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  ردود فييت نام على التوصيات
يط علمـاً  وإننا لنح. ترحب فييت نام باهتمام العديد من البلدان واملنظمات الدولية باستعراضها الدوري الشامل        -١

 ٨بالتعليقات والتوصيات البنَّاءة اليت مت التقدم هبا خالل الدورة اخلامسة للفريق العامل التابع جمللس حقـوق اإلنـسان يف    
وتود فييت نام، بعد حبث هذه التعليقات والتوصيات والنظر فيها بتعّمق، . ، الذي نظر يف تقرير فييت نام  ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .ليقات اإلضافية التاليةأن ُتبدي الردود والتع

فنحن . عراض موضع اجلد  ـذا االست ـداد ه ـعإُتعلق فييت نام أمهية على آلية االستعراض الدوري وقد أخذت             -٢
ال نعترب ذلك جمرد التزام من جانب دولة عضو يف األمم املتحدة وإمنا أيضاً فرصة للمؤسسات واملنظمات وممثلي الـشعب     

 شامل ومتعدد التخصصات للسياسات العامة والقوانني واملمارسات لضمان حقوق اإلنسان يف فييت نام إلجراء استعراض   
فمن خالل احلوار أثناء دورة الفريق العامل التابع جمللس حقوق اإلنسان استخلصت فييت نام دروساً قيِّمـة    . يف فييت نام  

 بالتقرير القطري بأنه تقرير جيد اإلعداد        البلدان املشاركة  غالبية توقد اعترف . حول كيفية حتسني ضمان حقوق الشعب     
وقد امتـدح   . وشامل يغطي جمموعة واسعة من املسائل، مبا ُيظهر االلتزام حبماية حقوق اإلنسان وتعزيز العالقات الدولية              

  .الكثريون هنج فييت نام الصريح والبنَّاء الذي عزز حقاً مصداقية تقريرها وقدرته على اإلقناع

 ،٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٨العامل عن االستعراض الدوري الشامل لفييت نام، الـذي اعُتمـد يف             وتقرير الفريق     -٣
وسوف ننظر جبدية يف هذه التوصيات  . وقد أشارت فييت نام إىل أهنا تؤيد معظم هذه التوصيات         .  توصية ١٢٣ يتضمـن

دد من معاهـدات حقـوق      وبشكل خاص مواصلة النظر يف انضمام فييت نام إىل ع         : وسنسهر كل السهر على تنفيذها    
اإلنسان الدولية، والعمل على استنباط خرائط طريق وخطط لزيادة حتسني اإلطار القانوين لتحسني محاية حقوق اإلنسان                

يف فييت نام، واختاذ التدابري لتحسني ضمان احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وحقوق املرأة، والطفل،              وتعزيزها  
، وتعجيل برامج احلد من الفقر، والرعاية الصحية، والتعليم، وتقدمي املساعدة لألقليات العرقية يف املناطق               واألقليات العرقية 

  .اجلبلية، ومواصلة التعلُّم من البلدان األخرى وتقاسم اخلربات معها

  لياًفيما يتعلق بالتوصيات املتصلة بالتدابري اليت نفَّذهتا فييت نام بالفعل أو هي بصدد تنفيذها حا

ة، ـدعاياألمـن أو التوفري ضمانات قانونية أساسية لألشخاص احملتجزين، مبن فيهم األشخاص احملتجزون مبوجب قوانني            
  حمامٍ خيتارونه يف مجيع مراحل اإلجراءات، وضمان حماكمة علنية هلماالستعانة خبدمات مبا يف ذلك 

وهـذه احلقـوق    . انتهاك القوانني الفييتنامية  بسبب  جزين  احلماية القانونية األساسية مضمونة لألشخاص احملت     إن    -٤
وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن مجيـع احملتجـزين          . منصوص عليها يف القانون وهي ُتماَرس يف التطبيق العملي        

 اختيار احملـامني    ، واحلق يف  )١١املادة  (أنفسهم أو عن طريق حمامٍ خيتارونه       بإّما  واملتهمني هلم احلق يف الدفاع عن النفس،        
، واحلق يف حماكمات علنية أمام احملاكم، باستثناء احلاالت اخلاصة اليت تنطوي على مسائل هتم أمن                )٥٧املادة  (واستبداهلم  

