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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

السامية حلقوق اإلنسان   األمم املتحدة   أعدته مفوضية   جتميع للمعلومات       
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  نام فييت    

 واإلجـراءات   ،هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات           
 مفوضية األمم املتحـدة   تقارير    ويف  وتعليقاهتا، دولة املعنية يف ذلك مالحظات ال     مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء     وال .ُيرجى العودة إىل الوثائق املرجعية    
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها     ما خبالفمن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        ى حنو   علذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات الـيت حـدثت      االستعراض   دوريةالتقرير  وروعي يف إعداد    . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف

  

 
 A/HRC/WG.6/18/VNM/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

7 November 2013 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/18/VNM/2 

GE.13-18443 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  ة خالل دورة االستعراض السابقةاحلال  
ــد   ــذ بع ــراء املتخ اإلج

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

 االنضمام  أوالتصديق
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٨٢( التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  )١٩٨٢(واالجتماعية والثقافية 

 اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      العهد الدويل 
  )١٩٨٢(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )١٩٨٢(ضد املرأة 

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات      

  )٢٠٠١(املسلحة 
تفاقية حقـوق   الالربوتوكول االختياري   

 بيـع األطفـال واسـتغالل       الطفل بشأن 
املـواد اإلباحيـة      ويف األطفال يف البغاء  

)٢٠٠١(  
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      

 )٢٠٠٧، التوقيع فقط(

  اتفاقية مناهضة التعذيب 
ــاري  ــول االختي الربوتوك

  التفاقية مناهضة التعذيب
لربوتوكول االختياري الثاين   ا

ــدويل اخلــاص  للعهــد ال
  ياسيةباحلقوق املدنية والس

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــع  ــوق مجي ــال حق العم

  املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  القسري 
 

التحفظات واإلعالنات 
 أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
) ١(١٧إعالن، املادتان   (التمييز العنصري   

   )١٩٨٢، ٢٢فظ، املادة وحت) ١(١٨و
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      

إعـالن، املـادة    (واالجتماعية والثقافيـة    
١٩٨٢، )١(٢٦(  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
ــسياسية  ــادة (وال ، )١(٤٨إعــالن، امل

١٩٨٢(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       

 )١٩٨٢، )١(٢٩حتفظ، املادة (ضد املرأة 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
تفاقية حقوق الطفل بشأن    ال

بيع األطفـال واسـتغالل     
املواد   ويف األطفال يف البغاء  

سحب التحفظات،   (اإلباحية
، )٤(و) ٣)(٢)(١(٥املادة  
٢٠٠٩(  
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  ة خالل دورة االستعراض السابقةاحلال  
ــد   ــذ بع ــراء املتخ اإلج

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

إجراءات الشكوى 
والتحقيق واإلجراء 

 )٣(العاجل

االتفاقية الدولية للقضاء على       
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤ املادة ،العنصري
الربوتوكــول االختيــاري 

ــدويل اخلــاص ل لعهــد ال
بــاحلقوق االقتــصادية  

  واالجتماعية والثقافية
ــدويل اخلــاص  العهــد ال

، باحلقوق املدنية والسياسية  
  ٤١املادة 

الربوتوكــول االختيــاري 
لعهد الدويل اخلاص   لاألول  

  باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكــول االختيــاري 

 على مجيـع    تفاقية القضاء ال
  أشكال التمييز ضد املرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب

ــاري  ــول االختي الربوتوك
املتعلق التفاقية حقوق الطفل    
  بإجراء تقدمي البالغات

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــع  ــوق مجي ــال حق العم

  املهاجرين وأفراد أسرهم
ــاري  ــول االختي الربوتوك

تفاقية حقوق األشـخاص    ال
  ذوي اإلعاقة

ة الدولية حلماية مجيع    االتفاقي
األشخاص مـن االختفـاء     

  القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
  مل ُيصدق عليها اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل الدورة السابقة 

 االنضمام  أوالتصديق
 اخلالفة أو

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة      
  عليها

  )٦(بروتوكول بالريمو
 

االتفاقيات املتعلقة بالالجئني   
  )٧(وعدميي اجلنسية
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  مل ُيصدق عليها اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل الدورة السابقة 
أغسطس /آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٤( والربوتوكول اإلضايف األول١٩٤٩
 االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدوليـة   

  )٥(١٠٥ ورقم ٨٧باستثناء االتفاقيتني رقم 
االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمـال       

  )اليونسكو(التعليم 

اإلضـافيان   وتوكوالنالرب
الثاين والثالث التفاقيـات    

  )٨(١٩٤٩  لعامجنيف
ــا األساســي  نظــام روم

  للمحكمة اجلنائية الدولية
االتفاقيات األساسية ملنظمة   

 باسـتثناء   العمل الدوليـة  
  )٩(٢٩االتفاقية رقم 

 ا منظمة العمل الدولية   تاتفاقي
 )١٠(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

       

 بتعزيـز   نـام  فييت عين مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان     املقرر اخلاص امل  أوصى    -١
بالتصديق على املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان وتنفيذها على        القانوين واملؤسسي   إطارها  

العمـال  التفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع        الفور، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، وا     
االتفاقية الدولية حلماية   و ،األشخاص ذوي اإلعاقة  ، واتفاقية حقوق    املهاجرين وأفراد أسرهم  

لعهد الـدويل اخلـاص     ، والربوتوكوالت االختيارية ل   مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
، العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       و باحلقوق املدنية والسياسية  

جلنة القضاء علـى    كذلك شجعت    .)١١(رأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل       و
التفاقية الدولية حلماية حقوق    ، على التصديق على ا    ٢٠١٢  عام  يف نام فييت التمييز العنصري 

، ٢٠١٢ عـام   ويف .)١٢(، واتفاقية مناهضة التعـذيب    املهاجرين وأفراد أسرهم  العمال  مجيع  
توكـول االختيـاري     على التصديق علـى الربو     نام فييتحثت جلنة حقوق الطفل بدورها      

، والربوتوكـول   )١٤(، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     )١٣(التفاقية مناهضة التعذيب  
التفاقية الدولية حلمايـة    ، وا املتعلق بإجراء تقدمي البالغات    االختياري التفاقية حقوق الطفل   

  .)١٥(مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  .)١٦(لتصديق على نظام روما األساسي بانام فييتوأوصت جلنة حقوق الطفل   -٢
 وجلنة حقوق الطفل بالتـصديق علـى        جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأوصت    -٣

 ١٩٥٤  عـام  ، واتفاقية ١٩٦٧  لعام  وبروتوكوهلا  مبركز الالجئني  اخلاصة ١٩٥١  عام اتفاقية
انعـدام  بشأن خفض حاالت     ١٩٦١  عام ، واتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية    

 .)١٧(اجلنسية

 بالتصديق على اتفاقية منظمة     نام فييت جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأوصت    -٤
. )١٨( والقبلية يف البلدان املستقلة    املتعلقة بالشعوب األصلية  ) ١٩٨٩(١٦٩العمل الدولية رقم    
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ـ  ١٨٩وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             شأن  ب
  .)١٩()٢٠١١( اتفاقية العمل الالئق للعمال املرتليني

 على إصدار اإلعالن املنصوص نام فييت جلنة القضاء على التمييز العنصريوشجعت   -٥
بالتصديق على التعديالت   اً   أيض نام فييتوأوصت اللجنة   . )٢٠( من االتفاقية  ١٤عليه يف املادة    

