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  .٠٠/١٠الساعة افتتحت اجللسة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
 /CEDAW( التقرير الـدوري الـسابع املقـدم مـن بوتـان            

C/BTN/7, CEDAW/C/BTN/Q/7, CEDAW/C/BTN/ 

Q/7/Add.1(  

ــان إىل       - ١ ــد بوت ــسة، جلــس أعــضاء وف ــدعوة مــن الرئي ب
 .مائدة اللجنة

ــشرينغ    - ٢ ــسيد تــ ــان(الــ ــي ): بوتــ ــان هــ ــال إن بوتــ  قــ
الدميقراطية األكثر جدة يف العامل وقـد اعتمـد برملاهنـا املنتخـب             

 ٩ و   ٧واملادتـان   . ٢٠٠٨األول دستورها املكتـوب األول يف       
ــ تور تتنـــاوالن حقـــوق املـــرأة وتزيـــدان مـــن تعزيـــز   مـــن الدسـ

إن قــانون العقوبــات  . التــشريعات القائمــة الــيت حتمــي املــرأة    
 وتشريعات أخـرى قـد جعلـت مـن املمكـن      ٢٠٠٤املعتمد يف   

إن . املواءمـــة بـــني القـــوانني احملليـــة ومعظـــم أحكـــام االتفاقيـــة 
مشروع قـانون رعايـة الطفـل ومحايتـه ومـشروع قـانون التـبين               

وع العنـف املـرتيل قيـد النظـر ُيتوقـع أن تزيـد مـن تعزيـز         ومـشر 
واعُتمــد . التــشريعات الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة  

 لتــشجيع مــشاركة ٢٠٠٧قــانون منظمــات اجملتمــع املــدين يف  
 .اجملتمع املدين على نطاق أوسع

ــان        - ٣ ــرة لبوت ــسية العاش ــة اخلم ــول إن اخلط وواصــل الق
 ٦٤، وخصــصت “أة يف التنميــةللمــر”عقــدت فــصال كــامال 

مليون بوتان للمسألة، وحددت نوع اجلنس بوصفه موضـوعا          
تنمويـــا شـــامال ألول مـــرة، ونفـــذت تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور  
اجلنساين وتوليد البيانات غـري التراكميـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس             

ــسياسات  ــسعادة  . لالســتعمال يف صــياغة ال ــة ال إن أعمــال جلن
 التخطـــيط الوطنيـــة ســـابقا، واللجنـــة الوطنيـــة الـــشاملة، جلنـــة

الوطنية للمرأة والطفل دعمتها شـبكة مـن اجلهـات املنـسقة يف             

ــشاط   ــع قطاعــات الن ــساين يف مجي وُوضــعت ألول . اجملــال اجلن
مــرة خطــة عمــل وطنيــة معنيــة بنــوع اجلــنس، شــكلت وثيقــة    
ــة تعمــيم مراعــاة املنظــور      ــع القطاعــات يف عملي ــة جلمي مرجعي

 .اجلنساين

 القـــول إن احلكومـــة ملتزمـــة التزامـــا كـــامال وواصـــل  - ٤
بتحسني وضع املرأة وبكفالـة أال تـصبح حـاالت اخلـروج عـن              

وبـذلت  . ثقافة املـساواة بـني اجلنـسني يف بوتـان قواعـد مقبولـة        
جهــودا خاصـــة مـــن أجـــل زيــادة التحـــاق اإلنـــاث باملـــدارس   
الثانوية واملهنية وتقليص معدالت التسرب املبكر مـن املدرسـة          

وتـشارك املـرأة علـى حنـو متزايـد يف مجيـع           . ف النـساء  يف صفو 
جماالت النشاط، مبا يف ذلك السياسة والعملية السياسية، كمـا          
تدل عليه االنتخابات املاضية اليت ُتوجت بأن أصبحت النـساء          

ئــة مــن املمــثلني يف الربملــان وأكثــر مــن ا يف امل١٣,٨٨يــشكلن 
سـتعداد لـدى   نصف املشاركني يف االقتـراع، مـا يـدل علـى اال       
 .النساء لتأدية دور أكرب يف احلكم والسياسة عموما

ــل،     - ٥ ــرأة والطفـ ــة للمـ ــة الوطنيـ ــائال إن اللجنـ وأردف قـ
 والعاملــة باســتقالل كامــل، هــي الوكالــة     ٢٠٠٤املنــشأة يف 

ــة . املــسؤولة عــن رفاهــة نــساء وأطفــال بوتــان   وأجــرت اللجن
نـسيق  حتقيقات يف انتـهاكات حقـوق املـرأة والطفـل وقامـت بت       

ورصد تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 
املـــرأة وامتثـــال بوتـــان اللتزامـــات حقـــوق اإلنـــسان اإلقليميـــة 

 .والدولية

ــة     - ٦ ــسلس إىل ملكيـ ــال الـ ــاب االنتقـ ــه يف أعقـ ــال إنـ وقـ
ــة يف   ــتورية دميقراطيــ ــان  ٢٠٠٨دســ ــة بوتــ ، عملــــت حكومــ

بـضة باحليـاة   املنتخبة على وضع األسس لدميقراطية مـستدامة نا       
وراسخة اجلذور وال ميكـن عكـس اجتاههـا وال تـشوهبا شـائبة              
ــها حقــا مجيــع املــواطنني، مــا ميكنــهم مــن حتقيــق      ويــستفيد من

  .إمكاهنم الكامل
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  ٦ إىل ١املواد 
قالت إهنا ترحـب بالقيـام      : السيدة أروتشا دومينغس    - ٧

بتقدير لعـدد الـشكاوى مـن انتـهاكات حقـوق املـرأة والطفـل               
واستفــسرت، وهــي .  ووصــف ملــا اختــذ مــن إجــراءاتاملقدمــة

تالحظ أن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل قد أنشأهتا احلكومـة،      
ونظرا إىل تكوينها املتنوع، ترحب بتلقـي       . عن مدى استقالهلا  

ــشرية ونظــام      ــها، ومواردهــا الب ــد مــن التفاصــيل عــن عمل مزي
ــه   ــذي تأخــذ ب ــد عــن   . املــساءلة ال ــضا أن تعــرف املزي ــود أي وت

 يف اخلطـة اخلمـسية العاشـرة        “املرأة يف التنمية  ”الفصل املعنون   
وعمــا إذا كانــت شــبكة اجلهــات املنــسقة يف اجملــال اجلنــساين    
على املستوى القطري، نظرا إىل أن بوتـان هـي قليلـة الـسكان              

 . يف مناطق نائية كثرية، متاحة يف كل أحناء البلد

ر اجلديـد  سأل عما إذا كان الدسـتو    : السيد فلنترمان   - ٨
ينص على أولية االتفاقيات الدولية حلمايـة حقـوق املـرأة علـى             
القوانني احمللية املتضاربة، مالحظا أن هذا الشاغل أعربت عنـه          

ويرغـــب يف معرفـــة كيفيـــة حتديـــد  . ٢٠٠٤أيـــضا اللجنـــة يف 
األوليــة ومــا إذا كــان مــن املمكــن لقــاض أن يطبــق أحكــام        

