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   املنهجية- أوالً 
   عملية الصياغة-  ألف

 ١٨ املـؤرخ يف     ٥/١أُعد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنـسان                - ١
وقد ُشكلت جلنـة للـصياغة مبـشاركة        . امحقوق اإلنسان يف فييت ن    إعمال   الستعراض   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

مكتب احلكومة، وزارة العدل، وزارة : وتعزيزها، وهي بالتحديدوإعماهلا املؤسسات املعنية حبماية حقوق اإلنسان 
، وزارة العمل واملعاقني والشؤون     )التابعة لوزارة الشؤون الداخلية   (األمن العام، اللجنة احلكومية للشؤون الدينية       

، جلنة النهوض باملرأة، وزارة اإلعالم واالتصاالت، وزارة التخطيط واالستثمار، اللجنة املعنية باألقليات االجتماعية
  .وهذه األخرية هي اجلهة اليت تولت التنسيق. ، حمكمة الشعب العليا، ووزارة الشؤون اخلارجيةالعرقية

   عملية املشاورة-  باء

 إىل اخلارج لدراسة جتارب الدول يف صياغة التقارير الوطنيـة       وإلعداد التقرير، أرسلت فييت نام الوفود       - ٢
املقدمة إىل عملية االستعراض الدوري الشامل، كما حضرت حلقات العمل التدريبية ودورات االستعراض الدوري 

واستضافت فييت نام كذلك حلقات دراسية مبشاركة خرباء من األمم املتحدة  . األمم املتحدة نظمتها  الشامل اليت   
  .االستعراض الدوري الشامل والتجارب يف إعداد التقاريرخضعت لالستعراض، وذلك لعرض آلية وممثلني لدول 

احلكومية واملنظمـات اجلماهرييـة     الفعالة للهيئات   سهامات  اإلوقد أُعد التقرير على حنو شامل بفضل          - ٣
 للحوار املفتوح والصريح    شاور فرصاً وقد أتاحت عملية الت   . والسلطات احمللية عن طريق االجتماعات التشاورية     

 واحتاد الشباب ة وجبهة الوطن الفييتنامييبني جلنة الصياغة واملنظمات اجلماهريية، مبا يف ذلك احتاد العمال الفييتنام
فيني ورابطة الصحامية نالفييتورابطة احملامني الفييتنامي الفيينامي واالحتاد النسائي الفييتنامي واحتاد مجعيات الصداقة 

والرابطة الفييتنامية حلماية حقـوق     الفييتنامية  واللجنة الفييتنامية للتضامن الكاثوليكي والطائفة البوذية       الفييتنامية  
ومعهد دراسات حقوق اإلنسان ورابطة املزارعني والرابطة الفييتناميـة         الفييتنامية  الطفل ورابطة احملاربني القدماء     

  .واليتامىاملعوقني حلماية 

   معلومات أساسية عن البلد-  ثانياً
   نبذة عامة-  ألف

 متتد بني اً مربعاً كيلومتر٣٣١ ٦١٦,٦ من املقاطعات واملدن، مساحة تبلغ ٦٤تغطي فييت نام، اليت تضم   - ٤
وتقع يف شبه جزيرة اهلند الـصينية يف        .  دقيقة مشاالً  ٢٧ درجات و  ٨ و  دقيقة مشاالً  ٢٣ درجة و  ٢٣خطي العرض   

وطوهلا اجلغرايف وتنوع أقاليمها مها السبب يف تفردها . ا عدد كبري من اجلزر واألرخبيالت جنوب شرق آسيا، وهب   
  .حقوق اإلنسان لكل فرد يف فييت ناملتحديات اليت تواجه عملية محاية وإعمال  يف اوثرائها الثقايف، ولكن أيضاً

 ١٣ائة منهم يف املناطق الريفية، املرتبة        يف امل  ٧٥ يعيش   ، مليون نسمة  ٨٦وحتتل فييت نام اليت يبلغ عدد سكاهنا          -٥
 يف املائة مـن     ٨٦ من الكني الذين ميثلون      اعرقية، غالبيته جمموعة   ٥٤وتضم فييت نام    . يف العامل من حيث عدد السكان     
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يـة  وقد اندجمت األديـان مثـل البوذ      . جمموع السكان، تعيش يف وئام وهلا هوياهتا الثقافية ولغاهتا ومعتقداهتا اخلاصة هبا           
لتأسيس أديان جديدة مشبعة باخلصائص الفييتناميـة       للتعاضد أو   والكاثوليكية والربوتستانتية واإلسالم يف املعتقدات احمللية       

ومتعدد األديان،  األعراق   متعدد   ونتيجة لذلك، أصبحت فييت نام بلداً     . تو ان هيو انغيا   مثل كاو داي وهوا هاو البوذية و      
.  سنة من البناء الوطين والدفاع ضد الغزو األجنيب        ٢٠٠٠ة الوطنية يف فييت نام خالل       وقد كان ذلك هو األساس للوحد     

كما أن هذه اخلصوصية هي األساس الذي ارتكزت عليه فييت نام يف تنفيذ السياسات الرامية إىل حتسني احليـاة املاديـة            
  .ملساواة يف احلقوق اإلنسانيةلشعبها واحملافظة على اهلوية الثقافية وضمان احلق يف التنمية واوالروحية 

 سنة من احلروب، شرعت فييت نام يف بناء األمة وتنميتها يف مواجهة معدالت فقـر عاليـة                  ٣٠وبعد    - ٦
غاز ال، ضحايا مثالً(كان عليها التصدي يف الوقت نفسه لتركات احلرب وواقتصاد ممزق وهياكل أساسية ضعيفة، 

اليت بدأت يف   " دوي موي "ب اإلصالح املعروفة   ونتيجة لعملية   ). يت مل تنفجر  واأللغام األرضية والقنابل ال   الربتقايل  
لتنمية البلد وحققت حتـسناً      زمخاًفأعطت  ، وصلت فييت نام إىل نقطة حتول يف النمو االقتصادي،           ١٩٨٦عام  

آثار سـلبية،  له  سياسة اقتصاد السوق واالنفتاح كان      انتهاج  إال أن   . يف الرفاه املادي والروحي للشعب    ملحوظاً  
وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالفجوة بني الفقراء واألغنياء والتفاوت بني احلضر والريف واخنفـاض معـدل                 

وهذه هي التحـديات    . ةواألشخاص ذوي اإلعاق  العرقية  مثل النساء واألطفال واألقليات     الضعيفة  إدماج الفئات   
ازن بني زيادة النمو االقتصادي وضمان األمن االجتمـاعي         اليت تواجه فييت نام يف جهودها الرامية إىل حتقيق تو         

حتديـداً سـيجري    هذا السياق التارخيي والوطين واالجتمـاعي       يف  و. للشعب ومتتعه الكامل باحلريات األساسية    
  . محاية وتعزيز حقوق اإلنسانيف جمال االستعراض الشامل جلهود فييت نام 

   نظام احلكم-  باء

معتزاً بقيم من أجل االستقالل الوطين واحلرية، اليت خاضها دائما، طيلة الصراعات الشعب الفييتنامي ظل   - ٧
قدسة، وعلى وجه اخلصوص احلق يف تقرير املصري وحرية كل فرد يف تقرير مـصريه والعـيش                 املحقوق اإلنسان   

عن مـيالد   ، وهو الدستور الذي أسفر      ١٩٤٦أول دستور للبلد يف عام      ومجيع هذه احلقوق نص عليها      . بكرامة
كما أن الدساتري املتعاقبة اليت تطورت . مجهورية فييت نام الدميقراطية املعروفة اآلن جبمهورية فييت نام االشتراكية

 ١٩٩٢ وعلى وجـه اخلـصوص       ١٩٨٠ و ١٩٥٩، وهي دساتري األعوام     لتلبية املتطلبات اجلديدة للتنمية الوطنية    
 للقـانون الـدويل     حبقوق اإلنسان واملواطنني وتكفلها امتثاالً      اعترافاً كامالً ، مل تعترف    )٢٠٠١عام  املعدل يف   (

فحسب، بل أكدت كذلك بوضوح أن فييت نام دولة الشعب اليت يسود فيها حكم القانون بواسـطة الـشعب           
  .وملصلحته، وأهنا مسؤولة عن ضمان وتعزيز سيادة الشعب يف مجيع اجملاالت

فاجلمعية الوطنية هي أعلى هيئة لسلطة الدولة متثل        . احلكم هيكل ومهام نظام     ١٩٩٢وحيدد دستور عام      - ٨
أخرى مرتبطـة بتخطـيط     مهام  واجلمعية ينتخبها الشعب وهلا مهام دستورية وتشريعية و       . إرادة الشعب ورغبته  

 احلكومة واحملـاكم    ت مجيع سلطات الدولة، مبا يف ذلك      وختضع عمليا . الرقابة عليها والسياسات للتنمية الوطنية    
واحلكومة هي اهليئة التنفيذية واإلدارية العليـا يف فييـت نـام            . عاء العام والرئيس، لرقابة اجلمعية الوطنية     واالد

واجملالس الشعبية هـي سـلطات      . واملسؤولة عن اإلدارة الشاملة يف مجيع اجملاالت وعن تنفيذ الدستور والقوانني          
ارة مجيع اجملاالت يف املناطق اخلاصة هبا عن طريق اللجـان  الدولة احمللية املسؤولة عن تنفيذ الدستور والقوانني وإد   
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واحملاكم الشعبية ومكاتب االدعاء العام الـشعبية،  . اهليئات التنفيذية اليت تنتخبها اجملالس الشعبية وهي   -  الشعبية
  .مالقانونية ومصاحلهالناس ذات املهام القضائية، مكلفة حبماية حقوق 

آلية رصد اهليئات داخل نظام احلكم والرقابة عليها، وخباصة املهام التـشريعية            وعززت فييت نام باستمرار       - ٩
كما عززت الرقابة على    . والرقابية للجمعية الوطنية من أجل زيادة فعالية مؤسسات الدولة وشفافيتها ودميقراطيتها          

واملنظمات اجلماهريية الشفافية   وعززت وسائط اإلعالم    . حنو شامل يف مجيع اجملاالت التشريعية والتنفيذية والقضائية       
وأصبحت وسائط اإلعالم يف فييت نام منربا للمنظمات اجلماهريية والشعب للتعبري           . والدميقراطية داخل نظام احلكم   

تـسهم  هي  قوة هامة للرصد والرقابة فيما خيص تنفيذ سلطات الدولة للسياسات والقوانني؛ و  عن الرأي، وهي حقاً   
يضم اجملموعات العرقية ائتالف فهي جبهة الوطن الفييتنامي أما .  يف حماربة الفساد يف فييت نامبالتايل على حنو إجيايب

   مـن دسـتور     ٩ملـادة   ا( يف الرقابة على أداء سلطات الدولة والنواب املنتخبني           هاماً دوراًوالسكانية كافة ويؤدي    
الدولـة قبـل   تقترحها نية والسياسات اليت وتشارك اجلبهة كذلك يف املشاورات بشأن الوثائق القانو  ). ١٩٩٢عام  

مثل االنتخابات والترشيح الذايت وطـرح      بوسائل  وتتمثل آلية الرقابة األجنع يف مشاركة الشعب مباشرة         . اعتمادها
  .الدميقراطية الشعبيةتعزيز األسئلة يف اهليئات املنتخبة والشكاوى وااللتماسات و

   الصعيد الوطين محاية وتعزيز حقوق اإلنسان على-  ثالثاً
ترى فييت نام أن الشعب ميثل، يف آن معا، اهلدف النهائي وقوة الدفع ألية سياسـة متـصلة بالتنميـة                      - ١٠

  ويكفل دسـتور   . االقتصادية واالجتماعية، وأن محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ميثالن دائما سياسة الدولة الثابتة           
مجيع املواطنني يف التمتـع بـاحلقوق الـسياسية واالقتـصادية           ، وهو القانون األعلى للبلد، مساواة       ١٩٩٢عام  

