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  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة السابعة والثالثون

      2007فرباير / شباط2 -يناير / كانون الثاين15
نظر يف التقرير املرحلي اجلامع     قائمة املسائـــل واألسئلة املتعلقة بال        

  *اخلامس والسادس
 فييت نام  

نـام املرحلـي اجلـامع اخلـامس         تييف تقرير في  ملا قبل الدورة    نظر الفريق العامل     
 ).CEDAW/C/VNM/5-6(والسادس 

 إعداد التقرير    

اجلامع اخلامس والسادس   املرحلي  ما إن كانت احلكومة اعتمدت التقرير       ذكر  يرجى     - 1
 .ته على اجلمعية الوطنية قبل تقدميهوعرض

 الدستور، والتشريعات واألجهزة الوطنية للنهوض باملرأة    

أن املواطنني مجيعا متساوون أمام القـانون،       يشري التقرير إىل أن الدستور ينص على         - 2
أن ويالحظ التقرير أيضا  ).5الصفحة (بصرف النظر عن اجلنس والعرق والطبقة االجتماعية 

وى اإلدارية اليت أقامتها النساء يف احملاكم اإلدارية بدعوى التمييز القـائم علـى نـوع     الدعا
 أسباب هذه احلالة ومعلومات عن نوع الدعاوى اليت       فالرجاء تقدمي   . اجلنس كانت قليلة جدا   

وسائل االنتصاف  ذكر   ك، وكذل رفعتها النساء الاليت تعرضن للتمييز، ونتائج تلك الدعاوى       
 .غريها املتاحة للنساء من ضحايا التمييزاإلدارية أو 

 
  

 .اإلشارات إىل أرقام الصفحات تستند إىل النص االنكليزي من التقرير  *  
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، الـيت   ‘‘2020االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة حىت عـام        ’’ويصف التقرير      - 3
عـن  بيانات حديثـة    فالرجاء تقدمي   . )10الصفحة  (2002الوزير األول يف عام      اعتمدها

ت عن خطة العمـل     بياناتتضمن  هذه االستراتيجية،   اخلطوات اليت قطعت حىت اآلن يف تنفيذ        
حـرز علـى    ما أُ تفاصيل ع البيانات  تضمن  توينبغي أن   . )2005حىت عام   (للنهوض باملرأة   

آليـات  يف هذا الصدد، وتفاصيل عن      والثغرات القائمة    التحدياتمستوى التنفيذ من تقدم و    
  .ققةالنتائج احمل املتبعة يف تلك االستراتيجية، وتقييمالرصد وال
. )11الصفحة  (اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة قد جرى تعزيزها        أن  ويالحظ التقرير    - 4

اللجنة داخل احلكومة، وهياكلها املعنية بتقـدمي       بشأن صفة   تقدمي مزيد من التفاصيل     فالرجاء  
 .نام تيالتقارير، واملوارد البشرية واملالية املتاحة هلا، وعالقتها باالحتاد النسائي يف في

بني  سن قانون للمساواة     2003معية الوطنية قررت يف عام      أن اجل ويالحظ التقرير    - 5
قدمي معلومات عن األحكام املوضوعية ملشروع القانون واألشواط الـيت          فالرجاء ت . اجلنسني

 .قطعت حىت اآلن يف هذه املبادرة فضال عن التاريخ املتوقع لسن القانون
  

 القوالب النمطية

ت برامج إذكاء الـوعي بـشأن املـساواة         ن ما إن كان   أ تقدمي معلومات بش   رجىُي   - 6
حىت يف  اجلنسانية والقضاء على القوالب النمطية اجلنسانية قد ركزت على الرجال والفتيان،            

  حلفـز  احملددة املوضوعة تدابري  واملطلوب ذكر ال  .  اإلثنية األقلياتاملناطق الريفية ويف أوساط     
 . مع املرأةزيلـاملنالعمل الرجال والفتيان على تقاسم 

دعم املرأة والرجل   املتخذة ل تدابري  العلومات عن   سوى القليل من امل   يقدم التقرير   وال     - 7
 تقدمي معلومات عن أنواع التدابري احملددة       فالرجاء. يف التوفيق بني مسؤولياهتم األسرية واملهنية     

  للتغلب على العقبات اليت تعيق مشاركة املرأة يف سوق العمل وتـسهيل تقاسـم              املوضوعة
 . وعن أثر تلك التدابري،املسؤوليات األسرية واملهنية

  
 العنف ضد املرأة

لتـصدي جلميـع    لتشريعات وسياسات وبرامج    أي  ال يقدم التقرير معلومات عن         - 8
فالرجـاء  . أشكال العنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب والعنف اجلنـسي            

. يف املناطق الريفيـة   انتشاره  ضد املرأة مبا يف ذلك      تقدمي معلومات حديثة عن انتشار العنف       
التمييز ضد املـرأة  مجيع أشكال   البيانات اجلاري مجعها عن مدي انتشار       واملطلوب ذكر نوع    

