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  مقدمة  -أوالً  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الثامنـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
فييت نـام يف    عرضت احلالة يف    واسُت. ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٧ من

وترأس وفد فييت نام ها كـيم       . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٥اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف      
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بفييت نام يف جلـسته        . نغوك، نائب وزير اخلارجية   

  .٢٠١٤اير ربف/ شباط٧ثامنة عشرة املعقودة يف ال
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  /ون الثاين  كان ١٥ويف    -٢

كازاخستان، وكوسـتاريكا،   :  فييت نام  احلالة يف لتيسري استعراض   ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  .وكينيا

، ١٦/٢١ من مرفـق القـرار       ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     -٣
  :ستعراض املتعلق بفييت نامصدرت الوثائق التالية ألغراض اال

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/18/VNM/1( ؛  

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
)A/HRC/WG.6/18/VNM/2(؛  

) ج(١٥قـرة   موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للف           )ج(  
)A/HRC/WG.6/18/VNM/3( ؛  
وأحيلت إىل فييت نام، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا،               -٤

وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، وسويـسرا، وكنـدا، واملكـسيك،           
، وهولندا، والواليات املتحدة    يرلندا الشمالية، والنرويج  أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وامل

وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالسـتعراض الـدوري            . األمريكية
  .الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -ثانياً  

   الدولة موضوع االستعراض جانبعرض احلالة من  -ألف  
 ٢٢كان الوفد يـضم     ترأس وفد فييت نام ها كيم نغوك، نائب وزير اخلارجية، و            -٥

 وكالة حكومية، وهي ديوان احلكومة، ووزارة اخلارجيـة، ووزارة العـدل،            ١١ من   ممثالً



A/HRC/26/6 

GE.14-12908 4 

 والشؤون االجتماعية، ووزارة اإلعـالم      ب احلر ومعاقيووزارة األمن العام، ووزارة العمل      
ن واالتصاالت، ووزارة التخطيط واالستثمار، واللجنة احلكومية للشؤون الدينية، وجلنة شؤو         

األقليات اإلثنية، وحمكمة الشعب العليا، وإدارة االتصاالت اجلماهريية والتعليم التابعة للجنة            
  .املركزية للحزب الشيوعي الفييتنامي

 ١٢٣ ،٢٠٠٩مايو  /وتلقت فييت نام، يف االستعراض الدوري الشامل األول، يف أيار           -٦
فذت مجيع التوصيات املقبولة يف     وحىت الوقت احلاضر، نُ   .  منها ٩٦ قبلت    بلداً ٦٠توصية من   

مجيع اجملاالت، وال سيما وضع القوانني والسياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان، واحلد من الفقر،     
والتنمية االقتصادية املستدامة، والضمان االجتماعي، والعمالة، والتعليم والرعاية الـصحية،          

  .واحلريات األساسية للمواطنني، وحقوق الفئات املستضعفة
ولقد دأبت سياسة فييت نام على احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية                -٧

 -ه جلميع استراتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية       ومحايتها وتعزيزها، وشكل هذا املبدأ املوجِّ     
وحافظت فييت نام على بيئة يـسودها الـسالم واالسـتقرار والنمـو             .  الوطنية االجتماعية

وقد أوجد هذا الشروط املسبقة الالزمـة       . ستدام وحتسن احلياة املادية والثقافية    االقتصادي امل 
لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع اجملاالت السياسية واملدنية واالقتـصادية والثقافيـة             

  .واالجتماعية
، اعتمدت اجلمعية الوطنية دستورا ميثل خطوة       ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف    -٨

 حقوق اإلنسان مبا يتفق مـع املعـايري   وإضفاء الطابع املؤسسي على ة سيادة القانون    حنو دول 
، سـن   ٢٠٠٥ومنذ عام   .  فيها والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعترب فييت نام طرفاً        

 من أجل التماشي مع حقوق اإلنسان وإعماهلا بصورة أفـضل،            أساسياً  قانوناً ٢٥ل  عدِّ أو
مت االقتصادية الوطنية و   - استراتيجية وبرنامج للتنمية االجتماعية      ٤١ كما جرت املوافقة على   

  .تنفيذها
عززت فييت نام تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية والدولية واخنراطها فيها، وال سيما            و  -٩

  .مة بذلك مسامهة هامة لفائدة قضية حقوق اإلنسانيف جملس حقوق اإلنسان، مساِه
تراف على الصعيد الدويل بوصفها أحد أفضل البلدان أداء         وقد حظيت فييت نام باع      -١٠

 يف  ٦ و ٥,٥فقد مسح النمو االقتصادي الذي تراوح بني        . يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
 لفييت نام بإجناز العديد من األهداف احملددة يف جمـاالت           ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٩املائة من عام    

 مليـون   ١,٥م والضمان االجتماعي، من مثل خلق       العمالة والعمل والرعاية الصحية والتعلي    
 يف املائة، وإمتـام تعمـيم التعلـيم    ٢ كل سنة، وإبقاء البطالة دون نسبة   ة عمل جديد  فرصة

  .االبتدائي والثانوي
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 ١ ٠٨٤و ، صحيفة مكتوبة  ٩٩٧، كان هناك ما جمموعة      ٢٠١٣وحبلول هناية عام      -١١
 يف ٣٤ويـستخِدم   . م يف فييت نام    صحايف مرخص هل   ١٧ ٠٠٠ويعمل ما يقارب    . مطبوعة

  . املائة من السكان اإلنترنت بانتظام
 مجعية ومنظمة اجتماعية ومهنية تعمل على مستوى احملافظات وفيمـا           ٤٦٠وهناك    -١٢

 منظمة نقابيـة يف     ٢٠؛ و ٢٠٠٩ عام   ٣٨٠ب بني احملافظات وعلى املستوى الوطين، مقارنة       
ائتالف روابط ونادي على املستويات احملليـة        رابطة و  ٣٦ ٠٠٠القطاع اخلاص؛ وأكثر من     
  .تعمل يف مجيع جماالت احلياة

 سياسة ثابتة لفييت نام هي احترام الظروف املواتية جلميع األشخاص ملمارسة            كوهنا  -١٣
 نـشاط   ٨ ٥٠٠  مجيع أحناء البلـد سـنوياً      وتشهد. حرية الدين واملعتقد وضماهنا وإجيادها    

  .واملعتقدمتفاوت النطاق ذي صلة بالدين 
، وقعت فييت نام وصدقت على اتفاقية مكافحة اجلرميـة          ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   -١٤

ويف تـشرين   . املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص           
، وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة             ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
الالإنسانية أو املهينة، وستصدق عليها إىل جانـب اتفاقيـة حقـوق            العقوبة القاسية أو     أو

كما وقعت فييت نام على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية           . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .املتصلة بالعمل والعمالة

قدمت فييت نام تقريريهـا إىل جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري يف                 و  -١٥
وقدمت تقارير إىل جلنـة    . ٢٠١٢مايو  / حقوق الطفل يف أيار     وإىل جلنة  ٢٠١٢ فرباير/شباط

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة؛            
  .وهي بصدد إعداد تقريرها إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

ـ  ة املـستقل  ةبريواستقبلت فييت نام زيارات مخسة إجراءات خاصة، منها اخل          -١٦  ة املعني
الفقر املدقع وحقـوق    سألة  ، واخلبرية املستقلة املعنية مب    )٢٠١٠يوليه  /متوز(بقضايا األقليات   

، واخلبري املستقل املعين بآثار الـديون اخلارجيـة للـدول           )٢٠١٠أغسطس  /آب(اإلنسان  
اإلنـسان،  يتصل هبا من التزامات مالية دولية أخرى يف التمتع الكامل جبميع حقـوق                وما

، واملقرر اخلاص املعين )٢٠١١مارس  /آذار(وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
 يف جمال احلقوق الثقافية     واخلبرية املستقلة ،  )٢٠١١ ديسمرب/كانون األول (باحلق يف الصحة    

قرر ومن املقرر أن يزور امل    . ووجهت دعوات إىل ثالثة آخرين    ) ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين (
  . ٢٠١٤أغسطس /اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد فييت نام يف آب

وعلى الصعيد اإلقليمي، قدمت فييت نام مسامهة ملحوظة إلنشاء وتفعيل اللجنـة              -١٧
، وكذا  )آسيان(احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا            

وتعاونت فييت نام مع بلدان أخرى يف      . محاية حقوق املرأة والطفل   جلنة آسيان املعنية بتعزيز و    
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 /آسيان على وجه اخلصوص يف وضع واعتماد إعالن اآلسيان حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين
  . ٢٠١١نوفمرب 

وال تزال فييت نام تواجه العديد من التحديات، مبـا فيهـا عواقـب احلـروب،                  -١٨
وال يزال هناك نقص    . غري املناخ، وكذا اآلثار السلبية للعوملة     والكوارث الطبيعية، واجلوائح وت   

وتـدرك احلكومـة التحـديات      . يف توحيد النظام القانوين، إىل جانب تداخل التشريعات       
وقد نفذت برامج   . ٢٠١٣والصعوبات وستواصل حتسني النظام القانوين استنادا إىل دستور         

وعلـى  . احملرومة  بقدر أكرب للفئاتجتماعيوطنية يف جماالت حمددة إلتاحة نظام الضمان اال   
الصعيد الدويل، تدافع فييت نام عن مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون مع مجيع البلدان               
وآليات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، وتشارك بفاعلية وإجيابية يف عمل جملس حقوق          

  .اإلنسان

  ع االستعراض وردود الدولة موضوجلسة التحاور  -باء  
خـالل   التوصيات املقدمـة     وترد. جلسة التحاور خالل   وفود ببيانات    ١٠٦أدلت    -١٩

  . الثاين من هذا التقريرالفرعيف اجللسة 
أقرت النرويج بالتقدم احملرز حنو حتقيق معايري العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          -٢٠

وأشارت إىل أمهية   . يوية وانفتاحا االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإقامة جمتمع مدين أكثر ح       
  . االقتصادية -حرية التعبري ودور وسائط اإلعالم يف التنمية االجتماعية 

مان بتحسن خدمات التعليم والرعاية الصحية والرعايـة االجتماعيـة،          ورحبت عُ   -٢١
  . وبالربامج الرامية إىل تنمية سوق العمل، واحلد من الفقر، وتوفري السكن الالئق

أشادت باكستان باالنضمام إىل عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان، وبالتعاون مع           و  -٢٢
اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وباإلصالحات السياسية واالقتصادية اليت نفـذت          

  . تلبية لاللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
جد دعامة أقوى حلقوق    وأحاطت تايلند علما بالدستور اجلديد الذي من شأنه أن يو           -٢٣

وشـجعت إنـشاء    . اإلنسان، وباعتماد خطة عمل وطنية لبناء بيئة عيش أكثر أمنا لألطفال          
  . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

وأعربـت  . وأشادت بولندا باجلهود املتواصلة الرامية إىل االمتثال لاللتزامات الدولية          -٢٤
  .قليات الدينية واإلثنيةعن قلقها من حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واأل

عقوبـة  ب وباإلصالحات املتعلقـة ورحبت الربتغال بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة،      -٢٥
، وهـو   االقتـصادية -االجتماعية وأشارت إىل اجلهود الرامية إىل حتسني الظروف      . اإلعدام

  .أدى إىل احلد من الفقر ودرجة أكرب من الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية ما
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وأقرت مجهورية كوريا باجلهود الرامية إىل تعزيز تشريعات وسياسـات حقـوق              -٢٦
وأوصت بالتوقيع على اتفاقية حقوق األشـخاص  . اإلنسان عن طريق تسريع تعديل الدستور     

  . ذوي اإلعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب وشجعت على التصديق عليهما
 تقدم إىل األطفال ضحايا االستغالل      وتساءلت مجهورية مولدوفا عن اخلدمات اليت       -٢٧

وشاطرت آراء هيئات املعاهدات بشأن ضرورة تسريع اإلصـالح         . اجلنسي ألغراض جتارية  
  . األحداثقضاءالقضائي وتعزيز نظام 

.  بأوجه التحسن يف التثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان           وأحاطت هنغاريا علماً    -٢٨
 حلرية التعبري ومن حماكمة الكتـاب       ة مؤخراً وأعربت عن قلقها من تقييد التشريعات املعتمد      

  . والصحافيني واملدونني واملدافعني عن حقوق اإلنسان
وأشاد االحتاد الروسي باعتماد تعديالت على قانون العقوبات، ورحـب بأوجـه              -٢٩

  .التحسن يف الرعاية االجتماعية وبتوسيع إمكانية الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية
 بالتقدم احملرز يف ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         لسنغال علماً  ا توأحاط  -٣٠

 -االجتماعيـة   والثقافية للشعب الفييتنامي، وال سيما التدابري املتخذة للنـهوض بالتنميـة            
  .  وحقوق األطفال واملسننياالقتصادية

تثـل  ورحبت صربيا باإلصالحات التشريعية وبالتطوير املتواصل إلطـار قـانوين مي     -٣١
  . للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان من أجل حتسني فعالية سيادة القانون وسري املؤسسات

