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  املنهجية  -أوالً  

 عملية الصياغة    -ألف  

اجلمعيـة العامـة لألمـم       للمبادئ التوجيهية الواردة يف قرار       هذا التقرير وفقاً  أُعد    -١
 ٥/١قرار جملـس حقـوق اإلنـسان      ، و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١ املتحدة
 ١٩ املـؤرخ    ١٧/١١٩مقرر جملس حقوق اإلنـسان      ، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ خاملؤر

إقلـيم  حقـوق اإلنـسان يف   جهود تعزيز ومحاية   الستعراض  ، وذلك   ٢٠١١يونيه  /حزيران
  . مجهورية فييت نام االشتراكية

ويركز التقرير على تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الـشامل الـيت              -٢
 فييت نام خالل عملية االستعراض األخرية وعلى التطورات املستجدة يف جمال تعزيـز              قبلتها

كما يسلط التقرير الضوء على التحـديات الـيت       . ومحاية حقوق اإلنسان يف إقليم فييت نام      
تواجهها حكومة فييت نام وأولوياهتا فيما يتعلق بضمان متكني شعبها من التمتـع حبقـوق               

  . اسية بشكل أفضلاإلنسان واحلريات األس
وقد توىل صياغة هذا التقرير فريق عامل مشترك بني الوكاالت مؤلف من وكاالت               -٣

حكومية وجلان من اجلمعية العامة تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك مفوضـية                 
احلكومة، ووزارة الشؤون اخلارجية، ووزارة العدل ووزارة األمن العام واللجنة احلكوميـة            

، ووزارة العمل واملعوقني والشؤون االجتماعيـة، ووزارة        )وزارة الداخلية (الدينية  للشؤون  
اإلعالم واالتصاالت، ووزارة التخطـيط واالسـتثمار، ووزارة الـصحة، ووزارة التعلـيم        
والتدريب، ووزارة التشييد، ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية،           

ألقليات اإلثنية، وحمكمة الشعب العليا، والنيابة الشعبية العليا، واللجنة القانونية          وجلنة شؤون ا  
وزارة الـشؤون   كانـت   و. الوطنيـة ، وجلنة الشؤون اخلارجية يف اجلمعية       الوطنيةللجمعية  

  . لعملية الصياغةتنسيق الاخلارجية مركز 

 العملية التشاورية  -باء  

توصيات االسـتعراض  بتنفيذ   املعنية احلكوميةملؤسساتارئيس جملس الوزراء    كلّف    -٤
 عـدد مـن     ونظـم . ٢٠٠٩عام  لاألوىل  خالل اجلولة   الدوري الشامل اليت قبلتها فييت نام       

تـدابري  و التوصيات،   لعرض العمل على الصعيدين الوطين واحمللي       وحلقات احللقات الدراسية 
 اليت اسُتند إليها    ، وهي تنفيذلية ال عمهناك تقارير سنوية عن تقدم      و. نتائج الفعلية تنفيذها، وال 

  .لتقرير الوطينيف إعداد ا بصورة أساسية
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وصيغ التقرير وفق هنج شامل، بفضل اإلسـهام الفعـال للوكـاالت احلكوميـة،             -٥
والسلطات احمللية، واملنظمات اجلماهريية، واملنظمات املهنية، واملنظمات غـري احلكوميـة،           

ومـن  .  املوقع الشبكي لوزارة الـشؤون اخلارجيـة       وُنشر مشروع التقرير على   . والشعب
إجراء مناقشات   و ،الربيد اإللكتروين األساليب اليت استخدمت يف التماس مزيد من املسامهات         

حـوار   إلجراء    فرصة يةعملية التشاور وكانت ال . موضوع حمدد بشأن  التشاور  مباشرة أثناء   
ونظر الفريق العامل   .  اجلهات املعنية  املعين بالصياغة وكافة   الفريق العامل    وصادق بني صريح  

ظمت حلقة  وُن.  يف التقرير النهائي    منها  كثرياً جرأد و كل التعليقات املعين بالصياغة بعناية يف     
للتشاور عند اقتراب انتهاء العملية التشاورية لتوفري منرب لكافة اجلهـات املعنيـة       عمل وطنية   

 محايـة    جمال تسليط الضوء على التطورات يف    والتقرير،  املسائل اليت وردت يف     مجيع  ملناقشة  
ضمان  املبذولة ل  هوداجلاألولويات يف    و  التحديات وحتديدوتعزيز حقوق اإلنسان يف فييت نام       

  . حبقوق اإلنسان الشعبمتتعاالرتقاء مبستوى 

  حملة عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف فييت نام منذ االستعراض األخري  -ثانياً  
مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        أن   ام دائماً تعترب فييت ن    -٦

 يف مجيع اسـتراتيجياهتا الوطنيـة لتحقيـق التنميـة            أساسياً عنصراًتشكل  املكفولة للشعب   
 يف الصكوك الدولية     التزاماهتا بصفتها طرفاً   وهي بذلك، تنفذ أيضاً   . االقتصادية واالجتماعية 

وقد . توصيات االستعراض الدوري اليت قبلتها فييت نام بالفعل       حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك      
تعزيـز  ل يبعث على التشجيع يف اجلهود اليت تبـذهلا          أحرزت منذ االستعراض األخري، تقدماً    

 . ومحاية حقوق اإلنسان

 تعزيز النظام القانوين والسياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان   -ألف  

 ومن أجل الشعب، وتعزيز ومحايـة حقـوق         إن بناء دولة الشعب بسواعد الشعب       -٧
وطُوِّر النظام القـانوين  ). ٢٠٠١املعدل يف   (١٩٩٢عام  اإلنسان مها أمران كرسهما دستور      

برامج البناء القانوين واألحكام الصادرة عن اجلمعيـة        عن طريق   ال تناقض فيه    متسقاً   تطويراً
  . لصكوك القانونيةة بتنفيذ هذه االوطنية وكذلك السياسات واآلليات املتعلق

وميثل التعجيل بتعديل الدستور أولوية قصوى بالنسبة لفييت نام فيما تبذلـه مـن                -٨
 هو ضـمان    ١٩٩٢عام  واهلدف من تعديل دستور     . جهود من أجل تطوير نظامها القانوين     

إجراء إصالح سياسي واقتصادي، ومواءمته مع الظروف املستجدة والتطورات الدميقراطيـة،     
ر يف إعطاء األولوية للتنمية البشرية، وهو ما جيسد أكثر سياسة تعزيـز حقـوق               واالستمرا

وخيـصص  . اإلنسان ويكفل، بشكل أفضل، حقوق املواطنني والوفاء بااللتزامات جتـاههم         
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 . جتاه املواطننيمشروع تعديل الدستور الفصل الثاين برمته ملعاجلة حقوق اإلنسان وااللتزامات
 . سان يف أجزاء أخرى من الدستوركما مت تناول حقوق اإلن

االطالع على مشروع تعديل الدستور لكي يتسىن للمنظمـات والـشعب           وُيتاح    -٩
  على جتسيد إرادة ومصاحل مجيع شرائح اجملتمع يف الدستور اجلديد جتسيداً حرصاً،التعليق عليه 

 / إىل آب  ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢واستمر استقبال املسامهات يف املشروع من       . تاماً
 مليون تعليق ركزت إىل حد كبري، على الفصل الثاين          ٢٦، وورد أكثر من     ٢٠١٣أغسطس  

ومجعت جلنة الصياغة املسامهات ودرستها بعناية من       . املتعلق حبقوق اإلنسان وحقوق املواطن    
أجل وضع الصيغة النهائية ملشروع التعديل قبل تقدميه إىل اجلمعية الوطنية لتنظر فيه خـالل               

  ).٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول(لدورة السادسة ا
، ألغيت عقوبة اإلعدام    ٢٠٠٩ املعدَّل يف عام     ١٩٩٩ومبوجب القانون اجلنائي لعام       -١٠

 ٢١ إىل   ٢٩ عدد اجلرائم اليت تستوجب عقوبة اإلعـدام مـن            فتقلص بالنسبة لثماين جرائم  
جملـرمني األحـداث،    جرمية، وأوقف تطبيق عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة علـى ا           

وسـُينظَر يف إدخـال تعـديالت       . وأضيفت أحكام تتناول جرائم جديدة تتعلق باإلرهاب      
 الصكوك الدولية واستكماالت أخرى لتجسيد مراعاة القانون للجانب اإلنساين، ومواءمته مع

م ، وتعزيز التعاون الدويل يف جمال منـع اجلـرائ          ملكافحة اجلرائم  نام اليت انضمت إليها فييت   
خفض عدد اجلرائم اليت تستوجب عقوبـة       : وتشمل التعديالت احملتملة ما يلي    . ومكافحتها

اإلعدام، وتشديد شروط تطبيق هذه العقوبة؛ واحلد من تطبيق عقوبة اإلعدام وتوسيع نطاق             
تطبيق العقوبات غري السالبة للحرية، مع تطبيق عقوبة السجن أساساً، على مرتكيب اجلـرائم              

رائم شديدة اخلطورة؛ وتعديل آليات االستثناء أو اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية،           اخلطرية واجل 
وختفيض العقوبة وإلغاء جترمي األفعال اجلرمية اليت مل تعد تشكل خطرا على اجملتمع؛ ووضـع               
سياسة جنائية خاصة باجملرمني األحداث لضمان حقوقهم بشكل أفضل، فضال عن إنـشاء             

 يف  كما تنظر فييت نام حالياً    . جلرائماحلماية لألحداث املتضررين من ا    آليات لتوفري مزيد من     
، من أجل ضمان حقوق الشعب، واألحـداث        ٢٠٠٣اجلنائية لعام   اإلجراءات  تعديل قانون   

  . اصة، يف اإلجراءات اجلنائيةبصفة خ
، عملت اجلمعية الوطنية على إنفاذ وتعديل كثري من القوانني بغية           ٢٠٠٩ومنذ عام     -١١
وتشمل القوانني اجلديـدة ذات الـصلة       . نشاء أساس قانوين متني ملمارسة حقوق اإلنسان      إ

) ٢٠١٠(وقـانون املـسنني     ) ٢٠٠٩(حبقوق اإلنسان قانون مسؤولية الدولة عن التعويض        
وقـانون رفـع    ) ٢٠١٠(وقانون التبين   ) ٢٠١٠(والقانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة      

وقانون منـع ومكافحـة االجتـار بالبـشر         ) ٢٠١١(غ  وقانون اإلبال ) ٢٠١١(الشكاوى  
وقانون ) ٢٠١٢(، وقانون معاجلة االنتهاكات اإلدارية      )٢٠١٢(وقانون النقابات   ) ٢٠١١(

 منها  وعدلت اجلمعية الوطنية عدة قوانني أخرى    ).٢٠١٢(ومات القانونية والتثقيف    نشر املعل 
؛ وقـانون   )٢٠١٠( اجملالس الشعبية    قانون انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية، وقانون انتخاب      
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). ٢٠١٢(وقـانون النـشر     ) ٢٠١٢(قانون احملامني   ، وتعديل واستكمال    )٢٠١٢(العمل  
 العديد من الصكوك لالسترشاد هبا يف تنفيذ القوانني مبا يتماشى مع            وأصدرت احلكومة أيضاً  

 . جتماعية واالقتصادية للبلدحتقيق التنمية اال

 ملمارسة دورهـا يف      قانونية لتكون أساساً    صكوكاً وطنية أيضاً واعتمدت اجلمعية ال    -١٢
والقانون املتعلـق بـدور     ) ٢٠١١(قانون تنظيم اجلمعية الوطنية     حتديداً  الرقابة العليا، وهي    

 عن العديد من القرارات الراميـة إىل تعزيـز دور           فضالً) ٢٠٠٣(اجلمعية الوطنية يف الرقابة     
النظام الداخلي للجمعية الوطنية واللجان األخرى على سـبيل        (اجلمعية الوطنية يف هذا اجملال      

وتضطلع اجلمعية الوطنية بدورها يف مراقبة األجهزة التنفيذية بطريقة أكثـر فعاليـة             ). املثال
، أجـرت   ٢٠١٣ويف عـام    . حظيت بتعليقات إجيابية من الرأي العام يف الداخل واخلارج        

 الثقة بشأن أداء كبار القادة يف الدولة واحلكومـة،          اجلمعية الوطنية للمرة األوىل تصويتا على     
  . ة الفصل يف إدارة شؤون الدولة صاحبة الكلماوأظهرت بذلك أهن

ويـشمل  . واستمرت اجلمعية الوطنية يف حتسني دورها الرقايب على اهليئات القضائية       -١٣
والتقارير احلكوميـة  هذا الدور مراقبة ومراجعة وتقييم أداء وكاالت التحقيق والنيابة الشعبية     

