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TOÁM LÛÚÅC NÖÅI DUNG
Là tổ chức đi đầu với sứ mệnh toàn cầu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, quyền của phụ nữ 
và trao quyền cho phụ nữ,2 Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho 
Phụ nữ (UN Women) kêu gọi một cam kết cụ thể nhằm đạt được bình đẳng giới, quyền 
của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ trong khung phát triển hậu 2015 và các mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDGs), cũng như thúc đẩy lồng ghép những mối quan tâm về giới 
trong tất cả các phần của khung phát triển này. Để tạo ra một sự khác biệt, khung phát 
triển mới cần mang tính chuyển biến thông qua giải quyết các trở ngại mang tính cấu trúc 
đối với bình đẳng giới và việc đạt được các quyền của phụ nữ.

Tính cần thiết của việc xây dựng một khung phát triển 
như vậy có cơ sở từ các cam kết đối với bình đẳng giới 
và thúc đẩy quyền của phụ nữ của các nước thành viên 
Liên Hợp Quốc (LHQ). Những cam kết này được ghi 
nhận trong các công ước toàn cầu, quan trọng nhất 
là Công ước về Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt đối 
xử với Phụ nữ (CEDAW); trong những cam kết chính 
sách như Chương trình Hành động được 179 quốc gia 
thống nhất tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát 
triển (IPCD) năm 1994, Hội nghị Thế giới lần thứ 4 về 
Phụ nữ năm 1995 và kết quả là Tuyên bố và Cương 
lĩnh hành động Bắc Kinh, và mới đây là kết quả Hội 
nghị của Liên Hợp quốc về Phát triển Bền vững 2012 
(Rio+20); trong các kết quả liên quan của Đại Hội đồng 
LHQ (GA), bao gồm Tuyên bố Thiên niên kỷ dẫn đến 
sự ra đời của các mục tiêu Thiên niên kỷ (mDGs); trong 
các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Hội đồng Kinh 
tế xã hội (ECOSOC); và trong các kết luận chung của 
Ủy ban về Địa vị Phụ nữ (CSW), bao gồm, mới đây nhất 
là kết luận chung về xóa bỏ và ngăn chặn mọi hình 
thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại CSW 57.3 

Trọng tâm của khung quy phạm pháp luật toàn cầu 
này là sự công nhận rằng đạt được bình đẳng giới, 
quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ là việc liên 
quan đến mọi miền trên thế giới; là trách nhiệm của 
từng người; và liên quan đến mọi lĩnh vực chính sách. 
Trên thực tế, ưu tiên toàn cầu hướng đến bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ đã dẫn tới việc bao gồm 
một mục tiêu độc lập về bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ vào mDGs và lồng ghép các mối quan tâm 
về giới vào các mục tiêu khác qua một số chỉ tiêu và 
chỉ số. Tầm quan trọng then chốt của bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ trong mDGs đã được khẳng 

định lại trong một số nghị quyết của Đại Hội đồng 
Liên Hợp quốc4 và mới đây nhất là trong văn kiện kết 
quả Rio+20, như sau: “Chúng tôi ghi nhận rằng bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đóng vai trò quan 
trọng đối với phát triển bền vững và tương lai chung 
của chúng ta. Chúng tôi tái khẳng định các cam kết 
nhằm đảm bảo các quyền bình đẳng của phụ nữ, khả 
năng tiếp cận cơ hội tham gia và vai trò lãnh đạo trong 
quá trình ra quyết định liên quan đến kinh tế, xã hội 
và chính trị.”5

Bất kỳ khung phát triển mới nào cần phải xây dựng 
trên những cam kết này và cần phải có sự tập trung 
cốt lõi nhằm đạt được thành tựu về bình đẳng giới, 
quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ. Nó phải 
xây dựng, mở rộng các ưu tiên liên quan đến thúc đẩy 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong mDGs, 
với trọng tâm cụ thể về thực hiện quyền của phụ nữ. 
Đồng thời, nó phải tránh những khuyết điểm của 
khung mDG hiện tại từ góc độ giới, bao gồm việc thất 
bại trong giải quyết những nguyên nhân mang tính 
cấu trúc của bất bình đẳng giới (trong đó có việc giải 
quyết các vấn đề như bạo lực đối với phụ nữ, công việc 
chăm sóc không được trả lương, sự hạn chế về quyền 
kiểm soát đối với tài sản và đất đai, và sự tham gia 
một cách không bình đẳng vào quá trình ra quyết định 
trong khu vực công và tư nhân), do đó bỏ lỡ những cơ 
hội giải quyết một cách toàn diện những phân biệt đối 
xử trên cơ sở giới. 

Để các mối quan hệ giới được chuyển đổi, cấu trúc nền 
móng của những mối quan hệ này cần phải thay đổi: 
phụ nữ và trẻ em gái nên được định hướng cuộc sống 
của họ và sống một cuộc sống không còn bạo lực;
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họ nên thấy được sự mở rộng của phạm vi khả năng 
của con người và được tiếp cận với các nguồn tài 
nguyên đa dạng trên cơ sở ngang bằng với nam giới 
và trẻ em trai; và họ cần có sự hiện diện thực chất và 
tiếng nói trong tất cả các diễn đàn thể chế (từ khu vực 
tư đến khu vực công, từ cấp độ địa phương đến toàn 
cầu), nơi đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến 
cuộc sống của họ, đến sự vận hành của gia đình họ và 
của xã hội. Nếu không chú ý đến những vấn đề này, 
nguy cơ bất bình đẳng giới trong phân chia quyền lực 
sẽ bị làm vô hình trong khi các quyền lực này cản trở 
sự thực thi các quyền của phụ nữ: những nguyên nhân 
mang tính cấu trúc của sự phân biệt đối xử trên cơ sở 
giới không được thay đổi và sẽ không thể đạt được sự 
chuyển biến trong các quan hệ giới như điều kiện cần 
của bình đẳng giới. 

Hướng tới khung phát triển hậu 2015 và các mục tiêu 
Phát triển Bền vững, cần phải có một cách tiếp cận 
toàn diện. Để có tính chuyển biến, cách tiếp cận này 
nên có giá trị phổ quát; nên giải quyết nền tảng mang 
tính cấu trúc của bất bình đẳng trên cơ sở giới, bao 
gồm ba khía cạnh của phát triển bền vững – xã hội, 
kinh tế và môi trường; và nên đảm bảo trách nhiệm 
giải trình qua những khung giám sát mạnh mẽ và số 
liệu thống kê kịp thời và đáng tin cậy. Qua một mục 
tiêu độc lập mang tính chuyển biến, khung phát triển 
hậu 2015 và các mục tiêu Phát triển Bền vững nên 
nắm bắt được và đặt ra chỉ tiêu cho các tác nhân cốt 
lõi nhằm đạt được bình đẳng giới, quyền của phụ nữ 
và trao quyền cho phụ nữ. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu 
cụ thể về giới nên được lồng ghép trong các mục tiêu 
khác nhằm đảm bảo việc đạt được các mục tiêu một 
cách có ý nghĩa bằng việc giải quyết các lĩnh vực cụ thể 
về phân biệt đối xử trên cơ sở giới hiện đang hạn chế 
triển vọng xóa bỏ đói nghèo, tạo ra mô hình sản xuất 
và tiêu thụ bền vững, khuyến khích quản lý minh bạch 
và trách nhiệm giải trình, đảm bảo khả năng tiếp cận 
giáo dục và y tế chất lượng cao, và đảm bảo khả năng 
tiếp cận nguồn nước và nguồn năng lượng bền vững 
trong khi vẫn bảo vệ môi trường. 

Nhằm giải quyết những nguyên nhân mang tính cấu 
trúc của phân biệt đối xử trên cơ sở giới và hỗ trợ sự 

chuyển biến thực chất trong các quan hệ giới, chúng 
tôi đề xuất một cách tiếp cận hướng vào giải quyết 
ba lĩnh vực trọng tâm quan trọng của bình đẳng giới, 
quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ:

•  Không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 
Các hành động cụ thể nhằm xóa bỏ nỗi sợ hãi gây 
suy nhược và/hoặc việc trải qua bạo lực phải là 
trung tâm của bất kỳ khung phát triển nào trong 
tương lai.

•  Bình đẳng giới trong việc phân phối các năng lực 
– tri thức, sức khỏe tốt, quyền sức khỏe tình dục 
và sinh sản và quyền sinh sản của phụ nữ và các 
em gái vị thành niên; tiếp cận nguồn lực và cơ hội, 
bao gồm đất đai, công việc bền vững và trả công 
bình đẳng để tạo nên an ninh kinh tế và xã hội cho 
phụ nữ.

•  Bình đẳng giới trong quyền ra quyết định trong 
các thể chế công và tư, trong quốc hội và hội 
đồng địa phương, các phương tiện truyền thông 
và xã hội dân sự, trong quản lý và quản trị doanh 
nghiệp, trong gia đình và cộng đồng.

Sẽ có một bộ chỉ số được đề xuất trong mỗi lĩnh vực 
trọng tâm nhằm giám sát các thay đổi. Những chỉ số 
này dựa trên các tiêu chuẩn chung đã được thế giới 
chấp nhận và được lựa chọn dựa trên tính liên quan, 
sự hợp lý về phương pháp, khả năng đo lường và tính 
dễ hiểu. Trong một số trường hợp, những chỉ số này 
dựa trên số liệu sẵn có nhưng trong những trường hợp 
khác, nó cũng đòi hỏi việc thu thập những số liệu mới 
tốt hơn về những vấn đề đã không được quan tâm. 
Khung phát triển hậu 2015 có thể định hướng cho các 
tiến bộ trong lĩnh vực thống kê.

Do việc thảo luận về khung phát triển hậu 2015 vẫn 
đang tiếp diễn, ấn phẩm này đưa ra các định hướng 
cụ thể, bao gồm định hướng về những chính sách cần 
thiết để đem lại sự chuyển biến lâu dài và có ý nghĩa 
trong các quan hệ quyền lực giới, để các quyền của 
phụ nữ và trẻ em gái được bảo đảm ở mọi nơi. 
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1.

GIÚÁI THIÏÅU 
Là một loạt các chỉ tiêu có giới hạn thời gian, các mục tiêu Thiên niên kỷ (mDGs) đóng vai trò 
thiết yếu trong việc huy động lồng ghép các hoạt động quốc tế vào các vấn đói nghèo toàn 
cầu. Bất bình đẳng và phân biệt đối xử trên cơ sở giới là một trở ngại đối với việc đạt được 
quyền của phụ nữ và đã được Tuyên bố Thiên niên kỷ công nhận là một yếu tố đáng chú ý 
đang cản trở phát triển trong nhiều hoàn cảnh. Sự công nhận này đã dẫn tới việc đưa ra một 
mục tiêu độc lập về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (mDG3) và lồng ghép góc độ 
giới vào các mục tiêu khác qua một số chỉ tiêu và chỉ số. Như vậy, mDG3 và việc lồng ghép 
mối quan tâm về giới vào các mục tiêu khác là một dấu hiệu quan trọng cho thấy bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ vẫn là một ưu tiên toàn cầu.

Tuy nhiên, khi chỉ còn một vài năm để đạt được mDGs, 
việc đánh giá khung mDG cho thấy một bức tranh pha 
trộn giữa thành công trong một số lĩnh vực (bao gồm 
giảm nghèo cùng cực, cải thiện tiếp cận giáo dục và 
nước uống sạch), nhưng đồng thời cũng ít tiến triển 
trong một số lĩnh vực khác (ví dụ như giảm nạn đói và 
tử vong bà mẹ, cải thiện tiếp cận vệ sinh).

Kết quả hỗn hợp trong việc đạt được mDGs được cho 
là do thiếu quan tâm đến những chính sách cần thiết 
để đạt được kết quả mong đợi hoặc đến các vấn đề 
mang tính cấu trúc cần được giải quyết.6 Nỗ lực để đạt 
được mDGs cũng có nghĩa là những lĩnh vực không 
được thể hiện một cách rõ ràng trong khung mDG 
nhận được ít sự quan tâm hơn, dẫn tới tiến triển không 
đồng đều hoặc thậm chí là sự thụt lùi. Ví dụ, Tham vấn 
về Bất bình đẳng hậu 2015 do Liên Hợp Quốc chủ trì 
chỉ ra rằng, do không quan tâm đủ đến bất bình đẳng 
giới, mDGs có thể đã góp phần vào sự sao lãng tương 
đối tới các nhóm bị thiệt thòi và làm tăng bất bình 
đẳng về kinh tế và xã hội.7

Hơn nữa, các chỉ tiêu và chỉ số của mDGs chưa hoàn 
toàn tuân theo những nguyên tắc tổng thể hơn được 
vạch ra trong Tuyên bố Thiên niên kỷ, đôi khi dẫn tới 
những lỗ hổng nghiêm trọng hay hạn chế - trong kỹ 
thuật thống kê - trong đo lường sự phát triển con 
người.8 mDG3, với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ, là một ví dụ rõ ràng. Tiến bộ 

trong mDG3 được theo dõi bởi một chỉ tiêu duy nhất 
về công bằng giới trong giáo dục, một khía cạnh quan 
trọng của bình đẳng giới, nhưng rõ ràng là không đủ 
để đạt được mục tiêu lớn hơn. Các lĩnh vực bị bỏ qua 
bao gồm giải quyết sự phân biệt đối xử giới như bạo 
lực đối với phụ nữ, phân biệt đối xử về tiền lương trên 
cơ sở giới, đóng góp một cách không cân xứng của 
phụ nữ vào công việc chăm sóc không được trả lương, 
hàng loạt các vấn đề về quyền sinh sản, sức khỏe sinh 
sản và sức khỏe tình dục của phụ nữ và các em gái vị 
thành niên, sự hạn chế về quyền sở hữu của phụ nữ 
đối với tài sản và đất đai, và sự tham gia một cách 
không bình đẳng vào quá trình ra quyết định trong 
khu vực công và tư ở mọi cấp độ. Nếu không chú ý đến 
những vấn đề này, nguy cơ bất bình đẳng giới trong 
phân chia quyền lực và nguồn tài nguyên sẽ bị làm vô 
hình trong khi các quyền lực này cản trở sự thực thi các 
quyền của phụ nữ: những nguyên nhân mang tính cấu 
trúc của phân biệt đối xử và gây tổn hại trên cơ sở giới 
sẽ không được thay đổi.

Trong khi thế giới bắt tay vào quá trình xây dựng một 
khung phát triển mới hậu 2015, việc nhìn lại thế giới 
đã thay đổi như thế nào từ khi mDGs được thông qua 
sẽ rất hữu ích. Đặc biệt, các cuộc khủng hoảng toàn 
cầu liên tiếp, bao gồm cuộc khủng hoàng tài chính 
toàn cầu mới đây và một loạt các biện pháp thắt lưng 
buộc bụng được đưa ra sau đó, các đợt tăng giá thực 
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phẩm, nhiên liệu và biến đổi khí hậu đã bộc lộ khiếm 
khuyết của các mô hình kinh tế đã góp phần vào sự 
tổn thương và bất bình đẳng (cả trong và giữa các 
quốc gia).

Thất bại trong việc điều chỉnh hệ thống tài chính toàn 
cầu một cách hiệu quả và công bằng đã gây ra phí tổn 
kinh tế và xã hội không nhỏ đối với người thu nhập 
thấp và trung bình ở khắp mọi nơi, sự oán giận của 
đại chúng và sự tổn thương kéo dài trước những biến 
động nhanh trong tương lai của thị trường tài chính, 
nhất là ở các nước đang phát triển nơi có sự hạn chế về 
quyền kiểm soát các dòng tài chính toàn cầu.

Các diễn biến chính trị gần đây, bao gồm những yêu 
cầu về quản trị tốt, phát triển toàn diện và công bằng 
xã hội, mặc dù khác nhau về phạm vi nhưng đang được 
lắng nghe trên toàn cầu. Các cuộc vận động dân chủ 
rộng rãi ở khắp Bắc Phi và một số nơi ở Trung Đông, 
các cuộc biểu tình “Chiếm đóng” tại nhiều trung tâm 
đô thị ở các nước phát triển và các cuộc vận động 
người dân chống lại bạo lực đối với phụ nữ ở Nam á 
chỉ là một số ví dụ gần đây cho thấy rằng nhu cầu của 
người dân về tôn trọng quyền con người, phẩm giá, 
bình đẳng và dân chủ không thể bị lãng quên. 

Tương tự, sự lan tràn của các xung đột trên thế giới 
thách thức chúng ta giải quyết một cách toàn diện vấn 
đề này trong mọi khung phát triển mới. Bất công và 
bất bình đẳng xã hội, nhận thức về sự tách biệt và việc 
bị gạt ra khỏi lề xã hội có thể là ngòi nổ mạnh mẽ của 
xung đột bạo lực và chiến tranh. Đồng thời, quá trình 
quân sự hóa làm phân tán nguồn lực đầu tư kinh tế 
và xã hội – nguồn lực này lẽ ra có thể giúp giảm bất 
bình đẳng và hỗ trợ tạo điều kiện thực hiện các quyền 
con người. Sự thiếu quan tâm đến xung đột liên quan 
đến bạo lực và bất ổn quốc gia trong mDGs đã được 
công nhận bởi các bên liên quan, như năm 2011, tại 
Diễn đàn Cấp cao lần thứ tư về Viện trợ hiệu quả diễn 
ra tại Busan, Hàn Quốc, nơi đại diện chính phủ của các 
quốc gia bị ảnh hưởng do xung đột và bất ổn, các đối 
tác phát triển và các tổ chức quốc tế đã thống nhất về 
Thỏa thuận mới về Can thiệp vào các Quốc gia Bất ổn, 
thỏa thuận này đưa ra cơ hội để thiết lập sự kết nối 
mạnh mẽ giữa xây dựng nhà nước và phát triển.9 Được 
thừa nhận trong Nghị quyết số 1325 của Hội đồng Bảo 
an LHQ và các nghị quyết sau đó10, ngăn ngừa xung 
đột, kiến tạo hòa bình và xây dựng hòa bình phải tính 

đến nhu cầu và năng lực cụ thể của phụ nữ và trẻ em 
gái, những đối tượng chịu tác động một cách khác 
nhau, bằng cách đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa của 
họ và sự tham gia của những người đấu tranh cho 
quyền của phụ nữ trong các thảo luận công và thảo 
luận chính sách.11 

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận và tranh luận về việc 
khung phát triển mới nào nên thay thế mDGs và 
chương trình nghị sự về phát triển hậu 2015 nên được 
định hình như thế nào. Các cuộc thảo luận về các mô 
hình chính sách khác nhau hướng tới giảm nghèo và 
bất bình đẳng, đạt được sự phát triển, củng cố hòa 
bình và an ninh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, 
và bảo vệ môi trường, đang diễn ra. Trong mỗi cuộc 
thảo luận, nhu cầu đạt được bình đẳng giới, quyền của 
phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ nên được đặt ở vị 
trí trung tâm, và cần được hỗ trợ bởi một khung quy 
phạm pháp luật toàn cầu mà các chính phủ trên toàn 
thế giới đã cam kết.

