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D’une ville fantôme
à une ville intelligente
PAR S. E. KHUONG SRENG,
Gouverneur de Phnom Penh

Phnom Penh est une ville riche d’une culture ancienne et d’une population très diverse, d’origines
et de religions multiples. Elle est connue comme
une ville accueillante et ouverte. Ses monuments
et son patrimoine architecturel, dans le site exceptionnel des quatre bras du Mékong en font
aujourd’hui une des métropoles les plus attractives de l’Asie du Sud Est.
Pourtant, Phnom Penh sort de l’enfer. Dans les
années 70, durant les années de guerre, elle a été
massivement bombardée, puis elle a été en proie
à une terrible guerre civile qui a donné lieu à un
génocide estimé à 2 millions de morts. Durant le
régime Khmer rouge, d’Avril 1975 à Janvier 1979.
Phnom Penh est devenue une ville fantôme, vidée
de sa population déportée et décimée.
Après la libération de 1979, Phnom Penh s’est
progressivement repeuplée, elle a été réhabilitée
et s’est développée. Aujourd’hui, grâce au leadership avec bienveillance de Samdech Techo Hun
Sen, Premier Ministre du Royaume du Cambodge,
la ville connait un nouvel essor de son développement. Sa politique « gagnant-gagnant » a permis
d’en finir avec la guerre civile endémique, de
conclure la réconciliation nationale et de ramener
une paix durable, de consolider un système de

gouvernement stable, conditions sine qua non
pour mettre en œuvre le développement que le
Cambodge connait maintenant.
Le bien-être dont nous jouissons aujourd’hui a
également été obtenu grâce à la mise en œuvre de
la politique de décentralisation et de déconcentration conjuguée avec une politique d’encouragement des investissements directs étrangers.
Mais de nouveaux défis sont devant nous. Nous
sommes entrés dans l’ère de l’industrie de quatrième génération, avec l’apparition de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et des
villes intelligentes. Nous devons adapter la gestion
quotidienne de nos villes à ces nouvelles technologies qui changent nos vies et nos manières de
travailler. Nous sommes aussi entrés dans une
période marquée par le changement climatique
avec ses conséquences sur le cours de nos fleuves,
les rythmes de notre agriculture et sur les déplacements massifs de population vers nos villes.
L’adaptation de nos politiques publiques à ces
enjeux majeurs oriente désormais nos actions
quotidiennes.
C’est pour cela qu’il est plus que jamais nécessaire
de partager nos expériences pour pouvoir avancer
tous ensemble.

From ghost city to smart city
BY H.E. KHUONG SRENG,
Governor of Phnom Penh
Phnom Penh is a city with a rich and
ancient culture and a very diverse
population, with multiple origins and
religions.
It is known as a welcoming and open
city.
Its monuments and architectural heritage
and its exceptional location within the
four arms of the Mekong River today
make it one of the most attractive cities
in Southeast Asia.
Yet Phnom Penh has emerged out of hell.
In the 1970s, in the war years, it was
heavily bombed, and then fell prey to a
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terrible civil war which led to a genocide
that is estimated to have killed 2 million
people, under the Khmer Rouge regime,
from April 1975 to January 1979.
Phnom Penh became a ghost city,
deserted, its population deported and
decimated.
After the liberation of 1979, Phnom Penh
was gradually repopulated and
rehabilitated, and embarked upon a
process of development.
Today, thanks to the benevolent
leadership of Samdech Techo Hun Sen,
Prime Minister of the Kingdom of
Cambodia, the city is enjoying a new
upsurge in development.
With its “win-win” policy, it has been able

to turn its back on endemic civil war,
achieve national reconciliation and
restore lasting peace, to consolidate a
stable system of government, all
conditions that have been critical to
achieving the development that
Cambodia is currently experiencing.
The well-being we now enjoy has also
been won through the implementation of
a policy of decentralisation and
devolution, combined with a strategy of
encouraging foreign direct investment.
However, new challenges lie before us.
We have entered the era of the fourth
industrial revolution, with the emergence
of artificial intelligence, the digital
economy and smart cities.
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We need to adapt the day-to-day
management of our cities to these new
technologies, which are changing our
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked
by climate change, which is affecting the
courses of our rivers and the rhythms of
our agriculture, and driving massive
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided
by the need to adjust our public policies
to these big challenges.
That is why it is more necessary than
ever to share our experiences so that we
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Reconstruire après
les catastrophes :
quelles leçons
pouvons-nous tirer ?
PAR PIERRE BAILLET,
secrétaire permanent de l’AIMF
En 2019, Phnom Penh a célébré le 40e anniversaire de la fin du régime Khmer Rouge qui avait
provoqué la mort de plus de deux millions de cambodgiens. Cet anniversaire, qui coïncidait avec le
40e anniversaire de l’Association internationale
des maires francophones, a donné l’occasion d’entendre les voix des témoins d’alors, de ceux qui ont
mené des reconstructions à Phnom Penh, Kigali
ou Port au Prince, ainsi que les analyses des historiens, des sociologues et des urbanistes, autour
d’une question essentielle: Comment gérer, piloter,
construire la résilience des territoires après les catastrophes ? Alors que nous vivons plus que jamais
dans un mode de l’incertain où les situations de
crise peuvent affecter tous les territoires, il semblait indispensable de revenir sur les capacités à
les surmonter et à imaginer un avenir.
Dans son allocution introductive, Pierre Baillet,
Secrétaire permanent de l’AIMF, rappelle à la
fois l’importance de la préoccupation et l’urgence d’en retenir les enseignements.
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs les Représentants du
corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis de Phnom Penh,
Notre rencontre est une rencontre qui aura plusieurs angles d’intervention dans la reconstruction
de la ville et, notamment, sur la mémoire dans ce
qu’elle a de positif dans la construction d’une société humaine.
La mémoire comme force au service de la résilience
et du développement durable.
Ce n’est pas la première fois que nous nous réunissons pour travailler, ensemble, sur ce sujet.
Comme l’a fortement souhaité notre Présidente,
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Madame Anne Hidalgo, retenue à Paris par des Obsèques Nationales, nous avons eu la belle rencontre
en Louisiane, à Lafayette et à la Nouvelle Orléans,
sur ce thème associant mémoire et développement
durable. Comme elle l’a voulu personnellement,
avec l’appui du Bureau, nous avons poursuivi cette
réflexion en juin dernier, à Kigali, pour mieux nous
retrouver ici, à Phnom Penh.
Nous avons mis en œuvre des partenariats qui vont
dans ce sens à Ouidah au Bénin, à Kananga en
RDC, à Yopougon en Côte d’Ivoire et dans bien
d’autres villes d’Afrique.
La mémoire et la résilience vont de pair, tout comme
la résilience et le développement durable. Et ce triptyque mémoire, résilience, développement durable,
prend tout son sens, ici, à Phnom Penh.
Parce que les catastrophes ont été et sont de grande
ampleur. Catastrophes humaines, politiques, naturelles.
Dans ce contexte, ensemble, vous avez pris le parti
d’une stratégie de réduction de ces risques d’hier
et d’aujourd’hui, en mettant en œuvre une démarche qui associe le national et le local, la réflexion et l’action.
Et au cœur du dispositif, nous avons la lutte contre
la pauvreté, ce que nous faisons ensemble avec le
soutien de l’Union européenne. Que l’UE en soit
remerciée.
L’histoire d’un peuple et de sa ville capitale se comprend en référence à son passé. Mais son passé
s’éclaire à la lumière de son actualité.
Quarante ans après les violences, les menaces, la
séparation, la torture, la malnutrition, la suppression de la religion, la mortalité élevée, les familles
ont été meurtries.
Face à ces récits traumatiques, les citoyens d’une
ville capitale ont donné un sens à la reconstruction
d’un espace de vie. La force de la pulsion de vie.
L’importance de la résilience issue de la famille
élargie rassemblée.
L’incontournable construction d’une mémoire,
cette trace transmissible et structurante de la société locale.
Avec l’université, avec l’art, avec le discours des
médias, avec la photographie. Et à cet égard, il y a
la belle exposition organisée par la ville, le long de
la promenade sur le quai du Mékong. Il y a le centre
Bophana, initié par Rithy Panh, qui rassemble toute
la documentation audiovisuelle sur le Cambodge.
Il y a aussi le musée du génocide de Tuol Sleng. Un
hymne à la mémoire et à la paix, servi par des archives numérisées. Car la modernité est à présent
une aide précieuse pour diffuser et faire connaitre
ces moments qui font la cohésion d’un peuple, qui
font la réconciliation et le vivre ensemble en harmonie. Car c’est dans ce lycée que près de 20 000 prisonniers ont été interrogés, torturés, et assassinés
dans ce qui était le camp S21 de Phnom Penh.
Et l’Unesco a inscrit ces archives dans son registre
de mémoire du monde pour promouvoir la résilience, la paix, le dialogue interculturel, la réconciliation.
Nous avons pris la mesure de cette démarche, de
sa force et de ses résultats, à Kigali, en juin dernier.
Là aussi, il s’agit du long apprentissage du vivre
ensemble en harmonie, entre les enfants des génocidaires et les enfants des victimes.

De gauche à droite:

Un apprentissage qui a permis de porter haut cette
société et la vôtre dans le développement durable.
Excellences,
La résilience est un dialogue constant et renouvelé. D’abord entre les habitants d’un territoire
et nous venons d’en parler, mais aussi entre les
citoyens et l’espace qui les entourent.
Or, là aussi, Phnom Penh porte une belle leçon d’expérience historique. Une expérience qui doit inspirer tous les continents.
Phnom Penh, comme d’autres civilisations, est un
système hydraulique, ceinturé de digues, subdivisé
en bassins versants et parcouru d’un réseau
d’égouts pour évacuer les eaux usées et les eaux de
pluie hors la ville.
La ville fait corps avec cet environnement. Elle est
l’expression sophistiquée d’une culture. Et, quand
le 17 avril 1975 la ville a été vidée de sa population,
ce système sophistiqué de vannes n’a plus été en
état de fonctionner. Tout était envasé.
Mais la ville a été en mesure de renaitre. A la libération, en janvier 1979, avec le retour de la population, il a fallu reconstruire les savoirs détruits par

From left to right:

les Khmers rouges pour se réapproprier le territoire.
Les institutions politiques et la mobilisation des
cultures professionnelles ont participé à la résiKigali, le mémorial. lience du système qui, à lui seul, était l’expression
Kigali Memorial Site.
de la résilience d’un territoire et de son peuple.
ស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍ Kigali Très symboliquement, l’eau, qui chaque année est
fêtée, restera une entrée et une composante de la
Phnom Penh, le
résilience.
musée du génocide Autre symbole : alors que nous nous retrouvons, se
Tuol Sleng.
tient la COP25, à Madrid, sur le climat. L’objectif est
Tuol Sleng Genocide
d’accomplir plusieurs tâches pour la réalisation des
Museum Archives,
Phnom Penh.
accords de Paris sur le changement climatique.
ទីក្រុងភ្នំពេញ សារមន្ទីរឧ Je forme le vœu que les villes de notre réseau,
ក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសា
notamment les villes du Sud-Est asiatique
សន៏ទូលស្លែង
puissent, ensemble, représenter un modèle de
développement, notamment par la gestion de son
Port-au-Prince,
espace public, par ses services.
le Palais national
ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ

après le
tremblement de
terre.

The National Palace
after the earthquake

ទីកង
ុ្រ Port au Prince
វិមានជាតិ
បន្ទប
ា ព
់ រី ញ្ជយ
ួ ដី

Excellences,
Nous sommes ici pour bien comprendre, pour
que Phnom Penh nous inspire.
Et pour cela, pour votre accueil, pour votre attention au réseau des maires francophones, soyez-en
remerciés.

Reconstruction after disasters:
what lessons can we learn?
BY PIERRE BAILLET,
Permanent Secretary to the AIMF
In 2019, Phnom Penh celebrated
the 40th anniversary of the end
of the Khmer Rouge regime, which
had caused the death of more than
two million Cambodians. This
anniversary, which coincided with
the 40th anniversary of the
Association Internationale des
Maires Francophones (AIMF), was
an opportunity to hear the voices
of people who witnessed the events,
of those who headed the rebuilding
programmes in Phnom Penh, Kigali
or Port au Prince, as well as

analyses by historians, sociologists
and urbanists, around an essential
question: How to manage, guide and
develop the resilience of cities in the
wake of disasters? At a time when,
more than ever, we are living in
conditions of uncertainty, when
crises can affect any part of the
world, it seemed of paramount
importance to examine how such
crises can be overcome and how to
plan for a future.
In his introductory talk, Pierre
Baillet, Permanent Secretary of
AIMF, emphasises both the
importance of the subject and the
urgency of the lessons to be learned.

Honourable Ministers,
Honourable Governor,
Honourable Representatives of the
Diplomatic Corps,
Honourable Mayors,
Ladies and Gentlemen,
Dear friends of Phnom Penh,
In this gathering, we will analyse the
reconstruction of the city through several
lenses, notably regarding the memory
of what it stands for positively in the
construction of human society.
Memory is a force on which resilience
and sustainable development can thrive.
It is not the first time we have met to
work together on this theme.
As our chairperson, Ms. Anne Hidalgo,
who had to stay in Paris for a state
funeral, strongly wished, we had
a wonderful meeting in Louisiana,
Lafayette, and New Orleans, on the
Résilience des villes après les catastrophes

7

theme
theme of
of memory
memory and
and sustainable
sustainable
development.
development. As
As she
she personally
personally wished,
wished,
with
with the
the support
support of
of the
the office,
office, we
we
continued
continued our
our discussions
discussions last
last June
June in
in
Kigali
and
we
now
meet
again
Kigali and we now meet again here
here in
in
Phnom
Phnom Penh.
Penh.
We
We have
have established
established partnerships
partnerships along
along
these
these lines
lines in
in Ouidah,
Ouidah, Benin,
Benin, in
in Kananga,
Kananga,
DRC,
DRC, in
in Yopougon,
Yopougon, Ivory
Ivory Coast,
Coast, and
and in
in
many
many other
other African
African cities.
cities.
Memory
Memory and
and resilience
resilience go
go hand
hand in
in
hand,
hand, as
as do
do resilience
resilience and
and sustainable
sustainable
development.
development.
And
And the
the triptych
triptych of
of memory,
memory, resilience,
resilience,
and
sustainable
development
and sustainable development is
is
particularly
particularly significant
significant here
here in
in Phnom
Phnom
Penh.
Penh.
Because
Because disasters
disasters have
have been
been and
and
continue
to
be
of
great
magnitude.
continue to be of great magnitude.
Human,
Human, political,
political, and
and natural
natural disasters.
disasters.
Against
such
a
backdrop,
Against such a backdrop, together,
together, you
you
have
have adopted
adopted a
a strategy
strategy that
that focuses
focuses on
on
reducing
reducing past
past and
and present
present risks,
risks, with
with an
an
approach
approach that
that combines
combines the
the national
national and
and
local
local levels,
levels, and
and thinking
thinking and
and action.
action.
At
At the
the heart
heart of
of this
this operation
operation is
is the
the fight
fight
against
poverty,
a
fight
supported
against poverty, a fight supported by
by the
the
European
European Union
Union supports
supports to
to whom
whom we
we
are
are most
most grateful.
grateful.
The
The history
history of
of a
a people
people and
and its
its capital
capital
city
can
be
understood
with
city can be understood with reference
reference to
to
its
its past.
past. But
But its
its past
past is
is also
also understood
understood
through
through its
its present.
present.
Forty
Forty years
years after
after the
the violence,
violence, threats,
threats,
separations,
torture,
malnutrition,
separations, torture, malnutrition,
religious
religious persecution
persecution and
and high
high death
death
rates,
families
were
fractured.
rates, families were fractured.
Faced
Faced with
with these
these traumatic
traumatic events,
events, the
the
citizens
of
Phnom
Penh
gave
citizens of Phnom Penh gave meaning
meaning
to
to the
the reconstruction
reconstruction of
of a
a living
living
environment.
environment.
The
The driving
driving force
force of
of life.
life.
The
significance
of
The significance of a
a resilience
resilience born
born of
of
the
the extended
extended family,
family, reunited.
reunited.
The
The indispensable
indispensable building
building of
of a
a memory,
memory,
this
this transmissible,
transmissible, structuring
structuring element
element of
of
a
a local
local society.
society.
With
With university,
university, art,
art, the
the media,
media,
photography.
In
this
photography. In this regard,
regard, a
a beautiful
beautiful
exhibition
exhibition has
has been
been set
set up
up by
by the
the city
city
along
along the
the Mekong
Mekong River
River promenade.
promenade.
We
We have
have the
the Bophana
Bophana Center,
Center, Rithy
Rithy
Panh’s
brainchild,
home
Panh’s brainchild, home to
to all
all
audiovisual
audiovisual documentation
documentation about
about
Cambodia.
Cambodia.
We
We also
also have
have the
the Tuol
Tuol Sleng
Sleng Genocide
Genocide
Museum.
An
hymn
to
memory
Museum. An hymn to memory and
and
peace,
peace, with
with its
its collection
collection of
of digitalized
digitalized
archives.
archives. Modernity
Modernity is
is now
now an
an invaluable
invaluable
aid
aid to
to disseminate
disseminate and
and reveal
reveal these
these
moments
moments that
that are
are the
the binding
binding force
force of
of a
a
people,
people, that
that promote
promote reconciliation
reconciliation and
and
living
living together
together in
in harmony.
harmony. In
In this
this high
high
school
school nearly
nearly 20,000
20,000 prisoners
prisoners were
were
interrogated,
interrogated, tortured
tortured and
and slaughtered
slaughtered in
in
what
what was
was Camp
Camp S21
S21 in
in Phnom
Phnom Penh.
Penh.
UNESCO
UNESCO has
has added
added these
these archives
archives in
in
its
its record
record of
of world
world memory
memory to
to promote
promote
resilience,
resilience, peace,
peace, intercultural
intercultural dialogue,
dialogue,
and
and reconciliation.
reconciliation.
We
We took
took stock
stock of
of that
that approach,
approach, its
its force
force
and
and its
its results,
results, in
in Kigali,
Kigali, last
last June.
June. Again,
Again,
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ក្រុងភ្នំព្រញ
េ ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស
ា ់ប្ដូរ

it
it involves
involves the
the long
long learning
learning curve
curve of
of how
how
to
to live
live together
together in
in harmony,
harmony, between
between the
the
children
children of
of those
those who
who perpetrated
perpetrated the
the
genocide
genocide and
and the
the children
children of
of its
its victims.
victims.
This
learning
curve
has
lifted
This learning curve has lifted both
both
their
their society
society and
and yours
yours onto
onto the
the way
way of
of
sustainable
development.
sustainable development.
Excellencies,
Excellencies,
Resilience
Resilience is
is a
a constant
constant dialogue,
dialogue, always
always
renewed,
firstly,
among
renewed, firstly, among the
the inhabitants
inhabitants of
of
a
a land,
land, as
as II have
have just
just mentioned,
mentioned, as
as well
well
as
as between
between the
the citizens
citizens and
and the
the space
space
around
around them.
them.
Again,
Again, Phnom
Phnom Penh
Penh provides
provides a
a fine
fine
lesson
lesson of
of historical
historical experience,
experience, an
an
experience
experience that
that must
must be
be an
an inspiration
inspiration
on
on all
all continents.
continents.
Phnom
Phnom Penh,
Penh, like
like other
other civilizations,
civilizations,
is
is a
a hydraulic
hydraulic system,
system, surrounded
surrounded by
by
dikes,
dikes, subdivided
subdivided into
into watersheds
watersheds and
and
equipped
equipped with
with a
a sewer
sewer system
system to
to drain
drain
wastewater
wastewater and
and rainwater
rainwater out
out of
of the
the city.
city.
The
The city
city is
is in
in sync
sync with
with its
its environment.
environment.
The
The city
city is
is the
the sophisticated
sophisticated expression
expression of
of
a
a culture.
culture. And
And when,
when, on
on April
April 17,
17, 1975,
1975,
the
the city
city was
was emptied
emptied of
of its
its population,
population,
this
this sophisticated
sophisticated system
system of
of valves
valves was
was
no
longer
functional.
Everything
no longer functional. Everything was
was
silted
silted up.
up.
But
But the
the city
city was
was able
able to
to be
be reborn.
reborn. When
When
liberation
liberation came
came in
in January
January 1979,
1979, the
the
population
population returned
returned and
and everything
everything that
that
had
had been
been destroyed
destroyed by
by the
the Khmer
Khmer Rouge
Rouge
had
had to
to be
be rebuilt
rebuilt in
in order
order to
to reclaim
reclaim the
the
territory.
territory.
Political
Political institutions
institutions and
and the
the mobilization
mobilization
of
of different
different professional
professional cultures
cultures
contributed
contributed to
to the
the resilience
resilience of
of the
the
system
system that,
that, per
per se,
se, was
was the
the expression
expression
of
of the
the resilience
resilience of
of a
a territory
territory and
and its
its
people.
people.

Very symbolically, water—the yearly
Very symbolically, water—the yearly
water festival—is a key factor of
water festival—is a key factor of
resilience.
resilience.
Another symbol: the COP25 in Madrid on
Another symbol: the COP25 in Madrid on
climate is currently being held. The goal
climate is currently being held. The goal
is to achieve a number of tasks to move
is to achieve a number of tasks to move
forward with the Paris agreements on
forward with the Paris agreements on
climate change.
climate change.
It is my hope that the cities in our
It is my hope that the cities in our
network, notably the cities of Southeast
network, notably the cities of Southeast
Asia, can together be a model of
Asia, can together be a model of
development, notably in the management
development, notably in the management
of their public space and their services.
of their public space and their services.
Excellencies,
Excellencies,
We are here to gain insight, to let Phnom
We are here to gain insight, to let Phnom
Penh be an inspiration for us.
Penh be an inspiration for us.
And to that end, for your hospitality,
And to that end, for your hospitality,
for your regard for the Association of
for your regard for the Association of
Francophone Mayors, please accept our
Francophone Mayors, please accept our
grateful thanks.
grateful thanks.
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សូមួមួពេ�រ�
ពេ�រ�ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួ រ�ឋ
រ�ឋមួមួង្គ្រាង្គ្រាននី ី ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួអភិ
អភិបា
បាល
លរាជធានី
រាជធានីភ្នភ្នំពេំពេ�ញ
�ញ
ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួ ពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវតំតំណា
ណាងងអងគ
អងគទូទូតត ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួ ពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវអភិ
អភិបា
បាលប្រ
លប្រកិកិះងះង
ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួ ពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវ ពេលាកិ
ពេលាកិ ពេលាកិប្រ
ពេលាកិប្រស
សី ី និនិងងមួិមួិតត្តភ្តភកិដកិដិទា
ិទាំងំងអស់
អស់ពេ�
ពេ�ទីទីប្រប្រកិកិះងះងភ្នភ្នំពេំពេ�ញ
�ញ
ជា
ជាទីទីពេ�រ�
ពេ�រ�រាប្់
រាប្់អាន!
អាន!
ជំជំននួប្ួប្រប្ស់
រប្ស់ពេយ�
ពេយ�ងងថ្ងៃថ្ងៃ��ៃពេន�
ៃពេន��ឺ�ឺជា
ជាជំជំននួប្ួប្មួួមួួយ
យដែ�ល
ដែ�លនឹនឹងង�ិ�ិននិតិតាយាយពេមួ�
ពេមួ�ល
ល�ី�ីប្រប្រជជះងះង
ជាពេប្រ
ជាពេប្រចំចំ�ន�នថ្ងៃថ្ងៃននអន្ត
អន្តរារា�មួន៍
�មួន៍ពេ�
ពេ�កិុកិុ�ង�ងការ
ការកិសាង
កិសាងទីទីប្រប្រកិកិះងះងពេ��
ពេ��ងងវិវិញ
ញ ជា
ជាអាទ៍
អាទ៍ ពេយ�
ពេយ�ងងនឹនឹងង
និនិ�
�យ
យ�ី�ីសាោ
សាោារារតីតីចំង
ចំងចាំ
ចាំពេ�
ពេ�កិុកិុ�ង�ងអើអើីដែ�ល
ីដែ�លមាន
មានលកិខ
លកិខណ្ឌ
ណ្ឌៈៈវិវិជជជមា
ជមាននពេ��
ពេ��មួមួាបាបីការ
ីការកិសាង
កិសាង
សងគ
សងគមួមួមួនះ
មួនះស
សាសាសមួួមួួយ
យ។។ សាោ
សាោារារតីតីចំង
ចំងចាំ
ចាំ �ឺ�ឺពេប្រពេប្រប្ប្ៀប្
ៀប្�ូ�ូចំចំជា
ជាកិមាា
កិមាាាំងាំងសប្រ
សប្រមា
មាប្់ប្់ជួជួយ
យឱ្ាឱ្ាយយមាន
មាន
ភា�ធន់
ភា�ធន់ និនិងងសប្រ
សប្រមា
មាប្់ប្់ការអភិ
ការអភិវវឌ្ាឌ្ាឍឍប្រប្រប្ប្កិប្
កិប្ពេ�យ
ពេ�យចំីចំីររភា�។
ភា�។
ពេន�
ពេន�មួិមួិននដែមួន
ដែមួនជា
ជាពេល�
ពេល�កិកិទីទីមួួមួួយ
យពេទ
ពេទដែ�ល
ដែ�លពេយ�
ពេយ�ងងជួជួប្ប្ប្រប្រប្ប្ជះជះំជាមួួ
ំជាមួួយ
យ�្ន
�្នា ា ពេ��
ពេ��មួមួាបាបី ី
ពេធើ
ពេធើ�កា
�ការរជាមួួ
ជាមួួយ
យ�្ន
�្នាពេល�
ាពេល�ប្រប្រប្ប្ធានប្ទ
ធានប្ទពេន�
ពេន�។។ �ូ�ូចំចំដែ�ល
ដែ�លប្រប្រប្ប្ធាន
ធានរប្ស់
រប្ស់ពេយ�
ពេយ�ងង �ឺ�ឺពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវ
អាន
ី ប្ះ
អាន អីអី��
��ល់
ល់ពេពេហាា
ហាាា ា ដែ�ល
ដែ�លជាប្់
ជាប្់រវល់
រវល់ភារកិិ
ភារកិិចំចំចពេ�
ចពេ�ទីទីប្រប្រកិកិះងះងបាា
បាាារារីស
ីស ពេ�យសារ
ពេ�យសារ�ិ�ិធធប្ះ
ី ណ្ឌ
ណ្ឌាយាយ
ប្ូប្ូជា
ជាស�
ស�ថា្ន
ថា្នាកិាកិ់ជាតិ
់ជាតិមួួមួួយ
យ ធាា
ធាាាប្ាប្់បាន
់បាន�ូ�ូស
សប្ញ្ហាា
ប្ញ្ហាាាកិាកិ់រ់រួចំួចំមួកិ
មួកិពេហ�
ពេហ�យ
យ ពេយ�
ពេយ�ងងធាា
ធាាាប្ាប្់បាន
់បាន
ជួជួប្ប្�្ន
�្នា�ា
ា�ាាងាងសប្ា
សប្ាបាបាយរី
យរីកិកិរាយ
រាយពេ�
ពេ� លើ
លើីស
ីសាយាាយានន ឡាថ្ងៃ
ឡាថ្ងៃហ
ហើដែើដែយុ
យុតត នូនូដែដែវ�វ�ល
លអ័អ័ររពេ�អង់
ពេ�អង់ ពេ��
ពេ��មួមួាបាបី ី
ពេធើ
ពេធើ�កា
�ការរពេល�
ពេល�ប្រប្រប្ប្ធានប្ទ
ធានប្ទពេន�
ពេន� ពេ�យ
ពេ�យផាផាសាសារភាា
រភាាាប្ាប្់សាោ
់សាោរា រា តីតីចំង
ចំងចាំ
ចាំ និនិងងការអភិ
ការអភិវវឌ្ាឌ្ាឍឍប្រប្រប្ប្កិប្
កិប្
ពេ�យចំី
ពេ�យចំីររភា�
ភា�។។ �ូ�ូចំចំដែ�ល
ដែ�លពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវផ្ទាា
ផ្ទាាាល
ាល់ចំង់
់ចំង់បាន
បាន និនិងងពេ�យ
ពេ�យមាន
មានការជួ
ការជួយ
យ
ពេប្រពេប្រជា
ជាមួដែប្រ
មួដែប្រជជងង�ី�ីការិ
ការិ�
�ល័
ល័យ
យ ពេយ�
ពេយ�ងងបាន
បានប្ន្ត
ប្ន្តការ�ិ
ការ�ិចា
ចារណា
រណាពេល�
ពេល�ប្រប្រប្ប្ធានប្ទ
ធានប្ទពេន�
ពេន�កាល
កាល
�ី�ីដែខ
ំ ពេយ�
ដែខមួិមួិ��ះនា
ះនាកិនេ
កិនេងងពេ�
ពេ� ពេ�
ពេ�ទីទីប្រប្រកិកិះងះង�ី�ីហា
ហាាល
ាលី ី ពេ��
ពេ��មួមួាបាបីពេប្រីពេប្រតតៀមួ
ៀមួឱ្ាឱ្ាយយកិិកិិចំចំចប្រចប្រប្ប្ជះជះពេយ�
ំ ងងពេ�ពេ�ល
ពេ�ពេ�ល
ពេន�
ពេន� ពេ�
ពេ�ទីទីប្រប្រកិកិះងះងភ្នភ្នំពេំពេ�ញ
�ញ ទទួ
ទទួល
លបាន
បានលទិ
លទិផផល
លលអ
លអ។។
ពេយ�
ពេយ�ងងបាន
បានប្ពេងើ
ប្ពេងើ�ត�តភា�
ភា�ជាថ្ងៃ
ជាថ្ងៃ���ូ�ូដែ�ល
ដែ�លពេ��
ពេ��ររតាមួ
តាមួទិទិស
សពេ�
ពេ�ពេន�
ពេន� ពេ�ប្រ
ពេ�ប្រកិកិះងះងវីវី
�ស់
�ស់ ប្រប្រប្ប្ពេទសពេប្ណាំ
ពេទសពេប្ណាំងង ពេ�ប្រ
ពេ�ប្រកិកិះងះងកាណ្ឌង់
កាណ្ឌង់ហា
ហាា ា សារធារណ្ឌរ�ឋ
សារធារណ្ឌរ�ឋប្រប្រប្ប្ជាធិ
ជាធិប្ប្ពេតយា
ពេតយាយយ
កិះកិះងងពេហាា
ពេហាាា ា ពេ�ប្រ
ពេ�ប្រកិកិះងះងពេ��ូ
ពេ��ូហ
ហុ�នុ�ន ប្រប្រប្ប្ពេទសកិូ
ពេទសកិូតតឌ្ីឌ្ីវវ័រ័រ និនិងងពេ�
ពេ�តាមួប្ណាា
តាមួប្ណាាាប្រាប្រកិកិះងះងជាពេប្រ
ជាពេប្រចំចំ�ន�ន
ពេទៀតកិុ
ពេទៀតកិុ�ង�ងទើទើីប្ីប្អាប្រ
អាប្រហ
ហើីកិើីកិ។។ សាោ
សាោារារតីតីចំង
ចំងចាំ
ចាំ និនិងងភា�
ភា�ធន់
ធន់ប្រប្រតតូវូវពេ��
ពេ��ររទនទ
ទនទឹមួឹមួ�្ន
�្នា ា �ឺ�ឺពេប្រពេប្រប្ប្ៀប្
ៀប្
�ូ�ូចំចំជា
ជាភា�
ភា�ធន់
ធន់ និនិងងការអភិ
ការអភិវវឌ្ាឌ្ាឍឍប្រប្រប្ប្កិប្
កិប្ពេ�យ
ពេ�យចំីចំីររភា��ូ
ភា��ូពេពេចា្ន
ចា្នា�ា�ដែ�រ
ដែ�រ។។ ពេហ�
ពេហ�យ
យចំំចំំណ្ឌ
ណ្ឌំចំំចំ
ទាំ
ទាំងងប្ីប្ីពេន�
ពេន� �ឺ�ឺសាោ
សាោារារតីតីចំង
ចំងចាំ
ចាំ ភា�
ភា�ធន់
ធន់ និនិងងការអភិ
ការអភិវវឌ្ាឌ្ាឍឍប្រប្រប្ប្កិប្
កិប្ពេ�យ
ពេ�យចំីចំីររភា�
ភា� �ិ�ិតតជា
ជា
មានអតថ
មានអតថនន័យ
័យសះ
សះីជីជពេប្រពេប្រ�
�ណាស់
ណាស់ពេ�
ពេ�ទីទីប្រប្រកិកិះងះងភ្នភ្នំពេំពេ�ញ
�ញពេន�
ពេន� �ី�ីពេពេប្រប្រ�
���ពេប្រពេប្រ�
���មួហន្ត
មួហន្តរារាយ
យ
ធាា
ធាាាប្ាប្់និ់និងងពេ�
ពេ�ដែត
ដែតមាន
មានវិវិសា
សាលភា�
លភា�ធំធំពេពេធង
ធង ពេនា��ឺ
ពេនា��ឺពេប្រពេប្រ�
���មួហន្ត
មួហន្តរារាយ
យ�ល់
�ល់ជីជីវវិតិតមួនះ
មួនះស
សាសាស
នពេ�បាយ
នពេ�បាយ និនិងងធមួម
ធមួមជា
ជាតិតិ។។ ពេ�កិុ
ពេ�កិុ�ង�ងប្រិ
ប្រិប្ប្ទពេន�
ទពេន� ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួ ពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវ ទាំ
ទាំងងអស់
អស់
�្ន
�្នា ា និនិងងរួរួមួមួ�្ន
�្នា ា បានប្រ
បានប្រប្ប្កាន់
កាន់យ
យកិយះ
កិយះទទិសា
ិសាប្រប្រស
ស្តមួ្តមួួយ
ួយសំ
សំពេពេ�
�ពេ�
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�្នាពេាពេ�យសះ
�យសះខខ�ះ�ះមួមួរមួនា។
រមួនា។ �ឺ�ឺពេ�
ពេ�កិុកិុ�ង�ងសាលាមួធា
សាលាមួធាយយមួមួសិ
សិកិកិាសាាសាពេន�
ពេន�ពេហ�
ពេហ�យ
យឬឬអើអើី ី
ដែ�ល
ដែ�លពេ�ពេ�ថា
ពេ�ពេ�ថា មួនទ
មួនទីរីរស២១ពេ�កិុ
ស២១ពេ�កិុ�ង�ងទីទីប្រប្រកិកិះងះងភ្នភ្នំពេំពេ�ញ
�ញ ដែ�ល
ដែ�លអ្នអ្នកិកិពេទាស
ពេទាសជាង
ជាង២មួះ
២មួះឺនឺន
នាកិ់
នាកិ់ប្រប្រតតូវូវបាន
បានចាប្់
ចាប្់យកិ
យកិមួកិ
មួកិសួ
សួររចំពេមួេ
ចំពេមួេ�យ
�យ ពេធើ
ពេធើ�ទា
�ទារះរះណ្ឌ
ណ្ឌកិមួម
កិមួម និនិងងសមាា
សមាាាប្ាប្់ពេចាល។
់ពេចាល។ ពេហ�
ពេហ�យ
យ
អងគ
អងគកា
ការយូ
រយូពេពេណ្ឌសូ
ណ្ឌសូូបាន
ូបានចំះចំះ��ប្័ប្័ណ្ឌ
ណ្ឌណសា
ណសាររទាំ
ទាំងងពេន�
ពេន�ពេ�
ពេ�កិុកិុ�ង�ងកិប្រ
កិប្រមួមួងងសាោ
សាោារារតីតីចំង
ចំងចាំ
ចាំ�ិ�ិភភ��
ពេលាកិ
ពេលាកិ ពេ��
ពេ��មួមួាបាបីពេល�
ីពេល�កិកិសួ
សួួយ
ួយភា�ធន់
ភា�ធន់ សន្ត
សន្តិភា
ិភា�� ការចំរចាអន្ត
ការចំរចាអន្តររវប្ា
វប្ាបបធមួ៌
ធមួ៌ និនិងងការ
ការ
ផាផាសស�ផា
�ផាសាសារ�្ន
រ�្នា។ា។ ពេយ�
ពេយ�ងងបានយល់
បានយល់�ី�ីសារៈសំ
សារៈសំខ្លាំ
ខ្លាំន់ន់ថ្ងៃថ្ងៃនន�ំ�ំពេពេណ្ឌ�
ណ្ឌ�ររការ
ការពេន�
ពេន� �ី�ីកិកិមាា
មាាាំងាំង និនិងង
លទិ
លទិផផល
លដែ�ល
ដែ�លទទួ
ទទួល
លបាន
បាន ពេ�ទី
ពេ�ទីប្រប្រកិកិះងះង�ី�ីហា
ហាាល
ាលី ី កាល�ី
កាល�ីដែខ
ដែខមួិមួិ��ះនា
ះនាកិនេ
កិនេងងពេ�
ពេ�។។ ពេ�
ពេ�
ទីទីប្រប្រកិកិះងះងពេន�
ពេន��ូ�ូចំចំ�្ន
�្នាដែ�រ
ាដែ�រ វាវាជា
ជាពេរឿង
ពេរឿងសិ
សិកិកិាសាាសាពេរៀនសូ
ពេរៀនសូប្រប្រតតមួួមួួយ
យពេ�យ
ពេ�យពេប្រពេប្រប្ប្�ពេ�ល
�ពេ�ល�ា
�ាាងាងដែវង
ដែវង
សំ
សំពេពេ�
�ពេ�
ពេ�ពេធើ
ពេធើឱ្ា
� ឱ្ា
� យយកិូកិូននៗ
ៗរប្ស់
រប្ស់ឧប្រ
ឧប្រកិកិិ�ិ�ឋជឋជនន និនិងងកិូកិូននៗ
ៗរប្ស់
រប្ស់ជនរងពេប្រ
ជនរងពេប្រ�
���អាចំ
អាចំរស់
រស់ពេពេ�
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ជាមួួ
ជាមួួយ
យ�្ន
�្នាបាន
ាបានប្រប្រប្ប្កិប្
កិប្ពេ�យ
ពេ�យសះ
សះខខ�ះ�ះមួមួរមួនា។
រមួនា។ វាវាជា
ជាការសិ
ការសិកិកិាសាាសាពេរៀនសូ
ពេរៀនសូប្រប្រតតមួួមួួយ
យដែ�ល
ដែ�ល
អនះ
អនះញ្ហា
ញ្ហាាតាតឱ្ាឱ្ាយយពេ�
ពេ�ពេល�
ពេល�កិកិសួ
សួួយ
ួយសងគ
សងគមួមួរប្ស់
រប្ស់ពេ�
ពេ�ពេ�
ពេ��ល់
�ល់កិប្រ
កិប្រមួមួិតិតមួួមួួយ
យខពខពស
ស់ថ្ងៃ់ថ្ងៃននការអភិ
ការអភិវវឌ្ាឌ្ាឍឍ
ប្រប្រប្ប្កិប្ពេ�យ
កិប្ពេ�យចំីចំីររភា�
ភា� រួរួមួមួទាំ
ទាំងងសងគ
សងគមួមួរប្ស់
រប្ស់ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួ ពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវ ផងដែ�រ។
ផងដែ�រ។
ឯកិឧតដ
ឯកិឧតដមួមួ ពេលាកិជំ
ពេលាកិជំទា
ទាវវ ជាទី
ជាទីពេពេ�រ�
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ភា�ធន់
ភា�ធន់�ឺ�ឺជា
ជាការ�ិ
ការ�ិភា
ភាកិាកិាសាសា�្ន
�្នាជា
ាជាប្់ប្់រហូ
រហូតត មួដមួដងងពេហ�
ពេហ�យ
យមួដមួដងងពេទៀត
ពេទៀត។។ �ំ�ំប្ប្ូងូង �ឺ�ឺការ
ការ
�ិ�ិភា
ភាកិាកិាសាសា�្ន
�្នារវាង
ារវាងប្រប្រប្ប្ជា�លរ�ឋ
ជា�លរ�ឋពេ�
ពេ�កិុកិុ�ង�ងដែ�ន�ី
ដែ�ន�ីមួួមួួយ
យ �ូ�ូចំចំដែ�ល
ដែ�លពេយ�
ពេយ�ងងបាន
បាននិនិ�
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យ
រួរួចំចំមួកិ
មួកិពេហ�
ពេហ�យ
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៏ ជា
៏ ទំទំនា
នាកិ់កិ់ទទំនំនងងរវាង
រវាងប្រប្រប្ប្ជា�លរ�ឋ
ជា�លរ�ឋ និនិងងប្រិ
ប្រិសា
សាានានដែ�ល
ដែ�លពេ�
ពេ�
ជះជះំវំវិញ
ិញ�ួ�ួកិកិផងដែ�រ
ផងដែ�រ។។ ពេ�
ពេ�ប្រប្រតតង់ង់ចំំចំំននះចំះចំ�ូ�ូចំចំ�្ន
�្នាពេន�
ាពេន�ដែ�រ
ដែ�រ ទីទីប្រប្រកិកិះងះងភ្នភ្នំពេំពេ�ញ
�ញ�ិ�ិតតជា
ជាទទួ
ទទួល
លបាន
បាន
ពេមួពេរៀន
ពេមួពេរៀន និនិងងប្ទ�ិ
ប្ទ�ិពេពេសាធន៍
សាធន៍មួួមួួយ
យ�៏�៏ល
លអ អ �ឺ�ឺជា
ជាប្ទ�ិ
ប្ទ�ិពេពេសាធន៍
សាធន៍ដែ�ល
ដែ�លអាចំ
អាចំដែត
ដែតផដផដល
ល់�ំ់�ំននិតិតលអ
លអ
ៗ
ៗ�ល់
�ល់ប្រប្រ��ប្់ប្់ទើទើីប្ីប្ទាំ
ទាំងងអស់
អស់។។
រាជធានី
រាជធានីភ្នភ្នំពេំពេ�ញកិ៏
�ញកិ៏�ូ�ូចំចំប្ណាា
ប្ណាាាទីាទីប្រប្រកិកិះងះងមួួមួួយ
យចំំចំំននួនួនពេផា
ពេផាសសងពេទៀត
ងពេទៀតដែ�រ
ដែ�រ �ឺ�ឺជា
ជា
ទីទីប្រប្រកិកិះងះងមាន
មានប្រប្រប្ប្�័�័ននធារាសាប្រ
ិ ធារាសាប្រ
ិ
ស
ស្ត ្ត ជា
ជាទីទីប្រប្រកិកិះងះង�័�័ទទជះ
ិ ជះ
ិ ំវំវិញ
ិញពេ�
ពេ�ពេ�យ
ពេ�យទំទំននប្់ប្់ និនិងងមាន
មាន
អាង
អាងសី
សី�កិ�កិទឹទឹកិកិជាពេប្រ
ជាពេប្រចំចំ�ន�ន ប្រប្រ��មួទាំ
មួទាំងងមាន
មានប្រប្រប្ប្�័�័ននលូ
ិ លូ
ិ ខ្លាំា
ខ្លាំាាតាត់ដែ់ដែខើខើងងពេ��
ពេ��មួមួាបាបីប្ងូ
ីប្ងូូរូរទឹទឹកិកិកិងើ
កិងើកិកិ់ ់ និនិងង
ទឹទឹកិកិពេភៀ
ពេភៀ��ងងពេ�
ពេ�ខ្លាំងពេប្រ
ខ្លាំងពេប្រ�
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បានកិសាង
កិសាងពេ��
ពេ��ងងពេ�
ពេ�កិុកិុ�ង�ងសណាា
សណាាានានដែប្ប្
ដែប្ប្
ពេន�
ពេន�។។ ពេហ�ា
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ជាការប្ពេញ្ចច
ការប្ពេញ្ចចញ
ញសា្ន
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វប្ាបបធមួ៌
ធមួ៌�៏�៏លអ
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យ
ពេហ�
ពេហ�យ
យពេ�ថ្ងៃ
ពេ�ថ្ងៃ��ៃ១៧
ៃ១៧ ពេមួសា
ពេមួសា ១៩៧៥
១៩៧៥ រ�ឋ
រ�ឋធា
ធានីនីប្រប្រតតូវូវបាន
បានជពេមួៀ
ជពេមួៀ��ស
សប្រប្រប្ប្ជាជន
ជាជនពេចំញ
ពេចំញអស់
អស់
ប្រប្រប្ប្�័�័ននប្ងូ
ិ ប្ងូ
ិ ូរូរទឹទឹកិកិ�៏�៏លអ
លអឥតពេខ្លាំះ
ឥតពេខ្លាំះា�ា�ពេន�
ពេន�ដែលង
ដែលងមាន
មាន�ំ�ំពេពេណ្ឌ�
ណ្ឌ�ររការ
ការពេទៀតពេហ�
ពេទៀតពេហ�យ
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បាន
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សមួតថភា
ភា��រស់
រស់ពេពេ��
��ងងវិវិញ
ញបាន
បាន។។ ពេ�ពេប្រ
ពេ�ពេប្រកា
កាយ
យ
ពេ�ល
ពេ�លរំរំពេពេ��
�� ដែខមួកិរា
ដែខមួកិរា ឆ្ន
ឆ្នាំ១៩៧៩
ាំ១៩៧៩ ប្រប្រប្ប្ជាជន
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La ville résiliente :
penser les défis
de la reconstruction
urbaine
Ce 39e congrès de l’AIMF fut une importante
occasion de revenir, 40 ans après, sur le
processus de reconstruction de Phnom Penh
après la chute du régime khmer rouge et sa
tentative d’urbicide. Au-delà de la capitale
cambodgienne proprement dite, d’importants
témoignages de Kigali ou de Port-au-Prince
sont venus enrichir les débats.
PAR GABRIEL FAUVEAUD
Professeur adjoint, université de Montréal
SE RECONSTRUIRE

Lorsque nous avons été invités à organiser une
conférence portant sur le thème de la reconstruction, le terme de résilience nous est rapidement
apparu comme étant le plus adéquat pour décrire
la manière dont certaines villes, comme Phnom
Penh, ont su trouver les moyens de se reconstruire après une destruction de grande ampleur.
La notion de résilience urbaine désigne la capacité des villes et de ses habitants à se relever d’un
évènement traumatique, à faire face à un choc
causé par une catastrophe, un évènement exceptionnel et souvent violent, pouvant entrainer des
destructions et des morts, des déplacements de
populations, une déliquescence des structures
politiques et sociales existantes, ainsi que des
traumatismes importants et sur le long terme de
la population et de la société.
40 ans après l’expulsion de l’ensemble de la population urbaine et la destruction d’une partie
importante de Phnom Penh sous le régime des
Khmers rouges, la reconstruction de la capitale
cambodgienne est un exemple particulièrement
édifiant de la capacité de résilience des villes et
sociétés urbaines 1. Cependant, si Phnom Penh
représente un cas exceptionnel par la violence de
la politique anti-urbaine des Khmers rouges, les
catastrophes et les enjeux de reconstruction
concernent un nombre toujours plus important
de villes dans le monde, au point que la reconstruction urbaine devient peu à peu une norme.
En effet, l’augmentation du rythme et de la force
des aléas naturels, tout comme le réchauffement
climatique, entrainent une accélération des évènements catastrophiques. Comme un récent rapport
de l’ONU l’a montré, 1,4 milliard de personnes
10
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1. Voir, notamment :
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dans le monde vivant dans des villes de plus de
500 000 habitants sont aujourd’hui exposées à au
moins un type de risque naturel. En Asie plus particulièrement, comme l’a montré une autre récente
étude, la montée des eaux menace de nombreuses
villes de la région, comme Jakarta, Bangkok, ou
encore Hô Chi Minh-Ville. En plus de ces risques,
l’accélération de la croissance urbaine (notamment sur les continents africains et asiatiques)
augmente les impacts des aléas, et donc la vulnérabilité des territoires et des populations.
En d’autres termes, la ville est devenue un « territoire du risque », et la reconstruction urbaine
une probabilité de plus en plus prégnante. Dans
ce contexte, la gestion du risque d’une part, des
vulnérabilités urbaines d’autre part, sont devenues des priorités absolues pour les villes et
devraient être au cœur des politiques de développement urbain.

PENSER LA RECONSTRUCTION,
C’EST PENSER LE RISQUE ET LES VULNÉRABILITÉS

Le risque d’une catastrophe ou d’un évènement
traumatique est très difficile à appréhender, car
tout risque reste théorique et incertain. Notre rapport au risque se construit donc en fonction de ce
qui est arrivé dans le passé, de ce qui pourrait

Risque d’un type
de catastrophe
Risk of one type of
disaster
ហានិភ័យគ្រោះ
មហន្តរាយមួយប្រភេទ

arriver dans le futur, et de la manière dont nous
considérons cette incertitude au moment présent.
Si les catastrophes de grande ampleur semblent
bien souvent inévitables, il est aujourd’hui acquis
que les conséquences de celles-ci ne sont jamais
des fatalités « exogènes », mais plutôt le produit de
nos structures économiques, techniques, politiques
et sociales. Nous avons en effet aujourd’hui les
capacités de nous protéger des catastrophes et des
aléas climatiques, ou du moins d’en atténuer largement les effets. C’est bien pour cela que les politiques urbaines ne peuvent se passer d’une politique de gestion des risques.
Qu’est-ce qu’une politique de gestion des risques
urbains ? En amont, la gestion du risque passe par
l’identification des risques potentiels d’une part,
et des vulnérabilités face à ces risques d’autre
part. Par exemple, à quel point les infrastructures
de drainage existantes peuvent-elles supporter des
épisodes pluviométriques exceptionnels ? Quels
sont les populations et espaces les plus exposés à
des risques potentiels ? Les vulnérabilités urbaines
sont complexes à appréhender, car elles sont généralement interdépendantes et se nourrissent les
unes des autres. Réduire les vulnérabilités, c’est
non seulement amoindrir ou prévenir les effets des
catastrophes, mais aussi protéger les populations
les plus vulnérables.
Lorsque le risque se réalise, il faut avoir développé
en amont les moyens techniques et institutionnels
pour gérer les conséquences des catastrophes,
comme les mouvements de populations, ou les
destructions physiques. Prévoir le risque, c’est éla-
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Risque de trois ou plus
types de catastrophe
Risk of three or more
types of disaster
ហានិភ័យគ្រោះ
មហន្តរាយបីប្រភេទ ឬច្រើនប្រភេទ

Population
de la ville
City population
ប្រ�ជាជនក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង

10 millions ou plus
10 million or more
១០លាននាក់
ឬលើសពី១០លាននាក់

5 à 10 millions
5 to 10 million
ពី៥ ទៅ១០លាននាក់

borer des scénarios et des plans d’action permettant une réponse organisée en cas d’urgence.
Enfin, une politique de gestion des risques doit
anticiper la résilience. Car celle-ci n’est pas innée :
elle se construit et s’accompagne par l’intermédiaire de politiques publiques, de programmes de
développement sociaux et économiques, d’actions
citoyennes et de pratiques participatives. Cela est
d’autant plus nécessaire que nous ne sommes pas
tous et toutes égaux face aux changements urbains
brusques provoqués par des catastrophes. Les populations les plus modestes étant les plus vulnérables face aux catastrophes, ce sont elles qui
doivent le plus faire « œuvre de résilience ».
Si une catastrophe est toujours soudaine, la gestion du risque s’appréhende selon des temporalités multiples, à la fois avant, pendant et après
l’évènement traumatique. Vulnérabilité, risque et
reconstruction désignent donc des processus
complexes appelant des approches systémiques
et globales, autant que des interventions plus localisées et ciblées.

AGIR AVEC LE RISQUE
1 à 5 millions
1 to 5 million
ពី១ ទៅ៥លាននាក់

Moins de 1 million
Less than 1 million
តិចជាង១លាននាក់

Comment agir avec le risque ? Trois éléments centraux doivent ici être mentionnés. Premièrement,
la gestion du risque est politique. Elle demande
la mise en œuvre de politiques publiques permettant de réduire les vulnérabilités, de développer
des cadres réglementaires adaptés et de sensibiRésilience des villes après les catastrophes
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liser les acteurs urbains (privés, habitants, publics) à la gestion du risque, notamment car celui-ci se nourrit des perceptions et comportements
individuels et collectifs face à l’incertitude.
Deuxièmement, la gestion du risque est sociale.
Elle doit être appréhendée comme un enjeu collectif, et requiert une étroite collaboration entre
tous les acteurs urbains. La participation citoyenne est essentielle, car elle facilite les prises
de conscience et la mise en œuvre de solutions
adaptées aux différentes formes de vulnérabilités
que peuvent rencontrer les citadins. Les statuts
économiques, l’éducation, le milieu de vie, ou encore les réseaux sociaux et familiaux vont largement déterminer l’effet des catastrophes sur les
populations, ainsi que la capacité des individus à
y faire face. Par ailleurs, la sécurité des uns peut
accroître la vulnérabilité des autres. L’équité face
aux vulnérabilités est un enjeu déterminant dans
la construction de sociétés urbaines stables, pérennes et plus égalitaires. Ainsi, la mise en place
de politiques publiques ciblant les populations les
plus vulnérables apparaît indispensable.
Troisièmement, la gestion du risque est économique. Elle demande tout d’abord d’allouer du
financement à l’identification
des risques et des vulnérabilités,
à leurs réductions et à leur ges- Les politiques
tion si jamais le risque se réaurbaines ne peuvent
lise. Les investissements publics
se passer d’une
et politiques économiques
politique de gestion
doivent aussi servir à réduire les
vulnérabilités, particulièrement des risques.
auprès des populations les plus
précaires.
En conséquence, la gestion du risque requiert
bien souvent un changement ou une adaptation
de nos modèles économiques, qui ont encore du
mal à intégrer le caractère « incertain » du risque.
Ce changement de pratiques demande, par
exemple, la mise en place de cadres légaux
et réglementaires plus contraignants pour les
acteurs privés, qui sont aussi des bénéficiaires
des politiques publiques de réduction des risques.
Enfin, la gestion du risque est économique, car
les villes sont de plus en plus exposées aux récessions économiques, aux crises financières et à
l’explosion de bulles spéculatives.
En d’autres termes, si la résilience doit être considérée comme une dynamique positive, elle n’est
pas un choix, mais une nécessité face aux changements urbains soudains. C’est bien à cela que
doivent servir une meilleure approche et une
prise en considération du risque et des vulnérabilités face aux catastrophes : empêcher les destructions, pour ne pas avoir à reconstruire, et ne
pas avoir à être résilient.

RÉCITS DE RÉSILIENCE

Au cours de cette conférence, de nombreux exposés nous ont permis de mieux saisir la trajectoire des villes en reconstruction. Des premières
heures aux premières années de la reconstruction, les témoignages de S.E. Thong Khong et de
S.E. Mok Mareth démontrent comment, à Phnom
Penh, chaque petite initiative a compté dans la
12
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remise en route des institutions et de la gouvernance. Leurs récits illustrent comment de nombreux défis ont dû être gérés de front, comme
l’insécurité, les maladies, la remise en place
d’une administration publique, le manque
d’écoles et d’enseignants, le redémarrage du
commerce, ou encore la production de nourriture
et l’approvisionnement de la capitale. À ce titre,
l’histoire de la Régie des eaux de Phnom Penh
reconstituée par S.E. Ek Sonn Chan illustre
particulièrement bien les défis du redémarrage
des infrastructures et l’évolution des modes de
gestion de l’approvisionnement des ressources.
Les interventions de Nak Moneang Men Chandevy
et Fabienne Luco retracent, quant à elles, une
histoire peu écrite de la reconstruction à Phnom
Penh (comme ailleurs) : celle des habitants, qui
ont dû s’adapter, développer des réseaux de solidarité et faire œuvre d’inventivité pour survivre
et se réinventer. Dans ce contexte, l’informalité
n’est pas une anomalie, mais la ressource première de la résilience. Ces récits font écho à celui
de Jean Marie Théodat qui nous démontre, à partir de l’exemple de Port-au-Prince, comment l’absence d’une gouvernance publique efficace précarise un peu plus les habitants les plus fragiles.
À Phnom Penh, comme l’explique S.E. Mann
Choeun, la gestion des quartiers considérés
comme « informels » fut une préoccupation importante des instances publiques depuis le début
des années 1990. Les évictions et relocalisations
en périphérie de la capitale des habitants vivant
dans des zones de logements précaires dans le
centre-ville se sont faites en coordination avec les
pouvoirs publics et des associations locales. Pour
ces habitants, de nombreuses questions demeurent cependant : est-ce que l’accès à la propriété foncière représente réellement la condition
première du développement socio-économique ?
La précarité des ménages n’est-elle pas aggravée
par le déracinement forcé et la relocalisation au
sein de territoires éloignés du cœur des activités
économiques ?
S.E. Kep Chuktema, S.E. Pa Socheat Vong et Seng
Vannak de la Municipalité de Phnom Penh, ainsi
que Christiane Blancot de l’APUR, ont fourni
d’importants témoignages sur l’évolution des enjeux de la reconstruction urbaine depuis les
trente dernières années. Si le développement et
l’entretien des infrastructures ont été une priorité au cours des années 1990, les années 2000 ont
permis de faire évoluer les interventions sur différents sujets comme les tenures foncières, la
gouvernance (avec la mise en place d’une politique de décentralisation), le transport, ou encore
la planification urbaine. Aujourd’hui, les grands
projets urbains (ville-satellite par exemple) et la
forte croissance urbaine témoignent de la vitalité
de la capitale cambodgienne. Comme le rappellent de nombreux intervenants, comme Ngo
Natharoun, l’interaction entre un marché immobilier dynamique et l’adoption de modèles de
développement internationalisés, comme la ville
intelligente, représentent un moteur important
des transformations urbaines actuelles. Comme
en témoigne Hun Chansan à propos de l’architec-

ture, il ne s’agit cependant pas de faire table-rase
du passé, mais plutôt d’inscrire ces innovations
dans le temps long de la construction des villes.
Le témoignage de Nadine Umutoni Gatsinzi, ViceMaire de Kigali, nous montre comment ces politiques de développement urbain doivent s’articuler aux politiques sociales de lutte contre la
pauvreté et la corruption, qui ont fait de la capitale du Rwanda un exemple à suivre en Afrique
et dans le monde. Le développement social, l’inclusion et la participation citoyenne sont des ingrédients essentiels de la résilience. Ils peuvent
porter, comme nous l’explique bien Hassan
Hajam, une évolution indispensable des modèles
économiques existants.
Mis bout à bout, les nombreux témoignages entendus lors de cette conférence et retranscrits
dans cet ouvrage tissent une véritable « histoire
orale » de la reconstruction urbaine, dont Lionel
Prigent nous propose par ailleurs une synthèse à
la fin de cet ouvrage. Ces récits sont d’autant plus
importants qu’ils viennent combler le manque de
connaissances de ces épisodes aussi soudains que
mouvementés de l’histoire des villes et des individus. Une fois écrite, cette histoire orale peut
devenir mémoire et ainsi servir à orienter les politiques contemporaines de gestion des risques
urbains et de réduction des vulnérabilités.

Construire
des villes résilientes
Building
resilient cities
កសាងទីក្រុង
មានភាពធន់

The resilient city: thinking
about the challenges
of urban rebuilding
This 39th Conference of the AIMF was a significant opportunity
to return, 40 years on, to the process of rebuilding Phnom
Penh after the fall of the Khmer Rouge regime and its
attempted urbicide. In addition to the Cambodian capital itself,
the debates were enriched by interesting contributions
concerning Kigali or Port-au-Prince.
RECONSTRUCTION, AN EXCEPTION THAT IS
BY GABRIEL FAUVEAUD
BECOMING A NORM
Assistant professor,
University of Montreal

Politique
--Identification et réduction des
vulnérabilités
--Adoption de cadres
réglementaires
--Politiques de sensibilisation
--Planification et coordination
des actions publiques

Political
--Identification and reduction of
vulnerabilities
--Adoption of specific legislations
--Awareness-raising and information
initiatives
--Planification and coordination of
public actions
នយោបាយ
--ធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម
និងកាត់បន្ថយភេទនីយភាព
--អនុម័តក្របខណ្ឌច្បាប់់
--គោលនយោបាយវេយិតកម្ម

Politique

--ផែនការកម្ម
និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពសាធារណៈ

Political
នយោបាយ

Economic

Social

--Financer la gestion du risque
--Accroître la participation
du secteur privé
--Changer nos modèles
économiques pour
une meilleure
gestion
du risque,
de l’incertain
et des
Economique
vulnérabilités.
Economic
Economic
សេដ្ឋកិច្ច
--Allocate public
ressources to risk
management
--Increase the
participation
of the private sector
--Adapt economic models
to better manage and adress risks,
uncertainty and vulnerabilities

--Un enjeu collectif

Gestion
du risque

--Un enjeu d’équité sociale au
cœur de la gestion du risque

Risk
management
ការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ

Sociale
Social
សង្គម

--Améliorer la
participation et
privilégier les
approches
concrètes de
réduction des
risques
Social
--A collective rather
than individual stake

--Social equity and
vulnerabilities at the center
of risk management policies
--Improve participation and
evidence-based approaches of risk
reduction

សេដ្ឋកិច្ច

សង្គម

--ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

--ជារឿងទាំងអស់គ្នា

--បង្កើនការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជន

--ជារឿងសមធម៌សង្គម ចំកណ្ដាលបេះដូងនេះ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

--ប្ដូរគម្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង ដើម្បីគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ ភាពមិនប្រាកដប្រជា និងភេទនីយភាព
ឲ្យបានប្រសើរជាងមុន

--កែលម្អការចូលរួម និងងាកទៅប្រើវិធីសាស្ត្រ
ជាក់ស្ដែងនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្យបានច្រើន

When we were invited to hold a conference
on the topic of urban reconstruction, we
quickly came to the view that “resilience” is
the term that best describes the way in
which certain cities, like Phnom Penh,
were able to find the means to rebuild after
large-scale destruction.
The notion of urban resilience refers to
the capacity of cities and their inhabitants
to recover from a traumatic event, to face
a shock caused by a disaster, an
exceptional and often violent event, which
may result in destruction and death, the
displacement of populations, the collapse
of existing political and social structures,
as well as major and long term trauma to
individuals and societies.
Forty years after the expulsion of the
entire urban population and the
destruction of a significant part of Phnom
Penh under the Khmer Rouge regime, the
reconstruction of the Cambodian capital is
a particularly uplifting example of the
capacity for resilience of cities and urban
societies.1 However, while Phnom Penh
stands alone for the violence of the Khmer
Rouge’s anti-urban policy, disasters and
rebuilding issues affect an ever-growing
number of cities around the world, to the
point that urban reconstruction is
gradually becoming a norm.
Indeed, the increasing frequency and
impact of natural hazards, along with global
warming, are leading to an acceleration in
natural disasters. As a recent UN report has
shown, 1.4 billion people around the world
living in cities with more than
500,000 inhabitants are now exposed to at
least one type of natural risk. In Asia in
particular, as a recent study has shown,
rising sea levels threatens many cities in the
region, such as Jakarta, Bangkok or Ho Chi
Minh City. In addition to these risks, the
acceleration in urban growth (particularly
on the African and Asian continents) is
increasing the impact of natural hazards,
and therefore the vulnerability of territories
and populations.
In other words, the city has become a
“high risk area”, and the need for urban
reconstruction an ever more present
probability. Against this background, risk
management and urban vulnerabilities
have become absolute priorities for cities
and should be central to urban
development policies.
Résilience des villes après les catastrophes
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ANTICIPATING URBAN RECONSTRUCTION:
RISKS AND VULNERABILITIES

The risk of a disaster or a traumatic event
is very difficult to assess, because all risks
remain theoretical and uncertain. Our
attitude to risk is therefore based on what
has happened in the past, on what could
happen in the future, and on how we think
about this uncertainty in the present. While
large-scale disasters often seem inevitable,
it is now accepted that the consequences of
such disasters are never “exogenous”
fatalities, but rather the outcome of our
economic, technical, political and social
structures. In fact, today we have the
capacity to protect ourselves again climate
disasters and hazards, or at least to largely
mitigate their effects. That is why a risk
management strategy is a crucial
component of urban policies.
What is an urban risk management
strategy? Risk management entails on the
one hand looking forward to identify
potential risks, and on the other
identifying vulnerabilities to those risks.
For example, to what extent can the
existing drainage infrastructures cope
with exceptional rainfall events? Which
populations and areas are most exposed
to potential risks? Urban vulnerabilities
are complex to assess, because they are
generally interdependent and mutually
reinforcing. Reducing vulnerabilities is not
only about lessening or preventing the
impact of disasters, but also protecting the
most vulnerable populations.
When risk becomes reality, one must
already have developed the technical and
institutional resources to manage the
consequences of disasters, such as
population movements or material
destruction. Anticipating risk is about
developing scenarios and action plans so
as to respond to an emergency in an
organised way.
Finally, a risk management policy must
anticipate resilience. Because resilience is
not innate: it is something that is built up
and fed by public policies, by social and
economic development programmes, by
citizen action and participatory practices.
This is particularly necessary as not
everyone is equal when it comes to sudden
urban changes caused by disasters. Since
the poorest populations are those most
vulnerable to disasters, they are the ones
most called upon to “show resilience”.
While a disaster is always sudden, risk
management operates in multiple
timeframes, both before, during and after
the traumatic event. So vulnerability, risk
and urban reconstruction refer to complex
processes that demand systemic and
global approaches, as much as more
situated and targeted interventions.

APPROACHES TO RISK

How should one approach risk? There are
three central factors that need to be
mentioned here. First, risk management
is political. It requires the implementation
of public policies that can reduce
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vulnerabilities, develop appropriate
regulatory frameworks and educate
urban stakeholders (private, inhabitants,
public) about risk management, in
particular as risk is fed by individual and
collective perceptions and behaviours in
response to uncertainty.
Second, risk management is social. It
must be understood as a community
issue, and requires close collaboration
between all urban stakeholders. Citizen
participation is essential, because it
facilitates awareness and implementation
of appropriate solutions to the different
forms of vulnerability that city dwellers
may encounter. Economic status,
education, living environment, along with
social and family networks, will
significantly determine the effect of
disasters on populations, as well as the
capacity of individuals to cope with them.
Moreover, safety for one group may mean
greater vulnerability for another. Equality
in relation to vulnerabilities is a crucial
factor in the construction of stable,
durable and more egalitarian societies.
For this reason, it is essential to
implement public policies that target the
most vulnerable groups in society.
Third, risk management is economic.
Above all, it requires allocating funds to
the identification of risks and
vulnerabilities, to their reduction, and to
their management if risk turns into
reality. Economic investment, both public
and political, needs to go into reducing
vulnerabilities, particularly in the most
disadvantaged populations. In
consequence, risk management often
requires us to change or adapt our
models, which are still ill-suited to
handling the “uncertain” nature of risk.
Such changes include, for example, the
introduction of legal and regulatory
frameworks that place greater constraints
on private actors, who also benefit from
public risk reduction policies. Finally, risk
management is economic because cities
are increasingly exposed to recessions, to
financial crises and to the bursting of
speculative bubbles.
In other words, while resilience should be
seen as a positive dynamic, it is not a
choice, but a necessity in the face of
sudden urban change. This is precisely
why we need to improve our approach to
and recognition of risk and vulnerabilities
to natural disasters: to prevent
destruction so that there is no need to
rebuild, and therefore no need to be
resilient.

RESILIENCE NARRATIVES

In the course of this conference, there have
been many papers that have helped us to
understand the pathways of urban
reconstruction. From the first hours to the
first years of the reconstruction process,
the accounts given by H.E. Thong Khong
and H.E. Mok Mareth demonstrate how, in
Phnom Penh, every minor initiative
counted in the restoration of institutions

and governance. Their accounts illustrate
how many challenges had to be tackled
simultaneously, such as insecurity, disease,
the re-establishment of a public
administration, the shortage of schools and
teachers, the reactivation of commerce,
and food production and supplies to the
city. In this regard, the story of the Phnom
Penh Water Board reconstructed by
H.E. Ek Sonn Chan perfectly illustrates the
challenges of reactivating infrastructures
and developing methods of managing and
supplying resources.
For their part, the papers given by Nak
Moneang Men Chandevy and Fabienne
Luco retrace a largely neglected aspect of
urban reconstruction in Phnom Penh (as
elsewhere): the story of the inhabitants,
who had to adapt, develop community
networks and exercise ingenuity in order
to survive and rebuild their lives. In these
circumstances, informality is not an
anomaly, but the primary raw material of
resilience. These narratives are in
counterpoint with the story told by Jean
Marie Théodat who, through the example
of Port-au-Prince, showed how the
absence of effective public governance has
the effect of further increasing the fragility
of the most vulnerable population groups.
In Phnom Penh, as H.E. Mann Choeun
explained, managing neighbourhoods that
were considered “informal” became a
major preoccupation of the public
authorities from the early 1990s. The
removal of populations living in informal
housing areas in the city centre, and their
resettlement in the outskirts, took place
through coordination between the public
authorities and local associations.
Regarding these groups, however,
questions remain: does the possibility of
owning property really represent the
primary condition for socio-economic
development? Is not household
vulnerability exacerbated by forced
uprooting and relocation to areas remote
from centres of economic activity?
H.E. Kep Chuktema, H.E. Pa Socheat Vong
and Vannak Seng from Phnom Penh
Municipality, and Christiane Blancot from
APUR, gave important accounts about
how the issues of urban reconstruction
have changed over the last 30 years.
While the development and maintenance
of infrastructures were a priority in the
1990s, the 2000s have seen a shift in
emphasis towards different questions
such as landownership, governance (with
the introduction of decentralisation
policies), transport or urban planning.
Today, big urban projects (e.g. satellite
cities) and rapid urban growth testify to
the vitality of the Cambodian capital. As
many speakers, for example Natharoun
Ngo, have pointed out, the interaction
between a dynamic real estate market
and the adoption of internationalised
models of development, such as the smart
city, are significant drivers of current
urban transformations. However, as Chan
San Hun recalled, in relation to

© Gabriel Fauvaud

Phnom Penh, habitat précaire
sur un site inondable.
Precarious housing in a flood zone.
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architecture, the aim is not to erase the
past and start from scratch, but rather to
integrate these innovations into the long
timescales of city-making. The account by
Nadine Umutoni Gatsinzi, Deputy Mayor
of Kigali, shows us how these urban
development policies needed to be linked
with social policies for poverty reduction
and against corruption, which have made
the capital of Rwanda a model to be
followed in Africa and around the world.
Social development, inclusion and citizen
participation are essential ingredients of
resilience. As Hassan Hajam clearly
explained, they can effect essential
changes in existing economic models.
Placed end to end, the many accounts
heard in the course of this conference and
transcribed into this book weave a
genuine “oral history” of urban
reconstruction, a history summarised by
Lionel Prigent at the end of this text. These
stories are all the more important in that
they fill a gap in our knowledge of these
very sudden and turbulent episodes in the
history of cities and individuals. Once
written down, this oral history can become
memory and thereby help to guide
contemporary policies for the
management of urban risk and the
reduction of vulnerabilities.
1. See in particular: Carrier
A., 2007, Les “lois de la
possession” à Phnom Penh:
conversion des droits
d’usage résidentiel issus
du contexte socialiste de
réappropriation urbaine
(1979-1989) en droits de
propriété, thèse de doctorat,
Architecture, Université
Paris 8, 599 p. ; Pierdet C.,
2008, Les temporalités de
la relation ville-fleuve à
Phnom Penh: la fixation

d’une capitale fluviale
par la construction d’un
système hydraulique (18652005), thèse de doctorat,
Géographie, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
589 p. ; Fauveaud G., 2015,
La production des espaces
urbains à Phnom Penh. Pour
une géographie sociale
de l’immobilier, Paris,
Publications de la Sorbonne,
368 p.

ទីកង
ុ្រ មានភាពធន់៖ គិតអំពបញ្ហា
ី
បឈ
្រ ម
នកា
ៃ រកសាងទីកង
ុ្រ ឡើងវិញ
អង្គគមហាសន្និិ�បាតលើ�ើកទីី៣៩នៃ�សមាគម AIMF នេះ�ះ គឺឺជាឱកាសមួួយដ៏៏
សំំខាន់់ ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្្យយើ�ើងត្រ�ឡប់់មកពិិចារណាទៅ�លើ�ើដំំណើ�ើរការនៃ�
ការកសាងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញឡើ�ើងវិិញ ៤០ឆ្នាំំ��ក្រោ��យពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានដួួល
រលំំទៅ� និិងបន្ទាា�ប់់ពីីចេ�តនារបស់់ពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងការលុុបបំំបាត់់ទីីក្រុ�ុង។
ក្រៅ��ពីីការនិិយាយអំំពីីទីីក្រុ�ុងខ្មែ�ែរ សក្ខីី�កម្មមអំំពីីទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីី ឬទីីក្រុ�ុងព័័រអូូ
ប្រាំ�ំងស៍៍ ក៏៏ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដែ�រ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យការពិិភាក្្សាកាន់់តែ�មានភាព
ផុុលផុុសនិិងសម្្បូូរបែ�បថែ�មទៀ�ៀត។
ដោយលោក GABRIEL FAUVEAUD, សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាលកវិទ្យាល័យម៉ុងត្រេអាល់
ការកសាងឡើ�ើងវិិញគឺឺជាករណីីពិិសេ�សដែ�លកំំពុុងក្លាា�យទៅ�ជាបទដ្ឋាា�នមួួយ
នៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យរៀ�ៀបចំំសន្និិ�សីីទមួួយស្ដីី�អំំពីី
ប្រ�ធានបទនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ ពាក្្យ ភាពធន់់ យើ�ើងខ្ញុំំ�យល់់ថាគឺឺជាពាក្្យ
ដែ�លសមរម្្យជាងគេ� ដើ�ើម្្បីីពិិពណ៌៌នាអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លទីីក្រុ�ុងមួួយចំំនួួន ដូូចជា
ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ចេះ�ះស្វែ�ែងរកមធ្យោ�ោ�បាយដើ�ើម្្បីីកសាងខ្លួួ�នឡើ�ើងវិិញ បន្ទាា�ប់់ពីី
មានការបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញមួួយក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ។
សញ្ញាា�ណនៃ�ភាពធន់់ទីីក្រុ�ុង គឺឺសំំដៅ�ទៅ�សមត្ថថភាពនៃ�ទីីក្រុ�ុង និិង
សមត្ថថភាពរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង ចេះ�ះងើ�ើបឈរឡើ�ើងវិិញ
បន្ទាា�ប់់ពីីបានឆ្លលងកាត់់ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ដ៏៏គ្រាំ�ំគ្រា�មួួយ ចេះ�ះប្រ�ឈមមុុខទៅ�នឹឹងការ
ប៉ះះ�ទង្គិិ�ច ដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ ឬដោ�យព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ពិិសេ�ស
ណាមួួយ ហើ�ើយព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ទាំំងនោះ�ះ ជាទូូទៅ� មានវិិសាលភាពធំំ អាចបង្កកឲ្្យ
មានការខូូចខាតធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងសម្លាា�ប់់ជីីវិិតមនុុស្្សច្រើ��ើននាក់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�ជាជនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
បន្លាា�ស់់ទីី ធ្វើ�ើ�ឲ្្យរចនាសម្ព័័�ន្ធធនយោ�បាយនិិងសង្គគមដែ�លមានស្រា�ប់់ចុះះ�ទន់់ខ្សោ�ោ�យ
ព្រ�មទាំំងបង្កកភាពគ្រាំ�ំគ្រា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងទៅ�លើ�ើប្រ�ជាជននិិងសង្គគម នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
មួួយដ៏៏វែែង។
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រយៈពេ�ល៤០ឆ្នាំ ពេប្រកាយ�ីមានការជពេមួៀ�សប្រប្ជាជនទាំងអស់
ពេចំញ�ីទីប្រកិះង និងការប្ំផេិចំប្ំផ្ទាាញមួួយដែផ្នកិធំថ្ងៃនទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ពេ�យ�ួកិ
ដែខមរប្រកិហមួ ការកិសាងទីប្រកិះងដែខមរពេ��ងវិញ �ឺជាឧទាហរណ្ឌ៍�៏លអ�ិពេសសមួួយ
ប្�ាាញ�ីសមួតថភា� ភា�ធន់ថ្ងៃនទីប្រកិះង និងសងគមួរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង1 ។ ប្ុះដែន្ត
�ើីតាបិតថា ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញជាកិរណ្ឌី�ិពេសសមួួយ ពេ�យសារហឹងាសាថ្ងៃនពេ�ល
នពេ�បាយប្រប្ឆំងនឹងទីប្រកិះងរប្ស់�ួកិដែខមរប្រកិហមួ កិ៏ប្ុះដែន្តពេប្រ��មួហន្តរាយនិង
ប្ញ្ហាាាថ្ងៃនការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញពេ�កិដែនេងពេផាសងពេទៀត �ិតជាមានចំំនួន
កាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងៗពេ�កិុ�ង�ិភ�ពេលាកិ រហូត�ល់ពេយ�ងអាចំនិ�យបានថា
ការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញបានកាាាយប្ន្តិចំមួដងៗជាប្ទ�ាានមួួយ។
�ិតដែមួនពេហ�យ ការពេកិ�នពេ��ងនូវស�ាាកិ់និងកិមាាាំងថ្ងៃនភា�មួិន
	ពិិតមែ�នហើ�ើយ ការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវសង្វាា�ក់់និិងកម្លាំំ��ងនៃ�ភាពមិិន
ប្របាកិ�ប្រប្ជាធមួមជាតិ កិ៏�ូចំជាការពេកិ�នពេ��ងនូវកិំពេ�ធមួមជាតិ ប្ណាាាលឲ្ាយមាន
ប្រា�កដប្រ�ជាធម្មមជាតិិ ក៏៏ដូូចជាការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវកំំដៅ�ធម្មមជាតិិ បណ្ដាា�លឲ្្យមាន
ការ�ពេនៀ�នថ្ងៃនប្រ�ឹត្តិការណ្ឌ៍ពេប្រ��មួហន្តរាយ។ �ូចំដែ�លរបាយការណ្ឌ៍�មីមួួយ
ការពន្លឿ�ឿ�ននៃ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។ ដូូចដែ�លរបាយការណ៍៍ថ្មីី�មួួយ
រប្ស់អងគការសហប្រប្ជាជាតិបានប្�ាាញពេហ�យថា មួនះសាសចំំនួន១,៤�ន់លាន
របស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិបានបង្ហាា�ញហើ�ើយថា មនុុស្្សចំំនួួន១,៤ពាន់់លាន
នាកិ់ពេ�កិុ�ង�ិភ�ពេលាកិ កិំ�ះងរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងដែ�លមានប្រប្ជាជនពេល�ស
នាក់់នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក កំំពុុងរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងដែ�លមានប្រ�ជាជនលើ�ើស
�ី៥០មួះឺននាកិ់ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� �ួកិពេ�កិំ�ះងប្រប្ឈ្នះមួមួះខ�ាាងពេហាចំណាស់ពេ�
ពីី៥០ម៉ឺឺ�ននាក់់ បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ ពួួកគេ�កំំពុុងប្រ�ឈមមុុខយ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ទៅ�
នឹងហានិភ័យថ្ងៃនពេប្រ��ធមួមជាតិមួួយប្រប្ពេភទ ជា�ិពេសស ពេ�អាសះី �ូចំដែ�ល
នឹឹងហានិិភ័័យនៃ�គ្រោះ��ះធម្មមជាតិិមួួយប្រ�ភេ�ទ ជាពិិសេ�ស នៅ�អាស៊ីី� ដូូចដែ�ល
ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវ�មីមួួយពេទៀតបានប្�ាាញ�ូចំ�្នាដែ�រថា ការពេកិ�នពេ��ងថ្ងៃនកិប្រមួិត
ការសិិក្្សាស្រា�វជ្រា�វថ្មីី�មួួយទៀ�ៀតបានបង្ហាា�ញដូូចគ្នាា�ដែ�រថា ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�កម្រិ�ិត
ទឹកិកិំ�ះង�ំរាមួកិំដែហងទីប្រកិះងជាពេប្រចំ�នពេ�កិុ�ងតំប្ន់ពេន� �ូចំជាទីប្រកិះងហាសាការតា
ទឹឹកកំំពុុងគំំរាមកំំហែ�ងទីីក្រុ�ុងជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់នេះ�ះ ដូូចជាទីីក្រុ�ុងហ្្សាការតា
ទីប្រកិះងបាងកិកិ ឬទីប្រកិះងហូជីមួិញជាពេ��មួ។ ប្ដែនថមួ�ីពេល�ហានិភ័យទាំងពេន�ពេទៀត
ទីីក្រុ�ុងបាងកក ឬទីីក្រុ�ុងហូូជីីមិិញជាដើ�ើម។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើហានិិភ័័យទាំំងនេះ�ះទៀ�ៀត
កិំពេណ្ឌ�នប្រប្ជា�លរ�ឋរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងកាន់ដែតខ្លាំាាំង (ជាអាទ៍ ពេ�ទើីប្អាប្រហើិកិ
កំំណើ�ើនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងកាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង (ជាអាទិ៍៍ នៅ�ទ្វីី�បអាហ្វ្រិ�ិ�ក
និងអាសះី) កាន់ដែតប្ពេងើ�នវិសាលភា�ថ្ងៃនភា�មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជា �ូពេចំ្ន� កិ៏ពេ�ពេល�
និិងអាស៊ីី�) កាន់់តែ�បង្កើ�ើ�នវិិសាលភាពនៃ�ភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជា ដូូច្នេះ�ះ� ក៏៏ទៅ�លើ�ើ
ពេភទនីយភា�ថ្ងៃនទីប្រកិះង និងប្រប្ជា�លរ�ឋផងដែ�រ។
ភេ�ទនីីយភាពនៃ�ទីីក្រុ�ុង និិងប្រ�ជាពលរដ្ឋឋផងដែ�រ។
ពេប្�និ�យដែប្ប្មួាយាាងវិញពេទៀត ទីប្រកិះងបានកាាាយពេ�ជា "ដែ�ន�ីថ្ងៃន
	បើ�ើ
ិយា
យបែ�បម្្យ៉ាា�ង
ទៀ�ៀត
ទីីក្រុ�
ុងបានក្លាា�យទៅ�ជា
“ដែ�នដីី
នៃ�
ហានិ
ភ័យ" ពេហ�និយ
ការកិសាងទី
ប្រកិវិិញ
ះងពេ��
ងវិញ
កាន់
ដែតមានលកិខណ្ឌៈភវនី
យភា�
ហានិិ
ភ័
យ
័
”
ហើ�ើ
យ
ការកសាងទីី
ក្រុ�
ង
ុ
ឡើ�ើ
ង
វិិ
ញ
កាន់់
តែ�
មានលក្ខខណៈៈភវនីី
យ
ភាព
ខ្លាំាាំងពេ��ងៗ។ ពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន� មួាយាាង ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ និងមួាយាាងពេទៀត
ខ្លាំំ��ងឡើ�ើ
ៗ។ ន
នៅ�ក្នុុ
បទនេះ�ះ
ម្្យ៉ាា�ង ការគ្រ�ប់់
គ្រ�ងហានិិ
ភ័័យមានិិប្់ងទម្្យ៉ាា
ពេភទនី
យងភា�ថ្ងៃ
ទីប្រកិ�ងះងបរិិ
បានកាា
ាយពេ�ជាអាទិ
ភា��ចំ់
ខ្លាំតសប្រ
ីប្រកិ�ង
ះងទៀ�ៀត
ពេហ�យ
ភេ�ទនីី
យភាពនៃ�ទីី
ក្រុ�ុង�ង
បានក្លាា�យទៅ�ជាអាទិិ
ភាពដាច់់ខាតសម្រា�ប់់
�ួ
រដែត�កិ់
ប្ញ្ចុូលពេ�កិុ
ពេប្��ូងថ្ងៃនពេ�លនពេ�បាយអភិ
វឌ្ាឍន៍ប្រកិះងទី។ីក្រុ�ុង ហើ�ើយ
គួួរតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងបេះ�ះដូូងនៃ�គោ�លនយោ�បាយអភិិវឌ្្ឍន៍៍ក្រុ�ុង។
គិិតគិូរពីការ�សាងដោ�ើងវិិញ គិឺគិិតគិូរពីហាន់ិភ័យន់ិងដោភទីន់ីយភាព
គិិតគូូរពីីការកសាងឡើ�ើ
វិិញ គឺឺតគិមានពេប្រ
ិតគូូរពីី�
ហា
និិភ័័យរានិិយ
ងភេ�ទនីី
ហានិភ័យថ្ងៃនងការពេកិ�
�មួហន្ត
ឬប្រ�ឹតយ
្តិកាភាព
រណ្ឌ៍ប្ងើ
ហានិិភ័យ
័យពេនា�
នៃ�ការកើ�ើ
ឬព្រឹ�ឹត្តិិ��ីការណ៍៍
បង្កករាល់
ភា�ប្រ�ំប្រ�ណាមួួ
�ឺពេយ�តងមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
�ិបាកិនឹង�ឹងខ្លាំាាំងណាស់
ពេប្រ��ថា
ភាពគ្រាំ�ំ
គ្រា��ឺណាមួួ
យនោះ�ះ
គឺឺយើ�
បាថ្ងៃកនឹឹ
ដឹឹង
ពីីព្រោះ��
ះថាយ
រាល់់
ហានិ
ភ័យ
ដែតងដែតសថ
ិតពេ�កិុ
�ងវិើងសពិិ័យ
នប្រទងឹស
ដី និខ្លាំំ��ងណាស់់
ងមួិនប្របាកិ�ប្រ
ប្ជាពេ��
។
ហានិិ
ភ័
យ
័
គឺឺ
តែ�
ងតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ
ង
�
វិិ
ស័
យ
័
នៃ�ទ្រឹ�ឹ
ស្ដីី�
និិ
ង
មិិ
ន
ប្រា�កដប្រ�ជាឡើ�ើ
យ
។
�ូពេចំ្ន� ទំនាកិ់ទំនងរប្ស់ពេយ�ងជាមួួយហានិភ័យ �ឺពេធើ�ពេ��ងពេ�យពេ�ងពេ�ពេល�
ដូូ
ច្នេះ�ះ�
ទំំ
នាក់
ទំ
់
ន
ំ
ងរបស់់
យើ�
ង
ើ
ជាមួួ
យ
ហានិិ
ភ័
យ
័
គឺឺ
ធ្វើ�ើ�ឡើ
�ើ
ង
ដោ�យយោ�ងទៅ�លើ�ើ
អើីដែ�លធាាាប្់បានពេកិ�តពេ��ងកិនេងរួចំពេ�ពេហ�យកិុ�ងអតីតកាល ពេ�ពេល�អើីដែ�ល
អ្វីី�ដែ�លធ្លាា�ប់់
តឡើ�ើ�ងងថ្ងៃ�
កន្លលងរួួ
ចទៅ�ហើ�ើ
យង
ក្នុុពេ�ពេល�
�ងអតីីតរកាល
ទៅ�លើ�ើអ្វីី�ងដែ�ល
អាចំនឹ
ងពេកិ�តបា
ពេ��នកើ�ើ
ងពេ�កិុ
ៃអនា�ត
ប្រ�មួទាំ
ពេប្ៀប្ដែ�លពេយ�
�ិត�ូរ
ងន
កើ�ើប្របា
តឡើ�ើ
ងប្
នៅ�ក្នុុ
�ងថ្ងៃង�ពេន�ពេ�កិុ
ៃអនាគត �ងព្រ�មទាំំ
ងកិ
គិិញាប្់
តគូូរ
អាចនឹឹ
�ី
ភា�មួិ
កិ�ប្រ
ជាទាំ
ប្ចំុ�ប្ាបង
ន្នទៅ�លើ�ើ
កាល។របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើ
�ើីតាបិតថា ជាញឹ
ពីី
ភា
ពមិិ
ន
ប្រា�កដប្រ�ជាទាំំ
ង
នេះ�ះនៅ�ក្នុុ
ង
�
បច្ចុុ
ប្្
�
បន្ននកាល។
ថ្វីី�ត្្បិិ
ត
ថា
ជាញឹឹ
ក
ញាប់់
ពេប្រ��មួហន្តរាយដែ�លមានវិសាលភា�ធំ ពេ�ហាកិ់�ូចំជាមួិនអាចំពេ�ចំផះត
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយដែ�លមានវិិ
សា
លភាពធំំ
គេ�ហាក់់
នអាចគេ�ចផុុ
កិ៏
ប្ុះដែន្ត ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ពេ�ទទួល
សាា
ាល់ថា ផលវិ
បាកិថ្ងៃដូនូចពេប្រជាមិិ
��មួហន្ត
រាយទាំតងពេនា�
ក៏៏ន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ
លស្គាា�ល់
ផលវិិបាកនៃ�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយទាំំ
នោះ�ះ
មួិ
ដែមួនមួកិ�ី
កិមួមពេប្រ�គេ�ទទួួ
ងវាសនាប្ងើ
ពេ��់ថា
ងពេ�យកិតាា
ាខ្លាំងពេប្រ�ពេនា�ពេទ ផួ�យង
ពេ�វិ
ញ
មិិនចំមែ�នមកពីី
កម្មមព្រេ��ងវាសនាបង្កកឡើ�ើ
ដោ�យកត្តាា�ខាងក្រៅ��នោះ�ះទេ�
ផ្ទុុ�យទៅ�វិិ
វាពេប្រ
�នដែតជាផលិ
តផលថ្ងៃនរចំនាសមួព័នងិពេស�ឋ
កិិចំច ប្ពេចំចកិពេទស នពេ�បាយ
និងញ
វាច្រើ��ើមួនរប្ស់
តែ�ជាផលិិ
តផលនៃ�រចនាសម្ព័័
�ន្ធធសេ�ដ្ឋឋកិ
ិច្ចច បច្ចេ�េកទេ�ស
ង�
សងគ
ពេយ�ងពេ�វិ
ញពេទ។ �ិតដែមួនពេហ�
យ ប្ចំុ
�ប្ាបន្នពេន� ពេយ�នយោ�បាយ
ងមានសមួតថនិិភា
សង្គគមរបស់់
យើ�
ង
ើ
ទៅ�វិិ
ញ
ទេ�។
ពិិ
ត
មែ�នហើ�ើ
យ
បច្ចុុ
ប្្
�
បន្នននេះ�ះ
យើ�ើ
ង
មានសមត្ថថភាព
ការ�រខៀួនពេយ�ង ទប្់ទល់នឹងពេប្រ��មួហន្តរាយ និងភា�មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជា ថ្ងៃន
ការពារខ្លួួ�នយើ�ើឬកិ៏
ង ទប់់
នឹឹងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
និិនថ
ងយ
ភាពមិិ
នពេប្រប្រា�កដប្រ�ជា
អាកាសធាតះ
�ទ
ាងល់់
ពេហាចំណាស់
អាចំកាត់ប្
�ាាង
ចំ�ននូវផល
នៃ�អាកាសធាតុុ
យ៉ាពេា�ង
ហោ�ចណាស់់
អាចកាត់់
បន្ថថយយ៉ាា
នូូវផល
ប្ុ
��ល់ប្ណាាាលឬក៏៏
មួកិ�ី
ប្រ�
�មួហន្តរាយទាំ
ងពេនា�ដែ�រ។
ពេហតះ�ង�ច្រើ��ើ
ូពេចំ្នន�ពេហ�
យបាន
ប៉ះះ�ពាល់់
ប
ណ្ដាា�លមកពីី
គ្រោះ��
ះមហន្តតរាយទាំំ
ង
នោះ�ះដែ�រ។
ហេ�តុុ
ដូ
ច្នេះ�ះ�ហើ�
ូ
បាន
ជាពេ�លនពេ�បាយប្រកិះង មួិនអាចំខើ�ពេ�លនពេ�បាយប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិើយ
ភ័យ
ជាគោ�លនយោ�បាយក្រុ�ុ
ង
មិិ
ន
អាចខ្វះះ�គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់
គ្រ�
ងហានិិ
ភ័
យ
័
បានពេទ។
បានទេ�។ ពេត�ពេ�លនពេ�បាយប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យប្រកិះងជាអើី? មួះនពេ�ប្ងអស់
	តើ�ើ
គោ�
លនយោ�បាយគ្រ�ប់់
ងហានិិ
ភ័មួការ�ិ
័យក្រុ�ុងត
ជាអ្វីី�?
�ឺ
ថា មួាយាាង ការប្រ
�ប្់
ប្រ�ងហានិភ័យប្រតូវគ្រ�
ឆ្លេង
កាត់តា
ឱ្ាយពេ��មុុ
ញន�ីគេ�បង្អអស់់
ហានិភ័យ
គឺឺ
ថា
ម្្យ៉ាា
ង
�
ការគ្រ�ប់់
គ្រ�
ងហានិិ
ភ័
យ
័
ត្រូ
�
វ
ូ
ឆ្លល
ង
កាត់់
តា
មការគិិ
ត
ឱ្្យឃើ�ើ
ញ
ពីី
ហានិិភ័
ដែ�លអាចំពេកិ�តមានពេ��ងជាយថាពេហតះ និងមួាយាាងពេទៀត រកិឲ្ាយពេ��ញនូវពេភទនី
យ័យ
ដែ�លអាចកើ�ើ
ត
មានឡើ�ើ
ង
ជាយថាហេ�តុុ
និិ
ង
ម្្យ៉ាា
ង
�
ទៀ�ៀត
រកឲ្្យឃើ�ើ
ញ
នូូ
វ
ភេ�ទនីី
យ
ភា�ពេ�ចំំពេ��មួះខហានិភ័យទាំងពេនា�។ ឧទាហរណ្ឌ៍ ពេត�ពេហ�ាារចំនាសមួព័និថ្ងៃន
ភាពនៅ�ចំំ
ះមុុថ្ងៃ�ខៃពេហានិិ
ភ័័យទាទាំំំប្រទងកិមាា
នោះ�ះ។
តើ�ើវហេ�ដ្ឋា
ា�រចនាសម្ព័័
�ន្ធធនៃាកិ�់
លូ
ប្ងូូរទឹកិពោះ�
ស�ើ
ន�អាចំប្រ
ាំងទឹឧទាហរណ៍៍
កិពេភៀ�ង កិុ�ងរ�ូ
ដែ�លមានពេភៀ
�ងធាា
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអាចទ្រាំ�ំ
ភ្លៀ�ៀ�ង
ក្នុុ�ងរដូូវដែ�លមានភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាា�ក់់
ពេប្រលូូចំប�នង្ហូូខ្លាំា�រទឹឹាំងកហួ
សប្រប្មាណ្ឌ�ល់កិទ្រ�
ប្រមួកម្លាំំ��ងទឹឹ
ិតណា?កពេត�
ប្រប្ជា�លរ�ឋ
ណា និងទីតាំងណា
ច្រើ��ើ
នខ្លាំំ��ងហួួ
សប្រ�មាណដល់់
កម្រិ�ិពេ�នឹ
តណា?
តើ�ើភ
ប្រ�័យ
ជាពលរដ្ឋឋណា
តាំំងណា
ខេ
�ដែ�លប្រ
ប្ឈ្នះមួមួះ
ខខ្លាំាាំងជាងពេ�
ងហានិ
ជាយថាពេហតះនិិ
ទាងំងទីីពេនា�?
ខ្លះះ�ដែ�លប្រ�ឈមមុុ
ខ
ខ្លាំំ��ងជាងគេ�
ទៅ�នឹឹ
ង
ហានិិ
ភ័
យ
័
ជាយថាហេ�តុុ
ទាំ
ង
ំ
នោះ�ះ?
ពេភទនីយភា�ថ្ងៃនទីប្រកិះង�ិតជាសុ��សាោាញ �ិបាកិនឹងយល់ណាស់ �ីពេប្រ��កិតាាា
ភេ�ទនីីយភា�ទាំ
ភាពនៃ�ទីី
ក្រុ�ុងពិិជាទូ
តជាស្មុុ
ពិិបា
កនឹឹញ
ងពេ�មួកិ
យល់់ណា
ះកត្តាា�យ
ពេភទនី
ងពេនា�
ពេ��គ�ឹស្មាា�ញ
ងដែផអកិ�្ន
ាពេ�វិ
ពេហ�ស់់យពីីកិ៏ព្រោះ��
ប្ំពេ�ញឲ្ា
ភេ�ទនីី
ងនោះ�ះកាត់
ជាទូូប្ទៅ�
ងផ្អែ�ែកគ្នាា�ទៅ�វិិ
ទៅ�មក
ញ
�្ន
ាពេ�វិយ
ញភាពទាំំ
ពេ�មួកិដែ�រ។
នថយពឹឹពេភទនី
យភា� ញ
�ឺមា
នន័យហើ�ើ
ថា យ
មួិនក៏៏ប្របំ
តំពេ�
ឹមួដែត
16
16

ក្រុង
ុងភ្ន
ភ្នំព
ំព្រញ
េញ៖៖ ការពង្រ
ការពង្រីក
ីក និ
និង
ងការផ្ល
ការផ្ល្រស
ាស់ប
់ប្ដូរ្ដូរ
ក្រ

កាត់
ប្នថយញឬពេប្រ
តៀមួប្�ាារផលប្ុ
�ល់ថ្ងៃនពេប្រ�
ណាះ
ឲ្្យគ្នាា�ទៅ�វិិ
ទៅ�មកដែ�រ។
កាត់់ប�ន្ថថយភេ�ទនីី
យ�មួហន្ត
ភាព គឺឺរា
មាយប្ុ
នន័័ះពេយ
ថាា�ពេទ
មិិនប្ុ
ត្រឹ�ឹះដែន្ត
មកិ
តែ�៏
ប្រកាត់់
តូវការ�រប្រ
ជា�លរ�ឋទ�រន់
ពេខាសាយជាងពេ�ផងដែ�រ។
បន្ថថយ ប្ឬត្រៀ��ៀមបង្កាា
ផលប៉ះះ�ពាល់់
នៃ�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏
ពេ�ពេ�លដែ�លហានិ
័យពេកិ�តពេ��ងជាកិ់ដែសដង មួះននឹងហានិភ័យ
ត្រូ�ូវការពារប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទន់់
ខ្សោ�ោ�ភ
យជាងគេ�ផងដែ�រ។
មួកិ�ល់ពេ�ពេទៀតពេនា� ពេ�ប្រតូវមានមួពេធាយាបាយប្ពេចំចកិពេទស និងសាាាប្័ន ពេ��មួាបី
នៅ�ពេ�លដែ�លហានិិភ័័យកើ�ើតឡើ�ើងជាក់់ស្ដែ�ែង មុុននឹឹងហានិិភ័័យ
ប្រ�ប្់ប្រ�ងផលវិបាកិប្ងើពេ��ងពេ�យពេប្រ��មួហន្តរាយ �ូចំជា ប្រ�ប្់ប្រ�ងប្ញ្ហាាា
មកដល់់ទៅ�ទៀ�ៀតនោះ�ះ គេ�ត្រូ�ូវមានមធ្យោ�ោ�បាយបច្ចេ�េកទេ�ស និិងស្ថាា�ប័័ន ដើ�ើម្្បីី
ប្នាាាស់ទីរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ ឬការខូចំខ្លាំតពេហ�ាារចំនាសមួព័និជាពេ��មួ។ ប្�ាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងផលវិិបាកបង្កកឡើ�ើងដោ�យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ ដូូចជា គ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហាា�
ហានិភ័យ �ឺមានន័យថា ពេរៀប្ចំំប្ពេងើ�តពេសណារីពេ� និងដែផនការសកិមួមភា�
បន្លាា�ស់់ទីីរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ឬការខូូចខាតហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធជាដើ�ើម។ បង្កាា�រ
ដែ�លអនះញ្ហាាតឲ្ាយពេយ�ងពេឆ្លេ�យតប្តាមួដែប្ប្មួួយ ដែ�លមានការពេរៀប្ចំំប្រតឹមួប្រតូវ
ហានិិភ័័យ គឺឺមានន័័យថា រៀ�ៀបចំំបង្កើ�ើ�តសេ�ណារីីយោ� និិងផែ�នការសកម្មមភាព
ទះកិជាមួះនពេ�កិុ�ងកិរណ្ឌីប្នាាាន់។
ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្្យយើ�ើងឆ្លើ�ើ�យតបតាមបែ�បមួួយ ដែ�លមានការរៀ�ៀបចំំត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ចំំណ្ឌំចំចំះងពេប្រកាយ ពេ�លនពេ�បាយប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យប្រតូវដែត
ទុុកជាមុុននៅ�ក្នុុ�ងករណីីបន្ទាា�ន់់។
�ិត�ូរទះកិជាមួះន�ីភា�ធន់ �ីពេប្រ��ថា ពេ�លនពេ�បាយពេន� មួិនដែមួនពេកិ�តពេ��ង
	ចំំណុុចចុុងមានន័
ក្រោ��យយគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់
គ្រ�ងហានិិ
ត្រូ�ូវតែ� ង
ពេ�យឯកិឯងពេនា�ពេទ
ថា ពេ�លនពេ�បាយពេន�
ពេយ�ងប្រភ័ត័យ
ូវកិសាងពេ��
គិិ
ត
គូូ
រ
ទុុ
ក
ជាមុុ
ន
ពីី
ភា
ពធន់់
ពីី
ព្រោះ��
ះថា
គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ
មិិ
ន
មែ�នកើ�ើ
និងទទួលការ�ំប្រទ�ីពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈ កិមួមវិធីអភិវឌ្ាឍន៍សងគមួតនិឡើ�ើ
ងង
ដោ�យឯកឯងនោះ�ះទេ�
មានន័័
យ
ថា
គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ
យើ�ើ
ង
ត្រូ
�
វ
ូ
កសាងឡើ�ើ
ង
ពេស�ឋកិិចំច សកិមួមភា�រប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ និងការអនះវត្តមួួយដែប្ប្ចំូលរួមួ។
និិងទទួួលការគាំំទ្រ�ពីីគោ�
កម្មមវិិធីពេ�យពេហតះ
ីអភិិវឌ្្ឍន៍៍សថា
ង្គគមនិិ
ងង
ពេ�លនពេ�បាយពេន�
រឹតលនយោ�បាយសាធារណៈៈ
ដែតសំខ្លាំន់ និងចាំបាចំ់ដែ�មួពេទៀត
ពេយ�
សេ�ដ្ឋឋកិិ
ច្ចច�
សកម្មមភាពរបស់់
ប្រ�ះស
ជាពលរដ្ឋឋ
និិងភា
ការអនុុ
វត្តតមួួ
បែ�បចូូ
លរួួមខ។
ទាំ
ងអស់
្នា ទាំងប្រសីទាំងប្រប្
�ោានសមួតថ
�ពេសម��
្នាពេទយពេ�ចំំ
ពេ��មួះ
គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ
ខាន់់ និិងពេ��
ចាំំងបា
ច់់ថែ�មទៀ�ៀត
ដោ�យហេ�តុុ
ការផ្ទាា
ាស់ប្ូរ�៏�ំហះកិថ្ងៃនទីរឹឹតប្រកិតែ�សំំ
ះង ដែ�លប្ងើ
ពេ�យពេប្រ
��មួហន្ត
រាយ។ ប្រថា
ប្ជា
យើ�ើ
ង
ទាំំ
ង
អស់់
គ្នាា�
ទាំំ
ង
ស្រី�ី
ទាំ
ង
ំ
ប្រុ�ុ
ស
គ្មាា�នសមត្ថថភាពស្មើ�ើ�គ្នាា�ទេ�
នៅ�ចំំ
ពោះ�ះមុុ
�លរ�ឋប្រកិីប្រកិជាងពេ� �ឺជាអ្នកិដែ�លមានពេភទនីយភា�ជាងពេ�ពេ�ចំំ
ពេ��មួះ
ខខ
ប្ដូូ�រដ៏៏
នៃ�ទីី
ក្រុ�ុង ដែ�លបង្កកឡើ�ើ
ងដោ�យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។
ពេប្រការផ្លាា�ស់់
��មួហន្ត
រាគំ
យំហុ�ឺុកប្រប្
ជា�លរ�ឋ
ប្រកិីប្រកិជាងពេ�ទាំ
ងពេន�ពេហ�យដែ�លរឹតដែតប្រប្រ�ជា
តូវ
ក្រ�ជាងគេ�
គឺឺជាភា
អ្ននកដែ�លមានភេ�ទនីី
ពលាញ
រដ្ឋឋក្រី�ី
ប្�ា
ឲ្ាយពេ��
ញនូវសមួតថ
�ធន់ជាងពេ�។ យភាពជាងគេ�នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខ
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
គឺឺប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ី
ក្រ�ជាងគេ�ទាំំ
ងនេះ�ះហើ�ើតយ
ដែ�លរឹឹ
តតែ�ត្រូ
�ិតដែមួនពេហ�
យថា ពេប្រ��មួហន្ត
រាយដែតងដែតពេកិ�
ពេ��
ង�ំហ
ះកិភាា�ាមួូវ ៗ
បង្ហាា�ញឲ្្យឃើ�ើ
ញ
នូូ
វ
សមត្ថថភាពធន់់
ជា
ងគេ�។
ប្ុះដែន្តការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ �ឺប្រតូវពេធើ�ពេ��ងពេ�តាមួពេ�លពេវលា និង�ំណាកិ់កាល
ពេប្រ	ពិិ
ចំ�ន ពេ�ល�ឺតមួមែ�នហើ�ើ
ះនពេ�លប្រយ
�ឹត
រណ្ឌ៍ពេកិ�តពេ��ង កិុ�ងពេ�លប្រ�តឹតឡើ�ើ
្តិកាង
រណ្ឌ៍
ពេកិ�ុកតភ្លាា�មៗ
ពេ��ង
ថា្តិកាគ្រោះ��ះមហន្តតរាយតែ�ងតែ�កើ�ើ
គំំហុ
និ
ងប្នាា
ប្
ា
�
់
មួ
ី
ហន្ត
រា
យពេកិ�
ត
ពេ��
ង
។
�ូ
ពេ
ចំ្ន
�
ពេភទនី
យ
ភា�
ហានិ
ភ
យ
័
និ
ង
ប៉ុុ�ន្តែ�ែការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងទៅ�តាមពេ�លវេេលា និិងដំំណាក់់ការ
កាល
កិសាងពេ��
ង
វិ
ញ
�ឺ
ស
ពេ
ំ
�ពេ��ំ
ពេ
ណ្ឌ�
រ
ការមួួ
យ
�៏
ស
�
�
ុ
សាោ
ញ
ា
មួួ
យ
ដែ�លតប្រ
មួ
វ
ូ
ឲ្ា
យ
ច្រើ��ើន ពោ�លគឺឺមុុនពេ�លព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍កើ�ើតឡើ�ើង ក្នុុ�ងពេ�លព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍កើ�ើតឡើ�ើង
មានវិ
ធ
សា
ី
ប្រ
ស
ស
្ត
យ
័
ើ
ប្រ
ប្
វត្ត
ិ
និ
ង
ជារួ
មួ
កិ៏
�
ចំ
ូ
ជាអន្ត
រា
�មួន៍
ឲ្
យ
ា
ចំំ
ពេ
�លពេ�។
និិ ងបន្ទាា�ប់់ពីីមហន្តតរាយកើ�ើតឡើ�ើង។ ដូូច្នេះ�ះ� ភេ�ទនីីយភាព ហានិិភ័័យ និិងការ
កសាងឡើ�ើងវិិញ គឺឺសំំដៅ�ទៅ�ដំំណើ�ើរការមួួយដ៏៏ស្មុុ�គស្មាា�ញមួួយ ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្្យ
ចំ
ណាធីត់ីសា
ការចំ
ដោ�ះហាន់ិភ័យ
មានវិិ
ស្ត្រ�រស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
និិងជារួួម ក៏៏ដូូចជាអន្តតរាគមន៍៍ឲ្្យចំំគោ�លដៅ�។
ពេត�ប្រតូវពេធើ�ចំំណាត់ការដែប្ប្ណា កិុ�ងពេ�លមានហានិភ័យ? មាន
ចំំ
ន់ៗ ដែ�លប្រ
តូវពេល�កិយកិមួកិប្�ាាញជូនពេ�ពេ�លពេន�។ ចំំណ្ឌំចំ
ចំំណ្ឌ
ណាំចំត់់៣កាសំ
រចំំខ្លាំ
ពោះ�ះហានិិ
ភ័័យ
ទី
១
ការប្រ
�
ប្់
ប្រ
�
ងហានិ
ភ
យ
័
ជារបែ�បណា
ពេរឿងនពេ�បាយ។
ចំំណ្ឌំចំពេន�ភ័តប្រ
យមានការ
	តើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់�ឺកា
ក្នុុ�ងពេ�លមានហានិិ
័យមួ?ូវឲ្ាមាន
អនះ
វ
ត្ត
ពេ
�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈមួួ
យ
ដែ�លអនះ
ញ្ហា
ត
ា
ឲ្ា
យ
កាត់
ប្
នថ
យ
ពេភទ
ចំំណុុច៣ សំំខាន់់ៗ ដែ�លត្រូ�ូវលើ�ើកយកមកបង្ហាា�ញជូូននៅ�ពេ�លនេះ�ះ។ ចំំណុុច
នី
ប្ពេងើគ្រ��តងហានិិ
ប្រកិប្ខណ្ឌឌ
ចំគឺឺ
ាបាជា
ប្់ស
មួប្រសប្ និងចំលនាថ្ងៃ
��ូ
កិះងទាំ
ងអស់
ទាំង
ទីីយ
១ ភា�
ការគ្រ�ប់់
ភ័័យ
រឿ�ឿងនយោ�បាយ។
ចំំណុ
ុចប្រនេះ�ះ
តម្រូ�ូ
វឲ្្យមានការ
ឯកិជន
ប្រ
ប្
ជា�លរ�ឋ
និ
ង
រ�ឋ
ឱ្ា
យ
ចំូ
ល
រួ
មួ
កិុ
ង
�
ការប្រ
�
ប្់
ប្រ
�
ងហានិ
ភ
យ
័
�ី
ពេ
ប្រ
�
�ថា
អនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសាធារណៈៈមួួយ ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្្យកាត់់បន្ថថយភេ�ទ
ហានិ
ភ័យ�ឺ
�កិ់�័និពេ�នឹងការយល់
ពេ��ញនិិនិងងចលនាដៃ�គូូ
ឥរិ�ប្ទរប្ស់
ប្ះ�ងគល
នីមួទាំំ
ួយង
ៗ
នីីយភាព
បង្កើ�ើ�តក្រ�បខណ្ឌឌច្្បាប់់
សមស្រ�ប
ក្រុ�ុងទាំំ
អស់់
កិ៏
�
ចំ
ូ
ជាឥរិ
�
ប្ទរប្ស់
មួ
នះ
ស
ស
ា
រួ
មួ
�្ន
ពេ
ា
�ចំំ
ពេ
��មួះ
ខ
ភា�មួិ
ន
ប្រ
បា
កិ�ប្រ
ប្
ជា។
ឯកជន ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងរដ្ឋឋ ឱ្្យចូូលរួួមក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ពីីព្រោះ��ះថា
ណ្ឌ
ំចំ័ន្ធ
ទីធទៅ២
ការប្រ
�ប្់ប្រ�ងហានិ
ជាយា
ពេរឿងសងគ
មួ។បុចំំុគ្គគណ្ឌ
ំចំមួ
ពេន��ួ
ហានិិភ័័យគឺឺចំំពា
ក់់ព័
�នឹឹ
ងការយល់់
ឃើ�ើញភ័យ
និិង�ឺឥរិិ
បទរបស់់
លនីី
ួយៗរ
ប្រក៏៏តដូូវបានយល់
ថា
ហានិ
ភ
យ
័
�ឺ
ជា
ប្ញ្ហាា
រ
ា
មួ
ួ
�្ន
ា
និ
ង
តប្រ
មួ
វ
ូ
ឱ្ា
យ
មានកិិ
ចំ
ស
ច
ហប្រ
ប្
តិ
ូចជាឥរិិយាបទរបស់់មនុុស្្សរួួមគ្នាា�នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជា។ ប្ត្តិ
ការ�ាាងជិតស្និទិរវាងថ្ងៃ��ូប្រកិះងទាំងអស់។ ការចំូលរួមួ�ីប្រប្ជា�លរ�ឋប្រ�ប្់រូប្
	ចំំ
គ្រ�ងហានិិ
ភ័័យគឺឺជារឿ�ឿងសង្គគម។
ចំំណុ�ុចឹងនេះ�ះគួួ
�ឺ
ជាពេរឿងសំខ្លាំណុ
ន់ប្ុចំផទីីះត២�ីការគ្រ�ប់់
ពេប្រ��ការចំូ
លរួមួដែប្ប្ពេន�ប្ងើ
ឱ្ាយមានការយល់
�ាាងរ
ត្រូ�ល
ូវបានយល់់
ថាងសប្រ
ហានិិ
ភ័័យ
គឺឺជាបញ្ហាា�រួួ
មគ្នាា��ំពេនិិណា�ប្រ
ងតម្រូ�ូសា
វឱ្្យមានកិិ
សហប្រ�តិិ
បត្តិិ�
ទូ
ំទូលាយ និ
មួួល
ការពេល�
កិសំពេណ្ឌ�
យសមួប្រច្ចចស
ប្សប្រមាប្់
ការយ៉ាា
ង
�
ជិិ
ត
ស្និិ�ទ្ធធ
រ
វាងដៃ�គូូ
ក្រុ�
ង
ុ
ទាំំ
ង
អស់់
។
ការចូូ
ល
រួួ
ម
ពីី
ប្រ�
ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់
រូ
ប
ូ
ប្រ�ប្់ប្រប្ពេភទថ្ងៃនពេភទនីយភា�ដែ�លប្រប្ជាជនប្រកិះងអាចំជួប្ប្រប្ទ�។ សាាានភា�
គឺឺជារឿ�ឿងសំំ
ខារំ ន់់ទីបំកិំផុដែនេុតងពីីរស់
ព្រោះ��
ះការចូូ
រួួមបែ�បនេះ�ះបង្កកឱ្្យមានការយល់់
ដឹឹងល
យ៉ាា
ពេស�ឋ
កិិចំច អប្់
ពេ�
ឬកិ៏ប្ល
ណាា
ាញសងគមួ និងប្រ�ួសារ សះទិដែតចំូ
រួមួ�ង
ទូូ
លំ
ទូ
ំ
លា
ូ
យ
និិ
ង
សម្រួ�ួ
ល
ការលើ�ើ
ក
សំំ
ណើ�
ដំ
ើ
ណោះ�
ំ
ះស្រា�យសមស្រ�បសម្រា�ប់់
កិំណ្ឌត់�ង
ា ទូលទ
ំ លា
ូ យនូវផលប្ុ��ល់ថ្ងៃនពេប្រ��មួហន្តរាយពេ�ពេល�ប្រប្ជា�លរ�ឋ
គ្រ�ប់់
ប្រ�ភេ�
ទនៃ�ភេ�ទនីី
អាចជួួ
បប្រ�ទះះ។
ប្រ�មួទាំងសមួតថភា�ថ្ងៃយ
នប្ះភាពដែ�លប្រ�ជាជនក្រុ�ុ
�គល ប្រប្ឈ្នះមួមួះខនឹងង
ពេប្រ�
�មួហន្ត
រាយ។ស្ថាា
មួាយា�នាងភាព
វិញពេទៀត
សេ�ដ្ឋឋកិិ
ច្ចច
អប់់
រំ
ំ
ទីី
ក
ន្លែ�ែងរស់់
នៅ
�
ឬក៏៏
ប
ណ្ដាា�ញសង្គគម
និិ
ង
គ្រួ�ួ
សា
រ
សុុ
រួួម
សះវតថិភា�រប្ស់មួនះសាសមួួយប្រកិះមួអាចំនឹងប្ពេងើ�នពេភទនីយភា�រប្ស់មួទ្ធនះធតែ�ចូ
សាសូល
មួួយ
កំំ
ណ
ត់់
យ៉ា
ង
�
ា
ទូូ
លំ
ទូ
ំ
លា
ូ
យនូូ
វ
ផលប៉ះះ�ពាល់់
នៃ
�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយទៅ�លើ�ើ
ប្រ�
ជាពលរដ្ឋឋ
ប្រកិះមួពេផាសងពេទៀត។ សមួធមួ៌ពេ�ចំំពេ��មួះខពេភទនីយភា��ឺជាពេរឿងមួួយ�៏សំខ្លាំន់
ព្រ�មទាំំ
ងសមត្ថថភាពនៃ�បុុ
គ្គគលមួទី
ប្រ�ឈមមុុ
នឹឹងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។
ម្្យ៉ាា
វិិញទៀ�ៀត
ប្ំ
ផះតពេ�កិុ
�ងការកិសាងសងគ
ប្រកិះងមួួយខដែ�លមានសថ
ិរភា� មាននិ
រន្ត�ងរភា�
និង
សុុ
វ
ត្ថិិ�ភាពរបស់់
ម
នុុ
ស្្
សមួួ
យ
ក្រុ�ុ
ម
អាចនឹឹ
ង
បង្កើ�ើ�នភេ�ទនីី
យ
ភាពរបស់់
ម
នុុ
ស្្
សមួួ
យ
មានសមួភា�ខ្លាំាាំងជាងមួះន។ �ូពេចំ្ន� ការ�កិ់ពេចំញនូវពេ�លនពេ�បាយ
ក្រុ�ុមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។
សមធម៌៌
�ចំំពោះ�ះមុុដែ�លមានពេភទនី
ខភេ�ទនីីយភាពគឺឺ
រឿ�ឿងមួួយដ៏៏ពេមួ�
សំល
ំខាពេ�
ន់់
សាធារណ្ឌៈពេផ្ទាា
ាតពេ�ពេល�
ប្រប្នៅជា�លរ�ឋ
យជា
ភា�ជាងពេ�
បំំ
ផុ
ត
ុ
នៅ�ក្នុុ
ង
�
ការកសាងសង្គគមទីី
ក្រុ�
ង
ុ
មួួ
យ
ដែ�លមានស្ថិិ�រភាព
មាននិិ
រ
ន្តតរភាព
�ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ខ្លាំនមួិនបាន។
និិងមានសមភាពខ្លាំំ��ងជាងមុុ
ដូូងហានិ
ច្នេះ�ះ� ការដាក់់
វគោ�លនយោ�បាយ
ចំំណ្ឌំចំទី៣ ការប្រ�នប្់។ប្រ�
ភ័យ�ឺចេ�
ជាញនូូ
ពេរឿងពេស�ឋ
កិិចំច។
សាធារណៈៈផ្ដោ�ោ�តទៅ�លើ�ើ
ប្រ�
ជាពលរដ្ឋឋដែ�លមានភេ�ទនីី
យ
ភាពជាងគេ�
ជាប្ឋមួ ចំំណ្ឌំចំពេន�តប្រមួូវឱ្ាយមានកិញ្ចចប្់�វិកាពេប្រប្�សប្រមាប្់រកិឱ្ាយពេ��ញនូមើ�ើ
វ លទៅ�
គឺឺ
ជា
រឿ�ឿងចាំំ
បា
ច់់
ខា
នមិិ
ន
បាន។
ហានិភ័យនិងពេភទនីយភា� សប្រមាប្់ការកាត់ប្នថយនិងប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ
ទាំ
ងពេនា� កិុ�ងណុ
កិរណ្ឌី
�លពេប្រ
��មួហន្ត
រាយពេកិ�
តពេ��
។ វិនិពេ��សាធារណ្ឌៈ
	ចំំ
ុចទីីដែ៣
ការគ្រ�ប់់
គ្រ�ងហានិិ
ភ័័យ
គឺឺជាងរឿ�ឿងសេ�ដ្ឋឋកិិ
ច្ចច។
ពេ�លនពេ�បាយពេស�ឋ
កិ
ចំ
ិ
ច
ប្រ
ត
វ
ូ
ដែតអនះ
វ
ត្ត
ពេ
��
មួ
ប
ា
ជា
ី
ប្រ
ប្
ពេ�ជន៍
ថ្ងៃនការកាត់
ជាបឋម ចំំណុុចនេះ�ះតម្រូ�ូវឱ្្យមានកញ្ចចប់់ថវិិកាប្រើ��ើសម្រា�ប់់រកឱ្្យឃើ�ើ
ញនូូវប្នថយ

