evTikaénGgÁkarminEmnrdæaPi)al sþBI kI m<Cú a

The NGO Forum on Cambodia
eFIkV arrYmKñaedIm,IPaBRbesIreLIg

Working Together for Positive Change

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសង្គមស៊វ
ី ិលកម្ជា
ពុ

សម្រាប់សន្និសីទនៃភាគីជាសមាជិកអនុសញ្
ញា ក្របខណ្ឌ័សហប្រជាជាតិ

ស្ព
តី ីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុល�ើកទី ២០ (COP២០) និងសម័យប្រជុំល�ក
ើ ទី ១០
នៃកិច្ចប្រជុំភាគី (CMP១០) នៅក្រុងលីម៉ា ប្រទេសប៉េរ ៉ូ


េសចក�ីេផ�ម
របាយររវាយតៃមេលកទី៥របស់្កកៃយររងរររ�ររដបលសរីាីយរី្ប្បរល្យស្យប (IPCC) ប�
� ក់
ថ យរេឡងកេមរាដរាេលកគឺមលក�ៈជក់្បកាៃដ្្បីកកប។ យរី្ប្បរល្យស្យបបង�
ឲ្មផលប៉ះពល់ងវ ដជ�មាល់សបខភាព សបវយ�ដភាព ដងជីវភារបស់្បជជ ជាដេសស្បជជ្កី្កេន
ក�បង្បេទស្កី្កបំផបយីាល្យតវបរ ំាឹងថ ឹងរងយរលំបកៃបេគ ដងេ្ជងេគបំផបយ ដងរួៃទំងជីវំរះ
ប
ា៏តទេទៀយ។ព ្បសដេបយរា្កររ ដងយរេេមាយបេលយរី្ប្បរល្យស្យបៃដម្បសដទិភាេាះេទ
ឧបសគ�ជេ្ឹងេកេឡងីាលដដំងាល់យរយយ់ប�ាភា្កី្កាេាលងាគយព

ដងេេធឲ្សៃដទិផល

សង�ៃ េសារកដស
� ំខ់់ាាីាលសេ្ៃបេ�ា្បេទសកំាបងងរដវឌ្្យតវេារ្យឡប់េ្យា។
េលសាីេះេទេទៀយព យរី្ប្បរល្យស្យបឹងយមាជប�
� ្បបៃៃួាីាល្ដដំងយ៉ ងេ�់េ�រាល់
យរងរដវឌ្្បកបេ�ាដរររភាព ដងកដ�្បឹងី្បងក�បងយរលបបបំបយ់ភា្កី្កក�បងយំប់។ ្បេទសកៃ�បជ ជ
្បេទសៃួាក�បងំេណៃបណ
រ ្បេទសីាលមភាារងេ្រះខមំងបំផបយេទឹងយរី្ប្បរល្យស្យប

ក�បងយំប់្សបីងេគ�ារព េ�ាយរសៃយ�ភាប្បំេទឹងយរី្ប្បរល្យស្យបេនមក្ៃដយ។ ក�បងរាៈ
េាលប៉បាាន�ំបងេ្យាេះព ្បេទសកៃ�បជទទួលរងផលប៉ះពល់យ់ីយតឹកកប់េឡង េ�ាយរេ្រះ
េៃាជយដាូជេ្រះទឹកជំ់
1
េ្។

ដងេ្រះដំងស�ួយេេធឲ្មយរបយ់បង់ជីវ ដយព

ដងយរខូខយីផ�កេសារកដ�ជ

0

េយងេទទៃយរសដក្ស�ីាីយរវាយតៃមភាារងេ្រះ

ដងយរប្បំរបស់្កសួងបរ ដយ�ត្ាះដជពព

ណ្កកៃ�បជពបប�តថ េនក�បងន�ំ២១០០ របបទឹកេរម�ងឹងេកេឡងាី ៣% ាល់ ៣៥% ីាលេេធឲ្ទឹក
ជំ់េកេឡងយ៉ ងនប់រ់រស �សបេាលីាលសីយប�ភាឹងេកេឡងាី ១.៣ងង្ ាល់ ២.៥ងង្។
្បេទសកៃ�បជជ្បេទសៃួាីាលមភាារងេ្រះបំ ផបយជាដេសសេ�ាយរេ្រះៃ់រដាីាល
ទក់ទងេទឹង្យស្យបពខៈេាលីាល្បជជកៃ�បជជង ៨០ភគរាជកសដករ។
របាយររវាយតៃមេលយ្ៃតវយរេ្យាទឹកជំ់ន�ំ២០១៣ព ីាលេរៀបំេឡងេ�ា គៈកមាេដយរជយដ

