
 
 

 

 

 

 

 

 

តបំនច់នំនួពរីត្តវូបានជត្រើសជរ ើសសត្ាបប់ញ្ជ ីជបតកិភណ្ឌ ធម្មជាត ិ
ពភិពជោករបស់អង្គការយូជណ្សកូ 
ត្កសួង្បរសិ្ថា នជត្ោង្ដាកត់ំបនអ់ភរិកសចំនួនពីរ របស់ត្ពះរាជាណាចត្ក
កម្ពុជា សត្ាបដ់ាកប់ញ្ចូ លកនុង្បញ្ជ ីជបតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិពិភពជោករបស់
អង្គការយូជណ្សកូ។ ជបើតាម្ជោក ជនត្ត ភក្ត្កាា  រដ្ឋជលខាធិការ 
និង្ជាអនកនពំាកយត្កសួង្ រមួ្ាន ឧទ្យានជបតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិភនតំ្តែង្ 
កនុង្ជេតាត្ពះវហិារ និង្តំបនអ់ភរិកសសតវជសោតទ្យជនេជម្គង្គ អនេង្ក់ាពីំ 
ត្ដ្លោតសនធឹង្ជលើជេតាត្កជចះ និង្សទឹង្ត្ត្តង្។ ជោក ជនត្ត ភក្ត្កាា  
បជង្ហើបពីត្សនការកនុង្ពិធីជបើកយុទ្យធនការសូនយសនូកជៅជេតាត្កជចះ ជៅថ្ងៃទី្យ 
១៨ ត្េម្ងុិន។ ជោកបានកតស់ាគ ល់ថា ជដាយស្ថរកម្ពុជាម្និទានា់ន 
តំបនជ់បតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិពិភពជោករបស់អង្គការយូជណ្សកូ ជបើជទាះបីជា 
ត្បាស្ថទ្យបរុាណ្ម្យួចំនួនចុះកនុង្បញ្ជ ីជបតិកភណ្ឌ ពិភពជោកកជ៏ដាយ ក ៏
ត្កសួង្បានទ្យទួ្យល អាណ្តាិពីរដាឋ ភបិាលកនុង្ការជរៀបចំទី្យតាងំ្ទាងំ្បី
សត្ាបដ់ាកជ់សនើ។  តំបនទ់ាងំ្ជនះសាិតកនុង្ចំជណាម្តំបនអ់ភរិកសចំនួនត្បា ំ
ត្ដ្លត្តូវបានត្តួតពិនិតយជដាយស្ថា បន័អនារត្កសួង្    សត្ាបសិ់ោចារកឹ 
សកាា នុពល ជដាយបីកត្នេង្ជទ្យៀតគឺភនណំាជំលៀរកនុង្ជេតាម្ណ្ឌ លគិរ ី   ត្ដ្ន 
រត្ម្កសតវថ្ត្ពត្ត្ពកត្បសពវកនុង្ជេតាត្កជចះ      និង្ឧទ្យានជាតិត្កវាញខាង្ 
តែងូ្។             ជយើង្កំពុង្ជរៀបចំឯកស្ថរបត្នាម្ជលើតំបនពី់រត្ដ្លត្តូវបាន 
ជត្រើសជរ ើសជដាយអនារត្កសួង្ ពីទី្យតាងំ្ចំនួនត្បាតំ្ដ្លបានត្តួតពិនិតយ 
ជដ្ើម្ែដីាកប់ញ្ចូ លជាជបតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិពិភពជោក     ត្ដ្លានឧទ្យាន 
ជបតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិភនតំ្តែង្ និង្ត្ដ្នរត្ម្កសតវជសោតជម្គង្គត្ត្ពកកំពឹស 
ត្ដ្លសម្ែរូជៅជដាយសតវថ្ត្ព។ 
