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ក្រុមសមាជិរសភាអាស៊ា នដ ើមបីសិទ្ធិមនុសស ដកោ លដោសរបបដោរ ហ៊ាុន សសន ចំដ ោះ ីកាចាបខ់្លួន
ដម ឹរនំបរសក្បឆំង ៨រូប 

 

កង្វល់អពីំប ោះបនោ តបៅកម្ពុជា ត្តូវ នត្កុម្សមាជិកសភាអាស៊ា ន ប ើម្បសិីទ្ធិម្នុសស បៅកាតថ់ា APHR បលើកប ើង្ចបំ ោះរ ឋម្ន្តនរី
ការបរបទ្សមា៉ា ប សីុ បៅកោុង្បវទិ្កាសភាមា៉ា ប សីុ បៅថ្ងៃទី្១៨ ខែកកកដា នោ ២ំ០១៨។  រូបពីបេហទ្ពំ័រ APHR 
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ត្កុម្សមាជិកសភាអាស៊ា ន ប ើម្បសិីទ្ធិម្នុសស បៅកាត់ថា (APHR) បថាក លបោសរបបត្កុង្ភ្ោបំពញ ចបំ ោះ ីកាចាប់ែលួន
បម្ ឹកនជំាន់ែពស់េណបកស សបន្ត គ្ ោះជាតិ ោងំ្ ៨នក់ បហើយត្កុម្សមាជិកសភាអាស៊ា នបនោះ  នោម្ោរឲ្យរបបត្កុង្
ភ្ោបំពញទ្មាល ក់បចាលការបចាទ្ត្បកាន់ត្ពហមទ្ណឌ ជាបនា ន់វញិ។ 
 
បោោះបីយ៉ា ង្ណាអោកន ំកយត្កសួង្យុតរិធម៌្អោះអាង្ថា តុលាការបចាទ្ត្បកាន់ និង្បចញ ីកាចាប់ែលួនបនោះ េឺបធវើប ើង្
បដាយត្តឹម្ត្តូវតាម្ចាប់។ 
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ត្កុម្សមាជិកសភាអាស៊ា នប ើម្បសិីទ្ធិម្នុសស ចាត់ទុ្ក ីកាតុលាការចាប់ែលួនអោកត្សី មូ្រ សុែហួរ ជាសមាជិក
ត្កុម្ត្បឹកាភិ្ លរបស់ែលួន និង្ម្ន្តនរីជាន់ែពស់េណបកស សបន្ត គ្ ោះជាតិ ៧រូបបសសង្បទ្ៀត បចាទ្ត្បកាន់ពីបទ្កបត់ជាតិបនោះ 
េឺជាការបចាទ្ត្បកាន់ត្ពហមទ្ណឌ មានចរតិនបយ យ និង្គ្មម នមូ្លដាឋ ន។ 
 
បសចកដីខងលង្ការណ ត្កុម្សមាជិកសភាអាស៊ា នបៅថ្ងៃទី្១៩មី្ន បញ្ជា ក់ថា េណបកស សបន្ត គ្ ោះជាតិ េឺជាេណបកសត្បនងំ្
 ៏សខំាន់បៅកោុង្ត្បបទ្សកម្ពុជា ក៏ប៉ាុខនរត្តូវ នរបបត្កុង្ភ្ោបំពញ នបធវើទុ្កខបុកបម្ោញ និង្រខំានេណបកសត្បនងំ្ម្ដង្បហើយ
ម្ដង្បទ្ៀត តាម្រយៈការរលំាយេណបកសបនោះ បៅកោុង្ខែវចិឆិកា នោ ២ំ០១៧ និង្ការ កហូតយកអាសនៈសភាោងំ្៥៥ រួម្
ោងំ្ោងំ្អាសនៈត្កុម្ត្បឹកាឃុ ំស ក្ ត់ជាង្ ៥ ន់នក់បសសង្បទ្ៀត។ ត្កុម្សមាជិកសភាអាស៊ា នប ើម្បសិីទ្ធិម្នុសស
អ ំវនវឲ្យរបបត្កុង្ភ្ោបំពញទ្មាល ក់បទ្បចាទ្ត្បកាន់ត្ពហមទ្ណឌ បលើម្នុសសោងំ្ ៨នក់ ខ លកពុំង្បភ្ៀសែលួនបៅបត្ៅ
ត្បបទ្សជាបនា ន់។ 
 
