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TỔNG QUAN
Chương trình Mê Công về Nước, Môi trường và Phục hồi (M-POWER) là một mạng lưới hợp tác của những tổ chức và cá nhân
hoạt động vì sự dân chủ hóa việc quản trị tài nguyên nước khu vực Mê Công.
Hướng dẫn này của M-POWER đưa ra một chương trình nghiên cứu hành động, thúc đẩy đối thoại và kết nối tri thức. Hướng
dẫn này được xây dựng trên cơ sở những thành công, các bài học và kinh nghiệm tích lũy từ quá trình thực hiện hoạt động
của chúng tôi từ năm 2004.
Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh bảng Hướng dẫn này khi có những thay đổi về ưu tiên khu vực và mối quan tâm của các
thành viên mạng lưới, và cũng vì chúng tôi đang học hỏi các cách tốt nhất để gắn kết những thách thức trong quản trị tài
nguyên nước.
Hướng dẫn này bắt đầu với một hướng dẫn cơ bản về M-POWER (phần 1). Sau đó là tầm nhìn, sứ mệnh, tiểu sử sơ lược và
những nguyên tắc (phần 2); Tiếp theo là mục đích và mục tiêu cụ thể (phần 3).
Chúng tôi đưa ra một khuôn khổ và năm chủ đề hướng dẫn nghiên cứu, các hoạt động đối thoại và kết nối tri thức (phần 4).
Chúng tôi trình bày một số dự án chính và nghiên cứu điển hình (phần 5).
Cơ chế Quản lý mạng lưới và các cơ hội tham gia M-POWER được tóm tắt ở trong phần 6.
Cuối cùng là một khung chiến lược trọng yếu mà chúng tôi sử dụng để đạt được tầm nhìn của hướng dẫn này (phần 7)
Xin vui lòng đóng góp ý kiến cho phiên bản tiếp theo của hướng dẫn cập nhật này.
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1. GIỚI THIỆU
Chương trình Mê Công về Tài nguyên Nước, Môi trường và Phục hồi (M-POWER) bắt đầu năm 2004 như một mạng lưới tri
thức với những thành viên từ sáu quốc gia khu vực Mê Công gồm Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và tỉnh Vân
Nam (Trung Quốc). Mãi đến một thời gian sau mới có được nguồn tài trợ chính thức cho chương trình này.
Chúng tôi là một mạng lưới gồm những người làm nghiên cứu hành động, thúc đẩy đối thoại và kết nối tri thức để cải thiện
việc quản trị tài nguyên nước khu vực Mê Công trên nền tảng hỗ trợ sinh kế bền vững, hệ sinh thái và cộng đồng khỏe
mạnh.
Mục tiêu chính của mạng lưới là nhằm đưa việc xem xét một cách công khai những giải pháp và quyết định quan trọng cấp
quốc gia và liên quốc gia về tài nguyên nước trở thành một thực tiễn thường nhật. Một mục tiêu khác là hỗ trợ sự phát triển
của những nhà phân tích về quản trị tài nguyên nước bằng những kinh nghiệm trong khu vực.
M-POWER đã có một sự lựa chọn cẩn trọng về việc tập trung vào khu vực rộng hơn, bao gồm nhiều lưu vực sông nội địa và
quốc tế, chứ không chỉ tập trung vào Lưu vực sông Mê Công . Chính vì thế, chương trình này được điều chỉnh để phù hợp
với các thể chế chính trị khác nhau.
Các hoạt động của M-POWER được hỗ trợ bởi mạng lưới gồm 30 tổ chức đối tác. Hầu hết các thành viên đến từ các tổ chức
học thuật, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, hoặc cơ quan nhà nước. Mạng lưới nhận tài trợ từ các nguồn khác nhau
như Echel Eau, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và AusAid thông qua chương trình Thách thức vì Tài nguyên nước
và Lương thực, Quỹ Trăng Xanh, và Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy điển (Sida). Bên cạnh đó, mạng lưới cũng chủ yếu
hoạt động dựa trên sự đóng góp tự nguyện của các đối tác.
Hợp tác M-POWER chính thức công khai đầu tiên là vào tháng 11 năm 2004. Các thành viên mạng lưới đã triệu tập, thúc đẩy
và cung cấp kiến thức đến một vòng đàm phán cấp cao của Hội nghị Bảo tồn Thế giới tại Băng Cốc về ‘Sử dụng tài nguyên
Nước, Bảo vệ Môi trường: Những thách thức của khu vực Mê Công ”. Sự kiện này có sự tham gia của các Bộ trưởng ở 5 quốc
gia khu vực Mê Công (ngoại trừ Miến Điện) và các tác nhân ngoài nhà nước. Các vấn đề nhạy cảm đã được kiểm tra, chẳng
hạn: hệ thống thủy điện của Thái Lan, các dự án đập thủy điện trên sông Nu-Salween, và những mối đe dọa đối với hệ sinh
thái Tonle Sap ở Campuchia.
Từ viết tắt M-POWER được tạo ra từ chữ ‘tạo quyền’, có nghĩa là ‘tạo phẩm chất hoặc khả năng để làm một gì đó’. Nó cũng thể
hiện chính động lực của chúng tôi trong việc tham gia vào nghiên cứu nền quản trị tài nguyên nước và dự định của chúng
tôi về việc thúc đẩy một văn hóa cải thiện không ngừng về vấn đề này ở khu vực Mê Công. Mỗi thành tố của từ viết tắt bao
hàm một sự minh họa:
•
•
•

•
•
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M: Mê Công thể hiện một khu vực rộng lớn của Đông Nam Á bao gồm sông Mê Công , Irrawaddy, Salween, Chao Phraya,
Lưu vực sông Hồng và các lưu vực nhỏ hơn ở giữa (xem hình 1).
P: Chương trình thể hiện một chuỗi hoạt động gắn kết chặt chẽ gồm nghiên cứu hành động, thúc đẩy đàm phán và kết
nối tri thức.
W: Nước thể hiện ở đây là nguồn nước nội địa, đây là nguồn tài nguyên phục vụ cho nhiều mục đích của các hoạt động
sinh kế, một nguy cơ hay thảm họa (lũ lụt, hạn hán, dòng chảy, bẫy trầm tích hay sự bốc hơi), đó cũng là một phương tiện
để tạo ra năng lượng (thủy điện), hoặc một môi trường thủy sinh quan trọng.
E: Môi trường thể hiện sự sống (ví dụ, con người, cá, động vật hoang dã) và các cơ sở hạ tầng như đập, hệ thống tưới tiêu,
hệ thống điện, v.v.
R: Phục hồi thể hiện sự duy trì khả năng thích nghi và đối mặt với những thay đổi của thiên nhiên và những tác động của
con người trong bối cảnh xã hội và môi trường đa dạng, nhiều mối liên quan.

Hình 1 Khu vực Mê Công

Nguồn: Bản đồ số 4112, phiên bản. 2. Tháng 1 năm 2004. Phòng bản đồ Liên hiệp quốc, New York, US
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2. Tổng quan
Phần này trình bày tầm nhìn và sứ mệnh của M-POWER cùng với khát vọng phát triển mạng lưới. Chúng tôi cũng nhận ra
những nguyên tắc quan trọng hướng dẫn hoạt động và nghiên cứu của chúng tôi.

Tầm nhìn
Tầm nhìn của chúng tôi là vì một khu vực Mê Công thực hiện bộ chuẩn dân chủ về quản trị tài nguyên nước.

Sứ mệnh
Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ sinh kế bền vững và cho các cộng đồng và hệ sinh thái khoẻ mạnh hơn ở khu vực Mê Công
thông qua thực hiện các nghiên cứu hành động, thúc đẩy đối thoại và kết nối tri thức xuyên biên giới nhằm tăng cường các
mối quan hệ hợp tác, cải thiện chính sách và bối cảnh thực thi chính sách.

