ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້
ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ (ProFEB)
ປົກປັກຮັກສາ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ຄວາມເປັນມາ
ປະເທດລາວ ເປັນໜື່ງໃນປະເທດທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ
ຫຼາຍທີື່ສດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີື່ກາລັງສູນເສຍຄວາມອດົມສົມບູນ
ດັັ່ງກ່າວ ຈາກການຕັດໄມ້ທາລາຍປ່າ. ປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ
ດ້ານຊີວະນາໆພັນໄດ້ຖກຄກຄາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກກິດຈະກາທາງດ້ານກະສິ
ກາ, ການພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລວມໄປເຖິງການຄ້າຂາຍສັດປ່າ
ທີື່ຜິດກົດໝາຍ.
80% ຂອງຈານວນປະຊາກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແມ່ນເພິື່ງພາອາໄສ
ລະບົບນິເວດ ຂອງປ່າໄມ້ທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ຄນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງປ່າໄມ້, ດັັ່ງນັັ້ນຈື່ງໃຫ້
ຄາໝັັ້ນສັນຍາ ໃນການເພີື່ມພັ້ນທີື່ການປົກຫ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນທົັ່ວປະເທດໃຫ້
ເປັນ 70% ແລະ ສະເໜີ ອທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເຂົັ້າເປັນມລະດົກ
ໂລກທາງທາມະຊາດ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຈັດຕັັ້ງ ແຜນງານ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄ່
ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ
ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອອະນຍາດໃຫ້ມີການຄ້າໄມ້ທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ສົັ່ງເສີມການຄ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີື່ດີ.

ຊືື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊ້ລະບົບ
ນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍນຍົງ
(ProFEB)

ໃຫ້ທຶນໂດຍ

ກະຊວງການຮ່ວມມດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ແຫ່ງ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ)

ເຂດເປົົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ

ແຂວງຄາມ່ວນ, ອັດຕະປື ແລະ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ

ຄ່ຮ່ວມງານ
ໂຄງການ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້

ໄລຍະເວລາ
ໂຄງການ

ພດສະພາ 2021 - ມິຖຸນາ 2024

ວິທີດໍາເນີນວຽກງານ
ໂຄງການໄດ້ຮ່ວມມຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນການດາເນີນກິດຈະກາ
ເພື່ອການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍນຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ
ຊີວະນາໆພັນ ດັັ່ງລ່ມນີັ້:
• ການົດເງື່ອນໄຂກອບວຽກງານທີື່ດີຂັ້ນສາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງ, ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການ
ຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ
(Lao-EU FLEGT-VPA).
• ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການສະເໜີ ອທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມ
ໜໍ່ ເພື່ອເຂົັ້າເປັນມລະດົກທາງທາມະຊາດ ຮ່ວມຊາຍແດນ ກັບມລະດົກ
ໂລກທາງທາມະຊາດ “ອທິຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍ່າເກບາງ ຂອງ ສສ
ຫວຽດນາມ” ໂດຍການຮ່ວມມກັບເຈົັ້າໜ້າທີື່ຫວຽດນາມ.
• ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານສກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສານກດ້ານສິື່ງ
ເເວດລ້ອມ ລາວ (EEAL) ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດທີື່ຈາເປັນ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຂອງໜ່ວຍງານ ສາລັບການດາເນີນວຽກງານ ດ້ານການ
ສກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສານກດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ມີປະສິດທິພາບ.
• ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້
ທນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍ
ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຈຸດປະສົງ
ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອປັບປງ ແລະ
ການົດເງື່ອນໄຂກອບວຽກງານທີື່ດີຂັ້ນ ເພື່ອການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ແບບຍນຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃນລາວ.

ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງ, ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແມ່ນ ວິທີການ
ການແກ້ໄຂ ເພື່ອຫລດຜ່ອນ ການຂດຄົັ້ນໄມ້ທີື່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມໄມ້.
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ສິື່ງທີື່ພວກເຮົາບັນລຸ
ແຜນງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າ
ໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແມ່ນມີຄວາມຄບໜ້າເປັນຢ່າງດີ. ໂຄງສ້າງການ
ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ເພື່ອນາໃຊ້
ສາລັບຂະບວນຊີັ້ນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍໄດ້ຮັບການອານວຍຄວາມ
ສະດວກຈາກ ໜ່ວຍງານທາງພາກລັດ. ໄດ້ມີຄວາມຄບໜ້າເປັນທີື່ໜ້າພໃຈ
ກ່ຽວກັບບັນດາເງື່ອນໄຂດ້ານກົດໝາຍຂັັ້ນເບັ້ອງຕົັ້ນ ເຊັັ່ນ: ນິຍາມໄມ້ທີື່
ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຖເປັນໝາກຜົນທີື່ສາຄັນ ຂອງວຽກງານດັັ່ງກ່າວ.
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ຖກຍົກລະດັບເປັນ ອທິຍານແຫ່ງ
ຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. ການສະເໜີ ອທິຍານແຫ່ງຊາດເຂົັ້າເປັນມລະດົກໂລກ
ທາງທາມະຊາດຮ່ວມຊາຍແດນກັບ ອທິຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍ່າແກບາງ ຂອງ
ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນດາເນີນໄປດ້ວຍດີ.
ສາມາດສາເລັດການສກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານທີື່ຈາເປັນທັງໝົດ ແລະ ສາເລັດ
ເອກະສານພາກວິຊາການ ໃນການສະເໜີເຂົັ້າເປັນມລະດົກໂລກ. ການ
ພັດທະນາກອບວຽກການຄ້ມຄອງຮ່ວມຊາຍແດນ ສາລັບ ອທິຍານທັງສອງ
ແຫ່ງ ແມ່ນມີຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ພວມຢູ່ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອຍົກລະດັບການຄ້ມຄອງ
ມລະດົກໂລກໃນອະນາຄົດຂອງລາວ ຂັ້ນສູ່ລະດັບສາກົນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ລິ
ເລີື່ມການຂັ້ນທະບຽນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂຽວ ຂອງ ອທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມ
ໜໍ່, ໂດຍອີງໃສ່ແບບແຜນການຄ້ມຄອງຮ່ວມ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດ ຢູ່ຫີນ
ໜາມໜໍ່ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົັ້ນມາ.
ຜ່ານການນາສະເໜີໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະບວນການສື່ສານດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຢູ່
ໃນຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ຄຽງຄູ່ກັບ ການຮ່ວມມປະສານງານກັບຄູ່
ຮ່ວມງານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ໂຄງການ ProFEB ໄດ້ປັບປງການນາສະເໜີ
ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິື່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ຍດທະສາດການສກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສານກດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NSECEA).

