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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 ة والثالثونبعالدورة السا

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
ـــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة      : التعليقـــــات اخلتاميـــ

 فييت نام
 
 مس والــسادس لفييــت نــامريــرين الــدوريني اخلــانظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتق - ١
)CEDAW/C/VNM/5-6 ( كـــــانون الثـــــاين١٧ املعقـــــودتني يف ٧٦٠و  ٧٥٩يف جلـــــستيها  /

مــة القــضايا واألســئلة املقّدمــة    وتــرد قائ). 760 و CEDAW/C/SR.759(انظــر  (٢٠٠٧ ينــاير
 يف الوثيقــــة فييــــت نــــام، كمــــا تــــرد ردود CEDAW/C/VNM/Q/6اللجنــــة يف الوثيقــــة  مــــن

CEDAW/C/VNM/Q/6/Add.1. 
 

 مقدمة  

 ني الـدوري  ينتقدميها تقريرها اجلامع للتقريـر    لتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف        - ٢
بإعـداد التقـارير الدوريـة،      املتـصلة   املبادئ التوجيهيـة للجنـة      اُتبعت فيه    الذي    والسادس اخلامس

ــة     ــصادرة عــن اللجن ــسابقة ال ــة ال ــه التعليقــات اخلتامي ــة . وروعيــت في ــضا عــن  وتعــرب اللجن  أي
تقديرها للردود اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة،         

 علـى األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة         ا  رديضاحات اإلضافية املقدمـة     وأيضا للعرض الشفوي واإل   
 .شفويا

جلنــة سة يــرئ قيــادةوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إلرســاهلا وفــدا رفيــع املــستوى ب  - ٣
كمـا تعـرب عـن    . النهوض باملرأة يف فييت نام، وعضوية نساء ورجال ميثلون خمتلف الوزارات   

 .تقديرها للحوار البّناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة



CEDAW/C/VNM/CO/6

 

2 07-24402 
 

 النواحي اإلجيابية  

تثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها عددا مـن القـوانني اجلديـدة الـيت هتـدف إىل                   - ٤
اء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني مبــا يتفــق مــع التزامــات الدولــة   القــض

وعلـى وجـه اخلـصوص ترحـب اللجنـة باعتمـاد قـانون املـساواة بـني                  . الطرف مبوجب االتفاقية  
ــز النفــاذ يف  ٢٠٠٦نــوفمرب / اجلنــسني الــصادر يف تــشرين الثــاين  /  متــوز١، والــذي يــدخل حي

 . لقانون األراضي وقانون الزواج واألسرة٢٠٠٣ ، وبتعديل٢٠٠٧ يوليه

وترحــب اللجنــة أيــضا بالقــانون الــذي صــدر مــؤخرا بــشأن التوقيــع علــى االتفاقيــات     ٥
، ٢٠٠٦ينــاير /الدوليــة واالنــضمام إليهــا وتنفيــذها، الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف كــانون الثــاين 

 إىل اجلمعيـة التـشريعية العتمادهـا        الذي يقضي بإحالة مجيع التقارير املتصلة باملعاهدات الدولية       
 .قبل تقدميها إىل اهليئة التعاهدية املعنية

تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف كــذلك العتمادهــا االســتراتيجية الوطنيــة للنــهوض      ٦
 .، اليت وضعت على أساس منهاج عمل بيجني٢٠١٠ إىل ٢٠٠١باملرأة للفترة 

 
  الرئيسية والتوصياتالشواغل  

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بأن تنفِّـذ، علـى حنـو منـتظم ومـستمر،                  بينما - ٧
 والتوصــيات الــواردة يف هــذه التعليقــات  الــشواغل فإهنــا تــرى أن ،مجيــع أحكــام االتفاقيــة

أن توليها الدولـة الطـرف اهتمامـا، علـى سـبيل األولويـة، مـن اآلن وحـىت                   تقتضي  اخلتامية  
تلـك  ز علـى    أن تركـ  اللجنة الدولة الطرف    ناء عليه، تناشد    بو. املقبلتقريرها  موعد تقدمي   

عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها       التنفيذية وأن تبلغ    اجملاالت يف أنشطتها    
أن تقـدِّم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل          أيـضا   وتناشد اللجنة الدولة الطرف     . املقبلالدوري  

 .ان من أجل كفالة تطبيقها تطبيقا تاما الوزارات املعنية وإىل الربملمجيع

واللجنة، إذ ترحب باعتماد القانون اجلديد بشأن املساواة بني اجلنسني باعتباره حتـسنا              - ٨
يف النظام القانوين، ويف تنفيذ االتفاقية، وكذلك بسائر التدابري القانونية والـسياسية الـيت اختـذت                

أجل القضاء على التمييز ضد املرأة والبنـت وتعزيـز          يل السنوات األخرية يف خمتلف اجملاالت من        
املــساواة بــني اجلنــسني، فإهنــا تأســف ألن الدولــة الطــرف مل تقــدم معلومــات أو بيانــات كافيــة   
بشأن األثر الفعلي لتلك القوانني والتدابري وما أسهمت به يف التعجيل بالنـهوض بـاملرأة والبنـت         

 . اليت تشملها االتفاقيةومتتعهما حبقوق اإلنسان يف مجيع اجملالت

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز على تنفيذ القوانني والسياسات الـسارية             - ٩
وذلك من خالل وضع أهداف حمددة وفق أطر زمنية والقيام بشكل منهجي جبمـع وحتليـل                



CEDAW/C/VNM/CO/6  
 

07-24402 3 
 

البيانات، ورصد أثر التدابري والسياسات واالجتاهات مع مرور الوقت والتقـدم حنـو حتقيـق               
ألهــداف واملبــادئ، والنتــائج احملققــة؛ وختــصيص املــوارد البــشرية واملاليــة الالزمــة للتنفيــذ   ا

مــا يتعلــق باالتفاقيـة والقــانون اجلديــد اخلـاص باملــساواة بــني    ويف. الفعـال للقــوانني الـسارية  
اجلنسني، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان نـشرمها وتوزيعهمـا علـى نطـاق واسـع                 

ترمجتهما إىل لغات األقليات، وخاصـة بـني واضـعي الـسياسات      ، مبا يف ذلكيف أرجاء البلد  
ــة، واختــاذ       ــع القطاعــات ومؤســسات اإلعــالم واجملتمــع املــدين واملنظمــات اجلماهريي يف مجي
التدابري الالزمة للقيام على وجه السرعة بتنسيق التـشريعات القائمـة مبـا يتمـشى وأهـداف                 

جلنــسني، خاصــة يف جمــاالت العمــل والــضمان االجتمــاعي  االتفاقيــة وقــانون املــساواة بــني ا 
والتعلـــيم ومتثيـــل املـــرأة يف اهليئـــات الـــسياسية وهيئـــات اختـــاذ القـــرار ويف اإلدارة العامـــة  

ويف . وخدمات الرعاية الصحية، واإلبالغ يف التقرير الدوري التايل عمـا يتحقـق مـن تقـدم               
رف إىل اختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات            يتعلق بقانون األراضـي، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـ            ما

إلزالة أي عقبات إدارية تعتـرض إصـدار شـهادات اسـتعمال مـشترك لألراضـي للـزوجني،                  
 .خاصة يف املناطق الريفية

ويساور اللجنة قلـق مـن وجـود نـوع مـن عـدم الوضـوح لـدى الدولـة الطـرف بـشأن                         - ١٠
 يف حتقيـق املـساواة الفعليـة أو الكـبرية           الفرق بني التدابري اخلاصة املؤقتة اليت هتـدف إىل اإلسـراع          

بني اجلنسني، كما تقضي بذلك املـادة الرابعـة مـن االتفاقيـة يف فقرهتـا األوىل، وبـني الـسياسات                     
 .االجتماعية العامة اليت تتخذها الدولة تطبيقا لالتفاقية

