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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 
Ủy hội Sông Mê Công lồng ghép vấn đề giới vào công việc của mình bằng kế hoạch hành động 
mới 
 
12 tháng 10 năm 2017, Vientiane – Hôm nay, Hội thảo Xây dựng năng lực và tham vấn Kế hoạch 
hành động MRC về lồng ghép vấn đề giới trong tổ chức quy tụ các quốc gia thành viên của Ủy hội 
Sông Mê Công (MRC), các chuyên gia thuộc Ban Thư ký MRC (MRCS), và các đối tác khác cùng thảo 
luận Kế hoạch hành động Giới MRC do Ban Thư ký MRC xây dựng. Hội thảo cung cấp thêm cơ hội 
cho các Ban thư ký Ủy ban Mê Công Quốc gia xây dựng và củng cố các kế hoạch hành động của 
mình tương thích với Kế hoạch hành động Giới MRC.   
 
Hội thảo diễn ra trong hai ngày là một trải nghiệm phong phú. Các đại biểu tham gia được nghe 
trình bày từ các chuyện gia và trao đổi quan điểm với nhau liên quan đến tại sao lồng ghép vấn đề 
giới lại rất cần thiết cho quản lý và phát triển tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên.  
 
“MRC nhận thức ‘vấn đề giới’ như một thành tố quan trọng để đạt được một Lưu vực Sông Mê 
Công lành mạnh về môi trường, bình đẳng về xã hội và thịnh vượng về kinh tế” Tiến sĩ Trương 
Hồng Tiến, Quyền Giám đốc Điều hành MRCS, nói. “Chúng tôi nhận thấy nam giới và phụ nữ đóng 
vai trò khác nhau trong phát triển kinh tế và có nhu cầu, mối quan tâm và mức tiếp cận khác nhau 
đối với tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên.”  
 
Cam kết của MRC trong việc lồng ghép giới đã có từ một thập kỷ trước, được định hướng bởi 
Chiến lược và Chính sách Giới MRC phê chuẩn lần lượt vào các năm 1998 và 2000. Nhận thấy ‘vấn 
đề giới’ như một ưu tiên quốc gia nhằm gia tăng kết quả phát triển xã hội và kinh tế công bằng, các 
quốc gia ven sông cũng xây dựng các kế hoạch và chiến lược giới quốc gia của mình.  
 
Kế hoạch hành động Giới MRC hình thành trên chiến lược và chính sách này nhằm bảo đảm 
phương diện giới được lồng ghép ở cả cấp thể chế và kỹ thuật. Việc này đồng nghĩa với việc tăng 
cường năng lực kỹ thuật và hệ thống trách nhiệm về việc lồng ghép vấn đề giới trong công tác kỹ 
thuật của MRC; thúc đẩy môi trường làm việc và văn hóa tổ chức nhạy cảm về giới đồng thời cũng 
hình thành cam kết của lãnh đạo đối với chủ đề này. MRC đã tích hợp giới trong các hoạt động 
chính của mình bao gồm việc tập hợp dữ liệu phân theo giới tính, giám sát, xây dựng các chỉ dẫn và 
chiến lược giải quyết những tác động khác nhau đối với nam giới và phụ nữ khi cần.   
 
Với sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật từ tổ chức Phụ nữ vì sự thay đổi về nông nghiệp và 
quản lý tài nguyên thiên nhiên (WOCAN), các đại biểu được giới thiệu các công cụ đánh giá tổ 
chức nhằm xác định những cơ hội và lỗ hổng chính về lồng ghép giới tại chính cơ quan của mình. 
Những đánh giá này và Kế hoạch hành động Giới MRC sẽ là cơ sở để hướng dẫn các đại biểu xây 
dựng và cải thiện các kế hoạch hành động của Ban Thư ký Ủy ban Mê Công Quốc gia.  
 
“Ủng hộ phát triển bền vững trong khu vực và là đối tác phát triển của Ủy hội Sông Mê Công, Thụy 
Điển tin tưởng rằng bình đẳng giới là chìa khóa trong mọi lĩnh vực hoạt động của tổ chức”, Daniel 
Klasander, Phó trưởng Cơ quan Hợp tác phát triển vùng của Thụy Điển tại châu Á-Thái Bình 
Dương, nói. “Môi trường, người dân và lưu vực sông sẽ được lợi từ việc tập trung nhiều hơn đến 
bình đẳng giới trong hợp tác và quản lý sông của các quốc gia. Hội thảo giới ở cấp khu vực lần này 
sẽ đóng góp kiến thức quan trọng, chia sẻ các trải nghiệm và đặt nền móng cho việc tiếp tục hành 
động.” 
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Được tổ chức với sự hỗ trợ một phần của GIZ và cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển, 
hội thảo sẽ xác định các bước tiếp theo và một cơ chế giám sát cho MRC để bảo đảm kịp thời hỗ 
trợ và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động giới của Ủy hội. 
 
