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Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định về các tiếp cận dựa trên hệ sinh 
thái phục vụ việc thích ứng của người dân khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
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Bản thông tin tóm tắt này này khái quát các kết quả của một phân 
tích được thực hiện gần đây về trình độ nhận thức và nhu cầu thông 
tin liên quan đến tiếp cận dựa vào hệ sinh thái trong quá trình thích 
ứng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Những kết quả này sẽ 
cung cấp thông tin cho việc thiết kế một công cụ hỗ trợ ra quyết 
định phục vụ cho các bên liên quan tham gia vào sự phát triển, thích 
ứng và giảm nguy cơ thảm họa.

Các tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp 
thích ứng
Theo những tính toán hiện nay, những tác động của biến đổi khí hậu 
tại châu Á – Thái Bình Dương có xu hướng tăng đáng kể trong vòng 
50 năm tới (IPCC 2007).

Ở châu Á, năng suất cây trồng đang giảm do nền nhiệt độ tăng, 
biến động về phân bổ lượng mưa và thay đổi theo mùa, kèm theo 
hạn hán và lũ lụt. Đặc biệt, nạn ngập lụt ở vùng ven biển đang ảnh 
hưởng đến các vùng châu thổ rộng lớn có đông dân cư sinh sống. 
Do tình hình biến đổi khí hậu ngày một khắc nghiệt, cùng với những 
áp lực do phát triển gây ra, các nước Nam Á và Đông Nam Á sẽ phải 
chịu tác động lớn hơn bởi các rủi ro do lũ lụt và bị đối mặt trực tiếp 
với các dạng hình thời tiết cực đoan khác, chẳng hạn như bão, lở đất 
và cháy rừng.
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Các đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương đặc biệt dễ bị tổn thương. 
Nước biển dâng, ngập lụt vùng ven biển, sự nhiễm mặn vào nguồn 
nước ngọt, xâm nhập mặn vào đất đai, giảm lượng cung cấp nước 
ngọt vốn đã ít ỏi, cùng với những thay đổi về tần suất gió lốc và kèm 
theo đó là nước dâng do bão sẽ đặt các hệ sinh thái trọng yếu, các 
cơ sở hạ tầng, khu dân cư và các hoạt động sinh kế trước những 
nguy cơ bị đe dọa.

Trong vòng 50 năm tới, nếu không có biện pháp nào được tiến hành, 
người dân ở đây sẽ phải đối mặt với những tác động về khí hậu ngày 
càng nhiều (IPCC 2007). Việc xây dựng các chính sách và chiến lược 
thích ứng từng phần, thực hiện các biện pháp “không mắc sai lầm” và 
các giải pháp ‘đôi bên cùng có lợi’ sẽ rất quan trọng3.

Tiếp cận dựa vào hệ sinh thái bao gồm quản lý tổng hợp đất đai, 
nguồn nước và các tài nguyên sinh vật khác nhằm thúc đẩy việc bảo 
tồn và sử dụng bền vững trên nguyên tắc bình đẳng (Quyết định 
số 6, Hội nghị Lần Thứ 5 các bên Tham gia Công ước về Biến đổi Khí 
hậu, 2000). Các tiếp cận như vậy có thể tạo ra các giải pháp ‘không 
mắc sai lầm’ có hiệu quả và hiệu suất tốt về mặt chi phí giúp hạn chế 
khả năng bị tổn thương của người dân, cũng như các chiến lược 
phát triển không bị ảnh hưởng của khí hậu (Andrade et al.; CBD 2009; 
TEEB 2009; WB 2009). Khi các hệ sinh thái này cung cấp các dịch vụ 
quan trọng cho sự thích ứng của con người đối với biến đổi khí hậu, 
thì tiếp cận như vậy được gọi là thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EBA). 
Một số dịch vụ của hệ sinh thái có thể làm giảm khả năng bị tổn 
thương trong bối cảnh châu Á – Thái Bình Dương bao gồm: 

 • Các khu rừng ngập mặn có thể giúp điều tiết nước biển dâng và 
bảo vệ bờ biển trước các cơn bão lớn 

 • Thảm thực vật ven sông và ở các vùng ngập lũ có thể làm giảm 
những tác động gây sốc nhờ chúng làm chậm dòng lũ và giảm 
đỉnh lũ.

