
Thông cáo báo chí: Việt Nam và Liên Hợp Quốc tổ
chức hội nghị toàn cầu thúc đẩy hành động đối với các
cam kết toàn cầu về phụ nữ, hòa bình và an ninh 

Ngày: Thứ Hai, ngày 7 tháng 12 năm 2020

(New York, Hà Nội, 7 tháng 12 năm 2020) - Là một phần trong các hoạt động kỷ
niệm 25 năm Cương lĩnh Hành động Bắc kinh về thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ
và 20 năm ra đời Nghị quyết lịch sử số 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
về phụ nữ, hòa bình và an ninh, các vị Lãnh đạo cấp cao, các nhà ngoại giao, lãnh
đạo chính trị, các tổ chức phụ nữ và những người đang hoạt động trong lĩnh vực
xây dựng hòa bình từ khắp nơi trên thế giới sẽ gặp gỡ đế cùng thảo luận tại một
sự kiện toàn cầu được tổ chức tại Việt Nam.

Việt Nam, hiện là một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên
Hợp Quốc (2020 - 2021), sẽ là quốc gia chủ trì tổ chức một Hội nghị Quốc tế về
Phụ nữ, Hòa bình và An ninh với chủ đề Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây
dựng và củng cố hòa bình: Từ Cam kết đến Kết quả từ ngày 7- 9 tháng 12 năm
2020. Hội nghị được Chính phủ Việt Nam phối hợp với Liên Hợp Quốc tổ chức,
trong đó UNWOMEN và Văn phòng Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt
Nam đóng vai trò chính hỗ trợ các Quốc gia Thành viên.    

Việc Việt Nam đóng vai trò lãnh đạo trong soạn thảo nghị quyết 1889 (2009)
của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi lồng ghép quan điểm về giới trong
tất cả các quá trình ra quyết định, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của quá trình
khôi phục và xây dựng hòa bình, là nền tảng quan trọng để tăng cường hỗ trợ hơn
nữa sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng hòa bình tại thực địa. Các quyền của
phụ nữ và quyền được tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ
nữ phải được đặt ở vị trí cốt lõi của tất cả các phương pháp tiếp cận nhằm ngăn
ngừa, giải quyết xung đột và các nỗ lực phục hồi sau xung đột. Đại dịch COVID-
19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và ảnh hưởng đến công việc
của những phụ nữ đang thực thi công việc xây dựng hòa bình, những người đã
và đang đảm nhận những vai trò mới để bảo vệ thành quả xây dựng hòa bình
và đóng góp vào quá trình phục hồi lâu dài hơn sau đại dịch.



Hội nghị sẽ củng cố các thông điệp chính của báo cáo của Tổng Thư ký LHQ tại
Hội đồng Bảo an LHQ trong phiên Tranh luận mở hàng năm về Phụ nữ, Hòa bình
và An ninh trên vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, kỷ niệm 20 năm ra đời của nghị
quyết lịch sử 1325. Báo cáo cung cấp đánh giá về thành tựu của hai mươi
năm thực hiện Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh và vạch
ra năm mục tiêu để hiện thực hóa hòa bình toàn diện và bền vững trong thập kỷ
tới. Năm mục tiêu này sẽ cung cấp chủ đề chính cho các cuộc thảo luận trong
hội nghị lần này, nhằm góp phần tạo ra một lộ trình rõ ràng trong việc tiếp tục
triển khai Chương trình nghi sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.   

Hội nghị sẽ tập trung vào các cam kết và kết quả sự tham gia của phụ nữ trong
việc xây dựng và duy trì hòa bình được phản ánh trong các chiến lược thành
công về bao trùm, trao quyền cho phụ nữ, và hỗ trợ cho công việc xây dựng hòa
bình và phòng chống xung đột do những phụ nữ trẻ tuổi đang thực hiện tại thực
địa. Những đại biểu tham dự hội nghị từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập hợp trực
tuyến cũng như tham gia trực tiếp cùng các đối tác tại Việt Nam để cùng rà soát
một loạt các chủ đề, trong đó có sự tham gia của phụ nữ trong quá trình hòa
bình, xây dựng hoà bình và hồi phục hậu xung đột, phụ nữ trong gìn giữ hòa
bình, an ninh kinh tế của phụ nữ và tiếp cận các nguồn lực, các xu hướng đang
nổi lên và bối cảnh mới cho Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Sự kiện này cũng sẽ
cung cấp không gian cho tư duy phản biện xung quanh các ưu tiên, hành
động và các nỗ lực đẩy mạnh thực hiện trên phạm vi toàn cầu, khu vực và quốc
gia, bao gồm việc thông qua các Kế hoạch Hành động về Phụ nữ, Hòa bình và An
ninh. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận các ưu tiên trong thập kỷ tới và nhất trí về
một loạt các cam kết cụ thể nhằm đẩy nhanh hành động và thu hẹp khoảng cách
thực hiện. Những kết quả này sẽ bổ sung và đáp ứng các kêu gọi hành động của
các mạng lưới và tổ chức phụ nữ vào tháng 10.

