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البند  2من جدول األعمال املؤقت*
ا لنظر يف التقارير املقدمة من الـدول األرـرا
مبوجــا املــادة  01مــن اتفاقيــة القضــاء علــى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

قائمــة القضــايا واأل ــتلة املتعلقــة بــالتقرير ايــامع للتقريــرين الــدوري
السابع والثامن لفييت نام
قضايا عامة
 - 0يرجى تقدمي معلومات مفصـلة عـن عمليـة غـيالة التقريـر ايـامع للتقريـرين الـدوري
السابع والثـامن ) ،(CEDAW/C/VNM/7-8مبـا يشـم توضـي مـا ذاا كانـت منظمـات اجملتمـع
املــدا املســتقلة ومنظمــات ملقــو املــرأة تستشــار بانتظــام وتشــارل بفعاليــة يف لــ .العمليــة
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري احملددة املتخ.ة لتعميم االتفاقيـة يف الدولـة الرـر  ،مبـا يف
الــت ترمجتــىلا ذا لاــات األقليــات ،باــرت تعزيــز ىلــم النســاء وعامــة ايمىلــور وغــانع
السيا ات العامة حلقـو املـرأة مبوجـا االتفاقيـة ويرجـى أيضـا بيـان التـدابري املتخـ.ة حلمايـة
ملقو مجيع املدا ع عن ملقو املرأة
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اإل رار الد توري والتشريع واملؤ س
 - 2أُبلِاـت اللجنــة أن تنفيــ .القــوان والسيا ــات القائمــة حتقيقــا للمســاواة بـ اينسـ
مــا زال غــعبا يف الدولــة الرــر بســبا املواق ـ واملعتقــدات التمييزيــة املتجــ.رة ،وانعــدام
املساءلة عموما عـن تعمـيم مراعـاة املنظـور اينسـاا ،وضـي ىلـم غـانع السيا ـات للمعـ
املقصود باملساواة الفعليـة ،وليـا أي لليـة دـددة لتقيـيم مـد مراعـاة الفـوار اينسـانية يف
التشريعات ،وعدم كفاية املخصصات من املوارد يرجـى تقـدمي معلومـات مفصـلة عـن نرـا
السيا ات والتدابري املوضـوعة لضـمان تنفيـ .قـانون املسـاواة بـ اينسـ ( )2112ومبـاد
املساواة وعدم التمييز املنصوص عليىلا يف االتفاقيـة (الفقرتـان  01و  ،)0()01وبيـان اخلرـوات
املتخــ.ة لتربي ـ امليزنــة املراعيــة للمنظــور اينســاا ،وختصــيم مــا يكف ـ مــن املــوارد املاليــة
والبشرية لتنفي .القوان والسيا ات اينسـانية القائمـة ،وضـمان قيـام مجيـع الـوزارات بتعمـيم
مراعــاة املنظــور اينســاا وتربيقىلــا يف مجيــع عمليــات السيا ــات العامــة ويرجــى أيضــا اِ ْكــر
اخلرـــوات املتخـــ.ة لبنـــاء قـــدرات اللجنـــة املعنيـــة بالشـــؤون االجتماعيـــة يف ايمعيـــة الورنيـــة
ولتزويدلا باخلربات واملوارد املالئمة ملىت تُجري ا تعراضـىلا للتشـريعات مـن منظـور جنسـاا
على حنو عال
عدم التميي ز
 - 3أُبلات اللجنة حبدو زيـادة يف اخـتالل نسـا جـنا املولـود عنـد الـوالدة ،وبوجـود
غــلة قويــة بـ يا ــة الدولــة الرــر لتحديــد النسـ وملــاالت اإلجىلــات االنتقــائ بســبا
جــنا ايــن  ،مــع أن حتديــد جــنا ايــن واإلجىلــات بســبا جــنا ايــن دظــور قانونــا
يُرجى بيان التدابري املتخ.ة ،مبا يىلا احلمالت اإلعالمية العامة ،ملعاية األ با اي.ريـة لعـدم
