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اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز        
  ضد املرأة 

  الدورة الرابعة واألربعون 
        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه /وز مت٢٠

  بوتان: املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
  
يف جلـستيها   ) CEDAW/C/BTN/7(نظرت اللجنـة يف التقريـر الـدوري الـسابع لبوتـان               - ١

ــودتني يف ٨٩١ و ٨٩٠ ــوز ٢٣ املعقــــــ ــه /متــــــ ــر  (٢٠٠٩يوليــــــ  CEDAW/C/SR/890انظــــــ
ــة  ). CEDAW/C/SR/891 و ــة اللجنــــــ ــئلة املــــــــسائل بوتــــــــرد قائمــــــ ــة واألســــــ يف الوثيقــــــ

CEDAW/C/BTN/Q/7 وترد ردود بوتان يف الوثيقة CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1.  
  

  مقدمة    
دوري الـسابع، والـذي قُـّدم يف        تعرب اللجنة عن تقديرها للدولـة الطـرف لتقريرهـا الـ             - ٢

ــارير، وكــذلك جــرت         ــداد التق ــة بإع ــة املتعلق ــسابقة للجن ــة ال ــادئ التوجيهي ــع املب ــده ويتب موع
مشاورات مع خمتلف مؤسسات الدولة، واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخـرين يف إعـداد              

لة غــري وتأســف اللجنــة مــع ذلــك ألن بعــض فــروع التقريــر تقــدم معلومــات ذات صــ . التقريــر
  .كافية، مما حيد من قدرة اللجنة على تقييم احلالة اخلاصة باملرأة يف بعض اجملاالت

وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية علـى قائمـة املـسائل                 - ٣
واألســـئلة الـــيت طرحهـــا الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة التـــابع للجنـــة، ولعرضـــها الـــشفوي  

  . األخرى املقدمة رداً على األسئلة املطروحة شفوياًواإليضاحات
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 لوفــدها رفيــع املــستوى، برئاســة وزيــر اخلارجيــة،  الدولــة الطــرفوتــثين اللجنــة علــى   - ٤
واملشكل من املمثـل الـدائم لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك، وكـذلك مـن ممـثلني مـن اللجنـة                         

يــة الــشاملة، وصــندوق تنميــة الــشباب،   للمــرأة والطفــل، وجلنــة حتقيــق الــسعادة الوطن القوميــة
  .وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة

  
  اجلوانب اإلجيابية    

تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتحوهلــا إىل ملكيــة دســتورية دميقراطيــة يف عــام            - ٥
  .النشاط، مما يوفر أساساً صلباً إلقامة دميقراطية مستدامة ونابضة ب٢٠٠٨

للقـــضايا القوميــة   للمـــرأة والطفــل وخطــة العمـــل   القوميــة وترحــب اللجنــة باللجنـــة     - ٦
ــا يف    ــن نوعه ــسانية، وهــي األوىل م ــة الطــرف اجلن ــسيق    الدول ــن مراكــز التن ــة شــبكة م ، وإقام

اجلنساين، مبا يف ذلك يف القوات املسلحة، واعتبـار املـسألة اجلنـسانية كموضـوع إمنـائي شـامل                   
مـسية العاشـرة للجنـة حتقيـق الـسعادة الوطنيـة الـشاملة الـيت ُتخـصص أيـضاً فـصالً                      يف اخلطة اخل  

  .لدور املرأة يف التنمية
وُتـثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتـصديقها مــؤخراً علــى الربوتوكــولني االختيــاريني     - ٧

وترحــب اللجنــة أيــضاً بــالتطورات التــشريعية األخــرية، مبــا يف ذلــك    . التفاقيــة حقــوق الطفــل 
  .اعتماد الدولة الطرف ألول دستور مكتوب

ــه خــالل احلــوار التفــاعلي        - ٨ ــة الطــرف الــذي أعربــت عن ــالتزام الدول ــة ب وترحــب اللجن
  . بالتنفيذ التام لالتفاقية وزيادة حتسني التقدم الذي أُحرز بالفعل يف جماالت معينة

  
  اجملاالت الرئيسية املثرية للقلق والتوصيات    

د اإلشــارة إىل التــزام الدولــة الطــرف بــصورة منهجيــة ومــستمرة تــرى اللجنــة، بعــ  - ٩
ام االتفاقية، أن الشواغل والتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية          كبتنفيذ مجيع أح  

ــة الطــرف منــذ اآلن وحــىت تقــد      ــة مــن جانــب الدول ــاً ذي أولوي ــر تتطلــب اهتمام مي التقري
لدولــة الطــرف إىل التركيــز علــى تلــك  علــى ذلــك، تــدعو اللجنــة اوبنــاء. الــدوري التــايل

اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية واإلبالغ عـن اإلجـراءات املتخـذة والنتـائج الـيت حتققـت يف                  
وتـدعو أيـضاً الدولـة الطـرف إىل أن تـزود مجيـع الـوزارات ذات                 . تقريرها الـدوري التـايل    

هليئـة القـضائية هبـذه      الصلة واهليئات احلكومية األخرى على مجيـع املـستويات، والربملـان وا           
  .املالحظات اخلتامية هبدف كفالة تنفيذها الفعال
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  الربملان    
د اللجنة، بعد أن أكدت جمدداً أن احلكومة تضطلع باملسؤولية الرئيسية وهي      تشدِّ  - ١٠

