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ກ່ຽວກັບ Explore

Explore ເປັນເຄືອຂ່າຍນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຸ່ມນັກວິຊາການທີ່ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ທີ່ອຸທິດຕົນໃສ່ການ 
ຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້. ເຄືອຂ່າຍ 
ດັ່ງກ່າວ ນໍາໃຊ້ວີທີການຕ່າງໆ ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍວິຊາອາຊີບ ໃນຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ 
ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ (Sustainable Development 
Goals), ຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ (Paris) ວ່າດ້ວຍການປຽ່ນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ ສາກົນ ແລະ 
ໃນລະດັບຊາດ ອື່່ນໆ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເນັ້ນໃສ່ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ, 
ການຮ່ວມມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂ້າມຊາຍແດນ. ສາມະຊິກໃນສະພາບໍລິຫານຂອງໂຄງການ 50 % ເປັນເພດຍິງ 
ແລະ ກໍາລັງສູ້ຊົນໃຫ້ ມີຕົວແທນນັກວິໄຈຄົ້ນຄວ້າເພດຍິງ ໃນຈໍານວນເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ.

Explore ໄດ້ເປີດໂຕໃນ ເດືອນ ຕຸລາ 2020 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການຮ່ວມມື ເພື່ອການ 
ພັດທະນາຂອງປະເທດ ສະເວິເດັນ ຫຼື ຊີດາ (Swedish International Development Cooperation 
Agency: SIDA).ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອຸປະຖໍາຈາກອົງການລີຄອບ (RECOFTC) ໂດຍມີຄູ່ຮ່ວມງານ 
ຄື: ສູນຄົ້ນຄວ້າວຽກງານປ່າໄມ້ສາກົນ ຫຼຶ ຊີຟໍ (Center for International Forestry Research: 
CIFOR) ແລະ ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ທາງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

Explore ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຜູ້ປະຕິບັດວຽກ 
ຕົວຈິງ, ບໍລິສັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ສະຖາບັນການພັດທະນາ ແລະ ຕົວແທນຂອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນ 
ເຄືອຂ່າຍໄປນໍາກັນ.
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ເປີດຮັບເອກະສານສະເໜີແນວຄວາມຄິດ (Concept Note) ຜ່ານກົນໄກການກະກຽມ 
ທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງ Explore

ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, Explore ໄດ້ເລີ່ມປະກາດແຈ້ງການ ກຽ່ວກັບການສົ່ງເອກະສານ ສະເໜີ 
ແນວຄວາມຄິດ ສໍາລັບຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ ຜ່ານກອງປະຊຸມທາງໄກ ຈັດໂດຍ ເວທີປຶກສາຫາລື 
ພູມີທັດໂລກ (Global Landscapes Forum ຫຼື GLF). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ຂະບວນການ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ເອກະສານສະເໜີແນວຄວາມຄິດ.

ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ຈະໄດ້ຮັບງົບປະມານເພື່ອກຽມໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ, ການເຝິກອົບຮົມ, ການ 
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຈາກນັກວິໄຈທີ່ມີປະສົບການ.

ກໍານົດເວລາສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນ ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການເປີດຮັບສະໝັກ ເອກະສານສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ໂຄງການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າ ກົດບ່ອນນີ້: 
https://www.recoftc.org/projects/explore/explore-call-concept-notes-application

ຊຸມຊົນແຫ�ງການຮຽນຮູ� 

ສະມາຊິກຂອງ Explore ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ທີ່ອຸທິດຕົນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ 
ທີ່ມີ ເວທີປຶກສາຫາລືພູມີທັດສາກົນ (Global Landscapes Forum: GLF)  ໂດຍ ອົງການລີຄອບ 
(RECOFTC) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ເວທີປຶກສາຫາລືພູມີທັດສາກົນ ເປັນເວທີແລກປ່ ຽນ 
ຄວາມຮູ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ກ່ຽວກັບພູມີທັດແບບຍືນຍົງ. ເວທີ່ດັ່ງກ່າວ ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ ບັນດາສາມະຊິກ 
ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ, ຮຽນຮູ້ນໍາກັນ, ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ສົ່ງເສີມວິຊາຊິບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສະມາຊິກໄດ9ຮັບ 

ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ�າ: ສາມາດພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການ 
ອອກແບບ, ດໍາເນີນ ແລະ ສື່ສານວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຮັບການຊີ້ນໍາ, ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ 
ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຄູອາຈານ, ພະນັກງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ສະຖາບັນ ແລະ ບໍລິສັດອຶ່ນໆ ທີ່ມີອຸດົມ 
ການດຽວກັນ.

ຜູ�ກ�ານົດນະໂຍບາຍ: ຊ່ວຍຊີ້ນໍາການກໍານົດຄໍາຖາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແບບ 
ປະຍຸກ ທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກອບໜ້າວຽກອົງກອນ ສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຜູ�ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງກ�ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຈົນ, 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງສັງຄົມ: ສາມາດເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ 

ວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ ແລະ 
ກຸມ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.
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 ບົດບາດຂອງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນ ໃນການພັດທະນາພູມີທັດປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ;

 ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກົນໄກການຮັບມື;

 ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ກຸມ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ;

 ການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ;

 ການໄດ້ຢ່າງເສຍຢ່າງ ລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ;

 ການຍົກສູງປະສິດຕິພາບຂອງເວທີປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານປົກຄອງປ່າໄມ້;

 ການລວມສູນ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ;

 ການເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ປ່າໄມ້, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ນໍ�າ;

 ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການລົງທຶນໃສ່ ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້;

 ການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;

 ການບໍລິຫານປົກຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຮັບມືກັບພະຍາດ COVID-19;

 ການເອື່ອຍອີງ ແລະ ສາຍກ່ຽວພັນລະຫວ່າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ໃນພູມີທັດປ່າໄມ້;

 ການສະໜັບສະໜູນນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ອຸທິດຕົນໃສ່ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ້

ນັກລົງທຶນ ແລະ ບ�ລິສັດ: ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຄໍ�າປະກັນຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ, ກໍານົດຮູບແບບຄໍາຖາມການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ສົມທົບທຶນສະໜັບສະໜູນ 
ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນກ່ຽວກັບການ 
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕົວແທນຈາກຊຸມຊົນທ�ອງຖິ່ນ: ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນ 
ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາ, ບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປົກປັກຮັກສາພູມີທັດປ່າໄມ້.

ຜູ�ໃຫ�ທຶນ: ຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງວິທີການກໍານົດເປົ້າໝາຍ, ຊ່ວຍ 
ກໍານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກໍານົດກາລະໂອກາດໃນການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບ.

ສະຖາບັນການພັດທະນາ: ຄົ້ນພົບໂອກາດສໍາລັບການດໍາເນີນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າແບບປະຍຸກ, ການສ້າງ 
ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ ຕ້ອງການ 
ທາງດ້ານການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ.

ບັນດາຂງົເຂດ ທີເ່ປັນຫົວຂ�ຂ້ອງການຄົນ້ຄວ�າ

ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ Explore ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ໌  www.recoftc.org/projects/explore 
ຫຼື ຕິດຕໍ່ ຫາພວກເຮົາທີ່: explore.secretariat@recoftc.org 

ຂ�້ມນູເພີມ່ຕືມ່
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