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  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

   املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان،       جتميع للمعلومات أعدته    
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥وفقاً للفقرة    

  فييت نام

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، مبا                 
 غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات           يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف        

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . لس حقوق اإلنسان  جم
ويف حال عدم وجـود معلومـات    . روعيت يف إعداد التقرير وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االستعراض          

وملا كان هذا التقريـر     . كانت ال تزال صاحلة   حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن           
ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن                  

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعـاون مـع          /مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          
  . الدولية حلقوق اإلنساناآلليات
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق 
  أو االنضمام 
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

ولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      االتفاقية الد 
 العنصري

يونيه / حزيران٩
١٩٨٢  

  ٢٢حتفظ على املادة 
إعالن خبصوص املادتني 

  )١(١٨و) ١(١٧

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
 واالجتماعية والثقافية 

٢٤ 
سبتمرب /أيلول

١٩٨٢  

إعالن خبصوص املادة 
١(٢٦(  

 -  

 ٢٤  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
سبتمرب /أيلول

١٩٨٢  

إعالن خبصوص املادة 
١(٤٨(  

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول     
  ال): ٤١

فرباير / شباط١٧  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
١٩٨٢  

حتفظ على املادة 
١(٢٩(  

 -  

فرباير / شباط٢٨  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩٠  

  -   ال

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       
  املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

 كانون ٢٠
ديسمرب /األول

٢٠٠١  

إعالن خبصوص جتنيد 
األطفال دون سن 

  الثامنة عشرة

 -  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       
واسـتغالل  املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  األطفال يف املواد اإلباحية

 كانون ٢٠
ديسمرب /األول

٢٠٠١  

) ١(٥حتفظ على املادة 
  )٤(و) ٣(و) ٢(و

 -  

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     :املعاهدات األساسية اليت ليست فييت نام طرفاً فيها  
ري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق ، والربوتوكول االختيا)٣(والثقافية

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع                  
قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول               أشكال التمييز ضد املرأة، واتفا    

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق 
، )٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢ُوقّعـت يف    (وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة         مجيع العمال املهاجرين    

  .والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

  ام أو اخلالفةالتصديق أو االنضم    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
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  ال    )٤(بروتوكول بالريمو
  ال    )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ثالثنعم، باستثناء الربوتوكولني اإلضافيني الثاين وال    )٦(اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا

 ١٠٥ و٢٩رقم  االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  )٧(١٨٢ و١٣٨ و١١١ و١٠٠ و٩٨ و٨٧و

  .٩٨ و٨٧ و١٠٥نعم، باستثناء االتفاقيات رقم   

  نعم    اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

، على أن تنظر يف التصديق      ٢٠٠٧ شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة، يف عام            - ١
، وأن  )٨(أسـرهم أفـراد   على اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و           

تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن تقبل يف أقرب وقت 
  .)٩( من االتفاقية٢٠ من املادة ١ الفقرة ممكن بالتعديل املدخل على

 الدولة على   ٢٠٠٦وقد حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل يف عام                 - ٢
النظر يف التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل 

  .)١٠(ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالتفاقية األمم ا

 املتعلقة ١٩٩٣، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق فييت نام على اتفاقية الهاي لعام ٢٠٠٣ويف عام   - ٣
، أوصت هذه اللجنة بأن تـصدق       ٢٠٠٦ ويف عام    .)١١(حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان        

ربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف واملتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة غـري             فييت نام على ال   
  .)١٢(الدولية، وأوصتها بأن تصبح طرفاً يف نظام روما األساسي يف أقرب وقت ممكن

   عند التـصديق خبـصوص      ى، رحبت جلنة حقوق الطفل مبا بلغها من أن التحفظ املبد          ٢٠٠٦ويف عام     - ٤
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ٥ة املاد

 وأوصت بناء عليه بأن تسرع فييت نام بإهناء سحب التحفظ           ،)١٣(املواد اإلباحية مل يعد ضرورياً وسوف يسحب      
ونياً لتسليم اجملرمني فيما يتصل جبميع اجلرائم املشمولة  واستخدام تلك املادة عند الضرورة أساساً قان    ٥على املادة   

  .)١٤(بالربوتوكول االختياري

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن الدولة أفادت، يف اإلعالن املقـدم لـدى التـصديق علـى                     - ٥
عـدم اشـتراك    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة، ب            

إال إذا دعـت الـضرورة   ) "أعمال القتال(األشخاص دون سن الثامنة عشرة بصفة مباشرة يف املعارك العسكرية          
 وأوصت جلنـة حقـوق      .)١٥("امللحة إىل ضمان االستقالل الوطين والسيادة والوحدة والسالمة اإلقليمية الوطنية         

 مـن الربوتوكـول     ٣ من املـادة     ٢ طوعية وفقاً للفقرة     الطفل بأن تضع الدولة سناً دنيا لتجنيد األطفال بصفة        
  .)١٦(االختياري وأن متنع مشاركة األطفال مشاركة نشطة يف أعمال القتال حىت يف تلك احلاالت االستثنائية
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   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

ني اجلنسني الصادر يف تشرين رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قانون املساواة ب  - ٦
 ،)١٧( على قانون األراضي، وبقانون الـزواج واألسـرة        ٢٠٠٣، وبالتعديل املدخل يف عام      ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً باعتماد           .)١٨(وباألمر املتعلق مبنع البغاء والقضاء عليه     
ينـاير  /قيع االتفاقيات الدولية واالنضمام إليها وتنفيذها، الذي بدأ نفاذه يف كانون الثاين           الدولة مؤخراً قانون تو   

 والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن القانون ينص على أن تعلو أحكام املعاهدات اليت أصـبحت                 .)١٩(٢٠٠٦
  .)٢٠(لوطنية املتعارضة معهافييت نام طرفاً فيها، مبا يف ذلك عدد من معاهدات حقوق اإلنسان، على األحكام ا

