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 ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز

 

  ١٨لنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة ا
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 امعة للدول األطرافخلامسة والسادسة التقارير الدورية ا

 
 *فيتنام

 
 
 
 
 
 

__________ 
 .تصدر هذه الوثيقة دون إخضاعها لعملية حترير رمسي *
 

، نظرت فيه اللجنة يف دورا اخلامسة ولإلطالع على التقرير األويل الذي قدمته حكومة فييتنام  
مته حكومة فييتنام   الذي قدولإلطالع على التقرير الدوري الثاين. ، CEDAW/C/5/Add.25ر الوثيقةأنظ

ولالطالع على التقرير .  CEDAW/C/VNM/2 ر الوثيقة، أنظونظرت فيه اللجنة يف دورا اخلامسة والعشرين
الدوري اجلامع للتقريرين الثالث والرابع الذي قدمته حكومة فييتنام ونظرت فيه اللجنة يف دورا اخلامسة 

CEDAW/C/VNM/3-4والعشرين، انظر الوثيقة 
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 ديباجة
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومبوجب  ١٨تنفيذا للمادة   

توجيهات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، قدمت فييتنام إىل األمم املتحدة أربعة 
 .تقارير دورية اعتمدا اللجنة

يرن وباإلذن من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ستقدم فييتنام  التقر
 ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٠الدوريني اخلامس والسادس عن تنفيذ االتفاقية يف فييتنام  يف الفترة من 

وهي فترة واصلت فيها فييتنام  إصالحاا االقتصادية مع التصدي . جمتمعني يف تقرير واحد
للتحديات الرئيسية النابعة من اآلثار السلبية اليت خلفتها الكوارث الطبيعية والفيضانات 

الت اجلفاف يف مجيع مناطق البلد، ومن املشاكل االجتماعية والبيئية فضال عن االندماج وحا
ومما كان له تأثري سليب شديد على التنمية . االقتصادي واملنافسة احلادة يف األسواق الدولية

خالل السنوات الثالث املاضية يف فييتنام  وأدى إىل احتواء زخم النمو االقتصادي يف البلد، 
 - أن االقتصاد اإلقليمي مل يستأنف اكتساب الزخم القوي يف النمو بعد األزمة املاليةهو

سبتمرب يف الواليات املتحدة، / أيلول١١االقتصادية، ونتيجة لآلثار اليت ترتبت علن حادثة 
 .٢٠٠٣وخصوصا املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة وحرب العراق عام يف  

ضم التقريرين الثالث والرابع، يستكمل هذا التقرير وبعد التقرير املوحد الذي 
املعلومات عن احلالة فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية يف فييتنام ، وفيما 
يتعلق بإصالح النظم والسياسات يف االني االسياسي والتشرييعي، وتنفيذ القوانني 

 وفقا لكل حكم من أحكام االتفاقية خالل والسياسات وكذلك القضايا العالقة وحلوهلا
ويستعرض التقرير أيضا املنجزات اليت سجلتها دولة فييتنام  . السنوات الثالث املاضية

 مع إيالء اعتبار 5+ وشعبها يف حتقيق منهاج بيجني  وااللتزامات الناشئة عن مؤمتر بيجني 
لتمييز ضد املرأة إىل فييتنام  عند جدي للتوصيات اليت وجهتها اللجنة املعنية بالقضاء على اا

 .٢٠٠١ما قدمت تقريرها عام 

 :ويتكون هذا التقرير مما يلي

 ديباجة -

 قضايا عامة: الباب األول -

 تنفيذ االتفاقية:  الباب الثاين -
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 خامتة -

 مرفقات -

 عضوا ٢٢ومن أجل وضع الصيغة النهائية هلذا التقرير، أنشئت جلنة صياعة تضم 
-لة من الوزارت والوكاالت احلكومية واملنظمات االجتماعيةميثلون اهليئات ذات الص

ويرأس هذه اللجنة نائب لوزير اخلارجية يعمل أيضا كنائب لرئيس اللجنة الوطنية . السياسية
 .الفيتنامية للنهوض باملرأة

ويف اإلعداد هلذا التقرير، بذلت جلنة الصياعة الكثري من اجلهود يف مجع وحتليل 
ية وعقدت حلقات عمل خمتلفة مع الوكاالت احلكومية واملنظمات البيانات اإلحصائ

 السياسية وممثالت املرأة من مجيع مناحي احلياة، ومع الباحثني واالختصاصيني -االجتماعية
 .االجتماعيني لالستفادة من مدخالم، كل منهم يف جمال اختصاصه

قارير السابقة، فإا وملا كانت وجهات نظر دولة فييتنام  قد عرضت من قبل يف الت
غري أا ستنظر يف سحب هذا .  من االتفاقية٢٩ من املادة ١تواصل حتفظها على الفقرة 
 . وتنظر أيضا يف توقيع الربوتوكول االختياري لالتفاقية. التحفظ يف الوقت املناسب
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 عامةقضايا   -  األوللباب ا
  لفييتنام الصورة العامة 

تراكية يف جنوب شرق آسيا، وتشغل مساحة طبيعية تزيد تقع مجهورية فييتنام  االش
 .  كيلومتر مربع٣٣١ ٠٠٠على 

 يف املائة ٨٦,٨، إذ ميثلون )Kinh( قومية إثنية غالبيتهم فييتناميون ٥٤وتضم فييتنام  
 .واللغة الفيتنامية هي اللغة الرمسية. من جمموع السكان

 .اكيةومدينة هانوي هي عاصمة مجهورية فييتنام  االشتر

 ٨٠ ٩٠٢ إىل ١٩٩٩ مليون نسمة عام ٧٦ ٥٩٧ارتفع عدد سكان فييتنام من 
 ٢٠٠٢ويف عام . يف املائة ٥٠, ٨وتشكل النساء من جمموع السكان . ٢٠٠٣مليون عام 

  . يف املائة ٢٥,٧ شخصا للكيلومتر املربع، وشكل سكان املدن ٢٤٥كانت كثافة السكان 
، وارتفعت نسبة  املائة يف ٣٠ سنة من العمر ١٥ون ، كانت نسبة السكان د٢٠٠٢ويف عام 

، اخنفض معدل ٢٠٠٣ويف . يف املائة ٦,٣ سنة إىل ٦٥السكان الذين يزيد عمرهم على 
 يف املائة، وكان معدل وفيات األطفال دون السنة ودون اخلمس ١,٤النمو السكاين إىل 
وكان معدل وفيات األمومة  يف املائة على التوايل، ٤٢ يف املائة و ٢١سنوات من العمر 

 .  يف املائة٠,٨٥

 يف املائة عام ٢٧وارتفعت نسبة األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة اىل مايقرب من 
٢٠٠٣ . 

، بلغ عدد السكان الذين هم يف سن العمل وقادرون على العمل ٢٠٠٢ويف عام 
.  يف املائة منهم٥٠,٦وتشكل النساء )  يف املائة من السكان٥٦,١ميثلون ( مليون ٤٤,٧٣

 إىل ٢٠٠٠ مليون عام ٣٦,٧وارتفع عدد العاملني يف مجيع قطاعات االقتصاد الوطين من 
 على ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ مليون يف األعوام ٥٠,٩ مليون و٤١,٢ مليون و ٣٨,٧

 . يف املائة منهم٥٠التوايل، وتشكل النساء أكثر من 

 سنة، وكان متوسط العمر ٧١ ، كان متوسط العمر املتوقع للرجل٢٠٠٢ويف عام 
 . سنة٧٣املتوقع للمرأة 
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 دوالرا، ٤٨٥، كان الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد أكثر من ٢٠٠٣ويف عام 
 يف ٥,٧٨ يف املائة، وكانت نسبة البطالة يف املناطق احلضرية ٣وكان معدل التضخم عند 

 . ائة يف امل٧,٢٢املائة، تشكل نسبة البطالة بني النساء منها 

واصلت فييتنام ، خالل السنوات الثالث املاضية، عملية دوي موي لإلصالح اليت 
وأعلنت استراتيجية حتقيق التنمية االجتماعية االقتصادية . ١٩٨٦بدأها احلزب الشيوعي عام 

انتشال فييتنام من حالة التنمية املتخلفة، "  وهدفها العام هو ٢٠١٠ إىل ٢٠٠١يف الفترة من 
حلياة املادية والثقافية والروحية للشعب بدرجة كبرية، وإرساء األساس جلعل فييتنام وحتسني ا

، وتنمية املوارد البشرية، والقدرة العلمية والتكنولوجية، ٢٠١٠بلدا حديثا ومصنعا حبلول عام 
واهلياكل األساسية، والقوة االقتصادية، والدفاع واألمن، وتضع األسس ملؤسسات االقتصاد 

الناتج يف الساحة الدولية، وجعل  ذات الوجهة االشتراكية، والنهوض مبكانة فييتنامالسوقي 
التنمية البشرية بدرجة مؤشر ا، وحتسني ٢٠٠٠ ضعف ماكان عليه يف عام احمللي اإلمجايل  

كبرية والقضاء على الفقر، واحلد بسرعة من األسر الفقرية، ورفع متوسط العمر املتوقع إىل 
 يف املائة، ٢٠ التعليم الثانوي املتوسط، وخفض حاالت سوء التغذية بنسبة  سنة، وتعميم٧١

وحتسني حياة الشعب املادية والثقافية والروحية حتسينا كبريا يف بيئة تتسم باألمن والصحة، 
وتركز االستراتيجية على بناء القدرة  البشرية وتنميتها، ".  وصون البيئة الطبيعية وحتسينها

بلدا قويا يتمتع "ى احلدود فاعلية تنمية املوارد البشرية من أجل بناء فييتنام  مستغلة إىل أقص
وتنفيذ االستراتيجية ". شعبه بالرخاء، ويعيش يف جمتمع يسوده العدل والدميقراطية والتقدم

يساعد أيضا احلكومة الفيتنامية على التحقيق الفعال اللتزاماا مبوجب اتفاقية القضاء على 
 . التمييز ضد املرأةمجيع أشكال

وعلى الرغم من الصعوبات الكثرية اليت ورد وصفها يف الديباجة، متكنت فييتنام  من 
. االقتصادية-إجياد حلول مالئمة للحفاظ على االستقرار السياسي وتعزيز التنمية االجتماعية

 حتقيق واستمر العمل يف. تقوم الوكاالت احلكومية على كافة املستويات ببإصالحات إدارية
 .االنسجام بني القوانني والسياسات مما يساعد على التعجيل بعملية دوميوي لإلصالح

، سجل االقتصاد منوا عاليا نسبيا مقارنة ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ويف الفترة مابني عامي 
 ٧,٢٦ يف املائة و٧,٠٨ يف املائة و ٦,٩ يف املائة و ٦,٨بالسنوات السابقة إذ بلغ معدل النمو 

وحتول اهليكل .  على التوايل٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ األعوام يف املائة يف
ففي . وشوهد النمو يف مجيع قطاعات االقتصاد. االقتصادي وفقا ملسار التصنيع و التحديث

 يف املائة ٢١,٨٣: ، كانت حصة كل قطاع من الناتج احمللي اإلمجايل   كما يلي٢٠٠٣عام 
 يف املائة للصناعة ٣٩,٥، و )٢٠٠٠ يف املائة عام ٢٤,٥(للزراعة واحلراجة وصيد األمساك 
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 يف املائة عام ٣٨,٧٤( يف املائة للخدمات ٣٨،٢٢، و )٢٠٠٠ يف املائة عام ٣٦,٧(واإلنشاء 
 يف املائة ١٦ بليون دونغ فييتنامي، أي بزيادة ٣٠٢ ٩٩٠، وبلغ الناتج الصناعي )٢٠٠٠

 بليون دونغ فييتنامي، ٢٠ ١٧٦درات ، كان عائد الصا٢٠٠٣ويف عام . ٢٠٠٢مقارنة بعام 
 مليون طن، أي بزيادة ٣٧,٤ويف ذلك العام بلغ حاصل أغذية احلبوب أعلى مستوى له، 

 .٢٠٠٢عما كان عليه عام )  يف املائة٣(مليون طن 

ويف موازاة املنجزات االقتصادية، شهدت عملية اإلصالح يف فييتنام  أيضا تطورا 
 ومما يلفت النظر، أن دليل التنمية البشرية أعلى من مؤشرات .مشجعا يف امليدان االجتماعي

 ٢٠٠٣فوفقا لتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية عام . النمو االقتصادي
 من حيث التنمية البشرية، إذ بلغ دليل التنمية ١٠٩ بلدا، كانت فييتنام  يف الدرجة ١٧٥يف 

ودليل التنمية .  من حيث معدل دخل الفرد١٢٨يف املرتبة  بينما كانت ٠,٦٨٨البشرية  
وبناء ).  دولة١٤٤ بني ٨٩صنفت يف املرتبة  (٠,٦٨٧املرتبط بنوع اجلنس يف فييتنام هو 

.  على ذلك، اعتربت فييتنام من أجنح البلدان يف جنوب شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
. ة البشرية ودليل التنمية املرتبط بنوع اجلنساليكاد يوجد تفاوت يف فييتنام بني دليل التنمي

وفضال عن ذلك، تواصل فييتنام احتالل مركز الطليعة بني البلدان النامية من حيث احلد من 
الفقر وتسجيل النتائج املشجعة يف ميادين توليد فرص العمل والتعليم والتدريب والسكان 

الوطنية للحد من الفقر وخلق فرص فربنامج األهداف .  وتنظيم األسرة والرعاية الصحية
، اخنفضت ٢٠٠٣ويف عام .  أسرة سنويا على اخلالص من الفقر٣٠٠ ٠٠٠العمل يساعد 

فقد مت خالل السنوات الثالث .  يف املائة فقط١١,٨نسبة األسر الفقرية حبيث أصبحت 
ليم ، كانت نسبة التع٢٠٠٢ويف عام .  مليون فرصة عمل، نصفها للنساء٤,٣املاضية، خلق 

 حمافظة ١٩، حققت ٢٠٠٣ويف عام .  يف املائة للنساء٩٢ يف املائة بني السكان ككل و ٩٤
، ٢٠٠٣ و ٢٠٠١وفيما بني عامي . ومدينة تعميم التعليم اإلعدادي وفقا للمعايري الوطنية

واستمر . كانت الرعاية الصحية للشعب، خاصة لألمهات واألطفال، يف حتسن متواصل
دات وللتمو السكاين الطبيعي يف االخنفاض، حبيث وصل إىل املستويات  املعدل الكلي للوال

، أنشئت مراكز صحية ٢٠٠٢ويف عام . ٢٠٠٣ يف املائة على التوايل عام ١,٤٧ و ٢,١٣
 يف املائة من الكميونات واملقاطعات لتلبية حاجة ٩٠وصناديق للعقاقري األساسية يف أكثر من 
واستمر يف الزيادة سنة بعد سنة االستثمار .  الطبيةالشعب إىل الفحص الطيب واملعاجلة

 يف املائة من بند االنفاق يف ٢٥احلكومي يف امليادين االجتماعية، حبيث أصبح ميثل أكثر من 
 . ميزانية الدولة
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وعلى الرغم من ذلك، مازال الفقر والفجوة يف الدخل بني املناطق يشكل عقبة يف 
والتحديات الرئيسية يف الوقت . يع أشكال التمييز ضد املرأةطريق تنفيذ اتفاقية القضاء على مج

احلاضر هي بقاء نسبة األسر الفقرية عالية عموما يف املناطق الريفية واملناطق النائية ومناطق 
وأشد الناس ضعفا املزارعات يف . األقليات اإلثنية اليت تواجه مصاعب اقتصادية واجتماعية

بلية، السيما املزارعات غري املتزوجات، واألسر املعيشية اليت ترأسها املناطق النائية واملناطق اجل
فالنساء الفقريات يضطرن إىل العمل وقتا أطول وبدخل أقل، ونادرا . امرأة والنساء املسنات

ما يكون لديهن احلق يف اختاذ القرارت يف أسرهن وجمتمعهن، ولذلك يكون وصوهلن إىل 
 . حمدوداموارد ومنافع السياسات العامة

وخالصة القول هي أن احلكومة الفيتنامية، على الرغم من الصعوبات والتحديات 
الكثرية، استمرت يف اإلصالح، خالل السنوات الثالث املاضية، وسجلت إجنازات مرموقة يف 

وحتسنت حياة الشعب تدرجييا، وترسخ األمن . جمال النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية
وهذه شروط هامة جدا للمرأة كي تتمكن من املشاركة .  االقتصادي-جتماعيواالستقرار اال

 . يف تنمية البلد واالستفادة من منافع التنمية على قدم املساواة مع الرجل

 اهليكل السياسي العام

أنظر التقارير (خالل السنوات املاضية، استمر استقرار النظام السياس يف فييتنام  
ز وكاالت الدولة على املستويات املركزية واحمللية، مما كفل هلا ممارسة واستمر تعزي). السابقة

 . وظائفها بشكل أفضل واإلرتقاء بنوعية وكفاءة أنشطتها وفقا ملبادئ الدستور والقانون

، اعتمدت اجلمعية الوطنية التابعة للمجلس ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٥ويف 
 املتعلق بتعديل دستور عام QH10/51/2001لقرار التشريعي العاشر، يف دورا العاشرة، ا

ونتيجة هلذا التعديل، تعزز دور اجلمعية الوطنية، بوصفها اهلئية العليا املمثلة للشعب، . ١٩٩٢
يف ميادين صنع الدستور وسن القوانني والرقابة العليا، ومن مث متت محاية حقوق اإلنسان 

ائف ومسؤوليات رئيس الوزارء وهيئة اإلدعاء وعدلت وظ. األساسية، مبا فيها حقوق املرأة
العليا بغية جعل اجلهاز التنفيذي أكثر كفاءة، ومعاجلة الفساد، واحلد من احلواجز 

دولة  من الدستور املعدل تنص على أن دولة مجهورية فييتنام االشتراكية ٢فاملادة . البريوقراطية
واطنون مجيعا متساوون أمام واملالشعب وللشعب؛ وهي من اشتراكية حيكمها القانون 

ويستمر القانون بدعم ومحاية . القانون، بصرف النظر عن اجلنس والعرق والطبقة االجتماعية
 . حقوق املرأة بدون أي شكل من أشكال التمييز
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 من الدستور املعدل على أن جبهة الوطن الفيتنامي هي احللف ٩وتنص املادة 
السياسية، مبا فيها -لبارزة السياسية واالجتماعيةالسياسي والتحالف الطوعي للمنظمات ا

االحتاد النسائي، واملنظمات االجتماعية واألفراد املمثلون ملختلف الطبقات من مجيع مناحي 
وتستطيع املرأة من خالل . احلياة ومن اإلثنيات واألديان والفيتناميون املوجودون عرب البحار

 .حلها القانونية واملشروعة حني تنتهك هذه املصاحلاملنظمات النسائية أن تطالب حبماية مصا

 سان اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلن

استمر العمل يف توطيد اإلطار القانوين واهليكل التنفيذي املتعلقني حبماية حقوق 
 .اإلنسان كما بينا يف التقارير السابقة

، اعتمدت اجلمعية )٢٠٠٢ -١٩٩٧(ويف أثناء الدورة العاشرة للمجلس التشريعي 
، ١٩٩٢ أمرا وقرارا واحدا بشأن تعديل دستور عام ٤٤ قانونا و٣٥الوطنية وجلنتها الدائمة 

، ٢٠٠٣ و ٢٠٠١وفيما بني عامي.  قرارات بشأن برنامج صنع القوانني واألوامر٦و 
لق  أمرا، تشمل قوانني وأوامر تتع١٦ قانونا و٢٠اعتمدت اجلمعية الوطنية وجلنتها الدائمة 

وبوجه عام، أرست هذه الوثائق األساس القانوين ). ٢أنظر املرفق (باحلقوق املتساوية للمرأة 
وخباصة، اعتمد قانون اإلجراءات . لتحسني كفالة حقوق اإلنسان عامة وحقوق املرأة خاصة

 .اجلنائية الذي تضمن أحكاما تعزز احلماية حلقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية

فقد دأبت احلكومة على .  تطورات عديدة فيما يتعلق بتنفيذ القواننيوحدثت أيضا
توطيد الوثائق القانونية اليت اعتمدا اجلمعية الوطنية وتوفري التوجيهات املتعلقة ا وتعزيز 

ونتيجة لذلك، توفرت الشروط األساسية واهلامة لتفعيل حقوق اإلنسان وفقا لنص . تنفيذها
 .  الشروط العملية كلهاالقانون، وإن مل تستوف

أما نظام وكاالت الدولة اليت متارس وظيفة محاية القانون فقد متت تقويته أكثر من 
ومتت تقوية اهليكل التنظيمي والوظائف واملهام للمحالكم الشعبية وهيئات االدعاء . ذي قبل

صول الشعبية وغريها من هيئات إنفاذ القانون ومت حتديدها بشكل أوضح دف حتسني و
الناس إىل القضاء، وكفالة جريان املقاضاة بصورة شفافة ومتسقة مع القانون وزيادة الكفاءة 

 من الدستور املعدل تنص على أن هيئات االدعاء العليا ١٣٧فاملادة . يف محاية حقوق اإلنسان
. تنفذ احلقوق يف املقاضاة واإلشراف القضائي العام وتكفل تنفيذ القانون بشكل دقيق ومتسق

، أدخلت بعض التغيريات على )٢٠٠٧ -٢٠٠٢(ويف أثناء الفترة اجلديدة للحكومة 
اختصاصات ومسؤوليات الوزراء والوكاالت اليت هي على مستوى الوزرات حددت بشكل 
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وهناك . أوضح وظائف ومهام هذه الوكاالت دف جتنب التداخل وإزالة املستويات الوسيطة
 وكالة حكومية ١٤كاالت على مستوى الوزارة و و٦ وزارة و ٢٠يف الوقت احلاضر 

 ). وكالة حكومية٢٥ وكاالت على مستوى الوزارة و٦ وزارة و١٧سابقا، كان يوجد (

فحىت اآلن، . ومت أيضا تعزيز املوظفني املدنيني يف هيئات إنفاذ القوانني كميا ونوعيا
 القضائية وهيئات إنفاذ يشكل خرجيو اجلامعات معظم املوظفني العامني العاملني يف اهليئات

وحتسنت . ويتزايد عدد املوظفني الذين حيملون شهادة جامعية يف هذا امليدان. القانون
مؤهالت القضاة ووكالء الشعب واملدعني العامني علىكافة املستويات، جتاوبا مع تزايد 

ضا خالل ومت أي. مهمة محاية حقوق املواطنني ومصاحلهم املشروعة مبا يف ذلك مصاحل املرأة
السنوات الثالث املاضية تقوية نقابات احملامني ومكاتب الكًُتاب العدل وإدارات تنفيذ أحكام 
احملاكم واإلشراف عليها ومكاتب املساعدة القانونية لتقدمي املساعدة القضائية إىل الفقراء 

 .ومحاية حقوق املواطنني يف مجيع احملافظات واملدن على املستوى املركزي

  واإلعالم يف جمال القانونالتعليم

حتقق خالل السنوات الثالث املاضية تسريع عملية التعريف بالوثائق القانونية املتعلقة 
فقد بذلت احلكومة الفييتنامية جهودا كبرية يف تعزيز . حبقوق اإلنسان وحقوق املرأة ونشر ها

فقد أصدر .  املرأةالنشر والتثقيف دف زيادة وعي الناس باملساواة بني اجلنسني وحقوق
 الذي وافق به على برنامج نشر القانون وتعليمه QD-TTg/13/2003رئيس الوزراء القرار 

. ، وينص على أن املرأة تستفيد من النشر والتثقيف يف جمال القانون٢٠٠٧ -٢٠٠٣للفترة 
اا يف ويركز الربنامج أيضا على القواعد التنظيمية اليت تتصل مباشرة حبقوق املرأة ومسؤولي

جماالت الزواج واألسرة ورعاية األطفال ومحايتهم وتعليمهم، واملساواة بني اجلنسني يف 
وأصدرت وزارة العدل . األنشطة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ويف األسرة

ة واحملكمة الشعبية العليا تعليمات بشأن زيادة األنشطة للنهوض باملرأة تعمم مبوجبها املساو
 .بني اجلنسني يف اإلعالم عن القانون ونشره  وتعليمه

وباإلضافة إىل األشكال التقليدية للنشر والتثقيف مثل طبع النشرات وكتيبات اجليب 
وامللصقات، كانت حمتلف الوكاالت تقوم كل سنة بعقد حلقات دراسية وحلقات عمل 

 ١٠ ٠٠٠طنية للنهوض باملرأة وأعدت اللجنة الو. حول املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة
نسخة باللغتني الفييتنامية واإلنكليزية من االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة الفييتنامية حىت 

 نسخة من خطة العمل من أجل النهوض باملرأة الفيتنامية حىت عام ٧٠٠٠، و ٢٠١٠عام 
 ٠٠٠ ضد املرأة، و  نشرة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التنمييز٥ ٠٠٠، و ٢٠٠٥
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ووزعت هذه النشرات واملطبوعات يف مجيع .  نشرة عن إحصاءات اجلنسني يف فييتنام ١٠
ومن أجل نشر التقرير الذي جيمع التقريرين الثالث والرابع عن تنفيذ اتفاقية . أحناء البلد

 مؤمترا القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، عقدت اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة
واستمر عن طريق وسائط اإلعالم . إلعالن وتوزيع آالف النسخ من التقرير على املشتركني

ومتت ترمجة . نشر حمتويات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتنفيذها
 إىل توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لفييتنام يف دورا اخلامسة والعشرين

 . اللغة الفييتنامية وأحيلت إىل الوكاالت ذات الصلة للنظر فيها واستنباط احللول هلا

وفيما يتعلق باملساعدة القانونية، وجهت فييتنام االنتباه إىل زيادة األنشطة يف جمال 
ويف عام . املساعدة القانونية، وخاصة للفقراء والذين هلم األولوية يف سياسات الدولة، والنساء

، سجلت وزارة العدل واالحتاد النسائي برناجما للتعاون يف اإلعالم والتثقيف يف ٢٠٠٢
ويف الوقت احلاضر، هناك مركزان عامالن لتقدمي املساعدة . القانون واملساعدة القانونية للمرأة

نية، القانونية إىل املرأة، مها مركز املساعدة القانونية للمرأة حتت رعاية إدارة املساعدة القانو
. ووزارة العدل ومكتب اإلرشاد القانوين املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف إطار االحتاد النسائي

 يف املائة و ٢٣، كانت األقليات العرقية والنساء متثل ٢٠٠٢ حىت اية عام ٢٠٠٠ومن عام 
مها منظمات  يف املائة على التوايل من جمموع املستفيدين من املساعدة القانونية اليت تقد٤٢,٩

ومع ذلك، اليزال عمل هذه الوكاالت يركز بالدرجة األوىل على املناطق . املساعدة القانونية
 .احلضرية واليليب احتياجات الناس مجيعا

 

 تنفيذ االتفاقية  -  الباب الثاين
 "التمييز ضد املرأة"تعريف   -  ١املادة 

يف فييتنام ، املذكور يف " املرأةالتمييز ضد " يتغري خالل السنوات املاضية مفهوم مل
وفضال عن ذلك، يزداد الفهم هلذه القضية عمقا على مستويات رسم . التقارير السابقة

السياسات وصنع القوانني وعلى مستويات وكاالت الدولة واملنظمات االجتماعية واتمعات 
 .الشعبية واألسر وعلى مستوى األفراد

 الدولة بقيادة هوشي منه، اليت كانت تدرك دائما ويعود الفضل يف ذلك اإلجناز إىل
السلوك الذي يتسم "أن تنفيذ املساواة بني الرجل واملرأة صعب للغاية ومهمة معقدة، ألن 

بتفضيل الرجل على املرأة قائم منذ آالف السنني ومترسخ يف ذهن كل فرد وكل أسرة يف 
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ثورة كبرية "ملوقف املتأصل يشكل وما من شك يف أن إلغاء هذا ا )١(".مجيع مناحي احلياة
والنسطيع كسب هذه الثورة باستخدام القوة، ألن سالح هذه الثورة هو تقدم . وعسرية

ويف هذه العملية، ينبغي لكل فرد ولكل أسرة . األمة بأسرها سياسيا وثقافيا وتشريعيا
ر السابقة، وحقوق املرأة، كما جاء يف التقاري". وللشعب بأسره أن يكون جزءا من الثورة

 .مازالت حتظى باالحترام واحلماية وفقا للدستور والقانون

من "وقد أكد التقرير السياسي للمؤمتر الوطين التاسع للحزب الشيوعي من جديد أن 
اجلوهري، يف مايتعلق باملرأة، اإلنفاذ الفعال للتشريعات والسياسات املتعلقة باملساواة بني 

ريب املهين وزيادة التثقيف للمرأة، ووضع سياسات لتشجيع اجلنسني والتغذية، وتوفري التد
املرأة على املشاركة بصورة أكرب يف القيادة واإلدارة على كافة املستويات ويف مجيع 
القطاعات، وتوفري الرعاية الصحية واحلماية لألمهات واألطفال، ويئة الظروف للمرأة كي 

وجيرى ترسيخ هذه النقطة األساسية ".  ة وتقدميةتقوم بوظيفتها كأم، وبناء أسر ثرية ومتساوي
ودأبت فييتنام على اإلعراب عن فهمها الصحيح . بسياسات عملية من جانب الدولة

لاللتزامات الدولية اليت تسري على البلدان األعضاء يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
غية كفالة احلقوق املتساوية التمييز ضد املرأة، وعن تصميمها على تنفيذ هذه االلتزامات ب

 .للمرأة بشكل أفضل

  

 تدابري القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   -  ٢املادة 
 مواصلة ترسيخ مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة  ١-٢

 للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف تدابريجيري بصورة فعالة تطبيق 
. ية والتنفيذية والقضائية، على الوجه الوارد ذكرة يف التقارير السابقةذلك التدابري التشريع

ومازال حيظى مبدأ املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز بينهما باالحترام وتنص عليه الوثائق 
 املنقح املتعلق بانتخاب ممثلي ٢٠٠١القانونية الصادرة يف السنوات األربع املاضية كقانون 

 املتعلق بتنظيم احملاكم ٢٠٠٢، وقانون ٢٠٠٢وقانون العمل املنقح لعام اجلمعية الوطنية، 
 املتعلق بانتخاب أعضاء االس الشعبية والقانون العقاري املنقح لعام ٢٠٠٣الشعبية، وقانون 

 بشأن معاجلة القضايا اإلدراية، واألمر املتعلق مبنع البغاء ٢٠٠٢، واألمر الصادر عام ٢٠٠٣
 ND-CP/02/2001، واملرسوم رقم ٢٠٠٣ املتعلق بالسكان الصادر عام ومكافحته، واألمر

__________ 
 .٢٣، ص ١٩٦٠ دار النشر للمرأة –هو شي منه حول قضية املرأة  )١( 
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 ND-CP/01/2003املتعلق بتنفيذ قانون العمل وقانون التدريب املهين، واملرسوم احلكومي رقم 
املتعلق بإدخال تعديالت وتنقيحات على بعض مواد قانون التأمني االجتماعي، واملرسوم 

لق مبسؤوليات الوكاالت اإلدارية التابعة للدولة على  املتعND-CP/19/2003احلكومي رقم 
مجيع املستويات عن كفالة مشاركة االحتاد النسائي يف أنشطة إدارة الدولة على كافة 

واجلدير باملالحظة أن القانون العقاري املنقح وقانون التأمني االجتماعي يعاجلان . املستويات
أي إثبات إمسي الزوجة والزوج معا يف (األرض أساسا القضايا املتعلقة حبصول املرأة على 

فمثال، حينما (وحقوقهما املتساوية فيما يتعلق بالتأمني االجتماعي ) شهادة االستغالل العقاري
 ٢٥ سنة من العمر وتكون قد دفعت أقساط التأمني االجتماعي ملدة ٥٥تبلغ املرأة العاملة 

 سنة من العمر ٦٠ذي يتلقاه الرجل حني يبلغ سنة، حيق هلا أن تتلقى نفس املعاش التقاعدي ال
وقد دأبت الوكاالت اإلدارية يف ).  سنة٣٠ويكون قد دفع أقساط التأمني االجتماعي ملدة 

الدولة واهليئات القضائية وهيئات إنفاذ القانون على اختاذ التدابري ملنع ومعاجلة حاالت انتهاك 
، قررت اجلمعية الوطنية ٢٠٠٣ويف عام . د املرأةاحلقوق املتساوية للمرأة واجلرائم املرتكبة ض
 .وضع مشروع قانون املساواة بني اجلنسني

  تدابري عملية حلماية حقوق املرأة ومصاحلها املشروعة   ٢-٢

فيما يتعلق بالتدابري اإلدارية ينص قانون الشكوى واإلبالغ على إنزال عقوبة صارمة 
كوى واإلبالغ ولكنهم يرفضون التصرف فيها، بالذين يكونون مسؤولني عن التصرف يف الش

أو اليتصرفون فيها بروح من املسؤولية أو يتعمدون التصرف فيها على حنو غري قانوين، 
.  وإلزامهم، وفقا ملقتضى القانون، بدفع تعويض عما يسببه تصرفهم أو عدم تصرفهم من ضرر

 تقدمي الشكاوى وإبالغ األفراد وتتوفر للمرأة ذه التدابري فرص متساوية ملمارسة حقها يف
املختصني والوكاالت الرمسية املختصة يف حال انتهاك حقوقها ومصاحلها املشروعة، والسيما 

وعلى الرغم من ذلك، كانت . إذا كان لذلك االنتهاك طابع التمييز القائم على نوع اجلنس
 التمييز القائم على نوع اجلنس الدعاوى اإلدارية اليت أقامتها النساء يف احملاكم اإلدارية بدعوى

 . قليلة جدا

القانون يسمح لكل مواطن، مبن يف ذلك املرأة، مبمارسة حقه يف أن يطلب من  
وينبغي . احملاكم محاية حقه ومصاحله يف امليدانني املدين واالقتصادي ويف ميدان العمل

صارمة مبرتكيب أفعال للوكاالت الوظيفية كاحملاكم واهليئات القضائية أيضا إنزال عقوبات 
وقد دأبت وكاالت إنفاذ القانون على إنزال عقوبات صارمة مبرتكيب جرائم . االنتهاك

انظر التقرير املتعلق (التمييز، ويسببون بذلك أضرارا كبرية لصحة املرأة وكرامتها وشرفها 
ويتضمن ). البغاء املتعلقة مبحاكمة قضايا االجتار باملرأة واستغالل املرأة يف ٦بتنفيذ املادة 
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احكاما عديدة تتعلق حبماية ) ٢٠٠٠يوليه / متوز١الذي بدأ نفاذه يف (قانون العقوبات املنقح 
، وهو مبدأ إنساين، اليعترب اإلجراء املوايت للمرأةومبدأ . حياة املتهم وصحته حني يكون امرأة
 . متييزا ضد الرجل، وجيري تنفيذه بدقة

 املتعلق بتنفيذ قانون الزواج واألسرة بني ND-CP/32/2002وكذلك املرسوم رقم 
األقليات العرقية ساعد على معاجلة مشكلة التمييز ضد املرأة يف بعض املناطق النائية واجلبلية 

فاملرسوم حيظر حظرا قاطعا تعدد الزوجات، وعادات فرض . من فييتنام برغم األعراف القائمة
ذلك إرغام األرامل من النساء  والرجال مثال (هدايا زواج، وب الزوجة وفرض شروط 

وينص املرسوم أيضا على تدابري ).  على الزواج من أفراد آخرين من أسرة الزوج املتوىف
 . دف إىل القضاء يف اية املطاف على العادات املتخلفة وغري املواتية للمرأة يف هذه املناطق

  واحللولعالقة  املشاكل ال  ٣-٢

ة وشعبا، التمييز القائم على نوع اجلنس، وتبذل العديد من اجلهود تدين فييتنام، دول
وعلى أي حال، التزال هناك أنواع من السلوك . للقضاء على التمييز ضد املرأة بوسائل خمتلفة

غري العادل جتاه املرأة يف احلياة االجتماعية، خاصة يف الشركات اخلاصة واملعامل واملشاريع 
 هذا الصدد، ستتخذ سلطات الدولة املختصة مزيدا من التدابري ويف.  املشتركة، وغريها

. الصارمة وفقا لنص القانون لكفالة املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة وعدم التمييز ضدها
وسوف تكون نقابات العمال ونقابات العامالت واالحتادات النسائية على املستوى الشعيب 

اف على تنفيذ القانون ومحاية املصاحل املشروعة والقانونية أكثر نشاطا يف القيام بدور اإلشر
وسوف يستمر السري قدما يف مهمة النشر والتثقيف كيما يستطيع كل مواطن، . للعامالت

 .واملرأة خاصة، أن يفهم وأن حيفظ بصورة كاملة  حقوقة اخلاصة  ومصاحلة املشروعة

 

 كاملةاملرأة وتقدمها بصورة  تطور كفالة   -  ٣املادة 
   اإلطار املؤسسي١-٣

،  تنفذ التشريعات وغريها من التدابري الفعالة اليت اختذا دولة فييتنام ٢٠٠٠منذ عام 
لكفالة تطور املرأة وتقدمها يف كافة امليادين على النحو املذكور يف التقرير اجلامع للتقريرين 

يارية تؤكد بوجه خاص على فقد صدرت قرارات عديدة ووثائق قانونية مع.  الثالث والرابع
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كفالة املساواة بني اجلنسني وعلى حقوق املرأة يف امليادين املدين والسياسي واالقتصادي 
 وهذه التشريعات والوثائق هي بالتحديد التالية. والثقايف واالجتماعي

، الذي اختذته اللجنة املركزية ٢٠٠٣مارس / آذار١٢ املؤرخ NQ/TW-23  القرار -
ة الوحدة الوطنية من أجل بناء بلد قوي بشعب مزدهر وجمتمع عادل للحزب لتقوي

االستمرار يف تعميق الوعي لدى اجلمهور ويف : "ودميقراطي ومتقدم، وجاء فيه مايلي
النظام السياسي بأكمله بعمل املرأة واملساواة يني اجلنسني واإلسراع يف إضفاء الطابع 

املرأة والكوادر النسائية يف الوضع املؤسسي على سياسات احلزب املتعلقة بعمل 
اجلديد، وتعميم قضايا اجلنسني يف تنفيذ الربامج واخلطط، وتوجيه االهتمام إىل 
السياسات االجتماعية واملتعلقة بقضايا اجلنسني من أجل ختفيف عبء العمل بالنسبة 

الصحية للمرأة، وحتسني مستويات التعليم واملهارات املهنية للمرأة، وتعزيز الرعاية 
لألمهات واألطفال، ومتكني املرأة من املشاركة يف األنشطة االجتماعية وشغل 

 ".مناصب إدارية

 الصادر عن رئيس الوزراء بشأن ٢٠٠١مايو / أيار٤ املؤرخ QD-TTg/71/2001القرار    -
استئصال اجلوع، احلد من  (٢٠٠٥ -٢٠٠١برامج األهداف الوطنية يف الفترة 

اء النظيف والتصحاح الريفي، والسكان وتنظيم األسرة ومنع الفقر، العمالة، امل
ومعاجلة األمراض االجتماعية وغريها من األمراض الفتاكة مبا فيها فريوس نقص 

دف حتسني مستويات املعيشة ) اإليدز، والثقافة والتعليم والتدريب/ املناعة البشرية
 .للشعب، مبا يف ذلك املرأة

أقرها رئيس الوزراء بالقرار  (٢٠٢٠ة للنهوض باملرأة حىت عام االستراتيجية الوطني   -
19/2002/QD-TTg وهدفها العام هو )  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢١ املؤرخ

حتسني احلياة املادية والثقافية للمرأة، ويئة مجيع الظروف لتنفيذ احلقوق األساسية "
". تصادية والثقافية واالجتمايةوتعزيز دور املرأة يف مجيع ااالت السياسية واالق

وترسم االستراتيجية أيضا مخسة أهداف عملية تستهدف القضاء على مجيع أشكال 
التمييز ضد املرأة، وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف العمل والتعليم والرعاية الصحية، 

ثقافية واالرتقاء بنوعية وكفاءة مشاركة املرأة يف امليادين السياسية واالقتصادية وال
واستنادا إىل هذا القرار، . ويف املناصب اإلدارية وحتسني القدرة يف تعزيز تقدم املرأة

، ٢٠٠٢مارس / آذار١٨اعتمدت اللجنة الوطنية املعنية بتقدم املرأة يف فييتنام ، يف 
 أو املرحلة األوىل ٢٠٠٥خطة العمل املتعلقة بالنهوض باملرأة يف فييتنام  حىت عام 
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وهذه اخلطة هي من مكونات خطة البلد للتنمية . ة العشر سنواتمن استراجيي
 .٢١االقتصادية يف السنوات اخلمس األوىل من القرن -االجتماعية

وافق عليها رئيس جملس الوزراء يف (االستراتيجية الشاملة للنمو واحلد من الفقر   - 
صادي السريع ، اليت وضعت اهلدف املتمثل يف تشجيع النمو االقت)٢٠٠٢مايو /أيار

واملستدام جنبا إىل جنب مع حتقيق املساواة االجتماعية والتقدم من أجل حتسني 
شروط العيش ونوعيته جلميع الشرائح السكانية وتشجيع التنمية البشرية واملساواة 

 .  بني اجلنسني

 حول ٢٠٠٣مارس / آذار٧ الصادر يف ND-CP/19/2003املرسوم احلكومي رقم   -
اء والوكاالت الوزارية واهليئات احلكومية واللجان الشعبية فيما يتعلق مسؤولية الوزر

بالتعاون مع االحتادات النسائية ومتكينها على كافة املستويات حبيث تستطيع 
املشاركة يف أعمال إدارة الدولة وفقا للتشريعات املتعلقة بالقضايا ذات الصلة حبقوق 

 .ومصاحل املرأة والطفل

بادئ والسياسات بشكل واسع على الوزارات والوكاالت وقد عممت هذه امل
فقد قامت كل من . والرابطات وحتولت بالتدريج إىل حقيقة واقعة خبطط عمل ملموسة

 حمافظة ومدينة باعتماد وتنفيذ خطة عمل للنهوض باملرأة ٦٤الوزارت املركزية األربعني و
إطار الوزارات، واملدارس وقامت سلطات ومؤسسات عديدة يف .  يف موقعها٢٠٠٠٥لعام 

ويتضح من ذلك . واملؤسسات التجارية الكبرية برسم خطط عمل خاصة ا للنهوض باملرأة
كله ماتبذله دولة فييتنام وشعبها من جهود كبرية لتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض 

 .باملرأة

  لنهوض باملرأةمن أجل ا  تعزيز املنظمات واألنشطة اليت تعمل ٢-٣

الل السنوات الثالث املاضية دأبت الدولة على يئة كل الشروط املؤاتية خ
 .للمنظمات اليت تعمل من أجل النهوض باملرأة كي تقوم بدورها بشكل كامل

مت توطيد اجلهاز الوطين للنهوض باملرأة وتطويره حىت امتد إىل املستويات الشعبية، 
ؤسسات من خالل زيادة مشاركة وحتددت بوضوح مسؤوليات الوزراء والوكاالت وامل

 أصدر رئيس الوزراء ٢٠٠١يونيه / حزيران١١ففي . العديد من القادة الذكور يف هذا املسعى
وحيدد القرار أربع .  لتعزيز اللجنة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأةQD-TTg/92/2001القرار رقم 

نني والسياسات املتعلقةباملرأة، أن تساعدة رئيس الوزراء يف وضع القوا) ١: (مهام للجنة، هي



 

16 05-39923 
 

CEDAW/C/VNM/5-6

وأن تتعاون مع الوكاالت ذات الصلة يف مراقبة وتعزيز تنفيذ التشريعات والسياسات املتعلقة 
أن تعمل مع الوكاالت ذات الصلة للقيام بأنشطة االتصال واألنشطة التثقيفية ) ٢(باملرأة، 

 القضاء على مجيع أشكال التمييز فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات املتصلة باملرأة واتفاقية
أن تقوم بتنسيق ) ٤(أن تقوم بإعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ االتفاقية؛ ) ٣(ضد املرأة؛ 

وبناء على القرار، . أنشطة التعاون الدويل فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة
ب اللجنة ملساعدة اللجنة يف االضطالع قام رئيس اللجنة املعنية بالنهوض باملرأة بإنشاء مكت

واستمر تعزيز نظام اللجان واالس للنهوض باملرأة يف الوزارات والوكاالت الوزارية . مبهامها
ويف الوقت . ٦٤واهليئات والرابطات احلكومية، ويف كل حمافظات ومدن البلد البالغ عددها 

.  حملافظات واملقاطعات والكوميوناتاحلاضر، جيري تطوير النظام يف الوكاالت على مستوى ا
وشكلت يف بعض املناطق . وزيدت املوارد لتشغيل اللجان الوطنية والشعبية املعنية بتقدم املرأة

 الشبكة الوطنية ٢٠٠٣شبكة وطنية لقضايا اجلنسني وقضايا التنمية، وحتديدا، أنشئت يف عام 
 . تعميم قضايا اجلنسنيلقضايا اجلنسني وتنمية الطاقة، وشبكة املتعاونني يف

واالحتاد النسائي الفييتنامي حيظى دائما باالهتمام ويتلقى املساعدة من الدولة للقيام 
وقام املؤمتر الوطين التاسع . حبمالت فعالة وتنفيذ برامج عمل رئيسية من أجل النهوض باملرأة

 لالحتاد على كافة لالحتاد النسائي ومؤمتراته األخرى األدىن مستوى بوضع اهليكل النهائي
 يستهدف تشجيع ٢٠٠٧ -٢٠٠٢املستويات وأضاف برنامج عمل رئيسيا آخر للفترة 

وأطلق . الصداقة والتعاون مع النساء من البلدان األخرى من أجل املساواة والتنمية والسالم
ي بني النساء من مجيع مناح" دراسة وصنع وبناء األسر السعيدة"املؤمتر حركة كبرية تتمثل يف 

احلياة وشدد على أحد برامج عمله الرئيسية وهو املشاركة يف وضع التشريعات والسياسات 
وكان من األنشطة البارزة لالحتاد لسنوات . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، ومراقبة تنفيذها

عديدة  إعطاء النساء الفقريات ائتمانات ادخارية، وهو منوذج فعال معترف به على نطاق 
ولدى االحتاد أيضا طرق عديدة لتكرمي األفراد . ن جانب املنظمات الوطنية والدوليةواسع م

واجلماعات من النساء البارزات ولديه أشكال عملية للتثقيف من أجل تعزيز القدرة لدى 
 . النساء

وقررت الدولة استخدام ميزانيتها لبناء مركز للمرأة والتنمية يف إطار االحتاد النسائي 
 وتقوم اآلن بدراسة مشروع إنشاء معهد للمرأة يستجيب بصورة أكثر فعالية الفيتنامي

 . الحتياجات املرأة إىل التطوير الشامل وتوفري التدريب للموظفات
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والنظام املتمثل يف عمل االس النسائية يف إطار احتاد نقابات العمال الفيتنامية أخذ 
يت متلكها الدولة من أجل حتسني القدرة يف جمال يطبق أيضا يف الوكاالت اإلدارية واملشاريع ال
 .تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق العامالت

ومن األحداث اهلامة ظهور جملس منظمي املشاريع النساء إىل الوجود حتت إشراف 
فقد أنشىء الس حلماية مصاحل صاحبات املشاريع اخلاصة . غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية

ات التجارية الداخلية والدولية ومساعدن يف تعزيز التبادل التجاري واالستثمار يف العالق
 . ونقل التكنولوجيا يف فييتنام  ويف اخلارج

واليزال جيري إنشاء صناديق للمرأة يف الوزارات والوكاالت ملساعدة النساء يف 
للنهوض باملرأة، تفعيل أفكارهن ومبتكران، ومن هذه الصناديق صندوق مدينة هوشي منه  

. والصندوق املخصص ملواهب املرأة يف املركز الوطين للعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية
، مسح رئيس الوزراء لالحتاد النسائي )Kovalevskaya(وباإلضافة إىل جائزة  كوفالفسكايا 

راد واجلماعات  بإنشاء صندوق جلائزة املرأة الفيتنامية من أجل تكرمي األف٢٠٠٢الفيتنامي عام 
ومنحت هذه اجلائزة إىل األفراد . من النساء الاليت كان هلن أداء بارز يف جماالت التنمية

 .٢٠٠٣واجلماعات اخلمسة األوىل عام 

 فيذها   تعميم قضايا اجلنسني يف صنع السياسات وتن٣-٣

  حددت تعميم قضايا اجلنسني٢٠١٠االستراتيجية الوطنية للنهوض املرأة حىت عام 
 جتري دراسة تعميم قضايا ٢٠٠٠ومنذ عام . يف السياسة العامة بوصفه أحد التدابري الرئيسية

وألول مرة، تقوم اللجنة الوطنية . اجلنسني ويطبق تدرجييا يف عمليات رسم السياسات
املبادئ التوجيهية لتعميم قضايا اجلنسني يف صنع السياسات "للنهوض باملرأة جبمع ونشر 

باإلضافة إىل وضع كتيبات للتدريب على تعميم قضايا اجلنسني، مت تدريب و".  وتنفيذها
 شخصا لبصبحوا مدربني بدورهم لنشر املعرفة واملهارات املتعلقة بتعميم قضايا ١٥٠

، وفرت اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة التدريب ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢وخالل سنتني، . اجلنسني
وظفي وقادة الوكاالت املركزية والوكاالت على  من م٢٨٥٥على تعميم قضايا اجلنسني لـ 

وبناء على ذلك ازدادت املسؤولية عن قضايا اجلنسني لدى الوزارات . مستوى احملافظات
وأصبحت قضايا اجلنسني حتظى مبزيد من االهتمام يف ورقات السياسات اليت . والوكاالت

ق رئيس الوزراء يف وعلى وجه اخلصوص، واف. تصدر عن احلكومة والوزارات والوكاالت
وكانت وزارة الزراعة والتنمية .  على االستراتيجية الشاملة للنمو واحلد من الفقر٢٠٠٢عام 
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استراتيجة لتعميم قضايا اجلنسني "الريفية يف الطليعة بالنسبة لتعميم قضايا اجلنسني إذ صممت 
 .وشرعت يف تنفيذها" يف ميدان الزراعة والتنمية الريفية

ت الثالث املاضية، قام اتمع الدويل بتمويل العديد من املشاريع وخالل السنوا
 بلجيكا –لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومساعدة املرأة يف فييتنام ، كمشروع فييتنام  

لالئتمان، وهو مشروع يتعلق بتأسيس األعمال اليت تتوالها نساء ومتوله هولندا، ومشروع 
وميكن .  العامة ميوله صندوق األمم املتحدة اإلمنائي وهولندايتعلق بقضايا اجلنسني يف السياسة

القول بأن املساعدة الروحية واملادية والتقنية من اتمع الدويل كانت أداة مساعدة يف حتسني 
 .نوعية احلياة للمرأة وتضييق الفجوة بني اجلنسني يف فيتنام

   دراسة عن املرأة واملساوة بني اجلنسني٤-٣

 البحث والتدريب يف قضايا اجلنسني دراستها على أدوار الرجل واملرأة ركزت مراكز
يف اإلنتاج، ودور املرأة ووضعها يف األسرة، والتغريات يف أدوارمها حتت تأثري التنمية 

االقتصادية، وحركة التحضر وانتقال اليد العاملة إىل املناطق احلضرية، وعلى -االجتماعية
. رأة، واألساس النظري والعملي لتقدمي املساعدة القانونية إىل املرأةالعنف العائلي واالجتار بامل

 .واستخدمت نتائج البحث يف وضع وثائق قانونية تتعلق باملرأة واملساواة بني اجلنسني

وقامت بعض املعاهد اليت أنشئت جمددا، أو أعيد تنظيمها، بدراسة ليس فقط عن 
ومن هذه املعاهد مركز حبوث القوة العاملة . نسني أيضااألمور املتعلقة باملرأة بل عن قضايا اجل

النسائية يف إطار وزارة العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون االجتماعية، الذي تغري امسه 
وقامت مدرسة العلوم االجتماعية . إىل مركز حبوث القوة العاملة النسائية وقضايا اجلنسني

نشاء مركز لبحوث التنمية وقضايا اجلنسني لالضطالع واإلنسانية يف جامعة هانوي الوطنية بإ
ببحوث يف النظريات واملمارسات املتعلقة مبشاكل اجلنسني دف بناء نظام للنظريات املتعلقة 

 قام ٢٠٠٣ويف أوائل عام . بقضايا اجلنسني مالئم لظروف فييتنام واستراتيجيتها اإلمنائية
ويتلقى هذا الس متويال . لس للبحوث خاص بهاالحتاد النسائي الفيتنامي أيضا بإنشاء جم

سنويا من ميزانية الدولة للقيام بالبحوث املتعلقة بقضايا اجلنسني وشؤون املرأة واالحتاد 
 .النسائي

    الصعوبات والقيود واحللول٥-٣

بدأ مؤخرا العمل يف تعميم قضايا اجلنسني، عموما على مستوى املشاريع، بدون 
وتنفيذا لالستراتيجية الوطنية من أجل النهوض باملرأة يف . م وا خلربة واملواردمايكفي من التنظي
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السنوات القادمة، ستقوم احلكومة بإدراج جوانب تتعلق بقضايا اجلنسني يف اخلطط الوطنية 
وسوف تفعل الوزارات .  االقتصادية–السنوية وخطط اخلمس سنوات للتنمية االجتماعية 

 . نفسه فيما يتعلق خبططهاواملراكز احمللية الشيء

وحىت عهد قريب، كان تفضيل الرجل على املرأة اليزال مترسخا يف أذهان، بل ويف 
وهناك بعض الوزارات والوكاالت واملراكز احمللية مل . تصرفات، عدد غري قليل من الناس

وكذلك . توجه حىت اآلن االنتباه الواجب إىل تقدم املرأة ومل يئ الشروط املؤاتية لتقدمها
. املنظمات واملؤسسات اليت تعمل من أجل النهوض باملرأة مل تقم بعد بعملها بصورة فعالة
 .واليزال هناك الكثري من النساء الاليت يعانني من عقدة النقص وجينحن إىل القناعة بوضعهن

ومن أجل التغلب على هذه املشاكل، يفكر رئيس الوزراء يف وضع توجيهات 
العمل من أجل النهوض باملرأة يف الوزارات والوكاالت واملناطق، حتدد جديدة حول تعزيز 

بوضوح مسؤولياا وأنشطتها من أجل النهوض باملرأة، ووضع اآللية والشروط إلدماج قضايا 
 .اجلنسني يف أنشطة صنع السياسات

على أساس (ويقوم االحتاد النسائي الفييتنامي بإعداد خطة بشأن إنشاء معهد نسائي 
ومن املتوقع أن . من أجل تدريب املوظفات بشكل أفضل) رسة تدريب الكوادر النسائيةمد

 . وأن تفدم إىل رئيس الوزراء للنظر فيها٢٠٠٥تكتمل هذه اخلطة يف أوائل عام 

ويف الوقت احلاضر، تقوم وزارة التخطيط واالستثمار بتوفري املبادئ التوجيهية لتنفيذ 
ناء على هذا التوجه االستراتيجي، تقوم الوزارات ورؤساء وب.  هذا التوجه االستراتيجي

الوكاالت الوزارية واهليئات احلكومية ورؤساء اللجان الشعبية يف احملافظات واملدن على 
 .املستوى املركزي بوضع وتنفيذ توجيهاا اخلاصة من أجل النمية املستدامة
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 جلنسنيالتدابري اخلاصة لتعزيز املساواة بني ا  -  ٤املادة 
ويف تنفيذ مجيع التشريعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، تواصل فييتنام اختاذ تدابري 

 :خاصة مؤقتة على النحو التايل

 إضافية لتعزيز املساواة بني اجلنسني  خاصة   تدابري١-٤

 ٧ املؤرخ  ND-CP/61/2001املرسوم رقم : أصدرت احلكومة بعض الوثائق، مثل
-ND/98/2002 بشأن سن التقاعد لعمال مناجم الفحم، واملرسوم رقم ٢٠٠١سبتمرب /أيلول

CP بشأن القبض على األشخاص واحتجازهم بصورة ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ 
، يتضمن ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ املؤرخ  ND-CP/114/200مؤقتة، واملرسوم رقم 

  رقم   يف مايتعلق باملرتبات، واملرسوممبادئ توجيهية مفصلة لتنفيذ بعض مواد قانون العمل 

12/2003/ND-CP ١٢ويف .  بشأن اخلصوبة بالوسائل العلمية٢٠٠٣فرباير / شباط١٢ املؤرخ 
، أصدرت وزارة العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون االجتماعية، ٢٠٠٣مارس /آذار

ض املواد املنقحة  الذي يتضمن مبادئ توجيهية لتنفيذ بعTTBDTBXH/07/2003التعميم رقم 
 .من نظام التأمني االجتماعي

  :وتنص هذه الوثائق كما يلي

 سنة من العمر، ودفعن أقساط التأمني االجتماعي ملدة ٥٥حيق للعامالت الاليت بلغن  -
 سنة من العمر ودفعوا أقساط التأمني ٦٠ سنة، والعمال الذكور الذين بلغوا ٢٥

قصى للمعاش التقاعدي الشهري نفسه  سنة، تقاضي احلد األ٣٠االجتماعي ملدة 
 .  وفقا ألنظمة احلكومة

 سنة إذا دفعوا ٥٠يكون سن التقاعد لعمال مناجم الفحم من الذكور واإلناث  -
 . سنة على األقل١٥ سنة واشتغلوا يف هذا العمل ٢٠أقساط التأمني االجتماعي ملدة 

ة يتلقني معاشا تقاعديا  سن١٥العامالت الاليت دفعن أقساط التأمني االجتماعي ملدة  -
 يف املائة من متوسط الراتب الشهري، الذي هو األساس لدفع التأمني ٤٥بنسبة 

ومن السنة السادسة عشرة فما بعدها، . االجتماعي، كما يطبق على العمال الذكور
 يف ٣يتلقني عن كل سنة مما دفعنه من أقساط الضمان ااالجتماعي مبلغا إضافيا قدرة 

 يف املائة للعمال الذكور حبيث ٢عاش التقاعدي بينما يكون اهلامش املائة من امل
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 يف املائة ٧٥يكون احلد األقصى ملتوسط املعاش التقاعدى للذكور واإلناث يساوي 
 .من متوسط املرتب الشهري

املبلغ املقطوع املسموح به للعامالت الاليت دفعن اشتراكات التأمني االجتماعي  -
 فصاعدا مساويا للمبلغ املقطوع ٢٦ اعتبارا من السنة  سنة سيكون٢٥ألكثر من 

وسيتلقون عن كل سنة من .  فما بعدها على التوايل٣١للذكور اعتبار من السنة 
التأمني االجتماعي املدفوع نصف متوسط املرتب الشهري ملدة تصل إىل مخسة 

 .أشهر

ما كان عدد حتق عالوة الوالدة للمرأة العاملة اليت تكون يف إجازة أمومة، مه -
 .والداا

حيق للمرأة غري املتزوجة احلصول على تقنيات دعم احلمل وفقا لتعليمات أطباء  -
 .متخصصني

 سة من العمر وتعيش لوحدها بدون أقارب وليس لديها ٥٥املرأة بعد أن تبلغ  -
 . مصدر للدخل تستمر يف تقاضي التأمني االجتماعي إذا كان مستحقا هلا أصال

إلعدام الصادر يف حق امرأة، جيب الرجوع إىل شروط عدم تطبيق قبل تنفيذ حكم ا -
حكم اإلعدام املنصوص عليها يف قانون العقوبات للتأكد مما إذا كان ميكن حتويل 

 .احلكم إىل السحن املؤبد

املرأة احملتجزة مؤقتا وختالف نظام مركز االعتقال وتصبح نتيجة لذلك خاضعة لعقوبة  -
 . منفردة التقيد كما يقيد الرجلاالحتجاز العزيل يف غرفة

وملساعدة املرأة على حتسني تعليمها، قامت وكاالت كثرية مركزية وحملية بتطبيق 
. معدالت إضافية للعالوات أثناء فترة التعليم أعلى من املعدالت اليت تطبقها يف حالة الرجل

بات اليت تعترض وفد ثبتت فاعلية هذه السياسة يف تشجيع املرأة على التغلب على الصعو
 .حتسني معرفتها يف مجيع امليادين

واتخذت على نطاق واسع تدابري لزيادة نسبة النساء يف املناصب اإلدارية على كافة 
املستويات وزيادة نسبة املدربات اإلناث املشتركات يف برامج التدريب كما هو مذكور يف 

العمل الوطنية للنهوض باملرأة لعام  وخطة ٢٠١٠االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة لعام 
٢٠٠٥. 
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وبوجه اخلصوص، وجهت السلطات والرابطات على مجيع املستويات االنتباه إىل 
 .تطبيق خمتلف أشكال احلوافز واجلوائز للمرأة

   بعض التدابري اخلاصة حلماية األمهات٢-٤

على قانون الوثائق القانونية املتعلقة ذا األمر تشمل التعديالت اليت أدخلت 
ديسمرب / كانون األول٢٩ الصادر يف ND-CP/81/2000اإلجراءات اجلنائية، واملرسوم رقم 

 الذي ينص على مبادئ توجيهية لتنفيذ األمر املتعلق باملسامهات يف األشغال العامة، ٢٠٠٠
 الذي يتضمن مبادئ ٢٠٠١يناير /  كانون الثاين٩ الصادر يف ND-CP/02/2001واملرسوم رقم 

 الصادر يف ND-CP/19/2001يهية لتنفيذ قانون العمل وقانون التدريب املهين، واملرسوم توج
 بشأن الغرامات والعقوبات اإلدارية اليت تطبق يف حالة املخالفات ٢٠٠١مايو / أيار١١

  -BTCCBCP-BTC 73/2000/TTLTاملتعلقة بالسالمة اإلشعاعيه ومراقبتها، والتعميم رقم 
، املشترك بني مكتب تنظيم املوظفني احلكوميني ٢٠٠٠ديسمري / األول كانون٢٨الصادر يف 

ووزارة املالية وينص على مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ سياسة ختفيض احلجم  يف الوكاالت 
 . اإلدارية وغريها من اهليئات اليت متول من امليزانية

 :وتنص هذه الوثائق كما يلي

 شهرا من العمر ولديها ٣٦ أطفاال دون املرأة املدعى عليها وهي حامل أو تريب -
عنوان سكن واضح ختضع لتدابري وقائية غري االجتجاز املؤقت، إال يف حاالت 

 .خاصة

 املرأة احلامل، وهي يف إجازة بسبب اإلجهاض، أو ألا ولدت طفال ميتا أو طفال  -
لسنوية  شهرا من العمر تعفى من ااملسامهة ا٣٦مات بعد الوالدة وتريب أطفاال دون 

 شهرا من العمر ١٢واملرأة احلامل أو اليت تريب أطفاال دون . يف األشغال العامة
واملرأة احلامل اليت تكون يف أجازة ألسباب تتعلق . الختضع لسياسة ختفيض احلجم

 . شهرا من العمر الختضع لتدابري العمل التأديبية١٢باحلمل وتريب طفال دون 

 وحتبل وهي تنفذ عقد التدريب املهين وتربز شهادة  املرأة اليت تكون حتت التدريب -
من مركز طيب على مستوى املقاطعة أو أعلى، تشهد بأن التدريب يضر باجلنني، حيق 

ويسمح هلا بعد إجازة الوالدة أن تستأنف . هلا أاء العقد بدون أن تدفع أي تعويض
وعلى .   للتدريبتدريبها، إذا كانت ترغب يف ذلك وتتوفر لديها الشروط املطلوبة
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املؤسسات واملنظمات حتديد أعمال أخرى مناسبة للمرأة احلامل اليت هي يف فترة 
 .اإلرضاع إذا كان عملها احلايل له صلة باإلشعاع

العاملة احلامل اليت تأخذ إجازة بناء على أمر الطبيب حيق هلا أن تنهي عقدها  -
 عشر شهرا بعد الوالدة تستطيع ويف أثناء احلمل وإجازة األمومة واإلثين. انفراديا

العاملة أن تؤخر مؤقتا إاء عقدها انفراديا وأن تؤخر النظر يف اختاذ إجراءات تأديبية 
ويف أثناء إجازة األمومة تتقاضى . حبقها، إال يف حالة إغالق املؤسسة اليت تعمل فيها

 يف ١٠٠العاملة اليت كانت قد دفعت أقساط التأمني االجتماعي عالوات تعادل 
املائة من املرتب، مرتب شهري واحد زائدا االستحقاقات االجتماعية األخرى 

 .املنصوص عليها يف قانون العمل

ولدى فييتنام، إىل جانب الوثائق اآلنفة الذكر، عدد من الوثائق القطاعية تنص على 
مج التلقيح ضد طرق لتوفري املزيد من احلماية لألمهات، تشمل برنامج األمومة ااملأمونة، وبرنا

الكزاز وتوفري حبوب احلديد للحوامل، وتدابري حلماية النساء املثقالت باحلمل أثناء الفيضانات 
 .وغريها من الكوارث الطبيعية

 ملستقبليف اتوجهات ال  التنفيذ و٣-٤

كانت الوزارت والوكاالت الفييتنامية ذات الصلة ناشطة يف تنفيذ القواعد التنظيمية 
 .  أعالهاملشار إليها

على أن بعض األنظمة اخلاصة باملرأة، وإن تكن جيدة من الناحية النظرية، مل تتمتع 
، أجرى االحتاد النسائي الفييتنامي دراسة ٢٠٠٢ويف عام . ا املرأة يف الواقع متتعا كامال

 فكشفت نتائج. استقصائية عن تنفيذ السياسات املتعلقة باملرأة العاملة يف املناطق الريفية
الدراسة عن أنه، برغم أن املرأة اليت تريب أطفاال صغارا، معفية مبوجب القانون من اخلدمة 

ويعود السبب يف ذلك عموما إىل . اتمعية، مل متارس الكثريات منهن هذا احلق بصورة كاملة
ال أن أعمال اخلدمة اتمعية تقوم ا عائالت، الأفراد، ومن مث تضطر املرأة اليت تريب أطفا

وإضافة إىل ذلك، . صغارا إىل أداء اخلدمة اتمعية بوصف ذلك من مسؤولياا جتاة أسرا
يترك الرجل عادة بيته بعد انتهاء موسم احلصاد حبثا عن عمل يف مكان آخر، مما يعين أن على 

 .املرأة أن تؤدى اخلدمة اتمعية نيابة عن أسرا

التقاعد للمرأة وحظر بعض األعمال على وبعض األنظمة، مبا فيها مايتعلق بسن 
ويف حماولة ملعاجلة هذه املشاكل، . املرأة، تضع الكثري من النساء العامالت يف وضع غري مؤات



 

24 05-39923 
 

CEDAW/C/VNM/5-6

يعمل االجتاد النسائي وغريه من الوكاالت ذات الصلة  يف تقدمي مقترحات للحكومة تتعلق 
قاعد للمرأة، طلبت احلكومة من وزارة وفيما يتعلق بسن الت. بتدابري تتخذ يف املستقبل القريب

العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون االجتماعية أن تدرس هذه املشكلة وأن تقدم إىل 
وكلفت اجلمعية الوطنية االحتاد . احلكومة مقترحات من أجل عرضها على اجلمعية الوطنية

لة، يف صياعة قانون يتعلق النسائي الفييتنامي بالعمل، متعاونا مع الوكاالت األخرى ذات الص
 .باملساواة بني اجلنسني وتقدميه إىل اجلمعية الوطنية

 

 دور اجلنسني والتحيزات  -  ٥املادة 
استمر العمل يف توطيد وتوسيع التدابري املذكورة يف التقرير السابق من أجل القضاء 

 . على التمييز والتحيز القائم على نوع اجلنس

 والسياسات التوجيهية ئ  املباد١-٥

دولة فييتنام مصممة على القضاء على مجيع أشكال التمييز بني الرجل واملرأة يف 
ففي السنوات األخرية، أخذت املرأة تقوم بدور متزايد األمهية يف رعاية . مجيع مناحي احلياة

ور فقد وضعت الدولة وثائق أساسية كثرية تزيد من تعزيز د. وتعليم األجيال الفييتنامية املقبلة
 :األسرة، تشمل مايلي

، الذي ينص على أن األسرة هي خلية ٢٠٠١، املعدل عام ١٩٩٢دستور عام 
 ).٦٤املادة (اتمع والتقبل أي متييز بني األوالد 

أكتوبر / تشرين األول٣ الصادر يف ND-CP/70/2001واملرسوم احلكومي رقم 
ووفقا هلذه املبادئ .  واألسرة، ينص على مبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ قانون الزواج٢٠٠١

تتحمل الدولة والوكاالت احلكومية واملنظمات االجتماعية املسؤولية عن دعم األسرة يف 
التنمية االقتصادية وبناء أسرة سعيدة ورعاية األطفال ومعاجلة الرتاعات واملشاكل يف األسرة، 

، واملساعدة يف تزويد ومنع العنف، وخصوصا العنف ضد الكبار يف السن والنساء واألطفال
أفراد األسرة باملهارات السلوكية وحتديد األسر النموذجية وتشجيعها وتوجيه النقد إىل األسر 

 .اليت تتصرف تصرفا غري مسؤول جتاه أفرادها وجتاه اتمع
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 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٦ الصادر يف ND-CP/104/2003واملرسوم احلكومي رقم 
بعض مواد األمر املتعلق بالسكان حتظر حظرا قاطعا اختيار الذي يتضمن توجيهات لتنفيذ 

 ).١٠املادة (جنس اجلنني 

 اليت أقرها رئيس ٢٠١٠واالستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة يف فييتنام  حىت عام 
 تنص على أن التدبري الرئيسي هو تشجيع نشر ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين ٢١الوزرااء يف 

التعبئة االجتماعية لتعزيز الوعي وتقوية املسؤوليات لدى الوكاالت املعلومات والتعليم و
 .احلكومية واملنظمات واألسر ولدى كل مواطن فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني

 الذي ٢٠٠٠مارس / آذار٢٧ الصادر يف ND-CP/32/2000واملرسوم احلكومي رقم 
لنسبة إىل األقليات العرقية، إذ ينص ينص على توجيهات بشأن تننفيذ قانون الزواج واألسرة با

 .على تدابري للقضاء على العادات واملمارسات العتيقة يف جمال الزواج واألسرة

 عن اللجنة املركزية ٢٠٠٣مارس /  آذار١٢ الصادر يف NQTW-23والقرار رقم 
تعزيز تضافر قوى الوحدة الوطنية من أجل اهلدف املتمثل يف بناء شعب ثري "للحزب بشأن 

يعيد التأكيد على تنفيذ احلركة الوطنية الرامية " وبلد قوي وجمتمع عادل ودميقراطي ومتحضر
 .إىل بناء حياة ثقافية ثرية ومكافحة املشاكل االجتماعية

ومن أجل اإلسراع يف تنفيذ السياسات املذكورة أعاله، وقع رئيس الوزراء يف 
 ٢٠٠٢ويف عام ". يوم األسرة الفييتنامية "يونيه/ حزيار٢٨ قرارا بتسمية يوم ٢٠٠١مايو /أيار

 األسرة واألوالد، اندجمت يف اللجنة املعنية حبماية -قررت اجلمعية الوطنية إنشاء جلنة السكان
 –وظهور اللجنة .  األطفال ورعايتهم، واللجنة الوطنية املعنية بالسكان وتنظيم األسرة

م اإلداري يف ميادين السكان واألسرة كوكالة على املستوى الوزاري للقيام مبهمة التنظي
 ساعد على إاء مشكلة عدم وجود وكاالت للدولة سابقا يف ميدان قضايا –واألطفال 

 .األسرة

    أنشطة اإلعالم والتعليم واالتصاالت لزيادة الوعي بقضايا اجلنسني٢-٥

 خالل السنوات الثالث املاضية، واصلت الوكاالت ذات الصلة جهودها يف تثقيف
وأنشئت شبكة من .  الناس للقضاء على التحيزات القائمة على نوع اجلنس يف اتمع

وأدخلت هذه املنظمات برامج تدريبية تتعلق بقضايا اجلنسني . املنظمات للنهوض باملرأة 
وظهرت لدى املنظمات اجلماهريية، وخاصة لدى . وتعميم قضايا اجلنسني يف صنع السياسات

هة الوطن الفييتنامي واحتاد العمال، قوة يف إعالم الناس وتثقيفهم االحتاد النسائي وجب
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واالتصال م فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وبناء حياة غنية بالثقافة، وبناء أسر يسودها 
واختذت وزارة التربية والتدريب خطوات كي تزيل ".  االزدهار واملساواة والتقدم والسعادة"

ائمة على أساس نوع اجلنس اليت مازالت تظهر يف كتب الطالب على تدرجييا التحيزات الق
لالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الباب املتعلق بتنفيذ (خمتلف الدرجات 

وقامت وسائط اإلعالم، مبا فيها دار اإلذاعة والتلفزيون، صوت فييتنام، بإذاعة ). ١٠املادة 
اجلنسني وتسليط الضوء على النساء البارزات يف خمتلف برامج كثرية عن املساواة بني 

وأدرجت قضايا اجلنسني . القطاعات، مما ساعد على تغيري املفهوم االجتماعي لدور املرأة
أيضا يف برامج التدريب يف جماالت الصحة والزراعة والسكان، وأقيمت مسابقات حول 

 زيادة الوعي والشعور باملسؤولية لدى قضايا اجلنسني واألسرة يف مواقع كثرية، مما ساعد على
وصدرت منشورات يف . الرجل فيما يتعلق بالعناية باملرأة، واملشاركة يف عبء األعمال املرتلية

لالطالع على (خمتلف القضايا زودت الشعب بأشكال جديدة من الفهم لقضايا اجلنسني 
 .)١٦مزيد من املعلومات إرجع إىل الباب املتعلق بتنفيذ املادة 

 عب واحللولاص  امل٣-٥

مافتئت تبذل اجلهود للقضاء على التحيزات القائمة على نوع اجلنس وتغيري املفهوم 
على أن مدى التأثري خيتلف من ميدان إىل ميدان، ومن منطقة . السائد عن أدوار املرأة والرجل

مط القدمي ويعود ذلك بوجه عام إىل عدم وجود تدابري شاملة للقضاء على الن. إىل منطقة
وتنص القوانني . لعنجهية الرجل يف مواجهة املرأة، وهي العنجهية القائمة منذ آالف السنني
وجيب عليهما أن . الفيتنامية على أن الزوج والزوجة يف األسرة متساويان من مجيع الوجوه

ل يتناقشا وأن يقررا معا يف مجيع القضايا املشتركة، وأن يقتسما العبء يف رعاية األطفا
على أنه يف الواقع مازال الرجل يعترب عمدة األسرة، وله سلطة القرار يف القضايا . واآلباء

بينما يعترب العمل املرتيل والعناية بأفراد األسرة . الرئيسية وميثل األسرة يف امتع احمللي
يزال والنظام القدمي يف تقسيم العمل على أساس نوع اجلنس ال. للمرأة" الوظيفة الطبيعية"

قائما، إىل حد ما، يف بعض األسر الفييتنامية، حيث جيعل فرص التعليم للفتاة حمدودة ومينع 
وسوء معاملة املرأة يف بعض ااالت . املرأة من تويل مناصب عليا، وتقاضي مرتبات عالية

وفضال عن ذلك، فإن االعادات واملمارسات العتيقة السائدة . أيضا متأصل يف عنجهية الرجل
 .لدى بعض األقليات اإلثنية، مبا يف ذلك زواج األطفال، تعيق تقدم املرأة

وإذ تدرك الوزارات والوكاالت ذات الصلة هذه املشاكل فإا ستقوم كلها باختاذ 
. خطوات إلنفاذ قوانني البلد وأنظمته وممارساته املتعلقة باملساواة بني اجلنسني بصورة أفضل

ن الفييتنامي واالحتاد النسائي وغريمها من املنظمات وسوف تواصل منظمة جبهة الوط
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الشعب " االجتماعية على مجيع املستويات تشجيع احلمالت اليت تأخذ بشعار –السياسية 
، وتستهدف حتقيق "وبناء األسر املثقفة"و " يتحد لبناء منط جديد من احلياة يف اتمع

شطة التثقيف والتواصل اإلعالمي للقضاء ، وتعزز أن"االزدهار واملساواة والتقدم والسعادة"
وسوف . على التحيزات واملمارسات القائمة على نوع اجلنس وتلحق األذى بالنساء والفتيات

تقوم وزارة الشؤون الداخلية بدراسة مسألة إدراج قضايا اجلنسني يف الربامج التدريبية 
يما اإلذاعة والتلفزيون، وسوف تقوم وسائط اإلعالم اجلماهريية، الس. للموظفني العامني

بزيادة تغطيتها لقضايا اجلنسني، مما يساعد على تغيري املفاهيم االجتماعية املتعلقة بقضايا 
 .اجلنسني وزيادة الشعور لدى الرجل باملسؤولية يف األعمال املرتلية ورعاية األطفال

 

 لبغاءقمع مجيع أشكال االجتار باملرأة  واستغالل املرأة يف ا  -  ٦املادة 
يظل االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة من القضايا امللحة اليت جتذب انتباه اتمع 

فمسألة . وتكرر دولة فييتنام اإلعراب عن تصميمها القوي على استئصال هذه الشرور. كله
القضاء على االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة حتتل درجة عالية يف جداول أعمال مجيع 

وكل التدابري املتخذة يف هذا الصدد تستهدف محاية صحة املرأة . وكاالت والسلطاتال
ووجه اهتمام خاص إىل العمل . وكرامتها، واملساعدة على بناء جمتمع عادل وتقدمي ومتطور

يف إصدرا وتنقيح الوثائق القانونية اليت تنظم وتعاجل األنشطة املتعلقة باالجتار باملرأة واستغالل 
 . املرأةبغاء 

 القوانني سن   ١ -٦

 : الوثائق اليت صدرت مؤخرا

، PL-UBTQH10/44/2002األمر املتعلق بالعقوبات على املخالفات اإلدراية،  رقم  -
، والصادر عن اللجنة الدائمة التابعة للجمعية الوطنية، ٢٠٠٢يوليه /  متوز٢املؤرخ 

مر على أن البغي اليت تكون ينص األ. ٢٠٠٢أكتوبر /  تشرين األول١وبدأ نفاذه يف 
 سنة من العمر حتال إىل العيادات الطبية لتلقى معاجلة خاصة ملدة ٥٥ و ١٥بني 

 . شهرا١٨ أشهر و ٣تراوح بني 

 ١٧ ، املؤرخ PL-UBTVQH11/10/2003األمر املتعلق مبنع البغاء وقمعه، رقم  -
الوطنية، بدأ نفاذه ، والصادر عن اللجنة الدائمة التابعة للجمعية ٢٠٠٣مارس /آذار
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وهذا األمر هو أول وثيقة تتعلق حتديدا مبنع البغاء وقمعه، . ٢٠٠٣يوليه / متوز١يف 
وينص األمر على تدابري اجتماعية واقتصادية ملنع البغاء . وحتظر البغاء حظرا قاطعا

