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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 ٢١كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢٠١٩

موجز للورقات املقدمة من أصحاب املصلحة بشأن

فييت انم*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -املعلومات األساسية
ل بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاة دورية
عد هذا التقرير عم ا
 - ١أُ ّ
االستعراض الدوري الشامل .وهو موجز لورقات معلومات مقدمةة مةن  77جهةة مةن ااهةات
( )١
تقيدا ابحلد األقصى
صاحبة املصلحة إىل االستعراض الدوري الشامل ،وهو ّ
مقدم يف شكل موجز ّ
لعدد الكلمات.

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف  -نطاق االلتزامات الدولية( )٢والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

( )3

 - ٢أوصت الورقة املشرتكة  ١5فييت انم أبن تصدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينة ،والربوتوكول االختياري التفاقية
القضاء على التمييز ضد املرأة ،والربوتوكول االختياري امللحة ابلعهةد الةدويل اخلةاص ابحلقةوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعل إبجراء تقدمي البلغات ،وأبن تسحب حتفظاهتا
على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،وأبن تعرتف ابختصاص انة
مناهضة التعذيب وفقاا للمادتني  ٢٠و 3٠من االتفاقية( )4وأوصت الورقة املشرتكة  ) 5 ( ١٩والورقة

__________

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية ابألمم املتحدة.
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املشرتكة  )6(١4ابلتصدي على االتفاقيةة الدول يةة حلمايةة حقةوق مجيةع العمةال املهةاجرين وأفةراد
أسرهم والربوتوكوالت االختيارية األخرى املتعلقة ابلشكاوى وإجراء تقدمي البلغات.
 - 3وأوصت منظمة العفو الدولية ابلتصدي على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضةة
التعذيب ،من خلل إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة ومزودة ابملوارد الكافية وفق ا للربوتوكول(. ) 7
وأوصت منظمة العفو الدولية ابلتصدي دون حتفة علةى الربوتوكةول االختيةاري الثةاين امللحة
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام(.)8
 - 4وأوصت الورقة املشرتكة  4ابالعرتاف ابختصاص اللجنةة املعنيةة ابلقضةاء علةى التمييةز
ضد املرأة يف تلقي البلغات الفردية(.)٩
 - 5وأوصت الورقة املشرتكة  ٩ابلتصدي على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال
املهةةاجرين وأفة ةراد أس ةةرهم واالتفاقي ةةة الدولي ةةة حلماي ةةة مجي ةةع األش ةةخاص م ةةن االختف ةةاء القس ةةري
والربوتوكوالت االختيارية ذ ات الصةلة ابلةتظلم واإلبةلن عةن انتهاكةات احلقةوق املكفولةة ةذه
االتفاقيات ،وبتنفيذ هذه الصكوك(.)١٠
 - 6وأوصةةت الورقةةة املش ةةرتكة  ٢فييةةت انم أبن تنضةةم إىل الربوتوك ةةول االختيةةاري التفاقي ةةة
( )١١
تصدق على االتفاقية اإلطارية ملنظمةة
حقوق الطفل املتعل إبجراء تقدمي البلغات  ،وأبن ّ
السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة اإلطارية بشأن أخلقيات السياحة(.)١٢
 - 7وأوصت الورقة املشرتكة  ١8فييت انم أبن تنضم إىل اتفاقية عام  ١٩54بشأن وضع
األشخاص عدميي اانسية ،واتفاقية عام  ١٩6١بشأن خفض حاالت انعدام اانسية ،واتفاقية
عام  ١٩5١اخلاصة بوضع اللجئني وبروتوكوهلا لعام .)١3(١٩67
()١6

 - 8وأوصت الورقة املشرتكة  )١4(٩والورقة املشرتكة  )١5(١4ومنظمة هيومن رايتس ووتش
بضمان حرية العمال يف تكوين اامعيات من خلل التصدي يف أقرب وقت على االتفاقية املتعلقة
ابحلرية النقابية ومحاية ح التنظيم لعام ( ١٩48م نظمة العمل الدولية ،رقم  )87واالتفاقية املتعلقة
بتطبي مبادئ ح التنظيم واملفاوضة ااماعية لعام ( ١٩4٩منظمة العمل الدولية ،رقم .) ٩8
وأوصت الورقة املشرتكة  7ابلتصدي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  . ) ١ 7 ( 87كما أوصت
الورقة املشرتكة  ١4فييت انم أبن تصدق ع لى اتفاقييت منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل
ااربي (رقم  ،)١٠5وبشأن العمال املنزليني (رقم .)١8()١8٩
 - ٩وأوصت الورقة املشةرتكة  ٩أبن يطلةب إىل الفرية العامةل املعة م بةادئ األمةم املتحةدة
التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان إجراء استعراض لقطاع اإللكرتونيات وأبن
تتعاون فييت انم مع منظمة العمل الدولية إلعداد تقارير بشأن املعلومات الصحية لعمال قطاع
اإللكرتونيات(.)١٩
 - ١٠وأوصت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة ابلتصدي على اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  ١6٩وتنفيذ إعلن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية(.)٢٠
 - ١١وأوصت الورقة املشرتكة  )٢١(١٢والورقة املشرتكة  )٢٢(١4والورقة املشرتكة  ) ٢ 3( ١5بتوجيه
( )٢4
دعوات دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة .وأوصت منظمة العفو الدوليةة
ومنظمة فريدوم انو( )٢5فييت انم أبن تتعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،وال سيما
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املقةرر اخلةةاص املعة الةةة املةدافعني عةةن حقةةوق اإلنسةان .وأوصةةت الورقةة املشةةرتكة  4بتوجيةةه
دعوات إىل املقرر اخلاص املع ابحل يف حرية التجمع السلمي وتكوين اامعيات؛ واملقررة اخلاصة
املعنية مسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ والفري العامل املع مسألة التمييز ضد املرأة
يف القانون واملمارسة( .)٢6ودعت الورقة املشرتكة  ١3اخلبري املستقل املع ابحلماية من العنةف
والتمييز القائمني على أساس امليل اانسي واهلوية اانسانية إىل زايرة فييت انم( .)٢7وأوصت منظمة
فريدوم انو فييت انم أبن تدعو املقرر اخل اص املع رية الرأي والتعبةري ،واملقةرر اخلةاص املعة
رية التجمع السلمي وتكوين اامعيات ،واملقرر اخلاص املع مسألة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينة ،والفري العامل املع ابالحتجاز التعسفي،
إىل زايرة البلد( .)٢8وأوصى التحالف اإلجنيلي العاملي بدعوة املقرر اخلاص املع رية الدين أو املعتقد
إىل إجراء زايرة متابعة(.)٢٩
 - ١٢وأوصةت الورقةة املشةرتكة  ١5فييةت انم أبن تشةةجع ااهةات الفاعلةة غةري الرىيةة علةةى
التعاون مع اهليئات املنشأة موجب معاهدات واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة،
()3٠
وقدمت منظمة العفو الدولية
وأن تلتمس التعاون التق من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ّ .
توصية مماثلة(.)3١
 - ١3والحظت احلملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية مع التقدير أن فييت انم صادقت
على معاهدة حظر األسلحة النووية يف  ١7أاير/مايو .)3٢(٢٠١8

ابء  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )33

 - ١4أ ّكةدت الورقةةة املشةرتكة  ١5عةةدم وجةةود م سسةة وطنيةةة مسةتقلة حلقةةوق اإلنسةةان يف
فييت انم ،على الرغم من االلتزام بذلك حيال خمتلف آليةات األمةم املتحةدة حلقةوق اإلنسةان،
( )3 6
والتوصيات املقدمة يف هذا الصدد( .)34وأوصت الورقة املشرتكة  ) 35(١5والورقة املشرتكة 4
إبنشاء م سسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس.
 - ١5وأوصت الورقة املشرتكة  ١5فييت انم أيضا أبن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة بشأن
تنفيذ االلتزامات املتعلقة قوق اإلنسان ،ما يف ذلك توصيات االستعراض الدوري الشامل واهليئات
املنشأة موجب معاهدات واإلجراءات اخلاصة(.)37
 - ١6والح اجملتمع اهلندي للتعاون الثقايف والصداقة أن دستور فييت انم ينص على ضمان
كرامة الشعب الفيتنامي وعيشه يف سلم ،لكن أشار إىل استمرار وجود أوجه القصور يف هذا
الصدد( .)38وأشارت الورقة املشرتكة  ١5إىل عدم وجود حمكمة دستورية يف فييت انم( .)3٩والحظت
انة السلم بفييت انم أن الدستور ينص على محاية احلقوق األساسية للمواطنني الفيتناميني ،غري أن
احلكومة تنتهك مجيع احلقوق اليت ختالف مصاحلها( .)4٠وأوصت هذه اللجنة إبنشاء هيئة دائمة
ومستقلة لرصد حقوق اإلنسان؛ وبتعديل الدستور للسماح إبقامة نظام سياسي متعدد األحزاب(.)4١
 - ١7وذكر احتاد حمامي فييت انم أن الدستور ينص على بناء دولةة اشةرتاكية حيةس يسةود
القانون وتُضمن حقوق اإلنسان وحتظى ابالعرتاف واحلماية(.)4٢
 - ١8وأوصت الورقة املشرتكة  ١٢مراجعة الدستور لضمان امتثاله ال تزامات فييت انم موجب
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،وغريمها من املعايري الدولية األساسية حلقوق اإلنسان(.)43
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 - ١٩وذكرت الورقة املشرتكة  ١٠أن اامعية الوطنية لفييت انم سنت قانون امل عتقد والدين يف
تشرين الثاين/نوفمرب  ، ٢٠١6الذي ينص ،من انحية ،على توسيع احليز املتاح لعمل املنظمات
الدينية املسجلة ،ومن انحية أخرى ،على فرض قيود إضافية على األداين املستقلة غري املسجلة(. ) 44
املسجلة أبن متارس رية
وأوصى التحالف اإلجنيلي العاملي ابلسماح اميع اجملموعات الدينية غري ّ
( ) 47
حقها يف حرية الدين أو املعتقد( .)45وأوصت الورقة املشرتكة  )46(7والتحالف اإلجنيلي العاملي
بتنقيح قانون املعتقد والدين ،وال سيما املادتني  43و ،45ابلنسبة للتحالف ( ، ) 48لضمان امتثاله
املعايري الدولية ذات الصلة .وقدمت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة توصية مماثلة(.)4٩
 - ٢٠وأوصت الورقة املشرتكة  ٩أبن يوضع وين ّفذ ،لول عام  ،٢٠١٩منوذج وط لعقود
العمل يراعي معايري منظمة العمل الدولية( .)5٠وأوصت الورقة املشرتكة  7بتنقيح قوانني العمل
القائمة للعرتاف ابحل يف حرية تكوين اامعيات ،وضمان العمل املستقل للنقاابت املستقلة(.)5١

