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គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ ះអាងថា ានការរំអោភសិទធិម្នុសស
អៅអេត្តអកាះកុង ពាក់ព័នធនឹងម្រកុម្ហុនចាា រ ំអៅ
ថៃៃទី៣ ខេម្ិៃុន្ទ ឆ្នំ២០១៥ (ម្រកុងបាងកក ម្របអទសថៃ) - នកភូម្ិរាប់រយន្ទក់ ម្រត្ូវបាន

បអណត ញអចញ អៅអពលខែលែីរបស់ពួកគាត្់ ម្រត្ូវបានរឹប ូសយកអោយេុសចាប់

កាលពីឆ្នំ២០០៦ អែើម្បីយកែីអន្ទះអៅអធវចើ ាា រ ំអៅទំហំ១៩.១០០ ហិកតារ អៅកនុងម្រសុកខម្រស ំបិល អេត្តអកាះកុង ម្របអទសកម្ពុជា។ អម្រកាយការបអណត ញអចញអោយបងខំជិត្ម្ួយទសវត្ស
របាយការណ៍ចុងអម្រកាយរបស់ គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT) ខែលអគទនាឹងរង់ចំ ជាយូរម្កអហើយ បានទទួលស្គគល់ថា ានការរំអោភសិទធិម្នុសសអៅឯត្ំបន់ចាា រ ំអៅអន្ទះ។
ចាា រ ំអៅអនះែំអណើរការអោយម្រកុម្ហុនខេមរ ខែលានជាប់ពាក់ព័នកធ នុងអរឿងនអោបាយ និងម្រគប់ម្រគងអោយម្រកុម្ហុនសារសយកស អ្ម ះម្រកុម្ហុន Khon Kaen
Sugar លីម្ីត្ធីត្ (KSL) ខែលបានចុះកិចចសនាលក់ផ្តតច់ម្ុេជាម្ួយម្រកុម្ហុនសារស Tate & Lyle (T&L) អៅរាជាណាចម្រក ង់អគេស។
របាយការណ៍ ខែលៃមីៗអនះម្រត្ូវបានផ្សពវផ្ាយជាស្គធារណៈ រកអ ើញថា ម្រកម្ុ ហុន KSL ានការទទួលេុសម្រត្ូវ ចំអពាះការរំអោភសិទធិម្នុសស អោយស្គរខត្េេួនជា នកសអម្រម្ចចិត្ត
ទទួល និង ានផ្លចំអណញពីសម្បទានែីខែលជាលទធផ្លន្ទំឲ្យានការរំអោភសិទធិម្នុសសខបបអនះ អទាះបីជា ម្រកុម្ហុនអនះេេួនឯងម្ិនបានម្របម្រពឹត្ត ំអពើរំអោភបំពានអនះអោយផ្តាល់ក៏អោយ។
កាលពីឆ្នំ២០១០ នកភូម្ិអៅកនុងបណាាសហគម្ន៍ ខែលរងផ្លបះពាល់បានោក់

ពាកយបណា ឹងម្ួយអៅ គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT) អោយានការគាំម្រទពី

ងគការ EarthRights International (ERI)។ ពាកយបណត ឹងអន្ទះបានអចទម្របកាន់ថា ម្រកុម្ហុន KSL ថៃ

តាម្រយៈម្រកុម្ហុនបុម្រត្សម្ព័នខធ េមរ

ខែលទទួលបានែីសម្បទានអសែឋកិចច (ELCs) បានរំអោភចាប់កម្ពុជា និងបទោឋ នសិទធិម្នុសស នតរជាត្ិ។ អៅពាក់កណាតលឆ្ន២ំ ០១២ គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT)
បានអចញអសចកតីខៃេងការណ៍បឋម្ម្ួយសាីពកាី ររកអ ើញភសតុតាងបញ្ជាក់ថា ម្រកម្ុ ហុន KSL ានការទទួលេុសម្រត្ូវ ចំអពាះការរំអោភសិទធិម្នុសស សិទធិរបស់ម្របជា
ខែលរងផ្លបះពាល់ តាម្រយៈសកម្មភាពម្រកុម្ហុនបុម្រត្សម្ព័នធរបស់េេួនអៅកម្ពុជា។

