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CHU MẠNH HÙNG * 

Tóm tắt: Hiện nay các quốc gia đang đàm phán để phát triển văn kiện pháp lí quốc tế mới về bảo 

tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ). 

Văn kiện này sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyền của các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam. Bài 

viết này phân tích các tranh luận trong đàm phán văn kiện này để ủng hộ quan điểm rằng: việc thiết 

lập các công cụ quản lí dựa trên khu vực (ABMTs), bao gồm các khu bảo tồn biển (MPAs), cần tính 

đến quyền của các quốc gia ven biển đối với tất cả các khu vực thuộc quyền tài phán của họ. 

Từ khoá: Đa dạng sinh học biển; vùng biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán; quốc gia ven biển 
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SETTLE THE RELATION BETWEEN AREA-BASED MANAGEMENT TOOLS AND RIGHTS 

OF COASTAL STATES  

Abstract: There has been a state level process in negotiating a new international legal binding 

instrument on Marine biodiversity beyond areas national jurisdiction (BBNJ). Such instrument will show a 

great effect on the rights of coastal states, including Vietnam. This paper analyzes the debates in the 

negotiations to support the notion that: the establishment of Area- based management tools (ABMTs), 

including marine protected areas (MPAs), should take into account the rights of coastal states to all 

areas under their jurisdiction. 
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a dạng sinh học là sự phong phú các 

sinh vật sống từ tất cả các nguồn, bao 

gồm các hệ sinh thái trên cạn, biển và dưới 

nước khác và các phức hợp sinh thái mà 

chúng tham gia; điều này bao gồm sự đa 

dạng trong các loài, giữa các loài và hệ sinh 

thái.
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 Đa dạng sinh học ở các vùng biển 

                                                      
(2). Điều 2 Công ước về Đa dạng sinh học năm 1992 

(CBD). 

nằm trong và ngoài quyền tài phán quốc gia 

được đặc trưng bởi tính đa dạng cao nên 

chúng rất quan trọng đối với sự sống của 

Trái Đất, đồng thời cung cấp nguồn sinh kế 

cho hàng tỉ người trên thế giới. 

Tuy nhiên, môi trường biển là một trong 

những hệ sinh thái bị đe dọa nhiều nhất trên 

thế giới. Hơn 2/3 các lợi ích do hệ sinh thái 

này cung cấp đã bị suy giảm, bao gồm cả 

sản lượng khai thác thuỷ sản.
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