เพื่อเผยแพร่ทนั ที
ออสเตรเลีย เยอรมนี และสวิ ตเซอร์แลนด์ ร่วมมอบเงิ นราว 13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
ลุ่มแม่น้าโขง
นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – ประเทศออสเตรเลีย เยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์
ได้ให้พนั ธะสัญญาร่วมกันในการสนับสนุ นงบประมาณเกือบ 13 ล้านเหรียญสหรัฐแก่คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง
เพื่อสนับสนุนประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย และเวียดนาม เพื่อรับมือกับความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ และปกป้ อง
ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้าโขงให้มคี วามเข้มแข็ง รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชากรในลุ่มน้า
การสนับสนุ นดังกล่าวเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการระดมทุนสนับสนุ นของหุน้ ส่วนการพัฒนาให้กบั คณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขงเพื่อใช้เริม่ ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ทศิ ทางใหม่เพื่อเอาชนะภัยคุกคาม
หลายประการทีล่ ุ่มน้าโขงกาลังเผชิญอยู่
"การสนับสนุนครัง้ นี้เกิดขึน้ ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม และมีความสาคัญต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงอย่างยิง่ ในการ
ดาเนินกิจกรรมที่สร้างสมดุลระหว่างความต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงด้านสังคมและการคุ้มครอง
สิง่ แวดล้อม" ดร. An Pich Hatda ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงกล่าวในระหว่างพิธกี ารลง
นามในการประชุมหุน้ ส่วนการพัฒนาอย่างไม่เป็ นทางการ ในนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันพฤหัสบดีทผ่ี ่านมา
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงจะเสริมสร้างความมันใจว่
่ าแผนการผลิตไฟฟ้ าแห่งชาติ
ฉบับใหม่จะพิจารณาครอบคลุมแหล่งผลิตไฟฟ้ าที่มคี วามเป็ นไปได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความ
เชื่อมโยงของการพัฒนาด้านน้า-อาหาร-พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกัน และจะ
ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาค และการผนวกรวมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ทัง้ นี้ คณะกรรมาธิการแม่ น้ า โขงจะด าเนิ น การศึกษาเพื่อพิจ ารณาหาวิธีการประสานงาน การบริหารจัด การ
โครงสร้างพื้นฐานด้า นน้ า ทัว่ ทัง้ ลุ่มน้ า เพื่อให้เ กิด ประโยชน์ สูงสุดและจากัดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมที่ไม่พงึ
ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ต่อแม่น้าโขงสายประธานและประชากรในลุ่มแม่น้าโขง
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงจะสนับสนุ นการเจรจาระดับภูมภิ าคในกลุ่มประเทศลุ่มน้า และกระชับการมีส่วนร่วมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนพันธมิตรอื่น ๆ ทัวทั
่ ง้ กลุ่มประเทศอาเซียนและความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อ
ประโยชน์ของลุ่มแม่น้าโขง
การระดมทุนครัง้ ใหม่จากออสเตรเลียมีมลู ค่า 5.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึง่ ได้รบั
การลงนามโดย ฯพณฯ Paul Kelly เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจา สปป. ลาว และ ดร. Hatda โดยการสนับสนุน

ดังกล่าวจะมีกรอบระยะเวลาห้าปี ระหว่างปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ. 2568 และเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือครัง้
ใหม่ของแม่น้าโขง-ออสเตรเลีย
“เราหวังว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้จะช่วยให้คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงและประเทศสมาชิกสามารถใช้บริหารจัดการน้า

และทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องของแม่น้าโขงอย่างคุม้ ค่าและยังยื
่ น เพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาด
ใหญ่ สร้างความยืดหยุ่นด้านสิง่ แวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมภิ าค” ท่านเอกอัครราชทูต Kelly กล่าว
ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวเสริมว่า ออสเตรเลียยังได้ให้การสนับสนุ นด้านเทคนิคเพิม่ เติมแก่คณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขงในด้านสาคัญอื่น ๆ รวมถึงการสนับสนุนศูนย์การจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง และการเสริมสร้างศักยภาพ
ของระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง
ขณะเดียวกัน ฯพณฯ Jens Lütkenherm เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจา สปป. ลาว ให้คามันว่
่ าจะบริจาคเงินจานวน
3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.55 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อสนับสนุ นแผนงานใหม่ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ท่าน
เอกอัครราชทูตได้กล่าวว่าเงินดังกล่าวจะถูกแบ่งเพื่อให้การสนับสนุนตลอดช่วงสามปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2565 โดยจะ
จัดสรรเงินจานวน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้กบั กลไกการระดมทุนหลักของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง สาหรับ
เงินส่วนทีเ่ หลือจะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางเทคนิคให้กบั โครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการ
แม่น้าโขงและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
“เราเชื่อ ว่ า เงิน สนั บ สนุ น นี้ จ ะช่ ว ยให้ค ณะกรรมาธิก ารแม่ น้ า โขงสร้า งเครือ ข่ า ยหลัก ในการติด ตามตรวจสอบ
สถานการณ์ของระบบแม่น้าในภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นการตัดสินใจด้านการพัฒนาและการจัดการ
แหล่งน้ า รวมถึงส่งเสริมความสามารถของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในการจัดการความเสีย่ งจากอุทกภัยและภัย
แล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ” ฯพณฯ Lütkenherm กล่าว
ด้านนาย Jean-François Cuénod ซึง่ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการระดับภูมภิ าคของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและความ
ร่ ว มมือสวิส ได้ใ ห้คามันเกี
่ ่ย วกับ การสนั บ สนุ น เงิน จ านวน 5.3 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ เพื่อ ใช้ด าเนิ น การตามแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงในช่วงห้าปี ขา้ งหน้า
“เราขอแสดงความยิน ดีก ับ คณะกรรมาธิก ารแม่ น้ า โขง ในการเปิ ด ตัว แผนยุ ท ธศาสตร์ ท่ีมีว ิส ยั ทัศ น์ ใ หม่ ซ่ึง มี

ความสาคัญอย่างยิ่งต่อลุ่มน้ าโขง” นาย Cuénod กล่าว “เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง
ประเทศสมาชิก และหุน้ ส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนภูมภิ าคไปสู่เส้นทางทีย่ งยื
ั ่ นและยืดหยุ่นมากขึน้
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มใี ครถูกทิง้ ไว้ขา้ งหลัง”
นาย Cuénod ได้กล่าวเสริมอีกว่า สวิตเซอร์แลนด์ได้ให้การสนับสนุ นคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2538 และเชื่อว่าคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงมีบทบาทสาคัญในการประสานความร่วมมือด้านน้ าในภูมภิ าคลุ่มแม่น้า
โขง

แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง พ.ศ. 2564-2568 เป็ นเครื่องมือสาคัญสาหรับคณะกรรมาธิการฯ ใน
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 10 ปี เพื่อการพัฒนาลุ่มน้ าฉบับใหม่ ซึ่งนาเสนอการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ใหม่
สาหรับลุ่มน้ าโขง การดาเนินการร่วมกันภายใต้แผนงานหลักทัง้ สองแผนงานจะช่วยให้ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้าโขง
สามารถจัดการกับความท้า ทายในปั จจุบนั และที่ อาจเกิดขึ้นใหม่ ได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุ งสถานภาพ
โดยรวมของลุ่มน้าโขงในอีกทศวรรษข้างหน้า
บันทึกบรรณาธิ การ:
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (MRC) เป็ นองค์กรระหว่างหน่ วยงานรัฐบาลเพื่อการเจรจาและความร่วมมือในระดับ
ภูมภิ าคพื้นที่ลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง ก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากข้อตกลงแม่น้ าโขงระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว
ประเทศไทย และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็ นเวทีระดับภูมภิ าคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรน้า เช่นเดียวกัน
กับการเป็ นศูนย์กลางข้อมูลความรูใ้ นด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยังยื
่ นของภูมภิ าค
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