August 30, 2019

នីតិវ ិធីបនតរបស់គណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ល

ើការព្យួរអន៉ុល្រោះព្នធ EBA

ី ម្ូហ្ការនី
ី (Federica Mogherini) តំណាងជាន់ខ្ស
អនកស្សី លវេលេរកា
ព ់ននសវភាព្អឺរប
៉ុ ផ្ននកកិច្កា
ច របរលេស និង លរ

ជាអន៉ុ្បធានសនងការអឺរប
៉ុ ជួបជាម្ួយលោក វ៉ុន ផ្សន (រូបល

ើញផ្តខ្នង) លៅេី្កុង្ប៉ុច្ផ្សែ

្បលេសផ្ប

វែ៉ុិក កា

នលោបាយសនតិស៉ុខ្ និង

ព្ីនងៃេី ១៨ ផ្ខ្ ត៉ុោ ឆ្នំ ២០១៨។

លោយ ម្ួង ណាលរត
2019-08-29
នីតិវ ិធី ៦ ផ្ខ្ េំបូងកន៉ុងការ្តួតព្ិនិតយ និងវាយតនម្ៃស្ថានភាព្សិេិធម្ន៉ុសែ ម្៉ុននឹងព្យួរ្បព្័នអ
ធ ន៉ុល្រោះព្នធ EBA របស់សវភាព្អឺរប
៉ុ បានបិេ
បញ្ច ប់លៅលវើយ កា

ព្ី នងៃេី១២ ផ្ខ្សីហ្ក។ ឥឡូវលនោះ គណៈកម្មការអឺរប
៉ុ កំព្៉ុងចាប់លនដើម្នីតិវ ិធីបីផ្ខ្បន្ទាប់ ផ្េ

អាច្ឈានលៅព្យួរការអន៉ុល្រោះ

ព្នធ EBA ព្ីកម្ព៉ុជា លបើស្ថានភាព្សិេិធម្ន៉ុសែ ្បជាធិបលតយយ និងសិេិធលសរ ីភាព្កន៉ុងវ ិស័យការងារ លៅផ្តម្ិន្បលសើរ។
លតើនីតិវ ិធីបនតរបស់គណៈកម្មការអឺរប
៉ុ លៅមានអេីខ្ៃោះលេៀត?
ម្ូ

លវត៉ុផ្េ

ន្ទំឱ្យសវភាព្អឺរប
៉ុ ចាប់លនដើម្នីតិវ ិធី ផ្េ

ឈានលៅេ

ម្ិនលព្ញច្ិតត លៅនឹងច្ំណាត់ការរបស់របបលោក វ៉ុន ផ្សន ផ្េ

់ការព្យួរការអន៉ុល្រោះព្នធ EBA ព្ីកម្ព៉ុជា គឺលោយស្ថរផ្តសវភាព្អឺរប
៉ុ

រ ំលោភសិេិធម្ន៉ុសែ បំផ្លៃញ្បជាធិបលតយយធៃន់ធៃរ និង រ ឹតតបិតសិេិធលសរ ីភាព្

សវជីព្ កម្មករ និងសិេិធេីធីជា
ៃ លេើម្ ល្កាយរបបលនោះ បានចាប់្បធានគណបកែសលគងារោះជាតិ លោក កឹម្ ស៉ុខា ោក់ព្នធន្ទររ រមាៃយគណបកែ
សលគងារោះជាតិ បលណដញអងរការសងរម្ស៉ុីវ ិ

បិេ្បព្័នធនែព្េនាយឯករាជយ លធេើេ៉ុកខប៉ុកលម្នញម្គនតីសវជីព្កម្មករ បិេសិេិធលសរ ីភាព្្បជាព្

ការតវាលោយសនតិវ ិធី លរៀបច្ំការលបាោះលឆ្នត លោយផ្លត់លចា
លធេើេ៉ុកខប៉ុកលម្នញម្គនតីបកែ្បឆ្ំងលៅម្ូ