اصة وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات حمددة، مبا فيها التدابري اخل            - ١١
، يف مجيـع    ٢٥ من االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ٤ من املادة    ١املؤقتة اليت تتخذ وفقا للفقرة      

القطاعات، من أجل اإلسراع بالتحقيق العملي هلدف إجناز املساواة الفعلية أو الكبرية بني             
 .املرأة والرجل يف مجيع جمالت االتفاقية

رار املواقــف الــسلبية العميقــة اجلــذور وتعــرب اللجنــة مــن جديــد عــن القلــق إزاء اســتم - ١٢
املتعلقة بسلطة الرجل األبوية يف األسـرة وتفـضيل الـذكور علـى اإلنـاث، ومـسؤوليات النـساء                    
ــذ          ــبرية إزاء تنفي ــة ك ــل عقب ــسلبية متث ــذه األفكــار ال ــا، فه ــع عموم والرجــال يف األســرة واجملتم

ضع النـساء يف موقـف متـدن يف         االتفاقية، كما أهنا من األسباب اجلذرية للعنـف ضـد املـرأة وتـ             
 .عدد من اجملاالت، مبا فيها سوق العمل واحلياة السياسية والعامة

ــيريات يف األفكــار        - ١٣ ــى إحــداث تغ ــة الطــرف عل ــأن تعمــل الدول ــة ب وتوصــي اللجن
وميكـن أن تـشتمل هـذه    . التقليديـة إزاء الـسلطة األبويـة التقليديـة ودور الرجـال والنـساء      

 املوجهة للنساء والبنات وكـذلك للرجـال والبـنني،          يفثقتالتوعية وال التدابري على محالت    
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عمال على إزالة األفكار النمطية السلبية املتصلة بدور اجلنسني يف األسـرة واجملتمـع، وفقـا                
وينبغي أن توىل عناية خاصة لدور وسـائط اإلعـالم   . من االتفاقية) أ (٥و  ) و (٢  نيللمادت

. النمطيـة وكـذلك دورهـا يف تـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني           يف اإلبقاء على هـذه األفكـار        
وتوصي اللجنة على وجه اخلـصوص بترمجـة االتفاقيـة إىل لغـات األقليـات اإلثنيـة حبروفهـا                   
ــالم        ــات، وكــذلك يف وســائط اإلع ــات األقلي ــة بلغ ــربامج اإلذاعي ــة، واســتعمال ال اهلجائي

 .اواة بني اجلنسنياألخرى، يف بث معلومات بشكل منتظم عن االتفاقية واملس

تقر اللجنة مبا حتقق من حتسن يف متثيل املـرأة يف الربملـان، وهـو مـن أعلـى املعـدالت يف               - ١٤
 ٢٠٠٣ بشأن انتخاب نواب اجلمعية الوطنيـة، وقـانون عـام           ٢٠٠١آسيا، وتالحظ قانون عام     

بشأن انتخـاب أعـضاء جملـس الـشعب، اللـذين وضـعا نظـام احلـصص للنائبـات، كمـا تالحـظ                       
. ألهداف اليت وضعتها الدولة الطرف لتمثيل املرأة يف اهليئـات العامـة علـى خمتلـف املـستويات                 ا

وال تزال اللجنة قلقة إزاء قلة متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار اليت تعينـها الدولـة خاصـة علـى                     
 .مستوى اجملالس احمللية واجملتمعية

بـصورة دوريـة يف أهـدافها اخلاصـة     تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل إعـادة النظـر             - ١٥
وتـشجع الدولــة الطـرف علــى وضــع   . مبـشاركة النــساء يف احليـاة العامــة ويف صـنع القــرار   

تــدابري ملموســة ذات آجــال حمــددة، مبــا يف ذلــك اســتخدام التــدابري اخلاصــة املؤقتــة وفقــا   
أجـل   مـن توصـيات اللجنـة مـن          ٢٥ من االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ٤ من املادة    ١للفقرة  

