ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

ផលប៉ះពាល់នៃកិច្ចព្រមពព្រៀងស្តរ
ី ភា
ី រជានៃគូពស្ៃឋកិច្ចថ្នាក់តំបៃ់ទូល ំ
ទូលាយ មកពលើកស្ិករ ៃិងពស្បៀងអាហារ
GRAIN ថ្ងៃទី១៩ ប្ែមិងុនា ឆ្នាំ២០១៧

កិច្ចរពមដរពៀង្សតីពីភាពជាថ្ គូដស ឋកិច្ចថ្ននក់បាំបន់ទូទាំទូយយ(RCEP)
ពាណិជ្ជកមមរបចាំបាំបន់ ៏ធាំមួយប្ ទរបូវបានច្រចកនុង្ច្ាំដោម១៦របដទស
ហ្វិក។ របសិនដបើរបូវអនុម័ប

គឺជាកិច្រច ពមដរពៀង្
ដៅទូទាំង្អាសុីបា៉ាសុី

RCEPនឹង្រគប ណតប់ ដទើរបជាជ្នច្ាំនួនពាក់ កោ
ត ទថ្នពិភពដយក

រួមទាំង្កសិកមមខ្ននបបូ ច្ទកខណៈរគួសារច្ាំនួន ៤០០ យនប្ ទផ្ទិបដសបៀង្អាហារ៨០% សរាប់
បាំបន់។ RCEP របូវដគរ ាំពឹង្ថ្ននឹង្បដង្កើបនូវសិទិដ ៏ាន្ទដិពទងមីមួយ និង្ឱកាសសរាប់ដធវើជ្ាំនួញរក
របាក់ច្ាំដណញរបស់រកុមហ្ុនសាជ្ីវកមមដៅដទើដសបៀង្អាហារ

និង្កសិកមមដៅដរកាមរូបភាពជាការ

ជ្ាំរញ
ុ ពាណិជ្ជកមម និង្ការវ ិនិដោគ។ របដទសដៅកនុង្កិ ច្ចរពមដរពៀង្RCEP ជាដរច្ើ នក៏ជាភាគី ដៅកនុង្
កិច្ចរពមដរពៀង្ភាពជាថ្ គូអនតរបា៉ា សុីហ្ិក
វ

(TPP)ជាកិច្ចរពមដរពៀង្ថ្ននក់បាំបន់ ៏ធាំមួយដផ្េង្ដទៀប

ប្ ទោក់ដច្ញនូវដោទការណ៍ោាំរទជ្ាំនញ
ួ ខ្ននបធាំ
នានាមកទទ់ដពទដនេះ។

មិនធ្លលប់ានដៅកនង្កិ
ុ ច្រច ពមដរពៀង្ពាណិជ្ជកមម

ែណៈប្ ទដជាគវាសនារបស់TPP

កិ ច្ចរពមដរពៀង្ទាំង្ពីរដនេះអាច្នឹង្ដកើ បបាំនាទោន

ដៅមិនទន់របាក របជាដៅដ

ើយ

ដហ្ើយានការទាំបាកកនុង្ការោក់បញ្ូច ទោនដទើ

ច្ាំណុច្ជាដរច្ើន។ ដបើដនេះនឹ ង្ានន័យ ូច្ដមតច្សរាប់កសិករ និង្ដសបៀង្អាហារដៅកនុង្បាំបន់ ?

១.

ីធីន
ល ឹង្របូវ ដណើត មយក
របដទសភាគដរច្ើ នដៅកនុង្RCEP មិនអនុញ្ញាបឲ្យជ្នបរដទសទិញ ីកសិកមមដនាេះដទ។ ជ្ាំនួស

មកវ ិញ វ ិនិដោគិ នបរដទសអាច្ជ្ួទ ទទួទបានសមបទន និង្ការដទើកប្ទង្ដទើបទបញ្ា បិតដផ្េង្។។
ភាគហ្ុនដៅពីដរកាយដនេះានកាំដណើនែពស់ដោយសារមូទនិធិសរាប់ វ ិនិដោគ

