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  .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع( تفاقيةاال  من١٨ ادةامل
ــاين وال    ــدوريان الثــ ــران الــ ــار  التقريــ ــابع(ثالــــث مليامنــ  )تــ

)CEDAW/C/MMR/3 و ؛CEDAW/C/MMR/Q/3 و Add.1 (  
بناء على دعوة من الرئيسة، اختذ أعـضاء وفـد ميامنـار              - ١

  .أماكنهم إىل طاولة اجتماعات اللجنة
  )تابع (٩‐٧املواد 

 إن احتـــاد الـــشؤون تقالـــ: )ميامنـــار( ة كـــايالـــسيد  - ٢
ا دسـتورها اخلـاص     النسائية يف ميامنار منظمـة غـري حكوميـة هلـ          

وأضـافت  . هبا ومرجعية وإجراءات لـصنع القـرار خاصـتان هبـا          
ــة ميامنــار      ــار مــسؤويل االحتــاد هــم أيــضا أعــضاء يف جلن أن كب
ــثلني مــن منظمــتني        ــسائية، الــيت تــضم مم ــة للــشؤون الن الوطني

ــسائيتني مهــا  ــة األم والطفــل يف ميامنــار ورابطــة   : ن رابطــة رعاي
ــة للــشؤون  .ميامنــار ملنظِّمــات األعمــال  ــة الوطني  وتنــسق اللجن

ــني احتـــاد الـــشؤون النـــسائية        ــسائية يف ميامنـــار التعـــاون بـ النـ
وتقوم الـوزارات الـيت   . والوحدات الوزارية اليت تساعد االحتاد   

حتــال إليهــا الــشكاوى املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة، بــإبالغ        
  .االحتاد مبا تتخذه من إجراءات مالئمة

د الشؤون النـسائية يـستعني،   واستطردت تقول إن احتا   - ٣
ــوزارات    ــاملوارد البــشرية يف ال يف تقــدمي املــشورة والتــدريب، ب

وقـد أظهـرت البحـوث      . ، مثـل اجلامعـات    اهليئـات وغريها مـن    
أن املرأة يف ميامنار تتعرض لإلساءة النفسية أكثـر مـن تعرضـها             

وزاد عـدد املراكــز التابعـة لالحتـاد الـيت تقــدم     . لإلسـاءة البدنيـة  
 يف ٥٩ة للنـــــساء مـــــن ضـــــحايا العنـــــف، زاد مـــــن املـــــشور
 يف عــــــام ٧١ مث إىل ٢٠٠٦ يف عــــــام ٧٧ إىل ٢٠٠٥ عــــــام
ــشطة إلذكــاء    . ٢٠٠٧ ــام االحتــاد خــالل تلــك األعــوام بأن وق

ــددها   ــغ عـ ــوعي بلـ ــشاطا ٥ ٧٧٥ و ٧ ٩٨٠ و ٣ ٠٢٧الـ  نـ
  .على التوايل

قــال إن حكومــة بلــده تتعــاون  ): ميامنــار (آيالــسيد   - ٤
وضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني بــصورة مكثفــة مــع مف

وأضـاف  . بشأن قضية مجاعة الروهينغيا يف إقليم مشـال راخـني         
أن هؤالء العائدين ليسوا مـن مـواطين ميامنـار ومل يكونـوا قـط               

.  جنـسية أخـرى    ١٣٥من مواطين ميامنـار، الـيت يـضم سـكاهنا           
ــام     ــذ عـ ــه منـ ــر أنـ ــسجيل   ١٩٩٢وذكـ ــسلطات تـ ــر الـ ، تباشـ
اقــات تــسجيل هلــم علــى أســاس التعَّــرف املــواطنني وتــصدر بط

ــدقيق ــوخى     ال ــاء أجــدادهم، وتت ــائهم وأجــدادهم وآب ــى آب  عل
احلكومة احلرص البالغ يف هذا اجملال نظرا ألن ميامنار تقع بـني             

  .اهلند والصني، ومها أكثر دول العامل سكانا
سألت عما إذا كان أبنـاء النـساء        :  شوتيكول السيدة  - ٥

أجانب، يـصبحون تلقائيـا مـن مـواطين         يف ميامنار ممن تزوجن ب    
ــى       ــب أن حيــصلوا عل ــن األجان ــل ميكــن ألزواجه ــار، وه ميامن
جنسية ميامنار، وما هو وضع طفل ملواطن مـن ميامنـار متـزوج      
ــراخني يف     ــة الـ ــراد أقليـ بـــشخص بـــال جنـــسية، مثـــل أحـــد أفـ
ــا إذا كـــان بإمكـــان العمـــال املهـــاجرين الـــذين    الـــشمال، ومـ

ار أن يسجلوا أنفسهم حـىت يتمكنـوا        حيملون وثائق يف ميامن    ال
والحظـت أن   . من احلصول على املزايـا االجتماعيـة األساسـية        

