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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ACW

Ủy ban phụ nữ ASEAN

AMAF

Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN

AMS

Các quốc gia thành viên ASEAN

ASCC

Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ASOF

Nhóm quan chức cao cấp ASEAN về Lâm nghiệp

ASWGL

Nhóm công tác ASEAN về chăn nuôi

ASWGC

Nhóm công tác ASEAN về trồng trọt

ASWGFi

Nhóm công tác ASEAN về thủy sản

ATWGARD

Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp

AWGCC

Nhóm công tác ASEAN về biến đổi khí hậu

COP

Hội nghị thường niên của LHQ về biến đổi khí hậu

CSA

Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

FAO

Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc

FES

Friedrich- Ebert-Stiftung

FCPF

Quỹ đối tác các bon trong lâm nghiệp

GSVC

Chuỗi giá trị nhạy cảm giới

HPA

Kế hoạch hành động Hà Nội

IDS

Viện Nghiên cứu Phát triển

NTFP

Lâm sản ngoài gỗ

R-PP

Đề xuất Chuẩn bị Sẵn sàng

SPA

Kế hoạch hành động chiến lược

SSF

Đánh bắt cá quy mô nhỏ bền vững

UN

Liên Hiệp Quốc

UNFCCC

Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu

UNDRIP

Tuyên bố của Liên Hiệp quốc về Quyền của người bản địa

VAP

Chương trình hành đồng Viêng Chăn

WTO

Tổ chức Thương mại Thế giới
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LỜI NÓI ĐẦU
Phương pháp tiếp cận của Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN về lồng ghép giới trong
ngành lương thực, nông nghiệp và thủy sản được Nhóm công tác ASEAN về Nghiên
cứu và Phát triển Nông nghiệp hoàn thiện với sự hỗ trợ của các Nhóm công tác ASEAN
về Chăn nuôi, Trồng trọt và Thủy sản; Các quan chức cấp cao ASEAN về Lâm nghiệp
và Ủy ban Phụ nữ ASEAN.
Cách tiếp cận của Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN về lồng ghép giới trong lương
thực, nông nghiệp và thủy sản được xác định là biện pháp công đồng có áp dụng quan
điểm giới do đó ảnh hưởng đến hành vi của các bên liên quan (bao gồm nhà sản xuất,
người nông dân và cơ quan quản lý nhà nước). Chính sách về giới bao gồm các yếu tố
chính được lồng ghép vào một bộ chính sách và chương trình nhằm trao quyền phụ
nữ làm việc trong ngành lương thực, nông nghiệp và thủy sản.
Bất bình đẳng giới được ghi nhận đang xâm nhập trong các ngành lương thực, nông
nghiệp và lâm nghiệp; các chính sách công và khung pháp lý mang lại tác động đáng
kể về giới trong ba lĩnh vực này. Mục tiêu của Phương pháp tiếp cận của Hội nghị Bộ
trưởng nông lâm ASEAN là đưa ra các khuyến nghị để các quốc gia thành viên ASEAN
tham khảo trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp
và lâm nghiệp. Phương pháp tiếp cận của Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN không
nhằm mục đích đưa ra các tuyên bố đầy đủ hoặc ràng buộc về giới. Phương pháp tiếp
cận của Hội nghị Bộ trường nông lâm ASEAN giúp nâng cao nhận thức của các quốc
gia ASEAN về tầm quan trọng của các chính sách về giới trong lĩnh vực lương thực,
nông nghiệp và lâm nghiệp, qua đó khuyến khích sự việc áp dụng những thực tiễn tốt
nhất và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
Phương pháp tiếp cận của Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN về lồng ghép giới trong
lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp được xem là tài liệu tham khảo phong
phú vì Nhóm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp sẽ cập nhật thường xuyên để phản
ánh những thay đổi và phát triển trong khu vực ASEAN cũng như những thực tiễn tốt
nhất của quốc tế/ khu vực.
Phương pháp tiếp cận của Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN về lồng ghép giới trong
lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng
nông lâm ASEAN (AMAF) lần thứ 40 tổ chức tại Hà Nội năm 2018.
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1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Bình đẳng giới trong ASEAN
Trong bối cảnh ở ASEAN, bất bình đằng giới được hình thành từ nhiều khía cạch xã
hội, điều này không chỉ cản trở sự phát triển của con người mà còn làm những xung
đột và tổn thương trong xã hội trở nên sâu sắc hơn. Bất bình đẳng giới thể hiện ở việc
người phụ nữ bị hạn chế trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như tiếp cận cơ sở vật
chất cơ bản, bất bình đẳng trong công việc, bất bình đằng trong gia đình và sở hữu
khiến phụ nữ bị rơi vào vòng thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Dựa trên định nghĩa về
bình đẳng giới là “quyền, trách nhiệm và cơ hội bình đẳng của nữ giới, nam giới, trẻ
em gái và trẻ em trai” (LHQ, 2001), Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đã nỗ lực
lồng ghép các vấn đề về giới vào phát triển thông qua cải cách tư pháp và các chính
sách cụ thể liên quan đến giới như việc thành lập cơ quan chính phủ có cơ chế làm
việc nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ và bình đẳng giới.
Nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 tại Phillipines, các nguyên thủ quốc gia
đã thông qua “Tuyên bố ASEAN về việc thực hiện Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025
và Các Mục tiêu phát triển bền vững có trách nhiệm giới”. Các nguyên thủ cũng tuyên
bố cam kết đảm bảo xây dựng một ASEAN hướng tới con người là lấy con người làm
trung tâm, khi đó phụ nữ và trẻ em gái có thể phát huy hết khả năng của mình.
Do đó, với việc hội nhập khu vực và dung lượng thị trường hơn 600 triệu dân, Chính
phủ các quốc gia ASEAN cần nâng cao năng lực của phụ nữ, mở rộng khả năng tiếp
cận của họ và hỗ trợ sự đóng góp của họ trong các lĩnh vực kinh tế chính thức. Mức
độ tham gia kinh tế ngày càng tăng sẽ giúp phụ nữ tiếp cận với các nguồn lực, có cơ
hội bình đẳng như nam giới, điều này sẽ nâng cao quyền năng cho phụ nữ và thu hẹp
khoảng cách giới.
Gần đây, theo kết quả nghiên cứu “Dự kiến tác động giới của Cộng động kinh tế
ASEAN” do Văn phòng UN Women và Quỹ FES thực hiện phối hợp với Ban Thư ký
ASEAN và được Chính phủ Úc hỗ trợ, nếu không có sự can thiệp của các chính sách
và chương trình mục tiêu thì phụ nữ vẫn có khả năng cao bị tách khỏi những lợi ích
của việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và hội nhập dành cho lao động có tay nghề. Kết
quả nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các biện pháp tự do hóa có tác động không đồng
đều bởi bất bình đẳng trong thu nhập, giới, địa lý hay dân tộc, khả năng tiếp cận các
nguồn lực và quyền sở hữu tài sản là nguyên nhân làm hạn chế tiềm năng của phụ nữ
trong ngành thương mại.

1.2 Phụ nữ trong các ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp ở
ASEAN
Nông nghiệp là ngành xuất khẩu chính của sáu trong mười quốc gia thành viên ASEAN
bao gồm: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Mặc dù kinh
tế xã hội của các quốc gia nông nghiệp này đang đang phát triển ở những giai đoạn
khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là những khó khăn mà phụ nữ gặp phải trong
các ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp. Gần 75% phụ nữ Campuchia làm
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việc trong lĩnh vực nông nghiệp, số liệu này ở Myanmar là 69%, theo sau là Việt Nam
48% và Lào 51%.
Tuy tốc độ công nghiệp hóa tăng cao nhưng phụ nữ vẫn chủ yếu làm việc trong ngành
nông nghiệp và các phân ngành nông nghiệp như chăn nuôi và lâm nghiệp. Dù mức
độ tham gia chuỗi giá trị của phụ nữ ngang nhau nhưng xuất khẩu không đạt mức
như nhau.
Lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp là các ngành dễ bị tổn thương do biến đổi khí
hậu, còn theo quan điểm giới, phụ nữ và thanh niên là nhóm người dễ bị tổn thương
do biến đổi khí hậu. Nông dân là phụ nữ phải đối mặt với những thách thức trong việc
vượt ra khỏi ngưỡng tự cung tự cấp để tiếp cận các thị trường xuất khẩu của các nước
thành viên ASEAN. Mức nghèo ở nông thôn vẫn còn cao và khối lượng công việc trong
gia đình và ngoài đồng ruộng mà người phụ nữ phải gánh vác không hợp lý.
Mặc dù phụ nữ có sự tham gia đáng kể trong nông nghiệp, nhưng quyền sở hữu đất
và các tài sản phục vụ sản xuất khác lại chủ yếu thuộc về nam giới. Khả năng tiếp cận
thị trường kém và việc phụ thuộc quá nhiều vào trung gian khiến phụ nữ khó tiếp cận
thị trường và có được mức giá hợp lý cho sản phẩm của mình. Thêm vào đó, ở một số
quốc gia ASEAN, phụ nữ khó tiếp cận nguồn tín dụng cho các hoạt động nông nghiệp
do họ không có quyền sở hữu tài sản và trình độ học vấn thấp.

2.

MỤC TIÊU

Phương pháp tiếp cận của AMAF về lồng ghép giới trong ngành lương thực, nông
nghiệp và lâm nghiệp được xây dựng nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN:
-

-

-

Hướng dẫn và giới thiệu các chính sách và chương trình thích ứng giới ở cấp
khu vực
Thúc đẩy và vận động bình đẳng giới trong các chính sách, chương trình, hệ
thống và cấu trúc ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp ở cấp khu vực
và quốc gia.
Tăng cường và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ
và nông dân về cách tiếp cận phù hợp đề lồng ghép giới trong nông nghiệp và
biến đổi khí hậu.
Thúc đẩy nghiên cứu bình đẳng giới hỗ trợ công nghệ nông nghiệp thông minh
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phương pháp tiếp cận của AMAF về lồng ghép giới trong ngành lương thực, nông
nghiệp và lâm nghiệp là một nỗ lực không ràng buộc nhằm củng cố mối quan hệ hợp
tác và hội nhập về giới của khu vực ngày càng vững mạnh bằng cách đưa ra những
hướng dẫn tham khảo chung cho hợp tác trong tương lai trong lĩnh vực lương thực,
nông nghiệp và lâm nghiệp của ASEAN. Phương pháp tiếp cận này cũng có xem xét
đến bối cảnh và hoàn cảnh của từng quốc gia và khu vực ASEAN.

9

Phương pháp tiếp cận của Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN về lồng ghép giới trong
ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp.

3. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA AMAF VỀ LỒNG
GHÉP GIỚI
3.1 Tuyên bố của AMAF về Chính sách
Bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái được coi là vấn đề
trung tâm của Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững, bình đằng giới được
ghi nhận và khẳng định là điều kiện tiên quyết để thực hiện phát triển bền vững. AMAF
tái khẳng định sự cần thiết phải lồng ghép phân tích và quan điểm giới bao gồm hành
động mục tiêu và đầu tư vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch và
chương trình của ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp ASEAN. Nội dung này
phù hợp với những cam kết được đưa ra trong Tuyên bố ASEAN về Thực hiện thích
ứng giới trong Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.
AMAF khuyến khích đầu tư nhiều hơn nữa để thu hẹp khoảng cách nguồn lực nhằm
đạt được bình đằng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.
AMAF thống nhất thúc đẩy tiếp cận bình đẳng và sự tham gia đầy đủ của phụ nữ
trong các đơn vị và cơ chế ra quyết định liên quan đến việc thực hiện tất cả các mục
tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và Kế hoạch chiến lược
về hợp tác khu vực ASEAN trong ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp
(2016 – 2025) bao gồm việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính
sách, kế hoạch và chương trình cho các phân ngành chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản
và lâm nghiệp.
AMAF mạnh mẽ khuyến khích các cơ quan của ASEAN có liên quan đến các lĩnh vực
này đẩy mạnh thực hiện Phương pháp tiếp cận của AMAF về lồng ghép giới trong
ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp.

3.2 Hợp tác trong ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp trong
ASEAN
Nên xem xét các vấn đề giới sau trong ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp:
-

-

-

-

Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong các hoạt động
thảo luận chính sách, nâng cao năng lực cũng như tất cả các hoạt động của
quốc gia và khu vực.
Đảm bảo thu thập dữ liệu giới từ tất cả công việc thu thập dữ liệu trong quá
trình thiết kế, thực hiện và giám sát dự án/ hoạt động.
Tạo cơ hội cho phụ nữ tiếp cận các dịch vụ tài chính như tín dụng, tiết kiệm,
kiều hối và các chương trình bảo hiềm nhằm mang lại cho họ cơ hội mở rộng
quy mô thực hiện các sáng kiến trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm
nghiệp.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận giáo dục cũng như thúc đẩy
sự tham gia của họ trong các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng tiếp thị,
thương mại và kinh doanh cho phụ nữ.
Cung cấp các khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo để tăng cường và nâng cao
tiếng nói và vai trò lãnh đạo của phụ nữ.
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-

Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của nữ giới và nam giới trong các quá trình ra
quyết định.
Phối hợp với các cơ quan ASEAN để vận động cho việc lồng ghép giới.

3.2.1 Chăn nuôi
Mặc dù tầm quan trọng của ngành chăn nuôi tại các quốc gia thành viên ASEAN tương
đối khác nhau nhưng đây vẫn là ngành có đóng góp quan trọng vào sản lượng quốc
gia, việc làm và an ninh lương thực trong khu vực. Trong Khuôn khổ hợp tác ASEAN
về lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp, Nhóm công tác ASEAN về chăn nuôi
(ASWGL) đã được thành lập nhằm đưa ra một cơ chế để xây dựng các Tiêu Chuẩn
ASEAN về vắc xin, Thực hành chăn nuôi tốt và các hoạt động liên quan khác. Trong
khu vực ASEAN, các sản phẩm chăn nuôi chính là gia cầm và thịt lợn. Mặc dù sản
xuất tăng trưởng nhanh chóng nhưng cả khu vực vẫn là đơn vị nhập khẩu ròng thịt
và các sản phẩm sữa. Chỉ có Thái Lan là nước xuất khẩu ròng thịt đáng kể (chủ yếu
là gia cầm). Mặc dù tỷ lệ tỷ lệ nhập khẩu thịt đang tăng nhẹ trong tổng lượng tiêu
thụ nhưng tỷ lệ này chỉ chiếm một phần nhỏ (khoảng 5%). Mở rộng ngành chăn nuôi
dẫn đến việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi nhiều hơn. Tỷ trọng nông nghiệp trong
sản lượng quốc gia đang giảm trong khi tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp lại
đang tăng. Trong khi, mô hình sản xuất và chế biến thâm canh quy mô lớn đang phát
triển ở một số quốc gia tiên tiến thì chăn nuôi quy mô nhỏ vẫn chiếm ưu thế tại các
nước ASEAN kém phát triển hơn, nơi mà chăn nuôi quy mô nhỏ đóng vai trò quan
trọng trong giảm nghèo, an ninh lương thực, dinh dưỡng và bình đẳng giới.
Ước tính khoảng 50 – 85% tổng sản lượng chăn nuôi của các quốc gia ASEAN đến từ
hộ chăn nuôi quy mô nhỏ. Tỷ lệ này thay đổi ở mỗi quốc gia dựa trên một số yếu tố.
Ở quy mô nhỏ, hệ thống sản xuất chủ yếu là tự cung tự cấp, hoặc doanh nghiệp định
hướng thị trường quy mô nhỏ, chủ yếu dựa vào lao động và nguồn thức ăn gia đình.
Các hệ thống này thường có quy mô chăn nuôi nghèo nàn. Ngoài các công việc hàng
ngày trong gia đình, phụ nữ thường phụ trách các công việc cho gia súc ăn, vệ sinh
và quản lý chăn nuôi, đặc biệt là lợn, gia cầm thả vườn và gia súc nhai lại. Không
giống như những khu vực khác, phụ nữ Đông Nam Á cũng tham gia vào công việc
bán lẻ các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là thịt tươi sống. Nam giới chủ yếu tham gia
vào việc mua nguyên liệu đầu vào cho trang trại, bán gia súc và các sản phẩm chăn
nuôi và quản lý vật nuôi như trâu, bò. Thâm canh nông nghiệp và quy mô đàn vật
nuôi càng lớn thì sự tham gia của nam giới càng nhiều.
Các vấn đề về giới trong chăn nuôi ở các nước ASEAN khá giống nhau, có một số
điểm khác biệt do văn hóa và truyền thống. Những hạn chế chính trong hệ thống sản
xuất và tiếp thị sản sản phẩm chăn nuôi mà phụ nữ phải đối mặt bao gồm nhưng
không giới hạn:
-

Hạn chế tiếp cận các dịch vụ khuyến nông, tín dụng, công nghệ, đào tạo và
thông tin
Thiếu quyền kiểm soát trong quá trình ra quyết định ở cấp gia đình, cộng đồng
và các tổ chức địa phương
Quyền kiểm soát thu nhập và tài sản hạn chế và thường xuyên mất phần lớn
thu nhập cho nam giới, những người không tái đầu tư vào gia đình
Khả năng tiếp cận, kiểm soát và sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc
biệt là đất đai bị hạn chế
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-

Khả năng tiếp cận thị trường kém
Nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua thực phẩm và nguồn bệnh từ động vật
cao hơn vì phụ nữ là những người trực tiếp xử lý các sản phẩm động vật tươi
sống

Trong khi phụ nữ làm các việc chăm sóc gia súc thì nam giới thường là đối tượng
được mời tham gia các lớp tập huấn, trao đổi với cán bộ khuyến nông/ những người
ra quyết định. Thông qua những cơ hội này, nam giới được tiếp cận với kiến thức và
kỹ năng liên quan đến chăn nuôi mà phụ nữ thường không được chia sẻ, do vậy dẫn
đến việc chuyển giao kiến thức và công nghệ kém. Tỷ lệ phụ nữ đại diện cho các tổ
chức xã hội tại địa phương, các cơ quan dịch vụ của chính phủ và phi chính phủ thấp
cũng khiến việc tiếp cận kiến thức và dịch vụ của phụ nữ ở nông thôn trở nên khó
khăn. Do quyền sở hữu đất ít hoặc không có nên phụ nữ khó tiếp cận vốn tín dụng,
dẫn đến hạn chế việc mở rộng phạm vi quy mô hoạt động kinh doanh của họ. Phụ
nữ ở các nước ASEAN thương lượng linh hoạt hơn trên thị trường tùy thuộc vào vị trí,
truyền thống và văn hóa. Tuy nhiên, khi tiếp cận thị trường, phụ nữ nông thôn gặp
phải một số hạn chế do trình độ dân trí và kỹ năng tiếp thị kém, cũng như hạn chế
trong việc di chuyển ra ngoài khu vực nhà mình (tập quán khiến họ không thể rời
khỏi nhà, kỹ năng lái xe kém). Những khó khăn này cần được khắc phục để tăng
cường khả năng tiếp cận cũng như thương lượng của họ trên thị trường.
Nam giới có quyền kiểm soát thu nhập và tài sản từ chăn nuôi nhiều hơn so với phụ
nữ, điều này làm giảm đi cơ hội độc lập tài chính trong gia đình của phụ nữ. Trong
một số trường hợp, thu nhập từ chăn nuôi bị nam giới sử dụng không hiệu quả và
không mang lại lợi ích cho gia đình. Phụ nữ cần được tham gia hơn nữa trong quá
trình ra quyết định không chỉ ở phạm vi gia đình mà còn ngoài cộng đồng. Việc nâng
cao các lựa chọn khi ra quyết định sẽ hỗ trợ hình thành môi trường thuận lợi để phụ
nữ được bình đẳng như nam giới. Với sự xuất hiện/ quay trở lại của các bệnh lây
truyền từ động vật sang người, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh (như bệnh brucella,
bệnh lao) cao hơn do tiếp xúc gần với vật nuôi trong môi trường sinh học kém an
toàn và do phải chuẩn bị/ xử lý các các sản phẩm chăn nuôi tươi sống.
Theo Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO), nông dân sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là
phụ nữ gặp phải 7 thách thức chính bao gồm: Tiếp cận và kiểm soát các nguồn tài
nguyên thiên nhiên; Phân bổ vai trò và trách nhiệm dựa trên giới tính và độ tuổi;
Tiếp cận công nghệ, đào tạo và các dịch vụ khuyến nông; Tiếp cận các dịch vụ tài
chính; Tiếp cận thị trường; Quyền tham gia và ra quyết định; Sức khỏe và an toàn
nghề nghiệp (FAO 2013).
Kế hoạch hành động chiến lược hợp tác ASEAN về chăn nuôi giai đoạn 2016 – 2020,
Chiến lược số 4: hỗ trợ chăn nuôi quy mô nhỏ nhằm giảm nghèo, cải thiện dinh dưỡng,
đảm bảo an ninh lương thực, bình đẳng giới, bao gồm những hoạt động thúc đẩy bình
đẳng giới. Khi xây dựng các chính sách/ chương trình trong khuôn khổ Kế hoạch hành
động chiến lược hợp tác ASEAN về chăn nuôi giai đoạn 2016 – 2020, các vấn đề giới
sau đây cần được xem xét để phù hợp với bảy thách thức mà FAO đưa ra:
-

