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  فييت نام

  

  

ـ     )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من اثين عشر من أصحاب املـصلحة               عراض تإىل عمليـة االس
وال يتضمن التقرير أي    . لس حقوق اإلنسان  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم        . الدوري الشامل 

آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكـم أو اسـتنتاج يتـصل              
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقـدر                . مبطالبات حمددة 
وقد يعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة إىل عـدم     .  تغيري النصوص األصلية   املستطاع مل جير  

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق       . تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها        
قد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االسـتعراض يف          و. اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       

  .اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

  ــــــــــــــــ
  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية-ألف 

يل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان احلكومة إىل ضـمان             دعا كل من االحتاد الدو      - ١
متاشي الدستور الفييتنامي مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل كفل ضمان القانون الفييتنامي               

  .)٢(ية حبقوق اإلنساناحلمايةَ الفعالة جلميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد وفقاً لتوصيات اللجنة املعن

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

الحظ كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان أن محايـة حقـوق                    - ٢
غري أن ممارسة هذه احلقوق     .  ومبوجب عدة نصوص تشريعية أخرى     ١٩٩٢اإلنسان مضمونة مبوجب دستور عام      

ق شديد، بل حىت لإلبطال، بسبب تشريعات داخلية شاملة تؤثر يف حقوق اإلنـسان وفقـاً                ال تزال ختضع لتضيي   
  .)٣("لسياسات ومصاحل الدولة"

 تؤكد احلق يف حرية التعبري والتجمع ١٩٩٢ من دستور عام  ٦٩والحظت منظمة العفو الدولية أن املادة         - ٣
ومن مجلة تلك القوانني، املراسيم املتعلقـة  . "ما يتفق وأحكام القانون"وتكوين مجعيات، لكن فقط ضمن حدود     

، وقانون النشر، وقانون محاية أسرار الدولة، وقانون        )١٩٩٩املعدل يف عام    (بشبكة اإلنترنت، وقانون الصحافة     
وعالوة على ذلك، فإن أحكاماً هامة وردت يف تلك القوانني تنتهك بـشكل             . ١٩٩٩العقوبات الصادر يف عام     

  .)٤(ولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها فييت نامواضح املعاهدات الد

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-ألف 

اد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان أنه تأخر تقـدمي              ـالحظ كل من االحت     - ٤
. ١٩٩٥ري بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منذ عام            تقرير فييت نام الدو   

، طلبت مخسة إجراءات خاصة زيارة ٢٠٠٢فمنذ عام . وال تتعاون فييت نام مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة
ومل تسمح فييت نـام     . باًفييت نام بعد ورود ادعاءات متكررة حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان، ومل تتلق جوا            

، عندما أثار املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد خماوف بشأن حاالت انتـهاك         ١٩٩٨بأي زيارات منذ عام     
شخاص أو منظمات يأتون للتحري بشأن احلرية       أتقبل ثانية أي    "وأعلنت فييت نام آنذاك أهنا لن       . احلرية الدينية 

  .)٥("الدينية أو حقوق اإلنسان

ودعا كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان احلكومة إىل تنفيذ توصيات   - ٥
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ال سيما فيما يتعلق بقانون األرض، بأن تتخذ اخلطوات الضرورية إلزالة                  

  .)٦(ت مشتركة باستغالل األرض لفائدة األزواج والزوجاتأي عراقيل إدارية قد حتول دون إصدار شهادا



A/HRC/WG.6/5/VNM/3 
Page 3 

والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن فييت نام مل تنقح أو تلغ قوانني األمن القومي اليت جترِّم التعبري                 - ٦
، )٢٠٠٢(م األنشطة الدينية املستقلة، رغم أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان         السلمي عن آراء سياسية مثلما جترِِّ     

ناشدوها ) ١٩٩٨(، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد )١٩٩٥(والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 
  .)٧(أن تفعل

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

ملعنية حبقوق اإلنسان إن فييت نام ال تـزال         قال كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام ا            - ٧
تشهد انتهاكات خطرية حلقـوق املرأة، رغم االلتزامات القانونيـة اليت أخذهتا احلكومة على عاتقها بتـشجيع               

ومن مجلة تلك االنتهاكات العنف العائلي وانتهاكات احلقوق اإلجنابية والدعارة واالجتـار            . املساواة بني اجلنسني  
  .)٨( الذي يتم يف كثري من األحيان بالتواطؤ مع مسؤولني يف احلزب ويف الشرطة- فتيات بالنساء وال

وأشار كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن قلة التنفيـذ                    - ٨
نتهاكات واسعة النطاق   ل تؤدي إىل ا   ـة، واستشراء الفساد، عوام   ـوالوعي، وإساءة املسؤولني استخدام السلط    

ون األرض اليت خولت للنساء تسجيل أمسائهن علـى شـهادات           ـات قان ـورغم تنقيح . حلق املرأة يف األرض   
   ٣ يف املائة فقط من تلك الشهادات تسجَّل بأمساء نـساء، و           ٣استغالل األراضي إىل جانب أمساء أزواجهن، فإن        

امل أنفسهن معدمات متاماً بعد قضاء عشرات السنني يعملـن يف           وجتد األر . يف املائة منها تسجَّل باسم الزوجني     
  .)٩(أراضي أزواجهن

   حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن–٢

 من  ٢٩الحظت منظمة العفو الدولية أن قانون العقوبات ينص على عقوبة اإلعدام كعقوبة اختيارية يف                 - ٩
صدر معظم األحكام بعقوبة اإلعدام يف اجلـنح املتعلقـة          وت. اجلنح، واجلرائم االقتصادية، وجرائم األمن القومي     