 . )٢١(االتفاقية من ٨ من املادة ٦اليت أدخلت على الفقرة 

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  

باملراجعة اجلارية للدستور احلايل الذي ُسنَّ      اً  أحاط فريق األمم املتحدة القطري علم       -٦
وأشار إىل االعتراف الكامل بالدور غري املسبوق الذي        . ٢٠٠١  عام  وُنقِّح يف  ١٩٩٢  عام يف

. وجهات أخـرى  تمع املدين ووسائط اإلعالم     أسندته جلنة صياغة التعديل الدستوري إىل اجمل      
وشدد فريق األمم املتحدة القطري على ضرورة أن يبني الدستور واجب الدولـة يف تعزيـز                

لقواعـد  ا ومحاية حقوق اإلنسان، وأسبقية القانون الدويل وضرورة مواءمته، عموماً، مـع          
  . )٢٢(واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

 وجلنة حقوق الطفل باختاذ تدابري تشريعية على التمييز العنصري جلنة القضاء ورحبت  -٧
، )٢٠١١(، وقانون مكافحة االجتار بالبـشر    )٢٣()٢٠٠٦(قانون املساواة بني اجلنسني     : عدة

والقـانون  ) ٢٠٠٥(، وقانون التعلـيم     )٢٠١٠(والقانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة      
لكن جلنة . )٢٤()٢٠٠٤(والرعاية والتعليم لألطفال ، وقانون توفري احلماية )٢٠٠٩(املعدل له 

 . )٢٥(حقوق الطفل أعربت عن استمرار قلقها إزاء بطء التقدم يف جمال إصالح القوانني

  قـانون اجلنـسية الفييتناميـة      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني     واعتربت    -٨
أن اً وأكدت أيـض . م اجلنسيةيتعلق خبفض حاالت انعدا  فيما مبثابة إجناز تارخيي  ٢٠٠٨ لعام

األجيال الالحقة من األطفال املولودين لالجئني سابقني من أحد البلدان اجملـاورة ميكـن أن        
 . )٢٦(يتمتعوا باحلق يف اجلنسية

نفـاذ مـشروع القـانون املتعلـق        إعلـى    نام فييتوحثت جلنة حقوق الطفل       -٩
 .)٢٧(بالرابطات

كافحة ملاعتماد قانون شامل     ب نام فييتلعنصري  وأوصت جلنة القضاء على التمييز ا       -١٠
 .)٢٨(التفاقيةل تعريفاً للتمييز العنصري وفقاً يتضمنالتمييز 

ألطر القانونية  اإزاء عدم تنفيذ    وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها           -١١
بعض األحكـام    إىل بقلقوأشارت. والسياساتية واملؤسسية القائمة ملكافحة التمييز العنصري  

 .)٢٩(الدقيقةالعامة وغري 

علـى  ز  ياليت مت األحكام  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            -١٢
ـ  ١٥املادة   و ٨ ة املاد سيما  ال ،ديينالثين و االنتماء اإل س  اأس ن قـانون املعتقـد والـدين        م



A/HRC/WG.6/18/VNM/2 

GE.13-18443 6 

علـى  اً  ر سلب تؤث"و" من القومي  لأل كانتها"مبثابة  دينية تعترب    أنشطة   لتان حتظران ال،  )٢٠٠٤(
 .)٣٠("الصافية لألمةتقاليد الثقافية العلى   أووحدة الشعب

 بشأن تنظيم العدالة اإلداريـة      ٤٤ القانون رقم    )أ: (يلي  ما تشعر اللجنة بالقلق إزاء   و  -١٣
رهن االحتجاز اإلداري ملدة     "األمن القومي  " ارتكابه جرائم ضد   شتبه يف من ي  وضع جييز الذي

بشأن النظام العام، الذي حيظر      ND-CP/38/2005املرسوم  ) ب( و ة؛إىل سنتني دون حماكم   تصل  
، TT-BCA/09/2005 التعمـيم  )ج( و احلكومية؛واملباين  مراكز أجهزة الدولة    املظاهرات خارج   

 .)٣١( من الدولةترخيصالذي مينع جتمع أكثر من مخسة أشخاص دون 

ميع اً جل  حظر لتتضمنوانينها احمللية   صالح ق  بإ نام فييتوصت جلنة حقوق الطفل     أو  -١٤
ورجـال  القـانون   شر القوانني يف أوساط موظفي إنفاذ       بنو،  أشكال االعتداء على األطفال   

 .)٣٢(من أجلهم  أوواملهنيني الذين يعملون مع األطفالالقضاء 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
 نـام  فييتشجعت كل من جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل              -١٥

تتمتع بواليـة   ،  وفقاً ملبادئ باريس  ،   مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان    على اإلسراع يف إنشاء   
املقرر اخلاص املعين مبـسألة     أوصى به     ما  على حنو  )٣٣(واسعة النطاق يف جمال حقوق اإلنسان     

وأوصت جلنة حقوق الطفل بإنشاء هيئة مستقلة لرصـد         . )٣٤(نسانالفقر املدقع وحقوق اإل   
 .)٣٥( ومحايتهاتعزيز حقوق الطفل

علمـاً  ، وأحاطت   إنشاء اجمللس اإلثين  ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري ب        -١٦
ومية تنفيذ السياسات احلك  عن  باللجنة املعنية بشؤون األقليات اإلثنية، وهي الوكالة املسؤولة         

 .)٣٦(تعلقة باألقليات اإلثنيةامل

 أن االسـتراتيجية اجلامعـة لتحقيـق التنميـة     فريق األمم املتحدة القطري   والحظ    -١٧
 قد حددت مـسألة حقـوق اإلنـسان         ٢٠٢٠-٢٠١١االقتصادية واالجتماعية يف الفترة     

قيـق  باعتبارها مسألة شاملة ينبغي تعميم مراعاهتا يف مجيع األولويات واألنشطة املتعلقة بتح           
  . )٣٧(التنمية الوطنية

 من أجل استمرار    نام فييت جبهود   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وأشادت    -١٨
 باملضي يف اختاذ اخلطوات     نام فييت وأوصت املفوضية    .)٣٨(احلملة الوطنية لتسجيل الوالدات   

 التشريعي احلـايل  يف ذلك مراجعة اإلطار   مبا الكفيلة بضمان تسجيل مجيع املواليد دون متييز،      
  . )٣٩(ميكن سده من ثغرات باعتماد املمارسات اإلقليمية السليمة  ماوحتديد
تدابري خاصة لـصاحل األقليـات      ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باختاذ          -١٩

 .)٤٠(اتم اللغ والتعليم وتعلُّاإلسكاناإلثنية األشد فقراً، يف جماالت 
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،  املوارد املخصصة للطفولـة    قلة ل عن استمرار قلقها إزاء    وأعربت جلنة حقوق الطف     -٢٠
أطفـال  نائية واألطفـال ذوي اإلعاقـة و      الناطق  املألطفال يف   الذي يؤثر بوجه خاص على ا     

 حقـوق   يراعياعتماد هنج    ب نام فييتوأوصت  . األقليات اإلثنية ومجاعات السكان األصليني    
  .)٤١(الطفل يف وضع امليزانية الوطنية

) ٢٠٢٠-٢٠١١(ربنامج العمل الوطين للطفولة الفييتنامية       جلنة حقوق الطفل ب    ورحبت  -٢١
تنسيق العدم   لكنها أعربت عن قلقها إزاء       )٤٢()٢٠١٥-٢٠١١(الربنامج الوطين حلماية الطفل     وب

