
                                                        THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

Tội phạm về động vật hoang dã: Đừng nằm trong số đó!  
UNODC giới thiệu thông báo mới nhằm nâng cao nhận thức về buôn bán sản phẩm có nguồn gốc từ 

động vật hoang dã 

 
Bangkok, 19 Tháng 11 năm 2013 –  Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ 
động vật hoang dã đến châu Á, từ châu Á, trong châu Á có giá trị hàng tỉ đô la Mỹ mỗi năm. Nó làm trầm trọng 
thêm tình hình tội phạm có tổ chức, tham nhũng và bạo lực. Cho đến nay, loại tội phạm xuyên quốc gia này vẫn 
chưa nằm trong ưu tiên cao của hệ thống thực thi pháp luật và tư pháp hình sự, do đó nhiều kẻ buôn lậu vẫn 
chưa bị trừng phạt. 
 
Là một điểm nóng về đa dạng sinh học, Đông Nam Á - Thái Bình Dương vừa là ñiểm nguồn và là ñích ñến của 
ngành buôn lậu động vật hoang dã - một ngành kinh doanh đang đẩy sự sống của của nhiều loài ñộng vật cực kỳ 
quan trọng vào nguy cơ tuyệt chủng. Các loài ñộng vật quý hiếm ñược tiêu thụ khắp châu Á - nhưng ñặc 
biệt là ở Trung Quốc, Hồng Kông, ðài Loan, Việt Nam và Thái Lan - ñể trở thành những món ăn xa xỉ, để trở 
thành những vật trang trí thể hiện đẳng cấp hay để trở thành thuốc chữa bệnh. Châu Á hiện đã trở thành một thị 
trường quan trọng về tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp, dẫn đến hiện tượng săn bắn phi 
pháp hàng loạt ở châu Phi.      
 

Nhằm nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề này, Văn phòng Khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương của Cơ 
quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) giới thiệu một thông báo công khai (PSA) 
mới nhằm nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ châu Á rằng mua, bán và tiêu thụ các loài ñộng vật hoang dã 
ñược bảo vệ là phi pháp và là cung cấp tài chính cho tội phạm có tổ chức. 
 
Với sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc Lý Băng Băng, người đồng thời cũng là ðại sứ 
Thiện chí của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, PSA mô tả một cách sống động cách thức mà tội phạm 
về động vật hoang dã gây ra tác hại ghê gớm như thế nào và kêu gọi người xem hãy tạo ra sự khác biệt bằng 
cách thay đổi thói quen tiêu dùng của mình ngay ngày hôm nay. Thông qua diễn viên Lý Băng Băng, thông điệp của 
PSA rất ñơn giản: Mua s�n ph�m t� đ�ng v�t hoang dã ñư�c b�o v	 là t�i ác. Đ�ng n
m trong s� đó!   
 
 “Trong xã hội toàn cầu hóa hiện nay, thanh niên có nhiều thông tin hơn và có thể đi đầu trong việc tạo ra sự 
thay đổi. Họ có  thể có những lựa chọn dựa trên sự hiểu biết và quyết định không là một bộ phận của ngành 
thương mại làm ñầy túi cho bọn tội phạm"  - Ông Yury Fedotov, Giám Đốc Điều Hành, Cơ quan Phòng chống 
Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC). "Bằng việc thể hiện hậu quả của ngành thương mại buôn bán 
động vật hoang dã bất hợp pháp này - ñó là tham nhũng, tội phạm có tổ chức, và sự tuyệt chủng của các loài 
ñộng vật quý hiếm - PSA này kêu gọi thế hệ trẻ châu Á tạo nên một sự thay đổi  triệt để."  
 
Hiện có sẵn các bản PSA bằng tiếng Anh và tiếng Quan thoại (Trung Quốc) và các bản tiếng Anh có phụ đề tiếng 
Việt và tiếng Thái: 
 

• Bản tiếng Anh: http://youtu.be/I3jlt16LhPs 

• Bản tiếng Quan Thoại: http://youtu.be/v7tOGidCbb0 

• Bản phụ đề tiếng Thái: http://youtu.be/MeBSwzzaEMs 

• Bản phụ đề tiếng Việt: http://youtu.be/Y7VNOgUG3C8 
 
Có thể tải bộ tài liệu truyền thông từ:  http://j.mp/Wildlife-Crime-PSA  
 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: 
John Bleho, Chuyên gia Thông tin báo chí 
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