 تفيد بأن وزارة ٢٠٠٨يوليه /كما أشارت منظمة العفو الدولية إىل تقارير وردت يف متوز. )١٠(باالجتار باملخدرات
ق األمن العام قد أوصت بإلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة الثنيت عشرة جرمية هي االستيالء على أمالك الغري عن طري                 

االحتيال؛ والتهريب؛ وإنتاج مواد غذائية ومنتجات طبية مغشوشة واالجتار هبا؛ والضلوع يف إنتاج وختزين وتداول 
نقود وسندات وشيكات مزورة؛ وتنظيم استعمال العقاقري بشكل غري قانوين؛ واختطاف الطائرات أو الـسفن؛               

ه التقنية؛ والضلوع يف غزو؛ وارتكـاب جـرائم         والفساد؛ والرشو واالرتشاء؛ وتدمري أسلحة اجليش أو جتهيزات       
 مـن قـانون     ٣٥وحسب تقرير إعالمي رمسي، اقُترح تعديل املـادة         . ؛ وارتكاب جرائم حرب   "معادية للبشر "

أشد اجلرائم شنعة وعلى األشخاص     "العقوبات اليت تنص على احلكم باإلعدام يف بعض اجلنح كي ال تطبَّق إالّ يف               
  . )١١("ن خطراً شديداً على اجملتمع وعلى أمن البلدالذين يعترب أهنم يشكلو

 منع اإلبالغ عن ٢٠٠٤يناير /وحسب منظمة العفو الدولية، فإن مرسوماً حكومياً صادراً يف كانون الثاين  - ١٠
لذلك، فإنه ال يعلن عـن      ". سراً من أسرار الدولة   "إحصاءات األحكام الصادرة باإلعدام وتنفيذها بوصف ذلك        

والحظت منظمة العفو الدولية أن نقص الشفافية هذا يتعارض مع النداءات املتكررة اليت أطلقتها . مجاليةاألعداد اإل
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األمم املتحدة بعدم استخدام عقوبة اإلعدام إالّ بطريقة علنية وشفافة وبوضع مجيع املعلومات املتعلقة باستخدامها               
  .)١٢(يف متناول اجلمهور

حلكومة إىل اختاذ قرار اختياري بوقف عمليات اإلعدام، متهيداً إللغاء عقوبة ودعت منظمة العفو الدولية ا  - ١١
؛ كما دعتها إىل تقليص عدد اجلرائم اليت قد حيكم فيها ٦٢/١٤٩اإلعدام وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

يع املعلومات املتعلقة بفرض ؛ وإىل نشر مج٢٠٠٨يوليه /بعقوبة اإلعدام وفق االقتراح الذي قدمته احلكومة يف متوز
واستخدام عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بعمليات اإلعدام اليت متت؛ وإىل تـشجيع األعـضاء يف                  

  .)١٣(اجلمعية الوطنية وغريها من املؤسسات التشريعية املناسبة على مناقشة إلغاء عقوبة اإلعدام أياً كانت اجلرمية

د حقوق اإلنسان إهنا مجعت أدلة دامغة على تعذيب سجناء اعُتقلوا ألسباب سياسـية أو               وقالت منظمة رص    - ١٢
  .)١٤(دينية وعلى إساءة معاملتهم وعلى معاقبة السجناء بإيداعهم يف احلبس اإلنفرادي يف زنازين مظلمة وغري صحية

اإلنسان إن ظروف االحتجاز    وقال كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق               - ١٣
وجيب على السجناء، مبن فيهم املرضى واملسنون، أداء األعمال         . فالضرب والتعذيب أمران معتادان   . بالغة القسوة 

وال تتاح الرعاية الطبية إالّ ملن      . وتتسم السجون باالكتظاظ والقذارة، واحلصص الغذائية بالنقص الشديد       . الشاقة
  .)١٥(يف مقدورهم سداد كلفتها

 ٤٤والحظ كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان القانون رقـم                   - ١٤
، الذي ال خيول للمسؤولني احملليني سلطة إلقـاء القـبض علـى مـواطنني               "تنظيم االنتهاكات اإلدارية  "بشأن  

" معسكرات إعادة التأهيل  "لية أو يف    واحتجازهم فحسب، وإمنا خيول هلم كذلك سلطة إيداعهم يف مصحات عق          
ويستخدم هذا القانون بوجه خاص ضد املنشقني السياسيني والدينيني، وهـو           . دون أي مراعاة لألصول القانونية    

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تلغي فييت نام         . )١٦(يقْونِن ممارسة التعسف يف االحتجاز دون حماكمة      
الحتجاز اإلداري أو اإلقامة اجلربية أو االحتجاز يف مراكز احلمايـة االجتماعيـة             ، الذي جييز ا   ٤٤القانون رقم   

)Trung Tam Bao Tro Xa Hoiويف مرافق للطب النفسي ملدة عامني قابلـة للتجديـد دون   ) يتناميةي، باللغة الف
  .)١٧(حماكمة يف حق أشخاص ُيعترب أهنم انتهكوا قوانني األمن القومي

د حقوق اإلنسان إىل أنه ُيسمح للشرطة بإلقاء القبض على أشخاص وباحتجازهم يف وأشارت منظمة رص  - ١٥
ومن بني أولئك   ". الشرور االجتماعية "مراكز احلماية االجتماعية، دون صدور أوامر بذلك، عندما ُيعترب أهنم من            

 أولئك احملتجـزون    ويتعرض. األشخاص أطفال الشوارع واملشتغلون باجلنس وضحايا االجتار والباعة املتجولون        
، مثالً، وثّقت املنظمة سوء املعاملة الشديد الذي يتعرض له أطفال ٢٠٠٦ففي عام . ملعاملة قاسية ولالعتداء البدين

 وتضمنت الوثائق أمثلة علـى      - الشوارع احملتجزون تعسفاً يف مركز احلماية االجتماعية ُدوْنج َداو قرب هانوي            
  .)١٨(العزل واحلرمان من األكل ومن العالج الطيب واملنع من االتصال باألسرةالعقاب البدين والعقاب اجلماعي و

