
 
 
 

Đức cam kết 8 triệu € cho hoạt động bảo vệ các vùng đất 
ngập nước sông Mê Công 

 
Hợp tác mới nhằm tăng cường quản lý xuyên biên giới trong các lĩnh vực ưu tiên 

 
Viên Chăn, CHDCND Lào, 17 tháng 2 năm 2012—Hôm nay Cộng hòa Liên bang Đức đã 
cam kết tài trợ cho Ủy hội Sông Mê Công 8 triệu € (xấp xỉ 10,5 triệu USD) cho công tác bảo 
tồn và sử dụng bền vững những địa điểm đất ngập nước được lựa chọn ở Hạ lưu sông Mê 
Công. Tài trợ này sẽ dành để hỗ trợ các chiến lược và hành động cải thiện công tác quản lý 
đất ngập nước. 
 
Cam kết tài trợ này là kết quả của cuộc thảo luận ngày hôm nay giữa ông Dirk Niebel, Bộ 
trưởng Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức và ông Hans Guttman, Giám đốc Điều hành Ban 
Thư ký Ủy hội Sông Mê Công. 
 
Giám đốc Điều hành Guttman cho rằng “Mất các vùng đất ngập nước tự nhiên ở Hạ lưu sông 
Mê Công diễn ra ở nhiều nơi do nhiều sức ép, trong đó có phát triển kết cấu hạ tầng, thâm 
canh nông nghiệp và phá rừng”. 
 
Quản lý các vùng đất ngập nước từ lâu là một phần quan trọng trong công tác của Ủy hội 
sông Mê Công. Các công trình nghiên cứu chứng minh rằng các vùng đất ngập nước của sông 
Mê Công có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì tính đa dạng sinh học cao của vùng. Đối 
với nhiều người, đặc biệt các hộ nghèo hơn trong vùng thì các vùng đất ngập nước giúp họ có 
cái ăn trên mâm và có tiền trong túi. Hệ động vật và thực vật hiện có trong vùng là một nguồn 
chủ yếu cung cấp cho họ thịt, rau, quả, thức ăn gia súc, thuốc chữa bệnh và vật liệu xây dựng, 
trong khi đó tính đa dạng sinh học độc đáo còn tạo ra nhiều cơ hội cho các hoạt động vui chơi 
giải trí và du lịch. 
 
Giám đốc Điều hành Guttman còn cho rằng “Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật mà Đức cam kết 
chắc chắn tăng cường và cải thiện công tác của Ủy hội sông Mê Công trong lĩnh vực này ở cả 
cấp vùng lẫn cấp quốc gia.”  
 
Đóng góp tài chính mới nhất này của Đức sẽ được sử dụng để tăng cường bảo vệ và sử dụng 
bền vững các vùng đất ngập nước trong lưu vực từ nay đến năm 2020. Đóng góp này là một 
phần trong toàn bộ hỗ trợ của Đức tiếp tục dành cho Ủy hội sông Mê Công được ký kết năm 
ngoái, nhằm giải quyết những thách thức và các cơ hội cho Lưu vực sông Mê Công cũng như 
tương lai về cơ cấu tổ chức của Ủy hội.  
 
Bộ trưởng Niebel cho rằng “Cam kết tài trợ của chúng tôi hôm nay sẽ hỗ trợ bổ sung cho 
những nỗ lực phối hợp trong vùng bảo đảm cho công tác bảo vệ kịp thời và quản lý bền 
vững.”   
 
“Hỗ trợ của Đức sẽ tập trung vào những địa điểm ưu tiên, được lựa chọn, cần đến các cách 
tiếp cận lồng ghép và xuyên biên giới và là nơi mà hợp tác vùng có ý nghĩa quan trọng.” 
 
Lưu ý biên tập viên: 
 



Đức là một Đối tác Phát triển chính của Ủy hội sông Mê Công từ năm 1997. Hiện nay Đức hỗ 
trợ tài chính chủ yếu cho Chương trình Quản lý và Giảm thiểu lũ và Dự án Quản lý lưu vực 
đầu nguồn. 
 
Đức đã ký Tuyên bố chung về Mong muốn hợp tác và Khung chiến lược hợp tác với Ủy hội 
sông Mê Công vào tháng 2 năm 2011. Khung hợp tác này tập trung vào những vấn đề xung 
quanh việc chuyển dịch tổ chức tiến tới phi tập trung các chức năng chủ yếu của Ủy hội Sông 
Mê Công, phát triển thủy điện bền vững định hướng ủng hộ người nghèo và thích ứng với 
biến đổi khí hậu xuyên biên giới. 
 
Ủy hội sông Mê Công là một tổ chức liên chính phủ, chịu trách nhiệm về hợp tác quản lý bền 
vững Lưu vực sông Mê Công, gồm các nước thành viên là Căm-pu-chia, CHDCND Lào, Thái 
Lan và Việt Nam. Để giải quyết thách thức này, Ủy hội sẽ xem xét toàn bộ các lĩnh lực, gồm 
duy trì bền vững nghề cá, xác định các cơ hội cho nông nghiệp, duy trì tự do giao thông 
đường thủy, quản lý lũ lụt và giữ gìn các hệ sinh thái có ý nghĩa quan trọng. 
 
Đến năm 2030, mục tiêu của Ủy hội sông Mê Công là phấn đấu đạt được tính bền vững về 
mặt tài chính với sự hỗ trợ của các nước thành viên. Phần lớn hỗ trợ của Đức là giúp Ủy hội 
sông Mê Công về các chiến lược để dần dần đạt được tự chủ về tài chính cũng như hướng dẫn 
cách thức tăng cường năng lực của Ủy hội trong quản lý lưu vực sông ở các cấp độ quản lý 
điều hành khác nhau. 
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