
CEDAW/C/BTN/7  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
24 December 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
090108    241207    07-50170 (A) 

*0750170* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 

مــن  ١٨املــادة  النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 للدول األطرافي السابع الدوررير التق  

 
 *بوتان  

 

 .دون إخضاعه لعملية حترير رمسيةا التقرير صدر هذي * 
والثـاين والثالـث والرابـع      األويل  الـدوري اجلـامع للتقـارير       لإلطالع علـى التقريـر       CEDAW/C/BTN/1-6ظر  ان ** 

 .حكومة بوتان، ونظرت فيه اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرةالذي قدمته واخلامس والسادس 



CEDAW/C/BTN/7

 

2 07-50170 
 

 احملتويات
الصفحة 

.موجز تنفيذي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
.مقدمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥

. اجلمهور نشر االتفاقية على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٥
. األطر للنهوض بوضع املرأة يف بوتان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٦

. السعادة الوطنية العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٦
. االقتصاد الوطين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦

. البيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٧
١٨   ختصيص امليزانية واخلطة العاشرة

.القوانني التمييزية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.مشروع الدستور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.  التشريع الوطين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠

. اإلنسان واحلريات األساسية للمرأة حقوق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢١
.اللجنة الوطنية للمرأة والطفل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٢١

.التدابري اخلاصة املؤقتة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.املفاهيم النمطية لكل من اجلنسني األدوار و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٢

.االجتار باملرأة واستغالل املرأة يف البغاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣
.املشاركة السياسية وتطبيق الالمركزية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣

. التمثيل الدويل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.جلنسية ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤

.التعليم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.العمالة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
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. لصحة ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦
. ملنافع االقتصادية واالجتماعية ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٢٦

.املرأة يف املناطق الريفية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧
.املساواة أمام القانون والقضاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٢٨

.الرواج والعالقات األسرية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٢٨
.مالحظة ختامية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨

.الصعوبات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨
.التدابري املقبلة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠

. ٦ إىل ١املواد : جلزء األولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣٠
.التمييز ضد املرأة : ١املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣٠

.تعريف التمييز ضد املرأة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٣٠
.تدابري السياسة العامة : ٢املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣١
.إدماج مبدأ املساواة وحتقيقه عمليا  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣١

.سيادة مشروع الدستور وإدماج االتفاقية يف القوانني الوطنية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.دئ التوجيهية لصياغة التشريعات املبا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.القوانني والقواعد الناظمة لالنتخابات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.القوانني والقواعد الناظمة للعمالة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٣
.القوانني والقواعد الناظمة للزواج واألسرة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤

.التشريعات واجلزاءات املناسبة  -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٤
.املبادرات الوطنية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٤
. ٢٠٠٤ يف بوتان عام قانون العقوبات   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥
.االعتداء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٣٥
.الضرب    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٣٥
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.غتصاب الا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣٥
.اجلرائم األخرى اليت تشكل عنفا جنسانيا ويشملها قانون العقوبات    . . . . . . . . . . . . . . .٣٦

.إقامة محاية قانونية وفعالة عن طريق املؤسسات  -جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.املسائل املتعلقة باآلليات الوطنية واألجهزة الوطنية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.الصكوك القانونية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٦
.نظام املستشار القانوين    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣٧
.الشكاوى واالستجابة وآلية تكنولوجيا املعلومات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.دعم الشرطة وبناء قدرهتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٨

.حظر التمييز والقضاء على التمييز  -دال وهاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٩
.التدابري القانونية ضد التمييز    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٩
.السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون وامليادين األخرىالتوعية باالتفاقية لدى    . . . . . . . .٤٠
.دور وسائط اإلعالم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٠
.املشاورات الوطنية بشأن اإلجراءات القضائية املؤاتية للمرأة والطفل    . . . . . . . . . . . . . . .٤١
.املشاورات الوطنية بشأن إجراءات الشرطة املؤاتية للمرأة والطفل    . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
٤١.ية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إحاطة للربملانيني حول اتفاق  
.٢٠٠٥حلقة عمل عن القضايا والفجوات اجلنسانية الرئيسية يف بوتان    . . . . . . . . . . . . . .٤١

.إلغاء القوانني واألحكام واألعراف واملمارسات التمييزية  -واو   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.نسخ األحكام العقابية اليت متيز ضد املرأة  -زاي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢

.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٢
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٤٣

. ضمان حقوق اإلنسان وحرياته: ٣املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٤
.الضمان الدستوري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    . . . . . . . . . . . . .٤٤
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.األجهزة الوطنية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٤٤
.ا واليتها وهيكله: اللجنة الوطنية للمرأة والطفل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤
.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٥
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٤٥
.التدابري املقبلة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٤٦

.التدابري اخلاصة : ٤املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٤٦
.اختاذ تدابري خاصة  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٤٦

.التدابري اليت تستهدف محاية األمومة التعترب متييزية  -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧
. ات اجلنسانيةاملفاهيم النمطية لدور كل من اجلنسني والتحيز: ٥ة املاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨

.القضاء على التحيز وتعديل املعايري االجتماعية  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨
.دور املرأة وفقا لألعراف والتقاليد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٨
.املسائل املتصلة بتعدد الزوجات والزواج بني األقارب والزواج حتت السن القانونية   . . . . . . .٤٩

. اُألسري التثقيف -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٩
.تماعية األمومة تعترب وظيفة اج   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٩
.مسؤولية الدولة فيما يتعلق برعاية األطفال وتعليمهم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠
.  برنامج التعليم والتوعية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٥٠
.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٥٠
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٠
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٥٠

. االجتار باألشخاص واستغالهلم: ٦ املادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٥١
.االجتار باألشخاص  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٥١

.عمل يف اجلنس التجاري ال -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٥٣
.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٥٥
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.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٥
.التحديات مستقبال /اخلطوات   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٦
. ٩ إىل ٧املواد : اجلزء الثاين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٧

. احلياة السياسية والعامة: ٧املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٥٧
.حقوق متساوية يف التصويت والترشيح يف االنتخابات  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧

.ة يف ختطيط وتنفيذ السياسات وأداء الوظائف العامة حقوق متساوي -باء   . . . . . . . . . . . . . . .٥٨
.املشاركة يف السلطة وصنع القرار    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٨
. املرأة يف اخلدمة العامة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٨
. املرأة يف صنع القرار على مستوى اجملتمع احمللي واملقاطعة واحلي    . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
.اللجان اإلمنائية للمقاطعات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٥٩
.اء اللجان اإلمنائية لألحي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٦٠
.املؤسسة التشريعية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٦١
.املؤسسة التنفيذية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٦١
.قوة الشرطة الوطنية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٦٢
.اجلهاز القضائي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٦٣

.حقوق متساوية يف االشتراك يف اجلمعيات املعنية باحلياة العامة والسياسية  -جيم   . . . . . . . . . . . .٦٣
.مؤسسة تارايانا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٦٣
.الرابطة النسائية الوطنية لبوتان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٤
.صندوق التنمية للشباب    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٥
.) RENEW(منظمة رينيو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٥

.التدابري املتخذة لزيادة مشاركة املرأة يف السياسة واحلياة العامة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٦٨
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٦٨
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.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٦٨
.التمثيل : ٨املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٦٩
. واملنتديات الدبلوماسية متثيل املرأة يف احلكومة امللكية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
.مشاركة املرأة يف السلك اخلارجي والسلك الدبلوماسي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٧١
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٧١
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٧١
. اجلنسية :٩املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٧١
.قانون اجلنسية يف بوتان ومشروع دستور مملكة بوتان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧١

. يف االحتفاظ باجلنسية أو تغيريها حقوق متساوية -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢
.]٤، الفقرة ١٥أنظر املادة [حقوق متساوية يف استعمال جواز السفر    . . . . . . . . . . . . . .٧٢
.النساء واألطفال يف حالة التنازع    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧٢

.احلقوق املتساوية يف جنسية األبناء  -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧٣
.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٧٣
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٧٣
. التدابري املقبلة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٧٣
.١٤ إىل ١٠املواد : اجلزء الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٧٤

. التعليم: ١٠ملادة ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
.املساواة يف الوصول إىل مجيع أشكال التعليم  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤

.)قبل األول حىت السادس الصفوف ما(التعليم االبتدائي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
.)الصفوف السابع حىت العاشر ومن احلادي عشر والثاين عشر(التعليم الثانوي    . . . . . . . . . .٧٧
.) الثالثي(التعليم العايل    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٧٩
.التعليم املهين    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٨١
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.املساواة يف الوصول إىل نفس املناهج الدراسية واملرافق  -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
.سياسة التعليم املختلط واملناهج املناسبة  -جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
.املساواة يف احلصول على املنح الدراسية -دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥
.ب مواصلة التعليم والتدري -هاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٨٥
.مشاركة النساء والفتيات يف املدرسة  -واو   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٨٧
.املساواة يف الوصول إىل األلعاب الرياضية واملشاركة فيها  -زاي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
.التثقيف يف جمال الصحة واحلياة العائلية  -حاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩

.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٨٩
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٨٩
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٩١

.عمالة ال: ١١املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
.احلق يف العمل  - ألف ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٩٣

.تكافؤ الفرص واملساواة يف العمالة  - باء ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٩٣
.املعلومات املتعلقة بعمالة املرأة والرجل    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤

.حرية اختيار العمل واملساواة يف معايري الترقية واالستحقاقات  - جيم ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦
. املتساوي يف القيمة األجر املتساوي عن العمل: ٢٦ دال والتوصيات ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٧

.أجور العمال غري املهرة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٩٨
.ستحقاقات والضمان اال - هاء ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٩٩
.الصحة املهنية والسالمة  - واو ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٠٠

.التحرش اجلنسي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٠١
.محاية القُصَّر    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٠٣

.احلماية من الفصل التعسفي  - ألف ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٠٤
.مسائل تتعلق باألمومة  - باء ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٠٥
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.مراكز الرعاية  - جيم٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٦
.السالمة أثناء احلمل  - دال ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٠٦

.اللتزام باالتفاقية وإعادة النظر يف القوانني  - ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
.ايا مثرية للقلق قض   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٠٧
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٩

.الصحة : ١٢املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
.الوصول إىل اخلدمات الصحية  - ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١١٠

.الوصول إىل املعلومات ومحالت إذكاء الوعي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١
.الوصول إىل خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤

.الوصول إىل اخلدمات الصحية لألم والطفل  - ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧
.العنف ضد املرأة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٢٠
.الضمان الدستوري    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٢٠
.البيانات عن العنف ضد املرأة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٢١
. ]٧أنظر أيضا املادة [ ية التدابري العالج   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
.املشاورات الوطنية بشأن إجراءات للشرطة مؤاتية للمرأة والطفل    . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
.) RENEW(منظمة رينيو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٢٣
.دور وسائط اإلعالم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٢٣
.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٢٤
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٢٥

. واالجتماعية املنافع االقتصادية: ١٣املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٢٦
.حقوق متساوية يف استحقاقات األسرة  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦
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.القوانني الناظمة لتقاسم املمتلكات بعد تبادل وثائق الطالق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧
.القواعد الناظمة لتقاسم املمتلكات املوروثة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧

.احلقوق املتساوية يف القرض والرهن واالئتمان املايل  -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨
.ق املشاركة يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيع جوانب احلياة الثقافيةح -جيم   . . . . .١٢٨

.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٢٩
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٢٩
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٢٩

. املرأة الريفية :١٤املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١٢٩
.االعتراف باملرأة الريفية - ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٣٠

.اإلمنائي املشاركة يف التخطيط  - ألف ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٣١
.الوصول إىل اخلدمات الصحية واملعلومات  - باء ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣١
.الضمان االجتماعي  - جيم٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٣٢
.الوصول إىل التعليم والتدريب على املهارات  - دال ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢

.إنشاء مجاعات مساعدة واملشاركة يف اجملتمع احمللي  -واو / هاء٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
. األرض وبرامج االئتمان والقروض الزراعية املعاملة املتساوية يف - زاي ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤
.احلصول على ظروف معيشية الئقة  - حاء ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٣٦

.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣٨
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٣٨
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٣٩
.اجلزء الرابع    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٤١

.القانون  :١٥املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١
.املساواة أمام القانون  - ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٤١
.ملتساوي يف األمور املدنية احلق ا - ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٤١
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.إلغاء أي قوانني أو عقود تقيد متتع املرأة حبقوقها  - ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٢
.حرية التنقل واختيار حل اإلقامة  - ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٤٣

.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤٣
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤٣
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٤٣

.الزواج واحلياة األسرية : ١٦املادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٤٤
.احلق املتساوي يف عقد الزواج  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٤٤

.احلق يف االختيار والقرار يف الزواج  -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٤٤
.احلق املتساوي يف الطالق  -جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٤٤

.احلقوق والواجبات لصاحل املرأة فيما يتعلق حبضانة األطفال وإعالتهم  - هاء/دال  . . . . . . . . . . . . . .١٤٥
.حقوق حضانة األطفال عند الطالق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٤٥
.يف حضانة األطفال دون التاسعة من العمر حقوق األم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦

. التبين -واو   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
.احلقوق متساوية يف اختيار اسم العائلة واملهنة والعمل  -زاي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
.احلقوق يف إدارة املمتلكات  -حاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٤٦
.سن الزواج  -طاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٤٧

.قضايا مثرية للقلق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤٨
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤٨
.بلة التدابري املق   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٤٨
. مجع البيانات والبيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩
.الصعوبات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٠
.التدابري املقبلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٥٠
.مالحظة ختامية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٥١
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. املرفقات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٣
. معلومات أساسية للتقرير السابع التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة :١املرفق  . . . . . . . . .١٥٣

.لتقرير وتنظيمه إعداد ا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٥٣
.املشاورات مع أصحاب املصلحة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٥٤

. اهليكل التنظيمي للجنة الوطنية للمرأة والطفل :٢املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥
.الصكوك القانونية األساسية وقائمة القوانني  :٣املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦
١٥٩]للربملانيني...عالمية مبا يف ذلك تقرير عن اإلحاطة اإل[وتوصيات جيدو ) ١٦(التوصيات الست عشرة  :٤املرفق 
.املشاورات الوطنية حول إجراءات للشرطة مؤاتية للمرأة والطفل :  ألف٤املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩

.التوصيات الست عشرة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٥٩
١٦١  املشاورات الوطنية حول اإلجراءات القضائية املؤاتية للمرأة والطفل  : باء٤املرفق 

.توصيات جيدو             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٦١
عـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء[تقرير عمـا دار يف جلـسة اإلحاطـة اإلعالميـة للربملـانيني           : جيم ٤املرفق  

.  ] من مقاطعيت هاء ونارو             على التمييز ضد املرأة          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٦٢
.اجلداول املستعملة يف التقرير الدوري السابع املقدم مبقتضى االتفاقية : ٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤

.إرجع إىل قائمة اجلداول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
. ستكون اإلجابات عن التقرير متاحة للجنة باللغة اليت وردت هبا: حظة من األمانة العامةمال . . . . . . . . . . .

.  :اجلداول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١أعضاء اجلمعية الوطنية حبسب اجلنس يف الفترة من  ١-٧اجلدول : ١ – ٥املرفق  . . . . . . . . . .١٦٤
. ٢٠٠٦لي، حبسب نوع اجلنس  املمثالت املنتخبات يف إدارة احلكم احمل٢ -٧اجلدول : ٢ – ٥املرفق  . . . . . . . . .١٦٥
يف اللجــان) Gup, Chi-mi, Mang-mi, Tshogpas( األعــضاء الــذين هلــم حــق التــصويت   ٣-٧اجلــدول : ٣ – ٥املرفــق 

.)   GYTs( واللجان اإلمنائية لألحياء               )  DYTs( لمقاطعات         لاإلمنائية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٥
. .. ٢٠٠٦ الرتبة عام  اإلناث يف سلك اخلدمة املدنية حبسب٤ – ٧اجلدول : ٤ – ٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . .١٦٦
. ٢٠٠٦ اإلناث يف اخلدمة املدنية حيسب الوزارة عام ٥ – ٧اجلدول : ٥–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٧
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. متثيل املرأة يف القضاء ٦ – ٧اجلدول : ٦–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٦٧
. ٢٠٠٦يونيه / امللكية لبوتان يف حزيرانقوة الشرطة ٧- ٧ اجلدول  :٧ - ٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٨
. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ عدد املدارس واملعاهد بني عامي ١ – ١٠ اجلدول  :٨ – ٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٨
. املعدل الصايف للتسجيل يف املدارس االبتدائية ٢ – ١٠اجلدول : ٩–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٩
. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ أعداد املسجلني يف املدارس ونسبة البنات إىل الصبيان بني ٣ -١٠اجلدول : ١٠–٥ املرفق . . . . .١٧٠
١٧١ ٢٠٠٦  حبسب املنطقة ونوع اجلنس لعاماالبتدائيةاملعدل الصايف للتسجيل يف املدارس : ٤ – ١٠دول اجل: ١١–٥املرفق 
.  ٢٠٠٣ يف املناطق احلضرية والريفية عام                     املدارس      املعدل الصايف األويل للتسجيل يف                      ٥ –  ١٠اجلدول       :  ١٢–٥املرفق      .١٧١
. يف التعليم االبتدائي  نسبة البنات إىل البنني٦ – ١٠اجلدول : ١٣–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٢
. ٢٠٠٦مؤشرات الفعالية لصفوف خمتارة عام  ٧ – ١٠اجلدول : ١٤–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٣
. ٢٠٠٦ املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس الثانوية عام ٨ – ١٠اجلدول : ١٥–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤
.د  نسبة اإلناث إىل الذكور يف املدارس واملعاه٩ – ١٠اجلدول : ١٦–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٥
. ٢٠٠٦-٢٠٠٢ الطالب يف املعاهد العليا بعد الثانوية يف بوتان يف الفترة ١٠ – ١٠اجلدول : ١٧–٥املرفق  . . . . .١٧٦
. طالب البكالوريوس يف املعاهد العليا يف اخلارج ١١ -١٠اجلدول : ١٨–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٧
١٧٨..........................  جمال الدراسة الطالب اجلدد مبنح دراسية حبسب اجلنس و١٢ – ١٠اجلدول : ١٩–٥املرفق 
. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ االلتحاق باملعاهد املهنية بني عامي ١٣ – ١٠اجلدول : ٢٠–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٩
. معدالت حمو األمية املبلغ عنها ١٤ – ١٠اجلدول : ٢١–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٠
. ٢٠٠٤ معدل املشاركة يف القوة العاملة حبسب اجلنس واملوقع عام ١ -١١اجلدول : ٢٢–٥املرفق  . . . . . . . . . .١٨١
.نسبة السكان العاملني حبسب مستوى التعليم واجلنس : ٢-١١اجلدول : ٢٣–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨١
.التعليم  نسبة السكان املستخَدمني ضمن كل مستوى مكتمل من ٣ -١١اجلدول : ٢٤–٥املرفق  . . . . . . . . . . .١٨١
. نسبة السكان العاملني حبسب نوع العمل واجلنس ٤ -١١اجلدول : ٢٥–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٢
. نسبة اإلناث إىل الذكور فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية ٥-١١اجلدول : ٢٦–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٢
. ٢٠٠٤  حدود األجور األسبوعية للعاملني بأجر حبسب اجلنس،٦ - ١١اجلدول : ٢٧–٥املرفق  . . . . . . . . . . .١٨٣
. معدل البطالة حبسب اجلنس واملوقع ٧ – ١١اجلدول : ٢٨–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٣
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. نسبة األسر اليت زارت مرفقا صحيا ١ – ١٢اجلدول : ٢٩–٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٣
٢٠٠٥١٨٥ و ٢٠٠٢ التغري يف عدد العاملني يف اجملال الصحي واملرافق الصحية بني عامي ٢ – ١٢اجلدول  : ٣٠–٥املرفق 
.٢٠٠٥  و٢٠٠٠ معدالت اخلصوبة لفئات عمرية حمددة،٣ – ١٢اجلدول : ٣١-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . .١٨٦
الت اخلــصوبة، واملعــدل األويل للــوالدات واملعــدل األويل للوفيــات ومعــدل التزايــد معــد٤-١٢اجلــدول : ٣٢-٥املرفــق 

.الطبيعي       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٧
.٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ التغري يف املؤشرات األساسية بني ٥-١٢اجلدول  :٣٣-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٨
. سنة وهلم أطفال ١٩ إىل ١٥مارهم  نسبة من أع٦-١٢اجلدول  :٣٤-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٩
. ٢٠٠٥ زيارة احلوامل عيادات الرعاية قبل الوضع عام ٧-١٢ل اجلدو :٣٥-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٠
. ٢٠٠٥ نسبة حاالت الوضع حتت إشراف اختصاصي عام ٨-١٢اجلدول  :٣٦ -٥املرفق  . . . . . . . . . . . . ...١٩١
. ٢٠٠٥ سنوات عام ٥ معدل وفيات الرضع واألطفال دون ٩-١٢اجلدول  :٣٧-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . .١٩٢
. على املرأة والطفل واغتصاب القُصَّر املبلغ عنها عتداءاال حاالت ١٠-١٢اجلدول  :٣٨-٥املرفق  . . . . . . . . . . .١٩٤
. ٢٠٠٥ العنف املرتيل يف ثيمفو عام ١١-١٢اجلدول  :٣٩-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٤
. ٢٠٠٥ الوصول إىل مرافق املياه والتمديدات الصحية احملسنة عام ١-١٤اجلدول  :٤٠-٥املرفق  . . . . . . . . . . .١٩٥
.ة  مصادر اإلضاء٢-١٤اجلدول  :٤١-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٩٦
. وقود الطبخ ٣-١٤اجلدول  :٤٢-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٩٦
. من وسائل االتصال خمتلفة نسبة األسر اليت متلك أنواعا ٤-١٤اجلدول  :٤٣-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٦
١٩٧على مسافة ميكن قطعها على األقدام من أقرب طريق معبد للسيارات  نسبة األسر اليت تقع ٥-١٤جلدول ا :٤٤-٥املرفق 
. ٢٠٠٣ الفقر يف الدخل، ٦-١٤اجلدول  :٤٥-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٩٧
. ١٩ إىل ١٥ و ١٤ إىل ١٠ نسبة املتزوجني ممن أعمارهم ١-١٦اجلدول  :٤٦-٥املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٨
١٩٩   سنة ١٩ إىل ١٥ و١٤ إىل ١٠ نسبة املتزوجات حاليا من الفتيات الاليت أعمارهن ٢-١٦اجلدول  :٤٧-٥املرفق 

. مسرد بالكلمات البوتانية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .202

.كومة امللكية احلمصادر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٤
.مصادر أخرى  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٧
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  موجز تنفيذي
 مقدمة  

ــرأة يف       ــد املـ ــز ضـ ــع أشـــكال التمييـ ــة القـــضاء علـــى مجيـ ــان اتفاقيـ ــة بوتـ وقعـــت مملكـ
وقــدمت تقريرهــا اجلــامع . ١٩٨١أغــسطس /  آب٣١، وصــدقتها يف ١٩٨٠يوليــه /متــوز ١٧

/ اللجنـة املعنيـة بـالتمييز ضـد املـرأة يف كـانون الثـاين              لتقاريرها الدورية األول حىت السادس إىل       
 .٢٠٠٤ونظرت اللجنة يف التقرير يف دورهتا الثالثني عام . ٢٠٠٣يناير 

 وقـدمت تقريرهـا األويل   ١٩٩٠وصدقت بوتان أيضا على اتفاقية حقوق الطفـل عـام         
ة، أعـادت   ويف الـسنوات اخلمـس األخـري      . ٢٠٠١يونيـه   /  حزيران ٥إىل جلنة حقوق الطفل يف      

بوتان تأكيد التزامها حبماية حقوق مواطنيها، السـيما حقـوق املـرأة والطفـل، وذلـك بتوقيعهـا                  
اتفاقيـة رابطـة جنـوب شـرق         وتصديقها على عدة اتفاقيـات ومعاهـدات دوليـة وإقليميـة، منـها            

ــع ومكافحــة     ــة مبن ــاملرأة والطفــل مــن أجــل البغــاء عــام    االجتــارآســيا للتعــاون اإلقليمــي املعني  ب
، واتفاقيــة الرابطــة بــشأن الترتيــب اإلقليمــي لتعزيــز رفــاه الطفــل يف جنــوب آســيا عــام    ٢٠٠٢
، ٢٠٠٤، ومدونــة الرابطــة حلمايــة اإلرضــاع الطبيعــي والتغذيــة لألطفــال الــصغار عــام  ٢٠٠٢

والربوتوكــوالن االختياريــان التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلقــان باشــتراك األطفــال يف الرتاعــات   
عـام  ) بورنوغرافيـا (ألطفال، وبغاء األطفال واستعماهلم يف إنتاج املـواد اإلباحيـة           املسلحة وبيع ا  

٢٠٠٥ . 
 