ោឋនជាលេើម្។

គណបកែ្បឆ្ំង ផ្េ

មានអនកលបាោះលឆ្នតរំ្េជិតពាក់កណា
ត

រេឋក៉ុង
ន

្បលេស និងបនត

្បលេសកម្ព៉ុជា េេួ

បានកម្មវ ិធីអន៉ុល្រោះព្នធល

ើ«េំនិញ្គប់ម្៉ុខ្ ល

ើកផ្

ងផ្តល្គឿងសពាេវ៉ុធ» (Everything But Arms) ឬលៅកាត់ថា EBA លនោះ

លោយស្ថរផ្តវាជាផ្ននកម្ួយ នន្បព្័នអ
ធ ន៉ុល្រោះព្នធេូលៅ របស់សវភាព្អឺរប
៉ុ ផ្េ

នដ

់ឱ្យផ្ត្បលេស្កី្កប៉ុលណាណោះ។ លរ

អន៉ុល្រោះព្នធលនោះ គឺ ច្ង់ឱ្យ្បលេស្កី្កទំងលន្ទោះ មានឱ្កាសកាត់បនាយភាព្្កី្ក តាម្រយៈការរ ីក

បំណងននការ

ូតោស់ផ្ននកលសេឋកិច្ច ្បកបលោយ

ច្ិរភាព្។
លទោះជាោងលនោះកតី ការនត

់ការអន៉ុល្រោះព្នធលនោះ គឺ មានភាាប់

កខខ្ណឌធំៗម្ួយច្ំនួន ផ្េ

្បលេសនីម្ួយៗ ្តូវបំលព្ញឱ្យបានជាោច្់ខាត។

កខខ្ណឌទំងលន្ទោះ រួម្មានការលររព្សិេិធម្ន៉ុសែ និង ្បជាធិបលតយយ និង ការលររព្សិេិធការងារ ផ្េ
ម្ូ

មានផ្ច្ង លៅកន៉ុងលរ

ការណ៍ជា

ោឋន ននអន៉ុសញ្ញាទំងឡាយ សដីព្ីសិេិធម្ន៉ុសែ និងសិេិកា
ធ រងាររបស់អងរការសវ្បជាជាតិ និង អងរការអនតរជាតិខាងការងារ។

សវភាព្អឺរប
៉ុ បានលថាា

លទស និង្ព្មានរបបលោក វ៉ុន ផ្សន ជាល្ច្ើនល

ើកល្ច្ើនស្ថលៅលវើយ ឱ្យស្ថតរសិេិធម្ន៉ុសែ និង ្បជាធិបលតយយ

លឡើងវ ិញ លបើ ច្ង់បនតរកា្បព្័នធការអន៉ុល្រោះព្នធតលៅលេៀត។ ប៉ុផ្នត របបលោក វ៉ុន ផ្សន លៅផ្តច្លច្សម្ិន្ព្ម្ស្ថដរស្ថានការណ៍លនោះលឡើងវ ិញ
លោយរបបលនោះសមាាងថា ខ្ៃួនម្ិនបានលធេើអីេខ្៉ុសលន្ទោះលឡើយ។ ម្ិនផ្តប៉ុលណាណោះលម្េឹកន្ទំរបបលនោះ គឺលោក វ៉ុន ផ្សន ផ្ងម្ទំងឌឺថា លបើលទោះបីជា
អត់ EBA ក៏កម្ព៉ុជាអត់បញ្ញ
ា ។ លោកផ្ងម្ទំងជំរញ
៉ុ ឱ្យលគ្បញាប់ផ្លដច្់វាលេៀតនង៖ «លបើសិនលគនដ

់ភាព្អន៉ុល្រោះឱ្យលយើង លយើងក៏ម្ិនអាច្

កាៃយលៅជាអនកមានបានលេ។ ផ្តលបើលគេកភាព្អន៉ុល្រោះព្ីលយើង ក៏ម្ិនលធេើឱ្យលយើងស្ថៃប់ផ្េរ។ យ

