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Hiệp định Mê Công và Công ước về Nguồn nước của Liên 
Hợp Quốc: phân tích so sánh1 

Sông Mê Công là một dòng sông xuyên biên giới ở Khu vực Đông Nam Á, dài 4,800 km với tổng diện tích lưu 

vực là 795.000 m2
. Dòng sông Mê Công và các chi lưu của nó (trong đó có một số chi lưu cũng là các sông 

xuyên biên giới) chảy qua địa phận sáu quốc gia (Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt 

Nam) và là nguồn tài nguyên quan trọng cho cuộc sống của hơn 70 triệu người.2 

Hiệp định Mê Công 

Năm 1995, Hiệp định về Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực Sông Mê Công (Hiệp định Mê Công) đã được 

thông qua để giám sát các hoạt động phát triển bền vững trên dòng sông của các quốc gia thành viên. Tại 

thời điểm đó, Hiệp định này từng được coi là “khung thể chế cho việc quản trị một nguồn nước quốc tế tiến 

bộ nhất”3. Hiệp định đã thành lập một thể chế chung là Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC), một cơ quan 

liên chính phủ chính thống có mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong lưu vực để quản lý hiệu 

quả việc sử dụng dòng sông. Trải qua 20 năm, Hiệp định này vẫn được hết sức ca ngợi dù đã có nhiều thay 

đổi trong bối cảnh địa chính trị và môi trường diễn ra tại lưu vực và ở các nước thành viên.4 

Hiệp định Mê Công được chia thành 6 chương, 42 điều quy định các vai trò và trách nhiệm của các quốc gia 

ven sông trong lưu vực. Hiệp định này mang những đặc điểm chung của loại hình hiệp ước không ràng buộc 

về pháp lý vì mục đích phát triển, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước của Dòng sông5. Cụ thể 

hơn, Hiệp định giải quyết vấn đề “thay đổi dòng chảy có thể xảy ra dưới tác động của việc chuyển nước 

trong và ra ngoài lưu vực và tác động của các đập trữ nước quy mô lớn”.6 

Hiệp định điều chỉnh việc sử dụng nước cho thủy điện, thủy sản, tưới tiêu, vận chuyển gỗ, kiểm soát lũ, giải 

trí và du lịch với các nguyên tắc như phát triển bền vững, hợp tác và không gây hại đáng kể đến lãnh thổ 

của một nước khác.  

Mặc dù có nhiều thành công, Hiệp định Mê Công hiện đang phải đối mặt với một số thách thức. Một trong 

những mối lo ngại chính là Hiệp ước này chỉ được ký giữa các quốc gia ở hạ lưu vực là Lào, Thái Lan, 

Campuchia và Việt Nam; hai quốc gia ở thượng nguồn là Trung Quốc và Myanmar đã được mời tham gia 

nhưng chưa trở thành thành viên. Nhiều người cho rằng việc Trung Quốc và Myanmar (ít phạm vi ảnh 

hưởng hơn) từ chối ký kết mặc dù cả hai nước đều đang gia tăng phát triển thủy lợi và thủy điện là một 

                                                        
1
 Tài liệu “Hướng dẫn cho Người sử dụng Công ước Nguồn nước của Liên Hiệp Quốc” (Rieu Clarke, Magsig & Moynihan, 2012) là 

một công cụ cho những người sử dụng, các học giả và cán bộ quản lý Nhà nước hiểu và áp dụng các thuật ngữ của Công ước và có 
một website tương tác đa phương tiện “Hướng dẫn trực tuyến cho người sử dụng Công ước Nguồn nước của Liên Hiệp Quốc” 
[www.unwatercoursesconvention.org] đi kèm 
2 Hirsch, P. (1999). Vượt ra khỏi biên giới quốc gia: Các xung đột trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên và “Lợi ích quốc gia” trong 

việc phát triển thủy điện Mê Công. Hội nghị Khoa học “Thiên nhiên vượt ra khỏi biên giới quốc gia”. Tạp chí luật Golden Gate Law 
Review, 29,  trang 405 và Jacobs, J.W. (2002). Ủy hội Sông Mê Công quốc tế: Quy hoạch Tài nguyên nước xuyên biên giới và An ninh 
khu vực. Tạp chí Địa lý Geographical Journal, 168(4), trang 356 
3
 Bearden, B.L. (2010). Cơ chế Luật pháp của sông Mê Công: nhìn lại lịch sử và một số đề xuất cho tương lai. Tạp chí Chính sách 

