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 احتاد ميامنار  
 والثالث املقدمان من الدولة الطرف بشأن تنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى              التقريران الدوريان الثاين  

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 مقدمة  

 يف “اء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة      ــاتفاقية القـض  ”ى  ــار إل ــانضمت ميامن  - ١
ه اللجنـة   ونظرت فيـ ١٩٩٩يونيه / حزيران١٥وقدِّم التقرير األويل يف   . ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢٢

 /املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أثناء دورهتا الثانيـة والعـشرين املعقـودة يف كـانون الثـاين                  
 .٢٠٠٠يناير 
ــادة   - ٢ ــاين     ١٨وعمــالً بامل ــدوريني الث ــا ال ــضاها تقريريه ــة، تقــدم ميامنــار مبقت  مــن االتفاقي

، يتـضمن معلومـات     ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٠وهـذا التقريـر الـذي يـشمل الفتـرة مـن سـنة               . والثالث
ــا اســتجد حــىت شــهر        ــستوفاة مب ــات م ــر األوَّيل ومعلوم ــست مدرجــة يف التقري وإحــصاءات لي

ولــدى إعــداد هــذا التقرير،جــرت استــشارة املنظمــات الوطنيــة غــري        . ٢٠٠٧فربايــر /شــباط
احلكوميــة والــوزارات احلكوميــة ذات الــصلة يف مجــع املعلومــات وكــذلك يف املناقــشات أثنــاء   

 .لجنة يف النظر يف التقرير األوَّيل وأخذت توصياهتا العامة أيضاً يف االعتبارمداوالت ال
ويتــألف اجلــزء األول مــن معلومــات عامــة تغطــي   . وجــرى إعــداد التقريــر يف جــزأين  - ٣

األحوال الدميوغرافيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية، ويقـدم اجلـزء الثـاين وصـفاً حمـدداً                   
 .خذة والتنمية املنجزة وما ووجه من حتديات ومعوقاتلتنفيذ التدابري املت

 عـضواً   ٢٥ومن أجل وضع اللمسات النهائية هلذا التقرير، أنشئت جلنـة صـياغة تـضم                - ٤
ويـرأس  . ميثلون الوزارات واإلدارات احلكومية ذات الـصلة واملنظمـات الوطنيـة غـري احلكوميـة              

لـذي يعمـل أيـضاً أمينـاً للجنـة الوطنيـة للـشؤون              اللجنة املدير العام إلدارة الرعايـة االجتماعيـة ا        
ويـشارك احتـاد شـؤون املــرأة يف    . اإلنـسانية يف ميامنـار وهـي جهـاز وطـين لتنميـة قـدرات املـرأة        
 .ميامنار يف مجع البيانات والتنسيق من أجل إعداد هذا التقرير

 اجلزء األول  
 معلومات عامة

 دراسة قطرية موجزة
 مشـاالً   ه٩,٣٢ا، ويقـع بـني خطـي عـرض          ــرق آسي ــوب ش ــي جن ــ ف اد ميامنار ــع احت ــيق - ٥
وتبلـغ مـساحة األراضـي     .  شـرقاً  ه١٠١,١ شـرقاًو    ه٩٢,١٠ مشاالً وبني خطي طول    ه٢٨,٣١ و
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 ٢ ٢٢٩  كيلـومتراً مـن احلـدود الدوليـة و         ٦ ١٥١ولدى االحتاد   .  كيلومتراً مربعاً  ٦٧٦ ٥٧٨
 واليـات وسـبعة     ٧ ينقـسم احتـاد ميامنـار إىل         وألغـراض إداريـة،   . كيلومتراً مـن اخلـط الـساحلي      

 صـقعاً  ١٣ ٧٣٠ قـسماً إداريـاً و     ٢ ٦٨٩ بلـده و   ٣٢٥ منطقـة و   ٦٥ مـوزع علـى      ووهـ . أقسام
 . قرى٦٥ ٠٠٣قروياً و

 مليـون مـع معـدل منـو بنـسبة           ٥٥,٤ حبـوايل    ٢٠٠٥ويقدَّر عدد سكان ميامنار يف عام        - ٦
ــة ومــن بــني هــؤالء   ٢,٠٢ ــون مــن الــ ٢٧,٥ يف املائ ــاث ٢٧,٩ ذكور و ملي ــون مــن اإلن .  ملي

 العــدد التقــديري للــسكان حــسب اجلــنس وكثافــة الــسكان يف الواليــات   ١ويعــرض اجلــدول 
 توزيــع الــسكان حــسب العمــر واجلــنس إىل جانــب نــسب  ٢ويــرد يف اجلــدول . والتقــسيمات

 .اجلنسني
 ١اجلدول 

 ٢٠٠٥السكان، واملساحة والكثافة حسب الوالية وحسب األقسام، سنة  

 اجملموع اإلناث الذكور القسم/واليةال
ــالكيلو (املــساحة  ب
 )متر املربع

ــة  ــل (الكثافــ لكــ
 )كيلو متر مربع

 ١٦ ٨٩ ٠٤٢ ١ ٤٥٣ ٠٦٩ ٧٣٤ ٤٦٢ ٧١٨ ٦٠٧ كاشني
 ٢٧ ١١ ٧٣٢ ٣١٨ ٧٠٠ ١٥٧ ١٢١ ١٦١ ٥٧٩ كاياه
 ٥٥ ٣٠ ٣٨٣ ١ ٦٧٤ ٥٩١ ٨٤٥ ٥٠٦ ٨٢٩ ٠٨٥ كايني
 ١٤ ٣٦ ٠١٩ ٥١٨ ١٤٤ ٢٦٥ ٥٦٥ ٢٥٢ ٥٧٩ شني

 ٦٤ ٩٣ ٧١٣ ٦ ٠٢٨ ٥٨١ ٣ ٠٦٧ ٢٣١ ٢ ٩٦١ ٣٥٠ ساغينغ
 ٣٦ ٤٣ ٣٤٥ ١ ٥٦١ ٦٦٤ ٧٨٢ ١٧٣ ٧٧٩ ٤٩١ يتانينثار
 ١٤٢ ٣٩ ٤٠٤ ٥ ٦٠٩ ٥٣٢ ٢ ٧٨٩ ٨٤٠ ٢ ٨١٩ ٦٩٢ باغو

 ١١٦ ٤٤ ٨٢١ ٥ ١٨٧ ٠٣٦ ٢ ٦٣٥ ١٦٤ ٢ ٥٥١ ٨٧٢ ماغواي
 ٢٠٤ ٣٧ ٩٣٥ ٧ ٧٣٨ ٧١٦ ٣ ٩١٥ ٠١١ ٣ ٨٢٣ ٧٠٥ ماندالي

 ٢٣٣ ١٢ ٢٩٧ ٢ ٨٦٨ ٠٠٦ ١ ٤٢٨ ٠٧٩ ١ ٤٣٩ ٩٢٧ مون
 ٨٤ ٣٦ ٧٧٨ ٣ ٠٧٧ ٧١٢ ١ ٥٤٣ ٨١٤ ١ ٥٣٣ ٨٩٨ راخني
 ٦٣٥ ١٠ ١٧١ ٦ ٤٥٩ ٦٦٨ ٣ ٢٥٠ ٨٩٨ ٣ ٢٠٨ ٧٧٠ بانغون
 ٣٤ ١٥٥ ٨٠١ ٥٣ ٠٦ ٠١١ ٢ ٦٤٧ ١٣٣ ٢ ٦٥٨ ٨٧٨ شان

 ٢١٦ ٣٥ ١٣٧ ٧ ٥٩٤ ٩١٣ ٣ ٧٩٤ ٥٩٨ ٣ ٨٠٠ ٣١٥ أياياروادي
 ٨٢ ٦٧٦ ٥٥٥٧٨ ٣٩٦ ٣٤٣ ٢٧ ٨٥٦ ٥٩٥ ٢٧ ٥٣٩ ٧٤٨ اجملموع
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  ٢اجلدول 
 ٢٠٠٥توزيع السكان حسب العمر واجلنس، سنة 

 )بالنسبة املئوية(التوزيع  عدد السكان
 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور العمر

النـــسبة بـــني 
 اجلنسني

 ١٠١,٣٣ ١١,٨ ٥,٨ ٥,٩ ٦ ٥١٣ ١٦٨ ٣ ٢٣٥ ٠٢٧ ٣ ٢٧٨ ١٤١ ٤-صفر

١٠٠,٨٩ ١٠,٩ ٥,٤ ٥,٥ ٦ ٠١٢ ٥٨١ ٢ ٩٩٢ ٩٠٢ ٣ ٠١٩٦ ٦٧٩ ٩-٥ 
١٠٠,٧٤ ١٠,٠ ٥,٠ ٥,٠ ٥ ٥١٥ ٠٥١ ٢ ٧٤٧ ٣٤٠ ٢ ٧٦٧ ٧١١ ١٤-١٠ 
١٠٨,١٥ ٨,٨ ٤,٢ ٤,٦ ٤ ٨٨٤ ٠٦٧ ٢ ٣٤٦ ٣٨٠ ٢ ٥٣٧ ٦٨٧ ١٩-١٥ 
١٠٥,٤١ ٨,٦ ٤,٢ ٤,٤ ٤ ٧٧٣ ٢٢٤ ٢ ٣٢٣ ٧٧٢ ٢ ٤٤٩ ٤٥٢ ٢٤-٢٠ 
١٠٢,٢٥ ٨,٢ ٤,١ ٤,١ ٤ ٥٤٧ ٠٥٢ ٢ ٢٤٨ ٢٠٢ ٢ ٢٩٨ ٨٥٠ ٢٩-٢٥ 
٩٩,٦٢ ٧,٦ ٣,٨ ٣,٨ ٤ ٢٠٢ ٠٩٦ ٢ ١٠٥ ٠٣٨ ٢ ٠٩٧ ٠٥٨ ٣٤-٣٠ 
٩٦,٦٧ ٦,٩ ٣,٥ ٣,٤ ٣ ٨٣٧ ١٩٧ ١ ٩٥١ ٠٩٤ ١ ٨٨٦ ١٠٣ ٣٩-٣٥ 
٩٥,٤١ ٦,١ ٣,١ ٣,٠ ٣ ٣٨٣ ٥٤٤ ١ ٧٣١ ٥٥٢ ١ ٦٥١ ٩٩٢ ٤٤-٤٠ 
٩٤,٥٧ ٥,١ ٢,٦ ٢,٥ ٢ ٨٤٨ ٢٤٩ ١ ٤٦٣ ٨٤٣ ١ ٣٨٤ ٤٠٦ ٤٩-٤٥ 
٩٣,٤٠ ٤,٣ ٢,٢ ٢,١ ٢ ٣٧٩ ٠٧٠ ١ ٢٣٠ ١٤٥ ١ ١٤٨ ٩٢٥ ٥٤-٥٠ 
٩٢,٢٦ ٣,٤ ١,٨ ١,٦ ١٨٨ ٧٩١ ٩٨٠ ٨٥٢ ٩٠٤ ٩٣٩ ٥٩-٥٥ 
٨٩,٧٨ ٢,٨ ١,٥ ١,٣ ١ ٥٢٣ ٦١٥ ٨٠٢ ٨٢٩ ٧٢٠ ٧٨٦ ٦٤-٦٠ 
٨٥,٨٢ ٢,٢ ١,٢ ١,٠ ١ ٢٠٧ ٤٧٥ ٦٤٩ ٧٩٢ ٥٥٧ ٦٨٣ ٦٩-٦٥ 
٨٢,٩٢ ١,٦ ٠,٩ ٠,٧ ٨٩١ ٢٣٩ ٤٨٧ ٢٣٠ ٤٠٤ ٠٠٩ ٧٤-٧٠ 
 ٧٧,١٢ ١,٨ ١,٠ ٠,٨ ٩٩٢ ٩٢٤ ٥٦٠ ٥٩٧ ٤٣٢ ٣٢٧ وما فوقها٧٥

وسكان ميامنار متدينون بانتقال املعتقدات والعبادات العرفية مـن جيـل إىل جيـل وهـم               - ٧
 يف املائة من الـسكان البوزيـة واآلخـرون يعتنقـون            ٨٩,٣ويعتنق حوايل   . يتمتعون حبرية العبادة  

 .ديانات أخرى
 األوَّيل، ومعـدل الوفيـات األوَّيل،   وفيما يتعلق باملعدالت احليوية، وهـي معـدل املواليـد     - ٨

ومعــدل وفيــات الرضــع، ومعــدل وفيــات األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن مخــس ســنوات،   
ومعـدل الوفيـات النفاسـية، والعمـر املتوقـع، وهـي تـستند إىل بيانـات تـسجيل حـاالت املواليـد            

دارة الـصحة وتـرد     املنظمة املركزية لإلحصاءات بالتعاون مع إ     .وقد قامت بتجميعها  . والوفيات
 .٣هذه املعلومات يف اجلدول 



CEDAW/C/MMR/3  
 

07-50386 7 
 

 ٣اجلدول 
 املعدالت احليوية

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث  ذكور

 ١٩,٠ ٢٠,٨ ٢٠,٤ ٢٢,٠ ٢٣,٢ ٢٤,٦ ٢٤,٢ ٢٤,٢ احلضرمعدل املواليد األوَّيل
 ٢١,٨ ٢٣,٠ ٢٣,٨ ٢٥,٥ ٢٥,٦ ٢٧,١ ٢٦,٤ ٢٦,٤ الريف 

 ٥,٢ ٦,٠ ٥,٨ ٦,٥ ٥,٩ ٦,٥ ٦,٣ ٦,٣ احلضر الوفيات األوَّيلمعدل
 ٦,٤ ٦,٧ ٦,٨ ٧,٢ ٦,٩ ٧,٣ ٧,٣ ٧,٣ الريف 

 ٤٤,٣ ٤٦,٣ ٤٥,٠ ٥١,٥ ٤٧,٢ ٤٩,٣ ٤٨,٥ ٤٨,٥ احلضرمعدل وفيات الرضع
 ٤٧,٣ ٤٦,٩ ٥١,١ ٥٠,٥ ٥٠,١ ٥٠,١ ٥٠,٢ ٥٠,٢ الريف 

معـــدل الوفيـــات ملـــن ٦٧,٩ ٧٦,٢ ٦٨,٤ ٧٦,٥ ٦٩,٩ ٧٦,١ ٧١,٩ ٧٥,١ احلضر
 ٧٣,٦ ٧٢,٨ ٧٣,٨ ٧٣,١ ٧٤,١ ٧٣,٦ ٧٤,٩ ٧٧,٦ الريف هم دون اخلامسة

وفيــــــــاتالمعــــــــدل  ١,٠  ١,١  ١,٠  ١,١  احلضر
 ١,٥  ١,٩  ١,٨  ١,٩  الريف النفاسية

 ٦٦,٢ ٦٢,١ ٦٦,٠ ٦١,٨ ٦٥,٦ ٦٥,٦ ٦٥,١ ٦١,١ احلضر العمر املتوقع
٦٤,٠٠ ٦١,٥ ٦٣,٨ ٦١,٣ ٦٣,٣ ٦٠,٨ ٦٢,٨ ٦٠,٤ الريف 

 اإلطار االجتماعي االقتصادي
 يف املائة من سـكانه يف املنـاطق         ٧٠وميامنار بلد يعتمد على الزراعة حيث تعيش نسبة          - ٩

وتبذل احلكومة قصارى جهدها من خالل مجيـع الوسـائل مـن أجـل االكتفـاء يف أمـن                   . الريفية
ــهم  ــسكان بأكمل ــة لل ــة القطــاع الزر  . األغذي ــى تنمي ــدابري  وهبــدف العمــل عل ــضطلع بت اعــي، ي

منهجية وفّعالة، مثل التوسع يف األرض املزروعة، وتوفري الدراية الفنية الـضرورية لزيـادة النـاتج     
للفدان الواحد والبذور ذات النوعية اجليـدة، وإنـشاء الـسدود وحمطـات ضـخ ميـاه األهنـار مـن                     

جـل األمـن الغـذائي      أجل الري املستدمي طوال السنة، وجيري االضطالع مبباشرة مـشاريع مـن أ            
إضافة إىل ذلـك، اختـذت احلكومـة خطـوات مـن        . لألجيال املقبلة مع قوة دفع على نطاق البلد       

 .أجل تنمية قطاعي تربية املاشية ومصائد األمساك
وتتخذ حالياً تدابري لتنمية املوارد البشرية يف مجيـع القطاعـات، وخـصوصاً يف جمـاالت                 -١٠

ويف الوقـت نفـسه، جيـري تنفيـذ املهـام اخلمـس للتنميـة               . ولوجياالتعليم والصحة والعلوم والتكن   
الريفيــة وذلــك لالرتفــاع مبــستويات املعيــشة واملــستويات االجتماعيــة للــذين يقطنــون املنــاطق    

 .الريفية
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. وقد ُوِضعت وُنفِّذت مشاريع للنهوض بالتعليم وذلك لتعزيز املعرفة الفكرية للـشعب            - ١١
 التعليميـة بوسـائل افتتـاح املزيـد مـن مؤسـسات التعلـيم األساسـي                 كما حتّسنت البنية األساسـية    

واملتوسط والعايل، على نطاق البلد بغية االرتقاء باملـستوى التعليمـي للبلـد ومـن أجـل الـشعب                   
 منطقـة للتنميـة اخلاصـة       ٢٤وجـرى حتديـد     . بأسره للتمتع بالفرص التعليمية على قـدم املـساواة        

 . سرير يف هذه املناطق٢٠٠ تسع وأنشئت جامعات وكليات ومستشفيات
 اإلطار السياسي

يوجد يف ميامنـار مـا يزيـد علـى مائـة مـن العناصـر الوطنيـة، ولكـل عـرق وطـين ثقافتـه                - ١٢
ومــن الناحيــة الــسياسية، ال ميكــن أن يكــون هنــاك ســالم واســتقرار دائمــان يف البلــد . وتقاليــده

وحـدة الوطنيـة وإهنـاء العـصيان املـسلح          وكانت املسائل املتعلقـة بتحقيـق ال      . بدون وحدة وطنية  
وتتمتع ميامنار اليوم بسالم واستقرار مل يـسبق        . من املسائل احليوية بالنسبة للحكومات املتعاقبة     

 إىل احلظـرية القانونيـة وهـي تـشترك يف           ١٧وقد عادت اجلماعات املسلحة وعددها      . هلما مثيل 
 .عصرية واملتقدمةالعمل مع احلكومة يف مهمة بناء الدولة املساملة ال

وُتعَترب املناطق اليت تعيش فيها األعراق القومية هي املنـاطق النائيـة للغايـة وأقـل املنـاطق                   - ١٣
وميكـن أن   . وقد ركّزت احلكومة جهودها إلحداث التقّدم والنهضة هلذه املناطق        . منواً يف البلد  

جنــة العاملــة مــن أجــل  يــشهد علــى االلتــزام الــسياسي للحكومــة تــشكيل اللجنــة املركزيــة والل  
النهوض باألعراق القومية ومناطق احلدود وذلك لتقدمي اإلرشادات واإلشراف يف هـذه املهمـة              

 .اجلليلة
وقد وضع احتاد ميامنار خريطة الطريق املكونة من سبع خطـوات وجـرى تنفيـذها مـن                  - ١٤

ة لعقـد املـؤمتر     وكانـت اخلطـوة الرئيـسية األوَّيل هـي الـدعو          . أجل مـستقبل أفـضل للبلـد بأسـره        
وأخذ املؤمتر الوطين يعتمد املبادئ األساسية اليت يتم التأسيس عليهـا مـن أجـل دسـتور         . الوطين

ويعَترب ظهور دستور جديد للدولة واحداً من أهم املـسائل األساسـية يف بنـاء أمـة                 . دائم وثابت 
 .جديدة

 النهوض باملرأة
ــاحلقوق علــى قــدم   وحــىت علــى النطــاق التقليــدي، تتمتــع النــساء يف   - ١٥  ميامنــار بالفعــل ب

ومـع ذلـك، اختـذت احلكومـة، ألهنـا طـرف يف إعـالن بـيجني، إجـراءات                   . املساواة مع الرجـال   
وكمـا ذُكـر يف التقريـر األّويل،        . منّسقة من أجل مواصلة تنمية قدرات املرأة من مجيع األعمـار          

 كجهـاز وطـين لتنفيـذ    ١٩٩٦ يف   “اللجنة الوطنية املعنيـة بـشؤون املـرأة يف ميامنـار          ”أنشئت  
 .التدابري من أجل النهوض باملرأة يف ميامنار

ويقــوم أعــضاء اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــشؤون املــرأة يف ميامنــار بــشكل مجــاعي بتنفيــذ   - ١٦
وبغيـة االضـطالع مبهامهـا بـشكل شـامل وعلـى نطـاق واسـع مـن                  . املهام اليت وضـعتها اللجنـة     



CEDAW/C/MMR/3  
 

07-50386 9 
 

ــها و    ــرأة وأمن ــدرات امل ــة ق ــة واملنظمــات غــري      أجــل تنمي ــع املنظمــات الوطني ــاون م ــز التع لتعزي
ــة، جــــرى تــــشكيل   ــار ”احلكوميــــة الدوليــ ــانون ٢٠ يف “احتــــاد شــــؤون املــــرأة يف ميامنــ  كــ

 .٢٠٠٣ديسمرب /األول
وفيما يتعلق باللجنة الوطنية املعنية بشؤون املرأة يف ميامنـار وجلنتـها العاملـة، يعتـرب مـن                   - ١٧

ة عليها صياغة سياسات وطنيـة، والتنـسيق بـني القطاعـات احلكوميـة      املسؤوليات الرئيسية امللقا  
ومـن  . والقطاعات غري احلكومية ووضع عمليات ليتم تنفيذها على مستويات اجملتمعات احملليـة           

املتعني أن تتعاون اللجان الفرعية التابعة للجنة العاملة فيما بينها يف تنفيذ احتاد شـؤون املـرأة يف                  
 .ميامنار
ل عضوية احتاد شؤون املرأة يف ميامنار العاملني يف اخلدمة العامة واملفكرين وفئـة              وتشم - ١٨

وجيـري تـشكيل مجاعـة مـساندة مـن أعـضاء مـن اإلدارات احلكوميـة، جيـري                   . املثقفني واخلرباء 
 .التشاور معها

 وفيما يتعلق بالعمل اإلداري الحتاد شؤون املـرأة يف ميامنـار، التحـق باالحتـاد موظفـون                 - ١٩
وقــدمت احلكومــة األمــوال واخلــربة الفنيــة لألعمــال امليدانيــة . حكوميــون مــن الــوزارات املعنيــة

 .ذات الصلة
. ويتمثل اهلدفان الرئيسيان الحتاد شؤون املـرأة يف ميامنـار يف النـهوض بـاملرأة ومحايتـها                 - ٢٠

الـصحة واالقتـصاد    وتركّز األنشطة اليت تضطلع هبا أفرقتها العاملة على اجملـاالت مثـل التعلـيم و              
والثقافة والبيئة والعنـف ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص وإعـادة التأهيـل وإعـادة إدمـاج املـرأة                      

 .والطفلة وشؤون األعراق القومية والشؤون القانونية
 من ستة أفرقة عاملة وستة أقسام لتنفيذ مهـام         “احتاد شؤون املرأة يف ميامنار    ”ويتكون   - ٢١

ــاملرأة وبال  ــهوض ب ــة      الن تعــاون مــع الوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي
وُيضطَلع بـدورات تدريبيـة علـى احلاسـوب، ودورة دراسـية            . واملنظمات غري احلكومية الدولية   

ــدفاتر ودورة دراســية يف فــن احلياكــة       ــسيارات، ودورة دراســية علــى مــسك ال ــادة ال بــشأن قي
ــوف   ــن الطــبخ وذلــك لت ــة للمــرأة ودورة دراســية يف ف ــإن   . ري مهــارات مهني ــى ذلــك ف ــادة عل زي

 مليــون كيــات بالعملــة الوطنيــة لربنــامج االئتمــان البــالغ الــصغر لتقدميــه   ٧٢,٤ختــصيص مبلــغ 
وبالنسبة لألطفال من القـرى الـذين ال يـستطيعون حتّمـل            . لألسر على مستوى القواعد الشعبية    

يم وتقـّدم هلـم القرطاسـية لتمكينـهم         املصروفات التعليمية يقّدم هلم بـدل معيـشي خيـصص للتعلـ           
أما األطفال يف املناطق النائية فتـوفّر هلـم مـدارس متنقلـة بالتعـاون مـع                 . من الدراسة يف املدارس   

ــة الــصحية     . وزارة التعلــيم ــة باحلال ويتعــاون االحتــاد أيــضاً يف تنفيــذ برنــامج يف املــدارس للتوعي
وبالتعـاون مـع وزارة الـصحة، جيـري         . يـدز اإل/وذلك مبنع انتشار فريوس نقـص املناعـة البـشرية         
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ويعمـل االحتـاد أيـضاً      . اإليـدز /االضطالع بربامج إلذكاء التوعية بفريوس نقص املناعـة البـشرية         
بالتعاون مع املنظمات احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات علـى منـع العنـف ضـد املـرأة واالجتـار                       

األقــسام واملنــاطق لتـــوفري   / مركــزاً لالستــشارات يف الواليـــات  ٥٤وقــد أنـــشئ  . باألشــخاص 
وجرى تـدريب مـا يزيـد       . اخلدمات االستشارية لضحايا العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص       

 عضو يف االحتـاد مـن خمتلـف الواليـات واألقـسام، مـن خـالل دورة بـشأن تـدريب                      ٥٠٠على  
مقدمي اخلـدمات وذلـك بالتعـاون مـع مـشروع األمـم املتحـدة املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن                  

زيـادة علـى ذلـك،    . االجتار بالبشر، وجرى تعزيـز املهـام اخلاصـة مبكافحـة االجتـار باألشـخاص             
ــق        ــوطن وإعــادة اإلدمــاج واملتابعــة فيمــا يتعل ــامج معــين باإلعــادة إىل ال جيــري االضــطالع بربن
بالضحايا الذين جرى االجتـار هبـم، وخـصوصاً النـساء واألطفـال، وذلـك بالتعـاون الوثيـق مـع                     