 نشر االتفاقية على اجلمهور  
وُعمــم بــشكل واســع علــى املــسؤولني احلكــوميني ووســائط اإلعــالم البوتانيــة التقريــر    

ة املعنيـة بالقـضاء     املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة وتوصـيات اللجنـ               
كما أن البحوث واملنـشورات املتعلقـة باالتفاقيـة وتقريـر بوتـان اجلـامع               . املرأة على التمييز ضد  

ــاول          ــي يف متن ــت وه ــع اإلنترني ــى مواق ــشورة عل ــة من ــسادس وتوصــيات اللجن ــألول حــىت ال ل
هـود  ومن أجل زيادة دور وسائط اإلعالم يف نشر املعلومـات عـن االتفاقيـة وعـن اجل       . اجلمهور

 ومحاية حقوق املرأة والطفل، تـشترك وسـائط اإلعـالم املطبـوع واملـذاع               لتعزيزاليت يبذهلا البلد    
ــل        ــرأة والطف ــة للم ــة الوطني ــة للجن ــة التنفيذي ــا عــضو يف اهليئ ــل هل ــن   . مبمث ــسلة م ــت سل وأجري

التدريبات لتعزيز الفهم والوعي لالتفاقية لـدى أصـحاب املـصلحة، وخـصوصا املـسؤولني عـن                 
وتعتــزم اللجنــة الوطنيــة .  القــانون واجلهــاز القــضائي واملــربني واآلبــاء والنــساء واألطفــال إنفــاذ

 .للمرأة والطفل القيام حبمالت أكثر انتظاما باملشاركة مع عدد من أصحاب املصلحة
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 األطر للنهوض بوضع املرأة يف بوتان  
رســة يف هــذه أنــشأت مملكــة بوتــان جمموعــة متنوعــة مــن اآلليــات لتعزيــز احلقــوق املك   

االتفاقية، ويف مقدمتها اآلليات واملُثل العليا اليت يوفرها مشروع دسـتور مملكـة بوتـان وخمتلـف                 
 .النصوص التشريعية

ولدى بوتان جمموعة شاملة مـن األطـر االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية والقانونيـة              
قد يكـون    والقضاء على كل ما   ُيقصد هبا زيادة تعزيز الوضع املتساوي نسبيا للمرأة يف بوتان،           

وُيستفاد أيضا من النظام القـانوين واملواقـف        . موجودا من التمييز والعنف ضد النساء والفتيات      
الثقافية اإلجيابية لتطبيق وإنفاذ احلقوق املكرسة يف االتفاقية، وقد مت إنـشاء عـدد مـن املبـادرات                  

 شـوطا يف الطريـق حنـو حتقيـق بعـض      فقد قطعـت بوتـان   . للنهوض بوضع املرأة يف مجيع امليادين     
ولـدى حكومـة بوتـان      . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية ومـن املمكـن أن يـتم ذلـك قبـل عـام                 

امللكية التزام قوي بالعمل من خالل بيئة سياسية إجيابيـة علـى جعـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    
 .حقيقة واقعة

 
 السعادة الوطنية العامة  

، الفلسفة التوجيهية لعمليـة التنميـة يف بوتـان          ١٩٧٢رابع، يف عام    أعلن جاللة امللك ال    
ويف جمـال الـسياسة العامـة، ُترمجـت الـسعادة           . على أهنا السعي لتحقيق الـسعادة الوطنيـة العامـة         
ــسية هــي     ــة أركــان رئي ــة إىل أربع ــة العام ــة  : الوطني ــة االجتماعي ــستدامة  –التنمي ــصادية امل  االقت

واملفتـاح الرئيـسي    . فاظ على الثقافة وتعزيزها؛ وتعزيز احلكم الرشيد      والعادلة؛ صون البيئة؛ احل   
 الــضروري إىل التــوازن، داخــل هــذه  الــسعيللــسياسة القائمــة علــى حتقيــق هــذه الــسعادة هــو  

األركان وفيما بينها على السواء، مث إن فلـسفة الـسعادة الوطنيـة العامـة تـدعم مبـادئ املـساواة                   
، )البـشر واحليوانـات والنباتـات   (بط بني مجيـع املخلوقـات احلاسـة     بني مجيع بين اإلنسان، والترا    

 . يف سلوكهاإلنسانوحقوق اإلنسان ومسؤولياته اليت جيب أن يسترشد هبا 
 

 االقتصاد الوطين   
ويتـبني مـن معـدالت النمـو     .  بوتان الصغري هتيمن فيه الـصناعة اهليدروكهربائيـة     اقتصاد 

عات، أن ذلك القطاع الصناعي، بتعريفه املوسع الـشامل         ومصادر النمو، املفصلة حبسب القطا    
 ١٩٨٠فخالل الفترة املمتـدة مـن       . للطاقة والتشييد والصناعة التحويلية، حيظى بالقسط األكرب      

ــاتج القــومي       ٢٠٠٤إىل  ــى مــن نــصف النمــو يف الن ، كــان اإلســهام املباشــر هلــذا القطــاع أعل
.  يف املائـة   ١٧قلـيال مـن الثلـث والزراعـة         اإلمجايل، يف حني كـان إسـهام قطـاع اخلـدمات أقـل              
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 ٨٠ومن حيث بناء اهلياكل األساسية لتيسري الوصول إىل اخلدمات واملرافق، ُخـصص للتـشييد       
 .يف املائة من امليزانية املخططة لوزارة العمل واملستوطنات البشرية

 معـدالت   ومن املتوقع أن يظل من مسات االقتصاد البوتاين يف السنوات املقبلـة ارتفـاع              
ويف مـا يتعلـق بالتجـارة،    . تكوين رأس املال وارتفـاع املعـدل التزايـدي بـني رأس املـال والنـاتج           

يقـرب مـن    يعترب اقتصاد بوتان أكثر االقتصادات انفتاحا يف جنـوب آسـيا، إذ متثـل التجـارة مـا                
أربعـة يف  (تزال خدمة الديون يف بوتـان منخفـضة       وال.  يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل      ٦٠
بيـد أن اهلبـوط النـسيب يف املـنح          . ، حيث أن قـروض بوتـان كلـها تقريبـا بفوائـد تـساهلية              )املائة

خــالل الــسنوات األخــرية أدى إىل ازديــاد العجــز يف امليزانيــة بوجــه عــام، ويتزايــد متويــل هــذا    
يعـادل    مـا  ٢٠٠٣/٢٠٠٤وتتـراكم ديـون بوتـان، حـىت بلغـت يف            . العجز بقروض من اخلارج   

 .  املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف٧٥
بالنظر إىل اخنفاض مستوى النماء يف القطاع اخلاص، أصبحت حكومـة بوتـان امللكيـة         

هـي املقـدم الرئيـسي لـيس فقـط فيمـا يتعلـق باهلياكـل األساسـية واخلـدمات اإلجتماعيـة بــل يف            
ا ويفتقـر إىل املهـارات      فما زال القطاع اخلاص قطاعا ناشـئ      .  واخلدمات االقتصاديةإنتاج السلع   

 . البشرية وغريها من املوارد
 

 البيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس   
تعمل حكومة بوتان امللكية مع شـركائها اإلمنـائيني يف اسـتنباط بيانـات تفـصيلية لكـل                   

وجيــري تقــدمي خــدمات التــدريب وبنــاء القــدرات مــن أجــل حتــسني عمليــة مجــع    . القطاعــات
لــك يــصبح مــن املمكــن القيــام بــالتخطيط والرصــد والتقيــيم بــصورة أكثــر ومــىت مت ذ. البيانــات

 .فاعلية، خاصة يف ما يتعلق بتحديد الثغرات يف عملية الوصول إىل الفئات املستضعفة
ويقوم املكتب الـوطين لإلحـصاء، بعـد أن رفعـت حكومـة بوتـان امللكيـة مـستواه عـام                    
قطاعات علـى حتـسني نظـم املعلومـات الـيت           وتعمل مجيع ال  . ، باستنباط بيانات تفصيلية   ٢٠٠٤

تأخذ هبا، وقد بـدأت احلكومـة باختـاذ خطـوات لتحـسني اإلدارة اإللكترونيـة لكفالـة الوصـول                   
وستوفر نتائج التعـداد الـوطين األول للـسكان واإلسـكان يف بوتـان              . إىل البيانات بشكل أفضل   

اجة شديدة إليهـا، والـيت سـتمكن         املعلومات األساسية التفصيلة الرمسية اليت حنن حب       ٢٠٠٥عام  
وجـرى التعـداد مبـساعدة صـندوق األمـم          . احلكومة امللكية من وضع أطر للقطاعـات والـربامج        

 .املتحدة للسكان
وتقوم شعبة خدمات املعلومات اإلداريـة التابعـة للجنـة امللكيـة للخدمـة املدنيـة بإنتـاج                   

نية مفصلة على أسـاس جنـساين عـن         تقارير إحصائية كل سنتني تتضمن بيانات عن اخلدمة املد        
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وعلى الـرغم  ). Zhiyog (طريق نظام إدارة املعلومات عن املوارد البشرية املعروف باسم زيوغ 
من أن مثة املزيد مما يلزم القيام به لتحسني عملية حتليل البيانات املتاحة وحتسني اسـتعمال هـذه                  

سـُتكمل النظـام بنظـام تـصنيف الوظـائف          البيانات لتحليل السياسة العامة واختـاذ القـرار، فقـد ا          
  ).dzongkhags( واملقاطعات توالوزاراومت ربطه جبميع الوكاالت 

وتقوم البلدان األعضاء يف رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمـي بإنـشاء قاعـدة بيانـات           
وقاعـدة البيانـات هـذه، الـيت ُينظـر إليهـا كمخـزن فريـد                . للرابطة مفصلة علـى أسـاس جنـساين       

سـيما   ، ستصنٍّف وتنـتج بيانـات عـن العنـف ضـد املـرأة، ال      )G-Data Shop(يانات اجلنسانية للب
. اإليــدز/، وتأنيــث الفقــر والــصحة، مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   بــاملرأةاالجتــار 

 .وستخدم كُمجمَّع مشترك لتسهيل التخطيط اجلنساين والدعوة وحتديد الثغرات والتحديات
 

 زانية واخلطة العاشرةختصيص املي  
يتــضمن مــشروع دســتور بوتــان أحكامــا تتعلــق بــالتوزيع العــادل للميزانيــات املتعلقــة     
يـتعني علـى الدولـة أن تكفـل جلميـع املقاطعـات           ” ينص على أنه     ٩ من املادة    ٨فالبند  . بالتنمية

قوميـة إىل  املساواة يف املعاملة على أساس االحتياجات املختلفة حبيث يـؤدي ختـصيص املـوارد ال    
 وقد قامت بوتـان جبهـود جديـة منـسقة يف جمـاالت              “ االقتصادية املتكافئة  –التنمية االجتماعية   

 .الصحة والتعليم واحلقوق اإلمنائية األخرى
فقد دأبت بوتان، منذ بداية خططها اإلمنائيـة اخلمـسية، علـى تـوفري معـدل مرتفـع مـن               

 يف املائة من النـاتج القـومي اإلمجـايل يف فتـرة             ٤٠يزيد على    االستثمار يف التنمية بلغ وسطيا ما     
وحمور التركيز يف اخلطـة التاسـعة هـو حتـسني مـستوى املعيـشة يف الريـف واحلـد                     .)١(التسعينات

من الفقر وتطبيق الالمركزية وتوسيع اهلياكل األساسية الريفية لتحسني الوصـول إىل األسـواق              
 ويتجـه . جـرة مـن الريـف إىل املدينـة        ن اهل وكل هذه تـستهدف احلـد مـ       . االجتماعيةواخلدمات  

للمبالغ السخية الـيت أنفقتـها بوتـان يف القطـاع االجتمـاعي خـالل اخلطـط اخلمـسية املتواصـلة،           
ــاملي        ــيت حققــت اجلــزء اخلــاص هبــا مــن االتفــاق الع ــامل ال ــة يف الع ــدان القليل  أصــبحت مــن البل

 ٢٠٠٤ويف عــــامي ). م يف املائــــة مــــن االســــتثمار العــــام يف الــــصحة والتعلــــي٢٠ (٢٠-٢٠
ــسؤولني عــن    ٢٠٠٥ و ــيم م ــصحة والتعل ــا ال ــاق   ٢٧ ، كــان قطاع ــن جممــوع اإلنف ــة م  يف املائ

، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائـة مـن جممـوع اإلنفـاق يف     ٣٠وارتفعت هذه النـسبة إىل    .)٢(احلكومي
ــها  ــة لقطــاع الــصحة ١٢من ــاء، ووحــدات الــصحة      يف املائ ــوفري امل ــشائية لت بــسبب مــشاريع إن

__________ 
 .دويل تقييم املساعدة القطرية لبوتان، واشنطن، البنك ال٢٠٠٤البنك الدويل  )١( 
 . للجمعية الوطنية لبوتان٨٢جلمعية الوطنية، أعمال الدورة ا )٢( 
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ــة لقــسم التعلــيم الــذي يركــز علــى تنميــة املــوارد    ١٨ والعيــادات الــشعبية، واألساســية  يف املائ
يزيـد   وبلغـت النفقـات احلكوميـة يف الـسنوات األخـرية مـا            . البشرية وتوسيع اهلياكل األساسـية    

 .)٣( يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل٤٥على 
احملرومـون، مـن الـربامج الـيت        يستفيد العديد من النـساء واألطفـال، السـيما الـضعفاء و            

وتواجـه بوتـان صـعوبة يف مواصـلة         . تستهدف حتسني التعليم والصحة والتغذية للمرأة والطفـل       
إيــالء أولويــة عاليــة للتنميــة البــشرية نظــرا للتــصاعد الــسريع يف تكــاليف اخلــدمات االجتماعيــة  

فـإىل  .  املنـاطق النائيـة  الناشئة عن ازدياد الشباب يف البلد وتزايـد تكـاليف إيـصال اخلـدمات إىل              
جانب منظومة األمم املتحدة هنـاك شـركاء إمنـائيون خـارجيون مـشتركون يف الـربامج املتعلقـة                   

والوكالـة  ) كنـدا (باألطفال والنساء من بينـها حكومـة اهلنـد والوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـة                  
) اليابــان (للتعــاون الــدويل  وفنلنــدا والوكالــة الدوليــة   ) الــدامنرك(الدامنركيــة للتنميــة الدوليــة   

والبنـك الـدويل ومـصرف التنميـة اآلسـيوي، ومنظمـة            ) أملانيـا (والوكالة األملانية للتعاون الـتقين      
ويقـوم شـركاء إمنـائيون خـارجيون بأنـشطة داعمـة متنوعـة             . إنقاذ األطفـال بالواليـات املتحـدة      

تــب املدرســية لــصفوف تــراوح بــني بنــاء املــدارس وتقــدمي الرعايــة الــصحية األوليــة ووضــع الك 
ويركـز برنـامج    . املراحل األولية ومحاية املرأة والطفل ومحاية النساء مـن العنـف وسـوء املعاملـة              

األمم املتحدة اإلمنائي على البطالـة بـني الـشباب كموضـوع للتقريـر الـوطين الثـاين عـن التنميـة                      
 .البشرية

 
 القوانني التمييزية  

لوطنيــة واحلكومــة والقــضاء ومنظمــات اجملتمــع ميكــن ملختلــف الوكــاالت، كاجلمعيــة ا 
وقـد أفـضت االستعراضـات املرحليـة إىل مراجعـة           . املدين أن تبدأ باستعراض القوانني املوجـودة      

 .وحذف األحكام التمييزية
وتقــوم اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل بوضــع اللمــسات األخــرية علــى خطــة العمــل     

واليت تشمل إجراء استعراض للقوانني احلالية الـيت متيـز ضـد        الوطنية املتعلقة بالقضايا اجلنسانية،     
 .وستقوم اللجنة بتقدمي تقرير إىل احلكومة مشفوعا باقتراحات تتعلق هبذا االستعراض. املرأة

 مشروع الدستور  
ــنني           ــى ضــمانات الث ــنص عل ــث ي ــوب حبي ــان املكت ــشروع دســتور مملكــة بوت صــيغ م

وهـذا الدسـتور املكتـوب الـذي ُينتظـر          .  املـواطنني  وعشرين حقا مـن احلقـوق األساسـية جلميـع         
__________ 

، اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ التابعـة لألمـم                 ٢٠٠٤سيا واحمليط اهلادئ باألرقام،     آ )٣( 
 .املتحدة
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ــام  ــراره عـ ــا   ٢٠٠٨إقـ ــة وسينـــسخ كـــل مـ ــة الربملانيـ ــبقه مـــن  ، سيـــستهل عهـــد الدميقراطيـ سـ
 .التشريعات

فقــد اعتمــدت حكومــة بوتــان امللكيــة سياســة عامــة وتــدابري تنظيميــة وإجرائيــة تكفــل   
وسـيتم تعزيـز هـذه االلتزامـات        . فـل استمرارية السياسات والـربامج املتعلقـة بقـضايا املـرأة والط          

 املتعلقـة بـاحلقوق األساسـية وكمـا هـو موضـح             ٧القائمة بضمانات دستورية وفقا لنص املـادة        
الــذي ُينتظــر ، )٤( مــن مــشروع الدســتور١٠ مــن املــادة ٢٤ والبنــد ٩ مــن املــادة ٢٤يف البنــد 

 .سبقه من التشريعات يف البلد ، وسينسخ كل ما٢٠٠٨إقراره يف عام 
 

 التشريع الوطين   
أقــرت اجلمعيــة الوطنيــة لبوتــان جمموعــة كــبرية مــن التــشريعات يف الــسنوات األخــرية    

وأنـشأت اجلمعيـة الوطنيـة      .  تـشريعا يف العقـد األخـري وحـده         ٤٠تعزيزا لـسيادة القـانون، منـها        
 للقيــام بفحــص دقيــق لكافــة التــشريعات اجلديــدة قبــل تقــدميها إىل  ٢٠٠٣جلنــة تــشريعية عــام 

ــة اجلم ــة الوطني ــى نظــام وضــع       . عي ــك إىل إضــفاء الطــابع املهــين عل ــؤدي ذل ــع أن ي ــن املتوق وم
وُعـدلت تـسمية هـذا املكتـب يف       . ٢٠٠٠وأنـشئ مكتـب الـشؤون القانونيـة عـام           . التشريعات

، كــي يــسهل علــى  ٢٠٠٦أغــسطس / آب١٥وقــت الحــق ليــصبح مكتــب احملــامي العــام يف   
 واملـساعدة يف صـياغتها واستعراضـها قبـل تقـدميها            الوكاالت احلكومية حتديد مشاريع القوانني    

فاستعراض مشاريع القوانني يساعد على توفري الفحـص التـشريعي املـسبق            . إىل اجلمعية الوطنية  
واســتعراض التــشريع مــدرج يف . الــالزم لكفالــة الــشفافية واملهنيــة ويــساعد علــى وضــع املعــايري

عـام   ت بـه اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل          تقييم عوامل احلماية للطفل يف بوتان الـذي اضـطلع         
٢٠٠٤. 

وجيري بذل جهود من خالل إدخال تعديالت على السياسة العامة والتشريعات لـسد              
الثغرات يف القوانني القائمة ومواءمتها مع مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               

القـضايا املتعلقـة بـاملرأة والطفـل يف         وهناك أيضا جهـد متزايـد لتعزيـز         . املرأة ومشروع الدستور  
ويف غياب قانون يتعلق باملرأة والطفـل، كـان لقـانون العقوبـات             . اخلطط والسياسات القطاعية  

 تـأثري قـوي مـن حيـث معاجلـة قـضايا       ٢٠٠١يف بوتان وقانون اإلجراءات املدنية واجلنائية عـام   
 للجهـاز القــضائي والقــائمني  املـرأة والطفــل يف إطـار القــانون، وكـان هــذان التـشريعان مهمــني    

بإنفــاذ القــانون مــن حيــث الكيفيــة الــيت ينبغــي أن ُتعــاجل هبــا القــضايا القانونيــة املتعلقــة بــاملرأة      
 . والطفل

__________ 
 .٢٠٠٥أغسطس /  آب١٨حكومة بوتان امللكية، مشروع دستور مملكة بوتان كما هو يف  )٤( 
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وقــد مت يف بوتــان ســن عــدد مــن . يف بوتــان مجيــع األشــخاص متــساوون أمــام القــانون 
فقـد ُسـن قـانون الـزواج        . وتـان القوانني تترتب عليها آثار مباشرة وخطرية بالنـسبة للمـرأة يف ب           

ــام   ــان عـ ــام  ١٩٨٠يف بوتـ ــدل يف عـ ــان يف   ١٩٩٦ وُعـ ــسية يف بوتـ ــوانني اجلنـ  و ١٩٥٨، وقـ
وبوتـــان . ٢٠٠٤، وقـــانون العقوبـــات عـــام ١٩٨٠، وقـــانون اإلرث عـــام ١٩٨٥، و١٨٧٧

واتفاقيـة   ،)١٩٨١ُصـدقت عـام     (طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
كافحة االجتار باملرأة والطفل للبغاء اليت وضعتها رابطـة جنـوب أسـيا للتعـاون اإلقليمـي            منع وم 

 . ، ومدونة الرابطة حلماية اإلرضاع الطبيعي والتغذية لألطفال الصغار)٢٠٠٣ُصدقت عام (
 

 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمرأة  
. األساسية لكـل مـواطن   يكفل مشروع دستور مملكة بوتان حقوق اإلنسان واحلريات          

ولـدى احملكمـة العليـا،    . وينص الدستور أيضا على االنتصاف الفعال وعلى إنفاذ هـذه احلقـوق    
 مــن خمتلفــةيف إطــار اختــصاصها االســتثنائي، ســلطة محايــة احلقــوق األساســية بإصــدار أشــكال 

وجيهيـة  وكـذلك ميثـل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحـدا مـن املبـادئ الت                  . األوامر القضائية 
 . لسياسة الدولة

 
 اللجنة الوطنية للمرأة والطفل   

 هـي   ٢٠٠٤حكـومي خـاص يف عـام         اللجنة الوطنية للمرأة والطفل اليت أنـشئت بـأمر         
ــرأة والطفــل، وتقــدمي التقــارير إىل       ــشطة املتــصلة حبقــوق امل ــسيق ورصــد األن ــة لتن ــة الوطني اآللي

د عشر عـضوا ميثلـون خمتلـف القطاعـات مـن            وتتكون اللجنة من أح   . اهليئات املنشأة مبعاهدات  
احلكومة وهيئات إنفاذ القانون واجلهاز القضائي والقطـاع االجتمـاعي واجملتمـع املـدين، مبـا يف                  

، ٢٠٠٧وســوف تنفـصل اللجنــة عـن احلكومــة عــام   . ذلـك وســائط اإلعـالم وقطــاع األعمـال   
كومـة لتعمـيم املنظـور      وذلك من شأنه أن يعزز واليتها وشـرعيتها ونفوذهـا وشـراكتها مـع احل              

 .اجلنساين بصورة فعالة
وقد قامت اللجنة بوضع صيغة خطة العمل الوطنية للقضايا اجلنسانية بوصفها سياسـة              

جنسانية حساسة لتهيئة بيئة أكثر أمنا ومحاية للمـرأة والطفـل وتـوفر مـسامهة حيويـة يف خطـط            
يا اجلنـسانية، تتمثـل املمارسـة احلاليـة         ويف غياب خطة العمل الوطنية للقضا     . التنمية املقبلة للبلد  

عموما يف إدراج أهداف ومؤشرات تتعلق بالتوعية بقضايا اجلنسني واملـساواة للمـرأة ومتكينـها               
 احلكومة امللكية نتيجة اللتزاماهتا املترتبة علـى انـضمامها إىل اتفاقيـة القـضاء علـى           تتبناه وهو ما 

 .قيق األهداف اإلمنائية لأللفيةمجيع أشكال التمييز ضد املرأة وسعيها حنو حت



CEDAW/C/BTN/7

 

22 07-50170 
 

واجملتمع املـدين التقليـدي، يف شـكل مجاعـات حمليـة تقـوم علـى التـساعد، حتـوَّل بتـأثري                   
حكوميــة ومجاعــات  عمليـات التطــور احلديثـة والدميقراطيــة البازغــة يف البلـد إىل منظمــات غـري    

لكيــة تــشرك اجملتمــع واحلكومــة امل. جمتمــع مــدين ستــصبح منتــديات فعالــة يف املــستقبل القريــب 
املــدين يف تنفيــذ ورصــد وتقيــيم بــرامج املــرأة والــربامج ذات الــصلة بــاملرأة، وتــشركه أيــضا يف   
اســتعراض حالــة املــرأة يف ضــوء تنفيــذ االتفاقيــة، ويف صــياغة التــشريعات واألنظمــة والــسياسة   

 حلقـات العمـل     وتضم اللجنة والشرطة امللكية لبوتان أعـضاء مـن اجملتمـع املـدين يف             . اإلرشادية
وتتلقى اللجنة حاليا الـدعم مـن       . لتحسني استجابة الشرطة للجمهور، خاصة للنساء واألطفال      

اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم اإلمنائي للمـرأة ، وذلـك إضـافة إىل                
 .تيمبووتعقد اللجنة اجتماعات فصلية واختذت مقرا هلا يف العاصمة، . الدعم من احلكومة

والرابطة النسائية الوطنية لبوتان وغريها من املنظمات غـري احلكوميـة، كمنظمـة رينيـو                
، ومؤسـسة تاريانـا، وصـندوق تطـوير الـشباب           )االحترام والتعلـيم والتغذيـة والـتمكني للمـرأة        (

االقتـصادية للمـرأة وتعزيـز مـشاركتها يف         - هي األخرى معنيـة بتحـسني األحـوال االجتماعيـة         
فعلـى سـبيل املثـال، تعمـل منظمـة رينيـو حتـت رعايـة صـاحبة اجلاللـة امللكـة                      . ة اإلمنائية األنشط

آشي سانغي تشودين وانغشوك، سفرية النوايا احلسنة لصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،     
 .من أجل حتسني حياة النساء احملرومات واملهمشات

 
 التدابري اخلاصة املؤقتة  

 مـن مـشروع الدسـتور،    ٧واة بـني اجلنـسني، واتـساقا مـع املـادة         من أجـل حتقيـق املـسا       
 القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، اختـذت احلكومـة تـدابري قانونيـة                      التفاقيةووفقا  

 . قانون احلكم احمللي، وقانون العمل والعمالة ونظام العمللصاحل املرأة مثل
راطيــة الربملانيــة يف بوتــان للحــد مــن  وجيــري التخطــيط بدقــة للتحــول املقبــل إىل الدميق  

ومـن املتوقـع، نتيجـة لعمليـة التحـول إىل الدميقراطيـة الربملانيـة، أن يـزداد                  . اخللط واالنتكاسات 
 .انفتاح االقتصاد وتنوعه

 وســوف يراعــى يف ٢٠٠٨ومــن املقــرر أن يبــدأ العمــل يف إعــداد اخلطــة العاشــرة عــام  
وجتـري  . يطـة الالزمـة لـضمان صـالحيتها وجـدواها         إعدادها التحول املقبـل، وقـد اُتخـذت احل        
 .مشاورات مكثفة يف إعداد اخلطة العاشرة

 
 األدوار واملفاهيم النمطية لكل من اجلنسني   

 النظرية فيما يتعلق بـدور املـرأة ووضـعها، وهـي االفتراضـات الـيت تـرفض                  االفتراضات 
 أخطـار تنمـيط أدوار اجلنـسني        على أن . وضع املرأة يف مستوى أدىن، مازالت صامدة يف بوتان        
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موجودة إىل حد ما فعـال ولكـن التـدابري الـيت تقودهـا اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل سـتكفل                        
 . املساواة بني اجلنسني

يزال مثة الكثري مما ينبغي القيام به لتعميق الـوعي لـدى الـشرطة والقـضاة واألطبـاء                   وال 
اب والقـادة الـسياسيني علـى الـسواء فيمـا يتعلـق             واملعلمني ووسائط اإلعـالم اجلماهرييـة والـشب       

فالتــصورات التقليديــة . بــالعنف املــرتيل والعنــف اجلنــسي كــي تكــون املــداخالت أكثــر فاعليــة  
. للذكورة واألنوثة حتول دون ترويج األدوار الداعمة لدى الرجـال واألدوار البديلـة للجنـسني              

. االغتصاب والعنف املـرتيل ضـد املـرأة       وتسود ثقافة الصمت لدى النساء وأسرهن فيما يتعلق ب        
تتقــدم  وال. وتعتــرف الكــثريات بــأن العنــف الزوجــي حيــدث بــسبب الغــرية وبتــأثري الكحــول   

الضحايا عادة بشكوى إىل املؤسسات الرمسية، كالشرطة أو احملـاكم، إال بعـد تكـرار حـوادث                 
 .ومثة افتقار إىل فهم أسباب وآثار العنف املرتيل واجلنسي. العنف

 
 االجتار باملرأة واستغالل املرأة يف البغاء   

على الرغم من أن البغاء واالجتار باملرأة غري سائد يف بوتـان، هنـاك تـدابري معمـول هبـا                     
وتتعـاون بوتـان أيـضا مـع البلـدان          . فعال جتعل من البغاء واالجتار باملرأة جرمية مبوجـب القـانون          

 .  جنوب آسيا للتعاون اإلقليمياجملاورة ملعاجلة هذه املسألة يف إطار رابطة
ويتضمن مشروع دستور بوتـان بنـودا خاصـة حلمايـة املـرأة مـن مجيـع أشـكال التمييـز                      

 ).٩، املادة ١٧البند (واالستغالل يف العمل يف القطاعني العام واخلاص 
 

 املشاركة السياسية وتطبيق الالمركزية  
 Dzongkhag Yargye ( قاطعــات، خــول الربملــان اللجــان اإلمنائيــة للم٢٠٠٢يف عــام  

Tshogdu (    واللجـان اإلمنائيـة لألحيـاء)( Geog Yargye Tshogdu    سـلطة العمـل مـستقلة بـذاهتا  .
وتــويل هــذه اللجــان أولويــة لألعمــال اإلمنائيــة وتنفــذها، كاملــدارس واملرافــق الــصحية والطــرق  

وأنــشئت .  واملرافــقواالتــصاالت، ممــا ســيكون لــه تــأثري مباشــر يف وصــول املــرأة إىل اخلــدمات
 يف وزارة الداخلية والشؤون الثقافيـة مـسؤولة بوجـه عـام عـن               ٢٠٠٤إدارة للحكم احمللي عام     

 باهلياكــل )Gup(وجيــري تعزيــز مكاتــب رؤســاء اللجــان اإلمنائيــة لألحيــاء  . تطبيــق الالمركزيــة
ليـة كجـزء    وتلقت سبع ومخـسون جلنـة إمنائيـة لألحيـاء أمـواال للتنميـة احمل              . األساسية والتدريب 

