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សហភាពអឺរ ៉ុប ចាប់ផ្តើមនីតវិធិីពយួរការអន៉ុផ្រោះពនធបផ ត្ ោះអាសនន្ 

 

អ្នកស្រី ហ្វេហ្េរ  កីា មូហ្កា រ  នីី (Federica Mogherini) តណំាងជាន់ខ្ពរ់ននរវភាពអឺ្រ  ៉ុប ផ្ននកកិច្ចការបរហ្េរ និង ហ្ោលនហ្ោបាយរនតិរ៉ុខ្ 
និង ជាអ្ន៉ុស្បធានរនងការអឺ្រ  ៉ុប ជួបជាមួយហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន (រូបហ្ ើញផ្តខ្នង) ហ្ៅេីស្កុងស្ប ុច្ផ្រែល ស្បហ្េរផ្ប លវែ៉ុ កិ កាលពីនងៃេី ១៨ ផ្ខ្ 
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មួង ណាហ្រ  ត RFA 2019-02-11 
 
រវភាពអឺ្រ  ៉ុប ហ្ៅនងៃេី ១១ ផ្ខ្ ក៉ុមភៈ ហ្នេះបានស្បការចាប់ហ្នតើមនីតិវធិី ពយួរការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធបហ្ណាត េះអារនន 
ហ្ស្កាយស្ពមានរបបហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន តងំពីហ្េើមផ្ខ្ ត៉ុោ ឆ្ន  ំ២០១៨ អ្ពីំការចាប់ហ្នតើមនីតិវធិីហ្នេះ ហ្បើ
របបហ្នេះមិនស្ពមស្តត ររិេធិមន៉ុរែ និង ស្បជាធិបហ្តយយហ្ ើងវញិ។ 
 
ហ្រច្កតីស្បការព័ត៌មានរបរ់រវភាពអឺ្រ  ៉ុប ហ្ៅនងៃេី ១១ ផ្ខ្ ក៉ុមភៈ បញ្ជា ក់ថា ហ្បើហ្ េះបី
នីតិវធិីពយួរការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធអ្េីៗ ងំអ្រ់ហ្លើកផ្លងផ្តរព្វេ វ៉ុធ ឬ EBA ពីកមព៉ុជាហ្នេះ មិនផ្មនបានន័យថា 
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រវភាពអឺ្រ  ៉ុប នឹងេកការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធហ្នេះភាា មៗក៏ហ្ោយ ក៏ហ្ៅេីបនំ៉ុត 
រវភាពអឺ្រ  ៉ុបនឹងេកការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធហ្នេះជាស្តា បពរ ស្បរិនហ្បើរបបហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន 
ហ្ៅផ្តមិនស្ពមស្តត ររិេធិមន៉ុរែ និង ស្បជាធិបហ្តយយហ្ ើងវញិ ហ្ៅតមរណូំមពររបរ់រវគមន៍អ្នតរជាតិ។ 
 
