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  مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 إىل  ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ـ   وأُجري االستعراض املتعلق بفييت نام يف اجللس      . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ ودة ـة العاشرة املعق
وترأس وفد فييت نام سعادة السيد فام بينه مينه، النائب األول لوزير     . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨يف  

، هذا التقريـر    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢واعتمد الفريق العامل، يف جلسته املعقودة يف        . اخلارجية
  .املتعلق بالسنغال

، اختار جملس حقوق اإلنسان،     ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف فييت نام         -٢
: ينتمون إىل البلدان التاليـة    ) اجملموعة الثالثية (، جمموعة مقررين    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨يف  

  .بوركينا فاسو وكندا واليابان
، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بالفقرة   وعمالً  -٣

  :حقوق اإلنسان يف فييت نام
  ؛(A/HRC/WG.6/5/VNM/1)) أ(١٥طين مقدم وفقاً للفقرة تقرير و  )أ(  
) ب(١٥جتميع أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بـالفقرة             )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/VNM/2)؛  
  .(A/HRC/WG.6/5/VNM/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  

، قائمة أسـئلة أعـدهتا مـسبقاً        وأحيلت إىل فييت نام، عن طريق اجملموعة الثالثية         -٤
األرجنتني وكندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وهنغاريا والتفيا والنرويج والسويد وهولندا          

وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
 . اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  اوالت عملية االستعراضموجز مد  -أوالً   

  عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
قال سعادة السيد فام بينه مينه، النائب األول لوزير اخلارجية، إن فييت نـام تـويل        -٥

أمهية للتقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وتعتربه التزاما على دولـة              
 إلجراء استعراض شامل وتـشاركي إلجنازاهتـا وتـدابريها          عضو يف األمم املتحدة وفرصة    

وقد أنشئت، يف إطار إعداد التقرير، فرقة عمل خاصـة          . املستقبلية يف جمال حقوق اإلنسان    
ولكـي يكـون    .  إدارة تشريعية وقضائية وإدارية وطنية     ٢٠مؤلفة من أعضاء من أكثر من       
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ن، أجريت مشاورات مع عشرات من  وذا حجية إىل أقصى حد ممك    وموضوعياً التقرير شامالً 
 مـن التجربـة     وقد تعلمت فييت نام أيضاً    . املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية    

ويوفر التقرير املقدم يف إطـار      . الدولية وحظيت بتعاون من الشركاء الدوليني بطرق عديدة       
 صـفحة،   ١٠٠ عملية االستعراض الدوري الشامل، ومرفقاته اليت يبلغ عدد صفحاهتا حنـو          

  .معلومات تفصيلية عن إعمال حقوق اإلنسان
وتنتهج فييت نام سياسة ثابتة حمورها احترام وضمان حقوق اإلنسان كمـا هـي                -٦

وتنبع هذه السياسة من االعتراف بأن حقوق اإلنسان هي القيم          . منصوص عليها يف الدستور   
لذي حيظى باملساندة يف االتفاقيات     العاملية للبشرية، ومن هذه احلقوق احلق يف تقرير املصري ا         

  .األساسية احلالية حلقوق اإلنسان
 يف تاريخ فييت نام وثقافتها املمتدين عـرب آالف  وهذه السياسة عميقة اجلذور أيضاً    -٧

زالت تعيش معا يف سالم على التراب        فهناك أربع ومخسون جمموعة عرقية ظلت وما      . السنني
لشعب الفيينامي حيب السالم والقيم اإلنـسانية ويبقـى         وا. الفييتنامي دون أي نزاع عرقي    

منفتحا يف الوقت نفسه أمام التنوع والقيم اخلارجية، مبا يف ذلك األديان الرئيسية كالبوذيـة               
كما أن إرادة فييـت نـام متثـل         . واملسيحية اللتني دخلتا فييت نام لتزدهرا فيها منذ القدم        

كم االستعماري الذي حرم هذا الشعب من أهم        طموحات الشعب الفييتنامي طوال حقبة احل     
    احلريات األساسية وفترة حرب الدفاع الوطين اليت أعقبت استعادة فييت نـام اسـتقالهلا يف          

  .١٩٤٥عام 
ويعود إىل الدعم املقدم من الشعب الفضل يف جناح فييت نام املستقلة يف التغلـب                 -٨

. تجديد الشامل اليت اعترف هبا اجملتمع الدويل      على احملن واملشاق الضخمة ويف قيادة عملية ال       
  .والواقع أن هذا الدعم يثبت متتع الشعب حبقوق اإلنسان املكفولة له

وتويل فييت نام أمهية كربى إلقامة نظام قانوين شامل لضمان حقـوق اإلنـسان                -٩
وتعرض . ١٩٨٦والئحة منذ عام     قانون   ١٣ ٠٠٠ى سن أو تنقيح حنو      وقد جر . وتعزيزها

اريع قوانني ومراسيم اجلمعية الوطنية على الشعب للتعليق عليها عرب وسـائط اإلعـالم              مش
وينص الدستور والوثائق القانونية املعيارية على احلقوق وتدابري ضمان احلقـوق           . اجلماهريي

وقد أثنت األمم املتحدة، كما أثـىن       . املدنية والسياسية يف فييت نام وفقا للمعاهدات الدولية       
  . الدوليون، على جهود فييت نام يف هذا الصددالشركاء

وينطوي نظام الرصد واإلشراف ونظام إنفاذ القانون يف فييت نام، اللـذان جيـري                -١٠
 ملبدأ دولة قائمة على سيادة القانون، على مشاركة مجيع أجهـزة            إصالحهما باستمرار طبقاً  

وتبـث  . مجيع أنشطة الدولة  وتشرف اجلمعية الوطنية على     . الدولة وشىت املنظمات والشعب   
على اهلواء مباشرة مجيع جلسات طرح األسئلة وتقدمي األجوبة، اليت تعقدها اجلمعية الوطنية             

  .مع أعضاء احلكومة



A/HRC/12/11* 

5 GE.09-16380 

 موجهة إىل جعل النظـام      ٢٠١٠-٢٠٠١واخلطة الرئيسية لإلصالح اإلداري للفترة        -١١
ولدى مجيع  .  وفعالية لصاحل الشعب   اإلداري أكثر نزاهة وقوة ودميقراطية ومهنية وجماراة للعصر       

ويشكل النظام القـضائي    . األجهزة احلكومية آليات التفتيش اخلاصة هبا يف جماالت مسؤوليتها        
  .وسيلة محاية العدالة وحقوق اإلنسان وإنفاذ القانون ومكافحة اجلرائم وانتهاكات القانون

شاركة املباشرة وغـري    وتشكل املنظمات املختلفة ووسائط اإلعالم اجلماهريي وامل        -١٢
املباشرة للمواطنني من خالل اهليئات اليت متثلهم أو آلياهتم القانونية مكونات مهمة آللية محاية              

ويشارك الشعب على حنو طوعي ونشط يف الترشح لالنتخابات وتـسمية           . حقوق اإلنسان 
.  التصويت هلم  املمثلني من خمتلف قطاعات اجملتمع يف هيئات احلكم على مجيع املستويات ويف           

ويراقـب  . ويطرح كثريون شواغلهم وأسئلتهم على ممثليهم فيما يتعلق بأداء أجهزة الدولـة           
. الشعب عن كثب جلسات طرح األسئلة وتقدمي األجوبة، اليت تعقدها اجلمعيـة الوطنيـة             

 مجعية مجاهريية على املستوى الوطين ومجعيات عديدة علـى          ٣٨٠ويوجد يف فييت نام حنو      
 نقابة عمالية قطاعية وطنيـة  ١٨ اًوتوجد فيها أيض. احمللي ومستوى القاعدة الشعبية   املستوى  

منظمات أجنبية غري حكومية يبلغ عددها      وتعمل يف فييت نام     . مالية حملية  نقابة ع  ٦ ٠٢٠و
  . منظمة٦٠٠حنو 
وتتنامى بسرعة وسائط اإلعالم اجلماهريي بأشكال خمتلفة ومضمون خصب، حيث            -١٣

ت مهمة للشعب وتسهم بنشاط يف عملية التجديد ويف مكافحة الفساد وغـريه       تصبح منتديا 
 علـى   ٨٥٠ و ٧٠٠ويبلغ اآلن عدد وكاالت الصحافة املطبوعة واملنـشورات         . من الرذائل 

ويعمل يف فييت نـام     . ١٩٩٠كان عليه عدد كل منهما يف عام         التوايل، أي ثالثة أمثال ما    
ويـشكل مـستخدمو اإلنترنـت    . ة املهنـة   صحفي مرخص هلم مبزاول    ١٥ ٠٠٠أكثر من   

 ١٨ يف املائة من السكان، وهو معدل أعلى من املتوسط اآلسيوي البالغ             ٢٤املنتظمون قرابة   
ائة من الكوميونات ذات األوضاع البالغـة الـصعوبة          يف امل  ٩٥وتوجد اآلن لدى    . ملائةيف ا 

 قا لتقرير أصدره مـؤخراً    وطب. حمطات إذاعة، من بينها حمطات تبث بلغات األقليات العرقية        
      االحتاد الدويل لالتصاالت، فإن فييت نام كانت ضمن البلدان العـشرة األعلـى مرتبـة يف               

 فيما يتعلق مبعدل منو التغطية بتكنولوجيا املعلومات واستخدام هـذه           ٢٠٠٧-٢٠٠٢الفترة  
  .التكنولوجيا وامتالك مهاراهتا

       ويوجد يف فييت نـام أكثـر       . تماعية قوية اآلن  واألنشطة الدينية والعقائدية مسة اج      -١٤
 يف املائة من السكان     ٨٠كما أن أكثر من     .  مليون شخص من أتباع األديان املختلفة      ٢٠من  

 وشارك ٢٠٠٨وقد نظم يوم األمم املتحدة اخلاص بفيساك يف هانوي يف عام . يؤمنون بعقائد
وسوف تستضيف فييت نـام مـؤمتر   . اً وإقليم بلدا٧٤ًفيه البوذيون وكبار الشخصيات من     

ويأيت وفد من الكرسي الرسويل إىل فييت نام كل سنة          . ٢٠١٠القمة البوذي العاملي يف عام      
لتبادل اآلراء بشأن املسائل الدينية حمل االهتمام املشترك، ويقر هذا الوفد بالتطورات اإلجيابية             

  . يف حياة الطائفة الكاثوليكية
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ليات العرقية على حنو متزايد التكافؤ مع غريهم يف احلياة االجتماعية           ويشارك أفراد األق    -١٥
      )٢٠١١-٢٠٠٧(وتتضمن عضوية الدورة الثانية عشرة للجمعيـة الوطنيـة          . السياسية للبلد 

وأفـراد األقليـات    .  يف املائة من مجيع النواب     ١٨ من األقليات العرقية، يشكلون       نائباً ٨٧
لشعب على مستوى املقاطعات ومستوى املنـاطق ومـستوى         العرقية موجودون يف جملس ا    

جهزة الدولة  الكوميونات ويشغلون مناصب رفيعة، مبا يف ذلك أعلى املناصب الوزارية، يف أ           
  .وهيئاهتا املختلفة

وقد حققت فييت نام إجنازات ضخمة يف تعزيز حقوق املرأة، استنادا إىل مؤشرات               -١٦
وصنفها البنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي      . يز ضد املرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمي    

. على أهنا أسرع بلد آسيوي يف تضييق الفجوة بني اجلنسني يف األعوام العـشرين املاضـية               
وحتظى الفئات الضعيفة، كاألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، باهتمام خاص مـن الدولـة             

شخاص ذوي اإلعاقة التمتع برعاية ومحاية      وأصبح يف مقدور األطفال واأل    . واجملتمع واألسرة 
أفضل يف شىت اجملاالت واإلعراب عن آرائهم بشأن املسائل اليت هتمهم وفقا التفاقية حقـوق            

وكانت فييت نام ثاين بلد يف العامل وأول بلد . الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . وق األشخاص ذوي اإلعاقةيف آسيا وقع اتفاقية حقوق الطفل، كما وقعت اتفاقية حق

     وأحرز تقدم كبري يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف               -١٧
. وأحدثت اجلهود املبذولة للتصدي للمشاكل االجتماعية تغيريات إجيابية ملموسة        . فييت نام 

ديد، ارتفع متوسـط     عاما من مباشرة التج    ٢٠وبعد  . وحتقق تقدم يف احلياة الثقافية للشعب     
كان عليه واخنفضت النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تعـيش           دخل الفرد إىل مخسة أمثال ما     

واعترفت األمم املتحدة وشـركاء     .  يف املائة  ١٣ يف املائة إىل     ٦٠حتت خط الفقر الوطين من      
 جمال احلد مـن     إمنائيون كثريون بفييت نام باعتبارها أحد البلدان ذات اإلجنازات الرائعة يف          

ووفقا ملا أوردته األمم املتحدة، فإن فييت نام حققت الكثري من األهـداف اإلمنائيـة               . الفقر
  .٢٠١٥لأللفية، أو جتاوزت ذلك، ولديها القدرة على حتقيق مجيع هذه األهداف حبلول عام 

 ٣ية مبا بني    وخفضت النسبة املئوية لألسر املعيشية الفقرية املنتمية إىل األقليات العرق           -١٨
 ٩٠؛ وتتراوح نسبة امللتحقني باملدارس من األطفال يف سن الدراسة بـني              يف املائة سنوياً   ٥و
ولثالثني جمموعـة مـن جمموعـات       .  يف املائة، وتوجد مدارس ثانوية يف مجيع املناطق        ٩٥و

الكتـب  األقليات العرقية لغاهتا وأجبدياهتا اخلاصة هبا، وتستعمل لغات األقليات العرقيـة يف             
الدراسية على مستوى املرحلتني االبتدائية والثانوية ويف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية املخصصة           

  .لألقليات العرقية
ويصف تقرير فييت نام املقدم يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل بالتفصيل              -١٩

 وتتضمن هـذه    .عزيزهاالدروس املستفادة من اإلجنازات احملققة يف محاية حقوق اإلنسان وت         
وضع اإلنسان يف بؤرة التنمية، والعالقة الوثيقة بني محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان             الدروس  

واالستقالل الوطين والسيادة الوطنية، وأمهية احلفاظ على االستقرار السياسي، وتعزيز التنمية           
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لشعب حبقوقه وتعزيز االقتصادية بالتوازي مع توسيع نطاق الرعاية االجتماعية، وإذكاء وعي ا
  .قدرته على ممارستها