 بدمج جرائم   ١٩٩٩ وعام   ١٩٩٧ورحبت جلنة حقوق الطفل بتعديل القانون اجلنائي لفييت نام يف عام              - ٧
جديدة وعقوبات أشد فيما يتعلق باجلرائم املتصلة باستغالل األطفال جنسياً لألغراض التجارية، وباجلهود املبذولة 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال األخرى جلعل التشريع متوافقاً مع 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن بعض أحكام قانون العقوبـات            . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

مم املتحدة القطري   وباملثل، الحظ فريق األ   . )٢١(تشري إىل األطفال بأهنم األشخاص دون سن السادسة عشرة فقط         
أن التشريع احمللي ال يزال يعترب الطفل شخصاً دون سن السادسة عشرة، بدالً من سن الثامنة عشرة املنـصوص                   

  .)٢٢(عليها يف اتفاقية حقوق الطفل

 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم وجود أحكام تعّرف بغاء األطفال تعريفاً صرحياً وجترمه جترمياً  - ٨
من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع          ) ج)(١(٣و) ج(٢وفقاً ألحكام املادتني     كافياً

 وحيثما كان -  وأوصت بتعديل قانون العقوبات ،)٢٣(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 مـن الربوتوكـول     ٣ال املعروضة يف املـادة       تعديل القوانني األخرى، حبيث جترم صراحة مجيع األفع        - مناسباً  

  .)٢٤(االختياري عندما ترتكب يف حق مجيع األشخاص دون سن الثامنة عشرة

وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء وجود فراغ قانوين يف التشريعات يف جمال التبين، وهـو           - ٩
ط لتبين طفل على حنو ينتهك الصكوك القانونية        فراغ من شأنه أن يعوق مقاضاة ومعاقبة من يقومون بدور الوسي          

 من الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء        ٣من املادة   ‘ ٢‘)أ(١الدولية املطبقة، وفقاً ألحكام الفقرة      
  .)٢٥(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

   اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان-  جيم

، كانت فييت نام تفتقر إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لـدى             ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٩حىت    - ١٠
  .)٢٦(جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فييت نام بإنشاء هيئة مستقلة دائمة لرصد حقوق        ٢٠٠٢ويف عام     - ١١
سان تتوىل تلقي ادعاءات التعذيب أو غري ذلك من أشكال التعسف يف استعمال السلطة من قبـل مـوظفني                   اإلن

 .)٢٧(حكوميني، مبن فيهم أعضاء خدمات األمن، والتحقيق يف تلك االدعاءات، واختاذ إجراءات جنائية وتأديبيـة   
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عد هيئة رصد معنية حبقوق اإلنسان،      ، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن فييت نام مل تنشئ ب           ٢٠٠٨ويف عام   
  .)٢٨(مبا يف ذلك هيئة لرصد حقوق الطفل على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل

والحظت جلنة حقوق الطفل وجود نظام تفتيش يف إطار اللجنة الوطنية املعنيـة بالـسكان واألسـرة                   - ١٢
  .)٢٩( أمانة مظامل معنية بالطفلواألطفال، وأوصت بأن تنظر الدولة يف مباشرة مشروع منوذجي إلنشاء

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن الربامج الرامية إىل محاية الضحايا، اليت ينفذها كل من وزارة                   - ١٣
العمل وشؤون املعوقني والشؤون االجتماعية، واالحتاد النسائي، واالحتاد الشبايب، واللجنة املعنية بالسكان واألسرة 

  .)٣٠(ىل املوارد املالية الكافيةواألطفال، تفتقر إ

   التدابري السياساتية-  دال

أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالدولة العتماد استراتيجيتها الوطنية للنهوض باملرأة   - ١٤
لتمييز ضد  ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على ا.)٣١(، اليت صيغت وفقاً ملنهاج عمل بيجينغ٢٠١٠- ٢٠٠١للفترة 

  .)٣٢(املرأة خبطة العمل املتعلقة مبنع االجتار بالنساء والفتيات والقضاء عليه

جلنـة  (، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق املعاهدات والتوصيات            ٢٠٠٨ويف عام     - ١٥
الشوارع واألطفال ضحايا االعتداء أن برنامج العمل الوطين املتعلق مبنع ظاهرة أطفال ) خرباء منظمة العمل الدولية

  اجلنسي واألطفال املستخدمني يف األعمال اخلطرة والقضاء عليها يتوخى ختفيض أسوأ أشكال عمـل األطفـال                
  .)٣٣(٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٩٠بنسبة 

طة ، وخ ٢٠١٠- ٢٠٠١ورحبت جلنة حقوق الطفل أيضاً بربنامج العمل الوطين املتعلق باألطفال للفترة              - ١٦
  ، وبرنـامج منـع البغـاء للفتـرة         ٢٠١٠- ٢٠٠٤العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالنساء واألطفـال للفتـرة          

، والربنامج الوطين ملنع وتسوية مشكلة أطفال الشوارع واألطفال ضـحايا االعتـداء اجلنـسي               ٢٠١٠- ٢٠٠٦
  .)٣٤(٢٠١٠- ٢٠٠٤واألطفال العاملني يف ظروف خطرة للفترة 

وق الطفل بالربنامج املتعلق بالقضاء على اجلوع واحلد من الفقر واستحداث الوظائف،            ورحبت جلنة حق    - ١٧
 وشجعت جلنـة    .)٣٥( االقتصادية - ومبا توليه الدولة من اهتمام للطفل يف تنفيذ السياسات والربامج االجتماعية            

  وى املايل، السـتراتيجيات    حقوق الطفل الدولة على املضي يف إعطاء األمهية املناسبة، على مستويات منها املست            
  .)٣٦(احلد من الفقر
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٣٧(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدِّم 

  وُنظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
القضاء على التمييز   جلنة  