 عن حتليف رؤسـاء اهليئـات        فضالً ،بشأن مكافحة اجلرمية وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد      
كما ترسل اجلمعيـة    . القضائية، واإلشراف على معاجلة القضاء لشكاوى الناس والتماساهتم       

ما مراقبة أنشطة    ملراقبة اهليئات القضائية على املستويني املركزي واحمللي، وال سي         الوطنية وفوداً 
وكاالت التحقيق، والنيابة الشعبية العليا، وحمكمة الشعب العليا واهليئات القـضائية علـى             

، اعتمدت اجلمعية الوطنية الثالثة عشرة      ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ويف  . املستوى احمللي 
نفـاذ   الذي يطلب من النيابة الشعبية وحمكمة الشعب ووكـاالت إ          QH 13/37/2012القرار  

  .القانون مراجعة عملها وتقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية الوطنية

 تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   -باء  

عملت فييت نام على حتسني وتوسيع نطاق برامج تثقيف وتدريب موظفي اهليئات              -١٤
 وُعقد العديد من احللقات الدراسية وحلقـات العمـل        . احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان    

مبشاركة ممثلني جملموعة كبرية من الوزارات ومراكز البحوث والتدريب، كمعهـد حبـوث             
وشعبة القانون يف جامعة ) يف أكادميية هو شي من للسياسات واإلدارة العامة(حقوق اإلنسان  

وبفضل .  باستمرار دروس يف قضايا حقوق اإلنسان     مكما ُتقدَّ . هانوي الوطنية، وما إىل ذلك    
. ة بشأن حقوق اإلنسان   اكتسب موظفو الوكاالت احلكومية املعارف األساسي     هذه اجلهود،   
 مستوى تثقيف املسؤولني احملليني يف جمال حقوق اإلنسان لتحـسني           نام أيضاً  وعززت فييت 

  . وق اإلنسان على املستوى احملليدرجة الوعي والقدرات والفعالية يف معاجلة قضايا حق
ها فييت نام يف إطار آلية االستعراض الدوري الـشامل،          وبتنفيذ التوصيات اليت قبلت     -١٥

ُعمِّمت بالتدريج مسألة حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف املدارس الثانوية واجلامعـات             
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وأدرجت فييت نام قضايا حقوق اإلنسان يف املنـاهج الدراسـية   . اليت تضم كليات احلقوق   
 من حلقات التدريب على حقـوق        كبرياً املعتمدة يف كليات تدريب الشرطة ونظمت عدداً      

  .  اإلنسان لقوات الشرطة، وللوكاالت املعنية حبماية حقوق اإلنسان بوجه خاص

 تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم  

تنفيذ االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الـيت              -١  
  ها فييت نام انضمت إلي

التفاقية الدوليـة   ، بتقدمي وعرض تقريرها عن تنفيذ ا      ٢٠١٢قامت فييت نام يف عام        -١٦
، واتفاقية حقوق الطفل مـن      ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٠ من عام    للقضاء على التمييز العنصري   

 )٢٠١٠-١٩٩٣عن فترة   (، قدمت فييت نام تقريرها      ٢٠١١ويف عام   . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨ عام
، قـدمت   ٢٠١٢ويف عـام    . ثقافيـة عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال    إىل اللجنة امل  

 تقريرها إىل اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،               نام أيضاً  فييت
. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     إعداد تقريرها عن تنفيذ     على  هبمة  تعكف  و

 بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدوليـة الـيت       نام فييت، أوفت   وعموماً
 . انضمت إليها

 خلارطة الطريق اليت وضعت لتنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، أجرت           ووفقاً  -١٧
فييت نام مراجعة لألحكام املنصوص عليها يف القوانني الوطنيـة بـشأن احلقـوق املدنيـة                

 من اهليئـات املركزيـة       يف املائة تقريباً   ٨٠، اليت أجراها    االستعراضاتت  وأظهر. والسياسية
واحمللية، أن احلقوق املدنية والسياسية املعترف هبا يف املعاهدات الدولية اليت انـضمت إليهـا               

وتعـد  . يف الدستور والعديد من الصكوك القانونية اهلامةبشكل متسق فييت نام قد جتسدت    
 لتعزيز ومحايـة    ، وميثالن أساساً  مبدأين أساسيني يف القانون الفييتنامي    ز  املساواة وعدم التميي  

نام يف مراجعة تشريعاهتا الوطنية املتعلقـة        وستمضي فييت . اجملاالتحقوق اإلنسان يف كل     
  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات االجتماعية الضعيفة

  عليهاأو التصديق  الدولية حلقوق اإلنساناالتفاقياتاالنضمام إىل النظر يف   -٢  

، وأقـرت   ٢٠٠٨وقعت فييت نام على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام              -١٨
  على استكمال اإلجراءات   ، وهي تعمل حالياً   ٢٠١٠قانون األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام       

نام  مت فييت ، انض ٢٠١٢ويف عام   . للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قريباً       
ـ بروتوكول منـع و    و اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        إىل ع ومعاقبـة   قم

 ملكافحة اجلرمية  وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة      باألشخاص،   االجتار
وصـدقت  . ن سياسة العمل  بشأ ١٢٢؛ وإىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        الوطنية املنظمة عرب 

 ،٢٠١٣مايو  /أيار ٨  بشأن العمل البحري يف    ١٨٦نام على اتفاقية منظمة العمل رقم        فييت
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وتعمل فييت  . ٢٠١٤  مايو / أيار ٨نام يف    تفاقية حيز النفاذ بالنسبة لفييت    وستدخل هذه اال  
  .  مناهضة التعذيبنام على اختاذ اخلطوات القانونية النهائية للتوقيع والتصديق على اتفاقية

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     وباإلضافة إىل ذلك، تنظر فييت نام يف االنضمام إىل            -١٩
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        و ،األشخاص من االختفاء القسري   

تعلقـة بانعـدام     واتفاقية األمم املتحـدة امل     االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني     و وأفراد أسرهم 
بعد، فإن احلكومة الفييتنامية     يف هذه االتفاقيات     ومع أن فييت نام ليست دولة طرفاً      . اجلنسية

فتئت تراجع التشريعات الوطنية واألوضاع اخلاصة للبلد وعملت على تنفيذ العديد مـن              ما
ـ               ذه السياسات اخلاصة، وتعزيز التعاون الدويل يف هذه اجملاالت من أجل ضمان حقـوق ه

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    نام، على سبيل املثال، مع       إذ تعاونت فييت  . لفئاتا
مذكرات تفاهم مع   /الالجئني؛ ووقعت على اتفاقات   من أجل تسوية مشكلة     والبلدان املعنية   

منتدى  البلدان اليت تستقبل العمالة الفييتنامية ورصدت تنفيذها؛ وشاركت مشاركة نشطة يف          
 ويف عمليـة كولومبـو ذات الـصلة         أمم جنوب شرقي آسيا املعين بالعمالة املهاجرة      رابطة  

بالتعاون بشأن العمالة املهاجرة، والتدريب املهين واحلد من الفقر، ونشرت معلومات عـن             
 .   سوق العمل من أجل محاية العمال املهاجرين وما إىل ذلك

 ق اإلنسان حلوار والتعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوا  -٣  

، اسـتقبلت   ٢٠١١نـوفمرب   /لثاين إىل تشرين ا   ٢٠١٠يوليه  /خالل الفترة من متوز     -٢٠
نام، يف إطار تنفيذ ما قبلت به من توصيات االستعراض الدوري الشامل، أربعة مكلفني  فييت

قـضايا األقليـات    بفيما يتعلق   (بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان         
اإلنسان واحلـق يف   آثار الديون اخلارجية على التمتع حبقوق       دقع وحقوق اإلنسان و   والفقر امل 

 التقى املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة مبمـثلني        ،وأثناء هذه الزيارات  ). الرعاية الصحية 
للوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية واألفراد املعنيني لفهم احلالة الـسائدة علـى             

وسـادت االجتماعـات    . وكانت الزيارات عند مستوى توقعات الطرفني     . لياملستوى احمل 
 اإلجراءات  يف إطاروالنقاشات روح االنفتاح والصراحة واإلجيابية مما ساعد املكلفني بواليات

ق اإلنسان يف جماالت    اخلاصة على فهم السياسات والقوانني واملمارسات املتعلقة حبماية حقو        
وقد أعربوا بعد انتهاء زيارهتم عن تقديرهم ملا أبدته فييت نام           . فضلنام فهماً أ   حمددة بفييت 

من تعاون وإرادة سياسية وملا اختذته من سياسات وتدابري ساعدت على تبيُّن التحديات اليت              
  .  حقوق اإلنسان بشكل أفضلينبغي أن تتصدى هلا فييت نام من أجل ضمان

 بصدد ترتيب زيارة املقرر اخلـاص      م أيضاً وأثناء صياغة هذا التقرير، كانت فييت نا        -٢١
، وأرسلت دعوة رمسيـة إىل املقـرر        ٢٠١٣نوفمرب  /املعين باحلقوق الثقافية يف تشرين الثاين     

 وستنظر فييت نام أيضاً   .  واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء      ،اخلاص املعين باحلق يف التعليم    
 املعتقد، واملقرر اخلاص املعين حبقوق العمـال        يف استقبال املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو       

 بعد أن تصدق على اتفاقية ،؛ واملقرر اخلاص املعين مبناهضة التعذيب  ٢٠١٤املهاجرين يف عام    
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جتار باألشـخاص، ال سـيما النـساء        البامناهضة التعذيب، واستقبال املقرر اخلاص املعين       
، استغالهلم يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة       املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال و     و ،ألطفالوا

 .  وذلك يف أقرب فرصة ممكنة

 التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان   -٤  

. يعترب التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان أولوية بالنسبة للحكومة الفييتناميـة             -٢٢
 بلدان األعضاء يف  فعلى املستوى اإلقليمي، سامهت فييت نام بنشاط، إىل جانب غريها من ال           

اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة       ، يف إنشاء    رابطة أمم جنوب شرق آسيا    
، وجلنة الرابطة لتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل ويف صياغة          لرابطة أمم جنوب شرق آسيا    

 يف تـشرين    إعالن الرابطة بشأن حقوق اإلنسان الذي اعتمده رؤساء الدول األعضاء فيهـا           
وهو أول وثيقة حتدد إطارا لتعزيز التعاون ومحاية حقوق اإلنـسان يف            . ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

 مبا يف ذلك    ،املنطقة، وتظهر التزام بلدان الرابطة باحترام وضمان احلقوق واحلريات األساسية         
  . حق شعوب املنطقة يف التنمية والسالم

لوزارية املنسقة حلوض هنر امليكونغ ملكافحة      املبادرة ا وشاركت فييت نام بنشاط يف        -٢٣
، ونسقت تنسيقا وثيقا مع وكاالت تابعة لألمم املتحدة وهي منظمة األمم املتحـدة              االجتار

املنظمـة الدوليـة    ومكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخدرات و      ) اليونيسيف(للطفولة  
منظمة النساء  و  بشأن االجتار بالبشر   مشروع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت      ة و للهجر

، وأبرمت كذلك العديد من االتفاقات واملعاهدات الثنائيـة         املصابات بإعاقات ظاهرة وخفية   
مع الو وكمبوديا والصني وماليزيا وغريها، وذلك بغية تعزيز فعالية مكافحة االجتار بالبشر يف 

ألمـم املتحـدة املعـين باجلرميـة     ، مع مكتب ا وتعمل فييت نام بشكل وثيق حالياً     . املنطقة
  . يف املنطقةجرائم االعتداء اجلنسي على األطفالواملخدرات لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة 

 منها يف احلوار والتعاون بشأن حقوق اإلنسان، باعتبار ذلك ميثل فرصة لتبادل             وأمالً  -٢٤
م املشترك، تعقد فييت نـام      اآلراء بصراحة وإجيابية بشأن قضايا حقوق اإلنسان ذات االهتما        

حوارات سنوية بشأن حقوق اإلنسان مع عدد من البلدان والشركاء من بينـها الواليـات               
وقد أمثرت هذه احلـوارات نتـائج       . املتحدة واالحتاد األورويب وأستراليا والنرويج وسويسرا     

ـ ،فهي ال تعزز التفاهم والعالقات بني فييت نام وشركائها وحسب       . إجيابية  يح أيـضاً  بل تت
. مناقشة أفضل املمارسات ملعاجلة املسائل ذات االهتمام املشترك يف جمال حقـوق اإلنـسان          