لـى  عوالفضل يف هذه اإلجنازات يعود أيضا إيل سياسة فييت نام اخلارجية القائمة               -٢٠
االنفتاح ومشاركة فييت نام املتزايدة الفعالية يف اآلليات واألنشطة اإلقليمية والدولية حلقوق            

جملس حقـوق اإلنـسان واالجتمـاع    اإلنسان، مبا يف ذلك آليات وأنشطة اجلمعية العامة و      
وتعمل فييت نام اآلن مع غريها من البلدان يف املنطقة على إنشاء هيئـة              . اآلسيوي األورويب 

كما ترتبط فييت نـام بتعـاون تقـين    . حلقوق اإلنسان تابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 
تحدة واالحتاد  وحوارات بشأن حقوق اإلنسان مع أستراليا والنرويج وسويسرا والواليات امل         

  .األورويب وبلدان أخرى ومنظمات دولية
وقد زار عدد من املقررين اخلاصني فييت نام ووجهت احلكومة مؤخرا دعوات إىل               -٢١

 .مخسة آخرين من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد

يات اليت يـتعني    وقال الوفد إن فييت نام تدرك أوجه القصور والصعوبات والتحد           -٢٢
فما زال النظام القانوين يف فييت نام يفتقر إىل االتساق بينمـا يظـل متـسما                . التصدي هلا 

 ومل يواكب تطور النظام القانوين التغريات الـيت       . بالتداخل وحىت بالتناقض يف بعض اجملاالت     
 الراميـة  طرأت على احلياة، مما يفضي إىل سوء تفسري وصعوبات يف اإلنفاذ تؤثر على اجلهود 

وال تزال فعالية تقدمي املعلومات والتعليم      . إىل ضمان الشرعية الدستورية واجلدوى والشفافية     
وما زال قطـاع    . ويلزم تعزيز نظام إنفاذ القانون    . وإذكاء الوعي فيما يتعلق بالقانون حمدودة     

 طرف فيها،   من املوظفني العامني ال تتوافر له معرفة مبعاهدات حقوق اإلنسان اليت فييت نام            
  .وال تتوافر له يف بعض األحيان معرفة كافية بالسياسات احلكومية والقانون

وألوجه القصور هذه أسباب موضوعية، منها حقيقة أن فييت نام ما زال بلدا فقريا                -٢٣
يتعني عليه التغلب على عواقب احلرب، بوسائل مثل دعم ضحايا القنابل واأللغام والعامـل              

والسكان متناثرون يف مجيع أرجاء البلد، مبا يف ذلك يف املناطق . سني الكثريينالديوك/الربتقايل
. النائية واملناطق ذات األحوال املعيشية القاسية واليت تتباين فيها اللغات والتقاليد والعـادات            

ويتمثل عامل آخر يف هذا الصدد يف البيئة الدولية املتسمة باالضطرابات االقتصادية الكـربى              
وما زالت فييت نام ضحية ألنـشطة       . اجلوائح والتدهور البيئي واجلرائم عرب الوطنية     وتفشي  

عدائية مثل اإلرهاب والتخريب وحماوالت زعزعة استقرار البلد وانتـهاك األمـن الـوطين              
وهناك أيضا أسباب ذاتية، هي بطء وترية التغـيري يف بعـض اجملـاالت             . والسالمة اإلقليمية 

  .عية التنفيذ، ومواطن الضعف يف القدرات املؤسسية والبشريةالسياساتية، ورداءة نو
وجرى حتديد عدد من األولويات يف تقرير فييت نام الوطين املقدم يف إطار عمليـة                 -٢٤

مواصلة إيالء أمهية للحد من الفقر، والرعاية الصحية، وتنميـة          : االستعراض الدوري الشامل  
 وتوسيع نطاق نظام التعليم والتدريب وحتـسينه،        شبكة اآلمان االجتماعي واملوارد البشرية،    

والتنفيذ الفعال لكل من اخلطة الرئيسية إلصالح اإلدارة العامة واستراتيجية تطـوير النظـام              
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القانوين واستراتيجية اإلصالح القضائي؛ واختاذ خطوات حمددة لتحقيق هـذه األولويـات؛            
يز التعاون مـع اآلليـات اإلقليميـة        واالنضمام إىل معاهدات إضافية حلقوق اإلنسان؛ وتعز      

  .والدولية حلقوق اإلنسان
وفييت نام ملتزمة ببناء بلد قوي يعيش شعبه يف رخاء، وإقامة جمتمـع دميقراطـي                 -٢٥

ومتقدم، بغية محاية وتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان باعتبارمها هدف التجديـد والقـوة             
  .احملركة له

 لألهـداف   ة العمل جتسيدا للتعاون واحلوار البناء، وفقاً      وتأمل فييت نام أن تكون دور       -٢٦
  .اليت أنشأت الدول األعضاء يف األمم املتحدة آلية االستعراض الدوري الشامل من أجل حتقيقها

  ع االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة موضو  -باء   
  وفداً ١٦افية من   وهناك بيانات إض  .  ببيانات  وفداً ٦٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٧

مل يتسن اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، وستنشر، عند توفرها، علـى          
وأثىن عدد من الوفود على عملية التـشاور        . *الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل    

وعلى الوطين اليت أجريت من أجل إعداد التقرير املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل              
وأشري إىل نضال فييت نام لنيل االستقالل الوطين يف سياق إعمال           . العرض املتسم بالشمول  

وجرى اإلعراب عن التأييد لإلصالحات اجلارية يف شىت اجملاالت، مبـا  . احلق يف تقرير املصري 
وامتدح عدد  . يف ذلك اإلصالح القضائي مع التركيز بشكل خاص على سياسة دوي موي           

 مع التـشديد بـصورة      والتنمية االجتماعية يف فييت نام    رعة النمو االقتصادي    من الوفود س  
خاصة على استراتيجياهتا الفعالة املتعلقة باحلد من الفقر، وسلط الضوء على أن فييت نام من               

وألقي . من األهداف اإلمنائية لأللفية   ) احلد من الفقر  (البلدان األوىل اليت حققت اهلدف األول       
وأثين علـى   . جنازات اهلامة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       الضوء على اإل  

فييت نام ملا حققته من حتسينات يف التعليم األساسي واحلق يف الصحة، مبا يف ذلك احلد من                 
وأبديت مالحظات إجيابية بشأن التقـدم      . وفيات الرضع، واحلق يف الغذاء واحلق يف التعليم       

. اة بني اجلنسني وتعزيز حقوق املرأة ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           احملرز يف املساو  
  .وأشري إىل انضمام فييت نام إىل عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

يـستمر  ) أ: (وإذ أشارت اجلزائر إىل االلتزام بتعزيز احلق يف تقرير املصري، فإهنا أوصت بأن              -٢٨
الشعوب فيما يتعلق مبمارسة    األساسية، وبصفة خاصة    دعم تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات      

ويف معرض الثناء على استراتيجية احلد من       . اخلاضعة لالحتالل األجنيب حلقها يف تقرير املصري      
دل الفقـر؛  ـمواصلة تنفيذ استراتيجية زيادة ختفيض مع     ) ب: (الفقر، أوصت اجلزائر مبا يلي    

__________ 

ريا وآيرلنـدا والتفيـا ولكـسمربغ وموزامبيـق         بلجيكا والكونغو واجلمهورية التشيكية وجيبويت وهنغا       *  
 .ونيكاراغوا والسنغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا واإلمارات العربية املتحدة وأوزبكستان
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ا اجملال مع البلدان املعنية، بوسـائل منـها         وتقاسم أفضل املمارسات واخلربات يف هذ     ) ج(
ومواصلة تنفيذ  ) د(املسامهة بنشاط يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف هذا الصدد؛             

وأوصت اجلزائر بأن . مشاريع االئتمان من أجل توفري فرص العمل، وتعزيز تنمية سوق العمل     
ة للتوفيق بني القيم العاملية حلقـوق اإلنـسان         إيالء العناية الواجب  ) ه: (تقوم فييت نام مبا يلي    

ومواصلة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية اليت هي طـرف          ) و(وظروفها اخلاصة؛   
ظر يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة              نفيها وال 

  .نية أو املهينةاالقاسية أو الالإنس
 فرتويال إىل اجلهود الضخمة املبذولة للتغلب على آثار الدمار املتكبـد يف             وأشارت  -٢٩

وأعربت عن تقديرها للتخفيض الفعلي ملعدل الفقـر مـن          . النضال من أجل التحرر الوطين    
ويف إطار . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٣,٨ يف املائة يف التسعينيات من القرن املاضي إىل ٥٨,١

أن تتقاسم فييت نام مع غريها من البلدان جناحاهتا وممارساهتا اجليدة           احلق يف التنمية، أوصت ب    
  .فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية للتضامن واالشتراكية

ورحب االحتاد الروسي بإعداد التقرير الوطين من خالل عملية تشاور واسعة النطاق              -٣٠
ماعية املعنية يف العمـل     تواصل إشراك املنظمات السياسية واالجت    ) أ: (وأوصى فييت نام بأن   

وإذ سلط الضوء على الدعم املقدم إىل أشد السكان         . على النهوض حبقوق اإلنسان وتعزيزها    
مواصلة الـسياسة   ) ب: (فقرا مبن فيهم اليتامى واألشخاص ذوو اإلعاقة، فإنه أوصى مبا يلي          

لشرب لألسر املعيشية االقتصادية البالغة النجاح واالجتماعية التوجه، بوسائل منها توفري مياه ا        
واملـشاركة بنـشاط يف     ) ج( الفقرية واملناطق اليت تتسم بشكل خاص بصعوبة العيش فيها؛        

. التعاون الدويل من أجل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والـسياسية ومحايتـها           
ط ويف معرض تـسلي   . تقاسم خرباهتا اإلجيابية مع البلدان األخرى     ) د: (وحث فييت نام على   

مواصلة اجلهـود   ) ه: (الضوء على النتائج احملرزة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، حثها على          
الرامية إىل إعالم اجملتمع عامة بالقوانني ذات الصلة وحبقوق املرأة عموماً، واستخدام وسائط             
اإلعالم اجلماهريي على نطاق واسع إلذكاء الوعي باملساواة بني اجلنسني ونـشر الوثـائق              

  .ملناسبة بلغات األقليات العرقيةا
والحظت تايلند أن أحد التحديات اليت تواجهها فييت نام يتمثل يف حتقيق التـوازن          -٣١

وأوصـت  . الصحيح بني مقتضيات التنمية االقتصادية وضرورة توسيع نطاق احلريات املدنية         
قر كوسـيلة إلرسـاء     مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من الف      ) أ: (تايلند فييت نام مبا يلي    

وتوفري التدريب والتثقيف يف جمال     ) ب(األساس الالزم لزيادة تعزيز حقوق اإلنسان لشعبها؛        
حقوق اإلنسان جلميع السلطات احلكومية املعنية، من أجل بناء قدرات املـوظفني وضـمان      

  . التنفيذ الفعال للقوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتوسيع نطاقهما
لفلبني علما بأن فييت نام تعتزم التصديق على اتفاقيـة األمـم املتحـدة       وأحاطت ا   -٣٢

وأثنت على دعم فييت نام إلنـشاء       . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول بالريمو      
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هيئة حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا واستفسرت عما إذا كانت لـدى               
      وأوصت الفلبني فييت نـام    . ية مستقلة حلقوق اإلنسان   فييت نام خطط إلنشاء مؤسسة وطن     

تقاسم اخلربات يف تعزيز اإلنتاجية الزراعية واالستدامة الزراعية والتنمية احملليـة           ) أ: (مبا يلي 
ومواصلة زيادة استخدام لغات األقليات     ) ب(واحلوكمة الرشيدة مع البلدان النامية األخرى؛       

ومواصلة تنفيذ برنامج بناء املـساكن      ) ج(الم اجلماهريي؛   إلعالعرقية يف املدارس ووسائط ا    
املعقولة التكلفة لصاحل األسر ذات الدخل املنخفض بغية توسيع نطاق التمتع باحلق يف السكن              

  .٢٠٢٠الالئق حبلول عام 
، ١٩٧٥وشددت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على أن البلد، منذ توحيده يف عام               -٣٣

نتهاء احلرب، على   ا سنة على مباشرة إعادة اإلعمار اليت أعقبت         ٣٠ور أكثر من    تغلب، بعد مر  
مواصلة ) أ: (وأوصت بأن تقوم فييت نام مبا يلي      . العقبات اهلائلة ونفذ بنجاح سياسة التجديد     

احلفاظ على منوذجها االقتصادي والسياسي واالجتماعي وتعزيزه من أجل ضمان املـشاركة             
ـ     ) ب(شؤون العامة والشؤون األمنية؛     الكاملة للسكان يف ال    اهتا ـوتقاسـم خرباهتـا وممارس

الفضلى، وبصفة خاصة فيما يتعلق بكيفية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مع البلدان األخرى؛             
ومواصلة خفض معدل الفقر يف املناطق احلضرية والريفية، مع العمل يف الوقت نفسه على              ) ج(

رار ومحاية البيئة من أجل دفع عجلة التنمية االجتماعية االقتـصادية           احلفاظ على السلم واالستق   
  . والتصنيع والتحديث يف البلد بغية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

االستناد إىل نظـام اختـاره      ها فييت نام ب   توأشارت كوبا إىل النجاحات اليت حقق       -٣٤
دت كوبا تقديرها بوجه خاص للنتائج      وأب. حبرية، وإىل محاية حقوق األقليات العرقية     الشعب  

احملققة يف محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين كان كثريون منهم ضحايا مباشـرين          
. للعدوان احملموم الذي تضمن القصف بقنابل النابامل واستخدام املواد الكيميائية سيئة السمعة           

لرامية إىل تعزيـز حقـوق      مواصلة جهودها ا  ) أ: (وأوصت كوبا بأن تقوم احلكومة مبا يلي      
ومواصلة ) ب(األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها، وتقاسم خرباهتا يف هذا الصدد مع غريها؛            

اختاذ التدابري الالزمة لتوفري التعليم والرعاية الصحية، وبصفة خاصة يف املناطق اجلبلية ومـن              
  . أجل األقليات العرقية ومبشاركتها

