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សហភពអឺរ"ុប (EU) និងអង្ករ WWF ចុះហត្េលខេលើកិច្្ពម
េ្ពៀងមូលនិធិ 2,8 លនអ៊#រ"ូ
េដើម%&ីករពរធនធនធម្ជតិក្#ង្បេទសកម្$ជ
ភ្េំ ពញ ៃថ្ទ២
ី ៥ ែខធ្# ឆ"២
#ំ ០១៧៖ សហភពអឺរ$ុប (EU) និងអង្ករ WWF បន្កិចស
្ ហ្បតិបត្ក
ិ រេដើម%&ី
្គប់្គងករេ្បើ្បស់ធនធនធម្ជតិ្បកបេដយចិរភព និងករ្គប់្គងតំបន់ករពរ។ ៃថ្េនះ អង្ករ
WWF និងសហភពអឺរ$ុប បនចុះហត្េលខេលើកិច្្ ពមេ្ពៀងែដលមនតៃម្ ២,៨ លនអឺរ$ូ (ែដលមនតៃម្
្បែហលជង ៣,៣ លនដុលស
"# ហរដ្អេមរ"ក) េលើគេ្មងគំ្ទករ្គប់្គងេដយចិរភព ៃនធនធន
ៃ្ពេឈើដស
៏ ម#$%រែបបក្%ងេខត្មណ#លគិរ។
$ គេ្មងែដលមនរយៈេពល្បំឆ"#ំ (២០១៨ ដល់ ២០២២) មន
េឈ#$ះថ “បេង្ើនសមត្ភពអង្ករសង្មសុវី "ល េដើម%&ធ
ី ននូវដំេណះ្សយនិរន្រភព េហកត់ថ ACCESS“
ែដលមនេគលបំណងក្#ងករព្ងឹងតួនទី និងករចូលរួមរបស់សហគមន៍ែដលពឹងែផ្កេលើៃ្ពេឈើេនកម្$ជ
ក្#ងករអភិវឌ&'អភិបលកិចល
្ ្ ក្#ងករេរៀបចំកិចព
្ ភ
ិ ក#$េគលនេយបយ្បកបេដយករចូលរួម និងករអភិ
រក#$ធនធនធម្ជតិក្#ងេខត្មណ#លគិរ$។
សហភពអឺរ"ុប ផ្លម
់ ូលនិធេិ លើគេ្មងេនះ ែដលនឹង្ត#វអនុតេ្ ដយសម្័នអ
្ ង្ករេ្ករដ#ភ
$ ិបលែដលបន
្បតិបត្ក
ិ រយូរអែង្ងក្#ង្បេទសកម្$ជដូចជ អង្ករមូលនិធស
ិ កលេដើម%&ីអភិរក%-ធនធនធម្ជតិ (WWF)
មជ#$មណ#លអប់រច
% "#ប់សហគមន៍ (CLEC) និងអង្ករភូមខ
ិ ្#ំ (MVI) េដើម%&ធ
ី នឱ"#បននូវករចូលរួមយ"#ង
សកម្របស់សហគមន៍ែដលពឹងែផ្កេលើៃ្ពេឈើក្#ងេខត្មណ#លគិរ$ ែដលនឹងបេង្ើតេទជ តំបន់ៃ្ពករពរ
សហគមន៍ែដលេហកត់ថ CPA។
តំបន់ៃ្ពករពរសហគមន៍ (CPA) ទំងេនះ ែដលមនទីតំងេនក្#ងតំបន់ករពរធំៗ ជតំបន់ែដលមនជ្មក
សត្ៃ្ព និងករ្គប់្គង្បកបេដយចិរភព េហើយ្ត#វបនរដ#ភ
$ ិបលផ្លស
់ ិទ្្ិ សបច"#ប់ដល់សហគមន៍ៃ្ព
េឈើេដយបនកំណត់្ពំែដនតំបន់ច"#ស់លស់។ ករបេង្ើតជតំបន់ៃ្ពករពរសហគមន៍េនះផ្លឱ
់ "#
សហគមន៍នូវសិទ្្ិ គប់្គងតំបន់ៃ្ពេឈើរបស់ពួកគត់ ដូចែដលពួកគត់ធ"#បេ់ ធ្ក
ើ ន្ងមកតមែបប
្បៃពណី អស់រយៈេពលេ្ចើនជំនន់មកេហើយ។ េទះជយ"#ងណក៏េដយ សហគមន៍ទំងេនះេនែត្ត#វករករ

