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Nhập môn Quản trị
các khu bảo vệ và bảo tồn
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Nói cùng một ngôn ngữ…
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Do hiểu biết về quản trị, các chính
sách liên quan và thực tiễn triển khai
đang phát triển mạnh mẽ trên khắp
thế giới, chúng tôi muốn chia sẻ
những thuật ngữ cơ bản với hy vọng
rằng việc sử dụng “một ngôn ngữ
chung” có thể giúp truyền tải tốt hơn
và phát triển
các khái niệm
ngày càng
rõ ràng và ý
nghĩa hơn.
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Bảo tồn

là một nỗ lực tích cực bao gồm “... gìn giữ, duy trì, sử dụng bền vững,
phục hồi và cải thiện môi trường tự nhiên”. (1)

Khu bảo vệ

là “...một không gian địa lý được xác định rõ ràng, được
thừa nhận, dành riêng và quản lý, thông qua các công cụ pháp lý hoặc các phương
tiện hiệu quả khác, để đạt được mục tiêu bảo tồn thiên nhiên dài hạn cùng với các dịch
vụ hệ sinh thái và giá trị văn hóa đi kèm”. (6) Định nghĩa này của IUCN áp dụng bình đẳng
cho các vùng đất và vùng lãnh thổ trên đất liền, vùng nước nội địa, biển và ven biển, được
coi là tương đương với định nghĩa của CBD.

Quản trị

là (quá trình của) “...những tương tác giữa các cấu trúc, tiến trình và
truyền thống quyết định tới cách thức quyền lực và trách nhiệm được phân bổ, cách thức đưa
ra quyết định và cách công dân hoặc các bên liên quan khác bày tỏ quan điểm của mình…”
(2). Theo cách diễn đạt bớt hoa mỹ nhưng có lẽ rõ ràng hơn, quản trị là việc ra quyết định
và đảm bảo các điều kiện để thực thi hiệu quả các quyết định đó. Đó là quá trình
xây dựng và thực thi thẩm quyền và trách nhiệm theo thời gian. Đó là về ai ra quyết định

và cách thức ra quyết định, bao gồm sự liên quan tới các quá trình học hỏi và
các thể chế đang phát triển trong xã hội.
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Quản trị có liên quan tới quản lý nhưng cũng khác quản lý:

Sự khác biệt là gì?

Quản lý

là những gì được thực hiện để đạt được các mục tiêu đã định.

Quản trị

là ai quyết định những gì sẽ được thực hiện, và những quyết định đó được thực
hiện như thế nào.
Là ai nắm giữ quyền lực, thẩm quyền và trách nhiệm và ai phải, hoặc nên, chịu trách
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nhiệm giải trình.
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Quản trị không phải điều gì mới: ai đó, ở đâu đó vẫn thường đưa ra quyết định về
các khu bảo vệ và bảo tồn. Điều mới là hiện nay chúng ta đang chú ý hơn đến quản
trị, bổ sung thêm tầm nhìn, làm rõ các khái niệm, và cách thức giám sát và
đánh giá.
Không có một cách xây dựng quản trị lý tưởng nào cho tất cả các khu bảo vệ và
bảo tồn, nhưng luôn có thể cân nhắc một bộ các nguyên tắc “quản trị tốt”.
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Quản trị chỉ hợp lý khi được thiết kế phù hợp
với bối cảnh cụ thể và hiệu quả trong việc
đem lại kết quả lâu dài cho bảo tồn, các lợi
ích sinh kế và tôn trọng quyền của người dân.

© Tero Mustonen

Tại sao lại là Quản trị?
 Quản trị là tham số có khả năng ảnh hưởng lớn nhất
tới phạm vi bảo tồn.

 Quản trị là nhân tố chính trong việc xác định hiệu

quả và hiệu lực của quản lý.

 Quản trị là yếu tố quyết định sự phù hợp và công

bằng của các quyết định.

