
ព្រឹត្តិប័ព្ត្រ័ត្៌មានស្តីរីស្មធម៌និងការរព្ងឹងបណ្តត ញនៅមូលដ្ឋា នក្នុងត្ំបន់នមគងគ

■ នលខ១ ■ ច្បាបទ់ី១ ■ ខខ មិថុនា ឆ្ន ំ ២០១៣
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ជព្មាបមក្អ្នក្អាន
ខ្ុំមាននស្ច្បក្តីរីក្រាយណ្តស្់ ក្នុងការនាំមក្ឲ្យអ្នក្ទំងអ្ស្់គ្នន នូវ

ព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានស្តីរី ស្មធម៌និងការរព្ងឹង បណ្តត ញនៅមូលដ្ឋា ន ក្នុង ត្ំបន់នមគ
ងគ (GREEN Mekong)ខែលជាព្រឹត្តិប័ព្ត្រ័ត្៌មាន មួយនតត ត្ទំងព្សុ្ង
នលើបញ្ហា ស្ម ធម៌ នៅក្នុងការកាត្់បនថយ ការខព្ប ព្បួល អាកាស្ធាតុ្នលើ វិស័្យ
នព្រន ើ។

GREEN Mekong គឺជាក្មមវិធីថ្នន ក់្តំ្បន់មួយខែលនតត ត្នលើ
បណ្តត ព្បនទស្ក្នុងត្ំបន់នមគងគនព្កាម ជាអាទិ៍ ក្មពុជា ឡាវ មីយ៉ា ន់មា៉ា នថ និង
នវៀត្ណ្តម។ ក្មមវិធីននេះនឹងក្សាងស្មត្ថភារអ្នក្នរៀបច្បំនគ្នលននយបាយ អ្ងគ
ការស្ងគមសីុ្វិល និង អ្នក្ពាក្់រ័នធមូលដ្ឋា ន នែើមបីច្បូលរួមយ៉ា ងមានព្បស្ិទធភារ
នៅក្នុងែំន ើរការននអ្នក្ពាក្់រ័នធនានា ខែលទក្់ទង នឹងនព្រន ើ និង ការខព្បព្បួល
អាកាស្ធាត្ុ ទនទឹមនឹងរព្ងឹងក្ិច្បចស្ហព្បត្ិបត្តិការ និងនលើក្ក្ំរស្់ការខច្បក្រខមែក្
រ័ត្៌មាន និងការ ច្បងជាបណ្តត ញ។

GREEN Mekong នឹងគំ្នព្ទឲ្យមានព្កុ្មសិ្ក្ានរៀនសូ្ព្ត្
អ្ំរីស្មធម៌ ខែលនឹងបង្ហា ញទស្សនៈរបស្់អ្នក្ពាក្់រ័នធនៅមូលដ្ឋា ន។ ក្មមវិធី
ប តុ េះបណ្តត លខបបនច្បនព្បឌិត្មួយនឹងព្ត្ូវនរៀបនរៀងន ើង ខែលនឹងផ្តល់ភារ
អ្ង់អាច្បែល់អ្នក្ពាក្់រ័នធនៅ ក្នុង ព្ស្ទប់ មហាជន និងត្ំណ្តងរបស្់រួក្នគ នែើមបី
បនងកើត្ និងព្បាព្ស្័យទក្់ទងនូវទស្សនៈរបស្់រួក្នគ អ្ំរីនព្រន ើ និងការ ខព្ប 
ព្បួល អាកាស្ ធាត្ុ នៅែល់អ្នក្នធវើនស្ច្បក្តីស្នព្មច្បច្បិត្តនានា។ ក្ិច្បចផ្តួច្បនផ្តើមទំងននេះ
នឹងបានទទួលការគ្នំព្ទ តាមរយៈឧបក្រ ៍ព្បា ព្ស្័យ ទក្់ទង និងខច្បក្ រខមែក្
រ័ត្៌មានមួយ ុត្រួមទំងទស្សនាវែតី ននេះខែលនឹងផ្តល់ឱកាស្ស្ព្មាប់ការ
ព្បាព្ស័្យទក្់ទងគ្នន និងការច្បងជាបណ្តត ញ។

ព្រឹត្តិប័ព្ត្រ័ត្៌មាន GREEN on Equityនឹងព្ត្ូវខច្បក្ផ្ាយ
ព្បចំឆមាស្ នដ្ឋយចប់នផ្តើមរីខខននេះ ត្នៅ។ នៅក្នុង ទស្សនាវែតីននេះនឹងមាន 
ែំ ឹង និងរ័ត៌្មានមក្រីព្កុ្មការង្ហររបស់្នយើង អ្ំរីព្រឹត្តិការ ៍ច្បុងនព្កាយបងអស្់
និងស្មិទធផ្លនានាខែលទក្់ទងជាមួយ ស្មាស្ភាគនគ្នលននយបាយ ការ
ក្សាងស្មត្ថភារ និងការខច្បក្រខមែក្រ័ត្៌មាន ននក្មមវិធីននេះ។ ព្រឹត្តិប័ព្ត្ននេះនឹង
ផ្តល់រ័ត្៌ មាន ទិននន័យ និងធនធាននានា នែើមបីបនងកើនការយល់ែឹងអ្ំរី ស្មធម៌នៅ
ក្នុងបរិបទ ននការកាត្់បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ ធាត្ុ ក្នុង វិស័្យនព្រន ើ។ ច្បំ ុច្ប
ស្ំខាន់មួយននទស្សនាវែតីននេះគឺមានអ្ត្ថបទស្តីរីស្មធម៌ នយនឌ័រ ខែលនៅថ្ន
ក្ញ្ចក់្នយនឌ័រ។

នយើងរីក្រាយណ្តស្់ខែលមានអ្នក្ទំងអ្ស្់គ្នន ច្បូលរួមជាមួយនយើងនៅ
ក្នុងរ័ត្៌មានននេះ និងែំន ើរទស្សនក្ិច្បចែ៏រំន ើបននការនរៀន ស្ូព្ត្ និងការនលើក្ កំ្
រស្់ស្មធម៌ និងការរួមបញ្ចូលក្តាត ស្ងគម នៅការការជខជក្ខវក្ខញក្ជំុវិញបញ្ហា
នព្រន ើ និងការខព្បព្បួល អាកាស្ធាត្ុ។ នយើងនឹងបនតខស្វងរក្ការគ្នំព្ទរីអ្នក្ទំង
អ្ស់្គ្នន ែល់ក្មមវិធីព្បចំតំ្បន់ននេះ ខែលនឹងរួមច្បំខ ក្នលើក្ក្ំរស្់ការ ច្បូលរួមនន
អ្នក្ពាក្់រ័នធនានា និងការច្បូលរួមព្បក្បនដ្ឋយអ្ត្ថន័យនៅក្នុងការបនងកើត្យនតការ
កាត្់បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាត្ុ នៅក្នុងវិស័្យនព្រន ើ ខែលរួមទំងការនព្ត្ៀម
លក្ខ ៈស្ព្មាប់ REDD+ ផ្ងខែរ។