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ឧបករណ៍្ទ្យទ្យលួសូរស័ពទជត្កាម្ទ្យកឹ បជង្កើតជ ើង្ជដ្ើម្ែតីាម្ដានសតវ 
បត្បលធជំាង្ជគ 
អនកវទិ្យាស្ថក្ត្សាម្កពីទ្យជនេជម្គង្គដ្អ៏ចឆរយិៈ និង្រដ្ឋបាលរលសល (FiA) 
បានបជង្កើតឧបករណ៍្ទ្យទួ្យលសូរស័ពទជត្កាម្ទឹ្យកចំនួន    ៣៦        ជៅតាម្ 
បជណាា យត្សនកខាង្ជលើថ្នទ្យជនេជម្គង្គកនុង្ត្បជទ្យសកម្ពុជា      ជដ្ើម្ែតីាម្ដាន 
ចលនរបស់សតវបត្បលធំត្ដ្លជគជរឿថាជាត្បជភទ្យត្តីទឹ្យកស្ថបដ្ធំ៏បំសុត
ត្ដ្លម្និធ្លេ បច់ាបប់ាន ជដាយម្និរាបប់ញ្ចូ ល beluga sturgeons 
ត្ដ្លកានក់ាបប់រសិ្ថា នទឹ្យកថ្ត្បសង្ត្ដ្រ។             សំណាកជនះត្តូវបានជគ 
រាយការណ៍្ថាានទ្យម្ៃន ់ 300 គី ូត្កាម្ និង្ ត្បត្វង្ ៣៩៨ 
សង្ទី់្យត្ម្៉ែត្តពីត្ចម្ះុរបស់វាដ្ល់ចុង្កនទុយរបស់វា ជាម្យួនឹង្ទ្យទឹ្យង្ ២២០ 
សង្ទី់្យត្ម្៉ែត្ត ត្ដ្លអនកវទិ្យាស្ថក្ត្សា ថ្នទ្យជនេជម្គង្គបានកតសំ់ោល់ថាបាន 
ទ្យាេ កា់ច ស់កំណ្តត់្តាពីម្នុគឺត្តីឆ្មម ទ្យជនេជម្គង្គទ្យម្ៃន ់២៩៣ គី ូត្កាម្ 
ត្ដ្លចាបប់ានជៅកនុង្ត្បជទ្យសថ្ងកនុង្ឆ្មន  ំ ២០០៥ ។ 
ត្តីថ្សែកាត្តូវបានជដាះត្លង្វញិជៅកនុង្ទ្យជនេជម្គង្គជៅោៃ ចថ្ងៃទី្យ ១៤ 
ម្ងុិន បនទ បពី់វាងេឹង្ទ្យម្ៃន ់      ជដាយបំពាកស់្ថេ កសញ្ញា សូរស័ពទជៅគល់ 
កនទុយរបស់វា ជ ើយដាកជ់ ម្ ះថា “បរូា៉ែ ម្”ី ត្ដ្លត្ត្បថា “ត្ពះចន័ទជពញវង្”់ 
ជាភាស្ថត្េមរ សត្ាបជ់ពលត្ពលប។់   បត្បលយកសត្តូវបានជដាះត្លង្ជៅ 
ជពលត្ពះចនទរះជលើជម្ឃជនះជបើតាម្ជោក ជា សិោ អនកត្គបត់្គង្កម្មវធីិ
អចឆរយិទ្យជនេជម្គង្គជៅកម្ពុជា។    ឧបករណ៍្ទ្យទួ្យលសូរស័ពទចំនួនបីត្តូវបាន 
បជង្កើតជ ើង្ជៅតាម្ដ្ង្ទ្យជនេជម្គង្គរវាង្ជេតាត្កជចះភាគនិរតីត្ដ្លវារួប 
ជេតាកំពង្ច់ាម្ ដ្ល់ភាគខាង្ជរើង្សទឹង្ត្ត្តង្ រ ូតដ្ល់ត្ពំត្ដ្នជាម្យួជេតា 
ចំបា៉ែ ស្ថករ់បស់ត្បជទ្យសឡាវ។ 
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២២០៦២១ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី២១  

