ប្ពោះរាជាណាចប្ក្ក្មពជា
ជាត្ិ សាេនា ប្ពោះមហាក្សប្ត្

ប្ក្េួងររ ិសាាន

រាជធានភ
ាំ ០១៥
ី នាំរពញ ថ្ងៃទ១
ី ៤ ណខរញ្ញា ឆ្ន២

សេចក្តីជូនដំណឹង
ក្ិចចប្រជំពិសប្រោះសោរល់ េតព
ី ី

“ការចូលរ ួមចំណណក្ររេ់ក្មពជា សដើមប ីអនវត្តន៍អនេញ្ញ
ា ប្ក្រខ័ណឌេហប្រជាជាត្ិ
េតព
ី ីការណប្រប្រួលអាកាេធាត្ (INDC)”
ក្រសួ ង បរ ស្ថ
ត ញស្ថរព័ ត្៌ មា នជាត្ិ និ ង អនត រ ជាត្ិ
ិ ា នមានរិ ត្តិ យ សសូ ម ជក្មាបជូ ន ស្ថធារណជន បណ្ត

ាំ រិ ក្រោះរោបល់សព
ទាំង អស់ ឱ្យបានក្ជាបថា ក្រសួងនង
តី ី ការចូលរួមចាំណណររបស់រមពជា រ ម
ី បអ
ឹ ររៀបចាំរច
ិ ចក្បជព
ី នវត្តន៍

អនសញ្ញាក្របខ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
តី កា
ិ ព
ី រណក្បក្បួលអាកាសធាត្ (Cambodia’s Intended Nationally Determined

Contribution: Cambodia’s INDC) រៅថ្ងៃទ១
ាំ ០១៥ រៅសណ្ត
ា ររហមា
ី ៦ ណខរញ្ញា ឆ្ន២
ី ៉ា វ៉ា រ ី រវលារមា៉ាង ៨:០០ ក្ពរ
ឹ
រក្កាមអធប
ា ន្រនតក្ី រសួងបរស្ថ
ិ ត្ភា
ី ពរបស់ឯរឧត្តម សាយ េំអាល់ រ ម
ិ ា ន។
ាំ ិរក្រោះរោបល់រនោះ
រិចក្ច បជព

មានររលបាំណងក្បមូលមត្ិរោបល់

និងអនស្ថសន៍នានាពក្ី រប់បណ្ត
ត

ក្រសួង ស្ថាប័ន នង
៍ នសញ្ញាក្របខ័ណឌ
ិ ថ្ រូពារ់ព័នធ រៅរលរី បាយការណ៍ការចូលរួមចាំណណររបស់រមពជា រ ីមបអ
ី នវត្តនអ
សហក្បជាជាត្ិសតីពីការណក្បក្បួលអាកាសធាត្

ណ លជារបាយការណ៍សាំខាន់បញ្ញារ់អាំពីការរួមចាំណណររបស់ ភារី

រមពជារនងការរ្លីយត្បនឹងរសចរតអ
ី ាំពាវនាវរបស់អនសញ្ញារនោះ រនងររលបាំណងជាំរញឱ្យពិភពរលាររធវស
ី រមមភាព
រ ោះក្ស្ថយការណក្បក្បួលអាកាសធាត្។ បនាាប់ មរ របាយការណ៍ រនោះ នឹងក្ត្ូ វបានបញ្ាូ នរៅកាន់ រលខាធិកា រ ា ន

អនសញ្ញាក្របខ័ណឌសហក្បជាជាត្ិសតីពីការណក្បក្បួលអាកាសធាត្ មនការររៀបចាំសននិសីទរាំពូលបណ្ត
ត ភារីជាសមាជិរថ្ន
អនសញ្ញា រលីរទី២១ នារ ីមណខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៥ខាងមខ រៅទីក្រុងបា៉ារស។
ី

រសចរតី ូ ចបានជក្មាបជូ នខាងរលី សូ មស្ថធារណជនរមត្តតក្ជាបជាព័ ត្៌មាន និងសូ មអរញ្ា ី ញបណ្ត
ត ញ

ស្ថរព័ត្៌មានជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ចូលរួមផ្តិត្យរព័ត្៌មាន និងទិ ាភាពរនងរិចក្ច បជរាំ នោះ ត្តមការរួរ។

សក្មាប់ អន រ ស្ថរព័ ត្៌ មា ន សូ ម ចោះរ្មោះចូ ល រួ ម យរព័ ត្៌ មា នឱ្យបានម ន ត្តមរយៈស្ថររលខទូ រ ស័ ពា
០៧៧ ៥៣ ៥៣ ៩២ ឬ reaksmey.neou@camclimate.org.kh។
សក្មាប់ព័ត្៌មានបណនាម សូមទរ់ទង ឯរឧត្តម រៅ សភាព នាយរខទាកាល័យ និងជាអនរនាាំពារយក្រសួង

