
 
 
CHƯA	  CÔNG	  BỐ	  TRƯỚC	  11:00	  (GIỜ	  TOKYO)	  20	  THÁNG	  5	  NĂM	  2014	  
	  
	  

Châu	  Á	  và	  Bắc	  Mỹ	  đẩy	  lượng	  thu	  giữ	  methamphetamine	  trên	  toàn	  
cầu	  lên	  mức	  kỷ	  lục	  theo	  báo	  cáo	  của	  UNODC.	  	  
	  
Các	   băng	  nhóm	   tội	   phạm	  ma	   túy	   của	  Châu	  Á,	  Mê-‐hi-‐cô	   và	  Châu	  Phi	   đang	  hướng	   tới	   thị	  
trường	  Nhật	  Bản	  và	  Châu	  Á	  
	  
	  
Tô-‐ky-‐ô	  (Nhật	  Bản),	  ngày	  20	  tháng	  5	  năm	  2014	  –	  Theo	  Báo	  cáo	  được	  công	  bố	  ngày	  hôm	  nay	  của	  Cơ	  
quan	  Phòng	  chống	  Ma	  túy	  và	  Tội	  phạm	  của	  Liên	  Hợp	  Quốc	  (UNODC),	  cầu	  tăng	  tại	  khu	  vực	  Đông	  Á	  
và	   Đông	   Nam	   Á	   là	   nguyên	   nhân	   dẫn	   tới	   thực	   trạng	   sản	   xuất	   và	   buôn	   bán	   trái	   phép	  
methamphetamine	  và	  các	  chất	  kích	  thần	  mới	  trên	  phạm	  vi	  toàn	  cầu	  ngày	  càng	  mở	  rộng.	  	  
	  
Đông	  Á,Đông	  Nam	  Á	  và	  Bắc	  Mỹ	  là	  những	  khu	  vực	  dẫn	  đầu	  về	  lượng	  thu	  giữ	  tăng,	  do	  đó	  trên	  phạm	  
vi	  toàn	  cầu	  lượng	  methamphetamine	  bị	  thu	  giữ	  vẫn	  tiếp	  tục	  đứng	  ở	  mức	  kỷ	  lục,	  theo	  báo	  cáo	  của	  
UNODC	   ,	  báo	   cáo	  Đánh	  giá	   thực	   trạng	  ma	   túy	   tổng	  hợp	   trên	  phạm	  vi	   toàn	  cầu	  –	  Các	   chất	  kích	  
thích	  dạng	  amphetamine	  và	  các	  chất	  kích	  thần	  mới.	  	  	  
	  
Cũng	  theo	  số	  liệu	  trong	  Báo	  cáo,	  nguồn	  cung	  methamphetamine	  tiếp	  tục	  tăng	  nhanh	  tại	  Châu	  Á	  -‐	  
thị	  trường	  tiêu	  thụ	  các	  chất	  kích	  thích	  dạng	  amphetamine	  (ATS)	  lớn	  nhất	  thế	  giới,	  với	  lượng	  thu	  giữ	  
methamphetamine	  trong	  năm	  2012	  tăng	  gấp	  3	  lần,	  lên	  tới	  36	  tấn	  so	  với	  năm	  2008	  với	  chỉ	  gần	  12	  
tấn	  bị	  thu	  giữ.	  Trung	  Quốc,	  với	  khối	  lượng	  thu	  giữ	  tăng	  nhanh	  lên	  tới	  16	  tấn,	  chiếm	  gần	  45%	  tổng	  
khối	  lượng	  thu	  giữ	  ATS	  trong	  năm	  2012	  tại	  châu	  Á,	  Thái	  Lan	  trên	  10	  tấn	  và	  Myanmar	  là	  2	  tấn.	  	  
	  