២០ មថុិនា ២០២២ -២៦ មថុិនា ២០២២ 

https://www.phnompenhpost.com/national/two-sites-selected-unesco-world-natural-heritage-list#:~:text=According%20to%20ministry%20secretary%20of%20state%20and%20spokesman,conservation%20area%20spanning%20Kratie%20and%20Stung%20Treng%20provinces.
https://m.phnompenhpost.com/national/underwater-acoustic-receivers-set-track-largest-stingray


យុទ្យធនការោម នអនទ កត់្សវង្រកការសម័ត្គចតិាពជីភារនយីដាឋ នជដ្ើម្ែ ី
បញ្ចបក់ារលកស់្ថចថ់្ត្ព 
ម្ក្ត្នាីជានេ់ពស់ត្កសួង្បរសិ្ថា នបានានត្បស្ថសនថ៍ា       យុទ្យធនការោម ន 
អនទ កប់ានជលើកទឹ្យកចិតាដ្ល់ជភារនីយដាឋ នយ៉ែ ង្តិច     ១១      កនុង្ជេតា 
ត្ពះវហិារ និង្ជេតាត្កជចះ ឱ្យបញ្ឈបក់ារលកស់្ថចស់តវថ្ត្ព។ ជោក ជនត្ត 
ភក្ត្កាា  រដ្ឋជលខាធិការ និង្ជាអនកនពំាកយត្កសួង្បរសិ្ថា ន ត្ងេង្កនុង្ពិធីជបើក 
យុទ្យធនការោម នអនទ កជ់ៅជេតាត្កជចះ នថ្ងៃទី្យ ២១ ត្េ ម្ងុិន ថា 
ជភារនីយដាឋ នននបានចូលរមួ្     កនុង្ការបញ្ចបក់ារដាកអ់នទ ក ់      ការ 
បរបាញ់       និង្ការបញ្ឈបអំ់ជពើេុសចាបល់កស់្ថចស់តវថ្ត្ព។     ជោក 
រដ្ឋជលខាធិការបនាថា ាច ស់ជភារនីយដាឋ នទាងំ្ជនះ បានទ្យទួ្យលការសរជសើ 
រពីត្កសួង្បរសិ្ថា នចំជពាះការជបាជាា ចិតា និង្ចូលរមួ្ទ្យបស់្ថក តអ់នទ ក ់និង្ការ 
បរបាញ់សតវថ្ត្ពេុសចាប។់                 ជោកកប៏ានអំពាវនវដ្ល់ាច ស់ 
ជភារនីយដាឋ ន ចូលរមួ្ទ្យបស់្ថក តក់ាររួញដូ្រសតវថ្ត្ព នឹង្ជធវើឱ្យានការចូល 
រមួ្ពីអនកត្ដ្លបរបាញ់    និង្ដាកអ់នទ កស់តវឲ្យឈបត់្បត្ពឹតាបទ្យជលមើស។ 