املساواة ب اينس  ،مما يؤدي ذا اختيار جنا اين ولري الـت مـن املمار ـات التمييزيـة،
وتقــدمي معلومــات ددَّثــة عمــا ذاا كــان مقــررا ذزالــة يا ــة حتديــد النسـ مــن قــانون الســكان
ايديــد ايــاري وضــعه ويرجــى تقــدمي معلومــات ددَّثــة ع ـن القــانون الــ.ي أ يــد أنــه يتعل ـ
باألقليات العرقية ،وبيان ما ذاا كان يتناول وضع نساء األقليات واألشـكال املتعـددة للتمييـز
اليت يتعرضن هلا

__________
( )0مــا ي ُيــ.كالر خــال
لفييت نام
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ذمكانية اللجوء ذا القضاء
 - 2يُرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخ.ة لضمان ملـ املـرأة يف االنتصـا يف قضـايا
التمييز ،على النحو املنصوص عليه يف قانون املساواة بـ اينسـ  ،مبـا يف الـت التوعيـة وبنـاء
القدرات بشأن عدم التمييز واملساواة ب اينس للموظف املكلف بإنفاا القوان واملـدع
العــام والقضــاة ،باــرت متكينــىلم مــن التعام ـ مــع قضــايا االنتــىلاكات اينســية واينســانية
بشــك مالئــم ويرجــى أيضــا اإلشــارة ذا اخلرــوات املتخــ.ة حلـ وجــه التعــارت بـ قــانون
املساعدة القانونية والتعمـيم رقـم  ،07/2011/TT-BTPوضـمان معر ـة مجيـع النسـاء ،وال ـيما
منــىلن الفقــريات واحملرومــات واللــواي يعشــن يف منــار ريفيــة أو نائيــة أو جبليــة ،حبقــوقىلن
وبآليات االنتصا  ،مبا يف الت خدمات املساعدة القانونية يف ملاالت التمييز أو العن
اآللية الورنية للنىلوت باملرأ ة
 - 2يُرجى توضي أي الوزارات والوكاالت واملنظمـات تشـك جـزءا مـن اآلليـة الورنيـة
للنىلوت باملرأة ،ولليات التنسي القائمـة يمـا بينـىلا ،والنسـبة املتويـة املخصصـة هلـا يف امليزانيـة
الورنية ،واخلروات املتخ.ة للتصدي للتحديات احملددة يف الفقرة  ،22مبـا يف الـت بنـاء قـدرة
ايىلاز الدولة ،ونقم خرباء الشؤون اينسانية يف ك جمال من جماالت اخلربة الفنيـة ويرجـى
توضــي ــبا ذ ــناد مســؤولية اإلدارة احلكوميــة للمســاواة بــ اينســ ذا وزارة العمــ
وشؤون املعوق والشؤون االجتماعية ،يف مل ُأ ـندت مسـؤولية تنفيـ .قـانون العنـ املـ
ذا وزارة الثقا ــة والرياضــة والســياملة ،وتوضــي دور الــوزارة املســؤولة عــن املســاواة بــ
ويرجـى أيضـا تقـدمي تفاغـي عـن أدوار
اينس يف اإلشرا على تنفي .قانون العن امل
اللجنة الورنية للنىلوت باملرأة يف ييت نام واالحتاد النسـائ لفييـت نـام ،وتقـدمي تفاغـي عـن
اال ــتراتيجية الورنيــة املتعلقــة باملســاواة ب ـ اينس ـ للفتــرة ( 2121-2100الفقــرة ،)32
مبا يف الت ألدا ىلا وذرارلا الزمين وذرار الرغد والتقييم ،والنتائج اليت حتققت ملىت اآلن
التدابري اخلاغة املؤقتة
 - 2تشــري املعلومــات املقدمــة ذا أن الدولــة الرــر ال تفىلــم متامــا ربيعــة ونرــا التــدابري
اخلاغــة املؤقتــة (الفقــرات مــن  22ذا  )22يرجــى تقــدمي معلومــات عــن ايىلــود املب.ولــة
لتحس ىلم مد احلاجة ذا ل .التدابري بوغـفىلا أملـد العناغـر الضـرورية ألي ا ـتراتيجية
