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1. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019, 63 đại biểu đến từ 9 quốc gia đã tề tựu tại 

Vịnh Subic, tỉnh Bata’an, Philippines, để thảo luận và xem xét các vấn đề nhân quyền 
liên quan đến việc mở rộng đầu tư và hoạt động kinh doanh ở Đông Nam Á. Hội nghị lần 
thứ 9 về Nhân quyền và Kinh doanh đã được triệu tập tại khu vực Vịnh Subic, trước đây 
từng là một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, hoạt động được 99 năm cho đến khi họ kết 
thúc sự hiện diện của mình vào năm 1992. Các đại biểu hội nghị đại diện cho các Tổ 
chức Nhân quyền Quốc gia (National Human Rights Institutions - NHRIs), các tổ chức 
của các dân tộc bản địa và các tổ chức xã hội dân sự. 

 
2. Hội nghị này được triệu tập bởi Ủy ban Nhân quyền tại Philippines (Commission on 

Human Rights in the Philippines - CHRP), Forest Peoples Programme, Hiệp hội phát triển 
đa văn hóa Philippines và Trung tâm giáo dục và nghiên cứu chính sách quốc tế của các 
dân tộc bản địa (Tebtebba), cùng sự hỗ trợ của Viện Môi trường Stockholm, Sáng kiến 
về Quyền và Tài nguyên và Viện Samdhana. 

 
3. Chúng tôi ghi nhận sự hiếu khách của cộng đồng Pastolan và Kanawan, những người đã 

mở cửa chào đón chúng tôi đến với ngôi nhà và cộng đồng của họ.         Chúng tôi trân 
trọng nhiều năm tháng làm việc chăm chỉ đã mang lại những danh hiệu Vùng đất tổ tiên 
mà cả hai cộng đồng đạt được.         

 
4. Hội nghị đã xem xét và thảo luận về tình hình quốc gia tại các nước ở Đông Nam Á, nghe 

các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia ở Myanmar, Thái Lan, Philippines, Timor Leste, 
Malaysia, Indonesia, và Nepal, và các tổ chức xã hội dân sự và các dân tộc bản địa từ 
Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, CHDCND Lào và Philippines. Các đại biểu tham 
dự Hội nghị cũng chia sẻ kinh nghiệm từ các dân tộc bản địa, các tổ chức xã hội dân sự 
và Tổ chức Nhân quyền Quốc gia về các vấn đề bao gồm tác động của các Đặc khu kinh 
tế (SEZ), rủi ro và cơ hội của việc chuyển đổi năng lượng tái tạo và tác động của giới 
trong quá trình đấu tranh vì các quyền liên quan đến đất đai. Các chủ đề phổ biến đã 
được trình bày, sẽ được tóm tắt ở đây. 

 
5. Sự tham gia tích cực của các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia ở Đông Nam Á vào hoạt 

động kinh doanh và nhân quyền đã được ghi nhận. Cuộc điều tra quốc gia đầu tiên do 
Ủy ban nhân quyền quốc gia ở Indonesia (KomnasHAM) đưa ra tập trung vào 'Quyền 
của các dân tộc bản địa đối với các lãnh thổ của họ trong Forest Zone (khu vực rừng)', 
Ủy ban nhân quyền Malaysia (SUHAKAM) cũng đã tiến hành một cuộc điều tra quốc gia 
về các quyền của các dân tộc bản địa được khuyến nghị, trong số các dân tộc khác, và 
thành lập một Ủy ban quốc gia về các dân tộc bản địa.     Các đại diện Tổ chức Nhân 
quyền Quốc gia đã lưu ý về các nhiệm vụ điều tra và nghiên cứu có thể được sử dụng 
để đạt hiệu quả tốt (Timor Leste, Thái Lan, Philippines). Sự tham gia vào các vấn đề kinh 
doanh và nhân quyền đã được tất cả các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia có mặt ghi 
nhận, thông qua các cuộc điều tra và can thiệp vào các vụ việc cụ thể và nâng cao nhận 
thức. 

