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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثانية واألربعون

   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٠
 قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية  

 
 *ميامنار

ـــاين   نظــر الفريــق العامــل ملــ   ا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الـــــدوريني الثــ
 ).(CEDAW/C/MMR/3والثالـــث مليامنار 

 
 حملة عامة  

لتقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني        ا إعدادعملية  عن  يرجى تقدمي املزيد من املعلومات       - ١
رات واملؤسـسات احلكوميـة الـيت       وينبغي أن تـذكر هـذه املعلومـات اإلدا        . الثاين والثالث مليامنار  

 ،شاركت يف إعداد التقرير وأن تبني ما إذا كانت قد جرت استشارة املنظمات غـري احلكوميـة     
ويرجى توضيح ما إذا كان التقرير قد ُعرض علـى جملـس الدولـة              . سيما املنظمات النسائية   وال

 .للسالم والتنمية ونال موافقته
 حمـدودة مـصنفة حبـسب اجلـنس عـن حالـة املـرأة يف                ويتضمن التقرير بيانـات إحـصائية      - ٢

ويرجـى تقـدمي معلومـات      . النساءخمتلفة من    ذلك فئات    مبا يف  ،عدة جماالت مشمولة باالتفاقية   
مجع البيانات املصنفة حسب اجلنس والعمـر       عملية  عن الطريقة اليت تعتزم فيها احلكومة حتسني        

 .الت اليت تشملها االتفاقيةوالنساء احلضريات والريفيات فيما يتعلق باجملا

 

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 
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هتـا اخلتاميـة الـسابقة تعمـيم املالحظـات      مالحظاوطلبت اللجنة إىل حكومـة ميامنـار يف      - ٣
املـسؤولني  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة جلعل        . اخلتامية فيما يتعلق بالتقرير األويل    

 اجلمهـور العـام والنـساء أنفـسهن مبـن            والسياسيني، فضال عـن    ينياحلكوملني  اإلداريني واملسؤو 
 علـى اطـالع علـى       ،فيهن النساء الريفيـات والنـساء مـن شـىت الفئـات العرقيـة وفئـات األقليـات                 

 .حبكم القانون والواقع املساواة بني املرأة والرجل لكفالةاخلطوات املتخذة 
ســبتمرب / يف ميامنــار يف فتــرة أيلــولملــستجدةاألحــداث اويرجــى تقــدمي معلومــات عــن  - ٤

 وتأثريها املباشـر والطويـل األجـل يف املـرأة فيمـا يتعلـق بالعمالـة                 ٢٠٠٧أكتوبر  /وتشرين األول 
ويرجى تقدمي معلومات عن عـدد النـساء الـاليت          . والصحة والعنف ضد املرأة وسالمتها وأمنها     

فـيهن النـساء احلوامـل والراهبـات         مبـن    ،األحـداث من حيـث صـلتهن هبـذه        ألقي القبض عليهن    
 املعاملـة احلاليـة لتلـك النـساء         نـوع والناشطات الـسياسيات واملـدافعات عـن حقـوق اإلنـسان و           

 .ووضعهن
 

  االتفاقيةمركزاإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي و  
  االتفاقيـة بالنـسبة للدسـتور وغـريه مـن القـوانني            مركـز ال يقدم التقريـر معلومـات عـن          - ٥
عما إذا كانت االتفاقيـة تطبـق مباشـرة وعمـا إذا كانـت هنـاك       يرجى تقدمي معلومات  . طنيةالو

 . هذه احلاالتيف نتيجة ما كانت الاالتفاقية يف احملاكم وب تجاجحاالت جرى فيها االح
املـؤمتر الـوطين   الـيت أرسـاها   دستور جديد   لفصلة  املساسية  األبادئ  املويشري التقرير إىل     - ٦

يرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة        ). ٢٩الفقرة   (٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧يف   املعقود
ووفقاً للتقريـر، كـان     . عن عملية صياغة الدستور واإلطار الزمين املتوقع العتماد دستور جديد         

 املبـادئ   جتـسد املساواة بني املـرأة والرجـل يف دسـتورين سـابقني للدولـة و             كفالة  منصوصاً على   
 لــيس مــن ،لقــانون احمللــي القــائم مبــدأ املــساواة يف أحكــام خمتلفــة وبالتــايلاألساســية املفــصلة وا