احلق يف وولكل مواطن احلق يف املشاركة يف إدارة الدولة واجملتمع، . أمام القانونمساواهتم واالجتماعية والثقافية و
 واحلق يف حرية الدين واملعتقد وحرية التنقل واإلقامة على أرض فييت نام واحلق يف تقدمي الشكاوى وااللتماسات              

وعلى . والدينوالعنصر  وغري ذلك من احلقوق، بصرف النظر عن نوع اجلنس          والرعاية الصحية،   العمل والتعليم   
  . ملعايري حقوق اإلنسان الدوليةهذا األساس، يعدد القانون الفييتنامي احلقوق احملددة وفقاً

 باالستقالل والـسالم     وثيقاً ارتباطاًوأدركت فييت نام، عن طريق املمارسة، أن حقوق اإلنسان مرتبطة             - ١١
 ١٩٧٥مناخ السالم واالستقرار منذ إعادة التوحيد الوطنية يف عـام           احملافظة على   كما أن   . والدميقراطية والتنمية 

ويف أثناء عملية اإلصـالح     . حقوق اإلنسان يف فييت نام    وإعمال   حلماية    متيناً أساساًوترسي    كبرياً جناحاًتشكل  
بـرامج  على مستوى االقتصاد الكلي وعلى     تكيف  ال، ركزت فييت نام على عمليات       "دوي موي "املعروفة باسم   

وقد .  بصورة أفضلالنمو وضمان الرفاه املادي والروحي لشعبهامواصلة االجتماعية من أجل  -  لتنمية االقتصاديةا
  .حقوق اإلنسان يف مجيع امليادينإلعمال شكلت هذه االجنازات األساس 

وقد ظلت مـسألة    . من البلدان الرائدة يف جمال احلد من الفقر       بلداً   اجملتمع الدويل بفييت نام بوصفها       ويعترف  - ١٢
ظـروف البلـد    يف ضوء   احلد من الفقر، حقيقة، أهم أولويات احلكومة يف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان               

جية الشاملة للنمو واحلد من الفقر، اليت وافقت        ياالستراتذ  وبتنفي. واألهداف اإلمنائية لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة      
، ٢٠١٠- ٢٠٠١ إىل استراتيجية التنمية االجتماعية واالقتـصادية للفتـرة           استناداً ٢٠٠٢مايو  /عليها احلكومة يف أيار   
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، ٢٠٠٧ عام  يف املائة يف١٤,٨٢ إىل ١٩٩٣يف عام  يف املائة ٥٨,١من )  خلط الفقر الوطينوفقاً(اخنفضت نسبة الفقر    
  .اليت حققت اهلدف اإلمنائي لأللفية املتصل باحلد من الفقراألوىل وهو ما جعل فييت نام ضمن البلدان 

  حـىت  للفترة املمتدة   صالح القضائي   استراتيجية اإل واختذت احلكومة كذلك تدابري فعالة وشاملة لتنفيذ          - ١٣
واسـتراتيجية  ) ٢٠٢٠رؤية عام   (٢٠١٠حىت عام   متدة  للفترة امل تطوير النظام القانوين    واستراتيجية   ٢٠٢٠عام  

ومن شأن ). اليت تتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية    (٢٠١٠حىت عام   للفترة املمتدة   التنمية االجتماعية واالقتصادية    
الدميقراطية وتعزيز العدالـة واألمـن      األنظمة  اإلصالح اإلداري وتكثيف تنفيذ     تعجيل  هذه التدابري، إىل جانب     

احلقوق املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة   وبشكل متسق مجيع جتماعي، أن تعزز يف الوقت نفسه   اال
  .وظروف البلد اخلاصةومصاحل اجملتمعات احمللية الوطنية لمصاحل ل وفقاًللناس والثقافية 

واألشخاص ذوي  العرقية   مثل النساء واألطفال واألقليات   الضعيفة   للفئات    خاصاً وتويل احلكومة اهتماماً    - ١٤
وقد وضعت احلكومة  . اإليدز/، مبن فيهم ضحايا احلرب واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية          ةاإلعاق

حلمايتها ودعمها وتوفري فرص التطوير هلـا وتيـسري   ذات أولويات حمددة لكل واحدة من هذه الفئات سياسات       
فريوس نقـص   للوقاية من ٢٠٠٦بذهلا البلد يف هذا اجملال يف قانون عام     وتتجلى اجلهود اليت    . إدماجها يف اجملتمع  

 اخلاص مبنع ٢٠٠٧ اخلاص باملساواة بني اجلنسني وقانون عام ٢٠٠٦ومكافحته وقانون عام اإليدز /املناعة البشرية
  .ةعاق على صياغة مشروع قانون يتعلق باألشخاص ذوي اإلوتعكف احلكومة حالياً. ومكافحة العنف املرتيل

خلـاص  ، مبا يف ذلك العهد الدويل ا      وفييت نام طرف يف مجيع معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية تقريباً           - ١٥
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء علـى           باحلقوق املدنية السياسية و   

كما أن فييت نام هي ثاين بلد . يع أشكال التمييز ضد املرأةمجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مج
من اتفاقيـات   اتفاقية   ١٧وصدق البلد كذلك على     . يف العامل وأول بلد يف آسيا يوقع على اتفاقية حقوق الطفل          

أكتوبر / تشرين األول ٢٢ يف   ةووقعت فييت نام على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق        . منظمة العمل الدولية  
ومت كذلك إصدار الوثائق القانونية احمللية أو تعديلـها         . ، وتنظر يف التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب       ٢٠٠٧

 ٨٢ و٣املادتان (تنفيذها إعاقة لتضمينها التزامات فييت نام مبوجب املعاهدات الدولية اليت هي طرف فيها ولعدم 
  ).عيارية اخلاص بإصدار الوثائق القانونية امل٢٠٠٨من قانون عام 

وتدعم فييت نام دائما عمل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، كما تتعاون بالكامل مع آليات                  - ١٦
، استقبلت فييت نام الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز         ١٩٩٨ويف عام   . حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة    

عتقد، كما تعكف على اختاذ اإلجراءات املتصلة بـدعوة املقـرر           التعسفي واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو امل       
واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنـسان  رر اخلاص املعين باحلق يف الصحة اخلاص املعين باحلق يف التعليم واملق  

لرابطـة أمـم    وتشارك فييت نام بنشاط يف املناقشات اخلاصة بإنشاء هيئة حقوق اإلنسان التابعة             . والفقر املدقع 
وبدافع الرغبة يف   . جنوب شرق آسيا، كما تشارك يف العديد من املؤمترات اإلقليمية والدولية عن حقوق اإلنسان             

احلوار والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان، أنشأت فييت نام آليات للحوار مع عدد من البلدان والشركاء،                تشجيع  
يب وأستراليا والنرويج وسويسرا، وقد حققت هذه احلوارات نتائج         وهي بالتحديد الواليات املتحدة واالحتاد األور     

. جنازات يف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان     اإل من   ومن حيث املمارسة، حققت فييت نام كثرياً      . إجيابية
  : االجنازاتفيما يلي هذه و
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   احلقوق املدنية والسياسية-  ألف

يرشح نفـسه   احلق يف تقرير املصري وحق الشخص يف أن ينتخب و         إن احلق يف العيش باستقالل وحرية و        - ١٧
األساسـية  احلقوق  بيد أن الفييتناميني مل يعرفوا االستمتاع هبذه        . هي أهم حقوق اإلنسان األساسية    لالنتخابات  

 ومنذ.  للعامل أن فييت نام بلد مستقلالرئيس هوشي منه إعالن االستقالل معلناًألقى  عندما ١٩٤٥سوى يف عام 
، أصبح متتع كل فييتنامي حبقوقه اإلنسانية، مبا يف ذلك رغم من احلروب اليت استمرت عقوداًذلك التاريخ، وعلى ال

  . على حنو شامل ومتزايداحلقوق املدنية والسياسية، مكفوالً

هـذا   من   وانطالقاً.  حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان    أساسياًشرطاً  تطوير وتعزيز النظام القانوين     ويشكل    - ١٨
 من القـوانني    ١٣ ٠٠٠، حنو   ١٩٦٨منذ عام   اليت مرت   الفهم، فقد سنت فييت نام وعدلت، يف الفترة الوجيزة          

جبميع حقوق  اعترافاً كامالً    ١٩٩٢ويعترف دستور عام    . احلقوق املدنية والسياسية  حتدد بالتفصيل   اللوائح اليت   و
صول الدستور ومواده، كما وردت اإلشارة إليها       وهذه احلقوق منصوص عليها يف ف     ). ٥٠ و ٢املادتان  (اإلنسان  

باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك القانون اخلاص وثائق القانونية اهلامة، وخباصة الوثائق املتصلة يف كثري من ال
ء بتنظيم اجلمعية الوطنية، وقانون انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية، وقانون تنظيم احلكومة، وقانون انتخاب أعضا             

 واللجان الشعبية، وقانون إنشاء حمكمة الشعب، وقانون تنظـيم          يةالس الشعب اجمل، وقانون تنظيم    يةالس الشعب اجمل
مكتب االدعاء العام، والقانون املدين، وقانون اإلجراءات املدنية، وقانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائية،             

. اوى وااللتماسات، وقانون العفو، وقانون األديان واملعتقداتوقانون الصحافة، وقانون املطبوعات، وقانون الشك
جلميع الوثائق القانونية وركيـزة هامـة       مها املبدآن التوجيهيان    )  من الدستور  ٥٢املادة  (املساواة وعدم التمييز    و

دنيـة  وقد تضمنت الوثائق القانونية لفييت نام بالكامـل احلقـوق امل          . قوق يف جماالت بعينها   احللضمان وتعزيز   
سـيما   قوق اإلنسان، الالدولية حلعاهدات املوالسياسية املعترف هبا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من   

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وقد اختذت خطـوات    . نشاء وتعزيز مؤسسات لضمان حقوق اإلنسان يف املمارسة       إوتسعى فييت نام إىل       - ١٩
وأبرز تلـك  . درة سلطات الدولة على إنفاذ القانون على حنو أفضل وضمان حقوق ومصاحل مجيع املواطنني       لتعزيز ق 

اخلطوات دور اجلمعية الوطنية يف الرقابة على أداء سلطات الدولة واستقالل النظام القضائي وفعالية هيئات التحقيق                
ة مثل احتاد احملاميني ومجعياهتم وكتابة العدل ومكاتب التابعة للدولة والدور املعزز بشكل متزايد للمنظمات املتخصص

كما تعلق فييت نام أمهية أكرب على الدور الذي تؤديه املنظمات اجلماهريية، مثل الصليب األمحر               . املساعدة القانونية 
  .جتماعيةالفييتنامي واحتاد العمال واالحتاد النسائي واحتاد الشباب ومجعية املسنني، يف مجيع مناحي احلياة اال

 لضمان حق كل املواطنني يف املشاركة، مباشرة أو عن طريـق ممثلـيهم               خاصاً وتويل فييت نام اهتماماً     - ٢٠
يف انتخابات )  يف املائة٩٩أكثر من (وتبني النسبة العالية إلقبال الناخبني . املنتخبني، يف عملية إدارة الدولة واجملتمع

وبدور اجلمعية الوطنية وعي الناس حبقوقهم  مدى تزايد    ٢٠٠٧مايو  / يف أيار  الثانية عشرة دورهتا  لاجلمعية الوطنية   
بالبث املباشر ويف أثناء كل دورة من دورات اجلمعية الوطنية ينقل التلفزيون . يف مساعدهتم يف ممارسة هذه احلقوق