والحظ االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان أن األشخاص الذين يشتبه يف   - ١٦
ب قانون اإلجراءات   قد ُيحتجزون على ذمة التحقيق ملدة أربعة أشهر مبوج        " األمن القومي "ارتكاهبم جنحاً متس    

وجيوز لرئيس نيابة الشعب العليا أن ميدد تلك املدة أربع مرات ). ١٢٠املادة  (٢٠٠٤اجلنائية بصيغته املعدلة لعام  
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". اختاذ تدابري ردعية أخرى إذا رأت ضرورة لذلك       "يتوجب بعدها على السلطات إما إطالق سراح احملتجزين أو          
االحتجـاز  "إلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقـوق اإلنـسان إن إجـراء             وقال كل من االحتاد الدويل حلقوق ا      

ْنَزل بالسجناء السياسيني الـسابقني )  من قانون العقوبات٣٠املادة ) (Quan che" (االختباري . هو عقوبة ثانية ُت
" عادة تربيتهم حتت إشراف السلطة احمللية إل    " "األمن القومي "فهو ميكِّن الدولة من وضع مرتكيب اجلنح اليت متس          

ومينعون طيلة هذه الفترة من مغـادرة       . بعد إطالق سراحهم وذلك ملدة اختبارية تتراوح بني سنة ومخس سنوات          
وال جيوز، نظرياً، تطبيق إجـراء      . منازهلم، وحيرمون من حقوقهم املدنية وُيبقون حتت مراقبة الشرطة بشكل دائم          

رار قضائي بذلك غري أنه، يف الواقع العملي، يطبَّق تلقائياً على دون صدور ق) Quan che" (االحتجاز االختباري"
  . )١٩(السجناء السياسيني والدينيني لسنوات عديدة بعد إطالق سراحهم

والحظت املبادرة العاملية لتخليص األطفال من مجيع أشكال العقاب البدين أن العقاب البدين الذي يرتَل                 - ١٧
 ومن بني تلك    - وحتمي قوانني خمتلفة كرامة الطفل وشرفه وسالمته        . يف فييت نام  باألطفال يف بيوهتم أمر قانوين      

 غري أنه ليس مثة ما يدل على أن تلك القوانني تفسَّر بأهنا - القوانني القانون املتعلق حبماية الطفل ورعايته وتعليمه 
ويف املدارس، حتمي القوانني شرف    ". بالتأدي"حتظر مجيع أشكال العقاب البدين الذي ُيرتِله اآلباء باألطفال باسم           

األطفال وكرامتهم ومتنع إيذاءهم بدنياً، غري أنه ال يوجد نص واضح يقول إن هذا يعين أن العقاب البدين ممنوع                   
 ٥٠٠ تناول جتارب ٢٠٠٥كما أشارت املبادرة العاملية إىل حبث أُجري يف عام . وال يزال ذلك العقاب مستخدماً

 يف املائة من األطفال أفادوا بأهنم تعرضوا لعقاب بدين وعاطفي يف بيوهتم             ٩٤ بيَّن أن     شخص راشد،  ٣٠٠طفل و 
 يف املائة من أولئك األشخاص بأن العقاب البدين طال مجيـع        ٨٢ يف املائة تعرضوا له يف املدارس؛ وأفاد         ٩٣وأن  

و نوع من العقاب شـائع جـداً يف         ورأت غالبية األطفال أن الضرب باخليزرانة هو أسوأ أنواع العقاب وه          . أوصاهلم
ومن أنواع العقاب األخرى أن يدلَّى شخص من شجرة ويضرب خبيزرانة، وأن يعرَّض لـصدمات               . املدارس والبيوت 

ويف نظام السجون، ُيعترب العقاب البدين خمالفـاً للقـانون سـواء           . كهربائية، وأن ُتكسر أطرافه، وأن ُيكوى بسجائر      
  .)٢٠( البديلةبينما ُيعترب العقاب البدين قانونياً يف مؤسسات الرعاية.  تأدييب يف السجونكعقاب على جرمية أو كإجراء

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

حيث َيجمع أعوان احلكومة أفراداً من عامة " احملاكم الشعبية" الحظ نادي القلم الدويل وجود ما يسمى   - ١٨
، ويوبَّخـون   "احملاكم الشعبية "وُيدان األفراد أمام هذه     . نظيم حماكمات زائفة ومنسقة النتقاد املنشقني     اجلمهور لت 
وطلب نادي  . )٢١(يف آخر األمر يف جو من عدم االكتراث التام مببادئ احملاكمة العادلة           " حيكم عليهم "ويذَلُّون مث   

اليت ال تلّبي املعايري الدوليـة      " احملاكم الشعبية "ت داخل   القلم الدويل إىل السلطات الفييتنامية وقف هذه املمارسا       
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، وضـمان           ١٤للمحاكمة العادلة املنصوص عليها يف املادة       

حتسني الظروف السائدة يف السجون واملعسكرات إىل حني إطالق سراح مجيع سجناء الرأي، وإتاحة العالج الطيب 
  .)٢٢(ناسب ملن هم حباجة إليهامل

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تنظر فييت نام يف تظلمات سكان األرياف بشأن احلقوق يف                  - ١٩
األراضي وفساد السلطات احمللية دون اإلفراط يف استخدام القوة أو ارتكاب أيٍ من انتهاكات حقوق اإلنـسان                 

ين واستقاللية القضاء وجعل اخلدمات القانونية يف متناول الفقراء من األخرى، وذلك عن طريق تعزيز النظام القانو
  .)٢٣(سكان األرياف
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية تكـوين مجعيـات             - ٤
  والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