وجيري االضطالع بربامج إذكاء الـوعي يف املـدارس وأمـاكن العمـل             . ية االجتماعية إدارة الرعا 
واألصــقاع القرويــة وُيــضطلَع هبــا أيــضاً مــن خــالل وســائط اإلعــالم، مثــل توزيــع الكّراســات    

 .واجملالت وامللصقات والرسوم الكاريكاتورية ومن خالل برامج اإلذاعة والتليفزيون
 كمنظمـة   ١٩٩١اليت أنـشئت يف عـام       “ لرعاية األم والطفل  رابطة ميامنار   ”وتكّرس   - ٢٢

خريية أنشطتها خلدمة جمتمع ميامنار يف تعزيـز صـحة ورفـاه األمهـات واألطفـال هبـدف حتـسني               
وما زالـت رابطـة ميامنـار لرعايـة األم والطفـل تقـدم املـساعدة يف جمـاالت                . نوعية حياة الشعب  

ماعيــة والــيت تنــهض باألســر ومبــستوى معيــشتها  الــصحة والتعلــيم واملــسائل االقتــصادية واالجت
العام، ومع التأكيد على أن تصل العمليات إىل القرى واألحياء السكنية على مستوى القواعـد               

ويتبــدى دور الرابطــة بــشكل أوضــح يف جمــال الــصحة، وخــصوصاً يف املنــاطق النائيــة . الــشعبية
 داراً لألمومـة    ٩١يتبعهـا مـا جمموعـه       ف. بعيداً عن املستشفيات والعيادات الطبية واملـستوصفات      

ويف املقـام األول، أنـشئت دور األمومـة هـذه لتـوفري الرعايـة              . تعمل يف مجيع ربوع البلد بأسره     
املناسبة الرفيعة امليـسورة قبـل الـوالدة، والـوالدة اآلمنـة، والرعايـة مـا بعـد الـوالدة، واخلـدمات                      

وتقـّدم هـذه الـدور بـرامج تعـىن          . ماعـة النـساء   الصحية اإلجنابية واملباعدة يف فترات اإلجناب جل      
باألمومــة الــسليمة ولألمهــات احلوامــل وهتــدف إىل احلــد مــن معــدل وفيــات األطفــال الُرضــع    

 .ومعدل الوفيات النفاسية يف البلد
وتقــوم رابطــة ميامنــار لرعايــة األم والطفــل باإلشــراف علــى مركــز للنــهوض بالطفولــة   - ٢٣

 مدرسة طوعية ملا قبل الـسن الدراسـية ومراكـز الرعايـة النهاريـة         ١٣٤٤املبكرة يف يانغون ويف     
وهــذه املراكــز تقــّدم أفكــاراً ومفــاهيم مفيــدة مــدى احليــاة إىل األطفــال    . يف مجيــع أحنــاء البلــد 

لتمكينهم من اكتساب عادات وممارسـات طيبـة تعتـرب يف غايـة األمهيـة بالنـسبة لنمـوهم البـدين              
 .والعقلي والفكري
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تعلق بالتمكني االقتـصادي للمـرأة يف ميامنـار، ازدادت بدرجـة كـبرية مـشاركة            وفيما ي  - ٢٤
املرأة يف العمل بأجر ويف سوق العمل غـري الرمسـي، ممـا يـشهد بالكفـاءة االقتـصادية للمـرأة يف                      

ويف الوقت احلاضر، فيمـا يعمـل معظـم النـساء يف املنـاطق الريفيـة يف احلقـول، تـشارك                     . ميامنار
الصغرية والكبرية يف التجارة سواء كـصاحبات للمحـال التجاريـة أو يف التجـارة     املرأة يف املدن  
واليوم أصبحت املرأة أكثر تعليماً وتتزايد مشاركتها يف املـشروعات املتوسـطة            . العامة للبضائع 

ويتزايــد نــصيب . والــصغرية واملتناهيــة الــصغر ويف بعــض احلــاالت أصــبحت املــرأة أكثــر هيمنــة
مــل وهــي تعمــل داخــل األســرة املعيــشية وخارجهــا بــشكل متزايــد لكــسب املــرأة يف ســوق الع

 .الرزق
ونظراً ألن ميامنار متارس االقتصاد السوقي، فإن الكفـاءة لـدى املـرأة العاملـة أصـبحت                 - ٢٥

وأصـبح بعـض النـساء      . وهذه القوة الوليدة للمرأة تؤدي دوراً هاماً يف تنمية البلد         . أكثر حيوية 
ــأعلى جــوائز     الناجحــات يف قطــاع ال عمــل شخــصيات عامــة شــهرية وفــاز عــدد مــن النــساء ب

رابطة ميامنـار ملنظِّمـات     ”ومنح أعضاء   . الشرف بسبب شخصيتهن املميزة ومساعيهن الرفيعة     
 عنـدما ُعقـد اجتمـاع    ٢٠٠٤ جائزة شباب رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا يف عـام              “األعمال

 .ملعقود يف بروناييوم الشباب احلادي عشر لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ا
 البيئة
. أصــبحت محايــة البيئــة واحلفــاظ عليهــا اآلن واجبــاً هامــاً يتحملــه الــشعب بأســره          - ٢٦

وتعتـرب احلالـة البيئيـة مليامنـار        . وصارت حكومة احتاد ميامنار تـويل أولويـة حلمايـة البيئـة يف البلـد              
ومـع ذلـك، فقـد    . ط اهلـادئ نسبياً أفضل مما هي يف بلدان نامية أخرى يف آسيا ويف منطقة احملـي  

اتبعت ميامنار سياسة بعيدة النظر ختـص محايـة البيئـة واحلفـاظ عليهـا وهـي تـضطلع هبـا حلمايـة                       
وقـد تعهـدت احلكومـة بـأن تتأكـد مـن متابعـة التنميـة يف البلـد               . بيئتها واملـوارد الطبيعيـة الغنيـة      

 .حبيث ال تضر املوارد البيئية والتراث الطبيعي
فـاملرأة  . ة يف ميامنـار دوراً هامـاً يف املـساعي اخلاصـة حبمايـة البيئـة الوطنيـة                 وتؤدي املـرأ   - ٢٧

ــة املــستدامة، مثــل مــشاريع التــشجري؛       ــة والتنمي ــة البيئي ــرامج التنمي تــشارك بــشكل ناشــط يف ب
وبــرامج إعــادة زراعــة الغابــات؛ ومــشاريع إمــدادات ميــاه الــشرب يف املنــاطق الريفيــة؛ وبــرامج 

ــاه األهنــار؛     ختفيــف وطــأة الفقــر؛ و  ــدابري احلفــاظ علــى مي ــة؛ وت ــة املتكامل ــة الريفي ــرامج التنمي ب
وأنشطة إدارة أحواض تـصريف األهنـار؛ ومـشاريع املـراحيض الـيت حتـول دون دخـول الـذباب             

 .إليها
وقــد تــشكَّل الفريــق العامــل املعــين بالبيئــة حتــت رعايــة احتــاد شــؤون املــرأة يف ميامنــار     - ٢٨

وقـد تكّونـت األفرقـة العاملـة املعنيـة      . ة احلفـاظ علـى البيئـة ومحايتـها    وتشارك الفتيات يف أنشط   
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بالبيئة على خمتلف املستويات بغية تيسري مشاركة أكرب من جانـب املـرأة يف هـذه اجلهـود، ويف                   
ــشطة التخــضري وزراعــة       ــة، وأن ــة البيئي ــصلة بتنظــيم احللقــات الدراســية للتوعي األعمــال ذات ال

لــصحية البيئيــة؛ ومــشاريع إدارة إمــدادات ميــاه الــشرب؛ وتــرويج  وأشــغال املرافــق ا. األشــجار
 .املواقد املقتصدة من حيث استعمال الوقود وتعزيز أنشطة الوقاية من التلوث

 اجلزء الثاين  
 مواد االتفاقية

 ٢ و ١املادتان 
 األحكام القانونية ملناهضة التمييز

ناهضة التمييز ضد املرأة يف القطاعـات       توجد يف ميامنار منذ زمن بعيد أحكام قانونية مل         - ٢٩
وقد ذُكـر يف التقريـر الـسابق أن املـرأة     . السياسية واالقتصادية واإلدارية والقضائية واالجتماعية    

وقـد  . تقف على قدم املساواة مع الرجـل يف املـسائل الـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة                 
، ودسـتور الدولـة لـسنة       ١٩٤٧ولـة لـسنة     كُرست هذه املـساواة يف خمتلـف أحكـام دسـتور الد           

 ويف املبادئ األساسية التفصيلية للدستور اجلديد الذي وضعه املؤمتر الـوطين املعقـود يف               ١٩٧٤
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧
وباإلضافة إىل الدستورين واملبادئ األساسية التفصيلية، ُتجسِّد القوانني احملليـة القائمـة              - ٣٠

وُمنَِحـت املـرأة احلـق يف أن ُتقاضـي          .  الرجـال والنـساء يف خمتلـف أحكامهمـا         مبدأ املساواة بـني   
ويـنص  . وأن تقَاضى يف القانون املدين واإلجراءات، أي يف مدونة اإلجراءات املدنية يف ميامنـار       

ــة         ــسياسية واالجتماعي ــسائل ال ــساء والرجــال يف امل ــني الن ــوق ب ــساواة يف احلق ــى امل ــانون عل الق
 .ضائية واإلدارية والثقافية والدينيةواالقتصادية والق

وكما ذُكر يف التقريـر األّويل، تتمتـع املـرأة يف ميامنـار باملـساواة مـع الرجـل يف الوضـع                   - ٣١
ــصادية        ــة واالقتـ ــشطة االجتماعيـ ــسؤوليات يف األنـ ــرص واملـ ــشاركه الفـ ــي تـ ــاعي وهـ االجتمـ

ار واملثــابرة عليهــا لتعزيــز والــسياسية وينبغــي احلفــاظ علــى هــذه الــصفة الفريــدة يف جمتمــع ميامنــ
ومـن مث   . الشراكة واملساواة بني الرجال والنساء يف توفري الدعم املتبادل لألسرة ولتنمية اجملتمع           

ــارة    ــانوين لعب ــرأة ”فــإن وجــود تعريــف ق ــز ضــد امل غــري ضــروري يف خمتلــف القــوانني   “ التميي
 .التشريعية الحتاد ميامنار
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 ٣املادة 
  الشاملة للمرأةاألجهزة الوطنية والتنمية

 مليـون تقريبـاً     ٥٤,٣ يف املائـة مـن الـسكان البـالغ عـددهم             ٥٠,٣تشكّل النساء نسبة     - ٣٢
وينص دستور الدولة، واألعراف والثقافـة يف ميامنـار علـى املـساواة يف احلقـوق بـني                  . يف ميامنار 

 .الرجال والنساء
 املـرأة يف بنـاء دولـة        وقّدمت احلكومـة توجيهـات لالنتفـاع بـشكل تـام مـن إمكانيـات               - ٣٣

 .عصرية ومتقدمة النمو وللتأكيد على إعالن بيجني وتنفيذ مهامه وفقاً لسياسات الدولة
ــوطني كــوزارة       - ٣٤ ــة وإعــادة الت ــة واإلغاث ــة االجتماعي ــة وزارة الرعاي ــد عّينــت احلكوم وق

 .للتنسيق الوطين لالضطالع جبميع املسائل ذات الصلة باملرأة يف ميامنار
 ١٩٩٦يوليـــه / متـــوز٣ يف “جلنـــة ميامنـــار الوطنيـــة لـــشؤون املـــرأة ”  ُشـــكّلتوقـــد - ٣٥

، جـرى   ١٩٨٨ومنـذ عـام     . لالضطالع بالنـهوض بـاملرأة بـشكل منـهجي وعلـى نطـاق واسـع              
 .يوليه بوصفه يوم املرأة يف ميامنار/ متوز٣حتديد 
ملـرأة يف   اللجنـة العاملـة الوطنيـة لـشؤون ا    ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٧وُشكّلت يف    - ٣٦

 .ميامنار وعهد إليها االضطالع بالتدابري املتعلقة بالنهوض باملرأة
وقد وضعت اللجنة سياسات ومبادئ توجيهية تعـين جبميـع شـؤون املـرأة، وخـصوصاً           - ٣٧

مــن أجــل منــع العنــف ضــد املــرأة يف املنــاطق الريفيــة ومنــاطق احلــدود، وتــوفري الرعايــة وإعــادة  
 .ة، واحلفاظ على البيئة، واملعلومات واالتصالالتأهيل وتنمية حياة الطفل

وللعناية باملسائل ذات الصلة بشؤون املرأة، ُشـكّلت جلـان عاملـة معنيـة بـشؤون املـرأة                   - ٣٨
 .على مستوى الوالية والقسم واملنطقة وعلى مستوى البلدة

 إشـراف    جلنة على املستوى الـوطين حتـت       “جلنة ميامنار الوطنية لشؤون املرأة    ”وتعترب   - ٣٩
وتشكل هـذه اللجنـة الوطنيـة، وهـي جهـة           . وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني     

تنسيق لشؤون املـرأة، اللجنـة العاملـة الوطنيـة لـشؤون املـرأة واللجـان الفرعيـة يف ميامنـار وهـي                       
 .تنفذ مهامها

يامنـار الوطنيـة لـشؤون      ويرأس وزير الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني جلنة م         - ٤٠
وتـؤدي الـوزارة واإلدارة     . املرأة واملدير العام إلدارة الرعاية االجتماعيـة هـو أمـني تلـك اللجنـة              

بصفة خاصة دوراً رئيسياً يف تنفيذ خطة عمل بيجني ومـن أجـل التـسيري الفعلـي للجهـاز علـى                  
 .املستوى الوطين
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ــة ميامنــار ا   - ٤١ ــوزارة تــضطلع بأعمــال جلن لوطنيــة لــشؤون املــرأة، فــإن إدارة  وحيــث أن ال
. الرعاية االجتماعية تصرف مـن ميزانيتـها النفقـات املتعلقـة باملتطلبـات املاليـة واملـوارد البـشرية               

وكذلك ألن جلنة ميامنار الوطنية لشؤون املرأة هي أيضاً جلنـة وطنيـة مـشتركة بـني الـوزارات،                   
رية واملرافـق األخـرى لـسائر الـوزارات         فإهنا تـستطيع االسـتفادة بـشكل فّعـال مـن املـوارد البـش              

 .واإلدارات
ــة         - ٤٢ ــع اجلهــات املاحنــة الوطني ــاون م ــرأة، بالتع ــشؤون امل ــة ل ــار الوطني ــة ميامن ــت جلن ودأب

وتـشارك بعـض   . والدولية على العمل بشأن تطوير اإلحصاءات وأنشطة إذكاء وعـي اجلمـاهري   
 اجملـال اجلنـساين أيـضاً بـشكل طـوعي           املنظمات غري احلكومية الوطنية ذات التركيز واخلـربة يف        

 .يف كثري من أنشطة اللجنة واملناسبات
البلـدات  /األقـسام واملنـاطق   /ويعمل كرباء املوظفني اإلداريني على مـستويات الواليـات         - ٤٣

وجرى اعتماد خطة وطنية بـشأن النـهوض بـاملرأة        . كرؤساء للجان العاملة املعنية بشؤون املرأة     
د املــرأة وجيــري تنفيــذها مــن املــستوى املركــزي إىل مــستوى اللجــان والقــضاء علــى العنــف ضــ

ويعتــرب التعــاون املــشترك بــني الــوزارات ذات الــصلة علــى مــستوى اإلدارات وتعــاون . الفرعيــة
ومن مث جيـري يف الوقـت احلاضـر اسـتخدام طـرق             . منظمات القطاع اخلاص من العوامل اهلامة     
ر، باإلضـافة إىل الـدعم الكامـل مـن الدولـة، لـتمكني              ووسائل تتسم مبزيد مـن املرونـة واالبتكـا        

 .وتنشيط اجلهاز الوطين لشؤون املرأة من حيث املوارد املالية واملوارد البشرية
ويرأس نائب وزير الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني اللجنـة العاملـة الوطنيـة         - ٤٤

 الداخليـة جلنـة منـع االجتـار باألشـخاص           ويـرأس نائـب وزيـر الـشؤون       . لشؤون املرأة يف ميامنار   
وتتعاون اللجنـة، يف االضـطالع هبـذه املهـام، مـع املنظمـات غـري الوطنيـة                  . وقمعه واملعاقبة عليه  

ومع الناس إىل جانب احلكومـة يف املـسائل اخلاصـة بـاملرأة والـيت تـضطلع احلكومـة فيهـا بـدور                        
 .ريادي
 ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ يف   “احتاد ميامنـار لـشؤون املـرأة      ”وجرى تشكيل    - ٤٥

لتنفيذ التدابري اليت وضـعتها جلنـة ميامنـار الوطنيـة لـشؤون املـرأة، لتنظـيم شـؤون املـرأة يف مجيـع                      
أحناء البلد، ولالضطالع على نطاق واسـع وبـشكل فّعـال مبـا ميـس األمـن وتنميـة حيـاة املـرأة،                       

ملنظمات غـري احلكوميـة احملليـة العاملـة     وللتعاون واالتصال بشكل فّعال مع املنظمات الدولية وا   
 .يف سبيل اهلدف نفسه

 :وتتمثل األهداف فيما يلي 
 .تعزيز دور املرأة يف بناء دولة مساملة عصرية ومتقدمة النمو )أ( 
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 .محاية حقوق املرأة )ب(
لتحقيق درجات أفضل يف جمال االقتـصاد والـصحة والتعلـيم والرفاهيـة العامـة                )ج(

 .تدابري من أجل أمان حياهتاللمرأة والختاذ 
ــدها          )د( ــايف وتقالي ــا الثق ــدير لتراثه ــن التق ــدراً أكــرب م ــار ق ــرأة يف ميامن ــراك امل إش

 .وأعرافها وتعزيز هذا االجتاه
العمل بشكل منـهجي علـى محايـة املـرأة مـن العنـف وتـوفري الوسـائل الالزمـة                     )هـ(

 .إلعادة التأهيل حيثما كان ذلك ضرورياً
 .جتار باملرأة والطفل والقضاء هنائياً على هذا باعتباره مهمة وطنيةاحلد من اال )و(
التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات احمللية واألجنبيـة يف تأكيـد           )ز(

 .حقوق املرأة وفقاً لألعراف والتقاليد لألعراق الوطنية املعنية
دورات على املـستوى املركـزي،   ولتحقيق األهداف املذكورة آنفاً، جرى تنظيم ست     - ٤٦

ــة، إدارة    ــة، اإلدارة املاليــ ــة، اإلدارة التأديبيــ ــة، إدارة الــــشؤون اإلداريــ وهــــي اإلدارة التنظيميــ
املعلومات واالتصال وإدارة العالقات الدولية؛ وتوجد ستة أفرقة عاملـة، وهـي األفرقـة العاملـة                

ية والثقافية، والنـهوض بـاملرأة، وشـؤون        املعنية حبماية املرأة وإعادة التأهيل، والشؤون االجتماع      
وجـرى تنظـيم منظمـات لـشؤون        . القوميات، واملسائل املتـصلة بـالقوانني واحلفـاظ علـى البيئـة           

ــة القــسم إىل مــستويات األصــقاع     ــى مــستوى الوالي ــار عل ــرأة يف ميامن ويف الوقــت . القــرى/امل
 .احلاضر يوجد ثالثة ماليني عضو يف الدولة بأكملها

.  كمنظمـة غـري حكوميـة      ١٩٩١ يف   “رابطة رعاية األم والطفل يف ميامنار     ” وأنشئت - ٤٧
 ٤,٥ويبلـغ جممـوع األعـضاء       . األقسام واملناطق /وُنظِّمت اجلماعات املشرفة يف مجيع الواليات     

ويبلـغ العـدد اإلمجـايل للمنظمـات        . ماليني من املستوى املركزي إىل مـستوى القاعـدة الـشعبية          
وجيــري اختــاذ تــدابري . ١٤ ٤٣٥يبلــغ عــدد املنظمــات الفرعيــة  و٣٢٥علــى مــستوى البلــدات 

تتصل بالصحة واملساعدة التعليمية واالقتصادية من أجل االرتفاع باملستوى املعيشي لألمهـات            
ويف ضوء حتسني املعارف الصحية لألمهات ليس فقط لتحسني هـذا علـى املـستوى      . واألطفال

ة بأكملـها، وُعقـدت حمادثـات إلذكـاء الـوعي           الفردي بل أيضاً من أجل حتسني مستوى األسر       
ــد    ــزخم علــى مــستوى البل ــشيء مــن ال ــة يف  . ب ــسنة املالي ــاء ال ــا جمموعــه  ٢٠٠٤وأثن ، جــرى م

 . امرأة١٣ ٩٤٣ ٦٢٦ من هذه احملادثات لتوعية ٢١٨ ٣٣٢
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وفيمــا يتعلــق مبحــو األميــة والنــهوض مبعــارف املــرأة يف املنــاطق الريفيــة، جــرى تنظــيم   - ٤٨
للقـراءة والكتابـة واحلـساب وبـرامج للقـراءة بعـد حمـو األميـة، وافتتحـت مراكـز            ثالث محالت   

 .للتعلم يف اجملتمعات احمللية
وافتتحت دورات تدريب على املهارات احلياتية لربـات البيـوت، ودورات تـدريب يف           - ٤٩

ــاء         ــل بن ــداف، مث ــق األه ــك لتحقي ــدي وذل ــة، ودورات يف الطــب التقلي ــصحة اإلجنابي جمــال ال
رات لــدى املــرأة ومتكــني املــرأة يف املــسائل الــيت هتــم أســرهتا واجملــال االجتمــاعي للمجتمــع القــد
ــصحية لألمهــات احلوامــل يف      . املعــين ــة ال ــصحي الرعاي ــاهرون يف اجملــال ال ــاملون امل ــدِّم الع ويق

وزيـادة علـى ذلـك، قُـدم الـدعم املـادي والعقلـي        . املناطق النائية لكي يتمتعن بأمومة آمنة متامـاً     
ــذ م ــارهم    ١٩٩٨ن ــغ أعم ــسنني ممــن تبل ــا ٦٥ إىل األشــخاص امل ــا فوقه وُنظِّمــت دورات .  فم

اإليـدز يف  /تدريبية على تنظيم األسرة وعلى الوقاية من اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      
 ُوفِّرت الرعايـة    ٢٠٠٤ويف عام   . الواليات واألقسام مبساعدة مالية من منظمات األمم املتحدة       

 مركزاً معنيـاً باألمومـة وقُـّدمت الرعايـة     ٩٦ من األمهات احلوامل، من جانب   ٦٦ ٥٨٦لعدد  
 . طفالً رضيعا١١ً ٤١٧الصحية لــ 

ومــن أجــل معاونــة األســر علــى كــسب مزيــد مــن الــدخول، ُنظمــت دورات تدريبيــة   - ٥٠
. للصناعات اليدوية خلدمة املـرأة، مثـل حياكـة الـصوف واخلياطـة واألعمـال الزخرفيـة للزهـور                  

زيـادة علـى ذلـك،      .  امرأة دورات تدريبية مـن هـذا النـوع         ١٥٠ ٨٠٣ تلقت   ٢٠٠٤ويف سنة   
قدمت جلنـة ميامنـار الوطنيـة لـشؤون املـرأة قروضـاً ائتمانيـة صـغرية للنـساء الـاليت لـيس لـديهن                         

 ١٧٩، جـرى إقـراض مـا يزيـد علـى      ٢٠٠٤ويف سنة  . رؤوس أموال ويرغنب يف ممارسة العمل     
 . امرأة٤٥ ٠٣٢مليون كيات إىل 

رابطـة ميامنـار    ”ومثة منظمة غري حكوميـة أثبتـت مـدى كفـاءة املـرأة يف ميامنـار وهـي                    - ٥١
وقامــت هــذه . ١٩٩٥فربايــر / شــباط١٢وقــد ُشــكِّلت هــذه الرابطــة يف . “ملنظِّمــات األعمــال

الرابطة بصياغة برنامج للتنميـة املـستدامة للمـشروعات الـيت تـدر دخـوالً مـن أجـل املـرأة علـى                       
وتقــيم هــذه الرابطــة اتــصاالت حمليــة وأجنبيــة مــن أجــل منظِّمــات   . القواعــد الــشعبيةمــستوى 

األعمـــال يف ميامنـــار، وتقـــوم الرابطـــة بتطـــوير قطـــاع األعمـــال والـــشؤون اإلداريـــة، وتـــسعى 
للحصول على قروض مجاعية ملعاونة البائعات يف األسواق الشعبية وخلـق أمـوال متجـددة مـن                 

 مليـون   ٢,٥٢، جرى إقراض مـا جمموعـه        ٢٠٠٦-٢٠٠٥ املالية   وخالل السنة . أجل البائعات 
 . امرأة١٩٧كيات إىل 

والكتــساب املعــارف واخلــربات، حــضرت صــاحبات أعمــال حــرة يف ميامنــار املــؤمتر     - ٥٢
ــام        ــسيا يف عـ ــايل، إندونيـ ــود يف بـ ــرة، املعقـ ــشاريع احلـ ــصاحبات املـ ــامن لـ ــاملي الثـ  ٢٠٠٠العـ
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 يف  ٢٠٠٣سـبتمرب   /ألعمال املؤمتر العاشر املعقود يف أيلـول      واستضافت رابطة ميامنار ملنظِّمات ا    
وبعــد أن قامــت الرابطــة بــذلك، أنــشأت شــبكة تــربط صــاحبات األعمــال احلــرة يف     . ميامنــار

ميامنــار مــع صــاحبات األعمــال يف بلــدان أخــرى ممــا ميكنــها مــن تبــادل اخلــربات واملمارســات   
علـى مـستوى القاعـدة الـشعبية وصـاحبات          اجليدة ليتسىن لصاحبات األعمال احلـرة يف ميامنـار          

املشاريع احلرة الالئي يضطلعن بأعمال على نطـاق واسـع لتحـسني احلنكـة والدرايـة لـديهن يف        
ونتيجة لذلك، ميكن تقدمي املساعدة من أجـل االسـتمرار يف النـهوض بالنـساء               . قطاع األعمال 

