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អង្គការWWF ប្រារព្ធខួប៦០ឆ្ន ាំនៃបបសកកម្មកង្វិ
នុ
សយ
័ បរ ិស្ថាៃ ខណៈ

បៃតអាំពាវនាវឲ្យមាៃដាំប

ោះប្រស្ថយបនាាៃ់កង្វិ
នុ
សយ
័ បៃោះសប្រមាប់ជា

ប្របបោជៃ៍ដល់ម្ៃុសសៃិង្ធម្មជាតិ

បោក មា៉ាកកូ ឡ ាំប៊រទីៃី អគ្គនាយកនៃអង្គការWWFអៃតរជាតិ បាៃមាៃប្រសាសៃ៍ ថា៖ “ខណៈពេលដែលអង្គ
ការWWF ឈាៃចូលខួរគ្ប្ររ់ ៦០ ឆ្នាំ សាារ័ៃអភិរកសធាំរាំផុតពៅពលើសកលពោករួយពៃេះកាំេុង្អាំពាវនាវឱ្យ
មាៃសករមភាេរនាាៃ់ពែើរបីព
ប្រករព

េះស្រសាយវ ិរតតិអាកាសធាតុ ៃិង្ធរមជាតិ ៃិ ង្ពែើរបីធានាបាៃៃូវអនាគ្តរួ យ

យៃិរៃតរភាេសប្មារ់ រៃុសស ៃិង្ធរមជាតិ។ ព

យេប្ង្ឹង្កិ ចចសហការជារួយរ ា ភិ បាលតួអង្គកុង្វ
ន ិស័យ

ធុរកិចច ៃិង្សហគ្រៃ៍ ពយើង្ចាំបាច់ ប្តូវពធវើកិចចការជាពប្ចើៃពែើរបីឈាៃពៅសពប្រចលទ្ធផលរដៃារពទ្ៀតកនុង្រយៈ
ពេល ១០ ឆ្នាំខាង្រុខ ពពាលគ្ឺពយើង្ប្តូវពធវើកិចចការពប្ចើៃជាង្ពេលកៃលង្រកពទ្ៀត” ។
សេវនងៃពៃេះ ពយើង្ពរើ លព
ព

ើញកាៃ់ដតចាស់ជាង្ពេលរុៃៗ ៃូវរហៃតរាយ ៃិង្ហាៃិភ័យនានាដែលកាំេុង្ពកើត

ើង្ ពហើយយាយីយា៉ាង្ធៃៃ់ធៃរែល់ធៃធាៃជី វចប្ររេះនៃភេដផៃែីពយើង្។ របាយការណ៍វ ិទ្ាសាស្តសតដររវ ិភាគ្

The Living Planet Report ររស់អង្គការ WWF ពចញផាយចុង្ពប្កាយពគ្រង្អស់ សតីេីសាាៃភាេនៃធៃធាៃជីវ
ចប្ររេះសកល ៃិង្គ្ុ ណភាេនៃភេដផៃែី បាៃរង្ហាញថាសតវនប្េចាំៃួៃ ២ ភាគ្ ៣ ជារធយរ បាៃបាត់រង្់កុង្រយៈ
ន
ពេល ៥០ ឆ្នាំចុង្ពប្កាយពៃេះ ដែលវាបាៃរង្កជាផលវ ិបាក ៃិង្គ្ាំរារកាំដហង្យា៉ា ង្ខាលាំង្ែល់គ្ុណភាេររ ិសាាៃ
អាកាសធាតុ អាហារ ប្រេ័ៃធទ្ឹកសារ ៃិង្សុខភាេររស់ពយើង្។
វ ិរតតិជរៃឺឆ្លង្ផលូវែពង្ាើរប្រពភទ្ងមីកូវ ីែ១៩ ដែលកាំេុង្រៃតយាយីែល់សុខភាេរៃុសសពៅទ្ូ ទាំង្សកលពោកនា

ពេលរចចុរបៃន គ្ឺជាភ័ សុតាង្ជាក់
ត
ដសតង្រង្ហាញថាទ្ពង្វើគ្មមៃៃិរៃតរភាេររស់រៃុ សសែូ ចជា ការផ្លលស់រូរប្រពភទ្នៃការ
ត
ពប្រើ ប្បាស់ែី ការរាំផ្លលញនប្េព