مسؤولة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، على  
جبميع فروعهـا للحكومـة وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن تـشجع برملاهنـا        أن االتفاقية ملزمة  

 باختاذ اإلجراءات الالزمـة فيمـا يتعلـق         ،الوطين، وفقاً لوالياته وإجراءاته، حسب االقتضاء     
  .بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي احلكومة لتقريرها التايل وفقاً لالتفاقية

  
   وتعريف التمييز الوضع القانوين لالتفاقية    

، وجهـود الدولـة     ٢٠٠٨يف حني ترحب اللجنة باعتماد أول دستور مكتـوب يف عـام               - ١١
دمــاج أحكـام االتفاقيــة يف الدسـتور، وإشــارة الوفــد إىل أنـه قــد جـرت املواءمــة بــني     إلالطـرف  

ن معظم القوانني واالتفاقية، فإهنا تعرب عن قلقها ألن الدستور مل يتضمن صراحةً حكمـاً بـشأ               
نطاق انطباق املعاهدات الدولية، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة، وأنـه مل حيـدد ذلـك، يف حالـة التنـازع                       

 بــني القــانون الــوطين   عبــني القــانون الــوطين واالتفاقيــة ومل يــنص علــى أنــه يف حالــة التنــاز        
 مـن الدسـتور تـنص علـى         ٧وتالحظ اللجنة أن املادة     . واالتفاقية، فإن األولوية تكون لالتفاقية    

 بأهنـا تـشتمل علـى       ، كمـا أوضـح الوفـد      ،احلماية املتـساوية أمـام القـانون والـيت ينبغـي تفـسريها            
ــة وموضــوعية بــني الرجــال والنــساء، وأن املــادة     تــشتمل علــى أحكــام حمــددة  ٩مــساواة رمسي

 ٩ و   ٧وتشعر اللجنة بـالقلق مـع ذلـك ألن األحكـام الـواردة يف املـادتني                 . حلماية حقوق املرأة  
 ميكن تفـسريها تفـسرياً ضـيقاً وتعـرب عـن أسـفها ألن الدسـتور اليتـضمن تعريفـاً                     من الدستور 

 مــن االتفاقيــة، الــيت حتظــر التمييــز املباشــر   ١صــرحياً وشــامالً للتمييــز ضــد املــرأة وفقــاً للمــادة   
  .املباشر وغري
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إصدار التـشريع الـوطين املالئـم، حبيـث           - ١٢
 ١ تنين حظراً للتمييز ضد املرأة، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، وفقـاً للمـاد               يتضم

من االتفاقية، وكذلك مبدأ املساواة الرمسية والفعلية بني الرجال والنساء، وفقاً           ) ب (٢ و
الدولة الطـرف إىل أن تـنص صـراحة يف          كذلك  وتدعو اللجنة   . من االتفاقية ) أ (٢للمادة  

قـوق  حب االتفاقـات املتعلقـة  الـصلة علـى أن أحكـام     ريعاهتا األخرى ذات دستورها أو يف تش   
ــصعيد احمللــي وهلــا       ــة للتطبيــق مباشــرة علــى ال ــة، قابل ــدويل، وال ســيما االتفاقي اإلنــسان ال

  .األسبقية على أي تشريع يتعارض معها
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  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
 للمـرأة والطفـل وبـالتغيريات       القومية تضطلع هبا اللجنة     تقر اللجنة باألعمال اهلامة اليت      - ١٣

، مبا فيها وضعها اجلديد كهيئة مـستقلة؛ وبعـضويتها          ٢٠٠٨املؤسسية اليت خضعت هلا يف عام       
املتنوعــة، مبــا يف ذلــك ممثلــو احلكومــة ووســائط اإلعــالم واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع     

ــع      ــة إشــراك مجي ــسلحة لكفال ــوات امل ــاملرأة    اخلــاص والق ــة ب ــضايا املتعلق ــع يف الق شــرائح اجملتم
والطفل؛ ومبهامها اجلديدة، اليت تشمل تلقي الشكاوى واستعراض التشريعات الوطنيـة وتـوفري             

غــري أن اللجنــة يــساورها القلــق لعــدم  . لــشؤون اجلنــسانيةلالتــدريب؛ وبإنــشاء مراكــز تنــسيق  
ــة    ــوارد املخصــصة للجن ــة امل ــةكفاي ــسىن القومي ــة أن يت ــدة    لكفال ــا اجلدي ــا االضــطالع مبهامه  هل

 يف األريــاف واملنــاطق النائيــة، وألن اســتقالهلا قــد يكــون  اإلحــساس بتواجــدهابفعاليــة، ولقلــة 
ــر    ــن يرأســها وزي ــةاًحمــدودا لكــون م ــة    .  يف احلكوم ــق كــذلك ألن اللجن ــة القل ــساور اللجن وي

طيـة فيمـا خيـص دور       املذكورة تتناول شؤون كل من املرأة والطفل، معززة بذلك القوالب النم          
  . املرأة يف اجملتمع

وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف مزيدا مـن املـوارد املاليـة والبـشرية للجنـة                  - ١٤
بغرض تعزيز فعاليتها وزيادة قدرهتا على تنسيق ورصـد اإلجـراءات املتـصلة حبقـوق املـرأة                 

. ى والتحقيـق بـشأهنا     الـشكاو  ي، فضال عن تلقـ     األصعدة واملساواة بني اجلنسني على كافة    
وضـعها  بوتوصي اللجنة كذلك بتعزيز شبكة مراكز تنسيق الشؤون اجلنسانية، وال سـيما             

