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  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   
النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األعضاء مبوجب املـادة          

  )تابع( من االتفاقية ١٨
ــاين  ــدوريان الثــــ ــران الــــ ــار التقريــــ   والثالــــــث مليامنــــ

)CEDAW/C/MMR/3؛ وCEDAW/C/MMR/Q/3و Add.1(  
 أماكنـهم  أعـضاء وفـد ميامنـار        اختذ ةبدعوة من الرئيس    - ١

  . اللجنةإىل طاولة
 )CEDAW/C/MMR/3(قـّدم التقريـر     ): ميامنـار  (لـوين السيد    - ٢

قائالً إن تنفيذ االتفاقية له أولويـة عاليـة بالنـسبة حلكومتـه الـيت               
سلة مــن اخلطــط الوطنيــة املوجَّهــة حنــو تعزيــز ومحايــة تنفِّــذ سلــ

وأضاف قائالً إنه من الناحية التقليديـة تتمّتـع         . حقوق اإلنسان 
وأشـار إىل   . حبقـوق متـساوية   يف ميامنـار    النساء ويتمّتع الرجال    

أن حقــوق اإلنــسان، الــيت تــشمل حقــوق النــساء، تتجــّسد يف  
صّوتني يف عـام    وافقت عليه أغلبية ساحقة من امل     دستور جديد   

 وألغى أي متييز يـستند إىل العـرق أو املـيالد أو الديانـة               ٢٠٠٨
أو الوضـــع الرمســـي أو املركـــز أو الثقافـــة أو نـــوع اجلـــنس أو  

وذَكَــر أنــه ســوف ُتجــرى انتخابــات عامــة يف عــام       . الثــروة
٢٠١٠.  

ــاين       - ٣ ــدوريني الث ــرين ال ــائالً إن التقري ــه ق وواصــل حديث
نـــة صـــياغة مؤلّفـــة مـــن    عـــّدهتما جلأوالثالـــث اجملّمَعـــني قـــد   

ــة      ٢٥ ــة واإلغاثـ ــة االجتماعيـ ــكّلتها وزارة الرعايـ ــضواً وشـ عـ
وإعادة التوطني، وهي تتألف من ممثِّلني لـوزارات أخـرى ذات        
ــرأة يف       ــل احتــاد شــؤون امل ــة، مث صــلة وملنظمــات غــري حكومي
ــل، ورابطــة احتــاد      ــة األم والطف ــار لرعاي ــار، ورابطــة ميامن ميامن

ميـة، واحتـاد ميامنـار لأللعـاب الرياضـية النـسوية،            التضامن والتن 
وقـد أحالـت جلنـة الـصياغة     . ورابطة ميامنار ملنظِّمات األعمـال  

مــــشاريع متتاليــــة للتقريــــر إىل اإلدارات املعنيــــة وإىل اللجنــــة  
كــي تبــدي تعليقاهتــا  يف ميامنــار الوطنيــة املعنيــة بــشؤون املــرأة  

ــاتج إىل    ــا قـــّدمت الـــنّص النـ ــا أهنـ ــا، كمـ جلنـــة الـــسياسة عليهـ
  .التقريراللجنة اعَتمدت واخلارجية التابعة للحكومة 

وقــد أنــشئت اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــشؤون املــرأة يف   - ٤
 مــن أجــل ضــمان تنفيــذ منــهاج عمــل  ١٩٩٦ميامنــار يف عــام 

بيجني؛ كما أن احتاد شؤون املرأة يف ميامنار قد أنـشئ يف عـام    
ــادئ  ٢٠٠٣ ــادئ واملبـ ــذ املبـ ــة الـــيت  مـــن أجـــل تنفيـ  التوجيهيـ

وقـد  . وضعتها اللجنة الوطنيـة املعنيـة بـشؤون املـرأة يف ميامنـار            
عـــّززت املنظمـــات املعنيـــة بـــشؤون املـــرأة يف ميامنـــار، الـــيت مت 
ــع    ــاون مــ ــات، التعــ ــع الواليــــات واملقاطعــ تــــشكيلها يف مجيــ

ــة   ــة والدوليــ ــة الوطنيــ يف أوائــــل و. املنظمــــات غــــري احلكوميــ
ار لرعاية األم والطفـل، ورابطـة   رابطة ميامنأنشئت  التسعينيات  

ميامنــار ملنظِّمــات األعمــال، واحتــاد ميامنــار لأللعــاب الرياضــية   
  .النسوية

القــوانني الــيت حتمــي املــرأة تــشمل  اســتطرد قــائالً إن و  - ٥
ومبوجـب  . ١٩٩٤القانون اجلنائي وقانون مكافحة البغاء لعام   

ــة الــيت اعُتمــدت يف عــام     ، قامــت ٢٠٠٢خطــة العمــل الوطني
اللجنة الفرعية املعنية بالعنف ضـد املـرأة التابعـة للجنـة الوطنيـة            
املعنية بشؤون املرأة يف ميامنار بتنظيم حمادثات وافتتـاح مراكـز           
ــشر        ــشكاوى وقامــت بن ــت ال ــا تلقّ ــا أهن ــشورة، كم ــدمي امل لتق

قـد قـام احتـاد      و. معلومات قانونية عـن طريـق وسـائط اإلعـالم         
ــرأة يف ميامنــار باســتعرا   ـــزض شــكاوى العنــف امل شــؤون امل يل ن

وأضـاف قـائالً    . وساعد الضحايا يف تقدمي مرتكبيه إىل العدالـة       
إن العقوبات اليت ُتفَرض علـى مـرتكيب العنـف اجلنـسي تكـون              
أكثر قسوة إذا كانوا من األفراد العسكريني أو من أفراد إنفـاذ   

وذَكَـــر أن احتـــاد شـــؤون املـــرأة يف ميامنـــار قـــّدم إىل . القـــانون
ــحايا إ ــصار ضــ ــ”عــ ــأوى  “ سيرغانــ ــذاء واملالبــــس واملــ الغــ

 الصغرية، كمـا أنـه شـارك يف عمليـات           االئتماناتوتسهيالت  
  .تقييم وضع املرأة يف املناطق املنكوبة
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ــه بالنــسبة للعنــف املوّجــه      - ٦ ــائالً إن ــه ق واســتمر يف حديث
ضد املرأة ولالجتار هبا نفّذ احتاد شؤون املرأة يف ميامنـار بـرامج        

شـارك يف اقتفـاء    مشلـت البلـد بكاملـه؛ كمـا أنـه          إلثارة الـوعي  
أثر اُألسر، وأنشطة إعادة التأهيل وإعـادة الـدمج الـيت ُيـضطَلَع             
هبا بقيادة وزارة الرعاية االجتماعيـة واإلغاثـة وإعـادة التـوطني            
بالتعـــاون مـــع هيئـــات مثـــل منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة  

بني الوكـاالت  ، ومشروع األمم املتحدة املشَترك    )اليونيسيف(
بشأن االجتار بالبشر يف منطقة هنـر امليكونـغ الفرعيـة العظمـى،             

ــة  ، “أنقـــذوا األطفـــال ”، ومنظمـــة “رؤيـــة عامليـــة ”ومنظمـ
ــسوا    ــهجرة، ورابطــة فران ــة لل ــانيو  ز -واملنظمــة الدولي ــه ب ا فيي

 لتقدمي التدريب إىل املدرِّبني بالتعـاون       خيطط  كما أنه  الدولية ؛ 
لـهجرة ومـشروع األمـم املتحـدة املـشَترك          مع املنظمة الدولية ل   

بــني الوكــاالت بــشأن االجتــار بالبــشر يف منطقــة هنــر امليكونــغ  
ــة العظمــى  ــائالً إن احلكومــة  . الفرعي مــسألة  عــاِلجتوأضــاف ق

االجتــار بالبــشر علــى حنــو شــامل وبتــصميم مــن خــالل تــشريع 
د؛ وخطة عمل وطنيـة ُنفّـذت بالتعـاون مـع منظمـات غـري               حمدَّ

شــراكات ثنائيــة مــع بلــدان املقــصد، مثــل الــصني   حكوميــة؛ و
  .وتايلند؛ وتعاون إقليمي ومتعّدد األطراف

 مــع يتماشــىوواصــل حديثــه قــائالً إن القــانون احمللــي   - ٧
مبادئ وتوصيات من بينها املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصـى        
هبا بشأن حقوق اإلنسان واالجتار بالبـشر الـصادرة عـن األمـم             

ار إىل أن ميامنار طرف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة            وأش. املتحدة
، كمــا )اتفاقيــة بــالريمو(ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 

أهنــا شــاركت يف املــشروع اإلقليمــي بــشأن االجتــار بالبــشر يف  
ــاه أســتراليا،     ــشروع ترع ــو م ــة  آســيا، وه ــادرة الوزاري ويف املب

