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BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA WWF:

TIẾP CẬN TRÊN PHẠM VI TOÀN
CẦU VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM NHỰA
ĐẠI DƯƠNG
Với tình trạng chất thải nhựa phát thải vào các đại dương trên thế giới đang
ở mức báo động, một khung hành động toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng
hoảng về nhựa đại dương đang nhanh chóng nhận được sự ủng hộ.
Rác thải nhựa và hạt vi nhựa được ghi nhận xuất hiện ở mọi nơi trong môi trường biển của Trái đất, kể cả dưới
tầng sâu của Rãnh Mariana1. Đặc biệt, rác nhựa trên biển có thể di chuyển và tản mạn xuyên biên giới. Các đại
dương trên thế giới hàng năm phải tiếp nhận hơn chín triệu tấn rác nhựa; điều này đe dọa môi trường sống và
sự sinh tồn của các loài động vật hoang dã – với hơn 270 loài được ghi nhận có thể đã bị tổn thương bởi các
ngư cụ bị vứt bỏ và các loại nhựa thải bỏ gây ra. Ngoài ra, 240 loài đã được ghi nhận có cá thể nuốt phải nhựa2.
Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe của hệ sinh thái biển và của loài người.
Vấn đề ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa đại dương có liên quan đặc biệt đối với hầu hết chính phủ các quốc gia
Đông Nam Á, do khu vực này là nơi gánh chịu phần lớn hệ quả từ sự quá tải và không hiệu quả của hệ thống tái
chế toàn cầu. Ô nhiễm nhựa gây ra những tác động kinh tế tiêu cực đối với các ngành công nghiệp của khu vực,
ước tính chạm mức 1,3 tỷ USD mỗi năm3.
Mặc dù hầu hết chính phủ các quốc gia châu Á đã tuyên bố hoặc đang trong quá trình thiết lập các biện pháp
mang tính pháp lý ở cấp quốc gia, các biện pháp này đều bị hạn chế trong khả năng giải quyết thách thức rộng
lớn mang tính xuyên biên giới của ô nhiễm nhựa đại dương4 do thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các quốc gia
với nhau.
Báo cáo kết quả đánh giá của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vào tháng 11 năm 2019 nhấn
mạnh sự hạn chế trong các chính sách liên quan đến bao bì, đồng thời những yếu kém trong việc thực thi các
chính sách này cũng là những yếu tố khiến vấn đề ô nhiễm nhựa trở nên trầm trọng hơn. Từ đó, báo cáo đưa ra
khuyến nghị các chính sách cần được nhất quán và thực thi xuyên suốt khu vực Đông Nam Á (ASEAN) để giải
quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương.
Ô nhiễm nhựa là một vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới và liên ngành, đòi hỏi phải có hành động phối hợp, trách
nhiệm chung và một phương pháp tiếp cận tổng hợp.
Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA) đã tổ chức bốn phiên họp liên tiếp thông qua các nghị quyết công
nhận sự cần thiết phải ngăn chặn thải bỏ rác nhựa và hạt vi nhựa ra đại dương. Báo cáo tại các phiên họp đã cho
thấy pháp luật quốc tế và khuôn khổ chính sách còn nhiều lỗ hổng, và do vậy chưa đầy đủ để giải quyết vấn đề
ô nhiễm nhựa đại dương. Các quốc gia thành viên đã bắt đầu nghiên cứu một số chính sách ứng phó cũng như
giải pháp nhằm tăng cường cơ cấu quản trị toàn cầu, bao gồm khả năng về một thoả thuận toàn cầu mới.
1
2
3
4

Royal Society Open Science, Feb 2019, Microplastics and synthetic particles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest marine ecosystems on Earth
Dahlberg, 2019, Solving Plastic Pollution through Accountability
UNEP Report, Nov 2019, The role of packaging Regulations and Standards in driving the Circular Economy
UNEP/AHEG/2018/1INF/3 Combating Marine Plastic Litter and Microplastics: An Assessment of the Effectiveness of Relevant International, Regional and Sub-Regional Governance Strategies
and Approaches
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Nhằm bảo vệ đại dương của chúng ta và ngăn chặn các thảm họa về sinh thái, xã hội và kinh tế ngày
càng gia tăng ở cấp độ toàn cầu, các quốc gia phải hành động dứt khoát và đàm phán về một hiệp
ước quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý để chống lại ô nhiễm nhựa đại dương, một vấn đề hết sức
cấp bách. Không còn thời gian để chần chừ, lãng phí.
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) kêu gọi tất cả các quốc gia bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng
bằng cách bắt đầu đàm phán ngay lập tức, tại Liên hợp quốc hoặc tại diễn đàn liên chính phủ khác
sẵn có hiện nay, về một hiệp ước toàn cầu mới nhằm chống lại ô nhiễm nhựa đại dương.

ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU ĐANG MẠNH LÊN
Trong vòng một năm, ngày càng có nhiều quốc gia đưa ra tuyên bố khu vực kêu gọi hành
động toàn cầu về ô nhiễm nhựa, xem xét đến các yếu tố có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

THÁNG 4, 2019
KHU VỰC BẮC ÂU

Tuyên bố cấp Bộ trưởng khu vực Bắc Âu về rác
nhựa và hạt vi nhựa đại dương kêu gọi việc phát
triển một Thỏa thuận toàn cầu và đồng ý sử dụng
Báo cáo Bắc Âu để cung cấp thông tin cho quá trình
ra quyết định.

THÁNG 7, 2019

CARICOM (CỘNG ĐỒNG CA-RI-BÊ)
Tuyên bố St. Johns nhấn mạnh sự cấp bách của một
thỏa thuận toàn cầu.

THÁNG 10, 2019

NA UY, THỤY ĐIỂN & GRENADA
Thông qua Cam kết ‘Our Ocean’, các quốc gia đã
cam kết sẽ cùng thực hiện các hoạt động để thiết lập
một Thỏa thuận toàn cầu.