សហគម្ន៍

របាយការណ៍ចុងអម្រកាយរបស់គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT) បាន ះអាងអ ើងវិញចំអពាះលទធផ្ល ខែលបានរកអ ើញ ែូចានបញ្ជាក់អៅកនុងអសចកាខី ៃេងការណ៍
បឋម្អន្ទះ អោយបញ្ជាក់ថា ការរំអោភយកែីរបស់បណាាសហគម្ន៍ គឺជាការរំអោភបំពានអលើសិទធិរស់រានានជីវិត្ សិទធិសវ័យសអម្រម្ច រួម្ទាំងសិទធិកនុងការម្រគប់ម្រគង និងទទួល ត្ថម្របអោជន៍ពីធនធាន
ធម្មជាត្ិ និងសិទធិកនុងការ ភិវឌ្ឍរបស់ម្របជាពលរែឋអៅកនុងភូម្ិជីេ ឈូក និងភូម្ិកអណាាល អៅកនុងម្រសុកខម្រស ំបិល អេត្តអកាះកុង។
អោកម្រសី Maureen Harris ន្ទយកខផ្នកចាប់ត្ំបន់ទអនេអម្គងគថន ងគការ EarthRights International បានខៃេងថា៖
"ម្របជាសហគម្ន៍អៅកនុងម្រសុកខម្រស ំបិល បានចំណាយអពលម្របាំបីឆ្នំ អែើម្បីទាម្ទារ ឲ្យម្រកម្ុ ហុនម្របគល់ែីម្កឲ្យសហគម្ន៍វិញ"។ "គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT)
បានទទួលស្គគល់ ការរងទុកខអវទន្ទ និងការបាត្់បង់របរចិញ្ចឹម្ជីវិត្របស់សហគម្ន៍ អហើយអយើងសងឃឹម្ថា ម្រកុម្ហុនខែលជាប់ពាក់ព័នធ នឹងម្រត្ូវបានជំរុញអលើកទឹកចិត្តឲ្យអោះម្រស្គយជអាេ ះអន្ទះ
ម្របកបអោយយុត្តិធម្៌ និងានត្ាេ ភាព។"

អៅកនុងម្របអទសកម្ពុជា ការបអណត ញអចញអោយបងខំ អោយស្គរការផ្ាល់សម្បទានែី

អសែឋកិចចម្រទង់ម្រទាយធំ អៅឱ្យសហម្រគាសអាជីវកម្មន្ទន្ទ ជាការម្រពួយបារម្ភ ំពីសិទធិម្នុសសោងខ្េំង

- លទធផ្លខែលន្ទំឲ្យានការផ្តេស់បាូរទីលំអៅោងរីករាលោល ការបងាផ្លបះពាល់ែល់ជីវភាពរស់ោងធៃន់ធៃរ
ម្រត្ូវបានចងម្រកងជាឯកស្គរោងលអអោយម្រកុម្ នកជំន្ទញឯករាជយ និងម្រកុម្ ងគការសិទធិម្នុសស នតរជាត្ិ។

ការបអណត ញអចញអោយ ំអពើហងិ ា

អោកស្គម្រស្គាចរយ សុរិោសូខបរឌ្ី
នករាយការណ៍ពិអសសរបស់ ងគការសហម្របជាជាត្ិសតីពីស្គថនភាពសិទធិម្នុសសអៅកម្ពុជា
និងការរំអោភសិទធិម្នុសសជាម្របព័នធ អោយគូសបង្ហាញ ំពីត្ម្រម្ូវការចំបាច់ឲ្យានការអោះម្រស្គយ និងផ្ាល់សណ
ំ ងសម្រាប់ការរំអោភសិទធិម្នុសស។