Tiểu sử
Chúng tôi hy vọng M-POWER được biết đến rộng rãi và kết nối được mạng lưới những nhà nghiên cứu chiến lược, những
người thúc đẩy và thực thi; họ cam kết sẽ cải thiện việc quản trị tài nguyên nước trong phạm vi quốc gia và liên quốc gia bao
gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Miến điện, Thái lan và Việt Nam.

Những nguyên tắc hướng dẫn
Chúng tôi cam kết sẽ:
• Xem xét đa phương những vấn đề phục hồi năng lượng – môi trường – nước ở trong và ngoài khu vực Mê Công, bao gồm
những vấn đề dưới danh nghĩa các cuộc đối thoại ‘cùng nhau khám phá tương lai tài nguyên nước’.
• Tác động chính sách và xây dựng năng lực thông qua hồ sơ nghiên cứu bằng chứng có sự tham gia, thông qua thúc đẩy
đối thoại và các mạng lưới tri thức xuyên biên giới.
• Chú ý đến chính sách liên quan và sự giao thoa giữa khoa học và chính sách trong quá trình thiết kế và thực hiện nghiên
cứu.
• Tăng cường công bằng xã hội, trách nhiệm về môi trường và xã hội, và sự bền vững sinh thái trên tinh thần hòa bình và
ổn định.
• Chú trọng nền quản trị công bằng và hiệu quả trong nghiên cứu hành động, thúc đẩy và trao đổi tri thức – chú ý đến
những rủi ro, khả năng khen thưởng, cũng như quyền và trách nhiệm của chính quyền các cấp và các bên liên quan.
• Đảm bảo rằng những suy xét, đàm phán và quyết định liên quan đến tài nguyên nước đầy đủ thông tin và minh bạch.
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3. Mục đích và mục tiêu
Phần này trình bày mục đích và mục tiêu chi tiết của M-POWER, bao gồm cả việc làm rõ những thuật ngữ quan trọng.

Mục đích
Mục đích của chúng tôi là nâng cao an toàn sinh kế và sức khỏe của các cộng đồng và hệ sinh thái khu vực Mê Công thông
qua cải thiện không ngừng nền dân chủ trong quản trị tài nguyên nước.
Chúng tôi nhìn nhận dân chủ hóa ở đây theo nghĩa rộng bao gồm sự tham gia và suy xét của công chúng, phân chia quyền
lực, trách nhiệm giải trình của các tổ chức nhà nước; công bằng giới và xã hội; bảo vệ quyền; tính đại diện; dân chủ hóa; và
phổ biến thông tin. Chúng tôi tin rằng nghiên cứu hành động, thúc đẩy đối thoại và mạng lưới tri thức mạnh có thể giúp
khám phá và cải tổ nền quản trị tài nguyên nước một cách phù hợp, chứ không cho rằng có một mô hình phù hợp với tất cả
bối cảnh xã hội và nguồn lực.
Chúng tôi định nghĩa quản trị tài nguyên nước bao gồm những cách thức tổ chức, chia sẻ và đàm phán quyền lực trong xã hội;
các tiến trình ra quyết định và ảnh hưởng lẫn nhau bao hàm cả cách thức tài nguyên nước được phát triển và sử dụng như
thế nào, sự phân bổ lợi ích và những rủi ro vô tình từ quá trình đó. Điều này cũng bao gồm toàn bộ phạm vi ảnh hưởng của
việc hình thành các chương trình nghị sự và cân nhắc các phương án, xây dựng thể chế và các tổ chức thông qua thực tiễn
quản trị tài nguyên nước hàng ngày.
Nền quản trị xuất phát từ sự tương tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tác nhân phi lợi nhuận ở các quy mô khác nhau.
Đó không phải là sự riêng tư bảo mật của Nhà nước hay bị hạn chế ở một quy mô hoặc phạm vi cụ thể nào.

Các mục tiêu cụ thể
Mục tiêu cụ thể bao gồm 5 thành phần liên quan lẫn nhau như sau:
Đối thoại: thành lập và thúc đẩy các tiến trình công khai liên quan đến quyền, trách nhiệm và rủi ro của các nhóm; và các
quan điểm khác nhau khi nghiên cứu và quyết định việc phát triển và quản lý tài nguyên nước cấp quốc gia và liên quốc
gia.
Thể chế: hiểu, ảnh hưởng tốt hơn và tăng cường các giàn xếp thể chế1 để hỗ trợ những kết quả tài nguyên nước công bằng
hơn và bền vững hơn.
Kiến thức và năng lực: Liên kết chặt chẽ các hệ thống kiến thức chính quy và phi chính quy với nhau, phân tích chính sách,
được củng cố bởi các cộng đồng mạnh, năng động và phong phú trong và ngoài khu vực.
Công bằng xã hội: Cải tổ những vấn đề liên quan đến giới, giai cấp, dân tộc và những bất bình đẳng khác thông qua tăng
cường nhận thức và ứng dụng những chuẩn mực2 công bằng xã hội vào công tác nghiên cứu và các hoạt động của mạng
lưới.
An toàn con người: Xem xét mức độ phức hệ của các nhân tố gây ra bởi con người và thiên nhiên gây tác động đến các chu
kỳ tích tụ khi tìm giải pháp cho các vấn đề về tài nguyên nước.

1
2

Sự giàn xếp thể chế là các tổ chức, luật, quy định, chính sách, chiến lược, thực tiễn, chuẩn mực, v.v.
Chuẩn mực công bằng xã hội là sự bình đẳng và công bằng trong đối xử và cơ hội.
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4. Chương trình nghiên cứu
Phần này có ba hợp phần chính. Phần đầu, chúng tôi giải thích khung chiến lược và hành động. Phần hai là phác thảo các
chủ đề chính. Phần cuối là một số dự án quan trọng và nghiên cứu điểm.

Khung chiến lược
Chúng tôi tổ chức chương trình nghiên cứu hành động xung quanh năm chủ đề. Chúng tôi nghiên cứu sâu thông qua các
dự án và nghiên cứu điểm so sánh khu vực, và rút ra các kết quả nghiên cứu hiện tại.
Thông qua nghiên cứu hành động, chúng tôi cho rằng công việc của chúng tôi gắn kết với các hoạt động phản biện và đóng
góp cho chính sách. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động là có mục đích bởi vì đó là một phương pháp
có sự phản hồi và hướng đến sự thay đổi. Các bài học rút ra được thông qua phân tích và trao đổi liên tục sẽ giúp cung cấp
thông tin để tư duy và hành động cho mạng lưới chúng tôi và những người gắn kết với công việc của chúng tôi.
Bốn chủ đề đầu tiên (đối thoại, thể chế, kiến thức và năng lực, công bằng xã hội) bao gồm hồ sơ những hoạt động nghiên
cứu hành động, trong khi chủ đề thứ năm (an ninh con người) sẽ đúc kết từ các nỗ lực nghiên cứu tập thể.

Các chủ đề
Các chủ đề gắn với các mục tiêu cụ thể, được gọi là: đối thoại, thể chế, kiến thức và năng lực, công bằng xã hội và an ninh con
người. Mỗi chủ đề đều có phần Mô tả và Tính phù hợp. Chúng tôi lưu ý rằng các chủ đề được trình bày riêng biệt để người
đọc dễ theo dõi.