 Quản trị có thể đảm bảo rằng các khu bảo vệ được

gắn kết tốt hơn với xã hội.

(Xem tài liệu tham khảo 3, 10, 11)

Quản trị có thể được
cải thiện và mang
lại sự hỗ trợ quan
trọng trong việc giải
quyết các thách thức
và các thay đổi liên
tục diễn ra trên
toàn cầu.
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Tính đa dạng của quản trị

Chúng ta nói về tính đa dạng của quản trị các khu bảo vệ và bảo tồn khi các quyết định
được đưa ra bởi nhiều chủ thể, những người làm phong phú và cải thiện công tác bảo tồn
trong thực tiễn. Ví dụ, một hệ thống khu bảo vệ quốc gia có thể “làm tăng tính đa dạng của quản
trị” bằng cách đưa vào hệ thống các khu vực được quản trị bởi nhiều loại chủ thể khác nhau và
bằng các cách thức bố trí khác nhau, và/hoặc bằng cách thừa nhận và hỗ trợ tốt hơn cho các vùng
đất và khu vực được bảo tồn nằm ngoài hệ thống.

Bốn loại hình quản trị chính

IUCN và CBD phân biệt bốn loại hình quản trị phổ biến cho các khu bảo vệ và bảo tồn (4, 6, 10)
tuỳ theo các chủ thể đã hoặc đang đưa ra các quyết định quan trọng về các khu này (ví dụ, các
chủ thể “thành lập” nên các khu đó và quyết định mục đích và cơ chế quản lý cho các khu đó).
Bốn loại hình quản trị chính bao gồm:

Loại A. quản trị bởi nhà nước

(ở các cấp khác nhau và có thể kết hợp các cơ quan khác nhau)

Loại B. đồng quản trị bởi các chủ sở hữu quyền và các bên liên quan
(quản trị chia sẻ)

Loại C. quản trị bởi các cá nhân và tổ chức tư nhân
(thường là các chủ đất)

Loại D. quản trị bởi người bản địa và/hoặc cộng đồng địa phương
(thường được gọi là các ICCA)

ICCAs

là viết tắt của cụm từ chỉ các vùng đất, khu vực được bảo tồn bởi người

bản địa và các cộng đồng địa phương.

Có ba đặc điểm chính phổ biến của các ICCA (8, 9), bao gồm:
 người bản địa hoặc cộng đồng địa phương có mối liên hệ gần gũi và sâu sắc với một địa
điểm (vùng đất, khu vực hoặc sinh cảnh)
 người dân hoặc cộng đồng là chủ thể chính trong quá trình ra quyết định liên quan đến địa
điểm đó và có năng lực thực tế và/hoặc theo pháp lý để đưa ra và thực thi các quy định
 các quyết định và nỗ lực của người dân hoặc cộng đồng hướng tới bảo tồn đa dạng sinh
học, các chức năng sinh thái và các giá trị văn hóa đi kèm được bảo tồn, bất kể động cơ
ban đầu và chính của người dân là gì
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Các phân hạng quản lý và các loại hình quản trị độc lập với nhau và có thể được đặt cạnh
nhau trong “Ma trận IUCN” (6, 10). Ma trận này trực quan hóa một chuỗi các phương án cho
các khu nhằm bảo tồn thiên nhiên ở một vùng/hệ thống nhất định. Ma trận IUCN có thể được
sử dụng để định vị các khu bảo vệ cũng như các vùng đất và khu vực được bảo tồn
trên thực tế (phân hạng quản lý, trong trường hợp này, không nhằm đáp ứng một mục tiêu
quản lý chính mà nhằm đạt được một kết quả có thể nhìn thấy được).