ហានិិភ័័យនិិងភេ�ទនីីយភាព សម្រា�ប់់ការកាត់់បន្ថថយនិិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ទាំំងនោះ�ះ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លគ្រោះ��ះមហន្តតរាយកើ�ើតឡើ�ើង។ វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈ
គោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តតដើ�ើម្្បីីជាប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ការកាត់់បន្ថថយ
ភេ�ទនីីយភាព ជាពិិសេ�ស ភេ�ទនីីយភាពប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�។ ជា
លទ្ធធផល ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ជាញឹឹកញ៉៉យ តម្រូ�ូវឲ្្យមានការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ឬ
ការសម្រ�បសម្រួ�ួលគម្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់យើ�ើង ដែ�លនៅ�តែ�ពិិបាកនឹឹងបញ្ចូូ�ល
លក្ខខណៈៈ “មិិនប្រា�កដប្រ�ជា” នៃ�ហានិិភ័័យនៅ�ឡើ�ើយ។ ការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទម្លាា�ប់់នេះ�ះ
ជាឧទាហរណ៍៍ តម្រូ�ូវឲ្្យមានការដាក់់ចេ�ញនូូវក្រ�បខណ្ឌឌច្្បាប់់ និិងបទបញ្ជាា�
កាន់់តែ�មានភាពតឹឹងតែ�ងជាងមុុន ចំំពោះ�ះវិិស័័យឯកជន ដែ�លក៏៏ជាអ្ននកទទួួល
បានផលពីីនយោ�បាយសាធារណៈៈ លើ�ើការកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យដែ�រ។
	ចំំណុុចចុុងក្រោ��យ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យគឺឺជារឿ�ឿងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ពីីព្រោះ��ះ
ថា ទីីក្រុ�ុងប្រ�ឈមមុុខកាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងទៅ�នឹឹងការធ្លាា�ក់់ចុះះ�នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ទៅ�នឹឹង
វិិបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនៃ�ការទិិញទុុកសម្រា�ប់់លក់់។ បើ�ើ
និិយាយតាមបែ�បផ្សេ�េ�ងវិិញ ថ្វីី�ត្្បិិតថា ភាពធន់់ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកដូូចជាថាមភាព
វិិជ្ជជមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាពធន់់មិិនមែ�នជាជម្រើ��ើសនោះ�ះទេ� មានន័័យថា ភាពធន់់គឺឺជារឿ�ឿង
ចាំំបាច់់ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទីីក្រុ�ុងឱ្្យមានភាពធន់់ នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខបម្រែ��បម្រួ�ួលក្រុ�ុងដ៏៏គំំហុុក
និិងបន្ទាា�ន់់។ ដូូច្នេះ�ះ� គឺឺវិិធីីសាស្ត្រ�រមួួយល្អអជាងមុុន និិងការគិិតគូូរអំំពីីហានិិភ័័យ
និិងភេ�ទនីីយភាពនៅ�ចំំពោះ�ះមុុខគ្រោះ��ះមហន្តតរាយទាំំងនោះ�ះហើ�ើយ ដែ�លនាំំមក
នូូវប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ពោ�លគឺឺការពារឲ្្យបានកុំំ�ឲ្្យមានការ
ខូូចខាត មិិនចាំំបាច់់កសាងឡើ�ើងវិិញ ដូូច្នេះ�ះ�មានន័័យថា មិិនចាំំបាច់់មានភាព
ធន់់។
ការរៀ�ៀបរាប់់អំំពីីភាពធន់់
នៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទនេះ�ះ បទបង្ហាា�ញជាច្រើ��ើនបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យយើ�ើង
យល់់កាន់់តែ�ច្្បាស់់អំំពីីគន្លលងផ្លូូ�វនៃ�ការកសាងទីីក្រុ�ុងឡើ�ើងវិិញ។ ចាប់់ពីីនាទីីដំំបូូង
នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ដំំបូូងនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ សក្ខីី�កម្មមរបស់់ឯកឧត្ដដម ថោ�ង ខុុន និិង
ឯកឧត្ដដម ម៉ុុ�ក ម៉ាា�រ៉េេ�ត បានបង្ហាា�ញថា តើ�ើនៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ រាល់់គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�ម
តូូចតាចនីីមួួយៗ មានសារៈ�សំំខាន់់យ៉ាា�ងណា នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឲ្្យស្ថាា�ប័័ននានា និិង
អភិិបាលកិិច្ចចចាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណើ�ើរការឡើ�ើងវិិញ។ ការរៀ�ៀបរាប់់របស់់ឯកឧត្ដដមទាំំងពីីរ
បានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងថា តើ�ើបញ្ហាា�ប្រ�ឈមជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យរបៀ�ៀបណា
ដូូចជា បញ្ហាា�អសន្តិិ�សុុខ ជំំងឺឺដង្កាា�ត់់ ការបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងវិិញនូូវរដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ
កង្វះះ�ខាតសាលារៀ�ៀននិិងគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន ការចាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងវិិញនូូវការលក់់ដូូរ ឬក៏៏
ការផលិិតម្ហូូ�បអាហារ និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់ស្បៀ�ៀ��ងដល់់រដ្ឋឋធានីីជាដើ�ើម។ នៅ�ក្នុុ�ងន័័យ
ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ប្រ�វត្តិិ�រដ្ឋាា�ករស្វវយ័័តទឹឹកក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ដែ�លរៀ�ៀបរាប់់ដោ�យឯកឧត្ដដម
ឯក ស៊ុុ�នចាន់់ ពិិតជាបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងល្អអពិិសេ�សអំំពីីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមនៃ�ការដាក់់ឲ្្យ
ដំំណើ�ើរការឡើ�ើងវិិញនូូវហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងការវិិវឌ្្ឍនៃ�របៀ�ៀបគ្រ�ប់់គ្រ�ងការ
ផ្គគត់់ផ្គគង់់ធនធានទឹឹក។
បទអន្តតរាគមន៍៍របស់់អ្ននកម្នាា�ង ស៊ីី�សុុវត្ថិិ� ម៉ែ�ែន ចាន់់ទេ�វីី និិងលោ�កស្រី�ី
ហ្វាា�ប៊ីី�យែ�ន លុុយកូូ រៀ�ៀបរាប់់អំំពីីប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វមួួយដែ�លមិិនសូូវមានគេ�សរសេ�រ
ឡើ�ើយ គឺឺប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការកសាងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញឡើ�ើងវិិញ (ដូូចទីីក្រុ�ុងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�រ)
នោះ�ះគឺឺប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លត្រូ�ូវសម្រ�បខ្លួួ�ន បង្កើ�ើ�តជាខ្សែ�ែ�បណ្ដាា�ញ
សាមគ្គីី�គ្នាា� បង្ហាា�ញឲ្្យឃើ�ើញនូូវគំំនិិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត ដើ�ើម្្បីីប្រឹ�ឹងរស់់ និិងបង្កើ�ើ�តគំំនិិត
ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតថ្មីី�ៗ។ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនេះ�ះ អ្វីី�ដែ�លក្រៅ��ផ្លូូ�វការមិិនមែ�នជារឿ�ឿងមិិនធម្មមតា
នោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺជាប្រ�ភពធនធានសំំខាន់់នៃ�ភាពធន់់។ ប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំងនេះ�ះ
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងអំំពីីប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លរៀ�ៀបរាប់់ដោ�យលោ�ក ហ្្សង់់ម៉ាា�រីី តេ�អូូដាដោ�យ
ផ្ដើ�ើ�មចេ�ញពីីឧទាហរណ៍៍នៃ�ទីីក្រុ�ុង ព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ ថាតើ�ើអវត្តតមាននៃ�អភិិបាលកិិច្ចច
សាធារណៈៈប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពមួួយ ធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�
ក្នុុ�ងភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាកាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច។ នៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
ដូូចដែ�លឯកឧត្ដដម ម៉ាា�ន់់ ឈឿ�ឿន បានពន្្យល់់ដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រថា ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសង្កាា�ត់់
ទាំំងឡាយដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាសង្កាា�ត់់ “ក្រៅ��ផ្លូូ�វការ” គឺឺជាក្ដីី�បារម្ភភយ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ងរបស់់អាជ្ញាា�ធររដ្ឋឋ តាំំងពីីដើ�ើមដំំបូូងនៃ�ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៩០មកម្ល៉េះ�ះ��។ ការ
បញ្ជូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់អាណាធិិបតេ�យ្្យក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង ឲ្្យទៅ�
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងថ្មីី� តាមជាយក្រុ�ុង ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យមានការសម្រ�ប
សម្រួ�ួលជាមួួយអាជ្ញាា�ធរសាធារណៈៈ និិងសមាគមក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ប់់
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទាំំងនោះ�ះ នៅ�តែ�មានចំំណោ�ទសំំណួួរជាច្រើ��ើន ដូូចជាថា តើ�ើការ

ទទួួលបាននូូវកម្មមសិិទ្ធិិ�ដីីធ្លីី� គឺឺជាលក្ខខខណ្ឌឌពិិតប្រា�កដនៃ�ការអភិិវឌ្្ឍសង្គគមនិិង
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឬទេ�? អថាវរភាពរបស់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមិិនកាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ទៀ�ៀតទេ�ឬ? ដោ�យសារតែ�ការផ្ដាា�ច់់ឫសគល់់របស់់ពួួកគេ�ដោ�យបង្ខំំ� និិងការទៅ�
តាំំងទីីលំំនៅ�ថ្មីី�ក្នុុ�ងដែ�នដីីមួួយដែ�លនៅ�ឆ្ងាា�យពីីបេះ�ះដូូងនៃ�សកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច?
ឯកឧត្ដដម កែ�ប ជុុតិិមា ឯកឧត្ដដម ប៉ាា� សុុជាតិិវង្្ស និិងលោ�ក សេ�ង វណ្ណៈៈ� មក
ពីីសាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រ�មទាំំងលោ�កស្រី�ី គ្រី�ីស្្យ៉ាា�ន ប្លលង់់កូូ មកពីីអង្គគភាព
APUR ទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីស ក៏៏បានផ្ដដល់់នូូវសក្ខីី�កម្មមសំំខាន់់ៗផងដែ�រ ស្ដីី�ពីីការវិិវឌ្្ឍនៃ�
ការកសាងទីីក្រុ�ុងឡើ�ើងវិិញ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាង៣០ឆ្នាំំ��ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ។ ថ្វីី�បើ�ើ
ការអភិិវឌ្្ឍនិិងការថែ�ទាំំហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធគឺឺជាអាទិិភាពមួួយក្នុុ�ងទសវត្្សរ៍៍
ឆ្នាំំ��១៩៩០ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គឺឺនៅ�ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��២០០០ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមានអន្តតរាគមន៍៍
ទៅ�លើ�ើវិិស័័យផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ដូូចជា កម្មមសិិទ្ធិិ�ដីីធ្លីី� អភិិបាលកិិច្ចច (ការដាក់់ចេ�ញនូូវ
គោ�លនយោ�បាយវិិមជ្្ឈការ) ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន ឬការធ្វើ�ើ�ផែ�នការក្រុ�ុង ជាដើ�ើម។
បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ គម្រោ��ងក្រុ�ុងធំំៗ ដូូចជាក្រុ�ុងរណបជាដើ�ើម ព្រ�មទាំំង
កំំណើ�ើនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្លាំំ��ងនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុង ពិិតជាបង្ហាា�ញពីីភាពសកម្មម រស់់រវើើ�ក
នៃ�រាជធានីីកម្ពុុ�ជា។ ដូូចដែ�លវាគ្មិិ�នជាច្រើ��ើន ឧទាហរណ៍៍ លោ�ក ង៉ោ�ោ� ណត្ថថរុុន
បានរំំលឹឹកឡើ�ើងវិិញរួួចហើ�ើយថា អន្តតរកម្មមរវាងទីីផ្្សារអចលនទ្រ�ព្្យប្រ�កបដោ�យ
ថាមភាព និិងការអនុុម័័តយកតាមគំំរូូនៃ�ការអភិិវឌ្្ឍបែ�បអន្តតរជាតិិ ដូូចជាទីីក្រុ�ុង
ឆ្លាា�តវៃៃជាដើ�ើម គឺឺតំំណាងឲ្្យចលករដ៏៏សំំខាន់់មួួយនៃ�រូូបបរិិវត្តតន៍៍ទីីក្រុ�ុងបច្ចុុ�ប្្បន្នន
នេះ�ះ។ ដូូចដែ�លលោ�ក ចាន់់ សាន់់ហ៊ុុ�ន ផ្ដដល់់ជាសាក្្សីីស្រា�ប់់អំំពីីស្ថាា�បត្្យកម្មម
គឺឺផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ មិិនមែ�នជាការបំំផ្លាា�ញអតីីតកាលនោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺបញ្ចូូ�លនវានុុវត្តត
ភាពទាំំងនេះ�ះទៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែងនៃ�ការកសាងទីីក្រុ�ុង។
សក្ខីី�កម្មមរបស់់លោ�កជំំទាវ ណាឌីីន អ៊ុុ�មុុតូូនីី ហ្កាា�ត់់ស៊ីី�នហ្្ស៊ីី�
អភិិបាលរងក្រុ�ុង គីីហ្គាា�លីី បង្ហាា�ញយើ�ើងថា តើ�ើគោ�លនយោ�បាយអភិិវឌ្្ឍន៍៍ក្រុ�ុង
ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវផ្្សារភ្ជាា�ប់់ជាមួួយនឹឹងគោ�លនយោ�បាយសង្គគម ប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងនឹឹង
ភាពក្រី�ីក្រ� និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយដោ�យរបៀ�ៀបណា ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យរដ្ឋឋធានីីប្រ�ទេ�ស រ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់
ដា មួួយនេះ�ះ ក្លាា�យជាឧទាហរណ៍៍មួួយគួួរយកគំំរូូតាមនៅ�ទ្វីី�បអាហ្វ្រិ�ិ�ក ក៏៏ដូូចជា
នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កទាំំងមូូល។ ការអភិិវឌ្្ឍសង្គគម បរិិយាប័័ន្ននភាព និិងការចូូលរួួម
របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ សុុទ្ធធតែ�ជាផ្នែ�ែកសំំខាន់់ៗនៃ�ភាពធន់់។ ដូូចដែ�លលោ�ក
ហាសាន ហាចាម បានពន្្យល់់យ៉ាា�ងក្បោះ���ះក្្បាយហើ�ើយថា ចំំណុុចសំំខាន់់ៗ
ទាំំងនេះ�ះ អាចនាំំទៅ�រកការវិិវឌ្្ឍសំំខាន់់មិិនអាចខ្វះះ�បាននៃ�គំំរូូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចបច្ចុុ�ប្្បន្នន។
	ក្រោ��យពីីការដាក់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�រួួចមក សក្ខីី�កម្មមជាច្រើ��ើនទាំំងនេះ�ះ
ដែ�លយើ�ើងបានស្ដាា�ប់់នៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទ ហើ�ើយចម្លលងចេ�ញនៅ�ក្នុុ�ងស្នាា�ដៃ�ដែ�ល
លោ�កអ្ននកអានកំំពុង
ុ កាន់់នៅ�ក្នុុង
� ដៃ�នេះ�ះ ពិិតជាបង្កើ�ើ�តបាននូូវប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាាវ� រៀ�ៀបរាប់់
ដោ�យផ្ទាា�ល់់មាត់់មួួយពិិតប្រា�កដ អំំពីីការកសាងទីីក្រុ�ុងឡើ�ើងវិិញ ដែ�លលោ�ក លីី
យូូណែ�ល ព្រី�ីហ្្សង់់ លើ�ើកសំំណើ�ើជាសេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបមួួយ ជូូនយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា�
នៅ�ផ្នែ�ែកខាងចុុងនៃ�ស្នាា�ដៃ�នេះ�ះ។ ប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំងនេះ�ះ កាន់់តែ�សំំខាន់់ថែ�មទៀ�ៀត
ដោ�យសារថា វាបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមឲ្្យកង្វះះ�ខាតនៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសម័័យកាល
ទាំំងនោះ�ះ ដែ�លជារបត់់មួួយដ៏៏លឿ�ឿន និិងប្រ�កបដោ�យភាពក្ដុុ�កក្ដួួ�លនៃ�ប្រ�វត្តិិ�
សាស្ត្រ�រទីីក្រុ�ុង និិងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល។ ក្រោ��យពីី
សរសេ�រចេ�ញហើ�ើយ ប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំងនេះ�ះ ដែ�លរៀ�ៀបរាប់់ដោ�យផ្ទាា�ល់់មាត់់ អាច
ក្លាា�យទៅ�ជាស្មាា�រតីីចងចាំំមួួយ និិងបម្រើ��ើជាប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ការកំំណត់់ទិិសដៅ�
គោ�លនយោ�បាយបច្ចុុ�ប្្បន្នន ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យក្រុ�ុង និិងកាត់់បន្ថថយភេ�ទ
នីីយភាព។

1. សូមអានជាអាទិ៍ ស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ Carrier A. ឆ្នាំ២០០៧ មានចំណងជ�ើងថា“ច្បាប់នៃការ
កាន់កាប់អចលនទ្រព្យ” នៅទីក្រុងភ្នំពេញ៖ ការប្រែក្លាយសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់លំនៅដ្ឋាន បន្ទាប់ពី
បរិិបទសង្គគមនិិយមនៃ�ការចូូលមករស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងវិិញ (ឆ្នាំំ��១៩៧៩-១៩៨៩) ឱ្្យទៅ�ជាកម្មមសិិទ្ធិិ�
ឯកជន និិក្ខេ�េបទថ្នាា�ក់់បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកស្ថាា�បត្្យកម្មម សាកលវិិទ្្យាល័័យប៉ាា�រីីស៨ កម្រា�ស់់៥៩៩ទំំព័័រ ស្នាា�ដៃ�
លោ�ក Pierdet C. ឆ្នាំំ��២០០៨ មានចំំណងជើ�ើងថា “កាលវេេលានៃ�ទំំនាក់់ទំំនងរវាងទីីក្រុ�ុងនិិងទន្លេ�េ
នៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញ”៖ ការតាំំងទីីនៃ�ទីីក្រុ�ុងជាប់់មាត់់ទន្លេ�េ ដោ�យការកសាងប្រ�ព័័ន្ធធធារាសាស្ត្រ�រមួួយ (ឆ្នាំំ��១៨៦៥២០០៥) និិក្ខេ�េបទថ្នាា�ក់់បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកភូូមិិវិិទ្្យា សាកលវិិទ្្យាល័័យប៉ាា�រីីស១ Panthéon-Sorbonne
កម្រា�ស់់៥៨៩ទំំព័័រ ស្នាា�ដៃ�របស់់លោ�ក Fauveaud G. ឆ្នាំំ��២០១៥ ដែ�លមានចំំណងជើ�ើងថា “ការ
បង្កើ�ើ�តលំំហក្រុ�ុងនៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ សម្រា�ប់់ភូូមិិសាស្ត្រ�រសង្គគមនៃ�អចលនទ្រ�ព្្យ” ទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីស
បោះ�ះពុុម្ពព ផ្្សាយដោ�យសាកលវិិទ្្យាល័័យ Sorbonne កម្រា�ស់់៣៦៨ទំំព័័រ។
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I.

Retour sur les enjeux
de la reconstruction
à Phnom Penh
១. ត្រឡប់ទៅពិនិត្យមើលបញ្ហានៃការកសាងទីក្រុង
ភ្នំពេញឡើងវិញ

A look back at the challenges
of the reconstruction
of Phnom Penh

18

ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Après une brève
chronologie des grandes
étapes qui ont jalonné
la reconstruction
de Phnom Penh
par S.E. Pa Socheat Vong,
Christiane Blancot
revient sur les actions clés
de cette reconstruction et
Fabienne Luco sur la
résilience de la population
et son rôle dans le
renouveau de la ville.
After a short chronology of the
main steps that punctuated the
reconstruction of Phnom Penh
by H.E. Pa Socheat Vong,
Christiane Blancot describes the
key measures in that
reconstruction process and
Fabienne Luco the resilience of
the population and its role in the
revival of the city.
បន្ទាា�ប់់ពីីបានស្ដាា�ប់់អំំពីីជំំហានធំំៗជាបន្តតបន្ទាា�ប់់នៃ�ការកសាងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�
ញឡើ�ើងវិិញ រៀ�ៀបរាប់់ត្រួ�ួសៗដោ�យឯកឧត្ដដម ប៉ាា� សុុជាតិិវង្្ស លោ�កស្រី�ី
Christiane Blancot បានត្រ�ឡប់់មកនិិយាយអំំពីីសកម្មមភាពគន្លឹះះ��
ៗនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញនេះ�ះ ហើ�ើយលោ�កស្រី�ី Fabienne Luco បា
នពន្្យល់់អំំពីីភាពធន់់របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងតួួនាទីីរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
នៅ�ក្នុុ�ងជីីវិិតរស់់នៅ�ថ្មីី�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង។

Gare de Phnom Penh, 9 février 1980 :
réouverture du chemin de fer. Le transport
ferroviaire est important et les
Cambodgiens doivent le réhabiliter.
Phnom Penh railway station, 9 February 1980:
reopening of the railway. Rail transport is
important and Cambodia needs to revive it.

ស្ថាា�នីីយរថភ្លើ�ើ�ងក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ថ្ងៃ�ៃទីី៩
ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៨០៖ ការបើ�ើកឲ្្យផ្លូូ�វដែ�កដំំណើ�ើ
រការឡើ�ើងវិិញ។ ការដឹឹកជញ្ជូូ�នតាមផ្លូូ�វដែ�ក
គឺឺជាបណ្ដាា�ញគមនាគមន៍៍ដ៏៏សំំខាន់់ ដែ�លប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាចាំំ
បាចត់់ត្រូ�ូវស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញ។
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“Leadership, processus de
reconstruction et de développement
de la Ville de Phnom Penh”
Ancien Gouverneur de Phnom Penh de 2013 à 2017, Pa Socheat Vong partage
son expérience et les défis que la municipalité de Phnom Penh a rencontrés pendant
son mandat. PAR S. E. PA SOCHEAT VONG

SE RECONSTRUIRE

Phnom Penh, qui a traversé les tragédies et les
épreuves les plus amères et les plus indescriptibles lorsqu’elle a été transformée en ville fantôme entre 1975 et 1979, est aujourd’hui une ville
prospère et peuplée de près de 3 millions d’habitants bénéficiant désormais d’un mode de vie
décent.
Phnom Penh est l’une des vieilles villes de la
Francophonie. Après la libération du 7 janvier
1979 du régime génocidaire des Khmers rouges,
la ville commence sa renaissance et sa reconstruction. Depuis la signature de l’Accord de paix
de Paris en 1991, une plus grande attention a été
accordée à la restauration de la ville. La propriété foncière privée est rétablie en 1989, entraînant
une forte croissance dans les secteurs de la
construction et de l’immobilier au cours de la décennie suivante. À partir des années 2000, les
borey, ou communautés fermées, parsèment peu
à peu le paysage et les immeubles de grande hauteur commencent à germer. La transformation de
la ville entraine également de
multiples défis concernant l’environnement. Les déchets solides et liquides augmentent en
volume, mais les infrastructures de traitement restent très
médiocres. Par ailleurs, du début des années 1980 à l’an
2000, la ville compte environ
2 000 établissements communautaires pauvres s’étendant
au bord des lacs, des canaux,
de la voie ferrée, sur les toits
des bâtiments existants et dans
certains espaces publics.
Pour faire face à ces défis, des mesures ont été
prises pour définir une vision à long terme de la
ville. Entre 2003 et 2015, dans le cadre d’un projet financé par le FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire français), la Ville de Phnom Penh et des
experts cambodgiens, en étroite collaboration
avec des experts français, entreprennent une
étude pour concevoir et développer le Plan directeur stratégique de Phnom Penh à l’horizon 2035.
Approuvé par le Conseil des ministres le 15 dé-

Pour faire face
à ces défis,
des mesures
ont été prises
pour définir
une vision
à long terme
de la ville.
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cembre 2015, le schéma directeur à l’horizon
2035 définit de grandes orientations du développement urbain de la capitale cambodgienne,
comme la durabilité, son caractère multifonctionnel, la réalisation d’infrastructures et de nouvelles zones d’urbanisation, ainsi que le développement d’une ville inclusive pour tous, riches et
pauvres.
De plus, grâce à une coopération avec l’Agence
japonaise de coopération internationale (JICA), la
ville développe un plan directeur des transports
ainsi qu’un plan directeur pour gérer les inondations. Un plan stratégique de gestion environnementale de la ville est également conclu grâce à
une coopération avec l’organisation Green International Science.
Avec le plan directeur 2015-2035 à notre disposition, l’administration municipale de Phnom
Penh a lancé, pendant mon mandat, un certain
nombre de plans d’actions prioritaires pour relever plusieurs défis clés au cours de la période
2013-2017 en utilisant la combinaison de 3 priorités clés nommées « 3.2.1 » 3 pour 3 défis, 2 pour
2 services et 1 pour une politique de décentralisation/déconcentration.

RELEVER TROIS DÉFIS PRIORITAIRES :

1. L’ordre public relatif à la circulation, aux parkings, aux transports, aux marchands ambulants,
à la construction et à la gestion de l’aménagement du territoire ;
2. Les problèmes environnementaux liés à la gestion des déchets liquides et solides ;
3. Les problèmes d’infrastructure, y compris les
routes, le système de drainage et les réseaux de
distribution d’eau potable et d’électricité, qui
doivent être améliorés dans le cadre du plan de
relocalisation des usines et autres établissements
d’entreprise sur des sites le long des routes de la
ceinture de la ville.

FOURNIR DEUX SERVICES PRINCIPAUX AUX HABITANTS
DE LA VILLE :

1. Un service de sécurité : la sécurité et la stabilité
politique doivent être assurées à tout moment.
Cela a été mis en œuvre à diverses reprises lors de
manifestations, parfois violentes, de la population.

© Cambodge Nouveau

2. Fournir des services publics, y compris des
services de santé et d’éducation, aux citoyens
avec transparence, responsabilité et efficacité.

POLITIQUE DE DÉCENTRALISATION ET DE
DÉCONCENTRATION :

1. Poursuite de la mise en œuvre de la politique
de décentralisation et de déconcentration, de manière plus large et approfondie, dans le cadre du
développement démocratique infranational afin
de rapprocher les services publics de la population. Cela se fait grâce à une coopération renforcée entre la ville et les organisations de la société
civile, les partenaires du développement et par la
consultation publique, ainsi que par le renforcement du mécanisme du service à guichet unique
à tous les niveaux administratifs et avec un degré
élevé de confiance.
Avec les plans directeurs et des stratégies ciblées
comme principaux outils à notre disposition, appuyés par la sagesse de la « ville nourricière de la
ville » mise en place par Samdech Techo Hun Sen,
Premier ministre du Royaume du Cambodge,
Phnom Penh a réussi certaines réalisations majeures. Pour n’en nommer que quelques-unes : la
construction des routes de ceinture de la ville, des
autoponts et des routes du centre-ville pour éviter
la congestion du trafic, un autopont piétonnier
érigé pour minimiser les accidents de la route, des
châteaux d’eau publics construits dans des zones
excentrées pour répondre aux besoins du public,

Chantier
de construction
du réseau de
drainage,
Phnom Penh,
2007.
Phnom Penh,
drainage system
construction site,
2007.

ការដ្ឋានសាងសង់លូ
នៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ឆ្នាំ២០០៧

un système de transport public par bus, la rénovation des parcs publics, l’amélioration de l’éclairage public et l’installation de caméras de sécurité, la pavement d’une voie piétonne le long de la
rivière Tonlé Bassac, ainsi que l’amélioration du
système de drainage (la capacité des 12 stations
de pompage a été multipliée par trois).
Ces réalisations ont également été accompagnées
par la forte croissance du nombre d’immeubles
de grande hauteur, des borey et des villes satellites. Des conflits fonciers chroniques dans des
communautés non organisées ont également été
résolus. Sur ce front, la politique visant à relever
le niveau de vie des communautés défavorisées
a été appliquée avec vigueur. Un comité interministériel a été formé pour mener une étude et une
évaluation afin de déterminer la compensation et
les droits de propriété pour les résidents ou les
communautés qui sont affectés par l’objectif du
plan directeur. Entre 2001 et 2014, le nombre de
communautés pauvres est passé de 1 369 à 252
grâce à une campagne de concession de terres
octroyées à ceux qui résident dans les zones touchées et grâce à leur intégration dans les structures formelles de village et de sangkat.
Malgré ces progrès, la ville de Phnom Penh fait
toujours face à de nombreux défis et face à une
importante concurrence économique, qui dépasse
ce que le plan directeur de la ville prévoyait.
Le développement inégal entre les différentes
zones de la ville et les modes d’utilisation du sol
et de la géographie de la ville se traduisent par
Résilience des villes après les catastrophes
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des pertes économiques. Cellesci s’accompagnent d’un déséquilibre entre les besoins d’ouvrir plus d’espace foncier pour
les activités de construction
axées sur les services, et les infrastructures publiques. Ces
dernières restent insuffisantes
face à la croissance démo
graphique et au boom de la
construction, comme en témoigne l’aggravation des embouteillages année après année
dans le centre-ville. Pendant ce
temps, alors que la ville se
transforme de plus en plus en
une métropole pouvant accueillir jusqu’à 6 millions d’habitants, alors qu’elle ne compte
maintenant que 2 millions
d’habitants, elle créera alors
également un précédent pour
d’autres grandes provinces, qui doivent être régies par la même loi.
Au cours des décennies suivantes, les villes et les
municipalités de l’ANASE sont impatientes d’adopter le concept de réseau de villes intelligentes défendu par les dirigeants de l’organisation. À la
lumière des défis que je viens de mentionner, je
souhaiterais insister sur deux enjeux importants
auxquels la ville devra faire face dans un futur
proche.
Tout d’abord, avec son évolution et son développement, Phnom Penh a maintenant dépassé son
statut de capitale et est en passe de devenir une
métropole qui aura des fonctions plus spécifiques
et nécessitera plus de ressources, de capacités et
de responsabilités en matière juridique, technique, financière et de gestion.
Ensuite, avec la forte augmentation de la population, des moyens de transport et de la construction, le moment est venu pour les dirigeants de la
ville de reconsidérer la révision du plan directeur
de la ville de manière à répondre à la concurrence
économique et afin d’assurer un développement
plus durable. En tant que membre du réseau
Smart City, la ville de Phnom Penh doit se préparer à pouvoir rattraper la tendance régionale.
Pour conclure, je souhaiterais dire que si les défis
rencontrés par toutes nos villes respectives
peuvent être similaires ou différents, j’espère que
nous, en tant que partenaires de la Francophonie,
continuerons de partager les bonnes leçons
apprises avec la ville de Phnom Penh. J’espère
aussi que nous travaillerons ensemble pour relever ces défis, pour garantir un développement
urbain plus durable et une croissance économique dans un environnement sain, exempt de
congestion routière, de détritus et d’inondations,
afin de prendre soin du bien-être des résidents
pour continuer à garantir l’équilibre de leur
niveau de vie.
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Graphique 1.14 :
Augmentation du
nombre de véhicules
à Phnom Penh de 1990
à 2012.
Graph 1.14: Increase in the
number of vehicles in
Phnom Penh from 1990 to
2012.

ក្រា�ហ្វិិ�ក១.១៤៖ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�
ចំំនួួនយានយន្តតនៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
ពីីឆ្នាំំ��១៩៩០ ដល់់ឆ្នាំំ��២០១២

Graphique 1.15 :
Evolution du trafic de
2001 à 2012.
Graph 1.15: Traffic growth
from 2001 to 2012.

ក្រាហ្វិក១.១៥៖ កំណើន
ចរាចរណ៍ ពីឆ្នាំ២០០១ ដល ់
ឆ្នាំ២០១២

“Leadership,
Reconstruction
Process
and Development
in the City
of Phnom Penh”

Former Governor of Phnom Penh
from 2013 to 2017, Pa Socheat
Vong looks back on his
experience and on the challenges
that Phnom Penh municipality
faced during his mandate.
BY H. E. PA SOCHEAT VONG
REBUILDING

Phnom Penh, which suffered the most
bitter and indescribable trials and
tragedies when it was turned into a ghost
city between 1975 and 1979, is today a
prosperous and populous city of almost
3 million people who now enjoy a decent
way of life.
Phnom Penh is one of the world’s old
Francophone cities. After it was liberated
on January 7, 1979 from the genocidal
Khmer Rouge regime, the city embarked
upon its renaissance and reconstruction.
Since the signature of the Paris Peace
Agreement in 1991, greater attention has
been paid to the restoration of the city.
Private land ownership was reestablished in 1989, leading to strong
growth in the construction and real
estate sectors over the decade that
followed. From the 2000s onwards, the
landscape gradually became peppered
with borey, or gated communities, and
high-rise buildings began to spring up.
The transformation of the city also

generated many environmental
challenges. Volumes of solid and liquid
waste increased, but the infrastructures
for treating them remained very modest.
Moreover, from the early 1980s to the
year 2000, the city was home to some
2000 poor community settlements,
located along lakes, canals, the railway,
on the roofs of existing buildings and in
certain public spaces.
To tackle these challenges, measures
were taken to establish a long-term
vision for the city. Between 2003 and
2015, as part of a project funded by the
FSP (France’s Priority Solidarity Fund),
Phnom Penh Municipality and
Cambodian experts, in close
collaboration with French experts,
undertook a study to design and develop
the strategic masterplan for Phnom Penh
up to the time horizon of 2035. Approved
by the Council of Ministers on December
15, 2015, the 2035 Masterplan sets out
the main orientations for the urban
development of the Cambodian capital,
such as sustainability, multi-functionality,
the construction of infrastructures and
new urban areas, as well as the
development of a city that is inclusive for
everyone, rich and poor alike.
Moreover, thanks to a cooperation with
JICA (Japanese International Cooperation
Agency), the city developed a transport
masterplan as well as a flood control
plan. A strategic plan for the
environmental management of the city
was also completed, in cooperation with
the Green International Science
organisation.
Once we had the 2015-2035 masterplan
available, Phnom Penh’s municipal
administration – during my mandate –
launched a number of priority action
plans to tackle several key challenges
over the period 2013-2017, using the
combination of 3 key priorities named
“3.2.1”: 3 for three challenges, 2 for two
services and 1 for a policy of
decentralisation/devolution.

THREE PRIORITY CHALLENGES

1. Public order problems relating to
traffic, parking, transport, street vendors,
construction and spatial planning;
2. Environmental problems linked with
the management of liquid and solid
waste;
3. Infrastructure problems, including
roads, the drainage system and the
drinking water and power networks,
which have to be improved under the
plan to relocate factories and other
enterprises to sites along the orbital
roads around the city.

PROVIDING THE CITY’S INHABITANTS WITH TWO
MAIN SERVICES

1. A security service: safety and political
stability must be maintained at all times.
This was implemented on several
occasions in the context of sometimes
violent demonstrations by the population.

2. Providing citizens with public services,
including health and education services,
with transparency, with accountability
and with efficiency.

DECENTRALISATION
AND DEVOLUTION POLICY

1. Broadening and intensification of the
decentralisation and devolution policy,
within the framework of infranational
democratic development, in order to bring
public services closer to the population.
This is achieved through greater
cooperation between the city and civil
society organisations and development
partners, and by public consultation, as
well as by a reinforced and highly trusted
one-stop shop mechanism for services at
all administrative levels.
With the master plans and targeted
strategies as the main tools available to
us, underpinned by the wisdom of the
“city nurturing the city” principle
established by Samdech Techo Hun Sen,
Prime Minister of the Kingdom of
Cambodia, Phnom Penh has achieved
some major accomplishments. To name
but a few: the building of orbital roads
around the city, elevated roads in the city
centre to avoid traffic congestion, a
pedestrian overpass to minimise road
accidents, public water towers in
peripheral areas to meet public needs, a
public bus transport service, the
renovation of public parks,
improvements to public lighting and the
installation of CCTV cameras, the
creation of a pedestrian walkway along
the Tonlé Bassac River, and
improvements to the drainage system
(with a tripling of the capacity of the
12 pumping stations).
These accomplishments were paralleled
by significant growth in the numbers of
high-rise buildings, boreys and satellite
towns. Chronic land conflicts in the
non-organised communities were also
resolved. On this front, the policy to
improve the living standards of
disadvantaged communities was
vigorously applied. An interministerial
committee was set up to conduct a study
and assessment to determine the
compensation and property rights to be
awarded to the residents or communities
affected by the goals of the masterplan.
Between 2001 and 2014, the number of
poor communities fell from 1369 to 252
thanks to a land grant concession
programme for people living in the
affected areas and their integration into
the formal village and sangkat structures.
Despite these advances, the city of
Phnom Penh still faces many challenges,
in particular significant economic
competition, which exceeds the levels
anticipated in the city’s masterplan.
Unequal development between the city’s
different zones and changes in the land
use and geography of the city have led to
economic losses. Alongside these, there is
an imbalance between the quantities of

land provided for service-oriented
construction activities, and the need to
build public infrastructures. The latter
are inadequate to handle the level of
demographic growth and the
construction boom, as evidenced by the
year-on-year increase in city centre
congestion. During this time, as the city
increasingly develops into a metropolis
with the capacity to accommodate up to
6 million inhabitants, as compared with
the current 2 million, it will also create a
precedent for other big provinces, which
must be governed by the same principles.
Over the coming decades, cities and
municipalities in ASEAN are impatient to
adopt the concept of the smart cities
network advocated by the organisation’s
leaders. In the light of the challenges I
have just mentioned, I would like to
emphasise two important issues that the
city will need to deal with in the near
future.
First, as it has changed and developed,
Phnom Penh has now become more than
a capital and is in the process of
becoming a metropolis, which will have
more specific functions and require more
resources, capacities and responsibilities
in the legal, technical, financial and
management domains.
Then, with the rapid increase in
population, transport systems and
construction, the time has come for the
municipal leaders to consider revising
the city masterplan in response to
economic competition and to ensure
more sustainable development. As a
member of the Smart City network, the
city of Phnom Penh needs to prepare in
order to keep pace with regional trends.
To conclude, I would like to say that
while the challenges our respective cities
face may be similar or different, I hope
that we – as partners in Francophonie –
will continue to share the important
lessons learned with the city of Phnom
Penh. I also hope that we will work
together to tackle these challenges, to
guarantee more sustainable urban
development and economic growth in a
healthy environment, free of road
congestion, detritus and flooding, where
we can continue to advance the wellbeing of citizens and to guarantee them
stable living standards.

Résilience des villes après les catastrophes
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“ការដឹកនាំ ដំណើរកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីភ្នំពេញ”

ក្នុងនាមអតីតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧ ខ្ញុំមានកិត្តិយស និង
សេចក្ដីរីករាយចែករំលែកនូវប្រវត្តិ បទពិសោធន៍ បញ្ហាប្រឈម ក៏ដូចជាទស្សនវិស័យមួយចំនួនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
និងការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអាណ្ណត្តិរបស់ខ្ញុំ។
ដោយ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស
		
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ដែ�លជាទីីក្រុ�ុងមួួយធា្លលប់់ឆ្លលងកាត់់នូូវសោ�កនាដកម្មម
យ៉ាា�ងជូូរចត់់ ការលំំបាករាប់់មិិនអស់់ក្នុុ�ងអតីីតកាល និិងក្លាា�យជាទីីក្រុ�ុងខ្មោ�ោ�ចក្នុុ�ង
ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩ បានក្លាា�យមកជាទីីក្រុ�ុងមួួយដែ�លមានមនុុស្្ស
រស់់នៅ�ជិិត៣លាននាក់់ ប្រ�កបដោ�យការអភិិវឌ្្ឍ សម្្បូូរសប្្បាយ និិងប្រ�ជាជន
មានជីីវភាពសមរម្្យនាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន។
		
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញជាក្រុ�ុងដែ�លមានវ័័យចំំណាស់់មួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មទីី
ក្រុ�ុងនិិយាយភាសាបាំំរាំំងនានា។ ក្រោ��យថ្ងៃ�ៃរំំដោះ�ះ ៧ មករា ១៩៧៩ ទីីក្រុ�ុងនេះ�ះ
បានចាប់់ទទួួលមនុុស្្សឲ្្យចូូលមករស់់នៅ�ឡើ�ើងវិិញ និិងត្រូ�ូវបានស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញជា
បណ្ដើ�ើ�រៗ។ ក្រោ��យកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាពទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីស ឆ្នាំំ��១៩៩១ រាជធានីី
ភ្នំំ�ពេ�ញបានទទួួលការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ជាពិិសេ�ស ក្នុុ�ងការស្តាា�ឡើ�ើងវិិញជា
បន្តតបន្ទាា�ប់់ ជាមួួយកំំសួួលនៃ�ការអនុុវត្តតទីីផ្្សារសេ�រីី និិងការកំំណត់់ឲ្្យមានសិិទ្ធិិ�
លើ�ើកម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជនលើ�ើវិិស័័យដីីធ្លីី� និិងអចលនទ្រ�ព្្យ ដែ�លបានបើ�ើកតាំំងពីី
ឆ្នាំំ��១៩៨៩ បានធ្វើ�ើ�ឲ្្យភ្នំំ�ពេ�ញ ក្នុុ�ងរង្វវង់់១០ឆ្នាំំ��ក្រោ��យ ចាប់់ផ្តើ�ើ�មស្គាា�ល់់នូូវការ
រីីកដុះះ�ដាលយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្លាា�លើ�ើវិិស័័យសំំណង់់និិងអចលនទ្រ�ព្្យ។ ការលេ�ចឡើ�ើង
ជាបន្តតបន្ទាា�ប់់នូូវសំំណង់់ខ្ពពស់់ៗ សំំណង់់បូូរីីជាច្រើ��ើនកន្លែ�ែង បណ្ដាា�លឱ្្យយើ�ើង
ជួួបប្រ�ទះះបញ្ហាា�ប្រ�ឈមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត គឺឺបញ្ហាា�បរិិស្ថាា�ន បញ្ហាា�សំំណល់់រឹឹង រាវ ភាព
ទន់់ខ្សោ�ោ�យហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធទាំំងទន់់និិងរឹឹង និិងភាពក្រី�ីក្រ� ដែ�លគេ�អាចសង្កេ�េត
ឃើ�ើញមានសហគមន៍៍ក្រី�ីក្រ�ជិិត២០០០ នៅ�ចន្លោះ�ះ��ពីីដើ�ើមទសវត្្សរ៍៍ទីី៨០ ដល់់
ពាក់់កណ្តាា�លឆ្នាំំ��២០០០ ដែ�លបានតាំំងទីីនៅ�រាយប៉ាា�យ តាមមាត់់បឹឹង មាត់់
ប្រ�ឡាយ តាមផ្លូូ�វរថភ្លើ�ើ�ង តាមដំំបូូលអគារ និិងតាមទីីសាធារណៈៈ។
		ដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ប្រ�ឈមទាំំងនេះ�ះ វិិធានការត្រូ�ូវបានចាត់់ឡើ�ើង
សំំដៅ�ទៅ�កំំណត់់ចក្ខុុ�វិិស័័យរយៈៈពេ�លវែែងសម្រា�ប់់រាជធានីី។ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�
ការក្រោ��មគម្រោ��ងជំំនួួយមូូលនិិធិិសាមគ្គីី�ភាពអាទិិភាព (FSP) របស់់បារាំំង
សាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ អ្ននកបច្ចេ�េកទេ�សកម្ពុុ�ជា បានសហការយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធ
ជាមួួយជំំនាញការបារាំំង បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មសិិក្្សានូូវប្លលង់់មេ�យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តអភិិវឌ្្ឍន៍៍
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ឆ្នាំំ��២០៣៥ ដោ�យបានផ្តើ�ើ�មចេ�ញដំំណើ�ើរពីីឆ្នាំំ��២០០៣ និិង
បានបញ្ចចប់់ជាស្ថាា�ពរ ដោ�យបានទទួួលការអនុុម័័តដោ�យកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ពេ�ញអង្គគរបស់់
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គណៈៈរដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៥។ ប្លលង់់មេ�នេះ�ះបានដាក់់ចេ�ញ
នូូវទស្្សនវិិស័័យអភិិវឌ្្ឍន៍៍ដល់់ឆ្នាំំ��២០៣៥ និិងបានតម្រ�ង់់ទិិសការអភិិវឌ្្ឍ លើ�ើ
ចំំណុុចសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួនដូូចជា ភ្នំំ�ពេ�ញជារាជធានីីដែ�លទទួួលយកការអភិិវឌ្្ឍ
ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព និិងមានមុុខងារចម្រុះ�ះ� ការកសាងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិង
តំំបន់់ក្រុ�ុងរណបថ្មីី�ៗ ជាក្រុ�ុងសម្រា�ប់់ទាំំងអស់់គ្នាា� ទាំំងសម្រា�ប់់អ្ននកមាន ទាំំង
សម្រា�ប់់អ្ននកក្រ�។
		
ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះ ក្រោ��មកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភ្នាា�ក់់ងារសហប្រ�តិិបត្តិិ�
ការអន្តតរជាតិិជប៉ុុ�ន (JICA) រដ្ឋឋបាលរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ក៏៏បានសិិក្្សារួួចរាល់់នូូវ
ប្លលង់់មេ�ដឹឹកជញ្ជូូ�នក្នុុ�ងក្រុ�ុង ប្លលង់់មេ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំនន់់ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង និិងទឹឹកជំំនន់់ផងដែ�រ។
បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ក៏៏បានសិិក្្សាចប់់សព្វវគ្រ�ប់់នូូវផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត សម្រា�ប់់
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបរិិស្ថាា�នទីីក្រុ�ុងផងដែ�រ ក្រោ��មកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយអង្គគការ
វិិទ្្យាសាស្រ្ត�តបៃ�តងអន្តតរជាតិិ។
		
ជាមួួយនឹឹងទស្្សនវិិស័័យនៃ�ការអភិិវឌ្្ឍចំំពោះ�ះមុុខ និិងសម្រា�ប់់
រយៈៈពេ�លវែែង ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងប្លលង់់គោ�ល ឆ្នាំំ��២០១៥-២០៣៥ គណៈៈអភិិបាល
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ក៏៏បានផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មដាក់់ចេ�ញនូូវផែ�នការសកម្មមភាពជាអាទិិភាព
មួួយចំំនួួនដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ប្រ�ឈមសំំខាន់់ៗ ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ��២០១៣២០១៧ ពោ�លគឺឺ យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត ៣.២.១ (ផ្តុំំ��៣ ផ្តតល់់២ និិង ផ្តើ�ើ�ម១)។
➜	ផ្តុំំ��៣៖ គឺឺសំំដៅ�ដល់់ការប្រ�មូូលផ្តុំំ��នូូវបញ្ហាា�ជាអាទិិភាពគន្លឹះះ��ចំំនួួន៣
- ទីី១: បញ្ហាា�សណ្តាា�ប់់ធ្នាា�ប់់សាធារណៈៈ រួួមមាន សណ្តាា�ប់់ធ្នាា�ប់់ចរាចរណ៍៍,
ចំំណត, និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�ន, សណ្តាា�ប់់ធ្នាា�ប់់លក់់ដូូរ, និិងសណ្តាា�ប់់ធ្នាា�ប់់សំំណង់់
ជាមួួយនឹឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ដីីធ្លីី�
- ទីី២: បញ្ហាា�បរិិស្ថាា�ន ពិិសេ�សបញ្ហាា�សំំរាម ដែ�លជាកាកសំំណល់់រឹឹង និិងកាក
សំំណល់់រាវ
- ទីី៣: បញ្ហាា�ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធមាន ផ្លូូ�វ និិងលូូ, ប្រ�ព័័ន្ធធចែ�កចាយទឹឹកស្អាា�ត
អគ្គីី�សនីី ដែ�លត្រូ�ូវពង្រឹ�ឹង និិងពង្រី�ីកវិិសាលភាព ដើ�ើម្្បីីជំំរុុញ និិងបង្វែ�ែទីីតាំំង
រោ�ងចក្រ� សហគ្រា�ស ឱ្្យងាកទៅ�ទីីតាំំងតាមផ្លូូ�វក្រ�វ៉ាា�ត់់ក្រុ�ុងវិិញ។

Nouvelle infrastructure routière, Phnom Penh, 2018.

Doublement du pont entre Phnom Penh et la presqu’île de Chrui Changvar.

New road infrastructure, Phnom Penh 2018.

Doubling of the bridge between Phnom Penh and the Chrui Changvar peninsula.

ហេដ្ឋារចនាផ្លូវថ្នល់ថ្មី ទីក្រុងភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៨

ស្ពានទីពីរឆ្លងពីភ្នំពេញទៅជ្រោយចង្វារ

ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

➜	ផ្តតល់់២៖ ជាការផ្តតល់់នូូវសេ�វាសំំខាន់់ៗចំំនួួន០២ ជូូនដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគឺឺ
- ទីី១: សេ�វាសន្តិិ�សុុខ ដែ�លរដ្ឋឋបាលត្រូ�ូវធានាទាំំងសុុវត្ថិិ�ភាព និិងស្ថិិ�រភាព
នយោ�បាយក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង នៅ�ពេ�លដែ�លមានបាតុុកម្មមជាច្រើ��ើនដង ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�
ជាបាតុុកម្មមដែ�លបានបង្កកហឹឹង្្សាទៀ�ៀតផង។
- ទីី២: គឺឺការផ្តតល់់សេ�វារដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ រួួមទាំំងសេ�វាអប់់រំំ សុុខាភិិបាល
ដែ�លជាសេ�វាតម្រូ�ូវការ និិងសេ�វាសំំណូូមពរ ប្រ�កបដោ�យតម្លាា�ភាព គណនេ�យ្្យ
ភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព។

បានធ្លាា�ក់់ចុះះ�ពីីចំំនួួន១៣៦៩នៅ�ឆ្នាំំ��២០០១ មកត្រឹ�ឹម ២៥២សហគមន៍៍ នៅ�
ឆ្នាំំ��២០១៤ តាមរយៈៈការអនុុវត្តតនូូវយុុទ្ធធនាការផ្ដដល់់ដីីសម្្បទាននៅ�នឹឹងកន្លែ�ែង និិង
ការធ្វើ�ើ�សមាហរណកម្មមនៃ�សហគមន៍៍ទាំំងនោះ�ះទៅ�ជាភូូមិិ ជាក្រុ�ុម ឬបញ្ចូូ�លទៅ�
ក្នុុ�ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាា�ត់់នៅ�នឹឹងកន្លែ�ែង។ល។
		ទោះ�ះបីីយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ ដោ�យសារមានការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្ពពស់់
លើ�ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងនយោ�បាយ ការងារអភិិវឌ្្ឍរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
ត្រូ�ូវប្រ�ឈមជាមួួយនឹឹងភាពខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ��ក្នុុ�ងការរក្្សាជំំហាននៃ�ការអភិិវឌ្្ឍរបស់់
ខ្លួួ�នឲ្្យបានស្រ�បទៅ�តាមផែ�នការមេ� ដែ�លបានគូូសវាសទុុក។ ការអភិិវឌ្្ឍមិិន
ស្មើ�ើ�សាច់់ ដែ�លមិិនមានភាពប្រ�ទាក់់គ្នាា�ពីីតំំបន់់មួួយទៅ�តំំបន់់មួួយ ការកែ�ប្រែ��
មុុខងារដីីមិិនសមស្រ�បជាមួួយពេ�លវេេលា និិងភូូមិិសាស្រ្ត�តធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការខាតបង់់
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ជាមួួយនឹឹងអតុុល្្យភាពនៃ�តម្រូ�ូវការលំំហបើ�ើក និិងផ្ទៃ�ៃដីី
សម្រា�ប់់សាងសង់់បម្រើ��ើជាសេ�វាកម្មម និិងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធសាធារណៈៈ ដែ�ល
មិិនមានសមាមាត្រ�ជាមួួយចំំនួួនមនុុស្្ស ជាមួួយការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវសន្ទទស្្សន៍៍ភាព
ទាំំងសំំណង់់ និិងអ្ននករស់់នៅ�ទីីកណ្តាា�លក្រុ�ុង ធ្វើ�ើ�ឱ្្យស្ថាា�នភាពកកស្ទះះ�ចរាចរណ៍៍
កាន់់តែ�អាក្រ�ក់់ឡើ�ើង ពីីមួួយឆ្នាំំ��ទៅ�មួួយឆ្នាំំ��។ ជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ដំំណើ�ើរប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�នៃ�
រដ្ឋឋបាលរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញបច្ចុុ�ប្្បន្នន មិិនខុុសពីីបណ្តាា�ខេ�ត្តតនានាឡើ�ើយ គឺឺត្រូ�ូវបាន
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យច្្បាប់់តែ�មួួយដូូចគ្នាា� នៅ�ពេ�លដែ�លរាជធានីីនេះ�ះកំំពុុងតែ�ដើ�ើរតួួ
នាទីីយ៉ាា�ងធំំធេ�ងជាក្រុ�ុងធំំ តាមរយៈៈការផ្តតល់់នូូវសេ�វាកម្មមនានា ដល់់ប្រ�ជាជន
ដល់់ទៅ�ប្រ�មាណ ៦លាននាក់់ នៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�ជាជនរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងនេះ�ះ
មានប្រ�មាណតែ�២លាននាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

➜ ផ្តើ�ើ�ម១៖ សំំដៅ�ដល់់ការផ្តើ�ើ�មអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយកំំណែ�ទម្រ�ង់់
		
វិិមជ្្ឈការ វិិសហមជ្្ឈការទូូលំំទូូលាយ និិងស៊ីី�ជម្រៅ�� ក្នុុ�ងក្រ�បខណ្ឌឌ
អភិិវឌ្្ឍតាមបែ�បប្រ�ជាធិិបតេ�យ្្យនៅ�ថ្នាា�ក់់ក្រោ��មជាតិិ ដើ�ើម្្បីីបង្ខិិ�តសេ�វាសាធារណៈៈ
ឱ្្យកៀ�ៀកកិិតប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ តាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�ន និិងពង្រី�ីកកិិច្ចចសហការជាមួួយ
ទីីក្រុ�ុងសម្ព័័�ន្ធធភាព សង្គគមស៊ីី�វិិល និិងដៃ�គូូអភិិវឌ្្ឍន៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់
ជាមួួយមហាជន ក៏៏ដូូចជាការពង្រឹ�ឹងយន្តតការច្រ�កចេ�ញ-ចូូលតែ�មួួយ ឱ្្យបានគ្រ�ប់់
ថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋបាលទាំំងអស់់ ប្រ�កបដោ�យការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ខ្ពពស់់។
		ដោ�យបានប្រើ��ើប្រា�ស់ប្លលង់
់ គោ�
់ ល និិងយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត “ផ្ដុំំ៣
�� ផ្ដដល់់២
ផ្ដើ�ើ�ម១” ខាងលើ�ើធ្វើ�ើ�ជាឧបករណ៍៍តម្រ�ង់់ទិិសដ៏៏សំំខាន់់ នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអភិិវឌ្្ឍន៍៍
គួួបផ្្សំំជាមួួយការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតខ្ពពស់់ តាមយៈៈយន្តតការ “យកទីីក្រុ�ុង ចិិញ្ចឹឹ�មទីីក្រុ�ុង”
របស់់សម្ដេ�េចតេ�ជោ� ប្រ�មុុខរាជរដ្ឋាា�ភិិបាល រដ្ឋឋបាលរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញក្នុុ�ង
អាណត្តិិ�កន្លលងទៅ�សម្រេ��ចបាននូូវសមិិទ្ធធផលធំំៗជាច្រើ��ើន ដូូចជាការសាងសង់់
ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធមេ� ផ្លូូ�វក្រ�វ៉ាា�ត់់ក្រុ�ុង និិងច្រ�កចូូលក្រុ�ុងធ្វើ�ើ�ពីីបេ�តុុងធំំៗជាច្រើ��ើន
ដែ�លអាចធានាដល់់ការដឹឹកជញ្ជូូ�នធ្ងងន់់ៗ បញ្ជៀ�ៀ�សការកកស្ទះះ�, ការសាងសង់់
ស្ពាា�នអាកាសស្ពាា�នថ្មើ�ើ�រជើ�ើង ដែ�លធានាដល់់ការដោះ�ះស្រា�យគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ការ
សាងសង់់បង្គគន់់អនាម័័យនៅ�តាមទីីសាធារណៈៈនានា ការដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការ
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L’île de Koh Pich en construction en 2018.
Koh Pich Island under construction in 2018.
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Résilience des villes après les catastrophes
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Phnom Penh, après presque quatre ans
d’abandon, ne sera plus jamais habitée comme
avant. Ceux qui arrivent ont vécu autrement et
vont la faire revivre différemment. On assiste à
une réinvention de cette ville par ses nouveaux
occupants. PAR FABIENNE LUCO
PARTICULARITÉ DE PHNOM PENH

Parmi les cas de villes détruites par la guerre ou
les catastrophes naturelles, celui de Phnom Penh
est particulier. Cette capitale, très peu touchée par
la guerre 1, a été entièrement vidée de ses habitants
en 1975 par les Khmers rouges comme toutes les
villes du Cambodge. Phnom Penh est restée quasiment vide pendant près de 4 ans et a été réinvestie
par des populations différentes de celles qui y
avaient habité précédemment. En 1979, la ville
abandonnée avait souffert mais les bâtiments « en
dur » du centre étaient toujours debout et opérationnels. La catastrophe est avant tout humaine.
Près d’un quart de la population du pays, principalement celle originaire des villes, a péri de faim,
de maladie ou a été exterminée entre 1975 et 1979.

CONTEXTE DE LA CATASTROPHE – LA VILLE VIDÉE DE
SES HABITANTS

Que s’est-il passé ? Revenons au 17 avril 1975. Les
soldats Khmers rouges entrent dans Phnom Penh.
La ville, qui compte à ce moment 2 millions d’habitants pour une population nationale de 7 millions, se rend sans combat. L’ordre est rapidement
donné aux habitants de quitter immédiatement la
ville et de se diriger vers la campagne. Pour les
Khmers rouges d’obédience communiste, « la ville
est mauvaise 2 ». Elle représente en effet toutes
sortes de dépravations et de corruptions apportées par le capitalisme venu de l’extérieur et qu’il
faut éradiquer. Les gens de la ville sont perçus
comme des suspects à rééduquer ou comme ennemis à éliminer. En trois jours, Phnom Penh est
entièrement vidée.
Pendant près de quatre ans, Phnom Penh devient
une ville fantôme où s’installent l’administration
Khmère rouge, quelques divisions militaires, ainsi
que de petites usines en périphérie. Seuls certains
bâtiments symboliques comme la cathédrale et la
Banque Nationale sont détruits. Les Khmers rouges
ne construisent pas de nouveaux bâtiments, mais
en transforment certains pour de nouveaux usages
comme la tristement célèbre prison politique S-21,
aménagée dans une école. Dans une volonté de
faire disparaitre l’urbain et tous les signes des méfaits du capitalisme qu’il représente, beaucoup d’intérieurs de logements sont saccagés. Les meubles
et appareils électro-ménagers sont détruits ou bien
recyclés. Dans un souci de réemploi, nombre de
26

ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

LE RETOUR À PHNOM PENH

Le 7 Janvier 1979 marque la fin du régime des
Khmers rouges. Les troupes vietnamiennes et le
Front National de Libération entrent dans Phnom
Penh vide. Ils découvrent une ville dont les bâtiments semblent figés dans le temps. L’herbe a
poussé sur les boulevards et trottoirs. La ville est
décrite par les premiers observateurs étrangers,
principalement des journalistes, comme étant « un
fantôme de cité, comme dans un décor de cinéma.
Les maisons ne sont plus que des façades mortes,
des coquilles vides sans âme 4. »
Très rapidement, c’est toute une population
exsangue libérée des coopératives agricoles qui
se presse aux portes de la ville fantôme. Chacun
espère trouver en ville une structure qui prendra
soin d’eux. Face à cet afflux de réfugiés, les nouvelles autorités mettent en place un cordon de
sécurité autour de la ville et bloquent les accès.
Les gens s’installent dans des campements de
fortune en attendant de pouvoir entrer.

LA REFONDATION

Pour la poignée d’hommes qui prend la tête du
pays, tout est à reconstruire. Pour cela, l’urgence,
c’est tout d’abord de reconstituer un appareil
d’État. Le bâti de Phnom Penh va servir de support physique à cette refondation. Des Ministères
sont ainsi recréés dans les anciens bâtiments et
une zone résidentielle est délimitée autour de chacun d’entre eux 5. Il s’agit ensuite de trouver du
personnel pour y travailler et recréer un embryon
d’État. Les gens qui se pressent autour de Phnom
Penh sont recensés. Ceux qui ont des qualifications particulières sont affectés à un Ministère 6.
Les gens éduqués et les fonctionnaires ont été particulièrement ciblés pendant le régime des Khmers
rouges. En effet, 70 à 80 % d’entre eux auraient
disparu 7. Ce qui reste des anciens fonctionnaires,
médecins, juges et étudiants, ainsi que leurs
familles, répondent à l’appel. Dans les premiers
mois, ils composent la première vague d’habitants.
Les anciens forment rapidement des jeunes à leurs
nouvelles tâches. Tous les terrains et bâtiments
dans tout le pays sont déclarés propriété de l’État.
On propose aux fonctionnaires nouvellement
recrutés de s’installer dans un logement d’État
qu’ils peuvent choisir dans une zone impartie
autour de leur Ministère de rattachement.
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1979 –
La ville réinventée

maisons en bois, en paillotte et en tôle sont démolies. Certains matériaux sont réutilisés. Le métal est
par exemple refondu dans des ateliers de fortune
pour devenir des cuillères, tandis que le bois sert
de combustible dans les cuisines collectives.
Comme pour mieux nier la ville marchande, une
partie des espaces urbains, comme les jardins ou
les parcs, sont transformés en rizières ou en potager afin de revaloriser les pratiques agrariennes
que la ville aurait tendance à faire disparaître. Des
cocotiers et des bananiers sont aussi plantés le
long des rues. Vidée de ses habitants, Phnom Penh
est debout, mais elle n’est plus qu’une ville morte,
un squelette de brique et de béton sur lequel la
végétation commence à pousser. Des auteurs
évoquent un urbicide 3 pour décrire ce phénomène.

Les ruelles,
puis les toits
des immeubles
ou même
les escaliers sont
investis
petit à petit.

The first arrivals
settled side-byside in rooms in
abandoned
apartment blocks
or houses. They
built walls in the
big rooms, then
on roofs, landings
and staircases...

បជា
្រ ពលរដ្ឋមកដល់ដប
ំ ង
ូ ៗរស់នៅ
ជាមួយគ្នក
ា ង
្នុ អគារឬផ្ទះដល
ែ គេ
បះោ បង់ចល
ោ ។ ពួកគធ
េ ជ
ើ្វ ញង
ំា្ជ ខណ្ឌ
បន្ទបធ
់ ៗ
ំ បន្ទប
ា ម
់ ក មានអ្នកទរៅ ស់នៅ
លើដប
ំ ល
ូ កង
្នុ សាលធំកណ្ដល
ា ផ្ទះ តាម
ជណរើ្ដ ។ល។
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Les premiers
arrivants s’intallent
les uns à côté des
autres dans les
pièces d’immeubles
ou de maisons
abandonnés. Ils
construisent des
murs dans les
grandes pièces, puis
sur les toits, les
halls, les paliers...

Les professeurs de l’Université des Beaux-Arts
sont ainsi logés dans les compartiments tout autour de l’Université, non loin du Palais Royal. C’est
encore aujourd’hui le quartier des galeries de
peinture. Les gens qui travaillent au Ministère du
Commerce habitent autour du vieux marché Psar
chas. Les militaires sont installés dans le quartier
de Tuol Kork. La prison S-21 est gardée en l’état
pour témoigner des crimes commis et transformée en Musée du génocide. Le personnel du Musée est logé dans les maisons des rues adjacentes.
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LA VILLE RÉINVESTIE

Après quelques mois, devant l’afflux des réfugiés
qu’il devient difficile de contenir, les barrages aux
portes de la ville s’ouvrent et laissent entrer plus
de personnes. Les modalités d’attribution des
logements sont plus lâches et les nouveaux arrivants s’installent plus librement là où il y a des
logements libres en vertu du principe du « premier arrivé, premier servi ».
L’insécurité est grande dans les premiers temps
et l’on craint les pillages. On recherche donc à
s’installer à côté d’autres familles par souci de
protection. Les familles s’agglutinent les unes aux
autres. Il ne fait pas bon s’installer à l’écart ni aux
rez-de-chaussée 8. Les grandes maisons sont ainsi

partagées par plusieurs familles. Chaque famille
s’installe dans une petite pièce ou bien partage
une grande pièce.
Une partie des individus et familles qui ne peuvent
bénéficier d’un emploi dans l’administration et
donc disposer d’un bon logement, ainsi que ceux
arrivant après que la grande majorité des logements existants ait été occupée, s’installent dans
des bâtiments qui n’étaient pas autrefois des logements, ou bien dans les « interstices » de la ville.
Les bâtiments administratifs inoccupés, les anciens jardins ou parcelles libres, les enceintes des
monastères, les espaces vides entre les bâtiments,
les ruelles, puis les toits des immeubles ou même
les escaliers des immeubles sont petit à petit investis. Des familles construisent tout d’abord des
huttes avec ce qu’ils trouvent à leur portée : bambous, palmes de cocotiers, planches en bois et
tôles. Derrière les façades des immeubles modernes des grandes avenues, la ville se transforme
ainsi en un gigantesque camp de réfugiés.
Dans les premiers temps, les gens racontent une
vie encore difficile. Cependant, après ces années
d’enfer, le simple fait de prendre ses repas en famille sous un même toit est déjà un luxe. Dans ce
moment de survie et de débrouille, le logement est
surtout appréhendé comme un simple abri pour
Résilience des villes après les catastrophes
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soi et sa famille où reprendre des forces et vivre au
jour le jour. On ne s’y attache pas. Les temps sont
encore incertains et il est difficile de penser au long
terme. L’insécurité foncière n’incite pas à investir
le peu dont on dispose dans des réparations. Certaines familles bougent aussi d’un quartier à l’autre
en fonction des réquisitions ainsi que des opportunités d’emploi et de logement. Nombre d’intérieurs
d’appartements sont dépecés et réaménagés. Les
boiseries des fenêtres et portes sont démontées. Le
bois sert de combustible pour la cuisson des aliments. Le métal des gouttières et des canalisations
d’eau est revendu au prix du poids du métal.
40 années plus tard, on observe que certaines
familles sont restées dans les mêmes logements
qu’ils occupaient dans les années 1980 sans y avoir
apporté beaucoup d’entretien et de rénovations,
favorisant encore leur dégradation. D’autres, enfin,
continuent à habiter les campements informels des
premiers temps qui se sont solidifiés au fil du
temps. Le temps de l’amélioration du cadre domestique ne viendra qu’à partir de 1989, quand l’occupation formelle du logement (autorisation temporaire) ouvrira à des droits de propriété qui vont
sécuriser le logement sur le long terme.
Là où les occupants occupent de façon informelle
des lieux (sans autorisation de résidence), les autorités vont récupérer les terrains et les bâtiments
occupés au fil des ans. C’est le cas, entre autres,
du Ministère de la justice 9, d’une partie de l’hôpital Calmette, du Lycée français René Descartes,
ainsi que de l’Ambassade de France où habitaient
les chauffeurs du Ministère des transports. Dans
d’autres endroits, ce qui était au départ des huttes
en matériaux légers sont devenues des habitations
pérennes, et les matériaux originaux ont peu à peu
été remplacés par des structures plus durables,

MME OUCH
EST NÉE EN 1947

Elle est originaire de Phnom
Penh, elle y revient au début de
1979. Son père est médecin
militaire et on lui propose de
s’installer dans une maison
dans le quartier de Tuol Kork où
étaient établies des garnisons
militaires. La maison est isolée.
Mme Ouch ne se sent pas en
sécurité. Elle cherche à partir.
Elle veut habiter un lieu plus
sûr entouré d’autres familles.
Comme elle est éduquée, elle
aide le chef de commune à
rédiger ses documents. Celui-ci
l’aide ensuite à récupérer une
villa près du marché de Daem
Kor. Elle se lance dans le
marché du change de l’argent et
de la vente d’or au marché de
Tuol Tumpung. Quelques années
plus tard, elle revend la maison
et avec le prix de la vente elle
achète plusieurs terrains et
appartements. Elle installe son
stand de vente d’or au marché
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faites de briques ou de ciment par exemple. Aujourd’hui, on trouve ainsi de nombreuses zones
d’habitat d’urgence qui se sont consolidées. Certaines perdurent jusqu’à aujourd’hui. C’est par
exemple le cas dans l’enceinte du monastère de
Prayu Vuong, où des ruelles serpentent entre de
petites maisons accolées les unes aux autres. L’expansion de l’habitat a même ici coralisé 10 d’anciens bâtiments du monastère, comme les cellules
des moines et même la pagode vihear.

LES NOUVEAUX HABITANTS

Ainsi la vie repart-elle, mais la ville n’est plus la
même. Les gens qui reviennent sont aussi différents
de la population urbaine qui habitait Phnom Penh
avant 1975. Non seulement les anciens urbains sont
marqués par ces années éprouvantes mais peu
d’entre eux ont des racines urbaines. Ce sont en effet
surtout des gens de la campagne qui viennent s’installer dans la ville. Les urbains ont été particulièrement décimés par la politique des Khmers rouges
qui les considéraient comme des ennemis de classe
– de riches capitalistes. Nombre d’entre eux sont
morts ou partis à l’étranger. Les nouveaux habitants
ne connaissent pas les codes urbains. Comme à la
campagne, chaque famille s’établit de façon indépendante sur son petit territoire familial. Ce mode d’occupation de l’espace de vie est répliqué dans un
contexte urbain, que ce soit au sein de logements
semi-détachés, de bâtiments collectifs, ou de maisons
individuelles. À l’intérieur de l’appartement ou
même d’une pièce, c’est ainsi le monde de la maison
cambodgienne rurale qui est ici reproduit. Chaque
famille installe un foyer sur trois pierres pour cuire
le riz au feu de bois. Les nattes sont déroulées au sol
pour dormir. Mais, à l’inverse de la campagne ou
l’espace autour des maisons est extensible et où il

central. Jusqu’à l’ouverture des
premières banques, le marché
central de Phnom Penh est le
lieu où ont lieu les plus grosses
transactions financières,
achat-vente d’or et de devises
étrangères, Son commerce est
florissant. Elle est aujourd’hui
propriétaire d’un grand
immeuble situé sur les
pourtours du marché central.
Au rez-de-chaussée, elle
continue de vendre des bijoux
en or. Mme Ouch avait sept
frères et sœurs. Trois sont morts
pendant les Khmers rouges. Les
trois autres sont partis aux
Etats-Unis. Elle est restée. Elle
a fait fortune avec le commerce
d’or et la revente de terrains.
Désormais c’est elle qui aide
financièrement des membres de
sa famille qui résident aux
Etats-Unis.

MONSIEUR YI
EST NÉ EN 1937

Il est originaire de la province de
Kandal. Il arrive à Phnom Penh au
milieu de l’année 1979 avec sa
famille. Un ami l’aide à s’installer
dans un logement du bloc Tan-Pa.
Autour de lui, il raconte que ceux
qui avaient des compétences
techniques et des relations sont
engagés par la municipalité pour
aider aux raccordements d’eau et
d’électricité. Les autres étaient
affectés à des taches de simples
ouvriers ou de porteurs. Son
origine ethnique chinoise ne lui
permet pas de travailler dans
l’administration. Il survit au
quotidien en trouvant et
revendant des objets de toutes
sortes dans les logements, les
rues et les entrepôts. En 2019, il
vit toujours dans le même
logement encombré de pièces
d’appareils d’électro-ménager,
ventilateurs que son fils et
maintenant son petit-fils réparent
et revendent.

© Christiane Blancot
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Aujourd’hui,
on trouve ainsi
de nombreuses zones
d’habitat d’urgence qui
se sont consolidées.

Des appartements
sont aménagés
dans l’église et
autour.
Apartments were
arranged in and
around the church.

គេសង់ផ្ទះ
នៅក្នុងវិហារកាតូលិក
និងក្នុងបរិវេណជុំវិញ

2019

était possible de bouger facilement sur un autre terrain, la ville n’offre que des espaces restreints fixes.
Ces nouveaux urbains doivent vivre avec des voisins
proches à côté, mais aussi au-dessus et en dessous
1992 d’eux. Au fil des ans, cette promiscuité qui était au
départ vécue comme une protecconverted to an
L’enclos de la
orphanage in 1979.
tion et un réconfort après une
Congrégation des
Once grown-up, the
sœurs de la
période très difficile devient
orphans built their
Providence est
houses there.
source de conflits.
transformé en
orphelinat en 1979. បរិិវេេណខាងក្នុុ�ងវិិហារ
Après le temps où il faut aller
Devenus adultes,
chercher l’eau dans les puits au
សាសនាត្រូ�ូវបានយកទៅ�
les orphelins y
pied des immeubles, chacun insធ្វើ�ើ�ជាមណ្ឌឌល កុុមារកំំព្រា�
1992 construisent leur
maison.
talle petit à petit ses propres
នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៧៩។ ពេ�ល
The Sisters of
tuyaux de raccordement au réធំំពេ�ញវ័័យ កុុមារកំំព្រា�
Providence
seau d’eau nouvellement rétabli
សង់់ផ្ទះះ�នៅ�ក្នុុ�ងបរិិវេេណ
Congregation
compound was
et trouve des solutions pour évaវិិហារនោះ�ះ។
cuer les eaux sales. Des réseaux
denses de fils électriques et des
tuyaux en PVC s’accrochent sur
les façades des immeubles et
dans les couloirs. Dans les immeubles collectifs, la gestion des
passages des tuyaux d’eau et
d’égouts et des câbles électriques
doit être négociée parfois difficilement avec tous les voisins. Avec
2019
l’accroissement du nombre de
familles et la densification des habitats, l’espace
domestique est étendu sur les parties communes.
Les jarres d’eau et les foyers de cuisson sont installés dans les couloirs, les escaliers et les trottoirs. Des
pièces d’habitat fermées sont également construites
dans les cages d’escalier. Encore aujourd’hui, la
notion d’espace commun et d’espace public peine
à être intégrée par les habitants. Dans les quartiers
anciens, chacun cherche à rogner sur les couloirs,
les trottoirs et les rues. Des familles arrivées plus
tardivement se trouvent obligées d’investir les toits
terrasses des immeubles .
2019
Les anciens immeubles sont aussi peu entretenus.
2019
La priorité est de subvenir aux besoins quotidiens
et la notion de copropriété n’existe pas, que ce soit
dans les mentalités ou dans la loi. Habiter dans des
logements en dur est aussi nouveau pour les gens
de la campagne habitués aux maisons ou huttes en
matières végétales périssables comme le bois, le
bambou, les feuilles de palmier à sucre ou la paillotte. Comme on en a l’habitude pour les maisons
végétales, on laisse la maison ou l’immeuble disparaître à son rythme. Plus tard, si l’argent arrive, on
détruira le logement vétuste pour en reconstruire
un neuf, pour l’habiter ou le louer. Ou bien, s’il s’agit
d’un appartement situé dans une zone centrale au
prix de élevé, on le vendra tel quel pour partir s’installer en périphérie dans un bâtiment neuf. Les plus
démunis restent dans les appartements anciens qui
ne sont souvent pas rénovés. Mais ce sont surtout
les parties communes des immeubles qui se dégradent le plus, faute d’une gestion collective.
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LA VILLE REFORMULÉE

2019

2019

Les bâtiments de la ville subsistent mais les
usages de la ville ne sont plus les mêmes. Il s’agit
de parer au plus pressé et tous les bâtiments sont
réinvestis. Leurs usages précédents sont souvent
remplacés par d’autres.
Résilience des villes après les catastrophes
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MADAME VENG
EST NÉE EN 1945

Avant 1975, elle était institutrice
et célibataire. Elle habitait dans
le Sud de Phnom Penh à Chhbar
Ampov avec ses parents. Pendant
la période khmère rouge, elle
réside à la campagne dans un
village de la province de Kandal.
En mars 1979, elle rejoint sa
famille déjà installée à Chhbar
Ampov. Ils ont essayé de
réoccuper leur ancienne maison
mais la zone où elle se trouve
n’est pas accessible, entourée
de grillages. Les autorités locales
les orientent vers un autre
quartier où ils peuvent choisir un
appartement. La famille
s’installe au deuxième étage
pour des raisons de sécurité.
Comme institutrice, elle est
recrutée par le ministère
de l’Industrie. Sa tâche est
de former des instituteurs qui
apprendront aux enfants du
personnel à lire et à écrire. Il lui
est demandé de quitter Chhbar
Ampov et de s’installer dans le
périmètre du Ministère au centre
de Phnom Penh. On lui propose
de choisir un appartement dans
un immeuble de la rue 130 où
logent d’autres instituteurs.

MADAME MUTH
EST NÉE EN 1947

Avant 1975, elle cultivait
la rizière dans un village de la
province de Kampot. Paysanne
pauvre, elle a été enrôlée
comme petit cadre dans les
rangs Khmers rouges ainsi que
son mari. Début 1979, elle est
veuve et décide de rejoindre
Phnom Penh avec ses enfants
pour se fondre dans la masse
des réfugiés par crainte de
représailles dans son village.
Elle a déroulé sa natte dans le
vaste espace ouvert du premier
étage d’un immeuble sur les
quais devant le fleuve Tonlé
Sap. L’usage de ce bel immeuble
avant 1975 est inconnu des
habitants actuels. Certains
disent qu’il s’agissait d’un hôtel
de luxe comme semblait le
suggérer la présence d’un piano
sur une terrasse couverte au
dernier étage. D’autres penchent
plutôt pour un hôpital comme
en témoignaient les bouteilles
de sérum laissées au sol
certainement par les Khmers
rouges. D’autres disent qu’il
s’agissait d’un immeuble
de bureau comme la disposition
ouverte du premier étage semble
le suggérer. En 1979, petit à
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Par souci de sécurité, elle choisit
le dernier étage de l’immeuble.
En 1989, avec la nouvelle loi
foncière, elle devient propriétaire
de l’appartement qu’elle occupe.
Elle va y rester jusqu’en 2017.
Au fil des années, elle a vu
ses anciens voisins instituteurs
partir. La rue 130 est proche
du marché central. Elle est très
convoitée par les commerçants.
Les temps ont changé et les
rez-de-chaussée propices au
commerce sont les plus prisés
et les plus chers. Au fil des ans,
les instituteurs qui touchent
un maigre salaire vendent leur
appartement un bon prix
et achètent un logement plus
excentré. Avec ce qui reste de
l’argent de la vente, certains
achètent un ou deux terrains en
plus qui se revendront bien plus
cher quelques années plus tard.
Elle a vendu son appartement
il y a deux ans. Elle est revenue
à Chhbar Ampov auprès
de sa famille. Avec la vente de
l’appartement de la rue 130,
elle a pu acheter des petits
appartements pour ses neveux et
s’assurer une retraite plus
confortable.

petit, des familles sont venues
s’installer à côté de Mme Muth.
Chacune a construit des
cloisons/murs à l’intérieur de
la grande salle autour de sa
natte. Très vite, Mme Muth a
installé un foyer dans le couloir
pour y faire la cuisine et une
table sur le trottoir pour vendre
des plats simples. Depuis
40 ans, Mme Muth occupe
l’escalier de l’immeuble pour
laver et découper les aliments
et le couloir pour cuisiner.
La forme de la bassine en métal
posée chaque jour au pied
des escaliers se lit dans l’usure
des carreaux de ciment.
La famille a grandi et sa fille a
installé une glacière à côté
d’elle sur le trottoir. Elle vend
des boissons. Cette famille qui
n’a pas bougé de son logement
et qui ne l’a pas rénové vit
toujours dans une économie
de survie au jour le jour comme
au lendemain de 1979.
Avec l’argent généré par le petit
commerce de rue, Madame Muth
a acheté des terrains à Kampot
où elle pense prendre sa retraite
bientôt maintenant que les gens
du village se sont réconciliés
avec leur passé.

C’est ainsi l’exemple du quartier de kolab Muoy
situé au Nord Est de Wat Phnom. L’habitat y est
aujourd’hui dense. De petites constructions, héritées des anciens habitats précaires, s’imbriquent
les unes aux autres. Au détour d’une ruelle, un
bâtiment apparait tout à fait anachronique – c’est
une ancienne église catholique située dans un
vaste terrain appartenant autrefois à la congrégation catholique de sœurs de la Providence.
En 1979, les soldats vietnamiens ont amené ici des
enfants orphelins. Un dortoir de garçons est installé dans l’église. Quand l’orphelinat a été fermé
en 2000, les enfants qui avaient grandi là sont
restés. Ils ont privatisé l’espace autour de leur lit
en métal. Chacun a érigé une paroi pour s’isoler
de son voisin avec un tissu, une cloison en bambou
et des feuilles de palmier à sucre, puis avec des
briques. Finalement, au fil des ans, des petits toits
situés sous le grand toit de l’église sont venu clore
plusieurs espaces familiaux. L’église est maintenant devenue un immeuble d’habitat collectif.
Comme dans de nombreux autres lieux dans
Phnom Penh, le bâtiment ancien disparait peu à
peu, mangé ou coralisé par des constructions nouvelles. La structure très dégradée finit alors par être
détruite pour laisser place à de nouvelles constructions. Le vieux Phnom Penh est ainsi peu à peu
remplacé par une ville patchwork composée d’un
assemblage de constructions aux allures modernes.
Les nouvelles générations cherchent également à
s’installer dans des logements neufs s’ils en ont les
moyens financiers. Comme leurs parents et
grands-parents, ils privilégient le modèle du compartiment 11 ou de la maison individuelle. Leur souci
de protection hérité d’années d’insécurité se trouve
satisfait dans la proposition des borey, ces cités où
s’alignent petites et grandes maisons r ecréant a
 insi
un village cambodgien idéal. On y retrouve le modèle traditionnel où l’on vit séparé des autres, tout
en ayant la propriété de la terre « sous les pieds ».
Une nouvelle tendance s’observe cependant. Les
petits-enfants commencent à acheter des appartements dans les immeubles collectifs neufs, alors que
ces formes d’habitat n’étaient pas prisées des
précédentes générations. Ainsi, la culture urbaine
semble reprendre forme, et Phnom Penh est à nouveau en phase de réinvention.
1. Guerre civile qui a opposé les
forces armées républicaines du
Général Lon Nol (basées dans les
villes) aux soldats Khmers rouges
(qui enrôlent les gens de la
campagne) entre 1970 et -1975. .
2. Ponchaud, F., le Cambodge année
zéro, ed. Kailash: Paris, 1977
3. Tyner J.A., Henkin S., Sirik S.,
Phnom Penh during the Cambodian
genocide: A case of selective
urbicide, in Environment and
Planning A 46(8):1873-1891,
January 2014.
4. https://www.youtube.com/
watch?v=2BJ4LWp4q4c
5. A. Carrier, Les « lois de la
possession » à Phnom Penh :
conversion des droits d’ usage
résidentiel issus du contexte
socialiste de réappropriation
urbaine (1979-1989) en droits de
propriété, Thèse, 2007- https://www.
theses.fr/2007PA082895
6. Yao T., 1997. « 1979-1990, le
retour et la réorganisation de la vie
urbaine » in Atelier parisien
d’urbanisme, Phnom Penh,
développement urbain et
patrimoine, Paris, APUR, pp. 54-59.

7. Kanharith K., 1997. « 1979, les
premiers jours du nouveau Phnom
Penh » in Atelier parisien
d’urbanisme, Phnom Penh,
développement urbain et patrimoine,
Paris, APUR, p. 52
8. Qui vont devenir par la suite très
prisés quand les commerces s’y
installent
9. Clément-Charpentier., Mort et
Renaissance d’une capitale: Phnom
Penh victime des Khmers rouges in
Géographie et culture, 2008, no 65,
pp. 91-110.
10. Dans le sens « d’englober ».
11. Dans le grand immeuble collectif
Tan-Pa, le nombre de maisons était
tellement important que l’ensemble
est compris en tant que « village ». Le
village du bloc Tan-Pa disparait dans
un incendie en 2002.
12. Le compartiment chinois (ou shop
house) est un appartement-maison
peu large mais profond, associant une
activité commerciale ou artisanale au
rez-de-chaussée à des espaces de vie
et de logements à l’étage. Les
compartiments sont généralement
accolés les uns aux autres, permettant
de fortes densités de population.

1979 –
The Reinvented
City

After almost 4 years of
abandonment, Phnom Penh
would never again be inhabited
as before. The arriving
populations had lived differently
and would give the city a
different kind of life. The new
occupants set about reinventing
the city.
BY FABIENNE LUCO

THE SINGULARITY OF PHNOM PENH

Among the examples of cities destroyed
by war or natural disasters, Phnom Penh
is a case apart. Little affected by the
war, 1 this capital city was entirely
emptied of its inhabitants in 1975 by the
Khmer Rouge, as were all of Cambodia’s
cities. Phnom Penh remained virtually
empty for almost 4 years, and the
populations that reoccupied it were
different from its old inhabitants. In
1979, the abandoned city had suffered
but the “hard” buildings of the centre
were still standing and operational. The
disaster was primarily human. Almost a
quarter of the country’s population,
mainly from the urban areas, died of
hunger, sickness, and extermination
between 1975 and 1979.

BACKGROUND TO THE DISASTER
– EMPTYING THE CITY

What happened? Let us go back to April
17, 1975, when the Khmer Rouge
soldiers enter Phnom Penh. The city,
which at the time is home to 2 million
people out of a national population of
7 million, surrenders without a fight. The
inhabitants are soon ordered to leave the
city immediately and head for the
countryside. For the Communist aligned
Khmer Rouge, “the city is evil”. 2 It is seen
as representing every kind of depravity
and corruption brought from outside by
capitalism, something to be eradicated.
City dwellers are seen as suspects to be
re-educated or enemies to be eliminated.
Within three days, Phnom Penh is
entirely emptied.
For almost four years, Phnom Penh
becomes a ghost city, occupied by the
Khmer Rouge administration, a few

military divisions, and some small
factories on the outskirts. Only certain
symbolic buildings, like the cathedral and
the National Bank, are demolished. The
Khmer Rouge do not erect any new
buildings, but convert some to other
purposes, like a school that became the
infamous S-21 political prison. Out of a
desire to eliminate the urban and every
sign of the misdeeds of capitalism that it
represents; many of the interiors of
houses are trashed. Furniture and
household appliances are destroyed or
recycled. Many wooden, straw, or
corrugated iron houses are demolished.
Some of the materials are reused. The
metal, for example, is melted down in
makeshift workshops and made into
spoons, and the wood is used for fuel in
collective kitchens.
As if to more effectively eradicate the city
as a mercantile centre, some of the urban
spaces, such as gardens or parks, are
converted into rice fields or vegetable
plots, in order to revive the agrarian
practices that the modern city tends to
eliminate. Coconut and banana trees are
planted along the streets. Emptied of its
inhabitants, Phnom Penh still stands, but
it is now no more than a dead city, a
skeleton of brick and concrete on which
vegetation is beginning to grow. Some
authors would refer to this phenomenon
as an urbicide. 3

THE RETURN TO PHNOM PENH

January 7, 1979, marks the end of the
Khmer Rouge regime. The Vietnamese
troops and the National Liberation Front
enter the empty streets of Phnom Penh.
They find a city whose buildings seem
frozen in time. Grass has grown on the
avenues and sidewalks. The city is
described by the first foreign observers,
mainly journalists, as a “ghost city”, “like
a movie set. The houses are no more
than blank façades, soulless empty
shells.” 4
Very quickly, an entire population,
exhausted but liberated from the farming
cooperatives, is pressing at the gates of
the ghost city. Everyone hopes to find in
the city a structure that will take care of
them. Faced with this influx of refugees,
the new authorities set up a security
cordon around the city and block the
access routes. People settle in makeshift
camps waiting to be able to enter.

THE RECONSTRUCTION

For the handful of men who take charge
of the country, everything has to be
rebuilt. To that end, the first and most
urgent priority is to re-establish a state
apparatus. The old built fabric of Phnom
Penh would serve as a physical structure
of this reconstruction. Ministries are
therefore recreated in the old buildings
and a residential zone is demarcated
around each of them. 5 The next step is to
find staff to work in them and to recreate
the embryo of a state. A census of the

people gathered around Phnom Penh is
conducted. Those with specific
qualifications are assigned to a Ministry. 6
Educated people and civil servants, have
been specific targets of the Khmer Rouge
regime. Indeed, it is estimated that 70 to
80% of them have been decimated. 7
What remains of the former civil
servants, doctors, judges, and students,
as well as members of their families,
answer the call. In the early months, they
form the first wave of inhabitants. The
oldest quickly train the youngest in their
new tasks. All the land and buildings
throughout the country are declared state
property. The newly recruited civil
servants are offered state housing to live
in, chosen within a set area around the
Ministry in which they work.
For example, teachers at the University
of Fine Arts are housed in “tube houses”
all around the University, not far from
the Royal Palace. This is still today the
art gallery district. People working at the
Ministry of Trade are housed around the
old market, Phsar Chas. Military
personnel settle in Toul Kork district. The
S-21 prison is left as it was found, as a
reminder of the atrocities committed and
will become a “Genocide Museum”. The
Museum staff is housed in the buildings
in the adjacent streets.

REOCCUPATION OF THE CITY

After a few months, faced with the influx
of refugees, which was becoming hard to
contain, the barriers at the gates of the
city are removed and more people are
allowed to enter. The housing allocation
systems became looser and the new
arrivals are able to settle more freely
wherever there is space available, on a
first-come first-served basis.
Initially, insecurity is high, and people
are afraid of looting. Therefore, they
settle close by other families, looking for
protection. It is not good to live away
from other people, or on the ground
floor. 8 Families cluster together. As a
result, the big houses are shared by
several families. Each family settles into
a small room, or else share a large room
with another family.
Some of the individuals and families that
are unable to obtain a job in the
administration and therefore good
accommodation, as well as those who
arrive after the majority of the existing
dwellings have been occupied, move into
buildings that had not previously been
residential, or else into the “interstices”
of the city. Unoccupied administrative
buildings, old gardens or empty plots,
monastery compounds, empty spaces
between buildings, alleyways, then the
roofs or even staircases of buildings, are
gradually occupied. Families initially
construct huts with whatever comes to
hand: bamboo, coconut palms, wooden
planks, and corrugated iron. Behind the
façades of the modern buildings on the
main avenues, the city is thus
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transformed into a gigantic refugee
camp.
In these early days, life is still difficult.
However, after the years of hell, simply
being able to enjoy a family meal under a
single roof is already a luxury. At this
time of survival and making do, a
dwelling is primarily seen simply as a
shelter for oneself and one’s family, a
place to gather strength and live from
day to day. People are not attached to the
places. The times are still uncertain and
it is difficult to think far ahead. The
insecurity of land occupancy gives people
no incentive to invest what little they
have in repairs. Some families also move
from one neighbourhood to another, as a
result of requisitions or in search of
employment and housing opportunities.
During these difficult times, many
apartment interiors are dismembered
and rearranged. Window and door
frames are dismantled. The wood is used
for cooking fuel. Metal from gutters and
water pipes is sold by the weight. Forty
years on, some families are still in the
same dwellings they occupied in the
1980s, with little maintenance or
renovation, in deteriorating conditions.
Others continue to live in the informal
camps of the early days, which solidify
over time. Some incentive to improve
living conditions would only come after
1989 when formal occupancy of a
dwelling (temporary authorisation) would
open up property rights that would
provide long-term security of tenure.
In some places where the occupants are
living informally (with no residence
permit), the authorities would reclaim
the land and buildings occupied over the
years. This is the case of the Ministry of

MS. OUCH
WAS BORN IN 1947

She is from Phnom Penh and she
returned there in early 1979.
Her father was a military doctor
and was offered to settle in a
house in Tuol Kork district where
military garrisons were set up.
The house was isolated. Ms.
Ouch did not feel safe there. She
wanted to leave. She wanted to
live in a safer area, surrounded
with other families. Due to her
education, she helped the head
of the commune write his
documents. He then helped her
acquire a villa near Daem Kor
Market. She went into currency
exchange and sold gold at Tuol
Tumpung Market. Some years
later, she sold the house and
with the money from the sale
purchased several lots and
apartments. She set up her gold
shop in Central Market. Prior to
the creation of the first banks,
Phnom Penh’s Central Market
was where the biggest financial
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Justice, 9 part of Calmette Hospital, the
René Descartes French Lycée, and the
French Embassy (where the drivers from
the Ministry of Transport lived). In other
places, dwellings that had initially been
huts made of light materials will become
lasting structures, the original perishable
materials gradually being replaced by
more durable substances like brick or
cement. Many emergency housing areas
thus became permanent residential
spaces, some of which are still there
today. One example is the compound of
the Prayu Vuong monastery, where
narrow alleyways wind between clusters
of small houses. The houses here have
even expanded to absorb former
monastery buildings, such as the monks’
cells and even the vihear pagoda.

THE NEW INHABITANTS

Life starts over, but the city is no longer
the same. The people who come back are
different from the urban population that
inhabited Phnom Penh before 1975. Not
only are the former residents marked by
those terrible years, but it has to be
noted that the majority of the new
arrivals do not have urban roots. Indeed,
most of the people who come to settle in
the city are countryfolk. Urbanites were
specifically targeted by the Khmer Rouge,
who saw them as class enemies – rich
capitalists. Many have died or gone
abroad. The new inhabitants are
unfamiliar with the urban codes. In the
countryside, each family lives
independently in its small family
territory. These rural populations transfer
this mode of life to urban conditions,
whether in semi-detached houses,
apartment blocks or individual houses.

transactions took place (buying
and selling gold, currency
exchange). Her business
prospered. She now owns a tall
building next to Central Market.
On the ground floor, she
continues to sell gold jewelry.
Ms. Ouch had seven siblings.
Three died during the Khmer
Rouge period. Three others left
for the United States. She stayed
on. She made a fortune by
trading gold and reselling lots.
She is now the one who supports
some of her family members in
the United States.

MR YI
WAS BORN IN 1937

They reproduce the world of the
Cambodian rural house inside the
apartments, or even in the single rooms.
Each family builds a hearth on three
rocks to cook their rice with charcoal in
the corridors. Sleeping mats are rolled
out on the ground. However, by contrast
with the countryside, where the space
around the houses is extensible and
where families can easily move to
another plot, the city only offers small
fixed spaces. These new urbanites have
to live with neighbours not just close by,
but also above and below them. Over the
years, this promiscuity, which was
initially experienced as a source of
protection and comfort after a very
difficult time, would become a source of
conflict.
After a period when water has to be
fetched from wells at the foot of the
buildings, each family gradually installs
its own connections to the newly reestablished water system and finds ways
to evacuate wastewater. Dense bundles of
electric wires and PVC pipes are fastened
to the façades of the buildings and to
corridor walls. In apartment blocks, the
routes of water pipes, waste pipes and
electricity cables have to be negotiated
with all the neighbours, not always an
easy process. As the number of families
grows and housing density increases,
domestic space expands into the
communal areas. Water jars and hearths
are installed in corridors and on
stairways and sidewalks. Rooms are built
in the stairways. Even today, residents
find it hard to adjust to the notion of
common or public space. In the old
districts, everyone tries to grab more
space in the corridors, the sidewalks, and

He originates from Kandal
Province. He arrived in Phnom
Penh in mid-1979 with his
family. A friend helped him find
a place to live in the Tan-Pa
Block. Around him he relates
that those who had technical
skills and connections were
hired by the municipality to help
with water and electricity
hookups. Others were given jobs
as day laborers or porters.
Because his ethnic origin is
Chinese, he could not get a civil
servant job. He survived from
day to day by collecting items of
all sorts in the housing units, on
the street and in depots and
reselling them. In 2019, he still
lives in the same unit cluttered
with household appliance parts
and fans that his son and now
his grandson repair and resell.

MADAME VENG
WAS BORN IN 1945

Before 1975, she was single and
worked as a teacher. She lived in
Chhbar Ampov with her parents,
in the southern part of Phnom
Penh. During the Khmer Rouge
period, she lived in the
countryside in a village in
Kandal Province. In March 1979,
she returned to her family which
was already back in Chhbar
Ampov. They tried to move back
into their former house, but the
area where it stood was fenced
off and inaccessible. The local
authorities directed them to
another ward where the family
could choose an apartment. The
family lived on the second floor
for safety reasons. As a teacher,
she was recruited by the
Ministry of Industry. Her job was
to train teachers who would
teach reading and writing to
staff children. She was asked to
leave Chhbar Ampov and move
near the ministry in the center

streets. Families that arrived later are
then obliged to occupy the flat roofs of
buildings or the space in between
buildings. 10
The old buildings are poorly maintained.
The priority is to meet everyday needs
and the notion of joint ownership does
not exist, whether in mentalities or in the
law. Living in solid buildings is a novelty
for people from the countryside, who are
used to houses made of perishable plant
materials, like wood, bamboo, sugar
palm leaves, or straw. As was the custom
with dwellings made of these kinds of
materials, the house or building was
allowed to crumble away at its own pace.
Later, if money is available, the old
building would be knocked down and
replaced with a new one, whether to live
in or to rent out. Or else, if it is an
apartment located in a high-value central
area, it would be sold in its existing state,
and its occupants would move into a new
building in the outskirts. The poorest
families remain in the old apartments,
which are often not renovated. This is
particularly the case in the communal
areas of buildings that deteriorated the
most, in the absence of collective
management.

THE REFORMULATED CITY

Most of the city’s buildings remains, but
the uses of the city are no longer the
same. The priority is to deal with the
most urgent matters, and all the
buildings are reoccupied. Their previous
uses are often replaced by new ones.
This is the case, for example, with the
Kolab Ti Muoy district, located in the
north-east of Wat Phnom. Today, the
fabric is dense. Small buildings, inherited

of Phnom Penh. She chose an
apartment in a building on
Street 130 where other teachers
lived. For safety reasons, she
chose to live on the top floor. In
1989, the new land law allowed
her to buy the apartment in
which she lived. She stayed
there until 2017. As the years
went by, her fellow teacher
neighbors left. Retailers were
drawn to Street 130 due to its
proximity to Central Market.
Times changed: the ground
floors of buildings became the
most coveted and expensive
floors due to their lucrative
potential. Over the years,
teachers, with their meager
salary, sold their apartments for
a fair price and relocated away
from the center. With the money
left over from the sale, some
purchased an additional lot or
two to resell it at a much higher
price a few years later. She sold
her apartment two years ago.
She returned to her family in

from the old temporary dwellings, are
tightly clustered together. At the end of
an alleyway appears an anachronistic
building – a former Catholic Church
located on a large plot that previously
belonged to the Catholic Congregation of
the Sisters of Providence.
In 1979, the Vietnamese soldiers brought
orphaned children here. A boys’
dormitory is installed in the church.
When the orphanage is closed in 2000,
the children who had grown up there
remained. They had privatised the space
around their metal beds. Each one built a
partition to separate him from his
neighbour with a piece of fabric, a
bamboo screen or sugar palm leaves,
and then with bricks. Finally, over the
years, small roofs situated under the
great roof of the church, began to turn
some of these partition spaces into family
rooms. The church has now become an
apartment building.
As in many other places in Phnom Penh,
the old building gradually disappears,
absorbed or incorporated into new
constructions. The very damaged
structure is ultimately destroyed, giving
way to new constructions. The old Phnom
Penh is thus gradually replaced by a
patchwork city, made up of an assembly
of modern look constructions.
The new generations also consider
moving into new dwellings, if they have
the resources. Like their parents and
grandparents, they prefer the model of
the compartment 11 or detached house.
Their desire for protection, inherited
from years of insecurity, is met with the
borey, housing estates characterised by
lines of small and large houses that
re-create an ideal Cambodian village.

Chhbar Ampov. After selling the
apartment on Street 130, she
was able to buy smaller
apartments for her nephews and
arrange a more comfortable
retirement.

