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សហភាពអឺរ ៉ុបថា ការរំលោភសិទ្ធមិន៉ុសសធ្ងន់ធ្ងរជាលហត៉ុផលននការលផតើមនីតិវិធី្ដកឋានៈអន៉ុល្រោះពនធ 
EBA ពីកមពុជា 

 

រូបឯកសារ៖ លោកស្រី Cecilia Malmstrom រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកមមរហភាពអឺរ  ៉ុបថ្លែងកន៉ុងអឡំ៉ុងលពលន្រ្និរីទសារព័ត៌មា្មួយ លៅឯ
ទីសាន ក់ការរហភាពអឺរ  ៉ុបកន៉ុងរដ្ឋធា្ី ស្ពុចថ្រល កាលពីនលៃ រ៉ុស្ក ទី១ ថ្ែ មិល៉ុនា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

 
 

ហ ៉ុល ររមី | VOA Khmer, 29 មនិា 2019 
 
មន្ត្រីជា្់ែពរ់របរ់គណៈកមមការអឺរ  ៉ុបទទួលប្ទ៉ុកពាណិជ្ជកមមបា្ផ្រល់ការព្យល់ថា ការរលំោភរិទធិម ៉្ុរសធ្ៃ្ ធ់្ៃរ
ជាលហត៉ុផ្លន្ការលផ្រើម្ីតិវធិ្ដី្កឋា្ៈអ ៉្ុលស្រោះព្ធ EBA លចញពីកមព៉ុជា។ 
 
ភនលំពញ — អនកស្រី Cecilia Malmstrom រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកមមរបរ់រហភាពអឺរ  ៉ុប បា្ផ្រល់ការព្យល់បថ្្ែមកាលពី
លពលលមីៗល្ោះថា ការរលស្មចចាបល់ផ្រើមដ្លំណើ រការថ្ដ្លអាចឈា្ដ្ល់ការពយួរកមព៉ុជាពីស្បព័្ធឋាៈអ ៉្ុលស្រោះព្ធ «រាល់
ម៉ុែទំ្ ិញលលើកថ្លងថ្តរពាា វ៉ុធ្» ឬ Everything But Arms (EBA) លនាោះ គឺស្តូវបា្ជ្រំ៉ុញលោយការរលំោភជាស្បព័្ធ
យ ងធ្ៃ្ ់ធ្ៃរលៅលលើលរលការណ៍នានា ថ្ដ្លស្តូវបា្កហិំតឲ្យលធ្ាើលៅតាមកតិការញ្ញា រិទធិម ៉្ុរស ្ិងរិទធិការងារ
ជាលស្ចើ្។ ល្ោះលបើលយងតាមលិែិតរបរ់អនកស្រី Malmstrom ថ្ដ្ល VOA បា្ទទួលលៅនលៃស្ពហរបតិ៍។ 
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ការព្យល់របរ់អនកស្រី Malmstrom ល្ោះ ជាថ្ផ្នកមួយន្ការផ្រល់ចលមែើយលៅ្ឹងរណួំរបីរខំា្់ៗរបរ់រភារហ
ភាពអឺរ  ៉ុប ថ្ដ្លបា្លចាទរួរគណៈកមមការអឺរ  ៉ុប អពីំមូលលហត៉ុន្ការលផ្រើមដ្លំណើ រការដ្កហូតកមព៉ុជាលចញពីស្បព័្ធ
ឋា្ៈអ ៉្ុលស្រោះព្ធល្ោះ។ 
 
រភារបរ់រហភាពអឺរ  ៉ុបបា្ផ្រល់លរចករីអធ្ិបាយថា គណៈកមមការអឺរ  ៉ុបមិ្ទា្់អាចបញ្ញជ ក់ឲ្យបា្្ូវដ្លំ ោះ
ស្សាយ ថ្ដ្លមា្លកខណៈយ៉ុតរិធ្ម៌ ្ិងស្តឹមស្តូវរស្មាប់អនកប ោះពាល់ទាងំឡាយ លស្កាយការលចញលរចករីរលស្មច 
ថ្ដ្លលបើកផ្ែូ វឲ្យចាប់លផ្រើមដ្លំណើ រការដ្កកមព៉ុជាលចញពីស្បព័្ធឋា្ៈអ ៉្ុលស្រោះព្ធ EBAល្ោះបល រ ោះអារ្នលនាោះ។ 
 