وأحاطت سنغافورة علما بتنفيذ برامج وطنية ترمي إىل حتسني الوصول إىل التعلـيم               -٣٢
 بالتقدم احملرز يف احلد مـن الفقـر         كما أحاطت علماً  . والسكن وخدمات الرعاية الصحية   

  . والنهوض بالوئام الديينوخفض وفيات الرّضع
وأشادت سلوفاكيا بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وباعتمـاد تـشريعات بـشأن              -٣٣

ودعت احلكومة إىل اختاذ تدابري تشريعية ومؤسسية لضمان . االقتصادية -احلقوق االجتماعية 
  . حرية التعبري والتجمع مبا يتماشى واملعايري الدولية

بادرات الرامية إىل حتسني حقوق األطفال، لكنها أعربت عـن    وأشادت سلوفينيا بامل    -٣٤
وأوصت بسحب التحفظات . قلقها بشأن التمييز ضد الفتيات وبغاء األطفال وعمالة األطفال 

على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف املنازعـات             
  . املسلحة

لخطوات املتخذة لدمج حقوق اإلنـسان يف       وأعرب جنوب السودان عن تقديره ل       -٣٥
 وشـجع . عمل مع آليات حقوق اإلنسان    مناهج كلية تدريب الشرطة واللتزام فييت نام بال       

  .اجلهود املتواصلة الرامية إىل توفري التعليم للجميع دون متييز
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وأعربت إسبانيا عن قلقها بشأن عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان              -٣٦
  .حلكم بعقوبة اإلعدام على االجتار باملخدراتوبشأن ا

وأثنت سري النكا على التحقيق املبكر لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وال سـيما                -٣٧
وأشارت إىل أنه جيري النظر يف التصديق على االتفاقية         . التخفيف من اجلوع واحلد من الفقر     

 ويف زيارة املقرر اخلاص املعـين       الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
  . حبقوق اإلنسان للمهاجرين

ورحبت دولة فلسطني باجلهود الرامية إىل توسيع إمكانية الوصـول إىل الـضمان               -٣٨
  .االجتماعي وحتسني جودة التعليم

وأشاد السودان بالدور الذي أعطي للمجتمع املدين ووسائط اإلعـالم يف تعـديل               -٣٩
 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بالقضاء على        ١قيق اهلدف رقم    وأثنت على حت  . الدستور

  .الفقر املدقع واجلوع قبل الوقت احملدد
وأشارت السويد إىل زيادة عدد اللوائح املتعلقة مبراقبة اإلنترنت، وحـاالت إلقـاء               -٤٠

  . القبض على األشخاص بسبب ممارستهم حقهم يف حرية التعبري
وأعربت عن قلقها بـشأن     . بالتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب    ورحبت سويسرا     -٤١

  . احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات
وأشادت سورية باملشاورات الواسعة اليت عقدت إعداداً للتقرير الوطين من خـالل              -٤٢

  .حوار صريح بني أصحاب املصلحة
ز يف التصديق على الصكوك الدوليـة حلقـوق          بالتقدم احملر  وأحاطت الفلبني علماً    -٤٣

وأثنت على إدراج حقوق اإلنسان     . اإلنسان واالخنراط مع اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان      
  .ضمن التعديالت الدستورية

 باخلطوات املتخذة لتعزيز النظام القانوين من أجـل          ليشيت علماً  - وأحاطت تيمور   -٤٤
  .  وتعزيزها، وال سيما يف اجملال الصحيضمان محاية حقوق اإلنسان للمواطنني

وأشادت بتحقيـق   . وأحاط توغو علما بالتقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات الدولية          -٤٥
  . معظم األهداف اإلمنائية لأللفية

وشجعت فييت نام على    . ٢٠٠٩ بالتقدم احملرز منذ استعراض      وأحاطت تونس علماً    -٤٦
  . ملرأة بفعالية أكربمكافحة مجيع أشكال التمييز ضد ا

وأعربـت عـن    . وأشادت تركيا باخلطوات املتخذة حلماية حقوق الفئات الضعيفة         -٤٧
  . قلقها بشأن فجوة الدخل بني األغنياء والفقراء

 بالتوقيع على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          وأحاطت كازاخستان علماً    -٤٨
 املتخذة يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واخلطوات     

  . يف أوساط اهليئات احلكومية وذلك من أجل ضمان حرية الدين وتوفري الرعاية االجتماعية



A/HRC/26/6 

9 GE.14-12908 

وأشادت اإلمارات العربية املتحدة بالسياسات والقوانني املتعلقة حبقـوق اإلنـسان             -٤٩
  .للسكان

رلندا الشمالية فييت نام على ضـمان  يأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وشجعت امل   -٥٠
  .  باحلق يف حرية التعبري والتجمع دون خوف من املضايقات أو السجناملواطننيمتتع مجيع 

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بالتقدم احملرز يف محاية حقوق املثليات واملثليني             -٥١
 قلقها بشأن القيود املفروضة     وأعربت عن . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     

  . على حرية الدين وتكوين نقابات مستقلة، وبشأن مضايقة الكنائس غري املسجلة
وسلطت أوروغواي الضوء على إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لبعض اجلرائم، وعلـى           -٥٢

التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى السياسات الراميـة إىل تعزيـز              
  . تثقيف يف جمال حقوق اإلنسانال

وأحاطت . وأشادت أوزبكستان باالهتمام الذي يوىل لالستعراض الدوري الشامل         -٥٣
علما بتعزيز الضمانات الدستورية وتعديالت قانون العقوبات وتنفيذ برامج شـىت للتوعيـة             

  .حبقوق اإلنسان
 سيما فيما يتعلق بتحقيق     وأثنت مجهورية فرتويال البوليفارية على التقدم احملرز، وال         -٥٤

  . معظم األهداف اإلمنائية لأللفية
وسـلط  . وأشاد اليمن باجلهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان والنهوض هبا     -٥٥

  .الضوء على خمتلف التدابري، ومنها القوانني الرامية إىل محاية املسنني وذوي اإلعاقة والنقابات
حلكومة وجهودها من أجل محايـة حقـوق اإلنـسان          وكرر الوفد تأكيد التزام ا      -٥٦

وتعزيزها من خالل إعطاء معلومات تكميلية مفصلة عن إصالح القانون الداخلي، واالنضمام 
إىل الصكوك الدولية وتنفيذها، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وممارسـة حريـة الـرأي              

  . نائيةوالتعبري، وتنفيذ قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجل
 واعتماده، وهو الدستور الذي     ٢٠١٣وقدم الوفد تفاصيل عملية صياغة دستور عام          -٥٧

فبموجـب  . أعطى حلقوق اإلنسان، إىل جانب حقوق املواطن، أولوية أعلى من ذي قبـل            
، بالرغم من إمكانية فرض قيود على ممارسة احلقوق بسبب اعتبارات األمـن             ٢٠١٣دستور  

  . والصحة أو اآلداب، فإهنا متماشية مع املعايري الدوليةالقومي أو النظام العام
وحيمي قانون األراضي املعدل حـديثا حقـوق املـواطنني، وال سـيما احلقـوق             -٥٨

  . واالستحقاقات املشروعة للمواطنات فيما يتصل مبلكية األرض واستخدامها
ون العقوبات منذ وقد حدث تراجع يف عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام يف قان        -٥٩
وستعمل فييت نام على مواصلة خفض عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها بتلـك             . ٢٠٠٩عام  

، ٢٠١٦وحبلول  . ٢٠١٦العقوبة، وال سيما خالل عملية تعديل قانون العقوبات حبلول عام           
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ستقدم مشاريع قوانني متصلة حبقوق اإلنسان، منها مثال قانون الصحافة املعـدل وقـانون              
  . ت وقانون التظاهر وقانون حرية الوصول إىل املعلومات، إىل اجلمعية الوطنية لتنظر فيهااجلمعيا
 لتقدميـه   اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية    وجيري إعداد تقرير عن العهد الدويل         -٦٠
وتوجد إمكانية االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة باألشخاص عدميي اجلنسية قيـد           . ٢٠١٤ عام

ا جتري دراسات أخرى بشأن صكوك دولية حلقوق اإلنسان، ومنها نظام روما            كم. الدراسة
  . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا أن ثالثـة أهـداف هـي           حتقيق   التركيز على    ىجرو  -٦١
بـل  التخفيف من الفقر وتعميم التعليم االبتدائي وتعزيز اإلنصاف بني اجلنسني قد حتققت ق            

وستركز خطة فييت نام    . وقد أحرز املزيد من التقدم يف حتقيق أهداف أخرى        . املوعد احملدد 
 على استدامة وحتسني النتائج احملققة يف جماالت احلد من الفقر والعدالـة             ٢٠١٥ملا بعد عام    

  . اإليدز/ةاالجتماعية وفريوس نقص املناعة البشري
 وسائط اإلعالم اجلماهرييـة واالسـتخدام       رفتها مؤخراً وقد ساعدت الطفرة اليت ع      -٦٢

. الواسع لإلنترنت يف حتسني ممارسة حرية الصحافة والتعبري والرأي والوصول إىل املعلومـات  
 نقاش عام بشأن الدميقراطية يف اجلمعية الوطنية ويف منتـديات عامـة أخـرى ويف                أُجريو

 الثقة يف املسؤولني املنتخبني      للرأي بشأن  مشل استطالعاً والصحافة فيما يتعلق مبواضيع شىت،      
  .٢٠١٣على مجيع املستويات عام 

 مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كان القصد من القيود            ومتاشياً  -٦٣
 والنظـام والـصحة     ةاملفروضة على ممارسة حرييت التعبري والرأي هو محاية األمن والـسالم          

استعمال تلك احلريات من أجـل انتـهاك احلقـوق          واآلداب العامة واحليلولة دون إساءة      
 ٧٢وتعد أحكام املرسوم    . واالستحقاقات املشروعة أو كرامة األشخاص أو اهليئات األخرى       

  .ممتثلة متاما للقوانني املتعلقة بالصحافة واالتصاالت السلكية والالسلكية
والنظام العام يف   وشرح الوفد الكيفية اليت وضعت هبا أحكام متعلقة باألمن القومي             -٦٤

قانون العقوبات ونفذت وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق            
وأكد أن األشخاص الذين هلم صلة بدعاوى جنائية، مبن فيهم احملتجـزون         . املدنية والسياسية 

تحقاقات مـن   على ذمة احملاكمة والسجناء، يتمتعون قانوناً وممارسةً ودون متييز حبقوق واس          
قبيل الزيارات العائلية واملساعدة القانونية واالحتكام إىل القـضاء وخـدمات االتـصاالت             

  . السلكية والالسلكية والغذاء والرعاية الصحية واألنشطة الترفيهية
وأشارت أفغانستان إىل العمل اإلجيايب، مبا يف ذلك توسيع البنية التحتيـة للتعلـيم                -٦٥

 العمرية، وإىل العمل مع هيئات األمم املتحدة من أجل تعزيز التعاون يف             لفائدة خمتلف الفئات  
  . التصدي للجرائم اجلنسية ذات الصلة باألطفال يف املنطقة
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وأشادت ألبانيا بالتعاون مع األطراف املعنية وطنياً يف إعداد التقرير الوطين وبالعملية              -٦٦
ات الرامية إىل تقليص نطـاق عقوبـة        ورحبت باخلطور . التشاورية من أجل تعديل الدستور    

  . اإلعدام
. وأشادت اجلزائر بالتدابري التشريعية الرامية إىل حتسني التمتـع حبقـوق اإلنـسان              -٦٧

وأشارت إىل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلجـراءات املتخـذة يف            
  . جماالت التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية

وأشادت باجلهود املبذولـة  .  أنغوال علما بالتقدم احملرز منذ آخر استعراض   وأحاطت  -٦٨
يف جمال التعليم وطلبت مزيدا من املعلومات عن النتائج احملصلة من سياسة دمـج حقـوق                

  . اإلنسان يف التعليم
ت اخلاصة وهيئات املعاهدات وبالتـدابري      ءاوأشادت نيكاراغوا بالتعاون مع اإلجرا      -٦٩

  .الرامية إىل النهوض باحترام حقوق اإلنسانالتشريعية 
ورحبت أستراليا باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب واعترفت بتقلـيص عـدد              -٧٠

وأعربت عن قلقها بشأن القيود املفروضة علـى حريـة          . اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام    
  . التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات

ا من عدد األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام ومن القيـود          وأعربت النمسا عن قلقه     -٧١
املفروضة على حرية التعبري ومن إلقاء القبض على الصحافيني والنشطاء السلميني ومن منـع              

  . احلكومة نشطاء حقوق اإلنسان من السفر إىل جنيف
وأعربت أذربيجان عن تقديرها لالنضمام إىل مجلة صكوك منها اتفاقيـة مكافحـة      -٧٢
بشأن سياسة  ) ١٩٦٤( ملنظمة العمل الدولية     ١٢٢واالتفاقية رقم   عرب الوطنية   رمية املنظمة   اجل

  . حقوق اإلنسانهيئات معاهداتالعمالة، وأشادت بالتعاون مع 
االقتصادي وللتدابري الرامية    - ش عن تقديرها للتحسن االجتماعي    يوأعربت بنغالد   -٧٣