MS. MUTH WAS BORN
IN 1947

Before 1975, she grew rice in a
village in Kampot Province. As a
poor peasant famer, the Khmer
Rouge recruited her, along with
her husband, as a lower-level
cadre. In early 1979, now a
widow, she decided to head to

Here, we find the traditional model,
where people live separately from each
other while owning the land “under their
feet”. A new trend can also be observed.
The second and the third generation
after the Khmer rouge are beginning to
buy apartments in the new apartment
blocks, whereas these forms of housing
were not popular with the previous
generations. In consequence, urban
culture seems to be taking a new shape,
and Phnom Penh is once again in a
phase of reinvention.
1. A civil war between the
armed republican forces of
General Lon Nol (based in
the cities) and the Khmer
Rouge soldiers (who
recruited people from the
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5. A. Carrier, Les “lois de la
possession” à Phnom Penh :
conversion des droits d’
usage résidentiel issus du
contexte socialiste de
réappropriation urbaine
(1979-1989) en droits de
propriété, Doctoral Thesis,
2007- https://www.theses.
fr/2007PA082895
6. Yao T., 1997. « 1979-1990,
le retour et la réorganisation
de la vie urbaine » in Atelier
parisien d’urbanisme,
Phnom Penh, développement urbain et patrimoine,
Paris, APUR, pp. 54-59.
7. Kanharith K., 1997.
« 1979, les premiers jours
du nouveau Phnom Penh »
in Atelier parisien
d’urbanisme, Phnom Penh,

Phnom Penh with her children
and blend into the mass of
refugees for fear of retaliation in
her village. She unrolled her mat
in the broad open space on the
first floor of a building along the
banks of the Tonle Sap River. The
people who now live there know
nothing of the beautiful
building’s purpose prior to 1975.
Some believe it was a luxury
hotel as suggested by the
presence of a piano on the top
floor’s covered terrace. Others
took it for a hospital because of
the medical infusion bottles left
around, most probably by the
Khmer Rouge. Others claim that
it used to be an office building
due to the open layout of the
first floor. In 1979, families
gradually settled next to Ms.
Muth. Each family put up
partitions/walls around its mat
inside the big hall. Quickly, Ms.
Muth set up a hearth in the
corridor for cooking and a table
on the sidewalk to sell simple

développement urbain et
patrimoine, Paris, APUR,
p. 52
8. Which would subsequently become highly prized
when shops began to move
in.
9. Clément-Charpentier,
Mort et Renaissance d’une
capitale: Phnom Penh
victime des Khmers rouges
in Géographie et culture,
2008, no 65, pp. 91-110.
10. In the big Tan-Pa
apartment building, there
was only dwellings that the
block was seen as a
“village”. The Tan-Pa block
village was wiped out by a
fire in 2002.
11. The Chinese compartment (or shop house) is an
apartment-house that is
narrow but deep, combining
a shop or trade business on
the ground floor with living
areas and housing above.
The compartments are
generally clustered together,
leading to high population
densities.

meals. For the past 40 years,
Ms. Muth has used the stairwell
of the building to wash and cut
up food and the corridor for
cooking. The shape of the metal
recipient which she places every
day at the foot of the stairwell
can be detected in the worn
cement tiles. Her family has
grown up and her daughter has
set up an icebox beside her
mother on the sidewalk. She
sells beverages. This family, who
has not moved out of its home
and has never renovated it, still
live in a survival economy, one
day at a time, just like in the
aftermath of 1979. With the
money she has made from her
little business, Ms. Muth has
bought land in Kampot where
she plans to retire soon, now
that the people in the village
have made peace with their
past.
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ឆ្នាំ១៩៧៩ - ទីក្រុងច្នៃប្រឌិតឡើងវិញ
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ទីីក្រុ�ុងដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�បោះ�ះបង់់ចោ�ល មានសភាពទ្រុ�ុឌទ្រោ��ម ប៉ុុ�ន្តែ�ែអគារថ្មមទាំំ
ងឡាយនៅ�កណ្ដាា�លក្រុ�ុង នៅ�តែ�ឈរទ្រឹ�ឹងនៅ�ឡើ�ើយ និិងអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន។ គ្្
រោះ�ះមហន្តតរាយធ្ងងន់់ធ្ងងរជាងគេ�គឺឺគ្រោះ��ះមហន្តតរាយទៅ�លើ�ើជីីវិិតមនុុស្្ស។ ជិិតមួួយ
ភាគបួួននៃ�ប្រ�ជាជនសរុុបទាំំងអស់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ភាគច្រើ��ើន ប្រ�ជាជនដែ�ល
មានប្រ�ភពដើ�ើមចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុង បានស្លាា�ប់់បាត់់បង់់ជីីវិិតដោ�យសារភាពអត់់ឃ្លាា�ន
ជំំងឺឺដង្កាា�ត់់ និិងការសម្លាា�ប់់រង្គាា�ល នៅ�ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៥ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៩។
បរិិបទនៃ�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ - ទីីក្រុ�ុងត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាជនចេ�ញអស់់
	តើ�ើមានរឿ�ឿងអ្វីី�ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង? សូូមត្រ�ឡប់់មកនិិយាយពីីថ្ងៃ�ៃ
១៧ មេ�សា ១៩៧៥ បន្តិិ�ចសិិន។ ទាហានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចូូលមកដល់់ទីីក្រុ�ុង
ភ្នំំ�ពេ�ញ។ ទីីក្រុ�ុង ដែ�លនៅ�ពេ�លនោះ�ះ មានប្រ�ជាជន២លាននាក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ម
ប្រ�ជាជនសរុុបទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស៧លាននាក់់ បានទំំលាក់់ដៃ�ចុះះ�ចាញ់់ដោ�យគ្មាា�ន
ការប្រ�យុុទ្ធធ។ ភ្លាា�មៗនោះ�ះ បទបញ្ជាា�រត្រូ�ូវបានដាក់់ចេ�ញ ឱ្្យប្រ�ជាជនចាកចេ�ញ
ពីទីក្រុងជាបន្ទាន់ ដោយធ្វើដំណ�ើរទៅទីជនបទ។ សម្រាប់ពួកខ្មែរក្រហមដែល
ដ�ើរតាមលទ្ធិកម្មុនិស្ត ពួកគេយល់ថា “ទីក្រុងគឺមិនស្អាតស្អំ”2 ។ ពិតមែនហ�ើយ
សម្រា�ប់់ពួួកគេ� ទីីក្រុ�ុងគឺឺពោ�រពេ�ញទៅ�ដោ�យភាពអនាចារ និិងអំំពើ�ើរពុុករលួួយ
គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ដែ�លនាំំចូូលមកពីីក្រៅ�� ដោ�យពួួកមូូលធននិិយម ហើ�ើយដែ�លពួួក
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយល់់ថាត្រូ�ូវកម្ចេ�េចចោ�ល។ ប្រ�ជាជននៅ�តាមទីីក្រុ�ុងត្រូ�ូវពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហម
យល់់ឃើ�ើញថា ជាជនសង្្ស័័យដែ�លត្រូ�ូវអប់់រំំឡើ�ើងវិិញ ឬជាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវដែ�ល
ត្រូ�ូវបោ�សសម្អាា�តចោ�ល។ ក្នុុ�ងរយៈៈតែ�បីីថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�ស
ប្រ�ជាជនចេ�ញគ្មាា�នសេ�សសល់់។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជិិតបួួនឆ្នាំំ�� ភ្នំំ�ពេ�ញបានក្លាា�យជា
ទីីក្រុ�ុងខ្មោ�ោ�ច នៅ�សល់់តែ�រដ្ឋាា�បាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទាហានប៉ុុ�ន្មាា�នកងពល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមានរោ�ងចក្រ�មួួយចំំនួួនតាមជាយក្រុ�ុងដែ�លនៅ�ដំំណើ�ើរការ។
មានតែ�អគារប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រមួួយចំំនួួនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លត្រូ�ូវបានបំំផ្លាា�ញចោ�ល ដូូចជា
វិិហារកាតូូលិិក និិងអគារធនាគារជាតិិជាដើ�ើម។ ពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនបានកសាង
អគារថ្មីី�ៗទេ�។ ពួួកគេ�បានរៀ�ៀបចំំអគារដែ�លមានស្រា�ប់់មួួយចំំនួួនសម្រា�ប់់ការ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ថ្មីី� ដូូចជា មន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំងអ្ននកទោ�សនយោ�បាយដ៏៏ល្្បីីនិិងគួួរឱ្្យសោ�ក
សង្រែ��ងជាងគេ�នោះ�ះជាដើ�ើម ពោ�លគឺឺគុុកទួួលស្លែ�ែង ដែ�លកាលដើ�ើមឡើ�ើយ គឺឺជា
សាលារៀ�ៀន។ នៅ�ក្នុុ�ងចេ�តនាលុុបបំំបាត់់ទីីក្រុ�ុង និិងរាល់់សញ្ញាា�ដែ�លបញ្ជាា�ក់់
ពីីអំំពើ�ើស្មោ�ោ�គគ្រោ��ករបស់់ពួួកមូូលធននិិយមនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង ផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងអគារ
ជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវរុះ��រើើ�បំំផ្លាា�ញចោ�ល។ គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រឹឹម និិងគ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាា�ប្រើ��ើភ្លើ�ើ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្្
ទះះត្រូ�ូវបានកម្ទេ�េចចោ�ល ឬក៏៏យកទៅ�កែ�ច្នៃ�ៃជាវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងវិិញ។ ដើ�ើម្្បីីយកសម្ភាា�រទៅ�
ប្រើ��ើប្រា�ស់់បន្តត ផ្ទះះ�ជាច្រើ��ើនដែ�លធ្វើ�ើ�ពីីឈើ�ើ ស្លឹឹ�ក ឬស័័ង្កកសីីត្រូ�ូវបានរុះ��រើើ�ចោ�ល។
សម្ភាា�រមួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបានគេ�យកទៅ�កែ�ច្នៃ�ៃប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិិញ។ ជាឧទាហរណ៍៍
គ្រឿ��ឿងដែ�កត្រូ�ូវបានគេ�យកទៅ�ស្លលនៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងជាងស្លលដែ�ក ដើ�ើម្្បីីបំំប្លែ�ែងឱ្្យទៅ�ជា
ស្លាា�បព្រា� ចំំណែ�កឯគ្រឿ��ឿងឈើ�ើ ត្រូ�ូវបានគេ�យកទៅ�ធ្វើ�ើ�ជាអុុសដុុតនៅ�ក្នុុ�ងរោ�ង
បាយសហករណ៍៍។
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

	ប្រៀ��ៀបដូូចជាដើ�ើម្្បីីបដិិសេ�ធដោ�យចេ�ញមុុខចំំពោះ�ះទីីក្រុ�ុងពា
ណិិជ្ជជកម្មមមួួយផ្នែ�ែកនៃ�ដីីក្រុ�ុង ដូូចជាសួួនសាធារណៈៈ ឬឧទ្្យានជាដើ�ើម
ត្រូ�ូវបានគេ�យកទៅ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ឬដាំំបន្លែ�ែ ដើ�ើម្្បីីលើ�ើកតម្លៃ�ៃការដំាា�ដុះះ�
ការធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រឡើ�ើងវិិញ ខណៈៈដែ�លទីីក្រុ�ុងគួួរតែ�មានទំំនោ�រទៅ�លុុបបំំ
បាត់់ទៅ�វិិញ។ ដើ�ើមដូូង និិងដើ�ើមចេ�ក ក៏៏ត្រូ�ូវបានគេ�ដាំំនៅ�តាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�
វនានាក្នុុ�ងក្រុ�ុងដែ�រ។ ក្រោ��យពីីត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាជនចេ�ញអស់់ហើ�ើយ
ភ្នំំ�ពេ�ញនៅ�តែ�គ្មាា�នការប៉ះះ�ពាល់់ដដែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែភ្នំំ�ពេ�ញគ្រា�ន់់តែ�ជាទីីក្រុ�ង
ុ ខ្មោ�ោ�ចមួួយប៉ុុ�ណ្្
ណោះ�ះ នៅ�សល់់តែ�គ្រោ��ងឆ្អឹឹ�ងថ្មម និិងបេ�តុុងដែ�លរុុក្ខខជាតិិចាប់់ផ្ដើ�ើ�មដុះះ�ពីីលើ�ើ។ អ្ននក
និិពន្ធធជាច្រើ��ើនបានពិិពណ៌៌នាបាតុុភូូតនោះ�ះថា ជាឃាតកម្មមក្រុ�ុង3។
ការវិិលត្រ�ឡប់់មកភ្នំំ�ពេ�ញវិិញ
	ថ្ងៃ�ៃ៧ មករា ១៩៧៩ គឺឺជាថ្ងៃ�ៃបញ្ចចប់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កងទ័័ពខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម និិងកងទ័័ពរណសិិរ្្យរំំដោះ�ះជាតិិបានចូូលមកដល់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
ទទេ�ស្អាា�ត។ ពួួកគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញទីីក្រុ�ុងដែ�លមានសំំណង់់អគារទាំំងឡាយឈ
រទ្រឹ�ឹងឥតប្រែ��ប្រួ�ួលនាពេ�លកន្លលងមក។ ស្មៅ�ៅ�និិងរុុក្ខខជាតិិបានដុះះ�នៅ�តាមមហាវិិ
ថីី និិងតាមចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វ។ អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍បរទេ�សដំំបូូងៗ ភាគច្រើ��ើន ជាអ្ននកកា
សែ�តបានពិិពណ៌៌នាទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញថា ប្រៀ��ៀបដូូចជាទីីក្រុ�ុងខ្មោ�ោ�ច ដូូចជាការតែ�ង
លម្អអសម្រា�ប់់ថតភាពយន្តតដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងទាំំងឡាយគឺឺមានតែ�ជញ្ចាំំ��ង
ខាងមុុខ និិងគ្មាា�នជីីវិិតនៅ�ខាងក្នុុ�ងឡើ�ើយ ប្រៀ��ៀបដូូចជាមនុុស្្សមានតែ�ខ្លួួ�នគ្មាា�នព្រ�
លឹឹង4។
	មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន ប្រ�ជាជនអស់់កម្លាំំ��ងល្ហិិ�តល្ហៃ�ៃដែ�លត្រូ�ូវបានរំំដោះ�ះចេ�ញ
ពីីសហករណ៍៍កសិិកម្មម ក៏៏បានប្រ�ញាប់់ប្រ�ញាល់់ត្រ�ឡប់់មកតាមច្រ�កទ្វាា�រនានា
ចូូលក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងខ្មោ�ោ�ចនេះ�ះវិិញ។ ម្នាា�ក់់ៗសង្្ឃឹឹមថា មកដល់់ទីីក្រុ�ុង ពួួកគេ�នឹឹងមាន
រចនាសម្ព័័�ន្ធធថែ�ទាំំពួួកគេ�។ នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខរំំហូូរយ៉ាា�ងពពាក់់ពពូូននៃ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន
ទាំំងនេះ�ះ អាជ្ញាា�ធរថ្មីី�បានដាក់់ខ្សែ�ែ�ក្រ�វ៉ាា�ត់់ការពារសុុវត្ថិិ�ភាពជុំំ�វិិញទីីក្រុ�ុង ហើ�ើយបិិទ
មិិនឱ្្យប្រ�ជាជនចូូលឡើ�ើយ។ មនុុស្្សម្នាា�បានបោះ�ះជំំរុំំ�នៅ�ក្នុុ�ងខ្ទទមរខេ�ករខាក ដោ�
យរង់់ចាំំលទ្ធធភាពចូូលក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងវិិញ។
ការកសាងមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ឡើ�ើងវិិញ
សម្រា�ប់់អ្ននកដឹឹកនាំំប្រ�ទេ�សមួួយក្ដាា�ប់់នៅ�ពេ�លនោះ�ះ
អ្វីី�ៗត្រូ�ូវកសាងឡើ�ើងវិិញទាំំងស្រុ�ុង។ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ជាបន្ទាា�ន់់ដំំបូូងនោះ�ះ
គឺឺត្រូ�ូវកសាងរចនាសម្ព័័�ន្ធធរដ្ឋឋមួួយសិិន។ អគារនានានៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូ
វបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមធ្យោ�ោ�បាយសម្រា�ប់់ការកសាងឡើ�ើងវិិញនូូវមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�
នេះ�ះ។ គឺឺបែ�បនោះ�ះហើ�ើយដែ�លក្រ�សួួងមន្ទីី�រនានាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងវិិញដោ�យ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់អគារចាស់់ៗ ហើ�ើយតំំបន់់លំំនៅ�ដ្ឋាា�នត្រូ�ូវបានកំំណត់់ឱ្្យនៅ�ជុំំ�វិិញអ
គារក្រ�សួួងមន្ទីី�រនីីមួួយៗទាំំងនោះ�ះ5។ បន្ទាា�ប់់មក គេ�ត្រូ�ូវរកបុុគ្គគលិិកមកធ្វើ�ើ�ការ
ហើ�ើយបង្កើ�ើ�តជាក្្បាលម៉ាា�ស៊ីី�នមួួយរបស់់រដ្ឋឋ។ អ្ននកនៅ�រស់់ដែ�លប្រ�ញា
ប់់ប្រ�ញាល់់ចូូលមកក្នុុ�ងភ្នំំ�ពេ�ញវិិញ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងស្ថិិ�តិិ។
អ្ននកដែ�លមានចំំណេះ�ះជំំនាញពិិសេ�សៗ ត្រូ�ូវបានគេ�បញ្ជូូ�នឱ្្យទៅ�ធ្វើ�ើ�ការតាមក្រ�សួួ
ងជំំនាញរបស់់ពួួកគេ�6 ។
អ្នកដែលមានការអប់រំ និងមន្ត្រីរាជការ បានក្លាយជាគោលដៅពិសេសនៅក្នុ
ងរបបខ្មែរក្រហម។ ជាការពិត ៧០% ទៅ ៨០% ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះប្
រហែលជាបានបាត់បង់ជីវិតទៅហ�ើយ7។ អ្នកដែលនៅរស់ក្នុងចំណោមអតីត
មន្ត្រីរាជការ គ្រូពេទ្យ ចៅក្រម និងនិស្សិត ព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់
ពួកគេបានឆ្លើយតបទៅតាមការអំពាវនាវ។ នៅក្នុងរយៈប៉ុន្មានខែដំបូង
ពួកគេគឺជារលកទីមួយនៃប្រជាជនដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។
អ្នកចាស់ៗបានបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនភ្លាមៗ ឱ្យពួកគេចេះធ្វើកិច្ចការថ្មីៗ។
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Le boulevard Preah Monivong en 1979. La ville est vide, à l’abandon depuis 1975.
Boulevard Preah Monivong in 1979. The city is empty, abandoned since 1975.

មហាវិថព្រះមុនីវង្សនៅឆ្នាំ១៩៧៩។ ទីក្រុងទទេស្អាត ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥

ដីធ្លី និងអគារទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស ត្រូវបានប្រកាសថាជាកម្មសិទ្ធិ
របស់រដ្ឋ។ គេបានស្នើមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវបានជ្រើសរ�ើសថ្មី
ឱ្យទៅរស់នៅក្នុងអគាររដ្ឋ ដែលពួកគេអាចជ្រើសរ�ើសបាន នៅក្នុងតំបន់មួយដែ
លគេកំណត់ឱ្យនៅម្តុំក្រសួងដែលពួកគេត្រូវទៅធ្វើការនោះ។
សាស្រ្តា�ា�ចារ្្យនៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យវិិចិិត្រ�សិិល្្បៈ�ត្រូ�ូវបានគេ�ឱ្្យទៅ�
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងអគារជិិតសាកលវិិទ្្យាល័័យ ដែ�លនៅ�មិិនឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះបរមរាជវាំំង
ប៉ុុ�ន្មាា�នឡើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះទៀ�ៀតសោ�ត ផ្ទះះ�ទាំំងនោះ�ះគឺឺជាហាងលក់់រូូបគំំនូូរ។
អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម រស់់នៅ�ម្ដុំំ��ផ្្សារចាស់់។ ទាហានរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងសង្កាា�ត់់ទួួលគោ�ក។ មន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំងទួួលស្លែ�ែងត្រូ�ូវបានគេ�រក្្សាទុុកឱ្្យនៅ�ក្នុុ�ង
ស្ថាា�នភាពដដែ�ល ដើ�ើម្្បីីជាសក្ខីី�កម្មមបង្ហាា�ញពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដែ�លពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ហើ�ើយគេ�បានប្រែ��ក្លាា�យមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំងនេះ�ះឱ្្យទៅ�ជាសារមន្ទីី�រឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម
ប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍។ បុុគ្គគលិិកសារមន្ទីី�រត្រូ�ូវបានគេ�ឱ្្យទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�នានា
តាមដងផ្លូូ�វជិិតៗនោះ�ះ។
ទីីក្រុ�ុងមានប្រ�ជាជនចូូលរស់់នៅ�វិិញ
	ប៉ុុ�ន្មាា�នខែ�ក្រោ��យមក នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លសម្រុ�ុកចូូល
មក នាំំឱ្្យអាជ្ញាា�ធរពិិបាកនឹឹងទប់់ឱ្្យជាប់់ណាស់់ រនាំំងបាំំងច្រ�កទ្វាា�រចូូលទីីក្រុ�ុង
ក៏៏ត្រូ�ូវបានបើ�ើក បណ្ដោ�ោ�យឱ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋចូូលក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងកាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើង។
បែ�បបទនៃ�ការចែ�កផ្ទះះ�មានភាពធូូរលុុងជាងមុុន អ្ននកដែ�លទើ�ើបចូូលមកដល់់
ថ្មីី�អាចទៅ�រកកន្លែ�ែងរស់់នៅ�ដោ�យសេ�រីីជាងមុុន គឺឺនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ណាដែ�លទំំនេ�រ
ទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ “អ្ននកមកដល់់មុុន បានមុុន”។
	ក្នុុ�ងពេ�លដំំបូូង នៅ�មានបញ្ហាា�អសុុវត្ថិិ�ភាពខ្លាំំ��ង ហើ�ើយប្រ�ជាជនបា
រម្ភភពីីរឿ�ឿងការចូូលយកឥវ៉ាា�ន់់បែ�បអនាធិិបតេ�យ្្យ។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្្សម្នាា�ច្រើ��ើនតែ�ស្វែ�ែ
ងរកកន្លែ�ែងរស់់នៅ�ជិិតៗគ្រួ�ួសារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដើ�ើម្្បីីបានជាគ្នាា�។ វាមិិនមែ�នជារឿ�ឿង
ល្អអទេ�ដែ�លរស់់នៅ�ដាច់់ឆ្ងាា�យពីីគ្នាា� ឬក៏៏រស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ជាន់់ក្រោ��ម8។ បែ�បនោះ�ះ

ហើ�ើយទើ�ើបមានគ្រួ�ួសារច្រើ��ើនរស់់នៅ�ជាមួួយគ្នាា�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ធំំតែ�មួួយ។ គ្រួ�ួសារមួួយ
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់មួួយ ឬក៏៏រស់់នៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ធំំជាមួួយគ្រួ�ួសារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។
	ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងគ្រួ�ួសារមួួយចំំនួួនដែ�លមិិនបានទទួួលការងារ
ធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋបាល គ្មាា�នផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងរស់់នៅ�សមរម្្យនោះ�ះទេ� ហើ�ើយអ្ននកដែ�ល
ចូូលដល់់ភ្នំំ�ពេ�ញក្រោ��យមកទៀ�ៀត ពោ�លគឺឺបន្ទាា�ប់់ពីីភាគច្រើ��ើននៃ�ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង
មានស្រា�ប់់មានម្ចាា�ស់់ហើ�ើយនោះ�ះ ក៏៏គ្មាា�នផ្ទះះ�ទំំនេ�រនៅ�ដែ�រ ពួួគេ�ត្រូ�ូវទៅ�រស់់នៅ�
តាមអគារ ដែ�លពីីមុុនមិិនមែ�នជាអគារលំំនៅ�ដ្ឋាា�នឡើ�ើយ ឬក៏៏រស់់នៅ�ទៅ�តាម
ផ្លូូ�វចន្លោះ�ះ��អគារដែ�លអ្ននកភ្នំំ�ពេ�ញហៅ�ថា “ឌឿ�ឿងហែ�ម”។ អគាររដ្ឋឋបាលដែ�ល
មិិនទាន់់ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ អតីីតសួួនសាធារណៈៈ ឬក៏៏ដីីដែ�លនៅ�ទំំនេ�រក្នុុ�ង
បរិិវេេណវត្តតអារាម ទីីតាំំងសារធារណៈៈ ទីីតាំំងចន្លោះ�ះ��រវាងអគារតាមដងផ្លូូ�វ និិង
នៅ�លើ�ើដំំបូូលអគារចាស់់ៗ ឬក៏៏នៅ�តាមជណ្ដើ�ើ�រអគារ បន្តិិ�ចម្តតងៗ សុុទ្ធធតែ�មាន
ប្រ�ជាជនទៅ�រស់់នៅ�ទាំំងអស់់។ ដំំបូូងឡើ�ើយ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋបានសាងសង់់ខ្ទទម
ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�អាចរកបាននៅ�ជិិតដៃ� ដូូចជាឬស្្សីី ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�ត
បន្ទះះ�ឈើ�ើ ឬស័័ង្កកសីីជាដើ�ើម។ ក្នុុ�ងរូូបភាពបែ�បនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបនៅ�ពីីក្រោ��យ
ជញ្ជាំំ��ងមុុខនៃ�អគារទំំនើ�ើបៗតាមដងមហាវិិថីីធំំៗ ទីីក្រុ�ុងទាំំងមូូលត្រូ�ូវបាន
ប្រែ��ក្លាា�យទៅ�ជាជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នដ៏៏ធំំមួួយ។
នៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�ដំំបូូង ប្រ�ជាជនបានរៀ�ៀបរាប់់ថា ជីីវភាពរបស់់ពួួកគេ�នៅ�
លំំបាកនៅ�ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បន្ទាា�ប់់ពីីបានឆ្លលងកាត់់សម័័យកាលនៃ�ឋាននរករួួចមក
គ្រា�ន់់តែ�បានស្រ�ស់់ស្រូ�ូបអាហារជួួបជុំំ�គ្រួ�ួសារនៅ�ក្រោ��មដំំបូូលតែ�មួួយ វាជារឿ�ឿង
ល្អអដ៏៏កម្រ�ណាស់់ទៅ�ហើ�ើយ។ នៅ�ក្នុុ�ងកាលវេេលាដែ�លត្រូ�ូវចាត់់ចែ�ងដើ�ើម្្បីីឱ្្យតែ�
បានរស់់ជីីវិិតបែ�បនោះ�ះ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង គឺឺត្រូ�ូវបានគេ�គិិតថា គ្រា�ន់់តែ�ជាជំំរកមួួយ
សម្រា�ប់់ខ្លួួ�នឯង និិងសម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ជាកន្លែ�ែងសម្រា�ប់់សន្្សំំកម្លាំំ��ងដើ�ើម្្បីី
តែ�រស់់ពីីមួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�មួួយថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គេ�មិិនយកចិិត្តតទុុកដាក់់នឹឹងផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង
ពេ�កនោះ�ះទេ�។ ពេ�លវេេលានៅ�មិិនប្រា�កដប្រ�ជានៅ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាលំំបាកនឹឹង
គិិតសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លវែែងណាស់់។ អសុុវត្ថិិ�ភាពដីីធ្លីី�ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងមិិនជំំរុុញឱ្្យគេ�
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វិិនិិយោ�គទ្រ�ព្្យសម្្បតិ្តត�តិិចតួួចដែ�លគេ�មាននោះ�ះ ក្នុុ�ងការជួួសជុុលផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង
ឡើ�ើយ។ គ្រួ�ួសារមួួយចំំនួួនផ្លាា�ស់់លំំនៅ�ដ្ឋាា�នពីីសង្កាា�ត់់មួួយទៅ�សង្កាា�ត់់មួួយ ទៅ�
តាមការដកហូូត ឬទៅ�តាមឱកាសការងារ និិងផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង។ នៅ�ខាងក្នុុ�ងផ្ទះះ�
ភាគច្រើ��ើនគេ�បានខណ្ឌឌចែ�កជាបន្ទទប់់ៗ និិងរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ។ គ្រឿ��ឿងឈើ�ើនៅ�តាម
ទ្វាា�រ បង្អួួ�ច ត្រូ�ូវបានគេ�រុះ��រើើ�រចេ�ញ។ គេ�យកឈើ�ើទៅ�ធ្វើ�ើ�ជាអុុសដុុតចំំអិិនម្ហូូ�ប។
ដែ�ក ទរទឹឹក និិងទុុយោ�ទឹឹក ត្រូ�ូវបានគេ�យកទៅ�ថ្លឹឹ�ងលក់់។ សែ�សិិប
ឆ្នាំំ��ក្រោ��យមក គេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញថា គ្រួ�ួសារខ្លះះ�នៅ�តែ�បន្តតរស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ដដែ�ល
ជាផ្ទះះ�ដែ�លពួួកគេ�បានមករស់់នៅ�តាំំងពីីក្នុុ�ងទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៨០ម្ល៉េះ�ះ�� ដោ�យ
គ្មាា�នបានថែ�ទាំំជួួសជុុលច្រើ��ើននោះ�ះឡើ�ើយ។ ទាំំងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្្យផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងទាំំងនោះ�ះ
កាន់់តែ�ទ្រុ�ុឌទ្រោ��មខ្លាំំ��ងថែ�មទៀ�ៀត។ ចំំណែ�កឯគ្រួ�ួសារខ្លះះ�ទៀ�ៀត នៅ�តែ�បន្តតរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងតំំបន់់អនាធិិតេ�យ្្យតាំំងតែ�ពីីពេ�លវេេលាដំំបូូងមកម្ល៉េះ�ះ�� ដោ�យពួួកគេ�បាន
ជួួសជុុលជាហូូរហែ� ធ្វើ�ើ�ឱ្្យជម្រ�កពួួកគេ�កាន់់តែ�រឹឹងមាំំថែ�មទៀ�ៀត។ សម័័យកាល
ជួួសជុុលកែ�លម្អអផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង គឺឺចាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីឆ្នាំំ��១៩៨៩ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� នៅ�ពេ�លដែ�ល
ការកាន់់កាប់់លំំនៅ�ដ្ឋាា�នជាផ្លូូ�វការ (ការអនុុញ្ញាា�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន) បើ�ើកផ្លូូ�វឱ្្យ
ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ទទួួលបានកម្មមសិិទ្ធិិ� ដែ�លនឹឹងធានាឱ្្យគេ�អាចកាន់់កាប់់លំំនៅ�ដ្ឋាា�នបាន
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែង។
	ទីីតាំំងដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�បែ�បក្រៅ��ផ្លូូ�វការ (គ្មាា�នការអនុុញ្ញាា�ត
កាន់់កាប់់លំំនៅ�ដ្ឋាា�នជាផ្លូូ�វការ) អាជ្ញាា�ធរនឹឹងដកហូូតយកដីី និិងផ្ទះះ�ដែ�លគេ�រស់់
នៅ�នោះ�ះទៅ�វិិញជាបណ្តើ�ើ�រៗ។ ជាក់់ស្ដែ�ែង ដូូចជាក្នុុ�ងករណីីប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ក្នុុ�
ងក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌9 ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្្យកាល់់ម៉ែ�ែត ក្នុុ�ងសាលាបារាំំង
ឈ្មោះ�ះ��សាលាដេ�កាត និិងនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នទូូតបារាំំង ដែ�លមានអ្ននកបើ�ើកបរជាច្រើ��ើន
នាក់់របស់់ក្រ�សួួងគមនាគមន៍៍រស់់នៅ�។ នៅ�តាមទីីកន្លែ�ែងមួួយចំំនួួនផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
អ្វីី�ដែ�លកាលដើ�ើមឡើ�ើយ ជាខ្ទទមសង់់ពីីសម្ភាា�រស្រា�ល បានក្លាា�យជាផ្ទះះ�សម្រា�ប់់រ
ស់់នៅ�យូូរតែ�ម្ដដង ហើ�ើយសម្ភាា�រដើ�ើម បន្តិិ�ចម្ដដងៗ ត្រូ�ូវបានជំំនួួសដោ�យរចនាស
ម្ព័័�ន្ធធដែ�លជាប់់បានយូូរ ធ្វើ�ើ�ពីីឥដ្ឋឋ និិងពីីស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍ជាដើ�ើម។ បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះគេ�ឃើ�ើញ
មានផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងមួួយចំំនួួនដែ�លគេ�បានសាងសង់់ឡើ�ើងយ៉ាា�ងប្រ�ញាប់់ប្រ�ញា
ល់់នាពេ�លនោះ�ះ នៅ�តាមតំំបន់់ខ្លះះ� ត្រូ�ូវបានគេ�បន្តតធ្វើ�ើ�ឱ្្យកាន់់តែ�រឹឹងមាំំជាងមុុន
ថែ�មទៀ�ៀត។ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងខ្លះះ�នៅ�បន្តតមានរូូបរាងរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ឧទា
ហរណ៍៍ ដូូចជាករណីីនៅ�ក្នុុ�ងបរិិវេេណវត្តតមយូូវង្្ស។ នៅ�សងខាងផ្លូូ�វក្នុុ�ងវត្តតនោះ�ះ
គេ�បានសង់់ផ្ទះះ�តូូចៗជាប់់ៗគ្នាា�។ នៅ�ទីីនោះ�ះ ការពង្រី�ីកលំំនៅ�ដ្ឋាា�នថែ�ម
ទាំំងបានស៊ីី�ដល់់អគារចាស់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងវត្តតទៀ�ៀតផង ដូូចជា កុុដ្ឋឋព្រះ�ះសង្្ឃ
និិងអគារព្រះ�ះវិិហារជាដើ�ើម។
ប្រ�ជាជនថ្មីី�
	បែ�បនេះ�ះហើ�ើយដែ�លជីីវិិតចាប់់ផ្ដើ�ើ�មសារជាថ្មីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទីីក្រុ�ុងពេ�លនេះ�ះ
មិិនដូូចទីីក្រុ�ុងពីីមុុនទៀ�ៀតទេ�។ ប្រ�ជាជនដែ�លត្រ�ឡប់់មកវិិញក៏៏ខុុសគ្នាា�ពីីប្រ�ជាជន
ដែ�លបានរស់់នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញមុុនឆ្នាំំ��១៩៧៥ដែ�រ។ ប្រ�ជាជននៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង
ក្រោ��យរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ដិិតដាមដោ�យបណ្ដាា�ឆ្នាំំ��ពោ�រពេ�ញដោ�យ
ទុុក្ខខលំំបាកវេេទនាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតិិចណាស់់ក្នុុ�ងចំំណោ�មពួួកគេ� ដែ�លមាន
ឫសគល់់ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុង។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ អ្ននកដែ�លចូូលមករស់់នៅ�ថ្មីី�នេះ�ះ ភាគ
ច្រើ��ើន ជាប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លមកពីីជនបទ។ អ្ននកទីីក្រុ�ុងត្រូ�ូវបានសម្លាា�ប់់រង្គាា�ល
ចោ�ល ជាពិិសេ�ស ដោ�យសារនយោ�បាយពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លចាត់់ទុុកពួួកគេ�
ជាសត្រូ�ូវវណ្ណៈៈ� ពោ�លគឺឺជាអ្ននកមាន ជាវណ្ណៈៈ�មូូលធន។ ភាគច្រើ��ើននៃ�អ្ននកទីីក្រុ�ុង
នេះ�ះបានស្លាា�ប់់ ឬក៏៏រត់់ទៅ�រស់់នៅ�ឯបរទេ�ស។ ប្រ�ជាជនថ្មីី�មិិនស្គាា�ល់់ពីីរបៀ�ៀបរស់់
នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងទេ�។ ដូូចនៅ�តាមជនបទដែ�រ គ្រួ�ួសារនីីមួួយៗរកកន្លែ�ែងរស់់នៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�ក។ នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងក៏៏ពួួកគេ�រស់់នៅ�របៀ�ៀបដូូចនៅ�ស្រុ�ុកស្រែ��ដែ�រទោះ�ះជា
នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�មានជញ្ជាំំ��ងជាប់់គ្នាា� ឬផ្ទះះ�រស់់នៅ�រួួមគ្នាា� ឬនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�វីីឡាដាច់់តែ�ឯង
ក៏៏ដោ�យ។ នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ល្វែ�ែង ឬនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់មួួយក៏៏ដោ�យ គឺឺគេ�យកទម្លាា�ប់់រស់់
តាមស្រុ�ុកស្រែ�� មកអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងដូូចគ្នាា�។ គ្រួ�ួសារនីីមួួយៗយកឥដ្ឋឋបីីដុំំ�
មកធ្វើ�ើ�ជាចង្រ្កា�ា�នដាំំស្លល ដោ�យប្រើ��ើអុុសដុុត។ គេ�យកកន្ទេ�េលមកក្រា�លដេ�កលើ�ើ
ដីី។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ខុុសពីីនៅ�ស្រុ�ុកស្រែ�� ដែ�លលំំហជុំំ�វិិញផ្ទះះ�អាចពង្រី�ីកបាន និិងអាចប្តូូ�រ
បានយ៉ាា�ងងាយពីីកន្លែ�ែងមួួយទៅ�កន្លែ�ែងមួួយទៀ�ៀត ទីីក្រុ�ុងផ្តតល់់តែ�ទីីតាំំងដែ�លមាន
ជញ្ជាំំ��ងខណ្ឌឌជាប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនអាចពង្រី�ីកបានដោ�យងាយឡើ�ើយ។ អ្ននកដែ�ល
មកពីីជនបទទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវរស់់នៅ�ជាមួួយអ្ននកជិិតខាង ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏មានអ្ននកនៅ�ពីីលើ�ើ
និិងនៅ�ពីីក្រោ��មពួួកគេ�ដែ�រ។ ពីីមួួយឆ្នាំំ��ទៅ�មួួយឆ្នាំំ�� ការរស់់នៅ�ជិិតឬជាមួួយគ្នាា�
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នេះ�ះ ដែ�លដើ�ើមឡើ�ើយគេ�យល់់ថាជាការរស់់នៅ�ឱ្្យបានជាគ្នាា� និិងជាការជួួយគ្នាា�
ទៅ�វិិញទៅ�មក បន្ទាា�ប់់ពីីសម័័យកាលមួួយដ៏៏លំំបាក ក្រោ��យមក ក៏៏បានខ្លាា�ចជា
ប្រ�ភពនៃ�ទំំនាស់់ទៅ�វិិញ។
បន្ទាា�ប់់ពីីរយៈៈពេ�លមួួយដែ�លគេ�ត្រូ�ូវទៅ�ដងទឹឹកនៅ�ក្នុុ�ងអណ្ដូូ�ង ខាង
ក្រោ��មអគារផ្ទះះ�របស់់គេ� ម្នាា�ក់់ៗបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មបន្តិិ�ចម្ដដងៗ តទុុយោ�ទឹឹកផ្ទាា�ល់់
របស់់ខ្លួួ�ន ភ្ជាា�ប់់ទៅ�នឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹក ដែ�លគេ�ទើ�ើបតែ�បំំពាក់់ថ្មីី� និិងរកបាន
ដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ចេ�េញទឹឹកកខ្វវក់់ចោ�ល។ ខ្សែ�ែ�រភ្លើ�ើ�ងស្អេ�េកស្កះះ� និិងទុុយោ�ទឹឹក
ត្រូ�ូវបានគេ�តនៅ�តាមជញ្ចាំំ��ងខាងមុុខផ្ទះះ�ឬអគារ និិងនៅ�តាមផ្លូូ�វដើ�ើរក្នុុ�ងអគារ។
នៅ�ក្នុុ�ងអគារដែ�លមានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ច្រើ��ើនគ្រួ�ួសារ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីតាំំង
ដែ�លមានទុុយោ�ទឹឹក លូូ និិងខ្សែ�ែ�រភ្លើ�ើ�ងរត់់កាត់់ ត្រូ�ូវតែ�ចរចាគ្នាា�ច្រើ��ើនដែ�រ ពេ�លខ្លះះ�
គេ�ឃើ�ើញការជជែ�កគ្នាា�ពិិតជាមានការលំំបាកជាមួួយអ្ននកជិិតខាង។ ដោ�យគ្រួ�ួសារ
និិងផ្ទះះ�មានចំំនួួនកាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើង ផ្ទៃ�ៃផ្ទះះ�ត្រូ�ូវបានពង្រី�ីកដល់់ផ្នែ�ែករួួមនៅ�ក្នុុ�ង
អគារទៀ�ៀតផង។ ពាងទឹឹក និិងចង្ក្រា�ា�នបាយត្រូ�ូវបានគេ�ដាក់់ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�
តាមផ្លូូ�វដើ�ើរ តាមជណ្ដើ�ើ�រ និិងនៅ�តាមចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វជាដើ�ើម។ ពេ�លខ្លះះ� គេ�ថែ�មទាំំង
សង់់បន្ទទប់់ដេ�កនៅ�តាមប្រ�លោះ�ះជណ្តើ�ើ�រទៀ�ៀតផង។ មកដល់់បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះទៀ�ៀត
សោ�ត ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�តែ�ពិិបាកយល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លជាផ្នែ�ែករួួម និិងអ្វីី�ដែ�លជាទីីធ្លាា�
សាធារណៈៈ។ នៅ�តាមសង្កាា�ត់់ចាស់់ៗ ម្នាា�ក់់ៗខិិតខំំវាតទីីស៊ីី�ចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វ និិងជាន់់
លើ�ើផ្លូូ�វក៏៏មាន។ គ្រួ�ួសារដែ�លមកដល់់យឺឺតពេ�ក ក៏៏ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវតែ�រកកន្លែ�ែងផ្សេ�េ�ងរស់់
នៅ� ដូូចជាលើ�ើដំំបូូលអគារចាស់់ៗជាដើ�ើម10។
អគារចាស់់ៗក៏៏មិិនសូូវមានការថែ�ទាំំបានល្អអដែ�រ។ អាទិិភាពគឺឺត្រូ�ូវបំំ
ពេ�ញទៅ�តាមតម្រូ�ូវការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយសញ្ញាា�ណសហកម្មមសិិទ្ធិិ�គឺឺគ្មាា�នទេ� ទាំំង
នៅ�ក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់ប្រ�ជាជន ក៏៏ដូូចជានៅ�ក្នុុ�ងច្្បាប់់។ រស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ថ្មមក៏៏ជារឿ�ឿង
ថ្មីី�ដែ�រសម្រា�ប់់ប្រ�ជាជនដែ�លមកពីីជនបទ ដោ�យសារពួួកគេ�ទម្លាា�ប់់ទៅ�នឹឹងផ្ទះះ�
ឬខ្ទទមធ្វើ�ើ�ពីីស្លឹឹ�ក ដែ�លងាយពុុកផុុយ ដូូចជាឈើ�ើ ឬស្្សីី ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�ត ឬស្្បូូវជាដើ�ើម។
ដោ�យសារទម្លាា�ប់់បែ�បនេះ�ះ គេ�ទុុកឱ្្យផ្ទះះ� ឬអគារឱ្្យពុុកផុុយទៅ�តាមដំំណើ�ើរ
របស់់វា។ ក្រោ��យមកទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើមានលុុយ គេ�នឹឹងរុះ��ផ្ទះះ�ចាស់់ចោ�ល ហើ�ើយ
សង់់ផ្ទះះ�ថ្មីី�សម្រា�ប់់រស់់នៅ� ឬក៏៏សម្រា�ប់់ជួួល ឬក៏៏ប្រ�សិិនបើ�ើផ្ទះះ�នោះ�ះនៅ�កណ្ដាា�ល
ក្រុ�ុងមានតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់ គេ�អាចលក់់ផ្ទះះ�នោះ�ះដោ�យមិិនចាំំបាច់់ប៉ះះ�ពាល់់ ហើ�ើយចេ�ញ
ទៅ�រស់់នៅ�ជាយក្រុ�ុង ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ថ្មីី�មួួយផ្សេ�េ�ងវិិញ។ អ្ននកដែ�លក្រី�ីក្រ�នៅ�តែ�បន្តតរស់់ក្នុុ�ង
ផ្ទះះ�ចាស់់ ដែ�លជាទូូទៅ� ពុំំ�មានការជួួសជុុលអ្វីី�ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ជាពិិសេ�ស គឺឺផ្នែ�ែក
រួួមទេ�ដែ�លច្រើ��ើនតែ�ទ្រុ�ុឌទ្រោ��មច្រើ��ើនជាងគេ� ដោ�យសារកង្វះះ�ការថែ�ទាំំរួួមគ្នាា�។
ទីីក្រុ�ុងត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់តាមបែ�បថ្មីី�
អគារនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងនៅ�តែ�មានវត្តតមានដដែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែការប្រើ��ើប្រា�ស់់
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បានគេ�សង់់ជាប់់ៗគ្នាា� អនុុញ្ញាា�តឱ្្យប្រ�ជាជនរស់់នៅ�បាន
ច្រើ��ើនគ្រួ�ួសារ។

លោ�កស្រី�ី វេេង កើ�ើតនៅ�ឆ្នាំំ��១៩៤៥។ មុុនឆ្នាំំ�១៩៧៥
គាត់់ជាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិងនៅ�លីីវ។

គាត់់រស់់នៅ�ខាងត្្បូូងក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ច្្បារអំំពៅ� ជាមួួយឪពុុកម្ដាា�យរបស់់គាត់់។ ក្នុុ�ង
សម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម គាត់់រស់់នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិមួួយ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតកណ្ដាា�ល។ នៅ�ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ��១៩៧៩
គាត់់បានមករស់់នៅ�ជាមួួយគ្រួ�ួសាររបស់់គាត់់ ដែ�លបានទៅ�នៅ�ច្្បារអំំពៅ�រួួចទៅ�ហើ�ើយ។
ពួួកគាត់់ចង់់យកផ្ទះះ�ចាស់់របស់់ពួួកគាត់់មកវិិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាត់់មិិនអាចចូូលទៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ផ្ទះះ�
ចាស់់របស់់គាត់់នោះ�ះបានទេ� ពីីព្រោះ��ះមានរបងលួួសព័័ទ្ធធជុំំ�វិិញ។ អាជ្ញាា�ធរបានបញ្ជូូ�នគាត់់
ឱ្្យទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងសង្កាា�ត់់ផ្សេ�េ�ងវិិញ នៅ�ទីីនោះ�ះ គាត់់អាចរើើ�សផ្ទះះ�មួួយណាក៏៏បាន។ គ្រួ�ួសារ
របស់់គាត់់បានទៅ�នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�មួួយជាន់់ទីីពីីរ ពីីព្រោះ��ះតែ�ហេ�តុុផលសន្តិិ�សុុខ។ ដោ�យសារ
ធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�ជាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន គាត់់ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យក្រ�សួួងឧស្្សាហកម្មម។ ការងារ
របស់់គាត់់ គឺឺបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន ដែ�លនឹឹងបង្រៀ��ៀនបន្តតដល់់កូូនៗរបស់់បុុគ្គគលិិក
ឱ្្យចេះ�ះអាន និិងចេះ�ះសរសេ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� គេ�ក៏៏សុំំ�ឱ្្យគាត់់ចេ�ញពីីច្្បារអំំពៅ�ទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ង
បរិិវេេណក្រ�សួួង នៅ�កណ្ដាា�លទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ គេ�ឱ្្យគាត់់រើើ�សផ្ទះះ�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងអគារលើ�ើផ្លូូ�វ
លេ�ខ១៣០ គ្រូ�ូផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតក៏៏រស់់នៅ�នៅ�ទីីនោះ�ះដែ�រ។ ដើ�ើម្្បីីរក្្សាសុុវត្ថិិ�ភាព គាត់់បានរើើ�ស
យកផ្ទះះ�ដែ�លនៅ�ជាន់់លើ�ើគេ�បំំផុុត នៅ�ក្នុុ�ងអគារនោះ�ះ។ នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៨៩ ដោ�យមានច្្បាប់់
សុុរិិយោ�ដីីថ្មីី� គាត់់ក៏៏បានក្លាា�យជាម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ដែ�លគាត់់រស់់នៅ�នោះ�ះ។ គាត់់បានបន្តតរស់់នៅ�ក្នុុ�ង
ផ្ទះះ�នោះ�ះរហូូតដល់់ឆ្នាំំ��២០១៧។ ពីីមួួយឆ្នាំំ��ទៅ�មួួយឆ្នាំំ�� គាត់់ឃើ�ើញអតីីតអ្ននកជិិតខាងដែ�ល
ជាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនដូូចគ្នាា�នោះ�ះ បានចេ�ញពីីផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ�។ ផ្លូូ�វលេ�ខ១៣០ នៅ�ជិិតផ្្សារថ្មីី�។
អ្ននករកស៊ីី�ចូូលចិិត្តតផ្លូូ�វនោះ�ះណាស់់។ កាលវេេលាបានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទៅ�ហើ�ើយ ផ្ទះះ�ជាន់់ក្រោ��មដែ�ល
ស្រួ�ួលរកស៊ីី� គេ�ពេ�ញនិិយមច្រើ��ើន និិងមានតម្លៃ�ៃថ្លៃ�ៃជាងគេ�។ ច្រើ��ើនឆ្នាំំ��កន្លលងមក គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
ដែ�លមានប្រា�ក់់ខែ�ស្តួួ�ចស្ដើ�ើ�ង បានលក់់ផ្ទះះ�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃសមរម្្យ ហើ�ើយទិិញផ្ទះះ�ថ្មីី�នៅ�
ឆ្ងាា�យពីីកណ្ដាា�លក្រុ�ុងបន្តិិ�ច។ លុុយដែ�លនៅ�សល់់ពីីទិិញផ្ទះះ�ថ្មីី�ហើ�ើយ អ្ននកខ្លះះ�ទិិញដីីមួួយ ឬ

ពីីរឡូូតិ៍៍បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត រួួចហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��ក្រោ��យមកទៀ�ៀត ក៏៏លក់់បន្តត បានថ្លៃ�ៃខ្ពពស់់។ គាត់់
បានលក់់ផ្ទះះ�គាត់់កាលពីីពីីរឆ្នាំំ��មុុន។ គាត់់បានមករស់់នៅ�ជិិតគ្រួ�ួសារគាត់់។ ក្រោ��យពីីបាន
លក់់ផ្ទះះ�គាត់់នៅ�ផ្លូូ�វ១៣០ហើ�ើយ គាត់់បានទិិញផ្ទះះ�តូូចមួួយសម្រា�ប់់ក្មួួ�យៗរបស់់គាត់់ និិង
ទុុកចាយខ្លួួ�នឯងខ្លះះ�យ៉ាា�ងស្រួ�ួលពេ�លចូូលនិិវត្តតន៍៍។

លោកស្រី មុត ក�ើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧

មនឆ្នាំំ��១៩៧៥ គាត់់ធ្វើ�ើ�ស្រែ��នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតកំំពត។ ជាកសិិករក្រី�ីក្រ� គាត់់ និិងប្ដីី�របស់់គាត់់
ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សឱ្្យធ្វើ�ើ�ជាកម្មាា�ភិិបាល នៅ�ក្នុុ�ងជួួរកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩ គាត់់បានក្លាា�យជាស្រ្តី�ី�មេ�ម៉ាា�យ ហើ�ើយសម្រេ��ចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកទីី
ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញជាមួួយកូូនៗរបស់់គាត់់ លាយឡំំជាមួួយនឹឹងជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
ដោ�យសារគាត់់ខ្លាា�ចនៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិ គេ�សងសឹឹកគាត់់។ គាត់់បានក្រា�លកន្ទេ�េលនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�មួួយ
ដែ�លបើ�ើកទ្វាា�រចោ�ល នៅ�ជាន់់ទីីមួួយ ក្នុុ�ងអគារមួួយនៅ�តាមមាត់់ទន្លេ�េទល់់មុុខទន្លេ�េសាប។
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងអគារនេះ�ះ បច្ចុុ�ប្្បន្នន មិិនដឹឹងថា តើ�ើអគារនេះ�ះគឺឺជាអគារអ្វីី�នោះ�ះទេ�
នៅ�មុុនឆ្នាំំ��១៩៧៥។ អ្ននកខ្លះះ�និិយាយថា អគារនេះ�ះគឺឺជាសណ្ឋាា�គារទំំនើ�ើបមួួយ ដោ�យសា
រមានព្្យាណូូមួួយគ្រឿ��ឿងនៅ�ជាន់់លើ�ើបំំផុុតមានប្រ�ក់់ដំំបូូល។ អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតបែ�រជាគិិតថា
ជាមន្ទីី�រពេ�ទ្្យទៅ�វិិញ ដោ�យសារគេ�ឃើ�ើញមានសេ�រ៉ូូ�មទុុកចោ�លនៅ�លើ�ើឥដ្ឋឋ ប្រា�កដជា
ពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាអ្ននកទុុកមិិនខាន។ រីីឯអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតនិិយាយថា វាជាអគារការិិយាល័័យ
ដូូចដែ�លមានការរៀ�ៀបចំំនៅ�ជាន់់ទីីមួួយ។ នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៧៩ បន្តិិ�ចម្តតងៗ គ្រួ�ួសារផ្សេ�េ�ង
ទៀ�ៀតបានមករស់់នៅ�ជិិតលោ�កស្រី�ី មុុត ដែ�រ។ គ្រួ�ួសារនីីមួួយៗចាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ជញ្ជាំំ��ង
ឃាំំងនៅ�ខាងក្នុុ�ងបន្ទទប់់ធំំជុំំ�វិិញកន្ទេ�េលរបស់់គេ�។ ក្រោ��យពីីនោះ�ះបន្តិិ�ច លោ�កស្រី�ី មុុត
ធ្វើ�ើ�ចង្ក្រា�ា�នមួួយនៅ�តាមផ្លូូ�វដើ�ើរ ដើ�ើម្្បីីចម្អិិ�នម្ហូូ�ប និិងដាក់់តុុមួួយនៅ�លើ�ើចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វ ដើ�ើ
ម្្បីីលក់់ម្ហូូ�បអាហារបន្តិិ�ចបន្ដួួ�ច។ អស់់រយៈៈពេ�ល៤០ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ លោ�កស្រី�ី មុុត
លាងនិិងហាន់់បន្លែ�ែនៅ�តាមជណ្ដើ�ើ�រអគារ ហើ�ើយចម្អិិ�នម្ហូូ�បនៅ�តាមផ្លូូ�វដើ�ើរ។ ចា
នដែ�កដែ�លគាត់់ដាក់់ប្រើ��ើរៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃនៅ�ជើ�ើងជណ្ដើ�ើ�រ ធ្វើ�ើ�ឱ្្យការ៉ូូ�ស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍សឹឹក។
កូូនៗរបស់់គាត់់បានធំំអស់់ហើ�ើយ។
កូូនស្រី�ីគាត់់បានដាក់់ធុុងទឹឹកកកមួួយជិិតគាត់់នៅ�លើ�ើចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វដើ�ើម្្បីលក់់
ី
ភេ�សជ្ជៈៈ�។
គ្រួ�ួសារនេះ�ះ មិិនដែ�លបានដូូរផ្ទះះ� ហើ�ើយក៏៏មិិនដែ�លបានជួួសជុុលផ្ទះះ�របស់់គាត់់ដែ�រ គាត់់
នៅ�តែ�រកមួួយថ្ងៃ�ៃស៊ីី�មួួយថ្ងៃ�ៃដូូចក្រោ��យឆ្នាំំ��១៩៧៩ដដែ�ល។ លុុយដែ�លគាត់់រកបានពីី
ការលក់់ដូូរតិិចតួួចលើ�ើចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វនេះ�ះ លោ�កស្រី�ី មុុត បានយកទៅ�ទិិញដីីមួួយកន្លែ�ែង នៅ�
កំំពត ទុុកសម្រា�ប់់ពេ�លចាស់់ទៅ�។ គាត់់គិិតថា នឹឹងឈប់់រកស៊ីី�ក្នុុ�ងពេ�លឆាប់់ៗនេះ�ះហើ�ើយ
ពីីព្រោះ��ះឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកភូូមិិស្ងាា�ត់់ស្ងៀ�ៀ�មមិិនសើ�ើរើើ�ពីីរឿ�ឿងអតីីតកាលទៀ�ៀតទេ�។

លោកស្រី អ៊ុជ ក�ើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧

គាត់់មានដើ�ើមកំំណើ�ើតនៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយគាត់់បានត្រ�ឡប់់មកទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញវិិ
ញនៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩។ ឪពុុករបស់់គាត់់គឺឺជាពេ�ទ្្យទាហានហើ�ើយគេ�បានស្នើ�ើ�ឱ្្យគា
ត់់ទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�មួួយ ក្នុុ�ងសង្កាា�ត់់ទួួលគោ�ក ជាម្តុំំ��ដែ�លគេ�ទុុកស្បៀ�ៀ��ងកងទ័័ព។
ផ្ទះះ�នោះ�ះនៅ�ដាច់់ឆ្ងាា�យពីីគេ�ឯង។ លោ�កស្រី�ី អ៊ុុ�ជ មានអារម្មមណ៍៍ថា
ទៅ�ទីីនោះ�ះគ្មាា�នសុុវត្ថិិ�ភាពទេ�។ គាត់់ចង់់ចេ�ញពីីផ្ទះះ�នោះ�ះ។ គាត់់ចង់់រស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីកន្លែ�ែងមួួួ�យ
ដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាង ជិិតគ្រួ�ួសារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ ដោ�យគាត់់បានរៀ�ៀនសូូត្រ� គាត់់
បានជួួយចៅ�សង្កាា�ត់់សរសេ�រឯកសារផ្សេ�េ�ងៗ។ ចៅ�សង្កាា�ត់់ក៏៏បានជួួយគាត់់វិិញ រក
ផ្ទះះ�វីីឡាមួួយនៅ�ជិិតផ្្សារដើ�ើមគរឱ្្យគាត់់។ គាត់់បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មរកស៊ីី�ជាអ្ននកដូូរលុុយ
និិងលក់់មាសនៅ�ផ្្សារទួួលទំំពូូង។ ប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��ក្រោ��យ មកគាត់់បានលក់់ផ្ទះះ�នោះ�ះ
ហើ�ើយលុុយដែ�លលក់់ផ្ទះះ�បាន គាត់់យកទៅ�ទិិញដីី និិងផ្ទះះ�ច្រើ��ើនកន្លែ�ែង។ គាត់់បាន
ប្តូូ�រមកទិិញតូូបលក់់មាសនៅ�ផ្្សារថ្មីី�វិិញ។ សម័័យមិិនទាន់់មានធនាគារ ផ្្សារថ្មីី�នៅ�ក្នុុ�
ងក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញគឺឺជាទីីតាំំងមួួយដែ�លមានការដោះ�ះដូូរផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការលក់់ដូូរមាស
និិងរូូបីីយវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិច្រើ��ើន ដូូច្នេះ�ះ�ការរកស៊ីី�របស់់គាត់់ក៏៏រីីកដុះះ�ដាលដែ�រ។ បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ
គាត់់ជាម្ចាា�ស់់អគារដ៏៏ខ្ពពស់់មួួយនៅ�ជិិតផ្្សារថ្មីី�តែ�ម្តតង។ នៅ�ជាន់់ក្រោ��ម គាត់់បន្តតលក់់គ្្
រឿ�ឿងអលង្កាា�រធ្វើ�ើ�ពីីមាស។ លោ�កស្រី�ីអ៊ុុ�ជ មានបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី៧នាក់់។ បងប្អូូ�ន៣នាក់់
បានស្លាា�ប់់ក្នុុ�ងសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បងប្អូូ�ន៣នាក់់ទៀ�ៀតបានចេ�ញទៅ�រស់់នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�
រិិក ហើ�ើយលោ�កស្រី�ីនៅ�ស្រុ�ុកខ្មែ�ែរម្នាា�ក់់ឯង។
គាត់់បានក្លាា�យជាអ្ននកមានទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ស្ដុុ�កស្ដដម្ភភម្នាា�ក់់ ដោ�យសារការលក់់មាស និិងលក់់ដីី
។ នៅ�ពេ�លនេះ�ះ គឺឺគាត់់ជាអ្ននកជួួយលុុយកាក់់ដល់់សមាជិិកគ្រួ�ួសារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ដែ�លរស់់នៅ�
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។

លោ�ក យីី កើ�ើតនៅ�ឆ្នាំំ��១៩៣៧។

គាត់់មានស្រុ�ុកកំំណើ�ើតនៅ�ខេ�ត្តតកណ្ដាា�ល។ គាត់់មកដល់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញនៅ�ពាក់់កណ្ដាា�
លឆ្នាំំ��១៩៧៩ ជាមួួយគ្រួ�ួសារ។ មិិត្តតភក្តិិ�ម្នាា�ក់់បានជួួយគាត់់រកផ្ទះះ�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងប្លុុ�ក តាន់់
ប៉ាា�។ គាត់់រៀ�ៀបរាប់់ថា អ្ននកដែ�លមានជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�ស និិងស្គាា�ល់់គេ�នៅ�ម្ដុំំ��គាត់់
ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យសាលាក្រុ�ុង ដើ�ើម្្បីីជួួយតទឹឹក តភ្លើ�ើ�ង។ អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើស
រើើ�សឱ្្យធ្វើ�ើ�ការងារសាមញ្ញញដូូចជា កម្មមករ អ្ននកលើ�ើកឥវ៉ាា�ន់់ជាដើ�ើម។
មានដើ�ើមកំំណើ�ើតជាកូូនចៅ�ចិិន គាត់់មិិនអាចធ្វើ�ើ�ការរដ្ឋឋបានទេ�។ គាត់់ខំំប្រឹ�ឹងរកស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�ម
ជីីវិិតប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដោ�យរើើ�សរបស់់របរគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទនៅ�តាមផ្ទះះ� ផ្លូូ�វ និិងឃ្លាំំ��ងជាដើ�ើមយកមក
លក់់។ នៅ�ឆ្នាំំ��២០១៩ គាត់់នៅ�តែ�បន្តតរស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ដដែ�ល។ ក្នុុ�ងផ្ទះះ�គាត់់ មានគ្រឿ��ឿងប្រើ��ើ
ភ្លើ�ើ�ង គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច និិងកង្ហាា�រជាច្រើ��ើន ដែ�លកូូនប្រុ�ុសរបស់់គាត់់ ហើ�ើយឥឡូូវនេះ�ះ
ចៅ�ប្រុ�ុសរបស់់គាត់់ទៀ�ៀត ជួួសជុុលដើ�ើម្្បីីលក់់។
Résilience des villes après les catastrophes
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Quelques remarques
sur la période de reconstruction
de Phnom Penh

C’est seulement au cours des années 1990 que la reconstruction de Phnom Penh va
s’accélérer grâce au redémarrage de l’industrie et à la mise en œuvre de nombreux
projets de coopération. C’est durant cette période que les fondements d’une nouvelle
croissance urbaine sont posés. PAR CHRISTIANE BLANCOT

SE RECONSTRUIRE SOUS EMBARGO INTERNATIONAL
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Devant l’Hôtel
Royal, rue
inondée durant la
mousson 1995.
In front of the Royal
Hotel, a street
flooded in the 1995
monsoon.

នៅ�មុុខសណ្ដាា�គារ
ឡឺឺរូូយ៉ាា�ល់់
ផ្លូូ�វលិិចទឹឹកនៅ�រដូូវវស្្សា
ឆ្នាំំ��១៩៩៥

d’eau potable et d’électricité, les coupes d’arbres
pour faire du charbon de bois, l’utilisation des
parties communes des immeubles collectifs
comme cuisines, les fuites d’eau qui ruinent les
maçonneries, etc. L’entassement des familles
dans des logements bricolés avec des briques et
du bois à l‘intérieur de bâtiments anciens –
écoles, pagodes, administrations – a fortement
dégradé ces édifices, rendant leur rénovation difficile, voire impossible. L’embargo, qui a empêché
pendant près de quinze ans la mise en œuvre
d’une véritable politique reconstruction pérenne,
a amplifié la dégradation de la ville et exposé les
habitants à de nombreux risques, comme les
inondations récurrentes des rues lors de chaque
mousson, les épidémies de dengue et de choléra,
ou encore les incendies.
La multiplication des villages de paillottes et de
maisons en bois sur les toits-terrasses des immeubles, ainsi que dans les espaces publics et les
jardins, tout comme l’occupation de berges inondables au bord du fleuve ont abouti à des catastrophes humaines à la fin des années 1990 car
les moussons exceptionnelles de 1996 et 2000 ont
inondé des quartiers entiers situés sur les bords
du Mékong et dans les terrains en contrebas des
digues. Ailleurs, de grands incendies ont ravagé
des quartiers de plusieurs centaines d’habitations
précaires.
Autour du marché
central, rue
inondée après
une forte pluie en
Août 1995.
Around the central
market, street
flooded after heavy
rain in August 1995.

ម្ដុំំ��ជុំំ�វិិញផ្្សាធំំថ្មីី�
ផ្លូូ�វលិិចទឹឹកបន្ទាា�ប់់ពីីភ្លៀ�ៀ�ង
ខ្លាំំ��ងមួួយមេ�
ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ��១៩៩៥
© F. Objois

L’histoire récente de Phnom Penh est marquée
par une interaction très forte entre la grande politique, les grands évènements de la marche du
monde et une histoire très locale, née d’une relation particulière d’une population à son territoire.
Après la chute du régime Khmer rouge, alors que
la population revient vers la ville pour s’y réinstaller, se met en marche un processus de reconstruction du pays dont Phnom Penh, en tant que
centre économique et politique du Cambodge, va
être la vitrine.
Cette réinstallation de la population, en 1979, est
d’abord une réadaptation à une vie « normale »
dans une ville qui ne l’est plus. Il n’y a ni eau
potable ni électricité. Des palmiers et des bananiers sont plantés dans le bitume, les immeubles
sont abandonnés depuis près de 4 ans, certains
ont été démontés pour récupérer les matériaux,
l’ensemble des réseaux sont cassés ou bouchés.
Une longue période de remise en état de tout ce
qui peut l’être commence alors.
Dans un contexte marqué par un embargo international sur le Cambodge, qui va durer jusqu’aux
accords de paix de 1991, l’aide venant de l’Union
Soviétique et des pays de l’Est, des ONG internationales et des agences onusiennes (UNICEF)
assure le ravitaillement et fournit les techniciens,
ingénieurs et administrateurs de toutes sortes
pour aider à reconstruire les institutions
publiques et les infrastructures de base. Ainsi
vont se combiner les actions des survivants et des
« experts » pour pallier le manque de personnel
qualifié, technique et administratif, capable de
gérer la ville.
En 1979, il fallait redémarrer les usines d’élec
tricité et d’eau, recenser la population, la répartir
dans les lieux de travail, ouvrir des orphelinats,
rouvrir les écoles et les hôpitaux après un minimum de réparations et très peu de matériel.
Jusqu’en 1991, le manque de moyens financiers
a rendu tous grands travaux impossibles.
La situation sanitaire dans la ville et l’état des
constructions vont s’aggraver au fil du temps et
favoriser les branchements sauvages au réseau

© F. Objois

L’embargo,
qui a empêché
pendant près
de quinze ans
la mise en œuvre
d’une véritable
politique
reconstruction
pérenne,
a amplifié la
dégradation de la
ville et exposé les
habitants à de
nombreux risques.
Résilience des villes après les catastrophes
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Implantation des industries à Phnom Penh
relevé Février 2007
(BAU de Phnom Penh)
Industries established
in Phnom Penh – survey
February 2007

Atelier de confection à la fin des années 1990

© Cambodge nouveau

សំំណង់់ឧស្្សាហកម្មមនៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
សម្រ�ង់់ឆ្នាំំ�២០០៧

Clothing workshop in the late 1990s.

រោងជាងកាត់ដេរនៅដំណាច់ទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ (រូបថតទស្សនាវដ្ដី)

© Phnom Penh City Hall

UNE RECONSTRUCTION ACHARNÉE
DURANT 20 ANS

Entrepôts / Warehouse / ឃ្លាំង
Briquetteries / Brickworks / ឡឥដ្ឋ
Usines et ateliers / Factories and workshops / រោងចក្រនិងរោងជាង

La ville s‘étend.
Les rizières
sont remblayées
pour accueillir
les usines.
L’habitat s’installe
à côté.
The city expands.
The rice fields are
covered to make
place for factories.
Housing is built
alongside.

ទី្រ�រក្រុ�ុងរីីកធំំ
គេ�ចាក់់ដីីលុុបស្រែ��ដើ�ើម្្ប ីី
សាងសង់់រោ�ងចក្រ�
ផ្ទះះ� ត្រូ�ូវបានគេ�សាង
សង់់នៅ�ជិិតៗនោះ�ះ
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Les accords de Paris signés en Octobre 1991
ouvrent une nouvelle période. Une administration
provisoire du Cambodge (APRONUC) est mise en
place par les Nations Unies pour préparer les
élections générales de 1993.
30 000 militaires et administrateurs arrivent au
début de l’année 1992 et bénéficient de budgets
conséquents. Leur simple présence, qui engendre
la restauration de villas et d’immeubles pour les
loger, ainsi que l’ouverture de bars et de restaurants, déclenche les premiers travaux de rénovation de la ville.
À partir de 1993, la Conférence internationale sur
la reconstruction du Cambodge, qui réunit les
principaux pays donateurs de l’aide au développement, va enfin permettre aux institutions cambodgiennes de bénéficier des programmes d’aide
internationale, bilatérale et multilatérale. Plus d’un
milliard de dollars d’aide arrive désormais chaque
année, 500 millions venant des États-Unis d’Amérique, l’autre moitié de l’ensemble des donateurs
et des ONG. Les fonds sont répartis dans les différents ministères et organismes publics (santé, éducation, travaux publics, eau potable, électricité,

routes et ponts, administration, justice, etc.), selon
un programme d’investissement annuel présenté
par le gouvernement cambodgiens et validé par la
quarantaine de pays et institutions donateurs. Ce
procédé a été efficace pendant plus de vingt ans.

LE RÔLE DÉTERMINANT DE L’INDUSTRIE

En parallèle de ce programme d’aide, il est nécessaire d’organiser l’arrivée des investisseurs
privés qui vont permettre le redémarrage de
l’économie, notamment du secteur industriel. Le
CDC (Conseil pour le Développement du Cambodge) est créé par le gouvernement pour devenir
un guichet unique d’entrée au Cambodge des investisseurs étrangers. Son rôle est de coordonner
les investissements, fournir un appui technique
aux ministères et aux institutions gouvernementales, aider les entreprises dans leurs démarches
pour s’implanter au Cambodge, et favoriser la
création de partenariats avec des entreprises
cambodgiennes, notamment sous la forme d’investissements joints.
La mise en place de réformes libérales et l’adoption de l’économie de marché permet au Cambodge de bénéficier d’accords préférentiels pour
exporter sa production textile, essentiellement de
l’habillement, sur les marchés américains et européens. Ces accords ont entrainé le développement du secteur de la confection principalement
porté par des investisseurs asiatiques venant

Gauche :
L’ancienne école
chinoise :
les habitants
transforment les
bâtiments
en logements et
construisent
dans les cours.
Left:
The former Chinese
school: The
inhabitants
converted the
buildings into homes
and built in the
courtyards.

ខាងឆ្វេង
អតីតសាលារៀនចិន៖
ប្រជាពលរដ្ឋយកអគារ
សាលធ្វើជាផ្ទះរស់នៅ
និងសង់បន្ថែមខាង
ក្នុងទីធ្លាសាលា
Droite :
Les enclos de
pagodes sont
transformés
en village,1992.
Right:
The pagoda
compounds are
converted into
villages, 1992.

ខាងស្ដាំ
បរិវេណក្នុងវត្តត្រូវបាន
ប្រែក្លាយជាភូមិប្រជាជន
ឆ្នាំ១៩៩២

chercher au Cambodge une main d’œuvre bon
marché. En dix ans à partir de 1996, Phnom Penh
devient une ville industrielle. En 2004, on compte
à Phnom Penh plus de 280 usines, principalement
installées en périphérie de la ville. Elles emploient
200 000 ouvriers textiles, principalement de
jeunes ouvrières originaires de la campagne. Le
respect par le Cambodge de certaines normes internationales du travail, dont le contrôle est assuré par l’Organisation internationale du travail
(OIT), conforte les investissements dans cette industrie, qui aide une partie non négligeable de la
population urbaine à sortir de la pauvreté.
La création du CDC et les mesures prises pour
respecter les normes de l’OIT ont ainsi été déterminantes pour le développement économique du
Cambodge.
Mais les conséquences de cette industrialisation
sont très importantes. L’expansion du territoire
urbanisé a été amplifiée par l’installation
des usines sur les rizières qui, privées de leur
système d’irrigation, sont devenues des friches
urbanisables.

LA QUESTION FONCIÈRE
ET LA PRODUCTION DU LOGEMENT

La question du logement est aussi illustrative
d’un processus de sortie de crise permis par une
série d’actions conjuguées impliquant l’ensemble
des acteurs sociaux. A la fin des années 1990, la
Résilience des villes après les catastrophes
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situation du logement est catastrophique : on estime qu’il faudrait produire 10 000 logements par
an pour permettre à la population qui s’entasse
dans les immeubles collectifs des districts centraux d’accéder à un logement neuf.
D’une part, la loi foncière de 2001 et les différents
décrets qui y sont attachés réinstaurent la
propriété privée et permet la création de baux de
99 ans sur les terrains publics. Cette loi va permettre aux investisseurs de se lancer dans la
construction de lotissements de compartiments
sur de vastes emprises foncières. Ces initiatives
favorisent les extensions urbaines, notamment sur
les lacs remblayés et les rizières non irriguées.
 auvreté
D’autre part, la pénurie de logements, la p
urbaine et la volonté d’éradiquer les habitats précaires ont amorcé des programmes de relogement
des populations installées dans des paillottes sur
les terrains à risque.
Les habitants, aidés par les ONG internationales,
se sont organisés en associations communautaires par site pour peser sur les politiques de
relogement et être entendues. Les autorités
locales, aidées par le PNUD (UN Habitat) et ADB,
ont constitué, avec les ONG et ces communautés
d’habitants, des instances de coordinations
permanentes pour organiser les relogements,
développant un partenariat étroit soutenu financièrement par les aides internationales (ADB, UN,
UE). Les nouveaux sites, situés dans les districts
extérieurs, vont être, eux aussi, des points d’appui
pour les extensions urbaines.
Une des conclusions provisoires de ces premières
interventions pourrait être que le dynamisme de
la reconstruction a beaucoup tenu à la conjonction de plusieurs facteurs : l’énergie de la population et sa volonté de reconstruire sa vie, l’action
des gouvernants qui, à tous les niveaux, ont su
inventer des solutions innovantes, l’action des
donateurs qui ont fidèlement aidé durant plus de
vingt ans malgré les aléas politiques, les initiatives des investisseurs privés qui, bien qu’arrivés
plus tardivement car attendant la preuve de la
stabilité, sont désormais très actifs.

Remarks about
the Reconstruction Period
in Phnom Penh

The reconstruction of Phnom Penh did not really begin
until the 1990s, with the revival of industry
and the implementation of numerous collaborative
projects. It was back then that the foundation
for a new urban growth was laid.
BY CHRISTIANNE BLANCOT
REBUILDING UNDER AN INTERNATIONAL
EMBARGO

DE NOUVEAUX DÉFIS

Entre 1973, et 2015, la superficie de Phnom Penh
est passée de 3 100 Ha à 25 400 Ha. 21 000 ha de
terres agricoles et de lacs ont été perdus au profit
de territoires urbanisés ou en cours d’urbanisation.
On est donc passé d’une ville d’emprise modeste
entourée de rizières et dont la subsistance était en
partie assurée par sa ceinture agricole à une vaste
métropole dépendante pour son approvisionnement de territoires beaucoup plus lointains. En
même temps, cette vaste métropole produit une
grande part des richesses nationales par ses activités économiques. Cette transformation spectaculaire et très rapide génère de nouveaux défis,
comme l’augmentation de la pollution, la thrombose du trafic, ou encore l’augmentation de l’exposition aux risques, notamment aux risques
d’inondations dûs à la disparition des grands lacs.
Face à ces nombreux défis, Phnom Penh peut se
trouver fragiliser à nouveau. Évaluer ces risques
est ainsi une nécessité permanente.
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Le boeng Cheung
Ek en 2019. Les
remblais s’étendent
désormais
largement sur les
lacs en périphérie
de la ville.
Boeng Cheung Ek in
2019. Large areas of
the lakes on the
outskirts of the city
have been reclaimed
with earth fill.

បឹឹងជើ�ើងឯក ឆ្នាំំ��២០១៩
បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ គេ�ចាក់់ដីី
លុុបបឹឹ ងជាប់់ជាយក្រុ�ុង
យ៉ាា�ងច្រើ��ើនទៅ�ហើ�ើយ។

Phnom Penh’s recent history is
characterized by a strong interaction
between politics, major events in world
affairs, and a very local history born of
the special relationship between a people
and its land.
After the fall of the Khmer Rouge regime,
as people were coming back to resettle in
the city, a process of national
reconstruction began, showcasing Phnom
Penh as Cambodia’s economic and
political center.
The resettlement of the people in 1979
firstly required their getting used to a
“normal” life in a city that was no longer
normal. It had no running water or
electricity. Palm trees and banana trees
had taken root in the pavement; the
buildings had stood empty for nearly four
years; some had been dismantled to
salvage building materials; the networks
were all broken or clogged. A long period
of rehabilitating anything that could be
rehabilitated began.
In the context of the international
embargo on Cambodia that lasted until
the 1991 Peace Agreements, aid from the
Soviet Union, other Eastern countries,
international NGOs, and UN agencies
(UNICEF) ensured the provision of
supplies and provided Cambodian
technical experts, engineers, and
administrators of every sort with help to
rebuild the public institutions and basic

infrastructure. The initiatives of survivors
and “experts” were thus combined in an
effort to make up for the lack of qualified
technical and administrative staff
capable of managing the city.
In 1979, power stations and water
treatment plants reopened; a census had
to be completed; people had to be
assigned to worksites; orphanages,
schools, and hospitals had to reopen with
a modicum of repairs and very little
equipment. Until 1991, a lack of financial
resources made it impossible to
undertake any major project.
The city’s health conditions and the state
of the buildings went downhill with time
and led to illegal water and electricity
hookups, the cutting down of trees to
make wood charcoal, the use of
communal areas of shared dwellings as
kitchens, water leakage which ruined
masonry work, etc. The crowding of
families into makeshift accommodations
made of bricks and wood inside old
buildings—schools, pagodas, government
offices—greatly damaged the buildings,
making their renovation difficult, if not
impossible. The embargo that prevailed
for nearly 15 years blocked any true,
long-term reconstruction policy. The
city’s degradation only got worse,
exposing its inhabitants to many risks
such as the recurrent flooding of streets
during the monsoons, dengue and
cholera epidemics, as well as fires.
The proliferation of straw-hut villages
and wooden houses on the rooftop
terraces of buildings, as well as in public
spaces and parks, along with the
occupancy of flood-prone riversides led
to human disasters in the late 1990s
because the exceptional monsoons of
1996 and 2000 flooded entire
neighborhoods on the edges of the
Mekong and the land below dikes. Major
fires also devastated neighborhoods
comprised of several hundred precarious
homes.

A DETERMINED 20-YEAR RECONSTRUCTION
EFFORT

The Paris Agreements signed in October
1991 opened the way for a new era. The
United Nations set up a transitional
authority in Cambodia (UNTAC) to
prepare for the 1993 general elections.
Some 30,000 military officers and
administrators arrived in early 1992 with
a hefty budget. Their mere presence,
which led to the restoration of villas and
buildings to accommodate them as well
as the creation of bars and restaurants,
triggered the first wave of renovation
works in the city.
Starting in 1993, the International
Conference on the Reconstruction of
Cambodia, an umbrella for the key
countries funding development
assistance, would finally enable
Cambodian institutions to benefit from
international bilateral and multilateral
aid programs. Over a billion dollars in

such aid arrived each year, 500 million
from the United States of America, the
other half from the body of donor
countries and NGOs. The funds were
distributed among the different
ministries and public agencies (health,
education, public works, water, electricity,
roads and bridges, administration,
justice, etc.), based on an annual
investment program outlined by the
government of Cambodia and confirmed
by the 40 or so countries and donor
institutions. This process worked for over
20 years.

INDUSTRY’S LEADING ROLE

In parallel with this aid program, work
was needed to plan for the arrival of
private investors to help kickstart the
economy, including the industry sector.
The CDC (Council for the Development of
Cambodia) was set up by the government
to provide a single entry point into
Cambodia for foreign investors. Its role is
to coordinate the investments, provide
technical assistance to the ministries and
government institutions, help businesses
in their efforts to get established in
Cambodia, and promote partnerships
with Cambodian businesses, including in
the form of joint ventures.
By getting liberal reforms working and
adopting a market economy, Cambodia
has been able to take advantage of
preferential agreements to export its
textile production, mainly garments, to the
American and European markets. Those
agreements have promoted the
development of the garment
manufacturing sector, led mainly by Asian
investors seeking cheap labor in
Cambodia. In the ten years from 1996,
Phnom Penh became an industrial city. By
2004, Phnom Penh had over
280 factories, mainly in its outskirts,
employing some 200,000 textile workers,
for the most part young female workers
from the countryside. Cambodia’s
compliance with certain international
labor standards is ensured by the
International Labor Organization (ILO)
which boosts investments in the sector
and is helping a considerable segment of
the urban population escape from poverty.
The creation of the CDC and the
measures taken to comply with ILO
standards have been crucial for
Cambodia’s economic development.
But the consequences of that
industrialization are far-reaching. Urban
sprawl has been exacerbated. Factories
are being built on rice paddies which,
deprived of irrigation, become available
for urban-planning purposes.

LAND TENURE AND HOUSING PRODUCTION

The issue of housing also illustrates a
post-crisis process facilitated by a series
of joint initiatives involving all social
stakeholders. In the late 1990s, the
housing situation was disastrous. It was
estimated that 10,000 housing units per

year had to be produced to relocate the
people who were crammed into
apartment blocks in the city’s central
districts.
On the one hand, the 2001 land law and
the different decrees that go along with it
reinstituted private property ownership
and enabled 99-year leases on public
land. This law makes it possible for
investors to undertake the construction
of compartmented subdivisions on huge
pieces of land and will help urban
expansion, notably on landfilled lakes
and non-irrigated rice fields.
On the other hand, the housing shortage,
urban poverty, and the commitment to do
away with inadequate housing have
generated programs to relocate people
living in straw huts on subprime land. The
people, with assistance from international
NGOs, are organized into community
associations on a site-by-site basis to
contribute to the relocation policies and to
be heard. Local authorities, with
assistance from the UNPD (UN-Habitat)
and ADB, have worked in close
partnership with the NGOs and relevant
communities to set up permanent
coordinating bodies to organize rehousing
with the financial support of international
agencies (ADB, UN, EU). The new sites
located in outlying districts will also foster
urban extension.
One of the tentative conclusions of these
first interventions suggests that the brisk
pace of reconstruction is very much due
to the conjunction of several factors: the
energy of the people and their desire to
rebuild their lives, action on the part of
the governing authorities who, at all
levels, were up to the task of finding
innovative solutions, action on the part of
donors who for over 20 years, despite the
political ups and downs, have consistently
supported the initiatives of private
investors who, although they arrived late
because they were waiting for evidence of
stability, are now very active.

NEW CHALLENGES

Between 1973 and 2015, the area covered
by Phnom Penh went from 3,100 ha to
25,400 ha. Some 21,000 ha of agricultural
land and lakes were lost to gain land for
city planning or land with development
potential. We have gone from a city with a
modest footprint surrounded by rice
paddies and whose survival was in part
ensured by its agricultural belt, to an
expansive metropolis dependent on
distant places for its supplies. Meanwhile,
this sprawling metropolis is producing
much of the national wealth through its
economic activities. This spectacular,
fast-track transformation generates new
challenges, including increased pollution,
traffic congestion, and greater exposure to
risks such as flooding due to the loss of
the great lakes. Faced with these many
challenges, Phnom Penh may find itself
weakened again. Assessing these risks is
an ongoing necessity.
Résilience des villes après les catastrophes
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កំណត់សំគាល់មួយចំនួនស្ដអ
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ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ គ្មាា�នទាំំងទឹឹកស្អាា�តសំំរាប់់បរិិភោ�គ គ្មាា�នទាំំងភ្លើ�ើ�ងអគ្គិិ�សនីី។
ដើ�ើមដូូង និិងដើ�ើមចេ�ក ត្រូ�ូវបានគេ�ដាំំនៅ�លើ�ើដីីដែ�លមានក្រា�លថ្មម អគារទាំំង
ឡាយត្រូ�ូវបានគេ�បោះ�ះបង់់ចោ�លអស់់រយៈៈពេ�លជិិតបួួនឆ្នាំំ�� ផ្ទះះ�មួួយចំំនួួនត្រូ�ូវ
បានគេ�រុះ��រើើ� ដើ�ើម្្បីីយកសម្ភាា�រទៅ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ផ្សេ�េ�ង ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធលូូទាំំងមូូលបាន
បាក់់បែ�ក ឬក៏៏កកស្ទះះ�ទាំំងអស់់។ នៅ�ពេ�លនោះ�ះហើ�ើយដែ�លការងារកសាងអ្វីី�ៗ
ឡើ�ើងវិិញទាំំងអស់់ បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយដ៏៏វែែង។
នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទមួួយដិិតដាមទៅ�ដោ�យទណ្ឌឌកម្មមអន្តតរជាតិិ ដែ�លត្រូ�ូវ
បានគេ�ដាក់់មកលើ�ើកម្ពុុ�ជា ហើ�ើយទណ្ឌឌកម្មមនោះ�ះនឹឹងបន្តតរហូូតដល់់មានកិិច្ចចព្រ�ម
ព្រៀ��ៀងសន្ដិិ�ភាព នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៩១ ជំំនួួយដែ�លមកពីីសហភាពសូូវៀ�ៀត និិងបណ្ដាា�
ប្រ�ទេ�សខាងកើ�ើត មកពីីអង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាលអន្តតរជាតិិ និិងមកពីីភ្នាា�ក់់ងារ
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ដូូចជា អង្គគការយ៉ូូ�នីីសេ�ហ្វវ បានធានាឱ្្យមានការផ្គគត់់ផ្គគង់់
ជាម្ហូូ�បអាហារ និិងផ្ដដល់់អ្ននកបច្ចេ�េកទេ�ស វិិស្វវករ រដ្ឋាា�បាលករគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ឱ្្យមក
ជួួយកសាងឡើ�ើងវិិញនូូវបណ្ដាា�ស្ថាា�ប័័នរដ្ឋឋ និិងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�នជាមូូលដ្ឋាា�ន
នានា។ បែ�បនោះ�ះហើ�ើយទើ�ើបមានការច្រ�បាច់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�រវាងសកម្មមភាពការងារ
របស់់អ្ននកដែ�លនៅ�រស់់ និិងអ្ននកជំំនាញ ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមលើ�ើកង្វះះ�ចន្លោះ�ះ��ខាង
ផ្នែ�ែកបុុគ្គគលិិកដែ�លមានចំំណេះ�ះជំំនាញ បុុគ្គគលិិកបច្ចេ�េកទេ�ស និិងបុុគ្គគលិិករដ្ឋាា�
បាល ដែ�លមានសម្ថថភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីក្រុ�ុង។
នៅ�ឆ្នំាា��១៩៧៩ គេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឱ្្យដំំណើ�ើរការឡើ�ើងវិិញនូូវរោ�ងចក្រ�ផលិិត
អគ្គិិ�សនីី ទឹឹកស្អាា�ត ធ្វើ�ើ�ស្ថិិ�តិិប្រ�ជាជន បែ�ងចែ�កប្រ�ជាជនទៅ�តាមទីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ
ផ្សេ�េ�ងៗ បើ�ើកមណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា� សាលារៀ�ៀន និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្្យ បន្ទាា�ប់់ពីីបានជួួស
ជុុលតិិចតួួច និិងមានសម្ភាា�រតិិចតួួចបំំផុុត។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩១ កង្វះះ�ខាត
មធ្យោ�ោ�បាយហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បានរារាំំងមិិនឱ្្យការដ្ឋាា�នធំំៗអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានឡើ�ើយ។
អនាម័័យនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង និិងសំំណង់់អគារផ្សេ�េ�ងៗកាន់់តែ�មានសភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�ៗ
និិងបណ្ដាា�លឱ្្យមានការលួួចតប្រ�ព័័ន្ធធទឹឹកស្អាា�ត និិងខ្សែ�ែ�រភ្លើ�ើ�ងតាមបែ�បរញ៉េ�េរញ៉ៃ�ៃ
ការកាប់់ឈើ�ើដើ�ើម្្បីីយកមកធ្វើ�ើ�ជាអុុសដុុត ការយកផ្នែ�ែករួួមនៅ�ក្នុុ�ងអគារមកធ្វើ�ើ�
ជាកន្លែ�ែងដាំំស្លលជាដើ�ើម ទឹឹកលិិចធ្វើ�ើ�ឱ្្យគ្រឿ��ឿងបង្គុំំ��ផ្ទះះ� និិងអគារកាន់់តែ�ខូូចខាត
ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។ល។ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋច្រើ��ើនគ្រួ�ួសាររស់់នៅ�ពពាក់់ពពូូនគ្នាា�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ដែ�ល
មានការរៀ�ៀបចំំតិិចតួួច ដោ�យប្រើ��ើឥដ្ឋឋនិិងឈើ�ើ នៅ�ក្នុុ�ងអគារចាស់់ៗ ដូូចជា
សាលារៀ�ៀន វត្តតអារាម និិងអគាររដ្ឋឋបាលនានា បានធ្វើ�ើ�ឱ្្យសំំណង់់អគារទាំំងនោះ�ះ
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កាន់់តែ�ខូូចខាតធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ និិងនាំំឱ្្យការជួួសជុុលជួួបប្រ�ទះះការលំំបាក
ឬក៏៏មិិនអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�រួួចតែ�ម្ដដង។ ទណ្ឌឌកម្មមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដែ�លឃារឃាំំងអស់់រយៈៈពេ�ល
ជាង១៥ឆ្នាំំ�� មិិនឱ្្យមានការអនុុវត្តតទៅ�រួួចនូូវគោ�លនយោ�បាយនៃ�ការកសាង
ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតភាពពិិតប្រា�កដ ធ្វើ�ើ�ឱ្្យទីីក្រុ�ុងខូូចខាតកាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�ៗ
ហើ�ើយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងក៏៏ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យជាច្រើ��ើន
ដូូចជា ផ្លូូ�វថ្ននល់់លិិចទឹឹកជំំនន់់ជាញឹឹកញាប់់ នៅ�រៀ�ៀងរាល់់រដូូវវស្្សា មានជំំងឺឺឆ្លលង
និិងជំំងឺឺគ្រុ�ុនឈាម ឬក៏៏អគ្គីី�ភ័័យជាដើ�ើម។
ការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវចំំនួួនភូូមិិដែ�លមានសំំណង់់ជាផ្ទះះ�ស្លឹឹ�ក និិងផ្ទះះ�ធ្វើ�ើ�ពីី
ឈើ�ើនៅ�លើ�ើដំំបូូលអគារចាស់់ៗ ព្រ�មទាំំងនៅ�តាមទីីធ្លាា�សាធារណៈៈ ក៏៏ដូូចជានៅ�
តាមសួួនច្្បារនានា ឬក៏៏ការតាំំងទីីលំំនៅ�តាមមាត់់ទន្លេ�េដែ�លអាចមានទឹឹកលិិច
ធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយដល់់ជីីវិិតមនុុស្្សនៅ�ដំំណាច់់ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៩០
ដោ�យសារភ្លៀ�ៀ�ងខ្លាំំ��ងមិិនធ្លាា�ប់់មានពីីមុុនមក នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៩៦ និិង ឆ្នាំំ��២០០០
ធ្វើ�ើ�ឱ្្យសង្កាា�ត់់មួួយចំំនួួន និិងដីីដែ�លនៅ�តាមមាត់់ទន្លេ�េមេ�គង្គគជន់់លិិចអស់់។
ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត អគ្គីី�ភ័័យធំំៗបានឆាបឆេះ�ះបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញសង្កាា�ត់់មួួយចំំនួួន ធ្វើ�ើ�ឱ្្យ
ប្រ�ជាជនរាប់់រយគ្រួ�ួសារគ្មាា�នផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងជ្រ�កកោ�ន។
ការកសាងឡើ�ើងវិិញយ៉ាា�ងស្វិិ�តស្វាា�ញអស់់រយៈៈពេ�ល២០ឆ្នាំំ��
	កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីស ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខានៅ�ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ��១៩៩១
បានបើ�ើកសាករាជថ្មីី�មួួយ។ រដ្ឋឋបាលបណ្ដោះ�ះ��អាសន្ននលើ�ើកម្ពុុ�ជាមួួយដែ�លហៅ�
កាត់់ថា អ៊ុុ�នតាក់់ (UNTAC) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ដើ�ើម្្បីីត្រៀ��ៀមរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ឆ្នាំំ��១៩៩៣។
រដ្ឋឋបាលករ និិងទាហានមួួកខៀ�ៀវបីីម៉ឺឺ�ននាក់់បានមកដល់់ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជានៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៩២ និិងបានចំំណាយថវិិការយ៉ាា�ងច្រើ��ើនសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់។
គ្រា�ន់់តែ�វត្តតមានរបស់់ទាហានមួួកខៀ�ៀវនេះ�ះ ក៏៏បណ្ដាា�លឱ្្យមានការជួួសជុុលផ្ទះះ�
Sur les toits terrasse, des maisons en bois
et en maçonnerie sont bâties.
Wooden houses and masonry houses are built on the flat roofs.

នៅលើដំបូលអគារ គេសង់ផ្ទះឈើនិងផ្ទះឥដ្ឋ

វីីឡា និិងអគារជាច្រើ��ើនដែ�រ ដើ�ើម្្បីីទទួួលពួួកគេ�ឱ្្យស្នាា�ក់់នៅ� ព្រ�មទាំំងការបើ�ើកបារ
និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ននានា បណ្ដាា�លឱ្្យមានការជួួសជុុលទីីក្រុ�ុងជាលើ�ើកដំំបូូង។
ចាប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៩៣មក សន្និិ�សីីទអន្តតរជាតិិមួួយស្ដីី�ពីីការកសាងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ឡើ�ើងវិិញ ដែ�លមានការកៀ�ៀរគរបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សផ្តតល់់ជំំនួួយអភិិវឌ្្ឍន៍៍សំំខាន់់ៗ នឹឹង
អនុុញ្ញាា�តឱ្្យស្ថាា�ប័័នខ្មែ�ែរនានាទទួួលបាននូូវគម្រោ��ងជំំនួួយអន្តតរជាតិិ ជាជំំនួួយ
ទ្វេ�េភាគីី ឬពហុុភាគីី។ ចាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះមក ទឹឹកប្រា�ក់់ជំំនួួយជាងមួួយពាន់់លាន
ដុុល្លាា�រត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�នមកប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� ក្នុុ�ងនោះ�ះប្រាំ�ំរយលាន
មកពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងពាក់់កណ្ដាា�លទៀ�ៀតមកពីីបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សផ្តតល់់ជំំនួួយ
និិងអង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាលនានា។ ថវិិកាជំំនួួយត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កទៅ�តាម
ក្រ�សួួង មន្ទីី�រផ្សេ�េ�ងៗរបស់់រដ្ឋឋ រួួមមានខាងផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាល អប់់រំំ សាធារណៈៈការ
រដ្ឋាា�ករទឹឹកនិិងអគ្គិិ�សនីី ផ្លូូ�វថ្ននល់់និិងស្ពាា�ន រដ្ឋឋបាល និិង យុុត្តិិ�ធម៌៌។ល។ ទៅ�តាម
កម្មមវិិធីីវិិនិិយោ�គប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��មួួយ ដែ�លបង្ហាា�ញជូូនដោ�យរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា និិងផ្ដដល់់
សុុពលភាពដោ�យបណ្តាា�ប្រ�ទេ�ស និិងស្ថាា�ប័័នផ្ដដល់់ជំំនួួយជាង៤០។ វិិធីីសាស្រ្ដ�ដ
បែ�បនេះ�ះមានប្រ�សិិទ្ធធភាពរយៈៈពេ�លជាង២០ឆ្នាំំ��។
តួួនាទីីដ៏៏សំំខាន់់នៃ�ឧស្្សាហកម្មម
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងកម្មមវិិធីីជំំនួួយនេះ�ះ វាជារឿ�ឿងចាំំបាច់់ដែ�លត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំឱ្្យមានវិិ
និិយោ�គិិនឯកជន អនុុញ្ញាា�តឱ្្យវិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ជាពិិសេ�ស វិិស័័យឧស្្សាហកម្មម
ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណើ�ើរការឡើ�ើងវិិញ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាអភិិវឌ្្ឍន៍៍កម្ពុុ�ជា ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងដោ�យរដ្ឋាា�ភិិបាល នឹឹងក្លាា�យជាច្រ�កចេ�ញចូូលតែ�មួួយគត់់នៅ�កម្ពុុ�ជាសម្រា�ប់់
វិិនិិយោ�គិិនបរទេ�ស។ តួួនាទីីរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សានេះ�ះ គឺឺសម្រ�បសម្រួ�ួលការវិិនិិយោ�គ
ផ្ដដល់់ជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សដល់់ក្រ�សួួង និិងស្ថាា�ប័័ននានារបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាលជួួយក្រុ�ុម
ហ៊ុុ�ននៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការវិិនិិយោ�គនៅ�កម្ពុុ�ជា និិងជួួយបង្កកឱ្្យមានភាពងាយស្រួ�ួល
នូូវការបង្កើ�ើ�តភាពជាដៃ�គូូជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នខ្មែ�ែរ ជាពិិសេ�ស
ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាការវិិនិិយោ�គរួួមគ្នាា�។
ការដាក់់ចេ�ញនូូវកំំណែ�ទម្រ�ង់់សេ�រីី និិងការសម្រេ��ចប្រ�កាន់់យក
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទីីផ្្សារបានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យកម្ពុុ�ជាទទួួលបាននូូវកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអនុុគ្រោះ��ះ
មួួយ ដើ�ើម្្បីីនាំំចេ�ញនូូវផលិិតកម្មមវាយនភណ្ឌឌរបស់់ខ្លួួ�ន ជាពិិសេ�សគឺឺសម្លៀ�ៀ�ក
បំំពាក់់នាំំចេ�ញទៅ�ទីីផ្្សារអាមេ�រិិក និិងអឺឺរ៉ុុ�ប។ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទាំំងនេះ�ះបាននាំំឱ្្យ
មានការអភិិវឌ្្ឍវិិស័័យវាយនភណ្ឌឌ ជាពិិសេ�ស លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្្យវិិនិិយោ�គិិនអាស៊ីី�
មករកកំំលាំំងពលកម្មមថោ�កនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារកម្ពុុ�ជា។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដប់់ឆ្នាំំ�� ពោ�ល
គឺឺចាប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៩៦មក ភ្នំំ�ពេ�ញបានក្លាា�យជាទីីក្រុ�ុងឧស្្សាហកម្មមមួួយ។ នៅ�ឆ្នាំំ��
២០០៤ គេ�រាប់់ឃើ�ើញ នៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ មានជាង២៨០រោ�ងចក្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបាន
សាងសង់់ឡើ�ើង ជាពិិសេ�ស នៅ�តាមជាយក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ រោ�ងចក្រ�ទាំំងនោះ�ះ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់កម្មមករ កម្មមការនីី នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យវាយណភណ្ឌឌ ប្រ�មាណជាម្ភៃ�ៃម៉ឺឺ�ននាក់់
ជាពិិសេ�សគឺឺកម្មមករ កម្មមការនីីវ័័យក្មេ�េងដែ�លភាគច្រើ��ើនមកពីីជនបទ។ ការគោ�រព
ដោ�យកម្ពុុ�ជាចំំពោះ�ះបទដ្ឋាា�នអន្តតរជាតិិការងារមួួយចំំនួួន ដែ�លមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ដោ�យអង្គគការពលកម្មមពិិភពលោ�ក បានពង្រឹ�ឹងការវិិនិិយោ�គនៅ�ក្នុុ�ងឧស្្សាហកម្មម
នេះ�ះ ដែ�លជួួយមួួយផ្នែ�ែកធំំនៃ�ប្រ�ជាជនក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង ឱ្្យចាកផុុតពីីភាពក្រី�ីក្រ�។
ការបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាអភិិវឌ្្ឍន៍៍កម្ពុុ�ជា និិងវិិធានការចាត់់ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីគោ�រពតាម
បទដ្ឋាា�នអង្គគការពលកម្មមអន្តតរជាតិិ ពិិតជាសំំខាន់់ខ្លាំំ��ងណាស់់សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្្ឍ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផលវិិបាកនៃ�ឧស្្សាហកម្មមភាវូូបនីីយកម្មម
នេះ�ះគឺឺមានសភាពធំំធេ�ងខ្លាំំ��ង។ ផ្ទៃ�ៃដីីក្រុ�ុងកាន់់តែ�រីីកធំំ ពីីព្រោះ��ះរោ�ងចក្រ�ត្រូ�ូវបាន
សាងសង់់នៅ�លើ�ើដីីស្រែ��ដែ�លគ្មាា�នប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ព ធ្វើ�ើ�ឱ្្យដីីស្រែ��ទាំំងនោះ�ះ
ក្លាា�យជាដីីដែ�លគេ�អាចប្រែ��ក្លាា�យឱ្្យទៅ�ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ទីីក្រុ�ុង។
បញ្ហាា�ដីីធ្លីី� និិងការកសាងលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន
បញ្ហាា�លំំនៅ�ដ្ឋាា�នក៏៏ជាការឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងមួួយនៃ�ដំំណើ�ើរការចាកចេ�ញផុុតពីីវិិបត្តិិ� ដែ�ល
អាចទៅ�រួួច ដោ�យសារតែ�សកម្មមភាពរួួមគ្នាា�មួួយចំំនួួនរបស់់ដៃ�គូូសង្គគម។ នៅ�
ដំំណាច់់ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៩០ ស្ថាា�នភាពលំំនៅ�ដ្ឋាា�នមានសភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ង
ពោ�លគឺឺគេ�ប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណឃើ�ើញថា ត្រូ�ូវកសាងលំំនៅ�ដ្ឋាា�នប្រ�មាណជាមួួយម៉ឺឺ�នផ្ទះះ�
ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្្បីីអនុុញ្ញាា�តឱ្្យប្រ�ជាជនដែ�លរស់់នៅ�ពពាក់់ពពូូនគ្នាា�ក្នុុ�ងអគាររដ្ឋឋ
តាមសង្កាា�ត់់នានានៅ�កណ្ដាា�លក្រុ�ុង អាចមានលទ្ធធភាពទទួួលបានផ្ទះះ�ថ្មីី�នៅ�។
ម្្យ៉ាា�ង ច្្បាប់់សុុរិិយោ�ដីីឆ្នាំំ��២០០១ និិងអនុុក្រឹ�ឹត្្យនានាដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងច្្បាប់់
នេះ�ះបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងវិិញនូូវកម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជន ព្រ�មទាំំងអនុុញ្ញាា�តឱ្្យគេ�ទទួួល

បានសម្្បទានដីីរដ្ឋឋមកប្រើ��ើប្រា�ស់់រយៈៈពេ�លរហូូតដល់់៩៩ឆ្នាំំ��។ ច្្បាប់់នេះ�ះនឹឹង
អនុុញ្ញាា�តឱ្្យវិិនិិយោ�គិិនចាប់់ផ្តើ�ើ�មកសាងផ្ទះះ�ល្វែ�ែងនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដីីធំំៗ។ គំំនិិត
ផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មទាំំងនេះ�ះនាំំឱ្្យមានការពង្រី�ីកទីីក្រុ�ុង ជាអាទិ៍៍ ទៅ�ដល់់ដីីបឹឹងដែ�លគេ�ចាក់់
ដីីលុុប និិងដីីស្រែ��ដែ�លគ្មាា�នប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ព។
	ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត កង្វះះ�ខាតផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង សភាពក្រី�ីក្រ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង និិង
ចេ�តនាលុុបបំំបាត់់លំំនៅ�ដ្ឋាា�នអនាធិិបតេ�យ្្យ បាននាំំដល់់ការដាក់់ចេ�ញនូូវ
កម្មមវិិធីីរកទីីតាំំងថ្មីី�ឱ្្យប្រ�ជាជនដែ�លរស់់នៅ�តាមផ្ទះះ�ស្លឹឹ�ក នៅ�ក្នុុ�ងទីីកន្លែ�ែងដែ�ល
ប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យ។ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លទទួួលបានជំំនួួយពីីអង្គគការមិិនមែ�ន
រដ្ឋាា�ភិិបាលអន្តតរជាតិិ បានរៀ�ៀបចំំខ្លួួ�នឯងជាសមាគម ឬសហគមទៅ�តាមទីីតាំំង
រស់់នៅ�របស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឱ្្យសម្លេ�េងរបស់់ពួួកគេ�មានទម្ងងន់់ទៅ�លើ�ើនយោ�បាយ
របស់់រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុុ�ងការរកទីីតាំំងថ្មីី�ជូូនពួួកគេ� និិងឱ្្យអជ្ញាា�ធរគិិតគូូរដល់់ពួួកគេ�។
អជ្ញាា�ធរមូូលដ្ឋាា�នដែ�លទទួួលបានជំំនួួយពីីអង្គគការ UNDP ឬអង្គគការ UN
Habitat និិងធនាគារអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាស៊ីី� រួួមជាមួួយអង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាលនិិង
សហគមប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទាំំងនេះ�ះ បានបង្កើ�ើ�តអង្គគភាពសម្រ�បសម្រួ�ួលអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍
នៅ�តាមមូូលដ្ឋាា�ន ដើ�ើម្្បីីរៀ�ៀបចំំការរើើ�ទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងថ្មីី� និិងបង្កើ�ើ�តភាពជា
ដៃ�គូូយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធ ដោ�យមានជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពីីអង្គគការអន្តតរជាតិិនានា ដូូចជា
ធនាគារអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាស៊ីី� អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឬសហភាពអឺឺរ៉ុុ�បជាដើ�ើម។
ទីីតាំំងថ្មីី�ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�តាមជាយក្រុ�ុងក៏៏នឹឹងក្លាា�យទៅ�ជាទីីតាំំងនៃ�ការចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ពង្រី�ីកទីីក្រុ�ុងដែ�រ។
	សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មសេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នបណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន
នៃ�អន្តតរាគន៍៍មបឋមៗទាំំងនេះ�ះអាចថា ថាមភាពនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ អាចធ្វើ�ើ�
ទៅ�រួួច គឺឺដោ�យសារមានកត្តាា�ជាច្រើ��ើនរួួមគ្នាា� នោះ�ះគឺឺកំំលាំំងរបស់់ប្រ�ជាជន និិង
ចេ�តនារបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លចង់់កសាងជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើងវិិញ ចំំណាត់់ការ
របស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំរដ្ឋាា�ភិិបាល ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កំំរិិតទាំំងអស់់ ចេះ�ះស្វែ�ែងរក
ដំំណោះ�ះស្រា�យប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តតន៍៍ ព្រ�មទាំំងដោ�យសារសកម្មមភាពរបស់់
ប្រ�ទេ�ស និិងស្ថាា�ប័័នផ្តតល់់ជំំនួួយនានា ដែ�លតែ�ងតែ�ផ្ដដល់់ជំំនួួយអស់់រយៈៈពេ�ល
ជាង២០ឆ្នាំំ�� ទោះ�ះជាពេ�លខ្លះះ� មានភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាផ្នែ�ែកនយោ�បាយ
យ៉ាា�ងណាក្ដីី� ហើ�ើយមួួយផ្នែ�ែកទៀ�ៀត គឺឺដោ�យសារគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មរបស់់វិិនិិយោ�គិិន
ឯកជន ទោះ�ះបីីជាពួួកគេ�ចូូលមកវិិនិិយោ�គយឺឺតបន្តិិ�ចយ៉ាា�ងណាក្ដីី� នោះ�ះគឺឺពីីព្រោះ��ះ
តែ�ពួួកគេ�រង់់ចាំំមើ�ើលឱ្្យឃើ�ើញថា កម្ពុុ�ជាមានស្ថិិ�រភាពពិិតប្រា�កដសិិន។ ចាប់់ពីី
ពេ�លនោះ�ះមក វិិស័័យឯកជនពិិតជាមានលក្ខខណៈៈសកម្មមយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។
បញ្ហាា�ប្រ�ឈមថ្មីី�ៗ
នៅ�ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៣ និិងឆ្នាំំ��២០១៥ ផ្ទៃ�ៃដីីរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញបាន
ប្តូូ�រពីី ៣១០០ហិិចតា ទៅ�ដល់់ ២៥៤០០ហិិចតា។ ផ្ទៃ�ៃដីីកសិិកម្មម និិងដីីបឹឹង
២១០០០ហិិចតា ត្រូ�ូវបានប្រែ��ក្លាា�យទៅ�ជាដីីក្រុ�ុង ឬក៏៏កំំពុុងត្រូ�ូវបានកសាងជាទីី
ក្រុ�ុង។ ដូូច្នេះ�ះ�ភ្នំំ�ពេ�ញបានក្លាា�យពីីទីីក្រុ�ុងមួួយដែ�លមានទំំហំំតូូចល្មមម ព័័ទ្ធធជុំំ�វិិញទៅ�
ដោ�យដីីស្រែ��និិងដីីកសិិកម្មម ហើ�ើយការផ្គគត់់ផ្គគង់់បន្លែ�ែបង្កាា�នៅ�ពេ�លនោះ�ះ គឺឺពឹឹងផ្អែ�ែក
ទៅ�លើ�ើកសិិកម្មមនៅ�ជាយក្រុ�ុង ទៅ�ជាទីីក្រុ�ុងមួួយដ៏៏ធំំ ដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការ
ផ្គគត់់ផ្អអង់់បន្លែ�ែបង្កាា�ពីីដែ�នដីីមានចម្ងាា�យឆ្ងាា�យជាងមុុន។ ទន្ទឹឹ�ងនឹឹងគ្នាា�នេះ�ះ ទីីក្រុ�ុងដ៏៏
ធំំនេះ�ះបង្កើ�ើ�តបានមួួយផ្នែ�ែកធំំនៃ�ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ជាតិិ ដោ�យសារសកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
របស់់ខ្លួួ�ន។ ការកែ�ប្រែ��ដ៏៏អស្ចាា�រ្្យ និិងយ៉ាា�ងលឿ�ឿន នូូវមុុខមាត់់នៃ�ទីីក្រុ�ុងនេះ�ះបាន
នាំំឱ្្យមានបញ្ហាា�ប្រ�ឈមថ្មីី�ៗ ដូូចជាការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ការបំំពុុលបរិិស្ថាា�ន ការកក
ស្ទះះ�ចរាចរណ៍៍ ឬទឹឹកជំំនន់់ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីការបាត់់បង់់បឹឹងបួួធំំៗជាច្រើ��ើន។
នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខបញ្ញាា�ប្រ�ឈមថ្មីី�ៗទាំំងនេះ�ះ ភ្នំំ�ពេ�ញអាចត្រ�ឡប់់ចូូលមកក្នុុ�ងស្ថាា�ន
ភាពផុុយស្រួ�ួយសារជាថ្មីី�។ វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិភ័័យទាំំងនេះ�ះ គឺឺប្រា�កដជារឿ�ឿងចំាា�
បាច់់គ្រ�ប់កាលៈៈទេ�សៈៈ។
់
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Urgency
of reconstruction

២. ភាពបន្ទាន់នៃការកសាងឡើងវិញ

ction

Men Chandevy, enfant
à l’époque, témoigne de son
retour dans la ville.
S.E. Thong Khon nous parle
des premières décisions
politiques et sociales
et S.E. Mok Mareth
de la difficulté de remettre
en marche une ville entière.
En contrepoint,
Jean Marie Théodat narre
l’impossible reconstruction
de Port au Prince après
le tremblement de terre.
Men Chandevy, a child at the time,
recalls her return to the city.
H.E. Thong Khon tells us about
the first political and social
decisions and H.E. Mok Mareth
about the difficulty of restarting
an entire city. By way of a
counterpoint, Jean Marie Théodat
describes the impossible
rebuilding of Port au Prince after
the earthquake.
អ្ននកម្នាា�ង ស៊ីី�សុុវត្ថិិ� ម៉ែ�ែន ចាន់់ទេ�វីី ដែ�លជាកុុមារីីម្នាា�ក់់នៅ�ឡើ�ើ
ងកាលពីីសម័័យនោះ�ះ បានរ៉ាា�យរ៉ាា�ប់់ពីីដំំណើ�ើរបស់់អ្ននកម្នាា�ង
វិិលត្រ�ឡប់់ចូូលក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងវិិញ។ ឯកឧត្ដដម ថោ�ង ខុុន បានប្រា�ប់់យើ�ើងពីី
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចដំំបូូងៗផ្នែ�ែកនយោ�បាយនិិងសង្គគម ហើ�ើយឯកឧត្ដដម មុុក
ម៉ាា�រ៉េេ�ត បានរៀ�ៀបរាប់់អំំពីីការលំំបាកក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំឲ្្យទីីក្រុ�ុងទាំំងមូូលដំំ
ណើ�ើរការឡើ�ើងវិិញ។ ផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ លោ�ក Jean Marie Théodat
បានពិិពណ៌៌នាអំំពីីសភាពមិិនអាចកសាងទីីក្រុ�ុង Port au Prince
ឡើ�ើងវិិញបាន បន្ទាា�ប់់ពីីរញ្ជួួ�យដីី។

Réception du riz par les réfugiés
en Thaïlande, Mai 1983.
Refugees receiving rice in Thaïland, May 1983.
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Etre jeune à Phnom Penh
en 1979

Chandevy a presque dix ans quand elle revient
à Phnom Penh avec sa famille en 1979.
Elle raconte les débuts de cette nouvelle vie.
PAR NAK MONEANG MEN CHANDEVY

Chandevy et son
père dans l’usine
de clous où
il travaillait et où
ils habitaient.
Chandevy and her
father in the nail
factory where he
worked and where
they lived.