وتعترب البغايا ضحايا، . وعلى تدابري عقابية ضد الزبائن والقوادين ومنظمي البغاء
ء على ذلك وضعت الدولة برامج ملعاجلة هذه الضحايا وإعادة تأهيلهن وإعادة وبنا

 .وجيري التركيز أيضا على توفري التدريب املهين وإجياد فرص العمل هلن. إدماجهن

، بشأن ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ الصادر يف ND-CP/68/2002 احلكومي رقم  املرسوم -
حيظر املرسوم استخدام الزواج والتبين . يةالزواج والعالقات العائلية مع عناصر أجنب

غطاء لالجتار باملرأة واألطفال واستغالهلما وإساءة استعماهلما جنسيا، وحتقيق 
 . مكاسب مادية

 تشرين ٢١، الصادر عن رئيس الوزراء يف CT-TTg/25/2003التوجيه رقم  -
مع تعيني مهام  بشأن تنفيذ األمر املتعلق مبنع البغاء وقمعه، ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

وأطلقت .  حمددة يف هذا اال للوزارات والوكاالت والسلطات احمللية ذات الصلة
 ".  شهر العمل لتنفيذ األمر املتعلق مبنع البغاء وقمعه"أيضا محلة شعارها 

 كانون ٢٨، الصادر عن رئيس الوزراء يف QD-TTg/151/2000القرار رقم  -
 ٢٠٠٥ -٢٠٠١ه على خطة العمل للفترة ، والذي وافق ب٢٠٠٠ديسمرب /األول

 .ودف اخلطة إىل منع البغاء واستئصاله تدرجييا من البلد. ملنع البغاء وقمعه

سبتمرب / أيلول٢٢ الصادر عن مكتب احلكومة يف TB-VPCP/158اإلعالن رقم  -
 بشأن االستنتاجات اليت انتهى إليها السيد فام جيا خيم، نائب رئيس ٢٠٠٣

 .املؤمتر املعين بالتدابري املتعلقة باالجتار باملرأة والطفل عرب البحارالوزراء، يف 

 ٢٠٠٠ صدقت فييتنام  على بروتوكول ٢٠٠١ديسمرب /  كانون األول٢٠ويف 
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد 

 املتعلقة حبظر ١٨٢فاقية منظمة العمل الدولية رقم وصدقت فييتنام  أيضا على ات. اإلباحية
وميكن اعتبار التصديق على . أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها

الوثائق املشار إليها أعاله تأكيدا جديدا من جانب احلكومة الفيتنامية اللتزامها أمام اتمع 
 . اإلباحيةالدويل مبكافحة البغاء وإنتاج املواد
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 :التنفيذآلية 

كانت وزارة العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون االجتماعية، بوصفها إدارة 
التنظيم يف الدولة، تعمل مع وزارة األمن العام ووزارة الثقافة واإلعالم ووزارة الشؤون 

ل جبهة الداخلية ووزارة الصحة يف إصدار وثائق توجيهية، وتعاونت مع منظمات مجاهريية مث
الوطن الفييتنامي واالحتاد النسائي واحتاد الشباب وكونفدرالية نقابات العمال واحملاربني 
القدماء، إلطالق محالت يشارك فيها أعضاؤهم واتمع ككل ملكافحة الشرور االجتماعية، 

ت وكُلفت وزارة العدل بالعمل مع الوكاالت ذا. مبا فيها البغاء واالجتار بالنساء واألطفال
ونسقت . الصلة إلجراء استقصاءات حول مشاكل الزواج بني النساء الفييتناميات والغرباء

 .وزارة األمن العام مع الوكاالت ذات الصلة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال

    التنفيذ٢ – ٦

خالل السنوات الثالث املاضية، استمر بزخم قوي تعزيز احلرب ضد البغاء واالجتار  
، نظمت احلكومة املؤمتر الوطين بشأن مكافحة االجتار ٢٠٠٣سبتمرب / ففي أيلول.بالنساء

وطرح املؤمتر عددا من التدابري الفعالة ملنع هذه املشكلة وتقدمي الدعم . بالنساء واألطفال
 .لضحاياها

 ملنع البغاء ٢٠٠٥ -٢٠٠١وأُجري أيضا استعراض لثالث سنوات من خطة عمل 
 : ستعراض كما يليفكانت نتائج اال. وقمعه

 االتصال اإلعالمي والتثقيف   ‐

حتدد بوصفه واحدا من أهم التدابري، إذ ساعد على زيادة الوعي وتعزيز الشعور 
وخالل السنوات املاضية، . باملسؤولية لدى الناس يف الكفاح ضد هذه املفاسد االجتماعية
ركزي واحمللي، جهودا هائلة كرست وسائط اإلعالم واملنظمات اجلماهريية على املستويني امل

من خالل املقاالت يف الصحف وبرامج (إليصال سياسة الدولة بشأن منع البغاء إىل الشعب 
، مما شكل رأيا قويا لدى ...)اإلذاعة والتلفزيون والدورات التدريبية واحللقات الدراسية 

. ضل املمارساتاجلمهور ضد هذه اجلرمية، وأبرز، يف الوقت نفسه، النماذج الصاحلة وأف
وأوضحت االحتادات النسائية على مجيع املستويات أن املرأة هي دائما الضحية واملستضعفة يف 
األنشطة املتعلقة بالبغاء، األمر الذي يعيق حتقيق املساواة بني اجلنسني وأهداف التنمية 

ألدوات واملهارات وقامت االحتادات النسائية احمللية بتسليح املرأة با.  االقتصادية-االجتماعية
الالزمة للتعرف على املؤامرات واحملاوالت اليت تستهدف االجتار باملرأة من أجل البغاء، 
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. وشجعت املرأة على العمل مع اآلخرين يف اتمع احمللي ملنع هذه احملاوالت ومكافحتها
من البغاء وتوسعت، يف كافة أحناء البلد، احلركات املتجهة إىل بناء قرى وكوميونات خالية 

 .واملخدرات، األمر الذي ساعد على منع انتشار هذه املفاسد

 :معاجلة القضايا املتعلقة بالبغاء  ‐

فيما يلي بعض األرقام املتوفرة، يف هذا الصدد، من الس األعلى لإلدعاء العام 
 :٢٠٠٢ -٢٠٠٠وحمكمة الشعب العليا، يف الفترة 

 ٢٢٤ قضية، مشلت ٢ ٩٣٢ جمموع  من٢ ٤٧٠نظرت احملاكم يف : إيواء البغايا+ 
 أحكاما ٣١٣ سنوات، وتلقى ١٠ منهم أحكاما بالسجن تزيد على ١٤٦تلقى .  متهما٣

 سنوات، وتلقى ٧ منهم أحكاما بالسجن أقل من ٢٤٦٨ سنوات، وتلقى ١٠ – ٧بالسجن 
 . عقوبات مع وقف التنفيذ٢٩٢

 . متهما ٤٨٣ قضية مشلت ٤٣٧ من ٣٥٨جرت حماكمة :  القوادون + 

والتزال فييتنام . وقد زيدت شدة التدابري العقابية املطبقة على اجلرائم املتعلقة بالبغاء
فالقوانني . تعمل بشأن حتسني أدواا القانونية ملنع وقمع هذه اجلرائم بصورة أكثر فعالية

ل خمالفة الفييتنامية حتظر بصورة قاطعة كل األنشطة املتصلة بالبغاء، وبناء على ذلك تعاقب ك
واألشخاص الذين يرغمون على البغاء حيميهم القانون، وأي شخص يرغم آخرين . للقوانني

 .على البغاء خيضع للمالحقة اجلنائية

 :لمومسات وإعادة إدماجهم يف اتمعالتعليم واملعاجلة ل  ‐

، كانت وزارة العمل ٢٠٠٣ديسمرب /  حىت اية كانون األول٢٠٠١من عام 
 ١٤ ٨٣٩يجة للحرب والشؤون االجتماعية واإلدارت توفر املعاجلة والتثقيف لـ واملعوقني نت

وفضال عن تلقي التعليم .  مومس٨٠٠٠مومسا، ووفرت التدريب املهين وفرص العمل لـ 
النظامي، تلقى هؤالء األشخاص التشخيص واملعاجلة فيما يتعلق باألمراض اليت تنتقل 

وتوفر هلم أيضا اإلرشاد فيما يتعلق بفريوس نقص . باالتصال اجلنسي وغريها من األمراض
ووجهت مراكز التدريب املهين انتباها خاصا جلعل الربامج التدريبية . اإليدز/ املناعة البشرية

أكثر مالءمة للمومسات السابقات، مع مراعاة خصائص واحتياجات هؤالء الطالب 
ة إدماجهن ومساعدن للحصول ولكن مجيع هذه الربامج تستهدف التعجيل بإعاد. اخلاصني

 دونغ فييتنامي كمخصصات هلؤالء النساء مىت ٤٠٠ ٠٠٠حىت أن الدولة تقدم . على عمل
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وهذه املخصصات، على صغرها، تبني مدى . اني فترة إعادة تعليمهم وعدن إىل بيون
 وتتوىل. اهتمام السلطات م، وتساعدهن على بناء حيان من جديد بطريقة أكثر صحية

االحتادات النسائية احمللية مسؤولية استقباهلن وتيسري حصوهلن على القروض لألنشطة 
ففي اتمعات احمللية، تعامل . االقتصادية، وتشجيعهن على املشاركة يف أنشطة االحتادات

وأقنعت السلطات احمللية .  على قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين" املومسات السابقات"
 اجلماهريية الوكاالت والشركات بأن تقوم بتوظيف أولئك النساء وتوفري التدريب واملنظمات

وكانت النوادي املناهضة للمفاسد االجتماعية والتابعة لالحتادات . املهين والدعم املايل هلن
النسائية مكانا يذهب إليه هؤالء األشخاص، حيث يتعلمن فيها املزيد عن هذه املفاسد 

ومؤخرا، يف تشرين . رعاية الصحية واالقتصادي املرتيل واحلد من الفقراالجتماعية وعن ال
، أنشئ يف مدينة هوشي منه أول مركز للمساعدة يف حالة الزواج ٢٠٠٣أكتوبر / األول

باألجانب، وذلك حلماية حقوق املواطنني الفييتناميني، السيما املرأة، ومنع مسسرة الزواج 
 .ملكاسب اقتصادية

 ويلالتعاون الد  ‐

وخالل السنوات األربع املاضية، . توسع يف حماولة لوقف انتشار البغاء واالجتار باملرأة
مشروع منع االجتار (شاركت فييتنام يف بعض املشاريع الدولية، من بينها مشروعان إقليميان 

بالنساء واألطفال يف منطقة ميكونغ الفرعية، واملشروع املشترك بني منظمة العمل 
نامج الدويل ملنع عمل األطفال ليناء القدرة على مستوى اتمع احمللي، وإيقاظ الرب/الدولية

وساعدت هذه املشاريع على تيسري قيام تعاون ). الوعي وخلق فرص العمل للنساء واألطفال
 .أفضل بن البلدان يف الكفاح ضد االجتار بالنساء واألطفال

  واحللولالعالقة   املشاكل ٣ -٦

عديد من الصعوبات اليت تواجه الكفاح ضد البغاء، مبا فيها زيادة اليزال هناك ال
تعقيد األنشطة املتعلقة بالبغاء، والفجوة يف الدخل بني املناطق، والبطالة،  والسلوك املتساهل 

 . لدى البعض

ومن أجل زيادة فاعلية لكفاح ضد البغاء، ستواصل الوكاالت ذات الصلة عملها يف 
وسوف تتخذ تدابري شاملة على مجيع املستويات . مبنع البغاء وقمعهتنفيذ األمر املتعلق 

وسيجري . احلكومية، مع جعل الوكاالت ذات الصلة خاضعة للمحاسبة عن مسؤولياا
وسوف تتخذ خطوات لتوفري املزيد . أييضا تعزيز الرصد والتقييم، مع املعاقبة على املخالفات
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معات احمللية، وبناء كوميونات خالية من املفاسد من املعلومات والتعليم واإلرشاد للمجت
وسيجرى تنفيذ السياسات املتعلقة بالبطالة واحلد من الفقر بصورة أجنع ملساعدة . االجتماعية

وستقوم الوكاالت ذات الصلة بإجراء استعراضات، واستنباط الدروس . الفئات الضعيفة
 الصادر عن رئيس الوزراء، ويطلب CT-TTg/25وتكرار النماذج الصاحلة وفقا للتوجيه رقم 

من الوكاالت ذات الصلة تعريف تعريف مجيع طبقات الشعب باألمر املتعلق مبنع البغاء 
وقمعه، وتشجيع املنظمات اجلماهريية والناس على املشاركة يف إدانة مجيع األنشطة املتصلة 

 .بالبغاء وتعقب هذه األنشطة

 

 ا املتساوية يف احلياة السياسية والعامةممارسة املرأة حلقوقه  -  ٧املادة 
   كفالة حق املرأة يف التصويت والترشيح لالنتخابات١ -٧

 على تدابري عقابية ضد أفعال ١٩٩٩ من قانون العقوبات لعام ١٢٦تنص املادة 
من يلجأ إىل : االعتداء على حق املواطنني يف التصويت والترشيح لالنتخاب على النحو التايل

أو شراء األصوات أو اإلكراه أو غري ذلك من احليل لعرقلة ممارسة املواطنني حقهم املخادعة 
أو حقهم يف الترشيح لالنتخاب يعاقب باإلنذار، أو باإلصالح التأدييب دون /يف التصويت و

 .توقيف ملدة تصل إىل سنة واحدة أو بالسجن ملدة تراوح بني ثالثة أشهر وسنة واحدة

 املنقح املتعلق بانتخابات نواب اجلمعية ٢٠٠١ون عام  من قان١٠وتنص املادة 
الوطنية على أن اللجنة الدائمة التابعة للجمعية الوطنية تقترح عدد النواب اإلناث بناء على 
طلب رئاسة اللجنة املركزية لالحتاد النسائي الفييتنامي لكفالة وجود نسبة معقولة من النواب 

 .اإلناث يف اجلمعية الوطنية

 املتعلق بانتخاب أعضاء االس الشعبية على ٢٠٠٣ من قانون عام ١٤املادة وتنص 
أن الس اإلداري الدائم للمجالس الشعبية على مستوى احملافظات واملناطق والكوميونات 
يقترح هيكل االس الشعبية وتكوينها وعدد أعضائها، حييث يكفل وجود نسبة معقولة فيها 

 .من النواب اإلناث

 حتدد هدفها على ٢٠١٠ستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة الفييتنامية حىت عام واال
تكون نسبة النائبات يف اجلمعية الوطنية ، يف فترة الوالية احلادية عشرة : النحو التايل

 يف املائة أو أعلى، ونسبة ٣٣ يف املائة، ويف فترة الوالية التالية ٣٠) ٢٠٠٧ -٢٠٠٢(
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 ٢٨، على مستوى احملافظات ٢٠٠٩ -٢٠٠٤رة والية االس الشعببة األعضاء اإلناث يف فت
 يف املائة ويف فترة الوالية ٢٣ يف املائة، وعلى مستوى املناطق ٣٠يف املائة ويف الفترة اليت تليها 

 يف ٢٠ يف املائة والفترة التالية ١٨ يف املائة، وعلى مستوى الكوميونات والنواحي ٢٥التالية 
 .املائة

أجل حتقيق األحكام املذكورة أعاله، اتخذ عدد التدابري اخلاصة على خمتلف  ومن 
األصعدة لزيادة نسبة أعضاء الربملان اإلناث يف فترة الوالية احلادية عشرة، مشلت أنشطة 
االتصال اإلعالمي واملساعدة، وتوزيع النشرات لتشجيع املرأة على املشاركة يف القيادة ويف 

وقامت . نظيم االجتماعات مع املصوتني يف الدوائر االنتخابية للمرشحاتاجلمعية الوطنية وت
 مرشحة للجمعية ٢١٦ دورات تدريبية لـ ٦اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة الفييتنامية بتنظيم 

الوطنية احلادية عشرة لتزويدهن باملعارف واملهارات الضرورية وتعزيز ثقتهن من أجل الفوز 
 .فيي االنتخاب

 ٢٧,٣١ لذلك، بلغت نسبة النساء بنب أعضاء اجلمعية الوطنية احلادية عشرة ونتيجة
إذ كانت (يف املائة، وهذه نسبة أعلى مما كانت عليه يف الواليتني السابقتني التاسعة والعاشرة 

مما وضع فييتنام يف املوقع األول بني بلدان )  يف املائة على التوايل٢٦,٢٢ يف املائة و ١٨,٥
وإضافة إىل ذلك، بلغت نسبة الفائزات يف انتخابات . ث نسبة النساء يف الربملانآسيا من حي

كانت النسبة يف اجلمعية الوطنية العاشرة ( يف املائة ٩٩,٧٦اجلمعية الوطنية احلادية عشرة  
 ).   يف املائة٩٩,٠٩

ن يف ومقارنة بالفترات السابقة، مل تقتصر الربملانيات على االزدياد يف العدد بل ازدد
 يف املائة و ٥٩,٩فقد كانت نسبة الربملانيات الاليت حيملن شهادة جامعية . النوعية أيضا

 يف املائة يف اجلمعية الوطنية يف دوراا التاسعة والعاشرة واحلادية ٩٠,٤٤ يف املائة و ٨٧,٢٨
يف احلياة وهذا التحسن يف العدد والنوعية يدل على قدرة املرأة ومسامهتها . عشرة على التوايل

 .السياسية للبلد

ولذلك، فإن حقوق املرأة الفييتنامية يف التصويت ويف الترشيح لالنتخاب مكفولة 
وعلى أي حال، اليزال هناك بعض القيود، كمحدودية وعي اتمع بأمهية . بوجه عام

 املالئمة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واألنشطة اتمعية، واالفتقار إىل اآللية والشروط
للمرأة كي متارس بصورة  كاملة حقوقها يف التصويت والترشيح لالنتخاب،  وانعدام الثقة 
بالنفس وعدم دعم األسرة للمرأة يف الترشيح لالنتخاب، وخاصة للمرأة يف املناطق الريفية ويف 
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 املرأة وبالنظر إىل ذلك، سوف تتخذ حلول فعالة ومتكاملة لزيادة مشاركة. األقليات اإلثنية
 .يف اهليئات املنتخبة يف فترات الوالية املقبلة

    حق املرأة يف حكم الدولة واإلدارة االجتماعية واالقتصادية٢ -٧

، واألمر املنقح الصادر ١٩٩٨ينص األمر املتعلق مبوظفي اخلدمة املدنية الصادر عام 
 بني الرجل واملرأة يف  بشأن موظفي اخلدمة املدنية على املعاملة غري التمييزية٢٠٠٣عام 

التوظيف والعمالة والتعيني وتغيري سلم املرتبات وتقدمي الثناءات والعالوات واالستحقاقات 
للموظفني الذكور واإلناث يف الوكاالت اإلدارية للدولة والوكاالت اليت تقدم اخلدمات 

 ٢٠٠٠أكتوبر /  تشرين األول١٢وللتوجيه يف تنفيذ هذا األمر أصدرت احلكومة يف . العامة
 من املرسوم رقم ٦ من املادة ٢يف تعديل الفقرة  ND-CP/56/2000املرسوم رقم  
95/1998/ND-CP، الصادر عن احلكومة بشأن أنظمة انتقاء موظفي اخلدمة املدنية وتوظيفهم 

 سنة للرجل ٤٠ و ١٨وإدارم، ووفقا هلذ املرسوم ينطبق شرط السن املطلوب وهو بني 
وذا التعديل أزيل ).  سنة٣٥ -١٨اضي كان السن املطلوب لتوظيف املرأة يف امل(واملرأة 

ويف الواقع، تبلغ نسبة النساء بني موظفي اخلدمة . الفرق يف سن التوظيف بني الرجل واملرأة
 . يف املائة٦٨,٧املدنية حاليا 

 QD-TTg/27/2003، وقع رئيس الوزراء القرار رقم ٢٠٠٣فرباير / شباط١٩ويف 
أصدر به النظام املتعلق بالتعيني وإعادة التعيني والدوران واالستقالة ملوظفي اخلدمة الذي 
 سنة ٥٠ سنة للرجل و ٥٥فالعمر املطلوب للتعيني، مبوجب هذا النظام، اليتجاوز .  املدنية
أما بالنسبة ملنصب املدير العام ونائب رئيس الشعبة على مستوى املقاطعة أو مايعادهلا . للمرأة

 . سنة، بصرف النظر عن نوع اجلنس٤٥مناصب، فال جيوز أن يزيد العمر املطلوب عن من 

الذي أقر به اخلطة الرامية  QD-TTg/69/2003وصدر عن رئيس الوزراء القرار رقم 
وهدف . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣إىل بناء وحتسني قدرة موظفي اخلدمة املدنية للمرحلة األوىل بني 

دمة املدنية اإلداريني مناسب من حيث العدد والتركيب، اخلطة هو بناء رصيد من موظفي اخل
ويتسم أفراده باملوضوعية املهنية والروح العصرية والشعور األخالقي الرفيع والقدرة الكافية 

 . على أداء الواجبات، والتفاين يف خدمة التنمية الوطنية والشعب

ا، ويليب مطلب ومن أجل بناء  رصيد من موظفي اخلدمة املدنية املؤهلني مهني
 ٤ يف QD-TTg/161/2003اإلنتاجية املرتفعة جلهاز الدولة، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 

 الذي يتضمن نظاما لتدريب موظفي اخلدمة املدنية، يستهدف ٢٠٠٣أغسطس / آب
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تزويدهم باملعرفة يف العلوم السياسية واملهارات الالزمة إلدارة الدولة وباملهارات املهنية 
 .عارف الداعمةوامل

 .وقد مت تنفيذ هذه األنظمة يف مجيع الوكاالت احلكومية على مجيع املستويات

واستمر تعزيز عملية تنفيذ مرسوم الدميقراطية اجلماهريية على صعيد الكوميونات 
واملراكز احمللية واملكاتب املذكورة يف التقارير السابقة، مما سهل مشاركة املرأة يف املناقشات 

 . االقتصادية احمللية وفيما يتعلق حبقوق املستخدمني-لقرار يف القضايا االجتماعيةوصنع ا

 HDTB-QD/162، أمرت احلكومة باستعراض تنفيذ القرار رقم ٢٠٠١ويف عام 
والقرار ). احلكومة اآلن( من جملس الوزراء ١٩٨٨أكتوبر /  تشرين األول١٩الصادر يف 

ت احمللية عن كفالة مشاركة االحتاد النسائي املشار إليه ينص على مسؤوليات السلطا
ونتيجة لذلك، حدثت تغريات هامة يف الوعي واملواقف . الفييتنامي يف إدارة الدولة

واملسؤوليات والتصرفات لدى السلطات على مجيع املستويات فيما يتعلق بدور ومكانة 
وشجعت املرأة على . داالحتاد النسائي الفييتنامي وإمكانيات املرأة يف جمال إصالح البل

املشاركة يف األنشطة االجتماعية واالضطالع مبسؤوليتها يف إدارة الدولة واإلدارة االجتماعية 
وقام االحتاد النسائي على مجيع املستويات بالتنسيق الفعال مع الوزارات . بصورة فعالة

م االستراتيجيات والوكاالت والسلطات احمللية يف عملية صنع القرار وصياغة السياسات ورس
 . االقتصادية ويف مراقبة تنفيذ السياسات املتعلقة باملرأة-االجتماعية

ومن أجل االستفادة من هذه االجنازات وإعادة تأكيد وضع االحتاد النسائي ودوره 
 بإصدار املرسوم رقم ٢٠٠٣مارس / آذار٧ قامت احلكومة يف  يف إدارة الدولة،
19/2003/ND-CP 163القرار رقم  ليكون بديال عن/QD-HDBTK  يتضمن أحكاما أكثر ،

تفصيال بشأن مسؤولية السلطات اإلدارية على مجيع املستويات عن تيسري مشاركة االحتاد 
وقام االحتاد النسائي الفييتنامي بوضع خطة لتنفيد . النسائي يف األنشطة االجتماعية واحلكم

داد آلية عمل جديدة بني احلكومة هذا املرسوم على نطاق الوطن كله ويقوم حاليا بإع
 .واالحتاد النسائي الفييتنامي

وقد بذلت احلكومة والوكاالت ذات الصلة جهودا كبرية  لتضييق الفجوة بني 
بيد أن نسبة الذكور واإلناث بني صناع القرار مازالت . الرجال والنساء يف املناصب القيادية

سبة النساء يف املناصب العليا على الصعيد ، كانت ن٢٠٠٣ و ١٩٩٧فبني عامي . غري متوازنة
ارتفع عدد النساء الاليت حيملن حقائب وزارية وما يعادهلا : الوطين وصعيد احملافظات كما يلي
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 يف املائة، وهبطت نسبة النساء يف منصب وكيل ١١,٩ يف املائة إىل ٧,٩من املناصب من 
يف املائة، وهبطت النسبة يف مناصب  ٨,١ يف املائة إىل ٩,١وزاراة واملناصب املعادلة من 

 يف املائة، أما يف ١,٦ يف املائة إىل ٣,٣رؤساء اللجان الشعبية على مستوى احملافظات من 
 يف املائة ١٠,١مناصب نائب رئيس يف اللجان الشعبية على مستوى احملافظات فقد ارتفع من 

نوات املاضية يف املناصب  س٨وهكذا، حدثت بعض الزيادة خالل الـ .  يف املائة ١١,٧إىل 
وهبط عدد النساء يف مناصب . ومع ذلك، مازالت النسبة متواضعة. الوزارية ومايعادهلا فقط

رئاسة اللجان الشعبية على مستوى احملافظات هبوطا ملحوظا ومازال أصغر مما جيب مقارنةً 
 .بعدد الرجال

 تماعية املرأة يف املشاركة يف املنظمات السياسية واالجوق  حق٣-٧

مقارنة بالتقريرين الثالث والرابع اتمعني، استمر العمل يف تعزيز حق املرأة يف 
وقد سامهت املشاركة االستباقية من جانب . املشاركة يف املنظمات السياسية واالجتماعية

ء بيد أن نسبة النسا. املرأة يف املنظمات السياسية واالجتماعية مسامهة كبرية يف التنمية الوطنية
يف املناصب القيادية للمنظمات اجلماهريية مازالت صغرية، برغم التحسن الذي ظهر يف نسبة 

كانت النسبة يف اللجنة املركزية الحتاد هوشي منه للشباب : النساء يف خمتلف املؤسسات
، أو ٨٦\١٥ يف املائة، ويف احتاد املزارعني الفييتنامي ١٨,٦٥، أو ١٣٤\٢٥الشيوعي 

 يف املائة، ويف مجعية الصليب ١٧، أو ١٩٨\٣٤، ويف جبهة الوطن الفييتنامي  يف املائة١٧,٢
ونسبة النساء يف احلزب آخذة يف االزدياد .  يف املائة٢٦,٦ أو ١٠٥\٢٨األمحر الفييتنامي 
 . ٢٠٠٢ يف املائة من أعضاء ااحلزب اجلدد يف عام ٣٥,٧أيضا، إذ مثلت 

  يف األنشطة السياسية واتمعية يف املستقبل زيادة مشاركة املرأةحنو توجهات ال  ٤ -٧

مازالت مشاركة املرأة الفييتنامية غري متناسبة مع قدرا وال تليب مطلب عملية  
وبناء على . وعلى ذلك ستتخذ تدابري فعالة للقضاء على جوانب الضعف الباقية. اإلصالح

حمللية اجتماعات الستعراض تعليمات اللجنة املركزية للحزب، عقدت الوكاالت املركزية وا
. بشأن عمل املوظفات يف السياق اجلديد١٩٩٤ الصادر عام CT/TW-37تنفيذ التوجيه رقم 

، نظم استعراض وطين هلذا التوجيه، أتاح فرصة هامة للوكالت على ٢٠٠٤ويف أوائل عام 
 األسباب مجيع املستويات لتقييم اإلجنازات، وتسليط الضوء على املشاكل الرئيسية، وحتليل

واستخالص الدروس، والتوصية بتدابري عملية لتحسني التخطيط والتدريب والتوظيف فيما 
وساعدت هذه االستعراضات على إحداث تغيري هام يف الوعي والسلوك لدى . يتعلق باملرأة

الوكاالت على مجيع املستويات فيما يتعلق بعمل املوظفات، وهو تغيري يشكل جزءا هاما من 
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وينتظر من االحتاد النسائي أن يقدم إىل اللجنة املركزية . يجية املتعلقة باملوظفنياالسترات
للحزب مشروع قرار جديد يستهدف الوصول إىل مزيد من النساء والكوادر النسائية يف 

 .السياق اجلديد

  

 مشاركة املرأة يف األنشطة الدولية  -  ٨املادة 
اء يف التقارير السابقة، تكفل حقوقا متساوية القوانني والسياسات الفييتنامية، كما ج

ويف إطار سياسة توسيع العالقات . للرجل واملرأة فيما يتعلق باملشاركة يف األنشطة الدولية
األجنبية واالندماج االستباقي االقتصادي الدويل، بوجه خاص، تتوفر للمرأة الفييتنامية شروط 

 .أنسب للمشاركة يف هذه األنشطة

 أة يف السلك الدبلوماسي  املر١ - ٨

توجه وزارة الشؤون اخلارجية، بوصفها وكالة حكومية مسؤولة عن العالقات 
اخلارجية، الكثري من االهتمام لكفالة مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة يف األنشطة 

 وأُنشئت جلنة النهوض. الدولية، فضال عن انتقاء املوظفات وتدريبهن على كافة املستويات
واعتمدت خطة عمل للنهوض باملرأة للفترة . باملرأة التابعة للوزارة برئاسة وكيل وزارة

نسبة النساء يف السلك الدبلوماسي :  ، حددت األهداف على النحو التايل٢٠٠٥ -٢٠٠٠
 يف املائة، ورئيسات للبعثات ٢٠ -١١ يف املائة، والنساء يف املناصب العليا ٣٠بأكمله 
 . املائة ومافوق، وامرأة واحدة يف منصب وزير مساعد يف ٢٠التمثيلية 

 ٢٨ يف املائة، منهن ٢٨ويف الوقت احلاضر، تبلغ نسبة النساء يف السلك الدبلوماسي 
، والاليت ٦٤ \١٤ونسبة النساء الاليت حيملن شهادة جامعية عليا . يف املائة يعملن يف اخلارج

وخالل الفترة .  على التوايل٤١\٥ و ٢٢٧ \٨٠حيملن شهادة املاجستري والدكتوراه 
. ١٥ إىل ١٠، ازتفع عدد النساء املعينات مبنصب مدير أو وكيل مدير من ٢٠٠٣ -٢٠٠٠

: وعدد النساء يف املناصب القيادية كالتاىل.  امرأة يف منصب رئيس شعبة١١وهناك اآلن 
، )٥٧ع من جممو( يف منصب وكيل مدير ٥، و ) مديرا٢٢من جمموع (مديرة إدارة واحدة 

من جمموع ( يف منصب وكيل رئيس شعبة ٩و ) ٢٢من جمموع ( يف منصب رئيس شعبة ٢و
٣٢ .( 
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وحظي دائما باالهتمام الواجب تدريب املوظفات يف السلك الدبلوماسي وحتسني 
 يف املائة من جمموع ٣٢ يف املائة و ٣٨، كانت نسبة املوظفات ٢٠٠٢ففي عام . قدرن

واجلدير . لوا إىل اخلارج أو تلقوا التدريب يف البلد للدراسات العلياعدد املوظفني اللذين أرس
باملالحظة أن نسبة الطالبات املؤهالت المتحان الدخول يف معهد العالقات اخلارجية دأبت 

، )٢٠٠١عام  (٢٧و ) ٢٠٠٠عام  (٢٦وهذه النسب يف الفصول الدراسية . على االرتفاع
 و ١٢٩\٦٦ و١٣٧\٥٥ت على التوايل ، كان)٢٠٠٣عام (٢٩، و)٢٠٠٢عام (٢٨و

 .  ١٦٩\٦٠ و ١٥٤\٦٨

ويف البعثات التمثيلية الفييتنامية يف اخلارج روعيت بصورة تامة املساواة يف احلقوق 
فخالل الفترة . بني املوظفني واملوظفات فيما يتعلق بالعمل وفترة اخلدمة والرتب واملرتبات

وكذلك نسبة النساء .  سفريا١٩موع ، كان عدد السفريات ثالثة من جم٢٠٠٣ – ٢٠٠٠
 .  يف املائة٣٠، أو ٥٧١\١٤٣املتفرغات يف اخلارج يف تزايد، وهي اآلن 

   مشاركة املرأة يف األنشطة اخلارجية٢ -٨

يف ظل سياسة االنفتاح، تتزايد نسبة النساء العامالت يف املنظمات الدولية، إذ تبلغ 
 يف املائة ٥٦، كانت االنسب ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ففي عامي .  يف املائة٥٠وسطيا أكثر من 

 يف املائة من موظفي املشاريع ٤٠وتشكل النساء حنو .  يف املائة على التوايل٥٦,٥٥و
وكانت نسبة النساء الاليت يشغلن .  يف املائة٥٠,٨٦ كانت النسبة ٢٠٠٢ويف . واملساعدين

 يف ٤٥ وصلت إىل  يف املائة، حىت أا٣٥مناصب أخرى كسكرتريات ومترمجات تزيد على 
أما نسبة النساء الاليت يقمن بأعمال .  ولكنها أخذت باهلبوط بعد ذلك٢٠٠٠املائة عام 

 .  يف املائة ومتيل إىل اهلبوط١٧داعمة يف مكاتب املشاريع التزال منخفضة، حبيث تبلغ وسطيا 

يف ويف األنشطة املتعددة األطراف، أتيحت الفرصة للعديد من النساء الاليت يعملن 
الوكاالت احلكومية ورابطات الصداقة الشعبية واملنظمات اجلماهريية الفرصة لتمثيل 

فقد حتسنت كميا ونوعيا مشاركة . حكومتهن يف املنتديات الدولية ويف األنشطة اخلارجية
ورهنا بطبيعة األنشطة، تراوح . املرأة يف هذه األنشطة اخلارجية املتعددة األطراف والثنائية

وأتيحت للكثريات من املوظفات فرصة .  يف املائة٥٠ يف املائة و٤٠ركة املرأة بني زيادة مشا
. مرافقة قادة الدولة واحلزب واحلكومة يف زيارات إىل البلدان ااألجنبية أو املؤمتراات الدولية

وشغل العديد منهن مناصب رئيسية يف املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك 
ومن أجل تشجيع املزيد من . ت من أجل انضمام فييتنام إىل منظمة التجارة العامليةاملفاوضا

النساء على املشاركة يف أنشطة االندماج االقتصادي واالستفادة منها، قامت اللجنة الوطنية 
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للنهوض باملرأة ، خاصة، بصياغة الوثيقة اليت توجه تنفيذ إطار العمل اخلاص بإدماج املرأة يف 
وقامت أيضا سبع وزارات ووكاالت . لتعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئمنظمة ا

مسؤولة عن أنشطة منظمة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ بإجناز خطة العمل املتعلقة 
وفيما يتعلق برابطة أمم جنوب شرق آسيا، قامت فييتنام بدور . بإدماج املرأة يف هذه املنظمة

 .النسائية التابعة للرابطةنشط يف اللجنة 

وفيما يتعلق بدبلوماسية االتصال بني الشعوب، حظيت مشاركة االحتاد النسائي 
 يف املائة من ٥٠فخالل السنوات اخلمس املاضية، مثلت النساء . الفييتنامي بالتقدير الرفيع

. قةماليني اموعات البشرية اليت تشارك يف أنشطة من أجل السالم والتضامن والصدا
 منظمة، ٣٥٠ بلدا و ٧٠وبفضل الصالت اليت أقامها االحتاد النسائي الفييتنامي مع أكثر من 

متكن االحتاد من تعزيز التعاون بني النساء الفييتناميات ونساء العامل وشعوبه من أجل أهداف 
ول وساعد االحتاد أيضا يف احلص. مشتركة تتمثل يف املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم
 .على الدعم املتعدد اجلوانب للنساء واألطفال الفييتناميني

وكذلك ساعدت مواهب املرأة الفييتنامية ومسامهتها على حتسني مسعتها وارتفاع 
ويتجلى ذلك يف عدد . مكانتها يف العالقات الدولية، وهو أمر حظي بعايل التقدير حمليا ودوليا

ليميات ملختلف املنظمات الدولية والاليت تلقني جوائز النساء الفييتناميات املعينات ممثالت إق
 .دولية وإقليمية

. وعلى أي حال، مازالت نسبة النساء املشتركات يف األنشطة الدولية متواضعة
وأحد العوائق هو .  يف املائة فقط من أنشطة رابطة أمم جنوب شرق آسيا٣٠تشارك املرأة يف 

وسوف تركز وكاالت الدولة مستقبال بدرجة أكرب . عدم متكن النساء من اللغات األجنبية
 . على تدريب وتعيني النساء يف السلك الدبلوماسي

 
 مسألة اجلنسية  -  ٩املادة 

القوانني واألنظمة الفييتنامية، كما هو مؤكد يف التقارير السابقة، متسقة يف كفالة 
 .املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باجلنسية

 املاضية، راعت الدولة الفييتنامية بصورة دقيقة وفعالة مجيع أحكام خالل السنوات
القوانني املتعلقة باجلنسية، وبالفعل كفلت املساواة بني الرجل واملرأة يف طلب اجلنسية 
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وحيق للمواطنني . الفييتنامية أو التنازل عنها أو االحتفاظ ا بدون أي متييز ضد املرأة
، على قدم املساواة، االحتفاظ جبنسيتهم الفييتنامية بعد الزواج أو الفييتناميني، رجاال ونساء

وحيق للزوج أو الزوجة االحتفاظ جبنسيته . الطالق أو فسخ الزواج غري القانوي مع أجانب
. األصلية بصرف النظر عما إذا كان الشريك اآلخر قد طلب اجلنسية الفييتنامية أو خسرها

 قضية تنازل عن اجلنسية ١٢ ٨١٨لدولة الفييتنامية  قبلت ا٢٠٠٣ -٢٠٠٠فخالل الفترة 
.  قضية ألشخاص يعيشون حاليا يف فييتنام ٧٣الفييتنامية للحصول على جنسية أجنبية، منها 

ويف عام .  يف املائة٩١,٧ قضية للنساء، حبيث شكلت ٦٧وكانت من بني هذه القضايا 
أن االجتاه حنو التنازل عن على .  شخصا عن اجلنسية الفييتنامية١ ٥٥٣، تنازل ٢٠٠٢

اجلنسية الفييتنامية تضاءل بفضل حتسن اإلطار القانوين وحتسن األحوال االقتصادية على 
 .مستوى الفرد والوطن، وسهولة السفر وارتفاع الروح اتمعية

وطبقت الدولة الفييتنامية بصورة دقيقة القانون املتعلق باجلنسية لكفالة احلق املتساوي 
يمنح الطفل املولود ألبوين فييتناميني اجلنسية الفييتنامية . يما يتعلق جبنسية أوالدهاللمرأة ف

أما الطفل املولود ألبوين أحدمها . بصرف النظر عما إذا كان قد ولد داخل أو خارج فييتنام 
والطفل . فييتنامي فيمنح اجلنسية الفييتنامية مبوافقة خطية من األبوين عند تسجيل الوالدة

املولود ألم فييتنامية وأب غري فييتنامي أو أب جمهول اهلوية يمنح اجلنسية الفييتنامية بصرف 
 .النظر عما إذا كان حمل ميالده داخل أو خارج إقليم فييتنام

