ាាំលលីស្ថរៈសាំខាន់ថ្នទាំនាក់ទាំនងអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន ល យីស្ថា គមន៍លោយលស្ថេ េះអស់ពីចិត្តចាំល េះការ 
វវិឌ្ឍដ៏រងឹាាំថ្នទាំនាក់ទាំនងលនេះ។ 

លលីសពីលនេះលទៀត្ វាពិត្ានស្ថរៈសាំខាន់ណាស់ខដលថា សិកាខ ស្ថោលនេះ ខដលស្រតូ្វបានលរៀបចាំល ងីភាែ មៗ
បនាា ប់ពីកិចចស្របជញាំរដឋមន្តនតីការបរលទសអាស្ថ៊ា ន និងកិចចស្របជញាំ ក់ព័នធ ត្ល់នូវលវទិកាសស្រាប់ការពិភាកាយ៉ា ង
សកមេអាំពីស្របវត្តិ និងលទធ្លថ្នកិចចស ស្របតិ្បត្តិការអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន ក៏ដូចជាការអ្ិវឌ្ឍបខនាមលទៀត្។ 

បចចញបបនន ស្ថា នការណ៍កនញងត្ាំបន់ឥណឌូ -បា៉ា សញី ាិក រួមទាាំងបណាត ស្របលទសអាស្ថ៊ា ន និងជប៉ាញន កាន់ខត្ាន
សភាព ៃ្ន់ ៃ្រលៅៗ។ លយីងកាំពញងស្របឈមមញែនឹងបញ្ជា ជាលស្រចីន ដូចជាស្ថា នការណ៍កនញងស្របលទសមីយ៉ា ន់ា៉ា  
ការប៉ាញនប៉ាងជាឯកលតភាគីលដីមបផី្លែ ស់បតូរស្ថា នភាពលដីមលោយកាែ ាំងលៅកនញងសមញស្រទចិនខាងលកីត្ និងខាងត្បូង 
និងសកមេភាពនញយលកែខអ៊ារ និងមីសញីលរបស់ស្របលទសកូលរ ៉ាខាងលជីង។ 

ជាងលនេះលៅលទៀត្ ការឈ្លែ ន នរបស់រញសសញ ីស្របឆ្ាំងនឹងអ៊ាញយខស្រកនបាននិងកាំពញងស្របខជងនឹងសណាត ប់ធាន ប់ 
អនតរជាតិ្លោយខ អ្កលលីវធិានចាប់ និងល ា្ីឱយលសដឋកិចចពិ្ពលោកានអសាិរភាព ដូចខដលខសតងឱយល ីញ
លោយការលកីនល ងីថ្នត្ថ្មែថាមពល និងអាហារខដលលយងីជបួស្របទេះបចចញបបនន។ 

លៅកនញងកាលៈលទសៈទាាំងលនេះ អាស្ថ៊ា នខដលសាិត្លៅ “ចាំណញ ចស្របសពាថ្នសមញស្រទទាាំងពីរ” ល លគឺមហាសមញស្រទ
បា៉ា សញី ាកិ និងមហាសមញស្រទឥណាឌ  លពលលនេះកាន់ខត្ានស្ថរៈសាំខាន់ជាងលពលណាៗទាាំងអស់។ ជប៉ាញន និង
អាស្ថ៊ា ន គឺជាថ្ដគូយញទធស្ថន្តសតខដលានលគ្នលការណ៍ជាមូលោឋ នរួមដូចជាអ្ិបលត្យយភាព បូរណភាព 
ទឹកដី និងនីតិ្រដឋ ក៏ដូចជាទសសនៈកនញងការលលីកកមពស់សណាត ប់ធាន ប់អនតរជាតិ្ខដលលសរ ីនិងលបីកចាំ លៅកនញង
ត្ាំបន់ឥណឌូ -បា៉ា សញី ាិក។ ជប៉ាញនលបេជាញ ចិត្តលដីមបីអ្ិវឌ្ឍន៍ទាំនាក់ទាំនងអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញនបខនាមលទៀត្ តមរយៈ 
ការលគ្នរពមជឈភាពអាស្ថ៊ា នយ៉ា ងមញត្ាាំ។ ែញញ ាំក៏សូមថ្ងែនូវការលគ្នរពដល់កមពញជាចាំល េះការដឹកនាាំ និងការរួម
ចាំខណករបស់ែែួនកនញងនាមជាស្របធានអាស្ថ៊ា ន កនញងស្ថា នការណ៍អនតរជាតិ្ដ៏សេញគស្ថេ ញនាលពលបចចញបបនន  
ជាពិលសសកនញងការលោេះស្រស្ថយស្ថា នការណ៍លៅកនញងស្របលទសមីយ៉ា ន់ា៉ា ។ លយីងនឹងបនតគ្នាំស្រទការែិត្ែាំ 
ស្របឹងខស្របងរបស់កមពញជា។ 