ើ ៃិង្ការជួ ញែូរសតវនប្េ កាំេុង្រុញប្ចៃប្រេ័ៃធពអកូ

ែល់ជីវ ិតពៅពលើភេដផៃែី ឱ្យកាៃ់ ដតខិតជិតមាត់ពប្ជាេះនៃភាេវ ិនាស។

ូសុីធរមជាតិ ររស់ ដែលគ្មាំប្ទ្

បោក ឡ ាំប៊រទីៃី បាៃមាៃៃិយាយថា៖ “ពរសកករមររស់ពយើង្មាៃសារៈសាំខាៃ់ កាៃ់ដតខាលាំង្ព

ើង្កនុង្រយៈពេល

ប្បាាំរួយទ្សវតសរ ៍ចុង្ពប្កាយពៃេះ។ រចចុរបៃន ពយើង្បាៃយល់ ៃិង្ែឹង្ថារៃុ សសជាតិ ទាំង្រូលអាចមាៃអនាគ្ត
ប្រករព

យសុវតាិភាេ វ ិរុ លភាេ គ្ុណភាេ ៃិង្សរធរ៌ បាៃលុេះប្តាដតរៃុ សសដងរកា ៃិង្ការពារភេដផៃែី

ពហើយប្រកាៃ់ ខាារ់ឱ្យបាៃៃូ វពគ្មលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រករព

យចី រភាេជារទ្ ា ៃ។ បោក បាៃរៃតពទ្ៀតថា៖

យកចិតតទ្ុក

យទ្ពង្វើគ្មមៃតុលយភាេររស់រៃុសសដែលរង្កអៃតរាយ

“ទ្សវតសរ ៍ពៃេះជាចាំណុចនៃររត់សង្គរែ៏ សាំខាៃ់។ ជរៃឺឆ្លង្ផលូវែពង្ាើរប្រពភទ្ងមីកូវ ីែ១៩ គ្ឺ ជាការេញ្ញាក់សាមរតីឱ្យ
ក់ចាំពពាេះហាៃិ ភ័យពផសង្ៗដែលរង្កព

ើង្ព

ែល់ធរមជាតិ។ ឥ
ទាំង្អស់”។

ូវពៃេះ ពយើង្ប្តូវគ្ិត ៃិង្

ក់ពចញៃូវសករមភាេ ឲ្យកាៃ់ដតខាលាំង្កាល ៃិ ង្រហ័សជាង្ពេលណាៗ

កនុង្រយៈពេល ៦០ ឆ្នាំ កៃលង្ពៅ អង្គការWWF បាៃពែើ រតួ នាទ្ីសូលពែើ
ន
របីគ្មាំប្ទ្ែល់កិចចការសកលពោកកនុង្វ ិស័យ
ររ ិសាាៃ ពហើយបាៃផតួចពផតើរៃូវយៃតការ ដផៃការៃិង្គ្ាំៃិតប្រករព

យភាេនចនប្រឌ្ិតងមីៗសប្មារ់ផតល់ជាែាំ ពណាេះ

ស្រសាយកនុង្វ ិស័យអភិ រកស ដែលកាំេុង្ប្តូវបាៃរៃតអៃុ វតតរកែល់សេវនងៃពៃេះ គ្ិតរារ់ ចរ់តាាំង្េីការគ្មាំប្ទ្ែល់ការ
រពង្កើតតាំរៃ់ ការពារធរមជាតិ ធាំៗ ែូចជា៖ ឧទ្ាៃធរមជាតិជាតិនៃហាគឡាបា៉ា ហគូស ៃិង្ភនាំពភលើង្ពៅប្រពទ្សពអកាវឌ្័ រ
ៃិង្រវា៉ា ៃ់

រហូតែល់ការអភិ រកសប្រពភទ្សតវៃិរិតតររ
ូ សាំខាៃ់ៗរួរមាៃសតវខាល

ាំុពម ផៃ

ខាលធាំ រមាស ៃិង្ែាំរ ី ពែើរបី

ផតល់ែល់សតវទាំង្ពៃេះ ៃិង្ប្រពភទ្សតវនប្េពផសង្ពទ្ៀត ៃូ វការរស់រាៃតពៅអនាគ្ត។

ពៅប្រពទ្សករពុជា អង្គការWWF បាៃ ៃិង្កាំេុង្អៃុវតតករមវ ិធីអភិរកសអាទ្ិភាេសាំខាៃ់ៗអស់រយៈកាលជាង្េី រ

