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“Rất hiển nhiên là một sự thay đổi mang tính chuyển đổi sẽ phải đối mặt với 

một sự phản đối từ những người, những bên có lợi ích nếu hiện trạng được giữ 

nguyên, nhưng vì lợi ích của cộng đồng, chúng ta phải làm sao để vượt qua 

được sự phản đối đó.” 

Báo cáo Đánh giá toàn cầu về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của IPBES (2019) 
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GIỚI THIỆU 

Tổng quan và bối cảnh 

Để đối phó với các cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu toàn cầu và nhu cầu ngăn 

chặn các đại dịch liên quan đến động vật hoang dã trong tương lai, Sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt 

tội phạm về động vật hoang dã (“Sáng kiến”) sẽ tiến hành hai mục tiêu có liên quan, nhưng không phụ 

thuộc lẫn nhau, đó là: 

1. Tạo một thỏa thuận toàn cầu mới về tội phạm động vật hoang dã. Bằng cách nào? Bằng việc 

thông qua Nghị định thư thứ tư về tội phạm động vật hoang dã theo Công ước của Liên hợp 

quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC); và 

2. Sửa đổi luật buôn bán động vật hoang dã quốc tế hiện hành để đưa sức khỏe cộng đồng và sức 

khỏe động vật vào quá trình ra quyết định. Bằng cách nào? Thông qua việc sửa đổi Công ước 

về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) để đưa các tiêu chí sức 

khỏe cộng đồng và sức khỏe động vật vào quy trình ra quyết định của mình (phương pháp tiếp 

cận ‘Một Sức khỏe’). 

Sáng kiến coi hai mục tiêu này là các thành phần quan trọng của các lời kêu gọi để thực hiện những 

thay đổi mang tính chuyển đổi và chuyển hướng khỏi “hoạt động kinh doanh như thường lệ” hiện nay, 

xuất phát từ Báo cáo Đánh giá toàn cầu về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của IPBES (2019), 

Báo cáo Đại dịch của IPBES (2020), Báo cáo Triển vọng Đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ 5 (2020) 

của Ban Thư ký Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học (CBD) và Báo cáo Sức sống Hành tinh 

(2020). Những câu hỏi thường gặp này là dành cho mục tiêu thứ hai của Sáng kiến.  

Các sửa đổi đã được đề xuất của Sáng kiến đối với Công ước CITES sẽ khiến nó trở thành một thỏa 

thuận hiện đại phù hợp với mục đích trong một thế giới hậu COVID-19 và giúp để lại một di sản mạnh 

mẽ cho các thế hệ sau. Nếu được thông qua, chúng sẽ cho chúng ta và các thế hệ tương lai cơ hội tốt 

nhất để tránh phải đối mặt với các đại dịch liên quan đến động vật hoang dã trong tương lai và những 

tác động kinh tế và xã hội tàn phá có liên quan đến chúng. 

Mục đích của Tài liệu này 

Tài liệu này trình bày chi tiết về cơ sở lý luận được công bố trong bài báo tóm tắt đầu tiên của Sáng 

kiến, “Đề cương các sửa đổi khả dĩ cho luật buôn bán động vật hoang dã”, bằng cách trả lời trực tiếp 

một số câu hỏi mà các bên có quan tâm đã đặt ra với Sáng kiến. Sáng kiến đánh giá rất cao những câu 

hỏi này và hoan nghênh các câu hỏi và cuộc đối thoại khác. Tất cả các thắc mắc có thể được chuyển 

đến địa chỉ info@endwildlifecrime.org. 

 

“Việc ứng phó với đại dịch hiện tại đã mang lại một cơ hội nghìn năm có một 

cho sự thay đổi mang tính chuyển đổi với tư cách là một cộng đồng toàn cầu.” 

Báo cáo Triển vọng Đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ 5 (2020) của  

Ban Thư ký Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học 

 

  

https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201028%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Plain%20Text%20Final_0.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
https://www.zsl.org/sites/default/files/LPR%202020%20Full%20report.pdf
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/09/CITES_Amendments-_Final_PDF.pdf
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CÁC CÂU HỎI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG CẢI CÁCH TRONG 

BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 
Sửa đổi Công ước CITES để yêu cầu các bên có liên quan phải bao gồm các tiêu chí sức khỏe công cộng và động 

vật trong quá trình ra quyết định của mình 

1: Các thay đổi được đề xuất đối với Công ước CITES đã được trình bày chi tiết chưa?  