  العنصري
ــوز ــه /مت يولي
٢٠٠٠  

ــانون األول ٢٠٠١أغسطس /آب  /كــ
  ٢٠٠١ديسمرب 

 تقـدمي   ٢٠٠٣يوليه  /تأخر منذ متوز  
التقريرين العاشر واحلـادي عـشر      

  اجملّمعني يف تقرير واحد
تأخر تقدمي التقريرين الثـاين عـشر       

 ٢٠٠٥ يوليه/والثالث عشر منذ متوز   
  يل على التوا٢٠٠٧يوليه /ومتوز

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعيـة   

  والثقافية

 /كانون الثـاين  
  ١٩٩٢يناير 

تأخر تقدمي التقارير الثاين والثالـث        -  ١٩٩٣يونيه /حزيران
 ١٩٩٥يونيـه   /والرابع منذ حزيران  

يونيه / وحزيران٢٠٠٠يونيه /وحزيران
   على التوايل٢٠٠٥

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

أبريـل  /نيـسان 
٢٠٠١  

  ٢٠٠٢أغسطس /آب ٢٠٠٢أغسطس /آب
يوليـه  /متوز: إضافة
٢٠٠٣  

تأخر تقدمي التقريـر الثالـث منـذ        
  ٢٠٠٤أغسطس /آب

جلنة القضاء على التمييز    
  ضد املرأة

يونيـه  /حزيران
٢٠٠٥  

 تقـدمي   ١٩٩٩مارس  /تأخر منذ آذار    -   ٢٠٠٧فرباير /شباط
التقريرين اخلامس والسادس اجملمعني    

 /وقدما يف حزيـران   يف تقرير واحد    
  ٢٠٠٥يونيه 

تأخر تقدمي التقريـر الـسابع منـذ        
 ومن املزمع تقدميه    ٢٠٠٧مارس  /آذار

مع التقرير الدوري الثامن يف تقريـر       
  ٢٠١١مارس /موحد يف آذار

 تقدمي  ٢٠٠٧سبتمرب  /تأخر منذ أيلول    -   ٢٠٠٣مارس /آذار ٢٠٠٠مايو /أيار  جلنة حقوق الطفل
جملمعني يف  التقريرين الثالث والرابع ا   

  تقرير واحد
 - جلنة حقـوق الطفـل      

الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق باشتراك األطفال   

  يف الرتاعات املسلحة 

 /تشرين الثـاين  
  ٢٠٠٥نوفمرب 

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠٠٦  

 تقدمي  ٢٠٠٧سبتمرب  /تأخر منذ أيلول    - 
التقريرين الثالث والرابع اجملّمعني يف     

قّدم      إىل جلنة   تقرير واحد يفترض أن ُي
حقوق الطفل وأن يتضمن املزيد من      

  املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول
 - جلنة حقـوق الطفـل      

الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق ببيع األطفال وبغاء 
ــتغالل   ــال واس األطف
 األطفال يف املواد اإلباحية

 /تشرين الثـاين  
  ٢٠٠٥نوفمرب 

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠٠٦  

ـ       -  اين منـذ   تأخر تقدمي التقريـر الث
  ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة     

  بآخر البعثات
  )٣٨()١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ١٩الفترة من (املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد 

الزيارات املوافق عليها من حيث     
  املبدأ

  ال يوجد

الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل     
  يوافق عليها بعد

، واملقرر اخلاص املعين حبـاالت      )٢٠٠٢طُلبت يف عام    (املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري       
، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين )٢٠٠٦(اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

، واخلبري املستقل املعين باآلثار )٢٠٠٨(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ، و)٢٠٠٨(أو املعتقد 
املترتبة على الدول من جراء الدين اخلارجي وغريه من االلتزامات املالية الدولية فيما يتعلق بالتمتع 

 ، واخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان       )٢٠٠٨(الكامل جبميع حقوق اإلنسان     
  ).٢٠٠٨(املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي 

  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -   متابعة الزيارات

الردود علـى رسـائل االدعـاء       
  والنداءات العاجلة

وإضافة إىل الرسائل املوجهة فيما خيص .  رسالة٢٦ُوّجه خالل الفترة قيد االستعراض ما جمموعه 
وخالل الفترة قيد االسـتعراض،     .  نساء ٦ فرداً، مبن فيهم     ٥٠ت معينة، مشلت تلك الرسائل      فئا

  .ردت احلكومة على مجيع الرسائل اليت وجهها إليها املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة
الردود على االستبيانات املتعلقـة     

  )٣٩(مبسائل مواضيعية
 اسـتبياناً   ١٣ أي من االستبيانات البالغ عـددها        مل ترّد فييت نام، ضمن اآلجال احملددة، على       

  .)٤٠(وجهها إليها املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة قيد االستعراض

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

   /ول األ ، يف تـشرين   ) حقـوق اإلنـسان    فوضـية م(نظّمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان           -١٨
وطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا، التقى فيهـا ممثلـون          الؤسسات  امللقة عمل إقليمية بشأن إنشاء      ح ٢٠٠٧ أكتوبر

وقد شدد البيان اخلتامي الذي اعتمده  . زالت تفتقر إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ومنها فييت نام          لبلدان ما 
. )٤١(شاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتوافق ومبادئ باريساملشاركون على أمهية اختاذ التدابري الالزمة هبدف إن

  . )٤٢(٢٠٠٨وقدمت فييت نام مساعدة مالية إىل املفوضية يف عام 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

 تنميتها االجتماعية االقتصادية  يف هائالًالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن فييت نام قد أحرزت تقدماً   - ١٩
 يف منتصف الثمانينات، غري أن بعض فئات السكان، مثل نـساء وأطفـال   )doi moi( عهد التجديد بدايةمنذ 

  .)٤٣(زالت معرضة بصفة خاصة ملستويات عالية من الفقر وانعدام املساواة ثنية، مااألقليات اإل