وتلقت فييت نام املساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والعديد من الشركاء من خالل              
 ٢٠١١-٢٠٠٨يف فتـريت    (تنفيذ مشروع تعزيز القدرة على تطبيق املعاهـدات الدوليـة           

 . وغري ذلك من برامج التعاون التقين بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان) ٢٠١٦-٢٠١٢و
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 احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها يف املمارسة العملية   -ثالثاً  

 احلقوق املدنية والسياسية   -ألف  

 احلق يف حرية التعبري والصحافة وتداول املعلومات   -١  

حرية التعبري والصحافة وتداول املعلومات، وهـو  يكرس الدستور والقوانني احلق يف      -٢٥
وُتعقـد مناقـشات    . ُيكفل بشكل أفضل من خالل سرعة تطور وسائط اإلعالم وتنوعهـا          

 وجلسات استماع بشأن ما تضعه اجلمعية الوطنية من مبادئ توجيهية وسياسات عامة فضالً            
احليـاة الـسياسية    عن عقد مناظرات وطنية يوميا على صعيد األمة تتناول مجيع جمـاالت             

واالقتصادية واالجتماعية يف البلد وتشارك فيها املنظمات الـسياسية واالجتماعيـة كافـة             
 ٢٦وأُعلن عن طلب إرسال مسامهات إلصالح الدستور وقدم الشعب أكثر من            . والشعب

. وهذا أقوى مؤشر على متتعه حبرية التعبري والرأي بشأن املسائل اهلامة للبلـد            . مليون تعليق 
أُدرج مشروع قانون الوصول إىل املعلومات أيضا يف برنامج البناء القانوين الذي وضـعته              و

مات املنصوص عليه يف    اجلمعية الوطنية الثالثة عشرة لتطوير حق الشعب يف الوصول إىل املعلو          
  . الدستور

 منشوراً ١ ٠٨٤ة ورقية و صحيف٨١٢، كان هناك ٢٠١٣مارس /وحبلول شهر آذار  -٢٦
 صـحفي   ١٧ ٠٠٠؛ وحوايل )٢٠٠٩ منشور يف عام     ٧٠٠صحيفة ورقية و   ٦٧٦    بمقارنة  (

 قنـاة تلفزيونيـة   ١٠١ حمطة إذاعية وتلفزيونية؛ و  ٦٧مسجل؛ ووكالة أنباء وطنية واحدة، و     
 ١ ١٧٤ شبكة اجتماعية و٣٣٦ صحفية وجملة إلكترونية؛ و٧٤ قناة من قنوات البث، و٧٨و

 بوابـة إلكترونيـة يف      ٢٨٧نيـة و  يفة إلكترو  صـح  ٤٦    بمقارنة  (بوابة إلكترونية مسجلة    
يف املائـة    ٩٩,٥ حوايل   (VOV)وتغطي حمطة صوت فييت نام للبث اإلذاعي        ). ٢٠١١ عام

 يف املائة من األسر     ٩٠إذ بات بإمكان    . نام وبلدان أخرى عديدة عرب الساتل      من إقليم فييت  
  . ٢٠٠٨ائة يف عام  يف امل٨٥الفييتنامية اليوم، التقاط حمطة صوت فييت نام مقابل 

الشبكات املعروفـة    قناة تلفزيونية دولية مبا يف ذلك        ٧٥وبإمكان الفييتناميني التقاط      -٢٧
وقناة دويتشه فيلـه    ) TV5(سي وبلومربغ، والقناة الفرنسية اخلامسة      .يب.يبإن و .إن.مثل سي 

)DW (  وقناةNHK) اليابانية (  وقناةKBS) ذلـك  والشبكة األسـترالية ومـا إىل     ) الكورية  .
ويستطيع الفييتناميون الوصول عن طريق اإلنترنت إىل مجيع وكاالت األنباء البارزة كوكالة            

إن، وكيـودو   .إن.ب و سـي   .ف.يب وأ .إيز ويب يب سي وإذاعة صوت أمريكـا، و        رويتر
. لديها مراسلون يف فييت نامأنباء  وكالة ٢٠وهناك . واإليكونومست وفاينانشل تاميز وغريها

  . ية على نطاق واسع يف فييت ناميد من الصحف واجملالت األجنبوُتنشر العد
وباتت الصحف مبثابة منتدى للعديد من املنظمات االجتماعية ومنظمات اجملتمـع             -٢٨

 حبـث  يف    هاماً كما أهنا تلعب دوراً   . املدين وأدوات مهمة حلماية اجملتمع وحريات املواطنني      
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.  حبقـوق اإلنـسان     منها تعلقيما  ولة، وخاصة    السياسات و تنفيذ قوانني الد     حتقيقورصد  
اإلدالء آرائهم السياسية أو  والتعبري عن    عن تطلعاهتم    اإلفصاحاحلق يف   بمجيع املواطنني   ويتمتع  

 مجيع املسائل السياسية و االجتماعية واالقتصادية والثقافية من خـالل خمتلـف             بدلوهم يف 
الفـساد  وحماربة  كشف  قصب السبق يف     العديد من وكاالت األنباء      حازو. وسائل اإلعالم 

نام  فييتوتعكف  .ةسلبيالظاهر غري ذلك من املوانتهاكات حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية و    
 إىل اجلمعيـة    يقدم مشروع هذا القـانون    ومن املتوقع أن    . تعديل قانون الصحافة   على   حالياً

مـع  تـه   ع احلايل ومواءم   الوض متطلبات بعد أن ُضمِّن ميزات جديدة هبدف استيفاء      الوطنية  
ملؤسسات واجلزاءات املطبقة على ا   ،  اإللكترونية اإلعالم   طالقوانني األخرى، مثل إدارة وسائ    

  .علومات للصحافةامل تقدمي عناليت ترفض مسؤوليتها 
ويبلغ معـدل   ). ٢٠٠٩ يف عام    ٥٥    بمقارنة   (دار نشر  ٦٤ ،حالياًفييت نام   ومتلك    -٢٩

يف صناعة النـشر    وبلغت إصدارات   .  يف املائة  ١٠ إىل   ٥شورات  لمنلالنمو السنوي املتوسط    
 ٣٠١ ٧١٧ ٠٠٠  وتناولـت  ،راتمنـشو  ٢٨ ٠٠٩، حوايل   ٢٠١٢عام  خالل  فييت نام   

 ت اجلمعية الوطنيـة   اعتمدوقد  .  القراء طلباتومتنوعة ميكن أن تليب     مسائل مجَّة    منها   ةنسخ
ـ حترام االيدل على  ما  ووه. ٢٠١٢نوفمرب  /قانون النشر املعدل يف تشرين الثاين      ق الثابت حل

  .  للدستور، وفقاًأعمالهنشر الفرد يف 
التنمية االقتـصادية  لتلبية احتياجات استخدام اإلنترنت  على  دولة فييت نام    وتشجع    -٣٠

دعم اإلصالح اإلداري، وحتسني مـستويات املعيـشة واحلريـات          وواالجتماعية والثقافية،   
 مـستقلة   ، وهي منظمة  WeAreSocial أجرهتا منظمة يثة  دراسة حد وتشري  . األساسية للشعب 

 عـدد  ، إىل أنالعـاملي علـى الـصعيد     االجتماعي  ل التواصل   سائإلجراء البحوث بشأن و   
 / كـانون األول حبلـول   مليـون شـخص   ٣٠,٨بلـغ   مستخدمي اإلنترنت يف فييت نام      

، وهـو   )٢٠٠٨ يف عـام     اً مليون ٢٠ و   ٢٠١٠ يف عام    مليوناً ٢٦ مقابل(،  ٢٠١٢ ديسمرب
وكـان  ). يف املائة  ٣٣ البالغ املتوسط العاملي    يتجاوز(من السكان   يف املائة    ٣٤  نسبة ميثل ما

 /تشرين األول (  اجليل الثالث  عن طريق تقنيات  اإلنترنت  شبكة  ظهور خدمات الوصول إىل     
اإلنترنـت ذات احلزمـة     يف خـدمات     ة هائل اليت شهدت زيادة  فترة  مسةَ ال ) ٢٠٠٩ أكتوبر

خالل ) من السكان يف املائة    ١٨ (اً مليون ١٦عدد املستخدمني   بلغ   إذ ، فييت نام  العريضة يف 
 ماليـني شـخص     ٣هناك حوايل   و). ٢٠١٢ هيولي/وزمتشهر  حبلول   (  فقط  سنوات ثالث

املرتبـة   آسـيا و ي جنوب شرقالثالثة يف فييت نام املرتبة   واحتلت. صيةميلكون مدونات شخ  
، للـدول   ٢٠١٢ يف عام    الحتاد الدويل لالتصاالت  لذي أعده ا   ا لترتيبل فقاًو يف آسيا    الثامنة
  . عدد مستخدمي اإلنترنتحبسب

 حرية الدين واملعتقد   -٢  

إن فييت نام بلد متعدد األديان به العديد من الديانات اليت جاءت من بلدان أخرى                 -٣١
 ما تأسـس يف     ومن الديانات . ية واإلسالم وما إىل ذلك    تكالبوذية والكاثوليكية والربوتستان  
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ومتلك العديد  .  وغريها تو ان هيو انغيا   البوذية و فييت نام وهي ديانات الكاو داي و هوا هاو          
 يف املائة مـن     ٩٥ويعتنق  . أسس بعضها حديثاً   نام بينما   يف فييت   طويالً من الديانات تارخياً  

خمتلفـة   مليون نسمة منهم بـديانات  ٢٤ من أشكال االعتقاد الديين، ويدين السكان شكالً 
 ٤٥ ألف مكان للعبادة و   ٢٥وهناك حوايل   ). ٢٠٠٩ مليون نسمة يف عام      ٢٠مقابل حوايل   (

  .   لتدريب أصحاب املقامات الرفيعةمركزاً
وتتبع فييت نام سياسة ثابتة فيما يتعلق باحترام حق مجيع السكان يف حرية الـدين                 -٣٢

م بني األديان، وتكفل املساواة وعدم      واملعتقد وتيسري ممارسة هذا احلق، وتؤيد التكافل والوئا       
 إىل تقييم   واستناداً.  احلماية ألنشطة اجلماعات الدينية مبوجب القانون       عن توفري   فضالً ،التمييز

، املرسـوم   ٢٠١٢نوفمرب  /األنشطة الدينية يف فييت نام، أصدرت احلكومة يف تشرين الثاين         
92/2012/ND-CP      وتـضمن  .  املنظم لألديان واملعتقدات    لالسترشاد به يف تنفيذ األمر القانوين

 العديد من امليزات اجلديدة اليت تراعي الواقع وهتيئ ظروفـا مؤاتيـة ملمارسـة               ٩٢املرسوم  
وباإلضافة إىل ذلك، قررت اجلمعية الوطنية وضع خطة بشأن تعديل األمـر        . األنشطة الدينية 

ضع القوانني واألوامر القانونيـة     القانوين املنظم لألديان واملعتقدات يف القانون ويف برنامج و        
  . أعدته اجلمعية الوطنية الثالثةالذي 
 ٨ ٥٠٠حوايل  ويف كل عام، ينظم     .  فييت نام العديد من األنشطة الدينية      شهدتو  -٣٣

 إىل االحتفـال   وجتدر اإلشارة بوجه خـاص    . احتفال ديين على الصعيدين الوطين واإلقليمي     
إذ .  جـداً  الذي كان ناجحاً   ٢٠١١  يف عام  لكاثوليكيةلكنيسة ا بالسنة املقدسة عند أتباع ا    

شخص مـن    ٢ ٠٠٠كاهن و  ١ ٠٠٠و) جانبأ منهم   ٦ (أسقفاً ٥٠ احلفل اخلتامي  حضر
 الـذكرى املئويـة      ٢٠١١كما صادف عـام     .  مؤمن ٥٠٠ ٠٠٠أصحاب النيافة وحوايل    

دا ويف هـانوي     الكربى العديد من األنشطة     ونظمت هبذه املناسبة  لربوتستانتية يف فييت نام     ل
تباع من مجيع أحنـاء     األ و  الرفيعة  من الشخصيات  كثري وشارك فيها  همدينة هوشي من  ونانغ  

، ٢٠١٤ ويف عام . يةنوبكوريا اجل الواليات املتحدة األمريكية و   منها   أخرى   بلدانمن  والبالد  
ـ الذي اعترفت به يوم فيساك االحتفال ب فييت نام   يف  الكنيسة البوذية   سوف تستضيف    م األم

تباع األ الشخصيات البوذية و    من الفاآلذب  جتاملتحدة، وهي مناسبة دينية كبرية ومشهورة       
أصـحاب  تـدريب  واسـتمر  . عبادةالعدد كبري من أماكن   أو بناء   وقد مت جتديد    . يف العامل 