هتد ذا التعجي بتحقي املساواة الواقعيـة أو الفعليـة بـ املـرأة والرجـ يف الدولـة الرـر
ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري اخلاغة املؤقتة القائمة أو املقـرر اختاالـا مبـا يتوا ـ
مع الفقرة  0من املادة  2من االتفاقية والتوغية العامـة رقـم  22للجنـة بشـأن التـدابري اخلاغـة
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املؤقتة ،بارت تعزيز وتسريع املسـاواة الواقعيـة بـ الرجـ واملـرأة يف مجيـع اجملـاالت املشـمولة
باالتفاقية ،وال يما يف التعلـيم والعمـ ومشـاركة املـرأة يف احليـاة السيا ـية والعامـة ،وكفالـة
ملقو النساء املنتميات ذا األقليات واملسنات والنساء اوات اإلعاقة
القوالا النمرية واملمار ات الضارة
 - 2يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــ.ة لتعــدي القوالــا النمريــة اينســانية
واملعتقدات الثقا ية املتج.رة بعم والـيت تصـور املـرأة يف دور تـابع يف اجملتمـع ،مبـا يف الـت يف
الكتا املدر ية وو ائط اإلعالم يرجى بيان ما ذاا اتُّخِـ.الت أو ـتُتَّخ .تـدابري دـددة فـد
القضــاء علــى املمار ــات الضــارة مثـ زواج األرفــال و/أو الــزواج القســري ،مبــا يتوا ـ مــع
التوغية العامة املشتركة رقـم  30للجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املرأة/التعليـ العـام
رقم  01للجنة املعنية حبقو الرفـ بشـأن املمار ـات الضـارة ،مـع ذيـالء عنايـة خاغـة حلالـة
النســاء والفتيــات الالئـ يعشــن يف املنــار الريفيــة و/أو املنتميــات ذا أقليــات اللــواي يُحتمـ
تعرضىلن بدرجة كبرية ذا ل .املمار ات
العن

ضد املرأ ة

 - 1أُبلاــت اللجنــة أن العنـ ضــد املــرأة مــازال متفشــيا يف الدولــة الرــر وأن الضــحايا
يواجىلن حتديات خررية يما يتعل بالوغول ذا العدالة وذا ـب االنتصـا الفعالـة يرجـى
تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــ.ة أو املزمــع اختاالــا للتصــدي بصــورة شــاملة للعنـ ضــد
النساء والفتيات يف اجملال اخلاص والعام ،مبا يف الت تعدي األملكام الواردة يف قانون العنـ
امل اليت قد تعرق وغول املرأة ذا ب االنتصا ؛ ومواءمة قـانون العقوبـات واإلجـراءات
اينائية وقانون العن امل ولريلم من التشريعات املتصـلة باملوضـو مـع أملكـام االتفاقيـة؛
وتو ــيع نرــا تعري ـ االلتصــا يف القــانون اينــائ ليشــم االلتصــا يف ذرــار الــزواج؛
وذنفاا احلظر على التصاحل يف ملاالت العن ضد املرأة؛ ووضـع وتنفيـ .بـرامج لبنـاء القـدرات
تراعـ الفــوار بـ اينسـ وتقــوم علــى ملقــو اإلنســان ،لفائــدة املــوظف املكلفـ بإنفــاا
القوان  ،مبن ـيىلم ضـباا الشـررة واملـدعون العـامون والقضـاة ولريلـم مـن ايىلـات املعنيـة؛
وكفالة ختصيم جزء كا من امليزانية الورنية يىلود الوقاية ولتو ري قدر مالئم من خـدمات
الــدعم النفس ـ واالجتمــاع لضــحايا العن ـ  ،مبــا يشــم تــو ري مــوارد كا يــة لــدور اإليــواء
املوجودة وعددلا  01دور (الفقرة )221
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االجتار بالبشر و اال تاالل يف البااء