់លេអាកផ្នៃងវនឹង? ក៉ុំលធេើជាសតេផ្កា ្រន់ផ្ត

លេើម្បីជាម្ួយនឹងកាឹងឬស្ថច្់ម្ួយេ៉ុំ វាម្ិននងៃងូ រលេ។
ន
ឧទវរណ៍លគគំរាម្ លបើម្ិនលធេើតាម្អញ អញនឹងកាត់ផ្លដច្់លនោះ កាត់ផ្លដច្់ លន្ទោះ។ កាត់លៅ
! លោកឯងកាត់លៅ! លធេើឱ្យវាអស់លសច្កដីលៅ»។
ល្កាយការេ៉ុកឱ្កាសជាល្ច្ើនល
នៃូវការនូវនីតិវ ិធី ផ្េ

ឈានេ

ើក និង ភាព្រមន្បលសើរលឡើងផ្ននកសិេិធម្ន៉ុសែ និង ្បជាធិបលតយយ សវភាព្អឺរប
៉ុ បានសល្ម្ច្ោក់លច្ញជា
់ការព្យួរអន៉ុល្រោះព្នធ EBA ព្ីកម្ព៉ុជាលនោះ។

នីតិវ ិធីព្យួរការអន៉ុល្រោះព្នធលនោះ ផ្ច្កលច្ញជាបីេំណាក់កា
• េំណាក់កា

េីម្ួយ គឺ្តួតព្ិនិតយតាម្ោន និង វាយតនម្ៃស៉ុីជល្ៅ ថាលតើកម្ព៉ុជាបានលធេើអីេខ្ៃោះ លេើម្បីផ្កផ្្បស្ថានការណ៍បច្ច៉ុបបនន ផ្េ

អឺរប
៉ុ លសនើឱ្យផ្កផ្្បឬលៅ។ សវភាព្អឺរប
៉ុ នដ
េីម្ួយលនោះ មានរយៈលព្

់ឱ្កាសឱ្យកម្ព៉ុជា កន៉ុងការច្រចា និង ច្ូ

៦ ផ្ខ្ លោយគិតចាប់ព្ី នងៃេី១២ ផ្ខ្ ក៉ុម្ភៈ េ

បញ្ច ប់ជាស្ថាព្រលៅលវើយ កា
កន៉ុងេំណាក់កា

ធំៗ៖

់នងៃេី២៧ ផ្ខ្សីហ្ក ឆ្នំ២០១៩។ េំណាក់កា

់ជាម្ួយម្គនតីពាក់ព្័នន្ទ
ធ ន្ទ រួម្ទំងម្គនតីរោឋភិបា

រួម្ទំងតំណាងខាងលៅផ្កលរាងច្្កកាត់លេរនង។

គណៈ្បតិភូផ្សេងរកការព្ិតរបស់គណៈកម្មការអឺរប
៉ុ បានបំលព្ញេសែនកិច្ចច្ំនួនព្ីរល
ោក់ឯកស្ថរភសត៉ុតាង លៅគណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ។ ឯកស្ថរទំងលនោះ អាច្ជាកងេ
ការពារច្ំណាត់ការ ផ្េ