فأحكام القوانني الفييتنامية املتعلقة باجلنسية وتنفيذها من الوكاالت ذات الصلة تتفق 
 .اجلنسيةكلها مع االتفاقية املتعلقة ب

 

 املساواة يف التعليم  -  ١٠املادة 
   السياسات واألهداف ١ -١٠

 اعتمدت الدولة الفييتنامية عددا من الوثائق القانونية تتعلق بالتعليم، منها املرسوم رقم
 43/2000/ND-CP الذي يتضمن توجيهات تتعلق بتنفيذ ٢٠٠٠أغسطس / آب٣٠ املؤرخ 

 الذي يتعلق ٢٠٠١يوليه / متوز٩  املؤرخ  Nd-CP/34/2001قانون التعليم، واملرسوم رقم
بالسياسات اخلاصة باملعلمني وإدارة اهليئة التدريسية يف املدارس املتخصصة ويف املناطق اليت 

 املؤرخ ND-CP/88/2001اقتصادية صعبة بوجه خاص، واملرسوم رقم -تعاين ظروفا اجتماعية
 . التعليم االبتدائي بشأن تعميم٢٠٠٠١نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢
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 الذي وافق QD-TTg/201/2001، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٢٠٠١ويف عام 
، وحدد أهدافا ترمي ٢٠١٠ -٢٠٠١به على االستراتيجية املتعلقة بتطوير التعليم يف الفترة 

 إىل إجراء تغيري أساسي يف نوعية التعليم وكفالة املساوة االجتماعية يف التعليم وخلق فرص
 اختذ ٢٠٠٣ويف عام . تعليمية أفضل للناس من خمتلف الطبقات، وخباصة يف املناطق الفقرية

، وافق به على برنامج األهداف الوطنية املتعلق QD-TTg/26/2003رئيس الوزراء قرارا برقم 
 . ٢٠٠٥بالتعليم والتدريب حبلول عام 

 حددت ٢٠١٥ -٢٠٠٣يف الفترة " خطة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجميع"و
القضاء على التفاوت بني "املساواة بني اجلنسني كأولوية وحددت هلا أهدافا عملية تتمثل يف 

، وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف ٢٠٠٥اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي حبلول عام 
وإكمال  بضمان وصول الطالبات بشكل كامل ومتساو إىل التعليم ٢٠١٥التعليم حبلول عام 
 ". التعليم اجليد النوعية

وأحكام الوثائق القانونية املذكورة أعاله متوافقة مع مبدأ املساواة يف التعليم إذ ختلق 
 .اآلليات والشروط الضرورية للمرأة والطفلة للتمتع باملساواة يف التعليم والتدريب

    كفالة املساواة يف الفرص ويف ظروف التعليم للمرأة والرجل٢-١٠

وفقا ملا ورد يف التقارير السابقة، اليوجد أي متييز بني الطالب والطالبة على كافة 
. املستويات، بدءا من رياض األطفال وانتهاء بالدراسات العليا، ويف املدارس جبميع أنواعها

فكالمها يتمتع بنفس الشروط، مثل غرف الصف ومناهج التعليم واملنح الدراسية والدعم 
 .املايل

 بصورة مطردة ميزانية الدولة املخصصة للتعليم يف السنوات املاضية، إذ تزايدت
 يف املائة على التوايل يف ١٦,٢ يف املائة و ١٥,٨ يف املائة، و١٥,٦ يف املائة و ١٥بلغت 

وبفضل االستثمار من جانب الدولة والدعم من .  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠السنوات 
واآلن توجد مدرسة ابتدائية يف . عليمية حتسنا ملحوظااملنظمات الدولية، حتسنت املرافق الت

كل قرية وناحية، وتوجد مدرسة إعدادية يف كل كوميون أو بني الكوميونات، ومدرسة 
 . ثانوية يف كل مقاطعة، مما ييسر  احلصول على التعليم للجميع ، مبن فيهم النساء والفتيات

 ومتنوع يشمل مجيع مستويات  لقد مت إنشاء نظام وطين للتعليم، كامل ومتكامل
وسمح بالتنوع يف نظام . التعليم، من مرحلة ماقبل املدرسة إىل الدراسات اجلامعية العليا

التعليم من حيث األشكال والطرائق واملوارد، مما أتاح فرصا أكرب للتعليم أمام مجيع الناس، 
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على مجيع املستويات واستمر نطاق التعليم يف التوسع . وخاصة النساء من مجيع األعمار
 بلغ عدد الناس الذين يذهبون ٢٠٠٣ -٢٠٠٠ففي العام الدراسي . واالحتصاصات تقريبا

وتزايدت نسبة الطالب الذين يدرسون يف مؤسسات غري .  مليون شخص٢٢إىل املدرسة 
 يف املائة يف مرحلة ماقبل ٨٥,٣ يف املائة يف رياض األطفال، و ٧٦,٥تابعة للدولة، إذ بلغت 

 يف املائة للجامعة يف السنة الدراسية ١١ يف املائة للمدارس الثانونية، و٣١,٨درسة، و امل
 -٣٠وبلغت نسبة النساء والبنات الاليت يتلقني التعليم جبميع مراحلة حنو .  ٢٠٠٣ -٢٠٠٢

وهناك أربعة أشكال من التعليم غري النظامي للكبار، منها . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٤٠
ية والتعليم بعد القضاء على األمية، وتكييف التعليم حسب احلاجة، والدورات مكافحة األم

التجديدية، والدورات التدريبية الستكمال وحتسني املعارف واملهارات، وبرامج للحصول 
على شهادات نظام التعليم الوطين، كالتدريب أثناء اخلدمة، والتعليم من بعد، والتعلم باجلهد 

 . دت فرص التعليم املتاحة للمرأة زيادة كبريةوهكذا ازدا. الذايت

فقد شهد التعليم يف مناطق . واملساواة االجتماعية يف التعليم العام مكفولة أساسيا
 مدرسة ١ ٥٤٥ كان يوجد ٢٠٠٣ -٢٠٠٠فبحلول . األقليات اإلثنية حتسنا ملحوظا

األقليات يف التعليم حىت وازداد استعمال لغات . داخلية لألقليات اإلثنية على مجيع املستويات
ونتيجة لذلك، هبطت نسبة األميني بني األقليات اإلثنية، حبيث أصبحت .  لغات٨وصل إىل 

 يف ١٠بيد أن نسبة البنات يف املدارس صغرية، إذ تبلغ . ٢٠٠٠ يف املائة حبلول عام ٢٢,٦
 – ١٠درسة  كانت نسبة البنات اجلبليات الاليت يذهنب إىل امل٢٠٠٢ويف عام . املائة فقط

والسببب الرئيسي يف ذلك هو أن البنات مضطرات إىل العمل ملساعدة .  يف املائة فقط١٥
عائالن، وأنه من الصعب عليهن الذهاب إىل مدراس داخلية بعيدا عن بيون، وجرت العادة 

ولذلك، ستقوم وزارة التربية والتدريب يف املستقبل مبراجعة . على زواجهن يف سن مبكرة
وإضافة إىل ذلك، ستقوم . ثائق القانونية ذات الصلة دف زياد التحاق البنات باملدارسالو

الوكاالت ذات الصلة بتنظيم أنشطة خمتلفة باستخدام وسائط اإلعالم اجلماهريية لزيادة وعي 
وستزاد أيضا نسبة املعلمات ومديرات املدارس يف مناطق .  اجلمهور مبنافع تعليم البنات

 . اإلثنية النائية، وسيجري حتسني نوعية التعليم يف هذه املناطقاألقليات 

   نتائج التعليم والتدريب للمرأة ٣ -١٠

بناء على اإلجنازات اليت حتققت يف القضاء على األمية وتعميم التعليم األويل، تتجه 
 فقد بلغ عدد احملافظات اليت حققت هذا اهلدف. فييتنام  حنو تعميم التعليم اإلعدادي

 -٢٠٠٢وشهدت السنة الدراسية . ٢٠٠٣ يف عام ٦١\١٩ و ٢٠٠٢ يف عام ٦١\١٢
ويف كل سنة تتاح ملليون ,  أشخاص يف دورات مابعد األمية١٣٤ ٧٠٨ مشاركة ٢٠٠٢
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وتبني من استقصاء ملستوى املعيشة لألسر . شخص الفرصة للمشاركة يف التعليم النظامي
 يف املائة ممن هم فوق غشر سنوات من ٩٢,١٣قامت به اإلدارة العامة لالحصاءات، أن 

ومتوسط عدد .  يف املائة فقط٨٩,٣١العمر يعرفون القراءة والكتابة، أما نسبة النساء فهي 
). ٢٠٠٣أرقام عام ( للرجال ٦,٥ سنة بينما هو ٥,٣سنوات الذهاب إىل املدرسة للنساء 

وقد حتسن مستوى التعليم . ولةوبوجه عام، فإن املساواة يف التعليم األويل يف فييتنام  مكف
 .لدى النساء والفتيات يف السنوات الثالت املاضية

 ١٨، بلغ جمموع عدد املسجلني يف املدارس ٢٠٠٣ -٢٠٠٢ويف السنة الدراسية 
 يف املائة يف املرحلة اإلبتدائية، و ٤٧,٤٩مليونا، نصفهم تقريبا من اإلناث، إذ بلغت نسبتهن 

وكانت .  يف املائة يف املرحلة الثانوية٤٧,٣٦ة اإلعدادية، و  يف املائة يف املرحل٤٧,٢٦
 يف املائة على ٤٧,١٧ يف املائة و ٤٨,١٧ يف املائة و ٤٧,٥٧معدالت التخرج للبنات 

ونسبة البنات الاليت يذهنب إىل املدرسة يف السن املطلوب أقل من نسبة الصبيان، . التوايل
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١ويف السنة الدراسية .  املتسربنيوعدد املتسربات من املدارس أعلى من عدد

. ارتفعت، وإن مل يكن كثريا،  نسبة البنات يف كليات العلوم والتكنولوجيا ويف اجلامعات
 يف ٤‐٤انظر اجلدول (وهذا يعكس التغري اإلجيايب يف املوقف االجتماعي جتاه توظف النساء 

 ).املرفق

  التدريب–  النساء العامالت يف جمال التعليم ٤ -١٠

 ٠٠٠، كان عدد املوظفات العامالت يف جمال التعليم والتدريب ٢٠٠٢حبلول عام 
 كانت ٢٠٠٣ -٢٠٠٢ويف الفترة .  يف املائة من جمموع عدد املوظفني٧٠ موظفة، أي ٦٥٠

 يف ٤٢,٥ يف املائة و ٥٦ يف املائة و ٦٨ يف املائة و ٧٨ يف املائة  و ٩٩,٦نسبة املوظفات 
يف املائة يف مدارس مرحلة ماقبل املدرسة، ويف املدارس األولية واملدارس  ٣٩,٧املائة و 

 .  اإلعدادية واملدارس الثانوية واملدارس املهنية ويف اجلامعات على التوايل

ويف وزارة التربية والتدريب، توجد امرأة واحدة يف منصب وكيل وزير ، وواحدة 
ونسبة . يرة يف مديريات احملافظات مد١١ يف  منصب نائب مدير و٦يف منصب مدير و 

 يف املائة يف املرحلة ٣٤,٣١ يف املائة يف مرحلة ماقبل املدرسة، و١٠٠مديرات املدارس 
 يف املائة يف املرحل اجلامعية ٧,٩٢ يف املائة يف مرحلة التعليم الثانوي، و ٢١,٠٨االبتدائية، و 

ة النساء يف منصب األستاذ ، كانت نسب٢٠٠٢ويف .  يف املائة يف مستوى الكلية٦,٧و 
وهذه األرقام تعكس التغري .  يف املائة٧,٢٤ يف املائة و ٣,٥٤واألستاذ املساعد على التوايل 

 .ولكن ذلك اليتناسب ومالديهن من قدرات. اإلجيايب يف مشاركة املرأة يف جمال التعليم
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ة التربية ومن أجل حتسني ظروف العمل للمعلمات يف املناطق الفقرية، أصدرت وزار
والتدريب عددا من األنظمة العملية بشأن حوافز من قبيل عالوات اإلنتقال وعالوات التعليم 

ولدى العديد من . باللغات اإلثنية وعالوات لتغيري املنطقة واالنتداب وغريها من احلوافز
املناطق سياسات لتشجيع املوظفات على حتسني مهاران ومؤهالن أو لبناء مساكن 

 متنح تأمينا اجتماعيا ٦٤ جمافظة من أصل ٥١وهناك يف الوقت احلاضر . ية للمعلماتحكوم
 .  يف املائة٣٢للمعلمني يف نظام التعليم غري التابع للدولة، نسبة املشتركات فيه من املعلمات 

   النحيز اجلنساين يف الكتب املدرسية ٥ -١٠

ومازالت . لتحيز اجلنساينمازالت توجد يف الكتب املدرسية املقررة بعض آثار ا
الكتب حتتوي صورا ومفاهيم تصور الدور التقليدي للمرأة والفتاة على أنه القيام باألعمال 

وإضافة إىل ذلك تصورهن خجالت يعتمدن على . املرتلية واألعمال اليدوية ويف الزراعة
جال كباحثني ومن ناحية أخرى تصور الفتيان والر. مساعدة اآلخرين وأدىن مرتلة من الرجال

أومستكششفني أومهندسني أو عماال مهرة، وتصورهم أقوياء وقادرين على استخدام الوسائل 
هذه هي .  التكنولوجية بصورة جيدة ، ويتمتعون بالتفكري املنطقي واالستقالل واالحترام

 اليت أعيد النظر فيها ومت تعديلها ٧ و ٦ و ٢ و ١أوجه القصور يف الكتب املقررة للصفوف 
حبيث تساوي بني الفتيان والفتيات، وتؤكد على احلق يف املعاملة املتساوية بينهما وتنتقد 
. التصرفات ذات الطبيعة التمييزية ضد املرأة يف األسر واتمع أو يف العالقة بني األقران

وسوف حتظى عملية القضاء على التحيز اجلنساين يف التعليم والتدريب مبزيد من الدعم، 
من وزارة التربية والتدريب من خالل خطط ومشاريع لتطوير الكتب املدرسية، بتوجيه 

 . وتعميم قضية اجلنسني أيضا

ويف الوقت احلاضر، يقوم قطاع التربية والتعليم كله بتنفيذ خمتلف اخلطط الوطنية يف 
والتوجه الرئيسي هلذه اخلطط هو تطوير الكتب املدرسية واستعمال . ٢٠٠٥ -٢٠٠٠الفترة 

ب مدرسية جديدة، ورفع مؤهالت املعلمني وإخضاعهم لنظام موحد، وكفالة توافر كت
 من الكوميونات ٢٢٢املرافق التعليمية، وتطوير التعليم يف مرحلة ماقبل املدرسة، خاصة يف 

 كوميونا اليوجد سوى فصل ٣٢٣اليت مازالت حمرومة من مدارس مرحلة ماقبل املدرسة ويف 
 . رسة ملحق مبدرسة ابتدائية، والعمل على حتسني التعليم لألقلياتواحد ملرحلة ماقبل املد

والتنفيذ الفعال لرينامج األهداف الوطنية املتعلق بالتعليم والتدريب، إىل جانب 
اجلهود املذكورة أعاله من جانب الوزارة، مافتئ يسهم إسهاما كبريا يف ضمان احلقوق 

 . دريباملتساوية للمرأة والفتاة يف التعليم والت
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وقامت وزارة التربية والتدريب بصياغة تعديل لقانون التعليم، يوفر للناس مزيدا من 
وتقوم الوزارة أيضا بوضع . وسوف يقدم التعديل إىل اجلمعية الوطنية. الفرص التعليمية

وفضال . الصيغة النهائية ملشروع يتعلق بزيادة تعميم التعليم ستقدمه إىل احلكومة للموافقة عليه
عن ذلك، سيوفر حتقيق هذه الربامج حقوقا متساوية للمرأة والفتاة يف ميدان التعليم 

 .والتدريب

 

 ميدان العملاملساواة يف   -  ١١املادة 
مقارنة بالفترة األخرية، حتسنت مسألة كفالة احلقوق املتساوية للمرأة يف ميدان 

يف أحكام القانون وتنفيذ تدابري وكان ذلك بفضل التعديالت يف السياسة و. العمل يف فييتنام
 . عملية ملساعدة القوة العاملة النسائية

   األنظمة اجلديدة ١ -١١

، ٤إىل جانب الوثائق القانونية املشار إليها يف املواد الواردة أعاله، السيما املادة 
. ملأصدرت دولة فييتنام قوانني ووثائق قانوية أخرى لكفالة املساواة للمرأة يف ميدان الع

 : وتضم هذه القوانني والوثائق القانونية مايلي

، اليت أدخلت عليه تعديالت ملعاجلة القضايا ٢٠٠٢قانون العمل املنقح لعام  -
املتعلقة بالعامالت، مثل التأمني االجتماعي واملرتبات والسالمة يف العمل ومدة العقوبة 

 . من االتفاقية٤تعلق بتنفيذ املادة العامة، كما هو مبني يف التقرير امل التأديبية باألشغال

يناير / كانون الثاين٩ الصادر يف ND-CP/02/2001املرسوم احلكومي رقم  -
 بشأن التدريب املهين الذي ينص على أن املرأة ليست ملزمة بالتعويض عن رسوم ٢٠٠١

تدرببها عند إائها التدريب إذا صدرت عن السلطات الصحية على مستوى املقاطعة أو 
مستوى أعلى وثائق تشهد بأن متديد هذا العقد سيكون له تأثري سيئ على اجلنني، 
وتستطيع أن تواصل تدريبها بعد إجازة األمومة إذا كانت ترغب يف ذلك وتوفرت لديها 

 . الشروط املطلوبة

ديسمرب /  كانون األول٣١ الصادر يف ND-CP/114/2002املرسوم احلكومي رقم  -
ت، الذي يعيد تأكيد احلقوق املتساوية فيما يتعلق بدفع ، بشأن املرتبا٢٠٠٢
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ينص املرسوم على أن املرأة العاملة، إذا كانت تقوم بنفس العمل الذي . املرتبات
 . بقوم به العامل، تتقاضى نفس املرتب الذي يتقاضاه العامل

، ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٩ الصادر يف ND-CP/01/2003املرسوم احلكومي رقم  -
يوسع هذا املرسوم جمال تطبيق امليثاق ليغطي . لتعديل ميثاق التأمني االجتماعي

العمال يف القطاعني االقتصاديني اجلماعي واخلاص، ومها قطاعان يستخدمان عددا 
 .كبريا من العامالت

 والذي ٢٠٠٣أبريل /  الصادر يف نيسانND-CP/33/2003املرسوم احلكومي رقم  -
التأديبية التطبق على املرأة العاملة اليت تكون حامال أو يف ينص على أن التدابري 

 شهرا، والعلى العامل الذي ١٢إجازة أمومة أو تقوم برعاية طفل عمره أقل من 
 .  شهرا١٢يقوم برعاية طفل عمره أقل من 

، الذي ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٨ الصادر يف ND-CP/39/2003املرسوم احلكومي رقم  -
أن تنفيذ بعض املواد املتعلقة بتنفيذ قانون العمل، ومبوجبه ينص على تفاصيل بش

كُلفت وزارة العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون االجتماعية مبهمة القيام 
 .بدراسة حول سياسة تستهدف مساعدة ااملرأة يف ميدان العمل، تقدمها إىل احلكومة

 احلقوق املتساوية للمرأة يف ميدان العمل  تواصل الدولة اختاذ التدابري اإلجيابية لكفالة ٢ -١١

) دوميوي(يستمر تعزيز املساواة يف احلقوق للمرأة يف ميدان العمل متشيا مع عملية 
فقد اختذت دولة فييتنام تدابري كثرية خللق فرص عمل جديدة ،  مثل . الوطنية لإلصالحات

 االقتصادية، -الجتماعيةحتسني سياسات االستثمارات الوطنية واألجنبية وتنفيذ الربامج ا
ومواصلة برنامج األهداف الوطنية بشأن استئصال اجلوع واحلد من الفقر وتوليد فرص 
العمل، وتوسيع سوق العمل وتصدير اخلرباء، وتعديل برامج التدريب املهين وفقا لطلب 

دى ويتبني من الدراسات االستقصائية املتعلقة بالعمل والعمالة اليت أجريت على م. السوق
، مثلت النساء ٢٠٠٢ويف . السنني ازدياد عدد النساء املشتركات يف نشاط اقتصادي ثابت

 يف املائة منهن يف املناطق ٦٤,٧٤ يف املائة من جمموع السكان، ٥٩,٥٥يف سن العمل 
يوليه /  متوز٧وعندما أجري االستقصاء يف .  يف املائة يف املناطق الريفية٥٧,٧٩احلضرية و 

 سنة فما فوق، الاليت يشتركن يف نشاط اقتصادي ١٥سبة اإلناث يف العمر ، كانت ن٢٠٠٢
 ٤٨,٧٨ و– ٢٠٠١ يف املائة عما كانت عليه عام ٢,٤ أي بزيادة – يف املائة ٤٩,٣٠ثابت 

ومن حيث التوزيع يف القطاعات .  يف املناطق الريفية٤٩,٤٦يف املائة يف املناطق احلضرية و 
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 يف املائة، وكان هلا حصة كبرية يف بعض القطاعات مثل ٤٨,٢٠االقتصادية، مثلت املرأة 
 يف املائة، ٦٣,٧٥ يف املائة، ويف التجارة ٤٩,٧٨ يف املائة، وصيد األمساك ٤٨,٧٢التصنيع 

ولذلك، فإن نسبة النساء املشتركات يف األنشطة .   يف املائة٦٨يف الفنادق واملطاعم 
دمات والتجارة، مما يتسق مع التحول الصحيح يف االقتصادية عالية جدا، السيما يف قطاع اخل

 . اهليكل االقتصادي حنو القطاعات اليت تسهم كثريا يف النمو السريع للناتج احمللي اإلمجايل

 ١٤,٢: وخالل السنوات املاضية، كانت عملية خلق فرص العمل يف تزايد مطرد
ة النساء فيها عالية ، كانت نسب٢٠٠٣ مليون يف عام ١,٥٢، و    ٢٠٠٢مليون يف عام 

ويف إطار هذه النتيجة العامة، كانت نسبة فرص العمل اليت نشأت من تنفيذ برامج . جدا
 يف املائة أنشأها الصندوق الوطين ٢١,٤ يف املائة، منها  ٧٨,٦االقتصادية -التنمية االجتماعية

ى توليد فرص  بليون دونغ فييتنامي من ميزانيتها عل٢٠٠وتنفق احلكومة سنويا . للتنمية
ووفقا لألنظمة اجلديدة، تستطيع األسر املعيشية والتعاونيات واملشاريع الصغرية . العمل

 مليون دونغ فييتنامي من الصندوق ١٥واملتوسطة احلجم أن حتصل على قروض تقل عن 
وتعطى األولوية بصورة خاصة إىل املعوقني وإىل املشاريع اليت . الوطين للتنمية بدون ضمان

وأنشئت فرص عمل جديدة  من خالل توسع القطاع . خدم عددا كبريا من العامالتتست
االقتصادي القائم على األسرة واملزرعة، وإنشاء قرى للحرف اليدوية ومنتجات للتصدير، 

وكذلك فإن توسيع . وتعزيز القطاع اخلاص، والرحبات الصناعية ومنطقة الصناعة التحويلية
 اخلرباء إىل جنوب شرق آسيا يشكل حال جيدا خللق فرص العمل السوق لليد العاملة وتصدير

، صدرت فييتنام ٢٠٠٣ -٢٠٠١يف الفترة . بوجه عام ولليد العاملة النسائية بوجه خاص
 .  يف املائة منهم٣٥ عامل وخبري، تشكل النساء ١٥٨ ٠٠٠

ة اليت قُدم وهبطت البطالة بني النساء يف سن العمل يف املناطق احلضرية مقارنة بالفتر
 يف ٦,٢٥: فيها التقرير الذي ضم التقريرين الثالث والرابع ولكن النتيجة مازالت غري مستدامة

، أما املعدل العام ٢٠٠٣ يف املائة عام ٧,٢٢و ٢٠٠٢ يف املائة عام ٦،٨٥و ٢٠٠٠املائة عام 
 يف ٧٣,٧١وازداد ببطء استعمال ساعات العمل بني النساء الريفيات، .  يف املائة٥,٧٨فهو 

، وهذا ٢٠٠٣ يف املائة عام ٧٧,٧٤، و ٢٠٠٢ يف املائة عام ٧٥,٢٥، و ٢٠٠٠املائة عام 
وهناك أيضا فرق يف توزيع اجلنسني حبسب .  يف املائة٧٧,٩٤أقل من املعدل العام، الذي هو 

فنسبة النساء إىل الرجال يف بعض القطاعات وأنواع العمل أقل حىت من . القطاع ونوع العمل
  ). ٤-٣انظر الدليل  (ذلك

، تطور التدريب املهين يصورة درامية يف النوعية والكمية فيما يتعلق بالتدريب املهين -
 -٢٠٠١فمنذ الفترة . ، مقارنة بالفترة اليت يغطيها التقرير السابق على السواء
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 يف املائة ٣٠ مليون شخص، تشكل النساء ٢,٩، مت تدريب مايزيد على ٢٠٠٣
وفضال . ميادين أخرى للتدريب املهين، الكثري منها مناسب للمرأةوافتتحت . منهم

عن ذلك، بدأت السلطات احمللية تستثمر بصورة كبرية يف مراكز التدريب املهين، 
فبعد . وحتسنت نوعية التدريب بصورة ملحوظة، حبيث يليب طلب سوق العمل

 التدريب املهين  يف املائة من املتدربني يف بعض جماالت٩٠التخرج حصل على عمل 
كالربيد واالتصاالت السلكية واالسلكية والنقل واخلياطة، وكانت نسبة النساء 

وازدادت املدارس املهنية عددا وهي موزعة يف مجيع أحناء . املتخرجات عالية جدا
وارتفع كثريا عدد العامالت .  البلد، حبيث تليب بصورة أفضل الطلب املتزايد

وعلى أي حال، . وة بينها وبني العمال املتدربني من الرجالاملتدربات، مما ضيق الفج
مازالت املهارات التخصصية لدى العامالت أقل منها لدى العمال من الرجال، إذ 

وفقا الستقصاء عام ( األعمال اليت التتطلب مهارات خاصة ٤\٣تشغل النساء  
االجتماعية  الذي قامت به وزارة العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون ٢٠٠١

 ). ومنظمة العمل الدولية

 ،يما يتعلق بسن التقاعدف  -

تطرق التقرير امع للتقريرين الثالث والرابع إىل موضوع سن التقاعدة للرجال 
ومراعاة هلذا االقتراح، طلبت . والنساء، واقترح إعادة النظر يف سياسة املعاش التقاعدي

 للحرب والشؤون االجتماعية التعاون مع الوكاالت احلكومة من وزارة العمل واملعوقني نتيجة
وبينت نتائج االستقصاء وجهات . املعنية لالضطالع بدراسة عن سن التقاعد للمرأة العاملة

 يف املائة ممن طرح عليهم السؤال أن ٧٠نظر خمتلفة يف هذا األمر، فكان من رأي أكثر من 
 ٥٥جلمعية الوطنية أن التغري سن التقاعد، ولذلك قررت ا. النظام املتعلق بسن التقاعد معقول

وعلى أي حال، فإن عدد .  سنة للرجل، يف قانون العمل املنقح حديثا٦٠سنة للمرأة و 
 ٣٠السنني الذي يدفع عنها التأمني االجتماعي، املتخذ أساسا حلساب سن التقاعد، هبط من 

 . سنة للمرأة كي يتطابق مع سن التقاعد٢٥إىل 

ون ممكنا للناس األكفاء واملتخصصني أن يقدموا املزيد من مسامهام واآلن، لكي يك
 ٢٠٠٠نوفمرب /  تشرين الثاين٢٣ يف ND-CP/71إىل اتمع، أصدرت احلكومة املرسوم رقم 

الذي ينص على متديد عدد سنوات العمل للمسؤولني وموظفي اخلدمة املدنية الذين يصلون 
تطيع كبار اخلرباء ومحلة الدكتوراة يف العلوم واألساتذة، وبناء على ذلك، يس. إىل سن التقاعد

 ٥واألساتذ املساعدون، رجاال كانوا أو نساء، االستمرار يف العمل ملدة تراوح بني سنة و 
 .سنوات أخرى إذا كانت اجلهة اليت يعملون فيها حباجة إليهم
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 إلرضاع الطبيعي،فيما يتعلق بإجازة ا  -

 دقيقة من ساعات عملها اليومي ٦٠فقا للنظام، أن  تأخذ تستطيع املرأة العاملة، و
وقد يسرت هذه السياسة للعامالت .  إلرضاع طفلها وتتلقى مع ذلك مرتبهاشهرا ١٢ملدة 

على أنه تبني أن تطبيق هذا . أن يرتنب وقت اإلرضاع مبا يناسب ظروفهن الشخصية وعملهن
. ل يف مراكز بعيدة لرعاية األطفالالنظام صعب للعامالت يف خط االنتاج، ولديهن أطفا

وتعويضا هلن عن ذلك، مسحت الدولة بتحويل وقت اإلرضاع غري املستعمل إىل أيام عمل 
 .يدفع هلن عنها املرتب مع العالوة

 فيما يتعلق بالتأمني االجتماعي،  -

 ليشمل مزيدا من األحكام لصاحل املرأة ٢٠٠٣نقح ميثاق التأمني االجتماعي عام 
وفقا للنظام احلايل يلزم بشراء التأمني االجتماعي العاملون يف . ملة كما هو مبني أعالهالعا

. مؤسسات القطاعات االقتصادية املختلفة مبا يف ذلك املؤسسات اخلاصة وغري التابعة للدولة
 مليون شخص، منهم ٤,٤، بلغ عدد املشتركني يف التأمني االجتماعي ٢٠٠٢وحبلول عام 

 يف املائة من جمموع املشتركني يف التأمني ٨٦,٤ع التابع للدولة، وميثلون  القطا مليون من٣,٨
 يف ٥٠,٥(وعدد العامالت املشتركات يف التأمني االجتماعي حاليا عال جدا . االجتماعي

على أن العمال من القطاعات .  يف املائة تابعات لقطاع اخلدمات العام٥٢,٢، منهن )املائة
والسبب الرئيسي هو أن أرباب العمل .  يف املائة فقط٢٠ إىل ١٥ن غري التابعة للدولة ميثلو

اليتقيدون تقيدا دقيقا بالقانون، وأن السلطات املعنية التقوم بعملية تفتيش متواترة ملعاجلة هذه 
وهناك اآلن وكاالت ذات صلة تساعد احلكومة على االنتهاء من صياغة . املخالفات يف حينها
مني االجتماعي بالنسبة للتقاعد الطوعي، حبيث يستطيع العمال من مجيع السياسة املتعلقة بالتأ

. القطاعات االقتصادية، مبا يف ذلك النساء والعمال األحرار، احلصول على معاش تقاعدي
 مليون عامل فرصة االنضمام إىل برنامج التأمني ٣٠وحني تنفذ هذه السياسة، ستتيح لـ 

 .  االجتماعي

 ،ت يف اقتصاد األسرة املعيشيةالنساء املشتغال  -

التوجد أنظمة أخرى خاصة يف هذا . يتمتعن بنفس احلقوق اليت يتمتع ا الرجال
ويف السنوات األخرية، نفذت حكومة فييتنام تدابري كثرية لتنمية قطاع اقتصاد األسرة . الصدد

ية، ختلق فرصة فكل أسرة معيشية تعترب وحدة اقتصاد.  املعيشية، خاصة يف املناطق الريفية
عمل ألفرادها، وجتتذب اليد العاملة احمللية، ومن مث تساعد على احلد من الفقر وحتسن 
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وتوفرت للمرأة فرصة للعمل وحتسن يف الدخل نتيجة لنماذج . مستويات املعيشة للناس
القروض الصغرية اآلتية من الربامج املتعلقة خبلق فرص العمل واحلد من الفقر  وبرامج 

وخباصة، . وفضال عن ذلك، توجه املنظمات اجلماهريية اهتماما إىل املرأة.  اد الزراعياالقتص
ففي كل . تسمح احلكومة لالحتادات النسائية بأن تتصرف كضامنة بالنسبة لقروض أفرادها

ويبلغ متوسط .  يف املائة من جمموع املشاريع الصغرية٣٠سنة، يمول بقروض من هذا النوع 
 يف املائة وهذا يساعد على ٦٠ -٤٠غل يف اقتصاد األسرة املعيشية  حنو دخل الشخص املشت

 .زيادة دخل الشخص وزيادة دخل األسرة

 فيما يتعلق خبدمات الدعم للعمال،  -

إىل جانب االستثمار من أجل النمو االقتصادي، تويل احلكومة الفييتنامية اهتماما 
وتتمتع املرأة مبجموعة .  الناس املتزايدةكبريا لتحسني اخلدمات االجتماعية لتلبية طلبات

واسعة من اخلدمات االجتماعية كمراكز رعاية األطفال النهارية، ورياض األطفال واخلدمة 
ويف الوقت احلاضر جيري توسيع مراكز الرعاية النهارية . املرتلية واألطعمة اهزة وغريها

احلكومية وشبه احلكومية واملراكز ورياض األطفال حتت أشكال خمتلفة، مثل مراكز الرعاية 
وازدادت احلاجة يف املدن إىل عامالت يف . اخلاصة يف املدن واملناطق الريفية على السواء

ونتيجة لذلك ازدادت فرص العمل للنساء، السيما النساء يف املناطق الريفية . اخلدمة املرتلية
 .ويعترف قانون العمل بالعمل املرتيل وحيمية. والطالبات

 واحللولعالقة   بعض املشاكل ال٣ -١١

يف الواقع توجد نواقص يف تنفيذ السياسات املوجهة إىل العامالت، مبا فيها قضية سن 
فالعامالت الريفيات اليتمتعن حىت اآلن متتعا كامال بالسياسات . التقاعد كما هو مبني أعاله
دات الصحية وأدوات اإلنتاج يف التمديومث إن السالمة املهنية . املتعلقة بالتأمني االجتماعي

واإلشراف على تنفيذ قانون العمل يف . ومستوى األمراض املهنية مرتفع. حالة سيئة
 . املؤسسات غري فعال

ويف الوقت احلاضر، طرحت وزارة العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون 
 :االجتماعية تدابري ملعاجلة هذه القضايا، تركز بوجه خاص على مايلي

 ND-CP/1996-23 لتنقيح بعض مواد املرسوم احلكومي رقم ضطالع بدراسةاال -
وسيكون اجتاه التنقيح . ، وتقدميها إىل احلكومة١٩٩٦أبريل /  نيسان١٨الصادر يف 
ختصص احلكومة جزءا من ميزانية التدريب املهين للمدارس املهنية لتوفري : كما يلي
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امها حني تطرأ احلاجة إليها، التدريبب على مهارات إضافية للعامالت الستخد
وتوفري بعض البنود اليت تستطيع املؤسسات بناء عليها استخدام األموال املتحصلة من 
ختفيض الضريبة لصرفها ملصلجة النساء العامالت، وإنشاء جمالس معنية بعمل املرأة 
، على املستوى الشعيب تستطيع أن تشارك يف صنع القرارات املتعلقة حبقوق العامالت

 .مثل زيادة املرتبات والتعليم واجلوائز وما إىل ذلك

 التأمني االجتماعي يف التقاعد الطوعي وتقدميها إىل احلكومة إلقرارها صياغة خطة -
 .كيما يصبح باب االشتراك يف التأمني االجتماعي مفتوحا للجميع

 حلل جديد ملسألة سن التقاعد للعامالت وتقدميها إىل احلكومة إجراء دراسة -
 .إلقرارها

 تنفيذ األنظمة املتعلقة بالسالمة املهنية والتمديدات الصحية يف بناء وتوجيه عملية -
الزراعة وقرى احلرف اليدوية اليت تستخدم عددا كبريا من العامالت، وتعزيز التوعية 
ونشر املعارف فيما يتعلق بشروط السالمة املهنية والنظافة الصحية لدى السلطات 

تويات كيما تستطيع اإلشراف بشكل فعال على امتثال العمال على  خمتلف املس
 .وأرباب العمل على السواء هلذه األنظمة

 فيما يتعلق بتنفيذ السياسات املوجهة إىل العامالت، خاصة حتسني الرصد والتفتيش -
يف القطاعات غري التابعة للدولة، وتصحيح واستكمال األعمال املخالفة للسياسات 

ملرأة يف املرسوم املتعلق بالعقوبات املقررة على املخالفات لقانون املوجهة لصاحل ا
العمل، وبناء نظام للمكافآت والعقوبات يتعلق بأداء املؤسسات يف تنفيذها 

 .للسياسات املتعلقة بالعامالت

 

 لمرأة يف احلصول على خدمات الرعاية الصحيةلساواة امل  -  ١٢املادة 
  العامةسياسات املتعلقة بالرعاية الصحية  املبادئ التوجيهية وال١ -١٢

، أصدر جملس أمني اللجنة املركزية للحزب ٢٠٠١يناير /  كانون الثاين٢٢يف 
 بشأن تقوية نظام الرعاية الصحية الشعيب دف حتسني نوعية الرعاية CT/TW-06التوجيه رقم 

يف عام (لفييتنامي وكذلك اختذ املؤمتر التاسع للحزب الشيوعي ا.  الصحية األولية للشعب
قرارا أكد فيه على زيادة العدالة يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، واملضي يف ) ٢٠٠١
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متابعة األهداف الوطنية للرعاية الصحية، وحتسني نوعية خدمات الرعاية الصحية على مجيع 
احلرب املستويات، مع توجيه اهتمام خاص إىل حتسني الرعاية الصحية لألطفال، وضحايا 

والفقراء واألقليات اإلثنية، وأولئك الذين يعيشون يف القواعد الثورية السابقة، ويف املناطق 
النائية واجلبلية، واحلد من سوء التغذية لدى األطفال وخفض معدل وفيات األطفال دون 

 .اخلامسة من العمر، ومعدالت الوفيات املتعلقة باحلمل

 اجتاهات احلزب هذه، أصدرت الدولة وثائق ومن أجل إضفاء الطابع املؤسسي على
قانونية خمتلفة تستهدف كفالة احلقوق املتساوية جلميع الناس، مبن فيهم النساء، يف احلصول 

 . على خدمات الرعاية الصحية اجليدة، ومن مث حتسني نوعية السكان

ام يف ع(وكذلك أصدرت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية األمر املتعلق باملسنني 
وللمرة األوىل، وردت قضية اجلنسني ). ٢٠٠٣يف عام (واألمر املتعلق بالسكان ) ٢٠٠٠

بوضوع يف األمر املتعلق بالسكان مثل حظر اختيار جنس اجلنني بأي شكل من األشكال، 
وينص على مسؤوليات الدولة عن وضع السياسات واختاذ التدابري للقضاء على مجيع أشكال 

وع اجلنس، وكفالة االستباقية والطوعية واملساواة جلميع األشخاص التمييز القائم على ن
 . واألسر يف رعاية الصحة اإلجنابية  واختيار منط األسرة القليلة األوالد

 بشأن االجتار ببدائل لنب األم ND-CP/74/2000وأصدرت احلكومة املرسوم رقم 
 ND-CP/12/2003وم رقم واستعماهلا يستهدف محاية اإلرضاع الطبيعي وتشجيعة، واملرس

 الذي يتضمن توجيهات مفصلة ND-CP/104/2003بشأن احلمل االصطناعي، واملرسوم رقم 
 .بشأن تنفيذ بعض املواد الواردة يف األمر املتعلق بالسكان