និ ង្រកុមហ្ុនជា

ដរច្ើនបានសរមុកទិញយក ី កសិកមមទុកជារបភពច្ាំណូទងមីមួយកាទពីឆ្នាំមុន។

រោន់ប្បដៅកនុង្

របដទសសាជ្ិកRCEPទាំង្មូទ
បរដទសតាាំង្ពីឆ្នាំ២០០៨មក។

ីកសិកមមច្ាំនួន ៩,៦យនហ្ិច្តារបូវបានកាន់ កាប់ដោយរកុមហ្ុន

ភាពជាាចស់ដនាេះ

ផ្តទ់ឲ្យរកុមហ្ុនសាជ្ីវកមមនូវអាំោច្រគប់រគង្

ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

ដរច្ើនជាង្ការដោរពសិទិដ ប៉ាុប្នតវាក៏ដធវើឲ្យបថ្មល ីធីលដកើនដ

ើង្ និង្ានហានិភ័យមួយគឺបដណតញកសិករ

ខ្ននបបូច្ដច្ញពី ី ។
ជ្ាំពូកច្ាំនួនពីរដៅកនុង្RCEP

អាច្ានផ្ទប៉ាេះពាទ់ច្មបង្មួយដៅដទើទទដភាពទទួទបាន ីធីល។

ដោង្ដៅដទើដសច្កតីរពាង្ប្ ទបានប្បកធ្លលយ ជ្ាំពូកសតីពីការវ ិនិដោគបានដសនើនូវច្ាប់មួយប្ ទរោឋ
ភិបាទនីមួយ។របូវយកច្ិ បតទុកោក់ដទើវ ិនិ ដោគិនពី របដទសដៅកនុង្RCEP ថ្ទដសមើោននឹង្វ ិនិ ដោគិន

កនុង្ស្សុក (ការយកច្ិបទ
ត ុកោក់ករមិ បជាបិ ។ ដនាេះានន័យថ្ន ពួកដគគួ រានសិទិ ដ ូច្ោនកនុង្ការទិញ
ី កសិកមម ូច្វ ិនិ ដោគិ នកនុង្ស្សុក

របសិនដបើរោឋភិបាទមិនោក់ដច្ញនូវការដទើកប្ទង្ពិដសស

ច្ាំដពាេះករណីដនេះ។ ជ្ាំពូករពាង្ដនាេះក៏ានដសនើនូវអនុរបដោគ “បិ ទផ្លូវ” ឬ “ខ្នាស់”ប្ ទ របសិនដបើ
អនុម័ប

វាានន័យថ្នរោឋភិបាទរបូវប្បបិ ទនូវការដធវើដសរ ីភាវូបនីយកមមរបឹមករមិបបច្ចុបបនន

របសិនដបើពួកដគដបើកដសរ ីដរច្ើ នជាង្អវីប្ ទដគដបតជាាដៅកនុង្RCEP
កាំណប់ដោយRCEPដនាេះដទ។

រ ីឯជ្ាំពូករពាង្សតីពីដសវាកមមវ ិញ

ដហ្ើយ

ដគមិនអាច្បកដៅករមិបប្ ទ

ក៏បានដសនើថ្នអនកផ្គប់ផ្ង្
គ ់ ដសវាកមម

បរដទសគួររបូវបានយកច្ិ បតទុកោក់ដសមើនឹង្រកុមហ្ុនកនុង្ស្សុកប្ រ(ការយកច្ិ បតទុកោក់ករមិ បជាបិ ។
ដនេះ

រួមបញ្ូវ ទទាំង្ទទដភាពកនុង្ការកាន់ កាប់ ី កសិកមមសរាប់ដោទបាំណង្ទក់ទង្នឹង្ការផ្តទ់

ដសវាកមមោមួយ។

ជាងមីមតង្ដទៀប

របដទសទាំង្ឡាយអាច្នឹង្របូវបង្ខាំឲ្យានករណីដទើកប្ទង្

សរាប់ ីកសិកមម ប៉ាុប្នតករណីដទើកប្ទង្ប្បបដនាេះនឹង្របូវឆ្លង្កាប់ការច្រច ដហ្ើយរបូវានការរពម
ដរពៀង្ពីរគប់ភាគីទាំង្អស់។
របសិនដបើរោឋភិបាទមិនគិបគូរជាមុនដទើបញ្ា បិត ីកសិកមមទាំង្ដនេះដទ
ដណើត មយក ីកាន់ប្បអារកក់ដៅ។ដៅកនុង្បាំបន់

RCEPអាច្បង្កឲ្យានការ

និង្រារាាំង្ ទ់ ាំ ដណើរការដធវើកាំប្ណទរមង្់កសិកមម

ប្ ទកាំពុង្អនុវបតកុង្របដទសមួ
ន
យច្ាំ នួននាដពទបច្ចុបបនន។ សពវថ្ងៃដនេះ កសិករប្ ទទមទរសិទិ ដ ី ធី ល

របស់ពួកដគ កាំពុង្កាលយជាដោទដៅថ្នការរ ាំដយភសិទិដមនុសេ ឧរកិ ឋមម ការឃុាំឃង្
ាំ និង្ការទួច្ដធវើ
ឃប។

ដោយដហ្បុផ្ទដនេះ

ដទើបានភាពភ័ យខ្នលច្ ៏ខ្នលាំង្មួយប្ ទថ្នរបសិនដបើ RCEPរបូវបាន

អនុម័បប្មនដនាេះ វានឹង្បដង្កើននូវដោធ្លនីយកមមដៅតាមសហ្គមន៍ជ្នបទ។

ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

២. រោប់ពូជ្នឹង្របូវដធវើឯកជ្ននីយកមម ដហ្ើយពូជ្ GMO (ពូជ្បង្កកប់ប្ហ្េន)នឹង្ដកើនដ

ង្
ើ

ជាដទៀង្ទប់ កសិករទុកពូជ្ពីការរបមូទផ្ទសរាប់ការោាំ ុេះងមី។ រកុមហ្ុនផ្ទិបរោប់ពូជ្ និង្
ផ្ទិបផ្ទគីមីសរាប់ កសិកមមធាំ។ ូច្ជារកុមហ្ុន ម៉ាុ នសានបូ (Mosanto) និង្ បាយ័រ (Bayer ច្ង្់
បញ្ចប់ការអនុវបតប្បបដនេះ
កាន់ប្បដរច្ើន។