احلكومة طبقا للتقارير ال تعتـرف بانعـدام اجلنـسية، وتـساءلت         
عـــن آراء الوفـــد بـــشأن كيفيـــة معاملـــة األشـــخاص الـــذين       

  .حيملون وثائق ال
قــال إنــه بــالرغم مــن أنــه لــيس  ): ميامنــار ( آيالــسيد  - ٦
ريا يف قانون اهلجرة، فهو يعتقد استنادا إىل ثقافة ميامنار أنـه         خب

ميكن تقدمي طلب احلصول على اجلنسية لطفل يولد يف ميامنـار           
ــب       ــشرط أن يطل ــار، ب ــواطين ميامن ــن م ــه م ويكــون أحــد أبوي

وأضـاف أنـه ال يوجـد أشـخاص         . األبوان شهادة ميالد للطفل   
 ميامنــار بــدون جنــسية يف البلــد، وأي شــخص ال يتحــدث لغــة
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وال ميكن تتبع أصله يعترب خاضعا ملسؤولية دولـة أخـرى، مثـل         
ــد ــؤالء   . تايلنــ ــع هــ ــتني حبــــث وضــ ــدولتني املعنيــ وينبغــــي للــ

وذكـر أن شـهادات املـيالد ضـرورية ألهنـا تـسمح             . األشخاص
ملن يسافر أو يتنقل بني مكانني من املواطنني بـأن حيـذف امسـه              

  .املقصدمن سجالت مكان املنشأ وتسجيله يف مكان 
ســألت عــن ماهيــة الــسلطة الــيت :  شــوتيكولالــسيدة  - ٧

ميكن للدولة أن تفرض مبوجبها قيودا على غري املواطنني، مثـل           
ــور،      ــة أم ــق، ضــمن مجل ــشمالية، تتعل ــراخني ال ــة ال أعــضاء أقلي

 .بالزواج واحلمل وعدد األطفال

رد قــائال إنــه غــري متأكــد مــن   ): ميامنــار ( آيالــسيد  - ٨
زواج يف إقلـيم راخـني، ألنـه مل يـذهب إىل            الوضع خبصوص الـ   

وقال إن السؤال يـثري مـسألة قانونيـة تتعلـق حبقـوق             . هناك قط 
  .الفرد
 ١٤‐١٠املواد 

أشــارت إىل أن تعلــيم أطفــال األقليــة : الــسيدة ســيمز  - ٩
لغتهم األم يف السنوات املبكـرة ولغـة األغلبيـة كلغـة ثانيـة مـن                

ا يف ذلــك االنتمــاء شــأنه أن يعــزز مــن شــعورهم باالنتمــاء، مبــ 
الــوطين، ويزيــد مــثال مــن اســتعداد مجاعــات األقليــة لقبــول        

ــاملرأة  ــة للنـــهوض بـ واقترحـــت أيـــضا . التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـ
تدريب النساء من املناطق النائية كطبيبات بغية حتقيق املـساواة     

  .بني اجلنسني يف جمال الرعاية الصحية
 وفقــــا الحظــــت أنــــه: الــــسيدة تفــــاريس داســــيلفا  - ١٠

، فــإن املــرأة (CEDAW/C/MMR/3) مــن التقريــر ١٠٩ للفقــرة
، “مبيزة احلقوق املتـساوية مـع الرجـل يف جمـال التعلـيم            ”تتمتع  

وأضـافت أهنـا    . وقالت إن التعليم لـيس ميـزة بـل حـق أساسـي            
ســترحب باحلــصول علــى بيانــات حمــددة بــشأن املــسائل الــيت    

ــها     مل ــة عن ــات عام ــر ســوى معلوم ــدم التقري ــا. يق ــه، وبن ء علي
ــم والتكنولوجيــا،       ــسام العل ــدد الطالبــات يف أق ــن ع ــألت ع س
والنسبة املئويـة للنـساء والرجـال يف التعلـيم العـايل، ومعـدالت              

وبـالنظر إىل التقـارير     . تسرب الـصبيان والفتيـات مـن املـدارس        
اليت تفيد بوجود نقص يف أعداد املدرسـني املـدربني واألدوات           

لريفيـــة واملتـــأثرة بالـــصراع، التعليميـــة، خـــصوصا يف املنـــاطق ا
ــة املخصــصة يف     ــها يف أن تعلــم النــسبة املئوي أعربــت عــن رغبت
امليزانيــة الوطنيــة للتعلــيم باملقارنــة بالقطاعــات األخــرى، ومــن  

  .بينها الدفاع الوطين
طلبـــت شـــرحا ألســـباب االخنفـــاض يف : الـــسيدة زو  - ١١

ت بواقـع    بني الفتيا  االبتدائيةاملعدل الصايف لاللتحاق باملدارس     
، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ نقطـــة مئويـــة بـــني العـــامني الدراســـيني  ١٥