 للتمييـز يف    ن قانون املساواة بني اجلنسني مل يتضمن تعريفاً       والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أ        - ٢٠
  ) يف االسـتخدام واملهنـة  ( من اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بـالتمييز  ١االستخدام واملهنة يتوافق واملادة    
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). ١٠٠رقم  (كما الحظت اللجنة أن هذا القانون ال يطبق بالكامل اتفاقية املساواة يف األجور              . )٤٤()١١١رقم  (
 الرجال والنساء    بني جوراأل املساواة يف    مبدأ بالكامل   يعكسوحثت اللجنة احلكومة على النظر يف صياغة تشريع         

  .)٤٥(لقاء العمل املتساوي يف القيمة

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن التقسيم اجلنساين للعمل على أساس األدوار واملعتقدات التقليدية                - ٢١
  . )٤٦(الفقر" تأنيث"ء يف وضع أدىن يف سوق العمل ويساهم من مث يف جيعل النسا

وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها بشأن استمرار املواقف األبويـة والقوالـب                 - ٢٢
 األسـرة  النمطية الراسخة، مبا فيها تفضيل األبناء الذكور، فيما يتصل بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال داخل          

وتتسبب هذه القوالب النمطية يف مشاكل منها حرمان النساء يف سوق العمل ويف احلياة السياسية              . واجملتمع برمته 
وقد أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تتخذ الدولة تدابري من أجـل تغـيري                  . )٤٧(والعامة

  . )٤٨( باألدوار اجلنسانيةاملواقف التقليدية والقوالب النمطية املتصلة

والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن التشريع احمللي ال حيظر بوجه التحديد التمييز القائم علـى مجيـع                    - ٢٣
،  صـرحياً حظر التمييز ضد األطفال املعوقني حظراًوبصفة خاصة، ال ُي.  من االتفاقية  ٢األسس املعروضة يف املادة     

ثنية مقارنة بغريها فيما يبدو على وجود درجة ما من          ئية اخلاصة باألقليات اإل   ويدل تدين مستوى املؤشرات اإلمنا    
 جلنة حقوق الطفل بأمور منها وأوصت. )٤٩( بوصول تلك األقليات إىل الصحة والتعليمعلقسيما فيما يت  الزالتميي

  .)٥٠( من االتفاقية٢ادة  مع مجيع أحكام امل تاماًقيام فييت نام بتعديل تشريعها احمللي لضمان توافقه توافقاً

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ٢

   حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة          خالل الفترة قيد النظر، نقل املقرر اخلاص املعين         - ٢٤
ويف عـام  . )٥١(إلعـدام  عقوبة اتطبيق من االدعاءات املتعلقة بعدم احترام املعايري الدولية املتصلة ب عدداً أو تعسفاً 
 قائمة اجلرائم اليت ميكن املعاقبة عليها باإلعـدام         باملضي يف مراجعة  ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٢

وأفادت الدولة يف تعليقاهتا على املالحظـات اخلتاميـة   . )٥٢( من العهد٦ باملادة  إلغاء عقوبة اإلعدام عمالً  دفهب
بالكامل على الظروف   "ها يتوقف   ءن بأمور منها أن اإلبقاء على عقوبة اإلعدام أو إلغا         للجنة املعنية حبقوق اإلنسا   

  .)٥٣("العملية للبلد

 وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن مستوى العنف املرتيل يف فييت نام مرتفع وأن النساء يعانني ضغطاً                  - ٢٥
ضد املرأة قد رحبت بصياغة مشروع قانون جديد بشأن          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       أنورغم  . )٥٤(شديداً

 قلقها بشأن نقص املعلومات والبيانات املتعلقة جبميع أشكال العنـف ضـد النـساء               استمر قدالعنف املرتيل، ف  
، وكّررت توصيتها بإعطاء أولوية كبرية للتصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بطرق              )٥٥(والفتيات

  .)٥٦( اعتماد قانون بشأن العنف املرتيلمنها اإلسراع يف

والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن قانون املساواة بني اجلنسني ال يتصدى صراحة للتحـرش                  - ٢٦
 حمددة تعّرف التحرش اجلنسي يف مكان العمل        اجلنسي، وحثت احلكومة على النظر يف تضمني تشريعاهتا أحكاماً        

  . )٥٧(وحتظره ومتنع حدوثه
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 وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تكفل فييت نام عدم تعرض أي شخص لتقييد حريته تقييـداً                 - ٢٧
 ، واإلسراع يف إحضار مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم أمام قاض أو مسؤول آخر خمـول قانونـاً                 تعسفياً

 وفقاً إىل حكم قائم على القانون، دستناقضائية، وأن تضمن عدم حرمان الفرد من حريته إال باالالسلطة الملمارسة 
وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان         . )٥٨( من العهد  ٩ من املادة    ٤ و ٣تقتضيه الفقرتان   ملا  

 عنهم، وعدد املؤسسات وأمسائها، وعدد بتقدمي معلومات خبصوص مجيع املؤسسات اليت حيتجز فيها أشخاص رغماً
  . )٥٩(ا وما إذا كانوا حمتجزين رهن احملاكمة أم سجناء مدانني يف كل منهاحملتجزين

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األطفال يتعرضون لشىت أشكال العنف وإساءة املعاملـة والعقوبـة                   -٢٨
اوى االعتداء  ، وأوصت بأمور من بينها اختاذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لوضع نظام وطين لتلقي شك               )٦٠(اجلسدية

  . )٦١( فيها، والقيام عند الضرورة مبقاضاة الفاعلني بأسلوب يراعي الطفلحقيقعلى األطفال وإمهاهلم ورصدها والت

 استخدام أو تقدمي أو عرض      أن حتظر  اإلنسان إىل احلكومة     حبقوق، طلبت اللجنة املعنية     ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٩
، )٦٢( العقوبـات املناسـبة    أن تعتمـد  ي أو العروض اإلباحية، و    طفل دون الثامنة عشرة ألغراض اإلنتاج اإلباح      

