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Mong muốn của tôi là chăm sóc sức khỏe phải được 
nhìn nhận như là một quyền con người để đấu tranh 
giành lấy chứ không phải là một sự may mắn để 
mong ước. 
 
Tổng thư ký Liên hợp quốc, Kofi Annan 

Lời cảm ơn 
Cuốn 25 câu hỏi và đáp về sức khỏe và nhân quyền đã nhận được 
sự giúp đỡ của chính phủ Na uy, và được Helena Nygren, nhân 
viên về Nhân quyền và sức khỏe của tổ chức Y tế thế giới viết với 
sự trợ giúp của Andrew Cassels, andrew Clapham, Sofia Gruskin 
và các đồng nghiệp khác. 
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Lời tựa  

Thụ hưởng một tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể đạt được đã được Tổ chức Y tế thế 
giới coi như một quyền cơ bản của mỗi cá nhân hơn 50 năm qua. Trong công việc hàng 
ngày của chúng tôi, tổ chức Y tế thế giới đang nỗ lực đấu tranh để mọi người, đặc biệt là 
người nghèo và người dễ bị tổn thương, đều có được quyền này.  

Các quan điểm về nhân quyền giúp chúng tôi có được một chỗ dựa vững chắc cũng như 
một hướng dẫn hiệu quả cho việc phân tích và hành động. Các tiêu chí về nhân quyền của 
Liên hợp quốc giúp chúng tôi những định hướng quan trọng hướng tới việc nâng cao sức 
khỏe.  

Vấn đề nhân quyền ngày càng được quan tâm trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế thế giới 
đang tích cực lồng kết vấn đề nhân quyền phục vụ việc nâng cao sức khỏe. Chúng tôi học 
hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức khác thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, và các tổ 
chức khác.  

Trong bối cảnh này, tổ chức Y tế thế giới xuất bản tuyển tập Sức khỏe và nhân quyền. 
Chúng tôi đã chọn cuốn 25 câu hỏi và đáp làm ấn phẩm đầu tiên trong tuyển tập này, đưa 
ra những giải đáp cho các vấn đề chủ đạo về mối quan hệ giữa các vấn đề khác nhau 
tronh lĩnh vực sức khỏe và nhân quyền.  

Tôi mong rằng cuốn Hỏi và Đáp này sẽ cung cấp cho quý độc giả những hướng dẫn về 
mối quan hệ giữa sức khỏe và nhân quyền.  

 

Gro Harlem Brundtland Geneva - Tháng 7 2002  
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Phần 1: Những tiêu chuẩn về Sức khỏe & Nhân quyền 
 

C.1 Nhân quyền là gì?  

Quyền con người được Luật 
nhân quyền bảo vệ, bảo vệ 
cho các cá nhân và các nhóm 
cá nhân chống lại các hành 
động can thiệp vào các giá trị 
và tự do tối thiểu của con 
người. 

(3) 
Chúng bao gồm 

những giá trị nhận biết về 
quyền công dân, văn hóa, 
kinh tế, chính trị, và xã hội. 
Nhân quyền về nguyên tắc 
nhằm tới các mối liên hệ 

giữa cá nhân với chính phủ. Trách nhiệm của chính phủ về vấn đề nhân quyền nói chung 
được gói gọn trong nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ và đáp ứng.

(4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tất cả các quyền con người đều phổ cập, không thể chia cắt, và phụ thuộc, liên hệ 
chặt chẽ với nhau. Cộng đồng quốc tế phải coi vấn đề nhân quyền là bình đẳng trên 
toàn thế giới, có cùng cơ sở, cùng mức độ quan tâm. Với các đặc điểm về khu vực, 
quốc gia cụ thể, và đa dạng trong lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, chính phủ, bất kỳ là 
chế độ chính trị, kinh tế, và xã hội nào, cũng  phải có trách nhiệm khuyến khích và 
bảo vệ tất cả các quyền con người và tự do tối thiểu.”  

Tuyên bố Vienna và chương trình hành động được phê chuẩn tại Hội nghị quốc tế về 
nhân quyền.

(5) 
 

(1)Ủy ban điều phối hành chính (ACC); Nhân quyền và hệ thống Liên hợp quốc: Hướng dẫn và thông tin 
về hệ thống điều phối địa phương; phê chuẩn thay cho ACC bởi ủy ban tư vấn về chương trình và các vấn 
đề hoạt động (CCPOQ) tại phiên họp thứ 16, Geneva, tháng 3 2000.  
(2) Điều này có nghĩa là áp dụng cho mọi người ở mọi nơi  
(3) Nhân quyền: Sổ tay cho các cán bộ Liên hợp quốc, xuất bản bởi văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về 

Nhân quyền (1) 
• Được đảm bảo bằng các tiêu chuẩn quốc tế; 
• Được pháp luật bảo vệ 
• Tập trung vào phẩm giá con người 
• Bảo vệ các cá nhân và các nhóm người 
• Quy trách nhiệm lên chính phủ và các thành viên 
• Không thể từ bỏ 
• Phụ thuộc và liên kết lẫn nhau 
• Có tính chất toàn cầu (2) 
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nhân quyền (OHCHR) và dự án trường cán bộ Liên hợp quốc, 1999, trang 3.  
(4) Đổi lại, trách nhiệm đáp ứng bao gồm trách nhiệm khuyến khích, cung cấp, và thúc đẩy (Phần II.33, ghi 
chú 23 trong Tuyên bố chung 14 về quyền được hưởng tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể được, phê chuẩn 
bới ủy ban quyền Kinh tế văn hóa, xã hội, tháng 5, 2000), (E/C.12/2000/4, CESCR ngày 4 tháng 7, 2000).  
(5) Tuyên bố Vienna và chương trình hành động, phê chuẩn tại Hội nghị thế giới về nhân quyền, Vienna, 
14-25 tháng 6 1993, đoạn 5, (Đại hội đồng Liên hợp quốc, tài liệu A / CONF. 137/23).  

 

C.2 Nhân quyền được công nhận trong luật pháp quốc tế như thế nào?  

Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, cộng đồng quốc tế đã phê chuẩn Tuyên ngôn toàn cầu 
về Quyền con người (UDHR, 1948). Tuy nhiên, trong thời gian các chính phủ chuyển từ 
quan điểm của tuyên ngôn thành các luật định cụ thể, cuộc chiến tranh lạnh đã làm vấn 
đề nhân quyền phân chia thành hai mảng tách biệt. Các nước phương Tây cho rằng 
quyền công dân và quyền chính trị phải có sự ưu tiên, và quyền kinh tế, xã hội chỉ đơn 
thuần là nguyện vọng thôi. Khối Đông Âu lại cho rằng quyền về thực phẩm, chăm sóc 
sức khỏe và giáo dục quan trọng nhất, sau đó mới tới quyền công dân và chính trị. Vì 
vậy có hai hiệp ước được ký kết năm 1966 – Công ước quốc tế về quyền văn hóa, kinh 
tế, xã hội (ICESCR) và Công ước quốc tế về quyền chính trị và công dân (ICCPR). Từ 
đó, có hàng loạt các hiệp ước, tuyên bố, và các tài liệu pháp lý khác được phê chuẩn, và 
các tài liệu đó quy định về các quyền con người.  

 

“Người dân không bao giờ phàn 
nàn về tính phổ cập của quyền con 
người, và họ cũng không coi quyền 
con người là vấn đề phương Tây 
hay phương Nam. Thường chỉ có 
các nhà lãnh đạo họ làm như thế.”  

Tổng thư ký Liên hợp quốc, 
 Kofi Annan  
 

C.3 Mối liên hệ giữa sức khỏe và nhân quyền là gì?  

Có các mối liên hệ hữa cơ giữa sức khỏe và nhân quyền:  
•  Vi phạm hay thiếu chú ý tới vấn đề nhân quyền có thể gây ra các hậu quả nghiêm 

trọng về sức khỏe
 
 

•  Chính sách và các chương trình y tế có thể khuyến khích, quảng bá hoặc vi phạm 
quyền con nguời qua cách các chương trình này được xây dựng hay thực hiện;  

•  Có thể giảm sự tổn thương hoặc ảnh hưởng của tình trạng y tế không tốt bằng cách 

o Các hiệp ước nhân quyền quốc tế ràng 
buộc các chính phủ đã phê chuẩn hiệp 
ước; 

o Các tuyên ngôn là không bắt buộc, 
mặc dù rất nhiều tiêu chuẩn, qui tắc 
trong các tuyên ngôn này là nền tảng 
cho các nguyên tắc ràng buộc trong 
luật quốc tế thông thường; 

o Hội nghị Liên hợp quốc khởi xướng 
các văn kiện chính sách có sự đồng 
thuận không ràng buộc, như là tuyên 
ngôn hay chương trình hành động 
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thực hiện các quyền con người như tôn trọng, bảo vệ, đáp ứng.  
 
 
Nội dung qui phạm của mỗi quyền được mô tả đầy đủ ở tài liệu về nhân quyền. Liên quan 
tới quyền được chăm sóc sức khỏe và không bị phân biệt đối xử, nội dung này được trình 
bày tương ứng trong câu hỏi 4 và 5. Các mẫu sử dụng trong các công cụ về nhân quyền 
để mô tả nội dung của một số quyền cơ bản có liên quan tới sức khỏe là:  

•  Tra tấn, tra khảo: “Không một ai là đối  tượng cho sự tra tấn hay trừng phạt tàn 
khốc, vô nhân đạo. Cụ thể, không một ai là đối tượng cho thử nghiệm khoa học, y 
tế mà không có sự đồng ý của người đó

 
 

• Bạo hành với trẻ em: ”Tất cả các biện pháp hành chính, luật pháp, xã hội, giáo 
dục để bảo vệ trẻ em tránh khỏi tất cả các hình thức bạo lực, lạm dụng, hắt hủi, 
làm tổn thương, đối xử xấu cả về thể xác và tinh thần...bao gồm cả lạm dụng tình 
dục...” sẽ được sử dụng.

 
 

• Phong tục, tập quán có hại: “Các biện pháp phù hợp và hiệu quả với mục đích 
bãi bỏ các phong tục gây tổn hại tới sức khỏe trẻ em” sẽ được sử dụng

 
 

• Tham gia: Quyền “…tham gia chủ động, tự do và có ích”
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Mann J, Gostin L, Gruskin S, Brennan T, Lazzarini Z, và Fineberg HV, “Sức khỏe và nhân quyền” Sức 
khỏe và nhân quyền: Tạp chí quốc tế, Quyển l. 1, số 1, 1994.  
(7) Điều 7, ICCPR. Ngăn cấm tra tấn, ngược đãi cũng được quy định trong các văn kiện nhân quyền khác, 
bao gồm CAT và điều 37 của CRC.  
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(8) Điều 19, CRC. Ngăn cấm bạo lực với phụ nữ cũng được qui định trong Tuyên ngôn về xóa bỏ bạo hành 
với phụ nữ, 1993.  
(9) Điều 24, CRC. Ngăn cấm các tập tục có hại với phụ nữ cũng được quy định trong Tuyên ngôn về xóa 
bỏ bạo lực với phụ nữ, và Khuyến nghị chung 24 về Phụ nữ và Sức khỏe của Ủy ban về xóa bỏ phân biệt 
đối xử với phụ nữ, 1999.  
(10) Điều 2, Tuyên ngôn về quyền phát triển, 1986. Quyền tham gia cũng được quy định trong các văn kiện 
nhân quyền khác, bao gồm Điều 25 của ICCPR, Điều 15 của ICESCR, Điều 5 của CERD, Điều 7, 8, 13 và 
14 của CEDAW, và Điều 3, 9 và 12 của CRC.  
 
 

• Thông tin: “Tự do tìm kiếm, 
nhận, và phổ biến thông tin và quan 
điểm” 

(11) 
 

•  Riêng tư: “Không một ai là đối 
tượng bị can thiệp một cách chuyên 
quyền, độc đoán, sai luật về riêng tư cá 
nhân...” 

(12) 
 

•  Phát triển của khoa học: 
Quyền của mọi người được hưởng lợi 
từ ứng dụng các tiến bộ khoa học. 

(13) 
 

•  Giáo dục: Quyền được hưởng 
giáo dục, 

(14) 
bao gồm hưởng giáo dục 

để có được kiến thức cơ bản về sức 
khỏe và dinh dưỡng, lợi điểm của nuôi 
con bằng sữa mẹ, vệ sinh môi trường 
và phòng tránh tai nạn thương tích. 

(15) 
 

•  Thức ăn và dinh dưỡng: 
“Quyền của mọi người được hưởng khẩu phần thực phẩm hợp lý và quyền tối 
thiểu của mọi người là không bị đói…” 

(16) 
 

•  Mức sống tiêu chuẩn: Mọi người đều có quyền hưởng một mức sống phù hợp, 
bao gồm có khẩu phần thực phẩm, áo quần, nhà cửa, chăm sóc y tế và các dịch vụ 
xã hội phù hợp.

(17) 
 

•  Quyền được đảm bảo an toàn xã hội: Quyền của mọi người được hưởng an 
toàn xã hội, bao gồm cả bảo hiểm xã hội. 