إضــافة إىل و. علــى الــصعيدين اإلقليمــي واحمللــي، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق النائيــة واألريــاف
ها، ومـساءلت الذايت واستقالل قراراهتـا     ذلك، توصي اللجنة بالنظر يف سبل تعزيز استقالهلا         

فضال عن كفالة وجود فصل واضح بني مهام اللجنة فيما خيـص املـرأة مـن جهـة، والطفـل       
  .من جهة أخرى

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف أشــارت إىل أهنــا ســتنظر يف اعتمــاد وتنفيــذ تــدابري     - ١٥
 اخلاصـة املؤقتـة ال تـستخدم        خاصة مؤقتة حسب االقتضاء، بيد أنه يساورها القلق ألن التـدابري          
 االتفاقيـة،   الـيت تغطيهـا   االت  للتعجيل بتحقيق املـساواة الفعليـة بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع اجملـ                

سيما ما يتعلق بفرص استفادة املرأة من التعليم الثانوي والتعليم العـايل ومـشاركة املـرأة يف                  وال
قلـق أيـضا ملـا يبـدو مـن افتقـار الدولـة الطـرف         ويساور اللجنة ال . احلياة العامة واحلياة السياسية   

إىل فهم واضح ملفهوم التدابري اخلاصـة املؤقتـة، فـضال عـن الـسبب املـسوغ لتطبيقهـا متـشيا مـع                       
 التوصـية العامـة    أوضـحتها بـصورة أكـرب      من االتفاقية، وهي التـدابري الـيت         ٤ من املادة    ١الفقرة  

  .  للجنة٢٥رقم 
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ف علـى اسـتحداث تـشريع حمـدد يـنص علـى اعتمـاد               وتشجع اللجنة الدولة الطر     - ١٦
ن االتفاقيــة والتوصــية العامــة  مــ٤ مــن املــادة ١وتنفيــذ تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة 

الرجل يف مجيـع اجملـاالت الـيت      مع   للجنة  هبدف التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية         ٢٥ رقم
وتوصــي اللجنــة الدولــة . لنائيــةاالريفيــة وحتظــى فيهــا املــرأة بتمثيــل نــاقص، أو يف املنــاطق  

  ؤقتة يف التعجيل بعملية املـساواة      بأمهية التدابري اخلاصة امل    بزيادة الوعي اجلماهريي  الطرف  
  . بني اجلنسني

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
 يف املائـة مـن   ٥٤,٢حتيط اللجنة علما، على النحو الواجب، بأن النساء شـكلن نـسبة            - ١٧

يساورها القلق إزاء تـدين معـدل متثيـل املـرأة علـى مجيـع       بينما الناخبني يف االنتخابات األخرية،   
ــع           ــه اجملتم ــذي خيــضع في ــت ال ــيما يف الوق ــسياسية، وال س ــاة ال ــة واحلي ــاة العام ــستويات احلي م

وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء تـدين مـستوى مـشاركة املـرأة يف                . لتحوالت هامة 
واحلكومــة والــسلك الدبلوماســي، )  يف املائــة١٣,٨٨( القــرار، مبــا فيهــا الربملــان  هيئــات صــنع

 خـالل   ،وعلى الصعيدين اإلقليمي واحمللـي، وألن معـدل مـشاركتها تراجـع يف بعـض احلـاالت                
  .  السنوات األخرية

 بتنفيـذ سياسـات     ، على وجه االستعجال   ،وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام       - ١٨
دف إىل النهوض مبـشاركة املـرأة بـشكل كامـل وفعـال وعلـى قـدم املـساواة يف          مستدامة هت 

وتشجع اللجنة بشكل خاص الدولـة الطـرف        . مجيع جماالت احلياة العامة واحلياة السياسية     
على استعراض املعايري املطلوبة يف بعض الوظائف عندما تتحول هذه الشروط إىل حـواجز              

وتوصـي أيـضا    . مـن فـرص املـشاركة يف صـنع القـرار          أو عوائق حتـول دون اسـتفادة املـرأة          
  مـن االتفاقيـة والتوصـيتني العـامتني        ٤ مـن املـادة      ١باستخدام التدابري املؤقتـة وفقـا للفقـرة         

وتوصي اللجنة كذلك بتنفيذ أنشطة للتوعية بأمهية مشاركة املرأة     . ٢٣ و   ٢٥ رقم   للجنة
اجملتمـع برمتـه، مبـا يف ذلـك يف          يف مناصب صنع القرار خالل التحول احلايل الذي يـشهده           

  .املناطق النائية واألرياف
  

 العنف ضد املرأة    

ــة    - ١٩ ــسي     مبترحــب اللجن ــصدي للعنــف اجلن ــة للت ــيت اختــذهتا احلكوم ــادرات ال ختلــف املب
 تقرير عن العنف ضد املرأة، وإنـشاء        طلبها إعداد  كذل والعنف املرتيل، مبا يف      العنف اجلنساين و

املبـادرات الـيت    ب، و ةيانقـضايا اجلنـس   ال يف جمـال   الـشرطة     أفـراد  لـة، وتـدريب   مراكز الشرطة املتنق  
مركز ملعاجلة األزمات وإعـادة التأهيـل مـن أجـل النـساء              اجملتمع املدين، مثل فتح       هيئات اختذهتا