Rồi, với sự trợ giúp về kỹ thuật và pháp lý từ Nhóm Điều hành và mạng lưới các cố vấn kỹ thuật và 

pháp lý chuyên nghiệp, Sáng kiến đã phát hành một báo cáo tóm tắt riêng về quy trình sửa đổi Công 

ước CITES và nội dung khả dĩ của các sửa đổi đó ( sẽ xây dựng các tiêu chí sức khỏe công cộng và 

động vật vào quá trình ra quyết định của CITES). Bài viết hiện đã có sẵn trực tuyến tại đây bằng các 

tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Quý vị cũng có thể truy cập các 

thông cáo báo chí kèm theo trên cùng một liên kết đó. Chúng sẽ cung cấp bối cảnh và cơ sở lý luận nói 

chung của các thay đổi được đề xuất. 

2: Làm thế nào để đạt được những thay đổi được đề xuất này đối với Công ước CITES?  

Kể từ năm 1973, Công ước CITES đã bao gồm một cơ chế, theo Điều XVII, về việc sửa đổi Công ước. 

Theo Điều này, các sửa đổi đối với Công ước chỉ có thể được đề xuất bởi ít nhất một phần ba Các Bên 

tham gia Công ước CITES (hiện có 183 Bên tham gia Công ước). Các đề xuất này sau đó sẽ được xem 

xét bởi một Hội nghị bất thường của Các Bên tham gia Công ước được triệu tập riêng để xem xét các 

thay đổi được đề xuất đó. Cuối cùng, các đề xuất sửa đổi Công ước và quyết định về việc chấp nhận 

hay từ chối các đề xuất đó sẽ thuộc về Các Bên tự xem xét với nhau. Để được chính thức thông qua, 

chúng phải được thông qua bởi đa số 2/3 Các Bên có mặt và bỏ phiếu (xem Câu hỏi thường gặp số 5 và 

số 9 để biết thêm thông tin). Sáng kiến sẽ đưa ra những sửa đổi khả dĩ này và khuyến khích Các Bên 

xem xét và hỗ trợ chúng theo đúng như đề xuất hoặc dưới một mẫu thay thế khác. 

Các Nghị quyết hoặc Quyết định mới, các thay đổi đối với các Nghị quyết hiện có, hướng dẫn bổ sung 

cho Các Bên và việc thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa Công ước CITES và các tổ chức quốc tế 

khác như WHO, OIE, FAO và các tổ chức khác nữa, có thể được thực hiện thông qua các cơ chế ra 

quyết định đã thiết lập trong Công ước như được trình bày chi tiết trong báo cáo tóm tắt của Sáng kiến 

và Câu hỏi thường gặp số 8. 

3: Các sửa đổi đối với Công ước CITES có gặp khó khăn và mất thời gian để đàm phán 

được không? 

Việc tạo ra các luật quốc tế mới, hoặc sửa đổi hoặc bổ sung các luật hiện hành, cần nhiều thời gian và 

nỗ lực giống như chúng ta đã thấy với các cuộc đàm phán về các thỏa thuận về đa dạng sinh học, biến 

đổi khí hậu và suy giảm tầng ôzôn vậy. Nhưng chúng tôi tin đây là một câu hỏi sai. Câu hỏi lẽ ra nên là 

liệu những cải cách này có cần thiết để giúp tránh các đại dịch liên quan đến động vật hoang dã trong 

tương lai hay không. Nếu câu trả lời cho câu hỏi này là có, thì các nỗ lực là hoàn toàn xứng đáng. Hệ 

thống hiện tại của chúng ta sẽ không ngăn được đại dịch tiếp theo. Trên thực tế, nó thậm chí còn có thể 

làm tăng khả năng tiếp xúc với các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Chúng ta sẽ cần thời gian 

và các nỗ lực để sửa đổi Công ước CITES để ngăn chặn các đại dịch liên quan đến động vật hoang dã 

trong tương lai giảm bớt so với các tác động của đại dịch có thể xảy ra tiếp theo sau này. 

