สำหรับกำรเผยแพร่ ในทันที

การประชุ มสุ ดยอดผู้นาคณะกรรมาธิการแม่ น้าโขงครั้งที่สามเริ่มต้ นขึน้ เพื่อสร้ างเสริมความ
พยายามและความเป็ นภาคีเครื อข่ ายร่ วมที่มีความเข้ มแข็งในการพัฒนาอย่ างยั่งยืนในลุ่ม
แม่ น้าโขง
เวียงจันทน์ , สปป.ลาว, 29 มีนาคม 2561 – อำทิตย์หน้ำ คณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขง (MRC) จะจัดกำรประชุม
สุ ดยอดผูน้ ำคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงครั้งที่สำมขึ้นที่เมืองเสี ยมรำฐ ประเทศกัมพูชำ โดยกิจกรรมดังกล่ำวจะเป็ น
กิจกรรมที่รวมสี่ รัฐมนตรี กระทรวงของกัมพูชำ สปป.ลำว ไทย เวียดนำม และผูแ้ ทนระดับสู งจำกจีนและพม่ำ ซึ่ ง
เป็ นภำคีในกำรเจรจำของคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงมำร่ วมประชุมด้วยกัน
“นี่คือครั้งที่สำมที่ผนู ้ ำของประเทศในแม่น้ ำโขงมำประชุมกันเพื่อยืนยันถึงฉันทำมติร่วมกันในขอบเขต
อำนำจหน้ำที่และกำรทำงำนของคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงเพื่อให้มีควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงเศรษฐกิจ ควำมเป็ นธรรม
ทำงสังคม และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในลุ่มแม่น้ ำโขง” นำย Pham Tuan Phan ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรของ
คณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงกล่ำว
กำรประชุมสุ ดยอดผูน้ ำนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 เมษำยน และเกิดขึ้นภำยหลังกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติอีกสองวัน โดยมีหวั ข้อกำรจัดประชุมคือ “หนึ่งแม่น้ ำโขง หนึ่งใจเดียวกัน” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งใน
วัตถุประสงค์กำรจัดงำนที่สำคัญที่สุดคือกำรสร้ำงเสริ มควำมพยำยำมและควำมเป็ นภำคีเครื อข่ำยร่ วมที่มีควำม
เข้มแข็งในกำรพัฒนำทรัพยำกรน้ ำและทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องอย่ำงยัง่ ยืนในลุ่มแม่น้ ำโขง คณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขง
มุ่งไปที่กำรสร้ำงเสริ มพันธกรณี ท้ งั ระหว่ำงประเทศสมำชิกของคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงเช่นเดียวกันกับกำรเป็ น
ภำคีเครื อข่ำยร่ วมกันกับประเทศคู่เจรจำและองค์กรระดับภูมิภำค ตลอดจนภำคีเครื อข่ำยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ต่ำงๆ
“เมื่อมีกำรพิจำรณำว่ำจะมีแรงกดดันในลุ่มแม่น้ ำเพิ่มขึ้น ทั้งในด้ำนกำรเพิ่มจำนวนประชำกร กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน และผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ก็ถือเป็ นสิ่ งที่มีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งที่
พวกเรำจะใช้กิจกรรมนี้เป็ นโอกำสในกำรกำหนดสิ่ งที่มีควำมสำคัญที่ตอ้ งดำเนินกำรเป็ นกำรเร่ งด่วน
พวกเรำ
จำเป็ นต้องทำงำนด้วยกันข้ำมพรมแดนและข้ำมภำคส่ วนต่ำงๆเพื่อประกันให้เกิดกำรแบ่งปั นข้อมูลด้ำนทรัพยำกรน้ ำ
และผลประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็ นธรรม” นำย Pham Tuan Phan ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรกล่ำวเสริ ม
นอกจำกนี้ วัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมรวมไปถึงกำรเน้นย้ำบทบำทของคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงใน
กำรสนับสนุนประเทศสมำชิกเพื่อให้ดำเนิ นกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนให้ประสบผลสำเร็ จ โดยเฉพำะ
เป้ำหมำยในข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยัง่ ยืน