Đối thoại
Mô tả: chủ đề này khám phá tiềm năng của các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm tham gia vào các cuộc đối thoại,
ngoại giao, đàm phán và ra quyết đinh liên quan đến tài nguyên nước khu vực Mê Công . Chủ đề đối thoại phản ánh về việc
liệu các diễn đàn đa phương có thể đưa các chính sách và quá trình hoạch định chính sách đến với công chúng hay không,
và cách thực hiện quá trình đó như thế nào. Để hoàn thành điều này, các thành viên mạng lưới sẽ tiếp tục tổ chức và tham
gia tích cực vào các cuộc đối thoại thông qua các diễn đàn, hội thảo, họp, lắng nghe ý kiến người dân, và đàm phán chính
thức và phi chính thức xoay quanh chính sách và việc quản lý tài nguyên nước. Các thành viên mạng lưới cũng sẽ đánh giá
và phát triển các phương pháp tổ chức đối thoại hiệu quả.
Tính phù hợp: Các diễn đàn hiệu quả được đánh giá thông qua mức độ cung cấp các cơ hội thảo luận công bằng và cởi mở;
đó là cơ sở của những quyết định, thỏa thuận và thực thi phù hợp. Chúng tôi cho rằng các diễn đàn đa phương hiệu quả
không chỉ tăng cường tính đại diện rộng hơn của cả quá trình cùng nhau nghiên cứu xây dựng các giải pháp, mà còn cung
cấp cơ hội để đàm phán và tìm ra các phương án thỏa hiệp. Điều này cho thấy rằng hiếm khi đạt được sự đồng thuận hoàn
toàn bởi vì các bên có các mối quan tâm và chiến lược khác nhau. Tuy nhiên, MSPs có thể bổ sung các hình thức quản trị khác
mà không được xem là sự thay thế.

Visualization of issues
explored during M-POWER/
CPWF hosted session on
Water Governance; MRC
Watershed Management
conference, Chiang Mai,
Thailand, March 2011
Photo: M-POWER/CPWF
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Thể chế
Mô tả: Chủ đề này tập trung vào các tiến trình lập định các chính sách sinh thái, kinh tế, chính trị đang thịnh hành đặt biệt là
những động cơ, các mối quan hệ, sự phân bố và đấu tranh quyền lực giữa các nhóm và cá nhân khác nhau ở trong và ngoài
khu vực Mê Công . Nghiên cứu của chúng tôi nhằm hỗ trợ cho các chiến lược khả thi về mặt chính trị và tính hiệu quả, cũng
như đưa ra những mong muốn về kết quả đạt được hiện thực hơn, khung thời gian và dự đoán những rủi ro. Ảnh hưởng
cuối cùng của nó phụ thuộc vào phạm vi kiến nghị những thay đổi trong thực tiễn phát triển và những động cơ chính trị nào
được sử dụng. M-POWER tập trung khám phá và phát triển những công cụ vận hành phù hợp ở cấp chương trình. Nó đưa ra
các khả năng tốt để rút ngắn khoảng cách giữa phân tích và hành động, vì vậy đảm bảo sự thay đổi có ý nghĩa ở chính phủ,
nhà tài trợ và các nhà phát triển.
Tính phù hợp: Tác động hiệu quả đòi hỏi một hiểu biết sâu rộng về sinh thái chính trị khu vực Mê Công. Đó là do những
thành tựu của công cuộc phát triển xóa đói nghèo, công bằng xã hội và công bằng giới thực chất gắn với một nền chính trị
tốt. Trung tâm của sinh thái chính trị là quyền lực và cách người ta tích hợp và sử dụng nó, và cách nó thể hiện trong một ngữ
cảnh sinh thái. Chủ đề này phân tích sinh thái chính trị để bổ sung cho những đánh giá nền quản trị thông thường thông
qua việc cung cấp mức độ hiểu biết sâu hơn về quyền năng, năng lực, tính giải trình và phản hồi cũng như mức độ phục hồi.
Chúng tôi sẽ chú ý hơn vai trò của các tổ chức không chính quy và các sự kiện văn hóa, xã hội. Các kinh nghiệm quốc tế sẽ
được nghiên cứu khám phá để cung cấp các bài học cho các bên liên quan và ứng dụng vào quá trình ra quyết định khu vực
Mê Công.

Kiến thức và Năng lực
Mô tả: Chủ đề này hướng đến cách mà các dạng kiến thức khác nhau đã cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định và
thực hiện hành động. Mục đích là kết nối và lồng ghép các hiểu biết từ các tiến trình đánh giá chính thống của nhà nước và
các đơn vị liên chính phủ với các dạng kiến thức phong phú của địa phương và tổ chức gắn với thực tiễn. Quyền tiếp cận và
năng lực phân tích được phân biệt trong các quốc gia khác nhau ở khu vực Mê Công. Điều này đặt ra một trách nhiệm xã hội
cao đối với các chuyên gia kỹ thuật và người quản lý của họ ở các tổ chức có các mối quan tâm mãnh liệt đến các loại kết quả
và cơ sở hợp lý. Người ta sẽ nỗ lực hết sức để đưa kiến thức của người dân địa phương vào trong tiến trình ra quyết định. Vì
vậy, sự tương tác giữa khoa học – chính trị phải được thương lượng và cần phải nhận biết được sự phụ thuộc cố hữu đó.
Chương trình học bổng của chúng tôi xuất phát từ ý tưởng của chủ đề này, và đã được tăng cường tiếp theo một quá trình
đánh giá. Vẫn sẽ chú trọng vào việc xây dựng năng lực kỹ thuật cho các nhà nghiên cứu và cán bộ nhà nước trong quản trị
tài nguyên nước.
Tính phù hợp: M-POWER nhận ra rằng cần phải thúc đẩy phát huy kiến thức và tăng cường năng lực. Học hỏi về quản trị tài
nguyên nước ở khu vực Mê Công đã bị chậm và yếu hơn yêu cầu để đảm bảo sinh kế bền vững cho các nhóm xã hội dễ bị tổn
thương và vượt qua những thách thức trong phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế ở trong khu vực. Các đánh giá hiếm khi
được nhìn nhận một cách đáng tin và thậm chí ít tin cậy hơn đối với các đánh giá có tính pháp lý. Thông thường, sự thật và
sự hư cấu đan xen lẫn nhau gây cản trở cho quá trình đàm phán, đối thoại và lập định chính sách một cách hiệu quả.

Công bằng xã hội
Mô tả: Chủ đề này khám phá thách thức công bằng xã hội về việc giảm những sự khác biệt về cơ hội, quyền, rủi ro, chia sẻ lợi
ích và quyền tiếp cận thông qua thay đổi hình thức tham gia quản trị tài nguyên nước. Chúng tôi tập trung vào những vấn
đề công bằng xã hội được phân biệt thông qua giới, dân tộc và giai cấp. Để làm được điều đó, chúng tôi đặt vấn đề quyền
năng vào trung tâm của nghiên cứu. Chúng tôi mong muốn khám phá những điều kiện và thuật ngữ mà các nhóm cộng
đồng dân khác nhau tham gia vào quản trị tài nguyên nước – những điều mang lại sự giàu có, đặc biệt là sức khỏe và an toàn
lương thực cho họ. Chúng tôi cũng tìm hiểu những vấn đề tương tự về các nhóm dễ bị tổn thương trong khu vực, đặc biệt là
dân tộc thiểu số, người nhập cư, người dân sống trong các khu ổ chuột và người nông dân không có đất. Cuối cùng, chúng
tôi nhìn vào điểm gặp nhau của các vấn đề giai cấp, dân tộc và giới và xem liệu có yếu tố phụ thuộc nào nảy sinh không.
Tuyển tập nghiên cứu thứ ba của chúng tôi - Quyền đối với tài nguyên nước, Công bằng Xã hội ở khu vực Mê Công, nghiên
cứu những vấn đề này.
Tính phù hợp: Chúng tôi luận điểm rằng sự gắn kết với các nhóm dễ bị tổn thương (về mặt lý luận và thực tiễn) thường rất
quan trọng; Bởi vì nó được kết nối để vận động các quyết định cụ thể chứ không chỉ làm tăng các mối quan tâm của những
đối tượng đích. Ví dụ, đối với phụ nữ, khái niệm ‘tham gia’ bao hàm một nghĩa rộng: từ việc sử dụng lao động (thường không
được trả lương), đến thực hiện các nhiệm vụ nội trợ, đến có mặt trong các cuộc thảo luận về tài chính cộng đồng.
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Thách thức công bằng xã hội không chỉ là một tiến trình, mà là một kết quả và tác động đến sinh kế của các nhóm bị lề hóa.
Nghiên cứu hành động cần xác định những sự bất bình đẳng và tác động để cải thiện kết quả cho các nhóm bị bất lợi. Khó
để thay đổi thực tiễn phân biệt đối xử và bất công bằng gây ra sự vi phạm quyền, lợi ích và công việc nhưng đó là một mục
tiêu của M-POWER.