الواليات املتحدة (بلدان أخرى هم إىل رسل العديد من  وأُ. سع نطاقه  ووُ املقامات الدينية الرفيعة  
مت تسهيالت  وقد. مزيد من التدريب  للحصول على   ) اهلند اخل ويطاليا  وإفرنسا  ويكية  األمر
 يف تطوير نظم الرعاية الـصحية       بنشاطهم  اتسهي  ، و وحظيت بالتشجيع منظمات الدينية   لل

 كبري يف التنميـة     إىل حد  توسامه.  االجتماعي واإلنساين  والشأنالثقافة  والقضايا املتعلقة ب  
منتـديات  يف   األديان   وشارك ممثلو . على الصعيد الدويل  ات فييت نام    ع عالق يالوطنية وتوس 

الجتماع اآلسـيوي األورويب املعـين      الشرائع كا تبادل املعارف و  يف  دولية وحوارات دينية و   
قادت  ،٢٠١٣ يف عام و. رابطة أمم جنوب شرق آسيا    الذي تشارك فيه     باحلوار بني األديان  

 اجلولة الرابعة من اجتماع الفريق العامل املشترك ،اتيكانالف إىل جانب ،بنجاح أيضاًنام  يتفي
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ا غري دائم يف    عني مبعوث قد  الفاتيكان  وبالنظر إىل أن    . تعزيز العالقات الثنائية والتعاون   املعين ب 
 مدينة ومقاطعة  ٦٠ و أبرشية ٢٦ع  بالتعاون م  هذا املبعوث    فقد عمل ،  ٢٠١١فييت نام عام    
   .يف فييت نام

ة أيضا على محاية وتعزيز حرية الدين واملعتقد بالنسبة ألفراد األقليـات            وتعمل الدول   -٣٤
الكتب بلغة اخلمـري لتـسهيل تـدريب        ويتم توفري   إذ أنشئ معهد نام تونغ البوذي       . اإلثنية

وقُدم الدعم ألتباع الديانة . أصحاب املقامات الرفيعة وتيسري املمارسات الدينية لشعب اخلمري
لتشام والربامهانيني إلنشاء جملس متثيلي لكل طائفة ملناصرة املمارسـات  اإلسالمية من مجاعة ا  

 - الفييتناميـة (ونشرت األناجيـل بلغـتني      . الدينية واحلفاظ على األديان التقليدية ونشرها     
لتلبية متطلبات ممارسة الشعائر الدينيـة      ) جراي - إيدي، والفييتنامية  - البهنارية، والفييتنامية 

  .  من األقليات اإلثنيةبالنسبة لألتباع

 حرية التجمع وتكوين اجلمعيات   -٣  

حرية التجمع وتكوين اجلمعيات وحتظى هذه احلرية حبماية        ) ٦٩املادة  (يكفل الدستور     -٣٥
 ND-CP/45/2010 كما أصدرت احلكومـة املرسـوم     . قانونية يف القوانني والصكوك القانونية    

إطـار  بغية وضع   ات وسري عملها وإدارهتا      بشأن تكوين اجلمعي   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١ يف
قانوين يتيح للمواطنني واملنظمات يف فييت نام إنشاء مجعياهتم، ووضع اآلليات والـسياسات             

 على  وجيري العمل أيضاً  . املتعلقة بتشغيل اجلمعية وضمان حرية تكوين اجلمعيات للمواطنني       
ذا احليز املتـاح مـن احلريـة        صياغة قوانني خاصة بتكوين اجلمعيات أو التظاهر حلماية ه        

  .  للمواطنني محاية أفضل
مهنية متارس نـشاطها   -  مجعية ومنظمة اجتماعية٤٦٠، وتوجد يف فييت نام حالياً    -٣٦

، كان  ٢٠٠٩يف عام   (إما على صعيد الوطن بأكمله أو على الصعيد املشترك بني املقاطعات            
مجعية واحتـاد    ٣٦ ٠٠٠هنية؛ و  نقابة م  ٢٠، إىل جانب    ) مجعية من نفس النوع    ٣٨٠هناك  

وأسهمت هذه املنظمات . ومنظمة اجتماعية حملية تشارك يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية
 يف تنمية البلد إذ كانت مبثابة صلة وصل بني أعـضائها والـسلطات               كبرياً ، إسهاماً عموماً

التجارية بطـرق   وتدعم هذه املنظمات أعضاءها يف أعماهلم       . ومثلت مصاحل هؤالء األعضاء   
تشمل حتسني قدرهتم التنافسية ومساندهتم يف تسوية منازعاهتم التجارية وتقدمي املشورة هلـم             

 إىل اضطالع هذه الكيانات     وجتدر اإلشارة أيضاً  . فيما يتعلق باإلنتاج واملعلومات عن السوق     
لربامج الرياضية  بالنشاط اخلريي ال سيما يف جمال توفري التعليم والتدريب والرعاية الصحية وا           

وهي تضطلع على حنو متزايد بدور فعال يف تقدمي املـشورة           . واخلدمات املتعلقة حبماية البيئة   
واإلدالء بآراء تنتقد قوانني وسياسات الدولة أو مشاريع وبرامج احلكومة والسلطات احملليـة             

  .   لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية



A/HRC/WG.6/18/VNM/1 

13 GE.13-18513 

  حقوق السجناء واحملتجزين  -٤  
. حتترم فييت نام حقوق اإلنسان األساسية املكفولة للمحتجزين يف مجيع األحـوال             -٣٧

 حبياة احملتجـزين وصـحتهم وممتلكـاهتم        وحيظر القانون مجيع اإلجراءات اليت تلحق ضرراً      
وللسجني احلق يف مقابلة أسرته واالتصال مبحـام أو احلـصول علـى          . وكرامتهم وشرفهم 

نون، واالطالع على املعلومات عرب الصحف واحملطـات اإلذاعيـة           للقا مساعدة قانونية وفقاً  
والتلفزيونية املتاحة يف مرافق االحتجاز وله احلق يف تقدمي التماسات للطعن يف انتهاك القانون              

 .  وقواعد االحتجاز

 للتعليق أثناء قضاء مدة العقوبة،      وختضع بعض حقوق املواطنة اليت يتمتع هبا السجني         -٣٨
، أصدرت احلكومة   ٢٠١١ام  ويف ع . تمر ضمان ومحاية حقوق وحريات أخرى     يف حني يس  

 الذي يتناول تنظيم وإدارة شؤون السجناء، وهو مرسوم أدى إىل           NĐ-CP/117/2001املرسوم  
حتسني الظروف اخلاصة بإيوائهم وغذائهم وملبسهم وتوفري الرعاية الصحية هلم وغري ذلـك             

  . من اخلدمات
برامج تنظيم  التعليم خالل مدة العقوبة، وال تتهاون السجون يف         وللسجناء احلق يف      -٣٩

كما . حملو األمية وتوفري التعليم األويل والتدريب املهين والتثقيف بشأن القوانني أو السياسات           
وجرى العمل علـى  . يوىل االهتمام املناسب لتوفري الرعاية الصحية الوقائية والعالج للسجناء      

أمـا  .  بتوفري موظفني حصلوا على التدريب املهين   اجون أو حتسينه  ترقية مستوى عيادات الس   
 من السجناء املصابني باعتالل أو مرض مزمن ُعلِّقت مـدة           بالنسبة للعالج الطيب، فإن كثرياً    

وتتعاون جمالس إدارة السجون مع السلطات احمللية يف جمال نشر املعلومـات            . عقوبتهم مؤقتاً 
اإليدز، وداء السل وغريها من     /من فريوس نقص املناعة البشرية    عن حماربة املخدرات والوقاية     

وللسجني احلق يف العمل إذا كانت حالته الصحية تؤهله لـذلك وتـنظم             . األمراض املعدية 
 ُينفَق على زيادة حصته     ويتقاضى السجني عن عمله أجراً    .  لقانون العمل  ساعات العمل وفقاً  

  . يمن الطعام أو ُيحتسب له ضمن الدخل الشخص
 ٤٨ ٠٠٠ عن  خاصاً ، أصدرت الدولة مبوجب قانون العفو، عفواً      ٢٠٠٩ومنذ عام     -٤٠

.  جمرم أو علقت تنفيذها مؤقتاً     ٦٠٠سجني وأرجأت تنفيذ عقوبات بالسجن صادرة يف حق         
 ١٥ ٤٤٩ بالعفو عـن     ، أصدرت فييت نام أمراً    ٢٠١٣ومبناسبة االحتفال باليوم الوطين يف عام       

  إظهـاراً  وصدر قرار العفو علنـاً    .  سجينا ٧٨ت تنفيذ العقوبة على      وعلقت أو أوقف   سجيناً
وباإلضافة إىل ذلك،   . للحس اإلنساين والرفق جتاه السجناء الذين حيسنون السلوك يف السجن         

 الـذي   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرخ   ND-CP/80/2011، املرسوم   أصدرت احلكومة أيضاً  
فرج عنهم ملساعدهتم على بلـوغ االسـتقرار يف         ينص على تدابري إعادة إدماج السجناء امل      

  . حياهتم املدنية
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 احلق يف حماكمة عادلة   -٥  

 ملبدأ ضمان حقوق والتزامات األطراف      تطبق اإلجراءات القانونية يف فييت نام وفقاً        -٤١
وكما هو احلال بالنسبة للدول اليت يسود فيها        . املتخاصمة بالكامل بطريقة نزيهة ودميقراطية    

نون، ُيفصل يف الرتاع بشكل علين وشفاف ويشترط يف األحكام اليت تصدر أن تستهدف              القا
 .  للقواننيناة احلقيقيني وفقاً واجلاألفعال اجملرَّمة فعلياً

ويعني رئيس  . وتعمل مجيع احملاكم بشكل مستقل وال تتقيد يف قراراهتا إال بالقانون            -٤٢
 أما قضاة احملاكم األخرى فيعينهم رئيس قـضاة         الدولة مجيع القضاة يف حمكمة الشعب العليا      

، من قبل هيئة تشريعية من نفـس الدرجـة          احملكمة العليا بعد أن كان يتم اختيارهم سابقاً       
. وبفضل اعتماد هذا اإلجراء يف تعيني القضاة تعززت استقاللية القاضي وقراراتـه           . اإلدارية

مام القضاء؛ وال تقرر احملكمة ما إذا       ومبوجب القانون حيظى مجيع األطراف حبقوق متساوية أ       
 وال يعاقب دون صدور      أم ال إال بعد احملاكمة؛ وال يعترب الشخص مذنباً         كان الشخص مذنباً  

 القضاءجملس  املراجعة الصادرة عن    أحكام احملاكم وقرارات     وتنشر. حكم قضائي يدينه فعلياً   
متكـني  ، و احملاكم عادلة وشفافة يف      بناء بيئة قانونية   املضي يف دف  هب العليا    الشعب حمكمةيف  

علـى  يف هناية املطاف    ها  يساعد وهو ما    ،القضايايف   احملكمة   اإلشراف على فصل  الناس من   
 . حماكمات عادلةإجراء 

 حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا  -باء  

ي، فـإن   ية على الصعيد العامل   على الرغم من اآلثار اجلسيمة لألزمة االقتصادية واملال         -٤٣
 من إحراز تقدم ملموس يف ضبط التـضخم         ٢٠١٢-٢٠٠٩نام متكنت يف الفترة من       فييت

وهي حتافظ على معدل النمو االقتصادي .  وضمان الرعاية االجتماعيةقتصاد الكلي تثبيت اال و
بفضل النمو االقتصادي، ختلق    و.  يف املائة سنوياً   ٦ و ٥عند مستوى معقول تتراوح نسبته بني       

مليون فرصة عمل جديدة كل عام، وتضمن بشكل أفضل خدمات التعليم والرعاية            نام   فييت
 قبل املوعد احملدد    األهداف اإلمنائية لأللفية  وقد حققت فييت نام معظم      . الصحية واالجتماعية 

األهـداف اإلمنائيـة   وهي حتظى باعتراف دويل باعتبارها من أفضل األمثلة يف جمال حتقيـق   
دليـل التنميـة    ويشري تقرير   .  يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر واجلوع      ، ال سيما فيما   لأللفية

نـام   إىل االعتـراف بفييـت     ٢٠١٠برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام      البشرية الذي أعده    
بوصفها أحد البلدان العشرة اليت شهدت أعلى زيادة يف معدل الدخل خالل العقود األربعـة      

، ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨ يف الفتـرة مـن       نصيب الفرد من الدخل الـسنوي     إذ ارتفع   . املاضية
  . من دوالرات الواليات املتحدة دوالراً ١ ٥٤٠ إىل دوالراً ١ ٠٢٤ من

  توفري الرعاية االجتماعية   -١  
يتضح التقدم احملرز يف جمال ضمان توفري الرعاية االجتماعية مـن خـالل وضـع                 -٤٤

 مما خيفف من حـدة الـصعوبات ويـساعد          ،ذهاسياسات الضمان االجتماعي وحسن إنفا    
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 لتطوير  وقد وضعت فييت نام سياسات تزداد مشوالً      . السكان على بلوغ االستقرار يف حياهتم     
سوق العمل وأنظمة التأمني االجتماعي اإللزامية والطوعية، والتأمني ضد البطالـة والتـأمني             

ويف . لرعايـة االجتماعيـة   مات ا الصحي وتوفري املساعدة ألفراد الشعب للوصول إىل خـد        
 ١٠,٢االجتماعي اإللزامـي أو الطـوعي       ، بلغ عدد املشتركني يف نظام التأمني        ٢٠٠١ عام

 يف املائة مـن سـكان   ٦٣( مليون نسمة ٥٢,٤   لشترك؛ ومت توفري التأمني الصحي       م ماليني
 ٢٠١٢ويف عـام    . مـشترك ماليني   ٨,١شتركني يف التأمني ضد البطالة      وبلغ عدد امل  ) البلد

  .  شخص٤٣٢ ٣٥٦لبطالة الشهرية فقط، بلغ عدد املستفيدين من إعانات ا
أما بالنسبة للفئات اليت تتطلب مساعدة أكثر مبا يف ذلك الفقراء ومن يعيشون على                -٤٥

 ٢٢ ٣٠٣سن السادسة، فإن الدولـة أنفقـت        حافة الفقر واألقليات اإلثنية واألطفال دون       
على شراء تأمني صحي هلم )  بليون دوالر أمريكي١أكثر من ما يعادل (دونغ فييتنامي باليني 

 مليون شخص من الفئـات      ٢٩وبفضل هذه السياسة، استطاع     . ٢٠١٢-٢٠١١يف الفترة   
ى التأمني الصحي جمانـاً، بينمـا       الفقرية أو األقليات اإلثنية يف العامني املاضيني، احلصول عل        

لفائدة األشخاص الـذين يعيـشون      لصحي   يف املائة من رسوم التأمني ا      ٧٠التكفل بدفع    مت
 بليون دونـغ فييتنـامي      ١١ ٨٤٤ ويف جمال التعليم، أنفقت الدولة أيضاً     . حافة الفقر  على

على مساعدة الفقراء يف جمال التعليم عن طريق إعفاء         )  مليون دوالر أمريكي   ٥٠٠ يعادل ما(
جتماعية من الرسوم املدرسـية،  أبناء األسر الفقرية أو األسر اليت تستفيد من برامج الرعاية اال  

. وتقدمي املنح الدراسية لألطفال وتوفري وجبة الغذاء يف املدارس لألطفال دون سن اخلامـسة             
، من قرار اإلعفاء من دفع الرسوم       ٢٠١٢-٢٠١١ ماليني تلميذ يف الفترة      ٤ولذلك، استفاد   

وساهم .  يف املدارس  الدراسية أو ختفيضها، وحتسني ظروف تعليمهم والتكفل بتوفري وجباهتم        
ذلك يف تقليص معدل االنقطاع عن الدراسة بني األطفال وزيادة صايف معـدل االلتحـاق               

 .  باملدرسة

  تنمية سوق العمل وإجياد فرص العمل  -٢  
أن عدد السكان يف سـن العمـل        تشري إحصاءات مكتب اإلحصاءات العامة إىل         -٤٦

 يف الربع األخـري مـن        مليون شخص  ٥٢,٧٩بلغ  )  وما فوق   عاماً ١٥من سن   (نام   بفييت
ويعد ذلك ميزة كبرية من حيث توفر املوارد البشرية لتحقيق التنمية االجتماعية            . ٢٠١٢ عام

وميثل العمـال ذوو    .  مصدر ضغط إلجياد فرص عمل كل عام       واالقتصادية؛ لكنه ميثل أيضاً   
منهم مـدربون ويلبـون      يف املائة    ٣٣,٥ يف املائة من السكان العاملني،       ٤٦املهارات حوايل   

 . الطلب يف سوق العمل مبدئياً

 منها لتنمية سوق العمل وإجياد فرص العمل، تركز الدولة جهودها على تعزيز             وسعياً  -٤٧
منظومة السياسات والقوانني املعمول هبا يف جمال العمل، وزيادة فعاليـة تـدابري التنفيـذ يف      

/  أيـار  ١ نفـاذه يف     بدأ(يت على قانون العمل     وتعترب التعديالت اليت أجر   . املمارسة العملية 
مـن  ) ٢٠٠٩دخلت حيز النفاذ يف عـام       (وسن سياسة التأمني ضد البطالة      ) ٢٠١٣ مايو
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وباإلضافة إىل  . التطورات اجلديدة يف اجلهود املبذولة لتحسني اإلطار السياسايت يف هذا اجملال          
 منها تـدابري املواءمـة بـني    ذلك، ُحسِّنت الربامج اخلاصة ببناء سوق عمل نشطة، وخاصة    

وتطور جمـال   . وبذلك، باتت قنوات املعامالت أكثر تنوعاً     . العرض والطلب يف سوق العمل    
: تقدمي خدمة التوظيف يف أحناء البالد ليصبح هناك نوعان من مقدمي خدمة التوظيف مهـا              

ـ  (ووكاالت التوظيف اخلاصة    )  مركزاً ١٣٠(مراكز التوظيف التابعة للدولة       ١٠٠ن  أكثر م
وأنشئت مراكز جديدة للتنبؤات واملعلومات اخلاصة بسوق العمل وهـي تـؤدي            ). وكالة

 ١٦٠ ٠٠٠وساهم الصندوق الوطين للتوظيف يف إجياد حـوايل         . عملها على أحسن وجه   
األشخاص ذوو اإلعاقة واألقليات اإلثنيـة      ( مؤاتية للفئات الضعيفة     فرصة عمل وهيأ ظروفاً   
 على قـروض لتطـوير      ممن أجل حصوهل  ) ستخدمة ألغراض أخرى  والعمال يف األراضي امل   

  .  أعماهلم التجارية
عمـل وزيـادة    توفري فـرص ال   على  العمل  سوق  النشطة لتطوير   ربامج  الوساعدت    -٤٨

 يف املائـة  ٢,٩ إذ تراجـع مـن   وتقلص معدل البطالة يف فييت نام إىل حد كـبري      . الدخل
 ١,٥٢ فقط، جرى استحداث ٢٠١٢ عام ويف. ٢٠١٢ يف املائة عام   ١,٩٩ إىل   ٢٠٠٩ عام

 وزاد الدخل احلقيقي للفرد قياساً    .  فرصة عمل يف اخلارج    ٨٠ ٠٠٠ مليون فرصة عمل بينها   
 . ٢٠٠٠نصف عما كان عليه يف عام  ثالث مرات و٢٠١٠ يف عام ألسعارامستوى إىل 

  القضاء على اجلوع واحلد من الفقر  -٣  
و شامل ودائم أولويات احلكومة يف اجلهـود        تصدرت مسألة احلد من الفقر على حن        -٤٩

ويف الـسنوات   . اليت تبذهلا من أجل محاية حقوق اإلنسان وبلوغ األهداف اإلمنائية للتنميـة           
وبفـضل اإلجنـازات الـيت    .  يف جمال احلد من الفقر كبرياًاألخرية، شهدت فييت نام تقدماً  

صادي والرعاية االجتماعية، تسىن هلا     أحرزت يف جمال السياسات الرامية إىل حتقيق النمو االقت        
إذ تقلصت نـسبة    . بلوغ األهداف اإلمنائية للتنمية يف جمال احلد من الفقر قبل املوعد احملدد           

وتضاعف . ٢٠١٢ يف عام ٩,٦ إىل ٢٠٠٨ يف عام ١٣,٧املعيشية الفقرية يف البلد من األسر  
، تراجع عـدد  ٢٠١٢ عام ويف. متوسط دخل األسر الفقرية خالل السنوات اخلمس األخرية      

 الفقرية علـى     يف املائة واخنفضت نسبة األسر     ٢٧,٦عاين من نقص الغذاء بنسبة      األسر اليت ت  
ولـوحظ اجتـاه    . ٢٠١١ يف املائة مقارنة باألرقام املسجلة يف عام         ١,٧٦ بنسبة   البلدصعيد  

فجوة الفقر وشدة    أي نسبة الفقر و    ،تنازيل حاد يف مجيع املؤشرات الثالثة اهلامة لقياس الفقر        
واألهم من ذلك، أن األمر مل يقتصر على خروج عدد كبري من السكان مـن حالـة                 . الفقر

  . رياًب كالفقر بل حتسن مستواهم املعيشي وحياهتم حتسناً
وتركز السياسات والربامج احلكومية الرامية إىل احلد مـن الفقـر علـى ثـالث                 -٥٠

دة دخل الفقراء عن طريق تعزيز اإلنتاج ووسائل        زيا) ١: (استراتيجيات أساسية هي كالتايل   
تعزيز القدرات  ) ٣(حتسني فرص الفقراء يف احلصول على اخلدمات االجتماعية؛         ) ٢(العيش؛  

وتنفذ هذه االستراتيجيات من خالل الربامج الوطنية       . ورفع مستوى الوعي يف املناطق الفقرية     
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ز على مخس جمموعات سياسات تـشمل       للحد من الفقر ودعم التنمية االجتماعية اليت ترك       
ولذلك، . االئتمان واإلنتاج الزراعي والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية       : اجملاالت التالية 

القروض، واألراضي، والتكنولوجيا،   (حتسنت فرص السكان الفقراء يف احلصول على املوارد         
تعليم، والرعاية الصحية، وامليـاه     ال(واخلدمات االجتماعية األساسية    ) ، وما إىل ذلك   والسوق

 يف املائة مـن  ٧٧,٢، استفاد   ٢٠١٠ومنذ عام   ). ، وما إىل ذلك   النظيفة، واملساعدة القانونية  
الفقراء من الربامج والسياسات احلكومية اخلاصة بتقدمي الدعم وهو ما يبني نطاقها وآثارهـا              

  .  على البلد
ذي وضع مبوجب القرار احلكومي رقـم       الويعد الربنامج املستدام للحد من الفقر،         -٥١

30a/2008/NQ-CP            مقاطعـة مـن     ٦٢املتعلق باحلد من الفقر على حنو سريع ومـستدام يف 
 يف احلد من الفقر ورفع       كبرياً املقاطعات الفقرية، من الربامج الرئيسية واهلامة اليت أثرت تأثرياً        

االت التنميـة االجتماعيـة     يشتمل هذا الربنامج على عدد من جم      و. مستوى معيشة الفقراء  
التأمني توفري  للفقراء، و منح قروض   ، و يف البلديات تطوير البنية التحتية العامة     كواالقتصادية،  

وقد .  وبرامج دعم الزراعة   ةالبيئي ة الصحي واملرافقالصحي، والتعليم، والسكن، واملياه النظيفة      
حتـسني كـل    ترمي إىل   ملة  سياسات شا  مبا اشتملت عليه من تطبيق ل      ،حققت هذه الربامج  

، اهلـدف   يف املناطق النائيـة  وحرماناًلفئات ضعفاً ألشد ا واستهداٍفتية املهمةوانب احليا اجل
املشترك املتوخى منها وهو احلد من الفقر ورفع مستوى الدخل وحتسني ظروف عيش الفئات            

 أن نسبة الفقر قـد      ن التقييمات اليت أجريت بعد تنفيذ الربنامج بثالث سنوات،        وتبّي. الفقرية
 يف املائة يف كل عام، وأن الفرص املتاحة أمـام األسـر             ٥ و ٤اخنفضت بنسبة تراوحت بني     

لالستفادة من اخلدمات االجتماعية كالتعليم والرعاية الصحية والكهرباء واملياه النظيفة قـد            
 .  حتسنت كثرياً

  إسكان ذوي الدخل املنخفض  -٤  
 ن خمتلفة لتطوير اإلسكان لفائدة األشخاص الـذي       وضعت الدولة سياسات وبرامج     -٥٢

يواجهون صعوبات يف العثور على سكن كالعمال يف املناطق الصناعية والطالب والفقراء يف             
، ٢٠٠٩ويف عـام    . املناطق الريفية وذوي الدخل املنخفض يف املناطق احلـضرية وغريهـم          