THÁNG 2, 2020

ẤN ĐỘ & NA UY

Tuyên bố chung về ô nhiễm nhựa đại dương cam
kết tìm hiểu tính khả thi trong việc thiết lập một
Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

THÁNG 6, 2020
55 QUỐC GIA

Liên minh Bạn bè chống Ô nhiễm nhựa Đại dương
(Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution),
được thành lập bởi phái đoàn các nước tại Liên Hợp
Quốc ở New York, khởi động các hoạt động ủng hộ tiến
trình tìm hiểu các lựa chọn hành động toàn cầu, bao
gồm một bản thỏa thuận toàn cầu mới để giải quyết
một cách hệ thống vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương.
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THÁNG 6, 2019
ĐÔNG NAM Á

Tuyên bố và Khung Hành động Giải quyết Rác thải
nhựa Đại dương tại Bangkok nhằm tăng cường hợp
tác trong khu vực và quốc tế đối với các giải pháp về
ô nhiễm nhựa đại dương.

THÁNG 8, 2019

TUYÊN BỐ KAINAKI II CỦA CÁC ĐẢO QUỐC
THÁI BÌNH DƯƠNG
Sự hưởng ứng của các đảo quốc đối với Kế hoạch
Hành động Khu vực Thái Bình Dương 2018 - 2025
bao gồm ủng hộ việc phát triển một khung chính
sách toàn cầu.

THÁNG 11, 2019

54 QUỐC GIA CHÂU PHI
Tuyên bố chung của Hội nghị cấp Bộ trưởng về Môi
trường (AMCEN) thể hiện sự ủng hộ đối với các
hành động toàn cầu, bao gồm việc tìm hiểu các lựa
chọn cho một thỏa thuận mới có tính ràng buộc
pháp lý.

THÁNG 3, 2020

LIÊN MINH CHÂU ÂU
Bản Kế hoạch mới cho Kinh tế Tuần Hoàn khẳng
định mục tiêu của Liên minh Châu Âu trong việc
lãnh đạo những nỗ lực quốc tế để đạt được một thỏa
thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

4

VỀ BÁO CÁO NÀY

HỘI THẢO CHÍNH SÁCH CẤP VÙNG
14 đại biểu từ khu vực Nam Á và Đông Nam Á đã phản hồi lời mời của WWF tham gia Hội thảo trực tuyến
vào ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2020, để cùng thảo luận về các phương pháp tiếp cận chính sách toàn cầu tiềm
năng nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương. Những quốc gia có đại diện tham gia hội thảo bao gồm:
CHDCND Lào, Maldives, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Đông Timor (thông qua văn bản đệ trình) và Việt Nam.
Đại biểu các nước tham gia hội thảo đã đồng thuận về những mục tiêu sau:
● Tìm hiểu các thành tố tiềm năng cho một công cụ ràng buộc về mặt pháp lý;
● Tìm hiểu các công cụ toàn cầu và khu vực nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương;
● Thực hiện phương pháp tiếp cận theo vòng đời để giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương;
● Tăng cường các yếu tố khoa học và công nghệ;
● Nâng tầm kết quả hội thảo tại chương trình nghị sự UNEA-5 và các diễn đàn quốc tế khác.
Hội thảo được tổ chức theo quy tắc Chatham House nhằm có được các cuộc thảo luận cởi mở và các ý tưởng được
chia sẻ thoải mái, tuy nhiên không nêu đích danh các phát biểu của đại biểu. Các kết luận chính được nêu trong báo
cáo này được coi là kết quả chung của hội thảo.
Báo cáo này được soạn thảo với mục đích cung cấp thông tin dẫn dắt các nhà hoạch định chính
sách về những thành tố chính tiềm năng cho một thoả thuận toàn cầu nhằm giải quyết ô nhiễm
nhựa đại dương. Dựa trên những hiểu biết và đóng góp chung của các đại biểu, các nội dung và
những phương pháp tiếp cận chính sách tiềm năng được tóm tắt trong báo cáo này được coi như
là một xuất phát điểm cho các cuộc thảo luận song phương, cấp khu vực và toàn cầu.

Copyright Credit © Copyright owner / WWF-1584499510
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HƯỚNG TỚI NĂM 2030:

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG ĐỐI
VỚI CHÍNH SÁCH TOÀN CẦU
Với mục tiêu tìm kiếm các phương pháp tiếp cận chính sách nhằm giải quyết hiệu quả
những tác động của ô nhiễm nhựa đại dương mà các quốc gia châu Á và trên thế giới đang
phải đối mặt, các đại biểu đã phác thảo và thống nhất một loạt các mục tiêu và phương
pháp tiếp cận chung, tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại tiếp theo, cung cấp một điểm khởi
đầu để toàn thể đại biểu ghi nhận những giá trị và kết quả chung để hướng tới hành động
trong thập niên tiếp theo trên toàn khu vực.

MỤC TIÊU CHUNG ĐẾN NĂM 2030

Giải quyết triệt để rò rỉ nhựa vào đại dương với các mục tiêu thực tế được liên kết với mục tiêu phát triển bền
vững (SDG 14.1).
Một nền kinh tế tuần hoàn bền vững gồm giảm sử dụng nhựa và loại bỏ nhựa sử dụng một lần không cần thiết.

…ĐẠT ĐƯỢC THÔNG QUA...
Khung chính sách toàn diện và các tiêu chuẩn chung, cân nhắc đến các nguồn thải trên đất liền và trên biển.
Thực hiện phương pháp tiếp cận theo vòng đời của nhựa.
Mục tiêu và thời gian thực hiện rõ ràng, khả thi và có thể đo lường đối với chất thải nhựa và giảm thiểu rò rỉ.
Khuyến khích tuân thủ và tăng cường thực thi.
Thay đổi hành vi.
Cơ chế tài chính và hỗ trợ các quốc gia đang phát triển với tính linh hoạt được tích hợp.
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và các cơ chế dựa vào thị trường khác.
Phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng.

