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HỘI THẢO LONDON VỀ MUA BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

BẢN TUYÊN BỐ 

1. Chúng tôi, đại diện của các Chính phủ và Tổ chức Hội nhập Kinh tế Khu vực*, tụ họp 
tại London vào ngày 13 tháng 2 năm 2014, nhận thức được mức độ nghiêm trọng và 
hậu quả tai hại về kinh tế, xã hội và môi trường của việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ 
hoang dã, thực hiện cam kết chính trị sau đây và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng 
nhau hành động để kết thúc điều này. 

Quy mô và hậu quả của việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã 

2. Sự sống còn của nhiều loài sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu không thực hiện hành động 
để giải quyết việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã. Săn bắn và mua bán trái 
phép làm xói mòn các quy định của pháp luật và công tác quản trị, khuyến khích tham 
nhũng. Đây là một hoạt động tội phạm lan rộng và có tổ chức, liên quan đến các mạng 
lưới xuyên quốc gia. Số tiền thu được trong một số trường hợp được sử dụng để hỗ 
trợ các hoạt động tội phạm khác, và có liên quan đến các nhóm vũ trang tham gia vào 
các cuộc xung đột trong nước và xuyên biên giới. Cán bộ kiểm lâm và những người 
chuyên bảo vệ động vật hoang dã đang bị sát hại hoặc bị thương với số lượng lớn. 

3. Việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã và săn bắt trộm - nguồn nuôi sống nó, ở 
một số nơi đã đạt đến mức độ chưa từng có. Sự cố săn trộm nghiêm trọng xảy ra 
thường xuyên hơn, đang xảy ra ở những khu vực vốn dĩ an toàn trước đây đối với các 
hoạt động như vậy, và tàn phá nhiều hơn về quy mô. Những người săn trộm cá thể 
hay băng nhóm đặc biệt đang ngày càng được thay thế bởi các nhóm có tổ chức và 
được trang bi ̣đầy đủ bao gồm cả các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. 

4. Mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã  cướp đi tài sản văn hóa và vốn thiên nhiên của 
các quốc gia và cộng đồng, với những hậu quả kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Nó làm 
xói mòn sinh kế của các cộng đồng phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Nó làm tổn 
hại hệ sinh thái, phá hoại sự phát triển kinh tế bền vững. Hoạt động tội phạm và tham 
nhũng liên quan đến buôn bán trái phép làm hạn chế khả năng đầu tư và phát triển 
bền vững cần thiết trong các hoạt động kinh tế mới và các doanh nghiệp. 

5. Hiện nay cần phải có hành động tức thời và quyết đoán để giải quyết tình trạng mua 
bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã ở các quần thể động thực vật đang bị đe dọa. Đối với 
nhiều loài, buôn bán trái phép và săn bắt trộm – nguồn sống của nó, là một vấn đề 
đang diễn ra và gia tăng. Hiện đã có một sự leo thang đặc biệt ấn tượng về tỷ lệ săn 
trộm voi và tê giác ở một số nơi trong những năm gần đây. Mối đe dọa nghiêm trọng 
đối với những loài này cũng đang ngày càng trở thành mối đe dọa đối với an ninh khu 
vực và phát triển bền vững. Hành động để giải quyết tình trạng mua bán trái phép voi 
và tê giác sẽ tăng cường hiệu quả của chúng ta trong việc giải quyết việc mua bán trái 
phép các loài đang bị đe dọa khác. Hành động đó cũng sẽ hỗ trợ sử dụng bền vững 
các nguồn tài nguyên. 

 
Xây dựng dựa trên khuôn khổ quốc tế hiện hữu để hành động  

6. "Tương lai chúng tôi muốn", được thông qua tại Rio+20 và được xác nhận bởi sự 
đồng thuận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, "công nhận các tác động kinh tế, xã 
hội và môi trường của việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã, nơi cần thực hiện 
hành động tăng cường và củng cố trên cả hai phía cung và cầu" và cũng công nhận 



  

"vai trò quan trọng của Công ước CITES, một thỏa thuận liên chính phủ giao thoa 
giữa thương mại, môi trường và phát triển ". 

7. Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm dành cho vấn đề này thông qua hệ thống Liên 
Hiệp Quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an và Đại Hội đồng, cho thấy tác động rộng 
lớn hơn về an ninh, kinh tế, xã hội và phát triển của việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ 
hoang dã; và hoan nghênh quyết định của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố 
ngày 3 tháng 3 là Ngày Động vật hoang dã Thế giới nhằm tái khẳng định giá trị nội 
tại của đôṇg vâṭ hoang dã và những đóng góp khác nhau của nó - bao gồm sinh 
thái, di truyền, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, giải trí và thẩm mỹ - cho 
sự phát triển bền vững và hạnh phúc con người. 

8. Chúng tôi hoan nghênh các hành động được thực hiện theo Công ước Thương mại 
Quốc tế về các loài động thực vật hoang dã (CITES), và đặc biệt là những Quyết 
định liên quan đến voi, tê giác, hổ báo sư tử đã được thông qua tại các cuộc Hội 
nghị trước đây của các Bên. Chúng tôi tái cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả các 
Nghị quyết và Quyết định liên quan của Công ước CITES và nỗ lực hơn nữa để xóa 
bỏ việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã trong khuôn khổ Công ước CITES. 

9. Chúng tôi hoan nghênh hành động quan trọng đã được thực hiện bởi các Chính phủ 
và các tổ chức khác tại cấp địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Những cam 
kết chống lại việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã đối với các loài đặc biệt đã 
được thực hiện trong một số cuộc họp khác, và chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu cấp 
thiết phải thực thi đầy đủ. Chúng tôi lưu ý tầm quan trọng đặc biệt của: Kế hoạch 
Hành động Voi Châu Phi và các biện pháp khẩn cấp được thông qua tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Voi Châu Phi ở Gaborone; Tuyên bố Bảo tồn Hổ St Petersburg; 
Chương trình Phục hồi Hổ Toàn cầu và Chương trình chín điểm Hành động Thimpu; 
Tuyên bố Bishkek về Bảo tồn Báo tuyết, và những điều được liệt kê trong Phụ lục A. 

10. Mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã có nhiều mức độ liên quan đến nhau, và chỉ có 
thể giải quyết hiệu quả với sự tham gia của các Bộ và các cơ quan ngoài lĩnh vực 
bảo tồn đôṇg vâṭ hoang dã. Cần thực hiện hành động ở tất cả các điểm trong chuỗi 
cung ứng trái phép nguồn tài nguyên, ở các nước trung chuyển và đích. Hợp tác 
quốc tế là cần thiết, với sự tham gia đầy đủ của Chính phủ trong các cơ chế song 
phương, khu vực và quốc tế có liên quan. 

11. Hợp tác quốc tế hiệu quả đòi hỏi sự tham gia tích cực của các đối tác hỗ trợ Chính 
phủ trong các lĩnh vực khác nhau, cụ thể: Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và 
Tội phạm; INTERPOL; Tổ chức Hải quan Thế giới; Ngân hàng Thế giới; và Công 
ước về mua bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã đang bị đe dọa (bao gồm 
các Hiệp hội quốc tế về chống tội phạm đôṇg vâṭ hoang dã); Ủy ban Liên Hiệp Quốc 
về Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự; Công ước Liên Hiệp Quốc về chống 
tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức và Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham 
nhũng; Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc; Chương trình Phát triển Liên Hiệp 
Quốc; Ngân hàng Phát triển Châu Phi; Ngân hàng Phát triển Châu Á; Liên minh 
Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và các mạng lưới thực thi về đôṇg vâṭ hoang dã trong 
khu vực. Chúng tôi thừa nhận những nỗ lực này và kêu gọi tất cả các cơ quan đoàn 
thể, và tất cả các nước tham gia ưu tiên thực hiện xóa bỏ mua bán trái phép đôṇg 
vâṭ hoang dã. 

12. Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của cộng đồng tham gia sống chung với đôṇg 
vâṭ hoang dã là đối tác tích cực trong việc bảo tồn, bằng cách giảm xung đột giữa 
con người và đôṇg vâṭ hoang dã đồng thời hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng trong việc 



  

thúc đẩy các quyền và năng lực quản lý và hưởng lợi từ đôṇg vâṭ hoang dã và môi 
trường sống của chúng. 

13. Chúng tôi thừa nhận vai trò quan trọng mà các tổ chức phi chính phủ, các viện 
nghiên cứu và khối tư nhân có thể có trong các hành động chống lại việc mua bán 
trái phép đôṇg vâṭ hoang dã. 