ــة ــادة   . االتفاقي ــق بامل ــا يتعل ــد ، ا٧وفيم ــتور  ١٥لبن ــن الدس ، م
اجلديد، اليت تناولـت علـى حنـو خـاص حقـوق املـرأة وحقـوق                
اإلنسان، سأل عما إذا كان ضمان املساواة أمام القـانون ميتـد            
إىل املساواة بني املـرأة والرجـل أمـام القـانون وعمـا إذا كانـت                

واستفــسر عمــا إذا كانــت . تلــك املــساواة شــكلية وموضــوعية
ويرغـب يف معرفـة مـا إذا        . ييزية شـاملة  قائمة الشروط غري التم   

ــواد      ــورة امل ــزم بل ــة تعت ــت احلكوم ــتور  ٩ إىل ٧كان ــن الدس  م
ليشكل قانونا عاما للمـساواة ومـا إذا كـان الدسـتور سيـشمل           

وتــبني بوتــان، يف تقريرهــا، أنــه    . تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة   
ــول      ال ــى الربوتوكــ ــصادقة علــ ــرض املــ ــات تعتــ ــد عقبــ توجــ

ــاري ــذلك، . االختيـ ــة يف   ولـ ــسنوية لالتفاقيـ ــذكرى الـ ــإن الـ فـ
وأعـرب  .  ميكنها أن تكون مناسبة ممتازة للقيـام بـذلك         ٢٠٠٩

عـــن دهـــشته مـــن غيـــاب تقـــارير بديلـــة مـــن املنظمـــات غـــري  

احلكوميـة وسـأل عـن مـدى إشـراك احلكومـة للمنظمـات غــري        
احلكومية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان يف إعـداد التقريـر وعـن              

 .تفاقيةكيفية إشراكها يف تنفيذ اال

قالــت إن بوتــان متــر بانتقــال ســريع : الــسيدة هياشــي  - ٩
ــرأة   ــؤثر حتمــا يف وضــع امل واستفــسرت، وهــي تالحــظ أن  . ي

الربملــان قــد أقــر دســتورا يــسعى إىل القــضاء علــى التمييــز ضــد 
املــرأة، عمــا إذا كانــت املــساواة بــني النــوعني طيبــة وعمــا إذا    

وفيما يتعلـق  . عكان اجملتمع برمته كامل االطالع على املوضو 
ــا إذا كانـــت     ــألت عمـ ــل، سـ ــرأة والطفـ ــة للمـ ــة الوطنيـ باللجنـ
ــاجون    ــذين حيتــ ــول إىل الــ ــد وضــــعت يف الوصــ أولويــــات قــ

وســــألت، وهــــي تالحــــظ أن اللجنــــة أدت دورا . املــــساعدة
مزدوجــا بوصــفها اهليئــة الوطنيــة لوضــع وتنفيــذ املــساواة بــني    

اجلنـسني،  اجلنسني وبوصفها اجلهة املقدمة للخدمات املتعلقـة ب       
عما إذا كانت خطـط قـد ُوضـعت إلنـشاء وكالـة منفـصلة يف                

وأخـــريا، لقـــد . املـــستقبل لتقـــدمي خـــدمات متعلقـــة باجلنـــسني
الحظت أن مثة يف حاالت كـثرية ربطـا بـني املـرأة والطفـل يف                
التقرير وحذرت من أن حاالت الربط هذه تنبـع مـن القوالـب        

ــسانية  ــة اجلن ــة الب . النمطي ــم الثقاف ــرأة   إذا مل تق ــيم امل ــة بتقي وتاني
بوصــفها أمــا أو مــرأة ســتكون أمــا فــذلك ميكــن أن يكــون  إال

. تعسفا ضد املـرأة بـدون أطفـال، سـواء اختيـارا أو غـري ذلـك                
ــة       ــن احلالـ ــر عـ ــع النظـ ــرأة بقطـ ــة املـ ــشمل احلمايـ ــي أن تـ ينبغـ
ــال، وينبغــي أال تكــون      ــا أطف ــا إذا كــان هل ــة أو عم االجتماعي

 . ولكن موضوعيةاحلماية مشدِّدة على الشكليات

 قـــال إن الـــدول األطـــراف ملزمـــة،  :السيد فلنترمان  - ١٠
 مــن االتفاقيــة، باختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة،  ٤مبوجــب املــادة 

ُتلغـى فــور حتقيـق هــدف املـساواة بــني الرجـل واملــرأة يف جمــال     
وعلـى الـرغم مـن أن بوتـان نظـرت يف اسـتعمال تـدابري                . بعينه

وباإلضـافة إىل  . لواقـع بتنفيـذها  خاصة مؤقتـة، فإهنـا ملزمـة يف ا    
ويرغـب يف معرفـة     . نظم احلـصص تتـاح تـدابري خاصـة أخـرى          

اإلجــراءات الــيت تنظــر احلكومــة فيهــا مــن أجــل حتــسني فهــم     
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التدابري اخلاصـة املؤقتـة يف صـفوف صـانعي القـرار واملنظمـات              
 .غري احلكومية واملنظمات النسائية واجلمهور العام

ربت عن رغبتها يف معرفة مزايا       أع :السيدة أرا بيغوم    - ١١
نظريـــة الـــسعادة الوطنيـــة الـــشاملة يف حـــل مـــشكلة القوالـــب 
النمطية للمرأة والقضاء على العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس              

وســـألت عـــن مـــدى جتـــذر . وتعزيـــز املـــساواة بـــني اجلنـــسني
ــة لتفــوق الــذكر  واستفــسرت عمــا إذا كــان  . القوالــب النمطي
 املـدارس لتـدريس األطفـال أن        منهاج تعليمي جيري تطبيقه يف    

وسألت . يكونوا مراعني للفوارق بني اجلنسني من سن مبكرة       
عــن التــدابري احلكوميــة الــيت قــد اختــذت فيمــا يتعلــق بعمــل         
األطفــال والعنــف املــرتيل والتحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل   

ومت تناول االعتداء والضرب، ولكن لـيس       . واملدارس الداخلية 
رتيل، واستفسرت عمـا إذا كانـت احلكومـة         يف سياق العنف امل   

وفيما يتعلـق حبـل     . قد وضعت خطة وإطارا زمنيا للقيام بذلك      
املنازعات ترغـب يف معرفـة مـا إذا كانـت سـبل وصـول املـرأة                 

ـــيف املناط ــاالت   ــ ــوفرة يف حـ ــة متـ ــة إىل العدالـ ــة الريفيـ ق اجلبليـ
 .العنف املرتيل

صــيات لت عمــا إذا كانــت توأســ :الــسيدة بيمينتيــل  - ١٢
سابقة أوصت هبا اللجنة فيمـا يتعلـق بـالعنف البـدين واجلنـسي              
ــر      ــدة، وإذا كــان األم ــد أدت إىل سياســات جدي ــرأة ق ضــد امل

 .كذلك، فما هو أثرها

الحظــــت أنــــه تــــشيع عقليــــة   :الــــسيدة بوبيــــسكو  - ١٣
، وفقا هلا تقتصر أدوار النساء علـى األسـرة،          )أبوية(بطريركية  

. لعنف املرتيل اليت حتمـي مرتكبيـه      وثقافة الصمت فيما يتعلق با    
وسألت عما إذا كانت خطة العمل الوطنيـة لـشؤون اجلنـسني            

