ករឈូសឆយដីសំរប់ដំណំៅកស៊ូ,
ករបំផ្ញសិទិៅ្ ផ្ងៗ
ផលប៉ះពល់ពីករដំដំណំៅកស៊ូៅដយ្កុមហ៊ុន សុខហ្ីន ៅខសុីឌី
ៅទៅលើសហគមន៏ ជនជតិៅដើមភគតិចៅនប៊ូ្ស, មណ្លគីរ ី
Summary in Khmer
Article 1: All human beings are born free and equal
in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a
spirit of brotherhood. Article 2: Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration,
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the
basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person
belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Article 3: Everyone has
the right to life, liberty and security
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របយករណ៍ សេង្ ប
ដីសម្ទនេសដ្កិច្ គឺជកិច្សន្ធនរយៈេពលយូរេលើដី
េដើម្ីទញយក្បេយជន៍ពីដីកសិឧស្ហកម្។ េ្ចើនឆ្ំកន្ងេទ
ករេធ្ើសម្ទនេសដ្កិច្េន្បេទសកម្ុជមនសន្ស្ន៍េកើនេឡើងជលំដប់

និងជ្បធនបទរ ិះគន់យ៉ងធ្ន់ធ្រពីអង្ករសង្មសុីវ ិលក្ុង្សុក និងអន្រជតិ

េលើកររ ំេលភសិទិម
្ នុស្ និងែដលកត់បន្យនូវអ្ីែដលជធនធនសំរប់អយុជីវ ិត និង
កររស់េន្បចំៃថ្របស់សហគមន៍ ែដលេធ្ើឲ្ភព្កី្កកន់ែតធ្ន់ធ្រេឡើងៗ។
ករប្ឹងផ្ល់សកម្ជនសិទិម
្ នុស្េនកម្ុជ កន់ែតមនចំនួនេកើនេឡើង។
ក្ុងឆ្ំ២០០៨ ដីសម្ទនេសដ្កិច្មួយ

េដើម្ីទញយកផលចំេនញក្ុងវ ិស័យឧស្ហកម្ៃនករដំដំនំេកស៊ូ
្តូវបនធនេដយ្បេទសកម្ុជេអយ្កុមហ៊ុនេខជូលី្គុប(KCD)
ែដលជ្កុមហ៊ុនសហករយ៉ ងស្ិតរមួតជមួយរដ្ភិបលកម្ុជ។

េនឆ្ំ២០០៧ មន្កុមហ៊ុនមួយេឈ្ះ សុខហ្ីនបនចូលមកដក់ទុនជមួយ
្កុមហ៊ុនេខជូលី្គុប(KCD) ដក់េឈ្ះថ សុខហ្ីន េខសុីឌី ែដលមនភគហ៊ុន៨០%
និងែដលធននូវរល់ករ្បតិបត្ិកររបស់ខួ្ន។ ែដលចុះេឈ្ះេនលុ ច ហ្ំបួ រ

្កុមហ៊ុនសុខហ្ីនគឺ្តូវបន្គប់្គងេដយ្កុមហ៊ុនបរំងពីរ្កុម គឺបូឡូរ៉ និង ែប៊លេហ្ន
ែដលជ្សឡយរបស់្កុមហ៊ុនែហ្្ប៊ី និង រ ីប។

បច្ុប្ន្ សុខហ្ីន េខសុីឌីេរៀបចំដីសម្ទនចំនួនពីរកែន្ងេនក្ុងទឹកដីប៊ូ្ស

ៃនេខត្មណ្លគីរ ី(វ៉ រ៉ណសុី និង េសដ្ីកូឡ) ែដលមនចំនួនដីសរុបចំនួន ៧០០០ហិកត។
ដីសម្ទនទំងេនះ្តូវបនប៉ះពល់្បជពលរដ្ែដលកំពុងរស់េនឃុំប៊ូ្សចំនួន៨៥០្គួសរ។
៩០%ៃន្បជជនេនក្ុងឃុំប៊ូ្សជជនជតិព្ង

ែដលជ្កុមជនជតិេដើមភគតិចៃន្ពះរជណច្កកម្ុជ។

ព្ង្បកបរបរចិញ្ឹមជីវ ិតេដយេធ្ើចំករវ ិលជុំេហើយែដលពឹងែផ្កទំង្សុងេលើករេបចវល្ិ

និងផលិតផលមួយចំនួនបនមកពីរក
ុ ្ជតិ។ជនជតិព្ងេគរពនិងេជឿេលើៃ្ពអរក្អ្កត
ែដលពួកេគេជឿថវ ិញ្ណទំងអស់េនះេនតមរក្ករពរៃ្ពរបស់ពួកេគេហតុេនះពួកេគេនែថររក
្្ៃ្ពអរក្ និងផ្ូរដូនតរបស់ពួកេគេដយមិនេអយអ្កណប៉ះពល់េឡើយ។
មនកររ ិះគន់ពីអង្ករមួយចំនួនែដលជសមជិកេន្បេទសកម្ុជ ពីភពមិន្ប្កដីជេ្ចើន