https://endwildlifecrime.org/cites-amendments/
https://cites.org/eng/disc/text.php
https://cites.org/eng/disc/parties/index.php#:~:text=A%20State%20or%20regional%20economic,Currently%20there%20are%20183%20Parties.
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/09/CITES_Amendments-_Final_PDF.pdf
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Tại Đại hội của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) lần thứ 8, 

được tổ chức ở Nairobi, Kenya, vào năm 1963, IUCN đã lần đầu tiên đề xuất một thỏa thuận quốc tế về 

buôn bán động vật hoang dã. Gần mười năm sau, tại Hội nghị Stockholm về Môi trường và Con người 

lịch sử năm 1972, một lời kêu gọi đã được đưa ra để các cuộc đàm phán này được kết thúc tốt đẹp. Lời 

kêu gọi này đã được chú ý và Chính phủ Hoa Kỳ đã triệu tập Hội nghị Toàn Quyền tại Washington, DC 

vào năm 1973. Tại đó, một thỏa thuận quốc tế, được gọi là CITES, đã được thông qua. Công ước CITES 

có hiệu lực chỉ hai năm sau đó, vào năm 1975. 

Ở đâu có ý chí chính trị, ở đó, các cuộc đàm phán quốc tế có thể tiến triển nhanh chóng. Giờ đây, chúng 

tôi biết mình cần phải làm gì để đảm bảo là chúng tôi có thể áp dụng phương pháp 'Một Sức khỏe' đối 

với việc buôn bán một số động vật hoang dã nhất định nhằm giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe con 

người và động vật. Đây chính là lúc để đưa Công ước CITES trở thành một Công ước hiện đại và phù 

hợp cho một thế giới hậu COVID-19.  

4: Việc “mở cửa” Công ước CITES trở lại có nguy cơ khiến một số quốc gia đề xuất 

những thay đổi khác ngược lại, có thể làm suy yếu Công ước không?  

Đây là câu hỏi thường gặp nhất của Sáng kiến. Mối quan tâm thường không phải là nội dung của các 

sửa đổi được đề xuất, mà là việc liệu việc ‘mở cửa’ Công ước trở lại có thể dẫn đến các sửa đổi khác, 

không liên quan hay không. 

Các cuộc đàm phán quốc tế là không thể đoán trước được, và Sáng kiến đã xem xét kỹ vấn đề này rồi. 

Khi làm như vậy, Sáng kiến đã thu hút sự tham gia của các chuyên gia về luật và chính sách nổi tiếng 

quốc tế của Công ước CITES, cũng như nghiên cứu thực tiễn trước đây và các ấn phẩm hiện có, và tất 

cả đều dẫn đến kết luận giống nhau: rằng một Hội nghị bất thường của các Bên tham gia Công ước 

CITES, được triệu tập theo Điều XVII của Công ước, sẽ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là xem xét các 

đề xuất sửa đổi do một phần ba Các Bên đề xuất đưa ra.  

Sáng kiến có quan điểm rằng, nếu Các Bên khác muốn đề xuất thêm các sửa đổi không liên quan đối 

với Công ước CITES thì họ sẽ không được quyền 'dựa vào' những gì mà một phần ba Các Bên này đã 

đề xuất. Họ sẽ phải trải qua cùng một quy trình riêngbiệt, như được nêu trong Điều XVII, và đảm bảo 

sự ủng hộ của ít nhất một phần ba Các Bên cho các đề xuất (khác so với của Sáng kiến này) của họ. 

Hơn nữa, mặc dù Các Bên có thể đưa ra các đề xuất sửa đổi đối với Công ước trong cuộc tranh luận tại 

Hội nghị bất thường của Các Bên, nhưng các sửa đổi được đề xuất phạm vào các sửa đổi đang được 

xem xét sẽ bị Chủ tọa cuộc họp loại trừ ngay lập tức.  