 



6. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, việc thực hiện các khuyến nghị của các Tổ chức Nhân 
quyền Quốc gia đưa ra cho các chính phủ vẫn còn chậm. Số lượng các Tổ chức Nhân 
quyền Quốc gia vẫn còn hạn chế trong khu vực này, khi mà Campuchia, Việt Nam và Lào 
vẫn chưa thành lập các cơ quan này. Tài trợ độc lập khỏi sự can thiệp chính trị tiếp tục 
là một thách thức và hầu hết các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia thiếu một nhiệm vụ rõ 
ràng để điều tra và giải quyết các vấn đề xuyên biên giới. 

 
 
 
 
7. Kinh nghiệm đàm phán trực tiếp giữa các dân tộc bản địa và các doanh nghiệp vẫn còn 

tương đối hạn chế, và phần lớn các doanh nghiệp hoạt động ở Đông Nam Á tiếp tục 
hiểu sai và không tôn trọng nhân quyền của các chủ sở hữu quyền khác nhau, bao gồm 
cả quyền của các dân tộc bản địa. Điều này bao gồm quyền đưa ra hoặc giữ lại sự đồng 
ý tự do, trước và được thông báo đầy đủ đối với các hoạt động được đề xuất ảnh 
hưởng đến các quyền và lợi ích của họ. Các cơ chế khiếu nại do doanh nghiệp thành lập 
cần phải được thiết lập ở những nơi chưa có và được làm cho hiệu quả hơn và dễ tiếp 
cận hơn đối với các dân tộc bị ảnh hưởng. 

 
8. Hội nghị đã nghe về việc tăng động lực đằng sau những nỗ lực biến việc thẩm định 

chuyên sâu nhân quyền thành một yêu cầu của các công ty hoạt động ở Đông Nam Á, 
phản ánh một đánh giá mang tính học thuật về hoạt động của các doanh nghiệp Đông 
Nam Á so với các yêu cầu của Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh 
và Nhân quyền, vốn đã chỉ ra điểm yếu rõ rệt trong quá trình thực hiện thẩm định 
chuyên sâu. 

 
9. Việc thành lập các Đặc khu kinh tế để thúc đẩy đầu tư kinh doanh xuất hiện trên toàn 

khu vực, bao gồm cả Timor Leste, nơi các cộng đồng tái định cư được hứa hẹn bồi 
thường và cung cấp vật liệu xây dựng. Kinh nghiệm từ nước chủ nhà, Philippines đã lan 
rộng và được pha trộn, từ sự phát triển của Cảng tự do và Khu vực kinh tế Thái Bình 
Dương Aurora (APECO), nơi không có sự đồng ý tự do, trước và được thông báo đầy đủ 
trong tuyên bố về Khu vực và các vấn đề dai dẳng, đến SBMA nơi tồn tại các mối quan 
hệ đàm phán và Vùng đất tổ tiên được công nhận. Việc từ bỏ có chọn lọc các quy định 
và luật tiêu chuẩn nhất định trong Đặc khu kinh tế nhắm thúc đẩy đầu tư đã được ghi 
nhận. 

 
10. Mối quan ngại về tình trạng luật đất đai đã được nêu ra. Các đại biểu đến từ Indonesia 

lưu ý đến các cuộc đàm phán bị đình trệ về luật dự thảo về Công nhận và Bảo vệ quyền 
của các dân tộc bản địa ở Indonesia. Mặc dù đất đai là vấn đề mang tầm Bang ở 
Malaysia, nhưng năm 2016 Tòa án Liên bang cho rằng dân tộc bản địa Dayak ở Sarawak 
không thể dựa vào các quyền theo thông lệ bản địa của họ để đòi quyền sở hữu đối với 
những khu rừng nguyên sinh với tư cách vùng đất lãnh thổ và khu bảo tồn rừng chung 
của họ. Giờ đây họ chỉ có thể yêu cầu những khu đất giới hạn trong vùng đất nông 
nghiệp đã bị giải tỏa trước năm 1958. Đồng thời chính phủ Liên bang Malaysia đang 
kiện chính quyền Bang ở Kelantan để buộc công nhận danh hiệu theo phong tục bản 
địa. Tại Myanmar, tình hình pháp lý đã có một bước lùi, với Luật Đất trống, Đất hoang 
và Đất chưa được khai phá được sửa đổi vào tháng 9 năm 2018, biến tất cả đất chưa 
đăng ký thành đất 'trống' và từ chối quyền sử dụng đất chưa đăng ký một cách hiệu 
quả. 