និងកររ ំេលភសិទិម
្ នុស្ កលពីែខ ធ្ូ ឆ្ំ ២០១០ ហ្ីដ(FIDH)មនករេធ្ើេបសកកម្អន្រជតិមួយ
េដើម្ីេធ្ើករេសុើបអង្តេដយផ្ល់។

កររ េំ លភសិ ទិ្ ជ នជតិ េ ដើ មភគតិ ច េដើ ម ្ីទ ទួ ល បនកម្ សិ ទិ្ រួ ម ឬ សិ ទិ្ ជ សមូ ស ហភព

មនេគលនេយបយេដើម្ីគំ្ទជនជតិេដើមភគតិច
ប៉ុែន្េយើងបនសួរពួកគត់េដើម្ីផ្ស់បូ្រទំលប់របស់ពួកេគ។
ពួកេគ្តូវករេធ្ើចំករេនតំបន់ណមួយជក់លក់និង

ឈប់េធ្ើចំករពេនចរេទៀតេបើពុំដូចេនះេទពួកេគពុំអចេជៀសផុតពីភព្កី្កបនេឡើយ។
(អជ្ធរថ្ក់េខត្បនមន្បសសន៍)
គំេរងកំែណទំរង់ច្ប់កម្ុជ សំរប់ករចុះបញ្ីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ដូចស្រតីច្ប់កម្ុជ
និង េដើម្ីករពរសិទិជ
្ នជតិេដើមភគតិចក្ុងករទទួលបនកម្សិទិរ្ ម
ួ ឬ សិទិជ
្ សមូសហភព។

េទះបីជ្កុម្គួសរជនជតិេដើមភគតិចេនប៊ូ្សេរៀរប់ពីតំរវូ ករចំបច់របស់ពួកេគយ៉ ងណក៏េដ
យ ក៏ពួកេគេនែត្បឈមនឹងបញ
្ នេយបយជេ្ចើន មនទំងឧបសគ្ៃនរដ្បល និង
បទដ្នេផ្ងៗ ែដលជករលំបកយ៉ ងខ្ំងដល់ពួកេគេដើម្ីែស្ងរកដំេណះ្សយ
ឲ្មនកម្សិទិស
្ មូហភព្សបច្ប់មុននឹង្កុមហ៊ុន សុខហ្ីន
េខសុីឌីមកចប់េផ្ើមឈូសឆយដីរបស់ពួកេគ។ ្កុម្គួសរ្បជជនេនប៊ូ្ស
គូរែតទទួលបននូវសំណងសំរម្ែដលជតំរវូ ចំបច់របស់ពួកគត់េទតមអ្ីែដលមនែចងក្ុងច្ប់ក
ម្ុជ េបសកម្របស់ហីដ
្ (FIDH)

រកេឃើញថពួកជនជតិេដើមទំងេនះ្បឈមនឹងករមិនមនករយល់ដឹងច្ស់លស់ និង
មិនមនករយល់ដឹងពីសិទិរ្ បស់ពួកគត់ពីអជ្ធរមូលដ្ន។

ភពមិ ន ្ប្កដី ៃ នករផ្ ល់ ដី ស ម្ទនេសដ្ កិ ច្
ច្ប់កម្ុជទមទរេអយមនករេធ្ើករវយតំៃលេលើផលប៉ះពល់ដល់បរ ិស្ន (ESIA)

មុននឹងផ្ល់ដីសម្ទន មនែតករេធ្ើករវយតំៃលេលើផលប៉ះពល់បរ ិស្នេទ (ESIAs)
ែដលជយន្ករដ៏មនសរៈសំខន់យ៉ងពិត្បកដ ែដលធនដល់ករផ្ល់ដីសម្ទន។
ករណីេសដ្ីកូឡ រដ្ភិបលកម្ុជអនុម័តអនុ្កឹត្

េដើម្ីអនុញ្តេអយដីសម្ទនែដលមនទីតំងក្ុងតំបន់ករពរ។ មនែតក្ុងឆ្ំ២០១០
ែដលមនករវយតំៃលេលើផលប៉ះពល់ដល់បរ ិស្ន (ESIA)