أمـم جنـوب شـرق      وكعضو يف رابطة    . املنسَّقة ملنطقة امليكونغ  
االقتــصادي وآســيا ويف مبــادرة خلــيج البنغــال للتعــاون الــتقين  

املتعدِّد القطاعات، أسهمت ميامنـار يف اجلهـود الـيت ُتبـذَل مـن              
وقـد  .  املبادرة ملكافحة االجتـار بالبـشر      إطارخالل الرابطة ويف    

ُنفّذت أيضاً مبوجب قانون مكافحـة االجتـار باألشـخاص لعـام            

ــا٢٠٠٥ ــادة   عمليـــات إلعـ ــادة التأهيـــل وإعـ دة التـــوطني وإعـ
  .الدمج لضحايا االجتار

دعم لــوقــال إن وزارة الــصحة قــد قامــت بأنــشطة ل      - ٨
ــل هتــدف إىل حتــسني صــحة      ــادة التأهي ــة واملعاجلــة وإع والوقاي

ال الــصحة واألهــداف الــسكان وفقــاً للــسياسة الوطنيــة يف جمــ 
احلـضرية  وذَكَر أنـه قـد قُـّدمت يف املنـاطق           . االجتماعية للدولة 

لرعايــة صــحة األم والطفــل، واملنــاطق الريفيــة خــدمات شــاملة 
وهي مكوِّنـة هامـة يف اخلطـة الوطنيـة للـصحة، وذلـك كجـزء                
من برنامج الرعاية املتعلقة بالصحة اإلجنابية الذي ُنظّم يف عـام          

ــادرات قــد لقيــت دعمــاً مــن    . ١٩٩٦ وأشــار إىل أن هــذه املب
م املتحـــدة للـــسكان منظمـــة الـــصحة العامليـــة وصـــندوق األمـــ 

ــة   ــدة للطفولـ ــة األمـــم املتحـ ــاالت ) اليونيـــسيف(ومنظمـ ووكـ
التعاون الثنائي، كما أهنا قد ُنفّذت بالتعاون مع منظمات غـري           

وذَكَـر أن برنـامج الرعايـة       . حكومية ومنظمات طوعيـة خمتلفـة     
املتعلقة بالصحة اإلجنابية قد ُنفّذ بالتنسيق مع الربنـامج الـوطين           

متالزمــة نقــص املناعــة /نقــص املناعــة البــشرية فــريوس ملكافحــة
ــدز(املكتــسب  ــصال    و) اإلي ــق االت ــة عــن طري األمــراض املنقول
  .اجلنسي

واســـتطرد قـــائالً إنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن معـــدالت    - ٩
الوالدة ومعدالت وفّيات األطفال آخذة يف النقصان فإنـه مـن           

 ٤  رقـم  الضروري أن ُيبذل مزيد مـن اجلهـود لتحقيـق اهلـدفني           
ــ ــة   ٥ مورق ــداف اإلمنائي ــن األه ــة م ــق   . لأللفي ــن أجــل حتقي وم

 فــإن الربنــامج الــوطين ملكافحــة فــريوس نقــص  ٦ اهلــدف رقــم
) اإليـــدز(متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتـــسب /املناعـــة البـــشرية

واألمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي، بالتعـاون مـع             
 وكاالت تابعة لألمم املتحـدة ومنظمـات غـري حكوميـة وطنيـة       

 مبـستوى   ومقارنةً.  أساساً على النساء واملراهقني    ، ركَّز ودولية
الــدعم الــذي حتــصل عليــه بلــدان ناميــة أخــرى فــإن املــساعدة   

تــوفري العقــاقري واملعــدات والتــدريب املهــين ليــست      الدوليــة ل
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كافية، وخاصة بالنظر إىل صـعوبة الوصـول إىل املنـاطق النائيـة             
  .هايف ميامنار وسوء األحوال اجلوية في

واســـتطرد قـــائالً إن األهـــداف األساســـية للـــسياسة       - ١٠
التعليمية للحكومـة هـي ضـمان حـصول مجيـع املـواطنني علـى               

ولتحقيق هذا اهلـدف اختـذت      . التعليم وتشجيع مواصلة التعلُّم   
ــادة عــدد      ــة خطــوات لزي ــسلطات واملنظمــات غــري احلكومي ال
امللـــــتحقني باملـــــدارس ومعـــــدالت االســـــتمرار يف الدراســـــة  

ــن      ول ــة م ــالقراءة والكتاب ــة األساســية ب ــة الوظيفي ــشجيع املعرف ت
وحتقيـق  . يـة تـشمل البلـد بكاملـه       خالل برامج تعليمية غري رمس    

ــسبته     ــة ن ــراءة والكتاب ــة الق ــني  ٩٥,٠٧معــدل ملعرف ــة ب  يف املائ
، ووجود تـوازن  )وهي نسبة أعلى من املتوسط الوطين    (النساء  

ــات، ووصــول  بــني معــدالت االلتحــاق باملــدارس للبــنني وال   بن
ــاث   ــاق اإلنـ ــامعـــدل التحـ ــام الدراســـي  بـ ــايل يف العـ لتعليم العـ

 يف املائة، تشهد مجيعها بـأن       ٥٨,٥ إىل نسبة    ٢٠٠٦-٢٠٠٥
ــرغم مــن أن       ــى ال ــد وذلــك عل ــساوية يف البل ــيم مت فــرص التعل
ــذكور     احلكومــة تقــّدم يف الوقــت احلــايل إىل طــالب الطــب ال

. نـاطق النائيـة  حوافز هتـدف إىل تـشجيعهم علـى التواجـد يف امل           
وقــد أنــشئت يف مجيــع أحنــاء البلــد مراكــز تعلُّــم يف اجملتمعــات   

وقـال إن احلكومـة تـشّجع التعـاون مـع           . احمللية ودوائر للقـراءة   
القطـــاع اخلـــاص يف تقـــدمي التـــدريب يف جمـــال تكنولوجيـــات  
املعلومات واالتصال إىل النـساء ومـع وكـاالت األمـم املتحـدة             

 تقــدمي التــدريب املهــين الــذي    واملنظمــات غــري احلكوميــة يف  
  .يهدف إىل تزويد النساء مبهارات مدّرة للدخل

 إن وزارة العمــل تــضمن تنفيــذ التــشريع املتعلّــق وقــال  - ١١
وميكـــن للعمـــال أن . حبقـــوق العمـــال وفقـــاً للمعـــايري الدوليـــة

يساوموا أصحاب األعمال فردياً أو مجاعياً وذلك على الـرغم          
ى، يف الواقع العملـي، مـن خـالل         من أن هذه املفاوضات ُتجر    

والنـساء العـامالت    . جلان اإلشراف على اليد العاملـة يف املـدن        
تتمـــتعن حبقـــوق قانونيـــة بالنـــسبة لـــساعات العمـــل، والراحـــة 

املدفوعــة األجــر، والــسالمة واإلجــازة اإلســبوعية، والعطــالت 
  .املهنية، والرعاية الصحية واالجتماعية

ــه بالتعـــ   - ١٢ ــائالً إنـ اون مـــع وكـــاالت األمـــم  وأضـــاف قـ
املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة الدوليـة تتخـذ إدارة الرعايـة            
االجتماعيــة يف وزارة الــشؤون االجتماعيــة واإلغاثــة وإعــادة     
ــصاحل       ــل لـ ــادة التأهيـ ــة وإعـ ــة واحلمايـ ــدابري للوقايـ ــوطني تـ التـ
اجلماعات الضعيفة، مثل مجاعات األطفال واملراهقني والنـساء        

  .ني بالعجز واألشخاص املسّننيواألشخاص املصاب
ــائالً    - ١٣ ــتطرد قـ ــام   واسـ ــشأت يف عـ ــد أنـ ــة قـ إن احلكومـ

ــوارث    ٢٠٠٤ ــب للكـ ــة للتأهـ ــة الوطنيـ ــة املركزيـ ويف .  اللجنـ
، ُشكّلت مجاعة ثالثيـة تتـألف مـن         “سغيران”أعقاب إعصار   

ممثلني عن احلكومة واألمم املتحدة ورابطة أمـم جنـوب شـرق            
لس ملبـادرات اإلغاثـة وإعـادة       آسيا وذلك لـضمان التنفيـذ الـس       

التأهيــل وإعــادة الــتعمري، كمــا ُشــكّلت جمموعــات خمتلفــة مــن  
وتقــوم إدارة الرعايــة . بينــها جمموعــة حلمايــة األطفــال والنــساء

االجتماعيــة بــإجراء دراســات استقــصائية تقييميــة بــشأن املــرأة 
واملسّنني واألشخاص املصابني بعجز وذلك بغية وضـع خطـط          

  .ناطق اليت ضربتها األعاصريعمل من أجل امل
  ٦ إىل ١املواد 
سأل عّما إذا كـان الدسـتور يـنّص         : نترمانيالسيد فل   - ١٤