អ្ន៉ុស្បធានរនងការព្វណិជាកមមរវភាពអឺ្រ  ៉ុបអ្នកស្រី ហ្វេហ្េរ  កីា ម ូហ្កា រ  នីី (Federica Mogherini ) បញ្ជា ក់ថា 
រយៈហ្ពល ១៨ ផ្ខ្ច្៉ុងហ្ស្កាយហ្នេះ រវភាពអឺ្រ  ៉ុបហ្មើលហ្ ើញនូវស្តា នភាពរិេធិមន៉ុរែ និង ស្បជាធិបហ្តយយ និង 
នីតិរេឋហ្ៅកមព៉ុជា ធាា ក់ច្៉ុេះេ៉ុនោបខ្ា ងំ។ រវភាពអឺ្រ  ៉ុប តមរយៈរេឋមន្រនតីការបរហ្េរ បានបញ្ជា ក់ច្ារ់ 
ពីជវំររបរ់រវភាពអឺ្រ  ៉ុបហ្នេះរួច្ហ្ៅហ្វើយ ថាហ្បើស្តា នភាពបច្ច៉ុបបននហ្នេះ ហ្ៅផ្តមិនស្បហ្រើរហ្ ើង 
ហ្ េះការបនតនតល់ការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធ នឹងជួបបញ្ជា ។ អ្នកស្រីបញ្ជា ក់បផ្នាមថា ភាពជានេគូផ្ននកព្វណិជាកមម 
របរ់រវភាពអឺ្រ  ៉ុបជាមួយកមព៉ុជា ស្តូវឈរហ្លើការហ្ោរពរិេធិមន៉ុរែ និង ស្បជាធិបហ្តយយជាមូលោឋ នរនូល។ 
ច្ផំ្ណកឯរនងការព្វណិជាកមមអឺ្រ  ៉ុបអ្នកស្រី ហ្ររ៉ុីលីោ  មា មន្ររតុម (Cecilia Malmström ) 
បានផ្ងាងបញ្ជា ក់កន៉ុងហ្រច្កតីស្បការព័ត៌មានហ្នេះផ្េរ ថាច្ារ់ណារ់ នីតិវធិីពយួរការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធហ្ៅនងៃហ្នេះ 
មិន ន់ជាហ្រច្កតីរហ្ស្មច្ច្៉ុងហ្ស្កាយ េកការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធភាា មផ្មន ប ៉ុផ្នតនីតិវធិីហ្នេះចាប់ហ្នតើមហ្ច្ញេហំ្ណើ រហ្វើយ។ 
អ្នកស្រីរងាត់ធៃន់ថា អ្េីផ្េលរវភាពអឺ្រ  ៉ុប បញ្ជា ក់ហ្ៅភាគីកមព៉ុជាយធយហ្ធេើតមហ្ េះ គឺមិនផ្មនជាការរនាខ្យល់ហ្េ។ 
អ្នកស្រីបញ្ាក់ហ្េៀតថា ហ្បើកមព៉ុជា ច្ង់បនតេេួលបានការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធហ្នេះតហ្ៅហ្េៀត កមព៉ុជាស្តូវស្តត ររិេធិមន៉ុរែ និង 
ស្បជាធិបហ្តយយហ្ ើងវញិោច្់ខ្ត។ 
 
រណូំមពរជាហ្ស្ច្ើន ផ្េលរវភាពអឺ្រ  ៉ុប ម រយធយរបបហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន ហ្ធេើតម ហ្េើមបជីាងនូ រនឹងការបនត
ការនតល់ការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធព្វណិជាកមមហ្នេះ រួមមាន ហ្ោេះផ្លងស្បធានគណបកែរហ្ន្រ រ្ េះជាតិហ្ោក កឹម រ៉ុខ្ 
ជាប ា ន់ និង ហ្ោយឥតលកខខ្ណឌ  អ្ន៉ុញ្ជា តយធយគណបកែរហ្ន្រ រ្ េះជាតិហ្បើកេហំ្ណើ រការហ្ ើងវញិេូច្ហ្េើម 
នតល់ម៉ុខ្តផំ្ណងេល់មន្រនតីស្កុមស្បឹកាជាប់ហ្ឆ្ន តរបរ់គណបកែរហ្ន្រ រ្ េះជាតិ ងំអ្រ់ហ្ ើងវញិ និង ហ្រៀបច្យំធយ
មានការហ្បាេះហ្ឆ្ន តហ្ ើងវញិ ហ្ោយហ្ររ ីស្តឹមស្តូវ និង យ៉ុតតិធម៌ 
ហ្ោយមានការចូ្លរួមពីគណបកែស្បឆ្ងំពិតស្បាកេជាហ្េើម។ 
 
