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Thách thức Bonn, Phục hồi
Cảnh quan Rừng (FLR) và ROAM
IUCN Việt Nam

Thách thức Bonn
Bonn Challenge là một mục
tiêu toàn cầu nhằm phục hồi
150 triệu héc-ta cảnh quan
đã mất hoặc suy thoái rừng
vào năm 2020 và 350 triệu
héc-ta vào năm 2030. Sáng
kiến này do Chính phủ CHLB
Đức và IUCN kêu gọi vào năm
2011, Thách thức đã vượt
qua mốc 150 triệu héc-ta vào
năm 2017
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Thách thức Bonn
• Giải quyết vấn đề cấp bách về suy thoái đất ảnh hưởng đến 3 tỷ
người và 30% diện tích đất (có thể trồng cây) trên địa cầu
• Cùng các quốc gia và các tổ chức xây dựng các mục tiêu tham vọng về
phục hồi đất suy thoái và mất rừng
• Gắn với các mục tiêu toàn cầu như SDGs, Aichi, LDN và thỏa thuận
Paris – đưa ra một lộ trình chung cho hành tinh bền vững

• Dựa vào tiếp cận phục hồi cảnh quan rừng (FLR): phục hồi tính toàn
vẹn của hệ sinh thái đồng thời đảm bảo nâng cao phúc lợi xã hội cho
con người

Phục hồi Cảnh quan Rừng (FLR)
• Là quá trình liên tục nhằm lấy lại (phục hồi) các chức năng sinh thái và
cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân ở các vùng cảnh quan
đã mất rừng, hoặc rừng đã xuống cấp
• Phục hồi toàn bộ cảnh quan “nhắm đến” đáp ứng nhu cầu hiện tại và
tương lai và để đưa ra nhiều lợi ích và các hình thức sử dụng đất đa
dạng trong dài hạn.
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PHCQR không chỉ đơn giản là trồng cây….

….mà là chuyển các diện tích đã bị xuống cấp thành các cảnh
quan khỏe mạnh, có sức chống chịu và có thể sinh lợi
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Phục hồi Cảnh quan Rừng chú trọng đến
toàn bộ cảnh quan
Bao gồm các phương án phục hồi ở khắp toàn bộ cảnh quan như:
• Nông lâm kết hợp để cải thiện năng suất trang trại và chất
lượng đất
• Cải thiện thực hành canh tác
• Bảo vệ và phục hồi rừng
• Cải thiện rừng trồng
• Phục hồi rừng ngập mặn
• Phục hồi rừng đầu nguồn và kiểm soát xói mòn

Các biện pháp can thiệp có thể thực hiện ở mọi cấp độ trong vùng cảnh quan
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Phương pháp luận đánh giá cơ
hội phục hồi cảnh quan (ROAM)
•
•
•

•

Đánh giá ROAM là một phương pháp tiếp cận có
cấu trúc để đánh giá tiềm năng phục hồi cảnh
quan rừng
ROAM xác định các khu vực và các mô hình sản
xuất có thể áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực để
phục hồi và cải thiện các cảnh quan
ROAM bao gồm các phân tích GIS, phân tích kinh
tế và đánh giá thể chế
IUCN và các đối tác đã tiến hành đánh giá ROAM
tại một số khu vực và kết quả sẽ được lồng ghép
trong các quy hoạch và chính sách ở cấp quốc gia

ROAM là gì
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Các bước thực hiện ROAM
Xác định các phương án phục hồi
THU THẬP SỐ LIỆU
Ưu tiên của các bên liên quan
Lập bản đồ các cơ hội PHCQR
Lập mô hình kinh tế và thẩm định
Lập mô hình chi phí/lợi ích carbon
Phân tích hiện trạng PHCQR và nhân tố thành công
Phân tích nguồn tài chính cho PHCQR
Thảo luận và lấy ý kiến phản hồi về kết quả đánh giá

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Xác định mục tiêu PHCQR và mối liên hệ với các ưu tiên/mục tiêu quốc gia

Thẩm định các kiến nghị chính
Các hoạt động tiếp theo để đề xuất chính sách

6

12/22/2020

7

12/22/2020

8

12/22/2020

Các sản phẩm đầu ra chính
Các báo cáo có thể:
• Phân tích chi phí-lợi ích của các mô hình PHCQR
• Mô hình chi phí-lợi ích carbon
• Đánh giá về tài chính và phân tích nguồn lực cho PHCQR
• Phân tích các yếu tố thể chế chính để thành công
• Đánh giá dịch vụ môi trường (nước, đa dạng sinh học)
• Bản đồ PHCQR bao gồm các đặc điểm tự nhiên

Tại sao nên thực hiện đánh giá ROAM
• Có độ che phủ rừng lớn và có tính đa dạng sinh học cao
• Các diện tích rừng hiện tại đang chịu sức ép lớn
• Có nhiều diện tích rừng đã suy thoái nhưng có khả năng phục hồi cao
• Cần có các mô hình ‘kinh doanh mới’ cho việc PHR
• Nhu cầu đầu tư vào phục hồi cảnh quan rừng cao
Báo cáo ROAM sẽ đưa ra một bộ kiến nghị có thể chuyển đến các nhà tài
trợ và các nhà đầu tư để tạo xúc tác cho các đầu tư mới vào các nỗ lực
phục hồi rừng.
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Xin cám ơn
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