 . من مشروع منوذجي لتمكينها من تنفيذ األنشطة اإلمنائية
، جيــري اآلن إعــدادها مــن خــالل  ٢٠٠٨واخلطــة العاشــرة، الــيت ســيبدأ تنفيــذها عــام   

 .عملية مشاورات مستفيضة مع املستويات احمللية من احلكومة ومع قادة اجملتمعات احمللية
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 التمثيل الدويل   
ساواة يف احلقوق والفرص فيما يتعلق بتمثيل احلكومـة علـى املـستويات             تتمتع املرأة بامل   

وقد شـاركت املـرأة البوتانيـة    . الدولية، واملشاركة يف عمل املنظمات الدولية على قدم املساواة        
 .)٦(و)٥(يف العديد من الوفود احلكومية إىل املؤمترات الدولية وترأست العديد منها

 أمينـة اخلارجيـة وأمينـة       – يف منصب األمني للحكومـة        ُعينت امرأتان  ٢٠٠٣ويف عام    
ومنـذ ذلـك احلـني ُعينـت أمينـة الـشؤون اخلارجيـة رئيـسة للجنـة مكافحـة           . املاليـة علـى التـوايل   

)  يف املائـــة٣٦ (٨-٤ومتثيـــل املـــرأة يف وزارة الـــشؤون اخلارجيـــة أعلـــى يف املراتـــب . الفـــساد
 ].  يف املائة٧ [١٧-١٤اتب الدنيا مما هو يف املر)  يف املائة٣٩ (١٣-٩واملراتب 

 
 اجلنسية   

األزواج غري البوتانيني ملواطنني بوتانيني ُيمنحون اإلقامة وميكن هلم اكتـساب اجلنـسبة              
 .البوتانية، شريطة استيفاء املعايري املطلوبة

 
 التعليم  

 يف تتجه بوتان يف السنوات األخرية حنو سـد الفجـوة بـني اجلنـسني يف أرقـام التـسجيل            
ومعدل التعليم على الـصعيد     . تزال أدىن بقليل من نسبة الفتيان      املدارس ولكن نسبة الفتيات ال    

يونيـه  /  يف املائة حبلول حزيـران     ٦٠ أصبح اآلن    ١٩٥١ يف املائة فقط عام      ٢الوطين الذي كان    
 سـبيل   ويف.  يف املائة  ٩٦، وأصبح املعدل العام للتسجيل يف املدارس االبتدائية اآلن          ٢٠٠٦عام  

احلد من التفاوت بني اجلنسني يف التعليم هناك برامج عامة وبرامج خاصة تركـز علـى التعلـيم،              
بـني املنـاطق الريفيـة       بيد أنه مازالت هناك فـروق يف مـستويات التـسجيل يف املـدارس االبتدائيـة               

 وعلـى أي حـال ارتفـع املعـدل        . واملناطق احلـضرية، وبـني الفئـات املختلفـة يف مـستوى الـدخل             
 .العام للتعليم بالنسبة للجنسني

ارتفع بسرعة معدل الوصول إىل التعليم االبتدائي يف السنوات األخـرية، ومـن املمكـن                
وقـد حتقـق تقـدم حنـو        . أن حتقق بوتان قريبا اهلدف املتمثـل يف تـوفري التعلـيم االبتـدائي للجميـع               

ولكـن الوصـول إىل التكـافؤ بـني     التكافؤ بني اجلنسني يف مستويات التعليم االبتدائي والثانوي،         

__________ 
 .اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، مشروع خطة العمل الوطنية للقضايا اجلنسانية )٥( 
 تـصنف يف فئـة الوظـائف الفنيـة          ٨-٤الـدرجات   : وفقا لنظام تصنيف الوظائف للجنة اخلدمـة املدنيـة امللكيـة           )٦( 

ة الوظــائف يف فئــ١٧-١٤فئــة وظــائف اإلشــراف والــدعم، والــدرجات   يف ١٣-٩واإلداريــة، والــدرجات 
 .التشغيلية
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ويلـزم املـضي يف تـشجيع       .  يشكل حتـديا   ٢٠١٥اجلنسني ن يف مستويات التعليم الثالثي حبلول        
 إىل مرحلــة التعلــيم الثــانوي وإىل مــا بعــد الثــانوي االبتــدائيانتقــال اإلنــاث مــن مرحلــة التعلــيم 

 . وزيادة تسجيل اإلناث يف مؤسسات التعليم التقين والتخصصي واملهين
وتـدأب احلكومـة يف   . تزال توجد فجوة واضـحة يف معـدالت التعلـيم بـني اجلنـسني           ال 

 األساسي وتعمل على التأكد من وجـود معلمـات          االبتدائيالتأكيد على التنفيذ الفعال للتعليم      
وإن عدم وجود مدارس ثانوية على مسافات قـصرية ميكـن قطعهـا             . االبتدائيةيف مجيع املدارس    

ــدام،  ــى األق ــد واملواقــف      عل ــة باإلضــافة إىل العقائ ــدارس الداخلي ــات يف امل ــدم وجــود راعي  وع
املتوارثة اليت تقول بأن الصبيان حيتاجون إىل التعليم أكثر من البنـات، وكـذلك احلمـل يف سـن                   

 .املراهقة والزواج املبكر، كلها تؤدي إىل جعل عدد البنات يف املدارس أقل من عدد البنني
جهــة كــربامج التعلــيم البــديل والتعلــيم خــارج املدرســة، وهنــاك  هنــاك عــدة بــرامج مو 

برامج حافزة للبنات واألوالد احملرومني وتشجيع تعليم الكبار من خـالل طـرق التعلـيم الرمسيـة        
 .وغري الرمسية

 
 العمالة  

 يف ٢,٥ إىل ٢٠٠٣ يف املائـة عـام   ١,٨ارتفع معدل البطالة علـى الـصعيد الـوطين مـن         
، ومعــدالت البطالــة بــني )٢٠٠٣/٢٠٠٤تقريــر استقــصاء القــوة العاملــة ( ، ٢٠٠٤املائـة عــام  

)  يف املائـة   ٣,٤(ويكاد معدل البطالة بـني اإلنـاث        . اإلناث أعلى منها لدى أقراهنن من الذكور      
ــذكور    ــدهلا بـــني الـ ــعف معـ ــون ضـ ــة١,٩(أن يكـ ــة   ) ( يف املائـ ــوة العاملـ ــصاء القـ ــر استقـ تقريـ

 وانتــشار. إلنــاث مرتفــع خاصــة يف املنــاطق احلــضرية  ومعــدل البطالــة بــني ا ). ٢٠٠٣/٢٠٠٤
ويف ســلك اخلدمــة  . ســنة١٩ و ١٥البطالــة عــال بــني الــشابات الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني 

مشروع خطة العمل الوطنيـة للقـضايا اجلنـسانية عـام           [ يف املائة    ٢٤املدنية تبلغ نسبة املوظفات     
مييــز بــني اجلنــسني يف  م اخلدمــة املدنيــة ال، وغالبيتــهن يف املراتــب الــدنيا بــرغم أن نظــا]٢٠٠٦

 واالســتحقاقات وميــنح إجــازة أمومــة بكامــل األجــر   والترقيــةاألجــور، والتوظيــف والتــدريب  
 . للحمل ملدة ثالثة أشهر يف ثالث حاالت محل

وهناك نسبة عالية نسبيا للنساء بني عمال األسرة بال أجر وبـني ذوي األجـور املتدنيـة                  
ومـن املهـم أيـضا النظـر يف مـشكلة البطالـة ألن العديـد مـن          ). ٢٠٠٤لعاملـة   استقصاء القـوة ا   (

البوتانيني، املصنفني كمستخدمني، ليس لديهم بالضرورة عمل دائم طوال السنة وإمنا يعملـون             
 يف املائـــة مـــن ١٦وحبـــسب االستقـــصاء، هنـــاك حنـــو . فـــصليا بـــأجور زهيـــدة أو بـــال أجـــور 

 يف املائـة مـن هـؤالء        ٣٦يزيـد عـن      يف األسـبوع، ومـا     سـاعة    ٤٠املستخدمني يعملون أقل مـن      
ويكفــل . املــستخدمني هــم عمــال لــدى األســرة بــال أجــر يقومــون بأعمــال زراعيــة أو مرتليــة    
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الدستور املساواة يف األجور مقابل العمل املتساوي يف القيمة للرجال والنـساء علـى الـسواء يف                 
 .األعمال املتماثلة

 
 الصحة  

أوهلـا، التأكيـد علـى      .  من التدابري لتعزيز الوضع الـصحي للمـرأة        اختذت احلكومة عددا   
وتقوم خدمات الرعاية الصحية يف بوتـان علـى نظـم الرعايـة             . نوعية اخلدمات الصحية ومشوهلا   

وبوتان تعد من البلدان القليلة جـدا الـيت يكـون فيهـا     . الصحية املتكاملة ونظم اإلحالة العالجية 
وقـد  ).  سنة ٦٦(أعلى من العمر املتوقع للرجل      )  سنة ٦٦,٢(لوالدة  العمر املتوقع للمرأة عند ا    

ــام احلــد مــن معــدالت            ــة املأمونــة يــستهدف بوجــه ع ــداد خطــة عمــل لربنــامج لألموم مت إع
واختــذت احلكومــة أيــضا . النفــاس أثنــاء احلمــل والــوالدة /االعــتالل املتعلقــة باألمومــة/يــاتالوف

 .صحة، خاصة الصحة اإلجنابيةخطوات إلدخال إصالحات قانونية يف قطاع ال
يكفــي وحــده  ولقــد أثبتــت التجربــة يف تــوفري اخلــدمات الــصحية أن تــوفري اخلدمــة ال   

لتحــسني صــحة املــرأة، ألن املــرأة تتــزوج يف ســن مبكــرة نــسبيا، وهنــاك ميــل إىل احلمــل بعــد    
ة الزواج بوقت قصري، ومتيـل املـرأة إىل كتمـان مـشاكلها الـصحية حـىت داخـل أسـرهتا، وخاصـ                  

فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، مث إن االفتقار إىل البيانـات املفـصلة حـسب نـوع اجلـنس يـؤثر يف           
 .نوعية الربامج الصحية

والعنــــف املــــرتيل واملــــضايقة اجلنــــسية تغطيهمــــا األحكــــام العامــــة للقــــوانني العليــــا   
)Thrimzhung Chem-mo.( 

 
 املنافع االقتصادية واالجتماعية  

أن الفقر مازال شاغال خطريا برغم السياسات اإلمنائيـة واملـداخالت           ب تعترف احلكومة  
وتكشف اإلحـصاءات األخـرية الـواردة يف التقريـر عـن حتليـل الفقـر يف                 . املتخذة لصاحل الفقراء  
 يف املائــة مــن جممــوع الــسكان هــم حتــت  ٣١,٧ أن ٢٠٠٤أغــسطس / بوتــان الــصادر يف آب

يد يف اخلطة العاشرة هو خفض نسبة السكان الـذين          ومن مث فإن حمور التأك    . خط الفقر الوطين  
ــا ٣١,٧يعيــشون حتــت خــط الفقــر مــن    ــة إىل م ــة عــام  ٢٠يقــرب مــن    يف املائ ــة بنهاي  يف املائ

٢٠١٢. 
يوجد أي دليل واضح على وجود فجوة يف األجر عن العمل املتساوي بـني الرجـل     ال 

ينـاير  /عيـة الوطنيـة يف كـانون الثـاين       فقـانون العمـل والعمالـة الـذي أقرتـه اجلم          . واملرأة يف بوتـان   
ــع       ٢٠٠٧ ــة القــضاء علــى مجي ــا تتــسق مــع التزامــات احلكومــة مبوجــب اتفاقي  يتــضمن أحكام
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ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق باحلــد األدىن لألجــور وإجــازة األمومــة واحلــد األقــصى  أشــكال التمييــز
 . تابع لألسرةلساعات العمل األسبوعية ومقدار العمل الذي يستطيع الطفل أداؤه يف عمل

وبنـاء  . وتتمتع املرأة بوضع قانوين متساو مع وضع الرجل بالنـسبة إىل امللكيـة واإلرث           
 العائليــة والقــروض االســتحقاقاتعلـى ذلــك، تتمتــع املــرأة حبقــوق متـساوية يف احلــصول علــى   

مح وفيما يتعلق بـاإلرث، تـس     . ئتمانات املالية الاملصرفية والقروض الرهنية وغريها من أشكال ا      
املمارسة التقليدية لنظام الوراثة يف غـريب ووسـط بوتـان لإلبنـة بوراثـة األرض، أمـا يف اجلنـوب             

ويف حني تنطوي أمناط الوراثة األمومية يف غرب ووسط بوتان على مزيـد             . فالنظام عادة أبوي  
منـاط  تلقـي هـذه األ   من احلرية االجتماعية للمرأة وعلى االعتراف مبسامهتها االقتصادية للمـرأة،    

ــصادية         ــارات االقت ــه احلــد مــن اخلي ــتج عن ــة بأبويهــا، ممــا ين ــها املــسؤولية عــن العناي علــى كاهل
ــة  ــسانية     (واالجتماعي ــضايا اجلن ــة للق ــشروع خطــة العمــل الوطني ــة  )٢٠٠٦م ــوق امللكي ، وحق

 .ويكفل الدستور أيضا احلقوق يف الثقافة والدين. مكفولة أيضا يف مشروع الدستور
تقيــد مــشاركة املــرأة يف التنميــة   واالجتماعيــة التقليديــة يف بــوتن الالثقافيــةواألعــراف  

والحتد القوانني مـن تكـافؤ الفـرص للمـشاركة يف األلعـاب الرياضـية               . االقتصادية -االجتماعية
 .واألنشطة الثقافية

 
 املرأة يف املناطق الريفية  

مومـا علـى النحـو      اختذت احلكومـة مبـادرات ملـساعدة املـرأة الريفيـة ميكـن تـصنيفها ع                
 املتناهي الصغر، وخلق الفرص يف الزراعة، وتعزيـز القـدرة علـى             االئتمانتوفري خدمات   : التايل

واملبـادئ التوجيهيـة للخطـة العاشـرة        . االجتماعيـة التخطيط اإلمنائي، وتوسيع نطـاق اخلـدمات        
ات ختطـيط   تتسق مـع سياسـة الالمركزيـة الراميـة إىل إدراج الطبقـات الـشعبية يف كافـة مـستوي                   

األنشطة اإلمنائية تكفـل إشـراك املـرأة يف ختطـيط وتنفيـذ املـشاريع اإلمنائيـة علـى صـعيد اجملتمـع                       
 .احمللي

املرأة الريفيـة مـستهدفة أيـضا بتـأمني اخلـدمات االجتماعيـة، مبـا فيهـا الـصحة والتعلـيم                      
 املأمونـة   وُتتخذ أيضا يف قطاع الصحة مبادرات حنو األمومـة        . ومياه الشرب والصرف الصحي   

 .والصحة اإلجنابية وخدمات املتطوعات الصحيات احملليات
 البوتاين يشكل حتديا هائال يف طريق إدمـاج االقتـصاد           االقتصادوالطابع الذي يتسم به      

ــوطين  ــصاد ال ــة االفتقــار إىل هياكــل     . الريفــي يف االقت ــشطة اإلمنائي ــذ األن ــضا تنفي وممــا يعــوق أي
وممــا يزيــد مــن . فيــة وعــدم إمكانيــة الوصــول إىل هــذه املنــاطقأساســية متطــورة يف املنــاطق الري

وبـسبب  . تعقيد عملية إيصال اخلـدمات العامـة تبعثـر املـستوطنات، خاصـة يف املنـاطق املرتفعـة                 
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ــها للرجــل      ــل من ــصادية للمــرأة أق ــة احلــراك كانــت الفــرص االقت ــة  . حمدودي ومــن حيــث التنمي
 .االجتماعية أيضا، تتخلف املناطق الريفية

 
 املساواة أمام القانون والقضاء  

ويكفل مشروع الدستور أيـضا     . احلق يف املساواة مكفول أيضا بأحكام القوانني العليا        
فـال جيـوز التمييـز ضـد أي     . جلميع املواطنني املساواة أمام القانون واملساواة يف احلماية بالقانون        

 .الرجل واملرأة يف األجورويكفل الدستور أيضا املساواة بني . فرد على أساس نوع اجلنس
 

 الزواج والعالقات األسرية  
بالرغم من أن العالقات األسرية حيكمها القانون املدين، هناك جمتمعات حمليـة، خاصـة              

وتريد احلكومة معاجلة هـذه املـشاكل مبـا         . تعامل فيها املرأة باملساواة مع الرجل      يف اجلنوب، ال  
مؤسـسية مـن     تـدابري ) ج(محالت عامة للتوعيـة، و    ) ب(ر،  تنفيذ تدابري احلد من الفق    ) أ  : (يلي

 .أجل اإلنفاذ الفعال لألحكام القانونية السارية املفعول
 .واملشكلتان الرئيسيتان يف هذا اجملال مها الفقر واخنفاض مستوى الوعي االجتماعي 

 
 مالحظة ختامية  

قـي يف اجملـال اجلنـساين     حقيتقـدم من العوامل املؤاتية يف بوتـان والـيت تـسهم يف إحـراز             
ويف جمــال التنميــة علــو مكانــة املــرأة، وااللتــزام القــوي بــالتعليم، واالعتــراف مبــسامهة املــرأة يف   
التنميــة، وازديــاد املــشاركة الــسياسية مــن جانــب املــرأة والــزخم اهلــام النــاتج عــن االلتزامــات     

 ضـد املـرأة وااللتـزام بربنـامج       الناشئة من االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         
والتقــدم الــذي حتقــق يف وضــع املــرأة يف بوتــان منــذ أن قــدمت بوتــان تقريرهــا    . عمــل بــيجني

ــي اجلــامع لــألول حــىت الــسادس يتمثــل يف أن املــرأة والفتــاة حققتــا تقــدما مطــردا يف           املرحل
فقــد حققــت . اشــتراكهما يف التعلــيم والــصحة والتــدريب والعمالــة ويف صــنع القــرار والقيــادة 

املبادرات تضافرا فعاال وصادقا على كافة مستويات احلكومـة وخمتلـف الوكـاالت ممـا أدى إىل        
 .حتسينات يف ُنهج سياسة معاجلة العنف ضد املرأة

 
 الصعوبات  

مــشاركة املــرأة متخلفــة عــن مــشاركة الرجــل يف التمثيــل الــسياسي ويف اجملتمــع املــدين  
وميكــن بوجــه عــام عــزو هــذا االخنفــاض يف املــشاركة يف  . راعيــةواالخنــراط يف العمالــة غــري الز

اجلوانب العامة للميدان الوطين إىل الفجوة الكبرية بني اجلنسني يف التعليم يف الـسنوات املبكـرة                
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ــدارس     ــار إىل امل ــة حيــث كــان االفتق ــة التنمي ــضطر األهــل إىل إرســال    )٧(مــن عملي ــان ُي يف بوت
سن هذا الوضـع بـشكل ملحـوظ بتحـسن املواصـالت وتزايـد              وقد حت . أوالدهم إىل اهلند للتعلم   

ومــن التحــديات الــيت تواجههــا بوتــان يف . املرافــق التعليميــة ومرافــق التعلــيم الــداخلي يف بوتــان
عملية التنمية توفري اهلياكل األساسـية االجتماعيـة يف جمـاالت التعلـيم والـصحة العامـة والعمالـة          

ومـن التحـديات    . عدد الشباب الذين يدخلون سـوق العمـل       مع تزايد الشباب دميغرافيا وتزايد      
 .الكبرية األخرى اهلجرة من الريف إىل املدن

ومازالــت صــعوبات التنقــل الناجتــة عــن  . مــستوى النمــو احلــضري يف البلــد مــنخفض  
الطوبوغرافيــة الــصعبة لبوتــان أحــد األســباب الرئيــسية للفقــر الــذي يــؤثر يف املــرأة بــصورة غــري 

تــستطيع الوصــول إىل خــدمات املدينــة إذ  هنــاك أســر كــثرية ال. ثريه يف الرجــلمتناســبة مــع تــأ
ــاج إىل  ــشيحتت ــب ضــعف اهليكــل        امل ــذا إىل جان ــسي ه ــق رئي ــرب طري ــن أق ــدة ســاعات م  ع

 .األساسي للمواصالت
ومــن العوامـــل الـــيت تـــسهم يف ارتفـــاع معــدل الوفيـــات بـــني النـــساء خمـــاطر الـــوالدة    

وكـذلك يـؤدي الـزواج املبكـر واحلمـل          . رفـة والغـذاء والرعايـة     وحمدودية وصـول املـرأة إىل املع      
املبكر واخنفاض نسبة التعليم وعدم وجود خدمات كافية يف جمـال تنظـيم األسـرة إىل إضـعاف                  

والوصــول إىل الرعايــة الــصحية بوجــه عــام ورعايــة األمومــة بــشكل   . الوضــع الــصحي للمــرأة
ن املــرأة حتمــل وتلــد تكــون معرضــة     خــاص يــشكل مــشكلة بالنــسبة إىل املــرأة الريفيــة، وأل     

 حكومية لتطبيق الالمركزيـة يف      تاستراتيجياوجيري تنفيذ   . للمخاطر الصحية أكثر من الرجل    
 .النظام الصحي هبدف ختفيف وطأة هذه العقبة الكبرية

ومن التحديات اليت تعوق فهم احتياجات املـرأة يف بوتـان اليـوم االفتقـار إىل البيانـات                   
وتقـوم احلكومـة والعـدد الـصغري املتنـامي          . الة االجتماعية واالقتـصادية يف البلـد      وسرعة تغري احل  

من املنظمات غري احلكومية باختاذ خطوات ومبادرات لتفهم حالة املرأة يف البلـد، واحلاجـة إىل           
وهناك أيضا حاجة إىل تعزيـز املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تعمـل ملـصلحة                . محايتها وسالمتها 

 .املرأة
كي يكون باإلمكـان الوفـاء بااللتزامـات املترتبـة علـى االتفاقيـة بـصورة ذات معـىن،             ول 

ينص تقييم عوامل احلماية للطفل يف بوتان، الذي اضطلعت به اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل        
، على ضرورة توفري التدريب املكثـف علـى االتفاقيـة والربجمـة املبنيـة علـى احلقـوق               ٢٠٠٤عام  

واملنظمــات العاملــة مــن أجــل املــرأة والطفــل والتــدريب يف القــضايا املتعلقــة  جلميــع األشــخاص 

__________ 
 .يف البداية أنشئت إحدى عشرة مدرسة يف كافة أحناء البلد )٧( 
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وتنفيــذ  ومــع مالحظــة إمكانيــة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل مــستقبال مــن رصــد. باالتفاقيــة
األنــشطة املتعلقــة حبقــوق املــرأة، فقــد أنــشئت هــذه اللجنــة حــديثا وحتتــاج إىل الوقــت واملــوارد 

وعلـى الغـرار نفـسه،    . ظمة كاملة الفعالية وقـادرة علـى حتقـق رسـالتها     وااللتزام كيما تصبح من   
فإن معظم املنظمات غري احلكومية مقراهتا يف تثيمفو، وحتكمها قيود على املوارد ولـيس قـادرة                

 .دائما على الوصول إىل اجملتمعات احمللية بسبب وعورة األرض
 

 التدابري املقبلة  
ف إىل زياد وصول املرأة إىل املؤسسات الـسياسية،         اعتمدت اخلطة التاسعة سياسة هتد     

ــة   . وتنتقــل هــذه الــسياسة إىل اخلطــة العاشــرة   وتــدعم احلكومــة أيــضا املنظمــات غــري احلكومي
وفـضال عـن ذلـك،      . باملساعدة املالية وغريها من أشكال املساعدة لتحسني الوضع العام للمرأة         

 ضـغط للتــأثري علــى الــسياسات  تعمـل هــذه املنظمــات بنــشاط علـى تنظــيم شــبكات ومجاعــات  
 .والتدابري اإلجيابية لصاحل املرأة

 
 ٦ إىل ١املواد : اجلزء األول  

إن مملكة بوتان، وقد وقعت على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              
 الــدوري، قــدمت تقريرهــا  ١٩٨١أغــسطس /  آب٣١ وصــدقتها يف ١٩٨٠يوليــه /يف متــوز

 وسُتعزز االلتزامـات القائمـة بكفالـة        ٢٠٠٤يناير  / لسادس يف كانون الثاين   اجلامع لألول حىت ا   
 مـن املـادة   ٢٤ املتعلقة باحلقوق األساسية واملوضحة بالبند       ٧دستورية وفقا ملا تنص عليه املادة       

ــد ٩ ــادة  ٢٤ والبن ــن امل ــشروع الدســتور  ١٠ م ــن م ــام     )٨( م ــة ع ــة الوطني ــذي ســتقره اجلمعي ال
 .لتشريعات األخرى يف البلدكافة اوف ينسخ ، وس٢٠٠٨

 
 التمييز ضد املرأة: ١املادة   
 تعريف التمييز ضد املرأة  

 مـن قـانون املرافعـات املدنيـة واجلنائيـة       ٣ واملادة   ١٩٥٣أحكام القانون األساسي لعام      - ١
يتمتعــون بالتــساوي حبمايــة ”لبوتــان تعتــرب مجيــع املــواطنني أشخاصــا متــساويني أمــام القــانون،  

 بال خـوف مـن التمييـز بـسبب العـرق أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي                        القانون
 “السياسي وغري السياسي أو املنشأ االجتماعي أو امللكية أو املولد أو غري ذلـك مـن األوضـاع                 

حـني ُيعامـل    ” بأنه   ٢٠٠٧ معرَّف يف قانون العمل والعمالة يف بوتان الصادر عام           “التمييز” و
لة أدىن، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة، بسبب العرق أو اللـون أو اجلـنس                الشخص معام 

__________ 
   .١٩٨٠أغسطس /  آب١٨حكومة بوتان امللكية، مشروع دستور مملكة بوتان كما هو يف  )٨( 



CEDAW/C/BTN/7  
 

07-50170 31 
 

أو احلالة الزوجية أو احلمل أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو املنـشأ االجتمـاعي أو االشـتراك يف             
 ." نقابة للعمال أو كممثل للصحة السالمة املهنية

 يف مـشروع الدسـتور ألن جـوهر         “التمييز ضـد املـرأة    ”يوجد تعريف حمدد لعبارة،      ال - ٢
 من املادة الـذي يـنص   ١٥ املتعلقة باحلقوق األساسية، خاصة يف البند ٧العبارة مشمول باملادة   

ــى أن  ــانون و يتمت   ”عل ــام الق ــساوون أم ــع األشــخاص مت ــانون   مجي ــة الق ــساوي حبماي ــون بالت ع
أو الـرأي الـسياسي   خوف من التمييز بسبب العـرق أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين             بال

 .“وغري السياسي أو املنشأ االجتماعي أو امللكية أو املولد أو غري ذلك من األوضاع
 

 تدابري السياسة العامة :٢املادة   
 إدماج مبدأ املساواة وحتقيقه عمليا :ألف  

تــسعى احلكومــة جاهــدة لكفالــة املــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة مــن خــالل     - ٣
ويــرد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف  . تــشريعية وتنظيماهتــا وبالتــدابري العمليــةسياســتها ال

، وقـانون العقوبـات     ٢٠٠١ و قـانون املرافعـات املدنيـة واجلنائيـة لبوتـان             ١٩٨٠قانون الـزواج    
 . ٢٠٠٧، وقانون العمل والتوظيف ٢٠٠٤

ية تـشمل مبـدأ املـساواة        من الدسـتور املتعلقـة بـاحلقوق األساسـ         ٧وكذلك، فإن املادة     - ٤ 
 الـيت تـنص علـى أن بوتـان سـوف      ٩ من املادة ٣وتتعزز هذه الكفالة بالبند     . بني الرجل واملرأة  