14. Để đaṭ được muc̣ đích này, chúng tôi – Chính phủ và các Tổ chức Hội nhập Kinh tế 
Khu vực đại diện ở London, cam kết và kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp quyền 
lãnh đạo chính trị và hỗ trợ thiết thực cần có để thực hiện những hành động cần thiết 
sau đây. 



  

CÁC HÀNH ĐỘNG  

A. Xóa bỏ thị trường mua bán trái phép các sản phẩm đôṇg vâṭ hoang dã 

15. Tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang 
dã chỉ có thể được giải quyết hiệu quả nếu chúng ta tiêu diệt cả bên cung và cầu về 
các sản phẩm bất hợp pháp bất cứ nơi nào trên thế giới xảy ra điều này. Để đaṭ 
được muc̣ đích này, chúng tôi cam kết và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các 
hành động sau: 
 

I. Hỗ trợ, và thực hiện khi thích hợp, những hành động có mục tiêu hiệu quả để 
tiêu diệt cung và cầu đối với các sản phẩm đôṇg vâṭ hoang dã bất hợp pháp, 
bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi. Hỗ 
trợ của Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nỗ lực giảm cung và 
nhu cầu được thực hiện trên quy mô và trong khung thời gian cần thiết để có một 
tác động có ý nghĩa. Các chính phủ cần hợp tác với các bên liên quan, bao gồm cả 
xã hội dân sự, các chuyên gia ngành và những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng 
kể cả khối kinh doanh. Hành động phải là bằng chứng khoa học và rõ ràng được 
xây dựng trên nghiên cứu các giá trị và hành vi của người sử dụng, và là một phần 
của chiến lược nhất quán giảm cung và cầu. 

II. Ủng hộ hành động của các Chính phủ mà đã phá hủy các sản phẩm đôṇg vâṭ 
hoang dã bị tịch thu do buôn bán trái phép; và khuyến khích các Chính phủ này 
có kho dự trữ các sản phẩm bất hợp pháp, đặc biệt là những mặt hàng giá trị cao 
như sừng tê giác hoặc ngà voi, để tiêu hủy chúng và thực hiện việc nghiên cứu 
chính sách về các biện pháp bảo tồn lợi ích. Nên thực hiện việc kiểm định độc lập 
hoặc các biện pháp khác bảo đảm quản lý minh bạch trước khi tiêu hủy. 

III. Từ bỏ, như một phần của bất kỳ việc mua sắm của Chính phủ hay hoạt động 
có liên quan, việc sử dụng các sản phẩm từ loài bị đe dọa tuyệt chủng, ngoại 
trừ cho mục đích nghiên cứu khoa học có thiện ý, thực thi pháp luật, giáo dục công 
chúng và các mục đích phi thương mại khác phù hợp với các phương pháp và luật 
pháp quốc gia. 

IV. Thực hiện các biện pháp đảm bảo rằng khối tư nhân có vai trò trách nhiệm 
trong việc phân nguồn hợp pháp bất kỳ sản phẩm đôṇg vâṭ hoang dã được 
sử dụng trong lĩnh vực của họ, và đôn đốc các khối tư nhân thừa nhận các 
chính sách không khoan nhượng đối với doanh nghiệp tặng quà hoặc nhận 
các loài bị đe dọa tuyệt chủng hoặc các sản phẩm làm từ chúng. 

V. Công nhận thẩm quyền Hội nghị Công ước CITES của các Bên, hỗ trợ các quy 
định hiện hành của Công ước CITES cấm mua bán quốc tế ngà voi cho đến 
khi Hội nghị Công ước CITES của các Bên quyết định, qua thông báo bằng 
phân tích khoa học, rằng sự sống còn của loài voi trong tự nhiên không còn 
bị nạn săn trộm đe dọa. 

 



  

 
VI. Hoan nghênh các hành động đã được tiến hành và đôn đốc các Chính phủ 

cho phép kinh doanh hợp pháp sản phẩm đôṇg vâṭ hoang dã đang bị đe dọa 
để thực hiện các biện pháp, bao gồm cả các biện pháp ghi nhãn truy xuất 
nguồn gốc rộng hơn, để đảm bảo rằng việc mua bán này không cho phép bất 
kỳ sản phẩm đôṇg vâṭ hoang dã bất hợp pháp nào thâm nhập các thị trường 
này. 