សលា បូំង្រាជធានីភ្ោបំពញបចញ ីកាប គ្ ប់ឲ្យចាប់ែលួនម្នុសសោងំ្៨នក់បចាទ្ត្បកាន់ ពីបទ្ រួម្េនិំតកបត់ និង្ញុោះញង់្
ឲ្យត្បត្ពឹតរិបទ្ឧត្កិ ឋជាអាទិ្ រួម្មាន បលាក សម្ រង្សុ ីត្បធានសដីទី្េណបកស សបន្ត គ្ ោះជាតិ អោកត្សី មួ្រ សុែហួរ  បលាក 
បអង្ ថ្ៃអា៊ា ង្ អនុត្បធានេណបកស បលាក ហូ វ៉ា ន់ បលាក  ុង្ រ ីបលាក អ៊ាួ ច័នារទិ្ ធិ និង្បលាក តុ វ៉ា ន់ចាន់ ជាតណំាង្រាន្តសរ។ 
 
អោកន ំកយត្កសួង្យុតរិធម៌្ បលាក ជិន មា៉ា លីន  នបៃលើយតបថា តុលាការបចញ ីកាបនោះ េឺជាយនរការអនុវតរន ចាប់ 
បដាយខសែកបលើការបសុើបអបង្កតចាស់លាស់របស់តុលាការ មុ្ននឹង្សបត្ម្ចបចញ ីកាចាប់ែលួនម្ន្តនរីបកសត្បនងំ្បនោះ៖ «ការ
បចញ ីកាបនោះ េឺជាយនរការអនុវតរចាប់សុទ្ធសធបៅកោុង្សង្គម្ត្បជាធិបបតយយ បត្ ោះខសែកបលើមូ្លដាឋ នបលើការត្សវត្ជាវ 
និង្ការបសុើបអបង្កតចាស់លាស់ បហើយការបចាទ្ត្បកាន់ថា ជាបរឿង្នបយ យបនោះ ជាបរឿង្មិ្នត្តឹម្ត្តូវបទ្ៀត សាុយបៅវញិ
បទ្ សមាជិកសភាអាស៊ា នបនោះបទ្ ខ លបចាទ្ត្បកាន់ជាលកខណៈនបយ យបនោះ បត្ ោះត្កុម្បនោះជាត្កុម្ត្បនងំ្មួ្យកាដ ប់
តូច»។ 
 
បោោះជាយ៉ា ង្បនោះកដី ម្ន្តនរីឃ្ល បំម្ើលការប ោះបនោ តថ្នអង្គការែុម្ខន្តហវល Comfrel បលាក កន សវង្ស មានត្បសសន ថា 
រដាឋ ភិ្ លបចញ ីកាចាប់ែលួនបម្ ឹកនេំណបកសត្បនងំ្បខនែម្បទ្ៀតបនោះ េឺកាន់ខតជរុំញឲ្យសែ នការណ នបយ យកាន់
ខតអាត្កក់ បៅែណៈសហភាពអឺរ ៉ាុប នដាក់លកខែណឌ  និង្ជរុំញឲ្យសដ រលទ្ធិត្បជាធិបបតយយវញិ ប ើម្បបីជៀសសុតពីការ
ផ្ដដ ច់ត្បព័នធអនុបត្គ្មោះពនធបនោះ។ បលាកបញ្ជា ក់ថា បៅកោុង្ បំណើ របសុើបអបង្កតរបស់ត្កុម្ម្ន្តនរីសហភាពអឺរ ៉ាុបម្កខសវង្រកការ
ពិតបៅកម្ពុជាបនោះ រដាឋ ភិ្ លេួរខតបនាន់ឥរយិបងនបយ យ ប ើម្បសីដ រលទ្ធិត្បជាធិបបតយយប ើង្វញិ៖ «វជាការអនុវតរ
ចាប់មួ្យ ខតសត្មាប់ែ្ុវំញិរដាឋ ភិ្ លេួរខតពិចារណា ចបំ ោះការត្ពួយ រម្ភរបស់សហភាពអឺរ ៉ាុប បហើយរដាឋ ភិ្ លត្តូវ
ពិចារណាចបំ ោះសិទ្ធិេណបកសនបយ យ និង្សិទ្ធិម្នុសស»។ 
 