وأصدر رئيس الوزراء القرار الذي وافق به على االستراتيجية الوطنية لرعاية الصحة 
، واالستراتيجية ٢٠١٠ستراتيجية الوطنية للتغذية حىت عام ، واال٢٠١٠اإلجنابية حىت عام 

، واالستراتيجية الفييتنامية للسكان ٢٠١٠ -٢٠٠١املتعلقة بالرعاية الصحية العامة يف الفترة 
، وبرنامج األهداف الوطنية )QD-TTg/47/2000القرار رقم  (٢٠١٠ -٢٠٠١يف الفترة 

القرار  (٢٠٠٥اخلطرة، واألوبئة واإليدز حىت عام املتعلق مبنع ومعاجلة األمراض االجتماعية 
190/2001/QD-TTg( وبرنامج األهداف الوطنية املتعلق بالسكان وتنظيم األسرة حىت عام ،

 تشرين ١٥ الصادر يف QD-TTg/139/2002، والقرار رقم )QD-TTg/18/2002القرار  (٢٠٠٥
للفقراء، واملرسوم رقم  بشأن الفحص الصحي واملعاجلة الصحية ٢٠٠٢أكتوبر / األول

12/2003/ND-CPوعلى وجه اخلصوص، ذُكرت .  بشأن الوالدة باستخدام الطرق العلمية
فهو حيظر اختيار جنس اجلنني، وينظم : قضية اجلنسني بوضوح يف األمر املتعلق بالسكان
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 مسؤولية الدولة عن وضع السياسات والتدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز بني البنات
والبنني، ويكفل الفعالية والطوعية واملساواة لألفراد واألسرة يف حتديد  النسل ويف الصحة 

 . اإلجنابية

ومن أجل تنفيذ األنظمة املذكورة أعاله، أصدرت وزارة الصحة وثائق تشكل 
مبادئ توجيهية تقنية بشأن رعاية الصحة اإلجنابية، ومعايري وطنية ملستوصفات الكوميونات 

تشمل سالمة (، ولرعاية الصحة اإلجنابية يف ست خدمات ٢٠١٠ و ٢٠٠١ بني عامي
األمومة وتنظيم األسرة ومكافحة األمراض اإلجنابية املعدية، واألمراض اليت تنتقل باالتصال 

اإليدز، ورعاية الصحة اإلجنابية للشباب، / اجلنسي ، واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
هذه وسائل مهمة ملساعدة مراكز الرعاية الصحية ). وتقدمي اإلرشادوتدابري لسالمة اإلجهاض 

على حتسني نوعية اخلدمات والتقليل إىل أدىن حد من احلوادث املمكنة اليت قد تؤثر على 
 .صحة الناس، السيما النساء

وارتفعت يف السنوات األخرية نفقات ميزانية الدولة على قطاع الصحة من 
 يف املائة ٤,٥ (٢٠٠٣ بليون عام ٧٧٥١ إىل ٢٠٠٢ييتنامي عام  بليون ناندونغ ف٧٢٦٢,٤

 ).من جمموع نفقات ميزانية الدولة

  ية الصحية للمرأةاتنظيم شبكة الرعو  هيكل ٢ -١٢

، مت إصالح وزارة الصحة وفقا ألحكام املرسوم احلكومي ٢٠٠٣مايو /حبلول أيار
 .١٩٩٨نوفمرب /  تشرين الثاين٣ املؤرخ ND-CP/01/1998رقم 

استمر التحسني يف هيكل وزارة الصحة وتنظيمها وفقا ألحكام املرسوم احلكومي 
 بشأن وظائف وزارة الصحة ٢٠٠٣مايو /  أيار١٥ الصادر يف ND-CP/49/2003رقم 

ومبوجب هذا املرسوم حتول إسم إدارة محاية صحة األم والطفل . ووالياا وسلطاا وتنظيمها
 .صحة اإلجنابيةوتنظيم األسرة إىل إدارة ال

مجيع مراكز الرعاية الصحية على املستويني املركزي واحمللي، واحلكومية منها وغري 
احلكومية، مسؤولة عن تقدمي خدمات رعاية الصحة اإلجنابية  وتنفيذ املبادئ التوجيهية 

وبفضل ذلك، حتققت حتسينات .  للمعايري الوطنية املتعلقة خبدمات رعاية الصحة اإلجنابية
موقة يف هيكل هذه املؤسسات ويف آلية تشغيلها، وكذلك يف ختصصات ومؤهالت مر

، مت جتهيز ٢٠٠٢وحبلول اية عام . املوظفني التقنيني، خصوصا على الصعيد اجلماهريي
 يف املائة من مراكز الرعاية الصحية على صعيد النواحي والكوميونات واملناطق ١٠٠
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 يف املائة ٣٣,٨٦عدد الكوميونات املزودة باألطباء من باالختصاصيني الطبيني، حبيث ارتفع 
، ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١وحبلول . ٢٠٠٢ يف املائة عام ٦١,٥ إىل ١٩٩٩عام 
 يف املائة من مستوصفات النواحي مزودة بالقابالت واألطباء املساعدين املختصني ٩٣,٢كان 

 يف املائة ٥٩,٤١طبييني يف القرى من وارتفع عدد األخصائيني ال. بالتوليد وأمراض األطفال
 مركزا من مراكز محاية األم والطفل ٦١ويف . ٢٠٠٢ يف املائة عام ٨٩,٨ إىل ١٩٩٩عام 

 طبيبا مساعدا ٢٢٨ طبيبا لألطفال و ٦٠ طبيب توليد و ٣٢١وتنظيم األسرة، كان يوجد 
ن األدوية اخلاصة ونظرا لسرعة تكاثر الصيدليات، مبا يف ذلك خماز.  قابلة٣٦٧لألطفال، و 

، أقيمت كذلك شبكة عرض لتوفري ) يف املائة من سوق بيع األدوية باملفرق٧٢تشكل (
األدوية األساسية للكوميونات والنواحي يف املناطق النائية واجلبلية ويف اجلزر، مستوفية 

 الوصول وهذه شروط هامة تكفل للمرأة الفييتنامية. للمعايري املقررة من منطمة الصحة العاملية
وتستطيع املرأة . إىل مايناسبها من خدمات الرعاية الصحية العالية اجلودة واالستفادة منها

-QD/139/2002الفقرية حتمل تكلفة احلصول على خدمات الرعاية الصحية بفضل القرار رقم 

TTg الصادر عن رئيس الوزراء بشأن شراء بطاقات التأمني االجتماعي أو الدفع مباشرة عن 
 دونغ فييتنامي ٧٠ ٠٠٠ و ٥٠ ٠٠٠حص الطيب واملعاجلة بتكلفة منخفضة تراوح بني الف

 .ويتمتع سنويا مبنافع هذه السياسة حنو ستة ماليني أمرأة. للشخص الواحد يف السنة

متثل   يف املائة من جمموع االخصائيني الطبيني،  و٦٢تشكل االخصائيات الطبيات 
 الطبية كالفحص واملعاجلة والبحث العلمي والتعليم ، وحىت أن املرأة الغالبية يف مجيع امليادين

وعلى اي خال، مازالت نسبة املديرات متواضعة يف قطاع . منصب وزير الصحة تشغله امرأة
 يف املائة على ١٧,٦ يف املائة على مستوى اإلدارة واملعهد واملستشفى، و ١٤,٤الصحة، 

أة يف قضية الرعاية الصحية للشعب، وضعت خطة وإدراكا ألمهية دور املر. مستوى احملافظة
 هدفا للقطاع الصحي يتمثل يف رفع نسبة املديرات يف ٢٠٠٥العمل للنهوض باملرأة حىت عام 

 .٢٠٠٥ يف املائة حبلول عام ٣٥ -٣٠اخلدمة الصحية إىل 

   خدمات الرعاية الصحية للمرأة وتنظيم األسرة٣ -١٢

عام ورعاية الصحة اإلجنابية بوجه خاص تقدما سجلت الرعاية الصحية للمرأة بوجه 
فخالل السنوات الثالث املاضية، شهد متوسط العمر املتوقع . ٢٠٠٠مرموقا مقارنة بعام 
وهبط معدل .  للرجل٧٠ للمرأة و ٧٣، وتفصيله ٢٠٠٢ سنة عام ٧١زيادة كبرية، وهو 

، ٢٠٠١ئة عام  يف املا٢,٢٥ و ٢٠٠٠ يف املائة عام ٢،٢٨الوالدات بصورة عامة من 
وبفضل االلتزامات السياسية . ٢٠٠٣ يف املائة عام ٢,١٣، إىل ٢٠٠٢ يف املائة عام ٢,٢٨و

القوية مقرونة بشبكة للرعاية الصحية على نطاق البلد كله، هبط معدل وفيات األطفال 
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 كان معدل وفيات األطفال اإلناث ٢٠٠٢يف عام . ووفيات األمومة هبوطا كبريا يف فييتنام
 يف ٣٤,٢ يف املائة، وكان معدل وفيات األطفال الذكور ٣١,٤ اخلامسة من العمر دون
، وكان معدل وفيات ١٠٠ ٠٠٠ \٨٥، كان معدل وفيات األمومة ٢٠٠٣ويف عام . املائة

).  يف املائة لإلناث٣٢,٩ يف املائة للذكور و٤٠,٢( يف املائة ٢١األطفال دون سنة من العمر 
قام البلدان األخرى اليت هي على نفس املستوى من الدخل وهذه األرقام أفضل من ار

 . الفردي

، كان عدد الناس الذين ٢٠٠٣ووفقا لالحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة عام 
وازدات الفحوص املتعلقة باحلمل وسطيا .  مليون أمرأة٥,٧مروا بالفحص الطيب النسائي 
ء الرعاية من اخصائيني طبيني أثناء  يف املائة من النسا٩٥,٨مبعدل مرتني ونصف، وتلقى 

 يف املائة من النساء احلوامل حقنا ضد الكزاز أكثر من مرتني، أو مبعدل ٩١الوالدة، وتلقى 
 .مرتني ونصف للحامل الواحدة

، هبط، بفضل تدابري منع احلمل األكثر فاعلية، عدد حاالت ٢٠٠٣ويف عام 
وبفضل . ٢٠٠٠ حاالت مقارنة بعام ١٧٤ ٥٠٥ يف املائة، أي إىل ١٩,٨٤اإلجهاض بنسبة 

محالت االتصاالت اإلعالمية املكثفة وتوافر تدابري حديثة لتنظيم األسرة، أصبح لدى املرأة 
وارتفعت نسبة احلصول على وسائل منع . خيارات أكثر وأفضل بني أنسب التدابري ملنع احلمل

 من ٣-٥اجلدول  (٢٠٠٢ يف املائة عام ٧٦,٩ إىل ١٩٩٩ يف املائة عام ٧١,٩احلمل من 
 وبرنامج األمومة ٢٠١٠ -٢٠٠١وهذا دليل على تنفيذ استراتيجية السكان للفترة ). املرفق

).  الواقي الذكري( وتدابري أخرى فعالة كتسويق الرفاالت ٢٠١٠ -٢٠٠٣املأمونة للفترة 
وعلى أي حال، مازالت مشاركة الرجل يف تنظيم األسرة حمدودة والعبء يقع على عاتق 

 يف املائة يستعملن ٥٧: املرأة بالدرجة األوىل، مما يتجلى يف نسب استخدام وسائل منع احلمل
 ٧,٥ يف املائة يستعملن حبوب منع احلمل عن طريق الفم، و ١١,٤وسائط داخل الرحم، و 
). ٢٠٠٣أرقام عام ( يف املائة فقط يستعملون تعقيم الذكر ٠,٠٥يستعملون الرفاالت، و

 عدد من األسباب، منها افتقار الرجل إىل الوعي، وقصور محالت التواصل، ويعود ذلك إىل
 . وعوائق العادات القدمية واخنفاض نوعية اخلدمات وضعف إمكانية الوصول إليها

ومع حدوث حتسن كبري يف حياة الناس خالل السنوات املاضية وتنفيذ األمر املتعلق 
فاآلن يستطيع الكبري يف . ة للنساء املسناتباملسنني، ارتفع مستوى خدمات الرعاية الصحي

السن أن يتمتع خبدمات تفضيلية، مثل الفحص الطيب واملعاجلة يف املراكز الطبية وتوفري التأمني 
 الصادر عن CP/120/2003 سنة وفقا للمرسوم رقم  ٩٠الصحي ملن تزيد أعمارهم على 

 .احلكومة
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   التغذية٤ -١٢

دا االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالتغذية للفترة من أجل حتقيق األهداف اليت حد
، اختذت فييتنام خطوات إجيابية يف تطبيق تدابري خمتلفة تتعلق مبنع سوء ٢٠١٠ -٢٠٠١

وازداد تطوير وتوسيع . التغذية، السيما لدى النساء احلوامل واألطفال دون اخلامسة من العمر
ضر للخضار واللون األصفر للبابايا واللون األمحر اللون األخ"منوذج تغذية األسرة املتمثل يف 

. وذلك ملساعدة األسرة على حل مشكلة التغذية باستخدام النظام الغذائي السليم" ملح البيض
.  حريرة يف اليوم وسطيا١٩٣١ إىل ٢٠٠٠وصل معدل استهالك احلريرات للفرد الواحد عام 
 يف املائة عام ٥٢من ) أنيميا(ن فقر الدم ونتيجة لذلك، اخنفض عدد احلوامل الاليت يعانني م

ومن أجل حتقيق األرقام املستهدفة لالستراتيجية الوطنية . ٢٠٠٠ يف املائة عام ٣٢ إىل ١٩٩٥
، لقيت استجابة " نصائح تغذوية١٠"املتعلقة بالتغذية، أصدرت وزارة الصحة نشرة بعنوان 

يوم املغذيات "يم مسابقات مبناسبة وقامت سنويا بتنظ. واسعة النطاق يف مجيع أحناء البلد
لرصد األطفال املولودين حديثا وتوفري فيتامينات كافية " يونيه/ حزيران٢  -١الدقيقة يف 

وترمجت . ، والنساء بعد الوالدة١٥لألطفال وحبوب حديد للحوامل، وللبنات يف سن 
بيد . رها وتنفيذهاإىل قصائد وأغان لتسهيل فهمها وتذك"  نصائح تغذوية١٠"النشرة املعنونة

 .  أنه مازال عدد النساء املصابات بفقر الدم والوهن أكثر من عدد الرجال

فريوس نقص املناعة ها مبا في(  الوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي ٥ -١٢
 ) اإليدز/ البشرية

اخنفضت األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، ولكن بصورة بطيئة جدا وغري 
ومازالت نوعية . ٢٠٠٢ حالة عام ١٨٠١٢٥إىل ١٩٩٨ حالة عام ١٩٩١٨٨ستدامة، من م

خدمات الرعاية الصحية رديئة والوصول إليها صعب على املرأة، السيما املرأة اليت تعيش يف 
 . املناطق اجلبلية والريفية

ني اإليدز يف ازدياد، خاصة لدى املدمن/ ومازال انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
 ٢٠١اإليدز من / فقد ارتفع عدد املصابني بالفريوس. على املخدرات اللذين يستعملون احلقن

، وتشكل ٢٠٠٣ديسمرب / مصابا يف كانون األول٧٦ ١٨٠ إىل ٢٠٠٠ مصابا عام ١١
 يف املائة من حاالت ٦٠، حدثت ٢٠٠٠ووفقا ألرقام عام .  يف املائة١٣,٩٨النساء منهم 

 يف املائة ٦,٠٣تيجة الستعمال احلقن يف تعاطي املخدرات، و العدوى بفريوس اإليدز ن
وارتفع عدد النساء املصابات يف .   يف املائة عن طريق البغاء٤حدثت  باالتصال اجلنسي، و 

 يف املائة عام ٠,٣٩يف املائة و ٠,٣٤ إىل ٢٠٠٠ يف املائة عام ٠,٢مرحلة ماقبل الوالدة من 
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جه خاص، ارتفع عدد حاالت انتقال فريوس اإليدز وبو.  على التوايل٢٠٠٢ وعام ٢٠٠١
وتقوم احلكومة . ٢٠٠١ حالة عام ٨٣ إىل ٢٠٠٠ حالة عام ٦٧من األم إىل الطفل من 

 ٢٠١٠اإليدز حىت عام / بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
 .  وأن تتوفر املعاجلة للمصابني أن ينخفض عدد الناس الذين يصابون جمددا٢٠٢٠وتتوقع يف 

وتدأب دوائر احلدمات الصحية والسكانية وتنظيم األسرة، بالتنسيق مع االحتاد 
النسائي الفييتنامي واللجنة املركزية لعصبة هوشي منه للشباب الشيوعي، والوكاالت املختصة 

يام بالتنفيذ الفعال واملنظمات اجلماهريية على املستوى املركزي واملستويات احمللية، على الق
لألهداف والتدابري واحللول املتعلقة بالرعاية الطبية الشعبية واحلماية مع التركيز على رعاية 
الصحة اإلجنابية والوقاية من سوء التغذية لألطفال واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي 

ت التوعية بقضايا اجلنسني وازداد تعزيز محال. اإليدز/ والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
وتعمل وزارة الصحة، بالتنسيق . وباملمارسة اجلنسية املأمونة، خاصة لدى البالغني والشباب

اإليدز حىت عام / مع الوكاالت املختصة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية بشأن الوقاية من فريوس
بزيادة الطابع ، وسوف تقدم إىل رئيس الوزراء املشروع املتعلق ٢٠٢٠ ورمبا ٢٠١٠

 .االشتراكي للرعاية الصحية للشعب للموافقة عليه

 

  االقتصادي والثقايف- االجتماعيهالرفا  -  ١٣املادة 

  اجلديد من األنظمة القانونية والسياسات ١ -١٣

 عن ٢٠٠٠سبتمرب /  أيلول٢٥ الصادر يف PL-UBTVQH10/28/2000األمر رقم  -
الرياضية واألنشطة البدنية والتابعة للجمعية الوطنية، اللجنة الدائمة املعنية باأللعاب 

وهو األمر الذي يشجع على اشتراك الشعب  يف األلعاب الرياضية واألنشطة البدنية 
واالستفادة منها الستيفاء طلب االندماج الدويل واالحتفاظ باأللعاب الرياضية 

الوصول إىل األلعاب وتتمتع املرأة باملساواة مع الرجل يف . التقليدية وتشجيعها
 .الرياضية واألنشطة البدنية

 بشأن ٢٠٠٠مارس / آذار٩ الصادر عن احلكومة يف ND-CP/07/2000املرسوم رقم  -
سياسة املعونة االجتماعية بغية توفري الدعم اجلسدي والروحي للكبار يف السن الذين 

 اليت ليس لديها فاملرأة الوحيدة. يعيشون لوحدهم واليتامى واملعوقني بدرجة كبرية
 . سنة حيق هلا أن تتقاضى معونة اجتماعية بشكل منتظم٥٥دخل ويزيد عمرها على 
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ديسمرب / كانون األول٣١ الصادر عن احلكومة يف ND-CP?111/2002املرسوم رقم  -
 ، ويتضمن تعليمات مفصلة بشأن تنفيذ عدة أحكام واردة يف األمر املتعلق ٢٠٠٢

 .طة البدنيةباأللعاب الرياضية واألنش

يناير /  كانون الثاين٢٨ الذي اختذه رئيس الوزراء يف QD-TTg?19/2003القرار رقم  -
 .٢٠٠٥ وأقر به برنامج األهداف الوطنية املتعلق بالثقافة حىت عام ٢٠٠٣

أغسطس / آب١٤ الذي اختذه رئيس الوزراء يف QD-TTg/170/2003القرار رقم  -
اعدة املستهدفني ا على الوصول إىل اخلدمات  بشأن السياسة التفضيلية ملس٢٠٠٣

 .الثقافية واالجتماعية

/  كانون األول٢ الصادر عن رئيس الوزراء يف QD-TTg/256/2003القرار رقم  -
، ٢٠١٠ والذي اعنمد به االستراتيجية الوطنية حلماية البيئة حىت عام ٢٠٠٣ديسمرب 

 .٢٠٢٠م وتوجيهات لتحسني نوعية بيئة العيش للناس حىت عا

 املشترك بني االحتاد ٢٠٠٠أغسطس / آب١١ املؤرخ CTPH/330الربنامج رقم  -
النسائي وجلنة األلعاب الرياضية واألنشطة البدنبة لتوجيه حركة األلعاب الرياضية 

ويف إطار هذا الربنامج، تقوم اللجنة املركزية لالحتاد . ٢٠٠٢ -٢٠٠٠للمرأة بني 
ت إىل االحتادات األدىن مستوى لتشجيع مشاركة النسائي كل عام بإصدار تعليما

املرأة يف أنشطة األلعاب الرياضية الشعبية اليت تنظمها وكاالت األلعاب الرياضية 
 .واألنشطة البدنية واالحتاد العام هلذه الوكاالت

   كفالة حق املرأة يف االستحقاقات االجتماعية والعائلية٢-١٣

ام ليس فيها أي متييز على أساس اجلنس والطبقة سياسة الرفاه االجتماعي يف فييتن
االجتماعية واالعتقادات وتعطي األولية لألقليات اإلثنية واملستحقني االستفادة من السياسات 

 وبفضل ٢٠٠٠وبفضل تنفيذ قانون الزواج واألسرة الصادر يف عام .  االجتماعية التفضيلية
بلد خالل السنوات الثالث املاضية، أمكن  السياسي العام الذي شهده ال-التقدم االجتماعي

االحتفاظ باستحقاقات املرأة من املساعدات العائلية املذكورة يف التقارير السابقة وحتسني هذه 
 . االستحقاقات

ويف هذه الفترة تويل الدولة الفييتنامية أولوية عالية لتطوير سياسة الرفاه االجتماعي، 
وجبري تنفيذ هذه السياسات من خالل عدد من .  والنائيةخاصة بالنسبة إىل املناطق الريفية
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االقتصادية واحلد من الفقر وتوفري العمالة وعن -الربامج واملشاريع املتعلقة بالتنمية االجتماعية
وذلك يساعد على حتسني حياة املرأة يف املناطق . طريق الربامج الدولية اإلمنائية واإلنسانية

املائة من النساء إىل اخلدمات العامة كاإلضاءة والطرق ومكاتب  يف ٧٠فاآلن، يصل . الريفية
 . الربيد واخلدمات الثقافية واملستوصفات واملدارس

ضمان حقوق املرأة يف احلصول علىالقروض املصرفية والرهون العقارية وغريها من   ٣ -١٣
  االئتمان املايلأشكال 

ر مؤاتاة ملشاركة املرأة يف املوارد هيأت السياسات املنقحة يف هذا امليدان ظروفا أكث
وازداد عدد النساء الاليت شاركن يف برامج ائتمان خاصة باألسر . املالية والوصول إليها

فوفقا ملصرف السياسة االجتماعية، بلغت نسبة األسر املعيشية الفقرية اليت ترأسها . الفقرية
 يف ٢٠ازدادت بنسبة (٢٠٠٢ يف املائة حبلول عام ٦٠أمرأة وحصلت على قروض ائتمانية 
ونسبة األسر املعيشية الفقرية اليت حتصل على قروض ). املائة مقارنة بالتقريرين الثالث والرابع

مثل مناطق توين كوانغ، (ائتمانية هي اآلن عالية نسبيا، السيما يف املناطق اجلبلية الشمالية 
غيريات يف سياستها كي تسهل وأجرت احلكومة عدة ت). وتاي نغوين، وهوا بينه، وها جيانغ

 ٧ ماليني إىل ٣وخاصة، رفع املصرف سقف االئتمان من . على الناس زيادة االستثمار
 وقع ٢٠٠٠ويف عام .  شهرا٦٠ إىل ٣٠ماليني دونغ فييتنامي ومدد فترة االستحقاق من 

 منح قروض مصرف الزراعة والتنمية الريفية مع االحتاد النسائي الفييتنامي قرارا مشتركا بشأن
 فرعا من ٥٧، كان ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وبعد ثالث سنوات من التنفيذ، حبلول . للنساء

 مليون امرأة وبلغ جمموع قيمة ١,٣ فرعا للمصرف قد منحت قروضا ائتمانية لـ ٩٠جمموع 
ويعترب ذلك منوذجا مثاليا إذا أخذنا يف االعتبار .  باليني دونغ فييتنامي٥١٣٤القروض 
مستوى الديون املتأخرة واالستخدام الفعال للقروض من جانب النساء، مما يساعد اخنفاض 

واستعرضت الوكالتان هذا . أيضا على إضفاء الطابع االشتراكي على االئتمانات املصرفية
 .األمر واستخلصتا الدروس للمضي يف تنفيذ القرار يف السنوات اقادمة

 على القروض، وهي فهمها احملدود على أن مثة صعوبات تواجه املرأة حني حتصل
 . وعدم كفاية مهاراا اإلدارية وعدم قدرا على وضع خطط فعالة للعمل واإلنتاج

 :  حق املشاركة يف األنشطة التروحيية والرياضية والثقافية٤ – ١٣

ينص األمر املتعلق بالرياضة واألنشطة البدنية على سياسة الدولة اليت تستهدف 
كان على املشاركة يف األنشطة الرياضية وأنشطة التربية البدنية من خمتلف تشجيع مجيع الس
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وإضافة إىل ذلك، تستطيع املرأة أن تشارك يف األنشطة الرياضية والبدنية اليت ينظمها . األنواع
وجاء يف . االحتاد النسائي الفييتنامي باالشتراك مع جلنة األلعاب الرياضية واألنشطة البدنية

نة أن عشرات األلوف من النساء اشتركن يف األلعاب الرياضية اليت نظمها تقرير اللج
خيتار كل من "، قام االحتاد النسائي الفييتنامي حبملة حتت شعار ٢٠٠٣ويف عام . الربنامج

ونظمت وكالتان اجتماعا مع الالعبات ". األعضاء رياضة مناسبة واحدة للممارسة اليومية
 أللعاب جنوب شرق آسيا وقدمتا هدايا ٢١ عالية يف الدورة الرياضيات الاليت سجلن درجة

. ٢٠٠١ عام Vietnam’s Sports Newspaperلالعبات البارزات الاليت اختارا صحيفة 
ونظمت مسابقات ودية للنساء يف ألعاب سباق املاراثون وكرة الطائرة وكرة الطاولة 

 البدين، من بينها نوادي تاجنيكوان،  ناد للرياضة والتدريب١٠٠٠وأنشئ حنو . والبادمينتون
ونتيجة لذلك، فاز مبيداليات أكثر من . ونواد لتحسني الصحة، ونواد لرياضة اللياقة البدنية

 أللعاب جنوب شرق آسيا اللتني عقدتا ٢٢ و ٢١ يف املائة من املشتركات يف الدورتني ٦٠
 . ٢٠٠٣ و ٢٠٠١يف عامي 

ألنشطة الرياضية والثقافية وفقا لتوجيهات وبفضل التطبيق االشتراكي املستمر ل
 الصادر عن احلكومة، تنامت احلركة الرياضية والثقافية بقوة يف ND-CP/73/1999املرسوم رقم 

 ٨٠وقامت . مجيع أحناء البلد، ومشلت أناسا من مجيع الطبقات االجتماعية، مبن فيهم النساء
ويف الفترة بني . افية والرياضية والتروحييةيف املائة من املقاطعات بتخصيص أراض لألنشطة الثق

 يف املائة من الكوميونات واملقاطعات، استجابة للمهرجان ٨٠، قام ٢٠٠٣ -٢٠٠٠
 شخص، بينهم نسبة كبرية من ٦٤٠ ٠٠٠الرياضي الوطين، بتنظيم مهرجانات اشترك فيها 

 .النساء

مجيع الناس " شعارها ويف اال الثقايف، سجلت نتائج مشجعة يف تفعيل احلملة اليت
، مما يساعد مزيدا من الناس على الوصول إىل وسائط "يكافحون التباع منط ثقايف يف احلياة

، يستطيع ٢٠٠٣ووفقا إلحصاءات وزارة التخطيط واالستثمار يف عام . اإلعالم اجلماهريية
ائة يستطيعون  يف امل٨٦ يف املائة من األسر املعيشية االستماع إىل إذاعة صوت فييتنام، و٩٣

 ٩٢ و٩٠مشاهدة الربامج اليت يذيعها تلفزيون فييتنام، ووصلت تغطية اإلذاعة والتلفزيون إىل 
 .  يف املائة على التوايل يف مجيع أحناء البلد

وحتقق حتسن هام يف احلياة الروحية للمرأة يرجع إىل تنفيذ سياسة تطبيق االشتراكية 
ووجهت الدولة . ية يف ثراء متزايد ومشبعة باهلوية الوطنيةفقد أصبحت األنشطة الثقاف. الثقافية

اهتماما كبريا إىل حتسني احلياة الروحية لألقليات اإلثنية من خالل تنفيذ برامج خمتلفة لدعم 
وتذيع حمطات حملية كثرية لإلذاعة والتلفزيون . وبناء دور ثقافية لألنشطة االجتماعية الشعبية
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وهناك عدد صغري فقط من النساء يف املناطق . واللغات اإلثنية األخرىبرامج باللغة الفييتنامية 
 .النائية والقليلة السكان اليستطعن التمتع بالربامج الثقافية والفنية لإلذاعة والتلفزيون

ويف سبيل حتقيق هذه النتائج املشجعة، كانت تزاد ميزانية الدولة املخصصة للميدان 
 بليون دونع ٩٩٦، و ٢٠٠١ بليون دونغ فييتنامي عام ٨٢٠(ة الثقايف واإلعالمي سنة بعد سن

 ).٢٠٠٣ بليون دونغ فييتامي عام ١٣٠٢,٧، و ٢٠٠٢فييتنامي عام 

وقدمت املرأة أيضا مسامهات إجيابية يف امليدان الثقايف واإلعالمي، اعترفت ا الدولة 
 فنانا شعبيا ١٥٢  من جمموع٣٥، كان ٢٠٠٢وحبلول عام . ومنحتها ألقابا نبيلة بشأا 

، ) يف املائة٣٦,٨٦( فنانا بارزا كن نساء ١٢٤٥ من جمموع ٤٥٩، و) يف املائة٢٣(نساء 
 أطباء ١٠٩ من جمموع ٤٢، و ) يف املائة٢,١٨( معلما شعبيا كن نساء ١٣٧ من جمموع ٣و

 طبيبا بارزا كن نساء ٢٤٦٧ من جمموع ٤٧٠، و ) يف املائة١٢,٨(شعبيني كن نساء 
واعترفت .  فرق نسائية١٠ فردا و ٢٦، ومنحت جائزة كوفالفسكايا إىل ) املائة يف١٨,٥٦(

 امرأة لقب سيدة حركة ٢٧٢ امرأة ألقاب البطولة، ومنحت ١٩الدولة مبسامهتهن ومنحت 
 ).زمن اإلصالح(التنافس يف زمن دوميوي 

مرأة وتلقت امرأة فييتنامية جائزة النجاح يف العمل التجاري يف محلة التصويت لل
 .وقد تعزز دور املرأة الفييتنامية وطنيا ودوليا على السواء. ٢٠٠٢اآلسيوية البارزة عام 

ومقارنة بالتقرير السابق، ازدادت املنافع اليت جنتها املرأة من األنشطة الرياضية 
ية على أنه نظرا للقيود املال. والثقافية واالجتماعية، وحتسنت حياة الناس، مبا فيها حياة املرأة

وبقاء التحيز القائم على نوع اجلنس، مازالت مشاركة املرأة يف األنشطة الرياضية والثقافية 
ومن أجل . واالجتماعية ومتتعها ا أقل من مشاركة الرجل ومتتعه ا وأقل من حاجتها هي

حتسني هذا الوضع، ستواصل الوكاالت املختصة استنباط مزيد من التدابري الفعالة لكفالة 
وسيزداد العمل يف تعزيز الطابع االشتراكي للثقافة .  املرأة على املنافع املذكورة أعالهحصول

والرياضة من أجل يئة ظروف مؤاتية وتوليد املزيد من الفرص للناس، السيما النساء، 
 .للمشاركة يف هذه األنشطة

 املرأة يف املناطق الريفية  -  ١٤املادة 

ثابتة لدولة فييتنام وحكومتها، وهي شرط أساسي العدالة االجتماعية هي سياسة 
 االقتصادية يف -البد من توافره للمرأة يف املناطق الريفية كي تشارك يف اإلجنازات االجتماعية

 .املناطق الريفية وتنتفع منها بصورة كاملة وعلى قدم املساواة
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  دورها والتحديات اليت تواجهها–  املرأة يف املناطق الريفية ١ -١٤

، مثلت الزراعة ٢٠٠٣ففي عام . تلعب الزراعة دورا هاما يف االقتصاد القومي
 . يف املائة من سكان الريف٧٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، ويعمل يف الزراعة ٢١,٨

 يف املائة من السكان وحنو ٥٠,٨، كانت املرأة يف املناطق الريفية متثل ٢٠٠٢يف عام 
وكانت نسبة النساء يف املناطق الريفية املشتركات يف . ة العاملة الريفية يف املائة من القو٤٩

.  يف املائة٥٦ يف املائة بينما كانت هذه النسبة يف املناطق احلضرية ٧١األنشطة االقتصادية 
 ٨٠ -٧٠واملرأة يف املناطق الريفية تشارك تقريبا يف مجيع مراحل اإلنتاج الزراعي إذ تشكل 

وتشكل النساء يف بعض املراحل القوة العاملة الرئيسية، كمراحل . قوة العاملةيف املائة من ال
 يف املائة من القوة ٧٠ -٦٠ومتثل النساء أيضا . البذار والفالحة واحلصاد ورعاية املواشي

العاملة يف بعض الفنون مثل حبك أعواد اخليزران والروطان، والتطريز وحياكة القماش وصنع 
 . غذيةاحلُصر وتصنيع األ

ويف السنوات الثالث املاضية، وضعت عدة سياسات تتعلق بالزراعة والتنمية الريفية، 
 تشرين ٢٤ الصادر عن رئيس الوزراء يف QD-TTg/132/2000وهي بالتحديد القرار رقم 

 بشأن بعض احلوافز لتنمية الصناعات غري الزراعية يف املناطق الريفية، ٢٠٠٠نوفمرب / الثاين
 بشأن الترتيبات املالية ٢٠٠١سبتمرب /  أيلول٧ الصادر يف QD-TTg/132/2001م والقرار رق

لتنفيذ برامج تتعلق بتنمية اهلياكل األساسية الريفية، واهلياكل األساسية للزراعة املائية وهياكل 
وعلى وجه اخلصوص، اعتمدت وزارة الرزاعة والتنمية .  أساسية لقرى احلرف اليدوية

 حتسني املساواة بني اجلنسني وحتسني وضع املرأة يف املناطق الريفية، الريفية،  من أجل
، وخطة عمل يف ٢٠١٠استراتيجية تراعي قضايا اجلنسني يف الزراعة والتنمية الريفية حىت عام 

ودف االستراتيجية إىل . ٢٠٠٥الزراعة والتنمية الريفية تراعي قضايا اجلنسني حىت عام 
الت على كافة املستويات، واملنظمات اجلماهريية واألفراد لتحقيق تنسيق وتعزيز جهود الوكا

املساواة بني اجلنسني يف الزراعة واملناطق الريفية حيث يعيش معظم الفقراء واحملتاجني 
وهذا جمال حيظى باألولوية يف االستراتيجية الوطنية للنهوض . ويشكلون غالبية القوة العاملة

 .باملرأة

ة، علقت احلكومة الفييتنامية أمهية كبرية على التنمية الزراعية ويف السنوات األخري
ولذلك، على الرغم من هبوط أسعار املنتجات الزراعية، متتعت الزراعة الفييتنامية يف . والريفية
وذلك ميثل شرطا لتحسني .  يف املائة سنويا٤ بنمو متواصل مبعدل ٢٠٠٣ -٢٠٠٠الفترة 

 .املزارعني، مبن فيهم النساءمستويات املعيشة جلزء كبري من 
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وعلى أي حال، مل تحل مجيع الصعوبات والتحديات اليت تواجه املرأة يف املناطق 
ويتسبب تسارع التصنيع والتحضر يف تضاؤل األرض . الريفية، كما جاء يف التقرير السابق

ملدن حبثا عن ويتزايد عدد املزارعني، الرجال بالدرجة األوىل، الذين يذهبون إىل ا. الزراعية
. ونتيجة لذلك، يقع عبء العمل على عاتق املرأة. واليعودون إال يف موسم الزراعة. عمل

، ٢٠٠٣ يف املائة عام ٧٧,٦٥وارتفع عدد ساعات العمل ملن هم يف سن العمل، إذ بلغ 
 ساعة أسبوعيا يف ١٣,٦كانت املرأة تقضي وسطيا .  يف املائة٧٧,٣٦وكان معدل النساء 

ومن ناحية أخرى، تكسب املرأة املزارعة عادة . يف العمل املرتيل غري املأجور ٢٠٠٢عام 
. ٢٠٠٢ يف املائة من دخله فقط يف عام ٧٣دخال أقل من دخل الرجل، كان دخلها يعادل 

وأضعف الفئات هن املزارعات يف املناطق اجلبلية والنائية، السيما املزارعات غري املتزوجات، 
واألهم هو أن النساء يف األقليات اإلثنية .  ترأسها امرأة والنساء املسناتواألسر املعيشية اليت

يواجهن من املصاعب أكثر مما يعانيه الرجال ألن سلطتهن يف صنع القرار حمدودة، ومستوى 
 .تعليمهن أدىن ولذلك تكون فرصهن أقل

 طة اتمعيةش  دور املرأة يف صوغ وتنفيذ خطط التنمية واألن٢ -١٤

قيادة "سياسة زيادة ملكية الشعب إىل أقصى احلدود وفقا للصيغة القائلة بفضل 
، توفرت للمرأة شروط أفضل للمشاركة يف إدارة الدولة "احلزب، إدارة الدولة ملكية الشعب

 سنوات من تنفيذ النظام الدميقراطي اجلماهريي أن ٥فقد تبني من استعراض . واتمع احمللي
قد روعي يف " عرف والشعب يناقش والشعب يفعل والشعب يراقبالشعب ي"الشعار القائل 

وأصدر االحتاد النسائي، خاصة، مبادئ توجيهية . مجيع الكوميونات والنواحي يف البلد كله
للمنظمات احمللية بشأن زيادة مشاركة املرأة ومسامهتها يف أنشطة معينة مثل االجتماعات 

اهلياكل األساسية واملرافق العامة واألنظمة الثقافية، أو واملناقشات حول السياسة املتعلقة ببناء 
وكذلك فإن إصدار املرسوم رقم . تدابري ملكافحة املفاسد االجتماعية يف املنطقة وما إىل ذلك

79/2003/ND-CP من جانب احلكومة حول األنظمة املتعلقة مبمارسة الدميقراطية على مستوى 
يتيح للمرأة مزيدا من الفرص للمشاركة يف )  أعالهبدال من النظام املذكور(الكوميونات 

وإىل . مناقشة خطط التنمية واختاذ القرار بشأا وتنفيذها ومراقبتها على الصعيد اجلماهريي
جانب ذلك، تستطيع املرأة أن ترفع صوا عن طريق فروع االحتاد النسائي إىل اإلدارات 

، وهو اآلن املرسوم ١٩٨٨ جملس الوزراء عام  الذي اختذهHDBT/163احمللية وفقا للقرار رقم 
 ). ٧انظر املادة  (ND-CP/19/2003احلكومي رقم   
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   الرعاية الصحية وتنظيم األسرة ٣-١٤

، تتمتع برعاية صحية أفضل ١٢املرأة يف املناطق الريفية،  كما هو مبني يف املادة 
وطبقت الدولة . توى اجلماهرييبفضل السياسات الرامية إىل حتسني الرعاية الصحية على املس

 .سياسة التأمني الطوعي على املزارعني بأقساط تقررها اللجنة الشعبية يف احملافظة املعنية