ش خـالل االسـتعراض     يو ما أوصت به بنغالد    إىل مواصلة اإلصالحات القانونية، على حن     
  .وأقرت بالتحديات اليت ال تزال قائمة. الدوري الشامل األول

وأشادت بيالروس بسن أو تعديل القوانني هبدف تعزيز التمتع حبقـوق اإلنـسان،               -٧٤
 باإلجنازات احملققة يف ختفيف وطأة      وأحاطت علماً . سيما القانون املتعلق باالجتار بالبشر     وال

  .اجلوع واحلد من الفقر والرعاية الصحية والتعليم
ورحبت بلجيكا بأوجه التقدم احملرزة منذ الـدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري               -٧٥

  . الشامل
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وأثنت على  . وأشادت بوتان باعتماد تشريعات جديدة وبإصالح القوانني املوجودة         -٧٦
 اجلوع واحلد من الفقر والوقاية مـن        حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بتخفيف وطأة      

  . املالريا وتعميم التعليم االبتدائي
ورحب دولة بوليفيا املتعددة القوميات بربامج تثقيف وتدريب املوظفني املـدنيني يف      -٧٧

وأثنت على اإلجنازات احملققة    . جمال حقوق اإلنسان وبسياسات وبرامج املساواة بني اجلنسني       
  .يف احلد من الفقر

وأشادت . وأحاطت البوسنة واهلرسك علما باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب          -٧٨
بتدابري التوعية من أجل تنفيذ التوصيات، وباحلوار والتعاون مع آليات األمم املتحدة حلقـوق     

  .وأقرت بااللتزام بتجاوز أوجه القصور. اإلنسان
تئصال شأفة اجلـوع، وزيـادة      وأحاطت الربازيل علما باحلد من الفقر املدقع، واس         -٧٩

وحثت على  . مشاركة املرأة يف الربملان واحلكومة، وبالتعديالت املدخلة على قانون األراضي         
  . مراجعة قائمة اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام

ورحبت بروين دار السالم بالتقدم احملرز يف حتسني احلقوق االقتصادية واالجتماعية             -٨٠
ية والتخفيف من وطأة اجلـوع      د املبذولة من أجل حتسني الرعاية االجتماع      والثقافية وباجلهو 

  .  من الفقر ومحاية حقوق الفئات املستضعفة، مبن فيهم النساءواحلد
وبالرغم من اعتراف بوركينا فاسو بأوجه التحسن، فقد حثت على مواصلة جهود              -٨١

 والتـسجيل يف املـدارس      التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
  . ومشاركة املرأة يف صنع القرارات

وأشار كابو فريدي إىل التقدم احملرز يف العديد من اجملاالت، مبا يف ذلـك اعتـزام                  -٨٢
وسلط الضوء على الربامج القائمة املتعلقـة       . احلكومة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     

  . سننيباملساواة بني اجلنسني ومحاية األطفال وامل
ز النظام القانوين وبالسياسات الرامية إىل ضمان متتع أفـضل   يوأشادت كمبوديا بتعز    -٨٣

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واملدنية والسياسية، وباإلجنازات يف املساواة بني اجلنـسني           
  . وحقوق املرأة

الوصـول إىل   وتساءلت كندا عما إذا كان قد حدد تاريخ العتماد القانون املتعلق ب             -٨٤
 السابقة وااللتزامات الدولية لفييت نام يف إطـار االسـتعراض           تهاتوصي  مع املعلومات متاشياً 

  . ٢٠٠٩الدوري الشامل لعام 
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها قد ُجعل، منـذ االسـتعراض    أنوأشارت تشاد إىل    -٨٥

  .قتصادية اال-االجتماعية السابق، عنصرا أساسيا يف استراتيجيات التنمية 
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وأشادت شيلي باجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبـا يف ذلـك                -٨٦
  .  اعتماد خطط العمل وتعزيز اإلطار املؤسسي وتعديل التشريعات املوجودة

وأشادت الصني بتنفيذ التوصيات السابقة، وبتعزيز القانون املتعلق باألشخاص ذوي            -٨٧
  .  االقتصادي واملساواة بني اجلنسني، وحبماية حقوق املرأة والطفلاإلعاقة، وبالنهوض بالنمو

وأحاطت الكونغو علما بزيارة أربعة من املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات               -٨٨
  . اخلاصة وباجلهود املبذولة يف جماالت التعليم والتنمية االقتصادية والصحة

يني وكوبيني يف العقود السابقة،     وأكدت كوبا، مستحضرة تصرحيات لزعماء فييتنام       -٨٩
  . تضامنها املستمر مع شعب فييت نام

ديد عقب عمليـة تـشاورية      اجلدستور  الوأشارت اجلمهورية التشيكية إىل اعتماد        -٩٠
  . واسعة وإىل رفع احلظر على زواج املثليني وإىل التوقيع مؤخرا على اتفاقية مناهضة التعذيب

ية الدميقراطية عن تقـديرها للـسياسات والتـدابري         وأعربت مجهورية كوريا الشعب     -٩١
الشعب وشجعت على   أفراد  القانونية املعتمدة من أجل مواصلة حتسني حقوق وحريات مجيع          

  . مواصلة اجلهود
االقتصادي احملرز ورحبت بالدستور     - وأحاطت الدامنرك علما بالتقدم االجتماعي      -٩٢

وأعربت عـن قلقهـا     . سان وسيادة القانون  اجلديد الذي ركز بصورة أكرب على حقوق اإلن       
  .بشأن القيود املفروضة على حرية التعبري

ورحبت جيبويت بالربامج املستدامة للحد من الفقر اليت تركز على الفئات األكثـر               -٩٣
استضعافا وحرمانا، وباستراتيجية املساواة بني اجلنسني الرامية إىل القضاء علـى التفاوتـات             

  . بوضع املرأة يف اجملتمعاجلنسانية والنهوض 
وأشادت إكوادور بالربامج الرامية إىل احلد من الفقر والقضاء على بغـاء األطفـال      -٩٤

ورحبت بالتصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة بالتبين وبسن قانون لألشخاص . واالجتار بالبشر
  .ذوي اإلعاقة

وطلبت . ال حقوق اإلنسانوأشارت مصر إىل زيادة أنشطة التثقيف والتدريب يف جم       -٩٥
تفاصيل اخلطط الرامية إىل ترمجة أداء االقتصاد الكلي للبلـد إىل تـدابري معـززة للعدالـة                 

  . االجتماعية والتنمية البشرية
وأقرت إستونيا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنـها أشـارت إىل       -٩٦

وأعربت عـن أسـفها     . السياسية األساسية أوجه القصور يف ضمان التمتع باحلقوق املدنية و       
  .الستمرار إصدار عقوبة اإلعدام
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ورحبت إثيوبيا حبملة تسجيل املواليد، وبالتقدم احملرز يف احلد من انعدام اجلنـسية،               -٩٧
وبالربامج املستدامة للحد من الفقر، وباالهتمام اخلاص الذي يـوىل للفئـات احملرومـة يف               

  .اإلسكان والتعليم
 فنلندا باإلجنازات اليت حتققت يف احلد من الفقر وحتسني الوصول إىل الرعاية ورحبت  -٩٨

وتساءلت عن الكيفية اليت كرست هبا حرية التعـبري علـى اإلنترنـت يف        . الصحية والتعليم 
  .التشريع

وأعربت فرنسا عن قلقها بشأن استمرار تنفيذ أحكام اإلعدام وعقوبات اإلعدام اليت              -٩٩
 وطين  عت فرنسا فييت نام إىل اعتماد وقف اختياري والدخول يف حوار          ود. صدرت مؤخراً 

  . وأعربت عن قلقها بشأن القيود املفروضة على حرية التعبري.بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام
ع االستعراض أن أنشطة النقابات مضمونة بشكل كامـل         ووذكر وفد الدولة موض     -١٠٠

 وغريهـا مـن     ٢٠٠٩قانون العمل لعـام      و ٢٠١٢مبوجب الدستور وقانون النقابات لعام      
وأضاف أن األحكام القانونية تضمن حقوق العمـال يف االنـضمام إىل            . األحكام القانونية 

وهناك إقرار . نقابات وتكرس مسؤولية النقابات يف محاية احلقوق القانونية للعمال ومصاحلهم  
 عضو وفروعها   ٥٠ ٠٠٠ إىل أكثر من     تهابإحراز تقدم يف أنشطة النقابات، مع زيادة عضوي       

  .  لوحده٢٠١٣  فرع عام٤ ٠٠٠احمللية إىل 
وتناول عدد من الوثائق القانونية والسياسات الوطنية حقوق الطفل، وال سيما فيما              -١٠١

وتعاونت فييت نام   . يتعلق بعمل األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
  .ة العمل الدوليةمع منظمات دولية أخرى منها منظم

وأشار الوفد إىل التقدم احملرز يف محاية وتعزيز حرية الدين واملعتقد خالل الـسنوات             -١٠٢
القليلة املاضية، من مثل زيادة عدد املنظمات الدينية املعترف هبا والشروط املواتيـة ألمـاكن      

ـ           . العبادة ة، واسـترياد   كما جرى تيسري نشر الكتب وغريها من املواد ذات األغراض الديني
وجرى تشجيع العمل اخلريي واإلنساين للهيئات      . وطبع الكتب الدينية بلغات األقليات اإلثنية     

  . والشخصيات الدينية
وأتيحت جلميع األقليات اإلثنية ظروف مواتية تسمح هلا بـالتمتع باملـساواة مـع                -١٠٣

وق اإلنسان لألقليات    حق تتمتعومنذ االستعراض الدوري الشامل السابق،      . جمموعة األغلبية 
وقد سجلت فييت نام دخول عـدد كـبري مـن           . تعزيزالماية و بدرجة أفضل من احل   اإلثنية  

ويغطـي  . األقليات اإلثنية نوابا يف اجلمعية الوطنية وكذا أعضاء يف اجملالس اإلقليمية واحمللية           
تبـث بلغـات    اإلنترنت وخدمات البث املناطق النائية واجلبلية، مبا يف ذلك القنوات الـيت             

 ٢ ٠٠٠وقد زيد يف املساعدة القانونية لألقليات اإلثنية، حيث أصبح هناك حوايل            . األقليات
وسيجري وضع قانون لألقليات اإلثنية يف سياق تنفيـذ         . ناد يف املناطق اليت هبا أقليات إثنية      

  . ٢٠١٣دستور عام 
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وكُرست يف أحكـام  . اوتتقيد فييت نام مببدأي اإلنصاف واملساواة وتضمن إنفاذمه         -١٠٤
قانونية املبادئ األساسية الرامية إىل ضمان حق املدعى عليهم يف االستعانة مبحام، واحلـق يف               

 مبادئ استقالل القضاة وتقيدهم ٢٠١٣ويضمن دستور . املساواة أمام القانون، وقرينة الرباءة
ـ . ةباحلمايودورهم  وإضافة إىل ذلك، حيظى عمل احملامني       . الصارم بالقانون  ضمن حـق   وُي

احملتجزين واملدعى عليهم يف االستعانة مبحام وكذا املساواة يف احلقوق بني احملامني ووكـالء              
  .النيابة
ورحبت غابون بالتشريعات املعتمدة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها            -١٠٥

  .م للجميعوملكافحة االجتار بالبشر، وباعتماد خطة عمل وطنية ترمي إىل توفري التعلي
وأشادت أملانيا باإلجنازات احملققة يف مكافحة الفقر، وبتوقيـع اتفاقيـة مناهـضة               -١٠٦

  .جترمي الشراكات املثلية اجلنسيةإهناء التعذيب، وبقرار 
وأعربت . وأعربت اليونان عن تقديرها للجهود املبذولة للقضاء على اجلوع والفقر           -١٠٧

  .حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمععن قلقها بشأن القيود املفروضة على 
وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها منذ اجلولة األوىل             -١٠٨

لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك سياسات التعليم وحقوق األطفـال واألشـخاص             
  .ذوي اإلعاقة

محايـة حقـوق    من أجل تعزيز و   ور  ورحبت اهلند باجلهود الرامية إىل تعديل الدست        -١٠٩
اإلنسان، مشرية إىل أن هيئات املعاهدات قد رحبت بالتدابري املتخذة ملساعدة أفقر األقليات             

  .اإلثنية يف جماالت السكن والتعليم واللغة
وأقرت إندونيسيا بااللتزام حبقوق اإلنسان من خالل التدابري الرامية إىل محاية احلقوق   -١١٠

. االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالتقدم احملرز يف احلـد مـن الفقـر           وسية  املدنية والسيا 
  .وشجعت تقاسم أفضل املمارسات

وأعربت رومانيا عن ثقتها بأن فييت نام ستعمل، بصفتها عضوا يف جملس حقـوق                -١١١
  .اإلنسان، على التقيد بأعلى معايري حقوق اإلنسان

 الوطنية مع االلتزامات الدولية يف جمـال حقـوق          وأشاد العراق مبواءمة التشريعات     -١١٢
ورحب باالستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني وبدمج قضايا حقوق اإلنسان          . اإلنسان

