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Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF)  
WWF là một trong những tổ chức bảo tồn độc lập lớn nhất và nhiều kinh nghiệm 

nhất trên thế giới với hơn 5 triệu người ủng hộ trên toàn cầu, hoạt động tại hơn 

100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sứ mệnh của chúng tôi là ngăn chặn sự suy thoái 

của môi trường tự nhiên trên hành tinh và xây dựng một tương lai trong đó con 

người sống hài hòa với thiên nhiên, bằng cách bảo tồn sự đa dạng sinh học của 

thế giới, đảm bảo rằng việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo 

được bền vững và thúc đẩy giảm thiểu ô nhiễm và tiêu dùng lãng phí.  

Xuất bản vào tháng 9, 2021 bởi WWF.  

Mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần của báo cáo đều phải đề cập đến tiêu đề và 

ghi nhận WWF là chủ sở hữu bản quyền 

Ảnh bìa: © James Morgan / WWF.  

Tác quyền báo cáo © WWF 2021; Bảo lưu mọi quyền.  

Việc xây dựng báo cáo này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Na Uy.  

  

WWF Quốc tế   
Rue Mauverney 28  
1196 Gland 

Thụy Sỹ 
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Để bảo vệ thiên nhiên và con người khỏi những tác hại của ô nhiễm 

nhựa, chúng ta cần một thỏa thuận toàn cầu mới có tính tham vọng và 

ràng buộc về pháp lý, để các quốc gia có nghĩa vụ thực hiện một 

chuẩn hành động chung. Thông qua các quy tắc rõ ràng và được áp 

dụng đồng bộ, thỏa thuận mới cần phải xác định rõ yêu cầu đối với 

mỗi quốc gia tham gia cần thực hiện để giải quyết vấn đề, và phải bao 

gồm các điều khoản để đảm bảo các quy định đó được đánh giá và 

cải thiện theo thời gian. Để tạo được tác động, thỏa thuận mới cũng 

phải được định hình theo hướng thúc đẩy tính công bằng và khuyến 

khích sự tham gia và tuân thủ. Một phương thức ứng phó toàn cầu có 

hiệu quả đối với ô nhiễm nhựa sẽ đòi hỏi những thay đổi đáng kể về 

chính sách và thực hành ở tất cả các quốc gia. Một hiệp ước mới nên 

đặt ra một lộ trình khả thi, hướng tới mục tiêu dài hạn về các đại 

dương không ô nhiễm nhựa.  
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Hiện nay, đa số các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã ủng hộ việc 

xây dựng một hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa đại dương. Đây là một cột 

mốc quan trọng, vì đây là tỷ lệ cần có để Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc 

ban hành các quyết định. Do vậy, khả năng một quyết định bắt đầu đàm phán 

chính thức sẽ được đưa ra tại phiên họp tiếp nối của UNEA 5 vào tháng 2 năm 

2022 ngày càng tăng cao. 

Lý do thuyết phục cho việc thành lập một hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa 

là rất rõ ràng. Ô nhiễm nhựa tại các đại dương trên thế giới đang ở mức báo 

động và ngày càng gia tăng. Nếu không thực hiện các hành động cấp bách, 

vấn đề sẽ trở nên trầm trọng hơn trong các thập kỷ tới. Rác nhựa đã và đang 

gây tổn hại cho các loài sinh vật biển, và có khả năng gây ra những tác động 

tới sức khỏe con người mà chúng ta vẫn chưa có thông tin đầy đủ. Việc không 

có một cơ cấu quản trị toàn cầu dành riêng cho vấn đề này dẫn đến các lỗ 

hổng trong thực thi trách nhiệm về quản lý nhựa toàn cầu. Do vậy, cần có một 

công cụ pháp lý quốc tế mới để giải quyết các vấn đề nan giải chung của ô 

nhiễm nhựa.  

Trong bối cảnh triển vọng về việc thông qua nhiệm vụ đàm phán đang 

gia tăng, trọng tâm của các cuộc thảo luận đã bắt đầu chuyển từ lý do cần có 

hiệp ước, sang nội hàm của hiệp ước. Trong những năm qua, một số báo cáo 

về các thành tố khả thi của một hiệp ước mới đã được công bố, và nhiều báo 

cáo khác đang được xây dựng. Các cuộc đối thoại đa chủ thể đã được khởi 

xướng, và vào tháng 9 năm 2021, Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên về rác thải đại 

dương và ô nhiễm nhựa đã được chủ trì bởi Ecuador, Đức, Ghana và Việt 

Nam. Mục đích chính của hội nghị nhằm thực hiện các bước tiếp theo hướng 

tới một thỏa thuận toàn cầu mới. 

Việc bắt đầu các đàm phán liên chính phủ chính thức sẽ là cột mốc quan 

trọng trong quá trình hướng tới một hiệp ước mới. Điều đó báo hiệu rằng các 

chính phủ đã nhận thấy sự cần thiết cho một hiệp ước, và đồng thuận để bắt 

đầu thảo luận về việc thiết lập hiệp ước. Một hiệp ước bao gồm những nội 

dung gì sẽ thay cho câu hỏi tại sao lại cần một hiệp ước. Điều này sẽ đánh 

dấu sự bắt đầu của một giai đoạn mới và chủ chốt trong việc xây dựng một cơ 

chế quản trị mới. Thành quả cuối cùng của các đàm phán, một văn bản hiệp 

ước ràng buộc pháp lý, sẽ đặt nền tảng cho các hành động và hoạt động ở tất 

cả các cấp trong nhiều thập kỷ tới và, ở một mức độ lớn hơn, có thể xác định 

liệu cộng đồng quốc tế có thành công trong nỗ lực giải quyết hiệu quả các tác 

hại của ô nhiễm nhựa hay không. 