ونقل . )٦٣(وشجعتها على مواصلة جهودها الرامية إىل منع اشتراك األطفال يف البغاء، وعلى اإلبالغ بالنتائج احملرزة
 بقيام الشرطة بصورة تتعلق املواد اإلباحية ادعاءات ويف إنتاجبغاء استغالهلم يف الاملقرر اخلاص املعين ببيع األطفال و

ويزعم أن هؤالء األطفال يرسلون إىل مراكز احلماية االجتماعية حيث . اعتيادية وتعسفية باعتقال األطفال الفقراء
  . )٦٤(حيتجزون يف ظروف قاسية

 جلنة حقوق الطفل بقلق أن نسبة كبرية من العاملني يف اجلنس مل يبلغوا الثامنة           الحظت،  ٢٠٠٣ويف عام     - ٣٠
، وأوصت بأمور منها مضي فييت نام يف تدعيم استراتيجياهتا وبراجمها الوطنية ودون اإلقليمية املتعلقة               )٦٥(عشرة

 من أن بلغها، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ما      ٢٠٠٦ويف عام   . )٦٦(مبنع االستغالل واالجتار اجلنسيني   
 كافحـة وأوصت بأن تكثف الدولة جهودها من أجل م       بغاء األطفال والسياحة اجلنسية مشكلة متنامية يف البلد،         

  .)٦٧(بغاء األطفال

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

 ، عن قلقها ألن النظام القضائي ال يـزال ضـعيفاً          ٢٠٠٢أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام          - ٣١
 لضغوط سياسية، وأوصت بأن تتخذ      بسبب قلة احملامني املؤهلني ونقص املوارد املتاحة للجهاز القضائي وتعرضه         

 فييت نام، يف تعليقاهتا على املالحظات اخلتاميـة         وردت. )٦٨( استقالله انالدولة تدابري فعالة لتعزيز القضاء وضم     
 يف البلد ال يرتبط بأي  مهنياًالنقص النسيب يف عدد احملامني املدربني تدريباً"للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقول إن 

  .)٦٩(" بتعرضهم لضغوط سياسية وباستقالل نظام القضاء مباشراًاألحوال ارتباطاًحال من 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اخنفاض معدالت مقاضاة وإدانـة                  - ٣٢
ري إعادة التأهيل مثل    كما أعربت عن قلقها بشأن ما بلغها من أن تداب         . املهربني وغريهم ممن يستغلون بغاء النساء     

  مراعـاة   النساء والفتيات من ضحايا البغـاء وحتـرمهن مـن حقـوقهن يف               َمِص ميكن أن ت   دارية،املخيمات اإل 
  .)٧٠(األصول اإلجرائية
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 بصورة فعالة مع تزايد عاملوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن نظام قضاء األحداث عاجز عن الت        - ٣٣
 . )٧١( الشباب وإعادة إدماجهم غري كافيةرمني إعادة تأهيل اجملجرائم األحداث وألن خدمات

   احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية- ٤

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن تفاوت السن القانونية الدنيا للزواج             - ٣٤
د السن القانونية الدنيا لزواج النساء والرجال يف الثامنة عشرة ، وحثت فييت نام على حتدي)٧٢(بني النساء والرجال

 ناشدت اللجنة املعنية    ،وخبصوص قانون األراضي  . )٧٣(وعلى اختاذ تدابري ملنع ظاهرة الزواج املبكر ووضع حد هلا         
مـشترك  بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة إزالة أي حواجز إدارية قد حتول دون إصدار شهادات استخدام                 

  .)٧٤(سيما يف املناطق الريفية لألراضي لفائدة األزواج والزوجات، ال

تكوين اجلمعيـات والتجمـع     حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري و        - ٥
   وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةالسلمي،

 للحصول على معلومات     سبق أن وجهته   ، طلباً ٢٠٠٨كّررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، يف عام           - ٣٥
ن الدولة كيفية بشأن التشريعات املتعلقة بالعقائد واملنظمات الدينية، اليت حتظر التمييز على أسس دينية، على أن تبّي

  .)٧٥( يف العمالة الديينتوفريها احلماية من التمييز

ادعاءات تتعلق بتوقيف واحتجاز وخالل الفترة قيد النظر، نقل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد   - ٣٦
 واملسيحيون املنتمون إىل الكنيسة البوذية املوحدة لفييت نام،، واملنونيةأي الكنيسة املسيحية (أتباع بعض الكنائس 

 على فيوأفراد طوائف دينية أخرى، مبا يف ذلك ادعاءات التعذيب حىت املوت والقتل التعس       ) اجلبليني/الديغارإثنية  
  .)٧٦(منأيدي قوات األ

  ويف ضوء املعلومات املتاحة اليت تفيد بأن بعض املمارسات الدينية مقموعة أو مـثين عنـها بقـوة يف                     - ٣٧
، عن قلق شديد ألن ممارسات الدولة ال تستويف         ٢٠٠٢فييت نام، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام          

، أعربت جلنة القضاء    ٢٠٠١ويف عام   . )٧٧(والسياسية املدنية   وق من العهد الدويل اخلاص باحلق     ١٤شروط املادة   
  .)٧٨(لتمييز يف ممارسة احلرية الدينيةلاألقليات اإلثنية تعرض على التمييز العنصري عن قلقها إزاء األنباء املتعلقة ب

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري ادعاءات تتعلق بسجن مـؤلفي مقـاالت عـن                  ونقل  - ٣٨
 باهلجومونقل املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ادعاءات تتعلق              . )٧٩(قراطيةالدمي

  .)٨٠( الدميقراطية وحقوق اإلنسان يزعم أهنم تعرضوا إلساءة املعاملة عندما كانوا حمتجزيندعاةعلى نشطاء من 