ព្័ត៌មានចាំបាច្់។ េំណាក់កា
៦ ផ្ខ្ េំបូងលនោះ បានបិេ

ព្ីនងៃេី១២ ផ្ខ្សីហ្ក កនៃងលៅ។

លន្ទោះ គណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ្តូវជួបព្ិភាកាផ្លា

និង ម្គនតីអងរការសងរម្ស៉ុីវ ិ

រួម្សវការ កន៉ុងការ្បម្ូ

សវភាព្

់អំព្ីន

ើក កន៉ុងរយៈលព្

បោះពា

រងការរ ិោះគន់ ថារ ំលោភសិេិធម្ន៉ុសែ និង បំផ្លៃញ្បជាធិបលតយយ។

កម្ព៉ុជា និង ម្គនតីសវជីព្កម្មករ

លនោះ។ ភាគីផ្េ

ពាក់ព្័នធ លនែងៗ អាច្

់ ករណីព្យួរ្បព្័នធអន៉ុល្រោះព្នធ EBA និង ជំវរ

ខាងសមាគម្លៅផ្កលរាងច្្កលៅកម្ព៉ុជា (GMAC) បានោក់ឯកស្ថរលៅគណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ផ្េរ លោយបងាាញអំព្ីភាព្្បលសើរលឡើង និងការលររព្
សិេិធការងារ និងសិេិធសវជីព្របស់សមាគម្លរាងច្្កកាត់លេរ ផ្េ
ផ្េរ សមាគម្លៅផ្កលរាងច្្កលៅកម្ព៉ុជា ផ្ងៃងព្ីកីតកងេ

សវភាព្អឺរប
៉ុ គួរព្ិចារណា ម្៉ុននឹងព្យួរការអន៉ុល្រោះព្នធព្ីកម្ព៉ុជា។ ជាម្ួយរន

់ ថា ការអន៉ុល្រោះព្នធ EBA លនោះ មានន

ន្ទក់ លបើសវភាព្អឺរប
៉ុ សល្ម្ច្ព្យួរផ្ម្នលន្ទោះ។ ្រន់ផ្តវ ិស័យលរាងច្្កកាត់លេរ គឺនដ
កណា
ត

ននកមាៃំងព្

បោះពា

់ការងារេ

់េ

់្បជាព្

រេឋផ្ខ្មរ្បមាណ ៣ោន

់កម្មករ ៧៥០,០០០ ន្ទក់ ផ្េ

លសមើនឹងជាងពាក់

កម្មសរ៉ុបលៅកម្ព៉ុជា។

ខាងរបបលោក វ៉ុន ផ្សន ក៏បានោក់ឯកស្ថររបស់ខ្ួន
ៃ ជូនលៅគណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ផ្េរ គឺ ោក់លៅលកៀកនងៃបិេបញ្ច ប់ ននេំណាក់កា
លន្ទោះ។ លនោះលបើតាម្ម្គនតីន្ទំពាកយគណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ផ្ននកពាណិជាកម្ម និង កសិកម្ម លោក ោនីផ្ញ
អាស៉ុីលសរ ី តាម្ស្ថរលអឡិច្្តូនិក ភាៃម្ៗល្កាយបិេបញ្ច ប់នីតិវ ិធី ៦ ផ្ខ្េំបូងកា

រស្ថ
ូ
រ ីយូ (Daniel Rosario) ផ្េ

ព្ីនងៃេី១៣ ផ្ខ្សីហ្កលន្ទោះ។

៦ ផ្ខ្េំបូង
្បាប់

•េំណាក់កា

េីព្ីរ មានរយៈលព្

េំណាក់កា

២ ផ្ខ្)៖

oេំណាក់កា

៦ ផ្ខ្ផ្េរ ប៉ុផ្នតផ្ច្កលច្ញជាបី េំណាក់កា

៣ ផ្ខ្េំបូង គឺជាលព្

សរលសររបាយការណ៍សននិោឋនបឋម្ លោយផ្នាកល

េសែនកិច្ចផ្សេងរកការព្ិតលៅកម្ព៉ុជា និង ឯកស្ថរភសត៉ុតាង ផ្េ
នងៃេី ១៣ ផ្ខ្ សីហ្ក ម្កលម្ៃោះ លពា

