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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ - يناير/ كانون الثاين٢٧جنيف، 

) ب(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         أعدتهموجز      
فق قـرار   من مر٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *نام فييت    

إىل عملية االسـتعراض     )١( معنية ة جه ٥٩هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف         وهو يتَّبع املبادئ    . الدوري الشامل 

جانـب  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن             . ١٧/١١٩ مقرره
، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل        )املفوضية (مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

شي هناية النص مراجـع املعلومـات        يف حوا  ة منهجي بصورةوقد ذُكرت   .  حمدَّدة بادعاءات
وعمـالً  .  على النصوص األصلية دون تغيري      اإلبقاء اإلمكانقدر   كما مت الواردة يف التقرير،    

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١ لساجملبقرار  
ى التقيد الكامل    عل الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناءً        

 املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتـضمن مجيـع           علىوتتاح  . مببادئ باريس 
يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات الـيت           روعيقد  و. املعلومات الواردة 

  .حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .رساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إ  *  
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  خريناآلصلحة املاملعلومات املقدمة من أصحاب   -أوالً  

  واإلطاراألساسيةلومات املع  -ألف  

 نطاق االلتزامات الدولية  -١  

أشارت منظمة العفو الدولية إىل التقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض الـدوري         -١
، حيث أعربت فييت نام عن التزامها بالنظر يف إمكانية االنـضمام إىل             ٢٠٠٩الشامل لعام   

.  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةوغريه من ضروب املعاملة اتفاقية مناهضة التعذيب 
   .)١(عدم إحراز أي تقدم يف هذا اجملالمن الواضح لكن املنظمة رأت أن 

وأوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق على الربوتوكول االختياري األول للعهـد             -٢
وى املتعلقة بانتهاك   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لكي يتسىن لألفراد تقدمي الشكا         

الورقـة   وشـجعت .  إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     )٣(احلقوق املنصوص عليها يف العهد    
 فييت نام أيَّما تشجيع، على التصديق يف أقرب وقت ممكن، على الربوتوكـول              ٣املشتركة  

وقـدمت الورقـة    . )٤(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقـدمي البالغـات         
  .)٥( توصيات مماثلة٦ املشتركة

 فييت نام باختاذ مجيع التدابري الالزمة لـضمان إقـرار           ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٣
 .)٦(معايري حقوق اإلنسان وتطبيقها بالكامل مبوجب الصكوك القانونية احمللية

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

 كفل محاية حقـوق     ١٩٩٢م   أن دستور فييت نام لعا     ٤الحظت الورقة املشتركة      -٤
غري أن ممارسة هذه احلقوق ختضع لتقييد شديد مبوجب أحكام وردت يف الدستور             . اإلنسان

سياسات ومـصاحل   "مع  اً  على حقوق اإلنسان متاشي   اً  ويف تشريعات حملية كثرية تفرض قيود     
  .)٧("الدولة

مبـشروع الدسـتور    وتفيد منظمة العفو الدولية بأن املسامهة يف املشاورات املتعلقة            -٥
ختضع، على ما يبدو، لرقابة السلطات احمللية واملنظمات اجلماهرييـة املنتـسبة إىل حـزب               

  .)٨(نام الشيوعي فييت
ملنظمة العفو الدولية، ينص مشروع الدستور بصفة عامة، على محاية احلق يف            اً  ووفق  -٦

رف باحلق يف حرية التعبري     وباإلضافة إىل ذلك، ُيعت   . حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات    
مبوجب مشاريع األحكام اليت تلزم املسؤولني احلكوميني جبمع آراء الناس واألخذ هبـا             اً  جزئي

هلذه احلقوق جيوز   اً  بيد أن مشروع الدستور اجلديد يضع بدوره حدود       . عند وضع السياسات  
وز القيود  وهي حدود شديدة الغموض والشمول وتتجا     . فرضها مبوجب التشريعات الوطنية   
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اً املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي تعترب فييت نام طرف             
 إىل أن مشروع الدستور نص على قيود واسعة وغري          ١وقد أشارت الورقة املشتركة     . )٩(فيه

ن واحلـق يف    احلرية الدينية وحقوق اإلنسا   " إساءة استعمال   "  بفيما يتعلق   اً  دقيقاً  حمددة حتديد 
 . )١٠(تقدمي الشكاوى ضد الدولة

اليت جمموعة من القوانني واملراسيم     وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إىل وجود          -٧
املراسـيم املتعلقـة    :  وتقيد هذا احلق ومن مجلتها ما يلي       لحق يف حرية التعبري   لاً  تضع حدود 

 ٠١/٢٠١١واملرسـوم رقـم     ،  )١٩٩٩املعدل يف عام    (بشبكة اإلنترنت، وقانون الصحافة     
قانون  بشأن العقوبات اإلدارية يف جمال الصحافة والنشر، و        ٢٠١١يناير  /املؤرخ كانون الثاين  

. ١٩٩٩قانون العقوبات الـصادر يف عـام        باألخص  النشر، وقانون محاية أسرار الدولة، و     
ـ   صراحةً االلتزامات الدولية لفييت نا    تنتهك  أخرى  اً  أحكام القوانني   وتتضمن تلك  ال م يف جم

مبا يف ذلك االلتزامات اليت تعهدت هبا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق   ،حقوق اإلنسان 
  .)١٢( مماثلة عن شواغل١ت الورقة املشتركة وأعرب. )١١(املدنية والسياسية

وأوصى معهد الدراسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية فييت نام بـسن قـانون              -٨
. )١٣(ل املساواة للجميع بغض النظر عن امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية          ملكافحة التمييز يكف  

 فييت نام بتنقيح إطارها القانوين مبا يف ذلـك القـانون املـدين    ٦وأوصت الورقة املشتركة  
ألراضـي  ل لالعتراف باجملتمع احمللي ككيان قانوين ومبلكيته اجلماعية      اً  وقانون األراضي متهيد  

  . )١٤(يت حيوزها بصفة تقليدية الطبيعية الواردوامل

 اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  

الحظت منظمة العفو الدولية أن فييت نام ال متلك مؤسسة وطنية مـستقلة تعـىن                 -٩
، وأوصت بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )١٥(حبقوق اإلنسان وال هيئة مستقلة أخرى     

 .)١٦(ملبادئ باريساً قوف

لتنفيـذ    فييت نام باملشاركة بفعالية يف خطـة العمـل  ٦وأوصت الورقة املشتركة      -١٠
، وباختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ بـرامج   الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

قـانون  تثقيف اجلمهور يف جمال حقوق اإلنسان، وبرامج خاصة موجهة ملـوظفي إنفـاذ ال             
 فييت نام بتدريب موظفي إنفاذ القانون       ١٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٧(والفئات الضعيفة 