ايب الذي أحدثته مكاسب فييت نـام االقتـصادية يف          وأثنت كندا على التأثري اإلجي      -٣٥
حقوق اإلنسان، ورحبت بالتحسينات احملققة يف جماالت املساواة بني الرجل واملرأة والتعليم            

وأوصت كندا بتدابري من شـأهنا أن       . واحلرية الدينية، مبا يف ذلك جملموعات األقليات العرقية       
زيادة استقالل وسائط   ) أ: (م فييت نام مبا يلي    تسهم يف حرية التعبري، وبصفة خاصة أن تقو       

اإلعالم عن الدولة، بوسائل منها السماح بالعمل لوسائط اإلعالم اليت تديرها جهات خاصة؛             
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق  ١٩وحتقيق امتثال قوانينها املتعلقة بالصحافة للمادة  ) ب(

املبلغني عن املخالفات بغية محاية األشـخاص       واعتماد قانون حلماية    ) ج(املدنية والسياسية؛   
واعتماد تشريعات تكفل احلـصول     ) د(الذين يكشفون الفساد من االضطهاد أو املضايقة؛        
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والحظت كندا أن القوانني تطبق يف بعض األحيان لتقييد حريـة تكـوين             . على املعلومات 
م قوانني األمن اليت تقيد احلد من استخدا) ه: (وأوصت بأن تقوم فييت نام مبا يلي . اجلمعيات

النقاش العام بشأن الدميقراطية متعددة األحزاب أو انتقاد احلكومة، بوسائل منها حتقيق امتثال             
وخفـض مـدة    ) و(قوانني األمن والدعاية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛          

وتسجيل مجيع األشخاص   ) ز(السجن اليت حيكم هبا على مرتكيب اجلرائم اخلالية من العنف؛           
وتزويـد األشـخاص    ) ح(احملتجزين مبوجب قوانني األمن وإتاحة هذه املعلومات للعامـة؛          

احملتجزين مبوجب قوانني األمن أو الدعاية بالضمانات القانونية األساسية، مبا يف ذلك احلق يف              
ـ  االستعانة مبحام من اختيارهم طوال مراحل اإلجراءات القضائية واحلق يف حما           ة؛ ـكمة علني

وإصدار دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة جمللـس              ) ط(
  .حقوق اإلنسان لزيارة البلد

والحظت الصني أن فييت نام تشجع التنمية املتوازنة للقطاعات االقتصادية، وتويل             -٣٦
البشرية واحلد من الفقر    ملوارد  االهتمام على سبيل األلوية للتعليم والصحة والبىن األساسية وا        

وأوصـت  . الضعيفة واحملرومة، وأهنا حققت حتسني مستويات املعيشة بدرجة هائلة        والفئات  
اختاذ تدابري فعالة لسد الفجوة بني األثرياء والفقـراء         ) أ: (بأن تقوم فييت نام مبا يلي     الصني  

ملساعدة إىل اجملموعات العرقيـة  ومواصلة تقدمي ا) ب(وبني املناطق اجلبلية واملناطق احلضرية؛    
إلذكاء وعيها حبقوقها ومسؤولياهتا حىت تتمكن من حتسني أحواهلا املعيشية والتمتع حبقوقهـا        

  .على حنو أفضل
وأشارت ميامنار إىل املناقشات املتعلقة بإنشاء هيئة حلقوق اإلنسان تابعة لرابطة أمم              -٣٧

ار بالتحديات اليت تواجهها حاليا يف جمال       جنوب شرق آسيا وإىل صراحة فييت نام يف اإلقر        
وأوصت ميامنار بأن تواصل فييت نام تكثيف مشاركتها مع اجملتمع الدويل،           . حقوق اإلنسان 

وبصفة خاصة مع البلدان النامية، لتبادل وتقاسم ممارساهتا الفضلى فيما يتعلق باجلهود الرامية             
  .قتصاديةإىل تعزيز سيادة القانون والتنمية االجتماعية اال

تواصل حتسني نظامها القانوين وتويل عنايـة       ) أ: (وأوصت إندونيسيا فييت نام بأن      -٣٨
. خاصة للقوانني واللوائح املتعلقة حبقوق اإلنسان بغية حتقيق مزيد من االتساق فيمـا بينـها              

والية  لل بعملية إنشاء آلية إقليمية حلقوق اإلنسان وفقاً      بت عن تقديرها اللتزام فييت نام       وأعر
والحظت إندونيسيا أن فييت نام طرف  . اليت ينص عليها ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا        

تصدق علـى   ) ب: ( يف عدة صكوك أساسية حلقوق اإلنسان، وأوصت فييت نام بأن          فعالً
  . االتفاقيات الرئيسية األخرى حلقوق اإلنسان

ة البناء بعد عقود من     والحظت سنغافورة أن فييت نام قطعت شوطا طويال يف إعاد           -٣٩
وخبصوص القضاء على الفقر، قالت إنه مت ختفيض نسبة األشخاص الذين يعيـشون             . احلرب

      يف املائـة يف     ١٣,٨ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف عـام       ٦٠حتت خط الفقر الوطين من أكثر من        
ين وفيما يتعلق حبقوق الطفل، ذكرت أن فييت نام كانت أول بلد يف آسيا وثا             . ٢٠٠٨عام  
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وأثنت سنغافورة على إجنازات فييت نام وأوصـت        . بلد يف العامل وقع اتفاقية حقوق الطفل      
القضاء على الفقر، وحقوق الطفل،     : بأن تواصل فييت نام إجراء حتسينات يف اجملاالت التالية        

  .وحقوق املرأة، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 تقديرها لسلسلة من التدابري املتعلقة      وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن       -٤٠

. حبقوق اإلنسان وأشارت إىل اإلجنازات احملققة يف قطاع االقتصاد وغريه مـن القطاعـات             
مواصلة جهودها اجلارية لتحسني أحوال الفئـات       ) أ: (وأوصت بأن تقوم فييت نام مبا يلي      

 اجلهود الرامية إىل إشراك     وتعزيز) ب(احملرومة يف اجملتمع، مبن فيها األشخاص ذوو اإلعاقة؛         
وتقاسم ) ج(مجيع منظمات البلد االجتماعية والسياسية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛           

  .خرباهتا يف جمايل احلد من الفقر والتنمية الزراعية مع غريها من البلدان
التحقيق العاجل هلـدفها اخلـاص      ) أ: (وأوصت النرويج بأن تقوم فييت نام مبا يلي         -٤١
         تقييد استخدام عقوبة اإلعدام وذلك بتضييق نطاق اجلـرائم املوجبـة لعقوبـة اإلعـدام؛               ب
وإعطاء األفراد واجملموعات وهيئات اجملتمع املشروعية واالعتراف هبم لكي يتمكنوا من           ) ب(

واعتماد تـدابري   ) ج(تعزيز حقوق اإلنسان واإلعراب عن آرائهم ومعارضتهم بشكل علين؛          
نشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع وضمان املراعاة            مالئمة ل 

وضمان ) ه(وضمان أن يتسىن لوسائط اإلعالم العمل حبرية وعلى حنو مستقل؛ ) د(التامة له؛ 
أن ميتثل قانون الصحافة املعدل للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن يـسمح              

  .ين بوجود وسائط اإلعالم اململوكة ملكية خاصةاإلطار القانو
تسريع ) أ: (ويف معرض اإلشارة إىل احلق يف التنمية، أوصت ماليزيا فييت نام مبا يلي              -٤٢

اإلصالحات القانونية وبرامج اإلدارة العامة الرامية إىل تعميق القواعـد واملبـادئ واملعـايري        
النضمام إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        والنظر يف ا  ) ب(الدميقراطية وتوسيع نطاقها؛    

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا املتعلق مبنع وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليـه؛     
  . والنظر يف االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري) ج(

ختاذ تدابري ملموسة لزيـادة تعزيـز       ا) أ: (وأوصت مجهورية إيران اإلسالمية مبا يلي       -٤٣
ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، بغيـة حتقيـق               

ومواصلة اإلصالح القضائي املوجه حنو إنشاء      ) ب(األهداف اإلمنائية لأللفية على حنو أفضل؛       
شرطا لتهيئة الظروف املؤاتية لتعزيز نظام قضائي سليم وقوي ودميقراطي وفعال، يلزم باعتباره 

والتعاون مع اجملتمع الدويل والبلدان اجملاورة، وال سـيما يف          ) ج (؛حقوق اإلنسان ومحايتها  
وتعزيـز  ) د(جمايل مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال؛           

أثرياً سلبياً يف متتع مجيـع األشـخاص        اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد، الذي يؤثر ت        
  .حبقوق اإلنسان

وأثنت الربازيل على احلكومة إلشراكها اجملتمع املدين يف اجلهود املبذولة وأوصـت              -٤٤
وإعادة ) ب(إنشاء هيئة مستقلة دائمة لرصد حقوق اإلنسان؛        ) أ: (بأن تقوم احلكومة مبا يلي    



A/HRC/12/11* 

13 GE.09-16380 

وتعزيز فرص ) ج(إلعدام بغية إلغاء عقوبة اإلعدام؛  النظر يف قائمة اجلرائم اليت يعاقب عليها با       
     حصول املرأة على الرعاية الصحية، وبصفة خاصة خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة؛             

  .٩/١٢والتحقيق التدرجيي لألهداف املتعلقة حبقوق اإلنسان، املنصوص عليها يف القرار ) د(
رص احلصول على اخلدمات الـصحية      ورحبت السويد باجلهود الرامية إىل حتسني ف        -٤٥

تتخذ مزيدا من التدابري ملنع العنـف والتمييـز ضـد           ) أ: (والتعليمية وأوصت فييت نام بأن    
 مليـون شـخص     ٢٠والحظت السويد من التقرير الوطين أن أكثر مـن          . األقليات العرقية 

ريـة  يدرج االحترام التـام حل    ) ب: (يستخدمون شبكة اإلنترنت يف فييت نام وأوصت بأن       
التعبري، مبا يف ذلك عرب شبكة اإلنترنت، يف اإلصالح الوشيك للقـانون املتعلـق بوسـائط                

مضاعفة اجلهود الراميـة إىل     ) ج: (كما أوصت السويد بأن تقوم فييت نام مبا يلي        . اإلعالم
التمكني من التصديق املبكر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو               

واختاذ مزيد من اإلجراءات لتنفيـذ القـوانني        ) د(اسية أو الالإنسانية أو املهينة؛      العقوبة الق 
  .املتعلقة باملرأة، اليت مت إقرارها، وضمان إعالم املرأة حبقوقها

      وإذ الحظت بنن التحديات املتعلقة باالنفتاح على اقتصاد السوق، فإهنـا أوصـت               -٤٦
نتقل عن طريق االتصال اجلنـسي      لوقاية من األمراض اليت ت    تنوعة ل اعتماد تدابري م  ) أ: (مبا يلي 

اإليدز، وللتشخيص املبكر هلـذه األمـراض       /واجلوائح، وال سيما فريوس نقص املناعة البشرية      
واجلوائح، وذلك عن طريق إعطاء األولوية للفئات الضعيفة، وال سـيما األقليـات القوميـة               

  .هود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاومواصلة اجل) ب(؛ والفقراء واملشتغلني باجلنس
 من العهـد    ١٩ضمان امتثال قوانني الصحافة للمادة      ) أ: (وأوصت هولندا مبا يلي     -٤٧

والترخيص بإصدار صحف وجمالت مستقلة     ) ب(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛      
بكة اإلنترنت مثل تنقيـة  ورفع القيود املفروضة على استخدام ش     ) ج(تديرها جهات خاصة؛    

ورحبت باخلطوات الرامية إىل التصديق على اتفاقيـة األمـم املتحـدة            . املعلومات واملراقبة 
تنظر يف  ) د: (والحطت هولندا عدد الدعوات الكبري وأوصت فييت نام بأن        . ملكافحة الفساد 

مـم املتحـدة    إصدار دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لأل           
  .لزيارة البلد

ورحبت أستراليا باحلوار الثنائي املتزايد الصراحة بشأن حقوق اإلنسان بني أستراليا             -٤٨
 النظر يف تعزيز ضمانات محاية حريـة        )أ: ( بأن تقوم فييت نام مبا يلي      وأوصت. وفييت نام 

              مـن أجـل دعـم هـذه األهـداف؛          ١٩٩٩الصحافة الواردة يف قانون الصحافة لعـام        
ومواصلة العمل على ضمان اتساق الصكوك الرئيسية للتشريعات الوطنية، مبا يف ذلك            ) ب(

، مع التزاماهتا مبوجـب     ٢٠٠٣ وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام      ١٩٩٩قانون العقوبات لعام    
م إىل  ورحبت أستراليا بالتزام فييت نام بالنظر يف االنضما       . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  
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تنضم، يف الوقت املناسب، إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه         ) ج: (وأوصت فييت نام بأن   
  . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اليمن النمو االقتصادي السريع الذي مكن فييت نام من تعزيز قطاعات           وإذ الحظ     -٤٩
مثل التعليم والصحة والبىن األساسية واملوارد البشرية واحلد من الفقر، فإنه أوصى فييت نام               

  .بأن تتقاسم مع غريها من البلدان النامية ما اكتسبته من خربات وما استخلصته من دروس
يرها للجهود الشاملة اليت تبذهلا احلكومة والتقدم العـام         وأعربت كمبوديا عن تقد     -٥٠

 وأوصت كمبوديا فييت نام .الذي حتققه يف جمال اإلصالح االقتصادي واالجتماعي واإلداري
تواصل جهودها املستمرة وتتقاسم خرباهتا وممارساهتا الفضلى يف جمال احلد من الفقر            ) أ(: بأن

اصة من خالل برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب،         مع البلدان النامية األخرى، وبصفة خ     
كما أوصت . مع املشاركة يف الوقت نفسه يف اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز احلق يف التنمية         

 اجلهود املبذولة يف إطار برناجمها االقتصادي والسياسي        تواصل) ب: (كمبوديا فييت نام بأن   
    ديدا حقه يف حريـة الـدين، وتواصـل إنـشاء          احلايل حلماية وضمان حقوق الشعب، وحت     

شبكات الضمان االجتماعي للفقراء والضعفاء وغريهم من الفئات احملرومة وتوسيع نطـاق            
              هذه الشبكات، مبا يكفـل حتـسني رفـاه هـذه الفئـات ومـشاركتها يف اجلمعيـات                 

