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សេចក្តីប្រកាេសារពត័ម៌ាន េប្មារក់ារសចញផ្សាយរន្ទា ន ់
 

 

អង្គការមូលនិធសិកលសម្រាបធ់មមជាតិកម្រកើនរលំកឹថា ជងំ្ឺឆ្លង្រាលដាលនងឹ្
ផ្ទុះក ើង្ក ៀត ម្របសនិគ្មម នចំណាតក់ារ ប់ស្កា ត់ជាបន្្ទន់  
 

ស្របពេលដែលេិភេពោកកំេុងបន្តខិតខំរកមពយោបាយពោោះស្ាយផលវបិាកែ៏យងន់្យងរដែលបងកពោយជំងឺកូវែី១៩  អងគការមូលន្ិយិ
រកលរស្ាប់យមមជាតិ (WWF) រូមអំពាវនាវឱ្យាន្វធិាន្ការរកលជាបនាា ន់្ ពែីមបសី្បយុទ្ធន្ឹងកត្តត ចមបងៗដែលអងគការពន្ោះបាន្
រកព ញីថាជាពែីមចមន្ឹងនាឱំ្យាន្ការផាុោះថ្មីៗពទ្ៀតនន្ជំងឺឆ្លងរវាងរតវន្ិងមនុ្រស នាពេលអនាគត។ ពៅកនុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយ
ពស្កាមចំណងពជីង «កូវែី១៩៖ ពរចកតអីពំាវនាវបនាា ន់្ពែមីបកីារពារស្បជាជន្ ន្ងិយមមជាត»ិ អងគការ WWF ន្ិយាយថា កត្តត បរាិា ន្
នានាដែលបណ្តត លឱ្យាន្ការពលចព ងីនូ្វជំងឺឆ្លងរវាងរតវន្ិងមនុ្រស រមួាន្៖ ការជួញែូរន្ិងការទ្ទ្ួលទាន្ាច់រតវនស្េដែល
ាន្ហាន្ិភ័យខពរ់ ការផ្លល រ់បតូរដបបដផន្នន្ការពស្បីស្បារ់ែីយលីដែលនាែំល់ការកាប់បំផ្លល ញនស្េព នី្ិងការបំដបលងែីនស្េ ស្េមទាងំការរកី
ាយការពយវីស្បេលវបបកមមករិកមមគ្មម ន្ចីរភាេ ន្ិងផលិតកមមបរុរតវ។  
 

អនកវទិ្ោាស្តរត ន្ិងអនកែឹកនាយំំៗដផនកគំន្ិត ាន្ែូចជាពវទ្ិកាពរែឋកិចចេិភេពោក (WEF) ជាពែីម កន្លងមកធាល ប់បាន្ស្េាន្ជា
ពស្ចីន្ពលីកពស្ចីន្ារព យី អំេីហាន្ិភ័យថាន្ឹងអាចាន្ផាុោះជំងឺឆ្លងរាលោលទូ្ទាងំេិភេពោក។ កាលេីជាងមួយទ្រវតសរក៍ន្លង
ពៅ ពវទ្ិកាពរែឋកិចចេិភេពោក បាន្ោក់ចំណ្តត់ថាន ក់ការរាលោលជំងឺ ន្ិងការឆ្លងពមពរាគ ពៅកនុងចំពណ្តមហាន្ិភ័យកំេូលលំោប់
រកល ដែល «បងកការគំរាមកំដ ងស្រួចស្ាល់ែល់ជីវតិមនុ្រស»។   
 