ដហ្ើយបង្ខាំកសិករឲ្យទិញពូជ្រាទ់រ ូវ

ូដច្នេះពួកដគអាច្បដង្កើនការទក់

ពួ កដគដធវើប្បបដនេះដោយបញ្ុច េះបញ្ួច ទរោឋភិបាទឲ្យពរង្ីកច្ាប់កមមសិទិដបញ្ញាបប្នែម

ដៅដទើរក
ុ ខជាបិ និង្សបវ។ ឧសាហ្កមមរោប់ពូជ្សកទដនេះ កាំពុង្ានការរគប់រគង្ោ៉ា ង្ខ្នលាំង្ដោយ
រកុមហ្ុនច្ាំនួនបី

ប្ ទបាំោង្ឲ្យជាង្

៦០%ថ្នការដធវើពាណិជ្ជកមមរោប់ ពូជ្កនុង្ពិ ភពដយក។

បច្ចុបបនន រកុមហ្ុន ឆ្ឹមឆ្យោ (ChemChina) កាំពុង្ ាំដណើរការទិញយករកុមហ្ុន សុីដជ្នតា

(Syngenta) ប្ ទជារកុមហ្ុនមួយកនុង្ច្ាំ ដោមរកុមហ្ុនរោប់ពូជ្ធាំទាំង្បី ដៅកនុង្ពិ ភពដយក។ ដនេះ
ានន័យថ្ន របដទសច្ិនានច្ាំ ោប់អារមមណ៍ងមីមួយកនុង្ការពរង្ឹ ង្ច្ាប់ រោប់ពូជ្ដៅដរកាមកិ ច្រច ពម
ដរពៀង្ RCEP។

ដសច្កតីរពាង្ប្ ទប្បកធ្លលយដៅជ្ាំ ពូកសតីពីកមមសិទិ ប
ដ ញ្ញាដៅកនុង្RCEP បង្កាញថ្ន របដទសនានា ូច្
ជារបដទសជ្ប៉ាុន

និង្កូដរ ៉ាខ្នង្បបូង្កាំ ពុង្ជ្ាំ រញ
ុ រ ភា
ឋ គី ដៅកនុង្RCEP

ទាំង្អស់ឲ្យអនុម័ប

“UPOV

1991” ប្ ទជារបព័នច្
ដ ុេះរបកាសនីយប័របបកកកមម (បា៉ា បង្់ មួយរបដភទដៅដទើរោប់ពូជ្។ ដៅដរកាម
“UPOV 1991” ជាទូដៅ កសិករមិនរបូវបានអនុញ្ញាបឲ្យទុករបដភទពូជ្ប្ ទរបូវបានការពារដនាេះដទ។
ែណៈប្ ទអាច្ានករណីដទើកប្ទង្បិច្បួច្

កសិកររបូវបង្់ថ្ងលអាជាាប័ណណដទើរោប់ពូជ្ប្ ទរបូវ

ទុកសរាប់ោាំ ុេះ។ ដោយអាស្ស័យតាមរបដទស និង្របដភទ ាំោាំ ការបង្់ថ្ងលបប្នែមដទើអាជាាប័ណណ
អាច្ានរហ្ូប ទ់១០ ដៅ៤០%ពីដទើបថ្មលរោប់ពូជ្ោក់ទក់ធមមតា ប្ ទដនេះានបថ្មលថ្ងលជាង្រោប់
ពូជ្របស់កសិករដៅដទៀប។ រកុមអង្គការសង្គមសុីវ ិទ បា៉ា ន់ របាណថ្ន UPOV 1991 នឹង្បដង្កើនបថ្មល
រោប់ពូជ្កនុង្ស្សុកពី២០០ដៅ៦០០% ដៅកនុង្របដទសថ្ង និង្ ទ់ ៤០០%ដៅកនុង្របដទសហ្វីទីពីន។
វាអាច្នឹង្កាន់ប្បអារកក់របសិនដបើRCEP បនតការច្រចកាន់ប្ប ូ ច្អវីប្ ទានដៅកនុង្កិច្ចរពមដរពៀង្
TPPប្ ទភាគីរ ឋច្ាំនួន៤ដៅកនុង្RCEP បានរពមដរពៀង្រួច្មកដហ្ើយ។ TPPទមទររ ភា
ឋ គីអនុញ្ញាប
ឲ្យោក់បា៉ាបង្់ដទើការបដង្កើបងមីប្ ទ”ទញដច្ញពីរក
ុ ខជាបិ” សាំដៅ ទ់ពពួក