ــدافا وغايــــات حمــــددة لوضــــع  ٢٠١٣-٢٠٠٨  تتــــضمن أهــ
سياســات ترمــي إىل القــضاء علــى القوالــب النمطيــة اجلنــسانية  
وعمـــا إذا كانـــت ُتبـــذل جهـــود لـــشحذ الـــوعي يف صـــفوف  

وترغـــب يف . املـــرتلالرجـــال والنـــساء بتـــشاطر املـــسؤولية يف 

ــة       ــز صــورة إجيابي ــشجع تعزي ــة ت ــا إذا كانــت احلكوم ــة م معرف
للمرأة يف وسائط اإلعالم وما إذا كانت احلكومـة تتعـاون مـع             
ــوعي يف صــفوف الرجــال     ــادة ال ــة لزي املنظمــات غــري احلكومي
والنساء حبقوق املرأة ومـسائل حقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني             

 .اجلنسني

ــسيدة شــوتيكول   - ١٤ ــرغم مــن أن   :ال ــى ال ــه عل  قالــت إن
خدمة بوتان للبث اإلذاعـي وإذاعـة كـوزو للتـضمني التـرددي             

مرأتان وعملتا عن كثب مـع اللجنـة الوطنيـة للمـرأة            ارأستهما  
والطفل، مثة يف نفس الوقت أمثلة كثرية على كيفيـة اسـتطاعة            
ــات      ــة وإثبـ ــى القوالـــب النمطيـ ــد علـ ــالم التأكيـ ــائط اإلعـ وسـ

وســألت عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد   . املمارســات التمييزيــة
وفــرت التوجيــه للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة يف وســائط       
االتصال وعمـا إذا كانـت وسـائط اإلعـالم  يف ملكيـة خاصـة                

 .أو حكومية

ــال      - ١٥ ــة األطف ــا إذا كــان دور األب يف تربي وســألت عم
ُيناقش يف الثقافة البوتانية داخل األسـرة وعمـا إذا وجـد شـيء              

وترغب يف معرفـة مـا      . تربية على القيام بدور الوالدية    يسمى ال 
ــة    ــة تربيـ إذا كانـــت املـــساواة بـــني النـــوعني حاضـــرة يف عمليـ
األطفــال والتهيئــة االجتماعيــة لألطفــال ودور اللجنــة الوطنيــة   

 .للمرأة والطفل يف ذلك اجملال

ــد        - ١٦ ــوم االجتــار ق ــن أن مفه ــرغم م ــى ال ــه عل ــت إن وقال
انني بوتان فإنـه مل يطـابق االسـتخدام         اعُترف به يف دستور وقو    

الـــدويل كمـــا يبـــدو يف بروتوكـــوالت بـــالريمو أو حـــىت كمـــا 
وترغـب يف   . استخدمته رابطة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي        

معرفــة مــا إذا وجــدت أي نيــة لتنقــيح تعريــف االجتــار ليكــون  
مل تــوفر معلومــات تــستحق الــذكر    . أكثــر وضــوحا ومشــوال  

ــاء وا  فيمــا ــق بالبغ ــق  . الجتــار بالقــصر يتعل ــشتمل املرف  مــن ٤ي
التقرير على توصيات غيدو والنقاط الست عشرة بشأن املـرأة          

واستفسرت . واإلجراءات الشرطية والقضائية الصديقة للطفل     
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عما إذا كانت اللجنة الوطنيـة للمـرأة والطفـل قـد بـادرت إىل               
إجــراء دراســات وفقــا للتوصــية الثالثــة عــشرة وإذا كــان األمــر 

لقــد أضــافت شــرطة بوتــان  . ا الــذي بينتــه النتــائج كــذلك فمــ
امللكية وحدة محاية املـرأة والطفـل، وترحـب بتلقـي مزيـد مـن               
املعلومات عن أعماهلا، وعدد النساء يف قوة الشرطة وتـدريب          
موظفيها على حتديد هوية ضحايا االجتار وتناول أنواع خمتلفـة      

لـدى  وترغـب أيـضا يف معرفـة مـا إذا كانـت         . من االنتهاكات 
الوحدة موارد مالية ونظم دعم أخرى تكفي لتقـدمي املـساعدة           

وأخــريا، ســألت عــن اإلجــراءات  . القانونيــة وملــشاهدة احلمايــة
اليت قد اختذت باالشتراك مع بلد األصل يف قضايا االجتار عـرب            

 .احلدود

قال إنـه علـى الـرغم مـن أن          ): بوتان(السيد تشرينغ     - ١٧
ــوانني القائ   ــني الق ــق ب ــدة    التوفي ــوانني اجلدي ــتور والق ــة والدس م

كل حتـديا، فـإن ذلـك مل مينـع بوتـان      JJالكثرية املقرة مؤخرا ش  
مــن تنــاول أنظمــة جديــدة، وعلــى وجــه اخلــصوص تلــك الــيت  

لقد أعطت بوتان مركزا قانونيـا رفيعـا جـدا          . يتطلبها الدستور 
ــا     ــرف فيهـ ــي طـ ــة هـ ــة دوليـ ــة قانونيـ ــياق . ألي اتفاقيـ ويف سـ

لــتغري االقتــصادي والــتغريات يف أســاليب ســابقة لــه مــن ا ال مــا
احلياة واالحتياجات االقتصادية، والفرص االقتـصادية األكثـر،        
كــان نــشوء قوالــب منطيــة جديــدة ممكنــا، ولــيس فقــط إدامــة    

ـــلواالق ـــب النمطيـ ــةـ ــد نظــرت حك . ة القدمي ـــوق ــده يف ـ ومة بل
ــة      ــات دوليـ ــرى واتفاقيـ ــدان أخـ ــل بلـ ــن ِقبـ ــذة مـ ــُهج املتخـ النـ

 .هبالالسترشاد 

قــال إنــه حــدث حتــول  ): بوتــان(الــسيد وانغتــشونغ   - ١٨
 يف كيفيــة عمــل اللجنــة الوطنيــة للمــرأة     ٢٠٠٤كامــل منــذ  

سابقا كانت اللجنـة  ملحقـة بـوزارة الـصحة، ومنـذ             . والطفل
وأُدرجـــت يف اخلطـــة اخلمـــسية   .  أصـــبحت مـــستقلة ٢٠٠٨

ــرر       ــا أن تقـ ــصلة وهلـ ــة منفـ ــا ميزانيـ ــصت هلـ ــرة، وخصـ العاشـ
واسـتطاعت اللجنـة الوطنيـة أن تـوفر         . د امليزانية استعمال موار 

معظــم الرقابــة واإلنفــاذ وقــد زاد مــن تعزيزهــا إنــشاء وحــدات 

متخصصة، ما عزز قدراهتا على االسـتجابة الحتياجـات املـرأة           
 .والطفل يف بوتان يف املستقبل

وقــال إن العــضوية ضــمت ممــثلني لقطاعــات خمتلفــة        - ١٩
ص أن يــشارك يف وضــع كــثرية لكفالــة أن يــستطيع كــل شــخ 

وليــست لــدى اللجنــة الوطنيــة بعــد . الــسياسة للمــرأة والطفــل
القدرة على إنشاء فـروع حمليـة؛ بيـد أنـه جيـري تـدريب أربعـة              
ــى      ــة علـ ــثلني للجنـ ــيكونون ممـ ــا وسـ ــا قانونيـ ــشرين موظفـ وعـ