(18) 
 

 
(11) Điều 19, ICCPR. Quyền tiếp cận 
thông tin cũng được quy định trong các 
văn kiện nhân quyền khác, bao gồm điều 
10, 14 và 16 của CEDAW, và điều 13, 17 
và 24 của CRC.  
(12) Điều 17, ICCPR. Quyền riêng tư cá 
nhân cũng được quy định trong các văn 
kiênh nhân quyền khác, gồm điều 16 của 
CEDAW, và điều 40 của CRC.  
(13) Điều 15, ICESCR.  
(14) Điều 13, ICESCR. Quyền được 
hưởng giáo dục cũng được quy định trong 

Người chịu khuyết tật về trí óc đặc biệt dễ tổn 
thương trước phân biệt đối xử. Điều này không 
chỉ ảnh hưởng xấu tới khả năng tiếp cận chăm 
sóc điều trị phù hợp mà kỳ thị liên quan tới bệnh 
tâm thần có nghĩa là họ đã chịu phân biệt đối xử 
về nhiều mặt, ảnh hưởng tới quyền làm việc, 
được hưởng nhà cửa, giáo dục phù hợp, v.v. 
Nghị quyết của Liên hợp quốc về bảo vệ người 
bệnh tâm thần nghiêm cấm phân biệt đối xử với 
người bệnh tâm thần (19) 
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các văn kiện nhân quyền khác, gồm điều 5 của CERD, điều 10 và 16 của CEDAW, và điều 19, 24, 28 và 33 
của CRC.  
(15) Điều 24, CRC.  
(16) Điều 11, ICESCR. Quyền có thực phẩm cũng được quy định trong các văn kiênh nhân quyền khác 
gồm điều 12 của CEDAW, và điều 27 của CRC.  
(17) Điều 25 UDHR và điều 11 ICESCR.  
(18) Điều 9, ICESCR. Quyền được hưởng an toàn xã hội cũng được quy định trong các văn kiênh nhân 
quyền khác gồm điều 5 của CERD, điều 11, 13 và 14 của CEDAW, và điều 26 của  CRC.  
(19) 18 tháng 2, 1992, Nghị quyết của đại hội đồng Liên hợp quốc về bảo vệ người bệnh tâm thần và nâng 
cao công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, nguyên tắc 1 (A/RES/46).  
(20) Tài liệu cơ bản, Bản 43, Geneva, Tổ chức Y tế thế giới, 2001. Được phê chuẩn bởi Hội nghị Y tế thế 
giới, 1946.  
(21) WHA51.7, phụ lục.  
 
C.4 “Quyền được chăm sóc y tế” là gì?  

“Quyền được chăm sóc sức khỏe không có nghĩa là quyền được khỏe mạnh, hay là 
các chính phủ nghèo phải thiết lập các dịch vụ y tế đắt tiền mà họ không có nguồn 
lực hỗ trợ. Nhưng nó yêu cầu chính phủ, và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện 
các chính sách và chương trình hành động nhằm tạo ra các dịch vụ y tế sẵn có và 
mọi người có thể tiếp cận được trong thời gian ngắn nhất có thể. Để đảm bảo rằng 
có thể thực hiện được điều này là một thách thức cho cả cộng đồng quyền con 
người và các chuyên viên y tế.”  

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, Mary Robinson  

Quyền có được trạng thái sức khỏe tốt nhất có thể được (ở đây xem là “quyền được chăm 
sóc sức khỏe”) được đề cập tới lần đầu tiên trong hiến pháp của tổ chức Y tế thế giới 
(1946) 

(20) 
và sau đó được nêu ra trong tuyên bố  Alma Ata năm 1978 và trong Tuyên 

ngôn Y tế thế giới phê chuẩn bởi đại hội đồng Y tế thế giới năm 1998. 
(21) 

Điều này được 
ủng hộ mạnh mẽ trong nhiều tài liệu nhân quyền khu vực cũng như quốc tế. 

(22) 
 

Quyền có được trạng thái sức khỏe tốt nhất có thể được trong luật nhân quyền quốc tế là 
quyền có được các điều kiện xã hội, các qui tắc, pháp luật, chế tài và một môi trường trợ 
giúp– mà có thể đảm bảo đạt được quyền này. Cách hiểu quyền này một cách chuẩn mực 
nhất được thảo luận trong điều 12 của ICESCR, đã được phê chuẩn bởi 145 nước (tính 
đến tháng 5 2002). Vào tháng 5 2000, ủy ban về quyền văn hóa, kinh tế, xã hội, nơi kiểm 
soát công ước, phê chuẩn một Tuyên bố chung về quyền được chăm sóc sức khỏe. 

(23) 

Tuyên bố chung này làm rõ nội dung và bản chất của quyền cá nhân và trách nhiệm nhà 
nước (các nước đã phê chuẩn). Tuyên bố chung này cho rằng quyền được chăm sóc sức 
khỏe có liên quan chặt chẽ và phụ thuộc vào sự thực hiện các quyền con người khác, bao 
gồm quyền có thực phẩm, nhà cửa, công việc, giáo dục, tham gia, hưởng thụ các thành 
tựu của áp dụng khoa học kỹ thuật, cuộc sống, không bị phân biệt, bình đẳng, ngăn cấm 
bạo lực, riêng tư, truy cập thông tin, và tự do tổ chức, hội họp, hoạt động.  
 
(22) Quyền được chăm sóc sức khỏe được thừa nhận ở một số các văn kiện quốc tế. Điều 25(1) của UDHR 
khẳng định rằng “mọi người có quyền được hưởng một mức sống phù hợp với sức khỏe của người đó và 
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gia đình người đó, bao gồm thực phẩm, quần áo, nhà cửa, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết 
khác”. ICESCR có điều mục toàn diện về quyền được chăm sóc sức khỏe trong luật nhân quyền quốc tế. 
Theo điều 12(1) của Hiệp ước, các chính phủ thừa nhận “quyền của mọi người được hưởng tình trạng sức 
khỏe tốt nhất có thể được về thể chất cũng như tinh thần”, trong khi điều 12(2) liệt kê ra một số “các bước 
chính phủ cần tiến hành“… để thực hiện đầy đủ quyền này”. Ngoài ra, quyền được chăm sóc sức khỏe 
được thừa nhận, không kể các mục khác, trong CERD, 1963, CEDAW, 1979 và CRC, 1989. Một vài văn 
kiện khu vực về nhân quyền cũng thừa nhận quyền được chăm sóc sức khỏe này, như Hiến chương xã hội 
châu Âu, 1961, Hiến chương châu Phi về con người và quyền con người, 1981 và Văn kiện bổ sung của 
Hiệp ước châu Mỹ về nhân quyền trong lĩnh vực Kinh tế văn hóa xã hội, 1988 (Văn kiện bổ xung có hiệu 
lực từ 1999). Tương tự như vậy, quyền được chăm sóc sức khỏe cũng được công bố bởi Ủy ban Nhân 
quyền và được củng cố thêm trong Tuyên ngôn Vienna và chương trình hành động, 1993 và các văn kiện 
quốc tế khác.  
(23) Tuyên bố chung 14.  
(24) Tuyên bố chung 14.  
(25) Nên bao gồm các nhân tố quyết định tiềm tàng của sức khỏe như nước sạch và điều kiện vệ sinh hợp 
lý, bệnh viện, và các cở sở y tế khác, cán bộ y tế được hưởng mức lương phù hợp, thuốc thiết yếu như quy 
định của Chương trình hành động về thuốc thiết yếu của tổ chức Y tế thế giới WHO.  
(26) Cơ sở, hàng hóa, dịch vụ y tế phải tiếp cận được cho mọi người, về mặt luật pháp cũng như trên thực 
tế, mà không có sự phân biệt đối xử nào.  
(27) Cơ sở, hàng hóa, dịch vụ y tế phải an toàn với mọi đối tượng dân chúng, đặc biệt là các nhóm dễ tổn 
thương, khó khăn như dân tộc thiểu số, thổ dân, phụ nữ, trẻ em, trẻ vị thành niên, người già, người khuyết 
tật, người nhiễm HIV/AIDS, bao gồm cả vùng nông thôn.  
 
Ngoài ra, ủy ban coi quyền được chăm sóc sức khỏe như là một quyền chung, mở rộng 
không những ra vấn đề chăm sóc sức khỏe phù hợp và kịp thời mà còn ra các yếu tố 
quyết định sức khỏe tiềm ẩn, như tiếp cận với nước sạch và điều kiện vệ sinh phù hợp, 
việc cung cấp thực phẩm hợp lý, dinh dưỡng và nhà cửa, nghề nghiệp, môi trường an 
toàn cho sức khỏe, và tiếp cận với giáo dục, thông tin về các vấn đề liên quan tới sức 
khỏe, bao gồm sức khỏe sinh sản và sức khỏe giới tính.  

Tuyên bố chung đặt ra 4 tiêu chí để 
đánh giá quyền được chăm sóc sức 
khỏe: 

(24) 
 

(a) Tính sẵn có. Các cơ sở y tế và y 
tế công cộng hoạt động tốt, hàng 
hóa và dịch vụ, cũng như các 
chương trình phải sẵn có với số 
lượng đủ đáp ứng. 

(25) 
 

(b) Khả năng  tiếp cận. Mọi người 
đều có thể tiếp cận được với các cơ 
sở y tế, hàng hóa và dịch vụ, mà 
không có sự phân biệt trong khuôn 
khổ trách nhiệm của nhà nước. Khả 
năng tiếp cận có 4 phần đan xen lẫn nhau:  
 
•  Không phân biệt;

(26) 
 

•  Tiếp cận được về vị trí địa lý;
(27) 

 

Quyền được chăm sóc sức khỏe 
 

Tác nhân tiềm tàng Chăm sóc Y tế 
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•   Tiếp cận được về mặt kinh tế (chấp nhận được về chi phí); 
(28) 

 
•  Tiếp cận được về mặt thông tin. 

(29) 
 

 
(c) Chấp nhận được. Tất cả các cơ sở y tế, hàng hóa và dịch vụ phải tôn trọng đạo đức y 
tế và phù hợp với môi trường văn hóa, phù hợp với vấn đề giới tính và yêu cầu vòng đời, 
cũng như được xây dựng với tôn chỉ tôn trọng tính bí mật và nâng cao điều kiện sức khỏe 
của đối tượng phục vụ.  
(d) Chất lượng. Các cơ sở y tế, hàng hóa và dịch vụ phải phù hợp về mặt y học, khoa học 
và phải có chất lượng tốt 

(30)
.  

 
Mô hình sau đây minh họa số quốc gia công nhận quyền được chăm sóc sức khỏe ở các 
cấp độ khác nhau:  

 
Tất cả các 
nước  

Các nước 
phê chuẩn 
ICESCR 

Các nước 
phê chuẩn 
hiệp ước 
vùng với 
quyền được 
chăm sóc sức 
khỏe 

Các nước có 
hiến pháp 
phê chuẩn 
quyền được 
chăm sóc 
sức khỏe  

 
Nguồn: Eleanor D. Kinney, Nhân quyền quốc tế với vấn đề sức khỏe: Điều 
này có nghĩa gì với quốc gia và thế giới của chúng ta? Indiana Law Review, 
Cuốn 34, trang 1465, 2001.  
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(28) Cơ sở y tế, hàng hóa và dịch vụ phải chấp nhận được với tất cả mọi người. Chi trả cho dịch vụ y tế, 
cũng như các dịch vụ liên quan tới các yếu tố quyết định sức khỏe, phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, 
đảm bảo rằng các dịch vụ này, tư nhân hay dịch vụ công, là chấp nhận được với tất cả mọi người.  
(29) Khả năng tiếp cận bao gồm quyền tìm kiếm, tiếp nhận, và truyền bá thông tin, quan điểm liên quan tới 
các vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thông tin không nên làm ảnh hưởng tới quyền giữ bí mật 
các thông tin cá nhân.  
(30) Điều này cần, không kể những vấn đề khác, nhân viên y tế có tay nghề tốt, trang thiết bị bệnh viện và 
thuốc vẫn còn hạn dùng, đã được khoa học chấp nhận, nước sạch và điều kiện vệ sinh phù hợp.  
(31) Tuyên ngôn về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, phiên họp thứ 85, 20 tháng 12 năm 1993, 
(A/RES/48/104), lời tựa.  
(32) Tuyên bố chung 14.  
(33) Báo cáo trung tâm Hastings, quyển 27, số 3, Tháng 6-6, 1997, trang 9.  
 
C.5 Nguyên tắc không phân biệt đối xử liên quan tới vấn đề sức khỏe như thế nào?  

Các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội có xu hướng chịu phần không công bằng trong 
các vấn đề sức khỏe. Phân biệt đối xử công khai hay không công khai phá vỡ nguyên tắc 
cơ bản về nhân quyền và thường là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng sức khỏe không tốt. 
Trong thực tế, phân biệt đối xử có thể lan sang các chương trình y tế không được định 
hướng đúng đắn, hợp lý và hạn chế việc tiếp 
cận với các dịch vụ y tế.  

 

Việc cấm đoán phân biệt đối xử không có 
nghĩa là không nên thừa nhận những khác 
biệt, chỉ có sự điều trị khác nhau --và không 
điều trị các ca bệnh như nhau một cách bình 
đẳng- phải dựa trên mục tiêu và các tiêu chí 

Phân biệt đối xử xuất hiện ở nhiều 
hình thức có thể trực tiếp hay gián tiếp 
ảnh hưởng chăm sóc sức khỏe. Ví dụ 
như Tuyên ngôn về xóa bỏ bạo lực với 
phụ nữ thừa nhận mối liên hệ giữa bạo 
lực với phụ nữ và bất bình đẳng về 
quyền lực trong lịch sử giữa nam giới 
và phụ nữ (31) 
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phù hợp dùng để sửa đổi sự mất cân bằng trong xã hội.  