រុកខជាបិបាំប្ទង្ប្ហ្េន

ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

(GMOs ។

បច្ចុបបនន

ពូ ជ្GMOsសែិបកនុង្របដភទមិ នស្សបច្ាប់ ដៅកនុង្របដទសសាជ្ិកRCEPទាំង្

អស់ ដទើកប្ទង្របដទសអូស្ត្សាតទី ្ោ
ា មីោ៉ាន់ា៉ា និង្ហ្វីទីពីន បូករួមដែបតមួយច្ាំនួនដៅរបដទស

ច្ិន និង្ដវៀបោមផ្ង្ប្ រ។ ែណៈប្ ទRCEP ទាំនង្ជាានជ្ាំពូកមួយប្ ទច្ង្់ោក់បទោឋន (សតង្់
ោរ ដទើសុវបែិភាពច្ាំណីអាហារ ពួកដយើង្មិនទន់បានដឃើញដសច្កតីរពាង្ោមួយដៅដ

ើយ ដហ្ើយ

មិន ឹង្ថ្នវានឹង្ោក់បញ្ាបិតដទើពូជ្GMOsដោយរដបៀបោដនាេះដទ។ ការវ ិវបតទាំង្អស់ដនេះមិ នរបឹមប្ប
បដង្កើនបថ្មលរោប់ពូជ្ប៉ាុដោណេះដទ វាប្ងមទាំង្នាាំដៅរកការបាប់បង្់ជ្ីវៈច្រមុេះ ការរគប់រគង្ពីរកុមហ្ុន
សាជ្ីវកមមកាន់ប្បខ្នលាំង្ជាង្មុ ន
ែពស់ ូច្ជាGMOs ជាដ ើម។

និ ង្ទទដភាពកនុង្ការបនាាបសតង្់ោរដទើទិននផ្ទប្ ទានហានិភ័យ

៣. អនកផ្ទិបទឹកដោេះដោ និង្កសិករខ្ននបបូច្ ថ្ទដទៀបនឹង្ប្ទង្របកបរបរបាន
របដទស្ោ
ា ានកសិករខ្ននបបូច្ ១០០ យននាក់ ប្ ទភាគដរច្ើនដរបើ ដោរកបីដៅដ

ើយ។ រហ្ូប

មកទទ់បច្ចុបបនន ពួកដគគឺជាឆ្អឹង្ែនង្ថ្នវ ិស័យផ្ទិបផ្ទទឹ កដោេះដោរបស់្ោ
ា ប៉ាុ ប្នតសាែនភាពដនាេះ
កាំពុង្ានការផ្លលស់បូរដហ្ើ
ត
យ។

បថ្មលផ្ទិបកមមកាំពុង្ដកើនដ

ើង្

ែណៈប្ ទបថ្មលផ្ទិបផ្ទរបស់

កសិករធ្លលក់ច្ុេះ ដធវើឲ្យកសិករខ្ននបបូច្ជាដរច្ើនជ្ួបការទាំបាក។
RCEP

នឹង្ដធវើឲ្យសាែនភាពកាន់ប្បអារកក់ដ

ើង្។

ដោយមិនដពញច្ិបតជាមួយនឹង្បរាជ្័យរបស់

របដទសញូវដហ្េប្ទនកនុង្ការសដរមច្នូ វកិ ច្រច ពមដរពៀង្ពាណិជ្ជកមមដទវភាគី ជាមួយ្ោ
ា

រកុមហ្ុន

យកេខ្នង្ផ្ទិបផ្ទទឹ កដោេះដោរបស់ញូវដហ្េប្ទនដ្មេះ ហ្វុនធឺរា៉ា (Fonterra) ដហ្ើយក៏ជាអនកនាាំ

ដច្ញផ្ទិបផ្ទទឹកដោេះដោធាំជាង្ដគដៅដទើពិភពដយក កាំពុង្ដមើទដឃើញRCEP ជាវ ិធីមួយកនុង្ការ
ច្ូទដៅកនុង្ទីផ្ារផ្ទិបផ្ទទឹ កដោេះដោ ៏ ធាំរបស់្ោ
ា ។ វាបានរបកាសដោយច្ាំហ្ថ្នRCEP នឹង្
ផ្តទ់អានុភាពខ្នលាំង្ ទ់រកុមហ្ុនកនុង្ការដបើ កទី ផ្ារសាំខ្នន់
ផ្ារ្ោ
ា

ប្ ទកាំពុង្សែិបកនុង្ការការពារ ូច្ជាទី

ប្ ទដគនឹង្របកួបរបប្ជ្ង្ដោយផ្លាទ់ជាមួយសហ្ករណ៍ផ្ទិបផ្ទទឹកដោេះដោរបស់

្ោ
ា ដ្មេះ អាមុទ។ ជាទទដផ្ទ របជាជ្នភាគដរច្ើនភ័យខ្នលច្ថ្ន កសិករ្ោ
ា ប្ ទផ្ទិប
ផ្ទិបផ្ទទឹកដោេះដោនឹង្របូវ ដធវើការឲ្យរកុមហ្ុនហ្វនធឺ
រា៉ាឬប្ទង្របកបរបរដនេះបាន។ ពួកដគនឹង្មិន
ុ
អាច្របកួបរបប្ជ្ង្បានដ