Ma trận IUCN

Ia. Khu dự trữ thiên
nhiên nghiêm ngặt
Ib. Vùng hoang dã
II. Vườn Quốc gia
III. Khu bảo tồn thắng
cảnh tự nhiên
IV. Khu bảo tồn loài/
Sinh cảnh
V. Khu bảo tồn cảnh
quan đất liền/biển
VI. Khu bảo vệ kết hợp
sử dụng bền vững
tài nguyên
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Các khu vực và vùng đất được
bảo tồn của cộng đồng - được
thành lập và điều hành bởi các
cộng đồng địa phương

D. Quản trị bởi người bản địa
và cộng đồng địa phương
Các khu vực và vùng đất được
bảo tồn của người bản địa được thành lập và điều hành
bởi người bản địa

… bởi các tổ chức vì lợi nhuận
(ví dụ: chủ đất là các tập đoàn)

… bởi các tổ chức phi lợi nhuận
(ví dụ: NGO, trường đại học)

C. Quản trị tư nhân

Khu bảo tồn được thành lập
và điều hành bởi các chủ đất
cá nhân

Đồng Quản trị (đơn vị quản trị
đa bên)

Quản trị phối hợp (các hình thức
khác nhau có ảnh hưởng đa bên)

B. Quản trị chia sẻ

Quản trị xuyên quốc gia

Quản lý được ủy quyền từ chính
phủ (ví dụ: cho một NGO)

Sở hoặc cơ quan cấp tỉnh phụ
trách

Phân hạng quản lý

A. Quản trị bởi
chính phủ
Các bộ hoặc cơ quan liên bang
hoặc quốc gia phụ trách

Loại hình quản trị
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Công tác bảo tồn phụ thuộc vào hệ thống
các khu bảo vệ và các vùng bảo tồn cảnh
quan đất liền và biển được quản trị tốt…

… và các hệ thống này sẽ tốt và hiệu quả
hơn bởi tính đa dạng của quản trị.
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Các lãnh thổ hoặc khu vực được bảo tồn
Các vùng lãnh thổ hoặc khu vực được bảo tồn là “… biện pháp dựa vào khu - bất kể có được
thừa nhận và dành riêng hay chỉ đôi khi, thậm chí bất kể thực tiễn quản lý có rõ ràng và có
chủ đích hay không - đã đạt được kết quả bảo tồn thực tế và/hoặc tạo được xu hướng bảo tồn
tích cực và có khả năng duy trì xu hướng này một cách lâu dài… ”(11). Định nghĩa này áp
dụng bình đẳng đối với các vùng lãnh thổ và khu vực trên đất liền, vùng nước nội địa, vùng
ven biển và biển.
Các loại hình quản trị áp dụng cho cả các khu bảo vệ và các vùng lãnh thổ và khu vực được
bảo tồn KHÔNG được IUCN hoặc bất kỳ chính phủ cụ thể nào thừa nhận là được “bảo vệ”.
Theo nghĩa này, các thuật ngữ “Khu Bảo tồn Tư nhân” và “ICCA” bao hàm cả các khu vực đất
liền, vùng nước nội địa, các vùng ven biển và biển không thuộc những vùng được chính phủ
hoặc IUCN công nhận là “được bảo vệ” (11). Điều này được minh họa bằng các hình minh
họa ở trang sau (kích thước tương đối được đưa ra chỉ như một định hướng):

Vùng được bảo tồn

Hình 1.
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Khu bảo vệ
(được xác định bởi quốc tế
hoặc quốc gia)

Sự chồng chéo không hoàn toàn giữa các vùng được bảo tồn và khu bảo vệ

Vùng được bảo tồn

Khu bảo vệ

Khu bảo tồn tư nhân

Hình 2.

Sự chồng chéo không hoàn toàn giữa các vùng được bảo tồn, các khu
bảo vệ và các khu bảo tồn tư nhân

Vùng được bảo tồn

Khu bảo vệ

ICCAs

Hình 3.