وهلم حق متساوٍ يف تقدمي أدلتـهم أمـام         ). ١٨املادة  ( أو بناًء على طلبهم املشروع       ،الدولة، والعادات والتقاليد الوطنية   
). ٤٣املادة  (، واحلق يف طلب مدعٍ عام بديل        )١٩املادة  (واحلصول على نقاشات دميقراطية أمام احملكمة       احملكمة وطلب   

والواقع ). ٥٠ و ٤٩ و ٤٨املواد  (ويتوسع الفصل الرابع من هذا القانون يف حتديد حقوق احملتجزين واملتهمني ومسؤولياهتم             
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فيهم أولئك املتهمون ألسباب تتعلق بـاألمن الـوطين، يتمتعـون           أن مجيع األشخاص احملتجزين واملتهمني بأية ُتهم، مبن         
  .باحلقوق املشار إليها أعاله

  تقليص مدة العقوبات بالسجن فيما يتصل باجلرائم غري العنيفة

ُيصنف قانون فييت نام حتديداً خمتلف أنواع اجلرائم على أساس طبيعة كل نوع من أنـواع اجلـرائم ودرجـة                      -٥
وهي تشمل اجلرائم األقل خطورة واجلرائم اخلطرية واجلسيمة واخلطرية للغاية، وكل           ). ٨الث، املادة   الفصل الث  (اخطورهت

، متشياً مع سياستها املتميزة بـاللني،   كل سنة فييت نامقوموباإلضافة إىل ذلك ت. منها خيضع جملموعة حمددة من العقوبات 
الذين هلم سجل جيد من حيث السلوك ويستوفون شروط قانون بالنظر يف ختفيف العقوبات أو منح العفو آلالف السجناء 

 من قانون العقوبات النص صراحة على حتديد التخفيف من عقوبات           ٥٩ و ٥٨ويرد يف املادتني    . ٢٠٠٨  لسنة لعاماالعفو  
  . غري عنيفةالسجن مرة أو أكثر بالنسبة للُمدانني بارتكاب جرائم، بغض النظر عما إذا كانت طبيعة هذه اجلرائم عنيفة أو

  اعتماد قانون بشأن اإلبالغ قصد ضمان محاية من ُيبلغون عن الفساد من االضطهاد أو املضايقة

كامل النظـام الـسياسي واجملتمـع       "و" املنع الفعال للفساد ومكافحته بعزم    "ب االلتزام  كل  إن فييت نام ُملتزمة       -٦
ولقد صادقنا مؤخراً على اتفاقية األمـم       ). ب الوطين العاشر  التقرير السياسي، مؤمتر احلز   " (مصممان على مكافحة الفساد   

. ة هامة لضمان فعالية مكافحة الفساد     ـمهمفسـاد  العن  وبالتايل تعترب فييت نام محاية املُبلغني       . املتحدة ملكافحة الفساد  
 مـن   ٧٤إىل املـادة    وباإلضافة  . وما انفكت احلكومة تسعى إىل حتسني اإلطار القانوين لتحسني محاية مكافحي الفساد           

اليت تـنص   ( من قانون العقوبات     ١٣٢واملادة  ) اليت حتظر بشكل حصري االنتقام من املُبلغني ومقدمي العرائض        (الدستور  
، ينص القانون املتعلـق بالتـشكي والتبليـغ علـى           )على أشكال العقاب املُسلَّطة على انتهاك احلق يف التشكي والطعن         

 واملـواد  ٦٦املادة (ة املشتكني واملُبلغني ومعاقبة أولئك الذين ينتقمون منهم أو يشتموهنم     اإلجراءات الالزمة لضمان سالم   
، ٢٠٠٦نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٤ يف   ND-CP/136/2006وأصدرت احلكومة أيضاً املرسوم رقم      ). ١٠٠ إىل   ٩٦من  

كام القانون املذكور، واملرسـوم رقـم       لتوفري توجيهات فيما يتعلق بتنفيذ قانون التشكي والتبليغ وقانون تعديل بعض أح           
53/2005/ND-CP    ال التهديد واملضايقة واالنتقـام مـن       عفأ كافحة لوضع تدابري مل   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩الصادر يف

ملّا كانت فييت نام و. األشخاص الذين ُيبلغون عن الفساد ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون حق املواطنني يف التشكي والتبليغ     
متعهدة باالمتثال ألحكام االتفاقية املتعلقة حبماية الشهود والـضحايا         فهي   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       يفطرفاً  