Cuối cùng, việc giải thích Công ước là một vấn đề của Các Bên. Bất kỳ đề xuất nào do Các Bên đệ trình 

để sửa đổi Công ước sẽ cần phải được đa số phiếu 2/3 chấp thuận nếu muốn thực hiện. Mọi lo ngại về 

các sửa đổi bổ sung có thể được đề xuất nên được xem xét trong bối cảnh này.  

5: Chẳng phải là sẽ an toàn hơn nếu tạo một Nghị định thư hoặc Phụ lục theo Công ước 

CITES, thay vì thay đổi văn bản hiện có của Công ước hay sao?  

Sáng kiến nhiệt liệt hoan nghênh cuộc tranh luận về cách tốt nhất để đảm bảo làm sao để ‘Một Sức 

khỏe’ được áp dụng hiệu quả đối với hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Trong số những tổ chức 

và cá nhân tích cực trong cuộc thảo luận này thì các bên đều có quan điểm chung là chúng ta không thể 

để nguyên hệ thống như hiện nay được. Sẽ cần có những thay đổi, và những thay đổi này phải bao gồm 

những cải cách đối với khung pháp lý quốc tế hiện hành để điều chỉnh việc buôn bán động vật hoang 

dã. Sự quyết tâm mang tính bắt buộc này này gần đây đã được củng cố thông qua Báo cáo Đại dịch 

IPBES và Tài liệu về Chính sách phục hồi và ứng phó COVID-19. 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201028%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Plain%20Text%20Final_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201028%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Plain%20Text%20Final_0.pdf
https://files.wri.org/s3fs-public/covid-response-recovery-joint-policy_Recs_OCT23_FINAL.pdf
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Đề xuất có một Nghị định thư đối với Công ước CITES đã xuất hiện trước những lo ngại rằng việc sửa 

đổi Công ước CITES để áp dụng cách tiếp cận 'Một Sức khỏe' có thể "mở cửa" Công ước trở lại với 

những thay đổi không mong muốn khác (xem Câu hỏi thường gặp số 4). Sáng kiến đã có ý kiến rõ rang 

rằng chỉ những sửa đổi được đề xuất do một phần ba Các Bên đệ trình mới có thể được Hội nghị bất 

thường của Cc Bên tham gia Công ước CITES xem xét, đồng thời lưu ý thêm rằng bất kỳ sửa đổi nào 

cũng đều yêu cầu đa số 2/3 thông qua. 

Theo quan điểm của Sáng kiến, Nghị định thư là một cách khác để tìm cách sửa đổi Công ước mà không 

hề đụng đến nội dung Công ước. Thoạt nhìn, đề xuất này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng khi được xem xét 

chi tiết, nó lại sẽ đưa ra một loạt thách thức riêng. 

Thứ nhất, sẽ không có cơ chế nào được thiết lập để tạo ra các Nghị định thư trong văn bản của Công 

ước CITES (ví dụ như trong khuôn khổ Công ước về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng 

ôzôn). CITES không phải là một Công ước khung; đúng hơn, nó là một Công ước kỹ thuật và đã được 

nhắm mục tiêu là không dự kiến đưa vào các Nghị định thư. Điều đó tất nhiên không có nghĩa là không 

thể có một thỏa thuận được gọi là Nghị định thư do Các Bên tham gia Công ước CITES đàm phán. Các 

Bên vẫn có thể quyết tâm khởi động một quá trình đàm phán để làm điều đó, UNGA hoặc chính các 

Quốc gia cũng có thể làm y như như trường hợp của việc thành lập Công ước CITES vậy. Tuy nhiên, 

nó sẽ không phải là một Nghị định thư theo Công ước, chẳng hạn như được tồn tại theo các công ước 

về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và suy giảm tầng ôzôn chẳng hạn. 

Dù quy trình nào được thông qua thì một Nghị định thư kiểu như vậy cũng sẽ chỉ là một công cụ pháp 

lý riêng biệt và khác biệt. Nếu vậy thì Nghị định thư nào cũng sẽ hợp với Công ước CITES cả trong khi 

mối quan hệ giữa nó với CITES thì lại cần phải được đưa vào Nghị định thư cho rõ ràng. 

Tuy nhiên, hiện không có quy trình kích hoạt hoặc thỏa thuận nào cho một cuộc đàm phán về vấn đề 

đó và có thể sẽ mất nhiều năm để bắt đầu và đàm phán những quy trình hoặc thỏa thuận kiểu như thế. 