VII. Giảm thiểu đầu cơ trong các sản phẩm đôṇg vâṭ hoang dã bị đe dọa bằng 
cách chống lại việc sử dụng thông tin sai lêc̣h, phóng đại hoặc không chính 
xác – điều có thể kích thích săn bắn, buôn bán hoặc nhu cầu. 

B. Đảm bảo ngăn chặn và khung pháp lý hiệu quả 

16. Để hạn chế mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã, điều quan trọng là phải đảm bảo 
rằng những tội phạm có liên quan, đặc biệt là những tên 'trùm' kiểm soát việc mua 
bán, phải bị truy tố và trừng phạt để ngăn chặn hiệu quả. Để đaṭ được muc̣ đích này, 
chúng tôi cam kết, và kêu gọi cộng đồng quốc tế, có những hành động sau đây: 
 

VIII. Giải quyết vấn đề mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã bằng cách thừa nhận 
hoặc sửa đổi pháp luật, khi cần thiết, để hình sự hóa hoạt động săn bắn và 
buôn bán đôṇg vâṭ hoang dã, và các tội phạm liên quan bao gồm cả việc bảo 
đảm hành vi phạm tội như vậy là "tội ác nghiêm trọng" trong Công ước Liên 
Hiệp Quốc về chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, như kêu gọi trong 
Nghị quyết 2013/40 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc, và bằng cách 
sử dụng tối đa UNTOC để tạo điều kiện hợp tác quốc tế trong trường hợp thích 
hợp. Đối với tội phạm hình sự liên quan đến săn bắn và buôn bán bất hợp pháp, 
UNTOC là một công cụ có giá trị có thể phục vụ trên cơ sở hợp tác quốc tế, bao 
gồm việc dẫn độ và tương trợ tư pháp, nơi mà tội phạm xuyên quốc gia diễn ra 
trong tự nhiên, liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức, và sẽ bị trừng phạt 
tước quyền tự do ít nhất bốn năm. Chúng tôi kêu gọi tất cả các Nhà nước trở thành 
các bên tham gia, và thực hiện, các Công ước LHQ về chống tội phạm xuyên quốc 
gia có tổ chức, và đảm bảo rằng hành vi phạm tội liên quan đến mua bán đôṇg vâṭ 
hoang dã trong nước họ rơi vào định nghĩa "tội ác nghiêm trọng" tại Điều 2 của 
Công ước. 

IX. Giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của tham nhũng và rửa tiền buôn bán 
đôṇg vâṭ hoang dã và tạo điều kiện cho hành vi phạm tội liên quan bằng cách 
thừa nhận hoặc sửa đổi pháp luật, khi cần thiết, để hình sự hóa hoạt động 
tham nhũng và hối lộ tạo điều kiện cho săn bắn, buôn bán đôṇg vâṭ hoang dã 
và các vi phạm liên quan, và đưa ra các biện pháp thiết lập và thúc đẩy hoạt động 
có hiệu quả nhằm ngăn ngừa tham nhũng và phát hiện rửa tiền, đặc biệt là trong 
các trường hợp liên quan đến mua bán động vật hoang dã. Chúng tôi kêu gọi tất cả 
các chính phủ trở thành các bên tham gia, và thực hiện, Công ước Liên Hiệp Quốc 
về chống tham nhũng, có thể là một công cụ có giá trị để ngăn chặn tham nhũng và 
thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các trường hợp tham nhũng, bao gồm việc dẫn độ, 
tương trợ tư pháp và thu hồi tài sản. 

X. Tăng cường khung pháp lý và tạo điều kiện thực thi pháp luật để chống lại việc 
mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã, hỗ trợ truy tố và áp dụng các hình phạt ngăn 
ngừa hiệu quả. Trong đó, hỗ trợ sử dụng đầy đủ các quy định hiện hành và thực thi 
pháp luật được triển khai chống lại các hình thức tội phạm có tổ chức khác. Điều 



  

này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc thực thi pháp luật về hoạt động 
rửa tiền, vi phạm về thuế và thu hồi tài sản, tham nhũng và buôn bán bất hợp pháp 
các mặt hàng khác như chất ma túy và vũ khí. Nên sử dụng thực thi đa ngành hiệu 
quả để đảm bảo điều tra và truy tố hiệu quả, và đảm bảo kết án các hành động đó 
nhằm ngăn chặn hiệu quả. 