ــامني     ــني العــ ــر، وبــ ــة يف التقريــ ــات املقدمــ ــتنادا إىل البيانــ اســ
، اســـــــــتنادا إىل البيانـــــــــات ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦الدراســـــــــيني 

ــة ــئلة     يف املقدمــــ ــسائل واألســــ ــة املــــ ــى قائمــــ ــردود علــــ الــــ
(CEDAW/C/MMR/Q/3/Add.1) .      وقالت إن التقـارير القادمـة

ن تقــدم معلومــات عــن االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة   ينبغــي أ
والثانوية، ومعدالت مواصلة الدراسـة وتـرك الدراسـة حـسب           

واختتمت قائلـة إنـه سـيكون       . اإلقليم واألصل العرقي واجلنس   
من املهم معرفة ما إذا كانت الكتب الدراسية ختضع للفحـص           

الـب  للتأكد من عدم احتوائها على مـواد مـن شـأهنا إدامـة القو       
 وعـي التالميـذ     إلذكاءالنمطية اجلنسانية، وهل تتخذ خطوات      

بأمهيــة املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان، وهــل يتلقــى  
  .املدرسون أي تدريب يف هذا اخلصوص

قــال إن األقليــات العرقيــة يف ): ميامنــار (سيد لــوينالــ  - ١٢
ومتــشيا مــع اســم . “أعــراق قوميــة”ميامنــار يــشار إليهــا بتعــبري 

 مجاعـة متمـردة    ١٨ مـن    ١٧، فـإن    “احتـاد ميامنـار   ”لد وهو   الب
ــسكان األصــليني وقّ   عــت اتفاقــات ســالم مــع   مــن مجاعــات ال

احلكومة وشاركت يف صياغة الدستور اجلديد، مما وضع حدا          
 “فــرِّق تــسد ” إىل سياســة إرجاعهــاللــصراعات الــيت ميكــن   

ــة     ــام التنمي ــيت وقفــت حــائال أم وأضــاف أن . االســتعمارية، ال
عة املتبقية مـدعوة لالنـضمام إىل توافـق اآلراء الـوطين إذا             اجلما

وأضـاف أنـه مـن أجـل تعزيـز الثقـة العامـة             . ما رغبت يف ذلك   
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ــسمية     ــة بتـ ــة، قامـــت احلكومـ ــة واجلبليـ ــاطق النائيـ ــة املنـ وتقويـ
 منطقـــة خاصـــة، وأنـــشأت وزارة لتنميـــة منـــاطق  ٢٥ حـــوايل

ــة  ــة ٨٥٥وشــيدت . احلــدود واألعــراق القومي   مدرســة ابتدائي
 مدرســــة ثانويــــة يف منــــاطق ٩٢  مدرســــة إعداديــــة و٩٠ و

وبالرغم من أن األعراق القومية تنفذ براجمهـا        . احلدود وحدها 
التعليمية اخلاصة هبا، وتتمتع حبرية تدريس لغتها يف مدارسـها،          
فإن التركيز ينصب حاليا على حمو األمية بلغة ميامنـار يف مجيـع    

  .أحناء البالد من أجل تسهيل االتصال
ن القبـول يف اجلامعـات      إقالت  ): ميامنار ( كي السيدة  - ١٣

ويعطـــى طـــالب الطـــب . يتوقـــف علـــى درجـــات املرشـــحني 
الذكور حوافز ملمارسة الطب يف مناطق نائية ألهنم مل يكونـوا           

غـري أن هـذه الـسياسة       . على استعداد للقيـام بـذلك يف املاضـي        
وذكـرت  . ال تفرض أي قيود على طـالب الطـب مـن اإلنـاث            

. س يف املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة  حقــوق اإلنــسان تــدّرأن
ــم املتحــدة واإلعــالن      ــاقش دور األم ــة، ين ــة اجلامعي ويف املرحل

  .العاملي حلقوق اإلنسان يف ماديت القانون والعالقات الدولية
قالــت إن النــساء مــن املنــاطق  ): ميامنــار (الــسيدة تــن  - ١٤

هي سياسة تـستدعي    النائية حيصلن على التدريب كقابالت، و     
ترمجة مواد التعليم الصحي إىل لغات األعـراق القوميـة، مبـا يف             

  .اإليدز/ذلك املعلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية
الحظـت أن املعلومـات    :  كـداري  - هلـربين    السيدة  - ١٥

املقدمـــة يف التقريـــر الـــدوري خبـــصوص املـــرأة والعمالـــة هـــي  
عمـا إذا كـان هنـاك       وسـألت   . معلومات مفرطـة يف عموميتـها     

يتعلــق  حظــر صــريح وشــامل للتمييــز القــائم علــى اجلــنس فيمــا
ــشري     ــد أن حيــدد الت ــالتوظيف، وطلبــت مــن الوف ــق يف عب  املطب

ميامنــار بــشأن املــساواة يف األجــر، وبــشأن محايــة املــرأة مــن        
وقالـت إهنـا سـترحب أيـضا      . التحرش اجلنسي يف مكان العمل    

