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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 الدورة الثانيـة واألربعون

       ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ - أكتوبر/األول تشرين ٢٠
 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية املالحظات    

  
 ميامنار    

مليامنــــار لثــــاين والثالــــث   ا الــــدورينينظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين      - ١
)CEDAW/C/MMR/3 (   ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣ املعقودتني يف    ٨٦٥  و ٨٦٤يف جلستيها 
 وترد قائمة القضايا واألسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة يف الوثيقـة             ). 865  و CEDAW/C/SR.864انظر  (

CEDAW/C/MMR/Q/3 بينما ترد ردود ميامنار يف الوثيقة CEDAW/C/MMR/Q/3/Add.1. 
  

 مقدمة    

  الـدوريني  للتقريـرين  اجلـامع  تقريرهـا  علـى  الطـرف  للدولـة  تقـديرها  عـن  اللجنة تعرب  - ٢
 مـن  اللجنـة  قدمتـه  مـا ويراعيـان    التقارير إلعداد التوجيهية املبادئ، اللذين يتبعان    والثالث الثاين

مـن   ،كانـت  رالتقريـ  يف الواردة املعلومات ألن تأسف اللجنة أن بيد .سابقة ختامية مالحظات
 احملـدد  الوضـع  تقيـيم  مـن  اللجنـة  لتمكني يلزم ما إىل مفتقرةوشديدة العمومية    ،عديدة جوانب
 هــو ملــا وفقــاً املختلفــة، اإلثنيــة الفئــات منــها أمــور جبملــة ومتعلقــة مــصنفة بيانــات مــن للمــرأة
 هارضـ لع الطـرف  للدولـة  تقـديرها  عـن  اللجنة وتعرب .السابقة اخلتامية املالحظات يف مطلوب
 قبـل  ملـا  العامـل  فريقهـا  طرحهـا  الـيت  واألسـئلة  القـضايا  قائمة علىالتحريرية   هاوردود الشفوي
 تأسـف  هنـا أ إال شـفوياً،  اللجنـة  أثارهتـا  الـيت باألسئلة    فيما يتصل  اإلضافية اوإليضاحاهت الدورة،
 .األسئلة هذه مجيع على اإلجابة لعدم
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 لــدى مليامنــار الــدائم املمثــل برئاســة وفــداً اإليفادهــ الطــرف الدولــة علــى اللجنــة وتــثين  - ٣
 اإلدارات خمتلــف مــن ممــثلني مــن تكــون الوفــد أن اللجنــة وتالحــظ .جنيــف يف املتحــدة األمــم

 البنـاء  للحـوار  تقـديرها  عـن  وتعـرب  ،املـرأة  لـشؤون  ميامنـار  احتـاد  ممثـل  مـن  وكـذلك  احلكومية
  .اللجنة وأعضاء الوفد بني عقد الذي

  
 ةاإلجيابي اجلوانب    

 جلنـة  منـها  املـرأة،  حقـوق  علـى  تركـز  ومنظمـات  وكـاالت  عدة بإنشاء اللجنة ترحب  - ٤
 ميامنـار  واحتـاد  املـرأة  بـشؤون  املعنيـة  العاملـة  الوطنيـة  ميامنـار  وجلنـة  املرأة لشؤون الوطنية ميامنار
  .متواصلة أنشطة من به تضطلع ومبا املرأة، لشؤون

 والفتيـات  بالنساء االجتار ملكافحة تدابري من نفذته ملا الطرف الدولة على اللجنة وتثين  - ٥
 اخلمـسية  ميامنـار  خطـة  واعتمـاد  ،باألشـخاص  االجتـار  ملكافحـة  ٢٠٠٥ عـام  قـانون  سـن  مشلت
 مبكافحـة  معنيـة  مركزية هيئةوإنشاء   ،)٢٠١١-٢٠٠٧( بالبشر االجتار ملكافحة الوطين للعمل
 وقمــع نــعمل املتحــدة األمــم توكــولبرو إىل ٢٠٠٤ عــام يف والنــضمامها ،باألشــخاص االجتــار
 املتحـدة  األمـم  تفاقيـة ال املكمـل  ،عليـه  واملعاقبـة  واألطفال، النساء وخباصة باألشخاص، االجتار
 الطـرف  الدولـة  علـى  اللجنـة  تـثين  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .الوطنيـة  عـرب  املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحة
  تعاوهنـا  ذلـك  يف مبـا  الـصدد،  هـذا  يف والـدويل  واإلقليمي الثنائي املستوى من كل على لتعاوهنا

 ذكرةاملـ و ،باألشـخاص  االجتار ملكافحة اإلقليمي آسيا مشروع بشأن التفاهم مذكرة سياق يف
  .االجتار ملكافحة امليكونغ منطقة يف املنسقة الوزارية ةاملبادر بشأن

  
 والتوصيات الرئيسية الشواغل    

 أحكـام    لكافـة  تنفيـذ املنـهجي واملـستمر     كر اللجنة بالتزامات الدولـة الطـرف بال       تذِّ  - ٦
االتفاقية، وتـرى أن علـى الدولـة الطـرف أن تـويل الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه                      

وبناًء على . املالحظات اخلتامية األولوية من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل
يف أنـشطتها التنفيذيـة     ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه اجملـاالت             

وتدعو الدولـة   . وأن تفيد باإلجراءات املتخذة والنتائج املتحققة يف تقريرها الدوري املقبل         
 وإىل اجلمعيـة    ذات الـصلة  الطرف إىل تقدمي هـذه املالحظـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات               

 . الوطنية واجلهاز القضائي لكفالة تنفيذها التام
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 الوطنية اجلمعية    

عــن تنفيــذ مــسؤولية رئيــسية  احلكومــة  علــىيف حــني تؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن  - ٧
، كبوجـه خـاص عـن ذلـ    وأهنـا مـسؤولة   كامل التزامات الدولة الطرف مبوجـب االتفاقيـة،    

فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع أجهزة احلكم وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع 
جراءاهتـا، وحـسب االقتـضاء، اخلطـوات الالزمـة          علـى أن تتخـذ، وفقـا إل       اجلمعية الوطنيـة    

 .  احلكومة املقبل مبوجب االتفاقية تقريرتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وتقدميل
  

  املرأة ضد التمييز تعريف    

 للتطبيـق  قابلـة  االتفاقيـة  بـأن  أفـاد  والـذي  الوفـد  بـه  أدىل الذي بالبيان اللجنة تنوه بينما  - ٨
 ٢٠٠٨ مــايو/أيــار يف أقــر الــذي اجلديــد الدولــة دســتور ألن القلــق عــن تعــرب فإهنــا املباشــر،

 أن اللجنـة  وتالحـظ  .االتفاقيـة  هـا في مبـا  الدوليـة،  املعاهـدات  تطبيقب يتعلق حكم أي يتضمن ال
 اللجنـة  أن غـري  .لتمييـز كأسـاس ل   اجلنس درجوُي بالرجل املرأة مساواة إىل رمسياً يشري الدستور
 وألن يـة قيقاحل للمـساواة  يفعلـ  دسـتوري  ضـمان  أي يـشمل  ال الدسـتور  ألن القلـق  عن تعرب
 التمييـز  حتظـر  الـيت  االتفاقيـة  مـن  ١ املـادة  يف الـوارد  التمييـز  تعريف مع يتواءم ال التمييز تعريف
 .واخلاص العام اجملالني يف املباشر وغري املباشر

يـة  قيقاحليف إدراج ضمان قـوي للمـساواة        إىل النظر   وتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٩
تعديل التعريف احلايل للتمييز حبيث يشمل التمييـز املباشـر وغـري املباشـر              وإىل  يف دستورها   

كمــا تــدعو اللجنــة الدولــة .  مــن االتفاقيــة١معــاً يف اجملــالني العــام واخلــاص، وفقــاً للمــادة  
 أي تشريع من تشريعاهتا املناسبة األخرى  يف دستورها أو يفالطرف إىل أن تضمن صراحةً

ســيما االتفاقيــة،  ات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، والاالتفاقــقابليــة التطبيــق املباشــر ألحكــام 
 . املخالفة هلاوأسبقيتها على التشريعات 

  
 التمييزية وقوانينها الدولة دستور    

 تتـواءم  ال قـد  اجلديـد  الدسـتور  يف الواردة األحكام خمتلف أن القلق مع اللجنة تالحظ  - ١٠
يف  التعـيني  يف اجلـنس  أسـاس  علـى  زيـ للتمي حظـراً   يـشمل   الدستور من ٨ الفصلف .االتفاقية مع
 يف الرجـال  تعـيني  مينـع  مـا  الفـرع  هـذا  يف لـيس ” بأنـه  يضيف إمنا احلكومية، املهام أو وظائفال

 لقـوات  تكفـل  أحكامـاً  الدسـتور  يتـضمن  كمـا  .“الرجـال  إال احلال بطبيعة تناسب ال وظائف
 كـل  يف املقاعـد  ربـع  يف احلـق  الرجـال،  مـن  أساسـاً  تتشكل أن ميكن اليت ،)عسكرية( واالتامتاد
 ألن القلـق  عـن اللجنة أيـضا     تعربو ).مقعداً ٤٤٠ أصل من مقاعد ١١٠ أي( تشريعي جملس