ث تطور قـوي يف املنـاطق    يتعلق ببعض اآلليات والسياسات إلحدا    أصدرت احلكومة قراراً  
السكنية اخلاصة بالطالب والتالميذ والعمال يف املناطق الصناعية وذوي الدخل املـنخفض يف    

أسرة فقرية على إعانات السكن؛      ٥٣٠ ٠٠٠ ويف إطار هذه الربامج، حصل أكثر من      . املدن
ري  مـا أدى إىل تـوف      ، شقة ١١ ٧١٩ للعمال يتضمن ما جمموعه       سكنياً  مشروعاً ٦٢وأجنز  

 إليواء الطالب،    سكنياً  جممعاً ١٦٣ عامل يف املناطق الصناعية؛ وُخصص       ٦٧ ٦٠٠    لالسكن  
حمل إقامة حبلول    ٣٣٠ ٠٠٠  حمل إلقامة الطالب، ويتوقع توفري     ١٤٠ ٠٠٠ وبذلك مت توفري  

؛ وُشرع يف تنفيذ مشاريع إلسكان ذوي الـدخل املـنخفض يف املنـاطق              ٢٠١٣هناية عام   
  . فضة الدخل أسرة من األسر املنخ١٣٠ ٠٠٠وايل السكن حلاجات احلضرية لتلبية احتي
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يعرض على اجلمعية الوطنيـة يف      وتنظر فييت نام يف تعديل قانون اإلسكان الذي س          -٥٣
ويركز القانون على سياسات دعم الفقراء يف املناطق الريفية واحلضرية          .  إلقراره ٢٠١٤ عام

ن الفئات اليت تقدم هلا املعونة كالعمال يف        على حد سواء، وذوي الدخل املنخفض وغريهم م       
وريثما يتحقق ذلك، تواصل فييت نام حتسني السياسات        . املناطق الصناعية والطالب وغريهم   

املتعلقة بتطوير السكن االجتماعي وتوفري مساكن لإلجيار يف املناطق احلضرية ومساكن إلعادة 
ليات الدولة واملنظمات االجتماعية واجملتمع     التوطني؛ وتدعيم التدابري الرامية إىل تعزيز مسؤو      

 .احمللي يف جمال بناء مساكن للفقراء ملساعدهتم على االستقرار

 الرعاية الصحية والتعليم  -٥  

تضع فييت نام الرعاية الصحية العامة على رأس األولويات يف استراتيجيات التنميـة       -٥٤
وحىت اآلن، عـززت  .  يف هذا اجملالرياً كبوالربامج ذات األهداف الوطنية وقد حققت تقدماً    

إذ .  من التحسينات  فييت نام قدرات نظام الرعاية الصحية إىل حد كبري وأدخلت عليه مزيداً           
ومنذ .  املائة من املستوصفات يف٧٤يف ) أطباء( طبيب  بهأصبح كل كوميون ميلك مستوصفاً 

وحققت .  يف املائة  ٦٨صحي   ال ، بلغت نسبة السكان املشتركني يف برامج التأمني       ٢٠١٢ عام
 لكل ألف مولـود حـي يف        ٢٣ إىل    يف معدل وفيات الرضع     كبرياً  اخنفاضاً نام أيضاً  فييت
وحققت فييت نام األهداف    . ١٩٩٠، وهو ما يعادل ثلث الرقم املسجل يف عام          ٢٠١٢ عام

مكافحة  يف   حرز تقدم أيضاً  وأُ. اإلمنائية لأللفية يف جمال الوقاية من مرض املالريا ومكافحتها        
صابة بـه   كشف حاالت اإل  عن طريق    اإليدز واحلد من انتشاره   /فريوس نقص املناعة البشرية   

  . وتقدمي العالج الفوري
إذ متكنت فييت نام من تعمـيم       . كما شهد جمال التعليم والتدريب تطورات إجيابية        -٥٥

 بلغـت نـسبة     ،٢٠١٢ويف عام   . التعليم االبتدائي وهي على وشك تعميم التعليم الثانوي       
.  يف املائة يف املرحلة الثانويـة      ٨٧,٢ يف املائة و   ٩٧,٧االلتحاق باملدرسة يف املرحلة االبتدائية      

وُوسع نطاق األبعاد التعليمية أكثر وُحسنت البىن التحتية كذلك لتلبية احلاجة املتزايدة لتوفري             
وشـهدت نوعيـة    . أفضلالتعليم ملختلف الفئات العمرية يف خمتلف املناطق اجلغرافية بشكل          

 الطلب على املوارد البشرية املدربة لتحقيق النمـو         التدريب تطورات إجيابية، وهو يليب مبدئياً     
وأحرز بعض التقدم يف جمال سياسة حتقيق اشتراكية التعليم والتدريب جتلـى يف             . االقتصادي

سـسات التعليميـة    حشد املوارد لتشييد البنية التحتية للمدارس واالستثمارات يف إنشاء املؤ         
 .   ومتويل التعليم مبختلف أشكاله
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 حقوق الفئات الضعيفة واحملرومة  -جيم  

 املسنون  -١  

 ٨,٧نسمة وهو ما ميثل     ماليني   ٧,٥يا  يبلغ تعداد السكان املسنني يف فييت نام حال         -٥٦
التطبيق الـصارم للـوائح     عن طريق   وتكفل احلكومة حقوقهم    . يف املائة من جمموع السكان    

 . قانونية والربامج الوطنية ومشاريع الدعمال

 ١وبدأ نفاذ القانون املتعلق باألشخاص املسنني الذي سنته اجلمعية الوطنيـة، منـذ           -٥٧
وهو يضفي الصبغة املؤسسية على السياسة الفييتنامية يف جمـال تقـدمي            . ٢٠١٠يوليه  /متوز

لضمان مـشاركتهم يف    اخلدمات لألشخاص املسنني على حنو منهجي وكامل وشامل أكثر          
وجتسد هذه . اجملتمع وتوجيه انتباه املنظمات االجتماعية واألفراد لالهتمام باألشخاص املسنني       

لـشيخوخة  مدريـد الدوليـة ل    السياسي وخطـة عمـل      باإلعالن  اخلطوة التزام احلكومة    
ن كبار   مع السياسة املشتركة للبلدان األخرى وملنظمة األمم املتحدة بشأ         ، متاشياً ٢٠٠٢ لعام
نيـة بـشأن األشـخاص املـسنني        واعتمدت احلكومة الفييتنامية خطة العمل الوط     . السن
 هبدف تعزيز نوعية الرعاية املقدمة هلم والنهوض بدورهم يف اجملتمع،           ٢٠٢٠-٢٠١٢ للفترة

  .  االجتماعية واالقتصادية فيهوهي خطة تتالءم مع إمكانات البلد ومستوى التنمية
إجراء فحوصـات   بعملية، تقدم الرعاية الصحية لألشخاص املسنني       ويف املمارسة ال    -٥٨

منتظمة هلم يف املرافق الصحية واملستشفيات العامة وتقوية اجلانب املعنوي من خالل األنشطة             
وحيصل املسنون يف سن الثمانني فما فـوق،        . الثقافية والتعليمية والترفيهية والتمارين والسفر    

اعدية وال يستفيدون من نظام التأمينات االجتماعيـة، علـى          الذين ال يتقاضون معاشات تق    
وباإلضافة إىل ذلـك، تتحمـل      . عالوات شهرية وتأمني صحي وعلى دعم مايل عند الوفاة        

أجهزة الدولة مسؤولية هتيئة أفضل الظروف للمسنني لكي يتسىن هلم أداء دور الئق يف التعبري               
  .  اريةتاج واألعمال التجعن آرائهم واملسامهة يف جماالت العلوم واإلن

 املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة   -٢  

تويل احلكومة الفييتنامية أمهية قصوى لوضع وتطوير السياسات والـربامج املتعلقـة              -٥٩
ويف السنوات األخرية، حققت فييت نام      . بتحقيق املساواة بني اجلنسني وضمان حقوق املرأة      

 إعداد وإصدار صكوك قانونيـة بـشأن    املرأة منها مثالً   إجنازات مهمة يف جمال تعزيز حقوق     
، واتفاقيـة   ٢٠٠٦ لقانون املساواة بني اجلنسني لعام       املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز وفقاً     

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وتعميم مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني لدى              
 ٢٠٢٠-٢٠١١ الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفتـرة        تطوير القوانني؛ وسن االستراتيجية   

 هبدف رفـع مـستوى      ٢٠١٥-٢٠١١واالستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفترة       
واعتمدت اجلمعية الوطنية قانون العمـل  . الوعي وسد الفجوة بني اجلنسني وتعزيز دور املرأة     
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 ٤ أشهر بعد أن كانت ٦ألمومة إىل  ، الذي مدد فترة إجازة ا     ٢٠١٢يونيه  /املعدل يف حزيران  
  . أشهر يف السابق

وتنفذ االستراتيجية الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني وتقدم املـرأة يف املنـاطق               -٦٠
وتساهم . واألقاليم اليت تشهد مستويات عالية من مظاهر انعدام املساواة وعدم تكافؤ الفرص           

لنساء والعنف املرتيل، ومتنحهن بذلك فرصة الـتعلم        هذه االستراتيجية يف منع وصدِّ االجتار با      
وعالوة على ذلك، تسعى احلكومة إىل إجيـاد        . وحتسني مستواهن واستيفاء متطلبات العمل    

احللول لتنفيذ القوانني وإقامة التعاون الدويل من أجل التغلب على التحـديات الكامنـة يف               
 على العنف املرتيل والعنف القائم على نوع        لتصورات السائدة عن املساواة بني اجلنسني والقضاء      ا

 ،العمل، الدخل، املركز االجتمـاعي    (اجلنس، وسد الفجوة القائمة بني القانون واملمارسة العملية         
 ٢٤,٤) ٢٠١٦-٢٠١١(نية الثامنة عشرة    وتبلغ نسبة متثيل املرأة يف اجلمعية الوط      ). وما إىل ذلك  

لية بني بلدان املنطقة والعامل اليت ترتفع فيها نـسبة          املائة، وبذلك حتتل فييت نام مرتبة عا       يف
). رابطة أمم جنوب شرق آسيا      واملرتبة الثانية بني    بلداً ١٤٣ بني   ٤٣املرتبة  (التمثيل النسائي   

وتشغل املرأة مناصب قيادية يف البلد مثل منصب نائب الرئيس، ومنصب نائب رئيس اجلمعية      
ومتثـل  ).  سـيدة  ١٤(ئب وزيـر    ومنصب نا ) سيدتان(ومنصب وزير   ) سيدتان(الوطنية  
 ٩٢، بلغت نسبة األمية بني النساء       ٢٠١١وحبلول عام   .  يف املائة من القوة العاملة     ٤٩ النساء

 يف املائة من فتيات املناطق القروية واألقليات اإلثنية باملدرسة يف السن            ٨٠يف املائة؛ وتلتحق    
 يف املائـة؛ وتبلـغ نـسبتهن يف مرحلـة           ٥٠وتتجاوز نسبة الطالبات اجلامعيات     . املناسبة
وقد اعترف العامل بأسره    .  يف املائة يف مرحلة الدكتوراه     ١٧,١ يف املائة؛ و   ٣٠,٥٣ رياملاجست

 ملؤشـر األمـم   وحتتل فييت نام وفقاً . جبهود فييت نام من أجل ضمان املساواة بني اجلنسني        
 ٥٨بلدا بعد أن كانت حتتل املرتبة        ١٨٧ بني   ٤٧، املرتبة   عدم املساواة بني اجلنسني   املتحدة ل 

  . ٢٠١٠  يف عام بلدا١٣٦ً بني
  صـارماً  وتتقيد فييت نام باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تقيداً             -٦١

 عن عملية تنفيذ     سنوياً وقد أعدت احلكومة تقريراً   . لدى وضع القوانني ويف املمارسة العملية     
عـات   إىل التشاور مـع املنظمـات والقطا        استناداً ٢٠١٠-٢٠٠٤هذه االتفاقية يف الفترة     

 . االجتماعية املعنية

 األطفال  -٣  

، وافق رئيس الوزراء على خطة العمـل الوطنيـة          ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول    -٦٢
 اليت تتوخى تنفيذ هدف شامل هو بناء بيئة معيـشية آمنـة             ٢٠٢٠-٢٠١٢للطفولة للفترة   

ظروف املعيـشية لفئـات مـن    البشكل أفضل؛ وسد الفجوة يف ومؤاتية لكفالة حق الطفل   
 ؛ وحتسني نوعية احلياة؛ ومنح مجيـع األطفـال فرصـاً          األقاليمناطق و يف خمتلف امل  األطفال  

