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 اليت تلقتها خـالل الـدورة       ٢٢٧  لنظرت حكومة فييت نام بعناية يف التوصيات ا         -١
ع جمللس األمم املتحـدة     الثامنة عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التاب        

  :  توصية على النحو التايل١٨٢نام  حلقوق اإلنسان وتقبل حكومة فييت

 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة

    محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها  -أوالً
  أذربيجان  ٤٣-١٤٣
  نيبال  ٤٥-١٤٣
  كوبا  ٤٦-١٤٣
  جيبويت  ٥٠-١٤٣
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٥٢-١٤٣
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٥٣-١٤٣
  نيكاراغوا  ٢١٩-١٤٣

    التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -ثانياً
  بوتان  ٤٤-١٤٣
  مايل  ٥٨-١٤٣
  مصر   ٥٩-١٤٣
  أوزبكستان  ٦٠-١٤٣
  فرتويال  ٦١-١٤٣
  بيالروس  ٦٢-١٤٣
  جيبويت  ٦٣-١٤٣
  ميامنار  ٦٤-١٤٣
  املغرب  ٦٥-١٤٣
  كمبوديا  ٨١-١٤٣
  إثيوبيا  ٨٢-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  ليختنشتاين  ٨٣-١٤٣

    تعزيز املنظومة القانونية حلقوق اإلنسان -ثالثاً
  موزامبيق  ٣١-١٤٣
  السودان  ٣٢-١٤٣
  ) املتعددة القوميات- دولة(بوليفيا   ٣٣-١٤٣
  نيبال  ٣٥-١٤٣
  إندونيسيا  ٣٦-١٤٣
  تايلند  ٣٧-١٤٣
  املغرب  ٣٨-١٤٣
  النيجر   ٣٩-١٤٣
  أوزبكستان  ٥١-١٤٣
  كابو فريدي  ١٢٧-١٤٣
  اليابان  ١٢٨-١٤٣
  ماليزيا  ١٢٩-١٤٣
  صربيا  ١٣٠-١٤٣
  اجلمهورية العربية السورية  ١٣١-١٤٣
  أنغوال  ١٣٢-١٤٣
  بلجيكا  ٨٩-١٤٣
  ناميبيا  ٩٠-١٤٣
  سويسرا  ٩٢-١٤٣
  إيطاليا  ٩٤-١٤٣
  نيوزيلندا  ٩٥-١٤٣
  مصر  ١١٤-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  ترالياأس  ١٥٦-١٤٣
  كندا  ١٥٧-١٤٣

    الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان -رابعاً
  نيكاراغوا، ألبانيا، أذربيجان، النيجر   ١-١٤٣
  كازاخستان  ٩-١٤٣
  الدامنرك  ١٠-١٤٣
  بلجيكا  ١١-١٤٣
  غابون، مايل، سلوفاكيا، توغو   ١٢-١٤٣
  بولندا، سويسرا  ١٣-١٤٣
  الواليات املتحدة األمريكية  ١٤-١٤٣
  غابون  ١٧-١٤٣
  مصر، اجلزائر  ١٨-١٤٣
  الفلبني  ١٩-١٤٣
  تركيا  ٢٠-١٤٣
  بوركينا فاسو  ٢١-١٤٣
  األرجنتني  ٢٢-١٤٣
  أوروغواي، العراق  ٢٣-١٤٣
  سلوفينيا  ٢٤-١٤٣
  رومانيا  ٢٥-١٤٣
  اليونان، أوروغواي، إيطاليا، إستونيا  ٢٦-١٤٣
  أوروغواي  ٢٨-١٤٣
  أوروغواي  ٢٩-١٤٣
  النرويج  ٢-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  هورية كوريامج  ٣-١٤٣
  بلجيكا  ٤-١٤٣
  النرويج  ٣٤-١٤٣
  بولندا  ٦٨-١٤٣
  ألبانيا  ٦٩-١٤٣
  أملانيا  ١٧١-١٤٣
  مدغشقر  ٤٧-١٤٣
  ميامنار  ٤٨-١٤٣
  مدغشقر  ٤٩-١٤٣
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٥٤-١٤٣
  كازاخستان  ٥٥-١٤٣
  االحتاد الروسي  ٥٦-١٤٣
  فرتويال  ٥٧-١٤٣
  سالمبروين دار ال  ٧٩-١٤٣
  كمبوديا  ٨٠-١٤٣
  سلوفينيا  ٨٤-١٤٣
  الصني  ٨٥-١٤٣
  صربيا  ٨٦-١٤٣
  هولندا  ٨٧-١٤٣
  شيلي  ٨٨-١٤٣
  كندا  ١١٩-١٤٣
  بولندا  ١٢٠-١٤٣
  مجهورية مولدوفا  ١٢١-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  اليمن  ١٢٢-١٤٣
  مجهورية مولدوفا  ١٢٤-١٤٣
  املكسيك  ١٢٥-١٤٣
  اهلند  ١٢٦-١٤٣
  باكستان  ١٧٩-١٤٣
  إثيوبيا   ١٩٢-١٤٣
  إندونيسيا  ٢٠٥-١٤٣
  ليبيا  ٢٠٦-١٤٣
  األرجنتني  ٢٠٧-١٤٣
  إكوادور  ٢٠٨-١٤٣
  مجهورية إيران اإلسالمية  ٢٠٩-١٤٣
  نيكاراغوا  ٢١٠-١٤٣
  الكونغو  ٢١١-١٤٣
  جنوب السودان  ٢١٢-١٤٣
  كابو فريدي  ٢١٣-١٤٣
  املكسيك  ٢١٤-١٤٣
  إثيوبيا  ٢١٦-١٤٣
  ناميبيا  ٢١٧-١٤٣

    يف جمال حقوق اإلنسان التعاون الدويل  -خامساً
  تركمانستان   ٦٦-١٤٣
  تشاد  ٦٧-١٤٣
   التفيا،سلوفينيا  ٧٠-١٤٣
  املكسيك  ٧٤-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  أذربيجان  ٧٥-١٤٣
  رومانيا  ٧٦-١٤٣
  تركمانستان  ٧٧-١٤٣
  باكستان  ٧٨-١٤٣
  الفلبني  ١٢٣-١٤٣
  فرتويال  ٢٢٥-١٤٣
  تركمانستان  ٢٢٧-١٤٣

    ة والثقافية احلقوق االقتصادية واالجتماعي -سادساً
  مصر  ١٣٨-١٤٣
  الواليات املتحدة األمريكية  ١٨٠-١٤٣
  اجلمهورية العربية السورية  ١٨١-١٤٣
   ليشيت -تيمور   ١٨٢-١٤٣
  الصني  ١٨٣-١٤٣
   ليشيت-تيمور   ١٨٤-١٤٣
  دولة فلسطني  ١٨٥-١٤٣
  اجلمهورية العربية السورية  ١٨٦-١٤٣
  مجهورية إيران اإلسالمية  ١٨٧-١٤٣
  سنغافورة  ١٨٨-١٤٣
  تركيا  ١٨٩-١٤٣
  كوبا  ١٩٠-١٤٣
  قريغيزستان  ١٩١-١٤٣
  قريغيزستان  ١٩٣-١٤٣
  مجهورية إيران اإلسالمية  ١٩٤-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  كازاخستان  ١٩٥-١٤٣
  أفغانستان  ١٩٦-١٤٣
  السنغال  ١٩٧-١٤٣
  فرتويال  ١٩٨-١٤٣
  بيالروس  ١٩٩-١٤٣
  بوتان  ٢٠٠-١٤٣
  اهلند  ٢٠١-١٤٣
  دولة فلسطني  ٢٠٢-١٤٣
  اجلزائر  ٢٠٣-١٤٣
  اجلمهورية العربية السورية  ٢٠٤-١٤٣
  قريغيزستان  ٢١٥-١٤٣
  ُعمان  ٢١٨-١٤٣
  السودان  ٢٢٠-١٤٣
  اليونان  ٢٢١-١٤٣
  اهلند  ٢٢٢-١٤٣
  النكا سري  ٢٢٣-١٤٣
  املغرب  ٢٢٤-١٤٣