  .يف مناهج كلية تدريب الشرطة
يرلندا عن بالغ قلقها بشأن التقارير اليت حتدثت عن مضايقة املدافعني عن            أوأعربت    -١١٣

التقارير اليت  إىل   إىل عدم وجود وسائط إعالم مستقلة و       وأشارت حقوق اإلنسان وسجنهم،  
  .تتحدث عن تزايد الرقابة اليت متارسها شركات خدمات اإلنترنت اململوكة للدولة
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ورحبـت  . وأشادت إيطاليا بالتقدم احملرز يف احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           -١١٤
ابري املعتزمة ملكافحة االجتار باألطفـال      باإلجنازات احملققة يف حقوق الطفل وتساءلت عن التد       

  .واستغالهلم جنسيا
وشجعت علـى محايـة     . ورحبت اليابان باجلهود املبذولة من أجل احلد من الفقر          -١١٥

وأشارت إىل التقارير املتعلقة مبراقبة وسائط اإلعـالم والقيـود          . حقوق الفئات املستضعفة  
  .املفروضة على منتقدي احلكومة

مانستان باجلهود املبذولة لتعزيـز اآلليـات التـشريعية واملؤسـسية           ورحبت ترك   -١١٦
وقالت إهنا تتطلع إىل تلقي مزيد من املعلومات        . والسياساتية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها    

  .عما أتت به التعديالت الدستورية من ضمانات جديدة حلقوق اإلنسان
فيف من الفقر، وحتقيق اهلدف اإلمنائي      وأشارت قريغيزستان إىل التقدم احملرز يف التخ        -١١٧

وأضافت أن برامج تنميـة سـوق العمـل    . لأللفية املتعلق باحلد من الفقر قبل الوقت احملدد    
  .ساعدت العاملني على العثور على وظائف

وأعربت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية عن تقديرها لإلجنازات احملققة يف تنفيـذ              -١١٨
وشجعت على مواصلة التعاون مع األمم املتحدة . لفية ويف احلد من الفقراألهداف اإلمنائية لأل  

  .واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة من أجل جتاوز املعوقات والتحديات
 اإلعـدام  يتوأشارت التفيا إىل التعديالت التشريعية الرامية إىل وقف إصدار عقـوب       -١١٩

يد من اجلهود للتصدي للعنف القائم      وشجعت على بذل مز   . والسجن املؤبد على األحداث   
  .وأشارت إىل التعاون مع اإلجراءات اخلاصة. على نوع اجلنس

وأشادت ليبيا باعتماد خطة العمل الوطنية للمسنني واالستراتيجية الوطنية للمساواة            -١٢٠
  . بني اجلنسني

 إىل  وأشـارت . ورحبت ليختنشتاين بالتشريعات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني          -١٢١
الشواغل املتصلة بالتمييز ضد الفتيات والنساء واستمرار ارتفاع مستوى العنـف اجلـسدي             

  .واجلنسي والنفسي ضد املرأة
وأحاطت ليتوانيا علما بوقف إصدار عقوبة اإلعدام يف حق األحـداث اجلـاحنني،               -١٢٢

مـضايقة  لكنها أعربت عن قلقها من زيادة عدد أحكام اإلعدام، والقيود على التجمـع، و             
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان

واعتربت أن  . ورحبت لكسمربغ بالتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          -١٢٣
  .حرية الصحافة والتعبري واحلق يف حماكمة عادلة ال تزال من الشواغل الرئيسية

 ورحبت مدغشقر بالتصديق على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنـسان، واخلطـط             -١٢٤
  .االقتصادية والثقافية -  واملؤسسية، والتقدم احملرز يف اجملاالت االجتماعيةالشارعة
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  بالتقدم اهلام احملرز يف تنفيذ اإلصالحات التـشريعية وفقـاً          وأحاطت ماليزيا علماً    -١٢٥
، ، والتعلـيم   السابقة، ويف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، والرعاية االجتماعيـة          التوصياهت

  . شأفة اجلوع، واحلد من الفقرواستئصال
ورحبت مايل بالتدابري املتخذة لتعزيز اإلطار القانوين لفييت نام من خالل االنضمام              -١٢٦

إىل عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان، وبالتقدم احملرز يف مكافحة التفاوتات االجتماعيـة             
  .وحنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

. شاء جلنة لألقليات اإلثنية من أجل مكافحة التمييز العنـصري       ورحبت موريتانيا بإن    -١٢٧
وأشادت بالسياسات الرامية إىل تنمية الرعاية الصحية والتعليم والنهوض بالتثقيف يف جمـال             

  .حقوق اإلنسان
وأشادت املكسيك بالقوانني اليت اعتمدت مؤخرا ملكافحة االجتار بالبـشر ولـدعم         -١٢٨

نت على سحب التحفظات على الربوتوكـول االختيــاري         وأث. األشخاص ذوي اإلعاقة  
امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد               

  .اإلباحية وعلى احلملة الوطنية لتسجيل املواليد
وأعرب اجلبل األسود عن قلقه بشأن تقارير جلنة حقوق الطفل اليت حتدثت عن بغاء                -١٢٩
. طفال واالجتار هبم واستغالهلم جنسيا وأشاد بالتدابري املتخذة للتصدي هلـذه التحـديات    األ

وتساءل عما إذا كانت فييت نام تعتزم التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلـا       
  .االختياري وعلى نظام روما األساسي

 -االجتماعيـة  لـة  وأشاد املغرب بتحقيق هدف تعميم التعلـيم االبتـدائي وباحلا         -١٣٠
  . من التحقيق املبكر لألهداف اإلمنائية لأللفيةت مكناليت احليوية لفييت نام، االقتصادية

وأثنت موزامبيق على دمج مواضيع حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسـية، وتـوفري               -١٣١
  .التدريب على حقوق اإلنسان للشرطة، وحتقيق معظم األهداف اإلمنائية لأللفية

نأت ميامنار فييت نام على التقدم اهلام احملرز يف احلد من الفقر ووضـع الـربامج        وه  -١٣٢
  . الصحية لألطفال

ة، وباحلد بشكل كبري من عـدد       يورحبت ناميبيا بااللتزام بتحسني األحوال املعيش       -١٣٣
  .اجلرائم اليت تعرض لعقوبة اإلعدام، وبقرار إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لألحداث اجلاحنني

وأشادت نيبال بتحقيق معظم األهداف اإلمنائية لأللفية قبل الوقت احملدد والتقـدم              -١٣٤
 العمل، وتوفري الرعاية االجتماعية والرعايـة الـصحية     فرصاحملرز يف احلد من الفقر، وإجياد       

والتعليم، والنهوض باملساواة بني اجلنسني، ومحاية حقوق املسنني واألطفال واألشخاص ذوي       
  . ةاإلعاق
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وأعربت هولندا عن قلقها بشأن التأخر يف إصـالح قـانون العقوبـات وقـانون                 -١٣٥
اإلجراءات اجلنائية وبشأن التشريعات املناوئة للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان وحمتجـي             

وشجعت اجلهود الرامية إىل مواءمة التشريعات الوطنية مع املعـايري الدوليـة وإىل         . اإلنترنت
  . اجلنسني وعدم التمييزتعزيز املساواة بني 

وأعربت نيوزيلندا عن قلقها بشأن إمكانية وصول السجناء إىل املشورة القانونيـة،              -١٣٦
ورحبـت  . ومضايقة حمامي حقوق اإلنسان، ومزاعم االعتقال واالحتجـاز التعـسـفيني         

  .باإلصالح املتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام
قانون املسنني، تقاسم املمارسات اجلّيدة     وشجعت األرجنتني، يف معرض إشارهتا إىل         -١٣٧

وحثت فييت نام على مراجعة األحكام القانونية املتعلقـة بعقوبـة           . مع اخلبري املستقل املعين   
  .اإلعدام وتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية

ورحبت النيجر باإلصالحات الدستورية والقانونيـة وبتعزيـز اجلهـاز القـضائي             -١٣٨
 إىل حتسن األحـوال     وأشارت. سات املعتمدة لضمان حقوق اإلنسان    واملؤسسات، وبالسيا 

  . مع األهداف اإلمنائية لأللفيةة واحلد من الفقر متاشياًياملعيش
ودعت نيجرييا فييت نام إىل مواءمة تشريعها الداخلي مع الصكوك الدولية حلقـوق      -١٣٩

يت نام على تعزيز قـدرهتا    وحثت في .  نشر املعلومات املتصلة حبقوق اإلنسان     وزيادةاإلنسان  
على إدارة الكوارث لتشمل الوقاية؛ وتيسري الوصول إىل الرعاية الصحية؛ وإعطـاء األوليـة      

  .للوصول إىل التعليم يف املناطق الريفية؛ وحتسني املعايري االجتماعية
وكررت الدولة موضوع االستعراض تأكيد أمهية جهود الدعوة إىل احلوار والتعاون             -١٤٠
وقد نظمت حوارات ثنائية دورية بشأن حقوق اإلنسان مع عـدد           . ال حقوق اإلنسان  يف جم 

من البلدان األخرى مبوازاة عملها كذلك بشكل فاعل مع هيئات األمم املتحدة املتخصـصة              
  . حلقوق اإلنسان

. وأعربت الدولة موضوع االستعراض عن شكرها للتعليقات والتوصـيات البنـاءة            -١٤١
تعراض الدوري الشامل هتدف إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان على األرض،        أن آلية االس   ومبا

  . فإن أكرب الفوائد ستأيت من تنفيذ التوصيات الواقعية والقابلة لإلجناز
وقالت الدولة موضوع االستعراض إهنا ستنظر بعناية وجدية يف كل توصية وسـترد              -١٤٢
  . لذلك يف الوقت املناسبوفقاً

  أو التوصيات/ات واالستنتاج  -ثالثاً  
 عليهـا يف وقـت مناسـب        قدم ردوداً نام التوصيات التالية، وست    ستدرس فييت   -١٤٣
  . ٢٠١٤يونيه /يتجاوز موعد الدورة السادسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران ال
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مواصلة اجلهود الرامية إىل التصديق على الصكوك الدولية حلقوق           -١-١٤٣
النظر يف توقيع املعاهـدات  )/نيكاراغوا(نام بعُد  إليها فييت اإلنسان اليت مل تنضم     

املضي يف انـضمامها    )/ألبانيا(الدولية األساسية حلقوق اإلنسان والتصديق عليها       
التـصديق علـى الـصكوك    )/أذربيجان(إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      

  ؛)النيجر(الدولية اليت مل تنضم إليها بعُد 
لتزاماهتا املترتبة على العهـد الـدويل اخلـاص         الثال  متاالضمان    -٢-١٤٣

  ؛)النرويج( من الدستور ٦٩باحلقوق املدنية والسياسية عند تنفيذ املادة 
احلقوق واحلريات  ومحاية  مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل تعزيز         -٣-١٤٣

يـة  مجهور(األساسية املكفولة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          
  ؛)كوريا
نـام   لتزامات فييـت  الضمان امتثال أي قانون لتنظيم اإلنترنت         -٤-١٤٣

 يف العهد الـدويل اخلـاص       الدولية يف جمال حقوق اإلنسان باعتبارها دولة طرفاً       
  ؛ )بلجيكا(باحلقوق املدنية والسياسية 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل            -٥-١٤٣
  ؛)جيبويت( اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،ص باحلقوق املدنية والسياسيةاخلا

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص          -٦-١٤٣
 /الربتغـال (باحلقوق املدنية والسياسية اهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام             

  ؛)أوروغواي
ختياري امللحـق بالعهـد     النظر يف التصديق على الربوتوكول اال       -٧-١٤٣

توقيـع  )/إسـبانيا (الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           

  ؛)الربتغال(واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه 
الختياري األول امللحق بالعهد الدويل     التصديق على الربوتوكول ا     -٨-١٤٣

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة          
التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري            

  ؛)الربتغال(
مواصلة اجلهود الرامية إىل االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق           -٩-١٤٣

سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة           اإلنسان، ال 
  ؛)كازاخستان(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
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اختاذ اخلطوات الالزمة للتصديق يف الوقت املناسب على اتفاقيـة            -١٠-١٤٣
نية أو  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا          

  ؛)الدامنرك(املهينة 
ضمان التصديق دون إبطاء على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه            -١١-١٤٣

  ؛)بلجيكا(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -١٢-١٤٣

االنـضمام   )/غابون، مايل، سلوفاكيا  (نسانية أو املهينة    أو العقوبة القاسية أو الالإ    
إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

  ؛)توغو(الالإنسانية أو املهينة 
التصديق يف أقرب وقت ممكن على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه             -١٣-١٤٣

  ؛)بولندا، سويسرا( أو الالإنسانية أو املهينة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
التصديق بسرعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          -١٤-١٤٣

الواليـات املتحـدة    (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتنفيـذها           
  ؛)األمريكية

ـ          -١٥-١٤٣ ريه مـن   التصديق دون إبطاء على اتفاقية مناهضة التعذيب وغ
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتوقيع بروتوكوهلـا            

ضمان التصديق السريع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه        )/فرنسا(االختياري  
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعلى بروتوكوهلا            

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      )/تشيكيةاجلمهورية ال (االختياري  
توكوهلا ومن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعلى بر           