 .)٤٣( الطفلهتمُّبني السياسات والربامج الوطنية القائمة اليت 

طة االستراتيجية لتنمية قطاع التعلـيم      باعتماد اخل وفيما رحبت جلنة حقوق الطفل        -٢٢
، )٤٤(٢٠١٥-٢٠٠٣طة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجميع للفترة        خب و ٢٠١٠-٢٠٠١للفترة  

 .)٤٥(ضع خطة عمل وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على ونام فييتشجعت 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن قلقهـا إزاء ارتفـاع مـستويات الفـساد يف                  -٢٣
 .)٤٦(نام يتفي

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٤٧(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

 حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
املدرجة  اخلتامية املالحظات

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منـذ     

 االستعراض السابق
آخر مالحظـات   

 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القـضاء علـى     
 ييز العنصريالتم

مــــارس /آذار ٢٠١١ ٢٠٠١أغسطس /آب
٢٠١٢  

مـن  حيل موعد تقدمي التقـارير      
 الـسابع عـشر  عشر إىل اخلامس  

 ٢٠١٥ عام

اللجنـــة املعنيـــة 
ة ـاالقتصادي باحلقوق

 واالجتماعية والثقافية

سُينظر يف التقارير من الثـاين إىل         - ٢٠١١ ١٩٩٣مايو /أيار
  ٢٠١٤  عامالرابع يف

حبقـوق  اللجنة املعنية   
 اإلنسان

 تأخر تقدمي التقرير الثالـث منـذ       - - ٢٠٠٢يوليه /متوز
 ٢٠٠٤ عام

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة

مل ُينظر بعد يف التقريرين الـسابع        - ٢٠١٣ ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
  والثامن 
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 هيئة املعاهدة
املدرجة  اخلتامية املالحظات

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منـذ     

 االستعراض السابق
آخر مالحظـات   

 حالة اإلبالغ ختامية

 ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
 )يف اتفاقية حقوق الطفل   (

يف  (٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
الربوتوكولني االختيـاريني   
التفاقية حقـوق الطفـل     
املتعلقني ببيـع األطفـال     

 البغاءواستغالل األطفال يف    
املواد اإلباحية وبإشراك    ويف

ــات  ــال يف الرتاع األطف
  )املسلحة

يونيــه /حزيــران  ٢٠٠٩
٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقريرين اخلامس     
 ٢٠١٧  عاموالسادس

  ود على طلبات املتابعة املُحددة املقدمة من هيئات املعاهداتالرد  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 قُدم يف املوضوع  حيل موعد تقدمي الرد يف هيئة املعاهدة

ــوق  ــة حبق ــة املعني اللجن
  األشخاص ذوي اإلعاقة

احلق يف تقرير املصري؛ وحق الشعوب األصلية         ٢٠١٣
  )٤٨(يف األرض؛ واألقليات

 

عقوبة اإلعدام؛ وظروف االحتجاز؛ والعنـف       ٢٠٠٣  ملعنية حبقوق اإلنساناللجنة ا
النساء؛ وحريـة الـدين؛     على  املمارس  املرتيل  

؛ والقيـود   )اجلبليني(معاملة السكان الديغار    و
ــة   ــات العام ــى االجتماع ــة عل املفروض

  )٤٩(واملظاهرات

٥٠(٢٠٠٣( 

  )٥١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة لدورة السابقةاحلالة خالل ا 

 ال ال  ُوجهت دعوة دائمة
  الفقر املدقع حرية الدين الزيارات اليت أُجريت

  قضايا األقليات
  الدين اخلارجي

 الصحة
الزيارات املوافق عليها من حيـث      

 املبدأ
  احلقوق الثقافية   

  الدين
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  احلالة الراهنة لدورة السابقةاحلالة خالل ا 

  حرية الرأي الزيارات املطلوبة
 حاالت اإلعـدام خـارج القـضاء      

  تعسفاً  أوبإجراءات موجزة أو
  الغذاء

  الدين اخلارجي
 املياه والصرف الصحي

  حرية الرأي
 حاالت اإلعدام خارج القـضاء    

  تعسفاً  أوبإجراءات موجزة أو
  الغذاء

  التعذيب
  املدافعون عن حقوق اإلنسان 

  املهاجرون
 بيع األطفال

الردود علـى رسـائل االدعـاء       
 والنداءات العاجلة

 ٢٦  املكلفون بـاإلجراءات اخلاصـة     رسلالستعراض، أ خالل الفترة قيد ا   
   من هذه البالغات٢١وردت احلكومة على . بالغاً

  تقرير متابعة من املقرر اخلاص املعين مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان   تقارير ومهام املتابعة

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -ثالثاً  

 وعدم التمييزاملساواة   -ألف  

 نام فييتاعتراف   بالغ إزاء عدم  ها ال قلقأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن          -٢٤
السائدة يف  م املساواة بني اجملموعات اإلثنية، وإزاء املواقف السلبية         اعدباننصري و عبوجود متييز   

الـب النمطيـة    القضاء على القو  وأوصت ب . ضد األشخاص املنحدرين من أقليات إثنية     اجملتمع  
 .)٥٣(وحثت جلنة حقوق الطفل على اعتماد استراتيجية شاملة ملنع التمييز اإلثين .)٥٢(التمييزية

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من وجود ضمانات قانونية تتعلق              -٢٥
قـة بـاملرياث    حتكم املـسائل املتعل    مااً  باملساواة، فإن األعراف والتقاليد يف واقع األمر غالب       

حيـول    مما  حق املرأة  يغمطاً  واأليلولة وعالقات امللكية الزوجية وتوزيع الثروة العائلية توزيع       
 . )٥٤(دون ممارستها حلقوقها

الفجوة االجتماعية  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ إزاء             -٢٦
األغلبيـة وإزاء   جمموعة كينه اليت متثل     رومة و  بني األقليات اإلثنية احمل    اليت تفصل واالقتصادية  

سيما يف جماالت العمل والتعلـيم    ال واألقلياتني األصليالسكانعلى  سلباً  هذه الفجوة   تأثري  
 .)٥٥(والرعاية الصحية

تعانيه بعـض الطوائـف       ما وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء          -٢٧
واهلمونغ من متييز وقيود على املمارسات      ) مونتانيار( كروم وديغار    -  اخلمريمن  املسيحية والبوذية   

لظاهرة التمييز املزدوج اليت تواجهها األقليـات اإلثنيـة          نام فييت، وأوصت بأن تتصدى     الدينية
 .)٥٦(ة دينها حبريةيف ممارسها  حقوقوتضمناملنتمية إىل جمموعات دينية غري معترف هبا، 
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، )و خـا  هو(النظام الوطين لتسجيل اُألسر املعيشية      حيال  قلقها  وأعربت اللجنة عن      -٢٨
يف جماالت  لتمييز   ل "غري معترف هبا  "إىل جمموعات دينية    ملنتمية   األقليات اإلثنية ا   يعرضالذي  

 .)٥٧(العمل والضمان االجتماعي واخلدمات الصحية والتعليم واحلق يف حرية التنقل

ألطر القانونية والـسياساتية واملؤسـسية      اتنفيذ   عدموأعربت اللجنة عن قلقها إزاء        -٢٩
التحقيق يف اجلـرائم ذات الـدوافع        ب نام فييتأوصت  و،  القائمة ملكافحة التمييز العنصري   