 



11. Quyền sở hữu đất đai vẫn còn, ở quá nhiều nơi, mơ hồ hoặc dễ gây nhầm lẫn. Các khu 
vực pháp lý chồng chéo, ngay cả tại nơi các vùng đất bản địa được công nhận 
(Philippines) và nơi không (Thái Lan, Myanmar, Indonesia), tồn tại ở nhiều quốc gia. Các 
đại biểu đến từ Thái Lan, Indonesia và Philippines đã lưu ý về sự chồng chéo với các khu 
vực bảo tồn và/hoặc rừng, ở Myanmar sự chồng chéo giữa các hệ thống quản lý đất đai 
của quốc gia và khu vực vẫn còn. Trong cơn sốt tài nguyên, sự nhầm lẫn như vậy sẽ làm 
suy yếu khả năng chống xâm nhập của cộng đồng. 

 
12. Các trường hợp cụ thể đã được nêu ra khi các dân tộc và cộng đồng bản địa đã trải qua 

những thách thức liên quan đến nhân quyền, bao gồm việc mỏ Omkoi ở khu vực Karen 
tại Thái Lan ảnh hưởng đến hàng ngàn người Karen sống trong các cộng đồng bị ảnh 
hưởng và các trường hợp ở Philippines - từ đập Kaliwa được đề xuất, nơi Dumagat đang 
chat vấn kết quả của một quy trình FPIC bị bóp méo, một mỏ vàng lộ thiên trên đảo 
Masbate ảnh hưởng đến các cộng đồng địa phương và sự mở rộng của mỏ Oceana Gold 
ở Didipio ảnh hưởng đến các dân tộc bản địa Ikalahan. 

 
13. Các vấn đề nghiêm trọng đã được nêu ra và chia sẻ liên quan đến việc hướng mục tiêu 

vào các cá nhân và cộng đồng đang bảo vệ các quyền của họ. Việc hướng mục tiêu cụ 
thể của những người liên quan đến bảo vệ đất đai và tài nguyên thông qua việc gắn 
nhãn cho họ là 'khủng bố', 'chống Nhà nước' và/hoặc 'chống lại sự phát triển' đã được 
trích dẫn tại Philippines, Indonesia và các khu vực khác ở châu Á. Ở Indonesia, những 
câu chuyện về quá trình tội phạm hoá, hăm doạ, đe dọa và bạo lực đã được chia sẻ. Tại 
Palawan, Philippines, các đại diện bản địa đã nói về sự chia rẽ trong cộng đồng của họ 
và việc phá hủy các khu rừng của họ do các đồn điền dừa khổng lồ của Lionheart Farms 
Philippines. Sự quân sự hóa các khu vực dự án ở Myanmar và Philippines có liên quan 
trực tiếp đến các mối đe dọa và bạo lực gia tăng. Quá trình tội phạm hóa của sinh kế 
truyền thống đã được ghi nhận ở Thái Lan và các quốc gia khác. Trong rất nhiều trường 
hợp, sự hăm dọa, quá trình tội phạm hóa và bạo lực như vậy dẫn đến việc giết hại các 
nhà lãnh đạo và cá nhân trong cộng đồng, bao gồm cả những vụ giết người mà không 
đưa ra tòa án xét xử. 