-

Tăng cường kỹ năng chuyên môn cho phụ nữ bằng cách tạo điều kiện để họ
tham gia có hệ thống vào các khóa đào tạo về thực hành chăn nuôi, chế biến
và tiếp thị các sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo các buổi đào tạo được tổ chức tại
các làng và cộng đồng nhỏ ở nông thôn.
Tạo cơ hội cho phụ nữ tiếp cận các dịch vụ tài chính khác nhau như tín dụng,
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-

tiết kiệm, kiều hối và các chương trình bảo hiểm để họ có cơ hội mở rộng quy
mô chăn nuôi.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận giáo dục và tham gia vào
các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng tiếp thị, thương mại và kinh doanh.
Tăng cường đạo tạo kỹ năng lãnh đạo để củng cố và nâng cao tiếng nói và vai
trò lãnh đạo của phụ nữ trong các hợp tác xã của nông dân và đơn vị sản xuất.
Thừa nhận khía cạnh giới trong các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
như phơi nhiễm với các bệnh lây truyền từ động vật như bệnh từ gia cầm nhiễm
virus cúm A độc lực cao (HPAI) và các mối nguy hiểm khác liên quan đến việc
xử lý thịt sống và các sản phẩm từ sữa

3.2.2 Trồng trọt
Nhóm công tác ASEAN về trồng trọt (ASWGC) là một trong những đơn vị trực thuộc
Hội nghị quan chức cao cấp nông lâm nghiệp ASEAN (SOM-AMAF) có nhiệm vụ giám
sát hợp tác trong phân ngành trồng trọt ASEAN. Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển
của ngành này, Nhóm công tác ASWGC đã triển khai các hoạt động và dự án phù hợp
với mục tiêu chiến lược của nhóm được phản ánh trong Kế hoạch hành động chiến
lược (SPA) về trồng trọt. Một số hoạt động/ dự án đã được thực hiện thành công và
nhiều hoạt động đang được tiếp tục triển khai thông qua sắp xếp kết nối cũng như
được các đối tác hỗ trợ đối thoại và phát triển. Phạm vi hoạt động của Nhóm công tác
ASWGC bao gồm: i) khung chính sách, ii) thương mại các sản phẩm trồng trọt trong
và ngoài ASEAN, iii) kiểm soát sâu bệnh hại cây trồng, iv) xây dựng tiêu chuẩn và
thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn, v) bảo vệ môi trường trong sản xuất trồng trọt, và vi)
an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
Vai trò ngày càng tăng của phụ nữ trong hệ thống lương thực và trồng trọt đặt họ vào
vị trí đối tác và là đối tượng quan trọng trong quá trình này. Ở ASEAN, phụ nữ chiếm
hơn 50% lực lượng lao động nông nghiệp. Nông dân có vai trò khác nhau liên quan
đến sản xuất trồng trọt, nhưng trong bối cảnh các cơ hội kinh tế và điều kiện môi
trường thay đổi, sự phân công lao động theo giới có thể thay đổi. Nông dân là phụ nữ
và nam giới thường có các tiêu chí khác nhau khi lựa chọn vụ mùa và giống cây, khi
triển khai các hoạt động như chọn hạt giống, trồng trọt, thu hoạch và chế biến. Các
tiêu chí được đưa ra dựa trên sự khác biệt về mùi vị, đặc tính bảo quản, thời gian cần
thiết để chuẩn bị thực phẩm, yêu cầu lao động và khả năng tiếp cận thị trường. Phụ
nữ cũng thường thiếu quyền sử dụng và tiếp cận các nguồn lực như đất đai, tài chính,
thông tin, dịch vụ khuyến nông và công nghệ. Thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp
cận và sử dụng các nguồn lực và dịch vụ sản xuất sẽ mở ra tiềm năng nâng cao năng
suất nông nghiệp của phụ nữ, qua đó gia tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp. Các
nghiên cứu về chênh lệch năng suất giữa nông dân là nam giới và nữ giới ước tính
khoảng cách trung bình là 20% - 30% và hầu hết đều cho rằng điều này là do các yếu
tố đầu vào dành cho phụ nữ thấp hơn. Theo ước tính của FAO, năng suất có được từ
việc đảm bảo phụ nữ được tiếp cận bình đẳng với phân bón, hạt giống và công cụ
nông nghiệp, có thể nâng tổng sản lượng nông nghiệp ở các nước đang phát triển lên
khoảng 2,5 đến 4%, qua đó giảm khoảng 100 triệu đến 150 triệu người đói (FAO,
2011).
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Khi xây dựng các chính sách/ chương trình trong khuôn khổ Kế hoạch hành động chiến
lược hợp tác ASEAN về trồng trọt giai đoạn 2016 – 2020, các vấn đề giới sau đây cần
được xem xét:
-

-

-

-

Tiến hành phân tích giới ở tất cả các dự án, chương trình và chính sách để đánh
giá tác động và lợi ích của các công nghệ sử dụng trong nông nghiệp thông
minh thích ứng với biến đổi khí hậu và thực tiễn thực hiện của nam giới và phụ
nữ.
Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo
nâng cao năng suất, công nghệ và chất lượng sản phẩm, đáp ứng được tiêu
chuẩn của thị trường toàn cầu và tăng khả năng cạnh tranh.
Đào tạo cho cả phụ nữ và nam giới về các công nghệ và cách thức thực nông
nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như nâng cao nhận thức
giới.
Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận đất đai và tín dụng thông qua các
việc chuyển đổi luật pháp và thực tiễn thực hiện tại địa phương.
Nâng cao năng lực cho cả phụ nữ và nam giới là thành viên trong các tổ chức
của nông dân, phụ nữ và nam giới là nông dân tham gia khu vực kinh tế tư
nhân.

3.2.3 Thủy sản và nuôi trồng thủy sản
Ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia
thành viên ASEAN. Sáu quốc gia ASEAN bao gồm Indonesia, Myanmar, Philippines,
Việt Nam, Thái Lan và Malaysia nằm trong số các quốc gia chế biến thủy sản hàng
đầu thế giới, trong đó bốn quốc gia là Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam
nằm trong số các quốc gia sản xuất rong biển hàng đầu thế giới. Khoảng 60 triệu
người đang làm việc trong các ngành dịch vụ phụ trợ liên quan đến thủy sản như sản
xuất thuyền, chế tạo ngư cụ, chế biến và tiếp thị thủy sản. Mức tiêu thụ cá bình quân
đầu người (33,4 kg/ năm) trong khu vực ASEAN cao hơn đáng kể so với mức bình
quân đầu người của thế giới (19,2 kg / năm) và khoảng 38% lượng protein động vật
tiêu thụ trong khu vực có nguồn gốc từ cá, điều này cho thấy tầm quan trọng của
ngành thủy sản trong an ninh lương thực và dinh dưỡng của khu vực. Nhóm công tác
ASEAN về thủy sản (ASWGFi) có nhiệm vụ giám sát việc xác định, xây dựng, giám sát
và báo cáo các hoạt động hợp tác về thủy sản giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
Để thừa nhận những vấn đề về giới nên công bằng và bình đẳng giới được xác định là
một trong 13 nguyên tắc trong tài liệu Hướng dẫn Nghề cá quy mô nhỏ bền vững
(SSF) và giới cũng được xem xét trong phần nội dung chi tiết về phát triển thủy sản
bền vững và có trách nhiệm (FAO 2015). Hướng dẫn SSF thừa nhận rằng lao động nữ
giới và nam giới trong ngành thủy sản thường mang lại các giá trị kinh tế và văn hóa
khác nhau, công việc của phụ nữ thường không được tính toán và xem xét trong quản
trị ngành thủy sản, mặc dù đó là những công việc rất quan trọng đối với nghề cá quy
mô nhỏ. Hướng dẫn SSF cũng thừa nhận vai trò trung tâm của giới trong các vấn đề
xuyên suốt, đặc biệt là nhân quyền, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu và Hướng
dẫn này cũng nhấn mạnh sự khác biệt về giới tồn tại như thế nào về quyền lực và khả
năng ra quyết định trong ngành thủy sản quy mô nhỏ và những khác biệt đó ảnh
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hưởng như thế nào đến tính bền vững, đại diện và công bằng của việc quản trị thủy
sản quy mô nhỏ. Các can thiệp nhằm hạn chế vai trò của phụ nữ trong các hệ thống
thủy sản và nuôi trồng thủy sản do vai trò sinh đẻ và hiện trạng kinh tế của họ có thể
gây ra bất bình đẳng lớn hơn cho phụ nữ nông thôn và bản địa.
Khi triển khai Kế hoạch hành động chiến lược hợp tác ASEAN về thủy sản giai đoạn
2016 – 2020, các vấn đề giới sau đây cần được xem xét:
-

Trao quyền cho phụ nữ trong quản lý thủy sản dựa vào cộng đồng thông qua
nâng cao năng lực về các vấn đề chuyên môn và luật pháp
Tạo điều kiện cho ngư dân cơ hội tiếp cận các nguồn đánh bắt, thị trường, các
nguồn lực tài chính và tiếp thị.
Khuyến khích vận động trả công bình đẳng cho lao động trong ngành thủy sản.
Khuyến khích tăng cường năng lực của các hội và tổ chức phụ nữ thông qua các
cơ chế phân bổ nguồn lực và tăng cường trách nhiệm quản lý của phụ nữ.
Khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động nuôi trồng thủy sản không
dựa vào đất liền và ở hạ nguồn như sản xuất giống, thu gom, chế biến thức ăn
và thủy sản.

-

Giám sát những thay đổi trong quản lý nguồn lực để để đánh giá phạm vi của
các khuôn khổ pháp lý chính thức và phi chính thức hiện có của ngành thủy sản
cho phép phụ nữ phát huy khả năng, tiếng nói, đề xuất và cơ hội nhằm xác
định các ưu tiên thay đổi.

