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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        النظر  
 )تابع( من االتفاقية ١٨

رين الـدوريني اخلـامس والـسادس       التقرير اجلامع للتقري   
 )CEDAW/C/VNM/5-6 (ييت نامفل

 الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد فييـت نـام       بناًء على دعوة  - ١
 .أماكن إىل طاولة اللجنة

 )تابع (٩ إىل ٧املواد 

أشـارت  ): فييـت نـام    (هيونغماي  السيدة تران تاي     - ٢
قالــت إن خطــة العمــل مــن أجــل تنفيــذ املرحلــة  و ٧إىل املــادة 

الستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة الفييتنامية حـىت       من ا لثانية  ا
 تتضمَّن تـدابري ملموسـة مثـل تعمـيم قـضايا املـرأة              ٢٠١٠سنة  
ــةيف  ــدريب    تنمي ــة، وت ــشرية وإصــالح اإلدارة العام ــوارد الب  امل

جمموعة من املسؤوالت واخلـبريات، مـع تعزيـز قـدرة املـرأة يف              
ريب املـرأة مـن أجـل مناصـب         تنفيذ إصالح اإلدارة العامة وتد    

 .القيادة واإلدارة

ــالفرق يف    - ٣ ــق ب ــا يتعل ــّدوفيم ــصى احل ــسن  األق ألول لل
 سـنة  ٥٠ سـنة للرجـال و   ٥٥العمـر   (ني يف الوظائف املدنية     يتع

، اقتــرح علــى رئــيس الــوزراء أن يــتم تعــديل الالئحــة   )للنــساء
 .ذات الصلة

أن احلكومــة قــد أظهــرت بــ نّوهــت: الــسيدة غاســبار - ٤
وضــوح اســتعدادها لزيــادة مــشاركة املــرأة يف عمليــة ُصــنع       ب

 فإهنــا ســتكون ممتنــة لــو تلقــت  ،ومــع ذلــك. القــرارات العامــة
مزيـداً مـن املعلومـات عـن التـدابري احملـددة الـيت جيـري تنفيـذها          

وأعربـت أيـضاً عـن      . لتحقيق أهـداف احلكومـة يف هـذا اجملـال         
ــاره     ــساء جيــري اختي ــن الن ــة م ــا ألن قل ــى املــ نقلقه ستوى  عل

 وحثَّــت احلكومــة علــى اختــاذ خطــوات حمــددة ملعاجلــة   ،احمللــي
 .هذه احلالة

أشـارت  ): فييـت نـام    (السيدة تران تاي ماي هيونغ     - ٥
ــدابري     ــضمن ت ــاملرأة تت ــهوض ب ــة للن إىل أن االســتراتيجية الوطني

وقــد وضــعت احلكومــة عــدداً مــن الــسياسات  . ملموســة شــىت
إنــشاء معهــد معــين الــيت تــدعم تــدريب العــامالت وقــد أقــرت 

زيــادة . بــاملرأة، ســوف يركــز علــى تــدريب الكــوادر النــسائية 
ميع الدورات التدريبية احلكومية حـصص      جب توجدعلى ذلك،   

 .ملشاركة اإلناث

 ١٤ إىل ١٠املواد 

 ١٠أشـارت إىل املـادة      :  دومينغيـز  -السيدة أروشـا     - ٦
خطـة  ” مزيداً من املعلومـات بـشأن        لو تلقت  تقدر   اوقالت إهن 

ــع   ا ــل اجلميـ ــن أجـ ــيم مـ ــشأن التعلـ ــة بـ ــل الوطنيـ ــرة “لعمـ  للفتـ
، وخـــصوصاً فيمـــا يتعلـــق بالنـــساء الالئـــي  ٢٠١٥ - ٢٠٠٣

والحظـــت أن قيـــد اإلنـــاث يف   . يعـــشن يف املنـــاطق الريفيـــة  
يتحــسَّن أثنــاء فتــرة الــسنوات الــثالث املاضــية وأن   املــدارس مل

فـض  نسبة الفتيات املقيَّدات يف مراكـز الرعايـة النهاريـة قـد اخن            
ومــن املــدهش أن خطــة عمــل مبثــل هــذا النطــاق قــد   . بالفعــل

 تقـدر أيـضاً لـو تلقـت         اوقالـت إهنـ   . حققت نتائج هزيلـة نوعـاً     
 عليهـا    يسيطر معلومات عن قيد اإلناث يف الربامج اليت تقليدياً       

ــذكور ــتقين  ،الـ ــيم الـ ــة والتعلـ ــوم التطبيقيـ ــل العلـ ــرياً، .  مثـ وأخـ
خاصة إلدراج النـساء  تساءلت عما إذا كانت هناك أية برامج      

 .شدات يف دورات التعليم البديلاالر

 تـود أن تعـرف مـا إذا         ا قالـت إهنـ    :السيدة شوتيكول  - ٧
“ خطة العمل الوطنية بشأن التعليم مـن أجـل اجلميـع          ”كانت  

تتضمن تـدريب املدرسـني للتوعيـة باملـسألة اجلنـسانية وبـرامج             
ثــل أي تعلــيم اآلبــاء واألمهــات ومــا إذا كانــت خطــة العمــل مت

ــة وللنــساء     ــة العرقي حلــول مبتكــرة لتــوفري التعلــيم اجليــد لألقلي
وأكدت على أمهيـة تعلـيم حقـوق اإلنـسان كعامـل            . الريفيات

 وأكـدت   ،أساسي يف تغيري املواقف إزاء املساواة بـني اجلنـسني         
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على أن الربامج ذات الصلة ينبغي أن توضع لكـي تالئـم الفئـة              
 .العمرية للطالبات ومستوى النماء

نــت علــى احلكومــة   ثأ: الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا   - ٨
. جلهودها الرامية إىل تعزيز حقوق النـساء يف األقليـات العرقيـة        