تنشئ جمتمعا مدنيا خاليا من القهر والتمييز والعنف، ويقوم على سـيادة القـانون ومحايـة                 ... ”
 املـادة الـذي    مـن ١٧والبنـد  ، “حقـوق اإلنـسان وكرامتـه ويكفـل احلقـوق واحلريـات للـشعب       

ستعمل جاهدة على اختاذ التدابري املؤاتية للقضاء على مجيـع أشـكال         ... ”ينص على أن بوتان     
التمييز واالستغالل ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك االجتـار والبغـاء وسـوء املعاملـة والعنـف واملـضايقة                       

علـى أن   الـذي يـنص   ١٨ والبنـد  “والتخوبف يف مكان العمل سواء يف القطاع العـام واخلـاص     
ستعمل جاهدة على اختاذ التدابري املؤاتية للتأكد من أن األطفال حمميون من مجيـع              ... ”بوتان  

أشــكال التمييــز واالســتغالل، الســيما االجتــار والبغــاء وســوء املعاملــة والعنــف واملعاملــة املهينــة 
 . “للكرامة واالستغالل االقتصادي

 مـن مـشروع الدسـتور علـى         ١٠ املـادة     مـن  ٢٤ والبنـد    ٩ مـن املـادة      ٢٤وينص البنـد     - ٥
تــدابري قانونيــة لكفالــة حقــوق املــرأة وحريتــها يف مجيــع امليــادين، خاصــة يف امليــادين الــسياسية    

ــة  ــة والثقافي ــانوين أساســي    . واالقتــصادية واالجتماعي وأحكــام مــشروع الدســتور هــي صــك ق
ــذ والعمــل علــ      ــة التنفي ــدابري لكفال ــستخدم الســتنباط واعتمــاد خمتلــف الت ــصحيح  ي ى الوجــه ال

 .للنهوض باملرأة
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سيادة مشروع الدستور وإدماج اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكل التمييـز ضـد املـرأة يف                     
 القانون الداخلي

 املبادئ التوجيهية لصياغة التشريعات
جيوز ألعضاء الربملان والوكاالت احلكومية اقتراح تعديالت على تشريع قـائم وجيـري              - ٦

وقــد قامــت اجلمعيــة . الحتياجــات االقتــصادية واالجتماعيــة املــتغرية لبوتــان ذلــك فعــال لتلبيــة ا
الوطنية بصياغة وإقرار الكثري من التشريعات اجلديدة يف العقـدين األخرييـن، متـسقة كلـها مـع                  

 ١١والـسلطة القـضائية مبوجـب البنـد         . التزامات بوتان الدولية ومع أحكـام مـشروع الدسـتور         
 وهلـا أن تفحـص      “ى هذا الدستور وهلا القـول الفـصل يف تفـسريه          الوصي عل ” هي   ١من املادة   

دستورية القوانني وهلا االختصاص احلصري يف املسائل الـيت تنـشأ يف إطـار مـشروع الدسـتور،                  
جيوز إصدار أو تطبيق أي حكم من أحكام القانون تقرر السلطة القـضائية              ومن أجل ذلك، ال   

 . أنه غري متسق مع مشروع الدستور
 للجمعيـة الوطنيـة لدراسـة مـشاريع القـوانني الـيت ُتقـدم إىل                ةالتـشريعي نشئت اللجنـة    وأُ - ٧

 التـشريعات تقـضى بـأن أي مـشروع قـانون            لـصياغة وأُعدت مبادئ توجيهية    . اجلمعية الوطنية 
ُيقدم إىل اجلمعية الوطنية إلقراره جيب تقدميه قبـل دورة اجلمعيـة بـشهرين إلعطـاء اللجنـة وقتـا              

وتقتضي املبادئ التوجيهية أيضا فهرسـة مجيـع القـوانني الـيت تـسنها اجلمعيـة                . اضهكافيا الستعر 
ــا   ــا وتطبيقهـ ــوع إليهـ ــسهيل الرجـ ــة لتـ ــيا . الوطنيـ ــا لتوصـ ــررت  ووفقـ ــشريعية، قـ ــة التـ ت اللجنـ

 والوكـاالت يف    تواإلدارا أن تقـوم مجيـع الـوزارات         ٢٠٠٥ الوطنية عـام     للجمعية ٨٣ الدورة
 . التوجيهيةئللمباد مشاريع القوانني وفقا بوتان من اآلن فصاعدا بصياغة

 
 القوانني والقواعد الناظمة لالنتخابات   
 الضمانات الدستورية  

 ، جلميـع املـواطنني البوتـانيني احلـق يف           ٧، املـادة    ٦يكفل مـشروع الدسـتور، يف البنـد          - ٨
 .التصويت والترشيح

 للمناطق  مقاطعات واللجان اإلمنائيةلل مشروع قانون االنتخابات، وقوانني اللجان اإلمنائية  
.  منــه مجيــع املــسائل املتعلقــة باحلكومــات احملليــة ٢٢مــشروع الدســتور يغطــي باملــادة   - ٩

للمقاطعــات المتيــز  للمنــاطق واللجــان اإلمنائيــة  مــن اللجــان اإلمنائيــة فــالقوانني واألنظمــة لكــل
وتـاين علـى قـدم املـساواة احلـق      بشكل صريح بني املرأة والرجل يف األهلية ومتنح كـل مـواطن ب        

وبإنـشاء جلنـة االنتخابـات      ]. ، الفقـرة بـاء    ٧أنظر املـادة    . [ يف التصويت والترشيح لالنتخابات   
لعمليـة   يف بوتان واإلقرار الوشيك ملشروع قانون االنتخابـات سـيجري تنفيـذ النظـام الـداخلي               
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اجلمعيــــة أيــــضا يف  وقــــررت )dzongkhangs(واملقاطعــــات ) geogs(االنتخــــاب يف األحيــــاء 
  .هبذه اللجان  التطبيق الفعال للدليل اخلاص٨٤ دورهتا

 القوانني والقواعد الناظمة للعمالة
ــانيني فرصــة  ٧ مــن املــادة ٨ميــنح مــشروع الدســتور، يف البنــد   -١٠ ، مجيــع املــواطنني البوت

 ٢٥ادة   مـن املـ    ٤وإضافة إىل ذلك، يتـضمن البنـد        .  إىل سلك اخلدمة العامة    لالنضماممتساوية  
تكفل أن يقـوم كـل املـوظفني بـأداء خدمـة            ... ”جنة امللكية للخدمة املدنية بأن      توجيها إىل الل  

، االجتماعيـة مهنية مسترشدين بأعلى معايري األخالق والرتاهـة لتعزيـز احلكـم الرشـيد والعدالـة       
 مـن  ١٧د وتتعـزَّز هـذه األحكـام بالنـسبة للمـرأة بالبنـ      . “يف تنفيذ سياسات احلكومـة وبراجمهـا      

احلــق يف األجــر املتــساوي عــن العمــل ” كــل شــخص ٧ مــن املــادة ١١وميــنح البنــد . ٩املــادة 
 مـن الفـصل الثـاين مـن قـانون العمـل             ١٣ وينص علـى ذلـك أيـضا البنـد           ،“املتساوي يف القيمة  
 مـن الوثيقـة الـسياسية لنظـام تـصنيف الوظـائف الـصادرة عـن اللجنــة         ٢٣-٨والعمالـة، والبنـد   

 .]١٥  و١١ و ٧ و ٥ و ٤نظر املواد ا[مة املدنية امللكية للخد
ــة لبوتــان الــصادر عــام     -١١ ــة ٢٠٠٦النظــام األساســي واإلداري للخدمــة املدني  عــن اللجن

كـل املـوظفني املـدنيني خيـضعون     . مييز بني املـوظفني اإلنـاث والـذكور    امللكية للخدمة املدنية ال  
التـدريب والترقيـة والنقـل، فـاملميز الرئيـسي هـو            لنفس املعايري عند االنتقـاء والتعـيني والترفيـع و         

 وثيقـة سياسـة عامـة       ٢٠٠٦يونيـه   / وإضـافة إىل ذلـك، صـدرت يف حزيـران         . املؤهل والكفـاءة  
ودليل بشأن نظام تصنيف الوظائف تكملة للنظام األساسي واإلداري للخدمـة املدنيـة الـصادر               

 .٢٠٠٨ظر إقراره قبل عام وجيري أيضا إعداد قانون اخلدمة املدنية وُينت. ٢٠٠٦عام 
ــام      •  ــة ع ــة املدني ــة للخدم ــة امللكي ــوغ   ٢٠٠١قامــت اللجن ) Zhiyog( بوضــع نظــام زهي

مبساعدة مالية من حكومة الدامنرك وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ملعاجلـة املعلومـات             
قـل  عن املوارد البشرية من املوظفني املدنيني تتعلـق بـالتوظيف واالنتقـاء والتنـسيب والن      

والنــدب والفــصل والترقيــة وتقيــيم األداء والتــدريب والتطــوير والبيانــات احلياتيــة عــن   
وأدخل النظـام يف شـبكة اإلنترنيـت لكافـة الـوزارات والوكـاالت املعنيـة                . املستخَدمني

 .٢٠٠٥مايو /ويف كل من املقاطعات حبلول أيار
 مجيـع الوكـاالت مـن       ومن املنتظـر أن يـؤدي نظـام زهيـوغ إىل تعزيـز العمليـة بـتمكني                 • 

وأن يكفـل دقـة املعلومـات    . متابعة وتنسيق البيانات املتـصلة بـاملوظفني كـل مـن جماهلـا           
وهذه التقارير مهمة لإلدارة االستراتيجية للمـوارد البـشرية         . لوضع التقارير اإلحصائية  

ــوزارات      ــعيد الـ ــة علـــى الـــصعيد املركـــزي وعلـــى صـ ــوة العاملـ ــة القـ وختطـــيط وتنميـ



CEDAW/C/BTN/7

 

34 07-50170 
 

وسوف يسهل هذا النظام عملية رصـد املـوظفني وتقيـيم أدائهـم بـصورة               . واملقاطعات
 .منتظمة

شعبة إدارة املـوارد البـشرية وشـعبة تنميـة املـوارد البـشرية شـعبتان عاملتـان مـسؤولتان                     • 
وسوف تقـوم شـعبة إدارة خـدمات املعلومـات بتطـوير            . عن إدخال البيانات يف النظام    

له ووضــع التقــارير اإلحــصائية إلدارة املــوارد  النظــام وتــدريب املــوظفني علــى اســتعما 
ويف الـوزارات والوكـاالت     . البشرية وتنسيق مجيع األنـشطة املتعلقـة بـإدارة املعلومـات          

املعنية ويف املقاطعات تقوم ُشعٍٍَب املوارد البشرية بإدارة النظام وتقدمي معلومات دقيقـة             
 .املدنيةويف حينها إىل منظماهتا وإىل اللجنة امللكية للخدمة 

 
 القوانني والقواعد الناظمة للزواج واألسرة  

 وحيـازة املمتلكـات،     امللكيـة جلميع النساء احلق يف الزواج واختيار الـزوج حبريـة، ويف             -١٢
 .]١٦نظر املادة ا. [ حقوقهنةممارسوالوصول إىل املعلومات والوسائل اليت متكنهن من 

 
 التشريعات واجلزاءات املناسبة -باء   

 بادرات الوطنيةامل
 ٢٠٠٤ وقــانون العقوبــات لعــام ٢٠٠١يــنظم قــانون املرافعــات املدنيــة واجلنائيــة لعــام  -١٣

 القــضاء لكفالــة ســري عمــل القــضاة علــى النحــو الــصحيح ألداء  ٢٠٠٥وقــانون اإلثبــات لعــام 
 .واجباهتم جتاه مجيع املواطنني البوتانيني

جلـرائم والعقوبـات املفروضـة علـى أعمـال          األحكام املختلفة للقـوانني الـسارية تغطـي ا         -١٤
 مـن قـانون املرافعـات املدنيـة         ٣ يف القـانون األساسـي والبنـد         الـوارد فـاحلكم   : التمييز ضد املرأة  

ــة الــيت       ــدين والكراهي ــز بــسبب اجلنــسية والعــرق وال واجلنائيــة تــشمل ذلــك بإشــارهتا إىل التميي
ــانون العمــل و     ــضمن ق ــدين، ويت ــسية والعــرق وال ــشؤها اجلن ــى أعمــال   من ــات عل ــة عقوب العمال

، وكـذلك فـإن     ] جـيم  ٢ ألـف و     ١، الفقرتـان    ١١املـادة   [ التمييز، مبا فيهـا التمييـز ضـد املـرأة           
قانون العقوبات يف بوتان يشمل جرائم التمييـز واجلـرائم الـيت تـشكل عنفـا قائمـا علـى اجلـنس                      

عـات املدنيـة واجلنائيـة لعـام     ، وهناك أحكام يف قانون املراف]، الفقرتان دال و هاء   ٢أنظر املادة   [
أقرهتـا اجلمعيـة الوطنيـة جلعـل          تتعلق بالتمييز اجلنساين وخاصة التمييز املباشر ضد املرأة        ٢٠٠١

 .األحكام املتعلقة بأعمال التمييز ضد املرأة قابلة للتطبيق
 مـن الدسـتور بقـاء االتفاقيـات الدوليـة الـيت انـضمت             ١٠ مـن املـادة      ٢٤ويكفل البنـد     -١٥
.  بوتــان، مبــا فيهــا اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، ســارية املفعــولإليهــا
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تـستعمل احلكومـة    .  مـبين علـى هـذه االتفاقيـة        “التمييـز ضـد املـرأة     ”فالتعريف القانوين ملفهـوم     
امللكية لبوتان التعريف املذكور عمليا كأساس تبين عليه وثائقها القانونية وقوانينها لتكفل متتـع              

ملرأة حبقوق متساوية مـع حقـوق الرجـل يف مجيـع امليـادين بـدون أي متييـز أو إقـصاء أو تقييـد                         ا
الوصـي علـى هـذا      ”، هـو    ١ من املـادة     ١١واجلهاز القضائي، مبوجب البند     . ُيفرض على املرأة  

 وله أن يتحقق مـن دسـتورية القـوانني مـع االختـصاص              “الدستور وله القول الفصل يف تفسريه     
جيـوز إصـدار أو تطبيـق أي قـانون           سائل الناشئة عن الدسـتور، وهلـذا الغـرض ال         احلصري يف امل  
 .  أنه غري متسق مع الدستورالقضاءيعلن اجلهاز 

  ٢٠٠٤قانون العقوبات الصادر يف بوتان عام 
 أحكامـا تتعلـق بـاجلرائم الـيت         ٢٠٠٤يتضمن قـانون العقوبـات الـصادر يف بوتـان عـام              -١٦

وكاحلال بالنـسبة جلميـع اجلـرائم، يـنص قـانون العقوبـات             .  اجلنس تشكل عنفا قائما على نوع    
ويف حالـة تكـرار     . مياثلـها يتلقـى عقوبـة مـشددة        على أن من يثبت ارتكابـه هلـذه اجلرميـة أو مـا            

تقـل   اغتصاب الزوج لزوجته، يصبح هـذا الفعـل جنحـة احلـد األدىن لعقوبتـها الـسجن ملـدة ال                   
 . تزيد عن ثالث سنوات عن سنة وال

 عتداء اال
طـيش    عـن قـصد أو علـم أو        يـؤدي االعتداء معرَّف يف قانون العقوبات بأنه كل عمل          -١٧

أو إمهال إىل اخلوف من وقوع أذى بدين لشخص آخر وهو عمـل مـن أعمـال العنـف ُيعاقـب                     
ومعظــم . عليـه بغرامـة مــساوية للحـد األدىن الــوطين لألجـر اليـومي ملــدة أقـصاها تــسعون يومـا       

 .يل اليت ُتبلَّغ إىل الشرطة تسجل كاعتداء وضربقضايا العنف املرت
 الضرب 

ُيعرَّف الـضرب يف قـانون العقوبـات بأنـه اسـتعمال القـوة البدنيـة بـصورة عدائيـة ضـد                       -١٨
تزيـد عـن    تقـل عـن شـهر واحـد وال     شخص آخر وهو جنحة خفيفة عقوبتـها الـسجن ملـدة ال    

 . إذا رافقتها ظروف مشددةجنحةسنة، أوهي 
 االغتصاب

قـانون العقوبـات ينـسخ قـانون االغتـصاب، ويغطـي االغتـصاب كجرميـة مـن الدرجــة           -١٩
وإضـافة إىل ذلـك،   .  سـنوات ٥ سـنوات وأقـصاها    ٣الرابعة يعاقب عليها بالسجن ملـدة أدناهـا         

علــى وجــوب دفــع تعــويض إذا حــدث ١٤ مــن الفــصل ١٧٧يــنص قــانون العقوبــات يف املــادة 
ــة مــن ١١وحيــدد قــانون العقوبــات  . ي نــوعأذى نتيجــة الرتكــاب جرميــة اغتــصاب مــن أ    فئ
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 االغتـصاب الزوجـي     باسـتثناء أو أعلـى     االغتصاب، كل منها يعتـرب جرميـة مـن الدرجـة الرابعـة            
 .الذي يعترب جنحة خفيفة

 اجلرائم األخرى اليت تعترب عنفا جنسانيا ويشملها قانون العقوبات
) ٢(مـضايقة الطفـل،     ) أ١(شمل  اجلرائم األخرى اليت ميكن اعتبارهـا عنفـا جنـسانيا تـ            -٢٠

تعـريض الطفـل   ) ٥(ممارسـة اجلـنس مـع األطفـال،     ) ٤(سـوء معاملـة الطفـل،    ) ٣(زنا احملـارم،   
 .كشف العورة علنيا) ٧(التحرش اجلنسي، و) ٦(للخطر، 

 أعلنت وزارة الداخليـة والـشؤون الثقافيـة، بإخطـار رمسـي        ٢٠٠٦يونيه  / ويف حزيران  -٢١
طعـــة، أن األفعـــال املتعلقـــة باالغتـــصاب أو الـــشروع باالغتـــصاب   مقا٢٠موجـــه إىل إدارات 

 .)٩(ختــضع لنظــام اإلفــراج بكفالــة ويطبــق علــى مــن تثبــت إدانتــهم احلــد األقــصى للعقوبــات ال
ُيـسمح حبلـها    ، أي أنـه ال “حتل باملصاحلة ال”وأكد اإلخطار أن اجلرائم اليت هلا عالقة باجلنس    

من اإلخطار إزكاء الوعي هبذه املـشكلة لـدى النـاس مـن           وكان القصد   . بالتراضي بني الطرفني  
كافــة شــرائح اجملتمــع، وجعــل كــل فــرد يفكــر مليــا قبــل اإلقــدام علــى ارتكــاب فعــل مــن هــذا  

واشترطت الوزارة أيضا ضرورة مناقشة اإلخطار خالل منتديات مثـل اللجـان اإلمنائيـة              . القبيل
وإضــافة إىل ذلــك، . ات اجملتمعــات احملليــةللمقاطعــات واللجــان اإلمنائيــة لألحيــاء، ويف اجتماعــ

 . صحف يومية، إلثارة مزيد الوعي٣صدرت مقاالت عن اإلخطار يف 
  إقامة محاية قانونية وفعالة عن طريق املؤسسات-جيم 

  الوطنيةةواألجهزاملسائل املتعلقة باآلليات الوطنية 
 الصكوك القانونية

 مــن مــشروع الدســتور الــيت متــنح ٢١دة لــدى اجلهــاز القــضائي ضــمانة دســتورية باملــا -٢٢
فتــسوية الــشكاوى . احملــاكم يف بوتــان االختــصاص يف تــسوية مجيــع أنــواع الــدعاوى القانونيــة 

وجيــوز للمــرأة املتظلمــة أن ترفــع شــكوى إىل حمكمــة . واملطالبــات هــي مــن اختــصاص احملــاكم
رب املـؤذي والقتـل     خمتصة ضد أفعال التمييز، واستعمال العنف مثل اإلهانة واالغتصاب والـض          

 .والتحرش اجلنسي حيث أن هذه األفعال تعترب أفعاال إجرامية
ينـاير  /وافقت احلكومة امللكية على إنشاء جلنة وطنيـة للمـرأة والطفـل يف كـانون الثـاين             -٢٣

وكان إنـشاء هـذه اللجنـة مثـرة مـداوالت مكثفـة يف اجتماعـات جلنـة التنـسيق التابعـة               . ٢٠٠٤

__________ 
يـه  يون/ حزيـران  ١٤اجلـرائم املتعلقـة بـاجلنس، احلـد األدىن للعقوبـة يف كونـسيل،               ): ٢٠٠٦(تشودن، كارمـا     )٩( 

٢٠٠٦. 
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ية بإنشاء هيكل وطين استباقا لتنفيذ احلكومة التزاماهتا إزاء معاجلـة شـواغل     جمللس الوزراء واملعن  
املرأة والطفل والوفاء بالتزاماهتا يف إطـار اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                

/ وأطلـق رئـيس الـوزراء اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل رمسيـا يف أيـار                 . واتفاقية حقوق الطفـل   
انظــر . [ وُعــني أمــني وزارة الــصحة رئيــسا للجنــة، الــيت تــسريها أمانــة منفــصلة   ،٢٠٠٤مــايو 
 ]. ٣ املادة
لكـل شـخص يف بوتـان    ” من مشروع الدسـتور علـى أن   ٧ من املادة  ٢٢وينص البند    -٢٤

احلق يف الشروع يف إجراءات مناسبة يف احملكمة العليا أو يف احملكمة العالية إلنفاذ احلقوق الـيت                 
لكـل شـخص احلـق يف اللجـوء         ” ٢١ مـن املـادة      ١٨وكذلك يكفـل البنـد      . “ملادةتقرها هذه ا  

واتــساقا مــع مــشروع . “إىل احملــاكم لتنفيــذ احلقــوق الــيت مينحهــا الدســتور أو متنحهــا القــوانني
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، يؤكـد القـانون                       ٢الدستور واملـادة    

ا كـان أو أنثـى، احلـق يف إقامـة الـدعوى لـدى احملكمـة إذا كـان                    البوتاين أن لكل شخص، ذكر    
 مــن ١١٦ويف قــانون املرافعــات املدنيــة واجلنائيــة يــنص البنــد  . يعتقــد أن حقوقــه قــد انتــهكت 

ميكن إقامة الدعوى وفقـا للقـانون       ” من اجلزء الثاين من اإلجراءات املدنية على أنه          ١٨الفصل  
مستـشار قـانوين   ) ج(فرد من األسـرة املـشتركة، أو   ) ب(ه، املتقاضي نفس) أ  : (بالطرق التالية 
ــاره  ــدعوى . مــن اختي ــام ال ــصة مــن جانــب     ) أ: ( وُتق ــة خمت ــضة شــكوى إىل حمكم ــدمي عري بتق

أن يكــون ُتقــدميها بنيــة صــادقة ولــيس ) ب(مستــشار قــانوين، و / املــشتكي أو فــرد مــن أســرته
 .“للمضايقة

 نظام املستشار القانوين 
ة منظمة للمـساعدة القانونيـة قائمـة علـى النظـام التقليـدي للمـدعى عليـه                  يف بوتان هيئ   -٢٥

، أقرهتـا احلكومـة امللكيـة للـدفاع يف الـدعاوى املقامـة يف احملكمـة                 )jabmi(واحملامي الـذي ميثلـه      
 مــن قــانون ٥ مــن الفــصل ٣٣فبموجــب املــادة . وفقــا للقواعــد والواجبــات احملــددة بالقــانون 

ــة واجلنا  أن يــدافع عــن نفــسه بنفــسه شخــصيا أو  ) أ: ( جيــوز للــشخص”ئيــة، املرافعــات املدني
أن ميثله حمام بوتاين من اختيـاره، ويف حالـة التنـازل عـن هـذا احلـق جيـب أن جيـري ذلـك             ) ب(

وعن طريق هذه املؤسسة ميكن للمرأة الضحية أن تطلـب خدمـة حمـام يـدافع                . “بكفاءة وذكاء 
ويف هــذه احلالــة، إذا . ن تتلقــى الــدعم القــانوينعــن حقوقهــا ويلــتمس هلــا العدالــة، وحيــق هلــا أ 

ــاد       ــا لــنص امل ــا وفق ــة جمان ــضحية األنثــى فقــرية ُتقــدم هلــا املــساعدة القانوني  مــن ٣٤ة كانــت ال
املتـهم إذا كـان مـن الـسكان األصـليني فقـط             ” من قانون املرافعـات املدنيـة واجلنائيـة          ٥ الفصل

 وكــذلك فــإن نظــام احملامــاة  .“لــة ذلــكيتلقــى معونــة قانونيــة للــدفاع عنــه حــني تقتــضي العدا 
 ]١٥ من املادة ٢نظر الفقرة ا. [ من مشروع الدستور٧ن املادة  م٢٠منصوص على يف البند 



CEDAW/C/BTN/7

 

38 07-50170 
 

 الشكاوى واالستجابة وآلية تكنولوجيا املعلومات  
 وقـانون العقوبـات لعـام       ٢٠٠١ينص كل مـن قـانون املرافعـات املدنيـة واجلنائيـة لعـام                -٢٦

 علــى إقامــة مرافــق خاصــة بالنــساء ٢٠٠٥درات واملــؤثرات العقليــة لعــام  وقــانون املخــ٢٠٠٤
وتـدرك  . ويف الوقت احلاضر، يوجد يف كل مراكز االحتجاز مرافـق للنـساء        . اجلانيات والقُصَّر 

احلكومة واجلهاز القضائي والشرطة ضرورة وجود مرافق خاصة لألطفال ولكنـهم مل يتمكنـوا       
 سيجري إنـشاء مرافـق احتجـاز    ٢٠٠٧يف عام . توفر املواردمن توفري هذه املرافق بسبب عدم       

 . خاصة منفصلة للفتيان والفتيات يف ثيمفو
، ُيفصل بني اجلناة األطفال حبسب نـوع اجلـنس وُيحتجـزون يف األمـاكن               تارخيهوحىت   -٢٧

 اخلاصة بالنـساء والرجـال يف أثنـاء املرافعـات يف احملـاكم، وبعـد ذلـك، إذا أدينـوا، ينقلـون إىل                      .
ُينقــل إىل هــذا املركــز ســوى  ويف الوقــت احلاضــر، ال. مركــز اإلمنــاء وإعــادة التأهيــل للــشباب 

 بـذل جهـود لبنـاء مرافـق         اآلنوجيـري   . يوجد تقريبا أي جناة أحداث من اإلناث       الفتيان إذ ال  
 . للبنات يف حالة نقل جانيات إناث إىل املركز

 محايـة املـرأة والطفـل يف دائـرة الـشرطة            وتتعاون اللجنة الوطنية للمرأة والطفل ووحدة      -٢٨
يف إنشاء آلية للشكاوى واالستجابة هبدف تقـدمي خـدمات الـدعم واملـشورة إىل النـاس                  امللكية

 . الذي هم يف ُعسر
 دعم الشرطة وبناء قدرهتا

لــدى احلكومــة امللكيــة مراكــز تنــسيق للمــسائل اجلنــسانية يف وزاراهتــا املعنيــة بإدمــاج     -٢٩
وعلى الـرغم مـن أن مهمـة تقـدمي التوصـيات      . انية يف األنشطة الرئيسية للشرطة  الشواغل اجلنس 

ز فيمــا يتعلــق بالــسياسة اجلنــسانية تقــع علــى عــاتق أمانــة جلنــة التخطــيط، وتعمــل هــذه املراكــ    
ــة امل  ــة الوطني ــاملرأة والطفــل للتنفيــذ العملــي للتوصــيات  بالتعــاون مــع اللجن / ويف أيلــول. عنيــة ب

ــا بوضــوح أدوار مراكــز       وضــعت ال٢٠٠٥ســبتمرب  ــة حــددت فيه ــاط مرجعي ــة نق ــة وثيق لجن
ــساين       ــيم املنظــور اجلن ــة لتعم ــادرات احلكوم ــسامهاهتا يف مب ــرف مب ــسؤولياهتا وتعت ــسيق وم . التن
. وقامت الوزارات والوكـاالت املـستقلة بتعـيني مراكـز للتنـسيق اجلنـساين يف كافـة أحنـاء البلـد                    

رنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، علــى املــشاركة وقــد دأبــت شــبكة مراكــز التنــسيق، مبــساعدة ب
ُينظم من حلقات العمـل والتـدريب واملـشاورات واإلحاطـات اإلعالميـة املتعلقـة                النشطة يف ما  

مراكـز التنـسيق هامـا يف وضـع          وكان دور . بقضايا اجلنسني وقضايا املرأة يف خمتلف أحناء البلد       
ويعتـرب بنـاء القـدرات مـن اخلطـوات اهلامـة يف       . ةخطة العمل الوطنية املتعلقة بالقـضايا اجلنـساني    

 .  يف البلد“ املنظور اجلنساينتعميم”احملافظة على زخم 
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وتركز اجلهـود علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني                      -٣٠
الـيت ُتتخـذ يف     والسياسة الوطنية لبوتان املتعلقة بـاملرأة مـن خـالل الـسياسات             . والنهوض باملرأة 

ختطيط التنمية وخطة العمل الوطنية املعنية بالقضايا اجلنسانية، اليت تقوم اللجنـة الوطنيـة للمـرأة     
حاليا بوضع اللمسات األخرية عليها، ستحدد نقطـة مرجعيـة عمليـة للـوزارات املعنيـة                  والطفل

نـساين يف تـشرين   وقـد أقـر املنتجـع الـوطين للتخطـيط اجل     . عند االستعداد لوضع اخلطة العاشـرة   
ــة املعنيــة بالقــضايا اجلنــسانية لتــسهيل املــداخالت    ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين ــة الوطني  اإلطــار اللجن

الضرورية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف بوتـان وتـوفري وثيقـة مرجعيـة إلعـداد اخلطـة           
 .العاشرة

ق األهـداف اإلمنائيـة     ومع عملية تقييم االحتياجات وتقدير التكاليف الـضرورية لتحقيـ          -٣١
لأللفية اليت بدأت يف بوتان، وبالنظر إىل التغطيـة الـشاملة والوصـف الـدقيق للقـضايا اجلنـسانية                   
ذات الصلة يف بوتان، الواردة يف مـشروع اللجنـة الوطنيـة للقـضايا اجلنـسانية، خـدمت اللجنـة                    

ــق املــساواة بــني ا     ــسانية كإطــار لتقــدير تكلفــة حتقي ــة للقــضايا اجلن ــسنيالوطني وحيــث أن . جلن
املــساواة بــني اجلنــسني قــضية شــاملة تتــصل جبميــع األهــداف القطاعيــة، تركــزت عمليــة تقــدير 

 .تكاليف األهداف اإلمنائية على هنج أكثر مشوال
 حظر التمييز والقضاء على التمييز  -دال وهاء 

 التدابري القانونية ضد التمييز
: ٢٨ة أحكامـا تتعلـق بـاملرأة حمـددة يف الفـصل             يتضمن قانون املرافعات املدنية واجلنائي     -٣٢

جيوز للـشرطي توقيـف شـخص       ” تنص على أنه     ١٦٥التوقيف بدون إذن يف اجلرائم املشهودة       
حيـاول بـالقوة االعتـداء علـى        ... بدون إذن يف مكان عام إذا كان يعتقد ألسـباب معقولـة أنـه               

 مـن الـضروري تفتـيش     حيثما يكـن  ” على أنه    ٥-١٧١ وكذلك ينص يف البند      .“شرف امرأة 
ــشها امــرأة أخــرى مــع مراعــاة احلــشمة     ــانون املخــدرات   .“امــرأة تقــم بتفتي  وكــذلك يــنص ق

على أن الشرطية هي اليت تقـوم بتوقيـف املـرأة اجلانيـة،             ] ٧١، البند   ٩املادة  [واملؤثرات العقلية   
 .أثناء التفتيش والتوقيف وإن مل توجد شرطية جيب أن تكون امرأة حاضرة

ــاك -٣٣ ــام   هن ــشرطة لع ــانون ال ــام  ١٩٨٠ أحكــام يف ق ــسجن لع ــانون ال  تكفــل ١٩٨٢ وق
تـسهيال  ”فأحكـام قـانون الـشرطة تـنص علـى أنـه        . وحتمي بالتحديد حقوق املـرأة ومـصاحلها        

لعمل الشرطة، ميكن أيضا توظيف نـساء يف سـلك الـشرطة، حيـث سيـساعدن يف التحقيـق يف                    
 ويكفـل  .“جينات أو يف واجبات ضبط حركـة املـرور  القضايا املتعلقة باملرأة، أو يف معاجلة الس 

 قــانون الــسجن احتجــاز الــسجناء الــذكور واإلنــاث منفــصلني وحيظــر تكليــف النــساء والقُــصَّر
 .“فوق طاقتهم”بالعمل يف السجن 
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 مــن ٢اختــذت بوتــان تــدابري مناســبة لتحــسني تطبيــق الفقــرتني دال و هــاء مــن املــادة     -٣٤
ــرأة حق  ــة، وإعطــاء امل ــة      االتفاقي ــسياسية واملدني ــادين ال ــساوية مــع حقــوق الرجــل يف املي ــا مت وق

إن مبـدأ  .  مـن مـشروع الدسـتور   ٢٣ و ٩ و ٧واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا للمواد      
ــيت           ــدابري ال ــاد الت ــدة أساســية العتم ــى قاع ــانون األعل ــذا الق ــرأة يف ه ــني الرجــل وامل ــساواة ب امل

وكـذلك،  .  مجيـع قطاعـات الدولـة واملؤسـسات اخلاصـة     تـستهدف إلغـاء التمييـز ضـد املـرأة يف     
جيوز ألي شخص الـسكوت عـن        ال” الواجبات الرئيسية كما يلي      ٨ من املادة    ٥يعرف البند   

أو املشاركة يف إيذاء أو تعذيب أو قتل شـخص آخـر، أو اإلرهـاب أو إسـاءة معاملـة املـرأة أو                       
 .“ األعمالهذهملنع الطفل أو أي شخص آخر وجيب أن يتخذ اخلطوات الضرورية 

 التوعية باالتفاقية لدى السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون وامليادين األخرى
نكليزي التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة أوال علـى              الُوزع النص ا   -٣٥

نيبالية علـى   الوكاالت احلكومية وُوزع موجز هلا يف املقاطعات، وُوزع باللغة الوطنية وباللغة ال           
ومتت ترمجـة الـنص الكامـل لالتفاقيـة         . ١٩٨١مجيع أعضاء اجلمعية الوطنية عند تصديقها عام        

ــام    ــي يف ع ــر املرحل ــوجز للتقري ــة     ٢٠٠٣وم ــة الوطني ــروع احلكومي ــع الف ــى مجي ، ووزعــت عل
وقد بذلت جهود ملراعاة االتفاقية عند النظـر يف مجيـع            .واحمللية، وعلى املنظمات غري احلكومية    

. وازداد الوعي باالتفاقية مـن خـالل عمليـة تقـدمي التقـارير إىل اللجنـة               . التشريعات ذات الصلة  
ــدى أصــحاب         ــة ل ــوعي باالتفاقي ــق الفهــم وال ــة لتعمي ــن احللقــات التدريبي ــسلة م وأجريــت سل

 .، السيما املسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاة واملربُّون واآلباء واألبناءاملصلحة
 مدور وسائط اإلعال

من أجل تعزيز دور وسائط اإلعـالم يف نـشر املعلومـات عـن االتفاقيـة وتعزيـز حقـوق                     -٣٦
املرأة وتعزيزها، تشارك وسائط اإلعالم املكتوب واملذاع يف بوتـان مبمـثلني هلـا يف جملـس إدارة                  

وفيمـا يتعلـق باملنـشورات    . اللجنة الوطنية للمرأة والطفـل ويف شـبكة مراكـز التنـسيق اجلنـساين      
ــارير مــن األول حــىت        وامل ــدوري اجلــامع للتق ــان ال ــر بوت ــة، وتقري ــة عــن االتفاقي قــاالت املكتوب

الــسادس، وتوصــيات اللجنــة فقــد ُعممــت بــصورة واســعة علــى وســائط اإلعــالم وُنــشرت يف   
وأعــدت احلكومــة امللكيــة، بالتعــاون مــع . مواقــع علــى اإلنترنيــت وأصــبحت متاحــة للجمهــور

ت غري احلكومية ذات الصلة، كراسات تدريبية للمعلمني والـشرطة          الشركاء اإلمنائيني واملنظما  
. العدلية واالختصاصيني الصحيني واملـوجهني تتـضمن منظـورات تتعلـق حبقـوق املـرأة والطفـل                

وقامت اليونيسيف واحلكومة امللكية بإنتاج نشرات وكتب ومواد مصدرية عن اتفاقية القـضاء             
فاقيـة حقـوق الطفـل لالسـتعمال يف املـدارس وللتوزيـع             على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وات       

 .العام
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 املشاورات الوطنية بشأن اإلجراءات القضائية املؤاتية للمرأة والطفل
 املــشاورات الوطنيــة ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١ -٢٨انعقــدت يف جيــدو يف الفتــرة مــن   -٣٧

ة الوطنيـة للمـرأة والطفـل       بشأن اإلجراءات القضائية املؤاتية للمرأة والطفل، اليت نظمتـها اللجنـ          
ــسيف وصــندوق      ــن اليوني ــدعم م ــة ب ــدل امللكي ــة الع ــرأة وحــضرها    وحمكم ــم املتحــدة للم  األم

ــشرطة       ٧٥ ــد مــن القــضاة واحملــامني واملــسؤولني عــن القــانون وضــباط ال ــدا يــضمون العدي وف
 ومراكز التنـسيق اجلنـساين وأعـضاء اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل واملنظمـات غـري احلكوميـة                    

 .ووسائط اإلعالم واملسؤولني عن الصحة
 املشاورات الوطنية بشأن إجراءات الشرطة املؤاتية للمرأة والطفل

أُتخذت خطوة أولية حنو خلق الوعي والفهـم حلاجـات الـضحايا وإزالـة احلـواجز الـيت             -٣٨
 تعوق اإلبالغ عن احلوادث متثلت يف عقد مشاورات علـى الـصعيد الـوطين ملـدة أربعـة أيـام يف            

ا اللجنـة    حول إجراءات الـشرطة املؤاتيـة للمـرأة والطفـل نظمتـه            ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول 
واملقر الرئيسي للشرطة امللكية لبوتان، بدعم من برنـامج األمـم املتحـدة             الوطنية للمرأة والطفل    

 مـن ضـباط الـشرطة وأعـضاء اللجنـة املعنيـة بـاملرأة والطفـل                 ٥٠اإلمنائي واليونيـسيف حـضرها      
وغطــت املــداوالت قــضايا تتعلــق بنظــام العــدل يف بوتــان  . ثلــون للمنظمــات غــري احلكوميــةومم

بالنسبة للمرأة والطفل عند تصادمه مع القانون بدأت بإحاطـات مطولـة عـن قـانون العقوبـات                  
 توصـية،   ١٦ومتخضت هذه العملية عن     . ومشروع الدستور وقانون املرافعات املدنية واجلنائية     

 .التدابري اخلاصة: ٤ومتت صياغتها يف إطار املادة ُنفذت أو ستنفذ، 
إحاطة للربملانيني عن اتفاقية حقـوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                      

 ضد املرأة
ــسمرب / كــانون األول٢٣يف  - ٣٩ ــة للمــرأة والطفــل بعقــد    ٢٠٠٥دي ــة الوطني  قامــت اللجن

ل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             جلسة إحاطة للربملانيني عن اتفاقية حقوق الطفـ       
وهــذه هــي األوىل يف سلــسلة مــن اإلحاطــات تعقــد يف كافــة أحنــاء البلــد عــن          . ضــد املــرأة 

االتفــاقيتني املــذكورتني، وعــن القــضايا املتعلقــة حبقــوق الطفــل واملــرأة، وقــضايا محايــة حقــوق   
 . الطفل والشواغل اجلنسانية يف البلد

  ٢٠٠٥والفجوات اجلنسانية الرئيسية يف بوتان حلقة عمل عن القضايا 
 يف ثيمبــو عروضــا مــن ٢٠٠٥أغــسطس /  آب١٩شــهدت حلقــة العمــل املعقــودة يف  -٤٠

ــوزارات واإلدارات،      ــار املــسؤولني عــن التخطــيط يف خمتلــف ال مراكــز التنــسيق اجلنــساين وكب
ــاملرأة والطفــل،     ــة ب ــة املعني ــابع للجنــة الوطني واملــاحنني وغريهــم مــن  وأعــضاء الفريــق العامــل الت
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وكانت حلقة العمل هذه نقطـة البدايـة لعمليـة التخطـيط التـشاركي الـذي                . الشركاء اإلمنائيني 
ستؤدي إىل إنتـاج أول خطـة عمـل وطنيـة يف بوتـان للقـضايا اجلنـسانية الـيت سـتكون األسـاس                        

مـيم املنظـور   الذي تستند إليه مجيع األنشطة اجلنسانية يف بوتان وسـتمكن مجيـع الـداعني إىل تع               
 .اجلنساين من العمل بصورة منسقة حنو حتقيق األهداف املشتركة

   واألحكام والعادات واملمارسات التمييزيةالقواننيإلغاء  -واو 
 مـن مـشروع   ٧ومن أجل توفري املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل املكفولة باملـادة           -٤١

ــدابري لتغــيري وإلغــاء   .  العــادات واملمارســات الــيت متيــز ضــد املــرأة  الدســتور، اعتمــدت بوتــان ت
 مـن   ١٠ من املادة    ٢٤ والبند   ٧املادة    من ٢١ والبند   ١ من املادة    ١٠وباعتبار أن أحكام البند     

مشروع الدستور هي األساس، فقـد وجـب تلقائيـا اعتبـار القـوانني واألحكـام التمييزيـه باطلـة                    
 .والغية
 د املرأةنسخ األحكام العقابية اليت متيز ض -زاي 
 ُيبطل كل مـا اليتـسق معـه مـن األحكـام           ٢٠٠٤قانون العقوبات البوتاين الصادر عام       -٤٢

 ٢٠٠١ويتـضمن قـانون املرافعـات املدنيـة واجلنائيـة      . العقابية يف أي قانون أو قواعـد أو أنظمـة   
 أحكاما تصنف التمييز املتعلق بنوع اجلنس بأنه جرمية يعاقـب عليهـا             ٢٠٠٤ العقوبات   نوقانو

ومبــدأ القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مكفــول أيــضا يف مــشروع الدســتور، الــذي   .بالــسجن
 كـل  ٧وبناء علـى ذلـك، ُتلغـى تلقائيـا مبوجـب املـادة             . ستكون له األسبقية على مجيع القوانني     

 .أحكام متيز ضد املرأة، إن وجدت
 قضايا مثرية للقلق

 الصعوبات 
عها مبركز متـساو يف اجملتمـع، تعـاين أشـكاال خفيـة مـن               مازالت املرأة البوتانية، رغم متت     -٤٣

ــز يف كــال اجملــالني اخلــاص والعــام    ــة   . أشــكال التميي ــدابري قانوني ــة يف اعتمــاد ت واجلهــود املبذول
تـزال القـضايا اجلنـسانية       وإدارية، وتطبيق هذه التدابري مل تكن دائما ناجعة بصورة كاملـة، وال           

الوعي بالقضايا اجلنسانية عاليا يف احلكومة وعلـى مـستوى          وميكن اعتبار   . غري مفهومة بكليتها  
ختطيط السياسات واملاحنني واملنظمات غري احلكومية، حيث يتـوافر الكـثري مـن البيانـات، وقـد                 
ــيالت، ولكــن القــدرة علــى ترمجــة املعلومــات إىل سياســات وإجــراءات       أجريــت بعــض التحل

 .زالت منخفضة ما
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ئية حتدد أعماال بعينها علـى أهنـا متييـز ضـد املـرأة يعاقـب           مل تتم بعد صياغة أحكام جنا      -٤٤
عليها القانون، وذلك أدى إىل ضعف فعالية تنفيذ مبدأ القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد                 

 . املرأة
 التدابري املقبلة 

ستجري مراجعة للسياسات والتشريعات، بوجـه عـام والـسياسات والتـشريعات ذات              -٤٥
بوجه خاص، من منظور اإلنصاف اجلنساين، عـن طريـق اللجنـة الوطنيـة        الصلة باحلكم الرشيد    

 . للمرأة والطفل لكفالة استفادة املرأة من اخلطط والسياسات والتشريعات
وبالنــسبة إىل العالقــات مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، تــدرك احلكومــة امللكيــة الــدور   -٤٦

وســـتجرى .  مث تعتـــرف باســـتقالهلاالعملـــي هلـــذه املنظمـــات يف تعزيـــز التنميـــة الوطنيـــة ومـــن 
 للجمعيــة الوطنيــة الــيت ســتعقد يف ٦٧املــداوالت يف مــشروع قــانون اجملتمــع املــدين يف الــدورة  

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران
 أثريت يف املشاورات الوطنية بشأن اإلجراءات القضائية املؤاتية للمرأة والطفـل بعـض              -٤٧

إطــالق ســراح الــصغار بكفالــة وفقــا لطبيعــة  ‘ ١’القــضايا الــيت ميكــن أن تــصبح مــشاكل مثــل 
تعقيد تسجيل الـشكاوى وسـحبها مـن جانـب الـشرطة      ‘ ٢’اجلرمية وغريها من االعتبارات، و  

التــأخر يف قــرارات احملكمــة لعــدم تــوفر أدلــة كافيــة، خاصــة احلمــض اخللــوي    ‘ ٣’امللكيــة، و 
ــة ، وخــدمات الطــب الــشرعي خاصــة بعــد  )DNA(الــصبغي   ٢٠٠٥ عــام  صــدور قــانون البيٍّن

 .جيري استعراض مسألة الوساطة وفائدهتا العملية، بدون املساس حبقوق املرأة‘ ٤’ و
ستقوم وحدة محاية املرأة والطفل التابعة للشرطة امللكية بإنشاء مركز احتجـاز حيتـوي               -٤٨

. نيعلى زنزانات ومرافق ترفيهية للقُصَّر، منفصلة للفتيان والفتيات، ومنفصلة عن اجلنـاة البـالغ             
 آليـــة للـــشكاوى واالســـتجابة مـــع تطبيقـــات موازيـــة  بإنـــشاءوتقـــوم الـــشرطة امللكيـــة حاليـــا 

ــل        ــور، والعمـ ــة للجمهـ ــام مؤاتيـ ــه عـ ــشكاوى بوجـ ــة الـ ــل عمليـ ــات جلعـ ــا املعلومـ لتكنولوجيـ
وهـذه العمليـة هـي متابعـة        . باستراتيجيات داخلية لتحسني آلية االستجابة لدى الشرطة امللكية       

ول اآلليــة بــني الــشرطة امللكيــة واللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل، وفقــا  للمناقــشات اجلاريــة حــ
ــة بــشأن إجــراءات الــشرطة      للتوصــيات الــست عــشرة الــيت متخــضت عنــها املــشاورات الوطني

 ].٤املرفق [املؤاتية للمرأة والطفل 
مع بدء العمل بنظـام جتـرييب إلدارة البيانـات الرقميـة يف فـرع ثيمفـو للـشرطة امللكيـة،                      -٤٩

مـــستكمال جبهـــود وحـــدة محايـــة املـــرأة والطفـــل، ُينتظـــر حـــدوث حتـــسينات يف الوصـــول إىل 
ومـن املتوقـع أن يتوسـع       . السجالت املتعلقة بـالعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس وجبميـع اجلـرائم               
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وتعتـزم اللجنـة الوطنيـة      . نظام إدارة البيانات الرقمية ليصل إىل مراكز الـشرطة يف كـل مقاطعـة             
 . من ضباط الشرطة امللكية على هذا النظام٦٥أيضا تدريب للمرأة والطفل 

 كفالة حقوق اإلنسان وحرياته: ٣املادة 
 الضمان الدستوري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 ٧االلتزامــات القائمــة مبوجــب االتفاقيــة تعــززت بــضمانة دســتورية وفقــا لــنص املــادة   -٥٠
 مـن مـشروع الدسـتور الـذي سـُيبطل مجيـع             ١٠ مـن املـادة      ٢٤والبنـد    ٩ من املـادة     ٢٤والبند  

 .٢٠٠٨التشريعات األخرى مىت مت إقراره يف عام 
وفيما يتعلق بشواغل املرأة والطفل وحقـوقهم وقعـت بوتـان وصـدقت علـى اتفاقيـات                  -٥١

تعـاون  منع ومكافحة االجتار باملرأة والطفل من أجل البغـاء الـيت أبرمتـها رابطـة جنـوب أسـيا لل                   
 واتفاقيـة املـؤثرات   ١٩٦١اإلقليمي وعلى الترتيبـات اإلقليميـة واالتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات       

، والتـــزام يوكوهامـــا العـــاملي الـــذي أعلـــن يف املـــؤمتر العـــاملي الثـــاين ملكافحـــة  ١٩٧١العقليـــة 
 ، ومدونة رابطـة جنـوب آسـيا حلمايـة اإلرضـاع الطبيعـي               ٢٠٠١االستغالل اجلنسي لألطفال    

 والربتوكــولني االختيــاريني التفاقيــة حقــوق الطفــل املــتعلقني باشــتراك   ٢٠٠٤يــة الطفــل وتغذ
األطفال والنساء يف الرتاعات املسلحة وبيع األطفال وبغاء األطفال وبورنوغرافيا األطفال لعـام             

٢٠٠٥ . 
 األجهزة الوطنية 

 واليتها وهيكلها: اللجنة الوطنية للمرأة والطفل
/  كــانون الثــاين٢٩لكيــة إنــشاء اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل يف أقــرت احلكومــة امل -٥٢

ــاير  ــة يف    . ٢٠٠٤ين ــوزراء اللجن ــيس ال ــق رئ ــار٦وأطل ــايو /  أي ــني وزارة  . ٢٠٠٤م ــني أم وُع
وتعترب اللجنة أول مؤسسة وطنيـة ُتكلـف   . الصحة رئيسا للجنة الذي سيكون هلا أمانة منفصلة    

قـة حبقـوق املــرأة والطفـل، وهـي تعــبري عـن التـزام بوتــان       باملـسؤلية األساسـية عـن القــضايا املتعل   
 . بكفالة املساواة بني اجلنسني مبوجب القانون

تقوم اللجنة برصد تنفيذ األنشطة يف إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة بـاملرأة              -٥٣
لـق بقـضايا    وتـضع التوصـيات للحكومـة فيمـا يتع        . والطفل مبا يف ذلك إعـداد التقـارير الدوريـة         

وتشكل منتدى لتلقى التقـارير عـن انتـهاكات حقـوق املـرأة والطفـل والتحقيـق                 . املرأة والطفل 
وتقوم اللجنة حاليا بتمويل خطة العمل الوطنية للقضايا اجلنـسانية مـع التأكيـد علـى بنـاء               . فيها

 .قدرة املرأة والتركيز على امليادين ذات األولوية
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ات متعددة مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وفقـا ملعـايري   تضم اللجنة أعضاء من قطاع   -٥٤
ويعمــل األعــضاء بــصفتهم . انتقــاء واضــحة وميكــن تعيينــهم وترشــيحهم مــن جانــب منظمــاهتم

 ويشمل األعضاء يف الوقت احلاضر ممثلني ألعضاء اجلمعية الوطنية واملنظمـات غـري            . الشخصية
ــالم     ــائط اإلعـ ــاص ووسـ ــاع اخلـ ــة والقطـ ــبكة(احلكوميـ ــة   شـ ــة الربيطانيـ ــان لإلذاعـ / BBS بوتـ

والشرطة امللكية ومكتب الـشؤون القانونيـة ووزارة العمـل           ، واملؤسسات األكادميية  )كيونسيل
وسـوف ُتفـصل اللجنـة عـن احلكومـة يف عـام             . واملوارد البشرية ووزارة التربية ووزارة الـصحة      

ة لتعمــيم املنظــور وذلــك ســيعزز واليتــها وشــرعيتها ونفوذهــا وشــراكتها مــع احلكومــ. ٢٠٠٧
 . اجلنساين بصورة فعالة

 أمانة اللجنة، وقد كانت يف البداية مرتبطة بـوزارة الـصحة، أصـبحت كيانـا منفـصال                  -٥٥
ــة   . ٢٠٠٥يف عــام  ــدعم املــايل لألمان ــوفر احلكومــة املــوظفني وال ــة مــبني يف  . وت وهيكــل األمان

 . ٢املصور الوارد يف املرفق 
 التقــارير الدوريــة للحكومــة، وتنــسيق تقــدمي تقــارير البلــد   تقــوم أمانــة اللجنــة بإعــداد  -٥٦

الدورية إىل اهليئات املنشأة مبعاهدات، وتنسيق ورصد تنفيـذ األنـشطة يف إطـار اتفاقيـة حقـوق                   
الطفل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وغريمهـا مـن االتفاقيـات داخـل                         

رير عن انتهاكات حقوق املرأة والطفـل املبلَّـغ عنـها           وخارج بوتان، وتشكل منتدى لتلقي التقا     
إىل احلكومــة والتحقيــق يف هــذه التقــارير، وتقــوم بنــشر املعلومــات عــن االتفاقيــات وبالــدعوة، 
وتــساعد يف تعبئــة املــوارد للوكــاالت املنفــذة، وحتــدد خطــة العمــل الــسنوية واالحتياجــات مــن 

 .األعمال املتعلقة بالطفل واملرأة/السياسات/ اياامليزانية، وتقدم إىل احلكومة التوصيات بالقض
 قضايا مثرية للقلق 

 الصعوبات 
لكـي يكــون مــن املمكــن الوفــاء النــاجع بااللتزامــات الناشــئة مــن اتفاقيــة القــضاء علــى   -٥٧

 ٢٠٠٤مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ورد يف تقــدير عوامــل احلمايــة للطفــل يف بوتــان عــام 
مجيــع األشــخاص واملنظمــات العاملــة مــع املــرأة والطفــل تــدرييا   الــنص علــى ضــرورة تــدريب  

ومــن . مكثفــا علــى االتفاقيــة وعلــى الربجمــة القائمــة علــى احلقــوق والقــضايا املتعلقــة باالتفاقيــة  
املالحظ أن اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل تنطـوي علـى إمكانـات يف رصـد وتنفيـذ األنـشطة                       

النـشأة وحتتـاج إىل الوقـت واملـوارد وااللتـزام لكـي تـصبح        املتعلقة حبقوق املرأة ولكنـها حديثـة    
وكذلك، تتخذ معظم املنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة          . منظمة كاملة الفعالية وحتقَق رسالتها    

مقــارا هلــا يف ثيمبــو وتقيــدها صــعوبات ماليــة، وليــست قــادرة دائمــا علــى مــد يــد العــون إىل     
 .اجملتمعات احمللية نظرا لوعورة األرض
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هناك حاجة إىل بناء القدرات ودعم التنفيذ للمنظمـات واملؤسـسات العاملـة يف اجملـال                 -٥٨
اجلنساين والتنمية يف بوتـان لتحويـل املـستوى الرفيـع مـن الـوعي والـدعم والـزخم إىل مـشاريع                      

 .وتدابري ونتائج
فيـذ  وحتتاج املنظمات غري احلكومية أيضا إىل موارد إضافية، ماليـة وتقنيـة، لتطـوير وتن               -٥٩

استراتيجية طويلـة األمـد حلمايـة ضـحايا العنـف اجلنـساين وإرشـادهم وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة                     
 .دجمهم يف اجملتمع

ــة للخطــة       -٦٠ ــادئ التوجيهي ــة اخلطــة التاســعة ويف املب ــواردة يف وثيق ــات األساســية ال البيان
 .العاشرة غري مفصلة حبسب نوع اجلنس مما جيعلها بيانات قاصرة

