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Công ước LHQ về nguồn nước

Cơ hội và triển vọng
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 Tên đầy đủ: Công ước của Liên hợp quốc về Luật sử dụng các nguồn 

nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy 

 Thông qua: 21/05/1997

 103 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ; 27 bỏ phiếu trắng; 33 vắng; chỉ có 03 

phiếu chống (Burundi, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ)

 20 năm chuẩn bị (1974-1994)

 Có hiệu lực từ 17/08/2014
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 Trên toàn thế giới có 276 con sông quốc tế (liên quốc gia)

 Đang tồn tại hơn 400 hiệp định quản lý lưu vực, phần lớn là hiệp định 

song phương

 Khoảng 60% các dòng song quốc tế vẫn thiếu vắng các cơ chế quản lý 

theo hướng hợp tác

 Mục đích của Công ước: “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”.
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Các bên tham gia Công ước
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Sử dụng công bằng và hợp lý, có sự tham gia

Nghĩa vụ không gây hại đáng kể

Bảo vệ hệ sinh thái

Nghĩa vụ hợp tác

Thông báo và tham vấn

Trao đổi dữ liệu và thông tin thường xuyên

Giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình

Các nguyên tắc cơ bản của luật nước quốc tế
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Công ước LHQ về nguồn nước: Cơ hội

Công ước bổ sung và hạn chế những bất cập trong các hiệp 

định lưu vực

Công ước xác định rõ quyền và trách nhiệm của các bên

Có cơ chế xử lý tranh chấp và bất đồng rõ ràng, hòa bình

Trong thời gian tham vấn dự án, không được xây dựng công

trình

Công ước bao gồm toàn bộ lưu vực sông (dòng chính, dòng

nhánh)

Nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên đề xuất dự án
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Công ước LHQ về nguồn nước: Triển vọng

Tăng cường xây dựng hệ thống luật công ước

Tuyên bố chính sách: luật quốc tế yêu cầu các quốc gia phải

hợp tác trong lĩnh vực nguồn nước quốc tế

Nâng cao nhận thức về hợp tác quản lý, sử dụng nguồn

nước quốc tế

Tăng cường hệ thống luật tục quốc tế

www.nature.org.vn



Trang  11

Công ước LHQ về nguồn nước và Hiệp định Mê Công

 Hiệp định Mê Công: ký kết và có hiệu lực từ

04/1995

 Thành viên: Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam

 Trung Quốc và Myanmar: đối tác đối thoại

 Gồm 6 chương, 42 điều quy định các vai trò và 

trách nhiệm của các quốc gia ven sông trong lưu 

vực sông Mê Công.

 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 
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Công ước LHQ về nguồn nước và Hiệp định Mê Công

 Công ước không ảnh hưởng đến Hiệp định, mà 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” 

 Các nguyên tắc và quy trình thủ tục của Công ước và Hiệp định khá

tương đồng

 Hiệp định Mê Công còn chưa đầy đủ yếu tố luật pháp trong các nguyên

tắc và quy trình thủ tục

 Công ước không phân biệt dòng chính, dòng nhánh. Hiệp định MC tập

trung vào dòng chính
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Công ước LHQ về nguồn nước và Hiệp định Mê Công

 Công ước tăng cường chứ không thay thế cho Hiệp định Mê Công

 Khuyến khích điều chỉnh để phù hợp với luật tục quốc tế chứ không bắt

buộc sửa đổi Hiệp định

 Tăng cường chứ không làm suy yếu Ủy hội song Mê Công

 Công ước là nền tảng chứ không gây cản trở hợp tác trong và ngoài Ủy

hội sông Mê Công
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Công ước có giúp giải quyết vấn đề Mê Công?

 Khả năng các quốc gia trong Ủy hội sông Mê Công tham gia ký kết?

 Có thể vận động các quốc gia này tham gia được không?

 Nếu tham gia, họ có được những lợi ích gì?

 Các quốc gia nào có khả năng tham gia cao?

 Các kênh vận động và vai trò của báo chí?
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Đập thủy điện có những đóng góp quan trọng và ý nghĩa đối 

với sự phát triển của loài người, những lợi ích mà thủy điện 

đem lại là đáng ghi nhận.

Trong rất nhiều trường hợp, cái giá phải trả cho những lợi ích 

trên là không tương xứng và không thể chấp nhận, đặc biệt 

là về mặt xã hội và môi trường, đối với những người dân bị di 

dời, các cộng đồng hạ lưu, những người đóng thuế và môi 

trường tự nhiên.

Việc chia sẻ lợi ích thiếu công bằng đã đặt ra câu hỏi về giá 

trị của đập thủy điện trong mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát 

triển nguồn nước và năng lượng khi so sánh với các giải 

pháp thay thế khác..

Thủy điện và phát triển: Quan điểm thế giới
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Việc đưa vào cân nhắc quyền lợi và rủi ro của tất cả những 

người liên quan cùng với các lựa chọn phát triển nguồn nước 

và năng lượng khác nhau có thể tạo điều kiện để đưa ra giải 

pháp tích cực đối với vấn đề cạnh tranh lợi ích và xung đột.

Kết quả đàm phán sẽ cải thiện rõ rệt hiệu quả phát triển của 

các dự án tài nguyên nước và năng lượng bằng cách loại bỏ 

các dự án không thích hợp ngay từ giai đoạn đầu và đưa ra 

lựa chọn tối ưu mà các bên liên quan cùng đồng thuận.

Ủy ban Thế giới về Đập

Thủy điện và phát triển: Quan điểm thế giới
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