 عــززي أن ميكــن الــذي األمــر ،أمهــات بوصــفهن للنــساء متكــررة إشــارات علــى يــنص الدســتور
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 .احلمايــة إىل حاجــة يفرأة هــو األم وأهنــا املفهــوم النمطــي الــذي يعتــرب أن الــدور الرئيــسي للمــ 
 بـشأن  حكمـاً  بعـد  تـدخل  مل الطـرف  الدولـة  ألن القلـق  عـن  اللجنة تعرب ذلك، على وعالوةً

 .املـساواة  حتقيـق علـى    املرأة تساعد اليت احمللية التشريعات أو الدستور يف املؤقتة اخلاصة لتدابريا
 املــرأة ضــد متيــز الــيت العرفيــة والقــوانني التــشريعات ألن قلقــة اللجنــة فــإن ذلــك، علــى وعــالوة
 علـى  القـائم  بـالتمييز  منـها  تعلـق امل سـيما  وال ميامنـار،  يف نافـذة  زالت ما االتفاقية مع وتتعارض
 .اإلثنية الفئات داخلو العرقي االنتماء أساس

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى زيـادة وعـي املـشرعني بـضرورة االهتمـام علـى                 - ١١
ة باإلصالحات التـشريعية مـن أجـل حتقيـق املـساواة القانونيـة للمـرأة وكفالـة         سبيل األولوي 

ويف هــذا الــصدد، تــدعو اللجنــة  . اللتزامــات التعاهديــة الدوليــة للدولــة الطــرف با وفــاءال
 متامــاً مــع االتفاقيــة، وإىل يتــواءمالدولــة الطــرف إىل وضــع قــوانني أساســية جتعــل الدســتور 

 وإىل ،حاليــاً الــيت ال متتثــل ألحكــام االتفاقيــة عمــول هبــا ة املاســتعراض مجيــع القــوانني احملليــ
وينبغي للدولة الطرف . صياغة قوانني جديدة تكفل التطبيق العملي للمساواة بني اجلنسني

 .املـساواة حتقيـق   علـى   أن تنظر يف إدخال أحكام تتضمن تدابري خاصة مؤقتة تساعد املـرأة             
من اجملتمع الـدويل     الدعم التقين   هذا الصدد  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس يف      

  .االقتضاءعند 
  

 باالتفاقية التعريف    

 فهـوم مبو االتفاقيـة  مبوجـب  املـرأة  قـوق حب التعريـف  كفاية لعدم القلق عن اللجنة تعرب  - ١٢
 عمومـاً،  اجملتمـع  يف ،وبالتوصـيات العامـة للجنـة      اجلنـسني  بـني  الفعليـة  باملساواة املتعلق االتفاقية

 حنـو  علـى  املـستويات  مجيع على القضائي اجلهاز وأوساط احلكومة أجهزة مجيعيف ذلك يف      امب
 .االتفاقيــة إىل تــشري احملكمــة اختــذهتا قــرارات أيــة بــشأن املعلومــات إىل االفتقــار عليــه يــدلمــا 
 مث مــنو االتفاقيــة، مبوجــب حقــوقهن يــدركن ال أنفــسهن النــساء ألن القلــق عــن تعــرب كمــا
 .هبا املطالبة على درةالق ميتلكن ال

التعريــف لــضمان وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تتخــذ التــدابري الالزمــة    - ١٣
 مجيـع أجهـزة احلكومـة باعتبارهـا إطـاراً جلميـع        مـن قبـل   باالتفاقية وتطبيقها على حنو كاف      

. باملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة املتعلقــة القــوانني وأحكــام احملــاكم والــسياسات 
تـشريعات  مـا يتـصل هبـا مـن         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة أن تـصبح االتفاقيـة و           

ن و املــشتغلهم فـي نحمليـة جـزءاً ال يتجـزأ مـن هـدف تـوفري التعلـيم والتـدريب للجميـع، مبـ          
ــة  .  إنفــاذ القــانون واجلهــاز القــضائي وباملهنــة القانونيــة وموظفــ  كمــا توصــي اللجنــة الدول
ب القــضاة علــى مجيــع املــستويات تــدريباً كافيــاً يف جمــال حقــوق  الطــرف بــأن تكفــل تــدري
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اإلنسان وأحكام االتفاقيـة، ومتكـني املـرأة مـن اللجـوء إىل احملـاكم علـى قـدم املـساواة مـع                       
 معلومــات عــن االتفاقيــة للنــساء إتاحــة أيــضاً علــى كفالــة الدولــة الطــرف وحتــث. الرجــل

لــضمان والتــراث الــشفوي، ســائط اإلعــالم باســتخدام مجيــع التــدابري املالئمــة، مبــا فيهــا و 
 . وصول هذه املعلومات إىل مجيع مناطق البلد، مبا فيها املناطق الريفية والنائية

  
 اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فيها مبا القانونية، الشكاوى آليات    

 أعيــدت الــيت ٢٠٠٠ عــام يف اإلنــسان حلقــوق ميامنــار جلنــة إنــشاء اللجنــة تالحــظ  - ١٤
 الــاليت النــساءأن و ،٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف اإلنــسان حلقــوق ميامنــار هبيئــة يتهاتــسم
 رســائل إرســالميكنــهن  اجلــنس نــوع علــى القــائم التمييــز بــشأن الــشكاوى تقــدمي يف يــرغنب
 الدولـة  يف يوجد ال ألنه القلق عن تعرب اللجنة أن بيد .املرأة لشؤون ميامنار احتاد إىل شكوى
 الفئـات  نـساء  مـن  األخـص  وعلـى  الـشكاوى،  لتلقـي  وفعاليـة  مشـوال  أكثـر  انوينق نظام الطرف
 املـرأة  لـشؤون  ميامنـار  احتـاد  إىل املقدمة للشكاوى توحتليال بيانات توفر لعدم وتأسف اإلثنية،

 تعتـزم  الطـرف  الدولـة  بـأن  الوفـد الـيت وفرهـا      باملعلومـات  علمـاً  اللجنة وحتيط .إليه أفضت ماو
 لتعزيـز  الوطنيـة  املؤسـسات  مبركز املتصلة للمبادئ امتثاال اإلنسان حلقوق وطنية مؤسسة إنشاء
 .)، املرفق٤٨/١٣٤ العامة اجلمعية قرار) (مبادئ باريس( اإلنسان حقوق ومحاية

جلـوء  وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيـز نظامهـا القـانوين للـشكاوى ليكفـل           - ١٥
وتـشجع الدولـة الطـرف علـى       . اكمنية، إىل احملـ   سيما نساء الفئات اإلث    ، وال النساء الفعلي 

وينبغــي . عمليــة إنــشاء مؤســسة وطنيــة حلقــوق اإلنــسان وفقــاً ملبــادئ بــاريس يف تعجيــل ال
ــة واســعة بــ     ــة الطــرف أن تكفــل تزويــد هــذه املؤســسة بوالي  ،حقــوق اإلنــسانشأن للدول

 مراعـاة   كفـل أن ت  و ،ألدائهـا الفعـال   الـيت تكفـي     املوارد البشرية واملاليـة والتقنيـة       بوكذلك  
علـى  تكوين هذه املؤسسة وأنشطتها لنوع اجلنس وأن تعاجل قضية حقوق اإلنسان للمرأة              

ن عـدد مـن     عـ وعالوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل مجـع بيانـات               . أمت وجه 
الــشكاوى املقدمــة إىل احتــاد ميامنــار لــشؤون املــرأة، وتــصنيف أنــواع الــشكاوى الــواردة    

وينبغــي للدولــة الطــرف أن تقــدم هــذه املعلومــات يف  . شأن مــا أفــضت إليــهواملعلومــات بــ
 .تقريرها الدوري القادم

  
 باملرأة للنهوض الوطنية اآللية    

 قـضايا  علـى  تركـز  الـيت  واملنظمـات  الوكـاالت  مـن  عدد إنشاء اللجنة تالحظ حني يف  - ١٦
 مـن  تعاجلـه  مـا  حيـث  مـن  مـا  حـد  إىل مقيـدة  املنظمـات  هـذه  ألن قلقهـا  عن تعرب فإهنا املرأة،
 للـهياكل  امتـداداً  هاوصـف ب بـه  تـضطلع  الـذي  الـدور ومـن حيـث       أنـشطة،  مـن  تنفذه وما قضايا
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 مـن  يكفـي  مـا  الطـرف  الدولـة  من تتلقى ال املنظمات هذه ألن قلقها اللجنة وتكرر .احلكومية
 هبـ  عضطلتـ  امـ و تنـسيقية  أعمال من تنفذه ماو سياسات من تضعه ما رغم امليزانية، خمصصات

 عـن  أيـضاً  تعـرب و .متطوعني من حصراً تتكون أهنا رغمو املرأة، بقضايا تتعلق مسؤوليات من
 النحـو  علـى  بوالياهتـا  االضـطالع  منمتنع هذه املنظمات     أن ميكن هذه النقص أوجه ألن القلق

