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សនុទរកថ ្វ គមន៍ 
********** 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តយសភចរយ សខុ ន 
្របធនគណៈកមម ធិករេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 
វមិនសន្តភិព,  ជធនភីនេំពញ ៃថងទ១ី៦ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣ 
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− សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដនម្រន្តៃីន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ 

− េ កជទំវ Irina Bokova អគគនយកិរៃនអងគករយូេណសកូ 
− េ កជទំវ Katalin Bogyay ្របធនម សននបិតៃនអងគករយូេណសកូ 
− េ កជទំវ Alissandra Cummins ្របធនគណៈ្របតិបត្តៃិនអងគករយូេណសកូ 
− ឯកឧត្តម េ កជទំវ សមជកិ សមជកិរ នងិអនកជនំញករៃន ថ ប័នពិេ្រគះេយបល់ 
− ឯកឧត្តម េ កជទំវគណៈ្របតិភូ អស់េ ក េ ក្រស ី  

 
ខញុ ំមនកិត្តិយស និងេសចក្តីេ មនស រកី យឥតឧបម សូម ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ចំេពះ ឯកឧត្តម 
េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រស ី កនុងករ ន ក់េនេលីទឹកដៃីនមតុភូមិរបស់ខញុ ំ េនមុនេពលកិចច្របជុំ

េលីកទី៣៧របស់េយងីេនះ។ 
 
ពិធីេបកីកិចច្របជុ ំេនះនឹង្រប្រពឹត្តេឡីងយ៉ងអធិកអធម េ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគ
ម េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដនម្រន្តៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលសេម្តចនឹងែថ្លងជ
កិត្តិយសកនុងឱកសេនះ។ ជងេនះេទេទៀត សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្ត ី បនសេ្រមចចិត្តយ៉ង
ពិេសស និងដ៏ក្រម កនុងករអេញជ ីញគណៈកមម ធិករេបតកិភណ្ឌ ពិភពេ ករបស់េយងីមកេរៀបចសំម័យ 
្របជុេំលីកទី៣៧ េនវមិនសន្តិភពកនុងបរេិវណទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេនះ។ ជករពតិ ស់ កនុងនម
គណៈកមម ធកិរេបតកិភណ្ឌ ពិភពេ ក និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ែដលជ្របធនគណៈកមម ធកិរ សូម
សែម្តង នូវអណំរគុណ និងករដឹងគុណយ៉ង្រជលេ្រជបំផុតចំេពះសេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្ត ីែដល
បនជួយេ្រជមែ្រជងឱយមន្រពឹត្តិករណ៍េនះេឡងី។ 
 



2 
 

ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
សហករទីងំអស់ 
អស់េ ក េ ក្រស ីជទេីម្រត ី

ទី១ 
 

ជបឋម ខញុសូំមែថ្លងអពំ ី
គណៈកមម ធិករអន្តររ ្ឋ ភិបល និង្របធនរបសគ់ណៈកមម ធិករេបតិកភណ្ឌ

ពិភពេ ក 
 
ដូចេយងីទងំអស់គន ដងឹេហីយថ រហូតមកដល់ៃថងេនះ ចំនួនរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 
បនឈនដល់ចំនួន១៩០្របេទស។ េ យ រអងគករយូេណសកូមនសមជិក១៩៥្របេទស េនះមន 
ន័យថ អនុសញញ េនះេសទរីែតក្ល យជលិខតូិបករណ៍គតិយុត្តិសកលេទេហយីនេពលឥឡូវេនះ។  ដូេចនះ 
េបសកកមមរបស់គណៈកមម ធិករអន្តររ ្ឋ ភិបលគឺជេបកសកមមសកល។ អំ ចរបស់គណៈកមម ធិករ 
មនលកខណៈទូលំទូ យ ច្រមុះ និងមន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ងំស្រមប់ែផនកវបបធម៌ ធមមជតិ និងសងគម។ 
 
និយយឱយចបស់ជងេនះ គណៈកមម ធិករមនកតព្វកិចចកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ េ យ 
ែផ្អកេលីលកខណៈវនិិចឆ័យែដលបនកំណត់ ថេតីគួរចុះបញជ ី ឬមិនចុះបញជ ីសមបត្តិ មួយកនុងបញជ ី
េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ គណៈកមម ធិករក៏មនកតព្វកិចចផងែដរកនុងករសិក េលី ថ នភពអភិរក
ៃនសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ែដលបនចុះបញជ ីេហយី ែដលជួនកល ច្រតូវ្របកសថជសមបត្តិេបតកិភណ្ឌ
កំពុងរងេ្រគះ។ កនុងករណីែដលសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ មនករគំ មកំែហងយ៉ងធងន់ធងរ និងជក់ ក់