Thông tin liên quan:  
 
Chiến lược và Chính sách Giới MRC: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-Gender-
SP-05-Jan-2013-Eng.pdf 

 

 
 
-HẾT- 
 
Thông tin cho biên tập viên 
 
Ủy hội Sông Mê Công (MRC) là tổ chức liên chính phủ được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác về quản lý bền 
vững Lưu vực sông Mê Công, các thành viên gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. MRC hoạt động 
như một diễn đàn ngoại giao về nước và hợp tác khu vực trong đó các quốc gia thành viên cùng chia sẻ lợi 
ích từ các tài nguyên nước chung bất kể sự khác biệt về lợi ích quốc gia, và giải quyết những áp lực xuyên 
biên giới trong lưu vực. MRC cũng là đầu mối kiến thức giúp thúc đẩy hợp tác khu vực và hoạch định chính 
sách dựa trên bằng chứng khoa học. Ủy hội bao quát tất cả các lĩnh vực, gồm duy trì nguồn thủy sản, xác 
định các cơ hội cho nông nghiệp, duy trì quyền tự do lưu thông thủy, quản lý lũ lụt và bảo tồn các hệ sinh 
thái quan trọng. Bao trùm lên những lĩnh vực này là các ảnh hưởng trong tương lai của lũ lụt cực đoan, hạn 
hán kéo dài và nước biển dâng gắn với biến đổi khí hậu. 
 
Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế của Thụy Điển: Mục tiêu của Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế của 
Thụy Điển là tạo cơ hội về điều kiện sống tốt hơn cho người dân sống trong đói nghèo và áp bức. 
 

Tổ chức Phụ nữ vì sự thay đổi về nông nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên (WOCAN) là một 

mạng lưới thành viên quốc tế do phụ nữ lãnh đạo gồm các chuyên gia cả hai giới và các hiệp hội nữ giới. Lý 
thuyết Thay đổi của WOCAN xác định rõ hiểu biết của chúng ta rằng tiến bộ trong việc trao quyền cho phụ 
nữ và bình đẳng giới đòi hỏi thay đổi ở hai cấp độ: Cá nhân phụ nữ và các nhóm phụ nữ ở cấp cộng đồng 
từng trải nghiệm thay đổi về điều kiện và vị thế của mình; Các tổ chức có ảnh hưởng và ủng hộ việc trao 
quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới thông qua các chính sách, phân bổ tài chính và các kế hoạch của họ (tạo 
ra các môi trường khả thi). 
 
 
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
 

Nghiên cứu điểm – Đào tạo về giới cải thiện đời sống nam giới và phụ nữ tại làng chài ở Lào* 
 
Là một phần trong dự án quản lý thủy sản dành cho các cộng đồng Nam Ngum tại Lào và một dự 
án khác với Trung tâm Nghiên cứu Thủy sinh vào năm 2007, Chương trình Thủy sản MRC trước 
đây đã đào tạo về nhận thức và nhạy cảm giới. Thêm vào đó, các dự án này đào tạo kỹ thuật về 
chế biến và bảo quản cá.  
 
Thu nhập gia đình đã tăng lên khoảng 2 đô la mỗi ngày và việc phân công lao động đã thay đổi. 
Nam giới giúp phụ nữ làm việc nhà, bao gồm việc chế biến cá và chăm sóc con cái. Giờ đây phụ 
nữ có thêm thời gian để làm công việc chế biến cá, bảo quản và giữ cho cá tươi. Điều kiện sống 
cũng nâng cao khi phụ nữ được đào tạo để chú ý hơn tới vấn đề vệ sinh.  
 
 
* Trích từ Nghiên cứu điểm, Catch & Culture, tháng 4/2015 

 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-Gender-SP-05-Jan-2013-Eng.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-Gender-SP-05-Jan-2013-Eng.pdf
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/newsletters/catch-and-culture-vol-21-no-1/
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