  ؛)النمسا، أوروغواي(االختياري 
 باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        قدماً ياملض  -١٦-١٤٣

  ؛)تايلند(الغات الطفل املتعلق بإجراء تقدمي الب
سحب التحفظات على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال           -١٧-١٤٣

التمييز العنصري واختاذ التدابري املالئمة ملكافحة القوالب النمطية التمييزية بفعاليـة   
  ؛)غابون(أكرب 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية بشأن محاية حقوق مجيـع       -١٨-١٤٣

النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية      )/مصر(هاجرين وأفراد أسرهم    العمال امل 
  ؛)اجلزائر(بشأن محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
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تكثيف اجلهود الرامية إىل مراجعة تشريعاهتا وسياسـاهتا احملليـة            -١٩-١٤٣
ال املهاجرين  بغرض التصديق على االتفاقية الدولية بشأن محاية حقوق مجيع العم         

  ؛)الفلبني(وأفراد أسرهم 
استكمال التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           -٢٠-١٤٣

  ؛)تركيا(
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقيـة           -٢١-١٤٣

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            
التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية املهينة، وا

  ؛ )فاسو بوركينا(الدولية بشأن محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان التصديق على اتفاقية محاية مجيع            -٢٢-١٤٣

 األساسية حلقوق اإلنـسان     األشخاص من االختفاء القسري والصكوك الدولية     
  ؛)األرجنتني ( بعدنام اليت مل تنضم إليها فييت

ماية مجيع األشـخاص    الدولية حل تفاقية  االالنظر يف التصديق على       -٢٣-١٤٣
ماية مجيـع   الدولية حل تفاقية  االاالنضمام إىل   )/أوروغواي(من االختفاء القسري    

  ؛)العراق(األشخاص من االختفاء القسري 
 اليت مل تـصدق     تصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان    نظر يف ال  ال  -٢٤-١٤٣
 بعد، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وسحب حتفظاهتـا           اعليه

  ؛)سلوفينيا( فيها على املعاهدات اليت تعّد طرفاً
املضي يف التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، والنظر           -٢٥-١٤٣
  ؛)رومانيا(لتصديق على نظام روما األساسي اخلصوص يف اوجه على 
اليونـان،  (النظر يف التصديق علـى نظـام رومـا األساسـي              -٢٦-١٤٣

التصديق )/إيطاليا(مراعاة إمكانية االنضمام إىل نظام روما األساسي        )/أوروغواي
  ؛)إستونيا(على نظام روما األساسي 

 وتنفيـذه   التصديق على نظام روما األساسي واالنـضمام إليـه          -٢٧-١٤٣
، واالنضمام إىل اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتا       الوطينبالكامل على الصعيد    

التصديق على نظام روما األساسي، ومواءمة تشريعاهتا الوطنية على         )/سلوفاكيا(
االنـضمام  )/التفيا(حنو كامل مع مجيع التزاماهتا املترتبة على نظام روما األساسي           

ـ يغته املعّدلـة يف     إىل نظام روما األساسي بص     ـ  امل  يف كمبـاال    يؤمتر االستعراض
 ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مع مجيع التزاماهتا املترتبة على نظـام           ٢٠١٠ عام يف

  ؛)ليختنشتاين(روما األساسي 
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نظمة العمـل   ملتفاقيات األساسية   االالنظر يف التصديق على باقي        -٢٨-١٤٣
بشأن العمـل   ) ٢٠١١(١٨٩فاقية رقم   ، مثل االت  يها بعد علتصّدق   اليت مل الدولية  

  ؛)أوروغواي(الالئق للعمال املرتليني 
مواءمة تشريعاهتا ولوائحها وسياساهتا مع اتفاقية منظمـة العمـل        -٢٩-١٤٣

املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي، واالتفاقية رقـم        ) ١٩٣٠(٢٩ الدولية رقم 
  ؛)وغوايأور(املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام ) ١٩٧٣(١٣٨
تعزيز إطارها القانوين واملؤسسي من خالل التصديق على اتفاقية           -٣٠-١٤٣

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            
ماية مجيع األشخاص من  الدولية حل تفاقية  اال االختياري، و  ااملهينة وعلى بروتوكوهل  

  ؛)تونس(ألساسي االختفاء القسري، ونظام روما ا
 يف عملية مراجعة الدستور الرامية إىل تعزيز النظام القانوين          ياملض  -٣١-١٤٣

  ؛)موزامبيق(وسياسات حقوق اإلنسان 
  ؛)السودان(املضي يف وضع اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان   -٣٢-١٤٣
تنفيذ نظام قانوين يعّزز حقوق اإلنسان اخلاصة باملزارعني وغريهم           -٣٣-١٤٣
  ؛)تعددة القومياتاملدولة بوليفيا (لعاملني يف املناطق الريفية من ا
 وقانون اإلجـراءات    ١٩٩٩ضمان توافق قانون العقوبات لعام        -٣٤-١٤٣

 مع التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان وضـمان           ٢٠٠٣ اجلنائية لعام 
  ؛)النرويج( هلذه االلتزامات تنفيذمها وفقاً

 اآلليات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها        املضي يف تعزيز    -٣٥-١٤٣
  ؛)نيبال(

املضي يف اجلهود الرامية إىل تعزيز األطـر املؤسـسية حلقـوق              -٣٦-١٤٣
 ملبادئ  منها النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً         اإلنسان، بطرق 

  ؛)إندونيسيا(باريس 
  ؛)تايلند(ان النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنس  -٣٧-١٤٣
  ؛)املغرب(إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -٣٨-١٤٣
  ؛)النيجر(إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   -٣٩-١٤٣
  ملبادئ باريس  إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً        -٤٠-١٤٣

  ؛)الربتغال، إسبانيا(
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، توغو(ئ باريس    ملباد نسان وفقاً إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإل      -٤١-١٤٣
  ؛)فرنسا، الكونغو، مدغشقر

 ملبـادئ   تسريع عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً         -٤٢-١٤٣
  ؛)تونس(باريس، وتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة 

املضي يف زيادة حتسني محاية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا يف البلـد               -٤٣-١٤٣
  ؛)أذربيجان(

توعية مواطنيها بالقوانني واللوائح لكي يستطيعوا ممارسة حقوقهم          -٤٤-١٤٣
  ؛)بوتان(بصورة فعلية ومالئمة 

  ؛)نيبال(املضي يف تعزيز ومحاية حقوق مجيع فئات السكان   -٤٥-١٤٣
مواصلة اجلهود احلكومية الرامية إىل ضمان ممارسة الـسلطة عـن             -٤٦-١٤٣

  ؛)كوبا(طريق الشعب ومعه ولفائدته 
تعزيز السياسات الرامية إىل محاية األطفال والفئـات الـضعيفة            -٤٧-١٤٣

  ؛)مدغشقر(واحملرومني 
اختاذ تدابري فعالة لتحسني ضمان حقوق الفئات الـضعيفة مثـل             -٤٨-١٤٣

  ؛)ميامنار(النساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة 
ـ         -٤٩-١٤٣  -وق االجتماعيـة    املضي يف اختاذ التدابري املناسبة لضمان احلق

  ؛)مدغشقر(املوارد الكافية هلذا الغرض وتوفري االقتصادية للفئات الضعيفة 
مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل حتديد انتهاكات حقوق اإلنـسان            -٥٠-١٤٣

  ؛)جيبويت(
املضي يف اختاذ التدابري الرامية إىل تعزيز قدرات اآلليـة الوطنيـة           -٥١-١٤٣

  ؛)انأوزبكست(حلقوق اإلنسان 
بناء قدرات املؤسسات واآلليات الوطنية علـى تعزيـز حقـوق             -٥٢-١٤٣

مجهوريـة كوريـا    (اإلنسان ومحايتها عند تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان         
  ؛)الشعبية الدميقراطية

الـسياسية وتيـسري     -حتسني استقطاب املنظمات االجتماعيـة        -٥٣-١٤٣
مجهوريـة كوريـا الـشعبية      (ا  مشاركتها يف تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـه       

  ؛)الدميقراطية
بناء قدرات املوظفني املعنيني حبماية حقوق الفئـات الـضعيفة،            -٥٤-١٤٣
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(سيما األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة  ال



A/HRC/26/6 

GE.14-12908 24 

املضي يف تطبيق السياسات الرامية إىل احلد من التفاوت بني مجيع             -٥٥-١٤٣
تمع فيما يتعلق بالتمتع الكامل حبقوق اإلنسان، مع إيالء اهتمام خـاص  فئات اجمل 

  ؛)كازاخستان(إىل النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 
املضي يف تنفيذ السياسة املتعلقة حبماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان          -٥٦-١٤٣

الفئات الضعيفة، مبن فيها األطفال والنساء واألشـخاص ذوو اإلعاقـة      باخلاصة  
  ؛)االحتاد الروسي(واملسنون 

املضي يف حتسني مستويات معيشة الفقراء وسكان املناطق النائيـة            -٥٧-١٤٣
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(اليت يصعب الوصول إليها 

املضي يف توعية السكان من خالل برامج التثقيف يف جمال حقوق             -٥٨-١٤٣
  ؛)مايل(اإلنسان 
ف يف جمال حقوق اإلنـسان علـى مجيـع          املضي يف دعم التثقي     -٥٩-١٤٣

  ؛)مصر(املستويات التعليمية من خالل التدابري واحملتويات املالئمة 
املضي يف تعزيز اجلهود الرامية إىل وضع نظام التثقيف يف جمـال              -٦٠-١٤٣

  ؛)أوزبكستان(حقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
ق اإلنسان وغريه من الصكوك     املضي يف نشر اإلعالن العاملي حلقو       -٦١-١٤٣

مجهورية فرتويال  (الدولية حلقوق اإلنسان ومواصلة توفري التدريب يف هذا اجملال          
  ؛)البوليفارية

املضي يف إدراج برامج التوعية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            -٦٢-١٤٣
يف املقررات املدرسية واجلامعية، ويف تنظيم برامج ذات صلة لفائـدة مـوظفي             

  ؛)بيالروس(ة املدنية اخلدم
تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لضمان حصول الـسكان            -٦٣-١٤٣

  ؛)جيبويت(املعلومات يف هذا الصدد من على مزيد 
، زيادة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان هبدف توعيـة اجلمهـور            -٦٤-١٤٣
 قدرات الوكاالت القانونية املعنية على حتسني ضـمان حقـوق النـاس             وزيادة

  ؛)ميامنار(وحرياهتم األساسية يف إطار دولة القانون 
تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل تـوفري بـرامج              -٦٥-١٤٣

  ؛)املغرب(خاصة لفائدة املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي اجلهاز القضائي 
النظر يف مواصلة التعاون مع اآلليات الدوليـة لرصـد حقـوق              -٦٦-١٤٣

 ذلك هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق           اإلنسان، مبا يف  
  ؛ )نستاناتركم(اإلنسان 
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مواصلة التعاون مع املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان وهيئـات            -٦٧-١٤٣
  ؛)تشاد(املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

ني املضي يف تعزيز التعاون مع آليات حقـوق اإلنـسان، وحتـس         -٦٨-١٤٣
ليات تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، والنظـر يف االنـضمام إىل          آلمتثال  اال
توكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنيـة          والرب

  ؛)بولندا(
توصيات جلنة حقوق الطفل وأوجه قلقها فيمـا        الكاملة ل راعاة  امل  -٦٩-١٤٣

  ؛)ألبانيا(صيص املوارد االقتصادية وختيتعلق بإساءة معاملة األطفال 
النظــر يف توجيــه دعــوة دائمــة إىل اإلجــراءات اخلاصــة   -٧٠-١٤٣

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق           )/سلوفينيا(
  ؛)التفيا(اإلنسان 
توجيه دعوة  )/النمسا(توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة         -٧١-١٤٣

اجلمهورية التـشيكية، اململكـة املتحـدة،       ( مجيع اإلجراءات اخلاصة     دائمة إىل 
اجلبـل  (توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية           )/اليونان
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان           )/األسود

  ؛)أوروغواي(
 بواليات يف إطار اإلجراءات     توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني       -٧٢-١٤٣

 اخلاصة كدليل على حسن النية يف التعاون مع مجيع آليات حقوق اإلنسان تعاوناً            
  ؛)أملانيا (كامالً
قبول مجيع الطلبات العالقة واجلديدة املقدمة من املكلفني بواليات           -٧٣-١٤٣

  ؛)هنغاريا(لزيارة البلد 
من املقرر اخلاص املعين بتعزيز     املوافقة على طلبات الزيارة املقدمة        -٧٤-١٤٣

  ؛)املكسيك(ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري 
مواصلة التعاون الفعال مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان         -٧٥-١٤٣

  ؛)أذربيجان(قوق وتعزيزها تلك احلمحاية من أجل 
  ؛)رومانيا(مواصلة التعاون مع مجيع آليات جملس حقوق اإلنسان   -٧٦-١٤٣
العمل على تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال حقـوق اإلنـسان              -٧٧-١٤٣