سن ملحوظ يف احلرية الدينية، غري أن دين األغلبية ال الحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أنه حدث حت  - ٢٠
يزال حيظى مبعاملة تفضيلية بينما ال تزال موجودةً مظاهر عداء حيال ديانات األقليات والديانات غري املسموح هبا، 

 من فئة راقبة شديدة ويتعرضون للتمييز، بل حىت للعنف إذا كانواملفاملسيحيون خيضعون . ال سيما الديانة املسيحية
  .)٢٤(عرقية معينة

وقال معهد الدين والسياسة العامة إن جل اجملموعات الدينية يف البلد، مبن فيها البوذيـة والكاثوليكيـة                   - ٢١
ومما يزيد ذلك االضطهاد حدةً أن العديد من تلك اجلماعـات           . والربوتستانتية، قد واجهت التمييز واالضطهاد    

  .)٢٥( فييت نام اليت تنظر إليها احلكومة فعالً بارتيابالدينية هم من األقليات العرقية يف

 ينص على حرية املعتقـد والـدين        ١٩٩٢ومع أن معهد الدين والسياسة العامة الحظ أن دستور عام             - ٢٢
 من  ٣٠فاملادة  . ، فإنه أشار إىل كون الدستور يتضمن كذلك بنوداً تساعد على تقويض حرية الدين             )٧٠  املادة(

وُيمنع نشر مجيع األفكار والثقافات الرجعية . تقوم الدولة بإدارة األنشطة الثقافية عموماً: " أنالدستور تنص على
فهذا البند يتيح للحكومة ثغرة إدارية      ". واملنحرفة؛ ويتعني القضاء على املعتقدات اخلرافية وعلى العادات الضارة        

، أو  "معتقدات خرافيـة  "، أو   "ثقافة منحرفة "ا  تسمح للسلطات الفييتنامية بنعت بعض أشكال التعبري الديين بأهن        
وختول هذه املادة للحكومة الصالحية الدستورية للتمييز يف حق معتقدات أو مجاعات دينية دون         ". عادات ضارة "

  .)٢٧(وأعرب نادي القلم الدويل عن شواغل مماثلة. )٢٦(االستناد إىل أي معايري حمددة وموضوعية

القانون املتعلق باملعتقدات "املسيحي العاملي إىل وثيقتني تتعلقان بالسياسات مها وأشارت منظمة التضامن     - ٢٣
" املرسوم املتعلق بالدين  " و ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥الذي دخل حيز التنفيذ يف      " الدينية وباملنظمات الدينية  

انون املذكور، مبـا يف ذلـك        ويتضمن جمموعة من املبادئ التوجيهية لتنفيذ الق       ٢٠٠٥مارس  / آذار ١الصادر يف   
والحظت منظمة التضامن املـسيحي     . تسجيل التسميات واألبرشيات واالعتراف هبا وهي عملية معقدة وغامضة        

العاملي أنه رغم كون القانون يضمن احلق يف حرية الدين واملعتقد، فإنه يضع جمموعة من التحذيرات املبهمة بشأن 
د احلدود املبينة يف أنواع احلماية الدولية املكفولة حلرية الدين، ومن مجلة تلك            املمارسة الدينية تتجاوز إىل حد بعي     

زرع بـذور   "الدين لتقويض الوحدة الوطنيـة، و     " إساءة استخدام "من القانون اليت متنع     ) ٢(٨التحذيرات املادة   
 منه على ١٥، وتنص املادة "نشر املمارسات اخلرافية"أو " الشقاق بني أفراد الشعب واجملموعات العرقية والديانات

  .)٢٨("تؤثر سلباً على وحدة الشعب أو على تقاليد البلد الثقافية الراقية"وقف األنشطة الدينية إذا كانت 

والحظت منظمة التضامن املسيحي العاملي أيضاً أنه ال يزال هناك عدم تسامح من نوع خاص إزاء نشر                   - ٢٤
وترد من حني آلخر تقارير عن حاالت . اجلدد يتعرضون ملضايقات خاصةالعقيدة املسيحية، وأن معتنقي املسيحية 

وقد تراجعت، على العمـوم، ممارسـة       . إخالء قسري وتقييد حلرية التنقل وتضييق يف الوصول إىل التعليم الديين          
  .)٢٩(التعذيب على معتنقي هذه الديانة رغم أهنا مل ختتف بشكل كامل
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ل األبرشيات الربوتستانتية، فقد الحظت منظمة التضامن املـسيحي         أما فيما خيص وضع عمليات تسجي       - ٢٥
العاملي أن نسبة األبرشيات املسجلة تعرف ركوداً تاماً، مما جعل الوضع القانوين لألبرشيات غري املسجلة مبهماً،                

انتساب أما األبرشيات اليت ليس هلا      . وجعل تلك األبرشيات عرضة للمضايقات وُمدركةً خلطر تعرضها لإلغالق        
واضح من خالل تسميتها فهي األكثر عرضة ألن تواجه مشاكل يف التسجيل، رغم أن الكنائس اجلديدة والكنائس 

وترتع السلطات يف   . ذات األبرشيات من األقليات العرقية معرضة هي األخرى ملواجهة مصاعب من نوع خاص            
  .)٣٠(بعض املناطق إىل طلب قائمة بأمساء أعضاء األبرشيات

قالت منظمة التضامن املسيحي العاملي إن احلكومة وقادة احلزب احملليني يعاملون املذهب الربوتـستانيت              و  - ٢٦
وهناك اعتراف واسع بأن امليل إىل إكراه األشخاص . بارتياب مستمر ّمما يؤدي إىل أشكال عدة من القمع والتمييز

أن هذا النهج مل ُيترك يف بعـض املنـاطق،          على االرتداد عن دينهم قد قل بشكل كبري رغم وجود ما يدل على              
بيد أن هناك خطراً أطول عمراً يواجه الربوتستانتيني يف مجيع أحناء فييت نام . خاصة يف اهلضاب الشمالية والوسطى