  .واحملققني واملُبلغني

اإلسراع باجلهود لتأمني االحترام الكامل حلرية الدين والعبادة، مبا يف ذلك عن طريق استعراض القوانني واألحكـام                 
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١٨يما يتصل حبرية الدين، قصد جعلها تتفق مع املادة          على مجيع املستويات ف   

  املدنية والسياسية 

 ٨٠ مليون شخص من أتباع ديانات خمتلفـة  ٢٠قد دأبت فييت نام، بوصفها بلداً متعدد األديان يعد أكثر من     ل  -٧
 فييت نام ذلك حاجة مشروعة للسكان وبالتايل ختلق         عتربوت. ن الذين هلم معتقد ديين، على احترام حرية الدي        هميف املائة من  
.  بشكل مشروع، وهذه املنظمات حيميها القانون وهي متساوية أمـام القـانون            دينيةاتية إلدارة املنظمات ال   ؤالظروف امل 

  .وتتمتع هذه املنظمات مبعاملة تفضيلية معينة، مبا يف ذلك توفري األرض لبناء أماكن العبادة
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 فييت نام حرية الدين واملعتقد والعبادة مكرسة يف الدستور ويف الصكوك القانونية، مبا يتماشـى والقـانون                  ويف  -٨
ويف ذلك املسعى، وعلى أساس القيـام       . كما تعطي فييت نام األولوية ملزيد حتسني اإلطار القانوين املتعلق بالدين          . الدويل

ملستوى املركزي إىل املستوى احمللي، تضع احلكومة خطة لتعديل وتكميل          بانتظام مبراجعة الصكوك واللوائح القانونية من ا      
ويشمل ذلك التقدم بتوصيات إىل اجلمعية الوطنية بشأن تعـديل مرسـوم عـام              . القوانني احلالية املتعلقة بالدين واملعتقد    

. نشطة الدينية بشكل أفـضل     بشأن الدين واملعتقد لتحديثه ولتحسني فعاليته يف تأمني حرية الشعب يف ممارسة األ             ٢٠٠٤
  .وانتهاكات هذه احلقوق من جانب السلطات احمللية تعاجل بسرعة من أجل تفادي أي إخالل بأنشطة السكان الدينية

بالشؤون الدينية واألعيان الدينيني    املكلفني  ويوجد على طليعة جدول األعمال أيضاً تثقيف املسؤولني احلكوميني            -٩
وتلعب . القوانني والسياسات ذات الصلة بالدين بعرفة  امللتزويدهم مبا يكفي من     ،   املركزي واحمللي  واألتباع، على املستويني  

وقد نظمت احلكومة أيضاً دورات تدريبية خبصوص الشؤون الدينية للسلطات          . وسائط اإلعالم دوراً هاماً هبذا اخلصوص     
ات الدينية وهلم فهم يتحسن بـشكل متزايـد حلقـوقهم           والفييتناميون هلم اآلن فرصة أفضل للوصول إىل املعلوم       . احمللية

والتطور املتني لألنشطة الدينية يف فييت نام يف األعوام األخرية اعترف به اجملتمـع              . والتزاماهتم القانونية يف األنشطة الدينية    
  .الدويل كما ينبغي

  اختاذ املزيد من التدابري ملنع العنف والتمييز ضد األقليات العرقية

وقد وقفـت جنبـاً إىل   .  جمموعة تعيش يف وئام وبسالم  ٥٤اجملموعات العرقية اليت يبلغ عددها يف فييت نام          إن  -١٠
يف سياسة فييت نـام     ثابتاً  وما انفك التضامن الوطين يشكل مبدءاً أساسياً و       . جنب طوال تاريخ األمة يف الدفاع والتنمية      

موعات العرقية ال ينعكس وحسب يف خمتلف القـوانني والـسياسات           ومبدأ التساوي يف املعاملة بني خمتلف اجمل      . العرقية
 فإن تساوي األقليات العرقيـة      ،وباإلضافة إىل ذلك  . االقتصادية وإمنا ينفذ يف التطبيق العملي      -وبرامج التنمية االجتماعية    

 ٥ يف املادة انت العرقية مكرسمن حيث احلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وعدم التمييز ضد هذه األقليا  
عن طريق   انعكس يف خمتلف القوانني والسياسات ويتم تنفيذه      توروح نص هذا احلكم املؤسسي      . ١٩٩٢من دستور عام    