 .جتاهات اليت كشفت عنها تلك البياناتذكر االو
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تـدريب  ب )259، الفقـرة  A/56/38/Rev.1(نة يف تعليقاهتا األخرية لجأوصت الوقد  - 9
اجلهـاز القـضائي    مـوظفي   إنفاذ القوانني و  كومة، وخاصة املسؤولني عن     موظفي احل ع  مجي

. بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة  لفائدهتمفضال عن تنظيم محالت توعية وأعضاء اللجان
قد مت تنفيذ هذه التوصية والـسبل الـيت اتبعـت           فالرجاء تقدمي معلومات بشأن ما إن كان        

 .تنفيذها يف

  يف البغاءاواستغالهلرأة املاالجتار ب

 اواسـتغالهل باملرأة  يصف التقرير بعض الربامج اليت نظمتها احلكومة للتصدي لالجتار           - 10
البغايـا،  تعلـيم   ومالحقة مساسرة البغاء، و   ؛  تربويةالعالمية و اإلربامج  اليف البغاء مبا يف ذلك      

ثة عـن عـدد النـساء       تقدمي معلومات حدي  فالرجاء  . عادة دجمهن يف اجملتمع   وإ هنوإصالح
لالجتار هبن، فضال عن عدد احملاكمات الـيت        ها  عربمنها و نام و  تيوالفتيات املهربات إىل في   

حتديد اإلجراءات اليت اختذت حلمايـة حقـوق        ويرجى  . أجريت بشأن قضايا تتعلق باالجتار    
الزواج اإلجراءات احملددة املوجودة للتصدي لالجتار ألغراض       املطلوب ذكر   و. ضحايا االجتار 

نام  تيحكومة في  واملطلوب ذكر ما إن كانت       .باإلكراه أو الزواج املعقود عن طريق اخلداع      
 .الضحايا وإعادة تأهيلهنأولئك يف اتفاقات ثنائية مع البلدان املعنية إلنقاذ دخلت 

ذكر ما إن كانت هناك تدابري حمددة تركز علـى منـع االجتـار بالنـساء                ويرجى   - 11
 . ألسبابه اجلذريةىبرامج تتصدناك وهل ه ،والفتيات

 املشاركة يف احلياة العامة واختاذ القرارات

ذكر ما إن كانت هناك أي تدابري اختذت لزيادة مشاركة املـرأة يف اجلهـاز               يرجى    - 12
 الـيت   25التنفيذي للحكومة مبا يف ذلك أي تدابري خاصة مؤقتة تتفق مع التوصية العامـة               

تقدمي أرقام حديثـة عـن      والرجاء  .  من االتفاقية  4 من املادة    1رة  أصدرهتا اللجنة بشأن الفق   
 .نسبة متثيل املرأة يف املناصب التنفيذية على مستوى البلد واملقاطعات واملستوى احمللي

أن نسبة متثيل املرأة معدومة أو متدنية جدا        ) 70الصفحة  ( 4-6يتضح من اجلدول      - 13
يف بعض اللجان يف اجلمعية الوطنية العاشرة وخباصة يف جماالت الدفاع، واألمن، والقـانون،              

التدابري اجلاري اختاذها، إن وجدت، لزيـادة مـشاركة         واملطلوب ذكر   . واالقتصاد وامليزانية 
 .املرأة يف مجيع اللجان

 التعليم

ـ ة لتوف ـــة العمل الوطني  ـــخط’’يصف التقرير     - 14 ـ ري التعلي ـــ م ـــ
وصف التدابري املتخذة واألهـداف  فالرجاء . “2015-2003ي الفترة   ـع ف ـــللجمي

 .احملددة، والنتائج اليت حققتها خطة العمل
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تقدمي معلومات حديثة عن االجتاهات األخرية ملعـدالت ختـرج الفتيـات            ويرجى    - 15
 .ع الفتيان على مجيع مستويات التعليمباملقارنة م

 مـن بنـات اإلثنيـات       فتياتيرد يف التقرير أن نسبة االلتحاق بالتعليم يف حالة ال         و  - 16
ذكر ما إن كانت هذه النسبة تشري إىل اجتاه         فالرجاء  . )29الصفحة  (  يف املائة  10تتعدى   ال

املطلـوب  و. لتحاق بالتعليم إجيايب ووصف اخلطوات املتخذة لتأمني متتعهن بتكافؤ فرص اال        
 .ما إن كانت هذه الفئة من البنات حمط اهتمام خاص يف خطة العملذكر أيضا 

ن تنظـيم   ألبنات والبنني يف املدارس أي معلومات بش      تلقن ل يرجى ذكر ما إن كانت        - 17
 حتديـد الـسبل األخـرى املتبعـة         سلباويرجى يف حالة اجلواب     . األسرة والتربية اجلنسية  