Liên quan tới sức khỏe và vấn đề chăm sóc sức khỏe, vấn đề không phân biệt đã được 
bàn đến và có thể tóm tắt như bài trừ “bất kỳ sự phân biệt nào trong việc tiếp cận với các 
dịch vụ y tế và các yếu tố quyết định ngầm với sức khỏe, cũng như các phương tiện và 
quyền thu nhận, trên các vấn đề  sắc tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị, 
vấn đề quốc gia, xã hội, tài sản, sinh đẻ, khuyết tật thể chất, tinh thần, tình trạng sức khỏe 
(bao gồm HIV/AIDS), định hướng giới tính, tình trạng công dân, chính trị, xã hội hay các 
vấn đề khác, mà có ý định hay có ảnh hưởng làm vô hiệu hay gây tác hại tới sự thụ hưởng 
công bằng quyền được chăm sóc sức khỏe.”

(32) 
 

“Thực hành y tế công cộng chịu ảnh hưởng nặng nề từ vấn đề phân biệt đối xử không 
cố ý. Ví dụ, các hoạt động tiếp cận cộng đồng có thể mặc nhiên coi là tiếp cận tất cả cư 
dân một cách bình đẳng bằng một thông điệp duy nhất trên TV với ngôn ngữ được sử 
dụng rộng rãi nhất; hay là công việc phân tích ‘quên’ không đưa vào các vấn đề sức 
khỏe chỉ xuất hiện với một số nhóm dân cư nhất định, như ung thư vú hay bệnh tế bào 
liềm; hay vấn đề ‘lờ đi’ năng lực phản hồi thực tế của những nhóm cư dân khác nhau, 
như khi đưa ra những cảnh báo về ngộ độc chì mà không quan tâm tới khả năng tài 
chính để đảm bảo thanh toán được chì. Thực ra, phân biệt đối xử không cố ý là rất 
phổ biến nên tất cả các chính sách hay chương trình y tế nên được coi là phân biệt cho 
tới khi  có chứng minh cụ thể, nếu không sẽ đặt gánh nặng cho ngành y tế công cộng 
khẳng định và đảm bảo tôn trọng vấn đề nhân quyền.”  

Jonathan Mann
(33) 

 
 
(34) Hội nghị quốc tế về xóa bỏ phân biệt sắc tộc, 1963.  
(35) Hội nghị quốc tế về xóa bỏ phân biệt chống lại phụ nữ, 1979.  
(36) Hội nghị về quyền trẻ em, 1989.  
(37) Hội nghị về chống lại tra tấn, ngược đãi và các hình thức đối xử, trừng phạt vô nhân đạo khác, 1984.  
 
C.6 Những văn kiện nhân quyền quốc tế nào thể hiện cam kết của chính phủ?  

Các chính phủ tự do quyết định họ có tham gia làm thành viên của hiệp ước nhân quyền 
hay không. Khi đã quyết định, tuy nhiên, phải cam kết hành động theo tôn chỉ của hiệp 
ước. Các hiệp ước nhân quyền chính, Hiệp ước quốc tế về quyền kinh tế văn hóa và xã 
hội (ICESCR, 1966) và Hiệp ước quốc tế về quyền chính trị và công dân (ICCPR, 1966) 
trình bày cụ thể, chi tiết về nội dung các quyền đưa ra trong Tuyên ngôn toàn cầu về nhân 
quyền (UDHR, 1948), và có trách nhiệm pháp lý cho các chính phủ thành viên. Các tài 
liệu này thường được gọi là “Luật nhân quyền quốc tế.”  

Dựa trên những tài liệu chủ chốt này, các hiệp ước nhân quyền quốc tế khác tập trung vào 
các nhóm dân cư cụ thể, như dân tộc thiểu số, 

(34) 
phụ nữ 

(35) 
và trẻ em, 

(36) 
hay tập trung 

vào các vấn đề cụ thể, như tra tấn, bạo hành. 
(37) 

Khi cân nhắc một  khung quy phạm của 
các quyền con người phù hợp với vấn đề sức khỏe, phải cân nhắc tôn chỉ nhân quyền 
trong một bức tranh tổng thể.  



 16

Tuyên ngôn và chương trình hành động của các hội thảo toàn thế giới của Liên hợp quốc 
như Hội nghị thế giới về nhân quyền (Vienna, 1993), Hội nghị quốc tế về dân số và phát 
triển (Cairo, 1994), Hội nghị cấp cao về phát triển xã hội (Copenhagen, 1995), Hội nghị 
quốc tế lầ thứ 4 về phụ nữ (Beijing, 1995) và Hội nghị quốc tế chống lại phân biệt chủng 
tộc, bài ngoại và các vấn đề liên quan (Durban, 2001), cung cấp các hướng dẫn về quan 
hệ mật thiết của chính sách với việc đạt được trách nhiệm về nhân quyền của chính phủ.  

 

 
 

 
 

C.7 Có cơ chế giám sát gì ở mức 
quốc tế cho vấn đề nhân quyền?  

Việc thực hiện các hiệp ước nhân quyền chủ đạo được ủy ban các chuyên gia độc lập, 
được biết tới như cơ quan giám sát hiệp ước thành lập trong khuôn khổ trách nhiệm và hỗ 
trợ của  Liên hợp quốc, theo dõi. Mỗi một hiệp ước trong sáu hiệp ước nhân quyền chủ 
chốt có cơ quan giám sát riêng. Các cơ quan này sẽ họp thường xuyên để xem xét các báo 
cáo của các chính phủ và tham gia vào “một cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với các 

chính phủ về vấn đề làm thế nào triển 
khai các trách nhiệm về nhân quyền 
của họ. Dựa trên nguyên tắc minh 
bạch, yêu cầu các chính phủ nộp báo 
cáo tiến trình lên các cơ quan điều 
hành hiệp ước, và cung cấp các báo 
cáo này tới quảng đại dân chúng cảu 
chính phủ đó. Vì vậy các báo cáo này 
đóng vai trò xúc tác quan trọng trong 
việc khuyến khích các thảo luận ở cấp 
quốc gia về vấn đề nhân quyền, 
khuyến khích toàn xã hộ cùng tham 
gia, và nói chung sẽ thúc đẩy tiến trình 
giám sát của quần chúng với các chính 
sách của chính phủ. Tại cuối mỗi phiên 
họp, cơ quan điều hành hiệp ước đưa 
ra các tổng kết gồm cả các khuyến 
nghị về làm thế nào để các chính phủ 
cải thiện tình hình nhân quyền của 
mình. Các cơ quan chuyên trách như tổ 
chức Y tế thế giới đóng vai trò quan 

Mọi quốc gia trên thế giới hiện giờ 
là thành viên của ít nhất một hiệp 
ước về nhân quyền đề cập tới quyền 
liên quan tới chăm sóc sức khỏe, và 
một số quyền khác liên quan tới các 
điều kiện cần thiết để chăm sóc sức 
khỏe 
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trọng trong việc cung cấp các thông tin về sức khỏe phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi 
cho cuộc đối thoại giữa chính phủ và cơ quan giám sát hiệp ước.  
 

Một cơ chế khác để giám sát vấn đề nhân quyền trong hệ thống Liên hợp quốc là Ủy ban 
về nhân quyền và Tiểu ban về khuyến khích và bảo về nhân quyền. Các cơ quan này chỉ 
định các cán bộ liên lạc chuyên biệt và các chuyên gia độc lập khác và các nhóm làm việc 
để theo dõi và báo báo về các vấn đề nhân quyền nóng bỏng (như bạo lực với phụ nữ, 
buôn bán trẻ em, các tập tục có hại, và bạo hành) hay về các quốc gia cụ thể. Ngoài ra, 
năm 1994, có thành lập vị trí Cao ủy về nhân quyền để điều hành hệ thống nhân quyền 
của Liên hợp quốc. Trách nhiệm của Cao ủy này bao gồm tất cả các khía cạnh trong các 
hoạt động nhân quyền của Liên hợp quốc: theo dõi, quảng bá, bảo vệ và điều phối.  
Đã thực hiện được sự đồng thuận ở mức khu vực trong các tổ chức liên chính phủ vùng. 
Văn kiện về nhân quyền ở châu Phi là Hiến chương Phi châu về con người và quyền con 
người, nằm trong Tổ chức thống nhất châu Phi. Cơ chế nhân quyền khu vực cho các nước 

châu Mỹ nằm trong Tổ chức 
các nước châu Mỹ, và dựa trên 
Hiến pháp châu Mỹ về nhân 
quyền. Ở châu Âu, hệ thống 
nhân quyền nằm trong Ủy ban 
châu Âu. các văn kiện nhân 
quyền chính là Hiến pháp châu 
Âu về bảo vệ nhân quyền và tự 
do tối thiểu và Hiến chương 
châu Âu. 

(38) 
Liên minh châu 

Âu- tổ chức có 15 thành viên- 
có các quy tắc cụ thể liên quan 
tới vấn đề nhân quyền và đã 
lồng ghép vấn đề nhân quyền 
vào các chính sách ngoại giao 
chung. Bên cạnh đó, tổ chức 
Liên minh và Hợp tác châu Âu 
(OSCE)- có 55 thành viên- có 
các cơ chế và  thỏa thuận riêng 

biệt. Ở vùng châu Á- Thái bình dương, các chính phủ đang làm việc chặt chẽ về vấn đề 
xây dựng các bản đồng thuận về nhân quyền ở mức khu vực.  

  
(38) http://conventions.coe.int/ Treaty/EN/CadreListeTraites.htm 
 
(39) Khuyến nghị này có trong báo cáo hàng năm của IACHR (2001), lần đầu tiên dành cả một phần nói về 
quyền cho người thiểu năng trí tuệ.  
 

Hợp tác giữa PAHO/WHO và Ủy ban liên Mỹ về 
vấn đề nhân quyền (IACHR, cơ quan chịu trách 
nhiệm theo dõi Hiến pháp châu Mỹ về nhân quyền) 
đề cập tới quyền của những người có khuyết tật về 
trí tuệ là một ví dụ về vai trò chủ chốt của các cơ 
quan chuyên trách trong cơ chế giám sát quốc tế. 
PAHO/WHO cung cấp tư vấn kỹ thuật để áp dụng 
Hiến pháp châu Mỹ về nhân quyền và Tuyên ngôn 
châu Mỹ về quyền và nghĩa vụ của công dân, phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền của người 
thiểu năng trí tuệ. Ngược lại, IACHR lồng ghép các 
tiêu chuẩn này vào các báo cáo về các trường hợp cá 
nhân phù hợp và vào các báo cáo quốc gia. Kết quả 
là, IACHR đưa ra Khuyến nghị về quảng bá và bảo 
vệ quyền của người thiểu năng trí tuệ. 
(28 tháng 1 năm 2001) (39) 
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C.8 Là thế nào để các nước nghèo có nguồn lực hạn chế giữ được tiêu chuẩn nhân 
quyền bằng với các nước giàu? 

 
Tiến trình hướng tới thực hiện đầy 
đủ các quyền phải được cân nhắc kỹ 
lưỡng, hoàn chỉnh, và có chủ đích và 
càng minh bạch rõ ràng càng tốt để 
hướng tới được trách nhiệm nhân 
quyền của chính phủ (40). Tất cả các 
biện pháp phù hợp, bao gồm chấp 
nhận, cung cấp các biện pháp luật 
định, pháp luật, cũng như các biện 
pháp giáo dục, xã hội, hành chính, tài 
chính cần phải được thực hiện. Điều 
này không yêu cầu hay không ngăn 

ngừa bất kỳ hình thức quản lý nhà nước hay hệ thống kinh tế nào đóng vai trò như là một 
phương tiện trong vấn đề này. 
Nguyên tắc thực hiện đầy đủ nhân quyền (41) đặt trách nhiệm thực hiện hiệu quả mục tiêu 
này. Vì vậy nó phù hợp cả với các nước nghèo và giàu, vì nó thừa nhận khó khăn, hạn 
chế do thiếu nguồn lực, nhưng đòi hỏi tất cả các nước thực hiện ngay nhân quyền một 
cách đầy đủ. Bất kỳ một biện pháp rút lui nào cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng, và phải 
được xem xét trên cơ sở toàn bộ các quyền được thực hiện trong hiệp ước nhân quyền và 
trong hoàn cảnh sử dụng toàn bộ nguồn lực hiện có. Trong hoàn cảnh này, việc phân biệt 
giữa không có khả năng và không sẵn sàng tuân thủ trách nhiệm của một chính phủ nào 
đó là cực kỳ quan trọng. Trong quá trình báo cáo, chính phủ và Ủy ban tìm ra các chỉ số, 
tiêu chuẩn quốc gia để có được mục tiêu thực tế có thể đạt được trong giai đoạn tới. 
 
(40) Tuyên bố chung số 3 của ICESCR về hiện thực trách nhiệm các chính phủ do Ủy ban quyền kinh tế, 
văn hóa, xã hội phê chuẩn . Phiên số 5 1990 (E/1991/23) 

(41) ICESCR, điều 2(1) 

(42) Được phê chuẩn bởi đại hội đồng Liên hợp quốc trong nghị quyết 41/128 ngày 2/12/1986 

(43) Tuyên ngôn về quyền phát triển, điều 3, đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn trong nghị quyết 
41/128 ngày 4/12/1986 

C.9 Trong luật nhân quyền có trách nhiệm về hợp tác quốc tế hay không?  