An toàn con người
Mô tả: chủ đề này khám phá chương trình nghiên cứu hành động thông qua lăng kính an toàn con người. Các thông tin lồng
ghép và kết quả nghiên cứu về an ninh con người được trình bày theo 5 lĩnh vực chính: các dịch vụ sinh thái/môi trường,
lương thực, năng lượng, thiên tai, và phục hồi sinh kế. Chúng tôi sử dụng các tiến trình có nhiều bên tham gia để theo đuổi
các lợi ích xã hội, sinh thái, kinh tế bền vững trong khu vực. Chúng tôi đối chiếu những cách mà các tác nhân khác nhau đã
định khung các vấn đề sinh kế và môi trường ở khu vực đồng bằng và miền núi. Những tác nhân này kết nối các tổ chức địa
phương đại diện các mối quan tâm của các nhóm dân tộc thiểu số và các chuyên gia với cán bộ của các tổ chức nhà nước
với nhau. Chúng tôi cung cấp các cơ hội mới cho những người bị loại trừ khỏi các diễn đàn được tham gia ra quyết định và
chính sách để họ có thể đại diện tốt hơn và thương thảo các vấn đề đồng bằng, miền núi và tham gia thảo luận các giải pháp.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến vai trò của ‘tài nguyên nước’ và việc quản lý ‘lưu vực’ về mặt chính sách và chính trị. Hơn thế
nữa, chúng tôi tham gia đóng góp vào các tiến trình đối thoại không ngừng nhằm giảm các xung đột.
Tính phù hợp: Các vấn đề tài nguyên nước bắt đầu từ cấp độ lưu vực sông; từ lũ dâng cao đến hạn hán do lượng mưa ít. Siêu
tác động lên vấn đề này là việc sử dụng quá mức tài nguyên đất và nước của con người, dẫn đến các tình trạng xung đột. Vì
vậy, cần phải xem xét toàn cảnh các yếu tố gây ra bởi cả con người và tự nhiên ảnh hưởng đến các dòng nước khi tìm giải
pháp cho các vấn đề về tài nguyên nước.
Chúng tôi hy vọng rằng phương pháp ‘lăng kính con người’ so sánh với phương pháp lĩnh vực cá nhân sẽ tạo ra một sự kết
nối rõ ràng hơn cho nghiên cứu và kết quả hành động.

Environments, infrastructure and livelihoods
vary widely across the Mekong Region
Photos from top left: Bernard Moizo, Lisa Robins,
Kim Geheb
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5. Các hoạt động
Các hoạt động chương trình đóng góp cho mỗi chủ đề hoặc nhiều chủ đề. Các ví dụ trình bày ở đây cung cấp một chỉ số tốt
cho các định hướng và nhấn mạnh của thành phần này trong công việc của chúng tôi.

Dân chủ hóa quản trị tài nguyên nước 2010–2012
Dân chủ hóa quản trị tài nguyên nước là một mục tiêu tổng thể của mạng lưới M-POWER. Để làm được điều đó, năm năm
qua chúng tôi đã và đang xây dựng công việc thông qua giai đoạn 2 của chương trình Thách thức về nguồn nước và lương
thực (CPWF) nhằm tăng lợi ích xuất phát từ thủy điện, và đóng góp giảm thiểu những tác động tiêu cực. Dự án quản trị tài
nguyên nước này là một trong sáu dự án kết hợp cho khu vực Mê Công.
M-POWER chịu trách nhiệm cho một dự án cải thiện lợi ích của các đập ở Lưu vực Mê Công. Dự án tập trung vào cách quản lý
và vận hành đập ở quy mô một lưu vực. Vì vậy, nó nhấn mạnh về những sáng kiến thể chế và quản lý trong lĩnh vực này.
Hoạt động này bao gồm:
• Đánh giá các chính sách và thủ tục hiện hành liên quan đến lợi ích, gánh nặng và rủi ro từ việc xây dựng và vận hành đập.
Từ đó đưa ra những kiến nghị cho việc cải tổ chính sách và hành chính cần thiết;
• Nghiên cứu cách mà những nhu cầu về nước, lợi ích, gánh nặng và rủi ro của các cộng đồng hạ lưu, nông dân và ngư dân
đã được tích hợp vào lĩnh vực công như thế nào, và khám phá liệu họ có mặt trong các chương trình nghị sự của những
nhà lập định hay không, hoặc được đưa vào trong quá trình thiết kế, lập kế hoạch và quản lý đập hay không.
• Tìm hiểu mức độ công bằng trong phân bổ lợi ích, gánh nặng và rủi ro về sinh kế và môi trường, sự tham gia vào bàn thảo
và đàm phán việc xây dựng đập; đưa ra những tư vấn phù hợp về phương pháp tăng cường sự công bằng trong quá trình
lập kế hoạch, quản lý và vận hành các hồ chứa.
• Kiểm tra sự hình thành cơ chế quản trị nảy sinh trong quá trình vận hành đập, chú trọng đến việc phát triển các thể chế
theo một cách kết hợp và dễ hiểu, và giải quyết được các vấn đề xuyên biên giới.
• Tổng hợp nghiên cứu và ứng dụng quản trị về các mô hình hiện tại ở khu vực Mê Công – qua đó cung cấp một ‘tờ giấy
trắng’ kiến nghị cho các thiếu sót về cải tổ chính sách và hành chính, và cải thiện mối quan hệ của các bên liên quan nhằm
cải thiện nền quản trị quy mô lưu vực.

