
 

 
 
 

ជនំបួរ ង ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្ត ី
រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ

នងិឯកឧត្តម XU BU ឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនតិចនិ ្របចំ ៊ ន 
****** 

 េនៃថងទី២៤ ែខមីន ឆន ២ំ០១៧ េវ េម៉ង ៣:០០ រេសៀល េនទីស្ដីករ្រកសួង ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន 
េទសរដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស នងិសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជត ិបនអនុញញ តឲយឯកឧត្តម XU BU ឯកអគគរដ្ឋទូត
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចនិ ្របចំ ៊ ន េនទី្រកុងហ ករ  ចូលជបួសែម្ដងករគួរសម។ 

 េនកនុងជំនួបេនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បន យតៃម្លខពស់ចំេពះទស នកិចចរបស់ឯកឧត្តម XU BU 
ែដលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ដល់ករព្រងឹងទងំទនំក់ទំនងេទ្វភគីកមពុជនងិចិន និងទងំ ៊ ន-ចិន។ 

 ចំេពះទំនក់ទំនងកមពុជ-ចិន ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនសែម្ដងនូវករេពញចិត្តយ៉ងខ្ល ងំចំេពះករ
រកីចេ្រមីនដ៏រងឹមៃំនទំនក់ទំនងេទ្វភគ ី នងិបនែថ្លងអណំរគុណកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល នងិ្របជជនកមពុជ 
ចំេពះករជួយឧបតថមភ្រគប់ែបបយ៉ង និងកិចចសហ្របតបិតិ្តករដ៏មនតៃម្លរបស់ចិនកនុងរយៈកលកន្លងមក េលី
្រគប់វស័ិយែដលបនរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ជំរុញសនទុះកំេណីនេសដ្ឋកិចច នងិករអភិវឌ េនកមពុជ។  

 ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនគូសបញជ ក់ថ ដំេណីរទស នកិចចផ្លូវរដ្ឋ របស់ឯកឧត្តម Xi Jinping 
្របធនធិបតីចិន មកកមពុជកលពីឆន មុំន បនបង្ហ ញពីថមភពៃនទំនក់ទំនងពិេសសរ ង្របេទសទងំពីរ 
បញជ ក់ពីភពជៃដគូដ៏រងឹម ំ េដីមបសីន្តិភព សន្តិសុខ នងិសថិរភព ស្រមប់តបំន់ និងករេគរពគន  ករជួយ
គ្ំរទគន  និងករេជឿទុកចតិ្តគន េទវញិេទមក។ 

 េនកនុងឱកសជំនួបេនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនជ្រមបអំពកីរខិតខំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុង 
ករករពរ និងែថទទំំនក់ទំនងៃដគូសនទន ៊ ន-ចិន េដីមបជី្របេយជន៍ដល់កររមួចំែណករក សន្តិភព 
សថិរភព សន្តិសុខ និងករអភិវឌ កនុងតំបន់។  ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីបនកត់សមគ ល់អំពីសមិទធផលធំៗ ែដល

៊ ន នងិចិន សេ្រមចបនកនុង្រកបខណ្ឌ ទំនក់ទំនងៃដគូសនទន ៊ ន-ចិន និងករអនុម័តឯក រ
សំខន់ជេ្រចីន រមួមន េសចក្តី្របកសរមួរបស់រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃន្របេទសសមជិក ៊ ន និងចនិ ស្តីពី 
ករអនុវត្តេសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីករ្របតិបត្តិរបស់ប ្ត ភគីេនសមុ្រទចិនខងតបូង (DOC) ករបេងកីតែខ
ទូរស័ពទពិេសសរ ង្រកសួងករបរេទសៃន្របេទសសមជិក ៊ ននិងចិន និងករេចញេសចក្តី្របកសរួម
ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមស្រមប់ករេពីប្របទះេ យមនិបនេ្រគងទុកេនសមុ្រទ(CUES) េនកនុងសមុ្រទចិនខង
តបូង និងករ ក់ែតង្រកបខណ្ឌ ៃន្រកម្របតិបត្តិេនសមុ្រទចិនខងតបូង (COC framework) ឲយបនេន
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ពក់ក ្ត លឆន ២ំ០១៧។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនេលីកេឡងីផងែដរថ េដីមបចូីលរមួចំែណកកនុងករ
ក់ែតង COC framework ឲយបនឆប់ កមពុជនឹងេធ្វីជមច ស់ផទះេរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងររមួ ៊ ន-ចនិ