 استجواب احلكومة نتخبنيمن خالل ممثليه امليتيح للشعب،  ذا أمهية متنامية طرح األسئلة اليت أصبحت منرباًجلسة 
  . وعملها والتوصية باختاذ تدابري ملواجهة التحدياتابشأن سياساهت
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وُيعترب تعزيز سيادة الشعب على املستويات احمللية، حيث ُتطبق سياسات احلكومة عمليا، اهلدف النهائي                - ٢١
، ة بالدميقراطيـة الـشعبية    اخلاصالالئحة  وقد يسرت   . والزخم الضروري لضمان جناح اإلصالحات يف فييت نام       

مشاركة الشعب بفعالية يف وضع السياسات وتنفيذها ورصدها، وحصلت بالتايل على           ،  ١٩٩٨الصادرة يف عام    
وقد أنشأت مجيع الكوميونـات     . الدواموعزز الدور السيادي للسكان احملليني على       . الدعم الكامل من الشعب   

توجيهـات إىل    مقاطعـة    ٦٤جمموع  من  مقاطعة   ٣٧أصدرت  ا  واملناطق والبلدات جمالس التفتيش الشعبية، كم     
  . العامةشراف على االستثماراتلإلنشاء جمالس إلالسلطات احمللية التابعة هلا 

كما أُحرز تقدم كبري يف التعامل مـع  . وااللتماسات باالحترام واحلمايةوحظي احلق يف تقدمي الشكاوى      - ٢٢
 يف املائة من الشكاوى ٨٣,٢متت تسوية ، ٢٠٠٨عام  إىل ٢٠٠٦عام وخالل الفترة من . الشكاوى وااللتماسات

املقدمة إىل اهليئات احمللية    الشكاوى وااللتماسات    يف املائة من     ٩٢,٥ت املقدمة إىل اجلهات اإلدارية و     وااللتماسا
  .وينص القانون كذلك على التعويض املادي واملعنوي ملن أُدينوا خطأً. املعنية بتنفيذ األحكام

 واملرسوم ١٩٩٢ من دستور عام ٦٩فاملادة . ق يف تكوين اجلمعياتاحلاللوائح ووحيمي كثري من القوانني   - ٢٣
88/2003/NDCP    وتوجد .  ينظمان عملية تكوين اجلمعيات وتشغيلها وإدارهتا      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣٠الصادر يف

  يف مجعيـة    ١١٥مقابل  (ات أو املدن    املقاطععلى مستوى    مجعية متارس نشاطها على نطاق البلد أو         ٣٨٠ حالياً
آالف وحمليـة   نقابة عمـال     ٦ ٠٢٠على املستوى الوطين، و   نقابة عمال قطاعية     ١٨؛ كما توجد    )١٩٩٠عام  

  .اجلمعيات واألندية اليت متارس نشاطها يف مجيع قطاعات اجملتمع

يؤمنـون  املائة من الـسكان   يف ٨٠، كما أن  املختلفة مليونا من أتباع األديان ٢٠ويوجد يف فييت نام       - ٢٤
 مستمرة لتهيئة ظروف أفـضل  ، كما أهنا تبذل جهوداًحاجة مشروعة  وتعترب فييت نام أن الدين واملعتقد        .بعقائد

 مـن بينـها البوذيـة       ، دينـاً  ١٢الرئيسية  ، بلغ عدد األديان     ٢٠٠٨ويف عام   . لألنشطة املتصلة بالدين واملعتقد   
سيما االحتفـاالت    وُتنظم األنشطة الدينية، ال   . لديها األعداد األكرب من األتباع     اليت   والكاثوليكية والربوتستانتية 

كما أن يوم فيساك الذي حيظى باعتراف األمم        .  مبشاركة مئات اآلالف من األتباع     رمسياًتنظيماً  ،   اهلامة السنوية
الدينية ار الشخصيات من كببوذي  ٤ ٠٠٠ مبشاركة أكثر من ٢٠٠٨يف هانوي يف عام املتحدة احتفل به بنجاح 

 ما يتم جتديـد     وكثرياً.  من كافة أحناء العامل    اً وإقليماً  بلد ٧٤ جاءوا من    ٢ ٠٠٠والرهبان والراهبات، من بينهم     
األنشطة التدريبية لكبار الشخـصيات الدينيـة       توفري وزيادة   بانتظام  جيري  كما  . دور العبادة وبناء دور جديدة    

بلدان مثل الواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا إىل اخلارج ملواصلة الدراسة يف ريون وُيبعث الكث. والرهبان والراهبات
وتشارك املنظمات الدينية يف فييت نام بنشاط يف كثري من األنشطة الثقافيـة واالجتماعيـة والـصحية                 . واهلند

الفييتنامية آخذة يف التوسع    كما أن العالقات الدولية للمنظمات الدينية       . واإلنسانية، مسهمة بذلك يف تنمية البلد     
باستمرار، إذ يشارك الزعماء الدينيون يف كثري من احملافل الدولية وحوارات األديان واملعتقدات وتبـادل اآلراء                

األوربية واجتماعات رابطة  -  الدينية يف احملافل الدينية اهلامة مثل اجتماع القمة اآلسيويةوالقواعد بشأن املعتقدات 
  .سياأمم جنوب شرق آ

. التعبري والصحافة واملعلومات يف التطور السريع واملتنوع لوسائط اإلعالم        ويتجلى متتع الفييتناميني حبرية       - ٢٥
 مـن   ١٥ ٠٠٠مطبوعاً وحنـو     ٨٥٠صحفية تصدر   من  وكالة   ٧٠٠، كانت هنالك أكثر من      ٢٠٠٨عام  ويف  

 وحمطات تلفزيون رقمية -  ز واملقاطعاتعلى مستوى املرك - حمطة إذاعة وتلفزيون  ٦٨الصحفيني املرخص هلم، و
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 صـحيفة   ٨٠، و ) يف املائة من األسر املعيشية يف فييت نام بإمكاهنا مشاهدة التلفزيـون الفييتنـامي              ٨٥(أرضية  
  وأصبحت وسـائط اإلعـالم يف      . ر نشر ا من د  ٥٥إلكترونية، وآالف املواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت، و       

عنصر قـوي يف رصـد    لتعبري عن آرائهم، كما أهنا حقاً    بالشعب  امات اجلماهريية و  للمنظمنرباً يسمح   فييت نام   
للفييتناميني فرص وُتتاح . سيما تلك املتصلة حبقوق اإلنسان ومراقبة تنفيذ سلطات الدولة للسياسات والقوانني، ال

 مليون  ٢٠ مستخدميها حنو    للوصول إىل تكنولوجيا املعلومات املتطورة، وخباصة اإلنترنت اليت يبلغ عدد         متزايدة  
  .  يف املائـة   ١٨البـالغ    يف املائة من عدد السكان، أي أعلى من املتوسط اآلسيوي            ٢٣,٥شخص، وهو ما ميثل     

 عن وسائط اإلعالم احمللية، حيصل الفييتناميون على خدمات عشرات الوكاالت الصحفية وقنوات التلفزيون وفضالً
سوشيتد برس ووكالة األنباء الفرنـسية      األإلذاعة الربيطانية وصوت أمريكا و    األجنبية، مبا يف ذلك رويترز وهيئة ا      

  . الكربىإن؛ كما يطلعون على كثري من الصحف واجملالت الدولية .إن .وشبكة سي

بيئـة صـحية    لتهيئة  كفالة حقوق اإلنسان ومعاقبة انتهاكات القانون بصرامة،        إىل  سياسة فييت نام    وهتدف    - ٢٦
 أفراداًلكي يصبحوا   املخالفني للقانون   هتذيب  ومن أهداف السجن اهلامة     . مجيع املواطنني ق مصلحة   حتقللمجتمع بأسره   

األحوال يف مراكـز االحتجـاز ويف       حتسني  بانتظام  وجيري  .  يف اجملتمع  صاحلني، والتمكني من إعادة إدماجهم مبكراً     
حيمي القانون حقوق الرتالء األساسية، مبا يف ذلك        و. السجون لتلبية احتياجات الرتالء املادية والروحية على حنو أفضل        

وتنظر الـسلطات مـرة   . املادية واحلق يف احلياة والترفيه واحلق يف عدم التعرض للتعذيبعدم اخلضوع للقيود  احلق يف   
العفو  مع تقاليد    متشياًو. ويتميزون حبسن السلوك   يف أمر ختفيف عقوبات الرتالء الذين يقضون ثلث مدة العقوبة            سنوياً

يف مناسبات األعياد الرئيسية، يف حاالت الرتالء ومتنح العفو ألولئك الذين يستوفون شـروط              تنظر الدولة   واإلنسانية  
  . السجنةقبل إكمال فترنزيالً  ١٥ ١٤٠، أُطلق سراح أكثر من ٢٠٠٩فبمناسبة السنة القمرية . القانون اخلاص بالعفو

نام يف كفالة احلقوق املدنية والسياسية لـشعبها التزامهـا القـوي            جنازات اليت حققتها فييت     اإلوتبني    - ٢٧
كما أهنا . االقتصادية اليت تواجهها -  وجهودها املتواصلة يف هذا الصدد، وخباصة مع مراعاة املصاعب االجتماعية        

  .يف ضمان احلقوق األساسية لشعبهاالستمرار فييت نام   هاماًتشكل أساساً

  واالجتماعية والثقافية احلقوق االقتصادية -  باء

بطء النمو االقتصادي وركـود     يعاين    فقرياً ظلت فييت نام حىت أواخر الثمانينات من القرن املاضي بلداً           - ٢٨
يكن هناك إشباع لعدد مصاعب مجة، إذ كانت معدالت البطالة واألمية مرتفعة، يف حني مل الناس وواجه . اإلنتاج

االقتـصادية واالجتماعيـة    كانت احلقوق   وعلى الرغم من هذه املصاعب،      . يةاملادية واملعنو كبري من احتياجاهتم    
 ومنفذة على أرض الواقع، وخباصة ةالدستور والقانون، وجمسدة يف سياسات إمنائية وطنية حمددمدرجة يف والثقافية 

  ".دوي موي "بمنذ عملية اإلصالح املعروفة 

جنازات هامة يف ميـدان التنميـة       إ، حتققت   "دوي موي "عملية  بدء   على    عاماً ٢٠وبعد مرور أكثر من       - ٢٩
ـ .  يف املائة سنوياً   ٧,٥بلغ يف املتوسط    مبعدل مطرد ومرتفع    االقتصاد  منا  فقد  . االقتصادية واالجتماعية  عت جِّوُش

 وحتسنيفرص العمل سيما يف توفري  مجيع قطاعات االقتصاد على النمو للمسامهة يف التنمية االقتصادية يف البلد، ال
  يف جمموع االستثمار الوطين يف خلق زخم للتنمية االقتصادية فحـسب،           احلادة  ومل تساعد الزيادة    . نوعية احلياة 

، وهو ما مكّن احلكومة من تركيز املـوارد         ةبل ساعدت كذلك يف ختفيف العبء الواقع عادة على ميزانية الدول          
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وتنمية املوارد البشرية واحلد من الفقر وتقدمي املساعدة اهلياكل األساسية تنمية على أولويات مثل التعليم والصحة و
  .للقطاعات اليت تواجه بعض املصاعب

لكي يكون  التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد      تقدم   مع   وحتسن النظام القانوين يف فييت نام تدرجيياً        - ٣٠
 وجمموعة مـن  ١٩٩٢ أن دستور عام كما. يف رفاه الشعبمصحوباً بتنمية اجتماعية وبتحسن  النمو االقتصادي   

 ٢٠٠٢املعـدل يف عـامي      (١٩٩٤عـام    وقانون العمل ل   ١٩٨٩عام  محاية الصحة ل  القوانني، مبا يف ذلك قانون      
الـضمان   وقانون   ٢٠٠٣وقانون األراضي لعام    ) ٢٠٠٥املعدل يف عام     (١٩٩٨وقانون التعليم لعام    ) ٢٠٠٦و

، قد وضعت ٢٠٠٦اإليدز ومكافحته لعام /وس نقص املناعة البشرية وقانون الوقاية من فري٢٠٠٦االجتماعي لعام 
وُيعتقد أن النظام القانوين .  إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نسبياً ومكتمالً واضحاً قانونياًإطاراً