 .)٥٨(العنصرية ومالحقة مرتكبيها

يـؤدي إىل    ممـا البنـات وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز ضـد            -٣٠
.  إجهاض األجنة من اإلنـاث     واللجوء إىل ،  يف سن مبكرة  وزواجهن  ن الدراسة   انقطاعهن ع 

 تعمـيم   ضـمان على على القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد البنات، و         نام فييتوحثت  
 .)٥٩(املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج الرامية إىل مكافحة التمييز

بفريوس نقـص   صابني   األطفال امل  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تعرض         -٣١
 نياألطفـال املـصاب    بضمان عدم انقطاع     نام فييت، وأوصت   لوصمل اإليدز/املناعة البشرية 

خطة العمـل الوطنيـة     ، ومكافحة الوصم الذي يتعرضون له، وتنفيذ        لفريوس عن الدراسة  اب
 اإليدز خالل الفترة املمتـدة حـىت      /ةاخلاصة باألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      

 .)٦٠(٢٠٢٠  عام مع حتديد رؤية للفترة املمتدة حىت٢٠١٠ عام

طفـال ذوي   الذي يلحـق باأل   وصم  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ال         -٣٢
سيما يف نظامي التعليم والـصحة،        وال  على القضاء على التمييز،    نام فييت وحثت   اإلعاقة،

  .)٦١(حياً صرحظراًلتمييز ضد األطفال على أساس اإلعاقة احظر و

 لكوهنم غـري  هتميش األطفال املهاجرين    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٣٣
املهاجرين يف مجيع السياسات والربامج     حقوق   منظور    على إدراج  نام فييتوحثت   ،مسجَّلني

 .)٦٢(الرامية إىل مكافحة التمييز

 هشخصواألمان على  يف احلياة واحلرية  الفردحق  -باء  

تهديـدات  الجمـات و  ربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء اهل         أع  -٣٤
 بـالتحقيق يف التقـارير      نام فييتاليت تستهدف اجملموعات اإلثنية والدينية، وأوصت       عنيفة  ال

 . )٦٣(الواردة هبذا الشأن

تعلـق   إىل استمرار ورود ادعاءات ت      بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ةاخلبريوأشارت    -٣٥
ن من أقليات إثنيـة     وباالحتجاز التعسفي وإساءة معاملة السجناء مبن فيهم السجناء املنحدر        

وطلبت من احلكومة أن ترد على ذلك وتؤكد أهنا تطبق على حنو دائم اإلجـراءات               . ودينية
 مع املعايري الدولية، وتعمل على إنفاذها علـى       اً  القانونية الواجبة ومفهوم سيادة القانون متاشي     

  .)٦٤(املستوى الوطين ومستوى املقاطعات
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أن  نـام  فييتإىل  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي      ، طلب   ٢٠١٢  عام يفو  -٣٦
ثالثة مدافعني عن حقوق اإلنسان كانوا قد قاموا بتعميم    تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح وضع      

كرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق     سق مع املعايري واملبادئ امل     يتَّ منشور عن حقوق العمال لكي    
أن من املالئم    ى الفريق العامل  أرو .اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

إىل املقرر اخلاص املعـين     الالإنسانية    أو املعاملة القاسية   أو التعذيباملتعلقة ب دعاءات  االإحالة  
املهينة ليتخـذ     أو الالإنسانية  أو وبة القاسية العق  أو مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة     

 .)٦٥( اليت يراها مناسبةجراءاتاإلبشأهنا 

عتقـال  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء حـاالت اال              -٣٧
 اممارستهتدخل يف إطار  بأنشطة اجمموعات األقليات لقيامهاليت تتعرض هلا  تعسفاً  حتجاز  الوا

عن عـدم    فضالًأثناء االحتجازة هذه اجملموعات  معاملإساءة  وحلرية التعبري، و  السلمية للدين   
 . )٦٦(فعالة للضحاياسبل انتصاف وعدم إتاحة حتقيقات إجراء 

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل إقرار قانون جديد بشأن معاجلة االنتهاكات              -٣٨
ة مشلت إلغاء االحتجـاز اإلداري      ، يتضمن إصالحات هام   ٢٠١٢يونيه  /اإلدارية يف حزيران  
نظـام االحتجـاز    لكن جلنة حقوق الطفل أعربت عن قلقهـا إزاء           .)٦٧(للمشتغلني باجلنس 

عدم فصل األطفال احملتجزين يف هذه       و ملخدراتامدمين  من  على األطفال   املفروض  اإلداري  
توفري برامج  وة   بدائل حلرمان األطفال من احلري      بوضع نام فييت، وأوصت   املراكز عن البالغني  

متعـاطي  نظام ملراقبـة مراكـز احتجـاز        ، وإنشاء   إلعادة تأهيل األطفال وإعادة إدماجهم    
 .)٦٨(توافر زنزانات الحتجاز األطفال، وضمان املخدرات

  األطفـال للمعاملـة الـسيئة      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تعـرض          -٣٩
يف ذلـك     مبـا  احتجاز متعاطي املخدرات،  ز  التعذيب أثناء احتجازهم اإلداري يف مراك      أو

  .)٦٩( احلبس االنفراديوضعهم يف
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل تعرض النساء والرجال واألطفال الفييتناميني             -٤٠

أن أكثرهم عرضة لذلك هم  اً   علم االستغالل يف العمل    أو االستغالل يف اجلنس  لالجتار لغرض   
 . )٧٠( ينتمي منهم إىل جمموعات األقليات واملناطق احلدوديةسيما من  الالنساء واألطفال

لفريق األمم املتحدة القطري، فإن البيانات الوطنية تؤكد اسـتمرار تعـرض            اً  ووفق  -٤١
كـشفت اإلحـصاءات عـن        إذ . مبعدالت عالية  البدين واجلنسي والعاطفي   النساء للعنف 

 واج عن تعرضهن للعنف البدين يف حياهتن       يف املائة من النساء اللوايت سبق هلن الز        ٣٢ إبالغ
 . )٧١( يف املائة من النساء عن تعرضهن لإليذاء العاطفي مدى العمر٥٤أبلغت  فيما

 العنـف   شـيوع ممارسـة   ) أ: (يلي  ما وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        -٤٢
منع العنـف     الرامية إىل نقص التدابري   ) ب(سيما البنات، واالعتداء عليهم؛ و      وال األطفال،ب

  بتعزيز نام فييتوأوصت  .  األطفال إمهال) ج( و ؛يف ذلك االعتداء البدين واجلنسي      مبا املرتيل،
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والقضاء علـى     وإمهاهلم،  الشكاوى املتعلقة باالعتداء على األطفال     للتحقيق يف النظام الوطين   
 .)٧٢(األطفال ووضع سياسات حلماية األطفال من العنف جبميع أشكالهبالعنف 

أوصت ورتل  يف امل ة   البدني ممارسة العقوبة من  ها  قلقحقوق الطفل عن    جلنة  وأعربت    -٤٣
ـ  العقوبـة مجيع أشكال   ة  حاصر ظر لتح بإصالح قوانينها احمللية   نام فييت  كافـة  يف   ة البدني
  .)٧٣(البيئات
 دعارة وأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار شعورها بالقلق إزاء زيادة معدالت            -٤٤

ـ    . لنشاط اجلنسي التجاري  هبم واستغالهلم يف ا   جتار  االواألطفال   إزاء ذلك  وأبدت قلقهـا ك
ـ   طفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي      معاملة الشرطة لأل   وصـت  وأ. رمنيمعاملـة اجمل

