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ກະສິກາສາກົນ (International Fund for Agriculture Development (IFAD)).

ສະພາບຄວາມເປັນມາ
ຊາວກະສິກອນ ນັບມືັ້ນັບໄດຸ້ມການຜະລິດກະສິກາ ເປັນສນຄຸ້າເພີ່ມຂືັ້ນເລືັ້ອຍໆ, ໂດຍມການນາໃຊຸ້ປັດໄຈການຜະລິດກະສິກາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການບກລກ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ຫຼາຍເກນໄປ ເພືີ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສດ ໃນໄລຍະສັັ້ນ. ສີ່ງເຫຼົົ່ານັ້ ເຮັດໃຫຸ້ເກດມຜົນກະທົບຕໍ່ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ.
ຜົນກະທົບທາງດຸ້ານການນາໃຊຸ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວກະສິກອນ. ໃນອະນາຄົດ ເຫັນວ່າ ມຄວາມທຸ້າທາຍ ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າ
ອາກາດ. ການພັດທະນາເຕັກນິກດຸ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (SLM) ເປັນທາງເລືອກໜືີ່ງ ໃຫຸ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນຸ້ອຍ ໃນການຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕຸ້ອງການ ດຸ້ານຕະຫຼາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ທັງສຸ້າງ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ມຫຼາກຫຼາຍວິທ ທີ່ເຄຍໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ, ລຸ້ວນແລຸ້ວແຕ່ ສຸ້າງຂືັ້ນມາຈາກຊາວກະສິກອນເອງ. ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມ
ພຽງເອກະສານຈານວນໜືີ່ງເທົົ່ານັັ້ນ ທີ່ໄດຸ້ຖືກສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນມາດຕະຖານ. ມັນມຄວາມສາຄັນໃນການປະເມນຜົນ ບັນດາກິດຈະກາການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນ
ຍົງ ທີ່ມຢູ່ ແລະ ຮູບແບບໃໝ່. ພຸ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກໍ່ການົດສະພາບເງືີ່ອນໄຂທາງດຸ້ານນິເວດກະສິກາ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຈາກກິດຈະ
ກາດັງົ່ ກ່າວ, ເພືີ່ອສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໃນການການຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຫຼົົ່ານັ້ ຈະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນການສົົ່ງເສມບັນ
ດາການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ.

ເປາົ້ ໝາຍລວມ ແລະ ໝາກຜົນທຄາດຫວັງໄວຸ້
ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງໂຄງການນັ້ ແມ່ນ ເພືີ່ອຊຸກຍູຸ້ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນຸ້ອຍ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ທີ່ຮຸ້າຍແຮງ, ແລະ ຄວາມກົດດັນອັນເນືີ່ອງມາຈາກ ການເພີ່ມຂືັ້ນຂອງຈານວນປະຊາກອນ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງໄວວາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດຸ້ານ
ເສດຖະກິດ.
 ໂຄງການແມ່ນຈະໄດຸ້ສະໜັບສະໜນວຽກງານການສົົ່ງເສມດຸ້ານກະສິກາ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍວຽກງານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໃຫຸ້ມວິທການທີ່ແນ່ນອນ.
ຊືງີ່ ວິທການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນອາດຈະໄດຸ້ປະສານຮ່ວມກັບ ບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ໄດຸ້ຮັບການສະນັບສະໜນ ຈາກ ອົງການ IFAD


ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຊາວກະສິກອນ ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆ

ທໄີ່ ດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕຸ້ ແຜນການຂອງອົງການ
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ໃນການນາໃຊຸ້



ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ປັບປງການປັບຕົວ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ຈັດເວທສາມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການໃນການປຶກສາຫາລືດຸ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງລະດັບຊາດ ເພືີ່ອປັບປງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບວຽກເພືີ່ອຈູງໃຈ ໃຫຸ້ການຂະຫຍາຍວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນວົງກວຸ້າງ.

ການສຸ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ພັດທະນາເຄືອ
ີ່ ງມື
ໂຄງການນັ້ ໄດຸ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫຸ້ແກ່ ນັກສົົ່ງເສມ ໃນການນາໃຊຸ້
ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທການຂອງ WOCAT ແບບມສ່ວນຮ່ວມ ເພືີ່ອ
ຊ່ວຍສະໜັບສະໜນໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນ SLM. ຊືງີ່ ບັນດາເຄືີ່ອງມືປະ
ກອບມ: ແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບວິທການປະຕິບັດ ແລະ ບັນດາ ເຕັກໂນ
ໂລຊ ດຸ້ານ SLM ທີ່ພົວພັນກັບ ຖານຂໍ້ມູນ SLM ໃນລະດັບໂລກ
(https://qcat.wocat.net/);

ເຄືີ່ອງມືທາງດຸ້ານແຜນທີ່

ເພືີ່ອສະແດງ

ແຜນທີ່ຄວາມຊຸດໂຊມຂອງດິນ ແລະ SLM; ພຸ້ອມທັງ ເຄືີ່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນ
ການສະໜັບສະໜນ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ SLM
ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທການເຫຼົົ່ານັ້ ໄດຸ້ຖືກນາໃຊຸ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໃນບັນ
ດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທົົ່ວໂລກ. ຖານຂໍ້ມູນ SLM ໃນລະດັບໂລກ ໄດຸ້
ຖືກບັນຈຢູ່ໃນ ສົນທິສັນຍາສະຫະ ປະຊາຊາດ ວ່າດຸ້ວຍ ການຕຸ້ານການກາຍ
ເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD) ແລະ ຖານຂໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ຖືກນາໃຊຸ້ ໃນ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ UNCCD ເພືີ່ອລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະ
ຕິບັດ SLM ໃນແຕ່ລະປະເທດ.
ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວຸ້າກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ຈະຈັດການ
ຝຶກອົບຮົມດຸ້ານຄູຝຶກ (ToTs) ເພືີ່ອສຸ້າງທມງານນັກສົົ່ງເສມ ໃຫຸ້ມຄວາມຮູຸ້
ຮອບດຸ້ານ ໃນການນາໃຊຸ້ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທການທາງດຸ້ານ WOCAT

ດຸ້ານສະຖາບັນການຈັດຕັງັ້
ສູນ CDE, ເປັນຕົວແທນໃຫຸ້ແກ່ກອງເລຂາ WOCAT, ຊືີ່ງມໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນ 3 ປະເທດ. NAFRI
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການໃນລະດັບຊາດ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກາຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບກິດຈະກາການສົົ່ງ
ເສມທາງດຸ້ານກະສິກາ. NAFRI ເຮັດວຽກໃກຸ້ຊິດຕິດແທດກັບ ແຜນງານໂຄງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງທາງການຕະ
ຫຼາດ ໃນເຂດພາກໃຕຸ້ ໃນກິດຈະກາການປັບຕົວດຸ້ານການຜະລິດກະສິກາ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (SACCC) ທີ່ໄດຸ້ຮັບທືນກູຸ້ຢືມຈາກອົງການ
IFAD ເພືີ່ອຊຸກຍູຸ້ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ນາໃຊຸ້ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທການດຸ້ານ SLM ໃນລະບົບວຽກງານສົົ່ງເສມ ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຂັັ້ນ
ສູນກາງ.
ພາຍໃນກອບການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດຸ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະ
ໄດຸ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ມການຈັດຕັັ້ງປະຕິວຽກງານໃນຂົງເຂດ SLM.
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NAFRI: www.nafri.org.la

CDE: www.cde.unibe.ch

WOCAT: www.wocat.net

IFAD FNML/SACCC project: www.fnml.gov.la
http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/laos/1680/project_overview