បរស្ថ
ិ ា ន ត្តមរយៈរលខទូរស័ពា ០១២ ៩៧១ ២២២ ឬ saosopheap@yahoo.com។

រសចរតក្ី ពាងររបៀបវរៈ
រពលរវលា

រមមវ ិធ/ី ក្បធានបទ

៧:០០-៨:៣០

ការចោះរ្មោះ

៨:៣០-៩:០០

- សនាររថាស្ថវរមន៍

វរមន
ិ

- ឯរឧត្តមទន
ិ ពនលរ

អរគរលខាធិការ ថ្នអរគរលខាធិការ ា នក្រុមក្បឹរាជាត្ិ
- សនាររថារបរ
ី អងគក្បជាំ
៩:០០-៩:១០

៩:១០-៩:៤០

ររលបាំណង និងររបៀបវរៈថ្ន អងគក្បជាំ
ាំរណីរការររៀបចាំINDC និងស្ថានភាពថ្នការ
រ់រសនី

៩:៤០-១០:១០
១០:១០-១០:៣០
១០:៣០-១១:២០
១១:២០-១២:១០

ាំរណីរការររៀបចាំINDCរបស់ក្បរទសរមពជា
សក្មារពិស្ថរអាហារសក្មន់

១៣:៣០-១៤:៣០
១៤:៣០-១៥:០០
១៥:០០-១៦:០០

១៦:៣០-១៧:០០

- ឯរឧត្តមស្ថយ សាំអាល់
រ ាមន្រនតីក្រសួងបរស្ថ
ិ ាន
រលារក្សី រនត្ បារូ ៉ា

មន្រនតីនាយរ ា នណក្បក្បួល អាកាសធាត្
- រលារបណឌិត្ សូឌ្ី ស្ថមា៉ា
(Dr. Sudhir Sharma)

-ត្ាំណ្តងថ្ រូអភិវឌ្ឍន៍ UNEP DTU
រលារ ស៊ុំ ធី

ក្បធាននាយរ ា ន ណក្បក្បួលអាកាសធាត្
រលារ ជា ច័នន
ា ៍ធូ

- ការពិភារា

ក្បធាននាយរ ា នវ ិទាស្ថន្រសត និងបរចចររទស

-ការកាត្់បនាយ និងការចូលរួម ចាំណណរ

រលារ អយ កាមា៉ាល

សក្មារពិស្ថរអាហារថ្ងៃក្ត្ង់

- ាំរណីរការររៀបចាំណផ្នការ និង ការអនវត្ត

អនក្បធាននាយរ ា នណក្បក្បួលអាកាសធាត្
រលារ សូផា សរនធណ្តរងគ

- ការពភា
ិ រា

មន្រនតនា
ី យរ ា នណក្បក្បួល អាកាសធាត្

- វ ិធស្ថ
ាំ ច់សក្មាប់អនវត្ត
ី ន្រសតចបា

រលារ ស៊ុំ ធី

ការពិភារា

អនរចូលរួមទាំងអស់

សក្មារពិស្ថរអាហារសក្មន់

- ការពិភារា
១៦:០០-១៦:៣០

យចីរភាព

-បនាាំនិងសរមមភាពអាទិភាព

- ការពភា
ិ រា
១២:១០-១៣:៣០

អភិវឌ្ឍន៍រ

រសចរតីសរងេបលទធផ្ល និងបិទ អងគក្បជាំ

ឯរឧត្តម ទន
ិ ពនលរ

ក្ំណត្់េម្គាល់៖
១) រត្អ
តី កា
ី នសញ្ញាក្របខ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
ិ ព
ី រណក្បក្បួលអាកាសធាត្ រជា
ឺ អវ?
ី

អនសញ្ញាក្របខ័ណឌសហក្បជាជាត្ិសតីពីការណក្បក្បួលអាកាសធាត្ ក្ត្ូវបានអនម័ត្រៅថ្ងៃទ៩
ណខឧសភា ឆ្ន ាំ
ី

ាំ ាំពូលពភ
១៩៩២ រៅទក្ី រុងញូវយ៉ារ និងបានចោះហត្ារលខារៅរនងរច
ាំ ៩៩២ រៅទក្ី រុងរយ៉ា
ិ ចក្បជរ
ិ ពរលារ ឆ្ន១
ី ូ ឺហា
រនរូថ្៉ា នក្បរទសរក្បសីល រ យក្បរទសជាង១៥០ និងសហរមន៍អឺរប។
៉ា ររលបាំណងចមបងថ្នអនសញ្ញារនោះរឺ “រធវី
ឱ្យមានសាិរភាពរាំហាប់ឧសម័នផ្ាោះរញ្ច រ់រនងបរោកាស
ិ