جيم  -تنفيذذا االلتزام ذذات الدوليذذة املتعلق ذذة نق ذذوق اإلنسذذان م ذذع مرا ذذاة الق ذذانون ال ذذدو
اإلنساين الواجب التطبيق
 - ١املسائل املشرتكة بني القطا ات

املساواة وعدم التمييز

( )5٢

 - ٢١أوصت الورقة املشرتكة  5ابعتماد قانون ملكافحة التمييز وفقاا للمادة  ١من اتفاقية القضاء
على التمييز ضد املرأة واملادة  ٢من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل
اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ،واتفاقية
حقوق الطفل ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وبتنقيح مجيع القوانني واللوائح التمييزية كي
متتثل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان()53؛ وبتزويد ضحااي التمييز اانساين وممثليهم آبلية ميسرة لتقدمي
( )54
وقدمت الورقة املشرتكة  ١5توصية مماثلة( .)55وأوصت الورقة املشرتكة  ١4بتنفيذ
الشكاوى ّ .
التوصية  86- ١43املتعلقة ابلقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة(.)56
 - ٢٢والحظةةت الورقةةة املشةةرتكة  3اختةةاذ خط ةوات إةابيةةة بشةةأن حقةةوق املثليةةات واملثلي ةةني
ومزدوجي امليل اانسي ومغايري اهلوية اانسانية وحاملي صفات اانسني( ،)57لكن ال يزال يتعني
إجراء إصلحات قانونية وسياسية يف هذا الصدد( .)58والح معهد الدراسات اخلاصة ابجملتمع
واالقتصاد والبيئة( )5٩والورقة املشرتكة  )6٠(١5أن جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اانسي
ومغةةايري اهلوي ةةة اانس ةةانية وح ةةاملي ص ةةفات اانسةةني يع ةةاين م ةةن ض ةةعف االعة ةرتاف والتميي ةةز
والصعوابت فيما يتعل بتعبئة املوارد .ويوجةد الوصةم والتمييةز املةرتبطني بفةريوس نقةص املناعةة
البشرية يف مكان العمل ووسائط اإلعلم( .)6١وأوصى معهد الدراسات اخلاصة ابجملتمع واالقتصاد
( )63
( )6٢
تسن قوانني ملكافحة التمييز علةى أسةاس امليةل
والبيئة والورقة املشرتكة  3فييت انم أبن ّ
اانسي واهلوية اانسانية .وأوصت الورقةة املشةرتكة  6فييةت انم أبن تعتمةد قةوانني تةنص علةى
االعرتاف قوق مغايري اهلوية اانسانية/حاملي صفة اانسني وإعماهلا ،وعلى إضفاء طابع
قانوين على العمل اانسي(.)64
 - ٢3وقالت الورقة املشرتكة  ١6أبن األشخاص الةذين يتعةاطون املخةدرات أو يشةاركون يف
س وق املخدرات يتعرضون للوصم والتهميش وامللحقة القضائية(.)65
4
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 - ٢4وأشارت رابطة األشةخاص املسةنني يف فييةت انم إىل أن رئةيس الةوزراء اعتمةد يف آب/
أغسطس  ٢٠١6مشروع توسيع نطاق النادي املشرتك بني األجيال من أجل املساعدة الذاتية،
للفرتة  ،٢٠٢٠- ٢٠١6بغرض تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة خبدمة األشخاص املسنني(.)66

التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

( )67

 - ٢5أشارت الشبكة الوطنية للناشطني ابهلند الصينية إىل أن احلرب خلفت حروابا كيميائية
وغريها من خملفات احلرب اليت ال تزال ت ثر يف حياة الشعب الفيتنامي حىت اليوم .وقد أ ّث ر العامل
الربتقايل يف ما يرتاوح بني  3إىل  4.8مليني فيتنامي وتسبب يف تلوث أحناء من البلد(.)68
والحظةت م سسةة  AIPFأن فييةت انم مةن بةني أكثةر  ٢٠بلةدا تلةو ا يف العةامل ،ممةا ية ثر علةى
صحة األطفال وفرصهم املستقبلية يف احلياة(.)6٩
 - ٢6وأفادت منظمة العفو الدولية أبن الناشطني االجتماعيني والبيئيني الذين نظّموا محلت
يف أعقاب الكارثة البيئية لعام  ،٢٠١6استُهدفوا على وجه اخلصوص ،وأوصت بضمان إجراء
حتقيقةات فوريةةة ونزيهةةة يف التقةارير الةةيت تتحةةدث عةن اسةةتخدام الشةةرطة املفةرط للقةةوة يف هةةذا
السةياق( .)7٠وأفةادت الورقةة املشةرتكة  ١٩أبن تقيةةيم األثةر يف جمةال حقةوق اإلنسةان ينبغةةي أن
يكون خطوة إلزامية يف عملية تقييم مجيع االتفاقات التجارية واالستثمارية الدولية(.)7١
 - ٢7وأشةار مركةز البحةوث البيئيةة واجملتمعيةة إىل أنةةه نُشةرت مةن خةلل الصةحافة والقن ةوات
التليفزيونية الوطنية معلومات بشأن مكافحة تلوث املياه( .)7٢وأفاد مركةز احلفةاع علةى املةوارد
املائية وتنميتها أبن فييت انم استحدثت بيئة مفتوحة لتلقي املعلومات من املواطنني والرد عليهم،
لكن عملية التشاور بشأن مشاريع التنمية ال تعكس كما ةب رأي اجملتمعات احمللية املتضررة(.)73
 - ٢8وأشارت منظمة تضامن الشعوب األفريقية  -اآلسيوية إىل أن اإلصلح القانوين يواصل
حترير بيئة األعمال التجارية وحتسني النمو واإلنتاجية والقدرة التنافسية(.)74
 - ٢احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه

( )75

 - ٢٩أعربت م سسة  Reprieveعن ابلغ القل ألنه على الرغم من أن فييت انم ألغت عقوبة
اإلعدام على بعض اارائم ،فإهنا ما زالت تطب على جرائم تشمل حرية التعبري واحل يف التجمع
السلمي وغري ذلك من احلقوق املعرتف ا دولي ا(.)76
صن ف
 - 3٠وذكرت منظمة العفو الدولية أن األرقام املتعلقة ابستخدام عقوبة اإلعدام ال تزال تُ ّ
ضمن أسرار الدولة( ،)77وأوصةت إبلغةاء عقوبةة اإلعةدام علةى مجيةع ااةرائم( .)78وأفةادت الورقةة
املشرتكة  ١5أبن عمليات تنفيذ عقوبة اإلعدام ما زالت تتم بطريقة غري شفافة ودون حضور
شهود مدنيني( .)7٩وأوصى خمتلف أصحاب املصلحة فييت انم أبن تفرض وقف ا اختيار ااي على
تنفيذ أحكام اإلعدام دف إلغاء عقوبة اإلعدام( .)8٠وأوصت الورقة املشرتكة  ١5فييت انم أبن
تواصل خفض عدد اارائم ِ
املوجبة لعقوبة اإلعدام ،وال سيما اارائم السياسية وغري العنيفة ( . ) 8 ١
وأوصت الورقة املشرتكة  ١6إبسقاط ااةرائم املتصةلة ابملخةدرات مةن قائمةة ااةرائم الةيت يعاقةب
عليها ابإلعدام(.)8٢
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 - 3١وأعرب التحالف الفيتنامي ملناهضة التعذيب( )83واملنظمة التقدمية لفييت انم (  ) 8 4عن
قلقهما إزاء عدد حاالت الوفاة ّإابن االحتجاز لدى الشرطة .وأوصى التحالف اإلجنيلي العاملي
بتعيني انة مستقلة للتحقي فيما يشتبه فيه من حاالت التعذيب واملعا ملة املهينة والوفيات أثناء
االحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز(.)85
 - 3٢وأفادت منظمة فرونت الين ديفاندر أب ن املدافعني عن حقوق اإلنسان خيضعون بعد
إدانتهم واحلكم عليهم لظروف قاسية يف السجون ،ما يف ذلك تعرضهم لإليذاء اللفظي والتحرش
( )86
وقدم مركز الدراسات التايلندي تعليقةا
والتهديدات .وال يستجاب لطلبات تغ يري الزنزانة ّ .
مماثلا( .)87وأوصت منظمةة العفةو الدوليةة( )88ومنظمةة إغاثةة اللجئةني عةرب البحةر( )8٩ومنظمةة
() ٩ 3
التضامن املسيحي( )٩٠وهيومن رايتس ووتش( )٩١ومنظمة فريدوم انو( )٩٢والورقة املشرتكة ١٢
فييت انم أبن تفرج فورا ود ون شروط عن مجيع سجناء الضمري واملدافعني عن حقوق اإلنسان،
والصحفيني ،واملدونني ،واملعارضني الدينيني والسياسيني ،واألشخاص احملتجزين أو املسجونني جملرد
ممارسة حقهم يف التجمع السلمي.
املطول والتأكد من تواف مجيع
 - 33وأوصت منظمة العفو الدولية إبهناء ممارسة احلبس االنفرادي ّ
التدابري التأديبية مع القانون الدويل واملعايري الدولية ،ما يف ذلك قواعد نيلسون مانديل؛ وبوضع حد
ملمارسة االحتجاز مع منع االتصال؛ وبوضع حد لعمليات النقل العقابية اميع احملتجزين والسجناء
( ) ٩4
وقد مت منظمة إغاثة
وبكفالة إيداع السجناء ،قدر اإلمكان ،يف سجون قريبة من م نازهلم ّ .
اللجئني عرب البحر( )٩5والتحالف الفيتنامي ملناهضة التعذيب( )٩6بياانت مماثلة .وأفادت الورقة
املشرتكة  ١6أبن السجناء حيصلون على خدمات حمدودة جدا( .)٩7وأعربت الورقة املشرتكة  ١7عن
قلقها إزاء الظروف املعيشية السيئة للمحكومني ابإلعدام ،وغياب املراقبة املستقلة( .)٩8وأوصت الورقة
املشرتكة  ١٢فييت انم أبن متتثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،وأبن تلغي
السخرة وأبن تضع حدا ملمارسات تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم( .)٩٩وقدمت منظمة األمم
والشعوب غري املمثلة( )١٠٠والورقة املشرتكة  )١٠١(8توصيات مماثلة.
 - 34وأشارت الورقة املشرتكة  ١6إىل وجود معلومات موثوقة عن اللجوء إىل املعاملة اللإنسانية
واملهينة واإليذاء البدين والسخرة يف مراكز العلج والتعليم والعمل االجتماعي( )١٠٢حيس خيضع
"أفراد مدمنون" ،من فيهم أطفال ،للحتجاز القسري ملدة تصل إىل سنتني(.)١٠3

إقامة العدل ،ما يف ذلك مسألة اإلفلت من العقاب ،وسيادة القانون

( )١٠4

 - 35الحظت م سسة فييت انم للسلم والتنمية اعتماد اامعية الوطنية جملموعة متنوعة من
القوانني (قانون العقوابت لعام  ،٢٠١5وقانون اإلجراءات اانائية لعام  ،٢٠١5والقانون املدين
لعام  ،٢٠١5وقانون اإلجراءات املدنية لعام  ،٢٠١5وقانون الصحافة ،وقانون الوصةول إىل
املعلومات لعام  ،٢٠١6وقانون االستفتاء لعام  ،٢٠١5وقانون املعتقد والدين ،وما إىل ذلك)،
ابلتشاور مع اجملتمع املدين( .)١٠5وأوصت الورقة املشرتكة  ١5بتعديل قانون ت نظيم حماكم الشعب
لضمان استقلل النظام القضائي( .)١٠6وأوصت الورقة املشرتكة  ٢٠فييت انم أبن تكفةل متتةع
احملامني ابالستقللية والسلمة على حنو كامل ومحايتهم محاية فعالة من أي شكل من أشكال
االنتقام(.)١٠7
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 - 36وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش ابلسماح اميع األشخاص احمل تجزين ابالستعانة
محةام فةور إلقةاء القةبض علةيهم()١٠8؛ وإبنشةاء انةة مسةتقلة للنظةر يف الشةكاوى املقدمةة ضةةد
الشرطة تعىن بقبول شكاوى عموم الناس ومراقبة وحدة املس ولية املهنية للشرطة(.)١٠٩
 - 37وأفةاد التحةةالف الفيتنةةامي ملناهضةةة التعةةذيب أبن اإلطةةار القةةانوين يكفةةل احلمايةةة مةةن
العنف والتعذيب واملعاملة اللإنسانية أو املهينة ،غري أن التسرت واإلفلت من العقاب يسودان
على مجيع مستوايت احلكومة( .)١١٠وأوصت منظمة إغاثة اللجئني عرب البحر( )١١١التحةالف
الفيتنامي ملناهضة التعذيب( )١١٢ابلتحقي مع مجيع مرتكيب أفعال التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينة ،وملحقتهم.
 - 38والحظت م سسة فييت انم للسلم والتنمية أن قةانون االحتجةاز امل قةت واالحتجةاز
االحتياطي ينص على حقوق للمحتجزين ،ما يف ذلك التقاؤهم ابألقارب واحملامني ،وحصوهلم على
املعلومات ،وتقدميهم الشكاوى ،وتنديدهم أبي انتهاك ألي الئحة تنظيمية بشأن االحتجاز امل قت.
وينص على عدم السماح أبي عقوبة تنتهك حقوق احملتجزين .ويستفيد احملتجزون من التغطية
الكاملة املتعلقة ابلرعاية الصحية والطبية واإلرشاد امله ( .)١١3وأوصت الورقة املشرتكة  ١7فييت
انم أبن تواصل إصل ح قانون اإلجراءات اانائية لضمان امتثاله املعايري الدولية(.)١١4
 - 3٩والح معهد علوم االقتصاد والقانون واإلدارة أن مستوى التثقيف القانوين يظل منخفض ا
تعزز الوعي القانوين عن طري وسائط اإلعلم(.)١١5
يف فييت انم ،وأوصى فييت انم أبن ّ
 - 4٠وأفةاد مركةز البحةوث والت ةدريب لتنميةة اجملتمةع احمللةي أبنةةه يوجةد فسةاد متجةذر وواسةةع
النطاق يف فييت انم .وي دي هذا الفساد إىل تدخل امل سسات التجارية يف احلياة العامة ويعوق
إجراءات النظام القانوين اإلداري(.)١١6
 - 4١وأشار االحتاد الوط للحقوقيني الكوبيني إىل أن اسرتاتيجية إصلح القضاء املمتدة إىل
عام  ، ٢٠٢٠تضمن ،إىل جانب اإلصلحات التشريعية املتعلقة ابملسائل اإلجرائية ،محاية أكرب
من خلل تدابري مثل احةرتام مبةدأ اسةتقلل القضةاء؛ واحةرتام احلة يف الةدفاع؛ ووضةع جمموعةة
واسعة من سبل االنتصاف من القرارات القضائية؛ وإلزام القضاة بتقييم األدلة املقدمة يف احملاكمة
احملصل عليها ابلوسائل القانونية تقييم ا صارم ا(.)١١7
و ّ