ជាការល្ែើយតបលៅ្ឹងការលចាទរួររបរ់រភារហភាពអឺរ  ៉ុប អនកស្រី Malmstrom កន៉ុងនាមឲ្យគណៈកមមការ
អឺរ  ៉ុបបា្ផ្រល់ការព្យល់ថា៖ 
 
«ការរលស្មចចាប់លផ្រើមដ្លំណើ រការដ្កល្ោះ ថ្ផ្ែកលៅលលើលហត៉ុផ្លថ្ដ្លមា្ស្គប់ស្រ្ន់្ការរលំោភជាស្បព័្ធ ្ិង
យ ងធ្ៃ្ ់ធ្ៃរលៅលលើលរលការណ៍ទាងំឡាយថ្ដ្លស្តូវបា្កណំត់កន៉ុងកតិការញ្ញា រិទធិម ៉្ុរស ្ិងរិទធិការងារ
ជាលស្ចើ្។ ការរលំោភបពំា្ទាងំល្ោះរលំៅដ្ល់៖ ការរតឹតបតិធ្ៃ្ ធ់្ៃរលលើរិទធិ្លយបាយ រកមមភាពថ្ដ្លមា្
លកខណៈរតឹតបតិលៅលលើរងគមរ៉ុីវលិ ្ិងរហជ្ីព លហើយ្ិងការផ្រល់ដ្ីរមបទា្លរដ្ឋកិចច (ELCs) ជាពិលររ
លនាោះគឺការផ្លិតរកររ»។ 
 
អនកស្រី Cecilia Malmstrom រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកមមរបរ់រហភាពអឺរ  ៉ុប បា្អធ្ិបាយលទៀតថា ជ្លមាែ ោះដ្ីធ្ែីថ្ដ្លលផ្រើម
លចញយ ងជាកោ់ក់ពីដ្ីរមបទា្លរដ្ឋកិចចរស្មាប់ោអំលំៅប្រជាបញ្ញា ធ្ៃ្ ់ធ្ៃរមួយ លៅកន៉ុងស្បលទរកមព៉ុជា។ 
រោឋ ភិបាលកមព៉ុជាបា្ចាត់វធិា្ការលោោះស្សាយស្បកបលោយភាពវជិ្ជមា្ែែោះៗ។ ក៏ប ៉ុថ្្រមា្ការលជ្ឿ្លលឿ្តិចតូច
 រ់ កន៉ុងការផ្រល់ដ្លំ ោះស្សាយដ្ល់ទនំារ់ដ្ីធ្ែទីាងំអរ់លនាោះ។ 
 
អនកស្រី Malmstrom បា្ផ្រល់លរចករីព្យល់យ ងដូ្លចនោះ លោយលយងលៅលលើរបាយការណ៍ស្បចាឆំ្ន លំចញផ្ាយ
កាលពីថ្ែ រីហា ឆ្ន  ំ២០១៨ លោយអនករាយការណ៍ពិលរររបរ់អងគការរហស្បជាជាតិទទួលប្ទ៉ុករិទធិម ៉្ុរសលៅ
កមព៉ុជា ថ្ដ្លបា្កត់រមាគ ល់ល ើញថា យ្រការលោោះស្សាយទនំារ់បា្ប្រ លោយរម ្តមាែ ភាព ្ិងរម ្ការចូលរួម 
លហើយលោយលហត៉ុលនាោះ កន៉ុងករណីជាលស្ចើ្ រិទធិម ៉្ុរស ្ិងរិទធិខាងចាប់ជាមូលោឋ ្មិ្ស្តូវបា្លគលអើលពើ
លនាោះលឡើយ។ 