នយើងរីក្រាយណ្តស្់ក្នុងការនាំមក្ជូនអ្នក្ទំងអ្ស្់គ្នន នូវទស្សនាវែតី
GREEN on Equity ជាភាសាជាត្ិច្បំនួនព្បាំ ននព្បនទស្ក្នុងត្ំបន់ នមគងគ
(ខខមរ ឡាវ  ូមា នថ និងនវៀត្ណ្តម) បខនថមនលើភាសាអ្ង់នគែស្។

GREEN Mekong រីក្រាយណ្តស្់ក្នុងការរួមបញ្ចូលអ្នក្ទំង
អ្ស្់គ្នន ជាស្មាជិក្ននស្ហគមន៍ថមីរបស្់នយើងស្តីរីស្មធម៌ក្នុងត្ំបន់ នមគងគ ។ ខ្ុំ
មានក្ិត្តិយស្ស្ូមអ្នញ្ជើញអ្នក្ទំងអ្ស្់គ្នន ច្បុេះន ម្ េះនែើមបីទទួលសាររ័ត្៌មានរបស្់
នយើងនៅនលើនវបសាយរបស្់ RECOFTC។ ស្ូមផ្តល់នយបល់ខក្លមអមក្
នយើងវិញតាមអីុ្ខម៉ាល green.mekong@recoftc.org
ស្ូមសាវ គមន៍ែ៏ក្ក្់នតត
Etienne Delattre
ព្បធាន ក្មមវធិី
ក្មមវធិី GREEN Mekong

នៅក្នងុនលខននេះ
■ ការបង្ហា ញជូននគ្នលនៅននក្មមវិធីននេះ
ខែលរួមទំង រ័ត្៌មាន និងទិននន័យនានា និង
នស្ច្បក្តីស្នងខបអ្ំរីព្ក្បខ័ ឌ ស្មធម៌ នៅ 
ទំរ័រ 2 និង 3

■ ក្ញ្ចក្់នយនឌ័រ៖ ទំរ័រមួយខែល
បង្ហា ញរ័ត្៌មានជាក្់លាក្់ និងធនធាន
ខែលទក្់ទងនឹងស្មធម៌នយនឌ័រ ទំរ័រ
5

■ ធនធាន និងែំ ឹងអ្ំរីស្ម
ធម៌ក្នុងការកាត្់បនថយការខព្ប
ព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រ
ន ើ ទំរ័រ 2 និង 4
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នត្ើស្មធមក៌្នងុការកាត្ប់នថយការខព្បព្បលួអាកាស្ធាត្កុ្នងុវសិ្យ័នព្រន ើជាអ្វ?ី 

ការព្បព្រតឹ្តែចូ្បគ្នន ច្បនំពាេះអ្នក្ពាក្រ់ន័ធទំង
អ្ស្់ នៅក្នងុនតី្វិធិី នែើមបនីរៀបច្ប ំនងិ
អ្នវុត្តនគ្នលននយបាយ នងិ ក្នងុការ
ខច្បក្ចយធនធាន នងិការរា៉ា បរ់ងនថែ
ច្បណំ្តយ អ្ននុលាមតាមនគ្នលការ ៍

នានាខែលបានឯក្ភារគ្នន ។

ស្ទិធចិ្បាស្ល់ាស្់ នងិព្បស្ទិធភារ ខែលអាច្បឲ្យអ្នក្ពាក្់រ័នធទំងអ្ស្់ច្បូលរួមយ៉ា ងស្ក្មម និងទទួលផ្លរីការកាត្់បនថយការ ខព្បព្បួល អាកាស្ធាត្ុនៅក្នុងវិស្័យនព្រន ើ និងស្ក្មមភារព្គប់ព្គងនព្រន ើ។

អ្ បិាលក្ចិ្បចលអ ខែលនលើក្ក្ំរស្់នីត្ិរែា ការនគ្នររស្ិទធិ ត្មាែ ភារគ ននយយភារ ការទទួលរ័ត្៌មាន និងការច្បូលរួមព្បក្ប នដ្ឋយ ខែឹមសាររបស្់អ្នក្ពាក្់រ័នធទំងអ្ស្់នៅក្នុងែំន ើរការនធវើនស្ច្បក្តីស្នព្មច្ប។

ការខបងខច្បក្ផ្លព្បនយជន៍បានព្ត្មឹព្ត្វូរីការកាត្់បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាត្ុនៅក្នុងវិស្័យនព្រន ើ នដ្ឋយខផ្អក្នលើស្ិទធិច្បាស្់លាស្់និងរឹងមាំ។

ស្ិទធចិ្បាស្ល់ាស្់
និងព្បស្ិទធភារ

អ្ បិាលក្ិច្បចលអ ការខបងខច្បក្ផ្ល
ព្បនយជនប៍ាន
ព្ត្ឹមព្ត្វូ

⇛ ស្មធម៌

នហត្អុ្វីស្មធម៌មានសារៈស្ំខាន់?
ស្មធម៌គឺជាព្បធានបទខែលជាក្ងវល់កាន់ខត្ខាែ ំងន ើងនៅក្នុងការជខជក្ខវក្ខញក្ជាអ្នតរជាត្ិអ្ំរីការកាត្់បនថយការខព្ប
ព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើ។ ក្ងវល់ស្ំខាន់មួយគឺ ការកាត់្បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើ
អាច្បកាន់ខត្ បនងកើនភារមិនព្ត្ឹមព្ត្ូវ និងអ្យុត្តិធម៌ស្ព្មាប់ស្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន ជារិនស្ស្នៅក្នុងការព្គប់ព្គងធនធាន
នព្រន ើ។ នទេះជា យ៉ា ង ណ្តក្៏នដ្ឋយ ការកាត់្បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើក៏្មានស្កាត នុរល
នែើមបីខក្លមអនិងស្ព្មួលឲ្យ មាន ភារព្ត្ឹមព្ត្ូវនិងយុត្តិធម៌ផ្ងខែរ។ GREEN Mekong ខផ្អក្នលើការទទួល
សាគ ល់ថ្ន ការនដ្ឋេះព្សាយបញ្ហា ស្ម ធម៌មាន សារៈ ស្ំខាន់ ជាស្នូលស្ព្មាប់អ្នាគត្ននធនធាននព្រន ើ និងស្ហគមន៍
នៅក្នុងតំ្បន់នមគងគ ខែលរឹងខផ្អក្នលើធនធានទំងននាេះ ។

ធនធានបខនថមនទៀត្អ្ំរសី្មធម៌
បណ្តត ញ REDD គឺជាម ឌ លស្ព្មាប់ការខច្បក្រខមែក្ច្បំន េះែឹង និងធនធានស្តីរីការកាត្់បនថយនូវការបំភាយ
ឧស្ម័នរីការ បាត្់ បង់នព្រន ើ និងនរច្បរឹលនព្រន ើ (REDD+) ។ ព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានមួយច្បំនួនស្តីរីការនដ្ឋេះ
ព្សាយបញ្ហា ស្មធម៌នៅក្នុង REDD+ មាននៅក្នុងបណ្តត ញរ័ត្៌មានននេះ៖ http://www.redd-
net.org 