ويتمثل يف قطع سبل حصوهلم على التمويل وعلى املزايا اليت تقدمها احلكومة واملنظمات غري احلكوميـة، والـيت        
وحسب منظمة التضامن املسيحي العاملي، فإن احلقوق القانونيـة       . )٣١(سيط فيها السلطات القروية   تؤدي دور الو  

للربوتستانتيني من األقليات اإلثنية يف مشال فييت نام قد تضررت بسبب رفض السلطات املختصة إصدار بطاقات                
نتيني، فإهنم ُيتركون يف وضع مبهم ودون االعتراف املناسب بوضعهم كربوتستا. هوية هلم تعترف بانتمائهم الديين

فإّما ُيحرمون من احلصول على بطاقات هوية، أو ُيستَغل تعريفهم على أهنم ال دين هلم ملـنعهم مـن                   : وضعيف
  .)٣٢(احلضور إىل الكنائس

والحظت منظمة التضامن املسيحي العاملي أنه ال تزال تظهر يف اهلضاب الوسطى أدلة على أن املسؤولني                  - ٢٧
ميني ال يزالون خيلطون بني املذهب الربوتستانيت واحلركة السياسية لشعب الديغار، مما يشري إىل اسـتمرار                احلكو

ورغم وجود درجة من التداخل عرب التاريخ بني حركة الديغار . االرتياب يف نشاط الربوتستانتيني ألسباب سياسية
ة أخرى، فإن الـسلطات وصـفت، يف بعـض          واحلركات السابقة هلا من جهة، ومعتنقي الربوتستانتية من جه        

 بأهنا دليـل علـى أن مجيـع         ٢٠٠١السياقات، حضور بعض الربوتستانتيني يف االحتجاجات اليت شهدها عام          
  .)٣٣(الربوتستانتيني متعاطفون مع الطموحات السياسية ألعضاء حركة الديغار

ة حبقوق اإلنسان أن وضـع الكنيـسة        ـة فييت نام املعني   ـوالحظ االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلن       - ٢٨
فبعد منع  . البوذية املوحدة يف فييت نام، اليت ينتمي إليها أغلبية السكان الفييتناميني، يدعو إىل القلق بوجه خاص               

 عقب إنشاء كنيسة فييت نام البوذية املدعومة من الدولـة، يتعـرض قادهتـا    ١٩٨١تلك الكنيسة فعلياً يف عام      
ورغم نداءات اجملتمع الدويل املتكررة، مل ُتِعد فييت        . لتخويف وللمضايقات بشكل دائم   وأعضاؤها لالحتجاز وا  

والحظ كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقـوق             . )٣٤(نام للكنيسة وضعها القانوين   
كـروم بـسبب    -  خلمري راهباً بوذياً من ا٢٠، على ٢٠٠٧اإلنسان كذلك أن السلطات ألقت القبض، يف عام         

. وصدرت أحكام بالـسجن يف حـق مخـسة منـهم          . مشاركتهم يف احتجاج سلمي طالبوا فيه باحلرية الدينية       
كروم كانوا قد قدموا عريضة التمسوا فيها حل الرتاعات  -  واسُتخدمت القوة املفرطة يف حق مزارعني من اخلمري

  .)٣٥(على األراضي
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، إىل قيام الشرطة هبجمة مباغتة عنيفـة علـى          ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول وأشارت منظمة العفو الدولية،       - ٢٩
، شارك أعضاء يف الكنيسة الكاثوليكية ٢٠٠٧ديسمرب /ومنذ كانون األول. احتجاجات مجاهريية سلمية يف هانوي

. )٣٦(يف احتجاجات مجاهريية سلمية ويف صلوات مسائية دعماً ملطالبات الكنيسة مبلكيـة قطعـتني مـن األرض         
شارت منظمة العفو الدولية أيضاً إىل أن السلطات تواصل هتديد الكاثوليكيني الذين يدعمون مطالبات الكنيسة        وأ

  .)٣٧(وختويفهم بأشكال أخرى

وأعربت منظمة التضامن املسيحي العاملي عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيد بأن أشخاصاً قاصرين ُمنعوا                 - ٣٠
 حتت التهديد بسحب أوراق التسجيل يف       ٢٠٠٧ األقاليم الشمالية منذ عام      من احلضور إىل كنائس بيتية يف بعض      

  .)٣٨(كما أعربت املنظمة عن قلقها إزاء تقارير مشاهبة وردت يف العام السابق. حال حدوث أي خمالفات

قد سعوا بنشاط إىل جتنيد أفـراد  ) تشاو فا(والحظت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن أعضاء حركة    - ٣١
ويواجـه  .  إثنية اهلامونغ، مبن فيهم بروتستانتيون يف إقليم ْديِني ْبيِني، واعدين إياهم باحلرية الدينية الكاملـة               من

من )" فاتشاو (الربوتستانتيون اهلامونغ يف املنطقة خطر الوقوع بني مطرقة العداء العنيف من جانب نشطاء حركة  
  .)٣٩(مع تلك احلركة من جهة أخرىجهة، وسندان ارتياب احلكومة يف كوهنم متعاطفني 

وقال نادي القلم الدويل إنه الحظ وجود محلة منطية إلخراس صوت املنشقني يف وسائط اإلعالم املكتوبة                  - ٣٢
وُتْصدر احملـاكم الفييتناميـة     . وعلى شبكة اإلنترنت، ولقمع االختالف يف الرأي واملعارضة السياسية السلميني         

، يف بعض احلاالت، يف معسكرات األعمال الشاقة، يوضع األشخاص بعد انقضائها أحكاماً قاسية بالسجن ُتقضى 
  .)٤٠(حتت اإلقامة اجلربية فيتواصل تقييد ممارستهم حلقوقهم