 يف القـوانني التـشريعية املختلفـة مليامنـار          “للتمييـز ضـد املـرأة     ”الضروري وضـع تعريـف قـانوين        
يرجـــى إطـــالع اللجنـــة علـــى آخـــر مـــا اســـتجد مـــن خطـــط إلدراج تعريـــف   ).٣١الفقـــرة (
 علــى النحــو الــذي الــذي يــتم وضــعهفاقيــة يف الدســتور  مــن االت١ وفقــاً للمــادة “لتمييــزا” لـــ

 .هتا اخلتامية السابقةمالحظاأوصت به اللجنة يف 
هتا اخلتامية السابقة احلكومة على تنقيح سياسـات ختـصيص          مالحظاوحثت اللجنة، يف     - ٧

نــة  الوطنيــة الــيت تــشمل اللجلألجهــزة القائمــة لكفالــة املــوارد املاليــة والبــشرية الكافيــة األمــوال
ووفقـاً  . الوطنية مليامنار املعنية بشؤون املـرأة لتمكينـها مـن االضـطالع بواليتـها علـى حنـو فعـال                   

املعنيـة  للجنة الوطنيـة  املوارد املالية والبشرية على السواء  للتقرير، توفر إدارة الرعاية االجتماعية      
 أن تـستفيد مـن      ،ات ميكنها أيضاً، بوصـفها جلنـة وطنيـة مـشتركة بـني الـوزار              مما ،شؤون املرأة ب
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يرجـى  ). ٤١الفقـرة   (لـوزارات واإلدارات األخـرى      ل املرافق التابعـة  املوارد البشرية وغريها من     
 كـــانون ٢٠ الـــذي أنـــشئ يف “احتـــاد شـــؤون املـــرأة يف ميامنـــار”تقـــدمي تفاصـــيل عـــن واليـــة 

وعالقته باللجنـة الوطنيـة وتقـدمي معلومـات عـن ختـصيص             ) ٤٥الفقرة   (٢٠٠٣ديسمرب  /األول
 .املوارد املالية والبشرية لسري عمل هذه اآلليات الوطنية بفعالية

 اآلليات وسبل االنتصاف املتاحة للمرأة الـيت ترغـب يف تقـدمي شـكوى          وصفويرجى   - ٨
ويرجـى تقـدمي معلومـات إحـصائية عـن اسـتخدام النـساء              . عن التمييز على أساس نوع اجلـنس      

افة إىل ذلــك، يرجــى بيــان مــا إذا كانــت  وإضــ. التعــويض الــذي حــصلن عليــه هلــذه اآلليــات و
قــرار (ميامنــار تنظــر يف إنــشاء مؤســسة وطنيــة مــستقلة حلقــوق اإلنــسان وفقــاً ملبــادئ بــاريس     

 ).١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة 
 

 املمارسات الثقافية النمطية والتمييزية  
العمـل علـى   ”ون املرأة يف ميامنـار يتمثـل يف    يشري التقرير إىل أن أحد أهداف احتاد شؤ        - ٩

طبــع قــدر أكــرب مــن التقــدير يف نفــس املــرأة لتراثهــا الثقــايف وتقاليــدها وأعرافهــا وتعزيــز هــذا     
ــاه ــرأة يف ميامنــار  ) ٤٥الفقــرة  (“االجت ــسكوأن امل ــديني بــدأين مب تتم ــا  عقائ ومهــا وتتقيــد هبم

). ١٠١الفقـرة   (“Hiri-oattapa” اسـم  لـى هـذه الظـاهرة      وقـد يطلـق ع     “اخلوف”  و “العار”
 متـسقة مـع االتفاقيـة وإىل أي         العقائـد يرجى تقدمي معلومات عمـا إذا كانـت هـذه األهـداف و            

). ٦٩الفقـرة   (ويـشري التقريـر أيـضاً إىل وجـود قـانون عـريف يف ميامنـار                 . يـتم االلتـزام هبـا     مدى  
ينطبق عليها وكيفية تـأثريه     ويرجى تقدمي تفاصيل عن حمتوى هذا القانون العريف واجملاالت اليت           