ឯក្សារខែលនរៀបនរៀងនដ្ឋយRECOFTC និងមជឈម ឌ ល East-West Center ខែលមានច្បំ ង
នជើងថ្ន ‘ការរឹងខផ្អក្នលើស្មត្ុលយ៖ ស្មធម៌ក្នុងការ ព្គប់ព្គង ធនធាន ធមមជាត្ិនៅអាស្ុី’, ខស្វងយល់នូវច្បំនណ្តទ
អ្ំរីស្មធម៌ នៅក្នុងបរិបទននការព្គប់ព្គងធនធានធមមជាត្ិនដ្ឋយមានការច្បូលរួមរី ស្ហគមន៍។
http://www.recoftc.org/site/

ស្ននិសី្ទអ្នតរជាតិ្នលើក្ែំបូងស្តីរីស្មធម៌នៅក្នុងការកាត់្បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើ ខែល
នៅថ្ន‚ហួស្ រីស្ននិស្ីទស្តីរីកាបូន‛បាននធវើន ើងនៅច្បព្ក្ រអ្ង់នគែស្ កាលរីខខមីនា ឆ្ន ំ ២០១២។ ស្ននិស្ីទ
ននេះបានរិនិត្យនមើល ការវិវត្ត នន តួ្ នាទីយុត្តិធម៌និងស្មធម៌នៅក្នុងការជខជក្ខវក្ខញក្បច្បចុបបននននេះស្តីរី REDD+ 
ខែលនគ្នលនៅច្បមបងគឺការរិភាក្ារីខែនក្ំ ត្់ និង ឱកាស្ នៅក្នុងការទទួលផ្លព្បនយជន៍បខនថមរី
REDD+។ ស្ននិស្ីទរយៈនរលរីរនថៃននេះមានការច្បូលរួមរីព្បត្ិ ូ ច្បំនួន ១០០ នាក្់ មក្រីស្ហគមន៍
អ្នក្វិទាសាព្ស្ត រដ្ឋា  ិបាល អ្ងគការមិនខមនរដ្ឋា  ិបាល និងវិស័្យឯក្ជននានា។ ស្ននិស្ីទននេះ បានបនងកើត្ ផ្លិត្ 
ផ្ល ែ៏មានត្នមែ និងធនធានមួយច្បំនួនស្តីរីស្មធម៌ ខែលមាននៅក្នុងនវបសាយននេះ៖
http://www.eci.ox.ac.uk/redd/ 

■ ទំរ័រទី ២នន ៦ ■ នលខ ១ ■ ច្បាប់ទី ១ ■ ខខ មិថុនា ឆ្ន ំ២០១៣



ទិននន័យស្នងខប
 រយៈនរលននក្មមវិធី៖ 3 ឆ្ន ំ (ខខត្ុលា ឆ្ន ំ

2012 ែល់ ក្ញ្ហា 2015)
មាច ស្់ជំនួយ៖ នបស្ក្ក្មមអ្ ិវឌឍន៍ថ្នន ក្់ត្ំបន់នន

USAID ព្បចំនៅអាស្ុី
 ព្បនទស្ជានគ្នលនៅ៖ ក្មពុជា ឡាវ មីយ៉ា ន់មា៉ា នថ
និងនវៀត្ណ្តម

លទធផ្លនានាននក្មមវិធី
 យ៉ា ងនហាច្បណ្តស្់មានអ្នុស្ស្ន៍ ស្តីរីនគ្នល
ននយបាយច្បំនួន២នែើមបីនដ្ឋេះព្សាយនូវបញ្ហា នានា 
ក្នុងការកាត្់បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាត្ុក្នុង វិ
ស្័យនព្រន ើខែលបានបនងកើត្ន ើង និង  បាននធវើ
ទំនាក្់ទំនងនៅក្នុងនវទិកាននយបាយនៅក្នុង
ស្មាគមន៍ព្បជាជាត្ិអាស្ុីអានគនយ៍ និងនវទិកា
ការង្ហរជា លក្ខ ៈបណ្តត ញ
អ្ងគការស្ងគមសីុ្វិលជាតិ្រហូត្ែល់ចំ្បនួន២០បាន
ទទួលការប តុ េះបណ្តត លអ្ំរីស្មធម៌ននការកាត្់
បនថយការខព្បព្បួល អាកាស្ ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើ
និងការស្ព្មួលែល់ការរិនព្គ្នេះនយបល់ជាមួយ
អ្នក្ពាក្់រ័នធនានាក្នុងព្ស្ទប់មហាជន
អ្ងគការស្ងគមសីុ្វិលជាតិ្រហូត្ែល់ចំ្បនួន ១០នឹង
បានទទួលការគ្នំព្ទនដ្ឋយតទ ល់ ស្ព្មាប់ការ
ព្បមូល បនងកើត្ និងផ្សរវផ្ាយ ទស្សនៈរបស្់អ្នក្
ពាក្់រ័នធក្នុងព្ស្ទប់មហាជន នៅអ្នក្ក្សាង
នគ្នលននយបាយនៅក្នុងត្ំបន់ ូមិសាព្ស្តនរៀងៗ
ខែួន។

នត្ើស្មធមក៌្នងុការកាត្ប់នថយការខព្បព្បលួអាកាស្ធាត្នុៅក្នងុវសិ្យ័នព្រន ើគជឺាអ្វ?ី 
សូ្មខច្បក្រខមែក្មក្នយើងវិញនូវច្បនមែើយរបស់្អ្នក្ ឬផ្តល់នយបល់ខក្លមអច្បំនពាេះនិយមន័យរបស្់ GREEN 
Mekong នហើយនយើងនឹងច្បុេះផ្ាយច្បនមែើយរបស្់ អ្នក្នៅ ក្នុង នវបសាយរបស្់នយើង។ វិភាគទនខែលលអជាង
នគនឹងមានច្បុេះផ្ាយនៅក្នុងព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មាននលខបនាទ ប់របស្់នយើង។ ស្ូមអ្ុីខម៉ាល មក្នយើងតាមអាស័្យដ្ឋា ន៖

green.mekong@recoftc.org. 

នគហទំររ័ GREEN Mekong នឹង
មានផ្ាយតាមនវបសាយនវូក្មមវិធសី្មធម៌
ននការកាត្ប់នថយការខព្បព្បលួ អាកាស្ធាត្ុ 
ក្នុង វសិ្័យនព្រន ើ។ នែើមបីស្ិក្ាបខនថមអ្រំី
ក្មមវិធី GREEN Mekong ស្ូម
អាននៅក្នុងនវបសាយរបស្ន់យើង៖
http://www.recoftc.org/site/
about-green-mekong

■ ទំរ័រទី ៣ នន ៦

នត្ើ GREEN Mekong រួមច្បខំ ក្ខបបណ្តនៅក្នងុការនធវើឲ្យ
មានស្មធម៌?

