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Bạn đọc thânmến,
Tôi rất hân hạnh đem đến với bạn đọc Bản tin

đầu tiên của Chương trình Công bằng cho người dân và
tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (GREEN
Mekong) được đặt tên là GREEN on Equity, bản tin dành
trọn vẹn cho những vấn đề về công bằng trong việc giảm
nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào rừng.

GREEN Mekong là một chương trình cấp vùng
nhằm vào các quốc gia hạ lưu sông Mekong gồm
Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Chương
trình giúp xây dựng năng lực cho các nhà hoạch định
chính sách, các tổ chức thuộc xã hội dân sự (CSO) và các
thành phần liên quan ở cơ sở để tham gia một cách hiệu
quả vào các tiến trình nhiều bên liên quan đến rừng và
biến đổi khí hậu, đồng thời khuyến khích hợp tác và thúc
đẩy việc xây dựng mạng lưới và chia sẻ thông tin.

GREEN Mekong hỗ trợ các nhóm học hỏi về
công bằng tại những nơi mà tiếng nói thể hiện quan điểm
của các thành phần liên quan ở cơ sở sẽ được cất lên.
Một chương trình tập huấn sáng tạo sẽ được xây dựng
để trao quyền cho các thành phần liên quan ở cơ sở và
những đại diện của họ nhằm phát triển và truyền đạt
quan điểm của họ về rừng và biến đổi khí hậu đến những
nhà hoạch định chính sách. Những sáng kiến này sẽ được
hỗ trợ bởi một loạt những công cụ truyền thông và chia
sẻ thông tin, bao gồm cả bản tin này, nhằm tạo ra các cơ
hội tương tác và kết nối mạng với nhau.

Bản tin GREEN on Equity sẽ đến với bạn đọc sáu
tháng một lần bắt đầu từ tháng này. Bản tin bao gồm tin
tức và thông tin của nhóm chúng tôi về những thành
công và sự kiện mới nhất liên quan đến chính sách, xây

dựng năng lực và chia sẻ thông tin giữa các hợp phần
của chương trình. Bản tin đem đến cho các bạn những sự
kiện, số liệu và nguồn lực làm tăng sự hiểu biết về công
bằng trong bối cảnh giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào
rừng. Một đặc trưng của bản tin này là nó dành ra một
trang nói về công bằng giới, gọi là Ống kính Giới.

Chúng tôi rất vui khi được các bạn cùng tham gia
chuyến đi mới mẻ và sinh động này trên con đường học
hỏi và thúc đẩy công bằng và kết nối xã hội trong những
cuộc tranh luận xung quanh rừng và biến đổi khí hậu.
Chúng tôi tiếp tục cần đến sự hỗ trợ của các bạn đối với
chương trình để có những đóng góp thúc đẩy các thành
phần liên quan tham gia một cách hiệu quả vào công
cuộc phát triển các cơ chế giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa
vào rừng, kể cả sự sẵn sàng cho REDD+.

Ngoài tiếng Anh ra, chúng tôi vui mừng đem đến
cho các bạn bản tin GREEN on Equity xuất bản bằng năm
ngôn ngữ quốc gia lưu vực sông Mekong (Khmer, Lào,
Myanmar, Thái và Việt Nam).

GREEN Mekong rất hân hạnh được coi các bạn là
thành viên của cộng đồng mới về công bằng của chúng
tôi trong vùng Mekong. Tôi trân trọng mời các bạn đăng
ký nhận bản tin này trên trang Web của RECOFTC. Xin vui
lòng gửi góp ý cho chúng tôi qua địa chỉ email
green.mekong@recoftc.org

Thân ái, 
Etienne Delattre
Cố vấn trưởng
Chương trình GREENMekong
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Công bằng là gì trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào rừng? 

Sự không thiên vị trong việc
đối xử với tất cả những

thành phần liên quan trong
những quy trình xây dựng

và thực hiện các chính sách
và trong việc phân phối các
nguồn lực và chi phí theo
những nguyên tắc đã thỏa

thuận.

Những quyền rõ ràng
và hiệu quả sẽ cho
phép tất cả các thành
phần liên quan chủ
động tham gia và
hưởng lợi từ những
hoạt động quản lý
rừng và giảm nhẹ
biến đổi khí hậu dựa
vào rừng.