ទ្សវតសរ ៍រកពហើយ ពប្ការកិ ចចសហប្រតិរតតិការយា៉ា ង្ជិតសនិទ្ធជារួ យរាជរ ា ភិ បាលករពុជា សហគ្រៃ៍រូល ា ៃ តួ
អង្គសាំខាៃ់ ៗកនុង្វ ិស័យអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិង្វ ិស័យឯកជៃ ៃិង្នែគ្ូ ែនទ្ពទ្ៀត។ ពៅករពុជា អង្គការ WWF គ្ឺ ជាសាារ័ៃ

ដែលមាៃវ ័យចាំ ណាស់ជាង្ពគ្រួយដែលពធវើការកនុង្វ ិស័យររ ិសាាៃ ៃិង្ការអភិរកសជីវចប្ររេះ ដែលបាៃរួរចាំដណក
យា៉ា ង្សាំខាៃ់ែល់ការពរៀរចាំ តាក់ដតង្ពគ្មលៃពយាបាយររ ិសាាៃ ពហើយជាសាារ័ៃរិៃដរៃរ ា ភិ បាលែ៏សករម

រាំផុតរួយដែលមាៃសករមភាេការង្ហរររស់ខួៃពៅថា
ល
ន ក់រូល ា ៃ ជាេិ ពសសបាៃផតួចពផតើរ ៃិង្គ្មាំប្ទ្ែល់ការអៃុ

វតតវ ិធីសាស្តសតអភិរកសថានក់តាំរៃ់ពទ្សភាេសប្មារ់ការប្គ្រ់ប្គ្ង្តាំរៃ់ការពារ ការអភិ រកសធៃធាៃជលផលទ្ឹកសារ
ការស្រសាវប្ជាវ ៃិង្តារ

ៃជី វចប្ររេះ ការរពង្កើតភាេជានែគ្ូ ៃឹង្វ ិស័យឯកជៃ ៃិង្ការអភិ វឌ្ឍជី វភាេសហគ្រៃ៍។

បោក បសង្ បទៀក នាយកអង្គការ WWF កម្ពុជា បាៃមាៃប្រសាសៃ៍ ថា៖ “តាំរៃ់នប្េពទ្សភាេខពង្់រារភាគ្

ខាង្ពកើត ៃិង្តាំរៃ់ ពទ្សភាេពរគ្ង្គ កនុង្ប្រពទ្សករពុជា ប្គ្រែណតរ់ពលើតាំរៃ់ការពារសាំខាៃ់ៗរួយចាំៃួៃដែលសុទ្ធ
សឹង្មាៃសារៈសាំខាៃ់ ជាសកលព

យសារដតតនរលជីវចប្ររេះឥតកាត់នងលបាៃ ពហើយដែលតាំរៃ់ទាំង្ពៃេះជាទ្ីជប្រក

នៃប្រពភទ្សតវនប្េរង្ពប្គ្មេះថានក់ជិតផុតេូជរាំផុត ែូចជា សតវែាំរ ីអាសុី សតវពផាតទ្ពៃលពរគ្ង្គ សតវខាលរខិ ៃ សតវ
ទ្ពៃាង្ សតវប្កពេើភាំន ប្េរទាំង្េេួកសតវសាលរមាឌ្ធាំ ជាពប្ចើៃប្រពភទ្ពទ្ៀត”។
បោក បសង្ បទៀក បាៃៃិ យាយពទ្ៀតថា៖ “ពយើង្ប្តូវេប្ង្ឹង្រដៃារៃូ វទ្ាំនាក់ទ្ាំៃង្ភាេជានែគ្ូចប្ររេះ ៃិង្រពង្កើៃ
ចាំពណេះែឹង្ដផនកវ ិទ្ាសាស្តសត ដែលពយើង្បាៃកសាង្រួចពហើយកនុង្រយៈពេលជាង្េី រទ្សវតសរ ៍កៃលង្រកពៃេះពៅកនុង្
ប្រពទ្សករពុជា ពហើយរៃតរពង្កើៃសរតាភាេផ្លាល់ខួៃពែើ
ល
របីរៃតរាំផុសភាេនចនប្រឌ្ិត ៃិ ង្រួរគ្មនដសវង្រកែាំពណាេះ
ស្រសាយចាំ ពពាេះរញ្ញ
ា ប្រ
នៃប្រេ័ៃធពអកូ

