
Bản dịch tham khảo



 

1 

 

 

Mục tiêu và Đề cương của Nghiên cứu 

Tài Liệu Nghiên Cứu này nhằm mang đến cái nhìn tổng quan về mối liên liên hệ giữa quyền con người và biến 

đổi khí hậu. Vì vậy, tài liệu có thể phù hợp cho các nhà thực hành và hoạch định chính sách trên toàn thế giới. 

Nghiên cứu được phát triển theo sáng kiến của UNDP Việt Nam dựa trên cam kết quốc gia năm 2021 nhằm thực 

hiện Net-zero vào năm 2050, từ đó cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đồng thời sự ưu tiên gia tăng cho các 

hành động khí hậu tại Việt Nam. Điều này cũng được phản ánh qua việc Việt Nam tập trung vào chủ đề này trong 

Hội Đồng Nhân Quyền, mà tại đó Việt Nam đã được bầu cho nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam là một trong những 

quốc gia tham gia vào việc xây dựng Nghị quyết hàng năm của Hội Đồng Nhân Quyền về Biến Đổi Khí Hậu và 

Quyền con người (cùng với Bangladesh và Philippines). Nghị quyết mới nhất đã được Hội Đồng Nhân Quyền 

Liên Hợp Quốc thông qua tại phiên họp thứ 47 tại Geneva vào tháng 7 năm 2021. Nghị quyết nhấn mạnh đến tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với việc được hưởng đầy đủ và hiệu quả các quyền con người, đồng thời 

kêu gọi thúc đẩy và bảo vệ quyền con người tốt hơn cho tất cả mọi người, bao gồm những người dễ bị tổn thương 

trong các biện pháp ứng phó với thách thức toàn cầu của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, UNDP và Bộ Ngoại 

Giao Việt Nam đã đồng tổ chức một buổi hội thảo quốc tế vào tháng 7 năm 2022 về các tác động của biến đổi khí 

hậu đối với việc bảo vệ quyền con người cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Tiếp nối cam kết của UNDP 

nhằm tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, tài liệu này sẽ được trình bày vào Tháng 10 năm 2022, trước 

thềm COP27.  

Nghiên cứu này hướng đến việc cung cấp thông tin và mở rộng quan điểm của các nhà hoạch định và thi hành 

chính sách, thúc đẩy các cuộc thảo luận và khuyến khích nghiên cứu sâu hơn. Nghiên cứu đưa ra khung về quyền 

con người phù hợp với các hiệp ước quyền con người cốt lõi của Liên Hợp Quốc, đồng thời minh họa các tác 

động của biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến việc thụ hưởng các quyền đó như thế nào. Tại các phần phù hợp, 

nghiên cứu còn trích dẫn các ví dụ về các thực hành tốt là các hành động khí hậu để ứng phó với những tác động 

đó, có tính đến ảnh hưởng đến tác động của chương trình hành động đối với việc thụ hưởng quyền con người 

trong quá trình hoạch định chính sách. Qua đó, Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích cho những nhà 

thực hiện chính sách về những khó khăn và các thực hành tốt nhất. Các nguyên tắc của cách tiếp cận dựa trên 

quyền con người để hoạch định chính sách là chìa khóa cho vấn đề này. Do đó, những điều này cũng được miêu tả 

trong bối cảnh cụ thể của các hành động khí hậu. Cuối cùng, tài liệu này này cân nhắc vai trò và trách nhiệm giải 

trình của những người thực thi nghĩa vụ, coi mọi thể chế, tổ chức, cộng đồng và thậm chí cả cá nhân đều có trách 

nhiệm đóng góp vào việc bảo vệ, tuân thủ và thực hiện đầy đủ quyền con người, bao gồm cả quyền được sống 

trong môi trường trong lành.  
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Tóm lược 

Tài liệu này tìm hiểu mối liên hệ giữa quyền con người và biến đổi khí hậu. Như đã được Đại Hội đồng Liên Hợp 

Quốc nhắc lại trong nghị quyết gần đây công nhận con người có quyền được sống trong môi trường sạch, trong 

lành và bền vững, biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, mà còn ngăn cản cộng đồng thụ hưởng 

quyền và tự do cá nhân cũng như cộng đồng một cách hiệu quả. Vì vậy, điều quan trọng đối với các nhà hoạch 

định chính sách ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương là phải lồng ghép những tác động đó vào tất cả các giai 

đoạn của quá trình hoạch định chính sách. Những chính sách này cần được xây dựng và thực hiện với các mục 

tiêu kép: nhằm thích ứng và/hoặc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện sự thụ hưởng 

quyền con người của những người bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.  

 

Trong tài liệu này, phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người (PPTCDTQCN) đối với hành động khí hậu là 

kim chỉ nam cho việc lồng ghép các cân nhắc về quyền con người vào các chính sách giảm thiểu và thích ứng với 

biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu quả của chúng và đảm bảo việc thụ hưởng quyền con người cho tất cả mọi 

người. Quyền con người cung cấp một khung phân tích chuẩn mạnh để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối 

với các quyền và sự tự do cơ bản, đồng thời là điểm khởi đầu của luật pháp nhằm tăng cường các hành động liên 

quan đến khí hậu. Một PPTCDTQCN đối với biến đổi khí hậu mang tính quyết định nhằm phân tích “nghĩa vụ, 

bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương, đồng thời tìm cách khắc phục các hành vi phân biệt đối xử và bất công 

trong phân bổ quyền lực”1 trong các chính sách và hành động khí hậu. 

 

Việc thực hiện PPTCDTQCN với các chính sách liên quan đến khí hậu ở cấp độ thực hiện bao hàm cả việc theo 

đuổi các nguyên tắc cốt lõi PANEL (Sự tham gia, Trách nhiệm giải trình, Không phân biệt đối xử và Bình đẳng, 

Sự trao quyền và Tính hợp pháp) của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và tiền đề cốt lõi 

Không Để Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau. Dựa trên luật quốc tế về quyền con người, các nguyên tắc PANEL hướng dẫn 

cho các nhà hoạch định chính sách để lồng ghép hiệu quả các tiêu chuẩn quyền con người phù hợp vào các chính 

sách liên quan đến khí hậu. 

 

Trong nghiên cứu, các hiệp ước quyền con người cốt lõi của Liên Hợp Quốc và các công cụ pháp lý chính về khí 

hậu quốc tế (như Hiệp định Paris) được xem xét, và các quy định của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và 

Chính trị (ICCPR) và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) được đặt ra một 

cách toàn diện trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tài liệu cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cách thức chủ yếu 

mà biến đổi khí hậu tác động đến việc thụ hưởng quyền con người, với sự phân chia giữa các quyền nội dung và 

hình thức nhằm báo hiệu cho mối liên kết giữa các khía cạnh của phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, 

vì nhóm quyền thứ hai vay mượn khá nhiều khái niệm trong luật hình thức như sự tham gia, tham vấn và các biện 

pháp khắc phục hiệu quả và công lý khí hậu.  

 

Tổng quan về nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện của chủ thể có nghĩa vụ chỉ ra rằng Nhà nước với tư cách là 

chủ thể có nghĩa vụ phải thực hiện quyết liệt các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các tác động 

khí hậu này, và từ đó, giảm thiểu biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo rằng tất cả những chủ thể có quyền có năng 

lực cần thiết để thích ứng với cuộc khủng hoảng khí hậu2. Các bên liên quan chủ chốt trong bối cảnh này không 

chỉ là Nhà nước (Ví dụ, các doanh nghiệp có thể đóng một vài trò quan trọng), và người dân không chỉ đơn thuần 

là người hưởng lợi. Thực tế, tất cả các chủ thể trong xã hội có thể và đôi khi nên là tác nhân thay đổi và chịu trách 

nhiệm cho một môi trường sạch, trong lành và bền vững.  

 

PPTCDTQCN đối với biến đổi khí hậu nhằm mục đích đảm bảo rằng mọi người, các nhóm, và những người trong 

hoàn cảnh dễ bị tổn thương có quyền tham gia vào các tiến trình ra quyết định về hành động khí hậu. Do đó, cách 

tiếp cận như vậy sẽ đảm bảo các nỗ lực thích ứng và giảm thiểu, không gây ra các tác động tiêu cực đến những 

người mà những nỗ lực đó nhằm bảo vê. Ngoài ra, một phần quan trọng của PPTCDTQCN cũng là để củng cố 

biện pháp khắc phục hiệu quả trong trường hợp các chính sách hoặc việc thực thi không phù hợp với nhiệm vụ 

 
1 Đệ trình của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho Hội nghị lần thứ 21 của các Bên tham gia vào 

Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Điều 9. 
2 Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, “Thông điệp chính về Nhân quyền và Biến đổi khí hậu” 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/KeyMessages_on_HR_CC.pdf  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/KeyMessages_on_HR_CC.pdf
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bảo vệ quyền con người. Điều này liên quan đến khái niệm đầy thách thức của công lý môi trường, bao gồm cả 

tranh tụng và các biện pháp khắc phục hiệu quả khác.  

 

Sự phát triển của mối liên hệ giữa quyền con người và biến đổi khí hậu đang thu hút sự quan tâm của giới học 

thuật cũng như các nhà hoạch định chính sách và thực thi pháp luật, đồng thời khi sự công nhận về mối liên hệ 

này tăng lên, các cơ chế sẽ được tăng cường nhằm thực thi công lý khí hậu. Sự củng cố cho mối liện hệ này suốt 

hàng thập kỷ qua đã lên đến đỉnh điểm với Nghị quyết Đại Hội đồng mang tính bước ngoặt công nhận quyền có 

một môi trường sạch, trong lành là quyền của con người.3 Tài liệu này nhằm phục vụ các nhà hoạch định chính 

sách, các quan chức và rộng hơn là công chúng như một công cụ cung cấp thông tin về mối liên hệ giữa quyền con 

người (bao gồm cả việc bảo vệ và thụ hưởng quyền con người) và biến đổi khí hậu.  

 

Từ khóa:  

Quyền con người, biến đổi khí hậu, phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, thực hành tốt, ICCPR, 

ICESCR, Liên Hợp Quốc, UNFCCC, công lý khí hậu, người thực thi nghĩa vụ, giảm thiểu, thích ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 UNGA Nghị quyết A/76/L.75 (https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en) 

https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en
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Phần I. Mối liên hệ của quyền con người và biến đổi khí hậu 
 

Biến đổi khí hậu đã được công nhận phổ quát là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với 

việc thụ hưởng quyền con người.4 Năm 2015, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố rằng “cuộc 

khủng hoảng khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của chúng ta với tư cách một giống loài đồng thời 

đang đe dọa đến quyền con người trên toàn thế giới”.5 Sự nghiêm trọng của mối đe dọa bắt nguồn từ những tác 

động cực kỳ nguy hại mà biến đổi khí hậu mang lại, không chỉ đối với cuộc sống của từng cá nhân và cộng đồng 

mà đối với cả môi trường. Theo phán đoán này, biến đổi khí hậu đe dọa cả loài người và hệ thống tự nhiên nếu 

không thực hiện các biện pháp có hệ thống để giảm phát thải khí nhà kính (KNK) với mục tiêu thực hiện Net-zero, 

đồng thời sự nóng lên toàn cầu sẽ được giữ ở mức dưới 2 độ C. Cùng với đó, các biện pháp thích ứng cần được 

thực hiện để quản lý các rủi ro khí hậu, giảm tác động của biến đổi khí hậu đối với dân cư, đặc biệt là những đối 

tượng dễ bị tổn thương nhất, và tăng cường khả năng phục hồi của họ. Mặc dù biến đổi khí hậu được công nhận 

rộng rãi là một mối đe dọa toàn cầu, nhưng những tác động hữu hình nhất của biến đổi khí hậu chỉ được trải 

nghiệm ở cấp địa phương. Vì vậy, hành động vì khí hậu là cần thiết ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở cấp quốc gia và 

cấp địa phương. 

Đặc tính của tác hại từ biến đổi khí hậu, không thể so sánh với bất kỳ tác hại môi trường nào khác, là một 

thách thức theo quan điểm pháp lý vì điều này ảnh hưởng không đồng đều đến các quần thể cư dân. Theo Báo cáo 

Đánh giá lần thứ sáu (AR6) của Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu6 (IPCC), các khu vực dễ bị tổn thương 

nhất bởi các hiểm họa khí hậu là Tây, Trung và Đông Phi, Nam Á, Trung và Nam Mỹ, và các tiểu quốc đảo đang 

phát triển7. Những rủi ro mà những vùng này phải chịu do vị trí địa lý ngày càng trầm trọng hơn bởi một số đặc  

điểm khác đã tồn tại từ trước, bao gồm đói nghèo, phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhạy 

cảm với khí hậu là nguồn sinh kế thiết yếu (Ví dụ: hộ nông dân, chăn nuôi và đánh bắt cá quy mô nhỏ).8 Do đó, 

các nước đang phát triển phải gánh chịu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu do tính dễ tổn thương chồng 

chéo, dẫn đến “khả năng ứng phó thấp hơn”9. Như đã nêu trong Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu, tám trong số 

mười quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất “bởi các tác động được định lượng từ các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt 

trong năm 2019 thuộc nhóm thu nhập thấp đến trung bình thấp”, với “một nửa trong số đó [là] Các Quốc gia kém 

phát triển”10. 

Gánh nặng không cân xứng được đặt trên vai các quốc gia kém phát triển thậm chí còn đáng ngạc nhiên 

hơn khi xem xét lịch sử phát thải khí nhà kính của họ ở mức rất thấp ra khí quyển. Về mặt này, báo cáo IPCC AR6 

đã viết rằng lượng phát thải KNK trong lịch sử của các nước kém phát triển nhìn chung không đáng kể, chỉ chiếm 

 
4 UNEP và Trường Luật Columbia, Biến đổi khí hậu và Nhân quyền (2015) tr. 2 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9530/-Climate_Change_and_Human_Rightshuman-

rights-climate-change.pdf.pdf?sequence=2&amp%3BisAllowed=  
5 Tổng thư ký, “Khát vọng cao nhất: một lời kêu gọi hành động vì nhân quyền”, phát biểu trước Hội đồng Nhân 

quyền vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Hiện có sẵn trực tuyến tại: www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-

02-24/secretary-generals-remarks-the-un-human-rights-council-%E2%80%9Cthe-highest-aspiration-call-action-

for-human-rights-delivered-scroll-down-for-all-english  
6 IPCC đã được thành lập vào năm 1988 bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường 

Liên Hợp Quốc (UNEP) theo Nghị quyết Đại Hội đồng LHQ 43/53 ngày 6 tháng 12 năm 1988. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/02/UNGA43-53.pdf 
7 IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. Tác 

động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách, 2022, p. SPM-12. Hiện có 

sẵn trực tuyến tại: https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf  
8 Trong cùng nguồn.  
9 Eckstein D., Künzel V., Schäfer L., Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu năm 2021. Ai Là Người Chịu Nhiều Thiệt 

Hại Nhất Do Các Hiện tượng Thời Tiết Khắc Nghiệt? Các Sự Kiện Thiệt Hại Liên Quan Đến Thời Tiết năm 2019 

và giai đoạn 2000-2019, Germanwatch, tháng 1 năm 2021, tr. 5. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf 
10 Trong cùng nguồn. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9530/-Climate_Change_and_Human_Rightshuman-rights-climate-change.pdf.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9530/-Climate_Change_and_Human_Rightshuman-rights-climate-change.pdf.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-24/secretary-generals-remarks-the-un-human-rights-council-%22the-highest-aspiration-call-action-for-human-rights-delivered-scroll-down-for-all-english
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-24/secretary-generals-remarks-the-un-human-rights-council-%22the-highest-aspiration-call-action-for-human-rights-delivered-scroll-down-for-all-english
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-24/secretary-generals-remarks-the-un-human-rights-council-%22the-highest-aspiration-call-action-for-human-rights-delivered-scroll-down-for-all-english
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/02/UNGA43-53.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
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“0,4% tổng lượng phát thải CO2 tích lũy”11. Ngược lại, các nước phát triển chịu trách nhiệm cho khoảng 57% 

lượng phát thải KNK trong lịch sử12.  

 Trách nhiệm của các quốc gia đối với việc phát thải khí nhà kính được phản ánh trong khuôn khổ pháp 

lý quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu (Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, hay gọi tắt là 

UNFCCC, và Hiệp định Paris). Ví dụ, Điều 3 của UNFCCC (1992) quy định rằng “Các Bên phải bảo vệ hệ thống 

khí hậu vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai của nhân loại, trên cơ sở công bằng13 và phù hợp với trách 

nhiệm chung nhưng khác biệt và khả năng tương ứng của họ”.  

Vì khi biến đổi khí hậu xuất hiện, mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra luôn có tính phân biệt đối xử. 

Bằng các tác động bất cân xứng đến các nhóm dân cư vốn đã trong tình trạng dễ bị tổn thương “do các yếu tố như 

địa lý, đói nghèo, giới tính, tuổi tác, tình trạng dân tộc bản địa và thiểu số, và khuyết tật”14, biến đổi khí hậu làm 

trầm trọng thêm khả năng hứng chịu những rủi ro liên quan đến khí hậu. Thật vậy, người ta ước tính rằng nhiệt độ 

trung bình toàn cầu càng cao, gánh nặng đối với các nhóm dễ bị tổn thương sẽ càng lớn, cùng những hậu quả phía 

sau là về việc thụ hưởng các quyền con người. Trong Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của mình, IPCC nhấn mạnh 

rằng “sự nóng lên toàn cầu đạt 1.5°C trong thời gian tới, sẽ gây ra sự gia tăng nhiều hiểm họa khí hậu không thể 

tránh khỏi và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ sinh thái và con người (...). Mức độ rủi ro sẽ phụ thuộc đồng thời vào các 

xu hướng ngắn hạn về tính dễ bị tổn thương, khả năng hứng chịu, mức độ thích ứng và phát triển kinh tế xã hội”15.  

Biến đổi khí hậu có những tác động hữu hình rõ ràng về việc được hưởng đầy đủ các quyền con người, 

bao gồm quyền được sống, quyền được hưởng một tiêu chuẩn sức khỏe về thể chất và tinh thần ở mức cao nhất, 

quyền thực phẩm, quyền được hưởng một mức sống thích đáng. Trong bối cảnh đó, luật về quyền con người cung 

cấp một công cụ mạnh mẽ để cân bằng lại các tác động tiêu cực bất cân xứng của biến đổi khí hậu đối với đối 

tượng dễ bị tổn thương nhất và ngăn ngừa các tác hại liên quan đến khí hậu. Ví dụ, một cách tiếp cận dựa trên 

quyền con người để hoạch định chính sách về khí hậu có thể cung cấp thông tin cho các quá trình hoạch định 

chính sách và tạo ra các chính sách đầu ra bền vững và hiệu quả hơn. Cách tiếp cận này sẽ được xem xét trong 

chương tiếp theo. 

Tính phù hợp của quyền con người nhằm giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu 

trong hoạch định chính sách được minh chứng bởi các đặc điểm của quyền con người: tính phổ quát16, 

không thể chuyển nhượng17, phụ thuộc lẫn nhau18, và không thể chia cắt19. Bằng cách này, quyền con người 

nâng cao các chính sách liên quan đến khí hậu bằng cách cung cấp cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi biến đổi 

khí hậu quyền được bảo vệ hợp pháp trước và / hoặc sau tác hại liên quan đến khí hậu xảy ra.  

Đầu tiên, luật về quyền con người giúp xác định và đánh giá những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu 

đối với quyền con người. Các nghiên cứu do Hội đồng Nhân quyền và các cơ quan khác của LHQ thực hiện cho 

thấy mối tương quan giữa biến đổi khí hậu và sự suy giảm của một loạt các quyền con người (xem Phụ lục I). 

Ngoài ra, các khung pháp lý về quyền con người giúp phân tích các tác động khác nhau của các chính sách, hành 

động và các chương trình liên quan đến khí hậu đối với quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương – VD, 

 
11 IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. Sự 

giảm thiểu của Biến đổi Khí Hậu. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách, 2022, tr. 2-26. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf  
12 IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. Sự 

giảm thiểu của Biến đổi Khí Hậu. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách, 2022, tr. 2-26. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf  
13 Công bằng về bản chất có nghĩa là bình đẳng, hoặc bình đẳng trong các kết quả đầu ra, trái với bình đẳng hình 

thức chỉ tập trung vào tính trung lập và bình đẳng theo hình thức hoặc bình đẳng về cơ hội, nhưng không nhất 

thiết tạo ra kết quả như nhau.  
14 Nghị quyết 18/22. Xem thêm: IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của 

IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. Tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính 

sách, 2022, p. SPM-12. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf  
15 IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. 

Tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách, 2022, p. SPM-13.  
16 Trên cơ sở nguyên tắc tính phổ quát của nhân quyền là phẩm giá của con người. Như vậy, tất cả mọi người ở 

mọi nơi trên thế giới đều được hưởng nhân quyền.  
17 Nhân quyền không thể bị tước đoạt là hệ quả của một phiên tòa công bằng. 
18 Tất cả các quyền con người đều được liên kết với nhau. Việc vi phạm một quyền có thể kéo theo sự vi phạm 

những quyền khác Ví dụ, quyền được sống trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.  
19 Một người có nhiều quyền con người, chẳng hạn như dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội hoặc văn hóa. Tất cả các 

quyền đều có vị trí ngang nhau và không có sự phân cấp giữa các quyền con người. 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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một số nhóm phụ nữ (phụ nữ nghèo, phụ nữ mang thai, phụ nữ làm chủ gia đình, phụ nữ dân tộc thiểu số và bản 

địa), trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.  

 

Việc lồng ghép các cân nhắc về quyền con người vào các chính sách và biện pháp thích ứng và giảm 

thiểu biến đổi khí hậu không chỉ củng cố các chính sách và hành động liên quan đến khí hậu, mà còn thúc đẩy 

quyền con người thông qua việc đảm bảo sự thụ hưởng thực sự của quyền con người. Ví dụ, một số dự án thủy 

điện được Cơ quan Năng lượng Quốc tế coi là một trong những giải pháp quan trọng để chuyển đổi năng lượng 

sạch20 nhờ khả năng sản xuất điện giá rẻ và linh hoạt, đồng thời lượng phát thải các-bon ở mức thấp, đã được 

chứng minh là đặc biệt bất lợi cho việc thụ hưởng một số quyền con người, bao gồm quyền được có một môi 

trường trong lành, quyền được sống, quyền được hưởng một mức sống thích đáng, quyền thực phẩm và nước (an 

toàn).21  

Các nhóm dân tộc dễ bị tổn thương và nhóm dân cư bản địa nói riêng phải đối mặt với sự vi phạm nhiều 

lần đối với quyền con người của họ, chẳng hạn như quyền sở hữu (đất đai) và quyền quản lý các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên trong lãnh thổ của họ nói riêng, đã bị tổn hại đặc biệt bởi những dự án như vậy. Trên thực tế, những 

điều này đã gây ra sự suy giảm mức sống của các cộng đồng nói trên, mà các thành viên trong đó, chủ yếu làm 

nông và đánh bắt cá quy mô nhỏ, phụ thuộc vào đất đai để sinh sống. Ngoài ra, khi các sự cố xảy ra, thường dẫn 

đến ngập lụt các trang trại canh tác và các cánh rừng của cộng đồng, các cộng đồng đã bị cưỡng chế di dời và, nếu 

thiếu hoặc không có các biện pháp đền bù đầy đủ, họ sẽ tiếp tục rơi vào tình cảnh đói nghèo.22 

Cuối cùng, luật về quyền con người cung cấp cơ sở pháp lý để giải quyết các lỗ hổng về trách nhiệm giải 

trình và thực thi trong thể chế khí hậu quốc tế, cùng với việc áp dụng luật về quyền con người quốc tế mang lại lợi 

ích cho hành động khí hậu quốc gia và quốc tế bằng cách khuyến khích tuân thủ các tiêu chuẩn quyền con người 

và bằng cách nâng cao tham vọng của những chương trình hành động đó.23 Tóm lại, trong khi các nghĩa vụ và tiêu 

chuẩn của quyền con người nên được sử dụng để thúc đẩy hoạch định chính sách quốc gia và quốc tế liên quan 

đến khí hậu với trọng tâm là giảm thiểu và thích ứng, các điểm khởi đầu được hệ thống quyền con người cung cấp 

có thể được sử dụng để tăng cường tính nhất quán của chính sách, thúc đẩy công lý khí hậu và tính bền vững, 

đồng thời nhằm mang lại một loạt các lợi ích xuyên suốt như thúc đẩy bình đẳng giới và giảm nghèo đói. 

 

 
20 Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Thông cáo báo chí Press release, Thủy điện có vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch nhằm đạt được tham vọng về khí hậu của các quốc gia một cách an 

toàn, Ngày 30 tháng 6 năm 2021. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://www.iea.org/news/hydropower-has-a-crucial-

role-in-accelerating-clean-energy-transitions-to-achieve-countries-climate-ambitions-securely  
21 Heckenberger S., “Thủy điện– Ảnh hưởng của Sự Giảm thiểu Tác động Khí hậu đối với Nhân quyền”, ngày 21 

tháng 12 năm 2021, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Toàn cầu. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://ghrd.org/hydropower-the-effect-of-climate-mitigation-on-human-rights/  
22 Aung, T. S., Fischer, T. B. & Azmi, A. S., “Những Tác động xã hội của dự án thủy điện quy mô lớn ở 

Myanmar: đánh giá vòng đời xã hội của đập thủy điện Shweli 1”, Tạp chí Quốc tế về Đánh giá Vòng đời, 26, 

(2021) tr. 417-433 
23 Xem Phụ lục I về việc củng cố mối liên hệ giữa nhân quyền và biến đổi khí hậu.  

https://www.iea.org/news/hydropower-has-a-crucial-role-in-accelerating-clean-energy-transitions-to-achieve-countries-climate-ambitions-securely
https://www.iea.org/news/hydropower-has-a-crucial-role-in-accelerating-clean-energy-transitions-to-achieve-countries-climate-ambitions-securely
https://ghrd.org/hydropower-the-effect-of-climate-mitigation-on-human-rights/
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Phần II. Cách tiếp nhận dựa trên quyền con người đối với các biện pháp 

liên quan đến khí hậu 
 

Quyền con người cung cấp một khung phân tích chuẩn mạnh để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu 

đối với các quyền và tự do cơ bản, đồng thời là điểm khởi đầu (pháp lý) nhằm tăng cường các hành động liên quan 

đến khí hậu. Việc lồng ghép các cân nhắc về quyền con người thông qua việc áp dụng phương pháp tiếp cận dựa 

trên quyền con người (PPTCDTQCN) nhằm mục đích phân tích “nghĩa vụ, sự bất bình đẳng, và tính dễ bị tổn 

thương, đồng thời tìm cách khắc phục các thực hành mang tính phân biệt đối xử và sự phân bổ bất công về quyền 

lực”24 trong các chính sách và hành động liên quan đến khí hậu.  

