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NỘI DUNG
• Khung chính sách quốc gia và khu vực
• Thách thức chính của chính sách giao nhượng
đất vì mục đích kinh tế đối với người dân địa
phương
• Các can thiệp của Diễn đàn Các tổ chức phi
chính phủ Campuchia (NGOF)
• Thành tựu của Diễn đàn NGO
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• Conclusion and Suggestion
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Khung chính sách quốc gia và khu vực
• 15 mục tiêu trong Mục tiêu Phát triển Bền vững 2030
• Thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015
• “Chiến lược Hình chữ nhật” của Chính phủ Hoàng
gia Campuchia (pha III) 2014-2018
• Kế hoạch phát triển chiến lược quốc gia 2014-2018
• Luật Lâm nghiệp 2002
• Chương trình Lâm nghiệp quốc gia 2010-2029
• Luật Đất đai 2001
• Thông tư về Giao nhượng đất đai vì mục đích kinh tế
(ELC) 2005
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Phát triển bền
vững – Tăng
trưởng kinh tế và
cải thiện đời sống
người dân địa
phương
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Các thách thức chính của giao nhượng đất vì mục
đích kinh tế đối với người dân địa phương
•
•
•
•
•
•
•
•

Tranh chấp đất đai
Khai thác gỗ bất hợp pháp
Các vấn đề nhân quyền
Hủy hoại môi trường
Chiếm đoạt đất đai
Cưỡng chế di dời
Di cư
Mất tài nguyên thiên nhiên
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Những thay đổi
tiêu cực đối với
sinh kế của người
dân địa phương
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Các can thiệp của Diễn đàn NGO
Người dân được cung cấp đầy đủ thông tin; các tổ chức xã hội dân sự ảnh hưởng tích cực đến sự phát
triển bền vững và công bằng vì lợi ích của những người nghèo dễ bị tổn thương; và các tổ chức hỗ trợ
một chính phủ minh bạch, có trách nhiệm giải trình và nhà nước pháp quyền.

MLMUPC &
TWG-Land
MoE

MAFF &
TWG-A&W
+N&FS
MoHydro
& TWG-

NECA
(38 mạng lưới
NGOs,
Pro.CSO

NDF-C
(42 mạng lưới
NGOs, Pro.
CSO

IPFN

LAHRiN

LLP

(64 mạng lưới
NGOs,
Pro.CSO

EP

RCC
(57 mạng lưới
NGOs, Pro.
CSO)

Gặp gỡ những người ra quyết
định và chính sách (LM, & NA)

CSO-REDD+

PLWG (11
mạng lưới NGOs,
Pro. CSO)

(39 mạng lưới
NGOs, Pro. CSO

NGOF

(29 mạng lưới NGOs,
Prov. CSO)

DIF

(96 thành viên
+8 mạng lưới
+5 WGs= 450
NGOs)

5-NWGs (EC,
EIA, CSR, ALL,
and NAC)

MoE & TWGFR

RAC

(27 NGOs)

DIP
8 mạng lưới
cấp tỉnh

Nghiên cứu học thuật
(Tư vấn, Truyền thông, Học giả,
chuyên gia)

BWG
(7 NGOs)

MoP &
TWGPPR
MEF &
TWGPFM

Gặp gỡ các Cơ quan ngoại giao,
Đại sứ quán, Cơ quan của UN

Tham gia tích cực, xây dựng; Đối thoại; Đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng
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Thành tựu quan trọng của NGOF (IPFN&NDF-C)
•
•
•
•

Chính sách về da báo hoa mai được phê duyệt (Leopard)
Hủy bỏ nhiều hợp đồng giao nhượng đất vì mục kinh tế
Giảm thời hạn ELC từ 99 năm xuống còn 50 năm
Chính phủ Hoàng gia ban hành mới và thay thế 17 nghị
định để đảm bảo quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên
• 60% kiến nghị được ghi nhận đưa vào 1)- Dự thảo Hướng
dẫn Đánh giá Tác động môi trường, 2)- Dự thảo Luật Môi
trường và 3)- Dự thảo Luật Đất nông nghiệp
• Dự thảo sửa đổi các luật lâm nghiệp, thủy sản và các khu
bảo tồn
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Kết luận và Khuyến nghị
•

Để sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
cần một khung chính sách và luật pháp phù hợp, các ưu đãi kinh tế xã
hội phù hợp với khung chính sách đó; sự cam kết tham gia của các
bên liên quan; thực thi và giám sát hiệu quả.

• Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã áp dụng rất nhiều quy định và
chính sách để cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, vẫn cần cải
thiện các cơ chế giám sát để đảm bảo lợi ích cho những đối tượng dễ
bị tổn thương.
• Lưu trữ tài liệu, ghi nhận các trường hợp điển hình và thu thập bằng
chứng cho các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, lôi kéo sự tham gia
của các bên liên quan chủ chốt, bao gồm cả các chủ thể nhà nước và
phi nhà nước tham gia vào đối thoại.
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Kết luận và Khuyến nghị (tiếp)
• Đóng góp một cách tích cực và mang tính xây dựng với các chủ thể nhà
nước và phi nhà nước; nuôi dưỡng và cải thiện các mối quan hệ hợp
tác.
•

Hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính quốc tế là điều kiện cần thiết để
thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sử dụng bền vững tài nguyên
rừng và đa dạng sinh học, đặc biệt liên quan tới các chương trình phục
hồi hệ sinh thái rừng lồng ghép và mở rộng các mô hình nông – lâm kết
hợp cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
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Xin cảm ơn!
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