Sự chồng chéo không hoàn toàn giữa các vùng được bảo tồn, các khu
bảo vệ và ICCA
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Bảo tồn tự nguyện và bảo tồn thứ phát
Nhiều hệ thống quản lý đất và nước giúp duy trì tính đa dạng sinh học cao kể cả các thành
phần đa dạng sinh học rất trọng yếu nằm ngoài hệ thống các khu bảo vệ chính thức, tại các địa
điểm như khu dự trữ phục vụ du lịch và săn bắn thương mại, đất tư nhân hoặc rừng thôn bản.
Thuật ngữ bảo tồn tự nguyện (7) diễn đạt
ý rằng những người quản trị làm điều đó (bảo
tồn) một cách có ý thức và không bị cản trở và
hoàn toàn phù hợp với việc bảo tồn các giá
trị đa dạng sinh học cho dù họ có thể có hoặc
không coi bảo tồn là mục tiêu chính của các
nỗ lực quản lý của mình. Trong những trường
hợp khác, như trong các vùng cấm của quân
đội hoặc các khu vực bị bỏ hoang sau thảm
tồn thứ phát (10) sẽ phù hợp hơn, vì bảo tồn
là hệ quả hoàn toàn không có chủ đích (mặc
dù được hoan nghênh) của quản lý vì các mục
đích khác.
Bảo vệ cảnh quan đất liền và cảnh quan biển là kết quả của nhiều biện pháp bảo tồn dựa vào
khu và cả các biện pháp bên ngoài khu bảo vệ đó. Trong số các biện pháp dựa vào khu, chúng
ta thấy có cả các khu bảo vệ và các lãnh thổ và vùng được bảo tồn. Điều quan trọng là những
khu vực đó phải được kết nối tốt không chỉ về khía cạnh sinh học mà còn cả về khía cạnh xã hội.
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họa thiên nhiên hoặc nhân tạo, thuật ngữ bảo

Hệ thống các khu bảo vệ và khu bảo tồn
Một hệ thống các khu bảo vệ và khu bảo tồn hoạt động tốt là hệ thống hoàn chỉnh và

được kết nối chặt chẽ trong việc bảo tồn các sinh vật đại diện và các chức năng của tự nhiên
trong một môi trường cụ thể.

Hình 4.

Một hệ thống các biện pháp bảo tồn áp dụng cho khu trong một
cảnh quan
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Các biện pháp bảo tồn
hiệu quả dựa vào khu
(OECMs)
Thuật ngữ “các biện pháp bảo tồn hiệu quả dựa vào
khu” — viết tắt là OECM — được sử dụng trong Công
ước Đa dạng Sinh học để chỉ các vùng lãnh thổ và
khu vực được bảo tồn một cách hiệu quả nhưng
không thuộc hệ thống các khu bảo vệ chính thức của
một quốc gia cụ thể. Theo nghĩa này, OECM có thể
được coi là “không gian địa lý được xác định rõ ràng,
nơi việc bảo tồn tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái và
giá trị văn hóa đi kèm thực tế đã đạt được và hy vọng
được duy trì dài hạn bất kể có được công nhận và
dành riêng hay không” (11). OECMs có thể bao
gồm các biện pháp sau:

 Bảo tồn tự nguyện, là mục tiêu đầu tiên, cho dù chính phủ không muốn
thừa nhận như là một khu bảo vệ

OECMs

 Bảo tồn tự nguyện, là mục tiêu đầu tiên, nhưng không được công nhận
là khu bảo vệ và/hoặc bị từ chối được đưa vào hệ thống quốc gia (ví dụ,
vì vấn đề quyền tự quyết và tự quản trị)
 Bảo tồn tự nguyện thứ cấp
 Bảo tồn thứ phát nhưng có dấu hiệu để hy vọng sẽ được duy trì lâu dài

14

Khu được bảo tồn (được bảo Bảo tồn tự nhiên là mục tiêu
tồn trên thực tế với kỳ vọng quản lý đầu tiên
công tác bảo tồn được duy
trì lâu dài)