រែ៏ សុគ្សា
ម
ម ញដែលកាំេុង្ពកើតមាៃ តួយា៉ាង្ហាៃិភ័យនៃអាកាសធាតុ ភាេសឹករ ិចរ ិល

ូសុី ៃិង្ការបាត់រង្់ជីវចប្ររេះ។ ពៃេះជាពេលពវោដែលពយើង្ទាំង្អស់គ្មនប្តូវរួរគ្មនពធវើសករមភាេ

ិជាមាៃ”។
ពែើរបីធានាការផ្លលស់រូរជាវ
ត

អង្គការWWF បាៃចរ់រែិ សៃធិព

ើង្កនុង្ឆ្នាំ ១៩៦១ ពប្ការគ្ាំៃិតផតួចពផតើរព

រុគ្គលមាៃឥទ្ធិេល ៃិង្ឆ្ៃាៈកនុង្ការការពារធរមជាតិ ព
កតីរ ាំេឹង្ថា រៃុ សសៃិង្ធរមជាតិ អាចរស់ពៅជារួយគ្មនព

យបាៃពប្ជើ សពរ ើសខាល

ាំុពម ផៃ

ជាៃិរិតតសញ្ញា សប្មារ់ ជា

យសុខុែុរ។ អង្គការWWFក៏ បាៃេប្ង្ីកវ ិសាលភាេ

ការង្ហរររស់ខួៃរដៃា
ល
រពលើការការពារសតវនប្េ ៃិង្ទ្ីជប្រក ព
ៃិង្ពផ្លតតពលើការអភិវឌ្ឍប្រករព

យរិ តាសាារៃិកដែលសុទ្ធសឹង្ជា

យបាៃរពង្កើតវ ិធីសាស្តសតអភិរកសធរមជាតិ ជាប្រេ័ ៃធ

យចីរភាេ តាររយៈការេប្ង្ីករណា
ត ញករមវ ិធីអភិ រកសធៃធាៃសតវនប្េ នប្េព

ធៃធាៃទ្ឹកសារ សរុទ្ា ៃិង្តាររយៈការដសវង្រកព

ើ

េះស្រសាយែល់ឬសគ្ល់នៃកតាតគ្ាំ រារកាំដហង្ដែលរង្កការ

បាត់រង្់ធៃធាៃធរមជាតិ កនុង្ពនាេះរួរមាៃវ ិស័យថារេល ៃិង្សង្ហវក់ ផលិតករមចាំណីអាហារ ជប្ររញការផ្លលស់រូរត
នៃសង្ហវក់ទ្ីផារ ៃិង្ពលើកករពស់ហិរញ្ា វតាុនរតង្ ក៏ែូចជាេប្ង្ឹង្អភិ បាលកិចចធៃធាៃធរមជាតិ។

បោក ឡ ាំប៊រទីៃី បាៃៃិយាយថា៖ “សរិទ្ធផលការង្ហរដែលពយើង្សពប្រចបាៃកៃលង្រក គ្ឺអាស្រស័យព

យមា

ការចូ លរួរពធវើការង្ហរជារួ យគ្មន េី នែគ្ូ ៃិង្អនកគ្មាំប្ទ្ជាពប្ចើៃររស់ពយើង្ កនុង្ចលនាការពារររ ិសាាៃ។ ពយើង្សូរ

ដងលង្អាំណរគ្ុណយា៉ា ង្ប្ជាលពប្ៅែល់ប្រជាជៃរារ់ ោៃនាក់ ដែលបាៃផតល់ពសចកតីទ្ុកចិតត ៃិង្គ្មាំប្ទ្ពរសកករម
ររស់ពយើង្ ពហើយក៏សូរដងលង្អាំណរផង្ដែរ ែល់រុគ្គលិកររស់ពយើង្រារ់ ពាៃ់នាក់ ពៅទ្ូ ទាំង្េិភេពោក ទាំង្េី
អតីតកាលរហូតែល់រចចុរបៃន ដែលរពប្រើការង្ហរប្រករព