nước, 12, trang 798 
4 Ibídem, p. 804 
5 Van Duyen, N. (2001) The Inadequacies of Environmental Protection Mechanisms in the Mekong River Basin Agreement. Những 
thiếu hụt của Cơ chế Bảo vệ Môi trường trong Hiệp định Lưu vực Mê Công. Tạp chí Luật Môi trường Châu Á Thái Bình Dương, 6, 
trang 362 
6 Ibídem, p. 362 
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trong những thiếu hụt nghiêm trọng7 của Hiệp định Mê Công và là thách thức cho việc thực hiện một tiếp 

cận ở cấp độ toàn lưu vực. 

Công ước về Nguồn nước của Liên Hợp Quốc 

Ngày 19 tháng 5 năm 2014, Việt Nam thông qua Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Sử dụng các Nguồn 

nước Quốc tế cho các mục đích Phi giao thông thủy (UNWC) và trở thành thành viên thứ 35 (và là quốc gia 

duy nhất ở Lưu vực Mê Công) của Công ước và nhờ đó Công ước đã chính thức có hiệu lực vào ngày 17 

tháng 8 năm 2014.  

UNWC hiện là “luật về nguồn nước quốc tế bao quát toàn diện nhất và là pháp điển quan trọng nhất”8, 

được xem là một nguồn trọng yếu của luật quốc tế ở cấp toàn cầu về quản trị việc sử dụng các dòng sông 

nước ngọt xuyên biên giới. Công ước được công nhận rộng rãi là một bộ pháp điển của những quy tắc và 

nguyên tắc/quy trình theo tập tục quan trọng trong luật nước quốc tế và “việc Công ước có hiệu lực là dấu 

hiệu cho các quốc gia hiểu được vị tính ưu việt của các nguyên tắc và tầm quan trọng của việc tuân thủ 

chúng”.9  

UNWC được xây dựng với một ý định rõ ràng về chức năng của Công ước sẽ là một hiệp ước khung để “hỗ 

trợ các hiệp ước về nguồn nước khác thông qua việc cung cấp một mẫu hình và bổ sung những khoảng 

trống thiếu hụt mà các hiệp ước khác chưa bào trùm tới”10. Lời mở đầu đã chỉ rõ mục đích của Công ước là 

để “đảm bảo cho việc sử dụng, phát triển, bảo tồn, quản lý và bảo vệ các nguồn nước liên quốc gia và thúc 

đẩy việc sử dụng tối ưu và bền vững các nguồn nước liên quốc gia cho các thế hệ hôm nay và mai sau… có 

tính đến tình hình đặc biệt và nhu cầu của các nước đang phát triển”.  

Vai trò quan trọng của UNWC trong việc hỗ trợ các hiệp ước hiện có đặc biệt quan trọng kể cả trong trường 

hợp đã có thỏa thuận ở cấp lưu vực nhưng những thỏa thuận này có thể thiếu những nguyên tắc hoặc quy 

trình nhất định của luật pháp quốc tế về nước, hoặc trong trường hợp không có đẩy đủ tất cả các quốc gia 

trong lưu vực tham gia thỏa thuận như trường hợp Trung Quốc và Myanmar không phải là thành viên của 

Hiệp định Mê Công. 

Hiệp định Mê Công và UNWC: những điểm phù hợp và khác biệt về pháp lý 

Liên quan đến những điểm phù hợp về quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể được nêu trong UNWC và Hiệp 

định Mê Công, cần nhấn mạnh đến cách thức mà Công ước của Liên Hợp Quốc xem xét đến các thỏa thuận 

về nguồn nước đang tồn tại và sắp ra đời trong tương lai. Điều 3.1 của Công ước đã nêu rất rõ ràng rằng trừ 

khi có một thỏa thuận giữa các quốc gia ký Công ước, “thì không có một Điều khoản nào trong Công ước 

này sẽ ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của một quốc gia chung nguồn nước nảy sinh từ các hiệp định 

đang có hiệu lực”. Do đó, các quyền và nghĩa vụ nảy sinh từ các thỏa thuận đã có sẽ không bị ảnh hưởng khi 

các quốc gia thông qua Công ước trừ khi có các thỏa thuận công khai khác giữa các quốc gia thành viên 