្គប់្គងេ្រះៃ់រដា (NCDM) េនក�បងីខេៃយព ន�ំ២០១៤ព បប�តថព ា្បះសង្ដ ដងេ្រះទឹកជំ់
ក�បងន�ំព ២០០៩, ២០១១ព ដងព ២០១៣ព បេេធឲ្ខូខយព ដងបយ់បង់ផផះសំីបងព ាំណំ�សតវព ដងេ់�ររា

សៃ�រស
ិ របប្បមជង ១០០ព លាបលមរ្េៃរ ដក។ព េ្រះទឹកជំ់កបងន
�
� ំ២០១៣ព បសមមប់ៃបសុ ១៦៨

1

កៃាវ ដេីសកៃាភាជយដ ប្បំឹងយរី្ប្បរល្យស្យប (NAPA), UNDP ន�ំព២០០៦។

១

ាក់ីាលភគេ្ជកបមរព ប៉ះពល់ាល់ព ៣៧៧ ៣៥៤ ្គរយរព ដងប៉ះពល់ាល់ៃបសុដា្បមព ១.៨
លាក់។ព
េ្រាីេ្រះទឹកជំ់ព ្បេទសកៃ�បជក៏្មប់មបទាដេយេររងេ្រះដំងស�ួយេ្ ព ខៈសីយប�ភាេក
េឡងេទ ០.៨ងង្ ជាដេសសក�បងរាូវ្បំង។ សបីយប�ភាេាលាប់ ដងេាលតថ�បេកេឡងទំងក�បង
2
3
រាូវវស្ពដងរាូវ្បំង។ សបីយប�ភា្បបំន�ំឹងេកេឡងយ៉ ងេលឿេ្យាន�ំ២០៣០។
1

ីផយរាបទិយសរងរដវឌ្រជយដកៃ�បជប�បប្�កៃាន�ំ២០១៤-២០១៨ (NSDP-II)

2

ីផយរាបទិយសរជយដ

ី្ប្បរល្យស្យបកៃ�បជ (CCCSP ២០១៤-២០២៣) ដងាបទិយសរយបេយាំណក់ យលទី២ របស់
ដជរ�ររដបលកៃ�បជបទទួលយ�ល់ថព យរី្ប្បរល្យស្យបជប�
� ៃួាតប�
� ្បបៃីផ�កងរដវឌ្រ
សំខ់់ព

ដងរួៃទំងសកៃាភាជក់ីស�ងាាេាៃ្ីេលកេឡងាីយរី្ប្បរល្យស្យបទំងេនថ�ក់ជយដ

ដងថ�ក់េ្យៃជយដ។

ក�ងនមេយ
ងខ�ជ
ំុ អង�កសង�មសុវ
ី ល
ិ កម�ជ
េវទិកៃអង�កមិៃិមៃនរដិ�ល ស�ព
ី ី
ុ
ុ

កម�ជ
ៃិង បណ
� �ស�ព
ី ីកិរបរបបលរកសលអុ េនកម�ជ
សូមេធ�កទមទដូចខង
ុ
ុ
េរកម

ការកាត់
ន្ថេ់យប
យហេតុ
នៃការប្រែប្រួ
លអាកាសធាតុ
ប�បា
តយរី្ប្បរ
ល្យស្យប
៖
យរយយ់
•

យ្ៃតវយរជបាផ់ព ដងបំប់េាៃ្ីបេង�ៃ់ដទ
�
ដងកំយ់េរលេេ្ស់លស់កបងយរយយ់
�
ប�ា
ំ ១០០។
យរបំភាេាៃ្ីរក្ក្ៃដយសីយប�ភាឲ្េនេ្យៃ ២ងង្ ាល់ន�២

•

េាៃ្ីសេ្ៃេរលេេេះ ភគីតឧបសៃ�រិព ១ព ្យតវេេធសកៃាភាជបាផ់េាៃ្ីយយ់ប�ាយរបំភា
ឧសារផផះក��ក់។ យរេបរជា្យតវបប់េផរៃាី្បេទសីៃួា់ េ់ាា្ងីកាល់ក្ៃដយយំប់ ដងសកល
េលក។

កដ�ខដយខំ្បឹងី្បងក�បងយរូលរួៃយយ់ប�ាយរបំភាបី�ៃេទៀយ

របស់ភគីពក់ារតិ 

UNFCCC ក៏មយរៈសំខ់េាៃ្ីូលរួៃីថរក្បរ ដយ�ផងីារ។
•

គួរីយរក្ ្យរយាដដយ្ ដងទៃ�ដល់ទដ
� រាដាលៃ�ដយសរីាីយរយយ់ប�ាយរបំភាសកល ដងយរ
េប�ជាដយរីាលេនេ្យៃាដេីយរក្ូយូេលកទីាីរព ដងកដ�ខដយខំ្បឹងី្បងេ�ាសារ្គដយរាាាូប�
� ក់ ព
ដងទៃ�េ�ា UNFCCC ។