Theo đó, PPTCDTQCN là một công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách nhằm đảm bảo việc 

thụ hưởng quyền con người cần được xem xét ngay từ đầu quá trình hoạch định chính sách cũng như trong suốt 

quá trình thực hiện nhằm đảm bảo đầu ra hiệu quả và bền vững cho các chính sách và hành động vì khí hậu. Ngoài 

ra, PPTCDTQCN là mảnh đất màu mỡ cho công lý khí hậu và tranh tụng về khí hậu vì nó nhằm tới việc trao 

quyền cho những người thụ hưởng quyền con người để thực thi các quyền của họ, buộc những người thực hiện 

nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm giải trình và nâng cao năng lực của họ trong việc tôn trọng, bảo vệ và thực hiện 

đầy đủ các nghĩa vụ quyền con người. Như vậy, PPTCDTQCN hướng tới mục tiêu đạt được công lý khí hậu thông 

qua cả việc hoạch định chính sách và biện pháp khắc phục hiệu quả, xem xét cả khía cạnh tiền kiến và hậu kiến.25  

Về cơ bản, công lý khí hậu tìm kiếm sự công bằng trong các biện pháp để giải quyết các tác động của 

biến đổi khí hậu và áp dụng PPTCDTQCN là một cách để đạt được sự công bằng đó. Lời mở đầu của Hiệp định 

Paris đề cập rõ ràng đến thuật ngữ “công lý khí hậu”: “Lưu ý tầm quan trọng của một số khái niệm “công lý khí 

hậu” khi hành động để giải quyết biến đổi khí hậu”. Khái niệm công lý khí hậu phản ánh ý chí bảo vệ những đối 

tượng có năng lực ít nhất để tự bảo vệ bản thân và những người chịu trách nhiệm ít nhất cho việc phát thải khí nhà 

kính khi mà biến đổi khí hậu có thể có những tác động khác nhau về xã hội, kinh tế, sức khỏe cộng đồng, và các 

tác động tiêu cực khác lên các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Điều này vượt ra ngoài khái niệm công lý môi 

trường vì nó bao quát cả các khía cạnh như an ninh lương thực, an ninh y tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn 

nước, di dân, quản lý thiên tai, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Công lý khí hậu nhằm mục đích chia sẻ công bằng các 

hành động tập trung vào giảm thiểu các tác động nguy hiểm của biến đổi khí hậu hoặc thích ứng với biến đổi khí 

hậu và đảm bảo phân bổ đồng đều lợi ích của quá trình chuyển đổi sang một thế giới trung hòa carbon. 

Nhằm đạt được công lý khí hậu, các nhà hoạch định chính sách và những người thực thi nghĩa vụ phải 

đặt PPTCDTQCN vào trung tâm của việc xây dựng các chính sách, chương trình và hành động giảm thiểu hoặc 

thích ứng. Điều này yêu cầu hành động vì khí hậu phải phù hợp với các thỏa thuận, nghĩa vụ, tiêu chuẩn và 

nguyên tắc quyền con người hiện có”.26 

▪ Các biện pháp giảm thiểu nhằm mục đích hạn chế các tác động bất lợi lâu dài của biến đổi khí 

hậu bằng cách giảm khí nhà kính và bảo vệ hiệu quả các bể chứa cacbon27. Các biện pháp giảm 

thiểu nên tích hợp PPTCDTQCN.  

▪ Các biện pháp thích ứng nhằm điều chỉnh các hệ thống sinh học và xã hội trước những tác động 

bất lợi và bất cân xứng của biến đổi khí hậu bằng cách giảm tính dễ bị tổn thương cho các hệ 

thống này. Các chính sách thích ứng đặc biệt quan trọng với các quốc gia đứng ở tuyến đầu 

trước các tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như các tiểu quốc đảo đang phát triển, chịu 

gánh nặng về các mối đe dọa bất cân xứng và nghiêm trọng đối với hệ thống môi trường và nhân 

tạo. Xem xét mục đích của các biện pháp thích ứng, công lý khí hậu hoàn toàn phù hợp vì điều 

này giúp giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ở các quốc gia đó. 

 
Việc áp dụng PPTCDTQCN cho các biện pháp liên quan đến khí hậu, như các biện pháp giảm thiểu và 

thích ứng, liên quan đến việc lồng ghép các tiêu chuẩn quyền con người thích hợp. Các tiêu chuẩn thích hợp này 

 
24 Đệ trình của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho Hội nghị lần thứ 21 của các Bên tham gia vào 

Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Điều 9. 
25 Trong ngữ cảnh này, các thuật ngữ tiền kiến và hậu kiến đề cập đến các khía cạnh trước khi thực hiện các biện 

pháp, chẳng hạn như trong quá trình hoạch định chính sách, cũng như khía cạnh sau khi thực hiện, chẳng hạn dưới 

hình thức kiện tụng hoặc biện pháp khắc phục hiệu quả khác. 
26 Đệ trình của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho Hội nghị lần thứ 21 của các Bên tham gia vào 

Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Điều 9. 
27 Xem: IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 

2022. Sự giảm thiểu của Biến đổi Khí Hậu. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách, 2022. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf  

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
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xuất phát từ các hành động pháp lý quốc tế hoặc trong nước. Trên thực tế, việc áp dụng PPTCDTQCN cho các 

chính sách liên quan đến khí hậu hàm ý theo đuổi các nguyên tắc cốt lõi của PANEL (Tham gia, Trách nhiệm giải 

trình, Không phân biệt đối xử và Bình đẳng, Trao quyền và Tính hợp pháp) của Chương trình Nghị sự 2030 về 

Phát triển Bền vững. Dựa trên luật quốc tế về quyền con người, các nguyên tắc PANEL cung cấp hướng dẫn cho 

các nhà hoạch định chính sách về một sự lồng ghép hiệu quả các tiêu chuẩn quyền con người liên quan vào các 

chính sách liên quan đến khí hậu.  

 

A. Tham gia 
 

Sự tham gia đòi hỏi tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu có 

quyền tham gia vào các quá trình ra quyết định liên quan đến khí hậu do những người thực hiện nhiệm vụ điều 

phối. Để đảm bảo nguyên tắc “không có điều gì về chúng tôi không có sự tham gia của chúng tôi” – nguyên tắc 

không những đóng góp cho sự hiệu quả mà còn tăng tính hợp pháp dân chủ của kết quả của các chính sách, các 

nhà hoạch định chính sách phải lồng ghép sự tham gia, tham vấn và cam kết của toàn thể các thành phần xã hội, 

bao gồm cả những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất. Sự tham gia của phụ nữ, thanh niên, 

người di cư, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, viện hàn lâm và các tổ chức xã hội là đặc biệt quan trọng với việc 

đưa ra các chính sách bền vững và đảm bảo công lý khí hậu.  

Sự tham gia từ dưới lên này sẽ khiến các chính sách về biến đổi trở nên phong phú hơn bằng cách mang 

lại kiến thức, ý kiến và nhu cầu cụ thể của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực của biến đổi khí 

hậu. Bằng cách đó, nguyên tắc về sự tham gia được coi như một công cụ trao quyền cho các cộng đồng dễ bị tổn 

thương vì nguyên tắc này mang cho họ quyền được tham gia vào quá trình ra quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến 

cuộc sống và quyền con người của họ.  

Được đảm bảo bởi các quy định của Bộ luật Nhân quyền Quốc tế, nguyên tắc về sự tham gia được thể 

hiện trong thể chế khí hậu quốc tế (xem dưới đây, Phần III, A, a)). 

 

B. Trách nhiệm giải trình 
 

Sự chịu trách nhiệm giải trình cung cấp cơ hội cho các nhóm cư dân dễ bị tổn thương và những người 

chịu ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu buộc những người thực hiện nhiệm vụ chịu trách 

nhiệm giải trình cho những cam kết quốc gia và quốc tế trong phạm vi quyền con người. Kiện tụng về khí hậu trên 

cơ sở quyền con người là một công cụ hiệu quả để tăng cường việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến khí hậu 

của những người thực hiện nhiệm vụ như là Nhà nước và các doanh nghiệp (xem Phần IV). Điều này giúp ích cho 

việc buộc những người thực hiện nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm giải trình cho nghĩa vụ của họ và yêu cầu các 

mục tiêu tham vọng hơn về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì mục đích này, quyền được hưởng 

biện pháp khắc phục hiệu quả là một điều quan trọng trong xã hội dân chủ vì quyền này đảm bảo các giải pháp 

pháp lý nhằm bảo vệ các quyền con người đã bị vi phạm.  

Những tiến triển gần đây trong các vụ kiện về khí hậu và tần suất nộp hồ sơ khởi kiện về khí hậu trước 

các cơ quan tài phán quốc gia và khu vực cho thấy sự đáng quan tâm và tính hiệu quả của quyền con người trong 

việc giải quyết biến đổi khí hậu. Phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ kiện của Tổ chức Urgenda với Nhà 

nước Hà Lan28 (2019) cho thấy rõ việc áp dụng đầy tiềm năng và hứa hẹn của tiêu chuẩn quyền con người đối với 

các nghĩa vụ liên quan đến môi trường của một Nhà nước. Tòa án quốc gia công nhận nghĩa vụ của Nhà nước 

trong việc bảo vệ quyền được sống và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của con người, 

được Công ước Châu Âu về Quyền con người đảm bảo khỏi những tác động bất lợi thực sự của biến đổi khí hậu 

và buộc chính phủ phải giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 25 phần trăm vào cuối năm 2020. Các hiện tượng thời 

tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn, đã củng cố quy chiếu khoa học29, và việc chính phủ không hành động 

hoặc hành động chưa đủ buộc các cá nhân, cộng đồng và tổ chức tìm kiếm công lý tại các tòa án quốc gia và quốc 

 
28 Tòa án Tối cao Hà Lan, ngày 20 tháng 12 năm 2019, Vụ tranh tụng của Tổ chức Urgenda với Nhà nước Hà 

Lan. Nguồn: http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/  
29 Burger M., Wentz J., và Horton R., “The Luật pháp và Khoa học về Quy chiếu Biến đổi Khí hậu”, 51 Envtl. L. 

Rep. 10646, 2021, Trường Luật Columbia. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://scholarship.law.columbia.edu/sabin_climate_change/32  

http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/
https://scholarship.law.columbia.edu/sabin_climate_change/32
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tế30 và yêu cầu những người thực hiện nhiệm vụ có những hành động dựa trên những cam kết quốc tế nhằm giảm 

thiểu và thích ứng với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (Xem phụ lục III).  

Quyết định rất gần được Tòa án Tối cao Brazil thông qua31 (2022) công nhận Hiệp Định Paris là một 

hiệp ước nhân quyền, là một phán quyết đầy tham vọng và hứa hẹn khác thể hiện bước chuyển mình toàn cầu 

công nhận sự cần thiết phải lồng ghép PPTCDTQCN vào các vụ kiện khí hậu (Xem Phần IV).  

Trung gian hoặc hòa giải về khí hậu cũng là một công cụ hữu hiệu  mà có thể đóng vai trò quan trọng 

trong việc quy trách nhiệm cho những người thực hiện nhiệm vụ và ứng phó hiệu quả đối với các xung đột phát 

sinh trên cơ sở quyền con người. Nhiệm vụ tổ chức hòa giải có thể được các Cơ quan Nhân quyền Quốc gia xác 

nhận nhằm giải quyết các xung đột giữa những người thụ hưởng quyền con người và người thực thi nghĩa vụ và 

để xây dựng sự thấu hiểu giữa các bên. Tuy nhiên, xem xét mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu 

và tính cấp thiết của hành động vì khí hậu, đặc điểm không ràng buộc về mặt pháp lý của quyết định được một Cơ 

quan Nhân quyền Quốc gia ban hành vào giai đoạn cuối của quá trình hòa giải và việc thiếu tính thi hành của 

quyết định này rõ ràng là thách thức đối với việc bảo vệ quyền con người hiệu quả.. 

 

C. Không phân biệt đối xử và bình đẳng 
 

Theo nguyên tắc Không phân biệt đối xử và Bình đẳng, mọi người đều được phép thực hiện quyền con 

người của mình mà không bị phân biệt đối xử. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nguyên tắc không phân biệt đối 

xử và bình đẳng phản ánh mục đích của công lý khí hậu. Sẽ rất hữu ích khi xem xét sự khác biệt giữa bình đẳng 

hình thức và bình đẳng thực chất. Trong khi bình đẳng hình thức tập trung vào đặc tính trung lập của luật pháp và 

chính sách, bình đẳng thực chất nhắm đến kết quả bình đẳng của luật pháp và chính sách. Theo luật quốc tế về 

quyền con người, việc tập trung vào bình đẳng hình thức là chưa đủ, mà hơn hết mục tiêu luật pháp và chính sách 

phải đạt được công bằng cho và giữa những vấn đề được giải quyết/những người thụ hưởngquyền con người. 

Dựa trên việc xem xét những nguyên tắc về không phân biệt đối xử và bình đẳng đó, chúng ta cần lưu 

tâm rằng biến đổi khí hậu đặt gánh nặng bất cân xứng lên những người góp phần phát thải KNK ít hơn trên toàn 

cầu. Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người nhằm lấp đầy những lỗ hổng trong việc bảo vệ và đảm bảo 

bảo vệ hiệu quả cho những người đang trong tình trạng dễ bị tổn thương (phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, 

người khuyết tật, dân tộc thiểu số, v.v.) và những người chịu hầu hết các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu32. 

Ví dụ, người ta đã nhiều lần chỉ ra rằng phụ nữ dễ bị tổn thương hơn trước các tác động bất lợi của biến đổi khí 

hậu so với nam giới, do sự bất bình đẳng cơ bản trong việc tiếp cận đất đai, tài sản đảm bảo, trình độ học vấn, thu 

nhập thấp hơn và phần lớn công việc không được trả lương, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp33. Phương 

pháp tiếp cận dựa trên quyền con người tìm kiếm cách tính cho các tác động khác nhau nhằm đạt được hiệu quả 

thụ hưởng quyền con người cho tất cả mọi người và đạt được công lý khí hậu.  

 

D. Sự trao quyền 
 

Sự trao quyền đòi hỏi rằng tất cả các cá nhân được quyền thực hiện và yêu cầu những người thực thi 

nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm đầy đủ quyền con người của họ và được đảm bảo bởi các công cụ pháp lý 

quốc tế và quốc gia trong bối cảnh các tác động bất lợi liên quan đến khí hậu. Nguyên tắc này đảm bảo rằng mọi 

người đều hiểu các quyền mà họ được hưởng và tham gia vào quá trình ra quyết định  các biện pháp, hành động, 

và chương trình liên quan đến khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.  

Để đảm bảo trao quyền cho tất cả mọi người thực hiện quyền con người của mình, đặc biệt là các nhóm 

dân cư đang trong tình trạng dễ bị tổn thương, cần phải thực hiện đánh giá tác động quyền con người đối với biến 

đổi khí hậu dựa trên dữ liệu minh bạch và bằng chứng khoa học. Mỗi chính sách được xây dựng phải tuân thủ yêu 

 
30 UNEP, Báo cáo Kiện tụng Khí hậu Toàn cầu: 2020, Đánh giá Hiện trạng, 2020. 
31 Tòa án Tối cao Brazil, Vụ tranh tụng PSB và cộng sự với Brazil (về Quỹ Khí hậu), Ngày 7 tháng 7 năm 2022. 

Xem bản tóm tắt bằng tiếng Anh tại http://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/ 
32 Xem thêm cụ thể tại: Hội đồng Nhân quyền, Các tác động của biến đổi khí hậu lên nhân quyền của những 

người trong tình trạng dễ bị tổn thương, Báo cáo của Tổng Bí thư, ngày 6 tháng 5 năm 2022 Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5057-impacts-climate-change-human-rights-

people-vulnerable  
33 IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. Sự 

giảm thiểu của Biến đổi Khí Hậu. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách, 2022, tr. 1-29. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf  

http://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5057-impacts-climate-change-human-rights-people-vulnerable
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5057-impacts-climate-change-human-rights-people-vulnerable
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf


 

12 

 

cầu về dữ liệu minh bạch, tiếp cận với thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu và các tác động của biến đổi khí 

hậu lên quyền con người, và sự tham gia hiệu quả của các cá nhân vào việc xây dựng chính sách liên quan đến các 

tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. 

 

E. Tính pháp lý 
 

Tính pháp lý biểu thị điều kiện mà theo đó, phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người đối với biến 

đổi khí hậu phải dựa trên luật quốc gia hoặc quốc tế về quyền con người. Trong trường hợp không có công cụ 

pháp lý quốc tế cụ thể nào đưa ra dựa trên tôn trọng quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nguyên tắc 

hợp pháp đòi hỏi khả năng thực thi các quyền con người có sẵn được đưa ra trong luật quốc tế và quốc gia về 

quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu (xem Phần III). Trong bối cảnh này, các đánh giá quyền con 

người tiền kiến và hậu kiến về các tác động hiện có của biến đổi khí hậu lên việc thụ hưởng quyền con người 

trước và sau khi xây dựng và thực hiện các hành động vì khí hậu là bắt buộc. Trong Phần tiếp theo, những quyền 

con người liên quan và các quy định pháp lý của chúng trong luật quốc tế về quyền con người được đưa ra nhằm 

cung cấp chỉ dẫn về những quyền và tự do nào cần được xem xét trong các đánh giá đó cũng như câu hỏi tại sao 

và như thế nào.  

 

Phần III. Quyền con người liên quan trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
 

Thể chế khí hậu pháp lý quốc tế chủ yếu bao gồm Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí 

hậu (UNFCCC) và các công cụ bổ sung như  Nghị định thư Kyoto và Hiệp định Paris. Được xây dựng riêng để 

giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, các công cụ đó không có các điều khoản cụ thể dành riêng 

cho việc bảo vệ quyền con người hiệu quả. Nếu văn bản của UNFCCC chỉ giới hạn trong việc thừa nhận các khía 

cạnh kinh tế và xã hội của biến đổi khí hậu34, thì Hiệp định Paris đã không vượt qua việc thừa nhận rằng các Quốc 

gia “khi hành động để giải quyết biến đổi khí hậu, nên tôn trọng, thúc đẩy và cân nhắc” các nghĩa vụ của họ liên 

quan đến quyền con người. Tuy nhiên, sự thừa nhận đối với nghĩa vụ về quyền con người của các Quốc gia khi 

thực hiện các hành động để giải quyết biến đổi khí hậu này trong Lời mở đầu cũng đã đủ để John H. Knox, cựu 

Báo cáo viên đặc biệt đầu tiên của Liên hợp quốc về các vấn đề quyền con người và môi trường35, nhận định Hiệp 

 
34 Mối liên hệ khăng khít với nhân quyền có thể được tìm thấy trong một số điều khoản của UNFCCC: Điều 3, 

Điều 4, Điều 6.  
35 John H. Knox từng đảm nhiệm hai nhiệm vụ là Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hợp quốc về các vấn đề nhân 

quyền và môi trường từ năm 2012 đến năm 2018. 
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định Paris là "Một hiệp ước quyền con người"36. Cách giải thích này đang được chấp nhận ngày càng nhiều bởi 

các Tòa án trên thế giới.  

Tuy nhiên, Hiệp định Paris không phải là một hiệp ước quyền con người “theo nghĩa thông thường” vì 

hiệp định này không trao bất kỳ quyền vì lợi ích của các cá nhân và không tạo ra bất kỳ cơ chế tuân thủ nào cho 

phép kiểm soát việc tôn trọng các nghĩa vụ đó. Thay vào đó, nó khuyến khích sử dụng khung về quyền con người 

có sẵn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ảnh hưởng tối thiểu mà quy định của Lời mở đầu này có thể tác động lên 

các Bên là lồng ghép các mối quan ngại về quyền con người trên cơ sở tự nguyện trong quá trình xây dựng và 

thực thi các bộ luật và chính sách liên quan đến khí hậu. Việc thừa nhận tầm quan trọng của quyền con người 

trong thể chế pháp lý về khí hậu là rất quan trọng đối với việc tăng cường mối liên hệ hiện hữu giữa quyền con 

người và biến đổi khí hậu (Xem Phụ lục I).  

Quyền con người có một tiềm năng to lớn để sử dụng như là công cụ giải thích cho Hiệp định Paris. Cụ 

thể, các thẩm phán quốc gia đã được đặt ở vị trí hoàn hảo để đảm nhận nhiệm vụ này. Trong trường hợp rất gần 

đây vào ngày 7 tháng 7 năm 2022 Vụ tranh tụng PSB và cộng sự với Brazil (về Quỹ Khí Hậu)37, Tòa án Tối cao 

Brazil đã phán quyết rằng các hiệp ước môi trường, trong đó có Hiệp định Paris, là các hiệp ước quyền con người 

có giá trị siêu quốc gia. Sự biểu thị đặc điểm này có một ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy phương pháp 

tiếp cận dựa trên quyền con người đối với biến đổi khí hậu vì nó mang lại cho Hiệp định Paris một giá trị siêu 

quốc gia trong trật tự pháp lý của Brazil. Lập luận pháp lý này của các thẩm phán quốc gia đã góp phần đưa đến 

kết luận rằng chính phủ có nghĩa vụ hiến định là khiến cho các nguồn lực của Quỹ Khí hậu hoạt động với mục 

đích giảm thiểu biến đổi khí hậu. Quyết định mang tính bước ngoặt này khuyến khích việc lồng ghép nhiều hơn 

nữa phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người đối với hành động vì khí hậu.  

Luật quốc tế về quyền con người đưa ra một loạt các công cụ pháp lý, ràng buộc hoặc không, có thể được 

cộng đồng quốc tế, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các cá nhân sử dụng để giải quyết vấn đề biến đổi khí 

hậu ở cả cấp độ quốc tế và quốc gia. Luật quốc tế về quyền con người đã bao gồm các quyền và tự do khác nhau 

của con người, phạm vi của chúng có thể được mở rộng đến các tác hại liên quan đến khí hậu. 

Các quyền đó có thể được tìm thấy trong văn bản gọi là “Bộ luật quốc tế về quyền”, bao gồm Tuyên 

ngôn Quốc tế về Quyền con người38 (UDHR), Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), và 

Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR)39. Các công ước quốc tế khác về quyền 

con người cũng được đưa vào nghiên cứu này.40  

Hơn nữa, nghiên cứu này dựa vào cách diễn giải tư pháp về quyền con người của Tòa án Nhân quyền 

Châu Âu (ECHR), nơi có các án lệ phong phú về các vấn đề môi trường. Mối liên hệ giữa quyền con người và 

môi trường do ECHR thiết lập là khởi điểm cho sự phát triển của các án lệ liên quan đến khí hậu. Số lượng các vụ 

kiện về biến đổi khí hậu ngày càng tăng trước ECHR chứng tỏ mối liên kết chặt chẽ giữa biến đổi khí hậu và 

quyền con người và cung cấp những ví dụ quan trọng cho nghiên cứu này. Cho đến nay, không có cơ quan tư pháp 

quốc tế hoặc khu vực nào khác có những án lệ tương tự về những vấn đề này với hiệu lực rang buộc pháp lý..  

Nhằm mục đích làm rõ cho nghiên cứu này, sự khác biệt cơ bản giữa một bên là quyền dân sự và chính 

trị, một bên khác là quyền về xã hội, kinh tế, và văn hóa sẽ được nêu ra. Quyền được hưởng một môi trường trong 

lành là đặc biệt phù hợp với mục đích của nghiên cứu này, nhưng không thực sự có thể được phân loại trọn vẹn 

trong những loại quyền trên và do đó sẽ được xem xét riêng rẽ. Thay vào đó, quyền này có nguồn gốc từ Hiệp 

định Paris và bao gồm nhiều quyền khác đã được quy định trong các hiệp ước cốt lõi. 

 

 

 

 
36 Knox John H., “Hiệp định Paris là một Hiệp ước Nhâm quyền”, trong Nhân quyền và Các thách thức của thế kỷ 

21: Nghèo đói, Xung đột và Môi trường, Dapo Akande, Jaakko Kuosmanen, Helen McDermott, và Dominic Roser 

biên tập., Nhà xuất bản Đại học Oxford, ngày 6 tháng 6 năm 2018, tr. 1. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3192106  
37 Xem bản tóm tắt bằng tiếng Anh tại: http://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/  
38 Được thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 bởi Đại Hội đồng Liên hợp quốc. 
39 Được thông qua vào ngày 16 tháng 12 năm 1966 bởi Đại Hội đồng Liên hợp quốc. ICESCR có hiệu lực vào 

ngày 3 tháng 1 năm 1976. ICCPR có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3 năm 1976. 
40 Vì nghiên cứu tập trung để phù hợp với Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vào các công cụ quốc tế đã được quốc 

gia này phê chuẩn (xem Bảng ở Phụ lục II), đôi khi có tham khảo các công cụ nhân quyền quốc tế để nâng cao 

năng lực nghiên cứu.  

 

http://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/
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A. Quyền dân sự và chính trị 
 

Thiết chế khí hậu pháp lý quốc tế được cấu thành chủ yếu dựa trên Công ước Khung của Liên Hợp Quốc 

về Biến đối Khí hậu (UNFCCC) và các văn bản bổ trợ như Nghị định thư Kyoto. Quyền dân sự và chính trị là 

những quyền vốn có của con người và đảm bảo sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng. Mục đích chính của 

quyền này là để bảo vệ các cá nhân khỏi sự can thiệp của các cơ quan chức năng của Nhà nước, những chủ thể tư 

nhân, và các cá nhân khác trong việc thực hiện quyền và tự do của họ. 

Quyền dân sự và chính trị có thể được chia thành quyền nội dung và quyền hình thức. Quyền nội dung đề 

cập đến các quyền thực chất cơ bản mà các cá nhân nắm giữ nhờ phẩm giá con người của họ, trong khi đó quyền 

hình thức là quyền đảm bảo cho con người có quyền thực hiện các quyền con người thực chất của họ và cho phép 

các biện pháp khắc phục hiệu quả trong trường hợp việc bảo vệ quyền con người của họ không được thực hiện.  

Điều quan trọng là không có sự phân chia cấp bậc giữa các quyền nội dung và quyền hình thức. Đúng 

hơn, chúng liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Việc phân biệt các nhóm quyền này sẽ có lợi cho khung phân tích, 

nhưng điều này không có nghĩa rằng nhóm quyền này nên được ưu tiên hơn nhóm quyền khác. Nghiên cứu này 

chỉ ra các quyền nội dung bị ảnh hưởng trực tiếp như thế nào bởi các hệ quả tiêu cực của biến đổi khí hậu và minh 

họa các thực hành tốt được các quốc gia áp dụng để giải quyết các hệ quả đó.  

Thêm vào đó, phần này nhấn mạnh các quyền hình thức được chứng minh là rất quan trọng cho việc đảm 

bảo việc thụ hưởng các quyền con người thực tế trong bối cảnh tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Quyền 

hình thức bảo vệ các cá nhân về quyền được tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến khí hậu, tác động 

trực tiếp đến cuộc sống của họ và quyền được khắc phục hậu quả trong trường hợp vi phạm các quyền con người 

thực tế. Do đó, các quyền hình thức, mặc dù chủ yếu được luật hóa trong ICCPR, áp dụng như nhau đối với việc 

thực thi quyền con người về dân sự và chính trị cũng như kinh tế, xã hội và văn hóa.  

 

1. Các quyền nội dung 

 

a. Quyền được sống 

 

Văn bản quốc tế Điều Quy định 

UDHR 3 “Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và quyền an toàn 

cá nhân." 

