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យុវជនកម()*េប-*.ចិត-2ំ4ទ6រអភិរក:;សត=>?ធំ 
ៃថ#ទី២៩ កក*+ ,-ំ២០២២ —  តំណងយុវជនកមពុជ២របូបនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុកំពូលយុវជន

សតវខល ធំអនតរជតិ ែដលបនេរៀបចំេឡងេដយអងគករ WWFឥណឌ  និង កមមវធីិអភិរកសសតវខល ធំៃន

អងគករWWFថន ក់តំបន់ កលពីៃថងទី២៨ កកកដ ឆន ំ២០២២ និងបនបងហ ញករេបតជញ ចិតតរបស់ពួកេគ

កនុងករអភិរកសសតវខល  និងសតវៃរពកនុងែដនជរមកធមមជតិៃនរបេទសកមពុជ។  
 

ក"# ឡ&ង (ពណ៌ យុវជនសុចឆនៈតំណងរបេទសកមពុជមួយរបូ ែដលចូលរមួកនុងកិចចរបជំុកំពូល

យុវជននេពលេនះ យល់ថេនះជករចំបច់កនុងករចូលរមួរបស់យុវជនកមពុជជមួយនឹងយុវជន

ដៃទេទៀតកនុងពិភពេលក េដមបីអំពវនវឲយមនករគំរទ និងករចូលរមួកន់ែតេរចនែថមេទៀតកនុង

ករអភិរកសសតវខល ធំ និងសតវៃរពដៃទេទៀតសរមប់ជរបេយជន៍ដល់ធមមជតិ និងមនុសស។ យុវតី   

វយ័១៩ឆន ំរបូេនះេលកេឡងថ៖ «េយងមិនខជះខជ យេពលេវលរង់ចំបនតេទៀតេទ េពលេនះេហយជ

េពលែដលយុវជនកមពុជរបមូលផតុំកមល ំងគន កនុងករគំរទករអភិរកស រមួនឹងកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់

រជរដឋ ភិបលកមពុជ អងគករWWF និងៃដគូពក់ព័នធននកនុងករករពរសតវៃរព។» 
 

កិចចរបជំុកំពូលយុវជនែដលេលកេនះេរៀបចំពីចមង យ រតូវបនរបរពធេធវេឡងេរៀងរល់១២ឆន ំមតង 

រតូវនឹងឆន ំសតវខល តមរបតិទិនចនទគតិ េដយមនករចូលរមួយុវជនមកពីរបេទសចំនួន១៣របេទស

ែដលជទីជរមកសតវខល ធំ កនុងេនះរមួមនរបេទសកមពុជផងែដរ េដមបីអំពវនវឲយមនកិចចខិតខំ

កន់ែតខល ំងែថមេទៀតកនុងករករពរសតវខល ធំ។ 
 

យុវជនសុចឆនៈតំណងរបេទសកមពុជមួយរបូេទៀត េ-ក ./ន 123/នីន បនេរៀបរប់ថថវីេប

សតវខល ធំបនផុតពូជពីៃរពធមមជតិៃនរបេទសកមពុជែមន បុ៉ែនតសតវេនះេនែតមនសរៈសំខន់

សរមប់របូេគ និងរបព័នធេអកូឡូសីុ។ យ៉នីនេលកេឡងថ៖ «ខញុំបនឮតមចស់ៗជំនន់មុនថកល

ពីេដមេឡយមនសតវខល ធំេនៃរពធមមជតិេយង ខញុំេនែតមនករេជឿជក់ថេនេពលែដលេយងេធវ

កររមួគន កន់ែតខល ំងកល  សតវខល ធំនឹងមនវតតមនេឡងវញិេនកនុងៃរពរបស់កមពុជនេពល 

អនគត។ យុវជនេនជំនន់ខញុំេនះ សងឃឹមនិងេបតជញ យ៉ងមុតមំចូលរមួកនុងកិចចខិតខំរបឹងែរបងេនះ

េអយទទួលបនេជគជ័យ។» 
 

បចចុបបននយុវជនកមពុជកំពុងែតមនភពេកលៀវកល ចូលរមួកនុងករអភិរកសសតវៃរពកនុងរបេទសកមពុជ ក៏

ដូចជពិភពេលកទំងមូល រសបេពលែដលសថ នភពបរសិថ នពិភពេលកកំពុងជួបរបទះបញហ

របឈមយ៉ងសមុគសម ញ។  
 

 

េ-ក េសង េទៀក នយកអងគករWWF បនមនរបសសន៍ថ៖ «ខញុំសូមសទរដល់ករចូលរមួ

របស់យុវជនកមពុជកនុងកិចចរបជំុកំពូលយុវជនខល ធំអនតរជតិ ជទីែដលពួកេគបនេផញរសររមួគន

ជមួយយុវជនដៃទេទៀតេនកនុងរបេទសែដលជទីជរមកសតវខល ធំ កនុងករអំពវនវដល់រដឋ ភិបល 



 
និងៃដគូពក់ព័នធទំងអស់កនុងកររបួរមួគន េដមបីអភិរកសសតវខល ធំ។» េលកបនតថ៖ «ករេលកទឹកចិតត

ឲយមនករចូលរមួពីសំណក់យុវជនកនុងករអប់របំរសិថ ន និងជួយពួកេគេអយមនទំនក់ទំនងលអ

ជមួយធមមជតិ គឺមនសរៈសំខន់ណស់កនុងករធនអនគតមួយែដលមននិរនតរភព។» 
 

 