ــاة الــسياسية علــى مجيــع      اإلســراع يف حتقيــق املــشاركة الكاملــة واملتــساوية للمــرأة يف احلي
املستويات، يف املراكز اخلاضـعة للتعيينـات اخلاصـة واملنتخبـة، مبـا فيهـا املراكـز القياديـة يف                    

وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة           .املنظمات اجلماهرييـة علـى املـستويني احمللـي واجملتمعـي          
ف بتنفيذ برامج تدريبية ومحالت توعية تركز أساسا على املنظمات اجلماهريية حـول              الطر

وتـدعو الدولـة الطـرف      . حق املـرأة يف املـشاركة الكاملـة يف مجيـع مـستويات صـنع القـرار                
كـذلك إىل رصــد أثــر التــدابري الــيت تتخــذها وتتبــع االجتاهــات احلاصــلة مــع مــرور الــزمن،  

 .تقدمي معلومات تفصيلية عن النتائج يف تقريرها املقبلواختاذ التدابري التصحيحية و

وترحب اللجنة بإعداد مشروع القانون اجلديد بشأن العنف املرتيل وإن كـان ال يـزال                - ١٦
يساورها القلق إزاء نقص املعلومات والبيانات عن مجيع أشكال العنف اليت متارس ضد النـساء               

ف ضـد املـرأة ومناهـضته، مبـا يف ذلـك اخلـدمات الـيت                والبنات، وعن التدابري املتخـذة ملنـع العنـ        
 .تقدم لضحايا العنف ومالحقة املتسببني يف مجيع أشكال العنف ومعاقبتهم

 الصادرة عـن اللجنـة، تكـرر اللجنـة توصـيتها بـأن       ١٩انطالقا من التوصية العامة     - ١٧
العنـف ضـد    تويل الدولة الطرف أمهية قصوى لوضع تـدابري شـاملة ملواجهـة مجيـع أشـكال                 



CEDAW/C/VNM/CO/6  
 

07-24402 5 
 

وينبغــي أن تــشمل تلــك . املــرأة والبنــت، مبــا يف ذلــك ســرعة إصــدار قــانون العنــف املــرتيل
طمـئن النـساء والفتيـات الـاليت يتعرضـن للعنـف إىل ضـمان الوصـول إىل سـبل                     التدابري ما 

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إجـراء          . االنتصاف واحلماية وأن اجملرم سيلقى جـزاءه      
مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، مبـا يف ذلـك العنـف                     أحباث عن انتشار    

. املــرتيل، وذلــك كــي تكــون تلــك األحبــاث أساســا لتــدابري شــاملة وهادفــة ملقاومــة العنــف  
وتكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ تدابري للتثقيف وزيادة الـوعي    

انون واخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة، وإىل موجهــة إىل العــاملني يف ســلك الــشرطة والقــ
زعماء اجملتمع واجلمهور بصفة عامة، وزيادة هذه األنشطة، ليفهم اجلميع أن العنـف ضـد               

وتوصي اللجنـة أيـضا بإنـشاء عـدد كـاف مـن مراكـز              . النساء والبنات هو أمر غري مقبول     
 .اإليواء لضحايا العنف يف املناطق احلضرية والريفية

جنة بعدد من التدابري املتخـذة، ومـن ضـمنها قـانون منـع البغـاء ومكافحتـه،                  ترحب الل  - ١٨
واالتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف وخطــة العمــل اخلاصــة مبنــع االجتــار بالنــساء والفتيــات  
واملعاقبة عليه، وإن كانت قلقة إزاء استمرار وجود االجتار يف النساء والفتيـات واسـتغالهلن يف                

ويـساور اللجنـة قلـق أيـضا بـسبب قلـة احملاكمـات              .  البلـد أو يف بلـدان أخـرى        البغاء، سـواء يف   
وتنظــر اللجنــة بقلــق إىل التقــارير الــيت تقــول إن  . واإلدانــات ملــستغلي النــساء يف أعمــال البغــاء 