បិេបញ្ច ប់លៅនងៃេី១២ ផ្ខ្វ ិច្ឆិកា។
េំណាក់កា
េ
ច្ូ

ើអីេផ្េ

៣ ផ្ខ្ េំណាក់កា

្បតិភូគណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ្បម្ូ

បានព្ីភាគីពាក់ព្័ន។
ធ េំណាក់កា
៦ ផ្ខ្ េំបូង។ េំណាក់កា

១ ផ្ខ្ និង

បានកន៉ុងអំឡ៉ុង

បីផ្ខ្េំបូងលនោះ បានចាប់លនដើម្តាំងព្ី
សរលសររបាយការណ៍បឋម្លនោះ នឹង

លនោះ គឺគិតចាប់ព្ី នងៃេី១៣ ផ្ខ្ វ ិច្ឆិកា

១ផ្ខ្បន្ទាប់ គឺចាប់លនដើម្ភាៃម្ៗ ល្កាយសរលសររបាយការណ៍សននិោឋនលន្ទោះច្ប់។ េំណាក់កា

់េំណាក់កា

េំណាក់កា

្បម្ូ

គឺចាប់លនដើម្ភាៃម្ៗ ល្កាយច្ប់េំណាក់កា

់នងៃេី ១២ ផ្ខ្ ធនូ។ កន៉ុងរយៈលព្
េ

តលៅលេៀត (គឺេំណាក់កា

លព្ញម្ួយផ្ខ្លនោះ គណៈកម្មការអឺរប
៉ុ េ៉ុកឱ្កាសឱ្យរបបលោក វ៉ុន ផ្សន លកៃើយតប។ ន៉ុតព្ីម្ួយផ្ខ្លនោះលៅ គឺ

២ ផ្ខ្ច្៉ុងល្កាយ។

២ ផ្ខ្ច្៉ុងល្កាយលនោះ គឺជាលព្

សរលសរលសច្កដីសល្ម្ច្ស្ថាព្រ ថាលតើ្តូវព្យួរ ឬ ម្ិន្តូវព្យួរការអន៉ុល្រោះព្នធ EBA លន្ទោះ។

ម្គនតីន្ទំពាកយគណៈកម្មការអឺរប
៉ុ ផ្ននកពាណិជាកម្ម និង កសិកម្ម លោក ោនីផ្ញ

រស្ថ
ូ
រ ីយូ ្បាប់ អាស៉ុីលសរ ី តាម្ស្ថរលអឡិច្្តូនិក កា

ព្ី នងៃេី

១៣ ផ្ខ្ សីហ្ក ថា លសច្កដីសល្ម្ច្ស្ថាព្រ នឹង្តូវច្៉ុោះនាយកន៉ុងេិន្ទន៉ុបបវតតិ (េសែន្ទវេដី) នៃូវការរបស់គណៈកម្មការអឺរប
៉ុ លៅអំឡ៉ុងពាក់កណា
ត
ផ្ខ្ ក៉ុម្ភៈ ឆ្នំ២០២០ ខាងម្៉ុខ្។
• េំណាក់កា

េី ៣ គឺជាលព្

កំណត់ ផ្េ

្តូវអន៉ុវតតការព្យួរ្បព្័នអ
ធ ន៉ុល្រោះព្នធលន្ទោះ លោយ្តូវរាប់ ៦ ផ្ខ្ ចាប់ព្ីល្កាយលសច្កដីសល្ម្ច្ស្ថាព្រ

លន្ទោះ។ លបើ គណៈកម្មការលនោះ សល្ម្ច្េកការអន៉ុល្រោះព្នធព្ីកម្ព៉ុជា លៅអំឡ៉ុងពាក់កណា
ត
អន៉ុល្រោះព្នធលនោះព្ិត្បាកេ នឹងច្ូ
ពាក់កណា
ដ

ផ្ខ្សីហ្ក ឆ្នំ២០២០។

ជាធរមានលៅ ៦ផ្ខ្បន្ទាប់ម្កលេៀត។ មានន័យថា ការព្យួរការអន៉ុល្រោះព្នធ EBA នឹងចាប់លនដើម្អន៉ុវតត លៅ

សវភាព្អឺរប
៉ុ ចាត់េ៉ុកច្ំណាត់ការរបស់របបលោក វ៉ុន ផ្សន កន៉ុងរយៈលព្
្បជាធិបលតយយធៃន់ធៃរ ផ្េ