 
របាយការណ៍របរ់អនកស្រី រ  ូ  រមីត (Rhona Smith) ថ្ដ្លបា្ោក់ជូ្្មហារ្និបាតរបរ់អងគការរហស្បជាជាតិ 
កាលពីនលៃទី ១៥ ថ្ែរីហា ឆ្ន  ំ២០១៨ បា្បងាា ញចណំ៉ុ ចរខំា្់ៗន្លរចករីស្តូវការលរល្លយបាយលោោះស្សាយ
ការតាងំលលំៅលមី ថ្ដ្លមា្លកខណៈស្បទាក់ស្កឡារន  លៅកន៉ុងស្បលទរកមព៉ុជា កន៉ុងលនាោះមា្វធិា្ការធានាការផ្រល់ជូ្្
រណំងរស្មាប់ការដ្កហូតដ្ីធ្ែី ្ិងការគិតគូរលៅដ្ល់លរចករីស្តូវការន្ដ្លំណើ រពិលស្រោះលយបល់ជាសាធារណៈ
ជាមួយរហគម្៍ ្ិងត ំងរបរ់ពួកលគ ក៏ដូ្ចជាអងគការរងគមរ៉ុីវលិ។ 
 
របាយការណ៍របរ់អនកស្រី រមីត បា្ពណ៌នាដ្ល់ជ្លមាែ ោះជាលស្ចើ្ ថ្ដ្លមិ្ទា្់លោោះស្សាយរួចរាល់ ្ិងមា្ការ
ជាប់ពាក់ព័្ធ្ ឹងការោអំលំៅកន៉ុងលែតរជាលស្ចើ្ រួមមា្លែតរកពំង់រពឺ ស្ពោះវហិារ លកាោះក៉ុង ្ិងឧតររមា្ជ្័យ។ របាយ
ការណ៍ក៏បា្លលើកលឡើងពីលហត៉ុការណ៍ ថ្ដ្លស្កុមរមាជ្ិកន្កងកមាែ ងំស្បោប់អាវ៉ុធ្បា្លបើកការបាញ់ស្បហារលលើ
អនកតវ  ្ិងបផំ្លែ ញរបរ់លស្បើស្បារ់ផ្លទ ល់ែែួ្ ក៏ដូ្ចជាទីជ្ស្មកជាលស្ចើ្កន៉ុងស្រ៉ុករនួល លែតរស្កលចោះ កាលពីនលៃទី ៨ ថ្ែ
មីនាឆ្ន  ំ២០១៨។ 
 
VOA ពាយមរ៉ុកំារអធ្ិបាយពីលោក លកត លសាផ្ល្់ អនកនាពំាកយស្ករួងការបរលទរកមព៉ុជាថ្តទូររ័ពទរបរ់លោក
លរាទិ៍រម ្អនកទទួល។ 
 
ការផ្រល់លរចករីព្យល់របរ់អនកស្រី Malmstrom អពីំមូលលហត៉ុថ្ដ្លជ្រំ៉ុញឲ្យគណៈកមមការអឺរ  ៉ុបលផ្រើមដ្លំណើ រការដ្ក
កមព៉ុជាលចញពីស្បព័្ធឋា្ៈអ ៉្ុលស្រោះ EBA ល្ោះលកើតមា្លឡើង បនាទ ប់ពីស្បតិភូរបរ់រហភាពអឺរ  ៉ុបដ្ឹកនាលំោយ
អនកស្រី Paola Pampaloni នាយិកាស្គប់ស្គងទទួលប្ទ៉ុកកិចចការអារ៉ុី ្ិងបា រ៉ុីហាិកន្អគគនាយកោឋ ្កិចចការ
បរលទររបរ់គណៈកមមការអឺរ  ៉ុប បា្មកបលំពញទរស្កិចចលៅស្បលទរកមព៉ុជា លស្កាមស្កបែណ័ឌ ន្កមមវធិ្ី EBA កាល
ពីរបារ ហ៍ម៉ុ្។ 
 
