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LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu Khu vực về Phụ nữ, Hòa bình và An 
ninh trong ASEAN này là sản phẩm của nỗ lực
chung dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Phụ nữ ASEAN 
(ACW) và Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của
Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC), với sự hỗ trợ từ
Ban Thư ký ASEAN, Chương trình Đối tác USAID -
ASEAN về tối ưu hóa hợp tác khu vực trong các 
cộng đồng Chính trị - An ninh và Văn hóa - Xã hội
(PROSPECT) và Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women).

Nghiên cứu này sẽ không thể được thực hiện thành 
công nếu không có sự hướng dẫn và chỉ đạo chiến
lược của Nhóm Cố vấn WPS của ACW-ACWC, cũng 
như sự tận tâm và chuyên môn của nhóm nghiên 
cứu từ nhóm Tất cả cho Phát triển (All In for 
Development) do Chương trình PROSPECT giữa
ASEAN và USAID thuê tuyển. Ngoài các thành viên 
trực tiếp tham gia Nhóm Cố vấn WPS, các thành 
viên khác từ ACW và ACWC cũng như các cơ quan 
và tổ chức ASEAN khác cũng đóng góp vào nghiên 
cứu này, trong đó có Viện Hòa bình và Hòa giải
ASEAN (ASEAN-IPR), Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa 
bình (AWPR), Ủy ban ASEAN về Quản lý Thảm họa
(ACDM), nghị Quan chức cấp cao ASEAN về
Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) và 
Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền
(AICHR).

ACW và ACWC xin ghi nhận các đóng góp hỗ trợ
không mệt mỏi của Phòng Giảm nghèo và Giới
(PEGD) thuộc Ban Thư ký ASEAN do Tiến sĩ Sita 
Sumrit dẫn dắt và nhóm cán bộ Chương trình
PROSPECT của ASEAN và USAID, đặc biệt là bà 
Keith Doxtater, bà Sara Lehman và bà Zullia Saida 
đã không ngừng quản lý và hướng dẫn kỹ thuật cho 
nghiên cứu này và phác thảo nghiên cứu khu vực,
đồng thời ghi nhận những đóng góp và hỗ trợ quý 
báu của ông Diman Simanjuntak, ông William Trigg 
và bà Julie Chen từ văn phòng USAID ASEAN.

Về hướng dẫn kỹ thuật hiệu quả và đóng góp đáng 
kể vào việc soạn thảo báo cáo này, ACW và ACWC 
xin được gửi lời cám ơn đặc biệt đến nhóm cán bộ
của UN Women, dưới sự lãnh đạo của bà 
Ruangkhao, bà Ryce Chanchai và bà Alison 
Davidian, cũng như các ý kiến chuyên môn của ông 
Mohammad Naciri, bà Sarah Knibbs, ông Jamshed 
Kazi, ông Nicolas Burniat, bà Elisa Fernandez 
Saenz, bà Carla Silbert, bà Vũ Phương Ly, bà Trần
Thúy Anh, bà Lê Thị Lan Phương, bà Nguyễn Kim 
Lan, bà Vipunjit Ketunuti, bà Saranya Chittangwong 
và ông Prim Devakula. Chúng tôi cũng chân thành 
cám ơn bà Tanisha Hewanpola, ông Mark Harris và 
các đồng nghiệp từ Vụ Các vấn đề chính trị, Xây 
dựng hòa bình và Gìn giữ hòa bình của LHQ (UN 
DPPA DPO) đã giúp rà soát và đóng góp cho nghiên 
cứu.

Chuyên gia từ nhóm All In for Development, đứng 
đầu là bà Irene Santiago và ông Mirsad “Miki” 
Jacevic đã nghiên cứu và soạn thảo nghiên cứu này
cùng với đóng góp đáng kể từ các chuyên gia nghiên 
cứu làm việc tại các quốc gia và tại Hoa Kỳ như bà
Irine Gayatri (Indonesia), ông Khin Ma Ma Myo 
(Myanmar), ông Wilfredo “Willy” Torres (Philippines),
Tiến sĩ Mely Caballero-Anthony (Singapore), Tiến sĩ 
Duanghathai “Nuch” Buranajaroenkij (Thái Lan), bà
Phạm Thị Thùy Chi (Việt Nam), bà Carol Yuen Ai
Zhen (Singapore), ông William Owens, oog Jim Della 
Giacoma, ông Jack McCarthy, ông Nerea Aparicio, 
Tiến sĩ Vilashini Somiah, và ông Margo Pottebaum. 
Phần tóm tắt báo cáo đã được soạn thảo với sự hỗ
trợ của bà Jacqui True.