Quản trị tốt sẽ khuyến
khích tính pháp quyền, 
tôn trọng các quyền, sự
minh bạch, có trách
nhiệm giải trình, tiếp
cận thông tin và sự
tham gia có ý nghĩa của
tất cả những thành
phần liên quan trong
tiến trình ra quyết định. 

Phân chia công bằng
các lợi ích từ những
hoạt động quản lý
rừng và giảm nhẹ biến
đổi khí hậu dựa vào
rừng cho tất cả những
thành phần liên quan, 
dựa trên những quyền
vững chắc và rõ ràng. 

Những quyền
rõ ràng và
hiệu quả

Quản trị tốt Phân chia
bình đẳng
các lợi ích

⇛ CÔNG BẰNG

Vì sao công bằng quan trọng? 
Công bằng là một đề tài ngày càng nhận được sự quan tâm trên những diễn đàn
quốc tế liên quan đến giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào rừng. Một điều đáng
quan tâm là việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào rừng có thể làm trầm trọng
thêm sự bất công cho những cộng đồng địa phương, nhất là trong việc quản lý tài
nguyên rừng. Tuy nhiên, giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào rừng cũng có tiềm
năng cải thiện và khuyến khích công bằng. Chương trình GREEN Mekong dựa trên
nhận thức rằng giải quyết vấn đề công bằng là điều sống còn đối với tương lai của
nguồn tài nguyên rừng trong lưu vực sông Mekong và những cộng đồng sống dựa
vào chúng.

THÊM NHIỀU NGUỒN LỰC cho CÔNG BẰNG
Mạng lưới REDD là trung tâm chia sẻ kiến thức và những nguồn lực dùng cho
Giảm phát thải từ suy giảm rừng và phá rừng (REDD+). Có thể tìm thấy nhiều
thông tin về việc giải quyết vấn đề công bằng trong REDD+ từ trang web
http://www.redd-net.org.

Ấn phẩm của RECOFTC và Nhà Xuất bản Trung tâm Đông Tây (East-West
Center) nhan đề (Lơ lửng trong cán cân: Công bằng trong quản lý nguồn tài
nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng) đã nghiên cứu những vấn đề về công
bằng trong các bối cảnh quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng
đồng. http://www.recoftc.org/site/

Hội nghị quốc tế đầu tiên về đề tài công bằng trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu
dựa vào rừng gọi là “Hội nghị: Bên ngoài Carbon” được tổ chức tại Anh Quốc
vào tháng 3 năm 2012. Hội nghị này đánh giá sự phát triển từ góc độ công bằng
trong những cuộc tranh luận hiện nay về REDD+. Mục đích chính của hội nghị là
thảo luận những hạn chế và những cơ hội có được từ những lợi ích chung của
REDD+. Cuộc hội nghị hai ngày này có sự tham gia của hơn 100 đại biểu từ giới
khoa học, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân. Hội
nghị đã tạo ra những sản phẩm và những nguồn lực có giá trị cho công bằng.
Bạn có thể tìm đọc trong trang web http://www.eci.ox.ac.uk/redd/
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Thông tin về chương trình

 Thời gian chương trình: 3 năm (từ

tháng 10/2012 đến tháng 9/2015)
 Nhà tài trợ: Phái đoàn phát triển
khu vực châu Á của USAID
 Quốc gia mục tiêu: Cambodia, 
Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt
Nam. 

Thành quả chương trình
 Ít nhất hai bộ đề xuất chính
sách nhằm giải quyết các vấn đề ở cơ
sở được xây dựng và thông tin đến các
diễn đàn và mạng lưới chính sách
ASEAN. 
 Tối đa 20 CSO trong nước
được đào tạo về sự công bằng trong
giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào
rừng và kỹ năng tạo điều kiện tham
vấn những thành phần liên quan ở cơ
sở.
 Tối đa 10 CSO trong nước
được hỗ trợ trực tiếp để tập hợp, 
chuẩn bị và truyền đạt quan điểm của
các thành phần liên quan ở cơ sở đến
những nhà hoạch định chính sách
trong vùng.

CÔNG BẰNG LÀ GÌ TRONG GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO 
RỪNG? 