XI. Tăng cường khả năng truy tố thành công và trừng phạt răn đe bằng cách nâng 
cao nhận thức trong lĩnh vực tư pháp về mức độ nghiêm trọng, tác động và lợi 
nhuận tiềm năng của tội phạm đôṇg vâṭ hoang dã. Việc huấn luyện chuyên dụng và 
tăng cường năng lực là những công cụ cần thiết để đạt được mục tiêu này. 

XII. Thừa nhận chính sách không khoan nhượng về tham nhũng liên quan đến 
việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã, công nhận với mối quan tâm lớn 
rằng tham nhũng là một yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho các hoạt động tội 
phạm liên quan đến việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã. 

C. Tăng cường thực thi pháp luật 

17. Giải quyết thành công việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã đòi hỏi sự đáp ứng 
thực thi mạnh mẽ và có phối hợp, ở các cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, và tại các 
nước nguồn, trung chuyển và đích, bằng cách sử dụng công suất tối đa của các tổ 
chức, các công cụ và kỹ thuật có sẵn. Để đaṭ được muc̣ đích này, chúng tôi cam kết 
và kêu gọi cộng đồng quốc tế có những hành động sau đây: 
 

XIII. Đầu tư xây dựng năng lực để tăng cường thực thi pháp luật nhằm bảo vệ 
quần thể các loài bị đe dọa săn trộm. Thực thi pháp luật hiệu quả đòi hỏi gia tăng 
số lượng cán bộ thực thi pháp luật được huấn luyện và trang bị tốt tại các địa điểm 
quan trọng, sử dụng các công cụ và kỹ thuật thích hợp. 

XIV. Thiết lập và duy trì các cơ chế liên cơ quan quốc gia để phát triển, tạo nguồn lực 
và thực hiện các chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia và địa phương có phối 
hợp, và giám sát việc thực hiện các hành động chống tội phạm về đôṇg vâṭ hoang 
dã; tăng cường hệ thống thực thi nhằm phản ứng và phòng ngừa mạnh mẽ hơn với 
tội phạm đôṇg vâṭ hoang dã, ngoài những điều khác, bằng cách sử dụng bộ công cụ 
Phân tích Tội phạm Lâm nghiệp và Động vật hoang dã ICCWC. 

XV. Cung cấp các điều kiện cần thiết, và hỗ trợ thêm, kể cả thông qua hợp tác 
quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, nhằm sử dụng đầy đủ các kỹ thuật và công cụ 
điều tra đã được triển khai đối với các hình thức tội phạm có tổ chức trong 
nước và xuyên quốc gia khác. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn: tình 
báo hình sự; giao phát có kiểm soát; hệ thống truy xuất nguồn gốc; chó trinh thám; 
lâp̣ hồ sơ rủi ro; phân tích đạn đạo và sử dụng công nghệ pháp y hiện có, bao gồm 
cả sự phát triển các công nghệ như vậy. 

XVI. Tăng cường hợp tác trong khu vực và xuyên biên giới, thông qua việc điều 
phối tốt hơn, và thông qua việc hỗ trợ đầy đủ cho các mạng lưới thực thi 
pháp luật về đôṇg vâṭ hoang dã trong khu vực. Điều này sẽ bao gồm việc chia 
sẻ thông tin và kiến thức tình báo hoạt động, chia sẻ thông tin về nghiên cứu pháp 
y và phối hợp với các cơ quan nghiên cứu pháp y có liên quan, hợp tác trên các 
hoạt động thực thi (ví dụ như hoạt động chung) và các sáng kiến xây dựng năng 
lực chung (chẳng hạn như hoạt động đào tạo, thiết bị thông tin liên lạc xuyên biên 
giới và chia sẻ chuyên môn và nguồn lực thực thi). 