 .)١٨(واملوظفني احلكوميني على احترام املعايري الدولية حلرية الدين

وأشار الصندوق األسترايل للطفولة إىل أن فييت نام ركزت جهودها علـى تعزيـز      -١١
 بناء القدرات يف خمتلف الوكاالت احلكومية املعنية بإنفـاذ          تعزيزعملية إنفاذ احلقوق و   رصد  

بيد أن اجمللس الكهنويت يف الكرسي . )١٩(احلقوق من أجل ضمان حتسني إنفاذ حقوق السكان
يف أوساط اجلمهـور  درجة الوعي حبقوق اإلنسان بتدين لطائفة كاو داي بتاينه أفاد   يل  الرسو

 .)٢٠(بشكل عام وطائفة كاو داي بوجه خاص
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 أن تدابري إدارة الكوارث باالعتماد علـى        مجعية الصليب األمحر الفييتنامية   وذكرت    -١٢
دارة املخاطر يف ظـل عـدم       إلنظام  وضع  من    اجملتمع احمللي ال تزال تعتمد على اإلغاثة بدالً       

  .)٢١(هجٍ تستند إىل تقييم املخاطر وتوفري التدريبتطبيق ُن

 ن التعاون مع آليات حقوق اإلنسا  -باء  

 التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  

تقدمي ات آللي أن فييت نام مل حتسن من مستوى االمتثال        ٤الحظت الورقة املشتركة      -١٣
العهد الـدويل   وقد حل موعد تقدمي تقريرها الدوري مبوجب        . عاهداتاملالتقارير إىل هيئات    

فذ التوصيات الصادرة عن    كما أهنا مل تن   . ٢٠٠٤ منذ عام    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
 . )٢٢(هيئات املعاهدات

 التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

أفادت رابطة الشعب الصيين للسالم ونزع السالح بأن فييت نام وجهت دعـوات               -١٤
     / من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة املمتـدة مـن متـوز               ٤إىل  

 لتنفيذ ما قبلت به من التوصيات املنبثقة عـن          ٢٠١١نوفمرب  /ثاين إىل تشرين ال   ٢٠١٠يوليه  
ه مل يبت حىت اآلن     بيد أن منظمة العفو الدولية الحظت أن      . )٢٣(االستعراض الدوري الشامل  

وأوصت املنظمـة   . )٢٤(من الطلبات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة لزيارة فييت نام        يف عدد   
املقرر اخلاص املعين باحلق يف حريـة       اصة وتيسري زيارة    بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخل     

 . )٢٥(املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وزيارة الرأي والتعبري

 تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

 املساواة وعدم التمييز   -١  

ساء الريفيات ونساء األقليات اإلثنية ال تتـوفر        أفاد االحتاد النسائي الفييتنامي بأن الن       -١٥
 . )٢٦(هلن فرص احلصول على املعلومات وخدمات التعليم والرعاية الطبية

مع رابطة احملامني الفييتناميني للحـد مـن        تعمل  وذكرت مؤسسة كري الدولية أهنا        -١٦
ز إنفاذ حقوقهم   تعزيلالوصم والتمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية و         

  . )٢٧(هيف هانوي ومدينة هو شي من
ـ  نياملثليات واملثلي   بأن املنتمني لفئة   ٦والحظت الورقة املشتركة      -١٧  امليـل   ي ومزدوج

شىت من التمييز مبا يف ذلك احلرمان مـن         اً   يواجهون أنواع   اهلوية اجلنسانية  ياجلنسي ومغاير 
 . )٢٨(اخلدمات والتمييز يف جمال العمل
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 الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق   -٢  

منذ إجراء االسـتعراض    أحرزت تقدماً،   الحظت منظمة العفو الدولية أن فييت نام          -١٨
األخري، يف جمال تضييق نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام إذ تراجع عدد اجلرائم اليت يعاقب عليهـا      

إزاء عدم تغري قلقها ولية عن وأعربت منظمة العفو الد.  يف السابق٢٩ مقابل ٢١باإلعدام إىل 
 وتـصنيف اإلحـصاءات     ،الوضع فيما يتعلق بانعدام الشفافية بشأن العمل بعقوبة اإلعـدام         

 . )٢٩(٢٠٠٤يناير /منذ كانون الثاين" أسرار الدولة"باعتبارها من 

، ٢٠١١يوليه  /إىل أن السلطات أجرت يف متوز     اً  وأشارت منظمة العفو الدولية أيض      -١٩
 القانون املتعلق بتنفيذ األحكام اجلنائية يقضي بتغيري طريقة تنفيذ حكم اإلعـدام             على  تعديالً

وقـد تـأخر    . طريقة أكثر إنسانيةً  باعتبارها  إىل استخدام احلقنة املميتة     الرمي بالرصاص   من  
 على  ٢٠١١ضه االحتاد األورويب يف عام      تطبيق استخدام احلقنة املميتة بسبب احلظر الذي فر       

. ٢٠١٢يناير  /ري الالزمة وبالتايل، مل تنفذ أي أحكام باإلعدام منذ كانون الثاين          تصدير العقاق 
ديلة من  ، مبا جييز لفييت نام احلصول على عقاقري ب        ٢٠١٣مايو  /غري أن القانون ُعدل يف أيار     
 أن فييت نام اعتمدت     ٤كذلك الحظت الورقة املشتركة     . )٣٠(مصدر آخر أو تصنيعها حملياً    

يف " مسوم حمليـة  " الذي يبيح استخدام     ND-CP/47/2013، املرسوم رقم    ٢٠١٣مايو  /يف أيار 
وأعلنت احلكومة عن عزمهـا     . ومل تظهر نتائجه بعد   اً،  واضحاً  اإلعدام دون حتديدها حتديد   

        / حزيـران  ٢٧حاملا يبـدأ نفـاذ القـانون يف         اً   سجين ١٧٠على الشروع يف تنفيذ إعدام      
 .)٣١(٢٠١٣يونيه 

 ١٠ ٨٠٠ر مـن  ـ بأن أكث)PeaceTrees Vietnam(ة ـظمة بيستريز الفيتناميمنوأفادت   -٢٠
حـوادث األلغـام    شخص يف مقاطعة كوانغ تري فقدوا حياهتم أو تعرضوا للتشويه بسبب            

  . )٣٢( األخرية٣٥نفجرة خالل األعوام املذخائر غري ال أو
رضـني  أو حبـست معا   / إىل أن الدولة احتجـزت و      ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٢١

بورود اً  وأفادت منظمة خط الدفاع األمامي أيض     . )٣٣(وناشطني دون حماكمة أو سبب قانوين     
دون اً  تقارير عن عدد من القضايا املتعلقة باحتجاز مدافعني عن حقـوق اإلنـسان تعـسف              

إبالغهم بأسباب توقيفهم، وحرماهنم من االتصال مبحام وبذويهم ألسابيع عـدة ورفـض             
 ومنظمة خط الـدفاع األمـامي       ٩والحظت الورقة املشتركة    . )٣٤(ةإطالق سراحهم بكفال  