 
14. Tác động cụ thể đến phụ nữ trong các tình huống bạo lực này đã được nêu ra, cùng với 

vai trò mạnh mẽ của phụ nữ trong việc bảo vệ chính họ và cộng đồng của họ chống lại 
bạo lực. Hành động nhằm giải quyết các mối đe dọa chống lại các cá nhân, cộng đồng và 
các dân tộc cũng được ghi nhận, đặc biệt là Chương trình Môi trường của Liên hợp 
quốc, 'Sáng kiến về quyền môi trường' đã được hội nghị hoan nghênh. Vai trò điều tra 
sáng tạo của Cơ quan quan sát các dân tộc bản địa mới được tuyên bố thành lập với sự 
hợp tác cùng CHRP cũng được ghi nhận với tư cách một ví dụ cho sự nhân rộng tiềm 
năng trong khu vực. 

 
15. Năng lượng tái tạo là một chủ đề chính trong các cuộc thảo luận hội nghị, trong đó giải 

quyết cả các cơ hội và rủi ro của mức đầu tư đang gia tăng vào các hình thức sản xuất 
năng lượng này. Tất cả các quốc gia ASEAN đã tán thành Thỏa thuận chung Paris, trong 
đó tuyên bố rằng tất cả các hành động liên quan đến khí hậu phải bảo vệ sự gìn giữ và 
bảo vệ nhân quyền, và các cam kết này hỗ trợ cho việc chuyển sang các dạng năng 
lượng tái tạo hơn. Các sáng kiến toàn cầu của các dân tộc bản địa cũng được ghi nhận, 
cụ thể là Quan hệ đối tác năng lượng đúng đắn do Nhóm đa số các dân tộc bản địa khởi 
xướng trên các SDG, thúc đẩy quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ các sáng kiến của các dân 
tộc bản địa dành cho các dự án năng lượng tái tạo. 

 



16. Việc thúc đẩy nhiên liệu sinh học như một dạng năng lượng xanh làm tăng rủi ro cho các 
dân tộc bản địa, với áp lực lên đất đai gia tăng để mở rộng sản xuất nhiên liệu. Trợ cấp 
của chính phủ ở Indonesia chỉ làm tăng nhu cầu, trong khi nguồn tài nguyên đất đai 
đang khan hiếm. Các dự án năng lượng tái tạo lớn như năng lượng mặt trời, thủy điện 
và địa nhiệt có thể, khi được thực hiện mà không có FPIC, làm tăng sự công kích phát 
triển ở vùng đất bản địa như đã được minh họa bởi cơn sốt tài nguyên ở Cordillera, 
Philippines. Khi các dân tộc bản địa tham gia vào các thỏa thuận để tổ chức các dự án 
năng lượng tái tạo, thường cung cấp thông tin hạn chế về tác động dài hạn và các thỏa 
thuận chia sẻ lợi ích công bằng. 

 
17. Năng lượng tái tạo cũng được ghi nhận là bao gồm rất nhiều dự án và hành động khả 

thi, từ các dự án thủy điện và địa nhiệt, đến sản xuất nhiên liệu sinh học, năng lượng gió 
và năng lượng mặt trời, cùng những dự án khác. Tác động tiềm năng của các dạng năng 
lượng tái tạo khác nhau này sẽ khác nhau. Các tổ chức bản địa từ Philippines và 
Malaysia đã chia sẻ công việc quan trọng được thực hiện trong quá trình phát triển các 
dự án năng lượng tái tạo dựa vào cộng đồng hoặc do cộng động dẫn dắt, đồng thời lưu 
ý về tầm quan trọng của việc liên kết các dự án đó với các ưu tiên phát triển và các dự 
án sinh kế tự quyết. Nhu cầu cao về hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để duy trì và mở rộng 
các sáng kiến này đã được ghi nhận, đồng thời lưu ý đến tầm quan trọng của việc quản 
lý cộng đồng đối với các sáng kiến đó. 