  . واجملموعات االجتماعية
على فييت نام ملا حققته مؤخرا من تقدم يف جمـال           ويف حني أثنت اململكة املتحدة        -٥١

حرية الدين، فإهنا أعربت عن استمرار قلقها ألن تنفيذ التشريعات ال يزال متقطعا، وبـصفة               
تدخل يف حوار   ) أ: (بأنوأوصت اململكة املتحدة فييت نام      . خاصة على مستوى املقاطعات   

 بوسائط اإلعالم وتعمل على زيـادة        خرباء دوليني بشأن تطوير قانوهنا املتعلق      موضوعي مع 
وتواصل العمل على إقامة حوار سياسايت بني احلكومة        ) ب(استقالل املؤسسات اإلعالمية؛    

وتدخل يف حوار مع خرباء دوليني بشأن التطـورات         ) ج(ومنظمات اجملتمع املدين املستقلة؛     
 ق نطاق التفسري املفتـوح    القانونية، مبا يف ذلك مراجعة قانون العقوبات اخلاص هبا بغية تضيي          

وتواصل االضطالع بربامج تدريبية شاملة من أجل املوظفني        ) د(من جانب القضاة واحملاكم؛     
وتتحاور من جديد مع املقرر اخلـاص       ) ه(احملليني ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ التشريعات؛        

  . املعين حبرية الدين
فاض احلاد يف مـستويات الفقـر،       والحظت مصر النمو االقتصادي املتزايد، واالخن       -٥٢

وأوصت مصر بـأن  . والتقدم احملرز يف جماالت التعليم واملساواة بني اجلنسني واحلق يف الغذاء          
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني نظام الضمان االجتمـاعي يف          ) أ: (تقوم فييت نام مبا يلي    

ومواصـلة جهودهـا    ) ب (البلد، وبصفة خاصة يف وقت األزمات االقتصادية واملالية هذا؛        
الرامية إىل حتسني مجيع احلقوق السياسية وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            

ووضع خطط واسـتراتيجيات    ) ج(وفقا ملعايري وقواعد حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً؛         
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ـ          واهلم املعيـشية  متكنها من الوصول إىل املناطق النائية واالتصال بسكاهنا، ومن مث حتسني أح
  . وضمان محاية حقوقهم

وأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أن فييت نام من البلدان األوىل اليت اضطلعت               -٥٣
بتنفيذ خطة طويلة األجل خبصوص األشخاص ذوي اإلعاقة، متكنهم من االندماج التـام يف              

واألشخاص ذوي اإلعاقـة    وقالت إن هناك، على الرغم من ذلك، عددا من الفقراء           . اجملتمع
وأوصت بأن تبذل فييت نام اجلهود الالزمة لتحـسني األحـوال           . الذين يعانون من التمييز   

  .املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة واستقرارهم واندماجهم داخل اجملتمع
وأشارت اليابان إىل أهنا تساعد فييت نام منذ سنوات عديـدة يف تطـوير النظـام                  -٥٤

 تقوم فييت نام    وأوصت اليابان بأن  . ن عزمها على مواصلة هذه املساعدة     القانوين وأعربت ع  
مواصلة بذل مزيد من اجلهود للنهوض حبقوق اإلنسان للضعفاء اجتماعياً، مبـن            ) أ(: مبا يلي 

فيهم األقليات العرقية واألشخاص ذوو اإلعاقة والنساء واألطفال واألشـخاص املـصابون            
وتطوير نظامها القـانوين    ) ب(يدز وضحايا االجتار بالبشر؛     اإل/بفريوس نقص املناعة البشرية   

احمللي وضمان التطبيق املالئم للقانون بغية تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هـي              
  .طرف فيها

ويف معرض تسليط الضوء على النتائج الرائعة اليت حققتها فييت نام يف جمال احلد من       -٥٥
اختـاذ  ) أ: (ت، أوصت املكسيك بأن تقوم فييت نام مبا يلـي         الفقر، ضمن غريه من اجملاال    

وتعزيـز  ) ب(اخلطوات الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس؛           
تعاوهنا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وال سـيما بتوجيـه    

والنظر بشكل إجيـايب،    ) ج( التعسفي لزيارة البلد؛     دعوة إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز     
بغية تكملة املبادرات اليت اختذهتا احلكومة خبصوص األقليات العرقية، يف التصديق على اتفاقية             

  .  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة١٦٩منظمة العمل الدولية رقم 
ملوجود يف فييت نام لتعزيز حقوق الطفـل   وأشارت أذربيجان إىل األساس القانوين ا       -٥٦

تواصل جهودها املبذولة يف هذا اجملال مـع        ) أ: (وأوصت أذربيجان احلكومة بأن   . ومحايتها
إيالء عناية خاصة، ضمن أمور أخرى، للفئات الضعيفة كاألطفال والنساء واألشخاص ذوي            

 إنشاء نظام وطين لتلقـي  وسألت عما إذا كانت فييت نام تتوخى     . اإلعاقة واألقليات العرقية  
والحظـت أن املواقـف     . الشكاوى املتعلقة بإساءة معاملة األطفال ورصدها والتحقيق فيها       

 عدد من تقارير البلد إىل وذكرت بتأخر تقدمي. ت تشكل حتديااألبوية والعنف األسري ما زال
      وأوصت أذربيجـان بـأن تقـوم    . هيئات املعاهدات عن موعده، وسألت عن أسباب ذلك  

ع العمـال   النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي        ) ب: (فييت نام مبا يلي   
وإنـشاء مؤسـسة    ) ج( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛       املهاجرين وأفراد أسرهم  

  .وطنية حلقوق اإلنسان عمال مببادئ باريس



A/HRC/12/11* 

GE.09-16380 16 

د آخر عن حقوق اإلنـسان      وقالت سري النكا إن فييت نام تدافع أكثر من أي بل            -٥٧
لشعبها ويف مجيع أرجاء العامل بنضاهلا من أجـل االسـتقالل الـوطين واحلريـة والتقـدم                

وأشارت إىل أنه ليس هناك ما هو أغلى من االستقالل واحلرية، اللذين أثبـت              . االجتماعي
شر وأثنت سري النكا على تقرير فييت نام الوطين وحثت على ن. شعب فييت نام تشبثه هبما

الدروس اخلمسة الواردة يف التقرير الوطين على أوسع نطاق ممكن وعلى أن تنشر فييت نـام                
  .خربهتا الثرية على نطاق العامل قدر اإلمكان

وإذ الحظت اجلمهورية العربية السورية أن فييت نام تواجه حتـديات يف جمـاالت                -٥٨
 امـا أوصت فييت ن   لفئات الضعيفة، فإهن  ب املهين وحتسني إدارة الكوارث الطبيعية ومحاية ا       ـالتدري

مواصلة جهودها الرامية إىل التصدي هلذه التحديات اإلمنائية وحتقيـق التنميـة            ) أ(: مبا يلي 
املستدامة وتعزيز قدرات الدولة على محاية احلقوق واحلريات األساسية جلميـع املـواطنني             

  . رها الوطين مع البلدان الناميةوتقاسم الدروس اخلمسة الواردة يف تقري) ب(الفييتناميني؛ 
تصدر دعوة  ) أ: (ورحبت نيوزيلندا بااللتزام بتعزيز التعاون وأوصت فييت نام بأن          -٥٩

إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد وأن تطلب، على وجـه               
تقد، وحريـة التعـبري،     اخلصوص، أن يزورها املقررون اخلاصون املعنيون حبرية الدين أو املع         

تسمح باستقالل وسائط   ) أ: (وأوصت نيوزيلندا فييت نام بأن    . والتعذيب، والعنف ضد املرأة   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،        ١٩اإلعالم، وحتسن تنفيذها للمادة     

عرفـة  وأبدت نيوزيلندا اهتمامها مب   . وتسمح بإنشاء منظمات إعالمية تديرها جهات خاصة      
ام ـت ن ـوأوصت بأن تقوم فيي   . اخلطوات اليت تتخذها فييت نام ملكافحة التمييز ضد املرأة        

اختاذ اخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام وزيادة الـشفافية فيمـا يتعلـق             ) ج: (مبا يلي 
  .وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس) د(باستخدامها؛ 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية وسـألت عمـا إذا          ١٢٠ إىل املادة    وأشارت النمسا   -٦٠
تتخذ ) أ: (وأوصت النمسا احلكومة بأن   . كانت احلكومة تفكر يف إدخال أي تغيريات عليها       

خطوات ملموسة لضمان عرض مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم علـى قـاض دون              
، أوصت بأن تقوم    ٨٩/١٩٨سوم رقم   ويف معرض اإلشارة إىل الشواغل املتعلقة باملر      . تأخري

تقدمي معلومات عامة عن عدد معسكرات االحتجاز الـيت أنـشأهتا           ) ب: (احلكومة مبا يلي  
وضـمان تيـسر    ) ج(بالفعل الشرطة والقوات العسكرية وعدد األشخاص احملتجزين فيها؛         

: بأن جيري وأوصت النمسا   . التمثيل القانوين بال عوائق لألشخاص احملتجزين يف هذه املرافق        
تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة بغاء األطفال، وتقدمي دعم فعال إىل األطفال املتأثرين،     ) د(

  .وتوعية أفراد الشرطة هبذه املشكلة، وال سيما عن طريق الدورات التدريبية املالئمة
والحظـت أن وسـائط     . وقالت سويسرا إهنا ترصد بعناية تدابري التصدي للفساد         -٦١

تـضمن، عنـد    ) أ: (م اجلماهريي تضطلع بدور بالغ األمهية وأوصت فييت نام بـأن          اإلعال
مراجعة قانون الصحافة، مراعاة املعايري الدولية بشأن هذا املوضوع، وال سيما فيمـا يتعلـق     
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تنقح تشريعاهتا املتعلقة بعقوبـة  ) ب: (كما أوصت سويسرا فييت نام بأن. حبماية الصحفيني 
ا مع املعايري الدولية القائمة بشأن هذا املوضوع، وبصفة خاصة املعـايري            اإلعدام بغية مواءمته  

      التنفيذ الكامل لقـانون األراضـي؛     ) ج: (وحثت سويسرا فييت نام على    . املتعلقة بالشفافية 
  .وإصدار دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد) د(

ديش إن التقدم االقتصادي السريع والسياسات املراعية ملـصاحل الـشعب    وقالت بنغال   -٦٢
وأوصت بنغالديش بأن تقـوم     . واإلصالحات القانونية اجلارية ستساعد على حتقيق حتسينات      

تقاسم خرباهتا اإلمنائية الناجحة يف جماالت ختفيف وطأة الفقر واإلصالح          ) أ: (احلكومة مبا يلي  
وتعزيز جهودها يف جمـال     ) ب( الصحية مع البلدان النامية األخرى؛       الزراعي والتعليم والرعاية  

التوعية االجتماعية بأدوار اجلنسني اإلجيابية، مع توجيه هذه اجلهود بشكل خاص إىل احلد من              
ومواصلة اإلصالحات  ) ج(التفاوتات القائمة على أساس نوع اجلنس يف التعليم وسوق العمل؛           

  . ملساعدة التقنية من الشركاء الدوليني املعنيني، عند االقتضاءالقانونية اجلارية والتماس ا
ويف معرض السؤال عما إذا كانت فييت نام تقبل زيارة من املقرر اخلـاص املعـين                  -٦٣

الـسماح لوسـائط اإلعـالم      ) أ: (حبرية الرأي والتعبري، أوصت فنلندا فييت نام مبا يلـي         
وتعديل قانوهنا املتعلق بالصحافة لتحقيق امتثاله      ) ب(باالضطالع بدورها الرقايب يف اجملتمع؛      

اء أو تعديل قـانون العقوبـات       غوإل) ج(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛       
ويف معرض السؤال   . اخلاص هبا لضمان عدم إمكانية تطبيقه بطريقة تعسفية ملنع حرية التعبري          

خلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق   عما إذا كانت فييت نام تقبل زيارة من املقرر ا 
توقف فورا تنفيـذ    ) د: (القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أوصت فنلندا فييت نام بأن          

  .أحكام اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام متاما يف هناية املطاف
ة حقوق الطفل بـشأن تزايـد      وأحاطت أملانيا علما بالشواغل اليت أعربت عنها جلن         -٦٤

. ذة يف هـذا الـصدد  خبغاء األطفال والسياحة اجلنسية واستفسرت عن التدابري املت      معدالت  
تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم املتحـدة؛           )أ: (وأوصت أملانيا مبا يلي   

     ودعوة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد إىل زيارة البلـد وتيـسري زيارتـه؛                ) ب(
واختـاذ مجيـع التـدابري    ) د(وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس؛     ) ج(

كما أوصت  . الالزمة إلهناء القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري وحرية التجمع السلمي           
نشر كل املعلومات املتعلقة بفرض عقوبة اإلعدام واسـتخدامها، مبـا يف ذلـك              ) ه: (مبا يلي 

  .وخفض عدد اجلرائم املوجبة لعقوبة اإلعدام) و(املتعلقة حباالت تنفيذ هذه العقوبة؛ املعلومات 
وشجعت تركيا احلكومة على توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف               -٦٥

تتخذ إجـراءات ملموسـة     ) أ: (إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد وأوصت احلكومة بأن       
. ملساءلة سلطات الدولة وحتسني الرقابة القـضائية علـى أنـشطتها      لتعزيز األساس القانوين    

تواصـل  ) ب: (وسألت عن تدابري حتسني نظام قضاء األحداث وأوصت احلكومـة بـأن           
اإلصالحات القضائية واإلدارية يف إطار خطة عمل حمددة زمنياً إلنشاء نظام قـانوين فعـال          
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        : بأن تقوم احلكومـة مبـا يلـي       كما أوصت   . ومنفتح وشفاف يرتكز على سيادة القانون     
ومواصـلة  ) د(التصديق على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه؛          ) ج(

خططها للتنمية االجتماعية االقتصادية واختاذ تدابري حمددة اهلدف لضمان املشاركة النـشطة            
  .للنساء يف سوق العمل

 ٦٩إثبات التزامها باملادة    ) أ: (يت نام مبا يلي   وأوصت الواليات املتحدة بأن تقوم في       -٦٦
 من  ١٩ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة          ١٩من دستورها واملادة    

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وذلك بأن تضمن للصحفيني حرية التعبري دون خوف مـن              
فق احلر للمعلومات عرب شبكة اإلنترنت،      التوقيف التعسفي أو احملاكمة التعسفية، وكفالة التد      

