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•

Một báo cáo mới từ kết quả hợp tác của WWF, Quỹ Ellen MacArthur (EMF) và Boston
Consulting Group (BCG) chỉ ra rằng một hiệp ước quốc tế để giải quyết ô nhiễm nhựa sẽ
mang lại lợi ích cho cả môi trường và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực toàn
cầu.

•

Hiện tại, 29 doanh nghiệp quốc tế đã ký Lời kêu gọi hành động, thúc đẩy việc bắt đầu khẩn
cấp các cuộc đàm phán về một hiệp ước toàn cầu mới.

•

Chính phủ của nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu các điều khoản khả
thi cho một hiệp ước toàn cầu mới, và một phần tư số thành viên Liên Hợp Quốc đã chính
thức kêu gọi xây dựng một hiệp ước như vậy.

•

WWF, EMF và BCG đang khuyến nghị Liên Hợp Quốc xây dựng và thông qua một hiệp
ước quốc tế có tính ràng buộc để giải quyết ô nhiễm nhựa, kêu gọi các quốc gia thành
viên Liên Hợp Quốc khẩn trương bắt đầu đàm phán.

Thông tin chung
Ô nhiễm nhựa là một vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới và liên ngành. Trên toàn thế giới, ước tính
rác thải nhựa gây ra thiệt hại 13 tỷ USD cho các hệ sinh thái biển (UNEP, 2014). Sự gia tăng nhanh
chóng của ô nhiễm nhựa đang gây ra những hậu quả đáng kể đối với môi trường, sức khỏe con
người, nền kinh tế và cộng đồng. Ô nhiễm nhựa trên biển không thể được giải quyết thông qua
các sáng kiến cấp quốc gia, khu vực hoặc chỉ thông qua các giải pháp được thực hiện tự nguyện.
Cần có một sự ứng phó được phối hợp trên toàn cầu, gắn kết các doanh nghiệp và chính phủ bằng
một sự am hiểu chung thống nhất về các nguyên nhân gây ô nhiễm nhựa và một cách tiếp cận rõ
ràng để giải quyết chúng.

Lợi ích cho doanh nghiệp với một hiệp ước mới
Một báo cáo, là kết quả hợp tác của WWF, EMF và BCG, vừa được công bố đã nêu lý do tại sao
cần có một hiệp ước toàn cầu để giúp ngăn chặn 11 triệu tấn nhựa rò rỉ ra đại dương mỗi năm.
WWF, BCG và EMF đang kêu gọi xây dựng một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc để giải quyết
ô nhiễm nhựa. Báo cáo nêu ra các thành tố tiềm năng cho thỏa thuận này và lý do tại sao một hiệp
ước toàn cầu cũng sẽ có ích cho hoạt động kinh doanh.
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Thông qua việc phát triển các tiêu chuẩn/định nghĩa có sự hài hòa và nhất quán, các thước đo và
phương pháp luận chung, các mục tiêu và kế hoạch hành động ở cấp toàn cầu và cấp quốc gia,
đồng thời hỗ trợ đổi mới và phát triển cơ sở hạ tầng, một hiệp ước của Liên Hợp Quốc (LHQ) về
ô nhiễm nhựa sẽ mang đến lợi ích cho hành tinh và cho khối doanh nghiêp. Một hiệp ước có hiệu
lực sẽ giúp giảm độ phức tạp trong vận hành và mức rủi ro về tuân thủ xuyên suốt các thị trường
khác nhau, cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch đầu tư, đơn giản hóa việc báo cáo và theo
dõi tiến độ cũng như phối hợp các hành động trong chuỗi giá trị nhựa. Một hiệp ước của LHQ về
ô nhiễm nhựa có thể giúp thúc đẩy về cả tốc độ và quy mô của quá trình chuyển đổi sang nền kinh
tế tuần hoàn đối với nhựa.

Sự ủng hộ cho hiệp ước đang tăng lên
Một số công ty lớn trên toàn cầu đã nâng tầm những phát hiện trong báo cáo này thông qua một
Lời kêu gọi hành động, có thể xem tại www.plasticpollutiontreaty.org, để thúc đẩy các quốc gia
thành viên LHQ bắt đầu đàm phán về một hiệp ước toàn cầu mới. Tại thời điểm ra mắt báo cáo,
vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, 29 công ty lớn trên toàn cầu, bao gồm Amcor, Borealis, Danone,
H&M, Mars, Nestlé, PepsiCo, Tesco, Coca-Cola, Unilever và Woolworths, đã ủng hộ Lời kêu gọi
hành động này. Bản tuyên bố này hiện vẫn mở cho các bên ký kết mới và danh sách các công ty
ủng hội dự kiến sẽ tăng lên trong những tháng tới.
Lời kêu gọi này của các doanh nghiệp cũng đồng hành với gần 2 triệu cá nhân trên thế giới, hiện
cũng đang kêu gọi việc xây dựng hiệp ước. Và hơn 2/3 các quốc gia thành viên LHQ, từ khắp các
châu lục, đã chính thức tuyên bố rằng họ sẵn sàng xem xét khả năng xây dựng một thỏa thuận
toàn cầu mới, bao gồm cả châu Phi, các quốc gia vùng Baltic, Caribe, Bắc Âu và Thái Bình Dương,
cũng như Liên minh Châu Âu. Một phần tư số thành viên LHQ đã chính thức kêu gọi xây dựng một
hiệp ước như vậy.

Tiến trình cho một hiệp ước toàn cầu
Một nghị quyết về việc bắt đầu đàm phán một hiệp ước sẽ được đưa ra tại kỳ họp tiếp theo của
Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEA), vốn dự kiến (trước khi COVID-19 bùng phát) sẽ
được tổ chức tại Nairobi vào tháng 2 năm 2021. Hiện chưa rõ khi nào các quyết định quan trọng
về tiến trình cho hiệp ước có thể được đưa ra dưới sự bảo trợ của UNEA. Do đó, thời điểm hiện
tại là lúc các chính phủ thực hiện cam kết phát triển một hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa.
Sẽ có một số cơ hội trong những tháng tới để các chính phủ bày tỏ sự ủng hộ đối với việc xây
dựng một hiệp ước toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa, chẳng hạn như cuộc họp sắp tới của nhóm
chuyên gia LHQ về rác biển và vi nhựa vào ngày 9-13 tháng 11, Hội nghị Our Ocean vào tháng 12
và các sự kiện trong tương lai do Group of Friends to combat marine litter tổ chức ở New York,
bên cạnh các diễn đàn cấp khu vực.

Lời kêu gọi các chính phủ hành động
WWF đang kêu gọi chính phủ các quốc gia:
•
•

Cùng nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng một hiệp ước mới và công khai bày tỏ sự ủng
hộ, ở mức cao nhất có thể, cho một thỏa thuận toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa.
Bắt đầu các cuộc thảo luận thực chất về các thành tố, phạm vi và các thông số tiềm
năng cho một hiệp ước mới.
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