ត្បភព: Khmer Times 

ជឈើត្គញូង្ជាង្ ២០០ជដ្ើម្ ត្តវូជគកាបជ់ដាយេុសចាប ់
ម្នុសសម្យួត្កុម្ត្តូវបានអាជាា ធរចាបេ់េួន ពីបទ្យកាបជ់ឈើត្គញូង្ជាង្ 
២០០ជដ្ើម្ ជលើថ្សទដី្ជាង្២៣ ិកតា។ ជោក ទិ្យពវ ញ៉ែ តា    អធិការរង្បឹង្ 
ទ្យជនេស្ថបខាង្ជរើង្ និង្ជោក ឡាង្ គីជសង្ អភបិាលត្សុកសនទុក 
បានដឹ្កនកំាេ ងំ្ចត្មុ្ះចុះបក្ត្រក បត្កុម្ឧត្កិដ្ឋរន។ ឧត្កិដ្ឋរនត្តូវបានចាប់
េេួនជៅម្នទីរត្ស្ថវត្ជាវថ្ត្ពជឈើ និង្សតវថ្ត្ពកម្ពុជា-រប៉ែនុ សាិតជៅភមូ្តិ្កយ 
ត្សុកសនទុក ជេតាកំពង្ធ់ំ។ ជោក Nhata បាននិយយថា 
ត្កុម្រនេិលេូចទាងំ្ជនះ បានជធវើសកម្មភាពលួចោកជ់ាបជណ្ាើ រៗ 
ជៅចជនេ ះថ្ងៃទី្យ៤ ដ្ល់ថ្ងៃទី្យ៥ ត្េម្ងុិន។ កនុង្អំ ុង្ជពលត្តួតពិនិតយដំ្បងូ្ 
ត្កុម្ឧត្កិដ្ឋរនបានរតជ់គចេេួន  ជ ើយោកេ់េួនរ ូតដ្ល់ចាបេ់េួនជៅថ្ងៃទី្យ 
២៥ ត្េម្ងុិន និង្ថ្ងៃទី្យ២៦  ត្េម្ងុិន។ ជាម្យួនឹង្អាវធុថ្ចនកនុង្ជពលចាប់
េេួន។ ជោក ប នុ សុធី នយេណ្ឌ រដ្ឋបាលថ្ត្ពជឈើជេតាកំពង្ធំ់ 
បានឲ្យដឹ្ង្ថា   សម្តាកិចចបានចាបេ់េួនរនថ្ដ្ដ្ល់  និង្កំពុង្ជរៀបចំសំណំុ្ 
ជរឿង្បញ្ជូ នជៅស្ថោដំ្បងូ្ជេតា។ ជោក សុធី អំពាវនវឲ្យត្បជាពលរដ្ឋ
ទាងំ្អស់បញ្ឈបក់ារកាបប់ំផ្លេ ញថ្ត្ពជឈើ ជ ើយរមួ្ោន ត្ងរកោបរសិ្ថា ន និង្
រីវចត្មុ្ះ។ ជោក ងួ្ន រតនៈ អភបិាលជេតាកំពង្ធំ់ ានត្បស្ថសនថ៍ា  
 
 
 

ការកាបបំ់ផ្លេ ញថ្ត្ពជឈើជាសម្ែតាិស្ថធ្លរណ្ៈ    គឺជាបទ្យជលមើសធៃនធ់ៃរម្និ 
អាចជម្ើលរលំង្បានជ ើយ។ 

ត្បភព: Khmer Times 

សននសីិទ្យសាីពកីារត្ត្បត្បលួអាកាសធ្លតុរបស់អង្គការស ត្បជាជាតសិ
ាគ ល់ការផ្លេ ស់បាូរពកីារចរចាជៅការអនុវតា 
កិចចត្បរំុជដាយផ្លទ ល់ជាជលើកដំ្បងូ្បនទ បពី់ការផ្លា ករយៈជពលបីឆ្មន ជំដាយ
ស្ថររំងឺ្រាតតាតកូវដី្-១៩ ស្ថា បន័បតុ្តសម្ពន័ធរបស់ UNFCCC 
បានជផ្លា តជលើការអនុវតាបទ្យបែញ្ាតាិថ្នកិចចត្ពម្ជត្ពៀង្ទី្យត្កុង្បា៉ែ រសីសាីពីការ
ត្ត្បត្បួលអាកាសធ្លតុ     បានជធវើជ ើង្តាម្រជបៀបត្ដ្លសាល់ភាពជលចជធ្លេ  
ដ្ល់ទ្យត្ម្ង្ក់ារពិភាកោអនារកម្មកានត់្តជត្ចើន           កិចចត្បរំុរបស់ស្ថា បន័ 
បតុ្តសម្ពន័ធសជត្ម្ចបាននូវវឌ្ឍនភាពជលើបញ្ញហ ម្យួចំនួន រមួ្ទាងំ្វធីិស្ថក្ត្សា 
ស ការ េណ្ៈត្ដ្លការចាកជចញភាគជត្ចើនម្និត្តូវបានជដាះត្ស្ថយ។ 
សននិសីទ្យបត្ត្ម្បត្មួ្លអាកាសធ្លតុ Bonn ត្ដ្លរមួ្បញ្ចូ លកិចចត្បរំុជលើកទី្យ 
៥៦ ថ្នស្ថា បន័រង្សត្ាបក់ារអនុវតា (SBI) និង្ស្ថា បន័រង្សត្ាបដំ់្បនូម ន 
វទិ្យាស្ថក្ត្សា និង្បជចចកវទិ្យា (SBSTA) បានជធវើជ ើង្ជៅទី្យត្កុង្ Bonn 
ត្បជទ្យសអាលេឺម្៉ែង្ ់ ចាបពី់ថ្ងៃទី្យ ៦-១៦ ត្េម្ងុិន ឆ្មន  ំ ២០២២ 
ភាេ ម្ៗបនទ បពី់    របាយការណ៍្ងមីរបស់ត្កុម្ត្បឹកោអនាររដាឋ ភបិាលសាីពីការ 
ត្ត្បត្បួលអាកាសធ្លតុ  (IPCC) បានជចញនូវ  "ការជចាទ្យត្បកានដ់្អ៏ាត្កក ់
ថ្នរយៈជពល ៣០ ឆ្មន ដំំ្បងូ្ថ្នអនុសញ្ញា " និង្    "ការអំពាវនវជាបនទ នឱ់្យ 
ចាតវ់ធិ្លនការ" ជដាយស្ថរការបំភាយឧសម័នសទះកញ្ចក ់ (GHG) 
ឥ ូវជនះានកត្ម្តិេពស់ជាង្ទ្យសវតសរម៍្នុម្ក។ 