وقد أدخلت احلكومة العديد من خمططات التنمية املكيفة        . وأي انتهاك يعاقب عليه القانون    . إدارية وكذلك قضائية  تدابري  
 للبلدان اليت تعيش يف فقر مدقع واألقليات اإلثنية اليت تعيش           ١٣٥وفقاً الحتياجات األقليات العرقية، مبا يف ذلك الربنامج         

  . وفري األراضي املنتجة والسكن واملياه النقية ألسر األقليات العرقيةيف املناطق اجلبلية والنائية، وسياسة ت

  التوصيات اليت مل حتظ بتأييد فييت نام

  التوصيات املتعلقة بضمان حرية الكالم والتعبري، وحرية التجمع، وحرية اإلنترنت

نـام   فدستور فييت .  للجميع لقد دأبت فييت نام على انتهاج سياسة حرية الكالم والصحافة والتعبري واإلعالم             -١١
وقانون الوصول إىل املعلومـات الوشـيك       (وقانون الصحافة وقانون مكافحة الفساد والقانون املتعلق بالتشكي والتبليغ          

ويوفر نظام املؤسسات   . ، تنص كلها بشكل واضح على حرية الصحافة والتعبري وفقاً للقانون واملمارسة الدوليني            )الصدور
اسية، واملنظمات اجلماعية واملهنية يف فييت نام اآللية اليت ميكن للسكان من خالهلا التعبري عن إرادهتـم                السي - االجتماعية
  . الدولة يف إدارة اجملتمعمشاركةوتطلعاهتم و
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والصحافة الفييتنامية حمفل للمنظمات االجتماعية واجلماهريية، وهي أداة لضمان مـصاحل اجملتمـع وحريـات                 -١٢
وجلميع املواطنني احلق يف التعبري عن تطلعـاهتم        . ة هي أيضاً قوة هامة لرصد تنفيذ السياسات والقوانني        والصحاف. السكان

 ويف املمارسة   .وآرائهم وتعليقاهتم على املسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية فيما يتصل بوسائل اإلعالم اجلماهريي           
قد أصبحت فعـالً    و. ابية للنقد يف اجملتمع، وال سيما يف مكافحة الفساد         تلعب الصحافة دور القناة الفعالة واإلجي      ،العملية

  .مستقلة نسبياً عن الدولة

السياسية واملهنيـة أن     - وينص قانون الصحافة احلايل على أنه جيوز للوكاالت احلكومية واملنظمات االجتماعية            -١٣
التجارية اإلذن بامتالك أشكال خمتلفة مـن وسـائل         ات  ـن الكيان ـديد م ـح الع ـنوعملياً، مُ . تنتج منشوراهتا بنفسها  

، VTC وPetro Vietnam وFPT وVNPT مثل ؤسساتامل(اإلعالم أو املشاركة يف العديد من مراحل األنشطة الصحفية 
  ).هلا وسائل إعالمها املطبوعة واإللكترونية وقنواهتا التلفزيونية. إخل

االقتصادية والثقافية واإلصـالح اإلداري،      - التنمية االجتماعية وتشجع فييت نام استخدام اإلنترنت ألغراض         -١٤
وعـدد  .  مقاطعة ومدينـة   ٦٤ من أصل    ٦٤ونتيجة لذلك تشمل خدمات اإلنترنت اليوم       . وحتسني نوعية حياة السكان   

املائة،  يف   ٢,٤زيادة سنوية بنسبة    أنه سّجل    مليون مشترك، أي     ١,١٨ بلغ   ٢٠٠٧املشتركني اجلدد يف اإلنترنت يف عام       
 ١٠٠ مـشتركني لكـل      ٦( مليون شخص    ٥,٢ اإلنترنت أكثر من     ةصبح العدد اإلمجايل للمشتركني يف شبك     أوبذلك  
 مـن   ٢١,٤ مليون شخص، مما ميثل نسبة       ١٨,٢٢ اإلنترنت   ةويبلغ عدد مستخدمي شبك   . ٢٠٠٧يف هناية عام    ) ساكن

ولفييـت نـام،    .  اإلنترنت يف املناطق الريفية والنائية     ةوتنفذ فييت نام خططاً لتوسيع نطاق الربط بشبك       . جمموع السكان 
  .إلنترنت يف العاملل أسرع معدل منو ،حسب االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