មួយ និងេនេពលែដលែលងមនភពេ្រគះថន ក់ សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ េនះនឹង្រតូវដកេចញពីបញជ ី
េបតកិភណ្ឌ កំពុងរងេ្រគះថន ក់។  
  
េយងីទងំអស់គន ឯកភពថ ករទទួលខុស្រតូវទងំអស់េនះគពឺតិជមន រៈសំខន់ ស់ េហយី
គឺជេបះដូងៃន្របព័នធេបតកិភណ្ឌ ពិភពេ ក។ ្របសិនេបីខញុនំិយយេយងេលីអតថបទអនុសញញ េនះ 
មិនែមនមិនសំខន់េនះេទ បុ៉ែន្ត ជករបញជ ក់យ៉ងចបស់ពកីរទទលួខុស្រតូវហមត់ចត់ែដលបនផ្តល់
ឱយគណៈគមម ធិករេនះ នងិសមជកិនមីយួៗរបស់ខ្លួន។ កនុងន័យេនះ េនេពលែដលេយងីមនកិត្តិយស 
េនកនុងគណៈកមម ធិករេនះ គឺជកតព្វកចិចរបស់េយងីទងំអស់គន ្រតូវ្របុង្របយត័នខពស់ និងធនថ 
ករសេ្រមចចតិ្តរបស់េយងី គ្ឺរតូវែផ្អកយ៉ងមុឹងម៉ត់េលីទិននន័យនងិឯក រែដលផ្តល់ឱយេ យរដ្ឋភគ ី
និងករ យតៃម្លែដលេធ្វីេឡងីេ យ ថ ប័នពិេ្រគះេយបល់ទងំអស់។ 
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ៃថងេនះ ក៏ដូចជអ្វីែដលេយងីែតងែតអនុវត្តកន្លងមកែដរ ករសេ្រមចចិត្តននែដលេយងីេធ្វេីឡងី ពុ្ំរតូវ
ែផ្អកេលីករេយគយល់ ែដលេធ្វីឱយប៉ះដល់ដល់កិត្តយិសរបស់គណៈកមម ធិករអន្តររ ្ឋ ភិបលរបស់េយីង 
េឡយី។ 
 
េនេពលែដលេយងីនិយយអំពីេបសកកមមរបស់គណៈកមម ធិករ េយងីមិន ចមិននិយយអំពីតួនទី
របស់្របធនគណៈកមម ធកិរបនេទ។  
 
សូមអនុញញ តឱយខញុជំ្រមបថ ខញុ ំេប្តជញ អនុវត្ត មវធិននីតិវធិី នងិយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសេលីលទធភព 
ស្រមបស្រមលួ មួយកនុងករសិក  នងិករេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ពិបកៗ។ 
 
ដូេចនះេហយី េទីបខញុ ំបនេទទី ន ក់ករក ្ត លអងគករយូេណសកូ េនទី្រកុងប៉រសីចំនួនពីរេលីក។ 
េលីកទីមួយកលពៃីថងទ៦ី ទី៧ និងទ៨ី ែខមក  ឆន ២ំ០១៣ និងេលីកទពីីរកលពីៃថងទ៦ី និងទី៧ 
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣។ ករេទទី ន ក់ករក ្ត លយូេណសកូេនះគឺជកិចច្របជុបំែនថមេដីមបី្របមូលព័ត៌មន 
និងេដមីបេីធ្វកីរសនទន ពិេ្រគះេយបល់ជដំបូងជមួយនឹងសហកររីបស់ខញុ  ំសមជកិគណៈកមម ធិករ 
ជពិេសសជមួយអនុ្របធន បនទ ប់មកជមួយនឹងតំ ងមកពី ថ ប័នពិេ្រគះេយបល់ ្រពមទងំជ
មួយនឹងម្រន្តមីជឈមណ្ឌ លេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក ែដលដឹកនេំ យេ ក Kishore Rao និងបណ្ឌិ ត 
Mechtild Rossler ែដលខញុសូំមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់េ ក េ ក្រសីទងំអស់ន
េពលេនះ។ 
 

ទី២ 
 

ឥឡូវេនះ ខញុសូំមេលីកអំព ី
េបតិកភណ្ឌ មនុស ជតិ និងអនគតរបសអ់នុសញញ េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 

