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អង្គការWWF ប្រារព្ធខួប៦០ឆ្ន ាំនៃបបសកកម្មកនងុ្វិសយ័បរសិ្ថា ៃ ខណៈ
បៃតអាំពាវនាវឲ្យមាៃដាំប ោះប្រស្ថយបនាា ៃ់កនងុ្វិសយ័បៃោះសប្រមាប់ជា

ប្របបោជៃដ៍លម់្ៃុសសៃិង្ធម្មជាត ិ

 

បោក មា៉ា កក ូឡាំប៊រទីៃី អគ្គនាយកនៃអង្គការWWFអៃតរជាតិ បាៃមាៃប្រសាសៃ៍ថា៖ “ខណៈពេលដែលអង្គ
ការWWF ឈាៃចូលខួរគ្ប្ររ់ ៦០ ឆ្ន ាំ សាា រ័ៃអភិរកសធាំរាំផុតពៅពលើសកលពោករួយពៃេះកាំេុង្អាំពាវនាវឱ្យ
មាៃសករមភាេរនាា ៃ់ពែើរបីព េះស្រសាយវរិតតិអាកាសធាតុ ៃិង្ធរមជាតិ ៃិង្ពែើរបីធានាបាៃៃូវអនាគ្តរួយ
ប្រករព យៃិរៃតរភាេសប្មារ់រៃុសស ៃិង្ធរមជាតិ។ ព យេប្ងឹ្ង្កិចចសហការជារួយរ ា ភិបាលតួអង្គកនុង្វស័ិយ
ធុរកិចច ៃិង្សហគ្រៃ៍ ពយើង្ចាំបាច់ប្តូវពធវើកិចចការជាពប្ចើៃពែើរបីឈាៃពៅសពប្រចលទ្ធផលរដៃារពទ្ៀតកនុង្រយៈ
ពេល ១០ ឆ្ន ាំខាង្រុខ ពពាលគឺ្ពយើង្ប្តូវពធវើកិចចការពប្ចើៃជាង្ពេលកៃលង្រកពទ្ៀត” ។ 
 

សេវនងៃពៃេះ ពយើង្ពរើលព ើញកាៃ់ដតចាស់ជាង្ពេលរុៃៗ ៃូវរហៃតរាយ ៃិង្ហាៃិភ័យនានាដែលកាំេុង្ពកើត
ព ើង្ ពហើយយាយីយា៉ាង្ធៃៃ់ធៃរែល់ធៃធាៃជីវចប្ររេះនៃភេដផៃែីពយើង្។ របាយការណ៍វទិ្ាសាស្តសតដររវភិាគ្ 
The Living Planet Report ររស់អង្គការ WWF ពចញផាយចុង្ពប្កាយពគ្រង្អស់ សតីេីសាា ៃភាេនៃធៃធាៃជីវ
ចប្ររេះសកល ៃិង្គុ្ណភាេនៃភេដផៃែី បាៃរង្ហា ញថាសតវនប្េចាំៃួៃ ២ ភាគ្ ៣ ជារធយរ បាៃបាត់រង់្កនុង្រយៈ
ពេល ៥០ ឆ្ន ាំចុង្ពប្កាយពៃេះ ដែលវាបាៃរង្កជាផលវបិាក ៃិង្គ្ាំរារកាំដហង្យា៉ាង្ខាល ាំង្ែល់គុ្ណភាេររសិាា ៃ 
អាកាសធាតុ អាហារ ប្រេ័ៃធទឹ្កសារ ៃិង្សុខភាេររស់ពយើង្។ 
 