مــشاركة املــرأة يف باحلـصول علــى معلومـات حمــددة خبـصوص    
القــوة العاملــة، ونــسبة البطالــة بــني النــساء، والتــصنيف األفقــي 

ــدالت     ــنس، وقالـــت إن معـ ــائف حـــسب اجلـ ــي للوظـ والرأسـ
البطالة بني الرجال والنساء املقدمة يف التقريـر أقـل مـن نـصف              

. األرقام اليت مت احلصول عليها من أحد أجهـزة األمـم املتحـدة            
ومــة تــستخدم مفتــشني لرصــد وتــساءلت عمــا إذا كانــت احلك

  .االمتثال ألي تشريع قائم حلماية العمال والعامالت
ذكـرت أنـه يف خـالل الفتـرة         ): ميامنـار  ( سان السيدة  - ١٦
، كان معـدل مـشاركة املـرأة يف القـوة           ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٤من  

 يف املائـــة، وكـــان معـــدل البطالـــة بـــني النـــساء ٤٨,٤العاملـــة 
ــة، وأن منظمــة العمــل  ٤,٦ ــة هــي الــيت نــشرت   يف املائ  الدولي

 مــن ١٩وأضــافت أن ميامنــار صــدقت علــى  . هــذين الــرقمني
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، وأهنــا تنــهض حبقــوق ومزايــا 
وظروف العمل للعامالت والعمال على أساس املساواة، وفقـا         

وقد عّدل القانون احمللي بناء علـى ذلـك، مـن           . للقانون الدويل 
ة العمل الدولية فيما يتعلق بأمور مثـل        أجل الوفاء مبعايري منظم   
ــأجرإلالعمــل والتــدريب وا وتابعــت تقــول إن وزارة . جــازة ب

العمل تقدم خدمات يف جمال التفاوض والتحكيم بـني العمـال           
وأربــاب العمــل، مبــا يف ذلــك مــن خــالل جلــان ثالثيــة جــرى    

وتنفذ أنظمـة احلـد األدىن لألجـر        . تشكيلها يف خمتلف البلدات   
باإلضـافة إىل معــايري منظمـة العمــل الدوليـة ورابطــة    و. بفاعليـة 

أمــم جنــوب شــرق آســيا، يلــزم إرســاء قواعــد أخالقيــة تتعلــق  
وميلـك أربـاب العمـل والعمـال مـن          . بالسلوك يف مكان العمل   

  .الذكور واإلناث احلرية يف إبرام عقود للعمل
 وذكرت أن وزارة العمـل، يف سـعيها لزيـادة إنتاجيـة            - ١٧

ظم بــرامج تدريبيــة ُيختــار العمــال لالشــتراك فيهــا العــاملني، تــن
وميكـن أن يتلقـى     . على أساس املهنة والـسن ومـستوى املهـارة        

العمـــال أيـــضا التـــدريب يف اخلـــارج، مبوجـــب اتفاقـــات مـــع   
ــدان األعــضاء يف     ــدان أخــرى مــن البل املنظمــات القائمــة يف بل

وأوضحت أنـه   . رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مثل سنغافورة      
ــر   إذا مل  ــام احلــــد األدىن لألجــ ميتثــــل أربــــاب العمــــل ألحكــ
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ــوا إىل      ــامالت أن حيتكم ــال والع ــأجر، ميكــن للعم واإلجــازة ب
  .جلان العمل احمللية

ســـألت عـــن معـــدالت :  أروتـــشا دومنغيـــزالـــسيدة  - ١٨
ــدز بــني الرجــال  /اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   اإلي

ــساء ــر   . والن ــواردة يف التقري ــام ال تــشري إىل أن وقالــت إن األرق
 يف املائـــة مـــن احلوامـــل ال خيـــضعن لفحـــوص  ٨٥أكثـــر مـــن 

اإلصابة هبذا الفريوس، وتساءلت عن العدد الـسنوي لألطفـال          
وذكرت أهنا سترحب باحلـصول     . املولودين مصابني بالفريوس  

على معلومـات عـن أي اخنفـاض يف عـدد حـاالت احلمـل بـني              
 لتحـسني   ، عنـدما بـدأ تنفيـذ خطـة        ٢٠٠٣املراهقات منذ عـام     

ــة العمريــة، وعــن أي إجــراءات   إلالــصحة ا جنابيــة يف هــذه الفئ
خاصة أو طارئة مت اعتمادها أو ستعتمد، خـصوصا يف املنـاطق     

 - الريفيـة والنائيــة، مــن أجــل ختفـيض نــسبة الوفيــات النفاســية  
 ومـن أجـل   - اليت يرجع ثلثها إىل حاالت الرتيف بعد الـوالدة        

قدمــة مــن أخــصائيني مــؤهلني زيــادة تــوافر املــساعدة الطبيــة امل
ــة    . عنــد الوضــع ــه ســيكون مــن املهــم أيــضا معرف وأضــافت أن