ການຮ່ວມມກັນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສະຖາ
ບັນການສກສາໃນທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນຖເປັນຕົວຢ່າງທີື່ດີ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານການສກສາດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ.

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ໂຄງການ ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໃນທກກິດຈະກາຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ເກັບກາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ (ຍິງ/ຊາຍ) ຕາມຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້.
ລະບົບການຄ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່
ໄດ້ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນທກລະດັບ ແລະ ທກດ້ານໃນ
ການດາລົງຊີວິດ. ໃນນີັ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົັ່ງເສີມແມ່ຍິງໂດຍທົັ່ວໄປ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງ
ການສົັ່ງເສີມແມ່ຍິງຈາກຊົນເຜົັ່າກ່ມນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ໃນການສ້າງຄວາມ
ສົມດນ ດ້ານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນອົງການຈັດຕັັ້ງ, ແລະ ການປົກປ້ອງສິດທີື່
ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ.
ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງ ແລະ ການ
ຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ ເເບບສະໝັກໃຈ (VPA)
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຢູ່ໃນລະດັບ
ການຕັດສິນໃຈ ແມ່ນມີຜູ້ຊາຍເປັນຫຼັກ. ດັັ່ງນັັ້ນ ໂຄງການ ProFEB ຈື່ງມີ
ຈດປະສົງ ເພື່ອສົັ່ງເສີມຄວາມສາຄັນຂອງ ບົດບາດຍິງ -ຊາຍ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໃນກອງປະຊຸມໃຫ້ຫຼາຍຂັ້ນ.
ເຄື່ອງມປະເພດ: ໂປສເຕີ, ເກມ ຫຼ ປຶຶ້ມກາຕູນ ທີື່ອອກແບບ, ຜະລິດ ແລະ
ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍໂຄງການ ProFEB ແມ່ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ອີງໃສ່
ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການສົັ່ງເສີມການສ້າງຈິດສານກ ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ,
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງປະຊາຊົນໃນບັນດາເມອງ ແລະ
ເເຂວງເປົຶ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບກ່ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຊົນເຜົັ່າທີື່ບໍ່ຮູ້ໜັງສ.

ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ
GIZ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການຮ່ວມມ ເຢຍລະມັນ ເພື່ອການ
ພັດທະນາ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕັັ້ງແຕ່ປີ 1993
ແລະ ປັດຈບັນ ກາລັງສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການ ໃນ 2 ຂົງເຂດບູ
ລິມະສິດຄ: ກ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍນຍົງ ແລະ ຂ) ການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດໃນຂົງເຂດທີື່ທກຍາກ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ພວກເຮົາ
ຍັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວກັບການປົກຄອງທີື່ດີ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມ
ໃນໂຄງການລະດັບພາກພັ້ນ ເຊັັ່ນວ່າ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກາມາທິການ
ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ.
ກະລນາເຂົັ້າເບິື່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ www.giz.de/laos (EN);
www.giz.de/laos-la (LA) ສາລັບຂໍ້ມູນ ເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຂອງ GIZ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ທົັ່ວໂລກ.
ຜາຫີນປູນທີື່ສູງຊັນຫລາຍຮ້ອຍເເມັດ ຫລາຍແຫ່ງ ເປັນລັກສະນະທີື່ໂດດເດັັ່ນ
ທາງດ້ານພູມສັນຖານ ຂອງອທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່.
ຮູບຖ່າຍ: © ໄຣອັນ ເດີບູທ໌
ຈັດພິມໂດຍ
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ມາທິນ ໂນວັກ, ມະນີເພັດ ຈນລະມະນີ

ໂຄງການ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ
ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍນຍົງ (ProFEB)

ບກຄົນຕິດຕໍ່

ມາທິນ ໂນວັກ
(martin.nowack@giz.de)

ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ວິທະຍາເຂດ ທາດດາ, ເມອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
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