احلرايت األساسية واحل يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

( )١١8

 - 4٢أفادت الورقة املشرتكة  ١١أبنه يتعني على احلكومة الفيتنامية إدخال تغيريات جوهرية
على نظامها القانوين احلايل حلماية خصوصية املواطنني وحرية فكةرهم وتعبةريهم( .)١١٩وأوصةت
الورقة املشرتكة  ١١بتعديل قةانون اإلجةراءات اانائيةة لعةام  ٢٠١5ملةنح نظةام حمةاكم الشةعب
سلطة املوافقة على مجيع أنواع أوامر املراقبة و/أو رفضها( .)١٢٠ووفقا للورقةة املشةرتكة  ٢٠كثةريا
تج ابملادتني  ١٠٩و ١١7من قانون العقوابت لسجن احملامني واملةدونني واملةدافعني عةن
ما ُحي ّ
( )١٢١
حقوق اإلنسان بسبب املمارسة السلمية حلقهم يف حرية التعبري  .وأوصت منظمة هيومن
رايتس ووتش ،إبلغاء املواد  ١٠٩و ١١6و ١١7و ١١8و 33١من قانون العقوابت ،ومواءمته
مع العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املد نية والسياسية(.)١٢٢
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 - 43وأشارت انة السلم بفييت انم إىل أن تةدف املعلومةات خيضةع لرقابةة وحتكةم كلّيةني.
وعلوة على ذلك ،أنشأ اايش الفيتنامي وحدة خاصة ملكافحة اآلراء اليت تُنشر على اإلنرتنت
وختالف مصاحل احلزب السياسي( )١٢3املهيمن الذي حيتف  ،ووفقاا للورقة املشرتكة  ،7بسيطرته على
كل الش ون العامة وحيظر إنشاء أو عمل األحزاب السياسية املستقلة ،ونقاابت العمال ،ومنظمات
اجملتمع املدين( .)١٢4وأوصت الورقة املشرتكة  )١٢5(8ومنظمة فرونت الين ديفاندر ( ) ١٢ 6ابإلف راج
الفوري وغري املشروط عن مجيع الصحفيني واملدونني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني
ل عن إجراء حتقيقات مستقلة يف املضايقات اليت يتعرض هلا الناشطون.
االجتماعيني والدينيني ،فض ا
 - 44والحظت منظمة أكساس انو( )١٢7ومنظمة هيومن رايتس ووتةش( )١٢8وانةة السةلم
بفييت انم( ،)١٢٩أن احلكومة تواصل اعتقال وسجن املدونني والناشطني العاملني يف جمال حقوق
وحكم على أكثر من  ٢٠شخص ا ابلسجن ملدة ال تقل عن  ٩سنوات لنشرهم آراء
اإلنسانُ .
( )١3٠
شهر كومة فييت انم على اإلنرتنت  .وأعربت الورقة املشرتكة  8عن قلقهةا إزاء القيةود
تُ ّ
الشديدة اليت فُرضت على حرية التعبري واإلعلم منذ عام  ٢٠١4وإزاء القمع الذي تعرض له
الصحفيون واملدونون واملدافعون عن حقوق اإلنسان خلل السنوات املاضية( . )١3١وأفادت الورقة
املعدل ُس ّن يف عام  ،)١3٢(٢٠١6مع احلفاع على سلطة
املشرتكة  8أيض ا أبن قانون الصحافة ّ
الدولة على الصحافة( ،)١33ومنع الصحفيني من اإلبلن عن املسائل احلساسة س ياسي ا ونشر آراء
تنتقد للدولة(.)١34
 - 45وأفةاد اجمللةةس العةةاملي للسةةلم أبن الصةحافة ووسةةائط اإلعةةلم يف فييةةت انم أصةةبحت
منتدى لتبادل اآلراء بشأن أنشطة الدولة ،وهو مةا يسةاهم يف مكافحةة الفسةاد واألنشةطة غةري
املشروعة يف فييت انم(.)١35
 - 46وأفةادت الورقةة املشةةرتكة  ١5أبن قةانون الصةحافة املةةنقح ال يعةرتف صةراحة ابلصةةحافة
اخلاصة( .)١36وأوصت الورقة املشرتكة  )١37(١5والورقة املشرتكة  )١38(7ومنظمة هيومن رايتس
ووتش( )١3٩ابعتماد تشريعات جتيز نشر صحف وجملت مستقلة اتبعة للقطاع اخلاص ،وابلتأكد
من أنه ميكن للصحفيني واملدونني العمل رية ودون خوف من جترميهم وهتديدهم بسبب انتقاداهتم
أو أنشطتهم اليت تغطي مواضيع حساسة(.)١4٠
 - 47وأشارت الورقة املشرتكة  ١١إىل اندالع مظاهرات شعبية يف املدن الكربى بفييت انم
يف حزيران/يونيه  ٢٠١8للحتجاج على مشروع قانون األمن السيرباين ،ومشروع قانون املناط
االقتص ادية اخلاصة .وألقي القبض على مئات املتظاهرين( .)١4١وأفادت الورقة املشرتكة  ١٩أبن
اعتماد قانون األمن السيرباين هو حماولة من احلكومة لزايدة تشديد الرقابة على شبكة اإلنرتنت
وشركات التكنولوجيا العاملية ،وإجراء إضايف لقمع املعارضة( .)١4٢وأفاد مركز الدراسات التا يلندي
أبن احلكومةة تةتح ّكم يف حريةة التعبةري ،وتسةتخدم هلةذا الغةرض قةانون األمةن السةيرباين إىل حةةد
ما إلجبار الشركات على تسليم املعلومات الشخصية ملستخدمي شبكة اإلنرتنت( .)١43وأوصت
منظمة أكساس انو بعدم حذف احملتوايت على شبكة اإلنرتنت طاملا أنه مل يثبت أهنا غري مشروعة،
وذلك متشي ا مع املعايري الدولية( .)١44وأوصت الورقة املشرتكة  ١١إبلغةاء أحكةام قةانون األمةن
السيرباين اليت حتظر "تشويه التاريخ ،أو إنكار اإلجنازات الثورية[ ،أو] تقويض التضامن الوط "(.)١45
( )١ 4 8
وقدمت منظمة هيومن رايتس ووتش( )١46والورقة املشرتكة  )١47(١5ومنظمة ف ريدوم انو
ومنظمة فرونت الين ديفاندر( )١4٩توصية مماثلة.
 - 48وأوصت منظمة البحوث لتطوير االتصاالت إبنشاء آليات لتحسني إمكانية حصول
اامهور على املعلومات(.)١5٠
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 - 4٩وأشةار صةةندوق التحةالف الةةدويل مةةن أجةل الةةدفاع( )١5١ومنظمةةة إغاثةة اللجئةةني عةةرب
( ) ١ 55
البحر( )١5٢والورقة املشرتكة  )١53(١٢والورقة املشرتكة  )١54(7ومنظمة التضامن املسيحي العاملي
إىل حت ّكم احلكومة يف األنشطة الدينية يف فييت انم ،كوهنا سنت القانون ااديد املتعل ابملعتقد
شدد املراقبة على األنشطة الدينية .ويف عام  ،٢٠١7تعرض مئات املسيحيني والبوذيني
الذي يُ ّ
وحجزت
للضطهاد على يد مس ولني حكومينيُ .
ود ّمرت األمتعة/املنازل الشخصية للضحااي ُ
ممتلكاهتم وتعرضوا للعنف الشديد واحملاكمات الصورية واملوت .وأوصت منظمة التضامن املسيحي
العاملي فييت انم أبن تضمن الوقف الفوري للتعذيب وسوء املعاملة ،وعدم احتجاز املواطنني مع
منع االتصال( .)١56وأوصى صندوق التحالف الدويل من أجل الدفاع فييت انم أبن تلغي مجيع
مقتضيات التسجيل املرهقة ،وأبن تعاقب مجيع أشكال العنف املرتكبة بدوافع دينية ،وأبن ترفع
احلظةةر عةةن الطوائةةف الدينيةةة( .)١57وأوصةةت منظمةةة إغاثةةة اللجئةةني عةةرب البحةةر( )١58ومنظمةةة
التضامن املسيحي العاملي( )١5٩أبن يكون تسجيل املنظمات الدينية اختيارايا ال إلزامي ا ،وذلك
إلزالة العقبات والقيود املفروضة على احل يف حرية الدين أو املعتقد.
 - 5٠وأفادت انة تضامن الطوائف الكاثوليكية الفيتنامية أبن غالبية الكاثوليك الفيتناميني
يثقةون يف احلكومةة الشةعب ية وينتظةرون أن تلة ّ احتياجةاهتم وفقة ا للقةوانني( .)١6٠وأفةادت الورقةةة
املشرتكة  ١٠أبن احلكومات احمللية واإلقليمية استخدمت العنف ضد املسيحيني اهلمونغ الذين
رفضوا التخلي عن عقيدهتم( )١6١وأوصت ابلتحقي يف مجيع حوادث التخلي القسري عن املعتقد
تذرعت
املبلغ عنها ومقاضاة املس ولني عن ذلك( .)١6٢كما أفادت الورقة املشرتكة ١٠
أبن احلكومة ّ
ابلتنمية االقتصادية الستهداف املعابد البوذية غري اخلاضعة لسيطرة احلكومة( . )١63وأفاد التحالف
الفيتنامي ملناهضة التعذيب أبن مجاعات متطرفة جتمعت أبعداد غفرية واعتدت على قساوسة
ورعية كاثوليك يف حني مل تتدخل الشرطة لوقف ذلك( .)١64وأوصى التحالف اإلجنيلي العاملي
بتعزيز روح االحرتام والتسامح ،ووقف الدعاية احلكومية واإلعلمية ضد األقليات الدينية واجملموعات
الدينية غري املعرتف ا(.)١65
 - 5١وأفادت الورقة املشرتكة  7أبن احلكومة ن ّفذت جزئي ا ست توصيات من أصل  37توصية
قُ ّةدمت يف ااولةة الثانيةةة مةن االسةتعراض الةةدوري الشةامل بشةأن احليةةز املتةاح للمجتمةع املةةدين،
وس ّجلت ثغرات يف إعمال احل يف حرية تكوين
ومل تن ّفذ التوصيات اإلحدى والثلثني املتبقيةُ .
( ) ١ 66
املدونني .
اامعيات والتجمع السلمي وحرية التعبري
)١67ويف محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان و ّ
ل(  .والحظت انة السلم بفييت انم أن قوات األمن
وقدمت الورقة املشرتكة  ١5بياانا مماث ا
تتصةةدى للممارسةةة احلةةرة للح ة يف التجمةةع السةةلمي مةةن خةةلل املضةةايقة والضةةرب واالعتقةةال
التعسفي( .)١68وأفادت منظمة فرونت الين ديفاندر أبن املدافعني عن حقوق اإلنسةان الةذين
يتجمعون خارج احملاكم أثناء حماكمات مدافعني آخرين يتعرضون للعتقال ااماعي واالحتجاز
التعسفي وعنف الشرطة( .)١6٩وأوصت الورقة املشرتكة  ١5فيتت انم أبن تراعي ،عند اعتمةاد
قانون النقاابت ،توصيات هيئات املعاهدات واملقرر اخلاص املع رية تكوين اامعيات وحرية
التجمع واالستعراض الدوري الشامل( .)١7٠كما أوصت الورقة املشرتكة  ١5ابلتحقي يف ادعاءات
االستخدام املفرط للقوة يف التصدي للمظاهرات واالحتجاجات(.)١7١
 - 5٢وأوصت الورقة املشرتكة  5بتعديل شروط ومعايري اختيار املرشةحني للجمعيةة الوطنيةة
وجملس الشعب بغرض كفالةة احلة يف الرتشةح للنتخةاابت( .)١7٢وأوصةت الورقةة املشةرتكة ١5
حرة ونزيهة(.)١73
فييت انم أبن جتري إصلحات قانونية لضمان انتخاابت ّ
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حظر مجيع أشكال العبودية