Công ước. Công ước cũng khuyến khích các bên tham gia “xem xét làm hài hòa các hiệp định đó với các 

nguyên tắc cơ bản của Công ước này” (Điều 3.2). Do đó, các quốc gia trong lưu vực, nếu đã ký một (hay 

nhiều) thỏa thuận có thể xem xét điều chỉnh các điểu khoản của hiệp định đó để phù hợp với UNWC nhưng 

đó chắc chắn không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Thêm vào đó, UNWC cũng thể hiện một cách rõ ràng về tình 

                                                        
7
 Browder, G. & Ortolano, L. (2000). Sự tiến hóa của một Cơ chế Quản lý Tài nguyên nước Quốc tế tại Lưu vực Mê Công. Tạp chí Tài 

nguyên thiên nhiên, 40, trang 525-527 và Sneddon, C., & Fox, C. (2006). ‘Suy nghĩ lại về tài nguyên nước xuyên biên giới: Chính trị về 
nước trọng yếu của lưu vực Mê Công. Tạp chí Địa chính trị, 25, trang 187 
8
 Bearden, B.L. (2010). Cơ chế luật pháp của sông Mê Công: nhìn lại lịch sử và một số đề xuất cho tương lai. Tạp chí Chính sách 

nước, 12, trang 805 
9 Rieu-Clarke, Kinna, R., Litke, A. (2013) Công ước về Nguồn nước của Liên Hợp Quốc: Hướng dẫn trực tuyến cho người sử dụng, 
Trung tâm Luật nước, Chính sách và Khoa học, Đại học Dundee. Truy cập tại: www.unwatercoursesconvention.org 
10 Ibídem 
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trạng pháp lý của các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các quốc gia có chung nguồn nước nói chung. UNWC 

hàm ý rằng không một hành động nào trong khuôn khổ Hiệp định Mê Công do các quốc gia ở hạ lưu thực 

hiện được hiểu là làm suy giảm quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ở Thượng nguồn lưu vực Mê Công và 

ngược lại. Bên cạnh đó, với việc ký thông qua UNWC, các quốc gia thành viên của MRC không hạn chế khả 

năng Trung Quốc và Myanmar có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các đàm phán và tham vấn liên 

quan đến Hiệp định Mê Công.  

Phân tích so sánh về các nguyên tắc và quy trình thủ tục chính liên quan đến luật nước quốc tế của hai 

công cụ cho thấy về tổng thể, có sự tương đồng và phù hợp giữa UNWC và Hiệp định Mê Công. Mặc dù vậy, 

liên quan đến các nguyên tắc thực chất và nguyên tắc về thủ tục, vẫn có những sự khác biệt ở một số khía 

cạnh quan trọng của hai công cụ này. Hơn nữa, nếu so sánh với UNWC và các luật tập tục quốc tế, vẫn có 

một số yếu tố luật pháp quan trọng vẫn còn thiếu hoặc chưa đầy đủ trong các nguyên tắc thực chất và quy 

định về thủ tục được pháp điển hóa trong Hiệp định Mê Công.  

Mặc dù Hiệp định Mê Công có đề cập đến nguyên tắc phát triển bền vững và hàm ý đây là nguyên tắc trung 

tâm của Hiệp định nhưng các nguyên tắc sử dụng công bằng, tham gia công bằng và không gây hại đáng kể 

lại không được quy định một cách đầy đủ trong bất kỳ điều khoản nào hay bị giới hạn trong chủ quyền của 

các quốc gia [có thực hiện nguyênt tắc hay không là do quốc gia tự quyết định]11. Bên cạnh đó, Hiệp định 

cũng không đề cập đến quy trình thủ tục trong việc thông báo trước cho các quốc gia liên quan nếu các dự 

án tiềm tàng nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quốc gia ven sông khác cũng như không có cơ chế và quy 

trình giải quyết tranh chấp rõ ràng và có quyết định cuối cùng ràng buộc về pháp lý.12 

Trên thực tế, liên quan đến những nghĩa vụ tổng thể về thông báo, tham vấn trước, sự khác biệt chính giữa 

UNWC và Hiệp định Mê Công là UNWC không phân biệt giữa dòng chính và dòng nhánh của các nguồn 

nước quốc tế trong phạm vi điều chỉnh của mình, trong khi đó Hiệp định Mê Công chỉ ra rõ ràng không bao 

gồm “sử dụng nước cho sinh hoạt và ở quy mô nhỏ không gây tác động đáng kể tới dòng chảy của dòng 

chính”. Vấn đề này vẫn không được thay đổi ngay cả sau khi ra đời một số Hướng dẫn khác như quy trình 