 
ជករពតិ ្របសិនេបីបញ្ហ ករផ្តល់ហរិញញវតថុអន្តរជតិេនែតជបញ្ហ យ៉ង ក៏េ យ ក៏េយងីមិន្រតូវ
េភ្លចគិតពីេគលេ  និងករអភវិឌ ្របកបេ យវជិជមនេនះេទ។ 
 
កនុងទស នៈរបស់េយងី អនុសញញ ពក់ព័ន្ឋនឹងករករពរេបតិកភណ្ឌ ធមមជតិ និងវបបធម៌ពភិពេ ក 
េនែតជ្របភពៃនេមទនភព។ េនះគឺពិតជលិខតិតូបករណ៍គតិយុត្តិអន្តរជតិែដលមនលកខណៈ
ពិេសសជងេគ  ដូចែដលេយងីបនឯកភពគន នេពលថមីៗេនះេនកនុងទី្រកុងកយូតូ ្របេទសជបុ៉ន (ចប់ 
ពីៃថងទី៦ ដល់ៃថងទី៨ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១២) េនេពលែដលេយីង្របរព្វខួបេលីកទី ៤០ ៃនអនុសញញ  ែដល
បនអនុម័តេ យម សននិបតអងគករយូេណសកូកលពៃីថងទ១ី៦ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៧២។  
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េនកនុងសុនទរកថេបីករបស់ខញុ ំេនកនុងទី្រកុងកយូតូ ខញុ ំបនគូសបញជ ក់អំពី រៈសំខន់ៃនភពច្រមុះៃន
វបបធម៌កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េហយីខញុក៏ំបនេលីកេឡងីផងែដរថ េយងី្រតូវែតមនេមទន
ភពេលីទិដ្ឋភពជេ្រចនី។ 
 
ដូេចនះ ឥឡូវេនះ េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក្រតូវបនេគេគរព និង្របរពធអបអរ ទរេឡងីជសកល។ 
បុ៉ែន្តទនទឹមគន េនះផងែដរ េយីង្រតូវដឹងថ អនុសញញ េនះេនៃថងអនគតទំនងជ្របឈមនឹងបញ្ហ
្របឈមធំៗជេ្រចីន។ ករលំបកជេ្រចីនបនេកតីេឡងីកនុងបុ៉នម នឆន ថំមីៗេនះ េទេលីករចុះបញជ ីនិង
ករ យតៃម្លេលី ថ នភពអភិរក ៃនសមបត្តេិបតិកភណ្ឌ មួយចំនួនែដលមនភពមិនចបស់ ស់។ ដូច
ែដលខញុ ំគួរផ្តល់អនុ សន៍ េពលគឺមនភពចបំច់ ស់កនុងករបេញច សនូវភព នតឹងនន
េនកនុងគណៈកមម ធិករ និងពិចរ យ៉ងល្អតិល្អន់េលី ថ នភព ្រពមទងំរកវធិី ្រស្តនិង
មេធយបយនន េដីមបឈីនេទមុខឱយបនេលឿន នងិ ្របេសីរជងេនះ។ 
 

៣ 
អនុ សន៍ 

 
ជទីបញច ប់ ខញុ ំសូមទញចំ ប់ រមមណ៍េទេលីអ្វែីដលខញុ ំយកចតិ្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំ េនះគឺអនុ សន៍
ចំេពះគណៈកមម ធិករេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ 
 
អស់រយៈកលជងមួយទសវត មកេហយី ខញុ ំបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេរៀបចេំសចក្ត្ីរពងនិងករ
អនុវត្តកមមវធិអីភិរក  និងអភិវឌ អងគរ ែដលជរមណីយ ្ឋ នេបតិកភណ្ឌ ែខមរដ៏សខំន់។ ខញុ ំអនុវត្តករងរ
េនះកនុងនមជ្របធន ជញ ធរអប  ែដល ជញ ធរេនះជអនក្រគប់្រគងេបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក និង
មរយៈករចូលរមួរបស់ខញុ ំកនុងកិចច្របជុំេពញអងគ និងកិចច្របជុំបេចចកេទសៃនគណៈកមម ធិករស្រមប

ស្រមួលអន្តរជតិអងគរ។ មរយៈករងរេនះ ខញុបំនដឹងចបស់ពីបញ្ហ ជេ្រចនីែដលគណៈកមម ធិករ
េបតិកភណ្ឌ កំពុងែតេ ះ្រ យ។ 
 