Bảo tồn tự nhiên không phải là
mục tiêu quản lý đầu tiên

Khu vực đó là một khu bảo vệ
Chính phủ công nhận các
khu này là một phần của hệ theo phân hạng của IUCN và
quốc gia
thống các khu bảo tồn của
nhà nước

Khu vực đó là một khu bảo vệ
theo phân hạng của quốc gia,
mặc dù không có trong phân
hạng quốc tế; có thể bao gồm
bảo tồn tự nguyện; cũng có
thể bao gồm bảo tồn thứ phát;
có thể được coi là một OECM
theo quan điểm quốc tế

Chính phủ không công nhận
các khu này là một phần
của hệ thống các khu bảo
tồn của nhà nước

Khu vực đó không được công
nhận là khu bảo vệ theo phân
hạng quốc gia hay quốc tế; có
thể bao gồm bảo tồn tự nguyện
và/hoặc bảo tồn thứ phát; khu
vực đó có thể được coi là một
OECM ở cấp quốc gia

Khu vực đó là một khu bảo
vệ theo phân hạng của IUCN
(nhưng không được quốc gia
công nhận); khu vực đó có
khả năng cao bao gồm bảo
tồn tự nguyện; IUCN khuyến
nghị thừa nhận các khu này
là một OECM ở cấp quốc gia

© Christian Chatelain

Bảng dưới đây tóm tắt các cách khác nhau để phân loại các nỗ lực và kết quả bảo tồn:
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Chất lượng Quản trị

Các nguyên tắc về quản trị tốt của
IUCN áp dụng cho các khu bảo vệ
Chúng ta nói về chất lượng quản trị khi đưa ra các quyết định nhưng vẫn tôn trọng các
nguyên tắc “quản trị tốt” được phát triển qua thời gian bởi người dân, các quốc gia và
các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Một cách diễn đạt đơn giản và cô đọng về “các nguyên tắc
về quản trị tốt của IUCN áp dụng cho các khu bảo vệ” (10), bao gồm:


Tính chính thống và tiếng nói — nghĩa là, được chấp nhận rộng rãi và đánh giá



Định hướng — nghĩa là, theo đuổi một tầm nhìn nhất quán, có tính chiến lược và truyền







cao trong xã hội; đảm bảo các quyền theo thủ tục về tiếp cận thông tin, sự tham gia và tính
pháp lý; khuyến khích sự tham gia và tính đa dạng; ngăn ngừa phân biệt đối xử; khuyến khích
sự bổ trợ, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại, đồng thuận và các nguyên tắc đã được thống nhất…

cảm hứng dựa trên các giá trị đã được thống nhất và sự đánh giá đúng về các vấn đề phức
tạp; đảm bảo tính nhất quán với chính sách và thực tiễn ở các cấp khác nhau; đảm bảo có câu
trả lời rõ ràng cho các câu hỏi gây tranh cãi; đảm bảo quản lý thích ứng phù hợp và tạo điều
kiện thuận lợi khi xuất hiện các nhân tố lãnh đạo và các sáng kiến mới đã được kiểm nghiệm…

Hiệu quả hoạt động — nghĩa là, đạt được mục tiêu bảo tồn và các mục tiêu khác theo

kế hoạch; khuyến khích văn hóa học hỏi; tham gia vào hoạt động vận động và truyền thông;
đáp ứng yêu cầu các chủ sở hữu quyền và các bên liên quan; đảm bảo đủ nguồn lực, năng
lực và sử dụng chúng một cách hiệu quả; thúc đẩy tính bền vững và sức chống chịu…

Trách nhiệm giải trình — nghĩa là, duy trì tính toàn vẹn và sự cam kết; đảm bảo tiếp

cận thông tin phù hợp và minh bạch, bao gồm phân cấp trách nhiệm, phân bổ nguồn lực
và đánh giá hiệu quả hoạt động; thiết lập kênh truyền thông và khuyến khích việc phản hồi
và giám sát độc lập…