( )١74

 - 53الح مركز التنمية املستدامة يف املناط اابلية أن الغالبية العظمى من النساء ضحااي
االجت ار هن من نساء األقليات اإلثنية اليت خضعت لتهميش كبري(.)١75

احل يف اخلصوصية واحلياة األسرية

( )١76

سنت يف عام  ٢٠١5قانون أمن املعلومات
 - 54أفادت منظمة أكساس انو أبن احلكومة ّ
( ) ١77
اإللكرتونية لضمان أن يكون مجع املعلومات الشخصية مرهوانا موافقة الفرد  .وأوصت منظمة
أكساس انو احلكومة بعدم إجبار املنصات اإللكرتونية على اختاذ إجراءات من أجل اإلفصاح عن
بياانت املستخدمني أو اختاذ غريها من تدابري املراقبة ،وبعدم مطالبتها بذلك(.)١78
 - 55والحظت الورقة املشرتكة  ١8أن الفئات احملرومة واملهمشة تواجه عقبات يف تسةجيل
املواليد( ،)١7٩وأوصت فييت انم أبن تضمن تسجيل مجيع املواليد(.)١8٠
 - 56وأشار عدد من أصحاب املصلحة إىل أن احلكومة ال تعرتف رىي ا بزواج مثليي اانس
وال ُمتنح للزوجني املثليني احلماايت القانونية اليت يتمتع ا األزواج غري املثليني( ،)١8١وأوصت
فييت انم أبن تنص صراحة يف قانون الزواج واألسرة على مشروعية زواج مثليي اانس(.)١8٢
 - ٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

احل يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

( )١83

 - 57الحظت الورقة املشرتكة  ١4أن ثلثي جممةوع العمةال يف فييةت انم يعملةون يف القطةاع
غري الرىي وال يتمتعون ابحل ماية موجب قوانني العمل .وأوصت أبن يشمل قانون العمل املنقح
عمال القطاع غري الرىي(.)١84
 - 58وأفادت الورقة املشةرتكة  ١4أبنةه أحةرز تقةدم يف هةذا الصةدد ،لكةن احلةد األد احلةايل
لألجور ما زال ال يغطي االحتياجات املعيشة الدنيا .وأوصت أبن تكفل األجور الدنيا االحتياجات
املعيشية األساسية للعاملني وأسرهم وأبن تنفذ فييت انم التوصية  ١8٩- ١43بشأن التخفيف
من التفاواتت يف الدخل(.)١85
 - 5٩وذكرت الورقة املشرتكة  ١5أن ح العمال يف تكوين النقاابت واالنضمام إليها بكل
حرية ال حيظى ابالعرتاف الواجب يف دستور عةام  ٢٠١3ويف قةانون النقةاابت( ،)١86وأوصةت
أبن يُسمح للعمال إبنشاء نقاابت مستقلة من اختيارهم واالنضمام إليها بكل حرية(.)١87
 - 6٠والح معهد البحوث التنموية يف ميكونغ عدم وجود عمال مهرة .ويواجه العاملون يف
املناط احلضرية صعوابت يف احلصول على التدريب امله ومحاية العمال(.)١88

احل يف مستوى معيشي مناسب

( )١8٩

 - 6١أفاد االحتاد العام لعمال فييت انم أبن ّأول ما حي للمواطنني الفيتناميني والعاملني هو
احل يف ظروف معيشية حسنة وظروف عمل آمنة( .)١٩٠وأشارت منظمة تضةامن كةل شةعوب
اهلند( )١٩١وانة السلم بفييت انم( )١٩٢ومنظمة تضامن الشعوب األفريقية  -اآلسيوية( ) ١ ٩ 3إىل
أن حكومةةة فييةةت انم ن ّفةةذت ب ةرامج عديةةدة أخ ةةرى بشةةأن احلةةد مةةن الفقةةر ،واألمةةن الغ ةةذائي،
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والص ة ةةحة العامة ة ةةة بغ ة ةةرض ضة ة ةةمان العدال ة ةةة االجتماعية ة ةةة .وأش ة ةةارت انة ة ةةة تنس ة ةةي الدميقراطية ة ةةة
واالشرتاكية( )١٩4والرابطة الشعبية الصينية للسلم ونزع السلح( )١٩5إىل أن فييت انم سجلت
تقدم ا ملحوظ ا فيما يتعل ببناء اقتصادها واحلد من الفقر ورفع مستوى املعيشة .وأفاد احتاد املرأة
سجل ارتفاعا بنسبة  6يف املائة كمتوسط سنوي ،وهو منو سامهت
الكوبية أبن النمو االقتصادي ّ
فيه املرأة مسامهة كبرية(.)١٩6
 - 6٢وحثت الورقة املشرتكة  ١٩احلكومة على مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ التوصيات
اليت قبلت ا خلل ااولة السابقة ،وال سيما التوصية  :٢١5- ١43مكافحة الفقر يف صفوف
العمال املهاجرين(.)١٩7
 - 63وأشارت رابطة األشخاص املسنني إىل أن حوايل مليونني ونصف مليون شخص مسن
كانوا يسامهون يف اإلنتاج املدر للدخل ،ال سيما يف املزارع واخلدمات الزراعية(.)١٩8

احل يف الصحة

( )١٩٩

 - 64أشارت منظمة فييت انم لضحااي العامل الربتقايل والديوكسني إىل أن برانمج التخلص
من املواد الكيميائية السامة  -العامل الربتقايل والديوكسني  -يف فييت انم يهدف إىل إصلح
البيئة املعيشية للسكان؛ وتوفري الرعاية الصحية للضحااي وإعطاء األولوية لتحسني ظروف معيشة
( )٢٠٠
ل( .)٢٠١والحظت منظمة
وقدم جمتمع الصليب األمحر الفيتنامي بياانا مماث ا
الضحااي وأسرهم ّ .
فييت انم لضحااي العامل الربتقايل والديوكسني أن احلكومة ت دي دورا رئيسي ا يف تنظةيم تةوفري
الرعاية الصحية اجملتمعية لضحااي املواد الكيميائية السامة عن طري متويل مشاريع الرعاية الصحية
وتوفري التأمني الصحي بنسبة  ١٠٠يف املائة(.)٢٠٢
 - 65وأوصت الورقة املشرتكة  4بتوفري خدمات صحية آمنة وفعالة لألم تستند إىل التقاليد
واألعراف والقيم الثقافية وخمتلف احتياجات اجملتمعات األقلية اإلثنية(.)٢٠3
 - 66وأبلغةت الورقةةة املشةةرتكة  ١6عةةن اخلطةوات املتخةةذة مةةن أجةةل اعتمةاد هنةةج قةةائم علةةى
الصةحة إزاء تعةاطي املخةدرات( .)٢٠4وأوصةت فييةت انم بتقةدمي خةدمات احلةد مةن األضةرار يف
مجيع أحناء البلد ،ما يف ذلك يف أماكن االحتجاز ويف املناط النائية جدا(.)٢٠5
 - 67والح مركز دعم املبادرات لتنمية اجملتمعات أبنه على الرغم من أن احلكومة الفيتنامية
أحرزت تقدما كبريا يف احلد من تك لفة التأمني الصحي ال يةزال احلصةول علةى الرعايةة الصةحية
أمةرا غايةة يف الصةعوبة ،وال سةةيما ابلنسةبة لألشةخاص الةذين يعةةانون مةن فةريوس نقةص املناعةةة
البشرية والسل وامللراي( .)٢٠6وذكر معهد الدراسات اخلاصة ابجملتمع واالقتصاد والبيئة أن فييت
انم هتدف إىل القضاء على اإليدز لول عام  ٢٠3٠وأهنا سةتوّفر العةلج ابجملةان مةن فةريوس
نقص املناعة البشرية اعتبارا من كانون الثاين/يناير .)٢٠7(٢٠١٩

احل يف التعليم

( )٢٠8

 - 68أشارت الورقة املشرتكة  ١إىل أن فييت انم حققت هدف تعميم التعليم االبتدائي والثانوي،
وحسنت البنية التحتية التعليمية( .)٢٠٩وأفادت انة السلم بفييت انم أبن معدل اإلملام ابلقراءة
ّ
والكتابة على الصعيد الوط هو  ٩8.6٩يف املائة ابلنسبة لفئة األشخاص املرتاوحة أعمارهم بني ١5
و 35سنة و ٩7.73يف املائة ابلنسبة لفئة األشخاص املرتاوحة أعمارهم بني  ١5و 6٠سنة(.)٢١٠
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 - 6٩وأوصت الورقة املشةرتكة  ١5فييةت انم أبن تكفةل التعلةيم االبتةدائي والثةانوي ابجملةان،
وتوسع نطاق برامج التعليم ابللغة األم والتعليم الثنائي اللغة املوجهة إىل
وتضمن التعليم اايدّ ،
األقليات اإلثنية( .)٢١١وأوصت الورقة املشرتكة  ١8بضمان حصول مجيع األطفال على التعليم،
بغض النظر عن وضعهم يف الو ئ (.)٢١٢
( )٢ ١ 4

