
  

1 
 

Giới thiệu về Explore 

Explore là một mạng lưới nghiên cứu và cộng đồng thực hành nhằm mở rộng và ứng dụng kiến thức về 
quản trị cảnh quan rừng ở Đông Nam Á. Mạng lưới áp dụng cách tiếp cận đa ngành, bao trùm, khuyến 
khích sự tham gia của các bên để đóng góp vào những Mục tiêu Phát triển Bền vững, Thỏa thuận Paris về 
biến đổi khí hậu, cùng các cam kết quốc tế và quốc gia khác. Mạng lưới coi trọng bình đẳng giới, hòa nhập 
xã hội, hợp tác xuyên biên giới và giải quyết vấn đề. Hơn 50% thành viên ban cố vấn của Explore là phụ 
nữ và mạng lưới khuyến khích sự tham gia/đại diện bình đẳng của các nhà nghiên cứu nữ. 
 
Ra mắt vào tháng 10 năm 2020, Explore được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển 
(Sida). Mạng lưới này do RECOFTC chủ trì, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế 
(CIFOR), với sự phối hợp của các trường đại học, viện nghiên cứu, các chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, 
cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân tại Đông Nam Á. 
 
Explore hoan nghênh sự tham gia của các trường đại học, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính 
sách, nhà chuyên môn, doanh nghiệp, nhà tài trợ, các tổ chức phát triển và đại diện các cộng đồng dân cư 
tham gia trồng và bảo vệ rừng. 
 

Mời gọi đề xuất Ý tưởng dự án qua Cơ chế Tài trợ Explore 

Ngày 16/9/2021, Explore mời gọi đề xuất Ý tưởng Dự án Nghiên cứu Quản trị Cảnh quan Rừng tại hội 
nghị trực tuyến do Diễn đàn Cảnh quan Toàn cầu tổ chức. Explore sẽ cấp kinh phí cho những ý tưởng 
được lựa chọn để chuẩn bị đề xuất nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ và cố vấn. 
 
Hạn chót nhận Đề xuất ý tưởng dự án là ngày 15 tháng 11 năm 2021. 
 
Để biết thêm chi tiết lời mời gọi đề xuất ý tưởng dự án, vui lòng nhấn vào đây : : 
recoftc.org/projects/explore/explore-call-concept-notes-application 

 
 

Cộng đồng thực hành 

Thành viên Explore tham gia vào một cộng đồng thực hành có tâm huyết với quản trị cảnh quan rừng do 

Diễn đàn Cảnh quan Toàn cầu (GLF) chủ trì, RECOFTC tập hợp và điều phối. GLF là diễn đàn tri thức lớn 

nhất thế giới về cảnh quan bền vững. Diễn đàn này cung cấp cho các thành viên Explore cơ hội kết nối, 

học hỏi, tìm kiếm nguồn tài trợ và phát triển sự nghiệp. 

Tham gia Cộng đồng thực hành tại đây: https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431  
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Quyền lợi thành viên 

Các trường đại học và nhà nghiên cứu  
Xây dựng năng lực thiết kế, triển khai và trao đổi nghiên cứu, tiếp cận nguồn tài trợ và thông tin hướng 
dẫn, đồng thời giao lưu với các nhà nghiên cứu, các giáo sư, các cộng đồng lâm nghiệp, các nhà hoạch 
định chính sách, các tổ chức và doanh nghiệp. 
 
Nhà hoạch định chính sách 
Giúp định hướng các câu hỏi nghiên cứu và được tiếp cận các kết quả nghiên cứu ứng dụng có thể giúp 
cải thiện chính sách và khuôn khổ thể chế để hướng tới phát triển toàn diện, bền vững. 
 
Nhà hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới và hòa nhập 
xã hội 
Nâng cao kiến thức, chuyên môn kỹ thuật và cơ hội tiếp cận các nhà hoạch định chính sách, nâng cao khả 
năng phục vụ cộng đồng địa phương và các nhóm yếu thế. 
 
Nhà đầu tư và doanh nghiệp 
Hợp tác với cộng đồng địa phương, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo chuỗi cung ứng, định hình các câu hỏi 
nghiên cứu trong thực tế, đồng tài trợ cho nghiên cứu, góp phần đạt được các mục tiêu và thỏa thuận 
quốc tế về kinh tế, môi trường và xã hội. 
 
Đại diện cộng đồng địa phương  
Kết nối với các cá nhân và tổ chức có thể giúp đảm bảo quyền về đất và rừng, tham gia vào quá trình ra 
quyết định, đạt được phát triển bền vững và bình đẳng giới, bảo vệ cảnh quan rừng. 
 
Nhà tài trợ  
Xác định các khoảng trống trong nghiên cứu và phát triển, cải thiện mục tiêu, tác động đến chính sách 
phát triển bền vững và xác định các cơ hội đầu tư hiệu quả. 
 
Các tổ chức phát triển 
Khám phá các cơ hội nghiên cứu ứng dụng, quan hệ đối tác và đầu tư, tham gia với các nhà nghiên cứu - 

những người có khả năng nghiên cứu đáp ứng nhu cầu phát triển (R4D). 

 

Các lĩnh vực chuyên môn 

▪ Vai trò của các chính sách và thể chế trong phát triển cảnh quan rừng bền vững 

▪ Tác động của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng địa phương và cơ/ biện pháp ứng phó 

▪ Vai trò của phụ nữ và các nhóm yếu thế khác trong quản trị tài nguyên thiên nhiên 

▪ Những thay đổi về rừng và ảnh hưởng của nó đến sinh kế và tình trạng nghèo đói ở địa phương 

▪ Lựa chọn giữa phát triển kinh tế, bảo tồn môi trường và nhân quyền trong quy hoạch sử dụng đất 

▪ Nhân rộng các mô hình quản trị rừng hiệu quả 

▪ Phân cấp quản trị tài nguyên thiên nhiên 

▪ Mối liên kết giữa rừng, lương thực và nước 

▪ Giảm thiểu rủi ro đầu tư vào đất và rừng 

▪ Quản trị rừng với các Mục tiêu Phát triển Bền vững 

▪ Quản trị rừng với ứng phó và phục hồi sau COVID-19 

▪ Sự giao thoa và phụ thuộc lẫn nhau giữa cộng đồng địa phương và tài nguyên thiên nhiên trong cảnh 
quan rừng 

▪ Hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu về quản trị cảnh quan rừng 

  
 

Thông tin liên hệ 

www.recoftc.org/projects/explore 
explore.secretariat@recoftc.org  
https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431 
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