ثـار  آومع ذلك، الحظت أن هؤالء النسوة مـازلن يعـانني مـن             
العــادات واملمارســات املتخلفــة وتــساءلت عمــا إذا كــان قــرار 

ــصادر ســنة    ــة ال ــزو  ٢٠٠٢احلكوم ــانون ال ــق ق ــشأن تطبي اج  ب
وقالـت  . واألسرة على األقليات العرقية قد أصبح نافذ املفعول       

إهنا مهتمة أيضاً بأن تعرف مـا إذا كانـت اجلمعيـة الوطنيـة قـد              
اعتمـــدت مـــشروع القـــانون بـــشأن القوميـــات ومـــا إذا كـــان 

انون اخلاص باملـساواة بـني اجلنـسني واالسـتراتيجية الوطنيـة            قال
ــدابري    ــضمن تـ ــاملرأة تتـ ــهوض بـ ــل النـ ــن أجـ ــة  مـ ــددة ملعاجلـ  حمـ

 .احتياجات النساء يف األقليات العرقية

ــة الطــرف     ثأ: الــسيدة بــاتني  - ٩ ــود الدول ــت علــى جه ن
 قالـت  ،ومع ذلـك . الرامية لتحسني حالة املرأة يف سوق العمل    

إهنا تود أن تعرف كيف تعتزم احلكومـة معاجلـة املـشكلة ذات             
مدوَّنـة  النسبة العالية جداً مـن النـساء الالئـي تـشملهن أحكـام              

ــري الرمســي        ــاع غ ــن يف القط ــن يعمل ــك ألهن ــل املنقَّحــة ذل العم
 تــدابري تتخــذ ملعاونــة هــؤالء  ت هنــاكوتــساءلت عمــا إذا كانــ

 سـتكون ممتنـة     اوقالت إهن .  على دخول القطاع النظامي    اءالنس
ألن تعرف ما هي اآلليـات املـستخدمة لإلشـراف علـى تطبيـق              

 وفِّـرت مـوارد كافيـة       مدونة العمل املنقَّحة ومـا إذا كانـت قـد         
 .هليئة التفتيش على العمل يف فييت نام

ــد علمــت مــن مــصادر        - ١٠ وأضــافت قائلــة إن اللجنــة ق
يعملن يف بعض القطاعات يعـانني مـن   الالئي أخرى أن النساء  

إساءات جسيمة حلقـوق اإلنـسان وأهنـا تـود أن تعـرف كيـف               
 إذا  وقالـت إهنـا تـود أن تعـرف مـا          . ه احلالـة  تعاجل احلكومة هذ  

كان القانون بشأن املساواة بني اجلنسني قد تداخل مع مدونـة           
العمـل املنقَّحـة، وكيـف حتمـي فييـت نـام حقـوق املـرأة                قانون  

وقـد أشـارت الدولـة الطـرف يف         . الفييتنامية العاملة يف اخلارج   
وجــود مــا يكفــل املــساواة يف األجــور لقــاء القيــام تقريرهــا إىل 

أيـضاً  لت ملـاذا مل يـشر التقريـر         بيـد أهنـا تـساء      باألعمال نفسها 
وأشـارت إىل أن التفاوتـات يف       .  القيمة املتساوي يف إىل العمل   

األجــور بــني الرجــال والنــساء يف فييــت نــام مــسألة تــثري بــالغ    
ــق ــدابري     . القل ــن الت ــداً ع ــسمع مزي ــود أن ت ــة وهــي ت إىل الرامي

 وأيـة تـدابري يف      باسـتحقاقات اجتماعيـة   املـرأة   تتمتع  ضمان أن   
العمـل بـشأن التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل             قانون   مدونة

ــيت       ــرأة للعمــل يف اجملــاالت ال ــدريب امل ــدابري اختــذت لت ــة ت وأي
 .يسيطر تقليدياً عليها الذكور

قالت إنه وفقـاً للمعلومـات الـيت قدمتـها          : السيدة تان  - ١١
 عـدد حـاالت اإلجهـاض الـيت جـرت يف         تعتـرب مصادر أخرى،   

لعــدد الــوارد يف تقريــر الدولــة    فييــت نــام أعلــى بكــثري مــن ا    
وهـي لـذلك ترغـب يف أن تعـرف الـسبب وراء هـذا               . الطرف

 أكــرب عــدد مــن خيــّصهاالتفــاوت ومــا هــي الفئــة العمريــة الــيت  
 ،حــاالت اإلجهــاض، ومــا هــي التــدابري املتخــذة ملعاجلــة احلالــة

كمـا  . وكم عدد النساء الالئـي يتـوفني سـنوياً نتيجـة إجهـاض            
ن تقـــدم املعلومـــات عـــن آراء املـــرأة  الطـــرف أةينبغـــي للدولـــ

 ومـا هـي النـسبة املئويـة حلـاالت           منـع احلمـل،   الفييتنامية بشأن   
 .اإلجهاض اليت تتصل باالجتار باألشخاص والبغاء

وتساءلت عمـا إذا كانـت الزيـادة يف انتـشار اإلصـابة              - ١٢
اإليــــدز وخــــصوصاً بــــني /بفــــريوس نقــــص املناعــــة البــــشرية
 احلقــن يرجــع إىل محــالت  مــستخدمي املخــدرات عــن طريــق 

إعالمية غري فعالة أو إىل فـشل يف وضـع أولويـات لتلـك الفئـة                 
ــو حــصلت علــى     . اخلاصــة ــة أيــضاً ل وقالــت إهنــا ســتكون ممتن

معلومات عن مدى تواتر االنتقال الرأسـي مـن األم إىل اجلـنني             
مـــدى تـــوافر عـــن اإليـــدز و/لفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 

ــشأن ا  ــشارة ب ــار واالست إلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة   االختب
ــة /البــشرية ــاطق النائي ومــن األمــور . اإليــدز، وخــصوصاً يف املن