العــدد الــسنوي حلــاالت اإلجهــاض والنــسبة املئويــة لكــل مــن   
ــل    ــد للحم ــائي واملتعم ــاء التلق ــاع اإل . اإلهن ــرا الرتف صــابة ونظ

باألنيميا بني النساء بصفة عامة واحلوامـل بـصفة خاصـة، فإهنـا      
ســترحب أيــضا باحلــصول علــى معلومــات عــن اإلجــراءات       

  .املتخذة لتوفري األمن الغذائي واملكمالت الغذائية
أشارت إىل برنامج منـع انتقـال       ): ميامنار ( تن السيدة  - ١٩

عـي يف   املرض من األم إىل الطفل، الذي نفـذ علـى أسـاس جمتم            
 بلــدة، وبــشكل مؤســسي علــى مــستوى  ١١٥مــا يقــرب مــن 

ــذه     ــل هـ ــت إن مثـ ــات، وقالـ ــات واملقاطعـ ــات واحملافظـ الواليـ
األنــشطة تنفــذ مبــساعدة وكــاالت األمــم املتحــدة، ومــن بينــها  

ومنظمــات غــري ) اليونيــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
 مـن   ٢٤٠ ٠٧٩، تلقى ما جمموعه     ٢٠٠٧ويف عام   . حكومية
 مـن   ١٣٦ ٤٨٦مل خدمات من هـذا الربنـامج، وخـضع          احلوا

احلوامــــــل لفحــــــوص اإلصــــــابة بفــــــريوس نقــــــص املناعــــــة 

وذكــرت أنــه توجــد بيانــات تفــصيلية بــشأن  . اإليــدز/البــشرية
املصابني مـن األطفـال والنـساء يف تقريـر ميامنـار املرحلـي لعـام                

 عن اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص        ٢٠٠٦
كانـت اإلحـصاءات     وأوضحت أنـه ملـا    . اإليدز/شريةاملناعة الب 

، ٤٥  إىل ســــن١٥ذات الــــصلة تتعلــــق بالنــــساء مــــن ســــن  
 بـالرغم  توجد معلومات عن حاالت احلمل بني املراهقـات   فال

مـــن أن نـــسبة اإلصـــابة يف هـــذه الفئـــة حيتمـــل أن تكـــون قـــد  
ــسية       ــة اجلنـ ــربامج الثقافـ ــة لـ ــبرية، نتيجـ ــة كـ ــضت بدرجـ اخنفـ

ــادرات املنفــذة  بالتعــاون مــع اليونيــسيف، ضــمن جهــات   واملب
  .أخرى
ومــضت تقــول إن عــددا مــن املــشاريع ينفــذ حاليــا         - ٢٠

هبدف خفض نسبة الوفيات النفاسية، من خالل توفري الرعايـة          
خـصائيني صـحيني، مبـا فـيهم القـابالت،          أالصحية علـى أيـدي      

صـابة بأنيميـا نقـص احلديـد        إلوحتسني التغذيـة هبـدف خفـض ا       
ــة للــشؤون   . لــسكانبــني اإلنــاث مــن ا  ــة الوطني وتــؤدي اللجن

ــروض      ــل الع ــار دورا أساســيا يف تنظــيم ومتوي ــسائية يف ميامن الن
ــة والرخيــصة     ــة احمللي ــواد الغذائي ــشأن اســتعمال امل اإليــضاحية ب

  .الثمن، الغنية بالفيتامينات واملغذيات الدقيقة
الحظــــت أن الظــــروف يف القطــــاع : تــــان الــــسيدة  - ٢١

اه املـرأة الريفيـة، وشـددت علـى أمهيـة           الزراعي تعد حامسة لرفـ    
هــذا القطــاع لالقتــصاد الــوطين، وســألت عــن حجــم األمــوال  
املخصصة يف امليزانية للـصحة والتعلـيم واخلـدمات االجتماعيـة           

 ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦وبرامج التنميـة يف هـذا القطـاع يف األعـوام            
، وعن اجلهة اليت تتحكم يف الثروة الضخمة لقطـاع          ٢٠٠٨ و

ــواد األول ــاطق    امل ــة، وحجــم األمــوال املعــاد اســتثمارها يف املن ي
الريفيــة مــن أصــل اإليــرادات الوافــدة مــن امتيــازات اســتغالل    
ــع       ــدين وقطـ ــشطة التعـ ــت أنـ ــا إذا كانـ ــة، ومـ ــوارد الطبيعيـ املـ

. األشجار تتم وفقـا ألنظمـة احلمايـة البيئيـة والـصحية املالئمـة             
وقالت إهنـا سـترحب بوجـه خـاص باحلـصول علـى معلومـات               