យឆ្ៃាៈ ៃិង្ការពរតជាាចិតត អស់រយៈពេល៦០ឆ្នាំកៃលង្

រកពៃេះ” ។

ពៅខួរពលើទ្ី៦០ពៃេះ អង្គការWWF បាៃវ ិវតតខួៃពៅជាសា
ល
ា រ័ៃេហុវរបធរ៌ សកលរួយ ដែលមាៃវតតមាៃ ៃិង្
ប្រតិរតតិការយា៉ា ង្សករមពៅកនុង្ប្រមាណ ១០០ ប្រពទ្ស ព

យមាៃអនកគ្មាំប្ទ្ចាំៃួៃជាង្ ៣៥ ោៃនាក់ ពៅទ្ូ ទាំង្

េិភេពោក ពហើយបាៃសដរតង្ឆ្ៃាៈ ៃិង្សករមភាេរួរគ្មនពែើរបីកសាង្សង្គរររ ិសាាៃរួ យប្រករព

យគ្ុណភាេ

សរធរ៌ ៃិង្ៃិ រៃតរភាេ សាំពៅធានាការដងរកាៃិង្ការពារធៃធាៃធរមជាតិ ៃិង្សុខុមាលភាេររស់រៃុសសពៅ
ប្គ្រ់ទ្ីសទ្ី ។
បោក ឡ ាំប៊រទីៃី បាៃរដៃារថា៖ “ពរសកករមររស់ពយើង្គ្ឺពៅដវង្ឆ្ៃយណាស់។ រយៈពេល៦០ឆ្នាំកៃលង្ពៅពៃេះ
ពគ្បាៃអពង្កតព

ើញេិភេពោកមាៃការដប្រប្រួលយា៉ា ង្ខាលាំង្ ឯពរសកករមររស់អង្គការ WWF ក៏ មាៃការវ ិវតតៃ៍

ខាលាំង្ណាស់ដែរ។ អវីដែលរិៃមាៃការផ្លលស់រូតរពនាេះគ្ឺការពរតជាាចិតតដែលឥតពង្ៀកពរររស់អង្គការ WWF ពែើរបីរៃត
រួរចាំដណកជាវ ិជាមាៃែល់ការកសាង្អនាគ្តរួ យដែលរៃុ សសៃិង្ធរមជាតិ រ ីកចពប្រើៃព
សាស្តសតបាៃរង្ហាញតនរលខួៃកាៃ់
ល
ដតចាស់ព

យសុខុែុរ។ វ ិទ្ា

ើង្ រ ីឯេ័ត៌មាៃៃិង្ចាំពណេះែឹង្ក៏ កាៃ់ដតប្រពសើរព

ពយើង្ទាំង្រូ លបាៃពប្តៀរខលួៃសប្មារ់ការផ្លលស់រូតរជាវ ិជាមាៃ។ រួរគ្មន ពយើង្អាចពធវើបាៃ”។

-- Ends --

ើង្ដែរ។ សង្គរ

Note to editors:
Images are available here.
WWF history video can be downloaded here.
For WWF stories, visit wwf.panda.org/60
To mark its 60th anniversary, throughout 2021 WWF will be hosting Forces of Nature - a series
of candid intergenerational conversations between some of the biggest names in global
conservation from different corners of the globe. Through podcasts and Instagram Live
sessions, we’ll be hearing from environmental legends – all formidable forces of nature – about
their role in protecting the planet over the past six decades – and what we can all do to help
multiply our impact over the years to come. Guests include Princess Esmeralda of Belgium and
wildlife filmmaker Malaika Vaz from India. The series kicks off on 29 April.
For further information:
news@wwfint.org
About WWF
WWF is an independent conservation organisation, with over 35 million supporters and a global
network active in nearly 100 countries. Our mission is to stop the degradation of the planet's
natural environment and to build a future in which people live in harmony with nature, by
conserving the world's biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources
is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. Visit
www.panda.org/news for the latest news and media resources, and follow us on Twitter
@WWF_media