ផ្លិត្ផ្លននការព្បាព្ស័្យទក់្ទងខែលបានបនងកើត្ន ើងនៅនព្កាមក្មមវិធីននេះ  នឹងនាំឲ្យមានក្ំន ើនការយល់ែឹង
អ្ំរីអ្នក្នែើរត្ួ នៅក្នុងវិស័្យជានព្ច្បើនអំ្រីស្មធម៌ននការកាត់្បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើ។
ព្បការននេះនឹងរួមច្បំខ ក្ក្នុង ែំន ើរការខក្លមអនគ្នលននយបាយ ការក្សាងស្មត្ថភារ និងការខច្បក្រខមែក្រ័ត្៌មាន
និងការអ្នុវត្តនានា។ អ្នក្នែើរត្ួនៅក្នុង វិស័្យនានា មានជាទិ៍ សាថ ប័នរដ្ឋា  ិបាល ព្គឹេះសាថ នឧត្តមស្ិក្ា អ្ងគការមិន
ខមនរដ្ឋា  ិបាលក្នុងព្សុ្ក្ និងអ្នតរជាត្ិ និងវិស័្យឯក្ជន។

ក្នំ ើនការយលែ់ងឹរបស្អ់្នក្នែើរត្នួានាក្នងុវសិ្យ័ជានព្ច្បើន អ្រំសី្មធមន៌នការកាត្ប់នថយការខព្បព្បលួអាកាស្ធាត្ុក្នងុវសិ្យ័នព្រន ើ

ការព្បាព្ស្័យទក្់ទងនដ្ឋយព្បស្ិទធភារនូវទស្សនៈរបស្់អ្នក្ពាក្់រ័នធនានាក្នុងព្ស្ទប់មហាជននៅអ្នក្ នរៀបច្បំ នគ្នល
ននយ បាយ នដ្ឋយវិធីខែលអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យមានការនរៀនស្ូព្ត្ ការផ្តល់រ័ត្៌មាន និងការរិនព្គ្នេះនយបល់ តាមរយៈ
មនធាបាយនៅ ថ្នន ក្់ ជាត្ិ និង ថ្នន ក្់ ត្ំបន់នឹងជួយធានាថ្ន អ្នក្នរៀបច្បំនគ្នលននយបាយអាច្បរួមបញ្ចូលនូវទស្សនៈទំង
ននេះស្ព្មាប់ការរិចរណ្ត នែើមបី រួម ច្បំខ ក្ យ៉ា ងមានព្បស្ិទធភារ ក្នុង ការនលើក្ក្ំរស្់ស្មធម៌នៅក្នុងការកាត្់បនថយ
ការខព្បព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើ។

រព្ងងឹការកាត្ប់នថយការខព្បព្បលួអាកាស្ធាត្កុ្នងុវសិ្យ័នព្រន ើ ខែលទក្ទ់ងនងឹែនំ ើរការនគ្នលននយបាយ នៅថ្នន ក្ជ់ាត្ិ នងិថ្នន ក្ត់្បំន់

ស្មាស្ភាគននការក្សាងស្មត្ថភារខែលនតត ត្នលើអ្ងគការស្ងគមសីុ្វិលនឹងជួយក្សាងស្មត្ថភារអ្នក្ពាក់្រ័នធនានា
នៅមូលដ្ឋា ន នែើមបីខស្វងយល់រីនគ្នលគំនិត្ននការកាត់្បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាតុ្ក្នុងវិស័្យនព្រន ើ នហើយថ្ន
នត្ើស្មធម៌ ព្ត្ូវបានបង្ហា ញខបបណ្តនៅក្នុងែំន ើរការនៅថ្នន ក្់ជាត្ិ ថ្នន ក្់នព្កាមជាត្ិ និងថ្នន ក្់មូលដ្ឋា ន និងនៅក្នុង
ការក្សាងខផ្នការ និងការអ្នុវត្តគនព្មាងពាក្់រ័នធនានា។ តាមរយៈក្ំន ើនស្មត្ថភារ ស្ហគមន៍នឹងមានលទធភារ
ព្បនស្ើរជាងមុនក្នុងការច្បូលរួមយ៉ា ងស្ក្មម និងរួមច្បំខ ក្នៅក្នុងការខស្វងរក្ែំនណ្តេះព្សាយស្មព្ស្បច្បំនពាេះភារ
ព្ប ម និងហានិ ័យនានា ក្នុងការកាត្់ បនថយការខព្បព្បួលអាកាស្ធាតុ្នៅក្នុងវិស័្យនព្រន ើនៅតាមលំដ្ឋប់ថ្នន ក់្
នានា។

រព្ងងឹស្មត្ថភារអ្ងគការស្ងគមស្ុវីលិ នែើមបនីលើក្ក្រំស្ស់្មធមក៌្នងុការកាត្ប់នថយការខព្បព្បលួ អាកាស្ ធាត្កុ្នងុវសិ្យ័នព្រន ើ

រត័្៌មានអ្រំីក្មមវធិ ី
GREEN Mekongមាននៅក្នងុនគហទរំ័ររបស្ន់យើង

■ នលខ ១ ■ ច្បាប់ទី ១ ■ ខខ មិថុនា ឆ្ន ំ២០១៣

http://www.recoftc.org/site/uploads/wysiwyg/GREENMekong/factsheet/GREENMekong-Factsheet-05-april29.pdf


កាល រី នថៃ ទី 6 ខខ មីនា ក្មមវិធីGREEN Mekong និង LEAF ព្បចំ
នៅអាស្ុី (កាត្់បនថយការបំភាយឧស្ម័នក្នុង វិស័្យនព្រន ើ នៅ អាស្ុី) បានចត្់ខច្បង
ការរិនព្គ្នេះនយបល់ជាមួយអ្ងគការស្ងគមសីុ្វិលជាតិ្ជានលើក្ែំបូងស្តីរី ‚ការនលើក្
ក្មពស្់ស្មធម៌នៅក្នុងការ ក្សាង ខផ្នការ REDD+ នៅថ្នន ក្់ជាត្ិ៖ ទស្សនៈរី
ស្ងគមសីុ្វិលនៅព្បនទស្នថ‛។ ននេះជាការចប់នផ្តើមស្ក្មមភារ រិនព្គ្នេះ នយ បល់ និង
វគគ ប តុ េះ បណ្តត លមួយច្បំនួននៅព្បនទស្នថ ខែលជាព្បនទស្ែំបូង នៅក្នុងការផ្តួច្ប
នផ្តើមក្មមវិធី GREEN Mekong ។
បរិបទ និងលទធផ្ល នៅជំុវិញការរិនព្គ្នេះនយបល់ជាមួយស្ងគមសីុ្វិលជានលើក្ែំបូង
ខែលផ្ារភាជ ប់នៅនឹងការបនងាើយស្ំន ើ នរៀប ច្បំការនព្ត្ៀមលក្ខ ៈស្ព្មាប់
REDD+ របស់្ព្បនទស្នថ (R-PP) គឺជាក្ិច្បចការែ៏ធំមួយ។ ស្ងគមសីុ្វិលនៅ
ព្បនទស្នថបាន នលើក្ន ើងអ្ំរីក្ងវល់ជាលក្ខ ៈព្បរ័នធខែលក្ំរុងមានព្សាប់ និង
ខែលទមទរឲ្យមានការនដ្ឋេះព្សាយមុននរលREDD+ បាន ទទួល ការគ្នំព្ទរី
ស្ងគមស្ុីវិល។ ក្ិច្បចការននេះបាននធវើន ើងព្ស្បគ្នន ជាមួយបទបង្ហា ញរបស្់ R-PP នន
ព្បនទស្នថ នៅមូលនិធិ ភារ ជានែគូកាបូននព្រន ើននធនាគ្នររិ រនលាក្។