 املتبادلـــةبالعالقـــات  املتعلقـــة املعلومـــات كفايـــة عـــدم إزاء القلـــق عـــن تعـــرب كمـــا .الفعـــال
  .نظماتامل بني

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة آليتها الوطنية من أجل   - ١٧
وحتــث اللجنــة، علــى وجــه . ضــمان آليــات مؤســساتية قويــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني

 مــوالاخلــصوص، الدولــة الطــرف علــى إعــادة النظــر يف الــسياسات احلاليــة لتخــصيص األ 
مة وتوفري املوارد البشرية واملالية والتقنية الكافية لآلليـة الوطنيـة          وكفالة منح السلطة الالز   

وينبغي أن . لتنسيق عملية تنفيذ االتفاقية والعمل بصورة فعالة لتعزيز املساواة بني اجلنسني
.  الوقت على املستويني احلكومي واحملليكل يعملنيتضمن تكوين هذه املنظمات مهنيات 

ف علـى تعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني وإنـشاء مراكـز اتـصال                 وتشجع اللجنة الدولة الطر   
  .معنية بالقضايا اجلنسانية يف الوزارات

  
  احلكومية غري املنظمات    

ن اجملتمع املدين يف ميامنـار واملنظمـات الـيت          تفيد أ تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت         - ١٨
 ومتكينـها، تواجـه صـعوبات يف إمكانيـة          تركز نشاطها على املرأة بتأكيدها علـى مـساواة املـرأة          

كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق     . أو الـدعوة إىل التغـيري     /التعقيب صراحة علـى سياسـات احلكومـة و        
ــدد    ــول إن ع ــيت تق ــارير ال ــن   ضــئيالاإزاء التق ــري املنظمــات جــدا م ــة غ ــك  احلكومي ــا يف ذل ، مب

قــدرة هــذه ي يقــوض  فرصــة للتــسجيل بــصورة رمسيــة، األمــر الــذ  يتــاح لــه احملليــة، املنظمــات
هـم يف أغلـب األحيـان إىل اخلطـر عنـد            ذ الربامج، ويعّرض موظفيهـا وزمالء     على تنفي املنظمات  

ــذ ــشطة   أيتنفيـ ــتراتيجيات وأنـ ــا  اسـ ــشعر بـ ــا تـ ــا أهنـ ــات   ، كمـ ــوح عمليـ ــدم وضـ ــن عـ لقلق مـ
  .ومعايريها التسجيل

 يستطيع مواتية بيئة إلجياد واضحة خطواتاختاذ   على الطرف الدولة اللجنة حتث  - ١٩
 املرأة، ومتكني اجلنسني بني املساواة على تركز اليت النسائية واجملموعات املدين اجملتمع فيها
 أن الطرف للدولة ينبغي كما .االنتقام من خوف ودون قيود دون وأنشطة برامج تنفذ أن

 االتفاقيـة  تنفيـذ  يف املـدين  للمجتمـع الفعالـة    املشاركة وتيسري لتشجيع فعالة خطوات تتخذ
 حقـوق  ومحايـة  تـشجيع  أجـل  مـن  اخلتامية، املالحظات متابعة  يف ذلك يف مبا كامل، بشكل
 قواعــدها يف النظــر إعــادة علـى  الطــرف الدولــة اللجنــة حتـث  ذلــك، إىل وباإلضــافة .املـرأة 
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 الـصدد،  هـذا  ويف .املنظمـات  ذهوتقدمي الدعم هل   احلكومية غري املنظمات بتسجيل اخلاصة
 وأن املــسجلة، غــري املنظمــات وإســهام بقيمــة تعتــرف بــأن طــرفال الدولــة اللجنــة توصــي
ــسِّ ــة  طتب ــة  املنظمــات تــسجيلعملي ــة والوطني ــها   ،احمللي ــوفريبوســائل من  واضــحة معــايري ت
  .ميامنار يف وتسجيلها احلكومية غري املنظمات عمل أمام عراقيل أي وتقليل لتسجيل،ل

  
  النمطية والقوالب السلبية الثقافية املمارسات    

شؤون لـ   ميامنـار يف الوقت الذي تعترف فيه اللجنة بأمهية األنشطة الـيت يقـوم هبـا احتـاد             - ٢٠
املرأة فيما يتعلق بفهمه للتنوع الثقايف والتضامن الثقايف، فإهنا تشعر بالقلق من اسـتمرار املعـايري                

ب النمطيـة    والقوالـ   املتـسلطة  ، وكـذلك املواقـف األبويـة      الـسلبية واملمارسات والتقاليـد الثقافيـة      
فيمــا يتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات وهويــات الرجــال والنــساء يف مجيــع جمــاالت   عميقــة اجلــذور 

وتشعر اللجنـة بـالقلق مـن أن مثـل هـذه            . احلياة، وعلى األخص داخل بعض اجلماعات العرقية      
ضد النساء والفتيات، وأهنا تظهـر يف الوضـع الـضار وغـري             التفرقة  العادات واملمارسات تكرس    

ف يف كــثري مــن اجملــاالت، مبــا يف ذلــك احليــاة العامــة وصــنع القــرارات، ويف الــزواج          املنــص
اآلن إجـراء   والعالقات األسرية، واستمرار العنف ضد املرأة، وأن الدولة الطرف مل تتخذ حىت             

  . مستداما ومنهجيا لتعديل القوالب النمطية واملمارسات الثقافية السلبية أو القضاء عليها
 الدولــة الطــرف أن تنظــر إىل ثقافاهتــا كجوانــب ديناميــة للحيــاة إىللجنــة تطلــب ال  - ٢١

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن          . وللنسيج االجتماعي، وبالتايل، كموضوع للتغيري    
تنفــذ دون تــأخري اســتراتيجية شــاملة، تــشمل اســتعراض التــشريعات وصــياغتها، وتعــديل   

متيز ضد املرأة أو القضاء على هـذه املمارسـات          املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت      
وينبغي هلذه التدابري أن تتضمن     . من االتفاقية ) أ (٥واملادة  ) و (٢والقوالب، وفقا للمادة    

جهودا للتوعية هبذا املوضوع، وأن تكون موجهة إىل الرجال والنساء من كافة مـستويات              
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن           . اجملتمع، على أن تتخذ بالتعاون مع اجملتمع املـدين        

 املرأة والرجـل، وأن تتعـاون مـع وسـائل           بنيتتخذ فعليا تدابري مبتكرة لتعزيز فهم املساواة        
كمـا حتـث    . اإلعالم من أجـل إعطـاء صـورة إجيابيـة ختلـو مـن القوالـب النمطيـة عـن املـرأة                     

 وغـري  ،ري النظـامي  وغ،النظامي(اللجنة الدولة الطرف على استخدام مجيع أشكال التعليم     
، مبا يف ذلـك عمليـة التنـشئة االجتماعيـة مـن خـالل األبـوة والتفاعـل االجتمـاعي                     )الرمسي

. للمجتمع احمللي من أجل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة واملواقـف واملمارسـات الـسلبية                 
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى إجـراء دراسـات حـول هـذا املوضـوع، مبـا يف ذلـك                       

ت بني اجملموعات العرقية والدينية، وأن تطلب املـساعدة مـن اجملتمـع الـدويل               إجراء دراسا 
  .هلذا الغرض إذا احتاجت هلا
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  العنف ضد املرأة    
، ٢٠٠٢يف الوقت الذي تالحظ فيـه اللجنـة أنـه مت إعـداد خطـة عمـل وطنيـة يف عـام                         - ٢٢

رأة التابعـة للجنـة ميامنـار       وكذلك األنشطة اليت تقوم هبا اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـ                
الوطنية لشؤون املرأة، فإهنا تعرب عـن قلقهـا لالنتـشار الواسـع للعنـف ضـد النـساء والفتيـات،                     

كمـا أن اللجنـة تـشعر بـالقلق         . مثل انتشار العنف األسري والعنف اجلنسي، مبا فيه االغتصاب        
الصمت واإلفـالت مـن     ألن هذا العنف يبدو مشروعا من الناحية االجتماعية ومصحوبا بثقافة           

. خـارج احملـاكم   ُتحـل   ُيبلـغ عنـها     احلاالت الـيت    عنها، وأن   قلة احلاالت اليت ُيبلغ     العقاب، ومن   
ل مقاطعـة   اليت تثري قلقا بشكل خاص تـشم      اجلغرافية  وتشعر اللجنة بالقلق من أن بعض املناطق        

اطق الـيت تتـسم     ، واملناطق اليت تـضررت مـن إعـصار نـارجيس وغريهـا مـن املنـ                راخني الشمالية 
كمـــا تـــشعر اللجنـــة بـــالقلق  . فيهـــا النـــساء واألطفـــال بالـــضعف والتـــهميش بـــشكل خـــاص  

إبـالغ الـشرطة    ُيـضطرون مبوجـب القـانون إىل        للمعلومات اليت تفيد أن ضحايا العنف اجلنسي        
النتيجة هي أن هـؤالء الـضحايا يفـضلون    أن فور االعتداء عليهم، قبل طلب الرعاية الصحية، و      