مشروع قانون بشأن العنـف املـرتيل      بأن   الوفد    مبا ذكره  وترحب اللجنة كذلك  . ضحايا العنف 
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ورود أنبـاء تتحـدث عـن تعـرض          القلـق لـ     يـساورها   اللجنـة  غـري أن  . ٢٠١٠قدم حبلول عـام     ُيس
ن تقريـر   أل، و ن ويف أمـاكن عملـه     هن وداخل أسر   على أيدي أزواجهن    للعنف نساء متزوجات 

وتـرى اللجنـة أن هنـاك       . الـصمت قلة وعـي املـرأة حبقوقهـا وسـيادة ثقافـة             أثبت  الطرف الدولة
 مكافحـة العنـف ضـد املـرأة، ال سـيما يف ضـوء                يف جمـال   تـها اجلمع واجـب العديد من القضايا ال   

وأشـكال أخـرى    احملاكم بشأن االستغالل اجلنسي علىة وضرعقليل جدا من القضايا امل  العدد  ال
ــرأة   ــالقلق كــذلك   . مــن العنــف ضــد امل ــة ب ــشعر اللجن ــازل   ن ألوت الطفــالت اخلادمــات يف املن

 .كن عرضة هلذا العنفي قد

ى إيالء االهتمام على سبيل األولوية للقضاء على        حتث اللجنة الدولة الطرف عل    و  - ٢٠
مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وكذلك زيادة فرص احلصول على العدالة للنساء ضـحايا              

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف        . هذه االنتهاكات، مبا يف ذلك يف املناطق النائية والريفيـة         
.  باعتبارها مسألة ذات أولويـة      العنف املرتيل،  ها تشريعات بشأن  ، مبا في  اتعلى سن تشريع  

 أساساً لرفـع   و اعتبار العنف ضد النساء والفتيات جرمية     كفل  تأن  ات   التشريع هذهلينبغي  و
لنـساء  ل إتاحـة الفـرص    و ، خطـورة اجلرميـة    حبسب ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم     ،دعوى مدنية 

لحصول لذا العنف هل ة ضحييقعني الئوالفتيات، مبا يف ذلك يف املناطق النائية والريفية، ال
 مقـدِّمي وتشجع اللجنة على مواصلة تدريب وتوعية موظفي إنفاذ القانون و         . على احلماية 

كما توصي اللجنة بأن    . عيتهم جبميع أشكال العنف ضد املرأة     ذلك لتو  و ،الرعاية الصحية 
 يفتعتمد الدولة الطرف تدابري لزيادة عدد النساء العامالت يف هذه املـسائل، مبـا يف ذلـك            

 .خرىقوات الشرطة ووكاالت إنفاذ القانون األصفوف 
  

  بالبشراالجتار    

اتفاقية رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون اإلقليمي املعنية مبنـع           تشري اللجنة إىل توقيع      وإذ  - ٢١
 ملكافحــة  املتخـذة ديــدةاجلتـدابري  بالب  وترحّـ ومكافحـة االجتـار بــاملرأة والطفـل ألغـراض البغــاء،    

لمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون واســتحداث  ل تخــصصاملتــدريب ال، مبــا فيهــا االجتــار بالبــشر
وتـشعر اللجنـة    . وحدات الشرطة املتنقلة، تعـرب مـع ذلـك عـن قلقهـا إزاء تنـامي هـذه الظـاهرة                   

 قــد للــذيناو، ئيانــقــانون اجلال يف ْين املــدرجلبــشر البغــاء واالجتــار باي تعريفــكــذلك إزاءبــالقلق 
 تـتم املتـاجرة   النساء الالئي   ب  يف ما يتعلق   ، ال سيما  ني املصطلح ين الدويل هلذ   التعريف ن ع لفانتخي

وباإلضافة إىل ذلـك، تأسـف اللجنـة لـنقص املعلومـات املتاحـة              . هبن ألغراض االستغالل اجلنسي   
قلق إزاء عـدم تـوفري احلمايـة للنـساء          بـال كذلك  تشعر  عن هذه املسألة يف تقرير الدولة الطرف، و       

كـذلك  ة الدعم واملأوى واملساعدة النفـسية املتاحـة للـضحايا، و   قل، و ناالجتار هب املعرضات خلطر   
 .بشأن هذه املسائل واملسائل املتصلة هبا عدد القضايا املعروضة على احملاكم شدة ضآلةإزاء 
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  جهودها ملكافحة مجيع أشـكال االجتـار       مضاعفةحتث اللجنة الدولة الطرف على      و  - ٢٢
 املـشكلة، ومجـع      هـذه  لطـرف علـى إجـراء حبـوث لتحديـد حجـم           وتشجع الدولة ا  . بالبشر

وعـالوة  . هاوحتليلـ  الشرطة واملصادر الدوليـة ألجهزة  املتاحة  بالبشر البيانات بشأن االجتار  
 لبغـاء واالجتـار   لهـا الـوطين     تعريفعلى ذلـك، تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مواءمـة                

 بــأن تكثــف جهودهــا لتقــدمي الــدعم املعــايري الدوليــة، وتوصــي الدولــة الطــرفمــع  بالبــشر
 للخطــر، مبــا يف ذلــك مــن خــالل وضــع آليــات للوصــول إىل اتللفتيــات والنــساء املعرضــ

جلهـاز القـضائي    ا  موظفي  تدريب واصلةالعدالة وخيارات بديلة لسبل العيش، فضال عن م       
 اخلـدمات   وظفـو  شـرطة احلـدود وم     م أفـراد  هضـمن  نموواملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون،     