-

Đảm bảo hỗ trợ nghiên cứu về giới trong ngành thủy sản

3.2.4 Lâm nghiệp
Rừng đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất gỗ và các sản phẩm khác, là
nơi sinh sống của một số lượng dân cư đang giảm dần nhưng vẫn là con số đáng kể
trong tiểu vùng và là nơi cung cấp việc làm, trong số đó có sản xuất đồ nội thất và
các sản phẩm từ gỗ khác, quản lý khu bảo tồn và phát triển rừng trồng. Rừng rất
quan trọng đối với người dân địa phương, bản địa và nông thôn vì chúng cung cấp
thực phẩm, năng lượng và nơi trú ẩn cho hàng triệu người trong khu vực ASEAN.
Nhóm quan chức cao cấp ASEAN về Lâm nghiệp (ASOF) là cơ quan chịu trách nhiệm
hợp tác lâm nghiệp trong khu vực ASEAN. ASOF đã xây dựng tầm nhìn hợp tác trong
đó “Tài nguyên rừng được quản lý bền vững ở cấp độ cảnh quan để đáp ứng nhu cầu
kinh tế - xã hội và văn hóa của thế hệ hiện tại và tương lai, nhằm đóng góp tích cực
vào phát triển bền vững”. Mục tiêu của ngành lâm nghiệp trong ASEAN là “tăng cường
quản lý rừng bền vững để sản xuất hàng hóa và dịch vụ lâm nghiệp một cách cân
bằng và đảm bảo bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như tối ưu hóa việc
sử dụng rừng hài hòa giữa bền vững sinh thái và xã hội.
Ở Đông Nam Á, 300 triệu người dân sống ở các vùng nông thôn và có tới 70 triệu
người dựa vào rừng để phục vụ sinh kế, dinh dưỡng và an ninh lương thực. Nam giới
và phụ nữ thường sử dụng và phụ thuộc vào các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ khác
nhau, trong đó phụ nữ dựa vào các sản phẩm này một cách không cân đối. Đóng góp
của phụ nữ vào ngành lâm nghiệp bằng nhiều hình thức cả chính thức và phi chính
thức, bao gồm thông qua nông lâm kết hợp, quản lý rừng đầu nguồn, cải tạo cây và
bảo vệ rừng. Phụ nữ chiếm một tỷ lệ đáng kể trong lực lượng lao động ngành lâm
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nghiệp trên toàn thế giới, đặc biệt là trong công việc ươm cây và các hoạt động khác
từ khai thác đến chế biến gỗ. Mặc dù phụ nữ có đóng góp đáng kể cho ngành lâm
nghiệp nhưng vai trò của họ không được công nhận hoặc công nhận không đầy đủ,
tiền lương và điều kiện làm việc của họ thường thấp hơn nam giới. Hơn nữa, phụ nữ
hiếm khi được tham gia bình đẳng như nam giới trong việc xây dựng, hoạch định và
thực hiện các chính sách lâm nghiệp. Ngoài ra phá rừng có tác động tới từng giới như:
đối với nam giới, phá rừng có thể làm mất thu nhập, trong khi đối với phụ nữ, phá
rừng làm tăng gánh nặng lao động của họ, đặc biệt là trong thời gian lấy củi.
Bối cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị và luật pháp có ảnh hưởng khác nhau đến
quyền của phụ nữ và nam giới trong việc kiểm soát tài nguyên rừng và sở hữu đất.
Ngay cả khi phụ nữ có quyền sở hữu rừng, họ có thể vẫn không được tiếp cận bình
đẳng với các cơ hội thu nhập do rừng mang lại. Thông thường, phụ nữ có thể tiếp cận
với các lâm sản ngoài gỗ nhưng không được tiếp cận với tài nguyên gỗ, vốn thường là
lĩnh vực của nam giới và cũng là sản phẩm có giá trị thương mại nhất ở hầu hết các
khu rừng. Sự khác biệt giới này có ý nghĩa chính đối với việc quản lý rừng cũng như
cấu trúc quyền lực dựa trên giới trong cộng đồng. Một nghiên cứu do Ngân hàng Thế
giới thực hiện chỉ ra rằng việc phụ nữ có tiếng nói nhiều hơn trong quản lý rừng đã cải
thiện đáng kể kết quả bảo tồn (Ngân hàng Thế giới 2012).
Các bên liên quan có vai trò quan trọng khác là cộng đồng bản địa sống trong các khu
vực rừng, những người phụ thuộc vào rừng để tồn tại. Ngân hàng Thế giới ước tính có
khoảng 60 triệu người dân bản địa sống phụ thuộc vào rừng, các nhà nghiên cứu cho
rằng con số này còn thấp hơn thực tế (Tauli- Corpuz, 2011). Tuyên bố của Liên hợp
quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP) ghi nhận đầy đủ tầm quan trọng của đất
đai, lãnh thổ và tài nguyên đối với Người bản địa. Điều này càng được nhấn mạnh
thông qua việc công nhận cộng đồng người bản địa có quyền được thỏa thuận dựa
trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và cung cấp thông tin (FPIC), đây là yêu cầu
cần thiết để bảo vệ quyền tự quyết của họ cũng như các quyền về đất đai, lãnh thổ
và tài nguyên. Phụ nữ bản địa là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tác động của
biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của kiến thức, giá trị và thực hành truyền thống
của họ, và nhu cầu xây dựng dựa trên những gì còn lại để tăng cường khả năng phục
hồi của cộng đồng cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.
Khi triển khai Kế hoạch hành động chiến lược hợp tác ASEAN về lâm nghiệp giai đoạn
2016 – 2020, các vấn đề giới sau đây cần được xem xét:
1. Khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN phát triển các chính sách lâm
nghiệp thích ứng giới về quyền sử dụng, tiếp cận, đại diện trong các cơ hội nâng
cao năng lực.
2. Đề xuất đối thoại và tổ chức các cuộc họp tham vấn ở cấp quốc gia và địa
phương để thảo luận về các vấn đề liên quan đến giới và khoảng cách giữa các
chính sách lâm nghiệp hiện có và thực tiễn triển khai.
3. Thu hút các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức dựa vào cộng đồng, tổ chức chính
phủ và các mạng lưới phụ nữ có liên quan tham gia để đảm bảo phương pháp
tiếp cận của các chính sách lâm nghiệp thích ứng giới đươc thực hiện và phát
triển bao trùm.
4. Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức giới cho cán bộ lâm nghiệp, bao gồm
cả những người ra quyết định và các thành viên ủy ban chính sách để họ hiểu
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hơn những mối quan tâm của phụ nữ về các chính sách và chương trình lâm
nghiệp.
5. Tăng cường năng lực cho các tổ chức làm về giới và các đầu mối về giới trong
các tổ chức để thúc đẩy sự tham gia vào quá trình tham vấn liên quan đến lâm
nghiệp và quá trình đánh giá và phát triển chính sách.
6. Khuyến khích tham vấn các bên liên quan trong cơ cấu quản lý hiện tại để xác
định sự mất cân bằng quyền lực giới và tạo điều kiện cho việc thành lập các tổ
chức lâm nghiệp cân bằng giới hơn. Điều này rất quan trọng để tăng cường sự
đại diện của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và sự tham gia của họ vào quá trình
ra quyết định.
7. Phân tích xu hướng việc làm giữa nam và nữ, cụ thể là tỷ lệ phụ nữ có trình độ
học vấn liên quan đến lâm nghiệp, cũng như tỷ lệ tuyển dụng và duy trì của
phụ nữ trong ngành lâm nghiệp.
8. Đảm bảo chia sẻ công bằng các lợi ích (ví dụ: chi trả dịch vụ môi trường) giữa
phụ nữ và nam giới, nếu có liên quan
9. Trao quyền cho phụ nữ bằng cách nâng cao năng lực cho họ để họ có thể tham
gia vào các chương trình cải tạo/ phục hồi đất rừng.
10.Giám sát các chính sách lâm nghiệp thông qua lăng kính giới trong các khung
quản trị rừng mới xây dựng.

3.2.5 Biến đổi khí hậu
Đông Nam Á rất dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu bởi khu vực này có dân số lớn
và hoạt động kinh tế tập trung dọc theo các bờ biển; khu vực này chủ yếu dựa vào
nông nghiệp để phát triển sinh kế; nơi đây cũng phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên
nhiên và lâm nghiệp; và tỷ lệ nghèo cùng cực vẫn ở mức cao. Phụ nữ ở các nước đang
phát triển đặc biệt dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu vì sinh kế của họ phụ thuộc
nhiều vào tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Phụ nữ có trách nhiệm đảm bảo
cung cấp nước, thực phẩm và nhiên liệu để nấu nướng và sưởi ấm phải đối mặt với
những thách thức lớn nhất. Phụ nữ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực và
quá trình ra quyết định do hạn chế trong di chuyển ở các vùng nông thôn. Do đó, điều
quan trọng là phải xác định được các chiến lược nhạy cảm giới để ứng phó với những
khủng hoảng này của phụ nữ. Phụ nữ và nam giới có khả năng khác nhau khi tiếp cận
các nguồn lực (đất đai, tín dụng, công nghệ nông nghiệp, v.v.) để giải quyết tác động
của biến đổi khí hậu: phụ nữ có ít nguồn lực hơn nam giới làm tăng tính dễ bị tổn
thương và làm suy giảm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các biện pháp thích
ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (ví dụ: cơ chế bảo trợ xã hội, chương
trình bảo hiểm dựa trên thời tiết, dự báo khí hậu theo mùa và các biện pháp liên quan
đến rừng hoặc lưu trữ carbon trong đất) thường không giải quyết các vấn đề về giới
và cụ thể là những ràng buộc của phụ nữ trong việc tham gia các biện pháp này. Phụ
nữ thường phải đối mặt với rủi ro cao hơn trong việc ứng phó với các hiểm họa thiên
nhiên và chịu gánh nặng lớn hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Mặc dù họ có kiến
thức sâu rộng về địa phương và là những người quản lý các nguồn tài nguyên thiên
nhiên nhưng họ thường bị lãng quên khi đưa ra các quyết định hành động về khí hậu.
Các quốc gia thành viên tham dự Hội nghị thường niên của LHQ về biến đổi khí hậu
(COP23) nhóm họp từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2017 tại Bonn, Đức, đã thông qua
một lộ trình mới để lồng ghép bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong đối thoại
và hành động về biến đổi khí hậu. Việc xây dựng “Kế hoạch hành động về giới” nhằm
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tăng cường vai trò của phụ nữ trong hành động vì khí hậu đã được các bên nhất trí tại
COP22. Mục tiêu của Kế hoạch hành động về giới là để đảm bảo rằng phụ nữ có thể
tác động đến các quyết định về biến đổi khí hậu và phụ nữ và nam giới được đại diện
bình đẳng trong tất cả các khía cạnh của Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu
(UNFCCC). Kế hoạch Hành động về Giới đề ra năm lĩnh vực ưu tiên, các hoạt động ưu
tiên sẽ giúp đạt được mục tiêu nêu trên:
-

-

Nâng cao kiến thức và năng lực của phụ nữ và nam giới thông qua hội thảo và
trao đổi thông tin.
Tăng cường sự tham gia bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong các đoàn
đại biểu quốc gia.
Tăng cường lồng ghép các vấn đề về giới — như giải quyết tính dễ bị tổn thương
của phụ nữ do thiên tai cũng như hiểu vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông
nghiệp và thực phẩm, và hỗ trợ các doanh nhân nữ trong lĩnh vực năng lượng
— vào các lĩnh vực công việc của tất cả các Bên tham gia Công ước.
Tăng cường các nguồn tài chính liên quan đến khí hậu nhằm lồng ghép các ưu
tiên giới và phản ánh nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái.
Cải thiện việc giám sát thực hiện các quyết định liên quan đến giới.

Nhóm công tác ASEAN về biến đổi khí hậu (AWGCC) được thành lập để giám sát việc
thực hiện các hành động liên quan trong Kế hoạch xây dựng cộng đồng văn hóa xã
hội ASEAN (ASCC). Một trong những mục tiêu của Kế hoạch ASCC 2025 là xây dựng
một cộng đồng kiên cường với năng lực và khả năng được nâng cao để thích ứng và
ứng phó với các tổn thương về kinh tế và xã hội, thiên tai, biến đổi khí hậu cũng như
các mối đe dọa và thách thức mới xuất hiện khác.
Khi xây dựng Kế hoạch ASCC 2025, cần xem xét các vấn đề về giới sau:
-

-

-

Phân tích chuyên sâu và dựa trên bằng chứng về vai trò của phụ nữ và nam
giới trong các lĩnh vực chịu tác động của biến đổi khí hậu và các chiến lược của
họ để đối phó với biến đổi khí hậu.
Lồng ghép các quan điểm về giới trong suốt chương trình biến đổi khí hậu để
giải quyết hiệu quả các nhu cầu và ưu tiên của phụ nữ và nam giới, đảm bảo
sự tham gia đầy đủ và có ý nghĩa của phụ nữ, nhằm đạt được các kết quả bình
đẳng giới.
Đảm bảo các nỗ lực giảm thiểu và thích ứng hướng tới giải quyết các vấn đề
gây tổn thương trên cơ sở giới, bất bình đẳng giới và nghèo đói.
Lồng ghép các quan điểm về giới vào các cơ chế và chiến lược tài chính về biến
đổi khí hậu của quốc gia và quốc tế.

