
Các Cơ chế Nhân quyền của LHQ: 

Kiểm ñiểm ðịnh kỳ Toàn cầu

(Universal Periodic Review – UPR)(Universal Periodic Review – UPR)



Hai loại Cơ chế Nhân quyền LHQ:

(1) Các Ủy ban Công ước giám sát việc thực hiện các công
ước nhân quyền (vd. CEDAW)

(2) Các cơ quan thuộc Hiến chương LHQ:
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(2) Các cơ quan thuộc Hiến chương LHQ:

– Hội ñồng Nhân quyền (HRC)

– Các thủ tục khiếu nại thuộc Hội ñồng Nhân quyền

– Các thủ tục ñặc biệt

– Kiểm ñiểm ðịnh kỳ Toàn cầu



Tổng quan về Hệ thống Bảo vệ Nhân 
quyền của LHQ

Các cơ quan thuộc Hiến chương

LHQ
Các Ủy ban Công ước

192 Quốc gia thành viên Các nước thành viên công ước

Công ước Số nước thành
viên

ICESCR (1966)
Nghị ñịnh thư tùy chọn

ICESCR-OP (2008)

160
2

ICCPR (1966) 167

Hội ñồng Nhân quyền
(HRC)

• Các thủ tục ñặc biệt

ðại hội ñồng LHQ

Hội ñồng An ninh ICCPR (1966)
ICCPR-OP1 (1966)
ICCPR-OP2 (1989)

167
113
73

ICERD (1965) 174

CEDAW (1979)
CEDAW-OP (1999)

186
100

CAT (1984)
CAT-OP (2002)

147
57

CRC (1989)
CRC-OPAC (2000)
CRC-OPSC (2000)

193
139
142

ICMW (1990) 44

CRPD (2006)
CRPD-OP (2006)

96
60

ICED (2006) 18

• Các thủ tục ñặc biệt
• Kiểm ñiểm ðịnh kỳ Toàn cẩu
• Ủy ban tư vấn
• Cơ chế Chuyên gia về Quyền
của các dân tộc bản ñịa
• Diễn ñàn các vấn ñề Thiểu số
• Diễn ñàn Xã hội
• Thủ tục Khiếu nại

Hội ñồng An ninh

Hội ñồng Kinh tế và
Xã hội (ECOSOC)

Tòa án Công lý Quốc 
tế

Ban Thư ký

Văn phòng Cao ủy LHQ 
về Nhân quyền (OHCHR)



UPR là gì?

Mục ñích của UPR: «Cải thiện tình hình NQ ở tất cả các 
nước và giải quyết những vi phạm NQ diễn ra ở bất cứ 
ñâu »

Quá trình do các quốc gia thành viên LHQ dẫn 

Quá trình duy nhất rà soát toàn bộ các vấn ñề nhân 
quyền (NQ) của 192 quốc gia thành viên LHQ, 
ñược tạo ra từ năm 2006

Quá trình do các quốc gia thành viên LHQ dẫn 
dắt, ñược xây dựng nhằm ñảm bảo ñối xử công 
bằng với tất cả các nước tham gia kiểm ñiểm

Cơ sở ñể kiểm ñiểm: Hiến chương LHQ, Tuyên 
ngôn Nhân quyền Toàn cầu, các công ước NQ mà 
nước tham gia kiểm ñiểm là thành viên, các lời hứa 
và cam kết tự nguyện về NQ, Luật nhân ñạo quốc 
tế có thể áp dụng.



Các mục tiêu chính của việc kiểm ñiểm

(a) Cải thiện tình hình NQ trên thực tế;

(b) Hoàn thành các nghĩa vụ NQ và các cam kết NQ của các nhà 
nước, và ñánh giá những tiến triển tích cực về tình hình NQ 
của nước mình;

(c) Chia sẻ những thực hành tốt giữa các quốc gia và các bên liên 
quan khác;quan khác;

(d) Hợp tác giữa các quốc gia và hỗ trợ Nước ñang kiểm ñiểm ñể 
thúc ñẩy và bảo vệ NQ;

(e) Khuyến khích hợp tác toàn diện và gắn kết giữa các nhà nước 
và các tổ chức PCP với Hội ñồng NQ, với các cơ chế NQ khác 
(vd các Ủy ban công ước và Thủ tục ñặc biệt) và với VP Cao 
ủy LHQ về Nhân quyền (OHCHR).



