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Khi cả thế giới vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do Covid-19 gây ra, các nhà lãnh đạo cấp thiết phải tìm ra những 

biện pháp ngăn chặnmà những đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm từ động vật có sức tàn phá mới. 

Ngày 02 tháng 9 năm 2021, các chuyên gia quốc tế và các nhà lãnh đạo chiến lược đã tổ chức Hội nghị bàn tròn1, 

đồng chủ trì bởi Ủy ban Covid-19 của Vatican, Chương trình Dập tắt đại dịch và tổ chức Thống nhất để Tái tạo. 

Tại đây nhóm đã thảo luận những kiến nghị cụ thể màcác nhà lãnh đạo các nước Nhóm G20 có thể đưa ra thảo tại 

Cuộc gặp Thượng đỉnh trong tháng 10 năm 2021 tại Rome. Các vấn đề thảo luận2 dựa trên những tài liệu chuyên 

môn đã dự thảo trước đây, bao gồm Lộ trình Dập tắt đại dịch được đưa ra gần đây3, Tuyên bố của 20 tổ chức Bảo 

tồn động vật hoang dã4 và các báo cáo khác5. Các đồng chủ tọa bàn tròn tóm tắt như sau: 

→ Công nhận rằng Covid-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cả hành tinh hơn bất cứ hành động khủng bố hay 

thiên tai nào trong 100 năm qua, thể hiện mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với an ninh quốc gia và quốc tế; 

→ Công nhận những hạn chế của các biện pháp can thiệp sau lan truyền, chẳng hạn như vắc xin, chỉ tốt cho một 

bệnh, mang lại lợi ích không cân đối cho người giàu và không mang lại lợi ích phụ trợ; 

→ Công nhận rằng các nguyên nhân sâu xa gây ra đại dịch là do khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức, bao 

gồm cả buôn bán động vật hoang dã vì mục đích thương mại và chuyển đổi môi trường sống hoang dã để sử dụng 

cho mục đích thương mại– đây cũng là những yếu tố dẫn đến mấtđa dạng sinh học và biến đổi khí hậu; 

→ Công nhận rằng chi phí hàng năm cho ngăn ngừa đại dịch là dưới 1% so với chi phí khắc phục hậu quả do 

Covid-19 gây ra; 

→ Công nhận rằng tất cả những mối đe dọa này đều có thể được giảm nhẹ bằng đầu tư cho các giải pháp dựa vào 

thiên nhiên và phục hồi xanh, đồng thời cũng có tác dụng tích cực cho các cộng đồng địa phương; 

→ Công nhận rằng các nước Nhóm G20 và các quốc gia khác đã có cam kết với các mục tiêu môi trường, mà nếu 

được thực hiện, sẽ giảm thiểu nguy cơ đại dịch tái phát.  

Các đồng Chủ tịch Hội nghị đề xuất ba gói hành động, sẽ được kích hoạt bởi một cơ chế tài chính và giúp cộng 

đồng quốc tế tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đô la:  

 

1. Ngăn ngừa đại dịch do buôn bán động vật hoang dã 

i. Thành lập Ban hội thẩm độc lập để xác định các lựa chọn pháp lý cho hoạt động buôn bán quốc tế và nội địa đối 

với động vật hoang dã (kể cả với gây nuôi động vật hoang dã) trong tương lai. Việc này có thể bao gồm cả cấm 

hoàn toàn buôn bán động vật hoang dã, hoặc chỉ cấm buôn bán những loại động vật hoang dã có “nguy cơ cao”. 

Lưu ý: Sẽ không nên có lệnh cấm nào gây ảnh hưởng tiêu cực cho việc sử dụng hoặc săn bắn vì mưu sinh của đồng 

 
1 Chương trình phát triển tổng thể con người (IHD) của Vatican, 02/9/2021. 

2 Báo Độc lập, ngày 04/9/2021. 

3 Dập tắt dịch bệnh, tháng 6/2021. Lộ trình Dập tắt dịch bệnh: Cùng nhau xây dựng. https://endpandemics.earth/.  

4 Tuyên bố của nhóm 20 tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã (WC20), 20/11/2020. 

5 Viện Y tế toàn cầu Harvard. Tháng 8/2021. 

https://youtu.be/5SRXLfvEwCc
https://www.independent.co.uk/stop-the-illegal-wildlife-trade/illegal-wildlife-trade-g20-covid19-b1913804.html
https://endpandemics.earth/roadmap
https://endpandemics.earth/
https://www.independent.co.uk/world/wc20-declaration-wildlife-conservation-g20-b1759552.html
https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/PreventingPandemicsResearch/
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bào bản địa. 