 .لشبابل هالتلقين
  

 فرص العمل والتمكني االقتصادي

تقـدمي  فالرجاء  . )17الصفحة  ( ‘‘حظر بعض األعمال على املرأة    ’’يشري التقرير إىل      - 18
قـل  مزيد من التفاصيل هلذا القول مبا يف ذلك ذكر أنواع األعمال احملظورة عليها أو الـيت ت                

معلومات عن اخلطوات اليت تتخـذها  يرجى تقدمي  و. ، والسند القانوين إلبعادهاها فيهافرص
 .احلكومة حاليا للحد من النظر إىل بعض األعمال على أهنا حمظورة على املرأة

وال يورد التقرير أي معلومات عن االجتاهات بشأن املساواة أو الفجوة بني أجـري                - 19
جـري  الفجوات القائمة يف كل قطاع بـني أ       بشأن   معلومات   فالرجاء تقدمي . الرجل واملرأة 

 .املضطلع هباسؤوليات املقدمية ومن حيث األتساويني املرأة املرجل وال

التدابري، إن وجدت، اليت اختذت أو نفـذت للتـصدي للتحـرش            واملطلوب ذكر     - 20
 .اجلنسي يف مكان العمل

ف ويرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي وظـر            و  - 21
زيادة متكني هذه الفئة النـسائية مـن        ، وذكر التدابري اليت وضعت ل     عملهن يف ذلك القطاع   

 .أسباب االستقالل االقتصادي

 الصحة

استراتيجية وطنية للوقاية مـن فـريوس نقـص         ”ذ  يشري التقرير إىل أن احلكومة تنفِّ       - 22
ذكر ما إن كانت هـذه االسـتراتيجية        فالرجاء  ،  ‘‘2010اإليدز حىت عام    /البشرية املناعة
كذلك تقدمي معلومات حديثة عن عـدد       لتعميمه، و ن منظورا جنسانيا والطرق املتبعة      تتضم

توافر األدويـة   مدى  يدز، و إلا/النساء املصابات حاليا بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب       
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لمـرأة املـصابة    االجتمـاعي ل   -التأهيل النفساين   وخدمات  ضادة للفريوسات العكوسة    امل
 .وس وأطفاهلاريبالف

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة للحد من معدالت اإلجهاض املرتفعة           و  - 23
معلومات عـن   املطلوب أيضا تقدمي    و.  وعن تقدمي اخلدمات الشاملة ملنع احلمل      ،نام تييف في 

 .نطاق اخلدمات واملعلومات املقدمة للمراهقات فيما يتعلق بصحتهن اإلجنابية
  

 ثنيةاملرأة الريفية واألقليات اإل

اسـتراتيجية  ’’يرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز والتحديات املتبقية بعد تنفيذ             - 24
اخلطوات اجلـاري اختاذهـا     واملطلوب ذكر   . ‘‘2010التنمية الزراعية والريفية حبلول عام      

وخباصة لتعزيز املهارات وحتسني معدل تشغيل املرأة يف املناطق الريفية فـضال عـن زيـادة                
اخلطوات اليت اختذت لزيادة فرص     ، وذكر    ومشاركتها يف املشاريع التجارية الصغرية     هاإنتاجيت

 .وصول املرأة والفتاة الريفيتني إىل خدمات الرعاية الصحية

يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن الظروف املعيشية للمرأة الريفية اليت تعيش يف             و  - 25
نساء من  مرأة  اخاص على األسر املعيشية اليت ترأسها       اجلبال واملناطق النائية مع التركيز بوجه       

  .األقليات اإلثنية واملسنات

واملمارسة املتبعة هي السائدة يف أوساط      يشري التقرير يف عدة مواضع إىل أن التقاليد         و  - 26
، واملرياث  )52الصفحة  ( األقليات اإلثنية مما يؤدي إىل التمييز ضد املرأة يف جماالت كالطالق          

التـدابري  واملطلـوب ذكـر     ). 36الصفحة  (والوصول إىل الرعاية الصحية     ) 49حة  الصف(
 اجلاري اختاذه ملعاجلة هذه القضايا؟

  
 الزواج والعالقات األسرية

 شهادات استغالل األراضي اجلديدة اليت جتيز تسجيل األراضي باسـم           يتناول التقرير   - 27
، وخباصـة يف   ال تـزال تـسجل    اضي   هذه األر  غري أن ). 49الصفحة  (الزوج والزوجة معا    

تقدمي معلومات  فالرجاء  . باسم أرباب األسرة املعيشية ومعظمهم من الرجال      املناطق الريفية،   
 .مفصلة عن التدابري املتخذة لتـأمني حق املرأة يف امللكية

 الربوتوكول االختياري

 إىل الربوتوكول   يرجى ذكر ما إن كان قد مت اختاذ أي تدابري أو إجراءات لالنضمام              - 28
  .ختيارياال