អ្ននកម្នាា�ង ចាន់់ទេ�វីី និិង
ឳពុុករបស់់អ្ននកម្នាា�ង
នៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�ផលិិត
ដែ�កគោ�ល ឳពុុករបស់់
អ្ននកម្នាា�ងធ្វើ�ើ�ការ និិង
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�
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Sortie d’école en 1982. / End of school day, 1982.
សិសស្ ចេញពីសាលារៀន ឆ្ន១
ំា ៩៨២
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En 1979, j’avais moins de 10 ans quand j’ai retrouvé ma ville natale en empruntant des petits
chemins à travers les champs et les rizières. Malgré mon jeune âge, des images que mes yeux
capturaient comme autant de photos sont imprimées dans ma mémoire et certaines apparaissent
encore clairement dans mes souvenirs. Je me
revois avec ma mère et ma grand-mère, d’autres
parents et des sœurs. Nous revenons de la province de Kandal à pied. Mes sœurs portent leurs
sacs de vêtements et de la nourriture sur la tête.
Comme de nombreuses autres familles qui revenaient à Phnom Penh, nous étions extenués et
nous nous reposions sur le bord des chemins ou
des trottoirs quand il y en avait pour faire une
halte. Quand nous sommes entrés dans Phnom
Penh, la rue était calme et on voyait les gens scruter la foule avec l’espoir de retrouver des proches
et des membres de leur famille.
Dès les premiers pas dans Phnom Penh, la ville
florissante de jadis apparait vide, calme, lugubre,
morne, sans âme. Les maisons abandonnées sont
comme imprégnées de tristesse, semblant attendre
le retour des anciens habitants. On ne voit aucune
voiture ni aucun autre mode de transport. Les rues
sont envahies de feuilles mortes et d’herbes folles.
Une sensation de malaise flotte dans l’air ; pas
d’eau propre, d’électricité ni de soins médicaux.
La ville est d’une tristesse insigne.
Autour de moi les survivants du régime de Pol Pot
cherchent des membres de leur famille disparus.
Ils sont en haillons. Jeunes ou vieux, ils sont tous
maigres et pâles. Seuls leurs yeux sont grands
ouverts, cherchant des voisins, des personnes de
leur famille. Ce qui me frappe aussi, c’est l’angoisse des gens qui n’osent pas vivre dans les
maisons et qui ont peur des lieux fermés. Ils préfèrent camper dans la rue. Partout, on entend des
récits tragiques. Dans chaque famille, le soir
après le dîner, les grands parents ou les parents
racontent toutes les horreurs vécues pendant le
régime de Pol Pot.
Nous nous installons à Chak Angrè Krom, le long
du fleuve Tonlé Bassac, dans une maison qui servait autrefois de bureau à une usine de clous qui

Cambodgiens
essayant d’éviter
les roquettes
lancées par
l’Armée Khmer
rouge, février
1974.
Cambodians trying
to avoid the rockets
launched by the
Khmer Rouge army,
February, 1974.

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរខំំ
រត់់គេ�ចពីីគ្រា�ប់់ផ្លោ�ោ�ង
ដោ�យទាហានខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៤

redémarrait ses activités. D’autres familles se
sont installées dans une sorte de hangar pas loin
de nous. Chaque famille cloisonne alors son espace avec une plaque de contreplaqué pour délimiter son périmètre. Nous avons peur de vivre
isolés et les gens se rassemblent instinctivement.
La proximité est recherchée. Notre maison est
petite mais elle accueille deux ou trois autres familles en plus de nous. Au moins une personne
par famille travaille dans l’usine de clous. Mon
père, qui était médecin avant 1975, travaille aussi à la fabrication des clous.
Je suis la benjamine de la famille. Mon activité
principale consiste à aller à l’école qui a rouvert.
Trop jeune, je n’ai normalement pas le droit d’y
aller, mais je suis ma grande sœur. Pendant les
récréations, nous jouons avec les autres enfants,
mais mes parents me l’ont rapidement interdit car il n‘était pas
permis de laisser jouer des filles
avec des garçons. En compensation en 1985-1986, mon père
me fait lire des livres ramenés
d’un centre culturel russe pas
trop loin de chez nous. Mon
autre occupation est d’aller collecter l’eau avec ma sœur et
d’aider aux tâches ménagères. À
cette époque, il n’y a pas d’eau
courante. Des vendeurs privés
utilisent une pompe pour collecter l’eau du Tonlé
Bassac. Elle est mise dans des bidons métalliques
recyclés, utilisés initialement pour les huiles industrielles et le carburant d’essence. Ces bidons remplis d’eau sont ensuite mis sur des charrettes que
nous tirons et poussons jusqu’à la maison. Ensuite,
il faut traiter l’eau avec du sach chou, un produit
local très acide qui a pour effet d’éclaircir et de
décontaminer l’eau. Je dois participer à diverses
tâches, y compris celles qui demandent de la force
physique. C’était le lot de beaucoup de familles
dont les enfants sont uniquement des filles ou dont
les hommes et les ainés sont absents de la maison.
Dans mon cas, les deux parents travaillent (ma
mère au marché, mon père à l’usine), une de mes
sœurs est partie faire des études en Russie, et mon
frère est au Vietnam. Je m’occupe donc des tâches
ménagères (cuisine, lessive, ménage). A cette

Il faut traiter l’eau
avec du sach chou,
un produit local
très acide qui
a pour effet
de l’éclaircir et de
la décontaminer.
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Les survivants
de chaque famille
cherchent
à retisser et
resserrer les liens.

époque, les conditions de vie sont
pénibles, pour les femmes
comme pour les hommes. Il y a
une égalité dans la difficulté et la
dureté de la vie. Ce qui m’a aussi
beaucoup marqué, c’est de voir
que la solidarité est toujours restée très forte entre les gens.
Même si les familles sont très
pauvres, on partage toujours nos vivres. Il est aussi très fréquent de rendre visite aux autres
membres de la famille, même éloignés. À cause
de la guerre et des pertes engendrées, les survivants de chaque famille cherchent à retisser et à
resserrer les liens.
Nous n’aimons pas être seuls quand nous nous
déplaçons. Nos peurs sont liées aux récits des
personnes plus âgées qui parlent tout le temps de
fantômes et de morts. Cela marque beaucoup
notre imagination. Cette peur des fantômes va
poursuivre ma génération pendant longtemps.
Nous avons droit à des rations alimentaires distribuées de façon stricte. Grâce au travail de mon
père, nous avons du riz, distribué par l’usine, et
de la farine pour faire des gâteaux. Nous recevons
aussi des poissons, mais bien sûr peu de viande
et pas du tout de lait.
Les conditions d’étude sont difficiles mais nous
n’avons pas le choix. Parfois, nous n’avons ni
table ni chaise. Mais le côté positif est que nous
recevons alors une éducation solide car les professeurs et institutrices survivants du régime
Khmer rouge ont tous été formés pendant ou
avant l’époque du Sangkum Reastr Nyum. Ils
nous ont transmis des connaissances culturelles
et historiques très complètes, ainsi qu’un enseignement moral et une éducation solide qui, en
revanche, font défaut aujourd’hui.
Je me souviens aussi qu’après avoir retrouvé
notre maison familiale d’antan, située dans le
quartier de Toul Svay Prey à côté de la prison de
Toul Sleng 1, nous sommes allés la visiter. Ma
mère y a trouvé par hasard la photo de son frère.
Depuis, la hantise nous poursuit et nous n’y
sommes pas retournés.
On a souvent dit « rien ne vaut la jeunesse ». Mais
moi, je dis « rien de vaut la liberté ». Durant ces
premières années, la ville de Phnom Penh évolue
lentement et la vie recommence tant bien que
mal. Ce qui nous manque, alors, c’est une nouvelle « façon de vivre », car après le génocide,
nous survivons en attendant des jours meilleurs.
Quelques années plus tard, la vie de la population
s’améliore de jour en jour. Tout semble se développer, surtout dans des domaines prioritaires tels que
l’éducation. Le gouvernement a pu envoyer la génération de mes frères et sœurs étudier à l’étranger,
en particulier en URSS et au Vietnam. De retour au
Cambodge, ces gens formés ont aidé à reconstruire
le pays. Après l’impression de grande désolation
que j’ai ressentie au sortir du régime Khmer rouge,
je sens désormais que la ville a retrouvé son âme.
Les Accords de Paris de 1993 ont amorcé une transition importante avec le retour de la Royauté et
une ouverture à l’international. À partir de ce moment, la ville change alors beaucoup. C’est aussi le
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A côté de la
fontaine,
boulevard Preah
Sihanouk, 1982.
By the fountain,
Boulevard Preah
Sihanouk, 1982.

នៅ�ជិិតនាគបាញ់់ទឹឹក
មហាវិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ
ឆ្នាំំ��១៩៨២

moment du retour des Khmers partis à l’étranger.
Ces derniers vont renforcer les capacités de formation, comme à l’Université Royale des Beaux-Arts.
Les premiers contrastes sociaux et géographiques
au sein de Phnom Penh se dessinent, favorisés par
un important exode rural vers la capitale, ainsi que
par les emplois dans les usines textiles. Cette nouvelle population s’agglomère et s’installe dans des
espaces libres de la ville ou en périphérie, créant
souvent des zones de précarité.
Les deux guerres civiles et le régime khmer rouge
ont causé de grandes destructions sociales, économiques et culturelles au Cambodge. Dans ce
pays autrefois décrit comme étant « le pays du
sourire », retrouver son identité prend beaucoup
de temps. Aujourd’hui, avec tout ce qui a été fait
pour moderniser la ville, les années perdues ont
été rattrapées.
1. L’ancien lycée de Tuol Sleng est
devenu une prison et un centre de
tortures sous le régime des Khmers
rouges. En 1979, elle est
transformée en lieu de mémoire que

l’on peut visiter. Les très
nombreuses photographies de
détenus assassinés dans ce lieu y
sont exposées.

Young in Phnom
Penh in 1979

© AKP

Chandevy was almost six years
old when she came back to
Phnom Penh with her family in
1979. She gives an account of the
early stages of this new life.
BY NEAK MONEANG SISOWATH MEN CHANDEVY
In 1979, I was about six years old when I
got back to my birth city after following
pathways through the fields and rice
paddies. Although I was young, the
images that my eyes captured are like
photographs imprinted in my memory
and some still show up clearly in my
recollections. I can see myself with my
mother and grandmother, other relatives,
and my sisters. We are returning from
Kandal Province on foot. My sisters are
carrying their bags of clothing and food
on their heads.
Like so many other families returning to
Phnom Penh, we are exhausted and so
we take breaks along the road or
sidewalk. When we get into Phnom Penh,
the streets are quiet. We can see other
people looking through the crowd in the
hope of finding family members or close
relatives.
After stepping into Phnom Penh, the
formerly burgeoning city appears empty,
quiet, dreary, dismal, spiritless. The
abandoned houses seem overcome by
sadness, seemingly awaiting the return of
their former occupants. No automobile or
any other form of transportation in sight.
The streets are covered with dead leaves
and wild grass. A kind of uneasiness is in
the air; no clean water, no electricity, no
medical care. A distinctive sadness
pervades the city.
Around me the survivors of the Pol Pot
regime are looking for family members
who went missing. They are clothed in
rags. They are thin and pale, young and
old alike. Only their eyes are wide open
in search of neighbors or family
members. What surprises me as well is
the anxiety people feel: they don’t dare
live in the houses and are afraid of closed
spaces. They prefer camping out on the
street. Everywhere, tragic stories are
being told. In every family, after supper,
the grandparents or parents recount all
the atrocities they experienced under the
Pol Pot regime.
We settle in Chak Angre Krom, along the
Tonle Bassac River, in a house that was
once used as an office for a nail factory
now going back into business. Other
families settle in a type of shed not far
from us. Each family partitions off its
space with panels of plywood. People are
afraid of being isolated so they gather
together instinctively. Closeness is
desired. Our house is small but is home
to two or three other families in addition

understanding of culture and history as
to ours. At least one member of each
well as moral and sound education that
family works at the nail factory. My
is lacking today.
father who was a doctor until 1975 also
I also remember that after we found our
makes nails for a living.
former family home that was located in
I am the youngest child in the family. My
Tuol Svay Prey ward, beside the Tuol
main occupation is school, which has
Sleng 1 prison, we visited the jail. There,
reopened. Because of my young age, I
should not have been allowed in school
my mother came across a photograph of
but I followed my big sister there. During
her brother. We have been haunted by
recess, we play with the other children
that ever since and have not gone back.
but my parents quickly forbid it because
It has often been said that “nothing is
girls should not play with boys. To make
better than youth.” But I say that
up for it, in 1985–1986, my father has
“nothing is better than freedom.” During
me read books that he brought back
those early years, Phnom Penh gradually
from the Russian Cultural Center, not far
evolved, and life somehow started again.
from where we live. I also have to collect
What we were missing then was a new
water with my sister and
“way of life” because after the
help with chores. There is
genocide we were only
Food rations
no running water. Private
surviving, awaiting better
are strictly
sellers use a pump to get
times.
water from the Tonle Bassac distributed.
A few years passed and
that they put in recycled
people’s lives were getting
With my father
metal barrels initially meant
better day by day.
working,
for oil and gasoline.
Development was the
The barrels are filled with
byword, especially in priority
we get an
water and put on carts that allowance of rice fields such as education. The
we pull or push to the
government was able to send
from the factory, my brothers and sisters’
house. The water then has
to be treated with sach
and flour for
generation off to study
chou, a very acidic local
abroad, particularly in the
cake-making.
product which clarifies and
USSR and Vietnam. When
purifies the water. I have to
they returned to Cambodia,
do various chores, even those that
these people used their training to help
require physical strength. Many families
rebuild the country. After the incredible
with only girls or where the men and
desolation that I had perceived at the end
older siblings are away from home
of the Khmer Rouge regime, I now felt
function that way. In my case, both my
that the city had found its soul.
parents work (my mother in the market,
The Paris Agreements of 1991 ushered in
my father at the factory). One of my
a major transition with the return of the
sisters has left to study in Russia and my
royalty and an international opening up.
brother has gone to Vietnam. I do
From that time on, the city changed a
housework (cooking, laundry, cleaning).
great deal. The Khmers who had gone
At that time, living conditions are hard
abroad started to return. They helped
for both women and men: life is equally
improve training capacity at the Royal
difficult and harsh. I am also impressed
University of Fine Arts for instance. The
with the solidarity that always remained
first social and geographical contrasts in
strong among people. The families are
Phnom Penh took shape, fostered by a
very poor but everyone shares what they
major rural exodus to the capital and by
have. People also frequently visit other
work opportunities in textile factories.
family members, even those living far
This new population wave gathered
away. Because of the war and the losses
together and settled in empty spaces in
sustained, each family’s survivors seek to
the city or on its outskirts, often resulting
mend and tighten their bonds.
in zones of precarious living conditions.
We don’t like to travel alone. Our fears go The genocidal war of the Khmer Rouge
back to what our elders always told
caused incalculable social, economic, and
about ghosts and the dead which has left
cultural devastation in Cambodia. In this
a mark on our imagination. This fear of
country formerly described as “the
ghosts has haunted my generation for a
country of smiles,” recovering one’s
long time.
identity takes a long time. Today, all the
Food rations are strictly distributed. With efforts to modernize the city have made
my father working, we get an allowance
up for the lost years.
of rice from the factory, and flour for
cake-making. We also get fish, but very
little meat of course, and no milk.
Schooling is difficult, but we have no
choice. Sometimes we don’t even have
desks or chairs. But on the positive side,
we get a good education because the
teachers who survived the Khmer Rouge
made into a memorial site
1. The former Tuol Sleng
were all trained during or after the
High School was turned into open to tours. A huge
Sangkum Reastr Nyum period. They pass
a prison and torture center number of photographs of
prisoners killed in the place
during the Khmer Rouge
on to their students a comprehensive
are exhibited in it.
regime. In 1979, it was
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Piloter la reconstruction
au lendemain
des Khmers rouges
Au cours des années 1980,
le reconstruction de Phnom Penh
est un véritable défi. L’inventivité
et l’implication de la population,
ainsi que l’appui de nombreux
acteurs extérieurs ont permis
de trouver des solutions au jour
le jour et d’éviter une catastrophe
humanitaire. PAR S.E. THONG KHON
De 1970 à 1975, entre le coup d’Etat et la prise
de pouvoir des Khmers rouges, Phnom Penh
change radicalement. En raison des bombardements sur l’Est du pays, les réfugiés affluent et la
ville passe de 700 000 à 2 millions d’habitants en
quelques années.
La prise de pouvoir des Khmers rouges met un
coup d’arrêt brutal à cette croissance urbaine incontrôlée, et Phnom Penh est désertée. Les habitants sont évacués de force vers les campagnes.
Traités comme des prisonniers, nombre d’entre
eux meurent d’épuisement et de faim sur les sites
de travail forcé aux champs, et nombre d’autres
sont exécutés. Pour les survivants qui reviennent
en 1979, la situation est très précaire.

Dans la ville vide,
seuls circulent les
militaires, 1979.
In the empty city,
nothing but soldiers,
1979.

នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងទទេ�ស្អាា�ត
មានតែ�កងទ័័ពប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដើ�ើរចល័័ត ឆ្នាំំ��១៩៧៩

LES DÉFIS DE LA RECONSTRUCTION
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Panneau de
campagne
d’éducation
publique, 1990.
Public Education
Campaign billboard,
1990.

ផ្ទាំងឃោសនា
ឆ្នាំ១៩៩០
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Comment pouvait-on mettre en œuvre des chantiers gigantesques de reconstruction et, en même
temps, gérer une marée humaine qui afflue à
Phnom Penh ? Le grand nombre de réfugiés qui
convergent vers Phnom Penh constitue un problème majeur. Le premier souci est de déter
miner et de différencier les habitants ordinaires
des forces Khmers rouges infiltrées. Au début,
l’accès à la ville est donc interdit afin de mieux
en contrôler les accès et de se protéger contre
une éventuelle attaque Khmère rouge. Différentes stratégies étaient
mises en œuvre pour
identifier les Khmers
rouges parmi le flot de
réfugiés. Par exemple,
pour les identifier parmi
tous les gens armés, le
jour, nous portions des
AK-47 (Kalachnikov), et
la nuit, nous les remplacions par des M-16.

LES PRÉMISSES DE LA RECONSTRUCTION,
LA MISE EN PLACE D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE

En cette « année zéro », il faut non seulement
reconstruire la capitale, mais aussi le pays tout
entier, et ce, avec de très faibles moyens.
En février 1979, deux premières équipes de travail sont constituées : la première à Chrang
Chamres (route nationale 5) et la deuxième à la
Cité des 100 toits (route nationale 4). Leur mission
est de recruter les intellectuels survivants, les
anciens fonctionnaires et les anciens étudiants. Le
premier groupe, dont je fais partie, est composé
de 25 personnes venant du Nord de Phnom Penh,
et de plus de 70 personnes venant de l’Ouest.
Notre première action est de mettre en place
l’école politique centrale dont les enseignements
de la première promotion sont donnés par
Samdech Techo Hun Sen, SE. Say Phouthorng, SE.
Bou Thong et SE Y Yaun.
Après cette formation, plusieurs groupes de travail sont constitués. Leur principale tâche est de
recruter et de former des personnels administratifs, officiers et employés pour gérer les différents
lieux de Phnom Penh.
Le groupe initial de 60 personnes, dont je fais
partie, parfait sa formation au Vietnam. À notre
retour, 32 personnes, dont moi-même, sont affectées à la Municipalité de Phnom Penh. Les autres
sont réparties dans les différents Ministères nouvellement créés.
La Municipalité de Phnom Penh a créé par ailleurs
des écoles politiques et administratives, à différents niveaux, pour former des fonctionnaires
dans tous les domaines. Phnom Penh est divisée
en 4 régions centrales et 12 communes périphériques. En 1980, avant les élections, les régions
sont divisées en quartiers. En 1983 puis en 1986,
deux nouvelles réformes administratives permettent à Phnom Penh d’annexer une partie de la

province de Kandal. La ville atteint alors 401 km².
Entre 1979 et 1983, je suis nommé par le PRPK1
officier et chef du Bureau du Personnel et de l’organisation administrative de la ville avec pour
fonctions le recrutement des agents, ainsi que
l’organisation et la structuration des services. De
1983 à 1985, je suis nommé Maire adjoint de
Phnom Penh en charge de la santé, de l’éducation,
de la culture et des affaires sociales.

Réouverture de la
Faculté de
Médecine, 1982.
Reopening of the
Medical Faculty, 1982.

© AKP

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ
បើកទ្វារឡើងវិញ
ឆ្នាំ១៩៨២

LA RECONSTRUCTION FACE À L’URGENCE

Assurer les services médicaux et les soins
Aux premiers temps de la reconstruction, les
conditions de santé restent très précaires. Par
exemple en 1983, nous devons faire face à des
épidémies de choléra et de dengue hémorragique
qui sont jugulées grâce à l’intervention des associations de médecins de la ville de Hô Chi Minh.
Afin de répondre aux enjeux de santé publique, la
Faculté de Médecine est rouverte début 1980 sous
le nom de Faculté mixte de Médecine, Pharmacie,
Odontostomatologie. Les anciens étudiants sont
invités à reprendre leurs études afin d’achever
leur formation. Les enseignants sont recrutés parmi les quelques médecins, pharmaciens et dentistes rescapés, tout cela avec l’assistance de médecins vietnamiens et de quelques médecins
étrangers francophones en mission au Cambodge.
Des ONG fournissent des livres, des équipements
et du matériel médical de base. Grâce à cela, en
1987, il existe huit hôpitaux (2000 lits) gérés par
le Ministère de la santé publique, ainsi que trois
hôpitaux (400 lits), neuf infirmeries et sept dispensaires dans les arrondissements périphériques
gérés par la Municipalité. Par ailleurs, un Centre
national de protection des mères et des enfants et
le Centre municipal de la santé maternelle et infantile sont en fonctionnement.
Pour répondre aux besoins urgents de santé

© Fond Khieu Kanharith

La défense de Phnom Penh
La priorité est tout d’abord la défense de la ville
contre un éventuel retour des Khmers rouges. Ces
derniers bombardent la ville depuis le Nord-Est
(Mok Kampoul) et l’Ouest ( Samrong Krom). Les
alentours de Phnom Penh doivent être sécurisés
pour prévenir les attaques contre les dépôts de
pétrole de Russey Keo et l’aéroport de Pochentong.
Concrètement, nous travaillons dans la journée
au service des citoyens et nous prenons les armes
le soir pour effectuer des rondes autour de la capitale. Nous formons et motivons aussi les populations locales pour participer à la surveillance et
à la défense de la ville. Par ailleurs, douze jeunes
sont recrutés et formés pour devenir des officiers
de police. Parmi eux, S.E. Neth Savoeun, qui occupe aujourd’hui le poste de Chef National de la
Police et S.E. Thong Lim, Chef national adjoint.

Les cocotiers
plantés par les
khmers rouges
autour du marché
central, 1979.
The coconut trees
which were planted by
the Khmer Rouge
around the central
market, 1979.
© AKP
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De 1979 à 1990, environ 10 000 employés sont
recrutés et formés pour travailler pour la municipalité de Phnom Penh. Pendant cette période, les
priorités et les grands objectifs de la reconstruction et du développement de Phnom Penh sont
tous définis pour faire face à l’urgence.

Le pont nord
détruit pendant
la guerre.
The North bridge
destroyed during
the war.

ស្ពានជ្រោយចង្វារបំផ្លា
ញក្នុងសម័យសង្គ្រាម

1. Le PRPK, au
pouvoir à partir de
janvier 1979, est le
Parti Révolutionnaire
du Peuple Khmer. Il
deviendra par la
suite le Parti du
Peuple Cambodgien
(PPC).

ដើមត្នោតដែលពួកខ្មែរក្រ
ហមដាំនៅជុំវិញផ្សារធំថ្មី
ឆ្នាំ១៩៧៩

 ublique, le Ministère de la Santé décide d’incorp
porer d’anciens infirmier(e)s ou sages-femmes à
la formation pour devenir médecin.
La Radio, la télévision et l’affichage en ville sont
utilisés pour lancer des campagnes d’hygiène publique. Notre slogan était « manger propre, loger
propre, boire propre! ».
Les soins aux enfants sont aussi une priorité. Un
nombre important d’orphelins survivent dans les
rues. La municipalité crée et gère trois orphelinats : Kolap1, Kolap2, Kolap 3, ainsi que Kolap 4
qui s’occupe plus spécifiquement d’handicapés
et de femmes en difficultés sous le contrôle du
Ministère des Affaires sociales
L’éducation
Pendant le Régime Khmer rouge, la plupart des
intellectuels, y compris les enseignants et les professeurs, sont morts. Dans les premiers temps de
la reconstruction, le Gouvernement s’est appuyé
sur la méthode de l’éducation partagée pour reconstituer le corps éducatif. Le slogan était : « les
personnes les plus éduquées enseignent aux personnes les moins instruites ; les personnes moins
instruites enseignent aux non-éduqués » !
Résilience des villes après les catastrophes
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La relance du commerce local
La relance des activités économiques est une
autre priorité majeure. Le régime des Khmers
rouges a totalement détruit le secteur économique
national et local. À Phnom Penh, des cocotiers
avaient été plantés autour du marché central par
les Khmers rouges. En 1983, la municipalité les
enlève pour les replanter dans l’enceinte de l’hôpital pédiatrique. Nous avons été surpris de découvrir des squelettes humains sous les racines.
Ce n’est qu’en 1984 que les stands du Marché
Central peuvent reprendre leurs activités.
L’Habitat et la reconstruction des infrastructures
urbaines
Après le 7 Janvier 1979, le Gouvernement autorise la population à revenir dans la ville et à occuper les maisons.
L’insécurité régnante alimente les peurs des gens.
Ils recherchent la sécurité en cohabitant à côté
d’autres familles et des forces militaires vietnamiennes et cambodgiennes. Cette promiscuité des
premiers temps a, aujourd’hui encore, des répercussions sur les façons d’habiter la ville.
Après 1979, les habitants ne sont plus les mêmes
qu’avant 1975. Seulement 30% des anciens habitants ont pu revenir et 70 % des nouveaux arrivants sont originaires des provinces. La population occupe alors les appartements vacants, mais
des problèmes de maintenance, d’hygiène et de
propreté apparaissent vite.
Certains bâtiments, qui avaient été détournés de
leurs usages premiers pendant les Khmers rouges,
bénéficient de programmes de rénovation. Certains
retrouvent leurs anciennes fonctions, d’autres en
ont de nouvelles. Ce fut par exemple le cas de la
Bibliothèque Nationale, qui avait été transformée
en cuisine centrale par les Khmers rouges, mais qui
est rouverte après 1979. Ou encore, le lycée de
Chao Pogneayat (Tuol Svay Prey), qui fût transformé
en centre de détention et de torture (S21) par les
Khmers rouges, et qui devient dès 1979 le Musée

National du Génocide. Le site de Choeung Ek, qui a
servi de lieu d’exécution, est conservé tel quel pour
devenir un lieu de mémoire du génocide.
La réparation des égouts fait aussi partie des priorités. Selon les témoignages de survivants, Phnom
Penh avait été inondée lors de la crue de 1978. Les
vannes qui évacuent l’eau vers le Tonlé Sap en
saison sèche n’avaient pas été fermées au moment
de l’évacuation des habitants de 1975. Ainsi, à
chaque saison des pluies, l’eau et les alluvions du
fleuve sont remontées dans les canalisations,
créant de véritables bouchons qui se sont peu à
peu solidifiés. C’est l’Ordre de Malte qui apporte
les premières aides avec des hydrocureuses. Afin
de commence à déboucher les canalisations.
Le problème de la propreté et de la gestion des
déchets est tel que les personnels de la Municipalité et de tous les ministères sont mobilisés chaque
samedi et dimanche pour nettoyer la ville avec des
tracteurs et des remorques.
Le système d’eau potable est aussi inexistant. Des
trois stations d’eau potable, seule celle de Phum
Prek (près de la Faculté de médecine) est encore en
état de fonctionner, mais avec seulement un moteur
de pompage parmi les six disponibles. Avec l’aide
vietnamienne et soviétique, nous avons remis en
marche une partie de ce système de distribution.
L’électricité reste quant à elle un défi majeur pour
la Municipalité en raison de l’abandon des trois
centrales électriques.
Après la libération du pays, le 07 Janvier 1979,
par le Front National de Solidarité pour le Sauvetage du Cambodge et avec le support et le soutien
des troupes vietnamiennes, nous n’avons jamais
perdu espoir malgré les énormes problèmes auxquels nous avons été confrontés. Notre rêve était
de voir Phnom Penh rénovée et belle comme
avant. Nous y sommes parvenus. Les stratégies et
les plans d’action mis en place par le gouvernement dans la période la plus difficile y ont beaucoup contribué.

Carrying out and leading the
reconstruction in the aftermath of the
Khmer Rouge
During the 1980s, the
reconstruction of Phnom Penh was
a real challenge. The population’s
inventiveness and involvement,
along with support from many
foreign stakeholders, made it
possible to find solutions one day
at a time and avoid a humanitarian
disaster. BY S.E. THONG KHON
From 1970 to 1975, between the coup
d’état and the Khmer Rouge seizure of
power, Phnom Penh underwent a dramatic
change. The bombings in the eastern part
of the country led to a population jump:
the city population went from 700,000 to

56

ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

2 million inhabitants in just a few years.
The Khmer Rouge power seizure brutally
stopped this uncontrolled urban growth.
Phnom Penh was deserted. Its residents
were forcibly evacuated to the countryside.
Treated as prisoners, many of them died of
exhaustion and starvation on the forced
labor sites in the fields. Many others were
executed. The survivors who returned in
1979 were in a very precarious situation.

THE CHALLENGES OF RECONSTRUCTION

How could huge reconstruction efforts be
set up while managing the population
influx in Phnom Penh? The large number
of refugees moving to Phnom Penh was a
major problem. The first concern was to
differentiate regular city dwellers from
Khmer Rouge infiltrators. In the early

stages, access to the city was prohibited
in order to better control who accessed it
and provide protection against a possible
Khmer Rouge attack. Different strategies
were used to identify Khmer Rouge
members among the flow of refugees.
For example, in order to identify them
among people bearing arms we carried
AK-47s (Kalashnikov) in the daytime and
we replaced them with M-16s at night.

THE STARTING POINT OF THE RECONSTRUCTION:
SETTING UP A PUBLIC AUTHORITY
Early on, it was not just the capital that
needed reconstruction but the entire
country—with very limited resources.
In February 1979, the first two working
groups were created: the first one at
Chrang Chamres (National Highway 5)
and the second one in the “City of
100 Roofs” (National Highway 4). Their
responsibility was to recruit survivors
who were intellectuals, former civil

servants, and former students. The first
group, which I was a part of, was made
up of 25 people from northern Phnom
Penh and over 70 persons from western
Phnom Penh. Our first initiative was to
set up a central school of politics. The first
graduating class was taught by Samdech
Techo Hun Sen, H.E. Say Phouthorng,
H.E. Bou Thong, and H.E. Y Yaun.
After this creation, several working
groups were set up. Their main task was
to recruit and train administrative staff,
officers, and workers to manage different
sites in Phnom Penh.
The initial group of 60 people, which I
was a part of, completed its training in
Vietnam. At our return, 32 people,
including me, were assigned to work in
the Municipality of Phnom Penh. The
others were distributed among the
different newly established ministries.
The Municipality of Phnom Penh set up
political and administrative schools at
different levels to train civil servants in
all areas. Phnom Penh was divided into
four central regions and 12 surrounding
communes. In 1980, prior to the
elections, the regions were divided into
wards. In 1983 and in 1986, two new
administrative reforms enabled Phnom
Penh to annex part of Kandal Province.
The city then covered 401 km².
Between 1979 and 1983, the KPRP 1
appointed me as officer and chief of the
office of personnel and administrative
organization, with the responsibility of
recruiting staff, as well as organizing and
structuring services. From 1983 to 1985,
I was deputy mayor of Phnom Penh, in
charge of health, education, culture, and
social affairs.

REBUILDING WHEN FACED WITH URGENCY

From 1979 to 1990, about 10,000 workers
were recruited and trained to work for the
Municipality of Phnom Penh. The priorities
and main objectives of reconstruction and
development in Phnom Penh all came
under the umbrella of emergency.
Protecting Phnom Penh
Protecting the city against a possible return
of the Khmer Rouge was a key priority. The
Khmer Rouge were bombing the city from
the northeast (Mok Kampoul) and west
(Samrong Krom). The surroundings of
Phnom Penh needed to be secured to
prevent attacks on the oil depots in Russey
Keo and Pochentong Airport.
In concrete terms, we worked in the
daytime to serve citizens and took up
arms at night to patrol around the capital.
We provided training and motivation for
the local communities to involve them in
the surveillance and defense of the city. A
dozen young officers were recruited and
trained to become policemen. Among
them were H.E. Neth Savoeun, now
national chief of police, and H.E. Thong
Lim, deputy national chief.
Providing medical services
Early on in the reconstruction, health
conditions were very precarious. For

example, in 1983, we were confronted
with epidemics of cholera and dengue
hemorrhagic fever that were successfully
curbed with assistance from medical
associations in Ho Chi Minh City.
To take on the challenges facing public
health, the faculty of medicine was
reopened in early 1980 as the Joint
Faculty of Medicine, Pharmacy and Dental
Surgery. Former students were invited to
return to their studies in order to complete
their training. Professors were recruited
among the few doctors, pharmacists, and
dentists who had survived, with the help
of doctors from Vietnam and a number of
French-speaking foreign doctors on
mission in Cambodia. NGOs provided
books, equipment, and basic medical
equipment. The assistance led to the
creation, in 1987, of eight hospitals
(2,000 beds) managed by the Ministry of
Public Health, along with three hospitals
(400 beds), nine infirmaries and seven
dispensaries in the surrounding districts
managed by the Municipality. The National
Center for Maternal and Child Protection
and the Municipal Center for Maternal and
Child Health were also operating.
To meet the public health sector’s urgent
needs, the Ministry of Health decided to
include former nurses and midwives in
the training to become doctors.
Public health campaigns were launched
using radio, television, and outdoor ads
in the city. Our slogan was “Clean eating,
clean living, clean drinking!”
Childcare was also a priority. Many
orphans were living on the streets. The
municipality established and managed
three orphanages: Kolap1, Kolap2 and
Kolap3, as well as Kolap4 which focused
more specifically on disabled people and
women in difficulty, under the control of
the Ministry of Social Affairs.
Education
Most intellectuals, including teachers and
professors, lost their lives under the
Khmer Rouge regime. In the early stages
of reconstruction, the government used
the shared education approach to rebuild
the educational body. The slogan was: “the
most educated teach the least educated;
the least educated teach the uneducated”!
Reopening local businesses
Reviving economic activities was another
major priority. The Khmer Rouge regime
had utterly destroyed the national and
local economic sector. In Phnom Penh, the
Khmer Rouge had planted coconut trees
around the Central Market. In 1983, the
municipality had them removed and
replanted within the Pediatric Hospital
compound. We were surprised to discover
human skeletons under their roots. The
Central Market only reopened in 1984.
Habitat and urban infrastructure
reconstruction
After January 7, 1979, the government
authorized people to come back to the
city and occupy the houses.
The prevailing insecurity fostered fear
among the people. They found security

by living next to other families and
Vietnamese or Cambodian military
forces. The early stages favored a
closeness that still has repercussions on
the way people dwell in the city today.
After 1979, inhabitants were not the
same as those before 1975. Only 30% of
former inhabitants were able to come
back and 70% of new arrivals were from
the provinces. People occupied vacant
apartment buildings, but maintenance,
hygiene, and cleanliness issues quickly
arose.
Certain buildings whose original use had
been lost during the Khmer Rouge period
benefited from renovation programs.
Some retrieved their former use, others
were given new uses. For example, the
National Library had been turned into a
central kitchen by the Khmer Rouge but
was reopened as a library after 1979.
Chao Pogneayat High School (Tuol Svay
Prey) had been converted into a detention
and torture center (S21) by the Khmer
Rouge and became the National Genocide
Museum in 1979. The Choeung Ek site, an
execution site, was preserved to become a
memorial for the victims of the genocide.
Repairing the sewage system was another
priority. According to survivors, Phnom
Penh was flooded in 1978. The valves
used to move water to the Tonle Sap
during the dry season had not been closed
during the city evacuation of 1975. So,
wet season after wet season, water and
river alluvia went up into the pipes,
clogging them completely and gradually
solidifying. The Order of Malta was the
first agency to step in and provide
assistance using hydro-cure devices to
start removing the blockage from the
pipes.
Cleanliness and waste management
issues were such that staff from the
municipality and all ministries was called
up every Saturday and Sunday to clean
up the city with tractors and trailers.
There was also no drinking water system.
Of the three water treatment plants, only
the one at Phum Prek (near the Faculty of
Medicine) was still operational, but with
only one pump motor instead of six. With
help from Vietnam and the USSR, we got
part of this distribution system up and
running.
Electricity is still a major challenge for
the municipality because the three power
generating plants were abandoned.
When the country was liberated on
January 7, 1979 by the National Solidarity
Front for the Rescue of Cambodia with the
support and backing of Vietnamese troops,
we never lost hope despite the enormous
problems we faced. Our dream was to see
Phnom Penh renovated and as beautiful as
it used to be. We achieved it. The strategies
and action plans implemented by the
government during the harshest period
did much to that end.
1. The KPRP is the
Kampuchean People’s
Revolutionary Party, which
began ruling in January

1979. It later became the
Cambodian People’s Party
(CPP).
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អនុវត្ត និងចាត់ចែងការកសាងឡើងវិញក្រោយសម័យខ្មែរក្រហម
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 ើង ដែលមនុស្សគ្រប់រូបទទួល
បានអត្ថប្រយោជន៍ ពីការសាងសង់ន
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ការឡើ�ើងកាន់់អំំណាចរបស់់ពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើ�ឱ្្យការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�
ចំំនួួនប្រ�ជាជនដែ�លគ្មាា�នការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបញ្្ឈប់់ជាបន្ទាា�ន់់ ក្រោ��យ
មកភ្នំំ�ពេ�ញក៏៏ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពទទេ�រស្អាា�ត។ ប្រ�ជាជនត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឱ្្យចាកចេ�ញទៅ�
ជនបទ។ ដោ�យត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកដូូចជាអ្ននកទោ�ស ប្រ�ជាជនមួួយចំំនួួនធំំបាន
ស្លាា�ប់់ដោ�យការអស់់កម្លាំំ��ង និិងភាពអត់់ឃ្លាា�ននៅ�នឹឹងកន្លែ�ែង ត្រូ�ូវពួួកខ្មែ�ែរក្រ�មបង្ខំំ�
ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងមួួយចំំនួួនទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានគេ�យកទៅ�សម្លាា�ប់់ចោ�ល។ សម្រា�ប់់អ្ននក
ដែ�លនៅ�រស់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ស្ថាា�នភាពរបស់់ពួួកគេ�ពិិតជាពិិបាក
និិងមិិនប្រា�កដប្រ�ជាឡើ�ើយ។
បញ្ហាា�ប្រ�ឈមនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ
	តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាដើ�ើម្្បីីចាត់់ចែ�ងការរដ្ឋាា�ននៃ�ការកសាងឡើ�ើង
វិិញដ៏៏ធំំយ៉ាា�ងនេះ�ះ ហើ�ើយទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះ ត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លសម្រុ�ុក
ចូូលមកទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញវិិញដូូចស្រ�មោ�ចនោះ�ះ? ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នមួួយចំំនួួនធំំដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរសំំដៅ�មកទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ គឺឺជាបញ្ហាា�មួួយដ៏៏ធំំ។ ក្ដីី�បារម្ភភទីីមួួយគឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
យ៉ាា�ងណា កំំណត់់ និិងបែ�ងចែ�កឱ្្យច្្បាស់់រវាងប្រ�ជាជនធម្មមតា និិងកងកម្លាំំ��ង
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លបង្កកប់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន។ ជាឧទាហរណ៍៍ ដើ�ើម្្បីី
សម្គាា�ល់់ទាហានបង្កកប់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងចំំណោ�មកងទ័័ពនោះ�ះ ពេ�លថ្ងៃ�ៃយើ�ើងកាន់់កាំំភ្លើ�ើ�ង
AK-47 ហើ�ើយពេ�លយប់់យើ�ើងជំំនួួសដោ�យ M-16 វិិញ។
ពន្លលកដំំបូូងនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ ការបង្កើ�ើ�តរដ្ឋាា�បាលសាធារណៈៈ
នៅ�ឆ្នាំំ��“សូូន្្យ”នោះ�ះ យើ�ើងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ត្រូ�ូវកសាងទីីក្រុ�ុងឡើ�ើងវិិញ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺត្រូ�ូវកសាងប្រ�ទេ�សទាំំងមូូលឡើ�ើងវិិញ ដោ�យប្រើ��ើមធ្យោ�ោ�បាយ
តិិចតួួចបំំផុុត។ នៅ�ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ក្រុ�ុមការងារចំំនួួនពីីរក្រុ�ុមត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើង នោះ�ះគឺឺក្រុ�ុមទីី១នៅ�ច្រាំ�ំងចំំរេះ�ះ តាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ៥ និិងក្រុ�ុមទីី២
នៅ�បុុរីីផ្ទះះ�១០០ខ្ននង តាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ៤។ បេ�សកម្មមរបស់់ក្រុ�ុមការងារ
ទាំំងពីីរ គឺឺជ្រើ��ើសរើើ�សបញ្ញញវន្តតដែ�លនៅ�រស់់ អតីីតមន្ត្រី�ី�រាជការនិិងអតីីតនិិស្្សិិត។
ក្រុ�ុមទីី១ដែ�លខ្ញុំំ�ជាសមាជិិកដែ�រនោះ�ះ មានមនុុស្្ស២៥នាក់់មកពីីប៉ែ�ែកខាងជើ�ើង
ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ និិង៧០នាក់់មកពីីខាងពាយ័័ព្្យ។ ការងារដំំបូូងរបស់់យើ�ើងគឺឺ
បង្កើ�ើ�តសាលានយោ�បាយមជ្្ឈឹឹម សម្រា�ប់់បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លមន្ត្រី�ី�ជំំនាន់់ទីីមួួយ។
វគ្គគទីីមួួយត្រូ�ូវបានបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លដោ�យសម្ដេ�េចតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន ឯកឧត្តតម
សាយ ភូូថង និិង ឯកឧត្តតម អ៊ីី� យូូន ។ បន្ទាា�ប់់ពីីវគ្គគបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លនេះ�ះទៅ� យើ�ើង
បានបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមការងារផ្សេ�េ�ងគ្នាា�។ ការងារសំំខាន់់របស់់ក្រុ�ុមនេះ�ះគឺឺជ្រើ��ើសរើើ�ស និិង
បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លបុុគ្គគលិិករដ្ឋាា�បាល និិងមន្ត្រី�ី� ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីតាំំងផ្សេ�េ�ងៗនៅ�
ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ ក្រុ�ុមដំំបូូងដែ�លមានសមាជិិក៦០នាក់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏ជាសមាជិិក
មួួយរូូបដែ�រនោះ�ះ បានចេ�ញទៅ�ទទួួលការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លនៅ�វៀ�ៀតណាម។ ពេ�ល
ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ចំំនួួន៣២នាក់់ដែ�លមានខ្ញុំំ�ដែ�រនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�នទៅ�ធ្វើ�ើ�ការនៅ�
សាលាក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ អ្ននកផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កទៅ�តាមក្រ�សួួងមន្ទីី�រនានា
ដែ�លទើ�ើបត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តថ្មីី�។
	ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត សាលាក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបានបង្កើ�ើ�តសាលានយោ�បាយ
និិងរដ្ឋាា�បាលនៅ�តាមថ្នាា�ក់់មជ្្ឈឹឹមនិិងថ្នាា�ក់់ខេ�ត្តត ដើ�ើម្្បីីបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លមន្ត្រី�ី�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់
វិិស័័យ។ ភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កជាតំំបន់់មជ្្ឈឹឹមចំំនួួន៤ និិងឃុំំ�ចំំនួួន១២។
នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៨០ មុុនការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត តំំបន់់នានាត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កជាសង្កាា�ត់់។នៅ�
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

ឆ្នាំំ��១៩៨៣ បន្ទាា�ប់់មកឆ្នាំំ��១៩៨៦ កំំណែ�ទម្រ�ង់់រដ្ឋាា�បាលថ្មីី�ចំំនួួនពីីរបានអនុុញ្ញាា�
តឱ្្យភ្នំំ�ពេ�ញកាត់់យកដីីមួួយផ្នែ�ែកពីីខេ�ត្តតកណ្ដាា�ល។ ពេ�លនោះ�ះ ទីីក្រុ�ុងក៏៏មានផ្ទៃ�ៃដីី
កើ�ើនរហូូតដល់់៤០១គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ក្រ�ឡា។ នៅ�ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៩ និិងឆ្នាំំ��១៩៨៣
ខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវបានតែ�តាំំងដោ�យគណបក្្សប្រ�ជាជនបដិិវត្តតន៍៍កម្ពុុ�ជា1 ជាមន្ត្រី�ី�និិងប្រ�ធា
នការិិយាល័័យបុុគ្គគលិិក និិងរៀ�ៀបចំំរដ្ឋាា�បាលទីីក្រុ�ុង ដោ�យមានមុុខងារជាអ្ននក
ជ្រើ��ើសរើើ�សភ្នាា�ក់់ងារ ព្រ�មទាំំងរៀ�ៀបចំំ និិងកសាងរចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�នាយកដ្ឋាា�នផ្សេ�េ�ង
ៗ។ ពីីឆ្នាំំ��១៩៨៣ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៨៥ ខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអភិិបាលរងក្រុ�ុង
ភ្នំំ�ពេ�ញ ទទួួលបន្ទុុ�កខាងសុុខាភិិបាល អប់់រំំ វប្្បធម៌៌ និិងសង្គគមកិិច្ចច។
ការកសាងឡើ�ើងវិិញនៅ�ក្នុុ�ងភាពបន្ទាា�ន់់
	ពីីចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩០ មន្ត្រី�ី�ប្រ�មាណជាមួួយម៉ឺឺ�ននាក់់
ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�ស និិងបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លឱ្្យធ្វើ�ើ�ការនៅ�សាលាក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនោះ�ះ អាទិិភាពនានា និិងគោ�លដៅ�នៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ
និិងការអភិិវឌ្្ឍក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងឡើ�ើងទាំំងអស់់
ដើ�ើម្្បីីប្រ�ឈមមុុខនឹឹងភាពបន្ទាា�ន់់។

ការការពារក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
អាទិិភាពដំំបូូងគឺឺការពារទីីក្រុ�ុងកុំំ�ឱ្្យពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមអាចវិិលត្រ�
ឡប់់មកវិិញបាន។ ពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបាញ់់គ្រា�ប់់ផ្លោ�ោ�ងមកលើ�ើទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�
ញពីីខាងឦសាន ពីីម្ដុំំ��មុុខកំំពូូល និិងពីីខាងបស្ចឹឹ�ម នៅ�ម្ដុំំ��សំំរោ�ងក្រោ��ម។
នៅ�ជុំំ�វិិញទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ យើ�ើងត្រូ�ូវការពារឱ្្យមានសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើម្្បីីទប់់ទល់់នឹឹងការ
វាយប្រ�ហារលើ�ើឃ្លាំំ��ងស្តុុ�កប្រេ��ងឬស្្សីីកែ�វ និិងព្រ�លានយន្តតហោះ�ះពោ�ធិ៍៍ចិិនតុុង។
និិយាយឱ្្យចំំទៅ� ពេ�លថ្ងៃ�ៃ យើ�ើងធ្វើ�ើ�ការបម្រើ��ើប្រ�ជាលរដ្ឋឋ ហើ�ើយពេ�លយប់់ យើ�ើ
ងកាន់់កាំំភ្លើ�ើ�ងដើ�ើរល្្បាតនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង។ យើ�ើងបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល និិងលើ�ើកទឹឹក
ចិិត្តតឱ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋតាមមូូលដ្ឋាា�នចូូលរួួមក្នុុ�ងការឃ្លាំំ��មើ�ើល និិងការពារទីីក្រុ�ុង។
ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀតយុុវជន១២រូូប ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�ស និិងបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លឱ្្យក្លាា�យ
ជាមន្ត្រី�ី�ប៉ូូ�លីីស។ក្នុុ�ងចំំណោ�មពួួកគេ�មាន ឯកឧត្ដដម នេ�ត សាវឿ�ឿន ដែ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
កាន់់តំំណែ�ងជានាយឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍សន្តិិ�បណ្ឌិិ�ត អគ្គគស្ននងការនគរបាលជាតិិ និិង
ឯកឧត្ដដម ថុុង លីីម អគ្គគស្ននងការរងនគរបាលជាតិិ។
ធានាផ្ដដល់់សេ�វាវេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត និិងការថែ�ទាំំ
នៅ�ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលដំំបូូងនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ សមត្ថថភាពសុុខ
ភិិបាលពិិតជានៅ�ទន់់ខ្សោ�ោ�យណាស់់។ ជាឧទាហរណ៍៍ នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៨៣ យើ�ើង
Face au Palais Royal, le perré du quai du Tonlé Sap écroulé, 1979.
Opposite the Royal Palace, riprap of the collapsed Tonlé Sap dock, 1979.

នៅទល់មុខរាជវាំង ច្រាំងបេតុងមាត់ទន្លេសាបបាក់ ឆ្នាំ១៩៧៩
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ទាំំងស្រុ�ុង។ ដោ�យសារតែ�មានការទម្លាា�ក់់គ្រា�ប់់បែ�កនៅ�ភាគខាងកើ�ើតនៃ�ប្រ�ទេ�ស
ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នបានសម្រុ�ុកចូូលមក ហើ�ើយទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញកើ�ើនប្រ�ជាជនពីី៧០ម៉ឺឺ�ន
នាក់់ ទៅ�២លាននាក់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតែ�ប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
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ក្រ�ហម។ នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៨៣ សាលាក្រុ�ុងបានដកដើ�ើមដូូងទាំំងនោះ�ះយកទៅ�ដាំំនៅ�
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Principal lieu d’approvisionnement, la foule se presse
au Marché O’Russey, 1982.
Crowd hurrying to the O’Russey Market, the main supply centre, 1982.

ជាកន្លែងលក់ដូរធំជាងគេ មនុស្សម្នាប្រញាប់ប្រញាល់ចូលផ្សារអូឫស្សី ឆ្នាំ១៩៨២

ត្រូ�ូវប្រ�ឈមមុុខនឹឹងការរាតត្្បាតនៃ�ជម្ងឺឺ�ឆ្លលង និិងជម្ងឺឺ�គ្រុ�ុនឈាម ដែ�លត្រូ�ូវបាន
ដោះ�ះស្រា�យដោ�យសារមានអន្តតរាគមន៍៍ជំំនួួយពីីសមាគមគ្រូ�ូពេ�ទ្្យមកពីីក្រុ�ុង
ហូូជីីមិិញ។
	ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបញ្ហាា�សុុខភាពសាធារណៈៈ មហាវិិទ្្យាល័័យ
វេេជ្ជជសាស្រ្ត�តត្រូ�ូវបានបើ�ើកទ្វាា�រឡើ�ើងវិិញនៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៨០ ក្រោ��មឈ្មោះ�ះ�� មហា
វិិទ្្យាល័័យវេេជ្ជជសាស្រ្ត�តចំំរុះ�� ឱសថសាស្រ្ត�ត និិងទន្តតសាស្ត្រ�រ។ អតីីតនិិសិិត្្សត្រូ�ូវបាន
អញ្ជើ�ើ�ញឱ្្យបន្តតការសិិក្្សារបស់់ពួួកគេ�ទៀ�ៀត ដើ�ើម្្បីីបញ្ចចប់់ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លរបស់់
ពួួកគេ�។ ចំំណែ�កគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សក្នុុ�ងចំំណោ�មគ្រូ�ូពេ�ទ្្យ ឱសថការីី
និិងទន្តតពេ�ទ្្យ ដែ�លនៅ�រស់់រានមានជីីវិិតប៉ុុ�ន្មាា�ននាក់់ និិងក្រោ��មជំំនួួយពីីក្រុ�ុម
គ្រូ�ូពេ�ទ្្យវៀ�ៀតណាម និិងគ្រូ�ូពេ�ទ្្យបរទេ�សនិិយាយភាសាបារាំំងខ្លះះ� ដែ�លកំំពុុង
បំំពេ�ញបេ�សកម្មមនៅ�កម្ពុុ�ជា។ កាលនោះ�ះ ភ្នំំ�ពេ�ញមានមន្ទីី�រពេ�ទ្្យចំំនួួន៨ មានគ្រែ��
សរុុប ២០០០គ្រែ�� គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលសាធារណៈៈ និិងមាន
មន្ទីី�រពេ�ទ្្យចំំនួួន៣ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត មានគ្រែ��សរុុប ៤០០គ្រែ�� មន្ទីី�រគិិលានុុបដ្ឋាា�យិិកា
ចំំនួួន៩ និិងមណ្ឌឌលសុុខភាពចំំនួួន៧ នៅ�ក្នុុ�ងខ័័ណ្ឌឌនានាតាមជាយក្រុ�ុងដែ�ល
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យសាលាក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត មានមជ្្ឈមណ្ឌឌលជាតិិ
មាតានិិងកុុមារមួួយ រីីឯមជ្្ឈមណ្ឌឌលក្រុ�ុងសម្រា�ប់់សុុខភាពមាតា និិងទារក ក៏៏
ដំំណើ�ើរការដែ�រ។
	ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការបន្ទាា�ន់់ខាងផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាលសាធា
រណៈៈ ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលបានសម្រេ��ចបញ្ជូូ�នអតីីតគិិលានុុបដ្ឋាា�យិិកា ឬឆ្មមបឱ្្យ
ទៅ�ទទួួលការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លដើ�ើម្្បីីក្លាា�យជាវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត។ វិិទ្្យុុ ទូូរទស្្សន៍៍ និិង
ការបិិទផ្្សាយនៅ�តាមទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េ�ងៗ នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�
យុុទ្ធធនាការអនាម័័យសាធារណៈៈ។ ពាក្្យស្លោ�ោ�ករបស់់យើ�ើងគឺឺ “ហូូបស្អាា�ត រស់់នៅ�
ស្អាា�ត ផឹឹកស្អាា�ត!”។ ការថែ�ទាំំកុុមារក៏៏ជាអាទិិភាពមួួយដែ�រ។ មានកុុមារកំំព្រា�រ
ជាច្រើ��ើនបានដើ�ើរអនាថានៅ�តាមថ្ននល់់។ សាលាក្រុ�ុងបានបង្កើ�ើ�ត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង
មណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា�ចំំនួួន៣ គឺឺមណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា�កុុលាប១ កុុលាប២ កុុលាប៣
និិងកុុលាប៤ ដែ�លទទួួលថែ�ទាំំជាពិិសេ�សជនពិិការ និិងស្រ្តី�ី�លំំបាកតោ�កយ៉ាា�ក
ក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបស់់ក្រ�សួួងសង្គគមកិិច្ចច។

ការអប់់រំំ
	ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ភាគច្រើ��ើននៃ�បញ្ញញវន្តត រួួមទាំំងសាស្រ្ត�តចារ្្យ និិង
គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន សុុទ្ធធតែ�បានស្លាា�ប់់។ នៅ�ក្នុុ�ងពេ�លដំំបូូងនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ
រដ្ឋាា�ភិិបាលបានពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើវិិធីីសាស្ត្រ�រនៃ�ការអប់់រំំបន្តតគ្នាា� ដើ�ើម្្បីីកសាង
ធនធានខាងផ្នែ�ែកអប់់រំំឡើ�ើងវិិញ។ ពាក្្យស្លោ�ោ�កនៅ�ពេ�លនោះ�ះគឺឺ “អ្ននកចេះ�ះច្រើ��ើន
បង្រៀ��ៀនអ្ននកចេះ�ះតិិច អ្ននកចេះ�ះតិិចបង្រៀ��ៀនអ្ននកមិិនចេះ�ះសោះ�ះ”។
ការបើ�ើកឡើ�ើងវិិញនូូវពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងស្រុ�ុក
ការបើ�ើកឡើ�ើងវិិញនូូវសកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចគឺឺជាអាទិិភាពចំំបងមួួយ
ទៀ�ៀត។ របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបំំបាត់់ចោ�លទាំំងស្រុ�ុងនូូវវិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិ និិង
មូូលដ្ឋាា�ន។ នៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ដើ�ើមដូូងត្រូ�ូវបានដាំំនៅ�ជុំំ�វិិញផ្្សារថ្មីី�ដោ�យពួួកខ្មែ�ែរ

លំំនៅ�ដ្ឋាា�ន និិងការកសាងឡើ�ើងវិិញនូូវហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធក្រុ�ុង
បន្ទាា�ប់់ពីីថ្ងៃ�ៃ៧ មករា ១៩៧៩ រដ្ឋាា�ភិិបាលបានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យប្រ�ជាជន
ត្រ�ឡប់់ចូូលក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងវិិញ និិងរស់់នៅ�តាមផ្ទះះ�នានា។ អសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�លនៅ�តែ�
មាននៅ�ឡើ�ើយនោះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឱ្្យមនុុស្្សម្នាា�នៅ�តែ�មានការភ័័យខ្លាា�ច។ ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក
កន្លែ�ែងដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព ដោ�យនៅ�ជិិតៗគ្រួ�ួសារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត និិងនៅ�ជិិតកង
ទ័័ពវៀ�ៀតណាម និិងកងទ័័ពកម្ពុុ�ជា។ ការរស់់នៅ�ជិិតៗគ្នាា�នាពេ�លដំំបូូងនោះ�ះបាន
បង្កកជាផលលំំបាកលើ�ើរបៀ�ៀបនៃ�ការរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង រហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ
ទៀ�ៀតសោ�ត ក៏៏នៅ�តែ�ជាបញ្ហាា�ដូូចគ្នាា�ដែ�រ។
បន្ទាា�ប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៩ ប្រ�ជាជនដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញមិិនមែ�ន
ដូូចប្រ�ជាជនមុុនឆ្នាំំ��១៩៧៥នោះ�ះទេ�។ អតីីតប្រ�ជាជនរស់់នៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ តែ�៣០%
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាចត្រ�ឡប់់មកវិិញបាន ហើ�ើយ៧០%ទៀ�ៀតគឺឺជាប្រ�ជាជនថ្មីី�ដែ�ល
មានកំំណើ�ើតមកពីីខេ�ត្តតផ្សេ�េ�ងៗ។ នៅ�ពេ�លនោះ�ះ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋចូូលទៅ�រស់់នៅ�
តាមផ្ទះះ�ដែ�លនៅ�ទំំនេ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបញ្ហាា�ថែ�រទាំំ អនាម័័យ ក៏៏ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មលេ�ចចេ�ញឡើ�ើង
យ៉ាា�ងលឿ�ឿន។ អគារខ្លះះ�ដែ�លពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានយកទៅ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់របៀ�ៀបផ្សេ�េ�ង
ត្រូ�ូវបានជួួសជុុលកែ�លម្អអថ្មីី�។ អគារខ្លះះ�ត្រូ�ូវបានយកមកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដូូចពីីមុុន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អគារខ្លះះ�ទៀ�ៀតក៏៏មានមុុខងារថ្មីី�ដែ�រ។ ឧទាហរណ៍៍ ដូូចជាករណីីអគារបណ្ណាា�ល័័យ
ជាតិិ ដែ�លពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានយកទៅ�ធ្វើ�ើ�ជារោ�ងបាយមជ្្ឈឹឹម បានបើ�ើកទ្វាា�រឡើ�ើង
វិិញជាបណ្ណាា�ល័័យជាតិិដដែ�ល បន្ទាា�ប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៩។ ឬក៏៏ឧទាហរណ៍៍មួួយទៀ�ៀត
គឺឺសាលាមធ្្យមសិិក្្សាចៅ�ពញាយ៉ាា�ត ឬហៅ�ថាសាលាទួួលស្វាា�យព្រៃ�� ដែ�លពួួក
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រែ��ក្លាា�យឱ្្យទៅ�ជាមជ្្ឈមណ្ឌឌលធ្វើ�ើ�ទារុុណកម្មម និិងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំង
ក្រោ��យឆ្នាំំ��១៩៧៩ ក៏៏បានក្លាា�យជាសារមន្ទីី�រជាតិិប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍។
រមណីីយដ្ឋាា�នជើ�ើងឯកដែ�លជាទីីតាំំងសម្លាា�ប់់រង្គាា�លត្រូ�ូវបានអភិិរក្្សទុុកដដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ជាទីីតាំំងនៃ�ស្មាា�រតីីចងចាំំប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍។
ការជួួសជុុលកែ�លម្អអប្រ�ព័័ន្ធធលូូក៏៏ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អាទិិភាពដែ�រ។ យោ�ង
តាមការរៀ�ៀបរាប់់ដោ�យអ្ននកនៅ�រស់់ ភ្នំំ�ពេ�ញបានលិិចទឹឹកជំំនន់់នៅ�រដូូវទឹឹកឡើ�ើង
ឆ្នាំំ��១៩៧៨។ នៅ�ពេ�លដែ�លគេ�ជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាជនចេ�ញនៅ�ឆ្នាំំ��១៩៧៥ គេ�មិិន
បានបិិទទ្វាា�រទឹឹកដែ�លបញ្ចេ�េញទឹឹកទៅ�ក្នុុ�ងទន្លេ�េរសាបនៅ�រដូូវប្រាំ�ំងទេ�។ ហេ�តុុ
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�រៀ�ៀងរាល់់រដូូវវស្្សាទឹឹក និិងដីីល្្បាប់់ដែ�លហូូរពីីទន្លេ�េសាបមក
គឺឺហូូរចូូលក្នុុ�ងលូូ ហើ�ើយបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ដីីល្្បាប់់នោះ�ះក៏៏ស្ងួួ�តរឹឹង ធ្វើ�ើ�ឱ្្យលូូស្ទះះ�។ គឺឺ
សមាគមមនុុស្្សធម៌៌កាតូូលិិក ដែ�លផ្ដដល់់ជំំនួួយដំំបូូង មានម៉ាា�ស៊ីី�នបូូមលូូ ហើ�ើយ
យើ�ើងក៏៏អាចចាប់់ផ្ដើ�ើ�មបូូមកុំំ�ឱ្្យលូូស្ទះះ�ទៀ�ៀត។
	ទីីក្រុ�ុងជួួបបញ្ហហអនាម័័យ និិងបញ្ហាា�កកស្ទះះ�សម្រា�មច្រើ��ើនពេ�ទៅ�
រហូូតដល់់មន្ត្រី�ី�សាលាក្រុ�ុង និិងមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់ក្រ�សួួងមន្ទីី�រ ត្រូ�ូវបានចាត់់តាំំងរៀ�ៀង
រាល់់ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍ និិងថ្ងៃ�ៃអាទិិត្្យ ឱ្្យទៅ�បោ�សសំំអាតក្រុ�ុង ដោ�យប្រើ��ើត្រា�ក់់ទ័័រ និិង
រ៉ឺឺ�ម៉៉ក។ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹកស្អាា�តក៏៏គ្មាា�នដែ�រនៅ�ពេ�លនោះ�ះ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�មស្ថាា�នីីយ
ផលិិតទឹឹកស្អាា�តចំំនួួនបីី មានតែ�ស្ថាា�នីីយនៅ�ភូូមិិព្រែ��ក ជិិតមហាវិិទ្្យាល័័យវេេជ្ជជ
សាស្រ្ត�តប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនៅ�ដំំណើ�ើរការបាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្ថាា�នីីយនោះ�ះអាចប្រើ��ើម៉ាា�ស៊ីី�នបូូម
ទឹឹកតែ�១ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ក្នុុ�ងចំំណោ�មម៉ាា�ស៊ីី�នទាំំងអស់់ចំំនួួន៦។ ដោ�យទទួួលបាន
ជំំនួួយពីីរៀ�ៀតណាម និិងពីីសូូវៀ�ៀតយើ�ើងបានធ្វើ�ើ�ឱ្្យមួួយផ្នែ�ែកនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធចែ�កចាយ
ទឹឹកនេះ�ះដំំណើ�ើរការឡើ�ើងវិិញ។ ចំំណែ�កឯអគ្គិិ�សនីី ក៏៏នៅ�តែ�ជាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមធំំ
មួួយសម្រា�ប់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ដោ�យសារតែ�ការបោះ�ះបង់់ចោ�លនូូវរោ�ងចក្រ�ផលិិត
អគ្គិិ�សនីីចំំនួួន៣កន្លែ�ែង។
បន្ទាា�ប់់ពីីប្រ�ទេ�សត្រូ�ូវបានរំំដោះ�ះនៅ�ថ្ងៃ�ៃ៧ មករា ១៩៧៩ ដោ�យ
រណៈៈសិិរ្្សសាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាតិិកម្ពុុ�ជា និិងមានការជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ង និិងគាំំទ្រ�ពីី
ក្រុ�ុមកងទ័័ពវៀ�ៀតណាម យើ�ើងមិិនដែ�លអស់់សង្្ឈឹឹមនោះ�ះឡើ�ើយ ទោះ�ះបីីជាយើ�ើង
ត្រូ�ូវប្រ�ឈមនឹឹងបញ្ហាា�ជាច្រើ��ើនក៏៏ដោ�យ។ ក្ដីី�ស្រ�មៃ�របស់់យើ�ើង គឺឺយើ�ើងចង់់ឃើ�ើញ
ភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូវបានស្ដាា�រនិិងកែ�លម្អអឱ្្យបានស្អាា�តឡើ�ើងវិិញដូូចពីីមុុន។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�បាន
សម្រេ��ចហើ�ើយ។ យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងផែ�នការសកម្មមភាពដែ�លដាក់់ចេ�ញដោ�យ
រដ្ឋាា�ភិិបាលនៅ�ក្នុុ�ងសម័័យដ៏៏លំំបាកបំំផុុតនោះ�ះ បានចូូលរួួមយ៉ាា�ងច្រើ��ើនដល់់
ជោ�គជ័័យនេះ�ះ។
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Un marché peu après sa réouverture, 1982.
A market shortly after its reopening, 1982.

ផ្សារមួយកន្លែង ក្រោយពីបើកលក់ដូរឡើងវិញបានបន្តិច ឆ្នាំ១៩៨២

Agir dans
l’urgence, remettre
la ville en marche
Les premiers temps de la
reconstruction de Phnom Penh
ont été des moments clés de
la reconstruction urbaine.
En témoigner, c’est permettre aux
générations futures de mieux
comprendre le chemin parcouru
et les nombreuses difficultés
auxquelles nous avons dû faire face.
PAR S.E. MOK MARETH
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Le 7 Janvier 1979, à l’entrée des troupes de libération dans la capitale cambodgienne, Phnom
Penh, jonchée d’immondices et de cadavres, est
une ville fantôme. Seulement 60 habitants environ
y sont recensés. La première tâche consiste à incinérer les morts. Les services publics n’existent
plus. Les égouts sont bouchés. Les mots manquent
pour décrire les épreuves des jours suivants. La
nourriture est très rare. La ville que le peuple avait
connue avant 1970 n’est plus la même. Beaucoup
d’habitations ont été brûlées ou dégradées. Le souvenir des temps d’avant s’estompe. C’est un grand
choc et un vrai traumatisme qu’il nous a fallu surmonter. Au quotidien, le temps est à la survie avec,
en prime, la peur : la peur de la reprise de la
guerre et de la proximité des Khmers rouges qui
continuent leurs exactions. C’est ainsi que nous
sommes allés couper la forêt autour de la ville
pour qu’elle ne leur serve pas de refuge. Nous devions anticiper et nous défendre contre les embuscades menées par les Khmers rouges, tapis le long
des trajets que nous empruntions. J’étais responsable adjoint des opérations Kor-5 1 et Kor-6 2
contre la résistance khmère rouge dans la ville de
Phnom Penh. Sur le front du Kor-5, je menais un
convoi qui acheminait du ravitaillement alimentaire et des fournitures médicales aux civils, mais
aussi aux soldats et aux volontaires de l’armée
vietnamienne qui étaient déployés sur le front à
Takor, ainsi que dans les montagnes de Melai et
de Phnom Proek. Kor-6 désignait la ligne de front
qui entourait la ville de Phnom Penh. Ma mission

2-GESTION FINANCIÈRE, BANQUE, COMMERCE,
INDUSTRIE, CONSTRUCTION ET URBANISATION :

était d’emmener les fonctionnaires et les civils
dans les campagnes pour débroussailler les zones
boisées et les maquis inondés de Mok Kampoul
pour empêcher les rebelles Khmers rouges de
prendre position dans ces lieux et de bombarder
Phnom Penh avec leur artillerie.
L’État reconstruit alors, à partir de zéro, les services et les institutions publiques aux niveaux national, provincial et municipal. Ainsi, Phnom Penh
est administrativement divisé en sangkat (communes) et phum (villages). Des services publics y
sont créés dès 1979. Sous la conduite de Samdech
Heng Samrin, président du Conseil d’État de la
République populaire du Kampuchéa, je suis nommé adjoint du Comité révolutionnaire du peuple
de la ville de Phnom Penh avec pour mission de
gérer les opérations sur l’ensemble de la cité.
Les défis sont immenses et la ville doit faire face
à une multitude d’urgences.

La monnaie, le riel, est réintroduite le premier octobre 1979, mais ce n’est qu’à partir de 1990 que
le gouvernement retrouve les moyens d’imprimer
lui-même des billets. Au cours de la première moitié des années 1980, le ministère de l’Industrie
gère un nombre croissant d’activités artisanales
et industrielles, notamment la fabrication des
groupes électrogènes, la création d’usines de cigarettes, la production d’alcool ou encore de pneus.
Il existe à la municipalité de Phnom Penh un service de l’industrie et de l’artisanat qui donne les
orientations pour aider à la croissance de ces entreprises d’État. Celles-ci fabriquent les produits
de première nécessité tels que des marmites en
aluminium en recyclant du métal, du riz séché
pour pourvoir au ravitaillement des soldats sur le
front, de la sauce soja, des bicyclettes, ou encore
des pneus de vélo. En 1984, ce secteur artisanal a
été privatisé. À partir de la fin des années 1980,
les produits sont de meilleure qualité et deviennent plus compétitifs
sur le marché régional.
L’attribution de logements aux
fonctionnaires, aux travailleurs,
aux membres des forces armées et
à la population en général représente un autre défi. L’État, par l’intermédiaire de son service de l’urbanisme et de la construction,
attribue les maisons vides aux
cadres, aux officiels du gouvernement, quels que
soient leurs échelons, ainsi qu’aux membres des
forces armées et aux civils qui étaient venus s’installer à Phnom Penh dans les premiers temps.

1-LES PÉNURIES ALIMENTAIRES :

Le gouvernement
lance alors
une campagne
appelée « le
cultivé enseigne
le non-cultivé ».

3- LES RÉGIES, LA GESTION DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET
DES ORDURES

Phnom penh vide
en janvier 1979.
Phnom Penh empty
in January, 1979.

ទីក្រុងភ្នំពេញទទេស្អាត
ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩
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Dès les premiers temps de la reconstruction, nous
devons faire face à une sévère disette de riz. Les
cadres mangent en général du riz cuit avec des
céréales (maïs, manioc ou autres). On ne trouve
pas de légumes ou de viande, ni aucun autre produit alimentaire. Afin de suppléer au manque de
nourriture, nous organisons régulièrement des
pêches au filet dans le Lac Tonlé Sap 3 avec le Directeur du Département de l’Agriculture, mon camarade Mann Choeun 4. Les filets sont fournis par
le gouvernement grâce au camarade Taing Sarim,
alors ministre de l’Économie et des sources de revenus. Les employés du service nous accompagnent, ainsi que le responsable du sangkat,
Mr. Chraing Chamreh, qui gére l’équipe de pêcheurs composée en majorité de Chams 5. Ainsi, en
1979, nous avons pêché énormément de poissons
pour les distribuer, d’abord aux cadres des ministères et des services, puis aux habitants de Phnom
Penh et des provinces. La transformation des poissons frais en pâte de poisson (Prahok) ou en huile
(pha’ok) permet leur conservation.
En 1979, nous ne comptons que sur nos propres
forces car nous ne recevions aucune aide humanitaire extérieure.
Peu à peu, la population de Phnom Penh a augmenté pour atteindre 500 000 habitants en 1988,
et ceci malgré une distribution alimentaire toujours
difficile. Je suis aussi chargé de voyager dans les
provinces pour acheter des denrées alimentaires
(riz, haricots, maïs, porc et bœuf) afin d’approvisionner les marchés de la capitale. Tous les marchés existants sont remis en fonction : Psar Thmey,
Psar Tuol Tom Pong, etc. On nomme des chefs de
marchés, les stands sont alloués aux employés des
ministères et aux fonctionnaires. Beaucoup de femmes
de fonctionnaires sont ainsi
devenues commerçantes.
Nous n’étions guidés par aucun schéma directeur. Des
denrées de première néces
sité, notamment importées,
n’étaient accessibles qu’à ceux
qui en avaient les moyens.

En 1979, l’approvisionnement en eau potable et
en électricité est pratiquement inexistant. La municipalité remet rapidement en marche une usine
de traitement d’eau potable. Cependant la qualité
de l’eau est mauvaise car les canalisations d’eau
sont très endommagées. La Régie des eaux entreprend, au début des années 1990, de vastes efforts
pour les réparer afin d’approvisionner progressivement tous les habitants en eau potable. Le ministère de l’Industrie est responsable de la restauration du réseau électrique, même si sa capacité
reste très faible. Il faut noter que l’anarchie des
raccordements illégaux rend la tâche plus ardue.
Pour remettre de l’ordre, le gouvernement met sur
pied un comité responsable de l’éradication de ces
pratiques. Je suis nommé président de ce comité
et nous avons ainsi travaillé à l’élimination les raccordements électriques illégaux.
Le réseau des égouts est bouché et exige des travaux de rénovation à grande échelle. Je me souviens encore de l’aide apportée par le gouvernement français et la Ville de Paris, qui nous ont
fourni deux véhicules, des hydrocureuses, pour
déboucher les égouts, ainsi que des bennes à ordures. La Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE) a aussi apporté une assistance précieuse.
Résilience des villes après les catastrophes
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À partir de 1985, le poste de président adjoint du
Comité du peuple de Phnom Penh responsable de
l’éducation de la culture et des affaires sociales
m’est également confié. Avec mon équipe, nous
nous attelons à remettre en route le système éducatif dans tout le pays en utilisant les écoles qui
étaient encore debout. Le gouvernement lance
alors une campagne appelée « le cultivé enseigne
le non-cultivé » où tous ceux qui avaient un minimum d’éducation rejoignent le maigre corps des
enseignants et des professeurs survivants afin
d’enseigner aux personnes non éduquées.
Le ministère de la Culture, quant à lui, insuffla un
nouvel élan à la culture. Les artefacts et les biens
culturels ont été récupérés et transférés au ministère de la Culture pour les mettre en sécurité. Des
troupes artistiques et des groupes de musique ont
été créés grâce à l’action de la municipalité.
Notre équipe œuvre aussi dans le secteur de la
santé. Plusieurs bâtiments sont réquisitionnés
pour être transformés en centres de soins et en
maternités. Pendant une courte période, nous
avons bénéficié du soutien de médecins vietnamiens volontaires qui nous assistent pour les
soins généraux et les opérations chirurgicales.

Emergency Action:
Getting the City Going Again

The early days of the reconstruction of Phnom Penh
were key moments in the urban reconstruction process.
Telling the story is a way to help future generations
understand how far we have come and the many
difficulties we faced. BY H.E. MOK MARETH
On January 7, 1979, when the liberation
forces entered the Cambodian capital,
Phnom Penh was a ghost city, strewn with
refuse and corpses. There were no more
than about 60 people living there. The first
task was to incinerate the bodies. There
were no public services. The sewers were
blocked. There are no words to describe
the challenges of the days that followed.
There was very little food. The city that
people had known before 1970 had gone.
Many houses had been burnt or damaged.
Little was left of earlier times. We had to
overcome feelings of terrible shock and real
trauma. The day-to-day priority was
survival, against a backdrop of fear: fear of
further war and of the nearby Khmer
Rouge, whose atrocities continued. That is
why we cut down the forest around the
city, so that they could not hide in it. We
had to anticipate and protect ourselves
against ambushes perpetrated by the
Khmer Rouge, who were concealed along
the routes we took. I was second-incommand of the Kor-5 1 and Kor-6 2
operations against the Khmer Rouge in the
city of Phnom Penh. On the Kor-5 front, I
led a convoy that was carrying food and
medical supplies to civilians, but also to the
soldiers and volunteers of the Vietnamese
army, who were deployed on the front at
Takor, as well as in the mountains of Melai
and Phnom Proek. Kor-6 was the name of
the frontline that surrounded the city of
Phnom Penh. My mission was to transport
public servants and civilians into the
countryside to clearly the wooded areas
and flooded scrubland of Mokshelling
Kampoul, to prevent the Khmer Rouge
rebels occupying these places and shelling
Phnom Penh with their artillery.
From nothing, the state began to rebuild
public services and institutions at the
national, provincial and municipal levels.
Phnom Penh was divided administratively
into sangkat (municipalities) and phum
(villages). Public services were created in
1979. Under the leadership of Samdech
Heng Samrin, President of the Council of
State of the People’s Republic of
Kampuchea, I was appointed deputy head
of the People’s Revolutionary Committee
for the city of Phnom Penh, with the task
of managing operations across the whole
city.
The challenges were huge, and the city
faced a mass of urgent problems.

5. LES AFFAIRES SOCIALES :

Les premières tâches du service des affaires sociales de la ville de Phnom Penh consistent, à
partir de ??? à fournir une assistance aux sans-logis et à rapatrier, dans leurs provinces d’origines,
des pilleurs venus en ville pour voler. L’administration municipale crée également un centre éducatif à Koh Kor, dans la province de Kandal, pour
les femmes seules.
Toutes les personnes de cette génération qui ont
vécu ces événements et qui ont réussi à survivre
jusqu’à nos jours réalisent pleinement la chance
qu’elles ont d’être toujours en vie.
1. Le plan Kor 5 a pour mission de
protéger la ligne de front sur la
frontière Thaïlandaise)
2. Le plan Kor 6 a pour mission de
protéger la ligne de front autour de
la ville de Phnom Penh
3. y compris la pèche au Day, Manh,
Senne etc.
4. S.E. Mann Choeun est
actuellement sénateur.

5. Les Chams ou « Khmer islam »
sont majoritairement des
populations musulmanes dont les
ancêtres ont fui le Royaume du
Champa au moment de son
absorption par les Vietnamiens
entre le XVIe et le XIXe siècle. Il faut
aussi compter parmi eux des
groupes originaires de l’archipel
indonésien et de Malaisie.

Le boulevard
Preah Monivong
en 1982.
Boulevard Preah
Monivong in 1982.

មហាវិថព្រះ
មុនីវង្សនៅឆ្នាំ១៩៨២
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From the early days of reconstruction, we
suffered from a serious shortage of rice.
The cadres generally ate cooked rice with

© Fonds Khieu Kanharith

4-ÉDUCATION, CULTURE, SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES :

drinking water to everyone in the city. The
Industry Ministry was responsible for
restoring the power grid, although its
capacity remained very low. The anarchy
of illegal hookups made the task harder, so
to restore order, the government set up a
committee to eradicate these practices. I
was appointed chairman of that
committee, and we worked to eliminate
illegal electricity connections.
The sewage network was blocked and
needed large-scale renovation. I still
remember the assistance provided by the
French government and the City of Paris,
which supplied us with two sewageflusher vehicles to unblock the sewers, as
well as garbage trucks. Coopération
Internationale pour le Développement et
la Solidarité (CIDSE – international
cooperation for development and
solidarity) also provided valuable help.

4. EDUCATION, CULTURE, HEALTH AND SOCIAL
AFFAIRS
Nettoyage de la ville en 1979. / Cleaning of the city in 1979. / ការបោសសម្អាតទីក្រុង ឆ្នាំ១៩៧៩

cereals (maize, manioc, etc.). There were
no vegetables or meat, or any other
edible produce. To make up for the lack
of food, along with the Director of the
Department of Agriculture, my friend
Mann Choeun, 3 we organised regular net
fishing in Lake Tonlé Sap. The nets were
supplied by the government through the
good offices of Comrade Taing Sarim,
who was then Minister of the Economy
and of Revenue Sources. We were
accompanied by staff from the
Department, together with the head of
the sangkat, Mr. Chraing Chamreh, who
managed the fishing team, which
consisted largely of Chams. 4 In 1979, we
caught huge numbers of fish, which were
distributed first to the cadres of the
ministries and departments, then to the
inhabitants of Phnom Penh and the
provinces. The fresh fish were processed
to make fish paste (Prahok) or oil
(pha’ok), so that it could be stored. In
1979, we had to rely entirely on
ourselves, since we were receiving no
outside humanitarian aid.
The population of Phnom Penh gradually
increased, reaching 500,000 in 1988,
despite continuing food supply problems.
I was also given the task of travelling to
the provinces to buy produce (rice,
beans, maize, pork and beef) to supply
the capital’s markets. All the former
markets – like Psar Thmey, Psar Tuol
Tom Pong, etc. – were reactivated. People
were appointed to head the markets, and
stalls were allocated to ministry
employees and civil servants. As a result,
the wives of many civil servants became
shopkeepers.
We had no overarching master plan.
Essential foodstuffs, particularly
imported goods, were only available for
those with the necessary resources.

2. FINANCIAL MANAGEMENT, BANKING, TRADE,
INDUSTRY, CONSTRUCTION AND URBANISATION:

The currency, the riel, was reintroduced on
October 1, 1979, but it was not until 1990
that the government regained the ability to
print banknotes. In the first half of the
1980s, the Ministry of Industry oversaw a
growing number of light and heavy
industrial activities, in particular the
manufacture of generators and of tyres, the
creation of cigarette factories and the
production of alcohol. Phnom Penh
municipality had an industry and crafts
department which provided guidelines to
help these state enterprises grow. They
made essential products like aluminium
saucepans, by recycling metal, dried rice to
feed the soldiers at the front, soya sauce,
bicycles, or bicycle tyres. In 1984, this light
industry sector was privatised. By the end
of the 1980s, the quality of the products
had improved and they had become more
competitive on the regional market.
The allocation of housing to civil servants,
to workers, to members of the armed
forces and to the population in general
was another challenge. The state, through
its urban planning and construction
department, allocated empty houses to the
cadres, to government officials of all
levels, and to members of the armed
forces and civilians who came to settle in
Phnom Penh in the early days.

3. UTILITIES: THE SEWAGE AND WASTE SYSTEMS

In 1979, there was practically no drinking
water and no electricity supply. Though
the municipality quickly recommissioned a
water treatment plant, the quality of the
drinking water was poor, because the
water pipes were extensively damaged. In
the early 1990s, the water authority
undertook a major repair programme,
with the aim of gradually bringing

From 1985 onwards, I also held the
position of deputy chairman of the Phnom
Penh People’s Committee for education,
culture and social affairs. With my team,
we worked to get the educational system
up and running across the whole country,
using the schools that were still standing.
The government then launched a
campaign called “the educated teach the
uneducated”, in which anyone who had a
modicum of education joined the small
band of surviving teachers and professors
to teach people without education.
The Ministry of Culture, for its part, gave
new impetus to national culture. Cultural
artefacts and goods were recovered and
transferred to the Ministry of Culture for
safekeeping. Troupes of artists and
musicians were created on the initiative
of the municipality.
Our team also worked in the health sector.
Several buildings were requisitioned and
converted into health and maternity
centres. For a short period, we received
support from volunteer doctors from
Vietnam, who helped us with general care
and surgical operations.

6. SOCIAL AFFAIRS:

The first task of the city of Phnom Penh’s
Social Affairs Department, from 1980
onwards, was to provide support for the
homeless and to send looters who came
to the city to steal back to their home
provinces. The municipal administration
also created an educational centre in Koh
Kor, in Kandal province, for lone women.
All the people of that generation who lived
through those events and have succeeded
in surviving until today know full well
how lucky they are to still be alive.
1. The purpose of the Kor 5
plan was to protect the
frontline on the Thai border.
2. The purpose of the Kor 6
plan was to protect the
frontline around the city of
Phnom Penh.
3. H.E. Mann Choeun is now
a senator.
4. The Chams or “Khmer

Islam” are mostly Muslim
populations whose
ancestors fled the Kingdom
of Champa at the time of its
absorption by the
Vietnamese between the
16th and 17th centuries.
They also include groups
that originated from the
Indonesian Archipelago and
from Malaysia.

Résilience des villes après les catastrophes
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One of Phnom Penh’s wharfs providing connections to the provinces, 1982.
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ចាត់វិធានការក្នុងពេលបន្ទាន់ ធ្វើឱ្យទីក្រុងដំណើរការឡើងវិញ
ពេលដំបូងនៃការកសាងទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញគឺជាពេលវេលាគន្លឹះនៅក្នុងការកសាងទីក្រុងឡើងវិញ។ ធ្វើជាសាក្សី
ផ្ដល់សក្ខីកម្ម គឺអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយយល់ច្បាស់ជាងមុនពីផ្លូវដែលយើងបានដើរឆ្លងកន្លងមក និងយល់
ពីការលំបាកជាច្រើនដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រឈម និងដោះស្រាយ។
ដោ�យឯកឧត្ដដម ម៉ុុ�ក ម៉ាា�រ៉េេ�ត
	ក្រោ��យថ្ងៃ�ៃមហាជ័័យជំំនះះ ៧ មករា ១៩៧៩ ឬថ្ងៃ�ៃដែ�លប្រ�ជាជន
ខ្មែ�ែរយើ�ើងបានរស់់ឡើ�ើងវិិញ ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញមានទិិដ្ឋឋភាពប្រៀ��ៀបដូូចទីីក្រុ�ុងខ្មោ�ោ�ច
ឬជាទីីរហោ�ស្ថាា�ន។ ប្រ�ជាជនដែ�លរស់់នៅ�ដំំបូូងបង្អអស់់មានប្រ�មាណ៦០នាក់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចការដំំបូូងដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� គឺឺបូូជាខ្មោ�ោ�ចទាំំងអស់់នោះ�ះ។ អត់់មាន
សេ�វាសាធារណៈៈទៀ�ៀតទេ�។ លូូបង្ហូូ�រទឹឹកក៏៏ស្ទះះ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង។ គ្មាា�នពាក្្យអ្វីី�អាច
ពិិព័័ណ៌៌នាបានពីីទុុក្ខខលំំបាកប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់អ្ននកនៅ�រស់់ឡើ�ើយ។ និិយាយអំំពីីម្ហូូ�ប
អាហារនោះ�ះគឺឺយើ�ើងពិិតជាមានការខ្វះះ�ខាតខ្លាំំ��ងមែ�ន។ ទីីក្រុ�ុងដែ�លប្រ�ជាជន
ធ្លាា�ប់់ស្គាា�ល់់មុុនឆ្នាំំ��១៩៧០មិិនដូូចពីីមុុនទៀ�ៀតទេ�។ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវបាន
ភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះ ឬខូូចខាត។ អនុុស្្សាវរីីយ៍៍កាលពីីមុុនបានរសាត់់ទៅ�ឆ្ងាា�យហើ�ើយ។
វាជារឿ�ឿងខ្លោ�ោ�ចផ្្សារនិិងគ្រាំ�ំគ្រា�ធ្ងងន់់ធ្ងងរដែ�រយើ�ើងត្រូ�ូវជំំនះះឱ្្យបាន។ រៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ
យើ�ើងត្រូ�ូវត្រ�ដរស់់ទាំំងក្នុុ�ងភាពភ័័យខ្លាា�ច គឺឺខ្លាា�ចសង្គ្រា�ា�មត្រ�ឡប់់មកវិិញ ហើ�ើយ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ជិិតៗយើ�ើងនៅ�ឡើ�ើយ និិងបន្តតការកាប់់សម្លាា�ប់់។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ
បានជាយើ�ើងកាប់់ព្រៃ��នៅ�ជុំំ�វិិញក្រុ�ុងចោ�ល ដើ�ើម្្បីីកុំំ�ឱ្្យពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកធ្វើ�ើ�ជា
ជម្រក។ យ�ើងត្រូវគិតទុកមុន ខ្លាចពួកខ្មែរក្រហមពួននៅតាមផ្លូវ វាយឆ្មក់។ ខ្ញុំជា
អនុប្រធានគណកម្មការ ក៥ 1 និង ក៦ 2 ក្រុងភ្នំពេញ ប្រឆាំងនឹងការតស៊ូរបស់
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ ការបញ្ចូូ�នពលករ កងទ័័ព នគរបាល ទៅ�បំំពេ�ញ
កាត្វវកិិច្ចចការពារជាតិិនៅ�សមរភូូមិិ ក៥ តំំបន់់តាគរ ភ្នំំ�ម៉ាា�លៃ� ភ្នំំ�ព្រឹ�ឹក ទាមទារឱ្្យ
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ខ្ញុំំ��ដឹឹកនាំំប្រ�តិិភូូដឹឹកនាំំប្រ�តិិភូូរៀ�ៀងរាល់់ខែ�ដឹឹកស្បៀ�ៀ��ង ថ្នាំំ��ពេ�ទ្្យ និិងចុះះ�ជួួបសួួរសុុក្ខខ
ទុុក្ខខប្រ�ជាពលករ កងទ័័ពកម្ពុុ�ជា កងទ័័ពស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតវៀ�ៀតណាមកងកម្លាំំ��ងនគរបាល
រដ្ឋឋធានីី។ ចំំពោះ�ះសមរភូូមិិជុំំ�វិិញក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវបានទទួួលបន្ទុុ�កជាអនុុប្រ�ធាន
ក៦ ដឹឹកនាំំមន្ត្រី�ី�រដ្ឋឋការ និិងប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកាប់់ឆ្កាា�រសំំអាតព្រៃ��លិិចទឹឹកមុុខកំំពូូល
ទាំំងមូូល ការពារការបោះ�ះទីីតាំំងបាញ់់ផ្លោ�ោ�ងផ្តតក់់ដាក់់ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញពីីសំំណាក់់
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
រដ្ឋឋចាប់់ផ្ដើ�ើ�មកសាងក្្បាលម៉ាា�ស៊ីី�នរដ្ឋឋ ស្ថាា�ប័័នរដ្ឋាា�ភិិបាល ពីីថ្នាា�ក់់
ក្រុ�ុងដល់់ខេ�ត្តត ចាប់់ពីីចំំណុុចសូូន្្យ។ ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបែ�ងចែ�កថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដល់់
សង្កាា�ត់់ និិងភូូមិិនានា និិងចាត់់តាំំងមន្ទីី�រជំំនាញនានាក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩។ស្ថិិ�ត
ក្រោ��មការដឹឹកនាំំរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាលដែ�លពេ�លនោះ�ះ សម្ដេ�េច ហេ�ង សំំរិិន ជា
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សារដ្ឋឋនៃ�សាធារណរដ្ឋឋប្រ�ជាមានិិតកម្ពុុ�ជា ខ្ញុំំ�បានត្រូ�ូវបានចាត់់
តាំំងជាអនុុប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�ជាជនបដិិវត្តតន៍៍ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��១៩៨០ ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងទាំំងមូូល។
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បញ្ហាា�ធំំៗដែ�លទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូវប្រ�ឈម និិងត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យមានដូូច
ខាងក្រោ��ម៖
១-បញ្ញាា�ស្បៀ�ៀ��ង
	យើ�ើងពិិតជាមិិនមានអង្កករហូូបចុុកគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទេ�។ កម្មាា�ភិិបាលយើ�ើង
ច្រើ��ើនហូូបបាយអង្កករលាយពោ�ត លាយមីី ឬដំំឡូូងមីី ឬគ្រា�ប់់ធញ្ញញជាតិិផ្សេ�េ�ងៗ
ទៀ�ៀត។ ត្រី�ីសាច់់បន្លែ�ែបង្កាា�រក៏៏ខ្វះះ�ខាតផងដែ�រ។ តាំំងពីីចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ��រួួមជា
មួួយមន្ត្រី�ី�មន្ទីី�រកសិិកម្មមក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញដឹឹកនាំំប្រ�ជានេ�សាទចាប់់ត្រី�ីតាមដងទន្លេ�េ
សាបដោ�យប្រើ��ើ ដាយ ម៉ាា�ញ់់ ឬបង់់សំំណាញ់់ជាដើ�ើម។ ខ្ញុំំ�ទទួួលបានសាច់់អួួន
និិងមងពីីរដ្ឋាា�ភិិបាលតាមរយៈៈ រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងជីីវភាព (លោ�ក តាំំង
សារឹឹម) ដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ ដើ�ើម្្បីីចែ�កជូូនបងប្អូូ�នអ្ននកនេ�សាទ។ ខ្ញុំំ��រួួមជាមួួយនឹឹង
កម្មាា�ភិិបាលមន្ទីី�រកសិិកម្មមក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ និិងប្រ�ធានសង្កាា�ត់់ច្រាំ�ំងចម្រេះ��ះដឹឹកនាំំ
បងប្អូូ�នអ្ននកនេ�សាទដែ�លភាគច្រើ��ើនជាបងប្អូូ�នខ្មែ�ែរអ៊ីី�ស្លាា�មនៅ�ច្រាំ�ំងចម្រេះ��ះ ដើ�ើម្្បីី
ចលនាបងប្អូូ�នចាប់់ផ្ដើ�ើ�មនេ�សាទដោ�យប្រើ��ើឧបករណ៍៍ ដាយ មង ម៉ាា�ញ់់ និិង
អួួន។ យើ�ើងចាប់់បានត្រី�ីច្រើ��ើនមែ�នទែ�ននៅ�ចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៩។ ត្រី�ីដែ�លចាប់់បាន
មិិនគ្រា�ន់់តែ�ចែ�កជូូនកម្មាា�ភិិបាលបុុគ្គគលិិកតាមក្រ�សួួងមន្ទីី�រនោះ�ះទេ�គឺឺ យើ�ើងបាន
ចែ�កជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញក៏៏ដូូចជាប្រ�ជាពលរដ្ឋឋយើ�ើងដែ�លមកពីីខេ�ត្តត
ដើ�ើម្្បីីទទួួលយកត្រី�ីធ្វើ�ើ�ជាអាហារ ឬប្រ�ហុុកផ្អអក។
ការងារចិិញ្ចឹឹ�មត្រី�ីមន្ទីី�រកសិិកម្មមបានស្តាា�រស្រះ�ះត្រី�ីជាច្រើ��ើន ផលិិតនិិង
ចែ�កកូូនត្រី�ីជូូនបងប្អូូ�នអ្ននកចញ្ចឹឹ�មត្រី�ីទូូទាំំងក្រុ�ុង។ ការងារដាំំបន្លែ�ែនិិងដំំណាំំ ក្រុ�ុង
បានរៀ�ៀបចំំជាក្រុ�ុមសាមគ្គីី�បង្កកបង្កើ�ើ�នផល ព្រោះ��ះប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមិិនមានមធ្យោ�ោ�បាយ
ផលិិតកម្មមគ្រ�ប់់គ្នាា�ទេ�។ អ្ននកខ្លះះ�មានគោ� អ្ននកខ្លះះ�មាននង្គ័័�លជាដើ�ើម ទាមទារឱ្្យ
បងប្អូូ�នរួួមគ្នាា�បង្កកបង្កើ�ើ�នផលនិិងចែ�កផលរួួម។ ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ជាឆ្នាំំ��ដែ�លយើ�ើង
មិិនដែ�លបានទទួួលអង្កករ ឬស្រូ�ូវសាលីីពីីអង្គគការមនុុស្្សធម៌៌ឡើ�ើយ។
	ឆ្នាំំ��បន្តតបន្ទាា�ប់់ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋចាប់់ចូូលមករស់់នៅ�កើ�ើនឡើ�ើងរហូូតដល់់
ឆ្នាំំ��១៩៨៨ ប្រ�មាណ៥០ម៉ឺឺ�ននាក់់។ ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញចាប់់ផ្តើ�ើ�មខ្វះះ�ស្បៀ�ៀ��ងនិិងសាច់់។
ខ្ញុំំ��ចាំំបាច់់ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមខេ�ត្តតសំំខាន់់ៗដើ�ើម្្បីីប្រ�មូូលទិិញអង្កករ សណ្តែ�ែក ពោ�ត
ជ្រូ�ូក គោ� សម្រា�ប់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់ទីីផ្្សារក្នុុ�ងក្រុ�ុង។ ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរត្រូ�ូវឆ្លលងកាត់់ការបាញ់់
ស្កាា�ត់់តាមដងផ្លូូ�វពីីពួួកឧទ្ទាា�មទ័័ពព្រៃ��។ តែ�អស្ចាា�រ្្យណាស់់ជីីវិិតខ្ញុំំ��ពិិតជាថ្លៃ�ៃអាចរស់់
មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
២-ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធនាគារពាណិិជ្ជជកម្មម ឧស្្សាហកម្មម សំំណង់់
នគរូូបនីីយកម្មម
	យើ�ើងមានប្រា�ក់់រៀ�ៀលចាយពីីថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ គឺឺ
កាលពីី៤០ឆ្នាំំ��មុុន។ នៅ�ទស្្សវត្្សរ៍៍៩០ ទើ�ើបរដ្ឋឋបានបោះ�ះពុុម្ពពក្រ�ដាសប្រា�ក់់
រៀ�ៀលដោ�យខ្លួួ�នឯង។ វិិស័័យសិិប្្បកម្មមត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាលក្ខខណៈៈឯកជនក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��១៩៨៤ បានធ្វើ�ើ�ឱ្្យវិិស័័យនេះ�ះចម្រើ��ើនធានាបានផលិិតផលមានគុុណភាព
ប្រ�កួួតតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារតំំបន់់បាន។ ការចែ�កផ្ទះះ�ជូូនកម្មាា�ភិិបាលបុុគ្គគលិិកកម្មមករ និិង
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងកងកម្លាំំ��ងប្រ�ដាប់់អាវុុធជាការងារលំំបាកមួួយទៀ�ៀត។
	វិិស័័យកសិិកម្មម ឧស្្សាហកម្មម ក្រ�សួួងឧស្្សាហកម្មមបានដាក់់ឱ្្យ
ដំំណើ�ើរការ រោ�ងចក្រ�មួួយចំំនួួនដែ�លអាចដំំណើ�ើរការបានមានរោ�ងចក្រ�អគ្គិិ�សនីី
រោ�ងចក្រ� បារីី ស្រា� សំំបកកង់់រថយន្តត សំំបកកង់់ជិះះ�ជាដើ�ើម។ នៅ�ក្នុុង
� ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
យើ�ើងមានមន្ទីី�រឧស្្សាហកម្មម សិិប្្បកម្មមដឹឹកនាំំការកសាងវិិស័័យសិិប្្បកម្មមសមូូហ
ភាព។ យើ�ើងមានសិិប្្បកម្មមធ្វើ�ើ�ឆ្នាំំ��ងបាយ ខ្ទះះ�ពីីសំំណល់់លោ�ហធាតុុចាស់់ៗ
សិិប្្បកម្មមផលិិត មីី ឬបាយសម្ងួួ�ត បំំរើើ�ឱ្្យកង ទ័័ពសមរភូូមិិមុុខ សិិប្្បកម្មមផលិិត
ស៊ីី�អ៊ីី�វ សៀ�ៀង និិងសិិប្្បកម្មមផលិិតសំំបកកង់់ជិះះ�។ល។ វិិស័័យសិិប្្បកម្មមត្រូ�ូវបាន
ធ្វើ�ើ�ឯកជននីីយកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨៤ បានធ្វើ�ើ�ឱ្្យវិិស័័យនេះ�ះ រីីកចម្រើ��ើនធានាបាន
ផលិិតផលគុុណភាពប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងទីីផ្្សារតំំបន់់បាន។ ក្រោ��មការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
មន្ទីី�ររៀ�ៀបចំំដែ�នដីី និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់មន្ទីី�ររៀ�ៀបចំំដែ�នដីីនិិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំណង់់
រដ្ឋឋបានបែ�ងចែ�កផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងជូូនកម្មាា�ភិិបាល មន្ត្រី�ី�រដ្ឋឋការគ្រ�ប់់ជាន់់ថ្នាា�ក់់រួួម
ទាំំងកងកម្លាំំ��ង ប្រ�ដាប់់អាវុុធ និិងប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ក្នុុ�ង
ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។

៣-អគ្គិិ�សនីី ទឹឹក ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងលូូទឹឹក សំំណល់់សំំរាម
បញ្ហាា�ទឹឹកស្អាា�ត អគ្គិិ�សនីី ពិិតជាមានការខ្វះះ�ខាតដោ�យអន្លើ�ើ� ក្រុ�ុង
បានដាក់់ឱ្្យដំំណើ�ើរការរោ�ងចក្រ�ផលិិតទឹឹកស្អាា�ត ឡើ�ើងវិិញតែ�គុុណភាពទឹឹកគ្មាា�ន
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Port-au-Prince,
ville résiliente ?
À Port-au-Prince, la résilience est
souvent synonyme de survie. Les
difficultés que rencontrent les
Portoprinciens dessinent parfois
les limites et les apories de la
reconstruction urbaine.
PAR JEAN MARIE THÉODAT
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Dans son acception la plus courante, la résilience
se définit comme la capacité d’un corps à se remettre d’un choc traumatique et à retrouver la
plénitude de ses fonctions sans trop de dommages. Dans la perspective humaine, cette résistance au choc s’accompagne d’une capacité à
vivre de façon satisfaisante après avoir connu des
situations humainement désespérées, comme de
survivre à un massacre ou à une catastrophe naturelle. Dans le cas de la ville de Port-au-Prince,
la catastrophe a pris la forme d’un séisme de magnitude 7,3 sur l’échelle de Richter avec des
conséquences terribles sur le plan matériel et humain. Plus de 10 milliards de dollars de dégâts
matériels et près de 300 000 personnes sont
mortes ou disparues sous les décombres. La catastrophe est alors apparue comme le point
d’orgue d’une série de désastres en tous genres
qui avaient marqué l’actualité haïtienne durant
les dernières années.
En effet, la première décennie du nouveau millénaire a été marquée, avec l’accélération des processus de réchauffement climatique, par une succession de cyclones de plus en plus violents. Ces
derniers ont chacun laissé un bilan assez lourd en
termes de vies perdues et de biens dévastés.
Comparée à des villes comme Dresde, Varsovie,
Hiroshima, Nagasaki, Phnom Penh ou Kigali, dont
les renaissances post-catastrophes et les revivis-

cences ont parfois relevé du miracle, la trajectoire
suivie par la capitale haïtienne est bien différente.
Il faut en effet bien distinguer la reconstruction en
tant qu’acte physique requérant des moyens matériels donnés, de la réconciliation des consciences
qui demande, elle, des outils de gouvernance que
l’on ne peut se procurer en boutique. Des outils
de gouvernance sont essentiels dans la résilience
post-traumatique, et lorsqu’ils font défaut, la résilience se résume à la capacité de la société à
suppléer aux carences des instances d’encadrement que sont l’État, la Région, la ville, etc.
S’il semble donc difficile de parler de résilience
pour caractériser la situation de la ville de Portau-Prince dix années après le séisme dévastateur
du 12 janvier 2010, c’est parce que les Portoprinciens ne sont pas satisfaits de leurs conditions de
vie et que la plupart rêvent de quitter la ville. Et
cela en dépit de l’avantage comparatif indéniable
de vivre en ville plutôt qu’à la campagne.
Dans cette métropole de plus de deux millions
d’habitants, à peine 30% ont accès à l’électricité
et à l’eau courante. De surcroît, le ramassage des
résidus solides ne concerne que 10% du total produit par la cité. L’insalubrité, l’insécurité et l’instabilité sociale sont le lot de la plupart des habitants, dont 80% vivent avec moins de 2 dollars par
jour. Dans ces conditions, comment, dix ans après
le séisme de 2010, la capitale haïtienne continue
de croître et d’attirer de nouveaux migrants ?
Alors qu’il n’y a eu ni aménagement d’envergure
ni reconstruction de masse en réponse au désastre, quel est le véritable moteur de la ville ?

LES FAITS : PORT-AU-PRINCE FACE À UNE DESTRUCTION
DE GRANDE AMPLEUR

Le 12 janvier 2010, vers 17 heures, le pays est
secoué par un séisme de magnitude 7,3 dont l’épicentre se trouve à Léogâne, une ville située à une
trentaine de kilomètres de la capitale. Dans les
jours et semaines qui ont suivi la catastrophe, environ 600 000 personnes ont fui la ville pour se
réfugier dans les provinces. Plus de 1,3 million de
personnes se sont trouvées dans des abris de fortune établis sur toutes les places publiques et les
trottoirs. Elles y sont restées durant plusieurs
mois après le séisme, et dans certains cas, les
camps ont duré des années. Sur la place du
Champ de Mars, le cœur symbolique de la capitale, plus de 40 000 personnes ont campé au pied
des statues qui honorent les héros de l’Indépendance pendant plus de trois années après le désastre. L’image était terrible et symbolisait l’État
failli.
Or, si la terre a tremblé à
Port-au-Prince, c’est le
monde entier qui a souffert avec Haïti, comme en
a témoigné le puissant
élan de solidarité qui a
suivi cette catastrophe.
9 milliards de dons et
d’aides humanitaires ont
afflué, soit plus ou moins
l’équivalent d’une année

La cathédrale de
Port-au-Prince
détruite en
janvier 2010 par
le tremblement de
terre.

de PIB en 2018 (8 milliards de dollars). Pour gérer
cette manne tombée du ciel, le pays a vu arriver
une nuée d’ONG et d’associations spécialisées
dans l’aide internationale et la gestion des risques.
Cependant, le manque de coordination et la méPort-au-Prince
connaissance du terrain d’un certain nombre
cathedral destroyed
in January 2010 by
d’entre elles n’ont eu d’autres effets que d’ajouter
the earthquake.
à la confusion générale en empiétant encore daវិហារកាតូលិកនៅទីក្រុង
vantage sur les minces prérogatives de l’État.
Port-au-Prince
On a parlé parfois d’Haïti comme de la République
ខូចខាត នៅឆ្នាំ២០១០
des ONG où la disparition de l’État a ouvert la voie
ដោយសាររញ្ជួយដី
à la gestion des affaires courantes par des organisations étrangères dont les cadres et les administrateurs ne restaient au pays que pour de
courtes périodes, mais prenaient des décisions qui
engageaient durablement la vie de toute une communauté. Cette gestion par défaut a conduit à des
aberrations à la fois sur le plan des décisions et
sur le plan comptable. Certaines initiatives se sont
révélées obsolètes, voire mal inspirées, et d’autres
ont été de véritables gouffres financiers par rapport aux maigres bénéfices pour la population.
Par exemple, le village Lumane Casimir, construit
dans la partie Nord de la ville, est un échec à la
fois sur le plan architectural, économique et social. Le lotissement est éloigné de la ville, planté
littéralement au milieu des ronciers, sur une voie
pourtant stratégique, la Nationale 3, qui relie la
capitale au Centre du pays. Aujourd’hui, la plupart
des maisonnettes sont vides.
Beaucoup d’argent a pourtant été consacré à la
reconstruction. Pourtant de nombreux projets
sont à l’arrêt, et il est difficile de connaître la part
exacte de l’aide qui a été détournée. Dans le même
temps, on a assisté à une extension de la tâche
urbaine aux dépens des dernières terres agricoles
proches de la ville. La capitale est devenue désormais un ensemble urbain désarticulé et dysfonctionnel.

CANAAN : SURVIVRE APRÈS LE SÉISME

Dans la partie Nord de la ville est apparu un nouveau quartier appelé Canaan par les résidents et
qui présente un véritable défi à l’urbanisation. Les
terres, propriétés de l’État (même si elles ont été
cédées en bail à des intérêts privés) ont été déclaHabitat de fortune rées d’Utilité Publique et aussitôt envahies par les
sur un trottoir
rescapés du tremblement de terre. Plus de
après le séisme.
200 000 personnes y habitent désormais, constiMakeshift dwelling
on a sidewalk after
tuant un nouveau bidonville aux portes de la cathe earthquake.
pitale, à un emplacement stratégique qui avait été
ខ្ទមនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ planifié, avant le séisme, pour une extension forបន្ទាប់ពីរញ្ជួយដីហើយ
melle de la ville. À l’origine, Canaan devait attirer
une clientèle de classe moyenne ou munie de
moyens financiers assez importants pour investir
dans l’acquisition d’un logement de standing moderne.
Au cours de l’histoire d’Haiti, l’exode rural a longtemps été freiné, voire réprimé. Les installations à
Port-au-Prince des populations paysannes se faisaient surtout dans des quartiers périphériques,
loin de la ville-centre. Cependant, le séisme du
12 janvier a brisé un tabou : les pauvres sont entrés dans la ville, que ce soit en occupant crânement les ruines des demeures abandonnées, ou en
intégrant l’une des nombreuses tentes bleues disRésilience des villes après les catastrophes
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posées avec des bâches en plastique sur la plupart des espaces
publics, dans les écoles encore
debout et sur les places publiques. Du jour au lendemain,
cette majorité pauvre et silencieuse, délaissée, oubliée dans
les dépenses publiques, s’est retrouvée au cœur de tous les
calculs. Il a fallu trouver une solution pour dégager les écoles et
les places les plus symboliques.
C’est ainsi que le 22 mars 2010,
par décret présidentiel, le terrain
de Canaan a été déclaré d’Utilité
Publique et ouvert de ce fait à
l’installation des sinistrés. Des
camps de fortune des débuts, on
ne voit plus que les bâches qui
servent parfois encore de tonnelle aux cuisines en plein air. Le quartier de Canaan créé, après 2010...
... au pied de la montagne,
Mais les emplacements ont pour The Canaan neighbourhood created after 2010...
... at the foot of the mountains,
la plupart été enclos avec des
សង្កាត់ Canann បង្កើតឡើងក្រោយឆ្នាំ២០១០...
... នៅជើងភ្នំ ក្នុងទេសភាពថ្មភ្នំ...
murs en béton ou des haies
vives. Les maisonnettes de parEt pourtant, à certains égards, on dénote une
paing fleurissent un peu partout et donnent un
amélioration du couvert boisé. Les nouveaux haaspect presque agreste à ce faubourg autrefois
bitants ont planté des vergers et des haies qui
connu pour le paysage rocailleux qui caractérise
produisent aujourd’hui l’effet d’un bocage urbain.
le versant sud de la chaîne du Trou d’Eau.
Les lots sont délimités de haies d’arbres lorsque
À Canaan, domine encore un sentiment de précal’argent manque pour construire un mur. Une asrité lié à l’indétermination de son statut sur le plan
sociation pousse la population à planter des esfoncier. Le fonds étant déclaré d’Utilité Publique,
pèces résistantes à la sécheresse comme le tamal’État, à travers la Direction Générale des Impôts,
rin et le moringa dont les pépinières alimentent
délivre des autorisations d’occupation qui ne sont
le faubourg. Le tamarin est vendu sur le marché.
en aucun cas de véritables titres de propriété,
Le moringa pour la consommation locale et l’exmême si à la longue l’occupation continue vaut
portation à travers une ONG locale.
possession taisible. Difficile dans ces conditions de
Ce qui caractérise le plus les quartiers périphédonner de la valeur au patririques de la capitale, c’est la rareté ou l’incommomoine foncier. Une autre indéterdité des espaces partagés, comme les voies pumination tient à l’appartenance
bliques, les places ou les marchés. Ces espaces
territoriale : Canaan est revendipublics ne sont pas dimensionnés ni équipés à la
qué à la fois par Cabaret, Thomesure du risque sismique. Dans le reste de la
mazeau et la Croix-des-Bouville, la largeur des rues et des trottoirs, l’élévation
quets, les communes limitrophes
des bâtiments, la distance entre les édifices, etc.
du site. Certains penchent pour
sont calculés selon des règlements d’urbanisme
une autonomie communale qui
qui existent sur le papier, mais ne sont nulle part
ferait de Canaan une municipaappliqués. La notion même de permis de
lité à part entière. Tout cela crée
construire a été vidée de son sens et transformée
une insécurité administrative qui
en taxe à la construction délivrée dans un but
ajoute à la précarité d’ensemble
d’enrichissement personnel par le personnel des
du territoire. De là, sans doute, le peu de soins
mairies. À Canaan, pas plus qu’ailleurs, ces règles
apportés à la construction des maisons et le peu
ne sont respectées. Il n’y a ni rues à proprement
de confort en dépit du coût relativement élevé du
parler, et encore moins de trottoirs. Il y a quelques
bâti. Les latrines sont rares et les gens font le plus
initiatives d’aménagement de places publiques, de
souvent leurs besoins dans la nature. Les eaux
fixation d’adresses et de détermination des voies.
usées sont évacuées dans la cour en terre battue
Une géographie de la nuit ferait apparaître l’apou sur la voie publique sans souci de la gêne que
propriation exclusive de certains espaces par des
cela peut représenter pour autrui. On peut sans
groupes de jeunes gens à l’exclusion des filles qui
détour parler de péjoration des conditions de vie
s’y sentent souvent en danger, en particulier lorset d’aggravation de la vulnérabilité de certains
qu’elles sont seules. Les marchés se tiennent sur
quartiers autrefois vierges d’habitation. En cas de
le bord de la voie principale ou, à certaines heures,
nouveau séisme, il n’est pas dit que le nombre de
dans des points qui ne sont ni fixes, ni formellevictimes serait moindre que ce qu’il a été en 2010,
ment indiqués. Comme à la campagne, les marpour les mêmes raisons : constructions précaires,
chés apparaissent et disparaissent aux carrefours.
matériaux non appropriés et normes de construcAu-delà du cercle de l’expérience privée, du
tion parasismiques non respectées.