Hãy chia sẻ và góp ý cho định nghĩa của GREEN Mekong. Chúng tôi sẽ
đăng tải ý kiến của bạn trên trang web. Ý kiến hay nhất sẽ được nêu bật

trong bản tin tiếp theo của chúng tôi. Hãy gửi thư cho chúng tôi qua 
email: green.mekong@recoftc.org 

Trang web của GREEN Mekong sẽ có
cổng thông tin cho Công bằng trong
giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào
rừng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về
Chương trình GREEN Mekong qua 
trang web của chúng tôi: 
http://www.recoftc.org/site/about-
green-mekong
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Làm thế nào để GREEN Mekong đóng góp cho
việc đạt được sự công bằng? 

Các sản phẩm truyền thông phát triển trong chương trình sẽ dẫn đến việc
nâng cao nhận thức về công bằng trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào
rừng của những tác nhân đa ngành. Điều này góp phần cải thiện các tiến
trình và thực hành cải thiện chính sách, xây dựng năng lực và chia sẻ thông
tin. Các tác nhân đa ngành bao gồm các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự,
giới khoa học, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, quốc gia, địa phương và
khu vực tư nhân.

H i ể u b i ế t v ề s ự c ô n g b ằ n g t r o n g g i ả m n h ẹ
b i ế n đ ổ i k h í h ậ u d ự a v à o r ừ n g c ủ a n h ữ n g t á c
n h â n đ a n g à n h t ă n g l ê n

Thông tin một cách hiệu quả quan điểm của những thành phần liên quan ở
cơ sở đến các nhà hoạch định chính sách theo cách học hỏi, truyền thông và
tham vấn qua những kênh vùng và quốc gia sẽ tạo điều kiện cho họ cân
nhắc tất cả những quan điểm đó, và sẽ đóng góp một cách tích cực vào việc
thúc đẩy công bằng trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào rừng.

T ă n g c ư ờ n g n h ữ n g t i ế n t r ì n h c h í n h s á c h l i ê n
q u a n đ ế n g i ả m n h ẹ b i ế n đ ổ i k h í h ậ u d ự a v à o
r ừ n g c ủ a v ù n g v à q u ố c g i a .  

Hợp phần xây dựng năng lực nhằm vào các CSO sẽ xây dựng năng lực cho
những thành phần liên quan ở cơ sở để họ hiểu được những khái niệm về
giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào rừng và cách đề cao công bằng trong các
tiến trình quốc gia, tiểu vùng và địa phương, cũng như trong việc lập kế
hoạch và thực hiện các dự án liên quan. Điều được mong đợi là thông qua
việc nâng cao năng lực, các cộng đồng sẽ có điều kiện tốt hơn để chủ động
tham gia và đóng góp vào việc tìm ra những giải pháp thích hợp đối với
những thách thức và nguy cơ trong quá trình thực hiện giảm nhẹ biến đổi
khí hậu dựa vào rừng ở các cấp khác nhau.

T ă n g c ư ờ n g n ă n g l ự c c h o c á c t ổ c h ứ c x ã h ộ i
d â n s ự ( C S O )  đ ể t h ú c đ ẩ y c ô n g b ằ n g t r o n g
g i ả m n h ẹ b i ế n đ ổ i k h í h ậ u d ự a v à o r ừ n g .  

Tờ giới thiệu
GREEN 
Mekong được
cập nhật trên
trang web của
chúng tôi
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Ngày 6 tháng 3, Chương trình GREEN Mekong và LEAF Asia
(Giảm khí phát thải từ rừng châu Á) tổ chức cuộc tham vấn
quốc gia đầu tiên đối với CSO "Cải thiện công bằng trong lập
kế hoạch REDD+ Quốc gia: Quan điểm của xã hội dân sự Thái
Lan”. Đây là bước khởi động của một loạt hoạt động tham
vấn và tập huấn tại Thái Lan, quốc gia đầu tiên khởi xướng
Chương trình GREEN Mekong.

Bối cảnh và các kết quả, xung quanh cuộc tham vấn đầu tiên
đối với xã hội dân sự, liên quan đến việc hoàn thành Đề xuất
chuẩn bị sẵn sàng cho REDD+ của Thái Lan (R-PP) là rất quan
trọng. Xã hội dân sự Thái Lan đã nêu lên một cách có hệ
thống những quan tâm của họ cần được giải quyết trước khi
REDD+ nhận được sự hỗ trợ từ xã hội dân sự. Việc này xảy ra

đồng thời khi tài liệu R-PP của Thái được trình bày trước Quỹ
đối tác carbon rừng của Ngân hàng Thế giới. Những đề xuất
có được từ cuộc tham vấn xã hội dân sự đã được đệ trình
một cách chính thức lên Ngân hàng Thế giới.