Phản ánh những mối quan tâm này, Hội nghị Liên Hợp 
Quốc về Phát triển bền vững năm 2012 (Rio+20) đã 
kêu gọi việc đưa ra những mục tiêu Phát triển Bền 
vững mới (SDGs) để giải quyết các khía cạnh kinh tế, 
xã hội và môi trường của phát triển và mối liên kết 
giữa chúng. Hội nghị này đã khẳng định lại cam kết 
của các nước thành viên đối với Công ước về Xóa bỏ 
mọi hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW) 
và Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, cung 
cấp cơ sở vững chắc cho bình đẳng giới, quyền của 
phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ để những vấn đề này 
được phản ánh trong các khung phát triển mới. Với 
những cam kết này, văn kiện kết quả của Rio+20 tuyên 
bố: “Chúng tôi ghi nhận rằng bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ đóng vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển bền vững và tương lai chung của chúng ta. 
Chúng tôi tái khẳng định các cam kết nhằm đảm bảo 
các quyền bình đẳng của phụ nữ, khả năng tiếp cận 
cơ hội tham gia và vai trò lãnh đạo trong quá trình ra 
quyết định liên quan đến kinh tế, xã hội và chính trị.”12

Hơn nữa, Nhóm Phát triển của Liên Hợp Quốc đang 
hỗ trợ tạo điều kiện cho các cuộc tham vấn ở hơn 80 
quốc gia và 11 cuộc tham vấn toàn cầu theo các nhóm 
chủ đề; điều này thể hiện sự gia tăng đòi hỏi đối với sự 
tham gia có ý nghĩa vào định hướng cho chương trình 
nghị sự về phát triển hậu 2015.13 Những người tham 
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gia vào các cuộc tham vấn này đang kêu gọi xây dựng 
một chương trình phát triển mới mang tính toàn cầu 
và áp dụng cho mọi người ở mọi nơi; mang tính chính 
thống và toàn diện để giải quyết những thách thức 
phức tạp  và liên hệ chặt chẽ với nhau của thế kỷ 21; 
một chương trình mang tính chuyển biến, giải quyết 
được những bất bình đẳng và phân biệt đối xử mang 
tính cấu trúc, bao gồm bất bình đẳng giới, những điều 
đã cản trở tiến bộ và phát triển bền vững. Trách nhiệm 
giải trình và tính minh bạch cũng là chìa khóa tạo điều 
kiện cho người dân và các tổ chức xã hội dân sự giám 
sát và yêu cầu những người ra quyết định phải có trách 
nhiệm giải trình đối với việc thực hiện các cam kết của 
họ.14

Trong bối cảnh cực kỳ sôi động như  hiện nay – một 
mục tiêu độc lập mang tính chuyển biến phải là thành 
tố cốt lõi của khung phát triển hậu 2015 và các mục 
tiêu Phát triển Bền vững. 

Phần tiếp theo sẽ đưa ra lý giải về sự cần thiết của một 
mục tiêu độc lập mang tính chuyển biến về bình đẳng 
giới. Phần 3 sẽ trình bày sơ lược ba hợp phần ưu tiên 
được đề xuất cho mục tiêu và giải thích mục tiêu độc 
lập mang tính chuyển biến sẽ giải quyết các nguyên 
nhân cấu trúc của bất bình đẳng trên cơ sở giới hiện 
đang cản trở việc thực hiện quyền của phụ nữ và trao 
quyền cho phụ nữ như thế nào. Phần 3 cũng phân 
tích tầm quan trọng của việc lồng ghép các mối quan 
tâm về giới vào tất cả các mục tiêu khác và thảo luận 
các cân nhắc chính sách liên quan đến việc thúc đẩy 
chúng. Phần 4 đưa ra chi tiết về ba lĩnh vực mục tiêu 
mà nên được thể hiện trong mục tiêu độc lập. một bộ 
chỉ số cơ bản cũng được đề xuất cho mỗi lĩnh vực mục 
tiêu. Phần 5 đưa ra kết luận của ấn phẩm này.
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2.

BÒNH ÀÙÈNG GIÚÁI,
QUYÏÌN CUÃA PHUÅ NÛÄ VAÂ
TRAO QUYÏÌN CHO PHUÅ NÛÄ
TRONG kHUNG PHAÁT TRIÏÍN
HÊÅU 2015 VAÂ CAÁC MUÅC TIÏU
PHAÁT TRIÏÍN BÏÌN VÛÄNG
Tính cần thiết xây dựng một mục tiêu mang tính chuyển biến về bình đẳng giới, quyền của 
phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ có cơ sở từ các cam kết đối với bình đẳng giới và thúc đẩy 
quyền của phụ nữ của các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Những cam kết này được ghi 
nhận trong các công ước toàn cầu, quan trọng nhất là Công ước về Xóa bỏ mọi Hình thức 
Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW); trong những cam kết chính sách như Chương trình 
Hành động được 179 nước nhất trí tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (IPCD) năm 
1994, Hội nghị Thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ năm 1995 với kết quả là Tuyên bố và Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh, và mới đây là kết quả của Rio+20; trong các kết quả liên quan của Đại 
Hội đồng, bao gồm Tuyên bố Thiên niên kỷ dẫn đến sự ra đời của các mục tiêu Thiên niên 
kỷ (mDGs); trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Hội đồng Kinh tế xã hội (ECOSOC); 
trong các kết luận chung của Ủy ban về Địa vị của Phụ nữ (CSW), bao gồm, mới đây nhất là 
kết luận chung về xóa bỏ và ngăn chặn mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
tại CSW 57.

Văn kiện kết quả của Hội nghị Rio+20 ngoài việc tái 
khẳng định cam kết đối với CEDAW và Tuyên bố và 
Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và kêu gọi một loạt 
mục tiêu phát triển bền vững mới (SDGs) đã tạo ra một 
cơ sở vững chắc để lồng ghép một cách tiếp cận toàn 
diện đối với bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao 
quyền cho phụ nữ vào chương trình nghị sự phát triển 
mới. Văn kiện này công nhận rằng bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ có vai trò quan trọng đối với 

phát triển bền vững trên cả ba khía cạnh – kinh tế, 
môi trường và xã hội – và đối với tương lai chung của 
chúng ta. Nhấn mạnh vai trò mang tính quyết định của 
phụ nữ trong việc đạt được phát triển bền vững, các 
chính phủ tái khẳng định các cam kết nhằm đảm bảo 
các quyền bình đẳng của phụ nữ, khả năng tiếp cận 
cơ hội tham gia và vai trò lãnh đạo trong quá trình ra 
quyết định liên quan đến kinh tế, xã hội và chính trị.15  
Các chính phủ cũng công nhận vai trò lãnh đạo của 
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phụ nữ và quyết tâm “đảm bảo sự tham gia đầy đủ và 
hiệu quả [của phụ nữ] trong các chính sách, chương 
trình và quá trình ra quyết định phát triển bền vững ở 
mọi cấp độ.”16

Khung kết quả dài hạn của văn kiện Rio+20 về các 
hành động và sáng kiến tiếp nối đã bao gồm một phần 
riêng cho bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
như là một lĩnh vực ưu tiên; xác định các vấn đề xuyên 
suốt và bao gồm tham chiếu rõ ràng về trao quyền cho 
phụ nữ và bình đẳng giới trong 12 lĩnh vực chủ đề, 
đó là: xóa nghèo; an ninh lương thực, dinh dưỡng và 
nông nghiệp bền vững; năng lượng; nước và vệ sinh; 
các khu đô thị và các khu dân cư bền vững; sức khỏe 
và dân số; thúc đẩy việc làm bền vững và hiệu quả cho 
mọi người và bảo trợ xã hội; các đại dương và biển; 
Các Quốc đảo Đang phát triển; giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai; sa mạc hóa, thoái hóa đất và hạn hán; và giáo dục. 
Văn kiện kết quả Rio+20 cũng công nhận các chỉ tiêu 
và chỉ số, bao gồm các chỉ số mang tính nhạy cảm giới, 
có giá trị quan trọng trong việc đo lường và đẩy mạnh 
tiến bộ trong phát triển bền vững.

Tính cấp bách của việc xây dựng một phương pháp 
tiếp cận mang tính chuyển biến đối với bình đẳng giới, 
quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ được xác 
nhận một cách mạnh mẽ trong kết quả các cuộc tham 
vấn có sự tham gia ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu 
được tổ chức dưới sự bảo trợ của Nhóm Phát triển của 
Liên Hợp Quốc và các Ủy ban Khu vực của Liên Hợp 
Quốc (xem Bảng 1).

Các cuộc tham vấn toàn cầu, bao gồm tham vấn về bất 
bình đẳng được tiến hành trong năm 2012 và 2013 do 
UN Women và UNICEF đồng chủ trì, cho thấy bất bình 
đẳng trên cơ sở giới vẫn là một trong những hình thức 
bất bình đẳng phổ biến nhất, tồn tại trong mọi xã hội 
và ảnh hưởng tới một tỷ lệ dân số lớn trên thế giới 
hơn bất kỳ hình thức bất bình đẳng nào khác.17 Cuộc 
tham vấn phát hiện ra rằng phân biệt đối xử giới tạo 
ra bất bình đẳng giữa nữ giới và nam giới theo các yếu 
tố như giai cấp, thu nhập, vị trí địa lý, chủng tộc, dân 
tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật và các yếu 
tố khác.18 Trong khi một số nguồn gốc của những bất 
bình đẳng nêu trên (ví dụ như thu nhập và vị trí địa lý) 
có thể được quy cho sự phát triển không đồng đều, 
phân biệt đối xử trên cơ sở giới là sự bất công phổ biến 
trong mọi xã hội và không thể xóa bỏ chỉ bằng giảm 
nghèo và tăng trưởng. Cuộc tham vấn toàn cầu về bất 

bình đẳng đã kết luận rằng “một Chương trình Nghị 
sự Phát triển hậu 2015 nên bao gồm không chỉ một 
mục tiêu phổ quát về bình đẳng giới, trao quyền và 
thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái mà còn 
cần đảm bảo rằng bất bình đẳng giới và các hình thức 
bất bình đẳng phổ biến khác được lồng ghép trong 
tất cả các lĩnh vực liên quan qua các chỉ tiêu và chỉ số 
được phân tách.”19  

một loạt nghiên cứu chỉ ra rằng trao quyền cho phụ 
nữ và bình đẳng giới có ảnh hưởng thuận lợi tới thành 
tựu về phát triển con người, quản trị tốt, hòa bình bền 
vững và tính hài hòa giữa môi trường và con người – tất 
cả những điều này đều là trung tâm của các đề xuất 
cho SDGs và khung phát triển hậu 2015.20 Tuy nhiên, 
trong khi bình đẳng giới có thể góp phần vào giảm 
nghèo, tăng trưởng kinh tế và quản lý hiệu quả thì điều 
ngược lại – thu nhập tăng, sự tham gia vào chính trị 
một cách dân chủ, và hòa bình – không nhất thiết củng 
cố quyền và trao quyền cho phụ nữ.21 Vì lý do này, trách 
nhiệm chung nhằm đạt được bình đẳng giới, quyền của 
phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ đòi hỏi những quan 
tâm về chính sách và hành động cụ thể.

Dựa trên Tuyên bố Thiên niên kỷ, mDGs công nhận 
tầm quan trọng của bình đẳng giới thông qua mục 
tiêu độc lập mDG3. một điều quan trọng là bất kể 
khung phát triển toàn cầu mới nào đều nên duy trì 
trọng tâm này vì những lý do sau đây:

•  Thứ nhất, cần phải có một mục tiêu độc lập mang 
tính chuyển biến để hướng tới sự thay đổi mạnh 
hơn, để thúc đẩy và giám sát các chuyển biến trong 
các yếu tố cấu trúc mang tính quyết định của bất 
bình đẳng trên cơ sở giới. Bất bình đẳng giới trong 
tiếp cận tài nguyên, tri thức và sức khỏe, bao gồm 
sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và quyền sinh 
sản – cho cả các em gái vị thành niên – và trong 
cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định trong 
khu vực công và tư, vẫn là nguyên nhân của bất  
công chủ yếu trên thế giới. Nâng cao bình đẳng 
giới, quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ là 
một nhiệm vụ chưa hoàn thành.

•  Thứ hai, có sự tương tác thuyết phục giữa bình 
đẳng giới và các mục tiêu khác: nhiều đánh giá cho 
thấy sự tiến bộ của các mục tiêu khác phụ thuộc 
vào việc đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ và trẻ em gái.22 Ngược lại, bất bình đẳng 
giới đã và đang cản trở tiến bộ của các mục tiêu 
Thiên niên kỷ về giảm nghèo đói, giảm tỷ lệ tử vong 
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BảNg 1 
Bình đẳng giới trong các cuộc Tham vấn hậu 2015 Toàn cầu theo các Chủ đề23

Trong 11 cuộc tham vấn toàn cầu theo chủ đề, 
các thành viên tham gia kêu gọi mạnh mẽ rằng 
đạt được bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao 
quyền cho phụ nữ là yếu tố cần thiết và quan trọng 
để đạt được các mục tiêu chủ đề chung. Những 
quan tâm về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ đã được đề xuất theo nhiều cách khác nhau 
nhằm nhấn mạnh những nhu cầu và trải nghiệm 
khác nhau của phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Ví dụ:

Cuộc tham vấn chủ đề Xung đột, Bạo lực và 
Thiên tai nhấn mạnh rằng bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là biện pháp chính 
để giải quyết những tác nhân của xung đột và bất 
ổn, và để xây dựng khả năng chống chọi với thiên 
tai và các cú sốc. Trong những giai đoạn xung đột 
và bất ổn, cần phải xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái; đảm bảo sự tiếp cận các dịch vụ và 
nguồn lực xã hội một cách công bằng; và đảm bảo 
sự tham gia của phụ nữ trong các cuộc đàm phán 
hòa bình và quá trình ra quyết định hậu xung đột. 

Cuộc tham vấn chủ đề giáo dục chỉ ra rằng giáo 
dục cho trẻ em gái phải vượt lên trên sự cân bằng 
về con số để giải quyết các vấn đề liên quan tới 
bình đẳng trong kết quả học tập dài hạn và trong 
các cơ hội, bao gồm huy động can thiệp mạnh mẽ 
hơn để giúp trẻ em gái hoàn thành giáo dục tiểu 
học, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Sáng 
kiến về giáo dục mang tính nhạy cảm giới nên tập 
trung vào chất lượng giáo dục của trẻ em gái và 
việc cải thiện tính an toàn và an ninh trong và xung 
quanh trường học.

Cuộc tham vấn chủ đề Nước đề cập đến vai trò 
quyết định của phụ nữ trong việc cung cấp nước, 
lương thực và nhiên liệu cho gia đình và cộng đồng. 
Tình trạng mất rừng gia tăng, thoái hóa đất và suy 
giảm chất lượng và số lượng nước ngọt tác động 
tiêu cực đến sinh kế của phụ nữ, bao gồm tiếp cận 
nguồn lực và tài sản và dịch vụ thiết yếu liên quan 

đến hoạt động sản xuất. một sáng kiến bền vững 
môi trường, có trách nhiệm về giới sẽ đảm bảo sự 
tiếp cận bền vững của phụ nữ với nước ngọt và vệ 
sinh; an ninh lương thực và nông nghiệp; và năng 
lượng.

Việc phụ nữ có trải nghiệm khác nam giới đối với 
quản trị yếu kém được nêu bật trong cuộc tham 
vấn về Quản lý, đáng chú ý nhất là những trường 
hợp phụ nữ không có cơ hội tham gia bình đẳng 
như nam giới, những thành kiến giới hạn chế khả 
năng tiếp cận các nguồn tài nguyên công của phụ 
nữ, nền kinh tế và các hệ thống bảo trợ xã hội mặc 
định và duy trì vị trí bên lề của phụ nữ trong thị 
trường và trong các doanh nghiệp, hoặc khi tham 
nhũng làm giảm đi nguồn lực cho các dịch vụ công 
mà phụ nữ phụ thuộc vào.

Cuộc tham vấn về Tăng trưởng và Việc làm chỉ 
ra rằng phụ nữ bị phân biệt đối xử khi tiếp cận thị 
trường lao động; chiếm tỷ lệ cao trong các công 
việc dễ bị tổn thương; và được trả lương thấp hơn 
nam giới cho những công việc có giá trị ngang 
nhau. Tăng trưởng kinh tế một cách bền vững sẽ 
đòi hỏi các sáng kiến nhạy cảm giới loại bỏ rào cản 
gia nhập thị trường lao động của phụ nữ, như cung 
cấp đầy đủ dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng; phân 
chia việc trong các hộ gia đình công bằng hơn; và 
đảm bảo đáp ứng các quyền của họ.