ើ យ។

កតីបារមភស្សដ ៀង្ោនដនេះក៏ានសរាប់កសិករផ្ទិបផ្ទិបផ្ទទឹក

ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

ដោេះដោដៅ របដទសដវៀបោមប្ រ ប្ ទរកុមហ្ុនហ្វនធឺ
រា៉ាកាំពុង្វ ិនិ ដោគោ៉ា ង្ខ្នលាំង្ដ ើ មបីបដង្កើននូ វ
ុ
វបតានរបស់ែួន។
ល

ស្សបដពទជាមួយោនដនេះប្ រ សាជ្ិកRCEPមួយច្ាំនួន ូច្ជារបដទសជ្ប៉ាុន និង្អូស្ត្សាតទីមិនរបឹមប្ប
ឧបបែមធ
ភ នោ៉ា ង្សដមបើម ទ់កសិកររបស់ពួកដគប៉ាុដោណេះដទ ពួកដគប្ងមទាំង្ានសតង្់ោរសុវបែិភាព
ច្ាំណីអាហារមិនអាច្របកួបរបប្ជ្ង្បានសរាប់ផ្ទិបកមមច្ាំណីអាហារ
បូច្

ប្ ទានដរបៀបជាង្ដគដៅកនុង្របដទសសាជ្ិក

RCEP។

និង្របព័នដប្កថ្ច្នអាហារខ្ននប

ការណ៍ដនេះនឹង្នាាំឲ្យានកាំដនើន

វ ិនិដោគដទើសង្កវក់ផ្ទិបកមមអាហារដោយផ្លាទ់ជារទង្់ រទយធាំ ប្ ទានទិ សដៅសរាប់នាាំដច្ញ
ដៅកាន់ទីផ្ារានបថ្មលែពស់ ូ ច្អវីប្ ទកាំ ពុង្ដកើបានដៅកនុង្របដទស្ោ
ា រួច្ដៅដហ្ើយ។ គដរាង្

កសិោឋនតាមបដច្ចកវ ិទាទាំ ដនើ ប ប្ ទផ្លប់ដច្ញ ឬ

ទាំង្ដនេះ បញ្ូច ទសង្កវក់ផ្គប់ផ្គង្់ដោយផ្លាទ់ពី
អាច្ទុបបាំបាប់អនកផ្ទិបខ្ននបបូច្

និង្របរប្កថ្ច្នអាហារទកខណៈរគួសារប្ ទជារបភពរទរទង្់

សហ្គមន៍ដៅជ្នបទ និង្ជាយរកុង្ដៅទូទាំង្អាសុី។

៤.ការដរបើរបាស់ជ្ី និង្ថ្ននាំសាលប់សបវទិប
អ នឹង្ដកើនដ
ការទក់ជ្ីនិង្ថ្ននាំសាលប់សបវទិប
អ

ើង្

របូវបានរ ាំពឹង្ថ្ននឹង្ដកើនដ

ើង្ែពស់ដៅបាំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្ិក
វ

កនុង្

រយៈដពទពីរបីឆ្នាំខ្នង្មុែ កនុង្ទាំ ហ្ាំទឹករបាក់ពី ១០០ពាន់យន ុយលរអាដមរ ិក ដៅ ទ់ ១២០ ពាន់

យន ុយលរកនុង្មួ យឆ្នាំរបឹ មឆ្នាំ ២០២១។ ការដរបើ របាស់សារធ្លបុ គីមីកុង្កសិ
ន
កមម ានអរតាែពស់ជាង្
ដគបាំផ្ុបកនុង្របដទសច្ិ ន និង្កាំពុង្ដកើនដ

ើង្ោ៉ា ង្គាំហ្ុកដៅរបដទស្ោ
ា ែណៈប្ ទការនាាំដច្ញ

ផ្ទិបផ្ទពីអនុបាំបន់ទដនលដមគង្គក៏កាំពុង្ដកើនដ

ើង្ប្ រ។ ការកាន់កាប់រកុមហ្ុន សុីដជ្នតា ដោយច្ិន

ប្ ទជារកុមហ្ុនផ្ទិបផ្ទគិមីសរាប់ កសិកមម
សាលប់សបវទិប
អ សកទដរច្ើនជាង្
ដរពៀង្ RCEP។

២០%

កាំពូទដៅដទើពិភពដយក

រគប ណតប់ទីផ្ារថ្ននាំ

បានដធវើឲ្យរបដទសច្ិ នដ ើរបួនាទីសាំខ្នន់ ដៅកនុង្កិ ច្ចរពម

ទីរកុង្ដប៉ាកាាំង្ នឹង្ច្ង្់បាននូវ”ការដបើកទីផ្ារ” ករមិ បែពស់ ប្ ទកាំ ពុង្សែិបកនុង្ការច្រចដរកាមជ្ាំពូក
សតីពីពាណិជ្ជកមមទាំនិញដៅកនុង្ RCEP ដ ើមបីដកាតបកាតប់យកកនុង្បួនាទីងី រម បស់ែួន។
ល
ដៅប្ែមករា ឆ្នាំ

ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

២០១៧ របដទសច្ិនបានរបកាសរួច្ដហ្ើយថ្ន ែលួននឹ ង្ទុបបាំ បាប់ ពនដនាាំដច្ញដទើជ្ី
ផ្ូស័រវ ដ ើមបីជ្ាំរញ
ុ ភាគហ្ុនទី ផ្ាររបស់ែួនដៅបរដទស។
ល
RCEP

នីរបូដហ្េន និង្

រ ឋមន្តនតីពាណិជ្ជកមមទទួទបនាុកកិ ច្កា
ច រ

បានសនាោក់ដច្ញកិ ច្ចរពមដរពៀង្ប្ ទទុបដចទពនដភាលម។ ទ់ ករមិបសូនយដទើទាំនិញ

ពាណិជ្ជកមមជាង្៦៥% និង្ ាំោក់កាទទីពីរប្ ទនឹង្ទុបដចទពនដដទើទាំនិញ ថ្ទដទៀប។ ផ្ទិប
ផ្ទគីមីសរាប់ កសិកមម

ជាប្ផ្នកមួយដៅកនុង្ដនាេះប្ រ

ដហ្ើយជាទទដផ្ទវាបដង្កើនឲ្យានសាំណទ់

គីមីកុង្ច្ាំ
ន
ណីអាហារនិង្ទឹក ានការបាំភាយឧសម័នផ្ាេះកញ្ចក់កាន់ប្បខ្នលាំង្ និង្ការងយច្ុេះជ្ីជាបិ ី។
ដទើសពីដនេះដៅដទៀប របសិនដបើដសច្កតីរពាង្សតីពីកមមសិទិដបញ្ញាប្ ទបានប្បកធ្លលយរបូវបានអនុម័ប
ប្មនដនាេះ

RCEPអាច្នឹង្បដង្កើនការោក់បា៉ាបង្់ដទើផ្ទិបផ្ទ ថ្ទដទៀប ូច្ជាឱសងពាបាទសបវ

ា៉ា សុីនដធវើកសិកមម ផ្ទិបផ្ទដធវើពីមីរកូបាក់ដបរ ីធមមជាបិ និង្ផ្ទិបផ្ទគីមីសរាប់កសិកមម ដហ្ើយ
ពរង្ីកងិរដវយដទើបា៉ាបង្់របស់ែួន
ល ប្ ទដធវើឲ្យផ្ទិបផ្ទទាំង្ដនាេះកាន់ប្បថ្ងលដ

ើង្។។

៥. ការទក់រាយខ្ននបធាំនឹង្ទុបបាំបាប់ផ្ារតាមមូទោឋន
អស់រយៈដពទជាង្៥ឆ្នាំដនេះ បាំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្ិក
វ ជាបាំបន់ប្ ទានការទក់រាយ

ច្ាំណីអាហារងមី។

ជាង្ពាក់ កោ
ត ទថ្នការទក់ រាយកនុង្ពិភពដយក។ របដទសជ្ប៉ាុនជាអនក ្នមុ ែដគកនុង្និនានការ
ដនេះ ដោយានរកុមហ្ុន ដសដវនអុីដទវ ិន(7-Eleven) និង្ អុីអន (AEON)ជាអនកទក់រាយច្ាំណីអាហារ

ធាំជាង្ដគដៅកនុង្បាំ បន់ ។ អុី អនអឹ រគិ រគី ដអប (AEON Agri Create) ជាកមមវ ិធី ផ្ទិបកមមប្ផ្នកកសិកមម
របស់រកុមហ្ុនអុីអន

បាននឹ ង្កាំពុង្បដង្កើបកសិោឋនកនុង្របដទសជ្ប៉ាុ ន និ ង្របដទសដៅបាំ បន់អាសុី

អាដគនយ៍ ូច្ជាដៅដវៀបោម។ រកុមហ្ុនអុីអន ប្ងមទាំង្ានទិសដៅជ្ាំរញ
ុ
“កសិកមមតាមបដច្ចកវ ិទា
ICT Farming” ប្ ទដរបើរបាស់កុាំពយូទ័រ និ ង្បដច្ចកវ ិទាទាំ នាក់ទាំនង្កនុង្ការរគប់រគង្របបិ បបតិការដៅ
កសិោឋន។ ដៅរបដទស្ោ
ា ការដបើកឲ្យានការទក់រាយច្ាំណីអាហារ រួមទាំង្ការដធវើពាណិជ្ជកមម
តាមដអ