UPR ñược thực hiện như thế nào?

• Mọi quốc gia thành viên LHQ  kiểm ñiểm 4,5 năm/lần.

• Việc kiểm ñiểm ñược tiến hành bởi Tổ công tác UPR gồm 47 
thành viên Hội ñồng Nhân quyền LHQ.

• Các cuộc kiểm ñiểm ñược tiến hành qua thảo luận tương tác 
giữa quốc gia ñang kiểm ñiểm và các quốc gia thành viên LHQ 
khác. khác. 

• Mỗi kiểm ñiểm do một nhóm ba quốc gia (các ‘troikas’ – bộ tam) 
hỗ trợ, thành viên bộ tam này ñược sắp xếp bằng rút thăm, và 
bộ tam ñóng vai trò báo cáo viên.

• Các quốc gia ñưa ra khuyến nghị cho quốc gia ñang kiểm ñiểm, 
quốc gia ñược kiểm ñiểm sau ñó sẽ trả lời các khuyến nghị 
nhận ñược (chấp thuận hay khước từ).

• Kết quả vào cuối kiểm ñiểm: Danh sách các khuyến nghị ñược 
chấp thuận ñến kỳ kiểm ñiểm sau.



Cơ sở ñể kiểm ñiểm: ba tài liệu 
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Thông tin từ Nhà nước kiểm ñiểm - “báo 
cáo quốc gia”

Thông tin trong các báo cáo của Các 
thủ tục ñặc biệt, các ủy ban công ước 
và các cơ quan LHQ khác - “Tổn hợp 

NHÀ NƯỚC GỬI
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và các cơ quan LHQ khác - “Tổn hợp 
thông tin của LHQ”

Thông tin từ các bên liên quan khác 
bao gồm các NGOs, các Cơ quan 
Nhân quyền Quốc gia – “Tóm tắt 
thông tin từ các bên” 

OHCHR TỔNG HỢP



Giai ñoạn 1: Nhóm làm việc UPR 

Quốc gia ñang kiểm ñiểm
Trình bày báo cáo quốc gia

Quốc gia ñang kiểm ñiểm
Trả lời các câu hỏi và các vấn ñề

Các thành viên HðNQ và
các nước quan sát viên

ðặt câu hỏi và khuyến nghị

Trả lời các câu hỏi và các vấn ñề

Các thành viên HðNQ và
các nước quan sát viên

ðặt câu hỏi và khuyến nghị

Quốc gia ñang kiểm ñiểm
Trả lời các câu hỏi và vấn ñề/ bình luận kết

thúc



Giai ñoạn 2: Phiên toàn thể về UPR 
Nước kiểm ñiểm + Các bình luận chung

Quốc gia ñang kiểm ñiểm
Thông tin thêm / Trả lời với bản thảo kết

quả kiểm ñiểm

Các thành viên HðNQ, Các nước quan
sát viên và cơ quan LHQ

Bình luận chung

Các cơ quan NQQG và NGOs
Bình luận chung

Bình luận chung

Thông qua Kết quả cuối cùng

Quy ñịnh mới: Các cơ quan NQQG có vị thế chính thức sẽ ñược phát biểu ngay sau quốc 
gia kiểm ñiểm 



Các hoạt ñộng tiếp theo: Vai trò của Nhà nước

� ðảm bảo phổ biến rộng rãi kết quả UPR, bao gồm 
các bản dịch sang tiếng ñịa phương

� Kiện toàn hoặc thiết lập các cơ chế liên bộ ñể ñiều 
phối hành ñộng thực hiện các kết quả/khuyến nghị 
của tất cả các cơ chế NQ LHQ, ñặc biệt là các của tất cả các cơ chế NQ LHQ, ñặc biệt là các 
khuyến nghị UPR