وفيما عدا ذلك، مت حتسني نظام الرعاية الصحية يف املناطق اجلبلية ومناطق األقليات 
إىل خدمات الرعاية اإلثنية، مما مكن املرأة يف األقليات اإلثنية من الوصول بشكل أفضل 

 يف املائة من ١٠٠، كانت توجد عيادات طبية يف ٢٠٠٢يف عام . الصحية وتنظيم األسرة
 يف املائة منها معدات ٦٩ يف املائة جاهزة للعمل، و لدى ٨٣,٢٤منها  الكوميونات اجلبلية،

عات مراكز  يف املائة من املقاط١٠٠وكان لدى .  يف املائة مزودة بالكهرباء واملاء٨٠طبية،  و
وازداد عدد املوظفني الطبيني زيادة ملحوظة، من بينهم عدد كبري من األطباء . طبية

واألخصائني الطبيني يف القرى جبميع أنواعها، مما يليب بصورة أساسية احتياجات الناس إىل 
 يف املائة من النساء يف املناطق الريفية ٨٠,٠٢، كان ٢٠٠٢ويف . الفحص الطيب واملعاجلة

)  يف املائة يف املناطق احلضرية٩٧,٢٧(قني املساعدة من أخصائيني طبيني أثناء الوالدة يتل
).  يف املائة يف املناطق احلضرية٩٥,٧٨( يف املائة من احلوامل الفحص الطيب ٧٠,٧٩وتلقت 

وحتسنت نوعية الفحص الطيب واملعاجلة الطبية، حبيث أمكن التحكم باألمراض اخلطرية مثل 
وأويل االهتمام الواجب إىل نشر املعلومات عن األمراض .  الدرقية واملالرياتضخم الغدة

النسائية، وعن النظافة الصحية للفتيات ورعاية الصحة اإلجنابية ،كالوالدة النظيفة واألساليب 
ويف ذلك تتجلى اجلهود اهلائلة اليت تبذهلا الدولة لتوفري اخلدمات . العلمية يف تربية األطفال

 .ألقليات اإلثنية عموما وللمرأة يف األقليات اإلثية خصوصاالطبية ل

وعلى أي حال، اليزال الوهن الصحي موجودا ا لدى نسبة من النساء يف املناطق 
فاملرافق يف العيادات الطبية الريفية رديئة والتستطيع أن تليب بشكل كامل املتطلبات . الريفية

التزال الفتيات الفقريات غري قادرات على حتمل و. الضرورية لتوفري الرعاية الصحية للمرأة
 .التكاليف الطبية

 والتدريب واإلرشاد الزراعيعليم   الت٤-١٤

، المتيز بني املناطق الريفية ١٠القوانني والسياسات الفييتنامية، كما هو مبني يف املادة 
أنه  اطق الريفية هو يف املنفاألمر الواقعومع ذلك . واحلضرية فيما يتعلق بالوصول إىل التعليم
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حينما تعاين األسرة من مشاكل مالية تضطر الفتيات، وليس الفتيان، إىل اإلنقطاع عن 
 . املدرسة للعمل

فقد بينت إحصاءات اجلامعات والكليات ومراكز التدريب املهين يف جمال الزراعة 
الاليت اجتزن واحلراجة اليت تديرها وزارة الزراعة والتنمية الريفية أن معدالت الفتيات 

 يف املائة للجامعات، ٢٧,٥٨ كانت ٢٠٠٣ -٢٠٠٢امتحانات الدخول يف السنة الدراسية 
 يف املائة للمراكز ٢٧,٩ يف املائة للثانويات، و ٥٢,٨٩ يف املائة للكليات، و ٥٢,٦٦و 

: ، تنوعت معدالت تسجيل البنات يف مراحل التعليم املختلفة٢٠٠٢ويف عام . املهنية
 يف املائة للدراسات العليا بعد التخرج،  و ٥٧,٤ملائة لشهادة الدكتوراه، و  يف ا١٨,٧٠
 يف املائة ١٣,٤ يف املائة للمرحلة الثانوية، و ٤٠,٨ يف املائة ملرحلة ماقبل التخرج، و ١١,٨

 .للتدريب املهين

، والنساء .  وتزايد يف املناطق الريفية عدد النساء الالئي يشاركن يف اإلرشاد الزراعي
بعملهن اجلاد واشتراكهن يف كل مراحل اإلنتاج الزراعي، يطبقن العلم والتكنولوجيا بطريفة 

 اكتشف به أن ٢٠٠٣وقد أجرى االحتاد النسائي الفييتنامي استقصاء يف عام . فعالة نوعا ما
 امرأة من كافة أحناء البلد أشتركن يف تعليم ونشر ونقل التكنولوجيات ٢ ٧٩٦ ٦٨٥

 . عصريةوالتقنيات ال

   التأمني االجتماعي٥-١٤

التأمني االجتماعي الطوعي، كما هو مبني يف التقرير السابق، طُبق على أساس جترييب 
على أنه بسبب اخنفاض مستوى التنمية يف املناطق الريفية، اختذت . يف عدد من املراكز احمللية

وفقا الستقصاء قامت به و. الوكاالت ذات الصلة تدابري عملية لضمان فعالية هذه السياسة
 يف املائة من القوة ٩٠وزارة العمل واملعوقني نتيجة للحرب والشؤون االجتماعية، أعرب 

 يف املائة ١٠العاملة عن رغبتهم يف شراء تأمني التقاعد الطوعي يف حني اليستطيع سوى  
لى الوالدة،  يف املائة فقط يرغبون يف احلصول على التأمني ع١٠منهم دفع أقساط التأمني، و

 .ألن دخل الناس، وخاصة النساء، منخفض جدا يف املناطق الريفية

   حصول املرأة الريفية على االئتمانات٦-١٤

نظرا للحاجة إىل تطوير الزراعة واحلرف اليدوية الريفية، تتزايد احلاجة إىل 
، ينص املرسوم وبناء على ذلك. االئتمانات، والوسائل التقنية املتقدمة واملعلومات عن السوق

 الصادر عن احلكومة بشأن االئتمانات للفقراء وغريهم من االفئات ND-CP/78/2002رقم 



 

66 05-39923 
 

CEDAW/C/VNM/5-6

 ماليني دونغ فييتنامي ١٠املشمولة يسياسة االستحقاق، على أنه القتراض مبلغ يقل عن 
الحيتاج املقترض إال إىل منوذج طلب وشهادة احلق يف استغالل العقار بدون أي ضمان 

تستطيع منظمات االئتمان منح قروض لألسر املعيشية الفقرية  واألفراد الفقراء و. للقرض
ويف الوقت احلاضر، تستطيع املرأة احلصول . بكفالة من االحتاد النسائي أو رابطة املزارعني

على قرض ملشروعها التجاري من صندوق االحتاد النسائي، واجلماعة النسائية لالئتمان 
، ومن صندوق القروض التفضيلية "يوم االدخار للمرأة الفقرية "واالدخار، ومن صناديق

لألسر املعيشية الفقرية، وصندوق احلد من الفقر، ومصرف الزراعة والتنمية الريفية، ومصرف 
،  ٢٠٠٣ووفقا إلحصاءات االحتاد النسائي الفييتنامي عام . السياسة االجتماعية وما إىل ذلك
 مليون امرأة  يف البلد ٣,٥٥ى ائتمانات من هذه املصادر بلغ عدد النساء الاليت حصلن عل

 يف املائة نساء ٢٩ ماليني امرأة، منهن ١٠٤وكانت نسبة الفقريات من هؤالء النساء، . كله
 . ومعظم هذه االئتمانات منحت لنساء يف املناطق الريفية. يرأسن أسرا معيشية

   حق املرأة الريفية يف االستغالل العقاري ٧-١٤

نص الدستور والقانون العقاري وقانون الزواج واألسرة على حقوق متساوية ي
وينص املرسوم رقم ).  ١٥انظر املادة (للرجل واملرأة فيما يتعلق باالستغالل العقاري 

70/2001/ND-CP الصادر عن احلكومة على أن األسر املعيشية اليت تلقت شهادة احلق يف 
سرة فقط تستطيع أن تطلب شهادة جديدة باسم الزوج االستغالل العقاري باسم رئيس األ

 .والزوجة معا

ويف الواقع، التزال املرأة سلبية وفُرصها قليلة فيما يتعلق باحلصول على أرض من 
ومن ناحية أخرى، هناك . الدولة بسبب عدم فهمها للحقوق واملسؤوليات املتعلقة بالعقار

لذلك، . وهي أن الزوج هو رئيس األسرة يف العادةعادة قدمية يف املناطق الريفية يف فييتنام 
تكون شهادة احلق يف االستغالل العقاري وسجل اإلدارة العقارية احمللية باسم رئيس األسرة 

وهذا األمر يسبب مشاكل للمرأة حني حتتاج إىل شهادة احلق يف االستغالل . املعيشية فقط
الل العقاري عند الطالق أو الزواج العقاري كضمان للقروض، ويف حالة تقسيم حق االستغ

 . أو يف حالة اإلرث بعد وفاة الزوج

 مليون أسرة ١٢، خصصت أراض زراعية ملا يقرب من ٢٠٠٢وحبلول اية عام 
 يف املائة من األسر املعيشية، ٩١,٧٤زراعية ومنحت شهادات استغالل األرض الزراعية لنحو 

 يف املائة فقط من هذه ١٢-١٠وسجل . زراعية يف املائة من األراضي ال٨٧,٠٢مما ميثل 
 .الشهادات باسم النساء ألن رئيسات األسر املعيشية هؤالء عازبات أو أرمالت
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   اهليكل األساسي واملرافق الصحية والبيئة يف املناطق الريفية٨-١٤

ال تعلق احلكومة الفييتنامية أمهية عظيمة على اهلياكل األساسية الريفية، باعتبارها عام
ومتويل بناء .  االقتصادية واحلد من الفقر يف املناطق الريفية–حامسا للتنمية االجتماعية 

شبكات الكهرباء والطرق واملدارس واملستوصفات جاء من موارد حمتلفة، معظمها من امليزانية 
 ٨٠ يف املائة من املقاطعات و١٠٠، اكتمل  ربط ٢٠٠٣يونيه / وحبلول حزيران. احلكومية

وقام مصرف آسيا اإلمنائي ووكالة التنمية . ائة من الكوميونات بشبكة الكهرباء الوطنيةيف امل
 لتوسيع مساحة ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ حمافظة فقرية يف عامي ٢٣الفرنسية بتمويل مشاريع يف 

 كيلومترا من الطرق ١٩٨٠ هكتار، ومت إصالح ٤٧ ٠٠٠األرض املروية حبيث تصل إىل 
الرقم احلايل ( سوق ريفي ٣٠٠٠سان باملاء من الصنابري، وبناء  إن١٠٦٣٠٠٠الريفية وتزويد 

، مع التركيز على األسواق احلدودية وأسواق السمك وأسواق اخلضار واألسواق )٥٠٠٠حنو 
وفُتحت مراكز للتجارة يف املناطق ذات اإلنتاج القوي للبضائع . العائمة يف منطقة دلتا ميكونغ

 .الريفية على املتاجرة باملتجات الزراعية وزيادة دخلهاوذلك ملساعدة املرأة يف املناطق 

 حتقق جناح كبري للربنامج الوطين اإلرشادي : فيما يتعلق باملاء النظيف والبيئة الريفية
 و ٢٠٠٠ -١٩٩٨لتوفري املياه النظيفة واملرافق الصحية يف املناطق الريفية يف الفترتني 

 صحة الشعب، السيما النساء واألطفال، واستهدف هذا الربنامج حتسني. ٢٠٠٥ -٢٠٠١
باحلد من اإلصابة باألمراض اليت يسببها املاء غري املأمون واملرافق الصحية عري املأمونة، 
واستهدف رفع مستويات املعيشة، وبناء اهلياكل األساسية وتضييق الفجوة بني املناطق الريفية 

 مليون مشروع للتمديدات ١,٧ثر من ، اكتمل بناء أك٢٠٠٢وحبلول عام . واملناطق احلضرية
 ٥١٦ ٦٠٠ مليون من املراحيض الصحية و ١,٢الصحية يف خمتلف أحناء البلد، مبا فيها  

 يف املائة من األسر ٤١، كان قد توفر لـ ٢٠٠٣وبنهاية عام . مرفق ملعاجلة النفايات الزراعية
 يف املائة مقارنة بعام ١٠ادة املعيشية يف خمتلف أحناء البلد الوصول إىل مرافق صحية، أي يزي

 ٣٢ يف املائة من السكان الريفيني بينما كانت هذه النسبة ٥٥وتوفر املاء النظيف لـ . ١٩٩٨
، أجنز الربنامج عملية التخطيط لتوفري املاء النظيف ٢٠٠٣وبنهاية عام . ١٩٩٨يف املائة عام 

 . مدينة٦١ مناطق وحمافظات و٧واملرافق الصحية لـ 

أبريل عام / حبلول نيسان  :ق بالربيد واالتصاالت السلكية والالسلكيةفيما يتعل
 ٦٠١٤ حمطة للربيد والثقافة يف الكوميونات، وكان منها ٦٧٥٥، كانت قد أقيمت ٢٠٠٣

من الكوميونات اليت تعاين صعوبة خاصة، مل تتوفر مكاتب  ٢٣٦٢ على أنه يف. حمطة عاملة
ويقوم الربنامج الوطين الفييتنامي . ة من الكوميونات يف املائ٤٦,١ أو ١٠٨٩للربيد إال لـ 

 . للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية بتنفيذ برنامج ملساعدة هذه الكوميونات
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   االجتاهات يف املستقبل٩-١٤

على الرغم من الفرص املذكورة أعاله، تواجه املرأة يف املناطق الريفية يف فييتنام من 
واألسباب الرئيسية هي عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد . هه الرجلالعوائق أكثر مما يواج

واالستفادة منها يف  اإلنتاج الزراعي، واالفتقار إىل احلساسية اجلنسانية يف توفري اخلدمات 
ومن أجل حل هذه املشكلة، يطلب من الوزارات والوكاالت واملراكز احمللية بذل . الزراعية

 مع توجيه االنتباه ٢٠١٠ذ االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة لعام مزيد من اجلهود لتنفي
وسوف تستمر . الواجب إىل املناطق الريفية واملناطق اجلبلية ومناطق األقليات اإلثنية واجلزر

ومن أجل . وزارة الزراعة والتنمية الريفية يف استراتيجيتها اجلنسانية وخطة عملها اجلنسانية
ني اجلنسني وتوزيع املنافع االجتماعية االقتصادية باملساواة بني الرجل واملرأة، حتقيق املساواة ب

حددت أهداف االستراتيجية وخطة العمل على أا تنمية الوعي واملسؤولية فيما يتعلق 
بالفوارق بني اجلنسني وتيسري وصول املرأة إىل املوارد وملكية هذه املوارد، مثل األرض 

 والبىن التحتية واخلدمات العامة والتعليم واإلعالم، وتعمييم املؤشرات واالئتمانات واملاء
املتعلقة بالفوارق بني اجلنسني يف السياسات والربامج واملشاريع اليت تنفذها وزارة الزراعة 
والتنمية الريفية، وزيادة مشاركة املرأة يف الزراعة والتنمية الريفية، وزيادة عدد املناصب 

 .ة وتقوية آلية النهوض باملرأةالقيادية للمرأ

ومن أجل خلق فرص العمل وزيادة الدخل وحتويل اهليكل االقتصادي حنو التصنيع 
. الزراعي والريفي، ستنظر احلكومة يف إصدار مرسوم بشأن تشجيع تطوير الصناعات الريفية

لريفية وفضال عن ذلك، سينظر رئيس الوزراء، بناء على اقتراح وزارة الزراعة والتنمية ا
ووزارة الربيد واالتصاالت السلكية واالسلكية، يف إقرار طرائق لالئتمان تستهدف التنفيذ 
الفعال لالستراتيجية الوطنية املتعلقة باإلمدادت باملياه النظيفة واملرافق الصحية الريفيه حىت عام 

تنمية ، وإقرار برنامج يتعلق بتطبيق ونقل املستجدات العلمية والتكنولوجية لل٢٠٢٠
 .  االقتصادية يف املناطق الريفية واجلبلية لتوفري حياة أفضل للناس، السيما النساء–االجتماعية 

وتعكف اللجنة الوطنية املعنية بشؤون ااألقليات اإلثنية واجلبلية اآلن على صوغ 
قانون بشأن االقوميات لتقدميه إىل اجلمعية الوطنية يستهدف زيادة حتسني األحوال 

  االقتصادية لألقليات اإلثنية-عيةاالجتما
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 احلقوق املتساوية للمرأة أمام القانون ويف املعامالت املدنية  -  ١٥املادة 
منذ اعتماد التقرير الذي جيمع بني التقريرين الثالث والرابع بشأن تنفيذ فييتنام 

 على مراعاة ، دأبت فييتنام٢٠٠٠التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام 
وسلطت الضوء على أمهية هذا األمر يف اتمع . مبدأ عدم التمييز ضد املرأة يف مجيع ااالت

تتمتع املرأة حبقوق متساوية مع الرجل أمام القانون، والدخول بصورة مستقلة يف . أيضا
ان اإلقامة املعامالت املدنية والعالقات التعاقدية ويف إدارة األموال واحلرية يف اختيار مك

 .واملبادرة بإجراءات قانونية أمام وكاالت إنفاذ القانون حلماية مصاحلها

   للمرأة مركز قانوين مساو ملركز الرجل يف املعامالت املدنية ١-١٥

قوانني فييتنام، كما هو مبني يف التقرير السابق، تضمن للمرأة نفس املركز القانوين 
سة حقوقها ، األمر الذي يتجلى يف تزايد دخول الذي تضمنه للرجل ونفس الفرص ملمار

 . املرأة يف عالقات مدنية

انظر (ونسبة النساء العامالت يف تزايد . وللمرأة احلق يف ممارسة مهنتها كالرجل
 يف ٢٢ويف الفروع القضائية وحدها، متثل القاضيات يف حمكمة الشعب العليا ).  ١١املادة 

وبنهاية الربع .  يف املائة٣٥يف املائة، ويف حماكم املقاطعات  ٢٧املائة، ويف حماكم احملافظات 
.  يف املائة من اموع٢٠، كانت احملاميات يف مجيع أحناء البلد يشكلن ٢٠٠٣األول من عام 
ومبوجب القانون، اليوجد أي .  يف املائة من شركات ومكاتب احملامني١٢,٧٥وتدير النساء 

 .مام احملكمةمتييز بني احملامني واحملاميات أ

التزال نظاما معترفا به  متييز بني الرجل واملرأة نبدوممارسة األعمال التجارية حرية 
فقد حققت هذه األنظمة إطارا مسحا ومرنا ييسر للمرأة ممارسة األنشطة . ويطبق يف فييتنام

لفييتنامية، بعد وجاء يف تقرير لغرفة التجارة والصناعة ا. التجارية ويعزز مكانة املرأة يف اتمع
 يف املائة ممن سجلوا مشاريعهم  ٢٧أربع سنوات من العمل بقانون تأسيس املشاريع، أن 

ويف عام . نساء يف املائة من املشاريع التجارية اليت متارس من البيت تديرها ٤٠كانوا نساء، و 
ريع اليت متلكها  يف املائة يف املشا٤٢ مثلت العامالت نسبة كبرية من القوة العاملة، أي ٢٠٠٣

 وارتفعت.  يف املائة يف مشاريع ميلكها أجانب٦٥ يف املائة يف القطاع اخلاص و ٣٩الدولة، و 
، إىل ١٩٩٥ -١٩٩٠ يف املائة، يف الفترة ١٧ - ١٥نسبة ربات األعمال ارتفاعا كبريا،  من 

 .٢٠٠٢ يف املائة عام ٢٠، و٢٠٠١ يف املائة عام ٢٤,٧٤
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 من القانون املدين على ٤٧ تنص املادة ،املمتلكاتخصية يف فيما يتعلق باحلقوق الش
أن الدولة حتمي جلميع األفراد، بصرف النظر عن نوع اجلنس حريتهم يف اإلبداع وحقهم يف 

 من القانون املدين تنصان على أن من حق مجيع ٧٨١ و ٧٨٠فاملادتان . امللكية الفكرية
الدولة ممتلكام الصناعية، ميا فيها براءات األفراد، رجاال ونساء على السواء، أن حتمي 

االختراع والتصاميم الصناعية والعالمات التجارية وتسميات املنشأ وغريها من املمتلكات 
وحتمي القوانني أصحاب املمتلكات من أي حماولة لالعتداء على هذه . احملددة بالقوانني

ت اختراع تتعلق مبمتلكات ،  على سبيل املثال، منحت براءا٢٠٠٢ففي عام . احلقوق
 .  امرأة٣٧ شخصا، بينهم ١٢١صناعية إىل 

 تشمل احلق يف إدارة واستغالل املمتلكات واختاذ حقوق املرأة يف ملكية األموال
. ومازالت األخكام الواردة يف الدستور والقوانني سارية يف هذا الصدد. القرارات بشأا

رة واستغالل ممتلكام واختاذ القرارات بشأا، أي فالنساء والرجال متساوون يف احلق يف إدا
. أم يستطيعون بيع ممتكام أو هبتها  أومبادلتها أو استثمارها يف العمل التجاري أو توريثها

وتطال القوانني أي تصرفات تستهدف تقييد احلق املشروع للفرد يف ملكية ممتلكاته، رجال 
 -نية يف بعض املناطق اليت تعاين صعوبات اجتماعيةويف حالة األقليات اإلث. كان أو امرأة

التزال بعض اجلماعات اإلثنية . اقتصادية، الحيظى حق الناس يف ملكية األموال باملراعاة التامة
تتبع النظام األمومي واملرأة هي رئيسة األسر، ومن مث هلا احلق يف اختاذ القرار بشأن ممتلكات 

 . األسرة

، تنص القوانني  األرض واستئجارها حصة منصول علىفيما يتعلق باحلق يف احل
الفييتنامية على أن لكل مواطن، رجال كان أو امرأة، احلق يف أن حيصل على أرض من الدولة 

ومن مث إذا كان لدى املرأة، كفرد . وأن يستأجر أرضا من الدولة إذا كان حباجة إىل ذلك
لك فإا تستطيع احلصول على األرض أوكرئيسة أسرة معيشية أو صاحبة عمل، حاجة إىل ذ

وتتساوى املرأة والرجل أيضا يف . يف شكل حصة خمصصة من الدولة أو باالستئجار منها
وفيما يتعلق . حتويل احلق يف استغالل األرض ونقله وتأجريه، وتأجريه من الباطن ورهنه

سوف ميثل األسرة باألسر املعيشية، فإن رئيس األسرة، رجال كان أو امرأة، أو من يفوضه، 
 .يف ممارسة احلق يف استغالل األرض

هناك تدابري ملموسة لدى العقاري، ستغالل الاألمساء يف شهادات اإثبات فيما يتعلق ب
فالتعميم رقم .  الدولة تكفل للزوج والزوجة معا إثبات إمسيهما يف شهادة االستغالل العقاري

1900/2001/TT-TCDCعقاري يتضمن إجراءات تتعلق مبنح احلق  الصادر عن إدارة املكتب ال
ومبوجب املرسوم . يف االستغالل العقاري بدون أي متييز ضد جنس الشخص املستغل للعقار
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، الذي ينظم بصورة عملية ٢٠٠١أكتوبر /  تشرين األول٣ املؤرخ ND-CP/70/2001رقم 
قاري جديدة لكل إنفاذ قانون الزواج واألسرة، أصدرت السلطات احمللية شهادات استغالل ع

، أصبح من حق الزوج والزوجة إدراج ٢٠٠١أكتوبر /  تشرين األول١٨واعتبارا من . أسرة
وفيما يتعلق بشهادات . أمسيهما يف شهادات ملكية املمتلكات كشرط مطلوب للتسجيل

االستغالل العقاري القدمية اليت التتضمن سوى اسم رئيس األسرة، ستصدر السلطات احمللية 
وكذلك . استغالل عقاري جديدة حتمل إمسي الزوج والزوجة كما هو مطلوبشهادات 

 على أن شهادة االستغالل العقاري جيب أن حتمل ٢٠٠٣ينص القانون العقاري املعدل عام 
وهذا احلكم ). ٤٨املادة (إمسي الزوج والزوجة معا إذا كان هذا احلق ملكا مشتركا بينهما 

ملمتلكات املشتركة بني الزوج والزوجة وفقا لنص قانون اجلديد سيجعل من األسهل تسجيل ا
 . الزواج واألسره ويكفل يف الوقت نفسه حصول املرأة على األرض

اليزال القانون املدين مينح املرأة احلق يف التعاقد على : فيما يتعلق حبق املرأة يف التعاقد
ملرأة حىت اآلن هي عقود قروض ومعظم العقود املدنية اليت أبرمتها ا. قدم املساواة مع الرجل

ووفقا الستقصاءات أجريت يف بعض املراكز، كان عدد األسر املعيشية . مع منظمات ائتمان
وأصدرت احلكومة املرسوم رقم .  يف املائة٣٧اليت ترأسها نساء دخلن يف عقود قروض ميثل 

178/1999/ND-CPاملرسوم، ميكن ووفقا هلذا .  املتعلق بضمان القروض من منظمات االئتمان
للنساء الفقريات احلصول على قروض من منظمات االئتمان بضمان من املنظمات 

وبذلك أصبح بإمكان املرأة الدخول يف .  السياسية احملترمة اليت يكن أعضاء فيها-االجتماعية
 .معامالت مدنية واالستفادة من الفرص االقتصادية

انون املدين على أن لكل فرد، بصرف ينص الق: فيما يتعلق حبقوق املرأة يف اإلرث
النظر عن جنسه، احلق يف أن يضع وصية حيدد ا ممتلكاته وأن خيلف ممتلكاته للورثاء وأن 

وعلى أساس املساواة يف توريث . يرث ممتلكات من آخرين وفقا لوصية أو وفقا للقانون
و وفقا للقانون، املمتلكات إىل أشخاص آخرين وورااثة ممتلكات من آخرين وفقا لوصية أ

ولضمان .  تتاح للمرأة فرصة كاملة ملمارسة حقوقها املساوية حلقوق الرجل يف ميدان اإلرث
املساواة للمرأة يف ممارسة حقوقها يف اإلرث ومحاية حقوقها ومصاحلها املشروعة، تستطيع 

 . رثاملرأة أن تقيم دعوى يف احملاكم الشعبية يف غضون عشر سنوات من تاريح سريان اإل

ويف الوقت احلاضر، على أي حال، مازالت توجد صعوبات ونواقص يف جمال 
وهناك منازعات طال أمدها حول اإلرث، السيما حقوق . اإلرث حتتاج إىل معاجلة

وفضال عن ذلك، . االستغالل العقاري، جعلت النساء يترددن يف الدخول يف إجراءات قانونية
 بني الناس يف املناطق الريفية أو بني  بعض اإلثنيات وهي هناك ممارسة شائعة نسبيا يف فييتنام
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وبالنسبة إىل النساء، . أن بنان حني يتزوجن اليرثن، يف معظم  احلاالت، من أموال أبائهن
وهذه عادة متخلفة . فإن يستسلمن غالبا ملصريهن ومن مث اليطالنب حبقوقهن يف املرياث

ساء حلقوقهن يف املرياث، وهي حتتاج إىل جهود من تؤدي إىل عدم املساواة يف ممارسة الن
 . جانب الوكاالت ذات الصلة تستهدف تشجيع الناس على التخلي عن هذه العادة

 من القانون ١٢تنص املادة : كفالة احلقوق املتساوية للمرأة يف املعامالت املدنية
حيق له أن يطلب التدخل املدين على أنه يف حالة انتهاك احلقوق واملصاحل املشروعة للمواطن 

وينص القانون املدىن أيضا على أن املعامالت . من احملكمة أوغريها من السلطات املختصة
املدنية تعترب باطلة إذا استعمل أحد الطرفني املتعاقدين الفرق بني اجلنسني حجة إلجبار املرأة 

ات املرأة إلجبارها على توقيع عقد أو على الدخول يف معامالت مدنية، أو إذا استغل صعوب
 من تنظيم احملاكم الشعبية ٨وفضال عن ذلك، تكفل املادة .  على الدخول يف معامالت مدنية

املساواة للمرأة يف املرافعات القضائية، إذ تنص على أن احملكمة تعمل وفقا ملبدأ املساواة بني 
ك األمر الصادر عام وكذل. املواطنني أمام القانون بصرف النظر عن اجلنس والقومية والدين

 املتعلق بإجراءات تسوية القضايا اإلدرارية ينص على أن لكل مواطن، بصرف النظر ١٩٨٩
عن نوع اجلنس، احلق يف أن يقيم دعوى يف القضايا اإلدارية وفقا للقوانني يطلب فيها من 

وون ومجيع األشخاص متسا) ١املادة (احملكمة الشعبية أن حتمي حقوقه ومصاحلة املشروعة 
وكذلك، ينص األمر الصادر عام ). ٤املادة (يف احلقوق واملسؤوليات يف الدعاوى املدنية 

 املتعلق بتسوية القضايا االقتصادية على أن لكل فرد، رجال كان أو امرأة أو كيانا ١٩٩٤
قانونيا، احلق يف إقامة دعاوى اقتصادية وفقا للقانون يطلب فيها من احملكمة محاية حقوقه 

ويتساوى مجيع األشخاص يف احلقوق واملسؤوليات يف إجراءات ) ١املادة (ه املشروعة ومصاحل
 ).٦املادة (التقاضي 

   حق املرأة يف حرية التنقل وحقها يف اختيار مكان إقامتها٢-١٥

املادة ( املدين القانونوأحكام ) ٧٣ و ٦٨املادتان (باإلضافة إىل أحكام الدستور 
 السابق، هناك عدد من القوانني األخرى أيضا تتضمن أحكاما املذكورة يف التقرير) ٤٢

 من قانون الزواج ٢٠فعلى سبيل املثال، تنص املادة . وجزاءات تستهدف كفالة هذه احلقوق
الزوج والزوجة خيتاران مكان إقامتهما بنفسهما بدون التقيد باألعراف "واألسرة على أن 

من يقومون بعمليات "ص قانون العقوبات على أن وين" .اإلداريةأو باحلدود / واملمارسات و
تفتيش غري قانونية ملكان إقامة أشخاص آخرين، أو يطردون أخرين من أماكن إقامتهم بشكل 
غري قانوين أو يرتكبون أفعاال أخرى غري قانونية فيها اعتداء على احلقوق املصونة املتعلقة 

احتجاز ملدة تصل إىل سنة واحدة أو بالسجن مبكان اإلقامة يعاقبون باإلنذار أو اإلصالح بال 
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من " من القانون نفسه أيضا على أن ٢٧٥وتنص املادة ."  ملدة تراوح بني ثالثة أشهر وسنة
ينظمون ألشخاص آخرين اهلروب أو يرغموم على اهلروب إىل اخلارج أو على اإلقامة يف 

وإذا ارتكبت هذه .  سنواتيحكم عليهم بالسجن ملدة تراوح بني سنتني وسبع... اخلارج 
اجلرمية أكثر من مرة أو كانت سببا يف عواقب خطرية أو خطرية جدا، يحكم على اجلاين 

أما إذا كانت العواقب خطرية . بالسجن ملدة تراوح بني مخس سنوات و اثنيت عشرة سنة
."   سنةبصورة غري عادية، فيحكم على اجلاين بالسجن ملدة ترواح بني اثنيت عشرة  وعشرين
ويتضح . هذه األحكام حترر املرأة من التمييز من حيث حرية اإلقامة والتنقل حىت حني تتزوج

من العقوبات أيضا أن الدولة مصممة على كفالة حقوق املرأة والرجل يف حرية اختيار مكان 
 ). من دليل االحصاءات٥ -١انظر الشكل (اإلقامة وحرية التنقل 

أعراف وممارسات تؤدي إىل عدم املساواة بني الرجل على أي حال، التزال هناك 
على املرأة أن تتبع "واملرأة ومن مث ختفق يف كفالة حقوق املرأة، مثل العرف القائل بأن 

الفتاة  جيب أن تطيع أباها، والشابة اليت تتزوج جيب أن تطيع زوجها، وعلى " و " زوجها
ييتنامية على تشجيع الناس على هجر هذه وقد دأبت احلكومة الف".  األرملة أن تطيع ابنها

 . العادات واالمتثال للقوانني

وهناك أيضا بعض اإلجراءات اإلدارية املعقدة مثل نقل تسجيل مكان اإلقامة من 
اليت  )  املتعلق بتسجيل مكان اإلقامة وإدارتهND-CP/51/1997املرسوم رقم (الريف إىل املدينة 

ومن ناحية .  حقهن يف حرية اإلقامة واختيار مكان اإلقامةمتنع عددا من النساء من ممارسة 
وهناك أسباب ذاتية . أخرى، فإن املرأة يف األقليات اإلثنية التدرك بعد حقوقها إدراكا تاما

مثل كون مكان اإلقامة بعيدا عن املراكز االقتصادية والتجارية، ورداءة اهلياكل األساسية، 
من الصعب على الرجل واملرأة معا ممارسة حقوقهما يف حرية واالفتقار إىل وسائل النقل جتعل 

 .التنقل واختيار مكان اإلقامة ألنفسهم وأسرهم

ومن أجل التغلب على هذا الوضع، تعكف وزارة األمن العام على إعداد الصيغة 
 املتعلق بتسجيل اإلقامة وإدارا لتقدميه ND-CP/51/1997النهائية ملشروع تعديل املرسوم رقم 

وتتوىل وزارة األمن . وتتوىل وزارة العدل مهمة وضع تعديالت للقانون املدين. إىل احلكومة
وتتوىل وزارة اإلنشاء مهمة تعديل قانون اإلسكان وتقوم . العام مسؤولية تنقيح قانون اإلقامة

وسوف تقوم احلكومة بتقدمي هذه املشاريع إىل . وزارة العدل حاليا بصياغة قانون لالستفتاء
ومن شأن ذلك أن يسهم يف بناء إطار قانوين أكثر . جلمعية الوطنية يف املستقبل للنظر فيهاا

مؤاتاة للناس، مبن فيهم املرأة، من حيث التمتع حبقوقهم املدنية متتعا كامال واالضطالع 
 .مبسؤوليام كاملة
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 احلقوق املتساوية للمرأة يف الزواج والعالقات العائلية  -  ١٦املادة 

   قوانني الزواج واألسرة١ -١٦

يف السنوات الثالث املاضية، استمرت املرأة يف ممارسة حقوقها يف احلرية واملساواة يف 
 املتعلق بالزواج ٢٠٠٠فقد هيأ قانون عام . الزواج والعالقات العائلية حتميها القوانني

أساسا قانونيا قويا ، ٢٠٠١يناير /  كانون الثاين١والعالقات العائلية، والذي بدأ نفاذه يف 
لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف بعض ااالت كاحلقوق الشخصية وإثبات اإلسم يف 
شهادات ملكية العقارات، وتقسيم املمتلكات عند الطالق، ونفقة الزوجة وتربية األوالد وما 

 .إىل ذلك،  كما هو مبني يف التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع

عائالت مرفهة ومتساوية "قانون الزواج واألسرة على املعايري القانونية لبناء وينص 
، وعلى املبادئ األساسية آللية للزواج واألسرة هي )١املادة " (وتقدمية وسعيدة ودائمة

، ويكفل القانون االحترام "الطوعية والتقدمية وأحادية الزوج والزوجة واملساواة بني الزوجني"
أو أديان / ج بني املواطنني الفييتناميني الذي ينتمون إىل مجاعات إثنية خمتلفة وواحلماية للزوا

حمتلفة أو بني املؤمنني وغري املؤمنني بالدين، أو الزواج بني مواطنني فييتناميني وأجانب، 
ويتوجب على الزوج والزوجة أن ينفذا السياسة السكانية وسياسة تنظيم األسرة، وعلى 

والد لكي يصبحوا مواطنني نافعني للمجتمع، والتمييز بني األوالد غري األبوين تنشئة األ
مقبول، ويتوجب على الدولة واتمع محاية النساء واألوالد، ومساعدة األمهات على أداء 

 ).٢املادة (وظائف األمومة النبيلة 

ومن أجل كفالة التنفيذ الفعال لقانون الزواج واألسرة، أصدرت الدولة عددا من 
 :لوثائق القانونية احملددة هي التاليةا

 بشأن ٢٠٠٠يونيه /  حزيران٩ الصادر يف QH10/35/2000قرار اجلمعية الوطنية رقم 
تنفيذ قانون الزواج واألسرة الذي يشجع على تسجيل الزواج بالنسبة للعالقات الزوجية 

كان قد نشأ يف الفترة فهذا النوع من الزواج إذا . ١٩٨٧يناير /  كانون الثاين٣٠القائمة قبل 
 جيب أن يسجل، ألن ٢٠٠١يناير /  كانون الثاين١ و ١٩٨٧يناير /  كانون الثاين٣بني 

وهذا .  بدون تسجيل٢٠٠٢يناير /  كانون الثاين١القانون اليعترف بالزواج الذي مت  بعد 
رسوم ، أصدرت احلكومة امل٢٠٠١ويف عام . النظام يكفل للمرأة حقوقها يف الزواج والطالق

 الذي ينص على مبادئ توجيهية مفصلة بشأن تنفيذ قانون الزواج ND-CP/70/2001رقم 
 الذي يتضمن مبادئ توجيهية مفصلة بشأن ND-CP/77/2001واألسرة، واملرسوم رقم  
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 بشأن  ND-CP/87/2001، والقرار رقم ٣٥تسجيل الزواج وفقا لقرار اجلمعية الوطنية رقم 
، صدر املرسوم ٢٠٠٢يوليه /  متوز١٠ويف . ية يف الزواج واألسرةمعاجلة املخالفات اإلدرا

 الذي يتضمن توجيهات تتعلق بتنفيذ عدد من مواد قانون الزواج ND-CP/68/2002رقم 
واجلدير باملالحظة أن املرسوم . واألسرة اليت تتعلق بالزواج والعالقات العائلية مع أجانب

طبيق قانون الزواج واألسرة على األقليات اإلثنية  املتعلق بت ND-CP/23/2002احلكومي رقم 
ينص على أن العادات واملمارسات اليت هلا تأثري سيئ على املرأة يف هذه األقليات جيب أن 
يقضى عليها تدرجييا بطرق مرنة ودقيقة مثل تشجيع الناس على التخلي عن العادات 

املادة ( والزوجة ويف العالقات العائلية واملمارسات اليت التكفل املساواة يف احلقوق بني الزوج
املادة (؛ وتشجيع الناس على التخلص من العادات واملمارسات اليت متيز بني اإلبن واإلبنة )١٠
، واحلظر القاطع للزواج القسري بني األرمل أو األرملة وفرد آخر من أفراد أسرة الزوج )١٣

، واحلظر القاطع لطلبات )٦املادة (خص املتوىف أو الزوجة املتوفاة بدون موافقة ذلك الش
، )٩املادة (الزواج ذات الدافع التجاري ، واألفعال اليت تعيق الزواج أو تنتهك كرامة املرأة 

والعادات واملمارسات اليت تسمح باسترجاع ) ١٣املادة (وعدم متييز األبوين بني األوالد 
 . املمتلكات أو فرض العقوبات عند الطالق

 اج والطالق  الزو٢ -١٦

الينص قانون الزواج واألسرة على أي استثناء بالنسبة إىل :  الزواجب ما يتعلقفي
فالزواج الذي يتعارض . سنة١٨ سنة من العمر وامرأة أقل من ٢٠الزواج بني رجل أقل من 
.  وجيب أن تبطله احملكمة) يتعارض مع القانون" (زواجا مبتسرا"مع هذه القاعدة يعترب  