 - 7٠وأشارت اامعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان( )٢١3واجمللس العاملي للسلم
إىل أن فييةةت انم عة ّةززت التثقيةةف والتوعيةةة يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان .والح ة مركةةز التش ةةاور
الصحي والتنمية اجملتمعية أن مشاريع حقوق اإلنسان حتتاج إىل مزيد الدعم املايل من احلكومة،
وأن الوكاالت احلكومية جاهلة مسائل حقوق اإلنسان(.)٢١5
 - ٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

املرأة

( )٢١6

 - 7١أفاد احتاد كل نساء الصني( )٢١7ومركز التنمية الريفية املستدامة( )٢١8والرابطة الشعبية
الصينية للسلم ونزع السلح( )٢١٩ومنظمة تضامن كل شعوب اهلند( )٢٢٠أبن فييت انم حققت
إجنازات ملحوظة يف جمال املسةاواة بةني اانسةني ،وأبن النسةاء تة دي أدوارا مهمةة يف اجملتمةع.
وذكرت اان تنسي الدميقراطية واالشرتاكية أن  ٢8يف املائة من أعضاء الربملان الفيتنامي هم من
النساء( .)٢٢١وقدمت انة السلم بفييت انم رقم ا مماثلا( .)٢٢٢وأشارت اامعية الصينية لدراسات
حقوق اإلنسان إىل أنه على الرغم من أن فييت انم تنص على املساواة بني اانسني يف القانون
من خلل الربامج احلكومية ،فإهنا تواجه صعوابت يف كفالة هذه املساواة( .)٢٢3وأوصت الورقة
املشرتكة  4بتنقيح مجيع القوانني وا للوائح التمييزية على أساس جنساين المتثال املعايري الدولية
حلقوق اإلنسان( .)٢٢4وأحاطت الورقة املشرتكة  ١علم ا ابالسرتاتيجية الوطنية املتعلقة ابملساواة
بني اانسني (.)٢٢5()٢٠٢٠- ٢٠١١
 - 7٢وأشار احتاد كل نساء الصني( )٢٢6واحتاد النساء بفييت انم( )٢٢7إىل أن املرأة ال تزال تعاين
وبني احتاد كل نساء الصني
من التمييز امله والفجوة يف األجور بني اانسني وتفضيل الذكورّ .
أيضا أن مستوى دخل املرأة الريفية واستفادهتا من الضمان االجتماعي منخفض .وأوصى هذا
االحتاد فييت انم أبن تواصل تضيي الفجوة يف األجور بني اانسني وزايدة دخل املرأة ومساعدهتا
على التمتع قوق متساوية مع ابقي املواطنني( .)٢٢8وأوصت الورقة املشرتكة  ١4أبن يضمن قانون
العمل املن ّقح قدرا كبريا من املساواة بةني اانسةني( )٢٢٩وأوصةت الورقةة املشةرتكة  )٢3٠(5والورقةة
املشرتكة  )٢3١(١4والورقة املشرتكة  )٢3٢(4إبدراج تعريف حمدد بشأن "التحرش اانسي" وابعتماد
عقوابت ضد هذا النوع من التحرش يف مكان العمل.
 - 73وأوصى مركز التنمية الريفية املستدامة أبن تواصل حكومة فييت انم تيسري املشاريع املتعلقة
ابملساواة بني اانسني؛ وأن تنهض ابحتاد النساء؛ وأن ختل املزيد من الفرص للمنظمةات غةري
احلكومية احمللية من أجل إىاع صوهتا(.)٢33
 - 74والح احتاد النساء بفييت انم أن فرص وصول النساء الريفيات ونساء األقليات اإلثنية
والنساء احملرومات إىل تكنولوجيا املعلومات والتعليم وخدمات الرعاية الصحية والتدريب امله
حمدودة(.)٢34
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 - 75وأفادت الورقة املشرتكة  6أبن فييت انم متلك قوانني بشأن العنف األسري وغريه من
أشكال العنف ما يف ذلك االغتصاب واالعتداءات اانسية ،لكن يبدو أهنا غري فعالة جدا ألن
( )٢35
وقدم احتاد نساء فييت انم بياانا مماث ال ( . ) ٢ 3 6
معدل اإلداانت املرتتبة عليها منخفض جدا ّ .
وودية نظام القضاء وخدمات الدعم فيما يتعل ابلعنف
وأوصت الورقة املشرتكة  6بتحسني فعالية ّ
اانساين ،وابلتأكد من أن عدد مراكز اإليواء املوجودة يليب احتياجات ضحااي العنف(.)٢37
 - 76والح احتاد املرأة الكوبية أن احلكومة عملت وفقا إلجراءات تنفيةذ إعةلن ومنهةاج
عمل بيجني وحتقي أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠3٠ما مي ّكن املرأة الفيتنامية من
املشاركة يف تنمية األمة(.)٢38

األطفال

( )٢3٩

 - 77أشارت الورقة املشرتكة  ٢إىل أن فييت انم سنت قانوانا جنائي ا جديدا يف كانون الثاين/
يناير  ،٢٠١8وهو ما ّأدى إىل تعزيز محاية الطفل عن طري جترمي جمموعة واسعة من السلوكيات
املتصلة ابالستغلل اانسي لألطفال وتطبي عقوابت أكثر صرامة على زواج األطفال واالجتار
م( .)٢4٠وأوصت الورقة املشرتكة  ٢ابختاذ تدابري تشريعية لرفع السن القانونية للطفل إىل ١8
عام ا ،متشي ا مع اتفاقية حقوق الطفل ،وبتعديل مجيع األحكام ذات الصلة ،وال سيما يف القانون
اانائي ااديد ،حلماية مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة من االستغلل اانسي واالجتار (. ) ٢4١
وحثت الورقة املشرتكة  ١٩احلكومة على مضاعفة جهودها الرامية إىل تنفيذ التوصيات املقبولة
يف ااولة السابقة من االستعراض الدوري الشامل بشأن االجتار ابألطفال(.)٢4٢
 - 78وأشار مركز البحوث والتدريب لتنمية اجملتمع احمللي إىل أن األطفال يف فييت انم يتعرضون
للعتداءات ،ما فيها االعتداءات اانسية( .)٢43وأوصت الورقة املشرتكة  ٢مواصلة وضع برامج
لتعايف األطفال ضحااي االستغلل اانسي وإعادة إدماجهم ،وبضمان حصوهلم على تعويضات(. ) ٢44
وأوصت الرابطة الفيتنامية حلماية حقوق الطفل بنشر وتعزيز التشريعات املتعلقة ابلطفل؛ وبتعديل
األحكام املتعلقة ابالعتداء اانسي على األطفال(.)٢45
 - 7٩وأشةةار مركةةز الدراس ةةات املع ة ابلتنمي ةةة املسةةتدامة إىل أن فيي ةةت انم حققةةت إجن ةةازات
فيما يتعل مشاركة الشباب يف احلياة السياسية .ويف عام  ،٢٠١6دعت وزارة التخطيط واالستثمار
العديةةد م ةةن الق ةةادة الش ةةباب إىل التعب ةةري ع ةةن آرائه ةةم بش ةةأن السياس ةةات اادي ةةدة عل ةةى ش ةةبكة
اإلنرتنت( .)٢46وأشارت الرابطة الشعبية الصينية للسلم ونزع السلح إىل أن فييت انم أنشأت
يف حزيران/يونيه  ٢٠١8أول جملس لألطفةال( .)٢47وأحاطةت الورقةة املشةرتكة  ١علمة ا بةربانمج
تعزيز ح الطفل يف املشاركة يف املسائل املتصلة خبطة الطفولة للفرتة .)٢48(٢٠٢٠- ٢٠١6
يتحسةن رفةاه األطفةال،
 - 8٠والحظت الرابطة الفيتنامية حلماية حقوق الطفل أنه يف حةني ّ
ما زالت هناك حتداي ت تعرتض إعمال حقوق الطفل املتعلقة ابلوصول إىل التعليم اايد واخلدمات
الطبية يف املناط الريفية.
 - 8١والحظةت املبةادرة العامليةة إلهنةاء مجيةع أشةكال العنةف ضةد األطفةال أن قةانون الطفةةل
لعام  ٢٠١6يتضمن رسالة واضحة مفادها أن مجيع أشكال العقوبة البدنية حمظورة ،وإن كانت
أشةكاالا خفيفةةة .وعلةةى الةةرغم مةةن أن فييةةت انم حتظةةر العقوبةةة البدنيةةة يف املةةدارس ويف النظةةام
اانائي ،فهي ال حتظرها صراحة يف املنزل ويف أماكن الرعاية البديلة والنهارية(.)٢4٩
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األشخاص ذوو اإلعاقة