وأعربــت اللجنــة عــن أســفها لعــدم وجــود  . الرعايــة الــصحية والنفــسية والقانونيــة عــدم طلــب 
بيانــات ومعلومــات عــن العنــف ضــد املــرأة، مــصنفة حبــسب العمــر واجملموعــة العرقيــة، وعــدم   

  . أسبابه اجلذريةأوأو مسوحات عن مدى انتشار هذا العنف /وجود دراسات و
 ضـد  العنـف  مبكافحة لالهتمام ولويةاأل تعطي أن على الطرف الدولة اللجنة حتث  - ٢٣

ــساء ــات، الن ــدابري تتخــذ وأن والفتي ــاملة ت ــالج ش ــع لع ــف أشــكال مجي ــساء ضــد العن  الن
 العامة، بالتوعية تقوم أن الطرف الدولة إىل وتطلب .١٩ العامة بالتوصية عمال والفتيات،

 هـي  رأةاملـ  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  بـأن  التعليميـة،  والـربامج  اإلعـالم  وسـائل  خـالل  من
 .لمـرأة ل  اإلنـسان  حلقـوق  انتـهاك  بالتـايل  وهـي  التفاقيـة، حسب ا  التمييز أشكال من شكل
 يف مبـا  والفتيـات،  النـساء  ضـد  العنف  يعترب بأن تتعهد أن إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو
 مرتكبـوه  ُيقـدم  وأنفعـال إجراميـا؛      اجلنـسي،  االعتداء أشكال ومجيع األسري العنف ذلك
 وسـائل  العنـف  ضـحايا  والفتيـات  للنـساء  ُتتـاح  وأن ؛تأهيلـهم  وُيعاد وُيعاقبوا ة،احملاكم إىل

 تواجــه عقبــات أي إزالــة الطــرف الدولــة إىل اللجنــة وتطلــب .واحلمايــةلالنتــصاف  فوريــة
 واملوظفني القضاء موظفي لتدريب عمليات بتنفيذ وتوصي العدالة،الوصول إىل  يف النساء

 ضـمانا  الـصحية،  اخلـدمات  ومقـدمو  القـانون  إنفـاذ  يف نلوالعام األخص وعلى العموميني،
يراعـي   الـذي  الكـايف  الدعم تقدميومتكينهم من   املرأة، ضد العنف أشكال جبميع لتوعيتهم

عاليـة   استـشارية  خـدمات  بتـوفري  اللجنـة  توصـي  كمـا  .الـضحايا  إىل اجلنـسانية االعتبارات  
 تــوفر  أن الطــرف  الدولــة  إىل اللجنــة  وتطلــب .العنــف  لــضحايا  املــأوى  وتــوفري اجلــودة 
 النـساء  ضـد  العنـف  ملعاجلـة  الـسارية  والـسياسات  القـوانني  عن التايل تقريرها يف املعلومات
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 العنـف  أشـكال  انتـشار  عـن  واجتاهـات  بيانـات  وكـذلك  التدابري، هذهأثر   وعن والفتيات،
 لدولـة ا جتـري  بـأن  اللجنـة  وتوصـي  .العرقيـة  واجملموعـات  العمرية الفئات حبسب املختلفة،
 العنـــف مـــن األشـــكال هـــذه انتـــشار مـــدى عـــن مـــسوحات أو/و دراســـات الطـــرف
  .اجلذرية وأسباهبا

  
  املسلح الرتاع يف اجلنسي العنف    

تعرب اللجنة عن قلقهـا العميـق لالنتـشار الواسـع للعنـف اجلنـسي وغـريه مـن أشـكال               - ٢٤
د النـساء العرقيـات يف      العنف، مبا يف ذلك االغتصاب، الذي يرتكبه أفراد القـوات املـسلحة ضـ             

. ين، وبـــالونغ، وتـــشني، وغريهـــاشـــان، ومـــون، وكـــارمبـــا يف ذلـــك نـــساء املنـــاطق الريفيـــة، 
 - تشعر اللجنـة بـالقلق لإلفـالت الواضـح ملـن يرتكبـون أعمـال العنـف هـذه مـن العقـاب               كما

ضحايا الـ أن يف التقـارير مـن   جـاء   وملـا  - رغم العدد احملدود للحاالت اليت قُدمت إىل احملاكمـة   
وأعربــت اللجنــة عــن أســفها لعــدم تــوافر بيانــات عــن    . يتعرضــن للتهديــد والترويــع والعقــاب 

لعنف اجلنسي، والتـدابري الـيت ُتتخـذ لتقـدمي مرتكبيـه            لضحايا ا املتاحة  االنتصاف  اآلليات وسبل   
  .إىل العدالة

 نفالع ألعمال ةهناي لوضع فورية خطوات اختاذ على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٢٥
 حبمـالت  والقيـام  ن،العـسكريو  فـيهم  مبـن  ومعاقبتـهم،  احملاكمـة  إىل مرتكبيهـا  وتقـدمي  هذه،
 وتدريبـهم  اإلنسان حبقوق العسكريني واألفراد القانون إنفاذ  جمال يف العاملني مجيع لتوعية

 االغتصاب حاالت توثيق على الطرف الدولة اللجنة وحتث .اجلنسانية بالقضايا وتوعيتهم
 واحملاكمـــات والتحقيقـــات املقدمـــة، الـــشكاوى مجيـــع ذلـــك يف مبـــا اجلنـــسي، واالعتـــداء
 شـأهنا  مـن  املسؤولني، العسكريني تشمل عندما سيما ال املعلومات، هذه فمثل .واإلدانات

 يقــرار اعتبارهــا يف تأخــذ أن الطــرف للدولــة وينبغــي .للحالــة األفــضل الفهــم تــسهِّل أن
 بشأن )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و واألمن، والسالم املرأة بشأن )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس
 خطـة  تـضع  أن علـى  الطـرف  الدولـة  تـشجع  كمـا  املـسلحة،  النــزاعات  يف اجلنـسي  العنف
 ،٤ املـادة  مـن  ١ والفقـرة  ،٢ املـادة  مراعـاة  مـع  كامال، تنفيذا القرارين هذين لتنفيذ عمل
 تقريرهـا  ضمنيتـ  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنة وتطلب .االتفاقية من ٨ و ٧ و ٥ واملواد
 وكـذلك  اجلنـسي،  العنـف  على للقضاء اختذهتا اليت اخلطوات عن معلومات التايل الدوري
  .حتققت اليت النتائج
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  باألشخاص االجتار    
 أعـاله،   ٥يف الفقـرة    املـشار إليهـا      بالتـدابري     علمـا  يف الوقت الذي أحاطـت فيـه اللجنـة          - ٢٦

جتار باألشـخاص، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا      االمكافحة   على برامج    “املدربني”وكذلك تدريب   
كمـا تـشعر    . لالستمرار يف مثل هـذا االجتـار واالسـتغالل اجلنـسي للنـساء والفتيـات يف ميامنـار                 

 ٢٠٠٥ة االجتــار باألشــخاص لعــام   اللجنــة بــالقلق إزاء التقــارير القائلــة بــأن قــانون مكافحــ      
. باألشـخاص ملفقـة باالجتـار     هم  أسيء استخدامه، وأن بعض األفراد األبرياء مت اعتقـاهلم بتـ           قد

عدم كفاية تدابري احلماية لضحايا االجتار باألشخاص العائـدين         إزاء   أيضا بالقلق     اللجنة وتشعر
مــن اخلــارج، ال ســيما مــن الــصني، وعلــى طــول منــاطق احلــدود، ولفــشل الدولــة الطــرف يف    

ة مــشكلة االجتــار معاجلــقــدرهتا علــى معاجلــة جــذور اهلجــرة مــن ميامنــار وإليهــا، وبالتــايل عــدم 
  .باألشخاص بصورة جادة

ــ  - ٢٧ ــذ  ثوحتـ ــى التنفيـ ــة علـ ــال  اللجنـ ــار    الفعـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــل الوطنيـ ــة العمـ خلطـ
، وتقــدمي مرتكبيهــا إىل احملاكمــة العاجلــة   االجتــارباألشــخاص، مبــا يف ذلــك منــع عمليــات  

األشـخاص،  ومعاقبتهم، سواء كانوا مشاركني بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة يف االجتـار ب               
التعامل مـع حـاالت االجتـار باألشـخاص أو منعهـا، وكـذلك              ومعاقبة الذين يتقاعسون عن     

. الوســطاء، وتقــدمي الــدعم إىل الــضحايا/هــذه التجــارةالــذين ميارســون تــوفري احلمايــة مــن 
وتوصــي اللجنــة بتــوفري املعلومــات والتــدريب علــى التــشريعات اخلاصــة مبكافحــة االجتــار   

ات القضائية، واملسؤولني عن إنفاذ القانون، مبن فيهم شرطة احلـدود،     باألشخاص إىل اجله  
وعلى .  يف مجيع أحناء ميامنارواملرشدين االجتماعينيوضباط اهلجرة، واملوظفني العموميني، 