À Canaan,
domine encore
un sentiment
de précarité lié à
l’indétermination
de son statut
sur le plan foncier.
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dans un paysage rocailleux...

... compte plus de 200 000 habitants...

in a rocky landscape...

... has more than 200,000 inhabitants.

... មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ២០០ ០០០នាក់

 omicile, tout espace non approprié individuelled
ment et personnellement occupé en permanence
tombe dans la catégorie des non-lieux où se diluent les règlements et les usages de la villecentre. À Port-au-Prince, depuis le tremblement
de terre, les rues, les trottoirs, les places publiques et les principales artères de la ville sont
devenus terra nullius par excellence, investis par
des activités informelles qui empiètent sur l’espace public avec une régularité et un systématisme qui bannit l’usage du terme informel pour
les assigner à un principe explicatif. La même
dynamique prévaut désormais dans le reste de
l’agglomération, à Canaan en particulier. De cet
émiettement de l’espace public découle l’impossibilité d’une vision commune. Par une dilution
des responsabilités communes dans les intérêts
privés, on en vient à une perception du risque
sismique limitée à un registre magico-religieux
où la prière et les offrandes tiennent lieu de
parade dans la perspective de la prochaine catastrophe.
Dans ces conditions, la résilience a le goût amer
d’une victoire à la Pyrrhus, où la population n’a
de réponse qu’autant qu’elle apparaît comme un
problème, et non pas comme une opportunité de
service aux citoyens. C’est en occupant les places
publiques, en menaçant de saccager et de mettre
le chaos, que la population attire la bienveillance
des autorités. Mais c’est toujours en périphérie
qu’elle finit par se retrouver. Loin de tout, donc
soumise à l’arbitraire des fournisseurs de services plus chers et de moins bonne qualité. Dans
la perspective géographique du renforcement des
capacités des gens comme seul moyen de renforcer les capacités et l’attractivité des lieux, Canaan
est mal parti. Dans la lutte des places, son rôle
est condamné est être celui du dortoir insalubre
où la population ne rêve que de fuir. La résilience
est alors tout ce qu’il reste lorsque l’État est absent de l’espace public.

Port-au-Prince, Resilient City?
In Port-au-Prince,
resilience and survival
often mean the same
thing. The difficulties
experienced by
Portoprincians
sometimes reveal the
limitations and
contradictions of urban
rebuilding.
BY JEAN MARIE THÉODAT

As most commonly understood, resilience
is defined as a body’s capacity to recover
from a traumatic shock and return to full
function without too much damage. From
a human perspective, this resistance to
shock is accompanied by a capacity to live
in a satisfactory way after experiencing
humanly calamitous situations, such as
surviving a massacre or a natural disaster.
In the case of the city of Port-au-Prince, the
disaster took the form of an earthquake
with a magnitude of 7.3 on the Richter
scale, which had appalling human and
material consequences. More than
300,000 people were killed or lost beneath
the rubble, and there was $10 billion of
damage to property. The disaster seemed
at the time like the culmination of a series
of calamities of all kinds that had struck
Haiti in the years running up to it. Indeed,
with the acceleration in global warming,
the first decade of the new millennium was
marked by a succession of increasingly
violent cyclones, each of which left a heavy
legacy in terms of lives lost and property
destroyed.
Compared with cities like Dresden,
Warsaw, Hiroshima, Nagasaki, Phnom
Penh or Kigali, with their seemingly
miraculous post-disaster rebirths and
revivals, the Haitian capital has travelled
a quite different path. It is important to
distinguish clearly between rebuilding as
a physical act that requires given material
resources, and rebuilding as a change of
mindset, which demands governance
tools that cannot be bought off the shelf.
Tools of governance are essential to
post-traumatic resilience, and when they
are lacking, resilience consists in the
society’s capacity to compensate for the
Résilience des villes après les catastrophes
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failures of entities of governance such as
the state, the region, the city, etc.
So if it seems difficult to talk about
resilience in reference to the situation of
the city of Port-au-Prince 10 years after the
devastating earthquake of January 12,
2010, it is because its inhabitants are not
satisfied with their living conditions and
most of them dream of quitting the city.
And this is despite the undeniable
comparative advantage of urban life over
that in the countryside.
In this metropolis of more than 2 million
inhabitants, scarcely 30% have access to
electricity and running water. Only 10% of
the total solid waste produced by the city is
collected. Squalor, insecurity and social
instability are the fate of most of the
inhabitants, 80% of whom live on less than
2 dollars a day. Under these circumstances,
how – 10 years after the 2010 earthquake
– does the Haitian capital continue to grow
and attract new migrants? Given that there
has been neither significant development
nor mass reconstruction in response to the
disaster, what is really driving the city?

THE FACTS: LARGE-SCALE DESTRUCTION
IN PORT-AU-PRINCE

On January 12, 2010, around 5 p.m., the
country was rocked by a 7.3 magnitude
earthquake with its epicentre in Léogâne, a
town some thirty kilometres from the
capital. In the days and weeks that
followed the disaster, some 600,000 people
fled the city to take refuge in the provinces.
More than 1.3 million found themselves in
makeshift shelters erected on public
squares and sidewalks. They stayed there
for several months after the earthquake,
and in some cases, the camps remained for
years. On Place du Champ de Mars, the
emblematic heart of the capital, more than
40,000 people continued to camp at the
foot of the statues honouring the heroes of
Independence for more than three years
after the quake. It was a terrible image,
symbolic of a failed state.
However, though it was in Port-au-Prince
that the earth trembled, the entire world
suffered with Haiti, as evidenced by the
powerful movement of solidarity that
followed the disaster. Nine billion dollars in
donations and humanitarian aid flowed in,
in other words roughly the equivalent of
the country’s total GDP in 2018 ($8 billion).
To manage this manna from heaven, a
host of NGOs and organisations
specialising in international aid and risk
management swarmed into the country.
However, the lack of coordination between
them, and in some cases their unfamiliarity
with the terrain, had the effect of simply
adding to the general confusion by
encroaching yet further on the meagre
powers of the state.
Haiti has sometimes been described as the
Republic of NGOs, where the evaporation
of the state has resulted in day-to-day
affairs being managed by foreign
organisations whose executives and
administrators spent only short periods in
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the country, but took decisions that had a
long-term impact on the life of an entire
community. This management by default
led to aberrations both in decision-making
and in financial management. Some
initiatives proved obsolete, or poorly
thought out, and others turned out to be
financial black holes of little benefit to the
population. For example, the village of
Lumane Casimir, built in the northern part
of the city, is a failure in every respect, be it
architectural, economic or social. The
housing estate is a long way from the city,
planted in the midst of a field of of
brambles, yet on a strategic road – the
National 3 – that links the capital to the
centre of the country. Today, most of the
houses on it are empty.
A great deal of money has gone into
rebuilding, yet many projects have stopped
and it is difficult to know just how much of
the aid has been misused. At the same
time, the urban fabric has sprawled
outwards, swallowing up much of the
remaining farmland close to the city. The
capital has now become a disconnected
and dysfunctional urban entity.

CANAAN: SURVIVING AFTER THE EARTHQUAKE

In the northern part of the city, a new
district emerged, called Canaan by its
residents, which presents a real challenge
to urbanisation. The land here was
state-owned (although previously leased to
private interests) and was declared of
Public Utility after the earthquake, with the
result that it was immediately overrun by
survivors of the earthquake. More than
200,000 people now live there, forming a
new shantytown at the gates of the capital,
in a strategic location where, before the
earthquake, a formal extension of the city
had been planned. Canaan was originally
intended for a middle-class clientele, or
people with sufficient financial resources to
invest in the acquisition of a luxury
modern house.
Over the course of Haiti’s history, the rural
exodus was for a long time contained, or
even restricted. Peasant populations settled
in Port-au-Prince mainly in peripheral
areas, a long way from the city centre.
However, the earthquake shattered a
taboo: the poor came into the city, whether
proudly occupying the ruins of abandoned
houses, or setting up camp in one of the
many blue tents made of plastic tarpaulins
that sprung up in most of the public
spaces, in any schools still standing, and
on public squares. From one day to the
next, this impoverished and silent majority,
previously abandoned, excluded from
public budgets, found itself the focus of
every calculation. A solution had to be
found to release the schools and the most
emblematic public spaces.
This was why, on March 20 to 22, 2010, by
presidential decree, the land in Canaan
was declared of Public Utility and thereby
opened up for settlement by the victims of
the earthquake. Of the original makeshift
camps, all that remains are the tarpaulins,

sometimes still used as awnings for the
open-air kitchens. Most of the plots,
however, have been surrounded with
concrete walls or hedges. Breezeblock
cottages have sprung up almost
everywhere, giving an almost rustic
appearance to this village, which was
formerly known for the rocky landscape
that characterises the southern slopes of
the Trou d’Eau mountain range.
Canaan is still dominated by a sense of
insecurity, because of the indeterminacy of
its land ownership status. Since it has
officially been declared of Public Utility, the
state – through the Central Tax Authority
– issues occupancy permits that are in no
way real property titles, although long and
continuous occupancy maybe equate to
implicit ownership. Under these
circumstances, it is difficult to value land
assets. Another factor of uncertainty is the
territorial identity of the site: Canaan is
simultaneously claimed by Cabaret,
Thomazeau and Croix-des-Bouquets, the
municipalities adjacent to the site. Some
are inclined to favour autonomy, which
would make Canaan a municipality in its
own right. All this creates an
administrative insecurity that exacerbates
the precariousness of the whole area.
Hence, no doubt, the lack of care shown for
the construction of the houses and the lack
of comfort, despite the relatively high cost
of buildings. There are few latrines, and
people mostly fulfil their needs in nature.
Wastewater is evacuated into the clay
courtyards or on to the public road,
without consideration for how others
might be affected. In plain language, what
is happening here is a decline in living
conditions and an exacerbation of the
vulnerability of certain areas that were
previously empty of human habitation. In
the event of another earthquake, there is
no certainty that there will be fewer
victims than in 2010, and for the same
reasons: fragile construction, inappropriate
materials and a failure to apply
earthquake-resistant building standards.
And yet, in certain respects, one can
observe an improvement in tree coverage.
The new inhabitants have planted
orchards and hedges, which now give the
appearance of urban woodlands. The plots
are divided by hedges of trees, in cases
where households lack the money to build
a wall. A local organisation encourages the
population to plant drought-resistant
species, nurseries of trees like tamarind
and moringa, which feed the village.
Tamarind is sold on the market. Moringa is
consumed locally and goes for export
through a local NGO.
What most characterises the peripheral
areas of the capital is the rarity or
inconvenience of communal spaces, such
as public roads, squares or markets. These
public spaces are not big enough or
properly equipped to tackle the risk of
earthquake. In the rest of the city, the
width of the streets and sidewalks, the
height of the buildings, the distance

between buildings, etc., are calculated
according to urban planning regulations
that exist on paper, but are applied
nowhere. The very concept of building
permits has become meaningless,
transformed into a construction tax levied
by municipal staff for the purpose of
personal enrichment. In Canaan, these
rules are no more obeyed than anywhere
else. There are no streets, in the strict
sense of the term, let alone sidewalks.
There are a few initiatives for the
development of public squares, for
allocating addresses and planning a street
network. A geography of the night would
show certain spaces appropriated entirely
by groups of young men, places where
young women are excluded and often feel
endangered, especially when alone. The
markets operate on the edge of the main
road or, at certain times, at locations that
are neither fixed nor formally signposted.
As in the countryside, temporary markets
come and go at road intersections.
Beyond the circle of private experience,
beyond the home, every space that is not
individually appropriated and personally
and permanently occupied, falls within the
category of non-places, where the rules
and practices of the city centre are diluted.
In Port-au-Prince, since the earthquake,
the streets, the sidewalks, the public
squares and main arteries of the city have
become the ultimate terra nullius, occupied
by informal activities that encroach into
public space with such systematic
regularity that it is less accurate to describe
them as informal than as an explanatory
principle. The same dynamic now prevails
in the rest of the city, especially in Canaan.
Because of this fragmentation of public
space, a common vision is impossible. As
shared responsibilities blur into private
interests, the perception of seismic risk
becomes limited to a magico-religious
sphere in which prayer and offerings
constitute the sole protection against the
prospect of the next catastrophe.
Under these circumstances, resilience has
the bitter taste of a pyrrhic victory, where
any response by the population is seen as
a problem, not as an opportunity for
service to citizens. It is by occupying public
spaces, by threatening to loot and to
spread chaos, that the population attracts
the benevolence of the authorities.
However, the population always finds itself
on the periphery. A long way from
anywhere, and therefore subject to the
arbitrary practices of suppliers who offer
the most expensive and poorest quality
services. From the geographical
perspective wherein building the capacities
of people is the only means to reinforce the
capacities and attractiveness of places,
Canaan is on the wrong path. In the
conflict of places, it is condemned to play
the role of a squalid dormitory in which
the population dreams only of flight. Under
these circumstances, resilience is all that is
left when the state is absent from the
public arena.
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ទម្រ�ង់់ជារញ្ជួួ�យដីី កម្រិ�ិត៧,៣ នៃ�មាត្រ�ដ្ឋាា�ន Richter ដែ�លបង្កកនូូវផលវិិបាក
យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ទាំំងខាងផ្នែ�ែកសម្ភាា�រ និិងជីីវិិតមនុុស្្ស។ រញ្ជួួ�យដីីនោះ�ះបានបង្កកការ
ខូូចខាតលើ�ើសម្ភាា�រៈ�មានតម្លៃ�ៃរហូូតដល់់១០ពាន់់លានដុុល្លាា�រ មនុុស្្សជិិត ៣០
ម៉ឺឺ�ននាក់់បានស្លាា�ប់់ ឬក៏៏បាត់់ខ្លួួ�នក្រោ��មគំំនរថ្មម។ ដូូច្នេះ�ះ� គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ធម្មមជាតិិត្រូ�ូវ
បានគេ�ចាត់់ទុុក នៅ�ពេ�លនោះ�ះថា ជាគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរជាងគេ� ក្នុុ�ងចំំណោ�ម
បណ្ដាា�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហៃ�ទីី
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ។
ជាការពិិត នៅ�ក្នុុ�ងទសវត្្សរ៍៍ទីី១នៃ�សហស្្សវត្្សរ៍៍ថ្មីី�នេះ�ះ ពិិតជាសម្្បូូរ
ខ្្យល់់ព្្យុះ��ស៊ីី�ក្លូូ�នដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ និិងជាខ្្យល់់ព្្យុះ��មានកម្លាំំ��ងកាន់់តែ�
ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ រួួមជាមួួយនឹឹងកំំដៅ�នៅ�លើ�ើភពផែ�នដីីឡើ�ើងក្ដៅ�ៅ�កាន់់តែ�លឿ�ឿនទៀ�ៀត
ផង។ ខ្្យល់់ព្្យុះ��ស៊ីី�ក្លូូ�ននីីមួួយៗសុុទ្ធធតែ�បានបន្្សល់់ទុុកនូូវតុុល្្យការធ្ងងន់់ធ្ងងរអំំពីី
ការបាត់់បង់់ជីីវិិតមនុុស្្ស និិងការខូូចខាតទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�។
	បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយទីីក្រុ�ុងផ្សេ�េ�ងៗដូូចជា ក្រុ�ុងឌ្រេ��ស ក្រុ�ុងវ៉ាា�សូូវីី
ក្រុ�ុងហ៊ីី�រ៉ូូ�ស៊ីី�ម៉ាា� ក្រុ�ុងណាហ្គាា�សាគីី ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ឬទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីី ខណៈៈដែ�ល
ការងើ�ើបឈរឡើ�ើងវិិញនៃ�ក្រុ�ុងទាំំងនេះ�ះ ក្រោ��យពីីបានជួួបប្រ�ទះះគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
ពេ�លខ្លះះ� វាដូូចជារឿ�ឿងអព្ភូូ�តហេ�តុុ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទីីក្រុ�ុងប្រ�ទេ�សហៃ�ទីីបានដើ�ើរទៅ�តាមផ្លូូ�វ
មួួយដែ�លខុុសពីីគេ�។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ គេ�ត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កឱ្្យដាច់់ស្រ�ឡះះ រវាងការ
កសាងឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងន័័យរូូបវ័័ន្តតដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យមានមធ្យោ�ោ�បាយសម្ភាា�រ និិងការ
សម្រួ�ួលផ្លូូ�វចិិត្តតដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យមានឧបករណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចច ហើ�ើយដែ�លគេ�មិិនអាច
ទៅ�ទិិញបាននៅ�តាមហាងដូូចជាទិិញវត្ថុុ�អ្វីី�មួួយនោះ�ះទេ�។ ឧបករណ៍៍អភិិបាល
កិិច្ចចពិិតជាសំំខាន់់ខ្លាំំ��ងនៅ�ក្នុុ�ងភាពធន់់ បន្ទាា�ប់់ពីីមហន្តតរាយ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ពេ�លដែ�ល
ខ្វះះ�ឧបករណ៍៍នេះ�ះ ភាពធន់់គឺឺបង្រួ�ួមមកត្រឹ�ឹមសមត្ថថភាពរបស់់សង្គគម ដែ�លជំំនួួស
ឱ្្យកង្វះះ�ខាតរបស់់ស្ថាា�ប័័នគ្រ�ប់់គ្រ�ង នោះ�ះគឺឺរដ្ឋឋ តំំបន់់ ឬក្រុ�ុងជាដើ�ើម។ល។
	បើ�ើគេ�ហាក់់ដូូចជាពិិបាកក្នុុ�ងការនិិយាយអំំពីីភាពធន់់ដើ�ើម្្បីីពណ៌៌នា
អំំពីីស្ថាា�នភាពនៃ�ទីីក្រុ�ុង ព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ ដប់់ឆ្នាំំ��ក្រោ��យពីីរញ្ជួួ�យដីីដែ�លបានបំំផ្លិិ�ច
បំំផ្លាា�ញយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ មករា ២០១០ នោះ�ះគឺឺដោ�យសារប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងនេះ�ះមិិនពេ�ញចិិត្តតជីីវិិតរស់់នៅ�របស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយថាភាគ
ច្រើ��ើននៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�តែ�ចិិញ្ចឹឹ�មចិិត្តតចង់់ចាកចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះបីីជាវា
ច្្បាស់់មិិនអាចប្រ�កែ�កបានទេ�ថា ការរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងមានលក្ខខណៈៈប្រ�សើ�ើរជាង
ការរស់់នៅ�ឯជនបទ។
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នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងដ៏៏ធំំមួួយនេះ�ះ មានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ជាង២លាន
នាក់់ ក្នុុ�ងនោះ�ះមានតែ�ប្រ�មាណ៣០%ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លមានភ្លើ�ើ�ងអគ្គិិ�សនីី និិងទឹឹក
ស្អាា�ត ប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ការប្រ�មូូលកាកសំំណល់់រឹឹង គឺឺបាន១០%
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៃ�កាកសំំណល់់ទាំំងអស់់ដែ�លផលិិតឡើ�ើងដោ�យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង។ ភាគច្រើ��ើន ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ក្នុុ�ងភាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ក អសុុវត្ថិិ�ភាព
និិងអស្ថិិ�រភាពសង្គគម ហើ�ើយក្នុុ�ងនោះ�ះ ៨០ភាគរយនៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ដោ�យ
មានប្រា�ក់់មិិនដល់់២ដុុល្លាា�រផងក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ។ តើ�ើនៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌបែ�បនេះ�ះ ១០
ឆ្នាំំ�� បន្ទាា�ប់់ពីីរញ្ជួួ�យដីីនៅ�ឆ្នាំំ��២០១០នោះ�ះមក តើ�ើទីីក្រុ�ុងប្រ�ទេ�សហៃ�ទីីបន្តតទាក់់
ទាញប្រ�ជាពលរដ្ឋឋថ្មីី�មករស់់នៅ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើតទៅ�? ខណៈៈដែ�លគ្មាា�ន
ការរៀ�ៀបចំំច្រើ��ើន ឬក៏៏គ្មាា�នការកសាងឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំណាមួួយសោះ�ះ
ក្រោ��យពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើអ្វីី�ជាក្្បាលម៉ាា�ស៊ីី�ន
ពិិតប្រា�កដដែ�លជម្រុ�ុញឱ្្យមានកំំណើ�ើនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�ទីីក្រុ�ុងនេះ�ះ?
ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍៖ ទីីក្រុ�ុង ព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខការខូូចខាតទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ
	ថ្ងៃ�ៃ១២ មករា ២០១០ ម៉ោ�ោ�ងប្រ�មាណជា៥រសៀ�ៀល ប្រ�ទេ�សទាំំង
មូូលបានរង្គើ�ើ�ដោ�យសាររញ្ជួួ�យដីីដែ�លមានកម្រិ�ិត៧,៣ ហើ�ើយទីីតាំំងរញ្ជួួ�យ
ដំំបូូងនោះ�ះគឺឺនៅ�ក្រុ�ុងឡេ�អូូហ្គាា�ន ជាទីីក្រុ�ុងមួួយដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ប្រ�មាណជា៣០
គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីីរដ្ឋឋធានីី។ នៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដាា�ថ្ងៃ�ៃ និិងសប្ដាា�ហ៍៍ក្រោ��យពីីគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់នេះ�ះបាន
កើ�ើតឡើ�ើង ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រ�មាណជា៦០ម៉ឺឺ�ននាក់់បានចាកចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងទៅ�រស់់
នៅ�តាមខេ�ត្តតនានា។ មនុុស្្សប្រ�មាណជាជាង១,៣លាននាក់់បានកសាងខ្ទទម
ដើ�ើម្្បីីរស់់នៅ�បណ្ដោះ�ះ��អាសន្ននតាមទីីសាធារណៈៈ ឬនៅ�លើ�ើចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វជាដើ�ើម។
បន្ទាា�ប់់ពីីរញ្ជួួ�យដីីបានស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ទៅ� ពួួកគេ�បានរស់់នៅ�តាមទីីសាធារណៈៈអស់់
រយៈៈពេ�លជាច្រើ��ើនខែ� ហើ�ើយជំំរុំំ�ខ្លះះ�មានវត្តតមានអស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ��ើនឆ្នាំំ��។ នៅ�
លើ�ើទីីធ្លាា�មួួយឈ្មោះ�ះ�� Champs de Mars ដែ�លជាបេះ�ះដូូង និិងជានិិមិិត្តត
សញ្ញាា�របស់់រដ្ឋឋធានីី មានប្រ�ជាជនជាង៤ម៉ឺឺ�ននាក់់បានបោះ�ះជំំរុំំ�រស់់នៅ�ខាងជើ�ើង
រូូបចម្លាា�ក់់អស់់រយៈៈពេ�លជាង៣ឆ្នាំំ�� បន្ទាា�ប់់ពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយបានកើ�ើតឡើ�ើង។
នោះ�ះគឺឺជារូូបចម្លាា�ក់់ដែ�លរំំលឹឹកដល់់វីីរជនដែ�លបានទាមទារឯករាជមកវិិញ។
រូូបភាពបែ�បនេះ�ះពិិតជាគួួរឱ្្យសោ�កសង្រែ��ងណាស់់ ហើ�ើយវាជានិិមិិត្តតសញ្ញាា�នៃ�រដ្ឋឋ
បរាជ័័យ។
	ផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ រញ្ជួួ�យដីីដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ទីីក្រុ�ុង ព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ នោះ�ះគឺឺ
ធ្វើ�ើ�ឱ្្យពិិភពលោ�កទាំំងមូូលបានទទួួលរងការឈឺឺចាប់់ជាមួួយប្រ�ទេ�សហៃ�ទីីដែ�រ
ដូូចដែ�លចលនាសាមគ្គីី�ភាពពិិភពលោ�កបានបង្ហាា�ញឱ្្យឃើ�ើញជាសក្ខីី�ភាព
ស្រា�ប់់ បន្ទាា�ប់់ពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយនេះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។ អំំណោ�យ និិងជំំនួួយ
មនុុស្្សធម៌៌ ៩ពាន់់លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នមកប្រ�ទេ�សហៃ�ទីី ពោ�លគឺឺ
ស្មើ�ើ�នឹឹងផលិិតផលក្នុុ�ងស្រុ�ុកសរុុបមួួយឆ្នាំំ��២០១៨ (៨ពាន់់លានដុុល្លាា�រ)។ ដើ�ើម្្បីី
គ្រ�ប់់គ្រ�ងថវិិកាដ៏៏ច្រើ��ើនសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់នេះ�ះ ដែ�លដូូចជាធ្លាា�ក់់មកពីីលើ�ើមេ�ឃ គេ�
ឃើ�ើញមានអង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងសមាគមជំំនាញខាងជំំនួួយអន្តតរជាតិិ
និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យជាច្រើ��ើនបានមកដល់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហៃ�ទីី។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�យ
ហេ�តុុតែ�អង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងសមាគមមួួយចំំនួួនទាំំងនោះ�ះខ្វះះ�ការ
សម្រ�បសម្រួ�ួល និិងមិិនស្គាា�ល់់ទឹឹកដីីហៃ�ទីី ពួួកគេ�មានតែ�បន្ថែ�ែមបញ្ហាា�ទៅ�លើ�ើភាព
ច្រ�បូូកច្រ�បល់់ដែ�លមានរួួចទៅ�ហើ�ើយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�យពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ការងារជាន់់លើ�ើអ្វីី�
ដែ�លជាអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�ដ៏៏តិិចតួួចរបស់់រដ្ឋឋ។
	ពេ�លខ្លះះ� គេ�ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបប្រ�ទេ�សហៃ�ទីីទៅ�នឹឹងសាធារណរដ្ឋឋមួួយ
នៃ�អង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាល ដោ�យក្នុុ�ងនោះ�ះ អវត្តតមានរបស់់រដ្ឋឋបានបើ�ើកផ្លូូ�វ
យ៉ាា�ងទូូលាយឱ្្យអង្គគការបរទេ�សគ្រ�ប់់គ្រ�ងកិិច្ចចការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ។ ប្រ�ធាននិិងបុុគ្គគលិិក
រដ្ឋឋបាលខ្លះះ�របស់់អង្គគការទាំំងនោះ�ះមានវត្តតមាននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហៃ�ទីីតែ�រយៈៈពេ�ល
ខ្លីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធរយៈៈពេ�លវែែងដល់់ជីីវិិត
របស់់សហគមប្រ�ជាពលរដ្ឋឋហៃ�ទីីទាំំងមូូល។ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�តាមដំំណើ�ើរ
បែ�បនេះ�ះបាននាំំឱ្្យកើ�ើតមានកំំហុុសទាំំងខាងផ្នែ�ែកធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច ទាំំងខាង
ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ។ គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្តើ�ើ�មមួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថា ចាស់់គំំ
រិិល ឬក៏៏មិិនមែ�នជាគម្រូ�ូល្អអឡើ�ើយ ហើ�ើយការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មគំំនិិតខ្លះះ�ទៀ�ៀត ប្រៀ��ៀបដូូចជា
អន្លលង់់ដ៏៏ជ្រៅ��ដែ�លគេ�ជះះថវិិកាចោ�ល បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងផលចំំណេ�ញដ៏៏ស្តួួ�ចស្ដើ�ើ�ង
ដែ�លបានទៅ�ដល់់ដៃ�ប្រ�ជាជន។ ជាឧទាហរណ៍៍ ភូូមិិ លុុម៉ាា�ន កាហ្្ស៊ីី�មៀ�ៀរ ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ប៉ែ�ែកខាងជើ�ើងនៃ�ទីីក្រុ�ុង គឺឺជាបរាជ័័យមួួយយ៉ាា�ងពិិត
ប្រា�កដ ទាំំងខាងផ្នែ�ែកស្ថាា�បតយ្្យកម្មម សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគម។ ភូូមិិថ្មីី�នេះ�ះនៅ�
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Maison dans le quartier de Canaan.
House in the Canaan district.

ផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងសង្កាត់ Canaan

ឆ្ងាា�យពីីទីីក្រុ�ុង ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងកណ្តាា�លព្រៃ��របោះ�ះទៀ�ៀត គឺឺនៅ�តាមផ្លូូ�វមួួយ ដែ�ល
ផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ គឺឺជាផ្លូូ�វយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ តាមបណ្តោ�ោ�យផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ៣ ដែ�លភ្ជាា�ប់់
រាជធានីីទៅ�ភូូមិិភាគកណ្ដាា�លនៃ�ប្រ�ទេ�ស។ បច្ចុុ�ប្្បន្នន ភាគច្រើ��ើននៃ�កូូនផ្ទះះ�ក្នុុ�ង
ក្រុ�ុងនេះ�ះគឺឺនៅ�ទទេ�រស្អាា�ត គ្មាា�នមនុុស្្សរស់់នៅ�ឡើ�ើយ។
ថវិិកាច្រើ��ើនណាស់់ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីកសាងទីីក្រុ�ុងឡើ�ើងវិិញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គម្រោ��ងជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវបានផ្អាា�ក ហើ�ើយគេ�ពិិបាកនឹឹងដឹឹងឱ្្យពិិតប្រា�កដណាស់់ថា
ជំំនួួយប៉ុុ�ន្មាា�នត្រូ�ូវបានគេ�បង្វែ�ែរដាក់់ហោ�ប៉ៅ�ៅ�។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងគ្នាា�នោះ�ះ គេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញ
មានការពង្រី�ីកទីីក្រុ�ុងទៅ�ដល់់ដីីកសិិកម្មម ដែ�លនៅ�ជាយក្រុ�ុងទៀ�ៀតផង។ ចាប់់ពីី
ពេ�លនោះ�ះមក រដ្ឋឋធានីីបានក្លាា�យជាទីីប្រ�ជុំំ�ជនមានសង្កាា�ត់់ជាច្រើ��ើនមិិនស៊ីី�គ្នាា� និិង
មិិនដំំណើ�ើរការ។
សង្កាា�ត់់កាណាន៖ ត្រ�ដររស់់បន្ទាា�ប់់ពីីរញ្ជួួ�យដីី
នៅ�ប៉ែ�ែកខាងជើ�ើងនៃ�ទីីក្រុ�ុង មានសង្កាា�ត់់ថ្មីី�មួួយបានលេ�ចចេ�ញជារូូបរាងឡើ�ើង
ដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋហៅ�ថា សង្កាា�ត់់កាណាន។ សង្កាា�ត់់នេះ�ះមានបញ្ហាា�ច្រើ��ើនខាង
ផ្នែ�ែកនគររូូបនីីយកម្មម។ ដីីធ្លីី�ដែ�លជាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់រដ្ឋឋ (ទោះ�ះបីីជាដីីទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវ
បានធ្វើ�ើ�ជាសម្្បទានឱ្្យឯកជនយ៉ាា�ងណាក្ដីី�) ត្រូ�ូវបានប្រ�កាសថា ជាដីីសំំរាប់់
ប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ ហើ�ើយភ្លាា�មៗនោះ�ះ ក៏៏មានអ្ននកដែ�លនៅ�រស់់ពីីរញ្ជួួ�យដីី
បាននាំំគ្នាា�សម្រុ�ុកទៅ�តាំំងទីីលំំនៅ�ដ្ឋាា�ននៅ�លើ�ើដីីនោះ�ះ។ ចាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះមក
មានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាង២០ម៉ឺឺ�ននាក់់បានទៅ�រស់់នៅ� បង្កើ�ើ�តបានជាតំំបន់់អណា
ធិិបតេ�យ្្យថ្មីី�មួួយ នៅ�ច្រ�កទ្វាា�រចូូលរដ្ឋឋធានីី។ មុុននឹឹងរញ្ជួួ�យដីីបានកើ�ើតឡើ�ើង
ទីីតាំំងយុុទ្ធធសាស្រ្ដ�ដនេះ�ះត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការមួួយ ដើ�ើម្្បីីប្រែ��ក្លាា�យជា
ផ្លូូ�វការឱ្្យទៅ�ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ទីីក្រុ�ុង។ ពីីដំំបូូងឡើ�ើយ គេ�គ្រោ��ងប្រើ��ើសង្កាា�ត់់កា
ណាន ទាក់់ទាញប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមានជីីវភាពមធ្្យម ឬក៏៏អ្ននកដែ�លមានមធ្យោ�ោ�បាយ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ច្រើ��ើនគួួរសម ដើ�ើម្្បីីវិិនិិយោ�គលើ�ើការទិិញផ្ទះះ�ដែ�លមានស្ដដង់់ដារទំំនើ�ើប។
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តរបស់់ប្រ�ទេ�សហៃ�ទីី ចំំណាកស្រុ�ុកពីីជនបទមក
ទីីក្រុ�ុងតែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបានបន្ទុុ�ចបង្អាា�ក់់ ឬក៏៏បង្រ្កា�ា�បតែ�ម្ដដង។ ការតាំំងទីីលំំនៅ�ដ្ឋាា�ននៅ�

ទីីក្រុ�ុង ព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លមកពីីទីីជនបទ ច្រើ��ើនតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�
តាមសង្កាា�ត់់ជាយក្រុ�ុង ដែ�លឆ្ងាា�យពីីកណ្ដាា�លក្រុ�ុង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ រញ្ជួួ�យដីីនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២
ខែ�មករា បានធ្វើ�ើ�ឱ្្យទម្លាា�ប់់នេះ�ះលែ�ងមានទៀ�ៀតហើ�ើយ ពោ�លគឺឺប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�
បានចូូលមកដល់់រដ្ឋឋធានីី ពួួកគេ�បានចូូលទៅ�រស់់នៅ�គ្រ�ប់់កន្លែ�ែង មិិនថាក្នុុ�ងអគារ
បាក់់បែ�កដែ�លគេ�បោះ�ះបង់់ចោ�ល ឬក៏៏បោះ�ះតង់់ពណ៌៌ខៀ�ៀវជាមួួយគេ�ជាមួួយឯង
តាមទីីសាធារណៈៈ ឬតាមសាលារៀ�ៀនដែ�លមិិនទាន់់ដួួលរំំលំំនោះ�ះឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�
ភ្លាា�មៗនោះ�ះ ភាគច្រើ��ើននៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ដែ�លមិិនមាត់់មិិនក ដែ�លត្រូ�ូវបាន
គេ�បោះ�ះបង់់ចោ�ល ឬមិិនគិិតគូូនៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការចំំណាយរបស់់រដ្ឋឋ ស្រា�ប់់តែ�មាន
វត្តតមាននៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ការគណនាតែ�ម្ដដង។ គេ�ត្រូ�ូវរកដំំណោះ�ះស្រា�យមួួយបន្ទាា�ន់់
ដើ�ើម្្បីីបណ្ដេ�េញអ្ននករស់់នៅ�អនាធិិបតេ�យ្្យទាំំងនេះ�ះចេ�ញពីីសាលារៀ�ៀន និិងពីីទីី
តាំំងសាធារណៈៈជានិិមិិត្តតរូូបសំំខាន់់ៗ។
	ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបានជានៅ�ថ្ងៃ�ៃ២២ មីីនា ២០១០ តាមរយៈៈ
ក្រឹ�ឹត្្យប្រ�ធានាធីីបតីីមួួយ ដីីនៅ�សង្កាា�ត់់កាណានត្រូ�ូវបានប្រ�កាសថាជាដីី
សម្រា�ប់់ប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ ដូូច្នេះ�ះ� ក៏៏បើ�ើកផ្លូូ�វឱ្្យជនរងគ្រោះ��ះពីីរញ្ជួួ�យដីីទៅ�
តាំំងទីីលំំនៅ�ដ្ឋាា�នយ៉ាា�ងគគ្រឹ�ឹកគគ្រេ��ង។ បើ�ើមើ�ើលពីីលើ�ើ គេ�ឃើ�ើញតែ�ដំំបូូលតង់់
កៅ�ស៊ូូ� គ្រ�បលើ�ើទីីតាំំងចម្អិិ�នម្ហូូ�បនៅ�កណ្ដាា�លវាលតែ�ប៉ុុ�ណ្ដោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ភាគច្រើ��ើន
នៃ�ទីីតាំំងរស់់នៅ�នីីមួួយៗ គេ�ធ្វើ�ើ�របងឥដ្ឋឋ ឬដាំំដើ�ើមឈើ�ើធ្វើ�ើ�ជារបង។ កូូនផ្ទះះ�តូូច
ៗសង់់ពីីថ្មមរីីកដូូចផ្្សិិតគ្រ�ប់់កន្លែ�ែង ហើ�ើយទិិដ្ឋឋភាពបែ�បនេះ�ះស្ទើ�ើ�រតែ�ដូូចទេ�សភាព
នៅ�តាមទីីជនបទ ខណៈៈដែ�លកាលពីីមុុន កន្លែ�ែងនេះ�ះគឺឺជាតំំបន់់មានថ្មមតូូចៗ
រដិិបរដុុប ជាលក្ខខណៈៈសណ្ឋាា�នដីីនៅ�ជម្រា�លខាងត្្បូូងនៃ�ជួួរភ្នំំ�ទ្រូ�ូដូូ។
នៅ�សង្កាា�ត់់កាណាន ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�តែ�មានអារម្មមណ៍៍មិិនទាន់់ស្ងងប់់
ដោ�យសារតែ�រឿ�ឿងកម្មមសិិទ្ធិិ�កាន់់កាប់់ដីីធ្លីី�ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងមិិនទាន់់ត្រូ�ូវបានកំំណត់់
ឱ្្យបានច្្បាស់់លាស់់។ ដីីនៅ�ទីីនេះ�ះត្រូ�ូវបានប្រ�កាសថា សម្រា�ប់់ជាប្រ�យោ�ជន៍៍
សាធារណៈៈ ហើ�ើយតាមរយៈៈនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ រដ្ឋឋបានផ្ដដល់់ការអនុុញ្ញាា�តឱ្្យ
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋតាំំងទីីលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នមានន័័យថា ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាម្ចាា�ស់់
កម្មមសិិទ្ធិិ�ដីីដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�លើ�ើនោះ�ះឡើ�ើយ ទោះ�ះបីីថា បើ�ើអ្ននកណារស់់នៅ�
យូូរៗទៅ� អ្ននកនោះ�ះប្រា�កដជាទទួួលបានកម្មមសិិទ្ធិិ�មិិនខាន។ នៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌ
បែ�បនេះ�ះ គេ�ពិិបាកនឹឹងឱ្្យតម្លៃ�ៃដល់់ដីីធ្លីី�ដែ�លគេ�រស់់នៅ�លើ�ើនោះ�ះណាស់់។ កត្តាា�មិិន
ប្រា�កដប្រ�ជាមួួយទៀ�ៀតគឺឺពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងលក្ខខណៈៈដែ�លថា តើ�ើសង្កាា�ត់់នេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�
ក្នុុ�ងសង្កាា�ត់់មួួយណា ពីីព្រោះ��ះថា សង្កាា�ត់់កាណានត្រូ�ូវបានទាមទារដោ�យសង្កាា�ត់់
បីីនៅ�ជាប់់នោះ�ះ ដូូចជា សង្កាា�ត់់កាបារ៉េេ� សង្កាា�ត់់តូូម៉ាា�ហ្្សូូ និិងសង្កាា�ត់់ក្រ័�័រដេ�ប៊ូូ�កេ�។
	អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតចង់់អោ�យកាណានក្លាា�យជាសង្កាា�ត់់ដាច់់ដោ�យឡែ�ក
មានស្វ័័�យភាពខ្លួួ�នឯង ជាសង្កាា�ត់់មួួយដូូចសង្កាា�ត់់ដទៃ�ដែ�រ។ លក្ខខណៈៈទាំំងនេះ�ះ
បង្កើ�ើ�តអសុុវត្ថិិ�ភាពរដ្ឋាា�បាល ដែ�លបន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជានៃ�ដែ�នដីី
ទាំំងមូូល។ ប្រ�ហែ�លជាមកពីីមូូលហេ�តុុទាំំងអស់់នេះ�ះហើ�ើយបានជាគេ�មិិនសូូវ
សាងសង់់ផ្ទះះ�ឱ្្យបានល្អអ ផ្ទះះ�ដែ�លគេ�សង់់ហើ�ើយផ្ដដល់់ផាសុុកភាពតិិចតួួចណាស់់
ទោះ�ះបីីជាតម្លៃ�ៃចំំណាយទៅ�លើ�ើសំំណង់់ខ្ពពស់់យ៉ាា�ងណាក្ដីី�។ គេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញមិិន
សូូវមានបង្គគន់់ទេ� ហើ�ើយជាញឹឹកញាប់់ មនុុស្្សម្នាា�ទៅ�បន្ទទរបង់់នៅ�ទីីហាលវាល។
ទឹឹកកខ្វវក់់ត្រូ�ូវបានគេ�បង្ហូូ�រទៅ�លើ�ើដីីក្នុុ�ងទីីធ្លាា�ផ្ទះះ� ឬក៏៏ចាក់់ទៅ�លើ�ើផ្លូូ�វសាធារណៈៈ
មិិនខ្វវល់់ពីីការប៉ះះ�ពាល់់ឬរំំខានដល់់អ្ននកដ៏៏ទៃ�ឡើ�ើយ។ គេ�អាចនិិយាយដោ�យត្រ�ង់់ៗ
អំំពីីភាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��គក្នុុ�ងការរស់់នៅ� និិងអំំពីីភាពតោ�កយ៉ាា�កកាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�ៗ
នៃ�សង្កាា�ត់់មួួយចំំនួួន ដែ�លពីីមុុនគ្មាា�នមនុុស្្សរស់់នៅ�ទាល់់តែ�សោះ�ះ។ ក្នុុ�ងករណីី
ដែ�លមានរញ្ជួួ�យដីីម្ដដងទៀ�ៀត វាមិិនប្រា�កដទេ�ថា ជនរងគ្រោះ��ះអាចមានចំំនួួនតិិច
ជាងចំំនួួនជនរងគ្រោះ��ះរញ្ជួួ�យដីីដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ��២០១០ ដោ�យសារតែ�
មូូលហេ�តុុដូូចគ្នាា� នោះ�ះគឺឺសំំណង់់ធ្វើ�ើ�ឱ្្យតែ�រួួចពីីដៃ� សម្ភាា�រមិិនសមស្រ�ប ហើ�ើយ
បទដ្ឋាា�ននៃ�សំំណង់់ទប់់ទល់់នឹឹងរញ្ជួួ�យដីីមិិនត្រូ�ូវបានគោ�រពសោះ�ះឡើ�ើយ។
	ផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ ក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាពខ្លះះ� ដូូចជាគម្រ�បព្រៃ��ឈើ�ើ គេ�បែ�រជា
សង្កេ�េតឃើ�ើញមានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងទៅ�វិិញ។ អ្ននកដែ�លមករស់់នៅ�ថ្មីី�បានដាំំ
ដើ�ើមឈើ�ើ និិងធ្វើ�ើ�របងផ្ទះះ�ពីីដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិ ដែ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ បង្កើ�ើ�តបានជាសង្កាា�ត់់
មួួយសម្្បូូរទៅ�ដោ�យដើ�ើមឈើ�ើ។ ដីីឡូូត៍៍នីីមួួយៗត្រូ�ូវបានខណ្ឌឌចែ�កដោ�យរបង
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ដែ�លជាកត្តាា�តែ�មួួយគត់់នៃ�ការពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាព និិងភាពទាក់់ទាញនៃ�សង្កាា�ត់់
នេះ�ះ កាណានពិិតជាជួួបការលំំបាកហើ�ើយ។ នៅ�ក្នុុ�ងការតស៊ូូ�ដណ្ដើ�ើ�មឋានៈៈ
សង្កាា�ត់់កាណានបានត្រឹ�ឹមតែ�ជាកន្លែ�ែងគេ�ស្នាា�ក់់នៅ�ក្នុុ�ងភាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��គ កន្លែ�ែង
ដែ�លប្រ�ជាជនចិិញ្ចឹឹ�មចិិត្តតចង់់តែ�ចាកចេ�ញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ�ភាពធន់់គឺឺនៅ�សល់់
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណេះ�ះ� ខណៈៈដែ�លរដ្ឋឋអវត្តតមានពីីទីីតាំំងសាធារណៈៈ។
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Dynamiques
et économiq
de la recons
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politiques
ues
truction

Après les actions
dictées par l’urgence
S.E. Kep Chuktema
raconte les étapes
d’une reconstruction
durable,
S.E. Mann Choeun insiste
sur l’importance d’une
politique du logement
et S.E. Ek Sonn Chan
explique comment
apporter de l’eau potable
à tous.
En miroir, Nadine
Umutoni Gatsinzi nous
raconte la reconstruction
de Kigali après le
génocide.

Political and
economic dynamics
of reconstruction

After the immediate actions
dictated by the emergency, H.E.
Kep Chuktema recounts the stages
in a sustainable reconstruction,
H.E. Mann Choeun emphasises the
importance of a housing policy and
H.E. Ek Sonn Chan explains how to
bring water to everyone. Echoing
these accounts, Nadine Umutoni
Gatsinzi describes the remaking of
Kigali after the genocide.

© Cambodge Nouveau

បន្ទាា�ប់់ពីីការងារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសារភាពបន្ទាា�ន់់ ឯកឧត្ដដម កែ�ប
ជុុតិិម៉ាា� បានរៀ�ៀបរាប់់អំំពីីដំំណាក់់កាលផ្សេ�េ�ងៗនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ
ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព ឯកឧត្ដដម ម៉ាា�ន់់ ឈឿ�ឿន សង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើ
សារៈ�សំំខាន់់នៃ�គោ�លនយោ�បាយកសាងលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន ហើ�ើយ ឯកឧត្ដដម
ឯក ស៊ុុ�នចាន់់ ពន្្យល់់ថា តើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាដើ�ើម្្បីីផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹកស្អាា�តជូូន
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់រូូប។ ជាកញ្ចចក់់ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងនឹឹងស្ថាា�នភាពស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�
នេះ�ះ លោ�កស្រី�ី Nadine Umutoni Gatsinzi បានរៀ�ៀបរាប់់ប្រា�ប់់
យើ�ើងពីីការកសាងទីីក្រុ�ុង Kigali ឡើ�ើងវិិញ បន្ទាា�ប់់ពីីរបបប្រ�ល័័យ
ពូូជសាសន៍៍។

Un Atelier de confection à Phnom Penh,
à la fin des années 1990.
A garment workshop in Phnom Penh in the late
1990s.

រោងជាងកាត់ដេរនៅភ្នំពេញ ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០
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Agir pour
Reconstruire :
Le développement
de Phnom Penh
de
2003
à
2013
De 2003 à 2013, Phnom Penh
connaît un essor sans
précédent. Après l’urgence
de la reconstruction, la capitale
cambodgienne est entrée
dans une ère de modernisation
plus pérenne. PAR S.E. KEP CHUKTEMA
L’an 2000 est un tournant important pour le Cambodge. Cette année-là marque l’ouverture vers
une période de paix et de stabilité politique et
sociale qui a permis l’amorce d’une phase de développement urbain sans précédent. La population croît alors rapidement, pour atteindre 1 million d’habitants en 2003 avec pour corollaires
l’augmentation du trafic automobile et les premiers embouteillages, ainsi qu’une demande
croissante pour de meilleurs logements. En s’étendant, la ville manque de capacités d’approvisionnement en eau et en électricité et le système de
drainage est incapable de répondre à la demande
et de faire face aux inondations annuelles causées
par la mousson.

PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE PHNOM PENH
(2003-2008)

C’est dans ce contexte que, le 10 février 2003, je
suis nommé gouverneur de la ville de Phnom
Penh par Samdech Akka Moha Sena Padei Techno
Hun Sen, qui tenait à un développement plus rapide mais aussi plus durable de la capitale Cambodgienne. La ville couvre alors 378 km² et est
divisée en 7 khans (districts). Au cours de ces cinq
premières années (2003-2008), mes priorités ont
été d‘assurer la sécurité publique et le calme dans
la ville après une période politique trouble pendant laquelle l’Ambassade de Thaïlande ainsi que
des commerces thaïlandais ont été saccagés par
la population. Après avoir rétabli la paix en ville,
je me suis attaché à améliorer le bien-être de la
population et l’esthétique de la ville. Le développement des infrastructures était l’axe principal de
mon action.
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La modernisation et l’extension de l’Aéroport
international de Phnom Penh – Pochentong
Au sortir d’une longue période de conflit, il fallait
réhabiliter les infrastructures de transport, en particulier l’aéroport. À l’issue d’un appel d’offre international, le Gouvernement Royal du Cambodge
sélectionne une société franco-malaisienne, la Society Cambodia Airports (SCA), dont les actionnaires sont le groupe VINCI et Muhibbah, et signe
le 6 juillet 1995 un des premiers PPP 1 s au monde
dans le domaine aéroportuaire. Il incombe à la SCA
de financer, développer, construire, gérer et exploiter l’aéroport de Phnom Penh jusqu’en 2040. Les
débuts sont modestes avec un trafic autour de
600 000 pax/an. Une première réhabilitation et
modernisation de la plateforme démarre vraiment
en 2002-2003, compte tenu des événements politiques internes et de la crise asiatique de la fin des
années 1990 qui ont retardé les programmes d’investissement. Un premier terminal est construit à
la place du hangar militaire qui en faisait office
jusque-là. Il est achevé en 2003 avec l’ouverture
d’une aérogare d’une capacité de plus de 4 millions
de pax/an, d’un terminal cargo et la rénovation de
la piste (runway et taxiway) pour accueillir les gros
porteurs et pour fluidifier les mouvements des
avions. Par ailleurs, des extensions successives des
aires de stationnement des avions sont réalisées,
puis enfin, l’extension de l’aéroport avec la création
de nouvelles pistes dotées d’un système de drainage pour leur protection contre les inondations.
Amélioration de la voirie
Une politique de décentralisation a été appliquée
pour la première fois au cours de mon premier
mandat. Le gouvernement central a progressivement délégué des responsabilités accrues, administratives et financières, aux administrations locales. Avec ce nouveau mode de gouvernance, une
contribution financière volontaire des habitants
pour la rénovation de leur quartier a été instaurée.
Cette idée novatrice a été suggérée par le Premier
Ministre lui-même. Sachant que l’État ne serait pas
en mesure de financer 100% de la réfection des
ruelles et des petites rues de la ville, un mode de
financement appelé 50/50, sur un principe de
contribution libre et volontaire, a été proposé à la
population. Les habitants contribuent pour moitié
au coût des travaux, le reste est financé par la municipalité. Les travaux sont planifiés par les conseils
communaux locaux et inscrits dans le plan annuel
du sangkat. Cette action réunit
tous les habitants d’une rue ou
d’une ruelle. Si un accord est
trouvé entre tous, alors la contribution des habitants rentre dans
le plan. L’habitant devient ainsi
un maitre d’ouvrage. Des
groupes de contrôle de la
construction sont constitués.
Ainsi des petites ruelles et routes
ont-elles été rénovées avec succès dans tous les sangkats. Ce fut
une des premières applications
locales du plan national de décentralisation qui visait à renfor-

Il était important
pour moi d’offrir
à la population
des espaces où ils
puissent passer
agréablement leur
temps libre, se
détendre et faire
de l’exercice.

cer la transparence et la bonne
gouvernance.
Pour avancer vite et bien sur la
rénovation des grandes rues, qui
nécessitait des budgets beaucoup
plus importants qu’il fallait en
même temps réduire, un système
de construction des chaussées a
été établi en prenant appui sur
une innovation technique, une
« armature » en bambou à la
place de l’acier. Pour cela, nous
avons suivi les conseils techniques donnés par des techniciens internationaux
du Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD). Cette solution a permis de faire les
travaux, tout en ayant conscience qu’elle représentait une résistance inadaptée aux poids lourds et
une durabilité moindre par rapport à une structure
en acier, mais tout de même suffisante pour le passage de la plupart des véhicules.
Les voies, et notamment les routes-digues périphériques, ont été élargies et asphaltées pour permettre
l’amélioration de la circulation. Des feux de signalisation plus nombreux et de meilleure qualité ont
été déployés pour assurer plus de sécurité au trafic
routier. Avec l’amélioration des voies publiques et
des routes, nous avons constaté une amélioration
de la qualité de vie de la population et la multiplication des implantations d’usines en périphérie.
Amélioration du système de drainage de la ville
En 2006, le projet de rénovation du canal de drainage du lac de Boeng Trabek s’est terminé grâce
au financement de la Japan International Cooperation Agency (JICA). Ce projet visait à réduire les
inondations dues aux fortes pluies, depuis le marché de Kandal jusque devant le Palais Royal et
l’ancienne Assemblée Nationale. Ce fut un succès.
Les inondations furent grandement réduites et la
durée de stagnation des eaux passa de plus de
12h à environ 3 à 6 heures. Cette durée aurait pu
être encore réduite si l’habitude prise par la population de jeter les déchets directement dans les
bouches égouts avait pu être changée.

Amélioration des parcs et jardins publics
Les plus importants espaces « verts » publics se
trouvaient autour du Monument de l’indépendance
et du Palais Royal, mais leur sol en latérite et leur
manque d’entretien ne rendaient pas ces espaces
confortables. J’ai donc œuvré, avec mes équipes, à
la création de nouveaux espaces verts, tout en améliorant l’hygiène et l’esthétique des anciens. Des
jets d’eaux ont été ajoutés devant le Wat Botum et
autour du Monument de l’Indépendance. Les aires
de parking autour du Wat Phnom ont été reconverties en jardin public et en terrains de jeux. Les
parcs publics en face de l’Institut de technologie du
Cambodge, de l’aéroport, autour du monument de
l’Indépendance, du Wat Phnom et en face du Palais
Royal ont été rénovés. J’ai pu ainsi, à ma grande
satisfaction, multiplier par trois les espaces verts
et augmenter le budget disponible pour leur entretien. Il était important pour moi d’offrir à la population des espaces où ils puissent
passer agréablement leur temps
libre, se détendre et faire de
l’exercice.
La mise en œuvre de mon premier plan quinquennal devait
aussi répondre à de nombreux
défis, tels que : i) le manque de
fonds pour déployer toutes les
activités prévues (un budget annuel de développement de
20 millions de dollars US alors
qu’ il en aurait fallu 3 fois plus)
et un budget limité pour l’amélioration des infrastructures ; ii)
Haut :
une situation politique tendue après les élections
Construction
qui a retardé le processus de formation du noudu pont sur
le Tonlé Sap qui
veau gouvernement et donc la mise en œuvre de
relie la digue
projets ; iii) un manque de ressources humaines
de Kop Srov à la
qui impacta beaucoup la mise en œuvre des traroute nationale
N°6, 2008
vaux urgents. Sur ce point, le Cambodge a heureuTop:
sement été soutenu depuis 1990 par la Ville de
Construction of the
Paris qui a organisé une coopération technique
bridge on the Tonlé
Sap that links Kop
permanente entre les techniciens municipaux de
Srov dike to national
Paris, l’Atelier parisien d’urbanisme et les techniroad 6, 2008.
ciens de Phnom Penh. Cette coopération, soutenue
ការកសាងស្ពានកាត ់
ទន្លេសាប ភ្ជាប់ទំនប់កប់ financièrement par l’Union européenne et le gouvernement français, a permis de former des techស្រូវទៅផ្លូវជាតិលេខ៦
niciens et d’élaborer un plan de développement de
ឆ្នាំ២០០៨
la ville. iv) enfin, une croissance très importante
de la population et de l’économie de la ville, qui a
Bas :
entraîné une demande accrue d’infrastructures
Rénovation
performantes, une meilleure gestion des ordures,
d’une route
dans un district
une meilleure alimentation en eau et en électricité,
périphérique,
ainsi que davantage d’activités de loisirs.
2008
Botom:
Renovation of a road
in a peripheral
district – 2008.

ការជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែ
ក្នុងសង្កាត់មួយនៅ
ជាយក្រុង ឆ្នាំ២០០៨

CONSOLIDATION ET ACCÉLÉRATION
DU DÉVELOPPEMENT (2008-2013)

Tirant les leçons de mon premier mandat et anticipant les nouvelles exigences de la population, je
me suis efforcé de consolider l’encadrement du
développement urbain.
Rénovation des infrastructures :
Un effort accru pour la rénovation et la modernisation des infrastructures était une priorité de la
municipalité, particulièrement pour l’amélioration
Résilience des villes après les catastrophes
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La nouvelle ligne
à haute tension
le long de la rue
Oknha Mong
Reththy, 2009
The new highvoltage line along
Oknha Mong Reththy
Street, 2009.

leurs logements en 2001. Grâce à ce financement,
le gouvernement cambodgien a été en mesure
d’acheter des terrains et de construire les infrastructures nécessaires pour établir un réseau
routier, et apporter aux populations déplacées un
approvisionnement en eau et en électricité.

Expansion de la ville et équipements publics :
La population de la ville a atteint 2 millions d’habitants en 2013 et la demande de logements a
suivi. 10 000 nouveaux logements chaque année
étaient nécessaires. En réponse à cette croissance
démographique rapide, nous avons étendu la capitale de 378 km2 à 678 km2 en intégrant 20 communes de la province de Kandal.
Des écoles, des hôpitaux et des marchés ont été
créés à la périphérie pour répondre aux besoins
des nouveaux habitants de ces secteurs. Des efforts
importants ont été déployés pour créer des jardins
et des espaces verts, car une ville sans verdure
n’est pas une ville. Des zones d’entraînement sportif en plein air et une aire de jeux pour enfants ont
été installées. Plus de 40 000 arbres ont été plantés
dans la ville. Des monuments dédiés aux érudits et
héros cambodgiens ont été créés pour rappeler la
grandeur de nos ancêtres. Ils sont peu à peu deveSite de
nus des points d’attraction touristique.
relogement
Phnom Penh a donc connu des transformations
des populations
importantes au cours des dernières années de
des squat
du centre-ville
mon mandat. Le secteur privé a beaucoup invesRehousing site for
ti dans le développement de villes satellites 2 de
populations from the
standard
international, équipées d’écoles, d’hôpiinner-city squats.
taux
et
de
centres commerciaux. Ces investisseurs
ទីតាំងរស់នៅថ្មីរបស់
privés
ont
construit plus de 80 autres complexes
ប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់
អនាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុង résidentiels et de nombreux immeubles de grande
hauteur sont apparus dans le paysage de Phnom
Penh, répondant aux besoins de nouveaux espaces de vie, de travail et de commerce.
Le développement de Phnom Penh était un défi
entre la préservation de sa beauté traditionnelle et
son développement plus moderne. Aujourd’hui, il
est facile de construire des bâtiments de 40 étages,
mais la protection des sites, des pagodes et des bâtiments anciens est tout aussi importante, car on ne
Page de droite:
peut pas les reconstruire. Par conséquent, des rèCamko City,
glements pour déterminer des zones de protection
condominium en
construction,
ont été établis pour interdire, par exemple, les
2009.
constructions de grande hauteur autour du Palais
Camko City, a
condominium under Royal et dans la zone située à l’est du boulevard
construction, 2009.
Norodom. Un autre défi consistait à préserver la
កាំកូស៊ីធី
qualité de l’environnement pour les habitants, ce
ខុនដូកំពុងសាងសង់
qui a amené la municipalité à construire davantage
ឆ្នាំ២០០៩
de parcs et de jardins le plus rapidement possible.
Depuis 2004, pour tous les efforts faits pour son développement au cours de ces 10 dernières années,
Phnom Penh a reçu de nombreux prix internationaux,
délivrés par des organisations respectables 3.

ខ្សែភ្លើងថ្មីតង់ស្យុងខ្ពស់
តាមបណ្ដោយផ្លូវឧកញ៉ា
ម៉ុងឬទ្ធី ឆ្នាំ២០០៩

du réseau de voirie et des
routes périphériques dotées désormais d’un revêtement d’une épaisseur de
plus de 2,5cm, notamment
la route qui joint Tuol Kork
au Grand Phnom Penh, la
route de Veng Sreng jusqu’à
Kandal, ainsi que la rénovation des axes importants
tels que le Boulevard de
Russie ou la route 271. De nouveaux ponts ont aussi été construits, tel que le pont Monivong et les 3
ponts aériens de Kbal Tnol, 7Makara et Steung
Meanchey, qui ont permis de gérer un trafic intense. En effet, plus de 179 000 voitures et 1 million
de motos sont en circulation dans les rues de la
capitale, contre 23 000 voitures en 2005. La protection de la ville contre les inondations et la collecte des eaux usées ont reçu la même attention.
L’Amélioration de l’approvisionnement en eau
et en électricité :
Électricité du Cambodge (EDC) et la Régie Des
Eaux de Phnom Penh ont été dotés de budgets
autonomes, distincts du budget de développement de la ville. Cela leur a permis de bénéficier
de programmes d’aide internationale supplémentaires. En tant que Président du conseil d’administration de la régie des eaux, je me suis beaucoup impliqué dans la supervision des travaux
d’accès à l’eau potable pour toute la ville, et en
particulier ceux favorisant la desserte des zones
périphériques qui avaient des besoins importants
d’accès à l’eau (connections des zones lointaines
comme Steung Veng Sreng ou Chba Ampov au
sein desquelles des usines de traitements des
eaux usées ont été installées).
Relocalisation et réinstallation des habitants
vivant dans des zones précaires :
Environ 100 000 habitants des zones d’habitats
précaires, vivant notamment à Borei Keila, ainsi
que sur le front du Bassac et au Boeung Kak, ont
été relogés dans de nouveaux quartiers de Phnom
Penh après trois années d’efforts. Un financement
de plus 20 millions d’euros de l’aide internationale
a pu un peu améliorer les conditions de vies pour
les habitants du Bassac relogés sur le nouveau site
à Kmouing, après qu’un grand incendie ait ravagé
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1. Un PPP est un accord de
Partenariat Public-Privé passé entre
une entreprise privée et un
gouvernement, généralement via
une entreprise publique.
2. Six villes-satellites créées : Camko
City, Koh Pich, Boeung Snaor, Chroy
Changvar, Boeung Kak et Grand
Phnom Penh.
3. 2004 : Prix de la BAD (Eau pour
tous) reçu à Manille ; 2005 : World
Leadership Awards, catégorie de
rénovation n ° 1, planification pour

un boom démographique, Londres,
Royaume-Uni ; 2006 : Asie Pacifique
du maire Sommet sur
l’environnement, Melbourne,
Australie ; 2007 : Les World
Leadership Awards Rénovation
environnementale locale, Londres,
Royaume-Uni ; 2008 : Prix de la ville
écologiquement durable de
l’ANASE, Hanoi, Vietnam ; 2009 :
Prix Sambo-Japon (IYSH) à l’UPDF,
Tokyo, Japon ; 2011 : Prix de
l’ASEAN pour la durabilité de
l’environnement, Bali, Indonésie

Action for Reconstruction: Phnom
Penh’s Expansion from 2003 to 2013

From 2003 to 2013, Phnom Penh experienced unprecedented
development. After tackling the pressing needs of reconstruction,
Cambodia’s capital moved into a new era, one of a more lasting
phase of modernization. BY H.E. KEP CHUKTEMA
The year 2000 marked a major turning
point for Cambodia, the beginning of a
period of peace and socio-political
stability which enabled an
unprecedented phase of urban
development. The population grew
quickly, reaching one million inhabitants
in 2003, which caused an increase in car
circulation and the first traffic jams as
well as a growing demand for better
housing. As it spread, the city was short
on water and electricity supply. The
drainage system inadequately served the
city’s needs and couldn’t cope with the
annual monsoon floods.

PRIORITIZING THE DEVELOPMENT OF PHNOM
PENH (2003–2008)

Against that backdrop, I was appointed
governor of Phnom Penh by Samdech
Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen on
February 10, 2003. He wanted the
Cambodian capital to develop more
quickly and sustainably. The city then
covered 378 km² and was divided into
7 khans (districts). During the first five
years (2003–2008), my priorities were to
ensure public security and calm in the city
after a period of political turmoil during
which the Embassy of Thailand and Thai
businesses were ransacked by the people.
After bringing peace back to the city, we
focused on improving the people’s welfare
and the beauty of the city. My action was
centered on infrastructure development.
Modernising and expanding the Phnom
Penh International Airport – Pochentong
A country emerging from a long period of
conflict is faced with the task of
rehabilitating its transport infrastructure,

particularly its airport. An international
call for tenders was launched and the
royal government of Cambodia selected a
French-Malaysian company, the Société
Concessionnaire des Aéroports (SCA),
whose shareholders were the VINCI group
and Muhibbah. On July 6, 1995, one of
the first airport-sector PPPs 1 in the world
was signed. The SCA agreed to finance,
develop, build, manage, and operate the
Phnom Penh Airport until 2040. It began
with modest passenger traffic (around
600,000 pax/year). A first phase of
rehabilitation and modernization of the
platform began in 2002–2003 as
investment programs were delayed by
internal political events and the Asian
financial crisis in the late 1990s. An actual
terminal replaced the military hangar that
had been repurposed until then. It was
completed in 2003 with the opening of an
air terminal with a capacity of over
4 million pax/year and a cargo terminal,
and with the renovation of the runway
and taxiway to handle wide-body aircrafts
and to streamline aircraft movement.
Successive extensions of the airport apron
were completed, and, finally, the airport
was extended with new runways
equipped with a drainage system to
protect them from floods.
Improving roads
During my first term of office, a policy of
decentralization was implemented for the
first time. The central government
gradually delegated increased
administrative and financial
responsibilities to local government. With
that new mode of governance, a voluntary
financial contribution from the

inhabitants for the renovation of their
neighborhood was put in place. This novel
idea had been suggested by the prime
minister himself. Given that the
government did not have the means to
fully finance the rebuilding of the city’s
alleyways and smaller streets, a financing
method referred to as 50/50, based on a
principle of voluntary contribution, was
put forward. Residents would cover half of
the cost of the work; the remainder would
be financed by the municipality. Projects
were planned out by the local commune
councils and listed in the sangkat’s yearly
plan. This initiative involved all those
living on alleyways and roads. If they all
reached a mutual agreement, their
contribution was included in the plan. The
resident became a contractor.
Construction control groups are formed.
Small streets and roads were thus
successfully renovated in all the sangkats.
That was one of the first local applications
of the national decentralization plan
aiming at increasing transparency and
good governance.
To speed up the renovation of the main
streets, which involved much bigger
budgets that needed to be limited, a
roadway construction system was
developed using a technical innovation, a
“framework” made of bamboo instead of
steel. To achieve that, we received technical
advice from international specialists with
the United Nations Development Program
(UNPD). This approach enabled us to
complete the projects, cognizant of the fact
that the road structure was not suitable for
large goods vehicles and would not last as
long as a steel structure but would resist
use by most vehicles.
The roads, notably the levee roads, were
widened and paved to improve traffic
flow. More and better-quality traffic lights
were installed to ensure greater road
traffic safety. With the improved public
thoroughfares and roads, we noticed an
improvement in the population’s quality
of life as well as an increasing number of
factories on the outskirts.
Improving the city’s drainage system
In 2006, the project to renovate the
drainage canal of Boeng Trabek Lake was
completed with funding from the Japan
International Cooperation Agency (JICA).
The purpose of the project was to cut down
on floods that occurred from Kandal
Market to the Royal Palace and former
National Assembly building during periods
of heavy rainfall. The project was a
success. Flooding has been greatly reduced
and water has gone from stagnating over
12 hours to about 3 to 6 hours. That
stagnation period could decrease even
more if residents lost the habit of throwing
waste directly into the sewer.
Improving the public parks and gardens
The city’s largest “green” spaces were
located around Independence Monument
and the Royal Palace. However, their
Résilience des villes après les catastrophes
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laterite floors and a lack of upkeep did
not make these spaces comfortable. I
thus worked with my teams to create
new green spaces while improving the
cleanliness and appearance of the
former. Fountains were added in front of
Wat Botum and around Independence
Monument. The parking lots around Wat
Phnom have been made into a public
garden and playgrounds. The public
parks in front of the Royal Palace, the
airport, and the Institute of Technology of
Cambodia, and around Independence
Monument and Wat Phnom were
renovated. To my great satisfaction, I
have tripled the green spaces and
increased the available budget for their
upkeep. I felt it was important to provide
the people with spaces where they can
enjoy spending their leisure time, relax,
and get some exercise.
My first five-year plan also aimed to
overcome a number of challenges,
including: i) the lack of funds to carry out
all the scheduled activities (an annual
development budget of 20 million US
dollars, while three times that amount
was needed) and a limited budget for
infrastructure improvement; ii) a tense
political situation after the elections that
delayed the formation of the new
government and therefore project
implementation; iii) a shortage of human
resources that greatly hindered getting
even the emergency aspects of the work
done. On that point, Cambodia has
fortunately been supported since 1990 by
the City of Paris which has set up an
ongoing technical cooperation
arrangement between Paris’s municipal
technical experts, the Atelier Parisien
d’Urbanisme, and experts from Phnom
Penh. That cooperation, supported
financially by the European Union and
French government, has led to the
training of experts and to the
implementation of a development plan
for the city; and iv) finally, the sharp
growth of the city’s population and
economy, which has increased the
demand for high-performance
infrastructure, better waste management,
improved water and electricity delivery,
as well as more leisure activities.

STRENGTHENING AND SPEEDING UP
DEVELOPMENT (2008–2013)

Learning from my first term of office and
anticipating the new needs of the people,
I endeavored to strengthen the urban
development framework.
Renovating infrastructures:
The municipality has increasingly
prioritized its effort to renovate and
modernize infrastructure, particularly to
improve its road network and ring roads
with pavement over 2.5 cm thick, notably
the road linking Tuol Kork to Greater
Phnom Penh, Veng Sreng road to Kandal,
as well as renovation of major
thoroughfares including Russia Boulevard
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or Highway 271. New bridges have also
been built, such as Monivong Bridge and
the three flyovers of Kbal Tnol, 7Makara
and Steung Meanchey, which have made it
possible to manage a heavy traffic flow.
There are over 179,000 automobiles and
1 million motorcycles on the streets of the
capital, compared with 23,000 automobiles
in 2005. Measures to protect the city from
flooding and to drain off wastewater have
also received the same attention.
Improving the water and electricity supply:
Électricité du Cambodge (EDC) and the
Phnom Penh Water Supply Authority
were given stand-alone budgets, distinct
from the city’s development budget. That
has enabled them to benefit from
additional international aid programs. In
my capacity as chairman of the board of
directors of the water authority, I was
involved in supervising the effort to get
city-wide access to running water, and in
particular to service the outskirts of the
city where there was an acute need for
water access (hookups in the more
distant zones such as Steung Veng Sreng
or Chhba Ampov where wastewater
treatment plants had been put in).
Relocating and resettling people living in
vulnerable zones:
About 100,000 people living in precarious
housing zones, notably in Borei Keila, as
well as along Tonle Bassac River front and
in Boeung Kak, were relocated in new
neighborhoods of Phnom Penh after a
three-year effort. International aid funding
of over 20 million euros was used to
attempt to improve the living conditions for
Bassac residents relocated to the new site
of Kmouing, after a huge fire destroyed
their housing in 2001. The financial
assistance enabled the Cambodian
government to purchase land and build the
necessary infrastructure to provide a road
network and ensure a water and electricity
supply for displaced people.
Expanding the city and its public facilities:
The city’s population reached 2 million in
2013, followed by an increased demand
for housing. 10,000 new units had to be
provided yearly. In response to such
fast-paced population growth, we
extended the capital from 378 km2 to
678 km2 by integrating 20 communes in
Kandal Province.
Schools, hospitals, and markets were set
up on the outskirts to meet the needs of
the new inhabitants of those sectors. A
major effort was made to create gardens
and green spaces because a city with no
green is not a city. Open-air sports
training facilities and playgrounds for
children were built. Over 40,000 trees
were planted in the city. Monuments to
Cambodia’s scholars and heroes were
erected to remind Cambodians of our
ancestors’ grandeur. They have gradually
become points of interest for tourists.
Phnom Penh has therefore witnessed

major changes during the last years of my
term of office. The private sector has
invested a great deal in the development
of satellite 2 cities of international standard,
equipped with schools, hospitals, and
shopping centers. These private investors
have built over 80 other residential
complexes and many high-rise buildings
have appeared on the Phnom Penh city
scape, meeting the requirement for new
spaces to live, work, and conduct business.
Developing Phnom Penh presented the
challenge of preserving its traditional
beauty while modernizing it. Today, it is
easy to put up 40-story buildings, but the
protection of sites, pagodas, and historical
buildings is just as important because
they cannot be rebuilt. Thus, regulations
to designate protected zones have been
established to prohibit, for example, the
construction of high-rise buildings around
the Royal Palace and the area east of
Norodom Boulevard. Another challenge
involved preserving the quality of the
environment for the people, which led the
municipality to build more parks and
gardens as quickly as possible.
Since 2004, in recognition of all it has done
for its development over the last ten years,
Phnom Penh was awarded numerous
international prizes by various respectable
organizations.3
1. A PPP is a Public-Private
Partnership between a
private company and a
government, generally via a
state-owned enterprise.
2. The six satellite cities
created are Camko City, Koh
Pich, Boeung Snaor, Chroy
Changvar, Boeung Kak, and
Greater Phnom Penh.
3. 2004: ADB prize (Water
for All) received in Manila;
2005: World Leadership
Awards, category
Renovation No. 1, planning
for population boom,
London, United Kingdom;
2006: Asia Pacific Mayor,
Summit on the
Environment, Melbourne,
Australia; 2007: World
Leadership Awards, Local
Environmental Renovation,
London, United Kingdom;
2008: ASEAN Prize for
Ecologically Sustainable
City, Hanoi, Vietnam; 2009:
Sambo-Japan (IYSH) price
at UPDF, Tokyo, Japan;
2011: ASEAN Prize for
Environmental
Sustainability, Bali,
Indonesia.

ចាត់វិធានការដើម្បក
ី សាងឡើងវិញ៖ ការ
អភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញពីឆ្នាំ២០០៣
ដល់ឆ្នាំ២០១៣
ពីីឆ្នាំំ��២០០៣ ដល់់ឆ្នាំំ��២០១៣ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញបាន
ឆ្លលងកាត់់ការរីីកចម្រើ��ើនដ៏៏អស្ចាា�រ្្យមួួយមិិនធ្លាា�ប់់មានពីី
មុុនមក។ បន្ទាា�ប់់ពីីសម័័យកាលដែ�លត្រូ�ូវកសាង
ឡើ�ើងវិិញជាបន្ទាា�ន់់ រាជធានីីខ្មែ�ែរបានឈានចូូលទៅ�
ក្នុុ�ងសម័័យកាលថ្មីី�មួួយនៃ�ទំំនើ�ើបកម្មមប្រ�កបដោ�យ
និិរន្តតរភាពជាងមុុន។ ដោ�យឯកឧត្តតម កែ�ប ជុុតិិមា

	ឆ្នាំំ��២០០០គឺឺជារបត់់ដ៏៏សំំខាន់់មួួយសំំរាប់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ ឆ្នាំំ��នោះ�ះអ្វីី�
ដែ�លគួួរអោ�យកត់់សំំគាល់់ជាងគេ� គឺឺកម្ពុុ�ជាបានឈានទៅ�រកសម័័យកាលមួួយ
ប្រ�កបដោ�យសន្តិិ�ភាព ស្ថិិ�រភាពនយោ�បាយនិិងសង្គគម ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យយើ�ើង
អាចចាប់់ផ្តើ�ើ�មអភិិវឌ្្ឍក្រុ�ុងក្នុុ�ងទំំហំំមួួយ ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មានពីីមុុនមក។ ចំំនួួន
ប្រ�ជាជននៅ�ពេ�លនោះ�ះបានកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាា�ងលឿ�ឿនរហូូតដល់់១លាននាក់់ នៅ�
ឆ្នាំំ��២០០៣។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះ ក៏៏មានការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវចរាចរណ៍៍យានយន្តត ហើ�ើយ
យើ�ើងក៏៏ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មឃើ�ើញមានការកកស្ទះះ�ចរាចរណ៍៍ដែ�រ។ រីីឯតម្រូ�ូវការខាងផ្នែ�ែក
លំំនៅ�ដ្ឋាា�ន ជាអាទិ៍៍ លំំនៅ�ដ្ឋាា�នល្អអៗជាងមុុន ក៏៏មានការកើ�ើនឡើ�ើងដូូចគ្នាា�ដែ�រ។
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការពង្រី�ីកផ្ទៃ�ៃដីីរបស់់ខ្លួួ�ន ទីីក្រុ�ុងនៅ�ខ្វះះ�សមត្ថថភាពផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹកស្អាា�ត
និិងអគ្គិិ�សនីី ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធលូូគ្មាា�នលទ្ធធភាពឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការប្រើ��ើប្រា�ស់់
ព្រ�មទាំំងប្រ�ឈមមុុខទៅ�នឹឹងទឹឹកជំំនន់់រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� ដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យសារ
ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងនៅ�រដូូវវស្្សា។

Le chantier de rénovation du Marché Central, 2009 / The Central Market renovation work site, 2009. / ការដ្ឋានជួសជុលផ្សារធំថ្មី ឆ្នាំ២០០៩
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អាទិិភាពគឺឺការអភិិវឌ្្ឍរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ (ឆ្នាំំ��២០០៣-ឆ្នាំំ��២០០៨)
	គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនេះ�ះហើ�ើយដែ�លនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១០ កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��២០០៣
ខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអភិិបាលរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ដោ�យសម្ដេ�េចអគ្គគមហាសេ�នា
បដីីតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន ពីីព្រោះ��ះសម្ដេ�េចចង់់អោ�យមានការអភិិវឌ្្ឍរាជធានីីលឿ�ឿន
ជាងមុុន ប៉ុុ�ន្តែ�ែការអភិិវឌ្្ឍនេះ�ះក៏៏ត្រូ�ូវមាននិិរន្តតរភាពជាងមុុនដែ�រ។ នៅ�ពេ�លនោះ�ះ
រាជធានីីមានផ្ទៃ�ៃដីី៣៧៨គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ក្រ�ឡា និិងបែ�ងចែ�ងជា៧ខណ្ឌឌ។
	ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ��ដំំបូូងនេះ�ះ (ឆ្នាំំ��២០០៣-ឆ្នាំំ��២០០៨) អាទិិភាព
របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺធានាឱ្្យបាននូូវសុុវត្ថិិ�ភាពសារធារណៈៈ និិងភាពស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់នៅ�ក្នុុ�ង
ទីីក្រុ�ុង បន្ទាា�ប់់ពីីបានឆ្លលងកាត់់សម័័យកាលនយោ�បាយមួួយដែ�លមានភាពវឹឹកវរ។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនោះ�ះ គឺឺស្ថាា�នទូូតព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�ថៃ� ព្រ�មទាំំងទីីតាំំងពាណិិជ្ជជកម្មម
ថៃ�ជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវបានបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញដោ�យប្រ�ជាជន។ បន្ទាា�ប់់ពីីធ្វើ�ើ�អោ�យទីីក្រុ�ុងមាន
សុុខសន្តិិ�ភាពឡើ�ើងវិិញ ខ្ញុំំ�បានផ្តោ�ោ�តទៅ�លើ�ើការធ្វើ�ើ�ឱ្្យសុុខមាលភាពរបស់់ប្រ�ជា
ជន និិងសោ�ភ័័ណភាពរបស់់ទីីក្រុ�ុងមានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងវិិញ។ ការអភិិវឌ្្ឍហេ�ដ្ឋាា�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនានា គឺឺជាទិិសដៅ�សំំខាន់់ជាងគេ�នៃ�សកម្មមភាពការងាររបស់់ខ្ញុំំ�។
ទំំនើ�ើបកម្មម និិងការពង្រី�ីកអាកាសយានដ្ឋាា�នអន្តតរជាតិិភ្នំំ�ពេ�ញ-ពោ�ធិ៍៍ចិិនតុុង
	ក្រោ��យពីីចេ�ញផុុតពីីជម្លោះ�ះ��អស់់រយៈៈពេ�លមួួយដ៏៏វែែង យើ�ើងត្រូ�ូវស្តាា�រ
ឡើ�ើងវិិញនូូវហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធដឹឹកជញ្ចូូ�នជាពិិសេ�សគឺឺអាកាសយានដ្ឋាា�ន។
ក្រោ��យពីីការដាក់់ឱ្្យដេ�ញថ្លៃ�ៃជាអន្តតរជាតិិរួួចមក រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាបាន
សម្រេ��ចជ្រើ��ើសរើើ�សយកក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបារាំំង-ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�មួួយឈ្មោះ�ះ��ថា
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសមប្្បទានព្រ�លានយន្តតហោះ�ះមួួយ ដែ�លហៅ�កាត់់ជាភាសាបារាំំងថា
SCA នៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នគឺឺមានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបារាំំង VINCI
និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�Mouhibbah ហើ�ើយរាជរដ្ឋាា�ភិិបាលបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ខែ�កក្កកដាឆ្នាំំ��១៩៩៥ លើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងដៃ�គូូរដ្ឋឋ-ឯកជន1 លើ�ើកដំំបូូ
ងគេ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កលើ�ើវិិស័័យអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាកាសយាន្តតដ្ឋាា�ន។ កិិច្ចចសន្្យានោះ�ះអនុុ
ញ្ញាា�តិិឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
SCA ផ្តតល់់ហិរិ ញ្ញញប្្បទាន អភិិវឌ្ឍ្ ន៍៍ សាងសង់់ គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមព្រ�លាន
យន្តតហោះ�ះភ្នំំ�ពេ�ញរហូូតដល់់ឆ្នាំំ��២០៤០។ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដំំបូូងគឺឺមានវិិសាលភាព
តូូចនៅ�ឡើ�ើយពោ�លគឺឺមានអ្ននកដំំណើ�ើរប្រ�មាណជា៦០ម៉ឺឺ�ននាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ក្នុុ�ងមួួយ
ឆ្នាំំ��។ កម្មមវិិធីីស្ដាា�រ និិងធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមព្រ�លានយន្តតហោះ�ះលើ�ើកទីីមួួយបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ពិិតប្រា�កដនៅ�ឆ្នាំំ��២០០២-ឆ្នាំំ��២០០៣ ដោ�យសារព្រឹ�ឹត្តតការណ៍៍នយោ�បាយផ្ទៃ�ៃ
ក្នុុ�ង និិងវិិបត្តិិ�នៅ�អាស៊ីី�ក្នុុ�ងដំំណាច់់ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៩០ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានភាព
យឿ�ឿតយ៉ាា�វក្នុុ�ងការអនុុវត្តតគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ។ ស្ថាា�នីីយអ្ននកដំំណើ�ើរទីីមួួយត្រូ�ូវបាន
កសាងឡើ�ើងនៅ�ចំំទីីតាំំងមួួយដែ�លកាលនោះ�ះគឺឺជាឃ្លាំំ��ងផ្ទុុ�កបរិិក្ខាា�ទ័័ពនៅ�ឡើ�ើយ។
ការកសាងស្ថាា�នីីយអ្ននកដំំណើ�ើរនោះ�ះត្រូ�ូវបានបញ្ជជប់់នៅ�ឆ្នាំំ��២០០៣ រួួមទាំំងការ
បើ�ើកចំំណតព្រ�លានយន្តតហោះ�ះមួួយ ដែ�លមានសមត្ថថភាពទទួួលអ្ននកដំំណើ�ើរ
បានរហូូតដល់់ជាង៤លាននាក់់ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ��។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើនោះ�ះ មានស្ថាា�នីីយកា
ហ្គោ�ោ�មួួយ និិងការជួួសជុុលផ្លូូ�វចុះះ�ចត និិងផ្លូូ�វយន្តតហោះ�ះឡើ�ើងចុះះ�មួួយ ដែ�លអាច
ទទួួលយន្តតហោះ�ះខ្នាា�តធំំៗបាន និិងដើ�ើម្្បីីជួួយសម្រួ�ួលចរាចរណ៍៍យន្តតហោះ�ះ។
ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត ការពង្រី�ីកជាបន្តតបន្ទាា�ប់់នូូវចំំណតយន្តតហោះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
បន្ទាា�ប់់មក មានការពង្រី�ីកអាកាសយានដ្ឋាា�នទាំំងមូូល ដោ�យបង្កើ�ើ�តផ្លូូ�វយន្តត
ហោះ�ះថ្មីី�ៗ រួួមទាំំងប្រ�ព័័ន្ធធបង្ហូូ�រទឹឹក ដើ�ើម្្បីីការពារព្រ�លានយន្តតហោះ�ះកុំំ�ឱ្្យមាន
ទឹឹកជំំនន់់។
ការកែ�លម្អអផ្លូូ�វថ្ននល់់
	គោ�លនយោ�បាយវិិសហមជ្្ឈការត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតលើ�ើកដំំបូូងនៅ�ក្នុុ�ង
អាណត្តិិ�ទីីមួួយរបស់់ខ្ញុំំ�។ រដ្ឋាា�ភិិបាលថ្នាា�ក់់ជាតិិបានផ្តតល់់បន្តិិ�ចម្តតងៗនូូវទំំនួួលខុុស
ត្រូ�ូវកាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើងៗ ទាំំងផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាល និិងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដល់់រដ្ឋឋបាលថ្នាា�ក់់
ក្រោ��មជាតិិ។ ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់របៀ�ៀបអភិិបាលកិិច្ចចថ្មីី�នេះ�ះ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋបានចាប់់
ផ្ដើ�ើ�មចូូលរួួមថវិិកាដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ដើ�ើម្្បីីកែ�លម្អអសង្កាា�ត់់រស់់នៅ�របស់់ពួួកគាត់់។
គំំនិិតថ្មីី�ប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តតន៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសម្តេ�េចនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�
ខ្លួួ�នលោ�កផ្ទាា�ល់់។ ដោ�យយល់់ឃើ�ើញថា រដ្ឋឋភិិបាលនឹឹងគ្មាា�នលទ្ធធភាពផ្តតល់់
ហិិរញ្ញញប្្បទាន១០០% ដើ�ើម្្បីីជួួសជុុលផ្លូូ�វតូូចៗនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងបាននោះ�ះ បែ�បបទ
នៃ�ការផ្តតល់់ហិិរញ្ញញប្្បទាន ៥០%-៥០% ដោ�យឈរទៅ�លើ�ើគោ�លការណ៍៍នៃ�ការ
ចូូលរួួមដោ�យសេ�រីី និិងស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតពីីប្រ�ជាពលរដ្ឋឋត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើង។ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ចូូលរួួមវិិភាគទានពាក់់កណ្ដាា�លនៃ�ចំំណាយលើ�ើការដ្ឋាា�នកែ�លម្អអផ្លូូ�វថ្ននល់់ ហើ�ើយ
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ពាក់់កណ្ដាា�លទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ដោ�យសាលាក្រុ�ុង។ ការដ្ឋាា�នជួួលជុុលនានាត្រូ�ូវ
បានដាក់់ទៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាសង្កាា�ត់់ និិងមានចុះះ�នៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការ
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��របស់់សង្កាា�ត់់។ កម្មមវិិធីីនេះ�ះបានធ្វើ�ើ�អោ�យមានការចូូលរួួមពីីប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
គ្រ�ប់់គ្រួ�ួសារទាំំងអស់់ដែ�លនៅ�តាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�វត្រូ�ូវជួួសជុុល។ នៅ�ពេ�លមានការ
ឯកភាពគ្នាា�ពីីប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទាំំងអស់់ ប្រា�ក់់វិិភាគទានរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនឹឹងបង់់
ចូូលទៅ�ក្នុុង
� ថវិិកាផែ�នការ។ បែ�បនេះ�ះ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្លាា�យជាម្ចាា�ស់់គម្រោ��ងផ្ទាា�ល់់។
អ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យការដ្ឋាា�នមួួយក្រុ�ុមត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង។ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ផ្លូូ�វតូូចៗទាំំង
ឡាយត្រូ�ូវបានជួួសជុុល កែ�លម្អអដោ�យជោ�គជ័័យនៅ�គ្រ�ប់់សង្កាា�ត់់ទាំំងអស់់។
នោះ�ះគឺឺជាការអនុុវត្តតលើ�ើកដំំបូូង នៅ�តាមមូូលដ្ឋាា�ន នៃ�ផែ�នការជាតិិវិិសហមជ្្ឈការ
ដែ�លសំំដៅ�ទៅ�ពង្រឹ�ឹងតម្លាា�ភាព និិងអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ។
	ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឱ្្យបានលឿ�ឿន និិងល្អអនូូវការងារជួួសជុុលកែ�លម្អអផ្លូូ�វធំំៗ
ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ថវិិកាច្រើ��ើន ហើ�ើយដែ�លទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះ ក៏៏ត្រូ�ូវកាត់់បន្ថថយ
ការចំំណាយដែ�រនោះ�ះ ការសាងសង់់ទ្រូ�ូងផ្លូូ�វត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ទៅ�តាមបច្ចេ�េកទេ�ស
ថ្មីី�មួួយ គឺឺការប្រើ��ើបន្ទះះ�ឫស្្សីីជាជាងប្រើ��ើសសៃ�ដែ�ក។ ការធ្វើ�ើ�បែ�បនោះ�ះគឺឺជាការ
ធ្វើ�ើ�តាមប្រឹ�ឹក្្សាបច្ចេ�េកទេ�ស ដែ�លផ្ដដល់់ជូូនដោ�យអ្ននកបច្ចេ�េកទេ�សអន្តតរជាតិិនៃ�
កម្មមវិិធីីអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិដើ�ើម្្បីីការអភិិវឌ្្ឍដែ�លហៅ�កាត់់ថា UNDP ។
ដំំណោះ�ះស្រា�យនោះ�ះបានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យយើ�ើងចាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការដ្ឋាា�នជួួសជុុលបាន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងក៏៏នៅ�តែ�ដឹឹងថា ដំំណោះ�ះស្រា�យនោះ�ះមិិនធ្វើ�ើ�ឱ្្យផ្លូូ�វធន់់នឹង
ឹ យានយន្តតមាន
ទំំងន់់ធ្ងងន់់ៗនោះ�ះទេ� ហើ�ើយភាពគត់់មត់់របស់់វាក៏៏មិិនបានយូូរដូូចគ្រោ��ងឆ្នឹឹ�ងដែ�ក
នោះ�ះដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏នៅ�តែ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដើ�ើម្្បីីឱ្្យយានយន្តតភាគច្រើ��ើនអាចធ្វើ�ើ�ចរាចរណ៍៍
ពីីលើ�ើបាន។
	ផ្លូូ�វថ្ននល់់ ជាអាទិ៍៍ ផ្លូូ�វលើ�ើខ្ននងទំំនប់់ព័័ន្ធធជុំំ�វិិញទីីក្រុ�ុងត្រូ�ូវបានពង្រី�ីក និិង
ចាក់់កៅ�ស៊ូូ� ដើ�ើម្្បីីអនុុញ្ញាា�តអោ�យចរាចរណ៍៍មានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ ភ្លើ�ើ�ងសញ្ញាា�
ចរារចណ៍៍ក៏៏ជាច្រើ��ើនដែ�លគុុណភាពល្អអជាងមុុនត្រូ�ូវបានដាក់់នៅ�ជាច្រើ��ើនកន្លែ�ែង
ដើ�ើម្្បីីធានាឱ្្យចរាចរណ៍៍តាមផ្លូូ�វថ្ននល់់កាន់់តែ�មានសុុវត្ថិិ�ភាពល្អអជាងមុុន។ ទន្ទឹឹ�ម
នឹឹងស្ថាា�នភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៃ�ផ្លូូ�វថ្ននល់់សារធារណៈៈ យើ�ើងក៏៏បានសង្កេ�េតឃើ�ើញភាព
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៃ�ជីីវភាពរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាជន និិងការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ការសាងសង់់
រោ�ងចក្រ�នានានៅ�តាមតំំបន់់ជាយក្រុ�ុងដែ�រ។
ការកែ�លម្អអប្រ�ព័័ន្ធធលូូនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង
នៅ�ឆ្នាំំ��២០០៦ គម្រោ��ងស្ដាា�រលូូបឹឹងត្រ�បែ�កត្រូ�ូវបានបញ្ជជប់់ ដោ�យសារ
មានជំំនួួយហិិរញ្ញញប្្បទានពីីភ្នាា�ក់់ងារសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិជប៉ុុ�ន ដែ�លហៅ�
កាត់់ថា JICA។ គម្រោ��ងនេះ�ះសំំដៅ�ទៅ�កាត់់បន្ថថយទឹឹកជំំនន់់ដោ�យសារភ្លៀ�ៀ�ង
ខ្លាំំ��ង នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ចាប់់ពីីផ្្សារកណ្ដាា�លរហូូតដល់់មុុខព្រះ�ះបរមរាជវាំំង និិងអតីីត
រដ្ឋឋសភាជាតិិ។ នោះ�ះជាគម្រោ��ងមួួយដែ�លទទួួលបានជោ�គជ័័យខ្លាំំ��ង។ ជាក់់ស្ដែ�ែង
ទឹឹកជំំនន់់ត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយយ៉ាា�ងច្រើ��ើន ហើ�ើយរយៈៈពេ�លដែ�លទឹឹកដក់់គឺឺបាន
កាត់់បន្ថថយពីី១២ម៉ោ�ោ�ងទៅ�ប្រ�មាណជាង៣ទៅ�៦ម៉ោ�ោ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ រយៈៈពេ�លនេះ�ះ
ប្រ�ហែ�លជាអាចកាត់់បន្ថថយបានថែ�មទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋអាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ
ទំំលាប់់ឈប់់ចោ�លសំំរាមចូូលក្នុុ�ងលូូ។
ការកែ�លម្អអសួួនសារធារណៈៈ
	សួួនសារធារណៈៈធំំៗគឺឺមាននៅ�ម្តុំំ��វិិមានឯករាជ្្យ និិងព្រះ�ះបរមរាជវាំំង
ប៉ុុ�ន្តែ�ែដីីនៅ�ម្តុំំ��នោះ�ះគឺឺជាដីីកណ្ដេ�េង ហើ�ើយកង្វះះ�ការថែ�ទាំំធ្វើ�ើ�ឱ្្យសួួនសារធារណៈៈ
ទាំំងនេះ�ះមិិនមានភាពស្រ�ស់់បំំព្រ�ងនោះ�ះទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ជាមួួយក្រុ�ុមការងាររបស់់ខ្ញុំំ��ខ្ញុំំ�
ក៏៏បានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តសួួនសារធារណៈៈថ្មីី�ៗ ដោ�យទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះ ក៏៏កែ�លម្អអ
អនាម័័យនិិងសោ�ភ័័ណភាពសួួនសារធារណៈៈចាស់់ៗផងដែ�រ។ ប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ច
ស្រ�ពទឹឹកត្រូ�ូវបានដាក់់បន្ថែ�ែមនៅ�មុុខវត្តតបុុទុុម និិងម្ដុំំ��វិិមានឯករាជ្្យ។ ទីីលាន
ចំំណតយានយន្តតនៅ�ម្ដុំំ��វត្តតភ្នំំ�ត្រូ�ូវបានប្រែ��ក្លាា�យឱ្្យទៅ�ជាសួួនសារធារណៈៈ និិង
ជាទីីតាំំងលេ�ងកីីឡាកំំសាន្តត។ ឧស្្យានសារធារណៈៈដែ�លនៅ�ទល់់មុុខវិិទ្្យាស្ថាា�ន
បច្ចេ�េកវិិទ្្យាកម្ពុុ�ជា នៅ�ព្រ�លានយន្តតហោះ�ះ នៅ�ជុំំ�វិិញវិិមានឯករាជ្្យ វត្តតភ្នំំ� និិងនៅ�
ទល់់មុុខព្រះ�ះបរមរាជវាំំង ត្រូ�ូវបានជួួសជុុលកែ�លម្អអថ្មីី�។ ខ្ញុំំ��ពិិតជាមានសេ�ចក្ដីី�
រីីករាយ ដែ�លខ្ញុំំ�បានបង្កើ�ើ�នទំំហំំលំំហសួួនសាធារណៈៈបីីដង និិងបង្កើ�ើ�នថវិិកា
ថែ�ទាំំដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ វាជារឿ�ឿងសំំខាន់់ណាស់់សម្រា�ប់់ខ្ញុំំ� ដែ�លត្រូ�ូវផ្ដដល់់ជូូនប្រ�ជា
ពលរដ្ឋឋនូូវលំំហដែ�លពួួកគាត់់អាចទៅ�ដើ�ើរលេ�ងកម្្សាន្តតនៅ�ពេ�លទំំនេ�រ ឬទៅ�ធ្វើ�ើ�លំំ
ហាត់់ប្រា�ណ។

ការអនុុវត្តតផែ�នការប្រាំ�ំឆ្នាំំ��លើ�ើកទីីមួួយរបស់់ខ្ញុំំ��ក៏៏ត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យតបផងដែ�រ
ទៅ�នឹឹងបញ្ហាា�ប្រ�ឈមថ្មីី�ៗផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ដូូចជា (១).កង្វះះ�ថវិិកាដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តត
គម្រោ��ងទាំំងអស់់ដែ�លបានគ្រោ��ងទុុក (ថវិិកាប្រ�ចាំំថ្នាំំ��សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្្ឍមាន
២០លានដុុល្លាា�រ ខណៈៈដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវការច្រើ��ើនជាងនេះ�ះ៣ដង) និិងថវិិកា
តិិចតួួចសម្រា�ប់់ការកែ�លម្អអហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ (២).ស្ថាា�នភាពនយោ�បាយ
តឹឹចំ
ងតួ
តែ�ង
បន្ទាា�ប់់
របោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរួួ
ស្ថាា�នភាពនោះ�ះបានពន្្យឺឺ
តដំំណើ�ើរការនៃ�
តិ
ចំសប្រ
មាប្់ពី
កាីកា
រដែកិលមួអ
ពេហ�ាចារចំនាសមួព
័និ (២).សាាានភា�នពេ�បាយ
ការបង្កើ�ើ�តរដ្ឋាា
�ភិ
បា
ិ
លថ្មីី�
ដូូ
ច្នេះ�ះ�
ការអនុុ
វ
ត្តតគម្រោ��ងនានាក៏៏
មា
នការយឿ�ឿតយ៉ាា
តឹងដែតង ប្នាាាប្់�ីការពេបា�ពេឆ្នាតរួចំ សាាានភា�ពេនា�បាន�នាយឺត�ំពេណ្ឌ�រការថ្ងៃន�វដែ�រ
(៣).កង្វះះ�ខាតធនធានមនុុ
ស ក៏៏ផ្តតល់
នមា
ដែ�រដល់់
ការអនុុវត្តតាវដែ�រ
ការប្ពេងើ
�តរ�ាាភិបាល�មី �ូពេចំ្ន�ស្្
ការអនះ
វត្ត់ផ
�លជះះជាច្រើ��ើ
ពេប្រមាងនានាកិ៏
នការពេយឿត�ា
ការងារបន្ទាា�ន់់
ទាំ
ង
ំ
ឡាយ។
ពាក់់
ព័
ន្ធ
័
នឹ
ធ
ង
ឹ
ចំំ
នុ
ច
ុ
នេះ�ះ
សំំ
ណា
ងល្អអ
កម្ពុុ
�ជាទទួួ
(៣).កិងើ�ខ្លាំតធនធានមួនះសាស កិ៏ផ្តល់ផលជ�ជាពេប្រចំ�នដែ�រ�ល់ការអនះ
វត្តល
បានការជួួ
យ
ជ្រោ��មជ្រែ��ង
តាំំ
ង
ពីី
ឆ្នាំំ��
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Après 1993, gérer
l’habitat pour le
retour des réfugiés
et les populations
pauvres

1979, retour de la population
dans Phnom Penh ; 1992, retour
des réfugiés ; 2000, des milliers
de familles dans des logements
très précaires ; une politique
volontariste et coordonnée
va assurer le relogement des
populations pauvres. PAR S.E. MAN CHOEUN
LE RETOUR DE LA POPULATION

Les habitants des villes déportés dans les coopératives agricoles ont plus particulièrement souffert
pendant le régime des Khmers rouges. Un grand
nombre d’entre eux sont morts de faim de maladie
ou bien ont été exécutés entre 1975 et 1979.
A partir de 1979 et jusqu’en 1991, deux catégories
de population retournent à Phnom Penh, d’un côté
les anciens Phnom Penhois évacués en 1975, et de
l’autre, les populations déplacées d’une province à
une autre qui transitent et logent temporairement
dans la ville avant de repartir vers leur village natal.
Phnom Penh devient alors un lieu de transit et de
rencontre pour toute la population dont la plus
grande part a perdu des proches et cherche à retrouver des membres de sa famille. La ville est le
lieu qui permet de disposer des sources d’informations, de recouper les rumeurs, de faire le tri entre
le vrai et le faux. Chaque information sur sa famille,
des amis ou des proches représente une source
d’espoir ou de désespoir. Les gens écrivent des messages sur les murs pour se contacter et se retrouver.
Les murs des bâtiments situés sur les grands carrefours des boulevards comme Monivong ou Sihanouk sont utilisés comme panneaux d’affichages
des annonces. Chacun utilise des lieux particuliers
en association avec son histoire personnelle.
Après la signature des accords de paix de Paris
en Octobre 1991, les populations venant des campagnes affluent massivement à Phnom Penh.
D’une extrême pauvreté, ils s’installent sur les
terrains publics, le long des voies ferrées, sur les
bas-côtés des routes et les berges des canaux,
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

ainsi que sur les terrains à risques, notamment
les berges inondables. Les quartiers d’habitat
précaires se développent ainsi rapidement. Il en
est de même sur les toits terrasses des immeubles
et dans tous les lieux où il est possible de
construire une paillotte ou une petite maison avec
des matériaux de récupération.
La gestion administrative de la population commence seulement à ce moment-là, avec l’apparition de tableaux d’enregistrement et de recensement de la population.
De plus, durant la période où le pays est sous administration de l’UNTAC, de 1991 à 1993, le programme de rapatriement des populations réfugiées rassemble et centralise toutes les populations
à Phnom Penh pour ensuite les rediriger vers les
campagnes. Les gens reçoivent une compensation
financière pour leur réinstallation dans les provinces mais la plupart des gens arrivant des camps
de réfugiés vont rester à Phnom Penh et ne plus
en repartir. Les arrivées dans la ville sont alors
continuelles et en constante augmentation.
Après 1979, lors de leur retour à Phnom Penh, les
survivants avaient trouvé facilement des logements car ils étaient tous vides. Environ 500 000
personnes se sont ainsi installées entre 1979 et
1991. A partir de 1991, pour ce deuxième
contingent, moins de logements étaient disponibles et leur accès est devenu plus sélectif et restreint en raison de la restauration de la propriété
privée à partir de 1989 qui a recréé la possibilité
de vente et d’achat de logements et de terres.
L’arrivée des Nations Unies et des organisations
internationales va mettre en circulation une
masse monétaire importante et la demande de
logements pour leurs personnels va réactiver ce
marché immobilier. Deux modes de transactions
cohabitent alors : les ventes directes d’un bien
immobilier en échange de devises, et un système
de troc avec échange de biens, de métaux ou
pierres précieuses. Ce système à deux vitesses va
rapidement multiplier les zones d’habitations
précaires et insalubres où se regroupent les populations les plus pauvres qui ne peuvent accéder
au marché immobilier « officiel ».
Une enquête conduite en 2009 par la ville de Phnom Penh en partenariat avec les ONG locales
montre que les populations rentrant des camps
de réfugiés avaient encore, en 1993, d’autres
choix que de vivre sur des terrains à risque : seulement 1,34% des habitants de Phnom Penh sont
installés le long des voies ferrées, 1,16% sur les
bords de routes, 2,21% sur les berges, 0,89% sur
les canaux de drainage.

AU MILIEU DES ANNÉES 1990,
LE LOGEMENT DEVIENT UN DÉFI.

L’expansion des zones d’habitat illégal va devenir
un défi. Tout le réseau de drainage des eaux étant
bloqué, il était nécessaire de le rénover. La première campagne de travaux touche immédiatement les gens qui habitent le long des canaux et
engendre des manifestations de protestation, les
habitants refusant de se déplacer et empêchant
la réalisation des travaux en bloquant l’accès aux
engins de chantier.

Habitat précaire Precarious housing ខាងឆ្វេង
on the banks of a
sur les berges
លំនៅដ្ឋានមិនមាំទាតា
ំ ម
canal.
d’un canal.
បណ្ដោយមាត់អូរមួយ

L’expansion
des zones
d’habitat illégal
va devenir
un défi.

Après l’incendie
du Bassac,
l’attente des
aides, 2001.
After the Bassac fire,
waiting for help,
2001.

Maisons sur
l’emprise du
chemin de fer.
Houses at the edge
of the railway line.

ផ្ទះ សង់លដ
ើ ផ
ី វ្លូ រថភ្លង
ើ

បន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យនៅ
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ប្រជាពលរដ្ឋរង់ចាំជំនួយ
ឆ្នាំ២០០១

Maisons en feu
sur le toit de
l’immeuble
Tan-Pa, 2003
Houses burning on
the roof of the
Tan-Pa building,
2003.

ផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះនៅ
លើដំបូលអគារប្លុក
តាន់ប៉ា ឆ្នាំ២០០៣

Selon le nouveau plan établi par le gouvernement, si les municipalités envisageaient des développements urbains sur ces terrains, les habitants illégaux devaient être expulsés de leurs
lieux de résidence et être réinstallés ailleurs avec
leur consentement. La municipalité de Phnom
Penh avait pris des mesures administratives pour
cela et décidé de faire appel à la force et aux
bulldozers pour démolir des maisons. Ces actions
ont parfois conduit à des affrontements entre les
autorités et les habitants. Ces évictions forcées
parfois assorties de violences ont été arrêtées
suite aux critiques émanant d’organisations de
défense des Droits de l’Homme.
Cette situation a amené les organisations internationales à mobiliser plus de fonds pour financer les relogements des populations résidant dans
des espaces publics et sur les terrains à risque
car en 2003, près de 60% des habitats précaires
se trouvent encore sur des terrains à risques.
De plus, en 2002 et 2003, plusieurs incendies ont

Recensement des
populations
inondées à reloger.
Census of flooded
out populations for
rehousing.

ធ្វើស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលមានផ្ទះលិចទឹក
ត្រូវទៅរស់នៅទតា
ី ំងថ្មី
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ravagé les quartiers d’habitat précaire situés sur
le toit de l’immeuble Tan Pa (200 familles) et sur
le Front du Bassac (3000 familles). Il fallait donc
aussi agir dans l’urgence. Cela amena, en 1998,
les premières demandes du gouverneur de Phnom Penh, S.E. Chea Sophara, au Premier Ministre de créer un budget spécifique destiné à
l’acquisition des terrains à l’extérieur de la ville
pour des sites de relogement et pour la construction de logements et d’écoles.
Une gouvernance spécifique de ces actions a été
mise en place avec la création d’un comité qui
rassemblait les donateurs, les ONG et les communautés d’habitants autour de la municipalité de
Phnom Penh. Une stratégie de coordination et une
méthode de travail ont été définies. Les habitants
se sont organisés en association communautaire
et un système de micro-crédit a été mis en place.
Par ailleurs, les jeunes architectes du Bureau des
Affaires Urbaines ont aidé à établir les relevés
des maisons sur les sites à déplacer pour préparer les plans de relocalisation.
Le projet de développement communautaire
Mean Chey, en 1998, fut le premier projet de relocalisation de maisons dans le sangkat Toul Svay
Prey I, dans le district de Chamkarmon. Ce projet,
élaboré en concertation avec les associations
communautaires, a permis l’acceptation par les
habitants de la méthode employée par le gouvernement et la confiance des pays donateurs et des
agences internationales. Ce premier projet a été
considéré comme un modèle et a ensuite été dupliqué auprès de nombreuses autres communautés, telles que Monorom I, Toul Sombo, Kork
Khleang I et Kork Kheang II, Toul Rakarkos et le
Chungruk. village, puis Anlong Korng.

EN CONCLUSION, QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS ?

1/ Les actions de relogement nécessitent un travail conséquent de préparation et de mise en
œuvre. La première étape consiste à recenser les
familles à reloger et à comprendre leurs problèmes et leurs besoins spécifiques. Cette action
a permis d’établir des statistiques qui ont servi
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de base aux programmes de réinstallation et de
relogement. La seconde étape consiste à sensibiliser les familles au micro-crédit pour leur permettre d’épargner pour assumer le coût du nouveau logement.
Il fallait un budget important pour le développement d’une stratégie de réduction de la pauvreté
urbaine car les habitants à reloger sont souvent
économiquement très vulnérables. Un fonds de
crédit a donc été constitué et sa gestion a été
confiée par les autorités publiques à l’organisation
UPDF (Urban Poor Development Fund) en collaboration avec l’Asian Coalition for Housing Rights.
Cela a été possible car les actions de la municipalité de Phnom Penh ont été menées en étroite collaboration avec UN Habitat, les ONG, le secteur
privé et les communautés d’habitants avec l’aide
du Programme de Nation Unies pour le développement (PNUD) et le département de développement international du gouvernement anglais.
2/ Après les réinstallations, les problèmes auxquels les personnes sont confrontées proviennent
de leur grande pauvreté. Les sites de relocalisation
manquent d’assainissement, d’eau potable, d’électricité, d’écoles et de services de base. Cela leur
donne le sentiment d’être abandonnés par le gouvernement. C’est pourquoi l’accompagnement des
populations relocalisées par les associations communautaires qui font le lien avec les autorités locales est important pour la réussite de ces actions.
3/ Les communautés d’habitants après s’être organisées, ont été reconnues par le ministère de
l’Intérieur, en tant que village légal pouvant bénéficier des budgets locaux et leurs habitants
jouir de leurs droits civiques tels que la régularisation des papiers d’identité et le droit de vote.
4/ Le travail coordonné entre tous les acteurs a été
la solution pour mettre en œuvre une stratégie acceptable et acceptée par tous. Cela a permis d’établir un climat de confiance avec les organisations
internationales qui aident à la réduction de la pauvreté par « l’accès de tous à un logement pérenne ».
5/ Jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement cambodgien et la municipalité consacrent un budget non
négligeable chaque année à la relocalisation des
populations pauvres pour leur bonne intégration
dans la société.