ICCPR 6 “Mọi người đều có quyền cố hữu là quyền được sống. Quyền 

này phải được bảo vệ bởi pháp luật. Không ai được tự ý tước 

đoạt mạng sống của con người”  

 

Quyền được sống, với tư cách là “quyền tối cao của con người”41, được cả UDHR hoặc ICCPR bảo vệ 

(xem Bảng trên) Đặc tính tối cao của quyền được sống được chứng minh bởi thực tế rằng quyền này là điều kiện 

tiên quyết tuyệt đối để thực hiện tất cả các quyền khác của con người. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, quyền 

được sống đòi hỏi tất cả các Quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp hữu hiệu chống lại những thiệt hại 

về tính mạng có thể thấy trước và có thể phòng tránh được từ biến đổi khí hậu.  

Biến đổi khí hậu đe dọa trực tiếp đến quyền được sống. IPCC đã cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra các hiện 

tượng thời tiết khắc nghiệt và thường xuyên hơn ở mức “trung bình đến cao ở nhiệt độ từ 1°C đến 2°C so với giai 

đoạn tiền công nghiệp”, điều này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hậu quả tiêu cực đối với việc thực hiện 

quyền được sống. Bình luận chung của ICCPR số 36 (2018) về quyền được sống đã nhấn mạnh rằng “suy thoái 

môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển không bền vững gây nên một trong những mối đe dọa nghiêm trọng và 

cấp bách nhất đối với khả năng được hưởng quyền sống của các thế hệ hiện tại và tương lai”42. Trong quyết định 

 
41 Ủy ban Nhân quyền, ngày 4 tháng 4 năm 1985, Baboeran-Adhin và cộng sự với Suriname, thông tin liên lạc số 

146/1983 và 148-154/1983, Tài liệu LHQ. CCPR/C/24/D/146/1983. 
42 Ủy ban Nhân quyền, Bình luận chung số 36 (2018) trong điều 6 của ICCPR, trong quyền được sống, ngày 30 

tháng 10 năm 2018. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
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của vụ kiện giữa Ioane Teitiota và New Zealand43, do một công dân của Kiribati đệ đơn khiếu nại rằng quyền sống 

của anh đã bị vi phạm do chính quyền New Zealand từ chối cấp phép tị nạn cho anh ấy trên cơ sở yêu cầu của anh 

cho rằng Kiribati không thể ở được vì tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, Ủy ban Nhân quyền đã quyết định 

rằng mặc dù không vi phạm quyền sống của M. Teitiota, “Tác động của biến đổi khí hậu ở các Quốc gia tiếp nhận 

có thể khiến các cá nhân bị xâm phạm các quyền của họ theo các điều 6 hoặc 7 của Công ước, từ đó dấy lên nghĩa 

vụ không gửi trả của Quốc gia gửi đi”44.  

Sự thật là các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt là mối đe dọa cụ thể và rõ ràng nhất đối với việc thụ hưởng 

quyền được sống. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là các sự kiện khởi phát chậm do biến đổi khí hậu 

gây ra cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến quyền sống “thông qua hạn hán, tăng nhiệt, nước biển dâng, mở rộng phạm 

vi hoạt động của các vật trung gian truyền bệnh và vô số các cách khác”45. Báo cáo lần thứ sáu của IPCC nhấn 

mạnh rằng “trong giai đoạn 2010-2020, tỷ lệ tử vong của con người do lũ lụt, hạn hán và bão cao hơn 15 lần ở các 

khu vực dễ bị tổn thương so với các khu vực có mức độ dễ bị tổn thương rất thấp”46. Hơn nữa, người ta nhấn 

mạnh rằng tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt độ sẽ tăng lên do sự nóng lên toàn cầu. 

Rất nhiều ví dụ về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây thiệt hại về người. Mỗi năm lại có nhiều ví dụ 

hơn. Theo Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu năm 2021, từ năm 2000 đến 2019, hơn 475.000 người thiệt mạng trên 

toàn thế giới47.  

Năm 2007, siêu bão nhiệt đới cấp 5 mang tên Sidr, là thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất xảy ra ở 

Bangladesh, đã khiến ít nhất 3.447 người chết, ước tính khoảng 15.000 người48. Xếp hạng 91 trong số 191 quốc 

gia theo Chỉ số Rủi ro INFORM 201949, Việt Nam chịu mức độ rủi ro thiên tai cao như bão, lũ lụt và hạn hán. 

Năm 2017, cơn bão Damrey đổ bộ vào vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam đã khiến khoảng 107 người 

chết và tàn phá sinh kế cũng như tài sản của người dân địa phương50. 

 

Ví dụ về các thực hành tốt: 

Không khí ô nhiễm trong hộ gia đình được sinh ra do sử dụng không hiệu quả các loại bếp đốt sinh khối, 

dầu hỏa và than đá, là một nguyên nhân dẫn đến hàng triệu ca tử vong sớm. Phụ nữ và trẻ em là các đối tượng tiếp 

xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm này vì theo truyền thống, gánh nặng công việc gia đình và chăm sóc 

không công đối với phụ nữ cao hơn nhiều so với nam giới, và do đó họ dành nhiều thời gian hơn trong nhà và khu 

vực bếp.51 Cung cấp khả năng tiếp cận với nấu ăn trong lành sử dụng “khí dầu mỏ hóa lỏng, đường dẫn khí tự 

nhiên, hoặc điện”52 là một chiến lược hợp lý để giảm ô nhiễm không khí trong nhà và làm như vậy để giảm nguy 

 
43 Vụ kiện Ioane Teitiota với New Zealand (phiên bản trước chưa chỉnh sửa), CCPR/C/127/D/2728/2016, Ủy ban 

Nhân quyền LHQ (HRC), ngày 7 tháng 1 năm 2020.. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.refworld.org/cases,HRC,5e26f7134.html, truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2022. 
44 Trong cùng tài liệu.  
45 Xem: Đệ trình của OHCHR gửi tới Hội nghị các Bên lần thứ 21 cho UNFCCC, tr. 14. Hiện có sẵn trực tuyến 

tại: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf 
46 IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. 

Tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách, 2022, p. SPM-12. Hiện 

có sẵn trực tuyến tại: https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf  
47 Eckstein D., Künzel V., Schäfer L., Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu năm 2021. Ai Là Người Chịu Nhiều Thiệt 

Hại Nhất Do Các Sự Kiện Thời Tiết Khắc Nghiệt? Các Sự Kiện Thiệt Hại Liên Quan Đến Thời Tiết năm 2019 và 

giai đoạn 2000-2019, Germanwatch, tháng 1 năm 2021, tr. 6. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf  
48 Xem: https://www.theweathernetwork.com/ca/news/article/this-day-in-weather-history-november-15-2007-

bangladesh-beaten-down-by-sidr Bangladesh là một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí 

hậu năm 2000-2019, xem thêm: https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/2021-01/cri-

2021_table_10_countries_most_affected_from_2000_to_2019.jpg  
49 INFORM là sự hợp tác của Nhóm Tham khảo Ủy ban Thường trực Liên cơ quan về rủi ro, Cảnh báo và Chuẩn 

bị sớm với Ủy ban Châu Âu. Nguồn: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/vietnam/vulnerability  
50 Nguồn: https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/resilient-shores-risks-and-opportunities-vietnams-coastal-

development  
51 ILO, thông cáo báo chí ngày 27 tháng 6 năm 2018, xem tại: https://www.ilo.org/asia/media-

centre/news/WCMS_633284/lang--en/index.htm#:~:text=Care%20economy-

,ILO%3A%20Women%20do%204%20times%20more%20unpaid%20care%20work%20than,prevent%20loomin

g%20global%20care%20crisis. 
52 UNEP, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc được hưởng một 

môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững: các thực hành tốt, tr. 24. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf 

https://www.refworld.org/cases,HRC,5e26f7134.html
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
https://www.theweathernetwork.com/ca/news/article/this-day-in-weather-history-november-15-2007-bangladesh-beaten-down-by-sidr
https://www.theweathernetwork.com/ca/news/article/this-day-in-weather-history-november-15-2007-bangladesh-beaten-down-by-sidr
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/2021-01/cri-2021_table_10_countries_most_affected_from_2000_to_2019.jpg
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/2021-01/cri-2021_table_10_countries_most_affected_from_2000_to_2019.jpg
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/vietnam/vulnerability
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/resilient-shores-risks-and-opportunities-vietnams-coastal-development
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/resilient-shores-risks-and-opportunities-vietnams-coastal-development
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf
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cơ tử vong sớm. Những phương pháp này đã được áp dụng ở Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Sudan và Việt Nam53. 

Ngoài việc cải thiện các quyền được sống nói chung, các lợi ích sức khỏe chính của việc bếp nấu được cải thiện 

đối với phụ nữ là không cân xứng vì họ phải thực hiện hầu hết các công việc nấu nướng. Qua đó, sự can thiệp này 

cùng với những thứ khác cũng góp phần nâng cao sự công bằng giữa các bên hưởng lợi từ hành động vì khí hậu.  

 

b. Cấm tra tấn và đối xử vô nhân đạo hoặc hạ nhục  

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 5 “Không người nào phải chịu tra tấn hoặc bị đối xử hay trừng phạt 

tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục” 

ICCPR 7 “Không người nào phải chịu tra tấn hoặc bị đối xử hay trừng phạt 

tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục. Đặc biệt, không người nào 

phải chịu thí nghiệm y tế hay khoa học mà không được sự cho 

phép trên nguyên tắc tự nguyện của chủ thể đó” 

 

Liên quan trực tiếp đến phẩm giá và toàn vẹn thể chất của con người, việc cấm đối xử vô nhân đạo và hạ 

nhục là một trong những giá trị quan trọng trong một xã hội dân chủ. Việc cấm đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và hạ 

nhục có thể bị xâm phạm do cố tình ngược đãi một người hoặc do sơ suất hoặc vô tình thực hiện hành động không 

phù hợp, hay không cung cấp một tiêu chuẩn chăm sóc đầy đủ. Do đó, việc cấm đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và hạ 

nhục áp đặt các nghĩa vụ tích cực và tiêu cực đối với những người thực thi nghĩa vụ (Nhà nước): vừa có nghĩa vụ 

không vi phạm quyền con người để không bị xem là đối xử tàn bạo hay vô nhân tính, vừa có nghĩa vụ thực hiện 

hành động tích cực nhằm bảo vệ các cá nhân khỏi các hành vi bị cấm. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, quyền cụ thể này không rõ ràng để sử dụng. Tuy nhiên, trong vụ việc 

liên quan đến khí hậu đầu tiên được đưa ra trước Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR), Vụ kiện Duarte Agostinho 

và đồng sự với Bồ Đào Nha và 32 Quốc gia khác54, các yêu cầu của nguyên đơn dựa trên cơ sở quyền được sống 

và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đã được ECHR xem xét lại vào lúc vụ việc đã được 

thông báo cho 33 quốc gia bị đơn. Thật vậy, Tòa án đã tự nêu ra câu hỏi rằng liệu những nguyên đơn có thể được 

coi là nạn nhân, trực tiếp hay tiềm ẩn, của việc vi phạm Điều 3 của Công ước hay không (cấm đối xử tàn bạo, vô 

nhân đạo và hạ nhục) bởi lượng phát thải khí nhà kính được 33 Quốc gia bị đơn thải ra55.  

Trong khi trường hợp này đang được xem xét trước ECHR, trường hợp này đặt ra một tiền lệ rằng việc 

cấm đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp có thể được sử dụng trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Khả năng 

áp dụng quyền không bị đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục trong bối cảnh biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ 

mang tính đột phá vì nó được công nhận với tiềm năng rất lớn rằng những hậu quả bất lợi của biến đổi khí hậu do 

phát thải khí nhà kính có thể được coi là đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ nhục.  

 

c. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 12 “Không người nào phải chịu sự can thiệp tùy tiện vào cuộc sống 

riêng tư, gia đình, nơi ở hay thư tín, hay bị xúc phạm danh dự và uy 

tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại 

sự can thiệp hoặc xâm phạm như vậy” 

ICCPR 17 “1. Không người nào phải chịu sự tùy tiện can thiệp vào quyền riêng 

tư, gia đình, nhà riêng hay thư tín, hay sự tấn công danh dự và uy tín 

của bất kỳ đối tượng nào. 

2. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ trước sự can thiệp 

 
53 Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, và cộng sự 2019. Theo dõi SDG 7: Báo cáo Tiến độ Năng 

lượng 2018.  
54 Trường hợp áp dụng số 39371/20. 
55 Trường hợp áp dụng số 39371/20. Xem: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-206535"]}  

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-206535%22%5D%7D
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hoặc tấn công như vậy”. 

 

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đảm bảo cho các cá nhân quyền được tôn 

trọng đối với cuộc sống riêng tư và gia đình, nhà riêng và thư tín của họ. Thoạt nhìn, việc áp dụng quyền này khó 

có thể tưởng tượng được trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, quyền này lại góp phần tạo ra cơ sở pháp lý 

cho các đơn khởi kiện liên quan đến khí hậu được đưa ra trước ECHR. Theo Điều 8 (quyền đời sống riêng tư, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình) của Công ước Châu Âu về Nhân quyền (ECHR), ECHR đã phát triển quyền có một 

môi trường trong lành56.  

Các tình huống sau đây có thể thuộc phạm vi quyền có đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình: 

xáo trộn khu vực lân cận do ô nhiễm tiếng ồn từ các chuyến bay57, mùi khói hôi thối từ nhà máy xử lý nước và 

chất thải58, khí thải độc hại từ các nhà máy thép gây ô nhiễm59, và sự phát thải liên tục tiếng ồn và mùi hôi thối từ 

một nhà máy lưu trữ và xử lý “chất thải đặc biệt” được phân loại là nguy hại hoặc không nguy hại60. Để tránh tạo 

ra một quyền mới về sức khỏe trong quyền có đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, Tòa án tập trung 

hơn vào khái niệm phúc lợi (well-being) của cá nhân, cũng bao gồm cả sức khỏe của các cá nhân.  

Nguyên đơn trong trường hợp Vụ kiện Verein KlimaSeniorinnen Schweiz và những người khác với Thụy 

Sĩ61, Vụ kiện Duarte Agostinho và cộng sự với Bồ Đào Nha và 32 Quốc gia khác62, và Vụ kiện Carême với Pháp63, 

cáo buộc rằng các Quốc gia cùng với những nước khác vi phạm quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật 

gia đình của họ bằng việc không thực hiện các hành động đủ và thích hợp để giải quyết biến đổi khí hậu (để biết 

thêm chi tiết về từng trường hợp liên quan đến khí hậu theo ECHR, xem: Phụ lục III về các trường hợp liên quan 

đến Khí hậu). Cả ba trường hợp đều đã được chuyển lên cho cấp Hội đồng xét xử của Tòa án, chứng tỏ tầm quan 

trọng cao và tiềm năng cho những phán quyết mang tính bước ngoặt.  

 

 
56 ECHR, Ngày 21 tháng 2 năm 1990, Vụ kiện Powell và Rayner với Vương Quốc Anh, Trường hợp áp dụng số 

9310/81, § 40. Xem thêm: ECHR, Gr. ch., Vụ kiện Hatton và những người khác với Vương Quốc Anh, ngày 8 

tháng 7 năm 2003, trường hợp áp dụng số 36022/97; ECHR, quyết định không thể chấp nhận về Vụ kiện 

Frankowski và những người khác với Ba Lan, ngày 20 tháng 9 năm 2011, trường hợp áp dụng số 25002/09. 
57 ECHR, Vụ kiện Powell và Rayner với Vương Quốc Anh, như trên. 
58 ECHR, ngày 9 tháng 12 năm 1994, Vụ kiện López Ostra với Tây Ban Nha, trường hợp áp dụng số 16798/90.  
59 ECHR, ngày 9 tháng 6 năm 2005, Vụ kiệnFadeïeva với Nga, trường hợp áp dụng số 55723/00; ECHR, ngày 26 

tháng 10 năm 2006, Vụ kiện Lediayeva và những người khác với Nga, trường hợp áp dụng số 53157/99. 
60 Tòa án EDH, ngày 2 tháng 11 năm 2006, Vụ kiện Giacomelli với Ý, trường hợp áp dụng số 59909/00. 
61 Trường hợp áp dụng số 53600/20. 
62 Trường hợp áp dụng số 39371/20. 
63 Trường hợp áp dụng số 7189/21. 
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d. Quyền tiếp cận thông tin 

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 19 “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả 

tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng như tự do 

tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá thông tin và các ý tưởng bằng 

bất kỳ phương tiện truyền thông nào, và không có giới hạn về 

biên giới” 

ICCPR 19 1. Mọi người đều có quyền bảo lưu quan điểm mà không bị can 

thiệp. 

2. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm 

tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá mọi loại thông tin và 

các ý tưởng, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền 

miệng hoặc bản viết, in hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc 

thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn 

của họ. 

Hiệp định Paris 12 “Các Bên sẽ hợp tác thực hiện các biện pháp, nếu cần, để tăng 

cường giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về biến đổi khí 

hậu, sự tham gia của cộng đồng và tiếp cận thông tin đại chúng, 

nhận thức được tầm quan trọng của các bước này liên quan đến 

việc tăng cường các hành động theo Hiệp định. 

 

Quyền được tiếp cận thông tin trong bối cảnh biến đổi khí hậu bao hàm quyền của tất cả mọi tự do “tìm 

kiếm, tiếp nhận và truyền bá thông tin”. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường, quyền được 

tiếp cận thông tin được coi là rất quan trọng. Quyền này đòi hỏi các cơ quan chức năng của Nhà nước phải thu 

thập, cập nhật và truyền bá thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu và tất cả các rủi ro mà nó gây ra đối với con 

người và môi trường.  

Mặt khác, quyền này quy định rằng công chúng, bao gồm cụ thể các nhóm bị ảnh hưởng, những người 

ủng hộ và các viện nghiên cứu, có quyền tìm kiếm và tiếp nhận các thông tin đó. Quyền này có thể có một số hạn 

chế từ các cơ quan chức năng quốc gia vì một số thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu có thể không được chia 

sẻ để phục vụ mục đích chính đáng cần thiết trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, xem xét tầm quan trọng đặc 

biệt của thông tin công khai và tính minh bạch trong việc xây dựng kế hoạch khí hậu quốc gia, những hạn chế đối 

với việc tiếp cận thông tin có thể được giữ ở mức tối thiểu và khả năng tiếp cận rộng rãi cũng như tính sẵn có của 

dữ liệu nên được ưu tiên.  

 

Ví dụ về các thực hành tốt:  

 

1. Philippines  

Philippines đã áp dụng một loạt các biện pháp để tăng cường quyền được tiếp cận thông tin. Quyền này được đảm 

bảo bởi Điều 3 của Hiến pháp Philippines nêu rõ rằng “quyền tiếp cận thông tin của người dân đối với thông tin 

về các vấn đề mà công chúng quan tâm sẽ được công nhận”64.  

▪ Theo Mục 9 của Luật Biến đổi Khí hậu năm 2009, Ủy ban Biến đổi Khí hậu Philippines chịu trách nhiệm 

truyền bá thông tin về biến đổi khí hậu, các nguy cơ và cộng đồng dễ bị tổn thương tại địa phương, các 

luật, các nghị quyết và các biện pháp liên quan tập trung vào giảm thiểu và thích ứng với các tác động 

tiêu cực của biến đổi khí hậu.  

 
64 Magalang A.A., Thực tiễn tốt và bài học rút ra từ việc tăng cường khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với 

thông tin về biến đổi khí hậu ở Philippines.. Truy cập trực tuyến: 

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/application/pdf/2_philipines_magalang_

s.pdf  

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/application/pdf/2_philipines_magalang_s.pdf
https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/application/pdf/2_philipines_magalang_s.pdf
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▪ Phòng Tài nguyên và Môi trường của Philippines chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì “mạng lưới và hệ 

thống quản lý thông tin về biến đổi khí hậu, bao gồm cả thông tin về rủi ro, hoạt động và đầu tư của biến 

đổi khí hậu, phối hợp với các cơ quan và tổ chức chính phủ quốc gia có liên quan khác”65.  

▪ Chính quyền cấp tỉnh giám sát việc đưa ra “hỗ trợ về mặt kỹ thuật, thực thi và quản lý thông tin trong 

việc hỗ trợ các kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của các thành phố và thị xã”66.  

▪ Việc lồng ghép giáo dục về môi trường vào các chương trình giảng dạy của tất cả các trường theo Luật 

Giáo dục Cơ bản Nâng cao năm 2013. Ví dụ, việc lồng ghép các khái niệm về Quản lý và Giảm thiểu Rủi 

ro Thiên tai (QLGTRRTT) và biến đổi khí hậu đã được tiến hành từ “mẫu giáo cho đến các môn học ở 

trung học cơ sở như Sức khỏe, Khoa học, khóa học Araling Panlipunan, và Edukasyon sa 

Pagpapakatao”67.  

▪ Phòng Giáo dục đã tổ chức chương trình vận động về biến đổi khí hậu vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, 

để thu hút sự tham gia của các gia đình, cộng đồng, thanh niên và các bên liên quan khác nhằm truyền bá 

thông tin về biến đổi khí hậu thông qua nghệ thuật68. 

▪ Phòng Giáo dục, Ủy ban Giáo dục Đại học giám sát việc thiết kế các chương trình nâng cao năng lực 

(đào tạo, hội thảo, tọa đàm về giáo dục về môi trường, phát triển và sản xuất sản phẩm cho giáo dục về 

môi trường)69. 

 

2. Bangladesh 

Bangladesh giới thiệu nhiều chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu, về giới và lao động dựa trên cải cách Luật 

Lao động năm 2013, Kế hoạch Hành động về Giới và Biến đổi Khí hậu ở Bangladesh, cùng với Kế hoạch 5 năm 

lần thứ 7, FY2016-FY2020. Cụ thể hơn, Bangladesh đã áp dụng một số biện pháp nhằm đảm bảo khả năng phục 

hồi của phụ nữ và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của họ:  

▪ Tổ chức đào tạo về cách phục hồi và tái thiết sau thiên tai và lũ lụt kéo dài, phối hợp với các Tổ chức 

Phi Chính phủ (NGOs) (mạng lưới Thương mại Công bằng quốc gia ECOTA và Tổ chức Thương 

mại Công bằng Thế giới Châu Á).70  

▪ Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, truyền thông và công nghệ của phụ nữ (ví dụ: điện thoại di 

động và đài phát thanh cộng đồng)71. Chỉ số đánh giá sự thành công của chương trình này là số 

lượng “phụ nữ trong cộng đồng sử dụng điện thoại di động và một phần có mạng lưới đài phát thanh 

cộng đồng”72.  

 

e. Quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình  

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 20 “Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội một cách 

hòa bình. 

Không ai bị ép buộc phải tham gia vào bất cứ hiệp hội nào” 

ICCPR 21 “Quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình được công nhận. 

Không có hạn chế nào có thể được đặt ra với việc thực hiện 

quyền này ngoài những điểm hạn chế do pháp luật quy định, điều 

này cần thiết cho một xã hội dân chủ vì lợi ích của an ninh quốc 

 
65 Trong cùng nguồn.  
66 Trong cùng nguồn.  
67 Xem thêm tại trang của Bộ Giáo dục Cộng hòa Philippines: https://www.deped.gov.ph/climate-change-

education/cce-in-the-philippines/  
68 Xem thêm tại trang của Bộ Giáo dục Cộng hòa Philippines: https://www.deped.gov.ph/2019/12/06/deped-

learners-showcase-visions-on-climate-change/  
69 Để biết thêm các biện pháp được thực hiện nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, hãy xem nghiên cứu được 

các cơ quan quốc gia của Philippines cung cấp, trong cùng nguồn.  
70 Để biết thêm về các biện pháp được thực hiện nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, hãy xem nghiên cứu do 

các cơ quan quốc gia của Philippines cung cấp, Trong cùng nguồn. 
71 Bangladesh, Bộ Môi trường và Rừng, Kế hoạch hành động về giới và Biến đổi khí hậu, tháng 11 năm 2013, tr. 

66. 
72 Trong cùng nguồn.  

https://www.deped.gov.ph/climate-change-education/cce-in-the-philippines/
https://www.deped.gov.ph/climate-change-education/cce-in-the-philippines/
https://www.deped.gov.ph/2019/12/06/deped-learners-showcase-visions-on-climate-change/
https://www.deped.gov.ph/2019/12/06/deped-learners-showcase-visions-on-climate-change/
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gia hoặc an toàn công cộng, trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe 

hoặc đạo đức cộng đồng hoặc bảo vệ các quyền tự do của người 

khác” 

 

Quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình là rất quan trọng để thúc đẩy công lý khí hậu, như Báo cáo viên 

Đặc biệt Clément Nyaletsossi Voule đã ghi chú về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình73. Trong báo cáo của 

mình, Báo cáo viên Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của các cộng đồng khác nhau, người dân 

bản địa, những người bảo vệ quyền con người-môi trường, công đoàn và các phong trào xã hội trong việc thúc đẩy 

công lý khí hậu. Điều này liên quan đến khía cạnh PPTCDTQCN của sự tham gia trong Phần trước, như đã giải 

thích trước đó, sự tham gia là rất quan trọng đối với kết quả đầu ra là chính sách hiệu quả và bền vững.  

Hơn nữa, Báo cáo viên Đặc biệt nhận ra rằng “sự thất bại của Chính phủ và các bên chủ chốt khác trong 

việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu bùng phát đã thúc đẩy một phong trào xã hội toàn cầu trong những năm 

gần đây”. Việc thực hiện quyền này thường bị đe dọa. Báo cáo viên Đặc biệt lưu ý rằng “các điểm hạn chế, các 

cuộc tấn công và thất bại trong việc bảo vệ môi trường và những người bảo vệ điều đó đã được dẫn chứng rất 

nhiều”74. Việc thực hiện quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình ở cấp độ quốc gia của các cộng đồng khác nhau có 

liên quan đến biến đổi khí hậu rất quan trọng vì nó đảm bảo sự trao đổi ý tưởng và kiến thức cũng như biểu hiện 

tính tập thể của họ. 

 

Ví dụ về các thực hành tốt: 

 

1. Úc 

Một vài ví dụ về thực hành tốt trong hoạt động xã hội công lý khí hậu được áp dụng ở Úc Các phong trào 

được tạo lập dưới hình thức phong trào hoạt động số và các hành động đấu tranh bất bạo động chống lại Chính 

phủ Úc vì thực hiện chưa đủ các hành động vì khí hậu. Các phong trào biểu tình được dẫn dắt bởi những người trẻ 

tuổi như phong trào biểu tình Bãi khóa vì Khí hậu (Schools Strike 4 Climate), Liên minh Khí hậu Thanh niên Úc 

(Australian Youth Climate Coalition) và SEED, một phong trào biểu tình của các thanh niên tộc người Aboriginal 

và dân đảo Torres Strait75. 

 

 

2. Philippines 

Tại Philippines, các tổ chức công đoàn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển 

đổi sang năng lượng sạch. Liên minh của nhiều tổ chức và quỹ khác nhau do Move as One tạo ra đã thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch với mục đích tạo ra một hệ thống giao thông công 

cộng an toàn, toàn diện và nhân văn ở Philippines76.  