تعرض حمامي حقوق اإلنسان الذين ميثلون املدافعني عن حقـوق اإلنـسان أو اجلماعـات               
احملامني اليت  نقابات  وشطب أمسائهم من     املتضررة من انتهاكات حقوق اإلنسان للمضايقات     

  .)٣٥(ينتمون إليها
احلـبس   أنه من الشائع وضع املعتقلني الـسياسيني يف          ٥ وأكدت الورقة املشتركة    -٢٢

. وحرماهنم من سبل التمثيل القانوين خالل األشهر األربعة األوىل من االحتجـاز           االنفرادي  
وباإلضافة إىل ذلك، حياول احملققون يف بعض األحيان، انتزاع اعتراف السجني عن طريـق              

ه وإخضاعه جللـسات اسـتجواب مطولـة        وعزلاً  تعذيبه فيلجأون إىل االعتداء عليه جسدي     
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وحرمانه من النوم ومعاقبة املدعى عليهم بوضعهم يف زنازين انفرادية مظلمة وغـري صـحية       
 فييت نام بوقف سوء املعاملة جبميـع        ١١وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٦(يدخلها اهلواء  وال

الزمة لضمان جتـرمي    واختاذ مجيع اخلطوات ال   عندما يكون احملتجز يف عهدة الشرطة       أشكاهلا  
  . )٣٧(للمعايري الدوليةاً التعذيب وتقدمي تعويضات للضحايا وفق

 أن عشرات املـدافعني عـن حقـوق         التحالف العاملي ملشاركة املواطنني   والحظ    -٢٣
 عن احلق يف األرض ودعاة األديان،       املدافعون و  مبن فيهم الناشطون يف اجملتمع املدين      ،اإلنسان

ويتعرضون ملختلف أشكال االحتجاز خارج نطاق القـضاء بـسبب           ال يزالون يف السجون   
إزاء تقاعس فييت نام    القلق   عن   ٥وأعربت الورقة املشتركة    . )٣٨(آرائهم السياسية أو الدينية   

 .)٣٩(عن ضمان مثول مجيع األشخاص احملرومني من احلرية أمام القضاء دون إبطاء

تعذيب يف مراكز الشرطة واألجهـزة      وأفادت منظمة متكني الجئي القوارب بأن ال        -٢٤
ال يتجزأ من مرحلة االستجواب والتحقيق      اً   بل ميثل جزء   ،فحسباً  مستشرياً  األمنية ليس أمر  

ويستخدم التعذيب إلجبار الشخص احملتجز على التوقيع      . أثناء االحتجاز حيث ميارس بانتظام    
يف أنـشطة   خنـراط مـستقبالً  على اعترافات أو تقدمي معلومات أو ملعاقبته أو ختويفه من اال         

  . )٤٠(احتجاج سلمي أو يف نشاط ديين مستقل
وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش فييت نام باإلفراج عن مجيع األشخاص الذين              -٢٥

سجنوا أو احتجزوا أو وضعوا رهن اإلقامة اجلربية أو االحتجاز اإلداري أو أودعوا رغمـا               
اكز الرعاية االجتماعية بـسبب التعـبري عـن         عنهم يف مستشفيات األمراض العقلية أو مر      

االقتـصادية   - معتقدهم السياسي أو الديين بطريقة سلمية، أو ممارسة احلقوق االجتماعيـة          
الثقافية، أو بسبب العمل من أجل تعزيز أو محاية حقوق الصحفيني واحملامني واملـدونني               أو

ودعتها . ذين ميارسون حقوقهموأصحاب املعتقدات الدينية والعمال وغريهم من األشخاص ال 
إىل إسقاط مجيع التهم املوجهة إليهم ووضع حد ملا يتعرض له أولئك األشخاص مـن               اً  أيض

  .)٤١(مضايقات وترهيب
 يف آسيا بأن اجلمعية الوطنية يف       التحالف من أجل إلغاء أشكال الرق املعاصرة       وأفاد  -٢٦

حظ التحالف أن هذا القانون الـذي       وال. فييت نام أقرت قانون مكافحة االجتار باألشخاص      
مع بروتوكول بالريمو ألن تعريف     اً   تشوبه عيوب موضوعية ويتناىف متام     ٢٠١١صدر يف عام    

االجتار باألشخاص املنصوص عليه يف القانون حيمي شركات تصدير العمالة املرخـصة مـن         
 . )٤٢(احلكومة من هتمة ممارسة االجتار باليد العاملة

، فإن ضحايا االجتار الذين يتسىن هلـم اهلـرب       ٤د يف الورقة املشتركة     ملا ور اً  ووفق  -٢٧
ويكتشف العديد من النساء الريفيات أن      . والعودة إىل فييت نام ال ُتوفَّر هلم أي محاية قانونية         

 علـى وال حيق ألطفاهلن املولودين يف اخلارج احلـصول         . أراضيهن قد صودرت أثناء غياهبن    
، ) املعيشيةالنظام الوطين لتسجيل اُألسر(" hộ khẩu"او ـأو سجل هو ختصريح اإلقامة اإللزامي 

  . )٤٣(ويصبحون مواطنني غري قانونيني وحيرمون من احلق يف التعليم والرعاية الطبية
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اضـطالع وزارة  اً  أيض التحالف من أجل إلغاء أشكال الرق املعاصرة يف آسيا        وأكد    -٢٨
 بتنفيذ وإدارة برنامج لتصدير اليد العاملة جعل        يةالعمل وُمقعدي احلرب والشؤون االجتماع    

وجلأت احلكومة صراحة إىل قمع األشخاص الـذين        . العديد من الفيتناميني يتعرضون لالجتار    
فضحوا عملية االجتار باليد العاملة يف إطار هذا الربنامج احلكـومي وطـالبوا باإلنـصاف،               

دير العمالة احلكومية املتورطة يف     واستمرت شركات تص  . وهددوهم وأفراد أسرهم بالعقاب   
وتلجأ املصارف احلكومية إىل استرقاق العديد      . االجتار بالبشر يف ممارسة نشاطها دون عقاب      

وال يقتـصر دور    . من الضحايا لعجزهم عن سداد ديوهنم وحجز سندات بيوهتم ومزارعهم         
ـ   ، على التواطؤ  العمل وُمقعدي احلرب والشؤون االجتماعية    وزارة   ت إدارة برنـامج     إذ تول

  .)٤٤(لالجتار باليد العاملةاً وطين يعترب مرتع
خاصة اً  فييت نام بتعديل قانوهنا اجلنائي ليتضمن أحكام       ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢٩

على حظر االستغالل اجلنسي لألطفال يف جمال السفر والسياحة، وحظر ترتيبات          اً  تنص حتديد 
 لألطفال، وحظر طبع أو نشر معلومات معدَّة للتـرويج          السفر الرامية إىل االستغالل اجلنسي    

