
• CAMPUCHIA 

• IN-DO-NE-XI-A 

• MA-LAI-XI-A 

• MI-AN-MA 

• PHI-LÍP-PIN 

• THÁI LAN 

• VIỆT NAM 

Quan hệ đối tác vì sự tiến bộ 

Dự án MEPSEAS có sự tham gia của 
các đối tác từ địa phương, quốc gia 
và trong khu vực. Họ đại diện cho các 
Chính phủ, các ngành công nghiệp và 
cả các tổ chức phi Chính phủ. Dự án 
cũng khuyến khích sự tham gia tích 
cực của nữ giới thông qua việc phối 
hợp với “Chương trình Hội nhập của 
phụ nữ trong ngành hảng hải” của Tổ 
chức Hàng hải quốc tế (IMO). 

“Bảo tồn, sử dụng bền vững các đại dương, 
biển và tài nguyên biển cho phát triển bền 
vững” là mục tiêu hàng đầu trong CÁC MỤC 
TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG của Liên 
Hiệp Quốc (SDG 14). Dự án MEPSEAS sẽ 
phát huy những năng lực và chuyên môn đã 
được xây dựng từ dự án nền tảng để đạt 
được mục tiêu quan trọng này. 

Phạm vi dự án 

Ngân sách : 2 triệu USD  

Thời gian : Tháng 1/ 2018 –  Tháng 12/2021 

Đơn vị tài trợ: Norad (Cơ quan Hợp tác phát 
triển Na Uy) 

• XINGAPO 

• BRUNEI 

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: 
www.mepseas.imo.org 
Người phụ trách:  
Ông Jose Matheickal  
jmatheic@imo.org 
Bà Melanie Sgueglia  
msguegli@imo.org 
hoặc  
MEPSEAS@imo.org 

Marine Environment Protection 
of the South-East Asian Seas
Dự án Bảo vệ môi trường biển 
cho vùng biển Đông Nam Á 



Một môi trường quan trọng nhưng dễ bị 
tổn thương 

Đông Nam Á là khu vực được 
bao quanh bởi các vùng biển. 
Với đường bờ biển rộng lớn và 
khoảng 30% không gian biển 
trên toàn thế giới thuộc phạm vi 
quyền hạn của khu vực này; do 
vậy, các quốc gia trong khu vực 
ASEAN có ảnh hưởng rất quan 
trọng đến môi trường biển. 

Các hệ sinh thái biển và ven biển của 
khu vực này là một trong những hệ 
thống dồi dào và năng suất cao nhất 
thế giới, có tầm quan trọng lớn đối 
với kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, hoạt 
động vận tải trên biển đang ngày 
càng phát triển rộng lớn về quy mô 
và số lượng đồng nghĩa với những 
mối nguy hại tới môi trường biển 
cũng gia tăng theo. 

Dự án MEPSEAS được xây dựng dựa trên một dự 
án nền tảng 4 năm (2013-2017) thành công. Dự án 
này được tài trợ bởi Norad (Cơ quan Hợp tác phát 
triển bởi Na Uy) và tập trung vào hỗ trợ việc gia nhập 
các Công ước quốc tế - mối ưu tiên hàng đầu của 
các quốc gia tham gia dự án. 

Trong 4 năm tới, dự án MEPSEAS sẽ chuyển trọng tâm 
sang triển khai thực thi các Công ước này và tiếp tục 
hợp tác với các quốc gia nhằm: 

•  xây dựng năng lực để triển khai luật và chiến lược cấp 
quốc gia 

•  thành lập đơn vị hành động quốc gia liên bộ để xây 
dựng kế hoạch hành động quốc gia 

•  thực thi trách nhiệm quốc gia tàu mang cờ và công tác 
kiểm tra nhà nước cảng biển 

•  tăng cường học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai 
thực thi các công ước và giải pháp kỹ thuật 

•  đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực để chịu trách 
nhiệm thực hiện các công ước 

•  thực hiện thí điểm việc triển khai thực thi các công ước 
ở cấp địa phương 

•  tăng cường hợp tác khu vực và chia sẻ thông tin 

Tăng cường bảo vệ môi trường biển – 
thông qua IMO 

IMO đã và đang hỗ trợ bảo vệ 
khu vực đặc biệt này thông 
qua dự án MEPSEAS. 

Dự án MEPSEAS sẽ hỗ trợ 
các quốc gia đang phát triển 
tham gia giải quyết các vấn đề 
môi trường biển có độ ưu tiên 
cao liên quan đến tàu biển và 
hoạt động vận tải biển – đặc 
biệt là việc triển khai 04 Công 
ước quốc tế quan trọng về 
môi trường của IMO. 

Các Công ước thuộc phạm vi dự án MEPSEAS:

Công ước quốc tế 
về kiểm soát, quản lý 

nước dằn của tàu 
(BWM)

Công ước quốc tế  
về kiểm soát các hệ 

thống chống hà độc hại 
của tàu  
(AFS)

Công ước quốc tế về 
ngăn ngừa ô nhiễm do 

tàu gây ra 
(MARPOL)

Nghị định thư London 
về nhận chìm chất thải 

và các chất khác ra biển  
(LONDON PROTOCOL)
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