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Sydney Allicock และเจา้หนา้ท่ี จากกระทรวงชนเผา่พ้ืนเมือง ณ ท่ีประชุม (Photo: CMC) 

จอร์จทาวน์ กายอานา (CMC) – กายอานา ประกาศว่า จะลงนามในขอ้ตกลงการเป็นหุ้นส่วนดว้ยความสมคัรใจ    
(วพีเีอ) ภายใตก้ารด าเนินงานการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาลและการคา้จากอีย ู(อีย/ูเฟล็กที) ซ่ึงน ามาใช้
เม่ือปี 2003 

วีพีเอจะส่งผลต่อกายอานาเร่ืองการเขา้ถึงตลาดการคา้ผลิตภณัฑไ์มใ้นอียทูี่ให้ผลประโยชน์มากมาย นอกจากน้ี    

ยงัจะได้เห็นธรรมาภิบาลที่แก้ไขแล้วในทุกๆ ระดับ รายได้ที่สูงขึ้ น การสร้างความสามารถ การยอมรับ               

จากนานาชาติและการเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎหมายที่จ  าเป็น 

James Singh ผูแ้ทนจากคณะกรรมาธิการป่าไมก้ายอานา (GFC) ไดก้ล่าวถึงความสมบูรณ์ของขอ้ตกลงระหว่าง    
กายอานาและอียวูา่ขอ้ตกลงวพีเีอจะใชเ้ป็นขอ้ตกลงผกูมดัที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

http://www.tefso.org/
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“ผมมีความสุขที่จะบอกว่า ก่อนช่วงเวลาของปีน้ี ก่อนเดือนมิถุนายน เราจะสามารถลงนามในข้อตกลง               
การด าเนินงาน ข้อตกลงน้ีจะน าประโยชน์มหาศาลมาสู่เรา กายอานาก็จะเข้าถึงตลาดได้ตลอดเวลา และ                 
ยงัช่วยให้เราเขา้ถึงตลาดอียูที่ให้ก าไรได้มากขึ้น นอกจากน้ี ก็จะอ านวยความสะดวกให้ระบบการคา้ท างาน          
ไดง่้ายขึ้น อีกดว้ย” สิงห์ ไดก้ล่าวในการประชุมปรึกษาหารือกบัคณะพฒันาต าบลรูพนููนีเหนือ (NRDDB) 

กว่าสองสัปดาห์มาแล้ว คณะท างานทางเทคนิคแห่งชาติ ซ่ึงปฏิบัติภารกิจร่วมที่จะน าไปสู่ข้อตกลงวีพีเอ               
ไดจ้ดัประชุมกบัชาวบา้นทางตอนเหนือ ตอนใตแ้ละตอนกลางของเมืองรูพนููนี 

“พวกคุณ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีบทบาทส าคญัในเร่ืองน้ี” Singh ไดก้ล่าวในที่ประชุม 

Joel Fredericks ประธานของสภาชนเผา่ Toshaos แห่งชาติ (NTC) ไดพ้ดูคุยถึงบทบาทขององคก์รในกระบวนการ
ขอ้ตกลง เพือ่ยนืยนัวา่สิทธิของชนพื้นเมืองเป็นส่ิงที่ตอ้งเคารพ 

และยงักล่าวอีกว่า พวกเขาตอ้งพึ่งพาป่าไม้เพื่อการด ารงชีวิต และที่ส าคญั พวกเขา (ประชาชน) ตอ้งได้รับ           
การสนบัสนุน เพือ่ที่พวกเขาจะสามารถจดัการและป้องกนัทรัพยากรของพวกเขาไดดี้ขึ้น 

“ขอ้ตกลงวีพีเอจะเปิดโอกาสให้คุณรู้ว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบา้ง... บางชุมชนได้เร่ิมวางแผนแหล่งทรัพยากร    
ของพวกเขาเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น แหล่งทรัพยากรของเรามีความส าคญักบัเราเป็นอยา่งมากและอีกอยา่ง เราก็ตอ้ง
เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ด้วย ส่วนบางหมู่บ้านก็พร้อมส าหรับอียู/ เฟล็กที วีพีเอแล้ว เพราะถือเป็นโอกาส                      
ในการท าธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม บางหมู่บา้นตอ้งพึ่งพาการท าไมแ้ละควรเขา้หาตลาดอีย”ู ประธาน NTC กล่าว 

Sydney Allicock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชนเผ่าพื้นเมือง ได้ผลักดันสภาหมู่บา้นให้จดัการประชุมร่วมกับ
ชาวบา้นและให้แต่งตั้งตวัแทน 3 คนเพื่อเรียนรู้กระบวนการและท างานร่วมกับสภาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวีพีเอ       
ที่ไดบ้งัคบัใช ้
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No. : (TH) N160 Translated Version           

Topics:  FLEGT VPA 

Publication date: 14 กมุภาพนัธ์ 2560 

Translate by : TEFSO 

กายอานาจะลงนามข้อตกลงกับอียู 
 

 

ส านักงานเลขานกุารไทย – อีย ูเฟล็กที (TEFSO) ชัน้ 3 อาคาร ส.มก. 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

Thai-EU FLEGT Secretariate Office 3Flr. Kasetsart University Alumni Association Bldg.  

50 Phahonyothin Rd, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900โทร. 02-561-5102, 02-561-5103 โทรสาร 02-940-5676 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที ่Website :  www.tefso.org   Facebook : TEFSO 

การด าเนินงานอีย/ูเฟล็กที เป็นการรวมตวักนัของหลายหน่วยงาน รวมไปถึงโครงการประกนัภยัแห่งชาติ (NIS) 
และหน่วยงานจดัการรายไดแ้ห่งกายอานา (GRA) 

 

ที่มา http://www.jamaicaobserver.com/news/Guyana-to-sign-agreement-with-EU 
 
 

http://www.tefso.org/