  .)٤٥(لسياحة اجلنس مع األطفال
بتعزيز القدرات يف جمال اخلدمات العامة      اً   احلكومة أيض  ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٣٠

لتوفري ما يكفي من الرعاية واحلماية جلميع ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري من األطفال             
 .)٤٦(ل من بلدان أجنبيةمبن فيهم األطفا

 بأن القـانون يف     املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال       وأفادت    -٣١
لطفل رغم إعالن احلكومة عزمها علـى إصـالح         لفييت نام جييز ممارسة العقاب اجلسدي       

 .)٤٧(حبظر العقاب اجلسدياً القانون ورغم توصية جلنة حقوق الطفل مرار

 امة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإق  -٣  

إزاء عدم استقاللية نظام القضاء وتـسخريه       قلقها  أعربت منظمة العفو الدولية عن        -٣٢
وأشارت منظمـة العفـو     . )٤٨(لقمع من ُيتصور أنه معارض للحكومة وسياساهتا وممارساهتا       

بـذلك  وال تليب ني السلميني تكون عادة غري منصفة     إىل أن حماكمات الناشط   اً،  الدولية حتديد 
فافتراض الرباءة غري مطبق وليس هناك نظام فعال للدفاع،         . كثري من املعايري الدولية لإلنصاف    

ويف كثري من األحيان، يقاطع املدعى عليه عندما حياول اإلدالء          . واستدعاء الشهود غري متاح   
ـ     سلفاًتعد  األحكام  أن  بدو  يو. بإفادة أمام احملكمة   سـوى  اً   وال تستغرق احملاكمات عموم

 أن حمامي الدفاع ال يستطيع أن ُيخلـص يف          ٤وأكدت الورقة املشتركة    . )٤٩(ساعات قليلة 
  . )٥٠(الدفاع عن السجناء دون أن يعرض نفسه للمضايقات وشطبه من النقابة بل وللسجن

الستعراض الـدوري    أن فييت نام شهدت، منذ إجراء ا       ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٣٣
. األخري، جمموعة من احملاكمات السياسية الكربى اليت انتهكت معايري اإلنـصاف والرتاهـة            

يف احلبس االنفرادي خالل فترة ما قبل احملاكمة لفترات تتجـاوز           اً  ُوضع احملتجزون عملي   إذ
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املتاحة هلم ومل يتسن هلم إعداد دفاعهم بسبب قلة الفرص   . احلدود القانونية يف أغلب األحيان    
وأغلقت جلسات احملاكمة يف وجه اجلمهور واألسر وكان        . للحصول على املشورة القانونية   

وأعربـت الورقـة    . )٥١(أو مقيـداً  اً   حمظور وسائط اإلعالم واملراقبني الدبلوماسيني   حضور  
  . )٥٢(احملامني النروجييني عن شواغل مماثلةنقابة  ٥املشتركة 

احملـامني  نقابات  بأن احتاد نقابات احملامني يف فييت نام و     ٩ وأفادت الورقة املشتركة    -٣٤
على انتقاد احلزب الـشيوعي  أحد احملامني  مشرية إىل أن إقدام ،احمللية ال يتمتعان باالستقاللية  

  .)٥٣(احملامني احملليةنقابة يف طرده من اً انتقاد احلكومة ميكن أن يكون سبب أو
شواغل بالغة بشأن إسـاءة معاملـة الـسجناء يف           عن   ١وأعربت الورقة املشتركة      -٣٥

االحتجاز ويشمل ذلك تعرضهم العتداءات مدبرة وعدم توفري الرعاية الطبية هلم وإخضاعهم            
علـى الكتـاب    على نطـاق واسـع،      كما متارس املراقبة والتضييق     . حملاكمات غري منصفة  

وأعربـت الورقـة    . )٥٤(املعارضني وأسرهم ال سيما أثناء قضائهم مدة االختبار القـضائي         
  .)٥٥( عن شواغل مماثلة٤املشتركة 

 فييت نام بتعزيز آلية رصد ظروف االحتجاز؛ وإجـراء        ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٣٦
حتقيقات نزيهة يف حوادث القتل أو اإلصابات اليت يتعرض هلا السجناء، وكشف نتائج الرصد 

والسجناء يف مقابلة احملامني وأفراد     وتعويض ضحايا التعذيب وأقارهبم وضمان حق احملتجزين        
أسرهم واالتصال هبم، وحتسني الظروف املادية يف مراكز االحتجاز والسجون، وضمان توفري            
التدريب الفعال ملوظفي إنفاذ القانون بشأن القانون الـوطين واملعـايري الدوليـة حلقـوق               

  . )٥٦(اإلنسان

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أوصى مركز التنمية اجملتمعية والعمل االجتماعي فييت نام بتعديل قانون الـصحافة              -٣٧

احلايل لتشديد األنظمة واإلجراءات املتعلقة جبمع املعلومات اخلاصة املنـشورة يف وسـائط             
  .)٥٧( وال سيما املعلومات املتعلقة باألطفال،اإلعالم اإللكترونية مبوافقة األفراد املعنيني

 فييت نام بإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن وضع األطفال          ٦ت الورقة املشتركة    وأوص  -٣٨
األيتام واملَُسيَّبني واملشردين، وإنشاء هيئة مستقلة لرصد حقوق الطفل، وتوسيع نطاق النظام            
اجملتمعي حلماية الطفل وكفالته، ووضع معايري شاملة ملراكز رعاية الطفل مع إيالء اهتمـام              

 . )٥٨(عرضني للخطرخاص لألطفال امل

 ومعهد الدراسات االجتماعية واالقتـصادية والبيئيـة        ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٣٩
نام بضمان املساواة بني مجيع األشخاص يف احلق يف الزواج بغض النظر عـن ميلـهم                 فييت

  . )٥٩(اجلنسي
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  حرية التنقل  -٥  
عديدة تتعلق حبرمـان     إىل حاالت    ٥والورقة املشتركة    ٨٤٠٦حركة كتلة   أشارت    -٤٠

 ٤والحظت الورقـة املـشتركة      . )٦٠(مواطنني فييتناميني من مغادرة فييت نام والعودة إليها       
إذ منع عدة مـدونني     . تعرض ناشطي اإلنترنت للحرمان من احلق يف حرية التنقل دون مربر          

ق وأفادت منظمة خط الدفاع األمامي بأن املدافعني عـن حقـو          . )٦١(من السفر إىل اخلارج   
كما أن املدافعني عن    .  مينعون عادة من مغادرة البالد     ةاإلنسان البارزين أو اخلاضعني للمراقب    

وال يـسمح   . حقوق اإلنسان الذي قضوا عقوبة السجن منعوا من السفر بعد اإلفراج عنهم           
للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين وضعوا حتت االختبار القضائي بالسفر خارج املنـاطق             