Trước khi tài liệu R-PP của Thái được phê duyệt, cần phải
thỏa mãn một số điều kiện kể cả việc làm sâu sắc hơn tiến
trình tham vấn. Bạn đọc muốn biết thêm thông tin về sự kiện
này, xin hãy truy nhập trang web của chúng tôi.

Cuộc tham vấn tiếp theo sẽ được tổ chức tại Lào và Việt Nam
trong các tháng tới. Xin hãy liên hệ với chúng tôi qua
green.mekong@recoftc.org để biết thêm thông tin.

Cải thiện công bằng trong lập kế hoạch REDD+: Quan điểm của xã hội
dân sự Thái Lan

Thông tin & Cập nhật về Công bằng

Xây dựng năng lực cho xã hội dân sự về sự tham gia xã hội trong
sự sẵn sàng thực thi REDD+  
Quỹ đối tác carbon rừng đã tổ chức một cuộc hội thảo “Xây
dựng năng lực tham gia xã hội trong sự sẵn sàng thực
thiREDD+” từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại
Bangkok. Đại diện từ các quốc gia có lựa chọn là Cambodia,
Indonesia, Lào, Nepal, Papua New Guinea, Thái Lan, Vanuatu
và Việt Nam đã đến dự.

Sự kiện này là cơ hội cho hàng loạt cá nhân từ những quốc
gia REDD+ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tham dự cuộc
học hỏi nâng cao về những chủ đề có liên quan với nhau vốn
là vấn đề trung tâm của việc Chuẩn bị sẵn sàng thực thi
REDD+ do FCPF hỗ trợ:

[1] Đánh giá chiến lược về xã hội và môi trường (SESA)
[2] Tiến trình tham vấn và tham gia, và
[3] Các cơ chế phản hồi và khiếu nại.

Các đại diện REDD+ của các quốc gia Châu Á đã có cơ hội
đánh giá, phân tích và chia sẻ những tiến bộ và những thách
thức liên quan đến sự tham gia xã hội cho sự sẵn sàng thực
thi REDD+.

Tất cả tài liệu của hội thảo đều có trong trang web của FCPF
https://www.forestcarbonpartnership.org/SHANGRILAND

RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng đã thúc đẩy các
cuộc hội thảo về giới trong vùng. Hai cuộc hội thảo đầu tiên
được tổ chức tại Lào và Việt Nam hồi đầu năm nay và dự kiến
sẽ được tổ chức ở các quốc gia khác trong vùng. Mục tiêu
của các cuộc hội thảo về Giới, Lâm nghiệp, Biến đổi khí hậu
và REDD+ là thu hút sự quan tâm đến việc lồng ghép những
quan điểm giới vào những chính sách và đầu tư về lâm
nghiệp, biến đổi khí hậu và REDD+.

Tại Lào, hội thảo được đồng tổ chức bởi RECOFTC và Cục Lâm
nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào. Gần 45 đại
biểu đại diện cho các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi
chính phủ trong nước và quốc tế về môi trường, các nhà tài
trợ, xã hội dân sự, kể cả các cục vụ khác nhau của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Văn phòng REDD+, Hội Yêu Thiên
nhiên và Hội Phát triển Giới đã tham dự hội thảo.
Tại Việt Nam, hội thảo được tổ chức như một sáng kiến

chung của RECOFTC và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam
(VNFOREST). Tổng cộng có 48 đại biểu, đại diện cho các cơ
quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và
quốc tế, xã hội dân sự đã tham gia cuộc hội thảo này.

Trong cả hai cuộc hội thảo nói trên, đại diện của các cơ quan
khác nhau, kể cả Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Miền
núi (CERDA), Chương trình UN-REDD Việt Nam và Chương
trình iảm khí phát thải từ rừng châu Á (LEAF) tại Việt Nam đã
chia sẻ những kinh nghiệm của họ về chủ đề lồng ghép giới.
Những bài trình bày và thảo luận nhóm đó được giới thiệu
trong phần bản tin chính sách của mỗi quốc gia. Bản tin chính
sách từ các cuộc hội thảo cũng được đăng tải trên trang web
của RECOFTC.