ادر عن وزارة اإلعـالم واالتـصال       ـ الص ٧فالتعميم رقم   . وتشجع فييت نام على تطوير واستخدام املدونات        -١٥
 يرمي إىل زيادة التفاعل     شجيع توضح أن هذا الت    ٩٧ واليت توجه تنفيذ املرسوم      ٢٠٠٨مرب  ديس/ كانون األول  ١٨بتاريخ  

وعـدد األشـخاص الـذين    .  اجملتمعأواصرلتقاسم املعلومات، وإثراء حياة السكان االجتماعية والروحية، وزيادة توثيق          
 مليون مـدون  ١,١اً زهاء ـلغ حالي و يب ـوه. اعـينضمون إىل الشبكات االجتماعية على اخلط مباشرة آخذ يف االرتف         

  .يف فييت نام

تيسر األنشطة التجارية القائمة على اإلنترنت واستخدام اإلنترنت فإهنا وضعت أيضاً قوانني حلمايـة              إذ  والدولة    -١٦
قوانني ترمي  وهذه ال .  والتقاليد والعادات الوطنية ومحاية األطفال من آثار اإلنترنت السلبية         ةاألمن الوطين والقيم األخالقي   

من هذا  قوانني  الو. أيضاً إىل منع انتهاك القانون، واملعلومات الكاذبة والتشهريية، واجلرائم املرتكبة حبق املنظمات واألفراد            
  .يف العديد من البلدان األخرىالقبيل مطبقة 

  إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

ويعلّـق  . مجيع أحناء العامل آليات خمتلفة لضمان حقوق اإلنسان لتتالءم وظروفها اخلاصة          لقد طّورت البلدان يف       -١٧
. قانون حقوق اإلنسان الدويل أمهية على اآلليات والتدابري الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان ولكنه ال يفرض منوذجاً بعينه                 

واحدة من هذه املؤسسات مميزاهتا اخلاصة مـن         بلداً مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان لكن لكل         ٦٠فلقد أقام أكثر من     
  . حيث طبيعتها ووظائفها ووالياهتا وصالحياهتا
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ويوجد يف فييت نام العديد من املؤسسات اليت ترصد احلقوق يف جماالت حمددة، مبا فيها جلنة األقليات اإلثنيـة،                     -١٨
ومؤسسات ضـمان حقـوق     .  وتساوي اجلنسني، إخل   واللجنة احلكومية للشؤون الدينية، واملفتشية العامة املعنية بالطفل       

.  السياسية واملهنية، ووسائل اإلعالم، والـشعب      -اإلنسان متنوعة وتشمل الوكاالت احلكومية، واملنظمات االجتماعية        
 وفعالية مؤسسات حقوق اإلنسان، مما سيساعد على ضمان احلق يف اإلشراف على             كفاءةوتوجد أحكام قانونية لضمان     

ويف األعـوام   .  االقتصادية، والتشكي واإلبالغ، إخل    -كومة ونقدها، واملشاركة يف عملية التنمية االجتماعية        سياسات احل 
األخرية عززت فييت نام باستمرار آلية املراقبة واإلشراف يف اهليئات داخل نظام احلكم، وال سيما الوظـائف التـشريعية    

  .وحتقيق شفافية مؤسسات الدولة وطابعها الدميقراطيواإلشرافية للجمعية الوطنية قصد زيادة فعاليتها 

  توجيه دعوة دائمة لكافة اإلجراءات اخلاصة؛ ودعوة إجراءات خاصة حمددة

 فييت نام دور مقرري األمم املتحدة اخلاصني واخلرباء املستقلني وتقيم معهم تعاوناً جيداً، كما يدل علـى                  ّدرتق  -١٩
ولقد دعونا واستقبلنا الفريق العامل     .  وتزويدها باملعلومات املناسبة بناء على طلبها      ذلك التجاوب املنتظم مع هذه اهليئات     

وحتلياً بـروح حـسن     . ١٩٩٨ واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين يف عام         ١٩٩٤االحتجاز التعسفي يف عام     سألة  املعين مب 
 بناء على طلبها، وّجهت ، املتحدة بشكل خاصاالستعداد والتعاون مع األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم       

 املـستقلني املعنـيني     ينريفييت نام مؤخراً دعوات إىل املقررين اخلاصني املعنيني باحلق يف الغذاء، والتعليم والصحة، واخلب             
 مـع   وال تزال فييت نام على استعداد إلقامة تعـاون منـتظم          . بالفقر املدقع وآثار الدين اخلارجي على حقوق اإلنسان       