 • Các hệ thống nông – lâm nghiệp có thể duy trì được năng suất 
khi có biến động về khí hậu, nhờ có cây cối bảo vệ mùa màng, 
cung cấp chất dinh dưỡng trong những điều kiện khắc nghiệt và 
tăng khả năng phục hồi của toàn hệ thống nói chung.

Sự thích ứng dựa vào hệ sinh thái có thể tạo ra nhiều ‘đồng lợi ích’ 
về xã hội, kinh tế và văn hóa cho cộng đồng địa phương, chẳng 

3 “Thích ứng từng phần” nguyên văn là “incremental adaptation”. Những giải 
pháp thích ứng “không mắc sai lầm” (nguyên văn - “no regret” (không phải hối 
hận)) sẽ giảm thiểu nguy cơ kém thích ứng (maladaptation) và có thể sử dụng 
cho mọi kịch bản trong tương lai, kể cả khi không có biến đổi khí hậu. Những 
giải pháp cùng có lợi (win-win) đóng góp vào quá trình thích ứng, bảo tồn đa 
dạng sinh học, phát triển, giảm nhẹ và xóa đói giảm nghèo. Chúng cũng có 
thể được sử dụng trong trường hợp không có biến đổi khí hậu.

Các thông điệp chính

 • Các bên liên quan chính tại khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương nhìn chung đều nhận thức được tiềm năng của các 
dịch vụ của hệ sinh thái đối với việc giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu đối với con người – thường được gọi là thích 
ứng dựa vào hệ sinh thái (EBA).

 • Hiện các thông tin thực tế về tiềm năng và hạn chế của EBA 
chưa được cung cấp đầy đủ cho các nhà hoạch định chính 
sách và những người làm công tác phát triển.

 • Một cuộc khảo sát trên mạng đã khẳng định nhu cầu thực 
hiện các nghiên cứu điển hình cấp khu vực và cung cấp tài 
liệu hướng dẫn qua mạng.

 • Một công cụ hỗ trợ ra quyết định sẽ cho phép các bên liên 
quan có thể xác định các cơ hội, nguy cơ và hiệu quả chi phí 
của các chiến lược EBA trong các bối cảnh khác nhau một 
cách dễ dàng hơn.
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Hình 2. Số người tham gia vào khảo sát tại khu vực châu Á-Thái 
Bình Dương, chia theo tiểu vùng
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Hình 1. Nguy cơ từ biến đổi khí hậu, các ví dụ về hệ sinh thái đệm 
và kiểu tác động

đồng thời thiết kế và thực hiện các giải pháp EBA trong việc quản lý 
nguy cơ và lập kế hoạch thích ứng ở quy mô rộng hơn.

Phân tích nhu cầu của người sử dụng
Đối với một công cụ hỗ trợ ra quyết định, những người sử dụng 
chính là các cố vấn cho người ra quyết định ở các cơ quan từ trung 
ương đến địa phương chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển, 
thích ứng và giảm thiểu nguy cơ thảm họa (DRR). Bên cạnh đó là 
những người chịu trách nhiệm thiết kế, đánh giá và giám sát dự 
án về thích ứng và DRR. Hai nhóm bên liên quan này có thể được 
hưởng lợi từ việc tăng cường nhận thức về các ưu điểm và hạn chế 
thực tế của EBA trong bối cảnh hoạt động của họ.

Một cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ ngày 18/4 đến 
25/5/2011 để hiểu rõ hơn tiếp cận phù hợp nhất nhằm bảo đảm 
rằng EBA là một trong các giải pháp được tính đến trong quá trình 
lập kế hoạch ở các bối cảnh khác nhau trong khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương.