 .القائمات باألعمال التجارية
 ١٩٩١مـارس   / آذار ٢١ يف   “أللعاب الرياضـية النـسوية    احتاد ميامنار ل  ”وقد تشكل    - ٥٣

من أجـل النـهوض باللياقـة البدنيـة والذهنيـة للمـرأة يف ميامنـار، بغيـة إعـداد رياضـيات بـارزات                     
مــؤهالت علــى املــستوى الــدويل، ويكــون االحتــاد قــادراً علــى إيفــاد رياضــيات إىل املــسابقات   

ومن أمثلة النجاح اهلام الـذي حققـه        . ب البطولة الرياضية الدولية، واليت يفوز فيها البعض بألقا      
احتاد األلعاب الرياضية النسوية الفوز بكأس األلعاب الرياضية النـسائية لقـارة آسـيا حيـث نالـه                  

 .٢٠٠٢يف األلعاب األوليمبية الدولية يف عام 
قية وعملت وزارة الرعايـة االجتماعيـة واإلغاثـة وإعـادة التـوطني مبثابـة الـوزارة التنـسي                  - ٥٤

ــرأة  ــشؤون امل ــة     . ل ــصلة الــيت تــضطلع هبــا املنظمــات احلكومي ــشطة ذات ال ــسيق األن وقامــت بتن
واملنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة ووضــعت الــسياسات واملبــادئ   

 .التوجيهية الالزمة
ــة ومحايــ      - ٥٥ ــوزارة علــى االضــطالع بتنمي ــة يف إطــار ال ــة االجتماعي ــدأب إدارة الرعاي ة وت

وفيمـا تقــوم بإنــشاء مـدارس التــدريب، فإهنــا تقـدم أيــضاً املــساعدة إىل    . التـدابري املتعلقــة بــاملرأة 
وجيري إمداد عشرة أماكن إيـواء      . أماكن اإليواء النسائية اليت افتتحتها املنظمات غري احلكومية       

ملالبس نــسائية افتتحتــها هــذه املنظمــات باملــساعدات الــيت هتــم األســر املعيــشية ومــساعدات بــا  
 .ومساعدات فنية

وافتتحت إدارة الرعاية االجتماعية والتعليم والتدريب اخلاضـعة لـوزارة تطـوير منـاطق               - ٥٦
 مدرسـة للعلـوم احملليـة مـن أجـل النـهوض بـاملرأة               ٤١احلدود واألعراق القومية وشؤون التنمية      

بية بـشأن الطـبخ     يف اجملتمع احمللي والكتساب مهارات مهنية حيث تنظم دورات دراسية وتدري          
 .، واحلياكة واملصنوعات اليدوية، وفن الزخرفة بالزهور والفواكه)الغربية/األغذية الشرقية(

 مؤسـسة مـن أجـل املعـوزات     ١٢زيادة على ذلك، افتتحت إدارة الرعايـة االجتماعيـة      - ٥٧
لـيم   سنة ويف هـذه املؤسـسات تقـّدم بـرامج التـدريب املهـين والتع               ١٨الاليت تقل أعمارهن عن     

 سـنة   ١٨الرمسي، وافتتحت أربعة مدارس تدريب مهين للنساء املدانات ممن تقل أعمارهن عن             
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 سـنة، مـع تـوفري      ١٨وافتتح مركزان للنهوض باملرأة من أجل النساء الاليت تزيد أعمارهن عـن             
التــدريب املهــين ومــا يلــزم مــن استــشارات وتثقيــف اجتمــاعي بــشأن اإلصــابة بفــريوس نقــص   

وقد افتتحت اإلدارة أيضاً مركزين للرتيـالت املـصابات بفـريوس نقـص             . اإليدز/يةاملناعة البشر 
املناعة البشرية مع تقدمي دورات تدريبيـة علـى اخلياطـة واملـصنوعات اليدويـة وتقـدمي املـساعدة                   

 .االجتماعية هلن وإعادهتن إىل اآلباء واألمهات أو والة األمور بعد انقضاء فترات التدريب
مجيع املنظمات املذكورة آنفاً وتنّسق أنشطتها فيما بينها كشبكة بغيـة حتقيـق             وتتعاون   - ٥٨

 .أهداف إذكاء الوعي وبناء القدرات ومتكني املرأة يف ميامنار
 ٤املادة   
 التدابري املتخذة من احلكومة فيما يتعلق باالّدعاءات ضد اجلنود  

ة مع الرجـل وجيـري التحقيـق بدقـة يف           تتمتع املرأة يف ميامنار باحلقوق على قدم املساوا        - ٥٩
وفيمــا يتعلــق  . أيــة انتــهاكات ترَتكــب ضــد املــرأة وتالَحــق قــضائياً وفقــاً للقــوانني القائمــة         

 حالـة اغتـصاب يف املنـاطق اجلنوبيـة والـشرقية والـشمالية              ١٧٥باالّدعاءات بأن جنوداً ارتكبوا     
والـذي نـشرته مؤسـسة      “ ابتـرخيص باالغتـص   ”من والية شان اليت وردت يف التقرير بعنوان         

. حقـــوق اإلنـــسان يف واليـــة شـــان وشـــبكة العمـــل النـــسائي، جـــرت حتقيقـــات دقيقـــة هنـــاك
وبتوجيهــات مــن رئيــسة اللجنــة العاملــة ملناهــضة االجتــار باألشــخاص، ونائــب وزيــر الــشؤون   

 فرق عاملة كل منها يضم موظفني من قوة الـشرطة يف ميامنـار وإدارة اهلجـرة                 ١٠الداخلية، و   
 ٣٨لتــسجيل القــومي وإدارة الرعايــة االجتماعيــة بــإجراء حتقيقــات ميدانيــة ووجــدت أن الـــ  وا

وجــرت .  حالــة غــري حقيقيــة وهنــاك حالتــان حقيقيتــان فقــط ١٣٥حالــة هــي قــضايا قدميــة و  
حماكمة اثنني من اجلناة مها ضابط باجليش وآخر برتبة أخرى يف قضيتني وُحكم بالـسجن ملـدة                 

 .ا والطرد من اجليش سنوات على كل منهم١٠
زيــادة علــى ذلــك، أجريــت أيــضاً حتقيقــات منتظمــة بــشأن االهتامــات بوقــوع أعمــال    - ٦٠

تعــذيب واســترقاق جنــسي وأعمــال ســخرة واحتجــاز غــري قــانوين وقتــل عمــد ضــد نــساء يف    
. املنطقتني الشرقية والـشمالية مـن واليـة شـان، حبيـث اتـضحت صـحة أربـع حـاالت فحـسب                     

 األربعــة وفقــاً لقــانون ميامنــار اجلنــائي وُحكــم علــيهم بالــسجن فتــرات  وجــرت حماكمــة اجلنــاة
 . سنة مع األعمال الشاقة٢٠ إىل ٥تتراوح من 

 محاية املرأة احلامل
توفَّر احلماية للمرأة احلامل مبقتضى أحكام قانون ميامنار اجلنـائي مثـل اإلجهـاض بـدالً                 - ٦١

وُيحظَــر ) ٣١٣املــادة (وافقــة الــضحية  ، واإلجهــاض دون م)٣١٢املــادة (مــن إنقــاذ احليــاة   
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املـادة  (ارتكـاب أي فعـل يتـسبب يف إحلـاق الـضرر أو قتـل املـرأة احلامـل حبيـث ُتـسقط اجلـنني            
٣١٤.( 
ووفقــاً للقــانون املــذكور ولثقافــة ميامنــار، إذا أصــبحت املــرأة امليامناريــة حــامالً بــسبب   - ٦٢

ومع ذلـك، عـادةً مـا    . نون ميامنار اجلنائي من قا٣٧٦االغتصاب، ُيحاكَم اجلاين مبقتضى املادة     
 .متتنع املرأة امليامنارية عن تنفيذ اإلجهاض وتفّضل أن تلد طفالً

 أن  ١٣٩ و   ١٣٨إضافة إىل ذلك، حيـق للمـرأة احلامـل، مبقتـضى املـادتني التكميليـتني                 - ٦٣
زة أو سـتة    تتمتع بفترة غياب أقصر لألمومة سواء ثالثة أشـهر تبـدأ مـن اليـوم األول مـن اإلجـا                   

 .أسابيع بعد تاريخ الوالدة
 محاية نزيالت السجون

توفَّر لرتيالت السجون دورات تدريبية على أعمـال التطريـز وأشـغال اإلبـرة والنـسيج                 - ٦٤
وصــناعة املالبــس اجلــاهزة وصــناعة الــسيجار املفتــوح الطــرفني، ليتــسىن هلــن كــسب معايــشهن 

حلوامل فعـالً قبـل بـدء فتـرات الـسجن فيـتم تـوفري               أما عن الرتيالت ا   . عندما يتم اإلفراج عنهن   
وُيسمح هلن بالوالدة يف العيادات الطبيـة اخلارجيـة         . الغذاء والرعاية الطبية هلن إىل حني الوالدة      

ــالوالدة داخــل الــسجون حتــت إشــراف عــامالت صــحيات مــن خــارج الــسجن      ــوفَّر . أو ب وت
عمـة املغذيـة، والرعايـة الـصحية وغـري          لألطفال الُرّضـع املولـودين يف الـسجون اللقاحـات واألط          

وُتتخذ تدابري للحـد مـن معـدالت وفيـات األطفـال واألمهـات بـسبب                . ذلك مما يلزم من أمور    
إضـافة إىل ذلـك، يـتم       . النفاس، وتوفري مياه الـشرب اآلمنـة وتـوفري التعلـيم األساسـي لألطفـال              

قـل أعمـارهم عـن سـنة واحـدة،          مبوافقة األمهات توفري الرعاية لبعض األطفال الُرّضع، الـذين ت         
 .من وحدات الرعاية اخلاصة باألطفال حتت إشراف إدارة الرعاية االجتماعية

 منهاج التعليم األساسي واحلقوق املقامة عليه
تقّرر إدراج دروس بشأن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          - ٦٥

 للتعلـيم األساسـي للـصفوف الدراسـية الـسادس       أشكال التمييز ضد املـرأة يف املنـهاج الدراسـي         
 .حىت العاشر وبالتايل يتم تثقيف اجليل اجلديد فضالً عن الشعب

 ٥املادة 
  الثقافية-األمناط االجتماعية 

ولـيس هنـاك ُعـرف      . ميكن القول بأن املرأة يف ميامنار تتمتع حبقوقها حىت قبل أن تولد            - ٦٦
فـاإلبن واإلبنـة علـى حـٍد        . بن أو اإلبنة فقط علـى اآلخـر       يف ثقافة ميامنار بأن يفّضل شخص اإل      

ورغـم أن  . سواء، يعتربان، دون متييـز، مـن جـواهر اجليـل اجلديـد، ويتمتعـان بالتبجيـل واحلـب          
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جوانب التقدم التكنولوجي متكّن اآلن من معرفة نوع جنس اجلنني، فليـست هنـاك ممارسـة يف                 
ووفقاً للعرف يف ميامنار، فإن األطفـال       .  اإلبنة جمتمع ميامنار لقبول األبناء فقط وإجهاض جنني      

 .املولودين من أبوين هم أبناء أو بنات من خالل صلة الدم ومجيعهم شرعيون
وال يتعّين على املرأة يف ميامنار أن تغّير دينها أو عاداهتـا الفطريـة أو موروثهـا أو امسهـا                     - ٦٧

، ال ختتلف ممارسة العالقـة بأطفـال        زيادة على ذلك  . مهما كانت أمهية الشخص الذي تتزوجه     
ــزوج   ــع الـ ــة مـ ــن تلـــك العالقـ ــرأة عـ ــدونات الـــضماتات   . املـ ــن مـ ــثري مـ ــة يف كـ وهـــي مكّرسـ

Dhammathat
، ومفادهــا أن أطفــال الــشخص لــيس مــن الــضروري أن يعتنقــوا أصــل واســم  )١(

 .األب ووضع العالقة ويظل اللقب كما هو/الزوج
ياة االجتماعية اليت يقويهـا ويربطهـا احلـب والعاطفـة           واحلياة األسرية يف ميامنار هي احل      - ٦٨

ويف احلياة األسرية يف ميامنار، خيتار الرجال زوجاهتم بعقـل يتـصف بالعـدل        . والتعاطف والرأفة 
أمـا احليـاة اليوميـة فإهنـا موّزعـة دون حتيُّـز بـني        . واإلنـصاف ويتـصرفون كـشركاء مـدى احليـاة     

فهـم يتلقـون رعايـة األم    .  برعاية كل مـن األب واألم   وينمو األطفال متمتعني  . الزوج والزوجة 
 .ويتعلمون من القدوة اليت ميثلها األب

ويف ُعرف ميامنار، حيترم اجملتمع بأكمله ويقّدر قيمة التواضـع والبكـارة لـدى الفتيـات                 - ٦٩
وُيعَتــرف بــالزواج إذا تزوجــت شــابة ميامناريــة . يف ميامنــار واحلــال هــذا يوجــد كعــرف قــانوين

ب ميامنـاري وُعـرف أهنمـا يعيـشان كـزوج وزوجـة وهبـذه الـصفة وفقـاً لعـرف ميامنــار ال           وشـا 
 .ميكن إنكار شرعية املرأة كزوجة جملرد أهنا أو أن زوجها مل يعقد قرانه أمام احملكمة

. ووفقاً لعرف ميامنار، تعترب موافقة األشخاص املعنـيني أهـم شـرط أساسـي يف الـزواج                 - ٧٠
فـزواج  . زواج شرعياً دون موافقة العريس والعروسة بـشكل إرادي وحـر    فال ميكن أن يكون ال    

 .الرجل واملرأة اللذين بلغا سن الرشد ويتزوجان أمام احملكمة ألداء القسم يعتَبر قانونياً
واملرأة البوذية امليامنارية تتمتع باحلقوق املتساوية يف حيازة املمتلكات مـع زوجهـا بعـد                - ٧١

مــالكني ”، ولــيس “ شــريكان يف امللكيــة”ي امليامنــاري والزوجــة مهــا والــزوج البــوذ. الــزواج
وبعد أن يتزوج الرجل واملرأة ألول مرة، حيـق لكـل طـرف أن يـستفيد                . يف امللكية “ مشتركني

وهي املمتلكـات الـيت حيوزهـا كـل مـن الـزوجني وقـت                ()٢(“البارين”مبقدار الثلث من ملكية     
 )٣(“التـــاتبوار”ســـتفادة علـــى قــدم املـــساواة مـــن  وحيـــق للــزوج والزوجـــة اال ). عقــد القـــران 

__________ 
 إهنا املدونة االجتماعية اليت تضم بني دفتيها األعراف والثقافـة والـنظم االجتماعيـة               :Dhammathatنات  الضما )١( 

 .والقواعد القدمية
 .ل من الزوجني وقت الزواجاملمتلكات اليت حيوزها ك: Paryinبارين  )٢( 
 . امللكية املتراكمة واليت زادت بعد وقت الزواج:Lathtatpwarالتاتبوار  )٣( 
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ويف امللكيـة املوروثـة، حيـق للـشخص الـوارث أن يـستفيد             . )٥(“هنابارسـون ” و )٤(“خانوين”و
 .منها مبقدار الثلثني

ووفقاً للقانون العريف يف ميامنار، يعترب االتفاق املستقل بني الزوج والزوجـة أساسـياً يف      - ٧٢
دث طـالق ملختلـف األسـباب، ُيعَتـرب أن املـرأة امليامناريـة تتمتـع        وعنـدما حيـ  . أي زواج مشروع  

 .بكامل احلق يف الطالق واقتسام املمتلكات
إضــافة إىل ذلــك، ووفقــاً للقــانون العــريف يف ميامنــار، لــيس هنــاك متييــز يف املــرياث    - ٧٣

يـداً أو   لكون الشخص رجالً أو امرأة، زوجاً أو زوجـة، أرمـالً أو أرملـة، ابنـاً أو ابنـة، حف                   
وحـق  . ويتم اقتسام املمتلكات اسـتناداً إىل درجـة الـصلة بـشخص احملـسن املتـويف               . حفيدة

 .اإلرث يف ميامنار حق مكّرس ميكن أن متارسه األجيال التالية
حلـق  وحىت بالنـسبة  . ووفقاً لعرف ميامنار، حيق لإلبن واإلبنة أن يرثا على قدم املساواة     - ٧٤

وعندما حيدث طالق بـني الوالـدين،       . إلبنه باحلقوق على قدم املساواة    ، يتمتع اإلبن وا   )٦(أوراثا
 .تعطى األم األولوية للوصاية على األطفال القصَّر مبا فيه مصلحة الطفل

ووفقـاً للعـرف الثقـايف      . ولدى ميامنار تقاليد تارخيية عريقة وهي جمال يسود فيه احلـب           - ٧٥
وتعترب املرأة يف ميامنـار     . األطفال والوالدين واألجداد  يف ميامنار، تعترب األسرة ممتدة وتتألف من        

مسؤولة ليس فقط عن رعاية زوجها وأطفاهلا، بل أيضاً مـسؤولة عـن رعايـة اآلبـاء واألمهـات                   
وتطيع األسرة بل وتـستمع إىل      . ويعتين األجداد بأحفادهم وباألطفال الصغار    . املسنني لزوجها 
.  تـدّون حـسب العـرف واجبـات حمـددة علـى الـزوج              ويف األسرة يف ميامنـار،    . نصائح األجداد 

فمنــذ زمــن ســحيق، علــى الــزوج أال يهــني الزوجــة وعليــه أن يعهــد بامللكيــة الــيت جيمعهــا إىل    
الزوجة، وال جيب عليـه أن يقتـرن بـامرأة أخـرى، وعليـه أن حيـب وأن يكـون عطوفـاً بزوجتـه                         

 يف ود ويف وئـام وبـشكل وثيـق مـع            وبالتايل، اعتاد الرجال يف ميامنار علي أن يعيشوا       . وأطفاله
ويف تقـدمي الرعايـة لألطفـال،    . الزوجات واألطفال وأن يؤدوا واجبات األسرة بـشكل متعـاون       

ال تعترب األم وحدها مسؤولة، بل يعترب األب أيضاً مـسؤوال عـن التـصرف بـشكل مثـايل وعـن             

__________ 
 امللكية اليت يعرضها آخـرون مبـا يف ذلـك الوالـدان وأقـارب الـزوج والزوجـة تكرميـاً هلمـا                     :Khanwinخانوين   )٤( 

 .وقت الزواج
 .سب بعمل الزوج والزوجة على السواءكت اليت ُتاملمتلكات :Hnaparsonهنابارسون  )٥( 
إذا كـان الـوارث هـو اإلبـن وأحـد      . (وهـو احلـق باملطالبـة بربـع ممتلكـات الوالـدين      : Orasa rightحق أوراسا  )٦( 

الوالدين املتويف هو األب هو األب أو ذا كان الوارث إبنةً وأحد الوالدين املتويف هو األم، ينشأ حـق أوراسـا                   
 ).عندئذ
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 أن الواجـب علـى كـل        ووجـد يف النظـام االجتمـاعي يف ميامنـار         . ال يكون مثاالً سيئاً لألطفـال     
 .من الوالد الوحيد والوالدة الوحيدة ال تضطلع به األم فسحب بل األب أيضاً

 ٦املادة 
 تدابري مكافحة االجتار بالبشر

فهن ال يـسمح هلـن      . النساء يف ميامنار حيميهن العرف السائد وكذلك القوانني القائمة         - ٧٦
ومـع ذلـك، يقـوم بعـض        . ع ميامنـار  بكسب عيشهن مـن أنـواع غـري عاديـة مـن العمـل يف جمتمـ                

السماسرة، مستغلني حالة الضعف لدى املرأة خبداعهن بتقدمي وعـود بفـرص عمـل باخلـارج مث        
 .االجتار هبن

وحملاربة هذه األنشطة، تشكلت اللجنة العاملة الوقائية ملكافحة االجتار ويرأسـها نائـب       - ٧٧
ــام      ــذ ع ــة من ــشؤون الداخلي ــر ال ــذلت اللجــان  . ٢٠٠٢وزي ــة    وب ــستوى الوالي ــى م ــة عل العامل

واألقسام واملناطق والبلدات جهوداً ال تكل يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص، وذلـك بالتعـاون       
 .مع املنظمات االجتماعية

 عندما تشكلت اللجنة العاملـة الوقائيـة ملكافحـة          ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٧ويف الفترة من     - ٧٨
صـدر قـانون مكافحـة االجتـار باألشـخاص،          ، عنـدما    ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٣االجتار، حـىت    
ويف الفتـرة  .  قـضية اجتـار بالبـشر   ٦٧٧ شخـصاً وفقـاً للقـانون القـائم يف     ١٣٦٤جرت حماكمة   

ــول١٣مــن  ــسمرب / كــانون األول٣١ حــىت ٢٠٠٥ســبتمرب / أيل ــاك  ٢٠٠٦دي  ٥٢ كانــت هن
 زيـادة علـى   .  شخـصاً  ١٧٩قضية مبوجب قانون مكافحة االجتار باألشخاص وجـرت حماكمـة           

ومت كــشف عــصابة كــبرية .  قــضية٤٧ شخــصاً كــانوا ضــالعني يف ٩٥ذلــك، جــرت حماكمــة 
وقامــت باالجتــار . ٢٠٠٦يوليــه / الــصني يف متــوز-تتخــذ قاعــدهتا علــى  طــول حــدود ميامنــار 

 شخصاً من بينهم زعيما العصابة كياو ميينـت ويـي ميـو    ٣٤وجرت حماكمة   .  فتاة ٣٠٠بعدد  
 كـانون  ٣٠األشخاص وُحكم عليهم بالسجن مدى احليـاة يف      مبقتضى قانون مكافحة االجتار ب    

 . مليون كيات٦,٣٦ وجرت مصادرة أموال نقدية وممتلكات تبلغ قيمتها ٢٠٠٧يناير /الثاين
، أصــبحت ميامنــار دولــة طرفــاً يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ٢٠٠٤مــارس / آذار٣٠ويف  - ٧٩

مللحــق هبــا ملنـع وقمــع االجتــار باألشــخاص،  ملكافحـة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيـة وبرتوكوهلــا ا  
وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، وبرتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق الـرب        

. ووفقـــاً ألحكـــام الـــصكوك الدوليـــة، تكـــافح ميامنـــار االجتـــار باألشـــخاص  . والبحـــر واجلـــو
ن الجتــار بالبــشر وبلــدان وبالــشراكة مــع مــشروع األمــم املتحــدة املــشترك بــني الوكــاالت بــشأ

منطقة هنر ميكونغ الكـربى دون اإلقليميـة وتـشمل كمبوديـا والـصني والوس وميامنـار وتايلنـد                  
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وفييت نام وقَّعت مذكرة التفاهم بعنوان املبادرة الوزارية املنـسَّقة ملنطقـة هنـر ميكونـغ ملكافحـة              
 .  يف يانغون ميامنار٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩االجتار يف 

، سـعت ميامنـار إىل سـّن قـوانني حمليـة تتمـاش مـع االتفاقيـات                  ٢٠٠٤ومنذ أوائل سنة     - ٨٠
ويف هذا الصدد، ُدعي خرباء دوليون، من بينـهم ممثلـون مـن           . واملعاهدات الدولية سالفة الذكر   

مكتب األمم املتحدة املعين املخدرات واجلرمية، إىل ميامنار الستعراض مشروع قانون مكافحـة             
وبعــد ذلــك، .  وإســداء املــشورة يف هــذا الــشأن٢٠٠٤ســبتمرب /باألشــخاص يف أيلــولاالجتــار 

ــاً يف      ــه دوليـ ــار باألشـــخاص املعتـــرف بـ ــة االجتـ ــانون مكافحـ ــار أن تـــصدر قـ  ١٣أمكـــن مليامنـ
 : ويهدف هذا القانون إىل حتقيق ما يلي. ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
يقوِّض عـزة الـنفس وسلـسلة       ملنع وقمع االجتار باألشخاص كواجب وطين، نظراً ألنه          )أ( 

 النسب يف ميامنار وهي اليت ينبغي أن تعتد هبا ميامنار وحتميها؛
إيــالء اهتمــام خــاص إىل محايــة النــساء واألطفــال والــشباب يف منــع وقمــع االجتــار           )ب( 

 باألشخاص؛
ــار     )ج(  ــتمكني التحقيـــق الفعلـــي والـــسريع لكـــشف األشـــخاص الـــذين يرتكبـــون االجتـ لـ

 إجـراء ضـدهم وملنـع مواصـلة االجتـار باألشـخاص بإصـدار عقوبـة                 باألشخاص واختـاذ  
 فّعالة ورادعة؛

ــة        )د(  ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي ــة واملنظمــات اإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــسيق م التن
املشكّلة بني املنظمـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وفقـاً لالتفاقيـات الدوليـة                  

 شخاص، واليت انضمت إليها ميامنار؛ذات الصلة بقمع االجتار باأل
تنفيــذ املهــام اخلاصــة بإنقــاذ األشــخاص ضــحايا االجتــار واســتقباهلم ومحايتــهم وإعــادة   )هـ( 

 .تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
ــاير / كــانون الثــاين٢٧ووفقــاً ألحكــام القــانون، أنــشئت يف   - ٨١ ، كمؤســسات ٢٠٠٦ين

ر باألشخاص ويرأسها وزير الشؤون الداخلية، الفريـق العامـل          وطنية اهليئة املركزية لقمع االجتا    
ــشؤون          ــر ال ــب وزي ــة األشــخاص ضــحايا االجتــار ويرأســه نائ ــع االجتــار باألشــخاص ومحاي ملن
الداخلية، والفريق العامل املعين باإلطار القـانوين وتـدابري املالحقـة ويرأسـه نائـب املـّدعي العـام                   

 الوطن واإلدماج يف اجملتمع وإعـادة التأهيـل للـضحايا املتـاَجر     والفريق العامل املعين باإلعادة إىل  
وزيـادة علـى ذلـك، فـإن        . هبم ويرأسه نائب وزير الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعـادة التـوطني          