وهــي تعمــل علــى تعزيــز الــروابط باملنظمــات . املــستوى احمللــي
ــة ل   ــة واملنظمــات احمللي ــود   غــري احلكومي ــة اجله ــادي ازدواجي تف

 .وتضاؤل املوارد الشحيحة

وأضــاف قــائال إنــه قــد أضــفي الطــابع املؤســسي علــى   - ٢٠
جهات التنـسيق يف جمـال مراعـاة اجلنـسني وهـي تـشكل نقـاط             
اتصال بالنسبة إىل اللجنة الوطنية يف مجيع القطاعات وتـساعد          

 .هذه اجلهات يف استيعاب شواغل اللجنة وأولوياهتا

صـــل القـــول إن اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة والطفـــل ووا  - ٢١
تواجه، بوصـفها كيانـا للرصـد والتحقيـق، مهمـة معقـدة جـدا               

 قـدمت  ٢٠٠٦يف . بقدرات وموارد وهياكل وآليات حمـدودة     
ومنــذ . إىل احملكمــة القــضية األوىل مــن قــضايا االجتــار بالبــشر  

 قـضية وحققـت   ٢٠٠ذلك الوقـت، نظـرت يف مـا ينيـف عـن         
 . ئةا يف امل٩٩رب معدل إدانة يقا

وقــال إن وحــدة محايــة املــرأة والطفــل التابعــة لــشرطة    - ٢٢
بوتــان امللكيــة تــستند إىل الــنُُّهج املــستعملة  يف تايلنــد وســري   

وتقــدم الوحــدة أيــضا محايــة حقــوق املــرأة والطفــل       . النكــا
وعـدد النـساء يف قـوة       . وإنفاذها علـى طـول احلـدود مـع اهلنـد          

 ٢٢ مــن ١٦بلــغ عــدد النــساء  ي. ٢٠٠٥الــشرطة ارتفــع منــذ  
وجتـري اجلهـود   . موظفا يعمـل يف وحـدة محايـة املـرأة والطفـل       
 . لتحسني التكافؤ بني اجلنسني يف قوة الشرطة

 نفـذت اللجنـة الوطنيـة    ٢٠٠٥وأردف قائال إنـه منـذ      - ٢٣
ــة       ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــن منظم ــدعم م ــل، ب ــرأة والطف للم
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مج األمـــم املتحـــدة وصـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وبرنـــا
اإلمنــائي، بــرامج تدريبيــة علــى املــستوى الــوطين انطــوت علــى  
زيارات لبلدان أخرى من ِقبل ضباط الشرطة والقضاة وممثلـي          

وقــام رئــيس الــشرطة بسلــسلة مــن  . املنظمــات غــري احلكوميــة
ويف . برامج التوعية على املستوى الوطين بالقـانون يف املـدارس     

سيقوم كبري قـضاة بوتـان حبملـة         ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
لقـد  .  لزيـادة فهـم اجلمهـور العـام للقـوانني          “عرفوا القـانون  أ”

أجريت املشاورات الوطنية املعنية بإجراءات الـشرطة الـصديقة      
للمرأة والطفل، أعقبتها املشاورات الوطنية املعنية بـاإلجراءات        
القــضائية الــصديقة للمــرأة والطفــل والتــدريب علــى التــصدي   

 . املرتيل والتحرش اجلنسي يف مكان العملللعنف

وقــال إن االجتــار بالبــشر مل يكــن أبــدا يعتــرب قــضية         - ٢٤
بـــسبب صـــغر مـــساحة بوتـــان وســـكاهنا القالئـــل وانتـــشارهم 
الواســع واالفتــراض بــأن مــن شــأن أي شــخص جديــد أو أي   

ولكـن يف  . شخص مفقود أن يكون معروفا لـدى أي شـخص      
لبوتــان . خطــأ هــذا االفتــراض الــسنوات القليلــة املاضــية ثبــت  

حدود طويلة وغري حمروسة مـع اهلنـد، وهـي تعتمـد علـى قـوة                
ــد    ــك البل ــن ذل ــة كــبرية م ــسري ســريا   . عامل ــصاد ي وكــان االقت

. حــسنا، وتعــززت القــوة الــشرائية للــسكان إىل درجــة كــبرية  
واعتــرف بإمكانيــة االجتــار، مــا ال ينطــوي علــى االســتغالل       

 فحسب ولكنه يتعلق أيـضا      اجلنسي أو عمليات زرع األعضاء    
ومل تـستطع بوتـان     . باملساعدين يف املرتل وغريهـم مـن العمـال        

أن جتـــري دراســـة حمـــددة كمـــا قـــد أوصـــت اللجنـــة، ولكـــن 
أجريت دراسة أوليـة عـن العنـف ضـد املـرأة  لتكميـل اجلهـود                 

ــرتيل     ــف املـ ــانون العنـ ــشروع قـ ــصياغة مـ ــة لـ ــري . املبذولـ وجيـ
خاص املفقـودين الـذين     االضطالع بتحليل أكثر تفـصيال لألشـ      

سـبتمرب  /يف أيلـول  . سجلتهم أقسام خـدمات الـشرطة واهلجـرة       
 وضعت بوتان خطة إلجراء مشاورات واسعة النطـاق         ٢٠٠٩

عــرب احلــدود مــع اهلنــد لدراســة كيفيــة تنــاول مــسألة االجتــار،   
 .إذا كانت قائمة وتشكل حقا مشكلة ما

وأردف قــــائال إن بوتــــان طــــرف يف اتفاقيــــة رابطــــة   - ٢٥
نوب آسيا للتعاون اإلقليمـي املتعلقـة مبنـع ومكافحـة االجتـار             ج

 ٢٠٠٩مـــايو /ويف أيـــار. بالنـــساء واألطفـــال ألغـــراض البغـــاء
ــة معياريــة  للوصــول إىل املعلومــات    ُوضــعت إجــراءات تنفيذي
عــن االجتــار مــن دول أخــرى  وإعــادة إدمــاج ضــحايا االجتــار  

 املـــسألة وتتنـــاول تقـــارير تاليـــة تلـــك. وإعـــادهتم إىل أوطـــاهنم
لقـد أدرجـت بوتـان أحكامـا        . بطريقة أكثـر انفتاحـا وصـراحة      

، وعلـى   ٢٠٠٤حمددة بشأن االجتار يف قـانون العقوبـات لعـام           
وتــسعى . هــذا األســاس أُصــِدر حكمــان باإلدانــة علــى االجتــار

ــف        ــة توســيع نطــاق تعري ــسالة بغي ــضل للم ــم أف ــان إىل فه بوت
 .االجتار يف املستقبل

 نظـرا إىل احلجـم الـصغري لبوتـان،          وواصل القـول إنـه،      - ٢٦
أُنشئت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل بوصفها الكيـان الوحيـد          
للوفـــاء بالتزامـــات بوتـــان بتقـــدير التقـــارير مبوجـــب االتفاقيـــة 

. وأيــضا اتفاقيــة حقــوق الطفــل ولترمجــة التوصــيات إىل عمــل  
وترصــد اللجنــة الوطنيـــة للمــرأة والطفـــل أيــضا االنتـــهاكات     

ــهِكنيوتقاضــي املن ــن داخــل     . ت ــزة العمــل م ــة مي ــدى اللجن ول
النظام بدال من مواجهته، وقد حققت تقدما أكثـر مـن غريهـا             