PNCPA đưa ra các Thủ tục Tham vấn trước và Thỏa thuận và kèm theo Hướng dẫn về việc Thực hiện Thủ 

tục Thông báo. Và liên quan đến thủ tục giải quyết tranh chấp (bao gồm ủy ban điều tra thực tế hoạt động 

độc lập), Hiệp định Mê Công đưa ra cho các quốc gia thành viên và MRC một số quy trình thủ tục chung 

chung nhưng không rõ về giải quyết tranh chấp, để mở cho người sử dụng hiểu theo nhiều cách và tiếp tục 

tập trung xây dựng các Thông tư và các quy trình không ràng buộc về pháp lý.  

Tất cả những sự khác biệt về nội dung và quy chuẩn nêu ở trên so với UNWC làm cho Hiệp định Mê Công 

chưa đủ mạnh để điều chỉnh hiệu quả việc sử dụng Sông Mê Công và các dòng nhánh của nó. Do đó, UNWC 

một mặt sẽ cho phép tạo ra nhiều lộ trình hợp pháp để các quốc gia thành viên có thể hợp tác thông qua 

các quy trình thủ tục minh bạch và ràng buộc về chia sẻ tài nguyên nước. UNWC cũng sẽ đặt nền móng 

pháp lý cho các biện pháp sử dụng nước công bằng và quy trình giải quyết tranh chấp được công nhận ở 

tầm quốc tế để các quốc gia tuân thủ nhất quán. Mặt khác, tác động chính tắc từ các quốc gia lưu vực Mê 

Công khi thông qua UNWC có thể đem lại nhiều lợi ích cho việc quản trị các nguồn nước liên quốc gia trên 

toàn cầu. 

                                                        
11

 Bearden, B.L. (2010) p, 19; Hirsch, P. (1999) p, 412-414; Sneddon, C., & Fox, C. (2006).Suy nghĩ lại về tài nguyên nước xuyên biên 
giới: Chính trị về nước trọng yếu của lưu vực Mê Công. Tạp chí Địa chính trị, 25, trang 190-192; ; Sneddon, C., & Fox, C. (2007). Các 
hiệp định lưu vực sông xuyên biên giới ở lưu vực Mê Công và Zambezi: cải thiện an ninh môi trường hay là an ninh hóa môi trường? 
Các Hiệp định Môi trường Quốc tế, 7, trang 239-241. 
12 Bearden, B.L. (2010) p, 19 
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Việc thông qua UNWC có thể hỗ trợ việc quản trị ở khu vực Mê Công như thế nào và 
những lợi ích khác 

Mặc dù cơ chế pháp lý của thỏa thuận Mê Công là một khung thể chế tốt thể hiện qua sự hợp tác liên quốc 

gia trong một thời gian dài ngay cả trong các thời kỳ xung đột, nhưng cơ chế này vẫn cần phải sửa đổi để có 

thể đạt được quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Một khi được điều chỉnh, cơ chế pháp lý Mê Công có thể 

mở ra một con đường mới trong tương lai để quản trị hiệu quả tài nguyên nước xuyên biên giới của một 

trong những nguồn nước liên quốc gia quan trọng nhất và lớn nhất ở Đông Nam Á.13 

Trước thực tế gần đây có thêm nhiều quốc gia thông qua UNWC, Rieu-Clarke (2010)14
 cho rằng nếu UNWC 

có hiệu lực ở khu vực Mê Công thì sẽ đưa ra một phương thức thực tế hơn để các nguyên tắc và thủ tục chi 

tiết của luật tập tục quốc tế được áp dụng một cách đồng đều tại tất cả các quốc gia thành viên MRC cũng 

như các quốc gia trong toàn lưu vực bao gồm cả Trung Quốc và Myanmar. Các quốc gia MRC cũng có thể 

thông qua UNWC mà không phải hy sinh mục tiêu cao cả và “Tinh thần Mê Công” của Hiệp định Mê Công, 

cũng không phải sửa đổi hay bổ sung cho Hiệp định Mê Công. Nhìn lại quá trình phát triển và hình thành 