  . )٦٢(هلم وال مينحون جوازات سفراليت حددت 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

البوذية بأن الدستور والقوانني يف فييت نـام        " هوا هاو "أفاد اجمللس الوطين لكنيسة       -٤١
أشارت إىل استمرار    ٥لكن الورقة املشتركة    . )٦٣(عتقد جلميع املواطنني  تكفل حرية الدين وامل   

ليت تفرضها الدولة على ممارسة الدين، ويشمل ذلك فرض قيـود علـى             العديد من القيود ا   
احلصول على موافقة الدولة    طلب  تسجيل املنظمات الدينية، والتدخل يف شؤوهنا الداخلية، و       

  . )٦٤(ة بالكنيسة وتقييد أنشطة التبشريالتعيني يف املناصب القياديعلى 
" املرسـوم " أن   ١٠ والورقة املـشتركة     منظمة التضامن املسيحي العاملي   والحظت    -٤٢

، وضع عوائـق    ٢٠١٣اجلديد بشأن املنظمات الدينية واألنشطة الدينية، الذي بدأ نفاذه يف           
األمر " وحدة الوطنية ال"إضافية لعملية تسجيل املنظمات الدينية وتضمن إشارات غامضة إىل          

  .)٦٥(الذي مينح املسؤولني فرصة لرفض الطلبات تعسفاً
وأشارت محلة اليوبيل إىل التضييق على األشخاص الذين ينتمون إىل مجاعات دينية              -٤٣

منازهلم وتصادر ممتلكاهتم   /ما ُتخرُب أغراضهم  اً  وغالب. مسجلة على حد سواء   مسجلة وغري   
  . )٦٦( القانوين واحملاكمات الصورية واملوتويتعرضون للضرب والتوقيف غري

فييت نام باحترام حق املنظمـات      املشتركة بني األديان    الفييتنامية  الرابطة  وأوصت    -٤٤
وتـدريب الكهنـة   املتدربني الدينية يف البت يف أمورها الداخلية، مبا يف ذلك احلق يف اختيار    

 اخلاصة، واحلق يف الوعظ، والتثقيف      والرهبان، وتعيني أصحاب الكهنوت، واحلق يف امللكية      
. )٦٧(والقيام باألعمال اخلريية، واحلق يف التواصل مع املؤسسات الدينية الـنظرية يف اخلـارج    

لطائفة كاو داي تاينه يف اخلارج بضمان حرية أتباع الطائفة املوحد وأوصى الكرسي الرسويل 
  .)٦٨(يف إصدار الكتب الدينية

 منذ إجراء االستعراض الـدوري  ، بأن السلطات عمدت  ٤كة  وأفادت الورقة املشتر    -٤٥
نام البوذية املوحـدة، فتعرضـت    األخري، إىل تكثيف أعمال القمع ضد أعضاء كنيسة فييت    
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 اإلقامة اجلربية واملراقبة، وضيقت على البـوذيني        ملزعامات الكنيسة بالضرب وفرضت عليه    
 .)٦٩(كنيسة وحطمت متاثيل بوذاالتابعة هلذه ال" الرجعية"الذين يرتادون املعابد 

على سلطة احلزب   اً  ، فإن األنشطة الدينية اليت تعترب خطر      ٨٤٠٦ ركة كتلة حلاً  ووفق  -٤٦
التحالف العاملي ملشاركة   وأكد   .)٧٠(الشيوعي الفييتنامي، ُتحظر أو ُترصد وتراقب عن كثب       

إذ ال يـزال    . يف العـامل  م  لوسائل اإلعال اً  نام تعد من البلدان األكثر تقييد       أن فييت  املواطنني
يقبعون يف السجن بسبب نشر تقارير عن مواضـيع         " مواطين اإلنترنت "عشرات الصحفيني و  

تعمل احلكومة على   عالوة على ذلك،    و. حساسة واالعتراض على السياسة احلكومية الرمسية     
نطاق على  ممارسة رقابة واسعة ال   وصول إىل املعلومات يف البالد عن طريق        احلد من إمكانية ال   

  . )٧١(شبكة اإلنترنت وتشديد املراقبة على وسائط اإلعالم احمللية
وقالت منظمة العفو الدولية إنه مل يسجل أي تقدم ُيذكر يف تنفيذ التوصيات املتعلقة                -٤٧

 بأن احلكومة مل تنفذ حىت اليوم، ٨وأفادت الورقة املشتركة . )٧٢(بضمان احلق يف حرية التعبري  
و اختـارت منـها     أ )٧٣(ات املتعلقة حبرية التعبري يف البلد اليت كانت قد قبلتها         من التوصي اً  أي
والحظت منظمة العفو الدولية كذلك، أنه منذ إجراء االستعراض الدوري          . تلتزم بتنفيذه  ما

األخري، تواصل التقييد الصارم حلرية التعبري إىل جانب معاقبة منتقدي السياسات احلكوميـة             
ألشخاص املعرضني للخطر هنـاك املناضـلون يف سـبيل الدميقراطيـة،            ومن بني ا  . بقسوة

واملدونون، ودعاة اإلصالح االجتماعي واالقتصادي، واملعترضون على القضايا املتعلقة بالبيئة          
ن  ملنظمة العفو الدولية، م    ووفقاً. ومصادرة األراضي واإلخالء، واملدافعون عن حقوق العمل      

يف مسائل حساسة من قبيل الفساد وعالقات فييت نام مع اً  لناخلوض ع اً،  غري املسموح عموم  
 .)٧٤(الصني والرتاعات اإلقليمية

نام ختضع لقيود صـارمة       إىل أن حرية النشر يف فييت      ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٤٨
تتمثل يف وجود آلية فرز معقدة تنطوي على تسجيل املطبوعات لدى الـسلطات، وقيـام               

تفـويض  عن طريـق  إما بصورة مباشرة أو (السلطات بدور فاعل يف عملية حترير النصوص        
مـن  اً  ، وإصدار تصاريح خمتلفة، وتسليم السلطات نـسخ       )رئيس حترير معتمد من احلكومة    

وقد أوصت منظمة مراسلون بال حدود فييت نام بوضـع حـد            . )٧٥(لتحقق منها املطبوعة ل 
ملمارسة الرقابة واملراقبة اجلماعية وجلميع أنواع املضايقات مبا فيها املضايقات القضائية، ضد            

  .)٧٦(مجيع اجلهات الفاعلة املعنية مبعاجلة املعلومات
مح لوسـائط اإلعـالم     والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن احلكومة ال تس          -٤٩

فهي تفرض رقابة صارمة على احملطـات       . اخلاص مبمارسة عملها   املستقلة أو التابعة للقطاع   
وتفرض عقوبات جنائية على من ينشر مواد ينظر        . اإلذاعية والتلفزيونية واملنشورات املكتوبة   

