ຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ປັດໄຈສໍາຄັນໃນການເຈລະຈາການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດໂດຍກົງຈາກສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກເອກະຊົນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຖືວ່າເປັນຄູ່ຮ່ວມ
ງານສຳຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການ
ກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ (WWF) ຮ່ວມມືກັບ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
(VFI) ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນເຂດໃກ້ຄຽງຕາມຊາຍແດນ
ລາວ-ຫວຽດນາມເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ເພື່ອເຝິກອົບຮົມຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ອົງການ WWF ຍັງປະສານ
ກັບ ອົງການ GIZ ໃນໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ (EU-FLEGT Process)
ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ ແລະ ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຜົນການຄົ້ນຄວ້າ
ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (SMEs), ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຕິດ
ພັນກັບປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

2 ແຂວງ (ຄໍາມ່ວນ ແລະ ອັດຕະປື)

ໄລຍະໂຄງການ 48 ເດືອນ

BROCHURE
LAOS

2016

8 ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ

ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍເຂົ້າ
ຮ່ວມການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ທ່ານນາງ ເພັດດາວັນ ສີປະເສີດ
ຫົວໜ້າໂຄງການ, WWF-Laos
ເຮືອນເລກທີ 39, ໜ່ວຍ 5, ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (+856) 21 216080
ອີເມວ: Phetdavanh.sipaseuth@wwfgreatermekong.org
Rattan production in eastern Laos. Photo © Sitthideth Ngeuamboubpha / WWF-LAOS
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

OR

Why we are here

European Union

FLEGT
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍປ່າໄມ້
ການຄຸ ້ ມ ຄອງ ແລະ ການຄ້ າ ໄມ້

ການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາການຄ້າ
ແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
ຂອງ ສສປ ລາວ
ແຜນງານຂອງ ສປປ ລາວ

ຂະບວນການ VPA

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ແຜນງານ FLEGT ດໍາເນີນການພັດທະນາຂະບວນການກະກຽມເຈລະຈາເປັນຄູ່ຄ້າໄມ້ແບບສະ
ໝັກໃຈ (VPAs) ເຊິ່ງເປັນສັນຍາການຄ້າທີ່ມີຜົນສັກສິດຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີຣົບ
(EU) ແລະ ປະເທດຜູ້ຜະລິດໄມ້ທີ່ຢູ່ນອກສະຫະພາບເອີຣົບ.

FLEGT ແມ່ນຫຍັງ ?

FLEGT ຫຍໍ້ມາຈາກ Forest Law Enforcement, Governance and Trade ເຊິ່ງມີຄວາມ

ໝາຍເປັນພາສາລາວວ່າ "ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້" ຂະ
ບວນການ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບນີ້ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶ້ນໃນປີ 2003 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່
ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມນະໂນບາຍຂອງລັດໃນການຈັດຊື້, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີ້ ຂະບວນການ FLEGT ຍັງສະໜັບສະໜູນ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍານີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການນໍາເຂົ້າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສູ່ສະຫະພາບ
ເອີຣົບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.ສັນຍານີ້ຍັງຊ່ວຍປະເທດສົ່ງອອກໄມ້ສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ຜິດກົດ
ໝາຍໂດຍປັບປຸງກົດລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຢູ່ໃນລາວ ອົງການ WWF ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກົມກວດກາປ່າໄມ້ (DoFI) ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ເພື່ອກະກຽມການເຈລະຈາສັນຍາ VPA (FLEGT-VPA Negotiations) ຮ່ວມກັບສະຫະ
ພາບເອີຣົບ.
ທີ່ຕັ້ງ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໂຄງການນີ້ຈະສຸມໃສ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ
ແຂວງອັດຕະປື ລວມທັງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ
ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (SMEs), ທົ່ວຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ.

ບັນຫາຮີບດ່ວນ
ການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍເປັນໄພຄຸກ
ຄາມຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາປ່າ
ໄມ້ທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະປີປ່າທໍາມະຊາດ
ທົ່ວໂລກຈໍານວນປະມານ 12 ລ້ານເຮັກຕາ
ໄດ້ຖືກທໍາລາຍເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການນໍາໃຊ້ໄມ້ແລະການກະສິກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບ
ນິເວດເຊິ່ງເປັນສິ່ງຄໍ້າຊູເສຖະກິດຂອງຊາດ
ຖືກທຳລາຍ,ໂດຍສະເພາະ ສປປລາວເປັນ
ປະເທດກະສິກຳ ອາໄສຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ເປັນພື້ນຖານ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່
ອາໄສທຳມະຊາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ
ຂາດລາຍຮັບທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊິວິດ
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ປະຊາ
ຊົນທີ່ເພິ່ງພາປ່າໄມ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ
ໄປຊົມໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້.

ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຊົມໃຊ້ໄມ້ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຢູ່ເຂດ
ຊາຍແດນ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບການຄ້າໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ຂະແໜງການຄ້າໄມ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພີ່ມມູນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ຮອດປີ 2018
ຂະບວນການ VPAs ໃນລາວ ຕ້ອງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ
ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງແກ້ໄບັນຫາການສົ່ງອອກໄມ້ສູ່ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງ
ການຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ກິດຈະກໍາຫຼັກ
1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຂັ້ນແຂວງ,
ແລະ ລະດັບສູນກາງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາສັນຍາ VPA.
2. ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການກໍານົດນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້
(TLD) ແລະ ລະບົບຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ (TLAS).
3. ສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດ SMEs ໃນການສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານັ້ນ.
4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມການສົ່ງໄມ້ຂ້າມຊາຍແດນຂອງຫົວໜ່ວຍ SMEs
ເປົ້າໝາຍ.

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຄະນະກໍາມາທິການເອີຣົບເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ 4 ປີນີ້
ເຊິ່ງມີຊື່ທາງການວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນີ້ ອົງການພັດທະນາສາກົນສະວີເດັນ
(SIDA-Swedish International Development Cooperation)

Logging in Savannakhet Province. Photo © WWF-LAOS
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ກໍຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ທຶນສົມທົບ ເພື່ອສຸມໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ສັງຄົມໃນລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI) ແມ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມສົງເສີມວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ.
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5. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບກັບພາກສ່ວນ
ຕາ່ງໆໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າ
ຮ່ວມ VPA.
6. ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນປ່າໄມ້ບ້ານ ຕາມບ້ານ
ເປົ້າໝາຍ ແລະປັບປຸງການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານ
ກົດໝາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງມະຫາຊົນ.
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