…VÀ ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI
Việc phân chia các rủi ro và chi phí về môi trường và xã hội một cách công bằng.
Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia từ các bên liên quan, đặc biệt là khu vực tư nhân.
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
Phương pháp tiếp cận mang tính phòng ngừa.
Nguyên tắc ‘Trách nhiệm chung, nhưng khác biệt” (Common But Differentiated Responsibilities Principle).
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CHIA SẺ GÓC NHÌN CHUNG VỀ

CÁC LỖ HỔNG CẤP QUỐC GIA
Đầu tiên, các đại biểu đã cùng tìm hiểu những thách thức chung trong việc giải quyết
ô nhiễm nhựa đại dương, với phần trình bày quan điểm của đại diện từng quốc gia
về những lỗ hổng không thể giải quyết hiệu quả ở cấp quốc gia. Điểm chung của
các quan điểm này cho thấy sự cần thiết của những hành động toàn cầu hiệu quả và
mạch lạc hơn, được thực hiện xuyên suốt tại các giai đoạn trong vòng đời của nhựa,
và bổ sung cho những nỗ lực cấp quốc gia và khu vực.
1. Sự thiếu hụt khung pháp lý và quản trị ở cấp
quốc tế tạo ra lỗ hổng trong quy định và luật
về quản lý vòng đời của nhựa trên phạm vi
toàn cầu. Các đại biểu đồng thuận về sự cần thiết
phải hợp tác khu vực và quốc tế với một thoả thuận
toàn cầu ràng buộc về mặt pháp lý như một phương
pháp tiếp cận tiềm năng. Điều này sẽ tăng cường:
a. Hỗ trợ từ các quốc gia khác để đảm bảo tính hiệu
quả của các biện pháp mới cấp quốc gia nhằm giải
quyết ô nhiễm nhựa;
b. Quy định về nhập khẩu và xuất khẩu vật liệu nhựa
(bao gồm nhựa từ nguyên liệu hoá thạch), sản
phẩm và chất thải nhựa;
c. Giảm lượng sản xuất và tiêu thụ của một số loại
nhựa.
2. Hạn chế trong việc quản lý hiệu quả chất thải
nhựa xuyên biên giới ở cấp quốc gia.
Một mối quan tâm chung là nhu cầu xử lý chất thải
nhựa có nguồn gốc từ các nước láng giềng hoặc bên
ngoài phạm vi quyền hạn quốc gia. Các quốc gia đã
chia sẻ về những thách thức trong việc giám sát và
báo cáo về các dòng di chuyển xuyên biên giới của
chất thải nhựa, đặc biệt là ở các vùng biển quốc tế. Sự
hiểu biết hạn chế về các nguồn rò rỉ chất thải nhựa
tác động đến việc xác định chính xác các mục tiêu can
thiệp.
Những mối quan tâm chính xung quanh vấn đề chất
thải nhựa xuyên biên giới được nhấn mạnh bao gồm:
a. Ngư cụ bị thất lạc, vứt bỏ, gây ảnh hưởng đến các
loài sinh vật biển, tài nguyên thủy sản và du lịch;
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b. Thải bỏ nhựa ra đại dương của ngành vận tải hàng
hải;
c. Thiếu các nỗ lực thu hồi các mảnh rác nhựa trôi
dạt từ các đại dương đến các vùng nước quốc gia.
3. Tầm quan trọng của hợp tác kỹ thuật và cơ chế
tài chính trong việc hỗ trợ thực hiện, bao gồm tăng
cường năng lực và chuyển giao công nghệ được các
đại biểu nhấn mạnh. Điều này cũng giải quyết nhu
cầu về các giải pháp cho vật liệu thay thế tốt hơn hoặc
tương đương với nhựa. Các phương pháp tiếp cận
tiềm năng được thảo luận bao gồm:
a. Can thiệp công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật trong hoạt
động sản xuất, đánh giá, tái chế và thu hồi nhựa;
b. Tiềm năng cho một quỹ toàn cầu, hợp tác kỹ thuật
hoặc bộ công cụ chính sách;
c. Chuyển giao công nghệ về đổi mới và tái thiết kế
nhựa: giảm thiểu nguyên vật liệu, cải tiến khả năng
tái chế, chuyển đổi sang các mô hình ủ rác thành
phân hữu cơ và lấy rác thải là tài nguyên;
d. Nghiên cứu đổi mới sáng tạo và phương pháp luận
về đặc điểm của nhựa liên quan đến tác động sinh
thái và sức khoẻ.
Ngoài ra, các đại biểu nhấn mạnh những yếu tố để
thành công trong việc hợp tác giải quyết xuyên biên
giới các lỗ hổng chưa thể khắc phục được ở cấp quốc
gia, bao gồm cam kết từ các tổ chức tài chính cũng
như hỗ trợ mạnh mẽ từ các trung tâm khu vực, trong
đó có Trung tâm Khu vực về Công ước Basel (Trung
tâm BCRC) được trích dẫn làm ví dụ.
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4. Chưa có tiêu chuẩn nhất quán mang tính toàn
cầu về phương pháp luận, quy định về nhựa,
dán nhãn sinh thái và Trách nhiệm mở rộng
của nhà sản xuất (EPR) cho nhựa. Một số điểm
được đề cập đến bao gồm:
a. Phương pháp luận về tiêu chuẩn giám sát, báo cáo
thường xuyên, thẩm định và kiểm kê;
b. Thoả thuận toàn cầu về quy định đối với một số
loại nhựa cụ thể và thành phần của sản phẩm
nhựa;
c. Tiêu chuẩn dán nhãn sinh thái đối với các sản
phẩm nhựa (nhằm xác định các thành phần của
nhựa có thể được chứng nhận là thân thiện với
môi trường);
d. Tiêu chuẩn EPR trong xử lý và thải bỏ các sản
phẩm sau khi sử dụng.
5. Những lỗ hổng trong khoa học và kiến thức về
nhựa và hạt vi nhựa. Các đại biểu đã trao đổi về
việc thiếu thông tin và cơ sở dữ liệu để định hướng
quản lý rủi ro môi trường hoặc tác động sinh thái từ
ô nhiễm nhựa. Một gợi ý tiềm năng được nêu ra để
tìm hiểu thêm là thiết lập một nhóm các nhà khoa học
liên chính phủ.
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6. Hiện tại chưa có tổng quan về tiến trình hướng
tới các mục tiêu và mục đích rõ ràng để theo
dõi dòng nhựa thải vào các đại dương. Trong
khi nhiều chính phủ đã xây dựng cơ chế quản lý ở cấp
quốc gia, việc thiếu dữ liệu và nghĩa vụ báo cáo về các
biện pháp và kết quả khiến các nước gặp khó khăn
trong việc theo dõi tiến trình. Các đại biểu đồng ý về sự
cần thiết của những mục tiêu toàn cầu về giảm thiểu
và các cơ chế giám sát được ràng buộc bởi thời gian cụ
thể.
7. Nền kinh tế nhựa toàn cầu là nền kinh tế tuyến
tính, hạn chế tầm quan trọng của giảm thiểu sử dụng
hoặc tăng cường quy mô tái chế thông qua vòng đời.
Các đại biểu đồng ý về sự cần thiết phải chuyển đổi
sang mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn
nhằm xây dựng tính tuần hoàn trong nền kinh tế
nhựa trong đó tất cả các loại nhựa đều phải được thu
hồi.
8. Nhiều khu vực có hệ thống quản lý chất thải
cơ bản còn yếu kém, dẫn đến việc rò rỉ nhựa vào
các hệ thống thủy sinh và các vùng nước quốc gia.
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VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA
Ô nhiễm nhựa là một vấn đề xuyên biên
giới, gây ra các tác động toàn cầu, do nguyên
nhân từ một chuỗi cung ứng cũng có tính
chất toàn cầu. Nền kinh tế nhựa trên thế giới
ngày nay là một nền kinh tế tuyến tính. Mọi
thiếu sót ở mỗi giai đoạn trong vòng đời của
nhựa đều tạo ra một vấn đề mang tính hệ
thống dẫn đến một phần ba lượng chất thải
nhựa - lên tới 100 tấn mỗi năm5 - rò rỉ vào
môi trường tự nhiên.
Thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu một cách nhất
quán từ nguồn nguyên vật liệu đến quản lý và thu hồi chất thải,
đồng thời đảm bảo sự hợp tác toàn cầu, các biện pháp chính sách
có thể thay đổi nền kinh tế tuyến tính toàn cầu đối với nhựa thành
nền kinh tế tuần hoàn. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về
những thành tố tiềm năng cần được xem xét trong hiệp ước toàn
cầu về ô nhiễm nhựa nhằm giải quyết trọn vẹn các vấn đề xuyên
suốt vòng đời của nhựa.
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1