After 1993, housing
arrangements for
returning refugees
and impoverished
communities
1979, return of the population to
Phnom Penh; 1992, return of the
refugees; 2000, thousands of
families in insecure housing;
targeted and coordinated policy
to rehouse impoverished
communities. BY S.E. MAN CHOEUN
THE RETURN OF THE POPULATION

City-dwellers who were deported to
agricultural cooperatives suffered
particularly badly under the Khmer Rouge
regime. Many died of hunger and disease,
or were executed, between 1975 and 1979.
After 1979 and up to 1991, two categories
of refugees were arriving in Phnom Penh.
One consisted of former inhabitants of the
city who had been evacuated in 1975. The
others were people who had been
displaced from one province to another,
and were passing through the city before
returning to their home villages. Phnom
Penh therefore became a place of transit
and encounter for the whole population,
as people tried to find lost family
members and friends. The city was a
place where they could potentially obtain
information, investigate rumours, sort out
what was true and what was false. Every
piece of information on family, friends or
relations might bring hope or despair.
People wrote messages on the walls to
make contact and find each other. The
walls of the buildings at the intersections
of big boulevards like Monivong or
Sihanouk were used as noticeboards.
People left messages at specific places
linked with their personal history.
After the signature of the Paris Peace
Agreements in October 1991, there was a
huge influx of people from the countryside
to Phnom Penh. Profoundly poor, they

settled in public spaces, along railway
lines, on road embankments and the sides
of drainage channels, even in dangerous
areas like flood-prone riverbanks.
Informal neighbourhoods developed
quickly. People settled too on the flat roofs
of buildings and anywhere where it was
possible to build a straw hut or a small
house with makeshift materials.
It was only now that the administrative
management of the population began,
with the appearance of housing registers
and a census.
Moreover, during the period when the
country was under UNTAC administration,
from 1991 to 1993, the refugee repatriation
and resettlement programme brought all
the refugees into Phnom Penh before
redirecting them to the rural areas. Though
financial compensation was offered to
resettle in the provinces, most of the people
who came from the refugee camps would
remain permanently in Phnom Penh. As a
result, more and more people were arriving
and staying in the city.
After 1979, on their return to Phnom
Penh, the survivors had easily found
places to live, because all the buildings
were empty. Some 500,000 people thus
settled there between 1979 and 1991. For
this second contingent that arrived after
1991, fewer dwellings were available and
access to them became more selective and
restricted because of the re-establishment
of private ownership in 1989, which once
again made it possible to buy and sell
property and land.
Following the arrival of the United Nations
and the international organisations,
substantial amounts of cash flowed into
the economy and the demand for
accommodation for their personnel
reactivated the real estate market. As a
result, two kinds of transaction existed in
parallel: direct sales of property in return
for cash, and a barter system, in which
real estate was exchanged for precious
metals or stones. This two-speed system
quickly led to the proliferation of areas of
insecure and squalid housing, which were
home to the most impoverished
communities, which had no access to the
“official” real estate market.
A survey conducted in 2009 by the city of
Phnom Penh in partnership with local
NGOs shows that, in 1993, the
populations returning from the refugee
camps still had other choices than to live
in high-risk areas: only 1.34% of the
inhabitants of Phnom Penh had settled
along railway lines, 1.16% on the edges
of roads, 2.21% on river banks, 0.89% on
drainage channels.

IN THE MID-1990S, HOUSING BECOMES A
CHALLENGE.

The expansion of illegal housing zones
would become a challenge. When the city’s
entire drain network became blocked and
had to be renovated, the first round of
renovation work immediately affected
people living along the drainage channels

and was met with protests. People refused
to move and stopped proceedings by
blocking machinery access.
Under the government’s new plan, if local
authorities were planning urban
developments on such land, illegal
residents had to be evicted and resettled
elsewhere with their consent. Phnom
Penh municipality had followed the
necessary administrative procedures, and
decided to use force and deploy bulldozers
to demolish houses, actions which in
some cases led to confrontations between
the authorities and inhabitants. These
forced evictions, and the occasional
violence that accompanied them, came to
a halt following criticisms from Human
Rights organisations.
This situation prompted the international
agencies to inject more funds into the
rehousing of the populations living in
public spaces and high-risk areas, since in
2003 almost 60% of insecure housing was
still located on land exposed to risk. In fact,
in 2002 and 2003, several fires devastated
the informal housing areas on the roof of
the Tan Pa building (200 families) and on
Front du Bassac (3000 families). Urgent
action was therefore needed. In 1998, this
prompted the governor of Phnom Penh,
H.E. Chea Sophara, to ask the Prime
Minister to create a specific budget for the
acquisition of land outside the city for
resettlement sites, and for the construction
of homes and schools.
A specific governance arrangement was
introduced for these measures, with the
creation of a committee made up of
donors, NGOs and communities of
inhabitants from around Phnom Penh. A
coordination strategy and working
method were established. The inhabitants
organised a community association and a
system of micro-credit was set up. In
addition, the young architects from the
Bureau of Urban Affairs helped to survey
the housing plots on the resettlement sites
in preparation for the rehousing plans.
The Mean Chey community development
project, in 1998, was the first resettlement
project, a relocation to the Tuol Svay Prey
I sangkat, 1 in the Chamkarmon district.
Developed in consultation with the
community organisations, this project
gained acceptance from the inhabitants
for the government’s method and the
approval of the donor countries and
international agencies. This first project
was seen as a model and was
subsequently duplicated with many other
communities, such as Monorom I, Tuol
Sombo, Kork Khleang I and Kork Kheang
II, Tuol Rakarkos and Chungruk Village,
then Anlong Korng.

IN CONCLUSION, WHAT POTENTIAL SOLUTIONS?

1/ Rehousing measures required a
significant effort of preparation and
implementation. The first stage was to
identify which communities were to be
rehoused and to understand their specific
problems and needs. This process made it
Résilience des villes après les catastrophes
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possible to establish statistics, which
formed the basis for the resettlement and
rehousing programmes. The second stage
was to provide information on microcredit, in order to help families save money
to pay for their new accommodation.
A big budget was needed for the
development of an urban poverty
reduction strategy, because the target
populations were often economically very
vulnerable. The authorities therefore
established a loan fund and assigned its
management to the UPDF (Urban Poor
Development Fund) in collaboration with
the Asian Coalition for Housing Rights.
This was possible because Phnom Penh
municipality acted in close collaboration
with UN Habitat, the NGOs, the private
sector and the communities of
inhabitants, with the help of the United
Nations Development Programme (UNDP)
and the British government’s Department
for International Development.
2/ After the resettlement, the problems
people faced came from their extreme
poverty. The relocation sites lacked sewage
facilities, drinking water, electricity, schools
and basic services. This made them feel
that they had been abandoned by the
government. That is why it is important for
the success of such measures that the
resettled populations should be supported
by community associations working with
local authorities.
3/ Once organised, the communities of
inhabitants were legally recognised by the
Ministry of the Interior as villages, which
allowed them to receive local budgets and
gave their inhabitants civic rights such as
identity papers and the right to vote.
4/ Coordinated work between all the
actors involved was the solution needed to
implement a strategy that everyone could
accept. It established a climate of trust
with the international organisations
which were helping to reduce poverty by
“universal access to a permanent home”.
5/ Up to now, the Cambodian government
and the municipality have allocated
significant annual funds to the resettlement
of populations living in poverty and to their
integration into society.
1. Sangkat: The sangkat is
the smallest administrative
subdivision in Phnom Penh
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ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។

Panneau
montrant les
bonnes pratiques
à respecter, 2002.
Poster showing good
practices to follow,
2002.

ស្លាកសញ្ញាបង្ហាញពី
ការអនុវត្តល្អៗដែលត្រូវ
គោរពតាម ឆ្នាំ២០០២

បន្ទាា�ប់់ពីីកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាពទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីសត្រូ�ូវបាចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា
នៅ�ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ��១៩៩១ ប្រ�ជាជននៅ�តាមជនបទបាននាំំគ្នាា�សម្រុ�ុកមកទីីក្រុ�ុង
ភ្នំំ�ពេ�ញយ៉ាា�ងច្រើ��ើន។ ដោ�យសារស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពក្រី�ីក្រ�ពេ�ក ពួួកគេ�បានទៅ�រស់់នៅ�
ក្នុុ�ងដីីរដ្ឋឋ នៅ�តាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�វរថភ្លើ�ើ�ង នៅ�តាមដងផ្លូូ�វ តាមមាត់់ប្រ�ឡាយ ឬនៅ�
លើ�ើដីីដែ�លអាចបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ ដូូចជាតាមមាត់់ទន្លេ�េ ដែ�លអាចមានទឹឹកលិិច
ជាដើ�ើម។ សង្កាា�ត់់ដែ�លមានផ្ទះះ�សំំបែ�ងមិិនសូូវមាំំទាំំក៏៏ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មរីីកដុះះ�ដាលយ៉ាា�ង
លឿ�ឿន។ គេ�ថែ�មទាំំងទៅ�សង់់ផ្ទះះ�នៅ�តាមដំំបូូលអគារចាស់់ៗទៀ�ៀតផង គេ�សង់់
ខ្ទទមនៅ�តាមទីីតាំំងណាដែ�លអាចសង់់បាន ឬក៏៏សង់់កូូនផ្ទះះ�ដោ�យប្រើ��ើសម្ភាា�រ
ដែ�លគេ�រើើ�សយកមកប្រើ��ើឡើ�ើងវិិញ។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលលើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ទើ�ើបតែ�ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មនាពេ�លនោះ�ះ
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�យយើ�ើងបានធ្វើ�ើ�តារាងកត់់ត្រា�និិងធ្វើ�ើ�ស្ថិិ�តិិប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ។ ជាង
នេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ក្នុុ�ងសម័័យកាលដែ�លប្រ�ទេ�សយើ�ើង ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
រដ្ឋឋបាលរបស់់ អុុន តាក់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៩១ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩៣ កម្មមវិិធីីបញ្ជូូ�នជនភៀ�ៀស
ខ្លួួ�នត្រ�ឡប់់មកវិិញ បានប្រ�មែ�ប្រ�មូូលប្រ�ជាជនទាំំងអស់់យកមកដាក់់ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង
ភ្នំំ�ពេ�ញ បន្ទាា�ប់់មក ទើ�ើបបញ្ជូូ�នពួួកគេ�ទៅ�តាមភូូមិិស្រុ�ុកនៅ�ទីីជនបទវិិញ។ អ្ននក
ទាំំងនោះ�ះទទួួលបានប្រា�ក់់កាសមួួយចំំនួួន ដើ�ើម្្បីីជួួយពួួកគេ�ឲ្្យទៅ�រស់់នៅ�តាម
ខេ�ត្តតនានា ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាគច្រើ��ើននៃ�អ្ននកដែ�លមកពីីជំំរំំជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន បានបន្តតរស់់នៅ�ក្នុុ�ង
ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយមិិនបានចេ�ញទៅ�ណាទៀ�ៀតនោះ�ះឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�ជាជនក៏៏
នៅ�តែ�បន្តតមករស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង និិងធ្វើ�ើ�មានកំំណើ�ើនជាប់់រហូូត។
	ក្រោ��យឆ្នាំំ��១៩៧៩ នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រ�ឡប់់មកទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
វិិញ អ្ននកដែ�លនៅ�រស់់ ងាយនឹឹងរកបានផ្ទះះ�សម្រា�ប់់រស់់នៅ� ពីីព្រោះ��ះផ្ទះះ�ទាំំងអស់់
ក្នុុ�ងក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញសុុទ្ធធតែ�នៅ�ទំំនេ�រ។ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រ�មាណជា៥០ម៉ឺឺ�ននាក់់ បាន
ចូូលមករស់់នៅ�បែ�បនេះ�ះ ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៩ ដល់់ឆ្នាំំ��
១៩៩១។ ចាប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៩១មក មិិនសូូវមានផ្ទះះ�ទំំនេ�រសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លត្រ�ឡប់់
មកទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញវិិញក្នុុ�ងរលកទីី២ទេ� ការរកផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងរស់់នៅ�កាន់់តែ�លំំបាក

88

ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

ហើ�ើយផ្ទះះ�ទំំនេ�រមានកាន់់តែ�តិិចទៅ�ៗ ដោ�យសារ ចាប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៨៩មក រដ្ឋឋ
បានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មដាក់់ចេ�ញនូូវកម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជន ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាម្ចាា�ស់់
មានលទ្ធធភាពទិិញលក់់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង និិងដីីធ្លីី�របស់់ពួួកគេ�បាន។
ការមកដល់់នៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ និិងអង្គគការអន្តតរជាតិិនានា
នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានចរាចរណ៍៍រូូបិិយវត្ថុុ�យ៉ាា�ងច្រើ��ើនហើ�ើយតម្រូ�ូវការផ្ទះះ�សំំបែ�ងសម្រា�ប់់
បុុគ្គគលិិករបស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្្យទីីផ្្សារអចលនទ្រ�ព្្យចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ដំំណើ�ើរការឡើ�ើងវិិញ។ របៀ�ៀបរបបប្រ�តិិបត្តិិ�ការពីីរបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ទៅ�ទន្ទឹឹ�មគ្នាា� ពោ�ល
គឺឺការទិិញលក់់អចលនទ្រ�ព្្យដោ�យប្រើ��ើលុុយ និិងប្រ�ព័័ន្ធធមួួយទៀ�ៀត គឺឺការទិិញ
លក់់ដោ�យប្រើ��ើមាសប្រា�ក់់។ ប្រ�ព័័ន្ធធទិិញលក់់ទាំំងពីីរនេះ�ះ នឹឹងបង្កើ�ើ�នយ៉ាា�ងលឿ�ឿន
នូូវចំំនួួនតំំបន់់ដែ�លមានផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងមិិនមាំំទាំំ និិងគ្មាា�នអនាម័័យ ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ង
តំំបន់់ទាំំងនោះ�ះ គឺឺមានតែ�ប្រ�ជាជនក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លរស់់នៅ� ពួួកគេ�គ្មាា�ន
លទ្ធធភាពទិិញផ្ទះះ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារអចលនទ្រ�ព្្យផ្លូូ�វការនោះ�ះឡើ�ើយ។
ការសិិក្្សាស្រា�វជ្រា�វមួួយ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ��២០០៩ ដោ�យសាលា
ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ សហការដៃ�គូូជាមួួយអង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុុ�ងស្រុ�ុកមួួយ បាន
បង្ហាា�ញថា នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៩៣ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លត្រ�ឡប់់មកពីីជំំរំំជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នវិិញ
នៅ�តែ�មានជម្រើ��ើសផ្សេ�េ�ង មិិនចាំំបាច់់ទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីីធ្លីី�ដែ�លមានហានិិភ័័យនោះ�ះ
ឡើ�ើយ៖ មានតែ�១,៣៤%នៃ�ប្រ�ជាជនក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លបានទៅ�
រស់់នៅ�តាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�វរថភ្លើ�ើ�ង ១,១៦% នៅ�តាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�វថ្ននល់់ ២,២១%
នៅ�តាមមាត់់ទន្លេ�េ និិង០,៨៩% នៅ�លើ�ើលូូបង្ហូូ�រទឹឹកកខ្វវក់់។
នៅ�ពាក់់កណ្ដាា�លទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ�១៩៩០ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងក្លាា�យជាបញ្ហាាប្រ� �ឈមមួួយ
ការរីីកធំំនៃ�តំំបន់់មានលំំនៅ�ស្ថាា�នមិិនស្រ�បច្្បាប់់ បានក្លាា�យជាបញ្ហាា�
ប្រ�ឈមមួួយ។ ប្រ�ព័័ន្ធធលូូបង្ហូូ�រទឹឹកទាំំងអស់់សុុទ្ធធតែ�ស្ទះះ� ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងចាំំបាច់់ត្រូ�ូវតែ�
ជួួសជុុលឡើ�ើងវិិញ។ យុុទ្ធធនាការអនុុវត្តតគម្រោ��ងជួួសជុុលដំំបូូងបានប៉ះះ�ពាល់់ភ្លាា�ម
ដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លរស់់នៅ�លើ�ើនិិងជិិតលូូ និិងបង្កកឲ្្យមានការធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមតវ៉ាា�
ហើ�ើយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋបានបដិិសេ�ធមិិនព្រ�មចេ�ញ រារាំំងមិិនឲ្្យការដ្ឋាា�នអាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�
ទៅ�បាន ដោ�យរារាំំងមិិនឲ្្យគ្រឿ��ឿងចក្រ�ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងការដ្ឋាា�ន។
	យោ�ងតាមផែ�នការថ្មីី�បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យរដ្ឋាា�ភិិបាល ប្រ�សិិនបើ�ើ
សាលាក្រុ�ុងគ្រោ��ងអភិិវឌ្្ឍតំំប់់គ្មាា�នសណ្ដាា�ប់់ធ្នាា�ប់់ទាំំងនេះ�ះ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�ល
រស់់នៅ�ខុុសច្្បាប់់ ត្រូ�វូ បណ្ដេ�េញចេ�ញ ហើ�ើយយកពួួកគេ�ទៅ�រស់់នៅ�កន្លែ�ែងផ្សេ�េ�ង
ដោ�យមានការយល់់ព្រ�មពីីពួួកគេ�ផងដែ�រ។ សាលាក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបានចាត់់វិិធាន
ការរដ្ឋឋបាលចំំពោះ�ះមុុខស្ថាា�នភាពបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយបានសម្រេ��ចឲ្្យកងកម្លាំំ��ងជួួយ
អន្តតរាគមន៍៍ និិងយកគ្រឿ��ឿងចក្រ�ទៅ�ឈូូសឆាយផ្ទះះ�ទាំំងអស់់ចេ�ញ។ សកម្មមភាព
ទាំំងនេះ�ះ ពេ�លខ្លះះ� បាននាំំទៅ�ដល់់ការប្រ�ឈមមុុខដាក់់គ្នាា�រវាងអាជ្ញាា�ធរនិិង
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ។ ការបង្ខំំ�ឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋចេ�ញបែ�បនេះ�ះ ពេ�លខ្លះះ� ក៏៏បង្កកឲ្្យមាន
អំំពើ�ើហឹឹង្្សាខ្លះះ�ដែ�រ ដែ�លត្រូ�ូវបានបញ្្ឈប់់ទៅ�វិិញ បន្ទាា�ប់់ពីីមានការរិះ��គន់់ពីី
សំំណាក់់អង្គគការការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្្ស។ ស្ថាា�នភាពបែ�បនេះ�ះបាននាំំឲ្្យអង្គគការ
អន្តតរជាតិិនានាគៀ�ៀរគថវិិកាកាន់់តែ�ច្រើ��ើន ដើ�ើម្្បីីផ្ដដល់់ហិិរញ្ញញប្្បទានលើ�ើគម្រោ��ង
សាងសង់់ផ្ទះះ�ជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លរស់់នៅ�តាមទីីតាំំងសាធារណៈៈ និិងលើ�ើដីី
ដែ�លអាចបង្កកហានិិភ័័យ ពីីព្រោះ��ះនៅ�ឆ្នាំំ��២០០៣ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ជិិត៦០%
នៅ�តែ�បន្តតរស់់នៅ�លើ�ើដីីដែ�លអាចបង្កកហានិិភ័័យ។
ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត នៅ�ឆ្នាំំ��២០០២ និិងឆ្នាំំ��២០០៣ អគ្គីី�ភ័័យជាច្រើ��ើន
បានបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ដែ�លរស់់នៅ�លើ�ើដំំបូូល
អគារ តាន់់ប៉ាា� ចំំនួួន២០០គ្រួ�ួសារ និិងនៅ�តាមមាត់់ទន្លេ�េបាសាក់់ចំំនួួន
៣០០០គ្រួ�ួសារ។ ដូូច្នេះ�ះ� អាជ្ញាា�ធរត្រូ�ូវចាត់់វិិធានការយ៉ាា�ងបន្ទាា�ន់់។ កាលនោះ�ះ
គឺឺឆ្នាំំ��១៩៩៨ ស្ថាា�នភាពបាននាំំឲ្្យអភិិបាលក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញនៅ�សម័័យនោះ�ះ គឺឺ
ឯកឧត្តតម ជា សុុផារ៉ាា� ធ្វើ�ើ�សំំណើ�ើលើ�ើកដំំបូូងដល់់នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� សុំំ�បង្កើ�ើ�តកញ្ចចប់់
ថវិិកាពិិសេ�សមួួយសម្រា�ប់់ទិិញដីីនៅ�ក្រៅ��ក្រុ�ុង ដើ�ើម្្បីីសាងសង់់លំំនៅ�ដ្ឋាា�ន និិង
សាលារៀ�ៀន ហើ�ើយបញ្ជូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ទាំំងនោះ�ះទៅ�រស់់នៅ�។ អភិិបាលកិិច្ចច
ពិិសេ�សមួួយលើ�ើសកម្មមភាពការងារទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានដាក់់ចេ�ញដោ�យមាន
ការបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនូូវគណៈៈកម្មាា�ធិិការមួួយ ដែ�លមានការចូូលរួួមពីីស្ថាា�ប័័នផ្ដដល់់
ជំំនួួយ អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាា�ភិិបាល និិងសហគមន៍៍ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ដោ�យមានសាលា
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញជាអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួល។ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសម្រ�បសម្រួ�ួលមួួយ និិង
វិិធីីសាស្ត្រ�រធ្វើ�ើ�ការមួួយ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់។ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋបាននាំំគ្នាា�បង្កើ�ើ�តជាសមា
គមសហគមន៍៍ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធមីីក្រូ�ូឥណទានមួួយត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង។

ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត ស្ថាា�បត្្យករវ័័យក្មេ�េងនៃ�ការិិយាល័័យកិិច្ចចការក្រុ�ុង បានជួួយធ្វើ�ើ�
សម្រ�ង់់ផ្ទះះ�នៅ�តាមទីីតាំំងដែ�លត្រូ�ូវផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ដើ�ើម្្បីីត្រៀ��ៀមរៀ�ៀបចំំផែ�នការបញ្ជូូ�ន
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋឲ្្យទៅ�រស់់នៅ�កន្លែ�ែងថ្មីី�។ គម្រោ��ងអភិិវឌ្្ឍន៍៍សហគមន៍៍មានជ័័យ នៅ�
ឆ្នាំំ��១៩៩៨ គឺឺជាគម្រោ��ងបញ្ជូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋពីីកន្លែ�ែងចាស់់ ឲ្្យទៅ�រស់់នៅ�កន្លែ�ែង
ថ្មីី� លើ�ើកទីី១ នៅ�ក្នុុ�ងសង្កាា�ត់់ទួួលស្វាា�យព្រៃ��១ ក្នុុ�ងខណ្ឌឌចំំការមន។ គម្រោ��ងនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យមានការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ឯកភាពជាមួួយសមាគម
សហគមន៍៍ និិងបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទទួួលយកនូូវវិិធីីសាស្ត្រ�រប្រើ��ើប្រា�ស់់
ដោ�យរដ្ឋាា�ភិិបាលព្រ�មទាំំងមានការជឿ�ឿជាក់់ពីីបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សផ្ដដល់់ជំំនួួយ និិង
អង្គគការអន្តតរជាតិិ។ គម្រោ��ងទីី១នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជាគម្រោ��ងគម្រូ�ូ ហើ�ើយ
បន្ទាា�ប់់មក ត្រូ�ូវបានយកទៅ�អនុុវត្តតដើ�ើម្្បីីជាប្រ�យោ�ជន៍៍សហគមន៍៍ជាច្រើ��ើនផ្សេ�េ�ង
ទៀ�ៀត ដូូចជាសហគមន៍៍មនោ�រម្្យ១ សហគមន៍៍ទួួលសំំបូូរ សហគមន៍៍គោ�កឃ្លាំំ��ង
១ និិងគោ�កឃ្លាំំ��ង២ សហគមន៍៍ទួួលរកាកោះ�ះ ភូូមិិជង្រុ�ុក និិងភូូមិិអន្លលង់់គង។
សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន វិិធីីដោះ�ះស្រា�យមួួយចំំនួួន
១. រឿ�ឿងបញ្ជូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋពីីកន្លែ�ែងចាស់់ទៅ�រស់់នៅ�កន្លែ�ែងថ្មីី�
តម្រូ�ូវឲ្្យមានការងារច្រើ��ើនក្នុុ�ងការត្រៀ��ៀមរៀ�ៀបចំំ និិងអនុុវត្តត។ ដំំណាក់់កាលទីី១
គឺឺត្រូ�ូវស្រ�ង់់ចំំនួួនគ្រួ�ួសារប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នឲ្្យទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងថ្មីី�
និិងស្វែ�ែងយល់់អំំពីីបញ្ហាា� និិងតម្រូ�ូវការពិិសេ�សរបស់់ពួួកគាត់់។ បញ្ហាា�នេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្្យ
យើ�ើងធ្វើ�ើ�បញ្ជីី�ស្ថិិ�តិិ សម្រា�ប់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងបញ្ជូូ�ន
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋពីីកន្លែ�ែងចាស់់ទៅ�រស់់នៅ�កន្លែ�ែងថ្មីី�។ ដំំណាក់់កាលទីី២ គឺឺការងារ
ចលនាប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់គ្រួ�ួសារ ឲ្្យយល់់ពីីមីីក្រូ�ូឥណទាន ដើ�ើម្្បីីឲ្្យពួួកគាត់់ចេះ�ះ
សន្្សំំប្រា�ក់់ សម្រា�ប់់ចំំណាយលើ�ើផ្ទះះ�ថ្មីី�។
	យើ�ើងត្រូ�ូវការថវិិកាច្រើ��ើន ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រកាត់់បន្ថថយភាព
ក្រី�ីក្រ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុង ពីីព្រោះ��ះប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លត្រូ�ូវប្ដូូ�រទីីតាំំងឲ្្យទៅ�រស់់នៅ�កន្លែ�ែងថ្មីី�
ជាទូូទៅ� មានស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផុុយស្រួ�ួយខ្លាំំ��ងណាស់់។ មូូលនិិធិិឥណទាន
មួួយក៏៏ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ហើ�ើយការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលនិិធិិនេះ�ះ អាជ្ញាា�ធរសាធារណៈៈ
បានប្រ�គល់់ជូូនអង្គគការ UPDF (Urban Poor Development Fund មូូលនិិធិិអភិិវឌ្្ឍន៍៍ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុង) ដោ�យសហការជាមួួយអង្គគការ
ACHR (Asian Coalition for Housing Rights - សម្ព័័�ន្ធធភាពអាស៊ាា�ន
ដើ�ើម្្បីីសិិទ្ធិិ�មានលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន)។ កិិច្ចចការនោះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន សាលាក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
បានសហការយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធជាមួួយជាមួួយអង្គគការ UN Habitat អង្គគការ
ក្រៅ��រដ្ឋាា�ភិិបាល វិិស័័យឯកជន និិងសហគមន៍៍ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ដោ�យមានជំំនួួយ
ពីីកម្មមវិិធីីអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិដើ�ើម្្បីីអភិិវឌ្្ឍន៍៍ (អង្គគការ UNDP) និិង
នាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍អន្តតរជាតិិរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាលអង់់គ្លេ�េស។
២. បន្ទាា�ប់់ពីីទៅ�រស់់នៅ�កន្លែ�ែងថ្មីី�ហើ�ើយ បញ្ហាា�ដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋត្រូ�ូវ
ប្រ�ឈម គឺឺបណ្ដាា�មកពីីពួួកគាត់់មានភាពក្រី�ីក្រ�ខ្លាំំ��ងពេ�ក។ ទីីតាំំងថ្មីី�នោះ�ះនៅ�
ខ្វះះ�ប្រ�ព័័ន្ធធលូូ ប្រ�ព័័ន្ធធទឹឹកស្អាា�ត ប្រ�ព័័ន្ធធអគ្គិិ�សនីី សាលារៀ�ៀន និិងសេ�វាមូូលដ្ឋាា�ន
ដទៃ�ទៀ�ៀត។ ស្ថាា�នភាពបែ�បនោះ�ះ នាំំឲ្្យពួួកគាត់់មានអារម្មមណ៍៍ថា ត្រូ�ូវបាន
រដ្ឋាា�ភិិបាលបោះ�ះបង់់ចោ�ល។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបានជាការជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ងដល់់
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងថ្មីី� ដោ�យសមាគមសហគមន៍៍ ដែ�លត្រូ�ូវទាក់់ទង
អាជ្ញាា�ធរមូូលដ្ឋាា�ន គឺឺសំំខាន់់ណាស់់ ដើ�ើម្្បីីធានាបាននូូវជោ�គជ័័យនៃ�សកម្មមភាព
ការងារទាំំងនេះ�ះ។
៣. ក្រោ��យពីីរៀ�ៀបចំំរួួចរាល់់ហើ�ើយ សហគមន៍៍ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋត្រូ�ូវបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ ថាជាភូូមិិមួួយស្រ�បច្្បាប់់ អាចទទួួលបាន
ថវិិកាមូូលដ្ឋាា�ន ហើ�ើយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិថ្មីី�នេះ�ះក៏៏មានសិិទ្ធិិ�រដ្ឋឋប្្បវេេណីីដូូច
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�រ ដូូចជាមានលិិខិិតស្នាា�មស្រ�បច្្បាប់់ អត្តតសញ្ញាា�ណ
បណ្ណណត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងមានសិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជាដើ�ើម។
៤. ការងារ ដែ�លសម្រ�បសម្រួ�ួលដោ�យដៃ�គូូពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ គឺឺជា
ដំំណោះ�ះស្រា�យមួួយ ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដែ�លទទួួលបានការឯកភាពពីីគ្រ�ប់់
ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ។ ការងារនេះ�ះបានបង្កើ�ើ�តបរិិយាកាសមួួយប្រ�កបដោ�យទំំនុុកចិិត្តត
ជាមួួយអង្គគការអន្តតរជាតិិ ដែ�លជួួយកាត់់បន្ថថយភាពក្រី�ីក្រ� តាមរយៈៈការផ្ដដល់់ជូូន
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់គ្រួ�ួសារ នូូវលំំនៅ�ដ្ឋាា�នមួួយសមរម្្យប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព។
៥. រហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា និិងសាលាក្រុ�ុង បានចំំណាយ
ថវិិកាជាច្រើ��ើនរៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� សម្រា�ប់់បញ្ជូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំង
ថ្មីី� ដើ�ើម្្បីីឲ្្យពួួកគាត់់ធ្វើ�ើ�សមាហរណកម្មមបានល្អអចូូលទៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមជាតិិវិិញ។
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La régie des eaux de Phnom Penh,
renaissance, réforme
& développement durable

Fournir de l’eau potable à tous les habitants, même les plus pauvres, tel a été le défi relevé par la Régie des Eaux de Phnom Penh en mettant en place un mode de gestion
exemplaire. PAR S.E. EK SONN CHAN

En 1975, la période révolutionnaire et génocidaire
des Khmers rouges a commencé. La capitale a été
entièrement vidée de ses habitants. L’administration Khmère rouge s’y est installée mais durant
quatre ans, les installations destinées à l’approvisionnement en eau potable n’ont pratiquement
pas fonctionné et il en a résulté un niveau de dégradation élevé. Le régime des Khmers rouges a
été chassé de Phnom Penh en 1979 et les habitants ont commencé à revenir dans la ville. Les
installations d’eau abandonnées ont été remises
en service, mais de manière désorganisée.
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Chaque famille
installe son tuyau
d’arrivée d’eau.

chait l’acheminement de l’eau jusqu’aux habitations normalement connectées. En outre, le service public ne pouvait récupérer le paiement que
គ្រួសារនីមួយៗតទុយោ
de 48% de l’eau produite en raison d’un fichier
ទឹកចូលក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន
clients erroné et obsolète, d’une consommation
non mesurée, ainsi que d’une faible volonté et de
la corruption des collecteurs. Seulement 25% environ de l’eau produite générait des revenus efDes branchements
fectivement collectés. Ceci explique pourquoi le
illégaux sont
réalisés
service public n’était pas en mesure de rémunérer
directement sur le raisonnablement son personnel. Le salaire à
réseau souterrain
l’époque ne s’élevait qu’à un dollar par jour.
Illegal connections
are made directly on Comme la RDE n’a jamais pu payer la facture de
the underground
l’électricité nécessaire au fonctionnement de
network.
l’usine d’eau potable, elle a été déclarée en faillite.
Each family installs
its water supply pipe.

ការតទឹកដោយខុស
ច្បាប់ចេញពីប្រព័ន្ធ
ក្រោ មដីផ្ទាល់

LA REPRISE EN MAIN

© PPWSA

En 1992, la situation était toujours un cauchemar
pour tout résident de Phnom Penh. Les installations d’eau étaient encore en grande partie inutilisables. La Régie des Eaux de Phnom Penh (RDE)
ne pouvait produire qu’environ 65 000 m3 d’eau
potable, soit environ 40% de la capacité de l’installation. Cela ne pouvait desservir que 25% environ des résidents de Phnom Penh. Seule une partie de l’eau distribuée aux ménages, par le biais
d’un réseau de distribution en fonte de 288 km,
arrivait jusqu’aux immeubles. En effet, les habitants revenus dans la ville ponctionnaient une
partie de cet approvisionnement par l’intermédiaire de 1945 puits qu’ils avaient eux-mêmes
creusés 1. Ces puits venaient directement percer
les tuyaux d’eau du réseau souterrain. À partir de
ces puits improvisés, de petites pompes submersibles étaient installées. On y raccordait des
tuyaux flexibles prolongés jusqu’aux fenêtres des
appartements pour y acheminer l’eau. Cet enchevêtrement de tuyaux porta alors ce nom fameux
de « connexion spaghettis ». Ce système de débrouille que les habitants utilisaient pour se
connecter dans les années 80 ne permettait
pas au réseau de bien
fonctionner car le
nombre important de
puits, auquel il faut ajouter les fuites, entrainait
un fort affaiblissement
de la pression dans tout
le réseau. Cela empê-

© PPWSA

DES DÉBUTS TRÈS DIFFICILES

En 1993, la situation était propice au lancement
d’une stratégie de réforme. Après les élections
générales de Juillet 1993 assistées par l’ONU, le
gouvernement élu adopta une stratégie d’économie de marché et le service des eaux devint éligible à l’aide internationale. Le service public a
alors reçu des subventions du PNUD, de la France
et du Japon pour le renforcement des capacités
institutionnelles et des projets d’urgence. J’ai été
chargé de diriger la RDE le 11 septembre 1993.
Pour faire face à la situation désastreuse précitée,
j’ai mis en place un groupe de travail composé

Les travaux
d’installation du
réseau d’eau
potable (PPWSA)
Photographies des
familles au moment
du raccordement
(PPWSA).

ការដ្ឋានតបណ្ដាញ
ទ ឹកស្អាត (រដ្ឋាករទឹក
ស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញ)

Photographies
des familles au
moment du
raccordement.
Photographs of
families on
completion of the
connection (PPWSA).

© PPWSA

រូបថតគ្រួសារប្រជាពល
រដ្ឋក្នុងពេលតទឹក
(រដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត
ក្រុងភ្នំពេញ)

d’un personnel jeune, dynamique, éduqué et très
motivé. Dans un premier temps, nous nous
sommes concentrés sur trois actions principales
qui constituaient le plan de relance : (i) changement de culture, (ii) efficacité opérationnelle et (iii)
développement durable. Pour changer de culture,
nous avons pris la devise des trois mousquetaires :
« un pour tous, tous pour un ». Nous suivions aussi le principe suivant : « l’exemple vient d’en
haut ». Pour changer l’état d’esprit et motiver les
personnels, nous avons formé tous les états-
majors, offert une rémunération raisonnable, créé
des mesures d’incitation justes et une discipline
sans faille accompagnée de sanctions strictes.
Pour pouvoir fournir de l’eau à nos populations
avec des tarifs abordables, nous savions que nous
devions être efficaces dans toutes les opérations.
Nous nous sommes concentrés particulièrement
sur les économies d’énergie et la réduction des
pertes en eau, en particulier les pertes commerciales, en luttant pour éliminer les raccordements
illégaux. Pour que le paiement des factures
devienne une réalité, nous avons mis à jour en
urgence le fichier des abonnés, compté chaque

connexion et informatisé le système de facturation
dès 1994 au moyen d’une subvention française.
Trois ans après le début de notre réforme, la
situation a commencé de s’améliorer. Le personnel était motivé pour travailler pour le bien commun. La production augmentait, les pertes en eau
diminuaient et les revenus devenaient suffisants
pour recouvrer la majeure partie des coûts avec
une rémunération raisonnable du personnel. En
1997, le gouvernement a promulgué une loi
visant à conférer une autonomie administrative
et financière à la RDE qui changea alors de nom
et devint la Phnom Penh Water Supply Authority
(PPWSA). Comme le tarif de l’eau était de 250 riel/
m 3 pour les utilisateurs domestiques et de
700 riel/m3 pour les consommateurs commerciaux, ce qui était trop bas par rapport aux coûts
de production, le gouvernement a autorisé la
PPWSA à réviser son tarif. En janvier 1997, un
tarif global de subventions croisées a été décidé
puis révisé en janvier 2001. Nous avons toujours
pensé que les tarifs devaient refléter à la fois
les recettes et l’efficacité des entreprises, tout en
restant abordable pour tous.

Pourcentage d’eau non-payée par an

Résultat financier

Pourcentage of unpaid water each year
ភាគរយទឹកមិនបានបង់ក្នុងមួយឆ្នាំ

Financial income
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
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Expansion de la zone desservie par le réseau d’eau (1993-2020)
Expansion of the receiving area with a mains water supply (1993-2020)
ការពង្រីកតំបន់ទឹកស្អាតទៅដល់ (ឆ្នាំ១៩៩៣-ឆ្នាំ២០២០)

personnel de PPWSA a reçu une rémunération beaucoup plus élevée
que celle des autres fonctionnaires.
PPWSA a finalement réussi à assurer
la durabilité de ces résultats.

DE L’EAU POTABLE POUR TOUS

Dans cette nouvelle ère, avec l’aide de la France,
du Japon, de l’Asian Development Bank et de la
Banque Mondiale, nous avons entamé une expansion dynamique de nos opérations dans les domaines de la production, de la distribution et des
branchements au réseau de la clientèle, tout en
continuant à développer l’efficacité des opérations.
Sur une période de 18 ans, nous avons réussi à
réduire les pertes en eau de 72% en 1993 à 5,9%
en 2012. Au cours de la même période, la base de
données des abonnés est passée de
26 881 connexions de service à 220 000 et le réseau
de distribution d’eau de 288 km à 2 000 km. De
même, la couverture du service de l’eau est passée
de 20% à 90% et le taux de recouvrement des recettes a atteint 99,9%. Plus important encore, le

Branchements réalisés
jusqu’à l’année passée
Connections made
up to the past year
តំណភ្ជាប់ធ្វើឡើងរហូតដល់
ឆ្នាំមុន

Branchements réalisés
dans l’année
Connections made
during the year
តំណភ្ជាប់ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំនេះ

Total des
branchements réalisés
Total connections made
តំណភ្ជាប់ធ្វើឡើងសរុប

Progression des branchements des familles pauvres
au réseau d’eau potable de 1999 à 2011
Increase in connections of poor families to the drinking
water network from 1999 to 2011
ការកើនឡើងនៃតំណភ្ជាប់របស់គ្រួសារក្រីក្រជាមួយប្រព័ន្ធ
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ២០១១

Bien que nous ayons étendu la couverture des services, nous n’avons
jamais délaissé les populations vulnérables. Auparavant, les pauvres
avaient très peu de chance d’accéder
à l’eau de la ville. Sans raccordement
au réseau, ils payaient leur eau beaucoup plus chère que n’importe quel
autre citoyen car ils étaient obligés
de passer par l’intermédiaire des
vendeurs d’eau. À partir de 1999,
avec l’aide des donateurs, en particulier de la France via les Fonds de
l’Eau (fournis par les agences de
l’eau de France) et la Mairie de Paris,
PPWSA a pu offrir une réduction de
20% sur les frais de connexion pour
les pauvres et permettre le paiement
par versements étalés sur 20 mois.
En 2003, en raison de résultats financiers positifs et avec l’aide des
Fonds de l’eau français, nous avons
lancé un nouveau programme intitulé « Eau pour tous » qui subventionnait les frais de raccordement à 30%,
50%, 70% ou 100%, le pourcentage
étant basé sur un critère d’évaluation
sociale fait par un comité mixte. Nos
tarifs ont été réduits grâce à une approche de subventions croisées. En conséquence, plus de
100 communautés d’habitants de Phnom Penh ont
eu un accès direct à l’eau potable par le réseau
PPWSA. En 2011, plus de 70% des 21 490 connections effectuées était des connections que l’on appelait sociales, car elles étaient destinées en majorité à des familles vulnérables sans moyen, donc
subventionnées. Cette politique a eu des effets très
importants sur la santé et le bien-être des familles,
notamment sur la réduction des épidémies dues
aux maladies hydriques. Elle a également permis
de libérer des milliers de femmes et d’enfants du
fardeau de la recherche quotidienne d’eau.
Enfin, je conclurai en disant que la PPWSA est
née d’une situation très difficile, où 20% seulement des ménages pouvaient recevoir de l’eau, et
encore de façon intermittente. Elle est maintenant
devenue l’un des services d’approvisionnement
en eau potable les plus performants de la région.
Cette réalisation a été possible pour trois raisons
principales : (i) la stabilité sociale et politique et
la volonté politique du gouvernement, (ii) l’assistance des partenaires de développement et (iii) la
bonne gouvernance « Équitable pour tous, ferme
envers les objectifs et Foi envers les dirigeants et
subordonnés » mise en œuvre par une équipe engagée, dotée d’un esprit d’entreprise fort et de
service public dédié.
1. Diagnostic effectué au début de
mon mandat pour recenser tous les
trous creusés par comptage.
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Phnom Penh Water
Supply Authority—
revival, reform,
and sustainable
development
The Phnom Penh Water Supply
Authority met the challenge of
providing drinking water for all
citizens, even the poorest of the
poor, by setting up an exemplary
management model.
BY S.E. EK SONN CHAN

In 1975 began the revolutionary, genocidal
period of the Khmer Rouge. The capital
was completely emptied of its habitants.
The Khmer Rouge government was
headquartered there but for a four-year
period, the clean and safe water supply
facilities virtually stopped operating,
resulting in severe damages. The Khmer
Rouge regime was ousted from Phnom
Penh in 1979 and people started coming
back to the city. The water supply facilities
that had been abandoned went back into
service but in an uncoordinated manner.

VERY DIFFICULT BEGINNINGS

In 1992, the situation was still a
nightmare for all those living in Phnom
Penh. Much of the water facilities were
unusable. The Phnom Penh Water Supply
Board (Régie des Eaux de Phnom Penh)
could only provide about 65,000 m3 of
drinking water, around 40% of the system
capacity, which could only serve about
25% of Phnom Penh’s residents. Only part
of the water distributed to the households
through a 288-km cast iron water pipe
network actually reached the buildings.
Indeed, people who had come back to the
city were drawing off part of the supply
through 1,945 wells which they had dug
themselves. 1 These wells were directly
hooked to the underground water pipes.
Small submersible pumps were put into
those improvised wells and hooked up to
flexible pipes that brought water all the
way to apartment windows. This tangle of
pipes was referred to as the “spaghetti
connections.” This makeshift system used
for hookups in the 1980s impeded the
smooth functioning of the network
because the large number of wells, which
led to leakage, greatly reduced the water
pressure throughout the network which
interfered with getting water to people
who were properly hooked up. The
Phnom Penh Water Supply Board could
also only collect payment on 48% of the
water produced because its user list was
incorrect and outdated, consumption was
not metered, and payment collectors were
negligent and corrupt. Only about 25% of
the water produced generated actual
revenue. The Phnom Penh Water Supply

Board was thus unable to pay its staff a
decent wage. Salaries at the time came to
no more than a dollar a day. The Phnom
Penh Water Supply Board was never able
to pay the electricity bill to operate its
water treatment plant, it went bankrupt.

TAKING BACK CONTROL

In 1993, the situation was favorable to a
reform strategy. After the UN-assisted
general elections in July 1993, the elected
government adopted a market economy
and the water department became eligible
for international aid. It received grant
assistance from the UNPD, France, and
Japan for institutional capability
development and emergency support.
I was put in charge of the Phnom Penh
Water Supply Board on September 11,
1993. To deal with the disastrous situation
outlined above, I set up a working group
of young, dynamic, educated, and highly
motivated people. We initially focused on
three aspects of the stimulus package: (i) a
culture shift, (ii) operational efficiency and
(iii) sustainable development. To operate a
culture shift, we focused on the three
musketeers’ motto: “One for all, all for
one.” We also followed the principle that
we were “leading by example.” To change
the mindset and motivate staff, we offered
training and a decent wage, created
incentives and a consistent discipline
along with strict sanctions. To supply
water to our people at affordable rates,
we knew that we had to be efficient in all
operations. We paid particular attention to
saving energy and reducing water losses,
especially business losses, by working to
eliminate illegal hookups. To encourage
bill payment, we immediately updated the
user list, counted every hookup and
computerized the billing system in 1994
with French grant aid.
Three years after starting our reform, the
situation started to improve. Employees
were motivated to work for the common
good. Production was increasing, water
losses were decreasing, and revenues
were meeting most of the costs while
offering reasonable staff wages. In 1997,
the government enacted a law to give us
administrative and financial autonomy,
and our name was officially changed to
Phnom Penh Water Supply Authority
(PPWSA). The rate for water was
250 riels/m3 for domestic users and
700 riels/m3 for business consumers. That
was too low relative to our production
costs, so the government authorized us to
revise its rate. In January 1997, an overall
rate of cross-subsidies was set then
revised in January 2001. We have always
felt that the rates should reflect both the
receipts and business efficiency, while
remaining affordable for all.
In this new era, with assistance from
France, Japan, the Asian Development
Bank, and the World Bank, we have
undertaken a dynamic expansion of our
operations in the fields of production,
distribution, and user hookup to the

network, while continuing to develop
operational efficiency. Over a period of
18 years, we have succeeded in reducing
water losses from 72% in 1993 to 5.9% in
2012. During the same period, the user
database went from 26,881 service
connections to 220,000 and the main
water network grew from 288 km to
2,000 km. The water department’s
coverage went from 20% to 90% and the
revenue collection rate has reached
99.9%. More importantly, PPWSA staff is
paid a much higher salary than other civil
servants. PPWSA has finally achieved
lasting results.

DRINKING WATER FOR EVERYONE

We have expanded service coverage but
have never overlooked vulnerable
communities. Previously, the poor had very
little chance of getting water from the city.
Without being connected to the network,
they were paying much more for their
water than any other citizen because they
had to go through water dealers. Back in
1999, with donor assistance, notably
France via the Water Utility Fund (provided
by water agencies in France) and Paris City
Hall, PPWSA was able to cut by 20% the
cost of hookup for poor people and offer
20-month installment payments. In 2003,
in view of the positive financial performance
and with funding from the French Water
Utility Fund, we launched a new program,
“Water for All,” which provides subsidy
assistance for hookup costs up to 30%,
50%, 70% or 100% (the percentage is
based on social criteria established by a
joint committee). Our rates were cut using
the crossed-subsidy approach. As a result,
over 100 communities of Phnom Penh
residents were able to get direct access to
drinking water through the PPWSA
network. In 2011, over 70% of the
21,490 hookups were social connections,
i.e. mainly provided for vulnerable
families without resources thus qualifying
for a subsidy. This policy has had a major
impact on the health and welfare of the
families, notably through the reduction of
waterborne diseases. It has also relieved
thousands of women and children from
the daily burden of fetching water.
Let me conclude by saying that the PPWSA
was born of a very challenging situation,
where only 20% of households could get
water and only intermittently. It has now
become one of the most efficient drinking
water supply companies of the region.
That was possible for three main reasons:
(i) social and political stability and political
will on the part of the government,
(ii) assistance from development partners
and (iii) strong governance (“Fair for all,
dedicated to its goals, with faith in its
leaders and subordinates”) implemented
by a committed team with a strong
entrepreneurial spirit and a dedication to
public service.
1. This assessment was
made at the beginning of
my term in office in order to

determine the number of
holes that had been dug.
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Regard sur la reconstruction
de la ville de Kigali

Kigali, capitale du Rwanda, a relevé de nombreux défis depuis le génocide
de 1994. En un peu plus de 25 ans, elle est devenue l’une des capitales les plus
dynamiques du continent africain. PAR NADINE UMUTONI GATSINZI
Kigali, fondée en 1907 en tant que petit avantposte colonial ayant peu de liens avec le monde
extérieur, a maintenant plus de 100 ans. Peuplée
de plus de 1,6 million d’habitants, la Ville de Kigali
est aujourd’hui, non seulement la capitale nationale, mais aussi le principal centre d’affaires et
commercial du pays. La métropole rwandaise est
aussi l’une des capitales africaines les plus
propres et les plus sûres, et les projections indiquent que sa population pourrait atteindre
5 millions d’habitants en 2050.

1994, UN PAYS DÉVASTÉ

Toutefois, il y a 25 ans, juste après l’arrêt du
G énocide contre les Tutsi et la libération du
Rwanda par le Front Patriotique Rwandais le 04
Juillet 1994, le Rwanda était qualifié d’État défaillant. Son capital humain était dévasté, avec
plus d’un million de vies perdues, environ 3 millions de réfugiés et des centaines de milliers de
personnes emprisonnées, soupçonnées d’avoir
commis un génocide contre les Tutsi. L’économie
rwandaise a diminué de 50% en 1994. Le PIB par
habitant est tombé à 146 dollars, l’inflation était
à 64% et la pauvreté atteignait 78%. La fonction
publique était caractérisée par un personnel à
très faible capacité, avec plus de 80% sans qualification d’enseignement supérieur.

RECONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ PAR UNE BONNE
GOUVERNANCE ET DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

En dépit de cette situation très critique, la normalisation des relations du peuple rwandais était la
voie obligée pour la survie et la reconstruction de
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la société. Des consultations nationales entre différentes catégories de Rwandais ont eu lieu de
1998 à 1999. Elles ont dégagé des recommandations dans cinq principaux domaines :
-- Le rétablissement de la sécurité dans le pays et
la sûreté des personnes et des biens ;
-- L’unité et la réconciliation comme impératif ;
-- La justice après une longue période d’impunité
où les gens qui commettaient des atrocités
n’étaient pas punis ;
-- La démocratie et la bonne gouvernance comme
prérequis pour le vivre ensemble ;
-- La réduction de la pauvreté et le développement
économique ;
Des politiques relatives à la bonne gouvernance,
ou encore au développement économique et social, ont été mises en place. L’originalité de ces
réformes a notamment été de formuler des approches prenant en compte les particularismes de
la culture rwandaise et de favoriser les initiatives
endogènes. Ces dernières ont largement contribué
aux objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) ou millenium development goals (MDGs) et
aux objectifs du développement durable (ODD) de
l’Organisation des Nations Unies.
Les initiatives endogènes se regroupent dans les
quatre piliers du programme national, à savoir
l’économie, la protection sociale, la justice et la
gouvernance. À titre d’illustration, nous avons
l’Umuganda 1 avec pour objectif de promouvoir la
cohésion sociale tout en accélérant le développement socio-économique par les travaux communautaires, l’Imihigo 2 ou Contrat de Performance
pour promouvoir la bonne gouvernance ; les pro-

des Deputé.e.es et 38,5% au Sénat. Les femmes
représentent 50 % des Ministres, 49% des juges
et 33% des maires de districts.
La ville de Kigali s’est faite le miroir de ses réussites économiques, politiques et sociales après
1994. Un plan stratégique urbain a été développé
en 2013. Aujourd’hui en cours de révision, il doit
aboutir à l’élaboration d’un plan directeur de la
ville. Ce nouveau plan stratégique souhaite faire
de Kigali une ville unique, verte, dynamique et
inclusive. Huit thèmes de développement priviléLeft to right:
giés ont été identifiés : une ville d’excellence, une
Agricultural
development
ville qui travaille, une ville qui bouge, une ville
programme,
pour les citoyens, une ville de voisinage mixte
“One cow per
family” programme, (commerce, résidentiel, récréation), une ville
Community work
verte, une ville efficiente et une ville innovante.
based development
Même si certains de ces objectifs ne sont pas enprogramme.
core atteints, Kigali a fait des grands progrès spéខាងឆ្វេង ខាងស្ដាំ
cialement en termes d’infrastructure, d’hygiène
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម
et de la protection de l’environnement.
កម្មវិធី “គ្រួសារមួយ
Pour la protection de l’environnement et de l’hyគោមួយក្បាល”
giène, par exemple, l’interdiction d’importer et
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ដោយ
d’utiliser des sacs en plastique polyéthylène à parការងារសមូហភាព
tir de 2006 a été une décision très innovante, non
seulement en Afrique, mais aussi dans le monde.
En octobre 2019, pour réduire la pollution de l’air,
le Rwanda a favorisé le développement des voitures et motos électriques. La construction d’un
village 100% vert est aussi en cours dans la capitale. Par ailleurs, Kigali a lancé un programme
bimensuel de jours sans voiture afin de favoriser
la mobilité active, une zone sans voiture y a été
De gauche à
créée. Ces initiatives ont permis à Kigali d’être
droite :
Un quartier
lauréate du prix UN Habitat en 2008, la plus haute
pauvre avant
distinction décernée à une zone urbaine.
la création des
En termes d’infrastructures, 95% des habitants
infrastructures,
ont accès à de l’eau potable et 79% à l’électricité.
Le village modèle
de Karama.
La ville a aussi développé un plan stratégique
From right to left:
pour le transport, principalement orienté vers la
A poor
mobilité verte.
neighbourhood
before infrastructure
La ville s’est aussi dotée d’un parc immobilier de
creation,
qualité permettant tant l’accueil des touristes que
Karama model
village
d’évènements de portée internationale. Mentionពីស្ដាំទៅឆេង
្វ ៖
nons, par exemple, le Kigali Convention center, le
សង្កាត់ក្រីក្រមុន
village de conférences et d’expositions de Kigali,
អភិវឌ្ឍន៍ហ េដ្ឋារចនា
la salle de conférences Intare, ainsi que le Kigali
សម្ព័ន្ធ ភូមិគម្រូ
Arena. Ces réalisations ont permis à Kigali d’acKarama
cueillir de grands évènements internationaux,
De gauche à
droite :
Programme de
développement
agricole,
Programme
« une vache par
famille »,
Programme de
développement
par les travaux
collectifs

grammes Girinka et Ubudehe 3 pour améliorer le
bien-être des personnes les plus vulnérables, ou
encore les initiatives Agaciro, Kwigira 4 et Inteko
z’abaturage (conseil des citoyens) pour renforcer
la participation active des citoyens au développement socio-économique.
Ces programmes endogènes, dont la majorité est
introduite au cours des années 2000, participera
à faire sortir plus d’un million de citoyens de la
pauvreté. L’extrême pauvreté a été réduite de 40%
en 2000 à 16% en 2018, tandis que le PIB a triplé
au cours des deux dernières décennies grâce à
une croissance économique moyenne de 8%.
De plus, le Rwanda a adopté des politiques de
bonne gouvernance en mettant l’accent sur la participation citoyenne, la transparence et la redevabilité des dirigeants politiques.

KIGALI EST AUJOURD’HUI UNE VILLE D’EXCELLENCE.

Aujourd’hui, le Rwanda est l’un des pays les plus
sûrs, classé au premier rang en Afrique et au cinquième rang mondial par le Forum économique
mondial en 2019. Il est en quatrième position des
pays les moins corrompus d’Afrique, et à la 29ème
place pour la facilité à y faire du commerce. Le
Rwanda a aussi mis l’accent sur la participation
des femmes dans les organes de décision. Il est le
premier pays au monde à avoir une majorité de
femmes au parlement, avec 61,3% à la Chambre
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comme le Sommet du Forum Économique en
Afrique, le Sommet de l’union Africaine, le Transform Africa Summit qui se tient chaque année, le
Youth Connect Africa, ou encore le Global Gender
Summit, organisée par la Banque Africaine de
Développement en novembre 2019.
La qualité et le nombre de conférences internationales accueillies a fait que Kigali a été classée
deuxième destination la plus populaire d’Afrique
pour les réunions et événements internationaux
par l’Association internationale des congrès et des
conventions (ICCA).
Mais comme toute ville qui se développe, certains
défis sont persistants, comme la croissance rapide
de la population urbaine qui demande un développement accéléré des infrastructures et le déblocage de budgets conséquents. Le manque de
financement est aussi ressenti pour certains
grands projets ambitieux, comme la viabilisation
et l’exploitation de la zone sans voiture par
exemple. Si le plan stratégique d’urbanisation vise
à répondre à ces défis, Kigali s’appuie aussi sur
les partenariats public-privé. Par ailleurs, six villes
secondaires ont été créées afin d’aider à la réduction des flux de population à Kigali. Ces villes sont
Rubavu et Rusizi dans la Province de l’Ouest,
M uhanga et Huye dans la Province du Sud,
Musanze dans la Province du Nord et Nyagatare
dans la Province de l’Est.
1. Lancé en 1998 dans le cadre de la
reconstruction nationale
post-génocide, l’Umuganda désigne
des travaux communautaires et
volontaires réalisés par la
population. Aujourd’hui, ces travaux
se déroulent tous les derniers
samedis de chaque mois, de 8h à
12h. Ils sont supervisés à tous les
échelons gouvernementaux, du
village aux institutions centrales.
2. Introduit en 2006, l’Imihigo, ou
contrat de performance, renvoi aux
initiatives de développement mise
en œuvre par les pouvoirs locaux.
L’Imihigo s’inscrit dans le processus
de décentralisation lancé par le
gouvernement rwandais en 2000. Il
vise notamment à favoriser la
responsabilisation des échelons
déconcentrés de l’État dans la
poursuite des objectifs de
développement socio-économiques
établis par le gouvernement central.

3. Les programmes Girinka et

Ubudehe, lancés respectivement en
2006 et 2001, visent à aider les
familles plus vulnérables par
l’intermédiaire, notamment, de la
lutte contre la malnutrition, du
développement de l’agriculture
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locale, notamment par l’attribution
d’une vache laitière aux ménages
pauvres pour améliorer leurs
revenus, du renforcement des liens
communautaire, ainsi qu’en
favorisant la capacitation des
communautés pauvres.
4. On peut le traduire
approximativement par estime de
soi et résilience, ce sont des valeurs
inculquées au Rwandais les
poussant à chercher les réponses
aux différents défis d’abord chez
soi, dans leur communauté, avant
de recourir aux autres.

Des
transformations
urbaines
radicales : Le site
du nouveau
centre de congrès
avant et après sa
construction.
Radical urban
transformations:
The site of the new
conference centre,
before and after its
construction.

ទីក្រុងប្រែមុខមាត់
ទាំងស្រុង៖ ទីតាំង
មជ្ឈមណ្ឌលមហា
សន្និបាតថ្មី មុននិង
ក្រោ យការសាងសង់

A look at the
reconstruction of
the city of Kigali

Kigali, capital of Rwanda, has
tackled multiple challenges since
the genocide of 1994. In just over
25 years, it has become one of
the most dynamic capitals on the
African continent.
BY NADINE UMUTONI GATSINZI
Kigali, founded in 1907 as a small
colonial outpost enjoying few links with
the outside world, is now more than a
hundred years old. With a population of
more than 1.6 million, the City of Kigali
today is not only the national capital, but
also the country’s main business and
commercial centre. The Rwandan
metropolis is also one of Africa’s cleanest
and safest capitals, and projections
indicate that its population could reach
5 million by 2050.

1994, A COUNTRY IN RUINS

Yet 25 years ago, just after the end of the
Genocide against the Tutsi and the
liberation of Rwanda by the Rwandan
Patriotic Front on July 4, 1994, Rwanda
could be described as a failing state. Its
human capital had been destroyed, with
more than a million lives lost, some
3 million refugees and hundreds of
thousands of people imprisoned,
suspected of being involved in the
Genocide against the Tutsi. The Rwandan
economy had shrunk by 50% in 1994. Per
capita GDP had fallen to 146 dollars,
inflation was running at 64% and poverty
levels at 78%. Public services were
characterised by a very poorly educated
workforce, 80% of them without a degree.

RECONSTRUCTING SOCIETY WITH GOOD
GOVERNANCE AND DEVELOPMENT POLICIES

Despite this parlous situation,
normalising relations amongst the people
of Rwanda was the only path to the
survival and reconstruction of society.

National consultations between different
groups of Rwandans took place from
1998 to 1999. They led to
recommendations in five main domains:
--restoring security for people and
property across the country;
--the imperative of unity and
reconciliation;
--justice after a long period during which
people who had committed atrocities
went unpunished;
--democracy and good governance as a
prerequisite for societal cohesion;
--poverty reduction and economic
development.
Policies were introduced for good
governance and for economic and social
development. What was particularly
original about these reforms was that
their approaches reflected the
specificities of Rwandan culture and
advanced endogenous initiatives. Indeed,
these initiatives contributed significantly
to the United Nations Millennium
Development Goals (MDG) and
Sustainable Development Goals (SDG).
The endogenous initiatives together
contributed to the four pillars of the
national programme – the economy,
social protection, justice, governance. By
way of example, there is Umuganda,1 a
practice that aims to promote social
cohesion while accelerating socioeconomic development through
community work; Imihigo,2 or the
Performance Contract, which promotes
good governance; the Girinka and
Ubudehe programmes,3 which seek to
improve conditions for the most
vulnerable individuals; or else the
Agaciro, Kwigira 4 and Inteko z’abaturage
(citizens’ council) initiatives, which aim
to boost active citizen participation in
socio-economic development.
These endogenous programmes, most of
which were introduced in the 2000s,
would help to lift more than a million
citizens out of poverty. Extreme poverty
was reduced from 40% of the population
in 2000 to 16% in 2018, while GDP has
tripled in the last two decades, with
economic growth averaging 8% a year.
Moreover, Rwanda has adopted good
governance policies by emphasising
citizen participation, together with
transparency and accountability on the
part of political leaders.

KIGALI TODAY IS A CITY OF EXCELLENCE

Today, Rwanda is one of the world’s
safest countries, ranked number one in
Africa and fifth in the world by the World
Economic Forum in 2019. In that year, it
was ranked fourth lowest in Africa for
corruption, and 29th in the world for
ease of doing business. Rwanda has also
emphasised women’s participation in
decision-making structures. It is the first
country in the world to have a majority
of women in parliament, with 61.3% in
the Chamber of Deputies and 38.5% in
the Senate. Women account for 50% of

Kigali,
« ville verte. »
Kigali “Green city”.
Kigali ទីក្រុងបៃតង

Ministers, 49% of judges and 33% of
district mayors.
The city of Kigali has embodied these
economic, political and social successes in
the period since 1994. A strategic urban
plan was developed in 2013. Currently
under revision, it is expected to give rise
to an urban masterplan. The objective of
this strategic plan is to make Kigali a city
unique for its greenness, dynamism and
inclusiveness. Eight key areas of
development have been identified: a city
of excellence, a city at work, a city on the
move, a city for citizens, a city of mixed
neighbourhoods (shops, homes, leisure), a
green city, an efficient city and an
innovative city. Although some of these
objectives have yet to be fulfilled, Kigali
has made great strides, especially in
terms of infrastructure, hygiene and
environmental protection.
With regard to environmental protection
and hygiene, for example, the prohibition
on importing and using plastic bags,
introduced in 2006, was a highly
innovative measure not only for Africa
but for the world as a whole. In October
2019, to reduce air pollution, Rwanda
introduced measures to encourage the
development of electric cars and
motorbikes. A 100% green village is also
under construction in the capital.
Moreover, Kigali has introduced a
twice-monthly programme of car-free
days in order to encourage active travel
modes, and a no-car zone has been
created in the city. Initiatives like these
won Kigali the UN Habitat prize in 2008,
the highest distinction awarded to an
urban area.
In terms of infrastructures, 95% of the
city’s population have access to drinking
water and 79% to electricity. The city has
also developed a strategic plan for
transport, mainly focusing on green
mobility.
The city is also endowed with high
quality real estate and buildings, able
both to provide tourist accommodation
and to host international events.
Buildings like the Kigali Convention
Centre, Kigali’s conference and exhibition

village, the Intare Conference Arena and
the Kigali Arena, have enabled Kigali to
host big international events, such as the
Summit of the World Economic Forum on
Africa, the African Union Summit, the
annual Transform Africa Summit, Youth
Connect Africa, or else the Global Gender
Summit, which was organised by the
African Development Bank in November
2019. The quality and number of the
international conferences hosted in Kigali
have resulted in the city being ranked
Africa’s second most popular destination
for international meetings and events by
the International Congress and
Convention Association (ICCA).
However, as in any developing city, some
challenges remain, such as the rapid
growth of the urban population, which
demands accelerated infrastructure
development and substantial funding.
The lack of funds also makes itself felt in
certain large and ambitious projects, like
the preparation and operation of the
car-free zone. While the strategic
masterplan aims to tackle these
challenges, Kigali also relies on publicprivate partnerships. In addition, 6
secondary cities have been created to
help reduce population flows in Kigali.
These are Rubavu and Rusizi in the
Western Province, Muhanga and Huye in
the Southern Province, Musanze in the
Northern Province and Nyagatare in the
Eastern Province.
1. Launched in 1998 as part
of the process of postgenocide national
reconstruction, Umuganda
refers to voluntary
community work carried out
by the population. Today,
such activities take place on
the last Saturday of every
month, from 8 a.m. to 12
noon. They are supervised at
all levels of government,
from the village to the
central state institutions.
2. Introduced in 2006,
Imihigo, or the performance
contract, refers to the
development initiatives
implemented by local
authorities. Imihigo is part
of the decentralisation
process put in place by the
Rwandan government in
2000. Its aim is notably to
devolve responsibility to
local government levels in
the pursuit of the socio-

economic development goals
established by central
government.
3. The aim of the Girinka and
Ubudehe programmes,
launched respectively in
2006 and 2001, is to help
more vulnerable families by
combating malnutrition and
developing local agriculture,
notably by giving poor
households a dairy cow to
raise their incomes, and also
by reinforcing community
links and building capacity
in poor communities.
4. This can be translated
roughly as self-esteem and
resilience, values inculcated
into Rwandans to encourage
them to look first for
solutions to challenges at
home in their own
communities, before seeking
help from outside.
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ក្រលេកមើលការកសាងទីក្រុង
គីហ្កាលី ឡើងវិញ

គីហ្កាលី គឺជារដ្ឋធានីនៃប្រទេស រ៉ូវ៉ាន់ដា។ ទីក្រុង
នេះបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ចាប់
តាំងពីសម័យប្រល័យពូជសាសន៍បានបញ្ចប់ទៅ
កាលពីឆ្នាំ១៩៩៤។ ក្នុងរយៈពេលជាង២៥ឆ្នាំ
ទីក្រុង គីហ្កាលី បានក្លាយជារដ្ឋធានីមួយក្នុង
ចំណោមរដ្ឋធានីដែលមានថាមភាពខ្លាំងជាងគេនៅ
ទ្វីបអាហ្វ្រិក។ ដោយលោកស្រី NADINE UMUTONI GATSINZI

រដ្ឋឋធានីី គីីហ្កាា�លីី ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ��១៩០៧ ជាទីីក្រុ�ុង
អាណានិិគមតូូចមួួយ ដែ�លកាលនោះ�ះ មានទំំនាក់់ទំំនងតិិចណាស់់ជាមួួយពិិភព
ខាងក្រៅ��។ បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ ទីីក្រុ�ុង គីីហ្កាា�លីី មានអាយុុកាលជាង១០០ឆ្នាំំ��ហើ�ើយ
មានប្រ�ជាជនរស់់នៅ�ជាង១,៦លាននាក់់។ ទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីី បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ មិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�ជារដ្ឋឋធានីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងជាមជ្្ឈមណ្ឌឌលពាណិិជ្ជជកម្មមធំំជាងគេ�
ទៀ�ៀតផងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា។ រដ្ឋឋធានីីដ៏៏ធំំមួួយនេះ�ះរបស់់ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា
ក៏៏ជារដ្ឋឋធានីីមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មរដ្ឋឋធានីីក្នុុ�ងទ្វីី�បអាហ្វ្រិ�ិ�ក ដែ�លស្អាា�ត បើ�ើនិិយាយពីី
អនាម័័យ និិងមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងគេ� ហើ�ើយគេ�ប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណឃើ�ើញថា ប្រ�ជា
ពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធានីីនេះ�ះ អាចនឹឹងមានចំំនួួនកើ�ើនដល់់៥លាននាក់់ នៅ�
ឆ្នាំំ��២០៥០។
ឆ្នាំំ��១៩៩៤ ប្រ�ទេ�សខ្ទេ�េចខ្ទីី�អស់់
	ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាលពីី២៥ឆ្នាំំ��មុុន ក្រោ��យពីីរបបប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍ ដែ�ល
សម្លាា�ប់់ជនជាតិិទុុតស៊ីី�បានបញ្ចចប់់ភ្លាា�ម និិងក្រោ��យពីីប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា ត្រូ�ូវបាន
រំំដោះ�ះដោ�យរណសិិរ្្សស្នេ�េហាមាតុុភូូមិិរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៤ ខែ�កក្កកដាឆ្នាំំ��១៩៩៤
មក រ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដាត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជាប្រ�ទេ�សមួួយលែ�ងដំំណើ�ើរការទៀ�ៀងហើ�ើយ។
មូូលធនមនុុស្្សក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនេះ�ះត្រូ�ូវបានបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញខ្ទេ�េចខ្ទីី�អស់់ មនុុស្្សជាង
១លាននាក់់បានបាត់់បង់់ជីីវិិត ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រ�មាណជា៣លាននាក់់បានភៀ�ៀស
ខ្លួួ�នចេ�ញ ហើ�ើយមានមនុុស្្សរាប់់សែ�ននាក់់ត្រូ�ូវបានចាប់់ដាក់់គុុកដោ�យសារគេ�
សង្្ស័័យថា អ្ននកទាំំងនោះ�ះបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍សម្លាា�ប់់ជនជាតិិទុុ
តស៊ីី�។ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា បានធ្លាា�ក់់ចុះះ�៥០% នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៩៤ ផលិិតផល
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកសរុុបសម្រា�ប់់ប្រ�ជាជនម្នាា�ក់់បានធ្លាា�ក់់ដល់់១៤៦ដុុល្លាា�រ អតិិផរណា
មាន៦៤% ហើ�ើយអត្រា�នៃ�ភាពក្រី�ីក្រ�បានកើ�ើនដល់់៧៨%។ មន្ត្រី�ី�មុុខងារ
សាធារណៈៈមានសមត្ថថភាពខ្សោ�ោ�យខ្លាំំ��ង នៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ជាង៨០% មិិនបាន
ទទួួលការអប់់រំំថ្នាា�ក់់ឧត្ដដមសិិក្្សាផង។
កសាងសង្គគមឡើ�ើងវិិញទៅ�តាមគោ�លកាណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចចល្អអ និិង
គោ�លនយោ�បាយអភិិវឌ្្ឍន៍៍
	ពិិតមែ�នហើ�ើយថា ប្រ�ទេ�សស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្លូូ�វ
តែ�មួួយគត់់ដែ�លអនុុញ្ញាា�តិិឱ្្យប្រ�ទេ�សនេះ�ះអាចបន្តតជីីវិិតរស់់ និិងកសាងសង្គគម
ខ្លួួ�នឡើ�ើងវិិញបាន គឺឺការធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�ជាជនរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា កសាងទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយគ្នាា�
ឡើ�ើងវិិញបាន។ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ថ្នាា�ក់់ជាតិិមួួយ រវាងប្រ�ជាជនរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដាគ្រ�ប់់
ទិិសទីី គ្រ�ប់់ជាប់់ថ្នាា�ក់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ពីីឆ្នាំំ��១៩៩៨ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩៩។ កិិច្ចច
ពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់នោះ�ះ បានដាក់់ចេ�ញជាអនុុសាសន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យសំំខាន់់ៗ
ចំំនួួន៥ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
១. ការធានាឲ្្យបានឡើ�ើងវិិញ នូូវសន្តិិ�សុុខលើ�ើផ្ទៃ�ៃប្រ�ទេ�ស និិងសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�នានា
២. ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវមានការបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមជាតិិ និិងផ្្សះ�ផ្្សាជាតិិ
៣. ស្វែ�ែងរកយុុត្តិិ�ធម៌៌ជូូនជនរងគ្រោះ��ះ បន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�អំំពើ�ើព្រៃ��ផ្សៃ�ៃ�មិិនត្រូ�ូវបាន
ដាក់់ទោ�ស ហើ�ើយស្ថិិ�តក្នុុ�ងនិិទណ្ឌឌភាពអស់់រយៈៈពេ�លមួួយដ៏៏វែែង
៤. ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្្យ និិងអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ គឺឺជាបុុរេេលក្ខខណ្ឌឌ ដើ�ើម្្បីីឱ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
រស់់នៅ�ជាមួួយគ្នាា�ប្រ�កបដោ�យសុុខដុុមនីីយកម្មម
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៥. ការកាត់់បន្ថថយភាពក្រី�ីក្រ� និិងការអភិិវឌ្្ឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
	គោ�លនយោ�បាយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ ឬក៏៏ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការ
អភិិវឌ្្ឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងសង្គគមត្រូ�ូវបានដាក់់ចេ�ញ។ ចំំណុុចល្អអៗនៃ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់ទាំំង
នេះ�ះជាអាទិ៍៍គឺឺ ការអនុុវត្តតវិិធីីសាស្ត្រ�រដែ�លគិិតគូូរដល់់លក្ខខណៈៈពិិសេ�សនៃ�វប្្បធម៌៌
របស់់ប្រ�ជាជនរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា និិងជួួយបង្កកភាពងាយស្រួ�ួលដល់់ការអនុុវត្តតគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�ម
របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�តាមមូូលដ្ឋាា�ន។ គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មទាំំងនេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�បានរួួម
ចំំណែ�កយ៉ាា�ងធំំធេ�ងដល់់ការសម្រេ��ចនូូវគោ�លដៅ�អភិិវឌ្្ឍន៍៍សហសវត្្ស និិង
គោ�លដៅ�អភិិវឌ្្ឍន៍៍ប្រ�កបដោ�យចីីរភាពរបស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ។
	គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មក្នុុ�ងស្រុ�ុកត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជុំំ�វិិញសសរស្ដដម្ភភចំំនួួន៤នៃ�
កម្មមវិិធីីថ្នាា�ក់់ជាតិិ រួួមមានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ការការពារសង្គគម យុុត្តិិ�ធម៌៌និិងអភិិបាលកិិច្ចច។
ជាឧទាហរណ៍៍ យើ�ើងមានគម្រោ��ងសង្គគមមួួយដែ�លហៅ�ថា Umuganda។
គម្រោ��ងនេះ�ះមានគោ�លបំំណងលើ�ើកស្ទួួ�យភាពស៊ីី�សង្វាា�ក់់សង្គគម ទន្ទឹឹ�មនឹឹង
នោះ�ះក៏៏ពន្លឿ�ឿ�នការអភិិវឌ្្ឍសង្គគមនិិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចផងដែ�រ តាមរយៈៈការងារសង្គគម
។ឧទាហរណ៍៍ទីី២ គឺឺគម្រោ��ង Imihigo ឬមានន័័យថា កិិច្ចចសន្្យាគុុណវុុឌ្្ឍិិ
ជាគម្រោ��ងលើ�ើកស្ទួួ�យអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ។ គម្រោ��ង Girinka និិង Ubudehe
គឺឺជាគម្រោ��ងលើ�ើកស្ទួួ�យសុុខមាលភាពរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ជាងគេ� ឬក៏៏
មានគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មមួួយទៀ�ៀតដែ�លហៅ�ថា Agaciro, Kwigira និិង Inteko
z’abaturage (ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ) ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងការចូូលរួួមយ៉ាា�ងសកម្មម
របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីអភិិវឌ្្ឍន៍៍សង្គគមនិិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។
កម្មមវិិធីីក្នុុ�ងស្រុ�ុកទាំំងនេះ�ះ ដែ�លភាគច្រើ��ើន ត្រូ�ូវបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មអនុុវត្តត
នៅ�ក្នុុ�ងទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��២០០០ បានចូូលរួួមធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាង១លាននាក់់
បានចាកផុុតពីីភាពក្រី�ីក្រ�។ ភាពក្រី�ីក្រ�ខ្លាំំ��ងត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយ ពីី៤០% នៅ�
ឆ្នាំំ��២០០០ មកនៅ�ត្រឹ�ឹម១៦% នៅ�ឆ្នាំំ��២០១៨ ចំំណែ�កឯផលិិតផលក្នុុ�ងស្រុ�ុក
សរុុប បានកើ�ើនឡើ�ើងគុុណនឹឹងបីីដង នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរទសវត្្សរ៍៍ចុុងក្រោ��យ
ដោ�យសារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមានកំំណើ�ើនមធ្្យម៨%ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ��។ ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត
ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា បានអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ ដោ�យផ្ដដល់់
អាទិិភាពទៅ�លើ�ើការចូូលរួួមរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ តម្លាា�ភាព និិងគណនេ�យ្្យភាព
របស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំនយោ�បាយ។
គីីហ្កាា�លីី បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ ជាទីីក្រុ�ុងមួួយប្រ�កបដោ�យឧត្ដដមភាព
បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា គឺឺជាប្រ�ទេ�សមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ទេ�ស
ដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាពល្អអជាងគេ� និិងទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លេ�ខ១ នៅ�ទ្វីី�ប
អាហ្វ្រិ�ិ�ក និិងលេ�ខ៥នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក ជាចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ផ្ដដល់់ជូូនដោ�យវេេទិិកា
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិភពលោ�កនៅ�ឆ្នាំំ��២០១៩។ ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា ជាប់់ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លេ�ខ៤
ក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ទេ�សដែ�លមានអំំពើ�ើពុុករលួួយតិិចជាងគេ�នៅ�អាហ្វ្រិ�ិ�ក និិង
ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លេ�ខ២៩ ជាប្រ�ទេ�សដែ�លងាយនឹឹងចូូលទៅ�វិិនិិយោ�គជាងគេ� ។
ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា ក៏៏បានសង្កកត់់ធ្ងងន់់ផងដែ�រទៅ�លើ�ើការចូូលរួួមរបស់់ស្ត្រី�ី�នៅ�ក្នុុ�ង
អង្គគភាពធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច។ រ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា គឺឺជាប្រ�ទេ�សទីី១នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក ដែ�ល
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មានស្ត្រី�ី�ភាគច្រើ��ើនជាតំំណាងរាស្ត្រ�រ រហូូតទៅ�ដល់់៦១,៣% និិង៣៨,៥% នៅ�
ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា ស្ត្រី�ី�តំំណាងឲ្្យ៥០%នៃ�រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ៤៩%នៃ�ចៅ�ក្រ�ម និិង៣៣%នៃ�
អភិិបាលខណ្ឌឌ។
	ទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីី គឺឺជាកញ្ចចក់់ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងភាពជោ�គជ័័យក្នុុ�ងវិិស័័យសេ�ដ្ឋឋ
កិិច្ចច នយោ�បាយ និិងសង្គគមរបស់់ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា ចាប់់ពីីក្រោ��យឆ្នាំំ��១៩៩៤។
ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រនគរូូបនីីយកម្មមមួួយត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ��២០១៣។
បច្ចុុ�ប្្បន្នន កំំពុុងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពឡើ�ើងវិិញ ផែ�នការនេះ�ះនឹឹងនាំំទៅ�ដល់់ការបង្កើ�ើ�ត
ប្លលង់់មេ�មួួយសម្រា�ប់់រដ្ឋឋធានីី។ ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រថ្មីី�នេះ�ះ គឺឺសំំដៅ�ទៅ�ធ្វើ�ើ�ឲ្្យទីី
ក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីី ក្លាា�យជាទីីក្រុ�ុងដ៏៏ល្អអឯកតែ�មួួយគត់់ មានលក្ខខណៈៈបៃ�តង មាន
ថាមភាព និិងប្រ�កបដោ�យបរិិយាប័័ន្នន។ ប្រ�ធានបទអភិិវឌ្្ឍន៍៍ល្អអៗជាអាទិិភាព
ចំំនួួន៨ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការនេះ�ះ៖ ១.ទីីក្រុ�ុងមួួយប្រ�កបដោ�យឧត្ដដម
ភាព ២.ទីីក្រុ�ុងមួួយដែ�លផ្ដដល់់ការងារច្រើ��ើនជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ៣.ទីីក្រុ�ុងមួួយ
ដែ�លសកម្មម ៤.ទីីក្រុ�ុងមួួយសម្រា�ប់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ៥.ទីីក្រុ�ុងមួួយដែ�លមានសេ�វា
ចម្រុះ�ះ� (ពាណិិជ្ជជកម្មម ស្នាា�ក់់នៅ� កំំសាន្តតសប្្បាយ) ៦.ទីីក្រុ�ុងបៃ�តង ៧.ទីីក្រុ�ុង
មានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិង ៨.ទីីក្រុ�ុងនវានុុវត្តតន៍៍។ ទោះ�ះបីីជាគោ�លដៅ�មួួយចំំនួួនមិិន
ទាន់់សម្រេ��ចបានយ៉ាា�ងណាក្ដីី� ក៏៏ទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីីបានទទួួលភាពរីីកចម្រើ��ើនធំំៗ
មួួយចំំនួួនរួួចទៅ�ហើ�ើយ ជាពិិសេ�ស គឺឺការកសាងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ អនាម័័យ
និិងការការពារបរិិស្ថាា�ន។
ជាឧទាហរណ៍៍ សម្រា�ប់់ការការពារបរិិស្ថាា�ន និិងអនាម័័យ ការ
ហាមមិិនឲ្្យនាំំចូូល និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ថង់់ប្លាា�ស្ទិិ�ក ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ��២០០៦មក គឺឺជា
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈនវានុុវត្តតន៍៍ខ្លាំំ��ង មិិនត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ក្នុុ�ង
ទ្វីី�បអាហ្វ្រិ�ិ�កប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កទាំំងមូូល។ នៅ�ខែ�តុុលា
ឆ្នាំំ��២០១៩ ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតសារធាតុុពុុលនៅ�ក្នុុ�ងខ្្យល់់ ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា
បានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រើ��ើប្រា�ស់់រថយន្តតនិិងម៉ូូ�តូូអគ្គិិ�សនីី។ ការបង្កើ�ើ�ត
សង្កាា�ត់់បៃ�តង១០០% ក៏៏កំំពុុងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ទៅ�នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធានីីដែ�រ។ ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត
ទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីី បានបង្កើ�ើ�តទិិវាគ្មាា�នយានយន្តត និិងអនុុវត្តត២ដងក្នុុ�ងមួួយខែ� គឺឺ
ដើ�ើម្្បីីជួួយជម្រុ�ុញឲ្្យមានការបន្លាា�ស់់ទីីសកម្មម និិងបង្កើ�ើ�តតំំបន់់គ្មាា�នយានយន្តត
នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង។ គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មទាំំងនេះ�ះបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីីក្លាា�យ
ជាទីីក្រុ�ុងជ័័យលាភីីមួួយ ទទួួលបានរង្វាា�ន់់ពីីអង្គគការ UN Habitat នៅ�ឆ្នាំំ��
២០០៨ នោះ�ះគឺឺជារង្វាា�ន់់មានកិិត្តិិ�យសខ្ពពស់់ជាងគេ�បំំផុុត ដែ�លអង្គគការនេះ�ះផ្ដដល់់
ជូូនតំំបន់់ក្រុ�ុង។
	បើ�ើនិិយាយអំំពីីហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធវិិញ ៩៥%នៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទទួួល
បានទឹឹកស្អាា�ត និិង៧៩%ទទួួលបានអគ្គិិ�សនីីប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ទីីក្រុ�ុងក៏៏បានអភិិវឌ្្ឍ
ផងដែ�រ នូូវផែ�នការយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសម្រា�ប់់វិិស័័យដឹឹកជញ្ជូូ�ន ជាពិិសេ�ស គឺឺឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�
រកការដឹឹកជញ្ជូូ�នបៃ�តង។
	ទីីក្រុ�ង
ុ ក៏៏មានសំំណង់់អគារដែ�លមានស្តតង់់ដារ និិងមានគុុណភាពល្អអៗ
ផងដែ�រ។ សំំណង់់ទាំំងនេះ�ះអនុុញ្ញាា�តឲ្្យទីីក្រុ�ុងធានាបាននូូវបដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចចភ្ញៀ�ៀ�វ

ទេ�សចរ ក៏៏ដូូចគ្នាា�ទទួួលរៀ�ៀបចំំព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ធំំៗខ្នាា�តអន្តតរជាតិិ។ ជាឧទាហរណ៍៍
យើ�ើងអាចលើ�ើកឡើ�ើងពីីមជ្្ឈមណ្ឌឌលសន្និិ�សីីទគីីហ្កាា�លីី សាលសន្និិ�សីីទ Intare
ព្រ�មទាំំងពហុុកីីឡាដ្ឋាា�ន Kigali Arena ជាដើ�ើម។ សមិិទ្ធធផលទាំំងនេះ�ះ
បានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីីមានលទ្ធធភាពទទួួលរៀ�ៀបចំំព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍អន្តតរ
ជាតិិធំំៗ ដូូចជាកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលនៃ�វេេទិិការសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចអាហ្វ្រិ�ិ�ក កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលនៃ�
សហភាពអាហ្វ្រិ�ិ�ក កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលTransform Africa Summit ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� កិិច្ចចប្រ�ជុំំ� Youth Connect Africa ឬក៏៏
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូល Global Gender Summit ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យ
ធនាគារអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាហ្វ្រិ�ិ�ក កាលពីីខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ��២០១៩។ ការរៀ�ៀបចំំប្រ�កបដោ�យ
គុុណភាព និិងចំំនួួនសន្និិ�សីីទអន្តតរជាតិិដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ទៅ�នេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្្យសមាគម
អន្តតរជាតិិនៃ�សន្និិ�បាតនិិងសន្និិ�សីីទ ហៅ�កាត់់ថា ICCA បានផ្ដដល់់ជូូនទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�
លីី នូូវចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លេ�ខ២ ជាទីីក្រុ�ុងគោ�លដៅ�ដែ�លមានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពជាងគេ�
នៅ�អាហ្វ្រិ�ិ�ក សម្រា�ប់់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ� និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍អន្តតរជាតិិនានា។
	ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដូូចទីីក្រុ�ុងដែ�លកំំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�រ បញ្ហាា�ប្រ�ឈមគឺឺ
នៅ�តែ�មាន ដូូចជាកំំណើ�ើនយ៉ាា�ងលឿ�ឿននៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង ដែ�លត្រូ�ូវឱ្្យ
មានការអភិិវឌ្្ឍកាន់់តែ�លឿ�ឿនថែ�មទៀ�ៀតនូូវហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងបញ្ចេ�េញកញ្ចចប់់
ថវិិកាច្រើ��ើនទៅ�តាមនោះ�ះដែ�រ។ កង្វះះ�ហិិរញ្ញញប្្បទានក៏៏នៅ�តែ�មានផងដែ�រសម្រា�ប់់គ
ម្រោ��ងធំំៗ ប្រ�កបដោ�យមហិិច្ឆឆតាមួួយចំំនួួន ដូូចជាការធ្វើ�ើ�ឲ្្យមាននិិរន្តតរភាព និិង
ដាក់់ឱ្្យដំំណើ�ើរការតំំបន់់ដែ�លគ្មាា�នយានយន្តត។ ថ្វីី�ត្្បិិតថា ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
នគរូូបនីីយកម្មម គឺឺសំំដៅ�ទៅ�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ប្រ�ឈមទាំំងនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទីីក្រុ�ុងគីី
ហ្កាា�លីី ក៏៏ពឹឹងផ្អែ�ែកផងដែ�រទៅ�លើ�ើភាពជាដៃ�គូូ រដ្ឋឋ-ឯកជន។ ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត ក្រុ�ុង
ចំំនួួន៦ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីជួួយកាត់់បន្ថថយរំំហូូរប្រ�ជាពលរដ្ឋឋចូូលមក
ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធានីីគីីហ្កាា�លីី។ ក្រុ�ុងទាំំងនេះ�ះ រួួមមានក្រុ�ុង Rubavu និិងក្រុ�ុង Rusizi
នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតភាគខាងលិិច ក្រុ�ុង Muhanga និិងក្រុ�ុង Huye នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតភាគ
ខាងត្្បូូង ក្រុ�ុង Musanze នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតភាគខាងជើ�ើង និិងក្រុ�ុង Nyagatare
នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតភាគខាងកើ�ើត។
1. បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៨ នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការកសាងប្រទេសឡើងវិញ ក្រោយសម័យប្រល័យ
ពូជសាសន៍ គម្រោង Umuganda គឺជាគម្រោងការងារសហគមន៍ស្ម័គ្រចិត្ត អនុវត្តដោយប្រជាពល
រដ្ឋផ្ទាល់។ បច្ចុប្បន្ន ការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះ ប្រព្រឹត្តិទៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ នៃចុងខែនីមួយៗ ពីម៉ោង
៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់។ ការងារទាំងនេះ មានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងរដ្ឋាភិបាល ពី
កម្រិតភូមិ ឃុំ រហូតដល់ស្ថាប័នថ្នាក់មជ្ឈឹម។
2. បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៦ គម្រោង Imihigo ឬហៅថា កិច្ចសន្យាគុណវុឌ្ឍិ គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើម
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដែលអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គម្រោង Imihigo ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅ
ក្នុងដំណើរការវិមជ្ឈការ បង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរ៉ូវ៉ាន់ដា នៅឆ្នាំ២០០០។ ជាអាទិ៍ គម្រោងនេះ
សំដៅទៅផ្ដល់ទំនួលខុសត្រូវជូនថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅក្នុងការបន្តសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនិង
សេដ្ឋកិច្ច ដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មជ្ឈឹម។
3. កម្មវិធី Girinka និង Ubudehe បង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ២០០៦ និងឆ្នាំ២០០១ សំដៅ
ទៅជួយគ្រួសារប្រជាជនក្រីក្រជាងគេ ជាអាទិ៍ តាមរយៈការប្រយុទ្ធនឹងកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ ការអភិវឌ្ឍ
កសិកម្មមូលដ្ឋាន ជាពិសេស តាមរយៈកម្មវិធីចែកគោចិញ្ចឹមយកទឹកដោះជូនគ្រួសារក្រីក្រ ដើម្បីឲ្យ
ពួកគេបង្កើនចំណូល ពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងសហគមន៍ ព្រមទាំងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍
ក្រីក្រ។
4. អត្ថន័យប្រហាក់ប្រហែលគឺ មោទនភាពលើខ្លួនឯង និងភាពធន់ ដែលសុទ្ធតែជាតម្លៃដែលមាន
បង្រៀនដល់ប្រជាជនរ៉ូវ៉ាន់ដា ដើម្បីជម្រុញពួកគេឲ្យចេះស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនានា
ដំបូង គឺចេះរកដោយខ្លួនឯងសិន នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនសិន មុននឹងសុំជំនួយពីអ្នកដទៃ។
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IV.

Innovation
et résilience :
le futur
du développement
urbain
៤. នវានុវត្តភាពនិងភាពធន់
អនាគតនៃការអភិវឌ្ឍក្រុង

Innovation and resilience,
the future of urban development

102

ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Place à la nouvelle
génération ! Seng Vannak
pose les enjeux du
développement actuel de
Phnom Penh. Ngo Natharoun
montre la place prise par
les nouvelles technologies et
des nouvelles pratiques
urbaines, Hassan Hajam
insiste sur la nécessité
d’une économique sociale
et solidaire et Hun Chansan
sur l’importance d’un
développement qui s’appuie
sur la culture locale. Enfin,
en conclusion, Lionel Prigent
énonce des recommandations
pour aider tous ceux
qui ont en charge l’avenir
des villes, leur gestion et leur
développement.
Over to the new generation!
Seng Vannak explains the current
development challenges facing
Phnom Penh. Ngo Natharoun shows
the role played by new technologies
and new urban practices, Hassan
Hajam emphasises the need for
an economy based on community
and solidarity, and Hun Chansan
the importance of development that
is rooted in local culture. Finally,
Lionel Prigent concludes with
recommendations to help all those
with responsibility for the future,
for the management, and for
the development of cities.
ទុុកពេ�លឲ្្យអ្ននកជំំនាន់់ថ្មីី�វិិញ! លោ�ក សេ�ង វណ្ណៈៈ� លើ�ើកឡើ�ើងពីីប
ញ្ហាា�នៃ�ការអភិិវឌ្្ឍទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបច្ចុុ�ប្្បន្នន។ លោ�ក ង៉ោ�ោ� ណត្ថថរុុន បង្្
ហាញពីីវត្តតមាននៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្្យាថ្មីី�ៗ និិងទម្លាា�ប់់ថ្មីី�ៗនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុង លោ�ក
Hassan Hajam សង្កកត់់ធ្ងងន់់ទៅ�លើ�ើភាពចាំំបាច់់នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
សង្គគមនិិងសាមគ្គីី�ភាព ហើ�ើយលោ�ក ហ៊ុុ�ន ចាន់់សាន និិយាយពីី
សារៈ�សំំខាន់់នៃ�ការអភិិវឌ្្ឍមួួយដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើវប្្បធម៌៌មូូលដ្ឋាា�ន។
និិងចុុងក្រោ��យ ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន លោ�ក Lionel Prigent
បានលើ�ើឡើ�ើងជាអនុុសាសន៍៍ ដើ�ើម្្បីីជួួយជាគំំនិិតដល់់អ្ននកដែ�លទទួួលប
ន្ទុុ�កលើ�ើអនាគត ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការអភិិវឌ្្ឍទីីក្រុ�ុង។
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Les enjeux actuels du
développement de Phnom Penh
Ville résiliente, Phnom Penh regarde vers l’avenir. La Municipalité continue
de trouver des moyens nouveaux et innovants pour favoriser le développement
urbain de la capitale cambodgienne, dont la croissance forte et rapide doit
toujours répondre à de nouveaux défis. PAR SENG VANNAK
UN ESSOR ET UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
RAPIDE

Phnom Penh est aujourd’hui le moteur économique du Cambodge. Son territoire compte 3840
ateliers d’artisanat et 857 usines, majoritairement
dédiées à la confection textile. Sa population croît
rapidement, de presque 4% par an. Aux plus de
deux millions de résidents permanents s’ajoute
environ un million de journaliers. Depuis 1979, le
territoire de la ville a été multiplié par quatre.
Pour faire face aux défis posés par cette forte
croissance démographique, la Municipalité a développé plusieurs projets d’aménagements du
territoire. Avec l’extension de la ville, de nouveaux
districts sont créés : ils sont aujourd’hui quatorze,
soit cinq de plus qu’il y a 10 ans. Par ailleurs, une
meilleure communication entre les différents
échelons administratifs hiérarchiques a été mise
en place. Elle a permis de mieux répondre aux
attentes propres à chaque district. Le schéma directeur à l’horizon 2035 est un autre outil développé pour permettre un meilleur accompagnement du développement urbain par les pouvoirs
publics. Afin de faciliter l’accès aux services administratifs de base à tous les citoyens (état civil,
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licences d’activité économiques, etc.), l’introduction du système « One Window Service » en 2016
permet désormais à tous les citoyens d’effectuer
l’ensemble de leurs démarches administratives de
manière simplifiée et transparente grâce à un système de guichet et tarif uniques pour chaque type
de document.

UNE VILLE SANS CESSE EN EXPANSION

Vue panoramique
de Phnom Penh,
2019.
Panoramic view of
Phnom Penh, 2019.

រូបភាពប៉ាណរ៉
ូ ាមិកនៃទី
ក្រុងភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៩

En raison de la croissance démographique, la ville
s’étend à la fois en hauteur et de façon horizontale.
Son paysage urbain évolue très rapidement. 40%
des immeubles aujourd’hui comptent plus de 10
étages (317 sur 791), alors qu’il n’y avait aucun
immeuble de grande hauteur il y a 15 ans ; la première tour a été terminée en 2010. Des nouvelles
manières d’habiter voient le jour. Les borey, ou
« cités résidentielles », se multiplient. Ces vastes
lotissements de maisons et de compartimente sont
des quartiers résidentiels fermés, dotés de services
de base, supermarchés, écoles..., et où ne peuvent
entrer que les résidents. La ville en compte actuellement environ 134, localisées notamment dans les
zones périurbaines. Par ailleurs, de nombreuses
villes-satellites se développent autour de la capitale.

Si ces « nouvelles » manières de construire créent
des espaces résidentiels d’un nouveau type, leur
intégration dans la ville est complexe à gérer en
termes de circulations, de continuités avec la ville
existante et pose question en raison de l’interdiction d’accès à certains espaces d’une partie de la
population. Dans ce contexte, le programme de
coopération entre l’APUR et la Municipalité de Phnom Penh, développé depuis 2016, a permis d’accompagner le projet ING City sur une zone de
2 500 hectares au sud de la ville, autour du lac
dénommé Boeung Choeung Ek. Des principes
d’aménagement pour une bonne intégration de ces
projets dans le développement urbain ont été édictés. Ces recommandations portent notamment sur
l’importance des espaces publics, le maintien des
lacs et des canaux dans le domaine public et leur
usage collectif, l’intégration des quartiers précaires
existants et le respect des villages existants dans la
zone de projet.
La Municipalité de Phnom Penh travaille par ailleurs, à l’intégration dans la ville des populations
les plus vulnérables. Le projet que nous venons
de lancer cette année, en partenariat avec l’AIMF
et les associations des élus locaux du Cambodge,
vise notamment à réintégrer dans un quartier rénové les habitants installés aujourd’hui dans un
habitat précaire le long du canal Stung Meanchey,
au sud-est du centre-ville.
Grace à la montée en compétences des autorités
locales et un accompagnement technique de la
municipalité de Phnom Penh, des minimas de
qualité architecturales des habitations sont établis
et l’aménagement d’espaces publics est réalisé
pour faire de ces quartiers des quartiers comme
les autres » afin que les habitants se sentent finalement citoyens de plein droit, jouissant d’un
cadre de vie décent et de la même considération
que les autres phnompenhois.

TROIS DÉFIS POUR LE FUTUR

Phnom Penh aura à relever trois grands défis
dans la décennie à venir, défis qui gravitent autour
d’un thème central : la durabilité du développement urbain.
Gérer la consommation énergétique de la ville
La dernière saison sèche nous a apporté, comme
partout sur la planète, des températures élevées
ainsi qu’une grande sécheresse. La majeure partie de l’énergie de la ville dépend d’installations
hydro-électriques sur le Mékong alors que la faiblesse du niveau d’eau a atteint des records cette
année. L’ensemble du territoire de la capitale a
ainsi connu, pendant presque trois semaines, un
délestage quotidien d’électricité de trois à quatre
heures qui a eu des répercussions sur la vie
quotidienne et sur l’économie. Ce genre de phénomènes extrêmes soulève de multiples questions,
que l’on peut ramener à la question de la résilience de Phnom Penh au changement climatique.
En effet, comment réduire la consommation énergétique de la ville pour favoriser son autonomie,
même partielle ? Comment réduire le réchauffement des zones urbaines et conserver « naturellement » des températures vivables en ville ?

La ville de Phnom Penh s’est déjà saisie de ces
questions. Nous avons notamment travaillé avec
la ville japonaise de Kitakyushu, qui est jumelée
avec Phnom Penh, ainsi qu’avec le Global Green
Growth Institute, une organisation internationale
promouvant la croissance verte. Ces partenariats
nous permettent d’œuvrer au développement
d’une stratégie de « ville verte », ainsi qu’à la
création d’une stratégie municipale pour faire de
Phnom Penh une ville durable. Les espaces verts
sont ainsi un outil que la ville explore depuis déjà
plus d’une décennie en développant les parcs et
jardins publics en ville, comme par exemple la
rénovation du parc du Wat Phnom. Plus de p
 rojets
devraient voir le jour pour permettre à Phnom
Penh de proposer et de mettre en œuvre de
réelles solutions.
Plus largement dans le futur, il s’agira de créer
plus d’espaces publics pour les habitants afin de
les inviter à plus s’investir dans la vie citadine.
Les places et parcs sont aujourd’hui utilisés
pour faire du sport et se promener ; ils participent
a insi à la (re)construction d’un sentiment
d’appartenance et au développement d’une identité citoyenne.
Contenir et gérer la circulation routière
Le sujet des espaces publics nous amène naturellement à la question des circulations douces. La
marche à pied dans les rues du centre-ville est
aujourd’hui un parcours du combattant. Les trottoirs sont en grande partie accaparés, utilisés par
les habitants des rez-de-chaussée pour des usages
divers (parking, commerce, atelier, etc.). Il nous
faut donc, en tant que Municipalité, travailler avec
les pouvoirs locaux et les habitants pour restituer
ces espaces à l’usage de tous et améliorer ainsi les
conditions de déplacements pédestres. Nous
sommes face à un problème sans fin : les résidents
ne se déplacent pas à pied du fait de l’encombrement des trottoirs, préférant utiliser des motos ou
des voitures, même sur de courtes distances.
Dans une ville ou le nombre de véhicules enregistrés est déjà de plus de 2 millions, avec un taux
d’augmentation de 11% par an, la question des
déplacements et de la mobilité est une préoccupation croissante des pouvoirs publics. La création de la Régie des transports en 2018 a permis
à la Municipalité de mettre en service quinze
lignes de bus, favorisant la mobilité de tous,
notamment des citoyens les plus modestes. En
effet, les ouvrières et ouvriers,
les étudiants et les fonctionnaires y voyagent gratuitement,
et le tarif unique pour un trajet
est de 1000 riels, soit 0,25 USD.
La ville travaille également activement au développement de
son réseau routier, et plusieurs
nouvelles rocades verront le
jour à l’horizon 2030.

La Municipalité
de Phnom Penh
travaille
par ailleurs,
à l’intégration
dans la ville
des populations
les plus
vulnérables.

Gérer les déchets
Le dernier enjeu majeur auquel
la Municipalité doit répondre est
la gestion des déchets.
Résilience des villes après les catastrophes
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Current challenges
in Phnom Penh’s
development

Phnom Penh is a resilient city,
with its eye on the future. The
Municipality continues to find new
and innovative ways to foster
urban development in the
Cambodian capital, where strong
and rapid growth continues to
raise new challenges. BY SENG VANNAK
RAPID EXPANSION AND DEMOGRAPHIC GROWTH

La ville a produit, en 2018, 2700 tonnes par jour
de déchets solides, une quantité qui augmente de
13% par an depuis dix ans. La décharge actuelle,
ouverte il y a six ans, avait été conçue pour durer
dix ans. Or, elle sera fermée à la fin de l’année car
elle est déjà pleine.
Le partenariat historique entre la Japan International Cooperation Agency et la municipalité de
Phnom Penh sur la question du drainage et de la
gestion des eaux en ville a permis de faire émerger le premier projet de station de traitement des
eaux usées, dont la construction démarrera l’année prochaine. Enfin, avec le soutien de l’AIMF,
la municipalité a amorcé une réflexion sur la
question des boues de vidange et sur la manière
de les valoriser localement, favorisant ainsi
l’émergence de dynamiques économiques endogènes. C’est dans ces domaines que des solutions
innovantes doivent être développées.

Programme
de relogement
de populations
pauvres le long
du canal du Stung
Meanchey.
Rehousing
programme for poor
populations along
the Stung Meanchey
canal.

កម្មមវិិធីីបញ្ជូូ�នប្រ�ជាពល
រដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�នៅ�តាម
បណ្ដោ�ោ�យលូូ
ស្ទឹឹ�ងមានជ័័យ ទៅ�
រស់់នៅ�កន្លែ�ែងថ្មីី�

CONCLUSION

Phnom Penh est une ville résiliente qui a su renaitre de ses cendres après 1979 grâce à la
grande adaptabilité de sa population et à sa capacité à trouver des solutions endogènes, ainsi
qu’à intégrer, se réapproprier et réinventer des
mécanismes d’adaptation ayant déjà fait leurs
preuves ailleurs. La Municipalité de Phnom Penh
a toujours accordé une grande importance au
travail en réseau, en prenant appui sur des compétences diverses. Elle s’ouvre ainsi à une collaboration plus active avec les acteurs de la société
civile afin de pouvoir, ensemble, mieux préparer
l’avenir. La Municipalité compte beaucoup sur
son engagement dans le projet de Smart City développé par l’ASEAN qui va lui permettre d’aborder l’ensemble des problématiques décrites précédemment, en intégrant les possibilités offertes
par les nouvelles technologies.
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Cour d’un
immeuble des
années 1920 dans
le district Daun
Penh.
Courtyard of a
1920s building in
the Daun Penh
district.

ទីធ្លាមុខអគារមួយ
នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩២០
ក្នុងខ័ណ្ឌដូនពេញ។

Phnom Penh today is the engine of
Cambodia’s economy. Its territory is home
to 3840 workshops and 857 factories,
mainly dedicated to textile production. Its
population is growing fast, at almost 4% a
year. In addition to the more than
two million permanent residents, there
are some one million day labourers. Since
1979, the size of the urban area has
increased fourfold.
To tackle the challenges raised by this
sharp demographic growth, the
Municipality has developed several spatial
development projects. With the expansion
of the city, new districts have been
created: there are now 14 of these, five
more than 10 years ago. In addition,
communication between the different
hierarchical tiers of administration has
been improved, with the result that
responses to the specific needs of each
district are better. The 2035 masterplan is
another tool that has been developed to
enable the authorities to support urban
development more effectively. So that

citizens can more easily access basic
administrative services (public records,
business licences, etc.), the introduction of
the “One Window Service” system in 2016
has made it possible for people to conduct
their administrative procedures simply
and transparently via a single access point
and with a single tariff for every type of
document.

A CONSTANTLY EXPANDING CITY

As a result of its demographic growth, the
city is expanding both upwards and
outwards. Its urban landscape is changing
very fast. Today, 40% of buildings have
more than 10 storeys (317 out of 791),
whereas just 15 years ago there were no
high-rise buildings in the city. The first
tower block was completed in 2010. New
ways of living are emerging. Borey, or
“gated communities” are proliferating.
These large estates of houses and tube
house blocks – equipped with basic services
such as supermarkets and schools – are
gated neighbourhoods accessible only to
residents. The city currently has 134 of
these, mainly located in periurban areas. In
addition, numerous satellite-towns are
developing around the capital. While these
additional urban entities are creating new
kinds of residential space, their integration
into the city is difficult to manage in terms
of flows and continuity with the existing
fabric, and the fact that they exclude
sections of the population from certain
areas raises issues. In this domain, the
programme of cooperation between APUR
and Phnom Penh Municipality, underway
since 2016, has supported the ING City
project in a 2500 hectare zone in the south
of the city, around the lake called Boeung
Choeung Ek. Planning principles have been
laid down to ensure that these projects are
well integrated into urban development.
These recommendations relate in
particular to the importance of public
spaces, of keeping lakes and canals in the
public domain for community use, of
integrating the existing informal
neighbourhoods and of respecting villages
that are already present in the project zone.
Phnom Penh Municipality is also making
efforts to integrate the most vulnerable
populations into the city. The aim of the
project we have just launched this year, in
partnership with AIMF and Cambodia’s
local government associations, is to
reintegrate into a new neighbourhood the
inhabitants currently living in insecure
housing along the Stung Meanchey canal,
south-east of the city centre.
Thanks to the increased powers of local
authorities and technical support from
Phnom Penh municipality, minimum
architectural quality standards have been
established for housing, and public spaces
have been included in order to make
these areas districts like any other, so that
the people who live there finally feel like
full citizens, with decent living conditions
and the same status as the capital’s other
inhabitants.

THREE CHALLENGES FOR THE FUTURE

Phnom Penh will have to tackle three big
challenges in the next decade, all of which
gravitate around a central theme: the
sustainability of urban development.
Managing the city’s energy consumption
The last dry season brought Cambodia, as
everywhere around the world, high
temperatures and drought. Most of the
city’s energy depends on hydroelectric
plants on the Mekong, where water levels
recorded historic lows this year. As a
result, for almost three weeks, the whole
capital area experienced daily power
outages lasting three or four hours, which
had a negative impact on day-to-day life
and on the economy. Extreme phenomena
of these kinds raise numerous questions,
which can be boiled down to the question
of Phnom Penh’s resilience to climate
change. How can the city’s energy
consumption be reduced in order to make
it at least partly self-sufficient? How can
rising temperatures be prevented in
urban areas and livable conditions
maintained in the city by “natural”
means?
The city of Phnom Penh has already
begun to consider these questions. In
particular, we have been collaborating
with the Japanese city of Kitakyushu,
which is twinned with Phnom Penh, and
with the Global Green Growth Institute,
an international organisation that
promotes green growth. Through these
partnerships, we are working on the
development of a “green city” strategy,
and on the creation of a municipal
strategy to make Phnom Penh a
sustainable city. Green spaces are thus a
tool that the city has been exploring for
more than a decade by developing public
parks and gardens in the city, for example
with the renovation of Wat Phnom Park.
More projects need to be pursued so that
Phnom Penh can advance and implement
real solutions.
More broadly, in the future, the aim will
be to create more public spaces for
citizens, in order to encourage them to get
more involved in the life of the city.
Squares and parks are now being used to
do sport and as places to walk. In this way
they contribute to the (re)construction of a
sense of belonging and to the
development of a civic identity.
Containing and managing road traffic
The subject of public spaces naturally
takes us onto the question of green
mobilities. At present, walking around
the streets in the city centre is an
obstacle course. The sidewalks are
largely occupied, used by ground-floor
dwellers for various purposes (parking,
selling, workshops, etc.). As a
municipality, therefore, we need to work
with the local authorities and the
inhabitants to return these spaces to
community use, in order to make it
easier for pedestrians to move around. At

present, there is a vicious circle: people
will not travel on foot because of the
congestion on the sidewalks, preferring
to travel by motorbike or car, even over
short distances.
In a city with already more than 2 million
registered vehicles, and an annual rate of
increase of 11%, travel and mobility are
increasing preoccupations for the
authorities. With the creation of the
Transport Board in 2018, the Municipality
was able to put fifteen bus lines into
operation, improving mobility for
everyone, in particular citizens with the
fewest resources. In fact, unskilled
workers, students and civil servants travel
free of charge on these bus lines, and for
everyone else there is a flat fare of 1000
riels, i.e. 25 US cents. The city is also
working actively to develop its road
system, and several new bypasses will be
built by 2030.
Managing waste
The last big challenge that the
Municipality faces is managing waste.
In 2018, the city produced 2700 metric
tons of solid waste a day, a quantity that
has been increasing by 13% a year for
ten years. The existing landfill site,
opened six years ago, was designed to
last for 10 years. However, it is already
full, and will therefore close at the end of
the year.
The historical partnership between the
Japan International Cooperation Agency
(JICA) and Phnom Penh Municipality, on
the subject of drainage and water
management in the city, led to the
emergence of the first project for a
wastewater treatment plant, on which
construction will begin next year. Finally,
with the support of AIMF, the Municipality
has begun looking into the issue of
sewage sludge and into ways of using it
locally, in order to foster the emergence of
endogenous economic dynamics. These
are the areas in which innovative
solutions need to be found.