 

3. Uganda 

 Một bài học sâu sắc có thể được rút ra từ cuộc biểu tình tự phát đơn lẻ trước Nghị viện quốc gia do nhà 

hoạt động vì khí hậu Vanessa Nakate ở Uganda thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Cam kết 

của Vanessa Nakate trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu đã dẫn đến việc thành lập phong trào khí 

hậu “Rise Up Movement” nhằm tập hợp các cộng đồng người Châu Phi tập trung vào công lý khí hậu và bảo vệ 

môi trường77 và tổ chức các hoạt động biểu tình ôn hòa khác nhau hướng đến nâng cao nhận thức78.  

 

 

 

 
73 Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình, ngày 23 tháng 7 năm 2021, 

A/76/222. 
74 Trong cùng nguồn.  
75 Tổ chức Ân xá Quốc tế, Amnesty International, Báo cáo cho Phiên họp thứ 76 của Đại Hội đồng. Đệ trình của 

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình, 2021 Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/ASA1242232021ENGLISH.pdf  
76 Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình, ngày 23 tháng 7 năm 2021, 

A/76/222, tr. 5 Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/203/78/PDF/N2120378.pdf?OpenElement 
77 Xem tại nguồn: https://www.un.org/youthenvoy/vanessa-nakate/  
78 Xem tại trang web: https://www.riseupmovementafrica.org/post/global-climate-strike  

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/ASA1242232021ENGLISH.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/203/78/PDF/N2120378.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/203/78/PDF/N2120378.pdf?OpenElement
https://www.un.org/youthenvoy/vanessa-nakate/
https://www.riseupmovementafrica.org/post/global-climate-strike
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f. Không phân biệt đối xử 

 

Văn bản quốc tế Điều Quy định 

UDHR 7 “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp 

luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân 

biệt đối xử nào. Mọi người đều được bảo vệ bình đẳng trước bất 

kỳ sự phân biệt đối xử nào vi phạm Tuyên bố này và trước bất kỳ 

sự xúi giục nào đối với sự phân biệt đối xử đó” 

ICCPR 2 

 

 

 

 

 

3 
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“Mỗi quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng và bảo 

đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài 

phán của mình các quyền đã được công nhận trong Công ước 

này, không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, 

giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm 

khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất 

thân hoặc địa vị khác” 

“Các quốc gia thành viên Công ước này cam kết đảm bảo quyền 

bình đẳng giữa nam và nữ trong việc thực hiện tất cả các quyền 

dân sự và chính trị mà Công ước đã quy định” 

« Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được 

pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự 

phân biệt đối xử nào. Về mặt này, pháp luật phải nghiêm cấm 

mọi sự phân biệt đối xử và đảm bảo cho mọi người sự bảo hộ 

bình đẳng và có hiệu quả chống lại những phân biệt đối xử về 

chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính 

trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, 

thành phần xuất thân hoặc các địa vị khác ” 

ICESCR 2 (2) « 2. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết bảo đảm rằng 

quyền được nêu trong Công ước này sẽ được thực hiện mà 

không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, giới 

tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm 

khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất 

thân hoặc địa vị khác” 

 

Bắt nguồn từ nguyên tắc chung về phẩm giá ngang nhau của mọi con người được nêu trong Điều 1 của 

UDHR, nguyên tắc không phân biệt đối xử hàm ý rằng các Quốc gia có một nghĩa vụ là đảm bảo các biện pháp 

liên quan đến khí hậu phải được thực hiện mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Các cơ sở cho việc không phân 

biệt đối xử được liệt kê trong các điều khoản liên quan của UDHR, ICCPR và ICESCR. Nguyên tắc không phân 

biệt đối xử đòi hỏi hai loại nghĩa vụ đối với các Quốc gia: thứ nhất là không phân biệt đối xử trên cơ sở được liệt 

kê trong điều khoản liên quan (chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan 

điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc các địa vị khác); và thứ hai là đưa ra 

sự bảo vệ bổ sung cho các nhóm phải chịu sự phân biệt đối xử, chẳng hạn như phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em, 

người khuyết tật, người tỉnh lẻ, dân tộc thiểu số, người thuộc cộng đồng LGBTQI+. Mục tiêu của phần sau là đạt 

được sự bình đẳng hoặc công bằng thực sự trong các kết quả đầu ra của luật pháp và chính sách. 

 

Ví dụ về thực hành tốt:  

Không phân biệt đối xử là quyền đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết các định kiến liên quan đến 

giới và hỗ trợ những thay đổi cơ bản trong nhận thức về vai trò của phụ nữ. Việc thông qua các kế hoạch hành 

động về giới và biến đổi khí hậu là một ví dụ về một thực tiễn tốt nhằm mục đích khắc phục tình trạng thiếu các 

chính sách đáp ứng giới. Kiểu kế hoạch này đã được Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Haiti, Panama và 
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Peru thông qua79. Các chiến lược lồng ghép về giới tương tự cũng đã được Jamaica, Pakistan, Quần đảo Marshall, 

Việt Nam và Nepal áp dụng80.  

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng có thể được coi là một ví dụ về một quốc gia đang hướng tới việc 

lồng ghép giới vào luật pháp và chính sách quốc gia. Ví dụ, Kế hoạch quốc gia về Bình đẳng giới (NAPGE) cho 

giai đoạn 2021-2025 tập trung vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện khả năng chống chịu của phụ nữ trước 

thiên tai, đồng thời tăng cường sự tham gia của họ vào biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai81. Trong số 

các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới có thể nêu rõ: “Các chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng trong các 

cộng đồng nhằm xóa bỏ các hủ tục truyền thống có hại” phân biệt đối xử với phụ nữ, “ tiến hành nâng cao nhận 

thức cho các thành viên của Quốc hội, và thúc đẩy bình đẳng giới bằng đưa ra các biện pháp tích cực xuyên suốt 

một loạt các hoạt động bao gồm các hạn ngạch phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo trong biến đổi khí hậu, ứng phó khẩn 

cấp, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”82 

 

 

2. Các quyền hình thức 

 

a. Quyền tham gia 

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 21 “Mọi người đều có quyền tham gia vào quản lý đất nước mình, một 

cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ được tự do lựa 

chọn”  

 
79 Aguilar Revelo L., “Bình đẳng giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Các cơ quan bộ máy trong khu vực có thể 

làm gì vì sự tiến bộ của phụ nữ?”, Loạt bài viết Các vấn đề về giới, Số 159 (LC/TS.2021/79), Santiago, Uỷ ban 

Kinh tế Mĩ Latinh và vùng Caribê (ECLAC), 2021, tr. 23. 
80 WEDO và Siegele L., BRIEF: Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ trong Đóng góp Quốc gia tự quyết 

định (NDCs) mới và đã cập nhật, tháng 12 năm 2020. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://wedo.org/wp-

content/uploads/2020/12/GenderNDCs_FINAL_Dec2020.pdf  
81 Ngân hàng Phát triển Châu Á, Khả năng phục hồi của phụ nữ tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LÀO. Luật pháp 

và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới như thế nào trong quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, tháng 6 năm 

2022, tr. 15. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://reliefweb.int/report/lao-peoples-democratic-republic/womens-

resilience-lao-peoples-democratic-republic-how-laws-and-policies-promote-gender-equality-climate-change-and-

disaster-risk-management-june-2022  

Và xem thêm https://napglobalnetwork.org/2022/06/gender-responsive-climate-adaptation-planning-report/ về các 

ví dụ khác về việc lồng ghép giới vào các Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAPs) của các nước.  
82 Trong cùng nguồn.  

https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/12/GenderNDCs_FINAL_Dec2020.pdf
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/12/GenderNDCs_FINAL_Dec2020.pdf
https://reliefweb.int/report/lao-peoples-democratic-republic/womens-resilience-lao-peoples-democratic-republic-how-laws-and-policies-promote-gender-equality-climate-change-and-disaster-risk-management-june-2022
https://reliefweb.int/report/lao-peoples-democratic-republic/womens-resilience-lao-peoples-democratic-republic-how-laws-and-policies-promote-gender-equality-climate-change-and-disaster-risk-management-june-2022
https://reliefweb.int/report/lao-peoples-democratic-republic/womens-resilience-lao-peoples-democratic-republic-how-laws-and-policies-promote-gender-equality-climate-change-and-disaster-risk-management-june-2022
https://napglobalnetwork.org/2022/06/gender-responsive-climate-adaptation-planning-report/
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ICCPR 25 “Mọi công dân, mà không có bất kỳ sự phân biệt nào thuộc điều 2 

và không có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lý nào, đều có quyền và cơ 

hội để: a) Tham gia điều hành các công việc xã hội một cách trực 

tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ được tự do lựa chọn”. 

UNFCCC 6  Để thực hiện các cam kết theo Điều 4, khoản 1(i), các Bên cần: 

(A) Thúc đẩy và tạo điều kiện ở cấp quốc gia và ở cấp tiểu vùng và 

cấp khu vực nếu cần, và tuân theo pháp luật và quy định của quốc 

gia, trong phạm vi khả năng của họ: 

(iii) Sự tham gia của cộng đồng trong việc giải quyết biến đổi khí 

hậu và các tác động đồng thời xây dựng các biện pháp ứng phó 

thích hợp;” 

Hiệp định 

Paris 

Lời mở đầu 

 

 

 

6 (8)  

 

 

 

 

12 

Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận 

thức của cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng, khả năng tiếp 

cận thông tin và hợp tác của công chúng ở tất cả các cấp về các vấn 

đề được giải quyết trong Hiệp định này,” 

“Các bên thừa nhận tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận 

phi thị trường hội nhập, toàn diện và cân bằng dành cho các Bên 

nhằm hỗ trợ thực hiện đóng góp quốc gia tự quyết định, trong 

bối cảnh phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo, bằng cách 

thức đồng bộ và hiệu quả, bao gồm thông qua, cùng với những 

phương pháp tiếp cận khác, giảm thiểu, thích ứng, tài chính, 

chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực, nếu cần. 

Các cách tiếp cận này nhằm mục đích: 

(b) Tăng cường sự tham gia của khu vực công và tư nhân trong 

việc thực hiện các khoản đóng góp quốc gia tự quyết định;” 

“Các Bên sẽ hợp tác thực hiện các biện pháp, nếu cần, để tăng 

cường giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, 

sự tham gia của cộng đồng và tiếp cận thông tin đại chúng, nhận 

thức được tầm quan trọng của các bước này liên quan đến việc tăng 

cường các hành động theo Hiệp định” 

 

Trong khi ICCP chỉ quy định quyền tham gia chính trị, thì UNFCCC và Hiệp định Paris buộc các Quốc 

gia thành viên tổ chức tham gia công khai khi chuẩn bị Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs)  

Trong Nghị quyết 67/210 (2013), Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận tầm quan trọng của quyền tham 

gia trong việc giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu bằng cách nhấn mạnh “nhu cầu thu hút sự tham gia 

trong phạm vi rộng rãi của các bên liên quan ở cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia cũng như cấp địa phương, bao 

gồm chính quyền quốc gia, các đơn vị hành chính cũng như chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tư nhân 

cũng như người dân trong xã hội, đồng thời bao gồm thanh niên cũng như người khuyết tật, và bình đẳng giới 

cũng như sự tham gia hiệu quả của phụ nữ và những người dân bản địa là những đối tượng rất quan trọng để có 

thể thực hiện hành động hiệu quả trên tất cả các phương diện của biến đổi khí hậu”.  

Phụ nữ và người dân bản địa thường là những đối tượng bị gạt ra khỏi quá trình ra quyết định liên quan 

đến hành động vì khí hậu. Sự thiếu sót trong việc tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương đó sẽ làm tăng những 

tồn tại về bất bình đẳng83 và gây ra hệ quả tiêu cực lên quyền của cả các nhóm.  

Lấy ví dụ, trong bản báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt gửi lên Đại Hội đồng về Tình trạng của Nhân 

quyền và Tự do cơ bản của Người dân bản địa, James Anaya đã nhấn mạnh rằng người bản địa đã bị tác động lớn 

 
83 Xem trong sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu: Hội đồng Nhân 

quyền, Nghiên cứu phân tích về đáp ứng giới trong hành động vì khí hậu nhằm mục đích được thụ hưởng đầy đủ 

và hiệu quả quyền của phụ nữ. Báo cáo của OHCHR, ngày 1 tháng 5 năm 2019, tr. 9 Về sự tham gia của những 

người bản địa trong quá trình ra quyết định liên quan đến khí hậu, xem: ILO, Những người bản địa và biến đổi khí 

hậu. Từ nạn nhân đến thay đổi các tác nhân thông qua việc tử tế, 2017 Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/WCMS_551189/lang--en/index.htm  

https://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/WCMS_551189/lang--en/index.htm
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nhất bởi biến đổi khí hậu, minh chứng cho sự tham gia của họ vào quá trình ra quyết định liên quan đến biến đổi 

khí hậu ở cấp quốc gia và quốc tế.  

Ngoài ra, những người bảo vệ môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn môi trường, và 

đang bị đe dọa ở nhiều quốc gia trên thế giới.84 Theo Điều 3 (8) của Công ước Aarhus, các Bên phải đảm bảo rằng 

những người thực hiện quyền con người của họ tuân theo các quy định của Công ước sẽ không bị trừng phạt, bắt 

bớ hoặc sách nhiễu dưới mọi hình thức đối với sự tham gia của họ.85 Tuy nhiên, các Bên tham gia, bao gồm tổ 

chức phi chính phủ (NGOs), và các bên liên quan khác đã báo cáo lên nhiều trường hợp mà trong đó, những người 

bảo vệ môi trường đã bị giám sát, phạt nặng, sa thải khỏi công ty, bị đe dọa và uy hiếp, bị buộc tội hình sự, giam 

giữ, đánh đập, và thậm chí bị giết.86  

Đoạn 7 của Thỏa thuận Cancun và quyết định 36/CP.7 về việc Cải thiện sự tham gia của phụ nữ trong 

việc đại diện các Bên tham gia trong các cơ quan được thành lập theo UNFCCC và Nghị định thư Kyoto87 thừa 

nhận tầm quan trọng của bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ.88 Mặc dù đã nhấn mạnh sự cần thiết của vai 

trò lãnh đạo của phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách về biến đổi khí hậu, các Bên tham gia UNFCCC 

vẫn thiếu đảm bảo về sự tham gia hiệu quả của phụ nữ trong các đoàn đại biểu quốc gia89. Tuy nhiên, tiến độ 

chậm này cũng cần lưu ý: 38 phần trăm số phụ nữ tham gia vào năm 2021 trái ngược với mức 30 phần trăm vào 

năm 200990.  

 

Ví dụ về các thực hành tốt:  

 

1. Campuchia 

Luật Lâm nghiệp, Luật Khu bảo tồn và Chương trình Lâm nghiệp Quốc gia (2010-2029) nhấn mạnh cần phải có 

sự tham gia của cư dân/cộng đồng địa phương và phụ nữ trong việc quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, việc thiếu 

các biện pháp thực hiện làm suy yếu những quy định quốc gia đó91. 

 

2. Mali 

Sự bảo vệ đối với những người bảo vệ quyền con người - môi trường là một khía cạnh quan trọng trong sự tham 

gia của cộng đồng. Ví dụ, năm 2018 Mali đã thông qua một luật nhằm bảo vệ những người bảo vệ môi trường và 

quyền con người. Những luật tương tự cũng đã được thông qua bởi Burkina Faso và Côte d’Ivoire92. 

 
84 https://unece.org/environment/press/worlds-first-special-rapporteur-environmental-defenders-elected-under-

aarhus 
85 Công ước Aarhus được tạo ra nhằm nâng cao vai trò của công dân và các tổ chức xã hội dân sự về các vấn đề 

môi trường và được thành lập trên các nguyên tắc dân chủ tham quyết. 

Công ước Aarhus thiết lập rất nhiều quyền đối với cá nhân và tổ chức xã hội dân sự liên quan đến môi trường. Các 

Bên tham gia Công ước được yêu cầu phải đưa ra các quy định cần thiết để các cơ quan công quyền, ở cấp quốc 

gia, khu vực hay cấp địa phương, góp phần khiến các quyền này trở nên có hiệu lực. 

https://aarhus.osce.org/about/aarhus-convention  
86 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_24/Inf.16_Situation_of_environmental_defenders_in_Parties

_to_the_Convention.pdf 
87 Nghị định 36/CP.7, Cải thiện sự tham gia của phụ nữ trong việc đại diện các Bên tham gia trong các cơ quan 

được thành lập theo UNFCCC và Nghị định thư Kyoto, xem: 

https://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/decision_36_cp7.pdf  
88 Thỏa thuận Cancun là một tập hợp các quyết định quan trọng bởi cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết thách thức 

lâu dài của biến đổi khí hậu một cách tổng thể và toàn diện theo thời gian, đồng thời thực hiện các hành động cụ 

thể để ngay lập tức tăng tốc độ ứng phó toàn cầu với nó. https://unfccc.int/process/conferences/the-big-

picture/milestones/the-cancun-agreements  
89 CoP, Cơ cấu giới tính. Báo cáo của Ban thư ký, ngày 20 tháng 8 năm 2021. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_04E.pdf  
90 WEDO, Sự tham gia của Phụ nữ trong UNFCCC: Báo cáo năm 2022. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://wedo.org/womens-participation-in-the-unfccc-2022-report/  
91 Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc, Biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và nhân quyền ở Châu Á, 2020, tr. 

55. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/02/ap-

HRCC-report_online-compressed.pdf 
92 UNEP, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc được hưởng một 

môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững: các thực hành tốt, tr. 16. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_24/Inf.16_Situation_of_environmental_defenders_in_Parties_to_the_Convention.pdf
https://aarhus.osce.org/about/aarhus-convention
https://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/decision_36_cp7.pdf
https://unfccc.int/process/conferences/the-big-picture/milestones/the-cancun-agreements
https://unfccc.int/process/conferences/the-big-picture/milestones/the-cancun-agreements
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_04E.pdf
https://wedo.org/womens-participation-in-the-unfccc-2022-report/
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/02/ap-HRCC-report_online-compressed.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/02/ap-HRCC-report_online-compressed.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf
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b. Quyền có biện pháp khắc phục hiệu quả 

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 8 “Mọi người đều có quyền được các tòa án quốc gia có thẩm 

quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để chống lại những 

hành vi vi phạm quyền cơ bản của họ đã được hiến pháp hay luật 

pháp quy định” 

ICCPR 2 (3) 3. Mỗi Quốc gia thành viên của Công ước này cam kết: 

(a) Đảm bảo rằng bất kỳ người nào mà các quyền hoặc tự do 

được công nhận ở đây bị vi phạm sẽ có biện pháp khắc phục 

hiệu quả, dù cho hành vi vi phạm đó được thực hiện bởi những 

người thi hành công vụ; 

(b) Đảm bảo rằng bất kỳ người nào yêu cầu một biện pháp khắc 

phục sẽ có quyền được xác định bởi các cơ quan tư pháp, hành 

chính hoặc cơ quan lập pháp có thẩm quyền, hoặc bởi bất kỳ cơ 

quan chức năng nào khác do hệ thống pháp luật của Nhà nước 

quy định, đồng thời nhằm phát triển các khả năng khắc phục tư 

pháp; 

(c) Đảm bảo rằng các cơ quan chức năng sẽ thực thi các biện 

pháp khắc phục đó khi được công nhận ”  

 

Quyền có biện pháp khắc phục hiệu quả, bao gồm quyền tiếp cận công lý, đòi hỏi rằng mọi người có 

quyền tìm biện pháp khắc phục hữu hiệu ở cấp quốc gia nếu quyền con người của một người bị vi phạm. Biện 

pháp khắc phục hiệu quả có thể đạt được thông qua tòa án hoặc các tổ chức khác có nhiệm vụ thi hành bản án 

hoặc quyết định. Quyền này rất quan trọng, vì nếu không được tiếp cận với một phiên tòa công bằng do các tòa án 

độc lập và không thiên vị thực hiện, thì việc thụ hưởng các quyền và tự do của con người sẽ không trở thành hiện 

thực.  

Quyền có biện pháp khắc phục hiệu quả bao gồm các trường hợp vi phạm quyền con người do tác hại 

môi trường và cung cấp cho các bên bị vi phạm quyền được tiếp cận các biện pháp pháp lý (hành chính và/hoặc tư 

pháp). Các nạn nhân của tổn hại môi trường có thể nhận được sự hài lòng với khiếu nại của họ, đặc biệt là thông 

qua bồi thường. Các vụ kiện liên quan đến khí hậu thể hiện một đặc điểm cụ thể là biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến 

những người nghèo trên toàn cầu và những nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Kết quả là, những nhóm người này 

có thể không biết về các biện pháp pháp lý hiện có để tìm cách khắc phục trong trường hợp có các tác nhân gây 

hại liên quan đến khí hậu. Hơn nữa, các chi phí liên quan đến việc đại diện pháp lý có thể cản trở việc thực hiện 

quyền có biện pháp khắc phục hiệu quả. 

 

Ví dụ về các thực hành tốt: 

Ngày càng có nhiều án lệ toàn cầu về việc thực thi bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu và tác hại môi trường. Xem trong bảng về các vụ kiện tụng về khí hậu (Phụ lục III)  

Ngoài án lệ do các tòa án quốc gia, khu vực và quốc tế đưa ra, còn có các ví dụ về phương thức giải 

quyết tranh chấp thay thế (ADR). Như đã đề cập trong phần trước về Trách nhiệm giải trình, vấn đề với ADR là 

kết quả của các thủ tục trung gian hoặc hòa giải không ràng buộc pháp lý, và việc thiếu khả năng thực thi làm 

giảm tính hiệu quả của các thủ tục này. Mặc dù vậy, vẫn có một số thực hành tốt về ADR: 

 

1. Kenya  

Đạo luật Tòa án Môi trường và Đất đai của Kenya, 2011 quy định về thẩm quyền của Tòa án Môi trường 

và Đất đai đối với quyền xét xử và xác định các tranh chấp liên quan đến các vấn đề khí hậu. Ngoài ra, điều đáng 

chỉ ra là việc công nhận các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế và thậm chí khẳng định rằng khi mà cơ 

chế giải quyết tranh chấp thay thế là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thủ tục tố tụng nào trước Tòa án, thì Tòa án có 

nhiệm vụ dừng tiến trình tố tụng cho đến khi điều kiện tiên quyết đó được hoàn thành. Mặc dù các thẩm phán 

được phân công để chủ trì các phiên tòa về môi trường và đất đai được bổ nhiệm dựa trên kiến thức liên quan 
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trong lĩnh vực này, nhưng cũng phải thừa nhận rằng họ có thể không phải lúc nào cũng thông thạo tất cả các vấn 

đề được đem ra giải quyết trước phiên tòa của họ. Trong những trường hợp như vậy, theo yêu cầu riêng của tòa 

án, với sự đồng ý của hoặc theo yêu cầu của các bên, tòa án có thể xem xét bất kỳ phương thức giải quyết tranh 

chấp thay thế thích hợp nào khác bao gồm cả trọng tài, đặc biệt là đối với các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tranh 

chấp về biến đổi khí hậu.93 

 

2. Indonesia  

Ô nhiễm từ Palur Raya (một công ty phụ gia thực phẩm) đang có tác động nghiêm trọng đến môi trường 

và cuộc sống của người dân trong làng Ngringo. Đã có nhiều phương thức khác nhau được sử dụng để giải quyết 

tranh chấp, bao gồm thương lượng, tổ chức cộng đồng, hòa giải và một cuộc điều tra độc lập được thực hiện bởi 

các chuyên gia do các bên chỉ định. Trong nhiều năm, cộng đồng Dukuh Tapak đã gửi đơn khiếu nại đến trưởng 

làng của họ, Trưởng tiểu khu, các quan chức chính quyền huyện Semarang và các ngành tương ứng về tình trạng ô 

nhiễm của Tapak. Tương tự như vụ tranh chấp với Palur Raya, nhiều phương thức khác nhau đã được sử dụng 

nhằm đưa ra giải pháp cho vụ tranh chấp, bao gồm thương lượng, tổ chức cộng đồng và hòa giải. Kết quả của buổi 

hòa giải là ‘thành công một phần’ với việc thực hiện một số hoạt động phát triển môi trường và cộng đồng và một 

số khoản bồi thường cho cộng đồng Tapak.94  

 

3. Hoa Kỳ 

Đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng ADR ở Hoa Kỳ trong xung đột về môi trường trong nước. 

Quốc hội Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Clinton đã thông qua Đạo luật Giải quyết Xung đột và Chính sách Môi 

trường năm 1998 thành lập Viện Giải quyết Xung đột về Môi trường Hoa Kỳ đặt trụ sở chính tại Arizona, là cơ 

quan quản lý Quỹ Giải quyết Tranh chấp về Môi trường trị giá hàng triệu đô la.95 

Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA) sử dụng phương thức tiếp cận giải quyết tranh chấp thay thế nhằm 

giúp các thành viên trong cộng đồng quyết định xem liệu giải quyết xung đột không đối kháng có phải là một lựa 

chọn tốt để giải quyết các mối lo ngại hay tranh chấp về môi trường của họ hay không. Ví dụ, EPA đã hỗ trợ các 

cuộc đối thoại cộng đồng về các mối đe dọa từ môi trường đối với sức khỏe của trẻ em. Mục tiêu là trao quyền 

cho cộng đồng 1) để họ tự đánh giá các vấn đề sức khỏe tại địa phương, 2) thiết lập các mục tiêu để bảo vệ trẻ em, 

và 3) xây dựng các kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề đã được xác định. Các cuộc đối thoại là nỗ lực 

hợp tác mang các thành viên đại diện và đông đảo các lĩnh vực trong cộng đồng đến gần nhau hơn. Trong một số 

trường hợp, EPA thúc đẩy các cuộc đối thoại này. Những người tham gia đã phải làm công việc khó khăn để trang 

trải cho nhiều và đa dạng các mối lo ngại sức khỏe tiềm ẩn. Các phiên xét xử thường có những vướng mắc do các 

quan điểm, nhu cầu và giá trị khác nhau. Tuy nhiên, mối quan tâm chung trong việc tạo cho trẻ em một môi 

trường an toàn để phát triển đã giúp tất cả các nhóm luôn đi đúng hướng trong việc xây dựng các chương trình 

dành riêng cho cộng đồng để hoạt động nhằm loại bỏ các tình huống nghiêm trọng nhất.96 

 

 
93 Muigua K., “Những thách thức đối với việc phân xử các tranh chấp về biến đổi khí hậu ở Châu Phi”, Luật sư: 

Châu Phi (ngày 14/06/2022) https://thelawyer.africa/2022/06/14/challenges-to-arbitration-of-climate-change-

disputes/ 
94 Lockheart D. và Santos C., “Phương thức giải quyết Tranh chấp Lựa chọn cho các Tranh chấp về Môi trường”, 

Trung tâm giải quyết tranh chấp Úc, https://disputescentre.com.au/alternative-dispute-resolution-in-

environmental-disputes/#_ftn15 
95 Simokat C., “Các điều khoản Hòa giải về Môi trường trong Cơ chế Pháp lý Quốc tế”, Mediate.com (ngày 31 

tháng 1 năm 2008) https://www.mediate.com/environmental-mediation-clauses-in-international-legal-

mechanisms/ 

 
96 Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Hướng dẫn nhân sự: Giải quyết các Xung đột về Môi trường trong Cộng 

đồng (tháng 5 năm 2000) https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/resguide.pdf 

https://thelawyer.africa/2022/06/14/challenges-to-arbitration-of-climate-change-disputes/
https://thelawyer.africa/2022/06/14/challenges-to-arbitration-of-climate-change-disputes/
https://disputescentre.com.au/alternative-dispute-resolution-in-environmental-disputes/#_ftn15
https://disputescentre.com.au/alternative-dispute-resolution-in-environmental-disputes/#_ftn15
https://www.mediate.com/environmental-mediation-clauses-in-international-legal-mechanisms/
https://www.mediate.com/environmental-mediation-clauses-in-international-legal-mechanisms/
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/resguide.pdf
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B. Các quyền xã hội, kinh tế và văn hóa 
 

1. Quyền được chăm sóc sức khỏe 

 

Văn bản quốc tế Điều Quy định 

UDHR 25 “1. Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống thích 

đáng, đủ để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia 

đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã 

hội cần thiết, cũng như có quyền được bảo hiểm trong trường hợp 

thất nghiệp, đau ốm, tàn phế, góa bụa, già nua hoặc thiếu phương 

tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng 

đối phó của họ. 