 . يف املرأة
 

 العنف ضد املرأة واالجتار هبا  
لنـهوض بـاملرأة والقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         لوفقاً للتقرير، اعتمدت خطة وطنيـة        - ١٠

). ٤٣الفقــرة ( مــستوى اللجــان الفرعيــة وصــوال إىل املــستوى املركــزي علــىوجيــري تنفيــذها 
هذه اخلطة الوطنية وحالة تنفيذها وعن كيفية رصـد التنفيـذ           يرجى تقدمي معلومات عن حمتوى      

، ١٩رقـم    ومتشياً مع التوصية العامة للجنة    . وتقييمه وتأثريها من حيث حتقيق أهداف االتفاقية      
 مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة والتـدابري التـشريعية               مدى جـسامة  يرجى تقدمي معلومات عن     

ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن تيـسر       . هـذا العنـف  والتدابري األخرى املتخذة للقضاء على      
لــصاحل اخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة للــضحايا واســتحداث بــرامج لبنــاء القــدرات والتوعيــة 

وعامـة  )  الشرطة واحملـامون والعـاملون يف جمـال الـصحة واجلهـاز القـضائي              منها(خمتلف الفئات   
ــشكاوى والتحقيقــات  توافرهــا، عــن  يف حــال ويرجــى تقــدمي إحــصاءات،  . اجلمهــور عــدد ال
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ات املفروضة على مرتكيب هذه األعمال وعن أي تعويض ميـنح           والعقوبواحملاكمات واإلدانات   
 .للضحايا أو ألسرهم

ــالعنف ضــد املــرأة     - ١١ ــة ب ــر املقــررة اخلاصــة املعني ، E/CN.4/2003/75/Add.1(ووفقــاً لتقري
.  عامـاً ١٢ كانت الزوجـة دون سـن     إذاإال  يعترب االغتصاب الزوجي جرمية     ال  ) ١٠٩٨الفقرة  

. يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تنــوي جتــرمي االغتــصاب يف إطــار الــزواج    
 مبـا يف  ،ويرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التشريعات القائمة فيما يتعلق جبرمية االغتـصاب           

 .ذلك تعريف االغتصاب
قيقــات الــيت أجريــت فيمــا يتعلــق بادعــاءات ويقــدم التقريــر بعــض املعلومــات عــن التح - ١٢

الـشرقية والـشمالية مـن     و حالـة يف األجـزاء اجلنوبيـة         ١٧٥حباالت اغتصاب بلـغ عـددها       تتصل  
 املالحظـات ات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة و       الحظويف ضوء امل  ). ٦٠  و ٥٩الفقرتان  (والية شان   

رجـى تقـدمي معلومـات عـن        ي) ٤٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.237(اخلتامية للجنة حقوق الطفل     
ــسي  ــف اجلنــ ــه ا   ،العنــ ــذي يرتكبــ ــصاب الــ ــك االغتــ ــا يف ذلــ ــانون    مبــ ــاذ القــ ــون بإنفــ ملكلفــ

العسكريون ضد النساء والفتيات والتـدابري املتخـذة لتقـدمي مـرتكيب هـذه األعمـال إىل                  واألفراد
 .ةاحملاكم
ت الحظـا باملوعمـالً   . ويقدم التقريـر معلومـات مقتـضبة عـن وضـع النـساء احملتجـزات               - ١٣

اخلتاميــة الــسابقة للجنــة، يرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن وضــع النــساء املعــتقالت يف    
 بالعنف الذي ميـارس     تتعلقالسجون ورهن احلبس االحتياطي لدى الشرطة مبا يف ذلك بيانات           

ــساء احملتجــزات    ــة حقــوق اإلنــسان للن ــاء االحتجــاز ومحاي وينبغــي أن يــشتمل ذلــك علــى  . أثن
ــات  ــز االحتجــاز     معلوم ويرجــى أيــضاً تقــدمي   . عــن معاملــة الــسجينات الــسياسيات يف مراك

 التحتيــة ىن مبــا يف ذلــك الــب،معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتحــسني ظــروف احتجــاز النــساء  
 حمـــددة وعـــن أي خطـــط تـــشريعية ،املناســـبة وفـــرص احلـــصول علـــى الرعايـــة الطبيـــة الكافيـــة