NGUỒN NGUYÊN
VẬT LIỆU

Các biện pháp dưới đây nhằm mục đích giảm mạnh dấu chân môi trường
tạo ra từ việc sản xuất nhựa nguyên sinh sử dụng thành phần hóa học từ
nhiên liệu hoá thạch, đồng thời phản ánh chi phí thực của nhựa đối với
môi trường thiên nhiên và xã hội.
1. Thúc đẩy sử dụng nguyên liệu thô với hàm lượng carbon thấp, dấu chân
môi trường thấp, để sản xuất nhựa.
2. Cung cấp một mô hình khuyến khích đối với nguyên liệu thay thế và bền
vững.
3. Đưa ra quy định về trợ cấp và ưu đãi đối với nguyên vật liệu sơ cấp từ
hoá thạch.
4. Xác định vật liệu thay thế tốt hơn hoặc tương đương.

2

SẢN XUẤT

Các đơn vị gia công, nhà sản xuất các sản phẩm làm từ nhựa nguyên sinh
hiện chỉ có trách nhiệm hạn chế trong việc quản lý hiệu quả chất thải ở
cuối vòng đời sản phẩm. Các quyết định trong giai đoạn gia công sản phẩm
nhựa ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng
của nhựa tái chế thứ cấp. Các biện pháp sau đây giúp đảm bảo tiêu chuẩn
nhất quán và khuyến khích sự đổi mới trong thực hiện thu hồi nhựa sau
khi sử dụng.
1. Đổi mới và tái thiết kế sản phẩm nhựa.
2. Quy định một số loại, thành phần và phương pháp sản xuất nhựa.
3. Giảm sản xuất một số loại polyetylen tỷ trọng thấp (LPDE) nhất định.
4. Giới thiệu các tiêu chuẩn dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm nhựa.

3

THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ

Chất thải không được thu gom thường trở thành nguồn ô nhiễm nhựa.
Nguyên nhân chính là cơ sở hạ tầng quản lý chất thải kém phát triển và các
rào cản gây khó khăn cho người sử dụng sản phẩm trong việc phân loại và
thải bỏ. Đầu tư hạn chế vào cơ sở hạ tầng quản lý chất thải trong bối cảnh
nhiều ưu tiên phát triển cạnh tranh khiến điều này đặc biệt thách thức các
nước có thu nhập thấp và trung bình.
Bằng cách đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát quốc tế được áp dụng
trong việc dịch chuyển các sản phẩm và chất thải nhựa, các giải pháp sau
đây đảm bảo trách nhiệm chung giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; nhà
xuất khẩu và nhập khẩu.
1. Quy định và kiểm soát xuất nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa.
2. Cung cấp các biện pháp an toàn trong thương mại quốc tế đối với nhựa
và các sản phẩm nhựa.
3. Tăng cường tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong buôn bán chất thải
nhựa, liên kết với Công ước Basel.
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4

TIÊU THỤ

Sự tiện lợi và phổ biến của các sản phẩm nhựa trong thị trường tiêu dùng,
đặc biệt là các mặt hàng nhựa sử dụng một lần khiến người tiêu dùng tiêu
thụ/sử dụng một lượng lớn nhựa. Các biện pháp chính sách sau đây nhằm
tạo ra sự thay đổi hành vi theo hướng lựa chọn tiêu dùng cho phép quản
lý và thu hồi chất thải tốt hơn, đồng thời tạo ra nhu cầu thị trường đối với
sản phẩm thay thế một cách hiệu quả.
1. Đưa ra những ưu đãi cho các sản phẩm sáng tạo mới nhằm thúc đẩy các
sản phẩm thay thế bền vững hơn hoặc không chứa nhựa.
2. Tạo ra một cơ chế dán nhãn nhằm thúc đẩy những lựa chọn tốt hơn từ
người tiêu dùng.
3. Cân nhắc giảm tiêu thụ nhựa sử dụng một lần không cần thiết.

5

QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Chất thải không được quản lý đúng cách do cơ sở hạ tầng quản lý chất thải
còn hạn chế và thiếu đồng bộ là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm nhựa.
Mức độ ô nhiễm nhựa trên toàn cầu sẽ còn tăng nhanh nếu hệ thống quản
lý chất thải không được cải thiện. Dưới đây là phác thảo các biện pháp toàn
cầu và cấp quốc gia có thể được thực hiện nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng
quản lý chất thải.
1. Thiết lập một cơ chế tài chính quốc tế cho công tác quản lý và thu hồi
chất thải.
2. Thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành quản lý chất thải bao gồm
xuất nhập khẩu chất thải tái chế.
3. Thực hiện các cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất để hỗ trợ
sự tham gia của khu vực tư nhân.
4. Thiết lập mục tiêu quốc gia để tránh, chuyển hướng và thu hồi chất thải.
5. Ban hành các bộ luật và các quy định cấp quốc gia về quản lý chất thải
để đảm bảo sự tuân thủ của các cơ sở quản lý chất thải.