 العقوبات على أن من ينظمون زواجا أو يسجلون زواجا ألناس دون سن وينص قانون
ويف واقع األمر، أن متوسط سن الزواج . الزواج ميكن أن حيكم عليهم بالسجن ملدة سنتني

ويف ).  مرفق االحصاءات١-٢انظر الشكل ( سنة ٢٦ وللرجل ٢٢,٨األول للمرأة هو 
قة لألنظمة والقوانني املتعلقة بإجراءات تسجيل السنوات الثالث األخرية امتثل معظم الناس بد

بيد أنه يف املناطق اجلبلية والنائية، اليستطيع الكثري من الناس تسجيل زواجهم وفقا . الزواج
ومن ناحية أخرى، هناك  عدد كبري من . لنص القانون بسب الصعوبات يف املواصالت

ومن هذه العادات . ا حىت اآلن قضاء تاماالعادات املتخلفة يف هذه املناطق مل يتم القضاء عليه
األخ األصغر (الزواج قبل األوان، وااللتزام بامتداد خيط الزواج عند بعض اموعات اإلثنية 

جمموعة (غري املتزوج أو الذي ماتت زوجته حبق له التزوج من زوجة أخيه األكرب إذا تويف 
مجاعات (الصغرى إذا ماتت زوجته ، وحيق ألخ الزوج أن يتزوج أخت زوجته )براو اإلثنية
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وسوف يتم القضاء على هذه العادات واملمارسات املتخلفة حني . وهلم جرا) رومام اإلثنية
 .  حيز النفاذ٣٢يدخل املرسوم 

. يكفل قانون الزواج واألسرة حقوق الطالق للرجل واملرأة:  الطالقوفيما يتعلق ب
الطالق وفقا للقانون وإمنا وفقا للعادات على أنه يف مناطق األقليات اإلثنية الجيري 

وكذلك يكفل قانون الزواج واألسرة املساواة يف تقسيم . واملمارسات لدى األقليات اإلثنية
املمتلكات املشتركة بني الزوج والزوجة عند الطالق، وخباصة تقسيم حقوق استغالل األرض 

تسجل باسم الزوج والزوجة والسكن بالنص على أن مجيع املمتلكات ذات القيمة جيب أن 
وكان هذا أساسا قانونيا هاما للحكم العادل من جانب احملكمة عند تقسيم املمتلكات . معا

 دعوى ٦٠٢٦٥ نظرت احملاكم يف ٢٠٠٢ويف عام . يف قضايا الطالق يف السنوات األخرية
ئة أقامها الزوج  يف املا١٨ يف املائة أقامتها النساء وحدهن و ٤٤تتعلق بالزواج واألسرة، منها 

 .والزوجة معا

   احلقوق املتساوية أثناء الزواج ٣-١٦

 يعترب املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة مبدأ ٢٠٠٠قانون الزواج واألسرة لعام 
الزوج "أساسيا لنظام الزواج واألسرة يف فييتنام وفقا إلصالحات دوميوي، إذ ينص على أن 

وهذا يعىن ). ١٩املادة " (ت واحلقوق يف كل مايتعلق باألسرةوالزوجة منساويان يف االلتزاما
أن الزوج والزوجة متساويان يف احلقوق واملسؤوليات يف ممارسة دورمها كأبوين ويف 

 . األموراملتعلقة باألوالد وتسوية املمتلكات املشتركة لألسرة

فرد  على أن لكل زوجني ولكل ٢٠٠٣وينص األمر املتعلق بالسكان الصادر عام 
حقوقا وعليه مسؤوليات فيما يتعلق برعاية الصحة اإلجنابية وتطبيق التدابري املتعلقة بتنظيم 

 على أنظمة ND-CP/104/2003وينص املرسوم رقم . األسرة وبناء أسرة صغرية قليلة األوالد
املتعلق ومبادئ توجيهية حمددة لتنفيذ األحكام املتعلقة باملساواة بني اجلنسني الواردة يف األمر 

فاملرسوم حيظر أي أفعال تستهدف إعاقة أناس عن تنفيذ تدابري تنظيم األسرة أو . بالسكان
إرغامهم على تنفيذها، أو أي أفعال دد أو ني أو تؤذي من يستعملون تدابري ملنع احلمل أو 

وحيظر املرسوم أيضا اختيار جنس ). ٩املادة (من لديهم أوالد ذكور فقط أو بنات فقط 
وعلى وجه اخلصوص، يتضمن األمر مادة مستقلة عن املساواة بني ). ١٠املادة (ملولود ا

ويغطي قضايا مثل التعليم واإلعالم واالتصاالت املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، . اجلنسني
والقضاء على مجيع أشكال التمييز بني اجلنسني، ومساعدة املرأة يف رعاية الصحة اإلجنابية 

سرة واملساواة يف احلصول على التعليم والتدريب فضال عن حتسني املعارف العامة وتنظيم األ



 

05-39923 77 
 

CEDAW/C/VNM/5-6  

واملشاركة يف األنشطة االجتماعية، ومسؤولية الرجل يف تنظيم األسرة والقضاء على مجيع 
أشكل التمييز ضد األطفال اإلناث، ومحاية احلقوق واملصاحل املشروعة للبنات يف األنشطة 

وتتسم هذه األنظمة . يب واملعاجلة الطبية والتعلم  والترفية والنماء الشاملاليومية، والفحص الط
بأمهية عملية يف الظروف احلالية السائدة يف فييتنام ألن نسبة كبرية من السكان مازالت تفضل 
الرجل على املرأة، مما يشكل ضغطا علىاملرأة ويوجب عليها أن تلد ولدا ذكرا واحد على 

 . زوجهااألقل كي تسر أسرة

 ضد املرأة العائلي   العنف ٤-١٦

اليزال العنف العائلي موجودا ويظهر خاصة يف املناطق الريفية حيث التزال عقلية 
ووفقا لبحث أجري مؤخرا، . الناس متخلفة واملرأة التدرك بصوة كاملة حقوقها ومصاحلها

تعرضن لبعض أنواع  يف املائة من النساء، عند سؤاهلن عن العنف العائلي، أن ٨٠أجاب 
 .  يف املائة منهن أن تعرضن للضرب من أزواجهن١٥العنف العائلي،  وأجاب أكثر من 

واألسباب األساسية للعنف العائلي ضد املرأة هي أن اتمع مازال ينظر إىل املرأة 
وعلى . نظرة دونية وأن املصاعب االقتصادية تؤدي غالبا إىل اخلالف بني الزوج والزوجة

غم من توعية النساء حبقوقهن ومصاحلهن مازالت نسبة منهن، السيما النساء الاليت يعشن الر
يضاف إىل ذلك تأثري . يف املناطق النائية، اليعرفن حقوقهن ومصاحلهن املشروعة معرفة تامة

بعض املفاسد االجتماعية كاإلدمان على الكحول والقمار والبغاء واملخدرات والعالقات 
الزوجية، فضال عن العقلية اليت ترى أن املرأة عند ما تتزوج جيب أن تنجب اجلنسية خارج 

 . ولدا ذكرا كي حتافظ على اسم األسرة، وهناك اخلالف بني احلماة والكنة

وتقوم الوكاالت ذات الصلة على خمتلف املستويات، السيما االحتادات النسائية، 
وكذلك . لي ضد املرأة وملساعدة ضحاياهباستنباط خمتلف الوسائل والطرق ملنع العنف العائ

ساعد برنامج األهداف الوطنية السبئصال اجلوع واحلد من الفقر على حتسني ظروف املعيشة 
ومن اجلدير باملالحظة أن االحتادات النسائية كانت نشطة يف نشر املعارف . للكثري من األسر

. ملساواة بني اجلنسني لدى اجلمهورالقانونية بني النساء ويف تنظيم احلمالت لتعميق الوعي با
وكثفت تلك االحتادات أيضا جهودها يف جمال املصاحلة واقترحت على احلكومات احمللية 

 .عقوبات حمددة ملن يسيئون معاملة املرأة

ولكفالة احلقوق املتساوية للمرأة يف الزواج واألسرة ستواصل الوكاالت ذات الصلة 
الشعبية ومع اجلمهور لتعزيز إنفاذ القانون واملراقبة والتعامل يف املستقبل العمل مع املنظمات 
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ويف الوقت احلاضر، تقوم . الصارم مع األعمال اليت تنتهك احلقوق واملصاحل املشروعة للمرأة
اللجنة الوطنية املعنية بالسكان واألسرة والطفل بوضع الصيغة النهائية الستراتيجية فييتنام 

وتستعد وزارة العدل لتقدمي .  لتقدميها إىل احلكومة إلقرارها٢٠١٠ املتعلقة باألسرة حىت عام
 إىل احلكومة يتعلق بتنفيذ بعض مواد قانون الزواج ND-CP/68/2002تعديل للمرسوم رقم 

 .واألسرة اخلاصة بالزواج والعالقات العائلية مع عناصر أجنبية

 

  امتةخ
مام يف تنفيذ أحكام االتفاقية  قامت فييتنام خبطوات إىل األ٢٠٠٣ -٢٠٠٠يف الفترة 

على حنو ماالتزمت به يف الدورة اخلامسة والعشرين للجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال 
واستفادت . التمييز ضد املرأة، اليت قدم فيها الوفد الفييتنامي التقارير الثاين والثالث والرابع

 حىت اآلن، ٢٠٠٠ومنذ عام .  عليهافييتنام من املنجزات اليت حتققت حىت ذلك احلني وزادت
 :أحرزت فييتنام تقدما جديدا، السيما يف ااالت التالية

هيئت للمرأة ظروف وفرص أكثر . تعزيز كفالة حقوق املرأة يف احلرية واملساواة  -
مالءمة للمسامهة بصورة فعالة يف التنمية الوطنية السياسية واالقتصادية والثقافية 

 .عزز دور املرأة ومكانتها يف األسرة ويف اتمع احملليوت. واالجتماعية

حدث حتسن ملحوظ يف التعليم والتدريب والرعاية الصحية ومستويات املعيشة   -
وحققت  فييتنام من حيث األساس املساواة بني اجلنسني يف التعليم . للنساء والفتيات

الرعاية الصحية وارتفعت مؤشرات . االويل وحتاول تعميم التعليم االعدادي
 . ومؤشرات الدخل الفردي

اختذت دول فييتنام تدابري استباقية ملعاجلة عدم املساواة بني اجلنسني يف بعض امليادين،   -
خاصة يف جمال احلصول على األرض والرعاية االجتماعية، ومتكني املرأة من إثبات 

ادة ملكية البيت، امسها مع اسم زوجها يف شهادة احلق يف االستغالل العقاري وشه
 .والتمتع بالتأمني االجتماعي كالرجل

  وتصنف فييتنام بني األوائل يف األداء بني بلدان منطقة جنوب شرق آسيا واحمليط -
 . اهلادئ من حيث دليل التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس
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ت يف ومن العوامل اهلامة يف جناح فييتنام، كما ورد أعاله، االجنازات اليت سجل
التنمية االقتصادية املستدامة جنبا إىل جنب مع احلد ’عملية دوميوي لإلصالح اليت دف إىل 
وأكرب الدروس املستفادة من السنوات الثالث املاضية . ‘من الفقر ومعاجلة القضايا االجتماعية

ملرأة هي التعاون واملسؤولية املشتركة بني خمتلف السلطات واملؤسسات اليت تعمل للنهوض با
واالحتاد النسائي لفييتنام على أساس اإلرادة السياسية القوية لدى الدولة وجهود الشعب من 

والسياسة املتسقة اليت تنتهجها فييتنام فيما . أجل معاجلة عدم املساواة وحتسني حقوق املرأة
ة املعلنة يتعلق باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة جتلت مرة أخرى باالستراتيجية الوطني

وحنن على إدراك تام أنه مازالت هناك . ٢٠١٠بشأن النهوض باملرأة الفييتنامية حىت عام 
صعوبات وحتديات تواجه فييتنام يف طريقها حنو القضاء على التمييز ضد املرأة، غري أن فييتنام، 

لقضاء على دولة وشعبا، مصممة على الوفاء جبميع االلتزامات اليت تقع عليها مبوجب اتفاقية ا
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  

 البيانات اإلحصائية    :  ١املرفق 
 

  السكان-١
 
  (% )تعدادات السكان مستقاة من حجم السكان ومعدل النمو واهليكل حبسب اجلنس : ١-١اجلدول 

 احلجم  معدل النمو  اهليكل 
 رجال نساء العام رجال نساء )باآلالف(

١,٦ ١,٨ ١,٧ ٤٩,٢ ٥٠,٨ ١٩٩٩٧٦,٥٩٧/ ٤/ ١ 
١,٤ ١,٣ ١,٤ ٤٩,١ ٥٠,٩ ٧٩,٤٨٨ ٢٠٠٢/ ٤/ ١ 

 
 ، مكتب االحصاءات العامة١٩٩٩تعداد السكان لعام : املصدر

   ٢٠٠٣دار النشر لإلحصاءات عام 
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  اهليكل السكاين حبسب نوع اجلنس: ٢-اجلدول 
 الرجال النساء اموع الفئة العمرية
 ٣٩,٠٢٥ ٤٠,٤٦٣ ١٠٠ اموع

٥١,٧ ٤٨,٣ ١٠٠ ٤ -٠ 
٥١,٤ ٤٨,٦ ١٠٠ ٩ -٥ 
٥١,٥ ٤٨,٥ ١٠٠ ١٤-١٠ 
٥٠,٩ ٤٩,١ ١٠٠ ١٩-١٥ 
٤٩,٣ ٥٠,٧ ١٠٠ ٢٤-٢٠ 
٤٩,٤ ٥٠,٦ ١٠٠ ٢٩-٢٥ 
٤٩,٩ ٥٠,١ ١٠٠ ٣٤-٣٠ 
٤٩,٤ ٥٠,٦ ١٠٠ ٣٩-٣٥ 
٤٨,٠ ٥٢,٠ ١٠٠ ٤٤-٤٠ 
٤٨,٤ ٥١,٦ ١٠٠ ٤٩-٤٥ 
٤٥,٢ ٥٤,٨ ١٠٠ ٥٤-٥٠ 
٤٤,٩ ٥٥,١ ١٠٠ ٥٩-٥٥ 
٤٣,٧ ٥٦,٣ ١٠٠ ٦٤-٦٠ 
٤٠,٠ ٦٠,٠ ١٠٠  +٦٠ 

 ٢٠٠٢أبريل /  نيسان١استقصاء السكان وتنظيم األسرة، : املصدر
 

 
  متوسط عدد األوالد للمرأة: ٣-١اجلدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٩ السنة
 ٢,٢٨ ٢,٢٥ ٢,٣٣ العدد املتوسط

 ٢٠٠٢أبريل /  نيسان١استقصاء السكان وتنظيم األسرة، : املصدر
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  متوسط العمر املتوقع: ٤-١جلدول ا
 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة

 )سنة(صفر 
 فترة الدراسة 

  االستقصائية
 الرجال النساء 

تعداد السكان واملساكن،  *
١/٤/١٩٩٩ 

استقصاء السكان * 
١/٤/٢٠٠٢ 

٣/١٩٩٩-٤/١٩٩٨ 
 

٣/٢٠٠٢ -٤/٢٠٠١ 

٧٠ 
 
٧٣ 

٦٧ 
 
٧٠ 
 

  ٢٠٠٢أبريل /  نيسان١م األسرة، استقصاء السكان وتنظي:   املصدر
 

  (%) شهرا قبل االستقصاء ١٢بني املناطق خالل من العمر السنة فوق هجرة السكان : ٥-١اجلدول 
 مدن/حمافظات

 ١اإلقامة يف 
أبريل /نيسان
٢٠٠٢ 

 

العدد 
الكلي 

لسكان ل
فوق 

السنة  
 من العمر

العدد 
الكلي   
للسكان 

املهاجرين  
من مناطق 

 أخرى

العدد 
لي الك

للسكان 
املهاجرين 

إىل مناطق 
 أخرى

 
  شهرا١٢مناطق اإلقامة قبل االستقصاء بـ 

لتا د    
النهر 
 األمحر

الشمالية 
 الشرقية 

الشمالية 
 الغربية 

  الشمالية
 الوسطى 

  الساحلية
اجلنوبية 
 الوسطى

املرتفعات 
 الوسطى

اجلنوبية 
 الشرقية

دلتا ر 
 ميكونغ

٤٨,٨٥٦,١ ٤٢,٠ ٤٤,٦ ٥٠,٥ ٥٥,٦ ٥٢,٧٥١,٤ ٤٩,٥ ٤٩,٥ ٥١,٠ إناث 
٥١,٢٤٣,٩ ٥٨,٠ ٥٥,٤  ٤٩,٥ ٤٤,٤ ٤٧,٣٤٨,٦ ٥٠,٥ ٥٠,٥ ٤٩,٠ ذكور

 ٢٠٠٢ أبريل / نيسان١استقصاء السكان وتنظيم األسرة، : املصدر
  
   (%)فييتنام جمموع معدل الوالدات ومعدل النمو السكاين يف : ٦-١

 نمو الطبيعي للسكان معدل ال املعدل الكلي للوالدات السنة
١,٣٦ ٢,٢٨ ٢٠٠٠ 
١،٣٥ ٢,٢٥ ٢٠٠١ 
١,٣٢ ٢,٢٨ ٢٠٠٢ 
١,٤٧ ٢,١٣ ٢٠٠٣ 

 أبريل/  نيسان١استقصاء السكان السنوي يف :  املصدر
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  احلالة الزواجية-٢
  

   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ١٩٩٩متوسط العمر يف الزواج األول حبسب نوع اجلنس يف األعوام : ١-٢
  مر يف الزواج األولمتوسط الع

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٩ نوع اجلنس 
 ٢٢,٨ ٢٢,٨ ٢٢,٨ نساء

 ٢٦,٠ ٢٥,٧ ٢٥,٤ رجال 
 

/  نيسان١استقصاء السكان وتنظيم األسرة يف  "٢١، الصفحة ٥-٢ يف اجلدول ٢٠٠٢ و ١٩٩٩بيانات عامي : املصدر
  .٢٠٠٢دار النشر لإلحصاءات، هانوي ". النتائج الرئيسية: ٢٠٠١أبريل 

 
   سنة حبسب الفئة العمرية واحلالة الزواجية١٥النسبة املئوبة من السكان بدءا من العمر :  ٢-٢اجلدول 

 منفصلون مطلقون أرامل  متزوجون عزاب اموعالفئات العمرية 
 ٠,٧ ١,٣ ١٠,٧ ٦٠,٧ ٢٦,٥ ١٠٠ نساء
٠,١ ٠,١ ٠,٠ ٦,٨ ٩٣,٠ ١٠٠ ١٩-١٥ 
٠,٤ ٠,٦ ٠,٣ ٤٧,٠ ٥١,٧ ١٠٠ ٢٤-٢٠ 
٠,٦ ١,٠ ٠,٧ ٧٩,١ ١٨,٧ ١٠٠ ٢٩-٢٥ 
٠,٧ ١,٦ ١,٣ ٨٦,٤ ١٠,٠ ١٠٠ ٣٤-٣٠ 
٠,٨ ٢,١ ٢,٥ ٨٦,٨ ٧,٩ ١٠٠ ٣٩-٣٥ 
١,٢ ٢,٦ ٤,٦ ٨٤,٦ ٧,٠ ١٠٠ ٤٤-٤٠ 
١,٥ ٢,٧ ٨,٢ ٧٩,٣ ٨,٣ ١٠٠ ٤٩-٤٥ 
١,٦ ٢,٦ ١٥,٢ ٧٤,١ ٦,٥ ١٠٠ ٥٤-٥٠ 
١,٤ ١,٩ ٢٥,٣ ٦٦,٨ ٤,٦ ١٠٠ ٥٩-٥٥ 
٠,٧ ٠,٧ ٥٢,٨ ٤٣,٤ ٢,٣ ١٠٠  +٦٠ 

       
 ٠,٣ ٠,٤ ٢,٠ ٦٤,٥ ٣٢,٧ ١٠٠ رجال

٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ١,٥ ٩٨,٤ ١٠٠ ١٩ -١٥ 
٠,١ ٠,٢ ٠,٠ ٢٤,٥ ٧٥,١ ١٠٠    ٢٤-٢٠ 
٠,٣ ٠,٥ ٠,١ ٦٥,٩ ٣٣,٢ ١٠٠  ٢٩ -٢٥ 
٠,٤ ٠,٦ ٠,٢ ٨٦,١ ١٢,٧ ١٠٠ ٣٤-٣٠ 
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 منفصلون مطلقون أرامل  متزوجون عزاب اموعالفئات العمرية 
٠,٤ ٠,٧ ٠,٤ ٩٣,٧ ٤,٧ ١٠٠ ٣٩-٣٥ 
٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ٩٥,٨ ٢,٩ ١٠٠ ٤٤-٤٠ 
٠,٥ ٠,٧ ١,٠ ٩٦,١ ١,٨ ١٠٠ ٤٩-٤٥ 
٠,٥ ٠,٨ ٢,٠ ٩٥,٤ ١,٣ ١٠٠ ٥٤-٥٠ 
٠,٦ ٠,٥ ٣,٤ ٩٤,٥ ١,١ ١٠٠ ٥٩-٥٥ 
٠,٥ ٠,٤ ١٤,٥ ٨٤,٠ ٠,٧ ١٠٠  +٦٠ 
 ٢٠٠٢أبريل /  نيسان١تعداد السكان وتنظيم األسرة، يف: املصدر

 
 

   العمالة–  العمل -٣
  السكان املشتغلون يف أنشطة اقتصادية:  ١ -٣اجلدول 

١٩٩٩ 
 )بآالف األشخاص(

(%)٩٩ -٨٩معدل النمو السنوي   

 رجال نساء  اموع رجال نساء اموع
 ٢,٧٠ ١,٤٨ ٢,١٠ ١٩ ١٨٣ ١٧ ٨٥١ ٣٧ ٠٣٤ البلد كله

 ٤,٢٣ ٣,٢٠ ٣,٧٥ ٤ ٥٨٣ ٣ ٨٠٥ ٨ ٣٨٨ املنطقة احلضرية+ 
 ٢,٢٧ ١,٠٧ ١,٦٦ ١٤ ٦٠٠ ١٤ ٠٤٦ ٢٨ ٦٤٦ املنطقة الريفية+ 

 
، موضوع العمل والعمالة يف فييتنام، ١٩٩٩املكتب اإلحصائي العام، تعداد السكان واإلسكان يف فييتنام عام : املصدر

 ٢٠٠٢هانوي
 

  هيكل القوة العاملة حبسب نوع اجلنس:  ٢-٣اجلدول 
١٩٩٩ ١٩٨٩  

 رجالنساء  اموع رجال نساء  اموع
٤٨,٢٥١,٨ ١٠٠ ٤٨,٨ ٥١,٢ ١٠٠ البلد كله

 ٥٤,٦ ٤٥,٤ ١٠٠ ٥٢,١ ٤٧,٩ ١٠٠ املنطقة احلضرية+ 
 ٥١,٠ ٤٩,٠ ١٠٠ ٤٨,٠ ٥٢,٠ ١٠٠ املنظقة الريفية+ 

      ١٩٩٩املكتب اإلحصائي العام، تعداد السكان واإلسكان عام :  املصدر
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ة العمرية واملناطق الريفية حبسب نوع اجلنس والفئالعادية ألنشطة االقتصادية نسبة ا: ٣-٣اجلدول 
   (%)١٩٩٩أبريل /  نيسان١واحلضرية، 

  املنطقة الريفية املنطقة احلضرية
 رجالنساء  اموع رجال نساء اموع

٧٨,١٨٥,٧ ٨١,٥ ٧٦,٣ ٦٠,٧ ٦٧,٩ ١٩٨٩العامة 
٧١,٢٨٠,٧ ٧٥,٨ ٧٤,١ ٥٦,٢ ٦٤,٧ ١٩٩٩العامة 
٥٢,٩ ٦١,٣ ٥٧,١ ٣٤,٣ ٣٢,٦ ٣٣,٤ ١٩ -١٥ 
٩٤,١ ٨٧,٩ ٩٠,٩ ٧٤,٢ ٦٥,٨ ٦٩,٩ ٢٤ -٢٠ 
٩٨,٦ ٨٨,٠ ٩٣,٣ ٩٥,٤ ٧٥,٥ ٨٥,٢ ٢٩-٢٥ 
٩٨,٧ ٨٧,٨ ٩٣,٣ ٩٧,١ ٧٢,٥ ٨٤,٤ ٣٤-٣٠ 
٩٨,٤ ٨٨,٨ ٩٣,٥ ٩٦,٧ ٧٤,٤ ٨٥,٣ ٣٩-٣٥ 
٩٧,٠ ٨٦,٢ ٩١,٣ ٩٤,٧ ٧١,٩ ٨٣,٠ ٤٤-٤٠ 
٩٣,٧ ٨١,٢ ٨٧,٢ ٨٩,٤ ٦٤,١ ٧٥,٩ ٤٩-٤٥ 
٨٦,٩ ٧١,٠ ٧٨,٢ ٧٦,٠ ٤٨,٨ ٦١,٠ ٥٤-٥٠ 
٧٤,٨ ٥٧,٥ ٦٤,٩ ٥٩,٣ ٣٢,١ ٤٤,٨ ٥٩-٥٥ 
٦٠,٤ ٤١,٥ ٤٩,٨ ٣٩,٠ ٢٠,٤ ٢٨,٥ ٦٤-٦٠ 
١٨,٢ ٩,٢ ١٢,٩ ١٠,٩ ٥,٠ ٧,٤  +٦٥ 

 يف فييتنام، موضوع العمل والعمالة يف فييتنام، ١٩٩٩املكتب اإلحصائي العام، تعداد السكان واإلسكان لعام : املصدر
  ٢٠٠٢هانوي 

 
   (%)٢٠٠١يف املناطق احلضرية ووقت العمل يف املناطق الريفية عام البطالة : ٤- ٣اجلدول 

نسبة وقت العمل يف املناطق الريفية نسبة البطالة يف املناطق احلضرية 
 النساء العامة النساء العامة  

 ٧٤,٢ ٧٤,٣ ٧,٠ ٦,٣ البلد كله
     املدن / بعض احملافظات

 ٨٤,٦ ٨٤,٣ ٧,٨ ٧,٤ هانوي
 ٧٧,٥ ٧٥,٨ ٥,٩ ٧,١ هايفونغ

 ٧٣,٧ ٧٣,٨ ٩,٢ ٧,٢ كوانغ من
 ٧٥,٧ ٧٦,٦ ٦,٦ ٥,٥ دا ناغ
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نسبة وقت العمل يف املناطق الريفية نسبة البطالة يف املناطق احلضرية 
 النساء العامة النساء العامة  

 ٨٣,٨ ٨٣,٤ ٦,٩ ٦,٠ مدينة هوشي منه
 ٧٤,٠ ٧٣,٦ ٥,٦ ٥,١ دونع ناي

 ٧٦,٣ ٧٦,٤ ٨,٦ ٦,٨ كانتو
 ؛ دار النشر السياسية الوطنية٢٠٠١االقتصاد الفييتنامي عام : املعهد املركزي لإلدارة االقتصادية: صدرامل

 
   (%)٢٠٠١هيكل القوى العاملة حبسب درجة التعليم عام : ٥ -٣اجلدول 

بدون درجة  أميون 
 علمية

أكملوا التعليم 
 االبتدائ

أكملوا التعليم 
 اإلعدادي

أكملوا التعليم 
 الثانوي

 ١٧,٣ ٣٠,٠ ٣٢,٣ ١٦,٧ ٣,٨ البلد كله
 ١٦,٢ ٢٩,٠ ٣٢,٠ ١٨,١ ٤,٩ نساء

 ٢٣,٥ ٤٨,٧ ٢٠,٧ ٦,٤ ٠,٧ دلتا النهر األمحر
 ١٦,٢ ٣٣,٦ ٢٨,٠ ١٤,٨ ٧,٤ ة الشرقييةالشمالاملنطقة 
 ٨,٨ ١٦,٠ ٢٩,٣ ٢٢,٥ ٢٣,٥ ة الغربييةالشمالاملنطقة 
 ١٨,١ ٤٠,٦٠ ٢٨,٧ ١٠,٤ ٢,٣ ىطلوس ايةالشمالاملنطقة 

ة اجلنوبية الساحلياملنطقة 
 الوسطى

١٤,٤ ٢٤,٠ ٣٩,٧ ١٨,٩ ٣,٠ 

 ١٩,٣ ٢٣,٨ ٣٣,٨ ١٧,٤ ٥,٦ املرتفعات الوسطى
 ٢٢,٤ ٢١,٦ ٣٧,٥ ١٥,٦ ٢,٠ ةالشرقيية اجلنوباملنطقة 

 ٩,١ ١٣,١ ٤٢,٧ ٣٠,٧ ٤,٤ دلتا ر ميكونغ
 

 .أنشطة اقتصادية سنة من العمر املشتغلون يف ١٥القوة العاملة ممن هم فوق :  حاشية
 ؛ دار النشر السياسية الوطنية٢٠٠١اقتصاد فييتنام  : املعهد املركزي لإلدارة االقتصادية:  املصدر
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  حبسب حالة العملفما فوق  سنة ١٣نسبة السكان من العمر : ٦-٣اجلدول 
يقومون  عاملون اموع  ليس لديهم عمل 

بأعمال 
 مرتلية

يذهبون 
إىل 
 املدرسة

ضيعوا 
 قدرم على
حباجة إىل  اللعمل

 عمل 
الحيتاجون  
 إىل العمل

 ٧,٠٥ ٢,٤٦ ٦٢,٤٢١٣,٧١١١,٢٧٣,٠٨ ١٠٠ نساء
٠,٨٠ ٣,٦٧ ٠,٤٧ ٧٣,٣٩ ١٧,٨١٣,٨٦ ١٠٠ ١٤-١٣ 
٠,٥٨ ٤,٨٦ ٠,٤٥ ٤٨,٤٤ ٤١,٢٠٤,٤٨ ١٠٠ ١٧-١٥ 
٠,٥٥ ٦,٦٦ ٠,٥٣ ٢٣,٠٨ ٦٢,٩٦٦,٢٢ ١٠٠ ١٩-١٨ 
٠,٣٨ ٤,٨٧ ٠,٥٠ ٧,٠٤ ٧٧,٢٨٩,٩٣ ١٠٠ ٢٤-٢٠ 
٠,٣١ ٢,٧٤ ٠,٥٤ ٨١,٨٧١٣,٨٩٠,٦٥ ١٠٠ ٢٩-٢٥ 
٠,٢١ ١,٧٠ ٠,٦٣ ٨٢,٠٤١٥,٢٢٠,٢٠ ١٠٠ ٣٤-٣٠ 
٠,٢٢ ١,١٢ ٠,٧٣ ٨٣,٧٦١٤,٠٨٠,٠٨ ١٠٠ ٣٩-٣٥ 
٠,٥٣ ٠,٩١ ١,٠٤ ٨١,٣١١٦,١٨٠,٠٣ ١٠٠ ٤٤-٤٠ 
١,٦٩ ٠,٧٥ ٢,١٤ ٧٥,٧٢١٩,٦٦٠,٠٣ ١٠٠ ٤٩-٤٥ 
٤,٥٦ ٠,٧٢ ٥,٥٨ ٦٤,٠٨٢٥,٠٥٠,٠١ ١٠٠ ٥٤-٥٠ 
٩,٣٧ ٠,٦٠ ١٢,٠٥ ٥٠,٤٨٢٧,٤٧٠,٠٤ ١٠٠ ٥٩-٥٥ 
٤٧,٨٠ ٠,٤١ ١٤,٤٠ ١٨,٩٧١٨,٤١٠,٠٢ ١٠٠  +٦٠ 
 ٥,٧٩ ٣,٤٨ ١٥,١٤٣,٠٣ ٧١,٧٢٠,٨٤ ١٠٠ رجال

١,٠٢ ٣,٣٩ ٠,٤٢ ٨٠,٤٥ ١٣,٨٩٠,٨٤ ١٠٠ ١٤-١٣ 
٠,٦٦ ٥,١٧ ٠,٥٤ ٥٩,١٧ ٣٣,٩٥٠,٤٩ ١٠٠ ١٧-١٥ 
٠,٥٠ ٦,٩٧ ٠,٦٣ ٣١,٩٣ ٥٩,٦٧٠,٣١ ١٠٠ ١٩-١٨ 
٠,٤٢ ٦,٤٢ ٠,٧٠ ٩,٧٨ ٨٢,٥٣٠,١٤ ١٠٠ ٢٤-٢٠ 
٠,٢٥ ٣,٦٥ ٠,٧٠ ١,١٦ ٩٤,١٠٠,١٤ ١٠٠ ٢٩-٢٥ 
٠,٣٠ ٢,٥١ ٠,٩٢ ٠,٣٠ ٩٥,٨٠٠,١٧ ١٠٠ ٣٤-٣٠ 
٠,٤٢ ٢,٣٩ ١,١٢ ٠,١٥ ٩٥,٥٦٠,٣٧ ١٠٠ ٣٩-٣٥ 
١,٠٣ ٢,٣٢ ١,٩٩ ٠,٠٨ ٩٤,٠٤٠،٥٤ ١٠٠ ٤٤-٤٠ 
٢,٦٥ ٢,١٩ ٣,٧٠ ٠,٠٣ ٩٠,٣٦١,٠٧ ١٠٠ ٤٩-٤٥ 
٦,٩٠ ٢,٣٢ ٧,٠٢ ٠,٠٠ ٨١,٦١٢,١٤ ١٠٠ ٥٤-٥٠ 
١٣,٥٥ ١,٦٩ ١٢,٨٠ ٠,٠٠ ٦٨,٧٩٣,١٧ ١٠٠ ٥٩-٥٥ 
٤٦,٣٧ ٠,٨٥ ١٥,١٩ ٠,٠١ ٣٤,١٤٣,٤٤ ١٠٠  +٦٠ 

 
، هانوي %٣نتيجة معممة مستخلصة من عينة قدرها  : ١٩٩٩تعداد السكان واإلسكان عام "من : املصدر

 "٢٠٠٠يناير / كانون الثاين
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  (%)حبسب املهنة اين يكل اجلنساهل: ٧-٣اجلدول 
 رجال نساء  الرقم
 ٨١,٠ ١٩,٠ قادة  ١
 ٥٨,٥ ٤١,٥ تقنيون ذوو مهارات عالية ٢
 ٤١,٥ ٥٨,٥ تقنيون ذوو مهارات متوسطة ٣
 ٤٦,٩ ٥٣,١ موظفو دعم ٤
 ٣١,٣ ٦٨,٧ مقدمو خدمات خاصة، حراس وكالء ييع ٥
 ٦٢,٤ ٣٧,٦ حلراجة وصيد األمساكيف الزراعة وا ٦
 ٦٥,٣ ٣٤,٧ الفنون اليدوية وما يتصل ا من أعمال ٧
 ٧٣,١ ٢٦,٩ جتميع وتشغيل اآلالت  ٨
 ٥٠,٢ ٤٩,٨ أعمال بسيطة ٩
  ٥١,٦ ٤٨,٤ 

 (%)١٩٩٩تعداد السكان  واملساكن عام : املصدر
 

   (%) ١٩٩٩ و ١٩٨٩قتصادي نسبة العامالت يف املناطق احلضرية حبسب القطاع اال: ٨-٣جلدول ا
  نسبة القوة العاملة احلضرية نسبة القوة العاملة النسائية

 القطاعات االقتصادية 
 

١٩٩٩ ١٩٨٩ ١٩٩٩ ١٩٨٩ 

 ٥٩,٤ ٥٥,٩ ٤٧,١ ٤٨,٥ قطاع الدولة
 ٤,٧ ٤,١ ٥٤,٣ ٥٤,٤ القطاع اجلماعي
 ٥٦,٢ - ٤٠,٥ - القطاع اخلاص
 ٢١,٤ ٢٣,٦ ٤٥,٧ ٤٩,٣ األسرة املعيشية
 ٧٣,٣ ٧٧,٩ ٥٢,١ ٣٦,٤ قطاع خمتلط

 ٥٤,٢ - ٧٢,٠ - استثمار أجنيب
 ٢١,٠ ٢٧,٧ ٥٨,٠ ٤٦,٢ غري مسمى

 ٢١,٥ ١٧,٦ ٤٨,٤ ٥٢,٠ اموع 
 

 ١٩٩١، نتائج االستقصاء الشامل، الد الرابع، هانوي ١٩٨٩تعداد السكان لعام :  مستخلصة من١٩٨٩بيانات :  املصدر
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   التعليم -٤
 

  معرفة القراءة والكتابة بني السكان حبسب نوع اجلنس والفئات العمريةنسبة : ١-٤اجلدول 
 املنطقة الريفية املنطقة احلضرية  البلد كله 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

 ٨٦,٥ ٩٣,٤ ٩٣,٤ ٩٧,١ ٨٨,٢ ٩٤,٣ املعدل العام
٩٥,٢ ٩٥,٨ ٩٨,٢ ٩٧,٤ ٩٥,٨ ٩٦,١ ١٤-١٠ 
٩٤,٥ ٩٥,٠ ٩٨,٠ ٩٧,٢ ٩٥,٣ ٩٥,٥ ١٧-١٥ 
٩٢,٦ ٩٢,٥ ٩٨,٠ ٩٦,٥ ٩٣,٩ ٩٣,٥ ١٩-١٨ 
٩٢,١ ٩٢,٧ ٩٧,٣ ٩٦,٩ ٩٣,٥ ٩٣,٨ ٢٩-٢٠ 
٩٢,٥ ٩٤,٨ ٩٧,٢ ٩٧,٩ ٩٣,٨ ٩٥,٦ ٣٩-٣٠ 
٨٩,٥ ٩٥,٢ ٩٦,٠ ٩٨,٦ ٩١,٤ ٩٦,١ ٤٩-٤٠ 
٦٠,٢ ٨٧,٨ ٧٥,٦ ٩٤,٦ ٦٣,٨ ٨٩,٤  +٥٠ 

 %٣صة من عينة قدرها نتيجة معممة مستخل: ١٩٩٩تعداد السكان واإلسكان عام :  املصدر
 
 

  (%)التالميذ حبسب نوع اجلنس نسبة : ٢-٤اجلدول 
 رجال  نساء 

 ٥٢,٤٨ ٤٧,٥٢ مدرسة ابتدائية
 ٥٢,٥ ٤٧,٥ )متوسطة(مدرسة إعدادية 
 ٥٣,٣ ٤٦,٧ )عليا(مدرسة ثانوية 
 ٤٩,١٤ ٥٠,٨٦ )توجيهية(مدرسة ثانوية 

 ٥٥,٧٣ ٤٤,٢٧ جامعة
  ٢٠٠٢دريب، وزارة التربية والت:  املصدر
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  معدل االلتحاق باملدارس: ٣-٤
 سنوات ١٠-٦ 

