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THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

Kinh nghi ệm quốc tế tại Hội đồng nhân quyền LHQ được chia sẻ ở Việt Nam 
 

Hà Nội – Phái đoàn EU tại Vi ệt Nam, phối hợp với các Đại sứ quán Úc, Canada, New Zealand, Na 
Uy, Thụy sĩ và Hoa Kỳ  ngày hôm qua đã tổ chức một hội thảo quốc tế diễn ra trong một ngày với 
tiêu đề "Cơ chế Kiểm định Định kỳ phổ quát: chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế". 
 
Kiểm định Định kỳ phổ quát (UPR) là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền LHP (UNHCR) giúp 
thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới và dựa trên những nguyên tắc phổ quát, công 
bằng, đồng thuận, hợp tác và đối thoại. UPR là một quá trình đặc biệt yêu cầu công tác kiểm định 
định kỳ đối với các kết quả của các hoạt động nhân quyền của 193 thành viên LHQ, dựa trên 
nguyên tắc đối xử công bằng cho tất cả các quốc gia. Cơ chế này tạo ra một cơ hội cho tất cả các 
quốc gia thông báo những gì đã đạt được để cải thiện tình hình nhân quyền trong các quốc gia đó 
cũng như để khắc phục các thách thức đối với sự thụ hưởng nhân quyền. 
 
Vào tháng 2 năm 2014, Việt Nam đã kết thúc kiểm định định kỳ phổ quát lần 2. Trong lần kiểm định định kỳ 
phổ quát năm nay, 106 quốc gia đã đưa ra tuyên bố và 227 nội dung góp ý đã được đưa ra trong đối thoại 
tương tác tại LHQ ở Geneva. Các nội dung góp ý sẽ được Việt Nam xem xét và cho ý kiến phản hồi muộn 
nhất là trong phiên họp lần thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền vào tháng 6 năm 2014. 
 
Trong bối cảnh này, buổi hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ Việt Nam bằng việc nghiên cứu kinh nghiệm 
của các nước khác trong quá trình UPR và cung cấp kiến thức về các vấn đề liên quan đến nhân quyền. Đại 
sứ  Hugh Borrowman (Úc), Tiến sĩ Franz Jessen, (Liên minh châu Âu), Đại sứ Andrej Motyl (Thụy Sĩ, thay 
mặt cho nhóm G4 –Thụy Sĩ, Canada, New Zealand và Na Uy) và bà Claire A. Pierangelo, Phó Đại Sứ, Đại 
sứ quán Mỹ đã phát biểu khai mạc hội thảo. 
 
Tiến sĩ Annabel Egan - một chuyên gia Nhân quyền đến từ Ai Len đã chia sẻ kinh nghiệm của Ai Len tại 
UPR. Bà nhấn mạnh những thách thức về mặt tổ chức của cơ chế kiểm định và sự tương tác giữa chính phủ 
và xã hội dân sự. Ông Dicky Komar, Phó Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Nhân quyền của Bộ Ngoại giao In-đô-
nê-xia cũng chia sẻ kinh nghiệm và những bài học rút ra của đất nước ông trong quá trình UPR. Bà Lê Nam 
Hương thuộc chương trình Tăng cường quyền Tiếp cận Pháp lý và Nhà nước Pháp quyền của UNDP đã trình 
bày quá trình UPR và việc ứng dụng của quá trình này đối với Việt Nam. Các đại diện từ Xã hội Dân sự Việt 
Nam cũng đã có cơ hội để rà soát lại sự tham gia của địa phương trong quá trình UPR, những thách thức đối 
với việc tham gia của xã hội dân sự và công việc liên quan tiếp theo về những khuyến nghị.  
 
Có khoảng 70 đại biểu bao gồm cả đại diện trong khối ngoại giao, Liên hợp quốc, các cơ quan Việt Nam và 
xã hội dân sự tham dự hội thảo. Ngoài ra sự kiện này, Phái đoàn EU cùng phối hợp với Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức một hội thảo bàn tròn cho các học giả Việt Nam về "Vai trò của Ủy 
ban Nhân quyền Liên hợp quốc trong việc Thúc đẩy và Bảo vệ Nhân quyền: Những Kinh nghiệm của châu 
Âu và Việt Nam" vào ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội. 