النساء والفتيات الاليت يتعرضن لالجتار هبن يواجهن مشاكل يف التمتع جبنسيتهن عنـد عـودهتن               
ويـساور اللجنـة    . ك يف حصول أوالدهن املولودين يف اخلارج على اجلنسية        إىل فييت نام وكذل   

قلق من التقارير اليت تقول إن تدابري التأهيل واإليواء لـضحايا االسـتغالل مـن النـساء والفتيـات               
ومما يقلـق اللجنـة     . ينظر إليها على أهنا وصمة عار وقد متنعهن من حقوقهن يف احملاكمة العادلة            

 . منتظمة عن ظاهرة االجتار بالدعارة واستغالل النساء هلذا الغرضعدم مجع بيانات

وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى بروتوكـول منـع وقمـع                 - ١٩
ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة  

ة، وتكثيـف جهودهـا مـن أجـل مكافحـة مجيـع             ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب احلـدود الوطنيـ        
أشكال االجتار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تـشريعات حمـددة وشـاملة تتعلـق هبـذه                 

تدعو اللجنة الدولة الطرف عالوة على ذلك إىل تكثيف جهودها علـى صـعيد               و .الظاهرة
االجتـار،  هـذا   فعاليـة ألسـباب     زيد مـن ال   واإلقليمي والثنائي كيما تتصدى مب     التعاون الدويل 

وحتـث اللجنـة الدولـة     .وإىل تعزيز منع االجتـار غـري املـشروع عـن طريـق تبـادل املعلومـات       
الطــرف علــى مجــع البيانــات الــواردة مــن الــشرطة واملــصادر الدوليــة وحتليلــها، ومالحقــة   

لالئي يقعن الضالعني يف االجتار ومعاقبتهم، وكفالة محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ا       
حتث الدولة الطرف على أن تتبع هنجا مشوليا موجها حنـو معاجلـة   هي و .ضحايا هلذا االجتار
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 هـذه اجلهـود تـدابري    تـشمل وينبغـي أن   .منعـه األسباب املتأصلة لالجتار وحتـسني إجـراءات   
ــة        ــرص التعليميـ ــة الفـ ــات وإتاحـ ــساء والفتيـ ــصادي للنـ ــع االقتـ ــسني الوضـ ــدف إىل حتـ هتـ

ينبغـي   . ضـعفهن أمـام االسـتغالل واملتجـرين    التغلـب علـى  ن، مبـا يـؤدي إىل      واالقتصادية هل 
أيضا أن تيسر إعادة دمـج النـساء والفتيـات اللـوايت يقعـن ضـحايا لالسـتغالل واالجتـار يف            

 ومتـتعهن التـام حبقـوقهن اإلنـسانية، مبـا يف ذلـك              ،اجملتمع بضمان عدم جترميهن أو معاقبتهن     
وينبغـي أيـضا أن تعـزز بـرامج إعـادة التأهيـل        .ت يف اخلـارج ن للفيتناميـا واألطفـال املولـود  

 .واالندماج االجتماعي والتمكني االقتصادي

 حتقـق تقـدم حنـو بلـوغ مـستويات عاليـة مـن حمـو األميـة يف البلـد،            مـا اللجنـة   تالحظ  و - ٢٠
يـنقطعن عـن     أن نـسبة كـبرية مـن الفتيـات ال يـزلن              ، يف الوقت نفسه،   هنا تالحظ مع القلق   أ الإ
 . وأن الفتيات يف املناطق الريفية والنائية ال يتمتعن بفرص الوصول الكامل إىل التعليملدراسةا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري املالئمة للقضاء على الفوارق             - ٢١
 ١٠يف معدالت التسجيل يف املدارس وحتقيق التعليم االبتدائي جلميع الفتيات وفقا للمادة 

