ប្ពោះរាជាណាចប្ក្ក្មពជា
ជាតិ សាេនា ប្ពោះមហាក្សប្ត

រាជធានភ្
ំ ០១៥
ី នំពេញ ថ្ងៃទ១
ី ៦ ខែកញ្ញា ឆ្ន២

ប្ក្េួងររ ិសាាន

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន

ក្ិចចប្រជុំពិសប្រោះសោរល់
“របាយការណ៍ននការចូលរ ួមចុំណណក្ររេ់ក្មពជាក្នងការអនវតតអនេញ្ញ
ា ប្ក្រខ័ណឌ
េហប្រជាជាតិេព
ី ត ីការណប្រប្រួលអាកាេធាត”
រាជធានភ្
ំ ០១៥ - ក្កសួងបរស្ថ
ី នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្ន២
ិ ា នបានពរៀបចំកច
ិ ក្ច បជំេពិ ក្រោះពោបល់

ជាមួយក្កសួង ស្ថាប័ន ថ្ៃគូអភ្វិ ឌ្ឍន៍ នង
ិ ថ្ៃគូពាក់េ័នធ សរបក្បមាណ ១២០នាក់ អំេី របាយការណ៍ថ្នការចូលរួម

ចំខណករបស់កមពជាកនងការអនវត្តអនសញ្ញាក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
តី កា
ិ េ
ី រខក្បក្បួលអាកាសធាត្ (INDC កមពជា) ពៅ
សណ្ឋ
ា ររហមា
ី ៉ា វ៉ា រ ី ពក្កាមអធប
ិ ត្ីភាេរបស់ឯកឧត្តម ស្ថយ សំអាល់ រៃាមន្រនតក្ី កសួងបរស្ថ
ិ ា ន។ របាយការណ៍ថ្ន

ការចូលរួមចំខណកពនោះ គជា
ំ ន់មួយខៃលបញ្ញាក់អំេកា
ឺ ឯកស្ថរៃ៏សខា
ី ររួមចំខណករបស់ភាគក
ី មពជាកនងការព្លយ
ី ត្ប
នឹងពសចកតីអំពាវនាវរបស់អនសញ្ញាពនោះ

កនងពរលបំណងជំរញឱ្យេិភ្េពោកពធវីសកមមភាេព ោះក្ស្ថយការ

ខក្បក្បួលអាកាសធាត្ ខៃលនឹងក្ត្ូវបញ្ាូ នពៅកាន់ពលខាធិ កា រ ា នអន សញ្ញា ក្កបែ័ ណឌ សហក្បជាជាត្ិ សតី េី

ការខក្បក្បួ ល អាកាសធាត្ ពៅម នពេលកិ ចច ក្បជំ កំ េូ ល បណ្ឋ
ត ភាគពី លក
ី ទ២
ី ១ ពៅទក្ី កុងបា៉ារស
ី ក្បពទសបារា ំង
នាខែធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៥ ខាងមែពនោះ។

ខងលងពៅកនងេធ
ិ ពី បក
ី ឯកឧត្តមរៃាមន្រនតី សាយ េុំអាល់ បានមានក្បស្ថសន៍ថា “កនងនាមជាក្បពទស

បពញ្ច ញឧសម័នផ្ទោះកញ្ច ក់ត្ច
ំ េផ្
ិ ត្ួច ប៉ាខនតងាយទទួលរងពក្រោះខាលង
ី លប៉ាោះពាល់ថ្នការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ ៃូ ចពនោះ

ការរួមចំខណករបស់កមពជា ចំបាច់ក្ត្ូវខត្បន្ជា
ី មួយអាទិភាេអភ្ិវឌ្ឍន៍របស់ក្បពទស។ របាយការណ៍ INDC
កមពជា នង
ឹ រួមបញ្ចូ លសមាសភាគបន្ំ នង
ិ ការកាត្់បនាយឧសម័នផ្ទោះកញ្ច ក់ ព យខផ្ែកពលីស្ថានភាេក្បពទសជាត្ិ
នង
តី កា
ិ បន្ជា
ី មួយពសចកតស
ី ពក្មចរបស់អនសញ្ញាក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
ិ េ
ី រខក្បក្បួលអាកាសធាត្ 1/CP.19 នង
ិ
1/CP.20”។

ឯកឧត្តមបានបនតថា “ពនោះជាជំហានងមីៃ៏សំខាន់មួយពទៀត្របស់រាជរ ា ភ្ិបាលកមពជាកនងការបងាាញេី

្នទៈចូលរួមព ោះក្ស្ថយបញ្ញាខក្បក្បួលអាកាសធាត្ជាមួយសហគមន៍អនតរជាត្ិ ពៃីមបពី ឆ្ពោះពៅរកការសពក្មចបាន
នូវកច
ំ ០១៥”។
ី ួយពៅឆ្ន២
ិ ក្ច េមពក្េៀងអាកាសធាត្ងមម

តាមរយៈកិ ចច េិ ពក្រោះពោបល់ ជា បនត ប នាទ ប់ របាយការណ៍ ចូ ល រួម ចំ ខណករបស់ ក មព ជាកន ងការអន វត្ត