ي تقيـــيم أجـــري لنتـــائج املبـــادرات الـــيت أطلقـــت منـــذ  عـــن أ
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 يف املناطق اخلاصـة املنـشأة بغـرض التـشجيع علـى             ١٩٨٩ عام
تنميــة منــاطق احلــدود واألعـــراق القوميــة، وعــن أي خطـــط      
للنهوض بالتنمية يف مناطق أخـرى، وال سـيما يف جمـاالت حمـو       

  .األمية والتعليم ومياه الشرب النقية
  ١٦‐١٥املادتان 

سألت عن عـدد النـساء      :  كداري - هالربين   لسيدةا  - ٢٢
ــستويات،       ــع امل ــى مجي ــضائي عل ــسلك الق ــي خيــدمن يف ال الالئ

ــا ــة      مب ــاك حمكم ــا إذا كانــت هن ــا، وعم ــك احملكمــة العلي يف ذل
خاصة لشؤون األسرة، وإذا كـان األمـر كـذلك، فهـل تـشغل              
املرأة أيـا مـن املناصـب فيهـا، وتـساءلت أيـضا عمـا إذا كانـت                  

العرفية أو الدينية اليت تسري علـى خمتلـف اجملموعـات           القوانني  
الــسكانية تــشكل جــزءا مــن النظــام القــانوين للبلــد، ومــا هــو     

وقالـت إنـه سـيكون مـن        . نطاق الواليات القضائية لكـل منـها      
 كانــــت األحكــــام اخلاصــــة بــــالطالق إذا املفيــــد معرفــــة مــــا

وممتلكات األسـرة، الـيت يـرد وصـفها يف التقريـر، تنطبـق علـى                
ــساء يف ميامنــار، أو أهنــا تنطبــق فقــط علــى    مج يــع الرجــال والن

جمموعة واحـدة، ومـا إذا كانـت املمتلكـات الـيت تـتم حيازهتـا                
ــاء الـــزواج، والـــيت يفتـــرض أن تقـــّسم بالتـــساوي بـــني    يف أثنـ
ــة    ــة الطــــالق، تتــــضمن أصــــوال ذات قيمــ الــــزوجني يف حالــ
ــاش      ــأمني واملعــ ــوق التــ ــدخرات، وحقــ ــل املــ ــستقبلية، مثــ مــ

 اخلدمة اليت حيـصل عليهـا أي مـن          إهناءي، ومدفوعات   التقاعد
 كـان اخنفـاض القـدرة علـى الكـسب ألحـد             إذاالزوجني، وما   

الزوجني بسبب التركيـز علـى العمـل املـرتيل وتربيـة األطفـال،               
إذا كــان الــنص يف  مــاعوختامــا، ســألت . يؤخــذ يف االعتبــار

دا القانون اجلنائي على أن مضاجعة الزوج لزوجته ال ميكـن أبـ          
أن تـشكل اغتــصابا، يــستند إىل االفتــراض بــأن املــرأة املتزوجــة  
مـــستعدة دائمـــا وبـــشكل تـــام ملمارســـة العالقـــة اجلنـــسية مـــع 

  .زوجها

أشارت إىل كثرة عـدد القـوانني العرفيـة         :  تان السيدة  - ٢٣
اليت حتكم خمتلف اجملموعات السكانية، وسألت عمـا إذا كـان           

 مــن ١٦أحكــام املــادة لــدى ميامنــار إطــار قــانوين يتمــشي مــع 
االتفاقيـــة، أو مـــا إذا كانـــت ميامنـــار تنـــوي وضـــع مثـــل هـــذا 

وتساءلت عما إذا كـان الوفـد علـى درايـة باملـصاعب             . اإلطار
اجلمة اليت يعـاين منـها طـالبو الـزواج مـن طائفـة الروهينغيـا يف                 
إقليم راخني عندما يتقدمون إىل قوات أمن احلـدود يف ميامنـار            

اج، أو التبعـــات الوخيمـــة إذا حـــدث بطلـــب التـــصريح بـــالزو
الــزواج أو احلمــل بــدون ذلــك اإلذن، ومــا هــي األســس الــيت   
يــستند إليهــا املرســوم الــذي جيــرب أهــل الروهينغيــا علــى طلــب   

  .ذلك التصريح
وذكرت أهنا سترحب باحلـصول علـى معلومـات عـن             - ٢٤

نوع املعاملة اليت توقع على مرتكيب أفعال العنف املرتيل وعلـى           
اجليش الذين يرتكبون االغتـصاب الفـردي واجلمـاعي،         ضباط  

وعن اإلجراءات اليت تتخـذها الـسلطات لتزويـد ضـحايا هـذه             
اجلرائم باملساعدة الطبية والدعم السيكولوجي، ولضمان هتيئـة        
بيئة آمنة للفتيات يف املـدارس، وللنـساء مـن مجيـع األعمـار يف                

  .أنشطتهن اليومية
ال إن اخلطـة الرئيـسية لتطـوير        قـ ): ميامنـار (السيد تيني     - ٢٥