Sẽ không có sự đảm bảo nào về Các Bên của Công ước CITES và Nghị định thư có thể khống chế tình 

hình để bao gồm được cả các điều khoản chắc chắn sẽ vượt ra ngoài việc áp dụng phương pháp 'Một 

Sức khỏe' vào trong Nghị định thư một cách trơn tru. Là một công cụ pháp lý độc lập, nó có thể sẽ xung 

đột với các yêu cầu hiện tại của Công ước CITES, thay vì tích hợp với chúng, chẳng hạn như việc sử 

dụng các hệ thống cho phép và tuân thủ hiện có. Điều này trái ngược với lộ trình sửa đổi Công ước 

CITES vốn đã có nền tảng vững chắc và được biết đến, có quy trình rõ ràng và sẽ có thể đưa được 

những thay đổi vào khuôn khổ Công ước CITES hiện có. 

Như đã nêu ở trên, Sáng kiến luôn hoan nghênh tất cả các ý tưởng để thể chế hóa cách tiếp cận ‘Một 

Sức khỏe’ đối với buôn bán động vật hoang dã. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, lựa chọn theo 

hướng Nghị định thư là một phương tiện kém hiệu quả hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn để có thể ‘sửa 

đổi’ Công ước CITES. Sẽ không có lợi ích nào từ việc sử dụng các cơ chế hiện có của CITES về quản 

trị, tuân thủ và trách nhiệm giải trình nếu đi theo hướng đó.  

6: Sáng kiến đã xem xét bất kỳ lựa chọn nào khác để thúc đẩy cách tiếp cận 'Một Sức 

khỏe' đối với buôn bán động vật hoang dã chưa? 

Sáng kiến đã xem xét: i) việc tạo ra một Nghị định thư mới theo CBD; và ii) một Thỏa thuận mới theo 

WHO. Khi xem xét các giải pháp thay thế này, kết luận của chúng tôi đã được củng cố thêm: cách hiệu 

quả nhất để đạt được mục tiêu đã thống nhất này là thông qua việc thực hiện các sửa đổi đối với chính 

Công ước CITES. Công ước CITES sẽ là lựa chọn khả thi hơn vì nó là một công cụ ràng buộc pháp lý 

điều chỉnh việc buôn bán động vật hoang dã, trong khi các hiệp định này thì không. 

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
http://mountainlex.alpconv.org/images/documents/international/convention_ozone_layer.pdf
http://mountainlex.alpconv.org/images/documents/international/convention_ozone_layer.pdf
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Để biết thêm cơ sở lý luận, vui lòng tham khảo phần ý kiến chung được xuất bản trên tạp chí Scientific 

American của cựu Giám đốc Cục Hoang dã và Cá Hoa Kỳ, Dan Ashe, và cựu Tổng thư ký CITES, John 

E Scanlon AO, có tiêu đề 'Một bước quan trọng hướng tới Ngăn chặn các đại dịch liên quan đến động 

vật hoang dã'.   

7: Những thay đổi này có làm giảm năng lực hoạt động hiện tại của CITES không? 

Theo những thay đổi được đề xuất, khối lượng công việc của Công ước, bao gồm việc cho Các Bên và 

Ban Thư ký, sẽ tăng lên. Tuy nhiên, như đã lưu ý trong Câu hỏi thường gặp số 3, những thay đổi này là 

cần thiết để đảm bảo chúng ta sẽ áp dụng hiệu quả phương pháp 'Một Sức khỏe' đối với buôn bán động 

vật hoang dã để giúp tránh các đại dịch liên quan đến động vật hoang dã trong tương lai. Hơn nữa, bằng 

cách sửa đổi Công ước CITES, nó đặt Các Bên của Công ước CITES vào vị trí của người chèo lái, thay 

vì tăng thêm khối lượng công việc để thúc đẩy các Bên thông qua các thỏa thuận hoặc nhiệm vụ riêng 

biệt không trong khuôn khổ Công ước. 