Các cuộc đối thoại năm 2004+
M-POWER đang khám phá các phương pháp tham gia vào các cuộc đối thoại, ngoại giao, đàm phán và ra quyết định liên
quan đến năng lượng, lương thực, và nước ở khu vực Mê Công . Chương trình của chúng tôi được hình thành trên cơ sở
những mối quan tâm về những ảnh hưởng của các đập thủy điện và thủy lợi đến tập thể và cá nhân sống ở trong khu vực.
Chúng tôi đang thực hiện những cuộc đối thoại nhằm thực hiện những quyết định minh bạch, có sự tham gia và cởi mở hơn
về việc phát triển và vận hành các dự án liên quan đến năng lượng, lương thực và nước. Điều này nhằm mở rộng các quyết
định chức năng và chia sẻ rủi ro và lợi ích định khung trong bối cảnh xã hội và môi trường rộng hơn. Cần có các tiến trình
ra quyết định tốt hơn nhằm giảm những tác động tiêu cực về mặt môi trường và xã hội của các dự án và chương trình lớn ở
khu vực Mê Công.
M-POWER chịu trách nhiệm thành lập và duy trì diễn đàn gồm nhiều bên tham gia (MSP) vào giai đoạn 2 của chương trình
Thách thức về Nước và Lương thực nhằm ‘tăng lợi ích từ đập thủy điện và giảm những tác động tiêu cực’. Đó là một trong sáu
dự án lồng ghép, và có hai hợp phần (MSP và Quản trị thủy điện).
Chúng tôi sử dụng định nghĩa MSP như sau: đó là một bộ phận quyết định (tự nguyện hoặc theo luật định) bao gồm nhiều
bên liên quan. Họ có cùng một vấn đề quản lý tài nguyên, nhận ra sự độc lập của họ trong việc giải quyết vấn đề và tập hợp
lại với nhau để thống nhất chiến lược hành động để giải quyết vấn đề. MSPs được thúc đẩy rộng rãi như một bối cảnh thể
chế cho việc quản lý tài nguyên nước có sự tham gia. Đó là những sáng kiến thể chế cho các giải pháp có thể được sử dụng
để dân chủ hóa quản trị nước, giải quyết xung đột, và/hoặc làm cho việc quản lý nước hiệu quả hơn.
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Cải thiện đánh giá thủy điện năm 2009+
Sự tiến bộ nhanh chóng của các chương trình thủy điện và mối quan tâm ngày càng tăng của các bên liên quan về những
ảnh hưởng môi trường và xã hội báo hiệu một nhu cầu quan tâm khẩn cấp cho khu vực này.
M-POWER đang hỗ trợ nền quản trị thủy điện bền vững hơn thông qua các hoạt động dự án (Quản trị thủy điện và diễn đàn
nhiều bên tham gia). Quản trị thủy điện tập trung vào giới thiệu và xây dựng năng lực cho việc sử dụng các công cụ quản trị
mới, chẳng hạn Bộ tài liệu Đánh giá Thủy điện Bền vững (HSAP) và các xu hướng môi trường. AusAID đã hỗ trợ chương trình
của chúng tôi từ năm 2009. Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng các hoạt động ở Trung Quốc và Lào để tăng cường hơn nữa
khả năng cải thiện thủy điện bền vững đã được xây dựng từ mấy năm qua.
Công việc này đã góp phần tác động đến thiết kế, phát triển và quản lý các công trình thủy điện. Chúng tôi sẽ thúc đẩy quá
trình tham gia, học hỏi của các bên liên quan (xã hội dân sự, chính phủ, các tổ chức phát triển và ngân hàng) về các vấn đề
phát triển thủy điện ở khu vực Mê Công.
Các hoạt động của chúng tôi sẽ nhằm mục đích tăng cường nhận thức, liên quan đến tiến trình HSAP và những vấn đề khác.
Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy được thu hút ngày càng tăng của những hướng dẫn thủy điện bền vững cấp quốc gia, quốc
tế và liên quốc gia và các chuẩn mực trong khu vực.
Chúng tôi cũng hướng đến hợp tác với các công ty thủy điện ở trong khu vực để tạo ra những kết quả về trách nhiệm xã hội
và môi trường.

Khám phá Tương lai Khu vực Mê Công năm 2010–2012
Dự án Tương lai Khu vực Mê Công là một dự án liên minh giữa AusAID và CSIRO Úc. Dự án này kiểm tra tính đa dạng giữa
chính sách liên quan đến nước, lương thực và năng lượng và các quyết định đầu tư trong bối cảnh liên quốc gia. Mục tiêu
nhằm đóng góp cho quá trình ra quyết định cấp khu vực và quốc gia về các lĩnh vực này.
Chương trình tập trung vào khu vực Mê Công và bao gồm một đội ngũ chuyên gia khu vực và 5 vùng nghiên cứu điểm: Xuất
khẩu nước ở Đồng bằng Viêng Chăn (Nậm Ngum) ở Lào, nông nghiệp tương lai ở Isaan (Đông bắc Thái Lan), tác động của
các chương trình phát triển ở Tonle Sap (Campuchia), mực nước biển dâng và tương lai của các phương thức sinh kế ở Lưu
vực Mê Công (Việt Nam), và tương lai ngành cao su ở Yunnan (Trung Quốc).
M-POWER đã tham gia vào xây dựng ý tưởng dự án và tích cực tham gia vào các đội ngũ thực hiện cấp khu vực và quốc gia.
Chúng tôi chịu trách nhiệm thúc đẩy các mối quan hệ với những nhà lập định và thực thi chính sách quan trọng.
Dự án đầu tư vào quỹ đạo có thể xảy ra trong mối quan hệ giữa năng lượng, lương thực và nước ở khu vực Mê Công . ‘Mối
quan hệ’ được định nghĩa như là sự tương tác giữa ba lĩnh vực chứ không chỉ tập trung vào mỗi lĩnh vực đơn lẻ. Mối quan hệ
này được phân tích trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng những vấn đề quan trọng như sự gia tăng chủ nghĩa khu vực, các dòng đầu
tư xuyên biên giới, biến đối khí hậu, thay đổi phương thức sử dụng đất và đô thị hóa trong bối cảnh khu vực Mê Công.

Dự án Twin2Go – Mê Công năm 2010
Dự án Twin2Go đánh giá, kết nối và tổng hợp nghiên cứu về sự thích ứng và lồng ghép các cơ chế quản lý tài nguyên nước
trong các lưu vực trên khắp thế giới. Mục tiêu của dự án là rút ra những kinh nghiệm liên quan đến chính sách và nghiên cứu
các vấn đề về thích ứng quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và làm cho chúng có khả năng chuyển đổi
đến các lưu vực khác.
Một hợp phần quan trọng của dự án là phát triển một bộ dữ liệu mô tả 96 khía cạnh quản trị nước khác nhau ở 29 lưu vực
sông ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi. Bộ dữ liệu được xây dựng trên cơ sở một bảng hỏi chuẩn và một loạt
những hội thảo chuyên gia được tổ chức trên khắp thế giới với các hoạt động có sự tham gia và kế thừa để cải thiện, phê
chuẩn và giúp phiên dịch các đánh giá và giá trị chuyên gia từ bộ dữ liệu toàn cầu. Một phần khác của dự án là nhằm tổng
hợp các kinh nghiệm trên thế giới về các trường hợp lịch sử.
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Ban chuyên gia năm 2010+
Thành lập Ban chuyên gia có thể là một cách hiệu quả để cải thiện tính minh bạch trong quá trình ra quyết định, và dựa vào
những kiến thức được thông báo. M-POWER đang nỗ lực hơn nữa trong chương trình này thông qua việc hình thành ban
chuyên gia và kết nối họ thành những thành viên tích cực. Sáng kiến Ban chuyên gia đầu tiên là xây dựng quan hệ đối tác
với Ủy ban Sông Mê Công để đánh giá kế hoạch Phát triển Lưu vực giai đoạn 2 (BDP2). Ban chuyên gia bao gồm các chuyên
gia có danh tiếng trong khu vực và quốc tế về xây dựng mô hình, đánh giá môi trường, kinh tế, xã hội thủy văn, phân tích
bối cảnh và tham gia công chúng. Sáng kiến thứ hai là hình thành đội ngũ những chuyên gia môi trường và xã hội để đánh
giá đồng cấp các báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cho một công ty Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng
một loạt đập ở Lào. Trong tương lai, M-POWER có mục tiêu mở rộng lĩnh vực này thông qua việc tạo cơ hội cho các bên khác
nhau (chính phủ, tư nhân, các tổ chức quốc tế) cải thiện sự minh bạch thông tin và cung cấp các đánh giá độc lập chất lượng
cao.

