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Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế khai trương Website về Hội nghị Cấp cao lần
thứ ba của Ủy hội và Hội nghị Quốc tế, Kêu gọi Sự Tham gia, Đóng góp
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 26 tháng 1 năm 2018 – Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) đã khai
trương website chính thức về Hội nghị Cấp cao lần thứ ba của Ủy hội và Hội nghị Quốc tế ngày hôm nay,
và kêu gọi sự tham gia, đóng góp cho các sự kiện này. Hội nghị Cấp cao, diễn ra vào ngày 5 tháng 4 năm
2018 tại Siêm Riệp, Campuchia, sẽ quy tụ Thủ tướng các Quốc gia Thành viên là Campuchia, CHDCND
Lào, Thái Lan và Việt Nam, cũng như các phái đoàn đại biểu cấp cao từ các nước Đối tác Đối thoại của
MRC là Trung Quốc và Myanmar, để giải quyết các thách thức hiện nay và tối ưu hóa các cơ hội mà
Sông Mê Công và người dân trong khu vực này đang phải đối mặt.
Mục đích của Hội nghị Cấp cao này là tăng cường hợp tác và hiểu biết với khẩu hiệu “One Mekong, One
Spirit” (tạm dịch “Một Mê Công, Một Tinh thần”). Ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc Điều hành Ban Thư
ký Ủy hội Sông Mê Công nói rằng khẩu hiệu này thể hiện trọng tâm chính của Hội nghị Cấp cao lần thứ
ba.
“Tinh thần Mê Công tượng trưng cho sự kết hợp giữa sự can đảm, nghệ thuật quản lý, ý chí và thiện ý
tập thể, thể hiện ước vọng của các nước thành viên về sự hiểu biết chung và thỏa hiệp để đạt được một
tầm nhìn chung cho Mê Công.”
Trước thềm Hội nghị Cấp cao, một Hội nghị Quốc tế lớn sẽ được tổ chức vào ngày 2-3 tháng 4, đây là
cơ hội để MRC và các bên liên quan từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, khu vực tư
nhân và các tổ chức lưu vực sông khác trong khu vực và trên toàn thế giới trao đổi, chia sẻ các quan
điểm, kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và những ý tưởng đột phá.
Các chủ đề và thảo luận tổng thể về sự phát triển toàn cầu, những hàm ý và cơ hội cho Ủy hội Mê Công
tạo nên một diễn đàn để trao đổi sâu hơn trong các phiên song song. Các hoạt động này sẽ gồm các
thảo luận về cách tăng cường hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác với các cơ chế và khuôn khổ cấp khu
vực khác, gồm cả Hợp tác Lancang – Mê Công, Chương trình Tiểu vùng Mê Công Mở rộng của ADB và
ASEAN.
Các thông điệp chính của các bên liên quan tham dự Hội nghị Quốc tế sẽ được chuyển tới Hội nghị Cấp
cao.
Để duy trì tinh thần đối thoại cởi mở, MRC kêu gọi các bài trình bày từ các đối tác và bên liên quan trong
phạm vi khu vực và quốc tế. Để khuyến khích tham gia Hội nghị Quốc tế, việc đăng ký tham gia là hoàn
toàn miễn phí, và có một số gói tài trợ chi phí đi lại nhất định cho những đại biểu thực sự cần hỗ trợ tài
chính.
MRC được thành lập trên cơ sở ký kết Hiệp Định Mê Công 1995 để quản lý lưu vực Sông Mê Công một
cách bền vững và công bằng thông qua đối thoại và hợp tác. Đây là một tổ chức liên chính phủ dựa vào
hiệp định, với hơn 60 năm lịch sử hợp tác Mê Công, Ủy hội có vai trò như một diễn đàn độc nhất về
ngoại giao nước thông qua các chiến lược, thủ tục và hướng dẫn toàn lưu vực, và cung cấp một nền
tảng tri thức to lớn để ra các quyết định đúng đắn. Tính độc nhất của Ủy hội còn nằm ở lịch sử lâu
dài về sự cởi mở, sự tham gia của các bên liên quan và quan hệ hợp tác đối tác trên toàn thế giới.