Sốt rét, HIV/AIDS, và Lao là những bệnh có ảnh hưởng khác nhau tới những cư dân 
nghèo nhất trên thế giới, tạo ra gánh nặng khủng khiếp cho nền kinh tế các nước đang 
phát triển. Về vấn đề này, mặc dù vấn đề nhân quyền nói đến trách nhiệm của các chính 
phủ đối với các cá nhân và các nhóm người nằm trongkhuôn khổ trách nhiệm của họ, nơi 
các văn kiện quyền con người nói tới nguồn lực của nhà nước, sẽ bao gồm hợp tác và trợ 
giúp quốc tế.  
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Theo như Điều 55 và 56 của Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác quốc tế để phát triển và 
thực hiện nhân quyền là trách nhiệm của tất cả các chính phủ. Tương tự như vậy, Tuyên 
ngôn về quyền phát triển 

(42) 
nhấn mạnh một chương trình tích cực trong trợ giúp và hợp 

tác quốc tế dựa trên bình đẳng về chủ quyền, phụ thuộc lẫn nhau và cùng có lợi. 
(43) 

 

Ngoài ra, ICESCR yêu cầu mỗi chính phủ thành viên của Hiệp ước “thực hiện các bước 
một cách độc lập và thông qua trợ giúp và hợp tác quốc tế, đặc biệt là kinh tế và kỹ thuật 
với nguồn lực tối đa hiện có, với quan điểm đạt được việc thực hiện liên tục đầy đủ các 
quyền [ở đây]” 

(44) 

 
(44) ICESCR, Điều 2.  
(45) ICESCR, Điều 23.  
(46) Trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, ví dụ như Hiến chương về Tiêu chuẩn nhân đạo tối thiểu trong cứu 
trợ thảm họa, dự án Sphere (dự thảo), cung cấp một danh mục đầy đủ về tiêu chuẩn kỹ thuật cho các tổ 
chức phi chính phủ và các tổ chức cứu trợ quốc tế khác về các vấn đề như thức ăn, dinh dưỡng, nước, điều 
kiện vệ sinh, dựa trên luật nhân quyền quốc tế.  
(47) http: // www. unglobalcompact.org.  
 
Trên tinh thần này, “khuôn khổ hợp tác quốc tế” nói tới kiến thức cần thiết cho sự phát 
triển của quốc gia nên được cân nhắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh 
này, vai trò của các tổ chức chuyên trách được công nhận trong các hiệp ước về nhân 
quyền. Ví dụ như ICESCR nhấn mạnh rằng “các hoạt động quốc tế nhằm có được quyền 
... bao gồm các phương pháp như...cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức các cuộc họp kỹ 
thuật và họp vùng nhằm mục đích tư vấn và nghiên cứu, liên kết tổ chức với các chính 
phủ liên quan.” 

(45) 
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C.10 Đâu là trách nhiệm về mặt nhân quyền của chính phủ trong mối quan hệ với 
các tổ chức khác trong xã hội?  

Vì vai trò và trách nhiệm của chính phủ cũng có sự phụ thuộc vào các tổ chức dân sự (ví 
dụ các công ty bảo hiểm), hệ thống y tế nhà nước phải đảm bảo có mạng lưới an toàn xã 
hội và các cơ chế khác để đảm bảo rằng các nhóm dân cư dễ bị tổn thương có thể tiếp cận 
được với các dịch vụ và cơ sở họ cần.  
Trách nhiệm bảo vệ nhân quyền của nhà nước có nghĩa là chính phủ chịu trách nhiệm 
đảm bảo rằng các tổ chức dân sự hoạt động tuân thủ theo luật nhân quyền trong phạm vi 
quyền hạn của họ. Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo rằng các tổ chức khác tuân thủ các 
tiêu chuẩn về nhân quyền bằng cách tuân theo các pháp chế, chính sách và các biện pháp 
khác để đảm bảo sự tiếp cận phù hợp tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thông tin có chất 
lượng...và một biện pháp bồi thường khả thi nếu các cá nhân bị từ chối tiếp cận tới các 
hàng hóa và dịch vụ này. Một ví dụ là trách nhiệm của chính phủ trong việc đảm bảo các 
qui định của ngành công nghiệp thuốc lá để bảo vệ người dân khỏi bị xâm phạm quyền 
được chăm sóc sức khỏe, quyền được cung cấp thông tin, và các tiêu chí nhân quyền phù 
hợp khác. 

Trong bối cảnh hợp tác và có sự hiện diện của các tổ chức phi chính phủ, 
(46) 

sự sinh sôi 
nảy nở của các hình thức tự nguyện phản ánh các tiêu chuẩn, qui phạm nhân quyền quốc 
tế. Tập trung nhiều vào ảnh hưởng của vấn đề nhân quyền trong khối tư nhân làm cho 
vấn đề nhân quyền sẽ được chú trọng hơn trong công việc, và một vài doanh nghiệp đã 
bắt đầu đưa vấn đề nhân quyền vào công việc hàng ngày của họ. 

(47)  
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Phần 2: Lồng 
ghép vấn đề 
Nhân quyền 
vào Chăm sóc 
sức khỏe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.11 Cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe dựa trên quyền là gì?  

Cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe dựa trên quyền nói tới quá trình:  

•  Sử dụng nhân quyền như là khuôn khổ cho phát triển chăm sóc sức khỏe. 
(48) 

 
• Đánh giá và nhận diện ảnh hưởng về nhân quyền của chính sách, chương trình 

hay luật lệ y tế.  
•  Đưa vấn đề nhân quyền thành một phần lồng ghép của việc xây dựng, thực hiện, 

theo dõi, và đánh giá các chính sách, chương trình liên quan tới chăm sóc sức 
khỏe trên tất cả các khía cạnh, bao gồm chính trị, khinh tế, xã hội.  

 
(48) Xem câu hỏi 3 về giải thích mối liên hệ giữa nhân quyền và chăm sóc sức khỏe.  
(49) Nhiều phần được giải thích rõ ràng ở các văn kiện nhân quyền cụ thể, như Hiệp định tổ chức lao động 
quốc tế về Người thiểu số và thổ dân ở các nước độc lập (số 169, 1989) và Hiệp định quốc tế về bảo vệ 
quyền của công nhân nhập cư và các thành viên gia đình họ (1990).  
 

Các thành tố tồn tại độc lập để áp dụng trong khuôn khổ các quá trình này có thể 
như sau:  

o Bảo vệ phẩm giá con người.  

o Chú ý tới các nhóm dân cư được coi là dễ tổn thương nhất trong xã hội. 
(49) 

Hay 
nói cách khác nhận ra và hành động dựa trên đặc thù của các nhóm bị ảnh hưởng 
bởi chính sách, chương trình, chiến lược chăm sóc sức khỏe — trẻ em (trai và 
gái), trẻ vị thành niên, phụ nữ, nam giới; thổ dân và cư dân các bộ lạc; quốc gia, 
chủng tộc, tôn giáo, và dân tộc thiểu số; dân di cư nội bộ; dân tị nạn; dân di cư và 
nhập cư; người già; người khuyết tật; tù nhân; các nhóm dễ bị tổn thương, bị thiệt 
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thòi về mặt kinh tế khác...  

o Đảm bảo rằng tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ tổn thương, khó khăn 
nhất trong xã hội, tiếp cận được hệ thống y tế mà không bị bất kỳ phân biệt đối xử 
nào về luật cũng như trên thực tế.  

o Chú ý tới khía cạnh giới tính, cho thấy rõ rằng cả các yếu tố sinh học và văn hóa 
xã hội đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ, cũng như nam 
giới. Và các chương trình, chính sách phải chủ động giải quyết các khác biệt này.  

 

 

 

 

 

o Đảm bảo rằng bình đẳng và không bị phân biệt đối xử, có chủ đích hay không có 
chủ đích, trong cả giai đoạn thiết kế cũng như thực hiện chương trình.  

 
(50) Eds. Mann J, Gruskin S, Grodin M, Annas G, Sức khỏe và nhân quyền: Độc giả (Routledge, 1999), 
Phần mở đầu, đoạn 4.  
(51) Nguyên tắc Siracusa về hạn chế và lệch lạc trong Hiệp ước quốc tế về quyền công dân và chính trị. Tài 
liệu UN. E/CN.4/1985/4, Phụ bản.  
 

o Phân tách  số liệu y tế để nhận biết sự phân biệt đối xử tiềm tàng.  

o Đảm bảo các đối tác trong các chương trình, chính sách phát triển y tế tham gia tự 
do, đầy đủ và có hiệu quả vào tiến trình làm việc đưa ra các quyết định.  

o Khuyến khích và bảo vệ quyền được giáo dục và quyền tìm kiếm, thu nhận, 
truyền bá thông tin, quan điểm liên quan tới chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, quyền 
tự do thông tin  không được làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư, nghĩa là thông tin 
sức khỏe cá nhân nên được giữ bí mật.  

 

 

 

 

 

 

Cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe dựa trên quyền đòi 
hỏi nhận biết được đặc điểm cá nhân của quần thể 
liên quan. Ví dụ trong tất cả các hoạt động liên quan 
tới trẻ em, nguyên tắc hướng dẫn của Hiệp ước về 
quyền trẻ em phải được áp dụng. Bao gồm: 

- Phải cân nhắc đầu tiên tới lợi ích của trẻ em 
- Quan điểm của trẻ cần phải được tôn trọng 

Nhấn mạnh rằng “tôn trọng nhân quyền trong bối 
cảnh HIV/AIDS, bệnh tâm thần, khuyết tật thể chất sẽ 
cho kết quả tốt hơn rõ ràng trong phòng bệnh và trị 
bệnh. Tôn trọng phẩm giá và riêng tư của các cá nhân 
có thể giúp cho việc chăm sóc người bệnh nhân đạo 
và tế nhị hơn.Phân biệt đối xử và kỳ thị làm hỏng các 
nỗ lực y tế dành cho người bệnh, hay người khuyết tật 
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o Chỉ hạn chế quyền thụ thưởng bằng chương trình hay chính sách y tế khi đó là 
biện pháp cuối cùng, và chỉ nên coi đây là hợp pháp khi thỏa mãn được các nội 
dung của nguyên tắc Siracusa principles.

(51)
(Xem câu 13).  

o Liên kết tác động về nhân quyền của bất kỳ chương trình, chính sách, pháp chế y 
tế với mục tiêu y tế cần đạt được và đảm bảo sự dung hòa tối ưu giữa kết quả về 
mặt y tế với vấn đề quảng bá và bảo vệ nhân quyền.  

o Xây dựng các liên kết bền vững với tiêu chuẩn, quy phạm nhân quyền quốc tế để 
làm nổi bật việc làm thế nào nhân quyền được áp dụng và liên hệ với các cính 
sách, chương trình, pháp chế ngành y tế.  

o Đưa vấn đề đạt được quyền có được tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể được 
thành mục đích chủ đạo của các hoạt động nhằm mục đích nâng cao sức khỏe.  

o Làm rõ trách nhiệm của chính phủ trong việc tôn trọng, bảo vệ và đáp ứng vấn đề 
nhân quyền.  

o Nhận biết các tiêu chuẩn và chỉ số để đảm bảo giám sát việc thực hiện đầy đủ các 
quyền trong lĩnh vực y tế.  

 
o Tăng cường sự minh bạch 

và trách nhiệm với chăm 
sóc sức khỏe, coi là vấn đề 
chủ đạo trong tất cả các 
giai đoạn của xây dựng 
chương trình.  

o Lồng ghép các biện pháp 
bảo vệ để chống lại các 
mối đe dọa với cộng đồng 
thiểu số, dân nhập cư, và 
các nhóm “không phổ 
biến” khác trong cộng 
đồng để tìm ra vấn đề mất 
cân đối về quyền lực. Ví 
dụ, bàng cách lồng ghép 

cơ chế khôi phục, chỉnh sửa vào trường hợp có xung đột về các quyền liên quan 
tới chăm sóc sức khỏe.  
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(52) Xem câu hỏi 7.  
 

C.12 Đâu là những giá trị phụ thêm của nhân quyền trong lĩnh vực y tế?  