  

D. Phát triển kinh tế và sinh kế bền vững 

18. Mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã là một rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế 
bền vững, toàn diện và cân bằng. Nó góp phần gây thiệt hại cho các hệ sinh thái, 
làm suy yếu sự quản trị tốt và các quy định của pháp luật, đe dọa an ninh, và làm 
giảm doanh thu từ các hoạt động kinh tế như du lịch dựa trên đôṇg vâṭ hoang dã 
cũng như việc sử dụng bền vững và mua bán hợp pháp đôṇg vâṭ hoang dã, vốn dĩ 
có thể đóng góp đáng kể cho sinh kế địa phương và sự phát triển kinh tế quốc gia. 
Bằng cách thừa nhận rằng sinh kế bền vững sẽ đạt hiệu quả tốt nhất với sự tham 
gia của các cộng đồng xung quanh các khu bảo tồn, chúng tôi cam kết và kêu gọi 
cộng đồng quốc tế phải hành động: 
 

XVII. Công nhận tác động tiêu cực của việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã 
đối với sự phát triển kinh tế và sinh kế bền vững. Tác động này cần được hiểu 
và định lượng rõ hơn và nên là một phần trong việc đánh giá của Hành động XXIV. 

XVIII. Nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để theo đuổi các cơ hội sinh 
kế bền vững và xóa đói giảm nghèo. Điều này bao gồm việc thúc đẩy quan hệ 
đối tác sáng tạo để bảo tồn đôṇg vâṭ hoang dã thông qua các trách nhiệm quản lý 
chung như bảo vệ cộng đồng, quan hệ đối tác công-tư, du lịch bền vững, các thỏa 
thuận chia sẻ lợi nhuận và các nguồn thu nhập khác như nông nghiệp bền vững. 
Các chính phủ cần tích hợp biện pháp giải quyết việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ 
hoang dã vào chính sách và quy hoạch phát triển, và các chương trình hoạt động 
hợp tác phát triển. 

XIX. Bắt đầu tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan bảo tồn và cơ quan 
phát triển địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế để tăng cường hỗ trợ 
cho cộng đồng bảo tồn đôṇg vâṭ hoang dã và thúc đẩy duy trì các lợi ích của 
cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và quản lý bền vững đôṇg vâṭ hoang 
dã, bao gồm các hành động giảm sử dụng trái phép động thực vật. 

XX. Hợp tác và cho các cộng đồng địa phương tham gia thiết lập mạng lưới 
giám sát và thực thi pháp luật trong lĩnh vực động vật hoang dã xung 
quanh. 

E. Con đường phía trước 

19. Giải quyết thành công việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã và các tác động 
của nó cần có sự lãnh đạo chính trị phối hợp, sự tham gia của cộng đồng và hợp 
tác quốc tế trong một thời gian lâu dài. Để hỗ trợ các nỗ lực này, cần nghiên cứu 
thêm về quy mô các tác động về mặt chính trị, xã hội và kinh tế của việc mua bán 
này, cũng như nâng cao hiểu biết về mua bán trái phép và tác động của các biện 
pháp ngăn chặn và chống lại nó. Để đaṭ được muc̣ đích này, chúng tôi:  

XXI. Hoan nghênh các nguồn lực được cung cấp cho đến nay để hỗ trợ hành động 
phòng chống mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã, bao gồm cả việc thực 
hiện các kế hoạch hành động và khai báo hiện có. Kêu gọi tất cả các nhà tài 
trợ cung cấp nguồn lực, hỗ trợ và trợ giúp kỹ thuật nếu thích hợp cho việc 
thực hiện các cam kết chính trị trong bản Tuyên bố này. 

XXII. Công nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của Quỹ Môi trường Toàn cầu 
(GEF) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng săn trộm ở châu Phi và mua bán trái 
phép đôṇg vâṭ hoang dã liên quan và hoan nghênh sự ưu tiên về vấn đề này 



  

trong chiến lược đa dạng sinh học GEF-6 (2014 - 2018). 

XXIII. Chào mừng sự thành lập trong Liên Hiệp Quốc "Nhóm bằng hữu’ chống lại 
nạn mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã  và lưu ý đề nghị được thực hiện tại 
các sự kiện cấp cao về mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã  được tổ chức bởi 
Đức và Gabon ở New York vào tháng 9 năm 2013, để thiết lập một đại diện đặc 
biệt cho Tổng thư ký nhằm tiếp tục cuộc chiến chống lại nạn mua bán trái phép 
đôṇg vâṭ hoang dã , và đối với điều này theo yêu cầu của Đại hội đồng Liên Hiệp 
Quốc ở cách giải quyết chính thức (tài liệu tham khảo A/68/553). 