ផ្ខ្ ក៉ុម្ភៈ ឆ្នំ ២០២០ ផ្ម្នលន្ទោះ ការអន៉ុវតតការព្យួរ្បព្័នធ

នា៉ុយលៅនឹង

កខខ្ណឌ ផ្េ

ជិតព្ីរឆ្នំច្៉ុងល្កាយលនោះ ថាជាអំលព្ើរ ំលោភសិេិធម្ន៉ុសែ និង បំផ្លៃញ

កម្ព៉ុជា្តូវផ្តលររព្ លេើម្បីជាងនូរនឹងការបនតេេួ

បាន្បព្័នអ
ធ ន៉ុល្រោះព្នធលនោះ។

សវភាព្អឺរប
៉ុ ក៏បានេ៉ុកឱ្កាសឱ្យរបបលនោះ ស្ថដរស្ថានភាព្លនោះលឡើងវ ិញផ្េរ។ ប៉ុផ្នត ម្គនតីជាន់ខ្ស
ព ់សវភាព្អឺរប
៉ុ លៅផ្តវួសច្ិតត ផ្េ
លោក វ៉ុន ផ្សន ម្ិន្ព្ម្លធេើតាម្សំណូម្ព្ររបស់សវភាព្អឺរប
៉ុ ឱ្យស្ថដរស្ថានភាព្លនោះលឡើងវ ិញ។

សនងការពាណិជាកម្មសវភាព្អឺរប
៉ុ អនកស្សី លសស៉ុីសា មាម្ស្តសតុម្ (Cecilia Malmstrom) ្បាប់អាស៉ុីលសរ ី កា
ខ្កច្ិតត ផ្េ

ព្ី លេើម្ផ្ខ្ ម្ិង៉ុន្ទ លោយសផ្ម្ដងការ

អេីៗកំព្៉ុងសាិតកន៉ុងនេលោក វ៉ុន ផ្សន ប៉ុផ្នត លោកផ្បរជាម្ិនស្ថដរស្ថានភាព្អា្កក់លនោះលស្ថោះ៖ «ចាស៎! លរឿងលនោះ គឺ សិត
ា កន៉ុងកណា
ត ប់

របស់លោក។ ព្ីល្ពាោះថា លយើងគិតថា ស្ថានភាព្បានលេើរងយល្កាយ ជ៉ុំវ ិញលរឿងសិេិធម្ន៉ុសែន្ទ

នេទំងស្សុងរបស់លោក វ៉ុន ផ្សន និងរេឋបា
រយៈលព្

របប

ច្៉ុងល្កាយលនោះ... លរឿងផ្េ

ព្ិភព្លោក...។ លយើងល

គណបកែ្បឆ្ំង្តូវបានលគរមាៃយ ការលបាោះលឆ្នតម្ិន្តូវបានេេួ

ើញមានការក្ម្ិត

ំវ សងរម្ស៉ុីវ ិ

ច្ាម្យកេីធីៃជាលេើម្។ លយើងគិតថា មានការផ្ក

ស្ថរ

់លោយ្បលេសជាល្ច្ើនលៅល

ើ

និ ង្បព្័នស្ថ
ធ រព្័ត៌មានជាលេើម្។ ក៏មានកតីបារម្ភម្ួយច្ំនួន អំព្ីបេោឋនការងារ អំលព្ើ

ម្ាតិច្តួច្ផ្េរ ខាងវ ិស័យសងរម្កិច្ច ផ្េ

ជាលរឿង

ា ប៉ុផ្នតលយើងសងឃឹម្ថា មានការផ្ក

ម្ា

ល្ច្ើនជាងលនោះ។ អេីៗគឺអាច្លកើតមានលឡើងបាន។ ប៉ុផ្នត កន៉ុងកណា
ត ប់នេលោក វ៉ុន ផ្សន េំនងេូច្ជាម្ិនអាច្លកើតលឡើងបានល្ច្ើនលន្ទោះលេ»។
ម្ិនផ្ម្នផ្តសមាគម្លរាងច្្កកាត់លេរលេ ផ្េ