ែដលធនករអភិវឌ្ន៍េលើសម្ទនទំងពីរ តមករេស្ើសុំពីម្ស់ជំនួយអន្រជតិ។
ឯកសរទំងេនះ

និងឯកសរពក់ព័ន្នឹងច្ប់ជតិ

និងកិច្សន្វ ិនិេយគបនដក់ជសំនួរ

នីត្នុកូលភពៃនដីសម្ទន ប៉ុែន្វក៏បញ
្ ក់ផងែដរពីករខ្ះតម្ភពជុំវ ិញដំេណើរករេនះ។
ករបេណ្ ញេចញេដយបង្ំ ខ្ ះ ខតករ្បឹ ក ្េយបល់ និ ង សំ ណ ងេអយបន្គប់ ្ គន់
េដយេ្បើសំពធេទេលើសហគមន៍ខងេលើ សមជិកសហគមន៍ទំងអស់ែដលបនសំភសន៍
បនបញ
្ ក់ថ “ ព
 ួ កគត់ គ្ នជំ េ រ ស
ើ ក្ុ ងករលក់ ដី រ បស់ ពួ កគត់ េ ទ ”។ ករឈួសឆយដីបនចប់
េផ្ើមមុនេពលករពិភក្េលើសំណងែដលបនបញ្ប់។ េទះបីករពិត្កុមហ៊ុន Socfin-KCD
្ពមទទួលេដះ្សយបញ
្ “ ក្ុងមេធ្បយៃនករពិភក្ែដលបនទទួល

េធ្ើពីដំបូងៗជមួយសហគមន៍ ករខិតខំ្បឹងែ្បងបន្បន្ប់គឺមិន្គប់្គន់េដើម្ីធននូវករ
េគរពសិទិរ្ បស់សហគមន៍េដើម្ីេសរ ីភព ករអនុញ្តផ្ល់ដំណឹងពីមុន និង ឈនេទដល់
ករសងសំណងដ៏សមរម្មួយ។ េនចុងបញ្ប់ ្គួសរែដលទទួលរងនូវករប៉ះពល់ េលើសពី៧ 0%
បនទទួលយល់្ពម ពីេ្ពះគ្នជេ្មើសពិត្បកដមួយ
សំណងជ្បក់មិន្គប់្គន់និងមិនសមរម្
និងមន្គួសរដៃទេទៀតបនេ្ជើសេរ ើសទីតំងេដះដូរថ្ីែដល
ពួកេគបនចកេចញេទេដយគ្នករបញ
្ ក់ចង្ុលបង្ញថទីតំងទំងេនះេនឯណផង។

ិ និ ងសិ ទិ្ វ ប្ធម៌ ៃ ន្បជជនព្ ង េនបេង្ ល្ពំ ដី
ករចិ ញ្ឹ ម ជី វ ត
ករបង្ត់នូវ្បភពចំបងកររស់េនរបស់ពួកេគ
សហគមន៍ែដលបនទទួលរងនូវផលប៉ះពល់ឥឡូវត្រវូ ែតទិញអង្រ

ដូចេនះពួកេគគឺជជនងយរងេ្គះក្ុងករែដលទីផ្រកំណត់តំៃលតមអំេពើចិត្។ មិនយូរមិនឆប់
ករខ្ះខតេដើម្ីទទួលបនដីសំរប់អ្កភូមិជនជតិព្ង និងករគ្នសុវត្ិភពចំណីអហរ
អចជសញ្ៃនករេធ្ើេអយមនផលប៉ះពល់េទេលើជីវភពរស់នូវរបស់សហគមន៍។
បែន្មេលើេនះេទៀត ករបំផ្ញទីតំងបញុ្ ះសព និងកែន្ងេគរពដួង្ពលឹងេផ្ងៗ
បនបញ
្ ក់ពីផលប៉ះពល់េទេលើសុវត្ិភពរបស់សហគមន៍ព្ង។
ករមកដល់របស់្បជនេធ្ើចំណូល្សុក(Khmer in-migrants)
េធ្ើេអយរ ឹតែតពិបកក្ុងករករពរវប្ធម៌របស់អ្កភូមិ ព្ង។
ល័ ក្ ខ័ ណ្ ករងរែដលមិ ន េទៀងទត់ ពិ ត ្បកដ
កម្ករព្ងែដលបនសំភសន៍បនរអ៊ូរទំ ពីល័ក្ខ័ណ្ករងរែដលគ្នភពេទៀងទត់ពិត្បកដ
និងេឃរេឃ។ ករប៉ុនប៉ងេដើម្ីបញូ្ លករ្បមូលផល្សូវ និងករងរដំដុះជមួយគ្
កម្ករព្ង្តូវបនេគរយករណ៍ពីឧបេទ្វេហតុៃនករេនឿយហត់ែផ្ករងកយ។