 األطفال واآلباء واألمهـات بـشأن الوقايـة مـن           خباراألساسية إ 
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اإليــدز قبــل بلــوغهم  /اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 الــشغف مــن درجــةالــسن الــيت يــصبح فيهــا األطفــال علــى      

 أن تعرف كم عدد النساء الالئي أصـنب         وأخرياً، تود . اجلنسي
بـــأمراض منقولـــة عـــن طريـــق اجلـــنس، ومـــا إذا كانـــت هـــذه 
ــذكور،        ــى ال ــؤثر عل ــا ت ــر مم ــاث أكث ــى اإلن ــؤثر عل ــراض ت األم

وما إذا كانـت املعلومـات حـول        . وخصوصاً فيما بني الشباب   
 .بشكل فعالاألمراض املنقولة عن طريق اجلنس يتم انتقاهلا 

ــام نغــ  - ١٣ ــغالــسيدة ف ــام  (وين كيون قالــت إن ): فييــت ن
احلكومة تعمل مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدوليـة         
لتــوفري طائفــة عريــضة مــن التــدريب املهــين وغــريه مــن الــربامج 
اهلادفة إىل معاونة املرأة على زيادة دخوهلا وحتسني املـستويات          

 البيئـة   املعيشية ألسرها وإمتام انتقال فعلي من البيئـة الريفيـة إىل          
 قوانني الـسالمة     وأضافت قائلة إن العامالت حتميهن     .احلضرية

يف مكــان العمــل، ويــشترط علــى الــشركات أن تراعــي هــذه    
ــة    . القــوانني ــانون ومــع ذلــك، فــإن كــثرياً مــن أحكــام مدون ق

العمــل تعتــرب غــري فعالــة يف ســياق اقتــصاد الــسوق وحتتــاج إىل  
ــها لتتمــشى مــع القــانون بــشأن املــساواة     . بــني اجلنــسني تعديل

 هيوليــ/حيــز النفــاذ يف متــوزوســوف تــدخل تــشريعات جديــدة 
ويف .  حلمايــــة املــــرأة الفييتناميــــة العاملــــة يف اخلــــارج ٢٠٠٧

 ٤٠ بنـسبة    املتوسط فإن املرأة تكسب أقـل ممـا يكـسبه الرجـل           
 وهـذا يرجـع جزئيـاً إىل أهنـا ال متتلـك نفـس املهـارات                 يف املائة 

حـسب بـل أيـضاً بـسبب دور       ليس هذا ف   ،واملعرفة مثل الرجل  
 . مرتلةاملرأة التقليدي كرب

قالــت إن حمنــة ): فييــت نــام (خيــت تــاي الــسيدة هــا - ١٤
. النساء من مجاعات األقليات تعتـرب سـبباً عظيمـاً يـدعو للقلـق             

وقد اختذت احلكومـة تـدابري تفـضيلية ملـساعدة األقليـات فيمـا              
وتقــدمي ، مبــا يف ذلــك إنــشاء مــدارس داخليــة،  ايتعلــق بتعليمهــ

 ،ومـع ذلـك   . عيـة اجملانيـة   ممنح دراسـية وتـوفري الدراسـات اجلا       
ألن هنــاك كــثرياً مــن مجاعــات األقليــات املختلفــة وكــل منــها  

 مــن الــصعب اختــاذ تــشريعات كــان قــيم ثقافيــة حمــددة، الــديه

الصعوبات املـصادفة يف صـياغة      كانت  من مث   و -يقبلها اجلميع 
 احلكومــة أنــه جيــب وتــدرك. القــانون بــشأن األقليــات العرقيــة 

عليها أن تضاعف جهودها لسن قانون يعكس تطلعـات مجيـع      
 املسألة معقـدة جـداً وهنـاك    ، تعتربومع ذلك. األقليات العرقية 

ويرجــع ارتفــاع معــدل حــاالت . افتقــار إىل املــوارد الــضرورية
ــة      ــريوس نقـــــص املناعـــ ــابة بفـــ ــشار اإلصـــ ــاض وانتـــ اإلجهـــ

ال القـيم غـري التقليديـة       إىل اسـتعم  إىل حد ما،     ،اإليدز/البشرية
 أثـر   كوأساليب احلياة املتحررة مـن خـارج فييـت نـام، وكـذل            

وتعمـل احلكومـة مـع املنظمـات غـري          . العوملة واقتـصاد الـسوق    
ــني       ــة ب ــصحة اإلجنابي ــضايا ال ــوعي بق ــادة ال ــى زي ــة عل احلكومي

ــرب حــساس     ــسائل تعت ــذه امل ــد أن ه ــشباب، بي ــي .  جــداًةال وه
ــة ونقــدها   ه جيــب علــى، وهــي تقــر بأنــ ترحِّــب مبــشورة اللجن

 .فييت نام أن تبذل مزيداً من اجلهود ملعاجلة هذه املشاكل

أشـارت  ): فييـت نـام   ( تاي ماي هيونغ     نالسيدة ترا  - ١٥
إىل القضايا التعليميـة وقالـت إهنـا سـوف ترسـل معلومـات إىل               
اللجنــة بــشأن االخنفــاض األخــري يف عــدد الفتيــات يف الرعايــة   

ــة ــت إن ال. النهاري ــدائي  فقال ــيس آخــذ أيــضاً تعلــيم االبت  يف اًل
 جنحـت يف تقليـل حجـم         احلكومة بعـد أن    التوسع، وذلك ألن  

ســـكان البلـــد، حتـــاول أن جتعـــل عـــدد الـــسكان مـــستقراً مـــع 
 ،وفيمـا يتعلـق بـالبنني والبنـات       . احتياجات تعليمية أقل تناسبياً   