  .شامل يف البلدلفييت نام يتمشي، يف هذا اجملال، مع املعايري الدولية، وأنه وضع أساسا متينا لإلصالح ال

الرعاية وقد انتهجت فييت نام نظام الالمركزية فيما خيص سلطات إدارة الشؤون املالية وامليزانية واالستثمار و                - ٣١
لتمكني السلطات احمللية من العمل على حنو استباقي لوضع وتنفيذ السياسات اإلمنائية اليت تناسـب               الصحية والتعليم،   

باملرأة واللجنة املعنية باملسنني وجلنة منـع الفـساد         للنهوض  شأت احلكومة اللجنة الوطنية     وأن. الظروف احمللية احملددة  
واحللول إىل احلكومة يف اجملاالت ذات الصلة، والقيام بأنشطة املعلومات          لتقدمي املشورة املتعلقة بالسياسات     ومكافحته،  

املشاركة يف تنفيذها، ولرصد عملية تنفيذ هذه       واالتصاالت والتثقيف لتشجيع الشعب على دعم السياسات احلكومية و        
 واالحتـاد النـسائي     ريية مثل احتاد العمال الفيينامي    وتؤدي املنظمات اجلماه  . السياسات من جانب اهليئات احلكومية    

  .ب يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف حتسني حياة الشع متعاظماًدوراًاملزارعني الفييتنامية الفييتنامي ومجعية 

 ٢٠١٠- ٢٠٠١تنفيذ استراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة    حالياً ب احلكومة الفييتنامية   وتقوم    - ٣٢
الفقر، غيريات رئيسية فيما خيص احلد من        بدمج األهداف اإلمنائية لأللفية مع هدف إحداث ت        ٢٠٢٠ورؤية عام   

ورة مشبعة باهلوية الوطنية، ومحايـة صـحة الـشعب          واإلصالحات يف جمال التعليم والتدريب، وبناء ثقافة متط       
  . املطردلضمان االجتماعي، وحتقيق التماسك االجتماعي لورعايتها، وخفض معدالت البطالة، وتطوير شبكة 

االقتـصادية  ومطرد هدفاً رئيسياً من أهـداف التنميـة         فييت نام احلد من الفقر على حنو شامل         وتعترب    - ٣٣
 دخل الفرد من أقل من وارتفع متوسط . نة من اإلصالحات حتسنت حياة الشعب كثريا       س ٢٠وبعد  . واالجتماعية

كما اخنفـضت   . ٢٠٠٨ من دوالرات الواليات املتحدة يف عام        اً دوالر ١ ٠٢٤ إىل   ١٩٩٠يف عام    دوالر   ٢٠٠
. ٢٠٠٨يف عام  يف املائة ١٣,٨ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام ٦٠ خلط الفقر الوطين، من أكثر من الفقر، وفقاًنسبة 

  .وقد ُرفع خط الفقر الوطين ليقترب من خط الفقر الدويل

هنـاك زيـادة سـنوية يف       و. وترى فييت نام أن االستثمار يف التعليم والتدريب استثمار من أجل التنمية             - ٣٤
املزيد البلد د قد شيَّو.  يف املائة من نفقات ميزانية الدولة٢٠متثل اآلن هي االعتمادات املرصودة يف امليزانية للتعليم، و

املوعد النهائي ، أي قبل ٢٠٠٠فييت نام تعميم التعليم االبتدائي يف عام أجنزت كما . من املدارس يف مجيع أحناء البلد
، ٢٠٠٧وبنهايـة عـام     .  اإلعدادي تعليمالكما تسعى اآلن لتعميم     .  سنة ١٥ ب احملدد يف األهداف اإلمنائية لأللفية    

.  اإلعـدادي  األهداف الوطنية اخلاصة بتعميم التعلـيم ٦٣ات فييت نام البالغ عددها    من مدن ومقاطع   ٤٢حققت  
  . لتصنيف منظمة اليونسكو اخلاص بتطوير التعليم بلد وفقا١٢٧ً من ٦٤ املركز رقم وحتتل فييت نام حالياً
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ة للنساء واألطفال لتمتع باحلق يف الرعاية الصحية، مع إعطاء األولويلنام الظروف الضرورية وتوفر فييت   - ٣٥
ثبتت فعالية الربامج والسياسات االستراتيجية املتصلة بتحصني األطفال واملساعدة املتعلقة          وقد  .  العرقية واألقليات

 سنوات، والوقاية مـن الـسل       ٦بالتأمني الصحي وجمانية العالج والفحص الطبيني للفقراء واألطفال دون سن           
 ٥٨ سنوات مـن  ٥واخنفض معدل وفيات األطفال دون سن . مكافحتهمااإليدز و/فريوس نقص املناعة البشرية  و

، يف حني اخنفض معدل     ٢٠٠٧ يف عام    ٢٥,٩ إىل   ١٩٩٠ من املواليد األحياء يف عام       ١ ٠٠٠كل  من  حالة وفاة   
إىل  ٢٠٠١يف عام    من املواليد األحياء     ١ ٠٠٠ كل   من حالة وفاة    ٣١وفيات األطفال دون سن سنة واحدة من        

 أما معدل وفيات ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢١,٢واخنفض معدل سوء التغذية بني األطفال إىل . ٢٠٠٧  يف عام١٦
. ٢٠٠٧عام   يف   ٧٥ إىل   ١٩٩٠األحياء يف عام     من والدات    ١٠٠ ٠٠٠ من كل    ٢٣٣األمهات فقد اخنفض من     

، بينما تتوفر اخلدمات    اً مجيعها تقريب  ذات األوضاع الصعبة  العرقية  كوميونات األقليات   يف  وتوجد عيادات صحية    
الصحية اجملتمعية يف معظم القرى، وهو ما يسهم بشكل كبري يف الوقاية من كثري من األمراض الفتاكة ومكافحتها، 

  . حياتهويف حتسني صحة الشعب ونوعية

مع التركيز على مـنح   ٢٠١٠- ٢٠٠٦للفترة وتنفذ فييت نام بنشاط برنامج األهداف الوطين للتوظيف      - ٣٦
 من أجل التوظيف عن طريق الصندوق الوطين للتوظيف ودعم املشاريع واملساعدة يف تيسري أنشطة البحث    قروض

 مليون وظيفة جديدة، مـن      ١٢,٤٤ وفر الربنامج    ،٢٠٠٨عام   إىل   ٢٠٠١عام  ويف الفترة من    .  فرص العمل  عن
ـ     ٢,٦ر من   برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية، وأكث    وفرهتا  وظيفة  ماليني   ٩,٣بينها   ق  مليون وظيفة عن طري

ضد خطة للتأمني   فييت نام، ألول مرة،     وضعت  ،  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ  . الصندوق الوطين للتوظيف  
وُتعترب هذه خطوة متقدمة من جانب فييت نام مقارنـة          . البطالة لتقدمي املزيد من املساعدة إىل الباحثني عن عمل        

  .ى التنميةيف نفس مستواليت هي بالبلدان 

 واألدبيـة   املشاركة يف إنتاج ونقد األعمال الفنية     احلق يف   كل مواطن   ل على أن    ١٩٩٢وينص دستور عام      - ٣٧
للوفـاء  األهداف الوطنية املتصلة بالثقافة برامج ومت وضع وتنفيذ عدد من      ). ٦٠املادة  (وغريها من األنشطة الثقافية     

خبالف آليات وسياسات تشجيع مجيع قطاعات االقتصاد على االستثمار         و. الروحية املتزايدة باحلاجة  على حنو أفضل    
سيما ثقافـة   احلكومة سياسات لدعم احملافظة على الثقافة الوطنية التقليدية وتعزيزها، والوضعت  يف تطوير الثقافة،    

 تارخيه، يف بناء ثقافة     وجنحت فييت نام، حىت   . ، مبا يف ذلك احملافظة على اللغات املنطوقة واملكتوبة        العرقيةاألقليات  
  . أقلية٥٤البالغ عددها العرقية األقليات بني متطورة مشبعة باهلوية الوطنية والوحدة يف التنوع 

 وقد أسهمت إجنازات فييت نام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية خالل العشرين سنة املاضية إسـهاماً                - ٣٨
  .على حنو أفضلاملواطنني واالجتماعية وغريها من حقوق قوق االقتصادية والثقافية احل يف كفالة كبرياً

  الضعيفة حقوق الفئات -  جيم

   األطفال- ١

فييت نام ملتزمة حبماية حقوق الطفل ومصاحله وتيسري ممارسة الطفل هلذه احلقوق، وذلك يف املقام األول عن                   - ٣٩
يف ذلك القانون املدين وقانون العقوبات وقـانون        والعديد من الوثائق القانونية، مبا      ) ٦٥املادة  (طريق أحكام الدستور    
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ومكافحته وقانون املساواة اإليدز /فريوس نقص املناعة البشريةالعمل وقانون التعليم وقانون األراضي وقانون الوقاية من 
وقد . ئية املتبادلةبني اجلنسني وقانون املساعدة القانونية وقانون السينما وقانون منع العنف املرتيل وقانون املساعدة القضا

التفاقيـة  ى وجه اخلصوص، املبادئ األساسـية       ، عل ٢٠٠٤عام  ورعايته وتعليمه املعدل يف     الطفل  تضمن قانون محاية    
لطفل إيالء األولوية ملصاحل ا    مع التشديد على مبدأ عدم التمييز وضمان         ، فيها فييت نام طرفاً  اليت دخلت   حقوق الطفل   

ومحايتـهم  وتنـشئتهم   ل املزيد من احلقوق، بدءا باحلقوق السلبية املتمثلة يف رعايتهم           ويعطي القانون األطفا  . الفضلى
  .وانتهاء باحلقوق األكثر إجيابية مثل احلق يف حرية التعبري واملشاركة يف األنشطة االجتماعية

جتماعية، وتضم اهليئات واملنظمات املشاركة يف محاية حقوق الطفل وزارة العمل واملعاقني والشؤون اال              - ٤٠
للمعـوقني  ، ومجعية فييت نـام  املعوقنيومجعية فييت نام حلماية حقوق الطفل، ومجعية فييت نام إلغاثة األطفال     

  .وتنشط هذه اهليئات على مجيع املستويات يف كافة أرجاء البلد. واليتامى

افة إىل خطـة    فباإلض. ومصاحلهالطفل  وقد حققت فييت نام إجنازات مشجعة فيما خيص كفالة حقوق             - ٤١
، أُدجمت مسألة محاية وتعزيز حقوق الطفل يف        ٢٠١٠- ٢٠٠١للفترة  العمل الوطنية اخلاصة باألطفال الفييتناميني      

  . بدرجـة أكـرب   األطفال من التمتع حبقـوقهم      ما مكّن   استراتيجيات وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية،      
العالج الطبيني اجملانيني خلفض معدل وفيات األطفال ومعدل كما نفذت فييت نام بفعالية برامج وتدابري الفحص و

 ٦ يف املائة من األطفال دون سن        ٩٠طفل، أي ما ميثل     ماليني   ٨,٤وقد تسلم حنو    . سوء التغذية وسط األطفال   
معدل االلتحاق باملدارس يف السن املقررة يف زيادة مطـردة، إذ           وشهد  . سنوات، بطاقات الرعاية الصحية اجملانية    

، كما بلغت نـسبة  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ يف املائة يف السنة الدراسية   ٩٥,٠٤لغت نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية      ب
وُوضـعت  . واخنفض يف هذه األثناء معدل التسرب من املـدارس        .  يف املائة  ٨٠,٣اإلعدادية  االلتحاق باملدارس   

وحيصل األطفـال   . جرين واألقليات العرقية  سياسات تفضيلية لتقدمي مساعدة أفضل لألطفال الفقراء وأطفال املها        
 يف املائة من الكوميونات والدوائر ويف ٤٠وتوجد مرافق ترفيهية لألطفال يف    . مأمونة وصحية على خدمات ترفيه    