Công bằng và quyền — nghĩa là, hướng tới chia sẻ chi phí và lợi ích một cách công

bằng mà không gây tác động bất lợi cho những người dễ bị tổn thương; duy trì khuôn phép
và chân giá trị của tất cả; công bằng, vô tư, nhất quán, không phân biệt đối xử, tôn trọng các
quyền thủ tục cũng như các quyền thực chất, quyền con người cá nhân và tập thể, bình đẳng
giới và quyền của người bản địa, gồm cả Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, được báo
trước và được thông tin đầy đủ (FPIC); thúc đẩy trao quyền cho địa phương trong bảo tồn...
17

Do đó, “quản trị tốt” là trường hợp mà ở đó những quyết định được đưa ra một cách
hợp pháp, hợp lý, công bằng, có tầm nhìn và trách nhiệm giải trình trong khi vẫn tôn trọng
quyền của người dân

Quản trị công bằng và hiệu quả
Khái niệm quản trị tốt của IUCN cũng có thể được tóm tắt là “quản trị công bằng và hiệu quả”.

18
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Các tiêu chí về tính hợp pháp, có tiếng nói, sự công bằng và quyền (thủ tục và thực chất)
góp phần tạo nên quản trị công bằng. Các tiêu chí về sự định hướng, hiệu quả hoạt động
và trách nhiệm giải trình tạo nên quản trị hiệu quả.

© Confederacion Mapuche de Neuquen

Quyền thực chất và thủ tục
Các quyền thường được phân chia thành quyền thực chất và quyền thủ tục. Các quyền thủ
tục, như quyền tiếp cận thông tin, tham gia và tiếp cận công lý, điều chỉnh quá
trình xác lập và phân xử các quyền thực chất. Còn các quyền thực chất là nói đến các
quyền lực và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân và tập thể theo phong tục và luật lệ đã được
chấp nhận. Những quyền này bao trùm từ quyền con người cơ bản (như quyền được
sống, quyền tự do) đến các quyền về vật chất và tài chính theo các điều kiện hợp
đồng cụ thể (như quyền tiếp cận một vùng lãnh thổ). Quyền thủ tục và quyền thực chất đều
phải được tôn trọng trong các khu bảo vệ và các lãnh thổ và vùng được bảo tồn.
19
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Sức mạnh của quản trị

Chúng ta nói về sức mạnh của quản trị khi các chủ thể và thể chế ra quyết định hoạt
động, đáp ứng và phát triển lớn mạnh, thực hiện vai trò và trách nhiệm của họ một cách kịp
thời và phù hợp. Sức mạnh của quản trị được thể hiện qua các thuộc tính sau:


Tích hợp và kết nối — nghĩa là, có những tương tác đa dạng và ý nghĩa với các



Khả năng thích ứng — nghĩa là, có khả năng phản xạ và linh hoạt, có khả năng thích



Sự khôn khéo — nghĩa là, nhận thức được và tôn trọng lịch sử sinh thái - xã hội và thế



Đổi mới và sáng tạo — nghĩa là, cởi mở với các ý kiến mới mẻ, có khả năng sáng



chủ thể, các ngành và các cấp ra quyết định khác nhau trong xã hội, như những tương tác
biểu thị đặc điểm của một hệ thống khu bảo tồn với các khu bảo vệ đơn lẻ và tách biệt, và
những tương tác diễn tả các quyết định hiệu quả thông qua việc tạo ra các hỗ trợ về chính
trị, xã hội và tài chính…

ứng với hoàn cảnh, tổng hợp kiến thức từ các nền văn hóa khác nhau, học hỏi kinh nghiệm
và cân nhắc các lựa chọn thông qua đối thoại, trao đổi, thử nghiệm và tranh luận... có thể
đưa ra quyết định nhanh chóng và ý nghĩa ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn...