Bằng cách thực hiện nhiệm vụ được tăng cường này, Công ước CITES trở thành một hiệp định hiện đại 

và phù hợp hơn, dẫn đầu các nỗ lực nhằm ngăn chặn các đại dịch liên quan đến buôn bán động vật 

hoang dã trong tương lai. Như vậy, Công ước được ước tính là sẽ thu hút các nguồn tài trợ mới, kể cả 

từ ngân sách y tế để cho phép thực hiện các công việc đó. Thay vì chia nhỏ Công ước CITES, hoặc làm 

giảm nhiệm vụ hiện có của mình hoặc điều hướng nguồn cung ứng sang nơi khác, thì việc thể chế hóa 

cách tiếp cận 'Một Sức khỏe' đối với buôn bán động vật hoang dã trong Công ước sẽ củng cố CITES, 

các quy trình và nguồn tài chính của Công ước. 

Hơn nữa, những cải cách có liên quan đang được Sáng kiến đưa ra nhằm đưa việc chống tội phạm về 

động vật hoang dã, bao gồm buôn bán trái phép động vật hoang dã, vào khuôn khổ luật hình sự quốc tế 

(xem tài liệu tóm tắt tại đây để biết một Nghị định thư khả dĩ mới trong UNTOC nhằm giải quyết tội 

phạm về động vật hoang dã) sẽ giảm bớt một số gánh nặng hiện nay về CITES, cho phép nó tập trung 

nhiều nỗ lực hơn vào công việc truyền thống của mình.  

8: Có thể đạt được cách tiếp cận 'Một Sức khỏe' theo Công ước CITES bằng cách áp 

dụng các Quyết định và Nghị quyết mới, tăng cường quan hệ đối tác hiện có và tạo ra các 

quan hệ đối tác mới không?  

Kể từ khi được thành lập vào những năm 1970, Công ước đã phát triển trong bối cảnh nhiệm vụ của nó. 

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như nỗ lực để giải quyết nạn 'buôn bán trái phép động vật hoang 

dã' và giải quyết một số vấn đề thương mại nội địa, nó đã kéo dài (nhưng không phá vỡ) nhiệm vụ này. 

Các Bên có thể và nên thông qua các Quyết định và Nghị quyết mới (hoặc sửa đổi) về việc áp dụng 

cách tiếp cận 'Một Sức khỏe' đối với buôn bán động vật hoang dã, đồng thời tăng cường và mở rộng 

hơn nữa quan hệ đối tác của mình với các tổ chức có liên quan (như được nêu trong báo cáo tóm tắt). 

Điều này có thể bao gồm việc tăng cường các thỏa thuận hợp tác hiện có với OIE (từ năm 2015), IATA 

(từ năm 2015) và UNCTAD (từ năm 2015), cùng những thỏa thuận khác nữa. 

Tuy nhiên, để thể chế hóa cách tiếp cận này vào các quá trình ra quyết định của Công ước CITES và để 

nó trở nên có ràng buộc về mặt pháp lý thì cần có những thay đổi đối với ngay chính bản thân Công 

ước. Chỉ có nội dung văn bản của Công ước, bao gồm cả các Phụ lục của nó, mới có thể là ràng buộc 

pháp lý đối với Các Bên và tạo thành một phần của cái thường được gọi là 'luật cứng'. 

Các nghị quyết là nhằm giải thích Công ước và việc áp dụng các điều khoản của Công ước. Các Nghị 

quyết thì thường nhằm cung cấp những hướng dẫn lâu dài trong khi các Quyết định thường là các hành 

https://www.scientificamerican.com/article/a-crucial-step-toward-preventing-wildlife-related-pandemics/
https://www.scientificamerican.com/article/a-crucial-step-toward-preventing-wildlife-related-pandemics/
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/10/Possible-UNTOC-Protocol.pdf
https://cites.org/eng/node/18857
https://cites.org/eng/iata_cites_mou
https://cites.org/eng/news/pr/2014/CITES_UNCTAD
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động có thời hạn hướng tới một cơ quan của CITES cụ thể, chẳng hạn như các Ủy ban và Ban thư ký 

của cơ quan đó. Cả hai đều là những công cụ quan trọng cho sự phát triển và thực hiện Công ước. Chúng 

không có ràng buộc về mặt pháp lý đối với Các Bên và được coi là một phần của ‘luật mềm’, nhưng lại 

có một kỳ vọng là chúng sẽ được thực hiện. 

