โครงการกรี นแม่ โขง ( GREEN Mekong)
เพื่อความเสมอภาคระดับรากหญ้ าและการขยายเครื อข่ ายในลุ่มนา้ โขง
ข้ อมูลพืน้ ฐาน : บริเวณภูมิภาคลุม่ น ้าโขงตอนล่างมีผืนป่ าปกคลุมพื ้นที่เกือบครึ่งหนึ่งและเป็ นแหล่งที่ให้ ประโยชน์มากมายทังทางด้
้
านสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมแก่ชุมชนพึ่งพิงป่ า แต่ผืนป่ านีย้ ังถูกคุกคามมากขึ ้นเรื่ อยๆจากการถางพื ้นที่ป่าเพื่อวัตถุประสงค์อนั หลากหล าย
รวมถึงการล่าสัตว์และการตัดไม้ อย่างไม่ยงั่ ยืน , การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ , ไฟป่ าและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประชาคมโลกให้ ความสนใจในการปกป้องผืนป่ ามากขึ ้นโดยถือเป็ นแนวทางระยะยาวในการช่วยบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต้นทุนน้ อยและให้ ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ความพยายามต่างๆ ในการปกป้องผืนป่ ายังล้ มเหลว เนื่องจากกระบวนการ
ตัดสินใจและการนานโยบายไปปฏิบตั ิที่ไม่ได้ คานึงถึงความจาเป็ น, ความต้ องการ, ทักษะ, องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของคนในท้ องถิ่น ใน
ภูมิภาคลุม่ น ้าโขงตอนล่างที่ซึ่งผู้คนหลายล้ านยังต้ องพึ่งพาทรัพยากรจากป่ า การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อปกป้องผืนป่ า , ลดการ
ปล่อยคาร์ บอนและบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสาเร็จได้ ก็ต่อเมื่อชุมชนท้ องถิ่นได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่าง
แข็งขัน
ภาพรวม : โครงการกรีนแม่โขง (GREEN Mekong) เพื่อความเสมอภาคระดับรากหญ้ าและการขยายเครื อข่ายในลุ่มน ้าโขง ซึ่งได้ รับทุนจาก
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) มุ่งมัน่ ที่จะเสริ มศักยภาพของผู้กาหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ เสียในระดับราก
หญ้ าตลอดทัว่ ภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนล่าง เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้ เสียหลายฝ่ ายในกระบวนการบรรเทา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ ทงระดั
ั ้ บภูมิภาคและระดับชาติ อีกทังส่
้ งเสริ มการแบ่งปั นข้ อมูล การสร้ างเครื อข่าย และความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค
แนวทางระดับภูมภิ าค : โครงการกรีนแม่โขง (GREEN Mekong) มีแนวทางดาเนินการในระดับภูมิภาคที่มงุ่ เน้ นการเสริมสร้ างศักยภาพ, การ
แบ่งปั นข้ อมูล และกระบวนการพัฒนาเชิงนโยบายในประเทศแถบลุ่มน ้าโขงตอนล่างซึ่งได้ แก่ กัมพูชา, ลาว, พม่า, ไทย และเวียดนาม โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึ กอบรมในระดับภูมิภาค, การสร้ างเวทีเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคเรื่ องความเสมอภาคในการบรรเทา
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้
วัตถุประสงค์ : โครงการกรี นแม่โขง (GREEN Mekong) มุ่งเสริ มศักยภาพและความเข้ มแข็งให้ กบั ผู้กาหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ เสียใน
ระดับรากหญ้ า เพื่อบูรณาการและส่งเสริมความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ ด้วยการดาเนิน
กิจกรรมภายใต้ โครงการ ทัง้ การสร้ างกระบวนการการเรี ยนรู้ , การสนทนาเชิง นโยบายและแนวทางปฏิ บัติในสถาบัน ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะสามประการ ดังนี ้
 การเสริมสร้ างกระบวนการพัฒนานโยบายด้ านการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ ในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ โดยคานึงถึงประเด็นความเสมอภาคในกระบวนการเหล่านี ้
 การเสริ มศักยภาพขององค์ กรภาคประชาสัง คม (CSOs) เพื่อส่งเสริ มความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ และ
 การเสริมสร้ างความเข้ าใจของผู้มีสว่ นได้ เสียเรื่องความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้
ระยะเวลาการดาเนินงาน : โครงการกรีนแม่โขง (GREEN Mekong) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ 3 ปี (จากตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน
พ.ศ. 2558)
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โครงการกรี นแม่ โขง (GREEN Mekong) มีเป้าหมายที่จะสร้ างผลสาเร็จหลักๆ ดังต่ อไปนี ้
 การจัดเวทีการเรียนรู้ทางนโยบายระดับประเทศอย่างน้ อย 1 ครัง้ ซึ่งมุมมองของผู้มีส่วนได้ เสียระดับรากหญ้ าเรื่ องความเสมอภาค
ในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ จะได้ รับการสื่อสาร, แบ่ง ปั น และสร้ างความเข้ าใจให้ กับ ผู้
กาหนดนโยบายอย่างน้ อยใน 3 ประเทศ
 การจัดชุด ข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายอย่า งน้ อ ย 2 ฉบับที่ ส ะท้ อ นประเด็น ปั ญ หาของกลุ่มรากหญ้ าเรื่ องการบรรเทาภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ โดยข้ อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวจะถูกสื่อสารไปยังเวทีอภิปรายนโยบายและเครื อข่าย
ระดับภูมิภาคอาเซียนต่างๆ
 องค์กรภาคประชาสังคม 20 องค์กรจาก 4 ประเทศเป็ นอย่างน้ อยจะได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความเสมอภาคในการบรรเทา
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ และสามารถดาเนินการประชุมปรึกษาหารื อในกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียระดับราก
หญ้ า
 องค์กรประชาสัง คม 10 องค์กร จาก 4 ประเทศเป็ นอย่างน้ อยจะได้ รับการสนับสนุนโดยตรงในการรวบรวม จัดทา และ สื่อสาร
มุมมองของผู้มีสว่ นได้ เสียระดับรากหญ้ าเกี่ยวกับการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ ให้ กบั ผู้กาหนด
นโยบายในแต่ละพื ้นที่
 บุคคลทั่วไปอย่างน้ อย 10,000 คนสามารถเข้ าถึง ข้ อมูลเกี่ย วกับความเสมอภาคในการบรรเทาภาวะการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคป่ าไม้ ได้ ดีขึ ้น
 การให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการมีสว่ นร่วมของทังหญิ
้ งและชายเพื่อการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
ป่ าไม้ ที่เสมอภาคยิ่งขึ ้น
 การขยายเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อแบ่งปั นข้ อค้ นพบและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ด้ านการสนับสนุนความเสมอ
ภาคในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่ าไม้
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