مناطق احلدود واألعراق القومية تنص على إنشاء طرق جديـدة          
لــشرطة، لائيــة، وأقــسام مهرالكلطاقــة لومستــشفيات وحمطــات 

ــق  ــداد لإلومراف ــاه، وبم ــاز  هياكــل املي ــهاتف والتلف . أساســية لل
ــدريب       ــز تـ ــة ومراكـ ــدارس وجامعـ ــشاء مـ ــه مت إنـ ــاف أنـ وأضـ

ملــدارس زاد بدرجــة ملموســة يف   متخصــصة، وأن االلتحــاق با 
نفذ هذه املشاريع وزارة تطوير مناطق احلـدود   تو. املناطق املعنية 

 .توىل رصدها جلنة مركزيةتواألعراق القومية و

قـال إن الـسلك القـضائي يـضم         ): ميامنار(السيد آي     - ٢٦
أعـــضاء مـــن النـــساء علـــى مـــستويات البلـــدات واملقاطعـــات   

يس هنـاك أعـضاء مـن النـساء         والواليات واحملافظات، ولكـن لـ     
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وأضاف أنه بـالرغم مـن أن املـسلمني         . بني قضاة احملكمة العليا   
واملــسيحيني واهلنــدوس لــديهم قوانينــهم اخلاصــة هبــم بــشأن       
الزواج، فإن القانون الرئيـسي يف هـذا اجملـال يـستند إىل قـانون              
ــزواج، وميكــن       ــة ال ــرأة حري ــذي يعطــي امل ــوذي، ال ــزواج الب ال

ق بـسهولة مبوافقـة الطـرفني ولكـن الـزوج           احلصول على الطال  
ال يــستطيع أن يطلــق زوجتــه بــدون ســبب وجيــه، والزوجــان  
ــة      ــصورة مــشتركة، وال ســيما ملكي ميتلكــان أصــول األســرة ب

وميكــن للروهينغيــا أن . األصــول الــيت مت حيازهتــا أثنــاء الــزواج 
ــشريعة اإلســالمية    ــاليم ال ــاع تع ــاروا اتب وإذا كــان الرجــل  . خيت

زوجا بعدة نـساء، فـإن زوجتـه األوىل فقـط هـي الـيت               املتويف مت 
واجلماع مع زوجة حتـت سـن     . تتمتع حبقوق املعاش التقاعدي   

  .بدون موافقتها، يشكل اغتصابا الثالثة عشرة، مبوافقتها أو
ن جممـــــوع مـــــع إقـــــال ): ميامنـــــار(الـــــسيد لـــــوين   - ٢٧

منـاطق احلـدود     املخصصات اليت أُنفقت على التنميـة الريفيـة يف        
 بلـغ، يف إطـار      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٣١ حىتناطق اخلاصة   وامل

ــة،   ــسنوية احلاليـ ــة الـ ــات،  ٢٣٧ ٨٩٣,٤٦ امليزانيـ ــون كيـ  مليـ
  . مليون كيات خمصصة للتعليم١٤ ٩١٥,٣٧يف ذلك  مبا
شـككت يف مـشروعية عمليـات       : شـوتيكول السيدة    - ٢٨

ــؤثر يف ســكان الريــف بــصفة عامــة      مــصادرة األراضــي الــيت ت
ة خاصة، وهـي العمليـات الـيت متـت خلدمـة          واملرأة الريفية بصف  

وتــساءلت عــن . مــشاريع مثــل مــشاريع إنتــاج الوقــود احليــوي
فرص التعاون بني احلكومات حلل مشاكل العمال املهـاجرين؛         

، “حقـوق اإلنـسان   ”وملاذا جتنبت احلكومة استعمال مصطلح      
؛ ومــا إذا “الفــرص اإلنــسانية ”واســتعملت بــدال منــه تعــبري    

ــسانية   ــة،   كانــت اجلن ــة اجلامعي تــشكل مــادة دراســية يف املرحل
وعـــن كيفيـــة معاجلـــة ممارســـة تعـــدد الزوجـــات لـــدى بعـــض  

  .األعراق القومية
قالت إن طـرد تايلنـد للعمـال        ): ميامنار(سان  السيدة    - ٢٩

ــاون،      ــاهم، ومعاهــدة التع ــالرغم مــن مــذكرة التف إىل ميامنــار ب
، ٢٠٠٣م  واتفاق احلوار املنـسق، املربمـة بـني البلـدين يف أعـوا            

ــاال للمـــشاكل     ٢٠٠٥ ، و٢٠٠٤ و ــد مثـ ــوايل، يعـ ــى التـ  علـ
  .القائمة فيما يتعلق بوضع العمال املهاجرين

أكــدت أن تــدريس حقــوق ): ميامنــار(كــاي الــسيدة   - ٣٠
اإلنسان املقدم كجزء مـن املنـهاج الدراسـي األساسـي، يتـسم             