ข้อมูลที่ทนั สมัยที่สุดที่อำจจะเป็ นแนวทำงในกำรตัดสิ นใจอนำคตในกำรพัฒนำอยูใ่ นผลกำรศึกษำของ
คณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงในกำรบริ หำรจัดกำรและพัฒนำแม่น้ ำโขงอย่ำงยัง่ ยืน
โดยรวมไปถึงผลกระทบของ
โครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำบนแม่น้ ำโงสำยประธำนซึ่ งเป็ นผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์เล่มล่ำสุ ด
หรื อผลของ
กำรศึกษำของคณะมนตรี
ซึ่ งได้มุ่งเน้นถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นและกำรแลกเปลี่ยนควำมเชื่อมโยงไปยัง
แผนกำรพัฒนำฉบับปัจจุบนั โดยรวมไปถึงโครงกำรด้ำนเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำ กำรเดินเรื อ กำรชลประทำน และกำร
ควบคุมน้ ำท่วมบนแม่น้ ำโขงสำยประธำนและแม่น้ ำสำขำ
ผลของกำรอภิปรำยและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติจะได้รับกำร
รวบรวมส่ งให้แก่ผนู ้ ำในประเทศแม่น้ ำโขงในกำรประชุมสุ ดยอดผูน้ ำเป็ นกำรเพิ่มเติมนอกเหนือไปจำกกำรส่ งผล
กำรศึกษำหลักที่ได้ส่งให้กบั ผูน้ ำไปแล้วในเดือนธันวำคมปี ที่ผำ่ นมำ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมำธิ กำร
แม่น้ ำโขงก็ได้ดำเนิ นกำรสรุ ปผลลัพธ์หลักของกำรศึกษำต่อนักวิชำกำร อธิ บดีกรม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมกำรแม่น้ ำโขงทั้งสี่ ประเทศ
คณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงคำดหวังว่ำกำรประชุมสุ ดยอดผูน้ ำนี้จะช่วยทำให้บทบำทของคณะกรรมำธิ กำร
แม่น้ ำโขงในฐำนะที่เป็ นแหล่งข้อมูลควำมรู ้และเป็ นช่องทำงทำงกำรทูตเกี่ยวกับน้ ำที่เป็ นปึ กแผ่นมำกขึ้น
คณะกรรมำธิ กำรมุ่งเน้นไปที่กำรพิจำรณำทุกภำคส่ วนเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่หลำกหลำย
โดยรวมไปถึงกำร
ประมงอย่ำงยัง่ ยืน กำรสนับสนุนกำรสร้ำงเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำที่ยงั่ ยืน กำรกำหนดโอกำสสำหรับกำรชลประทำนเพื่อ
กำรเกษตร กำรคงไว้ซ่ ึ งเสรี ภำพในด้ำนกำรเดินเรื อ กำรปรับปรุ งกำรบริ หำรจัดกำรภำวะน้ ำท่วมและฝนแล้ง และกำร
อนุรักษ์ระบบนิเวศที่มีควำมสำคัญ
ควำมสำเร็ จของคณะกรรมำธิ กำรที่ผำ่ นมำรวมไปถึงควำมพยำยำมในกำรสร้ำงเสริ มควำมเข้มแข็งในกำรมี
ส่ วนร่ วม กำรสื่ อสำร และกำรมีกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก ซึ่ งเป็ นกระบวนกำรหกเดือนในกำรปรึ กษำหำรื อ
ล่วงหน้ำในโครงกำรสร้ำงเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำปำกเบง
กำรรับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำและแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ประมง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และเพศสภำวะ และแนวทำงกำรดำเนินกำรขั้นสุ ดท้ำยเกี่ยวกับกำรลด
ผลกระทบทำงสิ่ งแวดล้อมจำกเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำ และกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อมข้ำมพรมแดน
กำรประชุมสุ ดยอดผูน้ ำคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงครั้งที่สำมเป็ นกำรจัดประชุมหลังจำกที่ได้มีกำรจัด
ประชุมสุ ดยอดผูน้ ำก่อนหน้ำนี้ แล้วสองครั้ง กำรประชุมครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีประเทศไทยเป็ น
เจ้ำภำพในหัวหิ น และกำรประชุมครั้งที่สองในเวียดนำม ในเมืองโฮจิมินห์ กำรประชุมสุ ดยอดผูน้ ำครั้งแรกได้มีกำร
ดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงในด้ำนกำรเพิ่มควำมร่ วมมือระหว่ำงกัน ส่ วนครั้งที่สองเป็ นกำรเพิ่ม
ควำมมุ่งมัน่ ในกำรมีควำมพึ่งพำกันมำกขึ้นระหว่ำงส่ วนงำนด้ำนกำรใช้น้ ำ เช่น กำรเกษตรและพลังงำน
กำรประชุมสุ ดยอดผูน้ ำคณะกรรมำธิ กำรแม่น้ ำโขงครั้งที่สำมจะมุ่งให้เกิดกำรออกปฏิญญำเสี ยมรำฐ ซึ่ งจะ
ได้มุ่งเน้นไปถึงพันธกรณี ที่มีควำมสำคัญเร่ งด่วนมำกในระยะเวลำสี่ ปีที่จะถึงนี้และเน้นย้ำให้ประเทศสมำชิกได้
แบ่งปันควำมรับผิดชอบด้ำนสุ ขภำพและควำมมัง่ คัง่ ในอนำคตของลุ่มแม่น้ ำโขงร่ วมกัน

บันทึกบรรณาธิการ:
คณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงเป็ นองค์กรระดับระหว่ำงรัฐเพื่อกำรเจรจำและควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศในลุ่มแม่น้ ำโขงตอนล่ำง
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จำกข้อตกลงแม่น้ ำโขงระหว่ำงกัมพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม องค์กรดังกล่ำวเป็ นช่องทำงเจรจำในระดับภูมิภำค
สำหรับกำรทูตที่เกี่ยวข้องกับน้ ำและเป็ นศูนย์กลำงควำมรู ้ในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนในภูมิภำค
เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรประชุมได้ที่: www.mrcsummit.org
- จบ สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่ อ:
นำย Sopheak Meas
เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรองค์กร
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง
อีเมล: sopheak@mrcmekong.org
โทรศัพท์: +856-21-263263, ต่อ 4607
โทรศัพท์มือถือ: +856-20-77779168