 
18. Trong một hội thảo về giới và quyền đất đai, giới được hiểu là giải quyết các mối quan 

hệ quyền lực bất bình đẳng trong xã hội loài người, tập trung vào quyền và sự trao 
quyền của phụ nữ xuất phát từ sự thiệt thòi tương đối từ quyền lực trong nhiều trường 
hợp. Đối với phụ nữ bản địa, nhiều hình thức phân biệt đối xử và sự cho là thứ yếu đã 
được trải nghiệm, trên cơ sở từ kinh tế xã hội đến chủng tộc và bản sắc. Phụ nữ cũng 
phải đối mặt với các hình thức tổn thương cụ thể trong các tình huống quân sự hóa và 
xung đột. Vai trò và sự lãnh đạo mạnh mẽ được thể hiện bởi phụ nữ bản địa cũng được 
ghi nhận và tôn vinh. Những thách thức được ghi nhận bao gồm việc thiếu dữ liệu phân 
tách về các tác động đối với phụ nữ, việc hầu như không có sự xuất hiện của phụ nữ và 
tiếng nói của phụ nữ trong nghiên cứu và sự tham gia của ở tầm thấp hơn của phụ nữ 
vào các quy trình chính. 

 
19. Trên cơ sở các cuộc thảo luận này, hội nghị đã đưa ra các khuyến nghị để hành động: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Các khuyến nghị 
 
Chúng tôi ủng hộ những lời kêu gọi của Aeta ở Kanawan và Pastolan dành cho SBMA và Bộ 
Tài nguyên và Môi trường trong việc công nhận sự cai quản của họ đối với các Vùng đất tổ 
tiên của họ. Chúng tôi hỗ trợ chia sẻ lợi ích công bằng theo quy định của pháp luật giữa 
SBMA và cộng đồng Pastolan. 
 
Đối với các chính phủ 
 
Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các chính phủ thực hiện các bước khẩn cấp nhằm công nhận các 
dân tộc bản địa ở Đông Nam Á và công nhận các quyền tập thể liên quan của họ đối với 
vùng đất, vùng biển, lãnh thổ và tài nguyên của họ. Điều này bao gồm sự đồng ý tự do, 
trước và được thông báo đầy đủ với tư cách một yếu tố của quyền tự quyết 
 
Chúng tôi kêu gọi các chính phủ ưu tiên thực thi hiệu quả các luật và chính sách tích cực 
liên quan đến quyền của các dân tộc bản địa và các cộng đồng phụ thuộc đất đai khác kèm 
theo quyền mang tính phong tục đối với tài nguyên và lặp lại lời kêu gọi của chúng tôi đối 
với các chính phủ Đông Nam Á trong việc thúc đẩy cải cách luật pháp quốc gia và nhà nước 
và các chính sách phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền của các dân tộc bản địa và 
các cộng đồng địa phương. Điều này bao gồm hợp tác xuyên biên giới nơi các dân tộc bản 
địa xuất hiện dọc các biên giới quốc gia và hợp tác trong khu vực châu Á. 
 
Chúng tôi khuyến khích tất cả các chính phủ ở Đông Nam Á tiếp tục hỗ trợ và mở rộng hoạt 
động của các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia trong khu vực, bao gồm cả thông qua công việc 
thành lập Tổ chức Nhân quyền Quốc gia nơi chúng chưa tồn tại và nơi chúng có tồn tại, thúc 
đẩy việc tăng cường các nhiệm vụ hiện tại. Điều này cũng có thể bao gồm sự hợp tác với các 
Tổ chức Nhân quyền Quốc gia trên khắp châu Á và hơn thế nữa. 
 
Về các Tổ chức nhân quyền quốc gia: 
 
Chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự tài trợ đầy đủ và an toàn được phân bổ cho các Tổ chức Nhân 
quyền Quốc gia nhằm cho phép họ thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả. 
 
Chúng tôi lưu ý, khuyến khích và hỗ trợ hành động hợp tác giữa các Tổ chức Nhân quyền 
Quốc gia, đặc biệt trong trường hợp các công ty đã đăng ký ở một quốc gia và đang hoạt 
động ở một quốc gia khác. Chúng tôi đặc biệt lưu ý đến các vấn đề khói mù khu vực liên 
quan đến đốt cháy và đề xuất vai trò của các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia ở Malaysia và 
Indonesia trong nghiên cứu chung và khuyến nghị nêu bật quyền sở hữu, đầu tư và trách 
nhiệm của các công ty liên quan đến các hoạt động này. 
 