Sự ủng hộ cho một hiệp ước mới ngày càng gia tăng là một dấu hiệu rất 

tích cực. Điều đó chỉ ra rằng cộng đồng quốc tế đã nhận thấy tính cấp thiết 

của vấn đề và sẵn sàng cam kết ở cấp cao nhất, dưới hình thức ràng buộc 

pháp lý, để giải quyết ô nhiễm nhựa. Điều này cũng cho thấy, có rất nhiều khó 

khăn trên con đường hướng tới một khuôn khổ quản lý toàn cầu hiệu quả. 

https://plasticnavigator.wwf.de/#/en/explore/?st=0&ch=4&layers=surface-concentration%7Cpolicy-commitments-area%7Cpolicy-commitments
https://plasticnavigator.wwf.de/#/en/explore/?st=0&ch=4&layers=surface-concentration%7Cpolicy-commitments-area%7Cpolicy-commitments
https://www.unep.org/environmentassembly/unea5?_ga=2.26626878.2008288481.1624872976-668859016.1624522796
https://www.unep.org/environmentassembly/unea5?_ga=2.26626878.2008288481.1624872976-668859016.1624522796
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/tackling_marine_plastic_pollution___wwf_2019.pdf
https://www.nordicreport2020.com/
https://globaltreatydialogues.org/
https://globaltreatydialogues.org/
https://globaltreatydialogues.org/
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Các quốc gia thường để mong muốn về sự đồng thuận toàn thể làm giảm 

tính tham vọng trong ngoại giao đa phương về môi trường. Điều này, 

cộng với sự phức tạp trong các quy định về ô nhiễm nhựa, có nghĩa là các 

cuộc đàm phán có nguy cơ tạo ra một hiệp ước mang tính hình thức (paper 

tiger): một khung chính sách yếu kém với một loạt các tầm nhìn cao xa và các 

nguyên tắc hấp dẫn, nhưng lại có ít nghĩa vụ cụ thể cho việc thực hiện. 

Xây dựng một hiệp ước hiệp quả về ô nhiễm nhựa có khả năng sẽ gặp 

nhiều khó khăn hơn các khuôn khổ pháp lý khác về thủy ngân hoặc các chất 

hữu cơ khó phân hủy. Sự phổ biến của nhựa trong nền kinh tế hiện đại, quy 

mô của vấn đề và sự bất ổn trong các nguyên nhân, tác động và các phương 

án ứng phó khiến vấn đề này khác biệt hơn. Xét trên khía cạnh khi giải pháp 

đòi hỏi sự thay đổi mang tính hệ thống và các biện pháp can thiệp liên ngành, 

vấn đề ô nhiễm nhựa có điểm tương đồng hơn với các vấn đề như biến đổi khí 

hậu hoặc suy giảm đa dạng sinh học. Trên cả hai vấn đề này, cộng đồng quốc 

tế đã vất vả để tìm ra các ứng phó pháp lý quốc tế hiệu quả. Ba thập kỷ sau 

khi Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) được thông qua, nhân loại lại đang 

đối mặt với khủng hoảng đa dạng sinh học, với ít nhất mười nghìn loài tuyệt 

chủng mỗi năm. Tương tự, ba mươi năm sau khi Công ước khung của Liên 

hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) được thông qua, hoạt động của con 

người vẫn đang tiếp tục đe dọa sự ổn định của khí hậu Trái đất. 

Các ví dụ về CBD và UNFCCC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển 

khai mọi thứ một cách đúng đắn ngay từ giai đoạn bắt đầu đàm phán về một 

hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa. Nếu được thực hiện đúng, một hiệp ước mới 

có thể giúp các quốc gia và các bên liên quan vượt qua các vấn đề khẩn cấp 

chung gây ra bởi ô nhiễm nhựa. Thông qua việc đặt ra các tiêu chuẩn hành 

động chung, một hiệp ước mới sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng trên toàn 

chuỗi giá trị của nhựa, từ đó thúc đẩy chuyển đổi ngành công nghiệp và các 

sáng kiến tự nguyện hiện có.  

Mỗi vấn đề toàn cầu đều khác biệt và yêu cầu cách ứng phó riêng. Tuy 

nhiên điều này không có nghĩa rằng các giải pháp đều phải được khởi xây từ 

đầu. Để đảm bảo cơ chế quản trị mới về ô nhiễm nhựa có khởi đầu tốt nhất có 

thể, các nhà đàm phán nên áp dụng cách tiếp cận dựa trên bằng chứng, nghĩa 

là việc xây dựng hiệp ước mới nên được dẫn dắt bởi việc rà soát, đánh giá và 

phân tích chặt chẽ về các hiệp ước và cơ chế quản trị hiện có khác, để nắm rõ 

hơn cách tái lập các thành tựu trong quá khứ và tránh lặp lại những sai lầm đã 

xảy ra. 

Mục đích của tóm tắt chính sách này nhằm để nêu bật các bài học đó, và 

diễn đạt chúng dưới dạng các khuyến nghị, hoặc tiêu chí thành công, cho việc 

thiết kế thỏa thuận mới. 

https://www.wwf.no/assets/attachments/Assessing-the-relevance-of-the-EU-directive-on-single-use-plastics.pdf
https://www.mercuryconvention.org/en
http://chm.pops.int/Home/tabid/2121/Default.aspx
http://chm.pops.int/Home/tabid/2121/Default.aspx
https://www.cbd.int/
https://unfccc.int/
https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/un_treaty_plastic_poll_report_a4_single_pages_v15_web_prerelease_3mb.pdf
https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/un_treaty_plastic_poll_report_a4_single_pages_v15_web_prerelease_3mb.pdf
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Để chắc chắn cam kết của các quốc gia trong việc giải quyết vấn đề sẽ 
đạt đến cấp chính trị cao nhất có thể, thỏa thuận toàn cầu mới về ô 
nhiễm nhựa cần mang tính ràng buộc pháp lý. 
 