Cuộc tham vấn chủ đề Sức khỏe nhấn mạnh nhu 
cầu trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế cho mọi 
người với mức chi phí hợp lý để ngăn ngừa sự loại 
trừ tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái đến các dịch 
vụ này. Sức khỏe sinh sản và tình dục và quyền sinh 
sản, bao gồm hiểu biết về các bệnh lây qua đường 
tình dục như HIV, có ý nghĩa quan trọng đối với sức 
khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng, và điều này 
đòi hỏi khả năng tiếp cận phổ quát các dịch vụ y 
tế, tư vấn và thông tin có chất lượng, toàn diện và 
thống nhất dành cho phụ nữ và trẻ em gái.
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trẻ em, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chống 
lại HIV/AIDS và thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực này. 
Với những cam kết toàn cầu nêu trên, một điều 
quan trọng là sự duy trì và củng cố khung trách 
nhiệm giải trình này.

Lý do này được tán thành mạnh mẽ trong báo cáo 
của Nhóm các Chuyên gia Cao cấp, đã được trình lên 
Tổng thư ký Liên Hợp quốc vào thời điểm ấn phẩm này 
đang ở những công đoạn hoàn thiện cuối cùng (xem 
Bảng 2). 

BảNg 2 

Báo cáo của Nhóm các Chuyên gia Cao cấp

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bổ nhiệm 
Nhóm các Chuyên gia Cao cấp về Chương trình 
Nghị sự Phát triển hậu 2015 vào tháng 7 năm 
2012, nhóm này có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng Thư 
ký về chương trình nghị sự phát triển hậu 2015. Do 
đó, nhóm các Chuyên gia Cao cấp này được giao 
trách nhiệm xây dựng một báo cáo cho Tổng Thư 
ký, bao gồm: đề xuất về chương trình nghị sự phát 
triển hậu 2015 nhằm ứng phó với những thách 
thức mang tính toàn cầu của thế kỷ 21 và được xây 
dựng dựa trên mDGs với quan điểm nhằm chấm 
dứt đói nghèo; những nguyên tắc cơ bản để tái 
định hình quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích 
phát triển và tăng cường cơ chế trách nhiệm giải 
trình; và khuyến nghị về phương thức xây dựng và 
duy trì đồng thuận chính trị rộng rãi đối với chương 
trình nghị sự phát triển hậu 2015, một chương 
trình nghị sự tham vọng nhưng khả thi, dựa trên 
ba khía cạnh: tăng trưởng kinh tế, bình đẳng xã hội 
và môi trường bền vững, đồng thời xem xét những 
thách thức cụ thể của các quốc gia đang trải qua 
xung đột và hậu xung đột.

Bản báo cáo rất được trông đợi của Nhóm, có tựa 
đề “một mối quan hệ Đối tác Toàn cầu mới: Xóa 
nghèo và Biến đổi các nền kinh tế qua Phát triển 
Bền vững”, đã được trình lên Tổng Thư ký vào ngày 
30 tháng 5 năm 2013. Bản báo cáo đề xuất tầm 
nhìn phát triển được xây dựng dựa trên 5 thay đổi 
mang tính chuyển biến: chấm dứt nghèo cùng cực; 
đặt phát triển bền vững và ba khía cạnh của nó vào 
vị trí trung tâm của khung phát triển hậu 2015; 
biến đổi các nền kinh tế hướng tới việc làm và tăng 
trưởng toàn diện; xây dựng hòa bình và các thể 
chế mở và có trách nhiệm giải trình; và thúc đẩy 
một quan hệ đối tác toàn cầu mới. Để hiện thực 

hóa tầm nhìn này, Nhóm đã đưa ra 12 “mục tiêu 
minh họa” nhằm cung cấp thông tin về những lựa 
chọn khả thi cho quá trình thực hiện (Xem Phụ lục 
1 trong báo cáo của nhóm về danh sách và nội 
dung của các mục tiêu minh họa).

Trong cả phần diễn giải lẫn phần danh mục các 
mục tiêu đề xuất, báo cáo đưa ra mục tiêu độc 
lập về bình đẳng giới và lồng ghép quan điểm giới 
trong tất cả các mục tiêu khác. Là một phần của 
mục tiêu số 2 – Trao quyền cho Trẻ em gái và Phụ 
nữ và Đạt được Bình đẳng Giới – nhóm đề xuất bốn 
chỉ tiêu:

•  Ngăn ngừa và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối 
với trẻ em gái và phụ nữ;

•  Chấm dứt nạn tảo hôn; 

•  Đảm bảo phụ nữ có quyền bình đẳng sở hữu 
và thừa kế tài sản, ký hợp đồng, đăng ký kinh 
doanh và mở tài khoản ngân hàng;

•  Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trong đời 
sống chính trị, kinh tế và công cộng.

Phù hợp với yêu cầu lồng ghép giới vào các mục 
tiêu khác, Nhóm cũng đề xuất các chỉ số liên quan 
trong những mục tiêu khác. Ví dụ, chỉ tiêu “tăng 
số lượng phụ nữ và nam giới trẻ và trưởng thành 
có kỹ năng, bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ 
năng nghề cần thiết cho công việc” được đưa vào 
mục tiêu số 3 là Cung cấp Giáo dục có Chất lượng 
và Học tập Suốt đời; các chỉ tiêu liên quan đến giảm 
tỷ lệ tử vong bà mẹ và đảm bảo quyền và sức khỏe 
tình dục và sinh sản được đưa vào mục tiêu số 4 là 
Đảm bảo Cuộc sống Khỏe mạnh.

Nguồn: UN 2013c.
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Cần có một cách tiếp cận toàn diện hướng tới khung 
phát triển hậu 2015 và các mục tiêu Phát triển Bền 
vững. Để mang tính chuyển biến, khung phát triển hậu 
2015 và các mục tiêu Phát triển Bền vững nên có giá 
trị phổ quát và nên giải quyết nền tảng cấu trúc của 
bất bình đẳng trên cơ sở giới của ba trụ cột của phát 
triển bền vững – xã hội, kinh tế và môi trường. một 
mục tiêu độc lập mang tính chuyển biến sẽ giúp khung 
phát triển hậu 2015 và các mục tiêu Phát triển Bền 
vững nắm bắt được và đặt ra chỉ tiêu đối với những tác 
nhân cơ bản để đạt được bình đẳng giới, quyền của 
phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ. Bên cạnh đó, các 
chỉ tiêu cụ thể về giới nên được lồng ghép trong các 

mục tiêu khác để thúc đẩy tiến bộ trong toàn khung 
phát triển và giải quyết sự phân biệt đối xử trên cơ sở 
giới đang hạn chế triển vọng xóa nghèo, củng cố hòa 
bình và an ninh, tạo ra những mô hình sản xuất và tiêu 
thụ bền vững, khuyến khích quản lý minh bạch và trách 
nhiệm, đảm bảo tiếp cận giáo dục và y tế chất lượng 
cao, và đảm bảo tiếp cận nguồn nước và nguồn năng 
lượng bền vững. Hơn nữa, sự giám sát mạnh mẽ qua 
việc lồng ghép các chỉ tiêu và chỉ số cụ thể về giới trong 
toàn bộ khung phát triển là một công cụ quan trọng 
đối với trách nhiệm giải trình về bình đẳng giới, quyền 
của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ. Đây là một yếu 
tố cốt yếu của mDGs cần được duy trì và hoàn thiện.



THAY ÀÖÍI MANG TÑNH
CHUYÏÍN BIÏËN VÒ
BÒNH ÀÙÈNG GIÚÁI,
QUYÏÌN CUÃA PHUÅ NÛÄ
VAÂ TRAO QUYÏÌN
CHO PHUÅ NÛÄ3
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3.

THAY ÀÖÍI MANG TÑNH
CHUYÏÍN BIÏËN VÒ BÒNH ÀÙÈNG
GIÚÁI, QUYÏÌN CUÃA PHUÅ NÛÄ  VAÂ
TRAO QUYÏÌN CHO PHUÅ NÛÄ  
3.1 
MỘT MỤC TIÊU ĐỘC LẬP VỚI BA LĨNH VỰC TRỌNg TÂM

UN Women đề xuất ba lĩnh vực ưu tiên trọng tâm nên được đưa vào khung phát triển hậu 
2015 để giải quyết các vấn đề về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ 
nữ. Việc đưa toàn bộ các vấn đề trên vào khung phát triển qua một mục tiêu độc lập mang 
tính chuyển biến sẽ giải quyết những nguyên nhân cấu trúc của bất bình đẳng trên cơ sở 
giới, đây là những yếu tố đang cản trở năng lực nội tại và sự trao quyền cho phụ nữ, và việc 
thực hiện đầy đủ các quyền của họ. Các lĩnh vực trọng tâm và các chỉ số được đề xuất nhằm 
mục đích giám sát những chuyển biến có ý nghĩa hướng tới bình đẳng trong mối quan hệ 
giữa nam giới và nữ giới, đồng thời cũng chú trọng đến sự đa dạng của các yếu tố dẫn tới 
sự phụ thuộc của phụ nữ như giai cấp, chủng tộc, dân tộc, vị trí địa lý, tình trạng khuyết tật, 
tình dục và các vấn đề khác của phân biệt đối xử và tách biệt xã hội.

Các lĩnh vực ưu tiên trọng tâm của chúng tôi được 
chọn dựa trên và được lấy cảm hứng từ bốn nguồn. 
Thứ nhất là quy phạm pháp luật về quyền con người 
bao gồm nguyên tắc về tính phổ quát, không đi ngược 
lại tiến bộ, không phân biệt đối xử và bình đẳng thực 
chất (xem Bảng 3 để biết thêm thông tin). Thứ hai là 
các bằng chứng dựa trên nghiên cứu về các yếu tố 
kinh tế, xã hội, chính trị, và các phương pháp tiếp cận 
chính sách có tiềm năng nhất để tạo cách thức cho 
phụ nữ và trẻ em gái đưa ra đòi hỏi một cách rõ ràng 
về bình đẳng và thực hiện các quyền đa dạng và gắn 
kết của mình – về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và 
chính trị. Thứ ba, các bài học từ lịch sử do hành động 
tập thể mang tính thống nhất của phụ nữ đã giúp đạt 

được những bước tiến quan trọng về quyền của phụ 
nữ ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia qua những 
nghiên cứu nghiêm túc, vận động chiến lược, hỗ trợ 
kỹ thuật cho các chính phủ, và sự huy động người dân 
kêu gọi những người có trách nhiệm phải có nghĩa 
vụ giải trình. Thứ tư là nhiều cuộc tham vấn cấp quốc 
gia, khu vực và toàn cầu với các tổ chức phụ nữ và các 
chuyên gia đã đóng góp cho khung phát triển hậu 
2015 và SDGs.24 Ấn phẩm này này cũng công nhận và 
được xây dựng từ các tài liệu được chuẩn bị gần đây và 
trong vòng thập kỷ qua về thực thi khung mDG từ góc 
độ giới25 cũng như tiếp thu bình luận của nhiều chuyên 
gia và người làm thực tiễn đối với các bản dự thảo của 
ẩn phẩm này.
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Ba lĩnh vực trọng tâm của UN Women đề cập đến 
những yếu tố cốt lõi của bình đẳng giới, quyền của 
phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ, đó là:

•  Không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.26  
Các hành động cụ thể nhằm xóa bỏ nỗi sợ hãi 

gây suy nhược và/hoặc việc trải qua bạo lực cần 
phải là trung tâm của bất kì khung phát triển nào 
trong tương lai. Bạo lực gây ra tổn hại to lớn về 
thể chất và tinh thần cho phụ nữ và trẻ em gái, là 
một hình thức vi phạm quyền con người, hạn chế 
khả năng phát huy đầy đủ tiềm năng thực của họ 

BẢNG 3

Khái niệm về Quyền con người

Tính phổ quát và không thể bị tước bỏ: Quyền 
con người mang tính phổ quát và không thể bị tước 
bỏ. mọi người ở mọi nơi trên thế giới đều được 
hưởng quyền này. Người được hưởng quyền này 
không thể tự nguyện từ bỏ chúng. Cũng như không 
một ai có thể tước bỏ quyền này của người khác.

Tính không thể phân chia, liên quan và phụ 
thuộc lẫn nhau: Quyền con người bao gồm dân sự, 
văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội không thể bị chia 
cắt và các quyền này đều bình đẳng như nhau. Việc 
thực hiện một quyền thường phụ thuộc, toàn bộ 
hoặc một phần, vào việc thực hiện các quyền khác.

Bình đẳng và không phân biệt đối xử: Nguyên 
tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử khẳng 
định rằng mọi người đều được hưởng toàn bộ các 
quyền và quyền tự do mà không chịu bất kỳ sự 
phân biệt nào. Không phân biệt đối xử nghĩa là 
không tồn tại một khung pháp lý phân biệt đối xử 
và các chính sách không mang tính phân biệt đối 
xử trên thực tế.

Bình đẳng thực chất: Bình đẳng thực chất vượt 
lên trên bình đẳng hình thức để khẳng định rằng, 
do sự tồn tại của phân biệt đối xử đã ăn sâu trong 
xã hội, để đạt được bình đẳng có thể đòi hỏi sự đối 
xử khác biệt và không bình đẳng để mang lợi cho 
một nhóm yếu thế nhằm có được bình đẳng mang 
tính dài hạn. Bình đẳng thực chất quan tâm đến tác 
động của các luật, chính sách và thực tiễn nhằm 
đảm bảo rằng chúng không duy trì hoặc củng cố 
những bất lợi hiện có.

Sự tham gia và cho tất cả mọi người: mọi người 
đều có quyền tham gia và đóng góp một cách tích 
cực, tự do và có ý nghĩa cũng như thụ hưởng và 
phát triển trong một môi trường mà quyền con 
người và các quyền tự do cơ bản được nhìn nhận.  

Trách nhiệm giải trình và pháp trị: Nhà nước và 
những người thực thi nhiệm vụ có nghĩa vụ trả lời 
về việc thực hiện các quyền con người. Họ phải tuân 
thủ các quy phạm và tiêu chuẩn pháp luật trong 
các văn kiện về quyền con người. Khi họ không làm 
được như vậy, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện 
yêu cầu biện pháp khắc phục hợp lý.

Bên cạnh những quan điểm này, có một số nguyên 
tắc quan trọng khác đặc biệt liên quan đến các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa: 

Thực hiện các tiến trình: Thiếu nguồn lực được 
công nhận là có thể cản trở các Nhà nước thực hiện 
các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, 
việc thực hiện các tiến trình về quyền con người 
đặt ra cho các Nhà nước nhiệm vụ tiến hành những 
bước thận trọng và có mục đích một cách thường 
xuyên, liên tục, hiệu quả và khẩn trương nhất có 
thể để hoàn thành nghĩa vụ đối với việc thực hiện 
các quyền một cách toàn diện. Ngay cả trong bối 
cảnh thực hiện các tiến trình về quyền con người, 
không phân biệt đối xử giữa các nhóm người là 
một nghĩa vụ cấp bách. Các Nhà nước cũng có 
nghĩa vụ thường xuyên giám sát tiến độ trong việc 
thực hiện những quyền này.

Không đi ngược tiến bộ: Các bước đi ngược tiến 
bộ của các Nhà nước mà cản trở việc thực hiện quyền 
con người một cách toàn diện đều không được cho 
phép. Trong trường hợp tiến hành một cách có chủ 
đích các bước đi ngược tiến bộ, Nhà nước cần chứng 
minh rằng đã cân nhắc tất cả các lựa chọn khác và 
các bước đi ngược tiến bộ này là hoàn toàn chính 
đáng khi tham chiếu tổng thể các quyền.

Nguồn: Balakrishnan  and  Elson  2008; Donelly 
2007;  Fredman  2009,  OHCHR  2006,  Nhóm Phát 
triển Liên hợp quốc, 2003. 
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và gây ra những tổn thất lớn về mặt kinh tế cho 
bản thân họ và cho xã hội.

•  Bình đẳng giới về khả năng và nguồn lực. Sự phân 
bổ thường sai lệch về khả năng, như kiến thức và 
sức khỏe – bao gồm sức khỏe tình dục, sức khỏe 
sinh sản và quyền sinh sản của phụ nữ và em gái 
vị thành niên, cũng như nguồn lực và cơ hội, như 
tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất (bao 
gồm đất đai), công việc bền vững và trả công bình 
đẳng – cần được giải quyết một cách khẩn trương 
để tạo nên an ninh kinh tế và xã hội cho phụ nữ. 

•  Bình đẳng giới trong quyền ra quyết định trong 
các thể chế công và tư. Vấn đề ít phụ nữ tham gia 
vào quá trình ra quyết định chính sách công, từ 
quốc hội tới hội đồng địa phương, cần được khắc 
phục để đảm bảo vai trò nổi bật của phụ nữ trong 
các thể chế dân chủ và tiếng nói của họ được lắng 
nghe trong các cuộc thảo luận công và tư. Phụ nữ 
cũng không có tiếng nói trong quá trình ra quyết 
định trong các thể chế quan trọng có ảnh hưởng 
tới dư luận và khuyến khích trách nhiệm giải trình, 
như các phương tiện truyền thông và xã hội dân 

sự, cũng như các công ty tư nhân, như trong việc 
quản trị và quản lý các doanh nghiệp. Vấn đề này 
có gốc rễ từ quan hệ quyền lực bất bình đẳng 
trong gia đình và cộng đồng. 

Có sự khác biệt đáng kể về quan hệ giới ở cấp quốc 
gia và khu vực, và các quốc gia cũng có những cách 
tiếp cận khác nhau và đặt ra các chỉ tiêu riêng đối với 
thúc đẩy bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao 
quyền cho phụ nữ.27 Trong khi mỗi quốc gia sẽ có cách 
tổ chức chính sách và nguồn lực riêng để đạt được 
các cam kết về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và 
trao quyền cho phụ nữ, ba lĩnh vực ưu tiên trọng tâm 
này đại diện cho những “tiêu chuẩn tối thiểu” nên 
được giải quyết một cách phù hợp với các cam kết 
quốc tế. Do bản chất phức tạp và liên kết lẫn nhau của 
sự phụ thuộc của phụ nữ, một phương pháp tiếp cận 
toàn diện, bao gồm các hành động trong cả ba lĩnh 
vực trên, có thể giúp đạt được bình đẳng giới. Chỉ có 
cách tiếp cận chính thống này mới giúp được đạt được 
chuyển biến có ý nghĩa và lâu dài trong mối quan hệ 
quyền lực giới. 