هناك ثغرة كبرية بني التعلـيم املقـدَّم يف منـاطق الـدلتا احلـضرية               
فالعدد اإلمجايل للطالب يعتـرب أقـل       .  املناطق الريفية اجلبلية   ويف

مـن  فقـط   يف املائـة  ١٠ يف حني نـسبة    ،يف هذه املناطق األخرية   
 التعلــيم يــتلقني ١٠ و٦يت تتــراوح أعمــارهن بــني الالفتيــات الــ
 بــني اجلنــسني يف التــدريب  تاوفــبالتوفيمــا يتعلــق . ياملدرســ
لــيم الفتيــات أو األوالد إىل  الئحــة وزارة التعال توجــهاملهــين، 

مهــنٍ حمــددة بــل يفعــل ذلــك اآلبــاء واألمهــات، ومــن الناحيــة   
ــة .  البنــات حنــو التــدريس أو اخلــدمات الــصحية  ، متيــلالتقليدي

وتبيِّن اإلحـصاءات األخـرية أن الفتيـات املقيـدات يف اجملـاالت             
ــة   ــة والتكنولوجيـــ ــرة العلميـــ ــد  ٢٠٠٢ - ٢٠٠١يف الفتـــ قـــ
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 يف املائـة    ١٦ إىل   : يف املائة بوجه عام    ٤٤إىل  ت نسبتهن   ارتفع
 يف املائــة ٨ يف املائــة يف العلــوم وإىل ٤٩يف التكنولوجيــا، وإىل 

وقــد أنــشأت وزارة التعلــيم، باعتبــار ذلــك واحــداً  . يف الطــب
 برناجمــاً للقــضاء علــى ،مــن براجمهــا مــن أجــل النــهوض بــاملرأة 

سـتثمار  وهـي تعمـل مـع االحتـاد النـسائي ال      . األمية بني النـساء   
 .مزيد من املوارد يف املناطق الريفية واجلبلية

 تقـول إن انتقـال اإلصـابة بفـريوس نقـص            تواستطرد - ١٦
اإليـدز مـن األم إىل الطفـل آخـذ يف االرتفـاع،           /املناعة البـشرية  

 يبلــغ النــساءبــالرغم مــن أن املعــدل العــام النتــشار اإليــدز بــني 
ارنـــة ببلـــدان  يف املائـــة وهـــو مـــنخفض نوعـــاً باملق١٦ إىل ١٥

ــة    .أخــرى ــة الرامي ــود احلكوم ــم جه ــذه    ورغ ــن ه إىل احلــد م
ــداد،  ــريوس نقــص      األع ــصابة بف ــل م ــرأة حام ــون ام ــاك ملي هن

ــشرية  ــصيب كــل ســنة   /املناعــة الب ــدز ت ــدوى اإلي  ٢ ٠٠٠بالع
 .من املواليدطفل 

 احلكومـة  نـّوه بـأن  ): فييت نام (السيد فيو أنه كوانغ  - ١٧
إال إهنـا   ف اإلمنائيـة لأللفيـة،      قد حققت فعالً سـبعة مـن األهـدا        

تواجــه مهمــة صــعبة يف القــضاء علــى فــريوس نقــص املناعــة        
 وهي هتدف إىل القيـام بـذلك فحـسب حبلـول            ،اإليدز/البشرية

 .٢٠١٥سنة 

ــدرس     - ١٨ ــيت ت ــرأة ال ــسبة امل ــائالً إن ن ــشؤون اوأضــاف ق ل
مـــدارس الدبلوماســـية يف  ففـــي  ؛الدوليـــة والقـــانون مرتفعـــة  

 هنــاك عــدد مــن النــساء أكــرب مــن ،املثــال علــى ســبيل ،هــانوي
ويعتــرب اخنفــاض رقــم الفتيــات يف الرعايــة النهاريــة      . الرجــال

ــدين ليكــون هلمــا      ــد مــن الوال ــع مــن تفــضيل متعمَّ مــشكلة تنُب
ــذكور     ــد الـ ــتالل يف مواليـ ــا أدى إىل اخـ ــاث -أوالد، ممـ  اإلنـ

ومــع .  نــسبة البنــات يف املــدارس تنــاقصتحيــث وخلــق حالــة 
هـذه النـسبة خـالل بـضع سـنوات      تكـون  ع أن   من املتوق  ،ذلك

ويف املـــدارس، أُدخـــل منـــهاج لتعلـــيم حقـــوق  . دالًاأكثـــر تعـــ

 واختــذ شــكل تربيــة ،اإلنــسان حــىت مــستوى املدرســة الثانويــة 
 .االبتدائيةمدنية يف املدارس 

ــام قامــ     - ١٩ ــت ن ــائالً إن فيي ــايل توأضــاف ق ترمجــة ب بالت
ــا ف   ــة الـــيت وقَّعـــت عليهـ ــة  االتفاقيـــات الدوليـ حـــسب إىل اللغـ

ومــع ذلــك  .  لغــة أخــرى يف البلــد  ٥٣الفييتناميــة ولــيس إىل  
 احلكومــة النــاطقني باللــهجات واللغــات األخــرى علــى تعــاون

ــرجم    ــتم ذلـــك، ســـوف تتـ ــرد أن يـ ــداد نـــصوصهم، ومبجـ إعـ
 .اف إىل مجيع اللغاتطاالتفاقيات يف هناية امل

 لتــشجيع أفـــراد  ،وأضــاف قـــائالً إن احلكومــة تتخـــذ   - ٢٠
تعزيـز  ل مهتايات العرقية، عدداً من اخلطوات لتحـسني قـدر        األقل

 ،وعلـى سـبيل املثـال     . جـرد تـوليهم الوظـائف     مبهذه القـدرات    
فقد أُلغي االشـتراط فيمـا يتعلـق بوظـائف اخلدمـة املدنيـة تعلُّـم          

هـذه األقليـات بالتقـدُّم    ألفـراد   لغة ثانية بالنسبة هلـؤالء وُسـمح        
 .بشكل أسرع يف نطاق الترقيات