 ٦٩ و ٥٠وإثبات التزامها باملادتني  ) ب(وإلغاء اللوائح التقييدية للمدونات ووسائط اإلعالم؛       
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ٢٢ و ٢١ و ١٩من الدستور واملواد    

ح لألفراد بالتعبري بصراحة عن      من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وذلك بالسما       ٢٠واملادة  
آرائهم بشأن النظام السياسي وبإطالق سراح مجيع سجناء الضمري، مثل األب نغويني فان يل              

 ٨٤املبهمة، مثل املواد    " األمن الوطين "ونغويني فان داي ويل ثاي كونغ هنان، وإلغاء أحكام          
م للحكومـة أو     اليت تستخدم إلدانة األشخاص الذين يعربون عن معارضـته         ٢٥٨ و ٨٨و

 مـن   ٧٠تسرع، طبقـا للمـادة      ) ج: (وأوصت الواليات املتحدة احلكومة بأن    . سياساهتا
الدستور، عملية التسجيل احمللي للكنائس واملنظمات الدينية وفقا للوالية احملددة مبوجب إطار            

عليـه  العمل املتعلق بالدين وتتيح تسوية منصفة للرتاعات املتعلقة باملمتلكات وفقا ملا يـنص       
وتعترف بالكنيـسة البوذيـة     ) د(الدستور ومرسوم رئيس الوزراء بشأن املمتلكات الدينية؛        

املوحدة لفييت نام وتسمح هلا بالعمل على حنو مستقل عن طائفة سانغا البوذية الفييتناميـة               
  .وتسمح بالعمل أيضا للفروع املتعددة للديانتني هاو هاو وكاو داي

املعلومات عن جمالس التفتيش الشعبية واجملـالس الـشعبية       وطلب املغرب مزيدا من       -٦٧
تعزيز تدابري الدعوة واإلعـالم عـن   ) أ: (وأوصى املغرب مبا يلي . ملراقبة االستثمارات العامة  

ومواصلة إيـالء   ) ب(طريق تنفيذ برامج حمددة للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛           
حقيق تكافؤ الفرص وهتيئة الظروف املؤاتية للسكان املقيمني يف املنـاطق الريفيـة             االهتمام لت 
واختاذ تدابري تكميلية لدعم فرص حصول أطفال األقليات على التعليم، وذلك           ) ج(واجلبلية؛  

ومواصـلة اجلهـود   ) د(مبساعدة هؤالء األطفال يف احلفاظ على تقاليدهم ولغاهتم وتنميتها؛    
واختاذ التدابري الالزمـة   ) ه(إىل مكافحة العمل القسري واالجتار باألشخاص؛       الوطنية الرامية   

  .ملنع وقمع االجتار باألشخاص، وبصفة خاصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه
والحظت اهلند أن جلنة حقوق الطفل رحبت خبطط العمل الوطنية املتعلقة باألطفال               -٦٨

 وأعربت اهلند عن تقديرها إلقرار فييت نام بالتحديات         ومبكافحة االجتار بالنساء واألطفال،   
اليت تواجهها مبا فيها الفجوة بني األثرياء والفقراء والتفاوتات بني املناطق احلضرية واملنـاطق              

تواصل إيالء اهتمام خاص لشرائح اجملتمع احملرومة،       ) أ: (وأوصت اهلند احلكومة بأن   . الريفية
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ألشخاص ذوي اإلعاقة، بغية ضمان مشاركتها الكاملة يف احلياة         وال سيما األقليات العرقية وا    
تواصل جهودها الرامية إىل    ) ب: (كما أوصت اهلند احلكومة بأن    . االجتماعية السياسية للبلد  

  .احلفاظ على لغات األقليات العرقية وثقافاهتا
ـ              -٦٩ ل يف ضـمان    وردا على البيانات اليت أديل هبا، أشار الوفد إىل مبدأ احلكومة املتمث

وقال الوفد إن احلكومة    . املساواة االجتماعية لتمكني الشعب بأسره من التمتع بفوائد التنمية        
مصممة على اختاذ تدابري أقوى، مثل االضطالع بربنامج إضايف يف املناطق اليت توجد فيهـا               

 التـأمني   نسبة كبرية من األسر املعيشية الفقرية، وتوفري التدريب املهين للمزارعني، وتنفيـذ           
اإلجباري والتأمني الطوعي، وبرامج اإلسكان االجتمـاعي للفقـراء والطـالب والعمـال        
املهاجرين واألقليات العرقية، وختصيص األراضي الالزمة لإلنتاج، وتوفري مـوارد إضـافية            

 يف  ١٠ مبعدل الفقر إىل أقل مـن         واهلدف هو الوصول   ،يزانية الدولة لألمان االجتماعي من م   
  .٢٠١٠ عام املائة يف

وأشار الوفد إىل أن املعايري الدولية بشأن حقوق العاملني وبشأن النقابات العماليـة               -٧٠
منصوص عليها وحممية يف الدستور والقوانني، وأن فييت نام وقعت وصدقت على عدد مـن        

و وقال إن النقابات العمالية يف فييت نام يبلغ عدد أعضائها حن      . اتفاقيات منظمة العمل الدولية   
 ماليني شخص يعملون يف مؤسسات كل من قطاع الدولة والقطاع اخلاص، وهي املمثل              ٨

وتقوم فييت نام حاليا بدراسـة حمتويـات بقيـة          . الشرعي للعمال يف جمال محاية مصاحلهم     
  .٩٨ ورقم ٨٧االتفاقيات، مبا فيها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 

نون املساواة بني اجلنسني وقانون مكافحة العنف      وستنفذ فييت نام على حنو صارم قا        -٧١
  .٢٠٠٦األسري، الذي اعتمد يف عام 

 ٥٣ جمموعة عرقية، منـها      ٥٤وأشار الوفد إىل أن فييت نام بلد موحد تعيش فيه             -٧٢
وقال إن احلقوق السياسية املتـساوية لألقليـات        .  يف املائة من السكان    ١٤أقلية تشكل حنو    

ونـسبة  . ور، وإنه حيظر إجراء أي تفرقة أو متييز على أساس عرقـي           العرقية معلنة يف الدست   
وتتمتع القوميات باملـساواة يف     . األقليات العرقية يف مجيع مستويات اإلدارة آخذة يف التزايد        

التعليم والرعاية الصحية، وجيري صون وتعزيز اهلويات الثقافية جلميع القوميـات ولغاهتـا             
ساكن لألقليات العرقية، وتعزز تعلـيم الطـالب املنـتمني إىل           وتبين فييت نام م   . وأجبدياهتا

وجيري تدريس لغات وأجبديات األقليات العرقية      . األقليات العرقية وتشيد هلم مدارس داخلية     
يف مدارسها واستخدامها يف مكاتبها العامة، وقد شهدت مناطق األقليات العرقية تنمية سريعة  

وأقر الوفد بأن مناطق األقليات     . أماكن العبادة وحتسينها  وحتسنا سريعا يف أحواهلا، مع صون       
  . العرقية ما زالت متخلفة عن غريها من املناطق فيما يتعلق بالتنمية

وفيما يتعلق باملسائل الدينية، قال الوفد إن الدولة تعترب الـدين واملعتقـد حاجـة                 -٧٣
 ٢٠ويوجد يف فييت نام     . نيةمشروعة للشعب، وفقا ملا هو معلن يف الدستور والوثائق القانو         

وتنظم األنشطة  . مليون من أتباع البوذية والكاثوليكية والربوتستانتية واإلسالم، ضمن غريها        
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الدينية، مثل فيساك يف البوذية وعيد ميالد املسيح وعيد الفصح يف الكاثوليكية والربوتستانتية             
كما خصصت فييت نام    . اعوشهر رمضان يف اإلسالم، ويشارك فيها مئات اآلالف من األتب         

وطبعت النصوص الدينية بلغات األقليـات      . لألديان األراضي الالزمة لتشييد أماكن العبادة     
  .العرقية مثل بانا وإدي وجاراي ومخري

 جرمية موجبة لعقوبة اإلعدام، وجـرى ختفـيض         ٤٤وقد نص القانون اجلنائي على        -٧٤
بة اإلعدام إال على اجلرائم البالغة اخلطورة،        جرمية فقط، وال تطبق عقو     ٢٩عددها وأصبح اآلن    

 فييت نام غري    والرأي العام يف  . مثل االجتار باملخدرات والقتل الوحشي، من أجل ردع اجملرمني        
ن املتعلـق   ، نقحت فييت نام القـانو     ٢٠٠٦ويف عام   .  التام لعقوبة اإلعدام   جاهز بعد لإللغاء  

ات برفع دعاوى يف احملاكم إلعادة النظـر يف          يسمح لألفراد واملنظم   بالشكاوى والنقض، الذي  
  .القرارات الصادرة عن األجهزة اإلدارية فيما يتعلق باحلقوق املشروعة للمدعي

مدونات وقـوانني وأحكامـا لـضمان األمـان          توذكر الوفد أن فييت نام سنّ       -٧٥
جتماعي، االجتماعي وللتصدي على حنو صارم لألعمال املخلة باألمن الوطين واالستقرار اال          

والقوانني املتعلقة  . ٢٠٠٤ وقانون األمن الوطين لعام      ١٩٩٩مبا يف ذلك القانون اجلنائي لعام       
باألمن الوطين متوافقة مع أوضاع فييت نام االجتماعية االقتصادية وأوضاعها السياسية ومع            

 وليس هناك وجود ملن يطلـق علـيهم اسـم         . القوانني الدولية اليت انضمت إليها فييت نام      
وال جيري توقيف أي شخص بسبب انتقاده للحكومة؛ ومنتهكو القـانون           " سجناء الضمري "

  .هم فقط الذين يتعني عليهم حتمل املسؤولية اجلنائية
وقال الوفد إن أية انتهاكات يرتكبها األفراد أو أجهزة الدولة أو موظفو إنفاذ القانون                -٧٦

واالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      . هيتم التصدي هلا بصرامة طبقا للقانون املعمول ب       
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة متطابق من حيث املبدأ مع سياسة                

  .وقانون فييت نام، اليت تتخذ خطوات سريعة لالنضمام إىل هذه االتفاقية
لالحتجاز املؤقت ء اخلاضعني أوضاع السجناوفيما يتعلق بأحوال االحتجاز وإصالح   -٧٧

والتحقيق واالستجواب، أشار الوفد إىل أن جلميع املواطنني احلق يف تقدمي شـكاوى وأنـه               
جيب، يف حالة إساءة تطبيق العدالة، أن يقوم املتورطون يف هذه اإلجراءات بالتعويض عـن               

يتنامي حيظر مجيع   وأكد الوفد من جديد أن القانون الفي      . ذلك بل إنه ميكن مالحقتهم جنائياً     
أعمال التعذيب وأنه ال حتدث أي ممارسة للتعذيب أو املعاملة املهينة ضد املخالفني للقـانون               

 إنه ال توجد أي معسكرات احتجاز تابعة للقوات         وقال أيضاً . واحملتجزين ألغراض التحقيق  
ذوي اء  الـسجن  عـن     خاصاً ومتنح الدولة كل سنة عفواً    . العسكرية أو الشرطة يف فييت نام     

  .سجني ١٥ ٠٠٠، مت ختفيف أحكام وإطالق سراح ٢٠٠٩ويف أوائل عام . السلوك اجليد
  عن هذا، فإن احملاكم تتقيد مببدأ املساواة، وال يعتـرب أي شـخص مـذنباً               وفضالً  -٧٨

. ويعاقب، مبا يف ذلك وضعه حتت املراقبة، قبل أن يتبني للمحكمة أنه مذنب وحتكم عليـه               
 وهيئات احمللفني الكربى الشعبية، وال يتقيد القضاة وهذه اهليئـات إال            والقضاة مستقلون هم  



A/HRC/12/11* 

21 GE.09-16380 

وأشار . بالقانون، ويتضمن القانون الفييتنامي قواعد صارمة بشأن التوقيف واالحتجاز املؤقتني
الوفد إىل تزايد االهتمام باإلصالح القضائي، الذي يهدف إىل زيادة دميقراطيـة وشـفافية              

  يف املائـة مـن مقـدمي       ٨٠رت احملاكم بدفع تعويض نقدي إىل       وقد أم . جلسات احملاكم 
  .تسوية بقية احلاالتالتماسات االنتصاف، وجتري اآلن 

وأشار الوفد إىل األحكام الدستورية وقال إن التطور السريع للصحافة يف فييت نام               -٧٩
ة تقوم  والصحاف. دليل على حرية الكالم وحرية الصحافة واحلق يف احلصول على املعلومات          

ولكل مواطن احلـق يف  . جبملة أمور منها رصد تنفيذ القوانني، وال غىن عنها ملكافحة الفساد 
إبداء رأيه يف خطط وبرامج التنمية االجتماعية االقتصادية، وقد اكتـشف أفـراد الـشعب               

وبنـاء علـى    . حاالت فساد وانتهاك كثرية وأبلغوا عنها، وقدمت هذه احلاالت إىل العدالة          
ونفـذت  .  أفراد الشعب، ألغت السلطات أو عدلت مشاريع تشييد كربى كثرية          مالحظات

 صحفي، وبذلك ساعدت علـى      ٢ ٠٠٠احلكومة برامج لتدريب وإعادة تدريب أكثر من        
وينص القانون على السماح للمنظمات االجتماعية      . حتسني جودة وسائط اإلعالم وموثوقيتها    

 مشروع قانون جديـد للـصحافة الـسماح         السياسية واملهنية بإصدار الصحف، وسرياعي    
  .فحللمؤسسات بإصدار الص

والحظت كوت ديفوار أن فييت نام توفر تغذية مالئمة لسكاهنا وأهنا ختصص أكثر               -٨٠
مواصلة تعزيز  ) أ: (وأوصت بأن تقوم فييت نام مبا يلي      .  يف املائة من ميزانيتها للتعليم     ٢٠من  

ال سيما يف صفوف الفئات الضعيفة، بغية زيـادة         اجلهود الرامية إىل خفض مستوى الفقر،       
فرص العمل وحتسني تيسر اخلدمات الصحية وزيادة وحدات السكن االجتماعي املتاحـة؛            

  . ومواصلة إصالح القضاء واخلدمة املدنية وبناء دولة ترتكز بالكامل على سيادة القانون) ب(
فإهنا أعربت عن قلقهـا ألن      ويف حني أثنت مجهورية كوريا على اجلهود املبذولة،           -٨١