األفرقة العاملة على مستويات الواليات واألقسام واملناطق والبلـدات تـشكلت وكُلفـت مبهمـة               
 .الجتار بالبشرالتنفيذ بفعالية بشأن مكافحة ا
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مكافحة االجتـار باألشـخاص العنايـة اخلاصـة التاليـة للـضحايا والنـساء                وتوىل يف قانون   - ٨٢
 :واألطفال والشباب ضحايا االجتار

خـــصوصاً حلمايـــة كرامتـــهم ومنـــع البـــوح بشخـــصيتهم وتـــوفري األمـــن واملـــساعدات  )أ( 
 الضرورية؛

ورهم إذا ُوجد، بعد التـدقيق والتمحـيص، مبـا          إعادهتم إىل آبائهم وأمهاهتم أو أولياء أم       )ب( 
 فيه أفضل خيار بالنسبة إليهم؛

توفري محايـة أخـرى مناسـبة وُيعتـد هبـا عنـدما ال يـسمح احلـال باإلعـادة إىل الـوطن أو                         )ج( 
عندما تكون احلالة غـري مناسـبة مـن أجـل اإلعـادة إىل الـوطن إىل اآلبـاء واألمهـات أو                      

 ويل األمر؛
 اختاذ ترتيبات وفقـاً لرغبـاهتم أو اختيـاراهتم املعّبـر عنـها حبريـة اسـتناداً إىل                   التأكيد على  )د( 

 أعمارهم ونضوجهم؛
اختاذ ترتيبـات خاصـة لعـالج األضـرار البدنيـة والـشكاوى النفـسانية، ولتـوفري دورات                   )هـ( 

 مهنية تثقيفية ولالرتقاء باملهارات، وتوفري فحوص طبية وعالج طيب مبوافقتهم؛
  احلماية وذلك بإبقاء املعلومات املتعلقة هبم سّرية؛توفري )و( 
 :وحيمي القانون أيضاً حقوق الضحايا على النحو التايل - ٨٣
إذا كان األشخاص ضحية االجتـار مـن النـساء واألطفـال والـشباب، ينبغـي للمحكمـة           )أ( 

ة املختصة، عند احملاكمة عن جرائم االجتار باألشخاص، أن تفعل ذلك لـيس يف حمكمـ              
 .علنية، بل يف جلسة سرية حلماية كرامة األشخاص واألمن البدين والذهين

ال يـتم نـشر معلومــات فيمـا يتعلـق باالجتــار باألشـخاص علـى أي مرحلــة مـن مراحــل         )ب( 
ــصة عــن قمــع االجتــار        ــة املخت ــإذن اهليئ ــضايا إال ب ــة والفــصل يف الق ــق واحملاكم التحقي

 باألشخاص؛
يف هـذه القـضية ال ُيـسمح هلـم بقـراءة أو فحـص أو عمـل        األشـخاص غـري املـشاركني     )ج( 

 ُنسخ من املستندات الواردة يف اإلجراءات؛
ال ينبغي اختاذ أي إجراء ضـد األشـخاص ضـحايا االجتـار عـن أي عمـل خمـل مبوجـب                       )د( 

 هذا القانون؛
ار يتقرر ما إذا كان من الالئق أو غري الالئق اختاذ إجراء ضد األشخاص ضـحايا االجتـ                 )هـ( 

 عن أية جرمية أخرى ناشئة بسبب العواقب املباشرة من االجتار باألشخاص؛
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محاية حق األشخاص ضحايا االجتار للحصول على سكىن دائمـة وعلـى األمـن وعلـى                 )و( 
املكانة املختصة، إذا كان للشخص املتاَجر به الذي سيعود إىل الـوطن احلـق يف سـكىن           

 .دائمة
ــك، ُتفــرض عق   - ٨٤ ــادة علــى ذل ــون االجتــار    زي ــذين يرتكب ــالغني ال ــات مــشددة علــى الب وب

 :باألشخاص ضد النساء واألطفال والشباب وفرض عقوبات على النحو التايل
ُيعاقَــب أي شــخص تثبــت إدانتــه باالجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال         )أ( 

قوبـة   سنوات علـى األقـل إىل ع       ١٠والشباب، عند اإلدانة، بالسجن لفترة قد متتد من         
 قصوى بالسجن مدى احلياة وقد يكون عرضة لدفع غرامة؛

ُيعاقَب أي شخص تثبت إدانته باالجتار باألشـخاص غـري النـساء واألطفـال والـشباب،               )ب( 
 ١٠ سـنوات كحـد أدىن إىل أقـصى عقوبـة     ٥عند اإلدانة، بالسجن لفترة قد متتـد مـن        
 سنوات وقد يكون عرضة لدفع غرامة؛

 تثبــت إدانتــه باالجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال       ُيعاقَــب أي شــخص  )ج( 
 سـنة  ٢٠والشباب مع مجاعة إجرامية منظمة، عند اإلدانة، بالسجن لفترة قد متتد مـن           

كحد أدىن إىل عقوبة قصوى بالسجن مـدى احليـاة وقـد يكـون عرضـة لفـرض غرامـة                    
 عليه؛

بـشكل احتيـايل بغـرض ارتكـاب        ُيعاقَب أي شخص تثبـت إدانتـه يف التـبين أو الـزواج               )د( 
 سـنوات كحـد أدىن      ٣االجتار باألشخاص، عند اإلدانـة، بالـسجن لفتـرة قـد متتـد مـن                
 .إىل عقوبة قصوى سبع سنوات وقد يكون عرضة لفرض غرامة

ــن   - ٨٥ ــاراً م ــول١٣واعتب ــبتمرب / أيل ــوز١٧ إىل ٢٠٠٥س ــه / مت ــوع  ٢٠٠٧يولي ــغ جمم ، بل
ــهريب    ــة و ٦٧٧حــاالت االجتــار والت ــاً ُتتخــذ ضــدهم إجــراءات مبوجــب    ١ ٣٦٤ حال  جمرم

وقـد أصـدرت حكومـة ميامنـار قانونـاً حمـّدداً ملكافحـة االجتـار باألشـخاص يف               . القوانني القائمة 
، جـرى   ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ ومنذ ذلـك احلـني حـىت         ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٣

رائم اُتخـذت ضـدهم     شخصاً من مـرتكيب اجلـ      ١٧٩ حالة باعتبارها حاالت اجتار و       ٥٢حتديد  
 ٩٥ حالة هتريب بشر واُتخذت إجـراءات ضـد   ٤٧زيادة على ذلك، جرى كشف    . إجراءات

وقد ُبذل جهد كبري من سلطات ميامنـار الـيت أطبقـت     . شخصاً من اجلناة وفقاً للقوانني القائمة     
 امـرأة مـن     ٣٠٠على عـصابة مقرهـا يف احلـدود بـني ميامنـار والـصني حيـث قامـت باالجتـار بــ                       

 شخـصا مـن عـصابة التـآمر ومـن بينـهم زعيمـا العـصابة كيـاو              ٣٤كما جرت حماكمة    . امنارمي
ومنذ هذه احلادثة، جرت مـصادرة مبلـغ    . ميينت ويي ميو وُحكم عليهما بالسجن مدى احلياة       

وقامت األفرقة العاملة على خمتلـف       . كيات قيمة العائدات املتحصلة من اجلرمية      ٦ ٣٦٠ ٠٠٠
ــشكلت يف    مــستوياهتا يف الواليــ  ــيت ت ــدات وال ــاطق والبل ــسام واملن ــر / شــباط٢٧ات، واألق فرباي
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، بالتعاون مـع أعـضاء احتـاد ميامنـار لـشؤون املـرأة ورابطـة ميامنـار لرعايـة األم والطفـل                       ٢٠٠٦
ورابطة االحتاد للتضامن والتنمية، مبا يف ذلـك املنظمـات االجتماعيـة، حبمـالت إلذكـاء الـوعي                  

وقــد شــاركت مــع اجلمــاهري ومــع القــضايا  . اع وبقــاع القــرىتناولــت خطــر االجتــار يف أصــق 
ونتيجة لـذلك، مت    . احلقيقية لالجتار واملنظور القانوين واحلقائق واملعلومات عن الرعاية الصحية        

 شخـصاً مـن املتـاَجرة هبـم وجـرت      ٢٨ ٨٤٠ شخص بـشأن االجتـار وُمنـع       ٨٣٠ ٠٠٠تثقيف  
الجتــار باألشــخاص، شــنت املنظمــات غــري     وللحيلولــة دون ا. إعــادهتم إىل آبــائهم وأمهــاهتم  

احلكومية، مبا يف ذلك احتـاد ميامنـار لـشؤون املـرأة، برناجمـاً لتقـدمي القـروض االئتمانيـة املتناهيـة                      
 .الصغر للنساء الالئي يعانني من الفقر والضعف

، وبالتنــسيق والتعــاون مــع بلــدان املقــصد،  ٢٠٠٦ إىل ســنة ٢٠٠٠وابتــداًء مــن ســنة   - ٨٦
واضــطلع أعــضاء إدارة الرعايــة االجتماعيــة، .  امــرأة مــن ضــحايا االجتــار٣٥٤ال جــرى اســتقب

واحتاد ميامنار لشؤون املرأة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومشروع األمـم املتحـدة املـشترك               
وصـندوق إنقـاذ الطفولـة    ) ميامنـار (بني الوكاالت بشأن االجتار بالبـشر ومنظمـة الرؤيـة العامليـة       

عدة أنشطة يف جمال إعادة التأهيل مثـل إسـداء املـشورة والرعايـة الـصحية والتـدريب                  ب) ميامنار(
 .املهين والبحث عن وظائف

 
 ٧املادة 

 املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الوطين
، صـراحة علـى   ١٩٧٤ينص دستور مجهوريـة احتـاد ميامنـار االشـتراكية، الـصادر سـنة               - ٨٧

 املــرأة يف ميامنــار حيــق هلــا أن تــشارك يف شــؤون الدولــة وأن الدولــة مسحــت بــأن: النحــو التــايل
 :بتكافؤ الفرص للرجال والنساء دون متييز من خالل األعمار التالية

ينص علـى أن مجيـع املـواطنني سواسـية أمـام القـانون دون               ) أ(، البند الفرعي    ٢٢البند   • 
 الً أو امرأة؛متييز بسبب اجلنسية أو الدين أو الوضع أو كان رج

ــز بــسبب     ١٤٧البنــد  •   يــنص علــى أن مجيــع املــواطنني سواســية أمــام القــانون دون متيي
اجلنسية أو الوضع أو الرتبة أو الفقر أو الثروة أو الثقافة أو األصـل الفطـري أو الديانـة              

 كان رجالً أو امرأة؛
دة علــى قــدم يــنص علــى أن النــساء حيــق هلــن االســتفا  ) أ(، البنــد الفرعــي ١٥٤البنــد  • 

 املساواة من احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
ينص على أن األمهات واألطفال والنساء احلوامل حيق هلـن ممارسـة            ) ب(البند الفرعي    • 

 الفوائد املنصوص عليها يف القانون؛
 الـزواج   ينص على أن املرأة حيـق هلـا ممارسـة احلريـة واحلقـوق يف              ) د(البند الفرعي    • 

 .واإلرث وإعالة األطفال
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ــدان   - ٨٨ ــنص البن ــم   ١٢ و ٣وي ــاو رق ــانون بييتوهلوت ــصادر ســنة  ٨ مــن ق  ١٩٧٦ ال
 .“كل مواطن لـه احلـق يف أن يـديل بـصوته وأن ُينَتَخـب كممثـل لبييتوهولتـاو                  ” صراحة على 

الرجـال والنـساء     يـشمل  “كـل مـواطن   ”وفيما يتعلق بنفس احلكم املذكور فإنه ينص على         
 .نة احلايل، ومن الواضح أن النساء يتمتعن بالفرصة املتكافئة مع الرجالقاً لقانون املواطَوف
 ١٩٨٩، الصادر يف سـنة      )١٤/٨٩القانون رقم   (ويف قانون بييتو لتاو لالنتخاب       - ٨٩

 يـنص علـى أن أي شـخص         ٦البنـد   وقت جملس الدولة يف القانون وإعادة النظام، نظرا ألن          
 يـنص علـى أن كـل        ٨االنتخاب بغض النظـر عـن اجلـنس والديانـة والبنـد             حيق له التصويت يف     

مـن الواضـح أن النـساء    شخص حيـق لـه أن ُينَتَخـب بغـض النظـر عـن نـوع اجلـنس والديانـة،               
 .يتمتعن بتكافؤ الفرص مع الرجال

ووفقاً للمبادئ األساسية التفصيلة اليت وضحتها الدورة العامة للمـؤمتر الـوطين املعقـود            - ٩٠
، “املواطَنـة واحلقـوق األساسـية للمـواطن       ” بشأن امليثـاق     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ يف

وللمـرأة احلـق يف نفـس األجـر مثـل الرجـل             . ال حيدث متييز بني املواطنني كانوا رجاالً أم نـساءً         
عــن نفــس العمــل املتــساوي وال يــتم أي متييــز بــني الرجــال والنــساء يف التعيينــات يف مناصــب    

 .دنية ويف إسناد مسؤوليات اخلدمة املدنية عندما يتمتع شخص باملؤهالت املطلوبةاخلدمة امل
 

 ١اجلدول 
 عدد املندوبات الاليت حضرن املؤمتر الوطين

 
 النسبة املئوية لإلناث إناث ذكور العدد املندوبة/نوع املندوب 
   ٢٨ ٢٨ مندوبون من جمموعة األحزاب السياسية ١
   ١٣ ١٣ ريق االنتخاب يف فنمندوبون منتخبو ٢
 ٧,٤٤ ٤٨ ٥٩٧ ٦٤٥ مندوبون يف جمموعة األعراق القومية ٣
   ٩٣ ٩٣ جمموعة املندوبني الفالحني ٤
 ٦,٣٨ ٣ ٤٤ ٤٧ جمموعة املندوبني العمال ٥
 ١٤,٢٩ ٨  ٤٨ ٥٦ جمموعة املندوبني من املفكرين واملثقفني ٦
 ٥,٥ ٦ ١٠٣ ١٠٩ جمموعة املندوبني من اخلدمة املدنية ٧
 ٢,٢٤ ٢ ٨٩ ٨٩ جمموعة األشخاص اآلخرين املناسب دعوهتم ٨
  ٦,٢ ٦٧ ١٠١٣ ١٠٨٠ اجملموع 

 . القائمة واجلدول٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠أصدرت اللجنة العاملة التابعة للمؤمتر الوطين يف  :املرجع

ب زيــادة علــى ذلــك، تــشارك املــرأة امليامناريــة يف األعمــال اإلداريــة وتعمــل يف املناصــ   - ٩١
الرفيعة املستوى، مثل نائبة وزير ومديرة عامـة ونائبـة مـدير عـام ورئيـسة جامعـة ونائبـة رئـيس                 

 .جامعة، إخل
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 الذي أصدرته الدولـة، أن      ٢٠٠٣زيادة على ذلك،ُ علم، وفقاً لتعداد السكان يف عام           - ٩٢
. النـساء  يف املائة من القوى العاملة اليت تعمل يف منظمات ووزارات الدولـة مـن               ٣٥,٣٤نسبة  

 . يف املائة١٢,٧١ومن بني هؤالء بلغت نسبة النساء الالئي يشغلن مناصب رفيعة املستوى 
 

 مشاركة املرأة امليامنارية يف مستوى ُصنع القرار
، يــرد يف اجلــدول التــايل حالــة ٢٠٠٤-٢٠٠٣وفقــاً لإلحــصاءات الــصادرة يف الفتــرة  - ٩٣

ــة  مــشاركة املــرأة امليامناريــة علــى مــستوى ُصــنع ال   قــرار يف جمــاالت اإلدارة والــصناعة التحويلي
 :والتدريس وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
 ٢اجلدول 

 )٢٠٠٤ - ٢٠٠٣(النسبة املئوية ملشاركة املرأة علي مستوي صنع القرار 
 

 مالحظات النسبة املئوية للمشاركة جمال العمل
  ٪١٧,٤ اإلدارة
  ٪١٨,٥٧ اإلنتاج

  ٪٦٢,٠٠ ياتالتدريس يف األكادمي
   ٪١٦,٤٤ املعلومات واالتصال

 .إحصاءات عن نوعي اجلنس أصدرها احتاد شؤون املرأة يف ميامنار: املرجع
  

 ٨املادة 
 تكافؤ الفرص على املستوى الدويل

أمــم نظــراً ألن ميامنــار تتعــاون يف مــسائل مــن أجــل النــهوض بــاملرأة يف منطقــة رابطــة    - ٩٤
 جنـوب    أمـم  ساواة يف احلقـوق، فإهنـا شـاركت يف جلنـة رابطـة            جنوب شرق آسيا ومن أجل امل     

شرق آسيا املعنية باملرأة وهي تتعاون اآلن مع احتـاد شـؤون املـرأة يف ميامنـار ويف رابطـة ميامنـار        
 .لرعاية األم والطفل

 جنـوب شـرق      أمـم  وقد اعُتمد إعالن القضاء على العنف ضـد املـرأة يف منطقـة رابطـة               - ٩٥
 ٢٩ الوزاري السابع والثالثني املعقود يف جاكرتا، إندونيسيا، يف الفتـرة مـن           آسيا يف االجتماع  

ــران٣٠إىل  ــه / حزي ــاق يف     . ٢٠٠٤يوني ــذا االتف ــى ه ــار عل ــت ميامن ــران٣٠ووقّع ــه / حزي يوني
تـوفري الـدعم وتلبيـة      ل ملسؤولية ملا فيه مصلحة املرأة     ووفقاً هلذا االتفاق، تتحمل ميامنار ا      ٢٠٠٤
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 واستبانة طرق ووسائل مقاومة خطر العنف ضـد املـرأة واسـتبانة العوامـل      احتياجات الضحايا، 
 .اليت تسبب العنف ضد املرأة

 واألعــضاء يف االجتمــاع الرفيــع  يف ميامنــارشــؤون املــرأةوحــضرت نائبــة رئــيس احتــاد  - ٩٦
ة املستوى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا املعـين بتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف إطـار اللجنـة املعنيـ                    

بالقضاء على التمييز ضد املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفيـة، الـذي           
وكانـت األهـداف    .  يف جاكرتا، إندونيسيا   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ و   ١٥ُعقد يومي   

لــصالت املفاهيميــة والتــشغيلية لتعمــيم تمــاع تعزيــز التفــاهم واملعــارف اخلاصــة بامــن هــذا االج
ور اجلنساين يف إطار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة وإعـالن ومنـهاج عمـل                   املنظ

بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية، وللـشروع يف تعـاون رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا بـشأن                     
 .تنفيذ املنظور اجلنساين كاستراتيجية لتعزيز التعاون اإلقليمي

 االجتمـاع أو  ، تقوده سيدة بوصفها نائبـة الـوزير       ،ار وفد ميامن  حضرزيادة على ذلك،     - ٩٧
 ١٠ إىل ٧علــى املــستوى الــوزاري حلركــة عــدم االحنيــاز املعقــود يف ماليزيــا يف الفتــرة مــن          

وُعقـد االجتمـاع الثـاين عـشر املعـين بفرقـة            .  مـسائل النـهوض بـاملرأة       ونـاقش  ٢٠٠٥مايو  /أيار
 ٢٢ كواالملبـور، ماليزيـا، يف الفتـرة مـن     عمل رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا املعنيـة باإليـدز يف            

ــاين ٢٤إىل  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشأن    . ٢٠٠٤ن ــشة مــسائل ب ويف ذلــك االجتمــاع، جــرت مناق
 .القضاء على العنف ضد املرأة يف منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا والقضاء على اإليدز

منــار وكــذلك  يف ميا عــضو يف اللجنــة الوطنيــة املعنيــة حبقــوق الطفــل  ورأســت ســيدة، - ٩٨
 االجتمـاع الـسادس والـثالثني للجنـة األمـم املتحـدة              يف  وفـد ميامنـار    ، الـوزراء  مستشارة لرئيس 

 ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٢٨ إىل ٢٦املعنية حبقوق الطفل املعقود يف جنيف، سويسرا، يف الفترة مـن    
 .وناقشا أنشطة ميامنار فيما يتعلق حبقوق الطفل

  ميامنـار وأمينـة هـذا االحتــاد   اد شـؤون املــرأة يف  رئيـسة احتـ  حــضرت ،زيـادة علـى ذلـك    - ٩٩
االجتماع مبناسبة االحتفال بالذكرى العاشرة ملنهاج عمـل املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة،                  

 ١أغــــسطس إىل / آب٢٩املعقــــود يف بــــيجني، مجهوريــــة الــــصني الــــشعبية، يف الفتــــرة مــــن 
ى بــشأن تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني   وتبــادال اخلــربات مــع بلــدان أخــر ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول

وناقـشتا أيـضاً    . وتنفيذ القرارات اليت اختذهتا الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين لألمـم املتحـدة           
التعــاون الــدويل وتعزيــز التفــاهم وكــذلك أنــواع األداء مــن أجــل تعزيــز دور املــرأة يف ميامنــار،  

 .والصعوبات املصاَدفة وخطط العمل يف املستقبل
 امنار وأعضاء من هذا االحتـاد      أمينة احتاد شؤون املرأة يف مي      حضرتزيادة على ذلك،     - ١٠٠

انينغ، مجهوريـة  ود يف نـ  رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا، املعقـ    -املنتدى األول للمرأة يف الصني  
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 ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٤أكتـوبر إىل    / تـشرين األول   ٣٠الصني الـشعبية، يف الفتـرة مـن         
 . األداء بني مجاهري النساء يف ميامنار وخطط العمل يف املستقبل أنواعقشنونا
 

 ٩املادة 
 بالقومياتالقوانني املتعلقة 

إن الــصفة الفريــدة الــيت تتــصف هبــا املــرأة يف ميامنــار هــي احتفاظهــا مببــدأين وااللتــزام   - ١٠١
أن ميامنـار   وهلـذا ُوجـد     . Hiri-oattapaوهذا قـد ُيطلـق عليـه اسـم          “ اخلوف”و  “ العار”: هبما

 ســالف األزمــان وطبَّقــت ذ العقائــد البوذيــة يف كــل عهــد منــأي“ اتتالــضما’’ حاولــت مجــع
ــة      ــشاكل االجتماعي ــسوية امل ــا يف ت ــدأين والتزمــت هبم ــذين املب ــار   .ه ــريف مليامن ــانون الع  ويف الق

املذكور، ُوجد أن املرأة امليامنارية حصلت على حقوق غري عاديـة يف الـزواج مكرسـة مبقتـضى                  
 .اليت ال ميكن أن حتصل عليها امرأة مواطنة يف أي بلد آخروقانون العريف ال

موروثهــا أو امسهــا مهمــا  وأأصــلها  وأ دينــها أن تغّيــراملــرأة امليامناريــة وال يــتعني علــى  - ١٠٢
زيادة على ذلك أن ممارسـة العالقـة بأطفـال الـشخص ال ختتلـف           . كان الشخص الذي تتزوجه   

قائـد البوذيـة أن الـشخص       الع“اتتضـما ’’ومن املعروف يف كثري من      . عن تلك بالنسبة للزوج   
 ال حيتاجون إىل تغيري مـا هـو مـوروث واسـم الـزوج ومكانـة العالقـة ويظـل اللقـب                       هــأو أطفال 
 .كما هو
ــاملرأة البوذيــة الــصادر عــام    ٥ومبقتــضى البنــد  - ١٠٣  مــن قــانون الــزواج واخلالفــة اخلــاص ب

ذي يصل سن البلوغ واملرأة البوذية اليت ال يقل عمرها عـن            ، حيق للرجل غري البوذي ال     ١٩٥٤
 :هبيد أن.  سنة أن يتزوجا مبوجب هذا القانون١٤
 ن بالصحة العقلية؛اجيب أن يتمتع االثن )أ( 

 سنة، فال بـد مـن موافقـة أحـد الوالـدين؛ أو إذا كـان           ٢٠املرأة يقل عن    عمر  إذا كان    )ب( 
  أو الوصي القانوين بعد تعيينه؛ة ويل األمر الفعلي بد من موافق فال،الوالدان قد توفيا

 .ال حيق للمرأة أن تقترن بزوج شرعي وهي مل ُتطَلَّق بعد )ج( 
لـيس مـن   ، ١٨٧٢ مـن قـانون الـزواج املـسيحي، الـصادر عـام       ٥ و   ٤ للبنـدين    ووفقاً - ١٠٤

ين بـالزواج أو     اعتناق ديانة أخـرى ويعتـرب الـزواج مـشروعاً إذا مت أمـام املـسّجل املعـ                  الضروري
ــه ب  ــزواج أو القــسيس إالــشخص املــأذون ل ــة، إخل وفقــاً ل متــام ال ــزواج   يف املنطقــة املعني قــانون ال

وإذا مل يــتم الــزواج هبــذا الــشكل، فــإن زواج الرجــل البــوذي يف ميامنــار واملــرأة         . املــسيحي
 .املسيحية لن يصبح مشروعاً حىت لو تعايشا كزوج وزوجة، وفقاً لقانون



CEDAW/C/MMR/3  
 

07-50386 31 
 

 الزواج، وفقاً للقانون العريف يف ميامنار، باطالً حىت لـو حتـّول الـزوج               لن يكون ،  وهلذا - ١٠٥
وليس مـن الـضروري أن تتحـول الزوجـة إىل      . أو الزوجة عن دينه إىل ديانة أخرى بعد الزواج        

 .الدين الذي حتّول إليه الزوج
تعلـق بـإرث    ويف ميامنار، يوجد نص صريح بأن القـرارات بـشأن مجيـع املـسائل الـيت ت                 - ١٠٦

 مـن قـانون     ٢٦ الذين ُيفَتـرض أهنـم تزوجـوا مبقتـضى البنـد              األشخاص األشخاص املتزوجني أو  
 كما لو كان هـذان      )٧(ائد البوذية قالزواج واخلالفة اخلاص باملرأة البوذية، جيب أن يتم وفقاً للع         