ដូចខដលអនកបានដឹងល ីយថា អតី្ត្នាយករដឋមន្តនតី លោក អាលប សញិនសូ (ABE Shinzo) ខដលស្រតូ្វបាន
ខាេ ន់កាាំល ែ្ីងវាយស្របហារកាលពីខែមញន កនញងអាំលពី ងិាដ៏ថ្ស្រពថ្្ស និងគួរឱយសអប់លែពីម បានរមួចាំខណកយ៉ា ង ា្ំ
ល្ងដល់មិត្តភាពអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន និងការអ្ិវឌ្ឍរបស់ទាំនាក់ទាំនងលនេះ។ កាលពីឆ្ន ាំ២០១៣ កនញងកិចចស្របជញាំ
កាំពូលរ ាំលឹកែួបអនញសាវរយី៍អាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន លដីមបីស្របារពធែួបលលីកទី៤០ ថ្នទាំនាក់ទាំនងមិត្តភាព និងស 



ស្របតិ្បត្តិការអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន លោកបានអនញម័ត្លសចកតីខងែងការណ៍ទសសនៈវស័ិយរួមគ្នន ជាមួយលមដឹកនាាំ 
អាស្ថ៊ា ន រមួទាាំង សលមតចលត្លជានាយករដឋមន្តនតី  ៊ាញន ខសន។ ចាប់តាំងពីលពលលនាេះមកទាំនាក់ទាំនងអាស្ថ៊ា ន-
ជប៉ាញន សលស្រមចបានវឌ្ឍនភាពគរួឱយកត់្សាា ល់ តមរយៈកិចចស ស្របតិ្បត្តិការស្រគប់ស្រជុងលស្រជាយលស្រកាមភាពជា
ថ្ដគូចាំនួន ៤ ល លគឺ “ថ្ដគូលដីមបសីនតិភាព និងសាិរភាព” “ថ្ដគូលដីមបវីបិញលភាព” “ថ្ដគូលដីមបគីញណភាពជីវតិ្” 
និង “ថ្ដគូពីលបេះដូងលៅលបេះដូង”។ ខ្នការអនញវត្តខដលបានខកសស្រមួលថ្នលសចកតីខងែងការណ៍ចកខញ វស័ិយ 
ស្រតូ្វបានអនញវត្តទាាំងស្រសុង។ លនេះជាសកខីកមេចាំល េះការពិត្ថា ភាពជាថ្ដគូរបស់គឺមិនខមនស្រតឹ្មខត្ជាការលស្របី 
លវាហាស្ថន្តសតល យី។ 

ជាងលនេះលៅលទៀត្  “ត្ាំបន់ឥណឌូ -បា៉ា សញី ាកិលសរ ីនិងលបីកចាំ ” របស់ជប៉ាញន ខដលបចចញបបននស្រតូ្វបានគ្នាំស្រទលោយ
លមដឹកនាាំជាលស្រចីន រមួទាាំង សលមតចលត្លជានាយករដឋមន្តនតី  ៊ាញន ខសន និង “ទសសនវស័ិយអាស្ថ៊ា នសតីពីឥណឌូ - 
បា៉ា សញី ាកិ (AOIP)” ានលគ្នលការណ៍ជាមូលោឋ នរមួគ្នន ្ងខដរ។ 