 . متساوية للنماء
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وتعد فييت نام أول بلد يف آسيا وثاين بلد يف العامل ينضم إىل اتفاقية حقوق الطفـل            -٦٣
وقد بذلت احلكومة الفييتنامية جهودا جبـارة       .  األول والثاين  ني االختياري اهيبروتوكولوإىل  

الستكمال السياسة القانونية وإدراج قواعد القانون الدويل املتعلقة حبقوق الطفل يف النظـام             
وباإلضـافة إىل  . القانوين الوطين وتنفيذ هذه السياسة حلماية حقوق الطفل ومصاحله الفضلى  

األنشطة اإلقليمية والدولية الرامية إىل محاية حقوق الطفـل         ذلك، تشارك فييت نام هبمة يف       
  .   ومواصلة توسيع نطاق التعاون الدويل وتنفيذ االلتزامات الدولية ذات الصلة

وأُحرزت نتائج طيبة من وراء تنفيذ برامج وسياسات استراتيجية كتحصني األطفال             -٦٤
 جمانا،   سنوات ٦ألطفال دون سن    اج  عالوتقدمي املساعدة املتعلقة بالتأمني الصحي وفحص و      

واخنفـض معـدل   . وما إىل ذلكاإليدز /السل وفريوس نقص املناعة البشرية    داء  وقاية من   وال
 ١٩٩٠يف عام   مولود   ١ ٠٠٠ حالة وفاة من كل      ٥٨ من   اخلامسةوفيات األطفال دون سن     

، يف حني اخنفض معـدل وفيـات        ٢٠١١عام   مولود   ١ ٠٠٠ حالة وفاة من كل      ٢٤إىل  
 ٢٠٠١ عـام مولود يف    ١ ٠٠٠من كل   حالة وفاة    ٣١ من   قبل بلوغ العام األول   األطفال  

  . ٢٠١١يف عام  مولود ١ ٠٠٠ وفاة من كل ١٥,٥ إىل
 علـى األنـشطة     ٢٠١٥-٢٠١١ويركز الربنامج الوطين حلماية الطفولة للفتـرة          -٦٥

يف السلوك فيما يتعلق    اإلعالمية والتعليم واحلمالت االجتماعية إلذكاء الوعي وإحداث تغيري         
حبماية حق الطفل؛ ووضع وتنفيذ برامج احلماية والرعاية والتثقيف لفائدة األطفال؛ ووضـع             
نظام قانوين كامل وسياسات تتعلق حبماية الطفل وتعليمه وحقوقه؛ وتـشجيع املنظمـات             

طفال علـى   االجتماعية والسياسية واالقتصادية واملهنية واألسر واجملتمع احمللي والسكان واأل        
االنضمام إىل اجلهود املبذولة يف سبيل توفري احلماية والرعاية والتعليم للطفل؛ وتعزيز اآلليـة              
التنظيمية، باإلضافة إىل تعزيز قدرات األشخاص الذين يعملون مع األطفال بشكل مباشـر؛             

 مستوى وتعزيز وتوسيع نطاق شبكة املتعاونني واملتطوعني حلماية األطفال ورعايتهم؛ وحتسني
 .    التفتيش واإلشراف والتقييم

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -٤  

حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف        وقعت فييت نام بالفعل، علـى اتفاقيـة           -٦٦
، وتـسعى  ٢٠١٤، وهي بصدد استكمال إجراءات التصديق عليها يف بداية عام  ٢٠٠٨ عام

يز حقـوق األشـخاص ذوي      كذلك إىل وضع وحتسني القوانني والسياسات الرامية إىل تعز        
 خلارطة الطريق اخلاصة بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،           ووفقاً. اإلعاقة

 وعلـى   ٢٠١٠عملت فييت نام على إنفاذ القانون اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة يف عام             
 الئحـة تتـصل     ١٣، مت إنفـاذ     ٢٠١٣ إىل   ٢٠١٠ويف الفترة من    . وضع اللوائح التنفيذية  

األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال االتصاالت والرياضة والسياحة واحلصول على الـضمان            ب
 .   االجتماعي وتنفيذ أهداف األلفية
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وتتوخى السياسة العامة للدولة تشجيع خلق ظروف مؤاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة             -٦٧
ملـساواة مـع    لكي ميارسوا حقوقهم السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية على قدم ا         

اآلخرين ويعززوا قدرهتم على بلوغ االستقرار يف حياهتم واالندماج يف اجملتمع، واملشاركة يف             
وحيظى األشخاص ذوو اإلعاقة بدعم الدولة واجملتمع يف جماالت الرعاية          . األنشطة االجتماعية 

  .  للقانوناًالصحية وإعادة التأهيل وإجياد فرص العمل املناسب والتمتع باحلقوق األخرى وفق
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الفتـرة      وقد وافق رئيس الوزراء على مشروع دعم ا         -٦٨
  لتعزيز تنفيذ السياسات الرامية إىل دعم األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً          ٢٠٢٠ إىل   ٢٠١٢ من

 وتنفيذ التزامات احلكومة الفييتنامية يف سبعة ،للوائح التنظيمية لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة     
الت ذات أولوية يف العقد الثاين إلطار عمل بيواكو لأللفية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة              جما

وينقسم املشروع إىل مرحلتني ويتضمن معايري حمددة من أجل         . سيا واحمليط اهلادئ  يف منطقة آ  
تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم والعمل والتـشييد             

وباإلضـافة إىل ذلـك، تنفـذ       . شريعتكنولوجيا املعلومات والثقافة والرياضة والت    واملرور و 
احلكومة جمموعة من السياسات لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة مثل مشروع دعم إعادة تأهيل      
األشخاص املصابني مبرض عقلي؛ واملشاركة يف املبادرات الدولية واإلقليمية وتنفيذها؛ وزيادة           

اإلعاقة ومحاية حقوقهم؛ ودعم إنشاء منظمات العون الذايت الـيت          مشاركة األشخاص ذوي    
فرص العمل؛ وحتسني قدرة   استحداث  تعىن باألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ودعم التدريب املهين و       

املرافق الثقافية والعامة وإىل اخلدمات االجتماعيـة       خاص ذوي اإلعاقة على الوصول إىل       األش
  .  اسية األخرى واالستفادة منهااألس

 مجاعات األقليات اإلثنية  -٥  

تنفذ دولة فييت نام سياسة ثابتة ترمي إىل تعزيز املساواة والوحدة واالحترام املتبادل               -٦٩
وخيـضع النظـام التـشريعي      . والتعاون لتحقيق التنمية اجلماعية بني اجلماعات اإلثنية كافة       

 التنميـة االجتماعيـة     الفييتنامي لتحسينات متواصلة، وهو يفي يف معظمه، مبرامي سياسـة         
 مبا يف ذلك ضمان ما لألقليات اإلثنية من حقـوق ومزايـا             ،واالقتصادية اليت تتبعها الدولة   

ومن املتاح لألقليات اإلثنية أن تـشارك يف األنـشطة الـسياسية وإدارة الـشؤون             . قانونية
ت اإلثنية وما فتئ معدل مشاركة األشخاص املنحدرين من األقليا. االجتماعية وشؤون الدولة

يف األنشطة السياسية يتزايد مع مرور الوقت؛ وعادة ما يكون عدد النواب مـن األقليـات                
وخـالل  .  إىل نسبة هذه األقليات من جمموع السكان       اإلثنية يف اجلمعية الوطنية أعلى قياساً     

يـة  ن أقليات إثن  الواليات األربع املاضية للجمعية الوطنية، تراوحت نسبة النواب املنحدرين م         
 يف املائة مـن     ١٤,٣أن هذه األقليات ال متثل سوى        يف املائة، يف حني      ١٧,٢٧ و ١٥,٦بني  

ونسبة األشخاص املنحدرين من األقليات اإلثنية املـشاركني يف اجملـالس           . جمموع السكان 
 يف املائة على مستوى املقاطعات      ١٨ تبلغ ٢٠١٦ إىل   ٢٠١١الية اليت متتد من     الشعبية يف الو  

 .  على مستوى الكوميونات يف املائة٢٥ائة على مستوى الدوائر و يف امل٢٠و
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 بشأن  اً قانوني اً صك ١٦٠، قامت احلكومة بإنفاذ     ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٦ويف الفترة من      -٧٠
سياسة التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق املأهولة باألقليات اإلثنية واملناطق اجلبليـة،            

 بليـون   ٢,٦حوايل  ( تريليون دونغ فييتنامي     ٥٥زانية قدره   ومولت ذلك مببلغ مدرج يف املي     
العديـد مـن الـسياسات مثـل القـرار          ُنفّـذت   وبفضل هذه املوارد،    ). دوالر أمريكي 

30a/2008/NQ-CP          وسياسـة   ، الذي أصدرته احلكومة بشأن احلد من الفقر على حنو مستدام 
ة االجتماعيـة واالقتـصادية يف   تقدمي مساعدات سكنية لألسر الفقرية؛ وبرنامج حتقيق التنمي       

املناطق اجلبلية واملناطق املأهولة باألقليات اإلثنية الذي يساهم يف االرتقاء حبياة األقليات اإلثنية       
وقد اخنفضت نسبة األسر الفقرية يف املناطق اليت يسكنها عدد . على املستويني املادي واملعنوي

  يف املائـة يف    ٢٤,٣ إىل   ٢٠٠٩ يف عـام      يف املائـة   ٣٢,٦كبري من األقليات اإلثنية مـن       
 يف املائة من   ٩٦,٨ إذ تتوفر الطرق املعبدة يف        كبرياً وشهدت البىن التحتية حتسناً   . ٢٠١٣ عام

  .  يف املائة من القرى٩٥,٥الكوميونات والطاقة الكهربائية يف 
 يف ١٠٠، حتقق تعميم معايري التعليم االبتدائي يف الكوميونات بنسبة ٢٠١٢ويف عام   -٧١

ويبلغ صايف معدل االلتحاق بـالتعليم      . املائة ومشل التعميم املرحلة اإلعدادية يف العديد منها       
 يف املائة من أطفـال األقليـات        ٩٥د، مبا يف ذلك     يف مجيع أحناء البل    يف املائة    ٩٨االبتدائي  

انويات فنيـة   وتوجد يف مجيع املقاطعات اليت يسكنها عدد كبري من األقليات اإلثنية ث           . اإلثنية
وكليات ومدارس للتدريب املهين والتقين يف جماالت الزراعـة واالقتـصاد واإلدارة واملـال              

 الذي ينظم تعليم    ٨٢احلكومة املرسوم   أصدرت  ،  ٢٠١٠ويف عام   . والتعليم والرعاية الصحية  
، نفـذت بـرامج تعلـيم       ٢٠١٢ ويف عام . وتعلُّم لغات األقليات اإلثنية املنطوقة واملكتوبة     

ية لتعليم لغـات    وبلغ عدد الفصول الدراس   .  مقاطعة ٣٢ لغة من هذه اللغات يف       ١٢ تعلُّمو
وتتعاون وزارة  .  طالباً ١٣٦ ٦٠٠ضم  ت ٢٠١٢يف هناية عام     فصالً ٢ ٦٢٩ األقليات اإلثنية 

التعليم والتدريب مع منظمة األمم املتحدة للطفولة لتنفيذ برنامج منوذجي للتعليم ثنائي اللغة              
نامج نتـائج    وجيا الي، وحقق الرب    ، وترا فينه  ،على اللغة األم يف مقاطعات الو كاي      القائم  

 . أولية جيدة

وتطورت شبكات الرعاية الصحية تطورا سريعا يف املناطق اليت يقطنها عدد كبري من           -٧٢
األقليات اإلثنية، وحيظى نظام املستشفيات يف الدوائر واملقاطعات ومراكز الرعاية الصحية يف            

 يف املائـة مـن      ٩٩,٣٩لكوميونات باالهتمام واالستثمارات، إذ تتوفر املراكز الصحية يف         ا
وحبلـول  .  يف املائة منـها    ٧٧,٨الكوميونات، وحتققت املعايري الوطنية للرعاية الصحية يف        

وتستفيد األقليـات اإلثنيـة مـن       .  طبياً  من القرى ميلك طاقماً    ٩٤,٢، أصبح   ٢٠١١ عام
وتتوفر سبل الوقاية من    . ية فيما حيصل الفقراء على الرعاية الطبية جمانا       خدمات الرعاية الصح  

 ال سيما الوقاية من املالريـا       ،األمراض الشائعة يف املناطق املأهولة باألقليات واملناطق اجلبلية       
  .  كبرياًوتراجع معدل سوء تغذية األطفال تراجعاً. وتضخم الغدة الدرقية
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صون وتنمية ثقافة األقليات اإلثنية     "كومة على مشروع    ، وافقت احل  ٢٠١١ويف عام     -٧٣
 مما يشهد على سياسة دولة فييت نام يف صـون           ،"٢٠٢٠يف فييت نام وتطويرها لغاية عام       