2. Các bà mẹ và trẻ em có quyền được hưởng sự chăm sóc và 

giúp đỡ đặc biệt. Mọi trẻ em, dù được sinh ra trong hay ngoài giá 

thú, đều được hưởng chế độ bảo trợ xã hội như nhau”. 

ICESCR 12 “1. Các Quốc gia thành viên tham gia vào Công ước này công 

nhận quyền của mọi người được hưởng tiêu chuẩn cao nhất có 

thể đạt được về sức khỏe thể chất và tinh thần. 

2. Các bước mà các Quốc gia thành viên tham gia vào Công ước 

này phải thực hiện nhằm đạt được việc thực hiện đầy đủ quyền 

này bao gồm những bước cần thiết: 

(a) Quy định về việc giảm tỷ lệ chết lưu thai và tử vong ở trẻ sơ 

sinh và quy định để trẻ em phát triển khỏe mạnh; 

(b) Cải thiện tất cả các khía cạnh của vệ sinh môi trường và công 

nghiệp; 

(c) Phòng ngừa, điều trị và kiểm soát dịch bệnh, bệnh truyền 

nhiễm, các bệnh nghề nghiệp và các bệnh khác; 

(d) Việc tạo lập các điều kiện đảm bảo cho tất cả các dịch vụ y tế 

cũng như chăm sóc y tế trong trường hợp ốm đau” 

 

Hội đồng Nhân quyền và IPCC đã công nhận nhiều lần về các tác động của biến đổi khí hậu đối với 

quyền được chăm sóc sức khỏe97. Ngoài ra, nghiên cứu phân tích về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền 

được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe thể chất và tinh thần cao nhất có thể đạt được của con người do Văn phòng Cao 

ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) biên soạn nhằm tìm hiểu các tác động của biến đổi khí hậu đối với 

quyền được chăm sóc sức khỏe98.  

Dựa trên các báo cáo của IPCC, OHCHR đã nhấn mạnh rằng sức khỏe con người nhạy cảm với những 

thay đổi khác nhau của các dạng thời tiết và các khía cạnh khác của biến đổi khí hậu. OHCHR nhấn mạnh rằng 

những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe xảy ra "do sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa cũng như sự xuất hiện của 

các đợt nắng nóng, lũ lụt, hạn hán và hỏa hoạn", trong khi những ảnh hưởng gián tiếp, “sức khỏe có thể bị tổn hại 

do các gián đoạn sinh thái do biến đổi khí hậu mang lại (mất mùa, chuyển đổi vật trung gian truyền bệnh), hoặc 

phản ứng của xã hội đối với biến đổi khí hậu (như sự di dân sau đợt hạn hán kéo dài)”99. 

 Theo IPCC, các nước thu nhập thấp100 và các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, và 

những người bản địa) phải hứng chịu thiệt hại lớn nhất để thấy sự gia tăng của tình trạng suy yếu về mặt sức khỏe. 

 
97 Xem VD Quyết định 29/15 vào tháng 7 năm 2015. IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh 

giá lần thứ sáu của IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. Tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương. Tóm tắt cho các 

nhà hoạch định chính sách, 2022, tr. 10. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf  
98 OHCHR, Nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền của mọi người được hưởng tiêu 

chuẩn cao nhất có thể đạt được về sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, ngày 6 tháng 5 năm 2016. Hiện 

có sẵn trực tuyến tại: https://digitallibrary.un.org/record/841798/?ln=fr#record-files-collapse-header  
99 Trong cùng tài liệu, tr. 4.  
100 IPCC, AR5, tr. 15. 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/841798/?ln=fr#record-files-collapse-header
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Theo đó, từ năm 2030 đến năm 2050, WHO đưa ra các ước tính, rằng các hệ quả bất lợi của biến đổi khí hậu đối 

với sức khỏe, như suy dinh dưỡng, sốt rét, tiêu chảy và căng thẳng nắng nóng, sẽ gây ra khoảng 250.000 ca tử 

vong mỗi năm nếu không có các hành động thích ứng101 Hơn nữa, Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu gần đây của 

IPCC nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, gây ra lo lắng 

và căng thẳng102. IPCC cũng đã nhấn mạnh sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh do sóng nhiệt, các bệnh lây truyền qua 

nước và suy hô hấp và tim mạch kích ứng với khí hậu do tiếp xúc với “khói cháy rừng, bụi khí quyển và các chất 

gây dị ứng trong không khí”.103 

Những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện quyền được chăm 

sóc sức khỏe vì các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thường xuyên ảnh hưởng đến sức khỏe con người và có thể 

phá hủy cơ sở hạ tầng y tế thiết yếu và từ đó làm suy yếu khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

Bình luận chung số 14 của ICESCR về quyền được chăm sóc sức khỏe khuyến nghị áp dụng theo khung 

AAAQ104 nhằm đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe: 

- Sự sẵn có của thuốc, vắc xin, và các mặt hàng thiết yếu, phương tiện và các cơ sở hạ tầng khác 

(cung cấp không gian mát mẻ, quạt, máy lạnh và cung cấp đủ điện; chuẩn bị phần dự trữ thực 

phẩm khẩn cấp, dự trữ nước, thuốc men và các dịch vụ khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm 

họa thiên nhiên). Nhà nước phải đảm bảo khả năng tiếp cận “cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân 

đạo” cho các nạn nhân của thiên tai. 

- Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và hàng hóa. Với bốn nguyên tắc phải tuân thủ: Nguyên tắc 

không phân biệt đối xử với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, khả năng tiếp cận vật lý, khả 

năng tiếp cận kinh tế (sức khỏe với chi phí phải chăng) và khả năng tiếp cận thông tin. 

- Khả năng chấp nhận - các cơ sở y tế, hàng hóa và dịch vụ phải ở mức chấp nhận được về mặt 

văn hóa và phải tôn trọng y đức. 

- Chất lượng tốt –phù hợp về mặt khoa học và y tế và có chất lượng tốt (nhân viên y tế có tay 

nghề cao, nước sạch và an toàn, vệ sinh phù hợp, thiết bị bệnh viện và thuốc không hết hạn sử 

dụng và được phê duyệt về mặt khoa học),  

 

Ví dụ về thực hành tốt:  

Các thể chế kiểm soát chất lượng không khí tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí 

đối với sức khỏe được coi là thực hành tốt để đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe. VD: Cộng hòa Dominica, 

Pháp và Philippines công nhận quyền được hít thở không khí trong lành trong luật quốc gia của họ105. Các tòa án 

Ấn Độ và Pakistan đã xem xét quyền được hít thở không khí trong lành được bảo vệ theo hiến pháp vì nó là một 

phần tích hợp trong quyền được sống và đảm bảo sức khỏe. 

Các biện pháp do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) khuyến nghị về chất lượng không 

khí bao gồm: nấu ăn và sưởi ấm sử dụng nhiên liệu sạch; sử dụng năng lượng tái tạo để phát điện (sử dụng năng 

lượng gió, năng lượng mặt trời, và thủy điện để sản xuất điện); sử dụng năng lượng hiệu quả trong hộ gia đình; 

tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả cho công nghiệp; xe điện; thúc đẩy phương tiện giao thông công cộng 

(khuyến khích chuyển từ phương tiện hành khách cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng). Xem thêm tại 

các tiến triển trong quyền được sống. 

 

 

 

 
101 Trong cùng tài liệu. Xem: IPCC, Nhóm nghiên cứu số II đóng góp cho Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu của 

IPCC, Biến đổi khí hậu 2022. Tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính 

sách, 2022, p. SPM-15. 
102 Trong cùng tài liệu. 
103 Trong cùng tài liệu, tr. SPM-10 
104 Để biết thêm thông tin về các khuôn khổ AAAQ về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, hãy xem: “Bộ công 

cụ mang Tính sẵn có, Khả năng tiếp cận, Khả năng chấp nhận được và Chất lượng (AAAQ)”, Viện Nhân quyền 

Đan Mạch 

https://humanrightseducation.dk/HRBA_Training_Package/HRBA_in_practice/AAAQ%20Toolbox%20concept%

20note%20brief.pdf  
105 Cộng hòa Dominica, Luật chung về Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, 2000; Bộ luật Môi trường của 

Pháp; Đạo luật Không khí Sạch của Philippines.  

https://humanrightseducation.dk/HRBA_Training_Package/HRBA_in_practice/AAAQ%20Toolbox%20concept%20note%20brief.pdf
https://humanrightseducation.dk/HRBA_Training_Package/HRBA_in_practice/AAAQ%20Toolbox%20concept%20note%20brief.pdf
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2. Quyền được giáo dục 

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 26 “1. Mọi người có quyền được giáo dục. Giáo dục phải được 

miễn phí, ít nhất là trong các giai đoạn tiểu học và cơ sở. Giáo 

dục tiểu học là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và chuyên môn sẽ 

được phổ cập đại trà và giáo dục đại học sẽ được tất cả mọi người 

tiếp cận bình đẳng dựa trên cơ sở thành tích (…)” 

ICESCR 13 “1. Các Quốc gia thành viên tham gia vào Công ước này thừa 

nhận quyền của mọi người đối với giáo dục. Các thành viên 

đồng ý rằng giáo dục sẽ hướng đến sự phát triển đầy đủ của nhân 

cách con người và ý thức về phẩm giá của mình, đồng thời sẽ 

tăng cường sự coi trọng đối với các quyền con người và quyền tự 

do cơ bản. Họ đồng ý thêm rằng giáo dục sẽ cho phép tất cả mọi 

người tham gia một cách hiệu quả vào một xã hội tự do, thúc đẩy 

sự hiểu biết, sự khoan dung và tình hữu nghị giữa tất cả các quốc 

gia và tất cả các nhóm chủng tộc, sắc tộc hoặc tôn giáo, và giúp 

ích các hoạt động của Liên Hợp Quốc về duy trì hòa bình”. 

Công ước về 

Quyền Trẻ em 

29 “Việc giáo dục trẻ em sẽ được hướng đến […] việc phát triển 

sự tôn trọng đối với môi trường tự nhiên” 

 

Quyền đối với giáo dục có thể bị cản trở, trực tiếp hoặc gián tiếp, do biến đổi khí hậu106. Quyền được 

giáo dục bị vi phạm khi trường học không thể thu nhận trẻ với mục đích giáo dục. Do đó, việc cản trở trực tiếp sẽ 

bao hàm cả việc phá hủy cơ sở hạ tầng trường học và các loại cơ sở giáo dục khác do các hiểm họa như lũ lụt, sạt 

lở đất và lốc xoáy. Mặt khác, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trực tiếp gây mất an ninh lương thực, hạn chế 

khả năng tiếp cận nước sinh hoạt và vệ sinh an toàn, đồng thời làm gia tăng các bệnh như sốt rét và tiêu chảy. 

Những hiện tượng liên quan đến thời tiết đó ảnh hưởng đến quyền được giáo dục vì chúng dẫn đến tình trạng trẻ 

em phải nghỉ và thôi học. Đặc biệt, đối với trẻ em gái, việc tạm dừng đi học sớm cũng làm tăng tính dễ bị tổn 

thương khi mang thai sớm, tăng khả năng dễ bị bạo lực trên cơ sở giới và kém độc lập về kinh tế.  

 

Ví dụ về thực hành tốt: 

UNESCO đã đưa ra một nghiên cứu về “Tác động của di dân vì khí hậu đối với quyền được giáo dục”107 

Trong đó mô tả một kế hoạch tái định cư trong trường hợp có những tác động bất lợi khởi phát đột ngột của biến 

đổi khí hậu đã được thông qua ở Fiji. Biện pháp này cho phép lường trước các nguy cơ và đảm bảo quyền được 

giáo dục trong tình trạng khủng hoảng. Việc tái định cư theo kế hoạch nên áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

quyền con người và lồng ghép các cân nhắc để đảm bảo quyền được giáo dục. Các cơ quan chức năng của quốc 

gia có thể tuân theo hướng dẫn được cung cấp bởi Khung chương trình Toàn cầu về An toàn Trường học Toàn 

diện108 để chuẩn bị và ứng phó với các thảm họa tự nhiên.  

 

3. Quyền có nhà ở thích đáng 

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 25 “Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống thích 

 
106 Xem bản báo cáo được chuẩn bị theo bối cảnh của Ấn Độ. Kagawa, F. (2022). Nhiệt lượng tăng cao! Hướng 

đến một Hệ thống Giáo dục nhằm Thích ứng với Khí hậu ở Ấn Độ Kathmandu: Văn phòng khu vực của UNICEF 

ở Nam Á 
107 UNESCO, Tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền được giáo dục, 2020. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374966  
108 Văn phòng LHQ về Giảm thiểu rủi ro thiên tai, An toàn toàn diện cho trường học, 2017. Hiện có sẵn trực tuyến 

tại: https://www.undrr.org/publication/comprehensive-school-safety  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374966
https://www.undrr.org/publication/comprehensive-school-safety
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đáng, đủ để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia 

đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã 

hội cần thiết, cũng như có quyền được bảo hiểm trong trường hợp 

thất nghiệp, đau ốm, tàn phế, góa bụa, già nua hoặc thiếu phương 

tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng 

đối phó của họ. 

ICESCR 11 “1. Các Quốc gia thành viên tham gia vào Công ước này thừa 

nhận quyền của mọi người được hưởng một mức sống thích đáng 

cho bản thân và gia đình, bao gồm thực phẩm thích đáng, quần áo 

và nhà ở, đồng thời cải thiện liên tục các điều kiện sống. Các 

Quốc gia thành viên sẽ thực hiện các bước thích hợp nhằm đảm 

bảo việc thực hiện đầy đủ quyền này, công nhận tầm quan trọng 

cần thiết của sự hợp tác quốc tế dựa trên sự đồng thuận tự 

nguyện” 

 

Bình luận Chung số 4 của ICESCR về quyền có nhà ở thích đáng nhấn mạnh rằng “quyền có nhà ở thích 

đáng của con người (…) có tầm quan trọng trung tâm đối với việc thụ hưởng tất cả các quyền kinh tế, xã hội và 

văn hóa”109. 

Biến đổi khí hậu chắc chắn có những tác động tiêu cực trực tiếp đến quyền có nhà ở thích đáng. Các hiện 

tượng thời tiết khắc nghiệt phá hủy nhà cửa của con người. Hơn nữa, các sự kiện khởi phát chậm, chẳng hạn như 

hạn hán, xói mòn, mực nước biển dâng và lũ lụt khiến các vùng lãnh thổ trở nên không thể sinh sống được và 

buộc người dân gián tiếp phải rời bỏ nhà ở của mình. Các thảm họa liên quan đến khí hậu cùng với khả năng tiếp 

cận sinh kế bị hạn chế và sự suy thoái của điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quyết định rời bỏ nhà ở của 

người dân. Mỗi năm, các thảm họa liên quan đến khí hậu khiến hơn 20 triệu người phải di cư110. Vào năm 2020, 

ước tính khoảng 30 triệu người đã phải di cư do các thảm họa liên quan đến khí hậu111. 

 

Ví dụ về thực hành tốt:  

Các hệ thống cảnh báo sớm được các cơ quan chức năng quốc gia đưa vào áp dụng và cung cấp hỗ trợ cho việc 

ứng phó ngay với một thiên tai sắp xảy ra giúp giảm thiểu thiệt hại và mất mát. Ví dụ, Peru đã áp dụng hệ thống 

cảnh báo cộng đồng để phòng chống thiên tai tại hai khu phố ở Lima như một phương pháp của biện pháp thích 

ứng ở khu phố nghèo. Một nhóm lãnh đạo được xác định là “cộng đồng người quan sát” chịu trách nhiệm quản lý 

rủi ro thiên tai (“gia cố mái nhà và đường sá, mua sắm bình chữa cháy cho cộng đồng; bọc cách điện các dây cáp 

để phòng cháy”112 

 
109 Ủy ban Liên hợp quốc về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Bình luận chung số 4, New York: Liên hợp 

quốc, 1991, Điều. 1. 
110 Báo cáo tóm tắt về phương tiện truyền thông OXFAM, Sức ép từ Mái ấm. Di dân do khí hậu, ngày 2 tháng 12 

năm 2019 Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620914/mb-climate-displacement-cop25-

021219-en.pdf  
111 Trung tâm Giám sát Di cư Trong nước (IDMC), Báo cáo toàn cầu về Sự di cư Trong nước, 2021. Hiện có sẵn 

trực tuyến tại: https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/  
112 MISEREOR và GI-ESCR, Các địa phương đấu tranh cho quyền có nhà ở thích đáng trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu, đô thị hóa và suy thoái môi trường, 2020, tr. 23. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.misereor.org/fileadmin/user_upload_misereororg/publication/en/climatechange_enery/report_local-

struggles-for-housing-rights.pdf  

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620914/mb-climate-displacement-cop25-021219-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620914/mb-climate-displacement-cop25-021219-en.pdf
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/
https://www.misereor.org/fileadmin/user_upload_misereororg/publication/en/climatechange_enery/report_local-struggles-for-housing-rights.pdf
https://www.misereor.org/fileadmin/user_upload_misereororg/publication/en/climatechange_enery/report_local-struggles-for-housing-rights.pdf
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4. Quyền thực phẩm 

 

Văn bản quốc 

tế 

Điều Quy định 

UDHR 25 “Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, 

đủ để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia đình, về 

các khía cạnh thực phẩm, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ 

xã hội cần thiết, cũng như có quyền được bảo hiểm trong trường 

hợp thất nghiệp, đau ốm, tàn phế, góa bụa, già nua hoặc thiếu 

phương tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá 

khả năng đối phó của họ. 

ICESCR 11 “1. Các Quốc gia thành viên tham gia vào Công ước này thừa 

nhận quyền của mọi người được hưởng một mức sống thích đáng 

cho bản thân và gia đình, bao gồm thực phẩm thích đáng, quần 

áo, và nhà ở, đồng thời cải thiện liên tục các điều kiện sống. Các 

Quốc gia thành viên sẽ thực hiện các bước thích hợp nhằm đảm 

bảo việc thực hiện đầy đủ quyền này, công nhận tầm quan trọng 

cần thiết của sự hợp tác quốc tế dựa trên sự đồng thuận tự 

nguyện” 

2. Các Quốc gia thành viên tham gia vào Công ước này, thừa 

nhận quyền cơ bản của mọi người là được giải phóng khỏi sự đói 

khát, thực hiện với tư cách cá nhân và thông qua hợp tác quốc tế, 

các biện pháp, bao gồm cả các chương trình cụ thể, cần thiết (...)” 

 

Biến đổi khí hậu trực tiếp hủy hoại quyền có thực phẩm dưới các hình thái thời tiết khắc nghiệt (lũ lụt và 

những trận mưa không thể dự đoán trước) và các sự kiện khởi phát chậm (hạn hán) dẫn đến mất an ninh lương 

thực. Các quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp sử dụng nước mưa hứng chịu nhiều rủi ro nhất về tình trạng mất an 

ninh lương thực, làm gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Sự nhiễm mặn của các con sông và nước ở 

khu vực ven biển do lượng nước biển dâng và sụt lún đất cũng dẫn đến thiếu nước sinh hoạt, thay đổi dòng chảy, 

giảm chất lượng nước và những thay đổi nghiêm trọng trong hệ sinh thái thủy sinh. Ví dụ, hiện tượng nhiễm mặn 

sông ngòi, đất đai và nước ngầm ở Bangladesh khiến sản lượng sụt giảm 15% lượng lúa cao sản và dẫn đến tình 

trạng thiếu nước sinh hoạt113. Hơn nữa, quá trình axit hóa và ấm lên của các đại dương sẽ dẫn đến tình trạng suy 

giảm trữ lượng cá.  

Báo cáo Tình hình An ninh Lương thực và Dinh dưỡng năm 2018, do Tổ chức Lương thực và Nông 

nghiệp (FAO)114 chuẩn bị và được trích dẫn bởi IPCC115, đã đưa ra ước tính khoảng 821 triệu người bị suy dinh 

dưỡng. Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng trong năm 2017, có khoảng 50,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

thể gầy còm (nhẹ cân so với chiều cao). Báo cáo nhấn mạnh thêm rằng mức độ thiếu dinh dưỡng đang trở nên cực 

kỳ tồi tệ ở các khu vực như Châu Phi cận Sahara, Đông Nam Á và Tây Á, và gần đây là Châu Mỹ Latinh.  

IPCC đã nhấn mạnh rằng sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 2°C sẽ khiến những người có thu 

nhập thấp gặp rủi ro “với các mô hình dự báo tăng thêm 1-183 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói”116. Những 

 
113 Xem nghiên cứu được cung cấp bởi Ngân hàng Thế giới về hiện tượng xâm nhập mặn: 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/17/salinity-intrusion-in-changing-climate-scenario-will-hit-

coastal-bangladesh-hard  
114 FAO, 2018a: Tương lai của ngành Thực phẩm và Nông nghiệp: Lộ trình thay thế đến năm 2050. Tổ chức 

Lương thực và Nông nghiệp của LHQ, tại Rome, Ý, tr. 228 
115 Mbow C., Rosenzweig C., Barioni L.G., Benton T.G., Herrero M., Krishnapillai M., Liwenga E., Pradhan P., 

Rivera-Ferre M.G., Sapkota T., Tubiello F.N., Xu Y., 2019: An ninh lương thực. Tại: Biến đổi khí hậu và Đất đai: 

một báo cáo đặc biệt của IPCC về biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, suy thoái đất, quản lý đất bền vững, an ninh lương 

thực và các dòng khí nhà kính trong các hệ sinh thái trên cạn [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-

Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. 

Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. 

Malley, (eds.)]. Trên báo chí 
116 Trong cùng tài liệu, tr. 439. 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/17/salinity-intrusion-in-changing-climate-scenario-will-hit-coastal-bangladesh-hard
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/17/salinity-intrusion-in-changing-climate-scenario-will-hit-coastal-bangladesh-hard
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người trong tình trạng dễ bị tổn thương sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều nhất từ tình trạng mất an ninh lương thực. Ví 

dụ, “Khoảng 2/3 lượng lao động nữ ở các nước đang phát triển và hơn 90% ở các nước Châu Phi, đã tham gia vào 

công việc nông nghiệp, các mối đe dọa mất mùa, thường là đe dọa đến nguồn lương thực và thu nhập duy nhất, có 

ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều phụ nữ ở các vùng nông thôn ”117. Tình trạng mất an ninh lương thực do biến đổi 

khí hậu đã được công nhận bởi nghiên cứu chung do Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới phối hợp thực hiện là 

một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm nguy cơ xung đột118.  

 

Ví dụ về thực hành tốt: 

Theo FAO, việc xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực toàn 

cầu đòi hỏi “các hành động ở nhiều quy mô, nhiều khía cạnh khác nhau, sinh thái, kỹ thuật, kinh tế và xã hội, liên 

quan đến nhiều bên khác nhau và tạo điều kiện cho các môi trường quản trị”119. Hơn nữa, FAO chỉ ra rằng bảo trợ 

xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng tiếp cận thực phẩm “bằng cách cung cấp hỗ trợ 

thu nhập trực tiếp tới các hộ gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ an ninh lương thực và đói nghèo, nhưng cũng 

đồng thời bằng cách hỗ trợ các nông dân vượt qua hạn chế thanh khoản, tăng cường vốn nhân lực và kích thích 

việc làm kinh tế địa phương”120. 

Canh tác nông nghiệp sinh thái là một phương thức nhắm đến việc cải thiện sinh kế cho nông dân ở quy 

mô nhỏ và những người sống trong cảnh nghèo đói vì nó yêu cầu chi phí hạn chế. Nông nghiệp sinh thái “cải thiện 

chất lượng không khí, đất, nước mặt và nước ngầm ít tiêu tốn năng lượng hơn, giảm phát thải khí nhà kính và tăng 

cường các bể chứa carbon”121. Các quốc gia áp dụng chính sách nông nghiệp sinh thái: Brazil, Ecuador, Ấn Độ, 

Philippines và Senegal. Các dự án nông nghiệp sinh thái tại Benin, Brazil, Cuba, Ai Cập, Niger, Ấn Độ, Nepal và 

Philippines được Hội đồng Tương lai Thế giới công nhận thông qua là “các thực hành xuất sắc trong nông nghiệp 

sinh thái” năm 2019122. Ví dụ, Philippines đã được công nhận vì đã xây dựng các cộng đồng nông dân có khả năng 

phục hồi và kinh tế bền vững ở các tỉnh nghèo nhất của đất nước thông qua Nông nghiệp sinh học.  

 

5. Quyền được hưởng các giá trị văn hóa 

 

Văn bản quốc tế Điều Quy định 

ICESCR 15 “1. Các Quốc gia thành viên tham gia vào Công ước này 

thừa nhận quyền của mọi người: 

(a) được tham gia vào đời sống văn hóa; (...) 

(c) được bảo hộ các quyền lợi tinh thần và vật chất phát 

sinh từ bất kỳ sáng tạo khoa học, văn học hay nghệ thuật 

nào mà người đó là tác giả” 

Tuyên bố của Liên hợp 

quốc về Các quyền của 

những người bản địa 

31 “Những người bản địa có quyền được duy trì, kiểm soát, 

bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, kiến thức truyền 

thống và các loại hình biểu hiện văn hóa truyền 

thống...” 