ភ័យខាៃច្បាត់បង់្បព្័នអ
ធ ន៉ុល្រោះព្នធលនោះ សូម្បីផ្តសវព្័នធស្សូវអងារកម្ព៉ុជាឯលណាោះ ក៏្ព្ួយបារម្ភ

ោងខាៃំងណាស់ផ្េរ លបើ សវភាព្អឺរប
៉ុ េក្បព្័នធលនោះផ្ម្ន ល្ពាោះការបាត់បង់ EBA នឹងលធេើឱ្យឧសាវកម្មស្សូវអងារ ្តូវបំផ្លៃញលខ្ាច្ខ្ចី និងលធេើឱ្យ
បោះពា

់ ធៃន់ធៃរេ

់្បជាកសិករ ផ្ខ្មរជាងកនៃោះោន្គួស្ថរ ផ្េ

លសមើនឹងរាប់ោនន្ទក់។ ស្ថាប័នធំៗទំងលនោះ បានអំពាវន្ទវស៉ុំក៉ុំឱ្យសវភាព្អឺរប
៉ុ

ព្យួរការអន៉ុល្រោះព្នធលនោះឱ្យលស្ថោះ។ ប៉ុផ្នត ការអំពាវន្ទវលៅសវភាព្អឺរប
៉ុ ផ្េ
ការរ ិោះគន់ ជ៉ុំេិសផ្េរ ថា លអោះម្ិនច្ំរមាស់។

ម្ិនផ្ម្នជាអនកលធេើឱ្យស្ថានការណ៍អា្កក់េូច្បច្ច៉ុបបននលនោះ រង

្បធានសវភាព្សវជីព្កម្មករ ្បធានសម្ព័នធសវគម្ន៍កសិករកម្ព៉ុជា និងអនកវ ិភាគនង ស៉ុេធផ្តយ
សវព្័នធស្សូវអងារកម្ព៉ុជា គួរផ្តយកលព្

លវោលនោះ លៅជផ្ជកជាម្ួយរបប្កុងភនំលព្ញ ឱ្យស្ថដរ

់ថា ទំងសមាគម្លរាងច្្កកាត់លេរ និង

េធិ្បជាធិបលតយយ និងការលររព្សិេិធម្ន៉ុសែ

លឡើងវ ិញ ្បលសើរជាងល

ើកកងេ

លធេើឱ្យ្បលេសកម្ព៉ុជា ធាៃក់េ
តំណាងជាន់ខ្ពស់េេួ

់លៅសវភាព្អឺរប
៉ុ ល្ពាោះរបបលោក វ៉ុន ផ្សន ឯលណាោះលៅវ ិញលេ ផ្េ

្តូវេេួ

ខ្៉ុស្តូវច្ំលពាោះការណ៍ផ្េ

់ក្ម្ិតផ្បបលនោះ។

បនា៉ុកកិច្ចការបរលេស និងលរ

នលោបាយសនតិស៉ុខ្ និងជាអន៉ុ្បធានសនងការអឺរប
៉ុ អនកស្សី លវេលេរ ីកា

ម្ូផ្វររ ីនី (Federica Mogherini) បញ្ញ
ា ក់្បាប់ស្ថរព្័ត៌មានជប៉ុន លៅច្៉ុងផ្ខ្កកាោកនៃងលៅលនោះ ថាជំវររបស់ សវភាព្អឺរប
៉ុ គឺលៅផ្តេផ្េ

គឺ

ស្ថានភាព្រ ំលោភសិេិធម្ន៉ុសែ និង ្បជាធិបលតយយលៅផ្តម្ិន្បលសើរ។ លទោះជាោងលនោះកតី អនកស្សីថា បលងាើបថា របបលោក វ៉ុន ផ្សន លៅ
ម្ិនទន់យឺតលព្

លៅលឡើយលេ លបើ្បញាប់ស្ថដរសិេិធម្ន៉ុសែ និង ្បជាធិបលតយយលឡើងវ ិញលៅលព្

លនោះ លបើ ច្ង់បលញ្ចៀសការព្យួរអន៉ុល្រោះព្នធលនោះ៕