 وخطة العمل ملكافحة    ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة   الدعارةخطة العمل ملكافحة     بتنفيذ   نام فييت
 . )٧٤(٢٠١٥-٢٠١١ االجتار باألشخاص للفترة

، مل األطفـال وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االنتشار الواسع لظاهرة ع       -٤٥
وإكراه األطفـال   ،  ) سنة ملمارسة عمل خفيف    ١٢(نسبياً   احلد األدىن لسن العمل      واخنفاض

 بالقضاء على   نام فييتأوصت  و . املخدرات على العمل   يعاطمت مراكز احتجاز    املودعني يف 
 ١٣٨واءمة القوانني واألنظمة الوطنية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           ومعمالة األطفال   

 .)٧٥( تفتيش العملوحتسني

 يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مباإقامة العدل،  -جيم  

الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن النظام القضائي الفييتنامي يتسم بعدم استقاللية      -٤٦
ـ            . ةالقضا ـ   اً  وأشار إىل أن التقدم الذي أحرز يف جمال إصالح القـضاء عموم اً كـان بطيئ
وهناك حىت اآلن   . يواكب التغيريات التشريعية وعملية تبسيط اإلجراءات اإلدارية العامة        وال

علـى النحـو    ومحايتها   ظروف مؤاتية لتعزيز حقوق اإلنسان       بتهيئةكثري من األمور املتعلقة     
كتطبيق مبدأ وجاهية احملاكمة يف التقاضـي        - ستراتيجية إصالح القضاء  املنصوص عليه يف ا   

تترجم بالقدر الكـايف إىل إجـراءات         مل - أمام احملاكم وتعزيز استقاللية األحكام القضائية     
 . )٧٦(ملموسة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن تدين فـرص الوصـول إىل العدالـة يف                  -٤٧
ص على الفقراء والفئات املهمشة، وحيد من إمكانية حصوهلم علـى            يؤثر بوجه خا   نام فييت

حـق الـشخص يف     إعمال  إىل غياب احلزم يف     أشار    كما سبل االنتصاف القضائية الفعالة؛   
تشري إحصاءات احملكمة العليا إىل توفري التمثيل القانوين   إذ.االستعانة مبحام يف القضايا اجلنائية

هيئـات  بتعيني مـن      أو قط من املتهمني إما على حساب املتهم       يف املائة ف   ١١ إىل   ٩حلوايل  
  . )٧٧(القضاء
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وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الفساد السائد يف القطاع العـام قـوض                 -٤٨
تقويضٍ مبـدأ   وساهم يف   حقوق اإلنسان وحدَّ من فرص االستفادة من اخلدمات األساسية          

 احلكـم   ألداء نام فييت مؤشروقدم  . ؤسسات العامة إضعاف الثقة يف امل     ويف سيادة القانون 
الدليل على أن طلب الرشوة مقابل تقدمي اخلدمات      ٢٠١٢  لعام (PAPI) اإلدارة العامة و احمللي

العامة قد أثر على شرحية كبرية من املواطنني وأن املبالغ اليت تدفع هي مبالغ مرتفعة مقارنـة                 
   .)٧٨( تلك اخلدماتبتكاليف أعمال أخرى تتصل باالستفادة من

شـكاوى   قلقها إزاء عدم وجـود       عنوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٤٩
وصـت  لتمييـز العنـصري، وأ     بشأن التعرض ل   احملاكم وغريها من السلطات   على   معروضة
 لتمييز العنصري يتعلق با   فيما سبل االنتصاف القانونية املتاحة    على    اجلمهور  بإطالع نام فييت

 يف أوساط تعريف باالتفاقية على نطاق أوسعلوا )٧٩(لشكاوىتقدمي ا آلية مستقلة لاثواستحد
 .)٨٠( يف احملاكمالتفاقيةا، من أجل تعزيز تطبيق ءالقضا

عدم وجود نظام لقـضاء األحـداث،       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٥٠
أعربت عن    كما .)٨١( سنة ١٦ن   األطفال الذين تقل أعمارهم ع     علىالتدابري احلالية   اقتصار  و

حمدودية بدائل احتجاز األطفال وعدم وجود برامج إلعـادة التأهيـل وإعـادة              قلقها إزاء 
تنقيح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيـة        )أ: (يلي نام مبا  فييت، وأوصت   اإلدماج

 سنة ١٨ أعمارهم عن دراج مجيع األطفال الذين تقل إلواملرسوم املتعلق باالنتهاكات اإلدارية     
حمكمة متخصصة يف قضايا األحـداث ووحـدات         إنشاء) ب(؛ و يف نظام قضاء األحداث   

يكفي من املوارد لنظـام قـضاء         ما صيختص) ج(األطفال؛ و  حلماية    يف الشرطة  متخصصة
 .)٨٢(األحداث

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  

ليت تفصل بني املنـاطق     زاء استمرار الفوارق ا   ها إ أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق       -٥١
ان تسجيل   بضم نام فييت، وأوصت    يف معدالت تسجيل املواليد    ةاإلثنياجملموعات  جلغرافية و ا

، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية           عند والدهتم مجيع األطفال   
 .)٨٣(واجلبلية

املثليات واملثليني   القطري أن اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق     وذكر فريق األمم املتحدة       -٥٢
 يف إطار تنقيح قانون شؤون األسرة والزواج        ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية     

كراهيـة املثليـة     لكي تربز كرائد إقليمي يف جمال مكافحة         نام فييتكانت فرصة بالنسبة ل   
 .)٨٤(اجلنسية
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عتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي         امل  أو حرية الدين   -هاء  
 واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

تزال تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار    ال  إهنا  بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ةاخلبريقالت    -٥٣
ية مـن األقليـات     توتستانيف ذلك أتباع الرب     مبا ورود تقارير تفيد بأن قيام األقليات الدينية،      

ن من اخلمري، مبمارسات دينيـة مـشروعة        واإلثنية، وأتباع املسيحية من اهلمونغ، والبوذوي     
واحتجاجات سلمية قد أدى إىل فرض قيود على حرية التنقل وحرية التعبري وحرية التجمـع               

م التام  وحثت احلكومة على االحترا   . والتضييق على أبناء هذه األقليات ووضعهم يف السجون       
مـربر هلـا علـى األفـراد          ال عقوبات  أو حلقوق األقليات الدينية والكف عن فرض قيود      

  . )٨٥(واجملتمعات احمللية اليت متارس حقها يف االحتجاج السلمي
 -مجيع مـصادر املعلومـات      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء خضوع           -٥٤

أعرب فريق األمـم  و. )٨٦(تسمح بالتنوع  الاليت لسيطرة احلكومة    -وخباصة وسائط اإلعالم    
املتحدة القطري عن قلقه من أنه على الرغم من أن شبكة اإلنترنت أصبحت الفضاء الرئيسي               
للتواصل االجتماعي والتعبري عرب اإلنترنت، فإن مشروع املرسوم األخري الذي صدر ليحـل             

 واستخدامها واملعلومـات     املتعلق بإدارة شبكات خدمة اإلنترنت وتقدميها      ٩٧حمل املرسوم   
اإللكترونية، سيؤدي يف حال اعتماده، إىل تشديد الضوابط التنظيمية والتقنية على الوصـول             

 .)٨٧(إىل اإلنترنت وحمتوياهتا

 إىل أن املؤسسات اإلعالميـة      منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     وأشارت    -٥٥
 وأن استخدام مـدونات قواعـد الـسلوك     ،الكربى وضعت لنفسها آلية تنظيمية خاصة هبا      