 يف املائـة مـن      ٣٠مكتبات املقاطعات ويف    مجيع  كما ُتخصص أقسام لألطفال يف      . من املناطق يف املائة    ٨٠,٣
تا. مكتبات املناطق ح فرص لألطفال لتمكينهم من التعبري عن آرائهم واملشاركة يف األنشطة الثقافية واالجتماعية وُت

  .املراسلني الصغارونادي  املراهقني ةيف املدارس ويف اجملتمعات احمللية عن طريق املنتديات الوطنية والدولية، ومجعي

 نتيجة للتحديات اليت يثريها      حقوق الطفل  بيد أنه ال تزال هنالك أوجه قصور فيما يتعلق حبماية وتعزيز            - ٤٢
الدويل وضعف اهلياكل األساسية وحمدودية قدرة املؤسسات ذات الصلة على تطوير وتنفيذ            االندماج يف االقتصاد    

  . يف جمال تعليم الطفل ومحايته ورعايتهسياسات ال

   املرأة- ٢

اة بني اجلنسني، باعتباره أداة هامة لتحقيـق املـساواة          إن فييت نام ملتزمة بدعم النهوض باملرأة واملساو         - ٤٣
ويتجلى هذا االلتزام يف الدستور، والقانون اجلنائي، والقانون املدين، وقانون العمل، وقـانون          . والتنمية املستدامة 

ساواة بني اإليدز ومكافحتهما، وقانون امل/التعليم، وقانون األراضي، وقانون الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
وتعمـل  . اجلنسني، وقانون منع العنف املرتيل وعدد كبري آخر من الوثائق القانونية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني              

، وقد حققت عدداً كبرياً من      ٢٠١٠فييت نام بنشاط على تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة حبلول عام            
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وأُدرجت قضايا اجلنسني يف ُصلب عدد كبري من الوثائق .  قبل املوعد املقرراألهداف املُدرجة يف هذه االستراتيجية
الوطنية اهلامة وحتديداً االستراتيجية الشاملة للنمو واحلد من الفقر، وخطة التنمية االجتماعية واالقتصادية للفترة              

يـاً علـى إعـداد      وتعمل فييت نام حال   . ، واستراتيجيات أخرى للتنمية على املستوى القطاعي      ٢٠١٠- ٢٠٠٥
  .٢٠٢٠- ٢٠١١االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفترة 

والـشؤون  واملعـوقني   وتشمل الوكاالت واملنظمات العاملة من أجل النهوض بـاملرأة وزارة العمـل               - ٤٤
املنظمات على  وتعمل هذه الوكاالت و   . واالحتاد النسائي الفييتنامي  االجتماعية، واللجنة الوطنية للنهوض باملرأة،      

  . الصعيد الوطين جبميع مستوياته

 يف املائة من    ٢٥,٧٦فاملرأة متثل نسبة    . وسجَّلت فييت نام إجنازات مشجعة يف جمال ضمان حقوق املرأة           - ٤٥
. ، وحتتل بذلك املركز الرابع يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ         ٢٠١١- ٢٠٠٧جمموع أعضاء اجلمعية الوطنية لفترة      

وللمرأة وجود يف كل وكالة إدارية ومؤسسة تابعة        .  يف املائة  ٨٣امالت من النساء يف سن العمل       وتبلغ نسبة الع  
 يف املائة مـن أصـحاب       ٣٠ يف املائة من جمموع موظفي احلكومة و       ٦٨,٧للدولة تقريباً حيث تبلغ نسبة النساء       

 يف املائـة مـن      ٣٠يث متثل نسبة    وتشارك املرأة أيضاً يف العديد من املنظمات السياسية واالجتماعية، ح         . العمل
وُيسجَّل اسم املرأة مع اسم زوجها يف الشهادة اخلاصة         . األعضاء التنفيذيني هلذه املنظمات على خمتلف املستويات      

وتبلغ نسبة . املواطَنةبكما أهنا تتساوى مع الرجل يف احلقوق املتعلقة . وشهادة ملكية املسكن/حبق استخدام األرض
 يف املائة من جمموع طالب الدراسات       ٣٠ يف املائة ومتثل النساء نسبة       ٩١ والكتابة من البالغات     من يعرفن القراءة  

وحتصل املرأة على إجازة أمومة مدفوعة .  سنة للرجل٧٠ سنة مقابل ٧٣ويبلغ متوسط العمر املتوقع للمرأة . العليا
  . األجر بالكامل ملدة أربعة أشهر وحتصل على راتب شهر إضايف

 من ٩١ بلداً بينما حتتل املركز ١٧٧ من جمموع ١٠٥فقاً ملؤشر التنمية البشرية، حتتل فييت نام املركز وو  - ٤٦
وفييت نام من البلدان اليت قامت بوضع مقيـاس         .  فيما يتعلق مبؤشر التنمية املرتبط بتمايز اجلنسني       ١٥٧جمموع  

ك الدويل ومصرف التنمية اآلسـيوي إىل أن        وقد أشار البن  . ٩٣ من جمموع    ٥٢لتمكني املرأة وهي حتتل املركز      
البلدان اليت حققت أعلى معدالت مشاركة اقتصادية للمرأة يف العامل، وهي من أكثر البلـدان               من  فييت نام هي    

بني اجلنسني التفاوت  تقدماً فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وحتتل مركزاً متقدماً يف شرق آسيا لنجاحها يف سّد                
  .العشرين املاضيةيف األعوام 

أما فيما يتعلق بالسنوات القادمة، فإن فييت نام عازمة على التصدي لبعض املشاكل املتبقية مثل التمييز وسوء                   - ٤٧
  . زيادة معدل مشاركة املرأة يف الوكاالت اإلدارية على مجيع املستوياتعلى املعاملة والعنف ضد املرأة، والبغاء و

   األقليات العرقية- ٣

عى فييت نام يف سياستها العرقية الثابتة إىل تعزيز املساواة والوحدة واالحترام املتبادل والتعاون مـن                تس  - ٤٨
يف وثـائق   و ١٩٩٢ من دستور عام     ١٣٣ و ٣٩ و ٦ و ٥وهذه األهداف مكرَّسة يف املواد      . أجل التنمية املشتركة  

 وقانون تشجيع االستثمار احمللي، وقانون      قانونية أخرى مثل قانون االنتخاب للجمعية الوطنية، وقانون اجلنسية،        
  ميزانية الدولة، وقانون تكنولوجيا املعلومات، وقانون محاية الغابـات، وقـانون التعلـيم، وقـانون النـشر،                 
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وقانون الشباب، وقانون محاية الطفل ورعايته وتعليمه، وقانون محاية الصحة العامة والرعاية الصحية، وقـانون               
  .ملتبادلة، وقانون الزواج واألسرة، وقانون املساواة بني اجلنسني، وقانون التدريب املهيناملساعدة القضائية ا

  وتشمل الوكاالت واملنظمات املعنية بضمان حقوق األقليات العرقية جلنة شـؤون األقليـات العرقيـة                 - ٤٩
ماية الفييتنامية حلرابطة ال، ويواالحتاد النسائ، واجمللس االستشاري للشؤون العرقية، )وكالة على املستوى الوزاري(

  . ومجيعها تعمل على النطاق الوطين جبميع مستوياته. الطفلحقوق 

وتنفذ فييت نام حالياً برناجمني لألهداف الوطنية، مها برنامج املساعدة املعين بأراضي السكن واإلنتـاج                 - ٥٠
) ١٣٤الربنامج  (ية الفقرية اليت تعاين من احلرمان       واملياه املستخَدمة يف األغراض املرتلية لصاحل أُسر األقليات العرق        

 االجتماعية للمجتمعات احمللية اليت تعاين من حرمان خاص يف املناطق اجلبلية والنائية - وبرنامج التنمية االقتصادية 
ـ       ). ١٣٥الربنامج  (واحلدودية   اطق وأدى تنفيذ هذين الربناجمني إىل حتّسن كبري يف معيشة الناس، وخباصـة يف املن

النائية، وإىل حتسني البنية التحتية ومن مثّ حتسني فُرص االستفادة بالعلم والتكنولوجيا يف جمال اإلنتاج، وزيـادة                 
  وباإلضافة إىل ذلك، استحدثت حكومـة      . الشعور بالواجب واملسامهة يف التنمية وسّد الفجوة فيما بني املناطق         

العرقية لألقليات  القروض التفضيلية لُألسر املعيشية     منح  وم، و فييت نام أيضاً سياسات بشأن دعم األسعار والرس       
 ١٨اليت تعاين من حرمان خاص لتمويل اإلنتاج واالستيطان، ودعم األقليات العرقية احملدودة العـدد، وتـوفري                 

  . صحيفة وجملة باجملان لسكان املناطق احملرومة

فهناك تزايد مستمر يف . قليات العرقية يف مجيع اجملاالتوحسَّنت السياسات املشار إليها املساواة املتاحة لأل  - ٥١
وتضم . عدد أبناء األقليات العرقية الذين يشغلون مناصب هامة يف سلطات الدولة على املستويني الوطين واحمللي              

ة اُألسر واخنفضت نسب.  يف املائة١٧,٦٥ نائباً من األقليات العرقية، ميثلون نسبة ٨٧اجلمعية الوطنية الثانية عشرة   
وحصلت املناطق .  يف املائة سنويا٥ً و٣املعيشية الفقرية داخل األقليات العرقية اخنفاضاً سريعاً مبتوسط تراوح بني         

 يف املائة من الكوميونات الـيت       ٩٦فنسبة  : اليت تعاين من حرمان خاص على استثمارات ضخمة يف البنية التحتية          
يف  يف املائة    ١٠٠صل إىل مركز الكوميونة؛ وتتوفر الكهرباء بنسبة        تعاين من حرمان خاص لديها طُرق مرصوفة ت       

املناطق وتوجد مدرسة ابتدائية ودار حضانة يف كل كوميونة؛ وتوجد جبميع . الكوميوناتيف  يف املائة ٩٥واملناطق 
مان خاص   يف املائة من الكوميونات اليت تعاين من حر        ٧١، كانت نسبة    ٢٠٠٧وحبلول هناية عام    . مدارس ثانوية 

وتوجد يف مجيع املقاطعات    .  يف املائة قد أمتت تعميم التعليم اإلعدادي       ٨٠قد أمتت تعميم التعليم االبتدائي ونسبة       
عيادات صحية وأطباء وموظفون طبيني؛ ومتت الوقاية من األمراض املنتشرة يف مناطق األقليات العرقية واملنـاطق          

ام والسل، وشفاء املرضى منها؛ وُسجِّل جناح كبري يف محاية األم           ذية واجلُ اجلبلية، مثل املالريا وتضخم الغدة الدرق     
  . والطفل ومنحهما الرعاية الصحية، ومنع سوء التغذية

وقد اعترفت اليونسكو بثقافة منطقة     . وحترص فييت نام على صون وتنمية الثقافة التقليدية لألقليات العرقية           - ٥٢
وازداد . اث ثقايف بالغ القيمة لألقلية العرقية، واعتربهتا تراثاً ثقافياً غري مـادي           هنونغ يف املرتفعات الوسطى، وهي تر     

 كتابة لألقليـات    ٣٠وتوجد يف فييت نام     . اإلقبال على صون واستخدام لغات األقليات العرقية املنطوقة واملكتوبة        
 عرقية، هـي اخلمـري، وشـام،        وقد وضعت وزارة التعليم والتدريب مقررات دراسية للغات مثاين أقليات         . العرقية

والصينية، وإيدي، وجراي، وبانا، والتايلندية، وهامونغ، وهي املقررات اليت أدخلت رمسياً يف املـدارس االبتدائيـة                
ويبث تلفزيون فييـت نـام   .  مقاطعة توجد هبا أعداد ضخمة من األقليات العرقية  ٢٥والثانوية لألقليات العرقية يف     
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  غات عرقية؛ وقامت إذاعة صوت فييت نام بزيادة عدد ساعات البث وبإنتاج ما يزيـد                بعشر ل  VTV5برامج قناة   
  .  برنامج خاص بثالث عشرة لغة عرقية، األمر الذي يسر حصول األقليات العرقية على املعلومات٤ ٠٠٠على 