អន សញ្ញា ក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
ិ តីេកា
ី រខក្បក្បួលអាកាសធាត្ មាន៥ខផ្នក ៃូចខាងពក្កាម៖

ខផ្នកទ១
ី ៖ បរបទជាត្
ិ
ិ បងាាញអំេីបចចបបននភាេជាត្ិ ខៃលទាក់ទងនឹងការចូលរួមចំខណកពនោះ។

ខផ្នកទី២៖ បន្ំ បងាាញអំេីភាេងាយរងពក្រោះពៅនឹងការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ និងសកមមភាេបន្ំ
អាទិភាេ។

ខផ្នកទ៣
ី ៖ ការកាត្់បនាយ បងាាញអំេកា
ី ររួមចំខណករបស់កមពជា ពៃីមបកា
ី ត្់បនាយការបពញ្ច ញឧសម័នផ្ទោះ
កញ្ច ក់ ព

យមានពសចកតីេនយល់ ពៃីមបធា
ី នាបាននូវភាេចាស់ោស់ និងការពក្បៀបពធៀប និង

ការេនយល់អំេភា
ឆិ ។
ី េយត្តធ
ិ ម៌ នង
ិ មហច
ិ តា

ខផ្នកទ៤
ី ៖ ៃពំ ណីការពរៀបចំខផ្នការ នង
ិ អនវត្តន៍ ព

យមានសូចនាករខផ្នកស្ថាប័ន ពរលនពោបាយ យទធ

ស្ថន្រសត នង
ិ ខផ្នការនានាខៃលនឹងរំក្ទការអនវត្ត INCD ពៅកមពជា។

ខផ្នកទ៥
ី ៖ មពធោបាយអនវត្តន៍ ព

យមានេ័ត្៌មានអំេីការរំក្ទចំបាច់សក្មាប់អនវត្តការចូលរួមពនោះ។

គួរបញ្ញាក់ផ្ងខៃរថា កមពជាបានចប់ពផ្តីមពរៀបចំ INDC របស់ជាត្ិ ព យមានការសក្មបសក្មួលេនា
ី យក ា ន

ខក្បក្បួលអាកាសធាត្ថ្នក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន ពក្កាមការរំក្ទសហការេីស្ថានទូ ត្ចក្កភ្េអង់ពគលសក្បចំពៅកមពជា

នង
ិ មូលនធ
ិ ប
ិ រស្ថ
ិ ា នេភ្
ិ េពោកតាមរយៈកមមវ ិធប
ី រស្ថ
ិ ា នសហក្បជាជាត្ិ (UNEP)។ ការពរៀបចំរបាយការណ៍ពនោះ

នង
ក់ជូនពលខាធកា
តី កា
ឹ ក្ត្ូវបញ្ច ប់ នង
ិ
ិ រ ា នថ្នអនសញ្ញាក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
ិ េ
ី រខក្បក្បួលអាកាសធាត្
នាខែត្ោ ឆ្ន២
ំ ០១៥។

សក្មាប់េ័ត្៌មានបខនាម សូមទាក់ទង ឯកឧត្តម ពៅ សភាេ នាយកែទទកាល័យ នង
ិ ជាអនកនាំពាកយ

ក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន តាមរយៈពលែទូរស័េទ ០១២ ៩៧១ ២២២ ឬ saosopheap@yahoo.com។
-------------------//ចប់//-------------------ក្ុំណត់េមាាល់៖

១) ពត្អ
តី កា
ី នសញ្ញាក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
ិ េ
ី រខក្បក្បួលអាកាសធាត្ គជា
ឺ អវ?
ី

អនសញ្ញាក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ិសេ
តី កា
ី រខក្បក្បួលអាកាសធាត្ ក្ត្ូវបានអនម័ត្ពៅថ្ងៃទ៩
ី ខែឧសភា ឆ្ន ំ

១៩៩២ ពៅទី ក្កុ ង ញូ វយ៉ាក និ ង បានចោះហត្ា ពលខាពៅកន ងកិ ចច ក្បជំ កំ េូ ល េិ ភ្ េពោក ឆ្ន ១
ំ ៩៩២ ពៅទី ក្កុ ង

រ យ៉ា
ព យក្បពទសជាង១៥០ និងសហគមន៍អឺរប។
៉ា
ពរលបំណងចមបងថ្នអន
ី ូ ៃឺ ហ្ពនរូ ៉ា ក្បពទសពក្បសល
ី

សញ្ញាពនោះគឺ “ពធវីឱ្យមានសាិរភាេកំហាប់ឧសម័នផ្ទោះកញ្ច ក់កនងបរោកាស
ពៅក្ត្ឹមកក្មិត្មួយខៃលអាចទប់ស្ថាត្់ការ
ិ
រ ំខានក្បកបព