Kinh nghiệm từ đại dịch SARS 2002-2004 cho thấy rằng ký ức là cái gì đó rất ngắn ngủi và các biện 

pháp được thực hiện để giải quyết đại dịch đó thì lại được nới lỏng theo thời gian. Chúng ta cần thể chế 

hóa những thay đổi này để thực hiện cách tiếp cận 'Một Sức khỏe' đối với buôn bán động vật hoang dã 

để đảm bảo chúng có thể tồn tại lâu dài.   

9: Có phải sửa đổi cuối cùng của Công ước CITES đã mất nhiều thập kỷ mới có hiệu lực 

không?  

Về quy trình, một khi các sửa đổi được thông qua chính thức thì chúng sẽ không tự động có hiệu lực 

ngay. Các sửa đổi chỉ có hiệu lực sau khi 2/3 Các Bên đã chấp nhận các sửa đổi. Tại thời điểm đó, các 

sửa đổi mới có hiệu lực đối với Các Bên đã chấp nhận chúng và chúng sẽ tự động áp dụng cho bất kỳ 

Bên nào mới tham gia. Hơn nữa, khi các sửa đổi có hiệu lực, Các Bên đã chấp nhận chúng sẽ yêu cầu 

Các Bên khác tham gia thực hiện (cho dù họ có chấp nhận chúng hay không). 

Như đã nêu trong Câu hỏi thường gặp số 2, các sửa đổi đối với Công ước có thể được đề xuất bởi ít 

nhất một phần ba Các Bên, sau đó mới được xem xét bởi Hội nghị bất thường của Các Bên tham gia 

Công ước, được triệu tập cụ thể để xem xét các thay đổi được đề xuất. 

Đã có hai cuộc họp bất thường như vậy của Hội nghị Các Bên tham gia Công ước CITES. Cuộc họp 

bất thường đầu tiên được tổ chức tại Bonn vào ngày 22 tháng 6 năm 1979, nơi Hội nghị Các Bên thông 

qua "sửa đổi tài chính" đối với Điều XI.3 (a). Cuộc họp bất thường lần thứ hai của Hội nghị Các Bên 

diễn ra tại Gaborone, Botswana, vào ngày 30 tháng 4 năm 1983, tại đó Hội nghị Các Bên đã thông qua 

một sửa đổi đối với Điều XXI quy định việc các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực gia nhập Công ước. 

Đây là những sửa đổi về thủ tục, và sửa đổi Gaborone đã mất gần ba thập kỷ để có hiệu lực. 

Tuy nhiên, người ta không thể so sánh những sửa đổi về mặt thủ tục giống như những sửa đổi này với 

những sửa đổi thực chất đang được đề xuất để đối phó với đại dịch tồi tệ nhất trong cuộc đời của chúng 

ta này và để ngăn chặn những đại dịch như vậy trong tương lai. Mối quan tâm về chính trị và của công 

chúng đối với những sửa đổi như vậy là ở một quy mô hoàn toàn khác. Như đã trình bày ở trên, khi ý 

có chí chính trị, các cuộc đàm phán quốc tế có thể tiến triển nhanh chóng hơn. Vào ngày 3 tháng 3 năm 

1973, nội dung của CITES đã được thông qua. Nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 1975, chỉ hơn 

hai năm sau đó. Đến cuối thập kỷ, đã có hơn năm mươi Bên tham gia Công ước.  
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BẢN CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ 
 

CBD Công ước về đa dạng sinh học 

CITES Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 

FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

IATA Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế 

IPBES Tổ chức Liên Chính quyền về Nền tảng Chính sách Khoa học về Đa dạng sinh học và Sinh thái 

IUCN Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế 

OIE Tổ chức Thú y Thế giới 

The Initiative Sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt tội phạm về động vật hoang dã 

UNCTAD Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển 

UNGA Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc 

UNODC Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm 

UNTOC Công ước của Liên Hiệp Quốc về Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 

WHO Tổ chức Y tế Thế giới 

WWF Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên 
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