 - 1يُرجى بيان التدابري املتخ.ة ملكا حة االجتـار بالنسـاء والفتيـات ،مبـا يف الـت مـا يتعلـ
جبىلــود الوقايــة وحتديــد الضــحايا و ايتــىلن وتــو ري خــدمات الــدعم الالزمــة إلعــادة تأليلــىلن
وذعادة ذدماجىلن يف اجملتمع ،واخلرـوات املتخـ.ة للتحقيـ منـىلجيا يف الشـكاو وزيـادة عـدد
املالملقات القضائية ،وتقدمي تفاغي عن ربيعة العقوبات املفروضة على ايناة ويرجـى أيضـا
تقدمي معلومات عن التقدم احملـرز حنـو تنفيـ .قـانون مكا حـة االجتـار بالبشـر ،مبـا يشـم تنميـة
قدرات املوظف املكلف بإنفاا القوان وتدريبـىلم بشـأن أملكـام القـانون املـ.كور ،وامليزانيـة
واملــوارد البشــرية املخصصــة خلرــة العم ـ الورنيــة للفتــرة  ،2102-2100والتحــديات الــيت
غود ت يف تنفي.لا والتدابري املتخ.ة للتالا عليىلا
 - 01مــن املسـلَّم بــه أن النســاء املشــتاالت بــاينا مــازلن يتعرضــن لإليــ.اء (الفقرتــان 12
و  )12يرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــد انتشــار الباــاء يف الدولــة الرــر  ،وعــن اإلرــار
القانوا اي الصلة والربامج الرامية ذا مساعدة النساء الرالبـات يف اعتـزال الباـاء ،مبـا يشـم
تفاغي عن أشكال املعاملة اليت يتلقينـىلا يف مراكـز العـالج (الفقـرة  )12ومـا ذاا كـن يسـع
خــ.الت تــدابري لتىليتــة بيتــة
ذليىلــا روعــا أم عــن رريـ أمــر قضــائ ويُرجــى أيضــا بيــان مــا ذاا اتُّ ِ
مؤاتية الرخنراا الشبكات وايماعات يف أنشرة الدعوة لفائدة النساء وماـايري اهلويـة اينسـية
املشتال بالبااء الناج من العن وتقدمي الدعم هلم ،والتصدي للوغـم الـ.ي قـد يلحـ فـم
مما مينعىلم من التماس ب االنتصا ويرجى أيضا تقدمي معلومات ددَّثـة عـن عـدد الفتيـات
املســتاالت يف غــناعة ايــنا التجــاري وعــن التــدابري املتخــ.ة حلمايتــىلن ودعمىلــن ،وداكمــة
ومعاقبة املسؤول عن ا تاالهلن
املشاركة يف احلياة السيا ية والعامة
 - 00تشري الدولة الرر ذا زيادة يف النسـبة املتويـة للنائبـات يف ايمعيـة الورنيـة وجمـالا
الشــعا (الفقرتــان  000و  ،)003وذن أقــرت بــأن الــرقم املســتىلد للنســاء يف املناغــا
اإلدارية الوارد يف اال تراتيجية الورنية للنىلوت باملرأة ي يتحق بسـبا قلـة النسـاء املـؤلالت
ملناغــا املســؤولية يرجــى تقــدمي املزيــد مــن التفاغــي عــن التــدابري احملــددة املتخــ.ة لزيــادة
مشاركة املرأة على مجيع املستويات ،وتو ري بيانات مفصلة ومصـنفة يف لـ.ا الصـدد ويرجـى
بيان التدابري املقررة لزيادة نسبة النائبات يف ايمعية الورنية وجمالا الشـعا ،بسـب مـن بينـىلا
الت التوعية بشأن الـدور اإلاـاا الـ.ي تقـوم بـه املـرأة يف احليـاة السيا ـية ،واملسـاواة بـ
اينسـ  ،والــدور القيــادي للمــرأة ،وبــرامج التوجيــه والــدورات التدريبيــة عــن الــدور القيــادي
للمرأة لفائدة املرشحات
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ملاالت انعدام اينسية
 - 02تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن يف عـام  ،2103كـان لنـال  211الجـ كمبـودي
