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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واألربعون

       ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
    معلومات مقدمة يف إطار متابعة املالحظات اخلتامية للجنة    

  ميامنار    
  

رد ميامنار على التوصـيات الـواردة يف املالحظـات اخلتاميـة للجنـة عقـب                    
تقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث مليامنــار يف   النظــر يف التقريــر اجلــامع لل 

  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٣
  

ـــ م٤٣ و ٢٩ن ــــــــوص الفقرتيـــــتقريـــر مرحلـــي مقـــدم خبـــص      ن املالحظـــات ــــ
  اخلتامية للجنة

  مشاركة املرأة يف الشؤون السياسية والعامة    
وق املــرأة، وهــو حقــ) ٢٠٠٨( مــن دســتور مجهوريــة احتــاد ميامنــار   ٨يكفــل الفــصل   - ١

 ١٢٠ومبوجـب املـادة   . الفصل الذي ينص على احلقـوق والواجبـات األساسـية ملـواطين ميامنـار          
وتنص هـذه املـادة    ). بييتوهلوتاو(من الدستور، حيق للمرأة أن ُتنتخب عضوا يف جملس الشعب           

فقـد  . هنيـة على حق املرأة يف اختاذ القرارات يف ما يتعلق بتسيري الـشؤون الـسياسية والعامـة وامل                
ر الـــوطين واشـــتركن يف صـــياغة حـــضرت ممـــثالت عـــن النـــساء إىل جانـــب الرجـــال يف املـــؤمت

  .الدولة دستور
وتــشترك املــرأة يف الوقــت احلاضــر علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل يف تــسيري الــشؤون      - ٢

ــا   ــرارات حبـــسب مؤهالهتـ ــاذ القـ ــة ويف اختـ ــددة يف خمتلـــف   . العامـ ــام متعـ ــرأة مبهـ ــضطلع املـ وتـ
 يف جملـس اإلدارة ورئيـسة يف اجلامعـة،          اصاصات املهنية، فهي تعمـل مـديرة عامـة وعـضو          االخت
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ــة     ــة ومهندســة وحمامي ــتاذة وطبيب ــضا أس ــام     . وتعمــل أي ــرأة مبه ــضطلع امل ــك، ت ــى ذل ــالوة عل ع
  .استشارية وتشغل منصب وكيلة رئيس بعثة يف السلك الدبلوماسي

ــالفترة     - ٣ ــستأثر يف قطــاع   ٢٠١٠-٢٠٠٩وتــشري اإلحــصاءات املتعلقــة ب ــرأة ت إىل أن امل
 يف املائـة مـن   ٧٧,٤٥ يف املائة من احملاضرين واملـديرين املـساعدين ونـسبة          ٧٥,٢التعليم بنسبة   

ويف القطــاع اخلــاص، هنــاك أمثلــة علــى نــساء يــضطلعن مبهــام اإلدارة    . املدرســني يف البلــدات
ــة بنجــاح     ــال جتاري ــسيري أعم ــولني ت ــة ويت ــن خمتلــ   . العام ــساء م ــشارك ن ــن  وت ــوزارات وم ف ال

املنظمات غري احلكومية مشاركة نشطة يف االجتماعـات واحللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل            
  . الدولية

ومن أجل النهوض بدور املرأة وحتـسني أدائهـا، مـا فتـئ احتـاد شـؤون املـرأة يف ميامنـار            - ٤
ثـات وعقـد   يسعى إىل حتسني ظروف عيش املرأة عن طريـق تنفيـذ بـرامج للتوعيـة وإجـراء حماد        

حلقـات عمـل يف املــدارس علـى مــستوى الواليـات واملقاطعـات واملنــاطق والبلـدات، وبإعطــاء       
  . األولوية ملشاركة املرأة يف برامج بناء القدرات ودورات التدريب الدولية

وتتمتــع املــرأة، دومنــا متييــز بينــها وبــني الرجــل بــاحلقوق األساســية الــيت يكفلــها قــانون    - ٥
 هلا احلق يف العمل على قـدم املـساواة مـع الرجـل، ويف احلـصول علـى أجـر          العمل الذي يضمن  

متساوٍ مع األجر الذي يتلقاه الرجل عن العمل املتساوي، فضال عـن حقهـا يف شـغل املناصـب               
والتمتــع بأوقــات الراحــة واحلــصول علــى تعــويض يف حالــة تعرضــها لإلصــابة يف مكــان العمــل 

املتاحـة جلميـع العمـال       وباسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي        والتمتع بالرعاية املقدمة للمـوظفني    
  .بنظام التأمني االجتماعياملشمولني 