 .ذه املشكلة يف املستقبل بالتصدي هلتتصلوخمصصات يف امليزانية 
ســبتمرب  / أيلــول١٣ووفقــاً للتقريــر، صــدر قــانون ملكافحــة االجتــار باألشــخاص يف        - ١٤

ووضـــعت عـــدة آليـــات وطنيـــة مـــؤخراً ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص ) ٧٨الفقـــرة  (٢٠٠٥
يرجى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن هـذه اآلليـات مبـا يف ذلـك اختـصاصاهتا                      ). ٨١ لفقرةا(

الـصالت  فـضال عـن    ، علـى حنـو فعـال   كفالـة سـري عملـها   ارد البـشرية واملاليـة املخصـصة ل   واملـو 
وهـل تنـوي الدولـة الطـرف اعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة                .  فيمـا بينـها     التعـاون القائمـة    عالقاتو

االجتــار ظــاهرة يرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن انتــشار ؟ ملكافحــة االجتــار باألشــخاص
لرجاء أيضاً تقدمي املزيد من املعلومات عن مبادرات التأهيـل وإعـادة            وا. هاأغراضوباألشخاص  
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ويف .  البغـاء التوقف عن ممارسـة اإلدماج اليت تتخذها احلكومة من أجل النساء الاليت يرغنب يف       
 قـد أبرمـت   ، بلـداً مرسـالً   ميامنـار  بوصـف ،هذا اخلصوص، يرجى بيان مـا إذا كانـت احلكومـة        

ــدان ال   ــع بل ــة م ــات ثنائي ــاذ ضــحايا االجتــار باألشــخاص     اتفاق ــصلة إلنق ــور واملقــصد ذات ال عب
 علـى أن  ،تأهيـل، إن وجـدت إىل اليـوم       النقاذ و اإليرجى بيان البلدان وعدد حاالت      . تأهيلهمو

 .تكون مصنفة حسب اجلنس والعمر
 

 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف عملية اختاذ القرارات  
 اختـاذ القـرار يف احليـاة العامـة      مناصـب  يف   ملـرأة بـشكل واضـح     نقـص متثيـل ا    بالنظر إىل    - ١٥

اختاذهـا   املتـوخى  املتخـذة ومـا التـدابري        ددةوالسياسية ويف األنشطة الدولية، ما هي التـدابري احملـ         
لتحقيــق مــشاركة ومتثيــل املــرأة علــى حنــو كامــل وعــادل علــى مجيــع مــستويات احلكومــة، ويف 

 بــشأن ٢٥  للجنــة رقــمويل، مــع مراعــاة التوصــية العامــةالربملــان والقــضاء وعلــى املــستوى الــد
 بــشأن املــرأة يف احليــاة العامــة؟ ٢٣  رقــم مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة٤ مــن املــادة ١الفقــرة 

ويرجى بوجه خاص تقدمي تفاصيل عـن بـرامج أو سياسـات التوعيـة وبنـاء القـدرات املوجـودة               
امنـار يف احليـاة العامـة والـسياسية وتيـسريها؟            لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف مي        ى وضعها أو املتوخ 

ويرجى توضـيح مـا إذا كـان هنـاك اشـتراط بوجـوب أن يكـون املرشـح لتقلـد مناصـب قياديـة                       
 .عليا يف احلكومة قد أدى اخلدمة العسكرية

 
 التعليم  

يرجـى  ). ١٠٨الفقـرة  (يشري التقريـر إىل اعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة لتطـوير التعلـيم                - ١٦
معلومـات بـشأن تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة، وكيفيـة رصـد التنفيـذ وتقييمـه وأثـره مـن                        تقدمي  

ويرجى تقدمي بيانات بشأن التعليم مصنفة حـسب نـوع اجلـنس            . حيث حتقيق أهداف االتفاقية   
والعمر واملـستويات التعليميـة، والعـرق، والقطـاعني الريفـي واحلـضري، مبـا يف ذلـك معـدالت                    