ــاب عــدمي اينســية بانتظــار التجــنا ،و  111امــرأة عدميــة اينس ـية ختلــت عــن اينســية
الفييتناميــة ،و  01 111شــخم لــري دــدد اينســية يعــيا يف املقارعــات احلدوديــة بالدولــة
الرر يرجـى تقـدمي معلومـات ددَّثـة عـن وضـع تلـت احلـاالت ،مبـا يشـم بيانـات مصـنفة
ملســا نــو ايــنا عــن الالجــت الكمبــودي الســابق واألشــخاص لــري دــددي اينســية
ويرجــى أيض ـا بيــان أي خرــوات متخــ.ة لالنضــمام ذا اتفاقيــة عــام  0120املتعلقــة بوضــع
الالجــت وبروتوكــول عــام  0122امللح ـ فــا ،والعتمــاد تــدابري تشــريعية وذجــراءات يــوء
مناظرة تراع الفرو ب اينس وتؤيد مبدأ عدم اإلعادة القسرية
التعليم
 - 03يشــار ذا أن التحيــزات والقوالــا النمريــة اينســانية مازالــت موجــودة يف الكتــا
املدر ـــية واملـــواد واملنـــىلجيات التعليميـــة (الفقرتـــان  021و  )021وأُبلاـــت اللجنـــة أيضـــا
با تمرار وجود وار كبرية يف رص التعلـيم ونتائجـه ،تُحـرم بسـببىلا الفتيـات املنتميـات ذا
األقليات بصفة خاغة ،وما زالت الفتيـات يُفـرزن يف جمـاالت الدرا ـة التقليديـة يرجـى بيـان
اخلرــوات املتخــ.ة لتخصــيم مــوارد كا يــة مــن امليزانيــة الورنيــة خلرــة العمـ املتعلقــة بقرــا
التعلــيم ولوضــع ذرــار لرغــد وتقيــيم ملالــة تنفيــ.لا؛ وحتس ـ مجــع وحتلي ـ البيانــات املصــنفة
ملسا نو ايـنا يف مجيـع أحنـاء قرـا التعلـيم؛ وزيـادة املسـاعدة املاليـة املقدمـة ذا البنـات
املنتميات ذا أ ر درومة يف مجيع اجملتمعات احمللية؛ والتصـدي ملسـألة ارتفـا معـدالت األميـة
واالنقرا عـن الدرا ـة بـ الفتيـات بصـفة عامـة والفتيـات املنتميـات ذا مجاعـات األقليـات
اإلثنية على وجه اخلصوص ،بسب من بينىلا تو ري التعليم الثنائ اللاة؛ والقضـاء علـى القوالـا
النمريـة يف املنـالج الدرا ـية والكتــا املدر ـية واملـواد التعليميــة وبـرامج التـدريا ،وتشــجيع
مشــاركة الفتيــات يف جمــاالت الدرا ــة لــري التقليديــة؛ وذقامــة دورات تدريبيــة عامــة للتوعيــة
باملساواة ب اينس للمعلم على مجيع املستويات
العم
 - 02يُ رجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــ.ة ملعايــة التمييــز املىلــين ضــد املــرأة يف
القراع العام واخلاص يف الوظائ املنخفضـة األجـر اات املىلـارات املنخفضـة ،وكفالـة متتـع
املرأة باملساواة يف األجـر عـن العمـ اي القيمـة املتسـاوية يف القرـاع الر ـ ولـري الر ـ
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـ.ة لتيسـري دخـول املـرأة يف قـوة العمـ الر يـة
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وحتس وضعىلا يف القرا لري الر ـ  ،عـن رريـ زيـادة ا ـتفادهتا مـن الضـمان االجتمـاع
مثال  ،وعن التـدابري املتخـ.ة أو املزمـع اختاالـا لتعـدي التحيـزات والقوالـا النمريـة التمييزيـة،
وال ــيما يمــا يتعل ـ بواجبــات الرعايــة ،ذضــا ة ذا التــدابري الراميــة ذا التصــدي للتحــر