រៅក្ត្ឹមរក្មិត្មួយណ លអាចទប់ស្ថាត្់ការរ ាំខានក្បរបរ យ

រក្រោះថានរ់ពស
ធ កាសធាត្”។ អនសញ្ញារនោះណចងអាំពីការរបតជាាចិត្រត បស់បណ្ត
ត ភារីទង
ាំ
ី រមមភាពមនសសមររលីក្បព័នអា
អស់។ អនសញ្ញារនោះ ចូលជាធរមានរៅណខមីនា ឆ្ន១
ាំ ៩៩៤។ រៅឆ្ន១
ាំ ៩៩៧ អនសញ្ញារនោះបានអនម័ត្ឱ្យមានពិធីស្ថរ

រយូត្ូ។ ក្បរទសរមពជាបានផ្តល់សចចប័ន ល់អនសញ្ញារនោះ រៅថ្ងៃទ១
ាំ ៩៩៥ រក្កាយពីការបរងាីត្ក្រសួង
ី ៣ ណខធនូ ឆ្ន១
បរស្ថ
ាំ
ិ ា នបានពីរឆ្ន។

២) រត្កា
៍ នសញ្ញាក្របខ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
តី កា
ី បអ
ី រចូលរួមចាំណណររបស់រមពជា រ ម
ី នវត្តនអ
ិ ព
ី រណក្បក្បួលអាកាស
ធាត្ (Cambodia’s INDC) រជា
ឹ អវ?
ី
រៅរក្កាមអនសញ្ញាក្របខ័ណឌសហក្បជាជាត្ស
តី កា
ត ក្បរទសរៅ
ិ ព
ី រណក្បក្បួលអាកាសធាត្ (UNFCCC) បណ្ត
ទូទង
ាំ ពភ
ី រិចចក្ពមរក្ពៀងអាកាសធាត្អនដរជាត្ង
ិ ពរលារ បានរបតជាាចិត្តបរងាត្
ិ មីមួយ ណ លនឹងក្ត្ូវបូរសរបរៅរនង
សននិសទ
ត ភារីរលីរទ២
ាំ ០១៥ ខាង
ី បណ្ត
ី ១ (CoP21) ថ្នUNFCCC រៅទីក្រុងបា៉ារស
ី ក្បរទសបារា ាំង រៅណខធនូ ឆ្ន២

មខរនោះ។ រនងការររៀបចាំរបាយការណ៍រនោះ បណ្ត
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Kingdom of Cambodia
Nation Religion King

Ministry of Environment

Phnom Penh, 14 September 2015

Announcement
Consultation Meeting on
Cambodia’s Intended Nationally Determined Contribution
Ministry of Environment has the honor to inform the public, national and international press that
the Ministry will organize a consultation meeting on Cambodia’s Intended Nationally Determined
Contribution (Cambodia’s INDC) to be held on 16 September 2015 at Himawari Hotel, 8:00am
and presided over by H.E. Say Samal, the Minister of Environment.
The meeting aims to collect all inputs and recommendations from line ministries, agencies and
stakeholders for the Cambodia’s INDC to be submitted to the Secretariat of United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in prior to its 21st Conference of the Parties
(CoP21) taking place in coming December 2015 at Paris, France. The Cambodia’s INDC is one of
the main documents presenting Cambodia’s contribution to the globe’s Call for Climate Action.
Kindly be informed that attendance to this meeting will be by invitation only. Media
representatives are invited to cover the meeting by registration through 077 53 53 92 or
reaksmey.neou@camclimate.org.kh.
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.

Tentative Agenda
Time
7:00-8:30
8:30-9:00

Topic
Registration
Welcome remarks

Opening remarks
8:15-8:25
8:25-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30

14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:20-17:00

Objectives and agenda of the
workshop
INDC development process and Status
of submission
Cambodia’s INDC development
Process
Tea/Coffee
- Adaption and Priority Action
- Discussion and comments
- Mitigation and contribution
- Discussion and comments
Lunch
- Planning and implementation
process
- Discussion and comments
Tea/Coffee
- Means of Implementation
- Discussion and comments
General discussion and comments
Workshop summary and closing

Speaker
H.E. Tin Ponlok, Secretary
General, National Council for
Sustainable Development
H.E. Say Samal, Minister of
Environment
Ms. Neth Baroda
Dr. Sudhir Sharma, UNEP DTU
Partnership
Mr. Sum Thy

Mr. Chea Chanthou
Mr. Uy Kamal

Mr. Ma Chansethea

Mr. Sum Thy
All
H.E. Tin Ponlok

Notes:
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, Brazil 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.
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.