كــان مــن الــالزم أن تقــدم اللجنــة الوطنيــة للمــرأة  . يف املنطقــة
فـرع حمكمـة    : والطفل تقارير إىل مجيع الفروع الثالثة للحكـم       

وقــد . العــدل امللكيــة، والفــرع التــشريعي والفــرع التنفيــذي     
ستعرضــت قــوانني كــثرية خــالل الــسنوات األربــع الــسابقة       ا

مـشروع  يتعلق بأثرها يف حقوق املـرأة والطفـل، وأعـدت          فيما
قانون رعاية ومحايـة الطفـل ومـشروع قـانون التـبين ومـشروع              

ــان  ســيكونان حمــل  . قــانون العنــف املــرتيل  واملــشروعان األولي
إن مـشروع قـانون     . ٢٠٠٩نظر اجلمعية الوطنيـة والربملـان يف        

 يــشمل أحكامــا  ٢٠٠٧العمــل والتوظيــف الــذي اعتمــد يف    
 .تتعلق بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل

قــال إن دســتور بوتــان يــنص ): بوتــان(يد نوربــو الــس  - ٢٧
صراحة على أن مجيع االتفاقيات الدوليـة الـيت صـادقت بوتـان             
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. عليها، حىت قبل اعتمـاد الدسـتور اجلديـد، تعتـرب قـانون البلـد              
إن للمحكمــتني العلــويني اختــصاص تفــسري أحكــام الدســتور   

وفيمــا يتعلــق بتنــاول قــضايا . وتطبيــق أحكــام هــذه االتفاقيــات
دم التمييز مبوجب التفسري قـال إن أيـة قـضية مثـارة مبوجـب               ع

، تتنــاول مبــدأ سياســات الدولــة، جيــري تناولُهــا أيــضا ٩املــادة 
وأي مــواطن ميكنــه أن  . ، حقــوق اإلنــسان ٧مبوجــب املــادة  

  ٧يقدم دعـوى قـضائية إىل احملكمـتني العلـويني مبوجـب املـادة               
ناد إىل االتفاقيـة    وميكن تقدمي دعوى قضائية إىل احملكمة باالست      

 .، من الدستور١٨، البند ٢١وفقا للمادة 

ــحاب      - ٢٨ ــات بأصـ ــع االجتماعـ ــول إن مجيـ ــل القـ وواصـ
املـــصلحة يف مـــشروع قـــانون العنـــف املـــرتيل ســـُتعقد حبلـــول  

 وإن مـن املتوقـع أنـن يـستعرض الربملـان            ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلول
 .٢٠١٠مشروع القانون خالل دورة الصيف يف 

ق بوسـائط اإلعـالم والقوالـب النمطيـة قـال      وفيما يتعل   - ٢٩
إن قــانون ســلطة اإلعــالم واالتــصاالت ووســائط اإلعــالم قــد   

 مـن ممثلـي وسـائط       ٧٠ حضر حوايل    ٢٠٠٩يف مطلع   . اعُتمد
اإلعــــالم يف بوتــــان حماضــــرة عــــن دور وســــائط اإلعــــالم يف 

. الدميقراطية واإلبالغ على حنو أخالقي عن املـسائل اجلنـسانية         
ــة ال يــشمل     وأوضــحت احملا ضــرة أن حــق اجلمهــور يف املعرف

ــه معلومــات ُمغرِض   ــوفَّر ل ـــاحلــق يف أن ُت ــررون  . ةـ وأُحــيط املق
أيــضا علمــا بكيفيــة اإلبــالغ عــن احلقــوق الدســتورية وحقــوق 

 .املرأة

قـــال إن قطـــاع وســـائط ): بوتـــان(الـــسيد تـــشرينغ   - ٣٠
اإلعــالم قــد منــا منــوا ســريعا وإن لــه اآلن أربــع صــحف يوميــة   

ــرتني كــل أســبوع   وصــحيف ــَشر م ــصحف يف . ة واحــدة ُتن وال
ــة البــث       ــة متتلــك خدم ــزال احلكوم ــة خاصــة، بينمــا ال ت ملكي

ومثـة بـضع    . وال متتلك األحـزاب الـسياسية صـحفا       . التلفزيوين
خــدمات للبــث اإلذاعــي مبلكيــة خاصــة، وهــي تركــز تركيــزا   

. أكرب على التسلية، ومتتلك حكومة بوتان خدمـة إذاعـة أيـضا           

 احلكومة يف املضمون التحريري نظرا إىل اعتقادهـا       وال تتدخل 
ومعظــم . بــأن مــن األفــضل أن ترتكــب الــصحف أخطاءهــا     

منظمــات وســائط اإلعــالم تقــدم تقاريرهــا إىل جملــس مــستقل  
وليـست  . جملس يرسل التقـارير إىل رئـيس الـوزراء مباشـرة           أو

 أسـباب البقـاء االقتـصادية، وهـي تكـافح           فلدى مجيع الـصح   
ووســائط اإلعــالم . حتــاول إنتــاج طبعــات بلغــتني ماليــا حينمــا 

ئــة مــن الــصحافيني مــن النــساء  ا يف امل٤٧شــديدة النــشاط، و 
الـــشابات اللـــوايت تـــشكل الـــصحافة بالنـــسبة إلـــيهن الوظيفـــة  

والـــصحافيون والـــصحافيات يف ســـن الـــشباب وهـــم  . األوىل
ويعتقــدون أن حكومــة . حيبــون البحــث والتحقيــق ونــشيطون 

وإىل أن ُتَحث علـى البقـاء   ،ن يقوم بالرقابة بلدهم حباجة إىل م   
 .فعالة

ــشاركة      - ٣١ ــة واملـ ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــق بالتـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــه دون      ــسياسية، قــال إن كــل حــزب يتخــذ هنجــه اخلــاص ب ال

ونـاقش حزبـه احلاجـة إىل      . توجيه مـن احلكومـة بـشأن املـسألة        
وألن . مــشاركة املــرأة وقــرر بــأن مثــة حاجــة إىل مرشــحات      

الرئيـسي للترشـيح هـو احلـصول علـى درجـة جامعيـة،              الشرط  
تكــن علــى اســتعداد للترشــيح ســوى ســت نــساء، وكانــت   مل

وميكــن أن . تلــك وظيفتــهن األوىل بعــد التخــرج مــن اجلامعــة  
ُيعترب هـذا تـدبريا خاصـا، نظـرا إىل أنـه طُلـب منـهن االنـضمام                

ولكــن نظــرا إىل أن احلــزب  . إىل احلــزب وأن يكُــّن مرشــحاته 
قــدم مبرشــحيه ذوي التجربــة، تقــرر أنــه، نظــرا إىل   كــان قــد ت

املرشــحات الناجحــات يف الربملــان كُــّن صــغريات الــسن كــثريا 
ــة، مل يكــن مــن املمكــن ضــمهن إىل     دون أن تكــون هلــن جترب

 .اجمللس الوزاري

وواصـــل القـــول إن املـــشاركة الكـــبرية يف التـــصويت   ٠- ٣٢
ــه     ــشري إىل أن ــيت أجريــت مــؤخرا ت ــات ال  كــان خــالل االنتخاب

سـافر كـثري مـن النـساء إىل القـرى           . للفروع احملليـة للنـساء أثـر      
مــسقط الــرأس مــن أجــل التــصويت، مــا يثبــت وجــود شــعور   
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باملشاركة ورغبـة يف التـأثري يف العمليـة الـسياسية، وهـو تطـور               
 .هام يؤثر يف املرأة والطفل يف بوتان