 وسألت عما إذا    ١٤أشارت إىل املادة    : السيدة باتني  - ٢١
الربنامج التجرييب لتقدمي تـأمني اجتمـاعي       كان قد جرى تقييم     

ــة و    ــات الريفي ــن احمللي ــدد م ــا طــوعي يف ع ــد مت  عم إذا كــان ق
وهـــي تـــود معرفـــة مزيـــد مـــن  , توســـيعه إىل حمليـــات أخـــرى

ــشأن    ــددة ب ــات احمل ــتحقاقاتاملعلوم ــة االس ــة املتاح   االجتماعي
، )٥-١٤الفقـرة   (بوجه عام للمرأة الريفيـة الـيت وفقـاً للتقريـر            

 .تفتقر إىل شبكة من األمان

وأضافت قائلة إهنا تقدِّر أيضاً احلصول على مزيد مـن     - ٢٢
ــيت      ــر ونظــم التوظيــف ال ــرامج مكافحــة الفق املعلومــات عــن ب

 ُسـبل وصـول النـساء األشـد فقـراً للحـصول             تعمل على زيـادة   
 بالنــساء الريفيــات األشــد املتعلقــة الــربامج عــن و،علــى الطعــام

ــة   ــاطق النائي ــي يعــشن يف املن ــضرراً الالئ ــساءلت عمــا إذا  . ت وت
كانت احلكومة حتاول إعطـاء هـؤالء النـسوة فرصـاً للحـصول             

ــشاء    ــة بإن  بــني املــصارف  حلقــات وصــل علــى اخلــدمات املالي
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وخــدمات اإلقــراض املبتكــرة الــيت تــدرج االئتمــان مــع بــرامج  
 .تدريبهااملرأة و

ومضت قائلة إن الفقر والتدهور البيئـي يـسريان أيـضاً            - ٢٣
ــاً إىل جنـــب وســـيكون مـــن املفيـــد معرفـــة كيـــف تقـــوم    جنبـ

ملعلومــات إىل ا ُســبل وصــول املــرأة الريفيــة    رياحلكومــة بتيــس 
العلـوم والتكنولوجيـا   والتعليم، مبا يف ذلـك التعلـيم يف جمـاالت          
ا وفرصــها مــن أجــل واالقتــصاديات الــيت ســوف تعــزز مهاراهتــ

املـــشاركة يف القـــرارات البيئيـــة؛ ومـــا هـــي االســـتراتيجيات      
 لزيادة نسبة املـرأة الريفيـة، وخـصوصاً علـى مـستوى          ةاملوجود

القواعــد الــشعبية، الــيت تــشارك يف صــنع القــرار وختطــيط إدارة 
 .املوارد الطبيعية وموارد محاية البيئة وصوهنا

 يوفـق  الوفـد أن      إىل تطلبـ : السيدة غورنيـد شـلتون     - ٢٤
 مـن قائمـة   ١٩ علـى الـسؤال   ةإلجابـ ا ما يوجد من خـالف يف  

 بأن تشريعات العمل الفييتنامية قد قضت علـى مجيـع           ،القضايا
التمييــز يف األجــور وأن مجيــع الرجــال والنــساء يتلقــون أجــوراً 

البيان الذي أُديل به لتـوه      األعمال املتساوية، ومع    متساوية عن   
 ٤٠ أقـل مـن الرجـال بنـسبة          اًضـني أجـور   ويفيد أن النساء يتقا   

 ويفيـد أن  ) ١-١٤الفقـرة   (والبيان الوارد يف التقريـر      يف املائة،   
 يف املائـة ممـا يتكـسبه    ٧٣املزارعـات يتكـسنب فحـسب حـوايل     

وتــساءلت أيــضاً هــل عائــدات النــساء قــد . املزارعــون الــذكور
ــذ ســنة  مارتفعــت أ ــساءلت عمــا إذا  ،٢٠٠٢ اخنفــضت من  وت

امالت الزراعيات ومالكات املزارع قد ارتفـع أم        كان عدد الع  
 .اخنفض يف السنوات األخرية

وأثنت على احلكومة ملا تبذله من أعمال مـع الـشباب            - ٢٥
يف حماولـة تـوفري الــُسبل أمـام األقليـات العرقيــة للحـصول علــى      
املعلومات واملـوارد؛ بيـد أهنـا تـساءلت عمـا إذا كانـت النـساء                

أيـضاً بفـرص    يتمـتعن    احملليـة العرقيـة      املسنات داخل اجملتمعـات   
ــدة يف التنميـــة       ــشاركة األكيـ ــات واملـ ــى املعلومـ ــصول علـ احلـ

 . متثيلهن ومساع آرائهنليتسىناجملتمعية احمللية والتخطيط 

ــشري    - ٢٦ ــر ي ــة إن التقري ــرة (ومــضت قائل ) ٣-١٤يف الفق
ــة      ــى البني ــة أُدخلــت عل إىل أن احلكومــة تــصف حتــسينات هام

 علــى توســيع فــرص حــصول املــرأة الريفيــة األساســية ممــا عمــل
على الرعايـة الـصحية، بيـد أن التقـارير اخلارجيـة تـشري إىل أن                
القــضايا الــصحية لألقليــات العرقيــة ال تعــاجل بــشكل جيــد وأن 

وهـذا يـثري مـسألة      . هناك مشكلة خطرية مع وفيـات األمهـات       
 إحصاءات احلكومة، وما إذا كانـت تعكـس         صداركيف يتم إ  
 .حيدث على أرض الواقعبالفعل ما 

وبــــالعودة إىل الـــــسؤال عـــــن شـــــهادات اســـــتخدام   - ٢٧
 قالت إهنا ال تفهم ما إذا كان مـن اإللـزام أن يظهـر               ،األراضي