អ្នុសាស្នន៍ានា ខែលបាននរៀបច្បំន ើងតាមរយៈការរិនព្គ្នេះនយបល់ជាមួយស្ងគម
សីុ្វិល ព្ត្ូវបានដ្ឋក្់ជូនជាផ្ែូវការនៅធនាគ្នររិ រនលាក្។
នទេះបី R-PP របស្់ព្បទស្នថ បានទទួលការ ឯក្ភារអ្នុម័ត្នហើយក្៏នដ្ឋយ នៅ
មានលក្ខខ ឌ មួយច្បំនួនខែលព្ត្ូវបំនរញឲ្យ បាន ខែលរួមទំង ែំន ើរការរិនព្គ្នេះ
នយបល់ខែលព្ត្ូវនធវើឲ្យកាន់ខត្ស្ុីជនព្ៅ។ ច្បំនពាេះរ័ត្៌មានបខនថមអ្ំរីព្បការននេះ និង
ការ រិនព្គ្នេះ នយបល់ ខែលព្ត្ូវអ្នុវត្តនៅនរលខាងមុខ ស្ូមអាននៅក្នុងនវបសាយ
របស់្នយើង។
ការរិនព្គ្នេះនយបល់នឹងនធវើន ើងនៅក្នុងព្បនទស្ឡាវ និងនវៀត្ណ្តមនៅក្នុងរយៈនរល
ប៉ាុនាម នខខខាងមុខននេះ។ ច្បំនពាេះរ័ត្៌មាន បខនថម ស្ូមទក្់ទងនយើង តាមរយៈ៖
green.mekong@recoftc.org 

ការនលើក្ក្មពស្់ស្មធមន៌ៅក្នុងការក្សាងខផ្នការ REDD+នៅថ្នន ក្ជ់ាត្៖ិ ទស្សនៈរសី្ងគមស្ុវីលិនៅព្បនទស្នថ

ែ ំឹងអ្រំីស្មធម៌ នងិបច្បចបុបននភារ

ការក្សាងស្មត្ថភារស្ព្មាប់ការរួមបញ្ចលូស្ងគមទំងមលូនៅក្នុងការនព្ត្ៀមលក្ខ ៈស្ព្មាប់ REDD+ 
មូលនិធិភារជានែគូកាបូននព្រន ើ បានចត្់ខច្បងស្ិកាខ សាលាមួយខែលមានច្បំ ង
នជើងថ្ន ‚ការក្សាងស្មត្ថភារស្ព្មាប់ ការ រួមបញ្ចូលស្ងគមទំងមូលនៅក្នុងការ
នព្ត្ៀមលក្ខ ៈស្ព្មាប់ REDD+‛រីនថៃទី ៣០ ខខ នមសា ែល់នថៃទី ៣ ខខ
ឧស្ភា នៅ ទីព្កុ្ងបាងក្ក្។ ស្ិកាខ កាមច្បូលរួមនៅក្នុងស្ិកាខ សាលាននាេះរួមមាន
ត្ំណ្តងមក្រីព្បទស្នានានៅអាស្ុី នពាលគឺ ក្មពុជា ឥ ឌូ ននស្ុី ឡាវ នន
បា៉ា ល់ បា៉ា រូញូហគីនន នថ វ៉ា ណ្តទូ និងនវៀត្ណ្តម។
ព្រឹត្តិការ ៍ទំងននេះអាច្បឲ្យមានអ្នក្ច្បូលរួមជានព្ច្បើនមក្រីព្បនទស្មួយច្បំនួនខែលអ្នុ
វត្ត REDD+ នៅត្ំបន់អាស្ុី និងបា៉ា ស្ុីហវិក្ នែើមបី ច្បូលរួមនៅក្នុងការស្ិក្ាជាន់
ខពស្់មួយអ្ំរីព្បធានបទទក្់ទងគ្នន ច្បំនួនបីខែលជាស្នូលននការនព្ត្ៀម លក្ខ ៈ
ស្ព្មាប់REDD+ ែូច្បខែលគ្នំព្ទនដ្ឋយ FCPF: [1] ការវយត្នមែយុទធ
សាព្ស្តបរិសាថ ន និងស្ងគម (SESA), [2] ែំន ើរការរិនព្គ្នេះនយបល់ និងការ
ច្បូលរួម និង, [3] យនតការខក្ត្ព្មូវតាមរយៈនយបល់ត្ប និងប ត ឹងសារទុក្ខ។
ត្ំណ្តងនានាខែលនធវើការនលើការនព្ត្ៀមលក្ខ ៈស្ព្មាប់ REDD+ មក្រី

ព្បនទស្ខុស្ៗគ្នន នៅអាស្ុី មានឱកាស្នែើមបីរិនិត្យរិចរណ្ត វិភាគ និងខច្បក្រខមែក្
វឌឍនភារ ខែលទក្់ទងនឹង ការរួមបញ្ចូលស្ងគមទំងមូលនៅក្នុងការនព្ត្ៀមលក្ខ ៈ
REDD+។
ស្មាា រៈទំងអ្ស្់រីស្ិកាខ សាលាននេះ មាននៅក្នុងនវបសាយ FCPF៖
https://www.forestcarbonpartnership.org/SHANGRIL
AND