مل يوجـه  (وة دائمة ـ، شأهنا شأن بلدان عديدة أخرى، دع       يف هذه املرحلة   غري أن فييت نام مل توجه     . اإلجراءات اخلاصة 
والترتيبات لزيارات اإلجراءات اخلاصة تتطلب مناقشة واتفاقاً بني األطراف املعنية على          ).  بلداً دعوة من هذا القبيل     ٦٠إال  

 املؤرخ  ٥/١ وحنن نؤيد تأييداً كلياً قرار جملس حقوق اإلنسان          .خل يف الشؤون الداخلية   أساس احترام السيادة وعدم التد    
 والذي يطلب من اإلجراءات اخلاصة الوفاء مبعايري اخلربة والتجربـة واالسـتقاللية والرتاهـة               ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨

 مع مجيع اإلجراءات اخلاصة اليت تفـي        وفييت نام، كغريها من لبلدان، تتطلع للعمل      . ةـوالسالمة الشخصية واملوضوعي  
  .هبذه املعايري

 اختياري لإلعدام، ونشر املعلومات عن عقوبة اإلعدام وعن التصديق على الربوتوكول            وقفإلغاء عقوبة اإلعدام، وفرض     
  الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

. ص باحلقوق املدنية والسياسية ال يطالبان األمم بإلغـاء عقوبـة اإلعـدام   القانون الدويل والعهد الدويل اخلا  إن    -٢٠
ويف الوقت احلاضر، وملكافحـة اجلـرائم       . تطبيق أو إلغاء عقوبة اإلعدام يتوقف على الوضع اخلاص بكل أمة من األمم            و

ينا يف الوقت احلاضر أي خطة فوريـة        وبالتايل ليس لد  . املتزايدة التعقد واخلطورة، تعترب عقوبة اإلعدام إجراًء رادعاً فعاالً        
الربوتوكـول الثـاين    على  ومىت مسحت الظروف بذلك سوف نفكر يف التصديق         . إللغاء أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام     

  امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

م عقوبة اإلعدام إال يف عدد صـغري مـن          لكن، وحتلياً بروح اإلنسانية وطبقاً للقانون الدويل، ال تطبق فييت نا            -٢١
 ٢٩ إىل   ٤٤ عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام من         ١٩٩٩وقد خفّض قانون العقوبات لعام      . اجلرائم اخلطرية للغاية  

وال ميكن فرض عقوبة اإلعدام على فئات معينة، منها األحداث، والنساء احلوامل، واألمهات الاليت هلن أطفـال                 . جرمية
 الذي اعتمدته مؤخراً اجلمعيـة الوطنيـة        ١٩٩٩ وتكميل قانون العقوبات لعام      ل قانون تعدي  إنمث  .  شهراً ٣٦ن  دون س 
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 سحب مثاين جرائم إضافية أخرى من قائمـة اجلـرائم الـيت             ٢٠٠٩يوليه  /والذي أصبح ساري املفعول اعتباراً من متوز      
فاملعلومات عن األحكام باإلعدام    . ة تطبيق أحكام العدالة   وحنن نتوخى احلذر أيضاً لتفادي إساء     . تستوجب عقوبة اإلعدام  

  .وتنفيذها متاحة على وسائل اإلعالم اجلماهريي

  االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية

من سياسات فييت نام اليت صادقت حىت اآلن على معظم ثابتة معاهدات حقوق اإلنسان سياسة إىل إن االنضمام   -٢٢
 مبا أن فييت نام ليست طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب فإهنا مل             ،لكن .ملتحدة األساسية حلقوق اإلنسان   معاهدات األمم ا  

وحنن مهتمون كل االهتمـام بنظـام رومـا األساسـي           . تفكر بعد يف املصادقة على بروتوكول اتفاقية ناهضة التعذيب        
 ونظراً لكون احملكمـة اجلنائيـة   هتا،استشارلدان لدى البوبسبب اختالف وجهات النظر لدى      . للمحكمة اجلنائية الدولية  

الدولية تظل مسألة جديدة نوعاً ما، فإن فييت نام تدرس حالياً بنشاط اجلوانب القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية وتقوم                  
  .بالتحضريات املادية والقانونية الداخلية احلذرة قبل التفكري يف االنضمام إىل نظام روما األساسي

- - - - -  

  