 بلة التدابري املق
، ممــا ســيعزز ٢٠٠٨منظمــة مــستقلة يف عــام  ستــصبح اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل -٦١

 .دورها كجهاز وطين حلماية حقوق املرأة والطفل
ستكون جهود اللجنـة، بتركيزهـا املـستمر علـى توليـد اليبانـات املفـصلة حبـسب نـوع                     -٦٢

وكـاالت ذات الـصلة، أداة فعالـة        اجلنس، وبناء القـدرات ملراكـز التنـسيق اجلنـسانية يف مجيـع ال             
 . بالنسبة للشواغل اجلنسانية اليت ستراعى يف رسم السياسات الوطنية

ــة ممارســتها للحقــوق واحلريــات       -٦٣ ــة املــرأة والنــهوض هبــا وكفال ومــن أجــل تطــوير حال
األساسية والتمتع هبا علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، وضـعت احلكومـة اسـتراتيجيات منتظمـة                     

واعتمدت احلكومـة مخـس خطـط سـنوية يف منظـور لرؤيـا       . أة من املشاركة يف التنمية  متكن املر 
 لتعزيـز االقتـصاد والتنميـة االجتماعيـة والثقافيـة واسـتخدام املـوارد الطبيعيـة         ٢٠٢٠أوسع عـام   

وتعتزم احلكومة تعزيز الروح املهنية واملهارات اإلنتاجيـة لـدى كافـة املـواطنني              . واإلدارة البيئية 
ركيز على املرأة يف املناطق احلضرية والريفية على أساس تأمني التعليم األساسي والقـضاء              مع الت 

 .على األمية والتدريب املهين وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتغذية
 التدابري اخلاصة: ٤املادة 
  تدابري مؤقتةاختاذ -ألف 
ة يف الــشؤون الــسياسية حيــث أن للمــرأة يف بوتــان، حبكــم القــانون، احلــق يف املــشارك -٦٤

واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، مل ُتـدرج أحكـام للمعاملـة                     
وتعتـرف احلكومـة بالتـدابري    . التفضيلية لـصاحل املـرأة بـشكل دعـم خـاص يف التعلـيم أو العمالـة         

 أشـكال التمييـز ضـد        مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          ٤املؤقتة اخلاصة كما هي حمددة يف املادة        
واعتمـدت بوتـان بعـض التـدابري املؤقتـة لتعجيـل املـساواة          . تعترب هذه األحكام متييزيـة     املرأة وال 
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وتــشمل هــذه التــدابري إنــشاء مؤســسات ووكــاالت عليهــا   . حبكــم الواقــع بــني الرجــل واملــرأة 
شـعبة التوجيـه   الواجب واملسؤولية عن منـاء املـرأة والطفـل كاللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل، و               

. واإلرشاد للشباب بوزارة التربيـة ووحـدة محايـة املـرأة والطفـل امللحقـة بـشرطة بوتـان امللكيـة             
واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال املرأة والطفل تشمل مؤسسة ترايانا، ومنظمـة رينيـو،               

لتطوعيـة اخلاصـة    والصندوق اإلمنائي للشباب والرابطة النـسائية لبوتـان وغريهـا مـن الرابطـات ا              
 .املعنية بالرفاه

كل حكم من أحكام القانون يضع حدا للتمييز ضد املرأة يشكل تـدبريا سـليما لتغـيري                  -٦٥
قانون الزواج الـذي عـزز التقاليـد الـيت متكـن املـرأة مـن اختيـار شـريك                    : العادات التمييزية مثل  

لكة ألموال غري منقولـة، وقـانون       حياهتا، وقانون األراضي الذي يعزز احلقوق العرفية للمرأة املا        
 . املرافعات املدنية واجلنائية اليت تسمح للموظفة بتوقيف وتفتيش النساء احملتجزات

 .وستنظر بوتان يف اختاذ تدابري خاصة مؤقتة عند احلاجة إليها -٦٦
 تعترب متييزية التدابري اليت تستهدف محاية األمومة ال  -باء 
حـرق العـروس أو      تل بنات ُرضَّـع أو املـوت بـسبب املهـر أو           توجد أي تقارير عن ق     ال -٦٧

ففي بوتان، تقضي التقاليد بأنـه، مـىت ولـدت املـرأة،        . االجتار املنظم بالنساء واألطفال يف بوتان     
ــت       ــال البي ــة الزوجــة وبأعم ــام برعاي ــزوج القي ــن واجــب ال ــصبح م ــاء    وال. ي ــدى اآلب ــر ل يظه

مييلون إىل التغـيري يف رعايـة األطفـال علـى أسـاس              والالبوتانيني أي تفضيل للبنني على البنات،       
ــد        . اجلــنس ــزاء البل ــن أج ــد م ــرأة يف العدي ــب امل ــاإلرث إىل جان ــة ب ــل املمارســات املتعلق . ومتي

 .والقرارات املتعلقة باألسرة ُتتخذ بالتشاور مع املرأة
اصـة  وتعترف بوتان باألمومة كوظيفة اجتماعيـة الغـىن عنـها وجيـب إيالؤهـا عنايـة خ                 -٦٨

تعتــرب التــدابري املتخــذة حلمايــة األمومــة  واحلكومــة امللكيــة ال. لكفالــة النــهوض بــاملرأة والطفــل
وقد سنت قوانني واختذت تدابري خمتلفة حلماية األمومة وتنفيـذها بـصورة أفـضل              . تدابري متييزية 

صـيل،  ولالطـالع علـى مزيـد مـن التفا        . (على أن املبـادرة الرئيـسية هـي قـانون العمـل والعمالـة             
 ). باء من االتفاقية٢ ألف و ٢، الفقرتني ١١أنظر املادة 

 من قانون الـزواج حيمـي املـرأة غـري املتزوجـة الـيت حتمـل، وإذا رفعـت           ١ – ٨البند خا  -٦٩
دعوى ُيحكم على الرجل اليت تثبت مـسؤوليته عـن احلمـل بـدفع مبلـغ مـساو لألجـور اليـومي              

اليف العالج الطيب، إىل جانب عـالوة الـدعم للطفـل          أشهر إىل املرأة مقابل تك     ١٠الوطين ملدة   
 . يف املائة من الدخل الشهري٢٠معادلة لنسبة 
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 املفاهيم النمطية لدور كل من اجلنسني والتحيزات اجلنسانية : ٥املادة   
ويأخـذ النـاس يف غـرب ووسـط         . تتمتع املـرأة والرجـل حبقـوق ومـسؤوليات متـساوية           -٧٠

نيـة يف شـرق بوتـان بالنظـام األمـومي الـذي يعـىن بالنـسبة ملعظـم            بوتان، وبعـض اجلماعـات اإلث     
أمـا يف  . البوتانيني أن ثروة األسرة من األرض وغريها مـن املمتلكـات تـورث عـن طريـق اإلبنـة           

ويف احلـالتني تكـون   . شرقي بوتان وأجزاء أخرى من الشرق فالنظام السائد هو النظـام األبـوي   
ونتيجــة لقــرارات اجلمعيــة الوطنيــة تــشترط  . روة األســرةالكلمــة األخــرية لألبــوين يف توزيــع ثــ 

ومبوجـب  . األحكام القانونية توقيعا مصدقا من األوالد إلجازة توزيع ثروة األسرة على الورثـة   
 .القانون يتمتع البنات والبنون حبقوق متساوية يف اإلرث

ل مـن   جمتمـع مـدين خـا     ”علـى خلـق       من مشروع الدستور   ٩ من املادة    ٣وينص البند    -٧١
ويكفـل احلقـوق واحلريـات األساسـية     ... القهر والتمييز والعنـف، وقـائم علـى سـيادة القـانون             

 .“للناس
ــام       -٧٢ ــضايا اجلنــسانية ع ــة للق ــة التجريبي ــان اجلــامع   ٢٠٠١كــشفت الدراس ــر بوت  وتقري

 عـن شـواغل هامـة متـس املـرأة يف بوتـان             ٢٠٠٤للتقارير الدورية من األول حىت السادس لعـام         
 . يوجد متييز جنساين صريح ضد املرأة لقبول العام لفكرة أنه البرغم ا
 القضاء على التحيز وتعديل املعايري االجتماعية -ألف 

 دور املرأة وفقا لألعراف والتقاليد
املرأة املنشغلة يف رعاية البيت وتربية األطفال أو غري ذلك مـن األعمـال غـري املـأجورة                   -٧٣

 الثقافية اليت تـصور املـرأة بأهنـا أقـل قـدرة      -مث إن املفاهيم االجتماعية . قد تعزز األمناط الثقافية   
ومستـضعفة جنـسيا، قـد قيـد وصـوهلا          ) ب(أضـعف جـسديا، و      ) أ(من الرجل، خاصة كوهنـا      

إىل فــرص التعلــيم والعمالــة، وحــىت أن تــصور املــرأة البوتانيــة لنفــسها يبــدو مبنيــا علــى هــذين     
 كخيـار للمهنـة هـي        ليت تقيد دخول املرأة ميدان القوة العاملـة       فاحلواجز القائمة ا   .)١٠(العاملني

انتــهاك حلقهــا يف تقريــر املــصري والعمالــة املــأجورة، وتعمــل احلكومــة امللكيــة جاهــدة يف مجيــع   
يوجد تقـسيم واضـح      ال. اجملاالت، التشريع والسياسات والتوعية، من أجل إزالة هذه احلواجز        

تــزال األدوار التقليديــة املتمثلــة يف حــرث  ال يف الريــف، واللــألدوار بــني غالبيــة النــساء والرجــ
علــى أنــه يف البيــت الــذي . احلقــول تعتــرب مهمــة الرجــل بينمــا تعتــرب رعايــة البيــت مهمــة املــرأة 

أمـا الزراعـة بـدءا مـن        . يكفي من النساء يقوم الرجل باألعمال املرتلية الروتينية        يوجد فيه ما   ال
ومـع أن الـزوج والزوجـة ملزمـان قانونـا           . كة بني الرجل واملرأة   البذار حىت احلصاد مهمة مشتر    

__________ 
 .، حالة املرأة والطفل يف بوتان)٢٠٠٥(اللجنة الوطنية للمرأة والطفل  )١٠( 
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بامللكية املـشتركة ملـوارد املزرعـة، مازالـت املـرأة تتمتـع بالـسيطرة علـى دخـل األسـرة علـى أن                    
 . ذلك يتوقف بوجه عام أيضا على اجملتمع احمللي

تعتـرب يف  العنف ضد املرأة يظهر معظمه يف جمال األسـرة، وحيـث أن العنـف الزوجـي ي             -٧٤
وسـوف نتوسـع يف     . العادة مساويا للضرب ُيستبعد سوء املعاملة النفسية واجلنـسية مـن العنـف            

 . املتعلقة بالصحة١٢دراسة هذه املسألة يف إطار املادة 
يعتـرب باملعـايري    مازال الزواج بني األقارب جيري يف بعض شـرائح اجملتمـع البوتـاين، وال            -٧٥

إذا كــان متــسقا مــع العــرف واملمارســة ) kha 1-10( بــه القــانون الثقافيــة زنــا باحملــارم ويــسمح
 .توجد بيانات عن هذا املوضوع بيد أنه ال.  العادة يف هبوطهوهناك اعتقاد بأن هذ. احمللية
الزواج املختلط بني الطبقات املختلفة كان مدانا من جانب البوتانيني من أصـل نيبـايل                -٧٦

فبالنـسبة إىل غالبـة   . لكـن هـذه القيـود يف طريقهـا إىل الـزوال         ممن يعتنقون الديانـة اهلندوسـية، و      
حيمل الطـالق أو تكـرار الـزواج أي وصـمة اجتماعيـة، ومـن الطبيعـي للمطلقـات                    البوتانيني ال 

واملترمالت الاليت خيترن الزواج مـرة أخـرى ووالدة األطفـال بـدون أي وصـمة اجتماعيـة بيـد                    
ويتمتـع األرامـل بوضـع متـساو يف اجملتمـع      .  نيبـايل أن ذلك غري مقبول لدى البوتانيني من أصل       
 .بدون أي وصمة اجتماعية متصلة بالترمل

 املسائل املتصلة بتعدد الزوجات، والزواج بني األقارب والزواج حتت السن القانونية
يتضمن قانون الزواج تعريفـا حمـددا للـزواج، هنـاك أحكـام حمتلفـة يف القـانون                   بينما ال  -٧٧

 ]١٦أنظر املادة [ للزواج تلفةخمتغطي جوانب 
احلوادث القليلة لتعدد الزوجـات أو تعـدد األزواج مـسموح هبـا مبوجـب القـانون، إذا               -٧٨

ومع الـتغريات االجتماعيـة واالقتـصادية       . حدثت مبوافقة الزوج املوجود أو األزواج املوجودين      
نــساء والرجــال علــى والــرأي الــسائد بــني ال. وتزايــد التعلــيم تتــضاءل هــذه املمارســات بــسرعة

 . يبدو هو اعتبار هذا الوضع مقبوال بعد موافقة الزوج أو الزوجة ما
 الثقافة األسرية -اء ب

 األمومة تعترب وظيفة اجتماعية
 التقليدي الذي حيدد حياة املـرأة هـو األسـاس    )Nanggi Aum(يزال نظام ربة البيت  ال -٧٩

ساواة ظـاهرة بـني الرجـل واملـرأة يف امليـادين            لتوطيد حقوق املرأة وحرياهتـا الـذي يـؤدي إىل مـ           
وَتعـزَّز هـذا احلـق باملمارسـة املتمثلـة يف توريـث األرض للبنـات وبكـون                  . االجتماعية والثقافيـة  

 .الزوج يود يف الغالب العيش يف بيت أسرة زوجته
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 مسؤولية الدولة فيما يتعلق برعاية األطفال وتعليمهم
ــيم األطفــال واجــب مــشترك بــني  . -٨٠ ــة وتقــع مــسؤوليته علــى عــاتق    تعل  األســرة والدول

فاحلكومة توفر التعليم األساسـي جلميـع األطفـال والتعلـيم العـايل اجملـاين علـى أسـاس                   . الطرفني
الدولـة تقـدم التعلـيم      ”، علـى أن     ٩ مـن املـادة      ١٨وينص مـشروع الدسـتور يف البنـد         . الكفاءة

صف العاشــر وتكفـل جعــل التعلــيم  باجملـان جلميــع األطفـال يف ســن املدرسـة وحــىت مــستوى الـ    
ــى أســاس          ــع عل ــايل متاحــا للجمي ــيم الع ــام والوصــول إىل التعل ــتقين واملهــين متاحــا بوجــه ع ال

 .“الكفاءة
ــة         -٨١ ــق األهــداف االجتماعي ــسبق لتحقي ــه كحــق أساســي وشــرط م ــرف ب ــيم معت والتعل

ة التعلـيم لكفالـة     وهناك اسـتراتيجية أوليـة لتحـسني نوعيـة وأمهيـ          . والثقافية واالقتصادية األوسع  
وبصورة أكثر حتديدا، تـتمكن البنـات مـن         . النماء الكلي للطفل بصرف النظر عن نوع اجلنس       

املــشاركة علــى قــدم املــساواة يف مجيــع امليــادين مــن خــالل التعلــيم، خاصــة مــن خــالل الــربامج 
وزارة وقــد قامــت إدارة املنــاهج الدراســية يف . االجتمــاعي كربنــامج الكــشافة والتوجيــه املهــين

التربية ببذل جهود لتفادي الكلمات والصور اليت تتسم بـالتحيز اجلنـساين يف الكتـب املدرسـية           
فـإن ازديـاد القـدرة      . وهناك إدراك لضرورة معاجلة املفاهيم اليت تعوق حتقيق مناء املـرأة          . املقررة

 .ق هذا الغايةواخلربة يف بوتان جيعل من املمكن النهوض بربامج الدعوة والتوعية يف سبيل حتقي
 برنامج التعليم والتوعية

حيظى قطاع التعليم بأولوية عالية يف التنمية الوطنية نظرا ألمهية دور التعلـيم يف تطـوير                 -٨٢
ولــدى احلكومــة واملنظمــات غــري احلكوميــة برنــامج موســع للتعلــيم مــن خــالل   . نوعيــة احليــاة

ألمومة يف اجملتمع وتوعيـة اآلبـاء       دورات تدريبية قصرية وحلقات عمل لتعميق الفهم لوظائف ا        
وسـيجري بنـاء قـدرة لـدى قطـاع التعلـيم            . بأن تعليم األوالد واجب مشترك لألسـرة واجملتمـع        

 . الستنباط مواد للتعليم والتعلُّم مؤاتية للطفل
 قضايا مثرية للقلق

 الصعوبات 
فكـار النمطيـة    بالرغم من أن مثة جهودا تبـذل يف تثقيـف اجلمهـور، فـإن َصـدَّ اجتـاه األ                   -٨٣

 . وتغيري أمناط السلوك احلالية حيتاج إىل مزيد من الوقت
 التدابري املقبلة 

تواصــل احلكومــة، عــن طريــق خمتلــف الــوزارات، واملنظمــات غــري احلكوميــة واللجنــة   -٨٤
الوطنية للمـرأة والطفـل نـشر املعلومـات وتثقيـف النـاس علـى أوسـع نطـاق ممكـن بـشأن تغـيري                         
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وميكـن ختفـيض احلـاالت النـادرة أصـال          . م يف امليدانني االجتماعي والثقايف    السلوك وقبول التقد  
من الزواج دون السن القانونية بزيادة التوعية بـأن هـذه الزجيـات غـري معتـرف هبـا قانونيـا وقـد           

 . تتعرض للمالحقة القضائية
والقضاء علـى التحيـزات واألفكـار النمطيـة هـو أحـد جمـاالت العمـل الـسبعة مبوجـب                      -٨٥
طــة العمــل الوطنيــة اجلنــساين، وســوف يــدرج يف جمــاالت أخــرى مــن قبيــل التعلــيم واحلكــم  خ

ــيد ــة يف بوتــان      . الرش ــيم التحيــزات واألفكــار النمطي وســوف تعمــل  . وســتجري دارســة لتقي
احلكومة مـن أجـل القـضاء علـى الـصور الـسلبية املوجـودة للمـرأة عـن طريـق وسـائط اإلعـالم                         

ــاهج وك  ــدورات الدراســية لتعــديل التحيــزات القائمــة علــى    اجلمــاهريي واســتعراض املن تــب ال
مفــاهيم الــنقص والتفــوق ألي مــن اجلنــسني واملمارســات القائمــة علــى األفكــار النمطيــة عــن    

وخطــة العمــل اجلنــسانية، مــىت أقــرت، ســتوفر التــدريب يف القــضايا اجلنــسانية  . الرجــل واملــرأة
 .وحقوق املرأة واملساواة بني الرجل واملرأة

 االجتار باألشخاص واستغالهلم: ٦ املادة
 االجتار باألشخاص -ألف 
وقعت بوتان على اتفاقية منع ومكافحـة االجتـار بـاملرأة والطفـل ألغـراض البغـاء، الـيت                    -٨٦

 وأودعـت صـك     ٢٠٠٢يناير  /  كانون الثاين  ٥أبرمتها رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي يف        
 درجـة كـبرية إدمـاج مـواد اتفاقيـة القـضاء علـى        ومت إىل . ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٤تصديقها يف   

وتواصــل احلكومــة امللكيــة العمــل مــع  . مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف القــوانني الوطنيــة  
السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع الدويل، خاصة عـن طريـق خطـط الـسنوات              

قــوم احلكومــة بالتعــاون مــع الــشركاء  وت. اخلمــس ملكافحــة املــشاكل اجلذريــة املتــصلة باالجتــار 
اإلمنائيني واملنظمات غري احلكومية بتقدمي الدعم للربامج اخلاصة بالتنمية االقتصادية بـني النـساء    

 ). ٢ و ١نظر فقرات املادتني ا.(الفقريات الريفيات
 قانون العقوبات يعترب االجتار باألشخاص جرمية من الدرجة الرابعة واالجتـار باألطفـال            -٨٧

وُيعرف االجتـار بأنـه نقـل أو بيـع أو شـراء شـخص داخـل أو خـارج           . جرمية من الدرجة الثالثة   
 سـنوات كحـد     ٣واجلرمية من الدرجة الرابعـة يعاقـب عليهـا بالـسجن ملـدة              . بوتان ألي غرض  

ــة بالــسجن ملــدة      ٥و أدىن  ٥ ســنوات كحــد أقــصى، ويعاقــب علــى اجلرميــة مــن الدرجــة الثالث
 . وات كحد أقصى سن٩سنوات كحد أدىن و 

بيــع األطفــال أو االجتــار هبــم وأشــكاال  ] الفــصل الثــاين[حيظــر قــانون العمــل والعمالــة   -٨٨
وكـل شـخص خيـالف هـذا احلظـر ميكـن اعتبـاره قـد ارتكـب جرميـة                    . خمتلفة من عمل األطفال   
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ــي      ــا يل ــه خاضــعا مل ــرية، جيعل ــة ال ‘ ١’خط ــع غرام ــن   دف ــل ع ــو وال٢٥٢ ٠٠٠تق  تتجــاوز  ن
 . سنوات٣تزيد عن  تقل عن سنة وال السجن ملدة ال‘ ٢ ’ نو أو٥٤٠ ٠٠٠
االجتار بشخص للبغاء جرمية منفـصلة مبوجـب قـانون العقوبـات وُيعـرَّف بأنـه نقـل أو                    -٨٩

وهــذه جرميــة مــن  . بيــع أو شــراء شــخص داخــل أو خــارج بوتــان بغــرض اســتغالله يف البغــاء   
 وأقـل مـن   ١٢ان الـشخص طفـال فـوق    الدرجة الثالثة، ويعترب جرمية مـن الدرجـة الثانيـة إذا كـ           

والعقوبـة علـى اجلرميـة مـن        .  سـنة أو أقـل     ١٢ سنة، ومن الدرجة الثانية إذا كان الـشخص          ١٨
 سـنة، أمـا اجلرميـة مـن الدرجـة           ١٥ وأقـصاها  سـنوات    ٩الدرجة الثانية هي السجن ملدة أدناها       

وكــذلك .  ســنة كحــد أدىن والــسجن املؤبــد كحــد أقــصى  ١٥ األوىل فعقوبتــها الــسجن ملــدة 
 من مشروع الدستور أحكاما حلماية املرأة والطفـل مـن   ٩ من املادة ١٨ و ١٧يتضمن البندان  

 ). ٢ و١أنظر فقرات املادتني (االجتار 
ــم    -٩٠ ــان العــضو رق ــول ١٨٣أصــبحت بوت ــة ( يف اإلنترب ــشرطة الدولي ــول١٩يف ) ال /  أيل

ها يف مكافحــة اجلرميــة وبــذلك ســتكون بوتــان أحــسن اســتعدادا للقيــام بــدور. ٢٠٠٥ســبتمرب 
ــة، وخاصــة االجتــار باألشــخاص   ــشرطة    . الدولي ــإجراءات ال ــصلة ب ــة املت ويف املــشاورات الوطني
 أوصت الـشرطة امللكيـة يف بوتـان بـأن     ٢٠٠٥أكتوبر  / املؤاتية للمرأة والطفل يف تشرين األول     

حة، تــشرع اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل ، بــدعم مــن الــشرطة وغريهــا مــن أصــحاب املــصل 
بدراسات عن قضية االجتار واألشخاص املفقودين والعنف املـرتيل واألطفـال الـذين يف خـالف                

 . مع القانون
ومــن املتوقــع أيــضا حــدوث حتــسينات يف قطــاع التعلــيم ملنــع االجتــار، ومنــع العمــل يف  -٩١

 ).١٠أنظر الفقرات يف املادة (اجلنس التجاري، وذلك مبد الفتيات والنساء بالقوة 
وكــان االجتــار باألشــخاص أحــد جمــاالت العمــل احلرجــة أثنــاء اجتمــاع منتجــع عــام      -٩٢

ونتيجــة لــذلك، أدرج يف خطــة العمــل الوطنيــة .  للتخطــيط الــوطين يف اجملــال اجلنــساين٢٠٠٥
 بـالعنف  اخلـاص للقضايا اجلنسانية موضوع فرعـي يتعلـق باالجتـار بالنـساء والفتيـات يف القـسم              

ــرأة وســوف تعمــل اللجنــ   ــة للمــرأة والطفــل للتأكــد مــن إدراج اســتراتيجيات    ضــد امل ة الوطني
ومــن خــالل املــشاورات الوطنيــة املتعلقــة . وأنــشطة ملنــع االجتــار ومكافحتــه يف اخلطــة العاشــرة

 ، كانـت اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل         ٢٠٠٥بإجراءات الـشرطة املؤاتيـة للمـرأة والطفـل يف           
. اء وحدة حلماية املرأة والطفـل يف الـشرطة امللكيـة          أداة فعالة يف احلصول على موافقة على إنش       

وسوف توكل إىل وحدة محاية املرأة والطفل مهمة منع ومكافحة االجتار باألشخاص وسـوف              
وقـد واصـلت اللجنـة الوطنيـة وستواصـل          . تضع وتنفذ برامج هلذا الغرض يف املـستقبل القريـب         

 .دعم الشرطة امللكية يف هذه املهمة
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 جلنس التجاريالعمل يف ا -باء 
قانون العقوبات يعترف بالبغاء كجنحة، ويعرٍّفه بأنـه عـرض للجـنس أو املوافقـة علـى                  -٩٣

الدخول يف سلوك جنسي مع شخص آخر مقابل أجر نقـدي أو عـيين، وعقوبتـه الـسجن مـدة              
وأدرجــت أعمــال تــرويج البغــاء أو  . شــهر واحــد كحــد أدىن أو أقــل مــن ســنة كحــد أقــصى   

انون العقوبات على أهنا جنح، ولكنـها تـصبح جرميـة مـن الدرجـة الرابعـة                 التعامل مع بغي يف ق    
 ســنة مــن العمــر، وجرميــة مــن ١٨ ســنة أو دون ١٢إذا كــان الــشخص املــستعمل للبغــاء فــوق 

ويتـضمن البنـدان    .  سـنة أو أقـل     ١٢الدرجة الثالثة إذا كان عمر الـشخص املـستعمل يف البغـاء             
ر أحكاما حلماية املـرأة والطفـل مـن االسـتغالل يف             من مشروع الدستو   ٩ من املادة    ١٨ و   ١٧

  ).٢ و ١أنظر الفقرات يف املادتني (البغاء 
اسـتعمال أو   ‘ ١’: يتضمن الفصل الثاين من قانون العمل والعمالة حظر األفعال التالية          -٩٤

يف، أو لـألداء البورنـوغرا  ) البورنوغرافيـا (قوادة أو عـرض طفـل للبغـاء أو إنتـاج املـواد اإلباحيـة           
استعمال أو قوادة أو عرض طفل ألنشطة غري قانونية، خاصة إلنتـاج املخـدرات واالجتـار                ‘ ٢’

العمل الذي بطبيعته أو بالظروف اليت جيري فيهـا، يـرجح أن يـؤذي صـحة الطفـل أو          ‘ ٣’هبا،  
سالمته أو معنوياته، مبا يف ذلك العمل الذي يعرض الطفل لسوء املعاملـة جـسديا أو نفـسيا أو                   

وكـل شـخص يقـوم هبـذه األفعـال احملظـورة ميكـن أن يـدان بارتكـاب جرميـة خطـرية،                       . اجنسي
 نـو أو  ٥٤٠ ٠٠٠تتجـاوز    نـو وال ٢٥٢ ٠٠٠ تقـل عـن   دفـع غرامـة ال  ‘ ١’: يلي ويعرضه ملا 

 . سنوات٣السجن ملدة أدناها سنة واحدة وأقصاها ‘ ٢’
ائدة خلطة العمـل الوطنيـة      وعملت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل ، بوصفها الوكالة الق         -٩٥