3.2.6 An ninh lương thực và dinh dưỡng
ASEAN đã tìm cách đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực, nâng cao năng suất
nông nghiệp và duy trì tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để ghi
nhận những thay đổi nhanh chóng của thị trường toàn cầu và tác động của những
thay đổi này tới ngành nông lâm nghiệp, cũng như những thay đổi về cơ cấu của các
ngành này nhờ kết quả của quá trình công nghiệp hóa, Kế hoạch Hành động Hà Nội
(HPA) và Chương trình Hành động Viên Chăn (VAP) về lương thực, nông nghiệp và
lâm nghiệp, đã kêu gọi “Tăng cường an ninh lương thực và khả năng cạnh tranh toàn
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cầu cho các sản phẩm lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp của ASEAN thông qua
phát triển các công nghệ phù hợp để tăng năng suất và thúc đẩy thương mại trong và
ngoài ASEAN và đầu tư tư nhân mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực lương thực, nông nghiệp
và lâm nghiệp”.
Mất an ninh lương thực và dinh dưỡng là một vấn đề liên quan đến công bằng giới. Vị
thế thấp và thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực khiến phụ nữ và trẻ em gái là những
người chịu thiệt thòi nhất do các quá trình toàn cầu hóa kinh tế bất bình đẳng, vốn
chi phối hệ thống lương thực và các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. Bằng chứng
cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa bất bình đẳng giới và việc mất an ninh lương
thực và dinh dưỡng. Quan hệ giới giữa nam và nữ rất quan trọng trong việc xác định
mức độ tổn thương do mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng. Sự phân biệt đối
xử giới trong việc phân bổ các nguồn lực gia đình, bao gồm cả những nguồn lực liên
quan đến dinh dưỡng, có thể làm tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở phụ nữ và trẻ em gái:
vấn đề này có thể bị gia tăng trong thời kỳ khủng hoảng. Dễ bị tổn thương hơn do
mất an ninh lương thực trong thời kỳ khủng hoảng gây ra nhiều vấn đề mất an ninh
lương thực.
Phân tích của Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS 2014) về Giới và An ninh Lương thực
nhấn mạnh rằng những người thiết kế các chính sách và chương trình an ninh lương
thực và dinh dưỡng cần vượt ra ngoài việc tập trung vào “trụ cột đầu tiên” là đảm bảo
sự sẵn có của thực phẩm ở các nước nghèo mà nên mở rộng thông qua các chiến lược
'ngắn hạn' hỗ trợ lương thực và các chiến lược dài hạn tập trung vào thúc đẩy sản
xuất nông nghiệp, vốn dựa vào các mô hình công nghiệp và tự do hóa thương mại.
'Bốn trụ cột' của an ninh lương thực bao gồm – sẵn có, tiếp cận, sử dụng và ổn định
– được xác định tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về an ninh lương thực 2009 đã cung
cấp dữ liệu đầu vào để phân tích vấn đề mất an ninh lương thực toàn diện hơn và để
giải quyết việc thiếu hụt dữ liệu hiện tại cũng như để phản hồi chính sách.
Khi thực hiện Kế hoạch hành động về an ninh lương thực ASEAN 2015 -2020, các vấn
đề về giới sau cần được xem xét:
•

•

•

•

•

Tăng cường tính nhất quán giữa các chính sách về giới, nông nghiệp, dinh
dưỡng, y tế, thương mại và các lĩnh vực liên quan khác, thông qua các quá trình
thực hiện tại quốc gia và khu vực;
Ghi nhận và tôn trọng kiến thức về địa phương của nông dân, bao gồm cả nông
dân là nữ, để phát triển các giải pháp an ninh lương thực và dinh dưỡng phù
hợp với địa phương và bình đằng giới;
Phát triển các phương pháp tiếp cận sinh thái hợp lý trong sản xuất lương thực
như sinh thái nông nghiệp, qua đó thúc đẩy canh tác bền vững và trao quyền
cho phụ nữ;
Thúc đẩy việc thực hiện các quyền của con người đối với lương thực và đặc biệt
là quyền của phụ nữ đối với các nguồn lực khác như đất đai ở cấp địa phương;
và
Thu hút các thành viên của các hợp tác xã nông dân và các doanh nghiệp vừa
và nhỏ tham gia giải quyết thách thức của việc phân phối lương thực không
công bằng.
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3.2.7 Lồng ghép giới vào các chuỗi giá trị của ngành lương thực, nông
nghiệp và lâm nghiệp
Thu hẹp "khoảng cách giới" trong nông nghiệp có thể mang lại những thành tựu sản
xuất: báo cáo của FAO về Tình trạng nông lương 2010 – 2011 đã xác định rằng năng
suất của lao động nữ có thể tăng 20 – 30% nếu khoảng cách giới trong tiếp cận đầu
vào nông nghiệp được thu hẹp, năng suất lao động gia tăng có thể nâng tổng sản
lượng nông nghiệp ở các nước đang phát triển lên 2,5% – 4%, nhờ vậy số lượng người
bị ảnh hưởng do mất an ninh lương thực trên thế giới có thể giảm 12% –17% (FAO,
2011). Trong bối cảnh đó, việc lồng ghép giới vào phát triển chuỗi giá trị nông sản
không chỉ cần thiết từ góc độ nhân quyền; nó còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo
tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực được can thiệp.
Các chương trình về chuỗi giá trị được thiết kế với nguyên tắc công bằng giới bao gồm
cả khả năng cạnh tranh và bình đẳng giới, có thể giúp giảm nghèo. Điều quan trọng
là xác định được các mối quan hệ và vai trò giới trong chuỗi giá trị. Quá trình xác định
này dựa trên sự hiểu biết chính xác về các mối quan hệ giới hiện có trong bối cảnh
từng quốc gia cụ thể và đối với từng sản phẩm lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp
cụ thể. Quá trình này phải bao gồm việc lập sơ đồ về sự tham gia và lợi ích của nam
giới và phụ nữ trong chuỗi giá trị và xác định các yếu tố hình thành mô hình giới trong
vận hành chuỗi giá trị. Yếu tố giới được gắn bó chặt chẽ với chu trình phát triển chuỗi
giá trị: hiệu quả của chuỗi giá trị phụ thuộc nhiều vào mối liên kết chặt chẽ và sự hợp
tác tích cực giữa các yếu tố và phụ nữ là bên liên quan quan trọng trong toàn bộ chuỗi
giá trị, mặc dù họ thường bị ẩn hoặc bị bỏ qua.
Khung chuỗi giá trị nhạy cảm giới (GSVC) của FAO tập trung vào cấp độ cá nhân và
coi các ràng buộc dựa trên cơ sở giới là nguyên nhân cơ bản làm cho chuỗi giá trị kém
hiệu quả. Mục đích của GSVC là xác định các ràng buộc dựa trên cơ sở giới tại mọi
điểm mấu chốt của chuỗi giá trị, chẳng hạn như tham gia vào chuỗi, tiếp cận và kiểm
soát các nguồn cung ứng sản xuất cũng như tiếp cận và kiểm soát lợi ích (FAO 2016).
Khi lồng ghép giới vào chuỗi giá trị nông nghiệp, các vấn đề về giới sau cần được xem
xét:
-

Thực hiện nghiên cứu để hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của nam giới và phụ nữ
trong chuỗi giá trị nông nghiệp
Giải quyết nhu cầu nâng cao năng lực của phụ nữ trong chuỗi giá trị nông
nghiệp
Hỗ trợ những tiến bộ về kinh tế của phụ nữ
Thúc đẩy các giải pháp định hướng thị trường dựa trên công bằng giới
Thiết kế cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng
Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào quá trình xác định và giải quyết vấn đề
Tạo cơ hội để phụ nữ tiếp cận dữ liệu và thông tin về thị trường
Hỗ trợ các nhóm phụ nữ tham gia mua thiết bị mở rộng các hoạt động chế biến
Hỗ trợ phụ nữ vượt qua các hạn chế về đi lại và rào cản xã hội
Khuyến khích các doanh nghiệp do nữ làm chủ tham gia các hiệp hội thương
mại
Xây dựng môi trường/ không gian làm việc an toàn hơn cho phụ nữ
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4. CHIẾN LƯỢC KHU VỰC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH
ĐỘNG
4.1 Lồng ghép giới trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm
nghiệp
Trong tất cả các khía cạnh của ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp, đều có
những quan điểm giới quan trọng. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực, bao
gồm đất đai, tín dụng, dịch vụ khuyến nông, thông tin và công nghệ, phải được xem
xét trong quá trình hoạch định các chính sách, chương trình và hoạt động về lương
thực, nông nghiệp và lâm nghiệp. Phụ nữ chiếm số lượng lớn trong nhóm người nghèo
tại các cộng đồng phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên của địa phương để sinh
sống và là nhóm dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Phụ nữ sống tại
vùng nông thôn ở các nước đang phát triển chịu trách nhiệm chính cho việc cung cấp
nước và năng lượng để nấu nướng và sưởi ấm trong gia đình, cũng như đảm bảo an
ninh lương thực, họ cũng là đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hạn hán, lượng mưa
không ổn định và nạn phá rừng. Do vai trò, khả năng tiếp cận các nguồn lực không
bình đẳng và khả năng đi lại hạn chế, trong nhiều bối cảnh phụ nữ chịu ảnh hưởng
không đồng đều từ các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, hỏa hoạn và lở đất. Điều quan
trọng là phải xác định các chiến lược nhạy cảm giới để ứng phó với những khủng hoảng
môi trường và nhân đạo do biến đổi khí hậu gây ra.
Các quốc gia thành viên ASEAN được khuyến khích lồng ghép quan điểm về giới vào
những chính sách, kế hoạch hành động và các biện pháp khác của quốc gia về phát
triển bền vững và biến đổi khí hậu, thông qua việc thực hiện phân tích giới có hệ
thống, thu thập và sử dụng dữ liệu tách biệt giới, xây dựng các chỉ số và quy chuẩn
nhạy cảm giới và phát triển các công cụ thiết thực để tăng cường sự quan tâm tới
quan điểm giới. Việc tham vấn với phụ nữ và tăng cường sự tham gia của họ vào các
sáng kiến về biến đổi khí hậu và vai trò của họ trong các nhóm, mạng lưới của phụ
nữ cũng cần được tăng cường.