យពក្រោះថានក់េីសកមមភាេមនស្មកពលក្ី បេ័នធអាកាសធាត្”។

អនសញ្ញាពនោះខចងអំេីការពបតជាា

ចិត្រត បស់បណ្ឋ
ត ភាគទា
ំ អស់។ អនសញ្ញាពនោះ ចូលជាធរមានពៅខែមនា
ំ ៩៩៤។ ពៅឆ្ន១
ំ ៩៩៧ អនសញ្ញា
ី ង
ី ឆ្ន១
ពនោះបានអនម័ត្ឱ្យមានេិធីស្ថរកយូត្ូ ។ ក្បពទសកមពជាបានផ្តល់សចចប័នៃល់អនសញ្ញាពនោះ ពៅថ្ងៃទី១៣ ខែធនូ
ឆ្ន១
ំ ៩៩៥ ពក្កាយេីការបពងាីត្ក្កសួងបរស្ថ
ំ
ិ ា នបានេីរឆ្ន។
២) ពត្កា
តី កា
ី រចូលរួមចំខណករបស់កមពជាកនងការអនវត្តអនសញ្ញាក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
ិ េ
ី រខក្បក្បួលអាកាស
ធាត្ (Cambodia’s INDC) គជា
ឹ អវ?
ី

ពៅពក្កាមអនសញ្ញាក្កបែ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
ត ក្បពទស
ិ តីេីការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ (UNFCCC) បណ្ឋ

ទូទាង
ំ េភ្
ី កច
ិ េពោក បានពបតជាាចត្
ិ តបពងាត្
ិ ចក្េមពក្េៀងអាកាសធាត្អនដរជាត្ង
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Press Release
Consultation Meeting
“Cambodia’s Intended Nationally Determined Contribution”
Phnom Penh, 16 September 2015 - The Ministry of Environment organized a consultation
meeting on Cambodia’s Intended Nationally Determined Contribution (Cambodia’s INDC)
attended by approximately 120 representatives from line ministries/agencies, development
partners and key stakeholders at Himawari hotel, presided over by H.E. Say Samal, the
Minister of Environment. The Cambodia’s INDC is one of the main documents presenting
Cambodia’s contribution to the globe’s Call for Climate Action to be submitted to UNFCCCSecretariat, a head of COP 21 in Paris of France in coming December 2015.
Delivering the opening remarks, H.E. Say Samal, the Minister of Environment, mentioned the
country’s contribution that “As a low emitter and highly vulnerable country to the negative
effects of climate change, our contribution is necessarily aligned with our development
priorities. The INDC therefore includes both adaptation and mitigation components based on
our national circumstances, and in line with UNFCCC decisions 1/CP.19 and 1/CP.20”.
“This is another major step of the royal government, showing commitments with the
international community to tackle climate change towards achieving a new climate agreement
in 2015”, added by His Excellency Minister.
Through the various consultations, Cambodia’s INDC consists of 5 sections as follow:






Section 1: The national context, where we present our national circumstances as
they relate to the INDC;
Section 2: Adaptation, in which we illustrate our vulnerability to climate change and
the prioritized adaptation actions;
Section 3: Mitigation, where we present our intended contribution to reduce
greenhouse gas emissions, with explanations to ensure clarity and comparability, and
illustration of fairness and ambition;
Section 4: Planning and implementation processes, with indications of the
institutions, policies, strategies, and plans that will support the implementation of
the INDC in Cambodia;
Section 5: Means of implementation, with information on the support needed for
the implementation of the INDC.

Cambodia has been preparing INDC coordinating by Department of Climate Change of the
Ministry of Environment under the collaborative support of the British Embassy in Cambodia
and the Global Environment Facility (GEF) through United Nations Environmental Programme
(UNEP). The preparation of this report will be completed and submitted to the UNFCCC
Secretariat by October 2015 in prior to Conference of Parties 21 to be hosted in coming
December in Paris.
For more information, kindly contact H.E. Sao Sopheap, Chief of the Minister’s Cabinet and
spoke person through 012 971 222 or saosopheap@yahoo.com.

Notes to Editors:
1) What is United Nations Framework Convention on Climate Chang (UNFCCC)?
The Convention was adopted on 9 May 1992 in New York and signed at the 1992 Earth Summit
in Rio de Janeiro by more than 150 countries and the European Community. Its ultimate
objective is the “stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level
that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”. It
contains commitments for all Parties. The Convention entered in force in March 1994. In 1997,
the UNFCCC adopted the Kyoto Protocol. Cambodia signed the UNFCCC on 13 December 1995,
just two years after the establishment of the Ministry of Environment
2) What is Cambodia’s Intended Nationally Determine Contribution (Cambodia’s INDC)?
Under the U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), all countries across the
globe made a commitment to develop a new international climate agreement by the
conclusion of the Paris Climate Summit in December 2015. During previous climate
negotiations, countries agreed to outline their commitments to reducing greenhouse gas
emissions under a global agreement, with the so-called Intended Nationally Determined
Contributions (INDCs). These global contributions bring together bottom-up approaches,
where countries put forward their positions based on national circumstances, with a top-down
system aimed at reducing the average global temperature to 2oC.
Cambodia recognises the need for all countries to limit their greenhouse gas emissions, in
order to achieve the UNFCCC’s objective. To successfully contribute to this global goal, we are
extremely pleased to present our Intended Nationally Determined Contribution (INDC) to the
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ahead of COP 21 in
Paris.