និងការបំផ្េិចបំផ្តេញម្រទពយសម្បត្ាិ

-

បានរាយការណ៍ ំពីការរំអោភែីធេីអៅអេត្តអកាះកុង

របាយការណ៍សតីពីចាា រ ំអៅអៅខម្រស ំបិលអនះ ានពាក់ព័ននធ ឹងបណាាសហគម្ន៍អផ្សងៗអទៀត្ខែលរងផ្លបះពាល់អោយការបអណត ញអចញអោយបងខំ និងការរឹប ូសយកែីធេីអោយេុសចាប់។
អនះរួម្ានម្រកុម្ហុនចាា រ ំអៅ ខែលបានអធវើឲ្យានការម្រពួយបារម្ភោងខ្េំង ំពីសិទធិម្នុសស ែូចបានគូសបញ្ជាក់អៅកនុងរបាយការណ៍ សាីពីការម្របម្ូលផ្លែ៏ជូរចត្់ សរអសរអោយ ងគការសម្ធម្៌កម្ពុជា និង
ងគការ ងគការ ភិវឌ្ឍន៍អោយានការចូលរួម្ នតរជាត្ិ (IDI)។
អោកអ ៀងវុទធី ន្ទយកម្របត្ិបត្តិថន ងគការ សម្ធម្៌កម្ពុជា បាននិោយថា "អនះគឺជាករណីស្គកលបងោងសំខ្ន់ សម្រាប់ការអោះម្រស្គយការរំអោភែីធេី អៅកនុងម្របអទសកម្ពុជា។
របាយការណ៍អនះបានបញ្ាូនស្គរោងចាស់
ែល់ម្រកុម្ហុនបណាតក់ទុនកនុងវិស័យសម្បទានែីខែលម្រកុម្ហុនសបបទានិក
ម្រត្ូវខត្អគារពតាម្ចាប់ម្របអទសកម្ពុជា
និងបទោឋ នសិទធិម្នុសស
នតរជាត្ិកនុងការវិនិអោគទុនរបស់េេួន"។
ពាកយបណត ឹងោងសំខ្ន់ជាម្របវត្តិស្គស្តសត ខែលបណាាសហគម្ន៍អៅកនុងម្រសុកខម្រស ំបិលបានោក់ជូន គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT) អន្ទះ គឺជាអលើកទីម្ួយកនុងការ
ពិនិត្យអលើផ្លបះពាល់សិទធិម្នុសសអោយស្គរការវិនអិ ោគឆ្េងខែនអោយម្រកុម្ហុនថៃ អៅកនុងម្របអទសជិត្ខ្ង។
បណឌ ិត្ Nirun Phitakwatchara ម្របធានគណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT) បានានម្របស្គសន៍ថា៖ "េ្ុំគិត្ថា
វាសំខ្ន់ណាស់ខែលម្រត្ូវអោះម្រស្គយបញ្ជាម្រកុម្ហុន
បញ្ជាសិទធិម្នុសស
និងបញ្ជាបរិស្គថន។
វាសំខ្ន់ណាស់ខែលម្រត្ូវអផ្្ើស្គរថា
អទាះបីជាានការយកចិត្តទុកោក់
ោងខ្េំងអៅអលើការ ភិវឌ្ឍអសែឋកិចចអៅកនុងត្ំបន់របស់អយើងក៏អោយ
ក៏អយើងម្រត្ូវខត្ខសវងរកត្ុលយភាពម្ួយ
អែើម្បីអធវើោងណាកុំឲ្យ
ធនធានធម្មជាត្ិរបស់អយើងម្រត្ូវអគអកងម្របវ័ញ្តាច ម្វិធីខែលបណាតលឱ្យានផ្លបះពាល់បរិស្គថន និងការរំអោភសិទធិរបស់ម្របជាសហគម្ន៍ ខែលម្រគប់ម្រគងធនធានធម្មជាត្ិទាំងអនះតាម្ម្របថពណីនិងទំអនៀម្ទាេ ប់
"។
គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT) បានបង្ហាញថា ានខត្អវទិកាម្ួយបុអណាណះខែលម្របជាសហគម្ន៍រងផ្លបះពាល់អោយការវិនិអោគឆ្េងខែនកនុងបណាាគអម្រាងខ្នត្ធំៗ
ខែលកនុងអវទិកាអន្ទះ ម្របជាសហគម្ន៍អលើកអ ើង ំពកាី រម្រពួយបារម្ភរបស់េេួនអែើម្បីខសវងរកែំអណាះម្រស្គយ។ អៅកនុងរបាយការណ៍ចុងអម្រកាយរបស់េេួន គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT)
បានគូសបង្ហាញ ំពីលទធភាពថនការ នុវត្តអគាលការណ៍ខណន្ទំរបស់ ងគការសហម្របជាជាត្ិសតីពីធុរៈកិចច និងសិទធិម្នុសស អោយបានកត្់សាគ ល់ថា សហម្រគាសអាជីវកម្មទាំង ស់ានកាត្ពវកិចចម្រត្ូវ
ធាន្ទឱ្យានការអគារពសិទធិម្នុសសអៅកនុងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់េេួន អោយម្ិនគិត្ពីកខនេងម្របត្ិបត្តិការអាជីវកម្ម និងអទាះបីជា ម្រកុម្ហុនម្ិនបានចូលរួម្អោយផ្តាល់កនុងការរំអោភបំពានសិទធិម្នុសសក៏អោយ។
អោក Daniel King ន្ទយកកម្មវិធីត្ំបន់អម្គងគ និងភូា ថន ងគការសិទធិម្នុសស EarthRights International កត្់សាគ ល់ថា៖
"អនះជាការសអម្រម្ចចិត្តជាម្របវត្តិស្គស្តសតម្ួយសម្រាប់ការការពារសិទធិម្នុសសឆ្េងខែន។ គណៈកម្មការសិទធិម្នុសសថៃ (NHRCT) បានបញ្ជាក់ោងចាស់ថា ម្រកុម្ហុន KSL ានការ
ទទួលេុសម្រត្ូវចំអពាះការរំអោភបំពានសិទធិម្នុសស កនុងម្របត្ិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់េេួន អៅកនុងម្របអទសកម្ពុជា។ ម្រកុម្ហុន KSL គបបីម្រត្ូវទទួលស្គគល់ជា
សិទធិម្នុសសរបស់េេួន