إمسا الزوج والزوجة علـى مجيـع شـهادات اسـتخدام األراضـي             
 .أو أهنما يظهران فحسب على الشهادات الصادرة حديثاً

ــغ   - ٢٨ ــام نغــوين كيون ــامفييــت  (الــسيدة ف قالــت إن ): ن
قانونـــاً بــــشأن   أصـــدرت  ٢٠٠٦اجلمعيـــة الوطنيـــة يف ســــنة   

ووفقاً هلذا القانون، الذي يتضمن فـصالً       . االجتماعيةالوسائل  
 تـشمل   الوسـائل  االجتماعية الطوعيـة بـأن هـذه         الوسائلبشأن  

 ٣٠ويقــدِّر أن . أيــضاً األســر العاملــة يف القطــاع غــري النظــامي
وقبـل أن يـدخل     . ملـة مليون شخص سـوف يـشاركون يف احل       

 الوثـــائق اإلرشـــادية لتنفيـــذه إىل حتتــاج القــانون حيـــز النفـــاذ،  
 .صياغة

 الرجـال والنـساء     ، جيب أن يتقاضـى    ومبقتضى القانون  - ٢٩
الذين يشغلون نفس املنصب ولديهم نفـس مـستوى املهـارات           

وقالـت إن الـسبب وراء اخنفـاض مـستوى دخـل            . نفس األجر 
ــرأة عــن دخــل الرجــل هــو أن    ــن    امل ــل م ــساء أق ــن الن  عــدداً م

الرجــال يعملــن يف اجملــاالت ذات األجــور املرتفعــة ويف املهــن    
 .اخلطرية

ــسبة   - ٣٠ ــة إن نـ ــتطردت قائلـ ــن  ٥٦واسـ ــة مـ  ٢٤ يف املائـ
وقالـت إهنـا    .  النـساء  ختـص مليون شخص يعملـون يف الزراعـة        

ســوف تبــذل قــصارى جهــدها للحــصول علــى أرقــام حديثــة   



CEDAW/C/SR.760 (B)  
 

07-21132 7 
 

ت الزراعيات ومالكات املـزارع يف      بشأن النسبة املئوية للعامال   
أن مــا ومــع ذلــك، فــإن بوســعها أن تــذكر . املــستقبل القريــب

 يف املائـــة مـــن املـــزارع والـــشركات يف البلـــد ٣٠يزيـــد علـــى 
 .تتملكها نساء

ــاً  ٢٠٠٧ويف ســـنة  - ٣١ ، ســـوف تعتمـــد احلكومـــة برناجمـ
وكجــزء مــن هــذا الربنــامج، . وطنيــاً بــشأن الــسالمة يف العمــل

 وقـد تعـزز التـدريب يف        .ذ محالت تعليمية وتدريبية   سوف تنفَّ 
اجملـــاالت الريفيـــة وجـــرى تنظـــيم أســـبوع وطـــين للـــسالمة يف 

 .العمل يف منطقة اجلنوب من البلد

قالت إنـه   ): فييت نام  (ونغيالسيدة تران تاي ماي ه     - ٣٢
 -وفقاً لقانون األراضي وقانون الزواج واألسـرة، فـإن األرض         

 يــشترك يف متلكهــا الــزوج -للزراعــة  وأســواء كانــت لإلقامــة 
ومبقتضى التشريعات اجلديـدة، إذا كانـت األراضـي         . والزوجة

 جيـــب أن حتمـــل شـــهادة اســـتخدام    ،ذات ملكيـــة مـــشتركة 
وقالت إن كون بعـض النـاس       . األراضي إمسي الزوج والزوجة   

قــد صــدرت هلــم شــهادات قدميــة، حتمــل إســم رئــيس األســرة  
وهلـذا الـسبب،    . قـد يـثري البلبلـة      فإن هذا يف الواقـع       -املعيشية  

أصدرت احلكومة توجيهات بأن أي شـخص حيتـاج إىل تغـيري            
األمســاء علــى الــشهادة، ميكنــه أن يتقــدم بطلــب إىل الــسلطات  

وهـذه الـسلطات لــيس بوسـعها ببـساطة إعـادة إصــدار      . احملليـة 
مجيع الشهادات بسبب العبء املـايل واإلداري الـضخم الـذي           

واهلــدف هــو توعيــة النــاس بــشأن أمهيــة  . يقتــضيه هــذا التغــيري
وجيـب عندئـذ    . شهادات استخدام األراضي وبـشأن حقـوقهم      

ون األمسـاء املدرجـة     ريأن يقرروا ما إذا كانوا يغـريون أو ال يغـ          
 .على شهاداهتم

 بني األولويات   هي من وأضافت قائلة إن مسألة البيئة       - ٣٣
 - الــــثالث العليــــا املــــذكورة يف خطــــة التنميــــة االجتماعيــــة 

ــرة     ــة للفت ــيت وضــعتها احلكوم ــصادية ال . ٢٠١٠-٢٠٠٦االقت
ويف هذا اخلصوص، تقوم احلكومة بنشر املعلومـات عـن البيئـة            

. وتطلب إىل الناس حتمُّل مزيد من املسؤولية من أجل محايتـها          
ــد مــن االســتثمار      ــزم مــع ذلــك املزي ــه يل ــسبة . وقالــت إن وبالن

 امليـاه النظيفـة     ملشاريع حمددة جتري بالفعل اآلن، ذكـرت محلـة        
الــيت يقــوم هبــا االحتــاد النــسائي وبرنــامج محايــة الغابــات الــذي 

وهنـاك أيـضاً خطـط      . تدعو إليه وزارة الزراعة والتنمية الريفية     
ــة       ــل الطاق ــة مث ــة النظيف ــشجيع اســتخدام الطاق ــد اإلعــداد لت قي

