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Chương trình GREEN Mekong 

Công bằng cho người dân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong 
 

 

Bối cảnh: Các cánh rừng ở hạ lưu sông Mekong bao phủ gần một nửa diện tích khu vực và mang lại 

những lợi ích môi trường cũng như kinh tế- xã hội thiết yếu cho các cộng đồng dân cư sống phụ thuộc 

rừng. Những cánh rừng này hàng ngày đang phải chịu sự đe dọa  ngày càng lớn từ việc khai phá đất đai 

dùng cho các mục đích khác nhau, khai thác gỗ và săn bắn không bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng quy 

mô lớn, cháy rừng và tác động của biến đổi khí hậu. Bảo vệ rừng ngày càng thu hút sự chú ý trên toàn 

cầu bởi đây là một hướng tiếp cận dài hạn và hiệu quả về kinh tế để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tuy 

nhiên, có nhiều thất  bại trong việc bảo vệ rừng do quá trình ra quyết định và thực hiện đã không tính 

đến những nhu cầu, nguyện vọng, kỹ năng, kiến thức và sự tham gia của người dân địa phương. Ở khu 

vực hạ lưu sông Mekong, nơi có hàng triệu người sống phụ thuộc vào nguồn lâm sản, các chính sách và 

chiến lược đề ra nhằm bảo vệ rừng, giảm lượng phát thải các-bon và giảm thiểu biến đổi khí hậu chỉ có 

thế thành công khi có sự tham gia tích cực của các cộng đồng dân cư địa phương. 

 

Tổng quan: Chương trình Công bằng cho người dân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (viết tắt 

GREEN Mekong) do USAID tài trợ giúp xây dựng năng lực của các nhà hoạch định chính sách và các 

thành phần liên quan ở cấp cơ sở trong khu vực hạ lưu sông Mekong trong việc tham gia hiệu quả vào 

các quá trình đa thành phần trong khu vực và trên toàn quốc liên quan tới việc giảm thiểu biến đổi khí 

hậu từ rừng, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực, đẩy mạnh chia sẻ thông tin và thiết lập mạng lưới. 

 

Mục tiêu: GREEN Mekong hướng tới tăng cường năng lực của các nhà hoạch định chính sách và thành 

phần liên quan ở cấp cơ sở trong việc lồng ghép và phát huy tính công bằng trong giảm thiểu biến đổi 

khí hậu từ rừng trong việc lập kế hoach chương trình, học hỏi, đối thoại chính sách và thực tiễn của các 

tổ chức quốc gia lẫn khu vực. Các hoạt động được xây dựng nhằm đạt ba mục tiêu cụ thể sau: 

 Tăng cường các quy trình chính sách quốc gia và khu vực liên quan tới việc giảm thiểu biến đổi 
khí hậu từ rừng; 

 Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) để thúc đẩy tính công bằng trong việc 
giảm thiểu biến đổi khí hậu; và 

 Nâng cao hiểu biết của các bên liên quan về tính công bằng trong việc giảm thiểu biến đổi khí 
hậu. 

Thời gian: Chương trình GREEN Mekong kéo dài 3 năm (từ tháng 10/2012 tới tháng 09/2015) 
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GREEN Mekong phấn đấu đạt được những thành tựu chính sau: 

 Tại mỗi trong ít nhất ba quốc gia, một diễn đàn học hỏi chính sách cấp quốc gia để các nhà 
hoạch định chính sách có thể được thông tin, , chia sẻ và hiểu về các quan điểm của các bên liên 
quan cấp cơ sở về tính công bằng trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.  

 Ít nhất hai bộ đề xuất chính sách về giải quyết các vấn đề ở cấp cơ sở trong việc giảm thiểu biến 
đổi khí hậu được lập và trao đổi trong các diễn đàn và mạng lưới chính sách khu vực ASEAN. 

 Hai mươi tổ chức xã hội dân sự từ ít nhất bốn quốc gia được đào tạo về tính công bằng trong 
việc giảm thiểu biến đổi khí hậu từ rừng và thúc đẩy việc tham vấn các thành phân liên quan ở 
cấp cơ sở. 

 Mười tổ chức xã hội dân sự từ ít nhất bốn quốc gia được hỗ trợ trực tiếp để tập hợp, trình bày 
có hệ thống và truyền đạt quan điểm của các thành phân liên quan ở cấp cơ sở về vấn đề giảm 
thiểu biến đổi khí hậu tới các nhà hoạch định chính sách thuộc trong nước họ. 

 Ít nhất 10.000 cá nhân tiếp cận được nhiều thông tin hơn về tính công bằng trong việc giảm 
thiểu biến đổi khí hậu. 

 Chú trọng đặc biệt vào việc lồng nghép giới nhằm đạt được một công cuộc giảm thiểu biến đổi 
khí hậu công bằng hơn. 

 Tăng cường kết nối mạng lưới quốc gia và khu vực nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu và các 
bài học hay trong thúc đẩy tính công bằng trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu từ rừng. 

 

 

Thông tin liên lạc: 

Chương trình GREEN Mekong 

RECOFTC- The Center for People and Forests 

P.O. Box 111, Kasetsart Post Office, Phahonyothin Road, 

Bankok 10903, Thailand. 

Tel: +66 (0)2 940 5700 ext 3242 

Email: green.mekong@recoftc.org 

 

 

 

Chương trình Quốc gia Việt Nam 

RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng  

Tầng 3, Số 2, phố Trần Huy Liệu, Ba đình,  

Hà Nội, Việt nam 

Tel: +84 (0)4 3726 4745  

Email: vietnam@recoftc.org 
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