វរិតតិជរៃឺឆ្លង្ផលូវែពង្ាើរប្រពភទ្ងមីកូវែី១៩ ដែលកាំេុង្រៃតយាយីែល់សុខភាេរៃុសសពៅទូ្ទាំង្សកលពោកនា
ពេលរចចុរបៃន គឺ្ជាភ័សតុតាង្ជាក់ដសតង្រង្ហា ញថាទ្ពង្វើគ្មម ៃៃិរៃតរភាេររស់រៃុសសែូចជា ការផ្លល ស់រតូរប្រពភទ្នៃការ
ពប្រើប្បាស់ែី ការរាំផ្លល ញនប្េព ើ ៃិង្ការជួញែូរសតវនប្េ កាំេុង្រញុប្ចៃប្រេ័ៃធពអកូ ូសីុធរមជាតិររស់ ដែលគ្មាំប្ទ្
ែល់ជីវតិពៅពលើភេដផៃែី ឱ្យកាៃ់ដតខិតជិតមាត់ពប្ជាេះនៃភាេវនិាស។ 
 

បោក ឡាំប៊រទីៃី បាៃមាៃៃិយាយថា៖ “ពរសកករមររស់ពយើង្មាៃសារៈសាំខាៃ់កាៃ់ដតខាល ាំង្ព ើង្កនុង្រយៈពេល
ប្បាាំរួយទ្សវតសរចុ៍ង្ពប្កាយពៃេះ។ រចចុរបៃន ពយើង្បាៃយល់ ៃិង្ែឹង្ថារៃុសសជាតិទាំង្រូលអាចមាៃអនាគ្ត
ប្រករព យសុវតាិភាេ វរុិលភាេ គុ្ណភាេ ៃិង្សរធរ៌បាៃលុេះប្តាដតរៃុសសដងរកា ៃិង្ការពារភេដផៃែី
ពហើយប្រកាៃ់ខាា រ់ឱ្យបាៃៃូវពគ្មលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រករព យចីរភាេជារទ្ ា ៃ។ បោក បាៃរៃតពទ្ៀតថា៖ 
“ទ្សវតសរព៍ៃេះជាចាំណុចនៃររត់សង្គរែ៏សាំខាៃ់។  ជរៃឺឆ្លង្ផលូវែពង្ាើរប្រពភទ្ងមីកូវែី១៩ គឺ្ជាការេញ្ញា ក់សាម រតីឱ្យ
យកចិតតទុ្ក ក់ចាំពពាេះហាៃិភ័យពផសង្ៗដែលរង្កព ើង្ព យទ្ពង្វើគ្មម ៃតុលយភាេររស់រៃុសសដែលរង្កអៃតរាយ 



 

ែល់ធរមជាតិ។ ឥ ូវពៃេះ ពយើង្ប្តូវគិ្ត ៃិង្ ក់ពចញៃូវសករមភាេ ឲ្យកាៃ់ដតខាល ាំង្កាល  ៃិង្រហ័សជាង្ពេលណាៗ
ទាំង្អស់”។ 
 

កនុង្រយៈពេល ៦០ ឆ្ន ាំ កៃលង្ពៅ អង្គការWWF បាៃពែើរតួនាទី្សនូលពែើរបីគ្មាំប្ទ្ែល់កិចចការសកលពោកកនុង្វស័ិយ
ររសិាា ៃ ពហើយបាៃផតួចពផតើរៃូវយៃតការ ដផៃការៃិង្គ្ាំៃិតប្រករព យភាេនចនប្រឌិ្តងមីៗសប្មារ់ផតល់ជាែាំពណាេះ
ស្រសាយកនុង្វស័ិយអភិរកស ដែលកាំេុង្ប្តូវបាៃរៃតអៃុវតតរកែល់សេវនងៃពៃេះ គិ្តរារ់ចរ់តាាំង្េីការគ្មាំប្ទ្ែល់ការ
រពង្កើតតាំរៃ់ការពារធរមជាតិធាំៗ ែូចជា៖ ឧទ្ាៃធរមជាតិជាតិនៃហាគ ឡាបា៉ាហគូស ៃិង្ភនាំពភលើង្ពៅប្រពទ្សពអកាវ ឌ័្រ
ៃិង្រវា៉ាៃ់  រហូតែល់ការអភិរកសប្រពភទ្សតវៃិរិតតររូសាំខាៃ់ៗររួមាៃសតវខាល  មុាំពផៃ  ខាល ធាំ រមាស ៃិង្ែាំរ ីពែើរបី
ផតល់ែល់សតវទាំង្ពៃេះ ៃិង្ប្រពភទ្សតវនប្េពផសង្ពទ្ៀត ៃូវការរស់រាៃតពៅអនាគ្ត។ 
 