4.2 Khung chiến lược lồng ghép giới trong lĩnh vực lương thực, nông
nghiệp và lâm nghiệp
Mục tiêu tổng thể chiến lược của phương pháp tiếp cận lồng ghép giới trong ngành
lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp là: “Tạo điều kiện và thúc đẩy các chính sách,
tổ chức và chương trình nông nghiệp có khả năng chống chịu nhằm thúc đẩy bình
đẳng giới hướng tới phát triển bền vững tới năm 2025”.
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4.2.1 Phương pháp tiếp cận và vận động chính sách
Với mục tiêu nhằm thúc đẩy và vận động bình đẳng giới của các chính sách, chương
trình, hệ thống và tổ chức trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp ở cấp
độ khu vực và quốc gia; các hoạt động sau đây có thể được xem xét:
-

-

-

-

-

Tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin có liên quan với các cơ quan, tổ chức
và đối tác phát triển ở khu vực và quốc gia hoạt động trong lĩnh vực giới.
Vận động bình đẳng giới trong các chính sách về lương thực, nông nghiệp và
lâm nghiệp tới cấp quản lý cao nhất trong các Nhóm công tác ASEAN về các
ngành liên quan.
Thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm bằng cách tạo cơ hội cho
phụ nữ tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế có liên quan tới lương thực,
nông nghiệp và lâm nghiệp.
Đảm bảo các chuyên gia về giới và các tổ chức của phụ nữ được tham gia hiệu
quả vào quá trình tham vấn xây dựng các chiến lược và chính sách thích ứng
và giảm nhẹ trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp
Thúc đẩy nông nghiệp bảo tồn và nông nghiệp thông minh thích ứng với biến
đổi khí hậu và các hoạt động khác có liên quan đến nông nghiệp bền vững, hợp
tác với nông dân là phụ nữ sở hữu quy mô sản xuất nhỏ để giải quyết vấn đề
mất bình đẳng giới.
Thúc đẩy sản xuất các tài liệu và ấn phẩm với mục tiêu giải quyết các định kiến
giới và văn hóa trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp.
Thúc đẩy xây dựng môi trường thuận lợi cho việc lồng ghép giới vào lĩnh vực
lương thực, nông nghiệp và lương thực.
Xác định các chính sách hiện có về giới ở cấp khu vực và quốc gia

4.2.2 Nâng cao năng lực
Với mục tiêu tăng cường và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách,
công nhân tại hiện trường và nông dân về các cách tiếp cận phù hợp để lồng ghép giới
vào lĩnh vực nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động sau đây có
thể được xem xét:
-

-

Thực hiện đánh giá để xác định nhu cầu nâng cao năng lực cho các bên liên
quan
Hỗ trợ các quốc gia thành viên xây dựng chương trình đào tạo về giới và nông
nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
Hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng lực về xây dựng cơ chế đánh giá
tác động giới.
Thúc đẩy đào tạo các nữ khuyến nông viên
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các hệ thống và cơ sở dữ liệu nhạy
cảm giới để củng cố kiến thức và kinh nghiệm của phụ nữ về việc sử dụng bền
vững nguồn tài nguyên và đặc biệt là các hệ thống sản xuất nông nghiệp
Tạo cơ hội nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên/ cán bộ đầu mối về giới
và nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.
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4.2.3 Khung thể chế
Khung thể chế được xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường kết nối giữa các tổ chức khu
vực và quốc gia chịu trách nhiệm về giới, nông nghiệp và biến đổi khí hậu ở cấp khu
vực và quốc gia. Các hoạt động sau đây có thể được xem xét:
-

-

-

Xây dựng báo cáo phân tích tình hình của các tổ chức khu vực và quốc gia được
lựa chọn để xác định năng lực của họ trong việc lồng ghép quan điểm giới vào
nông nghiệp và các sáng kiến về biến đổi khí hậu.
Thúc đẩy trao đổi những thực tiễn thực hiện tốt nhất của các tổ chức hỗ trợ
nông dân là lãnh đạo nữ trong các hợp tác xã và hội nông dân.
Tăng cường sự tham gia ngày càng tăng của các cơ chế về giới ở cấp quốc gia
và thúc đẩy lồng ghép giới vào quá trình xây dựng của các khuôn khổ đầu tư
và nông nghiệp quốc gia
Kiện toàn cơ cấu tổ chức từ cấp quốc gia đến cấp địa phương, hài hòa hóa và
địa phương hóa các kế hoạch, tăng cường cơ chế giám sát và đánh giá.

4.2.4 Xây dựng và củng cố quan hệ đối tác chiến lược
Mục tiêu nhằm tạo dựng và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ ba bên
ở cấp quốc gia và khu vực, bao gồm cả quan hệ đối tác công tư. Các hoạt động sau
đây có thể được xem xét:
-

Tổ chức các chuyến tham quan/ học tập kinh nghiệm để học hỏi và chia sẻ kinh
nghiệm về các sáng kiến về giới, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.
Xây dựng một diễn đàn để xác định và thu hút các nguồn tài chính tiềm năng
cụ thể cho các hoạt động lồng ghép giới.

4.2.5 Thông tin và truyền thông
Mục tiêu nhằm thiết lập hệ thống quản lý thông tin tập trung vào giới, nông nghiệp
và biến đổi khí hậu. Các hoạt động sau đây có thể được xem xét:
-

Nâng cao nhận thức và tận dụng thông tin về nông nghiệp và biến đổi khí hậu,
đặc biệt hướng tới đối tượng phụ nữ, thanh niên và nam giới
Phát triển hệ thống thông tin dựa trên kiến thức về giới, nông nghiệp và biến
đổi khí hậu
Thiết lập và phổ biến thông tin và tài liệu về nông nghiệp và biến đổi khí hậu

4.2.6 Nghiên cứu, đổi mới và công nghệ
Mục tiêu nhằm thúc đẩy nghiên cứu bình đẳng giới hỗ trợ các công nghệ nông nghiệp
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hoạt động sau đây có thể được xem
xét:
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-

-

Thực hiện các nghiên cứu cơ sở về giới, thực tiễn bảo tồn và công nghệ nông
nghiệp tại các quốc gia thành viên
Tăng cường nghiên cứu để có cơ sở dữ liệu toàn diện hơn về các khía cạnh về
giới trong nông nghiệp và biến đổi khí hậu để hỗ trợ nông nghiệp thông minh
thích ứng với biến đổi khí hậu
Tăng cường nghiên cứu và phát triển có sự tham gia và hợp tác bao gồm việc
nâng cấp công nghệ, hệ thống thông tin và kiến thức có liên quan và phù hợp
để đảm bảo rằng các vấn đề bình đẳng giới được giải quyết.

5. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
Các khuyến nghị trong Phương pháp tiếp cận của AMAF có vai trò hướng dẫn cho các
quốc gia thành viên ASEAN nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lương thực,
nông nghiệp và lâm nghiệp. Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp SOM-AMAF, với sự
hỗ trợ của Nhóm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp ATWGARD, Nhóm công tác
ASEAN về chăn nuôi ASWGL, Nhóm công tác ASEAN về trồng trọt ASWGC, Nhóm công
tác ASEAN về thủy sản ASWGFi, Nhóm quan chức cao cấp ASEAN về Lâm nghiệp ASOF
và các Nhóm công tác có liên quan khác có thể được hướng dẫn (nếu có liên quan)
theo các khuyến nghị trong Phương pháp tiếp cận của AMAF. Nhóm Nghiên cứu và
phát triển nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN, tìm kiếm sự hỗ trợ
từ các đối tác ASEAN và các bên liên quan khác trong việc tham khảo thực hiện Phương
pháp tiếp cận của AMAF.
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Phụ lục 1: Đề xuất can thiệp giới trong các Kế hoạch
hành động chiến lược của ngành
Các Kế hoạch hành động chiến lược sau đây được xem xét để đưa ra khuyến nghị
cho Phương pháp tiếp cận.

Kế hoạch Chiến lược về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lương thực,
nông nghiệp và lâm nghiệp (2016-2025)
Chiến Mô tả
lược
ST1
Nâng cao chất lượng, và
số lượng mô hình sản
xuất sử dụng công nghệ
"xanh" bền vững, hệ
thống quản lý tài nguyên
và các biện pháp giảm
thiểu thất thoát, lãng phí
trước và sau thu hoạch

ST2

ST3

Các hoạt động

1.13. Chuẩn hóa và
hài hòa hóa các khái
niệm, phương pháp và
cách thức trình bày số
liệu thống kê quốc gia
và tăng cường năng
lực kỹ thuật của các
quốc gia thành viên
ASEAN nhằm tiến
hành những nghiên
cứu đa quốc gia, thực
hiện phân tích tình
huống chính xác và
lập kế hoạch
Nâng
cao
lợi
nhuận 2.5. Thiết lập những
thương mại, hội nhập kinh mối quan hệ liên kết
tế và khả năng tiếp cận thị kinh doanh giữa các
trường
hợp tác xã có tiềm
năng về nông nghiệp
và các tổ chức nông
dân.
Bảo đảm an toàn thực
3.5 Cải thiện dinh
phẩm, an ninh lương
dưỡng và an toàn thực
thực, dinh dưỡng đầy đủ phẩm thông qua việc
và phân phối công bằng
đa dạng hóa nguồn
lương thực, cải thiện
chất lượng và tính đa
dạng trong sản xuất
lương thực, nâng cao
chuỗi giá trị thực
phẩm.

Can thiệp giới
Xây dựng khái niệm
và phương pháp hài
hòa về lồng ghép
giới trong các
ngành Lương thực,
Nông nghiệp và
Lâm nghiệp

Đảm bảo có sự
tham gia của nữ giới
trong các tổ chức và
hợp tác xã

Sự tham gia của phụ
nữ vào quá trình ra
quyết định và triển
khai hoạt động này
là rất quan trọng.
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ST4

ST5

ST6

ST7

Tăng khả năng chống
chịu với biến đổi khí hậu,
thiên tai và những thảm
họa khác

4.7 Lồng ghép các vấn
về đề giới vào các thực
tiễn về nông nghiệp,
thủy sản và lâm nghiệp
thân thiện với môi
trường nhằm giảm tính
dễ bị tổn thương của
phụ nữ trước những tác
động kinh tế, xã hội
gây ra bởi các thảm
họa thiên nhiên và biến
đổi khí hậu.
Hỗ trợ các doanh nghiệp 5.5 Thực hiện các chính
sản xuất nhỏ hạn chế về sách cạnh tranh nhằm
nguồn lực, các DNVVN cải đảm bảo một sân chơi
thiện năng suất, cải tiến bình đẳng cho doanh
công nghệ và nâng cao
nghiệp sản xuất và
chất lượng sản phẩm
DNVVN, ngăn chặn sự
nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bóc lột thiếu công bằng
của thị trường quốc tế,
của
những
doanh
tăng khả năng cạnh tranh nghiệp lớn có ưu thế thị
để phù hợp với Kế hoạch trường trong các chuỗi
chi tiết của Chính sách
cung ứng tổng hợp.
ASEAN về Phát triển
DNVVN
Củng những cách tiếp cận 6.2 Trình bày quan
chung của ASEAN về các điểm chung của
vấn đề quốc tế và khu
ASEAN về những vấn
vực
đề có ảnh hưởng tới
ngành lương thực,
nông nghiệp và lâm
nghiệp tại các diễn
đàn khu vực và quốc
tế

Nâng cao năng lực
hướng tới hội nhập
giới

Thúc đẩy quản lý rừng
bền vững

Đẩy mạnh đối thoại
khu vực về các vấn
đề giới trong quản
lý rừng bền vững

7.3 Thúc đẩy đối thoại
với thành phần kinh tế
tư nhân về việc cải
thiện chất lượng, hiệu
quả của ngành công
nghiệp gỗ và chế biến
lâm sản

Khi xem xét xây
dựng một sân chơi
bình đẳng cũng cần
phải xét đến các
vấn đề bình đẳng
giới.