3.2
LỒNg gHÉP gIỚI VÀO CÁC MỤC TIÊU KHÁC QUA CÁC CHỈ TIÊU VÀ 
CHỈ SỐ PHÙ HỢP

Bên cạnh ba lĩnh vực trọng tâm của mục tiêu độc lập 
mang tính chuyển biến, điều quan trọng là khung phát 
triển mới cần áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện 
về bình đẳng giới bằng cách lồng ghép các mối quan 
tâm về giới vào tất cả các mục tiêu khác qua các chỉ 
tiêu và chỉ số phù hợp. Các mối quan tâm này xuất 
phát từ các bằng chứng hiện hữu được nhấn mạnh 
trong các phần trước và từ nhiều cam kết liên chính 
phủ, bao gồm Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, các 
nghị quyết liên quan của Đại Hội đồng; kết luận chung 
của CSW; và gần đây nhất là văn kiện kết quả Rio+20 
(xem Phần 2).28

Tùy thuộc vào nội dung của khung phát triển mới, một 
số chỉ số được đề xuất dưới đây nhằm giám sát mục 
tiêu độc lập mang tính chuyển biến có thể được sử 
dụng để lồng ghép các mối quan tâm về giới vào các 
mục tiêu khác. Ví dụ, chỉ tiêu giảm tỷ lệ tử vong bà 
mẹ có thể được đưa vào mục tiêu độc lập hoặc có thể 
được lồng ghép vào mục tiêu sức khỏe. Tuy nhiên, vì 
những lý do nêu trên, điều quan trọng là mục tiêu độc 
lập mang tính chuyển biến về bình đẳng giới, quyền 
của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ cần bao gồm 
ba lĩnh vực trọng tâm được xác định trên đây, điều này 
nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với các tiến 
độ và bao trùm được các vấn đề thiết yếu đã không 
được đưa vào khung phát triển.29
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3.3 
NHỮNg ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ NHỮNg ĐIỂM CẦN XEM XÉT THÊM 
Các tiến bộ trong bình đẳng giới, quyền của phụ nữ 
và trao quyền cho phụ nữ đòi hỏi sự thay đổi trong 
quan hệ quyền lực giữa nữ giới và nam giới, giữa trẻ 
em gái và trẻ em trai trong các thể chế công và tư, và 
các chính sách thuận lợi nhằm làm suy yếu “các cấu 
trúc của sự kiềm chế”30 – những ảnh hưởng mang tính 
quyền lực từ kinh tế, chính trị và văn hóa đã khắc sâu 
thêm khuôn mẫu giới cho phụ nữ và nam giới, hạn 
chế các lựa chọn trong cuộc sống của phụ nữ và trẻ 
em gái, và góp phần vào việc duy trì phân biệt đối xử 
trên cơ sở giới. Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng phụ 
nữ cần các phương án cho các sự lựa chọn khác nhau 
không phụ thuộc vào nam giới, và nam giới cũng có 
những lựa chọn nhằm vượt ra ngoài khuôn khổ hạn 
chế của các vai trò giới bằng việc tham gia vào các 
hoạt động chăm sóc, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, 
và chia sẻ quyền ra quyết định. một loạt các chính sách 
kinh tế và xã hội có thể góp phần vào những thay đổi 
này, như là việc xây dựng một môi trường kinh tế vĩ 
mô và quản trị thuận lợi cho việc thực hiện đầy đủ các 
quyền của con người.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 
2007/8. Làn sóng các biện pháp thắt lưng buộc bụng 
được áp dụng ở nhiều quốc gia ngay sau đó một lần 
nữa chứng tỏ rằng nền kinh tế vĩ mô và các chính sách 
nền tảng của nó có thể tác động trực tiếp và tức thời 
đến việc thực hiện quyền của phụ nữ - qua việc ảnh 
hưởng đến số lượng và chất lượng công việc được trả 
lương mà phụ nữ có thể tiếp cận, cũng như các đầu 
tư công cho các dịch vụ, giao dịch và cơ sở hạ tầng 
nhằm giảm gánh nặng cho những công việc không 
được trả lương của phụ nữ.31 Do đó, các chính sách 
kinh tế vĩ mô tạo điều kiện thuận lợi, như các đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, chính sách chăm sóc hay 
các chương trình bảo trợ xã hội, là rất cần thiết để thực 
hiện các quyền kinh tế và xã hội của phụ nữ và trẻ em 
gái. Để hỗ trợ các chính sách của ngành đang được 
thực hiện ở nhiều quốc gia (như các chương trình bảo 
trợ xã hội, mở rộng dịch vụ công), các chính sách kinh 
tế vĩ mô cần dựa trên các tiêu chuẩn về quyền con 
người32 và thúc đẩy mô hình tăng trưởng công bằng 
và các quy định cần thiết đối với các thị trường tài 
chính toàn cầu để giảm nguy cơ của các rủi ro và các 
biến động bất thường. Quan trọng không kém là các 
chính sách công và các quy định về công việc bền vững 

nhằm ngăn chặn phân biệt đối xử với phụ nữ, khuyến 
khích trả lương công bằng, giảm gánh nặng việc chăm 
sóc không được trả lương và tạo điều kiện cho nam 
giới đảm nhận những trách nhiệm trên nhiều hơn. Nếu 
không có những quy định như vậy, thị trường lao động 
có xu hướng đánh giá thấp sức lao động của phụ nữ, 
củng cố bất bình đẳng giới trong thu nhập, và tạo ra 
điều kiện làm việc nghèo nàn như thiếu bảo hộ và an 
toàn lao động và đặt phụ nữ ra ngoài các chương trình 
liên quan đến các biện pháp bảo trợ xã hội.

Nhằm tạo ra chuyển biến trong các quan hệ giới và 
thực hiện các tiến trình về quyền của phụ nữ, cân 
bằng giới không phải lúc nào cũng là biện pháp có ý 
nghĩa. Tình trạng bằng nhau có thể bao gồm việc “cào 
bằng xuống” một mức chung, như trong trường hợp 
khoảng cách lương trên cơ sở giới được thu hẹp không 
phải vì lương của phụ nữ tăng lên, mà vì lương của 
nam giới giảm đi. Tương tự như vậy, bình đẳng hình 
thức có thể dẫn tới việc không quan tâm đến những 
vấn đề đặc thù của phụ nữ và trẻ em gái, như sức khỏe 
tình dục, sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản, hoặc có 
thể duy trì sự bất lợi, chẳng hạn như sai lầm trong việc 
thừa nhận rằng các cá nhân với trình độ giáo dục khác 
nhau khó có thể cạnh tranh một cách bình đẳng trên 
thị trường lao động. Do đó, cam kết đối với bình đẳng 
thực chất, qua xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái, xây dựng bình đẳng trong năng lực và nguồn lực 
của họ, và tăng cường quyền ra quyết định của phụ nữ 
và trẻ em gái có thể đòi hỏi những điều kiện và nỗ lực 
đặc biệt ghi nhận những nhu cầu và xuất phát điểm 
khác nhau.

Thực thi hiệu quả đòi hỏi các hệ thống trách nhiệm giải 
trình có trách nhiệm về giới tạo điều kiện để phụ nữ 
có thể yêu cầu các nhà chức trách giải trình về các cam 
kết của họ. Các cải cách tập trung vào trách nhiệm giải 
trình có trách nhiệm về giới đóng vai trò quan trọng 
nhằm đảm bảo phụ nữ và các tổ chức xã hội dân sự có 
thể yêu cầu chính phủ có trách nhiệm giải trình và điều 
này có nghĩa là phụ nữ có thể định hướng chính sách 
công, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền của chính phủ, 
hoặc yêu cầu giải quyết các vụ lạm dụng quyền. Sự 
đồng tâm hành động của phụ nữ trong các nhóm làm 
việc về quyền của phụ nữ hoặc trong các hiệp hội lớn 
hơn như công đoàn là yếu tố then chốt giúp hệ thống 
trách nhiệm giải trình quan tâm đến những vấn đề của 



20mỘT mỤC TIÊU ĐỘC LẬP mANG TÍNH CHUYỂN BIẾN NHẰm ĐẠT ĐUỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI,
QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ: TÍNH CẤP BáCH VÀ CáC HỢP PHẦN CHÍNH

phụ nữ. Để làm được điều này cần có một môi trường 
tự do dân sự và chính trị. Trong một thế giới ngày càng 
nhất thể hóa, nơi hành động của các thể chế phi nhà 
nước đầy quyền lực như các thể chế tài chính toàn cầu 
và các tập đoàn đa quốc gia có ảnh hưởng lớn đến đời 
sống của phụ nữ và nam giới ở những nơi xa xôi của 
thế giới, các khung trách nhiệm giải trình cũng cần 
bao gồm những thể chế phi nhà nước quan trọng này.

Bên cạnh các chính sách, khung phát triển mới cũng 
cần kèm theo đầy đủ các phương tiện thực hiện. Đặc 
biệt, việc huy động nguồn lực, bằng cách tăng nguồn 
lực trong nước và các hỗ trợ phát triển nhiều và ổn 
định hơn để tài trợ cho các đầu tư công vào cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ chăm sóc để 
giảm bớt gánh nặng thời gian cho phụ nữ, là tối quan 
trọng. Khi không có một động lực rõ ràng để phân bổ 
nguồn lực đầy đủ, việc đạt được những kết quả này 
sẽ vẫn chỉ là một lời hứa sáo rỗng. Do đó, phân bổ 
nguồn lực, bao gồm các thực tiễn như ngân sách có 
trách nhiệm về giới, tự do sắp xếp thông tin mà phụ 
nữ dễ dàng tiếp cận để họ xem xét các quyết định và 
mô hình chi tiêu công và mô hình giám sát tư pháp 
được trang bị để giải quyết các trường hợp lợi ích công 
cộng, cũng sẽ có giá trị cho việc thực thi trách nhiệm 
giải trình hiệu quả đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong phần tiếp theo, nội dung của ba lĩnh vực trọng 
tâm được đề xuất cho một mục tiêu mang tính chuyển 
biến về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao 
quyền cho phụ nữ sẽ được phân tích cụ thể cùng với 
những chính sách đã được chứng minh là có tính hiệu 
quả trong việc đem lại kết quả mong muốn ở những 
hoàn cảnh khác nhau. Các cuộc thảo luận chính sách 
không nhất thiết phải theo một khuôn khổ nào. Chưa 
có quốc gia nào trên thế giới đạt được bình đẳng giới 
và chưa có huớng đi nào đuợc xác nhận là hiệu quả 
nhất. Có sự đồng vận đáng chú ý giữa các chính sách 
thúc đẩy quyền của phụ nữ và bình đẳng giới trong 
cả ba lĩnh vực của mục tiêu độc lập mang tính chuyển 
biến. Ví dụ, dịch vụ chất lượng của các chương trình 
bảo trợ xã hội (lương hưu, các chương trình công về 
bình đẳng giới) và sự tiếp cận việc làm bền vững đều 
có thể cung cấp cho phụ nữ sự an toàn dự phòng mà 
họ cần để thoát khỏi các quan hệ bạo lực; không kết 
hôn khi còn quá trẻ cũng có thể là cách thức có tác 
động lớn nhằm hỗ trợ sự tự chủ của trẻ em gái và giúp 
ngăn ngừa bạo lực ngay từ ban đầu. Thúc đẩy bình 
đẳng giới trong sở hữu tài sản cố định không chỉ hỗ trợ 
khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ mà cũng giúp 

giảm tính dễ bị tổn thương của họ trước các cú sốc từ 
thị trường và môi trường.

Trong mỗi trường hợp, các lĩnh vực trọng tâm nhắc 
đến những vấn đề được đề cập tới một cách nhất quán 
trong các công ước về quyền con người và các thỏa 
thuận liên chính phủ trong vòng bốn thập kỷ qua, như 
CEDAW, Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và văn kiện 
kết quả Rio+20. UN Women đã xây dựng các “lĩnh vực 
trọng tâm” nhưng chưa đưa ra các chỉ tiêu định lượng 
cụ thể, như tỷ lệ phần trăm chính xác mà các quốc gia 
có thể phấn đấu để tăng số lượng phụ nữ tham gia vào 
quá trình ra quyết định chính sách công, hay tỷ lệ phần 
trăm tăng mong đợi trong giấy tờ chứng nhận quyền 
sở hữu đất đai phụ nữ đứng tên, hay mức độ khác biệt 
về lương giữa phụ nữ và nam giới cần được xóa bỏ. 
Những chỉ tiêu này tuy chưa được quyết định trong các 
cuộc đàm phán liên chính phủ nhưng tốt hơn hết nên 
được thiết lập ở cấp quốc gia – với sự chú trọng đến 
các tiêu chuẩn tối thiểu đã được nhất trí ở cấp độ toàn 
cầu và các quy phạm thỏa thuận liên chính phủ khác. 

Chúng tôi cũng đề xuất một danh mục các chỉ số gợi 
ý cho mỗi lĩnh vực trọng tâm, dựa trên bộ danh mục 
đã được thống nhất trên toàn thế giới và do đó có 
nền tảng kỹ thuật và quy phạm vững chắc.33 Phù hợp 
với những khuyến nghị của Nhóm Công tác của Liên 
Hợp Quốc về những Bài học rút ra từ quá trình Giám 
sát mDGs, những chỉ số này tạo thành một bộ chỉ số 
mang tính chọn lọc cao được lựa chọn dựa trên mức 
độ liên quan, sự hợp lý về phương pháp, tính dễ đo 
lường và tính dễ hiểu của chúng.34

một điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ số được đề 
xuất ở đây, trong một số trường hợp dựa trên các số 
liệu sẵn có nhưng trong những trường hợp khác, cần 
phải tiến hành thu thập số liệu mới hoặc số liệu chính 
xác hơn về những vấn đề không được quan tâm. Ví dụ, 
tuy rằng các số liệu toàn cầu về công việc chăm sóc 
không được trả lương không có sẵn một cách có hệ 
thống, các quốc gia khác nhau như Algeria, Ethiopia 
và mỹ đã tiến hành thành công khảo sát về việc sử 
dụng thời gian trong năm qua. Điều này nhấn mạnh 
thực tế là việc thu thập số liệu về các chủ đề này là 
hoàn toàn khả thi.35 Để thiết lập một khung giám sát 
mạnh mẽ phù hợp và hữu ích đối với chính sách công 
và trách nhiệm giải trình, việc xây dựng các chỉ tiêu và 
lựa chọn chỉ số không nên chỉ xoay quanh những số 
liệu hiện có. Thay vào đó, một khung phát triển vững 
chắc cần xác định điều gì là quan trọng để đo lường và 
khuyến khích thu thập dữ liệu trong lĩnh vực đó. 
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4.

BA HÚÅP PHÊÌN CUÃA
MUÅC TIÏU ÀÖÅC LÊÅP
MANG TÑNH CHUYÏÍN BIÏËN
VÏÌ BÒNH ÀÙÈNG GIÚÁI,
QUYÏÌN CUÃA PHUÅ NÛÄ VAÂ
TRAO QUYÏÌN CHO PHUÅ NÛÄ 
4.1. 
KHÔNg CÒN BẠO LỰC

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là biểu hiện của sự phân biệt đối xử giới và cản trở 
nghiêm trọng cơ hội được hưởng các quyền và quyền tự do trên cơ sở bình đẳng với nam 
giới và trẻ em trai. Đây có lẽ là hành vi vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới hiện 
nay và xảy ra ở mọi quốc gia. Chấm dứt hình thức bạo lực này phải là yếu tố then chốt của 
mục tiêu độc lập mang tính chuyển biến. Trên thế giới, cứ ba phụ nữ thì có một người cho 
biết đã từng bị bạo lực thể chất và tình dục tại một thời điểm nào đó trong đời, thường là do 
bạn tình gây ra. một số nhóm phụ nữ phải chịu nhiều hình thức phân biệt đối xử, như phụ 
nữ di cư, phụ nữ tị nạn và phụ nữ khuyết tật là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương 
trước nguy cơ bạo lực.36

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng gia 
tăng trong các giai đoạn khủng hoảng và bất ổn, đáng 
chú ý nhất là trong và sau thời kỳ biến động và di dời 
do hậu quả của xung đột vũ trang và thảm họa thiên 
nhiên, cũng như khi con người phải đối mặt với những 
biến động không lường trước được. Bạo lực gia đình 
có thể tăng lên khi nam giới không có việc làm, ngay 
cả khi (trong một số trường hợp đặc biệt là khi) phụ 
nữ là người đóng góp vào thu nhập gia đình.37 Tình 
trạng mất an ninh – do kết quả từ các loại tội phạm 
có tổ chức ở mức độ cao trong xã hội có thể tăng mức 

độ bạo lực đối với phụ nữ hoặc tỷ lệ số vụ giết người 
nhằm vào phụ nữ. Trong một số trường hợp xung đột 
vũ trang, bạo lực đối với phụ nữ trở nên phổ biến và 
mang tính hệ thống – ví dụ như các hình thức bạo lực 
tình dục như hãm hiếp, cưỡng bức mại dâm hoặc buôn 
người vì mục đích tình dục do các nhóm vũ trang tiến 
hành như một chiến thuật chiến tranh nhằm khủng bố 
hoặc buộc dân thường phải rời bỏ nơi sinh sống hoặc 
nhằm mang lại lợi ích cho các bên xung đột.38 Các lĩnh 
vực mục tiêu chủ chốt nhằm chấm dứt bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái được liệt kê dưới đây.
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Mục tiêu: Ngăn ngừa và đối phó với bạo lực nhằm 
vào phụ nữ và trẻ em gái 

