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UNITED STATES COMMISSION ON 

INTERNATIONAL 
RELIGIOUS FREEDOM  

 

ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ (USCIRF)  

 

USCIRF IS LÀ GÌ  

 

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Hoa kỳ (USCIRF) là một ủy ban của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, lưỡng đảng, độc lập được 

thành lập bởi Đạo luật Tự do Tôn giáo vào năm 1998 (IRFA). Tổ chức có tầm hoạt động rộng lớn này cổ súy mạnh mẽ 

cho chính sách của IRFA nhằm tăng cường quyền của con người về vấn đề tự do tôn giáo, đây là một phần trọng tâm 

của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Theo luật pháp, USCIRF giám sát quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng quốc tế ở 

ngoại quốc – mà không phải ở Hoa Kỳ – sử dụng những tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện điều này, và lập chính sách để 

khuyến nghị cho Tổng Thống, Bộ Trưởng Ngoại Giao, và Quốc Hội. Ủy Ban USCIRF được Tổng Thống và các Nhà và 

Lãnh Đạo Quốc Hội của cả các đảng phái chính trị đề cử.  Đội ngũ chuyên nghiệp, không đảng phái thực hiện công tác 

của USCIRF. Mặc dù USCIRF không thuộc Bộ Ngoại Giao, Đạ i sứ Lưu Động của Bộ Ngoại Giao về Tự Do Quốc Tế là  

một tham tán viên đương nhiên (ex officio) không có quyền bầu cử. 

 

TỰ DO TÔN GIÁO Ở NGOẠI QUỐC LÀ GÌ   

 

Tự do tôn giáo là một quyền của con người được công nhận bởi luật pháp và công ước quốc tế.  Điều 18 của Tuyên 

Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế xét rằng: “Mọi người đều có quyền về tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này 

bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của 

mình, với tư cách cá nhân hay tập thể, ở nơi công cộng hay nơi chốn riêng, bằng sự truyền dạy, thực hành, thờ phượng 

và áp dụng các nghi thức đạo giáo.” Tự do tôn giáo hay tin ngưỡng là một quyền rộng rãi gồm có tự do về tư tưởng và 

lương tâm, và gắn liền vời tự do bày tỏ quan điểm, lập hội, và hội họp. Thúc đẩy tự do này là một phần cần thiết của 

chính sách ngoại giao Hoa Kỳ.  

 

USCIRF IS LÀM GÌ  

 

 Ban hành Phúc trình Thường niên  chậm nhất vào ngày 1 tháng 5, hàng năm.  Phúc trình đánh giá việc thực hiện 

IRFA của chính phủ Hoa Kỳ; khuyến nghị những quốc gia mà Bộ Ngoại Giao nên đưa vào danh sách “Các Nước 

Đáng Quan Tâm Đặc Biệt” vì tham gia vào hay dung túng “ các vi phạm về tư dị tôn giáo một cách có hệ thống, 

tiếp diễn và nghiêm trọng;” ghi nhận các điều kiện quốc gia trong khoảng 30 quốc gia; báo cáo lại những xu thế 

trọng yếu và đưa ra các khuyến nghị cho chính sách Hoa Kỳ.  Khác với phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế riêng 

biệt của Bộ Ngoại Giao, Phúc Trình Thường Niên của USCIRF gồm có phần khuyến nghị về các chính sách đặc 

biệt.  
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 Hợp tác với Quốc hội  bằng cách phối hợp với các văn phòng quốc hội, tham vấn về chế tài, điều trần ở các 

phiên, và tổ chức các buổi họp về các vấn đề tự do tôn giáo. Ví dụ, USCIRF đã phối hợp với Quốc Hội về các vấn 

đề sau: bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế; nguy hiểm của các đạo luật chống báng bổ ; diệt chủng, tị nạn, vi phạm tự do 

tôn giáo ở Trung Quốc, Hy Lạp, Iran, Syria, Việt Nam và các quốc gia khác; chủ nghĩa chống Do Thái và  Chống 

Người Theo Đạo Hồi ở  Âu Châu; và hoàn cảnh của các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới.  

 

 Hợp tác với Bộ Ngành: USCIRF thường xuyên gặp gỡ các giới chức Bộ Ngành, như Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội 

Vụ, để trao đổi thông tin, nhấn mạnh các tình huống đáng quan ngại, và bàn luận về các khuyến nghị của USCIRF 

cho chính sách Hoa Kỳ.    

 

 Ghi Nhận các Điều Kiện Tư Do Tôn Giáo ở Ngoại Quốc bằng cách gặp gỡ với các giới chức chính phủ cấp cao, 

đại diện các tổ chức phi chính phủ, các chức sắc tôn giáo, nạn nhân của các vụ trừng phạt, và các tổ chức liên quan 

khác thúc đẩy tự do tôn giáo.  Các quốc gia được đến thăm gồm có: Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, 

Bangladesh, Belarus, Miến Điện, Cộng Hòa Trung Phi, Trung Quốc, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Indonesia, Iraq, 

Nigeria, Pakistan, Nga, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan, và 

Việt Nam.   

 

 Ban hành các Phúc trình kèm với Khuyến nghị, Thông cáo Báo chí, Bài Xã Luận và Bài báo đăng Tạp chí 

về các chủ đề bao gồm: sử dụng luật báng bổ toàn cầu toàn cầu; Putin đàn áp tự do Tôn Giáo ở Nga; tù nhân lương 

tâm về tôn giáo; tự do tôn giáo toàn cầu giúp các quyền của phụ nữ; bạo lực giáo phái; vi phạm tự do tôn giáo ở 

Miến Điện;   chống Chủ nghĩa Cực đoan; và cách đối xử của Chính Phủ Hoa Kỳ về người xin tỵ nạn trong Trục 

Xuất Vắn Tắt (Expedited Removal).   

 

 Phối hợp Đa phương trong các cuộc họp liên quan đến tự do và bao dung về tôn giáo, gồm có Liên Hiệp Quốc, 

Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Âu Châu (OSCE), và Liên Minh Châu Âu, và Ủy Ban Quốc Tế của những Thượng 

Nghị Sĩ về tự do tôn giáo hay đức tin (IPP-FoRB).  

 