 
Các thoả thuận giữa các quốc gia có hai hình thức chính: ràng buộc 
pháp lý và không ràng buộc pháp lý. Các thỏa thuận ràng buộc pháp lý cũng 
giống như các hợp đồng trong luật pháp nội địa các quốc gia. Các thỏa thuận 
không ràng buộc pháp lý, hoặc các thỏa thuận chính trị, có thể hình dung như 
một cam kết hoặc lời hứa giữa các quốc gia để thực hiện hoặc kìm chế thực 
hiện điều gì đó. Điểm khác biệt mấu chốt là các thỏa thuận ràng buộc pháp lý 
thì được quản lý bởi luật quốc tế, trong khi các thỏa thuận không ràng buộc 
pháp lý thì không. 
 
Khi một ứng phó đầy đủ cho một vấn đề đòi hỏi có sự cam kết dài hạn, 
thì việc gia tăng thời gian để xây dựng thỏa thuận ràng buộc pháp lý sẽ tốt hơn 
là vội vàng thông qua một tuyên bố chính trị hoặc một khuôn khổ tự nguyện. 
Bằng việc đàm phán và quyết định công cụ ràng buộc pháp lý, các quốc gia 
đưa ra tín hiệu về các ý định của mình với sức mạnh và tầm quan trọng đặc 
biệt. Các cam kết được thực hiện trong một công cụ ràng buộc pháp lý thường 
được xem là khó bị đảo ngược hơn, và do đó đáng tin cậy hơn các cam kết 
không có tính pháp lý. Có thể cần nhiều thời gian để đàm phán các hiệp ước, 
tuy nhiên, tương tự như các luật quốc gia, các hiệp ước sẽ dễ đoán định hơn 
khi thực thi, chặt chẽ và đáng tin cậy hơn các chiến lược, các tuyên bố chính 
trị và các khuôn khổ tự nguyện.  
 
Đối với các vấn đề hợp tác quốc tế, đặc biệt trong trường hợp liên quan đến 
các tác động ngoại cảnh tiêu cực, thường cần phải có sự cam kết cấp cao từ 
các quốc gia, dẫn đến sự cần thiết xây dựng công cụ ràng buộc pháp lý. Với 
hầu hết các quốc gia, khi một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý thì có nghĩa 
rằng nó phải được chấp thuận bởi cơ quan lập pháp của chính phủ (Quốc hội). 
Điều này không chỉ giúp quá trình được công khai, dân chủ hơn và ít bị ảnh 
hưởng hơn bởi các thay đổi lãnh đạo chính trị của quốc gia (cơ quan hành 
pháp), mà còn là một lợi thế trong suốt quá trình thực hiện hiệp ước, vốn có 
khả năng đòi hỏi phải xây dựng các luật mới ở cấp quốc gia. Ở hầu hết các 
quốc gia, quá trình này sẽ cần sự tham gia của Quốc hội. 
 
Các quốc gia cần phải có các cam kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và bền vững để 
giải quyết vấn đề xuyên biên giới của nhựa. Điều này chỉ có thể thực sự đạt 
được thông qua một công cụ ràng buộc pháp lý.  

Các ví dụ tốt: 

UNCLOS, 

VCPOL/Montreal, 

Basel, Stockholm, 

Minamata, 

CLRTAP,  

MARPOL, vv. 

 

 

 

 

 Các ví dụ 

chưa tốt: 

GPA, NYDF 

 

 

 

 

 

https://legal.un.org/avl/ha/uncls/uncls.html
https://ozone.unep.org/
http://www.basel.int/
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/History/Documents/tabid/62/Default.aspx
https://www.mercuryconvention.org/en
https://unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2009/09env_p29e.htm
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
https://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/addressing-land-based-pollution/governing-global-programme
https://forestdeclaration.org/
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Các quy tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu trong hiệp ước mới phải cụ thể và rõ 
ràng, và chúng cần được áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên. 
Hiệp ước nên đặt ra một tiêu chuẩn cao và đồng bộ cho hành động. 
 
 

 
Mục đích chính của tất cả các hiệp ước đa phương là nhằm đặt ra một tiêu 
chuẩn hành động chung, mà nếu được thực hiện thực sự ở phần lớn các quốc 
gia chủ chốt, sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề đang vướng mắc. Theo cách này, 
các hiệp ước thành công tạo ra những kỳ vọng chung về nguyên tắc, chuẩn 
mực, quy tắc và các thủ tục ra quyết định, cũng như sự thay đổi hành vi của 
cần thiết để giải quyết vấn đề đặt ra. Việc xác định các quy tắc này – tiêu 
chuẩn hành động chung – sẽ là một trong những thử thách chính yếu trong 
quá trình đàm phán hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa. Chính xác thì hiệp ước 
nên yêu cầu các quốc gia làm gì — hoặc ngừng thực hiện điều gì? 
 