سيما يف ظل تركـز      الاً  عملي  واملبادئ التوجيهية التحريرية يف وسائط اإلعالم ليس مكفوالً       
 بتنفيـذ اإلصـالحات     نام فييتوأوصت اليونسكو   . ملكية وسائط اإلعالم يف يد احلكومة     

 حد لرقابـة الدولـة علـى        مع املعايري الدولية حلرية الصحافة وحرية التعبري، وبوضع       اً  متاشي
وأوصت اليونسكو بإلغاء جتـرمي التـشهري والتحقيـق يف          . الصحف وسائر وسائط اإلعالم   

  .)٨٨(املعلومات املتعلقة باالعتداء على الصحفيني لضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة
 عن قلقها البالغ إزاء أحكام      حلقوق اإلنسان السامية  مفوضية األمم املتحدة    وأعربت    -٥٦

اإلدانة والعقوبات القاسية الصادرة يف حق بعض الصحفيني البارزين واملدونني وأشارت إىل            
سيما ضد من يـستخدم       وال لتزايد القيود املفروضة على حرية التعبري     اً  أن ذلك يعكس اجتاه   

  . )٨٩(اإلنترنت للتعبري عن انتقاداته
حمدودية طفال يف التعبري و   تقييد حرية األ  اء  إزوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٥٧

إزالة مجيـع القيـود      على   نام فييت وحثت   .ىل املعلومات وصول إ لل املتاحة هلم اإلمكانيات  
 .)٩٠(املفروضة على حرية الطفل يف التعبري
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بأن احلق يف التجمـع وحريـة تكـوين         اً  وأحاط فريق األمم املتحدة القطري علم       -٥٨
بيـد أنـه    ". للقانوناً  وفق "١٩٩٢  عام  دستور اجلمعيات والتظاهر قد حظي باالعتراف يف     

ُيلجـأ يف     أو حتظى مبوافقة رمسية    ال الحظ أن التجمعات السلمية واالحتجاجات العامة قد      
بعض األحيان إىل تفريقها بدواعي األمن العام حسب تقدير األجهزة التنفيذية دون أن يكون              

  . )٩١(القانوين االنتصافأي آلية تتيح التماس   أوهناك أي إطار قانوين
حريـة األطفـال يف     فرض قيود صارمة على      وأشارت جلنة حقوق الطفل بقلق إىل       -٥٩

والحظ فريق األمم املتحدة القطري بوجه خاص أن إنـشاء منظمـة            . )٩٢(تشكيل الرابطات 
التابعـة للدولـة خيـضع      " اخلاصة"اجتماعية خارج فلك املنظمات اجلماهريية واملنظمات       

كم منح التراخيص، وأن نظام التصنيف املنصوص عليه يف خمتلف املراسيم        إلجراءات معقدة حت  
املتعلقة بالرابطات قد أسفر عن انعدام الشفافية وعدم تكافؤ الفرص بني املنظمات االجتماعية             

  .)٩٣(يف ممارسة نشاطها على الساحة
الذي يقول  دأ  بتزال تشعر بالقلق إزاء عدم تطبيق امل        ال وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا      -٦٠
، يف ذلك جلسات االستماع القضائية      مبا ، يف مجيع البيئات    رأيه ق الطفل يف أن ُيستَمع إىل     حب

  أن يؤخذ بآرائـه    الطفل يف لرفع درجة الوعي حبق       ومحالت برامج بتنفيذ   نام فييتوأوصت  
  .)٩٤(اليت هتمُّه يف وضع القوانني والسياسات ويشرك
القطري إىل أن معدالت التمثيل السياسي للمـرأة قـد          وأشار فريق األمم املتحدة       -٦١

يتجاوز معدل التمثيل احلايل يف اجلمعية       وال تراجعت خالل الدورات الربملانية األربع السابقة،     
تتعدى نسبة املناصب اليت تشغلها نساء يف اللجنة املركزية   اليف املائة، يف حني    ٢٤,٤الوطنية  

 .)٩٥( يف املائة٩للحزب الشيوعي 

 التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  ويفاحلق يف العمل  -واو  

علـى    إال ينطبـق   ال لفريق األمم املتحدة القطري، فإن قانون العمل املـنقح        اً  وفق  -٦٢
أصحاب العمل والعمـال    اً  يستبعد فعلي   ما عالقات العمل القائمة على التعاقد النظامي، وهو      

   .)٩٦(تعاقديةترتيبات تربط بينهم   الالذين
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن األفراد املنـتمني إىل الفئـات احملرومـة                 -٦٣

كالعمال الصغار ونساء األقليات اإلثنية والعمال املعوقني واألشخاص املـصابني          - والضعيفة
زالـوا يواجهـون      ما - اإليدز والعمال املهاجرين غري املهرة    /بفريوس نقص املناعة البشرية   

وتشكل املعدالت العالية مـن     . يف الوصول إىل سوق العمل وإجياد عمل الئق       ة  مجصعوبات  
وتعـد  . دون الوصول إىل سوق العمـل     اً  العمالة غري املاهرة يف مناطق األقليات اإلثنية عائق       

 .)٩٧(معدالت البطالة بني الشباب أعلى ثالث مرات منها بني الكبار
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عـن حظـر    اً  يزال قاصـر    ال انون العمل والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن ق        -٦٤
 ينص على تعريف واضح للتحـرش اجلنـسي        ال  إذ ،التحرش اجلنسي ومحاية الضحايا فعلياً    

 .)٩٨(بوضع إجراءات للتظلم يف مكان العمل  أويلزم أصحاب العمل باختاذ تدابري وقائية وال

 التمتع مبستوى معيشي الئق  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  

الحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من اتساع نطاق نظـام احلمايـة                -٦٥
ينعم معظـم العمـال، حـىت اآلن،          ال خالل اخلمس عشرة سنة املاضية،    اً  االجتماعية كثري 

 . )٩٩(باحلماية من املخاطر اليت تشمل الشيخوخة واألمومة وإصابات العمل

ألن منافع عنصري عن شعورها بالقلق حىت اآلن،  وأعربت جلنة القضاء على التمييز ال       -٦٦
وأوصت كل من جلنة القضاء على      . )١٠٠(تعم على مجيع اجملتمعات احمللية      ال النمو االقتصادي 

 أوسـاط مكافحـة الفقـر يف      ) أ: (يلي نام مبا  فييتالتمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل      
تكـافؤ  تعزيـز   ) ب(؛ و املهاجرينسيما مجاعات األقليات اإلثنية و      وال اجملموعات املهمشة 

 مجاعـات   لـصاحل ز النمو االقتصادي والتنمية     يحتف) ج(؛ و الفرص بالنسبة جلميع األشخاص   
سيما يف جماالت العمل والتعليم والرعايـة         ال  وجمتمعات السكان األصليني،    اإلثنية األقليات
  . )١٠١(الصحية

ملرتفع من األطفـال الـذين      قلق عميق إزاء العدد ا    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن        -٦٧
،  يف أوساط بعض األقليات اإلثنيـة والـسكان املهـاجرين          سيما  ال ،فقريعيشون يف حالة    

ملـساعدة االجتماعيـة    اخلاص بتقدمي ا  ت النقدية   برنامج التحويال   بتعزيز نام فييتوأوصت  
الفقرية الدعم ليشمل مجيع األسر     هذا  وسيع نطاق   وتضعيفة الدخل اليت لديها أطفال،      لألسر  