بعض سكان الريف ونساء وأطفال األقليات العرقية واألشخاص ذوي اإلعاقة ال يستفيدون            
وأوصت بتعزيز اجلهـود املبذولـة يف جمـاالت         . إال القليل من األوضاع االقتصادية احملسنة     

  .لديناحلريات املدنية والسياسية، مبا يف ذلك حرية التعبري وحرية الصحافة وحرية ا
والحظت نيجرييا التحديات املواجهة، وبصفة خاصة حمدودية املوارد وعدم كفايـة           -٨٢

ودعت نيجرييا اجملتمع الدويل إيل تقـدمي       . تدريب العاملني يف القضاء وارتفاع معدل البطالة      
التـصديق  ) أ: (وأوصت نيجرييا بأن تقوم فييت نام مبا يلي       . املوارد الضرورية يف هذا الصدد    

تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والقيام على حنو مناسـب التوقيـت باعتمـاد              على ا 
والتوقيع والتصديق علـى اتفاقيـة      ) ب(مشروع القانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة؛       

 ملا مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وفقاً  
      وحتـسني  ) ج(؛  ٢٠٠٧املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف عـام           أوصت به اللجنة    
  .أحوال السجون
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اختـاذ اخلطـوات الـضرورية      ) أ: (وأوصت األرجنتني بأن تقوم فييت نام مبا يلي         -٨٣
لالمتثال للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وبصفة خاصة للحد من حـاالت             

واختـاذ  ) ب(ان التمتع باحلق يف حماكمة عادلة املكرس يف القانون؛          االحتجاز التعسفي وضم  
والنظـر  ) ج(اخلطوات الضرورية لضمان أن يتمكن املواطنون من التمتع التام هبذه احلقوق؛            

كمـا  . يف إمكانية دعوة املقررين اخلاصني املعنيني حبرية التعبري وحرية الدين إىل زيارة البلد            
تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل       ) د: ( بأن أوصت األرجنتني فييت نام   

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وإىل أن حيـدث هـذا               
 للمعايري  أن جيري ذلك وفقاً   وتأمل  توصي األرجنتني خبفض عدد اجلرائم املوجبة هلذه العقوبة         

تصدق على اتفاقية محاية مجيع     ) ه(: أن األرجنتني فييت نام ب    وأوصت. الدولية وبشفافية تامة  
األشخاص من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي، وبروتوكول بالريمو، واالتفاقيـات           

وسألت عن اخلربات املكتسبة يف جمايل إصالح       . املتعلقة بالالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية    
يف أوضاع ما بعد الرتاع، وعن التدابري الرامية إىل احلد        النظام القضائي وإعادة بناء املؤسسات      

  .من اجلوع وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة
والحظت جنوب أفريقيا أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة،             -٨٤

. وبصفة خاصة األشخاص الذين جرحوا يف احلرب، مثال ملمارسة فضلى تـتعني حماكاهتـا             
  .يق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوأوصت بالتصد

 لتنقيح القـانون اجلنـائي      ٢٠٠٨وأشارت فرنسا إىل مشروع قانون وضع يف عام           -٨٥
. هبدف خفض عدد اجلرائم املوجبة لعقوبة اإلعدام، وسألت عن املوعـد احملتمـل إلقـراره              

ت اليت يطلبـها    واستفسرت عما إذا كانت فييت نام ستكون على استعداد الستضافة الزيارا          
كل املقررين اخلاصني وليس فقط الزيارات اليت يطلبها املقررون اخلاصون الـذين يتنـاول              

وسألت عن التدابري الرامية إىل منع التمييز       . عملهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
وأوصت . والعنف ضد األشخاص املنتمني إىل األقليات العرقية ومكافحتهما والقضاء عليهما         

اختاذ التدابري اليت تدعو إليها اللجنـة املعنيـة حبقـوق           ) أ: (فرنسا بأن تقوم احلكومة مبا يلي     
اإلنسان لوضع هناية للقيود املفروضة على حرية التعبري وحرية الرأي، وال سيما إلهناء القيود              

وطنيـة  وإنشاء مؤسسة   ) ب(املفروضة على إنشاء وسائط اإلعالم اخلاصة يف الوقت نفسه؛          
  .والتوقيع والتصديق على نظام روما األساسي) ج(حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس؛ 

وأثىن لبنان على اجلهود اجلارية وأشار إىل أنه يتعني قياس هذه اجلهود على ضـوء                 -٨٦
وأوصى لبنان  . التحديات املتمثلة يف الفقر وعدم توافر البىن األساسية الكافية واألزمة العاملية          

تبقي على التزامها بتحقيق توازن بني انفتاح اقتصادها على العامل والتقليل           ) أ: (يت نام بأن  في
كما أوصى لبنان   . إىل أدىن حد من اآلثار السلبية على أشد الفئات ضعفا وحرمانا يف اجملتمع            

تدعم التقدم الذي أحرزته يف كفالة احلرية الدينية ملختلـف الطوائـف            ) ب: (فييت نام بأن  
  .ان أن تظل األنشطة الدينية والعقائدية مسة قوية ومثرية للمجتمع الفييتناميوضم
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مضاعفة اجلهود الرامية إىل ضمان االحتـرام الكامـل         ) أ: (وأوصت إيطاليا مبا يلي     -٨٧
 على مجيع املستويات    حلرية الدين والعبادة، بوسائل منها مراجعة القوانني واألحكام املوجودة        

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ١٨لدين، بغية مواءمتها مع املادة      حبرية ا فيما يتعلق   
وإعطاء رد إجيايب على طلب زيارة البلد الذي قدمه املقرر اخلاص املعـين             ) ب(؛  والسياسية

والضمان التام للحق يف تلقي املعلومات واألفكار والتماس        ) ج(؛  ٢٠٠٨حبرية الدين يف عام     
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية؛     ١٩وفقاً للمادة   احلصول عليها ونقلها    

ووضع استراتيجية وطنية لتضمني النظام املدرسي على مجيع املستويات تدابري مالئمة يف            ) د(
جمال التثقيف خبصوص حقوق اإلنسان وفقاً خلطة عمل الربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال               

  .٢٠٠٩-٢٠٠٥حقوق اإلنسان للفترة 
املساعدة يف جمال احلـد مـن   تقدمي  وحثت موريشيوس اجملتمع الدويل على مواصلة         -٨٨
وأحاطت علما بالتطورات املستجدة بصدد مجلة أمور منها تعزيز األساس القـانوين            . الفقر

وطلبـت موريـشيوس    . ملساءلة سلطات الدولة فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان        
نشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقا ملا أوصت بـه أيـضا            معلومات عن أية خطط إل    

 كما طلبت مزيداً  . اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وعن أي حتديات مواجهة يف هذا اخلصوص          
        من املعلومات عن أي إصالحات حديثة يف النظـام القـضائي، مبـا يف ذلـك خبـصوص             

  . املعونة القانونية
وأوصت شيلي  . رها للجهود الرامية إىل مكافحة الفقر املدقع      وأعربت شيلي عن تقدي     -٨٩

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         ) أ: (بأن تنظر فييت نام يف    
وبروتوكوهلا االختياري يف أقـرب وقـت       ) ب(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،        

. املعلن على تقليص نطاق تطبيق عقوبـة اإلعـدام        كما أحاطت شيلي علما بالعزم      . ممكن
وطلبت شيلي مزيدا من املعلومات عن اإلجراءات املزمعة لتحقيق مجلة أمور منها تلبية احلاجة         

      فاظ على االستقرار االجتماعي والسياسي من أجل حتقيق التنمية، وعـن مـا يعنيـه        إىل احل 
والكيفية اليت ستكفل هبا االستقرار دون      " اسياالستقرار االجتماعي والسي  "لفييت نام مفهوم    

  .فرض منوذج وحيد على اجملتمع
تنشأ هيئة مستقلة دائمة لرصد حقوق اإلنـسان، تتـوىل          ) أ: (وأوصت بولندا بأن    -٩٠

ويف معرض اإلشارة إىل التقارير اليت تورد أن أفـراد مجاعـات    . كذلك رصد حقوق الطفل   
 ملمارسة حقهم يف حرية الدين واملعتقد، أوصت بولنـدا           خطرياً دينية معينة يواجهون تقييداً   

تضمن امتثال التشريعات وممارسات الدولة امتثاال تاما ملتطلبات املـادة          ) ب: (فييت نام بأن  
: كما أوصت بولندا فييت نام بـأن .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   ١٨

       الة اإلدارية، الذي جييـز االحتجـاز اإلداري         بشأن تنظيم العد   ٤٤تلغي املرسوم رقم    ) ج(
أو اإلقامة اجلربية أو االحتجاز يف مراكز محاية خاصة ومرافق للطب النفسي ملدة عامني قابلة               

  .للتجديد دون حماكمة
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وأشارت باكستان إىل التحديات املستمرة اليت مت التسليم هبا، وسألت عن التـدابري               -٩١
ظر فيها لضمان وتعزيز الوئام االجتماعي الثقايف فيما بني األقليات العرقية     احملددة اليت جيري الن   

إعطاء أولوية للمشاكل   ) أ: (وأوصت باكستان بأن تقوم فييت نام مبا يلي       . والدينية املختلفة 
يـالء اهتمـام    اليت تواجهها جمموعات األقليات املختلفة، وال سيما الطالب من أفرادها، وإ          

وتعزيز فعالية إصـالحات    ) ج(وتسريع تنفيذ التزاماهتا الطوعية؛     ) ب( خاص هلذه املشاكل؛  
هيئاهتا القانونية والتنفيذية والقضائية وهيئاهتا املعنية بإنفاذ القانون، مبا يتفق مع املعايري الدولية             

  .حلقوق اإلنسان
وشجعت بوركينا فاسو فييت نام على مواصلة التعاون مع خمتلف اآلليات اخلاصـة               -٩٢
       وحثـت  .  علـى الـشفافية والتعـاون      ألمم املتحدة، وهو ما من شأنه أن يكون دلـيالً         ل

بوركينا فاسو فييت نام على مواصلة جهودها الداعمة لالحترام الفعلي للحريـات الفرديـة              
وأوصت بوركينا فاسو فييت نام بتدعيم آلياهتا املؤسسية لتعزيز حقوق اإلنـسان            . واجلماعية

و فعال وذلك بتنفيذ خمتلف االتفاقيات الدولية اليت هي طرف فيها، ودعت            ومحايتها على حن  
  .اجملتمع الدويل إىل دعم فييت نام يف هذا املسعى

وأعربت بروين دار السالم عن تقديرها لتعاون فييت نام يف جهود رابطة أمم جنوب          -٩٣
لتزام فييت نام مبواصـلة     وأبدت تأييدها ال  . شرق آسيا الرامية إىل إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان       

العمل مع البلدان األخرى واألمم املتحدة وغريها من املنظمات لضمان التمتع على حنو أفضل              
  .حبقوق اإلنسان يف البلد

وأشارت فلسطني إىل مكافحة التفاوتات بني اجلنسني، اليت تعترب مسألة مثرية للقلـق،               -٩٤
زال يتعني على    والحظت أنه ما  .  اجلنسني وأثنت على حتسن الوضع بفضل قانون املساواة بني       

فييت نام التصدي الستمرار الفقر فيما يتعلق ببعض فئات السكان، وللكوارث الطبيعية وتغـري              
وأوصت فلسطني فييت نام مبواصلة عملها، مـن        . املناخ، وهي أمور تدركها متاما قيادة البلد      

  . يف جمال تدريب موظفيها احلكومينيخالل النهج املالئم الذي تتبعه باستمرار، وبصفة خاصة
وأحاطت نيبال علما مع بالغ التقدير بالدور املتزايد للجمعية الوطنية يف تشريع اآلراء         -٩٥

وأوصت نيبال فييت نام بأن تواصل جهودها الرامية إىل احلفاظ على           . املتنوعة والتعامل معها  
 االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      لغات األقليات العرقية وثقافتها وتعزيز ومحاية احلقوق      

  .لشعبها، وتتقاسم مع غريها خرباهتا يف جمايل احلد من الفقر والتنمية الزراعية
تقاسم وتبادل خرباهتا مع الدول األخرى،      ) أ: (وأوصت زمبابوي فييت نام مبا يلي       -٩٦

     لـها النـشط   ومواصلة عم ) ب(وال سيما النامية منها، يف جمال إصالحات النظام القضائي؛          
فيما يتعلق بتوفري السلع واخلدمات ذات اجلودة، وبصفة خاصة يف جمايل التعليم والصحة ويف              

  .املناطق احملرومة اليت يصعب الوصول إليها واملناطق اليت تعيش فيها أغلبية من األقليات
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ـ السياسي امل عملها  وهنأت تونس فييت نام على األيديولوجية اليت ينطلق منها            -٩٧ ز ركّ
ورحبت تـونس  . على الشعب، الذي يشكل غاية وقوة حمركة للتنمية السياسية واالجتماعية      

 من التقرير الوطين، وأوصـتها مبواصـلة        ٨٨بالتزامات فييت نام املنصوص عليها يف الفقرة        
اإلصالحات اجلارية، وال سيما االهتمام املوجه إىل تعزيز حقوق املـرأة والطفـل، وتـوفري        

  . زمة وكفالة حتقيق الذاتاحلماية الال
والحظت بيالروس التطور الكبري يف مجيع القطاعات واألمهية اخلاصة للضمان التام             -٩٨

تواصل عملية االنضمام إىل اتفاقيات     ) أ: (وأوصت بيالروس فييت نام بأن    . للحق يف العمل  
تثـال   تعمـل علـى االم     والحظت بيالروس أن فييت نـام     . ئمةمنظمة العمل الدولية املال   
تواصل االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وااللتـزام         : اللتزاماهتا، وأوصتها بأن  

  .بنظام تقدمي التقارير بانتظام اخلاص بكل صك منها

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت فييت نام يف التوصيات املقدمة يف أثناء احلوار التفاعلي، وترد فيما يلـي                -٩٩
  : بالتوصيات اليت حتظى بتأييد فييت نامقائمة

االستمرار يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية اليت هي طرف            -١
  ؛)اجلزائر(فيها 

جنـوب  (النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     -٢
؛ والقيام يف الوقـت املناسـب بـصياغة         )نيجرييا) (أذربيجان) (أفريقيا
  ؛)نيجرييا( القانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة مشروع