ពោក ា៉ា រកូ ោបំ ឺទ្នី្ ីអគគនាយកនន្អងគការមូលន្យិរិកលរស្ាប់យមមជាតអិន្តរជាត ិាន្ស្បារន៍្ថា៖ «ពយងីស្តូវដតទ្ទ្ួលាគ ល់
ភាល មៗនូ្វចំណងទាក់ទ្ងគ្មន រវាងការបំផលិចបំផ្លល ញយមមជាតិន្ិងរុខភាេមនុ្រសជាតិ ពបីេុំែូព ន្ ោះពទ្ពយងីន្ឹងព ញីការផាុោះព ងីនូ្វជំងឺ
ឆ្លងដែលរាលោលជារកលពលីកពស្កាយពទ្ៀតជាមិន្ខាន្។ ពយងីស្តូវដតនាគំ្មន ទ្ប់ាក ត់ការជួញែូរន្ិងការបរពិភាគរតវនស្េដែលាន្
ហាន្ិភ័យខពរ់ បញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លល ញនស្េព នី្ិងការបំដបលងែីនស្េ ស្េមទាងំធានាការស្គប់ស្គងផលិតកមមពរបៀងអាហារឱ្យាន្        
ចីរភាេ។ ចំណ្តត់ការទាងំពន្ោះន្ឹងជួយបង្កក រការចមលងភាន ក់ង្ករបងកជំងឺពៅែល់មនុ្រស ព យីជាមួយគ្មន ពនាោះន្ឹងជួយពឆ្លីយតបពៅន្ឹង
ហាន្ិភ័យរកលពផសងៗពទ្ៀតែល់រងគមរបរ់ពយងី ាន្ែូចជា ការបាត់បង់ជីវៈចស្មរោះ ន្ិងការដស្បស្បួលអាការធាតុ ជាពែីម។ មិន្
្បំាច់ាន្ការជដជកដវកដញកអវីពទ្ ព យីវទិ្ោាស្តរតក៏បាន្បង្កា ញចារ់ស្កដ តព យីដែរថា ពយងីស្តូវដតរ ការជាមួយយមមជាតិ 
មិន្ដមន្ស្បឆងំន្ឹងវាពទ្។ ការពយវីអាជីវកមមពលីយមមជាតិពោយមិន្ដឆ្ែតឆ្ែន់្បាន្នាមំកនូ្វហាន្ិភ័យយំពយងែល់ពយងីទាងំអរ់គ្មន ។»    
  