    احلقوق املدنية والسياسية -سابعاً
  كندا  ١٣٣-١٤٣
  لكسمربغ  ١٣٤-١٤٣
  الدامنرك  ١٣٥-١٤٣
  سويسرا  ١٣٧-١٤٣
  شيلي  ١٣٩-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  سنغافورة  ١٤٠-١٤٣
  اإلمارات العربية املتحدة  ١٤١-١٤٣
  إيطاليا  ١٤٢-١٤٣
  كندا  ١٤٣-١٤٣
  إيطاليا  ١٤٤-١٤٣
  ليتوانيا  ١٤٥-١٤٣
  اليابان  ١٤٦-١٤٣
  بلجيكا  ١٤٧-١٤٣
  هولندا  ١٤٨-١٤٣
  لكسمربغ  ١٤٩-١٤٣
  فنلندا  ١٥٠-١٤٣
  نيوزيلندا  ١٥٣-١٤٣
  رلنداأي  ١٥٤-١٤٣
  فنلندا  ١٥٥-١٤٣
  الربازيل  ١٥٨-١٤٣
  إستونيا  ١٥٩-١٤٣
  النمسا  ١٦١-١٤٣
  النرويج  ١٦٢-١٤٣
  النرويج  ١٦٣-١٤٣
  هنغاريا  ١٦٤-١٤٣
  بولندا  ١٦٥-١٤٣
  السويد  ١٦٦-١٤٣
  تونس  ١٦٧-١٤٣
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 من ١٤٣رقم التوصية كما ترد يف الفقرة 
  حسب البلد A/HRC/26/6 الوثيقة
  شيلي  ١٦٨-١٤٣
  إسبانيا  ١٦٩-١٤٣
  باكستان  ١٧٠-١٤٣
  فرنسا  ١٧٢-١٤٣
  أيرلندا  ١٧٣-١٤٣
  اجلمهورية التشيكية  ١٧٤-١٤٣
  أستراليا  ١٧٥-١٤٣
  ميامنار  ١٧٨-١٤٣

، ٧-١٤٣، ٦-١٤٣، ٥-١٤٣: نام ومل حتظ التوصيات التالية بقبول حكومة فييت  -٢
٤١-١٤٣،  ٤٠-١٤٣،  ٣٠-١٤٣،  ٢٧-١٤٣،  ١٦-١٤٣،  ١٥-١٤٣،  ٨-١٤٣ ،
٩٦-١٤٣،  ٩٣-١٤٣،  ٩١-١٤٣،  ٧٣-١٤٣،  ٧٢-١٤٣،  ٧١-١٤٣،  ٤٢-١٤٣ ،
١٠٣-١٤٣، ١٠٢-١٤٣، ١٠١-١٤٣، ١٠٠-١٤٣، ٩٩-١٤٣، ٩٨-١٤٣، ٩٧-١٤٣ ،
١٠٩-١٤٣،  ١٠٨-١٤٣،  ١٠٧-١٤٣،  ١٠٦-١٤٣،  ١٠٥-١٤٣،  ١٠٤-١٤٣ ،
١١٦-١٤٣،  ١١٥-١٤٣،  ١١٣-١٤٣،  ١١٢-١٤٣،  ١١١-١٤٣،  ١١٠-١٤٣ ،
١٦٠-١٤٣،  ١٥٢-١٤٣،  ١٥١-١٤٣،  ١٣٦-١٤٣،  ١١٨-١٤٣،  ١١٧-١٤٣ ،
٢٢٦-١٤٣، ١٧٧-١٤٣، ١٧٦-١٤٣.  

        