Trong nỗ lực xác định các quy tắc toàn cầu hiệu quả và rõ ràng, các quốc 
gia cần cân nhắc đến toàn bộ các biện pháp quy định khả thi, trong suốt 
vòng đời của nhựa – từ cấm sản xuất, sử dụng và/hoặc kinh doanh các sản 
phẩm nhựa đến các yêu cầu kỹ thuật cho tái chế và quản lý chất thải – và cần 
ưu tiên những biện pháp quy định được kỳ vọng có ảnh hưởng lớn nhất trong 
việc giảm tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa xuyên biên giới. Để giảm nhẹ 
sự phức tạp trong quy định, các quốc gia cũng nên xem xét cơ cấu các giải 
pháp chính sách theo các danh mục phụ, dựa trên thông tin về hình thức sử 
dụng, rủi ro thất thoát hoặc các thông số liên quan khác. Ví dụ, điều này có thể 
có nghĩa là xây dựng các yêu cầu chi tiết nhằm giảm việc thải bỏ các sản 
phẩm nhựa dùng một lần và ngư cụ, vì các sản phẩm này được biết đến là có 
nguy cơ thất thoát cao và gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến đa dạng sinh 
học. 

Các quy tắc, tiêu chuẩn và giải pháp chính sách trong hiệp ước cần được 
áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên như một tiêu chuẩn hành động 
chung. Chúng phải không bị hạn chế, có thể đo lường, có thể thực thi và có 
thời hạn rõ ràng. Và chúng cũng cần được thiết kế dựa trên kỹ thuật tốt nhất 
hiện có và thực hành môi trường tốt nhất. Các hành động do các quốc gia đưa 
ra cần tham vọng, nhưng cũng cần đảm bảo có thể đạt được, và chúng không 
nên vượt quá những gì được yêu cầu để đạt được mục tiêu của hiệp ước. 

Các ví dụ tốt: 

VCPOL/Montreal, 

Basel, MARPOL 

Annex I, BWC. 
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Nhìn chung, việc thông qua hiệp ước với phạm vi chuyên đề hẹp và các mục 
tiêu thực tế sẽ tốt hơn là một hiệp ước đầy khát vọng to lớn với những tầm 
nhìn cao xa chưa được xác định rõ ràng. Các hiệp ước là nhằm mục đích hệ 
thống hóa các chuẩn mực và quy tắc, không phải là nền tảng để thể hiện các 
cam kết chính trị mơ hồ. Không nên để có bất kỳ nghi vấn nào về những yêu 
cầu của hiệp ước đối với các quốc gia thành viên. 
 
Cần tránh các chủ ý mơ hồ, tránh sử dụng các điều khoản không ràng 
buộc và các diễn đạt dè dặt. Nếu văn bản hiệp ước không yêu cầu các quốc 
gia thành viên tuân theo một tiêu chuẩn hành động chung rõ ràng, thì khoảng 
cách giữa các hành động được thực hiện (hoặc được tuyên bố) và các hành 
động cần thiết để giải quyết vấn đề rất có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Áp dụng một 
số ít các tiêu chuẩn và quy tắc toàn cầu nghiêm ngặt và có thể thực thi sẽ tốt 
hơn là đồng thuận về một loạt các cam kết lỏng lẻo và không thể kiểm chứng 
cũng như các đóng góp tự nguyện quốc gia. 
 
Các điều khoản cốt lõi của hiệp ước mới phải ràng buộc các quốc gia về mặt 
pháp lý trong việc tuân thủ một tập hợp chung các quy tắc cụ thể và tương 
xứng. Quy tắc chung, để tránh những cảm nhận về sự không công bằng và tạo 
cơ sở cho trách nhiệm giải trình chung. Cụ thể và tương xứng, để tránh mơ 
hồ, dễ thực hiện, thúc đẩy hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo 
cáo, giám sát, xác minh và thực thi. Tóm lại, các điều khoản cốt lõi, nếu được 
thực hiện một cách thực sự, sẽ cung cấp một giải pháp đáng tin cậy cho vấn 
đề ô nhiễm nhựa. 

Các ví dụ chưa tốt: 

UNFCCC/Paris 

Agreement, CBD, 

UNCCD, FCTC. 

 

 

 

 

 

https://unfccc.int/
https://www.cbd.int/
https://www.unccd.int/convention/about-convention
https://fctc.who.int/
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Hiệp ước mới cần đặt ra một cơ chế để giám sát tiến độ và đánh giá các 
nỗ lực. Nó cũng nên quy định các thủ tục cho phép cơ chế quản trị mới 
được củng cố dần theo thời gian. 
 

 
Một số vấn đề toàn cầu có các giải pháp tương đối đơn giản. Tuy nhiên, 
quản lý ô nhiễm nhựa là một vấn đề phức tạp, thực tế là chưa một quốc gia 
nào có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Đối với các vấn đề phức tạp, khi mà 
nguyên nhân và tác động chưa được rõ ràng về mặt khoa học, thiếu các giải 
pháp thay thế khả thi và còn hạn chế kiến thức về hiệu quả dài hạn và hiệu 
quả chi phí của các biện pháp chính sách, thì có thể cần cách tiếp cận ban đầu 
sau đó tăng cường dần (start-then-strengthen). Xây dựng một công ước khung 
cùng với các nghị định thư là một ví dụ cụ thể cho cách tiếp cận này. 

Có nhiều ví dụ về các hiệp ước được bắt đầu xây dựng với khuôn khổ tương 
đối khiêm tốn, và sau đó dần củng cố tiêu chuẩn hành động chung. Đối với 
một số cơ chế quản trị, điều này đã tiêu tốn nhiều thời gian (ví dụ: MARPOL), 
trong khi một số khác (ví dụ: VCPOL/Montreal) đã làm được việc này với tốc 
độ ấn tượng. Có ba yếu tố chính giúp cho cách tiếp cận này thành công: 

Đầu tiên, hiệp ước phải đặt ra một cơ chế để giám sát tiến độ và đánh giá 
nỗ lực. Thông thường, điều này bao gồm các yêu cầu về báo cáo quốc gia, 
một số hệ thống giám sát quốc tế và các hội nghị để đánh giá việc thực hiện 
hiệp ước. Các hoạt động kiểm kê toàn diện hơn cũng có thể được xem xét, 
chẳng hạn như quy trình “kiểm kê toàn cầu” mỗi 5 năm do các quốc gia thành 
viên thuộc Thỏa thuận Paris thiết lập. 