រំណួរពៅបន្តព្ទ្ព ងីថាពតីកូវែី១៩ាន្ស្បភេពែីមេិតស្បាកែមកេីណ្ត ប៉ាុដន្តភ័រតុត្តងដែលាន្ស្ាប់បាន្ចងែុលពឆព ោះពៅ ពម
ពរាគឆ្លងរវាងរតវន្ិងមនុ្រស ាន្ន័្យថា ជាការចមលងេីរតវពៅមនុ្រស។ កាលេីនថ្ងទ្ី២៤ ដខកុមភៈ កន្លងពៅ រោឋ ភិបាលចិន្បាន្
ស្បការោក់ពចញបស្ាមយមំួយពៅពលីការបរពិភាគាច់រតវនស្េ ជាទ្ពងវីដែលអងគការ WWF រូមគ្មសំ្ទ្។ ជាងពន្ោះពទ្ៀត បចចុបបន្ន  
រន្និបាតជាតិស្បជាជន្ចិន្ កំេុងគ្មសំ្ទ្ឱ្យាន្ការពរីពរពី ងីវញិនូ្វចាប់ការពាររតវនស្េដែលាន្ជាយរាន្ ដែលអាចន្ឹងពយវីឱ្យចាប់
ការពាររតវនស្េរបរ់ចិន្រាិតកនុងចំពណ្តមចាប់ដែលាន្ភាេាវ ហាប់ន្ិងមុឺងា៉ា ត់ពៅពលីេិភេពោក ស្បរិន្ពបីចាប់ពនាោះស្តូវបាន្
យកពៅអនុ្វតតឱ្យពេញទ្ំ ងឹ។ រោឋ ភិបាលនន្បណ្តត ស្បពទ្រែនទ្ពផសងៗពទ្ៀតក៏ស្តូវ្ត់វធិាន្ការែូចពន្ោះដែរ ពែីមបឈីាន្ពៅបិទ្ផារ
លក់រតវនស្េដែលាន្ហាន្ិភ័យខពរ់ ន្ិងបញ្ច ប់ការជួញែូរ។  
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រតវនស្េពៅត្តមតំបន់្ការពារយមមជាតិពៅកនុងតំបន់្ កនុងពនាោះរមួទាងំពៅស្បពទ្រកមពុជាផង កាន់្ដតស្ប មន្ឹងភាេង្កយរងពស្គ្មោះេី
អនកបរបាញ់ខុរចាប់ដែលពឆ្លៀតឱ្ការស្បស្េឹតតបទ្ពលមីរ ខណៈពេលាន្ការោក់បស្ាមរតឹតបតិពលីការពែីរព រី ន្ិងការកំ តិឱ្យ
មនុ្រសពៅោច់ពោយដ កពែីមបបីពញ្ច ៀរការរាលោលជំងឺកូវែី១៩។ ស្ករមឧទ្ោនុ្រកសកមពុជាពៅតំបន់្ការពារដែលាន្ការគ្មសំ្ទ្េី
រំណ្តក់អងគការ WWF ព ញីរកមមភាេខុរចាប់ជាពស្ចីន្កំេុងបពងកីន្រាព យពៅពលីនស្េព  ីកនុងពនាោះាន្រកមមភាេទ្ស្តនាា ន្យក
ែីនស្េពយវីកមមរិទ្ិធ រកមមភាេស្បមូលអនុ្ផលនស្េព ពីៅកនុងតំបន់្ហាមឃាត់ ន្ិងរកមមភាេបរបាញ់រតវនស្េពោយពស្បីកាពំភលីងនចន ន្ិង
អនាា ក់។ ស្គ្មន់្ដតកនុងរែូវស្បាងំេីដខយនូ ឆន ២ំ០១៩ មកែល់ដខឧរភា ឆន ២ំ០២០ ពន្ោះ ស្ករមឧទ្ោនុ្រកសបាន្ពោោះអនាា ក់ពចញេីកនុងនស្េ
ររុបចំន្ួន្ ៣៦៥៨អនាា ក់។ តួពលខពន្ោះបាន្បង្កា ញឱ្យព ញីការពកីន្ព ងីចំន្ួន្ ១៥ភាគរយ ពស្បៀបពយៀបពៅន្ឹងចំន្ួន្ ២៤៥១
អនាា ក់ ដែលស្បមូលបាន្កនុងរយៈកាលែូចគ្មន កាលេីមួយឆន មុំន្។ ស្របពេលគ្មន ពន្ោះដែរ រកមមភាេកាប់ឆក រយកែីខុរចាប់បាន្ពកីន្
ព ងី ៣៦ភាគរយ ពោយកនុងពនាោះាន្ករណីពកីតព ងីចំន្ួន្ ២៩ពលីក ដែលស្តូវបាន្កត់ស្ត្តកនុងកំ ុងពេលេីដខយនូ ឆន ២ំ០១៩ មក
ែល់ដខឧរភា ឆន ២ំ០២០ ពស្បៀបពៅន្ឹងកំ ុងពេលេីដខយនូ ឆន ២ំ០១៨ មកែល់ដខឧរភា ឆន ២ំ០១៩ ដែលាន្ដត ១២ករណី 
ប៉ាុពណ្តណ ោះ។  
 