) أسـتراليا (االنضمام، يف الوقت املناسب، إىل اتفاقية مناهضة التعذيب           -٣
؛ وفقاً ملا أوصت به اللجنة املعنية بالقـضاء علـى           )نيجرييا) (السويد(

؛ النظـر يف االنـضمام إىل       )نيجرييا (٢٠٠٧التمييز ضد املرأة يف عام      
؛ النظر يف التـصديق علـى اتفاقيـة         )اجلزائر(اهضة التعذيب   اتفاقية من 

  ؛)شيلي(مناهضة التعذيب 
النظر يف االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب     -٤

وبروتوكوهلا املتعلق مبنع االجتار باألشخاص، وخباصـة       ) ماليزيا(الوطنية  
  ؛)تركيا) (األرجنتني) (ماليزيا (النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن              -٥
االختفاء القسري، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واالتفاقية اخلاصة        
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بوضع األشخاص عدميي اجلنسية، ونظام روما األساسـي للمحكمـة          
  ؛)األرجنتني(اجلنائية الدولية 

ظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            الن  -٦
  ؛)أذربيجان(املهاجرين وأفراد أسرهم 

مواصلة االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وااللتزام بنظـام      -٧
  ؛)بيالروس(اإلبالغ املنتظم اخلاص بكل صك من تلك الصكوك 

يسية املتبقيـة املتعلقـة حبقـوق       النظر يف التصديق على االتفاقيات الرئ       -٨
  ؛)إندونيسيا(اإلنسان 

تطوير نظامها القانوين احمللي وضمان التنفيذ والتطبيق املالئمني للقوانني           -٩
         اليت متهد لتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت هـي طـرف            

  ؛)اليابان(فيها 
ة اليت هتدف إىل تعميق     تعجيل اإلصالحات القانونية وبرامج اإلدارة العام       -١٠

  ؛)ماليزيا(وتوسيع نطاق القواعد واملبادئ واملعايري الدميقراطية 
بدء حوار مع خرباء دوليني بشأن تطور النظم القانونيـة، مبـا يـشمل             -١١

استعراض قانون العقوبات يف فييت نام بغرض تضييق جمال تفسري هـذه       
؛ مواصلة العمل من    )ةاململكة املتحد (األحكام من قبل القضاة واحملاكم      

أجل مواءمة األجزاء الرئيسية من التشريعات الوطنية، مبا يف ذلك قانون           
، مـع   ٢٠٠٣ وجملة اإلجراءات اجلنائية لعـام       ١٩٩٩العقوبات لعام   

  ؛)أستراليا(التزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 
ان ومحايتـها محايـة     تدعيم آلياهتا املؤسسية من أجل تعزيز حقوق اإلنس         -١٢

فعالة عن طريق تنفيذ خمتلف االتفاقيات الدولية اليت هي طـرف فيهـا             
  ؛)بوركينا فاسو(وتوجيه نداء إىل اجملتمع الدويل لدعم مساعيها 

؛ واختاذ  )بنن(مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           -١٣
واالجتماعيـة والثقافيـة    تدابري عملية لزيادة تعزيز احلقوق االقتصادية       

ومحايتها، مبا يف ذلك احلق يف التنمية مبا يسمح بتحقيق األهداف اإلمنائية            
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لأللفية على حنو أفضل 

مواصلة جهودها الرامية إىل النهوض جبميع احلقوق السياسية فضالً عن            -١٤
ق مع معـايري وقواعـد      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يتف     

  ؛)مصر(حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً 
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مضاعفة اجلهود الرامية إىل إشراك مجيع املنظمات االجتماعية والسياسية           -١٥
مجهوريـة كوريـا الـشعبية      (املعنية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

  ؛)االحتاد الروسي) (الدميقراطية
 التوفيق بني القيم العاملية حلقوق اإلنـسان        إيالء العناية الواجبة لضرورة     -١٦

  ؛)اجلزائر(والظروف اخلاصة بفييت نام 
االستمرار يف تنفيذ برامج التربية والتدريب على حقوق اإلنسان املقدمة            -١٧

إىل مجيع السلطات احلكومية املختصة من أجل بناء قـدرات املـوظفني            
للقـوانني املتعلقـة    وتوسيع نطاق تلك الربامج، وضمان التنفيذ الفعال        

؛ ومواصلة االضطالع بربامج للتدريب الشامل      )تايلند(حبقوق اإلنسان   
لصاحل املوظفني احملليني، ورصد التقدم احملرز يف جمال تنفيذ التـشريعات           

  ؛)اململكة املتحدة(
تعزيز تدابري الدعوة واإلعالم عن طريق تنفيذ برامج حمـددة للتربيـة              -١٨

  ؛)املغرب(نسان والتدريب على حقوق اإل
وضع استراتيجية وطنية إلدراج التربية على حقوق اإلنسان يف النظـام             -١٩

        املدرسي مبختلف مراحـل الدراسـة وفقـاً خلطـة العمـل للفتـرة              
 التابعة للربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق           ٢٠٠٩-٢٠٠٥
  ؛)إيطاليا(اإلنسان 

ف املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان       السعي بشكل تدرجيي إىل حتقيق األهدا       -٢٠
  ؛)الربازيل (٩/١٢املنصوص عليها يف القرار 

مواصلة عملها، من نفس املنظور الصحيح املتبع حىت اآلن، وخباصـة يف              -٢١
  ؛)فلسطني(جمال تدريب املوظفني احلكوميني 

           تعزيز التعاون مـع اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة لألمـم املتحـدة               -٢٢
  ؛)كسيكامل) (أملانيا(

  ؛)اململكة املتحدة(جتديد االتصال باملقرر اخلاص املعين حبرية الدين   -٢٣
مواصلة الدفاع عن تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وال سيما           -٢٤

من أجل ممارسة الشعوب اخلاضعة لالحتالل األجنيب حلقهـا يف تقريـر            
  ؛)اجلزائر(املصري 

ن الوصـول إىل املنـاطق النائيـة        وضع خطط واستراتيجيات متكن م      -٢٥
واالتصال بالسكان الذين يعيشون يف تلك املنـاطق، ومـن مث حتـسني           

  ؛)مصر(ظروفهم املعيشية وضمان محاية حقوقهم 
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مواصلة يف االهتمام مبسألة تكافؤ الفرص وهتيئة الظروف املؤاتية للسكان   -٢٦
  ؛)املغرب(املقيمني يف املناطق الريفية واجلبلية 

صلة اجلهود الرامية إىل إعالم اجملتمع عامـةً بـالقوانني ذات الـصلة             موا  -٢٧
وحبقوق املرأة عموماً، واستخدام وسائط اإلعالم على نطاق واسع للتوعية          
باملساواة بني اجلنسني ونشر الوثائق املناسبة بلغـات األقليـات اإلثنيـة            

ني الـيت مت    ؛ اختاذ إجراءات إضافية لتعزيز وتنفيذ القوان      )االحتاد الروسي (
  ؛)السويد(إقرارها واختاذ التدابري الالزمة لضمان إعالم املرأة حبقوقها 

تعزيز جهودها الرامية إىل توعية أفراد اجملتمع باألدوار اجلنسانية اإلجيابية،            -٢٨
مع توجيه تلك اجلهود بوجه خاص حنو احلد من الفوارق القائمـة علـى              

  ؛)بنغالديش(وق العمل أساس نوع اجلنس يف جمال التعليم ويف س
االستمرار يف بذل املزيد من اجلهود للنهوض حبقوق اإلنسان للـضعفاء             -٢٩

مجهورية كوريـا الـشعبية     (اجتماعياً، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة       
واألقليـات اإلثنيـة، والنـساء، واألطفـال،        ) اليابـان ) (الدميقراطية

اإليـدز وضـحايا    /واألشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية     
  ؛)اليابان(االجتار بالبشر 

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           -٣٠
  ؛)كوبا(ومحايتها، وتقاسم جتارهبا يف هذا الصدد 

بذل اجلهود الضرورية للنهوض باألوضاع اخلاصـة باألشـخاص ذوي            -٣١
ودجمهـم يف   اإلعاقة بغرض حتسني ظروف حياهتم وحتقيق اسـتقرارهم         

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(اجملتمع 
تنقيح تشريعاهتا املتعلقة بعقوبة اإلعدام، مع مراعاة املعايري الدولية القائمة    -٣٢

  ؛)سويسرا(بشأن هذا املوضوع، وال سيما املعايري املتعلقة بالشفافية 
بـة  بلوغ اهلدف الذي رمسته احلكومة واملتمثل يف احلد من تنفيـذ عقو             -٣٣

اإلعدام على وجه السرعة وذلك عن طريق تضييق نطاق اجلرائم املوجبة           
     ؛ واحلد من عدد اجلـرائم املوجبـة لعقوبـة          )النرويج(لعقوبة اإلعدام   

  ؛)أملانيا(اإلعدام 
التعاون مع اجملتمع الدويل والبلدان اجملاورة، وال سيما يف جمايل مكافحة             -٣٤

، ومكافحة االجتار بالنـساء واألطفـال       اجلرمية املنظمة العابرة للحدود   
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
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تكثيف جهودها الرامية إىل التصدي لبغاء األطفال، وتقدمي دعم فعـال             -٣٥
          إىل األطفال املتأثرين وتوعية أفراد قـوات الـشرطة هبـذه املـشكلة،         

  ؛)النمسا(وال سيما عن طريق دورات التدريب املناسبة 
زيز اجلهود يف جمال مكافحة الفساد الذي يؤثر تأثرياً سـلبياً يف متتـع          تع  -٣٦

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(مجيع األشخاص حبقوق اإلنسان 
         مواصلة اجلهود الوطنية الرامية إىل التصدي للعمل القـسري واختـاذ            -٣٧

، ما يلزم من تدابري ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال          
  ؛)املغرب(وقمعه واملعاقبة عليه 

االستمرار يف حتسني نظامها القانوين وإيالء عنايـة خاصـة للقـوانني              -٣٨
واللوائح املتعلقة حبقوق اإلنسان بغية حتقيق املزيد من االتساق فيما بينها           

؛ مواصلة إصالحاهتا القضائية على درب إنشاء نظام قضائي         )إندونيسيا(
فعال كشرط أساسي لتهيئة الظروف املناسـبة       سليم وقوي ودميقراطي و   

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
االستمرار يف إصالح اجلهاز القضائي واخلدمة املدنية وبناء دولة تقـوم             -٣٩

؛ مواصـلة يف    )كـوت ديفـوار   (بالكامل على أساس سيادة القـانون       
 خطة عمل حمددة زمنياً لبنـاء       اإلصالحات القضائية واإلدارية يف إطار    

نظام قانوين فعال ومنفتح ويتسم بالشفافية ويقوم على أسـاس سـيادة            
؛ تعزيز فعالية اإلصالحات اليت تشمل النظام القـانوين         )تركيا(القانون  

واجلهاز القضائي وهيئات إنفاذ القوانني، مبا يتفق مع املعـايري الدوليـة            
  ؛)باكستان(حلقوق اإلنسان 

لة اإلصالحات القانونية اجلارية والتماس املساعدة التقنيـة مـن          مواص  -٤٠
  ؛)بنغالديش(الشركاء الدوليني املعنيني، عند االقتضاء 

اختاذ إجراءات ملموسة لتعزيز األساس القانوين ملساءلة سلطات الدولة           -٤١
  ؛)تركيا(وحتسني الرقابة القضائية املفروضة على أنشطتها 

ورية لالمتثال للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       اختاذ اخلطوات الضر    -٤٢
      والسياسية، واحلرص على كفالة احلـق يف حماكمـة عادلـة مبوجـب             

  ؛)األرجنتني(القوانني 
اختاذ خطوات ملموسة لضمان إحضار مجيع األشخاص احملـرومني مـن           -٤٣

  ؛)النمسا(حريتهم أمام قاض دون تأخري 
لضمان متتع املواطنني متتعاً كـامالً بـاحلق يف         اختاذ اخلطوات الضرورية      -٤٤

  ؛)األرجنتني(حرية التعبري واحلق يف حرية الدين 
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ضمان احلق يف تلقي املعلومات واألفكار والتماس احلصول عليها ونقلها            -٤٥
 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٩على حنو كامل، وذلك وفقاً للمادة       

  ؛)إيطاليا(باحلقوق املدنية والسياسية 
إدراج تشريعات تتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات وطلب اعتماد            -٤٦

  ؛)كندا(تلك التشريعات على وجه السرعة 
اختاذ ما يلزم من خطوات لضمان مراعاة مبدأ االحترام الكامل حلريـة              -٤٧

التعبري، مبا يف ذلك على شبكة اإلنترنت، يف إطار األعمال التحـضريية            
  ؛)السويد(ئط اإلعالم اجلارية إلصالح قانون وسا

النظر يف تعزيز الضمانات املتعلقة حبرية الصحافة والـواردة يف قـانون              -٤٨
؛ وضمان مراعاة املعايري الدولية لـدى       )أستراليا (١٩٩٩الصحافة لعام   

مراجعة قانون الصحافة، وال سيما يف ما يتـصل حبمايـة الـصحفيني             
 مـن   ١٩م املـادة    ؛ وضمان توافق قوانني الصحافة مع أحكا      )سويسرا(

  ؛)هولندا(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 على نطاق   ٥٤/١٤٤اعتماد التدابري املالئمة لنشر قرار اجلمعية العامة          -٤٩

  ؛)النرويج(واسع وضمان االمتثال لذلك القرار امتثاالً تاماً 
ماعـات  تدعيم التقدم الذي أحرزته يف ضمان حرية الدين ملختلف اجل           -٥٠

واحلرص على أن تكون الطقوس والشعائر الدينية عنصراً من العناصـر           
  ؛)لبنان(اليت تثري اجملتمع الفييتنامي 

احلفاظ على النموذج االقتصادي والسياسي واالجتماعي لفييـت نـام            -٥١
وتعزيزه من أجل ضمان املشاركة الكاملة للسكان يف الشؤون العامـة           

  ؛)رية الو الدميقراطية الشعبيةمجهو(والشؤون األمنية للبلد 
تعزيز اجلهود املبذولة يف اجملاالت املشمولة باحلريات املدنية والسياسية،           -٥٢