أو تـروج   إليها على أهنا تستهدف احلكومة أو هتدد األمن الوطين أو تفشي أسرار الدولـة               
  .)٧٧("الرجعية"لألفكار 
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والحظت منظمة العفو الدولية أن الفصل املتعلق باألمن الوطين من القانون اجلنـائي     -٥٠
. نص يف جترميه للمعارضة السياسية والدينية السلمية، على أفعال جرمية ذات صيغة غامـضة             

روونج دوي نات، وفـام     وذكرت منظمة العفو الدولية ثالثة أمثلة ملدونني بارزين مبن فيهم ت          
 ١٥يونيـه و  / حزيـران  ١٣مـايو و  / أيار ٢٦فييت داو ودين نات أوي، اللذين اعتقلوا يف         

 لتعرضـهم إىل    ٢٥٨ على التوايل، ووجهت إليهم التهم مبوجب املادة         ٢٠١٣يونيه  /حزيران
ىت متكن املدونني وغريهم ح   اً  والحظت منظمة العفو الدولية أيض    . احلكومة بالنقد يف كتاباهتم   

اآلن، من إجياد سبل لاللتفاف على القيود، والتواصل فيما بينهم ومع مجهورهم على الـرغم             
جديدة يف التعبري عن آرائهـم وتـصدت        اً  طرقاً  وقد استخدموا أيض  . من جترمي حرية التعبري   

وأوصى مركز احلرية اآلن فييت نام بتنقيح أحكام القـانون          . )٧٨(السلطات بنفس التشدد   هلا
محاية احلـق يف    اً،  ، لكي تكفل حتديد   ٢٥٨ واملادة   ٩٢ إىل   ٧٨ وال سيما املواد من      اجلنائي،

  . )٧٩(حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والدين، ألغراض سلمية
 إىل أن مشروع مرسوم اإلنترنت الذي جيري إعـداده          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥١

قوق اإلنسان ومعـايري حقـوق      القانون الدويل حل  ينطوي على مثالب خطرية وال يتفق مع        
وإذا ما اعتمد هذا املرسوم بصيغته احلالية، فإنه سيلزم شركات اإلنترنـت            . اإلنسان الدولية 

بالتعاون مع احلكومة يف إنفاذ األحكام اليت تنص بصيغة غامضة، على حظر جمموعـة مـن                
  . )٨٠(أشكال التعبري

متناع عن مـضايقة أو هتديـد أو        اال:  فييت نام مبا يلي    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٥٢
جترمي أو اعتقال الكتاب والصحفيني واملدونني والناشطني السياسيني وغريهم من املدافعني عن          

 مبا يف ذلك ممارستهم املشروعة حلقوقهم يف حرية         ،حقوق اإلنسان بسبب أنشطتهم السلمية    
اسيني وغريهـم مـن     التعبري؛ وإطالق سراح الكتاب والصحفيني واملدونني والناشطني السي       

 مبا يف ذلـك  ،ألسباب تتعلق بأنشطتهم السلميةاً املدافعني عن حقوق اإلنسان احملتجزين حالي    
 . )٨١(التعبري املشروع عن آرائهم

، فإن احلكومة تفرض رقابة كاملة على الصحافة املكتوبة         ١للورقة املشتركة   اً  ووفق  -٥٣
. )٨٢( وتشرف عليها  فييت نام رات الصحفية يف    واإلذاعية والتلفزيونية كما متلك مجيع املنشو     

 .)٨٣( عن شواغل مماثلة التحالف العاملي ملشاركة املواطننيوأعرب

إزاء القوانني واملراسيم املتعلقة باسـتخدام      قلقها  وأعربت منظمة العفو الدولية عن        -٥٤
ة الوصـول إىل   أمام حريالرقابة الذاتية ووضع العراقيل عملياًفرض اإلنترنت اليت ساعدت يف     

 فييت نام بإلغاء مجيع القيود وأشكال       ٨وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٤(املعلومات واإلنترنت 
التدخل التعسفي يف تشغيل اإلنترنت واستخدامه، واليت تنتهك احلق يف حرية التعبري، وبوضع             

  .)٨٥(حد لبعض املمارسات كالرقابة واملراقبة
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عدم وجود منظمات غري حكومية مـستقلة علـى    إىل ٤وأشارت الورقة املشتركة     -٥٥
إذ ميارس احلزب الشيوعي الفييتنامي وجبهة الوطن الفييتنامية رقابة صـارمة           . املستوى احمللي 

  . )٨٦(امعةعلى مجيع األنشطة اجل
 بأن مجاعات اجملتمع املدين اليت ال ختـضع         التحالف العاملي ملشاركة املواطنني   وأفاد    -٥٦

كومة ُتفَرض على أنشطتها قيود متييزية، ويشمل ذلك فرض قيود شاملة           إلشراف ومراقبة احل  
للجمعيات اليت هلا خصائص    "منوحة  على أنشطتها الدعوية وذلك يف تناقض تام مع املزايا امل         

كما ذكر التحالف العاملي ملشاركة املواطنني أن شروط التسجيل املفروضة على           . )٨٧("حمددة
لالستنـساب  اً  كبرياً   على متييز واضح إذ تترك للحكومة هامش       مجاعات اجملتمع املدين تنطوي   

خبصوص منع إنشاء منظمات اجملتمع املدين اليت تعترب أهدافها متعارضة مع مـصاحل الدولـة               
 . )٨٩( عن شواغل مماثلة٥وأعربت الورقة املشتركة . )٨٨(واحلزب الشيوعي الفييتنامي

 إطار قانوين شامل يعتـرف بـاجملتمع         فييت نام بوضع   ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٥٧
املدين ومنظمات اجملتمع املدين باعتبارها جهة رمسية من اجلهات املعنية بوضـع الـسياسات              

 سن وتنفيذ قانون اجلمعيات وقانون التظاهر، وتنقيح ما غمض مـن            عن طريق العامة وذلك   
 اإلنسان واحلريـات    أحكام يف القانون اجلنائي يكون من شأهنا أن حتول دون التمتع حبقوق           

 . )٩٠(األساسية، ورفع القيود عن جماالت عمل املنظمات غري احلكومية

ـ    أن التهديد بنقمة احلكومة    التحالف العاملي ملشاركة املواطنني   والحظ    -٥٨ اً  ميثل عملي
. إىل حد كبري، عن اخلروج يف املظـاهرات ومـسريات االحتجـاج           اجلماعات،  يثين  اً  رادع

دت أشكال التعطيل غري املربرة وإفراط املسؤولني األمنيني يف اسـتخدام      وعالوة على ذلك، أ   
وال تزال القـوات    . اًشديداً  القوة إىل تقويض حرية ممارسة احلق يف التجمع السلمي تقويض         

احلكومية تلجأ إىل إجراءات استباقية شىت خارج نطاق القانون لعرقلة خـروج املـواطنني              
 . )٩١(واملظاهرات ومنعهم من ذلكوالناشطني يف التجمعات العامة 