Về bản chất, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là 
kết quả của các quan hệ quyền lực giới bất bình đẳng 
và là một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất của 
sự bất bình đẳng trên cơ sở giới trong xã hội.39 Nó 
vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của sự phụ thuộc 
vào nam giới của phụ nữ và có thể diễn ra dưới hình 
thức bạo lực thể chất hoặc bạo lực tình dục, cũng như 
những tập tục truyền thống có hại khác như giết bé 
gái sơ sinh, lựa chọn giới tính trước khi sinh, tảo hôn, 
bạo lực liên quan đến của hồi môn, cắt bộ phận sinh 
dục nữ, tội ác “vì danh dự”, và ngược đãi góa phụ.40 

Loại bạo lực này xảy ra ở tất cả các quốc gia và các 
nhóm xã hội (theo giai cấp, chủng tộc, dân tộc hoặc 
tôn giáo) và tính nghiêm trọng của nó có ảnh hưởng 
tới từng cá nhân, xã hội và nền kinh tế.41 Ngày nay 
chúng ta biết rõ là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái dẫn đến hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe tinh 
thần, tình dục và thể chất (bao gồm tăng nguy cơ lây 
nhiễm HIV); giảm thành tựu giáo dục, năng suất lao 
động và sự vận hành xã hội; tác động đến trẻ em (bao 
gồm trẻ em trai, những người có thể chứng kiến loại 
hình bạo lực này, khiến cho khả năng chúng trở thành 
thủ phạm gây bạo lực cao hơn tới ba lần); và gây ra 
phí tổn lớn cho ngân sách công trong việc hỗ trợ nạn 
nhân của bạo lực và xử lý người gây bạo lực.42 Sự công 
nhận này dẫn tới một nghị quyết của Đại Hội đồng kêu 
gọi các Quốc gia Thành viên thiết lập “… những chỉ 
tiêu đo lường được, có giới hạn về thời gian, có sự cân 
nhắc các ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội dân 
sự, đặc biệt là các tổ chức của phụ nữ, các mạng lưới 
và các bên liên quan khác, để thúc đẩy việc bảo vệ phụ 
nữ trước mọi hình thức bạo lực, và đẩy mạnh việc thực 
hiện các chương trình hành động quốc gia hiện hành 
đang được các Chính phủ theo dõi và cập nhật thường 
xuyên”.43 Nghị quyết này của Đại Hội đồng cũng kêu 
gọi Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSC) xây dựng 
một danh mục chỉ số theo dõi tính phổ biến của nó. 
Kết quả là một danh mục gồm chín chỉ số cốt lõi hiện 
đã được UNSC xây dựng xong và thông qua.44 

Để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, cần đo lường sự 
phổ biến của nó ở mọi hình thức, nhưng đặc biệt là 
đo lường sự phổ biến của bạo lực trong quan hệ bạn 
tình, bởi vì đây là hình thức bạo lực phổ biến nhất mà 
phụ nữ trên thế giới phải chịu. Chúng tôi đề xuất các 
chỉ số, được lấy từ chín chỉ số cốt lõi, đo lường sự phổ 

biến của bạo lực thể chất và tình dục đối với phụ nữ. Vì 
phần lớn loại hình bạo lực này do bạn tình gây ra, các 
số liệu phải được phân tách theo loại thủ phạm gây 
bạo lực. Sự phân tách theo giai cấp, độ tuổi, nơi cư trú 
ở thành phố/nông thôn, dân tộc, v.v... cũng giúp theo 
dõi các xu hướng và xây dựng biện pháp giải quyết.45 

Đi đôi với Nghiên cứu Sâu về mọi Hình thức Bạo lực đối 
với Phụ nữ của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, chúng tôi 
cũng đề xuất các chỉ số để đo lường sự phổ biến của 
tập tục cắt bộ phận sinh dục nữ, và các tập tục truyền 
thống có hại khác, cũng như sự phổ biến của nạn tảo 
hôn.46

Các chỉ số đề xuất

Ngăn ngừa và đối phó với bạo lực nhằm 
vào phụ nữ và trẻ em gái 

 •  Tỷ lệ tổng và tỷ lệ theo độ tuổi của phụ nữ 
từng có bạn tình bị bạo lực tình dục và/hoặc 
bị bạo lực thể chất bởi bạn tình hiện tại hoặc 
trước đây trong vòng 12 tháng trở lại đây, 
theo mức độ thường xuyên

 •  Tỷ lệ tổng và tỷ lệ theo độ tuổi của phụ nữ 
từng có bạn tình bị bạo lực tình dục và/hoặc 
bị bạo lực thể chất bởi bạn tình hiện tại hoặc 
trước đây trong đời, theo mức độ thường 
xuyên

 •  Tỷ lệ số vụ cắt bộ phận sinh dục nữ hoặc các 
tập tục truyền thống có hại khác

 •  Tỷ lệ phần trăm phụ nữ trong độ tuổi 20-24 
đã kết hôn hoặc có quan hệ hôn nhân trước 
tuổi 18 

Mục tiêu: Thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi 
bỏ qua và biện minh cho bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái

Có bằng chứng mạnh mẽ rằng thái độ phân biệt đối 
xử giới và thái độ bỏ qua cho bạo lực, đặc biệt của 
nam giới, có tương quan mạnh mẽ với việc gây ra bạo 
lực. Nghiên cứu trên nhiều quốc gia về sức khỏe của 
phụ nữ và bạo lực gia đình của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) phát hiện rằng mức độ chấp nhận bạo lực gia 
đình cao hơn ở những phụ nữ từng bị bạo lực gia đình, 
điều này cho thấy nạn nhân của bạo lực gia đình học 
cách “chấp nhận” nó như là điều “bình thường” hoặc 
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biện minh cho trải nghiệm bị bạo lực của mình, và do 
đó ít có khả năng rời bỏ các mối quan hệ mang tính 
lạm dụng.47 Để giám sát thay đổi trong các chuẩn mực 
xã hội khoan dung với các hình thức bạo lực nhằm vào 
phụ nữ, chúng tôi đề xuất hai chỉ số để đo lường mức 
độ chấp nhận bạo lực gia đình và cách nhìn về việc liệu 
phụ nữ có thể từ chối quan hệ tình dục với chồng mình 
hay không và khi nào họ có thể làm như vậy trong 
nghiên cứu của WHO.48 Số liệu về mức độ phổ biến đòi 
hỏi phải có sự giải thích phù hợp với bối cảnh và số liệu 
từ những chỉ số khác như khảo sát về nhận thức nhằm 
theo dõi cảm xúc của phụ nữ về sự an toàn, cũng như 
đo lường thái độ của phụ nữ và nam giới về việc bạo 
lực có chấp nhận được hay không.

Các chỉ số đề xuất

Thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi bỏ 
qua và biện minh cho bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái

 •  Tỷ lệ phần trăm số người nghĩ rằng việc nam 
giới đánh vợ là không thể biện minh được, 
theo giới tính

 •  Tỷ lệ phần trăm số người nghĩ rằng phụ nữ 
có thể từ chối quan hệ tình dục với chồng 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào, theo giới tính

Mục tiêu: Đảm bảo sự an toàn, dịch vụ hỗ trợ và 
tư pháp cho phụ nữ và trẻ em gái

Khả năng rời bỏ mối quan hệ bạo lực của phụ nữ chịu 
tác động mạnh mẽ của gia đình và các luật dân sự liên 
quan đến ly hôn và ly thân, quyền giám hộ con của 
phụ nữ, việc tiếp cận của phụ nữ đối với nguồn tài 
nguyên và hỗ trợ tài chính. Thái độ của xã hội cũng 
định hình phản ứng của nam giới trong những hoàn 
cảnh này, qua việc khuyến khích nam giới chấp nhận 
yêu cầu ly thân do phụ nữ khởi xướng, hoặc xúi giục 
trả đũa bằng việc tăng bạo lực đối với phụ nữ.

Biện pháp ứng phó hiệu quả đối với bạo lực nhằm vào 
phụ nữ phụ thuộc vào một hệ thống vận hành tốt có 
khả năng cung cấp cho phụ nữ sự an toàn và chăm sóc 

kịp thời qua các dịch vụ y tế chất lượng về tinh thần, 
thể chất và sinh sản, bảo vệ và nơi trú ẩn, cũng như 
các dịch vụ xã hội và tư pháp. Việc có một hệ thống 
hỗ trợ hiệu quả gửi đi thông điệp từ nhà nước rằng 
bạo lực là loại tội phạm nguy hiểm và sẽ không được 
dung thứ. 

Ở hầu hết các quốc gia, một số lượng lớn các vụ bạo 
lực không được lưu trữ đầy đủ; và ngay cả khi có những 
số liệu này, chỉ rất ít trường hợp được điều tra và đưa 
ra xét xử. Để cải thiện tình trạng này, thành kiến giới 
trong các dịch vụ công cần được giải quyết qua các 
cải cách như tuyển dụng và sử dụng phụ nữ trong lực 
lượng cảnh sát; thiết lập cơ chế tư pháp riêng như toà 
án chuyên về bạo lực gia đình; cung cấp các khóa đào 
tạo, nghi thức và hướng dẫn cho các viên chức làm 
việc với các nạn nhân bị bạo lực; và cung cấp những 
dịch vụ liên kết chất lượng cao và dễ tiếp cận cho các 
nạn nhân bị bạo lực.

Ở đây chúng tôi đề xuất một chỉ số theo dõi tỷ lệ giữa 
số vụ bạo lực đối với phụ nữ và số vụ được báo cảnh 
sát và hệ thống tư pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng 
đề xuất một chỉ số theo dõi sự tham gia của phụ nữ 
trong lực lượng cảnh sát – yếu tố được phát hiện là có 
tương quan tích cực tới việc báo cảnh sát về bạo lực 
tình dục.49

Các chỉ số đề xuất

Đảm bảo sự an toàn, dịch vụ hỗ trợ và tư 
pháp cho phụ nữ và trẻ em gái

 •  Tỷ lệ phụ nữ trên 15 tuổi bị bạo lực thể chất 
hoặc tình dục đã báo cho hệ thống tư pháp 
trong vòng 12 tháng qua 

 •  Tỷ lệ dân số cảm thấy an toàn khi đi một 
mình vào ban đêm trong khu vực nơi họ sinh 
sống, theo giới tính

 •  Tỷ lệ ngân sách quốc gia được phân bổ cho 
việc ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực nhằm 
vào phụ nữ

 •  Tỷ lệ người thực thi pháp luật là phụ nữ (bao 
gồm thẩm phán và cảnh sát)
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4.2. 
KHả NĂNg VÀ NgUỒN LỰC
Phương pháp tiếp cận theo khả năng, do Amartya Sen 
xây dựng, nhấn mạnh vào quyền tự do thực chất của 
con người và coi phát triển như quá trình mở rộng 
những quyền tự do này. Các tự do thực chất bao gồm 
khả năng “là ai và làm gì” và sống một cuộc sống mà 
người đó có lý do để coi trọng, như quyền tự do được 
nuôi dưỡng, được giáo dục, được khỏe mạnh, được 
lựa chọn người kết hôn và thời điểm kết hôn, được tự 
do quyết định số lượng con và khoảng thời gian giữa 
những lần có con, v.v...50 

Rất nhiều những khả năng này có giá trị nội tại, nhưng 
cũng có thể là công cụ để phát triển những khả năng 
khác (ví dụ như được giáo dục bản thân nó đã có giá 
trị nhưng đồng thời cũng là phương tiện để đảm bảo 
có việc làm bền vững; có việc làm bền vững rất quan 
trọng để đảm bảo thu nhập đủ nhưng đồng thời cũng 
góp phần vào phẩm giá của một con người). Có khả 
năng tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, ví dụ như có thu 
nhập hoặc có tư liệu sản xuất đủ và ổn định là phương 
tiện quan trọng để đạt được những mục đích trên.51 

mở rộng những khả năng của con người trên cơ sở 
bình đẳng giới sẽ đảm bảo rằng những hạn chế mang 
yếu tố giới (ví dụ như sức khỏe tình dục và sức khỏe 
sinh sản, quyền sinh sản của phụ nữ và trẻ em gái) 
hoặc phân biệt đối xử mang tính giới (như khả năng 
tiếp cận công việc bền vững hoặc đất đai) phải được 
giải quyết với mức độ cấp bách như những hạn chế tác 
động đến cả phụ nữ và nam giới (như giáo dục, y tế).

Khát vọng được sống một cuộc sống đầy đủ của con 
người cũng liên quan tới và chịu ảnh hưởng sâu sắc 
bởi sự bền vững của môi trường. Do đó, những mối 
quan tâm này là trung tâm của phương pháp tiếp cận 
theo khả năng. Những người yếu thế nhất chịu gánh 
nặng do tổn thất gấp đôi các nhóm khác do họ dễ bị 
tổn thương hơn trước những tác động lan rộng của 
thoái hóa môi trường, đồng thời cũng phải đối phó 
với những mối đe dọa tới môi trường sống trực tiếp 
của họ do ô nhiễm không khí trong nhà, nước bẩn 
và điều kiện vệ sinh không được cải thiện.52 Đối với 
phụ nữ, khi họ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn thu từ 
nông nghiệp và các nguồn tài sản công (như rừng, đất 
công của làng) để đáp ứng nhu cầu của hộ gia đình 
thì các mối quan tâm về môi trường ngày càng trở 
nên cấp bách hơn. Tuy vậy, phụ nữ cũng có thể là một 
phần quan trọng của giải pháp nhằm đối phó với thoái 

hóa môi trường qua sự tham gia tích cực của họ vào 
quản trị và quản lý tài nguyên thiên nhiên.53 Việc phụ 
nữ và trẻ em gái nằm ở vị trí trung tâm của các mối 
quan tâm về phát triển bền vững đã được công nhận 
từ lâu trong các thỏa thuận liên quốc gia như Hội nghị 
về môi trường và Phát triển của Liên Hợp quốc năm 
199254 (như được nêu trong Chương trình nghị sự 21), 
trong ICPD, trong Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, và 
mới đây nhất đã được tái khẳng định ở Rio+20.

Mục tiêu: Xóa nghèo cho phụ nữ 

Nghèo khổ cản trở quyền được sống một cuộc sống 
được tôn trọng về phẩm giá của cả phụ nữ lẫn nam 
giới và hạn chế nghiêm trọng khả năng đưa ra những 
lựa chọn có ý nghĩa của họ. Đối với phụ nữ, mức độ 
nghèo không chỉ được xác định do khả năng và cơ hội 
có thu nhập bền vững mà còn là năng lực kiểm soát 
đối với thu nhập đó. mặc dù phụ nữ có thể sống trong 
những hộ gia đình không nghèo – vì bạn đời hoặc 
các thành viên khác trong hộ gia đình có thể kiếm 
đủ thu nhập để kéo hộ gia đình vượt lên trên ngưỡng 
nghèo khổ - nhưng họ vẫn bị phụ thuộc về mặt kinh 
tế và điều này làm tăng tính dễ bị tổn thương của họ 
trước nghèo đói cũng như làm giảm tiếng nói và quyền 
thương lượng của họ trong hộ gia đình. Sự phân phối 
nguồn lực một cách không bình đẳng theo giới trong 
các hộ gia đình (bao gồm lương thực và chăm sóc sức 
khỏe) có thể dẫn tới thiếu dinh dưỡng và bất bình 
đẳng giới, tác động tiêu cực đến phụ nữ và trẻ em 
gái. Hơn nữa, do địa vị và thu nhập thấp hơn trên thị 
trường lao động, khả năng tiếp cận các chương trình 
bảo trợ xã hội như lương hưu của phụ nữ thấp hơn 
so với nam giới, và quá trình đóng góp thấp hơn của 
họ vào các chương trình lương hưu có thể góp phần 
đáng kể vào tình trạng nghèo khổ ở tuổi già. Điều này 
đặc biệt đáng lo ngại khi mà ở nhiều khu vực, phụ nữ 
có xu hướng sống thọ hơn nam giới. Bên cạnh các đo 
lường liên quan đến thu nhập, khả năng tiếp cận nhà 
ở bền vững và đầy đủ là một khía cạnh quan trọng ảnh 
hưởng tới sự nghèo khổ của phụ nữ và nên được theo 
dõi trong khung phát triển mới.

Những chỉ số đề xuất về thu nhập cá nhân, quyền sở 
hữu nhà, mức độ dinh dưỡng và khả năng tiếp cận 
chương trình hưu trí tuổi già sẽ giúp đảm bảo rằng các 
hành động cụ thể có thể được tiến hành để giảm sự 
nghèo khổ của phụ nữ.
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Các chỉ số đề xuất

Xóa nghèo cho phụ nữ

 •  Tỷ lệ phần trăm số người tự kiếm ra thu 
nhập, theo giới tính 

 •  Tỷ lệ sở hữu nhà ở, theo giới tính 

 •  Tỷ lệ phần trăm dân số thiếu dinh dưỡng, 
theo giới tính 

 •  Tỷ lệ người nhận lương hưu trên 65 tuổi, 
theo giới tính

Mục tiêu: Tăng việc làm bền vững cho phụ nữ 

Ngay cả khi sự hiện diện của phụ nữ trong lực lượng 
lao động đã tăng lên, thị trường lao động vẫn tiếp tục 
là nơi phụ nữ gặp nhiều bất lợi hơn so với nam giới. 
Điều này được thể hiện ở tỷ lệ tham gia thấp hơn của 
phụ nữ vào lực lượng lao động, tỷ lệ thất nghiệp cao 
hơn của phụ nữ ở hầu hết các khu vực và việc phụ nữ 
có xu hướng tham gia nhiều hơn vào những loại công 
việc mà Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) định nghĩa là 
“dễ bị tổn thương”.55 Khoảng cách về lương theo giới 
cũng tồn tại dai dẳng, mặc dù trong những năm gần 
đây khoảng cách này có vẻ đã được thu hẹp ở một số 
quốc gia do sự “cào bằng xuống” mức lương của nam 
giới.56 Phụ nữ tiếp tục chiếm đa phần trong các loại 
công việc được trả lương ở mức thấp.57

Những bất bình đẳng trên thị trường lao động không 
thể giải thích đơn giản là do trình độ học vấn hay kỹ 
năng của phụ nữ thấp hơn vì trên thực tế trình độ của 
phụ nữ cũng đang dần trở nên cân bằng với nam giới 
ở hầu hết các khu vực. Các chuẩn mực xã hội tiếp tục 
miêu tả một số công việc hoặc nhiệm vụ được coi là 
“phù hợp” hơn với phụ nữ, hạ thấp giá trị lao động 
của họ như “không có kỹ năng” hoặc “kỹ năng thấp” 
và miêu tả thu nhập của họ là “tiền tiêu vặt” thay vì 
là thu nhập chủ yếu trong hộ gia đình. Hơn nữa, các 
chính sách kinh tế vĩ mô cản trở việc tạo việc làm mới 
và củng cố tính không chính thức của thị trường lao 
động có tác động tiêu cực nhiều hơn tới việc làm của 
phụ nữ và quyền có việc làm bền vững của phụ nữ.58 

Theo dõi thay đổi trong lĩnh vực này đòi hỏi phải giám 
sát tỷ lệ phụ nữ và nam giới trong những công việc dễ 
bị tổn tương, khoảng cách về lương theo giới và tỷ lệ 
phụ nữ và nam giới trong những công việc được trả 
lương thấp.