ពោក ពរង ពទ្ៀក នាយកអងគការ WWF ពៅកមពុជា ាន្ស្បារន៍្ថា៖ «ពៅកនុងស្បពទ្រកមពុជា កិចចខិតខំ ស្បឹងដស្បងកនុងការេស្ងឹង
ការអនុ្វតតចាប់ពោយស្ករួងបរាិា ន្ ន្ិងស្ករួងករិកមម រុកាា ស្បាញ់ ន្ិងពន្ាទ្ បាន្ បង្កា ញឱ្យព ញីនូ្វការយកចិតតទុ្កោក់េិត
ស្បាកែមួយ ព យីទ្ន្ាឹមន្ឹងពន្ោះដែរ ពរចកតីដណនា ំពលខ ៥ ោក់ពចញ កនុងឆន  ំ២០១៩ របរ់គណៈអភិបាលពខតតមណឌ លគិរ ីបាន្
ចូលរមួកាត់បន្ាយវតតាន្នន្ផលិតផលរតវនស្េ ន្ិងាច់រតវនស្េ ពៅពលីទ្ីផារ ក៏ែូចជាពៅត្តមបណ្តត តំបន់្រមយន្ីយោឋ ន្
ពទ្រចរណ៍រំខាន់្ៗកនុងពខតត»។ ពោកបាន្ពពាលបដន្ាមពទ្ៀតថា៖ «ពគ្បំាច់ស្តូវោក់ពចញវធិាន្ការបនាា ន់្ ន្ិងរមស្របកនុងការ
បញ្ឈប់ការជួញែូររតវនស្េស្គប់ស្បពភទ្ េិពររេេួកថ្ន្ិករតវ បកស ីន្ិង រតវលមូន្ ដែលជាេេួករតវាន្ហាន្ិភ័យខពរ់កនុងការ
ចមលងពមពរាគពៅមនុ្រស ពែីមបធីានាឱ្យបាន្នូ្វរុវតាិភាេ ន្ិងរុខភាេាធារណៈលែជូន្ែល់ស្បជាជន្កមពុជាទាងំអរ់ ក៏ែូចជាពែីមបី
បពញ្ច ៀរកុំឱ្យាន្ការផាុោះព ងីនូ្វវរុីរឆ្លងពចញេីស្បពទ្រពយងី»។ 

 

វបិតតិបងកពោយកូវែី១៩ បង្កា ញឱ្យព ញីថា ស្តូវដតាន្ការផ្លល រ់បតូរជាលកាណៈស្បេ័ន្ធពែីមបពីោោះស្ាយកត្តត ចលករដែលនាឱំ្យាន្
ការរាលោលជំងឺជារកល។ អងគការ WWF កំេុងអំពាវនាវឱ្យាន្ការពស្បីអភិស្កមរុខភាេដតមួយ ‘One Health’ ពោយផារភាា ប់
រុខភាេរបរ់មនុ្រស រតវ ន្ិងបរាិា ន្ ដែលពយងីេឹងអាស្រ័យរមួគ្មន  ព យីទ្ទូ្ចរុំឱ្យអភិស្កមពន្ោះស្តូវបាន្ពគស្ចបាច់ចូលពៅកនុង
ការពយវីពរចកតីរពស្មចរតីេីរតវនស្េ ន្ិងការពស្បីស្បារ់ែីយលី។ អភិស្កមពន្ោះក៏គួរស្តូវបាន្ពគស្ចបាច់ចូលពៅកនុងពរចកតីរពស្មចនានាដផនក
យុរកិចចន្ិង រិញ្ញវតាុផងដែរ ជាេពិររពរចកតីរពស្មចពាក់េ័ន្ធន្ឹងរុខភាេេិភេពោក។ 

 