ــشكل       ــسان ب ــوق اإلن ــة حلق ــات الدولي ــق االتفاقي ــى أن ُتطَّب عل
وقــال إنــه إذا كانــت االتفاقيــة منطبقــة بــشكل مباشــر  . مباشــر

فإنه يوّد أن يعـرف مـا إذا كانـت هلـا أسـبقية علـى أي تـشريع                   
وتــساءل عّمــا إذا كــان عــدم . لــي قــد تكــون متعارضــة معــهحم

االحتجاج بأحكام االتفاقية يف اإلجراءات القضائية هـو داللـة          
على نقص الوعي بأحكامها مـن جانـب القـضاة أو املنظمـات             

 وقال إنـه سـوف يرحِّـب بتلقـي مزيـد مـن التفاصـيل                .النسائية
ــة وامل     ــشر االتفاقي ــيت هتــدف إىل ن ــود ال ــسبة للجه ــات بالن علوم

ــساء يف صــياغة الدســتور      ــه الن ــذي قامــت ب ــدور ال املتعلقــة بال
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 مـــن ٣٥٢ل إنـــه مبوجـــب الفقـــرة   وقـــا. اجلديـــد واعتمـــاده 
 ال ميكن أن يؤّدي نّص يتعلق باملـساواة          من الدستور  ٨ الفصل

ــبة   ”يف الفـــرص إىل  ــائف املناسـ ــال يف الوظـ ــيني الرجـ ــع تعـ منـ
ا هـذا   ؛ وسأل عـن األسـس الـيت يقـوم عليهـ           “ وحدهم للرجال

  .النّص وعن آثاره احملتملة
سيكون مـن املفيـد معرفـة مـا         إنه  وواصل حديثه قائالً      - ١٥

ــار ســلطة إصــدار       ــرأة يف ميامن ــدى احتــاد شــؤون امل إذا كــان ل
أحكــام بالنــسبة للــشكاوى الــيت ُتقــّدم إليــه أو ســلطة عرضــها   
علــى حمكمــة، ومــا إذا كــان االحتــاد يــساعد يف اإلجـــراءات       

النــساء، وعــدد وطبيعــة الــشكاوى الــيت جــرى القانونيــة ملعهــد 
ويف ختام كلمته طلب معلومـات عـن العالقـة          . تقدميها مؤخراً 

بــني احتــاد شــؤون املــرأة يف ميامنــار وهيئــة حقــوق اإلنــسان يف  
ميامنار، وعن تكوين تلك اهليئة والدور الذي يقوم به كل مـن          

  .اهليئتني يف معاجلة الشكاوى اليت تقدمها النساء
ــ  - ١٦ ــنيالـ ــري   : سيدة شـ ــات غـ ــدد املنظمـ ــن عـ ــألت عـ سـ

احلكوميـة، وبـصفة خاصـة املنظمـات غـري احلكوميـة النــسائية،       
املوجــودة يف ميامنــار؛ وعــن الــسبب يف أنــه مــن الــضروري أن  
تسجَّل املنظمات غري احلكومية لدى احلكومة؛ وعّما إذا كـان        
التــسجيل إلزاميــاً أو خاضــعاً أليــة معــايري؛ وعــن الــسرعة الــيت   

ح هبــا املنظمــات غــري احلكوميــة تــصرحياً بالتــسجيل؛ وعــن ُتمــَن
الــسبب يف أن تلــك املنظمــات ُتمَنــع مــن تلقــي متــويالً حمليــاً أو 

وأشـارت إىل أن التقريـر ال يتـضّمن إحـصاءات مـصّنفة        . دولياً
عـــن نظـــام مجـــع حـــسب نـــوع اجلـــنس، وطلبـــت معلومـــات  

  .البيانات يف ميامنار
ء اللوايت تعـشن يف إقلـيم       وسألت عّما إذا كانت النسا      - ١٧

راخــني الــشمايل قــد أدرجــن يف اإلحــصاءات الــسكانية للبلــد؛ 
ــسكان      ــسية للـ ــنح اجلنـ ــزم مـ ــة تعتـ ــت احلكومـ ــا إذا كانـ وعّمـ
الشرعيني يف تلك املنطقة، وخاصـة النـساء املـسلمات، اللـوايت            

ــسجيل املناســب،  يعــيش الكــثري  ــهن دون إجــراء الت  وذلــك  من

 املدنيـة والـسياسية واالجتماعيـة       لتمكينهن من التمّتع حبقوقهن   
واالقتصادية والثقافيـة؛ وعّمـا إذا كانـت رابطـة ميامنـار لرعايـة              

  .األم والطفل تقّدم املساعدة إىل أولئك النساء
 عّمـا إذا    ت كعـضو يف اللجنـة وسـأل        حتدثت :ةالرئيس  - ١٨

 مـن   ١كان الدستور يعـّرف التمييـز ضـد النـساء وفقـاً للمـادة               
إذا كانـت ميامنـار تـضمن املـساواة املوضـوعية           االتفاقية، وعّما   

وسألت عن الكيفية الـيت ميكـن هبـا أن          . بالنسبة جلميع احلقوق  
يكـــون الـــنص املتعلـــق باملناصـــب املناســـبة للرجـــال وحـــدهم   

 اجلنسني وعـن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا         بنياة  ومتماشيا مع املسا  
 البلـد   أن تكون القوانني العرفية للجماعات العرقية العديـدة يف        

متماشية مع الدستور ومـع االتفاقيـة اسـتناداً إىل طـرق مالئمـة              
  .جلمع البيانات

 ذَكر أن حـق الزوجـة يف عـدم          :)ميامنار (السيد لوين   - ١٩
زوجها، والعرف السائد بأن األجور الـيت يتقاضـاها         اسم  محل  

 واألحكـام الدسـتورية الـيت حتـرم         ،الزوج تتصرف فيها زوجتـه    
  .لى املساواة بني اجلنسني يف ميامنارالتمييز، هي دليل ع

أن  باإلضــافة إىل أشــار إىل أنــه): ميامنــار( آيالــسيد   - ٢٠
 يـنّص  ه مجيـع أشـكال التمييـز فإنـ     من الدستور حيظـر ٨الفصل  

علــى إتاحــة فــرص متــساوية يف العمالــة، والتجــارة، واألعمــال 
 التقنيـة، والبحـوث يف جمـال األدب والعلـوم           ةالتجارية، واملعرف 

ــا وا ــرة(لتكنولوجيـ ــال والنـــساء يف   )٣٤٩ الفقـ ــق الرجـ ؛ وحـ
ــة     ــال املتماثلــ ــن األعمــ ــساوية عــ ــور متــ ــى أجــ ــصول علــ احلــ

ــرة( ــوق  )٣٥٠ الفقـ ــساواة يف حقـ ــال  األ؛ واملـ ــات واألطفـ مهـ
ــاً      ــل حــسبما هــو حمــّدد قانون ــساء احلوام ــرة (والن ؛ )٣٥١الفق

ــة     ــراد اخلدمــة املدني ــز يف التعــيني أو يف تكليــف أف وعــدم التميي
االجتــــار الــــرق و؛ وحظــــر )٣٥٢الفقــــرة ( الواجبــــات أداءبـــ 

؛ واملـــساواة يف احلقـــوق بالنـــسبة )٣٥٨الفقـــرة (باألشـــخاص 
نح الدولة مزايا وجـوائز ماليـة عـن         ملللتعليم والرعاية الصحية و   

 ٣٦٧ و ٣٦٦الفقــــــرات (اإلجنــــــازات التعليميــــــة املتمّيــــــزة 
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وأضاف قـائالً إن النـساء هلـن حريـة الطـالق، وحيـق              ). ٣٦٨و
ن يف هــذه احلالــة احلــصول علــى حــصة يف ممتلكــات األســرة هلــ
وأشار إىل أن النص الدسـتوري الـذي        . حضانة أطفاهلن على  و

جيعل املناصب املالئمة للرجال وحدهم مقتصرة علـى الرجـال          
. ةيهدف إىل محاية النساء من العمل يف منـاطق نائيـة أو خطـر             

َتهـك حقـوقهن    واختتم كلمته قائالً إنه ميكن للنـساء اللـوايت ُتن         
ــشرطة أو إىل وزارة     ــوجهن إىل ال ــها الدســتور أن تت ــيت يكفل ال

اذ شؤون املرأة يف ميامنار من أجـل        الشؤون الداخلية أو إىل اخت    
  .إداري أو قانويناختاذ إجراء 

قالت إنه متاشـياً مـع توصـيات        ): ميامنار(السيدة كي     - ٢١
 ميامنـار،   اللجنة قامت اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـشؤون املـرأة يف            

ــة      ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــع اإلدارات احلكومي ــاون م بالتع
الوطنية والدولية، بتجميـع بيانـات ومؤشـرات مـصّنفة حـسب            
نــوع اجلــنس يف منــاطق خمتلفــة مبــا يــشمل جمــاالت الــدميغرافيا   