ិច្របូនិច្ ដោយានការវ ិនិ ដោគផ្លាទ់ពីបរដទស ដសាើរប្បជ្ិបរួច្រាទ់ដហ្ើយ ដទេះបីជារ ឋ

ភាគដរច្ើន

មិ នទន់ដរបៀមែលួនកនុង្ការទទួ ទយកការវ ិនិ ដោគផ្លាទ់ពីបរដទសកនុង្ការទក់រាយនូ វ

ផ្ទិបផ្ទដរច្ើនា៉ា កក៏ដោយ។ RCEP នឹង្ជ្ួយពរង្ឹ ង្នូវនិនានការទាំង្ដនេះបប្នែមដទៀប។

ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

ដោង្ដៅតាមដសច្កតីរពាង្ប្ ទប្បកធ្លលយ
បាទ

ជ្ាំពូកសតីពីដសវាកមមដៅកនុង្RCEP

អាច្នឹង្ដធវើឲ្យរោឋភិ

មិនអាច្ោក់ករមិបដទើរបបិបបតិការរបស់ប្ែេសង្កវក់ផ្ារទាំដនើបប្ ទជ្ាំរញ
ុ ដោយរ ឋភាគី ថ្ទ

កនុង្RCEP

(ការដបើកទីផ្ារ ដ

ើ យ។

ជាង្ដនេះដៅដទៀប

កិច្ចរពមដរពៀង្ប្ផ្នកពាណិជ្ជកមមដនាេះអាច្

ដចទ រោឋភិបាទថ្នែុសច្ាប់ កនុង្ករណីប្ ទរោឋភិបាទសាជ្ិ កមួយទមទរឲ្យអនកផ្តទ់ដសវាកមម
ោមួយ ូច្ជារកុមហ្ុនអាទីបាបា ឬអុី អន ោក់ វបតានរបជាជ្នកនុង្ស្សុកឲ្យបានច្ូទរួម ឬឲ្យទិ ញ
ផ្ទិបផ្ទច្ាំណីអាហារពី អនកផ្ទិបកនុង្ស្សុក។

របសិនដបើគរមូប្ ទកាំនប់ ដៅកនុង្TPP របូវបានយកតាម ដនាេះកសិកមមតាមបដច្ចកវ ិទានឹ ង្របូវជ្ាំរញ
ុ
ដរកាមវ ិធ្លនការរបស់RCEP ប្ ទានទិសដៅដទើកកមពស់សង្កវក់ផ្ប
គ ់ផ្ង្
គ ់ថ្ននក់បាំបន់ និង្ពាណិជ្ជកមម
តាមដអ

ិច្របូនិច្។ រកុមហ្ុនអាទីបាបារបស់ច្ិនដទើ បប្បបានវ ិនិ ដោគទឹករបាក់ច្ាំនួន ១,២៥ ពាន់

យន ុយលរ

ដៅដទើដសវាកមមប្ច្កចយច្ាំណីអាហារតាមអនឡាញប្ ទពឹង្ប្ផ្អកកាន់ប្បខ្នលាំង្ដទើ

ឧបករណ៍បដច្ចកវ ិទាទាំ ដនើ បប្ ទប្ទង្ឲ្យានច្ាំណីអាហារតាមរ ូ វកាទ
ការអភិវឌ្ឍទាំង្អស់ដនេះ

និង្ផ្ារតាមមូទោឋន។

បង្កឲ្យានការគាំរាមកាំប្ហ្ង្ ៏ពិបរបាក មួយដៅដទើអនកជ្ួញ ូរ

និង្អនក

ទក់រាយខ្ននបបូច្ដៅអាសុី។

ដបើដយើង្របូវដធវើអី?
វ
RCEP នឹង្នាាំដៅរករទកមួយថ្នការរគប់រគង្ និ ង្ដកាតបកាតប់ ដទើវ ិស័យកសិកមម និ ង្ច្ាំ ណីអាហារ
របស់អាសុីដោយរកុមហ្ុនសាជ្ីវកមម។
កាំពុង្ានដៅកនុង្បាំបន់ ថ្ទ

ការដកាតបកាតប់របស់រកុមហ្ុនសាជ្ីវកមម ូច្បទពិដសាធប្ ទ

នឹ ង្នាាំមកនូ វជ្ដរមើ សបិ ច្បួ ច្

និ ង្បថ្មលកាន់ ប្បែពស់សរាប់អនកដរបើ

របាស់។ ដៅកនុង្វ ិស័យច្ាំណីអាហារ វាក៏ នាាំមកនូ វការច្ាំ ោយដទើសុែភាព និ ង្ប៉ា េះពាទ់ ទ់បរ ិសាែន
ប្ ទបង្កមកពីថ្ននាំសាលប់សបវទិប
អ ការដរបើរបាស់សារធ្លបុគីមី និង្ការប្កថ្ច្នហ្ួសករមិប រពមទាំង្ការ
បនាាបរបាក់ឈ្ួទ
ន និ ង្បថ្មលកសិផ្ទសរាប់កសិករផ្ង្ប្ រ។
ច្ដមលើយដៅនឹង្សាំណួរដនេះ គឺមិនប្មនសាំ ដៅប្កទរមង្់RCEPដនាេះដទ ប៉ាុប្នតរបូវប ិដសធវា ពីដរពាេះវា
ជ្ាំរញ
ុ