រវភាពអឺ្រ  ៉ុប បានជូនេណឹំងហ្ៅរបបហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន កាលពីហ្េើមផ្ខ្ ត៉ុោ ឆ្ន  ំ២០១៨ ថារវភាពអឺ្រ  ៉ុប 
នឹងចាប់ហ្នតើមនីតិវធិីពយួរការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធ ហ្ៅផ្ខ្ ក៉ុមភៈ ហ្នេះ ហ្បើរបបហ្នេះ ហ្ៅផ្តច្ហ្ច្រមិនស្ពមហ្ធេើតមច្ណំ៉ុ ច្អ្រ់
 ងំហ្នេះ។ 
 



ហ្ស្កាយការស្ពមានហ្នេះ របបហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន បានបនាន់ឥរោិបេខ្ាេះ េូច្ជាហ្ោេះផ្លងអ្នកហ្ រនហ្ោបាយ 
មន្រនតីអ្ងរការរងរមរ៉ុីវលិ និង អ្នកស្តរព័ត៌មាន និង បនធូ របនាយការរតឹតបតិរិេធិហ្ររភីាពខ្ាេះ ច្ហំ្ព្វេះរវជីពកមមករ 
ប ៉ុផ្នត ប ៉ុណណឹ ង រវគមន៍អ្នតរជាតិ យល់ថាមិន ន់ស្គប់ស្ោន់ ហ្ៅហ្ ើយហ្េ។ 
 
ចាប់ពីហ្ច្ញហ្រច្កតីរហ្ស្មច្របរ់រវភាពអឺ្រ  ៉ុបនងៃហ្នេះ រវភាពអឺ្រ  ៉ុប នឹងហ្នតើមហ្បើកការស្តួតពិនិតយ 
រ៉ុីជហ្ស្ៅមួយរស្មាប់រយៈហ្ពល ៦ ផ្ខ្។ ប ា ប់មក បីផ្ខ្តហ្ៅម៉ុខ្ហ្េៀត ស្តា ប័នហ្នេះ នឹងហ្ច្ញរបាយការណ៍ 
អ្ពីំការវវិតតននស្តា នការណ៍រិេធិមន៉ុរែ និង ស្បជាធិបហ្តយយហ្ៅកមព៉ុជា។ ច្៉ុងហ្ស្កាយរវភាពអឺ្រ  ៉ុប 
នឹងរហ្ស្មច្ជាស្តា បពរ កន៉ុងការេកការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធហ្នេះ។ 
 
ភាា មៗហ្ស្កាយការស្បការេណឹំងហ្នេះ របបហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន តមរយៈេីរតីការគណៈរេឋមន្រនតី បាន
បហ្ ា្ េះស្តរតមហ្វេរ ប៉ុក ហ្ោយភាា ប់មកនូវហ្រច្កតីផ្ងាងការណ៍របរ់របបហ្នេះ និងបញ្ជា ក់ថា ជាការរមាឹកអ្ពីំជវំរ
របរ់ខ្ាួន តបហ្ៅនឹងរវភាពអឺ្រ  ៉ុប។ ហ្រច្កតីផ្ងាងការណ៍ចារ់ហ្នេះ ច្៉ុេះនងៃេី ១០ ផ្ខ្ ត៉ុោ ឆ្ន  ំ២០១៨ ហ្រៀបរាប់
អ្ពីំការហ្ស្តកស្តត យ ច្ហំ្ព្វេះការរហ្ស្មច្ច្ិតតរបរ់រវភាពអឺ្រ  ៉ុប និង ចាត់េ៉ុកការវាយតនមារបរ់ស្តា ប័នផ្េលមាន 
២៨ ស្បហ្េរហ្នេះ ថាលហ្មអៀង។ របបហ្ោក វ ៉ុន ផ្រន ការព្វរច្ណំាត់ការរមាា យគណបកែរហ្ន្រ រ្ េះជាតិ 
ថាជាការស្តឹមស្តូវ និង ស្បាប់ហ្ៅរវភាពអឺ្រ  ៉ុបវញិថា ហ្បើហ្ៅផ្តេកការអ្ន៉ុហ្ស្ោេះពនធពីកមព៉ុជាផ្មន ហ្ េះកមព៉ុជានឹង
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