 الوطنيـة   ةوصفت هنـج الـسعاد    ): بوتان (السيدة المو   - ٣٣
التنميــة : لة، الــيت تــضم أربعــة عناصــر اســتراتيجية عامــة  الــشام

ــة ــصادية املــستدامة  - االجتماعي ــة، واحملافظــة علــى  /االقت العادل
 .البيئة، وحفظ وتعزيز الثقافة واحلكم السليم

ــان قــد وضــع مؤشــر      - ٣٤ وقالــت إن مركــز دراســات بوت
: السعادة الوطنية الشاملة لقياس التقدم يف تسعة جماالت عامـة          

اهــــة النفــــسية، والتنــــوع الثقــــايف، والتعلــــيم، والــــصحة،  الرف
ــة،      ــة اجملتمعيـ ــسليم، واحليويـ ــم الـ ــت، واحلكـ ــتخدام الوقـ واسـ
والتنوع اإليكولوجي والقدرة على االنتعاش، ومعـايري املعيـشة         

ويشمل مؤشـر الـسعادة الوطنيـة الـشاملة املركـب           . االقتصادية
عــــشرة مؤشــــرات، وأدمــــج نــــوع اجلــــنس يف معظــــم هــــذه 

 .رات مع مواصلة القيام مبزيد من العملاملؤش

وواصلت القول إن الفصل الـوارد يف اخلطـة اخلمـسية             - ٣٥
ــع       ــة جلمي ــادئ توجيهي ــوفر مب ــة ي ــرأة يف التنمي العاشــرة عــن امل
القطاعات وحيدد أنه يتعني علـى كـل قطـاع أن يعمـم املنظـور            
اجلنــــساين يف اخلطــــط والــــسياسات والــــربامج وأن حيــــتفظ     

ــات غــري   ــا    بالبيان ــوع اجلــنس وأن جيمعه ــة بن ــة املتعلق التراكمي
والفــصل وثيــق الــصلة خبطــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة   . وحيللــها

ــش   ــو ي ــوع اجلــنس وه ــشر سياســات واســتراتيجيات   ــبن مل ع
ب والتنميــــة  ــــــليم والتدريــــــ تتعلــــق بــــاحلكم الــــسليم والتع  

االقتــصادية والتوظيــف والــصحة والعنــف ضــد املــرأة والتحيــز  
. نمطيـة والـشيخوخة والـصحة العقليـة واإلعاقـات         والقوالب ال 

ومثة أيضا تدبريان اسـتراتيجيان عامـان لتعمـيم مراعـاة املنظـور             
خلــق الــوعي اجلنــساين والتوعيــة فيمــا يتعلــق بنــوع  : اجلنــساين

اجلــنس علــى مجيــع املــستويات يف كــل بوتــان، وحتــسني مجــع    
ـــالبي ــها    ــ ــنس وحتليلـ ــوع اجلـ ــة بنـ ــة املتعلقـ ــري التراكميـ  انات غـ

 .ونشرها

قالـت إن انعـدام القـدرات    ): بوتـان (السيدة تشاهبيل    - ٣٦
كان السبب يف عدم تقدمي أي تقرير بديل مـن ِقبـل املنظمـات              

وتتخــذ خطــوات لتحــسني تقــدمي التقــارير يف  . غــري احلكوميــة
ــدريب   ــوفري الت ــق ت ــدابري  . املــستقبل عــن طري ــق بالت وفيمــا يتعل

 احلكوميـة بتـدخالت     اخلاصة املؤقتة قـام معظـم املنظمـات غـري         
هادفــة ملــساعدة النــساء والــشباب علــى شــكل التــدريب علــى  
ــا     ــشارك فيهـ ــة الـــيت ال يـ ــرامج التوعيـ ــارات وبـ اكتـــساب املهـ

وفيمــــا يتعلــــق بــــالعنف املــــرتيل، اعطــــت مثــــال . النــــساء إال
، وهــي منظمــة غــري حكوميــة نــشيطة جــدا مكرســة   “جــّدد”

الــوعي لتلــك املــسألة، وقــد أجــرت التــدريب وقامــت بإذكــاء  
تعمـل حركـة شـعبية بـني     . والعمل لتغيري مواقف وسلوك املرأة    

وقـد بـدأت النـساء يف احلـزب         . النساء على النهوض بأنفسهن   
احلاكم بإنشاء مجاعات املساعدة الذاتية  يف املناطق النائية مـن           
بوتان مـن أجـل توليـد الـدخل يف املقـام األول، بينمـا تتـصدى          

ميكـن للجماعـات احلـصول      و. بعض اجلماعات للعنـف املـرتيل     
 .على املساعدة القانونية باالتصال باملكاتب يف العاصمة

ــشوك    - ٣٧ ــسيد وانغت ــان(ال ــة  ): بوت ــرف بوجــود ثقاف اعت
الصمت يف بوتان فيما يتعلق بـالعنف البـدين والعنـف اجلنـسي             

وُنفذت آلية للشكوى والرد ميكن للضحايا      . كليهما يف املرتل  
وأنـشئت مراكــز  . ذهاب شخـصيا وفقـا هلـا أن يتـصلوا دون الـ    

ونظـرا إىل احلاجـة إىل      . شرطة متنقلة لتوفر وقتـا للـرد األسـرع        
مزيد من الدعم، جيـري إنـشاء شـراكات الـشرطة واجملتمعـات             

ــاذ    ــى اإلنف ــادة القــدرة عل ــة لزي لقــد ُوِضــعت اللمــسات  . احمللي
األخــرية علــى الدراســة عــن عمــل األطفــال وجيــري التخطــيط  

هات صـاحبة املـصلحة ملناقـشة كيفيـة         ملشاورات أوسع بني اجل   
ــات       ــدوا عــن البيئ ــال أبع ــالغرض ألطف ــة ب ــة الوافي ــوفري احلماي ت

 .االستغاللية

وقــال إن القوالــب النمطيــة أدرجــت بوصــفها أحــد        - ٣٨
ــة       ــة  املتعلق ــل الوطني ــة العم ــسبعة يف خط ــسية ال اجملــاالت الرئي
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وأُجرِيت دراسـة تعـزز العمـل اجلـاري للتـصدي           . بنوع اجلنس 
 .تحيزات والقوالب النمطيةلل

وواصــل القــول إنــه علــى الــرغم مــن أنــه مل تقــدم أي     - ٣٩
منظمة غري حكوميـة تقريـرا موازيـا، جيـري تـشجيع املنظمـات           

خـالل صـياغة التقريـر      . غري احلكومية على تقدمي تقريـر كهـذا       
الدوري السابع، كان مجيع أعضاء الربملان مشاركني بنـشاط،         

كوميــة، يف سلــسلة مــن املــشاورات، وأيــضا املنظمــات غــري احل
 .وأُخذت آراؤهم وآراؤها يف االعتبار

وفيما يتعلـق بالتـدابري اخلاصـة املؤقتـة، قـال إن اللجنـة                - ٤٠
الوطنية للمـرأة والطفـل وجلنـة بوتـان االنتخابيـة قـد شـرعتا يف                
مــشروع بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ُيــدعى        