. والتعلـــيم والـــصحة واالقتـــصاد والعنـــف املوّجـــه ضـــد املـــرأة 
لجنــة الوطنيــة املعنيــة  هلــذا قامــت الوأضــافت قائلــة إنــه نتيجــة  

بــشؤون املــرأة يف ميامنــار، بالتعــاون مــع احتــاد شــؤون املــرأة يف 
 ٢٠٠١صاءات جنــــسانية يف األعــــوام  ميامنــــار، بنــــشر إحــــ  

ــت    . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ــد عمل ــة ق ــت إن وزارات خمتلف وقال
على حتسني مجع البيانات املصّنفة حسب نـوع اجلـنس والـسن            

اجملـاالت الـيت هلـا أمهيـة        يف بعـض    ) حـضرية أو ريفيـة    (واملنطقة  
وقــد تــضّمن كتيِّــب ســنوي تنــشره اإلدارات  . وفقــاً للدســتور

اإلحــصائية بيانــات دميغرافيــة وبيانــات تتعلــق بالــصحة مــصّنفة  
  .حسب نوع اجلنس

وواصـــلت حـــديثها قائلـــة إن اللجنـــة الوطنيـــة املعنيـــة   - ٢٢
بشؤون املرأة يف ميامنـار قـد وّزعـت التعليقـات اخلتاميـة للجنـة            

لـــى أعـــضائها وعلـــى الوحـــدات الوزاريـــة واملنظمـــات غـــري ع
احتــاد وأضــافت قائلــة إن . احلكوميــة الختــاذ إجــراءات املتابعــة 

ــسائل       ــع معلومــات عــن امل ــام بتوزي ــار ق ــرأة يف ميامن شــؤون امل
اجلنسانية على عامة اجلمهور وعلـى النـساء الريفيـات والنـساء            

ــة ونــساء األقليــات علــ   ى املــستوى املنتميــات إىل أقليــات عرقي
الشعيب يف مجيع الواليات واملقاطعـات واملـدن والقـرى وذلـك            
عــن طريــق رســائل ومنظمــات معنيــة بــشؤون املــرأة ووســائط   
ــة      ــى اخلدم ــدريب عل ــاء حماضــرات يف معاهــد الت اإلعــالم وإلق

ــة ــيت  . املدني ــشكاوى ال ــدَّموذكــرت أن ال  إىل احتــاد شــؤون  تق
، تقـــدِّمهالـــيت  إحـــدى اللجـــان اتـــستعرضهااملـــرأة يف ميامنـــار 

ــة ، يكــون مالئمــاً حــسبما اختــاذ مــن أجــل   إىل اإلدارات املعني
ويف بعــض احلــاالت تقــّدم منظمــات نــسائية     . إجــراء بــشأهنا 

املساعدة القانونية واملـشورة باجملـان إىل النـساء اللـوايت تقـّدمن             
تتـوىل مراكـز املـشورة حبـث     ويف كـثري مـن األحيـان        . شكاوى

 اغ احتـاد شـؤون املـرأة يف ميامنـار هبـ           يل وتبلّ نـزحاالت العنف امل  
ومـن بـني احلـاالت الـيت أُبلـغ          . وحتيلها إىل الوحـدات املختـصة     

هبا احتاد شؤون املرأة يف ميامنار كل سنة خالل الفترة من عـام             
 واليت يبلغ عددها بـضعة آالف أحيـل         ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٥

اذ نصف تلك احلاالت تقريباً إىل اإلدارات املعنية من أجـل اختـ     
  .إجراء قانوين

قال إن هيئة حقوق اإلنـسان يف       ): ميامنار (السيد آي   - ٢٣
ــد  ــار قـ ــام ُنظِّمـــت ميامنـ ــوق  ٢٠٠٧يف عـ ــاق حقـ ــروح ميثـ  بـ

اإلنسان اآلسيوي وهيئـة حقـوق اإلنـسان لرابطـة أمـم جنـوب            
وأضـاف قـائالً إن تلـك اهليئـة الـيت يرأسـها وزيـر               . شرق آسـيا  

 منظمـات   ٤ مـن بينـها   كيانـاً    ١٩  يف عـضويتها   الداخلية تـضم  
لية نــز معنيـة بالـشؤون امل    (غري حكومية ومثـاين مجاعـات فرعيـة         

ــة     ــصحية والتعليميـ ــصادية والـ ــة واالقتـ ــة واالجتماعيـ والقانونيـ
والغرض األساسي لتلك اهليئة هـو إنـشاء        ). والدولية والنسائية 

ــة        ــاريس ودراس ــادئ ب ــاً ملب ــسان وفق ــوق اإلن ــة حلق ــة وطني جلن
دوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا يـشمل الـصك            القواعد واملعـايري ال   

الدويل حلقـوق اإلنـسان والـصكوك ذات الـصلة الـيت أصـدرهتا        
وذَكَـر أن الـشكاوى ال ُينظـر فيهـا مـن جانـب              . األمم املتحدة 

هيئــة حقــوق اإلنــسان ولكــن مــن جانــب وزارات وإدارات      
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ــشرطة     ــها ال ــن بين ــة م ــابع   . ووكــاالت خمتلف ــب ت ــوىل مكت ويت
  . هذه احلاالتلوزارة الداخلية حبث

وواصل حديثه قائالً إن األشخاص الـذين ال حيـق هلـم         - ٢٤
احلصول على جنـسية ميامنـار ُيمنحـون بطاقـات هوّيـة متكِّنـهم           

إن املنظمــات غــري وأضــاف قــائالً . مــن تقــدمي طلبــات للــسفر 
ــّين      ــه يتع ــل؛ غــري أن ــسبة للتموي ــود بالن ــة ال ختــضع لقي احلكومي

ة الداخليــة وأن تبلّــغ عــن عليهــا أن تــسّجل نفــسها لــدى وزار
مواردهــا ونفقاهتــا وذلــك ألنــه مــن املعــروف أن اجلماعــات       
اإلرهابية تستخِدم املنظمات غري احلكومية واملنظمـات الـيت ال          
تــسعى إىل حتقيــق الــربح لغــسل األمــوال ومتويــل أنــشطتها غــري 

  .املشروعة
ــسيدة تــ   - ٢٥ ــار (نيال ــار  ): ميامن أوضــحت أن رابطــة ميامن

 والطفل جيري متويلـها مـن خـالل تربعـات يقـّدمها             لرعاية األم 
ــددهم حــوايل     ــالغ ع ــضاؤها الب ــذين   ١٠أع ــني عــضو وال  مالي

يتزايد عددهم مبعدل يزيد عن مليونني كل سنة؛ ومـن الـدخل     
. املتحّصل من املشاريع التجارية الصغرية واملباين؛ ومن اهلبـات        

.  إن احلكومــة تراقــب حــسابات الرابطــة بــشكل دقيــق قالــتو
 ُيـستخَدم أساسـاً لتطـوير اهليكـل      ةلتمويل الذي تقّدمه الدولـ    وا

األساســـي، وخاصـــة إنـــشاء املبـــاين علـــى املـــستوى املركـــزي  
مع وزارة الـصحة بـشأن      الرابطة تتعاون   و. ومستوى الواليات 

واختتمـت حـديثها قائلـة      . محالت التطعيم واملشاريع األخـرى    
ء يف الرابطـة    الت أن ُتصبحن أعضا   إنه ميكن للنساء غري املسجَّ    

  .اليت هلا فروع يف مجيع أحناء البلد
طلــب مزيــداً مــن املعلومــات فيمــا : نترمــانيالــسيد فل  - ٢٦

وفقـاً للدسـتور، مناسـبة للرجـال        يتعلق باملناصب الـيت تكـون،       
وسأل أيضاً عن اجلهـة الـيت هلـا الواليـة بالنـسبة حلـلّ               . وحدهم

 وعّمــا إذا أي تــضارب بــني أحكــام االتفاقيــة والقــانون احمللــي؛
، كمــا هــي ُمــستخَدمة يف الدســتور، “التمييــز” عبــارةكانــت 

القطـــاعني العــــام   تـــشمل التمييـــز املباشـــر وغـــري املباشـــر يف     

واخلاص؛ وعن الـدور الـذي تقـوم بـه اهليئـة القـضائية يف دعـم                 
  .حقوق اإلنسان

طلبت حتديـد املنظمـات غـري احلكوميـة         : السيدة شني   - ٢٧
ــا إذا ســألت  و،قــوق اإلنــساناألربــع األعــضاء يف هيئــة ح  عّم

كان من بينها أية منظمة غري حكوميـة نـسائية وعّمـا إذا كـان               
. مــن املرتــأى وضــع إطــار زمــين إلنــشاء جلنــة حلقــوق اإلنــسان