ــة ــو األميـــ ـــ . حمـــ ــا يتعلــ ــل،   وفيمـــ ــوق الطفـــ ــة حبقـــ ــة املعنيـــ ــة للجنـــ ــات اخلتاميـــ ق باملالحظـــ
(CRC/C/15/Add.237)   اليت عربت عن القلق العميـق إزاء التـدين املـذهل يف املـوارد               ١٩ الفقرة 

املخصصة للقطاعات االجتماعية، ال سيما الصحة والتعليم، يرجى تـوفري شـرح لآلثـار املترتبـة                
ويرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة بـشأن          . صـحة وتعلـيم النـساء والبنـات       على هذا التدين يف     

خمصصات امليزانية لربامج الصحة والتعليم ذات الصلة بالنساء والبنات، ويـشمل ذلـك النـسب               
ــر األويل يف كــانون      ــة منــذ النظــر يف التقري ــة الوطني ــسنوية املخصــصة يف جممــل امليزاني ــة ال املئوي

 .م وحىت اليو٢٠٠٠يناير /الثاين
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مـن  ) ج(و ) ب (١٠وعمالً باملالحظات اخلتامية السابقة للجنة وعلـى ضـوء املـادتني            - ١٧
االتفاقية، يرجى توضـيح أيـة خطـوات تكـون قـد اختـذت لتعـديل الـسياسات املقيـدة اللتحـاق                      

ويرجى تقدمي املزيد من املعلومـات بـشأن        . النساء مبقررات دراسية معينة يف جمال التعليم العايل       
تـضمني   اليت جـرى هبـا    الطريقة وتوضيح   ١١املشار إليها يف الفقرة     “ ع تشجيع التعليم  مشاري”

املـشار   الدروس املتعلقة باتفاقية القضاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         املناهج الدراسية 
ويرجى تقدمي معلومات بشأن برامج التدريب املهين الرمسية وغـري الرمسيـة            . ٦٥إليها يف الفقرة    

 تــوفر للنــساء والرجــال وبــشأن بــرامج التعلــيم قبــل املدرســي، مبــا يف ذلــك مراكــز الرعايــة  الــيت
 .النهارية، ملساعدة العاملني من األمهات واآلباء

 
 الصحة  

رابطــة ميامنــار ”يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن املــوارد املاليــة والبــشرية املخصــصة لـــ    - ١٨
ر التقريــر أن وزارة الــصحة قــد أقــرت يف عــام وذكــ). ٢٢الفقــرة(“ لرعايــة األمومــة والطفولــة

يرجـــى تقـــدمي املزيـــد مـــن ). ١٣٣الفقـــرة ( سياســـة عامـــة تتـــصل بالـــصحة اإلجنابيـــة  ٢٠٠٣
ــة    ــسياسة العام ــوى هــذه ال ــشأن التقــدم     املعلومــات عــن حمت ــا يف ذلــك تفاصــيل ب ــذها، مب وتنفي

يذ هلذه الـسياسة    والتحديات والفجوات يف التنفيذ، فضال عن معلومات بشأن آليات رصد تنف          
 . العامة وتقييمها وبشأن النتائج احملققة

إذا حبلــت امــرأة , ويــشري التقريــر إىل أنــه وفقــا لقــانون العقوبــات يف ميامنــار وثقافتــها  - ١٩
 مـن قـانون العقوبـات، إال أن هـؤالء     ٣٧٦نتيجة اغتـصاب، فـإن اجلـاين حيـاكم مبوجـب املـادة          

يرجــى تقــدمي ). ٦٢الفقــرة (هــاض ويلــدن أطفــاال  النــساء ميتــنعن عــادة عــن إجــراء عمليــة إج  
توضــيح عمــا إذا كــان هلــؤالء النــساء احلــق يف إهنــاء احلمــل النــاتج عــن العنــف اجلنــسي، وفقــا   

ويرجـى التعليـق علـى النتـائج الـيت خلـص إليهـا              . طلبته اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة      ملا
الـيت ورد   ) ١١٠١ ، الفقـرة     E/CN.4/2003/75/Add.1(املقرر اخلاص املعين بـالعنف ضـد املـرأة          

فيها أنه ُيعتقد أن حوادث اإلجهاض غـري القـانوين كـثرية احلـدوث ومتثـل عمليـات اإلجهـاض                    
ويرجــى كــذلك توضــيح   .  يف املائــة مــن حــاالت الوفيــات النفاســية    ٥٠غــري اآلمنــة حــوايل   