Kết quả khảo sát sâu hơn thu được từ một khảo sát khác trong Hội 
nghị Bàn tròn về Biến đổi Khí hậu ở Thái Bình Dương tháng 3/2011 
tại Niue, thảo luận trong khóa tập huấn EBA cho khu vực châu Á 
do Tổ chức Đất ngập nước Quốc tế (Wetlands International), Quỹ 
Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên Hoang dã (WWF) và Tổ chức Bảo tồn 
Quốc tế (Conservation International) phối hợp tổ chức ở Orissa, Ấn 
Độ (8/2010); và một đợt đánh giá về các cổng thông tin chính liên 
quan đến kiến thức thích ứng của WWF.

Các kết quả đã tập hợp và trình bày ở đây chủ yếu dựa vào cuộc 
khảo sát qua mạng, nhưng những vấn đề được nêu ra từ các nguồn 
thông tin khác cũng sẽ được thảo luận.

192 ý kiến trả lời qua mạng đã phần nào thể hiện được tính đại 
diện về mặt địa lý của đối tượng – các nước đang phát triển ở châu 
Á – Thái Bình Dương. Ba mươi đối tượng tham gia đến từ các khu 
vực khác, trong đó có Úc và New Zealand. Trung Á và Tây Á chiếm tỷ 
lệ rất nhỏ, vì vậy các kết luận này sẽ có thể không chính xác đối với 
các khu vực ngoài Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

hạn như ngành du lịch và các hoạt động sinh kế được cải thiện 
(CBD 2009). Ngoài ra, ở nhiều nơi trong khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương, một chiến lược EBA có thể đóng vai trò là một giải pháp khả 
thi tức thời do ít cần đến vốn đầu tư và nguồn lực so với xây dựng 
và bảo trì cơ sở hạ tầng cứng. 

Hình 1 thể hiện mối liên hệ giữa một số khả năng chịu tác động từ 
biến đổi khí hậu hiện đang phổ biến ở châu Á – Thái Bình Dương, 
những tác động tiềm tàng và vai trò của các kiểu hình hệ sinh thái 
cụ thể trong việc hấp thu một phần tác động đó.

Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định 
hành động
Quản lý các hệ sinh thái thông qua việc quy hoạch tổng hợp để con 
người thích ứng với biến đổi khí hậu là một hướng tiếp cận mới và 
chưa được hiểu biết một cách đầy đủ. Hiện vẫn còn nhiều sai lệch 
trong cách hiểu về tiềm năng và hạn chế của nó. Mặc dù mọi người 
ngày càng thống nhất rằng sử dụng các công trình tự nhiên là một 
phần quan trọng trong việc phát triển ‘không bị ảnh hưởng bởi khí 
hậu’, nhưng đầu tư cho tiếp cận EBA mới chỉ chiếm một tỷ trọng 
nhỏ trong các hoạt động thích ứng ở châu Á – Thái Bình Dương 
cũng như những khu vực khác (Pramova et al. 2011).

Các kiến thức dựa trên kết quả thực tế trong một số lĩnh vực 
chuyên môn có liên quan (như thủy văn, giảm thiểu nguy cơ thảm 
họa, quản lý đới bờ) có vai trò quan trọng và ngày càng nhiều hơn, 
tuy nhiên chúng vẫn còn tản mát và không được điều phối tốt, 
thậm chí ngay giữa các diễn đàn thức hiện tại về thích ứng. Các bài 
học thu được từ nghiên cứu và thực hiện EBA thường không đến 
được với những người ra quyết định và người làm công tác phát 
triển để cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch phát triển 
và thích ứng. Các thông tin thực tế về tiềm năng và hạn chế của các 
hướng tiếp cận EBA trong các bối cảnh khác nhau vẫn chưa được 
hệ thống hóa hoặc thể hiện dưới một hình thức thân thiện với 
người sử dụng. 