والحظ نادي القلم الدويل كذلك أن العديد من الكتاب والصحفيني واملنشقني املسجونني حالياً يف فييت   - ٣٣
رائهم أو عن معارضتهم بشكل علين، أو بسبب نشر ما كتبوه بوسائل سرية أو نام قد ُسجنوا بسبب التعبري عن آ    

أما من ال يوجد منهم يف السجن لكنه يقرر ممارسة حقه يف حرية التعبري فإنه كثرياً ما خيضع . على شبكة اإلنترنت
عـن شـواغل    وأعربت مجعية قلْب الصفحة كذلك      . )٤١(لالستنطاق ولفرض اإلقامة اجلربية عليه بشكل منتظم      

وأشار نادي القلم الدويل إىل ورود تقارير تفيد بأن إجراء الترخيص بالنشر يف فييت نام إجراء بـالغ                  . )٤٢(مماثلة
وهو ما أجرب بعض الكتاب والناشرين على  . التعقيد، إذ ختضع كل مادة آللية غربلة منهجية وللتسجيل قبل الطبع          

  .)٤٣(لى السكاناستخدام وسائل سرية لطبع موادهم وتوزيعها ع

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل عمليات املراقبة الصارمة اليت ختضع هلا وسائط اإلعالم يف فييت نـام،           - ٣٤
غري أن تزايد القلق العام يف السنوات األخرية بشأن فضائح فساد قـد     . وإىل خضوع حرية الصحافة لتقييد شديد     

  .)٤٤( تغطيةً أكربأدى إىل تغطية وسائط اإلعالم القضايا اهلامة

وقال كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان إن فييت نام تقمع كل   - ٣٥
كما قُمعت بوحشية مظاهرات سلمية قام هبا مزارعون        . مظاهرة سلمية وتعاقب احملتجني مبوجب القانون اجلنائي      

وقد بلغت حد االنفجار حركةُ االحتجـاج       . كثري منهم من النساء   ، و "ضحايا الظلم "وفالحون، ُيعرفون باسم    
الريفية هذه، املتمثلة يف مسرية املزارعني الذين جردوا من ممتلكاهتم إىل هانوي أو سايغون لتقدمي عرائض وإقامـة      
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إزاء قلة معسكر خارج البنايات احلكومية احتجاجاً على مصادرة الدولة األراضي ألغراض إقامة مشاريع عمرانية و
  .)٤٥(التعويضات عنها، إذ قُدمت أكثر من مليوين شكوى على مدى السنوات العشر املاضية

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات كثرياً ما تستخدم أحكاماً يف قانون العقوبات خلنـق حريـة                   - ٣٦
كمـا  . )٤٦( من الناحية السياسية   التعبري، مبا يف ذلك انتقاد سياسات احلكومة واإلشارة إىل مسائل ُتعترب حساسة           

أشارت املنظمة إىل أن السلطات تواصل سعيها إىل مراقبة وتقييد حركة تدفق املعلومات على شبكة اإلنترنت اليت        
والكثري ممن اعُتقلوا خالل محلة التمشيط اجلارية هم من احملامني والنقابيني والزعماء الدينيني             . تعتربها غري مرغوبة  

، وهي حركة مدافعة عن الدميقراطية      ٨٤٠٦اسيني الذين جتمعهم رابطة غري ثابتة عرب حركة كتلة          والنشطاء السي 
 وتتخذ من اإلنترنت مقراً هلا، إىل جانب مجاعات سياسية أخرى غري مرخص هلا ٢٠٠٦أبريل / نيسان٨أُنشئت يف 

 يف كثري من األحيان على إشارات       وتشتمل التهم اليت توجه إىل املنشقني     . تدافع عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان    
  .)٤٧("تشويهها"على سياسات احلكومة أو إىل " االفتراء"إىل إرسال ونشر معلومات على شبكة اإلنترنت ترمي إىل 

ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل إلغاء أو تعديل أحكام يف قانون العقوبات الـصادر يف عـام                    - ٣٧
 تتعلق باألمن القومي أو إلغائها، حىت يتعذر التعسف يف تطبيقها إلمخـاد              لضمان توضيح أحكام ملتبسة    ١٩٩٩

 ١٩٩٩االنشقاق واملناقشة واملعارضة وحرية التعبري املشروعة؛ وإىل إلغاء تلك األحكام من قانون العقوبات لعام               
والتجمع؛ وإىل إلغـاء    اليت جتيز وضع األشخاص حتت اإلقامة اجلربية أو االختبار وُتستخدم النتهاك حرية التعبري              

مجيع القيود وأشكال التدخل التعسفي يف تشغيل شبكة اإلنترنت واستخدامها اليت تنتهك احلق يف حرية التعـبري،      
  .)٤٨(وإىل وضع حد ملمارسات كالرقابة واملراقبة

ارسة ودعت منظمة العفو الدولية أيضاً احلكومة إىل وضع حد للقيود املفروضة على حق األشخاص يف مم                 - ٣٨
 من الدستور، ووفقاً كذلك لقانون حقـوق اإلنـسان          ٧٠ و ٦٩الدين الذي خيتارونه دومنا متييز، وفقاً للمادتني        

الدويل؛ وإىل كفل وعي السلطات ذات الصلة بأن من واجبها محاية حق األفراد يف حرية الدين؛ وإىل اختاذ تدابري                   
لسياسية؛ وإىل اختاذ مجيع التدابري الضرورية لوضع حد ألوجه لضمان محاية احلق يف التعبري السلمي عن املعتقدات ا

التضييق على احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي؛ وإىل ضمان توعية ضباط الشرطة بأن من واجبهم محاية متتع     
ة اجلميع حبقوق اإلنسان؛ وأن تطلق سراح مجيع سجناء الرأي فوراً ودون شروط؛ وإىل دعوة مقرر األمم املتحد                

