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Mục đích: Mạng lưới bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại cộng
đồng được thành lập nhằm kết nối các sáng kiến, nỗ lực của
các tổ chức, cộng đồng trong công tác bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên, hướng đến thúc đẩy các thực hành và xây
dựng chính sách cho OECM tại Việt Nam, đóng góp cho
công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.



Mục tiêu:

Tạo các diễn đàn chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm liên
quan giữa các tổ chức bảo tồn và các cộng đồng quản lý
TNTN;

Nâng cao nhận thức, năng lực cho cộng đồng trong quản trị
các OECM;

Mở rộng và tăng cường quan hệ trao đổi, hợp tác với các đối
tác cộng đồng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các
cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác nhằm
thúc đẩy OECM;

Thúc đẩy bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, quyền lợi và vai
trò của người dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương thông
qua việc liên kết, xây dựng và phát triển các OECM;

Thiết lập cơ sở dữ liệu về các OECM ở Việt Nam.



Tổ chức thực hiện

Mạng lưới các tổ chức bảo tồn TNNT tại cộng đồng.
Liên kết, kết nối các tổ chức có cùng mối quan tâm về
OECM. PanNature là tổ chức khởi xướng, trong thời
gian đầu chịu trách nhiệm vận động, liên kết, điều phối
hoạt động của mạng lưới, đảm bảo sự liên hệ của
mạng lưới với các mạng lưới liên quan trong khu vực
và thế giới;

Mạng lưới cộng đồng bảo tồn TNNT. Kết nối các cộng
đồng trong phạm vi cả nước đang có các sáng kiến,
nỗ lực bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên.



Các tổ chức thành viên

Hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học,
quản trị tài nguyên, hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu
số và phát triển bền vững;

Tự nguyện và sẵn sàng tham gia vào quá trình lập
kế hoạch và triển khai các hoạt động trong chương
trình hành động của nhóm;

Các tổ chức thành viên cử các cán bộ có chuyên
môn, kinh nghiệm tham gia hoạt động của nhóm
(đầu mối liên hệ).



Nguyên tắc hoạt động 

Mạng lưới bảo tồn TNTN của cộng đồng là một diễn đàn mở luôn khuyến
khích sự tham gia thiện chí của tất cả những tổ chức quan tâm tới các
OECM ở Việt Nam. Mạng lưới sẽ hoạt động dựa trên các nguyên tắc:

 Tự nguyện, các tổ chức thành viên tham gia hoạt động với tinh thần tự
nguyện để thúc đẩy sự thừa nhận các mô hình OECM đặc biệt là các hình
thức quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả của các cộng đồng;

 Hợp tác vì mục tiêu chung hướng đến thúc đẩy các hình thức
OECM thông qua các hoạt động hợp tác, chia sẻ, học hỏi;

 Không vì mục đích lợi nhuận, các tổ chức hoạt động không vì mục
đích lợi nhuận, cam kết tham gia thúc đẩy các mô hình OECM tại Việt
Nam.



Các hoạt động của Mạng lưới

 Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của các tổ chức trong mạng lưới nhằm tạo
được sự hiểu biết chung, tham gia đầy đủ và đồng thuận trong các hoạt
động liên kết, phối hợp;

 Chia sẻ giữa các cộng đồng;

 Nâng cao năng lực quản trị cho các OECM;

 Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tài liệu hóa các mô hình OECM ở Việt
Nam;

 Xây dựng cơ sở dữ liệu về các OECM;

 Tăng cường các hoạt động phát triển mạng lưới, hỗ trợ các OECM phát
triển đề xuất tiếp cận với các nguồn tài trợ;

 Thúc đẩy thừa nhận và thể chế hoá các hình thức OECM tại Việt Nam