Thứ hai, cơ chế quản trị phải cho phép các quốc gia thành viên chủ động 
phát triển kiến thức mới về nguyên nhân và tác động của ô nhiễm nhựa, và 
dùng các kiến thức này cho quá trình xây dựng chính sách. Điều này có thể 
đạt được bằng cách thành lập một hoặc nhiều cơ quan khoa học chuyên trách. 
Một cơ chế thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và phát triển các phương án ứng phó 
mới và hiệu quả hơn về chi phí cũng có thể được xem xét. 

Thứ ba, hiệp ước mới cần có các điều khoản chỉ rõ cách thức để có thể 
sửa đổi thỏa thuận ban đầu (thắt chặt các biện pháp kiểm soát, rút ngắn 
khung thời gian, bổ sung các nội dung mới trong các phụ lục) và cách thức các 
công cụ bổ sung có thể được thông qua (các nghị định thư, phụ lục). Mấu chốt 
để phòng tránh tình trạng bế tắc và cho phép cơ chế quản trị được củng cố 
dần theo thời gian là tránh yêu cầu việc chính thức đồng thuận toàn thể. 

Mức đưa ra quyết định đối với việc củng cố hiệp ước nên phản ánh yêu cầu 
cho việc bắt đầu hiệu lực ban đầu của thỏa thuận và, một cách lý tưởng, sẽ 
được thiết kế theo “cơ cấu bánh cóc” (ratchet mechanism)1, theo đó việc củng 
cố dễ dàng hơn là làm suy yếu. Trường hợp nỗ lực mở rộng và củng cố cơ 
chế quản trị trong tương lai có thể bị phản đối bởi một số quốc gia bất mãn, 
hiệp ước có nguy cơ trở thành trở ngại – hơn là công cụ – cho sự thay đổi.  

                                                
1 cơ cấu bánh răng (trong cơ khí) cho phép truyền chuyển động quay tròn chỉ theo một chiều, được dùng 

làm cơ cấu chặn, hoặc để thực hiện chuyển động quay tròn một chiều. 

Các ví dụ tốt: 

VCPOL/Montreal, 

MARPOL, Basel, 

Stockholm, 

Minamata. 
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Các ví dụ tốt: 

CBD, CITES, CMS, 

Ramsar, UNCCD, 

ICRW, UNFCCC 

(IPCC) 

 

 

 

 

 

Các ví dụ chưa tốt: 

UNFCCC, CBD, 

UNCCD, FCTC 
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Hiệp ước mới phải đề ra một cấu trúc mạnh mẽ để thúc đẩy sự tham gia 

và tuân thủ, cũng như hỗ trợ các Quốc gia thực hiện các điều khoản cốt 

lõi của hiệp ước. 

Một tiêu chuẩn cao và đồng bộ cho hành động sẽ chỉ tạo ra các lợi ích về 

môi trường nếu được thực hiện một cách thực sự. Các nghĩa vụ quốc tế phải 

được đưa vào luật pháp trong nước và chuyển thể thành sự thay đổi hành vi 

bắt buộc (bất kể là với tư cách cá nhân hay với tư cách là đại diện của một 

công ty hoặc một tổ chức). Đối với các hiệp ước đa phương, đây là một quá 

trình gồm hai bước. 

Đầu tiên, các quốc gia phải đồng ý bị ràng buộc bởi hiệp ước mới, thông 

qua quá trình ký kết và phê chuẩn hoặc gia nhập. Khi một số quốc gia nhất 

định đồng ý chịu sự ràng buộc, hiệp ước sẽ có hiệu lực như một công cụ của 

luật quốc tế. Sau đó, nó sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên trong thỏa 

thuận. Nếu được thiết kế tốt, ngưỡng bắt đầu có hiệu lực sẽ đóng vai trò như 

một điểm tới hạn: một khi một số lượng quốc gia nhất định đã tham gia, sẽ 

ngày càng bất lợi cho các quốc gia khác khi không tham gia vào thoả thuận. 

Điều này sẽ thúc đẩy hiệp ước dần dần hướng tới sự tham gia toàn cầu. 

Bước thứ hai là thực hiện và tuân thủ. Ngay cả khi phần lớn các quốc gia 

quyết định tham gia, không có gì đảm bảo rằng tiêu chuẩn hành động chung 

sẽ được thực hiện trên thực tế. Vì nhiều lý do khác nhau, và bất chấp nguyên 

tắc pacta sunt servanda (các thoả thuận phải được thực hiện), các quốc gia 

thường không sẵn lòng và/hoặc không thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà 

họ đã cam kết. Đó là lý do tại sao các hiệp ước, để có hiệu lực, phải có một cơ 

chế mạnh mẽ để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích việc thực hiện và tuân thủ. 

Vì hệ thống quốc tế không có cơ quan hành pháp toàn cầu với quyền thực thi 

pháp luật, nên hệ thống tuân thủ phải được gắn vào chính hiệp ước, ví dụ như 

dưới hình thức hạn chế thương mại hoặc các thủ tục chứng nhận. 