 
ត្កុម្សមាជិកសភាអាស៊ា នប ើម្បសិីទ្ធិម្នុសស បៅកាត់ថា APHR កាលពីថ្ងៃទី្១១មី្ន ក៏ជរុំញេណៈកម្មការអឺរ ៉ាុបបៅកោុង្
ការ បំណើ រការខសវង្រកការពិតបៅកម្ពុជា ត្តូវបត្បើត្ ស់ត្េប់ម្បធោ យោងំ្អស់ខ លែលួនមាន រួម្ោងំ្ការ កហូតត្បព័នធ
អនុបត្គ្មោះពនធ EBA ប ើម្បដីាក់សមាព ធម្កបលើរដាឋ ភិ្ លកម្ពុជា បធវើយ៉ា ង្ណាឱ្យរបបបនោះលុបបចាលរាល់ការរតឹតបតិបលើសិទ្ធិ
ពលរ ឋ និង្សិទ្ធិនបយ យ។ សមាជិកសភាអាស៊ា ន បញ្ជា ក់ថា ការដាក់សបមាព ធបនោះ េឺប ើម្បោីម្ោរឱ្យេណបកស
សបន្ត គ្ ោះជាតិរស់ប ើង្វញិ ការសដល់សិទ្ធិបធវើនបយ យប ើង្វញិ ល់ម្ន្តនរីេណបកសបនោះ អនុញ្ជា តឱ្យមានការប ោះបនោ ត
បដាយបសរ ីត្តឹម្ត្តូវ និង្យុតរិធម៌្ និង្ការបដាោះខលង្ត្បធានេណបកសសបន្ត គ្ ោះជាតិ បលាក កឹម្ សុខា ឱ្យមានបសរភីាព
ប ើង្វញិជាបនា ន់ និង្បដាយឥតលកខែណឌ ។ 
 
 
អោកវភិាេនបយ យ បលាក េឹម្ សុែ អោះអាង្ថា របបត្កុង្ភ្ោបំពញកពុំង្ខតរង្សមាព ធខាល ងំ្ពីសហេម្ន អនររជាតិ  ូបចោោះ
បហើយបទ្ើបរបបបនោះ ទ្ល័ត្ចក បហើយបត្បើយុទ្ធសន្តសរបខំបកប ំក់េណបកសត្បនងំ្ បដាយមិ្នែវល់អពីំសិទ្ធិម្នុសស និង្
ត្បជាធិបបតយយ។ បលាក បខនែម្ថារបបបលាក ហ៊ាុន ខសន បត្បើយុទ្ធសន្តសរជរុំញឲ្យម្ន្តនរីបកសត្បនងំ្មួ្យចនួំនសុសិំទ្ធិ
នបយ យវញិ បៅត្សបបពលរបបបនោះ  នបចញ ីកាចាប់ែលួនម្ន្តនរីជាន់ែពស់េណបកសត្បនងំ្ ៨រួបបនោះ៖ «បលាក ហ៊ាុន 
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