  .)١٠٢( األقليات اإلثنية وأسر العاملني يف القطاع غري الرمسي وأسر املهاجرينمن
 اإلمداد بامليـاه     جمال يفالقائمة  الفوارق  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء          -٦٨

أوساط السكان من األقليات اإلثنية، وإزاء        ويف سيما يف املناطق الريفية     وال الصاحلة للشرب، 
 .)١٠٣(مرافق الصرف الصحي يف البيوت واملدارسنقص 

 احلق يف الصحة  -حاء  

يف السنوات اخلمـس    اً  الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة بذلت جهود          -٦٩
املاضية يف سبيل توسيع نطاق تغطية التأمني الصحي، لكنه أشار إىل تطبيق النظـام الـوطين                

  . )١٠٤(البلدللرعاية الصحية بشكل متفاوت يف أحناء 
 على إجناز تقييم رمسي آلثار اخلصخصة       نام فييتوحث املقرر اخلاص املعين بالصحة        -٧٠

يف ذلك أثرها على احلق يف الصحة وإمكانيـة حـصول الفقـراء               مبا على النظام الصحي،  
النظر يف توفري آليـات     ) أ(واألقليات اإلثنية على السلع واخلدمات الصحية، وذلك من أجل          
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توليد الدخل ملقدمي اخلدمات الصحية على صعيد املقاطعات والدوائر والكوميونات؛          بديلة ل 
تقدمي الدعم لتغطية تكاليف السفر     ) ج(وتوسيع نطاق تغطية التأمني الصحي للفقراء؛       ) ب(و

والغذاء والسكن بالكامل بالنسبة للفقراء وأشباه الفقراء الذين يتعني عليهم التنقل للحـصول             
ضمان حصول  ) ه(والتخفيف من تعقيدات إجراءات اإلحالة؛      ) د(ولصحية؛  على اخلدمات ا  

للسياسة اً  وفقاً  مجيع األطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات على الرعاية الصحية جمان           
 .)١٠٥(احلكومية املعمول هبا

تعزيز اسـتخدام   ) أ: (على النظر يف وضع سياسات ترمي إىل      اً   أيض نام فييتوحث    -٧١
حتسني الشفافية وضمان مشاركة اجملتمع املدين واجملتمعـات احملليـة         ) ب(واجلنيسة؛  األدوية  

 لتـشجيع اإلعمـال     اتفاق الشراكة لدول احمليط اهلادئ،    املتضررة يف عملية التفاوض بشأن      
 يف حـال انـضمامها لالتفـاق،        نام فييتضمان احتفاظ   ) ج(والكامل للحق يف الصحة؛     

اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقـوق امللكيـة الفكريـة          ت  بإمكانية االستفادة من تسهيال   
-TRIPS التفاق تريبس التدابري اليت تنص عليها األحكام املوسعة       وعدم املوافقة على    ) تريبس(

plus،١٠٦(نام فييتيف اً سيما آثارها على تطور إنتاج األدوية اجلنيسة حملي  ال( .  
زيـادة ملحوظـة يف      حلكومة قد حققـت   وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن ا        -٧٢

 الرعايـة تـوفري    و اإليدز/ من فريوس نقص املناعة البشرية     لوقايةالقائمة على األدلة ل    األنشطة
بيـد أن االسـتفادة مـن       . للمصابني به اليت تركز على الفئات السكانية الرئيسية        والعالج

نصفة يف مجيع أحناء البلـد،      اخلدمات األساسية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية ليست م        
وكثريون هم األشخاص الذين يتأخر تشخيص إصابتهم بالفريوس ويقدم هلـم العـالج يف              

ويعد الوصم والتمييز والقـوانني     . حيد من فوائد العالج يف التعايف والوقاية        مما مرحلة متأخرة 
تأخر احلصول على   العقابية اليت تستهدف الفئات األساسية من السكان من األسباب احملتملة ل          

  . )١٠٧(اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية
ضمان الرصد  ) أ: (يلي  فيما وحث املقرر اخلاص املعين بالصحة احلكومة على النظر         -٧٣

اإليـدز؛  /ومجع البيانات املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية         وبئة  الدقيق والكامل لأل  
يئة مؤاتية تتيح لألشخاص املعرضني للخطر احلصول على        بوهتيئة  القضاء على الوصم     )ب(و

 .)١٠٨(وضع استراتيجية لتغطية اخنفاض املساعدات الدولية) ج( واً؛الرعاية الصحية فعلي

دالت توقف النمو   معوأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار شعورها بالقلق إزاء            -٧٤
 ات املواليد يف املنـاطق الريفيـة      وفيوشيوع  األطفال دون سن اخلامسة،     بني  وسوء التغذية   

ـ تفصل بني اإل  وجود فوارق   و،   من األقليات اإلثنية مبعدل أعلى     أوساط السكان  ويف ات ثني
 .)١٠٩(غرافية يف معدالت التحصني ضد األمراضواملناطق اجل

املراهقات  بنيعن قلقها إزاء شيوع حاالت اإلجهاض        حقوق الطفل    نةوأعربت جل   -٧٥
تاحة للمراهقني للحصول على موانع احلمـل وعلـى اخلـدمات           ص امل حمدودية الفر إزاء  و
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 احلصول على    بأن تتيح هلم   نام فييت، وأوصت   واملساعدة واإلرشاد يف جمال الصحة اإلجنابية     
 .)١١٠(بالصحة اجلنسية واإلجنابيةاملتعلقة اخلدمات 

 احلق يف التعليم  -طاء  

يف مرحلـة   لنمـاء   ا رامَج وضع ب  )أ: (يلي نام مبا  فييتأوصت جلنة حقوق الطفل       -٧٦
 زيادة فرص االلتحاق باملـدارس،    ) ج(؛ و فعلياًجمانية التعليم   ضمان  ) ب(الطفولة املبكرة؛ و  

أطفـال   لـصاحل إجراءات إجيابيـة    اختاذ  ) د(؛ و سيما بالنسبة للبنات يف املناطق الريفية      وال
للقضاء علـى الفـوارق     لك  طفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وذ      األاألقليات اإلثنية و  

إصـالح   )ه(سـة؛ و   معدالت االنقطاع عن الدرا    يفالقائمة بني اإلثنيات واملناطق اجلغرافية      
 .)١١١(ملناهج الدراسية وأساليب التعليما

 الفوارق القائمـة بـني     زاءوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إ          -٧٧
  املنـتمني إىل األقليـات اإلثنيـة       متثل األغلبية والطالب  الطالب املنتمني إىل طائفة كينه اليت       

ارتفاع معدالت األمية واالنقطاع عن الدراسة جيد النوعية، وتعليم احلصول على   يتعلق ب  فيما
لحصول على التعليم   ، والفرص احملدودة ل   فتياتالنساء و السيما    ال  أفراد األقليات اإلثنية،   بني

 ، مع اآلخرين  التعليم على قدم املساواة   يف  ق  احلان التمتع ب  ضم ب نام فييتوأوصت  .  األم باللغة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن شواغل مماثلة وقدمت        . )١١٢( التعليم ثنائي اللغة   وزيادة برامج 

 . )١١٣(توصيات

لتعلـيم  بأن جتيز وتدعم ا   احلكومة    بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ةخلبريوأوصت ا   -٧٨
 يف السنوات األوىل من املرحلـة       وا تعليمهم ؤعلى أن يبد  ،  اإلثنيةألقليات  ثنائي اللغة ألطفال ا   