Một số yếu tố quyết định triển vọng cho sự tham gia và tuân thủ các hiệp 

ước. Quan trọng nhất, các quốc gia phải được khuyến khích mạnh mẽ để tham 

gia. Theo thời gian, chi phí của việc không tham gia (‘free riding’) sẽ cao hơn 

chi phí tham gia và tuân thủ hiệp ước. Nói tóm lại, hiệp ước phải mang lại lợi 

ích ròng, dài hạn, cho các quốc gia thành viên, giúp chứng tỏ rằng việc tham 

gia là một hành động hợp lý. Điều này không có nghĩa là một hiệp ước phải 

mang lại lợi nhuận cho tất cả các bên - hiếm khi xảy ra trường hợp này đối với 

các thỏa thuận quốc tế về môi trường - nhưng nó có nghĩa là chi phí gia nhập 

chế độ và tuân thủ tiêu chuẩn hành động chung phải thấp hơn chi phí của việc 

không thực hiện. Để đạt được điều này, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng 

sự tuân thủ có thể được xác minh và thực thi, nếu cần. Do vậy cần nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc đưa ra các điều khoản cốt lõi cụ thể, rõ ràng và nếu có 

liên quan, có thể đo lường được. Nếu tác động của hiệp ước có thể được giám 

Các ví dụ tốt: 

VCPOL/Montreal, 

Basel, MARPOL 
Annex I, Minamata.  
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Các ví dụ chưa tốt: 

UNFCCC/Paris 

Agreement, CBD, 
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dương. 

Các ví dụ tốt: 

VCPOL/Montreal, 

Basel, MARPOL 

Annex I, Minamata. 
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https://www.mercuryconvention.org/en
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://www.cbd.int/
https://www.unccd.int/convention/about-convention
https://fctc.who.int/
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sát cũng là một bổ trợ tốt, chẳng hạn như dưới hình thức giảm tỷ lệ thất thoát. 

Triển vọng cho việc thực sự thực hiện nghĩa vụ cũng sẽ được cải thiện nếu 

phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận được các quốc gia thành viên coi là hợp 

pháp. Quyền tự quyết và chủ quyền quốc gia vẫn là nguyên tắc then chốt của 

cộng đồng quốc tế. Một hiệp ước nhắm đến việc giải quyết các vấn đề mà các 

quốc gia tin rằng sẽ được giải quyết phù hợp hơn ở cấp độ quốc gia, có thể sẽ 

bị coi là vi phạm các nguyên tắc đó. Sẽ dễ dàng hơn để tạo ra sự ủng hộ rộng 

rãi cho một hiệp ước nếu vấn đề mà hiệp ước tìm cách giải quyết có nguyên 

nhân hoặc tác động xuyên biên giới rõ ràng, hoặc nếu hiệp ước tạo ra những 

lợi ích mà sẽ không thể đạt được nếu không có sự hợp tác quốc tế. Đối với ô 

nhiễm nhựa, điều này cho thấy rằng trọng tâm chính cần được đặt vào các 

tính chất xuyên biên giới của vấn đề. 

Trọng tâm vào ô nhiễm nhựa xuyên biên giới không có nghĩa là các điều 

khoản cốt lõi của hiệp ước mới sẽ chỉ được thực hiện thông qua tương tác giữa 

các quốc gia. Nhựa trong các đại dương trên thế giới, tại một thời điểm nhất 

định, đã từng nằm trong phạm vi quyền hạn của một quốc gia nào đó. Mục đích 

chính của hiệp ước mới là ngăn chặn phần nhựa này trở thành ô nhiễm nhựa 

xuyên biên giới. Và, tất nhiên, bất kỳ mảnh rác nhựa nào cũng có thể thất thoát 

ra đến đại dương hoặc đến một quốc gia khác. Do đó, có thể lập luận rằng nguy 

cơ thất thoát làm cho tất cả ô nhiễm nhựa đều là mối quan tâm xuyên biên giới. 

Mức độ ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ hiệp ước của các quốc gia thành 

viên có thể được cải thiện nếu mỗi bên có thể tin tưởng rằng các quốc gia 

khác sẽ chia sẻ gánh nặng một cách công bằng. Điều này đòi hỏi sự minh 

bạch, báo cáo và chia sẻ thông tin. Kết hợp với các nghĩa vụ quốc gia cụ thể, 

có thể đo lường được và ràng buộc về thời gian, điều này sẽ tạo ra ý thức về 

trách nhiệm thực thi, đó là chìa khóa cho sự thành công của hiệp ước. 

Tính công bằng cũng là then chốt cho khả năng tồn tại lâu dài của cơ chế 

quản trị. Do đó, thông qua một hiệp ước cân bằng, công bằng và không thiên 

vị sẽ tốt hơn là thông qua một hiệp ước bị thúc ép bởi các quốc gia quyền lực 

nhất. Nếu một trật tự hoặc khuôn khổ quốc tế bị coi là không công bằng, thì 

cuối cùng nó sẽ bị thách thức. Lý tưởng nhất, hiệp ước nên bao gồm một tổ 

hợp các biện pháp, theo thời gian, cung cấp các khuyến khích tích cực cho tất 

cả các quốc gia tham gia, và do đó giảm thiểu những bất bình về dài hạn. 