Nói chung, nhân quyền mang lại lợi ích  cho lĩnh vực y tế bằng cách trợ giúp:  

•  Nhận biết rõ ràng tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể được là “quyền con người” 
(ngược lại với hàng hóa hay dịch vụ với cách tiếp cận từ thiện);  

•  Công cụ tăng cường thành quả y tế bằng cách sử dụng cách tiếp cận quyền con 
người vào vấn đề xây dựng, thực hiện, và lượng giá chương trình, chính sách y tế;  

•  Một chiến lược “củng cố” trợ giúp chăm sóc sức khỏe, có sự tham gia tích cực, có 
ý nghĩa của các nhóm dễ tổn thương, nhóm khó khăn;  

•  Một khung làm việc hiệu quả, mẫu hướng dẫn để nhậ biết, phân tích, và đáp ứng 
với các yếu tố quyết định tiềm tàng của sức khỏe;  

•  Một tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động của chính phủ trong vấn đề chăm sóc sức 
khỏe;  

•  Tăng cường trách nhiệm của chính phủ trong chăm sóc sức khỏe;  
•  Cơ sở quyền lực mạnh mẽ trong vấn đề ủng hộ và hợp tác với chính phủ; các tổ 

Các thành tố của cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe dựa trên quyền: 
Quyền được chăm sóc sức khỏe 
Thông tin 
Giới tính 
Nhân phẩm con người 
Minh bạch 
Nguyên tắc Siracusa 
 
Tiêu chuẩn và chỉ số 
Trách nhiệm 
Biện pháp bảo vệ 
Bình đẳng và không phân biệt đối xử 
Phân tách 
 
Chú ý tới nhóm dễ tổn thương 
Tham gia 
Riêng tư 
Quyền được giáo dục 
Dung hòa tối ưu giữa mục đích y tế và bảo vệ nhân quyền 
Tiếp cận 
Trách nhiệm chính phủ 
Liên kết quyền con người 
 



 25

Nguyên tắc SIRACUSA 
Nhân quyền chỉ nên bị can thiệp vào để đạt được mục tiêu y tế công 
cộng khi đó là biện pháp cuối cùng. Những can thiệp này chỉ có thể 
được coi là đúng đắn khi thỏa mãn được tất cả các tình huống đặt ra 
trong luật nhân quyền, nguyên tắc Siracusa: 

- Hạn chế được sử dụng tuân theo luật pháp 
- Hạn chế áp dụng nhằm đạt được  mục đích của quyền lợi 

chung 
- Hạn chế là cực kỳ cần thiết trong một xã hội dân chủ để đạt 

được mục đích 
- Không còn biện pháp nào bớt hạn chế hơn để đạt được cùng 

mục đích 
- Hạn chế không được xây dựng hay áp dụng tùy tiện, độc đoán, 

ví dụ như bất hợp lý hay có tính phân biệt đối xử 

chức quốc tế, các viện tài chính quốc tế, và trong xây dựng mối quan hệ cộng tác 
với các tổ chức khác trong xã hội;  

 
 

• Các cơ chế quốc tế hiện hành 
để giám sát thực hiện quyền 
chăm sóc sức khỏe như là thực 
hiện nhân quyền;

(52) 
 

•  Các tiêu chuẩn, quy phạm quốc 
tế đã dược chấp nhận (ví dụ 
định nghĩa các khái niệm và 
các nhóm dân cư);  

•  Các hướng dẫn kiên định cho 
chính phủ khi mà vấn đề nhân 
quyền được thực hiện trong tất 
cả các hoạt động của Liên hợp 
quốc;  

•  Phạm vi phân tích và các đối tác trong nước.  
 
 

C.13 Điều gì sẽ xảy ra nếu vấn đề bảo vệ việc chăm sóc sức khỏe làm hạn chế một số 
quyền con người nhất định?  

Có một số quyền con người không thể hạn chế trong bất kỳ hoàn cảnh nào như không bị 
tra tấn, ngược đãi, không phải làm nô lệ, tự do suy nghĩ, tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Giới 
hạn trong các văn kiện nhân quyền quốc tế cho thấy nhu cầu cần hạn chế nhân quyền ở 
những thời điểm cụ thể.  

Y tế công 
cộng nhiều 
khi có thể 
được chính 
phủ sử dụng 
như công cụ 
để hạn chế 
thực hành 
nhân quyền.  

Một nhân tố 
quan trọng 
quyết định 
cần thiết có 
sự bảo vệ khi 
các quyền bị 
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hạn chế là cần đạt được các tiêu chí trong năm tiêu chí của nguyên tắc Siracusa. Thậm chí 
cả khi các trường hợp khi cho phép hạn chế phục vụ việc bảo vệ y tế công cộng, các hạn 
chế này cũng chỉ nên áp dụng trong một giai đoạn nhất định và cần lượng giá lại.  

 

Can thiệp vào việc tự do 
đi lại khi áp dụng biện 
pháp cách ly trong các 
trường hợp bệnh truyền 
nhiễm nghiêm trọng- ví 
dụ như vi rút Ebola, 
thương hàn, tả, hay bệnh 
Lao chưa điều trị — là các 
ví dụ áp dụng hạn chế 
quyền mà trong một số 
trường hợp cụ thể là cần 
thiết cho chăm sóc sức 
khỏe, và vì thế có thể coi 
là hợp pháp về luật nhân 
quyền quốc tế.

(53) 
Ngược 

lại, khi nhà nước hạn chế đi lại hay bỏ tù với người nhiễm HIV/AIDS, từ chối cho phép 
thày thuốc điều trị cho người chống đối chính phủ, hay không cung cấp chủng ngừa các 
bệnh nhiễm trùng trong cộng đồng khi đó là an toàn quốc gia, hay yêu cầu của cộng đồng 
thì sẽ đối diện với việc phải giải thích về việc áp dụng các biện pháp nghiêm trọng đó.

(54)  

 
 
Q.14 Nhân quyền có ảnh hưởng gì tới thông tin y tế thực tiễn?  

Quá trình xây dựng các quyền con người được quốc tế công nhận là quá trình dựa trên 
thực tế. Ví dụ như xây dựng tuyên ngôn về nhân quyền dân bản địa xuất phát từ thực tế là 
nhóm cư dân dễ bị tổn thương này thiếu sự thụ hưởng các quyền con người, bao gồm 
quyền tham gia chính trị, giáo dục và sức khỏe. Nói cách khác, các tiêu chuẩn, quy phạm 
về nhân quyền tự nó là những bằng chứng về những vấn đề nghiêm trọng và sự thừa nhận 
của các chính phủ về tầm quan trọng phải giải quyết các vấn đề này. Vì vậy, các tiêu 
chuẩn, quy phạm nhân quyền nên giúp cho việc thu thập bằng chứng, chỉ ra các số liệu 
cần thiết để giúp giải quyết các khó khăn, thách thức về y tế. Ví dụ các số liệu phân tách 
được dựa trên các chỉ số truyền thống có thể phát hiện phân biệt đối xử sắc tộc đối với 
người bản xứ hoặc các nhóm bộ lạc, mà sự phân biệt này được cho là nguyên nhân sâu xa 
của tình trạng nhóm sức khỏe không tốt của các nhóm người này. Tuy nhiên, vấn đề nhạy 
cảm chính trị mà giúp củng cố nhân quyền bằng cách bộc lộ cho biết tại sao các nhóm 
người khác nhau bị đối xử khác khau và bị đối xử khác khau như thế nào có thể ngăn trở 
việc sử dụng nhân quyền như là một công cụ thu thập thông tin. 
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(53) Gruskin S và Tarantola D in Ed. Retels R, Mc Ewen J, Beaglehole R, Tanaka H, Oxford Textbook of 
Public Health, tái bản lần 4, Oxford, Oxford University Press. 
(54) Thông cáo chung 14, đoạn 28-29. 
 
(55 Nhóm làm việc chung về bản thảo của tuyên ngôn được thành lập năm 1995 theo tinh thần của Hội 
đồng về các nghị quyết nhân quyền 1995/32 và nghị quyết của Hội đồng kinh tế, xã hội 1995/32. Nhóm 
làm việc có nhiệm vụ trau chuốt bản thảo tuyên ngôn về quyền của người bản xứ (thổ dân), xem xét các 
bản thảo trong phụ lục của các nghị quyết 1994/45 ngày 26 tháng Tám 1994 có tiêu đề “Tuyên ngôn của 
Liên hợp quốc về quyền của người dân bản xứ”. Bản thảo này đang được chuẩn bị để được Đại hội đồng 
Liên hợp quốc phê chuẩn trong Thập kỷ quốc tế của người dân bản xứ trên thế giới.  
(56) Nghị quyết của Tổ chức lao động quốc tế về thổ dân và các bộ lạc ở các nước độc lập (Nghị quyết 
169) do Tổ chức Lao động quốc tế phê chuẩn ngày 27 tháng 6 năm 1989.  
(57) Gruskin S và Tarantola D (xem ở phần chú thích 49).  
 
Một khái niệm được chấp nhận khá rộng rãi là nhân quyền phải phù hợp với cách thức 
thu thập số liệu y tế. Điều này bao gồm phương pháp thu thập số liệu phải đảm bảo được 

việc tôn trọng nhân quyền, 
như là tính riêng tư, sự tham 
gia hay không phân biệt. 
Thứ hai, các văn kiện quốc 
tế có thể có ích trong việc 
xác định các nhóm dân cư 
khác nhau. Ví dụ như Nghị 
quyết của Tổ chức lao động 
quốc tế về thổ dân và các bộ 

lạc
(56) 

tạo ra một cơ sở pháp lý cho việc xác định và phân biệt thổ dân và các cư dân bộ 
lạc với các nhóm cư dân khác.  

Các chỉ số 
Các cơ quan Liên hợp quốc phát triển các bộ 
chỉ số về chăm sóc sức khỏe, chỉ số về nhân 
quyền, và các chỉ số về phát triển con người 
để giúp hình thành lộ trình làm việc chung. 
Cần có sự điều phối để đảm bảo khung làm 
việc chung trong việc xây dựng, phát triển, 
sử dụng và đánh giá các chỉ số này. Nhóm 
làm việc của UNDG về Các chỉ số chung 
đánh giá các quốc gia đã phê chuẩn định 
nghĩa một chỉ số như là một biến số hay 
thước đo, cho biết các thông tin định tính hay 
định lượng nhưng có thể đo lường được. 
Nhân quyền được lồng ghép vào các chỉ số 
của CCA nhằm đạt mục đích xây dựng một  
bộ các chỉ số phát triển đơn giản, dùng để 
đánh giá “đây là gì” trên cơ sở giữa quyền 
với quyền.. Các chỉ số này không bao gồm 
tiêu chuẩn, mục đích hay trả lời một cách 

Việc thu thập thông tin cá nhân từ mọi người về tình 
trạng sức khỏe của họ (ví dụ như nhiễm HIV, ung thư 
hay có khuyết tật về gien) hay về hành vi (ví dụ thiên 
hướng tình dục, uống rượu, hay các chất có hại khác) 
có nguy cơ bị chính phủ sử dụng sai lạc, có thể là trực 
tiếp hoặc bởi vì các thông tin  này bị rò rỉ tới người 
khác một cách cố ý hay vô tình 
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tuyệt đối “nên là gì?” hay “khi nào”, vì các chỉ số này được xây dựng trong quá trình 
tham gia làm việc với từng nước cụ thể.(58) 
 
“Thông tin và các số liệu là những công cụ mạnh mẽ để xây dựng một môi trường làm 
việc trách nhiệm và thực hiện nhân quyền” 
Báo cáo phát triển con người, 2000 (59) 
 
(58) Xem Mokhiber, C.G. “Hướng tới thước đo phẩm giá: Các chỉ số của quá trình phát triển dựa trên 
quyền” Phần 1-PL4, Montreux, ngày 4-8 tháng 9, 2000 
(59) Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP, Báo cáo phát triển con người 2000 (New York và 
Oxford: Nhà xuất bản đại học Oxford, 2000), trang 10 
(60) Báo cáo sức khỏe thế giới 2000 Hệ thống Y tế: Tăng cường chất lượng hoạt động 
 
 
C.15 Ủng hộ vấn đề nhân quyền trợ giúp củng cố hệ thống y tế như thế nào?  

Nhân quyền tạo ra một tiêu 
chuẩn để lượng giá các 
chương trình và chính sách y 
tế hiện có, bao gồm cả làm 
rõ việc đối xử khác biệt với 
các nhóm cư dân khác nhau, 
ví dụ trong sự xuất hiện, tần 
xuất, và mức độ nghiêm 
trọng của bệnh, và đáp ứng 
của chính phủ. Các tiêu 
chuẩn và quy phạm của nhân 
quyền cũng tạo ra cơ sở 
vững chắc cho hệ thống y tế 
lập ưu tiên các nhu cầu chăm 
sóc y tế cho các nhóm cư 
dân dễ tổn thương, khó 
khăn. Nhân quyền vượt ra 
khỏi chủ nghĩa bình quân và 

tập trung vào các nhóm cư dân khó khăn, dễ tổn thương nhất trong xã hội (ví dụ thổ dân, 
cư dân các bộ lạc, dân tị nạn, dân di cư, dân tộc thiểu số, sắc tộc, tôn giáo thiểu số) cũng 
như thúc đẩy các quyền con người cụ thể hướng dẫn các chương trình, chính sách y tế, và 
các hoạt động trong hệ thống y tế (ví dụ quyền của những người bị ảnh hưởng bởi chính 
sách, chiến lược, tiêu chuẩn y tế tham gia vào các hoạt động thảo ra các chính sách, chiến 
lược, tiêu chuẩn y tế ảnh hưởng tới họ). 

 
 
 
 

Báo cáo về sức khỏe thế giới năm 2000: Cơ cấu đánh 
giá hoạt động hệ thống Y tế của tổ chức Y tế thế giới 
Trong nỗ lực thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe 
thực tiễn, tổ chức Y tế thế giới xây dựng các  chỉ số 
đánh giá hoạt động của hệ thống y tế trong cuốn Báo 
cáo về sức khỏe thế giới năm 2000. Nguyên tắc cơ bản 
của các chỉ số này là: làm rõ ranh giới của hệ thống y 
tế; đánh giá hệ thống y tế và các hệ thống khác tương 
tác lẫn nhau như thế nào để đạt được các mục tiêu xã 
hội; định nghĩa và đo lường sức khỏe, mức độ đáp ứng, 
và sự công bằng trong phân bổ tài chính; và xem xét 
các chính sách y tế khác nhau tác động tới việc hoàn 
thiện hoạt động hệ thống y tế như thế nào. (60) Đặc biệt 
với mức độ đáp ứng của hệ thống y tế, các tiêu chuẩn 
và quy phạm nhân quyền đã được lồng ghép đưa ra các 
khái niệm, định nghĩa của các khía cạnh cần xác định 



 29

C.16 Đâu là nối liên hệ giữa luật định Y tế 
và luật nhân quyền?  