Hiệp định có thể chắc chắn rằng nếu phải đàm phán lại các điều khoản hiện có của Hiệp định Mê Công để 

chúng được chi tiết và chặt chẽ hơn thì sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực để đàm phán và đi đến thỏa 

thuận. Hơn nữa, ngay cả khi có ý định rất tốt, MRC vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thiện các quy 

định và điều khoản còn chung chung và chưa rõ ràng của Hiệp định Mê Công và đưa ra các giải thích cụ thể 

hơn cho các quy trình và hướng dẫn chính sách không có tính ràng buộc về pháp lý, đặc biệt là trong khuôn 

khổ PNCPA. UNWC, với tư cách là một Công ước khung pháp điển hóa các luật tập tục quốc tế áp dụng cho 

quản trị nguồn nước xuyên biên giới, được quốc tế công nhận và được thông qua rộng rãi, sẽ giúp giải 

quyết những thiếu hụt của Hiệp định Mê Công và MRC – thể chế quản lý cấp lưu vực cũng như tăng cường 

tầm ảnh hưởng của Công ước – một công cụ pháp lý quan trọng nhất cho quản trị nguồn nước xuyên biên 

giới ở cấp toàn cầu.  

Dựa vào những luận điểm nêu trên, nghiên cứu này đề xuất tất cả các quốc gia ở Hạ Mê Công và các thành 

viên khác của MRC, bao gồm Thái Lan, Lào và Campuchia nên xem xét và học tập kinh nghiệm đi đầu của 

Việt Nam trong việc thông qua UNWC (tương lai Trung Quốc và Myanamar cũng có thể làm theo).  

Thông qua UNWC cũng có nghĩa là đề xuất: 

 Gia cố chứ không thay thế Hiệp định Mê Công 

Việc thông qua UNWC sẽ đưa ra một khuôn khổ chắc chắn và hỗ trợ lẫn nhau cho Hiệp định Mê Công và các 

hướng dẫn không ràng buộc về pháp lý của Hiệp định như quy trình PNPCA – có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong điều chỉnh các hoạt động phát triển thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh sông Mê Công. Mục 

tiêu tối cao của việc các quốc gia ký thông qua Công ước là để tạo ra một kiến trúc thượng tầng luật pháp 

kết hợp giữa luật “cứng” và luật “mềm” cho quản trị lưu vực sông Mê Công hiệu quả.  

Các quốc gia MRC thông qua Công ước cũng cần phải phân tích thêm về mối quan hệ tương tác luật pháp 

giữa UNWC và Hiệp định Mê Công dù đã được nêu trong nghiên cứu này nhưng vẫn cần phân tích chi tiết 

hơn cho từng quốc gia thông qua UNWC và mức độ tương tác của Công ước với hệ thống luật pháp của 

quốc gia và các luật song phương/đa phương khác.  

 Căn chỉnh (align) để phù hợp với luật tập tục quốc tế chứ không sửa đổi Hiệp định Mê Công 

o Các quốc gia thành viên MRC không nên chỉ dừng lại ở việc khẳng định sự sẵn lòng tuân thủ các quy 

định và nguyên tắc ràng buộc pháp lý của luật tập tục quốc tế đã tồn tại mà cần củng cố mặt bằng 
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 Bearden, B.L. (2010) trang 799 
14

 Rieu-Clarke, A., & Gooch, G. (2009-2010). Quản trị các Dòng nhánh của Mê Công – Đóng góp của Luật và Thể chế Quốc tế để 
Tăng cường Hợp tác Công bằng ở Khu vực Sesan. Tạp chí Luật Kinh doanh & Phát triển Toàn cầu McGeorge Thái Bình Dương, 22, 
trang 193. 
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pháp luật hiện tại của quốc gia để quản trị hiệu quả và công bằng lưu vực Mê Công thông qua Hiệp 

định Mê Công do các quốc gia trong lưu vực sẽ điều chỉnh theo chuẩn mực của luật nước quốc tế 

mà không cần phải sửa đổi các điều khoản trong thỏa thuận Mê Công.  

o Trong bối cảnh của Hiệp định Mê Công và vì sự phát triển bền vững của dòng chính và dòng nhánh 

của sông Mê Công, điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy dù chức năng pháp lý của MRC là 

cơ quan chủ chốt và duy nhất giải quyết tranh chấp ở lưu vực, UNWC vẫn luôn có thể được áp dụng 

và sử dụng như một cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia ven sông thông qua một 

bên thứ ba hoặc một cơ quan tư pháp độc lập.  

o Trong khu vực Mê Công, Việt Nam là thành viên thứ 35 của Công ước và có thể giữ vai trò là Thủ 

lĩnh đi đầu thúc đẩy việc thông qua Công ước cho các quốc gia láng giềng ở Khu vực Hạ Mê Công. 