ــري        ــة غ ــسجيل منظم ــوذج ت ــن من ــسخة م ــا لن ــت إن تلقيه وقال
وأعربت أيضاً عن رغبتـها     . حكومية سيكون موضعاً لتقديرها   

 الـشمالية   راخـني للوايت تعشن يف منطقة     يف معرفة عدد النساء ا    
  . على بطاقات هوية،نوعدد من صدرت هلن، من بينه

شرية ة يف اللجنة وسـألت، مـ       حتدثت كعضو  :الرئيسة  - ٢٨
إىل الوضــع القــانوين لالتفاقيــة يف ميامنــار، عّمــا إذا كــان البلــد  

  .ُيطّبق نظاماً فردياً أو مزدوجاً بالنسبة للقانون الدويل
ــسيد   - ٢٩ ــار (آيال ــّد): ميامن ــيت تناســب   دح  املناصــب ال

الرجــال بــصفة خاصــة بأهنــا الوظــائف العــسكرية ووظــائف       
الــشرطة ووظــائف وزارة الــصحة ووزارة التعلــيم يف املنــاطق     

وقـال إنـه ينبغـي حــلّ التنـاقض بـني االتفاقيـة والقــانون       . النائيـة 
ــي أو مــن خــالل       ــانون احملل ــى أســاس الدســتور والق ــي عل احملل

وأضــاف قــائالً إن الدســتور، الــذي . اء تعــديالت عليهمــاإجــر
اعُتمد مـؤخراً، سـوف يـدخل حيِّـز النفـاذ يف االجتمـاع العـام                

ــان ــه  . األول للربمل ــضائية حلقــوق   وأشــار إىل أن ــة ق توجــد محاي
اإلنسان بقدر اسـتطاعة أي مـواطن أن يقـّدم شـكوى جلهـات              

. حلقـوق  ويّدعي فيها حدوث انتهاك لتلـك ا       ،من بينها احملاكم  
واملنظمات غري احلكومية األربـع الـيت تـشارك يف هيئـة حقـوق              

احتــاد شــؤون املــرأة يف ميامنــار، ورابطــة ميامنــار  : اإلنــسان هــي
لرعاية األم والطفل، واحتاد ميامنار لأللعاب الرياضية النـسوية،         

مــن املتوقّــع أن  وقــال إنــه  . ورابطــة احتــاد التــضامن والتنميــة   
ــام   ــستكمل يف ع ــة     األ٢٠٠٩ُت ــشاء جلن ــال التحــضريية إلن عم
ــسان  ــوق اإلنـــ ــة  . حقـــ ــصاءات املتعلقـــ ــار إىل أن اإلحـــ وأشـــ
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 الــشمالية راخــنيباألشــخاص الــذين أعيــد توطينــهم يف منطقــة 
مــن بــنغالديش، قبــل ســنوات عديــدة، مبــساعدة مــن مفوضــية  

واختـتم  . األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني ليـست متـوفّرة اآلن          
ة ســتكون لــديها أيــة بيانــات  اهلجــرحديثــه قــائالً إن ســلطات  

  .متاحة عن هذه املسألة
 أن سـكان منطقـة راخـني        أكَّد): ميامنار (السيد لوين   - ٣٠

وقـال إنـه مـن بـني األشـخاص الـذين            . حيملون جنـسية راخـني    
عـادوا هنـاك مـن بـنغالديش، الــيت أقامـت ميامنـار تعاونـاً ثنائيــاً        

 ٢٥ ٠٠٠، اختـار    ١٩٩٢معها بشأن هذه املـسألة، منـذ عـام          
ــوا يف خمّيمـــات الالجـــ  ــع . نيئشـــخص أن يبقـ ــر أن جمتمـ وذَكَـ

ــدين      ــك العائــ ــديين وأن أولئــ ــسامح الــ ــصف بالتــ ــار يتــ ميامنــ
يتعّرضون ألي متييز؛ وهم يعاَملون وفقـاً لقـانون اهلجـرة يف             ال

  .ميامنار
قالت إنـه يوجـد غمـوض       : نغويزيالسيدة أروشا دوم    - ٣١

 بـشؤون املـرأة يف ميامنـار        بالنسبة مليزانية اللجنـة الوطنيـة املعنيـة       
ــستعني      ــوزارات، أن ت ــة مــشتركة بــني ال الــيت ميكــن هلــا، كهيئ

ــا  ــة ومبوارده وأعربــت عــن اســتغراهبا  . مبــوظفي وزارات خمتلف
ألن احلكومة قد أنشأت احتـاد شـؤون املـرأة يف ميامنـار، وهـي               
منظمة ذات قاعدة عريضة، على أساس االجتـاه مـن القمـة إىل              

ح املوارد املتاحة لالحتاد، وأعربت عـن       وطلبت توضي . القاعدة
ــوظفني متطـــوعني ولـــيس     ــستعني مبـ ــد يـ ــاد قـ ــا ألن االحتـ قلقهـ

وسألت يف ختام حـديثها عـن الـسبب يف أن           . مبوظفني مهنيني 
ــار     ــرأة يف ميامنــ ــة بــــشؤون املــ ــة املعنيــ ــة الوطنيــ ــة اللجنــ واليــ

  .تنفيذ االتفاقيةإىل تتضّمن، كما يبدو، أية إشارة صرحية  ال
أشارت إىل اللجنة العاملـة التابعـة للجنـة         : سيدة ذو ال  - ٣٢

ــدد        ــن ع ــار وســألت ع ــرأة يف ميامن ــشؤون امل ــة ب ــة املعني الوطني
أعضائها، وعّما إذا كانوا موظفني دائمـني أو متطـّوعني وعّمـا       
إذا كانــت توجــد أيــة آليــة لتقيــيم فعاليــة الــسياسات والــربامج  

ب بتلقـي أيـة     وقالت إهنا سوف ترحّـ    . اجلنسانية املسؤولة عنها  

عالقــات اللجنــة العاملــة باحتــاد شــؤون املــرأة بــشأن معلومــات 
يف ميامنار الـذي يتـوىل أيـضاً مـسؤولية تنفيـذ هـذه الـسياسات                

وذَكــرت أنــه ممــا . درجــة اســتقاللية االحتــادبــشأن والــربامج، و
ــة       ــة املعني ــة الوطني ــا إذا كانــت اللجن ــة م ــام معرف ســيثري االهتم

 لـديها أيـة وسـائل فّعالـة ملراقبـة وضـع             بشؤون املرأة يف ميامنـار    
مجاعات نسائية معّينة، مثل النساء الريفيـات الفقـريات، وعّمـا           

 مبا يتجـاوز تنميـة املـرأة ويتخطاهـا، التركيـز            ،إذا كانت ترتئي  
  .على القضاء على التمييز ضد املرأة

أجابـت قائلـة إن احتـاد شـؤون     ): ميامنار (السيدة كي   - ٣٣
يتـــــألف مـــــن ســـــت جمموعـــــات عمـــــل  املـــــرأة يف ميامنـــــار 

، كما أنه يقوم بأنشطة تتعلق مبجاالت من بينـها          ُشَعب وست
ــل       ــادة تأهي ــشر، وإع ــرأة، واالجتــار بالب ــه ضــد امل العنــف املوّج
النساء وإعادة دجمهن، واألطفال البنـات، والتعلـيم، والـصحة،          

وقالــت إن هيكــل االحتــاد يتكــّون مــن هيئــة تنفيذيــة  . والثقافــة
ــة ومنظمــ  ــع    مركزي ــشاؤها يف مجي ــرأة جــرى إن ــشؤون امل ات ل

وأضـــافت قائلـــة إن هـــذه املنظمـــات . الواليـــات واملقاطعـــات
 ســنوية مــن اهليئــة املركزيــة الــيت تقــّدم إليهــا   تتتلقــى توجيهــا

وذَكَــــرت أن املــــوارد البــــشرية الــــيت  . تقــــارير ربــــع ســــنوية
يستخدمها االحتاد تتألف من خرباء ومفكّـرين تطّوعـوا لتقـدمي           

.  وتتوىل منظمات غري حكومية تنفيذ أنشطة االحتـاد    خدماهتم؛
وأشارت إىل أنه قـد جـرى مـن جانـب احتـاد شـؤون املـرأة يف                  
ميامنــار، ورابطــة ميامنــار لرعايــة األم والطفــل، ورابطــة ميامنــار  
ملنظِّمـــات األعمـــال، تنفيـــذ خطـــط عديـــدة ملـــساعدة النـــساء  

تقـدمي  ببلـد   ريات يف مجيع أحناء ال    قالريفيات ونساء األقليات الف   
ــدمات  ــصغرية خـ ــات الـ ــة  االئتمانـ ــيم والتنميـ ــصحة والتعلـ  والـ

  .الثقافية مبا يتماشى مع االتفاقية
قالـت إن وزارة الـصحة تقـوم        ): ميامنـار  (السيدة تـني    - ٣٤