مكافحة والتوجيهات يف جمال    لتشريعات  لالدولة الطرف أن تتكفل بعدم إساءة السلطات        
زيد من القيود على اجملتمعات احمللية، واعتقـال أفـراد          فرض امل وتتجنب  االجتار باألشخاص   

وباإلضـافة إىل   . أبرياء وتوجيه هتم ملفّقة هلم، وعلى األخص النساء من اجملموعات العرقية          
 اللجنة بأن جتري الدولة الطـرف دراسـات مقارنـة عـن االجتـار باألشـخاص،                  توصي ذلك،

األســباب وأن تعــاجل ة إىل احلــضر، تــشمل هــذه التجــارة عــرب احلــدود ومــن املنــاطق الريفيــ 
ــة  ذه التجــارة، مبــا يف ذلــك اهلجــرة، مــن أجــل وقــف تعــرُّض الفتيــات والنــساء      هلــاجلذري

 إلعـادة تأهيـل   اجهـود وأن تبذل يقومون هبذا النوع من التجارة، ومن لالستغالل اجلنسي   
ويف . تمـع النساء والفتيات من ضـحايا االسـتغالل واالجتـار بالبـشر، وإعـادة دجمهـن يف اجمل                

هــذا الــصدد، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ اخلطــوات املناســبة لكفالــة حــصول النــساء  
، واملـشورة والفتيات الاليت يتعرضن لعمليات االجتار بالبـشر علـى الرعايـة الطبيـة اجليـدة،                

والدعم املايل، واملـأوى املناسـب، باإلضـافة إىل فـرص احلـصول علـى مزيـد مـن التـدريب،                  
كمـا أن علـى الدولـة الطـرف أن ختـصص االعتمـادات              .  القانونيـة اجملانيـة    وعلى اخلـدمات  
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الالزمــة مــن امليزانيــة مــن أجــل التنفيــذ الفعلــي لقــانون مكافحــة االجتــار باألشــخاص لعــام    
وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن  . ، وغــريه مــن التــدابري األخــرى ذات الــصلة  ٢٠٠٥

ــدوري     ــيم ال ــستمرة والتقي ــة امل ــل باملتابع ــات     تتكف ــك مجــع البيان ــا يف ذل ــذا اجملــال، مب يف ه
  .وحتليلها

  
  والعامة السياسية احلياة يف املشاركة    

 النـساء،  مـن  هـم  اجلامعـات  خرجيـي  معظـم  أن مالحظتـها  مـن  الـرغم  علـى  اللجنة، إن  - ٢٨
 والــسياسية العامــة احليــاة جمــاالت مجيــع يف املــرأة مــشاركة ملــستوى الــشديد التــدين إزاء قلقــة

 والقـضاء  الدبلوماسـي  والـسلك  للحكومـة  التابعة والدوائر الوطنية اجلمعية ذلك يف مبا واملهنية،
 النـساء الخنفاض عـدد     اللجنة تأسف كما .العليا املناصب يف سيما ال العامة، واإلدارة واجليش

 الـيت  باملعلومـات  علمـا  اللجنـة  تأخـذ  الـصدد،  هـذا  ويف .عـام  بشكل العليا اإلدارية املناصب يف
  .جديد انتخابات قانون سن على حاليا تعمل الطرف الدولة بأن تفيد اليت الوفد قدمها
توصي اللجنـة بـأن تعتمـد الدولـة الطـرف بانتظـام سياسـات تعـزز مـشاركة املـرأة                       - ٢٩

مشاركة تامة وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف عمليـات صـنع القـرار يف مجيـع اجملـاالت                 
 املتعلقـة  ٢٣الدولة الطرف بتطبيق التوصية العامة رقم العامة والسياسية واملهنية، وتوصي   

احلياة العامة، وتدعو الدولة الطـرف أيـضا إىل أن تعتمـد، عنـد االقتـضاء، تـدابري           يف  باملرأة  
، ٢٥ مـن االتفاقيـة ولتوصـية اللجنـة العامـة رقـم       ٤ من املـادة  ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة   

أة مـشاركة تامـة وعلـى قـدم املـساواة مـع             وذلك يف سبيل التسريع من عجلة مشاركة املـر        
الرجــل يف احليــاة الــسياسية والعامــة، خــصوصا يف جمــال صــنع القــرارات علــى املــستويات  

ــا ــدويل       . العليـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــسؤولية علـ ــب املـ ــساء يف مناصـ ــيني نـ ــك تعـ ــشمل ذلـ ويـ
وتوصـي بتنفيـذ أنـشطة      . والدبلوماسي، بشكل يتخطى جمرد حضور االجتماعـات الدوليـة        

عية بأمهية مشاركة املرأة يف صنع القرارات بالنـسبة للمجتمـع ككـل، وبوضـع بـرامج           للتو
تدريب وإرشاد حمددة األهـداف خمصـصة للنـساء املرشـحات واملنتخبـات لـشغل مناصـب                 

كمــا توصــي بــأن تــوفر الدولــة الطـرف للقيــادات النــسائية احلاليــة والقادمــة بــرامج  . عامـة 
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن ترصـد            . تفاوضيةتدريبية على املهارات القيادية وال    

وتـدعو اللجنـة الدولـة      . بدقة مدى فعالية التدابري اليت تتخـذها والنتـائج الـيت تفـضي إليهـا              
الطرف إىل اإلفـادة مـن فرصـة سـن قـانون االنتخابـات اجلديـد اخلـاص هبـا إلدراج مـسألة                       

م التمييــز، وإىل رفــع مــستوى  املــرأة، وذلــك مبــا يتفــق مــع أحكــام دســتورها املتعلقــة بعــد   
وحتـث الدولـة الطـرف علـى حتديـد أهـداف وحـصص              . مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية      
  . على النحو املناسب لتحقيق ذلك
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  التمييزي اجلنسية قانون    
 احلـصول  يف احلـق  بـشأن  الطـرف  الدولة قدمتها اليت املعلومات حملدودية اللجنة تأسف  - ٣٠
 بــشأن ذلــك يف مبــا ،١٩٨٢ عــام يف الــصادر اجلنــسية قــانون مبوجــب اريــةامليامن اجلنــسية علــى

 املولـودين  ألطفاهلـا  اجلنـسية  هـذه  منح يف وحقها العائلي وضعها بسبب اجلنسية املرأة اكتساب
   .أجانب آلباء املولودين أطفاهلا عن فضال البلد، خارج
 ١٩٨٢ادر عــام تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مراجعــة قــانون اجلنــسية الــص     - ٣١

 مـن   ٩وإلغائه أو تعديلـه، علـى النحـو الـالزم، لكـي يـصبح متفقـا متامـا مـع أحكـام املـادة                         
كما تدعوها إىل تضمني تقريرها الدوري القادم مزيدا مـن املعلومـات عـن احلـق                . االتفاقية

ــودين يف       ــدة لألطفــال املول ــيالد العائ ــا يف ذلــك عــن شــهادات امل ــة، مب ــسية امليامناري يف اجلن
  .يامنار، وخصوصا األطفال الذين ينتمون إىل جمموعات إثنيةم

 لألقليــة مؤقتــةتــسجيل  شــهادات تــصدر الطــرف الدولــة أن تالحــظ اللجنــة ومــع أن  - ٣٢
ــة يف املــسلمة ــشمالية، راخــني والي ــانون حرمــان إزاء قلقــةفهــي  ال ــسية ق  عــام يف الــصادر اجلن
 حيـول  أمـر  وهذا امليامنارية، اجلنسية من البلد، إىل العائدون فيهم مبن ،األقلية هذه أفراَد ١٩٨٢
 بأكملـــها، والثقافيـــة واالجتماعيـــة واالقتـــصادية والـــسياسية املدنيـــة حلقـــوقهم ممارســـتهم دون
 غــري اجلنــسية يف حقهــم مــدى مــسألة ألن قلقــة أهنــا كمــا .شــىت متييزيــة ممارســات إىل ؤدييــو

  .االتفاقية من ٩ للمادة كاانتها يشكل التمييز هذا  استمرارأن إىل وتشري واضحة،
حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مـنح اجلنـسية للمقـيمني علـى أراضـيها، خباصـة               - ٣٣

ملسلمي والية راخني الشمالية، وذلك بفعل ارتباطهم القدمي العهد مبيامنار، وعلى السماح            
علـى  وحتـث الدولـة الطـرف       . سيما للنساء منـهم، بـالتمتع التـام حبقـوق اإلنـسان            هلم، وال 

مواصلة التعاون مع اجملتمع الـدويل، خـصوصا مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،                  
  . لتحقيق ذلك

  
  التعليم    

-٢٠٠١( األجــل الطويلــة الثالثينيــة التعلــيم خطــة اعتمــاد إىل تــشري إذ اللجنــة، إن  - ٣٤
 يف مبـا  التعليم، لقطاع امليزانية يف املخصصة املبالغ عن معلومات توافر عدم إزاء قلقة ،)٢٠٣١
 االلتحـاق  ملعـدالت  مقـارن  حتليـل  وجـود  عـدم  إزاء قلقـة  واللجنـة  .اخلطـة  هـذه  تنفيذ عن ذلك