giới quan truyền thống, kiến thức và giá trị của môi trường và các cộng đồng liên quan;
điều chỉnh các tình huống có phạm vi lớn (ví dụ: liên quan tới quy mô và sự liên kết của các
đơn vị để quản lý, số lượng chủ thể tham gia…) và phù hợp với sự đoàn kết hơn là vụ lợi cá
nhân (ví dụ: chia sẻ lợi ích, tránh sự dồn nén và lãng phí, quan tâm đến các thế hệ tương
lai); không chỉ cho phép, mà còn khuyến khích sự tham gia nhiều nhất có thể của các chủ
thể có liên quan trong xã hội…

tạo và tự làm mới như một hệ thống liên tục chuyển động, có khả năng tiếp nhận và thực
hiện những giải pháp mới, ủng hộ sự ra đời của các quy tắc và tiêu chuẩn mới, phản ứng
tích cực để thay đổi và tiếp tục phát triển…

Trao quyền — nghĩa là, có thể tự ý thức, tự định hướng, sẵn sàng và có khả năng thể

hiện năng lực lãnh đạo, như tổ chức phản ứng kịp thời với các điều kiện môi trường, các
vấn đề và cơ hội phát sinh... nhưng cũng có tính kỷ luật và tự phê bình, có khả năng chịu
trách nhiệm theo cách hiệu quả và đáng tin cậy...
21

Mặc dù sự đa dạng và chất lượng quản trị đã được tìm hiểu khá thấu đáo, khái niệm về sức
mạnh của quản trị chỉ mới được đưa ra xem xét thêm trong thời gian gần đây (11). Tất cả
các đặc tính của quản trị đều mở và có thể được tranh luận và làm phong phú thêm.

Cải thiện quản trị như thế nào?

IUCN và CBD gần đây mới xuất bản một tập sách Hướng dẫn đánh giá, đo lường và
lập kế hoạch hành động nhằm cải thiện công tác quản trị cho một hệ thống các khu
bảo vệ hoặc một khu vực cụ thể (10). Trong cả hai trường hợp, phương pháp luận đều bắt
đầu với một phân tích về bối cảnh lịch sử, văn hóa xã hội, thể chế và pháp lý. Sau đó, phân
tích không gian về quản trị liên quan tới thực trạng bảo tồn thiên nhiên sẽ được
thực hiện. Tiến trình này đòi hỏi có cái nhìn rộng phủ khắp toàn bộ một khu vực hoặc vùng
đang được xem xét, bao gồm một đánh giá về các giá trị sinh học, sinh thái và văn hóa và
mối liên hệ tiềm năng của chúng với sự đa dạng, chất lượng và sức mạnh của quản trị. Từ
đó, có thể rút ra các bài học giá trị và xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện.
Trên quy mô toàn cầu, cần phải
khởi động các quy trình đánh
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giá và đo lường quản trị
mang tính hệ thống trong

các bối cảnh khác nhau, với
mục tiêu và kỳ vọng rằng chúng
sẽ hỗ trợ tăng cường tính đa
dạng, chất lượng và sức mạnh
của quản trị. Một chương trình
đánh giá quản trị có cấu trúc,
được hỗ trợ bởi các mạng lưới

học hỏi và tăng cường năng
lực là một ưu tiên ngắn và trung

hạn để tăng cường cả về chính
sách và kết quả bảo tồn.
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UNDP

Công ước Đa dạng Sinh học
Free, Prior and Informed Consent
Quỹ Môi trường Toàn cầu
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cơ quan Phát triển Đức)
Các lãnh thổ và vùng được bảo tồn bởi người dân bản địa và/hoặc cộng đồng
địa phương
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
Các biện pháp bảo tồn dựa vào khu vực hiệu quả khác
Khu Bảo vệ
Chương trình Tài trợ Nhỏ (của GEF)
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
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