بإجراء حبوث تتعلق باملسائل اجلنسانية وبتنفيذ محـالت إلثـارة          
سـية  الوعي، كما أهنا تقّدم التدريب إىل موظفي الـصحة األسا         

. علـى املــستوى املركـزي ومــستوى املقاطعـة ومــستوى املدينــة   
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وأضافت قائلـة إن املبـادرات الـيت نفّـذهتا الـوزارة مشلـت نـسبة                
وقـد كـشفت الدراسـات      .  يف املائة مـن الـسكان الـريفيني        ٧٠

ــام     ــت يف عـ ــيت أُجريـ ــة الـ ــوعي   ٢٠٠٦النوعيـ ــص الـ ــن نقـ  عـ
ــالفوارق املوجــودة  ــة ا  ب ــسبة للرعاي ــسني بالن ــني اجلن ــصحية ب . ل

واختتمـت حـديثها قائلـة إنـه وفقـاً لـذلك جـرى وضـع بـرامج          
تـشجيع املواقـف الـيت      للتدريب ولتدريب املدّربني وذلك بغيـة       

واختتمـت حـديثها    .  الـصحة  تراعي الفوارق بني اجلنسني جتـاه     
ــدأ يف عــام     ــه ســوف يب ــة إن ــدة  ٢٠٠٩قائل ــرامج جدي ــذ ب  تنفي

مـة نقـص املناعـة      متالز/للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     
  .اجلذام، والدرن، والصحة اإلجنابية، و)اإليدز(املكتسب 

قالــت إن عــدد أعــضاء احتــاد ): ميامنــار (الــسيدة كــي  - ٣٥
 ونائــب الــرئيس الــذي انــضم رئيــسهشــؤون املــرأة يف ميامنــار، 

 إىل عضوية اللجنة الوطنية املعنية بـشؤون املـرأة يف            العام أمينهو
ضو، وإنــه علــى الــرغم مــن أن     مليــون عــ ٤,٣، هــو ميامنــار

منظمــة غــري حكوميــة فإنــه يقــوم بأنــشطة مكّملــة  االحتــاد هــو 
ــة      ــة للجن ــادئ التوجيهي ــاً للمب ــة للحكومــة وفق للخطــط اإلمنائي

ــار    ــرأة يف ميامن ــشؤون امل ــة ب ــة املعني ــرت أن احتــاد  . الوطني وذَكَ
شؤون املـرأة يف ميامنـار لـه ميزانيتـه اخلاصـة بـه وذلـك بتمويـل            

ــن ا ــشاريع      أّويل م ــن امل ــنح وم ــن اِمل ــل إضــايف م ــة ومتوي حلكوم
  .التجارية الصغرية اليت يديرها االحتاد

 حتدثت كعضو يف اللجنة، وأشارت إىل أنـه         :الرئيسة  - ٣٦
على الرغم من التـذّرع حباجـات معّينـة لتربيـر ختـصيص بعـض               
املناصب للرجال وتقدمي حوافز لطالب الطب الذكور فإنـه مل          

اصة مؤقتـة قـد اُتخـذَت مـن أجـل تعجيـل             يالَحظ أن تدابري خ   
  .النهوض باملرأة يف امليدان

 شّددت على أن احلكومة هي املسؤولة       :السيدة شني   - ٣٧
يف هنايــة املطــاف عــن تنفيــذ االتفاقيــة، وســألت عــن الوســائل   
ــار، كمنظمــة غــري       ــرأة يف ميامن ــدى احتــاد شــؤون امل ــوفّرة ل املت

. ذه الناحيـــةكومـــة املـــسؤولية مـــن هـــحكوميـــة، لتحميـــل احل

 مـــن وثـــائق اًطلبـــت مـــن الوفـــد أن يقـــّدم إىل اللجنـــة ُنـــسخو
 أفـــراد ضـــداحملكمـــة املتعلقـــة باهتامـــات االغتـــصاب املوّجهـــة  

عسكريني ومن نـّص القـوانني واللـوائح الـيت تـنّص علـى اختـاذ                
ــذين       ــسلحة ال ــوات امل ــشرطة والق ــراد ال ــة ضــد أف ــدابري تأديبي ت

رت أهنـــا ســـوف وذَكـــ. يرتكبـــون أفعـــال عنـــف ضـــد النـــساء
بتلقـــي معلومـــات عـــن أيـــة آليـــة ُمـــَصمَّمة لرصـــد       ترّحـــب 
ت اجلنـسية الـيت يرتكبـها أفـراد عـسكريون وعـن أي       ءااالعتـدا 

تدريب ُيقَّدم إىل أفراد الشرطة واجلنود يف ضوء قراري جملـس           
ــدة    ــم املتحــ ــابع لألمــ ــن التــ  ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــ

ملــشورة إىل وســألت عــن عــدد املراكــز الــيت تقــّدم ا). ٢٠٠٨(
النساء وعّما إذا كانت تلك املراكز ُتدار من جانـب احلكومـة            

ــة    ــري حكوميـ ــات غـ ــب منظمـ ــن جانـ ــارت إىل أن . أو مـ وأشـ
تــصّرف الزوجــة يف األجــور الــيت يتقاضــاها زوجهــا هــو دليــل  
على الـصورة النمطيـة ألدوار الـذكور واإلنـاث، وسـألت عـن             

ه املفـاهيم   اخلطوات اليت تتخذها احلكومـة مـن أجـل تغـيري هـذ            
  .شمل قبول العنف املوّجه ضد املرأةاليت ت
 كعـضو يف اللجنـة وسـألت عّمـا إذا           ت حتدث :الرئيسة  - ٣٨

ــشأن العنــف      ــانون حمــّدد ب كانــت احلكومــة ختطــط العتمــاد ق
وقالــت إنــه بــالنظر إىل أن . يلنـــزاملوّجــه ضــد املــرأة والعنــف امل

ــو     ــزواج ه ــسن ال ــستغرب   ١٨احلــّد األدىن ل ــا ت ألن  ســنة فإهن
 اجلمـاع اجلنـسي غـري املرغـوب          أن القانون اجلنائي يـنّص علـى     

فيه بني الزوجني ال ميثل اغتصاباً إال إذا كان سن الزوجة يقـل             
  . سنة١٣عن 
ــسيد آي  - ٣٩ ــار (الـ ــع   ): ميامنـ ــنّص موضـ ــائالً إن الـ رّد قـ

البحث يعكس عادات سائدة يف اهلند وال ينطبـق علـى ميامنـار       
 سـنة  ١٨ص الذين يقل عمرهم عـن     اليت ال ميكن فيها لألشخا    

عـاءات ارتكـاب جنـود      دوقـال إنـه فيمـا يتعلـق با        . أن يتزوجوا 
ألفعــال اغتــصاب فقــد أُوِفــد إىل احملليــات املعنيــة فريــق حتقيــق    

وأضــاف قــائالً إنــه قــد ُوجــدت أدلــة إدانــة يف حــالتني . خــاص
وذَكَـر أنـه    .  سـنوات  ١٠وُحِكم على مرتكبيها بالـسجن ملـدة        
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دريب بــشأن املــسائل اجلنــسانية إىل مــا يزيــد عــن  قــد قُــدِّم التــ
 ومـوظفي   مـسؤويل العدالـة    فرد من ضـباط الـشرطة و       ١ ٠٠٠

 وإىل ،خدمـــة مدنيـــة آخـــرين، وخاصـــة يف املنـــاطق احلدوديـــة
  .عشرات املدرِّبني

ــالـــــسيد   - ٤٠ ــار (نيثـــ ــة ):ميامنـــ ــال إن وزارة الرعايـــ  قـــ
يــسيف االجتماعيــة واإلغاثــة وإعــادة التــوطني تتعــاون مــع اليون

ــساعدة إىل       ــدمي امل ــشمل تق ــا ي ــة مب ــدابري خاصــة مؤقت وتتخــذ ت
 رعايـة األطفـال يف مرحلـة مـا قبـل دخـول              يف شـكل  األمهات  

املــدارس، وتقــدمي بــرامج تعليميــة لألطفــال، وتقــدمي مــساعدة   
تقنية من خالل املنظمات غري احلكوميـة، وتقـدمي التـدريب يف            

  .يلنـز املللتدبريمركز 
ت أن هذه األنشطة ال تشكّل تدابري        أوضح :الرئيسة  - ٤١

هلا صلة، يف مجلة أمور، باملزايـا الـيت         خاصة مؤقتة بل خطوات     
وأضافت قائلة إنه ينبغي أن ُينظر مـستقبالً        . ُتقّدم إىل األمهات  

 ٢٥يف تنفيذ نوع التـدابري املـشار إليـه يف التوصـية العامـة رقـم                 
  .للجنة
جتــــار أشــــارت إىل مــــسألة اال: الــــسيدة شــــوتيكول  - ٤٢

ــّدم إىل     باألشــخاص،  ــذي ُيق ــدريب ال ــة الت وســألت عــن ماهي
املمارسـات  التقـارير املتعلقـة ب    موظفي اخلدمة املدنية بالنظر إىل      