  ؛)مجهورية كوريا(مبا يف ذلك حرية التعبري وحرية الصحافة وحرية الدين 
مواصلة اجلهود املبذولة يف إطار الربنامج االقتصادي والسياسي الراهن           -٥٣

محاية حقوق الشعب وكفالتها، وحتديداً حقه يف حريـة         الذي يرمي إىل    
  ؛)كمبوديا(الدين 

االستمرار يف إيالء عناية خاصة للشرائح احملرومة من اجملتمع، وال سيما             -٥٤
األقليات اإلثنية واألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يكفل إشراكهم على حنـو           

  ؛)اهلند(كامل يف احلياة االجتماعية والسياسية للبلد 
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" مشاريع االئتمان من أجل توفري فـرص العمـل        "الستمرار يف تنفيذ    ا  -٥٥
  ؛)اجلزائر(وتشجيع النهوض بسوق العمل 

 االقتصادية واختاذ تدابري حمـددة      -مواصلة خططها للتنمية االجتماعية       -٥٦
  ؛)تركيا(اهلدف لضمان املشاركة النشطة للنساء يف سوق العمل 

اء مساكن ذات تكلفة معقولـة لـصاحل        االستمرار يف تنفيذ برناجمها لبن      -٥٧
األسر ذات الدخل املنخفض، الذي يهدف إىل توسيع نطاق التمتع باحلق   

  ؛)الفلبني (٢٠٢٠يف السكن الالئق حبلول عام 
تعزيز فرص حصول املرأة على الرعاية الصحية، وخباصة خدمات الصحة     -٥٨

  ؛)الربازيل(اجلنسية واإلجنابية 
ة للوقاية من األمراض اليت ُتنقل عن طريق اجلـنس          اعتماد تدابري متنوع    -٥٩

واألمراض الوبائية ولضمان تشخيصها املبكر، وال سيما فريوس نقـص          
       اإليدز، عن طريق إعطاء األولوية للفئات املستـضعفة،       /املناعة البشرية 

  ؛)بنن(وال سيما األقليات القومية والفقراء والعاملني باجلنس 
      رامية إىل تعزيز نظام الضمان االجتمـاعي يف البلـد،         مواصلة اجلهود ال    -٦٠

  ؛)مصر(وال سيما يف هذه املرحلة اليت تتسم بأزمة اقتصادية ومالية 
مواصلة تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر هبدف مواصلة ختفيض معـدل             -٦١

  ؛)اجلزائر(الفقر 
سـس  مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من الفقر كوسيلة لوضـع األ            -٦٢

  ؛)تايلند(الالزمة ملواصلة تعزيز حقوق اإلنسان ألفراد شعبها 
مواصلة الزخم فيما يتعلق بتوفري سلع وخدمات ذات جودة، وخباصة يف             -٦٣

جمايل التعليم والصحة ويف املناطق احملرومة اليت يصعب الوصول إليهـا           
  ؛)زمبابوي(وكذلك املناطق اليت تعيش فيها أغلبية من األقليات 

املشاركة النشطة يف التعاون الدويل مـن أجـل النـهوض بـاحلقوق               -٦٤
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتقاسم التجارب اإلجيابية مع البلدان 

  ؛)االحتاد الروسي(األخرى 
االستمرار يف تنفيذ سياستها االقتصادية املوجهة اجتماعياً واليت حققت           -٦٥

يد األسر املعيشية الفقرية واملنـاطق      جناحاً بارزاً، وذلك بوسائل منها تزو     
  ؛)االحتاد الروسي(اليت يصعب العيش فيها مبياه الشرب 

مواصلة اجلهود الرامية إىل خفض معدل الفقـر يف املنـاطق احلـضرية               -٦٦
والريفية، مع احلرص يف الوقت نفسه على حفظ الـسلم واالسـتقرار            
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قتـصادية وحركـة     اال -ومحاية البيئة من أجل دفع التنمية االجتماعية        
التصنيع والتحديث يف البلد بغية حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(
اختاذ تدابري فعالة لسد اهلوة اليت تفصل بني األثرياء والفقراء وبني املناطق           -٦٧

  ؛)الصني(اجلبلية واملناطق احلضرية 
من تدابري من أجل توفري التعلـيم والرعايـة   االستمرار يف اختاذ ما يلزم        -٦٨

الصحية، وخباصة يف املناطق اجلبلية ولصاحل األقليات اإلثنية، مع احلرص          
  ؛)كوبا(على إشراك أفراد هذه األقليات 

اإلبقاء على التزامها بتحقيق توازن بني انفتاح اقتصادها علـى العـامل              -٦٩
 أشد الفئات االجتماعيـة     والتقليل إىل أدىن حد من اآلثار السلبية على       

  ؛)لبنان(ضعفاً وحرماناً 
االستمرار يف تعزيز اجلهود الرامية إىل خفض مستوى الفقر، ال سيما يف              -٧٠

صفوف الفئات الضعيفة، مبا يكفل دفع العمالة وحتسني فرص احلصول           
       على خدمات الصحة وزيادة وحدات الـسكن االجتمـاعي املتاحـة          

  ؛)كوت ديفوار(
اصلة العمل املضطلع به يف جمال إنشاء شبكات الضمان االجتمـاعي           مو  -٧١

للفقراء واملستضعفني وغريهم من الفئات احملرومة وتوسيع نطاق تلـك          
الشبكات، مبا يكفل حتسني الرعاية املقدمة إىل هذه الفئـات وتعزيـز             

  ؛ )كمبوديا(مشاركتها يف الرابطات واجملموعات االجتماعية 
  ؛)سويسرا(املعتمد املتعلق باألراضي تنفيذاً كامالً تنفيذ القانون   -٧٢
: االستمرار يف اختاذ اإلجراءات التحسينية الالزمة يف اجملـاالت التاليـة            -٧٣

استئصال الفقر، وحقوق الطفل، وحقوق املرأة، وحقـوق األشـخاص          
  ؛ )سنغافورة(ذوي اإلعاقة 

عناية خاصة للفئات   مواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر مع إيالء            -٧٤
        الضعيفة كاألطفال والنساء واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واألقليـات          

  ؛)أذربيجان(اإلثنية 
مواصلة تقدمي املساعدة إىل اجلماعات اإلثنية إلذكاء وعيهـا حبقوقهـا             -٧٥

ومسؤولياهتا حىت تتمكن من حتسني ظروف عيشها والتمتـع حبقوقهـا           
  ؛)الصني(بشكل أفضل 
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ة جهودها الرامية إىل احلفاظ على لغات األقليات اإلثنية وثقافتها          مواصل  -٧٦
  ؛ )اهلند) (نيبال(

إعطاء األولوية للمشكالت اليت تواجهها األقليات، وال سيما الطالب من            -٧٧
  ؛)باكستان(أفراد تلك األقليات، وإيالء اهتمام خاص بتلك املشكالت 

م لغات األقليـات اإلثنيـة يف       مواصلة اجلهود الرامية إىل زيادة استخدا       -٧٨
  ؛)الفلبني(املدارس ويف وسائط اإلعالم 

اختاذ تدابري تكميلية لزيادة الفرص املتاحة ألطفال األقليات يف جمال نيل             -٧٩
التعليم، وذلك مبساعدة هؤالء األطفال يف احلفاظ على تقاليدهم ولغاهتم          

  ؛)املغرب(وتنميتها 
 باإلنتاجية الزراعية واستدامة األنشطة     تقاسم التجارب يف جمال النهوض      -٨٠

      الزراعية، والتنمية احمللية، واحلوكمة الرشـيدة مـع البلـدان الناميـة            
  ؛ )الفلبني(األخرى 

  ؛)اليمن(تقاسم التجارب والدروس املستفادة مع البلدان النامية األخرى   -٨١
بالنـهوض  االستمرار يف اإلصالحات اجلارية، وال سيما تلك املتعلقـة            -٨٢

حبقوق النساء واألطفال مبا يكفل توفري احلماية الالزمة للنساء واألطفال          
  ؛)تونس(وحتقيق منائهم الشخصي 

مواصلة جهودها من أجل التصدي للتحـديات اإلمنائيـة يف جمـاالت              -٨٣
كالتدريب املهين، وحتسني أساليب إدارة الكـوارث الطبيعيـة ومحايـة     

ية املستدامة وتعزيز قدرات الدولة يف جمال       الفئات الضعيفة، وحتقيق التنم   
محاية احلقوق واحلريات األساسية جلميع املواطنني الفييتناميني؛ وتقاسـم         
الدروس اخلمسة الواردة يف تقريرها الـوطين مـع البلـدان الناميـة             

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(
ف األول  تقاسم أفضل املمارسات والتجارب املكتسبة فيما يتعلق باهلـد          -٨٤

من األهداف اإلمنائية لأللفية مع البلدان املعنية، بوسائل منها املـسامهة           
  ؛)اجلزائر(النشطة يف تعزيز التعاون بني اجلنوب واجلنوب يف هذا الصدد 

مواصلة جهودها املستدامة وتقاسم التجارب وأفضل املمارسات يف جمال           -٨٥
صة عن طريـق برنـامج      احلد من الفقر مع البلدان النامية األخرى وخبا       

التعاون بني اجلنوب واجلنوب، فضالً عن املشاركة يف اجلهود الدوليـة           
  ؛ )كمبوديا(الرامية إىل تعزيز احلق يف التنمية 
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مواصلة تكثيف مشاركتها مع اجملتمع الدويل، وال سيما مـع البلـدان              -٨٦
ة إىل  النامية، لتبادل وتقاسم أفضل املمارسات فيما يتعلق باجلهود الرامي        

  ؛)ميامنار( االقتصادية -تعزيز سيادة القانون والتنمية االجتماعية 
مجهورية كوريا (تقاسم جتارهبا يف جماالت احلد من الفقر والتنمية الزراعية        -٨٧

والتعليم والرعايـة الـصحية     ) بنغالديش) (نيبال) (الشعبية الدميقراطية 
  مع البلدان األخرى؛ ) بنغالديش(

خرى، وال سـيما الناميـة منـها،                ل جتارهبا مع الدول األ    تقاسم وتباد   -٨٨
  ؛ )زمبابوي(ما يتعلق بإصالح النظام القضائي في

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            -٨٩
والثقافية ألفراد شعبها ومحاية تلك احلقوق، و تقاسم جتربتها يف جمـال            

  ؛ )نيبال(ة الزراعية احلد من الفقر والتنمي
تقاسم جتارهبا وممارساهتا الفضلى، وخباصة فيما يتعلـق بكيفيـة بلـوغ              -٩٠

      مجهوريـة الو   (األهداف اإلمنائية لأللفيـة، مـع البلـدان األخـرى           
  ؛ )الدميقراطية الشعبية

نشر الدروس اخلمسة الواردة يف التقرير الوطين وتبادل التجارب الثرية            -٩١
  ؛)سري النكا(نها على نطاق العامل حسب اإلمكان املستخلصة م

تقاسم جتارهبا الناجحة وممارساهتا اجليدة فيما يتعلق باملبادئ التوجيهيـة            -٩٢
  ؛)فرتويال(للتضامن واالشتراكية مع البلدان األخرى 

  ).باكستان(التعجيل بتنفيذ التزاماهتا الطوعية   -٩٣
وسـيدرج رد          . سترد عليها يف حينـها    ة و وستنظر فييت نام يف التوصيات التالي       -١٠٠

فييت نام على هذه التوصيات يف التقرير النهائي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف              
   .دورته الثانية عشرة

النظر يف االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري             -١
التفاقيات املالئمة ملنظمـة    ؛ االستمرار يف عملية االنضمام إىل ا      )ماليزيا(

؛ النظر بشكل إجيايب يف التصديق على اتفاقية        )بيالروس(العمل الدولية   
 بشأن الشعوب األصـلية والقبليـة يف   ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     

  ؛)املكسيك(البلدان املستقلة 
النظر بشكل إجيايب يف توجيه دعوة إىل الفريق العامل املعين باالحتجـاز              -٢

  ).املكسيك(ي لزيارة البلد التعسف
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وأحاطت فييت نام علماً بالتوصيات التالية وأشارت إىل أهنا تتعلق بتدابري قد ُنفذت               -١٠١
  . أو جيري تنفيذها يف الوقت الراهن

منح األشخاص احملتجزين مبوجب القوانني األمنية أو قـوانني الدعايـة             -١
 االستعانة مبحامٍ مـن     الضمانات القانونية األساسية، مبا يف ذلك احلق يف       

اختيارهم خالل كامل أطوار اإلجراءات القضائية فضالً عن احلـق يف           
  ؛)كندا(حماكمة علنية 

خفض مدة عقوبة السجن احملكوم هبا بالنسبة إىل اجلرائم اليت ال تنطوي              -٢
  ؛)كندا(على العنف 

عـن  اعتماد قانون يتعلق باملبلغني ويضمن محاية األفراد الذين يبلغـون             -٣
  ؛)كندا(الفساد من االضطهاد أو املضايقة 

مضاعفة اجلهود الرامية إىل ضمان االحترام الكامل حلرية الدين واملعتقد،       -٤
مبا يشمل استعراض القوانني واألحكام القانونية املتعلقة حبرية الـدين،           

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة    ١٨بغرض مواءمتها مع املادة     
  ؛)بولندا) (إيطاليا(والسياسية 

  ). السويد(اإلثنية  اختاذ تدابري إضافية ملكافحة العنف والتمييز ضد األقليات   -٥
) أ(٣٥التوصيات الـواردة يف الفقـرات       : ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد فييت نام        -١٠٢
) أ(٥١؛  )د(و) ج(و) ب(٤٧؛  )ب(و) أ(٤٤؛  )ه(و) د(و) ب(٤١ ؛)ح(و) ز(و) ه(و) ب(و
) ب(و) أ(٦٣؛  )د(٦١؛  )ج(و) ب(٦٠؛  )د(و) ج(و) ب(و) أ(٥٩؛  )ج(٥٦؛  )أ(٥٥؛  )ب(و
) أ(٨٥؛  )د(و) ج(٨٣؛  )د(و) ج(و) ب(و) أ(٦٦؛  )ه(و) د(و) ج(و) ب(٦٤؛  )د(و) ج(و
   .من التقرير) ج(و) أ(٩٠؛ )ب(٨٩؛ )ب(٨٧؛ )ج(و) ب(و

وقف الدولة  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس م       /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٣
وال ينبغي تأويـل    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

   .أو التوصيات على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل/هذه االستنتاجات و
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