•

UNFCCC គួរីយបេង�យងបេលៃភាស�ីាីទីផ្រេរាបូក។ េលសាីេះេទេទៀយ UNFCCC គួរីយបេង�យ
ៃូលដេដេរាបូក ស្មប់្បេទសកំាបងងរដវឌ្េាៃ្ីទទួលប្បកបេ�ាយមមភា ដងគេា្ភា

2
3

២

របាយរសដក្ (២០០៨) Mc Sweeny, New & Lizcano, យកលវ ដទ្លរា Oxford, យរវ ដភគតយរងេង�យសីយប�ភាពាី ន�ំ១៩៦០ពាល់ព២០០៦។
្កសួងបរ ដយ� (២០១២) របាយរ៏ជយដេលកទី ២

•

្បារា
ិ រយតមសបវយ�ដភាស�ា
ី ីេរាបូក

(SIS)

គួរីយប�ូ� លារយតមីាលទក់ទងេទឹងសដទដយ
ិ ់យប់

សដទដជ
ិ ជយដេាៃភគយដ ស់គៃរីាល្�សរាេ�ាត្ាេប កទរតយរបយ់បង់ត្ាេប ជីវ្ៃកះ
ង្ទតយរយយ់ប�ាយរបយ់បង់ត្ាេប ដងយរបំីលងត្ាេៃាជយដ។

ការបាត់
និងការខូ
បង់ប
ពដង់
ងយរខូ
ខយ៖ចខាត
យរបយ់
េយងទៃារយរទី្កកងេវ សរងររជយដសីា
រ ីយរខូខយ ដងយរបយ់បង់ េាងខាំបង់េឃតាីាំេរយរងបវយរ
ាូខងេ្យៃ៖
•

� ំង ដងប�
� ក់ឲ្ប្ស់លស់កបងកដ
�
�
ារយរេ�ះ�យាយរខូខយ ដងយរបយ់បង់្យតវេមបះប�
្ាៃេ្ា�ង្យស្យបាដរាេលកេនក�បងស�ដសីទតភគីេលកទី២១(COP២១)ក�បងទី្កកងប៉ រ ីស
្បេទសបដំង

•

្យតវផរលយ
់ ររំ្ទីផ�កបេ�កេទស ដងយរីាំ្ស់លស់េាៃ្ីេលកេឡងាីារយរេ�ះ�យាយរ
ខូខយ ដងយរបយ់បង់ីាលពក់ារេិ ទឹងផលប៉ះពល់េ�ាយរយរី្ប្បរល្យស្យប។

•

ប េលយរជួារំ្ទីផ�ក់ដរ�� វយ�បព បេ�កវ ដទ្ព ដងយរកយង
យរជួាស្ៃរលក�បងយរេកៀរគរ ដងយរជំរត
ដងវ ដ្យរីាលម�យប់យរងបវយរ

សៃយ�ភាាដយជមយរៈសំខ់កបងយរា្ងឹ
�
ងរាសៃ�រិព
្កបខណស�ីាីយរេ�ះ�យាយរខូខយពដងយរបយ់បង់។

•

គួរីយបី�ៃៃូលដេដស្មប់យរេ�ះ�យាយរខូ ខយ ដងយរបយ់បង់ េទក�បងៃូលដេដ្យស្យបតប
យង។

ំ ុ ំ
យរប្
ការបន្សា
ប៖
•

្យតវ្ាឲ្មយរូលរួៃឲ្បេាតេលត ាីសង�ៃសបីវ ដល វ ដសរាឯកជ ដងង�កពក់ាិរសំខ់់
ា៏តទេទៀយេន្គប់ក្ៃដយទំងងស់កបងយរបេង�
�
យ

•
•

យរងបវយរ

ដងយរទៃ�ាំេរយរីផយរជយដ

ប្បេំ ទឹងយរី្ប្បរល្យស្យប (NAP)។
្យតវ្ាដងីផ�កេលយំរវូ យរ្បេទស ដងស់គៃរៃូល�រ ក�បងាំេរយរ ដងវ ដ្យរក�បងយរបេង�យ
ដងយរងបវយរ េ់ាទៃ�ាបទយ
ិ
ស�ប្បំាា។

