BÌNH LUẬN VỀ CÁC KHUYẾN
NGHỊ
LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ GIÁM
SÁT, BẢO VỆ QUYỀN

Khánh Tùng – ĐH Quốc gia HN

 Luật

nhân quyền = chuẩn mực (standards/
norms) + cơ chế (mechanisms).
 Cơ chế nhân quyền gồm: quốc tế/ LHQ (dựa
trên Hiến chương: HĐNQ, các thủ tục đặc biệt
& dựa trên điều ước: 9 Ủy ban giám sát thực
thi 9 công ước) + khu vực + quốc gia
 Sự

thiếu hụt các cơ chế quốc gia hiệu quả tại
Việt Nam.
 Mức độ cam kết của nhà nước VN (UPR 2)
tương đối thấp liên quan đến cơ chế (LHQ &
quốc gia). XHDS: thách thức lớn – nỗ lực lớn.

1. VỀ CƠ CHẾ LIÊN HỢP QUỐC
VN chấp nhận các khuyến nghị mang tính nguyên
tắc trong việc hợp tác với các cơ chế quốc tế.
 Liên quan cụ thể đến 2 nhóm cơ chế nhân quyền
của LHQ (các cơ chế dựa trên điều ước và cơ chế
dựa trên Hiến chương), VN tiếp tục thể hiện sự dè
dặt:
+ không chấp nhận việc đưa ra lời mời thường trực
(a standing invitation) / chấp nhận tất cả các đề nghị
đến thăm đã gửi đến của các thủ tục đặc biệt.
+ chưa chấp nhận thẩm quyền giải quyết khiếu nại
cá nhân của các Ủy ban giám sát công ước.


VAI TRÒ XHDS, CÁC NGO:
Tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức công
chúng, cơ quan nhà nước về các cơ chế LHQ.
 Vận động nhà nước chấp nhận thẩm quyền giải
quyết khiếu nại của các ủy ban giám sát công ước;
mở rộng phạm vi mời các thủ tục đặc biệt đến Việt
Nam.
 Thu thập, tập hợp thông tin, triển khai các nghiên
cứu để trao đổi với các cơ quan của LHQ (các ủy
ban và các thủ tục đặc biệt) (bao gồm việc soạn các
báo cáo độc lập).


2. VỀ CƠ QUAN NHÂN QUYỀN QUỐC GIA






VN chấp nhận: nguyên tắc chung tăng cường các
cơ chế trong nước để thúc đẩy và bảo vệ nhân
quyền & thành lập Cơ quan nhân quyền quốc
gia – điểm tiến bộ đáng kể.

Tuy nhiên, lại không chấp nhận việc thành lập
CQNQQG phù hợp với các chuẩn mực quốc tế
(luật mềm) về các tiêu chí (phạm vi, độc lập) được
nêu trong Các nguyên tắc Paris về CQNQQG
(1993).
Không nên/ nên có một CQNQQG?

VAI TRÒ XHDS, CÁC NGO:
Phổ biến nội dung của Các nguyên tắc Paris
(1993) với những tiêu chuẩn cần có về một
CQNQQG độc lập và hiệu quả, thực hành tốt của
các quốc gia.
 Theo dõi sát tiến trình tham vấn, hình thành
CQNQQG, vận động để cơ quan này càng gần với
Các nguyên tắc Paris càng tốt.
 Chuẩn bị nguồn lực, tổ chức, mạng lưới để đối
thoại, làm việc với CQNQQG trong tương lai.




Thank you!