RECOFTC – មជឈម ឌ លស្ព្មាប់មនុស្ស និងនព្រន ើ បាននិងក្ំរុង
ស្ព្មួលឲ្យមានស្ិកាខ សាលានានានៅថ្នន ក្់ជាត្ិស្តីរី នយនឌ័រនៅទូទំងត្ំបន់ននេះ។
ស្ិកាខ សាលាច្បំនួនរីរែំបូងបាននធវើនៅព្បនទស្ឡាវ និងនវៀត្ណ្តម នៅនែើមឆ្ន ំននេះ
ច្បំខ ក្ស្ិកាខ សាលាបខនថមនទៀត្ព្តូ្វបាននព្គ្នងនរៀបច្បំន ើងស្ព្មាប់ព្បនទស្នានា ទូ
ទំងត្ំបន់ននេះ។ ស្ិកាខ សាលាអ្នក្ជំនាញថ្នន ក្់ជាត្ិស្តីរី នយនឌ័រ នព្រន ើ ការខព្ប
ព្បួលអាកាស្ធាត្ុ និង REDD+ មាននគ្នលនៅទក់្ទញការយក្ច្បិត្តទុក្ដ្ឋក្់
អ្ំរីការរួមបញ្ចូល ទស្សនៈអ្ំរីនយនឌ័រនៅក្នុងនគ្នលននយបាយ និងការវិនិនយគ
នលើនព្រន ើ ការខព្បព្បួលអ្កាស្ធាត្ុ និង REDD+។
នៅព្បនទស្ឡាវ ស្ិកាខ សាលាននេះបាននរៀបច្បំន ើងជាក្ិច្បចផ្តួច្បនផ្តើមរួមគ្នន មួយ រវង
RECOFTC និងនាយក្ដ្ឋា ននព្រន ើ នន ព្ក្ស្ួងក្ស្ិក្មម និងនព្រន ើ។ មាន
ស្មាជិក្ចំ្បនួន ៤៥នាក់្ ខែលត្ំណ្តងឲ្យសាថ ប័ន រដ្ឋា  ិបាល អ្ងគការមិនខមន
រដ្ឋា  ិបាល ជាត្ិនិងអ្នតរជាត្ិខែលនធវើការក្នុងខផ្នក្បរិសាថ ន មាច ស្់ជំនួយ និងស្ងគម
សីុ្វិល ក្នុងច្បំនណ្តមសាថ ប័នែនទនទៀត្ បានច្បូលរួមនៅក្នុង ស្ិកាខ សាលាននេះ ខែល
រួមទំង នាយក្ដ្ឋា ននានាមក្រីព្ក្ស្ួងធនធានធមមជាត្ិ និងបរិសាថ ន ការិយល័យ
REDD+, ស្មាគម ព្ស្ឡាញ់ធមមជាត្ិ និងស្មាគមអ្ ិវឌឍន៍នយនឌ័រផ្ងខែរ។

នៅនវៀត្ណ្តម ស្ិកាខ សាលាននេះគឺជាក្ិច្បចផ្តួច្បនផ្តើមរួមគ្នន មួយរវង RECOFTC 
និងរែាបាលនព្រន ើនវៀត្ណ្តម (VNFOREST)។ ជាស្រុប មានអ្នក្ច្បូលរួម
ច្បំនួន ៤៨រូប ខែលត្ំណ្តងឲ្យសាថ ប័ននានាននរដ្ឋា  ិបាល អ្ងគការមិនខមន 
រដ្ឋា  ិបាលជាត្ិ និងអ្នតរ ជាត្ិ និងស្ងគមសីុ្វិល ខែលបានច្បូលរួមនៅក្នុងស្ិកាខ
សាលាខែលមានរយៈនរលមួយនថៃននេះ។
នៅក្នុងស្ិកាខ សាលាទំងរីរននេះ អ្នក្ច្បូលរួមមក្រីអ្ងគភារនានា មានជាអាទិ៍
មជឈម ឌ លព្សាវព្ជាវ និងអ្ ិវឌឍនៅត្ំបន់ខពង់រាប
(CERDA), ក្ិច្បចផ្តួច្បនផ្តើមស្ហការននអ្.ស្.ប ស្តីរីការកាត្់បនថយការបំភាយ
ឧស្ម័នរីការបាត្់បង់នព្រន ើ និងនរច្បរឹលនព្រ ន ើ (UN-REDD) និងក្មមវិធី
កាត្់បនថយការបំភាយឧស្ម័នរីនព្រន ើនៅអាស្ុី (LEAF) ក្នុងព្បនទស្នវៀត្ណ្ត
ម បានខច្បក្ រខមែក្បទរិនសាធន៌នានារបស្់រួក្នគអ្ំរីការបញ្ជ្ញ្ហជ បនយនឌ័រ។ បទ
បង្ហា ញនានា និងការរិភាក្ាជាមួយព្កុ្មអ្នក្ជំនាញនឹង ផ្តល់ជានស្ច្បក្តីស្នងខប
នគ្នលននយបាយស្ព្មាប់ព្បនទស្នីមួយៗ។ នស្ច្បក្តីស្នងខបនគ្នលននយបាយ
ខែលបានរីស្ិកាខ សាលាននេះ នឹងមាននៅក្នុងនវបសាយរបស្់ RECOFTC។

ស្កិាខ សាលានយឌរ័ថ្នន ក្ជ់ាត្ិនធវើន ើងនៅព្បនទស្ឡាវ និងនវៀត្ណ្តម

■ ទំរ័រ ទ៤ី នន ៦■ នលខ ១ ■ ច្បាប់ទី ១ ■ ខខ មិថុនា ឆ្ន ំ២០១៣



ក្ញ្ចក្ន់យនឌរ័
‚នយនឌ័រគឺជាទិែាភារែ៏ស្ំខាន់មួយ ខែលមិន
អាច្បនមើលរមែងបានន ើយ ជារិនស្ស្ នៅក្នុង
ក្រ ីនដ្ឋេះព្សាយបញ្ហា កាត្់បនថយ ការ ខព្បព្បួល 
អាកាស្ធាត្ុ តាមរយៈែំន ើរការ REDD+
។ ព្បស្ិននបើនយើងមិនរួមបញ្ចូលទំងបុរស្ និង
ព្ស្តី [ស្មាជិក្ស្ហ គមន៍] នៅក្នុងែំន ើការក្
សាងខផ្នការ និងការអ្នុវត្តនទននាេះ ឱកាស្
នែើមបីទទួលនជាគជ័យរិត្ជាអាប់អ្ួរ‛។

ប ឌ ិត្ Nguyen Ba Ngai, អ្គគនាយក្
រងននក្មមវិធី VNFOREST នៅក្នុងនរល
គូស្បញ្ហជ ក្់អ្ំរីសារៈស្ំខាន់ននស្ិកាខ សាលា ស្តី
រី នយនឌ័រនៅថ្នន ក្់ជាត្ិ ក្នុងទីព្កុ្ងហា ូយ នវៀ
ត្ណ្តម ខខក្ុមាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣។

ទំរ័រក្ញ្ចក្់នយនឌ័របង្ហា ញជាអ្ត្ថបទ ធនធាននានានិងការរិភាក្ាអ្ំរីយនតការស្មធម៌ ខែលបានបនងកើត្ន ើងនៅក្នុងក្មម
វធីិ GREEN Mekong ។ ែូច្បជាខផ្នក្ែនទនទៀត្ននព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានរបស្់នយើងខែរ ននេះក្៏ជាខផ្នក្ខែលមានការ
រិភាក្ាស្ក្មមផ្ងខែរ ខែលនយើង នឹងគូស្បញ្ហជ ក្់អ្ំរីែំនណ្តេះព្សាយជាក្់ខស្តងស្ព្មាប់បញ្ហា ស្មធម៌នយនឌ័រ ក្៏ែូច្បជា
ខច្បក្រខមែក្ឱកាស្ខែលនក្ើត្ នច្បញរី បរិបទ ែូច្បគ្នន ននេះ ផ្ងខែរ។ ែូនច្បនេះ ក្ញ្ចក្់នយនឌ័រនបើក្ច្បំហរក្នុងការទទួលនយបល់ែ៏
មានត្នមែរីអ្នក្ទំងអ្ស្់គ្នន ។ នៅក្នុងនលខែំបូងននេះ នយើងនឆែៀត្ឱកាស្ននេះនែើមបីរព្ងីក្ខែឹមសារអ្ំរីស្មធម៌និងអ្ធិបាយ
អ្ំរីត្ព្មូវការចំបាច្ប់ឲ្យមានស្មធម៌ នយនឌ័រ។