التفاقية، واألهداف واإلجراءات االستراتيجية إلعالن ومنهاج عمل بـيجني واهلـدفني      من ا 
وحتث الدولـة الطـرف علـى التـصدي بـشكل فعـال            .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٣ و   ٢

للعوائـــق الــيت حتـــول دون مواصــلة الفتيــات تعليمهـــن، مــن قبيــل املــسؤوليات العائليــة         
بأن تشمل برامج تدريب املدرسني على مجيـع املـستويات          وتوصي أيضا   . وتكاليف التعليم 

وهتيـب اللجنـة بالدولـة     .مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم التمييـز علـى أسـاس اجلـنس         
 .تدعم الربامج التعليمية املتعلقة بثقافة جمموعات األقليات اإلثنيةأن الطرف أيضا 

الوضـع الفعلـي للنـساء      افية بشأن   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقدمي معلومات غري ك         - ٢٢
عـرب عـن قلقهـا أيـضا إزاء تركـز وجـود النــساء يف       تو . سـوق العمـل الرمسيـة وغـري الرمسيـة     يف

لـهن للـضمان االجتمـاعي واسـتحقاقات        ياالقتصاد غري الرمسي، مما يؤثر بشكل سـليب علـى تأه          
فـصل املهـين بـني النـساء     وال تزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء ال    .أخرى، مبا فيها الرعاية الصحية

 .والرجال يف سوق العمل وفجوة األجور الواسعة املستمرة بني النساء والرجال

 ة تـدابري فعالـة يف سـوق العمـل الرمسيـ           اعتمـاد وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى           - ٢٣
يف  املهـين األفقـي والرأسـي؛ وعلـى العمـل مـن أجـل تـضييق الفجـوة                    الفـصل للقضاء على   

وحتث الدولة الطرف أيضا على ضمان إنفـاذ   .الرجل وسد تلك الفجوةوأة  املر بنيجراأل
أنظمــة قــانون العمــل لفائــدة النــساء العــامالت يف منــاطق جتهيــز الــصادرات، مــع التركيــز   

. بـشكل خـاص علـى وصـول النـساء إىل الـضمان االجتمـاعي وخـدمات الرعايـة الـصحية          
 النـساء   متكـني وجيهية وأنظمة مـن أجـل       لوضع مبادئ ت  املبذولة  وينبغي أيضا تعزيز اجلهود     
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وتطلب  .الوصول إىل هذه االستحقاقات واخلدماتمن العامالت يف االقتصاد غري الرمسي 
اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــوم بتقيــيم أثــر عمليــات إعــادة اهليكلــة االقتــصادية علــى  

يعـشن يف املنـاطق الريفيـة        فيهن النساء اللوايت ينتمني إىل أقليات إثنية واللوايت          نالنساء، مب 
وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تــضمن أن كــل بــرامج واســتراتيجيات احلــد مــن ، والنائيــة

الفقر تراعي الفوارق بني اجلنسني، وأهنا أيضا تقدم دعمـا مـستهدفا إىل جمموعـات النـساء                 
وتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل أن ترصـــد أثـــر التـــدابري املتخـــذة، وتتـــابع . احملرومـــة

 . عن النتائج احملرزةمعلوماتاالجتاهات مع مرور الوقت، وتقدم يف تقريرها القادم 

وصـول النـساء إىل خـدمات الرعايـة       القصور يف إمكانية    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء       - ٢٤
ــات          ــني املراهق ــدا، خاصــة ب ــع ج ــاض املرتف ــدل اإلجه ــة، وإزاء مع ــسية واإلجنابي ــصحية اجلن ال

 بفـريوس نقـص املناعـة    ةة أيضا عـن قلقهـا إزاء زيـادة حـاالت اإلصـاب     عرب اللجنتو .والشابات
 .اإليدز بني النساء/البشرية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري ملموسـة لتعزيـز فـرص حـصول               - ٢٥
 وفقــا ،املــرأة علــى الرعايــة الــصحية، خاصــة خــدمات الــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة 