6

DỌN SẠCH

Ô nhiễm nhựa trong môi trường tự nhiên là mối đe doạ nghiêm trọng đối
với hệ sinh thái biển, động vật hoang dã và thậm chí còn ảnh hưởng đến
chuỗi thức ăn của con người. Trong khi các chính sách chiến lược giúp
giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng toàn cầu, các biện pháp thu hồi rác
nhựa và làm sạch môi trường ven biển và đại dương có thể được hỗ trợ bởi
những hệ thống và quy trình hiệu quả.
1. Thiết lập hệ thống quản lý chất thải có thể hỗ trợ thu gom chất thải
nhựa trong môi trường tự nhiên.
2. Xem xét các nỗ lực cấp vùng để loại bỏ ngư cụ bị thất thoát, thải bỏ.
3. Đảm bảo rằng các quy trình thu gom cũng cung cấp dữ liệu về nguồn và
các loại chất thải để định hướng các giải pháp chiến lược.
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CƠ CHẾ TIỀM NĂNG CỦA MỘT

HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU
VỀ Ô NHIỄM NHỰA
CÁC CAM KẾT QUỐC GIA

Một thoả thuận toàn cầu mang tính tổng thể liên quan
đến nền kinh tế nhựa phải đặt ra các mục tiêu quốc tế đi
kèm với các mục tiêu cấp quốc gia, cùng các tham vọng
cụ thể nhưng có thể đo lường được và có tính khả thi khi
xem xét đến bối cảnh quốc gia.
● Tất cả các cam kết phải cụ thể, đo lường được và
có giới hạn về thời gian.
● Tất cả các bên nên cam kết để thông qua và thực hiện
kế hoạch hành động quốc gia với các mục tiêu
đã đề ra, có thể tuân thủ theo các kiến nghị của UN
SDG 14.1.
● Nhu cầu về kỹ thuật và tài chính được nêu rõ trong
các kế hoạch hành động quốc gia có thể được sử
dụng để đặt ra mục tiêu cho cam kết bổ sung có
tính toàn cầu.
● Cần có cam kết quốc gia mạnh mẽ về những
đóng góp để phù hợp với tham vọng của mục
tiêu toàn cầu;
– Phân biệt giữa mục tiêu của các quốc gia phát triển
và quốc gia đang phát triển.
● Các quốc gia phát triển được kêu gọi đóng góp cho
chuyển giao công nghệ và cơ chế tài chính.
● Báo cáo thường xuyên bao gồm các hướng dẫn
chung về phương pháp luận trong giám sát và thẩm
định, cũng như phương pháp tự nguyện phù hợp với
bối cảnh quốc gia;
– Xem xét tính thường xuyên và thời gian của các báo
cáo, ví dụ hàng năm/hai năm một lần; và phương
thức báo cáo, ví dụ như các biểu mẫu được tiêu
chuẩn hoá, tốt nhất là đơn giản hoá và được thực
hiện trực tuyến.

6

THAM GIA CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Những ưu đãi về pháp lý và tài chính hỗ trợ ngành công
nghiệp phát triển các lựa chọn thay thế an toàn với môi
trường đối với nhựa thông thường, tối ưu hoá cơ hội mở
rộng quy mô thương mại cho các lựa chọn thay thế, đồng
thời tạo ra cơ chế thương mại ở cấp khu vực, quốc gia và
địa phương nhằm đảm bảo sự tham gia của các ngành
công nghiệp trong việc quản lý sản xuất và sử dụng nhựa.
● Quan hệ đối tác công tư có thể là một cơ chế tạo
thuận lợi cho sự hợp tác giữa chính phủ, tổ chức và
doanh nghiệp tư nhân.
● Các quy định kỹ thuật có thể được áp dụng
nhằm đảm bảo/yêu cầu hành động từ các ngành công
nghiệp.
● Thúc đẩy và áp dụng toàn cầu cơ chế EPR6,
được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh quốc gia, sử
dụng phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn phù
hợp, là một quy định tiềm năng nhằm đảm bảo vai trò
hỗ trợ của ngành công nghiệp.
– Đảm bảo rằng các công ty quốc tế/ đa quốc gia tuân
thủ và đóng góp cho các hệ thống EPR quốc gia.
– Đồng thời xem xét hệ thống hậu cần ngược
dòng (hệ thống mua lại, hệ thống thu hồi) như là
một phần của việc tham gia hỗ trợ của các ngành
công nghiệp đối với nền kinh tế tuần hoàn.
● Áp dụng và sử dụng nguyên tắc người gây ô
nhiễm phải trả tiền như một định hướng để xây
dựng các quy định theo hướng hành động tốt hơn từ
ngành công nghiệp và EPR. Xem xét sự khác nhau
giữa các công ty về quy mô và khả năng đóng góp
trong vấn đề này.
● Xem xét việc báo cáo/thẩm định bắt buộc đối với
các công ty trong việc tuân thủ các quy định hoặc cam
kết, bao gồm cả quy định về dán nhãn sinh thái.

Một cuộc thảo luận tiếp theo vào ngày 10 tháng 6 năm 2020 đã được tổ chức để tổng hợp các ý kiến phản hồi và hoàn thiện báo cáo này. Trong cuộc họp này, một ý kiến bổ sung không nằm
trong phần thảo luận đã được thống nhất từ hội thảo về sự tham gia của các ngành công nghiệp được một đại biểu đề xuất là xem xét trách nhiệm mở rộng của các bên liên quan nhằm chia sẻ
trách nhiệm trong toàn bộ vòng đời của nhựa.
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● Tăng cường thực hiện các thực hành quản lý an toàn
môi trường cho các ngành công nghiệp liên quan đến
Công ước Basel.
● Mở khoá cho việc đầu tư khu vực tư nhân thông qua
các chính sách tạo điều kiện và giảm thiểu rào cản và
rủi ro đầu tư sẽ giúp ích cho các giải pháp và tạo ra
nhu cầu thị trường để thu hồi và tái chế nguyên vật
liệu.
● Khuyến khích sự tham gia và đầu tư của khu vực tư
nhân vào các cơ sở xử lý chất thải và cơ sở hạ tầng
khác để quản lý chất thải và thu hồi nguyên vật liệu.
Để phù hợp với nguyên tắc người gây ô nhiễm phải
trả tiền, những ưu đãi này chỉ nên áp dụng với đối
tượng không phải là nhà sản xuất hoặc phân phối
nhựa trong khu vực tư nhân.