ويركز املشروع على أولوية تنمية ثقافة األقليات اإلثنية    . وتعزيز اهلوية الثقافية لألقليات اإلثنية    
إلثنية يف مجيع املناطق أن تشارك يف أنشطة ثقافية ذات صلة           وبإمكان األقليات ا  . القليلة العدد 

 يف املائة مـن هـذه       ٩٢    لح التقاط البث اإلذاعي بالنسبة      ومن املتا . باالنتماء إىل هوية إثنية   
 يف املائة مع توفر العديد من احملطات الناطقة         ٨٥    للتقاط البث التلفزيوين بالنسبة     األقليات وا 

وحظي العديد من أنواع    . نغ والتاي واإليدي والتشام واخلمري وغريها     بلغات اإلثنيات كاهلمو  
عنـد شـعب التـاي،      " جان لونغ تونغ  مهر"التراث الثقايف باالعتراف كتراث وطين مثل       

واعترفت منظمة األمم املتحـدة للتربيـة   . عند شعب داو) Lap Tinh) "Cap sacمهرجان "و
 لألقليات اإلثنية باعتبارها من التراث العاملي مثـل     والعلم والثقافة ببعض أنواع التراث الثقايف     

  ". معبد ماي سون"و" الوسطىفضاء غونغ الثقايف يف املرتفعات "
وطرأت تطورات إجيابية يف جمال نشر القانون وتعميمه والتوعية به يف املناطق الـيت                -٧٤

ويف . اعدة القانونيةوحيصل السكان على خدمات املس. تستوطنها أقليات إثنية واملناطق اجلبلية
 تتوفر مراكز املساعدة القانونية يف املقاطعـات واملـدن          ،إطار تنفيذ قانون املساعدة القانونية    

وتقدم هذه املراكز خدمات جمانية من قبيل املشورة القانونية واإلجراءات          . بنسبة مائة يف املائة   
 إىل األقليات اإلثنية حلـل      القانونية وما إىل ذلك، من أجل دعم الفقراء واألشخاص املنتمني         

، قدمت منظمات املساعدة    ٢٠١٢ إىل هناية عام     ٢٠٠٩ويف الفترة من    . مشاكلهم القانونية 
ألقليـات اإلثنيـة، وأنـشأت أكثـر         شخص من ا   ٢٠٠ ٠٠٠ القانونية الدعم ألكثر من   

ن مبمجعية لتقدمي املساعدة القانونية يف القرى هبدف تعميم القانون بني السكان             ٢ ٠٠٠ من
 . فيهم األقليات اإلثنية

  األولويات وااللتزامات ملواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف فييت نام   -رابعاً  

 املتبقيةالتحديات   -ألف  

تعمل فييت نام على تطوير اإلطار القانوين املتعلق حبقوق اإلنسان؛ بيـد أن بعـض       -٧٥
فالقدرات املطلوبـة   . ت الواقع اجلديد  اجملاالت مل ُتحدَّث ومل تعدل لكي تتماشى مع معطيا        

، لتنمية املؤسسات واإلدارة واحلكم الرشيد وإنفاذ القانون وأنشطة التوعية مل تكـن كافيـة             
ومل تتم توعية السكان توعية تامة بالقوانني واألنظمـة         . جعل عملية التنفيذ أكثر صعوبة     مما

رصد تنفيذ قانون حقوق اإلنسان     ومل يكن   . مالئممبمارسة حقوقهم على حنو فعال و     املتعلقة  
 . نتهاكات مما أخَّر كشف اال،صارماً
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سـيما   ، وال  بالبيئة العامليـة   االستدامة يف تنمية االقتصاد الذي تأثر سلباً      تتحقق  ومل    -٧٦
وال متلك فييت نام، بوصفها من البلدان النامية، إال مـوارد           . باالنكماش االقتصادي العاملي  

 ال سيما يف جمال تنفيذ السياسات الداعمة حلقوق الفئات احملرومة من            حمدودة لتحقيق التنمية،  
املخاطر النامجـة عـن تغـري املنـاخ         نام   ومن التحديات الكبرية اليت تواجه فييت     . اجملتمع

 . على الفئات الضعيفة، وخاصـة الفقـراء        كبرياً والكوارث الطبيعية واألوبئة اليت تؤثر تأثرياً     
  واسعاً ملوارد، مل يكن نطاق تغطية الضمان االجتماعي املعتمد حالياً         لوجود قيود على ا    ونظراً

ويعيش معظم السكان الفقراء يف . مبا فيه الكفاية وخاصة فيما يتعلق بالفقراء والفئات الضعيفة
 من أنظمة التأمني     ضعيفاً األرياف واملناطق اجلبلية، ويزاولون النشاط الزراعي ويتلقون دعماً       

  .   الصحي والتأمني ضد البطالةعي والتأمنيكالضمان االجتما
وحققت فييت نام نتائج مشجعة فيما يتعلق ببلوغ اهلدف اإلمنائي للتنمية املتمثل يف               -٧٧

 وال سيما يف جمال حتقيق املساواة       ، لكنها ال تزال تواجه العديد من الصعوبات       ،احلد من الفقر  
 املنتمني إىل أقليات إثنية يف منـاطق        ويعيش معظم السكان  . واستدامة جهود احلد من الفقر    

البىن التحتية  من رداءة   تعاين  شروط حتقيق التنمية االقتصادية و    فقرية ال تتوفر فيها كل      نائية و 
. وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الفقراء بني األقليات اإلثنية        . ضعف فرص الوصول إىل السوق    و

 َيسهلُ أكثر وقوع الفقراء يف بـراثن        ،وبسبب حمدودية املوارد املالية ونظام الضمان الصحي      
وباإلضافة إىل ذلك، بدأت مشكلة الفقر يف املناطق احلضرية تظهر كقضية           . الفقر من جديد  

 .  تنذر باخلطر مع تزايد عدد املهاجرين القادمني من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية

أن هـذا اجملـال     بيـد   . ريةوتصدَّر التعليم برنامج الدولة واستقطب استثمارات كب        -٧٨
يزال ينطوي على حتديات عديدة تشمل انعدام املساواة يف التعليم، ووجود فجوة نوعية يف               ال

التعليم بني املناطق القروية واملناطق احلضرية، وبني املناطق النائية أو املناطق اليت تـستوطنها              
ومل حيظ  . وحتسني املرافق واملعدات  أقليات إثنية، إضافة إىل التحديات املتعلقة بإصالح التعليم         

. التثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف مجيع املستويات بالقدر الكايف من االهتمام واالستثمارات           
 هي مواد مبسطة أكثر من الالزم       مواد التثقيف اخلاصة حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية       و

  .  وغري مصممة بشكل جيد لتناسب خمتلف األعمار
 أسلوب التفكري القدمي دون متكن الفئات الضعيفة، كالنـساء واألطفـال           قد حال و  -٧٩

واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية، من فهم حقوقهم فهمـا             
ومتثل عقلية حماباة الرجل على حساب املرأة عقبة حتول دون   . كامال وأخذ املبادرة هبذا الشأن    

؛ و يؤدي التحيز االجتماعي إىل التمييز ضد األشخاص املنحدرين          حتقيق املساواة بني اجلنسني   
وتضعف القيود على املوارد فعاليـة الـربامج        . من األقليات اإلثنية واألشخاص ذوي اإلعاقة     

 ال سيما يف جمال زيادة توفري الدعم واخلدمات االجتماعية لألطفال واألشخاص            ،والسياسات
 .  وصوهلم إليهاذوي اإلعاقة واملسنني وحتسني فرص 
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 األولويات   -باء  

 إىل مبدأ التركيز علـى املـوارد   ستستمر فييت نام يف تطوير اإلطار القانوين استناداً        -٨٠
البشرية لتعزيز ومحاية حقوق األفراد وحرياهتم األساسية بشكل أفضل، مع احلـرص علـى              

ومـة اإلصـالحات    وقد عززت احلك  . متاشي القانون الوطين مع القانون واألعراف الدولية      
اإلدارية ملنع ومكافحة الفساد والبريوقراطية وتطوير الدميقراطية وحتسني فعالية سيادة القانون           

 مبا يف ذلك حبث إمكانية إنشاء مؤسـسة         ،وتعزيز املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان     
 . وطنية حلقوق اإلنسان

عوامل األساسية للتـأثري علـى      وتعد االستفادة من نظام الضمان االجتماعي أحد ال         -٨١
والواقع أن اخنفاض الدخل والتضخم واألمـراض هـي العوامـل           . مستوى معيشة السكان  

ولـذلك، ميثـل الـضمان      . الرئيسية الثالثة الكامنة وراء اخنفاض مستوى معيشة السكان       
على احلكومة يف السنوات املقبلة وستركز .  السكان والفقراء خصوصاًاالجتماعي حالًّ حلماية

تحسني فرص الفئات احملرومة يف االستفادة من نظام الضمان االجتمـاعي           لوضع سياسات   
 .  وهي تنظر يف استحداث نظام للتأمني الزراعي

وتأيت نوعية التعليم على رأس عوامل زيادة اإلنتاجية وتطوير االقتصاد بشكل جذري   -٨٢
تنمية املـوارد البـشرية، اعتمـدت        منها بأمهية سياسة     ووعياً. وتطوير اجلوانب االجتماعية  

احلكومة سياسات وطنية لتحقيق ذلك واستمرت يف االستثمار يف قطاع التعليم واضعة نصب       
املدرسـة يف مجيـع املـستويات؛       اللتحاق ب ازيادة معدل   ) ١: (ني مها يعينيها هدفني أساس  

 خاصـة   وحيظى التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بأولويـة       . حتسني مستوى املدرسني   )٢(و
ة لتحسني مستوى وعي الناس وموظفي أجهزة إنفاذ القانون يف إطار السعي إىل تعزيز ومحاي             

 . حقوق اإلنسان بشكل أفضل

وتتجلى األمهية اليت توليها احلكومة لدور املساواة بني اجلنسني يف حتقيـق التنميـة                -٨٣
طنية للمساواة بني اجلنـسني     ني مها االستراتيجية الو   ياالجتماعية واالقتصادية يف برناجمني وطن    

. ٢٠١٥-٢٠١١ واالستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفترة        ٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  
وتبني هذه السياسة أن املساواة بني اجلنسني تعترب مقدمة لتنمية املوارد البشرية علـى حنـو                

ة يف السنوات   وستركز احلكوم . مستدام وتوفري حياة أفضل لكل فرد وأسرة وللمجتمع برمته        
املقبلة، على وضع سياسات واستراتيجيات هتدف إىل تعزيز الـوعي بالقـضايا اجلنـسانية              

مسألة التحيز القائم   معاجلة   عن   وإحداث تغيري يف طريقة التفكري فيما يتعلق هبذا الشأن، فضالً         
علق منـها   تيعلى نوع اجلنس، وتعزيز التعاون الدويل يف جمال القضايا اجلنسانية، ال سيما ما              

 . رعاية الصحية والعمالةبالفئات احملرومة واجملاالت ذات األمهية االستراتيجية كالتعليم وال

ومن أوىل أولويات احلكومة توفري الرعاية الصحية اجملتمعية لبناء جمتمع سليم تتـوفر               -٨٤
 فيه فرص جيدة لالستفادة من خدمات الرعاية الصحية يف جمايل الصحة البدنيـة والـصحة              
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وستنصب جهود احلكومة يف السنوات املقبلة على معاجلة مسألة معـدل وفيـات             . العقلية
الـوطين  ، وبرنامج الغـذاء   حتصني األطفال األطفال وال سيما حديثي الوالدة، وزيادة فعالية        

لصحة اإلجنابية والربنـامج الـوطين املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة          والربنامج الوطين ل  
  . اإليدز/البشرية
وستواصل فييت نام العمل، يف إطار سعيها لتحقيق اهلدف املتمثل يف تعزيز التعاون               -٨٥

الدويل وتسخري كامل املوارد حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، جنبا إىل جنب مـع البلـدان               
األخرى وهيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، واملشاركة بشكل فعال يف أعمال جملس             

، اليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة      مع املكلفني بو  والبّناء  والتعاون الكامل   حقوق اإلنسان،   
 بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـات     يف ذلك توجيه الدعوات إىل املقررين اخلاصني؛ والوفاء متاماً         مبا

 . ة احلوار بشأن حقوق اإلنسانفعالي انضمت إليها؛ وزيادة الدولية حلقوق اإلنسان اليت

        