និងផ្តល់យុត្តិធម្៌ជាទីអពញចិត្ត

ស្គធារណៈនូវកាត្ពវកិចច

ែល់ នកភូម្ិខែលសិទធិរបស់ពួកគាត្់ម្រត្ូវម្រកុម្ហុនរំអោភបំពាន"។
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អោយ

រួម្បញ្ចូលគាននូវ ំណាចចាប់ និង ំណាចរបស់ម្របជាជនកនុងការការពារសិទធិម្នុសស និងបរិស្គថនខែលអយើងកំណត្់ថាជា "សិទធិអលើខផ្នែី"។ អយើងានជំន្ទញកនុង ការខសវងរកការពិត្ ការោក់បណា ឹងផ្េូវចាប់
ម្របឆ្ំងនឹងជនខែលម្របម្រពឹត្បត ទរំអោភសិទធិអលើខផ្នែី ផ្ាល់វគគបណាុ ះបណាាលែល់ថានក់ែឹកន្ទំអៅម្ូលោឋ ន និងសហគម្ន៍ និងការ
ត្សូម្ត្ិ។ អយើងានការិោល័យអៅកនុង ត្ំបន់អាសុីអាអគនយ៍
អៅសហរែឋអាអម្រិក និងអៅម្របអទសអបរូ។ ព័ត្៌ានបខនថម្សាីពី ងគការសិទធិម្នុសស ERI ានអៅកនុងវិបស្គយអនះ៖ www.earthrights.org។
ងគការសម្ធម្៌កម្ពុជា ជា ងគការម្ិនខម្នរោឋ ភិបាល ខែលានអបសកកម្មត្សូម្ត្ិអែើម្បីការ ភិវឌ្ឍអោយានការចូលរួម្ យុត្តិធម្៌សងគម្ និងការអគារពសិទម្ធិ នុសសអៅកម្ពុជា។ ជា ងគការ
្នម្ុេខ្ងខផ្នកត្សូម្ត្ិ ំពីសិទធិែីធេី និងលំអៅោឋ ន ងគការសម្ធម្៌កម្ពុជាអម្របម្រើ បាស់ម្របព័នធផ្សពវផ្ាយ, នុវត្តការត្សូម្ត្ិតាម្ផ្េូវចាប់ កស្គងសម្ព័នធភាព សិកាម្រស្គវម្រជាវអគាលនអោបាយ
និងការសម្រម្បសម្រម្ួលថានក់ជាត្ិ និង នតរជាត្ិ អែើម្បីខម្របកាេយការ ភិវឌ្ឍជាត្ិឲ្យអៅជា ការអគារព ការការពារ និងវឌ្ឍនភាពកនុងការបំអពញកាត្ពវកិចចអគារពសិទធិរបស់ម្របជាជនកម្ពុជា។ សម្រាប់ព័ត្៌ានបខនថម្
សូម្ចូលអៅអម្ើលកនងុ វឹបស្គយ តាម្រយៈអាសយោឋ នអនះ៖ www.equitablecambodia.org។