. “وقني يف العمليــة االنتخابيــةإشــراك النــساء والــشباب واملعــ”
 بــرامج تدريبيــة، تــستعمل االتفاقيــة بوصــفها ورافــق ذلــك أداء

 .أحد املعايري، لدور يف حشد املصوتات

قال إن الربملان البوتـاين أقـر،   ): بوتان(السيد تشرينغ     - ٤١
ــوق       ــة حق ــاريني التفاقي ــام، الربوتوكــولني االختي ــة أي ــل ثالث قب

لربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة      ولذلك، يعتقـد بـأن ا     . الطفل
 .ميكن أن ُيعرض أيضا لإلقرار

قالــت، وهــي تــتكلم بوصــفها خــبرية، إهنــا   : الرئيــسة  - ٤٢
ترغــب يف أن تــسمع عــن اعتــزام بوتــان املــصادقة علــى العهــد   
ــسياسية والعهــد الــدويل        ــاحلقوق املدنيــة وال ــدويل اخلــاص ب ال

ــة والثقافيــ    ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــضا اخلــاص ب ة، وأي
. اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، واتفاقيــة حقــوق املعــوقني  

وعلى الرغم من موقع بوتان اجلغـرايف البعيـد، حيتمـل أيـضا أن           
تؤثر حركة األشخاص فيها، وهي توصي بـأن تـصادق بوتـان             
أيـــضا علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــال 

 عـن موقـف بوتـان       وأخـريا، سـألت   . املهاجرين وأفراد أسـرهم   
ــادة   ــديل املـ ــا يتعلـــق بتعـ ــرة ٢٠فيمـ ــة، ١، الفقـ ، مـــن االتفاقيـ

 .يتعلق بوقت اجتماع اللجنة فيما

ســألت، وهــي تــشري إىل أمهيــة أن  : الــسيدة بيمينتيــل  - ٤٣
تــتكلم ضــحايا العنــف البــدين وخــصوصا اجلنــسي مــع النــساء   
ــة     ولــيس مــع الرجــال، عمــا إذا كانــت مراكــز الــشرطة املتنقل

وفيما يتعلق باستقالل وسـائط اإلعـالم، الحظـت         . ءتضم نسا 
أن وســائط اإلعــالم املــستقلة ليــست يف أغلــب احلــاالت ذات  

 .استقالل كامل وميكنها أن تعزز القوالب النمطية

ــان   - ٤٤ ــسيد فلنترم ــنص، حــسب   : ال ــال إن الدســتور ي ق
فهمــه، علــى أن االتفاقــات الدوليــة، الــيت صــادقت عليهــا مــرة  

ومبــدئيا ميكــن . ل جــزءا مــن قــانون البلــد مملكــة بوتــان، تــشك
االستناد إىل أحكام هذه االتفاقيات أمام احملـاكم، ولكـن حـىت          

ــش ـــأ مناســاآلن مل تن ــا إىل أح ـ ـــبات اســُتند فيه ـــكام االتفاقيـ ة ـ
ـــأم ــاكم احملليــ ـــام احملـ ـــوس. ةــ ــا إذا كانــ ـــأل عمـ ـــت أحــ كام ــ

قية يف حالــة التــشريعات احملليــة ســتكون هلــا األســب االتفاقيــة أو
 .التضارب بينهما

وسأل أيضا عما إذا كان من املمكـن أيـضا أن تفـسر               - ٤٥
ــادة  ــدأ املــساواة املوضــوعية    ٧امل ــق مبب  مــن الدســتور بأهنــا تتعل

ونظـرا إىل أن    . واملساواة الشكلية كلتيهمـا بـني املـرأة والرجـل         
احلماية املتـساوية أمـام القـانون جـزء مـن املبـدأ العـام استفـسر                 

 . تقدم احلماية األكثر مشوال للمرأة٧ذا كانت املادة عما إ

، ١٠قــال إن صــيغة املــادة   ): بوتــان(الــسيد نوربــو    - ٤٦
، مــــن الدســــتور واضــــحة وصــــرحية فيمــــا يتعلــــق ٢٥ البنــــد

شـارك مجيـع    . باالتفاقيات الدوليـة الـيت صـادقت بوتـان عليهـا          
ــصيغة      ــه ال ــوا مــا الــذي تعني القــضاة يف صــياغة الدســتور وعرف

ونظــرا إىل أن القــضاة لــديهم احلريــة يف . د مــن ورائهــاوالقــص
تفـسري القــانون، ميكـن أن تنــشا حــاالت تكـون األســبقية فيهــا    
ــون     ــون ال يزالــ ــضاة يكونــ ــن القــ ــة، ولكــ ــشريعات احملليــ للتــ

 .مسترشدين مببادئ االتفاقية

قــال، فيمــا يتعلــق بوســائط ): بوتــان(الــسيد تــشرينغ   - ٤٧
ــزال تتطــور،     ــا ت ــا م ــة  اإلعــالم، إهن ــة منظِّم ــشئت هيئ ــه أُن . وإن
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هــو مرغـوب فيــه أن تـؤدي وســائط اإلعـالم دورا إجيابيــا     وممـا 
ــة       ــورة نزيهـ ــدمي صـ ــحيحة وتقـ ــائل صـ ــل رسـ ــق نقـ ــن طريـ عـ

وفيمـا يتعلـق باملـسائل القانونيـة، الحـظ أنـه كانـت              . وحقيقية
لبوتــان قــدرة أكــرب علــى صــنع الــسياسة الــسليمة ولــيس علــى  

لنيــة هــي دائمــا اتبــاع روح  بيــد أن ا. وضــع القــوانني الــسليمة
 .االتفاقية حىت لو كان التعبري الرمسي غري كامل

قــــال إنــــه يف حالــــة ): بوتــــان(الــــسيد وانغتــــشوك   - ٤٨
التــضارب بــني القــانون احمللــي واالتفاقيــة، فاألســبقية للقــانون    

بيــد أن التــشريعات احملليــة قــد ووئمــت لتــشمل مجيــع   . احمللــي
ومتّ تثقيـف األغلبيـة     . لطفـل أحكام االتفاقيـة واتفاقيـة حقـوق ا       

ــات      ــق باالتفاقي ــان فيمــا يتعل ــساحقة مــن حمــامي وقــضاة بوت ال
 .واملسائل والتحديات ذات الصلة

وقــال إنــه فيمــا يتعلــق باســتقالل وســائط اإلعــالم،         - ٤٩
ــة    ــرأة والطفـــل مبـــادئ توجيهيـ ــة للمـ ــة الوطنيـ وضـــعت اللجنـ

سبة أخالقية لإلبالغ عن املرأة والطفل، أصـبحت مركزيـة بالنـ      
 . إىل سلطة بوتان للمعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم

  
  ٩ إىل ٧املواد 
أعربــت عــن القلــق مــن أن املــرأة : الــسيدة بوبيــسكو  - ٥٠
ُتعتــرب جــاهزة للمــشاركة يف حتويــل اجملتمــع وال ُيــسمح هلــا    ال

ــا لقــدراهتا  ــة توصــية  ٢٠٠٤يف . باملــشاركة وفق  قــدمت اللجن
 املؤقتــة لزيــادة مــشاركة املــرأة يف فيمــا يتعلــق بالتــدابري اخلاصــة

وأحــد التــدابري املمكنــة أن يوضــع جانبــا شــرط  . احليــاة العامــة
احلــصول علــى الدرجــة اجلامعيــة بغيــة فــتح بــاب االنتخابــات    