Luật định y tế là một biện pháp quan trọng để 
đảm bảo quảng bá và bảo vệ quyền được 
chăm sóc sức khỏe. Khi xây dựng và lượng 
giá các luật định y tế, nhân quyền cung cấp 
một công cụ quan trọng để xác định tính hiệu 
quả và phù hợp tuân theo cả mục tiêu nhân 
quyền và mục tiêu y tế công cộng. Trong hoàn 
cảnh này dịch HIV/AIDS đã khiến cho nhiều 
quốc gia phải xem xét lại luật y tế công cộng 
của họ, bao gồm cả vấn đề cách ly.

(61) 
 

Các chính sách và luật hạn chế áp dụng tập 
trung vào các nhóm cư dân nào đó mà không 
có đủ cơ sở số liệu dịch tễ và các số liệu khác 

để chứng minh thì có thể có các quan ngại liên quan tới vấn đề nhân quyền. Hai ví dụ về 
vấn đề này là các chính sách y tế liên quan tới đình sản nữ không tự nguyện ở các nhóm 
cư dân nào đó, mà việc đình sản này được cho là cần thiết với sức khỏe của họ, và đạo 
luật về quan hệ tình dục đồng giới coi hành vi quan hệ tình dục đồng giới là phạm luật vì 
điều này được cho là cần thiết để phòng lan truyền HIV/AIDS.

(62) 
 

Cần củng cố năng lực của chính phủ phát triển các chính sách và luật định y tế tuân thủ 
trách nhiệm về nhân quyền. Điều này bao gồm xây dựng công cụ để lượng giá các luật, 
chính sách liên quan tới chăm sóc sức khỏe, và xác định xem các luật, chính sách này, khi 
thực hiện có vi phạm nhân quyền hay không, và cung cấp công cụ để sửa đổi vi phạm nếu 
có.  

(61) Gostin L, Burris S, và Lazzarini Z, “Y tế công cộng và Luật pháp: Nghiên cứu về qui định trong bệnh 
nhiễm khuẩn ở Hoa Kỳ”, Tạp chí Luật Columbia, quyển 99, số 1, (1999). 
 
(62) Gruskin S và Tarantola D, xem chú thích 48. 
 
C.17 Nhân quyền được áp dụng vào phân tích tình hình chăm sóc sức khỏe ở các 
nước như thế nào?  

Chú tâm hơn tới nhân quyền đầu tiên có thể mở rộng phạm vi phân tích tình hình chăm 
sóc sức khỏe ở các nước, sau đó kết quả là sẽ giúp nhận diện các đối tác mới. Các vấn đề 
mới cần quan tâm bao gồm việc xem xét các vấn đề y tế trong chương trình hành động 
nhân quyền quốc gia, và ngược lại, vấn đề nhân quyền trong chiến lược và chương trình 
hành động y tế quốc gia. Dựa vào trách nhiệm về nhân quyền có liên quan tới vấn đề y tế 
của chính phủ, cần đặt ra mục tiêu về y tế và nhân quyền trong các chính sách, kế hoạch 
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nằm ngoài hệ thống y tế nhưng có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của ngành y tế, như chính 
sách và kế hoạch dinh dưỡng quốc gia. Do có sự ưu tiên cho các nhóm cư dân dễ tổn 
thương, nên cần lưu ý việc xây dựng chính sách, luật định có ảnh hưởng thế nào tới các 
nhóm cư dân này, cơ quan nào bảo vệ các quyền lợi của họ, và làm thế nào các phong 
trào xã hội đại diện cho họ. Cuối cùng, cần cân nhắc các báo cáo và tuyên bố của các cơ 
quan theo dõi nhân quyền Liên hợp quốc, và quan điểm của các tổ chức xã hội. 

Có thể có ảnh hưởng thực tế ở cấp quốc gia với nhiều bộ ngành ngoài bộ Y tế như bộ Tư 
pháp và các cơ quan chịu trách nhiệm về nhân quyền (bao gồm cả các cơ quan hoạt động 
nhân quyền độc lập), các hoạt động về phụ nữ, trẻ em, giáo dục, xã hội, tài chính...Các cơ 
quan thuộc Liên hợp quốc, và các tổ chức liên chính phủ hoạt động về nhân quyền, các tổ 
chức phi chính phủ trong nước và quốc tế về nhân quyền, tổ chức nhân quyền quốc gia, 
các viện nghiên cứu nhân quyền quốc gia, thanh tra, ủy ban nhân quyền quốc gia, các 
nhóm cố vấn và viện nghiên cứu nhân quyền cũng là những đối tác hiệu quả trong việc 
củng cố tình hình chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. 
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Phần 3: Y tế và Nhân quyền trong tầm vóc vĩ mô 
 

C.18 Vấn đề đạo đức có liên quan tới nhân quyền như thế nào? 

Đạo đức là tiêu chuẩn về tư cách, hạnh kiểm cho các cá nhân và cho xã hội. Các tiêu 
chuẩn này xuất phát từ rất nhiều nguồn, bao gồm tôn giáo, truyền thống văn hóa, nhận xét 
tạo ra tính phức tạp trong mỗi quan điểm về đạo đức. Đạo đức khi được coi là hệ thống 
các chuẩn mực chứa đựng rất nhiều những khái niệm, bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ, 
tính cách, tiêu chuẩn giá trị, tính chất kết quả, hậu quả của các hành động, chuẩn mực về 
công bằng, và công minh trong phân bổ nguồn lực, khen thưởng, xử phạt. 

Nhân quyền nói tới một loạt các nguyên tắc, chuẩn mực được chấp nhận trên bình diện 
quốc tế, được thể hiện trong các văn kiện pháp lý quốc tế. Các nguyên tắc và chuẩn mực 
nhân quyền này là kết quả của các hoạt động đàm phán cặn kẽ của các quốc gia thành 
viên về các sự kiện cơ bản quan trọng. Nói cách khác, nhân quyền được các chính phủ 
xây dựng lên qua quá trình xây dựng đồng thuận. 
 

Các hoạt động về phạm trù đạo đức 
phải cân nhắc tới các chuẩn mực, 
quy phạm về nhân quyền không 
những về mặt thực thể mà còn cả về 
mặt quan hệ với quá trình phát triển 
lý thuyết của đạo đức. Ví dụ như ở 
nơi có các vấn đề về một nhóm cư 
dân cụ thể, các cá nhân của nhóm cư 
dân này nên tham gia vào mọi quá 
trình đưa ra các quyết định về tác 
động của phạm trù đạo đức của các 
vấn đề ảnh hưởng đến họ. Đạo đức 
đặc biệt có tác dụng trong các lĩnh 
vực khi nhân quyền không tạo ra một 
kết quả rõ ràng, ví dụ như ở các lĩnh 
vực mới xuất hiện mà luật nhân 
quyền chưa được áp dụng như nhân 

bản người.  

(63) Bình đẳng trong sức khỏe và chăm sóc sức khỏe: Sáng kiến của WHO/SIDA, WHO, Geneva, 1996 
(64) Tuyên ngôn về quyền phát triển, ngày 4 tháng 12, 1986, (A/RES/41/128) 
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C.19 Nguyên tắc nhân quyền liên quan tới bình đẳng như thế nào?  

Bình đẳng có nghĩa là cơ hội sống khỏe mạnh của con người được dựa vào nhu cầu của  
người đó hơn là dựa một đặc quyền xã hội nào đó của họ.

(63) 
Điều này có nghĩa là xóa bỏ 

các khác biệt trong chăm sóc sức khỏe và trong các yếu tố quyết định tới chăm sóc sức 
khỏe mà có liên hệ một cách hệ thống với các bất lợi sâu xa trong xã hội. Trong phạm vi 
nhân quyền, nguyên tắc bình đẳng ngày càng đóng vai trò là một nhân tố quan trọng 
nhằm đạt được sự công bằng. Nguyên tắc này được sử dụng trong các vấn đề có liên quan 
tới chăm sóc sức khỏe, như khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận được của các dịch vụ 
chăm sóc y tế hiện có. Việc các văn kiện về nhân quyền quốc tế tập trung vào các nhóm 
dễ tổn thương và các nhóm bất lợi trong xã hội càng làm mạnh mẽ thêm nguyên tắc này. 
Ngoài ra ở cấp độ quốc tế, các văn kiện về nhân quyền cũng nhấn mạnh nguyên tắc bình 
đẳng bằng cách khuyến khích hợp tác quốc tế để thực hiện các quyền, các mối quan hệ, 
đáng chú ý nhất là trong  Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về quyền phát triển

(64)  

 
(65) Điều 25 UDHR (1948).  
(66) “Nghèo đói và Hiệp ước quốc tế về quyền kinh tế văn hóa xã hội”, tuyên bố được Ủy ban về quyền 
kinh tế, văn hóa, xã hội phê chuẩn ngày 4 tháng năm, 2001 (E/C.12/2001/10), đoạn 8.  
(67) Tiếng nói người nghèo: Kêu gọi thay đổi, Chương 7, ’Các vấn đề xã hội: Loại trừ và vứt bỏ’, Ngân 
hàng thế giới 2000, trang 235.  
(68) Nhân quyền và chiến lược xóa bỏ đói nghèo: Tài liệu thảo luận, giáo sư Paul Hunt,  Manfred Nowak, 
Siddiq Osmani của văn phòng cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (tháng 2, 2002).  
(69) Tàn tật, nghèo đói và phát triển, Cơ quan phát triển quốc tế Anh quốc (DFID), ID21, tháng 1, 2002.  
 
C.20 Áp dụng các nguyên tắc nhân quyền và chăm sóc sức khỏe vào xóa bỏ đói 
nghèo như thế nào?  

Quyền có được một mức sống phù hợp với chăm sóc sức khỏe, hạnh phúc, khỏe mạnh, 
gồm cả các dịch vụ xã hội cần thiết, và quyền được đảm bảo an toàn trong trường hợp ốm 
yếu, bệnh tật, tuổi già, hay thiếu các điều kiện sống khác đã được quy định trong Tuyên 
ngôn toàn cầu về nhân quyền

(65)
. Ủy ban quyền kinh tế, văn hóa xã hội đã định nghĩa 

nghèo đói là “tình trạng bị tước đoạt nguồn lực, khả năng, sự lựa chọn, sự an toàn, và 
quyền lực cần thiết để có được một điều kiện sống cơ bản phù hợp và các quyền văn hóa, 
kinh tế, chính trị, xã hội khác.”

(66) 
 

 

 

 

 

Nhân quyền làm các cá nhân và cộng đồng thêm mạnh mẽ bằng cách cho họ có quyền có 
trách nhiệm pháp lý với người khác. Nhân quyền giúp cân bằng cán cân quyền lực trong 

Thách thức cho sự phát triển, cho chính sách và thực hành 
trong thực tế là phải tìm cách làm giảm thiểu tình trạng mất 
quyền lực và tăng cường khả năng của người nghèo để họ có 
thể tự xây dựng cuộc sống của họ (67) 
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xã hội và giữa các xã hội với nhau, làm giảm sự mất quyền lực của người nghèo. Quyền 
kinh tế và xã hội, ví dụ như quyền được chăm sóc sức khỏe ngày càng quan trọng, các 
quyền này đóng vai trò như là những công cụ quan trọng trong việc giảm nghèo. Cách 
tiếp cận dựa trên nhân quyền cũng yêu cầu sự tham gia tích cực chủ động của nguười 
nghèo vào việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chiến lược có ảnh hưởng tới họ. 
Trách nhiệm, sự minh bạch, dân chủ và một cơ chế quản lý tốt là những thành tố cần thiết 
để đối phó với nghèo đói và bệnh tật. Quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp, ở cấp độ quốc 
tế cũng như địa phương, yêu cầu phải có trách nhiệm trong: các biện pháp hiệu quả trong 
khuôn khổ pháp lý, cơ chế trách nhiệm về mặt hành chính, chính trị hiệu quả ở cấp độ địa 
phương, cũng như giám sát nhân quyền ở cấp độ quốc tế.

(68) 
Nói chung, nhân quyền cho 

chúng ta một cơ sở làm việc lý tưởng để giảm nghèo, cân nhắc các cách tiếp cận khác 
nhau, bao gồm cả luật định, chính sách, và chương trình.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(70) Tuyên bố của Ủy ban về quyền kinh tế văn hóa xã hội tại hội nghị các Bộ trưởng lần 3 của Tổ chức 
thương mại thế giới WTO, 1999.  
(71) Tuyên bố của Ủy ban về quyền kinh tế văn hóa xã hội, tháng 5, 1998, đoạn 5.  
(72) Báo cáo của Tổng thư kí Liên hơp quốc, 1999, đại hội đồng liên hợp quốc, Văn kiện chính thức, phiên 
họp thứ 54. Phụ lục số 1 (A/54/1).  
 