Bản thông tin tóm tắt này mô tả nhu cầu thông tin và hình thức 
thông tin có thể sử dụng như một công cụ hỗ trợ ra quyết định để 
các bên liên quan ở châu Á – Thái Bình Dương có thể tiếp cận các 
thông tin đã được hệ thống hóa nhằm xác định các cơ hội EBA, 
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Hình 3. Các mối quan tâm ưu tiên của những người tham gia 
khảo sát về các thảm họa ảnh hưởng của khí hậu

Kết quả khảo sát về nhận thức và nhu cầu thông tin 
Đại đa số những người tham gia khảo sát đều quan tâm đến 4 loại 
tai biến khí hậu: hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng, bão và lốc xoáy. Họ 
sẽ có thể hưởng lợi nhiều nhất từ một công cụ hỗ trợ ra quyết định 
trong đó các chủ đề trên được ưu tiên. Điều này cũng phù hợp với 
tầm quan trọng tương đối của các tai biến này về mặt nguy cơ gây 
tổn thất về người tại khu vực (UNISDR 2011).

Khá đông những người tham gia khảo sát chọn mục “khác” cho thấy 
tính chất đa dạng về mặt nhận thức và quan ngại về biến đổi khí hậu. 
Phần lớn các trách nhiệm ‘khác’ được đề cập liên quan tới hiện tượng 
băng tan, sự biến mất các khu rừng hoặc thảm thực vật ven bờ, lở 
đất, nhiễm mặn và xâm nhập mặn.

Về những tác động cấp độ ngành, các đối tượng được hỏi quan tâm 
đến ba vấn đề quan trọng nhất gồm: các hệ sinh thái và đa dạng 

sinh học, sinh kế và nông nghiệp. Để xác định những lĩnh vực ưu 
tiên cho công cụ hỗ trợ ra quyết định, ba nội dung này có thể 
được thể hiện dưới dạng tích hợp do mối liên hệ giữa chúng với 
nhau. Những người tham gia khảo sát cho thấy họ ít quan tâm đến 
những tác động đối với sức khỏe con người, nghề cá, cơ sở hạ tầng 
và khu dân cư, mặc dù những tác động như vậy đều được dự báo 
sẽ tăng cường độ đáng kể trong khu vực. Những tài liệu nâng cao 
nhận thức và giới thiệu về các tác động đó cũng như vai trò của 
các dịch vụ ở hệ sinh thái có thể là nhân tố hữu ích trong công cụ 
hỗ trợ ra quyết định.

Đa số những người được khảo sát (77%) cho biết họ tin rằng các 
dịch vụ của hệ sinh thái có thể giúp giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu đối với con người trong bối cảnh hoạt động của 
họ. Điều này cho thấy nhận thức khá tốt về tiềm năng của EBA, 
tuy nhiên do có 21% thể hiện rằng họ ‘không biết’, nên vẫn sẽ 
cần phải có thêm các tư liệu bổ sung có tính hướng dẫn hoặc 
nâng cao nhận thức.

Với câu hỏi ‘nguồn thông tin chủ yếu mà bạn sử dụng để hỗ trợ 
việc ra quyết định là gì?’, nhóm 4 nguồn được sử dụng phổ biến 
nhất là: đồng nghiệp, các tài liệu về đánh giá khả năng bị tổn 
thương, số liệu kinh tế - xã hội và sinh thái học, và cơ sở dữ liệu của 
các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Chương trình Môi 
trường Liên Hợp Quốc và Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí 
hậu. Những cuộc thảo luận trong khóa tập huấn về EBA cũng nhấn 
mạnh rằng các đợt đánh giá về khả năng bị tổn thương và lượng 
giá kinh tế cần được ưu tiên lồng ghép vào các công cụ, vì chúng 
có khả năng ‘thuyết phục và trao đổi thông tin’ cũng như định 
hướng cho quá trình ra quyết định có hiệu quả.

Khi được hỏi về các kiểu thông tin nào được xem là hữu ích nhất, 
phần lớn những người được khảo sát qua mạng chọn các công 

Hình 4. Khảo sát trên mạng thể hiện thông tin thường được lựa chọn trong việc ra quyết định liên quan đến EBA
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Công trình này hiện đang được hoàn thiện. Để có thêm thông tin hoặc đóng góp thêm những kết quả nghiên cứu điển hình, thông tin về 
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trình nghiên cứu điển hình trong khu vực. Điều này cũng phù hợp 
với những nhu cầu mà các học viên tham gia tập huấn EBA đã 
nêu ra cũng như với kết quả khảo sát thí điểm ở Thái Bình Dương, 
trong đó khẳng định rằng một công cụ hỗ trợ ra quyết định có 
yếu tố nghiên cứu điển hình sẽ rất dễ sử dụng. Tài liệu hướng dẫn 
thực tế cũng được đề cập khá nhiều bởi các đối tượng tham gia 
khảo sát qua mạng cũng như các học viên dự lớp tập huấn EBA; 
những người được khảo sát qua mạng còn cho rằng số liệu cơ 
bản cũng quan trọng. Để có thể tạo ra và chia sẻ thông tin, các đối 
tượng tham gia khảo sát nói họ thích hình thức trực tuyến hơn, 
trong đó có tập huấn qua mạng. Công cụ phù hợp nhất cần được 
đưa lên mạng.

Dù có khuynh hướng sở thích như vậy, khoảng 1 phần ba số người 
được khảo sát cho biết họ chưa từng sử dụng các trang web phổ 
biến như weADAPT (www.weadapt.org), Asia-Pacific Adapt (www.
asiapacificadapt.net) hay Adaptation Learning Mechanism (www.
adaptationlearning.net), và điều này hàm ý rằng công cụ hỗ trợ ra 
quyết định cần phải được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, 
kết hợp với một chương trình nâng cao nhận thức dựa trên các nền 
tảng tri thức hiện có. 

Những yếu tố cấu thành một công cụ hỗ trợ ra 
quyết định
Một công cụ hỗ trợ ra quyết định cần phải đưa ra được những 
thông tin thiết thực và về những tai biến cụ thể về các chiến lược 
EBA cho phép các bên liên quan có thể xác định các cơ hội, rủi ro, 
hiệu quả chi phí và nhu cầu xây dựng năng lực cho việc hoạch định 
và triển khai các chiến lược khác nhau, đồng thời thực hiện những 
đánh giá so sánh giữa các giải pháp thích ứng (xem Hình 1). Thông 
tin mà công cụ đó tạo ra phải cho phép các bên liên quan cân nhắc 
và phân tích kỹ hơn các giải pháp trong bối cảnh địa phương và 
so sánh chúng với các giải pháp công trình, từ đó đề xuất các ưu 
điểm tương đối so với những công cụ hiện có. Cần dành nhiều sự 
tập trung vào các nghiên cứu điểm và các dự án thích ứng đã được 
triển khai – tính hiệu quả của chúng sẽ được đánh giá theo các mục 
đích của công cụ này. Hiện trạng về kiến thức và các số liệu đa dạng 
sinh học liên quan đến các giải pháp EBA cần được củng cố từ các 
tài liệu đã được phản biện chuyên môn hoặc tư liệu chưa công bố 
chính thức (hay ‘tư liệu xám’) từ các dự án, cơ quan, tổ chức và các 
sáng kiến. 

Dựa vào những thông tin đã thu thập được, chúng tôi đề xuất rằng 
tất cả các thông tin đều cần được sắp xếp lại và đưa lên mạng, 
với các bộ lọc tin theo từng loại hình mối nguy, chiến lược và địa 
bàn.v.v.... Những công cụ như vậy có thể dễ dàng đặt trong các 
diễn đàn thông tin về thích ứng với biến đổi khí hậu hiện có. Ngoài 
ra, cũng có thể xem xét các hình thức chuyển tải thông tin về 
công cụ hỗ trợ ra quyết định, chẳng hạn như các công cụ tin học 
hoặc sách in.
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