Hội thảo quốc gia về giới tại Lào và Việt Nam
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Ống kính Giới

“Giới là chủ đề quan trọng
không thể bỏ qua, nhất là
trong trường hợp giảm nhẹ
biến đổi khí hậu thông qua 
tiến trình REDD+; nếu chúng
ta không đưa cả nam giới
lẫn phụ nữ [những thành
viên trong cộng đồng] vào
các tiến trình lập kế hoạch và

thực hiện, cơ hội thành công
sẽ rất là ảm đạm”. 

Tiến sĩ Nguyễn Bá Ngãi, Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm
nghiệp Việt Nam (VNFOREST) đã
nhấn mạnh khi nói đến tầm quan
trọng của hội thảo quốc gia về
giới tại Hà Nội tháng 4 năm
2013.

Trang Ống kính Giới trình bày các bài viết, các tài liệu nguồn và các cuộc thảo luận
về công bằng giới trong khuôn khổ Chương trình GREEN Mekong. Cũng như các
phần khác của bản tin, đây cũng là trang tương tác giới thiệu những giải pháp thực
tiễn cho công bằng giới và chia sẻ các cơ hội từ những bối cảnh tương tự. Vì thế,
trang Ống kính Giới được mở cho mọi ý kiến có giá trị của các bạn. Nhân dịp số đầu
tiên này, chúng tôi xin trình bày khái niệm công bằng giới và nhu cầu công bằng giới.

FAO có rất nhiều tài liệu về giới trong lâm
nghiệp. Xin đọc thêm tại -
http://www.fao.org/gender/gender-
home/gender-programme/gender-
forests/en/

NHỮNG NGUỒN LỰC
GIỚI

Chỉ có thể đạt được phát triển bền vững
khi cả nam giới lẫn phụ nữ đều có cơ hội
đạt được cuộc sống họ lựa chọn. Cơ hội
cho cuộc sống sẽ vững chắc thêm bởi một
môi trường và những hệ thống xã hội hỗ
trợ tích cực. Xin đọc thêm tại
http://www.iisd.org/gender/ 
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Giới là những hành động, thái độ và giả định đem lại những cơ hội và tạo ra những
mong đợi về các cá nhân dựa trên giới tính của họ. Đó là một trong những khía cạnh
ảnh hưởng đến công bằng như đã định nghĩa từ trước. Trong định nghĩa của chúng
tôi về công bằng giới, giới không bao giờ tách rời chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ,
khuyết tật, thu nhập hoặc các trạng thái khác giúp xác định chúng ta với tư cách là
những con người.

Công bằng giới là gì? 

Ngày xửa ngày xưa, trong một đợt hạn hán nặng, Voi và cô bạn
Hươu cao cổ cùng đi tìm nước. Sau những ngày kiếm tìm vất vả,
chúng tình cờ nhặt được một chiếc bình đầy nước. Voi nhanh
chóng sục vòi vào miệng bình và uống lấy uống để như thể chưa
từng được uống nước bao giờ. Rồi nó mãn nguyện ngoảnh sang
Hươu cao cổ như muốn chia sẻ nỗi sung sướng của mình. Nhưng
Hươu cao cổ chỉ thấy bối rối rồi chuyển sang tức giận!

Voi và Hươu cao cổ – Câu chuyện về hai người bạn

Nó đang cố gắng hết sức để làm một ngụm nước trong chiếc bình cổ nhỏ đó. Nó xoài chân cúi thấp
đến nỗi tưởng như có thể làm đổ cả bình mà vẫn không sao uống nước được. Rồi cả hai đều nhận ra
rằng Hươu cao cổ không thể uống được nước trong bình.“Nhưng vì sao?”. Chúng tự hỏi “Vì sao Hươu
cao cổ không thể uống được nước trong bình như voi?”.