អ្ងគការនស្បៀង និងក្ស្ិក្មមស្ហ
ព្បជាជាត្ិ

FAO មានស្មាា រៈជានព្ច្បើនអំ្រីនយនឌ័រក្នុងវិស័្យនព្រ
ន ើ។ ស្ូមអានបខនថមនៅក្នុង -
http://www.fao.org/gender/gender-
home/gender-programme/gender-
forests/en/

ធនធាននយនឌរ័
វិទាសាថ នអ្នតរជាត្ិនែើមបីការអ្ ិវឌឍ
នដ្ឋយច្បីរភារ

ការអ្ ិវឌឍនដ្ឋយច្បីរភារអាច្បស្នព្មច្បនៅបានខត្នៅនរលខែល
ទំងបុរស្ និងព្ស្តីមានឱកាស្ នែើមបីអាច្បរស្់នៅតាមការច្បង់
បានរបស់្រួក្នគនរៀងៗខែួន។ ឱកាស្ស្ព្មាប់ជីវិត្គូស្បញ្ហជ ក់្រី
ត្ព្មូវការឲ្យមានបរិយកាស្ និងព្បរ័នធស្ងគមខែល គ្នំព្ទ។
ស្ូមអានបខនថម៖
http://www.iisd.org/gender/

នយនឌ័រគឺជាស្ក្មមភារ ឥរិយបថ និងការស្នមត្ិមួយ ខែលផ្តល់ឱកាស្ និងបនងកើត្ការរំរឹងទុក្របស្់បុគគលនានានដ្ឋយ
ខផ្អក្នលើ នយនឌ័ររបស្់រួក្នគ។ ននេះជាទិែាភារមួយក្នុងច្បំនណ្តមទិែាភារនានា ខែលមានឥទធិរលមក្នលើស្មធម៌
ែូច្បខែលបានបង្ហា ញរី ខាងនែើម។ នៅក្នុងនិយមន័យអ្ំរីស្មធម៌នយនឌ័រ នគមិនអាច្បកាត្់តត ច្ប់នយនឌ័ររីជាត្ិសាស្ន៍
ជាត្ិរនធ ភាសា រិការភារ ព្បាក់្ច្បំ ូល ឬ ភារច្បព្មុេះែនទនទៀត្ ខែលជាក្តាត ក្ំ ត្់អ្ំរីមនុស្សន ើយ។

នត្ើស្មធមន៌យនឌរ័ជាអ្វី? 

កាលរីនព្រងនាយ នៅក្នុងអ្ំ ុងនរលរាំងស្ៃួត្ែ៏ក្ំណ្តច្បមួយនៅក្នុងរយៈនរលមួយទស្វត្សរ៍
ស្ត្វែំរី និងមិត្តរបស់្នាងខែលជាស្ត្វក្ខវង បានខស្វងរក្ទឹក្។ អ្ស្់រយៈនរលជានព្ច្បើននថៃននការ
ខស្វងរក្ រួក្នគបានន ើញក្អមមួយខែលមានទឹក្ នរញ។ ែំរីក្៏ ព្បញាប់លូក្ព្បនមាយនៅក្នុងក្អម
ននាេះខែលមានក្ស្តួច្ប នឹងបាននព្ក្បទឹក្ជាែំបូង ខែលហាក្់ែូច្បជាមិនធាែ ប់បានទទួលទនទឹក្ 
អ្ស្់ រយៈនរលជានព្ច្បើនឆ្ន ំែូនចន េះខែរ។ នាងង្ហក្នៅរក្មិត្តនដ្ឋយស្បាយរីក្រាយ នដ្ឋយរំរឹងថ្ន
មិត្តរបស្់នាងមានអារមម ៍ ធូរព្សាល ែូច្បគ្នន ននេះខែរ ប៉ាុខនតស្ត្វក្ខវងមានអារមម ៍ព្ច្បបូក្ព្ច្បបល់
និងវនងវងសាម រត្!ី

ស្ត្វែំរី និងស្ត្វក្ខវង – នរឿងនព្រងមយួអ្ំរមីិត្តរីរនាក្់

ស្ត្វក្ខវងរាយមនព្ក្បយក្ទឹក្រីក្អម ននាេះ។ នាងរាយមបនទន់ខែួនជាខាែ ំងតាមខត្នាងអាច្បនធវើបាន និងនស្ទើរខត្នធវើឲ្យក្អមននាេះ ែួល រលំនៅ
នហើយ ប៉ាុខនតនាងនៅខត្មិនអាច្បផ្ឹក្ទឹក្ននាេះបាននទៀត្។ ភាែ មៗននាេះ រួក្នគទំងរីរនាក្់ែឹងថ្ន ស្ត្វក្ខវងមិនអាច្ប ផ្ឹក្ទឹក្រីក្អមននេះន ើយ ‚ប៉ាុខនត
នហត្ុអ្វី!‛ រួក្នគឆៃល់ណ្តស្់ ‚នហត្ុអ្វីស្ត្វក្ខវងមិនអាច្បផ្ឹក្ទឹក្ែូច្បស្ត្វែំរី?‛។
មព្នតីគនព្មាងនយនឌ័រននអ្ងគការ RECOFTC ន ម្ េះ Maridel Alberto រនយល់ថ្ន ‚ស្មភារអាច្បស្នព្មច្បនៅបានខត្ក្នុង ក្រ ី 
ខែលមានស្មធម៌ននឥទធិរល និយយម៉ាាងនទៀត្ថ្ន - លទធផ្លច្បុងនព្កាយខែលព្បាថ្នន ច្បង់បានគឺ ស្មភារ ខែលអាច្ប ស្នព្មច្ប បានតាមរយៈ
ស្មធម៌។ នៅក្នុងនរឿងខែីរបស្់នយើងអ្ំរីស្ត្វែំរី និងស្ត្វក្ខវង ក្អមខែលមានមាត្់ធំស្មព្ស្បស្ព្មាប់មាត្់ ស្ត្វក្ខវង នទើបអាច្បបនងកើត្ស្មភារ
ខែលអាច្បឲ្យស្ត្វក្ខវងផ្ឹក្ទឹក្បាន‛។
Albertoរនយល់បខនថមអំ្រីថ្ននត្ើបញ្ហា ននេះមានការទក់្ទងខបបណ្តជាមួយព្ក្បខ័ ឌ ស្មធម៌ននក្មមវិធី GREEN Mekong៖‚ស្មធម៌
Gender ទទួលសាគ ល់ថ្ន វមិនព្គ្នន់ខត្អ្ំរីបុរស្និងព្ស្តីប៉ាុនណ្តណ េះនទ ប៉ាុខនតវជាការនធវើឲ្យមាន’បរិយកាស្ស្មព្ស្ប ស្ព្មាប់ ទំង អ្ស់្  គ្នន ’
នដ្ឋយក្ំចត្់នចលឧបស្គគ ឬ បនងកើនស្មត្ថភារ ខែលអាច្បឲ្យមនុស្សព្គប់រូបអ្នុវត្តស្ិទធិរបស្់ខែួន។ ព្បស្ិននបើមាន និយមស្ងគមនក្ើត្នច្បញរី
នយនឌ័រ វ ណ ៈ ស្ញ្ហជ ត្ិ រិការភារ និងក្តាត ែនទនទៀត្ រារាំងអ្នក្ទំងឡាយមិនឲ្យ អ្នុវត្ត ស្ិទធិរបស្់ ខែួនបាន នៅក្នុងក្រ ីននាេះ វនឹងរុំមាន
ស្មភារនទ។ ននេះជាក្រ ីខែលព្តូ្វឲ្យមានអ្ ិបាលក្ិច្បចលអ នែើមបីការ ពារ ស្ិទធិ មនុស្ស និង ធានា ឲ្យអ្នក្ពាក្់រ័នធទំងអ្ស្់បានច្បូលរួម
ព្បក្បនដ្ឋយអ្ត្ថន័យ នហើយមានខត្នៅក្នុងក្រ ីននាេះនទើបមាន ការខបងខច្បក្ផ្លព្បនយជន៍នដ្ឋយ ព្ត្ឹមព្ត្ូវ ជាង មុន។‛