៨០%ៃនករេធ្ើករងរទំងអស់បនក្យជករងរ្បចំៃថ្ ជករងរែដលមិនេទៀងទត់ពិត្បកដ។
េសចក្ី ស ន្ិ ដ្ ន និ ងអនុ ស សន៍ ចំ បង
ករណីេនប៊ូ្សបង្ញពីអជ្ធរកម្ុជថ្ក់ខ្ស់បនេធ្ើេអយមនភព្សបច្ប់

ែដលអនុញ្តសម្ទនេទជដីែដលេអយកន់កប់េដយសហគមន៍ក្ុង្សុក និងជតំបន់ករពរ។
តមរយៈអំេពើទំងពីរ ៃនសកម្ភព និងករលុបេចល អជ្ធរកម្ុជបនខកខនក្ុងករធនថ៖

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចប៉ះពល់េដយករេធ្ើសម្ទនរឲ្្កុមហ៊ុនសុខហ្ីនេខសុីឌី (SocfinKCD) អចសប្យរ ីករយនឹងករទទួលបនសិទិរ្ បស់ពួកេគក្ុងនមជជតិេដើមភគតិច

្បកបេដយភព្តឹម្តូវ និងមនអត្ន័យ្គប់្គន់កុ្ងករពិភក្ ្ពមទំងផ្ល់សំណង្គប់្គន់
េដយេគរពតមច្ប់ ជតិ និង ច្ប់អន្រជតិសីព
្ ីសិទិម
្ នុស្។

ចំែណកឯ្កុមហ៊ុន សុខហ្ីនេខសុីឌី Socfin-KCD
បនេធ្ើសកម្ភពេដយមិនបនទទួលខុស្តូវក្ុងករេគរពសិទិម
្ នុស្។ ក្ុងបរ ិបទនេយបយ
និងអំេពើពុករលួយកំរ ិតខ្ស់េនកម្ុជ ្កុមហ៊ុនសុខហ្ីនេខសុីឌី Socfin-KCD
មិនអចបដិេសធេទនឹងបរ ិបទនូវអ្ីែដលពួកេគកំពុង្បតិបត្ិេឡើយ

េហើយពួកេគគួរ្តូវបនេគដឹកនំេដយយកចិត្ទុកដក់ ឈនេទរកភព្បថុយ្បថន។
្កុមហ៊ុនគួរែត្តូវបនេគដឹងថមនករវយតៃម្ពីផលប៉ះពល់បរ ិស្ននិងសង្ម និង្តូវ
បន្បឹក្េយបល់ពីករប៉ះពល់េទជនជតិេដើមភគតិច។ បន្ប់ពីអំេពើហិង្េកើតេឡើងម្ងរួចមក
្កុមហ៊ុន សុខហ្ីន េខសុីឌីSocfin-KCD បនខកខនក្ុងករណត់ជួបេដើម្ីេធ្ើករថ្ឹងែថ្ងនូវ

ករសំខន់ទំងអស់ េដើម្ីធនថអំេពើហិង្អចផ្ក និងត្មូវេទតមដំេណើរករសំណងរបស់ខួ្ន
និងេគលនេយបយករងរេដើម្ីធនករេគរពសិទិេ្ សដ្កិច្ សង្ម និង វប្ធម៌ៃនជនជតិព្ង។
ហ្ី ដ (FIDH) ជ្មុ ញរជរដ្ ភិ ប លកម្ុ ជេដើ ម ្ី៖
−

អនុវត្ន៍ភ្មៗេលើករពន្រេពលៃនករសងសំណងេលើសម្ទនដីេសដ្កិច្ទំងអស់
េហើយេធ្ើករពិនិត្េឡើងវ ិញនូវករយល់្ពមកិច្សន្េលើសម្ទនទំងអស់
ពន្ររល់ដំេណើរករៃនករសងសង់ មិន្សបច្ប់ទំងេនះ
រហូតទល់ែតមនករ្ពមេ្ពៀង ពីច្ប់ជតិ និងអន្រជតិ

−

ស្មបស្មួលករចុះេឈ្ះេអយបនឆប់រហ័សរបស់សហគន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េហើយធនពី្បសិទ្ភព និងជំេនឿេលើពក្េស្ើសុំៃនករថ្ឹងែថ្ងករករពរ
េនេពលករចុះេឈ្ះ្សបច្ប់ទំងអស់
ឫក៏្បមូលរល់ករដក់េឈ្ះែដលមិនមនសុវត្ិភព