Tăng	  cầu	  về	  methamphetamine	  tại	  thị	  trường	  châu	  Á	  và	  mới	  nổi	  lên	  nhu	  cầu	  về	  các	  chất	  kích	  thần	  
mới	  đều	  được	  đáp	  ứng	  bởi	  các	  cơ	  sở	  sản	  xuất	   lớn	  tại	  khu	  vực	   lân	  cận	  Trung	  Quốc,	  My-‐an-‐ma	  và	  
Phi-‐lip-‐pin.	  Ngoài	  ra,	  Báo	  cáo	  cũng	  cho	  hay,	  các	  băng	  nhóm	  tội	  phạm	  có	  tổ	  chức	  tăng	  cường	  buôn	  
bán	  trái	  phép	  methamphetamine	  từ	  Mê-‐hi-‐cô,	  Trung	  Đông,	  Nam	  và	  Tây	  Á,	  Tây	  Phi	  vào	  thị	  trường	  
Nhật	  Bản	  và	  các	  thị	  trường	  sinh	  lợi	  khác	  ở	  Đông	  và	  Đông	  Nam	  Á,	  và	  thị	  trường	  Châu	  Đại	  dương.	  	  
Tại	   Việt	   Nam,	   thị	   trường	   ATS	   tiếp	   tục	  mở	   rộng	   và	   ngày	   càng	   đa	   dạng	   hóa.	   Tình	   trạng	   sử	   dụng	  
methamphetamine	  dạng	  đá	  ngày	  càng	  lan	  rộng	  và	  đã	  có	  một	  số	  chất	  kích	  thần	  mới	  xuất	  hiện	  tại	  thị	  
trường	  Việt	  Nam.	  Theo	  Báo	  cáo,	  trong	  khoảng	  thời	  gian	  hai	  năm	  gần	  đây,	  Việt	  Nam	  đã	  phát	  hiện	  ra	  
một	   vài	   cơ	   sở	   sản	   xuất	   methamphetamine	   và	   các	   loại	   ma	   túy	   tổng	   hợp	   khác,	   tuy	   không	   nhiều	  
nhưng	  số	  các	  cơ	  sở	  này	  đang	  tăng	  lên	  trong	  khi	  các	  băng	  nhóm	  tội	  phạm	  có	  tổ	  chức	  xuyên	  quốc	  gia,	  
đặc	  biệt	  là	  các	  băng	  nhóm	  Châu	  Phi,	  không	  ngừng	  vận	  chuyển	  trái	  phép	  khối	  lượng	  lớn	  các	  chất	  ma	  
túy	  và	  tiền	  hất	  qua	  Việt	  Nam	  để	  tới	  các	  thị	  trường	  quốc	  tế.	  	  
	  
	  
“Hiện	  nay	  đã	  xuất	  hiện	  các	  đường	  dây	  quốc	  tế	  mới	  cung	  cấp	  ma	  túy	  từ	  Châu	  Mỹ	  và	  Tây	  Phi	  tới	  Châu	  
Á,	  bổ	  sung	  cho	  nguồn	  methamphetamine	  sản	  xuất	  tại	  Châu	  Á”,	  dẫn	   lời	  Ông	  Justice	  Tetty,	  Trưởng	  
Ban	  Khoa	  học	  và	  Phòng	  Thí	  nghiệm	  UNODC	  tại	  lễ	  công	  bố	  Báo	  cáo	  tổ	  chức	  ở	  Tokyo.	  “Tây	  Phi	  đang	  
trở	  thành	  nguồn	  cung	  cấp	  methamphetamine	  bị	  buôn	  bán	  trái	  phép	  tạikhu	  vực	  Châu	  Âu,	  Đông	  Á	  và	  



 
 
Đông	  Nam	  Á.	  Thổ	  Nhĩ	  Kỳ	  cũng	  đang	  nổi	  lên	  thành	  điểm	  trung	  chuyển	  methamphetamine	  thẩm	  lậu	  
từ	  Tây	  Á	  vào	  thị	  trường	  Đông	  và	  Đông	  Nam	  Á.”	  
	  
Methamphetamine	  tiếp	  tục	  lan	  rộng	  tại	  Châu	  Á	  –	  nhờ	  quá	  trình	  hội	  nhập	  khu	  vực	  đã	  tạo	  điều	  kiện	  
thuận	  lợi	  cho	  việc	  vận	  chuyển	  ma	  túy	  tổng	  hợp,	  loại	  ma	  túy	  có	  thể	  sản	  xuất	  gần	  như	  ở	  bất	  cứ	  đâu	  –	  
đã	  đặt	  ra	  một	  thách	  thức	  ngày	  càng	  	  lớn	  với	  hệ	  thống	  tư	  pháp	  và	  dịch	  vụ	  y	  tế	  của	  những	  cộng	  đồng	  
có	  dân	  số	  đông	  giới	  trẻ,	  theo	  UNODC.	  	  
	  