 تـدابري ثنائيـة     ظر يف اعتمـاد   نالوتوصـي اللجنـة كـذلك بـ       . نون االجتمـاعي  رشـدو الطبية وامل 
 .اتفاقات ثنائية مع بلدان املنشأ والبلدان اجملاورةإبرام و
  

 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

  ملعاجلــة القوالــب النمطيــةيف حــني ترّحــب اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف  - ٢٣
وسـائل  ل وجَّهـة واملمارسات الثقافية الـسلبية، مبـا يف ذلـك نـشر املبـادئ التوجيهيـة األخالقيـة امل                 

 مـا برحـت    ال تـزال تـشعر بـالقلق ألن املـرأة            ا املـرأة، فإهنـ     موضوعية عن  اإلعالم لتعكس صورة  
ار األدويـدمي    األسرة ويف احلياة العامة علـى حـد سـواء، ممـا    داخلتواجه خمتلف أشكال التمييز     

 .واملسؤوليات املسندة إىل كل من اجلنسني

، حتث اللجنة الدولة الطرف على حتليـل        )A/59/38( مع التوصيات السابقة     متشياًو  - ٢٤
التقاليد واملواقـف النمطيـة القائمـة يف وجهـات النظـر مـن أجـل تقيـيم تأثريهـا علـى حتقيـق                        

ة للرجـال والنـساء لـدعم       وتوصـي بوضـع سياسـات وبـرامج موجهـ         . املساواة بني اجلنسني  
القضاء على القوالب النمطية املرتبطة باألدوار التقليدية يف األسرة ومكان العمل واجملتمع            

كمـا توصـي   . ز ضـد املـرأة   النمطية اليت متيِّـ   البوق، ومنع ظهور أنواع جديدة من ال      عموماً
 املـرأة والرجـل   بتشجيع وسائط اإلعالم على إعطاء صورة إجيابية عن املرأة واملـساواة بـني          

  .على السواءاخلاصة و احلياة العامةيف املركز واملسؤوليات يف 
  

  التعليم    
الفتيـات بـالتعليم االبتـدائي،      بينما تـشري اللجنـة إىل التقـدم احملـرز علـى صـعيد التحـاق                   - ٢٥
ــسبة   وال ــتحقن      ٨٣ســيما أنّ ن ــذا االلتحــاق يل ــشروط ه ــستوفيات ل ــات امل ــن الفتي ــة م  يف املائ

س االبتدائيـة، وإىل أثـر املـدارس االبتدائيـة املوجـودة يف اجملتمعـات احملليـة واتـساع نطـاق             باملدار
برنــامج التعلــيم املــستمر، وكــذلك العمــل الــذي تــضطلع بــه املنظمــات غــري احلكوميــة يف هــذا  
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اجملال، فإن القلق يساورها إزاء اتساع اهلّوة بني اجلنسني وارتفاع معدالت تسّرب الفتيـات يف                
ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الفرص احملدودة لاللتحاق باملـدارس،         . يم الثانوي وما فوقه   التعل

املتاحة لفتيات األرياف واملناطق النائية بسبب نقص املدرسـني املـؤهلني وغيـاب النقـل املـأمون                 
وكـذلك يـساور اللجنـة القلـق إزاء ارتفـاع معـدالت         . وعدم مالءمة الـبىن األساسـية للمـدارس       

االعتبار على النحـو الواجـب مراجعـة الكتـب     يف وإذ تأخذ اللجنة  . ية بني الفتيات والنساء   األم
، فإهنا ال تزال قلقـة إزاء املواقـف التقليديـة يف بعـض              اجلنسانيةاحلساسية  املدرسية ملعاجلة مسألة    

  .أحناء البلد، اليت قد تسهم يف اخنفاض مستويات التعليم بني النساء والفتيات
 لكفالـة  ها وتنفيـذ  حمـددة اهلـدف    اللجنة الدولة الطرف علـى اعتمـاد تـدابري           وحتث  - ٢٦

بــشكل أكثــر و. ميــع مــستويات التعلــيمجب فــرص االلتحــاقلفتيــات والنــساء يف لاملــساواة 
، ن الدولة الطرف إمكانية تقدمي حـوافز للفتيـات وأسـره   تبحثحتديدا، توصي اللجنة بأن    

ــاء يف املــدارس نلتــشجيعه ــع اخلطــوات    ينبو.  علــى البق ــة الطــرف أن تتخــذ مجي غــي للدول
 وال سـيما ، املالئمةالتعليمية األساسية  البنية  وتوفريالالزمة لزيادة عدد املدرسني املؤهلني،      

كما حتث اللجنة الدولة .  وسائل نقل مناسبة   ضافة إىل توفري  باإليف املناطق الريفية والنائية،     
 بـني   يـة ألّملالتعلـيم غـري النظـامي، للتـصدي         الطرف على اختاذ تدابري، مبـا يف ذلـك تطـوير            
وباإلضـافة إىل   .  وزيادهتـا  برامج تعلـيم الكبـار    الفتيات والنساء بوسائل منها مواصلة تنفيذ       

ذلــك، حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ اخلطــوات الــضرورية لتــشجيع الفتيــات     
 .نمواصلة تعليمهعلى املتزوجات واحلوامل والفتيات 

  
  صحةال    

الرعايـة الـصحية التقليديـة واحلديثـة        احلصول حبرية علـى      بينما تشري اللجنة إىل إمكانية      - ٢٧
لتقـدم  ا وكـذلك إىل   ختـصيص املـوارد الالزمـة يف هـذا اجملـال،             مواصـلة عزم احلكومة على    إىل  و