  .)٤٩(اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إىل زيارة فييت نام

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٥

االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان أن احلكومة اعتمـدت         من  الحظ كل     - ٣٩
 مستخِدميهم تعادل قيمته أجر ثالثة أشهر يف حـال مت اعتبـار             مرسوماً جديداً يرغم العاملني على دفع تعويض إىل       

 ٥٤ خيول احلق يف اإلضراب، فإن اإلضرابات ممنوعة يف          ١٩٩٥ويف حني أن قانون العمل لعام       . إضراهبم غري قانوين  
لك الربيد والنقل مبا يف ذ(أو تعترب هامة بالنسبة لالقتصاد أو الدفاع الوطين   " اخلدمة العامة "قطاعاً ُتعترب من قطاعات     

". يضر باالقتصاد الوطين أو بالسالمة العامة"أي إضراب يرى أنه " ينهي"وجيوز لرئيس الوزراء أن ). العام واملصارف
" احتاد فييت نام العام للعمـل "وتنضوي النقابات مجيعها حتت مظلة      . وال يسمح قانون العمل حبرية تكوين مجعيات      

، ألقي القبض على عدة ٢٠٠٧ويف عام . وُتحظَر النقابات العمالية احلرة. شيوعيالذي يتحكم فيه حزب فييت نام ال
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وصدرت يف حقهم أحكام قاسية بالسجن " منظمة املزارعني العمال املتحدين"أشخاص أنشأوا نقابة غري رمسية تسمى 
 من االحتاد الدويل حلقوق ودعا كل. )٥٠(جملرد أهنم حاولوا محاية حقوق العمال وطالبوا باحلق يف تكوين نقابات حرة

اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنسان احلكومة إىل ضمان احلق يف حرية التجمع واحلق يف حريـة تكـوين                
  .)٥١(مجعيات، وإىل السماح بإنشاء نقابات مستقلة عن حزب فييت نام الشيوعي

بدون شروط، بإطالق سـراح مجيـع   وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تقوم فييت نام، فوراً و           - ٤٠
األشخاص احملتجزين بسبب قيامهم بأنشطة سلمية لتعزيز حقوق العمال يف أن يكوِّنوا مجعيات بِحرِّية، مبا يف ذلك 
حقهم يف تكوين نقابات من اختيارهم ويف االنضمام إليها، وحقهم يف التجمع السلمي حلماية حقوقهم والنهوض         

رية التعبري نيابة عن العمال وحقهم يف التعبري عن شواغلهم، كما أوصت بأن تعترف              هبا، ويف ممارسة حقهم يف ح     
  .)٥٢(فييت نام بالنقابات العمالية املستقلة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٦

  كروم بعمـى وبـائي أدى إىل  -  من اخلمري ٣ ٠٠٠ كروم إصابة حنو    - الحظ احتاد اخلمري كامبوتشيا       - ٤١
الذي غُيِّر امسه إىل (فقداهنم العني اليسرى أو العني اليمىن أو كلتيهما وذلك يف مقاطعة فني شاو، يف إقليم كليانج    

ومت اإلبالغ عن حاالت العمى الوبائي هذه يف مجيع أحناء إقليم كليانج، ال سيما يف مقاطعيت ماي تو ). سوك ترانج
وحيتاج األشخاص الذين أصيبوا بالعمى إىل الرعايـة الطبيـة          ). را فني ت(وماي كسوين، ويف إقليم برِيا ترابيانج       

. الفورية كما تقتضي حالتهم إجراء حترٍّ شامل لتحديد السبب اجلذري يف املرض واحليلولة دون تفشِّيه مرة أخرى
ة علـى    كروم قد عرض هذه املسأل     - وعلى الرغم من اهتمام وسائط اإلعالم ومن كون احتاد اخلمري كامبوتشيا            

، فإن احلكومة مل حتاول التحري عن هذه ٢٠٠٥حمفل األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف عام          
  .)٥٣(املشكلة الصحية أو حلها

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٧

ة حقوق الطفل، خاصـة فيمـا     توصيات جلن ) INDIG(أيدت هيئة الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية          - ٤٢
 كروم يف املعابد التقليدية     -  وأشارت اهليئة إىل أن الرهبان يقومون بتعليم أطفال اخلمري        . يتعلق بتدريب املدرسني  
  . )٥٤(وجيب فعل املزيد لوضع برنامج يضمن التعليم. بلغات منها لغتهم األم

مري يف املدارس العامة بصورته احلالية ال يتيح يف          كروم أن تعليم لغة اخل     - والحظ احتاد اخلمري كمبوتشيا       - ٤٣
وختصص بعض املدارس العامة حصة أسبوعية من ساعتني أو ثالث .  كروم تعلم لغتهم األم-  الواقع ألطفال اخلمري

.  كروم وال توجد كتب بتلك اللغة- وال ُيعترف بلغة اخلمري كلغة رمسية يف كامبوتشيا . ساعات لتعليم لغة اخلمري
غي أن تكون مجيع الطلبات، مبا فيها االستمارات والعالمات والوثائق القانونية، مكتوبة بكل من لغة اخلمري                وينب

  والفجوة التعليمية كبرية جداً بني غالبية السكان الفييتناميني واألقليـات، وال سـيما اخلمـري           . واللغة الفييتنامية 
 كروم يف التعلـيم  - ارجية املبذولة لدعم هنوض أقلية اخلمري  وتعاق اجلهود اخل  .  كروم، خاصة يف التعليم العايل     - 

  .)٥٥(بسبب ربط احلكومة هذه اجلهود بدوافع سياسية
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   األقليات والشعوب األصلية- ٨

شجعت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة السلطات الفييتنامية على االعتراف مبركز كل مـن شـعب                  - ٤٤
تانيار املسيحي بصفتهما شعبني أصليني؛ كما شجعتها على إنشاء آلية فعالة  كروم وشعب املون- اخلمري كامبوتشيا 