Từ đó, việc các nước Mê Công thông qua Công ước, sẽ xúc tác cho nhiều quốc gia khác tham gia 

UNWC ở nhiều nơi trên thế giới.  

o Một mục tiêu phụ trợ cho việc thông qua UNWC ở Lưu vực Mê Công và trên toàn cầu nhưng cũng 

cần thực hiện song song là phải củng cố lại những điều luật của quốc gia liên quan sao cho phù hợp 

với các điều khoản của UNWC. Vì vậy, tất cả các quốc gia ở hạ lưu Mê Công cần rà soát lại luật của 

quốc gia mình và xem xét điều chỉnh cho phù hợp với những quy định và nguyên tắc căn bản của 

UNWC.  

 Tăng cường chứ không làm suy yếu MRC để quản trị 

o Đặc biệt, thông qua UNWC sẽ mang lại lợi ích kép: bảo vệ các quyền và nghĩa vụ hiện có của các 

quốc gia thành viên MRC tuân thủ theo Hiệp định Mê Công, cũng như quyền và nghĩa vụ của Trung 

Quốc và Myanmar với tư cách là các quốc gia trong lưu vực; và thêm vào đó, tăng cường chức năng 

pháp lý của MRC và các quốc gia thành viên của MRC thông qua việc cung cấp một bộ nguyên tắc và 

nghĩa vụ đã được quốc tế đàm phán, đi tới thống nhất và được quốc tế công nhận là có giá trị ràng 

buộc về pháp lý cho tất cả các quốc gia, vượt ra ngoài khuôn khổ của Hiệp định Mê Công. 

o UNWC bảo vệ chức năng hiện có của MRC và các quốc gia thành viên thông qua hai một số điều 

khoản quan trọng. Thứ nhất, UNWC chỉ ra rõ ràng về tình trạng pháp lý của các quyền và nghĩa vụ 

nảy sinh từ các thỏa thuận về nguồn nước hiện có. Do đó, các bên tham gia vào Hiệp định Mê Công 

sẽ không phải thay đổi quyền và nghĩa vụ pháp lý hiện tại khi chỉ đơn giản là thông qua UNWC; cũng 

như họ không bị ép buộc phải sửa đổi, điều chỉnh bất cứ điều gì hoặc phải cập nhật Hiệp định Mê 

Công để phù hợp với các điều khoản của Công ước.   

o UNWC chỉ ra rõ ràng về tình trạng pháp lý của các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các quốc gia có 

chung nguồn nước. UNWC hàm ý không có điều gì được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định Mê 

Công bởi các quốc gia ở Hạ lưu vực có thể làm suy yếu quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ở 

Thượng nguồn Mê Công và ngược lại. Thêm vào đó, với việc thông qua UNWC, các quốc gia thành 

viên của MRC không giới hạn khả năng Trung Quốc và Myanmar có thể tham gia một cách tích cực 

vào các đàm phán và tham vấn liên quan đến Hiệp định Mê Công.    

o UNWC sẽ mở rộng chức năng của MRC khi nó bao trùm cả dòng chính và dòng nhánh của các sông 

quốc tế và không phân biệt về pháp lý giữa chúng. Với lý do này, nếu UNWC được các quốc gia ở Hạ 

lưu vực Mê Công thông qua, Công ước sẽ mở rộng chức năng để quản trị việc sử dụng công bằng và 

hợp lý các dòng chính và dòng nhánh của sông Mê Công. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích lớn 

liên quan đến việc làm rõ các quy trình thủ tục cho các phương án đã được quy hoạch trước, đặc 

biệt là các dự án phát triển đập thủy điện trên những dòng nhánh quan trọng. Nếu chỉ có một số 

quốc gia MRC thông qua UNWC, sẽ tồn tại những khoảng trống cho việc áp dụng UNWC giữa các 

quốc gia tham gia và không tham gia vào Công ước. 

