Đánh giá và Phục hồi Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố
Deepwater Horizon

Khung chương trình Chiến lược
VỀ KHUNG CHƯƠNG
TRÌNH

CHÚNG TÔI SẼ SỬ
DỤNG CÁC KHUNG
CHƯƠNG TRÌNH NHƯ
THẾ NÀO

Mỗi khung chương trình bao
gồm:
• Một bản tóm tắt ngắn gọn
những thông tin trong kế
hoạch phục hồi theo chương
trình liên quan đến mỗi tài
nguyên, bao gồm tổng quan
về mức độ tổn thương, mục
tiêu phục hồi, phương pháp
và kỹ thuật phục hồi, và các
cân nhắc theo dõi.
• Thông tin sinh học và sinh
thái về mỗi tài nguyên, bao
gồm sự phân bố địa lý, lịch
sử đời sống, và các mối đe
dọa chính.
• Tổng quan về các hoạt động
bảo tồn, phục hồi, quản lý,
và giám sát khác đang diễn
ra và diễn ra gần đây liên
quan đến mỗi tài nguyên ở
bắc Vịnh Mexico.
• Các cân nhắc ưu tiên, sắp
xếp thứ tự, và lựa chọn các
dự án phục hồi để làm lợi
cho tài nguyên đó, bao gồm
các thông tin bổ sung về
phương pháp và kỹ thuật
phục hồi, các khái niệm dự
án tiềm năng, và nhu cầu
giám sát.

Các Ủy viên đã xây dựng
một loạt các khung chương
trình chiến lược để hỗ trợ
công tác lập kế hoạch phục
hồi. Khung chương trình sẽ
định hướng ưu tiên, sắp xếp,
và lựa chọn các dự án trong
các kế hoạch phục hồi tương
lai của Nhóm Ủy viên Thực
hiện (TIG).
Họ cũng xem xét sự phối hợp giữa các khu vực phục hồi, các tiêu
chuẩn và phương pháp theo dõi chung, và cơ hội cho quản lý thích
ứng. Họ sẽ giúp chúng tôi xem xét từng tài nguyên ở cấp độ hệ
sinh thái, trong khi thực hiện công tác phục hồi ở cấp độ địa
phương.
Các khung chương trình sẽ tăng cường việc chia sẻ thông tin và
phối hợp giữa các TIG. Chúng cung cấp thông tin cho các TIG để
xem xét lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các hoạt động phục
hồi.
Có khung chương trình cho hàu, chim, động vật biển có vú, và rùa
biển.
Các khung chương trình chiến lược đều có sẵn trên trang web của
Ủy viên trong phần "Chúng tôi Phục hồi Như thế nào":
http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov/strategic-frameworks
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