Hiệp định Paris 7 (5) “5. Các bên thừa nhận rằng hành động thích ứng cần tuân 

 
117 Xem: Đệ trình của OHCHR lên Hội nghị lần thứ 21 của các Bên tham gia UNFCCC tr. 16-17. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf 
118 Xem: UNEP, Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc, UNDP và UNDPPA/PBSO, Giới tính, Khí hậu và An 

ninh. Duy trì hòa bình toàn diện trên tuyến đầu của biến đổi khí hậu, ngày 9 tháng 6 năm 2020, tr. 23. Hiện có  sẵn 

trực tuyến tại: https://gender-nr-peace.org/assets/2020_GCS_Report/GCS_PolicyReport_200611.pdf See also: 

Nhóm Ngân hàng Thế giới, LHQ, Lộ trình hòa bình, Các Phương pháp tiếp cận Toàn diện để Ngăn chặn Xung đột 

Bạo lực, năm 2018. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337  
119 FAO, Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực: rủi ro và ứng phó, 2015, tr. 36. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.fao.org/3/i5188e/I5188E.pdf  
120 Trong cùng tài liệu, tr. 38. 
121 Kết luận của Báo cáo viên đặc biệt về Quyền thực phẩm A/ HRC/16/49, được UNEP trích dẫn, trong Báo cáo 

của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc được hưởng một môi trường an toàn, 

sạch, trong lành và bền vững: các thực hành tốt, tr. 33. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf 
122 Hội đồng Tương lai Thế giới, “Các thực hành nổi bật về Nông nghiệp sinh thái 2019”, xem: 

https://www.worldfuturecouncil.org/p/opa-2019-de/  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf
https://gender-nr-peace.org/assets/2020_GCS_Report/GCS_PolicyReport_200611.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
https://www.fao.org/3/i5188e/I5188E.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf
https://www.worldfuturecouncil.org/p/opa-2019-de/
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theo (…) phải dựa trên và được hướng dẫn (...) khi thích 

hợp, về kiến thức truyền thống, kiến thức về người dân 

tộc bản địa và hệ thống kiến thức địa phương, với một 

tầm nhìn nhằm lồng ghép chính sách thích ứng vào các 

chính sách và hành động liên quan đến kinh tế xã hội và 

môi trường, khi thích hợp” 

 

Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiêm trọng cho việc thụ hưởng quyền văn hóa vì có nguy cơ 

nghiêm trọng làm mất đi bản sắc văn hóa, tập quán văn hóa và những địa điểm giao lưu văn hóa. Khả năng mất 

đất trên quy mô lớn của toàn bộ các quốc gia khiến người dân bản địa, trẻ em và các thế hệ tương lai mất đi kiến 

thức và tập quán truyền thống. Việc thiếu các biện pháp bảo vệ thông qua việc ban hành các luật và chính sách 

bảo vệ thích hợp cho các di sản và truyền thống văn hóa vật thể và phi vật thể sẽ khiến các quốc gia dễ bị tổn 

thương phải đối mặt với biến đổi khí hậu đối diện với sự mất mát văn hóa123. Ví dụ, sự tôn trọng văn hóa “dân tộc 

bản địa” nói chung, sau cùng sẽ thúc đẩy công bằng, hòa nhập xã hội và sự thống nhất trong đất nước”124. 

 

Ví dụ về thực hành tốt: 

Là một hòn đảo thuộc nhóm đảo thấp, Vanuatu cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bất lợi của biến 

đổi khí hậu. Để thích ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Vanuatu đã thông qua chính sách 

nghiên cứu văn hóa tập trung vào đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu đối với di sản văn hóa. Các mục ưu 

tiên mà Hội đồng Văn hóa Quốc gia Vanuatu xác định là tài liệu về ngôn ngữ, tài liệu về lịch sử dân tộc bản địa và 

tài liệu về di tích lịch sử văn hóa125. Mục đích chính của chính sách nhanh nhạy về văn hóa là để bảo vệ quyền 

được hưởng các giá trị văn hóa của công dân Vanuatu đồng thời cũng là quyền được hưởng các giá trị văn hóa của 

thế hệ tương lai của Vanuatu. Chính sách nghiên cứu văn hóa được thông qua với mục tiêu kép vì nó giúp đảm 

bảo việc bảo vệ quyền được hưởng các giá trị văn hóa, nhưng đồng thời cũng mang lại hiệu quả của các chính 

sách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.  

Phương pháp tiếp cận văn hóa được áp dụng để củng cố các chính sách nghiên cứu quốc gia vì nó giúp 

xác định và đánh giá di sản văn hóa hiện có và giúp thu hút sự tham gia đặc biệt là của các học giả bản địa, sinh 

viên và các thành viên của cộng đồng tham gia nghiên cứu. Ví dụ, cơn bão nhiệt đới Pam xảy ra vào năm 2015 

gây ra tổn thất nghiêm trọng cho khu vực văn hóa của Vanuatu. UNESCO ước tính rằng cần khoảng 1,4 triệu 

USD để khôi phục khu vực văn hóa, đồng nghĩa với việc khôi phục các truyền thống nakamal, nơi lưu trữ, thư 

viện, v.v.126.  

Một khía cạnh thú vị khác của quyền được hưởng văn hóa và đảm bảo hạ tầng tự nhiên trong các khu đô 

thị để xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu đô thị và nâng cao nhu cầu văn hóa và xã hội của các động đồng. 

Ví dụ: Singapore đã biến Hành lang Đường sắt trước đây thành một không gian cộng đồng Xanh127 với sự tham 

gia tích cực của người dân địa phương, người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật128. Xây dựng một không gian 

cộng đồng Xanh và bền vững là một ví dụ xuyên suốt về việc đảm bảo thực hiện các quyền con người khác nhau 

vì điều đó đảm sự tham gia toàn diện của các nhóm người khác nhau trong cuộc sống đô thị và cung cấp một nơi 

để chia sẻ thông tin, ý tưởng và kiến thức. 

 
123 UNESCO, “Các nguyên tắc và phương thức hoạt động nhằm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong trường 

hợp khẩn cấp”. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://ich.unesco.org/en/operational-principles-and-modalities-in-

emergencies-01143  
124 Bhattachan K.B., Sherpa P., Dolma Sherpa P., “Giới thiệu” trong Biến đổi khí hậu và những người dân bản 

địa. Các chính sách và các thực hành tại Nepal, Liên đoàn các dân tộc bản địa Nepal. Chương trình Đối tác về 

Biến đổi Khí hậu, 2106, tr. 18. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://lcipp.unfccc.int/about-lcipp/un-indigenous-

sociocultural-regions/asia#  
125 Hee-Eun Kim, “Biến đổi khí hậu, thay đổi văn hóa: Bổ sung thêm khía cạnh biến đổi khí hậu để Bảo vệ Di sản 

Văn hóa Phi vật thể ”, Tạp chí Quốc tế về Tài sản Văn hóa, 2011, tr. 277. 
126 Nguồn: UNESCO, “UNESCO hỗ trợ phục hồi khu vực văn hóa của Vanuatu sau Cơn Bão Nhiệt Đới Pam”, 

2015. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-supports-recovery-vanuatus-culture-

sector-following-tropical-cyclone-pam  
127Xem:https://static1.squarespace.com/static/5bbd32d6e66669016a6af7e2/t/5c757b79fa0d60597fe128bd/155120

3194481/BCJ-Vol-2-Issue-1_June-2018_Rail-Corridor.pdf  
128 Massey J.M., “Quá trình chuẩn bị cho Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc trong lĩnh vực về 

quyền văn hóa, Karima Bennoune”, Trường Luật Đại học California Davis, tr. 41. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CulturalRights/Call_ClimateChange/JMassey.pdf  

https://ich.unesco.org/en/operational-principles-and-modalities-in-emergencies-01143
https://ich.unesco.org/en/operational-principles-and-modalities-in-emergencies-01143
https://lcipp.unfccc.int/about-lcipp/un-indigenous-sociocultural-regions/asia
https://lcipp.unfccc.int/about-lcipp/un-indigenous-sociocultural-regions/asia
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-supports-recovery-vanuatus-culture-sector-following-tropical-cyclone-pam
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-supports-recovery-vanuatus-culture-sector-following-tropical-cyclone-pam
https://static1.squarespace.com/static/5bbd32d6e66669016a6af7e2/t/5c757b79fa0d60597fe128bd/1551203194481/BCJ-Vol-2-Issue-1_June-2018_Rail-Corridor.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5bbd32d6e66669016a6af7e2/t/5c757b79fa0d60597fe128bd/1551203194481/BCJ-Vol-2-Issue-1_June-2018_Rail-Corridor.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CulturalRights/Call_ClimateChange/JMassey.pdf
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6. Quyền được làm việc  

 

Văn bản quốc tế Điều Quy định 

UDHR 23 “1. Mọi người đều có quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn 

nghề nghiệp, được hưởng những điều kiện làm việc công 

bằng, thuận lợi và được bảo vệ chống lại nạn thất nghiệp.  

2. Mọi người đều có quyền được trả công ngang nhau cho 

những công việc như nhau mà không có bất kỳ sự phân biệt 

đối xử nào. 

ICESCR 6 “1. Các Quốc gia thành viên của Công ước này công nhận 

quyền được làm việc, bao gồm quyền của mọi người được 

có cơ hội để kiếm sống bằng công việc mà họ tự do lựa 

chọn hoặc chấp nhận, và sẽ thực hiện các bước cần thiết để 

bảo vệ quyền này” 

2. Các bước mà các Quốc gia thành viên tham gia vào Công 

ước này phải thực hiện nhằm đạt được việc thực hiện đầy 

đủ quyền này bao gồm hướng dẫn về kỹ thuật và dạy nghề, 

các chương trình đào tạo, chính sách và kỹ thuật nhằm phát 

triển kinh tế, xã hội và văn hóa ổn định đồng thời đảm bảo 

nghề nghiệp đầy đủ và hiệu quả trong các điều kiện nhằm 

bảo vệ các quyền tự do kinh tế và chính trị cơ bản cho các 

cá nhân”. 

 

Những tác động của biến đổi khí hậu buộc người lao động phải thay đổi việc làm, thay thế bản chất sử 

dụng cho nông nghiệp của đất đai và thường đặt ra yêu cầu tiến hành các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Người 

dân sống ở các khu vực địa lý dễ bị tổn thương (chủ yếu là các vùng nông thôn) trước biến đổi khí hậu phải chịu 

cảnh mất đi các cơ hội việc làm vì nghề nghiệp chính của họ thường là trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Những 

hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khởi phát đột ngột cũng có tác động trực tiếp đến quyền được làm việc, ví dụ như 

tác động do việc mất chỗ ở tạm thời hoặc việc buộc phải di trú vì lý do khí hậu. Điều này ảnh hưởng đến sinh kế 

của các hộ gia đình và thương cũng ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần và vật chất của họ (Xem thêm tại quyền 

được chăm sóc sức khỏe). 

 

Ví dụ về thực hành tốt: 

Ví dụ, dự án khôi phục, bảo vệ sinh kế và trao quyền bền vững cho các cộng đồng nông dân dễ bị tổn 

thương ở tỉnh Sindh, Pakistan, do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), FAO và Quỹ phát triển Phụ nữ của LHQ thực 

hiện từ năm 2013 đến năm 2016129. Dự án nhằm mục đích “khôi phục và bảo vệ sinh kế của người dân nông thôn 

dễ bị tổn thương ở Tỉnh Sindh, những người sống dưới chế độ bộ lạc và làm nông cũng như những người bị ảnh 

hưởng bởi lũ lụt, hạn hán và khu vực không an toàn”130. Dự án này là một ví dụ về chính sách công bằng và toàn 

diện, tạo ra công việc ổn định và giúp đỡ các hộ gia đình đang bị đe dọa bởi các tác động bất lợi của biến đổi khí 

hậu. Dự án tập trung vào đào tạo và cung cấp bộ công cụ cho hơn 600 lao động nam và nữ trong nhiều ngành nghề 

khác nhau bao gồm thời trang, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất, điện tử, làm mộc và nấu nướng. Kết quả: “nâng cao 

năng lực kỹ thuật và các kỹ năng cho 500 lao động làm nông, nam, nữ thất nghiệp và không có đất và các thanh 

niên đang làm công việc phù hợp với văn hóa địa phương” và “tăng cơ hội kiếm thu nhập phi nông nghiệp cho 

100 lao động nam, nữ, thanh niên không có đất, thất nghiệp và chịu thiệt thòi nhằm phát triển các mối liên kết cần 

thiết để phát triển buôn bán nhỏ”131 

 

 
129 Xem: https://www.ilo.org/islamabad/whatwedo/publications/WCMS_371565/lang--en/index.htm  
130 Trong cùng tài liệu. 
131ILO, Dự án Khôi phục, Bảo vệ Sinh kế và Trao quyền Bền vững cho Cộng đồng Nông dân dễ bị tổn thương ở 

Tỉnh, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

islamabad/documents/publication/wcms_371565.pdf  

https://www.ilo.org/islamabad/whatwedo/publications/WCMS_371565/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_371565.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_371565.pdf
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C. Quyền được sống trong môi trường trong lành 
 

Văn bản quốc tế Điều Quy định 

Tuyên bố Stockholm132 Nguyên 

tắc 1 

“Con người có quyền cơ bản được hưởng tự do, bình đẳng 

và được sống trong một môi trường chất lượng, cho 

phép cuộc sống có phẩm giá và phúc lợi mà con người 

có trách nhiệm long trọng bảo vệ, cải thiện cho thế hệ hôm 

nay và mai sau” 

Tuyên bố Rio de Janeiro133 Nguyên 

tắc 1 

“Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Họ có 

quyền có một cuộc sống lành mạnh và hiệu quả, trong sự 

hòa hợp với thiên nhiên ” 

Hiến chương châu Phi về 

Quyền con người và 

Quyền các dân tộc134 

Lời mở 

đầu 

“Tất cả mọi người đều có quyền có một môi trường 

thích đáng và toàn diện, có lợi cho sự phát triển của họ” 

Nghị định thư bổ sung cho 

Công ước Châu Mỹ về 

Nhân quyền trong lĩnh vực 

về Quyền Kinh tế, Xã hội 

và Văn hóa135 

11 “1. Mọi người đều có quyền được sống trong một môi 

trường trong lành và được tiếp cận với các dịch vụ công 

cơ bản. 

2. Các Quốc gia thành viên phải thúc đẩy sự bảo tồn, gìn 

giữ và cải thiện môi trường  

 

Tuyên bố Nhân quyền 

ASEAN 

28 (f) Mọi người có quyền được hưởng một mức sống thích 

đáng cho bản thân và gia đình bao gồm:  

“quyền được hưởng một môi trường an toàn, sạch và 

bền vững” 

Nghị Quyết của Đại Hội 

đồng A/76/L.75 về quyền 

con người được hưởng một 

môi trường sạch, trong 

lành và bền vững 

Nguyên 

tắc 1 

1. Công nhận quyền được hưởng một môi trường sạch, trong 

lành và bền vững là một quyền của con người 

2. Lưu ý rằng quyền được hưởng một môi trường sạch, trong 

lành và bền vững liên quan đến các quyền khác và luật quốc tế 

hiện hành 

3. Khẳng định rằng sự thúc đẩy quyền con người được hưởng 

một môi trường sạch, trong lành và bền vững đòi hỏi sự thực 

hiện đầy đủ, đa phương 

 

Sự phát triển của quyền được hưởng môi trường trong lành trên trường quốc tế bắt đầu từ Tuyên bố 

Stockholm, được thông qua sau Hội nghị LHQ về Môi trường con người năm 1972, trong đó quyền được sống 

trong "phẩm giá và hạnh phúc" đã được công nhận. Trong Hội nghị LHQ về Môi trường và Phát triển tại Rio de 

Janeiro (1992), tầm quan trọng của nguyên tắc 1 của Tuyên bố Stockholm được xác nhận tại Tuyến bố Rio. Hai 

văn bản này, mặc dù không ràng buộc pháp lý, nhưng thể hiện hoàn hảo nhận thức của các Quốc gia và các tổ 

chức quốc tế trong việc bảo vệ môi trường.  

Theo sau những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, sự suy thoái môi trường, mất cân bằng sinh học, và 

ô nhiễm không khí và đại dương đã dẫn đến việc các Quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế ngày càng công nhận 

quyền được sống trong môi trường trong lành. Hơn nữa, quyền này nhận được sự quan tâm đặc biệt trên cấp độ 

quốc tế. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2021, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt 

 
132 Nguyên tắc 1 của Tuyên bố Stockholm được áp dụng dựa theo Hội thảo được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 16 

tháng 6 năm 1972. 
133 Nguyên tắc 1 của Tuyên bố Rio de Janeiro được áp dụng tại Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát 

triển. Được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 6 năm 1992 tại Rio de Janeiro. 
134 Hiến chương châu Phi về Quyền con người và Quyền các dân tộc được thông qua vào ngày 27 tháng 6 năm 

1981 tại Nairobi, Kenya, trong khuôn khổ của Tổ chức châu Phi Thống nhất. 
135 Nghị định thư San Salvador được thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 1988, tại San Salvador trong Phiên họp 

thường kỳ lần thứ 18 của Đại Hội đồng. 
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48/13136 về quyền con người được hưởng một môi trường sạch, trong lành và bền vững. Hội đồng Nhân quyền 

thừa nhận rằng “suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển không bền vững là một trong những mối đe 

dọa cấp bách và nghiêm trọng nhất đối với khả năng được hưởng quyền con người của các thế hệ tương lai, bao 

gồm quyền được sống”, đồng thời thừa nhận mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và quyền được hưởng môi 

trường sạch, trong lành và bền vững. Nghị quyết nêu rõ rằng “tác động của biến đổi khí hậu, sử dụng và quản lý 

nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững, ô nhiễm không khí, đất, và nước, quản lý hóa chất và chất thải 

không chặt chẽ, làm mất đa dạng sinh học và suy giảm các dịch vụ do hệ sinh thái cung cấp, gây cản trở việc được 

hưởng một môi trường sạch, trong lành và bền vững, và việc hủy hoại môi trường có những tác động tiêu cực, trực 

tiếp và gián tiếp, đến việc thụ hưởng tất cả các quyền con người một cách hiệu quả”.  

Theo sau nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền, một nhóm năm Quốc gia - Costa Rica, Morocco, 

Maldives, Thụy Sĩ và Slovenia - đã đề xuất một nghị quyết lên Đại Hội đồng LHQ. Vào ngày 28 tháng 7 năm 

2022, Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt 76/300 công nhận quyền được hưởng một môi 

trường sạch, trong lành và bền vững là một quyền của con người, với 161 phiếu tán thành và chỉ 8 phiếu trắng. 

Nghị quyết mang tính lịch sử này đặt nền tảng củng cố cho các chính sách và các hành động liên quan đến khí hậu 

quốc gia và quốc tế, đồng thời nâng cao mức độ trách nhiệm. 

Quyền được hưởng môi trường trong lành có phạm vi áp dụng rộng rãi vì nó bao hàm cả khía cạnh nội 

dung và hình thức. Khía cạnh nội dung của quyền được hưởng một môi trường trong lành bao gồm môi trường 

nhân tạo và tự nhiên sạch, trong lành, an toàn, không độc hại, khí hậu an toàn, tiếp cận với nước sạch và vệ sinh 

thích hợp, gồm cả thực phẩm bổ dưỡng và được sản xuất bền vững137. Khía cạnh hình thức của quyền này bao 

gồm việc tiếp cận thông tin, sự tham gia của cộng đồng và tiếp cận biện pháp khắc phục hiệu quả. Do vậy, phạm 

vi của quyền được sống trong môi trường trong lành có thể bao trùm vô số tác hại liên quan đến môi trường. 

 

Ví dụ về thực hành tốt:  

Quyền này đã được 156 Quốc gia lồng ghép vào trong hiến pháp của họ, trong khi đó 101 Quốc gia đã 

lồng ghép quyền này vào luật pháp quốc gia của họ138. Ví dụ, Việt Nam đã đưa quyền được hưởng môi trường 

trong lành vào Hiến pháp năm 2013 và trong Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2020139.  

Điều 43 của Hiến pháp quy định “Mọi người đều có quyền được sống trong môi trường 

trong lành và có nghĩa vụ phải bảo vệ môi trường”.  

Điều 63 của Hiến pháp tuyên bố rằng  

“1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; phương thức quản lý và sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả và bền vững; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng 

lượng mới, năng lượng tái tạo.  

3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy 

giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại”.  

 

Trong bối cảnh ba cuộc khủng hoảng hành tinh - biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm 

không khí140 - việc đòi hỏi quyền được sống trong môi trường trong lành trước các tòa án quốc gia và quốc tế đã 

 
136 Hội đồng nhân quyền, Nghị quyết 48/13 về quyền con người được hưởng môi trường sạch, trong lành và bền 

vững, ngày 18 tháng 10 năm 2021. Có sẵn trực tuyến tại: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/289/50/PDF/G2128950.pdf?OpenElement 
137 Hội đồng Nhân quyền, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc 

được hưởng một môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững, ngày 30 tháng 12 năm 2019, tr. 3. Hiện có sẵn 

trực tuyến tại: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/355/14/PDF/G1935514.pdf?OpenElement  
138 UNEP, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc được hưởng một 

môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững: các thực hành tốt, tr. 12. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf  
139 Điều 4 § 1 Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2020 đề cập “bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mỗi cá nhân”. Điều 4 § 3 trong cùng văn bản 

Luật quy định “Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm 

quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành”. 
140 Xem: https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/355/14/PDF/G1935514.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/355/14/PDF/G1935514.pdf?OpenElement
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf
https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis
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tăng lên đáng kể trên toàn thế giới. Ví dụ, quyền được hưởng một môi trường trong lành là một cơ sở pháp lý cho 

quyết định của Tòa án Tối cao Nepal trong Vụ kiện Shrestha với Văn phòng Thủ tướng. (Ngày 25 tháng 12 năm 

2018) để yêu cầu chính phủ thông qua luật biến đổi khí hậu mới với các kế hoạch giảm thiểu và thích ứng, nhằm 

giảm lượng tiêu thụ năng lượng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đảm bảo chuyển đổi sang công nghệ carbon 

thấp, và cung cấp các biện pháp pháp lý cho các nạn nhân của ô nhiễm và suy thoái môi trường.  

Tòa án tối cao Colombia trong phán quyết đối với Vụ kiện Thế hệ Tương lai kiện Bộ Môi trường và 

những bộ khác (ngày 4 tháng 4 năm 2018) đề cập đến quyền hiến pháp được hưởng môi trường trong lành nhằm 

công nhận rằng rừng Amazon ở Colombia, như là là “chủ thể của các quyền”, có quyền hưởng sự bảo vệ, bảo tồn 

và phục hồi. Thừa nhận rằng “các quyền được sống, đảm bảo sức khỏe, sự tồn tại tối thiểu, tự do, và phẩm giá con 

người cơ bản được liên kết và xác định bởi môi trường và hệ sinh thái”, Tòa án Tối cao đã ra lệnh cho chính 

quyền quốc gia phải xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động để giải quyết nạn phá rừng tại Amazon.Nhiều 

Quốc gia đã lồng ghép quyền này vào các quy định quốc gia của họ về các mốc thời gian đạt được trung hòa 

carbon, nhu Việt Nam (2050) (cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26), New Zealand (2050) và Vương 

Quốc Anh (2050)141. Bhutan và Suriname là những quốc gia duy nhất có lượng carbon âm142. Liên minh châu Âu 

đã thông qua một gói đề xuất lập pháp “Phù hợp với 55” (“Fit for 55”) nhằm mục đích giảm ít nhất 55% lượng 

phát thải ròng khí nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990 và đạt được trung hòa khí hậu vào năm 2050143. 

Hầu hết các quốc gia đã áp dụng thuế để giảm thiểu các mối đe dọa về môi trường, ví dụ như Malaysia 

và Philipin áp phí nước thải. Một vài quốc gia thực thi luật môi trường khi người gây ô nhiễm không tuân thủ các 

tiêu chuẩn môi trường. Ví dụ, vào năm 2016 các cơ quan chức năng của Myanmar tạm thời đình chỉ hoạt động tại 

hai địa điểm khai thác thiếc và 17 nhà máy vì gây thiệt hại cho sinh kế mà môi trường144. Mauritius đã áp dụng 

chương trình trên cơ sở cộng đồng nhằm khôi phục các hệ sinh thái quan trọng như rạn san hô và rừng ngập 

mặn145 

 
141 Trong cùng tài liệu. 
142 Trong cùng tài liệu. Wallach O., “Cuộc đua tới Net-Zero: Mục tiêu Trung hòa Carbon theo Quốc gia”, Visual 

Capitalist (ngày 8 tháng 6 năm 2021, được cập nhật ngày 20 tháng 6 năm 2022) 

https://www.visualcapitalist.com/sp/race-to-net-zero-carbon-neutral-goals-by-country/  
143 Thông tin liên lạc từ Ủy ban đến Nghị viện châu Âu, Hội đồng, Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Âu, Ủy ban 

các khu vực ‘Phù hợp với tuổi 55’: thực hiện Mục tiêu khí hậu năm 2030 của EU trên con đường đạt được trung 

hòa khí hậu, Com/2021/550 bản cuối, ngày 14 tháng 7 năm 2021. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550  
144 Xem: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-two-tin-mines-suspended-for-causing-

damage-to-livelihoods-the-environment/  
145 UNEP, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc được hưởng một 

môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững: các thực hành tốt, tr. 45. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf 

https://www.visualcapitalist.com/sp/race-to-net-zero-carbon-neutral-goals-by-country/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-two-tin-mines-suspended-for-causing-damage-to-livelihoods-the-environment/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-two-tin-mines-suspended-for-causing-damage-to-livelihoods-the-environment/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32450/RHE.pdf
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Phần IV. Những người thực thi nghĩa vụ 
 

A. Những cân nhắc chung 
 

Những người thực thi nghĩa vụ là những người được hiệp ước quyền con người quốc tế chỉ định làm 

người chịu trách nhiệm hành động để thực hiện một quyền được hiệp ước đảm bảo. Theo luật quốc tế về quyền 

con người, những người có nghĩa vụ này có trách nhiệm tôn trọng, thúc đẩy, bảo vệ và/hoặc đảm bảo đầy đủ các 

quyền con người. Cả ba trách nhiệm này đều mang theo chúng các nghĩa vụ hành động (nghĩa vụ tích cực) chẳng 

hạn như nghĩa vụ đảm bảo một cách tích cực quyền truy cập vào hoặc tính sẵn có của thứ gì đó, và nghĩa vụ 

không hành động (nghĩa vụ tiêu cực), chẳng hạn như nghĩa vụ ngừng can thiệp.  

Bên cạnh sự phân biệt giữa ba loại nghĩa vụ, việc phân loại trong Phần này giữa nghĩa vụ nội dung và 

nghĩa vụ hình thức tương ứng với sự phân biệt giống như đã được nêu ra trong Phần trước. Các nghĩa vụ nội dung 

đề cập đến các hành động đóng góp trực tiếp vào việc thụ hưởng thực tế đối với các quyền, trong khi các nghĩa vụ 

hình thức tập trung vào các khía cạnh của sự tham gia và biện pháp khắc phục hiệu quả nhằm cho phép cộng đồng 

và cá nhân đảm bảo và thực thi việc thụ hưởng quyền con người.  

Các điều ước quốc tế về quyền con người chỉ định các Quốc gia thành viên là các thực thể chính có 

nhiệm vụ liên quan đến việc hiện thực hóa các quyền con người được quy định tại trong điều ước pháp lý quốc tế 

liên quan. Những phát triển gần đây dựa trên luật quốc tế về quyền con người công nhận rằng các doanh nghiệp có 

trách nhiệm tôn trọng quyền con người và phải khắc phục thông qua các quy trình hợp pháp trong trường hợp có 

tác động bất lợi đến quyền con người do hoạt động của họ gây ra.146 Văn bản đầu tiên, dù cho không có bất kỳ tác 

động ràng buộc pháp lý nào, là Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người, được Hội đồng Nhân 

quyền thông qua trong Nghị quyết 17/4 của Hội đồng Nhân quyền147. UNGP về Kinh doanh và Quyền con người 

quy định rằng bản thân các doanh nghiệp có trách nhiệm tôn trọng quyền con người.  