 نــوع حبــسب وذلــك والكتابــة، القــراءة معرفــة ومعــدالت منــها التــسرب ومعــدالت باملدرســة
ــنس ــة اجلـ ــة واجملموعـ ــدين، أو/و اإلثنيـ ــافة الـ ــل إىل إضـ ــن حتليـ ــذا مـ ــوع هـ ــى النـ ــعيد علـ  صـ
 التعليميــة، واملــوارد التربويــة التحتيــة الــبىن نقــص إزاء قلقهــا عــن تعــرب كمــا .ضاءالقــ/الواليــة



CEDAW/C/MMR/CO/3  
 

08-60347 13 
 

 حيــث مــن التعلــيم، خــدمات يف الواضــح والتبــاين املــؤهالت، ذوي املدرســني عــدد وحمدوديــة
 مـن  تعاين اليت املناطق فيها مبا النائية، أو والريفية احلضرية املناطق بني عليها، واحلصول جودهتا
 تعلـيم  طريـق  يف عثـرة  حجـر  تـشكل  الـيت  التقليديـة  املواقـف  إزاء أيـضا  قلقـة  واللجنة .الرتاعات
 األعمــال يف مــشاركتهن بــسبب املدرســة مــن الفتيــات تــسرب معــدالت جانــب إىل الفتيــات،
 مـستوى  أن وإىل املـرأة  لتقـدم  الرئيـسية  العوامـل  أحـد  ميثـل  التعليم أن إىل اللجنة وتشري .املرتلية
 الـيت  العقبـات  أكـرب  إحـدى  يـشكل  بـرح  مـا  التعليميـة  املؤسسات يف ملنخفضا والفتيات النساء
ــتعهن دون حتــول ــام مت ــسان حبقــوق الت ــة وتالحــظ .اإلن ــع اللجن ــق م ــاهج أن القل ــة املن  التعليمي

 إىل بــه، أفيــد مــا حنــو علــى تــشري، أهنــا إال اإلنــسان، حبقــوق للتوعيــة خمصــصة مــواد تتــضمن ال
  .املدارس مجيع يف تطبق ال املناهج هذه وأن ،“إلنسانا حقوق” من بدال “لإلنسان فرص”
 مـن االتفاقيـة   ١٠حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى زيـادة تقيـدها بأحكـام املـادة                    - ٣٥

 على اختاذ وحتث اللجنة الدولة الطرف. “التعليم للجميع ”وعلى احلرص على تطبيق مبدأ      
شكل يف بعــض املنــاطق الريفيــة اخلطــوات الالزمــة للقــضاء علــى املواقــف التقليديــة الــيت تــ 

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بتنفيـذ التـدابري     . عقبات حتول دون تعليم الفتيات والنساء    
الكفيلة مبساواة الفتيـات والنـساء مـع الـذكور مـن حيـث التحـصيل الدراسـي علـى مجيـع                      

لالزمـة  وينبغي للدولـة الطـرف اختـاذ اخلطـوات ا         . مستوياته، وباستبقاء الفتيات يف املدرسة    
لزيادة عـدد املدرسـني ذوي املـؤهالت، ال سـيما عـرب تـوفري التـدريب املناسـب واملـستمر،                     
ولـــضمان تـــوفري الـــبىن التحتيـــة التعليميـــة الالزمـــة، خباصـــة يف املنـــاطق الريفيـــة والنائيـــة،  
واإلمدادات الكافية من املواد التعليمية والكتـب الدراسـية الـيت ال تنطـوي علـى أي متييـز                   

خمتلف وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص امليزانية الالزمة لتنفيذ . عنيضد جنس م
كما تطلب من الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا القـادم معلومـات                 . ربامجالشاريع و امل

وتطلـب أيـضا مـن      . يف هـذا اجملـال وعـن أثرهـا علـى حالـة املـرأة              تتخـذها   عن التدابري اليت    
ا أعدته من إحـصاءات يف جمـال التعلـيم والتوعيـة حبقـوق      الدولة الطرف مراجعة وحتسني م   

  .اإلنسان يف مجيع املدارس
  

  العمالة    
تأسف اللجنة حملدودية ما ورد يف التقرير من بيانات بشأن حالة النساء يف القـوة العاملـة      - ٣٦

 ولنقص املعلومات اليت قُدمت أثناء احلوار مع الوفد، لذلك تعـذر عليهـا تكـوين صـورة واضـحة                  
عن مدى مشاركة النساء يف املناطق احلضرية والريفية، وعن معدالت البطالة، وتفـاوت األجـور               

كمـا تأسـف لـنقص املعلومـات        .  يف قوة العمل أفقيا وعموديا     ،بني اجلنسني والتمييز بني اجلنسني    
  .املتعلقة حبقوق املرأة يف مكان العمل، وخصوصا محايتها من التحرش اجلنسي
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ة من الدولة الطرف احلرص على تكافؤ الفرص بني النـساء والرجـال             تطلب اللجن   - ٣٧
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل       .  مـن االتفاقيـة    ١١يف سوق العمل، وذلك مبا يتفـق مـع املـادة            

مراجعة قوانني العمل السارية فيها والعمل على تطبيق تشريعات العمل يف القطاعني العـام              
للجنــة الدولــة الطــرف إىل وضــع إطــار نــاظم اتــدعو كمــا . واخلــاص وعلــى إنفاذهــا فيهمــا

ــا      ــة وباملزايـ ــة االجتماعيـ ــدمات الرعايـ ــساء خبـ ــد النـ ــي، بغـــرض تزويـ ــاع غـــري الرمسـ للقطـ
الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات مفصلة الدولة وتدعو اللجنة . االجتماعية

رص العمـل يف     حلالـة النـساء يف جمـال فـ         تشمل بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس؛ وحتلـيال       
القطاعني الرمسي وغري الرمسي على السواء، واالجتاهات اليت سلكها هذا األمـر مـع مـرور                

العمـل،  يف قطاعات   الرجال  والزمن؛ ومعلومات عن التدابري املتخذة للمساواة بني النساء         
ى مبا يف ذلك يف ميادين العمل اجلديدة واملشاريع التجارية اجلديدة، وأثر هذه التـدابري علـ               

  الـدوري كما تطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا       . حتقيق هذه املساواة  
األحكــام القانونيــة ورصــد تطبيقهــا وإنفاذهــا؛ واألجــر      : عــنالقــادم معلومــات مفــصلة   

 ومعلومات إحـصائية عـن مـدى        ،املتساوي لقاء العمل املتساوي؛ وآليات تقدمي الشكاوى      
  .اليت تتوصل إليهاجلوء النساء إليها والنتائج 

  
  الصحة    

بينما تشري اللجنة إىل األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـشؤون املـرأة يف         - ٣٨
 وتــدريب ٢٠٠٣جمــال الــصحة وإىل إقــرار سياســة ميامنــار يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة يف عــام    

 عـن املبـالغ املخصـصة يف        القابالت املساعدات فإهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم توفري معلومـات          
امليزانية لقطاع الصحة، وتأسف ألن معدالت الوفيات يف أوساط األمهات أثنـاء فتـريت احلمـل                
والوضع ويف أوساط األطفال ما زالت على ارتفاعها الشديد، خصوصا يف املناطق الريفية الـيت               

عديـدة الـيت ميكـن جتنـب        كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء الوفيـات ال           . تقيم فيها األقليات اإلثنيـة    
حصوهلا، النامجة يف املقام األول عن األمراض املعديـة، وسـوء التغذيـة، واملـضاعفات الـيت تـربز                 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم حـصول النـساء علـى خـدمات               . أثناء فتريت احلمل والوضع   
لومـات عـن بـرامج    الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابيـة اجليـدة النوعيـة، وتأسـف لعـدم تـوفري مع        

وتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك إزاء عـدم تلبيـة الطلبـات علـى                 . ية املوجـودة حاليـا    سالثقافة اجلنـ  
إضــافة إىل ذلــك، . خــدمات تنظــيم األســرة واخنفــاض مــستوى اســتعمال وســائل منــع احلمــل   

ــدويل       ــة الطــرف ال تــشجع مــشاركة اجملتمــع ال ــأن الدول ــورود تقــارير تفيــد ب ــة ل تأســف اللجن
  . ع املدين يف األنشطة ذات العالقة بالصحة داخل ميامنارواجملتم
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها يف جمال الصحة، وخـصوصا عـرب               - ٣٩
ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ املشاريع والربامج املختلفة، وإىل أن تـضع موضـع األولويـة               

 احلمــل والوضــع ويف أوســاط مــسألة خفــض عــدد الوفيــات يف أوســاط األمهــات يف فتــريت
الرضع، والوفيات النامجة عن األمراض املعدية وسوء التغذية واملضاعفات الـيت تـربز أثنـاء               

وحتث الدولة الطرف علـى بـذل مـا يف وسـعها لزيـادة فـرص إفـادة                  . فتريت احلمل والوضع  
وصا  الطبية على يد مـوظفني متمرسـني، خـص         واملساعدةالرعاية الصحية   مرافق  النساء من   

