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 Theo khái niệm của OHCHR
 Các tổ chức NGOs, CSOs
 Các nhóm và các cá nhân

 Những người bảo vệ nhân quyền

 Luật quốc tế bảo vệ quyền của các cá nhân thành lập, tham gia
các tổ chức/nhóm xã hội dân sự
 Quyền tự do lập hội có trước và không phụ thuộc vào các quyết định hành
chính
 Việc đăng ký là một đề nghị của nhà nước mà không phải yêu cầu bắt buộc
về mặt pháp lý
 Quá trình đăng ký phải rõ ràng, nhanh chóng, phi chính trị và không đòi hỏi
chi phí lớn
 Việc công nhận phải đảm bảo bình đẳng giữa nhà nước (có nghĩa vụ thực
thi quyền) và công dân (người thực hành quyền)

 Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền con người và các tác
nhân XHDS
 Nhà nước phải đảm bảo môi trường pháp lý thuận lợi cho một XHDS tự do,
xây dựng các thể chế phù hợp để thực thi quyền này

Không gian XHDS và tự do tư tưởng, tự do
ngôn luận
Không gian XHDS với tự do thông tin
Không giam XHDS với tự do hội họp và tự do
lập hội
Không gian XHDS và quyền tham gia của
người dân
Không gian XHDS và hệ thống truyền thông

Chấp nhận khái niệm “XHDS” bên cạnh các khái
niệm “tổ chức xã hội” hay “tổ chức chính trị xã hội”
Tiến hành các bước chắc chắn để tạo môi trường
cho NGOs
Tạo điều kiện cho sự phát triển môi trường an toàn
và thuận lợi cho các tác nhân XHDS để tự do hiệp
hội và biểu đạt quan điểm
Bảo đảm môi trường phù hợp cho các hoạt động
của những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và
các tác nhân XHDS khác

Và các khuyến nghị về:
Tự do biểu đạt
Tự do hội họp và tự do biểu tình
 Tự do báo chí và tự do thông tin
Sửa đổi các điều luật về các tội danh vi phạm an ninh quốc
gia

Chấp thuận sự bất đồng có mức độ và khước từ
các khuyến nghị có mức độ bất đồng cao hơn (đối
lập)

Các chuẩn mực nhân quyền quốc tế và chương trình làm
luật trong nước
 Luật về hội
 Luật tiếp cận thông tin
 Luật an toàn thông tin và Luật bảo vệ bí mật nhà nước
 Luật Báo chí
 Luật biểu tình
 Luật trưng cầu dân ý
 Luật Dân sự
 Luật Hình sự
 Luật BHCVBQPPL
…

Vai trò của XHDS
 Tham gia vào các cơ chế nhân quyền quốc tế và trong nước
 Thúc đẩy các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền
 Xây dựng luật pháp
 Giáo dục và phổ biến nhân quyền

 Thực hiện và giám sát thực hiện các cam kết nhân quyền