 .الشمسية

واســـتطردت قائلـــة إن النـــساء املـــسنات يـــواجهن يف   - ٣٤
وهلــذا الــسبب، فقــد أُدرجــت  . ن الــصعوباتالواقــع كــثرياً مــ 

ــة وجيــري التمــاس     النــساء املــسنات يف خطــط العمــل احلكومي
.  يف الـربامج الوطنيـة للحـد مـن وطـأة الفقـر      اآرائهن وإدراجهـ  

وقــد طُلــب أيــضاً إىل الــسلطات احملليــة أن تقــوم بالتنــسيق مــع  
منظمات مثل االحتاد النسائي ورابطات املـسنات هبـدف دعـم           

وبـسبب نظـام الـشبكات القـائم يف فييـت           . ء النـساء  مثل هـؤال  
نـام والــروح الــشعبية الفييتناميــة يف مــساعدة هــؤالء احملتــاجني،  

 .كان الربنامج فعاالً للغاية

 ١٦ و١٥املادتان 

ذكــرت أن احلــد األدىن لــسن الــزواج، : الــسيدة تــان - ٣٥
ســـنة  ١٨ ســـنة للرجـــل و٢٠ هـــو ،وفقـــاً ملـــا ورد يف التقريـــر

 ٢٦ ذُكر يف الواقع عن متوسط سـن الـزواج بأنـه             وما. للمرأة
وينبغـــي أن .  للنـــساء يعتـــرب غـــري ذات أمهيـــة٢٢,٨للرجـــال و

ــسه      ــزواج هــو نف ــسن ال ــسبة يكــون احلــد األدىن ل ــوعي بالن لن
اجلنس، نظراً ألن املرأة اليت تتزوج يف سنٍ مبكرة لن تتـاح هلـا              
ــستقبل      ــة وامل ــيم والوظيف ــسبة ملواصــلة التعل ــرص بالن  نفــس الف

 .الوظيفي

قائلة إن التقرير يذكر أيضاً أن كـثرياً مـن          واستطردت   - ٣٦
العادات واملمارسات املتخلفـة الـيت ال تـزال يف املنـاطق اجلبليـة              

-ND/32/2002تنفيـذ املرسـوم     عنـد   والنائية سيتم القضاء عليها     

CP   بــشأن تنفيــذ القــانون اخلــاص بــالزواج واألســرة فيمــا بــني
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 دخل هذا املرسوم حيز النفاذ، فإهنا تـود         فإذا. األقليات العرقية 
أن تعرف ما إذا كان قد أدى إىل حـدوث اخـتالف يف احلالـة               

القابلـة للتنفيـذ   و وما هي التدابري احملددة الـيت يتـضمنها      ،الفعلية
 .قانونياً

ومضت قائلة إن التقريـر يـذكر أن الطـالق يف منـاطق          - ٣٧
 تعاجلـه أعـراف   بـل   القـانون، يعاجلهـا األقليات العرقية عـادة ال   

أن تعــرف بــوقالــت إهنــا مهتمــة . وممارســات األقليــات العرقيــة
ــك        ــا يف ذل ــة، مب ــة العرقي ــات احمللي ــة اجملتمع ــيُبذل لتوعي ــاذا س م

هتــا، بــشأن حقــوق والتزامــات الرجــال والنــساء مبقتــضى    اقياد
حق كلٍ مـن الـزوج والزوجـة        ، وبشأن   قانون الزواج واألسرة  

تنفيــذ احلكومــة تكفــل  وكيــف يف الــشروع يف إجــراء الطــالق
 .قانون الزواج واألسرة فيما بني هذه اجملتمعات احمللية

ــسيدة بلميهــــوب  - ٣٨ ــاً  :  زرداين-الــ ــه وفقــ قالــــت إنــ
كـثري مـن النـاس يف       ال يـستطيع    للصعوبات اخلاصـة باالنتقـال،      

املناطق اجلبلية والنائية تسجيل زواجهم حسب مـا يـنص عليـه            
ــة . القــانون  الطــرف أن تنظــر يف الــنص علــى  ورمبــا تــود الدول

الـذي  فمثـل هـذا النظـام،       . التسجيل عن طريق سلطة متجولـة     
ــة   ــدان أخــرى هلــا مــشاكل مماثل  ســوف ميكِّــن ،اســتخدم يف بل

النــاس الــذين يعيــشون يف هــذه املنــاطق مــن التــسجيل وســوف 
 .يكفل تنفيذ القانون

بعــد أن أشــارت إىل أن الــشهادات  : الــسيدة مــايولو - ٣٩
خلاصة باستخدام األراضي حتمل إمسي الزوجني فقـط      اجلديدة ا 

 ذلك، تساءلت عما إذا كـان حـق املـرأة يف امللكيـة      ا ما طلب  ذاإ
فوفقـــاً إلجابـــات الدولـــة . اخلاصـــة حيميـــه القـــانون يف الواقـــع

الطرف، هناك كثري من النساء على غري علم حبقهـن يف وراثـة             
 ةالدولـ قامـت    أن كـثرياً مـن النـساء         التقاريروتفيد  . املمتلكات

 فإهنـا تتـساءل عمـا إذا    ، هذا إزاءو. أيضاً برتع ملكية أراضيهن   
 . كافيةاحلملة اإلعالميةكانت 

قالـت إن   ): فييـت نـام    (مـاي  انهثالسيدة ديونغ تاي     - ٤٠
وفدها قد أحاط علمـاً بطلـب احلـد األدىن لـسن الـزواج لكـي                

مـن أن حيـال      وسوف تتأكد    ، للرجال والنساء  هو نفسه يكون  
إىل املــسألة  قــد حتتــاج ،ومــع ذلــك.  الــرأي إىل احلكومــةهــذا

 فـإن املـواطنني الفييتنــاميني   ،زيـادة علـى ذلـك   . دراسـة متعمِّقـة  
 .ن فيهوأحرار يف اختيار السن الذي يتزوج