ពៅប្រពទ្សករពុជា អង្គការWWF បាៃ ៃិង្កាំេុង្អៃុវតតករមវធីិអភិរកសអាទិ្ភាេសាំខាៃ់ៗអស់រយៈកាលជាង្េីរ
ទ្សវតសររ៍កពហើយ ពប្ការកិចចសហប្រតិរតតិការយា៉ាង្ជិតសនិទ្ធជារួយរាជរ ា ភិបាលករពុជា សហគ្រៃ៍រូល ា ៃ តួ
អង្គសាំខាៃ់ៗកនុង្វស័ិយអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិង្វស័ិយឯកជៃ ៃិង្នែគូ្ែនទ្ពទ្ៀត។ ពៅករពុជា អង្គការ WWF គឺ្ជាសាា រ័ៃ
ដែលមាៃវយ័ចាំណាស់ជាង្ពគ្រួយដែលពធវើការកនុង្វស័ិយររសិាា ៃ ៃិង្ការអភិរកសជីវចប្ររេះ ដែលបាៃររួចាំដណក
យា៉ាង្សាំខាៃ់ែល់ការពរៀរចាំតាក់ដតង្ពគ្មលៃពយាបាយររសិាា ៃ ពហើយជាសាា រ័ៃរិៃដរៃរ ា ភិបាលែ៏សករម
រាំផុតរួយដែលមាៃសករមភាេការង្ហរររស់ខលួៃពៅថាន ក់រូល ា ៃ ជាេិពសសបាៃផតួចពផតើរ ៃិង្គ្មាំប្ទ្ែល់ការអៃុ
វតតវធីិសាស្តសតអភិរកសថាន ក់តាំរៃ់ពទ្សភាេសប្មារ់ការប្គ្រ់ប្គ្ង្តាំរៃ់ការពារ ការអភិរកសធៃធាៃជលផលទឹ្កសារ 
ការស្រសាវប្ជាវ ៃិង្តារ ៃជីវចប្ររេះ ការរពង្កើតភាេជានែគូ្ៃឹង្វស័ិយឯកជៃ ៃិង្ការអភិវឌ្ឍជីវភាេសហគ្រៃ៍។ 
 

បោក បសង្ បទៀក នាយកអង្គការ WWF កម្ពុជា បាៃមាៃប្រសាសៃ៍ថា៖ “តាំរៃ់នប្េពទ្សភាេខពង់្រារភាគ្
ខាង្ពកើត ៃិង្តាំរៃ់ពទ្សភាេពរគ្ង្គ កនុង្ប្រពទ្សករពុជា ប្គ្រែណត រ់ពលើតាំរៃ់ការពារសាំខាៃ់ៗរួយចាំៃួៃដែលសុទ្ធ
សឹង្មាៃសារៈសាំខាៃ់ជាសកលព យសារដតតនរលជីវចប្ររេះឥតកាត់នងលបាៃ ពហើយដែលតាំរៃ់ទាំង្ពៃេះជាទី្ជប្រក
នៃប្រពភទ្សតវនប្េរង្ពប្គ្មេះថាន ក់ជិតផុតេូជរាំផុត ែូចជា សតវែាំរអីាសីុ សតវពផាតទ្ពៃលពរគ្ង្គ សតវខាល រខិៃ សតវ
ទ្ពៃាង្ សតវប្កពេើភនាំ ប្េរទាំង្េេួកសតវសាល រមាឌ្ធាំជាពប្ចើៃប្រពភទ្ពទ្ៀត”។ 
 