ទទួលស"#លជ
់ ផ្#វករេនក្មិតថ"#កជ
់ តិ។ តំបន់ៃ្ពករពរសហគមន៍ (CPA) េនមិនទន់មនសក#ន
$ ុពល
ក្#ងករេដើរតួនទីជអង្ករសង្មសុវី "ល េដើម%&ប
ី ំេពញករងរ្បកបេដយ្បសិទភ
្ិ ពេនេឡើយ។ គេ្មងមូល
និធស
ិ ហភពអឺរ$ុបេនះគំ្ទ តំបន់ៃ្ពករពរសហគមន៍ េហើយគេ្មងេនះនឹងប"្$លកិចព
្ ភ
ិ ក#$េគល
នេយបយជតិ ្ពមទំងែស្ងរកករអនុវត្កំែណទ្មង់ និងវ"ធនករផ្#វច"#ប់ទក់ទងនឹងសិទច
្ ូលរួម េ្បើ
្បស់ និងករ្គប់្គងធនធនៃ្ពេឈើេដយនិរន្ភព េដយ្កុមសហគមន៍ទំងេនះ។
អ្កទទួលផលគេ្មងេនះមនចំនួន ២,០០០ ្គ#សរ ក្#ងភូមិចំនួន ៣៤ ស្ិតេនក្#ងតំបន់ករពរជតិែដលេន
ជប់គព
"# ីរ គឺ ែដនជ្មកសត្ៃ្ពែ្សពក និងែដនជ្មកសត្ៃ្ពភ្េំ ្ពច ក្#ងេខត្មណ#លគិរ$។ ែដនជ្មកសត្
ៃ្ពទំងពីរេនះ្គបដណ#បេ់ លើៃផ្្កឡជង ៦,០០០ គ.ម២ េហើយផ្លអ
់ ំេណយទនកសិកម្ និងករ្បកប
ជីវភពែផ្កេលើអនុផលៃ្ពេឈើ ដល់្បជពលរដ្ជង ៣០,០០០ នក់ ែដលរួមមនទំងជនជតិេដើមភគតិច
ចំនួន ៨,០០០ នក់ផងែដរ។ ភគេ្ចើនៃន្បជសហគមន៍ទំងេនះបនរស់េនក្#ងតំបន់េនះអស់េ្ចើនជំនន់
មកេហើយ េដយផ្តផ
់ ្ងក
់ ររស់េនតមរយៈៃ្ពេឈើ និងេដយករទទួលខុស្ត#វេដយផ"#លេ់ លើករ អភិរក&'
ធនធនៃ្ពេឈើទំងេនះ ករែថរក#$ជីវច្មុះទុកឱ"#កូនេចជំនន់េ្កយ ករអប់រ" និងេលើកទឹកចិតអ
្ ្កដៃទឱ"#
ចូលរួមក្#ងករអភិរក&'ធនធនធម្ជតិ និងករេ្បើ្បស់ធនធនទំងេនះស្មប់បេង្ើត្បក់ចំណ$លេដយនិរន្
ភព។
េខត្ែដលសហគមន៍ៃ្ពេឈើទំងេនះរស់េន គឺេខត្មណ#លគិរ$ ជេខត្មួយែដលមនរបយ្បជជនរស់េន
រេង្ើលជងេគ និងជេខត្មួយែដលមនៃ្ពេឈើ្កស់ជងេគ្បចំ្បេទសកម្$ជ ែដលមនអំេណយផល ធន
ធនធម្ជតិសម#$%រែបបក្#ងករផ្លេ់ សវ្បព័នេ្ អកូឡស
" យ
ុី "#ងសំខន់ដល់្បជពលរដ្ទំងក្#ង និងេ្កេខត្
មណ#លគិរ$។ តំបន់េទសភពខ្ង់របភគខងេកើត ៃន្បេទសកម្$ជធ"#បជ
់ តំបន់សម#$រ% េទេដយសត្ៃ្ពជង
េគេនអសុអ
ី េគ្យ៍ េហើយក៏េនែតមនឱកសទទួលបនករករពរេដយសហគមន៍មូលដ"#នែដលកំពុង
ទទួលរងសម#$ធពីភគីខងេ្កេផ%&ងៗ និងអ្កអភិវឌ&'ែដលដក់ទុកេលើវ"ស័យកសិឧស#$ហកម្ខ"#តធំ ឬ
្បតិបត្ក
ិ រទញយកែរ# ែដលជសកម្ភពប៉ះពល់ដល់ករអភិរក&' ករ្បកបជីវភពរបស់សហគមន៍មូលដ"#ន
និងករអភិវឌ&'និរន្រភព។
េលក េសង េទៀក នយក្បចំ្បេទស ៃនអង្ករ WWF-Cambodia មន្បសសន៍ថ “តំបន់ៃ្ពករពរ
សហគមន៍ទំងេនះគឺបដ
ី ូចជរបងមនជីវ"តែដលករៃ្ពេឈើ និងជីវច្មុះរបស់ពួកេយើង។ កររួមប"្$ល និង