 بـــشأن ND-CP/32/2002 املرســـومومـــضت قائلـــة إن  - ٤١
تنفيــذ قــانون الــزواج واألســرة بــني األقليــات العرقيــة حيتــرم        

ذه محاية القـانون هلـ    ، ويف الوقت نفسه يكفل      اتقاليده و اهتاعاد
 فـإن أي زوجـني مـن األقليـات          ،وعلـى سـبيل املثـال     . األقليات

العرقيــة يــستطيعان مبقتــضى املرســوم أن يــسجال زواجهمــا يف   
ــش     ــة حيــث يعي ــشعبية يف الوحــدة احمللي ــة ال ن أو امكتــب اللجن

، ا بغية تـسجيل زواجهمـ     اإحضار موظف فين قانوين إىل دارمه     
مما يشجع الزواج وتسجيل الزواج بـني النـاس الـذين يعيـشون             

 ميف املناطق النائية واملنـاطق اجلبليـة وميكنـهم مـن أداء التزامـاهت             
ــة ــة   . القانوني ــضاً حبمل وأضــافت أن وزارة العــدل اضــطلعت أي

لتمكني النـاس الـذين مل يـسجلوا زواجهـم أبـداً بالقيـام بـذلك                
ق ومصاحل النساء واألطفـال     تم محاية حقو  توبالتايل ضمان أن    

ونتيجــة لتلــك احلملــة، جــرى تــسجيل مجيــع  . يف هــذه اُألســر
 .يف فييت ناماملتزوجني حاالت األقران 

وأخرياً، فإن القـانون بـشأن الـزواج واألسـرة ومدونـة             - ٤٢
ــات      ــى املخالف ــات عل ــق بالعقوب ــر املتعل ــائي واألم ــانون اجلن الق

ــة ــز   ،اإلداري ــشأن ال ــصوصاً ب ــضمن ن ــها تت ــسن   كل ــل ال واج قب
. املقــررة، الــذي مــا يــزال ميــارس يف اجملتمعــات احملليــة العرقيــة   

احلكومــة بكــل نــشاط لتوعيــة النــاس تــسعى إضــافة إىل ذلــك، 
 .وتغيري املواقف إزاء سن الزواج

تساءلت عما إذا كان تسجيل املواليد      : السيدة بيغوم  - ٤٣
إجباري يف فييت نام وإذا كان كذلك، سـألت عمـا إذا كـان              

وقالـت إهنـا مهتمـة علـى وجـه      . مـن مـسؤولية احلكومـة احملليـة    
 .اخلصوص مبعرفة احلالة يف املناطق الريفية واجلبلية

قالـت إن   ): فييـت نـام    (انه مـاي  ثالسيدة ديونغ تاي     - ٤٤
ــسؤولية      ــن مـ ــو مـ ــع، وهـ ــاري يف الواقـ ــد إجبـ ــسجيل املواليـ تـ
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ن يف  وهناك تدابري أيضاً ملساعدة الناس الذين يعيـشو       . الوالدين
 إىل ســنة ٢٠٠٢وابتــداًء مــن ســنة   . املنــاطق النائيــة واجلبليــة  

، اضــــطلعت احلكومــــة حبملــــة وطنيــــة الســــتعراض     ٢٠٠٥
وتسجيل مجيع األطفـال غـري املـسجلني، وهـو مـا كـشف عـن          

 إىل  ١٠كثري من حاالت عـدم تـسجيل األطفـال مـا بـني سـن                
ولن تفرض عقوبات علـى آبـائهم وأمهـاهتم ولكـن بـدالً             . ١٥

وهلـذا  .  أُتيحت هلم الفرصـة لتـسجيل أطفـاهلم باجملـان          من ذلك 
 .جرى حل مشكلة األطفال غري املسجلني

 الرجال والنساء باملـساواة يف      يتمتعومبقتضى القانون،    - ٤٥
ــام   ــستطيع أي  . احلــق يف الطــالق يف فييــت ن ــك، ال ي ومــع ذل

للطـالق بينمـا تكـون زوجتـه حـامالً أو           زوج أن يتقدَّم بطلب     
وتـبني اإلحـصاءات أن أكثـر       . مـره سـنة واحـدة     ترضع طفالً ع  

 .الزوجة هبانصف حاالت الطالق يف فييت نام تقدَّمت من 

ــسة - ٤٦ ــديرها إىل   : الرئيـ ــن تقـ ــت عـ ــضاء أعربـ ــد أعـ وفـ
 .نام حلوارهم البناء للغاية فييت

قالـت إن الوفـد   ): فييـت نـام   (السيدة ها تـاي خيـت      - ٤٧
ــة و  شــّر ــه عأفه أن اشــترك يف حــوار مــع اللجن ــه  ن ــد عودت إىل ن

فييـــت نـــام ســـوف ينقـــل تعليقـــات اللجنـــة وتوصـــياهتا إىل       
 وســيقوم بنــشرها علــى نطــاق واســع يف مجيــع أحنــاء ،احلكومــة

ارهتـا  ثوتشاطر حكومة وشعب فييت نام الشواغل اليت أ       . البلد
ال عنـدما يـتم   إاللجنة ومهـا ُيـدركان متامـاً أن البلـد لـن يزدهـر               

التمييــز ضــد علــى نــسني والقــضاء علــى عــدم املــساواة بــني اجل
ــرأة ــذ    . املـ ــاً بتنفيـ ــة متامـ ــة ملتزمـ ــة إن احلكومـ ــت قائلـ واختتمـ

 ،االتفاقيـــة بتحـــسني أحكامهـــا القانونيـــة وبراجمهـــا وخططهـــا 
 أكثر فعالية حلمايـة مـصاحل وحقـوق         تبحث عن طرق  وسوف  
وطالبت اجملتمع الدويل مبواصلة مساعدة فييـت نـام يف          . النساء

 . املضماراجهودها يف هذ

 .١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