اينس يف مكـان العمـ ويرجـى أيضـا بيـان أي خرـوات متخـ.ة لتعـدي قـانون العمـ مـن
أج مواءمـة ـن التقاعـد للمـرأة والرجـ والتـدابري الراميـة ذا كفالـة ملصـول املـرأة والرجـ
على قدم املساواة على رص العم والتروير الوظيف
الصحة
 - 02يرجــى بيــان مــا ذاا كانــت اال ــتراتيجية الورنيــة للســكان والصــحة اإلةابيــة للفتــرة
 2121-2100حتترم مل األ راد أو األزواج يف تقرير توقيت اإلةا وعدد األرفـال و تـرة
التباعــد بينــىلم ،كمــا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أيــة عقوبــات تُفــرت علــى األزواج الــ.ين
ال يلتزمــون بسيا ــة ”ذةــا رفلـ “ ويرجــى تقــدمي معلومــات ددَّثــة عــن التــدابري املتخــ.ة
للتصدي الرتفا معدل الو يات النفا ية يف املنار الريفية وب النساء من األقليـات العرقيـة؛
والتصدي للـنقم يف عمـال الرعايـة الصـحية املىلـرة يف املنـار النائيـة وايبليـة وقلـة القـابالت
اللــواي يــتكلمن لاــات األقليــات؛ وذاكــاء الــوع يف غــفو املرالقــات بالصــحة اينســية
واإلةابية ،بسب من بينىلا التثقي بالصحة واحلقـو اينسـية واإلةابيـة يف املـدارس مبـا يالئـم
الفتات العمرية املختلفة؛ والتصدي لتزايد عدد ملاالت ـ وذجىلـات املرالقـات ،بسـب مـن
بينىلا تيسري احلصول على و ائ منع احلم وخدمات الصحة اإلةابية العالية ايـودة ،وتقـدمي
املســاعدة واملشــورة يف لــ.ا الصــدد؛ ومعايــة مســألة الوغــم والتمييــز الــيت تواجىلىل ـا النســاء
املصــابات بفــريوس نقــم املناعــة البشــرية ،والعــدد املتزايــد مــن ملــاالت اإلغــابة ايديــدة يف
غفو النساء املرتبرـات بعالقـات جنسـية رويلـة األجـ مـع رجـال مصـاب بفـريوس نقـم
املناعة البشرية
املرأة الريفية
 - 02يرجى تقدمي بيانـات ددثـة ،مصـنفة ملسـا نـو ايـنا ،عـن ملالـة املـرأة الريفيـة يف
مجيع اجملاالت املشـمولة باالتفاقيـة ويرجـى حتديـدا بيـان التـدابري املتخـ.ة واملزمـع اختاالـا مـن
أج ضـمان قـدرة املـرأة الريفيـة علـى احلصـول علـى قـدم املسـاواة علـى اخلـدمات األ ا ـية،
مبــا يف الــت الصــحة والتعلــيم والتكنولوجيــا واأل ــوا وشــبكات التجــار وغــنع القــرار يف
القرـــا الزراعــ  ،ذضـــا ة ذا شـــا املناغـــا باالنتخـــا والتعـــي  ،والفـــرص االقتصـــادية،
مبــا يشــم املشــاريع املــدرة للــدخ والتســىليالت االئتمانيــة ،علــى قــدم املســاواة مــع الرج ـ
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ويرجى بيان التدابري احملددة املتخ.ة للتأكد من اشـترال الزوجـات واألزواج يف ملقـو امللكيـة
وذغدار شىلادات ا تاالل األراض با يىلما ،على النحو املنصـوص عليـه يف قـانون األراضـ
ايديــد الــ.ي دخ ـ مليــز النفــاا يف متوز/يوليــه  2102ويرجــى أيضــا بيــان مــا ذاا كانــت
السيا ــات واال ــتراتيجيات الراميــة ذا التصــدي ل ـتاري املنــاو والكــوار الربيعيــة التمســت
مدخالت من النساء الريفيات وأدرجتىلا يف غلبىلا ،وأهنا تشتم على منظور جنساا