لنـشر املعلومـات    وتوسيع نطاقهـا     اجلهودكما توصيها مبضاعفة    . يف املناطق الريفية والنائية   
املتعلقة بوسائل منع احلمل املعقولة األسعار وزيادة فـرص احلـصول عليهـا وذلـك يف مجيـع                  
أرجاء البلد، حبيث يتـسىن للنـساء والرجـال اختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن عـدد األطفـال                     

الثقافة اجلنـسية   وتوصي اللجنة كذلك بنشر     . ون إجناهبم وبشأن املباعدة بينهم    الذين يعتزم 
 اهتمـام خــاص لطــرق  وإيــالءعلـى نطــاق واسـع مــع التركيـز علــى املــراهقني واملراهقـات،     

الوقايـة مـن احلمـل املبكـر ومكافحـة األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي، وبـأن تــويل            
االعتبار الواجب للتقاليد واحلواجز املاديـة الـيت تتقيـد          ة  تنظيم األسر برامج التوعية مبسألة    

إضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماس الدعم          . هبا نساء الريف  
املايل والفين من اجملتمع الدويل واجملتمع املدين لتتمكن من تنفيـذ التـدابري الكفيلـة بتحـسني                 

  .صحة النساء
  

  اإليدز/لبشريةفريوس نقص املناعة ا    
 يف  ٢٠١٢-٢٠٠٦تالحظ اللجنة اعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنية اخلمسية للفتـرة            - ٤٠

اإليـدز، لكنـها تـشعر بـالقلق ألن الدولـة الطـرف             /جمال مكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         
رمبا تكون النساء والفتيات عرضة بشكل خاص ملثل هذه العدوى بـسبب            وتواجه وباء خطريا    

وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار عالقـات الـسلطة           . قواعد السلوكية اجلنسانية  ال
غري املتكافئة بني النـساء والرجـال ووضـع النـساء والفتيـات األدىن يف اجملتمـع ممـا يقيـد قـدرهتن                    

وتـشعر اللجنـة    . على التفاوض بشأن املمارسات اجلنسية اآلمنـة ويزيـد مـن تعرضـهن للعـدوى              
وتـــشعر أيـــضا بـــالقلق ألن . إزاء ارتفـــاع معـــدالت العـــدوى بـــني النـــساء احلوامـــل باألســـف 

السياسات والتشريعات احلالية ال تأخذ يف االعتبار بالقدر الكايف أوجه الضعف املرتبطة بنـوع               
اجلــنس وال حتمــي بالقــدر الكــايف حقــوق النــساء والفتيــات املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة      

  . اإليدز/البشرية
وصــي اللجنــة مبواصــلة اجلهــود واســتدامتها ملواجهــة اآلثــار املترتبــة علــى إصــابة    ت  - ٤١

اإليدز، فضال عـن نتـائج ذلـك االجتماعيـة      /النساء والفتيات بفريوس نقص املناعة البشرية     
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وهي حتث الدولة الطرف على تعزيز تركيزها علـى متكـني املـرأة وإدراج البعـد                . واألسرية
ز ضـمن سياسـاهتا وبراجمهـا املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة               اجلنساين على حنـو واضـح وبـار       

والدولـة الطـرف مـدعوة     . اإليدز وزيادة دور الرجل يف مجيع التدابري ذات الصلة        /البشرية
للقيام حبمالت توعية بني املوظفني احلكوميني بشأن الوقاية واحلماية واحملافظة على الـسرية          

وتوصـي اللجنـة بـأن    . اعـات حكوميـة متعـددة   من أجل اتباع هنج منتظمة ومتكاملـة يف قط      
تفيد الدولة الطرف يف تقريرها املقبل عن التدابري املتخذة يف هذا الـصدد، والعقبـات الـيت                 

  . تواجهها، والنتائج اليت حترزها
  

  النساء يف والية راخني الشمالية    
ت مـسلمات يف    تعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء التقارير اليت تفيـد بـأن نـساء وفتيـا                 - ٤٢

والية راخني الشمالية يعـانني مـن قيـود متعـددة وأشـكال مـن التمييـز تـؤثر علـى مجيـع نـواحي                  
حياهتن، من بينـها وجـود قيـود شـديدة مفروضـة علـى حريتـهن يف احلركـة؛ وتقييـد حـصوهلن                       
على الرعاية الطبية والغذاء واملسكن املالئم؛ والعمـل القـسري؛ وقيـود مفروضـة علـى حـاالت                 

وتشعر اللجنـة بـالقلق أيـضا ألنـه، باإلضـافة إىل تعـرض سـكان واليـة راخـني                    . ج واحلمل الزوا
الشمالية للسياسات اليت تفرضها السلطات، ما زالوا حيـافظون علـى تقاليـدهم احملافظـة للغايـة،                 

  . وعلى تفسري متشدد للقواعد الدينية، مما يسهم يف قمع حقوق النساء والفتيات
ة الطــرف علــى التعجيــل بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف   حتــث اللجنــة الدولــ  - ٤٣

والتمييــز ضــد النــساء يف واليــة راخــني الــشمالية، وخــصوصا علــى التخفيــف مــن القيــود   
املــشددة املفروضــة علــى حركــة الــسكان داخــل واليــة راخــني الــشمالية، ال ســيما النــساء 

ملتعلقـة باحلـصول علـى       إلغاء األوامر ا   علىالطرف  وحتث اللجنة كذلك الدولة     . والفتيات
وينبغـي للدولـة    . إذن للزواج وتقييد احلمـل، الـيت تنتـهك حقـوق اإلنـسان هلـؤالء النـسوة                

ــة       ــة الــصحية األولي ــة لتحــسني حــصوهلن علــى الرعاي ــدابري فعال ــضا أن تتخــذ ت الطــرف أي
ــدويل،     . والتعلــيم األساســي  ــة الطــرف مــدعوة إىل مواصــلة التعــاون مــع اجملتمــع ال والدول

فوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، يف                  سيما م  ال
  . تلك اجلهود

  
  النساء الريفيات    

تالحــظ اللجنــة اعتمــاد اخلطــة الرئيــسية الثالثينيــة لتنميــة املنــاطق احلدوديــة والنــهوض      - ٤٤
ــة   ــاألعراق الوطنيـ ــة   (بـ ــسنة املاليـ ــن الـ ــة  ٢٠٠٢-٢٠٠١مـ ــسنة املاليـ ) ٢٠٣١-٢٠٣٠ إىل الـ
اليت شرعت هبا الدولة الطرف يف املنـاطق الريفيـة ومـن بينـها بـرامج      املختلفة  واملشاريع اإلمنائية   
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التمويل البالغ الصغر اليت ينفـذها احتـاد ميامنـار لـشؤون املـرأة، غـري أهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء                         
منـار وهـي   وضع النساء الضعيف يف املناطق الريفية والنائيـة حيـث يـشكلن غالبيـة النـساء يف ميا                 

املناطق اليت تتسم بالفقر واجلهل وصـعوبة احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية والتعليميـة                   
وتــشعر . واالجتماعيــة ونقــص املــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار علــى صــعيد اجملتمــع احمللــي   
وتـشعر  . اللجنة بالقلق أيضا ألن املشاريع اإلمنائية املختلفة ال يراعى فيها البعـد اجلنـساين دائمـا               

اللجنــة كــذلك بــالقلق ألن القوالــب النمطيــة التقليديــة عــن املــرأة مــا زالــت ســائدة يف معظــم     
اجملتمعات الريفية كما يعهد إىل النساء الريفيات غالبا باملهام املتعلقـة بالزراعـة وتربيـة األطفـال                 

لق إضـافة إىل ذلـك، تـشعر اللجنـة بـالق          . دون أن تتاح هلن فرصة احلصول علـى وظـائف بـأجر           
إزاء التقارير اليت تفيد بأن الربامج اليت تنفذها الدولة للقضاء على املخدرات، ومن بينها حظـر                
زراعة األفيون دون االستعاضة عنه ببـدائل مـستدامة، أدت أيـضا إىل حـدوث نقـص يف الغـذاء             

  . وعمليات هجرة على نطاق واسع
مـة لزيـادة وتعزيـز مـشاركة        تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف اختـاذ التـدابري الالز              - ٤٥

املرأة يف وضع وتنفيذ خطط التنمية احمللية، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات املـرأة الريفيـة               
ني حـصوهلا علـى الرعايـة الـصحية         سعن طريق كفالة مشاركتها يف عملية صنع القرار وحت        
ل عـالوة علـى ذلـك، جيـب أن تكفـ     . واخلدمات التعليمية واالجتماعية ضمن أمـور أخـرى      

الدولة الطرف عدم تنفيـذ مـشاريع التنميـة إال بعـد إجـراء تقييمـات ألثرهـا اجلنـساين وأن                    
إضـافة إىل ذلـك، جيـب أن تكفـل الدولـة الطـرف أن               . تشمل التقييمات النـساء الريفيـات     

يترافق القضاء على األفيون مع توفري سـبل بديلـة ومـستدامة للـرزق يف اجملتمعـات احملليـة،         
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن      . لريفيات هـن األكثـر تـضررا      حيث تكون النساء ا   

