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

  الدورة الثانية واألربعون
        ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠

ــالنظر يف          ــصل ب ــا يت ــئلة املطروحــة فيم ــضايا واألس ــة الق ــى قائم ردود عل
   ين والثالثالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثا

    
  *ميامنار  

  
  حملة عامة    

وزارة الرفــاه االجتمــاعي واإلغاثــة وإعــادة التــوطني هــي الــوزارة املــسؤولة عــن تقــدمي    - ١
بشأن اتفاقية القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل                  إىل األمم املتحدة    تقارير  

وقـد أنـشأت    .آسـيا  شـرق  جنـوب  أمـم   كـذلك عـن التقـارير املوجهـة إىل رابطـة     وهي املسؤولة
ــة  ــوزارة جلن ــر  ال ــة التقري ــة صــياغة ( لكتاب ــن ممــ  ) جلن ــات   تتكــون م ــوزارات واملنظم ــن ال ثلني ع

  .احلكومية ذات الصلة غري
وتتكون اللجنة من ممثلني عن وزارة الصحة، ووزارة التعلـيم، ووزارة العمـل، ووزارة                - ٢

الداخلية، ووزارة تقدم املنـاطق احلدوديـة واألعـراق الوطنيـة وشـؤون التنميـة، ووزارة                الشؤون  
ويشارك يف اللجنة كذلك ممثلـون       .اخلارجية، وعن مكتب كبري القضاة، ومكتب املدعي العام       

عن منظمـات غـري حكوميـة ناشـطة يف شـىت أحنـاء البلـد كاحتـاد ميامنـار لـشؤون املـرأة ومجعيـة                          
لأللعـاب الرياضـية     احتاد التضامن والتنمية، واحتاد ميامنار       رابطة، و ميامناريف   ل األم والطف  رعاية
  .عضواً ٢٥يبلغ جمموع األعضاء يف اللجنة و .رابطة ميامنار ملنظمات األعمال، وةالنسوي

 
  

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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وأنشأت جلنة كتابة التقرير فريقاً أساسـياً يـضم اإلدارات واملنظمـات ذات الـصلة مـن                   - ٣
  .ال بشكل فعماتأجل مجع املعلو

وأصدرت اللجنة، بعد أن عقدت عدة اجتماعات، مشاريع التقرير األويل والتقريـرين              - ٤
وحبثــت  . تعليقاهتــا واقتراحاهتــا وتأكيــدهاعتــهم علــى اإلدارات املعنيــة طالبــةاألول والثــاين ووز

قريـر الرابـع   وقُـدم مـشروع الت   .جلنة ميامنار الوطنية املعنية بشؤون املرأة مشروع التقريـر الثالـث  
ة لـــدى حكومـــة احتـــاد ميامنـــار يف    والنـــهائي إىل جلنـــة الـــسياسة العامـــة للـــشؤون اخلارجيـــ     

  . من أجل املوافقة عليه٢٠٠٧أبريل /نيسان ١١
 لتوصــية اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بــشأن تقريــر ميامنــار   ومتابعــة  - ٥

ــة بــ   ــة املعني ــة ميامنــار الوطني شؤون املــرأة بيانــات مفــصلة ومؤشــرات تتعلــق   األويل، مجعــت جلن
مبجاالت خمتلفة، كالسكان واألسر املعيـشية والتعلـيم والـصحة والعنـف ضـد املـرأة واالقتـصاد                  

 وذلـك بالتعـاون مـع إدارات حكوميـة          ، وصنع القرار والبيئة ووسائط اإلعالم والثقافة      ةلاوالعم
 لذلك، نشرت جلنة ميامنـار  نتيجةو .ومع منظمات غري حكومية دولية ومنظمات غري حكومية

 .٢٠٠١ يف عام “إحصاءات جنسانية يف ميامنار”الوطنية املعنية بشؤون املرأة تقريراً بعنوان 

ــام و  - ٦ ــرأة      ٢٠٠٥يف ع ــشؤون امل ــة ب ــة املعني ــار الوطني ــة ميامن ــشرت جلن إحــصاءات ”، ن
 ٢٠٠٦داً يف عـام  واسـُتويف ذلـك التقريـر بـآخر املـستجدات وُنـشر جمـد        .“جنـسانية يف ميامنـار  

  .بالتعاون مع احتاد ميامنار لشؤون املرأة
املعنيـة بـشؤون املـرأة مجـع بيانـات مفـصلة حـسب نـوع اجلـنس                  الوطنية  وتعتزم اللجنة     - ٧

تتعلـق باجملـاالت الـيت      وحسب السن، مع التفريق بني النساء يف احلواضر والنـساء يف األريـاف،            
ومن الضروري، يف واقـع األمـر، وضـع آليـة      .آلخرمن أجل نشرها من وقت  تشملها االتفاقية

ــة وماليـــة وبـــشر   ــوارد تقنيـ ــتيفاء البيانـــات  جلمـــع البيانـــات تـــستلزم تـــوفري مـ ية مـــن أجـــل اسـ
  .منهجي بشكل

ــة  و  - ٨ ــة قــد نــشرت اللجن ــة بــشؤون املــرأة علــى نطــاق واســع االســتنتاجات    الوطني املعني
وُوزع التعليـق اخلتـامي علـى     .لعادية واالسـتثنائية اخلتامية املتعلقة بالتقرير األويل يف اجتماعاهتا ا

أعضاء اللجنة وعلى الوزارات واإلدارات واملنظمات غري احلكومية اليت ينتمون إليها مـن أجـل         
  .اختاذ تدابري ملتابعته

شؤون املـرأة اجتماعـات   املعنية بوينظم احتاد ميامنار لشؤون املرأة وجلنة ميامنار الوطنية     - ٩
النـساء  باالجتـار  بشأن قات دراسية على مستوى القاعدة الشعبية بغرض التوعية    وحمادثات وحل 
  .ويف هذا الصدد، يتناول النقاش أيضاً موضوع املساواة بني اجلنسني .والعنف ضدهن
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وحىت تنتشر على نطاق واسع رسالة تنفيذ مهمة إمناء النساء وحتقيق األمن هلن، ينـشر                 - ١٠
شـؤون املـرأة    ” وأخـرى سـنوية بعنـوان        “امنـار يمـاي م  ”ية بعنـوان    احتاد شؤون املرأة جملة شـهر     

  .“ميامنار يف
، مت بشكل مؤقت توقيـف      ٢٠٠٧أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  /وأثناء أحداث أيلول    - ١١
ومل تكـن   . امرأة مل يكن من بينهن سوى راهبـة بوذيـة واحـدة وذلـك ألغـراض التحقيـق      ٣٣٢

 امــرأة بعــد ٣٢٩ أي امــرأة حامــل وأُطلــق ســراح  مــن بــني النــسوة الالئــي جــرى اســتجواهبن  
 ومتـت مالحقتـهن   ،متورطات يف أفعال إجراميـة املتبقيات كانت النسوة الثالث و .االستجواب

ني عقوبـة بالـسجن بتلقـي زيـارات مـن      ح للنـساء اللـوايت يقـضِ   وُيـسمَ  .طبقاً للقانون املعمول به
مــن االحتياجــات وفقــاً ملــا هــو أســرهن وباحلــصول علــى األدويــة الــضرورية وبــسد غــري ذلــك  

  .منصوص عليه يف لوائح السجون
  

   االتفاقية حالةاإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي و    
أنـه مل تـسجَّل حـىت اآلن    بيد  .االتفاقية بصورة مباشرة  تطبَّق،االتفاقيةحالة فيما خيص   - ١٢

  .قضايا متت فيها اإلشارة إىل االتفاقية يف احملاكم
وبالتـايل  . ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١٩رغ من عملية صياغة مـشروع الدسـتور يف          فوقد    - ١٣

فإنــه مت ســن قــانون االســتفتاء اخلــاص باملوافقــة علــى مــشروع الدســتور وأُنــشئت جلنــة تنظــيم    
وُعقد االستفتاء الوطين للموافقة علـى الدسـتور      . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦االستفتاء الوطين يف    

 . يف املائــة٩٢,٤٨ومتــت املوافقــة علــى الدســتور بنــسبة . ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٤  و١٠يــومي 
امــة الدميقراطيــة التعدديــة يف   ووفقــاً ملــا يــنص عليــه دســتور الدولــة، ســُتعقد االنتخابــات الع       

  .٢٠١٠ عام
بينمـا   “حقوق املواطنني األساسـية ومـسؤولياهتم     ” من الدستور على     ٨نص الفصل   يو  - ١٤

لة بضمان عدم تعرض أي مـواطن للتمييـز علـى أسـاس             تلتزم الدو ” على أن    ٣٤٨تنص الفقرة   
  .“العرق أو األصل أو الدين أو املوقع أو املركز أو الثقافة أو نوع اجلنس أو املركز املايل

وأُنــشئت جلنــة ميامنــار الوطنيــة العاملــة املعنيــة بــشؤون املــرأة مــن أجــل تنفيــذ أنــشطة       - ١٥
 وألن .ة ميامنــار الوطنيــة املعنيــة بــشؤون املــرأة بــاملرأة وفقــاً للــسياسة الــيت ختطهــا جلنــ النــهوض 

تنفيــذ الــسياسة العامــة يتعــذر األنــشطة تقتــصر علــى األعــضاء يف اللجنــة املعنيــة بــشؤون املــرأة، 
 ٢٠٠٣ديـــسمرب /انون األول كـــ٢٠نـــشئ احتـــاد ميامنـــار لـــشؤون املـــرأة يف أُف .بـــشكل فعـــال

لوطنية املعنية بشؤون املـرأة علـى مـستوى         ضعها جلنة ميامنار ا   تتنفيذ السياسة العامة اليت      بغرض
  .القاعدة الشعبية
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ورئيس احتاد ميامنار لشؤون املرأة وأمينه العـام عـضوان يف جلنـة ميامنـار الوطنيـة املعنيـة                 - ١٦
  .بشؤون املرأة

وتنفـذ   . هبـا نـهوض وقد حدد احتاد ميامنار لشؤون املرأة سبعة أهداف حلمايـة املـرأة وال    - ١٧
عــة واملنظمــات علــى مــستوى القــرى أو املنــاطق احمليطــة هبــا األنــشطة وفــق املبــدأ الدولــة واملقاط

  .التوجيهي الذي تضعه اللجنة الوطنية لشؤون املرأة
وتــنظَّم احتفـاالت وأنــشطة مجــع   .جزئيـاً  ومتـول احلكومــة احتـاد ميامنــار لـشؤون املــرأة     - ١٨

ويدير احتـاد ميامنـار    .سنة واملتطوعونأموال من أجل مجع األموال اليت يتربع هبا ذوو النوايا احل
  .ماالًلشؤون املرأة كذلك بعض األعمال التجارية الصغرية لتدر عليه 

وفيما خيص املوارد البشرية، فإن جل النـساء مـن النخبـة املثقفـة مـن خمتلـف الـوزارات             - ١٩
اجبـاهتن  فيشاركن هبمة يف أنشطة االحتاد إىل جانـب قيـامهن بو   .عضوات متطوعات يف االحتاد   

وقــد أعــارت كــل مــن وزارة الرفــاه االجتمــاعي واإلغاثــة وإعــادة التــوطني، ووزارة   .الرئيــسية
الشؤون الداخليـة، ووزارة شـؤون األعـراق الوطنيـة وتنميـة املنـاطق احلدوديـة، مـوظفني لـديها              

  .بدوام كامل للمساعدة يف القيام بوظائف االحتاد اإلدارية
 أنشأ جملس الدولة للسالم والتنميـة جلنـة ميامنـار املعنيـة             ،٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢١ويف    - ٢٠

هيئـة ميامنـار   ”، غُري اسم اللجنة ليـصبح  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ويف  . حبقوق اإلنسان 
  . عضوا١٨ً  وأصبحت تضم مخسة رؤساء ورئيس جملس و“حلقوق اإلنسان

ى خبــصوص التمييــز علــى  وبإمكــان النــساء يف ميامنــار اللــوايت يــرغنب يف تقــدمي شــكو    - ٢١
أفرقـة   االحتـاد  شـكل وقـد   .أساس نوع اجلنس أن يبعثن شكاوى إىل احتاد ميامنار لشؤون املـرأة 

لفرز واستعراض الشكاوى على املـستوى املركـزي وعلـى كـل مـن مـستوى الدولـة واملقاطعـة               
جل اختـاذ اإلجـراء   الرسائل مث حتيلها إىل اإلدارة املعنية من أاألفرقة وتفرز تلك  . واحليواملنطقة

ويف بعـض احلـاالت، يقـدم احتـاد ميامنـار لـشؤون املـرأة مـساعدة ومـشورة قانونيـة            .الـضروري 
اخــل وتعــالَج القــضايا املتعلقــة بــالعنف املــرتيل يف مراكــز االستــشارة د       .جمانيــة للمــشتكيات 

  .منطقة كل
  

  النماذج النمطية واملمارسات الثقافية التمييزية    
د شــؤون املــرأة أن يرســخ لــدى نــساء ميامنــار اعتــزازاً أكــرب بتــراثهن   مــن أهــداف احتــا  - ٢٢

ــدهن وعــاداهتن وأن يــشجعهن علــى ذلــك و    ــة ذلــك الثقــايف وتقالي  .يتماشــى وأحكــام االتفاقي
 .والغايــة مــن ذلــك احلفــاظ علــى التــراث الثقــايف جلميــع املــواطنني املقــيمني يف البلــد دون متييــز 

  .ن املرأة حمادثات وتدريبات وعروضاً ثقافيةوتوخياً لذلك اهلدف، نظم احتاد شؤو
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زلـن    وال “اخلـوف ”و “اخلجـل ” مهـا  اثنـتني  قيمـتني  علـى  ميامنـار  نساء تعرعتروقد    - ٢٣
) أوَواطابَّـا  (واخلـوف  األخـالق  فـساد  مـن  باخلجـل  الـشعور  يعين) هريي (واخلجل .يلتزمن هبما

 .ميامنـار  مـواطين  مجيـع  رفاتتص يف تنعكسان قيمتان ومها .السيئات ارتكاب من اخلوف يعين
 ممارسـتني ليست هاتان القيمتـان  و .أخالقياً درساً بوصفهما لألطفال القيمتني هاتني تلقني ويتم

 قـيميت  علـى  حيافظن يئالال النساء حيمي لقانونوا. ةاالتفاقي مع تتعارضان وال متييزيتني ثقافيتني
هـا  يقنع أو خمجـل  أو الئـق  غـري  على سلوك امرأة جيرب من كل يعاقَبف .“اخلوف”و “اخلجل”

  .غرامة بدفع أو سنتني ملدة بالسجنبإتيان ذلك السلوك 
  

 العنف ضد املرأة واالجتار هبا    

، قامت اللجنة الفرعية املعنيـة      ٢٠٠٢مارس  /وفق خطة العمل الوطنية املعتمدة يف آذار        - ٢٤
رأة يف ميامنـار، بتنفيـذ أنـشطة        بالعنف ضد املرأة، املتفرعة عن اللجنة الوطنيـة املعنيـة بـشؤون املـ             

 وتلقـي  ، وافتتـاح مراكـز استـشارة   ،تثقيفيـة بـشأن العنـف ضـد املـرأة     حماضـرات  خمتلفة كتنظـيم   
 والتعريــف الواســع النطــاق عــن طريــق وســائط اإلعــالم بــالقوانني الــيت حتمــي ،شــكاوى خطيــة

قـدم املـساعدة    وقد شـرع احتـاد شـؤون املـرأة يف ميامنـار يف اسـتعراض الـشكاوى وهـو ي                    .املرأة
 .٢٠٠٣لضحايا العنف املرتيل منذ عام 

 إىل رجـل ارتكـب      “االغتـصاب ”وحسب قانون العقوبات يف ميامنار، ُتنـسب جرميـة            - ٢٥
ــه إذا كــان عمرهــا يقــل عــن    أمــا إذا مل تكــن الــضحية  .  ســنة١٣ تلــك اجلرميــة يف حــق زوجت

 كحجـة   رضـا أو عدمـه     سـنة فإنـه ال جيـوز قبـول إبـداءها لل            ١٤زوجته وكان عمرها يقـل عـن        
وز إدانـة املتـهم يف حـال    جيـ  سـنة، فإنـه    ١٤أكثـر مـن     عمر الزوجة    ولكن إذا كان  . للدفاع عنه 
 .عدم رضاها

 :“االغتصاب ”ويرد يف قانون العقوبات يف ميامنار التعريف التايل لـ  
  

 تعريف االغتصاب    

ــادة      ــات امل ــانون العقوب ــدا يف  :٣٧٥ق ــا ع ــاه،   م ــستثناة أدن ــس احلــاالت امل ــة بُتن  جرمي
 إىل رجــل واقَــع امــرأةً يف ظــروف توافــق الوصــف الــوارد يف أي مــن احلــاالت   “االغتــصاب”

 :اخلمس التالية

 . املواقعة ضد مشيئتهادثأن حت    أوالً،

 . دون رضاهادثأن حت    ثانياً،
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 حتـــت التهديـــد بالقتـــل أُجـــربت علـــى إبـــداء رضـــاهابرضـــاها إذا أن حتـــدث     ثالثاً،
 .باإليذاء أو

برضـــاها عنـــدما يعلـــم الرجـــل أنـــه لـــيس زوجهـــا وأهنـــا رضـــيت  أن حتـــدث     ،رابعاً
 .العتقادها أنه زوجها الشرعي

 .رضاها أو بدونهكانت املواقعة بسواء ،  سنها دون الرابعة عشرةأن يكون   ،خامساً

مواقعــة الرجــل لزوجتــه ال يعــد اغتــصاباً إذا كانــت الزوجــة تبلــغ مــن العمــر       االستثناء
 .ثالث عشرة سنة

 يف حـق امــرأة  فكـل مـن يرتكــب عنفـاً جنــسياً   . ال يعلـو أحـد علــى القـانون يف ميامنــار     - ٢٦
وتكـون العقوبـات أشـد      . فتاة، مبـا يف ذلـك االغتـصاب، يعاقَـب وفـق القـوانني املعمـول هبـا                  أو

صرامة يف حق املوظفني املكلفني بتنفيـذ القـانون ويف حـق العـسكريني إذ تـتم مالحقتـهم طبقـاً                  
والنــسوة األعــضاء يف احتــادات شــؤون املــرأة يف ميامنــار، علــى   . ألنظمــة العــسكريةللقواعــد وا

خمتلف مستوياهتا، على استعداد ملد يد العون أليـة امـرأة أو فتـاة تتعـرض للعنـف املـرتيل البـدين                      
 . ولتقدمي مرتكبيه إىل العدالة،والنفسي

 تفتيـشهن وحراسـتهن أثنـاء       وفيما خيص النساء املشتبه فيهن، ال ُيسمح لغري املوظفـات           - ٢٧
يـتم إبقـاء النـساء      واللياقـة،   ، وتراعـى    ، ويـتم إبقـاؤهن يف أمـاكن معلومـة         حتفظ الـشرطة علـيهن    

 .دون أصفاد، وفق ما ينص عليه دليل الشرطةواملشتبه فيهن رهن االحتجاز بأمان 

 وُيـودع يف الـسجن كـل مـن خيـالف القـوانني      . ال يوجد معتقلون سياسـيون يف ميامنـار       - ٢٨
 .السائدة

األجنحــة املخصــصة للــسجينات يف الــسجون مفــصولة عــن املبــاين املخصــصة    )أ(  
وال يعهــد باملــسؤوليات املتعلقــة بالــسجينات إالّ للموظفــات وُيمنــع موظفــو املبــاين   . للــسجناء

ويــتعني أن ترافــق موظفــات مــدير   .املخصــصة للــسجناء مــن دخــول األجنحــة املخصــصة هلــن  
 .راقبةالسجن ونائبه أثناء امل

ئل تنقيـة امليـاه وجيــري اإلعـداد لتزويــدها    اوقـد ُجهـزت معظــم الـسجون بوســ     )ب(  
وجيـري أيـضاً جتهيـز بـاقي الـسجون بوسـائل            . بكميات كافية مـن املـاء املنقـى الـصاحل للـشرب           

 .تنقية املياه

ــيَّ      )ج(   ــصحية، ُيع ــة ال ــا خيــص الرعاي ــسجناء يف    وفيم ــالج ال ــاء وممرضــون لع ن أطب
 .بعة للسجوناملستشفيات التا
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ــة       )د(   ــيم العــادي للــسجناء بغي ــوفري التعل ــتم تنظــيم دورات للتــدريب املهــين وت وي
م هلـم جلـسات صـالة،    اً علـى صـحة الـسجناء العقليـة، تـنظ     وحرص. ضمان ترقِّيهم االجتماعي 

، وأنـشطة   “دهاّماسـاكا بافاّتانـا سـوّتا      ”كلٌّ حسب ملَّته، وجلسات تأمل، وجلسات ترتيل لــ        
ــديو ولالســتماع إىل تــسجيالت    رياضــية، وختــ صَّص أوقــات للتــسلية بواســطة التلفزيــون والفي

مـن  ) رهبان مبجَّلـون   (“ساياداو”عى إلقامتها رهبان     ُيدْ “دهاّما”، وتنظَّم جلسات    “دهاّما”
 .خارج السجن ويتم الترتيب لزيارات أسرية منتظمة

 زنـازين منفـصلة،   املودعـات يف ذوات احلاالت اخلاصة ا بالنسبة للسجينات    أّم  )هـ(  
ــن           ــسمح هل ــا ُي ــساء كم ــدة ســاعة واحــدة يف كــل صــباح وم ــشي مل ــسمح هلــن مبمارســة امل فُي

 .وال ُيطلب منهن العمل يف املعامل النظامية التابعة للسجون. باالستحمام

 داراتاإل وتتخـذ  ١٩٩٧وتعترب ميامنار مكافحة االجتار بالبشر قـضية وطنيـة منـذ عـام              - ٢٩
يف هذا الشأن بالتعـاون مـع منظمـات حمليـة غـري حكوميـة وأخـرى              ت تدابري نظمااملكومية و احل

 .دولية غري حكومية ومع وكاالت األمم املتحدة

ــخاص يف        - ٣٠ ــار باألشـ ــة االجتـ ــانون مكافحـ ــن قـ ــشر، ُسـ ــار بالبـ ــة االجتـ ــز مكافحـ ولتعزيـ
ــسمرب /كــانون األول ١٣ ــم املت    ٢٠٠٥دي ــة األم ــة وألحكــام اتفاقي ــايري الدولي ــاً للمع حــدة  طبق

ذين صـدقت   لـ  هلـا، ال   ني املكملـ  نيبرة للحـدود الوطنيـة والربوتوكـول      ملكافحة اجلرمية املنظمة العا   
 .٢٠٠٤ ميامنار يف عام اعليهم

 ٢٠٠٦فربايــر / شــباط١١وعمــالً بقــانون مكافحــة االجتــار باألشــخاص، أُنــشئت يف     - ٣١
ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص مبــستويات خمتلفــة    ــة املركزي  إىل هيئــات مكافحــة  وُعهــد. اهليئ

االجتار باألشخاص مبهمة تنفيذ تدابري املنع واملالحقة ووسائل احلمايـة وإعـادة التأهيـل بـصورة                 
كوميـة ووكـاالت    احلدولية غـري    النظمات  املكومية و احلنظمات  املدارات و اإلفعالة بالتعاون مع    

 .األمم املتحدة

 اخلمــسية الوطنيــة ملكافحــة  خطــة العمــل٢٠٠٧ديــسمرب /واعُتمــدت يف كــانون األول  - ٣٢
ــار     ــشر اخلاصــة مبيامن ــار بالب ــ). ٢٠١١-٢٠٠٧(االجت ــن مخــسة     ألفوتت ــك م ــل تل ــة العم  خط

ومـن  . مكونات هي الـشرطة والتعـاون، واملنـع، واملالحقـة، ووسـائل احلمايـة، وبنـاء القـدرات              
 وتتـوىل فرقـة العمــل  . املقـرر تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة عـن طريـق تنفيـذ خطـط عمـل سـنوية           

 .الوطنية رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية

 املسؤولة عن تنفيـذ خطـة العمـل      ة عشر خصصت كل وزارة من الوزارات السبع     وقد    - ٣٣
وعـالوة  . اخلمسية الوطنيـة اخلاصـة مبيامنـار ميزانيـة سـنوية لتغطيـة نفقـات األنـشطة الـيت تعنيهـا                    

املـساعدات الفنيـة واملاليـة       تقـدمي على ذلك، تتعاون على تنفيذ خطة العمل الوطنية عـن طريـق             
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وكاالُت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ومنظمات غري حكومية، كمـشروع األمـم املتحـدة              
ــني الوكــاالت   ــشترك ب ــم املتحــدة   ،امل ــة األم ــةل ومنظم ــين    ،لطفول ــم املتحــدة املع ــب األم  ومكت

، )ميامنــار(العامليــة واملنظمــة الدوليــة للرؤيــة   واملنظمــة الدوليــة للــهجرة،  ،باملخــدرات واجلرميــة
زافييـــه بـــانيو  - ومـــشروع آســـيا اإلقليمـــي املتعلـــق باالجتـــار باألشـــخاص، ورابطـــة فرانـــسوا  

)Association François-Xavier Bagnoud.( 

 حالة اجتـار ومتـت    ٢٣٩ومنذ صدور قانون مكافحة االجتار باألشخاص، مت اكتشاف           - ٣٤
باإلضــافة إىل ذلــك، مت اكتــشاف  . مــوع ضــحية يف اجمل٦٢٦  وأُنقــذت. جمرمــا٦٣٧ًمالحقــة 

ثالث حاالت اجتـار ذات صـلة بتبيـيض األمـوال واتُّخـذت بـشأهنا إجـراءات قانونيـة متثلـت يف                      
ويتبني مـن حتليـل قـضايا االجتـار يف ميامنـار أن             . مائاجلر تلك   مصادرة مجيع األموال احملصَّلة من    

 وُوجــد أن أغــراض االجتــار هــي  .الــصني كانــت املقــصد األول لتلــك العمليــات، تليهــا تايلنــد  
 .الزواج القسري والدعارة والسخرة يف قطاع الصناعة

ــار   - ٣٥ ــحايا االجتــ ــافة إىل ضــ ــذين الوباإلضــ ــ املنقَــ ــددهم ابــ ــرداً، ٦٢٦لغ عــ ــدت فــ  أُعيــ
ومت تـوفري مـا هـو ضـروري ألولئـك           . ضحية منهم مـن بلـدان املقـصد إىل بلـدها األصـل             ٥٥٣

أهيل واإلدماج من رعاية طبيـة، وخـدمات استـشارة، وتـدريب            العائدين أثناء مرحليت إعادة الت    
لحـصول علـى تعـويض بالتعـاون        لمهين، وفرص عمل، ومساعدة اجتماعية، ومساعدة قانونيـة         

 .ومع منظمات دولية ووكاالت األمم املتحدةحملية مع منظمات غري حكومية 

 فقـد مت  . مـع اجملتمـع الـدويل     وتشارك ميامنار هبمَّة يف مكافحة االجتـار بالبـشر بالتعـاون              - ٣٦
 التوقيــع علـى مــذكرة التفـاهم بــشأن مـشروع آســيا اإلقليمـي ملكافحــة االجتــار     ٢٠٠٣يف عـام  

 علـى   ٢٠٠٤ووقعـت ميامنـار يف عـام        . املـشروع ذلـك   باألشخاص وجيري حالياً تنفيذ أنـشطة       
 مـع سـتة     ،جتـار ملكافحـة اال   مذكرة التفاهم بشأن املبادرات الوزارية املنسقة يف منطقة امليكونـغ         

من بلدان منطقة هنر ميكونغ الكربى دون اإلقليمية وتضطلع ميامنـار بـدور نـشيط يف مكافحـة                  
وبصفتها عضواً يف رابطة أمم جنوب شرق آسـيا ويف مبـادرة خلـيج              . االجتار بالبشر يف املنطقة   

ذ اإلعالنـات   البنغال للتعاون التقين واالقتصادي املتعدد القطاعـات، فـإن ميامنـار آخـذة يف تنفيـ               
، ٢٠٠٨ومـن املقـرر التوقيـع، يف عـام          . يثري اإلعجـاب   املشتركة بشأن االجتار بالبشر على حنو     

على مذكريت تفاهم بشأن التعـاون يف مكافحـة االجتـار بالبـشر بـني ميامنـار وتايلنـد مـن جهـة،                       
 .وبني ميامنار والصني من جهة أخرى

تقييد ملشاركتهن بشكل أكرب يف احليـاة العامـة    وليس مثة متييز ضد النساء يف ميامنار أو           - ٣٧
ن اخلــاص يف احليــاة بكــل حريــة وتقريــر مــا إذا كــن       أســلوهبفبإمكــاهنن اختيــار  . والــسياسية

 أو العمـل     هبـن،   خاصة ةومعظم نساء ميامنار يفضلن إنشاء جتار     . سيواصلن حياهتن املهنية أم ال    
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وُينظـر إىل   . الكامـل حليـاهتن املهنيـة      علـى التفـرغ      ،على أساس التفرغ اجلزئي ملـساعدة أسـرهن       
فـاألزواج عـادةً يـسلِّمون مـا يكـسبونه لزوجـاهتن       . األسرة يف ميامنار باعتبارها وحـدة متكاملـة      

 . اإلنفاقوعلى الزوجات من جانبهن أن حيسّن

ويف وقتنــا احلاضــر، ُتَحــض النــساء، كمــا يف الــسابق، علــى مواصــلة دراســاهتن وعلــى    - ٣٨
دولية بغية حتقيق مشاركة املرأة الكاملة باملساواة مع الرجل وحتقيـق متثيلـها             حضور املؤمترات ال  

ويـشجَّع األزواج بـدورهم علـى مناصـفة املـسؤولية يف رعايـة        . على املستويني الـوطين والـدويل     
  .األسرة

  
  التعليم    

 ):٢٠٣١-٢٠٠١(خطة التعليم الطويلة األجل اليت تنفَّذ على مدى ثالثني عاماً         - ٣٩
جل تنمية املوارد البشرية الكفيلة باإلسهام يف تنمية البلد وفق أهـداف سياسـية واقتـصادية        من أ 

واجتماعية حمددة، اعُتمدت خطة طويلـة األجـل تنفَّـذ علـى مـدى ثالثـني عامـاً خاصـة بقطـاع                  
وسـتتنفَّذ عـشرة بـرامج يف قطـاع التعلـيم األساسـي مبوجـب        . التعليم األساسي وجيري تنفيـذها   

وفيما يلي الـربامج املتعلقـة    .  عاماً ٣٠التعليم الطويلة األجل اليت ستنفَّذ على مدى        خطة تطوير   
  :باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

  التعليم األساسي للجميع  )أ(  
  حتسني نوعية التعليم األساسي  )ب(  
إتاحة فرص احلصول على التعليم ما قبـل املهـين والتعلـيم املهـين يف مـستويات                   )ج(  

  تلفة من التعليم األساسيخم
  تربية مواطنني متقدِّمني يف مجيع مناحي احلياة  )د(  
  حتسني أنشطة التعليم غري الرمسي  )هـ(  

): ٢٠١٥-٢٠٠٣ (“خطة العمل الوطنية” ضمن “التعليم للجميع”تنفيذ برنامج   - ٤٠
 عامـاً، ُشـرع يف      وفقاً خلطة تطوير التعليم األساسي الطويلة األجل اليت تنفَّذ على مـدى ثالثـني             

 يف ميامنـار مـع التركيـز علـى         “خطـة العمـل الوطنيـة     ” ضـمن    “التعلـيم للجميـع   ”تنفيذ برنامج   
ــها    ــن بينـ ــية مـ ــات أساسـ ــة ذلـــك التع   ) أ(غايـ ــي ونوعيـ ــيم األساسـ ــى التعلـ ــصول علـ ــيم، احلـ لـ

إدارة ) د(التعليم غري الرمسي والتعلـيم املـستمر،        ) ج(الرعاية والتعليم يف الطفولة املبكرة،       )ب(
  .التعليم ونظام معلومات إدارة التعليم



CEDAW/C/MMR/Q/3/Add.1
 

10 08-54930 
 

وفيما يلـي املهـام املنجـزة أثنـاء تنفيـذ كـل مـن خطـة تطـوير التعلـيم األساسـي البعيـدة                           - ٤١
خطـة العمـل    ” ضـمن    “التعلـيم للجميـع   ”املدى اليت ستنفَّذ علـى مـدى ثالثـني عامـاً وبرنـامج              

  :“الوطنية
الـذهاب   األطفال الذين بلغوا سن    زيادة معدل االلتحاق باملدارس يف صفوف       )أ(  

  إىل املدرسة
خفض معديل الرسـوب واالنقطـاع عـن الدراسـة يف مجيـع مـستويات التعلـيم                    )ب(  
  األساسي
   حتسني نوعية عملييت التعليم والتعلم  )ج(  
ت تعلــيم مــواد تــدرَّس يف مــدارس التعلــيم قبــل املهــين أو املهــين يف مــستويا          )د(  

   اديةاملدارس االبتدائية واإلعد
تنظيم محالت حمو األمية يف صفوف الكبـار يف مجيـع أحنـاء البلـد مبـا يف ذلـك                      )هـ(  

يف املناطق احلدودية عن طريـق إنـشاء حلقـات لـتعلم القـراءة والكتابـة والـتفكري ومراكـز حمليـة                      
   م املستمر واملتواصل طوال احلياةللتعليم بغية تسريع أنشطة التعلي

  .ذو شأن يف نظام التعليمال يوجد تفاوت جنساين   )و(  
وحرصاً على رعاية األطفال مـن سـن الثالثـة إىل سـن اخلامـسة، فتحـت وزارة التعلـيم                      - ٤٢

فــصوالً مــا قبــل ابتدائيــة يف مــدارس للتعلــيم األساســي مناســبة هلــا مبــا يتــسق مــع برنــامج تعزيــز  
 ألساسـي ا مدرسة من مـدارس التعلـيم        ١ ٧٢٤، كان هناك    ٢٠٠٨مارس  /وحىت آذار . التعليم

وقــد أنــشأت إدارة الرعايــة    .  طفــالً ٣٦ ٥٢٥تــوفِّر فــصوالً مــا قبــل ابتدائيــة حيــضرها حنــو        
ــة  ــة قبــل ٦٣االجتماعي ــام    -  مدرس ــة منــذ ع ــغ عــدد    . ١٩٥٥ابتدائي ــا احلاضــر، يبل ويف وقتن

 عــالوة علــى ذلــك، تقــدم رابطــة  .لاطفــأ ٨ ١١٠ يف تلــك املــدارس ناألطفــال الــذين ينــشأو
 ١ ٤٥٧ومـة والطفولـة يـد املـساعدة لألمهـات العـامالت عـن طريـق إنـشاء                   ميامنار لرعاية األم  

  . من األطفال يف الواليات واألقاليم٦٥ ٧٨٢مدرسة حضانة حيضر إليها 
فنظــام التعلــيم يف . وتــنعم املــرأة يف اجملتمــع امليامنــاري باملــساواة مــع الرجــل يف احلقــوق   - ٤٣

ويف نظـام التعلـيم األساسـي،       .  بينـهم يف املعاملـة     ميامنار ال مييز بـني الفتيـان والفتيـات ويـساوي          
ويكـاد  .  وبالتايل فإهنن يضطلعن بدور كبري يف ذلـك القطـاع          ، يف املائة  ٨١تبلغ نسبة املعلمات    

وهكـذا، فـإن فـرص احلـصول علـى          . عدد الفتيات وعدد الفتيان يف التعليم األساسـي يتعـادالن         
ويفــوق عــدد الفتيــات اللــوايت يتــابعن  . اةالتعلــيم األساســي متاحــة للجنــسني علــى قــدم املــساو 
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وحـسب معـدل معرفـة القـراءة والكتابـة املـصنف            . دراستهن يف املستوى الثـانوي عـدد الفتيـان        
  .حسب نوع اجلنس، فإنه ال َيفصل بني الرجال والنساء إالّ فارٌق ضئيل يف اجملتمع امليامناري

م مـدى التقـدم احملـرز يف حتقيـق           التالية يف رصد وتقيي     والبيانات وُيستفاد من املؤشرات    
  :ية القضاء على التمييز ضد املرأةأهداف اتفاق

  
  ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٦(إمجايل معدل االلتحاق وصايف معدل االلتحاق   )أ(    

  صايف معدل االلتحاق  إمجايل معدل االلتحاق
  مالحظات  اجملموع  الفتيان  الفتيات  اجملموع  الفتيان  الفتيات  املستوى  الرقم

    ٨٢,٥  ٨٣,٠  ٨٢,١  ٨٨,٨  ٨٩,٣  ٨٨,٣  االبتدائي  - ١
    ٤٢,٨  ٤٣,٦  ٤٢,٠  ٤٦,٠  ٤٦,٩  ٤٥,٢  اإلعدادي  - ٢
    ٢٦,٩  ٢٥,٦  ٢٨,٢  ٢٨,٩  ٢٧,٦  ٣٠,٣  الثانوي  - ٣

    
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٦(معدل البقاء يف املدارس   )ب(    

  
  معدل البقاء ي املدارس

  مالحظات  اجملموع  الفتيان  الفتيات  املستوى الرقم

    ٦٧,٤  ٦٧,٨  ٦٧,١  االبتدائي  - ١
    ٧٦,٩  ٧٥,١  ٧٨,٨  اإلعدادي  - ٢
    ٩٧,٣  ٩٥,١  ٩٩,٦  الثانوي  - ٣
      

  )٢٠٠٦- ٢٠٠٥(معدل االنتقال   )ج(    
  

  االنتقالمعدل 
  مالحظات  اجملموع  الفتيان  الفتيات  املستوى الرقم

    ٧٣,٣  ٧٥,٠  ٧١,٧  من االبتدائي إىل اإلعدادي  - ١
    ٩٢,١  ٨٨,٧  ٩٥,٦  ن اإلعدادي إىل الثانويم  - ٢
      

ففي قطاع التعلـيم األساسـي،      . ال وجود لتفاوت جنساين يف برنامج التعليم يف ميامنار          - ٤٤
، لكـن ذلـك العـدد    ١٩٨٨-١٩٨٧ املاليـة  مدرسة يف السنة ٣٣ ٧٤٧كان عدد املدارس يبلغ     

ذلك، فـإن نـسبة تزايـد عـدد         لـ . ٢٠٠٧/٢٠٠٨ املاليـة  مدرسة يف السنة     ٤٠ ٥٥٣ارتفع ليبلغ   
وكــذلك األمــر بالنــسبة لعــدد التالميــذ الــذي ارتفــع مــن        .  يف املائــة٢٠,١٧املــدارس تبلــغ  

 املاليـة  مليـون تلميـذ يف الـسنة    ٧,٩٦ إىل ١٩٨٨-١٩٨٧ املاليـة مليون تلميذ يف الـسنة     ٥,٢٣
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عــام  جامعــة وكليــة يف ٣٢أّمــا يف قطــاع التعلــيم العــايل، فقــد كانــت هنــاك . ٢٠٠٨-٢٠٠٧
وارتفع عدد اجلامعـات والكليـات ليبلـغ        .  طالب ١٣٤ ٠٠٠ وكان عدد الطالب يبلغ      ١٩٨٨
. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ طالب يف السنة األكادمييـة       ٥ ٥٢٠ ٠٠٠يداوم فيها أكثر من     جامعة   ١٥٨

وألن نظام التعليم يف ميامنـار ال يـشكو أي متييـز جنـساين، فإنـه لـيس مـن الـضروري ختـصيص                        
ــة للنــساء أو الفت ــستن. يــاتميزاني ــة    توُي ج مــن تــساوي نــسبة الفتيــان ونــسبة الفتيــات أن امليزاني

وبفــضل زيــادة . املخصــصة للفتيــات متثــل نــصف امليزانيــة املخصــصة للتعلــيم األساســي بكاملــه 
ــن املــدارس والكليــات            ــنة وبافتتــاح مزيــد م ــيم ســنة بعــد س ــة املخصــصة لقطــاع التعل امليزاني

التعلــيم يف قطــاع التعلــيم األساســي كمــا يف واجلامعــات، زادت فــرص حــصول الطــالب علــى 
  .قطاع التعليم العايل

 للرفــع مــن خطــةوتقــوم إدارة القطــاع الفرعــي للتعلــيم العــايل يف وزارة التعلــيم بتنفيــذ   - ٤٥
 وإىل جمموعـة خمتـارة مـن        واإلدارينيفُيطلب إىل األساتذة    . نوعية التعليم ولتنمية املوارد البشرية    

ــاً إىل املــؤهالت ولــيس إىل نــوع اجلــنس   تدوراالطــالب أن حيــضروا   . دراســية باالســتناد كلي
 التعلــيم العــايل مــوزَّعني   قطــاعويــبني اجلــدول التــايل عــدد اإلداريــني واألســاتذة والطــالب يف  

  .حسب نوع اجلنس
  

  النسبة املئوية  العدد
  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  الطالب/األساتذة/املوظفون الرقم

  ٦٥,١٤  ٣٤,٨٦  ٦٤٠٥  ٣٤٢٨  وظفون اإلداريونامل  - ١
  ٨٢,٣٨  ١٧,٦٢  ٨٨٩٠  ١٩٠١  األساتذة  - ٢
  ٥٨,٧٥  ٤١,٢٥  ٢٩٢٠٣٢  ٢٠٥٠٣٨  الطالب  - ٣

  ٥٩,٣٦  ٤٠,٦٤  ٣٠٧٣٢٧  ٢١٠٣٦٧  اجملموع  
    

 الصحة    

 وهـي   ،إن رابطة ميامنار لرعاية األم والطفل منظمة اجتماعية تعتمد كلية على التطوع             - ٤٦
 وللرابطـة فـروع يف   . موظفـاً يف املقـر  ٢٨واً من أعضاء اجمللـس املركـزي و       عض ٦٤تتكون من   

 ٢١ ٠٥٩ ويف اجملمـوع، يـصل عـدد الفـروع إىل            . يف مجيـع أحنـاء البلـد       ٣٢٥كل البلـدات الــ      
األعـضاء الـذين لـديهم خـربات يف خمتلـف اجملـاالت             و .٩ ٩٣٨ ٧٠٢فرعاً وعدد األعضاء إىل     

يف القطـاع الـصحي والتعليمـي واالقتـصادي         اس تطـوعي    على أسـ  يف أنشطة الرابطة    يشاركون  
 صندوقها املستقل اخلاص هبا الـذي جيمـع أموالـه أساسـاً مـن املتعـاطفني         وللرابطة .واالجتماعي

 . واإليرادات احملصلة من أعماله الصغريةورسوم العضوية
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 لوليــدوا إال علــى الرعايــة التقليديــة لــألم  ١٩٨٨ومل يركــز النظــام الــصحي قبــل عــام    - ٤٧
 وبعد تلك الفترة، مـع اعتمـاد هنـج الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة الـشاملة يف دورة احليـاة                      .والطفل

علــى ســالمة األمومــة، نــشرت  ) ١٩٩٤ ،القــاهرة(وتــشديد املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة  
ــصحية التقليديــ        ــة ال ــامج الرعاي ــضاً يف برن ــشاملة أي ــة ال ــصحية اإلجنابي ــة ال ــار الرعاي ــألةميامن م  ل

 ووفقاً ملشروع السياسات السكانية الوطنية، ُدجمت أنشطة املباعـدة بـني الـوالدات يف               .والطفل
 وحياول البلد أيضاً بـذل جهـود هامـة، ال سـيما مـن خـالل تعزيـز        .برنامج رعاية صحة األسرة 

ــة   ــة العام ــصحة اإلجنابي ــات      ،ال ــال واألمه ــد والرضــع واألطف ــات املوالي ــن وفي  . هبــدف احلــد م
ــام    وُوضــعت سي ــار يف ع ــة مليامن ــصحة اإلجنابي ــام  ٢٠٠٢اســات ال ــصحة يف ع ــا وزارة ال  وأقرهت

ــة الــص   ٢٠٠٣ ــاة أفــضل بتحــسني حال حة اإلجنابيــة للمــرأة والرجــل،   هبــدف حتقيــق نوعيــة حي
فيهم املراهقون، من خالل برامج صحة إجنابية فعالة ومالئمة ُيضطلع هبا علـى أسـاس هنـج                  مبن

 .يستند إىل دورة احلياة

 :وقد ُوضعت سياسات الصحة اإلجنابية مليامنار على النحو التايل  - ٤٨

ــلةينبغـــي   )أ(   ــاً   مواصـ  االلتـــزام الـــسياسي لتحـــسني حالـــة الـــصحة اإلجنابيـــة وفقـ
 .لسياسات الصحة الوطنية وإصدار قواعد وأنظمة وقوانني بشأن الصحة اإلجنابية

ــون    )ب(   ــي أن تكـ ــدماتينبغـ ــة  خـ ــصحية اإلجنابيـ ــة الـ ــشط الرعايـ ــة تها وأنـ مطابقـ
 .للسياسات السكانية الوطنية

 عنـد  والدين والقيم األخالقية والثقافيـة       جيب ضمان االحترام الكامل للقوانني      )ج(  
 .تنفيذ اخلدمات الصحية اإلجنابية

الـربامج  وجيب إدخال مفهوم الرعاية الصحية اإلجنابيـة املتكاملـة يف اخلـدمات               )د(  
 يف جمموعـات متكاملـة علـى مجيـع          جيـدة صـحية إجنابيـة     جيـب تقـدمي رعايـة       و ،الصحية القائمة 

 .الرعاية الصحية العامة واخلاصةشبكات مستويات 

ملنظمــات   اإلدارات احلكوميــة وا فيمــا بــني جيــب تقويــة الــشراكات الفعالــة      )هـ(  
 .احلكومية والقطاع اخلاص يف تقدمي الصحة اإلجنابية غري

 ومقبولـة ومعقولـة التكلفـة    متاحـة جيب أن تكون اخلـدمات الـصحية اإلجنابيـة            )و(  
لكل النـساء والرجـال، خاصـة اجملموعـات الـيت ال تتلقـى خـدمات كافيـة، مبـن فيهـا املراهقـون               

 .واملسنون

 . ضمن خمتلف مستويات اخلدمات وفيما بينهاةجيب إنشاء نظم إحالة فعال  )ز(  
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ال ونـشرها إىل     مواد مالئمـة لإلعـالم والتعلـيم واالتـص         استحداثجيب تقوية     )ح(  
 .املستويات الشعبية لتعزيز وعي اجملتمعات احمللية ومشاركتها

جيب حتديد وتعزيز الطـب التقليـدي الفعـال واملمارسـات االجتماعيـة الثقافيـة            )ط(  
 .اليت تعود بالنفع على الصحة اإلجنابية

 .جيب ضمان موارد كافية الستدامة برامج الصحة اإلجنابية  )ي(  

ألطفــال يف مجيــع أحنــاء البلــد،  يف احلالــة الــصحية لأن هنــاك تقــدماً ملموســاًتــبني وقــد   - ٤٩
برنـامج  و البعيدة والنائية، بعد اعتماد برنامج حتصني األطفـال الـشامل            يةناطق احلدود املفيها   مبا

مكافحة أمراض اإلسهال وبرنامج التهابات اجلهـاز التنفـسي احلـادة وغريهـا مـن الـربامج ذات                  
األداء وتأثرياتــه، الــيت حالــة  تتــسم دراســة و. مــن خمتلــف الوكــاالت ملموســةالــصلة مبــساعدة 

 وقــد أوصــي بــأن احلــد مــن .باألمهيــة لتحــسني الوضــع الــصحي لألمهــات واألطفــال، أُجريــت
 قـابالت   مثـل الـوالدة مبـساعدة      ،ن حتـسن الرعايـة قبـل الـوالدة        عـ معدل الوفيات النفاسية ينـتج      

 وإســداء املــشورة وتــوفري خــدمات فعالــة للمباعــدة بــني ثقافــة صــحية فعالــة،تــوفري مــاهرات، و
 . من األزواجاملؤهلني لكلالوالدات 

اهلــدفان العامليــان ومنــها وتــسعى ميامنــار أيــضاً إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،     - ٥٠
 وهنــاك  . لتحقيقهمــا يف الوقــت احملــدد  اًبــذل جهــود وت صــحة األم والطفــل   يف جمــال ٥ و ٤

 كــل عــام يف ميامنــار، وبالتــايل ُتبــذل جهــود مكثفــة لتحــسني    تقريبــاً يلــدنرأة مليــون امــ ١,٣
ــد وخــدمات صــحة األم   ــق الولي ــشطةعــن طري ــشكل خــاص علــى  تركــز  خمتلفــة أن ــة ب  األموم

 مـن القـابالت يف النظـام الـصحي، فـإن       عـدد أكـرب    ويف حني هناك زيـادة يف اسـتقدام          .السليمة
بناء قدرات القـابالت املـساعدات يف مهـارات القبالـة،           ل أيضاً   يرجيقابالت املاهرات   التدريب  

 وتبلــغ اآلن نــسبة مقــدمات اخلدمــة .كــل قريــةلهبــدف تــوفري قابلــة مــاهرة واحــدة علــى األقــل 
 وباإلضافة إىل ذلـك،     .٢ إىل   ١إىل القرى   )  القابالت املساعدات  فيهن نمب(املاهرات يف القبالة    

 الــسابقة للــوالدة إىل ن أثنــاء زيــارهت احلوامــللألمهــات أدوات نظيفــة للــوالدة اتتقــدم جمموعــ
كـل  عنـد   ومـن أجـل تـوفري رعايـة مـاهرة      . للمنـازل لقـابالت ااملراكز الصحية أو أثناء زيـارات    

امـل تـشمل رعايـة     و احل هـات والدة، تسعى وزارة الصحة جاهدة إىل توفري رعاية مـستمرة لألم          
 .ية لألسرة يف مركز صحي فرعيقبالة ذات نوعية جيدة واملستوى األول من الرعاية الصح

وتــصنف وزارة الــصحة، يف ميامنــار، اإلجهــاض علــى أنــه تاســع أهــم مــشكلة صــحية     - ٥١
 ووفقـــاً .)١٩٩٣وزارة الـــصحة، (وثالـــث أكـــرب ســـبب لالعـــتالل ) ١٩٩٨وزارة الـــصحة، (
ـــ ، الــيت “الدراســة االستقــصائية للوفيــات النفاســية احملــددة األســباب علــى الــصعيد الــوطين   ” ل
، بلغت الوفيات الناجتـة عـن التعقيـدات املتـصلة           ٢٠٠٥-٢٠٠٤رهتا إدارة الصحة يف الفترة      أج
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 اإلجهــاض املترتبــة علــى والتعقيــدات . يف املائــة مــن كــل الوفيــات النفاســية٩,٨٦باإلجهــاض 
 يف املائة من الوفيات املتعلقة بالتوليد املـسجلة         ٦٠املستحث أو العفوي مسؤولة عما يصل إىل        

ــا( املستـــشفيات يف دراســـات ــة  .)١٩٩٧ ،تايـــك - بـ ــسياسات الـــسكانية الوطنيـ  وتـــشدد الـ
 خــدمات املباعــدة بــني ريعلــى حتــسني احلالــة الــصحية للمــرأة والطفــل بــضمان تيــس  ) ١٩٩٣(

 وبـدأ   .كل األزواج الذين يسعون طوعاً إىل احلصول علـى هـذه اخلـدمات            ل وإتاحتهاالوالدات  
، مع تقدمي اخلدمات عـن طريـق نظـام          ١٩٩١ار منذ عام    برنامج املباعدة بني الوالدات يف ميامن     
 .التوزيع على مستوى اجملتمع احمللي

 الـيت   “ات احملـددة الـسبب علـى الـصعيد الـوطين          يـ الدراسة االستقصائية للوف  ”ووفقاً لـ     - ٥٢
وفـاة   ٣١٦ الوفيـات النفاسـية بــ        ت نـسبة  ، قُدر ٢٠٠٥-٢٠٠٤أجرهتا إدارة الصحة يف الفترة      

ــوطين     ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــات    ٨٩وكــان والدة حي ــن كــل الوفي ــة م  يف املائ
 . وترد يف اجلدول التايل األسباب الرئيسية للوفيات النفاسية.النفاسية من املناطق الريفية

  
  )نسبة مئوية(األرياف  وأالوفيات النفاسية حسب السبب وحسب اإلقامة يف احلواضر 

  
ــرق الـ
 سبب الوفاة م

احلواضــــــــــــر 
 )ويةنسبة مئ(

األريــــــــــــاف 
 )نسبة مئوية(

  االحتــــــــــــــــاد
 )نسبة مئوية(

 ٣٠,٩٨ ٢٨,٥٧ ٥٠ الرتيف بعد الوالدة ١
 ١١,٢٧ ١٢,٧١ - االرتعاج ٢
 ٩,٨٦ ٩,٥٢ ١٢,٥ املضاعفات املتصلة باإلجهاض  ٣
 ٧,٠٤ ٧,٩٤ -  النفاسيتعفن الدم ٤
 ٥,٦٣ ٦,٣٥  االضطرابات الناشئة عن ارتفاع ضغط الدم ٥
 ٨,٤٦ ٩,٥١ - املعوقة/ة املطولةالوالد ٦
 ٤,٢٣ ١,٥٩ ٢٥ الرتيف السابق للوالدة ٧
 ٤,٢٣ ٤,٢٣ ٤,٧٦ متزق الرحم ٨
 ١,٤١ ١,٥٩ - انسداد األوعية الدموية ٩
 ١٦,٩٠ ١٧,٤٦ ١٢,٥ األسباب غري املباشرة ١٠

    
  معدل الوفيات النفاسية حسب سن األم

  
 والدات احليةال الوفيات النفاسية )باألعوام(السن  الرقم

ــات النفاســية لكــل    معــدل الوفي
  والدة حية١٠٠ ٠٠٠

٢٩٧,٩١ ١ ٠٠٧ ٣ ١٩-١٥ ١ 
١٩٦,٤٣ ٥ ٠٩١ ١٠ ٢٤-٢٠ ٢ 
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 والدات احليةال الوفيات النفاسية )باألعوام(السن  الرقم
ــات النفاســية لكــل    معــدل الوفي

  والدة حية١٠٠ ٠٠٠

٢٠٢,٦٨ ٦ ٤١٤ ١٣ ٢٩-٢٥ ٣ 
٢٦٥,٨١ ٥ ٢٦٧ ١٤ ٣٤-٣٠ ٤ 
٩٢١,٦٦ ٢١٧ ٢ ٤٩-٤٥ ٥ 
 ٣١٥,٨٦ ٢٢ ٤٧٨ ٧١ اجملموع 

    
، “ سـن اخلامـسة     دون ت العامة واحملددة السبب   الدراسة االستقصائية للوفيا  ”ووفقاً لـ     - ٥٣

 ١ ٠٠٠لكـل    ٤٩,٧، قُدر معدل وفيـات الرضـع بــ          ٢٠٠٣اليت أجرهتا وزارة الصحة يف عام       
 :فيما يلي األسباب الرئيسية لوفيات الرضع ومعدالهتاترد  و.ة على الصعيد الوطينوالدة حي

  معدل وفيات الرضع حسب السبب والسن  )أ(    
  
 اةسبب الوف الرقم

)  أشـهر  ٦أقل من   (السن  
 )نسبة املئوية(

) شهراً ١١ إىل   ٦من  (السن  
 )نسبة مئوية(

 ٣١,٨٩ ٢١,٧٦ التهاب اجلهاز التنفسي احلاد ١
 ٢,٨٩ ١٤,٣٨ تعفن الدم ٢
 ١٤,٤٩ ١٢,٧٨ التهابات الدماغ ٣

٤ 
ــا   ــسابقة ألواهنـــ ــوالدة الـــ ــوزن /الـــ الـــ

 ٠,٠٠ ١١,٨٥ املنخفض عند الوالدة
 ١,٤٥ ٨,٥٨  بريربيمرض ال ٥
 ٢٦,٠٩ ٥,٧٨ اإلسهال ٦
 ٨,٦٩ ٢,٣٩ املالريا ٧
 ٠,٠٠ ١,٧٩ التشوه اخللقي ٨
 ١,٤٥ ٠,٠٠ التسمم العرضي ٩
١٣,٠٥ ٢٠,٩٦  ١٠ 
    

  توزيع معدل وفيات الرضع حسب اجلنس  )ب(    
  

 اجملموع )نسبة مئوية(أنثى  )نسبة مئوية(ذكر  اجلنس

 ١٠٠ ٤٧,٠٤ ٥٢,٩٦ 
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 ربنامج الوطين ملكافحة اإليدزال    

 .وزارة الــصحةمــن  بتوجيــه ١٩٨٩ينفــذ الربنــامج الــوطين ملكافحــة اإليــدز منــذ عــام    - ٥٤
ومنذ ذلك احلني، بدأت استجابة وطنية خمطط هلا وبدأت الوزارات ومنظمـات األمـم املتحـدة                

ــة امل      ــات احمللي ــة ومنظمــات اجملتمع ــة واحمللي ــة الدولي ــذ اخلطــة   واملنظمــات غــري احلكومي ــة تنف عني
ــرة     ــسية للفت ــة اخلم ــة   .٢٠١٠-٢٠٠٦االســتراتيجية الوطني ــة الوطني ــاجل اخلط ــاًتوج ١٣ وتع  ه

ــاتثــل أمــس احتياجــات  مي اًاســتراتيجي ــز قــدرات    الفئ ــر عرضــة للخطــر وتعزي ــسكانية األكث  ال
 .الصحية ظمالن

ــة وهــو أحــد األمــراض الــيت حت     و  - ٥٥ ــدز مــن مــصادر القلــق الوطني ــأعلىى ظــمــرض اإلي  ب
يف  الربنــامج الــوطين ملكافحــة اإليــدز شــرع  ومــع هــذا القلــق، . األولويــة يف ميامنــارمــستويات

مـن خـالل تنفيـذ      وتزعم التصدي لذلك    اإليدز  ونقص املناعة البشرية     لفريوس   التصدي الوطين 
 وجيـري تنفيـذ    .اإليدز وتقـدمي الرعايـة إىل املـصابني بـه         / أنشطة رئيسية للوقاية من الفريوس     ١٠

 الـسكانية  لفئـات مـن ا  يف املائة ١٠٠ الترويج الستعمال الرفاالت الذي يستهدف نسبة    برنامج
 ومتـشياً مـع هنـج تعمـيم االسـتفادة،      . بلـدة ١٧٠شمل  ي و ٢٠٠١املعرضة خلطر شديد منذ عام      
ــه   ــا جمموعـ  خلـــدمات تقـــدمي املـــشورة  اً مركـــز٢٨٩ يف عميـــل ٢٧٣ ٠٠٠تلقـــى املـــشورة مـ

 .٢٠٠٦عام والفحص بصفة طوعية وسرية خالل 

ــدم  - ٥٦ ــام  وُتق ــذ ع ــدوى    خــدمات ٢٠٠٠ من ــال الع ــة مــن انتق ــل  الوقاي مــن األم إىل الطف
 وتـشمل  ،ولة دون انتقال الفريوس إىل الرضع من األمهـات احلوامـل املـصابات بـالفريوس           لللحي
ــدة و ١١٥ ــاً ٣٨ بل ــشفى عام ــام  . مست ــرأة حــامالً ١٨٢ ٦٨٨، تلقــت ٢٠٠٦ وخــالل ع   ام

 وجيـري   . علـى إجـراء اختبـار الفـريوس         امـرأة حـامالً    ٩٩ ٧٨٩ ووافقـت    املشورة قبل االختبار  
، العكوسـة  من مرضى اإليدز بالعالج املضاد للفريوسـات         ١١ ٠٠٠ة ما يزيد عن     ـحالياً معاجل 

 . وتلقوا أيضاً عالجاً لألمخاج الناهزة،نساءمن ال يف املائة ٤٠ منهم

مراعـاة املـسائل   مـع  بذلك عاية املتعلقة  والراإليدز  /لفريوسالوقاية من ا  وُتقدم خدمات     - ٥٧
 وجيري حاليـاً    .أولويةذوايت  أن هذه اخلدمات تستهدف النساء والشباب كفئتني        اجلنسانية، إذ   

 وبــرامج الــصحة اإلجنابيــة ، وبــرامج املهــارات احلياتيــة،اإليــدز/تنفيــذ بــرامج التوعيــة بــالفريوس
 .لحة مع خمتلف أصحاب املص،للمرأة والرجل يف سن اإلجناب

يـضطلع بـدور قيـادي       العناصر الثالثة، فإن الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز         أووفقاً ملبد   - ٥٨
م توحيـد املؤشـرات الوطنيـة وحتديـد أولويـات      ت ويـ . نظام االستجابة الوطنية للرصد والتقييم     يف

 يــرد و. باالتفــاق مــع كــل أصــحاب املــصلحة املــستهدفة الــسكانية واملنــاطق اجلغرافيــة  الفئــات
 .وصف نتائج االستجابة الوطنية بأرقام مفصلة حسب نوع اجلنس
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ــة بتحليـــل األثـــر   /وعلـــى أســـاس إســـقاطات الفـــريوس   - ٥٩ ــة العمـــل املتعلقـ اإليـــدز وحلقـ
 باسـتعمال آخـر املنـهجيات الـيت اسـتحدثتها           ٢٠٠٧أغسطس  /الدميوغرايف اليت أُجريت يف آب    

رك املعــين باإليــدز يف جنيــف، لــوحظ أن منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشت
ــن       ــار اخنفــض م ــدين يف ميامن ــني الراش ــريوس ب ــشي الف ــام  ٠,٩٤تف ــة يف ع  إىل ٢٠٠٠ يف املائ

 ويدعم هذا الرقم التفشي بني جمموعات إنذاريـة مـأخوذة مـن             .٢٠٠٧يف املائة يف عام      ٠,٦٧
نـامج الـوطين ملكافحـة اإليـدز        الدراسة االستقصائية للمراقبة اإلنذارية للفريوس الـيت جيريهـا الرب         

 . بلدة٣٤ثل ميسنوياً و

 يف املائـة يف     ١,٨ إىل   ١٩٩٣ يف املائـة يف عـام        ٣واخنفض تفـشي اختبـار الزهـري مـن            - ٦٠
 يف املائـة يف     ٢ إىل   ١٩٩٣ يف املائـة يف عـام        ٥ بني النساء احلوامل ألول مـرة ومـن          ٢٠٠٦عام  
 .النساء املتعددة الوالداتبني  ٢٠٠٦عام 

قطـاع الـصحي يف وزارة الـصحة وغريهـا مـن      سنوية لليزانيـة الـ   املويبني اجلـدول التـايل        - ٦١
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنة املاليةوحىت  ٢٠٠١-٢٠٠٠لسنة املالية من ااعتبارا الوزارات 

  )مباليني الكيات(
 اجملموع رأس املال احلالية السنة املالية

٤ = ٣ + ٢ ٣ ٢ ١ 

٧ ٦٨٨,٢ ٢ ٦٢٤,٢ ٥ ٠٦٤,٠ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٩ ٢١٢,٥ ٣ ٥٢٧,٦ ٥ ٦٨٤,٩ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
١٩ ٨٨١,١ ١٢ ١١١,٠ ٧ ٧٧٠,١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٢٠ ٢٠٨,٨ ١٠ ٠٠٥,٤ ١٠ ٢٠٣,٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
٢٧ ٥٧٠,١ ١٢ ١٤٢,٥ ١٥ ٤٢٧,٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٢٣ ٠٨٨,٨ ٨ ٠٣٧,١ ١٥ ٠٥١,٧ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
٤٦ ٦٣١,٠ ١٠ ٧١٧,٠ ٣٥ ٩١٤,٠ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٤٨ ٤٨٩,٠ ١٠ ٥٤٠,٠ ٣٧ ٩٤٩,٠ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
٤٩ ٥١٩,٠ ٨ ٨٦٨,٠ ٤٠ ٦٥١,٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

    
 مـن   ٣١٢املـادة   نص  ت .وليس للمرأة حق وضع حد للحمل الناتج عن العنف اجلنسي           - ٦٢

غرامـة،  بيعاقب بالسجن ملدة ميكن أن تـصل إىل ثالثـة أعـوام، أو              : ما يلي القانون اجلنائي على    
هـذا  قـد سـبب   أة حامـل، إذا مل يكـن   كل مـن تـسبب عـن قـصد يف إجهـاض امـر             ،  كليهمابأو  

اإلجهاض عن حسن نية لغـرض إنقـاذ حيـاة املـرأة؛ وإذا كانـت املـرأة حبلـى جبـنني يتحـرك يف                        
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ــها، يعاقــب بالــسجن ملــدة ميكــن أن تــصل إىل ســبعة أعــوام، كمــا يتعــرض لــ       .غرامــةدفع بطن
  .ه املادةتسبب اإلجهاض لنفسها ضمن معىن هذوتدخل املرأة اليت 

  
  والفقر املمتلكات، واحلصول على ، واملرأة الريفيةالعمالة،    

وصـارت   .١٩٤٨مـايو   / أيار ١٨أصبحت ميامنار عضواً يف منظمة العمل الدولية منذ           - ٦٣
هـا اتفاقيـة إلغـاء العمـل القـسري      مبـا في  اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة،  ١٩طرفاً يف   

ــة اإلخ . ٢٩رقــم  ــار١٤ املــؤرخ ١/٩٩طــار رقــم  وأصــدرت وزارة الــشؤون الداخلي مــايو / أي
 واملرســوم اإلضــايف ١٩٠٧ الــذي عــدل بعــض أحكــام قــانوين البلــدات والقــرى لعــام   ١٩٩٩
 املرسـوم الـوزارات    وهـذا وال يـشمل هـذا اإلخطـار      . ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ املؤرخ

د صدر اإلخطـار    وق .أيضاً أفراد الشرطة واجليش والسلطات احمللية     يطاالن  املعنية فحسب، إمنا    
  لتوعيـــةحماضـــراتونظمـــت  . بلـــدة وقريـــة٦٣ ٠٠٠ يف اثنيـــة ووزعـــاإل باللغـــاتم وواملرســـ
ــاً مــن   ٢٦٣ ٤٢٧ ــرة، ومــن  ١٦ ٤٨٢مواطن ــة ودائ ــة و٦٦ قري ــع  ٣٢٥  مقاطع ــدة يف مجي  بل

وقد اختـذت إجـراءات قانونيـة حبـق رؤسـاء جملـس القريـة للـسالم والتنميـة                    .واألقاليمالواليات  
 . من قانون العقوبات٣٧٤ اإلخطار والتوجيه وفقاً للبند او انتهكنالذي

مــارس / آذار١٩مــذكرة تفــاهم بــني ميامنــار ومنظمــة العمــل الدوليــة، يف        وأبرمــت  - ٦٤
 قبلت حكومة ميامنار بتعيني موظـف اتـصال ملنظمـة العمـل الدوليـة يف                وقد . يف جنيف  ٢٠٠٢

يف جنيف وشـخص مـسؤول مـن منظمـة          ، ووقع املمثل الدائم مليامنار      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٦
تفـاهم تكميلـي يهــدف إىل وضـع آليـة ملعاجلـة الـشكاوى املتعلقـة بالعمــل        علـى  العمـل الدوليـة   

نائب وزير العمل واملدير التنفيـذي ملنظمـة العمـل الدوليـة علـى متديـد           كل من   ووقع   .القسري
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٦يف ، التفاهم التكميلي لعام واحد يف يانغون

مان االجتمـاعي للتـأمني     وفيما يتعلق باحلماية االجتماعية، طبقت سياسات نظـام الـض           - ٦٥
ــد سـُـ و .االجتمــاعي ــضمان االجتمــاعي يف عــام   ق ــانون ال ــق يف  وط١٩٥٤ُن ق ــد١٠٨ب  ات بل

 . والية وإقليم١٣ يف

ــأمني العــام  اوطبــق نظــام الــضمان االجتمــاعي يف إطــار نظــ    - ٦٦ ــأمني االجتمــاعي والت م الت
وتنـدرج احلـاالت املهنيـة املتعلقـة بـاملرض واألمومـة والوفـاة يف إطـار          .اإلصابات املهنيةوتأمني  

ــدرج        ــأمني املهــين وتن ــة يف إطــار الت ــدرج األمــراض املهني ــة، وتن ــام واحلــوادث املهني ــأمني الع الت
 يف املائــة مــن ٤ نــسبة صَّلوحتــ. احلــوادث املهنيــة واألمــراض املهنيــة يف إطــار اإلصــابات املهنيــة 

مـن   ١:٥ و   ٢:٥معـدهلا   يبلغ  رتب للتأمني، يدفع منها أصحاب العمل واملوظفون مسامهات         امل
 .األجور املؤمنة
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ويعــادل القــسط  .  حالــة عجــز ظهــورتــدفع احلكومــة مــسامهات الدولــة يف حــال     و  - ٦٧
 . يف املائة من األجور الشهرية اليت يتقاضاها املوظف٤الشهري نسبة 

احـد يف املائـة مـن األجـور املؤمنـة يف شـكل مـسامهات        ويدفع صـاحب العمـل نـسبة و         - ٦٨
الرعايـة الطبيـة     :ومثة نوعان رئيسيان مـن االسـتحقاقات      . لإلصابات املهنية واستحقاقات نقدية   
 .اجملانية املباشرة واالستحقاقات النقدية

فـاظ  وأهـدافها هـي احل     .وتغطي الرعاية الطبية اجملانية املباشرة مجيع األشخاص املؤمَّنني         - ٦٩
 ٢ ٣٩٦  موظفــاً و٢٥٠ويوجــد مــا جمموعــه  .علــى صــحة املــؤمن عليــه واســتعادهتا وحتــسينها

ــاً يعملــون يف املقــر و  ــا ٧٩ موظفــاً مكتبي ــاًمكتب  مــستوصفاً تابعــاً ٩٥ويقبــل املرضــى يف  . حملي
، ومـستوصف عمـال    ) سـريراً  ٢٥٠(مستـشفى عمـال يـانغون       ويف  جمللس الضمان االجتماعي،    

 .على التوايل) يرر س١٠٠(ومستشفى السل ) راً سري١٥٠(مانداالي 

املقدمـة  وتشمل خدمات الرعاية الطبيـة الرعايـة اإلسـعافية والرعايـة الـسابقة للـوالدة و                 - ٧٠
 واإلمــداد ، والعــالج يف املستــشفىالتخصــصية، واالستــشارة ،أثنــاء املخــاض والالحقــة للــوالدة

 والتـدابري   ،لصناعية وأجهـزة تقـومي األعـضاء      األطراف ا ب ، واإلمداد باملواد الصيدالنية واألدوات  
 . وخمتلف أنواع اجملالس الطبية والتعليم الطيب،الوقائية والتحصني الشامل

 وهناك ستة أنواع من االستحقاقات النقدية  - ٧١

 أسبوعاً مـن مـسامهة    ١٧ الذي يقدم مسامهة     االستحقاق النقدي جراء املرض    )أ(  
 .عن العمل العامل اليت تسبق مباشرةً بدء فترة عجز األسابيع الستة والعشرين األخرية

ات  أسبوعاً مـن املـسامه     ٢٦ مسامهة   يشملالذي   االستحقاق النقدي لألمومة   )ب(   
 . املرتب ملدة ستة أسابيعوثلثي أسبوعاً قبل املخاض ٥٢ خالل آخر املقدمة

امـل املتـوىف    إىل أفراد أسرة الع    تدفعو كيات   ٤٠ ٠٠٠  اليت تبلغ  منحة اجلنازة   )ج(   
ــات     ــسامهات بالكياتـ ــدد مـ ــذي سـ ــه الـ ــؤمن عليـ ــنح  .املـ ــدرها  ومتـ ــسامهات قـ  دوالر ٢٠٠مـ

 .األجنبية بالعملة

 يـدفع حـسب     ثلثـي الـدخل، وهـو مبلـغ        يشملالذي   استحقاق اإلعاقة املؤقتة   )د(  
 . أسبوعا٥٢ًوثيقة تأمينه يصل إىل 

 أصـيبوا علـيهم الـذين     لألشـخاص املـؤمن       متنح معاشات تقاعدية للعجز الدائم    ) ه(  
 يف املائــة مــن ٢٥ضاف مبلــغ نــسبته يــو .مــن احملتمــل أن يــصبح دائمــاً  فقــدان جزئــي للقــدرةب

 .حضور شخص آخر بشكل متواصل احتاجوا إىل مىت  املعاش ذلكاملعاش التقاعدي إىل
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يـدفع شـهرياً يف حالـة وفـاة         هو معاش    معاش الباقني على قيد احلياة التقاعدي       )و(   
تـزوجن مـن جديـد      ي املـوت أو     ن مؤمنني من جراء حادث عمل لألرامل حىت يتوفاه        عمال غري 

ويـدفع   . الدراسـة  يف حال مواظبتهم على   ويدفع لألطفال دون الثالثة عشرة أو السادسة عشرة         
 .لألقارب املعالني يف حال عدم وجود أرملة أو أطفال

 مثل استحقاقات املـرض     ويشمل املعاش التقاعدي للمسنني استحقاقات قصرية األجل        - ٧٢
 واسـتحقاقات طويلـة األجـل مثـل معـاش اإلعاقـة التقاعـدي ومعـاش              ،واألمومة واإلعاقة املؤقتة  

 .ننيالباقني على قيد احلياة التقاعدي، وهي استحقاقات متنح للعمال املؤمَّ

تغطيــة ســكان البلــد العــاملني بأكملــهم إضــافية ل جمــاالت شمل خطــة مــستقبلية تــمثــةو  - ٧٣
ل اســتحقاقات جديــدة مثــل املعــاش التقاعــدي لكبــار الــسن ومعــاش العجــز التقاعــدي   وإدخــا

 .للعمال املؤمَّنني يف ميامنارواستحقاقات البطالة 

والتحقـق مـن    ووقعت نقابة عمال ميامنار ووزارة العمل واإلدارة املعنية بقانون العمـل              - ٧٤
للصحة والـسالمة املهنيـة     آسيامذكرة تفاهم بشأن إنشاء شبكة رابطة أمم جنوب شرقإنفاذه 
 للتعاون فيما بني بلدان الرابطة مـن أجـل سـالمة بيئـة العمـل وبـشأن                  ٢٠٠٠أغسطس  /يف آب 
 .  الصحةقضايا

تبــادل بــشأن اجلهــود ببــذل ت ميامنــار، باعتبارهــا طرفــاً يف مــذكرة التفــاهم،     قامــو  - ٧٥
بنـاء  ري ومـن مـستوى املـصانع       املعلومات والتدريب والبحث والتوعية والتحقق من تطبيق املعـاي        

 .خربة فنية تقنيةمن موارد بشرية ومالية و ما متلكه من على

ــانون العمــل        - ٧٦ ــاكن العمــل كراســات عــن ق ــصانع وأم ــوزع يف امل ــن  ،وت  وكراســات ع
وتبـث  .  وملـصقات عـن الـسالمة     ، يف املـصانع وأمـاكن العمـل       ة واحملظور ةاملسموحاملمارسات  

 .لتوعية عن طريق التلفزيون والراديوخرى برامج لاألفينة والبني 

ويف قطاع التدريب، جرى تدريب الذكور واإلناث لتوعيتهم بـاحلوادث الكـبرية الـيت                - ٧٧
ميكن أن يعزى وقوعها إىل اندالع احلريق وتسرب عناصر كيميائيـة يف مـصانع الغـاز ومـصايف                  

 . الوقائيلتدريب ل افتتاح دورات من خاللذلك والنفط واملصانع الكيميائية، 

، حولــت ميامنــار نظامهــا االقتــصادي املركــزي إىل نظــام اقتــصادي  ١٩٨٨ عــام وبعــد  - ٧٨
ازداد عـدد املـصانع وأمـاكن العمـل بـسبب االسـتثمار       يف القطاع اخلاص، و .موجه حنو السوق

 منطقـة صـناعية يف      ١٨لتنميـة الـصناعية مـن إنـشاء         ميامنـار ل  متكنت جلنة    و .الداخلي واخلارجي 
  .اء البلدمجيع أرج
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وهناك خطة إلجراء تدريب للمهندسني واملـشرفني مـن الـذكور واإلنـاث العـاملني يف                  - ٧٩
ــاهتم  الصانع املــندســية واهلصانع املــمنــشآت نــشر األخــشاب و  ــة لكــي يــضطلعوا بواجب كيميائي

 برنــامج ١٩٩٩ منــذ عــام نفــذيو .بوصــفهم شــبكات مــسؤولة عــن الــسالمة يف املــصانع املعنيــة
الكي ملـ وستنفذ برامج توعية    . السالمة والبيئة الصحية يف أماكن العمل واملصانع      التدريب على   

 بــشأن ســالمة أمــاكن العمــل  تــهممعرفاالرتقــاء مبــستوى  هبــدفاملــصانع الــصغرية واملتوســطة  
وقد حضرت ميامنار حلقة عمل بشأن سياسة التحقق من الـسالمة والـصحة عقـدت                .والعامل

منار املعنية بقـانون العمـل والتحقـق مـن إنفـاذه املعرفـة املتعلقـة                ة ميا إداروعممت   .يف سنغافورة 
 للمــصانع بــشأن الــسالمة والــصحة  بــسياسة التحقــق الــيت اكتــسبتها مــن حلقــة عمــل نظمــت   

 .داخلها يف

واإلشـراف عليهــا كــل  وأمــاكن العمــل ويتـوىل مفتــشو أمـاكن العمــل فحــص املـصانع      - ٨٠
هلم مــن عمــاســالمة حفاظــاً علــى ملــصانع اخلطــرية  األولويــة ألمــاكن العمــل واإعطــاءعــام، مــع 
وقــوع الــيت أدت إىل ب اســباألوحيقــق املفتــشون يف  . ورفــاههمتهمصــححرصــاً علــى اخلطــر و

ادث يف املصانع وأماكن العمل ويوعزون إىل مالـك املـصنع بتفـادي وقـوع احلـادث نفـسه                  واحل
 .وقائيةالتدابري الوبتوفري 

شـهادة مـن    ) أو( أو إناثاً درجـة يف اهلندسـة البيولوجيـة           وحيمل موظفو التفتيش ذكوراً     - ٨١
املعهد التقين احلكومي وقد أوفدوا حلضور دورات تدريبيـة تنظمهـا شـبكة رابطـة أمـم جنـوب                   

حماضـرات بـشأن     قيـامهم بإلقـاء       إىل أيـضا وأفـضى ذلـك     . شرق آسيا للسالمة والـصحة املهنيـة      
 .تدريب على السالمة والصحة يف ميامنارالبرنامج 

يـشاركن يف قطـاعي العمـل     فالنـساء  .ملرأة الريفية هي قوة كـبرية يف ميامنـار       اقوة عمل     - ٨٢
ــات       ــابالت ومزارعـ ــات وقـ ــدارس وممرضـ ــات يف املـ ــصفتهن مدرسـ ــي بـ ــري الرمسـ ــي وغـ الرمسـ

 .وصاحبات أعمال جتارية صغرية

ة صــغرية تنفيــذ أعمــال جتاريــواألعــراق القوميــة وتتـوىل وزارة تنميــة املنــاطق احلدوديــة    - ٨٣
 . والتـدريب علـى تربيـة دود القـز وحياكـة احلريـر وأعمـال البنـاء                 واحلياكةمثل معاجلة األغذية    

دخل الـ  ومـون هبـدف توليـد        وشـني وكـايني وزاخـني       كاشـني  وتنفذ هذه األعمـال يف واليـات      
 .احملليات للنساء

ريفيـة يف   النـاطق   املمشاريع جتاريـة صـغرية للخياطـة وصـنع احلقائـب والنعـال يف               وتقام    - ٨٤
لتـدريب املهـين علـى العلـوم املرتليـة ختـصص         لتخـذ التـدابري الفتتـاح مـدارس         تو .إقليم كوكـانغ  

هبـدف   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ املاليـة  الـسنة    أثنـاء للنساء يف واليـات مـاينجيغو وهتوكـاوكو وكـايني           
  .توليد دخل للنساء احملليات
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 وطـأة  ختفيـف  أجل من الصغر لبالغا للتمويل اًبرناجم ميامنار يف املرأة شؤون احتاد ونفذ  - ٨٥
 امــرأة ٧ ٩٥٧ إىلالقــروض غــري الرحبيــة الــيت قــدمت  جممــوع وبلــغ .الريفيــة املنــاطق يف الفقــر
  .كيات مليون ١٠٢ ،ريفية
 الــسنة إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ املاليــة الــسنة مــن (الرئيــسيةســنة  الــثالثني خطــة توصــيغ  - ٨٦
 وتـشمل  .نفـذت و الوطنيـة  باألعراق نهوضوال احلدودية املناطق لتنمية) ٢٠٣١-٢٠٣٠ املالية
 والعالقـات  والـصحة،  والتعليم، واالتصاالت، والطاقة، اجلسور،/الطرق تشييد قطاعات اخلطة

ــة،  والتجــارة، والتعــدين، والغابــات، املاشــية، وتربيــة والزراعــة، االجتماعيــة، والرعايــة العام
   .الدينية والشؤون والنقل، والتعاونيات،

 ٧٦ ٩٢٧,٥٦: التــايل النحــو علــىســنة  الــثالثني خطــة يف ســتنفق الــيت الغاملبــ وتقــدر  - ٨٧
 مليـون  ٢٠٠,٨٥ و كيـات  مليـون  ٢٤ ٢٥١ و اجلسور،/الطرق قطاع أجل من كيات مليون
ــن دوالر ــة، قطــاع أجــل م ــن كيــات مليــون ١٦١,٤٩ و الطاق  االتــصاالت، قطــاع أجــل م

 أجـل  مـن  كيـات  مليـون  ١٢٠,٣٨ و التعلـيم،  قطـاع  أجـل  مـن  كيـات  مليون ١ ٠٨١,٣٤ و
 مــن حيتــسب العامــة العالقــات قطــاع أجــل مــن كيــات مليــون ٢ ٧٧٠,٨٩ و الــصحة، قطــاع
 قطـاع  أجـل  مـن  كيـات  مليـون  ٨ ٥٧٣,٩ و االجتماعيـة،  الرعايـة  بقطـاع  معنية إدارة نفقات

ــة قطــاع أجــل مــن كيــات مليــون ١٩٨,٤٩٤ و الزراعــة،  صــندوق مــن حيتــسب املاشــية تربي
 الـوزارة  وصـندوق  التعـدين  بقطـاع  املعنيـة  الـوزارة  صندوق ومن الغابات اعبقط املعنية الوزارة
  .الدينية الشؤون قطاع أجل من كيات مليون ٢,٠٢٨ و النقل، بقطاع املعنية
 مييتكيانــا يف املرتليــة العلــوم علــىللمــرأة  املهــين للتــدريب مدرســتني افتتــاح وســيجري  - ٨٨

ــة اخلطــة خــالل وبامــاو ــدة األجــل القــصرية الثاني ــرة  مــن املمت ــرة  إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفت الفت
 مــن املمتــدة األجــل القــصرية الثالثــة اخلطــة خــالل آن - فــا و تــاونغيي ويف ،٢٠١١-٢٠١٠
 الرابعــة اخلطــة خــالل وتــامو ســيتوي ويف ،٢٠١٦-٢٠١٥الفتــرة  إىل ٢٠١٢-٢٠١١الفتــرة 
 خــاميت ويف ،٢٠٢١-٢٠٢٠الفتــرة  إىل ٢٠١٧-٢٠١٦الفتــرة  مــن املمتــدة األجــل القــصرية
الفتـرة   إىل ٢٠٢٢-٢٠٢١الفتـرة    مـن  املمتـدة  األجـل  القـصرية  اخلامسة اخلطة خالل ومينتات
٢٠٢٦-٢٠٢٥.  

ــة مدرســة تــشييد ســيجري ذلــك، عــن وفــضال  - ٨٩  ناغــا، منطقــة يف للنــساء واحــدة مهني
 منطقـة  يف بـاملرأة  للنـهوض  ومركـز  ،٢ رقـم  اخلاصـة  كاشـني  منطقـة  يف باملرأة للنهوض ومركز
  .اجتماعية رعاية كمراكز لتعمل ١ رقم اخلاصة كوكانغ

 لتنميـة  الرئيـسية سـنة    الـثالثني  خطـة  أجل من امليزانية اعتمادات املعنية الوزارات وتوفر  - ٩٠
  . الوطنية باألعراق والنهوض احلدودية املناطق
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 /أيـــار ٢٥ يف احلكومـــة، أنـــشأت وكفـــاءة، مبنهجيـــة التنميـــة تـــدابري تنفيـــذ ولغـــرض  - ٩١
 الوطنيــة، بــاألعراق والنــهوض احلدوديــة املنــاطق بتنميــة املعنيــة املركزيــة اللجنــة ،١٩٨٩ مــايو

  .شوي ثان اجلنراالت كبري والتنمية للسالم الدولة جملس رئيس يقودها
  :يلي ما املركزية اللجنة وسلطات واجبات وتتضمن  - ٩٢
ــسياسة صــياغة )أ(   ــة ال ــذ العام ــداف لتنفي ــصوص األه ــا املن ــانون يف عليه ــة ق ــاطق تنمي  املن

  الوطنية؛ باألعراق والنهوض احلدودية
 والقــصرية األجــل الطويلــة الرئيــسية اخلطــط تنفيــذ وتفعيــل التوجيــه تقــدمي مــن التأكــد )ب(  

 وشـؤون الوطنيـة     بـاألعراق  والنهوض احلدودية املناطق تنمية وزارة تضعها اليت األجل
ــة ــة طريــق عــن وتقــدمها التنمي ــة العمــل جلن ــة املعني ــاطق بتنمي ــة املن ــهوض احلدودي  والن

  .الوطنية باألعراق
  .فوراً تنفيذها يتعني اليت احلدودية املناطق تنمية أعمال حتديد  )ج(  
 وتنفيـذ  وعاداهتـا  وآداهبـا  الوطنيـة  األعراق ثقافات على احلفاظ إىل الرامية التدابري اختاذ )د(  

  .التدابري تلك
 والـــسالم والنظـــام القـــانون وســـيادة األمـــن ىعلـــ احلفـــاظ إىل الراميـــة التـــدابري اختـــاذ )هـ(  

 التنميـة  ألعمـال  املـستمر  الـزخم  زيـادة  هبـدف  وتنفيذها اإلقليميني واهلدوء واالستقرار
  .احلدودية املناطق يف

  .فيها التنمية أعمال توسيع جيب اليت املناطق حتديد بشأن اتالقرار اختاذ )و(  
 تـدابري  لتنفيـذ  بلدة كل يف منوذجية قرى عأرب حتديد على التنمية شؤون إدارة وتعكف  - ٩٣

  :يلي ما تشمل أن على فيها، الريفية التنمية وأنشطة
 .القرية داخل قدماً ٣٠ بعرض رئيسي طريق إنشاء  )أ(  

 .القرية داخل قدماً ٢٠ بعرض طرق إنشاء  )ب(  

 قـدماً  ١٢ بعـرض  مـسافة  وتـرك  القـرى،  بـني فيمـا    تـصل  قدماً ٣٠ بعرض طرق إنشاء  )ج(  
 .القناة خارج الظل أشجار من صفني وزراعة الطرق، طول على

 .القرية يف للرياضة ميدان تشييد  )د(  

 .احمليطة البيئة وختضري واملستوصفات والعيادات املدارس جتديد  )هـ(  

 . لكل أسرة معيشية باستخدام منتجات حمليةالذباب من حممية مراحيض تشييد  )و(  
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 متعـددة  أسـاليب  باسـتخدام  ومأمونـة  نظيفـة  شرب مياه ريلتوف الالزمة الترتيبات وضع  )ز(  
 .القطاعات

 والقاعـــات األرز، لطهـــي املـــستخدمة القريـــة يف العامـــة األمـــاكن وجتديـــد تـــشييد  )ح(  
 .فيها االستراحة ودور الدينية لألغراض املستخدمة

 .حملية منتجات باستخدام املنازل تسييج  )ط(  

 .وتشييده القرية لسوق املخصص املكان عن اإلعالن  )ي(  

 .القرية يف إنارة أعمدة تركيب  )ك(  

 علـى  كـرات إ ٢ مبـساحة  (صغرية وغابات الرياح من تقي وأشجار ظل أشجار زراعة  )ل(  
 )األقل على كراتإ ٥ مبساحة (حطب ومزارع ،)األقل

 .فيها املعيشية واألسر السكان تعداد تبني القرية مدخل عند إرشادية لوحات نصب  )م(  

 .نظيفة وجعلها للقرية مقربة إنشاء يف لنظرا  )ن(  

 الوطنيـة  بـاألعراق  والنـهوض  احلدوديـة  املنـاطق  بتنميـة  املعنيـة  املركزيـة  اللجنة وأنشأت  - ٩٤
 إقليميــة إمنائيــة منطقــة ١٨ و خاصــة، إمنائيــة منطقــة ٢٤ الدولــة رئــيس بقيــادة التنميــة وشــؤون
 تـدابري  وتعزيـز  وأسـلس،  أفـضل  نقـل  ركـة ح كفالة منها اهلدف ريفية، إمنائية مهام ٥ و خاصة
 أطفـال  أمـام  املتاحـة  االقتصادية - واالجتماعية التعليمية الفرص ودعم الريفية، الصحية الرعاية
 يف امليـاه  لتـوفري شبكة   وإقامة املهين التدريب ومراكز املدارس تشييد خالل من األرياف ونساء
 عرقيـة  مجاعـة  توجـد  وال .وطنيـة  عرقيـة  مجاعـة  مائـة  مـن  أكثر ميامنار يف وتعيش .النائية املناطق

  .روهينغيا باسم ميامنار يف
ــا  - ٩٥ ــق وفيمـ ــات يتعلـ ــضعيفة، بالفئـ ــيدت الـ ــة إدارة شـ ــة الرعايـ ــة ٥٥ االجتماعيـ  مدرسـ

 رعايـة  دار ٥٢ و حكوميـة،  غري منظمات تديرها للمعاقني أخرى مدارس ٥ وهناك للمعاقني،
 الطعـام  املراكـز  هـذه  وتـوفر  .الـسن  وكبـار  باملعاقـات  ةللعنايـ  البلـد  أحنـاء  مجيـع  يف الـسن  لكبـار 

 تلـك  الـسن  كبـار  لـدور  جزئيـاً  متـويالً  احلكومة وتقدم .التأهيل وإعادة الترفيه وبرامج والسكن
 مـن  الـضعيفة  الفئـات  مـع  ثروتـه  تقاسـم  علـى  حـريص  ميامنـار  وشعب .املعاقني مدارس ولبعض
  .السن كبار ودور املعاقني ملدارس املنح دميق دائماً فهو السن، وكبار املعاقني مثل الشعب
 بلـدة  ٣٥ يف الـسن  لكبار خمصصة مرتلية رعاية برامج تنفيذ جرى ذلك، على وعالوة  - ٩٦
 .التطـوعي  العمـل  علـى  اعتمـاداً  الـضعيفة  السن كبار لفئة الرعاية تقدمي هبدف ٢٠٠٤ عام منذ
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ــد ــام وبعـ ــزم ،٢٠٠٩ عـ ــة إدارة تعتـ ــة الرعايـ ــوماالجتماعيـ ــاون ، أن تقـ ــع بالتعـ ــات مـ  املنظمـ
  .الوطين املستوى على الربنامج هذا تنفيذب احمللية، احلكومية غري

  
  األسرية والعالقات الزواج    

 الـزواج  شـهادة  وتوقيع اليمني أداء للفتاة حيق ال الرشد، سن قانون من ٣ للمادة وفقاً  - ٩٧
 علـى  والـذكور  لإلنـاث  بالنـسبة  للزواج القانوين والسن .١٨ الـ سن بلوغها بعد إال احملكمة يف

عامــا  ١٨ إىل الفتيــات زواج لــسن األدىن احلـد  لرفــع يداعــ فــال وهلـذا،  .ســنة ١٨ هــو الـسواء 
  .االتفاقية من ١٦ املادة مع متماشياً جلعله
 للـدين  وفقـاً  هلـا  خيـضعون  الذين األشخاص شؤون حتكم اليت القوانني خمتلف وحسب  - ٩٨
 أنـه،  إال .الوصـي  أو الوالـدين  موافقة الصحيح الشرعي زواجال إجراءات تتطلب يتبعونه، الذي
  .يتزوجا حىت الرشد سن وصال قد الشخصان يكون أن يكفي ،العملية الناحية من
  

  االختياري الربوتوكول    
 الربتوكـول  تـرجم  فقـد  .األوليـة  مرحلتـها  يف الربتوكـول  إىل االنـضمام  عمليـة  تـزال  ال  - ٩٩

  .وافية دراسة لدراسته ووزع ميامنار لغة إىل لالتفاقية االختياري
  
  