ព្ងឹងអំណចរបស់សហគមន៍ទំងេនះក្#ងករ្គប់្គងធនធនៃ្ពេឈើេដយនិរន្ភព េហើយែដលវអចជួយ
បេង្ើនជីវភពរបស់ពួកេគផងែដរេនះ គឺជដំេណើរេឆ#$ះេទមុខៃនករអភិរក&'ធនធនធម្ជតិ។” ក្#ងនមជៃដគូរ
អនុវត្គេ្មង អង្ករ WWF ស"#គមន៍ករគំ្ទរបស់សហភពអឺរ$ុប េលើកិចក
្ រដ៏សំខន់េនះ។
“ពួកេយើងមនេសចក្េី សមនស#$ក្#ងករគំ្ទថិវកេលើគេ្មងេនះ។ វជួយដល់កិចខ
្ ិតខំ្បឹងែ្បងរបស់

រជ

រដ#ភ
$ ិបលក្'ងករ្គប់្គងតំបន់ករពរ និងករអភិវឌ&'្បកបេដយនិរន្ភពក្#ងេខត្មណ#លគិរ។
$ េដើម%&េី ធ្ើឱ"#
គេ្មងេនះេជគជ័យ េយើងខ្#ំជ្មុញឱ"#មនករអនុវត្ច"#ប់្បកបេដយ្បសិទភ
្ិ ពជងមុន ្បឆំងនឹងករ
កប់េឈើ និងបរបញ់សត្ៃ្ពខុសច"#ប់ ែដលជកត#គ
$ ្មមកំែហងដល់ តំបន់េទសភពពិេសសៗទំងេនះ និង
ប៉ះពល់ដល់ជីវភពសហគមន៍មូលដ"#ន។” ជ្បសសន៍របស់េលកឯកអគ្រដ្ទូត ៃនសហភពអឺរ$ុប្បចំ
្ពះរជណច្កកម្$ជ គឺេលក George Edgar។ េលកបនបែន្មេទៀតថ “តំបន់ករពរសហគមន៍េដើរ
តួនទីយ"#ងសំខន់ក្#ងករគំពរបរ#ស%&ន និងករេ្បើ្បស់ធនធនេដយចិរភព េហើយវមនសរសំខន់ែដល
សហគមន៍ទំងេនះមនសមត្ភពខ"#ំងក្#ងករបំេពញករងររបស់ពួកេគ។ ពួកេយើងសង#$ឹមថគំរូៃនករ
្គប់្គងធនធនេដយសហគមន៍េនះអចនឹងរ"កសុះសយទូទំង្បេទស។ ដូេច្ះ វអចផ្លផ
់ លដល់្បជ
ពលរដ្ជង ០៦ លននក់ែដលរស់េនពឹងែផ្កេលើៃ្ពេឈើ។” គេ្មងេនះនឹងចប់េផ្ើមេនេដើមឆ"#ំ ២០១៨។
###
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://
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ស្មប់ព័តម
៌ នបែន្ម សូមទក់ទង៖
េលក អ៊ុន ច្កី ្បធនែផ្កទំនក់ទំនង ៃនអង្ករ WWF-Cambodia
អ៊#ែម៉ល: Chakrey.un@wwf.panda.org ទូរស័ព្ (+855)-(0)23218034

អ្កនង ប៉ក់ ពូន ជំនួយករព័តម
៌ ន និងសរព័តម
៌ ន្បចំ EU
អ៊#ែម៉ល: Pok.POUN@eeas.europa.eu, ទូរស័ព្ (+855)-(0)23216996

0
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2

- កម្$ជ

អំពីអង្ករ

អង្ករ

-កម្$ជ (មូលនិធិសកលសំរប់អភិរក01ធនធនធម្ជតិ)

បនបេង្ើតេឡើងេនក្-ង្បេទសកម្-ជក្-ងឆ5១
6ំ ៩៩៥ែដលជែផ្កមួយៃនអង្ករ

ក្#ងមហតំបន់ទេន្េមគង្

។ េបសកកម្របស់អង្ករ
គឺធនឲ&'មនករចូលរួមគំ្ទពីមនុស&9្គប់រូបេដើម&?ីេធ្ើករអភិរក&9នូវជីវច្មុះដ៏សម&?Jរែបបេនក្Nង្ពះរជណច
្កកម្%ជ។ អង្ករ

-កម្$ជ នឹងជ្មុញឲ()មនឱកសថ្ីៗជេ្ចើនែដលផ្ល់ផល្បេយជន៍ដល់មនុស(@

និងេធ្ើឲ)*្បេសើរ
អំពស
ី ហភពអឺរ"ុប្បចំេនកម្$ជ

សហភពអឺរ$ុប (EU) មនទំនក់ទំនងយ"#ងជិតស្ិតនឹង្បេទសកម្$ជ។ តមរយៈជំនួយអភិវឌ&'សន្ឹកសន#$ប់
េលើករគំ្ទដំេណើរករ្បជធិបេតយ$% និងករេផ#$តេលើទផ
ី "#រេបើកចំហ សហភពអឺរ$ុប បនជួយកម្$ជក្#ង
កិចខ
្ ិតខំ្បឹងែ្បងកសងអនគតភ្ស
ឺ "#ង ស្មប់្បជជនកម្$ជ និងេដើរតួនទីយ"#ងសកម្េលើឆកតំបន់ និង
អន្រជតិ។