 املرتبطــة بأعمــال الــشرطة واهلجــرة الــسليمةواإلجــراءات غــري 
 ،فيما يتعلق بالتعامـل مـع العائـدين، وخاصـة النـساء والفتيـات             

ــى ــد وا   عل ــع تايلن ــداد احلــدود م  وخاصــة يف واليــة  لــصني امت
اعتقـال وسـجن   وقالت إنه حسبما ذُِكـر فإنـه جيـري       . كاتشني

. مهات تـصحنب بنـاهتن وذلـك دون القيـام بتحريـات مالئمـة             أ
وذكــرت أهنــا ســوف ترّحــب بتلقــي معلومــات عــن اآلليــات     
ــة ملكافحــة االجتــار      ــسلطات املركزي ــستخدمها ال ــيت ت ــة ال احمللي

يتعلــق جبماعــات  وعــن البحــوث ذات الــصلة وخاصــة فيمــا     
ــة باجلماعــات احلــضرية   ــة مقارن ــات العرقي  واســتطردت .األقلي

والتقيـيم  قائلة إنه مما سيثري االهتمام معرفة تكوين فريق الرصد    

ــوم هبــا؛   ــيت يق ــشطة ال ــع    واألن ــتم بانتظــام جتمي ــا إذا كــان ي  وم
بيانــات عــن حــاالت فرديــة مــن بينــها حــاالت تتعلــق بإصــدار  

 جلمـع   أن هنـاك خططـاً    ار، أو   أحكام على مـن يقومـون باالجتـ       
بالوقايـة قـد    تلك البيانات؛ وما إذا كـان الفريـق العامـل املعـين             

ــة      ــة محايـ ــشر؛ و كيفيـ ــار بالبـ ــلة لالجتـ ــباب املتأصـ ــاجل األسـ عـ
الــشهود؛ و حتديــد التعــاون الثنــائي امللمــوس الــذي حتقَّــق مــع   
تايلند والصني؛ وحتديد تقييمات وتوصيات ميامنار فيما يتعلـق         

ــدى ف عاليــة املبــادرة الوطنيــة املنــسَّقة حلــوض هنــر امليكونــغ       مب
ملكافحة االجتار؛ وحتديد مصادر واستخدامات التمويل املتـاح        

  . ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر ومكافحة هذه اجلرمية
قـال إنـه خـالل الفتـرة مـن عـام            ): ميامنار (السيد آي   - ٤٣

نفـاذ   تلقى املوظفون املـسؤولون عـن إ       ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٣
 تــدريباً يف ،القــانون، وأساســاً أفــراد الــشرطة وموظفــو اهلجــرة 

التعــاون اإلقليمــي ملنــع االجتــار باألشــخاص يف  إطــار مــشروع 
وأشـار إىل أنـه قـد جـرى         . آسيا، وهو مشروع ترعاه أسـتراليا     

ة عمــــل خاصــــة ملكافحــــة االجتــــار مــــن توســــيع نطــــاق قــــو
مي ويف الوقــت احلــايل جيــري تقــد .  وحــدة١٩وحــدات إىل  ٩

التدريب إىل املدّربني بالنسبة ملسألة االجتار بالبشر يف أكادمييـة          
وجيــري أيــضاً بالتعــاون مــع منظمــات غــري حكوميــة  . الــشرطة

وبلدان جماورة تنظيم محالت تـدريب وتوعيـة ملـوظفي العدالـة            
اجلنائيــة واملــوظفني اإلداريــني، وكــذلك للمــواطنني يف املنــاطق  

كإجراء وقائي ضد إسـاءة اسـتخدام       وقال إنه   . املتأثرة باالجتار 
 من هيئـة مركزيـة ملكافحـة        احملاكمةالسلطة تصدر مجيع أوامر     

ب لكـبري القـضاة    ئـ االجتار يرأسها وزير الداخلية وتتألف من نا      
. الـشرطة ونائب للنائب العام ونائـب لـوزير الداخليـة ورئـيس            

يكون مـن الـصعب اختـاذ       واستطرد قائالً إنه يف بعض احلاالت       
م مــن بــني العــاملني يف  شأن مــا إذا كــان شــخص متــهَ قــرار بــ

وذَكَــر أنــه مــن هــذه الناحيــة     . اًً أو مهــاجراًاالجتــار أو مهرِّبــ 
املنظمــة الدوليــة قدمــه تُيجــرى حبــث مــن جانــب فريــق خــرباء 

. ركزيــة جبمــع البيانــات وحتليلــهاامليئــة اهلكمــا تقــوم ، للــهجرة
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زء مـن   وأشار إىل أنه جيري إجراء عمليات رصـد وتقيـيم كجـ           
 مبـا يتماشـى مـع       ٢٠١١-٢٠٠٧خطة العمـل الوطنيـة للفتـرة        

. املبادرة الوطنية املنّسقة حلـوض هنـر امليكونـغ ملكافحـة االجتـار       
وقد ُشكّل فريق عامل معين بالوقاية، وهـو فريـق يرأسـه نائـب         
وزير الرعاية واإلغاثة وإعادة التوطني ويـضم ممـثلني عـن احتـاد             

منظمــات غــري حكوميــة وطنيــة شــؤون املــرأة يف ميامنــار وعــن 
  .ودولية
إىل عـادة  اإلواستطرد قائالً إنـه مـن املمكـن أن تكـون         - ٤٤

وجيـري نـشر املعلومـات      .  منطوية على إجراءات مطّولة    الوطن
 يف ميامنـار، وهـي وزارة       التنـسيق ذات الصلة عـن طريـق جهـة         

، الــيت تقــوم مــن خــالل شــبكة الــسفارات التابعــة هلــا اخلارجيــة
ــق االتـــ  ــوزارة    ومرافـ ــة لـ ــلكية التابعـ ــسلكية والالسـ صاالت الـ

 التابعـة لبلـدان أخـرى مثـل         مبراكـز التنـسيق   الداخلية باالتصال   
ــا   ــصني وماليزي ــد وال ــسّهل   . تايلن ــات ي ــادل املعلوم ــال إن تب وق

واستطرد قائالً إنـه يف بعـض       .  اُألسر وتأكيد اجلنسية   اقتفاء أثر 
 اجلـو أو    احلاالت تتطلب اإلعـادة إىل الـوطن النقـل عـن طريـق            

أنقـذوا  ”ومنظمة  “ رؤية عاملية ”وساطة منظمات مثل منظمة     
ويف بعض األحيان تؤّدي رغبـة      . يف اململكة املتحدة  “ األطفال

ــاذ     ــضحايا الختـ ــهادة الـ ــتخدام شـ ــصلة يف اسـ ــدان ذات الـ البلـ
إجــراءات قانونيــة ضــد اجلنــاة يف تعقيــد إجــراءات اإلعــادة إىل  

أنــه علــى الــرغم مــن أن  وذَكَــر . الــوطن وإطالــة فتــرة تنفيــذها 
فإن الـشرطة تتخـذ     ميامنار ال يوجد فيها قانون حلماية الشهود        

. إجراءات حلماية الشهود يف القـضايا املتعلقـة باجلرميـة املنظمـة           
واختــتم كلمتــه قــائالً إن اجلهــود الــيت ُتبــذل ملكافحــة االجتــار    

ل مـن ميزانيـات الـوزارات       ه متـوَّ  بالبشر وتقدمي الـدعم لـضحايا     
ة ومن ميزانية خطة العمـل الوطنيـة، وكـذلك مـن اهلبـات              املعني

  .واألصول اململوكة للجناة اليت ُتصاَدر
ــسة  - ٤٥ ــسية    :الرئيـ ــل اخلمـ ــة العمـ ــسخ خطـ ــت إن ُنـ  قالـ

والتقرير املرحلي لفترة الـسنتني األول الـيت تلقتـها اللجنـة تبـيِّن          

أن مــسألة االجتــار بالبــشر جتــري معاجلتــها بالفعــل مــن جانــب  
  .احلكومة

  ٩ إىل ٧املواد 
حتديد أحكـام الدسـتور الـيت        طلب   :نترماني فل السيد  - ٤٦

حني للوظــائف شــتــضمن املــساواة بــني الرجــال والنــساء كمر  
العامة، وسأل عّما إذا كان صحيحاً أن الدستور خيصص ربـع           
املقاعد يف جملسي الربملان ألعضاء اهليئة العسكرية الـيت هـي يف           

ــه ســوف يرّحــب بتلقــي  وقــال إ. األســاس مؤســسة للــذكور  ن
معلومات عن أية تـدابري ُيعَتـزم اختاذهـا لزيـادة عـدد النـساء يف                
وظــــائف اخلدمــــة املدنيــــة الرفيعــــة املــــستوى ويف املنظمــــات  