الفتات احملرومة من النساء
 - 02تلقت اللجنة معلومات عن ظالرة تأنيث الشيخوخة يف الدولـة الرـر  ،مليـث تعـاا
النســاء املتقــدمات يف الســن ،الــالي ميــثلن نســبة  11يف املائــة مــن املســن  ،ظرو ــا لــري مؤاتيــة
بصــفة خاغــة ،ويعشــن مبفــردلن يف قــر يرجــى بيــان التــدابري املتخــ.ة لتنفيــ .قــانون املســن
ويمــع البيانــات الالزمــة لوضــع التــدابري املالئمــة و قــا للتوغــية العامــة رقــم  22للجنــة بشــأن
املسنات و اية ملقو اإلنسان اخلاغة فن
 - 01وتلقــت اللجنــة أيضــا معلومــات تفيــد بعــدم وجــود ــجون صصــة للنســاء قــط يف
الدولة الرر وعدم وجود بيانات عن عدد وملدات النساء يف املرا اإلغـالملية الـيت تـأوي
رجاال ونساءً على السواء يرجـى تقـدمي معلومـات مفصـلة عـن ظـرو السـجينات ويرجـى
بيان التدابري املتخ.ة لتلبيـة االملتياجـات ومراعـاة احلقـو اينسـانية اخلاغـة بالسـجينات و قـا
لقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتــدابري لــري االملتجازيــة للمجرمــات (قواعــد
بانكول) ،و ب مساءلة موظف السجون وذدارهتا عن االمتثال هلا
الزواج والعالقات األ رية
 - 01يرجى بيان اآللية القائمة لرغد تنفي .قانون الـزواج واأل ـرة ،مبـا يف الـت منـع زواج
األرفال وذنفاا احلظر املفروت عليه ،وال يما يف املنار الريفية وايبلية مليث تفيـد التقـارير
بتفش ل .املمار ة ،وحتديد ما ذاا اتُّخ.ت تدابري ملعاية األملكام الواردة يـه ،مثـ التصـاحل
يف ملالــة الرــال  ،ممــا قــد يشــك ضــارا علــى النســاء لال ــتمرار يف عالقــات يتعرضــن يىلــا
لإلي.اء ويرجى أيضا بيان مـا ذاا كانـت الدولـة الرـر تعتـزم تعـدي القـانون لكفالـة حتديـد
السن القانونية للزواج عند  01نة للرج واملرأة على السواء ،على النحـو الـ.ي أوغـت بـه
اللجنة يف الساب ( ،CEDAW/C/VNM/CO/6الفقرة  )22ويرجى أيضا تقدمي معلومـات عـن
التدابري املتخ.ة لتوضي تربي القانون العريف وا تخراج شىلادات امللكية فد تيسـري تقسـيم
األمالل ،وتوضي مـا ذاا نـم التشـريع علـى االعتـرا بالعالقـات بـ األشـخاص مـن نفـا
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نو اينا ،وما ذاا تضمن تـدابري بشـأن تقسـيم األمـالل للـزوج املـرتبر بعالقـات حبكـم
األمر الواقع
مجع البيانات
 - 21يرجــى بيــان مــا ذاا كــان لنــال ذرــار موجــود أو مقــرر وضــعه للقيــام منــىلجيا جبمــع
البيانات املصنفة ملسا نو اينا ورغد وتقييم تنفي .التشريعات والسيا ات القائمـة ،عـن
رري اعتماد مؤشرات قابلة للقيـاس ،باـرت قيـاس التقـدم احملـرز يف التنفيـ .يف مجيـع اجملـاالت
املشمولة باالتفاقية
الربوتوكول االختياري و ال تعدي املدخ على الفقرة  0من املادة  21من االتفاقية
 - 20يرجى بيان التقدم احملرز حنو التصدي علـى الربوتوكـول االختيـاري امللحـ باالتفاقيـة
وقبــول التعــدي الــ.ي أدخــ علــى الفقــرة  0مــن املــادة  21مــن االتفاقيــة املتعلقــة مبوعــد
اجتما اللجنة
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