 أحد أن سببها التعسفي على حالة احتجاز تعسفي ازج، وقف الفريق العامل املعين باالحت٢٠٠٧ويف عام   - ٣٩
  .)٨١(نشر أفكار وآراء على اإلنترنت تدعو إىل االنفتاح السياسي والدميقراطيةإىل طريقة سلمية عمد باألفراد 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما بلغها بشأن انتشار تقييد احلق يف حرية التعبري يف    - ٤٠
 وأوصت فييت نام بأن تضع حـداً      . خاصةائط اإلعالم وألن قانون الصحافة ال يسمح بوجود وسائط إعالم           وس
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   مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           ١٩لتقييد حرية التعبري وأن تكفل توافق قوانني الصحافة مع املادة           
  .)٨٢(املدنية والسياسية

 بالشروح اليت قدمها وفد فييت نام خبصوص ممارسـة          ماً أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عل      بينماو  - ٤١
 السياسية وألن احلزب املشروع حزابحق احلرية النقابية، فقد أعربت عن قلقها لعدم وجود تشريع حمدد بشأن األ

الوحيد هو احلزب الشيوعي، وأوصت بتمكني املنظمات الوطنية والدولية غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنـسان               
  . )٨٣(ب السياسية من مزاولة أنشطتها بال عوائقواألحزا

 يف املائة من نواب اجلمعية الوطنية، لكنهن        ٢٦والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن النساء ميثلن قرابة            - ٤٢
 يف املائة مـن نـواب    ٩ يف املائة من الوزراء و     ١٢,٥و يف املائة من أعضاء جلنة احلزب املركزية         ٨ال ميثلن سوى    

 يشجع مشاركة أنشط يف     ١٩٩٨ بأن مرسوم الدميقراطية الشعبية الصادر يف عام          الفريق أيضاً  وأفاد. )٨٤(الوزراء
  .)٨٥(عمليات صنع القرار على مستوى البلدات والقرى

  ؤاتية ومعادلة احلق يف العمل ويف شروط عمل - ٦

تعديل التـشريع  ل، أن تسرع يف اختاذ تدابري ٢٠٠٦طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة، يف عام          -٤٣
  . )٨٦()٨١رقم ( من اتفاقية تفتيش العمل ١٢ ملتطلبات املادة بغية ختويل املفتشني دخول أماكن العمل حبرية، وفقاً

 املرأة عن قلقها إزاء تركز النساء يف االقتصاد غري املنظم           وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        - ٤٤
، وحثت فييت نام    )٨٧(وإزاء نقص املعلومات املقدمة بشأن وضعهن الفعلي يف أسواق العمل املنظمة وغري املنظمة            
على كما حثت الدولة . على القضاء على التمييز الوظيفي وإزالة فارق األجور بني النساء والرجال يف سوق العمل

  . )٨٨(ضمان إنفاذ لوائح مدونة العمل لفائدة النساء

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق- ٧

 رغم الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن مستوى اإلنفاق العام يف القطاع االجتماعي ال يزال منخفضاً               - ٤٥
 ما تـضطر األسـر   وغالباً. خلدمات االجتماعيةوجود جمموعة مذهلة من اخلطط والسياسات احلكومية يف جمال ا         

املعيشية ذات الدخل املنخفض إىل دفع رسوم ضخمة ومبالغ جانبية أخرى للحصول على اخلدمات االجتماعيـة                
 أن أفقر النساء واألطفال معرضون للخطر بصفة        ٢٠٠٨وجاء يف تقرير صادر عن الفريق يف عام         . )٨٩(األساسية

  .)٩٠( األغذية ميكن أن يفاقم حالتهم التغذوية املتردية بالفعلخاصة مبا أن ارتفاع أسعار

 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن وصول النساء احملدود إىل خدمات               جنةوأعربت الل   - ٤٦
بات، سيما يف صفوف املراهقات والشا رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، وارتفاع معدل اإلجهاض إىل حد كبري ال

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد        . )٩١(اإليدز/وزيادة إصابات النساء بفريوس نقص املناعة البشرية      
وقد . )٩٢(املرأة الدولة على تعزيز وصول النساء إىل الرعاية الصحية، وخباصة إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

ناطق النائية وحالة نساء األقليات اإلثنية الاليت ال يـصلن بالقـدر   أعربت عن قلقها إزاء حالة نساء األرياف وامل    
  .)٩٣( والعمالة ومرافق االئتمانوالتعليم املالئمة اخلدمات الصحية إىلالكايف 
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والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أعلى معدالت وفيات الرضع واألمهات تسجل يف املناطق اجلبلية                 - ٤٧
 وتتسم فييت نام مبعدالت إجهاض من أعلى ما يكون يف املنطقة، ويعكـس اإلجهـاض                .ولدى األقليات اإلثنية  

االنتقائي على أساس جنس املولود يف الفترة األخرية تفضيل البنني على البنات فيما يبدو، إذ بلغت نسبة املواليد                  
 تقرير صادر عن وأشار .)٩٤(٢٠٠٧ مولودة يف أربع مقاطعات يف عام  مائة لكل   اً مولود ١٢٠الذكور إىل اإلناث    

   إىل استقصاءات تبني أن نسبة املواليـد الـذكور إىل اإلنـاث يف         ٢٠٠٨صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام       
  . )٩٥( مولودة١٠٠ لكل  مولودا١١٢ً بلغت ٢٠٠٧عام 

 إىل أن اعتماد خمططات ضمان اجتمـاعي        ٢٠٠٥وأشار تقرير صادر عن منظمة الصحة العاملية يف عام            - ٤٨
 يف نوعيـة     ملحوظـاً  ل تراجعاً خاصة بالفقراء قد أّمن الوصول إىل خدمات صحة األمهات واملواليد، لكنه سجّ           

  .)٩٦( اخلارجية الصحةخدمات

 ملقـرر واكعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسـب  الالئق بالسكن  ونقل املقرر اخلاص املعين       - ٤٩
  عددهميتوقع أن يصل مشلت أشخاصاًق خبطط إعادة توطني غري مالئمة اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ادعاءات تتعل