Học bổng nghiên cứu năm 2007+
Chương trình học bổng nghiên cứu M-POWER cung cấp một cơ hội thú vị và thách thức cho nhiều người để tham gia vào đội
ngũ các nhà nghiên cứu đa quốc gia, đa ngành nghề. Các ứng viên sẽ thu nhận được những hiểu biết sâu về các vấn đề quản
trị tài nguyên nước trong khu vực, thực hiện nghiên cứu gốc, và tham gia vào các sự kiện và thảo luận công chúng.
Với sự hỗ trợ của chương trình Thách thức tài nguyên Nước và Lương thực, hàng năm chúng tôi mời các đề xuất dự án từ các
nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu, cán bộ nhà nước, và những ai quan tâm đến vấn đề quản lý và tương lai của khu vực Mê
Công . Chúng tôi mong chờ rằng chương trình học bổng sẽ ngày càng thu hút các nguồn lực và mở rộng phạm vi các vấn đề
nghiên cứu hiện tại, cũng như phát triển năng lực của M-POWER và hỗ trợ về sau cho mạng lưới các tốt nghiệp sinh. Chương
trình học bổng được điều hành bởi sự hợp tác giữa Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Trường đại học Yunnan và Trường đại học
Ubon Ratchathani với tư cách là mạng lưới M-POWER.

Nguồn lực
M-POWER ban đầu được hỗ trợ bởi các thành viên – là những cá nhân và tổ chức trong và ngoài khu vực Mê Công . Chúng tôi
đã thực hiện một loạt các dự án được tài trợ, mỗi dự án có những yêu cầu báo cáo và cách thức triển khai riêng.
Hiện nay, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuạt từ nhiều nhà tài trợ và đối tác, đáng kể là Echel Eau (Pháp),
Quỹ Nông nghiệp và Phát triển Quốc tế (IFAD), và AusAID thông qua chương trình Thách thức Tài nguyên Nước và Lương
thực (CPWF), Quỹ Trăng Xanh và Tổ chức Hợp tác Phát triển Thụy Điển (Sida).

Fish products remain central
to nutrition and economies
throughout the Mekong
Region
Photo: Lisa Robins
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6. Tham gia vào mạng lưới M-POWER
Phần này trình bày về cấu trúc quản trị của mạng lưới M-POWER và cách thức tham gia của các tổ chức và cá nhân.
Có nhiều cách để tham gia vào M-POWER và chương trình dân chủ hóa quản trị tài nguyên nước ở khu vực Mê Công . Phần
này trình bày về cách thức đóng góp chính quy và phi chính quy và tham gia vào công việc của chúng tôi cũng như các hoạt
động dưới hình thức là nhà nghiên cứu hành động, thúc đẩy đối thoại, kết nối kiến thức.
Trở thành một đối tác: Ban điều hành khuyến khích các tổ chức tích cực tham gia vào các vấn đề quản trị tài nguyên nước ở
khu vực Mê Công tham gia vào mạng lưới M-POWER.
Đăng ký học bổng : Chúng tôi kêu gọi các dự án từ các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu, các quan chức chính phủ và
những ai quan tâm đến việc quản lý và tương lai của khu vực Mê Công . Đồng thời, chúng tôi cũng tìm kiếm những người đã
tốt nghiệp từ chương trình học bổng nghiên cứu trước đây và hiện nay của M-POWER.
Tình nguyện viên: Chúng tôi xin chào đón những nhà chuyên môn sẵn sàng làm việc với mạng lưới M-POWER trên tinh thần
tình nguyện.
Các sự kiện: Lịch trình các sự kiện và hoạt động liên quan đến chương trình M-POWER trong và ngoài khu vực Mê Công,
chẳng hạn như họp hàng năm, các hội nghị, phát hành sách và các cuộc họp khác cũng đã được xây dựng.

Quản lý mạng lưới
M-POWER là một mạng lưới hợp tác các tổ chức và cá nhân. Chúng tôi phân bổ có mục đích chức năng và trách nhiệm giữa
các đối tác. Việc chia sẻ chức năng trong mạng lưới đã và sẽ tiếp tục thay đổi, cả về năng lực hiện tại và phát triển những kỹ
năng mới. Chúng tôi có hai bộ phận quản lý mạng lưới chính gọi là Ban Điều hành và Một Điều phối viên mạng lưới.
Ban điều hành M-POWER
Ban điều hành chịu trách nhiệm phát triển chương trình tổng thể, chuyển tải thông điệp và đại diện cho M-POWER trong
các diễn đàn khu vực. Ban này chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và tư vấn những kế hoạch quan trọng cho Điều phối
viên và các dự án M-POWER
Các quyết định chính mà ban điều hành phải làm là:
• Phê chuẩn các đề án hoặc dự án như là một hoạt động chính quy của mạng lưới
• Lựa chọn và đánh giá các ứng viên học bổng nghiên cứu
• Phê duyệt và đánh giá quản lý ngân sách dự án
• Giải quyết các tranh chấp trong mạng lưới, chẳng hạn giữa các ứng viên học bổng nghiên cứu và các tổ chức của họ
• Phê duyệt kế hoạch năm và báo cáo nhà tài trợ.
• Phê duyệt các thay đổi liên quan đến tính đại diện và cơ chế quản trị của mạng lưới.
Ban điều hành chủ yếu liên lạc qua email, skype và điện thoại và những cuộc gặp mặt tổ chức hàng năm. Các cuộc họp phát
sinh được tổ chức nếu cần. Trong một số trường hợp, các thành viên ban điều hành biểu quyết để đưa ra các quyết định.
Các thành viên ban điều hành được đề cử và tán thành bởi ban điều hành. Nhiệm kỳ của họ thường là 2-3 năm, nhưng có
thể thay đổi bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích việc luân chuyển dần dần các thành viên ban điều hành, nhưng đảm bảo có đại
diện ít nhất 5/6 quốc gia khu vực Mê Công và các thành viên ngoài khu vực. Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi giàu kiến thức
và kinh nghiệm để thách thức với việc dân chủ hóa quản trị tài nguyên nước.
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Ban điều hành hiện tại bao gồm:
• Bạch Tân Sinh, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học công nghệ, Việt Nam.
• Bernadette Resurreccion, Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan
• Chayanis Krittasudthacheewa, Viện Môi trường Stockholm, Thái Lan
• Dipak Gyawali, Viện Khoa học Công nghệ Nepal
• John Dore, AusAID, Lao PDR
• Kanokwan Manorom, Trường Đại học Ubon Ratchathani, Thái lan
• Kate Lazarus, Chương trình Thách thức về tài nguyên nước và Lương thực, Lao PDR
• Lilao Bouapao, Nghiên cứu độc lập, Lào
• Louis Lebel, Trường đại học Chiang Mai, Thái Lan
• Lu Xing, Trường Đại học Yunnan, Trung Quốc
• Marko Keskinen, Trường Đại học Aalto, Phần Lan
• Pech Sokhem, Tư vấn Hatfield, Canada (Chủ tịch)
• Surichai Wun’gaeo, Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan
• Yang Saing Koma, Centre d’Etude et de Développement Agricole Cambodgien, Campuchia

Các thành viên ban điều hành trước đây:
• Francois Molle, Institut de Recherche pour le Développement, and International Water Management Institute, Syria
• Xu Jianchu, World Agroforestry Centre, Trung Quốc

Điều phối viên M-POWER
Điều phối viên M-POWER chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của các thành viên được điều phối và quản lý tốt, và chịu
trách nhiệm thúc đẩy liên lạc và các hoạt động giữa các thành viên. Điều phối viên duy trì mạng lưới và danh sách của mạng
lưới, cung cấp các cập nhật nghiên cứu, phát triển và phân phối các tài liệu.
Những người điều hành dự án chịu trách nhiệm công tác hành chính, tài chính kế toán, báo cáo và liên lạc trực tiếp với nhà
tài trợ. Để làm được điều đó, họ căn cứ vào các quyết định của ban điều hành; thường xuyên cập nhật tiến độ công việc cho
Điều phối viên và Ban điều hành.