ACW và ACWC xin được gửi lời cám ơn tới bà Kara 
Shulz từ Development Alternatives, Inc. (DAI), người
đã hỗ trợ biên tập và UN Women đã hỗ trợ thiết kế
và trình bày nội dung báo cáo này để đảm bảo chất
lượng của nghiên cứu.
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THUẬT NGỮ VÀ
CÁC TỪ VIẾT TẮT

A/PEA Phân tích kinh tế chính trị ứng dụng

AADMER Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm
họa và Ứng phó khẩn cấp

ACDM Ủy ban Quản lý Thảm họa ASEAN

ACMW Ủy ban ASEAN Thực hiện Tuyên bố
ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy các
Quyền của Lao động di cư 

ACTIP Công ước ASEAN về Phòng, chống 
Buôn bán người, đặc biệt là Phụ nữ
và Trẻ em

ACSC Hội nghị Xã hội Dân sự ASEAN 

ACW Ủy ban Phụ nữ ASEAN

ACWC Ủy ban ASEAN về Bảo vệ và Thúc 
đẩy các Quyền của Phụ nữ và Trẻ
em

ADMM Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
ASEAN

AEC Cộng đồng Kinh tế ASEAN

AFP Lực lượng vũ trang Philippines

AHA Centre Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ
trợ nhân đạo và Quản lý Thảm họa

AICHR Ủy ban liên chính phủ ASEAN về
Nhân quyền

AIPA Hội đồng liên nghị viện ASEAN

AMMTC Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội
phạm Xuyên quốc gia

AMS Quốc gia thành viên ASEAN

AMMW Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phụ
nữ

APEC Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình 
Dương

APF Diễn đàn nhân dân ASEAN 

APSC Cộng đồng An ninh - Chính trị
ASEAN

ARF Diễn đàn khu vực ASEAN

ASCC Cộng đồng Văn hóa - Xã hội
ASEAN

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ASEAN-IPR VIện Hòa bình và Hòa giải ASEAN

ASEC Ban Thư ký ASEAN

AWEN Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN

AWPR Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình

BLG Bạo lực trên cơ sở giới

CEDAW Công ước xóa bỏ mọi hình thức
phân biệt đối xử với phụ nữ

CSO Tổ chức xã hội dân sự

DEVAWC Tuyên bố xóa bỏ bạo lực đối với
Phụ nữ và Trẻ em trong khu vực
ASEAN

DDR giải trừ quân bị, giải ngũ, tái hòa 
nhập

DND Bộ Quốc phòng
(Philippines)

DRR Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

EU Liên minh châu Âu

EEP Chuyên gia và người nổi tiếng
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dành cho tất cả mọi người



1 “Lý do của việc tăng cường sự tham gia của
phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới là an ninh 
của phụ nữ và tăng cường sự tham gia của phụ
nữ vào các quá trình ra quyết định công chính
là động lực cốt lõi của an ninh và hòa bình của
các quốc gia.”







Ghi nhận bối cảnh hòa bình và an ninh trên 
toàn cầu đang thay đổi, đặc biệt chủ nghĩa cực
đoan bạo lực ngày càng gia tăng có thể có lợi
cho chủ nghĩa khủng bố, với số lượng người tị
nạn và người phải lánh nạn trong nước gia 
tăng, tác động của biến đổi khí hậu và bản
chất tình hình đại dịch y tế thế giới; và do vậy,
xin nhắc lại dự định tăng cường sự quan tâm 
đến phụ nữ, hòa bình và an ninh như một chủ
đề xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực hoạt
động chuyên đề liên quan trong chương trình 
nghị sự của nghị quyết, trong đó có mối đe dọa
đối với hòa bình và an ninh quốc tế do các 
hành động khủng bố gây ra”
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Tuyên bố
chung có ý nghĩa quan trọng vì đây là lời khẳng định 
đầu tiên của khu vực về sự ủng hộ đối với chương 
trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh (All In)





một giai đoạn
nghiên cứu tài liệu

(UN Women, ASEC, AWPR, ACW/ACWC)

(Public, CSO, Academic)
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(Tuyên bố chung) đề cập rõ ràng tầm quan 
trọng của việc phụ nữ tham gia trong các 
lĩnh vực chính trị, an ninh và công lý, cũng 
như tham gia đầy đủ trong các tiến trình 
hòa bình với tư cách đàm phán viên, hòa 
giải viên và cán bộ phản ứng đầu tiên, bao 
gồm cả ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo
lực.