  .بالشمول
ذكــر أنــه بــالرغم مــن أنــه     ): ميامنــار(الــسيد لــوين    - ٣١
كان الرجـل، يف بعـض احلـاالت، أن يتـزوج مـن أكثـر مـن                 بإم

 واحدة، فإن تعدد الزوجات ال يلقى التـشجيع يف جمتمـع         امرأة
وقــال إن مــصادرة األراضــي ألغــراض زراعــة   . ميامنــار ككــل

حماصــيل الوقــود احليــوي وغريهــا مــن مــشاريع التنميــة الريفيــة   
ــي، وال      أو ــانون احملل ــا للق ــتم وفق ــة، ت ــشاريع الزراعي توجــد امل

  .مصادرة غري قانونية لألراضي
سـألت عمـا إذا كانـت       :  كـداري  -هالربين  السيدة    - ٣٢

ــائي ضــد تعــدد الزوجــات،     هنــاك أي أحكــام يف القــانون اجلن
وأكدت أهنا مل تتلق ردا عن أسئلتها خبصوص فجوة األجـور،           

  .وتصنيف الوظائف، والتحرش اجلنسي يف مكان العمل
 االنتصاف الـذي ميكـن      سألت عن نوع  :  شن السيدة  - ٣٣

للمرأة أن تـسعى إليـه إذا مل تتخـذ الـوزارة إجـراء مالئمـا إزاء                 
  .أي خرق حلقوقها

قـــال إنـــه ال يـــرى كيـــف تكـــون : فلنترمـــان الـــسيد  - ٣٤
ــدول     ــزام ال ــالزواج متوافقــة مــع الت سياســة التــصريح الرمســي ب
األطراف بكفالة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة فيمـا يتعلـق حبـق                

  .الزوج حبريةاختيار 
قالت إهنا تتساءل كيـف ميكـن للقـوانني         : تانالسيدة    - ٣٥

ــادة    ــة غــري املتمــشية مــع امل ــة أن تكــون  ١٦العرفي  مــن االتفاقي
  .متوافقة مع هذه االتفاقية

تكلمــــت بــــصفتها عــــضوا يف اللجنــــة،    : الرئيــــسة  - ٣٦
فاستفسرت عن وجود أي خطط وطنية لتنفيـذ قـراري جملـس            
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، وإللغـاء قـانون     )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  
املواطنة، بغية حتقيق االتساق بـني القـانون احمللـي واالتفاقيـة يف             
هذه املسألة، وذلك حسبما طُلب إىل الدولة الطـرف، اسـتنادا       
  .إىل النتائج اليت توصل إليها املقررون اخلاصون لألمم املتحدة

 قالت إنـه ال يوجـد مـا يثبـت         ): ميامنار(كاي  السيدة    - ٣٧
دارة مسؤولة عـن اختـاذ إجـراء إزاء انتـهاكات حقـوق             أأن أية   

  .املرأة تقاعست عن القيام بذلك
قــال إنــه بــالرغم مــن أن تعــدد  ): ميامنــار(آي  الــسيد  - ٣٨

الزوجات غـري حمظـور حبكـم القـانون، فـإن أي موظـف مـدين                
وذكـر أنـه بعـد سـريان        . حياول ممارسته يتم فصله مـن وظيفتـه       

يد، ستتم مراجعـة قـانون املواطنـة واختـاذ          مفعول الدستور اجلد  
  .ما يلزم من إجراءات

قــال إن املــرأة ســتتمكن، يف  ): ميامنــار(لــوين  الــسيد  - ٣٩
املستقبل، مـن املـشاركة يف مجيـع العمليـات الوطنيـة، وسـوف              
تتخذ اإلجراءات التـشريعية املتعلقـة باالمتثـال لالتفاقيـة عنـدما            

ــاد، وذلـــك   ــان إىل االنعقـ ــود الربملـ ــزمين  يعـ ــدول الـ ــا للجـ وفقـ
ــة ــشكل     . للحكوم ــم املتحــدة ي ــع األم ــاون م وأضــاف أن التع

حجر األساس لسياسة ميامنـار اخلارجيـة، وستواصـل احلكومـة           
  .العمل مع اللجنة بناء على ذلك

شددت علـى أن ميامنـار، يف ضـوء التـشريع           : الرئيسة  - ٤٠
اجلديــد املقــرر إصــداره، ينبغــي أن تنتــهز هــذه الفرصــة وأن       

ل املالحظـات اخلتاميـة للجنـة، إلدخـال قـوانني جديـدة             تستعم
تعكس مجيـع أحكـام االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك األحكـام املتعلقـة                
ــتعمال       ــنس، واسـ ــاس اجلـ ــى أسـ ــائم علـ ــز القـ ــف التمييـ بتعريـ

ــاملرأة    ــة للتعجيــل خبطــوات النــهوض ب . إجــراءات خاصــة مؤقت
ة وقالت إنه ينبغي أيـضا حتقيـق نـسبة مئويـة عاليـة لتمثيـل املـرأ                

  .يف الربملان
  .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة   