وعلى املستوى احمللـي، تـوىل      . الربملانية يف وجه مزيد من لنساء     
الرجال على حنو رئيـسي املناصـب العامـة احملليـة، بينمـا تولـت               

وســـألت عـــن . رأتـــان رئاســـة قـــريتني علـــى وجـــه التحديـــدما
صبحن مـن القيـادات يف      العقبات اليت تواجهها النـساء يف أن يُـ        

جمتمعاهتن احمللية، نظرا إىل أن احلـصول علـى الدرجـة اجلامعيـة             
لـيس شـرطا لتـويل املنـصب علــى املـستوى احمللـي ومـن اليــسري        

ــا   ــدراهتن حملي ــة ق ــدد النــ    . معرف ــن ع ــضا ع ــسرت أي ساء واستف
وترحب أيـضا بتلقـي     . اللوايت مت االتصال هبن يف املناطق النائية      

معلومات عن حـضور النـساء يف املناصـب الرفيعـة الدرجـة يف              
وزارات ويف البعثـات الدبلوماسـية لبوتـان        ــــ ة املدنيـة وال   ــاخلدم

 .يف اخلارج

 ١٧٦قالـت إنـه وفقـا للفقـرة         : أبيا - السيدة كوكر   - ٥١
لــى طفــل لــه والــد بوتــاين واحــد أن خيتــار مـن التقريــر يــتعني ع 

بيــد أنــه لــيس مــن    . ١٥ـ جنــسية أحــد الوالــدين يف ســن الــ    
، ١٥ـ اختـــصاص الطفـــل أن يتخـــذ ذلـــك القـــرار يف ســـن الـــ  

ــافتراض أن ســن الرشــد هــي   وســألت عمــا إذا كانــت  . ١٨ب
ــة       ــيم وخــدمات اجتماعي ــى التعل ــل وحــصوله عل ــوق الطف حق

 ومنــا إىل علمهــا أن  .أخــرى ســتتأثر إذا مل ميــارس ذلــك احلــق  
الوالــدين يــتعني عليهمــا أن يــوفرا نــسخة مــن بطــاقيت هويــة        
ــد طفــل يف املدرســة، مــا ينطــوي علــى اإلشــكال      ــسية لقي اجلن
ــن       ــدان م ــاين واحــد، أو وال ــد بوت ــم وال ــال هل ــسبة إىل أطف بالن

وبعــد الــصف . لوتــشامباس مل يبــت يف مركــز جنــسيتهما بعــد
ا وثـــائق اجلنـــسية  العاشـــر، يـــتعني علـــى األطفـــال أن يـــربزو    

ترخيص األمين مـن الـشرطة ملواصـلة دراسـاهتم، مـا شـكّل              ــوال
امباس مـن أُسـر مل يبـت        ـــال لوتـش  ــــ ري من أطف  ـــة أمام كث  ــعقب
واستفــسرت عمــا تفعلــه بوتــان للتــصدي . ي قــضاياها بعــدـــــف

 .هلذه احلالة

ت إنــه خــالل النظــر يف التقــارير الدوريــة األويل ــــوقال  - ٥٢
ها حيــال النــساء ذوات ــــعربــت اللجنــة عــن قلقأادس إىل الــس

دن جنــسيتهن البوتانيــة يف أعقــاب ــــاألصــل النيبــايل اللــوايت فق
 واللــوايت يقمــن يف خميمــات ١٩٨٥ســن قــانون اجلنــسية لعــام  

ت علــــى اختــــاذ إجــــراء ســــريع  ــــــوحث. الالجــــئني النيبــــاليني
 يتعلق حبرماهنن املستمر مـن حقـوق اجلنـسية، مـا أدى إىل         فيما
ساواة والتمييـــز ضـــد النـــساء وأطفـــاهلن، علـــى وجـــه   مـــالـــال

ــدمات     ــيم وخـ ــق باحلـــصول علـــى التعلـ ــا يتعلـ اخلـــصوص فيمـ
 .اجتماعية أخرى
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قال إن شرط احلصول علـى      ): بوتان(السيد تشرينغ     - ٥٣
ــان       ــصلحة بوت ــو يف م ــان ه ــة لالنتخــاب للربمل الدرجــة اجلامعي

حــضور وثقافتــها، علــى أســاس التجــارب املاضــية حيــث أثّــر   
. ممــثلني أقــل ثقافــة يف اجلمعيــة الوطنيــة يف كيفيــة حــل القــضايا

 .وسُينظر يف اقتراح التعليق املؤقت للشرط للمرشحات

ــة       - ٥٤ ــاطق نائي ــانيني يف من ــة كــثري مــن البوت ــال إن إقام وق
ليست مواتية إلقامة العدل عموما، نـاهيكم عـن املـساواة بـني              

ــسني ــد احلــزب احلــاكم ببنــاء طــ     . اجلن رق إىل مجيــع وقــد وع
 . يف بوتان٢٠٠الوحدات اإلدارية البالغ عددها 

وواصــل القــول إن ســن الرشــد كانــت متفاوتــة مــرة،    - ٥٥
 يف الــسنوات القليلــة ١٨ـ ولكنــها بــدأت تــستقر علــى ســن الــ 

ومل تعــد الــشهادة الزمــة ألطفــال بوتــان، الــذين هلــم   . املاضــية
يف بوتـان،   والدان بوتانيان أو حصال على موافقة على اإلقامـة          

لقد قررت احلكومة البوتانية توفري التعليم      . لاللتحاق باملدرسة 
امـة أخـرى، علـى      عجلميع املقـيمني وأيـضا الـصحة وخـدمات          

الرغم من أن ذلك يعين أن كثريا من الطـالب اآلخـرين الـذين              
ــدخلون النظــام املدرســي     ــان ي ــن بوت ــوا م وواجهــت . مل يكون

طان غــري القــانونيني بوتــان مــشاكل تنبــع مــن اهلجــرة واالســتي  
وهي تواصل العمـل علـى املـستوى الثنـائي مـع نيبـال للتوصـل                

 .إىل حل

قـال إنـه علـى الـرغم مـن          ): بوتان(السيد وانغتشوك     - ٥٦
أن نظام النََّسب األبوي مسيطر يف جنوب بوتان، بينما ينتـشر           
النظــام القــائم علــى القرابــة الرمحيــة يف ســائر بوتــان، ال توجــد  

قليلـــة بـــني النظـــامني مـــن ناحيـــة إمكانيـــة  ســـوى اختالفـــات 
الوصول إىل الفرص أو احلقوق االقتـصادية، ومـن ناحيـة عـدم             

 . اتسام اهلياكل اجملتمعية يف احلالتني جبمود بالغ

قـــال إن النـــساء يـــشكلن ): بوتـــان(الـــسيد تـــشرينغ   - ٥٧
يف الـــسلك الدبلوماســـي لبوتـــان، ئـــة مـــن العـــاملني ايف امل ٣١
ــدع   دون ــوظفي ال ــة    . محــصر م ــضم كــل بعث ــذل جهــد لت وُيب

وال ُيطلـــب احلـــصول علـــى . دبلوماســية واحـــدة علـــى األقـــل 
الدرجــة اجلامعيــة إال مــن ممثلــي الربملــان، ولــيس ألي منــصب   

 . انتخايب آخر

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  