 .من التقرير ١٦٥ه يف الفقرة وفقا ملا هو مشار إلي“ ياإلجهاض غري اإلجرام”مفهوم
ــرأة           - ٢٠ ــر امل ــصنفة حــسب عم ــية، م ــات النفاس ــدل الوفي ــن مع ــات ع ــدمي بيان ويرجــى تق

ويرجـى  .  وحىت اليـوم   ٢٠٠٠والقطاعني احلضري والريفي منذ النظر يف التقرير األويل يف عام           
كذلك تقدمي بيانات بشأن معدل وفيات الرضع، مصنفة حـسب نـوع اجلـنس والعمـر وسـبب              

 .وفاة الرضيع
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الـــيت أقـــرت يف ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(ويـــشري التقريـــر إىل اخلطـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة   - ٢١
اإليـدز  /وإىل الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       ) ١٣٥الفقرة   ( ٢٠٠٦ عام

الذي يشمل اثين عشر جمـاال اسـتراتيجيا ألنـشطة الوقايـة، والعنايـة واملكافحـة الـيت تـضطلع هبـا           
ومــا هــي العالقــة بــني اخلطــة االســتراتيجية وبرنــامج  ). ١٣٦و ١٣٥لفقرتــان ا(وزارة الــصحة 

املكافحة؟ يرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات بـشأن فحـوى هـذه املبـادرات وتنفيـذها، مبـا يف                        
ذلك تفاصيل بشأن التقدم والتحديات والفجوات يف التنفيذ فضال عن آليات الرصـد والتقيـيم               

يرجـى توضـيح مـا إذا كانـت الـربامج احلاليـة ملكافحـة فـريوس نقـص                  و. املنشأة والنتائج احملققة  
وهـل وضـعت أي تـدابري خاصـة للوقايـة           . اإليدز تنطـوي علـى منظـور جنـساين        /املناعة البشرية 

 ١,٥تــستهدف املــرأة؟ ويــذكر التقريــر أن معــدل انتــشار الفــريوس يف ميامنــار قــد اخنفــض مــن  
 وأن انتــشاره وســط الفئــة العمريــة  ٢٠٠٥ عــام  يف املائــة يف١,٣ إىل ٢٠٠٠املائــة يف عــام  يف
 يف املائـة    ١,٣١ إىل   ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٢,٧٨ سنة من احلوامل قد اخنفض من        ٢٤-١٥
يرجـى تقـدمي معلومـات إضـافية، مـصنفة حـسب العمـر والقطـاعني احلـضري                  . ٢٠٠٥عام   يف

اإليـدز ومـدى تـوافر      /ريةوالريفي، بشأن عدد النساء املصابات حاليا بفريوس نقص املناعة البش         
األدويــة املــضادة للفريوســات العكوســة واخلــدمات النفــسية املقدمــة للنــساء املــصابات بفــريوس 

 .اإليدز وألطفاهلن/نقص املناعة البشرية
 

 العمالة واملرأة الريفية وحيازة املمتلكات والفقر  
رته احلكومة والقاضـي    رحبت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة باألمر الذي أصد         - ٢٢

بنقض أحكـام قـانوين البلـدات والقـرى للـذين جييـزان للحكومـة فـرض الـسخرة علـى النـساء،                       
ولكنها أعربت عن قلقها إزاء مواصلة األخـذ هبمـا حـىت اآلن وأشـارت إىل قلقهـا بـشأن نـدرة           

تــشار يرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن ان. املعلومــات املقدمــة عــن تنفيــذ األمــر وإنفــاذه
وعالوة علـى   . السخرة يف ميامنار وعن اخلطوات اليت تتخذها احلكومة إلحالة اجلناة إىل لعدالة           

ذلك، يرجى تقدمي معلومات وبيانـات بـشأن عمليـة تنفيـذ األمـر، وفقـا ملـا أوصـت بـه اللجنـة                        
 . سابقا، وتأكيد ما إذا كانت احلكومة قد ألغت قانوين البلدات والقرى

علومــات بــشأن اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة العــضو لالمتثــال الكامــل   ويرجــى تقــدمي م - ٢٣
.  من االتفاقية ولكفالة املساواة الفعلية بني النـساء والرجـال يف سـوق العمـل    ١١ألحكام املادة  

ــة الطــرف التنفيــذ الكامــل لتــشريعها يف جمــال العمــل يف القطــاعني العــام       وكيــف تكفــل الدول
ــة الــيت وضــعت إلتاحــة فــرص االنتــصاف للمــرأة،    واخلــاص علــى حــد ســواء؟ ومــا هــي اآل    لي

وضحايا التمييز يف جمال العمالة؟ يرجى تقدمي تفاصيل بشأن القطاعات الـيت هتـيمن فيهـا املـرأة                  
علــى العمــل ويرجــى كــذلك تبيــان كيفيــة معاجلــة التفرقــة املهنيــة، والتفــاوت يف األجــور،           
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مة املهنيــتني بالنــسبة للمــرأة يف  والتحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل ومــسأليت الــصحة والــسال   
ويرجـى توضـيح مـا إذا كـان مـن املتـوخي اسـتعراض               . القطاعني العام واخلاص على حد سواء     

 الــذي حيــدد احلقــوق واملــسؤوليات األساســية للعمــال بغيــة جعلــه متمــشيا  ١٩٦٤قــانون عــام 
 .  من االتفاقية١١بالكامل مع املادة 

 تقدمي أنواع متعـددة مـن   ٢٠٠٦ديسمرب /انون األولويشري التقرير إىل أنه جرى يف ك  - ٢٤
 امـرأة يف إطـار خطـة الـضمان االجتمـاعي، مبـا يف       ٢١١ ٢٩٦احلماية االجتماعيـة ملـا جمموعـه       

إال أن التقريـر يـشري كـذلك إىل أن إمجـايل            ). ١٦٧-١٦٢الفقرات  (ذلك العالج الطيب اجملاين     
). ١٢١الفقـرة    (٢٠٠٥-٢٠٠٤ل الفتـرة    القوى العاملة من النساء جتاوز العشرة ماليني خـال        

ووفقـا للتقريـر، مثـة      . يرجى توضيح حالة األغلبية الساحقة من النساء غري املشموالت بالتـأمني          
خطــة مــستقبلية هتــدف إىل توســيع نطــاق خطــة التــأمني االجتمــاعي ليــشمل عــدداً أكــرب مــن      

لعـــاملني يف البلـــد اجملـــاالت، علـــى أن يكـــون اهلـــدف النـــهائي تـــوفري تغطيـــة لكافـــة الـــسكان ا
مــا هــي التــدابري املتخــذة لبلــوغ هــذا اهلــدف؟ ومــا هــو اإلطــار الــزمين املتوقــع  ). ١٦٦ الفقــرة(

 لتحقيقه؟ 
وعلــى ضــوء املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة، يرجــى تبيــان أثــر التــدابري املتخــذة      - ٢٥

الــيت “ ة اخلمــسمهــام التنميــة الريفيــ”لتحــسني حالــة املــرأة الريفيــة، ويــشمل ذلــك يف ســياق   
). ١٦٨الفقـرة   (“ مشروع التنمية اجملتمعية للبلدات النائيـة     ”و) ١٧٢الفقرة  (حددهتا احلكومة   

ويف هذا الصدد، يرجـى تقـدمي بيانـات وتبيـان اجتاهـات توضـح معـدالت تعلـيم املـرأة الريفيـة،                
 واملــسائل املتــصلة بالــصحة واحلــصول علــى اخلــدمات الــصحية، وطــابع مــشاركتها يف قطــاعي 
العمـــل الرمســـي وغـــري الرمســـي، واحلـــصول علـــى القـــروض واالئتمانـــات املاليـــة، ومـــستويات  

 . مشاركتها يف عملية اختاذ القرار على الصعيد احمللي
ويـــذكر التقريـــر أن خطـــة الـــثالثني عامـــا الطويلـــة األجـــل لتنميـــة املنـــاطق احلدوديـــة   - ٢٦