   شخص من املقرر ترحيلهم إلجناز مشروع طاقة كهرمائيـة، ممـا يهـدد وصـوهلم إىل مـوارد                   ٩١ ٠٠٠إىل  
  . )٩٧(الرزق والغذاء

السكان سيما اخنفاض نسبة     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تردي ظروف الصحة البيئية، ال             - ٥٠
 إىل ماء الشرب املأمون ومرافق اإلصحاح، وخباصة يف املناطق الريفية واجلبلية، عالوة على خملفات               يصلونالذين  

  .)٩٩(، وقدمت توصيات يف هذا الصدد)٩٨( الكيميائيةعوامل التعريةتأثريات العامل الربتقايل وغري ذلك من 

   حق التعليم واملشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

 من احلصول على اخلـدمات      نيستفيدامل املواطنني   زيادة عدد   أنه رغم  الحظ فريق األمم املتحدة القطري      - ٥١
سيما بالنسبة إىل أضـعف    ال،صعباً يبقى التقدم االقتصادي، فإن الوصول إىل التعليم اجليد مثالً       بفضل   األساسية
 ٩٠,٢ يف املائة يف منطقة املرتفعات الوسطى إىل ٦٥,٣ التعليم االبتدائي من كمالويتفاوت صايف معدل إ. الفئات

فئة الكينه الذين يـشكلون      يف املائة بالنسبة إىل      ٨٦,٤ يبلغ ذلك املعدل     ماكيف املائة يف منطقة دلتا النهر األمحر؛      
  .)١٠٠( يف املائة فقط للمجموعات اإلثنية األخرى٦٠,٦ نسبة مقارنة بـأغلبية السكان

ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على اختاذ مجيع التدابري املالئمة للقضاء على              وحثت اللجنة املعني    - ٥٢
 من االتفاقيـة    ١٠ للمادة   التفاوت يف معدالت التسجيل املدرسي وبلوغ التعليم االبتدائي الشامل للفتيات وفقاً          

  . )١٠١( لأللفية٣ و٢ائيني  بيجينغ وللهدفني اإلمنمنهاج عمل االستراتيجية إلعالن واتولألهداف واإلجراء

 عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع نسبة األطفال املعوقني غـري امللـتحقني       وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً      - ٥٣
سـيما يف    إىل خدمات إعادة التأهيـل ال      حمدوداً باملدارس والذين ال يصلون إىل التدريب املهين ويصلون وصوالً        

 علـى  الطفل بذل جهود يف سبيل بلوغ التسجيل الـشامل           حقوقحظت جلنة   ويف حني ال  . )١٠٢(املناطق الريفية 
 لوجود فوارق كبرية يف الوصول إىل التعليم ويف نوعيته بني       مستوى التعليم االبتدائي، فقد أعربت عن قلقها أيضاً       
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 درسني املدرَّبني تدريباً   يف امل  املناطق احلضرية واملناطق الريفية أو اجلبلية، وألن النظام املدرسي ما زال يعاين نقصاً            
  .)١٠٣( ويف املواد التعليميةجيداً

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

 للحقـوق  أن الدولة تنفي أي انتهاك       ٢٠٠٢إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف حني الحظت يف عام             - ٥٤
ة مبعاملـة الـسكان الـديغار        فقد بقيت منشغلة إزاء وفرة املعلومات املتعلق       ،املذكورة يف العهد يف هذا الصدد     

   مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           ٢٧ و ٧ تنياليت تفيد حبدوث انتهاكات خطـرية للمـاد       ) اجلبليني(
  .)١٠٤(املدنية والسياسية

 طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة موافاهتا باملزيد من املعلومات عن الربامج               ،٢٠٠٨ويف عام     -٥٥
  . )١٠٥( هلانفذة يف مناطق األقليات اإلثنية، مبينة نوع التدريب املقدم وصنف الوظائف والعمالة املروجواملشاريع امل

 يف املائة من شابات األقليات اإلثنيـة مل         ٢٠وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل تقديرات مفادها أن            - ٥٦
  .)١٠٦(ية بربامج تعليم بلغاهتا األميدخلن املدرسة قط، وال حتظى جمتمعات كثرية من األقليات اإلثن

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل الدولة أن تقيم تأثري عمليات التنظيم االقتصادي                - ٥٧
كما طلبت إليها أن تكفل . )١٠٧(على النساء، مبن فيهن نساء األقليات اإلثنية املقيمات يف األرياف واملناطق النائية

مشروع القانون املتعلق باألقليات اإلثنية يف أقرب وقت ممكن وتضمينه أهداف قـانون املـساواة بـني                 اعتماد  
 أن األقليات اإلثنية مل تستفد ٢٠٠٦ يف عام جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةوجاء يف تقرير صادر عن . )١٠٨(اجلنسني

  .)١٠٩( يف املائة من السكان١٤ متثل  أهنايف حني يف املائة من الفقراء ٣٩على حنو متناسب من النمو، وهي تشكل 

يبني مقارنة بغريها  إلثنيةوالحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن تدين مستوى املؤشرات اإلمنائية لألقليات ا        - ٥٨
سيما فيما يتصل بوصول تلـك األقليـات إىل          فيما يبدو عن وجود درجة ما من التمييز اجملتمعي واملؤسسي، ال          

  . )١١٠(يمالصحة والتعل

  عّوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات وامل-  ثالثاً
  حتقيق جناح باهر يف احلد من الفقـر يف البلـد دون            ٢٠٠٨ فريق األمم املتحدة القطري يف عام        الحظ  - ٥٩

إلعمـال  ويف حاالت كثرية، وضعت فييت نام اإلطار التشريعي األساسي          . )١١١( زيادة كبرية يف انعدام املساواة     حدوث
  ال يزال حمـدوداً     هذا اإلطار   لكن تنفيذ  ،احلق يف الصحة ويف احلياة وحقوق أخرى مكفولة يف معاهدات حقوق اإلنسان           