o UNWC áp dụng một cách tiếp cận khung và thể hiện một năng lực pháp lý đặc biệt để giải quyết 

những thiếu hụt và nhờ đó cải thiện quản trị các nguồn nước quốc tế. Hơn nữa, UNWC rõ ràng 

không chỉ bảo vệ mà còn tăng cường những quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên MRC. 
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o Việc thông qua UNWC chứng minh cam kết của các quốc gia ở Hạ Mê Công cải thiện các quy trình 

và tính minh bạch, tuân thủ theo luật tập tục quốc tế như đã được cam kết từ lâu bởi Hội đồng liên 

hợp của MRC. Với các điều khoản ràng buộc về pháp lý và quy định chi tiết và rõ ràng về việc thông 

báo trước và đạt được sự đồng thuận, UNWC có thể làm tăng sự tin tưởng của các nhà tài trợ vào 

vai trò xứng đáng và hiệu quả trong thời gian tới của MRC và nhờ đó có thể giúp duy trì các nguồn 

hỗ trợ hiện tại. 

o Các quốc gia thành viên MRC có thể tăng cường chức năng đặc biệt của họ liên quan đến công tác 

nghiên cứu khoa học và chia sẻ kiến thức khi ký thông qua UNWC vì UNWC có các quy định chi tiết 

về việc phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật chung và trao đổi thông tin giữa các quốc gia có chung 

nguồn nước. 

o Mặc dù việc không có Trung Quốc và Myanmar tham gia có thể làm suy giảm chức năng của MRC, 

vẫn có rất nhiều lợi ích cho các quốc gia ở Hạ lưu khi họ thông qua UNWC, đặc biệt là khi tất cả các 

quốc gia đều thông qua. Việc đồng ký kết thông qua này sẽ tạo ra một nền tảng pháp lý chung được 

quốc tế công nhận và có các nguyên tắc và quy trình thủ tục ràng buộc theo luật tập tục quốc tế, 

đặc biệt các quốc gia ở Hạ lưu Mê Công, thông qua MRC có thể sử dụng các quy định liên quan đến 

việc giải quyết tranh chấp trong đàm phán với các quốc gia ở Thượng nguồn Mê Công. 

 Làm bệ đỡ chứ không cản trở hợp tác trong và ngoài MRC 

o UNWC đưa ra một quy trình giải quyết tranh chấp một cách rõ ràng và minh bạch thông qua các 

quy định và khung pháp lý nhất quán để hỗ trợ cá cơ chế giải quyết tranh chấp tương ứng nhưng 

còn mơ hồ trong Hiệp định Mê Công trong khi vẫn duy trì chức năng của MRC như là một phương 

tiện thúc đẩy hợp tác và đám phán ở lưu vực. 

o Các thủ tục thông báo và tham vấn trước liên quan đến các biện pháp đã quy hoạch trong UNWC có 

thể giải quyết những thiếu hụt quan trọng  và những điều chưa rõ ràng trong khuôn khổ PNCPA 

hiện có của Hiệp định Mê Công và những hướng dẫn và thủ tục liên quan của Hiệp định. Trên thực 

tế, với tính chất không ràng buộc về pháp lý và thiếu các khung thời gian/tiêu chuẩn rõ ràng trong 

việc này đã gây ra những sự bất đồng lớn giữa các quốc gia thành viên MRC liên quan đến các dự 

án phát triển đập thủy điện.  

o Có nhiều lợi ích kinh tế tiềm năng đi cùng với việc có một quy trình thông báo và tham vấn trước 

được định nghĩa rõ ràng, minh bạch và ràng buộc về pháp lý, đặc biệt liên quan đến các dự án phát 

triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn như dự án đập thủy điện 

o Các hội thảo nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực kết hợp với việc chia sẻ, tuyên truyền các tài 

nguyên kiến thức và các công cụ ra quyết định sẽ hỗ trợ việc hợp tác thông qua xây dựng một sự 

hiểu biết chung về vai trò và sự cần thiết của UNWC và giúp giải quyết những hiểu lầm cản trở quá 

trình thông qua Công ước 

 

Các điều khoản của UNWC tạo ra sự đồng thuận và rõ ràng và dẫn tới sự chắc chắn trong việc thực hiện luật 

nước quốc tế. Sự chắc chắn này sẽ là nền tảng để phát triển các hiệp ước về nguồn nước ở cấp lưu vực 

nhằm củng cố các cơ chế quản trị thông qua các điều khoản cụ thể cho từng bối cảnh và các khung chính 

sách không ràng buộc về pháp lý.15 
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