شريطة التمكن يف هناية املطاف من إتقـان اللغـة            اليت ينحدرون منها   لغة األقلية  ب االبتدائية
اً  وذلك كوسيلة لتنفيذ أحكام الدستور املتعلقة بلغات األقليـات اإلثنيـة تنفيـذ             ،الفييتنامية
 .)١١٤(كامالً

 احلقوق الثقافية  -ءيا  

الثقافة يف احليـاة االقتـصادية والـسياسية        بالنهوض ب  نام فييتأوصت اليونسكو     -٧٩
واالجتماعية من خالل اعتماد هنج مشتركة بني مجيع القطاعات لدمج صون التراث الثقـايف             

يف ذلـك يف املنـاطق النائيـة          مبـا  يف التنمية املستدامة للسياحة والـصناعات اإلبداعيـة       
 .)١١٥(داخليةوال
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 األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  

بإقرار القانون املتعلـق باألشـخاص ذوي       اً  أحاط فريق األمم املتحدة القطري علم       -٨٠
، ومبوافقة رئيس الوزراء على الربنامج الوطين احملدد األهداف بـشأن           ٢٠١٠  عام اإلعاقة يف 

ة تأهيل األشخاص ذوي    إلعاداً  ، الذي تضمن برناجم   ٢٠١٥-٢٠١٢الرعاية الصحية للفترة    
اإلعاقة ومبادئ توجيهية وطنية وضعت ألهداف بينها، على سبيل املثال، دعم برامج حتديد             

 . )١١٦(األطفال املعوقني والتدخل يف مرحلة مبكرة

 حالـة  يعانيه األطفال ذوو اإلعاقة من  ماإزاءها  قلقوأعربت جلنة حقوق الطفل عن        -٨١
يراعي  هنج    باعتماد نام فييتوأوصت  .  يف التعليم  باحلقلق  يتع  فيما تبعث على اجلزع  حرمان  
مع التركيـز علـى     ذ سياسات التعليم الشامل للجميع      فينتاألطفال ذوي اإلعاقة، و   حقوق  

 .)١١٧(األطفال ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية

 األقليات والشعوب األصلية  -الم  

ايا األقليات احلكومة على القيـام      ، حثت اخلبرية املستقلة املعنية بقض     ٢٠١٠  عام يف  -٨٢
ثقيف العام تتناول مواقف اجملتمع املدين واجلهات الرمسية مـن األشـخاص            تحبملة نشطة لل  

إطار تشريعي شامل لضمان عدم التمييـز       وإجياد  املنتمني إىل األقليات ومسامهتهم يف اجملتمع       
 . )١١٨( ومحايتهاوتعزيز حقوق اإلنسان

ية يف سياسات احلد من الفقر ذات الصلة باألقليات لـصون           وأوصت بإعطاء األولو    -٨٣
ورأت أنه من األمهيـة أن تكفـل        . الثقافات واللغات والعادات وأمناط العيش اليت تنفرد هبا       

دون أن يؤثر ذلك اً احلكومة حتقيق النمو االقتصادي يف املناطق الريفية واملناطق البعيدة جغرافي         
واعتـربت  . يفاقم من حالة الفقر اليت يعيشوهنا       أو  ثقافاهتم على  أو على حياة األقليات  اً  سلب

يعنيها من قـرارات      ما إجراء مشاورات هادفة مع جمتمعات األقليات ومشاركتها الكاملة يف        
وأعربت اخلـبرية عـن     . بشأن مجيع املسائل احمللية والوطنية، من احلقوق األساسية لألقليات        

مع مبدأ التشاور   اً  يتالءم متام   ال ألقليات فيه استعالء  قلقها ألن أسلوب التعامل مع جمتمعات ا      
  . )١١٩(مع اجملتمعات املتضررة واحلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية

وأوصت بأن يعزز جملس األقليات اإلثنية التابع للجمعيـة الوطنيـة مـن دوره يف                 -٨٤
ثنية، وبأن يتلقى أعـضاء اجمللـس       اإلشراف على عمل اللجنة احلكومية املعنية باألقليات اإل       

التدريب بشأن تعميم مراعاة قضايا األقليات يف التشريعات والسياسات العامة لكي يضطلعوا            
  .)١٢٠(مبسؤولياهتم بفعالية

جود مجيـع    باحترام ومحاية و   نام فييتوأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٨٥
الذي يكفل  لمبدأ  لهتمام  مزيد من اال  إيالء  ، و راضيها أ علىاجملموعات اإلثنية وهويتها الثقافية     

 .)١٢١(هويتهم الذاتيةحتديد  )مونتانيار( كروم وديغار -فراد اخلمري أل
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 ة مجيع األطفال وإلغـاء    احلفاظ على هوي    على نام فييتوحثت جلنة حقوق الطفل       -٨٦
الـيت  اعة الكينه   استيعاب السكان من األقليات اإلثنية ضمن مج      املبذولة من أجل    كل اجلهود   

 .)١٢٢(األكثريةتشكل 

األقليات ومصادرة أفراد تشريد إىل قلق وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري ب  -٨٧
 إىل  نـام  فييـت ، ودعت    تعويض مناسب   تقدمي  دون موافقة مسبقة ودون    مأراضي أجداده 

 .)١٢٣(اضمان حقوق الشعوب األصلية يف أراضي أجداده

  اللجوءوطالبوالالجئون املهاجرون و  -ميم  

قانونية أحكام  أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء عدم وجود              -٨٨
ـ   النظر يف سياسة اللجوء      بإعادة   نام فييتوأوصت  .  حبماية الالجئني  تتعلق اً املعتمـدة حالي

، متاشياً  ماية الالجئني وملتمسي اللجوء   تتصل حب إجراءات  ووبوضع تشريعات وطنية للجوء،     
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني       . )١٢٤(مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان    

، ١٩٦٧  لعام املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا١٩٥١  عام باالنضمام إىل اتفاقيةنام فييت
ال البلد  أو سياسات إدارية من شأهنا أن تكفل امتث       /وبالنظر يف إقرار تشريعات حملية للجوء و      

 .)١٢٥(يف ذلك احلق يف العمل  مباللمعايري الدولية املتعلقة مبعاملة الالجئني كامالً امتثاالً

 ألفـراد   ةاإلعادة القسري وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            -٨٩
 )١٢٦(للجوء املتمسيمن الشعوب األصلية واألقليات اإلثنية 

 احلق يف التنمية  -نون  

سلم اخلبري املستقل املعين مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان بأن التحديات املتبقية              -٩٠
اً تزال مرتفعة ارتفاع    ال كالفقر حتول أكثر فأكثر دون حتقيق النمو وبأن معدالت الالمساواة         

 .)١٢٧(اًمزمن

 على اعتماد   وحث اخلبري املستقل املعين مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان احلكومة           -٩١
قانون ينظم مجيع آليات املساعدة االجتماعية لضمان املـساءلة واسـتقرار نظـام احلمايـة       
االجتماعية على املدى الطويل، وضمان وضع سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة وشاملة،           

كاألقليـات   - تتضمن تدارك مواطن القصور القائمة يف جمال محاية خمتلف الفئات الضعيفة          
 وإعـداد   - ة والنساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة ومهاجري الداخل        اإلثني

  .)١٢٨(برامج لتلبية احتياجاهتا اخلاصة
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