بأن مجيع املرشحني للجمعيـة الوطنيـة واملكاتـب          ٨٤٠٦ حركة كتلة وأفادت    -٥٩
احلكومية ينتقيهم احلزب الشيوعي الفييتنامي عرب جبهة الوطن الفييتنامية التابعة له، وال يترك             

راء انتخابات   احلكومة إىل إج   ٨٤٠٦ حركة كتلة    ودعت. )٩٢(للناس سوى اإلدالء بأصواهتم   
. عامة حرة ونزيهة ألعضاء اجلمعية الوطنية ومجيع املكاتب احلكومية حتت مراقبـة دوليـة             

 ٦وأوصت الورقة املـشتركة     . )٩٣(وأوصت كذلك بأن تنشئ احلكومة جلنة انتخابية مستقلة       
ح فييت نام باختاذ تدابري عملية لتسهيل املشاركة السياسية للمرأة على مجيع املستويات وإصال          

العملية االنتخابية لضمان تكافؤ الفرص للمرشحني املستقلني وإنشاء آلية دميقراطية إلشـراك            
  . )٩٤(منظمات اجملتمع املدين يف رصد العملية االنتخابية



A/HRC/WG.6/18/VNM/3 

13 GE.13-18321 

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  

تكتفي فقط باإلدارة   أشارت منظمة العمال واملزارعني املتحدين إىل أن احلكومة ال            -٦٠
املباشرة جلميع النقابات العمالية اليت تنشأ يف مؤسسات جتارية وشركات واحتادات اقتصادية            

عمالية يف املؤسسات التجارية النقابات ال تشكيل تتدخل أيضاً يفلدولة، بل اأو صناعية متلكها 
  . )٩٥(األجنبية أو اململوكة للقطاع اخلاص للسيطرة على مجيع العمال

، بأن حق النقابـات يف حريـة تكـوين          لتحالف العاملي ملشاركة املواطنني   وأفاد ا   -٦١
إذ ُيحظر على العمـال إنـشاء       . اجلمعيات والتفاوض اجلماعي ال يزال خيضع لتقييد شديد       

. أو االنضمام هلااً نقابات غري معتمدة من االحتاد العام للعمال الفييتناميني أو غري تابعة له رمسي        
يف القطاع العـام أو يف      اً  باتاً  وُتمنع اإلضرابات منع  . مقّيد للغاية  اإلضراب هو حق     واحلق يف 

القطاعات اليت تؤثر بشكل مباشر على الصناعات اململوكة للدولة يف حـني حيظـر علـى                
وأعربـت  . )٩٦(بالنسبة لالقتصاد والدفاع  اً  يعد حيوي اً   قطاع ٥٤النقابات تنظيم اإلضراب يف     

  . )٩٧( عن شواغل مماثلة٤الورقة املشتركة 
 فييت نام باالعتراف باحلق يف حرية إنـشاء النقابـات           ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٦٢

العمالية واالنضمام إليها وال سيما لتنفيذ آلية املفاوضة اجلماعية، وحتسني قدرات نظام تفتيش        
لياهتم، والتواصل  العمل، وتنفيذ برامج شاملة لتوعية مجيع العمال واملوظفني حبقوقهم ومسؤو         

  .)٩٨(مع منظمات اجملتمع املدين لرصد إعمال حقوق العمل

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
 هو تصريح إلزامي يتـيح إمكانيـة      "هو خاو "سجل    بأن ٤أفادت الورقة املشتركة      -٦٣

وغريهـا مـن اخلـدمات      امتالك مسكن واحلصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم         
من " املهاجر املؤقت ("إقامة دائمة   ويلزم الشخص الذي مل حيصل على       . االجتماعية األساسية 

املهاجر ) (KT4(أو من فئة    )  أشهر أو أكثر   ٦املهاجر املسجل بصورة مؤقتة ملدة      ) (KT3(فئة  
احمللـيني،  بتسديد رسوم أعلى مقارنة بالسكان      )  أشهر ٦املسجل بصورة مؤقتة ملدة تقل عن       

اً شـرط اً   أيـض  "هو خاو "ويعد سجل   .  املنقولة باألنابيب  املياهه من الكهرباء و    استهالك عن
يتعذر " هو خاو "واآلباء الذين ال حيصلون على سجل       . للحصول على شهادة ميالد للمواليد    

. )٩٩(عليهم استصدار شهادات ميالد ألطفاهلم ويتعذر عليهم بذلك، تسجيلهم يف املـدارس           
 ال سـيما يف  ،ت رابطة املسنني يف فييت نام إىل قلة خدمات الدعم املقدمة إىل املسنني            وأشار

  . )١٠٠(املناطق النائية
 أن سياسات وبرامج التنمية الـسكانية       منظمة عموم اهلند للسلم والتضامن    وذكرت    -٦٤

وضعت من أجل السكان ذوي الدخل الضعيف، وال سيما من يعمـل منـهم يف املنـاطق                 
 ٥بيد أن الورقـة املـشتركة       . )١٠١(ة والطالب والفقراء يف املناطق الريفية واحلضرية      الصناعي

أشارت إىل قيام رجال شرطة مسلحني بل وقوات عسكرية بإخالء األراضـي ممـا أدى إىل         
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 فييت نـام    ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٢(وقوع إصابات وصدمة شديدة بني املطرودين     
ناسبة واتباع األصول القانونية عنـد تنفيـذ عمليـات اإلخـالء     امل بوضع احلماية اإلجرائية 

  . )١٠٣(القسري
والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن عمليات اإلخـالء القـسري أدت إىل               -٦٥

. )١٠٤(مواجهات عنيفة بني السلطات والسكان الذين يدعون انتـهاك حقـوقهم يف األرض            
ذ أي عمليات أخرى لـرتع امللكيـة        فييت نام بوقف تنفي    مجعية أبرشيي كون داو   وأوصت  

النتهاك أمالك مزيد من الرعايا األجانب، واستحداث إجراء شفاف لـرتع ملكيـة             اً  تفادي
حيازهتم لألمالك العقارية املستهدفة وإثبـات      اضي، ومنح مالكها الوقت الكايف لتوثيق       األر
  . )١٠٥(ذلك
شاملة يف جمال اإلسكان     فييت نام بوضع سياسة وطنية       ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٦٦

تشمل برامج اإلسكان االجتماعي لضمان إمكانية االستفادة من هذا النوع من الربامج وتلبية             
  .)١٠٦(احتياجات الفئات احملرومة مبا فيها فقراء احلضر

 احلق يف الصحة   -٩  

اً اإليدز ميثل هتديد  / بأن فريوس نقص املناعة البشرية      كلينتون . ج مؤسسة وليم أفادت    -٦٧
  . )١٠٧(للصحة وملوارد الرزق لسكان فييت ناماً كبري
اآلسيوية إىل اجلهـود الـيت تبـذهلا         - وأشارت منظمة تضامن الشعوب األفريقية      -٦٨