● Phương án 2: Dựa trên các nền tảng hiện có
để tiếp tục phát triển, ví dụ như:
– Uỷ ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) thuộc
UNESCO. IOC thúc đẩy các chương trình hợp tác
và phối hợp quốc tế về nghiên cứu biển, dịch vụ,
hệ thống quan trắc, giảm thiểu rủi ro và xây dựng
năng lực nhằm tìm hiểu và quản lý hiệu quả các
nguồn tài nguyên đại dương và ven biển.
– Hội đồng tài nguyên quốc tế do Chương trình môi
trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) thiết lập để
xây dựng và chia sẻ kiến thức cần thiết nhằm cải
thiện việc sử dụng tài nguyên trên toàn thế giới.

ĐO LƯỜNG TIẾN ĐỘ
KHOA HỌC & KIẾN THỨC

Mặc dù các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến khác nhau về
cấu trúc của một tổ chức khoa học ở cấp độ toàn cầu,
nhưng vẫn có sự đồng thuận chung về các chức năng cần
thiết được thực hiện ở cấp độ toàn cầu, bao gồm việc
tiếp cận thường xuyên với các thông tin, tư vấn khoa học
được quốc tế công nhận.
Các chức năng đòi hỏi có sự điều phối toàn cầu
● Cung cấp tư vấn và hướng dẫn khoa học ở cấp độ toàn
cầu, định hướng các nghiên cứu toàn cầu và khu vực,
dựa trên sự hợp tác hiện có và hướng dẫn các nhóm
làm việc kỹ thuật và nhóm tư vấn.
● Xác định các lỗ hổng trong quá trình thực hiện
như liên lạc giữa các diễn đàn cấp vùng và để đảm bảo
tiến trình bình đẳng trong các nhóm.
● Hợp nhất kiến thức và nhân lực thông qua việc
sắp xếp các ủy ban hiện có để ngăn chặn sự trùng lặp
và chi phí vượt mức ngân sách tài trợ.
Cách tiếp cận để tiếp nhận tư vấn khoa học
● Phương án 1: Thành lập hội đồng khoa học
liên Chính phủ, tương tự như Hội đồng liên chính
phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), dựa trên kiến thức
và nghiên cứu khoa học của tất cả các tổ chức có liên
quan.

Điều quan trọng là phải đo lường được tiến độ giảm ô
nhiễm nhựa ở quy mô toàn cầu khi các quốc gia thực
hiện các biện pháp ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực.
Các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu và có thể
so sánh/tương thích để đo lường và báo cáo tiến độ là rất
quan trọng để cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh. Khi
các quốc gia báo cáo, việc theo dõi được chuẩn hoá nhằm
xác định quốc gia nào đang tiến triển tốt hoặc quốc gia
nào cần hỗ trợ thêm.
Đồng thuận chung đối với một số điểm đặc trưng trong
việc đo lường tiến độ đóng vai trò quan trọng ở cấp độ
toàn cầu và khu vực, bao gồm:
Tiếp nhận các tiêu chuẩn chung để đo lường tiến
độ
● Các thông số được báo cáo bởi các quốc gia có thể dựa
trên các chỉ số hiện có được đặt trong khuôn khổ toàn
cầu, khu vực và quốc gia ví dụ như SDG 14, và các
mục tiêu hiện có có thể đo lường và giới hạn về thời
gian.
● Tổng hợp các yêu cầu ở báo cáo hiện có và điều chỉnh
hợp nhất các nội dung theo một tiêu chuẩn của báo
cáo để tránh sự trùng lặp.
● Tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các nền tảng
khoa học hiện có để hợp nhất các nội dung yêu cầu
trong báo cáo, phương pháp thu thập dữ liệu và ngăn
chặn nguy cơ có thể xảy ra về việc trùng lặp và chệch
hướng trong tương lai.
● Song song với việc hợp nhất mang tính toàn cầu về
các tiêu chuẩn của báo cáo, các quốc gia có thể áp
dụng tiêu chuẩn tối thiểu có tính cục bộ để báo cáo
liên quan đến các cam kết quốc gia, khu vực và toàn
cầu. Các chỉ số có thể bao gồm:

GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA ĐẠI DƯƠNG TẠI KHU VỰC CHÂU Á | THÁNG 7, 2020

13

– Đổi mới và các giải pháp mới được áp dụng hoặc
thực hiện;
– Mục tiêu và tiến trình tái chế nhựa, giảm thiểu sản
xuất và tiêu thụ nhựa và giảm rò rỉ chất thải;
– Phương pháp nghiên cứu khoa học để thu thập dữ
liệu.
● Các thông số/ chỉ số bổ sung cần được đưa ra dựa
trên hướng dẫn của cộng đồng/hội đồng khoa học.
● Các tiêu chuẩn chung liên quan đến phương pháp thu
thập và báo cáo dữ liệu cũng là cần thiết để các dữ liệu
được báo cáo một cách nhất quán và có thể so sánh
được.
Hệ thống báo cáo và đánh giá minh bạch
● Cần có cơ chế thúc đẩy hệ thống báo cáo minh bạch
để khuyến khích quản trị tốt, hợp tác, phối hợp và
ngăn chặn đối xử không công bằng đối với việc không
tuân thủ.
● Nền tảng phải dễ dàng truy cập.
● Tính minh bạch trong báo cáo về những lỗ hổng trong
năng lực và nhu cầu cũng rất quan trọng nhằm ngăn
chặn hình phạt bất công khi đối mặt với việc không
tuân thủ. Ví dụ các quốc gia cần báo cáo về các lỗ
hổng trong năng lực thay vì chọn trạng thái “không có
dữ liệu/không áp dụng” khi báo cáo.
● Khuôn khổ và phương pháp giám sát và rà soát cũng
cần minh bạch để đảm bảo tất cả các quốc gia được
đối xử công bằng.
Cân nhắc năng lực
● Tiến trình được chuẩn hóa cân nhắc đến yếu tố năng
lực, kiến thức, lỗ hổng về nguồn nhân lực cũng như
để tiếp cận đến nhu cầu nhân lực.
● Cần tạo ra quyền truy cập đến nguồn lực kỹ thuật, tài
chính và kiến thức để đáp ứng nhu cầu báo cáo.
Điểm chung
● Tiến trình cần được đo lường dựa trên các mục tiêu
được xác định ở cấp quốc gia.
● Các mục tiêu khác nhau nên được áp dụng đối với
quốc gia đang phát triển và quốc gia phát triển.
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CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Nhìn chung, các đại biểu đồng ý về sự cần thiết của một
cơ chế tài chính mới và sáng tạo nhằm hỗ trợ hoặc tài trợ
cho các biện pháp giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương,
dựa trên bối cảnh và hoàn cảnh của quốc gia. Các đề xuất
khác nhau bao gồm việc thiết lập một quỹ toàn cầu riêng
biệt cho đến sử dụng cơ chế tài chính sáng tạo như Quan
hệ đối tác công - tư. Ngoài ra, việc áp dụng cách tiếp cận
của cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất có thể
giải phóng ngân sách công, thông qua việc đảm bảo nhà
sản xuất nhận trách nhiệm đối với nhựa sau khi sử dụng.
Quỹ toàn cầu
● Thiết lập một quỹ toàn cầu tương tự như Quỹ môi
trường toàn cầu hoặc Quỹ khí hậu toàn cầu để hỗ trợ
các nỗ lực quốc gia trong giảm thiểu ô nhiễm nhựa.
● Quỹ toàn cầu và cách thức thành lập, tài trợ, quản
lý, và tiếp cận có thể dựa trên các trách nhiệm chung
nhưng khác biệt, và xem xét đến hoàn cảnh của các
quốc gia.

