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Dự án Nước Toàn cầu khởi quay cảnh về Trẻ em tại vùng sông Mê Kông
Trong khuôn khổ của Dự án toàn cầu “Những câu chuyện về Nước”, một đoàn làm phim và nhiếp ảnh
gia quốc tế sẽ tới vùng sông Mê Kông từ ngày 4 đến 8 tháng 12 năm 2005 để thực hiện những cảnh
quay về Trẻ em và Mối liên hệ của chúng với nước.
Dự án toàn cầu “Những câu chuyện về Nước - Cái nhìn của Trẻ em” kể về những khó khăn gặp phải
trong việc quản lý nước qua cách nhìn của trẻ em. Dự án truyền thông này do Tổ chức Bảo tồn thiên
nhiên Thế giới (IUCN) điều phối và quản lý, và do “Quỹ Những câu chuyện về Nước” thực hiện. Dự
án tập trung vào các hoạt động của trẻ em sống tại các lưu vực sông ở Trung Đông, Châu Phi, Trung
và Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á (các nước thuộc dự án tại Lưu vực sông Mê Kông bao gồm
Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam).
“Những câu chuyện về Nước” sẽ ghi lại những hình ảnh về cách nhìn của trẻ em, cảm xúc và những
kinh nghiệm của chúng về nước trong sinh hoạt hàng ngày, từ đó khám phá ra những câu chuyện thú
vị của trẻ. Mục tiêu của dự án là nêu lên những khó khăn mà trẻ em trên toàn cầu phải đối mặt với
những vấn đề liên quan tới nước và diễn tả những cách thức riêng của trẻ để vượt qua những thách
thức đó. Qua con mắt của trẻ và qua thời gian tiếp xúc với trẻ em, dự án “Những câu chuyện về
Nước” đề cập tới các chức năng thiết yếu của nước là mang lại sản phẩm, dịch vụ và trên hết, nước
là một điều kiện sống còn đối với cuộc sống.
Kết quả của dự án sẽ là một loạt sản phẩm hình ảnh (như phim quảng cáo, phóng sự tài liệu, phim
ngắn), một cuốn sách ảnh giấy bóng, một trang web có những bức ảnh do trẻ em chụp
(http://www.talesofwater.com), và một gian triển lãm tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 4. Với những
sản phẩm này, đại biểu tham gia Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 4 sẽ hiểu trẻ em trên thế giới rõ hơn
qua những hình ảnh và hoạt động của trẻ đối với nước.
Tại khu vực sông Mê Kông, dự án “Những câu chuyện về Nước” được chương trình Bảo tồn Đa dạng
sinh học và Sử dụng bền vững Đất ngập nước sông Mê Kông (MWBP)* hỗ trợ thực hiện. Các điểm
trình diễn thuộc chương trình MWBP được lựa chọn làm điểm quay phim và chụp ảnh. Chủ đề chung
cho các cảnh quay của dự án “Những câu chuyện về Nước” tại khu vực sông Mê Kông là Gia đình,
Bạn bè, Giải trí và Tương lai. Chương trình làm việc của dự án tại khu vực sông Mê Kông là:
Từ 4 – 8/ 12/ 2005:
Đoàn quay cảnh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Láng Sen, tỉnh Long An,
Việt Nam
Từ 8 – 12/ 12/ 2005:
Đoàn quay cảnh tại Stung Treng, Campuchia
Từ 12 – 15/ 12/ 2005: Đoàn quay cảnh tại tỉnh Attapeu, Cộng hòa Nhân dân Lào
Từ 15 – 18/ 12/ 2005: Đoàn quay cảnh tại Hạ lưu vực sông Songkhram, Thái Lan
Sông Mê Kông là một trong những hệ thống sông lớn trên thế giới. Tính đa dạng sinh học của lưu vực
sông Mê Kông rất cao và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo tồn đa dạng sinh học trên thế
giới, kể cả khi so sánh với những nơi khác trong khu vực Châu Á nhiệt đới. Tính đa dạng sinh học

này là cơ sở cho việc duy trì các sinh kế nông thôn dựa vào tài nguyên thiên nhiên của 55 triệu dân
sống tại Hạ lưu sông Mê Kông – tương đương với hơn 90% tổng số dân sống tại lưu vực sông và
bằng khoảng 1/3 tổng dân số của bốn quốc gia Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Lào, Thái Lan và
Việt Nam.
Để có thêm thông tin về dự án “Những câu chuyện về Nước” tại khu vực sông Mê Kông, xin vui lòng
liên hệ với:
Sarah Wood
Điều phối viên Khu vực về Truyền thông và Mạng lưới
Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinh học và Sử dụng bền vững Đất ngập nước sông Mê Kông
(MWBP)
ĐT: +856 (0) 240 904/ Số máy lẻ 105
Mobile: +856 (0) 20 78 11 545
Email: sarah.mwbp@iucnlao.org
Website: www.mekongwetlands.org
Kate Lazarus
Cán bộ Chương trình Cao cấp
Chương trình Nước và Đất ngập nước Khu vực
Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN)
ĐT: +856 (0) 240 904/ Số máy lẻ 115
Mobile: +856 (0) 20 224 3155
Email: kate@iucnlao.org
Website: www.iucn.org
Claire Warmenbol
Dự án Truyền thông “Những câu chuyện về Nước”
Chương trình Nước của IUCN
ĐT: +41 22 999 0188
Fax: +41 22 364 9720
Email: Claire.warmenbol@iucn.org
Website: www.iucn.org
Nguyễn Hồng Phượng
Điều phối viên Chương trình Quốc gia
Văn phòng Chương trình Quốc gia MWBP tại Việt Nam
Cục Bảo vệ Môi trường
Tel: +84.4.9427800 Fax: +84.4.9427801
Email: nphuong.mwbp@nea.gov.vn
Website: www.mekongwetlands.org
* Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinh học và Sử dụng bền vững Đất ngập nước sông Mê Kông
(MWBP) là chương trình hợp tác của bốn quốc gia tại Hạ lưu sông Mê Kông – Campuchia, Cộng hòa
Nhân dân Lào, Thái Lan và Việt Nam. MWBP do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Tổ
chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN) và Ủy hội sông Mê Kông (MRC) và một số các bên liên
quan khác. Với nguồn tài trợ từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), UNDP, Chính phủ Vương quốc Hà
Lan, Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông, Sáng kiến Nước và Thiên nhiên (WANI) và các nhà tài trợ
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khác, chương trình sẽ tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm nhất trong hoạt động bảo tồn và sử
dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên tại các vùng đất ngập nước sông Mê Kông. MWBP chú trọng
vào những hoạt động tăng cường năng lực của tổ chức và cá nhân để xây dựng sinh kế bền vững và
quản lý khôn khéo các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chương trình kéo dài trong 5 năm (2005 – 2009)
và can thiệp ở ba cấp – cấp khu vực, cấp quốc gia và cấp địa phương – với các điểm trình diễn đất
ngập nước tại mỗi quốc gia tham gia chương trình. Đó là lưu vực sông Songkhram tại Thái Lan, tỉnh
Attapeu ở miền Nam Lào, Stung Treng tại Campuchia và vùng Đồng Tháp Mười tại đồng bằng sông
Cửu Long, Việt Nam.
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