لتسوية مطالبات اجلماعات األصلية باألراضي اليت مل ُيبت فيها بعد، وعلى دفع تعويضات لتلك اجلماعات على                
على التوقيـع   من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ و٨فقداهنم أراضي أسالفهم، وفقاً للمادة   
 والتصديق عليها هبدف احترام تقاليد الشعوب األصلية فيما يتعلـق           ١٦٩على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

  .)٥٦(باستغالل أراضي أسالفهم

 يف اهلضاب املونتانياروالحظت منظمة العفو الدولية استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بأقلية      - ٤٥
كنـائس  "ة تلك االنتهاكات حاالت التضييق على حرية التنقل وإجبار مسيحيني منتمني إىل             ومن مجل . الوسطى

وُيعتقد أنه ال يزال يقبع يف السجون عدد غـري معـروف مـن              . غري مرخص هلا على االرتداد عن دينهم      " بيتية
ت الواسعة النطاق  شخصاً ُحكم عليهم مبدد سجن طويلة بسبب االحتجاجا٢٥٠املونتانيار من جمموعة تضم أكثر 

  . )٥٧(٢٠٠٤ و٢٠٠١بشأن ملكية األراضي واحلرية الدينية يف عامي 

 يف  املونتانيـار وقال كل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة فييت نام املعنية حبقوق اإلنـسان إن                  - ٤٦
صاء االجتماعي ومصادرة اهلضاب الوسطى والشمالية يف فييت نام يعانون التمييز الذي يتخذ عدة أشكال منها اإلق

. أراضي األسالف وهجرة سكان من اإلثنية الفييتنامية إىل مناطق اهلضاب برعاية الدولة وتقويض ثقافتهم التقليدية
  .)٥٨(ويشكل االضطهاد الديين بدوره مشكلة هامة إذ اعتنق العديد من املونتانيار املذهب الربوتستانيت

 كروم قـد تعـرض      - أن شعب اخلمري    ) INDIG(عوب األصلية   والحظت هيئة الدفاع عن حقوق الش       - ٤٧
 - النتهاكات منهجية وخطرية حلقوق اإلنسان من خالل موجات االستيطان الفييتنامي يف موطنهم يف كمبوتشيا               

، ممارسات وسياسات ١٩٤٩يونيه /ورّسخت احلكومات الفييتنامية عرب القرون، وخاصة ابتداء من حزيران. كروم
وأبـدى  .  كروم وتقليل إمكانية ممارسة هذا الشعب حقَّه يف تقرير املـصري   - يف حق شعب اخلمري     بقصد التمييز   
 كروم مقاومةً، يف كل مرحلة من مراحل االحتالل، كي يدمي ثقافته ولغته واستمراره يف الوجود                - شعب اخلمري   
  .)٥٩(كهوية مجاعية

 كروم، ال ترتبط حبرية املعتقد      - لة شعب اخلمري    والحظت مجعية قلْب الصفحة أن املسألة الدينية، يف حا          - ٤٨
وملّا كانت اللغة الفييتنامية هي لغة التعليم . فحسب، وإمنا باحملافظة على املوروث الثقايف ونقله إىل األجيال الالحقة

 - بع اخلمـري    يت(واللغة املستخدمة يف اإلدارة، فإن تعليم لغة اخلمري واحلديث هبا يتّمان أساساً يف املعابد البوذية                
كروم يف غالبيتهم مذهب ترييفادا البوذي، خالفاً ألغلبية البوذيني الفييتناميني الذين يتبعون مـذهب ماهايانـا                

وهكذا فإن القيود املفروضة على ممارسة شعائر مذهب ترييفادا ال تؤثر مباشرة يف حرية املعتقد لـدى                 ). البوذي
  .)٦٠( كذلك يف نقل لغة اخلمري وثقافتهمشعوب اخلمري يف فييت نام فحسب، وإمنا تؤثر

 كروم يف أن تكون هلم ممتلكات، فقد الحظت منظمة األمم والشعوب - أما فيما خيص حق شعب اخلمري   - ٤٩
 كروم بوصفه من الشعوب األصلية، وأهنا مل توقع ومل تصدق           - غري املمثلة أن فييت نام مل تعترف بشعب اخلمري          
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ويواجه شـعب   .  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       ١٦٩دولية رقم   على اتفاقية منظمة العمل ال    
اخلمري العنف واالعتقال التعسفي والتعذيب أحياناً عندما يرغب يف إعمال حقوقه كما وردت يف اإلعالن العاملي                

  .)٦١(حلقوق اإلنسان

روم يعاين أكثر من غريه بسبب سوء        ك - والحظت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن شعب اخلمري            - ٥٠
فقد قُمعت احتجاجات سلمية يف مناسبات عديدة، . تصرف أفراد األمن وضباط الشرطة الفييتناميني نتيجة للتمييز

، يف إقليم آن جيانج، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ مزارعاً يف ٨٠مثلما حدث يف االحتجاج السلمي الذي قام به حنو 
  .)٦٢(يتنامية إعادة أراضيهم الزراعية اليت ورثوها عن أسالفهمليطلبوا إىل السلطات الفي

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
قالت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إنه ينبغي، بوجه عام، الثناء على احلكومة لكوهنا أدرجـت بعـض                    - ٥١

ية، يف دستورها الوطين وذلك على الرغم مـن انتـهاكات حقـوق             حقوق اإلنسان األساسية، كاحلق يف احلرية الدين      
وينبغي، باإلضافة إىل ذلك، الثناء عليها .  كروم واملونتانيار- اإلنسان الواسعة النطاق اليت تتم يف حق أفراد أقلييت اخلمري 

  .)٦٣(ق ال يزال ضعيفاًلكوهنا صدقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، رغم أن إعمال هذه احلقو

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاًَ 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .ال ينطبق
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