ពោក ា៉ា រកូ ោបំ ឺទ្នី្ ីាន្ស្បារន៍្ថា៖ «ពៅកនុងពាកនាែកមមពន្ោះ ពយងីក៏ាន្កាោនុ្វតតភាេមួយរស្ាប់ផសោះផាទ្ំនាក់ទ្ំន្ង
របរ់ពយងីជាមួយយមមជាតិព ងីវញិ ន្ិងពែីមបបីន្ធូរបន្ាយហាន្ិភ័យនន្ការរាលោលជំងឺនាពេលអនាគត។ យា៉ា ងណ្តក៏ពោយ អនាគត
ស្បពរីរមួយអាច្ប់ពផតីមពៅរចួ ទាល់ដតរោឋ ភិបាលនានា បណ្តត ស្ករម  ុន្ ន្ិងមនុ្រសពៅជុំវញិេិភេពោក្ប់ពផតីមពយវីពរចកតី
រពស្មចចិតតស្តឹមស្តូវេីនថ្ងពន្ោះពៅ»។ ពោកពពាលបដន្ាមពទ្ៀតថា៖ «ពមែឹកនាេំិភេពោកស្តូវដត្ត់វធិាន្ការជាបនាា ន់្ពែីមបដីស្បកាល យ
ទ្ំនាក់ទ្ំន្ងរបរ់ពយងីជាមួយយមមជាតិឱ្យស្បពរីរព ងីវញិ។ ពយងីស្តូវការឱ្យាន្ «កិចចស្េមពស្េៀងថ្មីរស្ាប់យមមជាតិ ន្ិងមនុ្រស» 
ដែលន្ឹងោក់យមមជាតិឱ្យពៅពៅពលីគន្លងផលូវមួយពឆព ោះពៅការាត រព ងីវញិស្តឹមឆន ២ំ០៣០ ជាស្បពយាជន៍្រស្ាប់ការពាររុខភាេ 
ន្ិងការចិញ្ច ឹមជីវតិរបរ់មនុ្រស យូរអដងវងពៅនថ្ងមុខ។» 
 

ស្របពេលដែលកិចចស្បជុំកំេូលរតីេីជីវៈចស្មរោះរបរ់អងគការរ ស្បជាជាតិ (UN Biodiversity Summit) ដែលស្តូវបាន្ពស្គ្មងពយវី
ព ងីពៅកនុងដខកញ្ញញ  ឆន ២ំ០២០ អងគការ WWF រូមរពំលចព ងី ថាវាជាពេលពវោគន្លឹោះមួយរស្ាប់អនកែឹកនាពំៅពលីេិភេពោក
េពន្លឿន្វធិាន្ការ្បំាច់រស្ាប់យមមជាតិឱ្យបាន្មុន្ការពចញពរចកតីរពស្មចចិតតយំៗរតីេីបរាិា ន្ អាការធាតុ ន្ិងការអភិវឌ្ឍ ដែល
ពគរេំឹងថាន្ឹងស្តូវបាន្ោក់ពចញពៅកនុងឆន ២ំ០២១។ រមួគ្មន  ពរចកតីរពស្មចទាងំពន្ោះតំណ្តងឱ្យឱ្ការមួយដែលមិន្គួររលំងបាន្
រស្ាប់ដស្បកាល យទ្ំនាក់ទ្ំន្ងរបរ់ពយងីជាមួយយមមជាតិឱ្យស្បពរីរព ងីវញិ ន្ិងពែីមបធីានាឱ្យបាន្នូ្វអនាគតមួយស្បកបពោយចីរ
ភាេរស្ាប់មនុ្រសស្គប់រូប ន្ិងភេដផន្ែីរបរ់ពយងី។  
       



       -ចប់- 

 

តំណភាា ប់ពៅរបាយការណ៍ទាងំស្ររងពស្កាមចំណងពជីងថា៖ “COVID 19: URGENT CALL TO PROTECT PEOPLE AND 

NATURE”: https://explore.panda.org/pandemics  
 

រស្ាប់េ័ត៌ាន្បដន្ាម ឬរណួំរពផសងៗ រូមទាក់ទ្ង៖  
 

ពោក ពទ្េ អាន រទិ្ធ, ស្បធាន្កិចចការាធារណៈ ន្ិងស្គប់ស្គងេ័ត៌ាន្ 

ការយិាល័យ អងគការមូលន្ិយិរកលរស្ាប់យមមជាតិ (WWF) ពៅកមពុជា  
អុីដមល៖ asnarith.tep@wwf.org.kh  