Thể hiện quan điểm
chung của ASEAN
về bình đẳng giới
trong các ngành
lương thực, nông
nghiệp và lâm
nghiệp
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Kế hoạch hành động chiến lược về Hợp tác ASEAN trong nghiên cứu
và phát triển nông nghiệp, 2016-2020
Chiến Mô tả
lược
ST1
Nâng cao chất lượng và số
lượng hệ thống sản xuất
sử dụng các công nghệ
"xanh" bền vững, hệ
thống quản lý tài nguyên
và giảm thiểu thất thoát,
lãng phí trước và sau thu
hoạch

Hoạt động

Can thiệp giới

1.2 Tăng cường số
lượng các nhà kinh tế
tư nhân tham gia vào
thảo luận chính sách,
xây dựng, nghiên cứu
và phát triển (R&D)
các dự án, chương
trình; cung cấp ưu đãi
và tạo môi trường
thuận lợi cho mối quan
hệ đối tác công tư
(PPPs) nhằm gia tăng
năng suất và chất
lượng
1.6 Đầu tư nhiều hơn
vào các hoạt động hợp
tác nghiên cứu và phát
triển, đẩy mạnh mối
quan hệ hợp tác hiện
có trong khu vực giữa
các nước thành viên
ASEAN

Thừa nhận rằng
trong lĩnh vực kinh
tế tư nhân có
DNVVN do nữ giới
làm chủ

Tập trung vào phụ
nữ như những tác
nhân thay đổi để
ủng hộ chế độ ăn
uống lành mạnh và
tiêu thụ thực phẩm
giàu vi chất dinh
dưỡng
Nâng cao năng lực
nhằm lồng ghép giới
trong các văn bản đề
xuất.

ST3

Bảo đảm an toàn thực
phẩm, an ninh lương
thực, dinh dưỡng đầy đủ
và phân phối công bằng

3.1 Thúc đẩy giáo dục
về dinh dưỡng và nâng
cao nhận thức người
tiêu dùng về chế độ ăn
uống lành mạnh

ST4

Nâng cao khả năng
chống chịu với biến đổi
khí hậu, thiên tai và
những thảm họa khác

4.1.1 Nâng cao năng
lực viết đề xuất cho
ATWGARD để tìm
kiếm các nguồn hỗ trợ
tài chính từ các quỹ
khí hậu.

Tiến hành các hợp
tác nghiên cứu hợp
về giới và nông
nghiệp các nước
thành viên ASEAN
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ST6

4.4 Lồng ghép các vấn
đề giới vào các hoạt
động nông nghiệp, ngư
nghiệp và lâm nghiệp
thân thiện với khí hậu
nhằm làm giảm nguy
cơ dễ bị tổn thương của
phụ nữ trước những tác
động tới kinh tế, xã hội
gây ra bởi các thảm
họa thiên nhiên và biến
đổi khí hậu (SPFAF 4.7)
Đẩy mạnh phương pháp 6.2 Trình bày quan
tiếp cận chung của
điểm chung của
ASEAN với những vấn đề ASEAN về những vấn
khu vực và quốc tế
đề có liên quan tới các
lĩnh vực lương thực,
nông nghiệp và lâm
nghiệp tại các diễn
đàn khu vực & quốc tế

Nâng cao năng lực
nhằm lồng ghép giới
vào những chương
trình và chính sách
hiện có

ATWGARD tham gia
trình bày quan điểm
chung của ASEAN về
những vấn đề liên
quan tới giới và các
ngành lương thực,
nông nghiệp và lâm
nghiệp

Kế hoạch Hành động chiến lược về hợp tác ASEAN trong Chăn nuôi,
2016-2020
Chiến Mô tả
lược
ST1
Thúc đẩy thương mại các
sản phẩm chăn nuôi
trong và ngoài ASEAN

ST2

ST3

ST4

Kiểm soát dịch bệnh, bảo
đảm an tòa thực phẩm
nhằm mở rộng thương
mại và bảo vệ sức khỏe
con người
Cải thiện năng suất bền
vững, quản lý tài nguyên
thiên nhiên, tác động của
chăn nuôi tới môi trường
và biến đổi khí hậu

Hỗ trợ chăn nuôi quy mô
nhỏ để giảm nghèo, đảm
bảo an ninh lương thực,
dinh dưỡng và bình đẳng
giới

Hoạt động

Can thiệp giới

1.1 Cải thiện chính
sách và môi trường
pháp lý nhằm tạo
thuận lợi cho thương
mại

Vận động các cơ
quan chức năng có
trách nghiệm giải
quyết các vấn đề xã
hội, cụ thể là những
vấn đề về giới trong
sản xuất và chế biến
chăn nuôi.

3.1. Ngành chăn nuôi
có năng suất cao hơn
và có tính cạnh tranh
toàn cầu

Thực hiện nghiên
cứu về tác động giới
đối với ngành chăn
nuôi do biến đổi khí
hậu.

4.1. Chăn nuôi là con
đường trọng yếu để
giảm nghèo, cải thiện
dinh dưỡng và đạt được
bình đẳng giới

Hoạt động 4.1.1.Vận
động chính sách để
người nghèo, đặc
biệt là phụ nữ, có
thể tiếp cận tín dụng
chăn nuôi lãi suất
29

Phương pháp tiếp cận của Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN về lồng ghép giới trong
ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp.

thấp thông qua tín
dụng vi mô, DNVVN
và các chương trình
giảm nghèo khác.

Kế hoạch Hành động chiến lược hợp tác ASEAN trong ngành trồng
trọt, 2016-2020
Chiến Mô tả
lược
ST1
Nâng cao chất lượng và
số lượng hệ thống sản
xuất sử dụng các công
nghệ "xanh" bền vững,
hệ thống quản lý tài
nguyên và giảm thiểu
thất thoát, lãng phí trước
và sau thu hoạch

Hoạt động

Can thiệp giới

1.6 Xây dựng các cơ
chế và ưu đại cho
những hoạt động hợp
tác công tư về nghiên
cứu – phát triển,
chuyển giao công nghệ
để xác định những vấn
đề nghiên cứu cần ưu
tiên, mang lại lợi
nhuận cao và sử dụng
nó như một kênh sáng
tạo và chuyển giao
công nghệ

Hợp tác với lĩnh vực
kinh tế tư nhân
nhằm phát triển kinh
doanh vì bình đẳng
giới trong phân
ngành trồng trọt
đang tăng trưởng
nhanh này

ST2

Tạo thuận lợi cho thương
mại, hội nhập kinh tế và
tiếp cận thị trường;

ST3

Bảo đảm an toàn thực
phẩm, an ninh lương
thực, dinh dưỡng đầy đủ
và phân phối công bằng

ST4

Nâng cao khả năng
chống chịu với biến đổi
khí hậu, thiên tai và
những thảm họa khác

ST5

Hỗ trợ các doanh nghiệp
sản xuất nhỏ hạn chế về
nguồn lực, các DNVVN
cải thiện năng suất, cải
tiến công nghệ và nâng
cao chất lượng sản
phẩm nhằm đáp ứng
tiêu chuẩn của thị
trường quốc tế và tăng

Theo Tuyên bố
Buenos Aires của
WTO về Phụ nữ và
Thương mại năm
2017, đảm bảo có sự
tham gia công bằng
trong các vấn đề liên
quan đến thương mại.
3.4 Cải thiện dinh
Tham gia cùng các
dưỡng và an toàn thực hội phụ nữ và những
phẩm thông qua việc đa DNVVN để vận động
dạng hóa nguồn lương
đa dạng hóa các
thực, tăng cường chất
nguồn thực phẩm.
lượng và tính đa dạng
trong sản xuất lương
thực, nâng cao chuỗi
giá trị thực phẩm.
4.2 Thúc đẩy tiếp cận
Nâng cao năng lực
các nguồn tài chính khí nhằm lồng ghép giới
hậu để hỗ trợ nông
vào những văn bản
nghiệp thông minh/thân
thiện thích ưng với biến đề xuất tiếp cận tài
chính khí hậu
đổi khí hậu
Tương tự như Kế
hoạch hành động
chiến lược về Chăn
nuôi, cần vận động hỗ
trợ tín dụng lãi suất
thấp cho người
nghèo, đặc biệt là phụ
nữ, thông qua tín
dụng vi mô, DNVVN
và các chương trình
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giảm nghèo khác.

khả năng cạnh tranh.

ST6

Đẩy mạnh phương pháp
tiếp cận chung của
ASEAN trong những vấn
đề khu vực và quốc tế

6.2 Trình bày quan
điểm chung của ASEAN
về những vấn đề liên
quan tới trồng trọt tại
các diễn đàn khu vực
và quốc tế

Kết hợp và củng cố
các quan điểm chung
về giới tại những diễn
đàn, tổ chức quốc tế
và khu vực

Kế hoạch Hành động chiến lược hợp tác ASEAN trong ngành thủy
sản, 2016-2020
Chiến
lược
ST1

ST2

Mô tả

Hoạt động

Nâng cao chất lượng và
số lượng hệ thống sản
xuất sử dụng các công
nghệ "xanh" bền vững,
hệ thống quản lý tài
nguyên và giảm thiểu
thất thoát, lãng phí trước
và sau thu hoạch

1.1.4. Tham vấn với
các bên liên quan để
xác định và giải quyết
các nhu cầu đầu tư
(sản xuất bền vững, hệ
thống quản lý, vốn đầu
tư sau thu hoạch).

1.4.1 Cải tiến và đẩy
mạnh những chính
sách quốc gia, khuôn
khổ pháp lý và thể chế
về thủy sản thông qua
cách tham vấn và cam
kết của các cơ quan
chính phủ, thành phần
kinh tế tư nhân, ngư
dân, tổ chức xã hội
dân sự và các bên liên
quan khác [tham khảo
POA 7]
Tạo thuận lợi cho thương 2.4.2 Đẩy mạnh những
mại, hội nhập kinh tế và mối quan hệ hợp tác
tiếp cận thị trường;
chiến lược với các hợp
tác xã thủy sản và các
tổ chức nông dân,
những nhà sản xuất,
người tiêu dùng và

Can thiệp giới
Sự tham gia bình
đẳng về giới của
ngư dân và lãnh đạo
là nữ trong các khu
vực kinh tế tư nhân
tại các cuộc thảo
luận giữa các bên
liên quan
Đảm bảo có sự tham
gia công bằng về
giới, bao gồm cả
nam và nữ

Bao gồm các nhóm
hội và tổ chức phụ
nữ nông dân
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thương nhân.