−

ធនថករ្បឹក្េយបល់ពិតជមនអត្ន័យ្គប់្គន់
េហើយករចូលរួមរបស់សហគមន៍មនអនុភពេលើដីសម្ទនេសដ្កិច្
េដយរួមបញូ្ លករស្ះែស្ងរកសិទិេ្ សរ ីភព ករផ្ល់ព័ត៌មនជមុន

−

បេង្ើតយន្ករ្តួតពិនិត្េដយឯករជ្េទេលើករេធ្ើជំនួញកសិកម្្ទង់្ទយធំ
េដើម្ីធនករេគរពស្ង់ដរសិទិម
្ នុស្ និងករទទួលខុស្តូវេលើករវ ិនិេយគ
កសិកម្ែដលមនករចូលរួមពីតំណងសង្មសុីវ ិល

−

ធនឲ្បននូវផលប៉ះពល់ដល់រប
ូ រងកយ និងផ្ូវចិត្

េទេលើករករពរសិទិម
្ នុស្េនកម្ុជ រួមបញូ្ លទំងករករពរសិទិដ
្ ីធី្

ហ្ី ដ (FIDH) បង្ ប់ េ ទសុ ខ ហ្ី ន េខសុី ឌី េ ដើ ម្ី៖
− ពន្ររល់ដំេណើករទំងអស់របស់្កុមហ៊ុនរហូតដល់ជេម្ះបច្ុប្ន្្តូវបនេដះ្សយ
− ដក់រល់អនុសសន៍ៃនករវ ិភគេលើផលប៉ះពល់បរ ិស្នឆ្ំ2010
រួមបញូ្ លករវស់ែវងេលើករករពរនូវ្បៃពណីរបស់ជនជតិព្ង
និងេដើម្ីធនថជីវ ិតរស់េនរបស់ពួកេគមននិរន្រភព

− េធ្ើករពិនិត្សរេឡើងវ ិញេលើសំណងែដលបនផ្ល់េអយេដើម្ីធនេអយសម្សបស្ង់ដ
រ អន្រជតិ រួមបញូ្ លទំងសំណងចំេពះករបំផ្ញ្កមសីលធម៌

ហ្ី ដ FIDH បនេស្ើ សុំ េ អយ្បេទសលុ ច ហ្ំបួ រ និ ង សហគមន៍ អុឺ រ ប
៉ុ ចូ ល រួ ម ដូ ច តេទ៖
•

អនុម័តច្ប់ និងេគលនេយបយែដលអចអនុវត្បន
េដើម្ីធនថវ ិស័យឯកជនមនករចុះបញ្ីេដយ្សបច្ប់កុ្ងរង្ង់ែដនសមត្កិច្របស់ខួ្នដ
ែ្លនឹងអចឈនេទដល់ករទទួលខុស្តូវសង្ម ចំេពះកររ ំេលភសិទិម
្ នុស្ និង

ជនរងេ្គះទំងេនះេដើម្ីទទួលបននូវករដំេណះ្សយ្បកបករេគរពសិទិម
្ នុស្ដ៏ម
ន្បសិទ្ភពមួយ។
•

ទមទរេអយអ្កទទួលបន្រយនមេនក្ុងភ្ក់ងរែចកចយ លុចហ្ំបួ
េបើកចំហរអំពីផលប៉ះពល់សង្ម និង

បរ ិស្នពីសកម្ភពរបស់ពួកេគ(រួមបញូ្ លទំងម្ស់ភគហ៊ុនរបស់ពួកេគ)

FIDH
represents 164

human rights organisations
on
5 continents

of person. Article 4: No one shall be held in slavery
or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5: No one shall be subjected to
torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 6: Everyone has the right to recognition
everywhere as a person before the law. Article 7: All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this
Declaration and against any incitement to such discrimination. Article 8: Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or
by law. Article 9: No one
shall be subjected to arbitrary arrest,

• FIDH takes action for the protection of victims of human rights violations,
for the prevention of violations and to bring perpetrators to justice.

About FIDH

• A broad mandate
FIDH works for the respect of all the rights set out in the Universal
Declaration of Human Rights: civil and political rights, as well as
economic, social and cultural rights.
• A universal movement
FIDH was established in 1922, and today unites 164 member organisations
in more than 100 countries around the world. FIDH coordinates and supports
their activities and provides them with a voice at the international level.
• An independent organisation
Like its member organisations, FIDH is not linked to any party or religion
and is independent of all governments.
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