ــساء        ــات شــاملة عــن وضــع الن ــاءة وبيان ــة البن ــل اإلجنــازات احلكومي ــضمن تقريرهــا املقب ت
  . الريفيات يف مجيع املناطق اليت تشملها االتفاقية

  
  العالقات األسرية    

وتــشعر .  يف الدولــة الطــرفتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تعــدد نظــم الــزواج املطبقــة  - ٤٦
وتـشعر اللجنـة    . بقلق خاص ألن تعدد الزوجات وإن كان ال حيظى بالتشجيع فهو غري حمظور            

بــالقلق أيــضا ألن املمارســات التقليديــة الــيت تنطــوي علــى متييــز مــا زالــت قائمــة، ال ســيما يف    
القـات األسـرية    اجملتمعات العرقية، بشأن الزواج واالنفصال، على سـبيل املثـال، فـضال عـن الع              

  . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن االغتصاب الزوجي ال يعد فعال إجراميا. مبا فيها املواريث
حتث اللجنة الدولة الطرف على املواءمة بني قوانينها املدنية والدينية والعرفيـة مـن                - ٤٧

 يف جمال    من االتفاقية من ناحية أخرى، وعلى استكمال إصالح القوانني         ١٦ناحية واملادة   
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 من  ١٦ و   ١٥الزواج والعالقات األسرية كي تصبح أطرها التشريعية متسقة مع املادتني           
ــة ــدينيني، فــضال عــن     . االتفاقي ــة اجملتمــع احمللــي، والزعمــاء ال وجيــب أن تــضم هــذه العملي

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف  . ســيدات مــن اجملتمــع املــدين، وأن تــشمل هنجــا تــشاركيا  
ابري هتــدف إىل القــضاء علــى تعــدد الزوجــات، كمــا ورد يف التوصــية كــذلك إىل تنفيــذ تــد

 للجنة بـشأن املـساواة يف الـزواج والعالقـات األسـرية، وإىل كفالـة اعتبـار                  ٢١العامة رقم   
إضــافة إىل ذلــك، توصــي اللجنــة بــأن جتــري الدولــة   . االغتــصاب الزوجــي فعــال إجراميــا 

قـات األسـرية مبـا يف ذلـك املواريـث،           الطرف حبوثا مقارنـة عـن الـزواج واالنفـصال والعال          
  . األمر الذي يساعد على فهم أفضل للحالة

  
  وحتليلها البيانات مجع
تـشعر بـالقلق ألن   يف التقريـر لكنـها    بعض اإلحـصاءات  أنه جرى تقدمي تالحظ اللجنة     - ٤٨

ــع       ــساء يف مجي ــة عــن وضــع الن ــات إحــصائية كافي ــر مل يقــدم بيان ــشملها  اجملــاالت التقري الــيت ت
 والعقبـات  ،وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء نقص املعلومات عـن أثـر التـدابري املتخـذة     . التفاقيةا

  .والنتائج احملرزة يف خمتلف جماالت االتفاقيةتعترضها، اليت 
اسـتخدام  مـع   تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف تعزيـز نظـام مجـع البيانـات لـديها،                   - ٤٩

ات املتعلقـة بوضـع املـرأة والتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق               مؤشرات قابلة للقيـاس لتقيـيم االجتاهـ       
وتــدعو اللجنــة .  وختــصيص مــوارد كافيــة يف امليزانيــة هلــذا الغــرض،مــساواة فعليــة للنــساء

ــة الطــرف ــة لتطــوير جهــود مجــع    ، كلمــا اقتــضى األمــر ،الدول  إىل طلــب املــساعدة الدولي
 تـدرج يف تقريرهـا املقبـل        وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أيـضا أن           . البيانات وحتليلـها  

 واملنــاطق ، واجملموعــة العرقيــة، مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس ،بيانــات إحــصائية وحتلــيالت
القـسم، تـبني أثـر التـدابري املتعلقـة بالـسياسات             ية واحلضرية، وعلـى نطـاق الدولـة أو        الريف

  .والنتائج احملرزةتواجهها،  والعقبات اليت ،والربامج
  

  ٢٠ املادة من ١ الفقرة ديلوتع االختياري الربوتوكول
تالحـظ اللجنـة أن الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة متـت ترمجتـه إىل لغـة                   يف حني   - ٥٠

تطلب إىل الدولة الطرف أن توقِّع وتصدِّق       فإهنا   ،ميامنار وتوزيعه لدراسته على حنو متعمق     
 من ١ل الفقرة على الربوتوكول االختياري لالتفاقية وتدعو الدولة الطرف إىل قبول تعدي       

  .اجتماع اللجنةاملتعلقة مبوعد  من االتفاقية ٢٠املادة 
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  التايل التقرير إعداد    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة مـشاركة مجيـع الـوزارات واهليئـات العامـة                  - ٥١

 املنظمـات غـري احلكوميـة خـالل          التـايل والتـشاور مـع      تقريرهـا على نطاق واسع يف إعـداد       
  .الفترة تلك

  
  بيجني عمل ومنهاج إعالن
تـستعني  تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية على أن عند  ،حتث اللجنة الدولة الطرف    - ٥٢
 وتطلـب   ، األمر الـذي يعـزز أحكـام االتفاقيـة         ،إعالن ومنهاج عمل بيجني على حنو كامل      ب

  .يف تقريرها الدوري التايلبشأن ذلك إىل الدولة الطرف إدراج معلومات 
  

  لأللفية اإلمنائية افاألهد
تــشدد اللجنــة علــى أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال بــد منــه لبلــوغ     - ٥٣

حكـام  ألالواضـح   والتجـسيد   مراعاة البعـد اجلنـساين      إىل  وتدعو  . األهداف اإلمنائية لأللفية  
إىل الدولـة   وتطلـب    ،إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        الرامية  االتفاقية يف مجيع اجلهود     
  .تقريرها الدوري التايلهبذا اخلصوص يف الطرف إدراج معلومات 

  
  النشر
تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف ميامنـار مـن أجـل        - ٥٤

ن واملنظمـات النـسائية     املـسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيو        الناس مبن فـيهم      توعية
خلطوات اليت اختذت لكفالة حتقيق مساواة فعلية للنساء فضال ومنظمات حقوق اإلنسان با

علـى  هـذا النـشر   يـتم  وتوصي اللجنـة بـأن   . عن اخلطوات األخرى املطلوبة يف هذا الصدد   
 والدولة الطرف مـدعوة لتنظـيم سلـسلة مـن االجتماعـات              أيضا، اجملتمعات احمللية مستوى  

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصـلة       و. تنفيذ هذه املالحظات  يف  ملناقشة التقدم احملرز    
الثالثة االستثنائية نشر التوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة      

 املــساواة بــني اجلنــسني  :٢٠٠٠املــرأة عــام ” والعــشرين للجمعيــة العامــة بــشأن موضــوع 
يما بـني املنظمـات    ال سـ ، على نطـاق واسـع  “احلادي والعشرين رنوالتنمية والسالم يف الق   

  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
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  األخرى املعاهدات على التصديق    
تالحظ اللجنة أن امتثال الدولة الطرف لصكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة التـسع                 - ٥٥

 .)١(الرئيسية سيعزز متتع النساء حبقوق اإلنسان وباحلريات األساسية يف مجيع مناحي احلياة           
نة حكومة ميامنار على النظر يف التصديق على املعاهدات اليت مل تصبح ومن مث تشجع اللج

 وهــي العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،بعــد طرفــا فيهــا
 واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع           ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       

العقوبة  تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو     ة مناهضة ال   واتفاقي ،أشكال التمييز العنصري  
 واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين            ،القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

 واتفاقيـة   ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري         ،وأفراد أسرهم 
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  اخلتامية املالحظات متابعة    

 معلومـات مكتوبـة     ، خـالل عـام واحـد      ،تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم         - ٥٦
وتطلـب  .  أعـاله  ٤٣ و   ٢٩عن اخلطوات املتخذة لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الفقـرتني             

 مبا يف ذلك ،التعاون واملساعدة التقنينيأن تطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف النظر يف      
ــ ــشاريةاخلـ ــة   ،دمات االستـ ــد احلاجـ ــر وعنـ ــزم األمـ ــيات     إذا لـ ــذ التوصـ ــل تنفيـ ــن أجـ ، مـ

  .أعاله الواردة
  

  التايل التقرير موعد    
تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف الـرد علـى املخـاوف الـيت مت اإلعـراب عنـها يف                        - ٥٧

ــة   ــة احلالي ــادة    يف ســياق  ،املالحظــات اخلتامي ــايل مبوجــب امل ــدوري الت ــا ال ــن١٨تقريره   م
 يف  تقدميـه   املقـرر  ،االتفاقية وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابـع          

 ٢٠١٤أغسطس / يف آب تقدميهتقريرها الدوري اخلامس املقررو ،٢٠١٠أغسطس /آب
  .٢٠١٤ تقرير جامع واحد يف عام  شكليف
  

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

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

تفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛ واالتفاقيـة                 الالإنسانية أو املهينـة؛ واال    
  . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة


