ໂຄງການແບບສັງເຂບ

ໂຄງການ ການຈັດຕັງັ້ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄມ
ຸ້ ຄອງແມ່ນັ້າ (BRIDGE)
ໃນພາກພື້ນແມ່ນື້າຂອງ: ແມ່ນື້າເຊກອງ, ເຊຊານ ແລະ ເເຊຼປັອກ (ແມ່ນື້າ3S)

ສະພາບການທົ່ວໄປ
ແມ່ ນື້ າ ເຊກອງ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊຊານ ໃນຫວຽດນາ
ແລະ ເຊປັອກ ໃນປະເທດກາປູເຈຍ ເປັນ ແມ່ນື້າ ຊາຍແດນ
ເຊື່ອມຕື່ແຫ່ງດຽວ ໃນພາກພື້ນແມ່ນື້າຂອງ. ຕາມການກ່າວ
ຂານນັື້ ນ ແມ່ ນື້ າທັ ງສາມສາຍນື້ ເປັ ນເຄື່ອງມ ອັ ນສາຄັ ນທາງ
ດ້ານອຸທົກກະສາດໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ຂອງ ເຊື່ງໄດ້ສະໜອງ
ອັດຕາການໄຫຼເຖງ 18% ໃນແຕ່ລະປ
ອ່ າ ງໂຕ່ ງຂອງແມ່ ນື້ າ ທັ ງສາມສາຍນື້ ຍັ ງ ເປັ ນ ແຫຼື່ ງ ສະບຽງ
ອາຫານໃຫ້ກັບຄົນຈານວນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ, ຫຼາຍກຸ່ມ
ຄົນທື່ ອາໃສແຫຼື່ ງຊັ ບພະຍາກອນນື້ ໂດຍກົ ງ . ເນື່ ອງຈາກວ່ າ
ໃນຂົງເຂດອາຊ ໄດ້ມການພັດທະນາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອ່າງໂຕ່ງ
ມ ທ່ າແຮງສູ ງທາງດ້ ານລະບົ ບຊົ ນລະປະທານ ແລະ ເຂື່ ອນ
ໄຟຟ້ານື້າຕົກ,ແມ່ນື້າທັງສາມສາຍນື້ກຍັງຈະມບົດບາດອັນສາ
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ຄັນຕື່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກດຂອງໃນຂົງເຂດ
ອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ທັງໝົດ
ວິທີການຂອງໂຄງການ
ການຮ່ວມມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແບບຂ້າມພົມແດນແມ່ນ
ເປັນຫົວໃຈອັນສາຄັນຕື່ກັ ບການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນື້າທື່ມ
ປະສດທຜົນ ແລະ ຍນຍົງຂອງແມ່ນື້າທັງສາມສາຍ
ອົ ງການສາກົ ນ ເພື່ ອ ການອະນຸ ລັ ກ ທ າມະຊາດ (IUCN)
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການຈັ ດຕັື້ ງການປຶກ ສາຫາລ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນື້າ (BRIDGE) ເຊື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກ ໂຄງການຮ່ວມມ ແລະ ການພັດທະນາ ປະເທດ
ສະວດເຊແລນ (SDC), ມເປົື້າໝາຍທື່ຈະສະໜັບສະໜູນ
ຂະບວນການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດຂອງແມ່ນື້າທັ ງສາມສາຍນື້
ໂດຍການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດການຄຸ້ມ

ໂຄງການແບບສັງເຂບ
ຄອງນື້າ ຜ່ານການປະຕຮູບການຄຸ້ມຄອງ, ການປຶກສາຫາລ
ກັ ບພາກສ່ ວ ນທື່ ກ່ ຽວຂ້ ອງ ແລະ ການແລກປ່ ຽ ນຄວາມຮູ້
ຮ່ວມກັນ

*ແມ່ ນື້ າເຊກອງໄຫຼ ຜ່ານປະເທດຫວຽດນາມ, ສປປ ລາວ ແລະ
ກາປູ ເຈຍ, ແມ່ນື້ າເຊຊານ ໄຫຼ ຜ່ານ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປູເຈຍ
ແລະ ແມ່ນື້າເຊປັອກ ໄຫຼຜ່ານ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປູເຈຍ

ການຄຸ້ມຄອງນາ
ັ້

ພັດທະນາສື່ງແວດລ້ອມເພື່ອສ້າງຄວາມຮ່ວມມກັນ
ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດທມ
ື່ ພົມແດນຕດຕື່ກັນຂອງແມ່ນື້າ
ສາມສາຍ ໂດຍວທດັື່ງນື້:

ການຄຸ້ມຄອງນື້າໄດ້ການົດ “ກົດກະຕກາຂອງເກມ” ຕາມ
ວທທື່ນື້າໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເຊື່ງໄດ້ການົດວທການ ຫຼ
ແມ່ນແຕ່ ການບລຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນື້າໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕບັດແບບຍນຍົງ ຫຼບື່. ການຄຸມ
້ ຄອງນື້າທື່ບື່
ມປະສດທພາບຈະສົື່ງຜົນໃຫ້ເກດການຊຸດໂຊມ ແລະ ມ
ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນນື້າເກນຂອບເຂດ ເຊື່ງຈະສົື່ງຜົນ
ກະທົບຕື່ການສູນເສຍຊວະນາໆພັນ, ການບລຫານຈັດການ
ບື່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊວດການເປັນຢູ່ ແລະ ການເຕບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກດ ບື່ສາມາດປັບຕົວໄດ້
ແລະ ຍັງສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ປະຊາຊົນຜູ້ທື່ຍັງທຸກຍາກຕົກຢູ່ໃນ
ພາວະຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶື້ນ.
ການຄຸ້ມຄອງນື້າໄດ້ມການຈັດການຕາມ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝ
າຍ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ. ການຄຸ້ມຄອງນື້າ
ທື່ມປະສດທພາບຕ້ອງໄດ້ອາໃສການຮ່ວມມກັນຈາກບັນດາ
ປະເທດທື່ຮ່ວມໃຊ້ອ່າງໂຕ່ງທມ
ື່ ພົມແດນຕດຕກ
ື່ ັນ.

ຈດປະສງໃນຂງເຂດແມ່ຂອງ
ຕະຫຼອດໄລຍະ 2 ທົດສະວັດທື່ຜາ່ ນມາ, ອ່າງໂຕ່ງແມ່ນື້າທັງ
ສາມສາຍນື້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມການຕັື້ງຖື່ນຖານຂອງ
ປະຊາຊົນໄດ້ເພື່ມຂຶື້ນ ແລະ ເສດຖະກດ ແລະ ສັງຄົມກື່ໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ. ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວອັນເໝ
າະສົມເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕື່ຈານວນ
ປະຊາກອນທື່ເພື່ມຂຶື້ນ ແລະ ສື່ງແວດລ້ອມນັື້ນ ແມ່ນມ
ຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍື່ງ ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມກົດດັນທກ
ື່ າ
ລັງເພື່ມຂຶື້ນ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນນື້າ ຢ່າງສະເໝພາບ
ເພື່ອແນໃສ່ການສົື່ງເສມການແລກປ່ຽນວໄສທັດກ່ຽວກັບ
ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນື້າແບບຍນຍົງໃນແມ່ນື້າທັງສາມ
ສາຍນັື້ນ ອົງການ IUCN ກື່ໄດ້ກາລັງຈັດຕັື້ງປະຕບັດການ

ການການົດກອບວຽກງານສາລັບການຈັດລຽງສະຖາບັນ
ແລະ ການຮ່ວມມກັນຊາຍແດນ
ກອບວຽກງານທື່ສາມາດຂັບເຄື່ອນປະເທດທື່ເໝາະສົມສາ
ລັບການຈັດລຽງສະຖາບັນ ກາລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໃນ
ເຂດອ່າງໂຕ່ງແມ່ນື້າເຊກອງ, ນື້າເຊຊານ ແລະ ນື້າເຊປັອກ

ເພື່ມປະສດທພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້
ຂື້ມູນຈາກການວເຄາະສະພາບການຕ່າງໆທື່ໄດ້ຈັດຕັື້ງ
ປະຕບັດເພື່ອເຕມເຕັມຊ່ອງວ່າງຄວາມຮູ້ນັື້ນ ແມ່ນໄດ້ຖກ
ໂຮບຮວມເຂົື້າໃນລະບົບຂື້ມູນຂອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ແຜນທື່
ລະບົບຂື້ມູນຂ່າວສານ ພູມສາດ (GIS) ແລະ ຍັງສາມາດ
ເຂົື້າເຖງຖານຂື້ມູນນື້ໄດ້ດ້ວຍລະບົບຖານຂື້ມູນອອນລາຍ.
ບັນດາພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງກື່ສາມາດນາໃຊ້ຖານຂື້ມູນນື້
ເປັນແຫຼື່ງຊັບພະຍາກອນຄວາມຮູ້ໄດ້. ນອກຈາກນື້
ໂຄງການຍັງກາລັງສະໜັບສະໜູນໃນການປັບປຸງກອບວຽກ
ງານລະຫວ່າງຊາຍແດນກ່ຽວກັບການປະເມນຜົນລະບົບ
ນເວດຢູ່ໃນຂົງເຂດອ່າງໂຕ່ງແມ່ນື້າທັງສາມສາຍອກດ້ວຍ

ເສມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົື້າການ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄດການບລຫານ
ຈັດການຊັບພະຍາກອນນື້າ ເຊັື່ນ: ຂະບວນການ
ສື່ງແວດລ້ອມ, ການແບ່ງ ປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການ
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂະແໜງນື້າໄດ້ຖກນາສະເໜຕກ
ື່ ັບຜູ້ນາ
ແຕ່ລະປະເທດເພື່ອສົື່ງເສມໃຫ້ມການເຊື່ອມໂຍງກັນ
ລະຫວ່າງການບລຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນື້າ ແລະ
ການສົື່ງເສມສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ
ໂຄງການ ການຈັດຕັັ້ງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນັ້າ ໃນທົ່ວໂລກ

ໂຄງການແບບສັງເຂບ
ໂຄງການ BRIDGE ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕບັດວຽກງານດ້ານ
ແມ່ນື້າ ແລະ ທະເລຊາບທື່ເຊື່ອມຕື່ພົມແດນລະຫວ່າງ
ປະເທດ ທັງໝົດ 14 ແຫ່ງໃນຫ້າຂົງເຂດ ທົື່ວໂລກຄ: ພູເຂົາ
ແອນດສ (Andes), ແມ່ຂອງ ແລະ ມໂຊອາເມຣກາ
(Mesoamerica) (ນັບຕັື້ງແຕ່ ໂຄງການເລື່ມຕົື້ນໃນປ
2011) ແລະ ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ທາງທດຕາເວັນຕົກຂອງ
ອາຟຣກາ ແລະ ຢູ່ທາງທດຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ
ອາຟຣກາ (ນັບຕັື້ງແຕ່ປ 2014).
ແຫລ່ງຂັ້ມູນ
ຂື້ມູນລຸ່ມນື້ສາມາດເຂົື້າເຖງດ້ວຍລະບົບອອນລາຍ:
 ຊຸດເຄື່ອງມໂຄງການ ນື້າ ແລະ ທາມະຊາດ (WANI):
o ການແບ່ງປັນ: ການບລຫານຈັດການນື້າຂ້າມພົມ
ແດນ
o ການເຈລະຈາ: ການບັນລຸຂື້ຕົກລົງດ້ານນື້າ
o ລະບຽບການ: ການປະຕຮູບຊັບພະຍາກອນນື້າ
 ແມ່ນື້າເຊກອງ ໃນ ຫວຽດນາມ, ສປປ ລາວ ແລະ
ກາປູເຈຍ: ຂມ
ື້ ູນແຫຼື່ງໜັງສການເຈລະຈາການບລຫານ
ຈັດການການໄຫຼຂອງນື້າ
 ແມ່ນື້າເຊກອງ (ຮູບເງົາສັື້ນກ່ຽວກັບແມ່ນື້າເຊກອງ)

 ຂື້ມູນກ່ຽວກັບອ່າງໂຕ່ງ ແມ່ນື້າເຊກອງ, ເຊຊານ ແລະ
ເຊປັອກ
 ແມ່ນື້າເຊກອງ (ໜັງສັື້ນກ່ຽວກັບແມ່ນື້າເຊກອງ)
ກ່ຽວກັບອງການ IUCN
ອົ ງກ ານ ສ າກົ ນ ເພື່ ອ ກ ານ ອ ະ ນຸ ລັ ກ ທ າມ ະ ຊ າດ ຫຼ (IUCN,
International Union for Conservation of Nature)
ເປັນອົງການທື່ຊ່ວຍໃຫ້ສັງຄົມຄົື້ນພົບວທແກ້ໄຂບັນຫາທື່ເໝາະສົມຕື່
ກັບສະພາບແວດລ້ອມອັນຮບດ່ວນທື່ສຸດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ
ດ້ານການພັດທະນາ.
ອົງການ IUCN ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການສ້າງຄຸນຄ່າ ແລະ ການອານຸ
ລັກທາມະຊາດ, ຮັບປະກັນປະສດທພາບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້
ຢ່າງສະເໝພາບ ແລະ ປັບໃຊ້ວທແກ້ໄຂບັນຫາຕາມທາມະຊາດຕື່ກັບ
ສື່ ງ ທ້ າທາຍຕ່ າ ງໆທາງດ້ າ ນດ ນຟ້ າ ອາກາດ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ
ການພັ ດ ທະນາ. ອົ ງ ການ IUCN ສະໜັ ນ ສະໜູ ນ ວຽກງານການ
ຄົື້ນຄວ້າດ້ານວທະຍາສາດ, ບລຫານວຽກງານໂຄງການພາກສະໜາມ
ຢູ່ ທົື່ ວ ໂລກ ແລະ ໄດ້ ສ້ າ ງຄວາມສ າພັ ນ ອັ ນ ແໜ້ ນ ແຟ້ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດາ
ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງທື່ບື່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ແລະ ບັ ນ ດາບ ລ ສັ ດ ຕ່ າ ງໆ ໃນການພັ ດ ທະນາປັ ບ ປຸ ງ
ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ຮູບແບບການຈັດຕັື້ງປະຕບັດທື່ດທື່ສຸດ.

ອົ ງ ການ IUCN ເປັ ນ ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັື້ ງ ດ້ າ ນສື່ ງ ແວດລ້ ອ ມທື່ ເກົື່ າແກ່
ແລະ ໃຫຍ່ ທື່ ສຸ ດ ຢູ່ ໃ ນໂລກ ປະກອບດ້ ວ ຍສະມາຊ ກຫຼ າຍກວ່ າ
1,200 ໃນນັື້ນປະກອບດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທື່ບື່
ສັ ງ ກັ ດ ລັ ດ ຖ ະບານ ແ ລະ ຊ່ ຽ ວຊານອາສາສະໝັ ກ ຫຼ າຍກ ວ່ າ
ສາລັບຂັ້ມູນເພີົ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕົ່ໄດຸ້ທີົ່:
15,000 ທ່ານ ຢູ່ໃນ 160 ປະເທດ.
ທ່ານ ຣາຟາເອວ ກລີເມັດ
ສານັ ກ ງານອົ ງການ IUCN ປະຈ າພາກພື້ ນ ອາຊ ແມ່ ນ ຢູ່ ບ າງກອກ,
ພະນັກງານໂຄງການອາວໂສ, ນັ້າ ແລະ ເຂດດິນບລິເວນນັ້າ ປະເທດໄທ ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍບັ ນ ດາໂຄງການ ແລະ ສ ານັ ກ ງານຕ ດຕື່
E-mail: raphael.glemet@iucn.org
ພົວພັນວຽກງານຢູ່ປະເທດ ບັງກະລະເທດ, ກາປູເຈຍ, ຈນ, ອນເດຍ
IUCN Asia Regional Office (ARO)
, ສປປ ລາວ, ເນປານ, ປາກ ສຖານ, ສ ລັ ງ ກາ, ປະເທດໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມ.
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