ឈរេលីមូល ្ឋ នៃនបទពិេ ធន៍េនះ ខញុ ំសូមែចករែំលកនូវបទពិេ ធន៍ស្រមប់េធ្វីករពិភក ស្តីអពំី
អនគតរបស់អនុសញញ េនះ។ 
 
អនុ សន៍ទមីួយរបស់ខញុទំក់ទងជមួយនឹងមូលនិធិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ ជករពតិ ស់ ខញុសូំម 
េលីកេឡងីថ ថ នភពៃនមូលនិធិេបតិកភណ្ឌ េនះបនខិតមកដល់ ថ នភព្របកស សននេហយី។ 
គំ តកន់ែតធរំ ងធនធនហរិញញវតថុែដលមន និងករចបំច់ស្រមប់ដំេណីរ្របតិបត្តកិរឲយបន
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រលូនកនុងករអនុវត្តអនុសញញ េនះ គឺថករេសនីសុចុំះបញជ ី និងករេធ្វីរបយករណ៍ស្តីពី ថ នភពអភិរក
សមបត្តេិបតិកភណ្ឌ ។ បែនថមពីេលេីនះ គឺជករវភិគេលីសំេណីសុជំំនួយពីអន្តរជតិ ែដលមន រៈ
សំខន់បំផុតស្រមប់ប ្ដ ្របេទស្រកី្រកបំផុត ឬស្រមប់្របេទសែដលមិនមនមេធយបយ្រគប់្រគន់។ 
 
ខញុ ំសូមជំរុញដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិស ្រពមទងំតំ ងរដ្ឋភគី
ទងំអស់។ អនុសញញ មយួេនះគឺជរបស់េយងីទងំអស់គន  េហយីអនគតរបស់អនុសញញ េនះគឺស្រមប់
េយងីទងំអស់គន ។ ពិត ស់ គឺមនែតេយងីទងំអស់គន េនះេហយី ែដល ចេធ្វីឲយ ថ នភពមូល
និធេិបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក្របេសរីេឡងី។ េយងីទងំអស់គន ចបរចិច កធនធនេ យសម័្រគចិត្ត ឬក៏
បរចិច កផទ ល់េទឱយកមមវធិ្ីរបចឆំន រំបស់មជឈមណ្ឌ លេលីករអនុវត្តៃនអនុសញញ ។ ខញុ ំសូមទទូចឱយមន
ករចូលរមួដូេចនះ។ 
 
អនុ សន៍ដ៏សំខន់មួយេទៀតរបស់ខញុ ំ គឺជករេគរពរបស់េយងីទងំអស់គន ចេំពះអនុសញញ ។ ភព
េជគជ័យរបស់អនុសញញ គឺ ្រស័យជចមបងេទនងឹករេគរព មែបបបទ និងនីតិវធីិពអីតីតកលេទ
មជំ ននមីួយៗកន្លងមកេនះ។ េយងីទងំអស់គន និយយេ យេមទនភពថ “េបតកិភណ្ឌ ពិភព

េ កគឺជេបតិកភណ្ឌ រមួ”។ ដូេចនះករចុះបញជ ី្រតូវបន្តត្រមវូឲយមនករេជឿជក់បនជបន្តបនទ ប់។ 
េនះេហយីគឺជទំនួលខុស្រតូវរបស់េយងីទងំអស់គន ។ 
 
ខញុ ំសូមបញច ប់សុនទរកថរបស់ខញុ ំ េ យសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះចំេពះ ថ ប័នពេិ្រគះេយបល់
ស្រមប់កិចចករដ៏មន រៈសំខន់ៗែដល ថ ប័នបនេធ្វី។ េហយីខញុសូំមរឮំកដល់ ថ ប័នទងំេនះថ 
អនកជំនញកររបស់ពកួេគ គួរែតមនករ្របុង្របយត័នេធ្វីយ៉ង កុំឲយមនភពមនទិលសង យ័េទេលី
កិត្តនិមរបស់ ICOMOS និងIUCN។ ខញុ ំក៏សូមេលីកេឡងីផងែដរថ មនែតករសនទនជមួយរដ្ឋភគីៃនអនុ
សញញ េនះេទែដល ចេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីៃនលកខខណ្ឌ ៃនករអនុវត្តអនុសញញ េនះ។  
 
សូមអរគុណចំេពះករយកចិត្តទុក ក់របស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី។ 
 