كافحـة االجتــار  املتعلـق مب اخلــاص قـانون  العـالوة علـى ذلـك، يــنص قـانون العقوبـات و       - ٦
االجتـار بالبـشر،    أحكام القـانونني     وحتظر   . على محاية املرأة من العنف     ٢٠٠٥لعام  باألشخاص  

علـى   مـن دسـتور مجهوريـة احتـاد ميامنـار أيـضا              ٣٥٨املـادة   تـنص   و. نـساء واألطفـال   وخباصة ال 
  . استرقاق األشخاص واالجتار هبمحظر 

لقـوانني القائمـة، أنـشأ احتـاد شـؤون      مبوجـب ا املـرأة   الـيت تـنعم هبـا       مايـة   احلوإضافة إىل     - ٧
علـى  ع هذا الفريق الفرعـي       ويضطل .فريقا فرعيا ُيعىن مبكافحة العنف ضد املرأة      يف ميامنار   املرأة  

 ،العنــف ضــد املــرأة يف جمــال مكافحــة بأنــشطة تثقيفيــة خمتلــف املــستويات املركزيــة والــشعبية  
  . بري وقائيكتد
ــساء ضــحايا العنــف، أنــشأت      - ٨ ــة الن ــة مراكــز  إدارة ومــن أجــل محاي ــة االجتماعي الرعاي

 والتدريب املهين وتقدم هلـن      التدريب على تدبري شؤون املرتل    لضحايا العنف   تتيح  لرعاية املرأة   
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جتنبــهن مـساعدات نقديـة لتطــوير املـشاريع التجاريـة وخــدمات استـشارية ملنـع تكــرر العنـف و       
  .ملالحقة القضائيةا
الـصحة، ُشـرع يف إجـراء       إلدارة  ويف إطار مشروع الشؤون اجلنسانية والـصحة التـابع            - ٩

ويف . س نـوع اجلـنس يف بلـدتني   القـائم علـى أسـا   العـائلي   دراسة استقصائية صغرية عـن العنـف        
ــصحة وســائر          ــاة وزارة ال ــرر مواف ــن املق ــا هــذه الدراســة، م ــيت ســتخلص إليه ــائج ال ضــوء النت
الوزارات املعنية واملنظمات غري احلكومية ببيانات ومعلومات عن التـدابري الكفيلـة مبنـع العنـف                

  . ٢٠١٠يف عام سينفذ ضد املرأة، وذلك يف إطار مشروع 
  

  ضطلع هبا لصاحل املرأة يف والية راخني الشماليةاألنشطة امل    
علــى ) ٢٠٠٨( مــن دســتور مجهوريــة احتــاد ميامنــار  ٨ مــن الفــصل ٣٤٧تــنص املــادة   - ١٠
يكفل االحتاد متتع مجيع األفراد باملـساواة يف احلقـوق أمـام القـانون وباحلمايـة القانونيـة                  : يلي ما

االحتاد يضمن عدم التمييز ضـد أي مـواطن          من الدستور على أن      ٣٤٨وتنص املادة   . املتساوية
 أو املركــز أو ةالرمسيــالوظيفــة مــن مــواطين مجهوريــة احتــاد ميامنــار بــسبب العــرق أو الــدين أو   

  .الثقافة أو نوع اجلنس أو الثروة
ــراءات  و  - ١١ ــضع إجـ ــون يف   ختـ ــذين يقيمـ ــخاص الـ ــفر األشـ ــات  سـ ــف واليـ ــارخمتلـ  ميامنـ

  .تعلق بتسجيل األشخاص املقيمني يف ميامنار امل١٩٥١ ألحكام قانون عام ومقاطعاهتا
ويستند القانون العريف يف ميامنار إىل القوانني البوذية اليت أعدت يف عهد ملوك ميامنـار                 - ١٢

ــد   ــة يف البل ــدمياً وإىل األعــراف املألوف ــزواج    . ق ــانون العــريف يف جمــاالت ال ــون الق ــق البوذي ويطب
تطبيـق الـشريعة اإلسـالمية والقـوانني اهلندوسـية          عـالوة علـى ذلـك، جيـوز         . والتوريث واملرياث 

 مـن قـانون     ٣وتـنص املـادة     . والقوانني املسيحية على اجملاالت املذكورة حبـسب الطائفـة املعنيـة          
ومبوجـب هـذا القـانون،      .  سـنة  ١٨سن الرشد على أن سن الرشد القـانوين إلبـرام العقـود هـو               