ــداء مــ    ــذها ابت ــة قــد شــرع يف تنفي ــاألعراق الوطني ــة  والنــهوض ب ــسنة املالي  ٢٠٠٢-٢٠٠١ن ال
، وهـي مقـسمة إىل سـت خطـط مخـسية متوسـطة           ٢٠٣١-٢٠٣٠وستستمر حىت السنة املالية     

يرجى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات بـشأن فحـوى هـذه اخلطـة الطويلـة                   ). ١٧٣الفقرة  (األجل  
األجل، مبا يف ذلك اخلطط الست املتوسطة األجـل، وتبيـان مـا إذا كانـت هـذه اخلطـة تنطـوي            

ويرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن التقـدم، والتحـديات والفجـوات يف التنفيـذ                 . على منظور جنساين  
فضال عن آليات رصـد تنفيـذ اخلطـة وتقييمهـا، والنتـائج احملققـة حـىت اآلن، وال سـيما بالنـسبة                       

ويــشري التقريــر إىل إنــشاء اللجنــة املركزيــة واللجنــة العاملــة مــن أجــل تقــدم األعــراق     . للمــرأة
ــة وا ــة  الوطني ــاطق احلدودي ــرة (ملن ــد مــن املعلومــات عــن هــاتني     ). ١٣الفق ــدمي املزي ويرجــى تق
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ــة ســري عملــهما بفعاليــة،      اللجنــتني، مبــا يف ذلــك واليتيهمــا واملــوارد البــشرية املخصــصة لكفال
ــهما    ــساء األعــضاء يف كــل من ــهما، وعــدد الن ــة بين  ىالقــر”ويرجــى توضــيح مفهــوم  . والعالق

 . إذا كان يعكس مبدأ املساواة بني النساء والرجالوما ) ١٧٤الفقرة (“ النموذجية
 

 فئات النساء الضعيفة  
طلبت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، مـن احلكومـة أن تـضمن تقريرهـا التـايل              - ٢٧

ــرأة يف أكــرب عــدد ممكــن مــن جمموعاهتــا مــن        ــة امل ــشأن حال املزيــد مــن املعلومــات والبيانــات ب
 جمموعـة وبـشأن التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة لكفالـة               ١٣٥يبلغ عـددها    األقليات العرقية اليت    

يرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات بـشأن حالـة حقـوق          . محاية حقوق اإلنسان وفقـا لالتفاقيـة      
ــة         ــيما األقلي ــات، وال س ــات األقلي ــة وجمموع ــات العرقي ــات إىل اجملموع ــساء املنتمي ــسان للن اإلن

ــق   ــا يتعل ــا، فيم ــة روهينغ ــى     العرقي ــصحة واحلــصول عل ــصلة بال ــسائل املت ــة وامل ــالتعليم والعمال  ب
وينبغـي  . اخلدمات الصحية، والتمتع باحلق يف حيـازة األراضـي فـضال عـن احلمايـة مـن العنـف                  

تقدمي معلومات مماثلـة بـشأن النـساء املنتميـات إىل اجملموعـات الـضعيفة األخـرى، مبـا يف ذلـك                      
 . النساء املسنات وذوات اإلعاقة

 
 واج والعالقات األسرية الز  

يــشري التقريــر إىل أن املــرأة البوذيــة الــيت جتــاوز عمرهــا الرابعــة عــشر حيــق هلــا الــزواج     - ٢٨
يرجــى توضــيح الــسن ) ١٠٣الفقــرة (مبقتــضى قــانون الــزواج واملــرياث اخلــاص بــاملرأة البوذيــة 

األدىن لـسن  القانوين لزواج البنـات والـصبيان، ويرجـى تبيـان أي خطـوات اختـذت لرفـع احلـد                
 مـن االتفاقيـة، ومـع التوصـية         ١٦ عاما بغيـة جعلـها متماشـية مـع املـادة             ١٨الزواج للبنات إىل    
 . ، وما إذا وضع جدول زمين لتشريع هذا التعديل٢١العامة للجنة رقم 

 
  ١، الفقرة ٢٠الربوتوكول االختياري واملادة   

ام إىل الربوتوكـول االختيــاري  يرجـى تبيـان التقـدم احملـرز صـوب التـصديق أو االنـضم        - ٢٩
 .، من االتفاقية٢٠ من املادة ٨لالتفاقية وقبول تعديل الفقرة 

 


