MFF là một sáng kiến hỗ trợ chính
sách, tập trung vào con người, dựa trên
hợp tác và định hướng đầu tư
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Rừng Ngập mặn cho Tương lai
Được biết đến với tên viết tắt MFF, Rừng
Ngập mặn cho Tương lai là một sáng kiến
dựa trên hợp tác nhằm tăng cường đầu tư
vào hệ sinh thái ven biển vì mục tiêu phát
triển bền vững.
MFF hoạt động hướng tới một tương lai
tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn hơn cho
cộng đồng ven biển. Sứ mệnh của MFF là
phát triển các hệ sinh thái ven biển thông
qua tiếp cận dựa trên hợp tác, tập trung vào
con người, phù hợp với chính sách và định
hướng đầu tư. Cách tiếp cận này sẽ nâng
cao, và áp dụng kiến thức, tăng quyền cho
cộng đồng và các bên liên quan, tăng cường
quản lý, ổn định sinh kế và nâng cao khả
năng chống chịu với thiên tai và biến đổi
khí hậu.
MFF chọn rừng ngập mặn là hệ sinh thái
tiêu biểu bởi vai trò quan trọng của rừng
ngập mặn trong việc giảm mức độ tàn phá
của sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004.
Tuy nhiên, MFF còn hướng tới tất cả các hệ
sinh thái ven biển khác, bao gồm các rạn
san hô, cửa sông, đầm phá, đất ngập nước,
bãi biển và thảm cỏ biển. Tiếp cận tổng hợp
này phản ánh cách quản lý dựa vào hệ sinh
thái, hay “từ đầu nguồn đến biển”, để phục
hồi và quản lý các nguồn tài nguyên ven
biển. Các hệ sinh thái ven biển và sự thịnh

vượng của cư dân ven biển chịu ảnh
hưởng không chỉ từ các hoạt động diễn
ra ở vùng ven biển mà cả những hoạt
động diễn ra ở sâu trong đất liền. Với
cách tiếp cận “từ đầu nguồn đến biển”,
MFF giúp các nhà quản lý và cộng đồng
ven biển sử dụng và hưởng lợi từ cách
quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển.
MFF hoạt động dựa trên nỗ lực quản
lý ven biển trước và sau thảm họa sóng
thần năm 2004 tại Ấn Độ Dương. Ban
đầu sáng kiến tập trung vào những quốc
gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của
sóng thần - Ấn Độ, Indonesia, Maldives,
Seychelles, Sri Lanka và Thái Lan – MFF
hiện mở rộng bao gồm Pakistan và Việt
Nam. MFF sẽ tiếp tục mở rộng ra những
quốc gia khác trong khu vực đang phải
đối mặt với những khó khăn tương tự,
với mục tiêu lâu dài là đẩy mạnh cách
tiếp cận tổng hợp ở quy mô toàn đại
dương trong quản lý vùng ven biển.

Phương pháp Tiếp cận

Những mục tiêu của MFF được hỗ trợ
bởi 15 Chương trình Hoạt động (PoW),
xếp thành ba “trụ” đó là Áp dụng kiến
thức, Tăng quyền cho xã hội dân sự và
Tăng cường quản lý. Bằng cách cung cấp

thêm thông tin và tăng quyền cho người
dân và các cơ quan sử dụng các thông tin
này, MFF giúp các bên liên quan tham gia
hiệu quả hơn nữa trong quản lý vùng ven
biển.
Ngoài ra, MFF còn lồng ghép một số
chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động để
có thể đạt được những kết quả tích cực
nhất cho mỗi PoW. MFF cam kết xây dựng
năng lực quốc gia trong quản lý hệ sinh
thái ven biển. Ngoài ra, bảo đảm sự bình
quyền giữa nam và nữ, hay bình đẳng giới,
là một phần quan trọng trong hoạt động
của MFF. Biến đổi khí hậu và giảm nguy cơ
thiên tai cũng là hai chủ đề quan trọng
nhằm tăng cường khả năng chống chịu
của cộng đồng đối với thay đổi môi trường.
Một ưu tiên khác của MFF là đúc kết bài
học kinh nghiệm từ rất nhiều kết quả đạt
được của MFF. Các kết quả hoạt động của
MFF được tổng kết và phổ biến với chiến
lược lấy quản lý kiến thức và truyền thông
làm trọng tâm. MFF khuyến khích kinh
doanh bền vững thân thiện với môi
trường ở các vùng ven biển bằng cách huy
động sự quan tâm và nguồn lực của khu
vực tư nhân thông qua hợp tác đa bên.
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Các quốc gia thành viên: Ấn Độ, Indonesia, Maldives, Seychelles, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam. Các quốc gia thành viên mở rộng: Bangladesh, Campuchia, Myanmar, Đông Timor
Các quốc gia đối thoại: Kenya, Malaysia, Tanzania