អនកស្រី Paola Pampaloni ្ិងស្កុមស្បតិភូបា្ពិភាកាលស្កាមស្កបែណឌ  EBA ល្ោះជាមួយស្កុមរដ្ឋមន្ត្រីរខំា្់ៗមួយ
ចំ្ ួ្របរ់កមព៉ុជា រួមមា្រដ្ឋមន្ត្រីស្ករួងមហានផ្ទ ្ិងរដ្ឋមន្ត្រីស្ករួងការបរលទរ។ 
 
លស្កាយការបញ្ញច ប់ទរស្កិចចរបរ់ស្បតិភូល្ោះ រហភាពអឺរ  ៉ុបបា្ឲ្យដ្ឹងពីកដរីងឃមឹរបរ់ែែួ្ថា ្ឹងល ើញការវវិតរ
ជាក់ោក់ ្ិងស្បកបលោយចីរភាព្ូវរាល់កដកីងាល់ទាងំអរ់ថ្ដ្លមា្លៅលស្កាមស្កបែណឌ ន្កមមវធិ្ី EBA។ 
 



VOA ពាយមរ៉ុកំារអធ្ិបាយពីស្កុមមន្ត្រីកមព៉ុជា ថ្ដ្លរនិទធ្ ឹងបញ្ញា  EBA លដ្ើមបលី្ែើយតប្ឹងការចង់បា្របរ់ភាគី
រហគម្៍អឺរ  ៉ុបទាក់ទិ្ការសារ រលឡើងវញិន្ការលរររិទធិម ៉្ុរស ថ្តមិ្ទា្់អាចទាក់ទងបា្លៅលឡើយលៅកន៉ុង
របារ ហ៍ល្ោះ។ 
 
លទាោះយ ង ករ ីលមដ្ឹកនាកំមព៉ុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ ៉ុ្ ថ្រ្ បា្ថ្លែងកន៉ុងលពលមា្វតរមា្ស្បតិភូរហភាព
អឺរ  ៉ុបលៅកន៉ុងស្បលទរកមព៉ុជា កាលពីរបាដ ហ៍ម៉ុ្ថា កមព៉ុជាមិ្សាែ ប់លនាោះលទ លបើអត ់EBA លហើយកមព៉ុជាកម៏ិ្អាចកាែ យ
ជាស្បលទរអនកមា្លនាោះថ្ដ្រ លបើកមព៉ុជាលៅប្របា្ EBA លនាោះ។ 
 
ការអធ្ិបាយរបរ់លោក ហ ៉ុ្ ថ្រ្ ផ្ទ៉ុយពីជ្ហំររបរ់លោក ស្បាក់ រ៉ុែ៉ុ្ រដ្ឋមន្ត្រីការបរលទរកមព៉ុជា ថ្ដ្លបា្
ស្បាប់អនកស្រី Paola Pampaloni ថា កមព៉ុជាលសាកសារ យចលំពាោះលរចករីរលស្មចរបរ់គណៈកមមការអឺរ  ៉ុប កន៉ុងការលបើក
ដ្លំណើ រការ្ីតិវធិ្ជីាផ្ែូ វការរស្មាប់ការពយួរជាបល រ ោះអារ្ន្ូវស្បព័្ធអ ៉្ុលស្រោះព្ធ EBA ពីកមព៉ុជា។ លោកថា 
លរចករីរលស្មចលនាោះមិ្បា្ល្ែើយតបលៅ្ឹងកិចចែិតែសំ្បឹងថ្ស្បងជាក់ថ្ររង ្ិងវឌ្ឍ្ភាពរខំា្់ៗជាលស្ចើ្ ថ្ដ្លរាជ្
រោឋ ភិបាលកមព៉ុជារលស្មចបា្លឡើយ។ 
 
លោក ស្បាក់ រ៉ុែ៉ុ្ អោះអាងថា EBA មា្សារៈរខំា្់ចលំពាោះលរដ្ឋកិចចកមព៉ុជា ជាពិលររបា្ជួ្យលលើកកមពរ់
ជ្ីវភាពរបរ់កមមករលរាងចស្កជាង ៦ថ្រ្ នាក់ ្ិងអនកអាស្រ័យពឹងពាក់លលើពួកលគស្បមាណពីរោ្នាក់លទៀត៕ 
 