Cán bộ phụ trách giới của RECOFTC, Maridel Alberto giải thích tại sao, “Sự bình đẳng chỉ có thể đạt
được nếu có sự công bằng trong các tác động. Nói cách khác, kết quả mong đợi cuối cùng là sự bình
đẳng chỉ có thể đạt được từ công bằng. Trong câu chuyện nhỏ về Voi và Hươu cao cổ nói trên, một
chiếc bình đựng nước có miệng đủ rộng cho cả Hươu cao cổ sẽ tạo ra cơ hội ngang bằng cho cả hai”.

Alberto còn giải thích câu chuyện này liên quan đến khung công bằng của GREEN Mekong như sau:
“Công bằng giới là nhận thức rằng đó không chỉ là vấn đề nam và nữ, nó còn là việc tạo ra một ‘sân
chơi’ bình đẳng bằng cách loại bỏ mọi trở ngại hoặc nâng cao năng lực để tạo điều kiện cho mọi người
thực hiện các quyền của họ. Nếu các quy tắc xã hội bắt nguồn từ giới, giai cấp, quốc tịch, khuyết tật và
các nhân tố khác ngăn cản con người hưởng thụ đầy đủ các quyền của họ thì sẽ không thể có công
bằng. Và đây chính là nơi cần đến sự quản trị tốt để bảo vệ các quyền con người và đảm bảo sự tham
gia đầy đủ của mọi thành phần liên quan và chỉ như thế mới có sự chia sẻ công bằng các lợi ích.”

“Các nghiên cứu đã đề
xuất rằng cây và rừng là
rất quan trọng đối với
sinh kế của phụ nữ so 
với của nam giới”. 

“Phụ nữ và nam giới
thường có kiến thức
khác nhau về tài nguyên
rừng và có vai trò khác
nhau đối với việc quản
lý rừng và cây”.
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Viện Nghiên cứu Phát
triển Bền vững

Tổ chức Lương thực và
Nông nghiệp Liên hiệp
quốc

http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/why-gender/en/
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Số tiếp theo phát hành tháng 12/2013

Bản quyền © 2011 RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng cho phép tái bản điện tử hoặc in ấn một phần hoặc toàn bộ sản
phầm này vì mục đích giáo dục hoặc phi thương mại mà không cần chi trả hoặc sự cho phép trước từ người giữ bản quyền, với
điều kiện các bản sao chép không được làm hoặc phân phát vì lợi nhuận hoặc vì mục đích thương mại và các nguồn gốc thông tin
được đăng tải đầy đủ. Các bản sao chép và biên dịch ấn phẩm này phải có đầy đủ nguồn trích dẫn trong trang đầu tiên của các
ấn phẩm in hoặc điện tử. Bản quyền cho các phần của ấn phẩm này của các tổ chức khác ngoài RECOFTC phải được tôn trọng.
Cho phép việc trích xuất có ghi nguồn tin. Tuy nhiên việc sao chép để tái bản, để gửi lên các máy chủ, hoặc chia sẻ lại cho các
mạng lưới cần sự cho phép đặc biệt từ trước. Vui lòng gửi yêu cầu tái bản tới RECOFTC – The Center for People and Forests, P.O.
Box 1111, Kasetsart Post Office, Bangkok 10903, Thailand. Vui lòng gửi yêu cầu của quý vị tới info@recoftc.org.

Bản tin này được xuất bản bởi: 
RECOFTC – The Center for People and Forests
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand

Về RECOFTC
RECOFTC là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế duy nhất chuyên về xây
dựng năng lực cho lâm nghiệp cộng đồng và phân quyền quản lý
rừng ở Châu Á Thái Bình Dương. Khởi đầu từ một trung tâm kiến
thức năm 1987, RECOFTC đã tích cực hỗ trợ việc phát triển các
thể chế, chính sách và chương trình lâm nghiệp cộng đồng trong
vùng. 

Biên tập bản tin: Ann Jyothis, RECOFTC
Bản quyền ảnh: All images by Etienne Delattre, RECOFTC
Tìm hiểu thêm về chương trình GREEN Mekong trên website
của chúng tôi:
http://www.recoftc.org/site/about-green-mekong

Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm trình bày trong ấn phẩm này không nhất thiết phản ánh các quan điểm của RECOFTC –
Trung tâm vì Con người và Rừng và USAID. Chúng tôi từ chối các trách nhiệm liên quan đến các lỗi hoặc thiếu sót trong dịch
thuật ấn phẩm này sang các ngôn ngữ khác so với nguyên bản tiếng Anh.
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