ត្បភព: IISD 

ទ្យកឹរនំនប់ង្ខមំ្នុសសរាបម់្ុនឺនកឱ់្យរជម្េៀសជៅភាគខាង្តែងូ្ត្បជទ្យសចិ
ន 
ទឹ្យករំននដ់្ធំ៏     បានបង្ខំឱ្យានការរជម្េៀសត្បជារនរាបម់្ុនឺនកជ់ៅភាគ 
ខាង្តែងូ្ត្បជទ្យសចិន ជដាយរពឹំង្ថានឹង្ានជភេៀង្ធ្លេ កប់ត្នាម្ជទ្យៀត។ 
ត្សនកេេះថ្នម្រឈម្ណ្ឌ លសលិតកម្មថ្នជេតាកាវ ង្ទុ្យង្បានផ្លា ក ថាន កជ់រៀន 
ការររការយិល័យ     និង្ការដឹ្ករញ្ជូ នស្ថធ្លរណ្ៈចំជពលានការជកើន 
ជ ើង្ថ្នទឹ្យក និង្ការគំរាម្កំត្ ង្ថ្នការបាកដី់្។ ជៅកនុង្ជេតា Jiangxi 
រិតខាង្    ម្នុសសរិត   ៥០០,០០០    នកប់ានទ្យទ្យួលរង្ការេូចខាតសទះ 
សត្ម្ែង្ និង្ប៉ែះពាល់ដ្ល់អាយុរីវតិរបស់ពួកជគ។ ត្បត្ លចំនួនដូ្ចោន  
ជនះត្ដ្រត្តូវ 

https://www.khmertimeskh.com/501099121/zero-snaring-campaign-sees-restaurants-volunteer-to-end-sale-of-wild-meat/
https://www.khmertimeskh.com/501102714/more-than-200-rosewood-trees-chopped-down-illegally/
https://sdg.iisd.org/news/un-climate-change-conference-marks-shift-from-negotiating-to-implementing/


បានរង្សលប៉ែះពាល់ជៅកនុង្ជេតា  Guangdong   ភាគជត្ចើនជៅកនុង្ទី្យត្កុង្ 
Shaoguan, Heyuan និង្ Meizhou។    ជភេៀង្ធ្លេ កខ់ាេ ងំ្បានបាកស់េូវជៅ 
តាម្ត្សនកេេះថ្នទី្យត្កុង្ និង្បានជបាកបកស់ទះ ឡាន និង្ដំ្ណា ំ
ជ ើយជភេៀង្បត្នាម្ជទ្យៀតត្តូវបានពាករណ៍្សត្ាបប់៉ែនុម នថ្ងៃខាង្ម្េុជនះ។ 
អាជាា ធរចិនកាលពីថ្ងៃអាទិ្យតយ បានជចញការត្បកាសអាសននពណ៌្ត្ក ម្
ជលើកដំ្បងូ្កនុង្ឆ្មន ជំនះ ត្ដ្លជាការត្ពានធៃនធ់ៃរបំសុតសត្ាបទឹ់្យករំននភ់នំ
ត្ដ្លអាចជកើតាន។ ជៅកនុង្ជេតា Zhejiang ភាគខាង្ជរើង្ថ្នជេតា 
Guangdong       ត្កុម្អនករួយ សជក្ត្រគ ះជៅកនុង្ទូ្យកអតិសរណាបាននអំនក 
ត្សុកត្ដ្លជាបជ់ៅកនុង្សទះរបស់ពួកជគជៅកនុង្ភមូ្តិ្ដ្លានទឹ្យករំនន។់ 