Tham gia vào M-POWER
Trở thành đối tác
M-POWER là một mạng lưới hợp tác của những cá nhân và tổ chức. Những đối tác này tham gia vào nghiên cứu hành động,
thúc đẩy đổi thoại và/hoặc kết nối kiến thức về quản trị nước ở khu vực Mê Công .
Đối tác của mạng lưới M-POWER được cung cấp quyền và trách nhiệm. Đối tác linh hoạt về cách và phạm vi họ tham gia
vào mạng lưới. Trong thực tế, những mối quan tâm, sáng kiến và động lực của các cá nhân trong các tổ chức đối tác làm cho
mạng lưới hoạt động hiệu quả.

12

M-POWER cung cấp diễn đàn để các bên liên quan chia sẻ ý tưởng, ứng dụng và thực hiện các nghiên cứu liên tổ chức, để xây
dựng kỹ năng và các mối quan hệ khu vực, đồng thời gây ảnh hưởng đến thể chế và nhiều hơn thế nữa.
Các đối tác năng động nhất sẽ giữ một vị trí trong Ban điều hành, là bộ phận quyết định chiến lược của mạng lưới. Ban điều
hành cung cấp một diễn đàn hoạt động một cách hợp tác và trao đổi thông tin, kiến thức giữa những tác nhân nhiều lĩnh
vực có kinh nghiệm và tính ảnh hưởng cao.
Đối tác cung cấp đầu vào để hình thành và chuyển tải định hướng của mạng lưới, gần đây nhất là bảng cập nhật Hướng dẫn
Chiến lược M-POWER năm 2011. Cuộc họp hàng năm của M-POWER là một sự kiện quan trọng. Trong khi chúng tôi sẽ tìm
kiếm các nguồn lực đảm bảo hỗ trợ chi phí của cuộc họp, các đối tác vẫn sẽ tự lo được tài chính cho mình.
Các đối tác có thể được đề nghị đảm nhiệm một số chức năng và nhiệm vụ. Việc chia sẻ các chức năng trong mạng lưới sẽ và
đang tiếp tục thay đổi, cả về năng lực hiện tại và phát triển năng lực mới.
Chúng tôi nhận thấy mức độ thực hiện hoặc tham gia các hoạt động được xác định trong hoặc liên kết với hướng dẫn chiến
lược của các đối tác là sẽ rất khác nhau. Một số đối tác có ảnh hưởng trong xây dựng mạng lưới và đã có nền tảng kiến thức
cũng như nguồn vốn xã hội sẽ lui về và thúc đẩy những đối tác khác điều hành mạng lưới trong giai đoạn tiếp theo.
Chúng tôi khuyến khích những cá nhân và tổ chức hoạt động tích cực về các vấn đề quản trị nước ở khu vực Mê Công tham
gia mạng lưới M-POWER. Tất cả các đề nghị sẽ được xem xét và quyết định bởi Ban điều hành M-POWER.
Đăng ký học bổng nghiên cứu
Các ứng viên học bổng nghiên cứu M-POWER đóng góp quan trọng cho các nỗ lực nghiên cứu hành động của mạng lưới.
Thông qua một chương trình học bổng bắt đầu từ năm 2011, M-POWER hy vọng hỗ trợ 40 suất học bổng mới. Chương trình
sẽ hỗ trợ hàn lâm và xây dựng năng lực cho những cá nhân quan tâm đến việc nâng cao, trao đổi kiến thức và tác động chính
sách trong khu vực Mê Công. Chúng tôi sẽ có những công bố kêu gọi các đề án từ các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu,
quan chức nhà nước và những người quan tâm đến việc quản lý và tương lai khu vực Mê Công. Chương trình học bổng đã
thực hiện được tám vòng. Trên trang web M-POWER có sẵn các thông tin về các ứng viên và những nghiên cứu mà họ đã thực
hiện. Mạng lưới những người tốt nghiệp đại diện một sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển năng lực khu vực trong lĩnh
vực quản trị nước. Mạng lưới những ứng viên nhiệt tình và đầy kỹ năng được mong chờ sẽ phát triển và tăng cường cùng
với những vòng nộp đơn tiếp theo.
Tình nguyện viên
M-POWER luôn tìm kiếm những người giúp đỡ để cải tiến chương trình nghị sự chiến lược. Có cơ hội cho các tình nguyện
viên làm việc cùng với Điều phối viên M-POWER hoặc với các tổ chức đối tác, hoặc làm một hoạt động cụ thể. Nếu bạn là một
nhà chuyên môn có kiến thức và kỹ năng phù hợp với công việc của chúng tôi, bạn luôn được chào đón khi liên lạc với chúng
tôi để thảo luận các cơ hội hoặc vạch ra ý tưởng của các bạn. Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích những nhà chuyên môn trong
khu vực xem xét các cách khác nhau để tham gia vào mạng lưới.
Tùy từng giai đoạn có thể sẽ có sẵn những nguồn quỹ để hỗ trợ những người tình nguyện, tuy nhiên có khả năng các bạn
sẽ cần phải tìm sự hỗ trợ tài chính cho mình. Các bạn có thể tự khám phá nhiều nguồn vốn hỗ trợ cho các hoạt động tình
nguyện, chẳng hạn như học bổng, các tổ chức tình nguyện, các quỹ phát triển chuyên môn và học bổng đi lại.
Các hoạt động liên kết, chẳng hạn cuộc họp hàng năm của mạng lưới
M-POWER triệu tập một cuộc họp hàng năm cho các thành viên mạng lưới và những khách mời. Những cuộc họp này được
tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau ở khu vực Mê Công (ví dụ năm 2006 và 2007 ở Chiangmai, 2008 ở Hà Nội, năm 2009
ở Kunming, năm 2010 ở Phnom Penh và 2011 ở Chiangmai) để cung cấp cơ hội cho các thành viên tham gia và khám phá
những vấn đề trong khu vực. Các cuộc họp định kỳ hàng năm khuyến khích và thúc đẩy sự giao lưu giữa các thành viên và họ
có cơ hôi chia sẻ kinh nghiệm và bài học nghiên cứu. Các cuộc họp đã được thiết kế, phát triển và chọn lọc những sản phẩm
cụ thể, chẳng hạn các công cụ đánh giá, trích yếu chính sách, sách và các vấn đề đặc biệt.
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7. Các chiến lược trọng yếu
Chúng tôi sử dụng năm chiến lược trọng yếu để đạt được tầm nhìn trong hướng dẫn này. Chúng tôi cam kết gắn kết với
những người ra quyết định và có tầm ảnh hưởng, chia sẻ thông tin và truyền thông, phát triển các sản phẩm và tài liệu
nguồn, thúc đẩy nghiên cứu địa phương, và phát triển năng lực trong khu vực.