ST3

ST4

ST5

ST6

3.2.2. Phối hợp với các
cơ quan ASEAN có liên
quan trong việc hoàn
thiện và thực thi chính
sách an toàn thực phẩm
trong khu vực ASEAN,
đẩy nhanh việc thiết lập
các tiêu chuẩn về an
toàn thực phẩm
Nâng cao khả năng 4.1.1. Thúc đẩy sự hợp
chống chịu với biến đổi tác giữa các quốc gia
khí hậu, thiên tai và ASEAN và những bên
những thảm họa khác;
có liên quan
Bảo đảm an toàn thực
phẩm, an ninh lương
thực, dinh dưỡng đầy đủ
và phân phối công bằng

5.3.1 Đảm bảo rằng
các chương trình và
chính sách quốc gia về
đánh bắt và nuôi trồng
thủy sản giải quyết đầy
đủ những khía cạnh xã
hội, kinh tế và môi
trường của nghề đánh
bắt và nuôi trồng thủy
sản bền vững nhằm cải
thiện an ninh lương
thực, đời sống, việc làm
và giảm nghèo
Đẩy mạnh cách tiếp cận 6.2.1. Thúc đẩy đối
chung của ASEAN đối với thoại giữa các nước
những vấn đề trong và
thành viên ASEAN
ngoài khu vực có ảnh tới nhằm xây dựng quan
các ngành lương thực,
điểm chung về những
nông nghiệp và lâm
vấn đề thủy sản có tác
nghiệp
động tới Khu vực
ASEAN
Hỗ trợ các nhà sản xuất
nhỏ bị hạn chế về nguồn
lực, các DNVVN nâng
cao năng suất, công
nghệ và chất lượng sản
phẩm nhằm đáp ứng các
tiêu chuẩn của thị
trường quốc tế và tăng
khả năng cạnh tranh.

Phối hợp với các cơ
quan của ASEAN
như ASCC để thúc
đẩy bình đẳng giới
trong Chính sách an
toàn thực phẩm
Tiến hành nghiên
cứu những vấn đề
về giới và biến đổi
khí hậu trong ngành
thủy sản.
Nhấn mạnh các vấn
đề giới khi thảo luận
về những vấn đề xã
hội.

Bao gồm các quan
điểm chung của các
nước
thành
viên
ASEAN về những vấn
đề giới trong ngành
thủy sản.
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Kế hoạch Hành động chiến lược hợp tác ASEAN trong ngành lâm nghiệp,
2016-2025
Chiến
lược
ST1

ST2

ST3

ST4

Mô tả

Hoạt động

Can thiệp giới

Nâng cao chất lượng, và
số lượng mô hình sản
xuất sử dụng công nghệ
"xanh" bền vững, hệ
thống quản lý tài nguyên
và các biện pháp giảm
thiểu thất thoát, lãng phí
trước và sau thu hoạch;

1.3. Tăng cường quản
lý rừng bao gồm cả
cộng đồng sinh sống
bên trong và xung
quanh rừng vì sự vững
bền của rừng và sự
thịnh vượng của người
dân.
1.4 Áp dụng Thực
hành quản lý bền
vững đối với các sản
phẩm lâm sản ngoài
gỗ, chẳng hạn như cây
thuốc, mây, tre, v.v.

Khi xem xét các thỏa
thuận về nhiệm kỳ
theo luật lệ và thông
lệ, cần làm nổi bật
các vấn đề về bình
đẳng giới và công
bằng
Trong hầu hết các
cộng đồng, phụ nữ có
kiến thức sâu rộng về
lâm sản ngoài gỗ, do
đó, sự tham gia vào
việc thiết kế các thực
hành quản lý bền vững
là bắt buộc

Thực hiện đánh giá
Tạo thuận lợi cho thương 2.2. Tăng cường hợp
mại, hội nhập kinh tế và tác phát triển lâm sản. chuỗi giá trị lâm sản
qua lăng kính giới.
tiếp cận thị trường;
Bao gồm cả phụ nữ
tham gia vào quá
trình đánh giá nhằm
tận dụng kiến thức
và kỹ năng của họ về
phát triển lâm sản.
Đánh giá các tác
Bảo đảm an toàn thực
3.1 Lồng ghép biến
động, rủi ro về giới
phẩm, an ninh lương
đổi khí hậu trong
của việc giảm thiểu và
thực, dinh dưỡng đầy đủ ngành lâm nghiệp
thích ứng với biến đổi
và phân phối công bằng
khí hậu có kế hoạch

trong lĩnh vực lâm
nghiệp.
Nâng cao khả năng chống 4.2. Tăng cường chia Tạo điều kiện học tập
chịu với biến đổi khí hậu, sẻ những kinh nghiệm lẫn nhau giữa các
nước thành viên
thiên tai và những thảm và bài học kinh
ASEAN về các lĩnh vực
họa khác;
nghiệm.
giới, lâm nghiệp và
biến đổi khí hậu,
Nhóm công tác ASEAN
về lâm nghiệp xã hội
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ST5

Hỗ trợ các nhà sản xuất
nhỏ bị hạn chế về nguồn
lực, các DNVVN nâng cao
năng suất, công nghệ và
chất lượng sản phẩm
nhằm đáp ứng các tiêu
chuẩn của thị trường
quốc tế và tăng khả năng
cạnh tranh.
để phù hợp với Kế hoạch
chi tiết của Chính sách
ASEAN về Phát triển
DNVVN;

5.2. Đẩy mạnh cách
tiếp cận chung của
ASEAN trong giải
quyết các vấn quốc tế
và khu vực về đề lâm
nghiệp.

Thông qua và thể
hiện rõ quan điểm
chung của ASEAN về
Giới và Lâm nghiệp,
những ảnh hưởng tới
kết quả của những
cuộc thảo luận tại
các diễn đàn quốc tế
và khu vực

Khuôn khổ tổng hợp về an ninh lương thực ASEAN (AIFS) và Kế hoạch
hành động chiến lược về an ninh lương thực trong khu vực ASEAN
(2015-2020)
Chiến
lược
ST1

ST2

ST3

Mô tả
Tăng cường an ninh
lương thực, bao gồm
Cứu trợ Khẩn cấp/ Thiếu
hụt

Hoạt động

1.2. Tính bền vững
của chuỗi cung ứng
thực phẩm cùng với sự
phát triển của ngành
công nghiệp hạt giống
Thúc đẩy tạo thuận lợi
2.1.3. Thu thập và
cho thị trường và
phân tích dữ liệu
thương mại thực phẩm
nhằm hỗ trợ cho
những cuộc họp kỹ
thuật của ASFRB như
xây dựng kịch bản cho
các chính sách về thị
trường gạo, đánh giá
tác động giao khoán
trồng trọt cho hộ nông
dân quy mô nhỏ cũng
như các nghiên cứu có
liên quan khác
Tăng cường hệ thống
3.1.3. Tiến hành đánh
thông tin tổng hợp về an giá kịp thời, định kỳ về
ninh lương thực nhằm
hiện trạng và triển
dự báo, lập kế hoạch và vọng của gạo và
giám sát những nguồn
những mặt hàng lương
cung cấp cùng như việc thực chính khác trong
sử dụng các mặt hàng
ASEAN
lương thực cơ bản một
cách hiệu quả

Can thiệp giới
Tạo diễn đàn để chia
sẻ những vấn đề xã
hội và giới trong
ngành công nghiệp
hạt giống
Tập trung phân tích
những vấn đề giới
hiện có về thị trường
và thương mại, đặc
biệt là lúa gạo và cá.

Đánh giá cũng có thể
bao gồm những vấn
đề về xã hội và giới
liên quan tới lúa gạo
và các mặt hàng
lương thực chính
khác trong ASEAN
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ST4

ST5

ST6

ST7

ST8

Thúc đẩy sản xuất lương 4.1.7. Mở rộng và
Nâng cao năng lực
quảng
bá
kiến
thức
của
thực bền vững
về các vấn đề giới
nông dân ngoài lĩnh
trong kinh doanh
vực nông nghiệp bao
nông nghiệp và khởi
gồm cả kinh doanh
nghiệp
nông nghiệp và khởi
nghiệp.
Các hội phụ nữ, hợp
Khuyến khích đầu tư
5.1.1. Chuẩn bị lộ
nhiều hơn vào các
trình cho các chuỗi giá tác xã và DNVVN có
đóng góp bình đẳng
ngành công nghiệp thực trị nông sản và thực
trong quá trình xây
phẩm và nông nghiệp
phẩm khu vực định
dựng lộ trình.
nhằm củng cố an ninh
hướng theo nhu cầu
lương thực
6.1.1. Tiến hành
Xác định và giải quyết
Nghiên cứu cũng nên
nghiên
cứu
về
những
những vấn đề mới xuất
bao gồm một phần
tác động lâu dài của
hiện liên quan tới an
về hiện trạng xã hội
việc phát triển năng
ninh lương thực
và các vấn đề giới.
lượng sinh học và an
ninh lương thực ở các
nước thành viên
ASEAN.
Tận dụng thông tin dinh 7.1.1. Tổ chức các
Những hội thảo này
dưỡng để củng cố các
buổi hội thảo khu vực nên bao gồm đủ
chính sách về an ninh
để xác định thông tin những vấn đề về giới
lương thực và nông
và chỉ số dinh dưỡng
trong dinh dưỡng.
nghiệp đã được kiểm
chính; phương pháp
chứng
thu thập/ biên soạn
cần thiết cho việc
giám sát an ninh lương
thực thường xuyên và
xây dựng chính sách
Xác định các chính sách, 8.1. Nâng cao hiểu biết Sự tham gia của phụ
cơ chế quản lý và thể chế và nhận thức về tầm nữ vào những hoạt
nhằm phát triển nền
quan trọng của dinh động nâng cao nhận
nông nghiệp chú trọng
dưỡng cho các bên liên thức này là rất quan
đến dinh dưỡng ở các
nước thành viên ASEAN quan chính trong ngành trọng.
lương
thực,
nông
nghiệp và lâm nghiệp

ST9

Xây dựng và củng cố các
chính sách/ chương trình
tăng cường dinh dưỡng
trong lĩnh vực lương
thực, nông nghiệp và
lâm nghiệp, nâng cao
năng lực thực hiện, giám
sát và đánh giá

9.1. Xây dựng và củng
cố các chính sách,
chương trình cải thiện
dinh dưỡng trong
ngành lương thực,
nông và lâm nghiệp

Nâng cao năng lực
nhằm lồng ghép giới
vào những chương
trình, chính sách cải
thiện dinh dưỡng
trong các ngành
lương thực, nông
nghiệp và lâm nghiệp
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