បោក បសង្ បទៀក បាៃៃិយាយពទ្ៀតថា៖ “ពយើង្ប្តូវេប្ងឹ្ង្រដៃារៃូវទ្ាំនាក់ទ្ាំៃង្ភាេជានែគូ្ចប្ររេះ ៃិង្រពង្កើៃ
ចាំពណេះែឹង្ដផនកវទិ្ាសាស្តសត ដែលពយើង្បាៃកសាង្រួចពហើយកនុង្រយៈពេលជាង្េីរទ្សវតសរក៍ៃលង្រកពៃេះពៅកនុង្
ប្រពទ្សករពុជា ពហើយរៃតរពង្កើៃសរតាភាេផ្លា ល់ខលួៃពែើរបីរៃតរាំផុសភាេនចនប្រឌិ្ត ៃិង្រួរគ្មន ដសវង្រកែាំពណាេះ
ស្រសាយចាំពពាេះរញ្ញា ប្រ រែ៏សមុគ្សាម ញដែលកាំេុង្ពកើតមាៃ តួយា៉ាង្ហាៃិភ័យនៃអាកាសធាតុ ភាេសឹករចិរលិ
នៃប្រេ័ៃធពអកូ ូសីុ ៃិង្ការបាត់រង់្ជីវចប្ររេះ។ ពៃេះជាពេលពវោដែលពយើង្ទាំង្អស់គ្មន ប្តូវររួគ្មន ពធវើសករមភាេ
ពែើរបីធានាការផ្លល ស់រតូរជាវជិាមាៃ”។ 

 



 

អង្គការWWF បាៃចរ់រែិសៃធិព ើង្កនុង្ឆ្ន ាំ ១៩៦១ ពប្ការគ្ាំៃិតផតួចពផតើរព យរិតាសាា រៃិកដែលសុទ្ធសឹង្ជា
រុគ្គលមាៃឥទ្ធិេល ៃិង្ឆ្ៃាៈកនុង្ការការពារធរមជាតិ ព យបាៃពប្ជើសពរ ើសខាល  មុាំពផៃ ជាៃិរិតតសញ្ញា  សប្មារ់ជា
កតីរ ាំេឹង្ថា រៃុសសៃិង្ធរមជាតិអាចរស់ពៅជារួយគ្មន ព យសុខុែុរ។ អង្គការWWFក៏បាៃេប្ងី្កវសិាលភាេ
ការង្ហរររស់ខលួៃរដៃារពលើការការពារសតវនប្េ ៃិង្ទី្ជប្រក ព យបាៃរពង្កើតវធីិសាស្តសតអភិរកសធរមជាតិជាប្រេ័ៃធ 
ៃិង្ពផ្លត តពលើការអភិវឌ្ឍប្រករព យចីរភាេ តាររយៈការេប្ងី្ករណាត ញករមវធីិអភិរកសធៃធាៃសតវនប្េ នប្េព ើ 
ធៃធាៃទឹ្កសារ សរុទ្ា ៃិង្តាររយៈការដសវង្រកព េះស្រសាយែល់ឬសគ្ល់នៃកតាត គ្ាំរារកាំដហង្ដែលរង្កការ
បាត់រង់្ធៃធាៃធរមជាតិ កនុង្ពនាេះររួមាៃវស័ិយថារេល ៃិង្សង្ហវ ក់ផលិតករមចាំណីអាហារ ជប្ររញការផ្លល ស់រតូរ
នៃសង្ហវ ក់ទី្ផារ ៃិង្ពលើកករពស់ហិរញ្ាវតាុនរតង្ ក៏ែូចជាេប្ងឹ្ង្អភិបាលកិចចធៃធាៃធរមជាតិ។ 
 