ĐỐI TÁC

Quan hệ đối tác có thể được khai thác như một cơ chế hỗ
trợ cho các quốc gia cần hỗ trợ. Các cách tiếp cận khác
nhau được thảo luận bao gồm:
● Vai trò của các đối tác phát triển trong hợp tác quốc tế
có thể là hỗ trợ các quốc gia thông qua việc cung cấp
hỗ trợ tài chính/kỹ thuật để thực hiện các nghĩa vụ
của hiệp ước.
● Quan hệ đối tác khu vực có thể đem lại hiệu quả thông
qua việc đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ.
● Sự tham gia của khu vực tư nhân trong nghiên cứu
đổi mới và công nghệ vì họ có nguồn lực và khả năng
gia tăng giá trị.
● Hợp tác toàn cầu giữa các tổ chức học thuật và tổ
chức phi chính phủ cũng là điều cần thiết nhằm thúc
đẩy và tăng cường nghiên cứu và giáo dục, nâng cao
chuyên môn và thông tin trong giải quyết ô nhiễm
nhựa.

● Các quốc gia có thể cam kết tài trợ theo khả năng và
các phương thức khác nhau.
● Điều kiện để tiếp cận đến các quỹ nên được mở rộng
ngay cả đối với các quốc gia nội lục, theo cách tiếp cận
dựa trên hệ sinh thái hoặc “từ sườn núi đến rặng san
hô” để ngăn chặn rò rì từ sông và đường thuỷ vào đại
dương.
● Hỗ trợ các quốc gia hoặc tổ chức thiếu kinh nghiệm
trong việc xây dựng đề xuất và xin tài trợ để tiếp cận
quỹ.
● Cân nhắc cung cấp nguồn quỹ cho việc thúc đẩy
nghiên cứu và giáo dục.
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
● Là phương thức để tăng cường sự tham gia của ngành
công nghiệp; việc áp dụng cơ chế EPR với những điều
chỉnh thích hợp, chia theo giai đoạn và thích nghi với
bối cảnh quốc gia, cũng như các hệ thống thu mua lại
khác cũng là một cách sáng tạo để tăng nguồn ngân
sách cho quản lý chất thải và thu hồi nguyên vật liệu.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT/ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Mặc dù các cơ chế tuân thủ cần được áp dụng để đảm
bảo rằng các quốc gia thực hiện theo đúng các cam kết
của mình, điều quan trọng là phải hiểu rằng mỗi quốc
gia có năng lực về tài chính, kiến thức công nghệ và cách
tiếp cận khác nhau. Các cơ chế hỗ trợ dưới dạng hỗ trợ
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực
giúp đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều có khả năng
tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong bất kỳ thoả
thuận toàn cầu nào.
Hỗ trợ kỹ thuật
● Thiết lập các cơ sở hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ cho quản lý
chất thải và thu hồi nguyên vật liệu.

● Theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, các
công ty sẽ chịu trách nhiệm đến cuối vòng đời sản
phẩm của mình trên thị trường.

● Hợp tác toàn cầu và khu vực trong nghiên cứu đổi
mới và phương pháp cải tiến về đặc tính của nhựa
liên quan đến các tác động sinh thái và sức khoẻ.

● Đảm bảo rằng các công ty quốc tế/đa quốc gia tuân
thủ và đóng góp vào cơ chế EPR quốc gia.

● Tạo ra một nền tảng chia sẻ kiến thức về công nghệ
tiên tiến thông qua việc thiết lập hoặc củng cố những
nền tảng hiện có.
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Chuyển giao công nghệ
● Chuyển giao công nghệ về các hệ thống tiên tiến/quy
trình/giải pháp sáng tạo để chuyển đổi sang các vật
liệu có thể tái sử dụng và có thể tái chế được nhiều
hơn nhằm tăng lượng chất thải nhựa được tái chế/
thành phần tái chế trong các sản phẩm nhựa; và tái
thiết kế sản phẩm hoặc bao bì.
● Cân nhắc các cơ chế chuyển giao công nghệ ví dụ như
cơ chế thanh toán bù trừ cho các công nghệ được chia
sẻ, nền tảng kiến thức.
● Xem xét khả năng về nhân lực và nguồn lực sẵn có để
triển khai công nghệ được chuyển giao.