للقضايا اجلنسانية، على إدراج موضـوع فرعـي عـن العمـل يف اجلـنس التجـاري أثنـاء اجتمـاع                     
اإلرشــاد، و ‘ ١’: وكانــت جمــاالت التركيــز. ٢٠٠٥املنتجــع الــوطين للتخطــيط اجلنــساين عــام 

ــدمج  ‘ ٢’ ــادة ال ــل     (وإع ــادة التأهي ــق إع ــدابري اإلصــالح عــن طري ــدريب املهــين وت ‘ ٣ ’، و)الت
وإضافة إىل ذلـك، هنـاك خطـط إلنـشاء     ). التدريب املهين والتعليم  (استكشاف التدابري الوقائية    

خطوط هاتفية ملساعدة ضحايا اإليذاء اجلسدي واجلنس يف املـستقبل القريـب، الـيت مـن شـأهنا                  
وهـذه اجلهـود ستيـسر    . أيضا أن تساعد العامالت يف اجلـنس التجـاري الـاليت يتعرضـن للعنـف         

 على كفالة تضمني اخلطة العاشرة استراتيجيات وأنشطة ملنع العمل يف اجلـنس التجـاري               العمل
 .وحتسني حياة العامالت يف اجلنس التجاري

 وحــاالت العمــل يف اجلــنس التجــاري املبلَّــغ عنــها تــشمل أشخاصــا مــن عــرب احلــدود   -٩٦
مواقـع التـشييد    واألمـاكن يف املراكـز احلـضرية و    األشـخاص وعاملني يف شبكات مترسـخة مـن        
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يوجـد دور بغـاء علنيـة أو       ال .)١٢)(١١(الرئيسية والبارات والفنـادق علـى طـول الطـرق الرئيـسية           
ــارات        ــدليك وب ــسلية وحمــالت الت ــضيافة وأمــاكن الت ســرية، ولكــن العــدد املتكــاثر مــن دور ال

فة  حالـة مكتـش    ٩٠ومـن   . ممل ُتنظَّ  الكاريوكي وما إىل ذلك، تسهم يف منو التجارة باجلنس ما         
 حـاالت بـني   ٧، كانـت  ٢٠٠٧يوليـه  / بة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية حـىت متـوز       من اإلصـا  

 .)١٣( كـن قـد غـادرن البلـد        ٦ مـن املـصابات غـري بوتانيـات و         ٥العامالت يف اجلنس التجاري،     
، كانت ممارسة اجلنس مع احملترفات أحد األسباب الرئيسية لإلصـابة بفـريوس             ٢٠٠٤ويف عام   

 يف املائـة مـن احلــاالت        ٨٠اإليدز وكانت نسبة اإلصابـات هبذه الطريقة       / ريةنقص املناعة البش  
وقــد تغــريت احلـــالة بعــد اكتــشاف مزيــد مــن احلــاالت بــني زوجــات رجــال    . الــيت اكتــشفت

، تــبني مــن نتــائج ٢٠٠٠ويف عــام . )١٤(مــصابني ولــدى األطفــال باالنتقــال مــن األم إىل الطفــل
 يف  ٧٢ضـطلعت بـه وزارة الـصحة يف فويتـشولينغ أن            فحص أكثر األشخاص تعرضا لإلصابة ا     

املائــة مــن العــامالت يف اجلــنس الــاليت جــرى فحــصهن مــصابات مبــرض الزهــري، وهــو مــرض 
 .ينتقل باالتصال اجلنسي ويشكل عامال هاما يف اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

لتـدريب املهـين العـام جلميـع     وتقوم منظمة رينيو، بتقدمي املشورة، مبا فيها اإلحالـة إىل ا       -٩٧
وبافتتـاح مركـز األزمـات      . النساء الاليت هن يف حاجة، ومنـهن العـامالت يف اجلـنس التجـاري             

أصبح بإمكان العامالت يف اجلنس التجاري الراغبـات يف تـرك            ومركز إعادة التأهيل يف ثيمبو،    
يب املهـين العـام سـتكون       وباإلضـافة إىل اإلحـاالت إىل التـدر       . املهنة أن يتلقني مزيدا من الدعم     

لدى منظمة رينيو فرص للتـدريب املهـين يف مركـز إعـادة التأهيـل للنـساء املـصابات بـصدمات                     
ومـع توسـع منظمـة رينيـو، ستـصبح اخلـدمات            . خاصة ولسن مستعدات للمـشاركة يف بـرامج       

ن ويعمـل األخـصائيون الـصحيون مـع الفنـادق، ويقـدمو       . يف النهاية متاحة يف مجيع أحنـاء البلـد        
االرشاد إىل العامالت يف اجلنس فيما يتعلق باألمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي واسـتعمال         

وتقــدم الــوزارة رفــاالت باجملــان توضــع يف غــرف احلمــام يف الفنــادق واملطــاعم    .)١٥(الرفــاالت
__________ 

  . ٢٠٠٣يوليه /  متوز١١ريرتين وانغتشوك، العامالت يف اجلنس والقوادون أُوِدعوا السجن، يف كوينسيل،  )١١( 
أغـسطس  / آب ١،  يف كونيـسيل  . ، ينتشر معظمـه عـن طريـق العـامالت يف اجلـنس            )٢٠٠٤(كنتشو وانغدي    )١٢( 

٢٠٠٤. 
يف كونيـسيل،   . عن طريق العامالت يف اجلـنس     ينتشر فريوس نقص املناعة البشرية      ) ٢٠٠٤(كنبشو وانغدي    )١٣( 

 .٢٠٠٤أغسطس / آب١
/ ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول١٦ حــاالت أخــرى، يف كوينــسيل، ٧، اكتــشفت )٢٠٠٤(وانغنــو كينلــي  )١٤( 

/  كــانون األول٣اإليــدز يف كوينــسيل، / قــص املناعــة البــشريةإثنــان آخــران مــن األحــداث أصــيبا بفــريوس ن
 .٢٠٠٥ديسمرب 

لية مباشرة متاح مباشـرة يف      وزارة الصحة العاملية، بوتان حتمي شانغريال من فريوس اإليدز،  ميكن الوصول إ             )١٥( 
 .url: http://www.searo.who.int/EN/Section864/vol1-3c.htm  على موقع اإلنترنيت ٢٠٠٦يوليه /متوز
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وتـستطيع العـامالت يف اجلـنس الوصـول إىل مركـزي املعلومـات واخلـدمات           . وحمطات الـبرتين  
. حصول على املعلومات واخلدمات املستورة خارج نظـام الرعايـة الـصحية النظـامي             الصحية لل 

 )١، الفقرة ١٢أنظر املادة (
وكـــذلك تـــساهم مـــشاريع مؤســـسة تارايانـــا والـــصندوق اإلمنـــائي للـــشباب يف منـــع   -٩٨

ن ويستفيد من برامج املنح الدراسية للتعلـيم األساسـي والثـانوي والثـالثي الفتيـا            . استغالل املرأة 
والفتيات من األسر الريفية الفقرية وتوفر مراكز التدريب على املهارات املهنيـة للفتيـات الـاليت                

التعلــيم يعطــي الفتــاة قــوة ويــساعدها علــى أن تــصبح . مل يــستطعن الوصــول إىل التعلــيم العــايل
ار عضوا عامال يف اجملتمع، ومن مث حيد من ضعفها أمام االستغالل سـواء بطريـق البغـاء و اإلجتـ                   

 .باألشخاص
 قضايا مثرية للقلق

 الصعوبات
هناك خطر مـن أن االزديـاد يف عـدد املطـاعم واحلانـات والنـوادي الليليـة وغريهـا مـن                       -٩٩

 .مل ُينظَّم أماكن التسلية قد يسهم يف تنامي االستعمال التجاري للجنس ما
خـل بوتـان أو     توجد أي أخبار عن االجتـار باألشـخاص دا         وفقا للسجالت الرمسية، ال    -١٠٠

هناك تقارير لدى الشرطة عـن نـساء وأطفـال مفقـودين، ولكنـهم              . إىل داخلها أو إىل خارجها    
وهنــاك نــسبة صــغرية مــن حــاالت األشــخاص      . يف الغالــب األغلــب ُيعثــر علــيهم يف بوتــان    

ــن ال   ــد، ولكـ ــل بعـ ــودين مل ُتحـ ــار     املفقـ ــاالت باالجتـ ــذه احلـ ــلة هـ ــى صـ ــل علـ ــد أي دليـ يوجـ
 .باألشخاص

ــا -١٠١ ــة   أشـ ــامالت يف اجلـــنس يعـــرفن فـــريوس نقـــص املناعـ رت وزارة الـــصحة إىل أن العـ
ــشرية ــهن ال / الب ــدز ولكن ــسبب إصــرار      اإلي ــة ب ــسية اآلمن ــستطعن التمــسك باملمارســات اجلن ي

ويـضاف إىل ذلـك يف بعـض األحيـان انتـشار اإلدمـان              . زبائنهن على عـدم اسـتعمال الرفـاالت       
اور الـوزارة القلـق مـن أن اعتبـار البغـاء جرميـة يف               ويس. على الكحول بني العامالت يف اجلنس     

قانون العقوبات قد يدفع املهنة إىل املزيد من التستر ومن مث يـصبح مـن األصـعب الوصـول إىل                    
يتعلــق بــصحتهن وإصــابتهن  العــامالت يف اجلــنس لتزويــدهن باحلمايــة ومراقبــة وضــعهن يف مــا 

 .)١٦(بفريوس اإليدز
 علـى ضـرورة زيـادة درجـة العقوبـات احلاليـة علـى االجتـار                 هناك توافـق عـام يف اآلراء       -١٠٢

 .باألشخاص
__________ 

 .٢٠٠٤أغسطس /  آب٢١فهم القانون يف كوينسيل، ): ٢٠٠٥ (يافتتاحمقال  )١٦( 
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 التحديات مستقبال/اخلطوات
مع وجود قوانني اآلن سارية املفعول حلماية املـرأة والطفـل مـن االسـتغالل عـن طريـق          -١٠٣

مــن أجــل حتــسني  االجتــار والعمــل التجــاري بــاجلنس، ســتعمل اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل 
احلماية والوقاية وإعادة التأهيل بالتنسيق مع وحدة محاية املرأة والطفل مبركـز الـشرطة       املراقبة و 

وبالنظر إىل أن االجتار باألشخاص مشكلة عابرة للحـدود، فـإن           . امللكية وغريها من الوكاالت   
. دخـول بوتـان يف اإلنتربـول سيــساعد بوتـان علـى التعـاون يف هــذا اجملـال مـع البلـدان اجملــاورة         

 مراكز التنـسيق اجلنـساين عـن طريـق خطـة العمـل الوطنيـة للقـضايا اجلنـسانية بتحديـد            وستقوم
وكالة قائدة ومـسؤوليات حمـددة عـن االجتـار باألشـخاص وقـضايا العمـل يف اجلـنس التجـاري                     
وحتسني التنسيق بني القطاعات املختلفة، مثال، لكفالـة الربجمـة املثاليـة حلمايـة صـحة العـامالت                  

 .)١٧(ييف اجلنس التجار

__________ 
 ٧معقـود مـن   تقرير عن املنتجع الوطين للتخطيط يف اجملال اجلنـساين  ) ٢٠٠٥(اللجنة الوطنية للمرأة والطفل    )١٧( 

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٩إىل 
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 ٩  إىل٧ املواد: اجلزء الثاين
 احلياة السياسية والعامة: ٧املادة 
ــاة         -١٠٤ ــشاركة يف احلي ــرأة يف امل ــوق امل ــان وحيمــي حق ــشروع دســتور مملكــة بوت ــل م يكف

وتتـضح مـن الـضمان اآليت مـن          .السياسية واالجتماعية والعامة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل            
ن االنتخابات واملناقـشة العامـة األخـرية ملـشروع الدسـتور،            القوانني املوجود ومن مشروع قانو    

االجتاهات اإلجيابية يف مايتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة العامة، سواء يف القـضاء أو يف املؤسـسة                 
وقـد كفلـت احلكومـة امللكيـة حقوقـا متـساوية            . التنفيذية، وعدد من املناصـب يف صـنع القـرار         

 صياغة وتنفيذ السياسة العامـة للحكومـة وشـغل مناصـب عامـة              للمرأة والرجل يف املشاركة يف    
 .وأداء مجيع الوظائف العامة على كافة مستويات احلكومة

مــستوى مــشاركة املــرأة البوتانيــة يف احليــاة العامــة مــنخفض عــادة، ســواء يف املناصــب  -١٠٥
نفوذهـا بـصورة    الوطنية السياسية أو يف مناصب القيادة يف اجملتمـع احمللـي، ولكنـها اسـتخدمت                

وعلى الرغم مـن أن     . غري مباشرة يف االجتاه حنو هذه امليادين بالوسائل االجتماعية واالقتصادية         
نظام القٍٍَيم يف جنوب بوتان اليشجع حضور املرأة يف امليادين العامة باإلضـافة إىل كبـت ثقـايف                  

مـن الـشائع أيـضا    ضد مناقشة املشاكل علنيا مع الرجل، ليس األمـر كـذلك يف مشـال بوتـان، و         
ومــع . لــديهن مناقــشة القــضايا صــراحة وبــصورة غــري رمسيــة مــع األصــدقاء واألقــارب الــذكور

ظهور التخطيط اإلمنائي، تقوم املرأة يف بوتـان بـدور يف ختطـيط التنميـة، وكـذلك فـإن املبـادئ                     
جلمهـور  التوجيهية للخطة العاشرة ، إذ تتسق مع سياسة تطبيق الالمركزية الراميـة إىل إشـراك ا               

يف خمتلف مستويات ختطيط األنشطة اإلمنائية، تكفـل إشـراك املـرأة يف ختطـيط وتنفيـذ مـشاريع                   
 .التنمية احمللية

 حقوق متساوية يف التصويت والترشيح يف االنتخابات -ألف 
ــات والترشــيح       -١٠٦ ــصويت يف كــل االنتخاب ــساوية يف الت ــرأة والرجــل حبقــوق مت ــع امل تتمت

 منـه   ٧ مـن املـادة      ٦وينص مشروع الدسـتور يف البنـد        . جلمعية الوطنية لالنتخاب كأعضاء يف ا   
 منــه حــق ٢٣ مــن املــادة ٢ويكفــل البنــد ، “للمــواطن البوتــاين احلــق يف التــصويت ”علــى أن 

واملــرأة، وفقــا ملــشروع الدســتور، مؤهلــة ملمارســة  " مجيــع البــالغني يف االقتــراع العــام الــسري "
وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح يف الــسنوات   . ظــائف العامــةحقوقهــا الدســتورية واملــشاركة يف الو 

 يف املائـة مـن     ٥٠ ، حيـث أدت      ٢٠٠٢ على خمتلـف املـستويات منـذ عـام           لالنتخاباتاألخرية  
 . على احلق يف االنتخابات٢٣ من املادة ٩وينص البند. النساء واجبهن كناخبات

وال قـانون   Dzongkhag Yargye Tshogdu  مييـز قـانون اللجـان اإلمنائيـة للمقاطعـات      ال -١٠٧
بـشكل صـريح بـني املـرأة والرجـل يف معـايري        Geog Yargye Tshogduاللجـان اإلمنائيـة لألحيـاء    
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 .األهليــة للعــضوية فيهــا وميــنح كــل مــواطن بوتــاين املــساواة يف األهليــة لالنتخــاب والترشــيح    
 بالقيــادة وأتاحــت احلكومــة امللكيــة فرصــا للمــرأة كــي تــشارك يف الــدورات التدريبيــة املتعلقــة  

 .ولتشجيع كل امرأة قادرة وتتمتع بالشعبية على الترشيح لالنتخابات يف دائرهتا
 حقوق متساوية يف صياغة وتنفيذ السياسات وأداء الوظائف العامة -باء 

 املشاركة يف السلطة وصنع القرار
ة للـشعب   زيادة مشاركة املرأة يف اجلهـود اإلمنائيـة، باعتبارهـا مـن صـناع القـرار وممثلـ                  -١٠٨

. تــشكل أولويــة يف إطــار األهــداف املتمثلــة يف الالمزيــة واإلدارة احملليــة  علــى الــصعيد الــشعيب
ويبقـى بعــد ذلــك جمــال للتحـسني يف مــشاركة املــرأة البوتانيــة كقـوة فاعلــة يف احليــاة الــسياسية    

 . للبلد وعلى مستويات صنع القرار األعلى
 عــضوا مــن خمتلــف قطاعــات اجملتمــع ١١مــن تتكــون اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل  -١٠٩

البوتــاين، وتعــزز رفــاه الطفــل واملــرأة وترصــد تنفيــذ األنــشطة يف إطــار اتفاقيــة حقــوق الطفــل    
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتقـوم بإعـداد التقـارير للحكومـة امللكيـة        

نتهاكات حقـوق املـرأة والطفـل الـيت     وتعمل كمنتدى لتلقي األخبار والتحقيق يف األخبار عن ا      
وقـد بـدأت اللجنـة فعـال بإذكـاء الـوعي وتعميـق اإلحـساس لـدى           . جيب إبالغهـا إىل احلكومـة     

 .اجلهاز القضائي وغريه من سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق باالتفاقية
 املرأة يف اخلدمة العامة

املـــساواة يف التوظيـــف  مبـــدأ ٢٠٠٦يؤكـــد النظـــام األساســـي للخدمـــة املدنيـــة لعـــام  -١١٠
ــة واالســتحقاقات  ــدريب والترقي ويف القطــاع اخلــاص يــصادف مــن وقــت آلخــر إعــالن    . والت

ومل ترفـع امـرأة قـط       . وتوظيف جنس معني، وحني حيدث ذلك يكون ذلك دائما لصاحل املـرأة           
 . دعوى إىل احملاكم تدعى فيها بأن حقها يف العمل فد انُتهك

 يف املائــة ٢٨كانــت نــسبة النــساء بــني املــوظفني املــدنيني ، ٢٠٠٦يونيــه /ويف حزيــران -١١١
توجـد نـساء يف      ويف حـني ال   . يـزال منخفـضا ولكنـه يف تزايـد         ، وهـذا رقـم ال     )٤-٧اجلدول  (

 . امرأة يف الشرطة امللكية١٤٤جيش بوتان امللكي، إال كمختصات طبيات، يوجد 
انــت نــسبة النــساء بــني   ك٢٠٠٦ففــي . متثيــل املــرأة علــى الــصعيد الــوطين غــري واف   -١١٢

ومتثيـل املـرأة واضـح فقـط كممثلـة          ). ١-٧اجلـدول   ( يف املائـة فقـط       ٣أعضاء اجلمعية الوطنية    
وانتخاب النائب يف اجلمعية الوطنية جيري مباشـرة مـن قٍِِبـل الـشعب لفتـرة                . Chimiللشعب أو   

تــشاري وجيــري أيـضا انتخــاب مس . ثـالث ســنوات وُيـسمح بانتخــاب النائــب مـرتني متتــاليتني   
 كانــت ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢ويف الفتــرة مــن  .اجمللــس االستــشاري امللكــي لفتــرة ثــالث ســنوات
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ــرأة       ــك أي ام ــد ذل ــشاري امللكــي ومل ُتنتخــب بع ــة واحــدة يف اجمللــس االست ــاك ممثل وأول . هن
وعلـى صــعيد  . ٢٠٠٢، ومل تنتخـب الثانيــة إال يف  ١٩٧١مستـشارة يف اجمللـس عينــت يف عـام    

وينبغـي أن تـدرس األسـباب       . ٢٠١من جممـوع     Gup هناك ممثلتان  قاطعاتاللجان اإلمنائية للم  
توجـد أي معلومـات عمـا إذا كانـت أي امـرأة قـد                فـال . اليت أدت اىل اخنفاض مـشاركة املـرأة       

ــة     .٢٠٠٢رشــحت نفــسها لالنتخــاب قبــل عــام    ــاك امــرأة ممثل ومل حيــدث قــط أن كانــت هن
وميكن أن يعـزى عـدم وجـود        .  اجلمعية الوطنية   يف dratshangللحكومة امللكية أو هليئة األديرة      

ممثلــة مــن احلكومــة امللكيــة إىل اخنفــاض عــدد النــساء يف اخلدمــة املدنيــة، خاصــة يف املــستويات   
 .العليا

 املرأة يف صنع القرار على مستوى اجملتمع احمللي واملقاطعة واحلي 
 )DYT ( اللجان اإلمنائية للمقاطعات

ــن    -١١٣ ــرار م ــل صــنع الق ــام     انتق ــشعيب ع ــصعيد ال ــز إىل ال ــذلك فوضــت   ،١٩٨١املرك وب
 البالغ  (Geog) واألحياء   (Dzongkhang) مقاطعة   ٢٠احلكومة امللكية مسؤولياهتا إىل إدارات الـ       

 مــن مجيــع الرؤســاء املنتخــبني   وتتكــون اللجــان اإلمنائيــة للمقاطعــات .  يف البلــد٢٠١عــددها 
(Gup) واألعــضاء املنتخــبني (Mangmi) املقاطعــة  وممثلــي(Chimi)املنتخــبني للجمعيــة الوطنيــة  .

م املقاطعــة ومـدير املنطقــة نائــب  وتـضم هــذه اللجـان أعــضاء لـيس هلــم حـق التــصويت كحـاك     
وميكن أن يكون من أعضاء اللجنة ممثلـو البلـديات          ). حيث توجد منطقة متفرعة عن املقاطعة     (

التصويت من بني املـسؤولني     وميكن أن تضم عضوية اللجنة أيضا أعضاء بدون حق          . والبلدات
املـسؤول عـن التخطـيط واملـسؤول املـايل واملـسؤول عـن التعلـيم ورئـيس                  : يف حكومة املقاطعـة   

املهندســني واملــسؤول عــن الزراعــة واملــسؤول عــن احلراجــة واملــسؤول عــن تربيــة املواشــي           
 . واملسؤول عن الصحة

البـالغ   وع املمـثلني املنتخـبني   مقاطعـة أن مـن جممـ   ٢٠يتبني من املعلومات اجملموعة من       -١١٤
املنتخبــون وممثلــو  نــواب يف الربملــان، رؤســاء وأعــضاء اللجــان اإلمنائيــة ( ممــثال ٢١١٦عــددهم 

 يف املائـة، كانـت أكثريـة        ٤ومـن الــ     . املائـة فقـط     يف ٤، كانت نـسبة النـساء       )القرى يف اللجنة  
وعلـى الـرغم مـن    . يـة الوطنيـة   يف اجلمع(Chimi)أو نائبات  (Tshogpa)النساء إما ممثالت للقرى   

ونـسبة النـساء إىل الرجـال       .  يف املائـة   ١بقـي متثيـل املـرأة عنـد          انتخاب رئيستني للجان اإلمنائيـة    
يف الوقت احلاضر معروضـة      بني نواب اجلمعية الوطنية وممثالت القرى ورؤساء اللجان اإلمنائية        

ــة يف اللجــان اإل   . ٢-٧يف اجلــدول  ــرأة كممثل ــشاركة امل ــد م ــة يف   وتزاي ــة للقري ــة وكممثل منائي
اجلمعيــة الوطنيــة ســيكون لــه تــأثري إجيــايب علــى عــدد املمــثالت يف اجلمعيــة الوطنيــة ويف جلــان    

ونـــسبة النـــساء .  تعتــربان اخلطـــوة األوىل للمنـــصبني األخرييــن  الـــوظيفتنيالتنميــة، ألن هـــاتني  
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وبالنـسبة  ) ٪ ١٠(سـا   تكـون يف مقاطعـة غا      أعلى مـا   املصوتات يف اللجان اإلمنائية للمقاطعات    
)  يف املائـة   ٢١(تكـون يف مـنطقيت بومتـانغ وبيمـا غاتـشل             إىل جلان تنمية املناطق فهي أعلـى مـا        

 ).٣ - ٧ اجلدول(
 )GYT(اللجان اإلمنائية لألحياء 

 يدعمـه  (Gup)احمللية يرأسـها رئـيس منتخـب     هذه اللجنة هي نوع من احلكومة امللكية -١١٥
ومـن األعـضاء اآلخـرين الـذين هلـم          . ولكليهما احلق يف التصويت   . (Mangmi) ممثلون منتخبون 

ومــن األعــضاء الــذي لــيس هلــم احلــق يف التــصويت   . (Tshogpa)حــق التــصويت ممثلــو القــرى  
تــزال املكاتــب  ال. (gaydrung) وكاتــب املنطقــة (Chimi)النــواب املنتخبــون للجمعيــة الوطنيــة  
 اإلمنائيـة لألحيـاء أعلـى    للجنـة الـرئيس املنتخـب   ومنـصب  . العامة احمللية يشغلها الرجال عمومـا  

منــصب، وحــىت تارخيــه مــازال يهــيمن عليــه الرجــال إىل أن مت انتخــاب أول رئيــسة يف تــشرين  
واملنـصب األعلـى الثـاين بعـد        . ٢٠٠٦أبريـل   /  وانتحبت الثانية يف نيـسان     ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

 املـرأة كنائبـة عـن القريـة، مقارنـة بعـدد             مث إن متثيـل   . الرئيس هو املمثل املنتخـب للجنـة التنميـة        
ووفقـا ملـا ذكـره      . الوطنية، أعلـى قلـيال     املمثالت املنتخبات للجنة التنمية واملمثالت يف اجلمعية      

أحد املسؤولني من إدارة احلكم احمللـي، يتزايـد عـدد النـساء املنتخبـات ممـثالت للقـرى يف جلنـة           
ت القـرى عاليـة ومـن مث كـان مـن الـصعب متابعـة                وُيعنقد أن نسبة الـدوران بـني ممـثال        . التنمية

 .إحصاء عدد النساء
ــرى    -١١٦ ــاء القـ ــاب رؤسـ ــساء يف انتخـ ــشارك النـ ــة  ) Gup(تـ ــة الوطنيـ ــواب يف اجلمعيـ والنـ

)Chimi .(  ــة ــةdzomduوحتــضر االجتماعــات العام ــان   . يف القري ــساء يف بعــض األحي ــل الن  ومتث
ر علــى هــذه املــستويات مــن حيــث نــوع وتــشكيل صــانعي القــرا. يف املائــة مــن املــشتركني ٧٠

 جيــري انتخــاب ٢٠٠٢ويف أعقــاب إقــرار النظــام األساســي اجلديــد عــام  . اجلــنس مهــم أيــضا
 .أعضاء اللجان اإلمنائيةللمناطق باالقتراع العام يشارك يف كل من هم يف السن القانونية

 احملليـة، فهـو      أدىن الوظائف يف التسلـسل الـوظيفي للحكومـة         (Chipon)وظيفة املراسل    -١١٧
يقـــوم بنقـــل الرســـائل واإلعالنـــات العامـــة إىل النـــاس يف اجملتمـــع احمللـــي وجيمـــع االشـــتراكات 

ويف غيـاب املراسـل     . للمهرجانات والطقوس احمللية وُيعلم النـاس مبواعيـد االجتماعـات األهليـة           
ج أثنـاء  تقوم زوجات املوظفني اآلخـرين مبهـام الـزو    وعلى العكس، ال. تتوىل زوجته املسؤولية  

 . غيابه
على الرغم من أن القرارات املتـصلة بـاجملتمع احمللـي كتلـك املتـصلة مبـشاريع متديـدات                    -١١٨

املياه واملدارس وبناء وحدة الصحة األساسـية ومـا إيل ذلـك ُتتخـذ يف هـذه االجتماعـات، فـإن                
للجـان اإلمنائيـة    املسائل ذات األمهية الوطنية جيب أن متر عن طريـق اللجـان اإلمنائيـة لألحيـاء وا                
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والنساء كـن يـدركن قيمـة االجتماعـات علـى املـستويات       . للمقاطعات وأخريا اجلمعية الوطنية  
العليا ولكنهن وجدن يف السفر مسافات طويلة وقضاء الليايل خـارج البيـت عوائـق رئيـسية يف                  

