
10 năm triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã thay đổi bộ mặt Giáo triều:                                                                      

Nhiều khuôn mặt Nữ giới hiện diện trong Giáo triều. 

Thanh Quảng sdb 

Trong 10 năm qua, số phụ nữ làm việc tại Vatican đã tăng đáng kể lên tới 1,165 người. Theo một cuộc khảo sát của Đài Vatican thì chưa 

bao giờ số lượng nhân viên nữ và tỷ lệ của họ trong tổng số nhân viên lại cao như vậy. Số lượng phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo của 

Vatican cũng tăng dưới triều đại của Đức Phanxicô. 

(Tin Vatican - Gudrun Sailer) 

Hiện có 1,165 nhân viên nữ làm việc cho Giáo triều, so với chỉ 846 vào năm Đức Phanxicô đăng quang vào năm 2013. Tỷ lệ phụ nữ trong 

tổng lực lượng lao động tại Vatican đã tăng từ 19,2% lên 23,4%. Những con số này được ghi nhận từ hai đơn vị hành chính Tòa thánh và 

Vương quốc Vatican. 

Sự gia tăng nhân viên nữ thậm chí còn rõ rệt hơn nếu chỉ nhìn vào Giáo triều La Mã. Ở đây, tỷ lệ phụ nữ đã tăng từ 19,3 lên 26,1% trong 

mười năm qua. Điều này có nghĩa là hơn một phần tư nhân viên tại Tòa thánh hiện là phụ nữ - theo con số tuyệt đối là 812 trên 3,114 nhân 

viên. 

Trong thang lương mười phần được xử dụng ở Vatican, hầu hết phụ nữ trong Giáo triều được tìm thấy trong nhiều năm ở bậc thứ sáu và 

thứ bảy. Do đó, họ làm những chức vụ theo lãnh vự chuyên môn bằng cấp, chẳng hạn như luật sư, trưởng phòng, nhân viên lưu trữ hoặc 

chuyên gia hành chính. Vào năm 2022, 43% phụ nữ làm việc tại Giáo triều ở cấp thứ sáu và thứ bảy. 

Phụ nữ ở vị trí cao cấp 

Trong khi đó, một số phụ nữ đã tiến lên cấp điều hành, vượt xa thang lương mười bậc. Ngày nay, tại Tòa Thánh, năm phụ nữ giữ cấp phó 

thư ký và một phụ nữ giữ chức thư ký của một Thánh Bộ. Thư ký và thứ trưởng lần lượt là cấp quản lý thứ hai và thứ ba trong hầu hết các 

cơ quan của giáo triều và là một phần của đội ngũ quản lý cùng với Chủ tịch Thánh bộ, tức là cấp trên của chính quyền; cả ba cấp đều 

được bổ nhiệm bởi Giáo hoàng. Tại Thánh Bộ Cổ võ Sự Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên bổ nhiệm 

một nữ thư ký vào năm 2021, nữ tu người Ý Alessandra Smerilli. Đây là chức vụ cao nhất mà một phụ nữ nắm giữ tại Tòa thánh. 

Các Thứ trưởng tại Tòa thánh hiện đang làm việc tại các Thánh Bộ Tôn giáo, Giáo dân, Gia đình và Sự sống (hai thứ trưởng nữ), Văn hóa 

và Giáo dục, và tại Phủ Quốc vụ khanh. Tuy nhiên, luật sư Francesca Di Giovanni (70 tuổi) làm việc ở đó sẽ sớm về hưu vì lý do tuổi tác 

và sẽ được thay thế bởi một linh mục. Tổng thư ký của Thượng hội đồng cũng có một thứ trưởng, Nathalie Becquart, một nữ tu người 

Pháp, mặc dù cần lưu ý rằng Thượng hội đồng không phải là một phần của Giáo triều Rôma (nhưng là một phần của cuộc khảo sát thống 

kê này). 

Một điều khác đầu tiên dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô là việc bổ nhiệm các nữ thư ký của các Ủy ban Giáo hoàng. Vào năm 2021, 

Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm học giả Kinh thánh, Sơ Nuria Calduch-Benages, một nữ tu người Tây Ban Nha, làm Thư ký Ủy ban Giáo 

hoàng về Kinh thánh, một bộ phận của Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2022, ngài cũng bổ nhiệm nhà thần học người Argentina, Giáo sư 

Emilce Cuda làm Thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, một phần của Thánh Bộ Giám mục. 

 

Sơ Alessandra Smerilli FMA, Thư ký Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện 

 



Một sự phát triển gần đây 

Trong lịch sử, việc bổ nhiệm các phụ nữ chuyên môn vào các chức vụ cấp cao của Giáo triều bắt đầu từ Đức Phaolô VI. Trong triều đại 

giáo hoàng của mình, Rosemarie Goldie người Úc đã làm việc tại Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân từ năm 1967 đến năm 1976 với tư 

cách là một trong hai phó thư ký. Sau một thời gian dài bỏ ngỏ, mãi đến năm 2004, Đức Gioan Phaolô II mới bổ nhiệm phó thư ký tiếp 

theo: Nữ tu Enrica Rosanna tại Bộ Tu sĩ. 

Dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô, việc bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo đã tăng lên nhiều, mặc dù họ chỉ chiếm chưa đến 5% 

trong tất cả các nhiệm vụ lãnh đạo trong Giáo triều, và hiện tại, không có nữ tổng trưởng nào là "số một" của một cơ quan Curia. Nhưng lộ 

trình đã được ấn định: Trong văn bản cơ bản cho cuộc cải cách Giáo triều Praedicate Evangelium (2022), Đức Phanxicô đã cho phép giáo 

dân trong tương lai và do đó cả phụ nữ có thể lãnh đạo các thánh bộ với tư cách là chủ tịch. Điều này trước đây luôn dành cho các hồng y 

và tổng giám mục. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái, Đức Giáo hoàng đã thông báo ý định bổ nhiệm một nữ vào vai trò 

Chủ tịch Thánh bộ trong hai năm tới. 

 

Barbara Jatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican 

Tại Thành Vatican, một thực thể hành chính riêng biệt với Tòa thánh, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm hai phụ nữ vào các vị trí hàng đầu trong 

10 năm dưới triều đại giáo hoàng của mình: Barbara Jatta, giám đốc Bảo tàng Vatican vào năm 2016, và Sơ Raffaella Petrini, thư ký tổng 

thống của guồng máy quản trị vương quốc Vatican vào năm 2022. Trong khi giáo dân đứng đầu về Viện Bảo tàng Vatican, thì nữ tu người 

Ý đã đảm trách vai trò của một giám mục trong Vatican. 

Đồng thời, tỷ lệ phụ nữ làm việc trong Vatican ở mức khoảng 19% trong giáo triều của Đức Giáo hoàng Phanxicô. 

 

Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đa phương của Bộ phận quan hệ với các quốc gia                                và tổ chức 
quốc tế của Bộ Ngoại giao 



Về các vị trí lãnh đạo, Đức Phanxicô không chỉ bổ nhiệm một số nữ lãnh đạo vào Vatican, mà còn bổ nhiệm những người khác vào các vị 

trí mà họ có thể "gây ảnh hưởng đến Vatican trong khi vẫn duy trì sự độc lập của mình". Chính ĐTC đã viết điều này trong cuốn “Chúng 

ta hãy cùng mơ ước”. Cho nên Đức Phanxicô là giáo hoàng đầu tiên bổ nhiệm phụ nữ làm “thành viên” của các văn phòng giáo triều... 

Cho đến thời điểm đó, chỉ có các hồng y và một số giám mục là thành viên của các “Thánh bộ” truyền thống. Các thành viên - cùng với 

các chủ tịch và thư ký - có quyền biểu quyết trong các hội đồng toàn thể. 

Hội đồng Kinh tế, bao gồm 15 thành viên, hiện có 8 hồng y và 7 giáo dân, 6 trong số đó là phụ nữ, bao gồm cả Leslie Jane Ferrar người 

Anh, trước đây là Thủ quỹ của Thái tử Charles xứ Wales. Vào năm 2019, Đức Phanxicô đã cùng một lúc đề cử bảy sơ bề trên vào Thánh 

Bộ Đời sống Thánh hiến. Năm 2022, ngài đã bổ nhiệm hai nữ tu và một nữ giáo dân làm thành viên của Bộ Giám mục, họ được tham gia 

vào quá trình lựa chọn các giám mục cho Giáo hội hoàn vũ, cùng với các hồng y và giám mục là thành viên của Thánh Bộ. 

Trong mười năm dưới triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gia tăng sự hiện diện, khả năng hiển thị và ảnh hưởng 

của phụ nữ tại Vatican. Tuy nhiên, nhiều lần ngài cảnh báo không nên nhìn nhiệm vụ của phụ nữ trong Giáo hội cũng như ở Vatican theo 

quan điểm thuần túy chức năng. Trong cuốn “Hãy cùng Ước Mơ” "Let us Dream", Đức Phanxicô mô tả đây là một thách thức đối với 

ngài khi "tạo ra những không gian nơi phụ nữ có thể lãnh đạo theo văn hóa và đảm bảo rằng họ được coi trọng, tôn trọng và công nhận". 

Bằng cách thiết lập một đường hướng có lợi cho phụ nữ, cuối cùng Đức Phanxicô muốn Rôma trở thành một kiểu mẫu cho Giáo hội hoàn 

vũ về phương diện này. 

 

Hội nghị thượng đỉnh chống buôn người tại Vatican với các nữ thẩm phán châu Phi 

(Lưu ý: Dữ liệu thống kê làm cơ sở cho bài viết này bao gồm Vương Quốc Vatican và Tòa thánh, bao gồm Bộ Truyền giáo và các Hội 

Giáo hoàng Truyền giáo, các tòa án và các Tổ chức liên kết với Tòa thánh. Tổ chức duy nhất không được đưa vào là Thánh Quyền Thánh 

Phêrô - Fabbrica of Saint Peter, thuộc thẩm quyền của chính nó, nhưng cung cấp số liệu từ năm 2022. Theo những số liệu này, phụ nữ 

chiếm 10% nhân viên của Fabbrica, 17 nhân viên trên tổng số 170 người.) 