ត្បភព: NBC News 

 
 
 

 

មជ្ឈមណ្ឌ លននការសិកាអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាព 

អាស័យោា ន្: ផ្ទះរលខ២៤ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កា ត់ បឹងកក២់ ខណ្ឌ  ទួលរោគ រាជ្ធាន្ី ភនរំពញ 
Email: admin@asianvision.org 

Facebook: Asian Vision Institute 

Twitter: Asian Vision Institute (@vision_asian) 

Telegram: AVI Channel (https://t.me/asianvision) 

https://www.nbcnews.com/news/world/floods-south-china-thousands-evacuate-guangdong-jiangxi-rcna34684


 
 

 

 

 

 

 

 

Two sites selected for UNESCO World Natural 

Heritage list 

The Ministry of Environment is set to submit two of the 

Kingdom’s conservation areas for inclusion on the 

UNESCO’s World Natural Heritage list. According to 

ministry secretary of state and spokesman Neth Pheaktra, 

they include the Phnom Tbeng Natural Heritage Park in 

Preah Vihear province and the Mekong Anlong Kampi 

Irrawaddy dolphin conservation area spanning Kratie and 

Stung Treng provinces. Neth Pheaktra revealed the plans  

while launching the Zero Snaring Campaign in Kratie 

province on June 18. He noted that as Cambodia was yet 

to have a UNESCO World Natural Heritage area despite a 

number of ancient temples listed as world cultural 

heritage, the ministry had received a mandate from the 

government to prepare the three sites for submission. 

They were among five conservation areas inspected by an 

inter-ministerial body for potential inscription, with the 

other three being the Phnom Nam Lear Rock in 

Moldulkiri province, the Prek Prasab Wildlife Sanctuary 

in Kratie province and the Southern Cardamom National 

Park. We are preparing further documents on the two 

areas selected by the inter-ministerial body, from the five 

inspected, for inclusion as World Natural Heritage, with 

Phnom Tbeng Natural Heritage Park and Mekong Prek 

Kampi dolphin sanctuary boasting an abundance of 

wildlife.  

Source: The Phnom Penh Post  

Underwater acoustic receivers set up to track 

largest stingray 

Scientists from Wonders of the Mekong and the Fisheries 

Administration (FiA) have set up 36 underwater acoustic 

receivers along the upper reaches of the Mekong River in 

Cambodia to better track the movements of a stingray 

believed to be the largest freshwater fish ever caught,  

 

 

 

 

 

 

excluding beluga sturgeons, which also occupy saltwater 

environments. The specimen reportedly weighed 300kg 

and measured 398cm from its snout to the tip of its tail, 

with a width of 220cm, which Wonders of the Mekong 

scientists noted dethroned the previous record-holder, a 

293kg Mekong giant catfish caught in Thailand in 2005. 

The stingray was released back into the Mekong on the 

evening of June 14, after it was weighed, fitted with an 

acoustic tag at the base of its tail, and named “Boramy” – 

which translates as “full moon” in Khmer – for the dusk 

moon shining on the horizon during its release, according 

to Chea Seila, the programme manager for the Wonders of 

the Mekong in Cambodia. The three dozen acoustic 

receivers were set up along the Mekong between 

southwestern Kratie province where it meets Kampong 

Cham, to northern Stung Treng, up to the border with 

Laos’ Champasak province.  