  فـإن الرعايـة الـصحية لألمهـات والـصحة اإلجنابيـة،     جمـاالت  بعـض  يف كّماً ونوعـاً  احملرز  الكبري  
الصحة العامـة للمـرأة، مبـا يف ذلـك معلومـات            املقدمة عن   علومات  يساورها إزاء نقص امل   القلق  

ــساء وعــن خــضوع ا  ،حمــددة عــن معــدالت االعــتالل والوفيــات   للفحــص الطــيب مــن أجــل   لن
مــع وفيمــا يتعلــق بالــصحة اإلجنابيــة، و. الــرحمواملبــيض و ســرطان الثــدي عــنالكــشف املبكــر 

اللجنـة القلـق إزاء عـدم       يـساور    وسائل منع احلمـل،      حلصول على ا يف جمال مراعاة التقدم احملرز    
تــدابري تنظــيم األســرة وعــن  معلومــات عــن وتــرية االستــشارات الطبيــة للنــساء احلوامــل، تــوافر

. املراهقـات يترتب على ذلـك مـن تـأثري علـى محـل             وما  ،  ات واملراهق للشاباتوالتربية اجلنسية   
 واملـشورة الطبيـة      الطبيـة  علـى الرعايـة    رص احلـصول   اللجنـة القلـق إزاء حمدوديـة فـ         يـساور كما  

 رغـم اجلهـود الراميـة        هذا األمر يظـل حمـدودا      يف هذا السياق، وتشري إىل أنّ     احملاطتني بالكتمان   
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والرعايــة الطبيــة الطــوارئ العامــة يف حــاالت إىل حتــسني فــرص احلــصول علــى الرعايــة الطبيــة  
ــة   ــة والريفي ــاطق النائي ــة يف املن ــة  كــذلك. اإلجنابي ــالغ القلــق  ، فــإن اللجن ــشار يــساورها ب إزاء انت

  .اخلامسة والعشرين النساء دون سن يف أوساطاإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية
تـدابري لتحـسني فـرص حـصول        الوتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اختـاذ           - ٢٨

ة يى الرعايـة الـصح    علـ ،  مجيع النساء، مبا يف ذلك املـسنات ونـساء املنـاطق الريفيـة والنائيـة              
من الدولـة الطـرف تقـدمي معلومـات يف تقريرهـا        اللجنة  وتطلب  .  واإلجنابية  والعقلية العامة

للمرأة، مبا يف ذلك مرافق للكشف متكاملة وجود سياسة صحية مدى   عنالدوري املقبل   
لتعزيـز إمكانيـة     قـصارى جهـدها   وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى بـذل             . عن السرطان 

احملاطـة بالكتمـان    املـساعدة الطبيـة     وحصوهلا على   أة إىل مرافق الرعاية الصحية       املر وصول
وعـورة   قبـل مـوظفني مـدربني، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة، وعلـى الـرغم مـن               من

تنظـيم  ، ل الفتيـات والفتيـان   بالترويج على نطاق واسع، وال سـيما بـني          توصي   كما. الطرق
ابية مبا يف ذلك املناطق النائية، مـع إيـالء اهتمـام خـاص ملنـع           الصحة اإلجن التوعية ب األسرة و 

وحتث اللجنة . حاالت احلمل املبكر والسيطرة على األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي
 فـريوس نقـص     انتـشار  إىل   املؤديةالدولة الطرف على إجراء حبوث شاملة لتحديد العوامل         

هبـدف وضـع اسـتراتيجيات مالئمـة للحـد مـن            ، وذلـك     بـني النـساء    اإليـدز /املناعة البشرية 
 .الوباءذا هلتعرض املرأة 

  
  العمالة    

إزاء ال يـزال يـساورها       ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل والعمالـة، فـإن القلـق             بينما  - ٢٩
 ذلـك،  وباإلضـافة إىل .  املبلَّـغ عنـها   املعدالت املرتفعة حلاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمـل        

ــساور ــة ي ــب      اللجن ــال األجان ــن العم ــدد الكــبري جــدا م ــق إزاء الع ــد    والقل ــذين ق ــاجرين ال امله
ــية  يـــستفيدون ال ول علـــى الرعايـــة  احلـــصوال ســـيما،  الـــدنيااحلمايـــةو مـــن احلقـــوق األساسـ

 ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن تأنيث الفقر، ال سيما يف املنـاطق الريفيـة،               .األساسية الصحية
  .روبشأن نقص البيانات عن الفق

لنـساء مـن   ا اسـتخدام  لكفالةوتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة      - ٣٠
 وتوصـي   .االحتكـام إىل القـضاء    ، مبـا يف ذلـك       االنتـصاف ليـات    آل ضحايا التحرش اجلنسي  

احلقوق األساسية جلميـع العمـال املهـاجرين، مبـن فـيهم              يف االعتبار   تؤخذ اللجنة أيضا بأن  
 وتوصــي اللجنــة . الرعايــة الــصحية األساســيةعلــىاحلــصول  يفقهــم وال ســيما حالنــساء، 

