Tin đăng ngay

Các nhà lãnh đạo Mê Công tái khẳng định vai trò chính yếu và riêng có của
Ủy hội sông Mê Công trong sự phát triển bền vững của Lưu vực sông Mê
Công
Siem Reap, Campuchia, 5 tháng 4 năm 2018—Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công (MRC) lần thứ
3 hôm nay đã kết thúc. Các quốc gia thành viên MRC, đại diện bởi Thủ tướng Vương quốc
Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen; Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun
Sisoulith; Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha; và Thủ tướng CHXHCN VIệt Nam
Nguyễn Xuân Phúc, đã thông qua Tuyên bố Siem Reap.
Tuyên bố nhắc lại cam kết chính trị ở cấp cao nhất của các quốc gia thành viên MRC đối với Hiệp
định Mê Công 1995 và vai trò chính yếu riêng có của MRC trong hợp tác về phát triển bền vững
nước và các nguồn tài nguyên liên quan tại lưu vực sông Mê Công. Các đại diện cấp cao từ Trung
Quốc và Myanmar, các đối tác đối thoại của MRC, cũng tham dự.
“Tôi hân hạn tái khẳng định sự đoàn kết và cam kết chính trị cao nhất cùng sự ủng hộ của chúng ta
đối với việc triển khai hiệu quả Hiệp định Mê Công 1995,” Thủ tướng Campuchia Samdech Techo
Hun Sen nói. Campuchia là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao MRC lần thứ 3.
Tuyên bố cũng đánh giá cao MRC vì những thành tích và tiến bộ đạt được gần đây kể từ Hội nghị
cấp cao MRC lần thứ 2, bao gồm việc phê chuẩn và triển khai Chiến lược Phát triển Lưu vực dựa
trên nguyên lý IWRM (Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước) và các chiến lược quy mô toàn lưu vực
cùng những định hướng khác, cũng như việc tiếp tục triển khai năm nhóm thủ tục giúp các quốc
gia thành viên MRC tham vấn và đàm phán về việc sử dụng nước trong lưu vực.
Trong tuyên bố của mình, các Thủ tướng chỉ ra cả cơ hội và thách thức phát triển.
“Lưu vực sông Mê Công đem lại các cơ hội phát triển và hợp tác vì sự phát triển tài nguyên nước,
ngư nghiệp, giao thông thủy, quản lý lũ lụt hạn hán, du lịch và môi trường, trong đó có quản lý hệ
sinh thái, ở chính lưu và cả phụ lưu,” tuyên bố nêu rõ.
“Vẫn có những thách thức đáng kể như tăng trưởng dân số và kinh tế nhanh chóng, gia tăng nhu
cầu đối với nước, lương thực và năng lượng, đô thị hóa, công nghiệp hóa, đánh mất tài sản môi
trường, đầm lầy và nguồn thủy sản tự nhiên, nạn phá rừng, lũ lụt và hạn hán cùng những rủi ro đối
với đa dạng sinh học cũng như sinh kế và tài sản của người dân,” tuyên bố cảnh báo.
Văn kiện tiếp tục nói rõ các quốc gia thành viên MRC kỳ vọng MRC thúc đẩy những nỗ lực chung và
quan hệ đối tác để tối ưu hóa bất kỳ cơ hội phát triển nào và giải quyết những thách thức cùng rủi
ro thông qua một quy trình đa ngành, bao trùm, và nhạy cảm về giới, đồng bộ, có quy mô toàn lưu
vực. Điều này tương thích với các thông điệp chính yếu đưa ra từ Hội thảo quốc tế diễn ra trong
hai ngày ngay trước Hội nghị cấp cao, thu hút khoảng 400 đại biểu tham dự.
“Hội nghị câp cao này khẳng định MRC là cơ quan liên chính phủ hàng đầu được thành lập để dẫn
dắt sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mê Công. Các cuộc thảo luận trong tuần này đã làm

rõ rằng MRC, với đầu mối tri thức đã được thiết lập từ lâu và diễn đàn ngoại giao về nước của mình,
có thể tiếp tục thúc đẩy để tạo điều kiện cho những nỗ lực chung và phối hợp nhiều hơn bởi các
quốc gia nhằm giải quyết những thách thức của thời đại chúng ta, có xem xét những kết quả của
Nghiên cứu Hội đồng,” Giám đốc điều hành MRC Phan Tuấn Phan nói.
Bộ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc E Jingping nói rằng Trung Quốc hoan nghênh MRC và Ban
Thư ký của Ủy hội đóng vai trò mang tính xây dựng trong hợp tác Lan Thương-Mê Công. Điều này
cũng được nhất trí bởi Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn Môi trường Myanmar Ohn
Winn, người đưa ra cam kết tăng cường hợp tác với MRC.
Các đối tác phát triển có mặt tại Hội nghị cấp cao cũng tuyên bố rằng MRC đã phát triển đáng kể
và đạt được nhiều thành công những năm qua.
Hiệp định Mê Công, được ký kết ngày 5 tháng 4 năm 1995, được kỷ niệm hằng năm cùng với việc
kỷ niệm Ngày Mê Công. Năm nay, sự kiện này được kỷ niệm bằng việc trưng bày các sản phẩm và
thành tích chính của MRC, trong đó có các tác phẩm đoạt giải thưởng tại một cuộc thi viết mới đây
về sông Mê Công, trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao MRC lần thứ 3 và hội thảo quốc tế.
Những ưu tiên khác được nêu trong tuyên bố bao gồm việc duy trì động năng gần đây trong việc
triển khai các thủ tục về sử dụng nước tại lưu vực; triển khai các chiến lược và định hướng quy mô
toàn lưu vực, đặc biệt là các dự án chung; tăng cường các mạng lưới giám sát toàn lưu vực của MRC
và củng cố các hệ thống kiểm soát lũ lụt và hạn hán, và các hệ thống quản lý dữ liệu và thông tin
làm cơ sở; xác định và thực thi các cơ hội hợp tác với các đối tác và các khuôn khổ hợp tác khu vực
quan trọng, bao gồm Hợp tác Mê Công-Lan Thương.
Cuối cùng, các nhà lãnh đạo chính phủ tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với quá trình cải cách
thể chế đang diễn ra của MRC, trong lộ trình biến ủy hội thành một tổ chức tự chủ tài chính, hiệu
quả và gọn nhẹ.
Hội nghị cấp cao MRC lần tới sẽ được tổ chức sau 4 năm nữa, vào tháng 4 năm 2022, tại Lào.

Lưu ý biên tập viên:
MRC là một tổ chức liên chính phủ cho hợp tác và đối thoại khu vực tại lưu vực sông Mê Công,
thành lập năm 1995 dựa trên Hiệp ước Mê Công giữa Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
MRC có chức năng như một diễn đàn khu vực cho ngoại giao nguồn nước cũng như một đầu
mối kiến thức về quản lý nguồn nước vì sự phát triển bền vững của khu vực.
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