  ؛)نستاناتركم(
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املشاركة بصورة فعالة يف عمل جملس حقوق اإلنسان على أساس            -٧٨-١٤٣
احلوار والتعاون للمسامهة يف حتـسني قـدرات اجمللـس وفعاليتـه وشـفافيته              

  ؛)باكستان(وموضوعيته 
 يف اجمللس،   ا الطوعية باعتبارها عضواً   تسريع وترية تنفيذ التزاماهت     -٧٩-١٤٣
 نيالرفاه والـضمان االجتمـاعي    لكفالة  سيما من خالل زيادة املوارد الالزمة        ال

  ؛)بروين دار السالم(ضمان حقوق الفئات الضعيفة ل ويهاملواطن
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز استراتيجيتها الوطنيـة بـشأن            -٨٠-١٤٣

  ؛)بودياكم(املساواة بني اجلنسني 
  ؛)كمبوديا(املضي يف حتسني وعي الناس باملسائل اجلنسانية   -٨١-١٤٣
وضع سياسات واستراتيجيات لتحسني الوعي باملسائل اجلنـسانية          -٨٢-١٤٣

  ؛)إثيوبيا(
تكثيف اجلهود الرامية إىل توعية الناس باملساواة بـني اجلنـسني             -٨٣-١٤٣

  ؛)ليختنشتاين(وعدم التمييز ضد النساء والفتيات 
تعمـيم  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الفتيات، وضمان           -٨٤-١٤٣

يف مجيع السياسات والربامج املتعلقة مبكافحـة التمييـز         مراعاة املنظور اجلنساين    
  ؛)سلوفينيا(

املضي يف تنفيذ التدابري ذات الصلة الرامية إىل محاية حقوق النساء            -٨٥-١٤٣
أة يف احليـاة االقتـصادية واالجتماعيـة        واألطفال من أجل النهوض بوضع املر     

  ؛)الصني(واألسرية، وإىل مكافحة العنف ضد املرأة 
املضي يف تنفيذ السياسات الرامية إىل مكافحة التمييز ضد أفـراد        -٨٦-١٤٣

، بطرق منها متكينهم من االستفادة من الـضمان االجتمـاعي           احملرومةالفئات  
  ؛)صربيا(السكن واحلصول على اخلدمات الصحية والتعليم و

مكافحة التمييز ضد املرأة من خالل قانون مكافحـة االجتـار،             -٨٧-١٤٣
وضمان أن ينص قانون األراضي على حق املرأة يف متلك األراضي؛ والتـصدي             

  ؛)هولندا(للعنف املرتيل وحاالت انتهاك احلقوق اإلجنابية 
املواطنني بغض سّن قانون ملكافحة التمييز يضمن املساواة بني مجيع       -٨٨-١٤٣

  ؛)شيلي(النظر عن ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسانية 
املضي يف التدابري الرامية إىل احلد من اجلرائم اخلاضـعة لعقوبـة              -٨٩-١٤٣

  ؛)بلجيكا(اإلعدام 



A/HRC/26/6 

27 GE.14-12908 

املضي يف التدابري الرامية إىل احلد من عـدد اجلـرائم اخلاضـعة               -٩٠-١٤٣
  ؛)ناميبيا(لعقوبة اإلعدام 

من عدد اجلرائم اخلاضعة لعقوبة اإلعدام حبلـول كـانون          احلد    -٩١-١٤٣
  ؛)اململكة املتحدة (٢٠١٤ديسمرب  /األول
سـيما اجلـرائم     احلد من اجلرائم اخلاضعة لعقوبة اإلعـدام، ال         -٩٢-١٤٣

تنفيذ االختياري ل وقف  الاالقتصادية وتلك املتصلة باملخدرات، والنظر يف إمكانية        
  ؛)سويسرا(هذه العقوبة 

املضي يف احلد من عدد اجلرائم اخلاضعة لعقوبة اإلعدام ونـشر             -٩٣-١٤٣
  ؛)أملانيا(األرقام املتعلقة بأحكام اإلعدام 

أخطـر  على  النظر على األقل يف زيادة قصر تنفيذ عقوبة اإلعدام            -٩٤-١٤٣
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٦اجلرائم، كما هو منصوص عليه يف املادة        

قريباً اإلعدام  عقوبة  فعلي لتنفيذ   اختياري  وقف  إقرار  بغرض  املدنية والسياسية،   
  ؛)إيطاليا(

يف هنايـة   مواصلة اإلصالحات الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام           -٩٥-١٤٣
  ؛)نيوزيلندا(بشأن استخدامها الشفافية زيادة ، مبا يف ذلك املطاف
  ؛)ناناليو(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام يف املستقبل القريب   -٩٦-١٤٣
  ؛)إكوادور(تنفيذ عقوبة اإلعدام اختياري لوقف إقرار النظر يف   -٩٧-١٤٣
تنفيذ عقوبة اإلعدام بغرض إلغائها     اختياري ل وقف  إقرار  النظر يف     -٩٨-١٤٣

  ؛)سلوفينيا(يف هناية املطاف 
تنفيذ عقوبة اإلعدام بغرض إلغائهـا      اختياري ل وقف  إقرار  النظر يف     -٩٩-١٤٣

  ؛)ناميبيا(
تنفيذ عقوبات اإلعدام مع القيـام     اختياري ل النظر يف فرض وقف       -١٠٠-١٤٣

يف الوقت ذاته بتقييم إمكانية اعتماد الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد           
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام             

  ؛)الربازيل(
وقـف  اعتماد ة اإلعدام والنظر يف مواصلة العمل على إلغاء عقوب     -١٠١-١٤٣

  ؛)الربتغال(تنفيذها اختياري فعلي وفوري ل
تنفيذ عمليات اإلعدام بغـرض     اختياري ل وقف  إعادة استحداث     -١٠٢-١٤٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(عقوبة هذه الإلغاء 
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  هـذه  تنفيذ عمليات اإلعدام بغرض إلغاء    اختياري ل وقف  إقرار    -١٠٣-١٤٣
، والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق        اجلنائية نيعقوبة من القوان  ال

  ؛)أستراليا(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
تنفيذ عقوبة اإلعدام بغرض االنـضمام إىل       اختياري ل وقف  إقرار    -١٠٤-١٤٣
توكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            والرب
لسياسية، ومواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز مجيع املعـايري الدوليـة حلقـوق             وا

  ؛)إستونيا(اإلنسان، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية 
تنفيذ عقوبة اإلعدام بغرض إلغائها والقيـام   اختياري ل وقف  إقرار    -١٠٥-١٤٣

يف لعادلـة  لمعايري الدولية للمحاكمـة ا    االمتثال الكامل ل  يف الوقت ذاته بضمان     
  ؛ )ليتوانيا(مجيع القضايا اليت تصدر فيها أحكام باإلعدام 

هـذه  تنفيذ عمليات اإلعدام بغرض إلغاء      اختياري ل وقف  إقرار    -١٠٦-١٤٣
  ؛)فرنسا(عقوبة ال

تنفيذ عقوبة اإلعدام بغرض إلغائهـا      اختياري رمسي ل  وقف  إقرار    -١٠٧-١٤٣
  ؛)اجلبل األسود(

هـذه  تنفيذ عمليات اإلعدام بغرض إلغاء      لاختياري  وقف  إقرار    -١٠٨-١٤٣
  ؛)بلجيكا (عقوبة هنائياًال

  ؛)توغو(عقوبة اإلعدام اختياري لتنفيذ وقف إقرار   -١٠٩-١٤٣
يف أوىل  كخطـوة  تنفيذ عقوبة اإلعدام فوراًاختياري ل وقف  إقرار    -١١٠-١٤٣

  ؛)النمسا(اجتاه إلغائها 
إىل أجل غري مـسمى،     ام  عقوبة اإلعد اختياري لتنفيذ   وقف  إقرار    -١١١-١٤٣

  ؛)إسبانيا( من أجل إلغاء هذه العقوبة كليا  احلاليةأحكام اإلعداموختفيف 
تنفيذ عقوبة اإلعدام؛ والقيام يف انتظار ذلك       اختياري ل وقف  إقرار    -١١٢-١٤٣

 من عدد اجلرائم اخلاضعة لعقوبة اإلعدام ونشر البيانات اإلحـصائية           باحلد فوراً 
  ؛ )السويد(نام  يف فييتباستخدامها املتعلقة 
نشر معلومات دقيقة عن هوية وعدد األشخاص احملكوم علـيهم            -١١٣-١٤٣
  ؛)بلجيكا( بعقوبة اإلعدام حالياً
املضي يف إعمال حقها السيادي املتمثل يف تنفيذ عقوبة اإلعـدام             -١١٤-١٤٣

ليها  للضمانات املناسبة املنصوص ع     إحدى أدوات العدالة اجلنائية وفقاً     اباعتباره
  ؛)مصر(يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
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مراعاة آراء الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي فيما يتعلـق            -١١٥-١٤٣
 حمتجزين بصورة تعسفية منـذ االسـتعراض         شخصاً ٣٠بإطالق سراح حوايل    

  ؛)سويسرا(نام  فييتاملاضي للحالة يف الدوري الشامل 
عامل املعين باالحتجاز التعسفي وإطالق سراح تنفيذ آراء الفريق ال   -١١٦-١٤٣

  ؛)نيوزيلندا(األشخاص املعنيني 
 وتعويـضهم   اًياحملتجزين تعـسف  مجيع السجناء    عن   اإلفراج فوراً   -١١٧-١٤٣

  ؛)أملانيا(استجابة لطلب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 
لقمـع احلقـوق    تطّبق  الوطين الغامضة اليت    األمن  قوانني  مراجعة    -١١٨-١٤٣

كـو  "الدكتور  مثل  العاملية، واإلفراج دون شرط عن مجيع السجناء السياسيني،         
الواليات " (تران هوينه دوي توك   "و" ديو كاي "و" كوك كوان  لو"و" هوي ها فو  

  ؛)املتحدة األمريكية
مجيع أشكال العنف يف القانون واملمارسـة       املرأة من   ضمان محاية     -١١٩-١٤٣

  ؛)كندا(
تعزيز النظام الوطين للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بإساءة معاملة           -١٢٠-١٤٣

، والقضاء على العنف ضد األطفال، ووضع سياسات حلمايـة          وإمهاهلماألطفال  
  ؛)بولندا(األطفال من مجيع أشكال العنف 

إلعادة وضع تدابري بديلة حلرمان األطفال من احلرية وتوفري برامج   -١٢١-١٤٣
  ؛)مجهورية مولدوفا(دة إدماجهم تأهيل األطفال وإعا

مواصلة اجلهود يف سبيل مكافحة االجتار بالبشر، وخباصة النـساء            -١٢٢-١٤٣
  ؛)اليمن(

مواصلة املشاركة الفعالة يف اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنـسان،           -١٢٣-١٤٣
سيما تلك املعنية بتعزيز ومحاية حقوق املرأة ومكافحة االجتـار باألشـخاص             ال
  ؛)الفلبني(

اختاذ تدابري لصاحل الفئات الضعيفة، وخباصة األطفال، من أجـل            -١٢٤-١٤٣
  ؛)مجهورية مولدوفا(منع االجتار بالبشر ألغراض العمالة واالستغالل اجلنسي 

تكثيف إجراءات مكافحة بغاء األطفـال واالجتـار باألطفـال            -١٢٥-١٤٣
ء ة مبكافحـة البغـا    واستغالل األطفال يف جتارة اجلنس وفقا خلطة العمل املتعلق        

  ؛)املكسيك (٢٠١٥-٢٠١١ للفترة
سيما النساء   حتسني الدعم املقدم إلعادة إدماج ضحايا االجتار، ال         -١٢٦-١٤٣

  ؛)اهلند(واألطفال 
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اإلسراع يف إصالح نظام القضاء وترسيخ ثقافة احترام حقـوق            -١٢٧-١٤٣
  ؛)كابو فريدي(اإلنسان بصورة منهجية داخل هذا النظام 

القانون، بطـرق   ترسيخ سيادة   املضي يف اختاذ التدابري الرامية إىل         -١٢٨-١٤٣
  ؛)اليابان(قوق اإلنسان حلمنها إنشاء نظام عدالة جنائية يويل االعتبار الواجب 

القـانون والنظـام القـانوين والقـضائي        سيادة  املضي يف تعزيز      -١٢٩-١٤٣
  ؛ )ماليزيا(ايتها من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحواآلليات القائمة يف البلد 

املضي يف تعزيز النظام القضائي استنادا إىل مبـادئ اسـتقاللية             -١٣٠-١٤٣
 وضمان وصول اجلميع إىل نظام العدالة علـى قـدم           ،القضاة واملدعني العامني  

  ؛ )صربيا(املساواة 
القـوانني  وحتـديث   مواصلة اجلهود الرامية إىل إصالح القضاء         -١٣١-١٤٣

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(يع فئات اجملتمع ومصاحلها للتعبري عن إرادة مج
  ؛)أنغوال(تعزيز النظام القضائي واختاذ تدابري فعالة ملكافحة الفقر   -١٣٢-١٤٣
اختاذ التدابري الضرورية لضمان حق املواطنني يف املـساواة أمـام             -١٣٣-١٤٣