Source: The Phnom Penh Post  

Zero Snaring Campaign sees restaurants 

volunteer to end sale of wild meat 

A senior official from the Ministry of Environment said 

that the Zero Snaring Campaign encouraged at least 11 

restaurants in Preah Vihear and Kratie to step up and 

cease the sale of game meat. Neth Pheaktra, Secretary of 

State and Spokesperson of the Ministry of Environment, 

made the announcement during the launching ceremony 

of the Zero Snaring Campaign in Kratie on June 21. He 

said restaurants have been involved in ending the, 

trapping, hunting and stopping of the illegal sale of 

wildlife meat. Neth Pheaktra, Secretary of State and 

Spokesperson of the Ministry of Environment, made the 

announcement during the launching ceremony of the Zero 

Snaring Campaign in Kratie on June 21. He said 

restaurants have been involved in ending the, trapping, 

hunting and stopping of the illegal sale of wildlife meat. 
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Secretary of State Pheaktra also called on restaurant 

owners to join in preventing the trafficking of wild 

animals. He also called those who participate in the 

hunting and trapping of animals to stop. 

Source: Khmer Times 

More than 200 rosewood trees chopped down 

illegally 

A group of people were arrested by the authorities for 

cutting down more than 200 rosewood trees from more 

than 23 hectares of land. Tip Nhata, Chief Inspector of 

North Tonle Sap Lake, and Lang Kiseng, Governor of 

Santuk District led the joint force crackdown on a group 

of criminals. The criminals were arrested at Cambodia-

Japan Forest and Wildlife Research located in Kraya 

Village, Santuk District, Kampong Thom. Nhata said that 

these rogue groups gradually carried out covert activities 

between June 4 and June 5. During the initial inspection 

the criminals escaped and hid themselves until their arrest 

on June 25 and June 26. The group of about 20 people 

tried to fight against the authorities with homemade 

weapons during their arrest. Bun Sothy, Director of 

Forestry Administration of Kampong Thom Province, 

said that the officers have arrested perpetrators and are 

preparing for the case to be sent to the provincial court. 

Sothy called on all people to stop deforestation and work 

together to take care of the environment and biodiversity. 

Nguon Rattanak, Governor of Kampong Thom said that 

the deforestation of the public property is a serious crime 

and cannot be overlooked. 

Source: Khmer Times 

UN Climate Change Conference Marks Shift from 

Negotiating to Implementing 

Meeting in person for the first time following a three-year 

hiatus due to the COVID-19 pandemic, the UNFCCC 

subsidiary bodies focused on implementing the provisions 

of the Paris Agreement on climate change. Held in a way 

that gave prominence to more interactive discussion  

 

 

formats, the meeting of the subsidiary bodies achieved 

progress on some issues, including cooperative 

approaches, while leaving most others unresolved. The 

Bonn Climate Change Conference, which included the 

56th meetings of the Subsidiary Body for Implementation 

(SBI) and the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice (SBSTA), took place in Bonn, 

Germany, from 6-16 June 2022, shortly after the 

Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) 

new report had issued a “damning indictment of the first 

30 years of the Convention” and “an urgent call to 

action,” as greenhouse gas (GHG) emissions are now 

higher than in the past decade.  

Source: IISD 

Floods force tens of thousands to evacuate in 

south China 

Major flooding has forced the evacuation of tens of 

thousands of people in southern China, with more rain 

expected. Parts of the manufacturing hub of Guangdong 

suspended classes, office work and public transport amid 

rising waters and the threat of landslides. In the 

neighboring province of Jiangxi, almost 500,000 people 

have seen damage to their homes and their lives uprooted. 

Roughly the same number have been affected in 

Guangdong, largely in the cities of Shaoguan, Heyuan and 

Meizhou. The heavy rainfall has collapsed roads in some 

parts of cities and swept away houses, cars and crops, and 

more rain is forecasted for coming days. Chinese 

authorities on Sunday issued the year’s first red alert, the 

most severe warning, for possible mountain torrents. In 

Zhejiang province north of Guangdong, rescue crews in 

inflatable boats brought out residents trapped in their 

homes in inundated villages. 

Source: NBC News 
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