Gắn kết với những người ra quyết định và có tầm ảnh hưởng
M-POWER nỗ lực để hành động chứ không chỉ quan sát; chúng tôi muốn nâng cao các nghiên cứu của mình. Để làm được
điều đó, chúng tôi phải tham gia một cách xây dựng vào các tiến trình ra quyết định, và đồng hành cùng với họ làm và ảnh
hưởng các quyết định của họ.
Nghiên cứu có một vai trò quan trọng cung cấp thông tin cho các tiến trình ra quyết định và trong một số trường hợp nghiên
cứu có thể cảnh báo hoặc truyền cảm hứng cho những người ra quyết định, hoặc chống lại việc làm theo một lối mòn nào
đó. Tuy nhiên, những người ra quyết định không cần thiết phải tiếp cận được hoặc hiểu các kết quả nghiên cứu, đặc biệt khi
các nghiên cứu được thực hiện tách rời với tiến trình của họ và không có sự suy xét đến các vấn đề và nhu cầu cụ thể của
họ. Nghiên cứu hành động thúc đẩy các cuộc đàm phán và kết nối kiến thức, cung cấp các diễn đàn để làm việc với những
người ra quyết định và có tầm ảnh hưởng theo những cách có sự giao lưu, trên cơ sở khoa học, rõ ràng và có sự tôn trọng và
học hỏi lẫn nhau.
Điều quan trọng là mạng lưới của chúng tôi đã sử dụng và mở rộng liên kết với các mạng lưới khác. Điều này làm cho chúng
tôi có thể đóng góp tốt hơn cho các cộng đồng Mê Công . Chúng tôi sẽ thành lập quan hệ đối tác với nhiều tác nhân quản
trị nước khác nhau, và không chỉ làm việc với các nhà nghiên cứu.
Chúng tôi cam kết giảng giải và minh chứng công việc của chúng tôi, và chúng tôi chuẩn bị đón nhận những phản biện theo
cách mà chúng tôi đã sử dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì đối thoại mở, cung cấp nhiều quan điểm khác nhau. Thật tốt
để thay đổi điều này ở những địa điểm và thời điểm khác nhau, nhưng chúng tôi biết chúng tôi cần sáng tạo nếu chúng tôi
mang lại những tác động tích cực. Chúng tôi biết rằng viết là quan trọng, nhưng điều đó chưa đủ. Chúng tôi cần trình bày,
giao lưu và sử dụng các phương tiện báo chí để truyền tải các thông điệp. Chúng tôi cần thuyết phục, lắng nghe và phản hồi.
Chúng tôi cần phải hiểu hơn nữa bối cảnh của các tác nhân khác và tạo ra những thông điệp phù hợp chuyển đến cho họ.

Chia sẻ thông tin và truyền thông
Listserve Nghiên cứu Mê Công
Trong mối hợp tác với Chương trình Thách thức của tài nguyên Nước và Lương thực, M-POWER đang tổ chức một listserve để
cung cấp một công cụ truyền thông 2 chiều cho các nhà nghiên cứu Mê Công . Listserve là một giao diện đối thoại để chia
sẻ kế hoạch và kết quả nghiên cứu, các tin tức và thông tin sự kiện liên quan đến phát triển khu vực Mê Công . Hãy liên lạc
đến mekong-research@googlegroups.com nếu các bạn muốn tham gia.
Internet
Internet là một công cụ quyền lực và có giá trị để kết nối các thành viên từ nhiều quốc gia của M-POWER. Internet cùng với
các phương tiện báo chí khác đã tạo cơ hội nâng cao truyền thông và điều phối các hoạt động của chúng tôi cả về mặt thực
tiễn và ý tưởng.
Chúng tôi sử dụng một hệ thống truyền thông đa phương tiện dựa vào web kết hợp cả âm thanh, hình ảnh, tài liệu. Những
nguồn lực này đã có thể tiếp cận và sử dụng được bởi các nhà nghiên cứu M-POWER và những người hợp tác của họ. Chúng
tôi quản lý hầu hết tài liệu dự án thông qua web. Trang mạng của chúng tôi là bộ mặt của M-POWER. Về cơ bản, nó được cấu
trúc xung quanh các chủ đề của chúng tôi, và cung cấp các thông tin nghiên cứu, các công cụ thực hành và một diễn đàn
thảo luận. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm thu hút các khách tham quan trên diện rộng, bao gồm công chúng nói chung.
Trang mạng được cập nhật thường xuyên và có chức năng lưu trữ dữ liệu. Trên trang web này, chúng tôi cũng mô tả sơ lược
về các tổ chức đối tác của chúng tôi.
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Phát triển sản phẩm và nguồn tư liệu
Các nhà nghiên cứu M-POWER xuất bản tác phẩm và các bài báo của họ theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi đã sản xuất
được một chuỗi bốn tuyển tập sách nhiều tác giả được biên tập như kết quả của nghiên cứu hành động được đưa ra trong
hướng dẫn này.
Mỗi tập sách phản ánh phong phú cách nhìn và bối cảnh của các tác giả dù tập trung vào một khung chung về quản trị tài
nguyên nước khu vực Mê Công . Các tác giả chủ yếu là những người từ M-POWER, bao gồm những nhà nghiên cứu nền quản
trị tương lai, các học giả, các nhà hoạt động xã hội và những lãnh đạo trẻ.
Chúng tôi làm các tờ tin và báo cáo chính sách. Tờ tin được viết bởi những nghiên cứu viên của M-POWER. Chúng tôi mong
nhiều tác phẩm được xuất bản để làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị khác vào các thời điểm khác nhau.
Các tác giả được yêu cầu phải có sẵn những bài viết chưa xuất bản. Các thông cáo báo chí thông qua kênh báo chí chính
thống được sử dụng để chuyển tải những kết quả chính trong khi một số đối tác của chúng tôi tham gia tích cực vào nhiều
hình thức truyền thông khác nhau.
Chúng tôi cũng sản xuất các tài liệu nghe nhìn bao gồm làm các phim để phát đến công chúng. Chúng tôi sản xuất một bộ
phim về kết quả đối thoại của khu vực Mê Công được tổ chức ở Lào vào năm 2006, mang tiêu đề Cùng nhau khám phá tương
lai của tài nguyên nước. Có thể tìm thấy nội dung các cuộc phỏng vấn và hình ảnh liên quan của bộ phim trên website của
M-POWER.

Thúc đẩy nghiên cứu địa phương
Một nền quản trị tốt đòi hỏi một luồng chảy tự do có chất lượng cao và thông tin đáng tin cậy được truyền tải từ trên xuống
và từ dưới lên trong xã hội. Điều đó đòi hỏi những người lập định chính sách tiếp cận và chú ý đến các thông tin từ các cấp
địa phương. Trao đổi thông tin hai chiều sẽ giúp xã hội có một cơ chế cảnh báo sớm về những dự định phát triển và cung cấp
một diễn đàn sâu rộng hơn về những quyết sách của các nhà lập định chính sách.
Trên ranh giới giữa nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu địa phương là một tiến trình nghiên cứu hệ thống cộng đồng,
hướng đến cộng đồng, vì cộng đồng; nó gắn người địa phương với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau vào quá trình thu
thập và phân tích dự liệu. Họ có thể mong chờ sinh kế của họ được ảnh hưởng trực tiếp bởi phát triển và từ chối trở thành
những nhân tố bị động.
Mục tiêu quan trọng của các hoạt động M-POWER là tạo quyền cho các nhóm bất lợi. Vì vậy, chúng tôi sẽ hỗ trợ và thành lập
cơ chế mà qua đó những cách nhìn, nhu cầu và quyền của các nhóm bị lề hóa – bao gồm phụ nữ, người nghèo ở đô thị và
nông thôn, người dân tộc thiểu số - được đại diện tốt hơn trong quá trình thỏa luận và đàm phán về việc sử dụng và phát
triển tài nguyên nước.

Xây dựng năng lực trong khu vực
Cuối cùng, M-POWER có thể được cho là thành công nếu các hoạt động của nó đóng góp cho việc cải thiện năng lực của
các cá nhân và tổ chức trong khu vực về quản trị tài nguyên nước. chúng tôi có kế hoạch tham gia phân tích, kiến nghị và
khuyến khích thay đổi các thể chế nhằm cải thiện cơ chế giải trình trong quản lý tài nguyên nước của chính quyền đến với
dân chúng.
Chúng tôi cũng sẽ giúp tổng hợp những kiến thức về những nỗ lực của các tổ chức nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và
quốc tế trong quá trình dân chủ hóa quản trị tài nguyên nước ở khu vực Mê Công. Và cuối cùng chúng tôi sẽ thúc đẩy, đóng
góp cho sự phát triển của các mạng lưới những nhà nghiên cứu trong khu vực cam kết tham gia vào phân tích và hoạt động
nhằm hỗ trợ nền dân chủ trong quản trị tài nguyên nước.
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