Các chỉ số đề xuất

Tăng việc làm bền vững cho phụ nữ 

 •  Tỷ lệ người làm những công việc dễ bị tổn 
thương, theo giới tính 

 •  Khoảng cách về lương theo giới tính

 •  Tỷ lệ phần trăm người lao động được trả 
lương thấp, theo giới tính 

Mục tiêu: Xây dựng khả năng tiếp cận và kiểm 
soát của phụ nữ đối với tư liệu sản xuất

Tư liệu sản xuất cung cấp cho cá nhân và hộ gia đình 
phương tiện tạo ra thu nhập, đối phó với các cú sốc 
và biến động, và cũng có thể được dùng như là tài sản 
thế chấp để tiếp cận tín dụng (bao gồm tín dụng từ 
hệ thống ngân hàng chính thức chứ không chỉ là tín 
dụng nhỏ). Quan trọng là phải đảm bảo rằng phụ nữ 
có quyền kiểm soát bình đẳng đối với tài sản kinh tế 
tương đương như nam giới, nhất là khi ở nhiều nơi 
trên thế giới, các thỏa thuận về quyền sở hữu đất đai 
công nhận nam giới chủ hộ gia đình là người sở hữu, 
đặt phụ nữ ở vị trí “người phụ thuộc”. Quyền kiểm 
soát và sở hữu tư liệu sản xuất có thể cung cấp cho 
phụ nữ sự bảo vệ tốt hơn và thế dự phòng vững chắc 
hơn, củng cố quyền thương lượng trong hộ gia đình và 
khả năng tự chủ về kinh tế của họ.59 Đo lường có phân 
tách giới về quyền sở hữu đất và khả năng tiếp cận tín 
dụng sẽ tiết lộ mức độ bất bình đẳng giới trong quyền 
kiểm soát và sở hữu tư liệu sản xuất và có thể hỗ trợ 
các mục tiêu khác nhằm cân bằng tỷ lệ sở hữu và kiểm 
soát chung hoặc duy nhất. Trong khi thông tin này chỉ 
có ở một số ít các quốc gia, các nỗ lực đang được tiến 
hành để xây dựng và thống nhất ở cấp độ toàn cầu 
phương pháp thu thập và hài hòa hóa số liệu.60

Các chỉ số đề xuất

Xây dựng khả năng tiếp cận và kiểm soát 
của phụ nữ đối với tư liệu sản xuất

 •  Tỷ lệ dân số trưởng thành sở hữu đất, theo 
giới tính 

 •  Tỷ lệ dân số được tiếp cận các tổ chức tín 
dụng chính thống (thay vì tín dụng nhỏ), theo 
giới tính 
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Mục tiêu: Giảm gánh nặng thời gian cho phụ nữ

Những việc không được trả lương có ảnh hưởng sâu 
sắc đến hiểu biết của chúng ta về sự nghèo khổ và. Do 
vai trò xã hội gán cho mình, phụ nữ phải làm phần lớn 
các việc trong gia đình và việc chăm sóc không được 
trả lương, bao gồm việc nội trợ trong gia đình như nấu 
nướng và lau dọn, cũng như các việc chăm sóc cá nhân 
như chăm sóc trẻ em và người già.61 Tuy mang tính 
thiết yếu đối với tình trạng khỏe mạnh về tinh thần và 
thể chất của con người, sự tái sản xuất lực lượng lao 
động và rộng hơn là sự gắn kết xã hội, nhưng những 
việc này lại hiếm khi được công nhận và đưa vào các 
mô hình kinh tế được sử dụng trong quá trình ra chính 
sách. Việc nội trợ và chăm sóc cũng không được hỗ 
trợ đầy đủ bằng các biện pháp chính sách phù hợp.62 

Những chính sách này phải bao gồm các yếu tố giúp 
giảm sự nặng nhọc của việc nội trợ và chăm sóc không 
được trả lương (ví dụ như qua sự sẵn có của các công 
nghệ giúp tiết kiệm thời gian cho việc nội trợ và các 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng mang tính nhạy cảm giới), 
cũng như sự tái phân phối việc nội trợ và chăm sóc 
giữa phụ nữ và nam giới (trong gia đình) và giữa gia 
đình và nhà nước (qua việc nhà nước cung cấp các dịch 
vụ có chất lượng và dễ tiếp cận, bao gồm các dịch vụ 
chăm sóc).63 Khung phát triển hậu 2015 nên làm nổi 
bật khía cạnh này của bình đẳng giới trong các cuộc 
tranh luận công và thảo luận chính sách, bằng cách 
giám sát những khác biệt về giới trong trách nhiệm đối 
với việc chăm sóc không được trả lương và đặt chỉ tiêu 
để giảm và tái phân phối công việc này.

Các chỉ số đề xuất

giảm gánh nặng thời gian cho phụ nữ 

 •  Số giờ trung bình mỗi tuần dành cho công 
việc chăm sóc không được trả lương, theo 
giới tính 

 •  Tỷ lệ trẻ em dưới độ tuổi đến trường được 
đăng ký tại các cơ sở trông giữ trẻ có tổ chức 

Mục tiêu: Đẩy mạnh giáo dục và kỹ năng cho phụ 
nữ và trẻ em gái 

Tuy bình đẳng giới trong giáo dục là một lĩnh vực đã đạt 
được tiến bộ trong những thập niên qua, nhưng ở cấp 

độ toàn cầu gần như mọi quốc gia đều có khoảng cách 
về giới. Trong một số trường hợp, khoảng cách giới ưu 
tiên trẻ em gái, còn lại tại hầu hết các nước đang phát 
triển, trẻ em gái tiếp tục có ít cơ hội tới trường hơn trẻ 
em trai, đặc biệt là ở cấp giáo dục phổ thông và đại học. 
Hơn nữa, những trường hợp mà số trẻ em gái đăng ký 
đi học cao hơn số trẻ em trai có thể là do trẻ em trai có 
những lựa chọn khác bao gồm khả năng tham gia sớm 
hơn và dễ dàng hơn vào thị trường lao động.64 Những 
khoảng cách giới trong giáo dục có hậu quả tiêu cực 
trong suốt cuộc đời của phụ nữ, dẫn tới ít cơ hội hơn 
trong thị trường lao động, ít tiếng nói hơn trong quá 
trình ra quyết định ở mọi cấp, ít khả năng kiểm soát hơn 
đối với sức khỏe và lựa chọn sinh sản, v.v...

Bên cạnh việc tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ và 
trẻ em gái, khung phát triển mới bắt buộc phải giải 
quyết khoảng trống về kỹ năng, được thể hiện rõ trong 
khoảng cách về giới trong sử dụng công nghệ mới, bên 
cạnh những khoảng cách khác. một điều quan trọng 
là việc giám sát chất lượng giáo dục, bao gồm việc sử 
dụng giáo trình nhạy cảm giới và các điều kiện tiếp cận 
giáo dục, ví dụ như đảm bảo các trường học có một môi 
trường an toàn đối với trẻ em gái và có đầy đủ các công 
trình vệ sinh. 

Các chỉ số mà chúng tôi đề xuất sẽ cho phép đặt mục 
tiêu nhằm xóa bỏ những thành kiến giới đối với trẻ em 
gái trong các quá trình sau: chuyển tiếp sang giáo dục 
phổ thông, chuẩn bị để có việc làm tốt hơn trong những 
lĩnh vực phi truyền thống được trả lương cao hơn, và sử 
dụng công nghệ truyền thông.

Các chỉ số đề xuất

Đẩy mạnh giáo dục và kỹ năng cho phụ nữ và 
trẻ em gái 

 • Tỷ lệ chuyển tiếp sang giáo dục phổ thông, 
theo giới tính 

 •  Tỷ lệ hoàn thành giáo dục phổ thông, theo 
giới tính 

 •  Tỷ lệ nữ tốt nghiệp bậc đại học các ngành 
khoa học, kỹ thuật, sản xuất và xây dựng

 •  Tỷ lệ phần trăm dân số sử dụng Internet, 
theo giới tính 
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Mục tiêu: Nâng cao sức khỏe cho phụ nữ và trẻ 
em gái

Trong khi phụ nữ và nam giới trên toàn thế giới cùng 
phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt sức khỏe, 
có một số vấn đề sức khỏe đặc thù của từng giới phải 
được giải quyết. Những vấn đề này xuất phát từ những 
khác biệt về mặt sinh học cũng như các quy tắc xã 
hội mang tính phân biệt đối xử và vai trò xã hội gán 
cho từng giới và tạo nên những kết quả khác nhau 
về sức khỏe. một minh họa rõ nét của các quy tắc và 
thực tiễn mang tính phân biệt đối xử là thành kiến giới 
trong nuôi dưỡng, chăm nom và chăm sóc sức khỏe, 
điều này có tác động tiêu cực đến sức khỏe, tình trạng 
khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần và có khi cả cơ hội 
sống của trẻ em gái so với trẻ em trai. một ví dụ khác 
của vấn đề sức khỏe mang yếu tố giới là tỷ lệ mắc bệnh 
nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở phụ nữ và trẻ em 
gái cao hơn, thường do ô nhiễm không khí trong nhà 
do sử dụng nhiên liệu sinh học, đây là nguyên nhân 
chủ yếu gây tử vong đối với phụ nữ và trẻ em gái ở các 
nước thu nhập thấp.65 

HIV và AIDS là một ví dụ điển hình khác: phụ nữ dễ bị 
tổn thương hơn về sinh lý do lây nhiễm HIV và cũng dễ 
bị nhiễm bệnh hơn do các yếu tố xã hội như bạo lực do 
bạn tình gây ra. Tuy số ca nhiễm HIV trên thế giới đang 
giảm đi nhưng trong năm 2010, phụ nữ trẻ trong độ 
tuổi từ 15-24 chiếm hơn 60% số ca nhiễm mới trong 
độ tuổi này.66 

Ở những nơi dịch vụ y tế được thương mại hóa, quyền 
kiểm soát nguồn lực yếu hơn của phụ nữ hạn chế khả 
năng tiếp cận y tế của họ, và có thể làm mất đi động 
lực tài chính của các nhà cung cấp để phát triển dịch 
vụ cho phụ nữ. Những chính sách có thể giúp nâng 
cao sức khỏe của phụ nữ bao gồm tuyển dụng phụ nữ 
làm người cung cấp dịch vụ y tế, nếu thiếu điều này 
có thể gây ra trở ngại đối với việc tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc mà phụ nữ cần.67

Các chỉ số đề xuất

Nâng cao sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em 
gái 

 •  mức độ phổ biến của bệnh nhiễm trùng 
đường hô hấp dưới, theo giới tính

 •  Tỷ lệ phần trăm dân số trong độ tuổi 15-49 
chung sống với HIV/AIDS, theo giới tính

 •  Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi, theo giới tính 

Mục tiêu: Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và đảm bảo 
sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, quyền sinh 
sản của phụ nữ và trẻ em gái

Phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên phải đối mặt với 
những thách thức và nguy cơ có đặc thù riêng liên 
quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và 
quyền sinh sản. Thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 
sản và sức khỏe tình dục là nguyên nhân của 1/3 gánh 
nặng bệnh tật toàn cầu đối với phụ nữ ở tuổi sinh sản. 
mỗi ngày, tử vong bà mẹ cướp đi sinh mạng của 800 
phụ nữ.68 Biến chứng liên quan đến sinh nở và thai kỳ 
cũng là nguyên nhân tử vong chủ yếu của trẻ em gái 
trong độ tuổi từ 15 đến19.69 Hơn 200 triệu phụ nữ ở 
các nước đang phát triển mong muốn – nhưng không 
tiếp cận được – các biện pháp tránh thai hiệu quả. 
CEDAW là công ước đầu tiên về quyền con người mà 
khẳng định quyền sinh sản, lựa chọn bạn tình và tự do 
tiến tới hôn nhân. ICPD tái khẳng định những nguyên 
tắc này và phát triển chúng để xác định các quyền sinh 
sản và đặt chúng vào vị trí trung tâm của phát triển 
bền vững qua tuyên bố: “Những quyền này dựa trên 
sự công nhận quyền cơ bản của tất cả các cặp đôi và 
các cá nhân trong việc được quyết định một cách tự do 
và có trách nhiệm số con, thời điểm có con và khoảng 
cách giữa các lần có con và được cung cấp thông tin 
và phương tiện để làm như vậy, […] quyền đạt được 
tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe tình dục và sinh sản 
[…và quyền] đưa ra quyết định liên quan đến sinh sản 
mà không bị phân biệt đối xử, ép buộc và bạo lực.”70 

Khung phát triển hậu 2015 phải công nhận rằng việc 
phụ nữ và trẻ em gái thiếu khả năng kiểm soát đối 
với thân thể và các hoạt động tình dục của mình xâm 
phạm một cách nghiêm trọng các quyền của họ và 
điều này lý giải cho một số những trở ngại lớn nhất  
đối với việc đạt được các quyền và khả năng của phụ 
nữ trong các lĩnh vực khác.

Giảm số ca tử vong bà mẹ và tỷ suất bệnh tật quá cao 
của phụ nữ - một lĩnh vực chưa đạt đuợc nhiều tiến bộ 
trong mDGs – phải tiếp tục là một ưu tiên. Các chỉ số 
trong lĩnh vực này cần giám sát tỷ lệ tử vong bà mẹ, 
sự sẵn có của các hộ sinh có kỹ năng và chăm sóc sản 
khoa khẩn cấp, cũng như năng lực tự kiểm soát khả 
năng sinh sản của phụ nữ, là một vấn đề chịu ảnh 
hưởng của tuổi kết hôn, cũng như khả năng tiếp cận 
các biện pháp tránh thai.

Sự thiếu quan tâm đến sức khỏe bà mẹ và dịch vụ sản 
khoa ở nhiều quốc gia là một biểu hiện cho thấy việc 
ra chính sách y tế thường không tính đến nhu cầu của 
phụ nữ.71 Bên cạnh các biện pháp vĩ mô hơn để trao 
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quyền cho phụ nữ và đạt được bình đẳng giới như 
phần này đã đề cập, các chính sách nhằm giảm tỷ lệ 
tử vong bà mẹ và đảm bảo sức khỏe và quyền sinh sản 
của phụ nữ và trẻ em gái phải bao gồm việc cung cấp 
dịch vụ y tế, trong đó có dịch vụ chăm sóc sản khoa 
đầy đủ, tuyển dụng nhân viên y tế có năng lực, nhất là 
ở các khu vực xa xôi không có đầy đủ các dịch vụ, và 
loại bỏ các loại phí và khoản thu khác khiến phụ nữ và 
trẻ em gái không thể tiếp cận dịch vụ.

Các chỉ số đề xuất

giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và đảm bảo sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền 
sinh sản của phụ nữ và trẻ em gái

 •  Tỷ lệ tử vong bà mẹ
 •  Cơ sở vật chất sẵn có cho chăm sóc sản 
khoa khẩn cấp/100,000 dân

 •  Nhu cầu kế hoạch hóa gia đình chưa được 
đáp ứng 

 •  Tỷ lệ ca sinh có sự hỗ trợ của nhân viên y tế 
có kỹ năng

 •  Tuổi của người mẹ khi sinh con đầu lòng 

Mục tiêu: Đảm bảo sự tiếp cận một cách bền 
vững của phụ nữ đến năng lượng 

Năm 2010, 1,2 tỷ người trên thế giới không được sử 
dụng điện và khoảng 2,6 tỷ người không được tiếp 
cận điều kiện vật chất nấu ăn sạch sẽ, với sự khác biệt 
lớn giữa khu vực nông thôn và thành thị.72 Sự phụ 
thuộc vào nhiên liệu sinh học không chỉ tăng gánh 
nặng thời gian cho phụ nữ mà còn liên quan đến 
nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh nhiễm trùng 
đường hô hấp dưới do ô nhiễm không khí trong nhà 
– nguyên nhân hàng đầu của tử vong ở phụ nữ và trẻ 
em gái.73 Dựa trên xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh 
học truyền thống, dự tính tới năm 2030, ô nhiễm 
không khí trong các hộ gia đình sẽ gây ra 1,5 triệu ca 
tử vong mỗi năm, cao hơn số ca tử vong do sốt rét, 
HIV/AIDS hay lao.74 Các chỉ số theo dõi khả năng tiếp 
cận nguồn năng lượng bền vững của phụ nữ sẽ bao 
gồm tỷ lệ điện khí hóa và mức độ các hộ gia đình sử 
dụng nhiên liệu rắn để nấu nướng, được phân tách 
theo nơi cư trú ở nông thôn hay thành thị, cũng như 
thời gian trung bình dành cho việc kiếm củi và các 
loại nhiên liệu sinh học truyền thống khác, được phân 
tách theo giới.

