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1. Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW) 

Thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 12 năm 1979. Công ước này có 

30 điều. 

Công ước quốc tế này chính thức có hiệu lực từ ngày 3 tháng 9 năm 1981 sau khi được 20 

nước thông qua. Trong số các công ước nhân quyền quốc tế, Công ước này có một vị trí 

quan trọng trong việc hướng trọng tâm của vấn đề quyền con người đối với phụ nữ. 

CEDAW không chỉ là luật quốc tế về quyền phụ nữ, mà còn là một chương trình hành động 

cho các nước để bảo đảm việc thụ hưởng những quyền đó. Việt Nam là quốc gia thứ 6 trên 

thế giới tham gia Công ước CEDAW và đã có những nỗ lực đáng kể để thực hiện cam kết 

của mình trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới. 

 

2. Tuyên bố chung của Liên Hiệp quốc về quyền của các dân tộc bản địa 2007 

(Thông qua bởi Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc theo Nghị quyết số 61/295 ngày 13/9/2007). 

Việt Nam là một trong 143 quốc gia bỏ phiếu thông qua tuyên bố chung của Liên Hiệp 

quốc về quyền của các dân tộc bản địa 2007. 

Có 4 nước bỏ phiếu chống gồm: Australia, Canada, New Zealand, và Hoa Kỳ. 

11 nước bỏ phiếu trắng: Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, 

Kenya, Nigeria, Russian Federation, Samoa and Ukraine.  

18 nước vắng mặt: Chad, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, 

Grenada, Guinea-Bissau, Israel, Kiribati, Kyrgyzstan, Marshall Islands, Mauritania, 

Montenegro, Morocco, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Romania, Rwanda, Saint Kitts 

and Nevis, São Tomé and Príncipe, Seychelles, Solomon Islands, Somalia, Tajikistan, 

Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu. 

Tuyên bố này có 46 điều, tập trung đề cập đến việc tôn trọng các tri thức và quyền truyền 

thống của người dân bản địa, Trong đó có Điều 27. “Nhà nước cần thiết lập và thực thi, 

cùng với các dân tộc bản địa, một quá trình công bằng, độc lập, không thiên vị, cởi mở và 
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minh bạch công nhận một cách đầy đủ luật lệ, truyền thống, phong tục và hệ thống sở hữu 

đất đai của các dân tộc bản địa”. 

 

3. Quyết định 01/CP.16, FCCC/CP/2010/7/Add.1 của UNFCCC tại Cancun năm 2010 

Việt Nam là một trong các nước có tham gia trong khuôn khổ của Công ước khung của 

Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) và hiện đang tham gia một số sáng kiến 

sẵn sàng REDD+. Trong bối cảnh đó, việc xác định cơ chế đáp ứng thỏa thuận của 

UNFCCC trong tương lai, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về các biện pháp đảm bảo 

an toàn REDD+ của các sáng kiến REDD+ liên quan là rất quan trọng. 

Tại điểm c, khoản 2 của phụ lục 1 của quyết định 01/CP.16, FCCC/CP/2010/7/Add.1 nêu 

rõ “(C) Tôn trọng tri thức và quyền của người dân bản địa và các thành viên của cộng 

đồng địa phương bằng cách xem xét các nghĩa vụ quốc tế, các bối cảnh và luật pháp quốc 

gia có liên quan và lưu ý rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố chung 

của LHQ về Quyền của dân tộc bản địa”.  

Ngoài ra, tại điểm d cũng của khoản 2 này quy định “(D) Sự tham gia đầy đủ và có hiệu 

quả của các bên liên quan, đặc biệt là người bản địa và cộng đồng địa phương, trong các 

hành động được đề cập đến trong các khoản 70 và 72 của quyết định này”. 

 

4. Hướng dẫn tự nguyện về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất đai, ngư 

trường và rừng trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia (VGGT) 

Hướng dẫn này thúc đẩy quyền sở hữu được đảm bảo và sự tiếp cận bình đẳng đối với đất 

đai, ngư trường và rừng như một phương tiện để xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển bền 

vững và cải thiện môi trường. Hướng dẫn này đã được Ủy ban An ninh lương thực Thế 

giới chính thức phê chuẩn vào ngày 11 tháng 5 năm 2012. Việt Nam cũng là một trong các 

quốc gia thông qua Hướng dân tự nguyện này. Hướng dẫn VGGT này có 26 điều và 7 

phần.  

Tại điều 9. “Người dân bản địa và các cộng đồng khác với hệ thống sở hữu theo luật tục” 

có mục 9.1 “Các cơ quan Nhà nước và ngoài Nhà nước cần thừa nhận rằng đất, ngư 

trường và rừng có giá trị về mặt xã hội, văn hóa, tinh thần, kinh tế, môi trường và chính 

trị đối với người dân bản địa và các cộng đồng khác có hệ thống sở hữu theo luật tục” và 

mục 9.4 “Nhà nước cần có sự thừa nhận và bảo vệ quyền hưởng dụng hợp pháp của người 

dân bản địa và cộng đồng khác với hệ thống quyền sở hữu theo luật tục, phù hợp với các 

nghĩa vụ hiện tại theo luật pháp quốc gia và quốc tế, trong đó đặc biệt lưu tâm đến các 

cam kết tự nguyện theo các văn kiện khu vực và quốc tế”. 

Trong thời gian qua, để thể hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế nêu trên, chính phủ Việt 

Nam đã đưa các vấn đề liên quan đến việc tôn trọng và đảm bảo tri thức truyền thống và 

luật tục của cộng đồng các dân tộc thiểu số thông qua các văn bản luật và dưới luật sau: 

Luật Đất đai năm 2013: có đến 6 điều (10, 27, 110, 131, 133, 192) quy định các vấn đề 

liên quan trực tiếp đến tri thức bản địa, luật tục và người dân tộc thiểu số. Cụm từ “dân tộc 

thiểu số” xuất hiện 7 lần trong luật này. 

Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy 

thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên 

rừng đến năm 2030 (419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017), cũng đã có những điều luật cụ thể 
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đề cập đến vấn đề “dân tộc thiểu số và phụ nữ”. Cụm từ “dân tộc thiểu số và phụ nữ” xuất 

hiện đến 5 lần trong văn bản này. 

Với các tiền lệ đã nêu trên, để thể hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam tham 

gia, chúng ta cũng cần thiết xem xét để có các điều luật liên quan đề cập đến việc công 

nhận, kế thừa và phát huy tri thức truyền thống và luật tục của cộng đồng các dân tộc thiểu 

số và phụ nữ trong dự thảo luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi lần này. 

 

 