Dự án vì người dân

MFF trực tiếp đầu tư vào hệ sinh thái
ven biển thông qua các dự án hiện trường.
Các dự án này đóng vai trò hiệu quả trong
thử nghiệm các phương pháp mới và đột
phá, thông qua quá trình giám sát, học hỏi
và đánh giá, và sau đó chia sẻ trên diễn
đàn kiến thức của MFF.
MFF đã và đang triển khai một số loại
hình dự án. Tất cả các dự án này được thực
hiện với sự tham gia của các bên đối tác
quan trọng – Chính phủ, các tổ chức Phi
Chính phủ (NGOs), các tổ chức cộng đồng,
các cơ sở nghiên cứu khoa học, và khu vực
tư nhân. Từ năm 2008, khoảng 90 dự án
với quy mô nhỏ và lớn đã được triển khai
tại các quốc gia thành viên. Từ năm 2010,
MFF bắt đầu cho triển khai các dự án cấp
khu vực để giải quyết các vấn đề chung
của toàn khu vực các nước thành viên
MFF.
Chương trình Tài trợ Dự án Nhỏ là cơ
chế hỗ trợ tài chính cho các dự án quy mô
nhỏ. Mỗi quốc gia thành viên được cấp
kinh phí để thực hiện Chương trình Dự án
Nhỏ cho các dự án với mức kinh phí tối đa
25.000 USD. Loại hình dự án thứ hai MFF
hỗ trợ là các dự án quy mô lớn dài hạn với
kinh phí tối đa 100.000 USD. Ngoài ra, MFF
cũng khuyến khích việc đồng tài trợ

các dự án này, đặc biệt là từ khu vực tư
nhân. Các dự án khu vực của MFF được
thực hiện ở ít nhất ba quốc gia thành viên
để củng cố các kiến thức hiện có, những
kinh nghiệm quản lý tài nguyên ven biển
tốt nhất, và nghiên cứu các vấn đề mới.

Cơ chế Hoạt động

Ban Điều hành Khu vực (RSC) giám sát
quá trình thực hiện kế hoạch hành động
của MFF và toàn bộ tiến độ để đạt được
mục tiêu đề ra. RSC gồm nhiều bên tham
gia do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc
tế (IUCN) và Chương trình Phát triển Liên
hợp quốc (UNDP) đồng chủ trì, với sự
tham gia của đại diện chính phủ các quốc
gia thành viên MFF. RSC họp một năm
một lần.
Nhiệm vụ điều phối và giám sát các
hoạt động tại quốc gia của MFF thuộc về
các Ban điều phối quốc gia (NCB) các
nước thành viên. NCB phối hợp với các cơ
quan chịu trách nhiệm quản lý vùng ven
biển tại các quốc gia.
Ban thư ký MFF đặt tại Băng-Cốc, Thái
Lan, hoạt động chặt chẽ với RSC, Ban điều
phối quốc gia (NCB) tại mỗi nước, và các
văn phòng quốc gia của IUCN và UNDP để
đảm bảo các hoạt động được tiến hành
thuận lợi.

MFF được tài trợ chủ yếu từ Cơ quan Hợp tác
Phát triển Na-uy (Norad) và Cơ quan Hợp tác
Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) cùng các
khoản đóng góp to lớn từ các đối tác và khu
vực tư nhân. Thông qua việc chứng minh các
lợi ích to lớn về kinh tế và xã hội khi đầu tư
vào hệ sinh thái ven biển, các đối tác MFF
mong muốn quy mô của Sáng kiến này sẽ
tiếp tục được mở rộng, đặc biệt thông qua
hợp tác với khu vực công và khu vực tư nhân.
MFF sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đồng tài
trợ để hỗ trợ các dự án đã được lên kế hoạch
hoặc đang được thực hiện để tối đa hóa kết
quả tích cực của dự án.

Tham gia
Để có thêm thông tin về MFF, hoặc tìm hiểu
cách thức mà quý vị, tổ chức, dự án hay cộng
đổng có thể tham gia, xin hãy liên hệ với
chúng tôi:
Rừng Ngập mặn cho Tương lai (MFF)
63 Sukhumvit Soi 39
Băng-cốc 10110 Thái-lan
Tel: +662 662 4029
Fax: +662 662 4389
secretariat@mangrovesforthefuture.org
www.mangrovesforthefuture.org
Cơ quan Điều phối quốc gia MFF tại Việt Nam
Văn phòng IUCN Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 2A, Khu Ngoại Giao
Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: ++(844) 3726 1575
Fax: ++(844) 3726 1561
info.vietnam@iucn.org
www.iucn.org/vietnam

Tờ thông tin này được in với sự hỗ trợ tài chính của Norad và Sida