جيـاد بيئـة متكّـن املنظمـات غـري          إلوالوكاالت التابعة للدولة أو     
ــام، بالتعــاون مــع     ــة واحتــادات اجملتمــع املــدين مــن القي احلكومي

اإلبقـاء  وأخـرياً، أوضـح أن      .  يف تنفيذ االتفاقية   احلكومة، بدور 
يل قـد  نــز ي قيـد االعتقـال امل  كـ ان سـو  سـ ط دو أونغ    على النشِ 

و جمــال هلــيعــزز الفكــرة القائلــة بــأن اختــاذ القــرارات الــسياسية 
ــال، وســـأل عـــن اخلطـــوات الـــيت ختطـــط    يقتـــصر علـــى الرجـ
احلكومة الختاذها من أجل مواجهة الـتفكري املقولـب بتـشجيع           

لنــساء علــى التطلــع إىل الوظــائف الرفيعــة املــستوى أو خــوض ا
  .االنتخابات أو اختيار العمل يف اجملال العسكري كمهنة

 حتـــدثت كعـــضو يف اللجنـــة وســـألت عـــن :الرئيـــسة  - ٤٧
النسبة املئوية للوظائف الـيت تنطـوي علـى اختـاذ قـرارات والـيت        

  .تشغلها النساء يف ميامنار
قال إن اعتماد الدسـتور اجلديـد     ): ميامنار (السيد آي   - ٤٨

مــؤخراً ســوف يتبعــه ســّن قــانون انتخابــات جديــد يكــون مــن 
وأضـاف قـائالً إن     . شأنه منع التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس         

القوات املسلحة ليست مؤسسة للرجال بكاملـها؛ فهـي تـضم           
وأضــاف قــائالً إن . “عقيــد”ضــابطات برتــب تــصل إىل رتبــة 

ويـة مـن مقاعـد الربملـان للـضباط       النّص الذي ُيخصِّص نسبة مئ    
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العسكريني يـستند إىل اعتبـارات أمنيـة يف مواجهـة التهديـدات       
  .اليت يتعرض هلا البلد منذ استعادته الستقالله

 النساء اللـوايت    ذكرت أن عدد  ): ميامنار (السيدة كي   - ٤٩
تشغلن وظائف من بينها وظـائف املـديرين العـامني أو مـديري            

ــاتذة، ــشاريع،   اإلدارة، أو األس  أو املهندســني، أو أصــحاب امل
وقالــت إن النــساء متــثلن نــسبة ال تزيــد عــن   . آخــذ يف الزيــادة

مـــن مـــوظفي اخلدمـــة املدنيـــة الـــذين يـــشغلون   يف املائـــة ٣,٤
منــــصب نائــــب املــــدير أو املناصــــب األعلــــى يف الــــوزارات   

ــة      ــيم مرتفعـ ــاع التعلـ ــشاركتهن يف قطـ ــري أن مـ ــة، غـ . املختلفـ
ــى مــ   ــه عل ــانوي   وأشــارت إىل أن ــدائي والث ــيم االبت ستوى التعل
ة مــن هيئــة التــدريس تتــراوح بــني  واجلــامعي متثّــل النــساء نــسب 

ــة و  ٥٥ ــاك   ٩٧يف املائـ ــام هنـ ــشكل عـ ــه بـ ــة؛ وإىل أنـ  يف املائـ
تقارب بني عدد الذكور وعدد اإلناث الذين يشغلون منـصب     

نائـب  ” يف املائـة مـن وظـائف         ٦٦,٥ناظر مدرسة؛ وأن نسبة     
ــدير  يف وقالــت إنــه .  األعلــى تــشغلها نــساء  أو الوظــائف“ م

 يف املائة مـن وظـائف       ٤٤,١قطاع الصحة تشغل النساء نسبة      
وذَكَــرت أن املنظمــات . أو الوظــائف األعلــى“ مــديرنائــب ”

النسائية تعقد حلقـات عمـل وحلقـات دراسـية وحمافـل وطنيـة              
ودولية، أو تشارك فيها، كمـا أهنـا ُتنفّـذ بـرامج إلثـارة الـوعي                

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وقالــت إنــه خــالل عــامي  . راتوبنــاء القــد
 يف املائـة مـن مـوظفي وزارة    ٣٦,٠٦كانت النساء متثلن نسبة   

اخلارجية وحوايل نصف موظفي وفود ميامنار لدى الوكـاالت         
واختتمـت  . التابعة لألمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى        

 حديثها قائلـة إن املـشاركة العامـة للنـساء يف اخلدمـة اخلارجيـة          
  .آخذة يف الزيادة

أشــار إىل احلــصة مــن مقاعــد ): ميامنــار (الــسيد لــوين  - ٥٠
الربملــان احملجــوزة ألعــضاء اهليئــة العــسكرية وذَكَــر أن النــساء   
ــال      ــسؤولية يف اجملـ ــصف باملـ ــال تتـ ــة ألداء أعمـ ــنحن فرصـ ُتمـ
الــسياسي مــن خــالل مــشاركتهن يف القــوات املــسلحة حيــث   

وقــال إن التــدابري الــيت   . تعملــن أساســاً يف الوحــدات الطبيــة   

اختــذهتا احلكومــة يف حالــة دو أونــغ ســان ســو كــي تــستند إىل 
اعتبارات أمنية وليس هلا مدلول يتعلق بنـوع اجلـنس؛ كمـا أن             

واختتم كلمته قـائالً إنـه      . تدابري أخرى قد اُتخذت ضد رجال     
  .ال يوجد متييز يف ثقافة ميامنار وتقاليدها

لجنة وسألت عـن عـدد    كعضو يف الت حتدث :الرئيسة  - ٥١
ــات يف      ــسات بعثـ ــسفريات أو رئيـ ــن كـ ــوايت تعملـ ــساء اللـ النـ
ــيت       ــة ال ــة للمناصــب الوزاري ــسبة املئوي ــت إن الن اخلــارج؛ وقال
تشغلها نساء يف ميامنار، وفقاً لبيانات االحتاد الربملـاين الـدويل،           

وحثت احلكومة على أن تستخدم مشروع قـانون     . هي الصفر 
تماده، لضمان أن يتضّمن الربملان عـدداً       االنتخابات، املتوقّع اع  

 ميكـن هلـن تـشجيع تنميـة املـرأة علـى             اللـوايت كبرياً مـن النـساء      
  .املستوى الوطين

بأهنا ال تـزال تنتظـر    ذَكَّرت وفد ميامنار    : نيالسيدة ش   - ٥٢
ردوداً على أسئلتها املتعلقة بالعنف املوّجه ضـد املـرأة؛ وتوثيـق      

القواعــد واللــوائح املتعلقــة   حــاالت االغتــصاب؛ والقــوانني و  
باالنضباط العسكري وانضباط الشرطة؛ ودور اللجنة الوطنيـة        
املعنية بشؤون املرأة يف ميامنار بالنـسبة لتنفيـذ االتفاقيـة؛ وعـدد             

  .مراكز تقدمي املشورة ودور اإليواء يف البلد
أشــارت أيــضاً إىل أنــه مل يــتم الــرّد علــى : الــسيدة زو  - ٥٣

  .أسئلتها
 سأل عّما إذا كانـت وثـائق حتديـد          :نترمانييد فل الس  - ٥٤

ــصد  ــيت ت ــة ال ــؤد   اهلوي ــسلمة ســوف ت ــة امل ــساء األقلي ي، يف ر لن
الوقــت املناســب، إىل حــصوهلن علــى اجلنــسية الكاملــة، وعّمــا 

إطـــار زمـــين لتحقيـــق هـــذا ، يف هـــذه احلالـــة، هنـــاكإذا كـــان 
  .التطّور
عـدم  قال إنـه علـى الـرغم مـن          ): ميامنار (السيد لوين   - ٥٥

وجــود نــساء تعملــن يف الوقــت احلــايل علــى مــستوى الــسفراء  
 أن نـّواب    وذكر. فإن هذا الوضع سوف يتغّير يف وقت قريب       

  .رؤساء البعثات هم من النساء يف كثري من احلاالت



CEDAW/C/SR.864  
 

08-58734 13 
 

ــسيد آي  - ٥٦ ــار (الــ ــشرطة   ): ميامنــ ــباط الــ ــال إن ضــ قــ
ــرائم       ــوا جـ ــم ارتكبـ ــت أهنـ ــذين يثبـ ــسكريني الـ ــضباط العـ والـ

بون إضــافة إىل بون وفقــاً للقــانون املــدين، ويعــاقََاغتــصاب يعــاقَ
. لـشرطة ا االنـضباط العـسكري وانـضباط     ذلك وفقـاً ألحكـام      

واختــتم حديثــه قــائالً إن هــذه املمارســة وســيلة فّعالــة لــضمان  
  .االنضباط يف القوات املسلحة

  .٠٠/١٣رفعت اجللسة يف الساعة   
  
  