និង្ពឹង្ដទើគរមូកសិកមមប្បបរកុមហ្ុនសាជ្ីវកមមប្ ទនឹង្ោមនអវីប្កប្របឲ្យរបដសើរដ

ើ យ។

ការបកប្របមិនផ្លូវការដោយសកមមភាពសង្គមដ ើមបីការផ្លលស់បូ រត (SAC)

ជ្ាំនួសមកវ ិញ ពួកដយើង្របូវអនុវបតដោទនដោបាយ និ ង្គាំនិបផ្តួច្ដផ្តើមោប្ ទដទើកទឹ កច្ិ បតឲ្យាន
របព័នដកសិកមមនិង្ច្ាំណីអាហារប្ ទ ឹកនាាំ
ប្ ទអាច្ទញដោទនដោបាយ

ដោយរបជាជ្នដកើបដ

ើង្។

ពាណិជ្ជកមមឲ្យបដរមើរបព័នទ
ដ ាំង្ដនេះ

ានប្បការដធវើប្បបដនេះដទ

មិនប្មនឲ្យរបព័នដទាំង្ដនេះ

បដរមើដោទនដោបាយ ពាណិជ្ជកមមដនាេះដទ។

ច្ូទរួមដធវើសកមមភាពដពទដនេះ!


ប្សវង្រកព័ប៌ានងមី

និង្បដង្កើបការពិភាកាដ ញដោទអាំពី

អនក។

RCEPដៅកនុង្សហ្គមន៍ របស់

របភពមួយប្ ទអនកអាច្ប្សវង្រកព័ប៌ានបានគឺដគហ្ទាំព័រមួយ

http://www.bilaterals.org/rcep.


ោាំរទដសច្កតីអាំពាវនាវពីរបជាជ្នឲ្យបញ្ឈប់ RCEP

និង្របយុទដដ ើមបីរបព័នដពាណិជ្ជកមមបដរមើ

របជាជ្នប្ ទដឆ្លើយបបបរមូវការរបជាជ្ន មិនប្មនពួកអភិជ្នសាជ្ីវកមម។ សូមទាំនាក់ទាំនង្
រកុមនានាកនុង្របដទសរបស់អនកប្ ទបានច្ុ េះហ្បែដទខ្នដទើដសច្កតីអាំពាវនាវ

និ ង្ច្ូ ទរួមជា

កាលាំង្។


ច្ូទរួមការរបជ្ុាំRCEP។ សូមទមទរឲ្យានការបង្កាញពីែឹម
ល សារច្រចជាសាធ្លរណៈដ ើមបី
ជ្ួយ ទ់ការវ ិភាគបានរបដសើរជាង្មុ ន និ ង្កសាង្ច្ាំ ដនេះ ឹ ង្ពីផ្ទប៉ា េះពាទ់ថ្នកិ ច្ចរពមដរពៀង្
ដទើជ្ីវភាពរស់ដៅរបស់របជាជ្នដៅកនុង្របដទសជាសាជ្ិ កRCEP។
កង្វទ់របស់អក
ន

សូមដទើកដ

ើង្ពីកីត

ូច្ប្ ទរកុមនានាបានដធវើដៅការរបជ្ុាំដផ្េង្។កនលង្មកដៅទីរកុង្ដផ្ើស

ទីរកុង្ចកាតា កូបិ និង្ា៉ា នីទ។ កិច្ចរបជ្ុាំបនាាប់នឹង្ដធវើដៅទីរកុង្ ហ្ុី ឺរា៉ាបាប (ដៅប្ែកកកោ
ឆ្នាំ២០១៧ និង្ទីរកុង្ដសអូទ(ដពទដរកាយដទៀបកនុង្ឆ្នាំដនេះ ។


ច្ូទរួមយុទដនាការរបជាជ្នកនុង្រទង្់ រទយធាំថ្ននក់បាំបន់ អាំពីRCEP និ ង្យុបិ ធ
ត ម៌កុង្ពាណ
ន
ិ ជ្ជកមម
ដហ្ើយច្ូទរួមកនុង្ការរបមូ ទផ្តាំុោន ូ ច្ជាដៅថ្ងៃដធវើសកមមភាពថ្ននក់ បាំបន់



បនតតាមោនតាមដគហ្ទាំព័រ http://rceplegal.wordpress.com/ និង្ http://keionline.org/ និង្
http://www/bilaterals.org/rcep-leaks ដ ើមបីទទួទបានែលឹមសារប្បកធ្លលយ និ ង្ការវ ិភាគដផ្េ
ង្។ពីជ្ាំពូកដៅកនុង្RCEP។