   األشخاص ذوو اإلعاقة- ٤

وتشجع فييت نام . ملائة من السكان يف ا٦,٦٣ ماليني شخص ذي إعاقة، ميثلون ٥,٢يوجد يف فييت نام   - ٥٣
وتوفر ظروفاً مناسباً لذوي اإلعاقة تسمح هلم مبمارسة حياهتم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، على              

. تحقيق االستقرار يف حياهتم، واالندماج يف اجملتمع واملشاركة يف األنشطة االجتماعية          بقدم املساواة مع غريهم، و    
عاقة على دعم من الدولة واجملتمع يف جمال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وخلق فـرص العمـل                 وحيصل ذو اإل  

 كما تنص عليهـا     ١٩٩٢وهذه احلقوق مكرسة يف دستور عام       . املناسبة والتمتع باحلقوق األخرى وفقاً للقانون     
قانون محاية الطفـل ورعايتـه      قوانني هامة أخرى مثل قانون العمل، وقانون التعليم، وقانون التدريب املهين، و           

  . وتعليمه، وقانون املساعدة القانونية، وقانون املعلومات والتكنولوجيا، والقانون املتعلق بذوي اإلعاقة

وفييت نام من أوىل البلدان اليت قامت بوضع وتنفيذ خطة طويلة األجل لذوي اإلعاقة يف منطقة آسـيا                    - ٥٤
. نة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ   واحمليط اهلادئ وهي خطة وضعت أسسها جل    

وأنشأت . ووقعت فييت نام على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتتخذ الترتيبات بنشاط للتصديق عليها             
 ذوي فييت نام نظاماً للوكاالت واملنظمات العاملة على مجيع املستويات يف شىت أحناء البلد حلماية حقوق ومصاحل

اإلعاقة، يشمل وزارة العمل واملعوقني والشؤون االجتماعية، والرابطة الفييتنامية لدعم املعوقني واأليتام، والرابطة             
الفييتنامية إلغاثة األطفال املعوقني، ورابطة املكفوفني الفييتنامية، والرابطة الفييتنامية لضحايا الديوكسني، وجلنـة      

  .عاقة، والرابطة الفييتنامنية ملؤسسات أعمال ذوي اإلعاقةالتنسيق الوطنية املعنية باإل

وتوفر دولة فييت نام دائماً مجيع الظروف املواتية لتحسني متتع الفييتناميني املعوقني حبقـوقهم بـصورة                  - ٥٥
كسني، مبن فـيهم    الديووحيصل األشخاص الذين يعانون من إعاقة شديدة، واجلنود اجلرحى، وضحايا           . مستمرة
وأنشئت شبكة لتوفري الرعاية الصحية وإعادة التأهيل لذوي اإلعاقة على . ، على إعانات ورعاية من الدولةاألطفال

، على  شخص، منهم عشرات األطفال٣٠٠ ٠٠٠ويف السنوات العشر األخرية، حصل أكثر من . مجيع املستويات
لكرسي ذي العجـالت    مثل ا  مساعدة   إعادة تأهيل تقوميية وعلى أدوات تقوميية باجملان، كما حصلوا على أجهزة          

وتقوم فييت نام   . والكراسي اليت يدفعها أشخاص؛ وهناك مئات اآلالف من ذوي اإلعاقة يغطيهم التأمني الصحي            
نظام للغات اإلشارة ونظام كتابة     ويضع  حالياً بوضع منوذج تعليمي متكامل حيول الكتب الدراسية إىل لغة بريل            

ل ذوي اإلعاقة املقيدين مبدارس التعليم الثانوي وما بعد الثانوي يزداد سـنوياً،             وعدد األطفا . موحد للمكفوفني 
 ٣٥ ٠٠٠ مركز مهين لذوي اإلعاقة يتلقـى فيهـا          ١٠٠ويوجد حىت اآلن    . ويتفوق عدد كبري منهم يف دراسته     

ضية حبيث تناسب ذوي ومت بناء وتعديل املنشآت العامة ومرافق النقل واملرافق الثقافية والريا. شخص تدريباً مهنياً
فيحصلون على دعم من الدولة ومعها عدد كبري وهم جمموعة خاصة من املعوقني، أما ضحايا الديوكسني، . اإلعاقة

ذا اإلمجالية هل قيمة  المن املنظمات واألفراد األجانب والوطنيني يف احلياة والتعليم والعمل والرعاية الصحية وبلغت             
  .ونغ الفييتناميالدعم عشرات املليارات من الد
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فال . غري أن ذوي اإلعاقة الفييتناميني، وال سيما الفقراء، ما زالوا يواجهون عدداً كبرياً من أوجه احلرمان  - ٥٦
وال يزال هناك متييز ووصـم يف التعلـيم   . تزال هناك قيود كثرية تعترض التدريب التعليمي واملهين لذوي اإلعاقة      

  . ستسعى فييت نام إىل التغلب على هذه املشاكل يف املستقبلو.  احملليةوأماكن العمل ويف أنشطة اجملتمعات

   اإلجنازات والتحديات- رابعاً 
   االجنازات- ألف 

  الناس حمور التنمية الوطنيةجعل :  الدرس األول- ١

فإذا كان الناس  . إن التنمية ال تكون جمدية إال إذا كانت مسؤولية كل شخص وكانت ختدم كل شخص                - ٥٧
ر التنمية، يصبح النمو االقتصادي وتنمية القوى العاملة وغري ذلك من اجملاالت االجتماعية لصاحل تطـور                هم حمو 

فالناس . ولذا فقد اعتربت فييت نام دائماً الناس هدفاً للتنمية الوطنية وحمركاً هلا يف الوقت ذاته              . الناس ورفاههم 
ة االقتصادية من أجل الناس؛ والنمو االقتـصادي املـرتبط          التنمي: هم حمور مجيع السياسات اإلمنائية يف فييت نام       

كل مرحلة وسياسة إمنائية؛ والنمو االقتصادي املقترن بالتنمية الثقافية يف ارتباطاً وثيقاً بالتقدم االجتماعي والعدالة 
  . والتعليمية وحتسني معارف الناس ومحاية البيئة

وأنـشأ  . ة، إطاراً قانونياً للتنمية املستدامة والشاملة يف البلد       وأنشأت اجلمعية الوطنية، أنشطتها التشريعي      - ٥٨
توجهات التنمية يف الدولة، ونظمت كل ميدان هذه الوثائق الدستور والوثائق القانونية أهم املؤسسات، وحددت     

 تجانس بـني النمـو االقتـصادي واالسـتقرار        المن ميادين احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وضمنت        
النظام القانوين،  واستكمال  وقامت حكومة فييت نام بتنفيذ استراتيجية لتطوير        . االجتماعي والعدالة ومحاية البيئة   

التشريعات املتعلقة واستكمال  بغية تطوير ، وغري ذلك،واستراتيجية لإلصالح القضائي، وبرنامج لإلصالح اإلداري
اء دولة القانون جبهود الناس ومن أجل الناس وضمان حقوق بتنظيم عمل مؤسسات النظام السياسي وفقاً هلدف بن

  .اإلنسان واحلريات والدميقراطية ملواطنيها

ال ميكن فصل حقوق اإلنسان     : الدرس الثاين   - ٢
  عن االستقالل الوطين والسيادة الوطنية

.  واحلريـة  إن متتع كل فرد باحلريات واحلقوق األساسية األخرى مستحيل يف بلد مل حيقق االسـتقالل                - ٥٩
ذلك ضمان حقوق اإلنسان،    مبا يف   وتقدم اإلنسان،   . االستقالل الوطين هو شرط وأساس محاية حقوق اإلنسان       ف

واالستقالل الوطين هو شرط أساسي الحترام حقـوق        . يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحرر الوطين والتقدم االجتماعي      
  .اإلنسان على أوسع نطاق وأكمل وجه

اميون، بنضاهلم الصامد والثابت الذي استمر قروناً، أن أقدس وأهم حقوق اإلنسان هو احلق وأثبت الفييتن  - ٦٠
قطاعي إىل بلد مستقر إر وشبه وحتولت فييت نام من بلد مستعَم. يف احلياة باستقالل وحرية واحلق يف تقرير املصري

د إىل مالك حقيقي    نام من شعب مستعبَ   وحتول شعب فييت    . وحر يلعب دوراً متزايد األمهية يف املنطقة ويف العامل        
ميع جلللبلد واجملتمع، يعيش باستقالل وحرية ودميقراطية يف ظل محاية الدستور والقوانني جلميع حقوقه اإلنسانية و      
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الشعب على حتقيق وقدرة وينهض كل فييتنامي بدور نشط يف تعزيز الدميقراطية لتفعيل قوة الوحدة الوطنية . البشر
وهذه هـي أيـضاً أهـم    . وهذا إجناز ضخم يبدأ فصالً جديداً للتنمية يف تاريخ األمة الفييتنامية     . يةالتنمية الوطن 

  .إجنازات الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت حققها الفييتناميون

التوفيق بني القيم العاملية حلقـوق      : الدرس الثالث   - ٣
اإلنسان وخصوصية الدولة وتعزيز التعاون وحوار      

   على الصعيد الدويلحقوق اإلنسان

 وهي أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان، تدرك متاماً أن - إن فييت نام اليت عانت من عدة حروب عدوانية   - ٦١
تعكس اآلمال املشتركة للبشر على النحو املنصوص عليه يف اإلعالن العـاملي             ألهنا   حقوق اإلنسان تتسم بالعاملية   

وتؤمن فييت نام   . مجاعةاليت متيز كل جمتمع وكل      صوصية   تتسم باخل  كماحلقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة،      
بأن ممارسة حقوق اإلنسان مرتبطة دائماً بالتاريخ والتقاليد ومبستوى التنمية االجتماعية االقتصادية لبلـد مـن                

فيق بني املعايري   وهلذا فإنه يف عامل متزايد التنوع، يف تناول ومعاجلة قضية حقوق اإلنسان، ال بد من التو               . البلدان
واملبادئ املشتركة للقانون الدويل والظروف التارخيية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة والقيم الثقافية            

  . والدينية والعقائدية، باإلضافة إىل أعراف كل دولة وكل منطقة

طلق من مستوى ضعيف وعليه التغلب وفييت نام باعتبارها بلداً متنوع األعراق واألديان وذا اقتصاد نامٍ ان  - ٦٢
اآلثار الوخيمة اليت خلفتها احلروب، يويل محاية حقوق اإلنسان وممارستها أولويات حمددة وفقـاً للحالـة                على  

فتركيز الدولة ينصب على برامج احلد من الفقر والرعاية الصحية والتعليم؛ وحتظى تنمية املناطق : السائدة يف البلد
احترام األديان واملعتقدات وفقاً ملصاحل اجملتمـع       وجيري تعزيز   قليات العرقية بأولويات خاصة؛     النائية ومناطق األ  

ـُحترم     والواجب    معاجل معاجلة متسقة؛ وتتطور وسائل اإلعال     واألديان وتُ األعراق  العالقة بني   جتاه هذا اجملتمع؛ وت
  . يف فييت نامم والصحافة واإلعال شكالً ومضموناً لتوفري ضمانات أفضل حلرية التعبري،تطوراً سريعاً

وحتترم فييت نام عاملية حقوق اإلنسان، ولذا فقد انضمت إىل املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان   - ٦٣
ويعترف اجملتمع الدويل . وغريها من املعاهدات الدولية املتعلقة هبذا امليدان مجيعها تقريباً، وهي تفي بالتزاماهتا جبدية

وتدرك فييت نام متاماً أن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان . هد الكبري الذي تبذله فييت نام ويقدرههبذا اجل
  .هو مسؤولية الدولة الطرف يف املقام األول