كذلك . )١٠٨(احلكومة لتقدمي تسهيالت إىل ضحايا العامل الربتقايل لتحسني حالتهم الصحية         
الديوكسني بأن ضحايا العامل الربتقـايل      /أفادت اجلمعية الفييتنامية لضحايا العامل الربتقايل     

لديهم احتياجات خاصة هائلة تشمل العيش يف ظروف صحية، والسكن، واملال الالزم لشراء    
  . )١٠٩(قوهتم اليومي، والدواء، وإجراء الفحوص الطبية، وتلقي العالج

  فييت نام بتعزيز السياسات الـصحية الـيت         كروم -احتاد مخري كامبوتشيا    وأوصى    -٦٩
كروم علـى اخلـدمات      - تراعي مصلحة الفقراء لضمان حصول مجيع أفراد شعب اخلمري        

 .)١١٠(الصحية اجليدة

اً والحظ معهد الدراسات االجتماعية واالقتـصادية والبيئيـة أن األطبـاء كـثري              -٧٠
يرفضون تقدمي الرعاية الطبية للمرضى من املثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية بسبب ميلـهم           ما
  .)١١١(نسي وهويتهم اجلنسانيةاجل

 احلق يف التعليم  -١٠  

 إىل استمرار احلكومة يف استبعاد املنظمات الدينية مـن       ١٠أشارت الورقة املشتركة      -٧١
األنشطة التعليمية اهلادفة، وهي بذلك، حتكم على أجيال املستقبل باجلهل وتفقدها القـدرة             

 . )١١٢(لتعليمية الكارثيةعلى املنافسة من خالل هيمنة احلزب والسياسة ا
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الشبكة الدولية إلدارة دبلوماسية الشعوب األصلية املنخرطـة يف تـدبري           وأشارت    -٧٢
كـروم ال ميكنـهم تلقـي       - إىل أن أطفال اخلمري    الالعنف من أجل التفاهم وتقرير املصري     
.  اخلمري كـروم   إذ تنعدم املواد التعليمية املكتوبة بلغة     . تعليمهم بلغتهم األم يف مدارس الدولة     

وقد أدى هذا النوع من ممارسات الدولة إىل ارتفاع معدل التوقف عن الدراسة بني شـباب                
  .)١١٤( عن قلق مماثل كروم-احتاد مخري كامبوتشيا وأعرب . )١١٣(اخلمري

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  

طوعية ُتهيَّأ  أشارت مجعية فييت نام للمعوقني واليتامى إىل أن املنظمات االجتماعية ال            -٧٣
هلا الظروف املؤاتية للمشاركة بفعالية يف ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان             

  . )١١٥(يف حني أن مثة حواجز تؤثر على إمكانية ضمان حقوق اإلنسان هلذه الفئة
 فييت نام باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتمكني األشخاص         ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧٤

اإلعاقة من احلصول على التعليم والتدريب املهين والعمل على قـدم املـساواة مـع               ذوي  
 مع إيالء اهتمام خاص لبناء القدرات يف جمال توفري التعليم الشامل ومكافحة التمييز    ،اآلخرين
 .)١١٦(يف العمل

 األقليات والشعوب األصلية  -١٢  

يتنامية إىل تشجيع األقليات اإلثنية     شي وجلنة السالم الفي   يأشار جملس السالم البنغالد     -٧٥
  .)١١٧(على املشاركة يف النظام السياسي وإدارة الشؤون االجتماعية واإلدارة العامة

إعالن األمم  "    ل أن فييت نام تعد من بني األمم املؤيدة          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٧٦
شـعوب أصـلية يف     أنه ليس هناك    "، لكنها أعلنت    "املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    

، ومل تترجم السلطات الفييتنامية حىت اآلن، إعالن األمم املتحدة إىل اللغة الفييتنامية      "نام فييت
وقليلون هم املواطنون الفييتناميون الذي يعرفـون  . أو إىل أي لغة من لغات الشعوب األصلية      

 الشعوب غري املمثلة  منظمة األمم و   و ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٨(عن هذا اإلعالن  اً  شيئ
اخلمري كروم وشام وغريهـا مـن الـشعوب          و املناطق اجلبلية فييت نام باالعتراف بشعوب     
 ٢وأوصت الورقـة املـشتركة   . مبوجب إعالن األمم املتحدةاً األصلية باعتبارها متلك حقوق  

بترمجة اإلعالن إىل لغات الشعوب األصلية وإدراجها يف مجيع املواقـع الـشبكية اخلاصـة               
 .)١١٩(احلكومة الفييتناميةب

مـسيحيي اجلبـال     أن احلكومة استمرت يف اعتقال       ٢والحظت الورقة املشتركة      -٧٧
)Montagnard Christians (٤٠٠أكثـر مـن   اً، ويقبع يف السجن حالي. وتعذيبهم وحبسهم 

، ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠١ويف الفترة املمتدة من عـام       . بسبب معتقداهتم الدينية أو السياسية    منهم  
لالعتقال واحلبس بسبب مشاركتهم يف     هم   وتعرض املئات من   ، كنيسة ٤٠٠تلفت أكثر من    أ

. مظاهرات نظمت لالحتجاج على سياسة مصادرة األراضي واملطالبـة بـاحلقوق الدينيـة            
.  قيـد االحتجـاز    اجلبالي  يمسيحجلُّ السجناء من    يزال   والواستمر إغالق هذه الكنائس     
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وعاىن كـثري   . على التخلي عن معتقدهم ويتعرضون للضرب      اجلبال مسيحيوما جيرب   اً  وغالب
 األمم والشعوب غـري املمثلـة   وأوصت منظمة   . )١٢٠(منهم، من احلبس االنفرادي والتعذيب    

فييت نام بإفساح اجملال إلجراء حتقيقات شاملة ونزيهة وشفافة بشأن املعلومات اليت تفيـد              
ات، وبضمان تقدمي مـرتكيب أعمـال       مبمارسة العنف ضد الشعوب األصلية وطوائف األقلي      

  . )١٢١(العنف هذه إىل العدالة
عـن متلّـك       أن عدم ضمان حيازة األراضي فـضالً       ٧والحظت الورقة املشتركة      -٧٨

املسؤولني احلكوميني وشركائهم لألراضي بصورة غري قانونية قد أديا إىل فقدان األراضـي             
. )١٢٢(مونغ يف احملافظات التقليدية اليت تقطنها     الزراعية وتفاقم حالة الفقر بني أفراد جمموعة اهل       

 فييت نام بإجياد طريقة وآلية تسمح باستعادة جمموعة اهلمونـغ           ٧وأوصت الورقة املشتركة    
  . )١٢٣(ألراضي أسالفها اليت صودرت منها عنوة دون احلصول على تعويضات منصفة
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