- Ví dụ: Asia Pulp Paper Group (APP), một công ty tư nhân của Indonesia đã áp dụng Chính sách 

Bảo tồn Rừng vào năm 2013148. Theo chính sách này, khi “việc trồng rừng mới được đề xuất, 

APP sẽ tôn trọng quyền của người dân bản địa và các cộng đồng địa phương”, bao gồm việc 

công nhận các quyền về đất đai theo tập quán, và thiết lập một cuộc đối thoại với các bên liên 

quan.  

- Ví dụ: Vào ngày 26 tháng 5 năm 2021, Tòa án quận tại The Hague đã đưa ra phán quyết mang 

tính bước ngoặt trong Vụ kiện Milieudefensie và những người khác kiện Royal Dutch Shell149 

Dựa trên luật mềm quốc tế và luật về trách nhiệm ngoài hợp đồng của Hà Lan, bao gồm UNGP 

về Kinh doanh và Quyền con người, các thẩm phán quốc gia đã yêu cầu Royal Dutch Shell cắt 

giảm 45% lượng khí nhà kính vào năm 2030. Phán quyết này là một án lệ quan trọng vì nó đặt ra 

một nghĩa vụ giảm thiểu rất cụ thể cho một công ty tư nhân.  

 

Với tư cách là người thực thi nghĩa vụ quốc tế được quy định bởi hiệp ước quyền con người, các Quốc 

gia, cũng như các doanh nghiệp, có nghĩa vụ đối với người được hưởng quyền con người hoặc nghĩa vụ không vi 

phạm các quyền được bảo vệ trong hiệp ước và/hoặc thực hiện các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và khắc phục 

vi phạm quyền con người. Trong bối cảnh của công ước quyền con người, những người thực thi nghĩa vụ có nghĩa 

vụ phải tuân thủ, thúc đẩy và bảo vệ hoặc đảm bảo đầy đủ các quyền con người. Do đó, mỗi quyền con người có 

thể đòi hỏi cả ba nghĩa vụ:  

▪ Nghĩa vụ tôn trọng yêu cầu các đại diện và cơ quan chức năng của Quốc gia không được can thiệp vào 

việc hưởng thụ một quyền con người cụ thể.  

▪ Nghĩa vụ bảo vệ đòi hỏi các Quốc gia phải bảo vệ các chủ thể được hưởng quyền con người chống lại sự 

can thiệp của các bên thứ ba và trừng phạt người vi phạm. 

▪ Nghĩa vụ hoàn thành hoặc thực hiện yêu cầu phải có các biện pháp tích cực cụ thể để cung cấp được sự 

hiện thực hóa đầy đủ và hiệu lực trọn vẹn của các quyền con người cụ thể, ví dụ, lập pháp, hành chính, tư 

 
146 Xem thêm Phụ lục III. 
147 Các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Nhân quyền, 2011. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf  
148 Có sẵn trực tuyến tại: https://sustainability-dashboard.com/people 
149 Xem thông tin tố tụng: http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
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pháp, ngân sách thích hợp và tất cả các hành động khác cho phép việc hiện thực hóa đầy đủ của quyền 

con người. 

 

Sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, về cường độ và những hiểm họa do khí hậu sắp xảy ra, cũng như 

những tác động tiêu cực sâu rộng và bất cân xứng lên việc thụ hưởng một loạt các quyền con người, ảnh hưởng 

đến nghĩa vụ của những người thực thi nghĩa vụ. Do đó, để ngăn ngừa các tổn hại liên quan đến khí hậu, “những 

người thực thi nghĩa vụ có nghĩa vụ phải thực hiện quyết liệt các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn và giảm 

thiểu các tác động khí hậu này, và từ đó, giảm thiểu biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo rằng tất cả những người 

được hưởng quyền con người có năng lực cần thiết để thích ứng với cuộc khủng hoảng khí hậu”150. Những tác 

động nguy hiểm của biến đổi khí hậu dường như đòi hỏi những hành động tích cực của những người thực thi 

nghĩa vụ. 

 

B. Nghĩa vụ nội dung  
 

Sự phân biệt giữa nghĩa vụ nội dung và nghĩa vụ hình thức của người thực thi nghĩa vụ tương ứng với sự 

phân biệt được áp dụng trong các quyền dân sự và chính trị. Do đó, trong khi các nghĩa vụ nội dung của người 

thực thi nghĩa vụ đảm bảo việc thực hiện các quyền nội dung của quyền con người, thì nghĩa vụ hình thức của 

người thực thi nghĩa vụ đề cập đến nghĩa vụ tổ chức thực thi các quyền nội dung của con người thông qua sự tham 

gia hiệu quả của người được hưởng quyền con người vào các thủ tục cụ thể được đưa ra ở cấp quốc gia. 

 

1. Nghĩa vụ áp dụng các biện pháp tích cực tập trung vào giảm thiểu biến đổi khí hậu 

 

Nghĩa vụ này yêu cầu các Quốc gia phải giảm thiểu và điều chỉnh lượng phát thải khí nhà kính, nhằm 

ngăn chặn mức độ rộng nhất có thể, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến quyền con người hiện tại và 

trong tương lai. Việc không thực hiện các biện pháp tích cực để ngăn chặn các tổn hại đến quyền con người do 

biến đổi khí hậu, bao gồm cả những tổn hại lâu dài có thể dự đoán, là vi phạm nghĩa vụ này”151. Một quá trình 

chuyển đổi công bằng sang lộ trình Net-zero và nền kinh tế xanh cần lồng ghép các cân nhắc về môi trường và 

quyền con người.  

Một ví dụ về điều này là sự lồng ghép trong vấn đề năng lượng tái tạo ở các vùng nông thôn và vùng sâu 

vùng xa của Bangladesh. Việc thiếu khả năng tiếp cận nguồn điện tác động nghiêm trọng đến quyền con người 

của phụ nữ đối với sức khỏe và sự toàn vẹn về thể chất (ví dụ: các sáng kiến bếp sạch giúp giảm mức độ phơi 

nhiễm với khí gây ô nhiễm trong nhà đối với phụ nữ và trẻ em gái). Thông qua những nỗ lực điện hóa, các tấm pin 

năng lượng mặt trời và đèn ciều sáng được lắp đặt tại những làng quê và ngôi nhà nông thôn hẻo lánh, cải thiện 

cuộc sống và sức khỏe của nữ giới. 152.  

 

2. Nghĩa vụ cung cấp cho tất cả những người được hưởng quyền con người khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu  

 

Nghĩa vụ này đòi hỏi các quốc gia phải áp dụng các khuôn khổ và biện pháp thích ứng thích hợp để bảo 

vệ và đảm bảo các quyền của tất cả mọi người, chống lại các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. Các Quốc gia 

phải đặc biệt chú ý tới việc áp dụng các biện pháp thích ứng phù hợp để đảm bảo quyền của người dân sống trong 

những khu vực dễ bị tổn thương (VD: như tại các đảo nhỏ, các vùng ven sông, các vùng thấp trũng, các vùng khô 

hạn, và các vùng cực)153. 

 
150 Xem: Đệ trình của OHCHR lên Hội nghị lần thứ 21 của các Bên tham gia UNFCCC tr. 2. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf. Xem thêm: 

OHCHR, Những câu hỏi thường gặp về Nhân quyền và Biến đổi khí hậu, Tờ thông tin số 38, New York và 

Geneva, 2021. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-

09/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN_0.pdf  
151 Trong cùng tài liệu.  
152 Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc, Biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và nhân quyền ở Châu Á, 2020, tr. 

51. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/02/ap-

HRCC-report_online-compressed.pdf 
153 Trong cùng tài liệu.  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-09/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN_0.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-09/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN_0.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/02/ap-HRCC-report_online-compressed.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/02/ap-HRCC-report_online-compressed.pdf
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"Các Quốc gia phải nâng cao năng lực thích ứng trong các cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm cách 

thừa nhận cách thức mà qua đó các yếu tố như là phân biệt đối xử và sự chênh lệch về giáo dục và y tế ảnh hưởng 

đến tính dễ bị tổn thương bởi khí hậu, và các Quốc gia phải dành những nguồn lực đầy đủ để hiện thực hóa các 

quyền kinh tế, xã hội, và văn hoá của tất cả mọi người, đặc biệt là những người phải đối mặt với những rủi ro lớn 

nhất”154.  

Kế hoạch Thích ứng Quốc gia (NAPs) là một ví dụ. NAPs nên lồng ghép các chiến lược theo phương 

pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và công lý khí hậu. Việc xây dựng và thực hiện các NAP cần phải tôn 

trọng các nguyên tắc không phân biệt đối xử với các nhóm dễ bị tổn thương chịu tác động và tôn trọng sự tham 

gia của họ. Các biện pháp cần được thực hiện: 1) tổ chức tham vấn thành thật với các nhóm dân cư bị ảnh hưởng 

bởi biến đổi khí hậu; 2) tiết lộ thông tin kịp thời và đầy đủ về các biện pháp thích ứng được đề xuất; 3) thông báo 

một cách hợp lý về các hành động được đề xuất; 4) cung cấp các biện pháp pháp lý cho các nhóm dân  cư bị ảnh 

hưởng; 5) cung cấp hỗ trợ pháp lý. 

 

3. Nghĩa vụ hợp tác quốc tế  

 

Nghĩa vụ này yêu cầu các Quốc gia tham gia vào các cuộc đàm phán quốc tế liên quan đến biến đổi khí 

hậu nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Paris dựa trên các trách nhiệm chung nhưng khác biệt và 

khả năng tương ứng (CBDRRC). Hội đồng Nhân quyền đã công nhận trong Nghị quyết 18/22 sự cần thiết của hợp 

tác quốc tế nhằm giải quyết tính toàn cầu của biến đổi khí hậu155. Tuy nhiên, những người thực thi nghĩ vụ (các 

Quốc gia) lại thiếu sót trong nghĩa vụ quan trọng nhất của họ - hợp tác để giảm phát thải khí nhà kính xuống mức 

có thể tránh được những tác động tiêu cực to lớn lên việc thụ hưởng đầy đủ quyền con người. Các quốc gia phải 

tăng cường cam kết giảm phát thải KNK trong báo cáo Đóng góp Quốc gia Tự quyết định (NDCs) của họ.  

Cựu Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền con người và môi trường, John Knox nhấn mạnh rằng: 

theo UNEP, việc thực hiện đầy đủ các đóng góp quốc gia tự quyết định dự kiến sẽ dẫn đến mức phát thải năm 

2030 tăng lên mức khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 2°C, và có thể trên 3°C156. Báo cáo tổng hợp về 

Đóng góp Quốc gia Tự xác định (NDCs) theo Hiệp định Paris năm 2021, đã nhấn mạnh mức phát thải KNK toàn 

cầu tăng 13,7 phần trăm vào năm 2030 so với năm 2010, trong khi IPCC ước tính rằng mục tiêu 1,5°C do Hiệp 

định Paris đặt ra đòi hỏi phải giảm phát khí CO2 ở mức 45 phần trăm vào năm 2030 hoặc giảm 25 phần trăm vào 

năm 2030 để hạn chế sự nóng lên đến 2°C157. Do đó, có vẻ như “ngay cả khi đáp ứng các cam kết hiện tại, các 

Quốc gia sẽ không thể đáp ứng các nghĩa vụ về quyền con người của họ”158.  

Với tư cách là một mối đe dọa toàn cầu đối với nhân loại, biến đổi khí hậu đòi hỏi tăng cường hợp tác 

toàn cầu để giải quyết một cách hiệu quả. Lời mở đầu của UNFCCC, cũng như nghị quyết 26/27 và 29/15 của Hội 

đồng Quyền con người chỉ ra rằng biến đổi khí hậu có tính toàn cầu và nó “đòi hỏi sự hợp tác rộng rãi nhất có thể 

với tất cả các quốc gia và sự tham gia của họ trong một ứng phó quốc tế hiệu quả và phù hợp”. Hiến chương Liên 

Hợp Quốc cung cấp tiềm năng to lớn về quyền con người nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Điều 55 của 

Hiến chương yêu cầu Liên hợp quốc thúc đẩy “sự tôn trọng và tuân thủ phổ quát đối với quyền con người và các 

quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người”, và Điều 56 quy định rằng “tất cả các Thành viên cam kết thực hiện 

hành động chung và riêng trong việc hợp tác với các Tổ chức để đạt được các mục đích được nêu tại Điều 55 phía 

trên đây”. Do đó, Điều 55 được giải thích cùng với Điều 56 của Hiến chương, tạo cơ sở pháp lý cho sự hợp tác 

quốc tế của các Quốc gia nhằm giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền 

con người.  

 

 

 

 
154 Trong cùng tài liệu.  
155 Nghị quyết 18/22. 
156 Thông cáo báo chí, Thủ tục đặc biệt, Biến đổi khí hậu: Chuyên gia Liên Hợp Quốc hoan nghênh Hiệp định 

Paris lịch sử nhưng kêu gọi các quốc gia tăng quy mô nỗ lực để đạt được mục tiêu 1.5°C, ngày 21 tháng 4 năm 

2016. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/04/climate-change-un-expert-

welcomes-historic-paris-agreement-calls-states  
157 CoP, Các Đóng góp quốc gia tự quyết định theo Hiệp định Paris Báo cáo tổng hợp của Ban thư ký,  ngày 17 

tháng 9 năm 2021, tr. 29 Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08E.pdf  
158 Trong cùng tài liệu. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/04/climate-change-un-expert-welcomes-historic-paris-agreement-calls-states
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/04/climate-change-un-expert-welcomes-historic-paris-agreement-calls-states
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08E.pdf
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4. Nghĩa vụ đảm bảo công bằng trong hành động khí hậu 

 

Các Quốc gia phải lồng ghép khía cạnh công bằng trong tất cả các hành động liên quan đến khí hậu của 

họ. Lồng ghép quan điểm công lý khí hậu vào hành động vì khí hậu. Cụ thể, nghĩa vụ này đòi hỏi “các nỗ lực 

nhằm giảm thiểu và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu phải mang lại lợi ích cho người dân ở các 

quốc gia phát triển, những cư dân bản địa, những người trong tình trạng dễ bị tổn thương và các thế hệ tương 

lai”159.  

 

5. Nghĩa vụ đảm bảo các biện pháp giảm thiểu và thích ứng không góp phần vi phạm quyền con 

người 

 

NDC và tất cả các biện pháp và khuôn khổ liên quan đến khí hậu khác cần phải được lồng ghép khía 

cạnh quyền con người. Ví dụ, Liên minh Châu Âu đã lồng ghép khía cạnh quyền con người vào NDC của mình. 

Quy định 2018/1999 của EU yêu cầu rằng “Các Quốc gia thành viên phải (...) lồng ghép khí cạnh quyền con 

người và bình đẳng giới vào các kế hoạch và chiến lược năng lượng và khí hậu quốc gia của họ”160. Cần phải lưu 

ý rằng quy định trên của EU dẫn lại Lời mở đầu của Hiệp định Paris, theo đó các Bên phải, “khi thực hiện hành 

động để giải quyết biến đổi khí hậu, hãy tôn trọng, thúc đẩy và cân nhắc các nghĩa vụ tương ứng của mình về 

quyền con người và bình đẳng giới”.  

 

C. Nghĩa vụ hình thức 
 

1. Nghĩa vụ đảm bảo khắc phục hiệu quả các tổn hại do biến đổi khí hậu đối với quyền con người 

 

Người thực thi nghĩa vụ phải cung cấp cho người được hưởng quyền con người các biện pháp pháp lý 

hiệu quả (tư pháp, hành chính hoặc các cơ chế khắc phục khác) trong tình huống có tổn hại liên quan đến khí hậu 

và/hoặc tổn hại về môi trường. Trong trường hợp nhận thấy có một hành vi vi phạm quyền con người, cơ chế bồi 

thường hoặc bất kỳ hình thức khắc phục nào khác cần được đưa ra.  

 

2. Nghĩa vụ đảm bảo sự tham gia của cộng đồng 

 

Các Quốc gia có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của cộng đồng vào các quá trình ra 

quyết định liên quan đến khí hậu và môi trường. Các Quốc gia phải đảm bảo sự tham gia hiệu quả của những 

người được văn bản pháp lý liên quan xác định là đang trong tình trạng dễ bị tổn thương. Để lấy ví dụ, các dự án 

điện hóa tại các khu vực nông thôn và hẻo lánh nên tận dụng các quy trình ra quyết định toàn diện và có tính tham 

gia để hiểu được những quan ngại của cộng đồng và những nhu cầu cơ bản liên quan đến việc điện khí hóa tại các 

hộ gia đình và các ngôi làng, chẳng hạn như vị trí đặc tấm pin năng lượng mặt trời hoặc đèn đường. Sự tham gia 

của phụ nữ vào quy trình đưa ra quyết định là rất quan trọng đối với sự thành công của các dự án điện hóa nêu trên 

tại Bangladesh.  

 

3. Nghĩa vụ đảm bảo tiếp cận thông tin 

 

Nghĩa vụ này đòi hỏi các Quốc gia phải đánh giá và tiết lộ những rủi ro có thể thấy trước được liên quan 

đến khí hậu và môi trường cũng như truyền đạt thông tin liên quan đến khí hậu cho công chúng. Các Quốc gia 

phải đảm bảo có các đánh giá đối với tác động liên quan đến khí hậu và môi trường. 

 

 

  

 
159 Xem: Đệ trình của OHCHR lên Hội nghị lần thứ 21 của các Bên tham gia UNFCCC tr. 3-4. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf 
160 Quyết định (EU) 2018/1999 của Nghị viện Châu âu và của Hội đồng ngày 11 tháng 12 năm 2018 về Quản trị 

Liên minh Năng lượng và Hành động Khí hậu, PE/55/2018/REV/1. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
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Phần V. Các lưu ý tổng kết và các bước tiếp theo 
 

Thông qua tài liệu này, chúng tôi đã đặt ra mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền con người. Như đã 

chỉ ra, các tác động của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường có những ảnh hưởng đáng kể đến việc thụ hưởng 

một loạt các quyền con người được các điều ước quốc tế bảo vệ. Đồng thời, nhưng cũng vì vậy, quyền con người 

có thể là khởi điểm hữu ích cho chính sách và chương trình khí hậu. Khung quyền con người quốc tế có thể là một 

công cụ hữu ích cho việc xây dựng các chính sách, chương trình và vận động về khí hậu thông qua việc áp dụng 

phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người.  

Trong tài liệu này, chúng tôi đã đưa ra nhiều ví dụ khác nhau về cách thức mà quyền con người bị ảnh 

hưởng bởi các hiểm họa liên quan đến khí hậu nhưng cũng đã minh họa cách mà phương pháp tiếp cận dựa trên 

quyền con người có thể giúp giải quyết những tác động bất lợi này. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các quyền và 

tự do cơ bản của con người là trung tâm của việc hoạch định chính sách.  

Tóm lại, xem xét nghĩa vụ của các bên trong bối cảnh các hành động vì khí hậu đặt quyền con người làm 

trung tâm (Phần III), các bước cụ thể tiếp theo cần được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các doanh nghiệp 

và các bên liên quan khác xem xét có thể là: 

● Công nhận và thực thi quyền con người được hưởng môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững, 

bao gồm khí hậu an toàn và ổn định161; 

● Gắn trách nhiệm của tất cả những người thực thi nghĩa vụ cho những đóng góp của họ đối với biến đổi 

khí hậu, bao gồm cả các doanh nghiệp 

● Đảm bảo tôn trọng khung quyền con người quốc tế bằng các chính sách và hành động liên quan đến khí 

hậu 

● Thực hiện các khuyến nghị được các cơ chế quyền con người của Liên hợp quốc thông qua về hành động 

khí hậu dựa trên quyền con người 

● Đảm bảo hành động vì khí hậu được thực hiện bởi những người thực thi nghĩa vụ mang lại lợi ích cho 

những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, để không ai bị bỏ lại 

phía sau 

● Đảm bảo một quá trình chuyển đổi công bằng sang lộ trình Net-zero và nền kinh tế xanh đồng thời đảm 

bảo tôn trọng quyền con người  

● Trao quyền cho các cơ quan quyền con người quốc gia để đóng góp vào việc hoạch định chính sách liên 

quan đến khí hậu và thực hiện các cam kết, điều luật và chính sách quốc gia về khí hậu 

● Đảm bảo một môi trường an toàn và thuận lợi cho các cộng đồng và các nhà hoạt động ủng hộ quyền con 

người và/hoặc bảo vệ môi trường  

● Đảm bảo sự tham gia hiệu quả của tất cả mọi người, đặc biệt là thành viên của các nhóm dân cư dễ bị tổn 

thương như phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, người dân tộc bản địa và thiểu số, vào các quá trình ra 

quyết định liên quan đến khí hậu  

● Đảm bảo mọi người, bao gồm giới trẻ, tiếp cận được với thông tin và giáo dục về biến đổi khí hậu và 

những tác động tiêu cực của nó 

● Đảm bảo mọi người được tiếp cận với công lý và biện pháp khắc phục hiệu quả trong trường hợp có tổn 

hại liên quan đến khí hậu  

● Nâng cao khả năng chống chịu với khí hậu của các cá nhân và cộng đồng cũng như năng lực của họ để 

thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu 

● Lồng ghép quyền của phụ nữ và bình đẳng giới vào tất cả các chính sách, kế hoạch và hành động liên 

quan đến khí hậu 

● Công nhận và đảm bảo quyền của cư dân bản địa, như quyền được hưởng các kiến thức, đất đai, lãnh thổ 

và nguồn lực truyền thống. 

● Công nhận rằng xã hội dân sự vận động một cách hòa bình cho quyền có môi trường trong lành như là 

một đối tác cơ bản trong việc giải quyết ba cuộc khủng hoảng hành tinh về biến đổi khí hậu, mất đa dạng 

sinh học và ô nhiễm cùng với đó là đạt được phát triển bền vững. 

 

 
161 Quyết định 76/300 Đại Hội đồng vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 về quyền được hưởng môi trường trong lành.  
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PHỤ LỤC I: Bảng hợp nhất mối liên hệ giữa quyền con người và 

biến đổi khí hậu ở cấp độ quốc tế 

 

Ngày  Tổ chức/Văn 

bản 

Kết quả đầu ra 

Tháng 12 

2005 

Quyết định 

về việc không 

chấp nhận 

đơn kiến 

nghị 

 

Ban hành bởi 

Ủy ban Nhân 

quyền Liên 

Mỹ 

 

 

Một nhóm người Inuit, một dân tộc bản địa sống ở Bắc Cực, đã đệ 

đơn cáo buộc rằng sự gia tăng phát thải khí nhà kính do Mỹ gây ra 

đã vi phạm quyền con người của họ bằng cách làm gia tăng nhiệt 

độ ở Bắc Cực ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Những người đệ 

đơn nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đến một 

loạt các quyền con người mà họ được hưởng theo Tuyên bố Châu 

Mỹ về Quyền và Nghĩa vụ của Con người và các công cụ pháp lý 

khác của luật pháp quốc tế, như là quyền được sống, quyền được 

toàn vẹn về thể chất, quyền được đảm bảo an toàn, quyền được 

hưởng các lợi ích về văn hóa, quyền sở hữu tài sản, quyền được 

đảm bảo sức khỏe và phương tiện sinh kế, quyền có chỗ trú ngụ, 

quyền đi lại và quyền bất khả xâm phạm về nhà ở.  

Những người đệ đơn yêu cầu Ủy ban khuyến nghị Hoa Kỳ “áp 

dụng các biện pháp bắt buộc để hạn chế phát thải khí nhà kính và 

hợp tác trong khả năng của họ với các quốc gia cộng đồng - ví dụ 

như đã thể hiện trong các hoạt động liên quan đến việc hạn chế 

lượng phát thải đó ở cấp độ toàn cầu”162.  

Mặc dù kiến nghị này đã bị Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ bác bỏ 

do “thông tin được cung cấp không cho phép (...) xác định được 

liệu rằng các sự kiện bị cáo buộc có xu hướng thể hiện sự vi phạm 

các quyền được Tuyên bố Châu Mỹ bảo vệ hay không”163, nhưng 

bản kiến nghị này đã thiết lập mối liên kết rõ ràng giữa các tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu và quyền con người, đồng thời 

nâng cao nhận thức ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế.  

14/12/2007 Tuyên bố về 

khía cạnh 

con người 

của Biến đổi 

Khí hậu 

Toàn cầu 

 

 Được thông 

qua bởi Các 

tiểu quốc đảo 

đang phát 

triển (SIDS) 

tại Malé, 

Tuyên bố Malé là tuyên bố liên chính phủ đầu tiên nhấn mạnh 

rằng biến đổi khí hậu có “ý nghĩa rõ ràng và tức thì đối với việc 

thụ hưởng đầy đủ các quyền con người bao gồm cả quyền được 

sống, quyền tham gia vào đời sống văn hóa, quyền được sử dụng 

và hưởng thụ tài sản, quyền được hưởng mức sống thích đáng, 

quyền thực phẩm và quyền được hưởng tiêu chuẩn cao nhất về sức 

khỏe thể chất và tinh thần”. Từ đó tái khẳng định UDHR và thừa 

nhận mối đe dọa “trước mắt, cơ bản và sâu rộng” của biến đổi khí 

hậu đối với “môi trường, cá nhân và cộng đồng trên khắp hành 

tinh”, các đại diện của SIDS đã yêu cầu Hội nghị các Bên (COP) 

của UNFCCC thực hiện các bước tiếp theo trong nhằm tìm kiếm 

sự hợp tác trong việc đánh giá các tác động quyền con người của 

biến đổi khí hậu cùng với Hội đồng Nhân quyền LHQ và Văn 

 
162 Đơn kiến nghị nộp lên Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Tìm kiếm Cứu trợ đối với các Vi phạm do Sự nóng lên 

Toàn cầu gây ra bởi các Hành động và Thiếu sót của Mỹ, tr. 7, tài liệu có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ciel.org/Publications/ICC_Petition_7Dec05.pdf  
163 Quyết định không thể chấp nhận được được cấp bởi Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ về Nhân quyền vào ngày 16 

tháng 11 năm 2006. Hiện có sẵn trực tuyến tại: http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-

case-documents/2006/20061116_na_decision.pdf  

https://www.ciel.org/Publications/ICC_Petition_7Dec05.pdf
http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2006/20061116_na_decision.pdf
http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2006/20061116_na_decision.pdf
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Maldives phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR). 

28/03/2008 Nghị quyết 

7/23 về 

Quyền con 

người và biến 

đổi khí hậu164 

 

Nghị quyết 

thứ 1 được 

thông qua bởi  

Hội đồng 

Nhân quyền  

Hội đồng Nhân quyền công nhận sự tồn tại của “mối đe dọa lập 

tức và sâu rộng đối với cư dân và các cộng đồng trên toàn thế 

giới” của biến đổi khí hậu và những tác động của nó đối với việc 

thụ hưởng đầy đủ các quyền con người, đặc biệt nhấn mạnh đến 

các tác động bất lợi đối với nhóm dân cư dễ bị tổn thương tập 

trung ở các khu vực có nguy cơ cao.  