فهذا شرط لالندماج يف    . وتويل فييت نام أمهية كبرية للحوار والتعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان             - ٦٤
وقد أتاح احلوار والتعاون الدويل ألصدقاء فييت نام        . كما أنه يتيح فرصة لتحسني التفاهم املتبادل      اجملتمع الدويل   

وللمجتمع الدويل فهم األوضاع احلقيقية يف فييت نام فهماً أفضل، كما أتاح لفييت نام التعلم من جتربة البلدان                  
حقوق اإلنسان يف فييت نام ومن مث خدمـة         األخرى يف جمال تطوير التشريعات وإنفاذ القوانني لتحسني إعمال          

  .قضية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف املنطقة ويف العامل
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احلفاظ على االستقرار السياسي وتعزيز     : الدرس الرابع   - ٤
  التنمية االقتصادية مع ضمان األمن االجتماعي

 هو املهمة الرئيسية والـضرورة      إن احلفاظ على االستقرار االجتماعي والسياسي للبلد يف مجيع األحوال           - ٦٥
  فبـدون االسـتقرار،    . وال ميكن حتقيق التنمية إال يف ظل االستقرار االجتماعي والـسياسي          . احليوية لكل دولة  

. ك إىل تراجعها وسيكون عليها دفع مثناً باهظاً لالنتعـاش والبقـاء           لال تستطيع الدول حتقيق التنمية وسيؤدي ذ      
سي واالجتماعي الوطين، تويل فييت نام أمهية للتنمية االقتصادية املستدامة، وحتسني وللحفاظ على االستقرار السيا

مجيع اجلوانب املتصلة برفاه الناس، ومحاية النظام اإليكولوجي؛ وتعزيز ثقافة متقدمة تقترن هبوية وطنيـة قويـة؛           
  .سوتطوير نظام تقدمي للضمان االجتماعي يكفل النماء التام واملتجانس جلميع النا

وظلت سياسات التنمية يف فييت نام جتمع دائما بني النمو االقتصادي والتنمية الثقافية والبشرية الشاملة                 - ٦٦
ولذا فقد شهد االقتصاد معدل منو مرتفعاً ومتواصالً        . باإلضافة إىل تعزيز الدميقراطية والتقدم االجتماعي والعدالة      

اً؛ وحتسن مركز فييت نام حتسناً متزايداً وفقاً ملؤشـر التنميـة            سنوييف املائة    ٧,٥لعدة سنوات وجتاوز متوسطه     
 بلداً يف قائمة    ١٢٧ من جمموع    ٦٤وحتتل فييت نام حالياً املركز      . البشرية ومؤشر التنمية املرتبط بتمايز اجلنسني     

يه من الناتج   وعلى الرغم من أن فييت نام بلد نامٍ يبلغ متوسط نصيب الفرد ف            . اخلاصة بتطوير التعليم  اليونسكو  
 يف املائة من امليزانية الوطنية على ١٥ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، فإنه ينفق نسبة ١ ٠٠٠ احمللي اإلمجايل

فاحلفاظ على االستقرار االجتماعي والسياسي، والتنمية االقتـصادية املقترنـة          . خدمات الصحة العامة والتعليم   
  .مية البشرية املستدامة يف فييت نامبالضمان االجتماعي شرط لتحقيق التن

  حتسني وعي الناس وقدرهتم على التمتع حبقوق اإلنسان:  الدرس اخلامس- ٥

وتويل فييت نام أمهية للتوعية     . ذاته الذي ميارسها  حقوق اإلنسان وهو    املستهدف بفوائد   إن كل فرد هو       - ٦٧
  .مبسألة التمتع حبقوق اإلنسان وفقاً للقانون

فجلسات اجلمعية الوطنية، . وضوح وشفافية أنشطة احلكومة واجلمعية الوطنيةة شعبية يعززها هناك رقابو  - ٦٨
، األمر الذي يساعد الناس على املشاركة بنشاط يف  املباشرالتلفزيوينتنقل بالبث توجيه األسئلة، جلسات وخباصة 

  .اسات جيري على نطاق واسع حالياًوالسيكما أن التشاور مع الناس بشأن مشاريع القوانني . احلياة السياسية للبلد

وقامت الدولة بسن وتعديل الوثائق القانونية لتمكني جبهة الوطن واملنظمات اجلماهريية من القيام بدور                - ٦٩
وقامت سلطات الدولة بزيادة االتصاالت واحلوار املباشر مع الناس كما أهنا           . نشط يف الرقابة االجتماعية والنقد    

وُنفذ عدد من الربامج الوطنية لتقدمي املساعدة       . الناس بشأن القضايا اليت هتمهم    إىل ردود أفعال    تستمع باستمرار   
، يف املناطق النائيـة ومنـاطق      منهم  يف املائة  ٩٨نسبة  واحملرومون  القانونية اجملانية إىل الناس الذين يشكل الفقراء        

بالقانون، وحتسني  وعيهم  يف الوقت ذاته على حتسني      األقليات العرقية، بغية محاية مصاحلهم املشروعة ومساعدهتم        
شدة لتضمن على حنو أفضل حق الناس يف احلـصول  بوتطورت الصحافة . استعدادهم الحترام القانون والتقيد به    

يسمح للناس بالتأثري واملشاركة على حنو فعال يف وضع الـسياسات والقـوانني             منرباً  على املعلومات وأصبحت    
  .العملية املناسبة
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عدة مرات، ومن أمثلة هذه القوانني قانون انتخـاب         وبتعديلها  عدد من القوانني    بسّن  فييت نام   قامت  و  - ٧٠
النواب يف اجلمعية الوطنية، وقانون انتخاب أعضاء جملس الـشعب، وقـانون الـصحافة وقـانون الـشكاوى                  

اطنني، فإهنا توفر أيضاً أداة تسمح      وإذا كان الغرض من هذه القوانني هو محاية وإعمال حقوق املو          . وااللتماسات
  .للناس مبمارسة حقهم يف املشاركة يف احلياة السياسية

   الصعوبات والتحديات- باء 

 عاماً، تغيريات هامة يف مجيع جوانب احلياة ٢٠حققت عملية اإلصالح يف فييت نام، خالل فترة جتاوزت   - ٧١
  ومع ذلك،  .  الفييتناميني من التمتع الكامل حبقوق اإلنسان      السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، فمكنت    

  .ال تزال فييت نام تواجه عدداً كبرياً من الصعوبات والتحديات

فأوالً، ال يزال النظام القانوين الفييتنامي بوجه عام، والنظام القانوين يف ميدان حقوق اإلنـسان بوجـه                   - ٧٢
رض من عدة نواحٍ، األمر الذي تنجم عنه صعوبات، بل سوء تفسري خاص، يشوهبما عدم االتساق والتداخل والتعا

وتلك هي العقبة الرئيسية اليت تعترض تطور اجملتمع وممارسـة          . يف التطبيق واإلنفاذ على مستوى القاعدة الشعبية      
ام القانوين  تطوير النظ لويف ضوء هذا التحدي، تقوم احلكومة الفييتنامية حالياً بتنفيذ استراتيجية           . حقوق اإلنسان 

وتركز االستراتيجية يف املقام . ٢٠٢٠ مع وضع رؤية للفترة املمتدة حىت عام ٢٠١٠خالل الفترة املمتدة حىت عام 
القوانني املتداخلة، أو املتعارضة أو اليت مل تعد سـارية          األول على استعراض جممل نظام القوانني املعيارية إلزالة         

  .قابليتها لإلنفاذ ووضوحها وشفافيتها وسهولة االطالع عليهاوضمان دستورية القوانني واتساقها و

 كيلومتر من الشمال إىل اجلنوب وتغطي اجلبال واهلضاب ثالثة ٢ ٠٠٠وثانياً، تتجاوز مساحة فييت نام   - ٧٣
. أما السكان فهم متفرقون يف مناطق شىت متباينة اللغات والعادات والتقاليد وظروف املعيشة. أرباع هذه املساحة

ويواجه الناس الذين يعيشون يف املناطق النائية واجلبلية، واألقليات العرقية، صعوبات يف احلصول علـى الرعايـة              
الصحية والتعليم وخدمات اإلعالم، ولذا ال يوجد لديهم وعي كاٍف بالقوانني والسياسات وال قدرات كافية على 

ا السلطات احلكومية الوطنية واحمللية لوضع وتنفيذ سياسات        وهذا األمر يعرقل اجلهود اليت تبذهل     . التقيد بالقوانني 
حمددة تضمن احلقوق وحتسن مستويات املعيشة من الناحية املادية والروحية وحتد من الفجوة اإلمنائية بني الريف                

  .جلبلية ومناطق األراضي املنخفضةواحلضر وبني املناطق ا

  سريع واملتواصل الذي حدث يف الـسنوات األخـرية، تظـل           وثالثاً، على الرغم من النمو االقتصادي ال        - ٧٤
وبعض فئات سكانه، وخباصة الفئات اليت تعيش يف املناطق النائية . فييت نام بلداً فقرياً بدأ منوه من مستوى ضعيف

 متنحها وعلى الرغم من األولوية اليت. واجلبلية واملنكوبة بالكوارث، ال تزال تعاين حرماناً كبرياً من أسباب العيش
، فـإن مرافـق   ١٣٥ والربنامج  ١٣٤احلكومة يف سياساهتا لتنمية املناطق اليت تعاين حرماناً خاصاً، مثل الربنامج            

طالق يف أماكن كثرية بسبب قلة املوارد، األمر الذي اإلالرعاية الصحية والتعليم والثقافة واإلعالم غري كافية على 
  .لى التمتع الكامل حبقوق اإلنسانيؤثر ع

ورابعاً، يثري االنتقال إىل اقتصاد السوق قضايا اجتماعية تبعث على القلق، وتـشمل زيـادة البطالـة،                   - ٧٥
صـابة  اإلكبرية بني اجملموعات واملناطق، وزيادة إدمان املخدرات، والبغاء وحـاالت           غىن وفقر   وحدوث فجوة   
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وال تزال العادات والتقاليد احملليـة      . لبيئةاإليدز، وتزايد حوادث الطرق، وتدهور ا     /ةبفريوس نقص املناعة البشري   
وال تزال هناك مواقف قائمة . والقوالب النمطية املستمرة تتسبب يف التفاوت بني اجلنسني، وخباصة يف عقلية الناس

وهذه . على تفوق الذكور، ومتييز وعنف مرتيل ضد املرأة، وخباصة يف احلاالت اليت ينخفض فيها مستوى الوعي               
 فحسب بل تشكل حتدياً     ،تضر بتمتع الناس حبقوقهم، وخباصة احلق يف احلياة وحقوق الفئات الضعيفة          املشاكل ال   

  .أمام السلطات احلكومة عند وضع وتنفيذ السياسات لتحسني الرفاه املادي والروحي للناس

راض واألوبئة متفشية   فال تزال األم  . وخامساً، أحدثت التغريات اليت شهدها العامل آثاراً سلبية على فييت نام            - ٧٦
وتؤدي تعقيداهتا الكثرية، مقترنة بتغري املناخ، وخباصة االحترار العاملي وارتفاع منسوب البحر إىل تفاقم اآلثار املدمرة                

وهذه التحديات ال تؤثر تأثرياً مباشراً على كـل         . للكوارث الطبيعية مثل العواصف االستوائية والفيضانات واجلفاف      
  .ملتعلقة بتعزيز التنمية البشريةد أيضاً موارد البلد وحتد من فعالية السياسات ا، بل تبد فحسبشخص

إىل الوعي الكـايف    فئات معينة من موظفي اخلدمة العامة على املستويني الوطين واحمللي           تفتقر  وسادساً،    - ٧٧
لقوانني والـسياسات   بـا الوعي  بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والتزامات فييت نام مبوجب املعاهدات، وحىت           

  .تمتع الناس حبقوقهمأضرت بحاالت تسبب فيها اإلمهال يف انتهاكات حدثت ونتيجة لذلك، . الوطنية