Cuối cùng, trách nhiệm thực thi cũng phải đi đôi với hỗ trợ thực hiện. Nhìn 

chung, cộng đồng quốc tế sẽ có thể có nhiều hành động hơn để giải quyết vấn 

đề nếu các nguồn lực được phân phối theo cách tối đa hóa hiệu quả chi phí và 

hỗ trợ các quốc gia thành viên có thu nhập thấp trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ 

của họ. Đối với hầu hết các hiệp ước về môi trường, điều này có nghĩa là thiết 

lập một cơ chế tài chính chuyên dụng và có nguồn lực tốt, có thể kết hợp với hệ 

thống chuyển giao công nghệ và kiến thức. Tương tự, một bộ công cụ chính 

sách hoặc cơ chế điều phối để thúc đẩy chia sẻ các thực hành tốt nhất cũng có 

thể đóng vai trò xúc tác cho việc thực hiện tổng thể các nghĩa vụ của hiệp ước.  

https://books.google.no/books/about/Diplomacy.html?id=HhfceQZ3pmoC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q=%22an%20international%20order%20which%20is%20not%20considered%20just%20will%20be%20challenged%20sooner%20or%20later%22&f=false
https://books.google.no/books/about/Diplomacy.html?id=HhfceQZ3pmoC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q=%22an%20international%20order%20which%20is%20not%20considered%20just%20will%20be%20challenged%20sooner%20or%20later%22&f=false


 

18 

 
 

 

© Fritz Pölking / WWF 

 



 

19 

Hiệp ước mới nên đưa ra một lộ trình đáng tin cậy cho mục tiêu dài hạn 

là các đại dương không có nhựa. Các nhà đàm phán không nên cho phép 

mức độ tham vọng chung bị quyết định bởi các quốc gia ít quan tâm 

nhất. 

Việc đối phó hiệu quả với ô nhiễm nhựa sẽ đòi hỏi những thay đổi đáng kể 

trong chính sách và thực tiễn của tất cả các quốc gia. Nếu không có hành 

động nào được thực hiện, lượng nhựa thải ra trong đại dương mỗi năm có thể 

tăng gấp ba lần vào năm 2060, gây ra những hậu quả tàn khốc cho thiên nhiên 

và con người. Ngày nay, rác thải nhựa đang tàn phá hành tinh của chúng ta - 

gây ô nhiễm không khí, nước và đất mà con người và thiên nhiên cần để tồn 

tại. Nhiệm vụ phía trước rất quan trọng, và mức độ tham vọng trong một hiệp 

ước mới phải phản ánh điều đó. 

Mức độ tham vọng tổng thể của một hiệp ước không dễ dàng được xác 

định: nó là một tổng hợp của tất cả các yếu tố cấu thành và cách các yếu 

tố này tương tác với nhau. Một hiệp ước có thể có một mục tiêu dài hạn đầy 

tham vọng nhưng thiếu các công cụ và cơ chế để đạt được mục tiêu đó. Nó có 

thể bao gồm các điều khoản cốt lõi cụ thể và tương xứng nhưng thiếu các 

phương tiện để thúc đẩy sự tham gia và tuân thủ. Hoặc nó có thể có tất cả các 

yếu tố phù hợp nhưng bị mắc kẹt trong tình trạng không chắc chắn vì các yêu 

cầu bắt buộc không thực tế. Tóm lại, mức độ tham vọng tổng thể là một dấu 

hiệu cho thấy các quốc gia sẵn sàng đầu tư bao nhiêu — về cả chính trị và tài 

chính — để đạt được mục tiêu chung. 

Có vẻ như là dư thừa khi chỉ ra rằng một hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa 

nên có nhiều tham vọng. Nhưng tiếc thay, lịch sử xây dựng các hiệp ước môi 

trường cho thấy rằng tham vọng là điều cần phải được đấu tranh và bảo vệ 

trong suốt quá trình đàm phán. Thông thường, nguyện vọng và mục tiêu của 

các quốc gia tiến bộ nhất cuối cùng lại bị thất thoát dưới danh nghĩa thỏa hiệp. 

Điều này chỉ ra một trong những rủi ro chính khi cần đảm bảo rằng hiệp ước 

mới có nhiều tham vọng: việc ra quyết định bằng đồng thuận toàn thể. 

Trong các quy trình xây dựng điều ước đa phương, nên cố gắng đạt 

được đồng thuận toàn thể, nhưng không được coi đấy là một yêu cầu 

thủ tục chính thức. Khi mọi quốc gia tham gia đều có thể phủ quyết bất kỳ đề 

xuất nào, điều tốt nhất ta có thể trông mong chỉ là bảo toàn hiện trạng. Đây 

cũng là lý do tại sao quy tắc ra quyết định tiêu chuẩn để thông qua các điều 

https://www.nature.com/articles/s41599-018-0212-7
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0212-7
https://theconversation.com/paris-agreement-on-climate-change-the-good-the-bad-and-the-ugly-52242
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2021.1935673
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2021.1935673
https://thediplomat.com/2016/06/20-years-later-the-ctbt-is-still-in-limbo/
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ước tại các hội nghị quốc tế là bằng 2/3 số phiếu (VCLT, Điều 9 (2)). Đó cũng 

là lý do tại sao các điều ước toàn cầu không yêu cầu tất cả các quốc gia thành 

viên Liên Hợp Quốc phê chuẩn hoặc gia nhập để có hiệu lực. 

Thông lệ tiêu chuẩn khi đàm phán các thỏa thuận quốc tế mới về môi 

trường là cho phép lựa chọn bỏ phiếu. Các quy tắc về thủ tục cho các cuộc 

đàm phán về Công ước Rotterdam, Công ước Stockholm và Công ước 

Minamata đều chỉ ra rằng cần phải nỗ lực hết sức để đạt được sự đồng thuận 

toàn thể, tuy nhiên nếu không đạt được, các quyết định về thực chất có thể 

được đưa ra bởi 2/3 số phiếu. Lý do cho điều này rất rõ ràng: việc ra quyết 

định theo đa số thường tạo ra kết quả tốt hơn so với sự đồng thuận hoặc nhất 

trí toàn thể. Hơn nữa, về lâu dài, việc tăng cường sự tham gia thường dễ dàng 

hơn là thay đổi nội dung của hiệp ước. Do đó, sẽ tốt hơn nếu thông qua một 

hiệp ước đầy tham vọng với phần lớn các quốc gia tham gia hơn là chấp nhận 

một hiệp ước yếu kém bởi sự đồng thuận toàn thể. 