Các quốc gia còn
chưa quan tâm đầy đủ đến việc phụ nữ tham gia ra 
quyết định trong lĩnh vực hòa bình và an ninh và còn
chậm chễ thông qua Nghị quyết 1325 cũng như xây 
dựng các Kế hoạch hành động quốc gia của AMS









Hướng dẫn khu vực ASEAN về thu thập và sử dụng
dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.67









Tuyên bố Manila về chống 
lại sự trỗi dậy của cực đoan hóa và chủ nghĩa cực
đoan bạo lực vào năm 2017. 



Tiến bộ của AEC về lồng ghép giới



Tạp chí ASEAN,

Các khuyến nghị nhằm thu hút sự tham gia của
AEC trong chương trình nghị sự WPS



“Tuyên bố chung về thúc đẩy phụ nữ, chương 
trình hòa bình và an ninh tại Diễn đàn khu vực
ASEAN”,

thực hiện chương trình nghị sự
Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, liên quan đến công tác 
phòng ngừa, quản lý và giải quyết xung đột vũ trang, 
cũng như tái thiết, phục hồi và xây dựng hòa bình 
sau xung đột.”



“Tham gia đối thoại và tham vấn
với các Cơ quan ASEAN khác và 
các thực thể có quan hệ liên kết
với ASEAN, trong đó có các tổ
chức xã hội dân sự và các bên 
liên quan khác, như quy định tại
Chương V của Hiến chương,” 

cho phép 
“Tham vấn, khi phù hợp, với các 
cơ quan và thực thể quốc gia, 
khu vực và quốc tế khác liên 
quan đến việc thúc đẩy và bảo
vệ nhân quyền”

“áp dụng
phương pháp tiếp cận hợp tác 
và tham vấn với các quốc gia 
thành viên ASEAN, giới học
thuật và xã hội dân sự liên 
quan đến các quyền của phụ
nữ và trẻ em.”

“ACWC sẽ
thu hút sự tham gia của xã hội
dân sự và các bên liên quan bất
cứ khi nào có thể. Sự tham gia 
như vậy phải tôn trọng các 
nguyên tắc minh bạch, đối thoại
hiệu quả và có ý nghĩa.”



Phụ nữ tham gia hành động thực hiện
Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an LHQ)



Những gì đã diễn ra sau đại dịch COVID-19 kể từ
tháng 1 năm 2020?

Các biện pháp đã được thực hiện và nhu cầu
đang tiếp diễn trong khu vực ASEAN



Làm thế nào để chương trình nghị sự WPS trong 
ASEAN có thể cải thiện khả năng sẵn sàng ứng
phó các mối đe dọa khu vực như COVID-19 trong 
tương lai?





4



Nguồn: Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, tháng 12 năm 2020

       
     Nguồn: UN Women/IPU, Số liệu tính đến tháng 3 năm 2020















Gerakan Aceh 
Merdeka

Tham vấn Đánh giá Kỹ
thuật số toàn quốc về Kế hoạch hành động quốc gia 
RAN P3AKS







































NAP đầu tiên 

NAP WPS thế hệ thứ
hai hoặc NAP WPS 2014

Kế hoạch Hành động Quốc
gia vì Phụ nữ, Hòa bình và An ninh 
(NAP WPS), giai đoạn 2017-2022





Thái Lan ghi nhận rằng xung đột có ảnh hưởng đến
phụ nữ khác so với nam giới…. Để hỗ trợ thực hiện
Nghị quyết 1325 (2000) của Hội đồng Bảo an LHQ, 
RTARF nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác

tăng cường sự tham gia của từng cá nhân nữ binh sĩ 
GGHB để đạt được tỷ lệ 15% nữ trong lực lượng 
GGHB được triển khai.





Tìm kiếm sự thật



Rencana Aksi 
Daerah







Komnas 
Perempuan



Talian Kasih 15999











Dịch vụ Bảo vệ và Hỗ trợ cho 
Nạn nhân/Người bị bạo lực Điều 19,
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phòng ngừa
bảo vệ sự tham gia



quá trình
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