   األولويات وااللتزامات الوطنية-  خامساً
   األولويات الوطنية-  ألف

ـ                 - ٧٨ ام للتغلب على التحديات املذكورة وحتقيق مزيد من التقدم يف ضمان حقوق الشعب، حددت فييت ن
  .عدداً من األولويات للسنوات اخلمس القادمة

وفييت نام هي من أوىل البلدان اليت حققـت اهلـدف           . ويظل احلد من الفقر يتصدر أولويات احلكومة        - ٧٩
. غري أن هذا التقدم ينبغـي أن يـستمر        . اإلمنائي لأللفية املتعلق باحلد من الفقر، قبل املوعد املقرر بعشر سنوات          

 جهوداً يف السنوات القادمة لإلسراع يف احلد من الفقر، وتدعيم إجنازاهتا الـسابقة، وحتـسني                وستبذل فييت نام  
ظروف املعيشة واإلنتاج لألسر املعيشية الفقرية، وتضييق فجوة الدخول ومستويات املعيشة اآلخذة يف االتساع بني 

 ووضعت فييت نام برنامج األهداف الوطين .املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وبني مناطق اجلبال ومناطق السهول
 مليار دونغ فييتنامي، ومنحت فيـه األولويـة         ٤٣ ٠٠٠، مبيزانية بلغت    ٢٠١٠- ٢٠٠٦للحد من الفقر، للفترة     

  .للفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واألقليات العرقية واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة

 ماليني فرص عمل ٨ مليون عامل وخلق ٤٩,٥ لضمان توظيف ويشمل الربنامج الوطين للتوظيف أهدافاً  - ٨٠
   يف املائة حبلـول     ٥، وختفيض معدل البطالة احلضرية إىل أقل من         ٢٠١٠ و ٢٠٠٦جديدة يف الفترة ما بني عامي       

ولتحقيق ذلك، تقوم فييت نام بتنفيذ مشاريع لالئتمان من أجل توفري فرص العمل، وتساعد العمال   . ٢٠١٠عام  
  .ل على فرص عمل يف اخلارج وتشجع تنمية سوق العمليف احلصو

وستواصل فييت نام اإلصالحات القانونية واإلدارية ملنع ومكافحة املمارسات البريوقراطيـة والفـساد               - ٨١
  .والتبذير باإلضافة إىل تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون
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 إنشاء نظام قانوين موحَّد ومتسق وقابل للتطبيق واعتمدت فييت نام استراتيجية تطوير النظام القانوين بغية  - ٨٢
وحمور تركيز هذه االستراتيجية هـو تـدعيم        . وحر وشفاف ولبناء دولة سيادة القانون بالناس ومن أجل الناس         

األساس القانوين ملساءلة سلطات الدولة يف جمال تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت دخلت فييت نـام                 
وحتسني النظام اخلاص حبماية الدولة حلقوق مواطنيها ومصاحلهم املشروعة، ومساءلة سلطات الدولة،            طرفاً فيها؛   

وخباصة احملاكم؛ وحتسني األساس القانوين لدور الرقابة الذي متارسه اهليئات املنتخبة واملواطنون فيما يتعلق بأنشطة 
اع كل مواطن باخلدمات العامة والتأمني الصحي سلطات الدولة وترسيخ سياسات العدالة االجتماعية لضمان انتف
  .والضمان االجتماعي واإلعانة االجتماعية وبرامج احلد من الفقر

 وهي االستراتيجية ٢٠١٠واعتمدت فييت نام أيضاً استراتيجية اإلصالح القضائي للفترة املمتدة حىت عام   - ٨٣
  :رم وعادل وفعال وكفء بالوسائل الرئيسية التاليةاليت هتدف إىل إقامة نظام قضائي سليم وقوي ودميقراطي وصا

تطوير النظام القانوين املتعلق باملساعدة القانونية لتلبية الطلب املتزايد واملتنوع على املـساعدة               )أ(  
  القانونية؛
إصالح اإلجراءات القضائية لضمان الدميقراطية والعدالة واالنفتاح والشفافية واالتـساق، مـع      )ب(  

  كة األطراف املعنية ونوعية الدعاوى املنظورة أمام احملاكم؛ضمان مشار
حتسني القوانني اجلنائية بغية احلد من أحكام اإلعدام وتقييد تطبيقها يف حدود عدد أقل من اجلـرائم                   )ج(  

  . صارمالبالغة اخلطورة وحتميل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أو من يستغلون نفوذهم املسؤولية اجلنائية بشكل

وتواصل فييت نام منح األولوية للرعاية الصحية وحتسني األحوال املادية للناس، مبا يف ذلـك الوقايـة مـن                     - ٨٤
األمراض املُْعدية واألوبئة ومكافحتها، وكشف حاالت تفشي األمراض ومكافحتها مبكراً، والتوعية بالرعاية الصحية،             

يفة وخدمات اإلصحاح، مع منح األولوية يف تقدمي الـدعم للفقـراء            وحتسني فرص اجلميع يف احلصول على املياه النظ       
واملستحقني هلذا الدعم واألقليات العرقية واملناطق اليت تعاين حرماناً خاصاً، وضمان األمن الغـذائي وفقـاً للمعـايري                  

األهداف الوطنية املتعلقـة  وسيستمر تنفيذ برامج . اإلقليمية والدولية، واحلد من إدمان املخدرات والقضاء عليه تدرجيياً 
اإليدز، وبالسكان وتنظيم األسرة، وبامليـاه      /بالوقاية من بعض األمراض السارية اخلطرية وفريوس نقص املناعة البشرية         

مبيزانية إمجالية (، وبالسالمة الغذائية ) مليار دونغ فيتنامي٢٢ ٠٠٠مبيزانية إمجالية تتجاوز (النظيفة والبيئة الريفية النظيفة 
  .٢٠١٠- ٢٠٠٦ومبنع املخدرات ومكافحتها للفترة )  مليار دونغ فيتنامي١ ٠٠٠بلغ ت

ومتنح فييت نام األولوية أيضاً إىل إنشاء شبكة للضمان االجتماعي والتصدي لآلثار الـسلبية القتـصاد             - ٨٥
لضعيفة، مبـن   االجتماعي، واالهتمام بالرفاه املادي والروحي للفئات ا      خطط الضمان   ويشمل هذا تنويع    . السوق

  .فيها الفقراء والنساء واألطفال واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة وأبناء األقليات العرقية

وتشمل أولويات فييت نام أيضاً تعليم الشباب وتدريب القوى العاملة وتزويدها باملعرفة واملهارات والتصميم                - ٨٦
  .املهرة واخلرباء والعلماء ومنظمي املشاريع واملدراءللتقدم يف جمال العلم والتكنولوجيا، وبناء قوة من العمال 
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 سبعة مشاريع لتـوفري  ٢٠١٠لتعليم والتدريب للفترة املمتدة حىت عام لويشمل برنامج األهداف الوطين      - ٨٧
 التعليم اإلعدادي للجميع وإصالح املقررات الدراسية والكتب الدراسية واملواد التعليمية، وتدريب املوظفني املعنيني

بتكنولوجيا املعلومات؛ وإدخال تكنولوجيا املعلومات يف املدارس، وتدريب املعلمني واملوظفني اإلداريني، ودعـم     
التعليم يف املناطق اجلبلية ومناطق األقليات العرقية والفقراء، وحتسني املرافق املدرسية وتعزيز قـدرات التـدريب                

  . مليار دونغ فيتنامي، متوَّل معظمها من ميزانية الدولة٢٠ ٢٧٠وتقدَّر ميزانية هذه املشاريع مببلغ . املهين

   االلتزامات-  باء

عملية مستمرة تتطلب اهتماماً دائمـاً مـن        هي  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     عملية  تدرك فييت نام أن       - ٨٨
 حتسني التمتع حبقوق الدولة، ولذا فإهنا ملتزمة مبواصلة العمل مع البلدان األخرى واألمم املتحدة ووكاالهتا لضمان

  :وتشمل هذه االلتزامات ما يلي. اإلنسان واحلريات األساسية بشكل متزايد يف أراضيها ويف العامل

 مـن   ٥النظر يف سحب حتفظاهتا على املـادة        : فيما يتعلق باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       )أ(  
فال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد         الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األط       

اإلباحية؛ والنظر يف االنضمام إىل عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والتـصديق                
على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع االجتار               

  شخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه؛باأل
الوفاء بااللتزامات مبوجب املعاهدات الدولية اليت : فيما يتعلق بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان  )ب(  

دخلت فييت نام طرفاً فيها؛ واملشاركة النشطة يف عدد من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مثـل جملـس                   
ن، واللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة واجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ واستمرار احلوار            حقوق اإلنسا 

املتعلق حبقوق اإلنسان مع البلدان األخرى واملنظمات الدولية؛ والنظر يف دعوة املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف                  
ملدقع، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، واخلبري        الغذاء، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر ا        

املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية ذات الصلة على التمتع الكامل حبقوق                
م حالة البلد   اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لزيارة فييت نام يف املستقبل القريب لفه            

  على حنو أفضل ومساعدة فييت نام يف ضمان حقوق اإلنسان بشكل أفضل يف هذه اجملاالت؛
  اسـتمرار اإلصـالح اإلداري، وحتـسني       : فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان على أرض الواقع         )ج(  

 أفضل وحـصوهلم علـى      املواطنني بشكل سيطرة  اُألطُر القانونية واملؤسسية بغية تدعيم سيادة القانون، وضمان         
  :املساعدة القانونية

احلد من الفقر على نطاق أوسع ومنح األولوية لتوفري فرص العمل، وحتسني الدخل، وتطـوير                 ‘١‘
شبكة الضمان االجتماعي، وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية للفقراء والفئـات الـضعيفة            

  ولسكان املناطق اجلبلية واملناطق النائية؛
  التعليم اإلعدادي؛تعميم   ‘٢‘
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توجيه االهتمام الالزم إىل منع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال، وتدعيم التثقيف واإلعالم يف جمال   ‘٣‘
؛ وإجيـاد حـل     هلؤالء الضحايا القضاء على التمييز ضد ضحايا االجتار وتوفري فرص العمل والدخل           

ألطفال؛ وتوثيق التعاون مـع البلـدان   لقضايا عمل األطفال وأطفال الشوارع وممارسة العنف ضد ا     
  األخرى، وخباصة بلدان املنطقة، يف جمال مكافحة االجتار يف النساء واألطفال واجلرمية عرب الوطنية؛

مواصلة التحصني الوطين ضد سبعة أمراض تصيب األطفال، واحلمالت اإلعالمية املتعلقة بالوقاية   ‘٤‘
وإعطاء اهتمام متزايد لصحة األم والطفل، والـصحة        اإليدز،  /ةمن فريوس نقص املناعة البشري    

  اإلجنابية وختفيض نسبة األطفال الذين يعانون سوء التغذية؛
تدعيم السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني واحلمالت اإلعالمية الرامية إىل القـضاء علـى              ‘٥‘

يت يعشن يف املناطق اجلبليـة      التمييز القائم على نوع اجلنس، ومتكني النساء، وخباصة النساء الال         
والنائية والفقرية ونساء األقليات العرقية، من احلصول على فرص متساوية يف التعليم والعمـل              
والدخل؛ ومضاعفة اجلهود املبذولة يف منع ومكافحة العنف املرتيل واحلمالت اإلعالمية الرامية            

  .إىل تغيري العقلية فيما يتعلق بتفوق الذكور

تعزيز يف ييت نام أن تستمر البلدان األخرى واملنظمات الدولية يف إطالع فييت نام على جتربتها ووتأمل ف  - ٨٩
  .مساعدهتا ودعمها هلا يف بناء قدرات موظفي احلكومة وقدرات الناس، ومن مث حتسني الوعي حبقوق اإلنسان

 -  -  -  -  -  