  

 

Các ví dụ tốt: 

Rotterdam, 

Stockholm, 

Minamata. 

 

 

 

 

 

Các ví dụ chưa tốt: 

ATT 

 

 

 

 

 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
http://www.pic.int/Portals/5/incs/INC1/b2)/English/1-2.pdf
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/History/Documents/tabid/62/Default.aspx
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/working_document/INC1_3_rules_of_procedure.pdf
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/working_document/INC1_3_rules_of_procedure.pdf
http://www.pic.int/Portals/5/incs/INC1/b2)/English/1-2.pdf
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/History/Documents/tabid/62/Default.aspx
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/working_document/INC1_3_rules_of_procedure.pdf
https://legal.un.org/avl/ha/att/att.html
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Sự ủng hộ rộng rãi và ngày càng tăng cho việc bắt đầu các cuộc đàm 

phán cho một hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa đại dương là một tia sáng 

hy vọng cho các động vật biển hoang dã và các cộng đồng ven biển trên 

toàn thế giới. Điều đó tạo cơ hội chưa từng có cho cộng đồng quốc tế để thay 

đổi tình trạng ô nhiễm nhựa. Lời kêu gọi về một hiệp ước mới được sự ủng hộ 

của đông đảo các tổ chức xã hội dân sự, các chuyên gia học thuật, các doanh 

nghiệp và các cá nhân quan tâm. 

Chúng ta không được lãng phí thời gian. Sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm 

nhựa, kết hợp với thói quen ra quyết định theo đồng thuận toàn thể trong quan 

hệ đa phương, dẫn đến nguy cơ các cuộc đàm phán sẽ không đưa ra được 

ứng phó toàn cầu hiệu quả đối với ô nhiễm nhựa. Rủi ro này cần được giải 

quyết ngay từ đầu. Khi quá trình hướng tới một hiệp ước ô nhiễm nhựa mới 

sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất, các nhà đàm phán tương lai nên cố 

gắng hết sức học hỏi những bài học phù hợp nhất từ những thành tựu trong 

quá khứ và để tránh lặp lại những sai lầm. 

Nếu được thực hiện đúng, hiệp ước mới có thể thúc đẩy sự thay đổi tích 

cực toàn cầu, như Nghị định thư Montreal đã đạt được trong việc bảo vệ tầng 

ôzôn. Hiệp ước mới có thể là công cụ biến tầm nhìn về một đại dương không 

có nhựa thành một mục tiêu thực tế và có thể đạt được — là hạt nhân trong nỗ 

lực của cộng đồng quốc tế nhằm chống lại vấn đề môi trường cấp bách này. 

Bằng cách hành động với sự quả cảm, niềm tin và quyết tâm, các nhà đàm 

phán cho hiệp ước mới có thể thiết lập một tiêu chuẩn mới cho quản lý môi 

trường đa phương — một tiêu chuẩn phù hợp để giải quyết các mối đe dọa 

cấp bách đối với sự bền vững và đa dạng của sự sống trên trái đất. 

WWF đề ra năm kiến nghị chính: 

1. Để đảm bảo đạt được các cam kết của các quốc gia trong việc giải quyết vấn 

đề này ở cấp độ chính trị cao nhất có thể, thỏa thuận toàn cầu mới về ô 

nhiễm nhựa phải có tính ràng buộc pháp lý. 

2. Các quy tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu trong hiệp ước mới phải cụ thể và tương 

xứng, và phải được áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên. Hiệp ước 

nên đặt ra một tiêu chuẩn cao và đồng bộ cho hành động. 

3. Hiệp ước mới phải thiết lập một cơ chế để theo dõi tiến độ và đánh giá các 

nỗ lực. Cơ chế này cũng nên quy định các thủ tục cho phép chế độ được 

củng cố dần theo thời gian. 

4. Hiệp ước mới phải cung cấp một cấu trúc mạnh mẽ để thúc đẩy sự tham gia 

và tuân thủ cũng như hỗ trợ các quốc gia thực hiện các điều khoản cốt lõi 

của hiệp ước. 

5. Hiệp ước mới phải cung cấp một lộ trình đáng tin cậy cho mục tiêu dài hạn 

là các đại dương không có nhựa. Các nhà đàm phán không nên để mức độ 

tham vọng tổng thể bị xác định bởi các quốc gia ít quan tâm nhất. 



 

22 

Basel Công ước Basek về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các 

phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng 

BWC   Công ước vũ khí sinh học 

CBD   Công ước về đa dạng sinh học 

CCW   Công ước vũ khí thông thường 

CITES Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật 

hoang dã nguy cấp  

CLRTAP  Công ước về ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa 

FCTC   Công ước khung WHO về kiểm soát thuốc lá 

GPA Chương trình hành động toàn cầu bảo vệ môi trường biển từ 

các hoạt động đất liền  

ICRW   Công ước Quốc tế về Quy định Đánh bắt cá voi  

IPCC   Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu  

MARPOL  Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra  

Minamata  Công ước Minamata về Thủy ngân 

Montreal Nghị định thư Montréal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn (là 

một nghị định thư của VCPOL) 

NYDF   Tuyên bố về rừng ở New York 

Paris Agreement Thỏa thuận bổ sung cho UNFCCC 

Rotterdam Công ước Rotterdam về thủ tục chấp thuận thông báo trước 

đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương 

mại quốc tế 

Stockholm Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 

hủy 

UNCCD  Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa 

UNCLOS  Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 

UNEA   Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc 

UNFCCC  Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu 

VCPOL   Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn 
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