وتـنص  . احملكمة بتوقيع عقـد الـزواج      سنة من العمر أن يتزوج أمام        ١٨جيوز لكل شخص بلغ     
ا مبوافقــة  عامــ١٨تعليمــات خمتلــف الــديانات علــى محايــة حقــوق املــرأة الــيت تتــزوج دون ســن 

  .والديها أو ويل أمرها
وتعكف احلكومة على حتقيق التنمية يف واليـة راخـني الـشمالية، علـى غـرار الواليـات                  - ١٣

ويات التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة ويف        فقد تبينـت احلكومـة أن مـست       . واملقاطعات األخرى 
فمعظـم القبائـل   . جمايل التعليم والصحة متدنية بسبب املوقع اجلغرايف للوالية وكثافتها السكانية         

البنغالية تقيم يف تلك املنطقة، وحسب املمارسات التقليدية الدارجة لدى تلـك القبائـل، ميكـن                
وتقـوم الـوزارات    . ، ولذلك تشهد املنطقة منوا سكانيا سـريعا       أن يصل عدد الزوجات إىل أربع     
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املعنية، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، بتنفيـذ مـشاريع هتـدف إىل التخفيـف مـن املـشاق            
  . االقتصادية واالجتماعية وإىل االرتقاء جبودة التعليم األساسي والنهوض مبستوى املعيشة

ــة   - ١٤ ــة   ويف ســيتوي، الواقعــة يف والي  راخــني، فتحــت جامعــة للدراســات األدبيــة والعلمي
عالوة على ذلـك، فتحـت كليـة يف منطقـة           . وأخرى للتكنولوجيا وجامعة ثالثة لعلم احلاسوب     

وحيق جلميع الفتيـات والنـساء الـاليت يقمـن يف     . كيوك فيو الواقعة يف اجلزء األوسط من الوالية      
القرى البنغالية، تقوم وزارة التعلـيم، بالتعـاون        ويف  . والية راخني نيل التعليم مبختلف مستوياته     

، بتنفيـذ جمموعـة مـن املـشاريع تـشمل رعايــة      )اليونيــسيف(مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة      
الطفولة املبكرة، وحتسني نوعية التعليم األساسي، والتنمية وتطوير املهارات احلياتية، والتثقيـف            

وتضطلع الوزارة أيضاً بأنـشطة هتـدف       . اإليدز/لبشريةيف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة ا       
إىل التدريب على املهارات الالزمـة لإلملـام بـالقراءة والكتابـة بـالتركيز علـى اجلماعـة البنغاليـة،                    

وتقوم مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، بالتعـاون مـع وزارة التعلـيم،                . وخباصة النساء 
وحتــرص اجلهــات . اســي والتعلــيم غــري النظــامي يف املنطقــة بتنفيــذ أنــشطة تتعلــق بــالتعليم األس 

ــع احمل     ــة اجملتمـ ــشاريع لتنميـ ــذ مـ ــى تنفيـ ــه خـــاص علـ ــصة بوجـ ــوفري   املختـ ــة وتـ ــو األميـ ــي وحمـ لـ
  . املهين التدريب

 مدرسة ابتدائية وسـت مـدارس إعداديـة وثـالث مـدارس             ١٤٥وفتحت وزارة التعليم      - ١٥
بتدائيـة ومثـاين مـدارس إعداديـة ومخـس مـدارس             مدرسـة ا   ١٤٦ثانوية يف بلـدة بـويت تـاونغ؛ و          
 مدرســة ابتدائيــة وســت مــدارس إعداديــة وأربــع مــدارس  ١٥٧ثانويــة يف بلــدة مــاونغ تــاو؛ و 
 أن معـــدل ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتفيـــد البيانـــات املتعلقـــة بـــالفترة . ثانويـــة يف بلـــدة ياتـــاي تـــاونغ

 يف املائـة يف     ٨٥,٧٣ات و    يف املائـة يف صـفوف البنـ        ٩٨,٦٣االلتحاق باملدارس االبتدائية بلـغ      
 يف املائـة يف صـفوف   ٢٦,٨٥صفوف البنني، يف حـني بلـغ معـدل االلتحـاق باملـدارس الثانويـة              

ويف مستوى التعليم العايل، بلغ معـدل االلتحـاق         .  يف املائة يف صفوف البنني     ٣١,٥١البنات و   
ــة   ــات و   ١٨,٥٧باملؤســسات اجلامعي ــة يف صــفوف البن ــة٢٢,١٢ يف املائ  يف صــفوف  يف املائ