Ốm yếu tàn tật có thể là nguyên nhân nghèo đói, và nghèo đói có thể là yếu tố 
nguy cơ của ốm yếu tàn tật. Nhân quyền có thể cung cấp một cơ sở pháp lý để 
đảm bảo không phân biệt đối xử, và đảm bảo người tàn tật có cơ hội bình đẳng, 
và vì vậy tạo ra phương hướng phát triển để người tàn tật không bị nghèo đói. 
Một báo cáo về Hành động về Tàn tật và phát triển thảo luận về vòng luẩn quẩn 
nối nghèo đói với bệnh tật. Báo cáo này cho rằng nguyên nhân nghèo đói của 
ngừoi tàn tật chính là họ bị tước đoạt quyền chính trị kinh tế xã hội. 
Việc bị tước đoạt quyền này rất nghiêm trọng: 

- 98% trẻ tàn tật ở các nước đang phát triển không được đi học, và bị tước 
mất các giao tiếp xã hội hàng ngày mà trẻ em bình thường được hưởng 

- Một trăm tiệu người trên toàn thế giới bị các dạng tàn phế có thể dự 
phòng được, gây ra bởi suy dinh dưỡng và điều kiện vệ sinh kém 

- 70% mù lòa ở trẻ em và 50% suy giảm thính lực ở châu Phi và châu Á là 
có thể dự phòng và có thể chữa được 

Các hình thức tàn phế này sẽ dẫn tới phân biệt đối xử, tước đoạt và sau đó là 
nghèo đói. Quy tắc chung về Bình đẳng và Cơ hội cho người Tàn tật đã 
được phê chuẩn bởi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc. Mặc dù là 
không bắt buộc về mặt pháp lý, các quy tắc này đã giúp nhiều chính phủ đưa 
ra các luật định về người tàn tật (69) 
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C.21 Quá trình toàn cầu hóa ảnh hưởng tới việc quảng bá và bảo vệ nhân quyền 
như thế nào?  

Tổng thư ký Liên hợp quốc, Kofi Annan, đã nhấn mạnh rằng “quá 
trình phát triển, tham gia vào toàn cầu hóa, và việc quản lý các 
thay đổi phải tạo ra nhân quyền chứ không phải là quá trình 
ngược lại. Tôn trọng nhân quyền, như đã nêu ra trong các văn 
kiện quốc tế, là điều bắt buộc. Nếu chúng ta không làm được vấn 
đề gốc rế này, tất cả các vấn đề khác sẽ gặp thất bại.”

(72) 
 

Toàn cầu hóa là một thuật ngữ chỉ khá nhiều khái niệm, phần lớn liên quan tới việc tăng 
lưu lượng tiền, hàng, dịch vụ, con người và các phát kiến qua biên giới các nước. Quá 
trình này đem lại lợi ích cho rất nhiều người và quốc gia, giúp nhiều người tránh khỏi đói 
nghèo và nhận thức được quyền của mọi người với vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên trong 
nhiều trường hợp quá trình toàn cầu hóa làm cho người dân và các quốc gia, khi không 
tiếp cận được với thị trường, thông tin, hàng hóa cần thiết ví dụ như các thuốc trị bệnh 
mới, lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn.  

Trong cộng đồng nhân quyền, các xu 
hướng trong toàn cầu hóa đã làm xuất 
hiện những quan ngại về ảnh hưởng 
của các xu thế này tới năng lực của các 
quốc gia trong việc bảo vệ nhân quyền, 
đặc biệt là cho các thành viên dễ tổn 
thương nhất trong xã hội. Ngay trong 
lĩnh vực kinh tế chính trị của toàn cầu 
hóa, các xu thế này bao gồm: quá dựa 
dẫm vào thị trường tự do; ảnh hưởng 
của thị trường tài chính quốc tế vào 
các chính sách quốc gia ngày càng 
tăng; cắt giảm chi tiêu ở lĩnh vực công 
cộng; tư hữu hóa các lĩnh vực trước kia 
là của riêng nhà nước; và xóa bỏ các 
quy định về một loạt các hoạt động với 
much đích thúc đẩy đầu tư và tạo thuận 
lợi cho các doanh nghiệp.

(70) 
Các xu 

thế này làm giảm vai trò của nhà nước 
trong lĩnh vực kinh tế, và tăng cường 
vai trò, trách nhiệm của các đơn vị tư 
nhân, đặc biệt là  các đơn vị trong khối 
hợp tác kinh tế, và cả các đơn vị trong 
khối xã hội. Các nhà phân tích về nhân 

quyền lo ngại rằng các xu thế này sẽ làm hạn chế khả năng của chỉnh phủ bảo vệ các 
nhóm dễ tổn thương khỏi ảnh hưởng  không mong muốn của toàn cầu hóa, và tăng cường 
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nhân quyền. 

Trong bối cảnh này, Ủy ban Liên hợp quốc về quyền kinh tế, văn hóa và xã hội đã 
nhấn mạnh trách nhiệm quan trọng liên tục của các tổ chức quốc tế, cũng như của 
các chính phủ điều hành các tổ chức này phải thực hiện các biện pháp có thể được 
trong bối cảnh toàn cầu hóa để trợ giúp các chỉnh phủ thực hiện tuân thủ trách nhiệm 
nhân quyền, và xây dựng các chương trình, chính sách phục vụ vấn đề nhân 
quyền.

(71) 
 

“Mặc dù chúng ta nói rằng thế giới là một ngôi làng toàn cầu, thế 
giới này thiếu sự cộng tác chặt chẽ với các cộng đồng láng giềng 
mà ngôi làng thế giới này nói đến. ở mỗi khu vực, và trong tất cả 
các nước, đều có vấn đề xuất phát từ sự thiếu tôn trọng, hay thiếu 
chấp nhận phẩm giá vốn có và sự công bằng của con người.”  

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, Mary Robinson  
 
C.22 Luật nhân quyền quốc tế có ảnh hưởng như thế nào tới luật thương mại quốc 
tế? 

Gần đây hệ thống nhân quyền của Liên hợp quốc đã bắt đầu xem xét các luật thương mại 
có liên quan tới luật nhân quyền và ngược lại Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức 
thương mại khác đã bắt đầu đưa vấn đề nhân quyền vào trong công việc của họ.  

Ví dụ vấn đề tiếp cận thuốc đa được 
bàn đến trong bối cảnh nhân quyền. 
Trong một nỗ lực chưa từng xảy ra 
trước đây, Cao ủy về nhân quyền đã 
phê chuẩn nghị định về tiếp cận thuốc 
trong bối cảnh các bệnh dịch như 
HIV/AIDS

(73) 
, khẳng định rằng tiếp 

cận với điều trị trong bối cảnh này là 
thành tố cơ bản của việc thực hiện 
quyền được chăm sóc sức khỏe. Kêu 
gọi các chính phủ thực hiệnc các chính 
sách quảng bá cho tính sẵn có, khả 
năng tiếp cận, chấp nhận được cho tất 
cả mọi người mà không bị phân biệt 
đối xử về chất lượng thuốc, công nghệ 
y học sử dụng để điều trị bệnh dịch 
như HIV/AIDS. Cũng kêu gọi các 
chính phủ phê chuẩn luật định hay các 

biện pháp khác để bảo vệ việc tiếp cận thuốc hay công nghệ khỏi các hạn chế của các tổ 
chức thứ 3.  
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Cũng trong mối liên hệ tới vấn đề tiếp cận thuốc, quan hệ giữa Hiệp định về quyề sở hữu 
trí tuệ trong lĩnh vực thương mại (TRIPS) và nhân quyền đã được bàn đến trong báo cáo 
của Cao ủy về nhân quyền trình lên Tiểu ban nhân quyền năm ngoái.

(74) 
Báo cáo này nêu 

ra rằng 111 thành viên trong tổng số 141 thành viên của tổ chức thương mại thế giới 
WTO đã phê chuẩn ICESCR. Các quốc gia thành viên sẽ thực hiện Hiệp định TRIPS có 
tính đến trách nhiệm nhân quyền cúng như tính linh động của hiệp định TRIPS, và công 
nhận rằng “nhân quyền là trách nhiệm ưu tiên số một của các chính phủ.”

(75)  

 

 
(73) Nghị quyết của Ủy ban nhân quyền 2001/33: Tiếp cận với chăm sóc và điều trị trong bối cảnh bệnh 
dịch như HIV/AIDS, phê chuẩn ngày 20 tháng 4, 2001, (E/CN.4.RES.2001.33). 
 
(74) Báo cáo của Cao ủy về nhân quyền về quảng bá và bảo vệ nhân quyền trong mối quan hệ nhân quyền 
và quyền sở hữu trí tuệ; Ảnh hưởng của hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại (TRIPS) lên 
nhân quyền; Phiên thứ 52 tháng 6, 2001 (E/CN.4/Sub.2/2001/13 đoạn 61-69.)  
(75) Tuyên ngôn Vienna và chương trình hành động, Điều 1.  
 
C.23 Một cách tiếp cận với phát triển dựa trên quyền là gì?  

Ngay trong hệ thống Liên hợp quốc và ngoài hệ thống này, người ta ngày càng thừa nhận 
rằng vấn đề phát triển tự nó không phải chỉ là vấn đề nhân quyền như được thừa nhận 
trong Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về quyền phát triển (1986), mà quá trình phát triển 
tự bản thân nó phải phù hợp với nhân quyền. Trên tinh thần này, văn phòng Cao ủy Liên 
hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) ủng hộ một cách tiếp cận với quá trình phát triển dựa 
trên quyền như là một khung làm việc của quá trình phát triển con người dựa trên vấn đề 
nhân quyền quốc tế. Cách tiếp cận này lồng nghép các tiêu chuẩn, quy phạm, và nguyên 
tắc của hệ thống nhân quyền quốc tế vào kế hoạch, chính sách, và quá trình phát triển. 
Các tiêu chuẩn, quy phạm này đã có trong các hiệp định, tuyên ngôn quốc tế. Các nguyên 
tắc bao gồm sự tham gia, trách nhiệm, không phân biệt, và ưu tiên nhóm dễ tổn thương, 
trao quyền, và kết nối với các văn kiện nhân quyền quốc tế.  
 
 
 
 
 
 

Điều 15 của Hiệp định quốc tế về quyền Kinh tế, văn hóa, xã hội 
chỉ rõ “quyền của mọi người được hưởng lợi từ tiến bộ khoa học 
kỹ thuật”. Quyền này đặt trách nhiệm cho các chính phủ tiến 
hành các bước cần thiết để thảo luận, phát triển, và truyền bá 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng như đảm bảo tự do công 
bằng về mặt khoa học. Ảnh hưởng của quyền này với vấn đề 
chăm sóc sức khỏe mới được nghiên cứu gần đây, ví dụ như tôn 
trọng tiếp cận thuốc ở các nước đnag phát triển 
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“Cách tiếp cận phát triển dựa trên quyền đặt mục tiêu cho quá 
trình phát triển đạt được thành quả về nhân quyền. Nó sử dụng 
nhân quyền như là cở sở xây dựng chính sách phát triển. Nó sử 
dụng các công cụ nhân quyền quốc tế để trợ giúp cho các hoạt 
động phát triển. Trong tất cả các khía cạnh đó, cách tiếp cận này 
liên quan tới không chỉ quyền công dân, chính trị mà cả quyền 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Xa hơn, việc thực hiện cách tiếp cận 
này cho thấy là đã có được một tiêu chuẩn về hoạt động.”

(76) 
 

 

“Một cách tiếp cận với phát triển dựa trên quyền mô tả các hoàn 
cảnh không đơn giản chỉ là nhu cầu của con người, hay yêu cầu 
của sự phát triển, mà là trách nhiệm của xã hội đối với quyền 
không thể xâm phạm của các cá nhân, giúp mọi người có được 
công bằng như là một quyền, chứ không phải là sự bố thí, và tạo 
cho cộng đồng cơ sở đạo đức để kêu gọi trợ giúp quốc tế khi 
cần.”  

Tổng thư ký Liên hợp quốc, Kofi Annan  
 

 

 

(76) Viện phát triển nước ngoài, “Chúng ta có thể làm gì với Cách tiếp cận phát triển dựa trên quyền?”. 
Tài liệu tóm tắt, tháng 9, 1999 (3).  
(77) Xem tài liệu của Uwe Kracht, Tư vấn phát triển và điều phối viên của tổ chức Liên minh về Dinh 
dưỡng và nhân quyền (WANAHR). Nhân quyền và các nguyên tắc cứu trợ nhân đạo - Khái niệm và sự 
kiện, tài liệu UNICEF.  
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C.24 Luật nhân quyền, luật tị nạn, và luật cứu trợ nhân đạo có tương tác với hỗ trợ 
chăm sóc sức khỏe như thế nào?  

Số lượng lớn các cứu trợ, xung đột, bao 
gồm cả sự bùng nổ rối loạn về tôn giáo, sắc 
tộc trên khắp thế giới đã cho thấy sự cần 
thiết phải có cách tiếp cận mới trong cả hệ 
thống Liên hợp quốc và ở bên ngoài. Cần 
chú trọng tới khung pháp lý quốc tế khi xử 
lý các trường hợp khẩn cấp này, đặc biệt là 

mối quan hệ giữa luật nhân đạo, luật nhân quyền, luật tị nạn và việc áp dụng chúng trong 
môi trường khủng hoảng.