Đề cập rõ ràng đến Tuyên bố Vienna và Chương trình Hành động 

và thứ được gọi là “dự luật quốc tế về các quyền”, bao gồm Tuyên 

ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh 

tế, Xã hội và Văn hóa, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và 

Chính trị, Hội đồng Nhân quyền đã yêu cầu OHCHR chuẩn bị 

nghiên cứu phân tích chi tiết về mối liên hệ tồn tại giữa biến đổi 

khí hậu và quyền con người. 

15/01/2009 Báo cáo hàng 

năm về mối 

liên hệ giữa 

biến đổi khí 

hậu và quyền 

con người165  

 

Đáp lại nghị quyết 7/23 của Hội đồng Nhân quyền, OHCHR đã 

đưa ra một báo cáo. Dựa vào báo cáo được IPCC cung cấp, báo 

cáo này của Văn phòng Cao ủy vạch ra các khía cạnh quan trọng 

trong liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền con người. Hơn nữa, 

OHCHR đã trình bày một đánh giá tổng quan về các tác động của 

biến đổi khí hậu đối với các quyền cụ thể, như là quyền được 

sống, quyền có thực phẩm thích đáng, quyền được sử dụng nước, 

quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền có nhà ở thích đáng, và 

quyền tự quyết. 

25/03/2009 Nghị quyết 

10/4 về 

‘Quyền con 

người và biến 

đổi khí hậu’166 

 

 

Cùng với các luận điểm được nêu trong nghị quyết 7/23, Hội đồng 

Nhân quyền đã nhấn mạnh các đặc điểm phổ quát, không thể phân 

chia, phụ thuộc và liên quan lẫn nhau của quyền con người và sự 

cần thiết của việc đối xử công bằng của các quyền đó. Hội đồng 

Nhân quyền khẳng định thêm về vai trò của quyền con người 

trong việc giải quyết biến đổi khí hậu vì chúng “có tiềm năng 

trong việc cung cấp thông tin và tăng cường hoạch định chính 

sách quốc tế và quốc gia trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, thúc đẩy 

tính nhất quán, hợp pháp và các kết quả đầu ra bền vững của chính 

sách”.  

07/12/2009 Tuyên bố 

chung167 của 

những Người 

giữ Nhiệm vụ 

theo Thủ tục 

Đặc biệt của 

Hội đồng 

Được ban hành ngay trước khi khai mạc Hội nghị về Biến đổi khí 

hậu Copenhagen, những người giữ nhiệm vụ Hình thức đã thúc 

giục rằng “các biện pháp thích ứng hoặc giảm thiểu, chẳng hạn 

như việc thúc đẩy các nguồn năng lượng thay thế, bảo tồn rừng 

hoặc các dự án trồng cây và các kế hoạch tái định cư đều phải 

được phát triển phù hợp với các chuẩn mực quyền con người ”. 

Hơn nữa những người giữ nhiệm vụ đã nhấn mạnh quyền được 

 
164 Hội đồng Nhân quyền, QĐ. 7/23, ngày 28 tháng 3 năm 2008, U.N. Tài liệu A/HRC/RES/7/23. Hiện có sẵn trực 

tuyến tại: https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_23.pdf  
165 Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và nhân 

quyền, ngày 15 tháng 1 năm 2009, A/HRC/10/61. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Press/AnalyticalStudy.pdf  
166 Hội đồng Nhân quyền, QĐ. 10/4, ngày 25 tháng 3 năm 2009, U.N. A/HRC/RES/10/4. Hiện có sẵn trực tuyến 

tại: https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pdf  
167 UN, Tuyên bố chung của những Người giữ Nhiệm vụ Hình thức Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền tại Hội 

nghị Biến đổi Khí hậu LHQ, ngày 7–18 tháng 12 năm 2009. 

https://www.ohchr.org/en/statements/2009/12/ambitious-climate-change-agreement-must-protect-human-rights-

all-warn-un-experts?LangID=E&NewsID=9667  

https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_23.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Press/AnalyticalStudy.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pdf
https://www.ohchr.org/en/statements/2009/12/ambitious-climate-change-agreement-must-protect-human-rights-all-warn-un-experts?LangID=E&NewsID=9667
https://www.ohchr.org/en/statements/2009/12/ambitious-climate-change-agreement-must-protect-human-rights-all-warn-un-experts?LangID=E&NewsID=9667
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Nhân quyền  tham gia của các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng vào quá trình 

ra quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu.  

10/12/2010 Thỏa thuận 

Cancun168  

 

 

Thỏa thuận Cancun là kết quả của công tác làm việc do các tổ 

chức quyền con người của LHQ thực hiện nhằm thiết lập mối liên 

hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền con người. Được thông qua bởi 

Hội nghị các Bên vào phiên họp thứ 16. Thông qua nghị quyết 

10/4, các Bên đã đồng ý trong quyết định đó rằng họ “phải tôn 

trọng đầy đủ các quyền con người trong tất cả các hành động liên 

quan đến biến đổi khí hậu”. 

17/10/2011 Nghị quyết 

18/22169 

HRC thừa nhận rằng trong khi các tác động bất lợi liên quan đến 

biến đổi khí hậu “ảnh hưởng đến các cá nhân và cộng đồng trên 

khắp thế giới” thì những tác động đó “sẽ được cảm nhận một cách 

sâu sắc nhất bởi những bộ phận dân cư vốn đã ở trong tình trạng 

dễ bị tổn thương do các yếu tố như địa lý, nghèo đói, giới tính, 

tuổi tác, tình trạng bản địa hoặc thiểu số và khuyết tật ”.  

HRC nhấn mạnh các tác động tiêu cực liên quan đến biến đổi khí 

hậu đối với việc thụ hưởng các quyền con người hiệu quả (quyền 

được sống, có lương thực đầy đủ, được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe 

cao nhất có thể đạt được, có nhà ở thích đáng, tự quyết định, và 

được hưởng nước sinh hoạt an toàn và vệ sinh). HRC nhấn mạnh 

sự cần thiết phải tiếp tục “xây dựng giao diện và hợp tác mạnh mẽ 

hơn nữa giữa các cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực quyền con 

người và biến đổi khí hậu”. 

Kể từ nghị quyết 18/22, HRC đã thông qua tám nghị quyết về biến 

đổi khí hậu và quyền con người170. 

19/04/2012 Nghị quyết 

19/10 về 

Quyền con 

người và môi 

trường 

Hội đồng Nhân quyền đã bổ nhiệm John H. Knox làm chuyên gia 

độc lập đầu tiên về nhiệm vụ mới là về quyền con người và môi 

trường.  

30/12/2013 Báo cáo lập 

bản đồ  

John H. Knox đã đưa ra các báo cáo “lập bản đồ các tuyên bố của 

các cơ quan quyền con người về nghĩa vụ của con người liên quan 

đến việc được hưởng một môi trường an toàn, sạch, trong lành và 

bền vững, đồng thời xác định các thực hành tốt trong việc sử dụng 

các nghĩa vụ đó”171. 

Tháng 6 

năm 2014 

Báo cáo của 

Báo cáo viên 

đặc biệt  

Báo cáo ‘Trọng tâm về quyền con người và biến đổi khí hậu. Lập 

bản đồ Nghĩa vụ Quyền con người Liên quan đến Việc được 

hưởng một Môi trường An toàn, sạch, trong lành và Bền vững’, 

 
168 Quyết định 1/CP.16, § 8, FCCC/CP/2010/7/Add.1, Thỏa thuận Cancun: Kết quả hoạt động của Nhóm làm việc 

Đặc biệt về các Hành động Hợp tác Dài hạn theo Công ước. Hiện có sẵn trực tuyến tại: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/605/50/PDF/G1160550.pdf?OpenElement  
169 Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/A.HRC.RES.18.22.pdf  
170 Quyết định 26/27 vào tháng 7 năm 2014; Quyết định 29/15 vào tháng 7 năm 2015; Quyết định 32/33 vào tháng 

7 năm 2016; Quyết định 35/20 vào tháng 7 năm 2017; Quyết định 38/4 vào tháng 7 năm 2018; Quyết định 42/21 

vào tháng 7 năm 2019; Quyết định 44/7 vào tháng 7 năm 2020; Quyết định 47/24 vào tháng 7 năm 2021. 
171 Knox John H, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc được 

hưởng một môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững, Báo cáo lập bản đồ, LHQ. Tài liệu A/HRC/25/53 

ngày 30 tháng 12 năm 2013; Báo cáo của Báo cáo viên Độc lập về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc 

được hưởng một môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững: Tổng hợp các thực hành tốt, LHQ. Tài liệu 

A/HRC/28/61, ngày 3 tháng 2 năm 2015. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/605/50/PDF/G1160550.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/605/50/PDF/G1160550.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/A.HRC.RES.18.22.pdf
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trong đó ông xác định rằng tất cả các văn bản pháp lý về quyền 

con người quốc tế và tất cả các quyền bị ảnh hưởng bởi hậu quả 

của biến đổi khí hậu172. 

26/03/2015 Nghị quyết 

28/11 

Nhu cầu làm rõ mối liên kết giữa nghĩa vụ quyền con người liên 

quan đến môi trường dẫn đến việc Hội đồng Nhân quyền tái bổ 

nhiệm John H. Knox làm Báo cáo viên Đặc biệt173. 

 01/02/2016 Báo cáo của 

Báo cáo viên 

đặc biệt 

Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ quyền con người liên 

quan đến việc thụ hưởng một môi trường an toàn, sạch, trong lành 

và bền vững đã trình bày một báo cáo về các nghĩa vụ quyền con 

người liên quan đến biến đổi khí hậu174.  

Theo báo cáo này, các Quốc gia có nghĩa vụ hình thức và nội dung 

liên quan đến biến đổi khí hậu cũng như nhiệm vụ bảo vệ cư dân 

của các nhóm dễ bị tổn thương nhất. 

Tháng 7 

năm 2016 

Nghị quyết 

32/33 

Hội đồng Nhân quyền đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc 

lồng ghép quyền con người vào các hành động giảm thiểu và thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

07/07/2017 Nghị quyết 

35/20175 

Vào năm 2017, Hội đồng Nhân quyền đã thông quamột phương 

pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong nghị quyết của hội 

động, tập trung nhấn mạnh mối liên kết giữa quyền con người và 

biến đổi khí hậu. Hội đồng nhân quyền đã chọn dành từng nghị 

quyết cho quyền lợi của các nhóm người dễ bị tổn thương nhất do 

chịu tác động của biến đổi khí hậu. 

Nghị quyết 35/20176 nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ và 

thúc đẩy quyền con người của người di cư và di dân quốc tế trong 

bối cảnh tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

Tháng 7 

năm 2018 

Nghị quyết 

38/4 

HRC thúc giục tất cả các Quốc gia áp dụng lồng ghép và “phương 

pháp tiếp cận Đáp ứng giới vào các chính sách thích ứng và giảm 

thiểu biến đổi khí hậu, nhất quán với UNFCCC (…) nhằm giải 

quyết một cách hiệu quả các tác động và thách thức về kinh tê, 

văn hóa và xã hội mà biến đổi khí hậu gây ra, để mọi người được 

hưởng đầy đủ và hiệu quả các quyền con người, đặc biệt là để hỗ 

trợ khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ và trẻ em gái ở cả 

khu vực nông thôn và thành thị nhằm ứng phó với các tác động 

bất lợi của biến đổi khí hậu”177. 

Tháng 7 

năm 2019 

Nghị quyết 

42/21 

Hội đồng nhân quyền đã chọn dành nghị quyết này cho quyền của 

những người khuyết tật và nhấn mạnh tác động tiêu cực bất tương 

 
172 Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/climate-change-reports-and-related-activities-2014-

2016  
173 Hội đồng Nhân quyền, QĐ. 28/11, LHQ. Tài liệu A/HRC/RES/28/11, Ngày 26/03/2015. 
174 Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc thụ hưởng một môi 

trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững.  
175 Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 35/20, ngày 7 tháng 7 năm 2017. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/184/52/PDF/G1718452.pdf?OpenElement  
176 Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 35/20, ngày 7 tháng 7 năm 2017. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/184/52/PDF/G1718452.pdf?OpenElement  
177 Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 38/4, ngày 16 tháng 7 năm 2018. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/214/16/PDF/G1821416.pdf?OpenElement  

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/climate-change-reports-and-related-activities-2014-2016
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/climate-change-reports-and-related-activities-2014-2016
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/184/52/PDF/G1718452.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/184/52/PDF/G1718452.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/214/16/PDF/G1821416.pdf?OpenElement
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xứng của biến đổi khí hậu đối với những người được hưởng quyền 

con người178. 

Tháng 7 

năm 2020 

Nghị quyết 

44/7 

HRC công nhận ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu đối với 

quyền của người cao tuổi179. 

14/07/2021 Nghị quyết 

47/24 

HRC đặc biệt công nhận ảnh hưởng tiêu cực bất tương xứng của 

biến đổi khí hậu đối với những người trong tình trạng dễ bị tổn 

thương. 

04/10/2021 Nghị quyết 

48/14 

HRC đã biểu quyết một Nghị quyết mới nhằm thiết lập nhiệm vụ 

mới của Báo cáo viên Đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền con 

người trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Trong phiên họp thứ 49, HRC đã bổ nhiệm Ian Fry làm Báo cáo 

viên Đặc biệt Đầu tiên về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, 

Ian Fry thừa nhận rằng “các cộng đồng trong tình trạng dễ bị tổn 

thương bao gồm cư dân bản địa, nông dân, người di cư, trẻ em, 

phụ nữ, người khuyết tập và những người sống ở các tiểu quốc 

đảo đang phát triển và các quốc gia kém phát triển có nguy cơ 

chịu những tác động bất lợi bất cân xứng từ biến đổi khí hậu”180. 

Báo cáo viên Đặc biệt nhấn mạnh rằng một trong những yếu tố 

chính trong kế hoạch giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu của ông là 

điều tra tình trạng bảo vệ quyền con người của những người di dân 

do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Báo cáo viên đặc biệt, một 

trong những thách thức chính là giải quyết tình trạng thiếu tư cách 

pháp lý đối với những người di dân ra quốc tế hoặc trong nước do 

tác động của biến đổi khí hậu. Vấn đề này có tầm quan trọng rất 

cao vì nó đang chỉ một số lượng người rất lớn. Ví dụ, vào năm 

2021, đã có 59,1 triệu người di dân trong nước trên khắp thế giới. 

Những vấn đề đó đã có trong chương trình nghị sự của Báo cáo 

viên Đặc biệt mới được bổ nhiệm. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng 

“cần phải làm được nhiều hơn nữa”. 

05/07/2022 Nghị quyết 

A/HRC/50/L. 

10/Rev.1 

Nghị quyết này gần đây nhất, trong khi ghi nhận tất cả các mối 

quan tâm trước đó liên quan đến các tác động bất lợi của biến đổi 

khí hậu lên quyền con người, HRC nhận thấy “tần suất và cường 

độ gia tăng của cả các thảm họa tự nhiên khởi phát chậm và đột 

ngột, và những điều ảnh tác động một cách bất lợi lên tất cả các 

quyền con người:.  

Hơn nữa, nghị quyết này đặc biệt tập trung vào những tác động 

tiêu cực của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt lên quyền được 

hưởng lương thực bở lẽ sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực 

và dinh dưỡng trên toàn thế giới đang bị đe dọa đặc biệt.181  

 

 

 
178 Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 41/21, ngày 23 tháng 7 năm 2019. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/223/65/PDF/G1922365.pdf?OpenElement  
179 Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 44/7, ngày 23 tháng 7 năm 2020. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/189/33/PDF/G2018933.pdf?OpenElement  
180 OHCHR, Thông cáo báo chí, ngày 23 tháng 6 năm 2022. Hiện có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/intolerable-tide-people-displaced-climate-change-un-expert  
181 Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 50/… (được thông qua không cần biểu quyết), ngày 5 tháng 7 năm 2022. 

Hiện có sẵn trực tuyến tại:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/223/65/PDF/G1922365.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/189/33/PDF/G2018933.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/intolerable-tide-people-displaced-climate-change-un-expert


 

48 

 

PHỤ LỤC II: Hiệp ước được phê chuẩn bởi Việt Nam 

 

Các Văn bản pháp lý quốc tế Chữ ký Phê chuẩn 

ICCPR  24/09/1982 

ICESCR  24/09/1982 

CEDAW 29/07/1980 17/02/1982 

Công ước về chống tra tấn và các hình thức 

đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo hoặc vô 

nhân đạo khác 

07/11/2013 05/02/2015 

Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức 

phân biệt chủng tộc 

 09/06/1982 

Công ước về Quyền Trẻ em 

 

26/01/1990 28/02/1990 

Công ước về Quyền cho Người Khuyết tật 22/10/2007 05/02/2015 

UNFCCC 11/06/1992 16/11/1994 

Nghị định thư Kyoto 03/12/1998 25/09/2002 

Hiệp định Paris 22/04/2016 03/11/2016 
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PHỤ LỤC III: Án lệ liên quan đến Khí hậu 
1. Quyền con người được sử dụng làm cơ sở pháp lý để giảm phát thải KNK 

 

Tên vụ kiện Ngày Quốc gia Liên quan đến 

quyền con 

người 

Kết quả 

Sự thành lập 

của 

Uganda182 

 

Tòa án Tối 

cao của Hà 

Lan 

20/12/2019 Hà Lan Điều 2 (Quyền 

được sống) 

ECHR 

Điều 8 (Quyền 

về đời sống 

riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật 

gia đình) 

ECHR 

Quốc gia có nghĩa vụ theo Điều 2 

và 8 phải thực hiện các biện pháp 

thích hợp nếu "một nguy cơ thực 

sự và tức thì đe dọa cuộc sống 

hoặc phúc lợi hiện có của con 

người và Quốc gia phải nhận thức 

được nguy cơ đó” 

Nhà nước phải hạn chế phát thải 

KNK ít nhất xuống dưới mức 25% 

vào năm 2020 so với năm 1990  

Verein Klima 

Vụ kiện 

Seniorinnen 

Schweiz và 

những người 

khác với Thụy 

Sỹ183  

Chưa giải 

quyết  

ECHR  Điều 2 (Quyền 

được sống), 

Điều 8 (Quyền 

về đời sống 

riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật 

gia đình) 

 

Chưa giải quyết  

 

Được đệ trình bởi một hiệp hội ở 

Thụy Sĩ về phòng chống biến đổi 

khí hậu với các thành viên là phụ 

nữ với độ tuổi trung bình là 73 

(650 thành viên trên 75 tuổi) và 

bốn phụ nữ cao tuổi. Những người 

đệ đơn cáo buộc rằng những tác 

động bất lợi của biến đổi khí hậu 

như sóng nhiệt làm suy yếu điều 

kiện sinh sống và sức khỏe của họ. 

Theo những người kiến nghị, Thụy 

Sĩ đã thất bại trong việc thực hiện 

các nghĩa vụ tích cực nhằm bảo vệ 

hiệu quả quyền được sống và 

nhằm đảm bảo việc thụ hưởng 

quyền được bảo vệ đời tư của họ 

và gia đình, bao gồm nhà ở của họ, 

được kết hợp với các nguyên tắc 

phòng ngừa và công bằng giữa các 

thế hệ được ban hành từ luật môi 

trường quốc tế. Họ cho rằng Thụy 

Sĩ đã thất bại trong việc thông qua 

luật pháp và các biện pháp thích 

hợp để đạt được các mục tiêu 

nhằm giải quyết vấn đề biến đổi 

khí hậu.  

Vụ kiện 

Duarte 

Agostinho và 

Chưa giải 

quyết  

ECHR Điều 2 (Quyền 

được sống), 

Điều 8 (Quyền 

Chưa giải quyết  

 

Những người đệ đơn, công dân Bồ 

 
182 Nguồn: http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/  
183 Trường hợp áp dụng số 53600/20. 

http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/
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cộng sự với 

Bồ Đào Nha 

và 33 quốc 

gia khác184 

về đời sống 

riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật 

gia đình) 

 

Đào Nha trong độ tuổi từ 10 đến 

23, cáo buộc rằng các đám cháy 

rừng do trái đất nóng lên vi phạm 

quyền được sống của họ và quyền 

được bảo vệ đời tư cho họ và gia 

đình, được lấy từ Hiệp định Paris 

khi các đám cháy này trở nên trầm 

trọng hơn do thời tiết nóng bức, 

gây ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp 

đến các vấn đề giấc ngủ, dị ứng và 

hô hấp của họ Những người đệ 

đơn nhấn mạnh rằng các thảm họa 

thiên nhiên và tình trạng nóng lên 

toàn cầu là nguyên nhân khiến họ 

lo lắng cho bản thân và tương lai 

gia đình họ. 

Vụ kiện 

Carême với 

Pháp185 

Chưa giải 

quyết  

ECHR Điều 2 (Quyền 

được sống), 

Điều 8 (Quyền 

về đời sống 

riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật 

gia đình) 

Chưa giải quyết  

 

Được đệ trình bởi một cựu thị 

trưởng của khu đô thị Grande-

Synthe, hiện là Thành viên của 

Nghị viện Châu Âu. Người đệ đơn 

cáo buộc rằng việc các cơ quan có 

thẩm quyền của Pháp không thực 

hiện tất cả các biện pháp thích hợp 

để cho phép Pháp tuân thủ mức 

phát thải KNK tối đa là hành vi vi 

phạm quyền được sống và quyền 

có cuộc sống riêng tư và gia đình 

bình thường. 

Vụ kiện PSB 

và đồng sự 

với Brazil (về 

Quỹ Khí 

hậu)186 

 

Tòa án Tối 

cao 

07/07/2022 Brazil Không tham 

chiếu đến các 

quyền con 

người cụ thể 

Hiệp định Paris là một hiệp ước 

quyền con người có giá trị siêu 

quốc gia 

Chính phủ có nhiệm vụ hiến định 

là làm cho các nguồn lực của Quỹ 

Khí hậu hoạt động cho các mục 

đích giảm thiểu biến đổi khí hậu 

 

2. Các trường hợp được đệ trình trên cơ sở quyền được sống trong môi trường trong lành  

 

Tên trường 

hợp 

Ngày Quốc gia Liên quan đến 

quyền con người 

Kết quả 

Ý kiến tư 

vấn OC-

23/17 được 

15/11/2017 Tòa án 

Nhân 

quyền 

Công ước Nhân 

quyền liên Mỹ  

Quyền được 

Quyền được hưởng môi trường 

trong lành là một quyền con người 

Biến đổi khí hậu và suy thoái môi 

 
184 Trường hợp áp dụng số 39371/20. 
185 Trường hợp áp dụng số 7189/21. 
186 Xem bản tóm tắt bằng tiếng Anh tại: http://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/  

http://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/
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yêu cầu bởi 

Cộng hòa 

Colombia 

liên Mỹ sống, 

Quyền được toàn 

vẹn cá nhân, tiếp 

cận thông tin, 

tham gia cộng 

đồng, tiếp cận 

công lý 

trường ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền con người, tạo điều kiện áp 

dụng nhiều hơn trên cơ sở quyền 

được hưởng môi trường trong lành 

về các tổn hại liên quan đến biến 

đổi khí hậu  

Vụ kiện Các 

thế hệ 

Tương lai 

với Bộ Môi 

trường và 

Những bộ 

khác 

 

Tòa án Tối 

cao 

 

04/04/2018 Colombia Quyền hiến định 

được sống trong 

môi trường trong 

lành  

Công nhận rằng “các quyền được 

sống, đảm bảo sức khỏe, sự tồn tại 

tối thiểu, tự do, và phẩm giá con 

người cơ bản được liên kết và xác 

định chắc chắn bởi môi trường và 

hệ sinh thái” 

Công nhận rằng rừng Amazon ở 

Colombia, là “chủ thể của các 

quyền” được bảo vệ, bảo tồn và 

phục hồi. 

Chính phủ phải xây dựng và thực 

hiện các kế hoạch hành động nhằm 

giải quyết nạn phá rừng ở Amazon 

Vụ kiện 

Shrestha với 

Văn phòng 

Thủ tướng 

và cộng sự. 

 

Tòa án Tối 

cao 

25/12/2018 Nepal Quyền hiến định 

được hưởng một 

cuộc sống đàng 

hoàng và quyền 

có môi trường 

sống trong lành 

trong Hiến pháp  

Tòa án yêu cầu chính phủ: -Thông 

qua một luật biến đổi khí hậu với 

các kế hoạch giảm thiểu và thích 

ứng;  

-Giảm lượng tiêu thụ năng lượng 

dựa trên nhiên liệu hóa thạch và 

đảm bảo chuyển đổi sang công 

nghệ carbon thấp 

-Cung cấp các thể chế pháp lý cho 

các nạn nhân của ô nhiễm và suy 

thoái môi trường 

 

3. Các vụ kiện chống lại các công ty tư nhân 

 

Tên vụ kiện Ngày Quốc gia Liên quan đến 

quyền con người 

Kết quả 

Vụ kiện 

Milieudefensie 

và những 

người khác với 

Royal Dutch 

Shell187 

 

Tòa án quận ở 

The Hague 

26/05/2021 Hà Lan Các Nguyên tắc 

Hướng dẫn về 

Kinh doanh và 

Quyền con người 

Tòa án đã yêu cầu Royal Dutch 

Shell giảm phát thải 45% khí 

nhà kính vào năm 2030. 

Ủy ban Nhân 

quyền Quốc 

gia Thái Lan 

12/10/2015 Thái Lan Các Nguyên tắc 

Hướng dẫn về 

Kinh doanh và 

Không đề cập rõ ràng đến tác 

động của biến đổi khí hậu. Tuy 

nhiên, sự tương đương có thể 

 
187 Xem: http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/  

http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
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Quyền con người 

ICCPR, 

ICESCR, Tuyên 

bố Quyền con 

người ASEAN 

dược nhận thấy giữa việc mất 

đất do các tác động bất lợi của 

biến đổi khí hậu và mất đất do 

dân làng bị cưỡng chế thu hồi 

bất hợp pháp đã ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sinh kế của 

họ.  

Mitr Phol đã không tiến hành 

hoạt động kinh doanh của mình 

theo cam kết quốc tế với quyền 

con người mà Thái Lan là thành 

viên. Ủy ban Nhân quyền Quốc 

gia Thái Lan đã đưa ra khuyến 

nghị chính sách cho Hội đồng 

Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Thương mại, Sở giao dịch 

Chứng khoán Thái Lan, Ngân 

hàng Thái Lan (...) để “thiết lập 

cơ chế hoặc quy định về nghĩa 

vụ giám sát hoạt động đầu tư 

nước ngoài của các nhà đầu tư 

có quốc tịch Thái Lan nhằm tôn 

trọng các nguyên tắc cơ bản của 

Quyền con người, sử dụng 

khuôn khổ của UNGP về Kinh 

doanh và Quyền con người”188. 

 

  

 
188 Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan, ngày 12 tháng 10 năm 2015, Báo cáo về Kết quả xem xét khiếu nại đối 

với các khuyến nghị chính sách hoặc đề xuất sửa đổi pháp lý, số 1003/2558, 

https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2021/11/Final-Investigation-Report-of-the-Thai-

National-Human-Rights-Commission-ENGLISH.pdf  

https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2021/11/Final-Investigation-Report-of-the-Thai-National-Human-Rights-Commission-ENGLISH.pdf
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2021/11/Final-Investigation-Report-of-the-Thai-National-Human-Rights-Commission-ENGLISH.pdf
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