( )٢5٠

 - 8٢الحة مركةز التنميةة الصةةحية املسةتدامة( )٢5١ومركةز البحةةوث وتطةوير القةدرات املع ة
ابإلعاقة( ، )٢5٢أن رئيس الوزراء أنشأ اللجنة الوطنية املعنيةة مسةألة اإلعاقةة وصةادق علةى خطةة
تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةة يف عةام  .٢٠١6وأوصةى مركةز التنميةة الصةحية
املستدامة بزايدة امليزانية املخصصة للسياسات املتعلقة قوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وال سيما
على املستوى احمللي(.)٢53
 - 83وأوصت رابطة دعم الفيتناميني ذوي اإلعاقة واأليتام بتشجيع التواصل والتثقيف وبناء
القدرات فيما يتعل بتنفيذ القوانني املتصلة قةوق األشةخاص ذوي اإلعاقةة وحقةوق الطفةل؛
ومنع سوء معاملة األطفال والتمييز ووصم األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وبتعزيز الدعم املقةدم إىل
املنظمات العاملة يف هذا امليدان ،وبزايدة املوارد املستثمرة لفائدة األطفال(.)٢54

األقليات والشعوب األصلية

( )٢55

 - 84أ ّكدت الورقة املشرتكة  ١8أن األقليات اإلثنية والدينية تواجه متييزا كبريا( . ) ٢56والح
مركز التنمية املستدامة يف املناط اابلية وجود تفاواتت متزايدة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
بني األقليات اإلثنية وابقي الفئات السكانية .ويرتفع مستوى انتشار الفقر بني األقليات ( . ) ٢ 5 7
وأشار املركز أيضا إىل أن مجيع أفةراد األقليةات اإلثنيةة حيملةون اانسةية الفيتناميةة وأن الدسةتور
يعرتف بتساوي مجيع األشخاص يف احلقوق .وتتوىل وكالة على صعيد الوزارة ،هي اللجنة املعنية
بش ون األقليات اإلثنية ،إدارة ش ون هذه األقليات(.)٢58
 - 85وأشارت م سسة فييت انم للسلم والتنمية إىل أن احلكومة كانةت تركةز علةى تضةيي
الفجوات االجتماعية واالقتصادية بني ا جملموعات اإلثنية من خلل خططها وسياساهتا ،وعلى
حتقي األهداف املتعلقة ابحلد من الفقر ،والتعليم ،واحلصول على املعلومات ،واملعايري الصحية
الوطنية( .)٢5٩وأوصى مركز الدراسات التايلندي ابختاذ تدابري ترمي إىل احلد من التفاوت االقتصادي
وحتسني مستوايت املعيشة يف م ناط وجود األقليات(.)٢6٠
بعد ابلتايلنديني كسكان
 - 86والح مركز الدراسات التايلندي أن حكومة فييت انم مل تعرتف ُ
أصليني .وال تشارك األقلية التايلندية يف احلكم :فاحلكومة تستغل أراضي وموارد السكان التايلنديني
وتدفع هلم مقابل ذلك تعويضات قليلة .وأوصى املركز فييت انم أبن تعطي السكان التايلنديني
احل يف تقرير املصري؛ وأبن تسمح جملتمعات األقليات ابملشاركة يف عمليات صنع القرار ،وأبن
تستحدث آليات فعالة للتعويض عن فقدان األراضي وسبل الرزق(.)٢6١
 - 87وأفاد احتاد مخري كامبوتشيا  -كروم( )٢6٢ومنظمة األمم والشعوب غري املمثلة (  ) ٢ 6 3أبن
حكومة فييت انم ال تعرتف وية السكان مخري  -كروم كسكان أصليني ،من خلل التحكم يف
أنشطتهم الدينية ،وتعليمهم ،واقتصادهم احمللي ،ووصوهلم إىل النظام الصحي .وأوصى االحتةاد
فييت انم أبن تعرتف ابخلمري  -كروم كسكان أصليني؛ وأبن تسمح للمدارس العامة بتدريس
ثقافة ولغة اخلمري  -كروم؛ وأبن تسمح للخمري  -كروم بتنظيم أنشطة دينية؛ وأبن توّف ر نظام
رعاية صحية جماني ا وعادالا لفائدة مرضى اخلمري  -كروم(.)٢64
 - 88وأوصت الورقة املشرتكة  ١8فييت انم أبن تضمن حقوق اإلنسان دون متييز ،وال سيما
أفراد أقليات إثنية ودينية مثل جمتمعي مهونغ ومونتانيار(.)٢65
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 يف املائة) من جمموع١7,3(  عضوا برملاني ا86  وأشارت انة السلم بفييت انم إىل أن- 8٩
.)٢66() ينتمون إىل أقليات إثنية٢٠٢١- ٢٠١6( أعضاء اامعية الوطنية الرابعة عشرة
 وأوصى احتاد املزارعني بفييت انم احلكومة أبن تكثّف دورات تدريب املوظفني املعنيني- ٩٠
.)٢67(ابلش ون اإلثنية والدينية وتعزيز معارفهم بشأن العلقات العامة وتعبئة الناس

املهاجرون واللجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

)٢68 (

 فييت انم أبن تنظم محلت بشأن إصدار الو ئ والتسجيل١8  أوصت الورقة املشرتكة- ٩١
 وال سيما سكان املناط احلدوديةة واملنةاط،املدين ملساعدة الناس على احلصول على اانسية
.)٢6٩(النائية
 إىل نظ ةةام تسةةجيل اإلقامةةة ال ةةذي يتضةةمن قيةةودا وحي ةةدد١8  وأشةةارت الورقةةة املشةةرتكة- ٩٢
 وأوصت.)٢7٠(إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية والوصول إىل األراضي واملراف العامة
 ابلقضةةاء علةى التمييةز ضةةد١4  وأوصةت الورقةة املشةرتكة.)٢7١(فييةت انم إبصةلح هةذا النظةةام
.)٢7٢(العمال املهاجرين فيما خيص احلصول على اخلدمات العامة
 عام ةةل١34 ٠٠٠  ك ةةان يوج ةةد٢٠١7  إىل أن ةةه يف عةةام٩  وأشةةارت الورق ةةة املش ةةرتكة- ٩3
 وتعمل معظم النساء املهاجرات. يف املائة من اإلانث4٠  من فيهم حوايل،فيتنامي مهاجر يف اخلارج
.)٢73(كعاملت منزليات
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Naciones Unidas, La Habana, (Cuba);
Joint submission 2 submitted by: ECPAT International and
Vietnam Association for Protection of Child’s Rights,
Bangkok, (T hailand);
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JS4