اكمـة عادلـة    القانون، واحلق يف افتراض براءهتم إىل أن تثبت إدانتهم، ويف حم          
  ؛)كندا(وعلنية، واحلق يف عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز بصورة تعسفية 

سـيما عـدم     ضمان حق مجيع األشخاص يف حماكمة عادلة، وال         -١٣٤-١٤٣
  ؛)لكسمربغ(احليلولة دون حضور مراقبني يف احملاكمات 

مح ضمان توفري إجراءات فّعالة وآليات قادرة على االستجابة تـس           -١٣٥-١٤٣
باالستعانة باحملامني بصورة فّعالة وعلى قدم املساواة يف مجيع مراحـل اإلجـراءات             

  ؛ )الدامنرك(القانونية 
ا يف ذلك مراكـز     نشر معلومات عن عدد خميمات االحتجاز، مب        -١٣٦-١٤٣

 ملعاجلة مدمين املخدرات اليت أنشأها اجليش والـشرطة ووزارة          االحتجاز اإلداري 
 احملتجزين فيها، فضال عن مجيع أشكال العمل اليت يضطلع          العمل، وعدد األشخاص  

  ؛)النمسا(هبا احملتجزون 
سـيما   ضمان احلق يف الزيارات األسرية واملساعدة القانونية، ال         -١٣٧-١٤٣

  ؛)سويسرا(خالل اخلضوع لتحقيقات الشرطة 
 توفري احلماية الفعالة لألسرة باعتبارها الوحدة األساسية والطبيعية         -١٣٨-١٤٣

نام املترتبة على الصكوك الدولية حلقوق        بالتزامات فييت  للمجتمع، وذلك عمالً  
  ؛)مصر(اإلنسان 
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لصكوك الدولية حلقوق   ليمتثل ل تكييف اإلطار التنظيمي والقانوين       -١٣٩-١٤٣
  ؛)شيلي(اإلنسان هبدف ضمان حرية الدين 

لتسامح املضي يف تطبيق السياسات والربامج الرامية إىل تشجيع ا          -١٤٠-١٤٣
  ؛)سنغافورة(الديين والوئام االجتماعي 

نام على مواصلة حتسني ظروف العبادة للجميـع،         تشجيع فييت   -١٤١-١٤٣
م بغرض وضع مبادئ احلـوار    وتعزيز تبادل القوانني، ونشر قيم التسامح والسال      

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(بني األديان 
سـيما   ني ضمان حرية الدين، ال    اختاذ تدابري إضافية يف سبيل حتس       -١٤٢-١٤٣

الطوائف من خالل القضاء عن العوائق البريوقراطية واإلدارية اليت تعرقل أنشطة           
  ؛)إيطاليا(واجملموعات الدينية 

احلد من العوائق اإلدارية وشروط التسجيل فيما يتعلق باألنشطة           -١٤٣-١٤٣
 وغري املسجلة هبدف    الدينية السلمية اليت تضطلع هبا اجملموعات الدينية املسجلة       

  ؛)كندا(ضمان حرية الدين أو املعتقد 
املضي يف تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز حرية التعـبري وتكـوين              -١٤٤-١٤٣

  ؛)إيطاليا ( مع املعايري الدولية األكثر تقدماًاجلمعيات وحرية وسائط اإلعالم متّشياً
عزيز احلق يف حريـة     اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية الحترام وت       -١٤٥-١٤٣

نام الدولية    مع التزامات فييت   التعبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات متشياً     
  ؛)ليتوانيا(حلقوق اإلنسان 

حث اخلطوات يف سبيل ضمان حرية التعبري وحريـة الـصحافة             -١٤٦-١٤٣
  ؛)اليابان(واستقالليتها، مبا ذلك على اإلنترنت 

لتزاماهتا الدولية املتعلقة حبريـة التعـبري   نام ال  ضمان امتثال فييت    -١٤٧-١٤٣
  ؛)بلجيكا(والدين والتجمع 

السماح للمدونني والصحفيني وغريهم من مستخدمي اإلنترنـت          -١٤٨-١٤٣
وللمنظمات غري احلكومية بتعزيز حقوق اإلنسان واحترامها من خـالل القيـام            

علقـة باإلنترنـت     بضمان احترام حرية التعبري واإلعالم يف القـوانني املت         حتديداً
  ؛)هولندا(

سيما بالنسبة إىل    محاية وضمان احترام حرية اإلعالم والتعبري، ال        -١٤٩-١٤٣
الصحفيني واملدونني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، ومراجعة قانون الـصحافة          

  ؛)لكسمربغ(لمعايري الدولية للضمان امتثاله 
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 لـضمان عـدم    العقوبـات ختاذ خطوات يف سبيل تعديل قانون     ا  -١٥٠-١٤٣
  ؛)فنلندا(إمكانية تطبيقه بصورة تعسفية ملنع حرية التعبري 

إلغاء أو تعديل ما يتضمنه قانون العقوبات من أحكـام غامـضة              -١٥١-١٤٣
للحيلولة دون تطبيق هذه األحكام بصورة تعـّسفية لقمـع          الوطين  بشأن األمن   

  ؛)لدامنركا(املعارضة املشروعة والسلمية وتقويض احلوار وحرية التعبري 
ـ إلغاء أو تعديل أحكام قانون العقوبات        -١٥٢-١٤٣ ، الـوطين األمن املتعلقة ب
، للحيلولة دون تطبيق هذه املـواد بـصورة         ٢٥٨ و ٨٨ و ٧٩سيما املواد    وال

  ؛)فرنسا(تعسفية ملنع حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك على اإلنترنت 
ـ حرية التعبري على اإلنترنت وخارج    محاية    -١٥٣-١٤٣ بتحقيـق امتثـال     اه

لقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان       ل ،٧٢ و ٢من قبيل املرسومني    التشريعات،  
  ؛)نيوزيلندا(

إدارة اإلنترنـت   بشأن  " ١٧٤املرسوم  "و" ٧٢املرسوم  "مراجعة    -١٥٤-١٤٣
، لضمان اتساقهما مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان،        ا واستخدامه اوتوفريه

 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           ٢٢ و ٢١ و ١٩وخباصة املواد   
  ؛)أيرلندا(والسياسية 

 املتعلق بـإدارة خـدمات اإلنترنـت        ٧٢ضمان تطبيق املرسوم      -١٥٥-١٤٣
 ال حيد من حقوق األفراد      وتوفريها واستخدامها تطبيقاً  واملعلومات على الشبكة    

  ؛)فنلندا(يف التعبري عن آرائهم على اإلنترنت 
 ٨٨ و ٧٩ وجعـل املـواد      ،ل لوسائط اإلعالم اخلاصة   فسح اجملا   -١٥٦-١٤٣
 مع االلتزامات الدولية حلقـوق       وتوافقاً  من قانون العقوبات أكثر حتديداً     ٢٥٨و

  ؛)أستراليا(اإلنسان يف جمال حرية التعبري 
الـيت مـن   الوطين األمن اإلضرار بتعديل األحكام املتعلقة جبرائم    -١٥٧-١٤٣

 ٨٨ و ٧٩سيما املـواد      يف ذلك على اإلنترنت، ال     شأهنا تقييد حرية التعبري، مبا    
نام الدولية، مبا فيها     لتزامات فييت ال من قانون العقوبات، لضمان امتثاهلا       ٢٥٨و

  ؛)كندا(تلك املترتبة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
، مبـا  اختاذ التدابري الضرورية حلماية حرية التعبري وحرية الصحافة         -١٥٨-١٤٣

  ؛)الربازيل(يف ذلك على اإلنترنت 
اختاذ تدابري من أجل أن يصل مجيـع املـواطنني إىل اإلنترنـت               -١٥٩-١٤٣

 بدون قيود، واختاذ تدابري لضمان حرية الرأي والتعـبري للجميـع            اويستخدموهن
  ؛)إستونيا( عن حرية الصحافة ووسائط اإلعالم يف البلد فضالً
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 محاية احلق يف حرية التعبري واإلعالم محاية فعالة  اختاذ تدابري لضمان    -١٦٠-١٤٣
وضمان استقاللية وسائط اإلعالم، واإلفراج عن مجيع املدافعني عـن حقـوق             
اإلنسان والصحفيني واملعارضني الدينيني والسياسيني احملتجزين بسبب تعـبريهم         

  ؛)اجلمهورية التشيكية(السلمي عن رأيهم 
ـ    ضمان احلق يف حرية التع      -١٦١-١٤٣ ، وجعـل   ابري على اإلنترنت وخارجه

  ؛)النمسا( يتوافق مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان ٧٢املرسوم 
اجلماعات وهيئات اجملتمع الـشرعية واالعتـراف       وفراد  األمنح    -١٦٢-١٤٣

  ؛)النرويج( عن آرائهم أو معارضتهم لتعزيز حقوق اإلنسان والتعبري علناً
القانوين لوسـائط اإلعـالم الوطنيـة       ضمان أن يسمح إطارها       -١٦٣-١٤٣

 الدولية حلقوق اإلنـسان     ا اللتزاماهت والدولية بالعمل على حنو حّر ومستقل وفقاً      
  ؛ )النرويج(املترتبة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 مع التزاماهتا السابقة، باختاذ مجيع التـدابري لكفالـة          القيام، متشياً   -١٦٤-١٤٣
 التعبري بالكامل، مبا يف ذلك عرب اإلنترنت، يف القانون واملمارسة من خالل             حرية

 املترتبة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         امواءمة تشريعاهتا مع التزاماهت   
  ؛)هنغاريا(والسياسية 

توفري الظروف املالئمة إلعمال حرية التعبري، علـى اإلنترنـت            -١٦٥-١٤٣
  ؛)بولندا(ن اجلمعيات، وحرية الدين واملعتقد ، وحرية تكوياوخارجه
، وتعـديل أو    اضمان محاية حرية التعبري على اإلنترنت وخارجه        -١٦٦-١٤٣

إلغاء األحكام الغامضة من قانون العقوبات، ووضع تشريعات جديدة للتأكد من           
 مع العهد الـدويل اخلـاص        تاّماً توافق القيود املفروضة على حرية التعبري توافقاً      

  ؛)السويد(حلقوق املدنية والسياسية با
ضمان بيئة مالئمة ألنشطة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              -١٦٧-١٤٣

  ؛)تونس(اجملتمع املدين العناصر الفاعلة يف والصحفيني وغريهم من 
إضفاء املزيد من الفعالية على تنفيذ التوصيات اليت تضمن احلق يف       -١٦٨-١٤٣

  ؛)شيلي(حرية التعبري 
تشجيع تعزيز املنظمات غري احلكومية من خالل وضع إطار قانوين          -١٦٩-١٤٣

دون وتضطلع بأنشطتها   وإداري ومايل يسمح هلذه املؤسسات بأن ُتنشأ وتتطور         
  ؛)إسبانيا(أي عراقيل وأن تتمتع حبرية التعبري 

احلفاظ على زخم إنشاء وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك اإلنترنـت،             -١٧٠-١٤٣
  ؛)باكستان(تعبري بغرض محاية حرية ال
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 املترتبة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        االوفاء بالتزاماهت   -١٧١-١٤٣
والسياسية، وضمان حرية مجيع املواطنني بالكامل يف التجمـع والتعـبري علـى             

  ؛)أملانيا (ااإلنترنت وخارجه
اختاذ تدابري لضمان حرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتظـاهر           -١٧٢-١٤٣
  ؛)فرنسا(سلميني ال

العناصـر الفاعلـة يف     بيئة آمنة ومالئمة تتيح جلميع      هتيئة  تيسري    -١٧٣-١٤٣
التـذرع  اجملتمع املدين حرية التجمع والتعبري عن آرائها من خالل ضمان عـدم           

  ؛)أيرلندا(باألحكام التشريعية الوطنية لقمع املعارضة املشروعة والسلمية 
لق بيئة مالئمة للمنظمات غري احلكوميـة،       اختاذ تدابري ملموسة خل     -١٧٤-١٤٣

  ؛)اجلمهورية التشيكية (هاتسجيلا تيسري شروط بطرق منه
سن قوانني تنص على حرية التجمع والتظاهر السلمي وتنظمهـا            -١٧٥-١٤٣
  ؛)أستراليا( مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية متشياً
  ؛)اليونان(تظاهرين السلميني اعتماد تدابري لوقف مقاضاة امل  -١٧٦-١٤٣
تعزيز املشاركة السياسية للمواطنني على قدم املساواة، بطرق منها      -١٧٧-١٤٣

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اختاذ خطوات إلرساء دميقراطية متعددة األحزاب 
تيسري حق الناس يف املشاركة     زيادة  ترسيخ الدميقراطية الشعبية و     -١٧٨-١٤٣

فيذها، مثل املشاركة يف املنظمات السياسية واالجتماعية       يف صياغة السياسات وتن   
  ؛)ميامنار(املعنية حبقوق اإلنسان 

يف اهليئات التشريعية والقضائية    املرأة  اختاذ تدابري لتعزيز مشاركة       -١٧٩-١٤٣
  ؛)باكستان(والتنفيذية 