Do đó, Hội nghị Cấp cao MRC lần thứ ba sẽ tập trung vào chủ đề “Cùng Nỗ lực và Hợp tác để Hoàn
thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững trong Lưu vực Sông Mê Công”.
Ông Phạm Tuấn Phan nói “Thủ tướng các quốc gia Mê Công được kỳ vọng sẽ tái khẳng định cam kết
chính trị cao nhất của họ đối với Hiệp định Mê Công 1995 và nhiệm vụ của MRC; ghi nhận các bước
tiến, đóng góp và thành tựu của Ủy hội trong việc thúc đẩy lợi ích của hợp tác và quản lý các vấn đề
xuyên biên giới; và, xác lập các ưu tiên chiến lược tiếp theo cho lưu vực Sông Mê Công”.
Để biết thông tin về Hội nghị Cấp cao và Hội nghị Quốc tế và cách đăng ký tham dự, mời truy cập:
www.mrcsummit.org.

Lưu ý cho biên tập viên:
Bốn năm một lần, MRC tổ chức Hội nghị Cấp cao với sự tham gia của Thủ tướng các Quốc gia Thành
viên của Ủy hội. Kể từ năm 1995 tới nay, Ủy hội đã tổ chức hai Hội nghị Cấp cao. Hội nghị Cấp cao MRC
lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2010, ở Hua Hin, do Thái Lan chủ trì; và Hội nghị Cấp cao MRC lần
thứ hai được tổ chức vào năm 2014, ở Thành phố Hồ Chí Minh, do Việt Nam chủ trì. Lãnh đạo cấp cao
của các quốc gia Đối tác Đối thoại của MRC là Trung Quốc và Myanmar cũng tham gia cả hai Hội nghị
Cấp cao này.
Hội nghị Cấp cao MRC lần thứ nhất đã khởi động các cải cách của MRC để, tới năm 2030, tăng cường
sự sở hữu và đạt được bền vững về tài chính, gồm cả các quá trình phân quyền và quản trị ven sông.
Việc này đã được nêu trong Tuyên bố Hua Hin – do 4 lãnh đạo Mê Công đưa ra. Tuyên bố tái khẳng định
sự đoàn kết và cam kết chính trị cao nhất đối với việc thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và kêu gọi tất
cả các quốc gia ven sông tham gia MRC từ giai đoạn đầu vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mê
Công. Tuyên bố này cũng ghi nhận rằng sự phát triển của tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan
sẽ đóng góp lớn lao vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, nhưng đồng thời cũng có thể tạo
tác động tiêu cực tới môi trường lưu vực – điều này cần được giải quyết thấu đáo.
Hội nghị Cấp cao MRC lần thứ hai đã dựa trên những thành tựu từ Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất và các
thực hành tốt nhất toàn cầu, qua việc thảo luận cách triển khai tư duy về mối tương quan của nước lương thực - năng lượng, và làm thế nào để các khả năng trên khắp lưu vực và khả năng của các cơ
quan, thể chế có thể hỗ trợ sự phát triển và quản lý bền vững lưu vực Sông Mê Công trong bối cảnh của
sự không chắc chắn trong tương lai, gồm cả biến đổi khí hậu. Hội nghị Cấp cao lần thứ hai này đã ra
Tuyên bố Hồ Chí Minh để tái khẳng định sự đoàn kết và cam kết chính trị cao nhất đối với việc thực hiện
Hiệp định Mê Công 1995; gợi lại các hành động ưu tiên và cam kết của Hội nghị Cấp cao MRC lần thứ
nhất và ghi nhận những thành tựu đạt được kể từ Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất; và, xác lập ưu tiên cho
7 lĩnh vực hoạt động cần tập trung.
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