“Chủ trương nhất quán của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam là luôn
phát huy cao độ vai trò và tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trên tất cả
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Những định hướng lớn này đã được
thể chế hóa trong Hiến pháp, Luật bình đẳng giới và nhiều văn bản trong hệ thống
pháp luật Việt Nam, đã có chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay
đến năm 2030, góp phần tăng cường đóng góp của phụ nữ trong thực hiện mục
tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2045.” Phó Chủ
tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam, Bà Tòng Thị Phóng phát biểu.

“Thông qua Hội nghị này, Việt Nam mong muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục khẳng
định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, đề ra các biện pháp và thu hút các nguồn
lực cần thiết để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia thiết thực hơn nữa trong xây
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dựng, củng cố hòa bình và an ninh.” Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại
giao Việt Nam, Ông Phạm Bình Minh nói.

“Đại dịch COVID-19 đang đe dọa những lợi ích mong manh mà phụ nữ đạt được,
hòa bình và an ninh, gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng trên khắp thế
giới. Phụ nữ rất cần thiết trong phản ứng. Chúng ta phải bao gồm đầy đủ họ trong
mọi nỗ lực hòa bình và bảo vệ nhân quyền của họ; giảm chi tiêu quân sự toàn cầu
và chi tiêu nhiều hơn cho bình đẳng giới; và nhận dữ liệu có thể hỗ trợ hành động
nhanh chóng. Chúng ta cần đặt phụ nữ làm trung tâm, lắng nghe và học hỏi từ
những người phụ nữ xây dựng hòa bình, bao gồm cả những phụ nữ trẻ, những
người có tầm nhìn và sức mạnh là trọng tâm của Bình đẳng Thế hệ.” Tiến sĩ
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Giám đốc Điều hành tổ chức UNWOMEN cho biết.

“Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã ủng hộ mạnh mẽ các chương trình nghị
sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh, hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, đặc biệt là
tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời triển khai ngày càng nhiều phụ
nữ tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hội nghị toàn cầu
này tạo cơ hội tuyệt vời cho các Lãnh đạo Chính phủ, những người đang hoạt động
trong xây dựng hòa bình, các chuyên gia và các đại sứ của tuổi trẻ cùng gặp nhau
và cùng thúc đẩy các cam kết hướng tới hành động nhằm nâng cao vai trò của phụ
nữ trong việc đạt được hòa bình và an ninh ở mọi cấp độ từ địa phương đến toàn
cầu. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Việt Nam sẽ vẫn luôn đi đầu trên toàn cầu trong
chương trình nghị sự này và tiếp tục phát triển trong tương lai. ” Điều phối viên
Thường trú LHQ tại Việt Nam, Ông Kamal Malhotra chia sẻ.

______________________________

Để biết thêm thông tin, câu chuyện của các nữ lãnh đạo hòa bình và dữ liệu
mới về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, hãy truy
cập: https://www.unwomen.org/vi/news/in-focus/women-peace-security   

Để có thêm dữ liệu về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, xin xem tại
đây: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-
figures.

Để có thêm thông tin báo chí, xin liên hệ:

Mr Trịnh Anh Tuấn
Chuyên viên Cao cấp về Truyền thông và Vận động Chính sách
Văn phòng Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam
trinh.anh.tuan@one.un.org, (+84) (0) 90-329-6393
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Ms Hoàng Bích Thảo
Cán bộ Truyền thông của UNWOMEN tại Việt Nam
hoang.thao@unwomen.org, (+84) (0) 70-514-3996
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