كذلك بتوفري فرص العمـل املناسـب الـذي ُيـدفع عنـه أجـر الئـق لنـساء الريـف، وكـذلك                       
توفري جمموعة واسعة النطـاق مـن خـدمات الـدعم للنـساء يف القطـاع غـري الرمسـي وإتاحـة                      
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ــة أيــضا الد . فــرص الوصــول إىل تــسهيالت الــسوق  ــدعو اللجن ــوفري  وت ــة الطــرف إىل ت ول
استحقاقات اجتماعية للعاملني يف البيوت، وإىل تضمني تقريرها الدوري املقبـل معلومـات             

  .مصنفة جنسانيا عن الفقر
  الطفــالت حالــةإزاء األطفــال، وخباصــة تــشغيل اللجنــة القلــق إزاء اســتمرار  ويــساور  - ٣١

يعملــن لــساعات و لريفيــة والنائيــة مــن املنــاطق انمعظمهــواللــوايت يــأيت يف املنــازل، ت العــامال
  . العنف وقد يتعرضن ألعمالعلى التعليم وليس لديهن فرص للحصول طويلة
 إســاءة معاملــةوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا للقــضاء علــى    - ٣٢

الفتيـات، علـى التعلـيم      ، وال سـيما     األطفـال وكفالـة حـصول     ،   العاملني يف املنـازل    األطفال
باحلماية اليت تؤمنها معايري العمل      متتعهملصحية واحلماية االجتماعية، فضال عن      والرعاية ا 

 توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطـرف  وكذلك. الدنيا اليت وضعتها منظمة العمل الدولية     
، حقـوق مجيـع األطفـال   احتـرام   طـالع الـسكان علـى ضـرورة ضـمان           إلملة توعية عامـة     حب
  .ى التعليم والرعاية الطبيةعلحقهم يف احلصول يف ذلك  مبا
  

  العالقات األسرية     
 ُتمـنح لـألم تلقائيـا،        سـنوات  ٩يساور اللجنة القلـق مـن أن حـضانة األوالد دون سـن                - ٣٣
 أو أكـرب حيـق هلـم       سـنوات  ٩يعزز من التنميطات اجلنسانية ومن فكرة أن األطفـال يف سـن              مما

كفايـة املعلومـات الـواردة يف التقريـر         ويساور اللجنة القلق كـذلك مـن عـدم          . اختيار حاضنهم 
بــشأن خمتلــف املمارســات والقــوانني الــيت تــنظم أمــورا مــن بينــها الــزواج وفــسخه، مبــا يــشمل   

السن القانونيـة لـزواج الرجـال والنـساء        بأنوبينما ترحب اللجنة    . املرياث، والعالقات األسرية  
يـزال   وال. قـصر غـري القـانوين     لهي الثامنة عشرة، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا مـن اسـتمرار زواج ا                

  . القلق يساور اللجنة بسبب استمرار تعدد الزوجات يف بعض أحناء البلد
األوالد  املتعلقـة حبـضانة      هاوتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اتساق أحكام         - ٣٤

 مـن االتفاقيـة، الـيت تـربز ضـرورة           ١٦مـن املـادة     ) د (١يف حالة فسخ الزواج مـع الفقـرة         
باإلضافة إىل ذلـك، تطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم                و. مصاحل األطفال مراعاة  

يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن الـزواج وفـسخه، مبـا يـشمل املـرياث والعالقـات                   
وتــشجع اللجنــةُ أيــضا الدولــة  . األســرية، ممــا ييــسر فهمــا أفــضل للحالــة يف هــذا الــسياق  

رق مــن بينــها اإلجــراءات القانونيــة ومحــالت توعيــة  الطــرف علــى اختــاذ تــدابري فعالــة، بطــ 
وتوصـي اللجنـة بـأن    . القـانوين دون الـسن  زواج الـ اجلمهور، من أجل وضع حـد ملمارسـة       

ــة الطــرف إجــراءات مناســبة مــن أجــل إهنــاء ممارســة تعــدد الزوجــات، وفقــا       تتخــذ الدول
   .سرية للجنة، بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األ٢١للتوصية العامة رقم 
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  قانون اجلنسية التمييزي     
 ذوات األصـل العرقـي النيبـايل      تشري اللجنـة إىل توصـيتها الـسابقة املتعلقـة حبالـة النـساء                 - ٣٥

، وتعـرب عـن قلقهـا       ١٩٥٨الاليت فقـدن جنـسيتهن البوتانيـة عقـب سـن قـانون اجلنـسية لعـام                  
 اسـتنادا إىل حالتـهن      ةسينـ اجلحـصول النـساء علـى       يف  املستمر بشأن ما قد يتركه ذلك من أثـر          

الزواجية وإعطائهن جنـسيتهن إىل أطفـاهلن املولـودين خـارج البلـد، فـضال عـن األطفـال ذوي                    
اآلباء من غري املواطنني، وال سيما األطفال دون سن اخلامسة عشرة الذين قد تكـون حقـوقهم     

  . حمدودة مبا يف ذلك حقوقهم يف التعليم واحلصول على الرعاية الصحية
واللجنة يشجعها اسـتعداد الدولـة الطـرف ملواصـلة احملادثـات مـع حكومـة نيبـال،                   - ٣٦

وتوصــيها بتــسوية كــل املــسائل الــيت مل يبــت فيهــا بعــد، مبــا يف ذلــك كفالــة ســبل احلــصول 
  . بالكامل على التعليم واخلدمات الصحية باجملان جلميع األطفال دون سن اخلامسة عشرة

  
  ٢٠ من املادة ١ الفقرة الربوتوكول االختياري وتعديل    

تنوه اللجنة بالبيان اإلجيايب الذي أدىل به الوفد فيما يتعلق بالتصديق علـى الربوتوكـول       - ٣٧
 علـى  الدولـة الطـرف  االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتـشجع            

 مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١لفقـرة   لالتصديق عليه يف أقرب وقت ممكن، وكذلك على قبول التعديل           
  .االتفاقية، بشأن مدة اجتماع اللجنة

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعالن ومنهاج عمل بـيجني، اللـذين            - ٣٨
 مبوجـب االتفاقيـة، وتطلـب    ايعززان أحكام االتفاقية، استخداما كامال عند تنفيـذ التزاماهتـ     

  .معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلإىل الدولة الطرف إدراج 
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
ــشدد   - ٣٩ ــة ت ــق    علــى اللجن ــه لتحقي ــة ال غــىن عن ــذ الكامــل والفعــال لالتفاقي أن التنفي

وتدعو إىل إدماج منظـور جنـساين وإىل جتـسيد واضـح ألحكـام               .األهداف اإلمنائية لأللفية  
الدولـة  إىل  إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب             االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية    

  .الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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  التصديق على املعاهدات األخرى    
إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة حلقـوق            تالحظ اللجنة أن انـضمام الـدول        - ٤٠

. ان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب احليـاة     قوق اإلنس حباإلنسان يعزز من متتع املرأة      
ولذلك تشجع اللجنة حكومة بوتـان علـى التـصديق علـى املعاهـدات الـيت مل تـصبح طرفـا                  
فيها بعد، وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد               

ة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال         الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، واالتفاقيـة الدوليـ         
التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية           
أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                 

مايـــة مجيـــع أســـرهم، واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، واالتفاقيـــة الدوليـــة حل 
  . األشخاص من االختفاء القسري

  
  نشر املالحظات اخلتامية    

تطلب اللجنة أن ُتنَشر هذه املالحظـات اخلتاميـة يف بوتـان علـى نطـاق واسـع مـن                      - ٤١
أجل توعية الشعب، مبـا يـشمل املـسؤولني احلكـوميني والـسياسيني والربملـانيني واملنظمـات                 

تـدابري الـيت اختـذت لكفالـة مـساواة املـرأة بالرجـل              النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان، بال     
وتطلب اللجنـة  . حبكم القانون وحبكم الواقع، وباخلطوات األخرى الالزمة يف هذا الصدد     

تعزيــز نــشر االتفاقيــة، وبروتوكوهلــا االختيــاري، والتوصــيات مواصــلة إىل الدولــة الطــرف 
 االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين       العامة للّجنة، وإعالن ومنهاج عمل بـيجني، ونتـائج الـدورة          

اة بـــني اجلنـــسني والتنميـــة املـــساو: ٢٠٠٠املـــرأة عـــام ”عـــن موضـــوع للجمعيـــة العامـــة 
ــسالم ــرن احلــادي والعــشرين  وال ــسائية ومنظمــات    “يف الق ــني املنظمــات الن ، وخــصوصا ب

  .حقوق اإلنسان
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
عـن  دم، يف غـضون سـنة، معلومـات خطيـة           تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تق        - ٤٢

ــواردة يف الفقــرة     ــذ التوصــيات ال ــسياسية  ١٨اخلطــوات املتخــذة لتنفي  بــشأن املــشاركة ال
وتطلب اللجنة أيضا إىل    .  بشأن العنف ضد املرأة    ٢٠واملشاركة يف احلياة العامة، والفقرة      

 ذلــك اخلــدمات الدولــة الطــرف أن تنظــر يف التمــاس التعــاون واملــساعدة التقنــيني، مبــا يف  
  . تنفيذ التوصيات املذكورة أعالهاالستشارية، إذا لزم األمر وعند االقتضاء، من أجل
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توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من املساعدة التقنيـة يف جمـال وضـع وتنفيـذ                 و  - ٤٣
ب وتعـر . برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله، وإىل تنفيذ االتفاقية ككل           

اللجنة عـن اسـتعدادها ملواصـلة احلـوار مـع الدولـة الطـرف، بطـرق مـن بينـها قيـام أعـضاء مـن                           
اللجنة بزيارة البلد لتقدمي مزيد مـن التوجيـه بـشأن تنفيـذ التوصـيات الـواردة أعـاله والتزامـات                     

الدولـة الطـرف زيـادة تعزيـز تعاوهنـا      أيـضا إىل  اللجنة وتطلب . الدولة الطرف مبوجب االتفاقية 
 الوكاالت املتخصصة والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها برنامج األمـم املتحـدة       مع

ــة           اإلمنـــائي، وصـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـ
، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومنظمــة الــصحة العامليــة، ومفوضــية األمــم )اليونيــسيف(

ــ ــدة حلقـ ــإدارة الـــشؤون    املتحـ ــاملرأة بـ ــعبة النـــهوض بـ ــعبة اإلحـــصاءات وشـ وق اإلنـــسان، وشـ
  .االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة

  
  موعد التقرير املقبل     

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــستجيب للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه    - ٤٤
ــل امل     ــدوري املقب ــا ال ــك يف تقريره ــة وذل ــادة   املالحظــات اخلتامي ــّدم مبوجــب امل ــن ١٨ق  م

 تقريريهـا الـدوريني     موحـد يـضم   وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي تقريـر            . االتفاقية
  .٢٠١٤سبتمرب عام / أيلول٣٠الثامن والتاسع يف 

  
  