ី សដកៃា(Ago-ecology) គួរ�ក់ប�ូ� លេនក�បងាបទិយស�ប្បំឹងយរី្ប្បរល្យស
្បារេិ ងកូឡសប
ូ ក

្យបីាលជ្បេយជរយ៉ងេ្សំដប់កសដកៃាខ�យយូ ក�បងយរា្ងឹងសរដសបខេស្�ង ដងភាេ់
� បេាឌររ េាៃ្ីេេមាយប
េទឹង្យស្យប។ ៃ្៉ ងវ ដតេទៀយ គួរីយប��
� បដងេមបះប�
� ំងាីយរប��

េទឹងយរី្ប្បរល្យស្យប។
•

ដ ដប
ិ �� (IPR) ៃដគួរជឧបសគ�កបងយរេផផ
�
របេ�កវ ដទ្េទ។
កៃាសទ

៣

់ដ
រ��
វយ�វត្ថុ
៖
ហិ
រញ្ញ
អាកាសធាតុ
ប្យស្យប
្បេទសកៃ�បជជ្បេទសៃួាក�បងំេណៃបណ
� ្បេទស្កី្ក
ដងារងេ្រះបំផបយក�បងាដរាេលកេ�ា
យរយរី្ប្បរល្យស្យប ្យតវយរេ្់ដ��វយ�បេ្េាៃ្ីេេមាយបេទឹងផលប៉ះពល់ងវ ដជ�មាា។

្បជកសដកររបស់េាងបខយបង់្បក់យ៉ងេ្េ�ាយរផលប៉ះពល់ងវ ដជ�មទំងេះ។ ក�បងេ់យប ផល
េះ េាងខាំបសូៃទៃទរាូខងេ្យៃ៖
•

េាងខាំបទទួលយ�ល់

ដងយទរំេពះបណ
� ្បេទសីាលបស្ូលរួៃក�បងៃូលដេដ្យស្យប

តបយង ីាលមទឹក្បក់ំួ ៩.៣ ព់លាបលមរ្េៃរ ដក។ េាងក៏សង្ឹៃថ ក�បងន�ំ២០២០ េាង
ឹងបាឹងាីទឹក្បក់ំួ ១០០ ព់លាបលមរ្េៃរ ដកក�បងៃួាន�ីំ ាលបស្ក�បងស�ដសីទត

ភគីេលកទី១៥ (COP១៥) េាៃ្ី្ាម់ដរ�� ប្ទ្គប់្រ់ស្មប់យរេេធ្បយរដបយរដយរៃូលដេដ
្យស្យបតបយង។
ៃូលដេដទំងេះេទ

ៃូលដេដគួរីយជយរេបរជាដយរីផ�ក់ដរ�� វយ�បរាៈេាលីវង។

្បសដេបៃដម

េាះវឹងៃដមភាាដយ្បកាតកដ�្ាៃេ្ា�ង្យស្យបាដរាេលកក�បង

ស�ដសីទតភគីេលកទី២១ (COP២១) េទ។
•

យររំ្ទីផ�ក់ដរ�� វយ�ប្យស្យបំេពះ្បេទសងរដវឌ្យដយួបំផបយ

(LDCs)

ាូជ្បេទសកៃ�បជ

គប្ីមទ្ៃង់ជ់ដរ��ប្ទឥយសំង ៃដីៃជ្បក់កៃ�ី ដងជៃូលដេដថីា ដងបី�ៃ េលជំួា
•

ងរដវឌ្រផូវយរ
ម
(ODA)។

យររំ្ទីផ�ក់ដរ�� វយ�ប្យស្យបទៃរាៈារយរៃូលដេដ្យស្យបតបយង ដងារយរា៏តទេទៀយ
ីាលម�យប់្បកបេ�ាយមមភាាូជៃូលដេដវ ដដេយគ្យស្យបព(CIF) ។

•
•

ៃូលដេដ្យស្យបគួរីយរំ្ទយ្ៃតវយរ

ដង្ទដភាត្បេទសីៃួា់

ជាដេសស�សបេទទៃ

ា�យរប្បេំ ទឹងយរី្ប្បរល្យស្យប។
សង�ៃសបីវ ដលគួរីយូលរួៃឲ្បេាតេលតក�បងយរ្គប់្គង់ដ��វយ�ប្យស្យបេន្គប់ក្ៃដយ
ទំងងស់

េាៃ្ី្ាឲ្មយរងបវយរងរដបលកដ�ល�

េ់ាយររំ្ទេាះឹងេទាល់្បេទសីាល

ារងេ្រះបំផបយ។

រំ្ទរួៃរ�េ�ា៖

សូមទំនាក់ទំនង
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