Chúng tôi cam kết và kêu gọi, tăng cường hơn nữa công việc hợp tác giữa xã hội dân sự, 
các dân tộc bản địa và các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia. Chúng tôi lưu ý đến tiềm năng 
của sự hợp tác xuyên biên giới trong vấn đề này. 
 
Về các doanh nghiệp: 
 
Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm độc lập của mình nhằm tôn 
trọng nhân quyền, như được nêu trong Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh 
doanh và Nhân quyền (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs), bao 



gồm bằng cách công nhận tình trạng và quyền liên quan của các dân tộc bản địa và thúc đẩy 
sự bao gồm giới tính theo quy định trong hướng dẫn chính thức cho UNGPs. 
Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các doanh nghiệp sắp xếp các hoạt động kinh doanh của họ 
theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả UNGPs và cung cấp cho cộng đồng bị ảnh hưởng 
quyền tiếp cận sự khắc phục hiệu quả trong trường hợp sự vi phạm quyền được viện dẫn. 
Điều này đặc biệt quan trọng ở các quốc gia và khu vực có nền quản trị và pháp trị yếu kém, 
nơi các kênh hành chính và tư pháp địa phương cực kỳ khép kín. 
 
Chúng tôi lưu ý trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tôn trọng quyền tiếp cận 
thông tin và kêu gọi cải thiện tính minh bạch và chia sẻ thông tin để hỗ trợ trách nhiệm giải 
trình của khu vực kinh doanh và doanh nghiệp nhà nước. 
  
Doanh nghiệp không nên tiến hành các dự án mà không có sự đồng ý tự do, trước và 
được thông báo đầy đủ của các dân tộc bản địa bị ảnh hưởng, và lưu ý rằng phải đảm bảo 
tính toàn vẹn của quy trình FPIC. FPIC bao gồm quyền nói không, phải dựa trên sự tôn trọng 
đối với quá trình ra quyết định của chính các dân tộc bản địa và phải đảm bảo sự đại diện 
cho tất cả các thành viên của cộng đồng, bao gồm cả phụ nữ và thanh niên. 
 
Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp đảm bảo sự tham gia hiệu quả và có ý nghĩa của các 
dân tộc bản địa và cộng đồng địa phương trong tất cả các giai đoạn lập kế hoạch phát triển, 
kể cả tại các Đặc khu kinh tế nơi các quy định tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý thường được 
miễn. 
 
Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp trong khu vực kết hợp các biện pháp bảo vệ nhân 
quyền và đánh giá toàn diện các tác động xã hội và môi trường - thường được gọi là 'thẩm 
định chuyên sâu' - trong tất cả các giai đoạn của quá trình hình thành, lập kế hoạch, phát 
triển và thực hiện dự án. 
 
Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp áp dụng và thực hiện các cách tiếp cận không khoan 
nhượng nhằm chấm dứt bạo lực, quá trình tội phạm hóa, hăm dọa và giết chóc liên quan 
đến các hoạt động kinh doanh. 
 
Chúng tôi nhận ra tiềm năng hợp tác với các chủ thể khu vực tư nhân và kêu gọi doanh 
nghiệp hợp tác với tất cả các chủ sở hữu quyền và các bên liên quan trong khu vực để thúc 
đẩy kết quả tích cực cho cộng đồng và các dân tộc. 
 
Về bảo vệ nhân quyền: 
 
Chúng tôi lưu ý việc sử dụng tranh chấp, hăm dọa và đe dọa bạo lực ngày càng tăng như 
một chiến lược gây nhụt chí ảnh hưởng đến các dân tộc bản địa, và với những tác động khác 
biệt đối với phụ nữ, với tư cách là những người bảo vệ nhân quyền và kêu gọi tất cả các bên 
áp dụng sự không khoan nhượng đối với các chiến thuật đó. 
 
Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết và kêu gọi các cơ quan Nhà nước cung cấp các cơ chế phù 
hợp để bảo vệ và hỗ trợ các nhà bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là cho các cộng đồng bản địa 
và những người bảo vệ phụ nữ 
 
Chúng tôi ghi nhận công việc của CHRP trong cuộc điều tra quốc gia hiện tại về các nhà bảo 
vệ nhân quyền và kêu gọi các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia hợp tác ở cấp khu vực để phát 
triển các hướng dẫn dành cho việc bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền một cách hiệu quả 



 
Về năng lượng tái tạo: 
 
Chúng tôi khuyến nghị nên tăng cường và mở rộng các nền tảng chia sẻ kiến thức hiện có 
trong khu vực về chính sách và thực hành năng lượng tái tạo 
Chúng tôi khuyến nghị rằng các sáng kiến do các dân tộc bản địa dẫn dắt trong các dự án 
năng lượng tái tạo nên được hỗ trợ đầy đủ, cả về tài chính và kỹ thuật. 
 
Chúng tôi kêu gọi các chính phủ ASEAN xem xét các ưu tiên đầu tư của ASEAN nhằm giảm 
sự tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn và thay vào đó đầu tư vào các hệ thống năng 
lượng tái tạo quy mô nhỏ hơn dựa vào cộng đồng, được liên kết với sinh kế bền vững. 
 
Chúng tôi lưu ý rằng thị trường mở rộng dành cho nhiên liệu sinh học, trong một số 
trường hợp, sẽ thúc đẩy việc mở rộng hơn nữa dầu cọ và các loại cây trồng liên quan, đôi 
khi đi kèm với trợ cấp năng lượng tái tạo. Chúng tôi khuyến nghị một lệnh cấm đối với giấy 
phép cọ dầu mới trên các khu vực rừng, than bùn và sinh kế cho đến khi các vấn đề về 
quyền đất đai được giải quyết đầy đủ. 
  
Theo một trong những cam kết chính của 'Nền tảng hành động Bắc Kinh' nhằm phát triển 
việc thu thập dữ liệu nhạy cảm về giới với sự hợp tác của các nhà nghiên cứu và phụ nữ địa 
phương, chúng tôi khuyến nghị các chính phủ thể chế hóa các công cụ như Nghiên cứu hành 
động có sự tham gia của Người bênh vực bình quyền cho phụ nữ với tư cách một nguồn 
kiến thức hợp pháp cho phụ nữ và cộng đồng. 
 
Chúng tôi cũng khuyến nghị tài trợ của chính phủ (và những thể chế khác) được dành riêng 
để cung cấp nền tảng cho phụ nữ, các dân tộc bản địa và cộng đồng địa phương, phát triển 
và thực hiện các chương trình về giới, cùng với hỗ trợ nâng cao năng lực và chia sẻ kiến thức 
giữa và cộng đồng bản địa, trong đó có cả phụ nữ 
 
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên chấp nhận sự tham gia có chủ ý và có ý thức của phụ nữ 
trong tất cả các quá trình ra quyết định liên quan đến việc sử dụng đất và nước và tiến hành 
đánh giá tác động giới đối với các hoạt động kinh doanh của họ. 
 
Các ưu tiên phát triển trong các Đặc khu kinh tế (hiện tại và tương lai) cần được liên kết và 
kết hợp các ưu tiên tự quyết của các dân tộc bản địa 
 
Các dân tộc bản địa nên tham gia quản trị các Đặc khu kinh tế một cách có ý nghĩa và hiệu 
quả, nơi quyền và lợi ích của họ chịu ảnh hưởng 
 
Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho các khuyến nghị này và hợp tác cùng nhau, 
xuyên biên giới và khắp châu Á, nhằm thúc đẩy lợi ích chung của chúng ta trong việc đảm 
bảo tôn trọng nhân quyền ở Đông Nam Á. 
 
 
 
 
Nhất trí thông qua       Ngày 30.10.2019 
 