 من العمر
  سنة١٤-١١

 من العمر
 سنة ١٧-١٥

 من العمر
  سنة٢٤-١٨

 من العمر
 ٩,٧٦ ٣٦,٢٥ ٧٧,٧٣ ١١٤,٦٨ املعدل العام لاللتحاق باملدارس

 ٩,٠٣ ٣٢,٥٩ ٧٦,١٢ ١١٠,١١ نساء 
 ١٠,٤٦ ٤٠,٠٧ ٧٩,٢٥ ١١٩,١٢ رجال

جي لاللتحاق باملدرسة املعدل النموذ
 حبسب العمر

١٤,٥٦ ٥٢,٠٥ ٨٥,٤٨ ٩٥,١٥ 

 ١٢,١٧ ٤٦,٣٢ ٨٢,٤٧ ٩٤,٥٥ نساء 
 ١٦,٨٧ ٥٨,٠١ ٨٨,٣٠ ٩٥,٧٤ رجال

معدل االلتحاق باملدرسة يف العمر 
 النظامي

٩,٢٥ ٢٨,٧٩ ٦١,٥٩ ٩٢,٦٠ 

 ٨,٥٢ ٢٧,٣٥ ٦٢,١٦ ٩١,٧٢ نساء 
 ٩,٩٥ ٣٠,٢٩ ٦١,٠٥ ٩٣,٤٦ رجال

   ١٩٩٨ -١٩٩٧ء مستوى املعيشة لألسر استقصا:  املصدر
 

   (%)٢٠٠٢-٢٠٠١نسبة الطالبات بني طالب اجلامعات والكليات يف الفترة :  ٤-٤اجلدول 
 النسبة املئوية للطالبات الرقم

  
 الكليات اجلامعات اموع

 ٤٨,٨ ٤٣,٨ ٤٥,٥ امللتحقات اجلدد ١
 ٢٨,٧ ١٥,٣ ٢١,٨ اهلندسة  
 ٤٦,٢ ٥٣,١ ٥٢,٦ العلوم 
 ٣٤,٨ ٣٣,٩ ٣٤,١ احلراجة- صيد األمساك-الزراعة 
 ٧٢,٤ ٥١,٥ ٥٣,٦ الطب 
 ٤٩,٧ ٤٢,٨ ٤٤,٣ ة فعالالدراسيف الطالبات  ٢
 ٢٥,٨ ١٣,٣ ١٦,٢ اهلندسة  
 ٣٥,٥ ٥٠,٥ ٤٩,٤ العلوم 
 ٣٨,٥ ٣٢,٤ ٣٤,٦ احلراجة- صيد األمساك-الزراعة 
 ٦١,٥ ٤٦,٨ ٤٨,١ الطب 
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 باتالنسبة املئوية للطال الرقم
  

 الكليات اجلامعات اموع

 ٤٦,٥ ٤٥,٤ ٤٨,٥ اخلرجيات ٣
 ٢١,٢ ١١,٩ ١٥,١ اهلندسة  
 ٣٨,٦ ٥٥,٨ ٥٣,٩ العلوم 
 ٣٤,٣ ٢٨,٥ ٢٦,٢ احلراجة- صيد األمساك-الزراعة 
 ٦٤,٣ ٤٨,٢ ٤٣,٢ الطب 

   ٢٠٠٢وزارة التربية والتخطيط عام :  املصدر
 

  (%)درجة التعليم   حبسب اهليكل اجلنساين:  ٥ -٤اجلدول 
 التعليم الثانوي

 املهين
البكالوريوس، 
 أستاذ أستاذ مساعد الدكتوراه املاجيستريخرجيو الكليات

رجالنساءرجالنساء رجال نساءرجال نساءرجالنساءرجالنساء
٩٣,٠٤,٣٩٥,٧ ٥١,٠٤٩,٠٤٠,٧٥٩,٣٢٩,١٧٠,٩١٤,٩٨٥,١٧,٠

   ١٩٩٩عام، املكتب االحصائي ال: املصدر
 

سب مستويات حب ، سنة١٥ن  تزيد أعمارهم عنأعلى درجات التعليم لدى السكان الذي: ٦-٤اجلدول 
  جنس رؤساء األسر املعيشية ، وحبسب التعليم يف املناطق احلضرية والريفية

النسبة  
 العامة

مل يلتحقوا 
مبدرسة قط

الحيملون 
أي شهادة 
 علمية

أكملوا 
الدراسة 
االبتدائية 

كملوا أ
الدراسة 
اإعدادية 

أكملوا 
الثانوية 
 العامة

املدرسة فنيون 
الثانوية املهنية

اجلامعة، 
 الكلية

دراسات 
 عليا

 ٠,٠٩ ٣,٤٢ ٢,٨٥ ٢٧,٦١١٠,٦٧١,٤٧ ٢٦,٤٠ ١٩,٦٧ ١٠٠,٠٠٧,٨١ عامة ال
  -فـأل

            الريف-احلضر

 ٠,٣١ ٩,٤٩ ٥,٥٤ ٣,٢٥ ١٨,٤٠ ٢٥,٠٣ ٢١,٤٩ ١٢,٢٨ ٤,١٢ ١٠٠,٠٠   احلضر 

 ٠,٠١ ١,٤٠ ١,٩٥ ٠,٨٥ ٨,٠٥ ٢٨,٤٧ ٢٨,٠٥ ٢٢,١٤ ٩,٠٥ ١٠٠,٠٠   الريف
  -اءـب

جنس رؤساء 
 األسر

          

 ٠,١٣ ٤,١٥ ٢,٨٠ ٢,٢٣ ١٢,٠٤ ٢٩,٥٤ ٢٧,٣٢ ١٧,٠٣ ٤,٧٥ ١٠٠,٠٠   رجال 

 ٠,٠٤ ٢,٧٥ ٢,٨٩ ٠,٧٧ ٩,٣٨ ٢٥,٨٢ ٢٥,٥٥ ٢٢,١٣ ١٠,٦٦ ١٠٠,٠٠   نساء

  مستوى املعيشة لألسر، املكتب اإلحصائي العاماستقصاء: املصدر
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  الصحة – ٥
 
 

  (%)سنة الذين عمرهم أقل من لألطفال لقيح نسبة الت:  ١-٥اجلدول 
 أنواع اللقاح

 
٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ٩٦,٧٠ ٩٧,٦٠ ٩٥,٠٠ ضد السل
 ٩٦,٠٠ ٩٦,٠٠ ٩٣,١٠ ضد شلل األطفال

 ٩٦,٢٠ ٩٦,٠٠ ٩٣,٠٠ اخلُناق والسعال الديكي والكُزااز
 ٩٧,٦٠ ٩٦,٦٠ ٩٣,٨٠ احلصبة 

 نسبة التلقيج جبميع أنواع اللقاحات
  

٩٧,٠٠ ٩٦,٠٠ ٩٣,٤٠ 

 ، وزارة الصحة ٢٠٠١حولية اإلحصاءات الصجية لعام : املصدر
  

 
املختلفة لفئات العمرية ايف اجلنسي نسبة السكان املصابني باألمراض اليت تنتقل باالتصال :  ٢-٥اجلدول 

   (%)٢٠٠١س، وحسب نوع اجلن
األمراض  السيالن الزهري اموع

الفئات  اإليدز/فريوس التناسلية
 العمرية

 ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث 
 

 ذكورإناثذكورإناث 

 ٩٩,٣ ٠,٧ ٢٧,٧ ٧٢,٣ ٦٨,١ ٣١,٩ ٤٨,٩ ٥١,١ ٣٠,٣ ٦٩,٧ اموع
 ٧٥,٠ ٢٥,٠ ٥٥,٩ ٤٤,١ ٣٣,٣ ٦٦,٧ ٧٥,٠ ٢٥,٠ ٥٥,٤ ٤٤,٦  ١٥أقل من 

٢٦,٤ ٧٣,٦ ٦٧,٧ ٣٢,٣ ٤٧,٢ ٥٢,٨ ٢٩,١ ٧٠,٩ ٤٩ -١٥ - - 
 ٥٠فوق 

 
٤١,٩ ٥٨,١ ٨٠,٧ ١٩,٣ ٥٦,٤ ٤٣,٦ ٤٣,٤ ٥٦,٦ - - 

 ٢٠٠١حولية اإلحصاءات الصحية لعام   -:  املصدر
 أرقام غري دقيقة   -           
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عملن حاليا تدابري منع احلمل  سنة من العمر ويست٤٩ و ١٥نسبة النساء املتزوجات مابني :  ٣-٥اجلدول 
   (%)لعمرية املختلفةفئات االحسب 

 الفئات العمرية ديثة احلتدابري ال: مبا فيها مجيع تدابري منع احلمل
١٩٩٨٢٠٠١٢٠٠٢١٩٩٦١٩٩٨٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٦

على نطاق  البلد 
 كله

٧١,٩٧٣,٩٧٦,٩٥٢,٠٥٧,٩٦١,١٦٤,٧ ٦٨,٣

١٩,٥ ١٨,٣ ١٦,٢ ٢٢,٥١٤,٦ ٢١,٠ ١٩,٣ ١٨,١ ١٩-١٥ 
٤٦,٩ ٤٤,٥ ٤١,١ ٥٣,٨٣٧,١ ٥١,٠ ٤٩,٣ ٤٥,٧ ٢٤-٢٠ 
٦٤,١ ٦١,٨ ٥٨,٦ ٧٣,٩٥٣,١ ٧٢,٢ ٧١,٨ ٥٦,٠ ٢٩-٢٥ 
٧١,٧ ٦٨,٨ ٦٧,٣ ٨٣,٩٦١,٩ ٨٢,٠ ٨٢,٩ ٧٩,١ ٣٤-٣٠ 
٧٥,١ ٧١,٥ ٦٩,٤ ٨٨,٧٦٣,٨ ٨٦,٤ ٨٦,١ ٨٢,٩ ٣٩-٣٥ 
٧٠,١ ٦٥,٩ ٦٢,٩ ٨٦,٥٥٧,٤ ٨٣,٦ ٧٦,٤٨٨١,٠ ٤٤-٤٠ 
٥٤,٧ ٤٩,٥ ٤٣,٢ ٦٨,٩٤٠,٩ ٦٣,٥ ٥٦,٦ ٥٤,٠ ٤٩-٤٥ 
       ، دار النشر اإلحصائية، )١٩٩٦أكتوبر /  تشرين األول١(تقرير عن االستقصاء الدميغرايف وتنظيم األسرة  -: املصدر

   ١٩٩٨  -هانوي 
مارس / ، هانوي، آذار١٩٩٨أبريل /  نيسان١استقصاءات خمتلفة للسكان وتنظيم األسرة،  -

١٩٩٩ 
   االرقام الرئيسية، دار النشر : ٢٠٠١أبريل /  نيسان١استقصاءات خمتلفة للسكان وتنظيم األسرة،  -

   ٢٠٠٢لإلحصاءات،  هانوي، 
 

يف املناطق احلضرية والريفية يف الفترة ) الطمث(نسبة اإلجهاضات وتنظيم العادة الشهرية :  ٤-٥اجلدول 
   (%)٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨من 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٨ 
 ١,٠٨ ١,٣٠ ١,٤٨ على نطاق البلد كله

 ١,١٤ ١,٧١ ١,٨٥ املناطق احلضرية
 ١,٠٥ ١,١٦ ١,٤١ املناطق الريفية

، هانوي، ١٩٩٨أبريل /  نيسان١نتائج مستخلصة من استقصاءات خمتلفة للسكان وتنظيم األسرة : املصدر
   ١٩٩٩مارس / آذار

األرقام : ٢٠٠١أبريل /  نيسان١يم األسرة  استقصاءات دميغرافية واستقصاءات تتعلق بتنظ  -
  ٢٠٠٢الرئيسية، دار النشر اإلحصائية، هانوي ، 
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  ٢٠٠١-٢٠٠٠نشطة املتعلقة بالصحة اإلجنابية  يف الفترة أل ا :٥-٥اجلدول 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ الوحدات املؤشرات 

 ١١ ١٧٨ ٦٦١ ٨ ٣٩٦ ١١٧ الدفعة  عدد الفحوص يف إطار الطب النسائي
 ٤ ٨٤٧ ٧٦١ ٣ ٤٢٦ ٨٤٤ الشخص  ات للعالج يف إطار األمراض النسائيةعدد اخلاضع

 ٤ ١٩٥ ١٤١ ٣ ٧١٨ ١٥٦ الدفعة أعداد فحوص احلمل
 ٢,١ ٢ الدفعة فحوص احلمل وسطيا

 ٩٥,٢ ٩٥ % نسبة الوالدات احلاصلة حبضور أخصائيني طبيني
 ٨٨,٦ ٩٠ % احلوامل الاليت لُقحن ضد الكزاز أكثر من مرتني  

 ٧٥,٥ ٧٥ % ة األزواج اللذين يستعملون تدابري منع احلملنسب
 ١٩٦ ٦٢٧ ٢١٧ ٦٩١ الشخص أعداد اإلجهاضات

 ٤٢١ ٧٠١ ٤٧٠ ٣٣٨ الدفعة أعداد حاالت تنظيم الطمث
 ٢٨ ٠٣٥  ٣٠ ٨٦٥ الشخص أعداد حاالت إسقاط اجلنني

 ١٠ ٩٦٠  ١٠ ٢٨٠ الطفل أعداد وفيات األطفال
 ٤١,٢ ٤٤,٥ % مثنسبة اإلجهاضات وتنظيم الط

 ٧,٠ ٦,٧ % ). مولود حيا١٠٠٠من كل (معدل وفيات الرضع 

       ٢٠٠١وزارة الصحة، احلولية الصحية لعام :  املصدر
  الدور والسلطة  – ٦

 
    %)٢٠٠٦ و٢٠٠١نسبة مشاركة اإلناث والذكور يف خمتلف مستويات جلنة احلزب خالل :  ١-٦اجلدول 

 رجال نساء املنصب 
 ٩١,٤ ٢٦ يف اللجنة املركزية للحزبأعضاء 

 ٨٨,٩ ١١,١ سكرتري اللجنة املركزية للحزب
 ٩٢,٥ ٧,٥ األمني العام للجنة احلزب على مستوى احملافظة 

 ٨٨,٦٨ ١١,٣٢ أعضاء  جلنة احلزب على مستوى احملافظة
 ٨٨,٣ ١١,٧ أعضاء جلنة احلزب على مستوى املقاطعة

 ٩٠,٤ ٩,٦ وميونأعضاء جلنة احلزب على مستوى الك
 ٢٠٠٢هيئة املوظفني والتظيم التابعة للجنة املركزية للحزب، :  املصدر
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  (%)النساء والرجال يف املناصب القيادية مشاركة نسبة :  ٢-٦اجلدول 
 رجال نساء املنصب

 صفر ١٠٠ نائب رئيس 
 ٨٧,٥ ١٢,٥ وزير  ومن يعادله   

 ٩٠,٩ ٩,١ نائب وزير ومن يعادله 
 ٨٧,٧ ١٢,١  ومن يعادله مدير عام

 ٩٩,٩ ٨,١ نائب مدير ومن يعادله 
 ٩٦,٧ ٣,٣ رئيس جلنة شعبية على مستوى احملافظة

 ٨٩,٨ ١٠,٢ نائب رئيس جلنة شعبية على مستوى احملافظة
 ٩٢,٩ ٧,١ رئيس جلنة شعبية على مستوى املقاطعة 

 ٩٦,١ ٣,٩ مدير عام 
 ٩٦,٤ ٤ نائب مدير عام 

    ٢٠٠٢ملوظفني والتظيم التابعة للحكومة، جلنة ا:  املصدر
 

  (%)الشعب نتخبة من اهليئات امليف نسبة مشاركة النساء والرجال :  ٣-٦اجلدول 
 رجال نساء  املنصب

 ٧٢,٧ ٢٧,٣ )٢٠٠٧-٢٠٠٢(نائب يف اجلمعية الوطنية العاشرة 
 ٧٧,٦٧ ٢٢,٣٣ )٢٠٠٤-١٩٩٩(نائب يف جملس شعيب على مستوى  احملافظة 

 ٧٩,٨٨ ٢٠,١٢ )٢٠٠٤-١٩٩٩(ب يف جملس شعيب على مستوى املقاطعة نائ
 ٨٣,٤٤ ١٦,٥٦ )٢٠٠٤-١٩٩٩(نائب يف جملس شعيب على مستوى الكوميون 

    ٢٠٠١مكتب اجلمعية الوطنية، : املصدر
 

 
  ) (%)٢٠٠٧-٢٠٠٢(نسبة مشاركة النساء والرجال يف جلان اجلمعية الوطنية العاشرة :  ٤-٦اجلدول 

 رجال نساء املنصب
 ٥٩,٩ ٤٠,١  للشباب واملراهقني–اللجنة املعنية بالثقافة والتعليم 

 ٥٩,٩ ٤٠,١ جلنة الشون االجتماعية
 ٨٨,٢ ١١,٨ اللجنة املعنية بالقانون
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 رجال نساء املنصب
 ٨٢,٤ ١٧,٦ جلنة الشؤون اخلارجية 

 ٨٠,٦ ١٩,٤ اللجنة املعنية بالعلم والتكنولوجيا والبيئة
 ١٠٠ صفر دفاع واألمن جلنة ال

 ٨٧,٥ ١٢,٥ للجنة املعنية باالقتصاد وامليزانية
 ٥٦,٤ ٤٣,٦ اللجنة املعنية باألقليات اإلثنية

  ٢٠٠٢مكتب اجلمعية الوطنية، :  املصدر
 
 

النسبة املئوية للنساء والرجال العاملني يف اللجنة الشعبية على املستويات املختلفة : ٥-٦اجلدول البياين 
   ٢٠٠٤ -١٩٩٩فترة يف ال

 املستوى اللجنة الشعبية
 رجال نساء 

 ٩٣,٦ ٦,٤ املدينة 
 ٩٥,١ ٤,٩ املقاطعة 
 ٩٥,٤٦ ٤,٥٤ الكوميون

  ٢٠٠٠مكتب اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة الفييتنامية، :  املصدر
 
 

  نسبة النساء والرجال القضاة:  ٦-٦اجلدول البياين 
 رجال ءنسا قضاة يف احملاكم التالية

 ٧٨ ٢٢ احملكمة الشعبية العليا
 ٧٣ ٢٧ احملكمة الشعبية على مستوى احملافظة واملدينة

 ٦٥ ٣٥ احملكمة الشعبية على مستوى املقاطعة
  ٢٠٠٣احملكمة الشعبية العليا، :  املصدر
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   ٢٠٠٠النسبة املئوية ملديري املشاريع حبسب نوع اجلنس والقطاع عام : ٧-٦اجلدول البياين 
العدد   

 الكلي
درجة 
 دكتوراه

درجة 
 ماجستري

درجة 
بكالوريوس

درجة تعليم عال
 مهندس

درجات 
 أخرى

 رن رن رن رن رن رن رن  
العدد  

 الكلي
٦٥,٥ ٣٤,٥ ٨٨,٥ ١١,٥ ٦٩,٩ ٣٠,١ ٨٥,١ ١٤,٩ ٨٥,٣ ١٤,٧ ٨٨,٦ ١١,٤ ٧٥,٣ ٢٤,٧ 

قطاع ١
االقتصاد 
 الداخلي

٦٥,٢ ٣٤,٨ ٨٨,٥ ١١,٥ ٦٩,٤ ٣٠,٦ ٨٤,٤ ١٥,٦ ٨٣,٢ ١٦,٨ ٨٧,٤ ١٢,٦ ٧٤,٦ ٢٥,٤ 

مشاريع  أ
مملوكة 
 للدولة

٩٢,٣ ٧,٧ ٩٤,٠ ٦,٠ ٨٩,٠ ١١,٠ ٩٤,٤ ٥,٦ ٩٢,٢ ٧,٢ ٩٦,٥ ٣,٥ ٩٤,١ ٥,٩ 

القطاع ب
 اخلاص

٦٤,٥ ٣٥,٥ ٨٨,٤ ١١,٦ ٦٧,٨ ٣٢,٢ ٧٩,٢ ٢٠,٨ ٧٨,٢ ٢١,٨ ٨٢,٨ ١٧,٢ ٧١,٢ ٢٨,٨ 

قطاع ٢
االستثمار 
 اخلارجي

٩١,٨ ٨,٢ ٩٣,٨ ٦,٣ ١٥,٤ ٨٤,٦ ٦,٧ ٩٣,٣ ٦,٥ ٩٣,٥ ٣,٧ ٩٦,٣ ٧,١ ٩٢,٩ 

 ٢٠٠١نتيجة التحقيق يف املشاريع عام : الوكالة العامة لإلحصاء:  املصدر
 . رجال= نساء ،  ر = ن : مالحظة

 
 

 املرفق الثاين
 

ترة يف الففييتنام اليت اعتمدا ها ومصاحلاملرأة الوثائق القانونية والسياسات املتعلقة حبقوق 
   ٢٠٠٣ديسمرب /  وكانون األول٢٠٠٠يونيه / مابني حزيران

 تاريخ اإلصدار عنوان الوثيقة 
 ٢٠٠٣/ ٢٦/١١ قانون اإلجراءات اجلنائية ١
 ٢٠٠٠/ ١٢/ ٩ قانون منع املخدرات ٢
 ٢٠٠١/ ١٢/ ٢٥ القانون املنقح بشأن انتخابات اجلمعية الوطنية  ٣
 ٢٠٠٢/ ٤/ ٢ قانون العمل املنقح ٤
  ٢٠٠٢/ ٤/ ٢ قانون تنظيم احملكمة الشعبية ٥
 ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٦ قانون انتخاب أعضاء الس الشعيب  ٦
 ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٦ قانون العقارات ٧
 ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٦ قانون تنظيم الس الشعيب  ٨
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 تاريخ اإلصدار عنوان الوثيقة 
لعاب  الصادر عن اللجنة الدائمة لألPL-UBTVQH10/28/2000األمر رقم  ٩

 الرياضية وألعاب اجلمباز
٢٠٠٠/ ٩/ ٢٢ 

  ٢٠٠٢ / ٧/ ٢  بشأن عقوبات املخالفات اإلدارية  PL-UBTVQH/44/2002األمر رقم  ١٠
 ٢٠٠٣/ ١/ ٩  املتعلق بالسكانPL-UBTVQH11/06/2003األمر رقم  ١١
 ٢٠٠٣/ ٣/ ١٧  املتعلق مبنع البغاءPL-UBTVQH/10/2003األمر رقم  ١٢
 يبني بالتفصيل بعض مواد قانون ND-CP/43/2000 احلكومي رقم املرسوم ١٣

 التعليم ويعطي تعليمات بشأن تنفيذها 
٢٠٠٠/ ٨/ ٣٠ 

 من ٦ من املادة ٢ لتعديل الفقرة ND-CP/56/2000املرسوم احلكومي رقم  ١٤
نوفمرب /  الصادر يف تشرين الثاينND-CP/95/1998املرسوم احلكومي رقم 

 اء وتوظيف وإدارة موظفي اخلدمة العامة املتعلق بانتق١٩٩٨

٢٠٠٠/ ١٠/ ١٢ 

 بشأن متديد فترة اخلدمة ملوظفي ND-CP/71/2000املرسوم احلكومي رقم  ١٥
 اخلدمة املدنية العامة يف سن التقاعد 

٢٠٠٠/ ١١/ ٢٣ 

 ٢٠٠٠/ ١٢/ ٦  بشأن بدائل حليب األمND-CP/74/2000املرسوم احلكومي رقم  ١٦
مي يبني بالتفصيل املسامهات اإللزامية يف األشغال العامة املرسوم احلكو ١٧

 التابعة للدولة ويعطي تعليمات بشأن تنفيذ األمر املتعلق ا 
٢٠٠٠/ ١٢/ ٢٩ 

 الذي يبني بالتفصيل شروط تنفيذ ND-CP/02/2001املرسوم احلكومي رقم  ١٨
 قانون العمل والقانون التعليمي املتعلق بالتدريب املهين

٢٠٠١/ ١/ ٩ 

 بشأن عقوبات املخالفات اإلدارية ND-CP/19/2001املرسوم احلكومي رقم  ١٩
 املتعلقة بالسالمة من اإلشعاع ومراقبتها  

٢٠٠١/ ٥/ ١١ 

 بشأن السياسات املتبعة إزاء ND-CP/19/2001املرسوم احلكومي رقم  ٢٠
تعاين املعلمني وكوادر اإلدارة التعليمية العاملني يف مدارس تقع يف مناطق 

 ظروفا تتسم بصعوبة خاصة 

٢٠٠١/ ٧/ ٩ 

 الذي حيدد سن التقاعد لعمال ND-CP/61/2001املرسوم احلكومي رقم  ٢١
 املناجم 

٢٠٠١/ ٩/ ٧ 

 ينص بالتفصيل على تنفيذ قانون ND-CP/70/2001املرسوم احلكومي رقم  ٢٢
 الزواج واألسرة 

٢٠٠١/ ١٠/ ٣ 

 الذي يبني بالتفصيل إجراءات ND-CP/77/2001املرسوم احلكومي رقم  ٢٣
 املتعلق QH10/77/2000تسجيل الزواج وفقا ملرسوم اجلمعية الوطنية رقم 

 بقانون الزواج واألسرة  

٢٠٠١/ ١٠/ ٢٢ 
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 بشأن العقوبة على  املخالفات ND-CP/87/2001املرسوم احلكومي رقم  ٢٤

 زواج واألسرة  اإلدارية املتعلقة بقانون ال
٢٠٠١/ ١١/ ٢١ 

 ٢٠٠١/ ١١/ ٢٢  بشأن تعميم التعليم االبتداائي ND-CP/88/2001املرسوم احلكومي رقم  ٢٥
 بشأن تعديل واستكمال بعض مواد ND-CP/01/2003املرسوم احلكومي رقم  ٢٦

 كانون ٢٦ املؤرخ CP/12نظام التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم رقم 
    ١٩٩٥يناير / الثاين

٢٠٠٢/ ١/ ٩ 

 الذي ينص على تنفيذ قانون ND-CP/32/2002املرسوم احلكومي رقم  ٢٧
 الزواج واألسرة فيما يتعلق باألقليات اإلثنية  

٢٠٠٢/ ٣/ ٢٧ 

 الذي يبني شروط تنفيذ بعض مواد ND-CP/68/2002 املرسوم احلكومي رقم  ٢٨
 العائلية الين يدخل فيها قانون الزواج واألسرة املتعلقة بالزواج والعالقات

 أجانب  

٢٠٠٢/ ٧/ ١٠  

 بشأن تعديل واستكمال بعض مواد ND-CP/98/2002املرسوم احلكومي رقم  ٢٩
احلكم املتعلق باالحتجاز والتوقيف بصورة مؤقتة، الصادر باملرسوم 

 ١٩٩٨نوفمرب /  تشرين الثاين٧ املؤرخ يف ٨٩/١٩٩٨احلكومي رقم  

٢٠٠٢/ ٢٧/١١  

 بشأن االحتجاز والتوقيف بصورة ND-CP/98/2002وم احلكومي رقم املرس ٣٠
 مؤقتة

٢٠٠٢/ ١٢/ ٢٧ 

 الذي ينص بالتفصيل ويعطي ND-CP/111/2002املرسوم احلكومي رقم  ٣١
تعلليمات بشأن تنفيذ بعض مواد األمر املتعلق باأللعاب الرياضية وألعاب 

 اجلمباز

٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١ 

 املتعلقة   الذي يفصل بعض املوادND-CP/114/2002املرسوم احلكومي رقم  ٣٢
 باملرتب يف مدونة العمل ويعطي تعليمات بشأن تنفيذها 

٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١ 

 ٢٠٠٣/ ٢/ ١٢  املتعلق بالوالدة االصطناعية ND-CP/12/2003املرسوم احلكومي رقم  ٣٣
 الذي يبني بالتفصيل مسؤوليات ND-CP/19/2003املرسوم احلكومي رقم  ٣٤

االت اإلدارية التابعة للدولة على خمتلف مستوياا فيما يتعلق بكفالة الوك
 مشاركة مستويات من االحتاد النسائي الفييتنامي يف إدارة الدولة

٢٠٠٣/ ٣/ ٧ 

 املتعلق بتعديل واستكمال بعض ND-CP/33/2003املرسوم احلكومي رقم  ٣٥
 الذي ينص ١٩٩٥سبتمرب /  أيلول٦ الصادر يف CP/41مواد املرسوم رقم 

بالتفصيل على شروط تنفيذ بعض املواد املتعلقة بالتأديب والتعويض يف 
 قانون العمل ويعطي تعليمات بشأن تنفيذها

٢٠٠٣/ ٤/ ٢  
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 ٢٠٠٣/ ٤/ ١٨  املتعلق بالعمالةND-CP/39/2003املرسوم احلكومي رقم  ٣٦
 بشأن مهام وزارة الصحة ND-CP/49/2003املرسوم احلكومي رقم  ٣٧

 ومسؤولياا وحقوقها وهيكلها التشغيلي
٢٠٠٣/ ٥/ ١٥ 

 بشأن تنفيذ الدميقراطية الشعبية ND-CP/79/2003املرسوم احلكومي رقم  ٣٨
 علىمستوى الكوميونات

٢٠٠٣/ ٧/ ٧ 

 بشأن تنفيذ عدد من مواد األمر املتعلق ND-CP/104/2003املرسوم رقم  ٣٩
 بالسكان

٢٠٠٣/ ٩/ ١٦ 

 املتعلق بتوظيف واستخدام وإدارة الكوادر ND-CP/116/2003املرسوم رقم  ٤٠
 واملوظفني يف وكاالت اخلدمة العامة

٢٠٠٣/ ١٠/ ١٠ 

 املتعلق بتوظيف واستخدام وإدارة كوادر ND-CP/117/2003املرسوم رقم  ٤١
 وموظفي الوكاالت احلكومية

٢٠٠٣/ ١٠/ ١٠ 

 ٢٠٠٠/ ٦/ ٩ قانون الزواج واألسرة  بشأن تنفيذQH10/35/2000قرار اجلمعية الوطنية رقم  ٤٢
 بشأن السياسات الوطنية املتعلقة مبنع NQ-CP/12/2000قرار احلكومة رقم  ٤٣

  ٢٠١٠ -٢٠٠٠ومكافحة األضرار الناجتة عن التدخني يف الفترة 
٢٠٠٠/ ٨/ ١٤ 

 ٢٠٠٠/ ١٠/ ١٨  بشأن تقليص حجم الوكاالت العامةNQ-CP/16/2000قرار احلكومة رقم  ٤٤
 الذي اختذه جملس أمني احلزب بشأن بناء الوحدة NQ-TW-23القرار رقم  ٤٥

الوطنية من أجل إجياد شعب غين وبلد قوي وجمتمع عادل ودميقراطي 
 ومتقدم

٢٠٠٣/ ٣/ ١٢ 

 بشأن إعطاء عالوة إىل من هم خارج سن QD-TTg/91/2000القرار رقم  ٤٦
 لعملالعمل عند ااء معونتهم الشهرية بسبب العجز عن ا

٨/٢٠٠٠/ ٤ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء فيما يتعلق QD-TTg/104/2000القرار رقم  ٤٧
بالربنامج الوطين اإلرشادي بشأن املاء النظيف والتمديدات الصحية يف البيئة 

   ٢٠٠٥ -٢٠٠١الريفية يف الفترة 

٢٠٠٠/ ٨/ ٢٥ 

عدد من  الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن QD-TTg/132/2000القرار رقم  ٤٨
 سياسات احلوافز موجهة إىل الصناعات اليدوية الريفية 

٢٠٠٠/ ١١/ ٢٤ 

 بشأن املوافقة على االستراتيجية الوطنية QD-TTg/136/2000القرار رقم  ٤٩
 ٢٠١٠ -٢٠٠١للصحة اإلجنابية يف الفترة 

٢٠٠٠/ ١١/ ٢٨ 

لى  الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن املوافقة عQD-TTg/147القرار رقم  ٥٠
  ٢٠١٠ -٢٠٠١االستراتيجية السكانية لفييتنام يف الفترة 

١٢/٢٠٠٠/ ٢٢ 
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 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن املوافقة  QD-TTg?151/2000القرار رقم  ٥١

  ٢٠٠٥-٢٠٠١على خطة العمل املتعلقة مبكافحة البغاء يف الفترة 
٢٠٠٠/ ١٢/ ٢٨  

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن البموافقة QD-TTg/21/2001القرار رقم  ٥٢
  ٢٠١٠-٢٠٠١على االستراتيجية الوطنية للتغذية يف الفترة 

٢٠٠١/ ٢/ ٢٢  

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن املوافقة على QD-TTg/35/2001القرار رقم  ٥٣
 -٢٠٠١االستراتيجية املتعلقة خبدمات الرعاية الصحية للناس يف الفترة 

٢٠١٠ 

٢٠٠١/ ٣/ ١٩   

 بشأن النقاهة الصحية للعمال الذين لديهم QD-TTg/37/2001القرار رقم  ٥٤
 تأمني اجتماعي

٢٠٠١/ ٣/ ٢١ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن األسرة 72L2001/QD-TTgالقرار رقم  ٥٥
 الفييتنامية

٢٠٠١/ ٥/ ٤ 

راء بشأن الربامج  الذي اختذه رئيس الوزQD-TTg/71/2001القرار رقم  ٥٦
 ٢٠٠٥ -٢٠٠١االوطنية اإلرشادية يف الفترة 

٢٠٠١/ ٥/ ٤ 

 بشأن تبسيط اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة QD-TTg/92/2001القرار رقم  ٥٧
 الفييتنامية

٢٠٠١/ ٦/ ١١ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن الترتيبات QD-TTg/132/2001القرار رقم  ٥٨
طوير الطرق الريفية وقواعد الزراعة املائية واهلياكل املالية لتنفيذ برنامج ت

 األساسية لقرى احلرف اليدوية 

٢٠٠١/ ٩/ ٧ 

 الذي وافق به رئيس الوزراء على برنامج QD-TTg/143/2001القرار رقم  ٥٩
  ٢٠٠٥ -٢٠٠١احلد من الفقر وإجياد فرص العمل يف الفترة 

٢٠٠١/ ٩/ ٢٧ 

لذي اختذه رئيس الوزراء  بشأن املوافقة  اQD-TTg/201/2001القرار رقم  ٦٠
  ١٠١٠ -٢٠٠١على استراتيجية التعليم للفترة 

٢٠٠١/ ١٢/ ٢٨ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن املوافقة على QD-TTg/18/2002القرار رقم  ٦١
 ٢٠٠٥الربنامج الوطين اإلرشادي املتعلق بالسكان وتنظيم األسرة حبلول 

٢٠٠٢/ ١/ ٢١ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء للموافقة على QD-TTg/19/2002م القرار رق ٦٢
  ٢٠١٠االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة حبلول 

٢٠٠٢/ ١/ ٢١ 

  الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن الفحص QD-TTg/139/2002القرار رقم  ٦٣
 الطيب واملعاجلة الطبية للفقراء

 

٢٠٠٢/ ١٥/١٠ 
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 الذي التخذه رئيس الوزراء بشأن املوافقة  QD-TTg/13/2003القرار رقم  ٦٤

 ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣على برنامج تعليم القوانني ونشرها يف الفترة من 
٢٠٠٣/ ١/ ١٧ 

 الذي التخذه رئيس الوزراء بشأن املوافقة  QD-TTg/19/2003القرار رقم  ٦٥
 ٢٠٠٥ة حبلول على الربنامج الوطين اإلرشادي  املتعلق بالثقاف

٢٠٠٣/ ١/ ٢٨ 

 املتعلق بإصدار نظام التكليف وإعادة التكليف QD-TTg/27/2003القرار رقم  ٦٦
 والتناوب واالستقالة والتسريح ملوظفي اخلدمة املدنية ذوي املناصب العالية

٢٠٠٣/ ٢/ ١٩ 

 الذي وافق به رئيس الوزراء على برنامج QD-TTg/69/2003القرار رقم  ٦٧
  ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ بنوعية موظفي اخلدمة العامة يف الفترة االرتقاء

٢٠٠٣/ ٤/ ٢٩ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن إصدار نظام QD-TTg/161/2003القرار رقم  ٦٨
 تدريب موظفي اخلدمة املدنية 

٢٠٠٣/ ٨/ ٤ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن السياسات QD-TTg/170/2003القرار رقم  ٦٩
 لقة باخلدمات الثقافيةالتفضيلية املتع

٢٠٠٣/ ٨/ ١٤   

 الذي اختذته وزارة الزراعة والتنمية QD-BNN/TCCB 4776القرار رقم  ٧٠
 ٢٠١٠الريفية بشأن إقرار استراتيجية التنمية الزراعية والريفية حبلول عام 

  ٢٠٠٥وخطة العمل املتعلقة باجلنسني يف التنمية الزراعية والريفية يف 

٢٠٠٣/ ٢٨/١٠ 

 الذي اختذه رئيس الوزراء بشأن املوافقة على QD-TTg/256/2003القرار رقم  ٧١
 والتوجهات حبلول عام ٢٠١٠االستراتيجية الوطنية حلماية البيئة حبلول 

٢٠٢٠  

٢٠٠٣/ ١٢/ ٢ 

 الصادر عن رئيس الوزراء  بشأن تنفيذ CT-TTg/15/2000التوجيه رقم  ٧٢
  للزواج واألسرة ٢٠٠٠قوانني عام 

٢٠٠٠/ ٨/ ٩ 

 الصادر عن األمانة املركزية للحزب بشأن حتسني CT/TW-06التوجيه رقم  ٧٣
 شبكة الرعاية الصحية على املستوى الشعيب

٢٠٠١/ ١/ ٢٢ 

 الصادر عن رئيس الوزراء بشأن تنفيذ CT-TTg/10/2001التوجيه رقم  ٧٤
  ٢٠١٠ -٢٠٠١االستراتيجية السكانية لفييتنام يف الفترة 

 

٢٠٠١/ ٥/ ٤ 

 بشأن التحضري النتخابات اجلمعية الوطنية احلادية CT/TW-07التوجيه رقم  ٧٥
 عشرة

٢٠٠٢/ ١/ ٢٥ 

 الصادر عن رئيس الوزراء بشأن تنفيذ CT-TTg/25/2003التوجيه رقم  ٧٦
 املرسوم املتعلق مبكافحة البغاء

٢٠٠٣/ ١١/ ٢١ 
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 الذي يتضمن توجيهات لتنفيذ املرسوم TT-BTC/104/2000التعميم رقم  ٧٧

 بشأن تنفيذ ٢٠٠٠/ ٦/ ٨ الصادر يف ND-CP/19/2000احلكومي رقم 
قانون الضرائب اخلاص بنقل احلق يف االستغالل العقاري والقانون املنقح 

 املتعلق بنقل احلق يف االستغالل العقاري

١٠/٢٠٠٠/ ٢٣ 

املشترك بني الوكاالت  TTLT-BTCCBCP-BTC/73/2000التعميم رقم  ٧٨
لتوجيه عملية تنفيذ سياسة ختفيض حجم الوكاالت اليت تقدم اخلدمة العامة 

٢٠٠٠/ ١٢/ ٢٨ 

 املشترك TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC/01/2001التعميم رقم  ٧٩
، املتعلق جبرائم خمالفة ألنظمة ١٥بني الوكاالت لتوجيه عملية تنفيذ الفصل 

 ١٩٩٩ون العقوبات لعام الزواج واألسرة، من قان

٢٠٠١/ ٩/ ٢٥ 

 من اإلدارة العقارية بشأن إجراءات  TT-TCDC/1990/2001التعميم رقم  ٨٠
 إصدار شهادة احلق يف االستغالل العقاري

٢٠٠١/ ٣٠/١١ 

 بشأن تنفيذ عدد من أحكام املرسوم TT-BLDTBXH/11/2002التعميم رقم  ٨١
شأن العمال العاطلني عن  الصادر عن احلكومة بND-CP/41/2002رقم 

العمل بسبب سياسات إعادة توزيع األعمال اليت تأخذا املؤسسات 
 اململوكة للدولة  

٢٠٠٢ / ٦/ ١٢ 

 الصادر عن وزارة العمل واملعوقني TT-BLDTBXH/07/2003التعميم رقم   ٨٢
نتيجة احلرب والشؤون اإلجتماعية بشأن تنفيذ عدد من األحكام التكميلية 

  التأمني االجتماعي يف نظام

٢٠٠٣/ ٣/ ١٢ 

 
 

 
  

 

 