Các chỉ số đề xuất

Đảm bảo sự tiếp cận một cách bền vững của 
phụ nữ đến năng lượng

 • Tỷ lệ phần trăm hộ gia đình sử dụng nhiên 
liệu rắn để nấu nướng, theo nơi cư trú ở 
thành thị/nông thôn

 •  Tỷ lệ phần trăm hộ gia đình được sử dụng 
điện, theo nơi cư trú ở thành thị/nông thôn

 •  Thời gian trung bình mỗi tuần dành cho việc 
kiếm củi, theo giới tính 

Mục tiêu: Đảm bảo sự tiếp cận một cách bền 
vững của phụ nữ đến nước sạch và điều kiện sống 
hợp vệ sinh 

Năm 2010, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông 
qua Nghị quyết số 64/292 “công nhận quyền tiếp cận 
nước uống sạch và an toàn và điều kiện sống hợp vệ 
sinh là một quyền con người cần thiết cho sự hưởng 
thụ cuộc sống một cách đầy đủ và toàn bộ các quyền 
con người”.75 mục tiêu mDG về tiếp cận nước đã đạt 
được vào năm 2010. Tuy nhiên, 780 triệu người vẫn 
không có khả năng tiếp cận nguồn nước được cải 
thiện và hơn 1/3 dân số thế giới không được tiếp cận 
với điều kiện sống hợp vệ sinh.76 Như văn kiện kết quả 
Rio+20 đã nhấn mạnh, khả năng tiếp cận nước sạch 
và điều kiện sống hợp vệ sinh là cần thiết đối với việc 
trao quyền cho phụ nữ.77 Khả năng tiếp cận nước sạch 
cao hơn giúp phụ nữ và trẻ em gái đỡ mất thời gian 
hơn cho việc lấy nước và dẫn tới sự cải thiện trong các 
lĩnh vực khác, như giảm tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến 
nước (nhất là với trẻ em). Điều kiện vệ sinh được cải 
thiện sẽ mang lại lợi ích tương tự và loại bỏ cảm giác 
xấu hổ cho hàng tỷ người, bao gồm cả phụ nữ lẫn 
nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai mà bị buộc phải đi 
vệ sinh ngoài trời.Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận và 
kiểm soát nguồn nước, bao gồm công nghệ tưới tiêu, 
là cần thiết để tăng sản lượng ở những trang trại do 
phụ nữ quản lý; đây là một điều có ý nghĩa quan trọng 
đối với việc xóa đói giảm nghèo. Các chỉ số mà chúng 
tôi đề xuất để giám sát lĩnh vực này bao gồm các chỉ số 
mDGs hiện có đối với nước sạch và điều kiện sống hợp 
vệ sinh, cũng như các chỉ số liên quan đến thời gian 
mà phụ nữ tiêu tốn cho việc đi lấy nước.78
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Các chỉ số đề xuất

Đảm bảo sự tiếp cận một cách bền vững của phụ nữ đến nước sạch và điều kiện sống hợp vệ sinh 

 •  Số giờ dành để đi lấy nước trung bình mỗi tuần (bao gồm thời gian chờ đợi ở điểm cấp nước công 
cộng), theo giới tính

 •  Tỷ lệ dân số sử dụng nguồn nước uống được cải thiện 

 •  Tỷ lệ dân số sử dụng công trình vệ sinh được cải thiện 

Năng lực của phụ nữ nhằm ảnh hưởng tới quá trình ra 
quyết định, dù trong các thể chế công hay tư, gắn kết 
mật thiết với năng lực tiềm năng của họ.79 Có tiếng nói 
và được tham gia vào các quá trình và những quyết 
định ảnh hưởng tới cuộc đời họ là một khía cạnh quan 
trọng của quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái. Tiếng 
nói và ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định có 
giá trị nội tại như một dấu hiệu của sự thụ hưởng các 
quyền và quyền tự do dân chủ của các cá nhân và các 
nhóm, và có thể là chức năng mang tính công cụ giúp 
đảm bảo các lợi ích cụ thể của nhóm được thúc đẩy. 
Trong trường hợp của phụ nữ, điều này có thể bao 
gồm sự ảnh hưởng của họ tới các ưu tiên và mô hình 
chi tiêu công nhằm đảm bảo sự cung cấp dịch vụ một 
cách đầy đủ cũng như an sinh xã hội và an ninh kinh 
tế, và đảm bảo sự toàn vẹn thể chất và các quyền sinh 
sản của họ.

Bên cạnh tầm quan trọng đối với việc tác động lên 
chính sách công và các tiến trình chính trị trong các 
khu vực như quốc hội, tiếng nói và sự tham gia vào 
các quyết định trong hộ gia đình cũng có tầm quan 
trọng đặc biệt và có ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc 
của phụ nữ và trẻ em gái. Tương tự như vậy, các quyết 
định được đưa ra trong những công ty tư nhân như 
chiến lược kinh doanh, bao gồm đầu tư hoặc quyết 
định nhân sự, có thể có ảnh hưởng quan trọng tới 
công việc và cơ hội thăng tiến của phụ nữ.

Sự tham gia có ý nghĩa không chỉ là số lượng phụ nữ 
tham gia vào các diễn đàn ra quyết định. Nó còn là sự 

đại diện mang tính chiến lược trong các vấn đề quan 
trọng đối với các nhóm phụ nữ khác nhau. Đối với 
toàn thể xã hội, quan niệm về ảnh hưởng tương đối 
của phụ nữ đối với các quyết định công và tư sẽ cung 
cấp thông tin hữu ích về những thay đổi trong quyền 
ra quyết định.

Mục tiêu: Thúc đẩy sự bình đẳng về quyền ra quyết 
định trong hộ gia đình

Quyền lực được thừa nhận và khả năng ảnh hưởng tới 
quá trình ra quyết định trong các thể chế công và tư 
của phụ nữ được định hình bởi quyền và vai trò của họ 
trong gia đình.80 Tăng quyền thương lượng của phụ nữ 
trong hộ gia đình được coi là đóng góp vào sự thịnh 
vượng của họ, cũng như của gia đình họ, trong các 
lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng của con 
cái.81 Trở ngại đối với phụ nữ khi tham gia của vào các 
quyết định trong hộ gia đình được định hình bởi năng 
lực của họ và các nguồn lực mà họ quản lý: sự tiếp cận 
với nguồn thu nhập và lương có thể có ảnh hưởng 
quan trọng tới quyền thương lượng các vấn đề trong 
gia đình của họ.82 Luật pháp chi phối quan hệ hôn 
nhân và ly hôn (bao gồm cả tập tục tảo hôn) và những 
chuẩn mực xã hội hạ thấp giá trị đóng góp của phụ nữ 
đối với xã hội cũng góp phần vào việc hạ thấp quyền 
thương lượng của phụ nữ. Các chỉ số về sự đóng góp 
của phụ nữ vào các quyết định trong hộ gia đình đã 
được đề xuất nhằm hỗ trợ giám sát lĩnh vực này.

4.3. 
TIẾNg NÓI, VAI TRÒ LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THAM gIA
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Các chỉ số đề xuất

Thúc đẩy sự bình đẳng về quyền ra quyết 
định trong hộ gia đình

 •  Tỷ lệ phần trăm phụ nữ có tiếng nói trong 
các quyết định trong hộ gia đình liên quan 
tới những khoản mua sắm lớn

 •  Tỷ lệ phần trăm phụ nữ có tiếng nói trong 
các quyết định trong hộ gia đình liên quan 
tới sức khỏe của chính họ 

 •  Tỷ lệ phần trăm phụ nữ có tiếng nói trong 
các quyết định trong hộ gia đình liên quan 
tới việc thăm viếng họ hàng 

 •  Tỷ lệ phần trăm số người cho rằng các quyết 
định quan trọng trong hộ gia đình nên được 
đưa ra bởi cả phụ nữ và nam giới, theo giới 
tính

Mục tiêu: Thúc đẩy sự tham gia vào các thể chế 
công 

Khung mDG đã bao gồm một khía cạnh về sự tham 
gia của phụ nữ trong các thể chế công qua một chỉ 
số trong mDG3 về tỷ lệ phụ nữ là đại biểu quốc hội.83 

mặc dù sự đại diện của phụ nữ trong quốc hội đã tăng 
lên từ năm 1990, phụ nữ vẫn chỉ chiếm một phần năm 
số lượng nghị sỹ trên thế giới.84 Để có một bức tranh 
tổng thể hơn, nên bao gồm sự tham chính của phụ 
nữ trong chính quyền địa phương; đây có thể là yếu 
tố nền tảng đào tạo quan trọng cho phụ nữ ở các cơ 
quan cao hơn như cấp bộ – nơi có nhiều ảnh hưởng 
đến các quyết định chính sách. 

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ trong hội đồng 
địa phương trên thế giới đã đạt hoặc vượt mức 30%,85 

một thay đổi hữu hình có thể thấy được trong quá 
trình thiết lập các ưu tiên của địa phương và việc sắp 
xếp nguồn lực theo hướng có lợi cho phụ nữ.86 Ngay 
cả khi phụ nữ đạt được vị thế chính trị cao, họ vẫn có 
xu hướng bị loại khỏi những vai trò ra quyết định quan 
trọng nhất. Số liệu về các chức vị bộ trưởng cho thấy 
phụ nữ có xu hướng chiếm ưu thế trong các ngành xã 
hội và hiếm khi đảm nhiệm vai trò bộ trưởng tài chính, 
bộ trưởng thương mại và bộ trưởng quốc phòng.87 

một lĩnh vực quan trọng khác đối với sự tham gia của 
phụ nữ là các diễn đàn ra quyết định đột xuất liên 
quan tới sự chuyển giao chính trị thoát khỏi xung đột 
hoặc khủng hoảng chính trị. Việc theo dõi trên toàn 
cầu về tỷ lệ nhà đàm phán hòa bình là nữ đang được 
tiến hành như một phần trong nỗ lực giám sát của Liên 
Hợp quốc đối với việc triển khai các Nghị quyết của Hội 
đồng Bảo an về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ra quyết định, 
như bầu cử hoặc ứng cử, thường phụ thuộc vào việc sở 
hữu thẻ căn cước. Điều này mang lại quyền công dân 
cơ bản, cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ và lợi 
ích công quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh khủng 
hoảng và khi phải rời khỏi nơi sinh sống.

Các chỉ số đề xuất

Thúc đẩy sự tham gia vào các thể chế công 

 •  Tỷ lệ ghế tại quốc hội do phụ nữ nắm giữ

 •  Tỷ lệ ghế tại chính quyền địa phương do phụ 
nữ nắm giữ

 •  Tỷ lệ dân số có giấy tờ tùy thân cơ bản, theo 
giới tính

 •  mức độ phổ biến của giấy khai sinh, theo 
giới tính

 •  Tỷ lệ phụ nữ có vai trò ra quyết định trong 
các tổ chức khu vực liên quan tham gia vào 
ngăn ngừa xung đột 

Mục tiêu: Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ 
trong khu vực tư nhân

Những tiến triển gần đây về trình độ học vấn của phụ 
nữ - tại phần lớn các quốc gia trên thế giới, phụ nữ 
giờ đây đã vượt qua nam giới trong giáo dục bậc đại 
học - đã không được chuyển đổi thành sự tham gia lớn 
hơn của họ vào quá trình quản lý các công ty tư nhân.

Năm 2013, một nghiên cứu về ban lãnh đạo của các 
công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng 100 công 
ty trên thị trường chứng khoán của tạp chí Financial 
Times (FTSE 100) cho thấy phụ nữ chiếm 17,3% toàn 
bộ số vị trí giám đốc và chỉ 5,8% giữ vị trí giám đốc 
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điều hành.88 Tương tự như vậy, sự tham gia của phụ 
nữ vào ban lãnh đạo các công ty tại mỹ cũng không có 
nhiều tiến triển, với tỷ lệ ghế trong ban giám đốc do 
phụ nữ nắm giữ trong 1500 công ty đứng đầu  danh 
sách Standard and Poor’s (S&P) tăng từ 11% năm 
2006 lên 14% năm 2012.89 Để ghi nhận vấn đề này, 
ngày càng nhiều nước, kể cả nước phát triển và đang 
phát triển, sử dụng hạn ngạch để tăng tỉ lệ phụ nữ 
trong ban lãnh đạo các công ty.90 Ngay cả ở các cấp 
thấp hơn, số lượng phụ nữ giữ vị trí quản lý trong các 
công ty cũng duy trì ở mức thấp, từ 10% đến 43% tại 
51 quốc gia có số liệu rõ ràng,91 việc này có thể góp 
phần vào việc ít phụ nữ nắm giữ các vị trí giám đốc hay 
trong ban lãnh đạo.

Truyền thông đại chúng là một thể chế khu vực tư 
nhân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống 
công, có khả năng định hướng dư luận và là một cơ 
chế có trách nhiệm giải trình. Nhận thức được vai trò 
có ảnh hưởng quan trọng này, việc tăng tỷ lệ phụ 
nữ trong giới truyền thông được đưa vào Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh, trong đó lập luận rằng việc thay 
đổi hình ảnh tiêu cực về phụ nữ và năng lực của họ 
trên các phương tiện truyền thông cũng có thể giúp 
giải quyết cái được cho là sự thiếu uy tín của phụ nữ 
trong các vấn đề công.92 

Chúng tôi đề xuất các phương pháp để theo dõi tỷ lệ 
phụ nữ trong ban lãnh đạo, tỷ lệ phần trăm phụ nữ ở 
vị trí quản lý và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực 
truyền thông.

Các chỉ số đề xuất

Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong 
khu vực tư nhân

 •  Tỷ lệ phụ nữ trong ban lãnh đạo công ty

 •  Tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí quản lý tại công ty

 •  Tỷ lệ các người làm truyền thông chuyên 
nghiệp là phụ nữ

Mục tiêu:  Tăng cường hành động tập thể của 
phụ nữ

một trong những chỉ dấu mạnh mẽ về vai trò và ảnh 
hưởng của phụ nữ là quy mô và sức mạnh của phong 
trào phụ nữ. Vai trò quan trọng của các tổ chức phụ nữ 
trong việc xây dựng cơ sở hậu thuẫn để chính thống 
hóa và thúc đẩy quyền của phụ nữ không chỉ liên quan 
tới việc đưa ra quyết sách hiệu quả, sự triển khai các 
chính sách bình đẳng giới93 và các thay đổi trong xã 
hội (bao gồm cả thay đổi thái độ), mà còn liên quan tới 
quản lý tốt và ổn định - mặc dù định hướng mang tính 
nhân quả không được thiết lập. Ví dụ, phân tích dữ 
liệu gần đây của Trung tâm Phát triển của Tổ chức Hợp 
tác Kinh tế và Phát triển (OECD) cho thấy có sự bất ổn 
chính trị lớn hơn ở các quốc gia nơi quyền tự do dân 
sự của phụ nữ bị hạn chế ở mức độ cao.94

Các tổ chức xã hội dân sự hoạt động vì bình đẳng giới 
và quyền của phụ nữ là nhóm lý tưởng để giám sát 
lĩnh vực này. Tuy nhiên, do những vấn đề về phương 
pháp, các chỉ số phù hợp để đánh giá hiệu quả giám 
sát của các tổ chức nàychưa được xây dựng. Thay vào 
đó, chúng tôi đề xuất đánh giá dựa trên tỷ lệ các nhà 
quản lý là phụ nữ trong các tổ chức xã hội dân sự và tỷ 
lệ phụ nữ là thành viên của các tổ chức xã hội dân sự.

Các chỉ số đề xuất

Tăng cường hành động tập thể của phụ nữ

 •  Tỷ lệ các nhà quản lý là phụ nữ trong các tổ 
chức xã hội dân sự 

 •  Tỷ lệ phụ nữ là thành viên của các tổ chức xã 
hội dân sự
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5.

kÏËT LUÊÅN
một mục tiêu bình đẳng giới độc lập mang tính chuyển biến phải dựa trên nhận thức rằng 
nguyên nhân cấu trúc của bất bình đẳng giới nằm ở các hệ thống phân biệt đối xử thường 
được biện minh nhân danh văn hóa, lịch sử hoặc bản sắc nhóm, và các lý giải chính sách 
cho rằng cách tốt nhất để đạt được bình đẳng giới là giảm vai trò của nhà nước và tự do 
hóa “thị trường”. Để khắc phục những hệ thống phân biệt đối xử này cùng sự thể chế hóa 
tình trạng phụ thuộc của phụ nữ mà chúng tạo ra, mục tiêu này phải hướng tới chấm dứt 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và cung cấp các dịch vụ cho nạn nhân; chấm dứt tình 
trạng thiếu sự đầu tư  cho việc mở rộng khả năng và nguồn lực của phụ nữ và trẻ em gái 
đã kéo dài từ lâu; và chấm dứt việc phụ nữ bị loại ra khỏi quá trình ra quyết định công và tư 
một cách có hệ thống.

Như ấn phẩm này đã lưu ý, Tuyên bố Thiên niên kỷ 
năm 2000 nhấn mạnh rằng phát triển phải dựa trên tự 
do và bình đẳng. Amartya Sen – nhà triết học và kinh 
tế học đoạt giải Nobel – đã chỉ ra rằng: “vấn đề bất 
bình đẳng giới suy cho cùng là bất bình đẳng về quyền 
tự do”.95 Khung phát triển của UN Women bao gồm 
việc tập trung vào những quá trình then chốt nhằm 
nâng cao khả năng hưởng thụ một cuộc sống không 
còn bạo lực, được lựa chọn làm gì và trở thành người 
như thế nào, được tự đưa ra quyết định cho chính 
mình, cho gia đình, cộng đồng, thế hệ tương lai, cho 
đất nước và cho hành tinh của phụ nữ. Nó không dừng 
lại ở bình đẳng giới trong khả năng tiếp cận tài sản 
và nguồn lực mà còn hướng tới khuyến khích những 
chuyển biến trong các quan hệ giới nhằm nâng cao 
quyền tự do của tất cả mọi người.