“Hậu	  quả	  của	  ma	  túy	  tổng	  hợp,	  đặc	  biệt	  là	  methamphetamine	  và	  các	  chất	  kích	  thần	  mới	  	  đặt	  rađối	  
với	  lực	  lượng	  công	  an,	  tòa	  án,	  trại	  giam	  và	  hệ	  thống	  y	  tế	  của	  các	  quốc	  gia	  trong	  khu	  vực	  là	  vô	  cùng	  
lớn,”	  dẫn	  lời	  Ông	  Jeremy	  Douglas,	  Trưởng	  Đại	  diện	  UNODC	  Khu	  vực	  Đông	  Nam	  Á	  -‐Thái	  Bình	  Dương,	  
phát	  biểu	  tai	  Tokyo.	  “Bắt	  giữ	  liên	  quan	  tới	  ma	  túy	  chiếm	  đại	  đa	  số	  các	  vụ	  bắt	  giữ	  tại	  các	  nước	  trong	  
khu	  vực.”	  
	  
“Mối	  đe	  dọa	  từ	  ma	  túy	  tổng	  hợp	  ngày	  càng	  tăng	  đang	  tác	  động	  tới	  Châu	  Á	  vì	  các	  cơ	  sở	  chính	  sản	  
xuất	  ATS	  và	  các	  chất	  kích	   thần	  mới	  đều	  đặt	   tại	  khu	  vực	   lân	  cận.	  Các	  quốc	  gia	   trong	  khu	  vực	  đều	  
quan	  ngại	  sâu	  sắc	  về	  tình	  trạng	  sản	  xuất	  ma	  túy	  trái	  phép,	  tình	  trạng	  thất	  thoát	  tiền	  chất	  cần	  thiết	  
để	  sản	  xuất	  methamphetamine	  và	  các	  chất	  kíchthần	  mới,	  về	  các	  băng	  nhóm	  tội	  phạm	  có	  tổ	  chức,	  
và	  các	  vùng	  biên	  giới	  dễ	  bị	  tổn	  thương,”	  dẫn	  lời	  Ông	  Douglas.	  	  
	  	  
Báo	  cáo	  Đánh	  giá	  thực	  trạng	  ma	  túy	  tổng	  hợp	  trên	  phạm	  vi	  toàn	  cầu	  năm	  2014	  do	  Ban	  Nghiên	  cứu	  
Khoa	  học	  và	  Phòng	  Thí	  nghiệm	  của	  UNODC	  tổng	  hợp.	  Có	  thể	  xem	  bản	  Báo	  cáo	  chưa	  công	  bố	  chính	  
thức	  tại	  đường	  dẫn	  sau:	  	  
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2014/05/gsda/2014_Global_Syntheti
c_Drugs_Assessment_embargoed_Tokyo_web.pdf	   	  
	  
	  
	  
Để	  biết	  thêm	  thông	  tin,	  xin	  liên	  hệ:	  	  	  
	  
Băng-‐cốc	  
Ông	  John	  Bleho,	  Chuyên	  viên	  Truyền	  thông,	  	  	  	  
Văn	  phòng	  UNODC	  Khu	  vực	  Đông	  Nam	  Á	  và	  Thái	  Bình	  Dương	  	  	  	  
ĐT:	  	  (+66)	  	  81.750.0539	  	  	  	  	  |	  	  	  	  	  E:	  	  john.bleho@unodc.org	  	  	  	  	  |	  	  	  	  Skype:	  john.bleho	  	  	  
	  
	  
Viên	  
Bà	  Preeta	  Bannerjee,	  Cán	  bộ	  phụ	  trách	  thông	  tin	  đại	  chúng	  	  
ĐT:	  +43	  699	  1459	  5764	  	  	  	  	  |	  	  	  	  	  E:	  preeta.bannerjee	  [at]	  unodc.org	  
	  
 