تطلب إىل هي و . للجنة بشأن املرأة والصحة٢٤ والتوصية العامة  من االتفاقية١٢للمادة 
الدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل منع حاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه، وذلـك                   
بطرائق منها حتسني تيسر وقبول واستعمال وسائل منع احلمـل احلديثـة بغيـة القـضاء علـى                  

توصـي اللجنـة بـأن تعطـي الدولـة الطـرف       و .استعمال اإلجهـاض كطريقـة لتنظـيم األسـرة    
ملراهقني والشباب من النساء والرجال يف جمـال الـصحة          ااألولوية يف اهتمامها الحتياجات     

نـاهج  املاجلنسية واإلجنابية، وأن تقدم تعليما جنسيا مالئمـا حـسب الـسن، مبـا يف ذلـك يف                   
األمـراض  ايـة مـن     الوقنـع حـاالت احلمـل املبكـر و        مب، مع االهتمـام بـشكل خـاص         يةسارالد

 التنفيذ الفعال   أن تضمن وهتيب اللجنة بالدولة الطرف      .واإليدزاملنقولة عن طريق اجلنس     
، مبا يف ذلك حتسني الوصول إىل        اإليدز الستراتيجيتها الوطنية املتعلقة مبنع ومراقبة فريوس     

فريوس ن بـال  والعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة، ومحاية الرضـع املولـودين وهـم مـصاب            
 .العاملني يف اجملال الصحيورعايتهم، وتقدمي التدريب إىل 

ــساء         تو - ٢٦ ــني الن ــزواج ب ــدنيا لل ــة ال ــسن القانوني ــاوت ال ــا إزاء تف ــة عــن قلقه ــرب اللجن ع
 السن القانونية، مما حيـد مـن   دونوالرجال وكذلك إزاء التقارير املتعلقة حباالت زواج الفتيات      

 .ن وقدراهتن، خاصة يف بعض مناطق األقليات اإلثنيةمنوهن وفرصهن يف تنمية مهاراهت

النـساء  لكـل مـن     لـزواج   لالـدنيا   حيـد الـسن     ووحتث اللجنة الدولة الطرف علـى ت       - ٢٧
 مـن   ١٦ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل واملـادة            ١، متاشيا مـع املـادة        سنة ١٨ جبعلها والرجال
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يب هتو .ج والعالقات األسرية املساواة يف الزوان بشأ للجنة٢١ توصية العامةالاالتفاقية و
  الـسن القانونيـة    دونتتخذ التدابري الالزمـة ملنـع حـاالت الـزواج           أن  أيضا بالدولة الطرف    

 .ووقفها

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النـساء يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة، وكـذلك حالـة                    - ٢٨
كل كـاٍف إىل اخلـدمات الـصحية        نساء األقليات اإلثنية، اللوايت يفتقـرن إلمكانيـة الوصـول بـش           

  .املالئمة، وفرص التعليم، والعمالة، والتسهيالت االئتمانية

ــساء      - ٢٩ ــا خاصــا الحتياجــات الن ــويل اهتمام ــة الطــرف إىل أن ت ــة الدول ــدعو اللجن وت
اللوايت يعشن يف املناطق الريفية والنائيـة والنـساء اللـوايت ينـتمني لألقليـات اإلثنيـة، وذلـك          

ن بشكل متساوٍ علـى الرعايـة الـصحية، والتعلـيم، والـضمان االجتمـاعي،               بضمان حصوهل 
. والفــرص املــدرة للــدخل، واملــشاركة يف عمليــات اختــاذ القــرارات علــى مجيــع املــستويات

وتشجع الدولة الطرف أيضا على استعمال طرائق ابتكارية لتحسني نشر املعلومات بشأن      
املـساواة بـني   املتعلـق ب قـانون  العي هبـا، مبـا فيهـا    أحكام االتفاقية والقوانني ذات الصلة والو     