CONCLUSION

Phnom Penh is a resilient city which was
able to arise from the ashes after 1979
thanks to the adaptability of its
population and its capacity to find
endogenous solutions, as well as to apply,
adopt and reinvent mechanisms of
adaptation that have proved effective
elsewhere. Phnom Penh Municipality has
always assigned great importance to
operating through networks, so as to
draw upon a variety of skills. It is
therefore open to more active
collaboration with civil society actors,
developing the synergies needed to
prepare for the future together. The
Municipality has high hopes for its
involvement in the Smart City project
developed by ASEAN, which will help it
to tackle all the problems described
above by exploiting the possibilities
offered by new technologies.
Résilience des villes après les catastrophes
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Vue panoramique de la presqu’ile
de Chrui Changvar depuis le Quai Sisowath, 2019.
Panoramic view of Chrui Changvar peninsula from Sisowath Dock, 2019.
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� រស់់នៅ�តាមបែ�បថ្មីី�មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសមាហរណកម្មមបុុរីទៅី �ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ
ពិិតជាមានភាពស្មុុគ
� ស្មាា�ញក្នុុង
� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង បើ�ើនិយា
ិ យពីីចរាចរណ៍៍ និិងការភ្ជាា�ប់បុ
់ រីុ ី
ទៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ចាស់់។ បញ្ហាា�មួួយទៀ�ៀងនោះ�ះ គឺឺគេ�ហាមឃាត់់មួយ
ួ ភាគនៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
មិិនឲ្្យចូូលទៅ�ក្នុុង
� ទីីតាំង
ំ មួួយចំំនួន
ួ ក្នុុង
� បុុរីឡើី �ើយ។ នៅ�ក្នុុង
� បរិិបទនេះ�ះ កម្មមវិិធីស
ី ហ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងស្ថាា�ប័ន
័ APUR (អង្គគភាពនគរូូបនីីយកម្មមក្រុ�ុងប៉ាា�រីស
ី ) និិងសាលា
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ចាប់់តាំង
ំ ពីីឆ្នាំំ��២០១៦មក បានជួួយប្រឹ�ឹក្្សាដល់់គម្រោ��ង ING
City នៅ�ក្នុុង
� ការអភិិវឌ្ឍ្ តំំបន់់មួយ
ួ ដែ�លមានផ្ទៃ�ៃដីី២៥០០ហិិចតា នៅ�ប៉ែ�ែកខាងត្្បូូង
ទីីក្រុ�ង
ុ ម្ដុំំ�បឹ
� ង
ឹ ជើ�ើងឯក។ គោ�លការណ៍៍រៀ�ៀបចំំក្រុ�ង
ុ មួួយសម្រា�ប់់ធានាឲ្្យមានសមា
ហរណ កម្មមល្អអនៃ�គម្រោ��ងទាំំងនេះ�ះទៅ�ក្នុុង
� ការអភិិវឌ្ឍ្ ក្រុ�ុងត្រូ�វូ បានដាក់់ចេ�ញ។
អនុុសាសន៍៍ទាំង
ំ នេះ�ះផ្ដោ�ោ�តជាអាទិ៍៍ទៅ�លើ�ើសារៈ�សំំខាន់់នៃ�ទីីតាំង
ំ សាធារណៈៈ ការ
រក្្សាផ្ទៃ�ៃបឹឹងមួួយផ្នែ�ែក លូូនៅ�ក្នុុង
� ដីីរដ្ឋឋ និិងទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់រួ់ ម
ួ ព្រ�មទាំំង

សមាហរណកម្មមសង្កាា�ត់ប្រ�
់ ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�នៅ�ក្នុុង
� តំំបន់់អភិិវឌ្ឍ្ ន៍៍ថ្មីី�នោះ�ះ និិងការ
គិិតគូូរពីីភូមិ
ូ ទាំ
ិ ង
ំ ឡាយដែ�លមានស្រា�ប់់ក្នុង
�ុ តំំបន់់នៃ�គម្រោ��ង។
	ម្្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត សាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញក៏៏ធ្វើ�ើ�ការផងដែ�រលើ�ើសមា
ហរណកម្មមនៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង។ គម្រោ��ងដែ�លយើ�ើង
ទើ�ើបចាប់់ផ្ដើ�ើ�មអនុុវត្តតនៅ�ឆ្នាំំ��នេះ�ះ ដោ�យសហការដៃ�គូូជាមួួយសមាគម AIMF
(សមាគមអន្តតរជាតិិនៃ�អភិិបាលក្រុ�ុងនិិយាយភាសាបារាំំង) និិងសមាគម
អ្ននកតំំណាងនៅ�តាមមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា សំំដៅ�ជាអាទិ៍៍ទៅ�ធ្វើ�ើ�សមាហរ
ណកម្មមចូូលក្នុុ�ងសង្កាា�ត់់ដែ�លមានការរៀ�ៀបចំំថ្មីី� នូូវប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ដែ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងមិិនសូូវមាំំទាំំ តាមបណ្ដោ�ោ�យលូូស្ទឹឹ�ងមានជ័័យ នៅ�ប៉ែ�ែក
ខាងត្្បូូងឆៀ�ៀងខាងកើ�ើតនៃ�រាជធានីី។
	ដោ�យសារសមត្ថថភាពរបស់់អាជ្ញាាធ
� រមូូលដ្ឋាាន
� មានការកើ�ើនឡើ�ើង និិង
មានការផ្ដដល់់ជាជំំនួយ
ួ បច្ចេ�េកទេ�សពីីសាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ លក្ខខខណ្ឌឌស្ថាាប
� ត្្យកម្មម
អប្្បបរមាមួួយនៃ�សំំណង់់ថ្មីី�ៗទាំំងនេះ�ះត្រូ�វូ បានដាក់់ចេ�ញ ហើ�ើយការរៀ�ៀបចំំទីតាំ
ី ង
ំ
សាធារណៈៈត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីធា
ី នាថា សង្កាា�ត់ទាំ
់ ង
ំ នេះ�ះមានលក្ខខណៈៈដូូច
សង្កាា�ត់ផ្សេ�េ�
់ ងទៀ�ៀតដែ�រ នោះ�ះគឺឺដើ�ម្្បី
ើ ឲ្្
ី យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុង
� សង្កាា�ត់ថ្មីី�
់ ៗ
ទាំំងនេះ�ះមានអារម្មមណ៍៍ថា ពួួកគាត់់ក៏ដូ
៏ ច
ូ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុង
� សង្កាា�ត់ផ្សេ�េ�
់ ងទៀ�ៀតដែ�រ
ដោ�យទទួួលបាននូូវក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការរស់់នៅ�មួួយសមរម្្យ ព្រ�មទាំំងទទួួលបានការ
គិិតគូូរដូូចប្រ�ជាពលរដ្ឋឋផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុង
� រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញដែ�រ។
បញ្ហាាប្រ� �ឈមចំំនួន
ួ ៣ សម្រា�ប់់អនាគត
	ភ្នំំ�ពេ�ញនឹឹងត្រូ�វូ ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ប្រ�ឈមធំំៗចំំនួន
ួ ៣ នៅ�ក្នុុង
� ទសវត្្សរ៍៍
ធ ជាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមជុំំ�វិិញប្រ�ធានបទធំំមួយ
ួ គឺឺនិរិ ន្តតរភាពនៃ�
ខាងមុុខនេះ�ះហើ�ើយសុុទ្ធតែ�
ការអភិិវឌ្ឍ្ ក្រុ�ុង។
គ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពលនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ
នៅ�ក្នុុង
� រដូូវប្រាំ�ំងកន្លលងទៅ�នេះ�ះ សីីតុណ្ហហ
ុ ភាពនៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ បានកើ�ើន
ឡើ�ើងយ៉ាាង
� ខ្លាំំ��ង និិងបណ្ដាា�លឲ្្យមានភាពរាំំងស្ងួួ�តមួួយយ៉ាាង
� ធំំ ដូូចនៅ�គ្រ�ប់់ទីក
ី ន្លែ�ែង
ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតលើ�ើភពផែ�នដីីដែ�រ។ ភាគច្រើ��ើននៃ�ថាមពលប្រើ��ើប្រា�ស់ក្នុ
់ ង
�ុ ទីីក្រុ�ង
ុ ពឹឹងផ្អែ�ែក
ទៅ�លើ�ើរោ�ងចក្រ�វារីីអគ្គិិ�សនីីនៅ�តាមដងទន្លេ�េមេ�គង្គគ ខណៈៈដែ�លកម្រិ�ិតទឹឹកទន្លេ�េកាល
ពីីឆ្នាំំ��កន្លលងទៅ�នេះ�ះ ទាបយ៉ាាង
� ខ្លាំំ��ង មិិនធ្លាា�ប់់មានពីីមុន
ុ មក។ នៅ�ក្នុុង
� រាជធានីីទាំង
ំ
មូូល ក្នុុង
� រយៈៈពេ�លជិិត៣សប្ដាា�ហ៍៍ ភ្លើ�ើ�ងបានដាច់់រៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ ពីី៣ ទៅ�៤ម៉ោ�ោ�ងដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ឲ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការរស់់នៅ�ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�រៃ បស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងទៅ�លើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ។
បាតុុភូត
ូ ធ្ងងន់ធ្ង
់ រង បែ�បនេះ�ះ នាំំឲ្្យយើ�ើងលើ�ើកជាសំំណួរួ ច្រើ��ើនអំំពីភា
ី ពធន់់នៃ�រាជធានីី
ភ្នំំ�ពេ�ញចំំពោះ�ះបម្រែ��បម្រួ�ួលអាកាសធាតុុ។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ សំំណួរួ គឺឺថា តើ�ើត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�
យ៉ាាង
� ណាដើ�ើម្្បីកា
ី ត់់បន្ថថយការប្រើ��ើប្រា�ស់ថា
់ មពលក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ ដើ�ើម្្បីធា
ី នាឲ្្យទីីក្រុ�ង
ុ
មានស្វ័័�យភាពខាងផ្នែ�ែកថាមពល ទោះ�ះបីីជាមួួយផ្នែ�ែកក៏៏ដោ�យនោះ�ះ? តើ�ើត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�
បែ�បណាដើ�ើម្្បីកា
ី ត់់បន្ថថយកំំដៅ�នៅ�ក្នុុង
� តំំបន់់ក្រុ�ង
ុ និិងរក្្សាសីីតុណ្ហហ
ុ ភាពធម្មមជាតិិ
ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋអាចរស់់នៅ�បាន?
	ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មពិិចារណាទៅ�លើ�ើសំណួ
ំ រួ ទាំំងនេះ�ះហើ�ើយ។
ជាអាទិ៍៍ យើ�ើងបានធ្វើ�ើ�ការជាមួួយក្រុ�ុង Kitakyushu របស់់ជប៉ុុ�ន ដែ�លចងសម្ព័័�ន្ធធ
មេ�ត្រី�ីភាពជាមួួយទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រ�មទាំំងជាមួួយអង្គគការ GGGI (វិិទ្្យាស្ថាាន
�
កំំណើ�ន
ើ បៃ�តងពិិភពលោ�ក)។ ភាពជាដៃ�គូូទាំង
ំ នេះ�ះ បានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យយើ�ើងបង្កើ�ើ�ត
យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រទីីក្រុ�ង
ុ បៃ�តង ព្រ�មទាំំងបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រក្រុ�ុងដើ�ើម្្បីប្រែ��ក្លាា�
ី
យរាជធានីី
ភ្នំំ�ពេ�ញ ឲ្្យក្លាា�យជាទីីក្រុ�ង
ុ មួួយមាននិិរន្តតរភាព។ លំំហបៃ�តងគឺឺជាអ្វីី�ដែ�លទីីក្រុ�ង
ុ
ភ្នំំ�ពេ�ញខិិតខំំកសាងអស់់រយៈៈពេ�លជាងមួួយទសវត្្សរ៍៍កន្លលងមកហើ�ើយ ដោ�យ
បង្កើ�ើ�តសួួន និិងឧទ្្យានសាធារណៈៈនៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ ឧទាហរណ៍៍ ដូូចជាការជួួសជុុល
ឧទ្្យានវត្តតភ្នំំ�ជាដើ�ើម។ គម្រោ��ងជាច្រើ��ើនផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតអាចនឹឹងលេ�ចចេ�ញជារូូបរាងឡើ�ើង
ដើ�ើម្្បីអ
ី នុុញ្ញាា�តឲ្្យទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញលើ�ើកសំំណើ�ដំ
ើ ណោះ�
ំ
ះស្រា�យជាក់់ស្ដែ�ែង។
ជាទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំទៅ�ថ្ងៃ�អ
ៃ នាគត កិិច្ចចការដែ�លយើ�ើងត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ� គឺឺយើ�ង
ើ នឹឹង
បង្កើ�ើ�តទីីតាំង
ំ សាធារណៈៈឲ្្យបានច្រើ��ើន ដើ�ើម្្បីជា
ី ប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិង
ជម្រុ�ុញពួួកគាត់់ឲ្្យចូូលរួួមកាន់់តែ�ច្រើ��ន
ើ ថែ�មទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុង
� ជីីវិត
ិ រស់់នៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ ។
ទីីកន្លែ�ែងនិិងសួួនសាធារណៈៈបច្ចុុប្្
� បន្នននេះ�ះ ត្រូ�វូ បានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រើ��ើប្រា�ស់ដើ�
់ ម្្បី
ើ ធ្វើ�ើ�
ី
លំំហាត់់ប្រា�ណ និិងដើ�ើរកំំសាន្តត ដូូច្នេះ�ះ�តាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋពិិតជាចូូលរួួម
ក្នុុង
� ការកសាង ក៏៏ដូច
ូ ជាការសាងឡើ�ើងវិិញនូូវអារម្មមណ៍៍ថា ភ្នំំ�ពេ�ញជាទីីក្រុ�ង
ុ របស់់
ពួួកគាត់់ ហើ�ើយពួួកគាត់់នឹង
ឹ ចូូលរួួមក្នុុង
� ការអភិិវឌ្្ឍអត្តតសញ្ញាា�ណប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមួួយ។

គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងកែ�លម្អអចរាចរណ៍៍ផ្លូូ�វគោ�ក
ជាធម្មមតា ប្រ�ធានបទពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ លំំហសាធារណៈៈពិិតជានាំំយើ�ង
ើ
ទៅ�គិិតដល់់ការធ្វើ�ើ�យ៉ាាង
� ណាឱ្្យចរាចរណ៍៍មានភាពរលូូន។ ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�រើ ដោ�យថ្មើ�ើ�
ជើ�ើងនៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ បច្ចុុប្្
� បន្នននេះ�ះ គឺឺជារឿ�ឿងលំំបាកបំំផុត
ុ ។ ចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វមួួយភាគធំំត្រូ�វូ
បានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លរស់់នៅ�ជាន់់ផ្ទាា�ល់ដី
់ យ
ី កទៅ�ប្រើ��ើប្រា�ស់ជា
់ លក្ខខណៈៈឯកជន
ដូូចជាធ្វើ�ើ�ចំំណតយានយន្តត ធ្វើ�ើ�ជាទីីតាំង
ំ រកស៊ីី� ឬជាកន្លែ�ែងជួួសជុុលផ្សេ�េ�ងៗ។ ដូូច្នេះ�ះ�
ក្នុុង
� នាមសាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញយើ�ើងត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយរដ្ឋឋអំំណាចមូូលដ្ឋាាន
� និិង
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ដើ�ើម្្បីយ
ី កចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វទាំំងនេះ�ះមកជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់គ្នាា�ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
់
ជាសាធារណៈៈ ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះបាន គឺឺយើ�ង
ើ នឹឹងកែ�លម្អអចរាចរណ៍៍ថ្មើ�ើ�ជើ�ើង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ យើ�ើង
ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងបញ្ហាា�ដែ�លគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់មួយ
ួ នោះ�ះគឺឺប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមិិនធ្វើ�ើ�ដំំណើ�រើ
ថ្មើ�ើ�ជើ�ើងទេ� ដោ�យសារតែ�ចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វមិិនស្រ�ឡះះ និិងបែ�រទៅ�ជិះះ�ម៉ូូ�តូូ ឬជិះះ�រថយន្តតវិិញ
ទោះ�ះបីីក្នុង
�ុ ចម្ងាាយ
� ផ្លូូ�វខ្លីី�ក៏៏ដោ�យ។
នៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ មួួយដែ�លយានយន្តតចុះះ�បញ្ជីី�មានចំំនួន
ួ រហូូតទៅ�ដល់់
ជាង២លានគ្រឿ��ឿងទៅ�ហើ�ើយនោះ�ះ (អត្រា�កំំណើ�ន
ើ មានរហូូតដល់់១១%ក្នុុង
�
មួួយឆ្នាំំ��) បញ្ហាា�ចរាចរណ៍៍គឺជា
ឺ ក្ដីី�បារម្ភភមួយ
ួ កាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងសម្រា�ប់់អាជ្ញាាធ
� រ
សាធារណៈៈ។ ការបង្កើ�ើ�តរដ្ឋាាក
� រស្វវយ័័តដឹឹកជញ្ជូូ�នសាធារណៈៈរថយន្តតក្រុ�ុងនៅ�
ឆ្នាំំ��២០១៨ បានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យសាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញដាក់់ឲ្្យដំំណើ�រើ ការរថយន្តតក្រុ�ុង
ចំំនួន
ួ ១៥ខ្សែ�ែ� ដើ�ើម្្បីជួ
ី យ
ួ សម្រួ�ួលដល់់ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�រើ របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់រូប
ូ
ជាពិិសេ�ស ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លមានជីីវភាពលំំបាកជាងគេ�។ ជាការពិិត កម្មមករ
ិ មន្ត្រី�ី�រាជការ អាចជិះះ�រថយន្តតក្រុ�ុងដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�។
ៃ
កម្មមការនីី សិិស្្ស និិស្្សិត
ចំំពោះ�ះអ្ននកត្រ�ង់់បង់់ថ្លៃ�ៃ សំំបុត្រ�
ុ មានតម្លៃ�ៃតែ�មួួយគត់់ គឺឺជិះះ�ម្ដដងអស់់ថ្លៃ�១
ៃ ០០០រៀ�ៀល។
ទីីក្រុ�ង
ុ ក៏៏ធ្វើ�ើ�ការយ៉ាាង
� សកម្មមផងដែ�រលើ�ើការអភិិវឌ្្ឍនិិងកែ�លម្អអខ្សែ�ែ�បណ្ដាា�ញផ្លូូ�វថ្ននល់់
របស់់ខ្លួន
�ួ ហើ�ើយផ្លូូ�វវាងថ្មីី�ៗជាច្រើ��ើនខ្សែ�ែ�នឹឹងលេ�ចចេ�ញជារូូបរាងឡើ�ើង ពីីពេ�លនេះ�ះ
ដល់់ឆ្នាំំ��២០៣០។
គ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់
បញ្ហាា�ប្រ�ឈមចុុងក្រោ��យដែ�លសាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�វូ ដោះ�ះស្រា�យ
គឺឺការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់។ នៅ�ឆ្នាំំ��២០១៨ ទីីក្រុ�ង
ុ បានផលិិតសំំណល់់រឹង
ឹ
ចំំនួន
ួ ២៧០០តោ�នក្នុុង
� មួួយថ្ងៃ�ៃ នេះ�ះគឺឺជាបរិិមាណមួួយដែ�លកើ�ើនឡើ�ើង១៣%
ក្នុុង
� មួួយឆ្នាំំ�� អស់់រយៈៈពេ�ល១០ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ កន្លែ�ែងចាក់់សម្រា�មបច្ចុុប្្
� បន្នន
នេះ�ះ ដែ�លយើ�ើងបានបើ�ើកកាលពីី៦ឆ្នាំំ��មុុន ត្រូ�វូ បានគិិតគូូរសម្រា�ប់់ចាក់់សម្រា�ម
រយៈៈពេ�ល១០ឆ្នាំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកន្លែ�ែងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�វូ បិិទនៅ�ចុុងឆ្នាំំ��នេះ�ះ ពីីព្រោះ��ះសម្រា�ម
ពេ�ញទៅ�ហើ�ើយ។ ដៃ�គូូជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�ររវាងអង្គគការ ចៃ�កា និិងសាលារាជធានីី
ភ្នំំ�ពេ�ញ លើ�ើបញ្ហាា�លូូបង្ហូូរ� ទឹឹក និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទឹឹកនៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ បានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យ
យើ�ើងបង្កើ�ើ�តគម្រោ��ងសាងសង់់ស្ថា�នី
ា យ៍
ី ប្រ�ព្រឹ�
៍
ត្តិិ�
ឹ កម្មមទឹឹកកខ្វវក់់មួយ
ួ ហើ�ើយការដ្ឋាាន
�
សាងសង់់នឹង
ឹ ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ឆ្នាំំ��ក្រោ��យនេះ�ះ។ ចំំណុច
ុ ចុុងក្រោ��យគឺឺដោ�យមានការ
ជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ងពីីសមាគម AIMF សាលាក្រុ�ុងបានធ្វើ�ើ�ការពិិចារណាទៅ�លើ�ើបញ្ហាា�
ភក់់បង្គគន់់ និិងទៅ�លើ�ើរបៀ�ៀបលើ�ើកតម្លៃ�ៃផលិិតផលធ្វើ�ើ�ចេ�ញពីីភក់់បង្គគន់់នេះ�ះនៅ�នឹឹង
កន្លែ�ែង ដូូច្នេះ�ះ�គឺអា
ឺ ចជួួយជម្រុ�ុញឲ្្យមានថាមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមួយ
ួ ផ្នែ�ែកក្នុុង
� ស្រុ�ុក។
គឺឺនៅ�ក្នុុង
� វិិស័យ
័ ទាំំងនេះ�ះហើ�ើយដែ�លយើ�ើងត្រូ�វូ រកឱ្្យឃើ�ើញនូូវដំំណោះ�ះស្រា�យ
ប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តតន៍៍។
សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាាន
�
	ភ្នំំ�ពេ�ញគឺឺជាទីីក្រុ�ង
ុ មួួយដែ�លមានភាពធន់់ និិងបានរស់់រានមានជីីវិត
ិ
ឡើ�ើងវិិញក្រោ��យឆ្នាំំ��១៩៧៩ ដោ�យសារសមត្ថថភាពសម្រ�បខ្លួួន
� របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
និិងសមត្ថថភាពរកដំំណោះ�ះស្រា�យតាមបរិិបទក្នុុង
� ស្រុ�ុកផ្ទាា�ល់់ ព្រ�មទាំំងដោ�យសារ
ការធ្វើ�ើ�សមាហរណកម្មម ទម្លាា�ប់់ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
់ និិងច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតយន្តតការ ដែ�លគេ�ធ្លាា�ប់់អនុុវត្តត
មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតរួួចមកហើ�ើយ។ សាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
តែ�ងតែ�ផ្ដោ�ោ�តការយកចិិត្តតទុក
ុ ដាក់់ខ្ពពស់ទៅ់ �លើ�ើការងារជាខ្សែ�ែ�បណ្ដាា�ញ ដោ�យ
ពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើសមត្ថថភាពផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើន។ ដូូច្នេះ�ះ� សាលារាជធានីីបានបើ�ើកចំំហ
ដល់់កិច្ចច
ិ សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការមួួយយ៉ាាង
� សកម្មមជាមួួយដៃ�គូូ ដែ�លជាសង្គគមស៊ីី�វិិលដើ�ើម្្បីី
រួួមគ្នាា�ត្រៀ��ៀមខ្លួួន
� ឲ្្យបានកាន់់តែ�ប្រ�សើ�រើ សម្រា�ប់់ថ្ងៃ�អ
ៃ នាគត។ សាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
សង្្ឃឹឹមយ៉ាាង
� មុុតមាំំទៅ�លើ�ើការប្ដេ�េជ្ញាា�ចូល
ូ រួួមក្នុុង
� គម្រោ��ងទីីក្រុ�ង
ុ ឆ្លាា�តវៃៃ ដែ�លផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�ម
ឡើ�ើង និិងអភិិវឌ្្ឍដោ�យអាស៊ាាន
� ហើ�ើយគម្រោ��ងនេះ�ះនឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្្យទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ
ដោះ�ះស្រា�យរាល់់បញ្ហាា�ទាំំងឡាយដូូចបានលើ�ើកឡើ�ើងខាងលើ�ើ ដោ�យបញ្ចូូ�ល
លទ្ធធភាពប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្្យាថ្មីី�ៗ។
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Les économies urbaines
dynamiques :
un vecteur de progrès social
dans les villes cambodgiennes

Quel est le premier marqueur du développement d’un pays ?
La croissance de ses villes. L’expansion d’une ville, ses
infrastructures et la transformation de ses services urbains
sont les principaux indicateurs d’une économie croissante,
alimentée par les investissements locaux et internationaux.
PAR NATHAROUN NGO

Les économies sont souvent uniquement analysées à l’échelle d’un pays (avec le PIB, la stabilité
macroéconomique et fiduciaire, les flux commerciaux, les politiques de migration, etc.). Ce niveau
d’analyse a dominé les analyses politiques et économiques dans les quatre dernières décennies.
Récemment, dans les cinq à dix dernières années,
des travaux d’analyse politique et de recherche
académique ont utilisé les villes comme indicateurs mesurant la performance économique. Ce
changement peut s’expliquer par la capacité
grandissante de récolte et d’analyse de données
ventilées au niveau local, combinée avec l’attention croissante portée aux villes. La croissance
des taux d’urbanisation à l’échelle mondiale est
devenue une force de transformation majeure qui
doit être bien gérée par les gouvernements locaux. Ceci est d’autant plus important pour des
économies en développement que ce sont dans
les villes que cette croissance se concentre. Ceci
a un effet direct sur les sources de revenu des
habitants tout en déterminant la qualité de leurs
conditions de vie.
Au Cambodge, la transformation et la croissance
de Phnom Penh dans la dernière décennie sont
comparables à celles des pays qui, dans le monde,
connaissent la croissance économique la plus rapide. Le concept de villes comme moteur de croissance 1, 2 est maintenant répandu puisque les gouvernements locaux essayent de maximiser les
opportunités offertes par la croissance urbaine.
L’intensification du phénomène de départ des
usines (à forte intensité de main-d’œuvre) de
Chine et d’autres pays asiatiques à cause de salaires plus élevés et la restructuration de chaînes
d’approvisionnement régionales ont accéléré l’industrialisation, ce qui a ensuite accéléré le processus d’urbanisation de la région de Phnom
Penh. Avec des capacités de fabrication à moindre
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coût et une main d’œuvre jeune, le Cambodge est
devenu un des lieux de relocalisation privilégié
de la région.4
Le Cambodge suit la voie d’un développement
économique classique : la part de la contribution
au PIB du secteur agricole s’est réduite alors que
l’industrie manufacturière et les services sont
maintenant au cœur de la croissance de l’économie. La distribution spatiale de l’infrastructure
économique du Cambodge tend à se concentrer
dans des zones urbaines et péri-urbaines et le
capital productif et la croissance des actifs est
plus lente dans les zones rurales. Le concept
d’économies d’agglomération 5 explique cette préférence géographique pour les villes : les biens et
les services sont produits plus efficacement dans
les zones les plus densément peuplées qui offrent
un réservoir de main-d’œuvre qualifiée et un réseau d’entreprises aux activités complémentaires.
Ces entreprises sont à la fois des producteurs et
des créateurs d’une masse importante de clients.
Leur concentration favorise aussi une compétition saine, engendrant une meilleure qualité et
diversité de services, à des prix plus équilibrés.
Au niveau mondial, les chiffres révèlent également que les zones urbaines génèrent 55% du
produit national brut dans les pays à faible revenu et 73% dans les pays à revenu intermédiaire.6
Phnom Penh est certainement l’une des villes qui
contribue majoritairement au PIB national. Trois
des quatre piliers de la croissance qui ont alimenté l’économie cambodgienne au cours des vingt
dernières années (le bâtiment, la confection et
l’industrie manufacturière, les services et le tourisme) concentrent la majorité de leurs activités
à Phnom Penh et dans d’autres grandes villes
secondaires.

© Cambodge Nouveau

LES VILLES, LA TECHNOLOGIE ET LA TRANSFORMATION
DES DONNÉES

La technologie permet une meilleure gestion du
développement urbain. Les données générées par
des individus et captées par de nouveaux moyens
technologiques, tels que les réseaux d’infrastructures numériques, transforment la manière dont
les villes sont gérées dans les économies en développement. Cette « révolution des données » a principalement lieu dans les centres urbains. A Phnom
Penh, on remarque l’émergence de centres de
données (il s’agit principalement d’entités privées
qui collectent, directement ou indirectement et à
des fins privées, les données de leur base de
clients/consommateurs) gérés par des sociétés
locales ou internationales. Peu de grandes entreprises d’analyse des données ont pénétré le marché cambodgien au cours des dernières années.
Jusqu’à maintenant, le « big data » ne sert qu’à des
fins commerciales, principalement pour mieux
comprendre le comportement des clients dans des
secteurs spécifiques (la banque, la finance, la téléphonie, les transports, etc.). Il est peut-être prématuré de parler d’une révolution des données au
Cambodge 7 : la collecte et l’analyse des données en
sont encore à leurs débuts puisque les infrastructures existantes restent limitées et que les systèmes de législation et de gouvernance sont en

Phnom Penh :
des transports
collectifs
informels à
l’utilisation
d’une application
de son
smartphone
« PassApp » ou
« Grab »pour
commander son
chauffeur.
Phnom Penh:
informal public
transport based on
a “PassApp” or
“Grab” application
to book a ride.

ភ្នំពេញ៖
មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
សាធារណៈឯកជន
ប្រើកម្មវិធីទូរ័ព្ទដៃ
ដើម្បីហៅកង់បី
ឬតាក់ស៊ី “PassApp”
ឬ “Grab”

Sur le chantier
de la tour
Canadia, 2007.
On the Canadia
Tower construction
site, 2007.

ការដ្ឋានសំណង់អគារ
កាណាឌីយ៉ា
ឆ្នាំ២០០៧

train d’émerger. Le potentiel des mégadonnées
ne peut être exploité sans intelligence artificielle
et la capacité d’exploitation des données combinées avec les dernières infrastructures de technologies numériques (l’IdO). Mais le concept de
« villes intelligentes » deviendra vite une réalité
omniprésente.
Des innovations technologiques majeures ont
déjà été déployées et ont développé de nouveaux
services urbains. Prenons l’exemple de Grab, une
entreprise en Asie du Sud-Est qui a modifié le
marché par l’apport d’une technologie nouvelle.
L’entreprise a rapidement transformé l’accès des
résidents de Phnom Penh aux services de transport. Avant Grab, peu d’acteurs-pionniers avaient
pénétré le marché (il y avait notamment PassApp,
l’entreprise cambodgienne de mise en contact
d’utilisateurs avec des conducteurs) et leur accès
au financement, aux technologies et à l’expertise
était local et donc plus restreint.
De nouvelles plateformes d’échange soutenues par
Facebook ont généré des réseaux additionnels de
vente et de distribution à Phnom Penh.8 Toutes ces
innovations technologiques transforment les économies urbaines et les comportements sociaux en
créant de nouveaux marchés et en devenant des
solutions grand public accessibles à un large éventail de la population urbaine.
Des entreprises technologiques locales qui associent l’entreprenariat social aux innovations technologiques ont aussi fait leur apparition à Phnom
Penh. Ces acteurs cherchent à résoudre des problèmes générés par la ville en améliorant l’efficacité d’un service déjà fourni (tel que la récupération des déchets ou les systèmes de transport en
commun) ou en créant des services qui répondent
à de nouveaux problèmes (tel qu’améliorer
Résilience des villes après les catastrophes

111

LES TENDANCES DE TRANSFORMATION URBAINE

La construction des borey est une des forces motrices de l’expansion urbaine 9 de Phnom Penh
depuis la fin des années 1990. Il s’agit de nouvelles formes de résidences péri-urbaines
construites par des promoteurs privés, majoritairement cambodgiens. Certains borey permettent
une nouvelle mixité sociale à l’intérieur de la ville.
La densité de population et le l’augmentation du
prix des terrains associées au développement
d’une réelle classe moyenne urbaine engendrent
la multiplication des résidences fermées, particulièrement à la périphérie de Phnom Penh. Certains
de ces projets deviennent des mégaprojets, s’étendant sur de très vastes surfaces. Ces résidences
fermées et privées construites dans des pays en
développement sont souvent accusées de créer des
« élites » et de rassembler les ménages les plus
riches, menant ainsi à l’existence de « ghettos
pour les riches ». A Phnom Penh, les résidences
privées ont certaines de ces caractéristiques. Leur
plan masse est celui d’un lotissement de maisons
standardisées encloses de murs qui délimitent le
terrain de la communauté, leur accès est sécurisé
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Borey construction
site on the Chrui
Changvar peninsula.

ការដ្ឋាា�នដំំណង់់បុុរីីមួួយ
កន្លែ�ែងនៅ�ជ្រោ��យចង្វាា�រ

Les boreys du
groupe Peng
Huoth ont fait le
choix de donner
une grande place
à la nature.
Boreys built by the
Peng Huoth group
include extensive
space for nature.

បុុរីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ប៉េ�េង ហួួត
ផ្ដដល់់សារៈ�សំំខាន់់ដល់់
ការធ្វើ�ើ�សួួននិិងដា ំំ
ដើ�ើមឈើ�ើ
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l’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap). Leur objectif n’est pas de remplacer le
service public ou de concurrencer des exploitants
privés. Ils opèrent dans des niches de marché pour
résoudre des problèmes urbains spécifiques à un
coût abordable en accord avec les principes de
fonctionnement des entreprises sociales.
La technologie et les données sont en mesure
d’avoir un effet sur les opportunités économiques
et l’amélioration des services sociaux, contribuant ainsi directement aux économies urbaines
dynamiques.
Si des nouvelles formes de vulnérabilité urbaine
menacent le modèle de croissance économique
de Phnom Penh, il faut présenter les grandes
tendances qui résultent de cette transformation
urbaine en cours.

Chantier de
construction d’un
borey sur la
presqu’ile de
Chrui Changvar.

et contrôlé et les services sont privés et gérés
par une administration centrale privée. Mais les
résidences privées cambodgiennes ne rassemblent
pas forcément que l’élite.
Le groupe Peng Huoth, promoteur immobilier,
leader du marché, s’est attaché à la qualité des
espaces de vie, de l’architecture intérieure des
maisons et de leur environnement, des espaces
extérieurs et de loisirs. Le plan initial prenait
exemple sur des modèles réussis de résidences
fermées en Asie du Sud-Est mais en les adaptant
aux besoins sociaux et culturels cambodgiens. La
diversité des types et des tailles de logements proposés aux résidents a permis de réunir dans un
même espace géographique des classes socio-économiques différentes, allant de familles très
aisées à des foyers de la classe moyenne. La diversité de profils, de métiers, de niveaux de revenu, d’âges, d’ethnicités et de types de ménage est
unique et se doit d’être analysée et comprise
davantage. Certains peuvent arguer que les disparités de revenu et de richesse perdurent dans
la résidence fermée, mais la réussite de ses créateurs, dont l’intention et la vision étaient de
garantir une meilleure diversité sociale et un environnement agréable avec une densité élevée
d’espaces verts pour répondre aux besoins des
cambodgiens, a été démontrée par l’expansion
de leurs projets et de leurs résidences. La qualité
des services fournis aux résidents est également
différente, avec plus d’égalité d’accès et des
prestations de meilleure qualité pour tous, quelles
que soient la classe sociale et le statut. Les règles
internes qui sont imposées ont une influence sur
les comportements individuels et collectifs des
membres de la résidence, ce qui a permis de
définir ce qu’est une communauté respectueuse
et sûre. Cela a peut-être permis de mieux comprendre collectivement ce que peut être un quartier cambodgien. Alors que des comportements
de plus en plus individualistes se remarquent
dans le centre-ville, tels que l’usage abusif de l’espace public pour satisfaire des besoins privés et
la résolution de conflits via le pouvoir social et
l’autorité), un véritable civisme émerge dans ces
communautés.10 Le défi sera de maintenir ou
d’accroître la diversité sociale et la qualité des
services dans le temps.
La deuxième tendance démontre que les économies urbaines des villes cambodgiennes peuvent
accélérer l’égalité des genres. Puisque le premier

facteur de migration des zones rurales vers
les zones urbaines est l’emploi, la capitale
cambodgienne et plusieurs villes primaires ou
secondaires attirent telles des aimants une large
population rurale d’hommes et de femmes. Une
étude récente 11 énumère différents facteurs explicatifs. La vie urbaine, en comparaison de la vie
en zone rurale, impose des dépenses plus élevées
(coût du logement, du transport) et de nombreux
coûts masqués (énergie, santé, etc.). En même
temps, les revenus possibles sont eux aussi plus
élevés, à la fois en terme d’opportunités et de paie
journalière et mensuelle. Les coûts d’opportunités
économiques pour les femmes vivant dans une
zone urbaine et qui ne visent pas les activités les
plus génératrices de revenus sont bien plus élevées que dans les zones rurales. Ceci mène à un
changement lié à des divisions du travail genrées
plus claires, ce qui attribue aux femmes un rôle
de création de revenus encore plus important. Un
deuxième constat concerne la façon dont le
contexte urbain façonne différemment les modèles sociaux et culturels de comportement entre
femmes et hommes. Les femmes sont plus sollicitées par des opportunités professionnelles variées, ce qui leur permet de démontrer qu’elles
ont des compétences et qu’elles peuvent rivaliser
avec les hommes dans plusieurs secteurs économiques (comme l’industrie du vêtement ou du
service). Ceci a permis un changement dans les
perceptions, les statuts et les normes liés au
genre. Phnom Penh a aussi rendu possible une
évolution chez les jeunes cambodgiens dans leur
perception des communautés LGBTQ+12 et les
obstacles auxquelles ces groupes font face. Malgré certains progrès, de forts préjugés et stéréotypes demeurent : les communautés LGBTQ+ sont
encore écartées des services sociaux et de santé,
de l’éducation et du monde du travail formel. 13
Une recherche de terrain approfondie permettrait
de déterminer comment la ville peut jouer un rôle
plus actif en offrant à tous des lieux plus sûrs et
vivables.
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How much can dynamic urban
economies be a vector for social
progress in Cambodian Cities?

What is the first noticeable aspect that demonstrates the
development of a country? Its cities’ growth. The expansion
of a city, its infrastructure and the transformation of urban
services are prime visible aspects of a growing economy,
fueled by incoming domestic and international investments.
BY NATHAROUN NGO
WHY CITIES ARE DYNAMIC ENGINES OF GROWTH

1. C13. Cities: Engines of
Growth and Prosperity for
Developing Countries? Gilles
Duranton, 2008.
2. The World Bank also studied
the concept in 1998.
3. Relocating labour-intensive
manufacturing firms from
China to Southeast Asia a
preliminary investigation.
Chun Yang, 2016

The economic opportunities offered by
globalization are much greater in cities,
and this is particularly true in the context
of developing countries such as
Cambodia and cities such as Phnom
Penh.
Economies are often analyzed at countrylevel only (GDP and business
performance, macroeconomic and
fiduciary stability, trade flows, migration
policies, etc.). This level of analysis was
dominant in most policy and economic
analysis over the last 4 decades. It is only
recently (past 5-10 years) that policy
analysis and academic research has used
cities as indicators to measure economic
performances. Increasing capacity to
collect and analyze disaggregated data at
local level, combined with the growing
importance given to cities may have
paved the way. Increasing urbanization
rates at global level have become a major
transformative force that must be well
managed by local government. This is
even more critical in graduating
economies, as cities in developing
countries are places where growth
concentrates. This directly impacts the
livelihood opportunities of its inhabitants,
while also predetermining the quality of
their living conditions.
In Cambodia, transformation and growth
in Phnom Penh over the past 10 years
has clearly reflected one of the fastest
growing economies in the world. The
concept of cities as engines of growth1, 2
is now a recognized part of mainstream
knowledge, as local governments try to
maximize opportunities offered by urban
growth.
The intensification of manufacturing
facilities (using labor intensive
production) relocating out of China and
other Asian countries due to higher
wages, and the restructuring of regional
supply chains have further accelerated
industrialization 3, which has in turn
accelerated urbanization processes in the
Phnom Penh region. With low-cost
manufacturing capacities and the
presence of a young labor force,
Cambodia is still among the preferred
relocation sites in the region .
Cambodia follows a classic economic
development path: the share of its
agricultural sector’s contribution to GDP
decreased, while manufacturing and
services are now central to economic
Résilience des villes après les catastrophes
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growth. The spatial distribution of
Cambodia’s economic infrastructure
tends to concentrate within urban and
peri-urban areas, and physical capital
and asset growth is less rapid in rural
areas. This geographical preference
toward cities is well explained by the
concept of “agglomeration economies 5”:
goods and services are produced most
efficiently in densely populated areas
which offer access to a pool of skilled
labor, and a network of firms with
activities that complement each other.
Those firms can act as suppliers, while
contributing to create a critical mass of
customers. The concentration of
businesses also stimulates positive
competition, improving the quality of
services, diversity and price affordability.
Zooming out to global scale, figures also
show that urban areas generate 55% of
gross national product in low-income
countries, and 73% in middle-income
countries 6. Phnom Penh is certainly one
of the main contributing cities to national
GDP figures. Three of the four growth
drivers that have fueled Cambodia’s
economy over the last 20 years
(construction; garment, manufacturing
and services; tourism) have most of their
activities concentrated in Phnom Penh
and major secondary cities.

CITIES, TECHNOLOGY AND DATA
TRANSFORMATION

Technology is leading to better
management of urban development. Data
generated by individuals and captured by
new technological means, such as digital
infrastructure networks, is transforming
the way cities are managed in developing
economies. This “data revolution” mainly
occurs in urban centers. In Phnom Penh,
we are witnessing the emergence of data
centers (mostly private entities that
directly or indirectly collect data from its
customer/consumer base for private
purposes) managed by local and
international companies. Only a few big
data analytical companies have entered
the Cambodian market in recent years.
At present, “big data” only serves
business purposes, mainly to better
understand customer behaviors in
specific sectors (banking and finance,
telcos, transport etc.). It may be
premature to speak of a data revolution
in Cambodia 7, as data collection and
analysis is still in its infancy stage due to
limited existing infrastructure and
nascent legislation/governance systems.
The potential of big data can’t be
unlocked without AI and data mining
capabilities, combined with the latest
digital technologies infrastructure (IoT).
But it is only a matter of time before the
“smart cities” concept turns into a
pervasive reality.
Powerful urban tech innovators have
already deployed and scaled-up new
urban technology services. Grab, for
instance, a well-known company in
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Southeast Asia, has been both a market
and technology disruptor. The company
has rapidly transformed the way Phnom
Penh’s residents access transportation
services. A few other pioneer-actors
entered the market before Grab (such as
Cambodian ride hailing company
Pass’App), but their access to funding,
technologies, and expertise was local and
therefore more restricted.
Facebook supported new online trading
platforms have created additional sales
and distribution networks in Phnom
Penh 8. All these new technological
innovations are transforming urban
economies and social behaviors, by
creating new markets and becoming
mainstream solutions accessible to a
wide range of urban populations.
Phnom Penh has also seen the
emergence of a local “tech scene” that
combines social entrepreneurship and
technological innovations. Those actors
seek to address urban generated issues
by either improving the efficiency of an
existing service (e.g. solid waste
collection, public transport systems), or
by creating new services that address
emerging issues (better access for
disabled people). Their aim is not to
replace public service capacities or
compete with private operators. They
operate in niche markets to help solve
specific urban issues, while delivering a
service with an affordable fee, in line
with the operating principles of social
enterprises.
Technology and data have demonstrated
capacity to serve both economic
opportunities and social service
improvement, thereby directly
contributing to dynamic urban
economies.
While new forms of urban vulnerabilities
may threaten Phnom Penh’s long-term
economic growth model, it is important
to mention some major trends that result
from the ongoing urban transformation.

URBAN TRANSFORMATION TRENDS.

One major driving force of urban
expansion 9 in Phnom Penh since the end
of the 1990s is the construction of borey,
i.e. new form of peri-urban housing
community projects built by private
developers, mainly Cambodian. Some of
those borey are producing a new social
mix within the city. Increasing population
density and land prices, associated with
the development of a solid urban middle
class, is leading to the proliferation of
gated communities particularly on the
periphery of Phnom Penh. Some of those
projects are becoming mega-projects,
spreading across large areas of land.
Theses gated communities in developed
countries are often depicted negatively as
creating a class of wealthy elites, living a
segregated existence in “ghettos for the
rich”. However, Cambodian gated
communities possess some of these
characteristics in Phnom Penh. In design,

they consist of clusters of “standardized”
houses surrounded by walls that form
the boundary of the community with
controlled security access and private
services regulated by a central private
authority. Cambodian gated communities
do not all consist of similar clusters of
social “elites”.
A Cambodian real estate developer, one
of the market leaders, Peng Huoth Group,
has managed this concept differently. It
has focused on places that offer high
quality, both in terms of interior
architecture and the exterior
environment and recreation areas. The
initial master plan emulated successful
gated community models in the
Southeast Asia region but adapted them
to Cambodian social and cultural needs.
By offering residents diversity in both the
type and size of housing, it has brought
together within the same geographical
space, different socio-economic classes,
ranging from high net worth families to
middle-income households. The variety
of profiles, occupations, revenue levels,
age groups, ethnicities, and household
types is quite unique and merits further
research. One can argue that income and
wealth disparities remain within the
gated community, but the intention and
vision of its creators to ensure greater
social diversity and a pleasant living
environment, and to meet the needs of
local people with more generous green
spaces, have been successfully
demonstrated by the growth of their
projects and communities. The quality of
services provided to community
residents, with more equal access and
better-quality provision for all, and to
meet the needs of local people with more
generous green spaces, social classes and
status, is also different. The enforcement
of internal rules and regulations
influences individual and collective
behaviour in the community, leading to a
stronger sense of what a respectful and
safe community is. It may have given rise
to a new collective understanding of
what a Cambodian neighborhood could
look like. By contrast with the prevalence
of increasingly individualistic behaviours
in the city centre, measured by the
sometimes disruptive use of public
spaces for private purposes and the use
of social power on the authority to
resolve conflict, genuinely civic attitudes
are emerging 10. The challenge will be to
maintain or increase this social diversity
and service quality over time.
From another perspective, urban
economies in Cambodian cities can be
seen as a catalytic force for gender
equality. As the first driver of rural to
urban migration is employment, the
capital city and several primary or
secondary cities act as magnets and
attract large rural male and female
populations. A recent study11 identifies
some interesting factors associated with
this trend. By comparison with rural life,
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L’entrepreneuriat social
au service de la résilience urbaine
Promouvoir les entreprises sociales permet d’aider
les communautés urbaines à faire face à des événements
difficiles et à s’en remettre tout en soutenant l’émergence
d’une économie plus inclusive n’excluant personne.
PAR HASSAN HAJAM
Les programmes économiques qui s’appuient sur
la théorie du ruissellement et les entreprises
axées sur le profit ont montré leurs capacités limitées à résoudre des problèmes de longue date
 auvreté.
tels que le changement climatique et la p
Les mesures centrées sur le PIB ne prennent pas
suffisamment en compte la nécessité de s’occuper
de la répartition des revenus, du déclin du bienêtre causé par la dégradation de l’environnement,
ainsi que de la santé, de l’espérance de vie, de
l’éducation et du niveau de vie des citoyens.
Nous devons accorder une plus grande place aux
principes de responsabilité, d’inclusion et de développement durable qui sont essentiels à l’équilibre de tout système économique.

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL : UN MOYEN DE RELANCER
L’ÉCONOMIE AU CAMBODGE ET AU-DELÀ

Une entreprise sociale est une organisation financièrement autonome dont la mission sociale et/
ou environnementale est clairement définie. A la
différence d’une entreprise traditionnelle, une
entreprise sociale ne vise pas à maximiser les
profits de ses actionnaires mais s’efforce de
résoudre un problème de société (pauvreté, chômage, malnutrition, dégradation de l’environnement, etc.). Contrairement à une organisation
caritative, une entreprise sociale ne dépend pas
exclusivement de dons et augmentera les flux de
revenus générés par ses programmes.
Par essence, les entreprises sociales innovent en
considérant les communautés les plus pauvres
comme des fournisseurs, des employés, des distributeurs ou des clients, c’est-à-dire des personnes situées à la base de la pyramide économique 1, au cœur de la stratégie de l’entreprise et
de sa chaîne de valeur.
Etant donné que les communautés les plus
pauvres sont souvent les principales victimes
des catastrophes naturelles, des chocs économiques et des problèmes environnementaux, la
promotion des entreprises sociales est reconnue
comme un moyen puissant de renforcer la capacité d’une société à faire face à des événements
difficiles, à s’y adapter ou à s’en remettre tout
en soutenant l’émergence d’une économie plus
cohésive, plus égalitaire et inclusive n’excluant
personne.
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Les entrepreneurs
innovants sont
très motivés, avec
un esprit critique.
Quand ces
attributs sont
associés
avec la volonté
de résoudre
les problèmes
sociaux,
un entrepreneur
social est né.
សហគ្រិ�ិនមានគំំនិិត
នវានុុវត្តតន៍៍និិងទឹឹកចិិត្តត
ប្រ�កបដោ�យគំំនិិតរិះ��
គន់់ដើ�ើម្្បីីស្ថាា�បនា។
នៅ�ពេ�លដែ�លគំំនិិត
ទាំំងនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�ល
ជាមួួយចេ�តនាដោះ�ះ
ស្រា�យបញ្ហាា�សង្គគម
សហគ្រិ�ិនសង្គគមមួួយ
ក៏៏ចាប់់កំំណើ�ើតឡើ�ើង។

Puisque les problèmes sociaux et environnementaux les plus urgents auxquels sont confrontées
les personnes défavorisées constituent des opportunités d’innovation pour les entreprises sociales,
le fait de soutenir leur implantation au Cambodge
est particulièrement pertinent car 14 % de la population (2,28 millions de personnes) 2 vit en dessous du seuil de pauvreté national, 10,9 % de la
population (1,77 millions de personnes) 3 n’a pas
accès à l’électricité, 6 % de la population
(0,97 million de personnes) 4 n’a pas accès au réseau d’eau potable, et à Phnom Penh, la capitale
et la plus grande ville du Cambodge, environ
140 000 personnes vivent dans plus de 500 bidonvilles 5 qui sont caractérisés par leur surpopulation, les mauvaises conditions d’habitat et l’absence de droit d’occupation, où l’accès aux
services essentiels est un combat quotidien.

RENFORCER LA RÉSILIENCE URBAINE EN S’ATTAQUANT
AUX PROBLÈMES DE GESTION DES DÉCHETS

La gestion des déchets solides est un problème
universel qui touche chaque personne dans le
monde. Les individus et les gouvernements
prennent des décisions en matière de consommation et de gestion des déchets qui affectent la santé, la productivité et la propreté des communautés au quotidien. La mauvaise gestion des déchets
contamine les océans du monde, bouche les canalisations et provoque des
inondations, transmet des maladies par la reproduction de
vecteurs, augmente les problèmes respiratoires causés par
les particules en suspension
provenant de l’incinération des
déchets, nuit aux animaux qui
consomment des déchets à leur
insu, et a des conséquences sur
le développement économique
en empêchant par exemple la
croissance du tourisme. Le problème de la gestion des déchets
nécessite une action urgente à
tous les niveaux de la société.
Les personnes les plus fragiles
d’une société sont les plus touchées : elles perdent la vie et

leur maison à cause d’éboulements dans les décharges ; le ramassage des déchets se fait dans
des conditions de travail dangereuses et a de
graves répercussions sur la santé.
La gestion des déchets solides est un élément essentiel mais souvent négligé de la planification
durable, saine et inclusive des villes et des communautés humaines. Il s’agit maintenant d’analyser quelques exemples d’entreprises sociales
durables qui opèrent dans le secteur de la gestion
des déchets et dont l’activité pourrait être reproduite à Phnom Penh ainsi que dans toutes les
villes aux économies émergentes.
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Haiplast Recycling à Haïti: l’autonomie et l’intégration sociale des victimes les plus marginalisées du tremblement de terre grâce à l’entreprenariat dans le domaine de la gestion des déchets
Les deux facteurs que sont un cadre juridique
limité régissant la gestion des déchets solides
(seulement 12 % des déchets solides collectés à
Port-Au-Prince) et l’exclusion économique d’un
million et demi d’individus contraints de vivre
dans des camps de fortune pour déplacés internes après le tremblement de terre de 2010 ont
conduit à la création de Haiplast Recycling, une
entreprise sociale fondée en 2012 par Duckencia

F. de Bourdierd. L’entreprise ramasse des bouteilles/déchets en plastique et les transforme en
paillettes ou en granulés pour les vendre à des
acheteurs locaux et internationaux qui fabriquent
des produits en polymère/polyester.
Haiplast Recycling organise des campagnes
The Haiplast
d’éducation et de formation sur la gestion des
Recycling company
déchets plastiques. L’entreprise accompagne ausin Haiti, collecting
plastic and
si des personnes gravement touchées par le tremconverting it into
blement de terre dans leur projet de micro-entreflakes and granules.
prenariat afin qu’elles soient capables de générer
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Haiplast
des revenus stables et suffisants en ramassant
Recycling នៅ�ប្រ�ទេ�ស
ហៃ�ទីី កែ�ច្នៃ�ៃប្លាា�ស្ទីី�កដែ�ល des déchets plastiques, à la fois pour répondre
aux besoins fondamentaux de leur famille et pour
ប្រ�មែ�ប្រ�មូូលបាន ឲ្្យ
contribuer à un environnement plus vert et plus
ទៅ�ជា កម្ទេ�េចពណ៌៌និិង
sain pour les Haïtiens. L’usine de recyclage déអង្កាំំ��។
pend de la main-d’œuvre locale plutôt que de
machines sophistiquées afin d’éviter des frais
d’entretien onéreux tout en encourageant le développement d’emplois et de compétences locales.
Haiplast Recycling soutient directement plus de
250 familles de micro-entrepreneurs qui travaillent dans tout le pays et évite chaque année
que 800 tonnes de déchets plastiques ne se retrouvent dans l’environnement puis en décharge.
Le succès de l’entreprise repose sur sa capacité
Entreprise
Haiplast
Recycling à Haïti,
transformation
des plastiques
collectés
en paillettes
et granulés.
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à mettre en œuvre une approche participative qui
reconnaît la résilience, les capacités, les compétences et les ressources des personnes vulnérables afin de co-créer, d’apporter et de maintenir
des solutions pour la collecte des déchets plastiques. L’aide financière et l’encadrement apportés par des agences de développement et des
incubateurs de start-up jouent également un rôle
crucial en permettant l’acquisition de véhicules,
l’installation de machines de recyclage, la mise
en relation avec des acheteurs de plastique recyclé et la résolution de problèmes opérationnels.
Enfin, les entreprises de fabrication locales fournissent leurs déchets industriels plastiques gratuitement.
Entreprise
Vishuddh
Recycler en Inde,
transformation
des déchets
collectés par
les chiffonniers
en emballages.
Vishuddh Recycler
company in India,
converting waste
collected by ragmen
into packaging.

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Vishuddh
Recycler នៅ�ប្រ�ទេ�ស

ឥណ្ឌាា� កែ�ច្នៃ�ៃសំំរាមដែ�ល
ប្រ�មែ�ប្រ�មូូលដោ�យអ្ននក
រើើ�សសំំរាម ឲ្្យទៅ�ជា
ប្រ�អប់់ខ្ចចប់់ម្ហូូ�បអាហារ។
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Vishuddh Recycler en Inde : restaurer la dignité
de la communauté des migrants ramasseurs de
déchets de Bangalore
En Inde, les chiffonniers vivent de la collecte et
de la revente de déchets recyclables trouvés dans
les rues ou dans les décharges. Ce type d’activité
informelle de collecte de déchets est largement
pratiqué par les Dalits (les Intouchables) et
d’autres communautés de caste inférieure qui
constituent les populations les plus stigmatisées
en Inde. À Bangalore, les chiffonniers sont souvent des migrants économiques du Bengale-Occidental, une région distincte du nord-est de l’Inde, qui ont trouvé refuge dans des quartiers
informels temporaires. Les principaux facteurs

de cette migration ont été climatiques (inondations, tempêtes cycloniques comme le cyclone
Sidr en 2007). Malgré la contribution des chiffonniers à l’amélioration de la santé publique et de
l’environnement urbain de la ville, ils restent au
bas de l’échelle sociale et économique.
Vishuddh Recycle est une entreprise sociale dont
la mission est d’acheter et de recycler les déchets
plastiques collectés par des organisations travaillant avec des chiffonniers vulnérables afin de
formaliser leur profession, d’assurer leur bienêtre social et de leur donner la reconnaissance
publique qu’ils méritent. Ce social business a été
lancé en 2018 par Cofresco, une entreprise multinationale de premier plan spécialisée dans la
fabrication et la vente d’emballages alimentaires.
Leur modèle économique adopte les principes de
l’économie circulaire : les plastiques collectés durant le processus de production de Cofresco sont
recyclés pour devenir une matière première pour
la fabrication d’emballages respectueux de l’environnement. Tous les bénéfices réalisés par cette
entreprise sociale sont réinvestis dans des initiatives visant à améliorer la santé et l’éducation des
familles des chiffonniers.
Vishuddh Recycle a pour double objectif de soutenir 2 000 chiffonniers en tant que fournisseurs
de déchets plastiques et de recycler 3 000 tonnes
de plastique par an en Inde. Ce social business
est né d’une initiative d’« intrapreneuriat social
d’entreprise » au sein de Cofresco. Il s’agit d’un
nouveau type d’activité commerciale initié par les
employés d’une entreprise au profit d’une cause
sociale et/ou environnementale. Ces employés
appelés « intrapreneurs sociaux » bouleversent
les procédures internes d’innovation de leur
entreprise pour développer des produits, des
services, des processus ou des modèles commerciaux innovants qui répondent à des questions
sociétales importantes ou qui aident à atteindre
des marchés négligés. Ils utilisent les infra
structures et les capacités organisationnelles existantes de leur entreprise comme leviers pour
promouvoir, concevoir et mettre en œuvre des
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solutions pratiques aux défis sociaux ou environnementaux urgents tout en créant une valeur
économique à long terme pour leur entreprise. Le
soutien financier et l’expertise technique fournis
par la société ont été la clé du succès de la création de Vishuddh Recycle.

CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
AUX ENTREPRISES SOCIALES

Voici des recommandations pour soutenir la création d’entreprises sociales dans les villes cambodgiennes :
1. Soutenir davantage les programmes de social
business dans les universités afin que les étudiants puissent créer et tester des modèles d’entreprise qui aborderont les questions sociales, et
afin de former une nouvelle génération de responsables plus conscients des défis sociétaux et
environnementaux urgents à travers le monde.
2. Soutenir la mise en place d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises sociales afin de stimuler
la création de nouvelles entreprises dans tous les
secteurs et toutes les régions et de fournir aux
innovateurs et aux entrepreneurs sociaux une
aide financière, un accès aux réseaux ainsi que
d’autres ressources essentielles.
3. Fournir aux entrepreneurs sociaux de nouveaux outils et instruments financiers adaptés à
leurs contraintes sur le terrain pour les assister
dans la création de nouvelles formes d’entreprises dans des zones géographiques négligées et
vulnérables pour apporter des produits et services de base aux communautés les plus pauvres.
4. Encourager les politiques de soutien pour s’assurer que la réglementation nationale soutienne
directement les objectifs du social business ; récompenser par des incitations et des avantages
économiques les externalités positives produites
par les modèles d’entreprise sociale.
5. Créer un nouveau statut juridique pour les entreprises sociales car il manque encore un cadre
juridique approprié pour stimuler et amplifier le
développement des entreprises sociales, définies
comme des organisations hybrides à mission sociale qui utilisent des approches commerciales
pour atteindre leurs objectifs.
6. Promouvoir l’intrapreneuriat social dans tout
type d’organisations : l’intrapreneuriat social est
basé sur une approche ascendante (bottom-up)
au sein d’une organisation publique ou privée.
Contrairement à une approche descendante
partant des responsables, l’intrapreneuriat social
débute avec les employés. Pour créer les conditions permettant aux intrapreneurs sociaux de
prospérer, il faut mettre en œuvre de nouveaux
processus qui soutiennent, encouragent, récompensent et reconnaissent les attitudes entrepreneuriales au sein d’une organisation.
1. The Fortune at the Bottom of the
Pyramid (2004), C. K. Prahalad
2. Poverty Data: Cambodia (2019),
Proportion of Population Living
below the National Poverty Line,
Asian Development Bank
3. The The World Bank (2017),
Access to electricity (% of
population) - Cambodia, World Bank
Open Data

4. UNICEF; https://data.unicef.org/
topic/water-and-sanitation/drinkingwater/
5. Habitat for Humanity; https://
www.habitat.org.au/cambodia/

Social Entrepreneurship
can build Urban Resilience

Promoting Social Businesses is a powerful means
to help urban communities coping with/recovering from
adverse events while supporting the emergence
of a more inclusive economy leaving no one behind.
BY HASSAN HAJAM

Trickle-down economic programs and
profit centric businesses have shown
their limitations in addressing long
standing issues such as Climate Change
and Poverty.
The need to better address income
distribution, the loss of welfare resulting
from environmental degradation, as well
as the health, life expectancy, education,
and standard of living of citizens is not
well enough captured with Gross
Domestic Product (GDP) focused
measurements.
We need to give more space to principles
of accountability, inclusivity, and
sustainability that are central to balance
any economic systems.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:
A MEANS TO REWIRE THE ECONOMY IN
CAMBODIA AND BEYOND

A Social Business is a financially selfsustaining organization with a clearly
defined social and/or environmental
mission. Unlike traditional businesses,
social enterprises do not aim at
maximizing profits for their shareholders
but strive to tackle a societal problem
(poverty, unemployment, malnutrition,
environmental degradation etc.). Unlike a
charity organization, a social enterprise
does not rely exclusively on donations
and will grow revenue streams generated
through its programs.
By essence, Social Businesses innovate
by considering the poorest communities
as suppliers, employees, distributors, or
customers, known as people at the base
of the economic pyramid, 1 in the
company’s core strategy and value chain.
Recognizing that the poorest
communities are often the principal
victims of natural disasters, economic
shocks and environmental issues,
promoting Social Businesses is
acknowledged as a powerful way to
strengthen the capacity of a society to
cope with, adjust, or recover from
adverse events while supporting the
emergence of a more cohesive, equal and
inclusive economy leaving no one behind.
As Social Businesses find innovation
opportunities in the most pressing social
and environmental problems faced by
the underserved, supporting their
establishment in Cambodia is particularly
relevant as 14 % of the population
Résilience des villes après les catastrophes
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(2.28 million people) 2 is living below the
national poverty lines, 10.9 % of the
population (1.77 million people) 3 don’t
have access to electricity, 6% of the
population (0.97 million people) 4 don’t
have access to safe water services, and in
Phnom Penh, Cambodia’s capital and
largest city, about 140,000 people are
living in more than 500 slums 5
characterized by overcrowding, poor
housing and insecure tenure, and where
access to basic amenities is a daily battle.

then supplied to both local and
international off takers for use in the
manufacture of various polymer/
polyester products.
Haiplast Recycling organizes education
and training campaigns on plastic waste
management and provides proper
assistance to turn individuals severely
affected by the earthquake into
microentrepreneurs able to generate
stable and sufficient incomes from plastic
waste collection activities to fulfil the
basic needs of their family while
contributing to a greener and healthier
A FOCUS ON BUILDING URBAN RESILIENCE
environment for Haitians. The whole
BY BETTER ADDRESSING
recycling plant relies on local labor
WASTE MANAGEMENT ISSUES
rather than sophisticated machinery to
Solid waste management is a universal
avoid expensive maintenance costs, while
issue affecting every single person in the
enabling the development of jobs and
world. Individuals and governments
local competencies.
make decisions about consumption and
Haiplast Recycling directly
waste management that
Solid waste
supports more than 250
affect the daily health,
productivity, and cleanliness
management is a families of waste microoperating
of communities. Poorly
critical—yet often entrepreneurs
across the Country and
managed waste is
overlooked—
prevents 800 tons of plastic
contaminating the world’s
waste from entering the
oceans, clogging drains and
piece for
environment as litter, and
causing flooding,
planning
being landfilled every year.
transmitting diseases via
sustainable,
The success of the company
breeding of vectors,
is based on its ability to
increasing respiratory
healthy, and
implement a Communityproblems through airborne
inclusive cities
Based Participatory
particles from burning of
waste, harming animals that and communities Approach recognizing the
resilience, capacities, skills
consume waste unknowingly, for all.
and resources of the
and affecting economic
vulnerable persons to co-create, deliver
development such as preventing tourism
and sustain solutions for plastic waste
growth. Waste management issues
collection. Financial and mentoring
requires urgent action at all levels of
assistance offered by development
society.
agencies and start-up incubators to
Most impacted are society’s most
acquire a transportation vehicle, install
vulnerable—losing their lives and homes
recycling machines, connect to recycled
from landslides on waste dumps,
plastics buyers, and solve operational
working in unsafe waste-picking
issues is also critical. Lastly, local
conditions, and suffering profound health
manufacturing companies provides their
repercussions.
plastic industrial waste free of charge.
Solid waste management is a critical—
yet often overlooked—piece for planning
Vishuddh Recycle: Restoring the dignity
sustainable, healthy, and inclusive cities
of Bangalore’s migrant waste-picking
and communities for all. Below are some
community in India
sustainable examples of Social
In India rag pickers make a living from
Businesses operating in the waste
collecting and reselling recyclable wastes
management sector that could be
found on the streets or in landfills. This
replicated in Phnom Penh and any cities
type of informal waste collection activity
in emerging economies.
is largely done by Dalits (‘untouchable’)
and other lower-caste communities, who
Haiplast Recycling: Empowering
are amongst the most stigmatized
earthquake victims from marginalized
populations in India. In Bangalore,
communities through waste management
informal rag pickers are often economic
entrepreneurship in Haiti
migrants from West Bengal, a distinct
A limited legal framework regulating
region in the Northeast of India, who
solid waste management (only 12% of the
found refuge in temporary squatter
solid waste collected in Port-Au-Prince),
settlements. The major push factors have
1.5 million economically excluded
been climatic events such as floods and
individuals, forced to live in makeshift
cyclonic storms (e.g. cyclone Sidr in
internally displaced person camps after
2007). Despite the contributions rag
the 2010 earthquake led to the creation
pickers made to improving the city’s
of Haiplast Recycling, a Social Business
public health and urban environment,
founded in 2012 by Duckencia F. de
they remain at the bottom of the
Bourdierd. The organization collects
socioeconomic ladder.
bottles/plastics waste and transforms
Vishuddh Recycle is a Social Business
them into flakes or granules, which are
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that purchases and recycles the plastics
waste collected by organizations working
with vulnerable rag pickers to formalize
their profession, secure their social
welfare and give them the public
recognition they deserve. The Social
Enterprise was initiated in 2018 by
Cofresco, a leading multinational
company specialized in the manufacture
and sale of food packaging products.
Their Social Business model embraces
circular economy principles by recycling
plastics collected into Cofresco’s
production process as raw materials for
the manufacture of environmentallyfriendly packaging solutions. All the
profits made by the Social Business are
reinvested in initiatives to improve the
rag pickers’ family health and education.
Vishuddh Recycle aims to support
2000 rag pickers as empowered
suppliers of plastic waste and to recycle
3000 tons of plastics per year in India.
The Social Business originated as a
“Corporate Social Intrapreneurship”
initiative at Cofresco, which is a new
breed of business activity triggered by
the employees of the corporation to
create social and/or environmental good.
These employees called “Social
Intrapreneurs disrupt the internal
innovation procedures of their
corporation to develop innovative
products, services, processes or business
models that address important societal
issues or help to reach underserved
markets. They use the existing
infrastructures and organizational
capabilities of their corporation as levers
to promote, design and implement
practical solutions to pressing social or
environmental challenges while creating
long-term economic value for their
company. The financial support and
technical expertise provided by
Corporation was key to success for the
establishment of Vishuddh Recycle.

CREATING AN ENABLING ENVIRONMENT
FOR SOCIAL BUSINESSES

Here are recommendations in support of
Social Businesses creations in
Cambodian cities:
1. Further support the Social Business
curriculum within Universities, for
students to create and test business
models that will address social issues,
and train a new generation of managers,
more aware of the world’s most pressing
societal and environmental challenges.
2. Support the establishment of Social
Business Incubators and Accelerators, to
spur the creation of new ventures across
sectors and regions, and provide social
innovators and entrepreneurs with
financial assistance, access to networks
and other key resources.
3. Provide Social Entrepreneurs with
new financial tools and instruments
geared to their constraints on the
ground: as they create new forms of
business in underserved and vulnerable

geographies to bring basic products and
services to the poorest communities.
4. Encourage supportive policies to
ensure that domestic regulations directly
support Social Business objectives,
Reward with incentives and economic
benefits the positive externalities
produced by Social Business models.
5. Create new legal status for Social
Businesses as appropriate legal
frameworks are still missing to stimulate
and scale the development of social
enterprises, defined as hybrid
organizations with a social mission that
use business approaches to achieve their
objectives.
6. Promote social intrapreneurship in
any kind of organizations: Social
intrapreneurship is a bottom-up
approach in a public or private
organization. Rather than a top-down
approach starting with management;
social intrapreneurship begins with
employees. The successful
implementation of new processes that
support, encourage, recompense and
recognize entrepreneurial attitudes
inside an organization is key to create
the conditions for social intrapreneurs to
thrive.
4. UNICEF; https://data.
unicef.org/topic/water-andsanitation/drinking-water/
5. Habitat for Humanity;
https://www.habitat.org.au/
cambodia/
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ដោយលោក HASSAN HAJAM
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតទៅល�ើទ្រឹស្ដី “ភ្លៀងធ្លាក់” 1 និងក្រុមហ៊ុន
ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ បានបង្ហាា�ញកម្រិ�ិតនៃ�សមត្ថថភាពរបស់់វា ក្នុុ�ងការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែង ដូូចជាបញ្ហាា�បម្រែ��បម្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិង
ភាពក្រី�ីក្រ�។
	វិិធានការផ្ដោ�ោ�តលើ�ើផលិិតផលក្នុុ�ងស្រុ�ុកសរុុប មិិនគិិតគូូរឲ្្យបាន
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដល់់ភាពចាំំបាច់់ដែ�លត្រូ�ូវចាត់់ចែ�ងលើ�ើការបែ�ងចែ�កប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ការ
ធ្លាា�ក់់ចុះះ�នៃ�សុុខមាលភាព បង្កកឡើ�ើងដោ�យភាពចុះះ�ឱនថយនៃ�បរិិស្ថាា�ន ព្រ�មទាំំង
សុុខភាព អាយុុរបស់់មនុុស្្ស ការអប់់រំំ និិងកម្រិ�ិតជីីវភាពរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ។
យើ�ើងត្រូ�ូវផ្ដដល់់លទ្ធធភាពឲ្្យបានធំំទូូលំំទូូលាយដល់់គោ�លការណ៍៍នៃ�ទំំនួួលខុុស
ត្រូ�ូវ នៃ�បរិិយាប័័ន្ននភាព និិងការអភិិវឌ្្ឍប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព ដែ�លសុុទ្ធធតែ�ជា
រឿ�ឿងសំំខាន់់ៗ សម្រា�ប់់ធានាឲ្្យបាននូូវតុុល្្យភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទាំំងមូូល។
សហគ្រិ�ិនភាពសង្គគម៖ ជាមធ្យោ�ោ�បាយមួួយដែ�លជួួយឲ្្យមានកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
នៅ�កម្ពុុ�ជា និិងលើ�ើសពីីកម្ពុុ�ជាទៅ�ទៀ�ៀត
	ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមគឺឺជាអង្គគការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ស្វវយ័័តមួួយ បេ�សកកម្មមសង្គគម
និិង/ឬ បរិិស្ថាា�ន នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននោះ�ះត្រូ�ូវបានកំំណត់់យ៉ាា�ងច្្បាស់់។ ខុុសពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

Favela de Paraisópolis à côté de son riche voisin, Morumbi, devenu le symbole de
l’écart entre les riches et les pauvres de São Paulo, 2004.
Paraisópolis favela next to its wealthy neighbour Morumbi, which came to symbolise the gap
between São Paulo’s rich and poor, 2004.
សង្កាត់ Favela de Paraisópolis ក្បែរសង្កាត់អ្នកមានឈ្មោះ Morumbi បានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញានៃគម្លាត
រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ នៅក្នុងទីក្រុង São Paulo ឆ្នាំ២០០៤
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ធម្មមតា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម មិិនផ្ដោ�ោ�តទៅ�លើ�ើការស្វែ�ែងរកប្រា�ក់់ចំំណេ�ញឲ្្យបានច្រើ��ើន
អតិិប្្បរមាតែ�មួួយមុុខសម្រា�ប់់ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ននោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺខិិតខំំដោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាា�សង្គគមណាមួួយ ដូូចជា បញ្ហាា�ភាពក្រី�ីក្រ� អ្ននកអត់់ការងារធ្វើ�ើ� កង្វះះ�អាហារ
រូូបត្ថថម្ភភ ភាពចុះះ�ឱនថយនៃ�បរិិស្ថាា�ន។ល។ ផ្ទុុ�យពីីអង្គគការមនុុស្្សធម៌៌ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
សង្គគមមិិនពឹឹងផ្អែ�ែកទាំំងស្រុ�ុងតែ�ទៅ�លើ�ើអំំណោ�យនោះ�ះទេ� និិងខិិតខំំបង្កើ�ើ�នរំំហូូរ
ប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លបានមកពីីគម្រោ��ងរបស់់ខ្លួួ�ន។

ដោ�យនិិរន្តតរភាព ល្អអ និិងមានបរិិយាប័័ន្ននភាព របស់់ទីីក្រុ�ុងនិិងសហគមន៍៍មនុុស្្ស
នោះ�ះទេ�។ ឥឡូូវនេះ�ះ សូូមវិិភាគអំំពីីឧទាហរណ៍៍មួួយចំំនួួននៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមមាន
និិរន្តតរភាព ដែ�លធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៅ�ក្នុុង
� វិិស័យ
័ នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ហើ�ើយ
គេ�អាចធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពការងាររបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំងនោះ�ះដូូចគ្នាា�នៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
ព្រ�មទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ទីីក្រុ�ុងទាំំងអស់់ដែ�លមានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកំំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍។

នៅ�ក្នុុ�ងន័័យដើ�ើម ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមធ្វើ�ើ�នវានុុវត្តតភាព ដោ�យគិិតគូូរដល់់
សហគមន៍៍ក្រី�ីក្រ�ជាងគេ� គឺឺគិិតគូូរពួួកគេ�ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ជាបុុគ្គគលិិក ជា
អ្នកចែកចាយ ឬជាអតិថិជន មានន័យថា អ្នកដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមគេ
នៃពីរ៉ាមីតសេដ្ឋកិច្ច 2 គឺជាគោលដៅធំជាងគេនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងចង្វាក់តម្លៃរបស់
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Haiplast Recycling នៅ�ប្រ�ទេ�ស ហៃ�ទីី៖ ស្វ័័�យភាពនិិងសមាហរ
ណរកម្មមសង្គគមនៃ�ជនរងគ្រោះ��ះក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�បណ្ដាា�លមកពីីរញ្ជួួ�យដីីដោ�យសារ
សហគ្រិ�ិនភាពនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់
កត្តាា�ពីីរ ពោ�លគឺឺទីី១ ក្រ�បខណ្ឌឌគតិិយុុត្តតដែ�លចែ�ងអំំពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
កាកសំំណល់់រឹឹង (មានកាកសំំណល់់រឹឹងតែ�១២% ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លប្រ�មែ�ប្រ�មូូល
បាននៅ�ទីីក្រុ�ុង Port-Au-Prince) និិងទីី២ ការផាត់់ចេ�ញពីីរង្វវង់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
នៃ�ប្រ�ជាជនជាង១.៥លាននាក់់ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ចំំណាកស្រុ�ុកក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស បន្ទាា�ប់់ពីី
រញ្ជួួ�យដីីនៅ�ឆ្នាំំ��២០១០ ទៅ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងជំំរំំជនក្រី�ីក្រ�ជិិតទីីក្រុ�ុង ស្ថាា�នភាពនេះ�ះ
បាននាំំឲ្្យមានការបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនូូវក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Haiplast Recycling ដែ�លជា
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមមួួយ បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ��២០១២ ដោ�យលោ�ក Duckencia
F. de Bourdierd ។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរើើ�សដប ឬកាកសំំណល់់ផ្លាា�ស្ទីី�ក យកទៅ�កែ�ច្នៃ�ៃ
ឲ្្យទៅ�ជាកម្ទេ�េចពណ៌៌ ឬអង្កាំំ��តូូចៗ ដើ�ើម្្បីីលក់់ទៅ�ឲ្្យឈ្មួួ�ញក្នុុ�ងស្រុ�ុក ឬអន្តតរជាតិិ
ដែ�លបង្កើ�ើ�តផលិិតផលពីីសារធាតុុ ប៉ូូ�លីីយែ�ស្ទែ�ែរ។

	ដោ�យសារថា សហគមន៍៍ក្រី�ីក្រ�ជាងគេ� ជាញឹឹកញាប់់ គឺឺជាជនរង
គ្រោះ��ះខ្លាំំ��ងជាងគេ�នៃ�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយធម្មមជាតិិ វិិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងបញ្ហាា�បរិិស្ថាា�ន
ដូូច្នេះ�ះ� ការលើ�ើកស្ទួួ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ថា ជាមធ្យោ�ោ�បាយ
មួួយដ៏៏ខ្លាំំ��ងក្លាា� ក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពសង្គគមមួួយ ឲ្្យជំំនះះនឹឹងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍
លំំបាកៗទាំំងឡាយ សម្រ�បខ្លួួ�នទៅ�នឹឹងស្ថាា�នភាពថ្មីី� ឬក៏៏ងើ�ើបឈរឡើ�ើងវិិញ
ក្រោ��យពីីរងគ្រោះ��ះហើ�ើយ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះ ក៏៏ជួួយដល់់ការកសាងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមួួយ
ដែ�លមានភាពស៊ីី�សង្វាា�ក់់ មានសមភាព និិងមានបរិិយាប័័ន្ននភាពខ្លាំំ��ងជាងមុុន
ដោ�យមិិនផាត់់អ្ននកណាម្នាា�ក់់ចេ�ញឡើ�ើយ។
	ដោ�យហេ�តុុថា បញ្ហាា�សង្គគមនិិងបរិិស្ថាា�ននានាដែ�លត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យប
ន្ទាា�ន់់ជាងគេ� និិងជាបញ្ហាា�ដែ�លប្រ�ជាជនក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�ត្រូ�ូវប្រ�ឈមមុុខ គឺឺជា
កាលានុុវត្តតភាព ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមអាចចាប់់យក ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�នវានុុវត្តតភាពនោះ�ះ
ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសង្គមនៅកម្ពុជា
ពិតជាមានអត្ថន័យល្អពសេ
ិ ស ពីព្រោះថា ១៤%នៃប្រជាជន (២,២៨លាន
3
នាក់) ស្ថិត
នៅ�ក្រោ��មបន្ទាា�ត់់នៃ�ភាពក្រី�ីក្រ�ថ្នាា�ក់់ជាតិិ ១០,៩%នៃ�ប្រ�ជាជន (១,៧៧
លាននាក់់) គ្មាា�នភ្លើ�ើ�ងអគ្គិិ�សនីីប្រើ��ើប្រា�ស់់ ៦%នៃ�ប្រ�ជាជន (០,៩៧លាននាក់់)
គ្មាា�នប្រ�ព័័ន្ធធទឹឹកស្អាា�តប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញ ដែ�លជារាជធានីីនិិងជាទីីក្រុ�ុង
ធំំជាងគេ�នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា មានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រ�មាណជា១៤ម៉ឺឺ�ននាក់់ រស់់នៅ�
តាមតំំបន់់អនាធិិបតេ�យ្្យជាង៥០០កន្លែ�ែង ដែ�លក្នុុ�ងកន្លែ�ែងនីីមួួយៗ មានប្រ�ជា
ពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ច្រើ��ើនពេ�ក ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងទ្រុ�ុឌទ្រោ��ម គ្មាា�នកម្មមសិិទ្ធិិ�ដីីធ្លីី� ហើ�ើយការទទួួ
លបានសេ�វាកម្មមសំំខាន់់ៗជាមូូលដ្ឋាា�នគឺឺជាគឺឺជារឿ�ឿងលំំបាករាល់់ថ្ងៃ�ៃ។
ពង្រឹ�ឹងភាពធន់់ទីីក្រុ�ុង ដោ�យងាកទៅ�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
កាកសំំណល់់
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់រឹឹងគឺឺជាបញ្ហាា�សកល ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កទាំំងមូូល។ បុុគ្គគលនិិងរដ្ឋាា�ភិិបាល ធ្វើ�ើ�
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់
ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សុុខភាព ផលិិតភាព និិងភាពក្រី�ីក្រ�របស់់សហគមន៍៍ នៅ�ក្នុុ�ង
ជីីវិិតរស់់នៅ�ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ។ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់មិិនបានល្អអធ្វើ�ើ�ឲ្្យមេ�រោ�គឆ្លលង
ទៅ�ដល់់ទឹឹកសមុុទ្រ�នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក ធ្វើ�ើ�ឲ្្យលូូស្ទះះ� និិងបណ្ដាា�លឲ្្យមានទឹឹក
ជំំនន់់ ចម្លលងជម្ងឺឺ�ដោ�យការករកើ�ើតឡើ�ើងវិិញនូូវភ្នាា�ក់់ងារចម្លលងរោ�គ បង្កើ�ើ�នបញ្ហាា�
ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម បង្កកឡើ�ើងដោ�យសារធាតុុអណ្ដែ�ែតនៅ�ក្នុុ�ងខ្្យល់់បណ្ដាា�លមកពីីការដុុត
សំំរាម ធ្វើ�ើ�ឲ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សត្វវដែ�លស៊ីី�កាកសំំណល់់ដោ�យមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន និិងជះះ
ផលវិិបាកទៅ�លើ�ើការអភិិវឌ្្ឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ជាឧទាហរណ៍៍ បញ្ហាា�ទាំំងនេះ�ះធ្វើ�ើ�មិិន
ឲ្្យមានកំំណើ�ើនទេ�សចរណ៍៍។ បញ្ហាា�គ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ចាំំបាច់់តម្រូ�ូវឲ្្យមាន
សកម្មមភាពបន្ទាា�ន់់មួួយនៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិតក្នុុ�ងសង្គគម។
	ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�នៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមមួួយ គឺឺជាអ្ននកទទួួលផល
ប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ��ងជាងគេ� ពោ�លគឺឺប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទាំំងនោះ�ះអាចបាត់់បង់់ជីីវិិតនិិង
ផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ងរបស់់ពួួកគេ� ដោ�យសារការបាក់់ដីីទៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងចាក់់សំំរាម ការ
រើើ�សសំំរាមធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពប្រ�កបដោ�យគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ និិងប៉ះះ�ពាល់់
យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សុុខភាព។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់រឹឹង គឺឺជារឿ�ឿងមួួយដ៏៏សំំខាន់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជា
ញឹឹកញាប់់ ត្រូ�ូវបានគេ�ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស មិិនបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការកម្មមប្រ�កប
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

	ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Haiplast Recycling បានរៀ�ៀបចំំយុុទ្ធធនាការអប់់រំំ
និិងបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លស្ដីី�ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ផ្លាា�ស្ទីី�ក។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក៏៏ជួួយ
ផងដែ�រ អ្ននកដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរដោ�យសាររញ្ជួួ�យដីី នៅ�ក្នុុ�ង
គម្រោ��ង មីីក្រូ�ូសហគ្រិ�ិនភាព របស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្្បីីឲ្្យអ្ននកទាំំងនោះ�ះមានលទ្ធធភាពរក
ប្រា�ក់់ចំំណូូលបានស្ថេ�េរ និិងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ តាមរយៈៈការងាររើើ�សកាកសំំណល់់ផ្លាា�
ស្ទីី�ក ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការជាមូូលដ្ឋាា�នរបស់់គ្រួ�ួសារពួួកគេ�ផង និិង
ដើ�ើម្្បីីរួួមចំំណែ�កដល់់ការធ្វើ�ើ�ឲ្្យបរិិស្ថាា�នមានលក្ខខណៈៈបៃ�តង និិងល្អអជាងមុុនផង
សម្រា�ប់់ប្រ�ជាជនប្រ�ទេ�សហៃ�ទីីទាំំងមូូល។ រោ�ងចក្រ�កែ�ច្នៃ�ៃពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើកម្លាំំ��ង
ពលកម្មមក្នុុ�ងស្រុ�ុក ជាជាងទៅ�លើ�ើម៉ាា�ស៊ីី�នទំំនើ�ើបៗ ដើ�ើម្្បីីជៀ�ៀសវាងចំំណាយ
ខ្ពពស់់ទៅ�លើ�ើការថែ�ទាំំ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះ ក៏៏លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់ការបង្កើ�ើ�តការងារ និិង
អភិិវឌ្្ឍន៍៍សមត្ថថភាពក្នុុ�ងស្រុ�ុកផងដែ�រ។
	ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Haiplast Recycling ជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ងដោ�យផ្ទាា�ល់់ដល់់
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមីីក្រូ�ូសហគ្រិ�ិន ជាង២៥០គ្រួ�ួសារ ដែ�លធ្វើ�ើ�ការនៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស
ហើ�ើយបញ្ជៀ�ៀ�ស រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� កុំំ�ឲ្្យកាកសំំណល់់ផ្លាា�ស្ទីី�ក៨០០តោ�ន ស្ថិិ�តនៅ�
រាយប៉ាា�យក្នុុ�ងបរិិស្ថាា�ន បន្ទាា�ប់់មក ចាក់់ចោ�លក្នុុ�ងទីីតាំំងចាក់់សំំរាម។
	ជោ�គជ័័យរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើសមត្ថថភាពរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការ
អនុុវត្តតវិិធីីសាស្ត្រ�រដោ�យមានការចូូលរួួម និិងដោ�យទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើភាពធន់់
សមត្ថថភាព ចំំណេះ�ះជំំនាញ ប្រា�ជ្ញាា� និិងធនធានរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�
ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តរួួមគ្នាា� ផ្ដដល់់និិងបន្តតអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យនានា សម្រា�ប់់ការប្រ�មែ�
ប្រ�មូូលកាកសំំណល់់ផ្លាា�ស្ទីី�ក។ ជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិងការផ្ដដល់់ជាមតិិយោ�បល់់
ដោ�យភ្នាា�ក់់ងារអភិិវឌ្្ឍន៍៍និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទើ�ើបបង្កើ�ើ�តថ្មីី�តូូចៗ ក៏៏ដើ�ើរតួួនាទីីសំំខាន់់
ខ្លាំំ��ងណាស់់ដែ�រ ដោ�យអនុុញ្ញាា�តឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមានលទ្ធធភាពទិិញឡានដឹឹក រៀ�ៀបចំំ
តម្លើ�ើ�ងម៉ាា�ស៊ីី�នកែ�ច្នៃ�ៃ ភ្ជាា�ប់់ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអ្ននកទិិញផ្លាា�ស្ទីី�ក អ្ននកទិិញផលិិតផល
ផ្លាា�ស្ទីី�កកែ�ច្នៃ�ៃហើ�ើយ និិងដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនានា។ ចំំណុុចចុុងក្រោ��យ
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកែ�ច្នៃ�ៃក្នុុ�ងស្រុ�ុកក៏៏ផ្គគត់់ផ្គគង់់ជូូនក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Haiplast Recycling នូូវ
កាកសំំណល់់ឧស្្សាហកម្មមផ្លាា�ស្ទីី�ករបស់់ពួួកគេ�ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃផងដែ�រ។
	ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Vishuddh Recycler នៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា�៖ ផ្ដដល់់
សេ�ចក្ដីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រឡើ�ើងវិិញជូូនសហគមន៍៍ចំំណាកស្រុ�ុកដែ�លរើើ�សកាកសំំណល់់
នៅ� Bangalore នៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា� អ្ននករើើ�សសំំរាមរស់់ដោ�យសារការរើើ�ស
សំំរាមនៅ�តាមថ្ននល់់និិងនៅ�កន្លែ�ែងចាក់់សំំរាម និិងលក់់សំំរាមដែ�លគេ�អាចយក
ទៅ�កែ�ច្នៃ�ៃបាន។ សកម្មមភាពក្រៅ��ផ្លូូ�វការនៃ�ការរើើ�សកាកសំំណល់់បែ�បនេះ�ះ គឺឺគេ�
ឃើ�ើញមានច្រើ��ើន ធ្វើ�ើ�ដោ�យប្រ�ជាជនក្នុុ�ងវណ្ណៈៈ�ចណ្ឌាា�ល និិងសហគមន៍៍ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
ដែ�លមានវណ្ណៈៈ�តូូចទាបជាងនេះ�ះ ពួួកគេ�គឺឺជាប្រ�ជាជនដែ�លទទួួលរងការ
មើ�ើលងាយមើ�ើលថោ�កជាងគេ�នៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា�។ នៅ� Bangalore អ្ននករើើ�ស

សំំរាមភាគច្រើ��ើន គឺឺជាអ្ននកធ្វើ�ើ�ចំំណាកស្រុ�ុកដោ�យសារបញ្ហាា�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច មកពីីតំំបន់់
បង់់ហ្គាា�លខាងលិិច ជាតំំបន់់មួួយដាច់់ដោ�យឡែ�កនៅ�ភាគឦសាននៃ�ប្រ�ទេ�ស
ឥណ្ឌាា�។ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ចំំណាកស្រុ�ុកមក Bangalore ដើ�ើម្្បីីរកជម្រ�កស្នាា�ក់់នៅ�
បណ្ដោះ�ះ��អាសន្ននក្នុុ�ងសង្កាា�ត់់ក្រៅ��ផ្លូូ�វការមួួយ។ កត្តាា�សំំខាន់់ៗ ដែ�លនាំំឲ្្យមានការ
ធ្វើ�ើ�ចំំណាកស្រុ�ុកនេះ�ះ គឺឺកត្តាា�អាកាសធាតុុ (ទឹឹកជំំនន់់ ខ្្យល់់ព្្យុះ�� ខ្្យល់់កំំបុុតត្្បូូង
ដូូចជាស៊ីី�ក្លូូ�ន Sidir នៅ�ឆ្នាំំ��២០០៧ ជាដើ�ើម)។ ទោះ�ះបីីជាអ្ននករើើ�សសំំរាមបាន
រួួមចំំណែ�កធ្វើ�ើ�ឲ្្យសុុខមាលភាពសាធារណៈៈនិិងបរិិស្ថាា�នក្រុ�ុងមានភាពប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងយ៉ាា�ងណាក្ដីី� ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�តែ�ស្ថិិ�តបាតសង្គគមនិិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដដែ�ល។
	ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Vishuddh Recycler គឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមមួួយ ដែ�ល
មានបេ�សកកម្មមទិិញនិិងកែ�ច្នៃ�ៃកាកសំំណល់់ផ្លាា�ស្ទីី�ក ប្រ�មែ�ប្រ�មូូលបានដោ�យ
អង្គគការដែ�លធ្វើ�ើ�ការជាមួួយអ្ននកក្រី�ីក្រ�រើើ�សសំំរាម ដើ�ើម្្បីីបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លពួួកគេ�ឲ្្យ
មានជំំនាញផ្លូូ�វការ និិងធានាឲ្្យពួួកគេ�មានសុុខមាលភាពសង្គគម និិងផ្ដដល់់ឲ្្យ
ពួួកគេ�នូូវការទទួួលស្គាា�ល់់ជាសាធារណៈៈដែ�លពួួកគេ�សមនឹឹងទទួួលបាន។
ធុុរកិិច្ចចសង្គគមនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ��២០១៨ ដោ�យក្រុ�ុម
ហ៊ុុ�ន Cofresco ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពហុុជាតិិមួួយដ៏៏ល្្បីី ជំំនាញខាងផលិិត
និិងលក់់ប្រ�អប់់ខ្ចចប់់ម្ហូូ�បអាហារ។ គំំរូូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននេះ�ះ អនុុម័័តយក
គោ�លការណ៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចបៃ�តង មានន័័យថា ផ្លាា�ស្ទីី�កប្រ�មែ�ប្រ�មូូលបាននៅ�ក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរការផលិិតកម្មមរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Cofresco ត្រូ�ូវបានយកទៅ�កែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ
ដើ�ើម្្បីីឲ្្យក្លាា�យទៅ�ជាវត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើមសម្រា�ប់់ផលិិតកញ្ចចប់់ម្ហូូ�បអាហារដែ�លគោ�រព
ដល់់បរិិស្ថាា�ន។ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបានមកពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានយកទៅ�
វិិនិិយោ�គនៅ�ក្នុុ�ងគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ដែ�លសំំដៅ�ទៅ�ធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានភាព
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុខភាពនិិងការអប់់រំំគ្រួ�ួសារអ្ននករើើ�សសំំរាម។
	ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Vishuddh Recycler មានគោ�លដៅ�ចំំនួួនពីីរ៖ ទីី១
គឺឺជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ងដល់់អ្ននករើើ�សសំំរាម២ពាន់់នាក់់ ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
កាកសំំណល់់ផ្លាា�ស្ទីី�ក និិងទីី២ គឺឺកែ�ច្នៃ�ៃផ្លាា�ស្ទីី�ក៣ពាន់់តោ�នក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�� នៅ�
ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា�។ ធុុរកិិច្ចចសង្គគមនេះ�ះ បានចាប់់កំំណើ�ើតចេ�ញពីីគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មបែ�ប
សហគ្រិ�ិនភាពសង្គគមរបស់់បុុគ្គគលិិកក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Cofresco។ វាជាប្រ�ភេ�ទថ្មីី�មួួយនៃ�
សកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មគំំនិិតឡើ�ើងដោ�យបុុគ្គគលិិករបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយដើ�ើម្្បីី
ជាប្រ�យោ�ជន៍៍និិងបុុព្វវហេ�តុុសង្គគម និិង/ឬបរិិស្ថាា�ន។ បុុគ្គគលិិកទាំំងនេះ�ះ ដែ�លគេ�
ហៅ�ថា សហគ្រិ�ិនក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម ធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនីីតិិវិិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
នវានុុវត្តតភាពនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តផលិិតផល សេ�វាកម្មមដំំណើ�ើរ
ការ ឬគម្រូ�ូពាណិិជ្ជជកម្មម ដែ�លមានលក្ខខណៈៈនវានុុវត្តតន៍៍ ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបញ្ហាា�
សង្គគមសំំខាន់់ៗ ឬជួួយឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគមឈានចូូលទៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារដែ�លគេ�មិិន
ទាន់់គិិតគូូរនៅ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងសមត្ថថភាព
អង្គគការលេ�ខដែ�លមានស្រា�ប់់របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពួួកគេ� ជាឈ្នាា�ន់់សម្រា�ប់់លើ�ើកស្ទួួ�យ
គិិតគូូរ និិងអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យងាយៗ ដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបញ្ហាា�ប្រ�ឈម
សង្គគមឬបរិិស្ថាា�នបន្ទាា�ន់់ៗ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការបង្កើ�ើ�តតម្លៃ�ៃសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរយៈៈពេ�លវែែង
សម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់ពួួកគេ�ផងដែ�រ។ ការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិងចំំណេះ�ះ
ជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�ស ផ្ដដល់់ដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ� គឺឺជាគន្លឹះះ��នៃ�ជោ�គជ័័យក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�ត
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Vishuddh Recycler នេះ�ះ។

៣. ផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់សហគ្រិ�ិនសង្គគមនូូវឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ៗ សម
ស្រ�បទៅ�នឹឹងការលំំបាករបស់់ពួួកគេ�នៅ�នឹឹងមូូលដ្ឋាា�ន ដើ�ើម្្បីីជួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំង
នោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តទម្រ�ង់់ថ្មីី�នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លមិិនទាន់់បាន
ទទួួលការយកចិិត្តតទុុកដាក់់និិងតំំបន់់ក្រី�ីក្រ� ដើ�ើម្្បីីផ្ដដល់់ជូូនសហគមន៍៍ក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�
នូូវផលិិតផលនិិងសេ�វាកម្មមមូូលដ្ឋាា�ន
៤. លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់គោ�លនយោ�បាយគាំំទ្រ� ដើ�ើម្្បីីធានាថា ច្្បាប់់
ជាតិិគាំំទ្រ�ដោ�យផ្ទាា�ល់់លើ�ើគោ�លដៅ�របស់់ធុុរកិិច្ចចសង្គគម ទទួួលបានការប៉ះះ�ប៉ូូ�វ
មកវិិញនូូវការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិងផលប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ព្រ�មទាំំងផលវិិជ្ជជមាន
ក្រៅ��ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យគម្រូ�ូក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម
៥. បង្កើ�ើ�តលក្ខខន្តិិ�កៈៈគតិិយុុត្តតថ្មីី�មួួយសម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម ពីីព្រោះ��ះ
ថា នៅ�ខ្វះះ�ខាតមិិនទាន់់មានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគតិិយុុត្តតសមស្រ�បនៅ�ឡើ�ើយទេ� សម្រា�ប់់
ជួួយជម្រុ�ុញនិិងពង្រី�ីកការអភិិវឌ្្ឍក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម ដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជា
អង្គគការកូូនកាត់់ មានបេ�សកកម្មមសង្គគម ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់វិិធីីសាស្ត្រ�រពាណិិជ្ជជកម្មម
ដើ�ើម្្បីីឈានទៅ�សម្រេ��ចគោ�លដៅ�របស់់ខ្លួួ�ន
៦. លើ�ើកស្ទួួ�យសហគ្រិ�ិនភាពសង្គគមក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយ សម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ៖ សហគ្រិ�ិនភាពសង្គគមក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើវិិធីីសាស្ត្រ�រ
ពីីក្រោ��មឡើ�ើងលើ�ើ នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរដ្ឋឋ ឬក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯកជនណាមួួយ។ ផ្ទុុ�យពីី
វិិធីីសាស្ត្រ�រពីីលើ�ើចុះះ�ក្រោ��ម ដោ�យផ្ដើ�ើ�មគំំនិិតចេ�ញពីីអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវថ្នាា�ក់់លើ�ើ
សហគ្រិ�ិនភាពសង្គគមក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយ ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មពីីបុុគ្គគលិិក
ទៅ�វិិញ។ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តលក្ខខខណ្ឌឌសមប្រ�កប អនុុញ្ញាា�តឲ្្យសហគ្រិ�ិនសង្គគម
ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយរុុងរឿ�ឿង រីីកចម្រើ��ើនទៅ�បាន គេ�ត្រូ�ូវអនុុវត្តតដំំណើ�ើរការថ្មីី�ៗដែ�ល
ជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ង លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ផ្ដដល់់ការប៉ះះ�ប៉ូូ�វ និិងទទួួលស្គាា�ល់់ឥរិិយាបទ
សហគ្រិ�ិនភាពនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នណាមួួយ។

បង្កើ�ើ�តបរិិស្ថាា�នល្អអមួួយសម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម
ខាងក្រោ��មនេះ�ះគឺឺជាអនុុសាសន៍៍មួួយចំំនួួនដើ�ើម្្បីីជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ងដល់់
ការបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម នៅ�តាមក្រុ�ុងនានាក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា៖
១. គាំំទ្រ�ឲ្្យបានកាន់់តែ�ច្រើ��ើនលើ�ើកម្មមវិិធីីធុុរកិិច្ចចសង្គគមនៅ�តាម
សាកលវិិទ្្យាល័័យនានា ដើ�ើម្្បីីឲ្្យនិិស្្សិិតអាចបង្កើ�ើ�ត និិងសាកល្្បងគម្រូ�ូ
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លធ្វើ�ើ�ការពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបញ្ហាា�សង្គគម និិងដើ�ើម្្បីីបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល
អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវជំំនាន់់ថ្មីី�មួួយ ដែ�លយល់់ដឹឹងកាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងជាងមុុនអំំពីីបញ្ហាា�
ប្រ�ឈមសង្គគមនិិងបរិិស្ថាា�នបន្ទាា�ន់់នានានៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក
២. គាំំទ្រ�ដល់់ការបង្កើ�ើ�តរចនាសម្ព័័�ន្ធធ បង្កើ�ើ�ត និិងពន្លឿ�ឿ�នការបង្កើ�ើ�ត
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសង្គគម ដើ�ើម្្បីីជម្រុ�ុញការបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុ�នថ្មីី�ៗនៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់វិិស័័យទាំំងអស់់
នៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់តំំបន់់ទាំំងអស់់ និិងផ្ដដល់់ឲ្្យអ្ននកធ្វើ�ើ�នវានុុវត្តតភាពនិិងដល់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
សង្គគមនូូវជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការទទួួលបាននូូវរចនាសម្ព័័�ន្ធធទាំំងនោះ�ះមកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ព្រ�មទាំំងធនធានសំំខាន់់ៗផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត

1. ជាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចសេរី ដែលគេគិតថា ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមានត្រូវបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុង
សេដ្ឋកិច្ចវិញ តាមរយៈការចំណាយ ឬវិនិយោគរបស់ពួកគេ បែបនេះ គឺជាការចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬ
ដោយប្រយោល ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទៅ និងការបង្កើតការងារធ្វើនៅក្នុងសង្គម។
2. The Fortune at the Bottom of the Pyramid (2004), C. K. Prahalad
3. Poverty Data: Cambodia (2019), Proportion of Population Living below
the National Poverty Line, Asian Development Bank
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Architecture :
guider le développement social
et économique de Phnom Penh
vers plus de resilience

Réinventer l’architecture contemporaine en prenant appui
sur sa propre culture permet de concevoir des villes durables
adaptées à leur environnement et aux modes de vie de leurs
habitants, loin des modèles importés et inadaptés. PAR CHANSAN HUN
L’ARCHITECTURE CAMBODGIENNE AUJOURD’HUI

Historiquement, Phnom Penh est une ville moderne dont l’architecture emblématique incarne
les changements patrimoniaux, culturels, sociaux
et économiques. Les périodes les plus riches de
l’histoire architecturale et de la modernisation du
Cambodge se perçoivent dans l’architecture angkorienne, l’architecture en bois, l’architecture
coloniale, la nouvelle architecture khmère etc. Les
apports de la tradition, des influences étrangères,
de la géographique locale et de la modernisation
amenée par les activités commerciales et humaines ont conféré à l’architecture un rôle particulier, à la rencontre des p
 opulations et des
lieux où ils vivent.
Tout au long de l’histoire du Cambodge se
trouvent certains des meilleurs exemples des architectures nées de la nécessité de construire
collectivement des espaces pour une communauté humaine. Les rois khmers ont construit des
monuments sacrés, l’ère coloniale a imposé un
nouveau style de vie autour de la liberté d’expression et le Sangkum Reastr Niyum, après l’indépendance du pays, a bâti des lieux de travail, des
parcs et des universités.
Puis, le régime khmer rouge a pris le contrôle du
pays et de nombreux artistes et professionnels
qualifiés ont été tués. Ainsi cette nation, autrefois
en plein développement, a été transformée en
société agricole. Aujourd’hui, les Cambodgiens
reconstruisent la nation par le biais du commerce
et des échanges, mais il est aussi temps de tirer
les leçons de notre histoire et de nous en inspirer
pour créer une architecture qui puisse améliorer
les espaces destinés aux populations et à la vie
en société.

LA VISION DES ARCHITECTES QUI NOUS ONT PRÉCÉDÉS

De nombreux jeunes architectes cambodgiens
sont inspirés par les travaux de Vann Molyvann.
Il est considéré comme le père de la nouvelle architecture khmère et a participé à la construction
du Sangkum Reastr Niyum, conçu par le prince
Norodom Sihanouk dans les années 1950, comme
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

une expérience sociale, politique et économique
qui a permis à l’art et à un style architectural
particulier de rayonner et d’améliore la façon de
vivre de la population.
Traduite par « Communauté socialiste du peuple »,
la période du Sangkum Reastr Niyum a encouragé
la formation à l’étranger, dans des pays comme la
France et les Etats-Unis d’Amérique, de nombreux
architectes cambodgiens comme Vann Molyvann,
Lu Ban Hap et Mam Sophana. Ce groupe, à son
retour, a façonné le Phnom Penh moderne des
années 1950 et 1960 ; ces architectes sont les principaux concepteurs de la ville que nous connaissons aujourd’hui. Cette période de transformation
sociale et économique a été bénéfique au bien-être
de la population en poussant les Cambodgiens à
mettre de côté leur mentalité d’agriculteurs pour
se tourner vers l’éducation, l’art, la musique et
l’industrie manufacturière. Phnom Penh était
connue comme la « Perle de l’Asie » et accueillait
également des événements sportifs nationaux et
internationaux. Certains bâtiments institutionnels
comme le stade olympique et de nombreuses universités ont été conçus en combinant influence
occidentale et contexte local.
La conception des bâtiments prend en compte le
lien entre l’espace et son environnement, notamment le rôle de la lumière naturelle, du vent et de
l’ombre pour la protection contre le soleil.
Le terme « Nouvelle architecture
khmère » désigne un dessin des
édifices qui intègre une influence
moderne venue des modèles architecturaux occidentaux et des
éléments khmers locaux. Ces éléments proviennent de l’architecture vernaculaire caractérisée par
son adaptation au climat tropical
du pays. Ces architectures utilisent les colonnes comme outil
pour décoller le sol des bâtiments
du sol naturel en créant des pilotis qui permettent d’avoir un
grand espace ouvert pour les ac-

L’architecture
n’a pas de
frontière et a
un rôle important,
celui de
rassembler
les hommes et
les lieux où ils
vivent.

The Institute of Foreign
Languages, architect
Vann Molyvann in
1962 .

វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស
ស្ថាបត្យករ វណ្ណ មុលីវណ្ណ
ឆ្នាំ១៩៦២
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L’Institut des
langues étrangères,
architecte Vann
Molyvann en 1962.

Le marché central
après sa
rénovation et
son extension
The central market
after renovation and
extension.

ផ្សារធំថ្មី
បន្ទាប់ពីពង្រីកនិង
ជួសជុលហើយ

Ci-contre : La salle
Chaktomuk,
quai Preah
Sisowath,
architecte Vann
Molyvann, 1961.
The Chaktomuk
Hall, Preah Sisowath
Bank, architect Vann
Molyvann, 1961.

ទល់មុខនេះ សាល
មហោស្រពចតុមុខ
នៅលើតីរវិថី ព្រះ
ស៊ីសុវត្ថិ ស្ថាបត្យករ
លោក វណ្ណ មូលីវណ្ណ
ឆ្នាំ១៩៦១

L’orphelinat. du
développement
éco L’accélération
du développement
économique s’est
accompagnée
L’orphelinat. du
développement
éco L’accélération
du développement
économique s’est
accompagnée
ការពង្រីកទីក្រុងនៅ
ខាងមុខទន្លេបាសាក់
និង នៅលើកោះពេជ្រ
បានផ្ដល់នូវរូប

Ci-dessus et
ci-contre : Le
Stade Olympique
architecte Vann
Molyvann, 1964.
Above and right:
The Olympic
Stadium, architect
Vann Molyvann,
1964.

ខាងលើ�ើនេះ�ះ ស្តាា�ត
អូូឡាំពិ
ំ ក
ិ សាងសង់់
ដោ�យ ស្ថាាប
� ត្្យករ
វណ្ណណ មុុលីវី ណ្ណណ
ឆ្នាំំ��១៩៦៤
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tivités collectives et de protéger les constructions
contre les inondations durant la période de la
mousson. La surélévation de la structure permet
aussi d’éviter l’accumulation de chaleur par contact
avec le sol pendant la saison chaude.
L’Institut des langues étrangères de Phnom Penh
est un exemple parfait d’une conception novatrice
inspirée par l’« architecture de la nouvelle vague ».
Les façades du bâtiment de la bibliothèque ont été
conçues pour ressembler à un chapeau de paille
traditionnel de fermier, marqué par sa forme
concentrique et ses colonnes de béton tridimensionnelles nervurées. L’influence occidentale se
perçoit notamment dans l’utilisation du béton apparent comme matériau de finition. Le stade Olympique, avec sa structure évasée, semble voler. Une
autre influence notable est perceptible par l’application de règles de proportion et de modules répétitifs qui sont des outils utilisés dans la conception des constructions en Occident et notamment
par Le Corbusier, considéré comme le père du
modernisme, a changé l’architecture en la rendant
accessible à toutes les classes sociales. La philosophie du mouvement moderne (« moins, c’est plus »,
le less is more de l’architecte Mies Van Der Rohe)
a débarrassé l’architecture des ornements excessifs et inutiles qui caractérisaient le style de vie de
l’élite. Le mouvement moderne a été une période
axée autour de projets pour la vie collective et les
équipements (immeubles d’habitation, universités,
bibliothèques municipales, etc). Au moment où le
mouvement moderne est à son apogée en Occident, Vann Molyvann a été l’élève de Le Corbusier.
Cela montre que durant l’époque post-coloniale,
Phnom Penh a été encore influencée par le mouvement architectural français et que l’architecture
n’a pas de frontière et a un rôle important, celui
de rassembler les hommes et les lieux où ils vivent.

Right, the Cambodia
Institute of
Technology, 1963
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Ci-contre à droite,
l’institut de
technologie du
Cambodge, 1963.
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les villes anciennes françaises, comme c’est le cas
des récents projets de Koh Pich et d’Euro Ville. La
multitude de projets immobiliers en ville stimule
l’économie du pays, mais les bâtiments ne sont que
des façades conçues sans créativité ou très peu,
sans planification ni nécessité fonctionnelle.