JS5

JS6
JS7

JS8
JS9

JS10
JS11

JS12

JS13
JS14

JS15

JS16

JS17

JS18

JS19
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Joint submission 3 submitted by: Kaleidoscope Australia
Human Rights Foundation, Institute for Studies of Society,
Economics and the Environment, Clayton Victoria (Australia);
Joint submission 4 submitted by: Center for Education Promotion
and Empowerment of Women, Inclusive Development action,
Research center for Gender, Family and Environment in
Development, Women Who Make a Difference Hanoi, (Viet Nam);
Joint submission 5 submitted by: Center for Education
Promotion and Empowerment of Women (CEPEW), IDEA Inclusive Development action (IDEA), LEA - LGBT Q
Education Activists, Research center for Gender, Family and
Environment in Development (CGFED), Hanoi, (Viet Nam);
Joint submission 6 submitted by: Gender-based Violence
Prevention Network Vietnam, Hanoi (Viet Nam);
Joint submission 7 submitted by: CIVICUS: World Alliance
for Citizen Participation, VOICE: Voice Vietnam Civil
Society Forum Human Rights Foundation, Johannesburg
(South Africa);
Joint submission 8 submitted by: Vietnam UPR 2019
Working Group, Sacramento (T he United States of America);
Joint submission 9 submitted by: Coalition of NGOs for
UPR-Country Vietnam: T he Research Centre for Gender,
Family and Environment in Development (CGFED), T he
International POPs Elimination Network (IPEN), Supporters
for the Health and Rights of Workers in the Semiconductor
Industry (SHARPS), Korea T rans-National Corporation
Watch (KT NC Watch), Hanoi, (Viet Nam);
Joint submission 10 submitted by: Boat People SOS, Inc.,
Falls Church, VA, (T he United States of America);
Joint submission 11 submitted by: Coalition to Abolish
Modern-day Slavery in Asia, Independent Journalist
Association of Vietnam (IJAVN) and Boat People SOS
(BPSOS), Falls Church, VA, (T he United States of America);
Joint submission 12 submitted by: International Federation
of Human Rights, Vietnam Committee on Human Rights,
Paris (France);
Joint submission 13 submitted by: Next GEN, Hanoi, (Viet
Nam);
Joint submission 14 submitted by: Mnet and its partners:
Institute for Development and Community Health (LIGHT );
Center for Development and Integration (CDI); Research
Center for Gender-Family and Community Development
(GFCD); Institute for Research on Policy, Law and
Development (PLD) Vietnam Justice Support Association for
the Poor (VIJUSAP); Social Work and Community
Development Research Centre (SDRC); Center for family
support and community development (CFSCD). Other NGO
partners include Research Centre for Gender, Family and
Environment in Devolopment (CGFED) and Human Rights
Space (HRS), Dich Vong Hau, (Viet Nam);
Joint submission 15 submitted by: Human Rights Space,
T he Cooperation Group for Governance and Public
Administration Reform, Hanoi, (Viet Nam);
Joint submission 16 submitted by: Harm Reduction
International, London (the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland);
Joint submission 17 submitted by: Legal Initiatives for
Vietnam, ACAT France, Davis, (T he United States of
America);
Joint submission 18 submitted by: Boat People SOS
Statelessness Network Asia Pacific Institute on Statelessness
and Inclusion, Eindhoven (T he Netherlands);
Joint submission 19 submitted by: Covenants Watch,
Environmental Jurists Association, T aiwan Association for
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Human Rights, Vietnamese Migrant Workers and Brides
Office, T aipei (China);
JS20
Joint submission 20 submitted by: Lawyers for Lawyers
(L4L) Lawyers' Rights Watch Canada, Amsterdam (T he
Netherlands);
T he following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against T orture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading T reatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT ;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of T heir Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras. 143.1 -143.30.
JS15, para. 1. See also JS8, para. 34, JS15, para. 8 and JS17, para. 47.
JS19, para 7.
JS14, para. 2(b).
AI, page 5.
AI, page 7.
JS4, para. 31.
JS9, page 1.
A/HRC/26/6, Recommandation 143.16
JS2, page 5.
JS18, para. 31.10. See also JS18, paras. 10 and 4.
JS9, page 7.
JS14, para. 2(b). See also JS14, paras. 11(a), 14(d), 15(a) and 19(a).
HRW, page 3.
JS7, para 6.1.
JS14, para. 2(b). See also JS14, paras. 11(a), 14(d), 15(a) and 19(a).
JS9, page 6.
UNPO, page 9.
JS12, para 61.
JS14, para. 3.
JS15, para. 2.
AI, page 5.
FLD para 21.
JS4, para. 31.
JS13, p. 13.
FLD para 21.
WEA, para.14.
JS15, para. 2.
AI, page 5.
ICAN p.1.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras. 143.31 -143.46, 143.51-143.53, 143.66143.76, 143.78-143.79, 143.173 and 174.
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A/HRC/26/6, paras. 143.36, 143. 37, 143. 38 and 143.39.
JS15, para. 3. See also JS15, para. 1.
JS4, para. 31.
JS15, para. 4.
ISCUF, pp. 1 –3.
JS15, para. 1.
VNAPC, pp. 2 – 5.
VNAPC, pp. 7 – 8.
VBF, para 4.
JS12, para 54.
JS10, para.3-5.
WEA, para 20.
JS7, para 6.1.
WEA, paras.10 and 19.
WEA, para 8.
UNPO, page 9.
JS9, page 3.
JS7, para 6.1.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.86, 143.88.
JS5, page 1.
JS5, page 1.
JS15, para. 6. See also JS15, para. 27.
JS14, para. 4(a). See also A/HRC/26/6, para. 143.86.
JS3, para. 1.2.
JS3, para. 1.3.
iSEE, pp. 1 – 3.
JS15, para. 27. See also JS3, para. 3.1.
iSEE, paras. 23 – 25.
iSEE, para. 22.
JS3, p. 4 and para. 4.1(a). See also JS13, p. 4 and JS15, para. 27.
JS6, para 4.2.
JS16, para. 2. See also JS16, para. 27.
VAE2019, page 3.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.77, 143.216-143.218, 143.226 and 227.
National Network of Indo China Activists para 24
AIP, p. 2.
AI, pages 3 and 5.
JS19, para.22.
CECR, p. 2.
WARECOD, paras 1 and 3
AAPSO, page 1
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.89-143.118, 143.136 and 137
REPRIEVE, pp. 2 – 6.
AI, page 4, see also JS16, para. 8.
AI, page 6.
JS15, para. 8. See also JS17, para. 11.
JS17, paras. 4 and 22 and JS16, p. 5, para. a). See also JS17, para. 47 and JS15, para. 8; AI, pages 6
and 7; JS12, para.62.
JS15, para. 8. See also JS17, para. 47.
JS16, p. 5, para. a). See also JS17, para. 47.
VN-CAT , page 2.
VPAFW, page 1.
WEA, para.25.
FLD. para 16.
T SC, page 1.
AI, pages 5 and 6.
BPSOS, para 34.
CSW, para 31.
HRW, page 2.
FN p.5.
JS12, para 51.
AI, page 6.
BPSOS, page 2, para.12.
VN-CAT , page 5.
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JS16, para. 13.
JS17, para. 42.
JS12, para 57.
UNPO, page 9.
JS8, para. 38.
JS16, para. 19. See also JS16, para. 25.
JS16, para. 19.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras. 143 .50, 143.127-143.135.
VPDF, para.1.
JS15, para. 11.
JS20, p. 9.
HRW, page 2.
HRW, page 5.
VN-CAT , page 2.
BPSOS, para 36.
VN-CAT , page 6.
VPDF, para 9.
JS17, para. 47.
IELM, pp. 2 – 3.
RT CCD, pp. 1 – 2.
UNJC, para. 5.
For relevant recommendations A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.139-143.172, 143.175-143.179,
143.219.
JS11, para.40.
JS11, para 40 (b).
JS20, para. 15.
HRW, page 2.
VNAPC, pp. 2 – 4; See also JS8, para.22.
JS7, para 2.2.
JS8, para. 38.
FLD para 21.
Access Now, paras. 12 – 15.
HRW, page 1.
VNAPC, pp. 2 – 4.
Access Now, paras. 12 – 15.
JS8, para. 3. See also JS8, para. 26 and JS20, para. 10.
JS8, para. 13. See also JS15, para. 13.
JS8, para. 13. See also JS8, para. 12 and JS15, para. 13.
JS8, para. 16.
WPC, page 3.
JS15, para. 13.
JS15, para. 13.
JS7, para 6.3.
HRW, page 3.
JS7, para 6.3.
JS11, para.7.
JS19, para.21.
T SC, page 1.
Access Now, para. 16., and para. 20.
JS11, para 40 (g)
HRW, page 3.
JS15, para. 12.
FN p.5.
FLD para 21.
RED Communication, chapter III, para.4.
ADF, paras. 3 – 20.
BPSOS, para.15.
JS12, paras 37 and 38.
JS7, para 2.8.
CSW, p. 6.
CSW, p. 6.
ADF, p. 5.
BPSOS, para 32.
CSW, para 30.
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CSVC, page 2.
JS10, para 39.
JS10, rec. 5.
JS10, para 34.
VN-CAT , page 4.
WEA, para.22. See also JS10, para 34.
JS7, para 1.7.
JS15, para. 16.
VNAPC, pp. 2 – 6.
FLD, para 7.
JS15, para. 16. See also JS15, p. 11.
JS15, para. 19.
JS5, page 3.
JS15, para. 15.
For relevant recommendations A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.122 -143.126.
CSDM, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.138.
Access Now, p. 2.
Access Now, p. 5.
JS18, para. 30.
JS18, para. 31.8.
JS3, para. 3.13. See also JS3, paras. 1.3(d) and 3.15, JS13, para. 1.1 and JS15, para. 26.
JS3, p. 6 and para. 4.1(f). See also JS13, p. 6 and JS15, para. 27.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.180 and 181.
JS14, para. 4.
JS14, para. 14. See also JS14, para. 15 and A/HRC/26/6, para. 143.189.
JS15, para. 17. See also JS14, para. 17.
JS15, para. 17.
DRI, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.57, 143.187-143.190, 143.220143.223, 143.225.
VGCL, section I.
AIPSO, page 4.
VPC, para 4.
AAPSO, page 1.
CCDS, p. 2.
CPAPD, para. 6.
FMC, para.3.
JS19, para 7.
VAE2019, page 7.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.191 and 192 .
VAVA, page 1.
VNRC, page 2.
VAVA, page 2.
JS4, para. 23.
JS16, para. 10.
JS16, p. 5, para. f).
SCDI, pp. 1 –4.
iSEE. paras. 20 – 21.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.58 -143.65, 143.193-143.204,
143.224.
JS1, para 12.
VPC, para 5.
JS15, para. 22.
JS18, para. 31.9.
CSHRS, para. 9.
WPC, page 2.
CHD, para. 8.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1, paras.143.80 -143.85, 143.87, 143.119.
CWDF, paras. 1 – 6.
SRD, page 1.
CPAPD, para. 5.
AIPSO, page 4.
CCDS, p. 2.
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VPC, para. 7
CSHRS, para. 8.
JS4, para. 4.
JS1, para 16.
CWDF paras. 7 – 8.
VWU, para 9.
CWDF paras. 7 – 8.
JS14, para. 6.
JS5, page 6.
JS14, para. 12.
JS4, para 18.
SRD, pp. 1 –2.
VWU, para 9.
JS6, para 3.10.
VWU, para 9.
JS6, para 4.6 and 4.7
FMC, para.5.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1,
and 121.
JS2, para.22.
JS2, page 8.
JS19, para 14.
RT CCD, p. 3.
JS2, page 11.
VACR, pp. 2 –6.
CSDS, pp. 2 – 3.
CPAPD, para. 5.
JS1, para 17.
GIEACPC, para 2.1 and 2.6.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1,
Viethealth, page 2.
DRD p.2.
Viethealth, page 2.
ASVDO, page 6.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1,
JS18, para. 15.
CSDM, p. 3.
CSDM, para 5.
VPDF, para.10.
T SC, pp. 4 –5.
T SC. pp. 5 –6.
KKF, pp. 1 –5.
UNPO, pages 2-7, 9.
KKF, page 5.
JS18, para. 31.4.
VPC, para 7.
VFU, Section II, para.1.
For relevant recommendations see A/HRC/26/6/Add.1,
JS18, para. 31.5.
JS18, para. 17.
JS18, para. 31.6. See also JS14, para. 9.
JS14, para. 9.
JS9, page 2.

paras.143.47 -143.49, 143.54-143.56, 143.120

paras.143.205 and 206.

paras.143.207 -143-214.

paras.143.215.
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