يف ميامنـار  ن وبالتـايل، فـإن األجانـب الـذين يقيمـو     . الشخصان ومجيع أسرمها بوذيني ميامناريني   
 ت حبمايـة القـانون العـريف ألصـلهم إذا حـدث           تمتعـون يويتزوجون نـساء بوذيـات ميامناريـات ال         

ــك     ــابه ذل ــا ش ــالزواج واإلرث وم ــق ب ــور تتعل ــ. أم ــك    ارفأق ــسبب أولئ ــب، ب ــؤالء األجان ب ه
 .وأوالدها امليامنارية البوذية املرأةحبقوق  يف فقدان أو املساس اأن يتسببو ال جيوزاألجانب، 

ووفقاً للقـانون العـريف امليامنـاري، جيـوز للـزوج والزوجـة أن يتطلقـا بـسهولة باملوافقـة                 - ١٠٧
ــة ــق الزوجــة     . املتبادل ــزوج تطلي ــستطيع ال ــك، ال ي ــع ذل ــه اخلاصــة ودون أي ســبب  بوم . إرادت

فالنــساء مــن األعــراق القوميــة املقيمــات يف ميامنــار يتمــتعن أيــضاً بــاحلقوق املــذكورة اخلاصــة     
 .لطالقبالزواج وا

 
 ١٠املادة 
 التعليم
بغية حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية اخلاص بـالتعليم األّويل للجميـع واألهـداف الـواردة                - ١٠٨

يف إطار داكار الذي يهدف إىل حتقيق التعليم للجميع، اعتمدت ميامنـار ونفّـذت خطـة العمـل                  
 :الوطنية بشأن التنمية التعليمية لتحقيق األهداف الستة التالية

العمل على حتقيق تقّدم هام لكي تتاح ُسبل حصول مجيع األطفال يف الـسن الدراسـي             )أ( 
على التعليم واستكمال التعليم األساسي اجملاين واإللزامـي النوعيـة الرفيعـة حبلـول سـنة                

 ؛٢٠١٥
املعلمــون، وموظفــو التعلــيم واملنــهاج : حتــسني مجيــع جوانــب نوعيــة التعلــيم األساســي )ب( 

 التعليمي؛
حتقيق حتّسن هام يف مـستويات حمـو األميـة الوظيفيـة والتعلـيم املـستمر للجميـع حبلـول                     )ج( 

 ؛٢٠١٥سنة 
__________ 

 . اليت تضم األعراف والثقافة والقواعد القدمية“الضماتات’’وهي : Buddhist Dhammathat البوذية العقائد )٧( 
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العمل على تلبية احتياجات الشباب والبالغني للتعلم من خـالل التعلـيم غـري النظـامي،                 )د( 
 واملهارات احلياتية وبرامج التعليم الوقائي؛

 املني يف الطفولة املبكرة؛توسيع وحتسني الرعاية والتعليم الش )هـ( 
 .تعزيز إدارة التعليم وُنظم معلومات إدارة التعليم )و( 

وتتمتع املرأة امليامنارية مبيزة احلقوق املتـساوية مـع الرجـل يف جمـال التعلـيم منـذ أزمـان             - ١٠٩
فاملرأة عملت موظفة تعليمية يف مناصب رفيعة مثـل املفتـشات واملـديرات، ويف إدارات               . بعيدة

 .تعليم أثناء فترة ما قبل احلرب وموظفات وأساتذة يف جمال التعليم يف فترة ما بعد احلربال
فاألهـداف  . وتتيح السياسة التعليمية يف ميامنار فرصاً متكافئة للجنسني دون أي متييـز            - ١١٠

، علـى  املتعلقة بالتعليم قبل السن الدراسي ويف املدرسة االبتدائية والثانوية ويف املـستوى الثالـث     
 .حقوق متساوية جلميع املواطنني دون أي متييز بني اجلنسني

ــة       - ١١١ ــل الرياضــة والتربي ــة، مث ــة يف اخلــدمات التعليمي ــضاً بفــرص متكافئ ــرأة أي ــع امل وتتمت
البدنيــة، وبــرامج حمــو أميــة الكبــار، واملعلومــات الــصحية والتعلــيم، واملــساعدة املاليــة مــن أجــل 

وتتمتـع املـرأة أيـضاً باملـساواة يف فـرص           . وغريها مـن املـنح التعليميـة      التعليم مثل املنح الدراسية     
وال يوجـد أي متييـز فيمـا يتعلـق بالرسـوم            . احلصول على الربامج املهنيـة وبـرامج التعلـيم العـايل          

 .املدرسية وغريها من املصروفات
بتـدائي  ووفقاً ملؤشرات التعليم، ليس هناك اختالف يذكر يف احلصول على التعليم اال            - ١١٢

وال ختتلـف كـثرياً مؤشـرات       . والثانوي للبنات والبنني يف املناطق احلضرية والريفية على السواء        
معدل االلتحاق ومعدل االنتقال من املستوى االبتـدائي إىل املـستوى اإلعـدادي ومـن املـستوى         

 .اإلعدادي إىل املستوى الثانوي بالنسبة للبنني والبنات
وبغيـة االرتقـاء بنوعيـة    .  رئيسياً يف التنمية االجتماعية حليـاة املـرأة   ويؤدي التعليم دوراً   - ١١٣

 ودأبـت علـى     ١٩٩٨التعليم يف ميامنار، أدخلت وزارة التعليم برنامج النهوض بالتعليم يف سنة            
وبغية االرتقاء بالتنمية التعليمية هبدف قيـام جمتمـع للـتعلُّم قـادر علـى مواجهـة حتـديات                   . تنفيذه

 ميامنار، شرعت وزارة التعليم أيضاً يف خطة الـسنوات األربـع اخلاصـة بـالتعليم                عصر املعرفة يف  
ونتيجـة لـذلك، ازداد معـدل حمـو أميـة           . وخطة تطوير التعليم الطويلة األجل للسنوات الـثالثني       

.  يف املائـة   ٩٤,٥ يف املائة والرجـال      ٩٣,٧ يف املائة وختص املرأة نسبة       ٩٤,١الكبار حيث بلغ    
 يف املائـــة مـــن طـــالب املدرســـة ٤٩,٥، كانـــت نـــسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٥دراســـية ويف الـــسنة ال

ويف املنـاطق الريفيـة، بلـغ       .  يف املائـة   ٥٠,٥االبتدائية مـن البنـات يف حـني كانـت نـسبة األوالد              
ــسبة األوالد   ٤٩,٨معــدل التحــاق الفتيــات   ــة، يف حــني بلغــت ن ــة٥٠,٢ يف املائ ويف .  يف املائ
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 يف املائة، بينما بلغ معـدل التحـاق األوالد          ٤٩,٣حاق الفتيات   املستوى الثانوي، بلغ معدل الت    
ومن بني هـذه، كانـت معـدالت التحـاق          ). املناطق احلضرية + املناطق الريفية   ( يف املائة    ٥٠,٧

ــة     ــاطق الريفي ــنني يف املن ــات والب ــةو ٤٩الفتي ــوايل  ٤١ يف املائ ــى الت ــة عل ــستوى .  يف املائ ويف امل
 ٥٨,٥ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ق للفتيـات والبـنني يف الـسنة الدراسـية     الثالث، بلغت معدالت االلتحا  

 . يف املائة على التوايل٤١,٥يف املائة و
 بلغ صايف معـدل االسـتيعاب لألطفـال ممـن هـم       ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف السنة األكادميية     - ١١٤

 ٩٦,٢ يف املائة وكانـت حـصة الفتيـات          ٩٧,٥٨فوق اخلامسة من العمر يف املدرسة االبتدائية        
وفيما يتعلق مبعدل االنتقـال مـن املـستوى االبتـدائي إىل            .  يف املائة  ٩٨,٩ة وحصة البنني    يف املائ 

 يف املائة مـن البـنني       ٧٨,٨ يف املائة من الفتيات ونسبة       ٧٧,٦املستوى اإلعدادي، كانت نسبة     
ووجـد أن معـدل انتقـال الفتيـات مـن املـستوى اإلعـدادي               .  يف املائة  ٧٨,٣حيث بلغ اإلمجايل    

 يف  ٩٣,٣ يف املائة حيث بلغ اإلمجـايل        ٩٢,٥ يف املائة والبنني     ٩٤,٢توى الثانوي يبلغ    إىل املس 
 .املائة
ووفقــاً للبيانــات، يعتــرب معــدل انتقــال البــنني مــن املــستوى االبتــدائي إىل املــستوى           - ١١٥

ومـع ذلـك، فـإن معـدل الفتيـات          . اإلعدادي أعلى بشكل طفيف من املعـدل اخلـاص بالفتيـات          
 . الثانوي يعترب أعلى من معدل البننييف املستوى 

، كان هناك مائة طالب خريج يف املستوى الثالـث يف خمتلـف فـروع               ٢٠٠٥ويف سنة    - ١١٦
 ١٩,٤٩ يف املائـة يف حـني خـص الرجـال نـسبة      ٨٠و٥١اآلداب والعلوم، وكان نصيب املـرأة     

مج الدراسـات العليـا     وفيما يتعلق مبعهد الطب، شكَّلت نسبة املرشحات يف إطـار بـرا           . يف املائة 
 . يف املائة٢٦,٥٦ يف املائة يف حني شكَّلت نسبة الرجال ٧٣,٤٤
وفيما يتعلـق بـربامج احلـصول علـى الـدكتوراة يف الفلـسفة، أدخلـت جامعـة يـانغون،                     - ١١٧

وجامعـــة منـــداالي، واجلامعـــة االقتـــصادية يف يـــانغون ومعهـــد التعلـــيم يف يـــانغون، الـــدورات 
 شخـصاً قـد حـصلوا علـى         ٩٣٦، كان   ٢٠٠٦وحىت سنة   . لدكتوراةالدراسية للحصول على ا   

وكانـــت األوليـــان احلاصـــلتان علـــى .  رجـــال١٨٠ً امـــرأة و٧٥٦ منـــهم -درجـــة الـــدكتوراة 
 .الدكتوراة دارستان يف علم الكيمياء

واليوم، ونتيجة لتـشجيع احلكومـة مـن أجـل متكـني املـرأة ظهـر كـثري مـن األسـتاذات                       - ١١٨
، ٢٠٠٦ويف سـنة    . تلـف امليـادين األكادمييـة يف اجلامعـات يف أحنـاء ميامنـار             الالئي خيـدمن يف خم    

 أسـتاذاً مـن   ٩٨ أستاذة من النساء و٢٣١ أستاذاً يف فروع اآلداب، من بينهم    ٣٢٩كان هناك   
.  مـن الرجـال  ٨٣ من النساء و٢٢٣ أساتذة، كانت ٣٠٦ويف فروع العلوم، من بني   . الرجال

 .  يف املائة٧١,٥لألستاذات بلغت ومن مث فإن النسبة اإلمجالية 
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 . وتشري البيانات سالفة الذكر إىل التقدُّم يف قدرة املرأة امليامنارية يف قطاع التعليم - ١١٩
جلنة ميامنار الوطنية لشؤون املرأة، واحتـاد       (تقرير التعليم واإلحصاء اجلنساين يف ميامنار        :املرجع

 .شؤون املرأة يف ميامنار
 

 ١١املادة 
 الةالعم

 النسبة املئوية للمناصب الرمسية الرفيعة اليت تشغلها نساء يف القطاع العام
. تعترب مناصب نائب املدير وما فوقهـا مـن املناصـب الرمسيـة الرفيعـة يف القطـاع العـام                    - ١٢٠

ويف .  موظفـة كـبرية  ٢ ٠٥٥ شخصاً يـشغلون مناصـب رمسيـة رفيعـة توجـد       ٦ ٧٤٨ومن بني   
 يف املائـة يف القطـاع       ٣٠,٢٩نـسبة موظفـات املناصـب الرفيعـة         ، بلغت   ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة  
 .العام

 
 
 
 
 
 
 

 
 حجم القوى العاملة النسائية

ــرة  - ١٢١ ــار    ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفت ــة يف ميامن ــغ جممــوع القــوى العامل ــون٢٧,٠٩ بل .  ملي
-٢٠٠١رات اخلاصة بـالفترة     وفيما يلي املؤش  .  مليون ١٠,٣٤ومتثل القوى العاملة من النساء      

 :٢٠٠٥-٢٠٠٤ والفترة ٢٠٠٢
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 )باملاليني(القوى العاملة حسب اجلنس 
 اجلنس السنوات

٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ 

 ١٦,٧٥ ١٦,٢٩ ١٥,٨٤ ١٥,٤١ ذكور ١

 ١٠,٣٤ ١٠,٠٦ ٩,٧٩ ٩,٥٢ إناث ٢

 ٢٧,٠٩ ٢٦,٣٥ ٢٥,٦٣ ٢٤,٩٣ اجملموع

 
 )املناطق احلضرية(حجم القوى العاملة من النساء يف القطاع اخلاص 

 إىل ٢٠٠٢بلــغ حجــم القــوى العاملــة النــسائية يف القطــاع اخلــاص يف الفتــرة مــن          - ١٢٢
 : كما يلي٢٠٠٥

 )يف املناطق احلضرية(املرأة يف القطاع اخلاص 
 العاملون 
 

 السنة
 النسبة املئوية األشخاص

٣٤ ٢٣٧ ٤٨٣ ٢٠٠٢ -١٪ 
٣٥ ٢٣٠ ١٢٦ ٢٠٠٣ -٢٪ 
٣٣ ٢٠٧ ٧٩٣ ٢٠٠٤ -٣٪ 
٣٥ ٢١٥ ٣٣٦ ٢٠٠٥ -٤٪ 
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 حجم القوى العاملة النسائية يف القطاعات الصناعية
األقسام، ودور املـرأة باملقارنـة      /فيما يلي تواجد املرأة يف املناطق الصناعية يف الواليات         - ١٢٣

 :٢٠٠٦و٢٠٠٣ما بني سنيت 
Women in Private Sector
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  القطاعات الصناعيةاملرأة يف

 السنة  العاملون
 النسبة املئوية األشخاص

٦٠ ١٠١ ٢٨٨ ٢٠٠٣ -١٪ 
٥٧ ٩٤ ٩٦٧ ٢٠٠٤ -٢٪ 
٥٥ ٩٦ ٢٣٤ ٢٠٠٥ -٣٪ 
٥٦ ١٠١ ٤٥٣ ٢٠٠٦ -٤٪ 
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4.64%

4.67%

4.7%

4.73%

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Year

ــرة مــن      - ١٢٤ ــساء يف الفت ــة بــني الن ــرة ٢٠٠٢-٢٠٠١وفيمــا يلــي معــدالت البطال  إىل الفت
٢٠٠٥-٢٠٠٤.  

 حالة البطالة
 طالة املرأةمعدل ب

 السنة  البطالة
 النسبة املئوية األشخاص

 ٪٤,٧٣ مليون٠,٤٥ ٢٠٠٢-٢٠٠١ -١
 ٪٤,٧٠  مليون٠,٤٦ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ -٢
 ٪٤,٦٧  مليون٠,٤٧ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ -٣
 ٪٤,٦٤  مليون٠,٤٨ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ -٤
 

 
 الدورات التدريبية املاهرة للمرأة

ئــة مــن الــدورات التدريبيــة املــاهرة منــذ ســنة  يف املا١٥,٩٧حــضرت املــرأة مــا نــسبته  - ١٢٥
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ١٩٧٢

السنة املالية

 )اإلناث(معدل البطالة 

وية
 املئ
سبة

الن
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 املهن احلرة والعمالة لدى آخرين
 امرأة يعملن يف املهن احلرة أو يعملـن         ١ ١٢٣ ٧٢٦ كان ما جمموعه     ٢٠٠٥يف سنة    - ١٢٦

 .لدى آخرين
 املرأة يف املهن احلرة ويف العمل لدى آخرين

 نساجل  العاملون
 النسبة املئوية األشخاص

 ٪٥٨,٢٢ ١ ٥٦٦ ٠٠٠ ذكور ١

 ٪٤١,٧٨ ١ ١٢٣ ٧٢٦ إناث ٢

 
 

 

 

 
 

 

Skilled Training Courses (Female)

15.97%

84.03%

Female Male

إناث ذكور
58.22%

 )إناث (مهن أخرىعامالت يف املهن احلرة و

41.78%

 تدريبية ماهرةدورات 

إناثذكور
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 املسائل القانونية
يتمتــع الرجــال والنــساء علــى حــد ســواء بتكــافؤ الفــرص دون متييــز مبقتــضي القــانون    - ١٢٧

 .١٩٦٤الذي حيدد احلقوق واملسؤوليات األساسية للعمال، الصادر سنة 
متكني املرأة شـيء منـصوص عليـه، كمـا أن احلقـوق املتـساوية للرجـال والنـساء معلنـة                     )أ( 

 .للعمل هبا
وهـذه تـدعم   . أنشئت أسواق ومكاتب للعمالة وجيري تنفيذ خدمات خاصـة بالعمالـة      )ب( 

 .العمالة بالنسبة للجميع دون متييز ويتاح العمل الالئق للجميع
الـة لتـوفري خـدمات العمالـة اجملانيـة ألصـحاب األعمـال              أنشئت أسواق ومكاتـب للعم     )ج( 

وللعمــال وتــؤدي أســواق العمالــة يف مجيــع أحنــاء البلــد دوراً هامــاً يف التحــاق العمــال   
 .بالنسبة لفرص العمل احمللية ويف اخلارج وبالنسبة للرجال والنساء على حد سواء

تطيع كـل شـخص أن خيتـار        زيادة على ذلك، واعتماداً علـى التعلـيم والـشهادات، يـس            )د( 
ــة أو املــاهرة أو غــري      ــة، مــن أجــل األعمــال الفني العمــل وأن يــسجل يف أســواق العمال

 .وهناك أيضاً أمان وظيفي لكل شخص. املاهرة
تستطيع املرأة أيضاً أن تتمتـع باملـساواة يف األجـر واملكافـأة مثـل الرجـل، ولـيس هنـاك           )هـ( 

 .ستحقاقات العملوتستطيع املرأة أن تتمتع با. أي متييز
 .تتوافر محاية متاماً جلميع النساء يف إطار السالمة املهنية والصحة بطريقة متساوية )و( 
حيــق للمــرأة أيــضاً التمتــع متامــاً مثــل الرجــل بوقــت الفــراغ، وســاعات العمــل ووقــت    )ز( 

 .العمل والعطالت املدفوعة واإلجازات املدفوعة وساعات العمل اإلضايف
وجيري تعويض أولئـك    .  متييز يف أثناء ممارسة العمل بالنسبة للرجل أو املرأة         ليس هناك  )ح( 

 .األشخاص الذين يصابون بالعجز الكامل أو اجلزئي أو يف احلاالت املميتة
ووفقاً لنظام الضمان االجتماعي املنفَّذ مبقتضى التأمني االجتمـاعي، تـستطيع املـرأة أن               )ط( 

رض واسـتحقاقات األمومـة واسـتحقاقات مـصاريف         تتمتع باالسـتحقاقات العامـة للمـ      
اجلنــازة واســتحقاقات العجــز املؤقــت واملعاشــات التقاعديــة للبــاقني علــى قيــد احليــاة،   
واســتحقاقات احلــوادث أثنــاء العمــل واســتحقاقات األمــراض املهنيــة، والرعايــة الطبيــة 

 .اجملانية املباشرة، واالستحقاقات النقدية
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طالت الرمسية وقانون الضمان االجتماعي ينـصان علـى أن املـرأة         قانون األجازات والع   )ي( 
ــة         ــى اســتحقاقات مدفوع ــوالدة، أن حتــصل عل ــراش لل ــزام الف ــهاء الت ــل انت ــستطيع قب ت

 .لألمومة وبعد انتهاء التزام الفراش للوالدة هلا احلق يف أن تستأنف مهنتها السابقة
ت املتصلة بالعمل بـني أصـحاب العمـل         الرتاعا) أو(بالرغم من االختالف بني اجلانبني       )ك( 

 .والعمال، ليس هناك متييز للحصول على تعويض
 ١٢املادة 
 الصحة
تقــدم وزارة الــصحة خــدمات صــحية شــاملة، تــشمل الوقايــة وحتــسني املــستويات         - ١٢٨

وبغـرض حتقيـق    . الصحية والعالج الشايف وإعـادة التأهيـل لتحـسني األحـوال الـصحية للـشعب              
، اعتمــدت خطــط صـحية وطنيــة ونفِّــذت وفقــاً للــسياسة الوطنيــة  “ميــعالــصحة للج”أهـداف  
كمـا أن البنيـة الـصحية األساسـية لتقـدمي اخلـدمات هـي أساسـاً مراكـز صـحية ريفيـة                . الصحية

ويوجـد لـدى كـل مركـز صـحي ريفـي أربعـة مراكـز         . ومراكز صحية باملناطق الفرعية الريفيـة  
صحة العامـة بالدرجـة الثانيـة علـى املـستوى      فرعية، وكل مركز فرعي تديره قابلـة ومـشرف للـ    

عامــل صــحي حملــي وقــابالت  (إضــافة إىل ذلــك، هنــاك عــاملون صــحيون طوعيــون  . القــروي
أمــا . يف القــرى النائيــة حبيــث يقــدمون الرعايــة الــصحية األّوليــة إىل اجملتمــع احمللــي  ) مــساعدات

ــز أو مس    ــشفى املركـ ــالون إىل مستـ ــة فيحـ ــة خاصـ ــاجون إىل عنايـ ــذين حيتـ ــدة أو الـ ــشفى البلـ تـ
ويـتم التـوفري الفعلـي للخـدمات        . املستشفى احمللي أو إىل مستشفى األخصائي بـشكل متعاقـب         

وتــشكل إدارة الــصحة علــى مــستوى البلــدة  . الــصحية للمجتمــع احمللــي علــى مــستوى البلــدة  
ألـف  ٢٠٠ ألـف إىل     ١٠٠العمود الفقري للرعاية الصحية األّولية والثانويـة، حيـث تغطـي مـن              

 سـريراً أو    ١٦يف كل بلدة هناك مستشفى حملي على مستوى البلدة ميكن استيعاب            و. شخص
ولكـل بلــدة مستـشفى واحــد أو   .  سـريراً، متوقفــاً علـى عــدد سـكان البلــدة   ٥٠ سـريراً أو  ٢٥

ــان و  ــشفيان مركزي ــوفري      ٧ إىل ٤مست ــضائي لت ــصاصها الق ــة ختــضع الخت ــز صــحية ريفي  مراك
إضافة إىل ذلـك، فـإن املركـز الـصحي احلـضري،            . ريفيةاخلدمات الصحية إىل سكان املناطق ال     

والفريــق الــصحي املدرســي ومركــز صــحة األم والطفــل كلــها تقــدم الرعايــة لــسكان املنــاطق     
 .الريفية مع خدمات الرعاية الصحية األّولية

وتـضطلع  . ويعرض اجلدول الوارد أدناه القوى العاملة يف جمال الصحة وتنميـة املرافـق             - ١٢٩
علوم الطبية بتخطيط وتنمية املوارد البشرية فيمـا يتعلـق بالـصحة، وهـذا يـشمل األطبـاء                  إدارة ال 

واملمرضــات والقــابالت وغريهــن مــن الفنــيني الــصحيني لتــوفري الرعايــة الــصحية اجليــدة وفقــاً     
 خــالل ١٢ ٢٦٨ووفقــاً لقــوة األيــدي العاملــة، يتــألف األطبــاء مــن  . للخطــة الــصحية الوطنيــة
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 مبينـاً اجتاهـاً     ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف الفتـرة     ١٨ ٧٢٥ويبلـغ عـددهم اآلن       ١٩٨٩-١٩٨٨الفترة  
 ممرضـة، وازداد    ١٩ ٩٢٢ إىل   ٨ ٣٤٩وباملثل ازداد العـدد اإلمجـايل للممرضـات مـن           . متزايداً

 مــساعداً، وازداد مبقــدار الــضعف عــدد  ١ ٧٧١ إىل ١ ٢٣٨عــدد املــساعدين الــصحيني مــن  
 .الزائرات الصحيات والقابالت

 
ة يف جمــال القــوى العاملــ 

 الصحة
٢٠٠٦‐٢٠٠٥٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣٢٠٠٣‐١٩٨٩٢٠٠٢‐١٩٨٨ 

 ١٨ ٧٢٥ ١٧ ٥٦٤ ١٧ ٠٨١ ١٦ ٥٧٠ ١٢ ٢٦٨ العدد اإلمجايل لألطباء
 ١٩ ٩٢٢ ١٧ ٨٦٤ ١٦ ٣٨٢ ١٥ ٥٠٢ ٨ ٣٤٩ املمرضات

 ١ ٧٧١ ١ ٧٦٧ ١ ٧٣٩ ١ ٧٢٨ ١ ٢٣٨ املساعدون الصحيون

 ٢ ٩٠٨ ٢ ٧٩٦ ٢ ٦٧٩ ٢ ٥٥٩ ١ ٥٥٧ الزائرات الصحيات

 ١٦ ٦٩٩ ١٦ ٢٤٥ ١٥ ١٣٠ ١٤ ٠٩٧ ٨ ١٢١ القابالت

 ٥٢٩ ٥٢٩ ٥٢٩ ٥٢٩ ٤٨٧ )١(املشرف الصحي 

 ١ ٣٥٩ ١ ٣٣٩ ١ ١٩٩ ١ ١٤٤ ٦٧٤ )٢(املشرف الصحي 
 ٢٠٠٦الصحة يف ميامنار، 

ومع زيادة عدد السكان ومع تطور التكنولوجيـا كـذلك، جيـري تطـوير املستـشفيات                 - ١٣٠
وأوليـت  . ١٩٨٨ثافة السكانية العالية وخصوصاً يف املناطق احمللية منذ عام          يف املناطق ذات الك   

عنايــة لبنــاء مستــشفيات جديــدة وتطــوير املستــشفيات مــن حيــث التكنولوجيــا والتخصــصات   
وكمـا  . واألدوية والدعم باملعدات، مع تطوير إضايف لنظـام التنميـة الـصحية يف منـاطق احلـدود       

 - ١٩٨٨ يف الفتــرة ٦٣١ املستــشفيات احلكوميــة، مــن هــو موضــح يف اجلــدول، يــزداد عــدد 
 ٣٤ ٩٢٠وأصبح عـدد األسـرة باملستـشفيات       . ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ يف الفترة    ٨٢٦ إىل   ١٩٨٩

وكــان . ١٩٨٩-١٩٨٨ أســرة يف الفتــرة ٢٥ ٣٠٩ بعــد أن كــان ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفتــرة 
 ١ ٤٥٦ فــارتفع العــدد إىل ١٩٨٩-١٩٨٨ مركــزاً للــصحة الريفيــة يف الفتــرة  ١ ٣٣٧هنــاك 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥مركزا يف الفترة 
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٢٠٠٦‐٢٠٠٥٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐١٩٨٩٢٠٠٢‐١٩٨٨ املرافق الصحية 

 ٨٢٦ ٨٢٤ ٧٩٠ ٧٨٠ ٦٣١ املستشفيات احلكومية

جممـــــــوع عـــــــدد األسِّـــــــرة 
 باملستشفيات

٣٤ ٩٢٠ ٣٤ ٦٥٤ ٣٣ ٦٨٣ ٣٢ ٧٧٠ ٢٥ ٣٠٩ 

عــدد مراكــز الــصحة األّوليــة  
 والثانوية

٨٦ ٨٦ ٨٤ ٨٤ ٦٤ 

عدد املراكـز الـصحية لرعايـة       
 األم والطفل

٣٤٨ ٣٤٨ ٣٤٨ ٣٤٨ ٣٤٨ 

 ١ ٤٥٦ ١ ٤٥٢ ١ ٤٢٤ ١ ٤١٣ ١ ٣٣٧ عدد املراكز الصحية الريفية

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ عدد أفرقة الصحة املدرسية

 ).٢٠٠٦الصحة يف ميامنار، (

 احلالة الراهنة لصحة األم والرضيع والطفل
األم والطفل، مبا يف ذلك رعايـة الطفـل الرضـيع، قـضية ذات             يف ميامنار صارت صحة      - ١٣١

أولوية يف اخلطة الصحية الوطنية، هبدف احلد من اعتالل ووفيات األم والطفل املولود والطفـل               
وأظهــر اإلحــصاء الــوطين عــن الوفيــات، الــذي أجرتــه املنظمــة        . الرضــيع واألطفــال عمومــاً  

 ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٢٥٥وفيـات النفاســية بلــغ   أن معــدل ال١٩٩٩اإلحـصائية املركزيــة يف عــام  
ويف هــذا اإلحـصاء وجــدت األسـباب األساســية لوفيـات األم، والــشمول يف أداء    . حالـة مـيالد  

 :هذا النظام بالنسبة لصحة األم والطفل كما يلي
 النسبة املئوية الوفاةسبب  العدد

 ٣٠,٩٨ الرتيف بعد الوالدة ١

 ١١,٢٧ تشنج النفاس ٢

 ٩,٨٦  باإلجهاضمضاعفات متصلة ٣

 ٧,٠٤ تعفن الدم النفاسي ٤

 ٥,٦٣ اضطرابات ارتفاع ضغط الدم ٥

 ٨,٤٦ تعسر املخاض/طول مدة ٦
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 النسبة املئوية الوفاةسبب  العدد

 ٤,٢٣ الرتيف السابق للوالدة ٧

 ٤,٢٣ متزق الرحم ٨

 ١,٤١ انسداد األوعية الدموية ٩

 ١٦,٩٠ أسباب غري مباشرة ١٠

 )٢٠٠٥إحصاء الوفيات النفاسية، إدارة الصحة، (

 يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ٥ و٤وقــد ســعت ميامنــار إىل حتقيــق اهلــدفني العــامليني    - ١٣٢
 مليــون امــرأة تلــد كــل عــام يف ١,٣وهنــاك . اخلاصــة بــصحة األم والطفــل يف الوقــت املناســب

ميامنار، وبالتايل ُتبذل جهود مكثَّفة لتحسني خدمات صحة األم والطفل الوليـد خـالل خمتلـف          
ويف حني جتري حماولة تعيني مزيـد مـن القـابالت،           . التركيز علي األمومة السليمة   األنشطة، مع   

والتوســع يف القــوى البــشرية مــن القــابالت املــاهرات ببنــاء قــدرات القــابالت املــساعدات، يف    
ويبلـغ  . مهارات القبالة،واهلـدف أيـضاً أن تتـوفر قابلـة مـاهرة واحـدة علـى األقـل يف كـل قريـة                      

بالنـسبة  ) مبـا يف ذلـك القـابالت املـساعدات        (ة املـاهرات يف القبالـة اآلن        معدل مقـدِّمات اخلدمـ    
إضــافة إىل ذلــك، تقــدَّم جمموعــة أدوات نظيفــة للــوالدة لكــل أم حامــل    . ٢ إىل ١للقريــة هــو 

. خصوصاً أثناء زيارهتا السابقة للوالدة إىل املراكز الصحية أو أثنـاء الزيـارات املرتليـة للقـابالت               
رعايــة املــاهرة لكــل طفــل مولــود، تــسعى وزارة الــصحة جاهــدة إىل تــوفري  ومــن أجــل تــوفري ال

رعاية مستمرة تبدأ من األم احلامل وتشمل تـوفري رعايـة جيـدة للقبالـة ويعقـب ذلـك املـستوى              
 .األول من الرعاية الصحية ألسرهتا

 اجلهود املبذولة لتوفري الرعاية الصحية لألم وللوليد وللطفل
ــز النظــام الــ   - ١٣٣ ــل      ركَّ ــل قب ــد وللطف ــألم وللولي ــة ل ــة التقليدي ــى الرعاي صحي فحــسب عل
وبعد هذه الفترة، ومع اعتماد الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة الـشاملة يف هنـج دورة احليـاة                   . ١٩٨٨

). ١٩٩٤القــاهرة، (مــع التركيــز علــى األمومــة الــسليمة مــن املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة   
ة اإلجنابية الـشاملة إىل الربنـامج التقليـدي للرعايـة الـصحية             ونشرت ميامنار أيضاً الرعاية الصحي    

ومنذ صياغة السياسة الوطنية للسكان، أضـيفت األنـشطة الرمسيـة للمباعـدة بـني               . لألم والطفل 
وقد حاول البلد أن يبذل جهـوداً كـبرية خـصوصاً    . املواليد إىل برنامج الرعاية الصحية األسرية    

يـة الـشاملة مـع االهتمـام الـشديد باحلـد مـن وفيـات املواليـد                  من خالل النهوض بالصحة اإلجناب    
أمـا سياسـة الـصحة اإلجنابيـة التاليـة يف ميامنـار فجـرت               . والُرضع واألطفـال والوفيـات النفاسـية      

 لتحقيق نوعية أفـضل للحيـاة   ٢٠٠٣ ووافقت عليها وزارة الصحة يف ٢٠٠٢صياغتها يف سنة  
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رجـال، مبـا يف ذلـك املـراهقني، مـن خـالل الـربامج               لتحسني الوضع الصحي اإلجنايب للنـساء وال      
 .الصحية اإلجنابية الفعالة واملناسبة املضطلع هبا يف هنج لدورة احلياة

وأُحرز تقدم كبري يف الوضع الـصحي لألطفـال يف مجيـع أحنـاء البلـد، مبـا يف ذلـك                      - ١٣٤
لـشامل وبرنــامج  املنـاطق البعيـدة ومنـاطق احلـدود النائيـة، بعــد اسـتعمال تطعـيم األطفـال ا        

مكافحة أمراض اإلسهال والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة وغـري ذلـك مـن الـربامج ذات                
وتـرد يف اجلـدول التـايل حالـة األداء     . الصلة مـع مـساعدات كـبرية مـن خمتلـف الوكـاالت          

وقـد أوصـي بـأن احلـد        . وتأثرياته اليت ُنفذت لتحسني الوضع الصحي لألمهـات واألطفـال         
 قبـل الـوالدة وأثنـاء الـوالدة مـن      الرعايـة ات النفاسية ينتج من التحـسُّن يف  من معدل الوفي 

خــالل قــابالت مــاهرات، وثقافــة صــحية فعالــة، وإســداء املــشورة وتــوفري خــدمات فعالــة    
 .األزواجللمباعدة ما بني الوالدات بالنسبة جلميع من يستحق من 
 ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٩مدى الشمول يف إدارة صحة األم والطفل يف الفترة من 

 
 )مؤقت(٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ٪٧٠,٠ ٪٦١,٧ ٪٥٥,٧ ٪٦٢,٤ ٪٦٠,١ ٪٥٩,٣ الرعاية قبل الوالدة

الــوالدة بالبيــت مــن 
 قابالت ماهرات

٦٠,٠ ٪٤٠,٧ ٪٣٧,٤ ٪ ٣٧,٢ ٪٤٠,١ ٪٣٩,٤٪ 

 مرات ٦ مرات٥,٣ مرات٥,٢ مرات٤,١مرات٣,٥مرات٣,٢ الرعاية بعد الوالدة

 )٢٠٠٤، CSO, FRMS (صائية املركزيةاملنظمة اإلح
 

 اإليدز ومكافحة هذا املرض/الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
اإليـدز مرضـاً يـسبب قلقـاً علـى املـستوى       /تعترب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية    - ١٣٥

ار علـى التـصدي   وقـد صـمَّمت ميامنـ   . الوطين وهو واحد من األمراض ذات األولوية يف ميامنار  
هلذا باألهداف األساسية للحد من االعتالل والوفيات املتصلني باإلصابة بفريوس نقـص املناعـة              

اإليدز، لكي ال يصبح هذا مـشكلة صـحية عامـة بعـد اآلن، ولتلبيـة األهـداف اإلمنائيـة             /البشرية
اإليـدز ومكافحـة    /ةوفيما يلي املراحل اهلامة ملنع اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشري            . لأللفية

 :هذا املرض يف ميامنار
اإليـدز  / منهجية بشأن أنشطة تشخيص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         دراسات • 

ــه وقــد بــدأت هــذه الدراســات يف     ــه ومكافحت ــة من ــدما  ١٩٨٥والوقاي  يف ميامنــار، عن
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وأول عـــدوى بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية . لـــوحظ املـــرض يف البلـــدان اجملـــاورة
 .خصت كانت يف حالة واردة من اخلارجُش

ــسب       •  ــة املكت ــة نقــص املناع ــة مبتالزم ــة املعني ــة الوطني ــشئت اللجن ــدز(وأن ــام ) اإلي يف ع
وكانت اللجنة تتـألف مـن وزيـر الـصحة          للصحة  لجنة الوطنية   ال حتت إشراف    ١٩٨٩
 .ممثلني من الوزارات املختصة واملنظمات االجتماعيةمن رئيساً و

عبة مكافحة األمراض يف إدارة الصحة التابعة لوزارة الصحة، اعُتمـد           وحتت إشراف شُ   • 
 .١٩٨٩اإليدز يف /الربنامج الوطين ملكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 . من أجل التنفيذ املنهجي١٩٨٩واعتمدت خطة قصرية األجل يف عام  • 
ى الواليــة واألقــسام وتــشكلت أيــضاً يف نفــس الــسنة جلنــة عاملــة وجلــان علــى مــستو   • 

 .واملنطقة احمللية والبلدات
 . نظام رصد إنذاري لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية١٩٩٢وبدأ يف سنة  • 
 . برنامج منع انتقال املرض من األم إىل الطفل٢٠٠٠وبدأ يف سنة  • 
ــدأ يف ســنة  •  ــامج اســتخدام الرفــاالت بنــسبة  ٢٠٠١وب ــة فيمــا يتعلــق  ١٠٠ برن  يف املائ

 .بالفئات املستهدفة
 العالج يف القطاع العـام بالعقـاقري املـضادة للفريوسـات العكوسـة          ٢٠٠٥بدأ يف سنة    و • 

 .من أجل األشخاص الذين حيملون مرض اإليدز
 . تغطية شاملة على مستوى األمة للتحقق من سالمة الدم٢٠٠٤ يف سنة توحتقق • 
ان باإلصابة بفـريوس نقـص       معرضان وطنيان خاص   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وأُجري يف عامي     • 

 .اإليدز/املناعة البشرية
 استعراض خارجي بـشأن اسـتجابة القطـاع الـصحي لإلصـابة             ٢٠٠٦وأُجري يف عام     • 

 .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
 ).٢٠١٠-٢٠٠٦( اخلطة االستراتيجية الوطنية ٢٠٠٦وأُقرت يف سنة  • 
اإليـدز، التـابع إلدارة     / بفريوس نقص البشرية   ووضع الربنامج الوطين ملكافحة اإلصابة     - ١٣٦

 :وهذه اجملاالت هي.  جماالً استراتيجياً ألنشطة الوقاية والرعاية واملكافحة١٢الصحة 
 استقطاب الدعم والتأييد، )أ( 

 التعليم الصحي، )ب( 
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الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق اجلنس والوقاية من األمـراض               )ج( 
 ملنقولة عن طريق االتصال اجلنسي،ا

الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعـة البـشرية مـن خـالل تعـاطي العقـاقري عـن طريـق                      )د( 
 احلقّن،

 الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل، )هـ( 
 توفري إمدادات الدم اآلمن، )و( 
 توفري الرعاية والدعم، )ز( 
 ز التآذر والتعاون املتعدد القطاعات،تعزي )ح( 
 برامج التدخل اخلاصة، )ط( 
 برامج مشتركة عرب احلدود، )ي( 
 برامج مشتركة للوقاية من السل واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، )ك( 
 .اإلشراف والرصد والتقييم )ل( 

رة أعـاله، دأبـت وزارة      واستناداً إىل جماالت العمـل االسـتراتيجية اإلثـين عـشر املـذكو             - ١٣٧
اإليـدز،  /الصحة علـى تنفيـذ الربنـامج الـوطين ملكافحـة اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                    

بالتعــاون مــع الــوزارات ذات الــصلة، واملنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة، واملنظمــات الوطنيــة    
ــة، ومــع األشــخاص املــصابني مبــرض فــريوس نقــص ا       ــة الدولي ملناعــة واملنظمــات غــري احلكومي

 .اإليدز/البشرية
. هنـج عـام للـسكان وهنـج يـستهدف الـسكان           : وُيضطلع بأنشطة تعليميـة يف منـهجني       - ١٣٨

ويــضطلع أيــضاً بربنــامج للتوعيــة يف أمــاكن العمــل، وبرنــامج للتوعيــة مــا بــني املــرأة وأقراهنــا،    
اإلصـابة  ، كانـت التوعيـة الـصحية بـشأن          ٢٠٠٥ويف عام   . وبرنامج للتوعية بني أقران الشباب    

إضـافة  .  ماليـني شـخص   ٥اإليدز قـد وصـلت إىل مـا يزيـد علـي             /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 .  صحيفة وجملة تقريباً كل شهر٣٠إىل ذلك، فإن املعلومات التعليمة تقدم عن طريق 

، شــاركت وزارة الــصحة ووزارة التعلــيم ومنظمــة األمــم املتحــدة  ١٩٩٨ومنــذ عــام  - ١٣٩
ع بربنامج تعليمي للعيش الـسليم صـحياً يف املـدارس والوقايـة مـن فـريوس                 للطفولة يف االضطال  
اإليـدز، وفيـه يـتم تعلـيم التالميـذ يف الـصفوف مـن الرابـع إىل التاسـع يف                     /نقص املناعـة البـشرية    

اإليـدز باإلضـافة إىل منـهجهم    / بلد دروس بشأن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      ١٣٤
ويف الوقــت احلــايل تــدريس  . ٢٠٠٥يــون طالــب حــىت ســنة   مل٢,٤الدراســي وجــرت توعيــة 
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اإليـدز يف مجيـع املـدارس كمنـهاج وطـين للمهـارات             /دروس عن فريوس نقـص املناعـة البـشرية        
 .احلياتية
ومن بني اإلجنازات امللحوظة يف نشاط التعليم الصحي النجاح البـاهر الـذي حتقـق يف                 - ١٤٠

يدز علي املستوى الوطين واليت جرى تنظيمهـا        اإل/معارض خاصة بفريوس نقص املناعة البشرية     
وهــذه ُتعــد فريــدة مـن نوعهــا فيمــا بــني بلـدان رابطــة أمــم جنــوب   . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣يف سـنيت  

وجيري سنوياً تنظيم االحتفال باليوم العاملي باإليدز، وعادة ما يلقي رئيس اللجنـة             . شرق آسيا 
 . تنمية خطاباً يف االفتتاح هبذه املناسبةالوطنية للصحة، األمني األول جمللس الدولة للسالم وال

 فريقاً من األفرقة املعنية بـاألمراض املنقولـة         ٣٦ مل يكن هناك سوى      ١٩٨٨وقبل عام    - ١٤١
عن طريق االتصال اجلنسي لتنفيـذ عمليـات الوقايـة والعـالج مـن األمـراض املنقولـة عـن طريـق           

األمــراض املنقولــة عــن طريــق /باإليــدز فريقــاً معنيــاً ٤٥االتــصال اجلنــسي، بيــد أنــه يوجــد اآلن 
 يف املائـة يف برنـامج التـرويج املـستهدف           ١٠٠وجيـري تنفيـذ نـسبة       . االتصال اجلنـسي يف البلـد     

 ١٥ بلدة بالشراكة مع أربع وكـاالت تابعـة لألمـم املتحـدة ومـع      ١٧٠الستخدام الرفاالت يف    
 ١٩٩٩ت يف سـنة    مليـون مـن الرفـاال      ١١وجـرى توزيـع حـوايل       . منظمة غـري حكوميـة دوليـة      

ــنة  ٤٠وحــوايل  ــون يف س ــالج حلــوايل   . ٢٠٠٥ ملي  شــخص مــصابني  ٣٠٠ ٠٠٠ويقــدَّم الع
 .بالعدوى
وبدعم من منظمـة الـصحة العامليـة أطلقـت وزارة الـصحة عـالج اإلدمـان بامليثـادون،                    - ١٤٢

 يف يــانغون -كمــشروع للحــد مــن األضــرار يف املراكــز األربعــة لعــالج مــدمين املخــدرات        
واضــطلع هبــذه األنــشطة بالتعــاون مــع وزارة الــشؤون الداخليــة   .  وميتكينــا والشــيوومنــداالي

ــة        ــد اضــطلعت هبــذا العمــل الوكال ــة ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات وق ــة املركزي واللجن
ــة  ــة الدولي ــة مــا جمموعــه   ٢٠٠٥ويف ســنة . اإلســترالية للتنمي  شــخص ١٠ ٠٠٠، جــرت توعي

 مليون من احلقن واإلبر اليت تـستخدم مـرة          ١,١ توزيع   يتعاطي املخدرات عن طريق احلقّن ومت     
 .واحدة
ــرة         - ١٤٣ ــل يف الفت ــن األم إىل الطف ــرض م ــال امل ــن انتق ــة م ــامج الوقاي ــق برن -٢٠٠٠وأُطل
ــاين  ٢٠٠١ ــشرين الث ــاراً مــن ت ــوفمرب /، واعتب ــم املتحــدة    ٢٠٠٦ن ــع منظمــة األم ــاون م ، وبالتع

الـصحة العامليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة      للطفولة وصندوق األمم املتحدة للـسكان، ومنظمـة     
 بلـدة،  ٨٩جرى تنفيذ برنامج الوقاية من انتقال املرض مـن األم إىل الطفـل يف               , احمللية والدولية 

ــشفيات يف     ــذا املــــرض يف املستــ ــن هــ ــة مــ ــامج الوقايــ ــستوى  ٣٧و برنــ ــى مــ ــشفى علــ  مستــ
 حامـل للكـشف عـن        امـرأة  ١٣٠ ٠٠٠وبالقيـام بـذلك، جـرى اختبـار         . املنطقة/القسم/الوالية

وأظهـرت بيانـات الرصـد أن انتـشار فـريوس           . ٢٠٠٥فريوس نقـص املناعـة البـشرية أثنـاء سـنة            
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 سـنة بنـسبة     ٢٤ إىل   ١٥ تتـراوح أعمـارهن مـن        نقص املناعة البشرية بني النساء احلوامل الـاليت       
 . ٢٠٠٥ يف املائة يف سنة ١,٣١ وبنسبة ١٩٩٢ يف املائة يف سنة ١,٧
جمموعـة أدوات اختبـار لكـشف اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 وقد وزِّعت    - ١٤٤

 يف البلـدات يف إطـار برنـامج الـدم اآلمـن وميكـن إجـراء                 ٣٢٤على مجيع املستشفيات وعددها     
فحــص اجلــسيمات املــضادة لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف دمــاء املتــربعني، يف مجيــع هــذه    

 .البلدات
يع من األنشطة اخلاصة بالتوعية واملعلومـات والوقايـة والعـالج    ويف إطار استفادة اجلم   - ١٤٥

اإليـدز، يتلقـى املرضـى املـصابون     /والدعم فيمـا يتعلـق باإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             
بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية وأســرهم الــذين أصــيبوا بالعــدوى اآلن االستــشارات والعــالج   

 . والعالج والدعم يف البيوتبالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة
وتتعاون وزارة الصحة والوزارات املختصة األخرى واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة           - ١٤٦

ــة بالبيــت علــى املــستوى احمللــي فيمــا يتعلــق باألشــخاص       ــها يف تــوفري الرعاي ــة فيمــا بين والدولي
و كمبـادرات  . ض مزمنـة اإليدز والسل واملـصابني بـأمرا     /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

يتم إختاذها على مـستوى اجملتمعـات احملليـة، يـشارك كـثري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة                       
وبعـد أن بـدأت األنـشطة يف قـسمي يـانغون ومـاغوي يف عـام                 . بشكل ناشط يف هذه األنشطة    

 .، وهي تقدم اآلن يف مجيع أحناء البلد٢٠٠٦
ملـسؤولة األخـرى يف الـوزارات املعنيـة، باإلضـافة إىل      وإضافة إىل وزارة الصحة وهي ا      - ١٤٧

القطاعــات اخلاصــة واملنظمــات اجملتمعيــة األســاس تــشارك بنــشاط يف تنفيــذ أنــشطة الوقايــة          
اإليدز واألمراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال         /ومكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

 . اجلنسي
 اإلقليميـة والدوليـة ملكافحـة اإلصـابة بفـريوس نقـص       تساهم ميامنار أيـضاً يف اجلهـود      و - ١٤٨

وتعترب ميامنـار عـضواً ناشـطاً يف فرقـة العمـل لرابطـة أمـم جنـوب شـرق                    . اإليدز/املناعة البشرية 
 .اإليدز، ويف األنشطة التعاونية ملنطقة امليكونغ/آسيا املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية

 منظمـة غـري حكوميـة دوليـة         ١٩كوميـة حمليـة و     منظمة غري ح   ١٧ويوجد ما جمموعه     - ١٤٩
ووكالة واحدة ثنائية الطرف وسـبع منظمـات تابعـة لألمـم املتحـدة كلـها تـشارك يف التـصدي                     

 . اإليدز على املستوى الوطين يف هذا البلد/ملكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
ــسل واإلصــابة      - ١٥٠ ــة ملكافحــة مــرض ال ــشطة تعاوني ــضطلع بأن  بفــريوس نقــص املناعــة  وي

البــشرية كجــز مــن أنــشطة املــشروع اخلــاص، وأنــشطة احلــدود املــشتركة بــني ميامنــار والــصني  
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اإليـدز والـسل واملالريـا      /وميامنار وتايلند املتعلقة مبكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        
 والـصني وحـدود    بلدة على طـول احلـدود بـني ميامنـار    ١٦واضطلع بأنشطة ثنائية األطراف يف     

 .٢٠٠٠ميامنار وتايلند منذ عام 
 يف املائـة    ١,٥ونتيجة هلذا اخنفض انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية يف ميامنـار مـن                 - ١٥١

 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٦واخنفـض املؤشـر     . ٢٠٠٥ يف املائـة يف سـنة        ١,٣ إىل   ٢٠٠٠يف سنة   
 ســنة بالنــسبة لفئــة النــساء  ٢٤ إىل ١٥ن األلفيــة اخلــاص بانتــشار املــرض فيمــا بــني األعمــار مــ  

 .٢٠٠٥ يف املائة يف سنة ١,٣١ إىل ٢٠٠٠ يف املائة سنة ٢,٧٨احلوامل، من 
 رعاية السجينات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية

تقــدم إدارة الرعايــة االجتماعيــة خــدمات إعــادة التأهيــل إىل الــسجينات املــصابات         - ١٥٢
اإليـدز، مـع التركيـز علـى إسـداء املـشورة، والـدورات التدريبيـة                /ريةبفريوس نقص املناعة البـش    

ــرويح       ــة واحلــساب والت ــراءة والكتاب ــى الق ــدريب عل ــة والت ــارات املهني ــى امله ــدم إدارة . عل وتق
اإليدز، والفحص الطـيب    /الصحة للمرأة املشورة والتثقيف للتوعية بفريوس نقص املناعة البشرية        

وترعى إدارة الـسجون أمـن هـؤالء واإلشـراف علـى األعمـال              . ةاليومي ومتابعة الرعاية الصحي   
ــدمي حــصص اإلعاشــة   ــة وتق ــرأة     . الزراعي ــة امل ــة مركــز رعاي ــة االجتماعي ــشأت إدارة الرعاي وأن

 ٥يف ) منــــداالي(، ومركــــز رعايــــة املــــرأة ٢٠٠٢أكتــــوبر / تــــشرين األول٥يف ) توانتــــاي(
وحــىت اآلن جــرى اســتقبال .  مــن أجــل إعــادة تأهيــل هــؤالء الــسجينات ٢٠٠٥فربايــر /شــباط
 ١٠ نزيلــة إىل آبــائهن وأمهــاهتن وتــويف ٨٤٢ نزيلــة يف مركــز توانتــاي، ومتــت إعــادة  ١ ٠٣٠

 امــرأة جــرى اســتقباهلا يف مركــز منــداالي، جــرت  ١ ٢٤٠نــزيالت يف املستــشفى؛ ومــن بــني 
 .  منهن يف املستشفى٣ نزيلة إىل اآلباء واألمهات وتويف ٥٩إعادة 

 للمراهقنيالصحة اإلجنابية 
تعتــرب الــصحة اإلجنابيــة للمــراهقني مــسألة ذات أولويــة مــستجدة يف حتــسني وضــع         - ١٥٣

 نفَّــذت وزارة الــصحة برناجمــاً للــصحة  ٢٠٠٣ومنــذ ســنة . الــصحة اإلجنابيــة للمجتمــع احمللــي 
اإلجنابيــة للمــراهقني واملراهقــات بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومــع االحتــاد  

تنظيم األسرة ومؤسسة ماري ستوبس الدوليـة ورابطـة رعايـة األم والطفـل يف ميامنـار،               الدويل ل 
ويف إطار هذا الربنامج، جـرى إنـشاء مراكـز للـشباب هبـدف              . وهي منظمة غري حكومية حملية    

ــتمكني         ــشباب ول ــراهقني لل ــة للم ــصحة اإلجنابي ــشأن ال ــصحيحة ب ــة ال ــات والتوعي ــشر املعلوم ن
واخلدمات املتاحـة يف مراكـز الـشباب هـذه     . اغهم بطريقة مثمرة الشباب من استخدام وقت فر    

عبارة عن حمادثات صحية ومناقشات وجلسات تتخللها أسئلة وأجوبة بشأن الـصحة اإلجنابيـة              
 .للمراهقني، واملكتبات واألنشطة التروحيية مثل الرياضة والكاروكي واأللعاب املرتلية
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 الوقاية من سرطانات اإلناث
 اعــتالل ووفيــات األمهــات بــسبب ســرطانات وأمــراض اإلنــاث يف النظــام  للحــد مــن - ١٥٤

اإلجنايب، أنشئ املركز التشخيصي لإلنـاث يف مقـر رابطـة رعايـة األم والطفـل يف ميامنـار وهـي                     
وتقـدم رابطـة    . تقدم الكشف املبكر لسرطانات اإلناث واإلحالـة الفوريـة إىل العـالج املناسـب             

 .أيضاً مساعدة مالية إىل املريضات املعوزاترعاية األم والطفل يف ميامنار 
 حتسني التغذية 

يتمثل اهلدف النهائي من أنشطة حتسني األغذية يف ميامنـار يف حـصول الرفـاه الغـذائي                 - ١٥٥
 االقتصادية الشاملة من خـالل أنـشطة الـصحة         -جلميع املواطنني كجزء من التنمية االجتماعية       

ويف ميامنـار، اخنفـض انتـشار نقـص الـوزن        .  إنتـاج األغذيـة    والتغذية باإلضافة إىل تعـاون قطـاع      
 يف ٣١,٥ إىل ٢٠٠٠ يف املائــة يف ســنة ٣٥,٣فيمــا بــني األطفــال ملــن هــم دون اخلامــسة مــن   

إحصاءات الدراسـات االستقـصائية العنقوديـة املتعـددة املؤشـرات، إدارة             (٢٠٠٣املائة يف سنة    
منائيــة لأللفيــة فيمــا يتعلــق بانتــشار نقــص ؛ اهلــدف الــوارد ضــمن األهــداف اإل)ختطــيط الــصحة

 ٤٥وكانت األنيميا بسبب نقـص احلديـد تبلـغ          . ٢٠١٥ يف املائة حبلول سنة      ١٩,٣الوزن هو   
 بــني ٢٦,٤؛ ونــسبة )٢٠٠١ســنة (يف املائــة لــدى النــساء احلوامــل ممــن هــن يف ســن اإلجنــاب   

ــذات املراهقــات   ــسبة ) ٢٠٠٢ســنة (التلمي ــساء ا ٥١ون ــة بــني الن حلوامــل املقيمــات يف   يف املائ
واستناداً هلذه النتـائج، اسـتعمل الربنـامج الـشامل لطـرد الديـدان              ). ٢٠٠٣سنة  (املناطق اجلبلية   

وقــد مت الترتيــب إلعطــاء احلوامــل مكمــالت فــوالت   . ٢٠٠٦مــن النــساء احلوامــل منــذ ســنة  
 صـحية   وتقـدَّم بـرامج توعيـة     . احلديد يف أقرب وقت ممكـن بـدالً مـن تقـدميها يف موعـد الحـق                

 محلـة مـدهتا     ٢٠٠٣وقـد أُطلقـت منـذ سـنة         . لتعاطي األغذية الغنية باحلديـد أثنـاء احلمـل أيـضاً          
أسبوع للترويج لألغذية وأثناء هذا األسبوع احملدد، يضطلع بأنـشطة تروجييـة ملختلـف األغذيـة             

 .يف مجيع أحناء البلد
 الشراكة من أجل التنمية الصحية

وثيـق مـع العديـد مـن املنظمـات داخـل منظومـة األمـم                تعاونت وزارة الصحة بـشكل       - ١٥٦
وقـد قـدمت منظمـة    . املتحدة، وخصوصاً مع املنظمات اليت تؤدي دوراً هاماً يف الصحة العامـة       

الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم               
ملـساعدة يف خمتلـف األنـشطة اخلاصـة بالرعايـة           املتحدة للسكان مساعدات تقنية وشاركت يف ا      

ــشؤون      . الــصحية ــضاً مفوضــية األمــم املتحــدة ل ــة الــصحية أي ــشارك يف أنــشطة التنمي وباملثــل ت
الالجئني والوكالة اليابانية للتعاون الدويل ومؤسسة أوكسفام لإلغاثة مـن اجلـوع واحتـاد إنقـاذ                

الرعايــة الــصحية بالتعــاون مــع منظمــة   ونفَّــذت ميامنــار بنجــاح مــشاريع  . الطفولــة، إىل آخــره
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وباملثل، تـشارك منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة يف املـشاريع الـصحية املوجَّهـة                  . الصحة العاملية 
ودأبـــت منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة علـــى دعـــم . أساســـاً لرعايـــة صـــحة املـــرأة والطفـــل

وقــدَّمت . تحــصني املوسَّــعمــشروعات التنميــة يف إطــار قــرار القمــة العامليــة للطفــل وبرنــامج ال  
منظمة األمم املتحدة للطفولة أيضاً برامج خاصـة بـشأن رعايـة صـحة األم والطفـل مـن خـالل                     

ــل    ــاء الطف ــشروع بق ــل   )١٩٩٥-١٩٩١(م ــة األم والطف ــة لرعاي -١٩٩٥(، واإلدارة املتكامل
 إضافة إىل ذلـك، كـان   ).  فصاعداً ٢٠٠١(، ومن أجل التنمية الصحية للمرأة والطفل        )٢٠٠٠

 ١٩٩٦صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان داعمــاً أساســياً ألنــشطة الــصحة اإلجنابيــة منــذ ســنة    
ــة    ــاً أساســاً بإمــداد اللوجــستيات للخــدمات الــصحية اإلجنابي ــامج األمــم   . ومعني ــد كــان برن وق

املتحدة أيضاً يدعم العديد من مشاريع التنمية يف ميـدان الـصحة، وخـصوصاً مـن أجـل منـاطق        
 .احلدود
وَّرت املنظمات غري احلكومية الوطنية تعاوهنـا وتنـسيقها بـشكل أفـضل متاشـياً مـع                 وط - ١٥٧

ــة        ــة واألهــداف اإلمنائي ــسكان والتنمي ــدويل لل ــؤمتر ال ــسياسي القــوي إزاء أهــداف امل ــزام ال االلت
وتؤدي املنظمات غري احلكومية الوطنية، مثـل رابطـة ميامنـار لرعايـة األم والطفـل دوراً        . لأللفية

وينفـذ مجيـع هـذه      . تـوفري خـدمات رعايـة األم والطفـل مـن خـالل أنـشطتها التطوعيـة                هاماً يف   
األنشطة املذكورة سابقاً بشأن الرعاية الصحية للطفـل يف إطـار اخلطـة الوطنيـة للـصحة وحتـت                   

 .إشراف اللجنة الوطنية للصحة
ــضاً مــع وزارات أخــرى ذات صــلة، ومــع املنظمــات غــري      - ١٥٨ وتتعــاون وزارة الــصحة أي

حلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة، مثـل وزارة الرعايـة االجتماعيـة واإلغاثـة وإعـادة                   ا
ــة األم والطفــل       ــيم واحتــاد شــؤون املــرأة يف ميامنــار ورابطــة ميامنــار لرعاي التــوطني ووزارة التعل

الوكالـة  ومجعية ميامنار للصليب األمحر ومنظمة إنقاذ الطفولة واملنظمة الدوليـة للرؤيـة العامليـة و    
 منظمــة غــري حكوميــة دوليــة أخــرى يف تــوفري الرعايــة الــصحية  ٢٥اليابانيــة للتعــاون الــدويل و 

 .الشاملة
وتستطيع وزارة الصحة، جنباً إىل جنـب مـع جهـود املنظمـات التابعـة لألمـم املتحـدة                    - ١٥٩

احملليـة  واملنظمات الوطنية واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة واملـشاركة الناشـطة للمجتمعـات                 
بأسرها وأن حتقق مستوى أعلى من النجـاح يف تـوفري الرعايـة الـصحية الرفيعـة لـشعب ميامنـار                     

 .وفقاً لالحتياجات املتغرية ويف إطار البلد
 :املراجع

 .٢٠٠٦الصحة يف ميامنار،  - ١
 .٢٠٠٥خطة التنمية الصحية الريفية، إدارة الصحة،  - ٢



CEDAW/C/MMR/3

 

52 07-50386 
 

 .٢٠٠٦ية، تقرير عن األهداف اإلمنائية لأللف - ٣
 .٢٠٠٤احلولية اإلحصائية،  - ٤
 .٢٠٠٤حبوث عن اخلصوبة والصحة اإلجنابية،  - ٥
 .٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة الوطنية للصحة،  - ٦
 .٢٠٠٢، )مسّودة(السياسة الوطنية للصحة اإلجنابية  - ٧
 

 ١٣املادة 
 الضمان االجتماعي والتمويل املتناهي الصغر

 تقريباً يف ميامنار يف املاضـي منـشغالت بأعمـال رعايـة             كانت النساء املعاالت مجيعهن    - ١٦٠
. ويف الوقت احلاضر تقوم املـرأة امليامناريـة باألعمـال خـارج املـرتل مواكبـة للـزوج                 . املرتل فقط 

 وكلـهن يتمـتعن   ١٩٥٤وحيق للمرأة العاملة أن تتمتع بأحكام قانون الضمان االجتماعي لسنة           
 .حبماية القانون

لضمان االجتماعي حتت إشـراف وزارة العمـل بواليتـه وفقـاً لقـانون              ويضطلع جملس ا   - ١٦١
ومنـذ دخـول هـذا القـانون حيِّـز النفـاذ، صـار هـذا                . ١٩٥٤الضمان االجتماعي الـصادر سـنة       

القانون يشمل مؤسسات قطاع األعمال، واملؤسسات الـصناعية، وأعمـال اإلنتـاج، والـسكك           
ها قـانون مينـاء يـانغون وقـانون املـوانئ، واملنـاجم             احلديدية، والنقـل العـام، واملـوانئ الـيت يـشمل          

وحقــول الــنفط املــستحقة يف إطــار قــانون املنــاجم وقــانون حقــول الــنفط، واملــوظفني يف إطــار   
وزارة العمل واملوظفني املستحقني يف إطار هذا القانون، والكيانات املعلَنة من حـني آلخـر مـن               

 .الدولة يف إطار هذا القانون
 أنواع احلماية االجتماعية الـيت يوفرهـا نظـام الـضمان االجتمـاعي تـأمني                وتشمل شىت  - ١٦٢

اإلصابات أثناء العمل مثل احلـوادث الـيت تقـع أثنـاء العمـل، واألمـراض املهنيـة، والتـأمني العـام                      
ويف كـانون   . واملرض والنفاس والوفـاة واسـتحقاقات نقديـة لألمومـة، ومـصروفات اجلنـازة إخل              

ــسمرب /األول ــهم   ٤٩٧ ٩٠٧صــيب ، أ٢٠٠٦دي ــن بين ــن ٢٨٦ ٦١١ أشــخاص جبــروح، م  م
ويــرد فيمــا يلــي عــدد األشــخاص املــؤمَّن علــيهم يف إطــار  .  مــن اإلنــاث٢١١ ٢٩٦الــذكور و

 : القطاعات املعنية
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  عدد األشخاص املؤمن عليهم

 
 امللكية

 النسبة املئوية اإلناث النسبة املئوية الذكور

 ٪٣٣,٧٤ ٧٤ ٤١١ ٪٦٦,٢٦ ١٤٦ ١٦٤ القطاع العام ١

 ٪٥١,٩٤ ٢ ٧٧٨ ٪٤٨,٠٦ ٢ ٥٧٠ قطاع التعاونيات ٢

 ٪٤٩,٣١ ١٣٤ ١٠٧ ٪٥٠,٦٩ ١٣٧ ٨٧٧ القطاع اخلاص ٣

 ٪٤٢,٤٤ ٢١١ ٢٩٦ ٪٥٧,٥٦ ٢٨٦ ٦١١ اجملموع 

 
النــسبة املئويــة لعــدد األشــخاص العــاملني املــشمولني بالتــأمني مــن القطــاع العــام حــسب نــوع    

 اجلنس
 
 
 
 
 
 

عدد األشخاص العاملني املشمولني بالتـأمني مـن قطـاع التعاونيـات حـسب نـوع                النسبة املئوية ل  
 اجلنس

 
 
 
 
 

48.06%
51.94%

ذكور  
إناث

ذذكوركــو
 ر

66.26% 

33.74% 

 ذكور
 إناث
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 مـن القطـاع اخلـاص حـسب نـوع           النسبة املئوية لعـدد األشـخاص العـاملني املـشمولني بالتـأمني           
 اجلنس

 
 
 
 
 
 

فّــذ يف إطــار نظــام التأمينــات وحيــق للمــوظفني، وفقــاً لنظــام الــضمان االجتمــاعي، املن  - ١٦٣
االجتماعية، أن يتمتعوا بالعالج الطيب اجملاين، والوجبات اجملانية أثناء العالج، وتكلفة األدويـة،             
وعالوة الـسفر للـذهاب إىل املستـشفى، واسـتحقاقات نقديـة عـن الفتـرة الـيت ال يـستطيع فيهـا                    

زة أمومـة بالنـسبة للموظفـات       املوظف أن يعمل بسبب أيٍ من املـرض أو حادثـة مهنيـة أو إجـا               
احلـوادث  : وفيما يتعلـق بالتـأمني اخلـاص باإلصـابات أثنـاء العمـل            . واستحقاقات خاصة بالوفاة  

ومبقتـضى هـذا    . اليت تقـع أثنـاء العمـل، واألمـراض املهنيـة حيـق للنـساء والرجـال املـؤمَّن علـيهم                    
وهــو خيــّول . مَّن علــيهمالقــانون حيــق أيــضاً رعايــة طبيــة جمانيــة مباشــرة جلميــع األشــخاص املــؤ  

للشخص املؤمَّن عليه مبـا يف ذلـك الرجـال والنـساء التمتـع باسـتحقاقات نقديـة بـسبب املـرض                      
 أسبوعاً األخـرية والـيت تـسبق مباشـرة بـدء فتـرة              ٢٦ أسبوعاً من اإلسهامات خالل الـ       ١٧ملدة  

 أثنــاء  أســبوعاً بنــصف معــدل املرتــب٢٦عجــزه عــن العمــل، واســتحقاقات النقديــة تــصل إىل  
وحيـق جلميـع األشـخاص املـؤمَّن علـيهم          . الغياب عـن العمـل بـسبب املـرض أو إجـازة األمومـة             

وُتمـَنح الفئـات التاليـة مـن االسـتحقاقات النقديـة       . احلصول على الرعاية الطبية اجملانيـة املباشـرة    
 :لألشخاص املؤمَّن عليهم

 املرض؛ )أ(  
 األمومة؛ )ب(  
 الوفاة؛ )ج(  
 ملؤقت؛العجز ا )د(  
 العجز الدائم؛ )هـ(  

48.06

% 51.94

% 

ذكور
إناث
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 .املعاشات التقاعدية للباقني على قيد احلياة )و(  
ــه      - ١٦٤ ــا جمموع ــتعن مب ــل أن يتم ــة   ١٢وحيــق لألمهــات احلوام ــن إجــازة األموم  أســبوعاً م

واســتحقاقات نقديــة لألمومــة تعــادل ثلثــي  ) أســابيع لكــلٍ مــن قبــل الــوالدة وبعــد الــوالدة   ٦(
 لألطفال الُرضَّع حىت يبلغوا ستة شهور من العمـر مـن ِقَبـل اختـصاصيني                وتوفَّر الرعاية . املرتب

 .لرعاية األطفال جماناً
ــائي، ُتمــَنح إجــازة غيــاب ال تزيــد عــن ســتة أســابيع،      - ١٦٥ ــة اإلجهــاض غــري اجلن ويف حال

 .بتوصية من الطبيب
 مـن الـدخل   ووفقاً للمعاشات التقاعدية اخلاصـة بـالعجز املـستدمي، تقـدم نـسبة الثلـثني             - ١٦٦

، إذا كــان عـاجزاً كليــة، وتـضاف للمعاشــات التقاعديـة الــشهرية    ١٥وفقـاً لفئـات األجــور الــ    
وبالنـسبة للعجـز اجلزئـي، تـصرف        .  يف املائة خاصـة بالعنايـة املـستمرة        ٢٥نسبة تكميلية قدرها    

لـة إىل مـا   نسبة مئوية من املعاش التقاعدي الكامل، تتناسب مـع النـسبة املئويـة مـن القـدرة احملوَّ                 
وهنـاك  .  يف املائـة ٢٠يعادل مبلغ إمجايل خلمس سنوات من املعاش التقاعدي إذا كان يقل عن       

اســـتحقاقات قـــصرية األجـــل تتعلـــق بـــاملرض، واألمومـــة، واســـتحقاقات العجـــز املؤقـــت،         
واستحقاقات طويلـة األجـل خاصـة باملعـاش للعجـز الـدائم ومعـاش تقاعـدي للبـاقني علـى قيـد                 

أما عن خطة املستقبل، ففـي إطـار نظـام التـأمني االجتمـاعي          . لعمال املؤمَّن عليهم  احلياة يقّدم ل  
هذا، سوف يتم توسيع نطـاق النظـام ليـشمل جمـاالت أكثـر مـع اهلـدف النـهائي ليـشمل مجيـع                        

 .قطاعات السكان العاملني يف البلد
ــؤمَّن علــ       - ١٦٧ ــوظفني امل ــع امل ــة املباشــرة جلمي ــة اجملاني ــة الطبي ــة وهتــدف الرعاي يهم إىل العناي

ــصحية وحتــسينها      ــه ال ــه وإىل اســتعادة حالت ــؤمَّن علي ــشخص امل  ٢٥٠ويوجــد يف اجملمــوع  . بال
 مـستوصفاً تابعـاً   ٩٥ موظفاً حملياً و    ٧٩ من العاملني يف املكاتب يف املقر، و         ٢ ٣٩٦ موظفاً و 

موعـه  ويتلقـى مـا جم  .  عيادة طبية كـبرية ألصـحاب األعمـال        ٣٦جمللس الضمان االجتماعي، و     
 موظفاً مّؤمنـاً علـيهم والعـالج يف مستـشفيات العمـال، وعيـادات جملـس الـضمان                   ٣٣٥ ٧٥١

، مستـشفى   ) سـريراً  ٢٥٠( مستشفى عمـال يـانغون       -االجتماعي وعيادات أصحاب األعمال     
ومبوجـب  . علـى التـوايل   )  سـرير  ١٠٠(، مستشفى عالج السل     ) سريراً ١٥٠(عمال مانداالي   

 مليـون كيـات     ١٢٠,٩٤، جـرى إنفـاق      ١٩٥٤ذا الـصادر سـنة      قانون الضمان االجتمـاعي هـ     
 . دوالراً للموظفني املؤمن عليهم١٨ ٨٧٨ و

 جــرى منــذ كــانون “مــشروع التنميــة اجملتمعيــة احملليــة للبلــدات النائيــة”ويف إطــار  - ١٦٨
 تنفيــذ مــشروع مــشترك بــني إدارة االرتقــاء باملنــاطق احلدوديــة والنــهوض   ٢٠٠٤ينــاير /الثــاين

 القومية وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لـتمكني املـرأة الريفيـة مـن كـسب مزيـد مـن               باألعراق
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الدخل، وبرنامج العون الذايت إلدرار الدخول للمرأة بالـدعم املـايل مـن برنـامج األمـم املتحـدة                   
ــة يف ٤٢٠اإلمنــائي، يف  ــة راخــني    ١٣ قري ــة شــني ووالي ــة كاشــني ووالي ــدة يف والي وهــذا .  بل

 بلــدة يف واليــة كاشــني وواليــة شــني  ٢٦ قريــة يف ٨٤٩لتوســع فيــه ليــشمل  الربنــامج جــرى ا
ويف إطــار هــذا . وواليــة راخــني وواليــة مــون وواليــة كــايني مــن أجــل النــهوض بــاملرأة الريفيــة

 عـضواً وأنـشئ   ١٥ إىل ٥الربنامج، تتشكل جمموعات للعون الذايت إلدرار الـدخول تـضم مـن         
ويـستطيع أعـضاء    . مات أسـبوعية مـن كـل عـضو        صندوق مشترك داخل كل جمموعة مع إسها      

اجملموعـة االقتـراض مـن الـصندوق وإعـادة التـسديد يف أقـساط أسـبوعية، وبالتـايل يـتم احلفـاظ            
ويبلــغ .  كيــات٢٥٠ ٠٠٠ كيــات إىل ٥٠٠وتتــراوح القــروض مــن . علــى أمــوال الــصندوق

 ٥م إخل وسـعر الفائـدة    يف املائة بالنسبة لإلنفاق االجتماعي مثل الـصحة والتعلـي        ٢سعر الفائدة   
 ٥٣,٣وتبلـغ الوفـورات يف واليـة شـني          . يف املائة بالنسبة لقطاعات األعمال اليت تدّر الـدخول        

 ١٩٤,٢ مليــون كيــات ويف واليــة كاشــني ١٠٤,٥) شــرق(مليــون كيــات ويف واليــة راخــني 
 . مليون كيات١٨,٤) مشال(مليون كيات ويف والية راخني 

 مليـون كيـات إىل مـا        ٧٢,٤أة يف ميامنـار قروضـاً مؤقتـة تبلـغ           وقّدم احتـاد شـؤون املـر       - ١٦٩
 مــن خــالل نظــام القــروض االئتمانيــة املتناهيــة  ٢٠٠٦ امــرأة معــوزة يف ســنة ٨ ٦٠٨جمموعــه 

الصغر هبـدف متكـني املـرأة وإعـداد قـدراهتا إلدارة أنـشطة املهـن احلـرة املـدرة للـدخل وحتـسني                        
 .مستوى معيشتها

 كيـات  ١٧٩ ٨٤٦ ٧٦١األم والطفـل يف ميامنـار قروضـاً مببلـغ         وقدمت رابطة رعاية     - ١٧٠
 امــرأة ممــن يقمــن بأعمــال بــسبب االفتقــار إىل رؤوس األمــوال وإىل  ٤٥ ٠٣٢إىل مــا جمموعــه 

النــساء الالئــي يــرغنب يف تربيــة املاشــية أو قطاعــات األعمــال الــصغرية بغيــة حتــسني مــستوياهتن  
 ٢٥,٢امنـار ملنظِّمـات األعمـال أيـضاً قروضـاً مببلـغ       وقـدمت رابطـة مي  . املعيشية وحالتهن املالية  

 لتمكينـها   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ امـرأة ريفيـة يف الـسنة املاليـة           ١٩٧مليون كيات إىل ما جمموعه من       
 .من القيام بأعمال جتارية

 ١٤املادة 
 التنمية الريفية

 برئاسـة   وتشكلت اللجنة املركزية لتنمية املناطق احلدودية والنهوض باألعراق القوميـة          - ١٧١
وتشكلت جلنة العمـل مـن أجـل تنميـة املنـاطق      .  عضواً ١٦رئيس الدولة اجلنرال ثان شوي مع       

احلدودية والنهوض باألعراق القومية برئاسة رئيس الوزراء لكي تنفّذ بشكل فّعال التدابري الـيت            
دابري  منطقـة تنميـة خاصـة لتنفيـذ تـ       ١٨وقد أنـشأت اللجنـة املركزيـة        . تعتمدها اللجنة املركزية  

 :التنمية
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 )١(املنطقة اخلاصة يف كاشني  )أ(  
 )٢(املنطقة اخلاصة يف كاشني  )ب(  
 منطقة كوكانغ )ج(  
 منطقة وا )د(  
 منطقة شان )هـ(  
 منطقة مشال شرق كاشني )و(  
 منطقة بالونغ )ز(  
 منطقة شرق كيانغ تونغ )ح(  
 منطقة ماهبا )ط(  
 منطقة با او )ي(  
 اياهمنطقة ك )ك(  
 منطقة كاين )ل(  
 منطقة مون )م(  
 منطقة تانينتاري )ن(  
 منطقة راخني )س(  
 منطقة شني )ع(  
 منطقة كاباو )ف(  
 )ناغا(منطقة ساغينغ  )ص(  

، وهـي   “مخس مهام للتنميـة الريفيـة     ”ولتنمية هذه املناطق احلدودية وضعت احلكومة        - ١٧٢
املنـاطق الريفيـة، ولتحـسني تـدابري الرعايـة الـصحية            لضمان النقل السلس واألفضل فيما يتعلق ب      

الريفية، وللنهوض بالفرص التعليمية من أجل األطفال يف الريف، ولتوفري مياه الـشرب ولتنميـة      
 .االقتصاد الريفي وتنفيذ التدابري الرامية لتنمية السكان يف املناطق الريفية مبا يف ذلك النساء

حلدودية والنهوض باألعراق القومية، قامت احلكومة بـصياغة        وتدعيماً لتنمية املناطق ا    - ١٧٣
ويف . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٤-١٩٩٣ سـنة ابتـداء مـن        ١٣وتنفيذ خطة رئيسية تـستغرق      

 ســنة مــن أجــل تنميــة املنــاطق   ٣٠الوقــت احلاضــر جيــري تنفيــذ اخلطــة الطويلــة األجــل لفتــرة    
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 إىل الـسنة املاليـة   ٢٠٠٢-٢٠٠١ملاليـة  احلدودية والنهوض باألعراق القومية اعتباراً من الـسنة ا  
وقـد أنفـق    .  مع سـت خطـط متوسـطة األجـل مـدة كـل منـها مخـس سـنوات                   ٢٠٣١-٢٠٣٠

 إىل ١٩٩٠-١٩٨٩ مليون كيات يف الفترة ابتـداًء مـن الـسنة املاليـة     ٩٥ ٤٨٨,٩٨جمموعه   ما
ق وقــد أنــشئت يف منــاط.  مــن أجــل تــدابري تنميــة املنــاطق احلدوديــة٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٣٠

احلــدود الطــرق واجلــسور واملستــشفيات واملــستوصفات، وحمطــات توليــد الطاقــة الكهرمائيــة،   
ومزارع املاشية والسدود وخمازن اجلرارات واملكتبـات القرويـة، واخلـدمات اهلاتفيـة، وحمطـات               

زيادة علـى ذلـك، يـضطلع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بأنـشطة إمنائيـة يف                    . تقوية تليفزيونية 
معات احمللية يف إطار مشروع البلدات البعيدة ويف إطـار برنـامج مبـادرة التنميـة البـشرية يف                   اجملت

واليــات كاشــني، وشــني، وراخــني، ومــني، وكــاين، وتنفّــذ مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون     
الالجئني مشاريع متناهية الصغر يف والييت مـون وكـاين ويف قـسم تانينتـاري، وذلـك بالتعـاون                   

ــوزارة ــادة علــى ذلــك، دأب برنــامج األغذيــة العــاملي علــى تنفيــذ برنــامج املــساعدة     ز. مــع ال ي
الغذائية الطارئة يف املنطقة الشمالية من والية شـان واملنطقـة اجلنوبيـة مـن واليـة شـان بالتعـاون                 

وقد نفّذ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مشاريع خاصـة مبكافحـة             . مع الوزارة 
ي منطقــة مشــال كيــانغ تونــغ، ويف منطقــة كوكــانغ ــــة البديلــة فـــــع للتنميــشاريدرات ومــــــاملخ

 .ومنطقة وا
 يف إطـار املتطلبـات اخلاصـة     ١٥زيادة على ذلك، جرى توحيد املعايري احمللية وعددها          - ١٧٤

 قريــة يف أحنــاء البلــد يف إطــار اخلطــة الــيت ٦٥ ٠٧٨بإنــشاء قــرى منوذجيــة بغيــة االرتقــاء بعــدد 
. ٢٠٣١-٢٠٣٠ حىت الـسنة املاليـة       ٢٠٠٢-٢٠٠١ سنة اعتباراً من السنة املالية       ٣٠ تستغرق

ــا جمموعــه    ــسنتني     ٦ ١٩٩وجــرى تطــوير م ــاء ال ــة أثن ــة النموذجي ــق خــصائص القري ــة تواف  قري
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١املاليتني 
تـساعد علـى    ونتيجة هلذا، تلقّت هذه القرى املياه النظيفة ومياه الـشرب النظيفـة الـيت                - ١٧٥

زيـادة علـى ذلـك، افتتحـت يف هـذه القـرى مراكـز              . حتسني صحة املرأة، وخاصة املرأة احلامـل      
رعاية صحية ريفية وعيادات صحية ريفية، وبالتايل حتّسنت الـصحة العامـة لـسكان الريـف مبـا                  

 .يف ذلك املرأة
عراق القوميـة   زيادة على ذلك، افتتحت وزارة تنمية املناطق احلدوديـة والنـهوض بـاأل             - ١٧٦
 مدرسـة للعلـوم احملليـة يف منـاطق احلـدود علـى التـوايل                ٣٤ مركزاً تدريبياً لتنمية الـشباب و      ٢٧

من أجل النهوض باملرأة يف هذه املناطق وتـوفري التعلـيم يف جمـاالت األدب والتعلـيم املهـين مثـل                 
وازدادت . دوداحلياكــة والتطريــز وأشــغال اإلبــرة وخــدمات الترتيبــات الغذائيــة يف منــاطق احلــ  

 .خدمات توليد الدخول واحلياة االجتماعية للمرأة
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ــة الــصحية يف       - ١٧٧ ــسكان الريــف، ُنفّــذت اخلطــة اإلمنائي ــة حتــسني الوضــع الــصحي ل وبغي
 . بإرشادات جلنة الصحة الوطنية٢٠٠١املناطق الريفية منذ 

 :وفيما يلي األنشطة املضطلع هبا يف إطار خطة التنمية هذه 
  يف املراكز الصحية الريفية؛التوسع ‘١’ 
 تنمية املوارد البشرية بغية توفري خدمات رعاية صحية جيدة؛ ‘٢’ 
 تعزيز مشول الرعاية الصحية األّولية؛ ‘٣’ 
 تعزيز بناء القدرات الالزمة ملوظفي الصحة األساسية؛ ‘٤’ 
 تطوير البنية التحتية القياسية للمراكز الصحية؛ ‘٥’ 
 األساسية للمراكز الصحية؛إمداد العقاقري  ‘٦’ 
إمداد األثـاث وجمموعـة أدوات املراكـز الـصحية وجمموعـة األدوات الالزمـة لكـل فئـة                   ‘٧’ 

 من فئات املوظفني الصحيني؛
التخطيط من أجل استدامة الربنامج من خالل مشاركة اجملتمع احمللي وتعزيز الـشراكة              ‘٨’ 

ميــة والوكــاالت التابعــة لألمــم مــع القطاعــات ذات الــصلة ومــع املنظمــات غــري احلكو
 .املتحدة

 يف املائــة مــن الــسكان يف املنــاطق الريفيــة يف ميامنــار وتعتــرب التنميــة    ٧٠وتقــيم نــسبة  - ١٧٨
وبعد إطـالق نظـام املراكـز الـصحية الريفيـة           . الريفية مسألة حياة بالنسبة للتنمية الشاملة للدولة      

الــصحية الريفيــة يف مجيــع أحنــاء البلــد مــن  ، جــرى التوســع تــدرجيياً يف املراكــز ١٩٥٤يف ســنة 
ــصحي  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف ١ ٤٥٦ إىل ١٩٨٩ -١٩٨٨ يف ١ ٣٣٧ ــز الـــ ــؤدي املركـــ ويـــ

وهو يوجـد علـى مـستوى القاعـدة     . الريفي دوراً غاية يف األمهية يف نظام تنفيذ الرعاية الصحية         
 .ظام الصحيالشعبية وهو عادة على املستوى األول من االتصال بني اجملتمع احمللي والن

ويوجد يف كل بلدة مخس مراكز صحية ريفية تقريباً، مزودة مبوظفني مـن املـساعدين     - ١٧٩
ــة     ــامون وقابل ــشرفون صــحيون ع ــرة صــحية، وم ــصحيني وزائ ــوفري اخلــدمات،   . ال ويف جمــال ت
 مراكـز صـحية ريفيـة       ٥ أو   ٤يشرف موظفو املركز الصحي الريفي على اخلدمات املقدمة من          

إضـافة إىل ذلـك، يوجـد عامـل     . قابلة ومشرف صحي عـام مـن الدرجـة الثانيـة      فرعية، مزودة ب  
صحي تطـوعي، وقـابالت مـساعدات، وعـاملون صـحيون حمليـون، ويقـدمون اخلـدمات علـى                   

ويقّدم مجيع عمـال الـصحة األساسـية وعمـال الـصحة التطوعيـون اخلـدمات              . املستوى القروي 
ــة،      ــة الطبي ــشمل الرعاي ــيت ت ــة، ال ــصحية املتكامل ــني    ال ــدة ب ــل واملباع ــة صــحة األم والطف ورعاي
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الوالدات، ومراقبة النمو وتنمية التغذية، والتحصني، والتصحاح البيئي، والوقاية مـن األمـراض             
واعتبــاراً مــن ســنة . املتوطنــة حمليــاً ومكافحتــها، وتــوفري العقــاقري األساســية والتثقيــف الــصحي  

وميكـن  .  يف املائـة ٧٥يف املنـاطق الريفيـة   ، تبلغ نـسبة الرعايـة الـصحية األّوليـة للـسكان            ٢٠٠٥
 :مشاهدة التحّسن يف املرافق الصحية يف اإلطار الريفي على النحو التايل

 نسبة املرافق الصحية الريفية إىل عدد السكان )أ(
 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ 

 ٢٢ ٧٠١: ١ ٢٦ ٧٠٠: ١ مراكز الصحة الريفية
 ٥ ٠٣٤: ١ ٦٠٠٠: ١مراكز الصحة الريفية الفرعية

 ٧٥ ٤٥٣: ١ ٨٦ ٦٣٣: ١ حدة الصحية األساسيةالو
 .)٢٠٠٥خطة التنمية الصحية باملناطق الريفية، إدارة الصحة، (

 
 نسبة موظفي الصحة األساسية إىل عدد السكان )ب(
 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ 

 ١٨ ٦٠٥: ١ ٢٩ ٠٠٠: ١ مساعدون صحيون
 ١٩ ٤٣١: ١ ٣٢٠٠٠: ١ زائرات صحيات

 ٤٨٠٠: ١ ٥ ٢٠٠: ١ القابالت
 .)٢٠٠٥ التنمية الصحية باملناطق الريفية، إدارة الصحة، خطة(

 
 نسبة موظفي الصحة األساسية إىل القرى )ج(

 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ 

 ١:٤٩ ٥١: ١ مساعدون صحيون

 ٣٩: ١ ٥٧: ١ زائرات صحيات

 ٨: ١ ١٠: ١ القابالت

 .)٢٠٠٥خطة التنمية الصحية باملناطق الريفية، إدارة الصحة، (
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ــوير   - ١٨٠ ــل         وجيــري تط ــن النق ــدة م ــائل جي ــا وس ــيت توجــد هب ــة ال ــصحية الريفي ــز ال املراك
مــارس /ويف آذار. واالتــصاالت وتغطــي منطقــة واســعة مــن الــسكان إىل مستــشفيات مركزيــة  

واملستـشفيات املركزيـة الـيت    .  وحدة صحية مركزية يف عموم البلد٤٥٨ كانت توجد    ٢٠٠٥
ودة مبرافـق أساسـية طبيـة وجراحيـة      سريراً هي وحـدات رعايـة طبيـة أساسـية مـز     ١٦يوجد هبا   
وميكـن للــسكان املقـيمني يف املنــاطق الريفيـة القريبـة الوصــول إىل هـذه املستــشفيات      . وللـوالدة 

 ٢٥ أو   ١٦املركزية واملستشفيات املوجودة يف البلدات واليت تتراوح أعداد األسرة هبا مـا بـني               
املستــشفيات املركزيــة، وهــي   كيلــومترا بعيــداً عــن  ٢٠ إىل ١٠ ســريراً علــى مــسافات  ٥٠أو 

تقّدم خدمات الرعاية الـصحية، مبـا يف ذلـك املختـربات وخـدمات طـب األسـنان واإلجـراءات               
اجلراحية، وتعمل مبثابة املؤسـسات الـصحية األوىل لإلحالـة بالنـسبة لألشـخاص الـذين تتطلـب                  

 .حالتهم رعاية أفضل
عمــال للــصحة األساســية مثـــل    وفيمــا يتعلــق بتنميــة املــوارد البــشرية جيــري تعــيني         - ١٨١

املـــساعدين الـــصحيني، واملـــشرفني للـــصحة العامـــة مـــن الـــدرجتني األوىل والثانيـــة، وزائـــرات 
صحيات وقابالت ويعترب هؤالء األركان األساسية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ برنـامج التنميـة الـصحية                  

. لريفيـة والنائيـة   وقد تركّز إنتـاج وتوزيـع القـوى البـشرية بـصفة خاصـة علـى املنـاطق ا                  . الريفية
ونظراً لتنوع التضاريس والعوامل اجلغرافية يف البلد، تنتج عن توفري تغطيـة مـن اخلـدمات علـى                  
نطاق أوسع وحتسني ُسبل احلصول على خدمات الرعاية الصحية لـألم ولألطفـال الُرّضـع آثـار         

نــاء الفتــرة وأث. هامــة بالنــسبة لتــوفري الرعايــة املــستمرة وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بــسكان الريــف   
، قـــّدمت منظمـــة الـــصحة العامليـــة وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان معـــاً   ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ــوالدة وذلــك      ــوفري خــدمات القــابالت املــساعدات والقــابالت املــاهرات يف ال مــساعدات يف ت
، كانـت هنـاك يف      ٢٠٠٥ديـسمرب   /واعتباراً من كانون األول   . باالضطالع بتدريب فين موّحد   

واآلن أصـبح  .  قابلة مساعدة يقدمن الرعايـة لـألم  ٢٨ ٨٧٢ قابلة و ٨ ٥٢٧مجيع أحناء الدولة   
 يف حـني    ٢ : ١معدل القـابالت املـاهرات، مبـا يف ذلـك القـابالت املـساعدات بالنـسبة للقـرى                   

 .كان اهلدف على املستوى الوطين قابلة واحدة ماهرة على األقل لكل قرية
. ه يف نشر املعلومات والتعليم يف جمـال الـصحة   وتعترب وزارة اإلعالم شريكاً ال غىن عن       - ١٨٢

وباملثــل فــإن وزارة التعلــيم ووزارة الزراعــة والــري، ووزارة تنميــة املنــاطق احلدوديــة واالرتقــاء  
باألعراق القومية وشؤون التنمية ووزارة املناجم كلها شـريكات أساسـيات مـع وزارة الـصحة                

كما أن التعـاون الناشـط مـن وزارة املنـاجم           . يف توفري وتعزيز خدمات الصحة الوقائية للشعب      
وعملــت وزارة الزراعــة والــري ووزارة تنميــة  . جعــل باإلمكــان تعمــيم إضــافة اليــود إىل امللــح 

مناطق احلدود والنهوض باألعراق القومية وشـؤون التنميـة ووزارة الـصحة معـاً يف تـوفري امليـاه                   
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منـة واحـداً مـن العناصـر الرئيـسية اخلمـسة            ويعترب احلصول على املياه اآل    . النقية للمجتمع احمللي  
 .خلطة التنمية الريفية

 مدى مشول إمدادات املياه والصرف الصحي يف املناطق احلضرية والريفية
 املصدر املناطق احلضريةاملناطق الريفية اجملموع 

 MICS* ٪٩٢,١ ٪٧٤,٤٪٧٨,٨ إمكانية حصول السكان علي مياه نقية

 NSW** ٪٨٧,٦ ٪٨١,٠٪٨٣,٠  للسكانحية مراحيض صتوافرإمكانية 

 )٢٠٠٦الصحة يف ميامنار، (
 *MICS : ،إدارة التخطيط الصحي٢٠٠٣دراسة استقصائية عنقودية متعددة املؤشرات ، 

 **NSW : التقرير األسبوعي للمرافق الصحية على الصعيد الوطين)ESDIإدارة الصحة ( 
ــة   ومــع إحــالل الــسالم والقــانون والنظــام يف    - ١٨٣ منــاطق احلــدود، ميكــن التوســع يف تنمي

وجرى حتديد أربع وعشرين منطقة للتنميـة اخلاصـة يف    . القطاع االجتماعي يف مجيع أحناء البلد     
عموم البلد وفقاً لنظام التنمية الصحية يف مناطق احلدود وجرى توفري الدعم مبـوظفني صـحيني                

وجيري أيضاً تطـوير مرافـق      .  املناطق وبعقاقري ومعدات للعيادات واملستشفيات اجلديدة يف هذه      
وجرى أيضاً تطـوير بعـض املراكـز أو    . التعليم أو االرتقاء هبا إىل جانب أنشطة التنمية األخرى    

القرى يف هذه املناطق إىل مستوى البلدة الفرعية بتطوير البنية األساسية لضمان التنفيـذ الـسليم                
 .للوظائف اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية

 مستشفى للبلدات الفرعية وكجزء مـن برنـامج تنميـة           ٦٠ويف مناطق احلدود، توجد      - ١٨٤
 ١٤٠ مركـزاً صـحياً ريفيـاً و         ٥٨ عيـادات و     ١٠٥ مستـشفى و     ٧٩مناطق احلدود، مت افتتاح     

ونظراً ألن حكومة احتاد ميامنار قامت من أجـل التنميـة           . مركزاً صحياً للمناطق الفرعية الريفية    
 منطقة تنمية من أجل مشاريع التنمية املنفّذة، يوجد لـوزارة الـصحة علـى               ٢٤الشاملة بتصميم   

األقــل مستــشفى مــزودة مبــائيت ســرير يف كــل منطقــة إمنائيــة لتــوفري الرعايــة الــصحية اجليــدة إىل  
. وجيـري أيـضاً تـوفري املـوارد البـشرية ومرافـق التـشخيص واملعـدات والعقـاقري            . السكان احملليني 

 مستــشفى يف مجيــع أحنــاء ٦٣١  ١٩٨٩-١٩٨٨يات اإلمجــايل يف الفتــرة ويبلــغ عــدد املستــشف
 ٨٣٢، توّســـع هـــذا الـــرقم ليـــصبح يف جمموعـــه     ٢٠٠٦أكتـــوبر /ويف تـــشرين األول. البلـــد

 ).١٢انظر املادة . (مستشفى
 :املرجعان

 .٢٠٠٦الصحة يف ميامنار،  - ١
 .٢٠٠٥خطة التنمية الصحية الريفية، إدارة الصحة،  - ٢
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 ١٥املادة 
 املساواة أمام القانون

وعنـد رفـع قـضية،      . ووفقاً للقانون تتمتع النساء بنفس احلقوق اليت يتمتع هبـا الرجـال            - ١٨٥
كمدعية أو مدعي عليها أو التصّرف كمحامٍ حىت أمام احملكمة العليـا ميكـن أن يـتم دون متييـز                    

مــن مدّونــة اإلجــراءات  ٣ واملــادة ١، املــادة ١بــسبب اجلــنس علــى النحــو املعبَّــر عنــه يف األمــر 
 .املدنية

  من مدونة اإلجراءات املدنية١، املادة ١األمر 
أي جيوز جلميع األشخاص االشتراك كمّدعني يف قضية واحدة ُيحكَم فيها بشأن             ”

حــق يف االنتــصاف خبــصوص نفــس اإلجــراء أو املعاملــة أو سلــسلة اإلجــراءات أو 
 .“املعامالت أو النامجة عنها

  من مدونة اإلجراءات املدنية٣ املادة ١األمر 
 أي حــق يف االنتــصاف إزاءجيــوز جلميــع األشــخاص االشــتراك كُمــدَّعى علــيهم   ”

أو املعــامالت أو النامجــة اإلجــراءات  أو املعاملــة أو سلــسلة اإلجــراءبــشأن نفــس 
 “عنها

لــصاحل أال حيــدث متييــز ضــد النــساء  “ شــخصأي ”ومــن املؤكــد واملقــرَّر يف عبــارة   - ١٨٦
يف احلق يف التعاقد وإدارة املمتلكـات والتـسجيل مبقتـضى قـانون العقـود، وقـانون نقـل                   الرجال  

 .امللكية وقانون التسجيل
زيادة على ذلك، ال تفقد املرأة امليامنارية جنـسيتها رغـم أهنـا تتـزوج مـن أجـنيب نظـراً                      - ١٨٧

نـة يف ميامنـار    مـن قـانون املواطَ  ١٥مـن البنـد    ) أ(ألن هذا منصوص عليه مبوجب البنـد الفرعـي          
 .١٩٨٢ لسنة ٤الصادر كقانون رقم 

 من قانون الطفـل، والقـانون       ٥٣ويتبني أن اطمئنان بال املرأة مصون مبا ورد يف البند            - ١٨٨
 من قانون الدولة وجملس استعادة النظام، حيث للمـرأة الـسجينة احلـق يف أن تبقـى                  ٣/٩٣رقم  

العمـر إذا مل يكـن هنـاك شـخص خـارج             سـنوات مـن      ٤مع طفلـها حلـني أن يبلـغ هـذا الطفـل             
 .السجن لرعاية طفلها أو إذا كانت األم ترغب يف القيام بذلك

 ٣٧ومن املعروًف أن احلماية الـشاملة منـصوص عليهـا بالنـسبة للمـرأة بأحكـام البنـد                    - ١٨٩
من القانون املذكور الذي يـنص علـى أنـه لـو كـان الطفـل املتـهم فتـاة، فيجـب أن تبقـى حتـت                           

 .ضنةإشراف حا
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 ١٦املادة 
 الزواج والعالقات األسرية

يف ميامنــار توجــد قــوانني وأنظمــة بــشأن زواج املــرأة امليامناريــة، الــيت تــوفّر هلــا محايــة     - ١٩٠
، ١٩٥٤قانونيــة، مثــل الــزواج اخلــاص بــاملرأة البوذيــة امليامناريــة وقــانون اخلالفــة الــصادر ســنة   

ــسيحي،      ــزواج امل ــانون ال ــشريعة اإلســالمية، وق ــريف اهلندوســي  وال ــانون الع ــذه  . والق ــاً هل ووفق
 .القوانني، تستطيع املرأة أن تتزوج بكامل إرادهتا احلرة وسن الزواج منصوص عليه قانوناً

 طالق املرأة امليامنارية
وفيهـا  ) BLR 314 1964(تبيَّن من القضية املرفوعة من داو اه ما ضـد داو خـني تينـت     - ١٩١

ريف امليامناري، جيـوز للـزوج والزوجـة إمتـام الطـالق بـسهولة باملوافقـة                تقرَّر أنه وفقاً للقانون الع    
 .املتبادلة بيد أن الزوج ال يستطيع أن يطلّق زوجته بإرادته اخلاصة وبدون تعقُّل

، بـل   “كمقيمـة مـشتركة   ”ووفقاً للقانون العـريف يف ميامنـار، ال تبقـى املـرأة املتزوجـة                - ١٩٢
، وملكيـة أهتاتبـار     )Payin(ىل نوع امللكية، فإن ملكية بايني        واستناداً إ  .“مالكة مشتركة ”هي  

)Ahtatpar( وملكيـــــة خـــــانوين ،)Khanwin( وملكيـــــة التـــــاتبوار ،)Lathtatpwar( ختتلـــــف ،
 :االستحقاقات على النحو التايل

، حيـق للـشخص الـذي اشـترى املتـاع أن            )٨()Payin(فيما يتعلـق مبلكيـة بـايني         )أ(  
 يستفيد بنسبة الثلثني؛

، الـشخص الـذي اشـترى املتـاع هـو           )٩()Ahtatpar(فيما يتعلق مبلكية أهتاتبار      )ب(  
 وحده الذي حيق له امتالكه، وليس للشخص اآلخر أي حق يف االستفادة منه؛

ــانوين   )ج(   ــة خـــ ــا يتعلـــــق مبلكيـــ ــون )١٠()Khanwin(وفيمـــ ــة هنابارســـ ، وملكيـــ
)Hnaparson()ــاتبوار )١١ ــواع هــذه امللكيــات   ، حيــق ا)١٢()Lathtatpwar(، والت الســتفادة مــن أن

 .بالتساوي

__________ 
 .امللكية اليت حيوزها كل من الزوجني يف وقت الزواج: Payinبايني  )٨( 
بقة إىل امللكية املشتراة، من الزوج أو الزوجـة الـذي تـزوج سـابقا، أو املقدمـة مـن أسـرة سـا          : Ahtatparأهتاتبار   )٩( 

 .األسرة اجلديدة
 .امللكية اليت يعرضها آخرون مبا يف ذلك اآلباء واألمهات احتفاء بالزواج: Khanwinخانوين  )١٠( 
 .امللكية املشتراة نتيجة ألشغال من الزوج والزوجة: Hnaparsonهنابارسون  )١١( 
 .الزواجامللكية املتراكمة واليت تزايدت بعد وقت : Lathtatpwarال تاتبوار  )١٢( 
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بـشأن   أي حـق يف االنتـصاف   إزاءجيوز جلميع األشخاص االشتراك كُمّدعى علـيهم       ”  
 .“النامجة عنهاأو  أو املعامالت اإلجراءاتأو املعاملة أو سلسلة نفس اإلجراء 

ــة ســوا     - ١٩٣ ــزوج والزوجــة ببعــضهما، حيــوزان معــاً امللكي ء اكتــسبها ومبجــرد أن يقتــرن ال
فإذا مل توافـق الزوجـة، ال يـستطيع الـزوج أن ينفـق، أو يتـصرف                 . الزوج أو الزوجة أو كالمها    

فـإذا مت شـيء كهديـة أو البيـع          . يف امللكية أو يبيعها بإرادته اخلاصة جملرد أنه هو الذي اكتـسبها           
ج املــدان يف وحيــق للزوجــة أن تطلِّــق الــزو. دون إذن الزوجــة، فهــذا غــري قــانوين ويعتــرب الغيــاً 

ونظــراً ألن القــانون العــريف ال يتــيح اجملــال  . كمــا جيــوز هلمــا الطــالق باملوافقــة املتباَدلــة . جرميــة
لكتابــة وصــية، فــإن املمتلكــات الــيت يكتــسبها الــزوج وتراكمــت بعــد الــزواج متتلكهــا الزوجــة 

 .عندما ميوت زوجها والعكس بالعكس
 

 خامتــة  
حبياة طيبة وحقوق جيدة وفقـاً للقـوانني أو األعـراف منـذ زمـن          تتمتع املرأة يف ميامنار      - ١٩٤
وتقوم احلكومة مبا تضطلع به يف حدود املوارد احملـدودة لـتمكني مجيـع النـساء يف ميامنـار            . بعيد

ومع القيام بذلك، ولكي تتمتع مجيـع النـساء   . من مواجهة حتديات عصر املعرفة وملواكبة العامل 
ية الشاملة للمـرأة، يؤخـذ أيـضاً يف االعتبـار جبّديـة احلفـاظ علـى        بكامل احلقوق ومن أجل التنم  

 .الثقافة التقليدية مليامنار

 

 