ស្តីពី DOC េលីកទី២០ ពៃីថងទី ២៩-៣០ ែខមីន ឆន ២ំ០១៧ េនេខត្តេសៀម ប។  

 ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនកត់សមគ ល់នូវករវវិឌ ល្អ និងសភពករណ៍ជវជិជមនថមីៗ េនសមុ្រទចិន
ខងតបូង និងបនបញជ ក់េទបងីវញិអំពីជហំររបស់កមពុជគ្ំរទករអនុវត្តេសចក្តីែថ្លងករណ៍ DOC ឲយបនេពញ
េលញ មន្របសិទធភព នងិទងំ្រសុង េដីមបបីេងកីតឲយមនបរយិកសអំេ យផល ដល់ករឈនេទសេ្រមច
បននូវ្រកម្របតបិត្តិេនសមុ្រទចិនខងតបូង(COC) មួយដ៏ចបំច់ និង្របកបេ យ្របសិទធភព។ ចំេពះ
ជេម្ល ះែដនដី និងអធិបេតយយេនសមុ្រទចិនខងតបូង ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីបនគូសបញជ ក់ថ ្រតូវេ ះ្រ យ
េ យភគីពក់ព័នធេ យផទ ល់ េ យអនុេ ម មេគលករណ៍ៃនចបប់អន្តរជតិនន ែដល្រតូវបនទទួល
គ ល់ជសកល រមួទងំអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីចបប់សមុ្រទឆន ១ំ៩៨២ (UNCLOS 1982)។ 

 ឯកឧត្តម XU BU បនពនំនូំវករ កសួរសុខទុកខរបស់ ឯកឧត្តម ៉ ង យ ី(WANG Yi) រដ្ឋម្រន្តីករ 
បរេទសចិន ជូនចំេពះឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីនិងបនបញជ ក់ថ ចិនែតងែតចត់ទុកកមពុជ ជមិត្តជតិសនិទធដ៏
សំខន់ នងិជៃដគូែដលគួរទុកចតិ្ត េដមីបសីេ្រមចបននូវករអភិវឌ ្របេទស នងិស្រមបស្រមួលគន េ ះ្រ យ
នូវបញ្ហ តបំន់ និងអន្តរជតនិន។ ចិន យល់ថ ករផ្ល ស់ប្តូរទស នកិចចថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់ៃន្របេទសទងំពីរ
កមពុជ-ចិន បនព្រងឹងបែនថមេទៀតនូវកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគីកមពុជ-ចិន ឲយកន់ែតល្អ្របេសីរេទបងី។  

  ឯកឧត្តម XU BU បនកត់សមគ ល់អំពីករវវិឌ ជវជិជមនៃនទំនក់ទនំង ៊ ន-ចិន ជពិេសស     
សមិទធផលែដលសេ្រមចបនកន្លងមកេលី្រគប់វស័ិយៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករ ែដលបនឆ្លុះបញជ ងំអំពីភពសីុ
ជេ្រម និងភពជិតសនិទធៃនទំនក់ទនំង ៊ ន នងិចិន។ កនុងន័យេនះ ឯកឧត្តម  XU BU បនបញជ ក់ រជថមី
ថ ចនិនងឹខតិខំជមួយ្របេទសសមជកិ ៊ ន េដីមបបីញច ប់ករេរៀបចំ ក់ែតង្រកបខណ្ឌ ៃន្រកម្របតិបត្តិេន
សមុ្រទចិនខងតបូង ឲយបនេនពក់ក ្ត លឆន ២ំ០១៧។  

 ឯកឧត្តម XU BU បនសែម្តងករេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះតួនទយ៉ីងសំខន់របស់កមពុជ
កនុងនមជ្របេទសសមជិក ៊ ន ែដលបនរមួចំែណកយ៉ងសកមមដល់កររក សន្តិភព សន្តិសុខ សថិរភព 
េនកនុងតំបន់។  

 ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីនងិឯកឧត្តម XU BU ក៏បនពិភក ពីសភពករណ៍ទូេទ និងបញ្ហ ្របឈមកនុង
តំបន់ និងបញ្ហ អន្តរជតិរមួមនបញ្ហ េភរវកមម បញ្ហ អុី ្ល ម្រជុលនិយម ជេដីម។ 

 កិចច្របជុំេនះ បនឆ្លុះបញច ងំពីមិត្តភពដ៏យូរអែង្វង និងចណំងដ៏ជិតសនិទធរ ងកមពុជ នងិចិន និងបន
បញច ប់កនុងបរយិកសរកី យ និងសនិទធ ន ល។ 

ភនំេពញ ៃថងទី ២៧ ែខមីន ឆន ២ំ០១៧ 