ទូ្ររេាចល័ត៖ ០១២ ៩៥ ៧៩ ១៩ 

 

អុីដមលរស្ាប់ទាក់ទ្ងការយិាល័យេ័ត៌ាន្របរ់អងគការមូលន្ិយិរកលរស្ាប់យមមជាតិ អន្តរជាតិ៖  
news@wwfint.org  
 

កណំត់រាគ លរ់ស្ាប់បណ្តណ យកិារ៖  
 

អេំ ី«កចិចស្េមពស្េៀងថ្មរីស្ាប់យមមជាត ិន្ងិមនុ្រស»  
ទ្ពងវីទាងំឡាយរបរ់មនុ្រសកំេុងដតរុញស្្ន្យមមជាតិឱ្យធាល ក់ពៅកនុងាា ន្ភាេេណ៌ស្ក មស្បការអារន្នែ៏ពស្គ្មោះថាន ក់មួយ។ ពយងី
្បំាច់ស្តូវដតបដងវរាា ន្ភាេពន្ោះជាបនាា ន់្ ពែីមបកីារពាររុខភាេ រុខុាលភាេ ន្ិងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបរ់មនុ្រស។ ខណៈដែលអនក
ែឹកនាពំលីេិភេពោកពស្គ្មងន្ឹងពយវីពរចកតីរពស្មចរំខាន់្ៗអំេីបរាិា ន្ អាការធាតុ ន្ិងការអភិវឌ្ឍ ពៅកនុងឆន ពំស្កាយ ពយងីាន្កា
ោនុ្វតតភាេមួយពែីមបធីានាយា៉ា ងណ្តឱ្យាន្ «កចិចស្េមពស្េៀងថ្មរីស្ាប់យមមជាត ិន្ងិមនុ្រស» ដែលន្ឹងោក់យមមជាតិពៅពលីគន្លងផលូវ
មួយពឆព ោះពៅាត រព ងីវញិស្តឹមឆន ២ំ០៣០ ពៅកនុងការគ្មសំ្ទ្រកមមភាេពាក់េ័ន្ធអាការធាតុ ន្ិងឈាន្ពៅរពស្មចពគ្មលពៅអភិវឌ្ឍ
ន៍្ស្បកបពោយចីរភាេ។ 

 

អេំអីងគការមូលន្យិរិកលរស្ាប់យមមជាតិ (WWF)  

អងគការមូលន្យិរិកលរស្ាប់យមមជាតិ (WWF) ជាអងគការអភិរកសយមមជាតិឯករាជយមួយ ដែលាន្អនកគ្មសំ្ទ្ជាង៣០ោន្នាក់ ន្ិងប
ណ្តត ញពបរកកមមពៅកនុងជិត ១០០ ស្បពទ្រពលីេិភេពោក។ ពបរកកមមរបរ់ពយងីគឺបញ្ឈប់ការពរចរលឹនន្បរាិា ន្យមមជាតិរបរ់
ភេដផន្ែី ន្ិងពែីមបកីាងអនាគតមួយដែលកនុងពនាោះមនុ្រសររ់ពៅពោយរុខែុមជាមួយយមមជាតិ ត្តមរយៈការអភិរកសជីវៈចស្មរោះ
របរ់េិភេពោក ធានាយា៉ា ងណ្តឱ្យាន្ការពស្បីស្បារ់ពោយចីរភាេនូ្វយន្ធាន្កពកីតព ងីវញិ ន្ិងពលីកកមពរ់ការកាត់បន្ាយការ
បំេុលន្ិងការពស្បីស្បារ់ខាោះខាា យ។ រូមចូលពមីលកនុងតំណ panda.org/news ពែីមបទី្ទ្ួលបាន្េ័ត៌ាន្ថ្មីៗ ន្ិងេ័ត៌ាន្រស្ាប់
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