បោក ឡាំប៊រទីៃី បាៃៃិយាយថា៖ “សរិទ្ធផលការង្ហរដែលពយើង្សពប្រចបាៃកៃលង្រក គឺ្អាស្រស័យព យមា
ការចូលររួពធវើការង្ហរជារួយគ្មន  េីនែគូ្ ៃិង្អនកគ្មាំប្ទ្ជាពប្ចើៃររស់ពយើង្ កនុង្ចលនាការពារររសិាា ៃ។ ពយើង្សូរ
ដងលង្អាំណរគុ្ណយា៉ាង្ប្ជាលពប្ៅែល់ប្រជាជៃរារ់ោៃនាក់ ដែលបាៃផតល់ពសចកតីទុ្កចិតត ៃិង្គ្មាំប្ទ្ពរសកករម
ររស់ពយើង្ ពហើយក៏សូរដងលង្អាំណរផង្ដែរ ែល់រុគ្គលិកររស់ពយើង្រារ់ពាៃ់នាក់ពៅទូ្ទាំង្េិភេពោក ទាំង្េី
អតីតកាលរហូតែល់រចចុរបៃន ដែលរពប្រើការង្ហរប្រករព យឆ្ៃាៈ ៃិង្ការពរតជាា ចិតត អស់រយៈពេល៦០ឆ្ន ាំកៃលង្
រកពៃេះ” ។ 
 
ពៅខួរពលើទី្៦០ពៃេះ  អង្គការWWF បាៃវវិតតខលួៃពៅជាសាា រ័ៃេហុវរបធរ៌សកលរួយ ដែលមាៃវតតមាៃ ៃិង្
ប្រតិរតតិការយា៉ាង្សករមពៅកនុង្ប្រមាណ ១០០ ប្រពទ្ស ព យមាៃអនកគ្មាំប្ទ្ចាំៃួៃជាង្ ៣៥ ោៃនាក់ពៅទូ្ទាំង្
េិភេពោក ពហើយបាៃសដរតង្ឆ្ៃាៈ ៃិង្សករមភាេររួគ្មន ពែើរបីកសាង្សង្គរររសិាា ៃរួយប្រករព យគុ្ណភាេ
សរធរ៌ ៃិង្ៃិរៃតរភាេ សាំពៅធានាការដងរកាៃិង្ការពារធៃធាៃធរមជាតិ ៃិង្សុខុមាលភាេររស់រៃុសសពៅ
ប្គ្រ់ទី្សទី្។ 
 
បោក ឡាំប៊រទីៃី បាៃរដៃារថា៖ “ពរសកករមររស់ពយើង្គឺ្ពៅដវង្ឆ្ៃ យណាស់។ រយៈពេល៦០ឆ្ន ាំកៃលង្ពៅពៃេះ
ពគ្បាៃអពង្កតព ើញេិភេពោកមាៃការដប្រប្រួលយា៉ាង្ខាល ាំង្ ឯពរសកករមររស់អង្គការ WWF ក៏មាៃការវវិតតៃ៍
ខាល ាំង្ណាស់ដែរ។ អវីដែលរិៃមាៃការផ្លល ស់រតូរពនាេះគឺ្ការពរតជាា ចិតតដែលឥតពង្ៀកពរររស់អង្គការ WWF ពែើរបីរៃត
ររួចាំដណកជាវជិាមាៃែល់ការកសាង្អនាគ្តរួយដែលរៃុសសៃិង្ធរមជាតិរកីចពប្រើៃព យសុខុែុរ។ វទិ្ា
សាស្តសតបាៃរង្ហា ញតនរលខលួៃកាៃ់ដតចាស់ព ើង្ រឯីេ័ត៌មាៃៃិង្ចាំពណេះែឹង្ក៏កាៃ់ដតប្រពសើរព ើង្ដែរ។ សង្គរ
ពយើង្ទាំង្រូលបាៃពប្តៀរខលួៃសប្មារ់ការផ្លល ស់រតូរជាវជិាមាៃ។ ររួគ្មន  ពយើង្អាចពធវើបាៃ”។ 
 
 

-- Ends -- 

 



 
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 
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