 يف املائـة  ٨٧وبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبـار املقـيمني يف واليـة راخـني              . البنني
  . يف املائة يف صفوف النساء٨٠,٩٦يف صفوف الرجال، و 

ــصحية،          - ١٦ ــة ال ــدم خــدمات الرعاي ــشمالية، تق ــة راخــني ال ــة يف والي ــدات الواقع ويف البل
حـصني، والتثقيـف الغـذائي والرعايـة الغذائيـة، والتـصحاح            كخدمات صحة األم والطفـل، والت     

احلـد مـن األمـراض املعديـة ومراقبتـها، والتربيـة الـصحية والعـالج                والبيئي، والصحة املدرسـية،     
الطيب واحلصول على األدويـة األساسـية، عـن طريـق املراكـز الـصحية الريفيـة الـيت تعـىن بتقـدمي                       

 مـن   ١٣ت إشراف مساعد صحي يدير فريقا يتألف من         الرعاية الصحية األولية واليت تعمل حت     
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العــاملني يف جمــال الرعايــة   ومــوظفي اخلــدمات الــصحية األساســية والقــابالت ومــساعداهتن      
ــة    ــات احمللي ــصحية داخــل اجملتمع ــصحية      . ال ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــق باحلــصول عل ــا يتعل وفيم

الوقائيـة واملتعلقـة بالنـهوض    األساسية، فإن املنظمات غـري احلكوميـة تـشترك أيـضاً يف األنـشطة             
  .بقطاع الصحة

، يف تنفيـذ    ٢٠٠٥وقد شرع قسم صحة األم والطفل التابع إلدارة الـصحة، منـذ عـام                 - ١٧
برنامج الصحة اإلجنابية يف بلديت بويت داونغ وماونغ داو مبساعدة مـن صـندوق األمـم املتحـدة                  

املة واملباعــدة بــني الــوالدات ويقــدم هــذا الربنــامج خــدمات يف جمــاالت األمومــة الــس. للــسكان
ــة        ــوفر األدوي ــد اإلجهــاض، وي ــة بع ــا والرعاي ــسياً وعالجه ــة جن ــة مــن األمــراض املنقول والوقاي

  . واللوازم الطبية
عالوة على ذلك، تقدم وزارة الصحة، بالتعـاون مـع منظمـات غـري حكوميـة عديـدة،             - ١٨

 ومنظمــة ميامنــار AZGومنظمــة مثــل املنظمــة الدوليــة ملكافحــة اجلــوع ومنظمــة مالطــا الدوليــة  
الدوليـة  نظمـة   املف. للرعاية الصحية، الرعاية الغذائية للنساء واألطفال يف والية راخـني الـشمالية           

كافحة اجلوع، على سبيل املثال، تقوم بتوزيع عبوات غذائية على األطفال الذين يعـانون مـن         مل
وذلـك مـن     ،ألم والطفـل  سوء التغذية حسب تشخيص القـابالت العـامالت يف مراكـز صـحة ا             

وقــام برنــامج . الربوتينــات والطاقــةاحلــاد يف نقص الــسوء التغذيــة النــاجم عــن أجــل التــصدي لــ
ة األساسية، بتحديد حـاالت سـوء       يالصحاخلدمات  األغذية العاملي أيضاً، بالتعاون مع موظفي       

  . من األرزالتغذية يف صفوف بنات املدارس من أجل تقدمي املعونة الغذائية على شكل أكياس
وزارة الـصحة،   التـابع لـ   برنامج النـهوض بـصحة املـرأة والطفـل،          ، قام   ٢٠٠٧عام  ويف    - ١٩

 وتلقى موظفـو    .ملرأة والطفل يف بلديت بويت دوانغ وماونغ داو       للنهوض بصحة ا  بتنفيذ مشروع   
 عـالوة . ة األساسية تدريباً علـى رعايـة الولـدان واألطفـال واملـراهقني والنـساء              يالصحاخلدمات  

على ذلك، حتظى البلـدتان بـدعم سـنوي مـستمر علـى شـكل لـوازم ومعـدات مثـل جمموعـات             
معـــدات الـــوالدة النظيفـــة وجمموعـــات معـــدات القـــابالت املـــساعدات، واألنابيـــب واألقنعـــة   

قـابالت  التـدريب  لوتنفذ أيضاً بـرامج    . ، واألدوية األساسية  الرعاية النفاسية األساسية  ومعدات  
ــ ــا ساعدات امل ــستعنيكيم ــدمها مراكــز صــحة األم     ت ــيت تق ــابالت يف أداء اخلــدمات ال  هبــن الق

  .والطفل يف والية راخني الشمالية
  