� ðảm bảo/hỗ trợ tham vấn rộng rãi với tất cả các 
bên liên quan

� Báo cáo giữa kỳ với HðNQ về thực thi các khuyến 
nghị ñã chấp thuận (trên cơ sở tự nguyện)



Active participation of all actors is essential

Chính phủ

Cơ quan Nhân 
quyền

Các tác nhân của xã hội 
dân sự và các chuyên 

gia ñộc lập

Truyền thông

MPsTư pháp



�Phổ biến rộng rãi về các kết quả UPR – các khuyến nghị, những 
lời hứa và cam kết tự nguyện.

�Tích cực ñóng góp vào các quá trình tham vấn của Nhà nước 

Các hoạt ñộng tiếp theo: Vai trò của Cơ 
quan Nhân quyền Quốc gia và các bên liên 

quan khác (1/2)

và các bên liên quan về xác ñịnh kế hoạch hành ñộng từ kết quả 
UPR.

�Xác ñịnh các vấn ñề ưu tiên ñể hành ñộng từ góc ñộ tổng quát 
bằng cách kết nối các khuyến nghị UPR với các tác nhân và cơ chế 
nhân quyền khác của LHQ và với các cơ chế trong nước (vd các cơ 
quan nhân quyền quốc gia).



�Khuyến khích/hỗ trợ việc thực hiện các khuyến nghị của Nhà 
nước và các cơ quan liên quan, bao gồm cả các tổ chức xã hội dân 
sự. 

�Giám sát/Báo cáo về kết quả thực hiện các khuyến nghị UPR của 
Nhà nước, bao gồm cả trong các báo cáo liên quan ñến các cơ chế 

Các hoạt ñộng tiếp theo: Vai trò của Cơ quan 
Nhân quyền Quốc gia và các bên liên quan 

khác (2/2)

Nhà nước, bao gồm cả trong các báo cáo liên quan ñến các cơ chế 
nhân quyền khác của LHQ 

�Làm ñầu mối và trao ñổi về các thực hành tốt và các thách thức 
với các mạng lưới khu vực và quốc tế của các cơ quan nhân quyền 
quốc gia về tiếp nối tiến trình UPR.



Các NGO tham gia vào tiến trình UPR

� Tham gia vào các tham vấn trong nước do nhà nước tổ chức;

� Gửi thông tin về tình hình nhân quyền trong nước;

� Vận ñộng các thành viên của Nhóm làm việc của LHQ về UPR;

� Phát biểu tại Hội ñồng Nhân quyền khi thông qua báo cáo;

� Giám sát và tham gia vào việc thực thi các khuyến nghị UPR của 
Nhà nước.
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XHDS và thông tin gửi ñến Văn phòng Cao ủy 
LHQ về Nhân quyền - OHCHR

� OHCHR khuyến khích các tác nhân thuộc XHDS ñiều phối và 

Bất kỳ tác nhân nào của xã hội dân sự, các tổ chức trong nước, 
các tổ chức phi chính phủ, các NGO, những người bảo vệ nhân
quyền, các hiệp hội ñịa phương, các tổ chức quần chúng, công

ñoàn, dân tộc bản ñịa, ñều có thể gửi thông tin ñến OHCHR, dù có
hay không có tư cách tham vấn với Hội ñồng KTXH - ECOSOC.

� OHCHR khuyến khích các tác nhân thuộc XHDS ñiều phối và 
nộp báo cáo chung ñể làm tăng hiệu quả của tiến trình UPR

� Giới hạn Báo cáo riêng của NGO: 2.815 từ, không kể chú thích 
và phụ lục.

� Giới hạn Báo cáo chung của các NGO: 5.630 từ, không kể chú 
thích và phụ lục.
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Thông tin thêm về sự tham gia của NGO trong 
tiến trình UPR: 

� ðọc Hướng dẫn Kỹ thuật của OHCHR 

�Truy cập UPR Info: http://www.upr-info.org/
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