ii. Tạm dừng buôn bán động vật hoang dã trên phạm vi quốc tế và trong nước cho đến khi Ban hội thẩm độc lập 

đưa ra kết luận6. 

iii. Thể chế hóa các chiến dịch giảm nhu cầu thương mại đối với động vật hoang dã7. 

iv. Ủng hộ sửa đổi đổi với: (a) Công ước CITES nhằm bổ sung thêm các yêu cầu xử lý rủi ro về sức khỏe; (b) Công 

ước của Liên hợp quốc về Tội phạm xuyên Quốc gia có Tổ chức nhằm giải quyết vấn đề tội phạm về động vật 

hoang dã; và (c) Quy định của Tòa án Hình sự quốc tế Rome nhằm công nhận tội phạm môi trường là tội phạm 

quốc tế. 

 

2. Ngăn ngừa rủi ro về đại dịch do khai thác sử dụng đất đai có tính tàn phá 

i. Thông qua và thực hiện mục tiêu 30x30 trong Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020, thuộc Công ước 

đa dạng sinh học của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo đến năm 2030 có ít nhất 30% diện tích các vùng đất và vùng 

biển toàn cầu được bảo tồn8. 

ii. Hỗ trợ các khuyến nghị của Hội nghị Thượng đỉnh Hệ thống Lương thực của Liên hợp quốc năm 2021 cho một 

tương lai lương thực bền vững, cụ thể là: (a) tăng sản lượng lương thực mà không mở rộng diện tích đất nông 

nghiệp; và (b) bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và hạn chế xâm lấn đất nông nghiệp và chuyển dịch đất 

đai9. 

iii. Khuyến khích các hoạt động nông nghiệp tái sinh vì chúng làm tăng đa dạng sinh học, làm giảm thiểu nguy cơ 

phát sinh dịch bệnh do có thể lây lan từ động vật sang người, giảm carbon, duy trì sinh kế và sản xuất thực phẩm 

lành mạnh nhằm cải thiện khả năng miễn dịch cá nhân và toàn cầu. Giảm và chuyển một phần trợ cấp cho nông 

nghiệp sản xuất với quy mô lớn sang đầu tư vào nông nghiệp tái sinh. Việc này sẽ tạo ra một khoản tiền tiết kiệm 

tiền đáng kể và giảm thiểu rủi ro đại dịch. 

 

3. Thiết lập cơ chế tài trợ bảo vệ sức khỏe trên hành tinh 

i. Tài trợ cho các giải pháp dựa vào thiên nhiên được nêu trên đây thông qua Quỹ Phòng vệ Sức khỏe Hành tinh. 

Quỹ này có thể được thành lập bằng cách chuyển đổi mục đích của một số hạng mục trong ngân sách quốc gia, 

tương đương với một phần nhỏ của các chi phí cho phòng, chống đại dịch hiện tại10. Phần lớn ngân sách này cũng 

sẽ đem lại lợi ích cho khí hậu, đa dạng sinh học, phát triển kinh tế địa phương, pháp quyền và các ưu tiên chung 

khác. 

ii. Yêu cầu bắt buộc với bất cứ chương trình phục hồi và chuẩn bị phòng chống đại dịch nào cũng sẽ phải bao gồm 

ngân sách có mục tiêu cho các giải pháp phòng chống đại dịch theo bối cảnh cụ thể. 

 

Steven R. Galster, Đồng Chủ tịch Hội nghị   

Walter Link, Đồng Chủ tịch Hội nghị 

 
6 Cấp một lần khoản đền bù thiệt hại cho những người buôn bán hợp pháp để họ chuyển sang công việc sinh sống khác, lấy từ 

Cơ chế quỹ Bảo vệ sức khỏe trên trái đất đã trình bày tại mục 3. 
7 Tăng cường hỗ trợ từ chính phủ và tham gia các chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi ứng xử trong xã hội, một phần là bằng 

cách khuyến khích chuyển đổi sang các phương án an toàn và bền vững hơn. 
8 Ban Thư ký Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) của Liên hợp quốc, ngày 05/7/2021. CBD/WG2020/3/3. Đặc biệt trong các 

lĩnh vực mà gần như chắc chắn phát sinh bệnh tật. 
9 Báo cáo về các nguồn tài nguyên thế giới 2019. Tạo ra tương lai lương thực bền vững. 
10 Tạp chí Khoa học, 24/7/2020. Tổng chi phí phòng ngừa ước tính từ 22 đến 31 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents
https://www.wri.org/research/creating-sustainable-food-future
https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abc3189

