


 Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế
 Có trên 190 thành viên và Việt Nam là một thành 

viênviên

M đí h Mục đích:
1. Hòa bình – quan hệ thân hữu giữa các quốc gia

ẩ ề ố2. Cải thiện các tiêu chuẩn về đờisống và nhân 
quyền cho người dân các nước trên thế giới.
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• Hoà bình và an ninh
ể• Phát triển

• Nhân quyền
• Các vấn đề nhân đạo

L ât ố tế• Luât quốc tế



BáoBáo cáocáo viênviên ĐĐặặcc bibiệệtt vvềề TTựự do do tôntôn
giáogiáo hohoặặcc TínTín ngưngưỡỡngnggiáogiáo hohoặặcc TínTín ngưngưỡỡngng

CáCác
Báo cáo viên 
Đặc biệt

• Hoàn toàn độc lập
• Làm sáng tỏ các vấn
đề / Hành động canĐặc biệt 

= 
Các

đề / Hành động can
thiệp khẩn cấp

• Làm việc theo
chuyên đề / hay phụChuyên gia 

Độc lập

chuyên đề / hay phụ
trách về tình hình
một quốc gia

Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên 
Đặc biệt về Tự do Tôn giáo vàĐặc biệt về Tự do Tôn giáo và 

Tín ngưỡng



- Vào tháng Bảy 2014, Báo cáo
viên Đặc biệt đã đến viếng thăm
Việt Nam và gặp gỡ các nhàViệt Nam và gặp gỡ các nhà
lãnh đạo tôn giáo, các người bảo
vệ nhân quyền và viên chứcvệ nhân quyền và viên chức
chính quyền
- “Tại Việt Nam hiện có những vi 

ềphạm quyền tự do tôn giáo hoặc
tín ngưỡng.”

Nay ông kêu gọi chúng ta cung- Nay ông kêu gọi chúng ta cung
cấp thông tin để ông chuẩn bị
bản báo cáo của ông.g



Documenting religious freedom violations

 Bài tập: Xin viết xuống 5 điều mà Bài tập: Xin viết xuống 5 điều mà
bạn biết về Liên Hiệp Quốc và chia
xẻ thông tin này với các bạn khác.xẻ thông tin này với các bạn khác. 
Xin giải thích tại sao bạn xem những
điều này là quan trọng đối với Việty q ọ g ệ
Nam. 

 Điểm cần bàn: Theo bạn thế giới
bên ngoài nghĩ gì về quyền tự dobên ngoài nghĩ gì về quyền tự do 
tôn giáo tại Việt Nam? Còn bạn thì
nghĩ thế nào? g