Những ý tưởng trên đây không phải là những ý tưởng 
mới. Chúng xuất phát từ nhiều quy phạm và cam kết 
liên chính phủ về bình đẳng giới và quyền của phụ 
nữ, cũng như hàng thập kỷ nghiên cứu và đấu tranh 
cho quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, việc đề cập đến 
những vấn đề này một cách tổng thể và toàn diện, 
theo hướng mà ấn phẩm này đề xuất, sẽ tạo nên một 
bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng và thực hiện 
chính sách. Khung phát triển mới gần như chắc chắn 
sẽ quyết định đường hướng phát triển cho nhiều năm 
tới, do đó, thế giới đơn giản là không thể bỏ lỡ cơ hội 
chỉ xuất hiện một lần trong một thế hệ này để làm thay 
đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái, nam giới và 
trẻ em trai ở mọi nơi.
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Từ trên xuống: Một phụ nữ trẻ ở một làng chài ở Tây Bengal, phía đông Ấn Độ. © UN Women/Anindit Roy-Chowdhury; Một phụ nữ ở 
Bắc Darfur đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc gia ở Sudan © UN Photo/Albert Gonzalez Farran
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1 Ấn phẩm này cung cấp bằng 
chứng và mở rộng lập luận đã 
được trình bày trong một tài 
liệu ngắn hơn do UN Woman 
xuất bản vào tháng 5 năm 
2013, trong đó nêu khái quát 
tầm nhìn cho một khung phát 
triển mang tính chuyển biến 
hậu 2015 và các mục tiêu 
phát triển bền vững. Xem tại 
http://www.unwomen.org/
wp-content/uploads/2013/06/
UN-Women-Note-on-
GenderEquality-Goal-in-post-
2015-framework2.pdf

Tóm lược nội dung

2 UN General Assembly (Đại Hội 
đồng LHQ) 2010a. Nghị quyết 
về tính thống nhất trên toàn 
hệ thống, đoạn 51 (b) tuyên 
bố: “Trên cơ sở nguyên tắc 
phổ quát, khi được yêu cầu, 
qua quy phạm chức năng hỗ 
trợ và hoạt động hỗ trợ, Cơ 
quan sẽ hướng dẫn và hỗ trợ 
kỹ thuật cho tất cả các Quốc 
gia Thành viên, ở mọi trình độ 
phát triển và ở tất cả các khu 
vực, về bình đẳng giới, sự trao 
quyền và quyền của phụ nữ, và 
lồng ghép giới”. 

3 UN 2013d.
4 UN General Assembly (Đại Hội 

đồng LHQ) 2005,  các đoạn 
30-31; UN General Assembly 
(Đại Hội đồng LHQ) 2010b, các 
đoạn 3, 12,  54, 72-73, và 75.

5 UN General Assembly 2012, 
đoạn 31.

Chương 1

6 UN General Assembly 2012a.
7 Xem http://www.worldwe-

want2015.org/node/299198. 
Truy cập tháng 52013.

8 Như trên.
9  Thỏa thuận mới về Can thiệp 

vào các Quốc gia Bất ổn dựa 
trên những nguyên tắc được 
trình bày trong các văn kiện 

CHUÁ THÑCH
như Tuyên bố Thiên niên kỷ 
và đề xuất các mục tiêu kiến 
tạo hòa bình và xây dựng 
nhà nước (PSGs), tập trung 
vào những phương pháp mới 
để can thiệp và xác định các 
cam kết nhằm xây dựng sự tin 
tưởng lẫn nhau và để đạt được 
kết quả tốt hơn ở các nước bất 
ổn. Đây là một chương trình 
nghị sự vì viện trợ hiệu quả 
hơn cho các nước bất ổn, dựa 
trên 5 PSG (chính trị hợp pháp, 
an ninh, tư pháp, nền tảng 
kinh tế, thu nhập quốc gia và 
dịch vụ), sự liên kết mạnh mẽ 
hơn và trách nhiệm chung, 
tăng cường tính minh bạch và 
đầu tư cho các cơ chế quốc gia 
dựa trên cách tiếp cận chung 
về quản lý rủi ro. 7 quốc gia 
tham gia thí điểm Thỏa thuận 
mới bao gồm: Afghanistan, 
Cộng hòa Trung Phi, Cộng 
hòa Dân chủ Công-gô, Liberia, 
Sierra Leon, Nam Sudan và 
Đông Timor. 

10 UN Security Council (Hội đồng 
Bảo an LHQ) 2000, 2008, 
2009a, 2009b, 2010.

11 Cordaid 2013.
12 UN General Assembly (Đại Hội 

đồng LHQ) 2012, đoạn 31.
13 Bên cạnh những cuộc tham 

vấn này, Nhóm Công tác Hệ 
thống của LHQ cũng được 
Tổng Thư ký LHQ thành lập để 
hỗ trợ việc chuẩn bị chương 
trình nghị sự phát triển hậu 
2015 trên toàn hệ thống. Do 
Cơ quan Kinh tế và Xã hội LHQ 
và Chương trình Phát triển 
LHQ đồng chủ trì, Nhóm Công 
tác này tập hợp hơn 60 cơ 
quan và thực thể của LHQ và 
các tổ chức quốc tế. Nhóm hỗ 
trợ tham vấn nhiều bên do các 
Quốc gia Thành viên chủ trì về 
chương trình nghị sự phát triển 
hậu 2015, qua việc cung cấp 
thông tin phân tích đầu vào, 
ý kiến chuyên gia và sự tiếp 
cận với bên ngoài. Thực hiện 
nhiệm vụ được giao tại văn 
kiện kết quả Rio+20, Nhóm 

Công tác của LHQ đã thành 
lập Đội Hỗ trợ Kỹ thuật và một 
số nhóm làm việc về theo dõi 
và lập mục tiêu, quan hệ đối 
tác toàn cầu và hỗ trợ tài chính 
cho phát triển bền vững nhằm 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 
Nhóm Công tác mở về các 
mục tiêu Phát triển Bền vững.

14 United Nations Development 
Group (Nhóm Phát triển LHQ) 
2013.
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15 UN General Assembly (Đại Hội 
đồng LHQ) 2012, đoạn 31.

16 Như trên. Điều 45.
17 Xem http://www.worldwe-

want2015.org/node/299198
18 Đặc biệt, thảo luận trực tuyến 

về bình đẳng giới đã xác định 6 
trọng tâm cần được giải quyết 
trong Chương trình Nghị sự 
Phát triển hậu 2015, đó là: (1) 
Đấu tranh chống lại mọi hình 
thức bạo lực trên cơ sở giới; 
(2) Đảm bảo quyền sinh sản 
và tình dục của phụ nữ và khả 
năng tiếp cận y tế chất lượng 
cao; (3) Ban hành và thực thi 
pháp luật thúc đẩy bình đẳng 
giới và bãi bỏ các luật, chính 
sách và tập tục gây hại cho 
phụ nữ và trẻ em gái; (4) Ưu 
tiên khả năng tiếp cận giáo 
dục có chất lượng và phát 
triển kỹ năng cho phụ nữ và 
trẻ em gái, đặc biệt là những 
đối tượng thuộc các nhóm bị 
tách biệt xã hội; (5) Đảm bảo 
sự tham gia đầy đủ của phụ 
nữ trong xã hội, bao gồm 
trong đời sống kinh tế, pháp 
luật, xã hội và chính trị ở cộng 
đồng nơi họ sinh sống; (6) Ban 
hành các chính sách kinh tế 
và xã hội góp phần thực hiện 
bình đẳng giới và phù hợp với 
các nguyên tắc về quyền con 
người.

19 Xem Báo cáo tóm tắt của Chủ 
tọa Cuộc họp cấp Lãnh đạo về 
Giải quyết Bất bình đẳng trong 
Chương trình Nghị sự Phát 

triển hậu 2015, ngày 19 tháng 
12 năm 2013, Copenhagen, 
Đan mạch. http://www.world-
wewant2015.org/inequalities

20 Ví dụ, nghiên cứu cho thấy 
rằng trình độ giáo dục của 
người mẹ và quyền kiểm soát 
đối với thu nhập của phụ nữ 
có quan hệ với một loạt lợi ích 
cho trẻ em (xem Duflo 2012); 
tầm quan trọng của sự tham 
gia của phụ nữ trong các cuộc 
đàm phán hòa bình là chủ đề 
của nghị quyết số 1325 của 
Hội đồng Bảo an LHQ; tầm 
quan trọng của bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ đối 
với phát triển bền vững (UNDP 
2011); sự tham gia của phụ 
nữ trong các cơ quan quản lý 
rừng giúp đạt được kết quả 
tích cực ở madhya Pradesh, Ấn 
Độ (Agrawal và nhóm tác giả 
2006).

21 Seguino 2000; Duflo 2012; 
Kabeer và Natali 2013; Goetz 
2009.

22 Nghị quyết số 65/1 năm 2010 
của Đại Hội đồng LHQ, đoạn 
12 tuyên bố: “thực hiện bình 
đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ vừa là mục tiêu phát 
triển chủ chốt vừa là phương 
tiện quan trọng để thực hiện 
toàn bộ các mục tiêu Phát triển 
Thiên niên kỷ.” một số ví dụ về 
kết quả nghiên cứu, xem Stier 
và Lewin 2002 về tác động tích 
cực của việc làm cho phụ nữ 
đối với nghèo đói ở Israel; xem 
manandhar và nhóm tác giả 
2004 về tác động tích cực của 
việc có phụ nữ làm người điều 
hành các cuộc họp nhóm phụ 
nữ hàng tháng đối với tỷ lệ tử 
vong trẻ sơ sinh; Gakidou và 
nhóm tác giả 2010 về giáodục 
cho phụ nữ, khoảng cách về 
lương theo giới và mDG4. Xem 
thêm các bài phân tích tóm tắt 
trong Duflo 2012,  ODI 2008; 
UNIFEm (UN Women) và UNDP 
2010.

23 http://www.worldwe-
want2015.org/
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24 một trong những cuộc tham 
vấn này là cuộc họp Nhóm 
Chuyên gia tháng 11 năm 
2012 tại UN Women. Tháng 
11 năm 2012, UN Women chủ 
trì một cuộc họp Nhóm chuyên 
gia kéo dài trong 4 ngày với 
sự tham gia của các học giả, 
người làm chính sách và đại 
diện các tổ chức xã hội dân sự 
để thảo luận về bình đẳng giới 
và các ưu tiên về quyền của 
phụ nữ liên quan đến khung 
phát triển hậu 2015. Xem 
tại: http:// www.unwomen.
org/2012/11/ un-women-
convenes-expertconsultations-
on-gender-andthe-post-
2015-agenda/

25 UN millenium Project (Dự án 
Thiên niên kỷ LHQ) 2005; 
Grown 2005; GADN 2013; 
OECD 2013.

26 Do mục tiêu độc lập của UN 
Women tập trung vào việc 
thực hiện bình đẳng giới, 
quyền của phụ nữ và trao 
quyền cho phụ nữ, ấn phẩm 
này sẽ chỉ đề cập đến vấn đề 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái. Tuy nhiên, chúng tôi 
thừa nhận rằng có nhiều hình 
thức bạo lực trên cơ sở giới và 
bạo lực nhằm vào các nhóm 
thiểu số về giới tính. một số 
loại bạo lực nhằm vào  nam 
giới về mặt tình dục – ví dụ 
như hiếp dâm nam giới và trẻ 
em trai bị giam giữ như một 
hình thức tra tấn, hoặc trong 
chiến tranh như một chiến 
thuật phá hủy cộng đồng. 
Xem: thông điệp của Tổng 
Thư ký tại Hội nghị Khu vực 
về Quyền con người của Đồng 
tính nữ, Đồng tính nam, Người 
lưỡng giới và Người chuyển 
giới khu vực châu á – Thái Bình 
Dương – ngày 22-23 tháng 3 
năm 2013: http://www.un.org/ 
sg/statements/?nid=6680. Đây 
là những khía cạnh quan trọng 
của an toàn thân thể cần được 
theo dõi trong khung phát 
triển hậu 2015.

27 Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra 
rằng không có một kế hoạch, 
chính sách hay phương pháp 
đơn giản hoặc duy nhất nào 
có hiệu quả nhất quán trong 
việc tăng cường bình đẳng 

giới. “Những tác nhân” thay 
đổi, như việc làm tốt, quyền 
lực chính trị, hành động tập 
thể của phụ nữ, giáo dục, y 
tế, bảo trợ xã hội, sự tiếp cận 
truyền thông và thông tin, 
v.v... cùng với các yếu tố thuộc 
về hoàn cảnh như các điều 
kiện của nền kinh tế (các hình 
thức quản lý thị trường) và 
chính thể (các loại chế độ) có 
tác động hỗn hợp cụ thể trong 
những hoàn cảnh khác nhau. 
Xem: Pathways of Women’s 
Empowerment. 2011; Ngân 
hàng Thế giới 2012; Htun và 
Weldon 2012.

28 Xem Cương lĩnh Hành động 
Bắc Kinh; Rio+20; Nghị quyết 
A/RES/67/148 của Đại Hội 
đồng LHQ.

29 Suy cho cùng, sự lựa chọn mục 
tiêu và mục tiêu tùy thuộc vào 
các Quốc gia Thành viên. Dựa 
trên cấu trúc của khung phát 
triển hậu 2015 và nội dung 
của các mục tiêu cuối cùng, 
quốc gia thành viên có thể xác 
định những mục tiêu và chỉ số 
cụ thể liên quan đến giới có 
thể được lồng ghép và những 
mục tiêu, chỉ số nên đưa vào 
mục tiêu độc lập. UN Women 
cam kết hỗ trợ quá trình này. 

30 Folbre 1994.
31 Elson và Balakrishnan 2012. 

Ortiz và Cummins 2013.
32 Nguyên tắc maastricht về Sự 

Vi phạm các Quyền Kinh tế, 
Chính trị và Văn hóa phân 
biệt ba loại nghĩa vụ của Nhà 
nước: nghĩa vụ tôn trọng yêu 
cầu sự không can thiệp vào 
việc hưởng thụ các quyền kinh 
tế, xã hội và văn hóa; nghĩa vụ 
bảo vệ yêu cầu sự ngăn ngừa 
bên thứ ba vi phạm các quyền 
này; và nghĩa vụ thực hiện yêu 
cầu các Nhà nước áp dụng 
những biện pháp phù hợp, 
bao gồm các biện pháp lập 
pháp, hành chính, ngân sách, 
tư pháp và những biện pháp 
khác để thực thi đầy đủ các 
quyền này. Để thực thi những 
nghĩa vụ này, các nguyên tắc 
về quyền con người đòi hỏi 
Nhà nước sử dụng “Nguồn lực 
Sẵn có Tối đa” hoặc toàn bộ 
nguồn lực sẵn có để thực hiện 
các quyền kinh tế và xã hội

33 UN 2011a, 2011b, 2012b và 
2013a. Những chỉ số đề xuất 

cho ba lĩnh vực mục tiêu dựa 
trên cơ sở những tiêu chuẩn 
quốc tế chung, bao gồm bộ 
chỉ số giới tối thiểu và danh 
mục chỉ số cơ bản về bạo lực 
đối với phụ nữ. Bộ chỉ số tối 
thiểu được xây dựng bởi Liên 
cơ quan và Nhóm Chuyên 
gia về Thống kê giới (IAEG-
SG) theo yêu cầu của Ủy ban 
Thống kê LHQ (UNSC). Danh 
mục gồm 52 chỉ số này được 
LHQ chính thức thông qua 
vào tháng 2  năm 2013. Danh 
mục này đang được hoàn thiện 
về mặt phương pháp. Tương 
tự như vậy, danh mục cơ bản 
gồm 9 chỉ số về bạo lực đối 
với phụ nữ được xây dựng bởi 
nhóm Những người bạn của 
Chủ tịch UNSC theo yêu cầu 
của Tổng Thư ký LHQ và đã 
được UNSC nhất trí trong cùng 
kỳ họp. Cần lưu ý rằng một 
số chỉ số này vẫn đang trong 
quá trình xây dựng về phương 
pháp và do đó có thể thay đổi. 
mọi thay đổi sẽ được phản ánh 
trong danh mục chỉ số cuối 
cùng được lựa chọn. 

34 UN 2013b. 
35 Xem danh sách các quốc gia 

đã tiến hành khảo sát việc sử 
dụng thời gian từ năm 1990 
tại Cơ quan Thống kê LHQ 
2013.
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UN WOMEN LAÂ TÖÍ CHÛÁC CUÃA LIÏN HÚÅP QUÖËC

VÏÌ BÒNH ÀÙÈNG GIÚÁI VAÂ TRAO QUYÏÌN CHO PHUÅ NÛÄ.

LAÂ TÖÍ CHÛÁC ÀI ÀÊÌU TRONG ÀÊËU TRANH CHO

PHUÅ NÛÄ VAÂ TREÃ EM GAÁI, UN WOMEN ÀÛÚÅC THAÂNH LÊÅP

ÀÏÍ TÙNG CÛÚÂNG TIÏËN BÖÅ TRONG VIÏÅC ÀAÁP ÛÁNG NHU

CÊÌU CUÃA PHUÅ NÛÄ  VAÂ TREÃ EM GAÁI TRÏN TOAÂN THÏË GIÚÁI.
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sự để xây dựng luật, chính sách, chương trình và dịch vụ cần thiết giúp thực hiện 
những tiêu chuẩn này. UN Women ủng hộ sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong 
tất cả các lĩnh vực cuộc sống, tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên: tăng cường vai 
trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ; chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; khuyến 
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tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ; và đưa bình đẳng giới thành trung tâm 
của việc lập kế hoạch và ngân sách phát triển quốc gia. UN Women cũng điều phối 
và đẩy mạnh các hoạt động trong hệ thống của Liên Hợp quốc nhằm thúc đẩy bình 
đẳng giới.
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