(77) 
 

Nhân quyền, luật nhân đạo và luật tị nạn là 
riêng biệt nhưng có liên quan mật thiết  với 
hệ thống luật quốc tế. Nhân quyền và luật tị 
nạn được phát triển trong khuôn khổ Liên 
hợp quốc, vì vậy có cùng cơ sở. Tuy nhiên 
luật nhân đạo có nguồn gốc khác và và sử 
dụng cơ chế thực thi khác. Dù vậy tất cả 
các luật có cùng mục đích: tôn trọng phẩm 
giá con người không có sự phân biệt nào 
với sắc tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, 
ngày sinh, giàu nghèo, hay một hình thức 
nào khác như vậy. Bên cạnh đó, chúng có 
cùng chung một số lớn các mục tiêu cụ thể 
và có các khái niệm giống nhau.  

Có nhiều các cố gắng để đảm bảo rằng các 
nguyên tắc luật nhân đạo và nhân quyền 
quốc tế tạo ra một tiêu chuẩn cho các hoạt 
động nhân đạo của Liên hợp quốc và các tổ 
chức thành viên cũng như của các tổ chức 
khác. Thực hành chăm sóc sức khỏe để sẵn 
sàng cho việc đánh giá, thực hiện và lượng 
giá ảnh hưởng của trợ giúp y tế trong bối 
cảnh có chiến tranh và xung đột phải dựa 
trên nền tảng của khung luật pháp quốc tế. 
Người ốm, bị thương, nhân viên y tế, trang 
thiết bị y tế, bệnh viện và các đơn vị y tế 
khác (bao gồm cả phương tiện vận chuyển) 
được luật nhân đạo bảo vệ. Hơn nữa, từ 
chối việc tiếp cận với chăm sóc y tế có thể 
dẫn đến tội phạm chiến tranh trong một số 

Luật tị nạn bảo vệ dân tị nạn bằng cách 
đưa ra các biện pháp pháp lý cụ thể bảo 
vệ quyền của dân tị nạn, đáng chú ý là 
qua Hiệp định của Liên hợp quốc liên 
quan tới dân tị nạn (1950) và qui trình 
của hiệp định này (1966) 

Luật nhân đạo là luật về xung đột vũ 
trang hay luật chiến tranh: các qui định 
trong thời chiến bảo vệ người không 
hay không còn tham gia vào chiến đấu 
và giới hạn phương pháp cũng như 
cách thức chiến tranh. Văn kiện chính 
là 4 Hiệp định Geneva 1949 và hai qui 
trình bổ xung 1977 
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trường hợp.  
 

Nói chung, các hoạt động nhân đạo trong 
lĩnh vực y tế thể hiện các hoạtt động để 
đạt được quyền được chăm sóc sức khỏe 
trong bối cảnh mối đe dọa với sức khỏe là 
lớn nhất. Ngoài ra xem xét vấ đề nhân 
quyền trong việc cung cấp chăm sóc y tế 
trong hoàn cảnh khẩn cấp có thể đảm bảo 
được sự quan tâm cần thiết tới nhóm cư 
dân dễ tổn thương. Cần có sự quan tâm 
đặc biệt về nhân quyền với các nhóm dễ 

tổn thương đặc biệt như dân tị nạn, người di cư nội vùng, dân nhập cư. Trong các nhóm 
này, phụ nữ chủ gia đình, người độc thân, người tàn tật, và người già cần quan tâm đặc 
biệt. Các nguyên tắc nhân quyền giúp hướng dẫn việc bảo vệ các nhóm dễ tổn thương 
không bị đối mặt với các nguy cơ bệnh tật, sức khỏe kém. 

(78) 
 

 

C.25 Nhân quyền có liên quan như thế 
nào tới việc phát triển y tế ở các nước?  

Nhân quyền được coi là vấn đề nổi bật trong 
công tác phát triển của Liên hợp quốc ở cấp 
quốc gia. 

(80) 
Đánh giá các quốc gia chung 

(CCA) và Cơ sở trợ giúp phát triển của Liên 
hợp quốc (UNDAF) đưa ra các nguyên tắc 
chung để xây dựng cách tiếp cận phát triển 
dựa trên nhân quyền. Hướng dẫn của CCA 
và UNDAF nói tới việc thực hiện các hiệp 
định và tuyên ngôn của Liên hợp quốc và 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa vấn 
đề nhân quyền vào cả hai quá trình trên. 
CCA giúp thúc đẩy các nỗ lực trợ giúp của 
Liên hợp quốc được gắn kết, lồng ghép để 
giúp các chính phủ tuân theo các điều khoản 

đề ra ở hội nghị và thực hiện hiệp định.  

Điều này tương đương với nguyên tắc đề ra trong Cơ sở phát triển toàn diện của Ngân 
hàng thế giới (CDF), Tài liệu về chiến lược giảm nghèo đói của Ngân hàng thế giới và 
Quỹ tiền tệ quốc tế (PRSP), trong đó phản ánh các tiêu chuẩn, khái niệm nhân quyền. 
Một dự án của OHCHR nhằm phát triển hướng dẫn lồng ghép vấn đề nhân quyền vào các 
chiến lược giảm nghèo, bao gồm Chiến lược giảm nghèo (Hướng dẫn HRPRS), đã nhấn 
mạnh sự tương hợp chặt chẽ giữa “sự thật của người nghèo” như nêu ra trong Tiếng nói 
người nghèo 

(81) 
và các nghiên cứu về nghèo đói khác, và cơ sở quy phạm của nhân quyền 

Theo như hướng dẫn của Liên hợp quốc, 
các nhân viên Liên hợp quốc khi đang 
công tác ở thực địa “không nên bác bỏ 
các than phiền về vi phạm nhân quyền. 
Khi nhận được, các phản ảnh này nên 
được chuyển bí mật ngay về văn phòng 
cao ủy nhân quyền để xử lý (79) 
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quốc tế. Vì vậy chú trọng tới nhân quyền sẽ đảm bảo các vấn đề của người nghèo sẽ là 
các vấn đề chủ đạo của các chiến lược giảm đói nghèo. Ví dụ như việc lồng ghép nhân 
quyền vào các chiến lược chống đói nghèo sẽ đảm bảo được các cá nhân và nhóm dễ tổn 
thương không bị bỏ qua; và người nghèo được tham gia chủ động, đầy đủ, và các vấn đề 
chính yếu (như giáo dục, nhà cửa, y tế, thực phẩm) có được sự quan tâm hợp lý; xác định 
được các mục tiêu trước mắt và trung bình (cũng như lâu dài); xây dựng được các 
phương pháp giám sát hiệu quả (như chỉ số, tiêu chuẩn); và xây dựng được cơ chế tham 
gia hợp lý cho tất cả các đối tác. Ngoài ra, nhân quyền tạo ra chiến lược giảm nghèo đói 
với tiêu chuẩn, quy phạm, và giá trị có tính hợp pháp trên toàn cầu. 

(82) 
 

 
(78) Nguyên tắc hướng dẫn về di cư nội bộ (1998) 
(79) Vào tháng 3, 2000, ACC ấn hành Thông tin và hướng dẫn về nhân quyền cho hệ thống điều phối viên 
bản địa, là một tài liệu quan trọng để phát huy nỗ lực lồng ghép nhân quyền vào hệ thống Liên hợp quốc, 
được phê chuẩn của CCPOQ vào phiên 16, thay mặt cho ACC, Geneva, tháng 3, 2000, 
http://accsubs.unsystem.org/ccpoq/documents/manual/human-rights-gui.pdf, đoạn 59 
(80) Như trên 
(81) Xem chú thích  68 
(82) Nhân quyền và chiến lược giảm nghèo: tài liệu thảo luận, chú thích 57 
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Phụ lục I: Các văn 
kiện pháp lý  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©WHO/PAHO  
Các hiệp ước quốc tế liên quan tới nhân quyền và chăm sóc sức khỏe 
(theo thứ tự thời gian)  

Convention (No. 29) concerning Forced Labour (1930);  
United Nations Charter (1945);  
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948);  
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution of Others (1949);  
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (1949); 
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (1949); 
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (1949); 
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949), 
and the Protocol Additional to the Geneva Conventions relating to the Protection of 
Victims  
of International Armed Conflicts (Protocol 1) (1977) and the Protocol relating to the 
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) (1977) ; 
Convention relating to the Status of Refugees (1950) and its Protocol (1967); 
Convention (No. 105) on Abolition of Forced Labour (1957); 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(1963);  
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966); 
International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and its two Protocols (1966 
and 1989); 
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) 
and its Protocol (1999); 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (1984); 
Convention on the Rights of the Child (1989);  
Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent 
Countries (1989); 
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of their Families (1990); 
Convention (No. 182) on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of 
the Worst Forms of Child Labour (1999); 

Maternity Protection Convention (No. 183, 2000).  

 
 

 
Các chuẩn mực, quy phạm, và tuyên ngôn quốc tế liên quan tới sức 
khỏe và nhân quyền (theo thứ tự thời gian) 

Universal Declaration of Human Rights (1948); 
Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace 
and for the Benefit of Mankind (1975);  
 
Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975);  
 
Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly 
Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1982); 
Declaration on the Right to Development (1986);  
Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of 
Mental Health Care (1991); 
United Nations Principles for Older Persons (1991); 
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities (1992);  
United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 
Disabilities (1993); 
Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993); 
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (1997); 
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of 
Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental 
Freedoms (1998); 
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Guiding Principles on Internal Displacement (1998). 
 
 
Các văn kiện khu vực liên quan tới sức khỏe và nhân quyền (theo thứ tự 
thời gian)  

 
American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948); 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(1950) and its Eleven Protocols (1952 - 1994); 
European Social Charter (1961), (revised 1996);  
American Convention on Human Rights (1969);  
African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981); 
Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (1985); 
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of 
Economic, Social and Cultural Rights - “Protocol of San Salvador” (1988); 
Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty 
(1990); 
African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1990); 
Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women 
“Convention of Belem do Para.” (1994); 
Arab Charter on Human Rights (1994); 
European Convention on Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to 
the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and 
Biomedicine (1997); 
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Persons With Disabilities. (1999). 

 
 

 
Các tài liệu hội thảo quốc tế liên quan tới sức khỏe và nhân quyền (theo 
thứ tự thời gian) 

World Summit for Children, New York (1990): World Declaration on the Survival, 
Protection and Development of Children and Plan of Action for Implementing the World 
Declaration, and its follow-up, the United Nations General Assembly Special Session 
(UNGASS) on Children (2002): A World Fit for Children;  
United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro (1992): 
Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21;  
World Conference on Human Rights, Vienna (1993): Vienna Declaration and Programme 
of Action;  
International Conference on Population and Development, Cairo, 1994: Programme of 
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Action;  
World Summit for Social Development, Copenhagen (1995): Copenhagen Declaration on 
Social Development and Programme of Action of the World Summit for Social 
Development, and its follow-up, Copenhagen Plus 5 (2000);  
Fourth World Conference on Women, Beijing (1995): Beijing Declaration and Platform 
for Action, and its follow-up, Beijing Plus 5 (2000);  
Second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul (1996): 
Istanbul Declaration on Human Settlements;  
World Food Summit, Rome (1996): Rome Declaration on World Food Security and 
World Food Summit Plan of Action, and its follow-up, Declaration of the World Food 
Summit: Five Years Later, International Alliance Against Hunger (2002);  
United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on AIDS (2001): 
Declaration of Commitment on HIV/AIDS “Global Crisis–Global Action;”  
World Conference Against Racism, Racial Discrimination Xenophobia and Related 
Intolerance, Durban (2001): Durban Declaration and Programme of Action;  
Second World Assembly on Ageing (2002): Political Declaration and Madrid 
International Programme of Action on Ageing.  
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Phụ lục II: Cấu trúc tổ chức 
nhân quyền Liên hợp quốc 
 

Sơ đồ này mô tả chức năng của hệ thống 
Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân quyền. 
Nhấn mạnh vào các cơ quan, chương trình có 
trách nhiệm chính về nhân quyền. Vùng màu 
tím là 6 cơ quan về nguyên tắc của Liên hợp 
quốc, vùng màu xanh lá cây là các cơ quan 
và chương trình của Văn phòng cao ủy Liên 
hợp quốc về nhân quyền (83) 

 
 
 
 
 
 

  ©WHO/PAHO  

 
 
 
(83) Sơ đồ này xây dựng với giúp đỡ của Văn phòng cao ủy về nhân quyền. 
http://www.unhchr.ch/hrostr.htm 
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trợ nhân 
đạo 

Hợp tác 
kỹ thuật 

Các lĩnh 
vực nhân 
quyền 

Đại hội đồng 

Hội đồng kinh tế-xã hội Các cơ quan giám sát 
(Cơ chế thường dùng) 

Ủy ban quyền kinh tế, văn 
hóa, xã hội (CESCR) 

Ủy ban nhân quyền (HRC) 

Ủy ban chống ngược đãi 

Ủy ban về xóa bỏ phân biệt 
chủng tộc (CERD)

Ủy ban về xóa bỏ phân biệt 
đối với phụ nữ (CEDAW)

Ủy ban về quyền trẻ em (CRC) 

Cán bộ đặc biệt về các vấn đề nóng hổi 
(Cơ chế ngoại lệ) 

Các nhóm làm việc 

Các nhóm làm việc 
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dưới quyền 
khác

Ủy ban chống tội phạm 
và phân biệt với tội phạm 

Ủy ban về tình trạng phụ nữ 

Cao ủy về Nhân quyền 

Ủy ban về các vấn đề của Israel ở các vùng chiếm đóng 

Các tiểu ban về quảng bá và 
bảo vệ nhân quyền 