លោយខ អ្កលលីវស័ិយអាទិភាពទាាំង៤ ថ្នកិចចស ស្របតិ្បត្តិការរបស់ AOIP ស្របលទសជប៉ាញនបាននិងកាំពញងជាំរញញ
កិចចស ស្របតិ្បត្តិការខបបជាក់ខសតងយ៉ា ងជាប់ោប់ជាមួយបណាត ស្របលទសអាស្ថ៊ា ន។ លោកនាយករដឋមន្តនតី  
គីសាញ ីោ (Kishida) បានោក់លចញនូវ "ចកខញ វស័ិយគីសាញ ីោលដីមបីសនតិភាព" លៅឯកិចចសនានា Shangri-La 
កាលពីខែមិងញនា ល យីបានសខមតងការលបតជាញ ចិត្តរបស់លោកកនញងការរួមចាំខណកយ៉ា ងសកមេកនញងការខងរកា 
និងពស្រងឹងសណាត ប់ធាន ប់អនតរជាតិ្ខដលលសរ ីនិងលបីកចាំ  លៅចាំល េះមញែបញ្ជា ស្របឈម និងវបិត្តិ ខដល 
ស គមន៍អនតរជាតិ្កាំពញងលពីបស្របទេះ។ លស្រកាមចកខញ វស័ិយលនេះ ស្របលទសជប៉ាញនបាននិងកាំពញងែិត្ែាំស្របឹងខស្របង
លដីមបី្ តល់នូវការអ្ិវឌ្ឍងេីៗលឆ្ព េះលៅរក FOIP និងោក់លចញនូវ "ខ្នការឥណឌូ -បា៉ា សញី ាកិលសរ ីនិងលបីកចាំ 
លដីមបីសនតិភាព" លោយសងកត់្ ៃ្ន់លលីការពស្រងឹងសមត្ាលទធភាពអនញវត្តចាប់លាំ សមញស្រទ សនតិសញែស្របព័នធ 
អញិន្ឺណិត្ ក៏ដូចជាគាំនិត្ ត្ួចល ត្ីមឌី្ជីងល និងថ្បត្ង។ 

ឆ្ន ាំលស្រកាយនឹងកាែ យជាស្រពឹត្តិការណ៍ស្របវត្តិស្ថន្តសតដ៏សាំខាន់ ខដលស្របារពធែួបលលីកទី៥០ ថ្នមិត្តភាព និងកិចច
ស ស្របតិ្បត្តិការអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន។ ស្របលទសជប៉ាញនគឺជាថ្ដគូខាងលស្រតត្ាំបន់ដាំបូងលគ កនញងចាំលណាមថ្ដគូរបស់ 
អាស្ថ៊ា ន កនញងការកស្ថងស្រកបែណឌ កិចចស ស្របតិ្បត្តិការ និងការសនានាជាមួយអាស្ថ៊ា នកាលពីឆ្ន ាំ១៩៧៣។ 
លៅឆ្ន ាំលស្រកាយ លយងីសូមស្ថា គមន៍លមដឹកនាាំអាស្ថ៊ា នមកកាន់ស្របលទសជប៉ាញន និងល ា្ីជាាច ស់ ា្េះកិចចស្របជញាំកាំពូល
រ ាំលឹកែួប លដីមបោីក់លចញនូវចកខញវស័ិយងេីសស្រាប់អនាគត្ថ្នទាំនាក់ទាំនងអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន។ លយងីានលសចកតី
លស្ថមនសសរកីរាយយ៉ា ងថ្ស្រកខលង ខដលអាស្ថ៊ា ន និងជប៉ាញន កនញងកិចចស្របជញាំរដឋមន្តនតីការបរលទសអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន 
កាលពីពីរថ្ងៃមញន បានរមួគ្នន ស្របកាសការរចនារូបសញ្ជា ែ្ូវការ និងឃ្លែ  “មិត្តភាពាស ឱកាសាស” សស្រាប់



ឆ្ន ាំទី៥០ ថ្នមិត្តភាព និងស ស្របតិ្បត្តិការអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន។ លនេះស្របាកដជានឹងបខនាមសនាញេះដល់ការលរៀបចាំ
របស់លយងីសស្រាប់ឆ្ន ាំដ៏សាំខាន់ខាងមញែ។ 

លៅលពលខដលលយីងទនាឹងរង់ចាាំែួបអនញសាវរយី៍លលីកទី៥០ ស្របលទសជប៉ាញននឹងបនតកិចចស ស្របតិ្បត្តិការ 
យ៉ា ងជិត្សនិទធជាមយួអាស្ថ៊ា ន លដីមបជីាំរញញការអ្ិវឌ្ឍកាន់ខត្ស្របលសីរខងមលទៀត្ថ្នទាំនាក់ទាំនងអាស្ថ៊ា ន-ជប៉ាញន។ 

សូមអរគញណសស្រាប់ការស្ថត ប់។ 