ALLER DE L’AVANT

LE DÉCLIN DE L’URBANISME

Puis le terrible carnage du régime khmer rouge a
détruit l’urbanisme naissant du pays. Une partie
des projets architecturaux qui faisaient de Phnom
la ville d’avant-garde de l’Asie du Sud-Est ont été
détruits.
Après cette destruction des arts, de la science et
de la technologie, la génération suivante des architectes cambodgiens a eu un énorme vide à
combler. Les dommages causés à l’espace urbain
et la perte de ressources humaines ont laissé le
pays dans la misère jusqu’à ce que la nation commence à se reconstruire au début des années
2000. Avec les Khmers rouges, le peuple cambodgien a dû lutter pour sa survie au lieu de continuer à construire une nation à l’image de ses
ancêtres. Quarante ans plus tard, l’architecture
cambodgienne est sur le point de renaître. Cependant, les jeunes architectes sont confrontés à des
choix difficiles : continuer à intégrer un certain
langage architectural dans leur travail ou adopter
l’esprit des affaires du monde de la finance des
promoteurs immobiliers.
Bien que la ville de Phnom Penh soit devenue une
ville moderne, il n’existe pas de conception cohérente de l’urbanisme. Les demandes actuelles
pour plus de logements privés ont pour conséquence que la majorité des nouveaux projets urbains sont conçus par des promoteurs dans le
cadre d’un processus de privatisation. Les résidences privées et fermées appelées « Borey »
coupent les voies publiques et l’accès aux infrastructures, ce qui provoque des embouteillages
et des crues soudaines lors de la mousson. Cependant, le gouvernement tente de résoudre ce
problème et de s’adapter à l’évolution du paysage
urbain, et s’efforce de reconstruire les infrastructures publiques et d’imposer des lois sur le maintien des espaces verts dans chaque projet.
Bien que l’urbanisme soit progressivement pris en
compte par le gouvernement, de nombreux jeunes
architectes continuent de concevoir des bâtiments
pour des promoteurs et non pour le peuple ou leur
communauté. En ce moment, la tendance la plus
lucrative est de concevoir des bâtiments qui singent
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Ile de Koh Pich,
immeuble de
logement de style
néo-classique
en construction,
Phnom Penh,
2018.
Koh Pich Ireland,
neoclassical style
apartment building
under construction,
Phnom Penh, 2018.

នៅកោះពេជ្រ
អគារសម្រាប់រស់នៅ
ស្ទីលបុរាណបែបថ្មី
កំពុងសាងសង់ ភ្នំពេញ
ឆ្នាំ២០១៨

Les bâtiments patrimoniaux tels que la Poste centrale, la Maison chinoise, l’Institut des langues
étrangères, le Théâtre Chaktomuk et le stade
olympique sont des échos du passé, un rappel immuable de l’ingéniosité des années 1950, 1960 et
1970, et un témoignage de l’histoire. Pour concevoir le futur du grand paysage de Phnom Penh,
les architectes actuels devraient tirer les leçons
des architectures historiques. Non pas pour leurs
images traditionnelles, mais plutôt pour inclure la
même vision de l’urbanisme, les références et les
concepts de nos prédécesseurs. La préservation
des bâtiments historiques a prouvé qu’elle engendrait une valeur commerciale et renforçait « la
ville durable » dans la plupart des pays développés et des villes du monde comme Singapour,
l’Italie et la ville patrimoniale de Siem Reap.
Dans des villes telles que Phnom Penh et Siem
Reap, les bâtiments historiques alimentent la fierté nationale : ce sont des références patrimoniales
et culturelles pour tous, qui inspirent les gens
pour travailler ensemble à un avenir meilleur.
Quand j’étais enfant, il y avait des jardins et des
espaces verts devant le marché le plus célèbre de
Phnom Penh, le marché central. Aujourd’hui, le
marché est entouré de commerces, qui remplacent les espaces verts, et bloqué par des trottoirs en béton qui provoquent des inondations,
des embouteillages et d’autres types de pollution
urbaine. En reconstruisant ces espaces verts,
nous pourrions rouvrir une ancienne place publique pour que la population l’utilise pour ses
loisirs et pour compenser les nuisances de la densité du trafic par de l’air respirable. Nous pourrons aussi créer davantage de jardins de pluie
dans la ville pour absorber les eaux de ruissellement qui causent des inondations problématiques
pendant la saison des pluies.
En s’attaquant à des problèmes tels que le
manque d’espace public, d’infrastructures routières et de transports publics, et en donnant la
priorité à l’urbanisme, nous pourrons équilibrer
les impératifs de l’économie et les besoins pour
la qualité de la vie urbaine pour guider Phnom
Penh vers la résilience.
Alors que Phnom Penh continue de se construire
et de devenir une métropole, les jeunes architectes
cambodgiens ont aujourd’hui la possibilité de
concevoir des villes mieux structurées dans un
contexte de commercialisation et d’internationalisation croissantes. Nous devons prouver que nous
sommes en mesure d’utiliser la planification urbaine et de construire comme nos ancêtres en
résolvant les problèmes urbains actuels auxquels
nous faisons face. Nous pouvons rendre sa grandeur à l’architecture. Ensemble, nous pouvons à
nouveau faire de Phnom Penh une ville unique,
grâce à la préservation, à l’urbanisme et à la
conception des espaces publics pour la population.

Architecture: the
guide for Phnom
Penh’s social
and economical
development into a
more resilient city

Reinventing contemporary
architecture from its own culture
makes it possible to design sustainable
cities adapted to their environment
and the lifestyles of their
inhabitants far from imported and
unsuitable patterns. BY CHANSAN HUN
CAMBODIAN ARCHITECTURE TODAY

Historically, Phnom Penh has been a modern city which holds iconic architecture
that embodies the changes in heritage,
culture, people, and the economy. Cambodia’s rich layers of architectural history
and modernization can be seen in the “Angkorian Architecture”, “Wooden Architecture,” “Colonial Architecture,” “New Khmer
Architecture,” and so on. The influences of
tradition, foreign ideology, geographic location, and modernization through trade
and human activities, have catapulted architecture into a role which brings people
and places together.
Some of the best examples of architecture
that stem from spaces that are collectively
built for the community can be seen
throughout Cambodia’s history. Khmer
kings built sacred monuments, the colonial-era imposed a new lifestyle of freedom
of expression, and the Sangkum Reastr
Niyum after gaining the independent from
French Colonization built workplaces, public parks and universities.
Then, the Khmer Rouge regime took over
the country and many artists and skilled professionals were killed, turning a once developing nation into an agricultural society.
Today, Cambodians are rebuilding the nation
through commercialization and trade, but
it’s time to learn from our history and be
inspired to create architecture that can enhance spaces for the people and the community.

THE FORESIGHT OF OUR ARCHITECTURE
FOREFATHERS

Many of Cambodia’s young architects have
been inspired by the works designed by
Vann Molyvann. He was considered the father of “New Khmer Architecture” and he
helped build the Sangkum Reastr Niyum
founded by Prince Norodom Sihanouk in
the 50’s as a social, political and economic
experiment that allowed art and selected
architecture to shine and prosper among
the livelihood of the people.
Translated as “People’ s Socialist Community”, the Sangkum Reastr Niyum period
trained many local architects like Vann Molyvann, Lu Ban Hap, and Mam Sophana

abroad in countries like France and America.
After their return, this group started shaping
the modern Phnom Penh during the 50s and
60s and are the backbone designers of the
city we see today. This era of social and economic transformation was impactful to the
social wellbeing of its people, by pushing
Cambodians from a rural agriculture mindset into embracing education, art, music, and
developing the manufacturing industry.
Phnom Penh was known as the “Pearl of
Asia” and also hosted both national and international sports events. Institutional buildings like the Olympic stadium and many
universities were designed with western influences and local context in mind. Each design of any building utilized the space with
its environment through natural light, wind
and shade from the Cambodia sun.
The term “New Khmer Architecture” incorporates modern design influenced by Western civilization with local Khmer elements.
Those elements are the style of vernacular
architecture characterized by the country’s
tropical climate. The design uses columns
as tools to raise the floor from the ground,
raised, allowing wide-open space for communal activities and to avoid seasonal
flooding during the monsoon season. By
raising the structure from the ground, this
prevents direct heat gain from ground contact during a hot day.
The Institute of Foreign Languages in Phnom
Penh is a prime example of the innovative
designs inspired by “New Wave Architecture.” The exterior of the library building was
designed to look like a traditional farmer’s
straw hat, seen through its ribbed three-dimensional exposed concrete column in the
radial form. Notes from the Western influences are etched in by the extensive use of
exposed concrete as finishing materials. The
reinforced structure that allows the flying
effect that can be seen at the Olympic Stadium. Another notable influence is the use of
modularity proportion rules that were used
as a designed tool in the West and in particular in Le Corbusier’s works. Le Corbusier
was considered the father of Modernism, the
movement that made architecture accessible
to all classes of people. Modernism’s philosophy is that “less is more”, expression invented by the architect Mies Van Der Rohe,
and architecture was stripped off from excessive unnecessary ornaments that were
seen in elite lifestyle. Modernism was an era
for collective living and communal projects
such as apartment blocks, universities and
city libraries etc. At the height of Modernism
in the West, Vann Molyvann was the student
of Le Corbusier. This showed that even in the
post-colonial era, Phnom Penh was still influenced by architectural movement in
France. Proving that architecture has no
boundary and has an important role which
brings people and places together.

THE FALL OF URBAN PLANNING

Then the horrific carnage of the Khmer
Rouge regime turned the country’s emerging urban planning into ground zero. Some
architectural designs which once held

Phnom Penh city as the forefront of the
Southeast Asia region were destroyed.
The destruction of the creative arts, science,
and technology, left a huge gap for the next
generation of Cambodian architects to fill.
The damage to the city space and the loss of
human resources, left the country destitute
until the nation started to rebuild itself in the
early 2000s. The Khmer Rouge had left the
Cambodian people struggling in balancing
survival rather than to continue to build the
nation in the image left from our forefathers.
Forty years later, Cambodian architecture is
now on the brink of revival. However, young
architects are facing hard choices of continuing to incorporate architectural language
into their work or to walk the path of a business mindset amidst the developers’ financial world.
Although the city of Phnom Penh has developed into a modern city, there are no cohesive designs for urban planning. Modern
demands for more private housing lead to
the majority of new urban projects being
designed by developers through a privatization process. Gated housing developments
called “Borey” block public roads and infrastructure access, which causes traffic jams
and flash floods from monsoon rains. However, the government has been tackling this
problem and adapting to the changing landscape by making efforts to rebuild public
infrastructure and has imposed laws of
maintaining green spaces within each development.
Although urban planning is slowly being
taken into consideration by the government,
many young architects are still designing
buildings for developers, not for the people
or their community. The most lucrative trend
at the moment is to design buildings that
imitate old French cities in recent developments in Koh Pich and Euro Ville. The slew
of developing real estate in the city is a great
boost to the country’s economy, but the
buildings are just façades designed with little
or no creativity, planning and functionality.

MOVING FORWARD

The historical heritage buildings such as
the Post Office Square, the Chinese House,
the Institute of Foreign Languages, the
Chaktomuk Theatre and the Olympic Stadium are echoes of the past, an enduring
reminder of the ingenuity from the 50s, 60s
and 70s, and a testament to time. Current
architects should take note for their future
designs of the Phnom Penh skyline from
the historical structures of architecture. Not
for its traditional looks, but rather include
the same foresight of urban planning and
design references as our forefathers. Preserving historical buildings has demonstrated its commercial value and sustainability in most developed countries and
cities in the world like Singapore, Italy and
Siem Reap’s heritage town.
In cities such as Phnom Penh and Siem
Reap historical buildings promote national
pride through heritage and cultural reminders to everyone, inspiring the people
to work together towards a better future.
Résilience des villes après les catastrophes
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When I was a child, there were green gardens and spaces in front of the most famous market in Phnom Penh, the Central
Market. Now, the market is surrounded
with retail activities that replace green
spaces and blocked by concrete pavements
that cause flooding, traffic and other sorts
of urban pollution. By rebuilding this green
space, we will be able to open up a former
public square for the community to use for
leisure, offsetting the nuisance of busy traffic with breathable air. We will also have
more rain gardens in the city that can absorb rainwater runoff that causes problematic flooding during heavy rain season.
Addressing issues such as limited public
space, road infrastructure, public transportation, and prioritizing urban planning can
balance the economic imperatives and the
needs for the quality of urban life in order
to guide Phnom Penh toward resilience.
As Phnom Penh continues to build and
evolve into a future metropolitan city,
young Cambodian architects today have a
chance to design better-structured cities
amid the growth of commercialization and
internationalization. We must prove that
we can utilize urban planning and build
like our forefathers by solving the current
urban issues we face now. We can make
architecture great again. Together we can
restore Phnom Penh’s uniqueness through
preservation, urban planning, and by designing public spaces for the population.

ស្ថាា�បត្្យកម្មម៖ ជាកត្តាា�ចង្អុុ�ល
បង្ហាាញ
� ផ្លូូ�វអភិិវឌ្្ឍន៍៍សង្គគម និិង
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគតនៃ�
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ សំំដៅ�ទៅ�រក
ភាពធន់់ខ្លាំំង
� ជាងមុុន
ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញនូូវស្ថាា�បត្្យកម្មមសម័័យបច្ចុុ�ប្្បន្នន ដោ�យ
ឈរលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�វប្្បធម៌៌របស់់ខ្លួួ�នផ្ទាា�ល់់ នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្្យ
ទីីក្រុ�ុងមាននិិរន្តតរភាព សមស្រ�បទៅ�នឹឹងបរិិស្ថាា�ន និិងរបៀ�ៀប
នៃ�ការរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ខុុសពីីគម្រូ�ូនាំំចូូលដែ�លមិិន
សមស្រ�ប។
ដោ�យលោ�ក ហ៊ុុ�ន ចាន់់សាន
ស្ថាា�បត្្យកម្មមខ្មែ�ែរនាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន
ជាលក្ខខណៈៈប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ ភ្នំំ�ពេ�ញគឺឺជាទីីក្រុ�ង
ុ ទំំនើ�ប
ើ មួួយ។ ស្ថាាប
� ត្្យកម្មម
លេ�ចធ្លោ�ោ�នៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ គឺឺជាតំំណាងនៃ�ការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របេ�តិិកភណ្ឌឌវប្្បធម៌៌
សង្គគម និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ សម័័យកាលប្រ�កបដោ�យភាពសម្្បូូរបែ�បជាងគេ�នៃ�
ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រស្ថាាប
� ត្្យកម្មម និិងទំំនើ�ប
ើ កម្មមរបស់់កម្ពុុជា
� គេ�អាចមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ក្នុុង
�
“ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមអង្គគរ” “ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមធ្វើ�ើ�ពីីឈើ�”ើ “ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមអាណានិិគម” និិង “ស្ថាា�
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បត្្យកម្មមថ្មីី�ខ្មែ�ែរ”។ល។ ការនាំំមកដោ�យប្រ�ពៃ�ណីីទំនៀ�
ំ ៀមទំំលាប់់ ឥទ្ធិិ�ពលបរទេ�ស
ទីីតាំង
ំ ភូូមិសា
ិ ស្ត្រ�រ និិងទំំនើ�ប
ើ កម្មមដែ�លត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
និិងមនុុស្្ស បានផ្ដដល់់ឲ្្យស្ថាាប
� ត្្យកម្មមនូូវតួួនាទីមួ
ី យ
ួ ពិិសេ�ស នាំំឲ្្យមានជំំនួប
ួ រវាង
ប្រ�ជាជននិិងទីីកន្លែ�ែងដែ�លប្រ�ជាជនរស់់នៅ�។
នៅ�ក្នុុង
� ដំំណើ�រើ ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រកម្ពុុជា
� គេ�អាចឃើ�ើញឧទាហរណ៍៍ល្អអៗជាង
គេ�មួួយចំំនួន
ួ នៃ�ស្ថាាប
� ត្្យកម្មម ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីភាពចាំំបាច់់ត្រូ�វូ កសាងរួួមគ្នាា�នូូវ
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ួ ចំំនួន
ួ សម្រា�ប់់សហគមន៍៍មនុុស្្សរស់់នៅ�និិងប្រើ��ើប្រា�ស់។
់ មហាក្្សត្រ�
ខ្មែ�ែរបានកសាងប្រា�ង្គគប្រា�សាទដ៏៏ពិសិ
ិ ដ្ឋឋនានា
ិ
សម័័យអាណាព្្យាបាលបានកំំណត់់
ស្ទីី�លនៃ�ការរស់់នៅ�ថ្មីី�មួួយ ជុំំ�វិិញសេ�រីីភាពនៃ�ការបញ្ចេ�េញទេ�ពកោ�សល្្យ រីីឯសង្គគម
រាស្ត្រ�រនិិយម បន្ទាា�ប់់ពីក
ី ម្ពុុជា
� ទទួួលបានឯករាជ្្យភ្លាា�ម ក៏៏បានសាងសង់់កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ
សួួនសាធារណៈៈ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យជាច្រើ��ើន។
បន្ទាា�ប់់មក របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានឡើ�ើងកាន់់កាប់់ប្រ�ទេ�សទាំំងមូូល ពេ�ល
នោះ�ះ សិិល្្បករ និិងអ្ននកជំំនាញជាច្រើ��ើនរូូបត្រូ�វូ បានសម្លាា�ប់់ចោ�ល។ តាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ដែ�លពីីមុន
ុ មានភាពរីីកចម្រើ��ើនយ៉ាាង
� ពេ�ញទំំហឹង
ឹ ត្រូ�វូ បានប្រែ��ក្លាា�យ
ជាសង្គគមកសិិកម្មម។ បច្ចុុប្្
� បន្នននេះ�ះ ប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
� កំំពុង
ុ កសាងប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួន
�ួ
ឡើ�ើងវិិញ តាមរយៈៈពាណិិជ្ជជកម្មម និិងការដោះ�ះដូូរនានា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វាក៏៏ដល់់ពេ�លហើ�ើយដែ�
រដែ�លយើ�ើងត្រូ�វូ រៀ�ៀនមេ�រៀ�ៀនប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�ររបស់់យើ�ង
ើ និិងដកបទពិិសោ�ធន៍៍ យកគំំនិត
ិ
មកបង្កើ�ើ�តស្ថាាប
� ត្្យកម្មមមួួយ ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ឲ្្យលំំហសម្រា�ប់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងជីីវិត
ិ រស់់
នៅ�ក្នុុង
� សង្គគម មានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។
ចក្ខុុវិ� ស័
ិ យ
័ នៃ�ស្ថាា�បត្្យកររាមច្្បង
	យុុវស្ថាាប
� ត្្យករខ្មែ�ែរជាច្រើ��ើនបានទទួួលឥទ្ធិិ�ពលពីីស្នាា�ដៃ�របស់់លោ�ក វណ្ណណ
មុុលីវី ណ្ណណ។ លោ�កត្រូ�វូ បានចាត់់ទុក
ុ ជាបិិតានៃ�ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមថ្មីី� និិងបានរួួមចំំណែ�កនៅ�
ក្នុុង
� ការកសាងសង្គគមរាស្ត្រ�រនិិយម ដែ�លជាសម័័យកាលមួួយបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ
ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ នរោ�ត្ដដម សីីហនុុ នៅ�ក្នុុង
� ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៥០ ជាបទពិិសោ�ធន៍៍មួយ
ួ
នៃ�សង្គគមនយោ�បាយនិិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដែ�លបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យសិិល្្បៈ� និិងស្ទីី�លស្ថាាប
� ត្្យ
កម្មមពិិសេ�សមួួយ មានភាពរុុងរឿ�ឿង និិងធ្វើ�ើ�ឲ្្យរបៀ�ៀបនៃ�ការរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជារាស្ត្រ�រ
មានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។
សង្គគមរាស្ត្រ�រនិិយមបានជម្រុ�ុញឲ្្យមានការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លស្ថាាប
� ត្្យករ
ខ្មែ�ែរជាច្រើ��ើនរូូបនៅ�បរទេ�ស ក្នុុង
� បណ្ដាា�ប្រ�ទេ�ស ដូូចជាបារាំំង និិងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
ក្នុុង
� នោះ�ះមាន លោ�ក វណ្ណណ មុុលីវី ណ្ណណ លោ�ក លូូ បានហាប់់ និិងលោ�ក ម៉៉ម សុុផាន់់
ណា ជាដើ�ើម។ ពេ�លត្រ�ឡប់់មកវិិញ ក្រុ�ុមស្ថាាប
� ត្្យករទាំំងនេះ�ះបានរៀ�ៀបចំំទីក្រុ�
ី ង
ុ
ភ្នំំ�ពេ�ញទំំនើ�ប
ើ នៅ�ក្នុុង
� ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៥០ និិងឆ្នាំំ��១៩៦០។ ពួួកលោ�កសុុទ្ធតែ�
ធ ជា
ស្ថាាប
� ត្្យករសំំខាន់់ៗ នៅ�ក្នុុង
� ការរៀ�ៀបចំំទីក្រុ�
ី ង
ុ ដែ�លយើ�ើងស្គាា�ល់ប
់ ច្ចុុប្្
� បន្នននេះ�ះ។
សម័័យកាលនៃ�រូូបបរិិវត្តតន៍៍សង្គគម និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនេះ�ះ បាននាំំប្រ�យោ�ជន៍៍
ជាច្រើ��ើនជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខាងផ្នែ�ែកសុុខមាលភាព ដោ�យជម្រុ�ុញឲ្្យប្រ�ជារាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរ
ទុុកផ្ននត់់គំនិ
ំ ត
ិ ជាកសិិករមួួយអន្លើ�ើ�សិិន ហើ�ើយបែ�រមករកការអប់់រំសិ
ំ ល្្បៈ�តូ
ិ
រ្្ូ យតន្ត្រី�ី�និិង
ុ គុុជនៅ�
ឧស្្សាហកម្មមកែ�ច្នៃ�ៃ។ សម័័យនោះ�ះ ភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�វូ បានគេ�ដាក់់ឈ្មោះ�ះ��ថា ទីីក្រុ�ង
អាស៊ីី� ហើ�ើយភ្នំំ�ពេ�ញក៏៏ធ្លាា�ប់ទ
់ ទួួលរៀ�ៀបចំំផងដែ�រនូូវព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍កីឡា
ី ជាតិិនិង
ិ អន្តតរ
ជាតិិធំៗ
ំ ។ សំំណង់់អគារស្ថាា�ប័ន
័ មួួយចំំនួន
ួ ដូូចជាស្តាា�តអូូឡាំពិ
ំ ក
ិ និិងសាកលវិិទ្្យា
ល័័យជាច្រើ��ើន ត្រូ�វូ បានកសាងឡើ�ើង ដោ�យបញ្ចូូ�លគ្នាា�នូូវឥទ្ធិិ�ពលស្ថាាប
� ត្្យកម្មមបស្ចឹឹ�ម
លោ�ក និិងបរិិបទក្នុុង
� ស្រុ�ុក។ ទស្្សនាទានកសាងសំំណង់់អគារនាសម័័យកាល
នោះ�ះ គិិតគូូរដល់់ទំនាក់
ំ
ទំ
់ ន
ំ ងរវាងទីីតាំង
ំ និិងបរិិស្ថាន
�ា ជុំំ�វិិញ ជាអាទិ៍៍ តួួនាទីរី បស់់ពន្លឺឺ�
ធម្មមជាតិិ ខ្្យល់់ និិងម្លលប់់សម្រា�ប់់ការពារថ្ងៃ�ជា
ៃ ដើ�ើម។
ពាក្្យថា ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមថ្មីី�ខ្មែ�ែរ គឺឺសំដៅំ �ទៅ�ដល់់សំណ
ំ ង់់អគារដែ�លទទួួល
ើ នាំំចូល
ូ ពីីគម្រូ�ូស្ថាប
�ា ត្្យកម្មមបស្ចឹឹ�មលោ�ក និិងប្រើ��ើលក្ខខណៈៈស្ថាាប
� ត្្យកម្មម
ឥទ្ធិិ�ពលទំំនើ�ប
ខ្មែ�ែរក្នុុង
� ស្រុ�ុក។ លក្ខខណៈៈស្ថាាប
� ត្្យកម្មមក្នុុង
� ស្រុ�ុកទាំំងនេះ�ះ យកគំំនិត
ិ ចេ�ញពីីស្ថាប
�ា ត្្យ
កម្មមបុុរាណ ដែ�លសមស្រ�បទៅ�នឹឹងអាកាសធាតុុត្រូ�ពិ
ូ ក
ិ របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ។
ជាក់់ស្ដែ�ែង ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមខ្មែ�ែរប្រើ��ើសសរ ជាឧបករណ៍៍លើ�ក
ើ សំំណង់់ឲ្្យផុុតពីីផ្ទៃ�ៃដីី
ធម្មមជាតិិ ដោ�យបង្កើ�ើ�តជាកន្លែ�ែងបើ�ើចំហ
ំ ធំំមួយ
ួ នៅ�ខាងក្រោ��មសំំណង់់ សម្រា�ប់់
ការប្រើ��ើប្រា�ស់រួ់ ម
ួ គ្នាា� និិងការពារសំំណង់់ឲ្្យចាកផុុតពីីទឹក
ឹ លិិច ក្នុុង
� រដូូវវស្្សា។ លើ�ើស
ពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ការលើ�ើកសំំណង់់ឲ្្យខ្ពពស់់ផុត
ុ ពីីដីដោី �យប្រើ��ើសសរ ក៏៏អាចធ្វើ�ើ�ឲ្្យសំំណង់់
ឃ្លាត
ា� ឆ្ងាាយ
� ពីីកំដៅំ �ដែ�លជះះចេ�ញពីីដីក្នុ
ី ង
�ុ រដូូវប្រាំ�ំងផងដែ�រ។

	វិិទ្្យាស្ថាាន
� ភាសាបរទេ�សនៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញគឺឺជាឧទាហរណ៍៍ដ៏ល្អអមួ
៏
យ
ួ ដែ�ល
ឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំង
�� ពីីស្ថាប
�ា ត្្យកម្មមច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតថ្មីី� បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ “រលកស្ថាាប
� ត្្យកម្មមថ្មីី�”។
ជញ្ជាំំ��ងជុំំ�វិិញអគារបណ្ណាា�ល័័យមានទម្រ�ង់់ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងមួួកចាក់់ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�តបុុរាណ
របស់់កសិិករខ្មែ�ែរ ដែ�លមានរាងមូូល និិងមានសសរបេ�តុុងបីីជ្រុ�ង
ុ នៅ�ជុំំ�វិិញ។
ឥទ្ធិិ�ពលស្ថាាប
� ត្្យកម្មមបស្ចឹឹ�មប្រ�ទេ�សត្រូ�វូ បានសង្កេ�េតឃើ�ើញ ជាអាទិ៍៍ នៅ�ក្នុុង
� ការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់បេ�តុង
ុ ជាសម្ភាារ� សំំអាតចុុងក្រោ��យ។ រចនាសម្ព័័�ន្ធស្ថា
ធ ប
�ា ត្្យកម្មមស្តាា�តអូូឡាំពិ
ំ ក
ិ
មានលំំហខ្្យល់់ចេ�ញចូូលធំំៗច្រើ��ើន មើ�ើលទៅ� ដូូចជាសំំណង់់កំពុ
ំ ង
ុ ហោះ�ះ។ ឥទ្ធិិ�ពល
គួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់មួ
់ យ
ួ ទៀ�ៀត គឺឺត្រូ�វូ បានគេ�ពិិនិត្្
ិ យឃើ�ើញនៅ�ក្នុុង
� ការអនុុវត្តតក្្បួួនសម
មាត្រ�និិងម៉ូូ�ឌុុលដដែ�លៗ ដែ�លជាឧបករណ៍៍គេ�ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
នៅ់ �ក្នុុង
� ការកសាងសំំ
ណង់់នៅ�បស្ចឹឹ�មលោ�ក ជាអាទិ៍៍ ដោ�យស្ថាាប
� ត្្យករ Corbusier លោ�កត្រូ�វូ បានគេ�
ចាត់់ទុក
ុ ជាបិិតានៃ�ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមទំំនើ�ប
ើ និិងបានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រស្ថាាប
� ត្្យកម្មម ដោ�យផ្ដដល់់
លទ្ធធភាពឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់ស្រ�ទាប់់វណ្ណៈៈ�អាចប្រើ��ើប្រា�ស់សំ
់ ណ
ំ ង់់ស្ថាប
�ា ត្្យកម្មម
ថ្មីី�នេះ�ះបាន។ ទស្្សនវិិជ្ជានៃ�ា �ចលនាស្ថាាប
� ត្្យកម្មមទំំនើ�ប
ើ (“តិិចគឺឺច្រើ��ន
ើ ” របស់់
ស្ថាាប
� ត្្យករឈ្មោះ�ះ�� Mies Van Der Rohe) បានដកចេ�ញអស់់ពីស្ថា
ី ប
�ា ត្្យកម្មម
នូូវអ្វីី�ដែ�លជាការតែ�ងលម្អអជ្រុ�ុលហួួសហេ�តុុ គ្មាា�នប្រ�យោ�ជន៍៍ នោះ�ះគឺឺជារបៀ�ៀបនៃ�ការ
រស់់នៅ�របស់់បញ្ញញវន្តត។ ចលនាស្ថាាប
� ត្្យកម្មមទំំនើ�ប
ើ គឺឺជាសម័័យកាលមួួយដែ�លផ្ដោ�ោ�ត
ជុំំ�វិិញគម្រោ��ងសម្រា�ប់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់រួ់ ម
ួ គ្នាា� និិងការកសាងសំំណង់់ដូច
ូ ជា អគារ
ស្នាា�ក់់នៅ� សំំណង់់សាកលវិិទ្្យាល័័យ ឬបណ្ណាា�ល័័យក្រុ�ុង។ល។ នៅ�ក្នុុង
� ពេ�លដែ�ល
ចលនាស្ថាាប
� ត្្យកម្មមទំំនើ�ប
ើ ឈានដល់់កម្រិ�ិតកំំពូល
ូ នៅ�បស្ចឹឹ�មលោ�ក លោ�ក វណ្ណណ
មុុលីវី ណ្ណណ សម័័យនោះ�ះ គឺឺជាសិិស្្សរបស់់លោ�ក Le Corbusier។ នេះ�ះបង្ហាា�ញថា
ក្រោ��យសម័័យអាណាព្្យាបាលបារាំំង ភ្នំំ�ពេ�ញនៅ�តែ�ទទួួលឥទ្ធិិ�ពលពីីចលនា
ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមបារាំំងនៅ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយថា ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមពិិតជាគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�ននោះ�ះទេ�
ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមមានតួួនាទីសំ
ី ខា
ំ ន់់មួយ
ួ នោះ�ះគឺឺតួនាទី
ួ
ប្រ�មូ
ី ល
ូ ផ្ដុំំម
� នុុស្្សម្នាា� និិងទីីកន្លែ�ែង
ដែ�លមនុុស្្សម្នាា�រស់់នៅ�។
ការធ្លាា�ក់ចុះះ�
់ នៃ�នគរូូបនីយ
ី កម្មម
បន្ទាា�ប់់មក ការសម្លាា�ប់់រង្គាាល
� ដ៏៏រន្ធធត់នៃ់ �របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាញ
ា�
ទាំំងស្រុ�ុងនូូវនគរូូបនីីយកម្មម ដែ�លទើ�ើបនឹឹងចាប់់កំណើ�
ំ ត
ើ ឡើ�ើង នៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុជា
� ។ គម្រោ��ងស្ថាាប
� ត្្យកម្មមនានា ដែ�លសំំដៅ�ទៅ�ធ្វើ�ើ�ឲ្្យទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ គឺឺជាទីីក្រុ�ង
ុ
បុុព្វវនិមិ
ិ ត្តត
ិ នៅ�អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ ត្រូ�វូ បានបំំផ្លាញ
ា� ចោ�លទាំំងស្រុ�ុង។ បន្ទាា�ប់់ពីកា
ី រកម្ទេ�េច
ចោ�លនៃ�សិិល្្បៈ�វិទ្្
ិ យាសាស្ត្រ�រ និិងបច្ចេ�េកវិិទ្្យានោះ�ះទៅ� ស្ថាាប
� ត្្យករខ្មែ�ែរជំំនាន់ប
់ ន្តតមក
ទៀ�ៀត ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងកង្វះះ�ចន្លោះ�ះ��ដ៏៏ធំដែំ �លពួួកគេ�ត្រូ�វូ បំំពេ�ញបន្ថែ�ែម។ ការខូូចខាត
លំំហក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ និិងការបាត់់បង់់ធនធានមនុុស្្សបានធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�ទេ�សធ្លាា�ក់់ទៅ�ក្នុុង
�
សភាពតោ�កយ៉ាាក
� យ៉ាាង
� ក្រៃ��លែ�ង រហូូតដល់់ដើ�ម
ើ ទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��២០០០ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
ប្រ�ទេ�សនេះ�ះបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មអភិិវឌ្ឍ្ ខ្លួួន
� ឡើ�ើងវិិញ។ជាមួួយពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហម ប្រ�ជាជន
កម្ពុុជា
� ត្រូ�វូ តស៊ូូ�ដើ�ើម្្បីត្រ�
ី ដររស់់ ជាជាងបន្តតកសាងប្រ�ទេ�សជាតិិរបស់់ខ្លួន
�ួ ទៅ�តាមគំំរូូ
នៃ�បុុព្វវបុរុ ស។ ៤០ឆ្នាំំ��ក្រោ��យមក ស្ថាាប
� ត្្យកម្មមខ្មែ�ែរឈានដល់់ចំណុ
ំ ច
ុ កំំពុង
ុ ចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
កើ�ើតថ្មីី�មួួយទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ យុុវស្ថាាប
� ត្្យករកំំពុង
ុ ប្រ�ឈមមុុខទៅ�នឹឹងជម្រើ��ើស
ដ៏៏លំបា
ំ កមួួយចំំនួន
ួ មានន័័យថា តើ�ើពួក
ួ គេ�ត្រូ�វូ បន្តតបញ្ចូូ�លភាសាស្ថាាប
� ត្្យកម្មម
មួួយចំំនួន
ួ ទៅ�ក្នុុង
� ការងាររបស់់ពួក
ួ គេ� ឬក៏៏ត្រូ�វូ សម្រេ��ចទៅ�តាមផ្ននត់់គំនិ
ំ ត
ិ នៃ�ពិិភព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុន
� អចលនទ្រ�ព្្យ។
	ទោះ�ះបីីជាទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញបានក្លាា�យជាទីីក្រុ�ង
ុ ទំំនើ�ប
ើ មួួយហើ�ើយក្ដីី� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គេ�មិិនទាន់់ឃើ�ើញមានទស្្សនាទាននគរូូបនីីយកម្មមមួួយ ដែ�លមានភាពស៊ីី�សង្វាា�ក់់
� បន្ននខាងផ្នែ�ែកលំំនៅ�ដ្ឋាាន
� ឯកជនកាន់់តែ�ច្រើ��ន
ើ ឡើ�ើង
នៅ�ឡើ�ើយទេ�។ តម្រូ�ូវការបច្ចុុប្្
ធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានផលវិិបាកដែ�លថា ភាគច្រើ��ើននៃ�គម្រោ��ងក្រុ�ុងថ្មីី�ៗ ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�ត និិង
អនុុវត្តតដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុន
� អចលនទ្រ�ព្្យ នៅ�ក្នុុង
� ក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ដំំណើ�រើ ការធ្វើ�ើ�ឯកជន
ភាវូូបនីីយកម្មមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ លំំនៅ�ដ្ឋាាន
� នៅ�ក្នុុង
� បុុរីកា
ី ត់់ផ្លូូ�វសាធារណៈៈ និិងការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ហេ�ដ្ឋារ�ា ចនាសម្ព័័�ន្ធឯ
ធ កជន ធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការកកស្ទះះ�ចរាចរណ៍៍ និិងអាចបង្កកឲ្្យ
� រដូូវវស្្សា។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ រាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ លនៅ�តែ�ខិិតខំំប្រឹ�ង
ឹ ប្រែ��ង
មានទឹឹកជំំនន់់លឿ�ឿននៅ�ក្នុុង
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�នេះ�ះ ព្រ�មទាំំងសម្រ�បទៅ�តាមការវិិវឌ្ឍ្ នៃ�ទីីក្រុ�ង
ុ ព្រ�មទាំំងខិិតខំំ
កសាងឡើ�ើងវិិញនូូវហេ�ដ្ឋាារ� ចនាសម្ព័័�ន្ធសា
ធ ធារណៈៈ និិងដាក់់កំហិ
ំ ត
ិ ឲ្្យអនុុវត្តតច្្បាប់់
ស្ដីី�ពីីការរក្្សាឲ្្យមានសួួនបៃ�តងនៅ�ក្នុុង
� គម្រោ��ងនីីមួយ
ួ ៗ។

ពួួកគេ�នោះ�ះទេ�។ នៅ�ពេ�លនេះ�ះ ទំំនោ�រនាំំឲ្្យគេ�រកប្រា�ក់់ចំណេ�
ំ ញបានច្រើ��ើន គឺឺការ
កសាងសំំណង់់អគារដែ�លយកគំំរូតា
ូ មក្រុ�ុងបុុរាណបារាំំង ដូូចជាករណីីគម្រោ��ងថ្មីី�ៗ
នៅ�កោះ�ះពេ�ជ្រ� ឬគម្រោ��ងក្រុ�ុងអឺឺរ៉ុុ�បជាដើ�ើម។ គម្រោ��ងអចលនទ្រ�ព្្យជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុង
�
ក្រុ�ុងបាននិិងកំំពុង
ុ ជួួយជម្រុ�ុញឲ្្យមានកំំណើ�ន
ើ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សក៏៏ពិត
ិ មែ�ន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំណង់់អគារជាច្រើ��ើនមានតែ�មុុខប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយគ្មាា�នការកែ�ច្នៃ�ៃអ្វីី�នោះ�ះទេ� ឬ
មានតិិចតួួចណាស់់ គ្មាា�នផែ�នការកម្មម ឬគ្មាា�នភាពចាំំបាច់់នៃ�មុុខងារឡើ�ើយ។
ដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ�ទៅ
� �អនាគត
	សំំណង់់អគារបេ�តិិកភណ្ឌឌ ដូូចជាអគារប្រៃ��សណីីយ៍៍ ផ្ទះះ�ចិិន វិិទ្្យាស្ថាាន
�
ភាសាបរទេ�ស រោ�ងមហោ�ស្រ�ពចតុុមុខ
ុ និិងស្តាា�តអូូឡាំពិ
ំ ក
ិ ជាដើ�ើម សុុទ្ធតែ�
ធ ជា
កេ�រ្តិ៍៍ម
� រតកបន្្សល់់ទុក
ុ ពីីអតីីតកាល គឺឺជាការរំំលឹក
ឹ ឡើ�ើងវិិញនៃ�វិិស្វវកកម្មមភាពទសវត្្សរ៍៍
ឆ្នាំំ��១៩៥០ ឆ្នាំំ��១៩៦០ និិងឆ្នាំំ��១៩៧០ និិងជាសក្ខីីក
� ម្មមមួួយនៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ។ ដើ�ើម្្បីី
កសាងអនាគតទេ�សភាពដ៏៏ធំនៃំ �ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ស្ថាាប
� ត្្យករបច្ចុុប្្
� បន្ននគួួរតែ�ទាញ
យកបទពិិសោ�ធន៍៍ស្ថាប
�ា ត្្យកម្មមប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រទាំំងនេះ�ះ។ ការដកបទពិិសោ�ធន៍៍នេះ�ះ
មិិនមែ�នយកតាមគំំរូបុ
ូ រា
ុ ណនោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺត្រូ�វូ បញ្ចូូ�លចក្ខុុវិ� ស័
ិ យ
័ នគរូូបនីីយកម្មម
ដូូចគ្នាា� អ្វីី�ដែ�លល្អអៗ និិងគំំនិត
ិ ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតរបស់់បុព្វវបុ
ុ រុ សយើ�ើង។ ការអភិិរក្្សសំំណង់់
អគារប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�របានបង្ហាា�ញថា ការអភិិរក្្សនេះ�ះនាំំមកនូូវតម្លៃ�ៃពាណិិជ្ជជកម្មម និិង
ពង្រឹ�ឹងទីីក្រុ�ង
ុ ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព នៅ�ក្នុុង
� ភាគច្រើ��ើននៃ�បណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សអភិិវឌ្្ឍន៍៍
និិងទីីក្រុ�ង
ុ នានាក្នុុង
� ពិិភពលោ�ក ដូូចជាក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សសឹឹង្ហហបុរីុ ី ប្រ�ទេ�សអ៊ីីតាលី
�
ី និិង
ក្រុ�ុងបេ�តិិកភណ្ឌឌសៀ�ៀមរាបជាដើ�ើម។ នៅ�ក្នុុង
� ទីីក្រុ�ង
ុ ដូូចជាទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ និិងក្រុ�ុង
សៀ�ៀមរាបនេះ�ះ សំំណង់់អគារប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រនាំំមកនូូវមោ�ទនភាពជាតិិ នោះ�ះគឺឺ
សំំណង់់បេ�តិក
ិ ភ ណ្ឌឌនិិងវប្្បធម៌៌ល្្បីៗ
ី សម្រា�ប់់យើ�ង
ើ ទាំំងអស់់គ្នាា�ដែ�លផ្ដដល់់គំនិ
ំ ត
ិ
ឲ្្យមនុុស្្សម្នាា�ចង់់ធ្វើ�ើ�ការរួួមគ្នាា� ដើ�ើម្្បីក
ី សាងអនាគតមួួយឲ្្យភ្លឺឺ�ស្វាាង
� ជាងនេះ�ះ។ កាល
ខ្ញុំំនៅ� �ពីីក្មេ�េងមានសួួនបៃ�តងនៅ�មុុខផ្្សារដែ�លល្្បីីជាងគេ�នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ នោះ�ះ
គឺឺផ្្សារថ្មីី�។ បច្ចុុប្្
� បន្នននេះ�ះ ផ្្សារថ្មីី�ព័័ទ្ធជុំំ�វិ
ធ ញ
ិ ទៅ�ដោ�យហាងទំំនិញ
ិ ដែ�លគេ�សាងសង់់
នៅ�លើ�ើដីអ
ី តីីតសួួនបៃ�តងកាលពីីមុន
ុ ព្រ�មទាំំងខណ្ឌឌចែ�កដោ�យចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វធ្វើ�ើ�ពីី
បេ�តុុង ដែ�លបង្កកឲ្្យមានទឹឹកដក់់ ចរាចរណ៍៍កកស្ទះះ� ព្រ�មទាំំងមានប្រ�ភេ�ទនៃ�ការ
បំំពុល
ុ ក្រុ�ុងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ង
ើ កសាងសួួនបៃ�តងទាំំងនេះ�ះឡើ�ើងវិិញ
នោះ�ះយើ�ើងនឹឹងអាចបើ�ើកលំំហសាធារណៈៈពីីមុន
ុ នេះ�ះឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្្បីឲ្្
ី យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់ការដើ�ើរលំំហែ�កំសា
ំ ន្តត និិងកាត់់បន្ថថយខ្លះះ�ៗនូូវការរំំខានដោ�យ
ភាពណែ�នណាន់់តាន់តាប់
់
នៃ់ �ចរាចរណ៍៍ ដោ�យនាំំមកវិិញនូូវខ្្យល់់ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យ
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋស្រួ�ួលដកដង្ហើ�ើ�ម។ យើ�ើងថែ�មទាំំងអាចបង្កើ�ើ�តសួួននៅ�ក្នុុង
� ក្រុ�ុងដើ�ើម្្បីី
ស្រូ�ូបយកទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ដែ�លបង្កកបញ្ហាា�ទឹឹកជំំនន់់នៅ�ក្នុុង
� រដូូវភ្លៀ�ៀ�ងទៀ�ៀតផង។
	ដោ�យប្រ�ឈមមុុខដោះ�ះស្រា�យនឹឹងបញ្ហាា� ដូូចជាកង្វះះ�សួួនសាធារណៈៈ
ហេ�ដ្ឋាារ� ចនាសម្ព័័�ន្ធផ្លូូ�
ធ វថ្ននល់់ និិងបញ្ហាា�ដឹឹកជញ្ជូូ�នសាធារណៈៈ ព្រ�មទាំំងផ្ដដល់់អាទិិភាព
ដល់់នគរូូបនីីយកម្មម យើ�ើងនឹឹងអាចរក្្សាបាននូូវតុុល្្យភាពរវាងតម្រូ�ូវការខាងផ្នែ�ែក
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងតម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ការរស់់នៅ�ក្នុុង
� ក្រុ�ុង ដើ�ើម្្បីច
ី ង្អុុ�លបង្ហាា�ញផ្លូូ�វទីីក្រុ�ង
ុ
ភ្នំំ�ពេ�ញសំំដៅ�ទៅ�រកភាពធន់់។
ខណៈៈដែ�លទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបន្តតអភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន និិងក្លាា�យទៅ�ជាទីីក្រុ�ុង
មួួយដ៏៏ធំំ យុុវស្ថាា�បត្្យករខ្មែ�ែរបច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះនៅ�មានលទ្ធធភាពរៀ�ៀបចំំទីីក្រុ�ុងមួួយ
ដែ�លមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធប្រ�សើ�ើរជាងនេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទធុុរកិិច្ចចភាវូូបនីីយកម្មម និិង
អន្តតរជាតិិភាវូូបនីីយកម្មមកាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�បង្ហាា�ញឲ្្យឃើ�ើញថាយើ�ើង
មានលទ្ធធភាពប្រើ��ើប្រា�ស់់ផែ�នការក្រុ�ុង និិងកសាងដូូចបុុព្វវបុុរសយើ�ើងកាលពីីមុុន
ដោ�យដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ក្រុ�ុងបច្ចុុ�ប្្បន្ននដែ�លយើ�ើងកំំពុុងប្រ�ឈមមុុខ។ យើ�ើង
អាចផ្ដដល់់ភាពអស្ចាា�រ្្យដល់់ស្ថាា�បត្្យកម្មមជាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត។ យើ�ើងអាចរួួមគ្នាា�ធ្វើ�ើ�ឲ្្យ
ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញក្លាា�យជាទីីក្រុ�ុងដ៏៏ល្អអឯកតែ�មួួយគត់់ ដោ�យសារតែ�ការអភិិរក្្ស
នគរូូបនីីយកម្មម និិងទស្្សនាទាននៃ�ការកសាងសួួនសាធារណៈៈ ដើ�ើម្្បីីជា
ប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ។

	ទោះ�ះបីីជានគរូូបនីីយកម្មមត្រូ�វូ បានគិិតគូូរជាបណ្ដើ�ើរ� ៗដោ�យរាជរដ្ឋាា�
ភិិបាលហើ�ើយក្ដីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែយុុវស្ថាាប
� ត្្យករជាច្រើ��ើនរូូប នៅ�តែ�បន្តតកសាងអគារសម្រា�ប់់
ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� អចលនទ្រ�ព្្យ គឺឺមិន
ិ មែ�នសម្រា�ប់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ឬសម្រា�ប់់សហគមន៍៍របស់់
Résilience des villes après les catastrophes
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Nous devons apprendre
à devenir résilients

En conclusion des débats de la conférence, cette synthèse revient sur la façon dont
nous pouvons œuvrer dans un monde incertain pour reconstruire un environnement
sécure et redonner sens à la citoyenneté après les catastrophes. PAR LIONNEL PRIGENT
Kigali, patrouille
en 1994.
Kigali, patrol in
1994.
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ទីក្រុង Kigali៖
ការដើរល្បាត
នៅឆ្នាំ១៩៩៤

1

Nous vivons dans un
monde de l’incertain
Nous vivons dans un monde de l’incertain, balloté par les évènements et sommés de nous en
accommoder. Les crises, quelle que soit leur violence, ne sont jamais des fins. Le temps s’écoule,
les populations s’adaptent, les causes de la crise
s’éloignent et il faut bien alors continuer à vivre.
Nouakchott, Port-au-Prince, Kigali et bien sûr,
Phnom Penh. Toutes ces villes, de différentes manières ont vécu des crises majeures, à différents

Port au Prince :
la cathédrale
effondrée après le
séisme.
Port-au-Prince: the
collapse cathedral
after the earthquake.

ទីក្រុង Port au
Prince៖ វិហារកាតូលិក
បាក់រលំបន្ទាប់ពីរញ្ជួយដី

moments de leur histoire : inondations, tremblements de terre, assassinats de masse, génocide.
Mais ces villes ont aussi le pouvoir aujourd’hui de
porter témoignage des conditions par lesquelles
elles ont commencé à écrire une nouvelle page de
leur histoire, elles ont appris de la catastrophe.
Ces expériences nous ont aidés au cours de cette
journée à envisager « la ville résiliente, pour penser les défis de la reconstruction urbaine ».
Le sujet est d’importance.
En effet, malgré l’amélioration de nos connaissances, malgré les efforts portés pour le développement, partout dans le monde, les possibilités de
crises se dressent devant nous :
-- crise environnementale bien sûr, sur le climat,
la biodiversité, la gestion de l’eau ;
-- crise sociale et menaces économiques ;
-- crise technologique enfin... autour de la circulation des données...
Aucun pays ne peut prétendre aujourd’hui être
certain d’échapper à l’une de ces crises. Nous en
avons eu le rappel ce matin : déjà 1,5 milliards
d’habitants sont soumis à au un moins un risque
naturel majeur.
Nous devons apprendre à devenir résilients !

We
must learn to become resilient
This synthesis concludes our conference discussions by looking at how we can work in an uncertain world
to rebuild a safe environment and restore the meaning of citizenship after disasters. BY LIONEL PRIGENT

1

We live in a world of
uncertainty

We live in a world of uncertainty; we are
shaken up by events and forced to come
to terms with them. Crises, however
violent, are never ends. Time passes,
people adapt, the causes of the crisis
move away and we must continue to live.
Nouakchott, Port-au-Prince, Kigali and, of
course, Phnom Penh. All of those cities
have, in different ways, experienced
major crises at different times in their
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ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

history: flooding, earthquakes, mass
killings, genocide.
But these cities now also have the power
to bear witness to the conditions in which
they began writing a new page of their
history; they have learnt from disaster.
Such experiences have helped us
consider “the resilient city, to think about
the challenges of urban reconstruction.”
It is a weighty subject.
Although we have gained much insight
and despite the efforts invested in
development, potential crises are

everywhere in the world:
-- Environmental crises that relate to
climate change, biodiversity, water
management;
-- Social crises and economic threats;
-- And, finally, technology crises involving
data flow.
No country today can claim to be safe
from one of those crises. We heard it this
morning: 1.5 billion people are already
threatened by at least one major natural
hazard.
We must become resilient!

2

Gabriel Fauveaud a défini, dans son introduction,
la résilience comme la capacité des villes et
des habitants à se relever d’un événement traumatique.
Les traumatismes provoqués sont forts et restent
présents très longtemps.
Ce sont les populations les plus fragiles qui
souffrent le plus mais ce sont elles aussi qui
doivent le plus faire preuve de résilience. C’est
donc aussi une qualité qui doit habiter les plus
vulnérables.
Car après la catastrophe, il faut retrouver un
rythme plus normal de la vie. Reconstruire.
« Faire renaître une ville morte », comme l’indiquait Pa Socheat Vong, la résilience est une force
de vie, celle qui permet de surmonter la catastrophe pour redonner espoir.

Phnom Penh, 2019. / Phnom Penh, 2019. / ភ្នព
ំ ញ
េ ឆ្ន២
ំា ០១៩

© AKP

Qu’est-ce que la
résilience ?

Phnom Penh,
1979.
Phnom Penh, 1979.

ភ្នំពេញ ឆ្នាំ១៩៧៩

Pour renaître, mais pas à l’identique. La résilience, ce n’est pas un retour à un état antérieur.
C’est bien un accès à un nouvel état, un nouveau
commencement qui définit un environnement inédit, social, économique, environnemental.
Fabienne Luco nous en donne l’illustration à
Phnom Penh. Les bâtiments de la ville ont continué d’exister, mais leurs usages ont changé :
l’église des sœurs de la Providence,
ancien orphelinat, devenue habitat
collectif.
Cette qualité nous permet donc
de mieux gérer le risque et d’apprendre des expériences passées
pour mieux anticiper l’irruption de
problèmes, qui seront chaque fois
inédits. Il s’agit bien de nous
prémunir, en veillant à entretenir
les capacités d’adaptation et à penser la reconstruction vers moins de
risque...
C’est pourquoi la gestion du risque
a une dimension politique, sociale
et économique, dont les objectifs
majeurs sont de réduire la vulnérabilité et d’anticiper les capacités de
résilience...

2

What is resilience?

Gabriel Fauveaud proposed a definition
in his introduction. Resilience is the
capacity of cities and their citizens to
bounce back from a traumatic event.
Trauma can run deep and last a very
long time.
The most vulnerable people suffer the
most, but they are also the ones who
must be most resilient. It is therefore a
quality that the most vulnerable must
develop.
Once the disaster is over, one has to
return to a more normal pace of life.
Rebuild.

“Bringing a dead city back to life,” was
how Pa Socheat Vong put it. Resilience is
a life force, enabling a person to
overcome disaster and rekindle hope.
Coming back to life, yes, but not to the
exact same life. Resilience is not a return
to a previous state. It is actually a move
forward, into a new state, a new
beginning in an environment that is new
socially, economically, and
environmentally.
Fabienne Luco depicts this phenomenon
in Phnom Penh. The city’s buildings
continued to exist, but they were put to
different uses. The Church of the Sisters

of Providence, previously an orphanage,
was turned into collective housing.
Resilience empowers us to better manage
risk and to learn from past experiences
to better anticipate problems that were
never seen before. We have to prepare
for them, maintain our adaptability, and
think of reconstruction as risk reduction.
Risk management therefore has a
political, social, and economic dimension.
Its aims are to reduce vulnerability and
anticipate the capacity for resilience.

Résilience des villes après les catastrophes
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Foule à l’entrée
de Phnom Penh,
1979.
Crowd at the
entrance to Phnom
Penh, 1979.
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មនុស្សម្នានៅមាត់ច្រក
ចូលទីក្រុងភ្នំពេញ
ឆ្នាំ១៩៧៩

3

Le temps qui suit
la catastrophe est une
affaire humaine.
Ce que nous retenons des témoignages sur le désastre qui est intervenu à Phnom Penh, c’est à
quel point la catastrophe est incommensurable.
Alors que Phnom Penh était peuplée de 2 millions
d’habitants en 1975, il ne restait que 60 habitants
dans une ville fantôme à la fin de 1978. Pourtant,
dès janvier 1979, les populations sont arrivées
peu à peu.
Fabienne Luco est revenue, comme anthropologue, sur l’arrivée des habitants, les conditions
de leur retour. La résilience est le fait de la popu-

Kigali, travaux
communautaires.
Kigali, community
work.

ទីក្រុង Kigali
ការងារសហគមន៍

lation, qui s’est installée, qui s’est arrangée avec
les conditions qu’elle rencontrait, pour trouver
un abri, accéder à un peu de sécurité, pour reprendre des forces.
Chandevy Men Sisowath nous a confié son émouvant souvenir. « Être jeune à Phnom Penh, dans
les années 1980 » ne ressemblait en aucune façon
aux conditions rencontrées ailleurs. Elle nous a
fait le récit d’une vie quotidienne de la survie,
d’un retour dans des conditions précaires, avec
en mémoire le conflit et les deuils qu’il avait provoqué dans toutes les familles.
Ce sont aussi les pénuries alimentaires, les difficultés pour
acheter des provisions et mobiliser les personnes pour réorganiser les services.
Décidément, dès après la catastrophe, reconstruire est avant
tout l’affaire de femmes et
d’hommes.

3

After the disaster:
a human affair

Our takeaway from the accounts of the
disaster that hit Phnom Penh is that such
a catastrophe is simply
incommensurable. While Phnom Penh
had a population of 2 million in 1975, the
ghost city that it had become by the end
of 1978 had only 60 inhabitants. But as
early as January 1979, people slowly
started coming back.

134

ក្រុងភ្នំពេញ៖ ការពង្រីក និងការផ្លាស់ប្ដូរ

Fabienne Luco has analysed, from an
anthropological perspective, the
residents’ arrival and the conditions of
their return. Resilience was embodied by
the people who settled back and dealt
with the situation to find a shelter, a bit
of safety, and recuperate.
Chandevy Men Sisowath shared a
touching memory with us. To be “Young
in Phnom Penh in 1979” was radically
different from the conditions anywhere

else. She recounts her daily life of
survival, the precarious conditions of her
return, with the conflict in mind and the
bereavements suffered by every family.
There were stories of food shortages,
difficulties in buying supplies and
mobilizing people to get services back up
and running.
In the immediate aftermath of the
disaster, rebuilding is first and foremost
a human affair.

Orphelinat
installé dans
une ancienne
chapelle.
Orphanage settled
in a former chapel.

មណ្ឌលកុមារកំព្រា
នៅក្នុងវិហារកាតូលក
បុរាណមួយ

La vie
et rien d’autre ?

Population au
bord du Tonlé
Bassac après
l’incendie du
quartier.

La vie reprend ses droits, toujours !!! Toutes les
histoires de l’humanité nous instruisent sur le renouveau impératif qui suit les catastrophes.
Mais la résilience n’est pas une assurance de permettre de meilleures conditions d’existence à
termes.
Dans le premier atelier, Jean-Marie Théodat, à
partir de son expérience de Port-au-Prince, nous
a rappelé les nombreuses menaces qui pèsent encore après la catastrophe.
Pour sa part, Fabienne Luco explique la difficulté
à réinventer la vie quotidienne, à gérer les parties
communes des immeubles, les espaces publics,
qui sont régulièrement accaparés.
Il faut un effort d’organisation pour pouvoir dépasser le moment de la survie...
Et c’est là que la place des institutions, sous
quelques formes que ce soit, devient nécessaire
pour organiser le long terme...
Jean-Marie Théodat expose en effet à quel point
la résistance face à l’État, l’absence de capacité
de régulation compromet toute possibilité de
dépasser l’après-crise.

Children in Phnom
Penh, 1982.

កុមារនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ឆ្នាំ១៩៨២

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�

មាត់់ទន្លេ�េបាសាក់់
Population on the
edge of the Tonlé
បន្ទាា�ប់់ពីីអគ្គីី�ភ័័យ
Bassac after the
neighbourhood fire. ឆាបឆេះ�ះសង្កាា�ត់់នេះ�ះ

© AKP

4

Enfants à Phnom
Penh, 1982.

4

Nothing
else but life?

Life takes its course, always! All of
humankind’s stories tell us about the
absolute need for renewal after a
disaster.
But resilience does not guarantee better
living conditions in the long run.
In our first workshop, Jean-Marie
Théodat spoke of his experience in
Port-au-Prince, reminding us of the many

threats that loom after the disaster.
Fabienne Luco explained how hard it
was to get back to normal daily life, to
manage the shared spaces in buildings
and public spaces that are often
monopolized.
To get beyond the moment of survival, an
organizational effort is required which
stresses the necessary role of institutions,
in their various forms, in providing
long-term organization.

Jean-Marie Théodat pointed out how
resistance to government and the
absence of regulatory capacity
undermine any possibility of going
beyond the post-crisis state.
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Borey de la
compagnie Peng
Huoth.
Borey of the Peng
Huoth company.

© Lim Bunhok

បុរីក្រុមហ៊ុនប៉េងហួត

Logements neufs pour relogement.
New housing for rehousing.
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ផ្ទះសម្បែងថ្មីៗសម្រាប់សម្រាប់អ្នកមកនៅថ្មី

5

Pose de
canalisation
d’eau PPWSA/
JICA
Laying of the
PPWSA water
main.

Les conditions d’une
vraie reconstruction

ការដ្ឋានតបណ្ដាញទឹក
ស្អាតរបស់រដ្ឋាករទឹក
ស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញ

Il faut donc l’effort des hommes et des femmes.
Il faut aussi du temps.
Christiane Blancot le rappelle : Phnom Penh a
attendu 20 ans pour connaître les vraies conditions de la reconstruction. Si bien que les bâtiments ont été très abîmés par les 20 ans qui se
sont écoulées après le départ des khmers rouges.
Il aura fallu encore une génération pour qu’apparaisse à Phnom Penh les ferments d’une nou-

5

The prerequisites
for a true reconstruction
Effort is therefore required from men
and women. And time is needed.
Christiane Blancot reminded us that it
took Phnom Penh 20 years to understand
the prerequisites for reconstruction,
which meant that buildings were left to
decay during the 20 years that elapsed
after the Khmer Rouge left.
It took another generation for a new
urban culture to take root in Phnom
Penh, including in the ways of dwelling.
Rebuilding a city involves giving it back
all its functions, by means of
agglomeration economies, an economic
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velle culture urbaine, notamment sous la forme
d’habiter.
Car reconstruire une ville, c’est lui redonner l’ensemble des fonctions qui lui incombent, grâce aux
économies d’agglomération, terme économique
repris par Natharoun Ngo :
-- être un lieu d’accueil dans laquelle on vient
chercher protection, habitat, emploi, avenir ;
-- être un lieu de marché dans lequel les habitants et les entreprises pourront trouver les ressources et les services souhaités ;
-- être un lieu qui permet les mobilités, ce qui implique l’existence d’infrastructures de transport ;
-- être un lieu de production des biens et des services marchands ;
-- être enfin un lieu où sont assurés l’éducation,
la santé, la culture, etc.
Pour engager cette vraie reconstruction, sont nécessaires les dimensions structurelle, économique
et sociale.

DIMENSION STRUCTURELLE

Si Mareth Mok nous a évoqués l’immédiate aprèscrise, son excellence Kep Chuktema a traduit la
nécessité de pouvoir rebâtir les infrastructures.
« Une ville sans eau ni électricité, c’est comme
une vie sans amour ».

term used by Natharoun Ngo. These
functions include:
-- being a haven in which one finds
protection, a place to live, a job, a future;
-- being a marketplace in which people
and businesses can find the resources
and services they are looking for;
-- being a place where one can move
around, which requires a transportation
infrastructure;
-- being a place of production of traderelated goods and services;
-- finally, being a place where education,
health, culture, etc. are provided.
To begin with this true reconstruction
effort, these structural, economic, and
social aspects are necessary.

STRUCTURAL ASPECT

Mareth Mok spoke of the post-crisis
period, while His Excellency Kep
Chuktema highlighted the need to rebuild
infrastructure.
“A city without water or electricity is like
a life without love.”
More concretely, His Excellency Ek Sonn
Chan talked about getting the clean
water network back into operation. He
also highlighted how the reconstruction
effort was undermined by a growing
number of illegal hookups. Receipts and
invoices were also a problem as some
bills could not be collected due to
misattribution, corruption, etc.
There is a power balance between

Dans un exemple concret, son excellence Ek Sonn
Chan a insisté sur les conditions de remise en
œuvre des réseaux d’eau potable. Mais il a souligné aussi comment les efforts de reconstruction
étaient compromis par les branchements illégaux
qui se multipliaient... Les recettes des factures
étaient elles aussi problématiques car une partie
des factures n’était pas recouvrée en raison des
erreurs d’attribution, de la corruption, etc.
Il y a ici la compréhension d’un rapport de force
qui se noue entre les dynamiques institutionnelles
qui doivent être garantes de la mise en œuvre
d’un service pour tous et les captations individuelles, dont chacune semble sans conséquence
mais la somme compromet les efforts de reconstruction...

Branchement
des habitants au
réseau d’eau
potable PPWSA.
Connecting the
inhabitants to the
PPWSA drinking
water system.

ការតទឹករបស់
ប្រជាព លរដ្ឋ ភ្ជាប់នឹង
បណ្ដាញទឹកស្អាតរបស់
រដ្ឋាក រទឹកស្វយ័ត
ក្រុងភ្នំពេញ

La dimension économique ne doit pas être négligée. Dans la résilience, l’économie est aussi un
facteur de risque.
Nous l’avons entendu de plusieurs façons au
cours de cette journée : cela veut dire disposer
d’un outil productif, pouvoir occuper des travailleurs dans cette activité et ne pas seulement faire
commerce ! C’est ce que qui nous a été rapporté
ce matin en rappelant que le Cambodge était devenue une nation privilégiée par ses partenaires
du point de vue économique, permettant de participer aux échanges mondiaux, à la chaîne de
fabrication des richesses.
Lorsque les réfugiés rentrent progressivement, il
leur faut trouver du travail pour gagner leur vie.
En 2004, Phnom Penh accueillait 300 usines,
200 000 ouvrières. Et à l’échelle du pays, le
contrat de bonnes pratiques signé avec l’Organisation international du travail était un gage nécessaire pour rassurer sur le respect des standards de condition de travail et de rémunération
des ouvrières.
Mais d’autres formes d’économie, porteuses d’innovation, ont aussi été portées autour : de l’économie circulaire, des start-up et des investisseurs
sociaux. C’est toute l’expérience proposée par
Hassan Hajam.

institutions, responsible for implementing
a service for all, and individual
collections, seemingly inconsequential
but which, as a whole, threaten the
reconstruction effort.

ECONOMIC ASPECT

The economic aspect must not be
overlooked. Economics is also a risk
factor when it comes to resilience.
We have heard it a number of times
today: what is needed is a production
capacity so that people have jobs to go to
rather than just doing business! It was
brought up this morning: Cambodia has
become a nation favored by its partners
from an economic standpoint, opening

© PPWSA

DIMENSION ÉCONOMIQUE

Recensement des
habitants à
reloger.
Census of
inhabitants for
rehousing.

ការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពល
រដ្ឋដែលត្រូវបញ្ជូនទៅ
រស់នៅក្នុងទីតាំងថ្មី

6

La dimension sociale
est essentielle
Il faut donc un changement de culture et une compréhension des attentes... collectives.
Faire cohésion... Ce que nous rappelle Nadine
Umunoti Gatsinzi à propos de Kigali.
Pour pouvoir mener correctement une reconstruction, il faut avoir fait la paix avec le passé. Et les
expériences servent. Celle de l’Angola a été utile
pour éclairer les conditions de la pacification et la
réconciliation que le Rwanda a dû mettre en
œuvre dans tout le pays.

the way for involvement in world trade,
in the chain of wealth creation.
As the refugees trickled back, they had to
find jobs to earn a living.
By 2004, Phnom Penh was home to
300 factories employing 200,000 workers.
Countrywide, the good practices
agreement signed with the International
Labor Organization was a basis for
complying with standard working
conditions and worker wages.
But other forms of the economy tied to
innovation also came on the scene:
circular economy, start-ups, and social
investors. Hassan Hajam covers this in
depth.

6

The social dimension
is essential

A culture shift was required as well as an
understanding of collective expectations.
Building cohesion, as Nadine Umunoti
Gatsinzi puts it when referring to Kigali.
A properly led reconstruction effort
means making peace with the past.
Experience is valuable: take Angola’s,
which shed light on the conditions for
peacemaking and reconciliation that
Rwanda had to implement throughout
the country.
Pacifying, reconciling, building a more
serene climate and stability are all
prerequisites that can be illustrated
Résilience des villes après les catastrophes
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Pacifier, réconcilier, engager un climat plus serein,
une stabilité... sont autant de conditions nécessaires qui ont des traductions concrètes : droit à
la sécurité, droit au commerce, droit au logement... et droit à des services, mais non sans
contrepartie acceptée : il faut pouvoir fournir le
service mais faire accepter aussi son paiement.
C’est ce que nous a rappelé M. Ek Sonn Chan sous
une forme très concrète :
-- lutte contre les raccordements illégaux,
-- travail sur la régularité du paiement des factures,
-- utilisation d’outils informatiques pour améliorer
la connaissance de la situation.
Dès la fin des années 1990, la situation s’est améliorée : toutes les factures sont désormais honorées.
Mais il faut aussi veiller à ce que soient respectées
toutes les formes d’égalité, en particulier les égalités de genre dont il a été question tout au long
de cet après-midi. Un autre enjeu est de garantir
que les familles les plus pauvres puissent avoir
accès aux services... Veiller à bien engager les interrelations entre la population et l’administration, selon l’expérience apportée par son excellence Mann Choeun.
Le risque majeur est d’observer, comme cela fut
présenté pour Port-au-Prince, qu’une partie de la
population n’ait pas droit « de cité ». Le risque est
grand alors que naisse une résistance à l’exclusion. Et que la ville réelle se développe contre la
ville institutionnelle, sans infrastructure.

concretely: the right to security, the right
to do business, the right to have a home
and the right to services, which require
something in return. The service needs to
be supplied but one’s payment must also
be accepted.
That was very concretely illustrated by
Ek Sonn Chan who mentioned:
-- the prevention of illegal hookups,
-- a focus on the consistency of bill
payments,
--the use of software tools to improve
knowledge of the situation.
By the late 1990s, the situation had
improved greatly: all bills were now paid.
All forms of equality must be respected,
particularly gender equality, which we
discussed throughout the afternoon.
Another challenge is to guarantee the
poorest families access to services which
requires, according to the experience
shared by His Excellency Mann Choeun,
proper relations between the population
and administration.
As highlighted in the Port-au-Prince
account, the major risk is that people
could be deprived of the “right to a
homeland.” This brings about the risk of
resistance to exclusion which could lead
to development of a real city, with no
infrastructures, in parallel to the
institutional city.
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Distribution
de matériel aux
sinistrés.
Distribution of
equipment to victims
by Phnom Penh
municipality.

ការចែកចាយសម្ភារ
ដល់ជនរងគ្រោះ
ដោយសាលារាជធា
នីភ្នំពេញ

Affiche PNUD
du programme
de réduction
de la pauvreté.
UNDP poster,
support for the
poverty reduction
programme.

7

ស្លាកសញ្ញារបស់អង្គការ
UNDP គាំទ្រដល់កម្មវិធី
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

Nous ne sommes plus
isolés dans le monde...
C’est sans doute le dernier enseignement : les expériences présentées nous ont montré l’importance du soutien international : bailleurs, soutien
de pays tiers. L’aide internationale permet l’investissement dans les infrastructures et le démarrage
de leur fonctionnement.
Dans chacun de nos exemples favorables, ce sont
les partenariats qui ont permis les meilleurs progrès. Pour Christiane Blancot, c’est bien l’association de toutes les échelles, le partenariat international, local et la place accordée aux habitants qui
a été la condition pour régler en grande partie le
problème du logement.

7

We’re no longer
off on our own in the
world

Our last lesson, without a doubt: the
experiences presented show how
important international support is
(backers, support from other countries).
International aid makes investment in
infrastructure possible, getting it up and
running.

In all of our positive examples,
partnerships have led to progress. For
Christiane Blancot, it is the combination
of multiple scales (international and local
partnerships and the role assigned to the
people) that was the condition for settling
much of the issue around housing.

8

Nouvelles
technologies,
et grands
équipements
à Kigali.

New technologies
and large amenities
in Kigali.

បច្ចេ�េកវិិទ្្យាថ្មីី�ៗ និិង
គ្រឿ��ឿ ងបរិិក្ខាា�ធំំៗនៅ�
ទ ីីក្រុ�ុង Kigali

Et
demain ?
Aurons-nous besoin d’une nouvelle résilience ? À
Phnom Penh, malgré la croissance, différentes
questions commencent à se poser : la ville jardin
se transforme en une ville dense et minérale, le
remblaiement des lacs permet d’étendre la ville
mais réduit les zones naturelles. De fait, en
compensation, le dispositif naturel de régulation
doit trouver réponse dans des solutions techno
logiques.
Partout dans le monde, les défis qui se posent
à nous exigent des réponses inédites et une
capacité d’adaptation, une lutte
contre notre fragilité. Et
l’échelle urbaine pourrait bien
être la bonne échelle d’action,
nous enseigne Natharoun Ngo.
Ne nous y trompons pas, la ville
de demain, c’est d’abord la ville
d’hier et celle d’aujourd’hui qui
sera laissée en héritage. Elle
constitue notre patrimoine qui
nous interroge sur les solutions
que nous mettons en avant.
La ville de demain doit être
celle qui saura prendre la mesure des problèmes d’approvisionnement et de gestion des déchets, de sobriété,
de confort mais aussi de cohésion et de solidarité.
Comment accueillir toutes les populations tout en
offrant un bon cadre de vie, respectueux de la
planète ?
Il ne suffit plus seulement de rendre des services,
ni de satisfaire ponctuellement des besoins, il s’agit
aussi de redonner sens, de refaire citoyenneté pour
les habitants, de mobiliser leurs capabilités : participer à la ville, y vivre et s’y investir, comme l’a
déclaré M. Vannak Seng, il y a quelques instants.

Un tel agenda implique non seulement une prise
de conscience mais aussi une transformation des
pratiques... dont nous devons mesurer davantage
les implications globales.
Quelles que soient les formes, publiques, privées,
l’inclusion sociale et solidaire, les initiatives impliquent de pouvoir mieux discuter de leur but et
de leurs impacts.
Les villes doivent apprendre à appréhender simultanément les problèmes et leurs effets présents et
futurs. Elles ont donc intérêt à imaginer de nouvelles gouvernances, à expérimenter les moyens
de leur transformation, mais aussi (peut-être surtout) à les partager.

Application
mobile pour se
déplacer en
moto-taxis.
Mobile app for
moto-taxi rides .

កម្មមវិិធីីទូូរស័័ព្ទទដៃ�សម្រា�ប់់
ហៅ�កង់់បីីជិះះ�

8

And tomorrow?

Is a new resilience needed? In Phnom
Penh, despite the city’s growth, different
questions are coming to the fore: the
garden city is changing into a dense,
mineral city. Filling in the lakes makes it
possible to expand the city but cuts down
on natural areas. Indeed, to make up for
that, the natural regulation system has to
find its answers in technological solutions.
Around the world, the challenges before
us require new answers and the capacity
to adapt and overcome our own fragility.
And Natharoun Ngo feels that the urban
scale could well be the proper scale of
action.
Let no mistake be made. Tomorrow’s city

is first and foremost yesterday’s city.
Today’s city is the legacy that will be
passed on. It is our heritage that is
raising questions about the solutions we
are putting forward.
Tomorrow’s city will have to resolve
issues of supply, waste management,
design simplicity and comfort as well as
cohesion and solidarity.
How can the city be the home of all
peoples, offering a good, sustainable
quality of life?
It is not simply a matter of providing
services nor meeting needs as they arise.
It is also a matter of restoring meaning, of
rebuilding citizenship for the people, of
mobilizing their abilities: getting involved

in the city, living in it, and investing in it,
as Vannak Seng stated a moment ago.
Such an agenda implies not only an
awareness but also a transformation of
practices whose global implications we
will have to consider.
Whatever form they take—public,
private, solidarity-based social
inclusion—initiatives imply the need to
discuss their purpose and impacts more
holistically.
Cities must learn to simultaneously
address problems and their present and
future effects. They must imagine new
forms of governance, experiment ways of
transforming them, and (perhaps most
importantly) share them.
Résilience des villes après les catastrophes
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យើ�ើងត្រូ�ូវរៀ�ៀនសូូត្រ�ឲ្្យក្លាា�យជាអ្ននកមានភាពធន់់
ជាសេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទ សេ�ចក្ដីី�សំំយោ�គនេះ�ះត្រ�ឡប់់មកនិិយាយអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងអាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗបា
ននៅ�ក្នុុ�ងពិិភពពមិិនប្រា�កដប្រ�ជា ដើ�ើម្្បីីកសាងបរិិស្ថាា�នមួួយដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងមុុន និិងផ្ដដល់់អត្ថថន័័យឡើ�ើងវិិញជូូនប្រ�ជាព
លរដ្ឋឋ បន្ទាា�ប់់ពីីជួួបគ្រោះ��ះមហន្តតរាយហើ�ើយ។
ដោ�យលោ�ក Lionel Prigent

១.

យើ�ើងរស់់នៅ�ក្នុុ�ងភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាមួួយ

		ទីីក្រុ�ុងន័័រសុុត ទីីក្រុ�ុងព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ ទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�លីី ហើ�ើយទីីក្រុ�ុង
ភ្នំំ�ពេ�ញក៏៏ដូូចគ្នាា�ដែ�រ ទីីក្រុ�ុងទាំំងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�បានឆ្លលងកាត់់វិិបត្តិិ�ធំំៗ តាមបែ�ប
ខុុសគ្នាា� ក្នុុ�ងកាលវេេលាខុុសគ្នាា� នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តរបស់់ខ្លួួ�ន ពោ�លគឺឺវិិបត្តិិ�
បណ្ដាា�លមកពីីទឹឹកជំំនន់់ រញ្ជួួ�យដីី ការសម្លាា�ប់់រង្គាា�លជាទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ ឬអំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍ជាដើ�ើម។

		ប៉ុុ�ន្តែ�ែបច្ចុុ�ប្្បន្នន ទីីក្រុ�ុងទាំំងនេះ�ះក៏៏មានសមត្ថថភាពផ្ដដល់់ជាសក្ខីី�កម្មមអំំពីី
ស្ថាា�នភាពដែ�លខ្លួួ�នបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មសរសេ�រទំំព័័រថ្មីី�នៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តរបស់់ខ្លួួ�នដែ�រ
អំំពីីអ្វីី�ដែ�លខ្លួួ�នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយទាំំងនោះ�ះ។ បទពិិសោ�ធន៍៍
ទាំំងនេះ�ះបានជួួយឱ្្យយើ�ើង នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃនេះ�ះពិិចារណាអំំពីី
“ទីីក្រុ�ុងមានភាពធន់់ ដើ�ើម្្បីីគិិតអំំពីីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមនៃ�ការកសាងក្រុ�ុងឡើ�ើងវិិញ”។
		ប្រ�ធានបទនេះ�ះពិិតជាមានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់។
		ពិិតមែ�នហើ�ើយ ទោះ�ះបីីជាចំំណេះ�ះដឹឹងយើ�ើងកាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ទោះ�ះបីីជាកិិច្ចច
ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងបានផ្តោ�ោ�តលើ�ើការអភិិវឌ្្ឍយ៉ាា�ងណាក្ដីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�ក វិិបត្តិិ�អាចកើ�ើតមានឡើ�ើងនៅ�ចំំពោះ�ះមុុខយើ�ើងគ្រ�ប់់ពេ�ល៖
-	វិិបត្តិិ�បរិិស្ថាា�ន វាប្រា�កដណាស់់ គឺឺពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអាកាសធាតុុ ជីីវចម្រុះ�ះ� និិងការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងទឹឹក។
-	វិិបត្តិិ�សង្គគម និិងការគម្រា�មគំំហែ�ងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
-	និិងចុុងក្រោ��យ គឺឺវិិបត្តិិ�បច្ចេ�េកវិិទ្្យា…ជុំំ�វិិញបញ្ហាា�ចរាចរណ៍៍ទិិន្ននន័័យ…
		
បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ គ្មាា�នប្រ�ទេ�សណាមួួយអាចប្រា�កដថា ខ្លួួ�នអាចជៀ�ៀស
ផុុតពីីវិិវបត្តិិ�មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មវិិបត្តិិ�ទាំំងនេះ�ះឡើ�ើយ។ យើ�ើងបានឮការរំំឮកកាលពីី
ព្រឹ�ឹកមិិញនេះ�ះហើ�ើយថា ប្រ�ជាជន ១,៥ពាន់់លាននាក់់ ធ្លាា�ប់់បានឆ្លលងកាត់់
ហានិិភ័័យនៃ�គ្រោះ��ះធម្មមជាតិិធំំមួួយរួួចទៅ�ហើ�ើយ។
		យើ�ើងត្រូ�ូវរៀ�ៀនឱ្្យក្លាា�យជាអ្ននកមានភាពធន់់!

២.

តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ជាភាពធន់់?

		
នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�មរបស់់គាត់់ លោ�កសាស្រ្តា�ា�ចារ្្យ Gabriel
Fauveaud បានផ្តតល់់និិយមន័័យថា ភាពធន់់គឺឺសមត្ថថភាពរបស់់ទីីក្រុ�ុង និិង
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លចេះ�ះងើ�ើបឈរឡើ�ើងវិិញ បន្ទាា�ប់់ពីីបានជួួបប្រ�ទះះព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍
មហន្តតរាយ។ មហន្តតរាយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពិិតជាមានវិិសាលភាពខ្លាំំ��ង និិងបន្្សល់់
ស្លាា�កស្នាា�មអស់់រយៈៈពេ�លយ៉ាា�ងយូូរ។ ប្រ�ជាជនដែ�លក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�ទទួួលរងគ្រោះ��ះ
ធំំគេ�ជាង ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺប្រ�ជាជនក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�ទាំំងនេះ�ះហើ�ើយដែ�លត្រូ�ូវខិិតខំំបង្ហាា�ញថា
ខ្លួួ�នមានភាពធន់់ជាងគេ�ដែ�រ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នេះ�ះគឺឺជាលក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�មួួយ
ដែ�លប្រ�ជាជនក្រី�ីក្រ�ត្រូ�ូវតែ�មាន ពីីព្រោះ��ះបន្ទាា�ប់់ពីីមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយហើ�ើយ គេ�
ត្រូ�ូវមានសង្វាា�ក់់ជីីវិិតធម្មមតាឡើ�ើងវិិញ នោះ�ះគឺឺការកសាងឡើ�ើងវិិញ។
		
“ធ្វើ�ើ�ឱ្្យទីីក្រុ�ុងមួួយដែ�លស្លាា�ប់់រស់់ឡើ�ើងវិិញ” ដូូចដែ�លឯកឧត្តតម
ប៉ាា� សុុជាតិិវង្្ស បានចង្អុុ�លបង្ហាា�ញស្រា�ប់់។ ភាពធន់់គឺឺជាកម្លាំំ��ងមួួយនៃ�ជីីវិិត
គឺឺជាកម្លាំំ��ងដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យយើ�ើងជំំនះះបាននូូវរាល់់ឧបសគ្គគបង្កកឡើ�ើងដោ�យ
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ក្ដីី�សង្្ឃឹឹមឱ្្យខ្លួួ�នឯងឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្្បីីរស់់ឡើ�ើងវិិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិនមែ�នរស់់ដូូចមុុនសុុទ្ធធសាធនោះ�ះទេ�។ ភាពធន់់មិិនមែ�នជាការវិិលត្រ�លប់់ទៅ�
រកស្ថាា�នភាពដើ�ើមនោះ�ះទេ�។ វាជាការឈានចូូលទៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពថ្មីី�មួួយ ជាការ
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មថ្មីី�មួួយ ដែ�លកំំណត់់បរិិស្ថាា�ន សង្គគម និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាន
ពីីមុុនមក។
		លោ�កស្រី�ី ហ្វាា�ប៊ីី�យែ�ន លុុយកូូ បានផ្ដដល់់ជាឧទាហរណ៍៍ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ង
ពីីស្ថាា�នភាពនៅ�រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ ក្រោ��យមហន្តតរាយ នៅ�មានសំំណង់់អគារ
ទាំំងឡាយក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងនៅ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់សំំណង់់អគារទាំំងនោះ�ះ
បានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទៅ�ហើ�ើយ៖ វិិហារកាតូូលិិក អតីីតមណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា� សុុទ្ធធតែ�បាន
ក្លាា�យជាលំំនៅ�ដ្ឋាា�នមានគ្រួ�ួសារច្រើ��ើនរស់់នៅ�រួួមគ្នាា�។
		ដូូច្នេះ�ះ� សមត្ថថភាពនេះ�ះនឹឹងអនុុញ្ញាា�តឱ្្យយើ�ើងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យបាន
ល្អអជាងមុុន និិងរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីបទពិិសោ�ធន៍៍អតីីតកាល ដើ�ើម្្បីីប្រ�មើ�ើលមើ�ើលឱ្្យបាន
ប្រ�សើ�ើរជាងមុុន ដល់់សញ្ញាា�ទាំំងឡាយដែ�លប្រា�ប់់ថាបញ្ហាា�នឹឹងកើ�ើតឡើ�ើង នោះ�ះ
គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាបញ្ហាា�ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់កើ�ើតមានឡើ�ើយ។ វាជារឿ�ឿងដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវការ
ពារខ្លួួ�នយើ�ើងដោ�យយកចិិត្តតទុុកដាក់់ទៅ�លើ�ើការរក្្សាសមត្ថថភាពសម្រ�បខ្លួួ�ន និិង
គិិតដល់់ការកសាងឡើ�ើងវិិញ សំំដៅ�ទៅ�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័យ
័ ឱ្្យនៅ�តិិចជាងមុុន...
		ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យគឺឺត្រូ�ូវមានលក្ខខណៈៈ
នយោ�បាយសង្គគម និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ក្នុុ�ងនោះ�ះ គោ�លដៅ�ចំំបងគឺឺកាត់់បន្ថថយភាព
ទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងគិិតទុុកជាមុុនពីីសមត្ថថភាពនៃ�ភាពធន់់…
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៣.

ក្រោ��យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយគឺឺរឿ�ឿងជីីវិិតមនុុស្្ស

		អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងចងចាំំពីីសក្ខីី�កម្មមស្ដីី�ពីីមហន្តតរាយដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើង
នៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ គឺឺថា មហន្តតរាយពិិតមានវិិសាលភាពធំំធេ�ង មិិនអាចវាស់់វែែង
បាន។ ខណៈៈដែ�លភ្នំំ�ពេ�ញមានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ២លាននាក់់ នៅ�ឆ្នាំំ��១៩៧៥
នៅ�សល់់តែ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ៦០នាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងខ្មោ�ោ�ច នៅ�ដំំណាច់់
ឆ្នាំំ��១៩៧៨។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចាប់់ពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ��១៩៧៩មក ប្រ�ជាជនបានត្រ�លប់់មកវិិញ
ជាបណ្ដើ�ើ�រៗ។
		លោ�កស្រី�ី ហ្វាា�ប៊ីី�យែ�ន លុុយកូូ បានត្រ�លប់់មកទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
ក្នុុ�ងនាមជានរវិិទូូសិិក្្សាអំំពីីការវិិលត្រ�លប់់មកវិិញរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងអំំពីី
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការវិិលត្រ�លប់់របស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ។ ភាពធន់់គឺឺជារឿ�ឿងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ប្រ�ជាជនដែ�លបានតាំំងទីីលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន ចាត់់ចែ�ងបញ្ហាា�នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពដែ�លខ្លួួ�ន
ជួួបប្រ�ទះះ ដើ�ើម្្បីីរកជម្រ�កឱ្្យមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងប្រ�មែ�ប្រ�មូូលកម្លាំំ��ងឡើ�ើងវិិញ។

		អ្ននកម្នាា�ង ស៊ីី�សុុវត្ថិិ� ម៉ែ�ែន ច័័ន្ទទទេ�វីី បានរៀ�ៀបរាប់់ប្រ�កបដោ�យភាព
ក្ដុុ�កក្ដួួ�លអំំពីីអនុុស្្សាវរីីយ៍៍របស់់អ្ននកម្នាា�ង ថា “ជាក្មេ�េងស្រី�ីម្នាា�ក់់នៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ
ក្នុុ�ងទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៨០” មិិនដូូចការរស់់នៅ�កន្លែ�ែងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតទេ�។ អ្ននកម្នាា�ងបាន
រៀ�ៀបរាប់់ប្រា�ប់់យើ�ើងអំំពីីការរស់់នៅ�ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើម្្បីីត្រ�ដររស់់ និិងការត្រ�លប់់ចូូល
មកភ្នំំ�ពេ�ញវិិញក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពដ៏៏លំំបាកលំំបិិន អ្ននកម្នាា�ងនៅ�ចងចាំំនៅ�ឡើ�ើយអំំពីី
ជម្លោះ�ះ�� និិងពីីទុុក្ខខលោ�កដែ�លជម្លោះ�ះ��នោះ�ះបានបង្កកឡើ�ើងចំំពោះ�ះគ្រ�ប់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ
ទាំំងអស់់។ ការលំំបាកក៏៏ពាក់់ព័័ន្ធធផងដែ�រទៅ�នឹឹងកង្វះះ�ខាតចំំណីីអាហារ ការ
លំំបាកក្នុុ�ងស្វែ�ែងរកទិិញចំំណីអា
ី ហារ និិងការលំំបាកក្នុុង
� ការកៀ�ៀរគរមនុុស្្សម្នាា�
ដើ�ើម្្បីរៀ�
ី ៀបចំំធ្វើ�ើ�ការឡើ�ើងវិិញ។ និិយាយឱ្្យចំំទៅ� ចាប់់ពីីពេ�លគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
បានបញ្ចចប់់ទៅ� ការកសាងឡើ�ើងវិិញមុុនដំំបូូងបង្អអស់់គឺឺជារឿ�ឿងរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ទាំំងស្រី�ីទាំំងប្រុ�ុស។

៤.

ជីីវិិត ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េ�ងទេ�ឬ?

		ជីីវិិតតែ�ងតែ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មសារជាថ្មីី�!!! ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តរបស់់មនុុស្្សជាតិិ
តែ�ងតែ�ប្រា�ប់់យើ�ើងអំំពីីការកសាងឡើ�ើងវិិញមិិនអាចអាក់់ខានបាន បន្ទាា�ប់់ពីីបាន
ឆ្លលងកាត់់គ្រោះ��ះមហន្តតរាយហើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាពធន់់មិិនមែ�នមានន័័យថា ធានាឱ្្យ
មានលក្ខខខណ្ឌឌរស់់នៅ�ប្រ�សើ�ើរជាងមុុនទេ�នៅ�ក្នុុ�ងអនាគត។
		
នៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមទីី១ ផ្តើ�ើ�មចេ�ញពីីបទពិិសោ�ធន៍៍របស់់លោ�ក
នៅ�ទីីក្រុ�ុងព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ លោ�ក ហ្្សង់់ម៉ាា�រីី តេ�អូូដា បានរំំឮកឡើ�ើងវិិញឱ្្យយើ�ើង
ដឹឹងអំំពីីការគម្រា�មកំំហែ�ងជាច្រើ��ើនដែ�លនៅ�តែ�ជាទម្ងងន់នៅ់ �ឡើ�ើយ បន្ទាា�ប់់ពីី
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។
		ចំំណែ�កឯលោ�កស្រី�ី ហ្វាា�ប៊ីី�យែ�ន លុុយកូូ វិិញ លោ�កស្រី�ីបានពន្្យល់់
ពីីការលំំបាកក្នុុ�ងការរស់់នៅ�សារជាថ្មីី�ក្នុុ�ងជីីវភាពប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្នែ�ែក
រួួមនៅ�ក្នុុ�ងអគារ ក៏៏ដូូចជាការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីតាំំងសាធារណៈៈ ដែ�លគេ�តែ�ងតែ�បំំពាន
យកជាញឹឹកញាប់់។ គេ�ត្រូ�ូវខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងក្នុុ�ងការងាររៀ�ៀបចំំ ដើ�ើម្្បីីឆ្លលងឱ្្យផុុត
ពីីដំំណាក់់កាលត្រ�ដររស់់… នៅ�ពេ�លនោះ�ះហើ�ើយទើ�ើបតួួនាទីីរបស់់ស្ថាា�ប័័នានា
ទោះ�ះនៅ�ក្នុុង
� ទម្រ�ង់់មួយ
ួ ណាក្ដីី� ក្លាា�យជារឿ�ឿងចាំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីរៀ�
ី ៀបចំំក្នុង
�ុ រយៈៈពេ�លវែែង…

		លោ�កសាស្រ្តា�ា�ចារ្្យ ហ្្សង់់ម៉ាា�រីី តេ�អូូដា បានបង្ហាា�ញពីីភាពចម្រូ�ូង
ចម្រា�ស់់ជាមួួយរដ្ឋឋពិិតជាខ្លាំំ��ងដល់់កម្រិ�ិតណា ពីីអវត្តតមានសមត្ថថភាពនិិយ័័តកម្មម
ធ្វើ�ើ�ឱ្្យប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាា�ងណាដល់់លទ្ធធភាពឆ្លលងឱ្្យផុុតពីីដំំណាក់់កាលបន្ទាា�ប់់ពីីមាន
វិិបត្តិិ�។
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៥.

លក្ខខខណ្ឌឌចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ការកសាងឡើ�ើងវិិញ
មួួយពិិតប្រា�កដ

		ដូូច្នេះ�ះ� ត្រូ�ូវមានកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងពីីប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ទាំំងប្រុ�ុស ទាំំង
ស្រី�ីគ្រ�ប់់រូូបហើ�ើយក៏៏ត្រូ�ូវមានពេ�លវេេលាផងដែ�រ។ លោ�កស្រី�ី គ្រី�ីស្្យាន ប្លលង់់កូូ
បានរំំឮកឡើ�ើងវិិញដូូច្នេះ�ះ�ថា៖ ភ្នំំ�ពេ�ញបានរង់់ចាំំអស់់រយៈៈពេ�ល២០ឆ្នាំំ�� ទើ�ើបជួួប
លក្ខខខណ្ឌឌល្អអក្នុុ�ងការកសាងឡើ�ើងវិិញ។ ការណ៍៍នោះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្្យអគារទាំំងឡាយធ្លាា�ក់់
ក្នុុ�ងសភាពកាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ដោ�យសារការរង់់ចាំំអស់់រយៈៈពេ�ល ២០ឆ្នាំំ��
កន្លលងទៅ�បន្ទាា�ប់់ពីីពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានដួួលរលំំ។ គេ�ត្រូ�ូវរង់់ចាំំដល់់មានមនុុស្្ស
ជំំនាន់់ថ្មីី�មួួយទៀ�ៀត ទើ�ើបមានការលេ�ចឡើ�ើងនៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នូូវវប្្បធម៌៌នៃ�
ការរស់់នៅ�បែ�បក្រុ�ុង។
		
ការកសាងទីីក្រុ�ុងមួួយឡើ�ើងវិិញ គឺឺត្រូ�ូវផ្តតល់់ជូូនទីីក្រុ�ុងនោះ�ះ រាល់់
មុុខងារទាំំងឡាយណា ដែ�លជាមុុខងាររបស់់ទីីក្រុ�ុង តាមរយៈៈសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទីីក្រុ�ុង
នេះ�ះគឺឺជាពាក្្យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដែ�លប្រើ��ើដោ�យលោ�ក ង៉ោ�ោ� ណាត្ថថរុុន៖
- ជាទីីកន្លែ�ែងបដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចចមួួយ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមករក ការ
ការពារ លំំនៅ�ដ្ឋាា�ន ការងារ និិងអនាគត
- ជាកន្លែ�ែងមួួយមានផ្្សារ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិង ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននានា
អាចរកបាននូូវធនធាន និិងសេ�វាកម្មមដែ�លគេ�ចង់់បាន
- ជាកន្លែ�ែងមួួយដែ�លមានចរាចរណ៍៍ មានន័័យថា តម្រូ�ូវឱ្្យមានហេ�ដ្ឋាា�រចនា
សម្ព័័�ន្ធធដឹឹកជញ្ជូូ�ន
- ជាកន្លែ�ែងមួួយផលិិតទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងផ្ដដល់់សេ�វាកម្មមពាណិិជ្ជជកម្មម
-	ចុុងក្រោ��យ គឺឺជាកន្លែ�ែងមួួយដែ�លធានាឱ្្យមានការអប់់រំំ សុុខាភិិបាល
វប្្បធម៌៌។ល។
		ដើ�ើម្្បីីធានាឱ្្យមានការកសាងឡើ�ើងវិិញពិិតប្រា�កដ ទិិដ្ឋឋភាព
រចនាសម្ព័័�ន្ធធសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគម គឺឺជារឿ�ឿងចាំំបាច់់។
ទិិដ្ឋឋភាពរចនាសម្ព័័�ន្ធធ
		
ខណៈៈដែ�លឯកឧត្តតម ម៉ុុ�ក ម៉ាា�រ៉េេ�ត បានលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីកិិច្ចចការត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ន់់ភ្លាា�មបន្ទាា�ប់់ពីីមានវិិបត្តិិ� ឯកឧត្តតម កែ�ប ជុុតិិម៉ាា� បានបកស្រា�យអំំពីីភាពចំាា�
បាច់់ដែ�លត្រូ�ូវកសាងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធនានាឡើ�ើងវិិញ។ “ទីីក្រុ�ុងមួួយដែ�លគ្មាា�ន
ទឹឹក គ្មាា�នភ្លើ�ើ�ង គឺឺប្រៀ��ៀបដូូចជាជីីវិិតមួួយដែ�លគ្មាា�នស្នេ�េហា”។ នៅ�ក្នុុ�ងឧទាហរណ៍៍
ជាក់់ស្ដែ�ែងមួួយ ឯកឧត្តតម ឯក ស៊ុុ�នចាន់់ បានសង្កកត់់ធ្ងងន់់ទៅ�លើ�ើស្ថាា�នភាពនៃ�
ការស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវប្រ�ព័័ន្ធធទឹឹកស្អាា�ត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែឯកឧត្តតមក៏៏បានគូូសបញ្ជាា�ក់់ផង
ដែ�រថា តើ�ើការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងកសាងឡើ�ើងវិិញនោះ�ះបានជួួបប្រ�ទះះបញ្ហាា�អ្វីី�ខ្លះះ�
ដោ�យសារតែ�ការលួួចតទឹឹកខុុសច្្បាប់់កាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើង… ប្រា�ក់់ចំំណូូលក៏៏ជា
បញ្ហាា�មួួយដែ�រ ពីីព្រោះ��ះ វិិក្ក័័�យបត្រ�មួួយចំំនួួនមិិនត្រូ�ូវបានបង់់នោះ�ះទេ� ដោ�យសារ
តែ�កំំហុុសបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�� និិងបញ្ហាា�ពុុករលួួយ។ល។ នៅ�ត្រ�ង់់ចំំណុុចនេះ�ះ គឺឺមានភាព
ប្រ�ទាញប្រ�ទង់់គ្នាា�រវាងការខិិតខំំរបស់់ស្ថាា�ប័័ន ដែ�លត្រូ�ូវតែ�មានទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំក្នុុ�ង
ការផ្ដដល់់សេ�វាកម្មមបម្រើ��ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទាំំងអស់់គ្នាា� និិងការស្វែ�ែងរកផលប្រ�យោ�ជន៍៍
របស់់បុុគ្គគល ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដូូចជាគ្មាា�នផលប៉ះះ�ពាល់់អ្វីី�ធំំដុំំ�នោះ�ះ
ទេ�ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បើ�ើបុុគ្គគលច្រើ��ើនបញ្ចូូ�លគ្នាា�នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង
ទាំំងមូូលនៃ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញ…
ទិិដ្ឋឋភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
		ទិិដ្ឋឋភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក៏៏មិិនត្រូ�ូវធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សនោះ�ះដែ�រ។ នៅ�ក្នុុ�ងភាពធន់់
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក៏៏ជាកត្តាា�ហានិិភ័័យមួួយដែ�រ។ យើ�ើងបានឮតាមបែ�បខុុសៗគ្នាា�ច្រើ��ើ ននៅ�
ក្នុុ�ងពេ�លពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃនេះ�ះថា៖ទិិដ្ឋឋភាពនេះ�ះគឺឺមានន័័យថា
តម្រូ�ូវឱ្្យមានឧបករណ៍៍ផលិិតកម្មម ដែ�លអាចឱ្្យមនុុស្្សធ្វើ�ើ�ការបាននៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យ
ផលិិតកម្មម មិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�តែ�ពាណិិជ្ជជកម្មមនោះ�ះទេ�! នេះ�ះគឺឺជាអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបានរា
យការណ៍៍កាលពីីព្រឹ�ឹកមិិញថែ�មទាំំងរំំឮកឡើ�ើងវិិញថា កម្ពុុ�ជាបានក្លាា�យជាប្រ�ទេ�
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សមួួយទទួួលបានការអនុុគ្រោះ��ះពាណិិជ្ជជកម្មមពីីដៃ�គូូររបស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យក
ម្ពុុ�ជាចូូលរួួមក្នុុ�ងការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពាណិិជ្ជជកម្មមពិិភពលោ�ក និិងចូូលរួួមក្នុុ�ងខ្សែ�ែ�រសង្វាា�ក់់
ផលិិតកម្មមទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�។
		
នៅ�ពេ�លដែ�លជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នបានត្រ�លប់់មកវិិញជាបណ្ដើ�ើ�រៗ អាជ្ញាា�ធរ
ត្រូ�ូវរកការងារឱ្្យពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្្បីីឱ្្យពួួកគេ�មានលទ្ធធភាពចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។
		
នៅ�ឆ្នាំំ��២០០៤ មានរោ�ងចក្រ�ជាង៣០០កន្លែ�ែងត្រូ�ូវបានសាងសង់់
ឡើ�ើងនៅ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ និិងមានកម្មមករ កម្មមការនីីធ្វើ�ើ�ការក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�ជាង២០ម៉ឺឺ�ន
នាក់់។ ហើ�ើយបើ�ើនិិយាយដល់់កម្រិ�ិតប្រ�ទេ�សវិិញ កិិច្ចចសន្្យានៃ�ការអនុុវត្តតល្អអៗចុះះ�
ហត្ថថលេ�ខាជាមួួយអង្គគការពលកម្មមអន្តតរជាតិិ គឺឺជាសន្្យាចាំំបាច់់
ដើ�ើម្្បីីធានាឱ្្យមានការគោ�រពស្តតង់់ដារនៃ�លក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងស្តតង់់ដារផ្ដដល់់ប្រា�ក់់
កម្រៃ��ដល់់កម្មមករកម្មមការនីី។
		ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទម្រ�ង់់ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដែ�លមានលក្ខខណៈៈនវានុុវត្តតន៍៍ ត្រូ�ូវ
បានលើ�ើកឡើ�ើងជុំំ�វិិញសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចបៃ�តង និិយាយពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នតូូចៗដែ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មថ្មីី�
និិងពីីវិិនិិយោ�គិិនសង្គគម ។
ទាំំងនេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាបទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យលោ�ក Hassan
Hajam។

៦.
ទិិដ្ឋឋភាពសង្គគម

		គេ�ត្រូ�ូវប្តូូ�រវប្្បធម៌៌ និិងមានការយោ�គយល់់អំំពីីក្ដីី�រំំពឹឹងទុុក រួួមគ្នាា�។
ធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានភាពស៊ីី�សង្វាា�ក់គ្នាា�
់ … នោះ�ះគឺឺជាអ្វីី�ដែ�លលោ�កស្រី�ី Nadine Umunoti
Gatsinzi បានរំំឮកយើ�ើងឡើ�ើងវិិញពីីអ្វីី�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទីីក្រុ�ុងគីីហ្កាា�
លីី។ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការកសាងឡើ�ើងវិិញឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ គេ�ត្រូ�ូវកសាងសន្តិិ�ភាព
ជាមួួយអតីីតកាល។ហើ�ើយបទពិិសោ�ធន៍៍ទាំំងឡាយពិិតជាមានប្រ�យោ�ជន៍៍។
បទពិិសោ�ធន៍៍ប្រ�ទេ�សអង់់ហ្គូូ�ឡា ពិិតជាមានប្រ�យោ�ជន៍៍ដើ�ើម្្បីីជាភ្លើ�ើ�ងបំំភ្លឺឺ�អំំពីី
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការកសាងសន្តិិ�ភាព និិងបម្រួ�ួបបង្រួ�ួមជាតិិ ដែ�លប្រ�ទេ�ស រ៉ូូ�វ៉ាា�ន់់ដា
បានអនុុវត្តតនៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស។
		
កសាងសន្តិិ�ភាព បម្រួ�ួបបង្រួ�ួមជាតិិ ប្ដេ�េជ្ញាា�ឱ្្យមានបរិិយាកាសមួួយ
ស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ជាងមុុន រក្្សាស្ថិិ�រភាព ទាំំងនេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ជាលក្ខខខណ្ឌឌចាំំបាច់់នានា
ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យមានសកម្មមភាពជាក់់ស្តែ�ែង ពោ�លគឺឺសិិទ្ធិិ�មានសុុវត្ថិិ�ភាព សិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�
ពាណិិជ្ជជកម្មមសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន…និិងសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានសេ�វាកម្មម ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏
មិិនអាចខ្វះះ�ការយល់់ព្រ�មផ្ដដល់់ជូូនវិិញដែ�រនោះ�ះទេ� មានន័័យថា ពេ�លទទួួលបាន
សេ�វាកម្មម គឺឺត្រូ�ូវព្រ�មបង់់ថ្លៃ�ៃសេ�វាកម្មមនោះ�ះផង។

		នេះ�ះគឺឺជាអ្វីី�ដែ�លឯកឧត្តតម ឯក ស៊ុុ�នចាន់់ បានរំំឮកឡើ�ើងវិិញក្រោ��ម
ទម្រ�ង់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វជាក់់ស្តែ�ែងដូូចខាងក្រោ��ម៖
- ការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងនឹឹងការតទឹឹកខុុសច្្បាប់់
-	ធ្វើ�ើ�ឱ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋបង់់វិិក្ក័័�យបត្រ�ឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
-	ប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ពត៌៌មានវិិទ្្យាដើ�ើម្្បីីកែ�លម្អអចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីស្ថាា�នភាព
		
ចាប់់តាំំងពីីដំំណាច់់ឆ្នាំំ��១៩៩០មក ស្ថាា�នភាពមានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
ពោ�លគឺឺវិិក្ក័័�យបត្រ�ទាំំងអស់់ត្រូ�ូវបានបង់់យ៉ាា�ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
		ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងក៏៏ត្រូ�ូវយកចិិត្តតទុុកដាក់់ផងដែ�រ លើ�ើការគោ�រពរាល់់ទម្រ�ង់់
នៃ�សមភាពជាពិិសេ�សគឺឺ សមភាពយែ�នឌ័័រ ដែ�លជាចំំណុុចមួួយត្រូ�ូវបានលើ�ើក
ឡើ�ើងពេ�ញមួួយរសៀ�ៀលនេះ�ះតែ�ម្តតង។ បញ្ហាា�មួួយទៀ�ៀតគឺឺធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាធានាឱ្្យ

គ្រួ�ួសារក្រី�ីក្រ�ជាងគេ�ទទួួលបានសេ�វាកម្មមផ្សេ�េ�ងៗផងដែ�រ… ធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាឱ្្យមាន
ទំំនាក់់ទំំនងរវាងប្រ�ជាជន និិងរដ្ឋាា�ភិិបាល នេះ�ះបើ�ើតាមបទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លផ្តតល់់
ជូូនដោ�យឯកឧត្តតម ម៉ាា�ន់់ ឈឿ�ឿន ។
		
ហានិិភ័័យធំំ គឺឺនៅ�ពេ�លគេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញ ដូូចឧទាហរណ៍៍បង្ហាា�ញ
ជូូនអំំពីីក្រុ�ុង ព័័រអូូប្រាំ�ំងស៍៍ ស្រា�ប់់ថា មួួយផ្នែ�ែកនៃ�ប្រ�ជាជនគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ង
ទីីក្រុ�ុង។ហានិិភ័័យពិិតជាធំំ នៅ�ពេ�លដែ�លមានការមិិនព្រ�មទទួួលយកនូូវការ
ផាត់់ចេ�ញណាមួួយនោះ�ះ និិងនៅ�ពេ�លដែ�លទីីក្រុ�ុងជាក់់ស្តែ�ែងត្រូ�ូវបានអភិិវឌ្្ឍ
ផ្ទុុ�យពីីទីីក្រុ�ុងស្ថាា�ប័័ន ដោ�យគ្មាា�នហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ។

៧.

យើ�ើងមិិននៅ�ឯកោ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កទៀ�ៀតទេ�...

		នេះ�ះប្រ�ហែ�លជាចំំណុុចចុុងក្រោ��យដែ�លយើ�ើងបានរៀ�ៀនសូូត្រ�៖
បទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លត្រូ�ូវបានចែ�ករំំលែ�ក បានបង្ហាា�ញអំំពីីសារៈ�សំំខាន់់នៃ�ការ
ជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ងពីីអន្តតរជាតិិ រួួមមានស្ថាា�ប័័ន និិងប្រ�ទេ�សផ្តតល់់ជំំនួួយ ការជួួយ
ជ្រោ��មជ្រែ��ងពីីប្រ�ទេ�សទីីបីី។ ជំំនួួយអន្តតរជាតិិអនុុញ្ញាា�តឱ្្យប្រ�ទេ�សមួួយធ្វើ�ើ�ការ
វិិនិិយោ�គទៅ�លើ�ើហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងធ្វើ�ើ�ឱ្្យប្រ�ទេ�សចាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណើ�រើ ការ
ឡើ�ើងវិិញ។ នៅ�ក្នុុង
� ឧទាហរណ៍៍ដែ�លយើ�ើងពេ�ញចិិត្តតនីីមួួយៗ គឺឺភាពជាដៃ�គូូរទាំំង
ឡាយដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យមានការរីីកចម្រើ��ើនខ្លាំំ��ង។ សម្រា�ប់់លោ�កស្រី�ី គ្រី�ីស្្យាន
ប្លលង់់កូូ គឺឺការពួួតដៃ�គ្នាា�នៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កម្រិ�ិតទាំំងអស់់ រួួមមានដៃ�គូូអន្តតរជាតិិ ដៃ�គូូ
មូូលដ្ឋាា�ន និិងការផ្ដដល់់តម្លៃ�ៃដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ សុុទ្ធធតែ�ជាលក្ខខខណ្ឌឌសមប្រ�កប
សម្រា�ប់់ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ធំំៗមួួយចំំនួួនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន។

៨.

ហើ�ើយចុះះ�អនាគត?

		តើ�ើយើ�ើងនឹឹងត្រូ�ូវការភាពធន់់ថ្មីី�មួួយឬទេ�? នៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញ ទោះ�ះបីីជាមាន
កំំណើ�ើនក្ដីី� សំំណួួរជាច្រើ��ើនចាប់់ផ្ដើ�ើ�មចោ�ទឡើ�ើងហើ�ើយ៖ ទីីក្រុ�ុងមានសួួនច្រើ��ើន
បានប្រែ��ក្លាា�យជាទីីក្រុ�ុងដែ�លមានមនុុស្្សរស់់នៅ�កកកុុញ និិងមានសំំណង់់អគារ
ច្រើ��ើនការលុុបបឹឹងអនុុញ្ញាា�តឱ្្យគេ�ពង្រី�ីកទីីក្រុ�ុង ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាត់់បន្ថថយតំំបន់់ធម្មមជាតិិ។
		
ជាក់់ស្ដែ�ែង ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញកង្វះះ�ចន្លោះ�ះ��លើ�ើកការបាត់់បង់់ផ្ទៃ�ៃតំំបន់់
ធម្មមជាតិិដែ�លមានតួួនាទីីធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មមសារធាតុុបំំពុុលតាមបែ�បធម្មមជាតិិ គេ�
ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកចម្លើ�ើ�យនៅ�ក្នុុ�ងដំំណោះ�ះស្រា�យបច្ចេ�េកវិិទ្្យា។ នៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង
ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លចោ�ទឡើ�ើងចំំពោះ�ះយើ�ើងគឺឺតម្រូ�ូវឱ្្យមាន
ដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មានពីីមុុនមក និិងតម្រូ�ូវឱ្្យមានសមត្ថថភាពសម្រ�ប
ខ្លួួ�ន ការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងនឹឹងងភាពទន់់ខ្សោ�ោ�យរបស់់យើ�ើង។ហើ�ើយទីីក្រុ�ុងគួួរតែ�មាន
ទំំហំំដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យគេ�ងាយធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពជាក់់ស្ដែ�ែង នេះ�ះជាអ្វីី�ដែ�លលោ�ក ង៉ោ�ោ�
ណត្ថថរុុន បានប្រា�ប់់យើ�ើង។
		សូូមកុំំ�ច្រ�ឡំំឱ្្យសោះ�ះ ទីីក្រុ�ុងទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគត គឺឺជាទីីក្រុ�ុងកាលពីី
អតីីតកាលនិិងទីីក្រុ�ុងបច្ចុុ�ប្្បន្នន ដែ�លយើ�ើងនឹឹងទទួួលជាកេ�រ្តិ៍៍�មរតក។ ទីីក្រុ�ុង
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វាមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទៀ�ៀតទេ� ដោ�យគ្រា�ន់់តែ�ផ្ដដល់់សេ�វាកម្មម ឬក៏៏បំំពេ�ញ
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