េលក Stuart Chapman របធនកមមវធីិអភិរកសសតវខល ធំៃនអងគករWWFថន ក់តំបន់  បនមន

របសសន៍ថ៖  «សំេឡងរបស់យុវជនចំបច់រតូវបនលឺេដយអនកេធវេសចកតីសេរមចចិតតេនកនុង

របេទសែដលជទីជរមកសតវខល ធំ េដមបីធនថេយងអចបេងកតអនគតមួយ ែដលសតវខល ធំ កល យ

ជេករដំែណលអភិរកសសរមប់មនុសសជំនន់េរកយ។» 
 

េនកមពុជ សតវខល ធំចុងេរកយរតូវបនថតជប់េដយម៉សីុនថតសវ័យរបវតតិ កលពីឆន ំ២០០៧ េន

ែដនជរមកសតវៃរពែរសពក កនុងេខតតមណឌ លគិរ។ី កនុងឆន ំ២០១៦ អនកវទិយសរសតបនរបកសថ 

សតវខល ធំរតូវបនផុតពូជពីៃរពធមមជតិៃនកមពុជ។  
 

ករសត រសតវខល ធំេឡងវញិេនកមពុជ េនែតជេគលេដអភិរកសរយៈេពលែវងរបស់រជរដឋ ភិបល

កមពុជ អងគករWWF ក៏ដូចជៃដគូពក់ព័នធ។ កិចចករងរេនះរមួបញចូ លទំង ករសត ររបេភទសតវ

ែដលជចំណីរបស់សតវខល ធំ(សតវរពំរ) ករេរៀបចំឲយមនលកខខណឌ េអកូឡូសីុនិងទីជរមកសមរសប

េដមបីគំរទករអនុវតតែផនករសត រសតវខល ធំនេពលអនគត។ តំបន់ៃរពេទសភពខពង់របភគខង

េកតេនែតជតំបន់ៃរពធមមជតិែដលមនសរៈសំខន់ជសកល សរមប់សត រចំនួនសតវខល ធំេឡង

វញិ។  
 

ក"# ឡ&ង (ពណ៌ េរៀបរប់ជចុងេរកយថ៖ «កររស់រនតរបស់សតវៃរពរតូវទទួលបនករពរ

ដូចមនុសសែដរ។ េយងែដលជយុវជនជំនន់េរកយរតូវែតពួតៃដគន  េធវជសំេឡងរបស់សតវៃរពមុន

េពលពួកវផុតពូជពីែផនដីេយង។ ខញុំសងឃឹមថសតវខល ធំនឹងរតលប់មកកមពុជវញិបន េហយេពល

េនះខញុំនឹងរបប់កូនៗរបស់ខញុំេដយេមទនថ មត យរបស់ពួកេគបនចូលរមួជចំែនកតូចមួយៃនករ

មនវតតមនេឡងវញិៃនសតវខល ធំដ៏មនសរៈសំខន់ជសកលេនះ។» 
 

េសចកតីរបកសៃនកិចចរបជំុកំពូលយុវជនេនឆន ំេនះ ជសញញ ណបងហ ញថអនកដឹកនំវយ័េកមងរមួគន

អំពវនវេទដល់រដឋ ភិបល រមួនឹងអនកធុរកិចចេនកនុងរបេទសែដលជទីជរមកសតវខល ធំ េដមបីេធវ

សកមមភពបនទ ន់រមួគន កនុងេគលបំណងធនអនគតសរមប់សតវខល ធំ។ េសចកតីរបកសេនះេកត

េឡងមុនេពលករចរចរជអនតរជតិដ៏សំខន់មួយ ែដលេធវេឡងេនឆន ំេនះេដមបីកំណត់កមមវធីិសត រ

សតវខល ធំសកល សរមប់១២ឆន ំបនទ ប់េទៀត េពលគឺឆន ំ ២០២២- ២០៣៤។ 

 

— ចប់—   



 
សB.ប់ព័ត៌.នបែនHម សូមKក់ទង៖  

រ៉វ ីសុភរត័ន | WWF-Cambodia | Sophearoth.ravy@wwf.org.kh | Tel: 070409276   

Jenny Roberts | WWF | jroberts@wwf-tigers.org  

តំណរភជ ប់េដមបីចុះេឈម ះចូលរមួកិចចរបជំុកំពូលសតីអំពីសតវខល ធំ here. 

តំណរភជ ប់សរមប់ករមងរបូភពរបស់សតវខល ធំ here. 

  

អំពីអងOPរWWF  

អងគករWWF គឺជសថ ប័នអភិរកសឯករជយមួយ ែដលមនអនកគំរទជ ៣០លននក់ ជមួយនឹងប

ណត ញអនតរជតិេនតមបណត របេទសជង១០០។ េបសកកមមរបស់អងគករWWFគឺេដមបីបញឈប់

ករខូចខតៃនបរសិថ នធមមជតិរបស់ភពែផនដី និងេដមបីកសងអនគតែដលមនុសសរស់េនេដយ

សុខដុមជមួយធមមជតិ តមរយៈករអភិរកសជីវចរមុះរបស់ពិភពេលក ធនឲយមនករេរបរបស់

ធនធនធមមជតិរបកបេដយនិរនតរភព និងេលកកមពស់ករកត់បនថយករបំពុលនិងករេរបរបស់

ខជះខជ យ។  ចុចចូលេគហទំព័ររបស់អងគករ WWFេដមបីទទួលបនព័ត៌មនថមី និងធនធនេផសងៗ

េទៀត។  

 

អំពីកមTវិធី គំនិតផZ[ចេផZើមក̂&ងPរ(_រសត̀abធំ(កល  
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