● Một số lĩnh vực chuyên đề để tăng cường năng lực
và trao đổi thông tin bao gồm:
– Tập trung vào việc thu hồi nguyên vật liệu theo
hướng kinh tế tuần hoàn;
– Kích hoạt chính sách hướng mục tiêu vào khu vực
tư nhân để tạo điều kiện cho nhu cầu thị trường đối
với các sản phẩm sáng tạo hoặc sản phẩm được tái
thiết kế;
– Thiết lập, chuyển đổi và thực hiện theo các cơ chế
EPR và sáng kiến dán nhãn sinh thái;
– Cơ chế tài chính sáng tạo, bao gồm các phương
pháp tiếp cận truyền thống sử dụng thuế, phí, xử
phạt và ưu đãi, quan hệ đối tác công tư;
– Thay đổi nhận thức và hành vi do chính phủ và khu
vực tư nhân dẫn đầu, đồng thời lưu ý đến tác động
của dịch COVID-19;

NÂNG CAO NĂNG LỰC

Các đại biểu đồng ý về sự cần thiết phải nâng cao năng
lực của các nước để giúp giải quyết ô nhiễm nhựa và hỗ
trợ việc tiến tới một nền kinh tế tuần hoàn. Điều này có
thể đạt được thông qua các nền tảng trao đổi thông tin và
chương trình tăng cường năng lực7.

7

– Giám sát sự di chuyển xuyên biên giới của các mảnh
nhựa trên biển thông qua việc cung cấp các công cụ
quan trắc.
● Kết hợp giám sát, đánh giá và báo cáo tiến độ
trong các chương trình tăng cường năng lực để xác định
liệu kiến thức và kỹ năng mới có được các quốc gia áp
dụng và triển khải nhằm đạt được mục tiêu hay không.

Cuộc thảo luận tiếp theo vào ngày 10/6/2020, không thuộc phần nội dung đã được thống nhất trong hội thảo trước đấy, đã cân nhắc bổ sung việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và/hoặc Hỗ
trợ khu vực về nhựa nhằm giúp dẫn dắt các cam kết giảm ô nhiễm và rò rỉ nhựa của các quốc gia Đông Nam Á và châu Á. Điều này sẽ giúp:
a.
Giảm sự khác biệt trong quan điểm về phương pháp tiếp cận nhằm chống lại ô nhiễm nhựa;
b.
Thành lập cộng đồng khoa học về nhựa;
c.
Xây dựng và kiểm tra báo cáo tiến độ thông qua việc đưa ra ý kiến, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật;
d.
Tiếp cận công nghệ mới liên quan đến vật liệu có thể tái chế, tái thiết kế sản phẩm hoặc bao bì;
e.
Tạo ra nền tảng để trao đổi thông tin. Chủ trì triển khai và thực hiện các chương trình tăng cường năng lực.
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO

LỘ TRÌNH TƯƠNG LAI
Các đại biểu đã thống nhất các hành động cho lộ trình tương lai, bao gồm chia
sẻ và nâng tầm kết quả hội thảo tại các diễn đàn tiềm năng. Một số phương án
được xem xét bao gồm:

Copyright Credit © Copyright owner / WWF-1724887093

● Tổ chức họp hoặc hội thảo tiếp nối với các nước khác
trong khu vực, để duy trì động lực và bao quát các lĩnh
vực cần thảo luận.
● Tất cả các quốc gia thành viên xem xét tích hợp các
kết quả của hội thảo này trong bản đệ trình độc lập
của quốc gia đến Nhóm chuyên gia đặc biệt về rác đại
dương và hạt vi nhựa (AHEG) của Liên Hợp Quốc.
Các đệ trình được gửi đến UNEP theo đường link:
https://papersmart.unon.org/resolution/response
hoặc qua email đến địa chỉ unenvironment-gpml@
un.org và stephanie.vanderpoel@un.org

● Chia sẻ kết quả với tất cả các nước ASEAN và các bên
liên quan thuộc các nước trong khối.
● Chính phủ Na Uy hoan nghênh đối thoại chính trị với
các nước quan tâm trong khu vực. Ví dụ: Hội nghị
dự kiến do Việt Nam đăng cai và Na Uy đồng tổ chức
nhằm thảo luận về những vấn đề này.

● Nâng tầm từ cuộc hội thảo lên cấp chính trị thông qua
việc chuẩn bị và đệ trình các tuyên bố chính thức, và
tiếp tục các cuộc họp song phương.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

● Cân nhắc đưa ra một tuyên bố ủng hộ chính thức
chung, công bố để có được sự đồng thuận của các
quốc gia như vẫn thường được thực hiện giữa các
nước ASEAN tại những cuộc họp khác nhau như
UNGA, UN, UNEA, COP.

Quản lý Toàn cầu Chính sách về nhựa
WWF-Quốc tế
elindebjerg@wwf.no
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PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM GIA
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
LÀO

Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào

Ông Sivannakone Malivarn

MALDIVES

Bộ Môi trường

Bà Fazeela Ahmed Shaheem

MYANMAR

Bộ Tài nguyên và Bảo tồn Môi trường

Ông Soe Naing
Bà Thin Thin Soe
Bà Thaw Thaw Han
Bà Khin San Hlaing
Bà Su Su Win

PHILIPPINES

Cục Môi trường và Tài nguyên

Ông Albert Magalang
Ông Conrad Bravante
Bà Eda Soriano

THÁI LAN

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Supawat Kan-atireklap
TS. Suree Satapoomin

ĐÔNG TIMOR

Văn phòng Thư ký Chính phủ về Môi
trường

Bà Amenica "Meni" Machado Fernandes
(Văn bản Đệ trình)

VIỆT NAM

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Ông Vũ Đình Hiếu
Ông Lưu Anh Đức
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SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
LÀ NGĂN CHẶN SỰ XUỐNG
CẤP CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ
NHIÊN TRÊN HÀNH TINH VÀ
XÂY DỰNG MỘT TƯƠNG LAI
Ở ĐẤY CON NGƯỜI SỐNG HÀI
HÒA VỚI THIÊN NHIÊN.

WWF là một trong những tổ chức bảo tồn độc lập uy tín và lớn nhất thể giới, với hơn
5 triệu người ủng hộ và một mạng lưới toàn cầu hoạt động ở hơn 100 quốc gia và
vùng lãnh thổ.
Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên trên Trái Đất
và xây dựng một tương lai ở đấy con người sống hài hoà với thiên nhiên, bằng cách
bảo tồn đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo việc sử dụng bền vững các nguồn tài
nguyên thiên nhiên tái tạo, và thúc đảy giảm thiểu ô nhiễm và tiêu dùng lãng phí.
Được xuất bản vào tháng 7, 2020 bởi WWF - Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên –
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần đều phải đề cập tiêu đề và ghi danh nhà
xuất bản nêu trên với tư cách là chủ sở hữu bản quyền.
Bảo lưu mọi quyền.