اجلنسني، بني النساء والفتيات، يف املناطق الريفية والنائية والنساء اللوايت ينتمني لألقليـات    
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن أن مشروع القانون املتعلق باألقليات  .اإلثنية

مشروع القانون املذكور   أن يتم إقرار     و ، اجلنسني اإلثنية يشمل أهداف قانون املساواة بني     
وتلتمس اللجنة إدراج معلومـات شـاملة يف    .املتعلق باألقليات اإلثنية يف اقرب وقت ممكن

التقرير الدوري املقبل، مبا يف ذلك بيانـات مفـصلة حـسب اجلـنس واالجتاهـات مـع مـرور                    
األقليـات اإلثنيـة، وعـن أثـر         الشامل للنـساء الريفيـات ونـساء         الوضع الواقعي الزمن، عن   

التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تنفيذ السياسات والربامج هلـذه اجملموعـات مـن النـساء                
 .والفتيات

ــاري      - ٣٠ ــة الطــرف علــى أن تــصدق علــى الربوتوكــول االختي وتــشجع اللجنــة الدول
 وقـت ممكـن،   تقبـل، يف أقـرب  أن  التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة و              

 . من االتفاقية املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

، يف تنفيــذ التزاماهتــا بــشكل كامــل االســتفادةوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٣١
ــة، ــيجني، اللــذ   مــنمبوجــب االتفاقي ــة،  ي إعــالن ومنــهاج عمــل ب ن يعــززان أحكــام االتفاقي

 . يف تقريرها الدوري املقبلبذلك ة تدرج املعلومات املتعلقوتطلب إىل الدولة الطرف أن

وتشدد اللجنة أيضا على أن من الـضروري تنفيـذ االتفاقيـة بـشكل كامـل وفعـال                   - ٣٢
أحكـام  ب االهتداءوتدعو إىل إدماج منظور جنساين وإىل  .لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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يــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، االتفاقيــة علــى حنــو صــريح يف مجيــع اجلهــود الرام
 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

 إىل الصكوك الدوليـة الـسبعة الرئيـسية حلقـوق           فييت نام  أن انضمام    رى اللجنة وت - ٣٣
. مجيع جوانب احلياة  يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف         إمنا   )١(ناإلنسا

ــة ف    ــشجع حكوم ــة ت ــإن اللجن ــذلك، ف ــى     يل ــصديق عل ــة الت ــى النظــر يف إمكاني ــام عل يــت ن
املعاهدات اليت ليست بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                  

 واالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع    ،أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

يـت نـام   ي يف ف بنشر واسـع النطـاق    هذه التعليقات اخلتامية   أن حتظى  اللجنة   رجووت - ٣٤
حــىت يكــون الــشعب، مبــن فيــه املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــانيون واملنظمــات   

اة  على بينة من اخلطـوات الـيت اختـذت لـضمان مـساو             ،النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان   
املرأة حبكم القانون وحبكم الواقع، وكذلك اخلطوات اإلضافية اليت ينبغي اختاذهـا يف هـذا               

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضا أن تواصـل علـى نطـاق واسـع، وال سـيما       .الصدد
لدى املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري           

ة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية          والتوصيات العام 
املــساواة بــني اجلنــسني،  :٢٠٠٠املــرأة عــام ’’الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
 .‘‘والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

عنـــها يف وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــستجيب للـــشواغل املعـــرب   - ٣٥
 مـن   ١٨التعليقات اخلتامية احلالية وذلك يف تقريرها الدوري القادم املقـدم مبوجـب املـادة               

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي تقريرهـا الـدوري الـسابع، املطلـوب يف            . االتفاقية
ــارس /آذار ــوب يف آذار   ٢٠٠٧ م ــامن املطل ــدوري الث ــا ال ــارس /، وتقريره ، يف ٢٠١١م

 .٢٠١١مارس /آذارتقرير موحد يف 

 

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
لتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو   أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة ا 

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
 .أسرهم