، عـالوة علـى     ١٩٩٧ القانونية احلكومية يف عام      دة بإقرار املساع  وقد ُعّزز الوصول إىل العدالة تدرجيياً     . )١١٢(يف الغالب 
  . )١١٣(اجلمعيات غري احلكومية من تقدمي خدمات قانونية جمانية ترمي إىل متكني أحكام أحدث عهداً

 يف جعل خدمات الصحة متاحة علـى         فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة أبلت بالء معقوالً         ورأى  - ٦٠
املستوى املركزي وعلى مستويات املقاطعة واإلقليم واجملتمع احمللي؛ إذ يتلقى األطفال دون الـسادسة والفقـراء                

 الصحة العاملني يفومع ذلك، توجد تباينات جغرافية واسعة بني املناطق بسبب سوء توزيع . رعاية الصحية جماناًال



A/HRC/WG.6/5/VNM/2 
Page 14 

 

ويف حني رحبت جلنة حقوق الطفل مبا تبذله الدولـة مـن            . )١١٤(والتجهيزات الطبية والتفاوت الكبري يف النوعية     
 الرامية إىل ضمان تسجيل مجيـع       هودهاتعزز ج جهود كثرية يف هذا الصدد، فقد أوصت بأن تواصل فييت نام و           

  . )١١٥( بأطفال املناطق الريفية واجلبلية خاصاًاألطفال عند الوالدة، وأن هتتم اهتماماً

 يف املدى القصري يتمثل يف حتسني نظام  مهماً فريق األمم املتحدة القطري أن فييت نام ستواجه حتدياًورأى  - ٦١
  قانونـاً  ٢٠٠٦ يونيه/ أن فييت نام اعتمدت يف حزيران      ىليف حني جتدر اإلشارة إ    و. احلماية االجتماعية وتوسيعه  

 من البطالة، فسيتعني عليها بذل جهود أكرب لضمان          االجتماعي يتضمن للمرة األوىل التأمني      بشأن التأمني  جديداً
  . )١١٦( للجميعوضع اآلليات الكفيلة بتشجيع تنمية أكثر إنصافاً

 اهليئات املنتخبة واجلمعيـة الوطنيـة       ري أن تزايد مسامهة وتأث    املتحدة القطري أيضاً  والحظ فريق األمم      - ٦٢
، رحبـت جلنـة     ٢٠٠١ويف عام   . )١١٧(وجمالس الشعب ميكن أن يساعد على زيادة شفافية احلكومة ومساءلتها         

  .)١١٨(القضاء على التمييز العنصري بوجود عدد ال يستهان به من ممثلي األقليات يف الربملان

 غـري منفجـرة     ذخائر حيتوي   زال ما من إقليم فييت نام       كبرياً وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن جزءاً         -٦٣
، وأوصت بأمور منها مضي فييت      )١١٩( على السكان   شديداً رتاعات املاضية، مما يشكل خطراً    ال أرضية من خملفات     وألغاماً

  .)١٢٠( غري املنفجرة وبالتثقيف يف جمال املخاطرذخائررضية والنام يف أنشطتها املتعلقة بالتطهري من األلغام األ

اإليدز يتفشى ويؤثر علـى     / ألن فريوس نقص املناعة البشرية     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضاً        - ٦٤
  .)١٢١(، إما بسبب العدوى أو بسبب فقدان والديهم املصابني متزايداًاألطفال تأثرياً

  بادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات وامل-  رابعاً
  توصيات حمددة للمتابعة

 شهراً مبعلومات عن ١٢ موافاهتا يف غضون ٢٠٠٢طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل الدولة يف عام   - ٦٥
دد مراكـز  ع (١٢، و)إعادة النظر يف اجلرائم اليت تنطبق عليها عقوبة اإلعدام (٧تنفيذ توصيات اللجنة خبصوص الفقرات      

عـدد األفـراد     (١٦، و )العنف املرتيل وتأثري التدابري املتخذة للتصدي له       (١٤، و )االحتجاز وموقعها وظروف االحتجاز   
، )املنتمني إىل خمتلف الطوائف الدينية، وعدد أماكن العبادة، والتدابري العملية اليت اختذهتا السلطات لضمان حرية العبـادة                

مـن  ) القيود املفروضة على االجتماعات العامة واملظاهرات (٢١، و)اد اجملتمعات األصليةضمان احترام حقوق أفر   (١٩و
  .)١٢٣(٢٠٠٣يوليه / ورّدت احلكومة على هذا الطلب يف متوز.)١٢٢(املالحظات اخلتامية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
لة نتائجه الثالث املنشودة، وجود سياسـات       يذكر إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، من مج          - ٦٦

  .)١٢٤(وقوانني وهياكل حوكمة تدعم التنمية القائمة على احلقوق هبدف حتقيق قيم إعالن األلفية وأهدافه

هو اإلطار الرئيسي الذي    ) اخلطة الوحيدة " (األمم املتحدة الواحدة  "وبيَّن فريق األمم املتحدة القطري أن برنامج          -٦٧
  .)١٢٥( االقتصادية-الفريق يف تعزيز القدرات الوطنية ودعم تنفيذ اخلطة الوطنية للتنمية االجتماعية يعتمد عليه 
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل الدولة أنشطتها املتعلقة بالتطهري من األلغام األرضية والتجهيزات         - ٦٨
ملايل الالزم يف إطار التعاون الدويل، من جهات        غري املنفجرة وبالتثقيف يف جمال املخاطر، ملتمسة الدعم التقين وا         

  .)١٢٦(تشمل وكاالت األمم املتحدة

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس الدولة مساعدة تقنية من جهات تشمل مفوضية حقوق اإلنسان                 - ٦٩
 قضاء األحداث فيما وأعضاء آخرين يف فريق تنسيق األمم املتحدة املعين بتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال

يتصل بقدرة نظام قضاء األحداث على التعامل بصورة فعالة مع تزايد جرائم األحداث وعدم مالءمة خـدمات                 
  .)١٢٧(إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج
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