XXIV. Sẽ thực hiện đánh giá thêm, trước hết là trong mười hai tháng tiếp theo, 
việc xây dựng dựa trên những đánh giá hiện tại và làm việc cộng tác, của 
các thị trường và động lực mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã, và các tiến 
bộ đạt được trong việc chống lại nó. Điều này sẽ giải quyết các mối liên kết 
giữa tội phạm đôṇg vâṭ hoang dã  và tội phạm có tổ chức và tham nhũng, khám 
phá các liên kết đến chủ nghĩa khủng bố, điều tra nguyên nhân và tác động của 
việc buôn bán, bao gồm cả ổn định và an ninh khu vực, môi trường, phát triển kinh 
tế-xã hội, và quan hệ quốc tế. Cần báo cáo về tiến độ trên hành động và cam kết 
chính trị để giải quyết việc mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã , xây dựng trên 
các đánh giá hiện có và hợp tác với các tổ chức khác đã tham gia vào vấn đề này. 

XXV. Hoan nghênh đề nghị của Botswana đăng cai một hội nghị cấp cao khác để 
đánh giá tiến độ vào đầu năm 2015.



  

Phụ lục A 

• Hội nghị bàn tròn Paris và tuyên bố chống săn bắn và mua bán trái phép các loài bị đe dọa, 

tháng 12 năm 2013 

• Hội nghị thượng đỉnh voi châu Phi, Gaborone, tháng 12 năm 2013 

• Tuyên bố Bishkek về bảo tồn báo tuyết, tháng 10 năm 2013 

• Tuyên bố Bali APEC, tháng 10 năm 2013 

• Cuộc họp cấp nhà nước về tê giác Châu Á lần thứ nhất, và tuyên bố Bandar Lampung, tháng 10 

năm 2013 

• Sự kiện cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được Gabon và Đức tổ chức về săn bắt 

và mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã , tháng 9 năm 2013 

• Đồng thuận Côn Minh về bảo tồn xuyên biên giới và đấu tranh chống mua bán trái phép 

đôṇg vâṭ hoang dã, tháng 7 năm 2013 

• Thông cáo lãnh đạo G8, tháng 6 năm 2013 

• Tuyên bố Marrakech của Ngân hàng Phát triển Châu Phi, tháng 5 năm 2013 

• Hội nghị thượng đỉnh về khủng hoảng tê giác Sumatran, tháng 4 năm 2013 

• Ủy ban Phòng chống Tội phạm 2013 

• Tuyên bố Yaounde về cuộc chiến chống săn trộm ở các nhà nước Trung Phi, tháng 3 năm 2013 

• Hội nghị Bộ trưởng Châu Á lần thứ 2 về bảo tồn hộ, và Chương trình chín điểm hành động 

Thimpu, tháng 10 năm 2012 

• Tuyên bố Vladivostok APEC, tháng 10 năm 2012 

• Tuyên bố St Petersburg về bảo tồn hổ, tháng 11 năm 2010 

• Kế hoạch hành động voi Châu Phi, tháng 3 năm 2010 



  

* Phụ lục B – Các quốc gia và tổ chức hội nhập kinh tế khu vực tham dự Hội nghị 
London về mua bán trái phép đôṇg vâṭ hoang dã.  

Cộng hòa Angola  

Liên bang Úc 

Cộng hòa Nhân dân Bangladesh  

Cộng hòa Botswana  

Cộng hòa Liên bang Brazil  

Cộng hòa Cameroon  

Canada 

Cộng hòa Chad 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Cộng hòa Colombia 

Congo – Cộng hòa Congo 

Cộng hòa Dân chủ Congo 

Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia 

Cộng hòa Pháp 

Cộng hòa Gabon 

Cộng hòa Liên bang Đức 

Cộng hòa Indonesia 

Cộng hòa Italia 

Nhật bản 

Cộng hòa Kenya 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Cộng hòa Malawi 

Malaysia 

Mexico 

Cộng hòa Mozambique 

Cộng hòa Liên bang Myanmar (Liên hiệp Miến Điện) 

Cộng hòa Namibia  

Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal  

Vương quốc Hà Lan 

Cộng hòa Philippines  

Liên bang Russian  

Cộng hòa Rwanda 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka 

Cộng hòa Tanzania 

Cộng hòa Togo 

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 

Cộng hòa Uganda 

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Viêṭ Nam 

Cộng hòa Zambia 

Liên minh Châu Âu 


	MUA BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
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