محاية حقوق العمال املعترف هبا دوليا وتعزيز القوانني اليت حتظـر             -١٨٠-١٤٣
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(مل اجلربي الع

مواصلة اجلهود الرامية إىل خلق فرص عمل جديدة ووضع إطار            -١٨١-١٤٣
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(قانوين لسوق العمل 

سيما فيما  دراسة ووضع نظام خدمة عامة أكثر فعالية ومالءمة، ال   -١٨٢-١٤٣
عدة تدريب والرعايـة الـصحية واملـسا      بالتأمني االجتماعي والتعليم وال    يتعلق

  ؛)شيتيل - تيمور(القانونية 
املضي يف عدم ادخار أي جهـد لتعزيـز التنميـة االقتـصادية               -١٨٣-١٤٣

واالجتماعية، ويف زيادة مستوى الضمان االجتماعي وتعزيز سبل معيشة النـاس           
  ؛)الصني(
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يد من املـوارد    زيادة املوارد املتاحة من ميزانية الدولة وحشد املز         -١٨٤-١٤٣
  ؛)شيتيل - تيمور( سياسات الضمان االجتماعي من التعاون الدويل لتنفيذاملالية 
دولـة  (من الضمان االجتمـاعي     احملرومة  حتسني استفادة الفئات      -١٨٥-١٤٣

  ؛)فلسطني
املضي يف تنفيذ السياسات والربامج ملساعدة الفقـراء وحتـسني            -١٨٦-١٤٣

اجلمهوريـة  (ى اخلـدمات االجتماعيـة      مستوى معيشتهم وضمان حصوهلم عل    
  ؛)السورية العربية

 - املضي يف اختاذ التدابري املالئمة لضمان إعمال احلقوق االجتماعية          -١٨٧-١٤٣
االقتصادية لشعبها، وتوفري موارد كافية للفئات الضعيفة اليت تعـاين صـعوبات            

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اقتصادية 
رامية إىل حتسني الوصول إىل التعليم والسكن       مواصلة جهودها ال    -١٨٨-١٤٣

  ؛)سنغافورة(وخدمات الرعاية الصحية 
التركيز على احلد من أوجه التفاوت يف الدخل، وتـوفري فـرص       -١٨٩-١٤٣

متكافئة يف التعليم والعمالة، وحتسني خدمات الـصحة والـضمان االجتمـاعي      
  ؛)تركيا(بالنسبة إىل مجيع الشرائح السكانية 

املضي يف اختاذ تدابري لضمان احلد من الفقر ووصول اجلميـع إىل          -١٩٠-١٤٣
  ؛)كوبا(خدمات الصحة والتعليم 

  ؛)قريغيزستان(ألسر الفقرية ل الصحيتوسيع نطاق تغطية التأمني   -١٩١-١٤٣
تكثيف اجلهود يف سبيل احلد أكثر من معدل وفيـات األطفـال              -١٩٢-١٤٣

  ؛)إثيوبيا(
  ؛)قريغيزستان(اين يف أرض الواقع ضمان التعليم اجمل  -١٩٣-١٤٣
تعزيز اجلهود املتعلقة بإصالح التعليم من أجل وضع سياسة تعليم            -١٩٤-١٤٣

شاملة تركز باخلصوص على الفئات الضعيفة، مبن فيها األطفال واألشخاص ذوو           
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اإلعاقة وأفراد األقليات 

سات الوطنية املتعلقة بالتعليم والرعاية املضي يف تطوير نوعية السيا    -١٩٥-١٤٣
  ؛)كازاخستان(الصحية 
تكثيف اجلهود يف سبيل متكني مجيع املـواطنني مـن االلتحـاق              -١٩٦-١٤٣

باملدارس وضمان متتعهم باحلق يف التعليم على قدم املـساواة، وزيـادة بـرامج         
  ؛)أفغانستان(التعليم ثنائية اللغة 
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تهدف املناطق الريفية من خالل التركيـز       تعزيز األنشطة اليت تس     -١٩٧-١٤٣
  ؛)السنغال(األطفال احملرومني على التعليم ومنع التسرب املدرسي يف صفوف 

تعزيز االستثمار يف التعليم والـصحة مـن خـالل سياسـاهتا              -١٩٨-١٤٣
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(االجتماعية الناجحة 

ىل تزويد السكان، مبا يف ذلـك       املضي يف تكثيف اجلهود الرامية إ       -١٩٩-١٤٣
  ؛)بيالروس(يف املناطق الريفية النائية، خبدمات تعليم وصحة ذات نوعية عالية 

سـيما   جهودها يف سبيل احلد من التفاوت يف التعليم، ال    مواصلة    -٢٠٠-١٤٣
  ؛)بوتان(الفجوة النوعية يف التعليم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية 

  ؛)اهلند( حتسني الوصول إىل التعليم يف املناطق الريفية املضي يف  -٢٠١-١٤٣
زيادة االستثمارات الرامية إىل سد الفجوة النوعية يف التعليم بني            -٢٠٢-١٤٣

املناطق احلضرية والريفية والنائية ومناطق األقليات اإلثنية، واالستثمارات الرامية         
نسان والـصكوك الدوليـة   حتوى اإلعالن العاملي حلقوق اإلمبإىل زيادة التثقيف    

  ؛)دولة فلسطني(األساسية حلقوق اإلنسان 
املضي يف حتسني نوعية التعليم يف املناطق الريفية واجلبلية، والنظر            -٢٠٣-١٤٣

  ؛)اجلزائر(يف زيادة اإلعانات املخصصة للتعليم يف تلك املناطق 
 التحـديات املتـصلة   التغلب على   مواصلة بذل اجلهود يف سبيل        -٢٠٤-١٤٣

بتحسني نوعية التعليم وسد الفجوة بني املناطق احلـضرية والريفيـة والنائيـة             
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

مواصلة بذل اجلهود يف سبيل ضمان حقـوق األشـخاص ذوي             -٢٠٥-١٤٣
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        إمتام  اإلعاقة، بطرق منها    

  ؛)إندونيسيا(
بذل اجلهود يف سبيل اختاذ التدابري الـضرورية لـتمكني          مواصلة    -٢٠٦-١٤٣

سيما األطفال، من الوصول إىل خـدمات التعلـيم          األشخاص ذوي اإلعاقة، ال   
  ؛)ليبيا(والرعاية الصحية األساسية، ومكافحة التمييز ضدهم 

التدابري الرامية إىل القضاء على التمييـز والتحيـز         حتسني  املضي يف     -٢٠٧-١٤٣
  ؛  )األرجنتني( األقليات اإلثنية واألشخاص ذوي اإلعاقة االجتماعي ضد

مواصلة بذل اجلهود يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة       -٢٠٨-١٤٣
  ؛)إكوادور(باألقليات اإلثنية 

  فعـاالً  وضع سياسات وتدابري مالئمة لدعم األقليات اإلثنية دعماً         -٢٠٩-١٤٣
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
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 الربامج الوطنية الرامية إىل محايـة حقـوق         علىمواصلة العمل     -٢١٠-١٤٣
  ؛)نيكاراغوا(يف البلد األقليات 

أفراد األقليـات اإلثنيـة،     النظرة إىل   تنظيم محالت توعية لتغيري       -٢١١-١٤٣
  ؛)الكونغو(ووضع إطار تشريعي لضمان عدم التمييز 

جنـوب  (قليات اإلثنيـة    اختاذ تدابري مناسبة إضافية لتوفري التعليم لأل        -٢١٢-١٤٣
  ؛)السودان
القيام دون إبطاء بضمان احلماية الفعلية حلقوق األقليات اإلثنيـة            -٢١٣-١٤٣

  ؛)كابو فريدي(والدينية 
احترام حقوق أفراد األقليات اإلثنية والدينية واختـاذ التـدابري            -٢١٤-١٤٣

  ؛)كاملكسي(الضرورية ملنع ووقف اضطهادهم وترحيلهم قسرا ونزع ملكيتهم 
  ؛)قريغيزستان(مكافحة الفقر يف صفوف العمال املهاجرين   -٢١٥-١٤٣
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل وضع إطار إمنائي واسع النطـاق             -٢١٦-١٤٣

  ؛)إثيوبيا(احملرومة ومستدام وتشاركي ليشمل فئات اجملتمع 
وضع السياسات اليت ستسمح بأن تشارك األقليات بفعالية مـن            -٢١٧-١٤٣

ـ       خالل ا  ، التشاور واملشاركة يف عمليات صنع القرار املتصلة باجملاالت اليت تعنيه
  ؛)ناميبيا(سيما املسائل اإلمنائية  ال

سـيما يف املنـاطق الريفيـة        املضي يف تنفيذ الربامج اإلمنائية، ال       -٢١٨-١٤٣
  ؛)عمان(

املضي يف تعزيز مشاركة املواطنني يف عمليـات صـنع القـرار              -٢١٩-١٤٣
  ؛)نيكاراغوا(

  ؛)السودان(مواصلة اجلهود الوطنية الرامية إىل احلد من الفقر   -٢٢٠-١٤٣
اجلوع مواصلة بذل اجلهود بصورة منهجية لضمان القضاء على            -٢٢١-١٤٣

  ؛)اليونان(والفقر املدقع 
 بني مستويات املعيشة املضي يف اختاذ خطوات لسد الفجوة تدرجيياً  -٢٢٢-١٤٣

  ؛)اهلند( الريفية يف املناطق احلضرية واملناطق
اختاذ تدابري إضافية لضمان احلد من الفقـر بـصورة متـساوية              -٢٢٣-١٤٣

سيما يف املناطق الريفية     ومستدامة مع إيالء اهتمام خاص إىل الفئات الضعيفة، ال        
  ؛)سري النكا(
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احلد من أوجه التفاوت يف نوعية التعليم بني املناطق احلـضرية أو              -٢٢٤-١٤٣
  ؛)املغرب(أو تلك اليت تقطنها أقليات إثنية ية أو النائالريفية 
تبادل جتارهبا الناجحة بشأن احلد من الفقـر واألمـن الغـذائي              -٢٢٥-١٤٣

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(ومكافحة األوبئة 
الفريق خالل   من    مثالً ،حبث إمكانيات احلصول على الدعم التقين       -٢٢٦-١٤٣

جمتمـع الـدميقراطيات    والتابع ملنظمة   تمع املدين   ومحاية اجمل بتمكني  العامل املعين   
  ؛ )كندا(

املشاركة بفعالية يف الربامج الدولية للمـساعدة التقنيـة وبنـاء             -٢٢٧-١٤٣
  .)نستاناتركم(القدرات يف جمال حقوق اإلنسان 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٤٤
وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /يت قدمتها و  ال) الدول(

  . بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق 

  تشكيلة الوفد    
  [English only]  

The delegation of Viet Nam was headed by Mr .Ha Kim Ngoc ,Deputy Minister of 
Foreign Affairs and composed of the following members:  

• Mr. Hoang Chi Trung, Director General of International Organizations Department., 
MOFA; 

• Mr. Le Dinh Luyen, Chief of the Office of Steering Committee for Human Rights, 
MPS; 

• Mr. Le Van Nghiem, Director General of Foreign Information Service, MIC; 

• Mr. Nguyen Khanh Ngoc, Director General of International Laws Department., 
MOJ; 

• Ms. Le Kim Dung, Director General of International Cooperation Department, 
MOLISA; 

• Ms. Vy Xuan Hoa, Director General of International Cooperation Dept., Committee 
on Ethnic Minority Affairs ICEMA): 

• Ms. Bui Thi Minh, Judge of Criminal Court of People’s Supreme Courl; 

• Mr. Nguyen Manh Trung, Deputy Director General, Foreign Information and 
International 

• Cooperation Dept., Commission for Communication and Education of the Party 
Central Committee; 

• Ms. Trinh Thi Thuy Hang, Deputy Director General of Internal Affairs Deptartment, 
Government Office; 

• Mr. Vu Anh Quang, Deputy Director General, Dept., of International Organizations, 
MOFA; 

• Ms. Tran Thi Minh Nga, Deputy Director General of Buddhism Department, 
Government Committee for Religious Affairs; 

• Ms. Nguyen Yen Hai, Deputy Director General Foreign Economic Relations 
Department, MPI; 

• Mr. Pham Binh Dam, Deputy Director General of National Translation Center; 

• Ms. Pham Thi Kim Anh, Deputy Director General, Dept. of International 
Organizations, MOFA; 

• Mr. Nguyen Thanh Huy, Desk Officer, Office of MOFA; 

• Mr. Tran Chi Thanh, Desk Offrcer, International Organizations Dept., MOFA; 

• Mr. Ngo Le Hoang Vu, Desk Officer, International Organisations Dept:, MOFA; 

• Ms. Ha Thi Thanh Huyen, International Organisations Dept., MOFA; 
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• Mr. Vu Viet Hung, Desk Officer, National Translation Center; 

• Mr. Nguyen Trung Hieu, Officer, Office of Steering Committee for Human Rights, 
MPS; 

• Ms. Pham Hong Minh, Office of Steering Committee for Human Rights, MPS; 

• Mr. Dao Quy Loc, Desk Officer, International Laws Dept., MOJ. C/ Two 
Journalists: 

• Mr. Le Hong Quang; 

• Mr. Doan MaiHa. 

        
  