‚ការព្សាវព្ជាវបង្ហា ញថ្ន នែើមន ើ
និងនព្រន ើមានសារៈសំ្ខាន់ច្បំនពាេះ
ការរស់្នៅរបស្់ព្ស្តីតាមជនបទ ជាង
ស្ព្មាប់បុរស្‛។

‚ជាញឹក្ញាប់ ព្ស្តីនិងបុរស្នៅ
ជនបទ មានច្បំន េះែឹងខុស្គ្នន អ្ំរី
ធនធាននព្រន ើ និងត្ួនាទខីុស្គ្នន ក្នុង
ការព្គប់ព្គងនែើមន ើ និងនព្រន ើ‛។

■ ទំរ័រ ទី៥ នន ៦■ នលខ ១ ■ ច្បាប់ទី ១ ■ ខខ មិថុនា ឆ្ន ំ២០១៣

http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/why-gender/en/
http://www.iisd.org/gender/


នលខបនាទ ប់នឹងមាននច្បញផ្ាយនៅខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣

រក្ាស្ិទធិ © 2011 RECOFTC – មជឈម ឌ លស្ព្មាប់មនុស្ស និងនព្រន ើផ្តល់ការអ្នុញ្ហា ត្ិក្នុងការនព្បើព្បាស្់នូវឯក្សារជាសារនអ្ ិច្បព្ត្ួនិក្ ឬឯក្សារនបាេះរុមាទំងមូល ឬខផ្នក្ណ្តមួយននឯក្សារ
ស្ព្មាប់នគ្នលបំ ងអ្ប់រំ ឬការនព្បើព្បាស្់នានាខែលមិនខមនពា ិជជក្មម នដ្ឋយមិនគិត្ក្នព្ម ឬមួយនដ្ឋយមិនចំបាច្ប់មានការឯក្ភារជាមុន ។ ឯក្សារខែលផ្តល់ជូនននេះមិនព្ត្ូវនព្បើព្បាស្់ ឬខច្បក្ចយស្ព្មាប់
ការរក្ក្នព្ម ឬផ្លព្បនយជន៍ពា ិជជក្មមននាេះនទ ប៉ាុខនតស្ូមមានការរក្ានូវព្ប រននឯក្សារននេះនៅនរលនព្បើព្បាស្់ ។   ច្បាប់ច្បមែងនានា និងការបក្ខព្បឯក្សារននេះព្ត្ូវខត្រក្ាព្ប រននឯក្សារនែើមនៅនលើទំរ័រទី
១ននឯក្សារខែលនបាេះរុមា ឬនៅទំរ័រទី១ននព្បរ័នធផ្សរវផ្ាយជាសារនអ្ ិច្បព្ត្ូនិក្ ។ ការរក្ាស្ិទធិ ស្ព្មាប់ស្មាស្ភាគនានា ននការង្ហរននេះខែល ជាក្មមស្ិទធិរបស្់ អ្នក្ែនទ នព្តរី RECOFTC ព្ត្ូវខត្ បានផ្តល់
ការទទួលសាគ ល់ ។ នស្ច្បក្តីស្នងខបនដ្ឋយមាននយងឯក្សារនែើមអាច្បអ្នុញ្ហា តិ្បាន ។ ការថត្ច្បមែង ការនបាេះរុមាន ើងវិញ ឬការដ្ឋក្់ខច្បក្ចយនៅនលើបញ្ជីននទិននន័យផ្សរវផ្ាយនានា ត្ព្មូវនអាយមានការអ្នុញ្ហា ត្
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អ្ំរី RECOFTC
RECOFTC គឺជាអ្ងគការអ្នតរជាត្ិមិនខស្វងរក្ផ្លច្បំន ញ ខែលមានឯក្នទស្នលើ
ការក្សាងស្មត្ថភារស្ព្មាប់ស្ហគមន៍ នព្រន ើ និងការព្គប់ព្គងនព្រន ើខបបវិមជឈការ
នៅអាស្ុី-បា៉ា ស្ុីហវិក្។ នដ្ឋយនផ្តើមនច្បញរីម ឌ លច្បំន េះែឹងនៅក្នុងឆ្ន ំ 1987 អ្ងគការ
RECOFTC បានច្បូលរួមគ្នំព្ទយ៉ា ងស្ក្មមែល់ការបនងកើត្សាថ ប័នស្ហគមន៍នព្រន ើ
នគ្នលននយបាយ និងក្មមវិធី នានានៅក្នុងត្ំបន់ននេះ។

អ្នក្ខក្ស្ព្មួល ៖ Ann Jyothis, RECOFTC
រូបភារ: ព្គប់រូបភារបានថត្នដ្ឋយនលាក្ Etienne Delattre, RECOFTC
អ្នក្អាច្បទទួលរ័ត៌្មានបខនថមអំ្រីក្មមវិធី GREEN Mekong តារយៈ
នវបសាយរបស្់នយើង ៖ 
http://www.recoftc.org/site/about-green-mekong

ស្មូបញ្ហជ ក្:់រាល់ទស្សនៈខែល បានបនញ្ចញនៅក្នុង ឯក្សារននេះ មិនបានឆែុេះបញ្ហច ំងរី  RECOFTC - មជឈម ឌ ល ស្ព្មាប់មនុស្ស និងនព្រន ើ និង USAID ននាេះនទ ។ នយើង ស្ូមបែិនស្ធ រាល់ក្ំហុស្ ឬ
ភារលំនអ្ៀងនានានៅក្នុងការបក្ខព្ប ឯក្សារននេះ ជាភាសានផ្សងនព្តរីី៏      ឯក្សារ នែើម ជា ភាសាអ្ង់នគែស្។

■ ទំរ័រ ទ៤ី នន ៦■ នលខ ១ ■ ច្បាប់ទី ១ ■ ខខ មិថុនា ឆ្ន ំ២០១៣
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