وعـالوة علـى ذلـك كانـت أعبـاء          . طريق حـضور االجتماعـات علـى مـستوى احلـي واملقاطعـة            
ــ ــة حتــول دون       البي ــسياسي غــري املرن ــام وال ــساعات العمــل الع ــا ب ت والعمــل يف املزرعــة مقرون

وهناك نساء كثريات يرين أن من األفضل أن يكون الرجال هـم            . مشاركة املرأة بصورة أنشط   
الذين يتخذون القرارات املتعلقة باحلكم وهنـاك الكـثريات ممـن يعتقـدن أن الرجـال أقـدر علـى                 

وكانــت عــدم قــدرة النــساء علــى القــراءة والكتابــة تعتــرب   . شاركة فيهــافهــم أمــور احلكــم واملــ 
السبب األساسي يف احلد من مشاركة املرأة يف الشؤون العامة حىت اآلن، ألن أمكانيـة وصـول             

 .)١٨(أقل ملمارسة احلياة خارج جمتمعها احمللي املرأة إىل املعلومات عموما أقل وفرصها للسفر
ــة إىل ضــرورة تــوفري مرافــق أساســية يف املنطقــة   وبنــاء علــى ذلــك ينبغــي  -١١٩  إعطــاء أولوي

وحيــث أن اخلطــة التاســعة كانــت علــى . كنتيجــة لإلصــالحات األخــرية يف عمليــة الالمركزيــة
أساس املناطق كذلك ستكون اخلطة العاشرة، إذ من املهم وجود مرافـق تعـزز مـشاركة النـاس                

 .يف ختطيط وتنفيذ األنشطة اإلمنائية
 تشريعيةاملؤسسة ال

من أجل تـشجيع زيـادة مـشاركة املـرأة، صـدر مرسـوم ملكـي أكـد علـى أمهيـة متثيـل                         -١٢٠
 ٩٩ مـن    ١٦حبيـث كـان      املـرأة  علـى مـشاركة    تـأثري  وكان للمرسوم . املرأة يف اجلمعية الوطنية   

ــواب مــن ــساء عــام    املنتخــبني الن ــة ن ــة الوطني ــاقص يف عــامي   . ٢٠٠١إىل اجلمعي وكــان مثــة تن
 ٤وهبط عدد املشتركات كثريا حبيـث كـان عـدد النـساء             ). ١-٧جلدول  ا (٢٠٠٤ و   ٢٠٠١

ويف ). ١-٧اجلـدول    (٢٠٠٦ نائب يف الدورة اخلامسة والثمـانني عـام          ١٠٠فقط من جمموع    
 مل تكن هناك أي امرأة يف اجمللس االستـشاري امللكـي ولكـن كانـت                ٢٠٠٦ أو   ٢٠٠٥عامي  

اعــد خمصــصة للنــساء، وقــد ترشــحن  توجــد مق ال.  مستــشارين٦ مــن ١هنــاك امــرأة واحــدة  
 .للجمعية الوطنية أول مرة يف الثمانينات

 املؤسسة التنفيذية
 والوكـاالت املـستقلة الـيت تـشكل معـا           تالوزارايتكون الفرع التنفيذي للحكومة من       -١٢١

 .اخلدمة املدنية لبوتان
ن جممــوع   يف املائــة مــ ٢٨متثيــل املــرأة يف ســلك اخلدمــة املدنيــة مــنخفض، إذ متثــل        -١٢٢

، علــى أنــه )٤-٧اجلــدول  (٢٠٠٦يف عــام )  رجــل١٠٠ امــرأة مقابــل كــل ٤٠أو (املــوظفني 
__________ 

 .٢٠٠٢حكومة بوتان امللكية وآخرون،  )١٨( 



CEDAW/C/BTN/7

 

62 07-50170 
 

ومتثيـل املـرأة أدىن مـايكون يف املـستويات          . ٢٠٠٢ يف املائة منـذ عـام        ٣كانت مثة زيادة بنسبة     
وُيعــزى ذلــك جزئيــا إىل تــأخر املــرأة يف  .  يف املائــة فقــط٥، حيــث متثــل )٣-١املرتبــة (العليــا 
 .اركة يف نظام التعليم احلديثاملش
ومـن  )  يف املائـة   ٣٢ (١٣-٩يكـون يف املراتـب       ومتثيل املرأة يف اخلدمة املدنية أعلى ما       -١٢٣

وعلــى . املمكــن أن يكــون ذلــك دليــل علــى تزايــد النــساء الــاليت يــدخلن ســلك اخلدمــة املدنيــة
 .شغلن وظائف كتابيةالعكس قد يدل هذا العدد على أن غالبية النساء يف اخلدمة املدنية ي

 يف ٣٨ يف املائـة و ٤٠تتمتع وزارة التربية ووزارة الـصحة بـأعلى نـسبة مـن املوظفـات          -١٢٤
ــوايل   ــى الت ــة عل ــستوطنات   ). ٤-٧اجلــدول (املائ ــل للمــرأة هــو يف وزارة العمــل وامل وأدىن متثي

النـسبة لتمثيـل   والـسيناريو هـو نفـسه ب     ).  يف املائـة   ١٦(ووزارة الزراعـة    )  يف املائـة   ١٦( البشرية
 يف ٣٥ يف املائــة يف وزارة التربيــة، و ٣٦، فهــو ٩-١املــرأة يف ســلك اخلدمــة املدنيــة يف املرتبــة 

ــصحة، و  ــة يف وزارة ال ــصاالت، و  ٩املائ ــة يف وزارة اإلعــالم واالت ــة يف وزارة ٩ يف املائ  يف املائ
 . يف املائة يف وزارة الزراعة٨العمل واملستوطنات البشرية، و

 يف املائــة، يف حــني أن ٢٢وزارة الداخليــة والــشؤون الثقافيــة، تبلــغ نــسبة النــساء  ويف  -١٢٥
 يف املائة، ممـا يـدل علـى أن غالبيتـهن يف             ١٢ تبلغ   ٩-١نسبة النساء يف اخلدمة املدنية يف املرتبة        

ذلك يف وزارة الشؤون اخلارجية حيث نسبة النساء أكـرب يف املرتبـة              واحلالة غري . املراتب الدنيا 
ويف وزارة الــصحة تتعــادل نــسبة النــساء والرجــال يف املراتــب العليـــا       ).  يف املائــة ٣٢ (٩-١

 . ٥٠-٥٠والدنيا 
توجد حىت اآلن وزيرات يف بوتان بيد أن هنـاك امـرأة واحـدة تـشغل منـصب أمـني         ال -١٢٦

املالية وواحدة تشغل منصب رئيس جلنة مكافحة الفـساد كانـت قـد شـغلت مـن قبـل منـصب                     
 .الوزراء وأمني اخلارجيةأمني جملس 

يف ) ٢٠٠٦يونيـــه / حـــىت حزيـــران (١٥٨٩وعلـــى املـــستوى املهـــين واإلداري هنـــاك  -١٢٧
 نـــساء رئيـــسات ٤وكـــذلك هنـــاك .  فقـــط يف املـــستوى التنفيـــذي٦اخلدمـــة املدنيـــة، منـــهن 

 .للمنظمات غري احلكومية اليت تعطي األولوية للمرأة
 قوة الشرطة الوطنية

ــشرطة   -١٢٨ ــاك  يف قــوة ال ــة، هن ــسبة    ١٤٤امللكي ــه حبيــث أن ن  امــرأة يف ســلك الــشرطة كل
-٧اجلـدول   (نسبة النساء بني اجملندين اجلدد أكرب       ). ٧-٧اجلدول   (٠,٠٤النساء إىل الرجال    

 . ، ولكن عدد اجملندين اجلدد قليل، ومن مث فإن حتسن النسبة حيتاج إىل بعض الوقت)٧
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 اجلهاز القضائي 
ويظهــر مــن . جلهــاز القــضائي مــنخفض كمــا هــو يف اجلمعيــة الوطنيــة متثيــل املــرأة يف ا -١٢٩

وعلـى  . بيانات قاضي احملكمة امللكية ارتفاع متثيل املرأة بشكل غري متناسـب يف املراتـب الـدنيا               
 يف املائــة مــن قــضاة  ٦ و(Drangpon) يف املائــة فقــط مــن القــضاة  ٢الــرغم مــن أن املــرأة متثــل  

ــاطق   يف املائــة٤٠ متثيلــها يف وظيفــة أمــني الــسجل بنــسبة     ، يظــل (Drangpon Rabjam)املن
 شخـصا يقومـون بدراسـة القـانون         ١٥ نساء مـن جممـوع       ٦وعالوة على ذلك هناك     ). ٦-٧(

 نساء ممن حيملن درجة يف القانون يشغلن وظـائف خمتلفـة يف اجلهـاز القـضائي     ٦يف اخلارج، و    
 .٢٠٠٣ية حمترفة يف عام وكان تعيني أول قاض. وقطاع الشركات ويف اجلهاز احلكومي

 احلقوق املتساوية يف االشتراك يف اجلمعيات املعنية باحلياة العامة والسياسية -جيم 
ــها مــشروع        -١٣٠ ــيت يكفل ــات مــن احلقــوق األساســية ال ــة االجتمــاع وتكــوين اجلمعي حري

توجد أي قيود على حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات مادامـت هـذه األنـشطة               وال. الدستور
يتــضمن مــشروع  ويف حــني ال. ختــالف القــانون والنظــام والــسالم واألمــن لآلخــرين وللبلــد  ال

الدســتور بنــودا ختــصص مقاعــد للمــرأة، فإنــه يكفــل االعتــراف بــاملرأة إذا مت انتخاهبــا حــسب    
 .األصول رئيسة حلزب سياسي وألي منصب سياسي

هــن مــن أفــراد األســرة ومثــة مبــادرات جديــد اختــذهتا صــاحبات اجلاللــة امللكــات وغري  -١٣١ 
املالكة لدعم احلكومة امللكية، خاصة يف قيـادة األنـشطة اخلاصـة باخلـدمات االجتماعيـة، تقـدم              

 .أيضا منوذجا إجيابيا لدور املرأة وتشجع الفتيات والنساء على املشاركة يف اجملتمع املدين
يـــة وقـــد شـــاركت نـــساء كـــثريات بـــصورة مباشـــرة ونـــشطة يف التنميـــة االجتماع        -١٣٢

وهنـاك عـدة    . واالقتصادية لبوتان، اليت قام فيها عدد كبري من النساء بدور هام يف صنع القـرار              
وفيما يلي وصـف مقتـضب لكـل مـن          . منظمات غري حكومية معنية بقضايا املرأة ترأسها نساء       

 .هذه املنظمات
 مؤسسة تارايانا

لة امللكـة آشـي دورجـي        برعاية صاحبة اجلال   ٢٠٠٣مؤسسة تارايانا، اليت أنشئت عام       -١٣٣
ونغمو وانغشوك، تقوم بتوفري فرص لتوليـد الـدخل، تبـدأ بقـروض صـغرية بـال فوائـد، وتعمـل                     

وتعمـــل املؤســـسة مـــع . ككفيـــل يف احلـــصول علـــى قـــروض صـــغرية مـــن املؤســـسات املاليـــة  
. املستفيدين، فتقوم بتقدمي اإلرشـاد وتنميـة املهـارات، لتحـسني قـدرهتم علـى تـسديد القـروض              

وحيـث أن مؤسـسة     . الدعم أيضا إىل األسر الريفية الفقرية كي تسهل عليها بنـاء بيوهتـا            وتقدم  
الرعايــة حتــاول أمانتــها اآلن الــشروع يف حــوار مــع وزارة   تارايانــا ليــست متخصــصة يف تــوفري
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الــصحة ومــع صــندوق التنميــة للــشباب لتحديــد إمكانيــات مــساعدهتم مــن خــالل مــشروع أو 
وبدأت املؤسسة يف تكوين قاعدة بيانات عن الطالب الـذي يتلقـون            . برنامج للحكومة امللكية  

 . الدعم من خالل هذا املشروع
وتقــوم أمانــة . التفاعــل الشخــصي يتــيح للمؤســسة فهــم االحتياجــات بــصورة أفــضل    -١٣٤

املؤسسة بتوثيق ورصد األطفال املدعومني بالربنامج لتوفري معلومـات مـستكملة عـن أي طفـل                
. ؤسسة، وباملساعدة يف ختطيط األنشطة بالنسبة إىل صـندوق املـنح التعلميـة            يتلقى الدعم من امل   

 نــو يف الــسنة ألفــراد عــاجزين عــن العنايــة ٦٠٠٠وتواصــل املؤســسة دفــع عــالوة نفقــة قــدرها 
ــستفيدين إىل   . بأنفــسهم ــع عــدد امل ــد ارتف ــسان ٥٨وق ــل /  شخــصا يف ني ، وذلــك ٢٠٠٦أبري

سة وأنشطتها، من الشيوخ واملرضـى إىل األفـراد الـذين           الزدياد عدد الناس الذين يعرفون املؤس     
ويتــوفر الــدعم ملــساعدة الطــالب علــى إكمــال   . هــم يف حاجــة حرجــة إىل الرعايــة املؤســسية  

ــة وإن مل يكــن ذلــك مــن صــلب واليــة صــندوق اهلبــات التعليميــة، ، وذلــك      دراســتهم الثانوي
 . من إكمال دراستهم العلياباجلمع بني الكفالء اخليِّرين والطالب احملتاجني لتمكينهم

 الرابطة النسائية الوطنية لبوتان
 كمنظمــة مــستقلة ١٩٨١أهــداف الرابطــة النــسائية الوطنيــة لبوتــان الــيت أنــشئت عــام   -١٣٥

برئاسة صاحبة السمو امللكي آشـي سـونام تـشودرون وانغـشوك هـي حتـسني مـستوى املعيـشة                    
رأة الريفية، وتنمية الوعى لدى املرأة بأمهيـة        والوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة، السيما امل     

الرعاية السليمة لألمومة والطفل من حيث التغذية ومياه الـشرب النظيفـة والنظافـة الشخـصية،                
مــن أجــل حتــسني صــحة الــشعب بوجــه عــام، وتــشجيع املــرأة علــى املــشاركة الفعالــة يف تنفيــذ 

ة بنـاء األمـة، وتعزيـز التـواؤم والتفـاهم           االقتصادية ويف سائر أنـشط     –برامج التنمية االجتماعية    
 .والصداقة، خاصة بني أهل الريف

هتدف أنـشطة الرابطـة إىل حتـسني مـستويات املعيـشة للمـرأة، خاصـة الريفيـة، وإذكـاء                   -١٣٦
الــوعي بأمهيــة العنايــة بــاألم والطفــل والتغذيــة وتــوفري ميــاه الــشرب النظيفــة والنظافــة الــصحية، 

ركة النشطة يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية مـن خـالل التـدريب               وتشجيع املرأة على املشا   
وعلـى مـستوى التنفيـذ،      . املهين واملشاريع املؤاتية للبيئة لتوليد الدخل وبـرامج االئتمـان الريفيـة           

ــة الــيت ســتكون قــوة هامــة يف حتريــك       حتــتفظ الرابطــة بــسجل وشــبكة جلماعــات التنفيــذ احمللي
والقوام الرئيـسي للرابطـة هـو الرابطـات النـسائية الـيت       . يد الوطيناألهداف اجلنسانية على الصع 

أنشئت يف خمتلـف أحنـاء البلـد ممـا أدى إىل وجـود شـبكة واسـعة النطـاق مـن النـساء امللتزمـات               
واملوهوبات يف خمتلف أحناء البلد قـادرات علـى حتديـد وتنفيـذ املـشاريع اإلمنائيـة علـى الـصعيد                     

 .احمللي
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 ب صندوق التنمية للشبا
بــدأ صــندوق التنميــة للــشباب عملــه برعايــة صــاحبة اجلاللــة امللكــة آشــي تــشرينغ بــيم  -١٣٧

بالدعم املايل املـستدام سـُيمكِّن الـصندوق     " ورسالة الصندوق هي أنه     . ١٩٩٩وانشكوك عام   
ويعمــل " .الــشباب البوتــانيني مــن حتقيــق كامــل إمكانــاهتم كمــواطنني منــتجني يف هــذا العــامل    

إنـشاء آليـة متويـل      ‘ ١’:  حنو حتقيق رسالته بالعمل على حتقيق األهداف التالية        الصندوق جاهدا 
مستدامة داخل بوتان حبيث ميكن االضطالع باألنـشطة اإلمنائيـة والتمكينيـة للـشباب اآلن ويف                

املساعدة على استمرار الربامج املتعلقة بالشباب مـن خـالل املنـاهج الدراسـية              ‘ ٢’املستقبل، و   
نــشطة خــارج إطــار املدرســة يف جمــاالت مثــل صــون البيئــة والــصحة والنظافــة           الرمسيــة واأل 

أن يـصبح شـريكا وطنيـا يف        ‘ ٣’الشخصية والصحة اإلجنابية والزراعـة واأللعـاب الرياضـية، و           
التمويل للماحنني الدوليني الذين يقدمون املساعدة لألنـشطة اإلمنائيـة للـشباب، مـستهدفا مجيـع            

مل ذلــك بــصفة خاصــة الــشباب احملــرومني كالــشباب املعــاقني   وسيــش. الــشرائح مــن الــشباب 
والتاركني للمدرسة واجلاحنني األحداث والعاطلني عن العمل والـشباب يف املنـاطق النائيـة الـيت                

ــالغني    ‘ ٤’يعــُسر الوصــول إليهــا، و  ــة دورهــم كمــواطنني ب إذكــاء الــوعي لــدى الــشباب بأمهي
  .مستقبال يف بلدهم

 لصندوق التنمية للـشباب تـسهم يف منـع املـشاكل الـيت تواجـه املـرأة                  املشاريع الرئيسية  -١٣٨
وكذلك فإن برامج املنح الدراسية الـيت يقـدمها الـصندوق         . مثل العنف القائم على نوع اجلنس     

للتعليم األساسي والثانوي والثالثي يـستفيذ منـها بنـات وأبنـاء األسـر الريفيـة الـيت تعـيش حتـت                      
يب التابعـة لـه التـدريب علـى املهـارات املهنيـة للبنـات الـاليت مل                  خط الفقر وتوفر مراكـز التـدر      

فالتعليم مينح القوة للبنـات ويـساعدهن علـى أن          . يستطعن احلصول على قبول يف التعليم العايل      
. يصبحن أعضاء ناشطات يف اجملتمع، ومن مث احلد من ضعفهن أمام سوء املعاملـة واالسـتغالل               

دمات الـــدعم واإلرشـــاد للـــشباب املـــدمنني علـــى  ويـــوفر الـــصندوق، فـــضال عـــن ذلـــك، خـــ 
وملا كانت نسبة كبرية من حاالت العنف املرتيل حتدث عندما يكـون الـزوج حتـت                . املخدرات

 .تأثري املخدرات فإن هذه الربامج تستطيع منع هذه املشاكل
 RENEWمنظمة رينيو 

 ٢٠٠٤الـيت أنـشأهتا عـام       ) االحترام والتعليم والرعاية والتمكني للمـرأة       (منظمة رينيو    -١٣٩
تقـصد الـربح مكرسـة إلغاثـة      جاللة امللكة آشي سانغي تشودن وانغشوك، هي أول منظمـة ال         

ورؤية هذه املنظمة لنفسها هـي أن تكـون املؤسـسة الرائـدة             . ومتكني النساء والبنات احملرومات   
البنـات والنـساء      متكـني " يف األمة لصوغ دور املرأة يف اجملتمـع البوتـاين، معلنـة أن رسـالتها هـي                

ــا       ــة كأعــضاء يف اجملتمــع مــستقالت اجتماعي ــاهتن احمللي ــان ودجمهــن يف جمتمع احملرومــات يف بوت
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وهتــدف منظمـة رينيــو إىل حتـسني وضــع املـرأة بــالتعليم والتـدريب علــى     ". ومنِِتجـات اقتـصاديا  
ضل خلــق تفهــم أفــ ‘ ١’: املهــارات واإلرشــاد والــدعوة بالعمــل علــى حتقيــق األهــداف التاليــة   

تـــوفري الـــدعم ‘ ٢’ألوجـــه الالمـــساواة بـــني اجلنـــسني علـــى مجيـــع املـــستوبات يف اجملتمـــع، و  
‘ ٣’وخدمات الرعاية لضحايا العنف يف اجملتمع البوتـاين وإعطـاؤهن فرصـة ثانيـة يف احليـاة، و                   

ــذها مــن خــالل البحــث، و      ــتمكني مــن التخطــيط االســتراتيجي لألنــشطة وتنفي ــة ‘ ٤’ال كفال
 .ة رينيو يف املستقبلاالستدامة ملنظم

وقد اختذت رينيو خطوات لزيادة الوعي وخفض الوصمة املتصلة بالعنف القـائم علـى               -١٤٠
وتقوم جاللـة امللكـة آشـي سـانغي تـشولدن وانغـشوك بإلقـاء خطـب اسـتباقية يف          . نوع اجلنس 

فيهـا مواضـيع    االحتفاالت احمللية باليوم الدويل للمرأة يف أحناء خمتلفة من البلد كل عـام تتنـاول                
وحــددت رينيــو اجملــاالت التاليــة الــيت تتطلــب اهتمامــا   . مــن قبيــل العنــف املــرتيل واالغتــصاب 

فيمـا يتعلـق بـالعنف املـرتيل وسـوء         ‘ ثقافة الـصمت    ’و  ‘ ٢’ حلقوقها و    املرآةوعي  ‘ ١’: خاصا
مـا  وتستهدف املنظمـة هـذه اجملـاالت مـن خـالل إذكـاء الـوعي لـدى املـرأة في                   . املعاملة اجلنسية 

يتعلـــق حبقوقهـــا واملـــوارد القانونيـــة يف حالـــة انتـــهاك حقوقهـــا والقنـــوات املناســـبة للـــشكوى   
ــة ــوعي لــدى املــوظفني     . واالنتــصاف واحلماي ــزم املنظمــة أيــضا تنفيــذ مــشروع إلذكــاء ال وتعت

اإلداريني يف املقاطعات ولدى الشرطة للمساعدة على التأكد مـن أن العنـف القـائم علـى نـوع              
 .الستجابة املناسبةاجلنس يتلقى ا

حصلت رينيو على التمويل وتتوقع أن تفتح مركزا لألزمات ومركـزا إلعـادة التأهيـل                 -١٤١
ومــن املــشاريع املتوخــاة أيــضا . للنـساء املعــدمات يف منطقــة ثيمبــو يف الــسنوات القليلـة القادمــة  

لـدى اجلمهـور   إنشاء قاعـدة بيانـات للقـضايا اجلنـسانية وبرناجمـا واسـع القاعـدة لزيـادة الـوعي                   
 .والشرطة واحلكومات احمللية

 التدابري املتخذة لزيادة مشاركة املرأة يف السياسة واحلياة العامة
اعُتربت جتربة الالمركزية جتربة ناجحة يف زيادة مشاركة املـواطنني يف احلكـم، خاصـة         -١٤٢

ار وتـصميم املـشاريع     وتـشري البيانـات املتـوفرة إىل أن اختيـ         . زيادة اشتراك املرأة يف صنع القـرار      
وتقـوم احلكومـة امللكيـة ببـذل مزيـد مـن       . يصبح بصورة متزايدة أكثـر تلبيـة الحتياجـات املـرأة       

فقـوانني اللجـان اإلمنائيـة للمقاطعـات        . اجلهود لزيادة مشاركة املرأة يف السياسة واحليـاة العامـة         
ــاء تكفــل مــشاركة املــرأة يف عمليــة االنتخابــات     كناخبــة وكمرشــحة واللجــان اإلمنائيــة لألحي

 مـن  خمتلفـة وقد قامت احلكومة امللكية بتطوير مـداخالت اسـتراتيجية    . تنافس من أجل منصب   
، واالسـتراتيجية الوطنيـة للحـد مـن الفقـر عـام       ١٩٦١خالل خمتلف اخلطط اخلمسية منـذ عـام      

 .، وخطة عمل وطنية للقضايا اجلنسانية تعتمد على قدرات املرأة وتعزز هذه القدرات٢٠٠٤
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وتقــوم احلكومــة امللكيــة أيــضا بــدور هــام يف تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف تنميــة مجيــع    -١٤٣
املؤسسات الوطنية وتواصل التركيز على إدماج املنظور اجلنساين يف السياسة العامة على مجيـع              

ــسانية     ــة للقــضايا اجلن ــا بوضــع خطــة العمــل الوطني وُترمجــت سياســة  . املــستوبات وتقــوم حالي
رأة إىل خطط مخسية وطنيـة، تـدمح بـدورها يف الـسياسة الوطنيـة للـسعادة الوطنيـة               النهوض بامل 

 .العامة
ــام  -١٤٤ ــة     ٢٠٠٥ويف ع ــة امللكي ــة للجن ــشرية التابع ــوارد الب ــادرات إدارة امل  مت، يف إطــار مب

للخدمة املدنية، تعيني موظفني للموارد البشرية يف مجيع الوكاالت احلكومية بعـد املـشاركة يف               
 ُشـعب ثالثـة   ٤وتتكون أمانـة اللجنـة مـن    . دريبية نظمتها اللجنة امللكية للخدمة املدنية     برامج ت 

ــساء   ــها ترأســها ن ــة  . من ــة امللكي ــشأت احلكوم ــع     وأن ــسانية يف مجي ــضايا اجلن ــسيق للق مراكــز تن
 .الوكاالت احلكومية لتنسيق األنشطة املتعلقة بقضايا اجلنسني

ل اإلجيايب لـصاحل املـرأة يف انتقـاء الطـالب للدراسـة             مل تأخذ وزارة التربية بسياسة العم      -١٤٥
توجـد   ، ألن مثل هذه السياسة ميكن أن تعترب متييـزا جنـسانيا ضـد الطـالب الـذكور، وال                  العليا

مثل هذه الـسياسة يف املعهـد امللكـي لـإلدارة، الـذي يقـوم بتـدريب مجيـع املـوظفني املـدنيني يف                
يوجـد حتيـز للـذكور يف        يـز مكـشوف يف بوتـان وال       يوجـد متي   وذلـك ألنـه ال     .احلكومة امللكيـة  

وتتابع احلكومـة امللكيـة   . التعليم والوظائف، واملعيار الذي يتم االختيار على أساسه هو األهلية         
املمارســة احلاليــة حيــث يؤمــل أن يــسهم ذلــك يف حتقيــق زيــادة ملحوظــة يف عــدد األشــخاص   

 اخلدمـة املدنيـة وغريهـا مـن مناصـب      املؤهلني للدخول يف تيـار التعلـيم والـدخول بعـد ذلـك يف        
 .صنع القرار

ــة واملقترحــة     ويف وزارة الزراعــة ال -١٤٦ ــد مــن املــشاريع الرئيــسية اجلاري ــزال يوجــد العدي ي
مبساعدة املاحنني الذين يشجعون بصورة غري مباشرة تعميم املنظور اجلنـساين باسـتهداف املـرأة               

الـدور اهلـام الـذي تؤديـه املـرأة يف االقتـصاد مـن               عادة، يف املناطق الريفيـة، ومـن مث االعتـراف ب          
وجيــري بــذل اجلهــود لتعزيــز الزراعــة واســتراتيجية التنميــة . خــالل اإلنتــاج الزراعــي والتــسويق

 االزدواجيـة االقتصادية الريفية، فضال عن حماولة تنسيق اجلهود اليت يبذهلا املـاحنون، واحلـد مـن                
لـك اسـتخدام مـوظفني جـدد يـزداد بينـهم عـدد        وسـيتطلب ذ . واملشاركة يف أفضل املمارسات  

النــساء، وتــوفري خــدمات إرشــادية وقــروض جلماعــات املــزارعني وتقــدمي التــدريب للمــوظفني   
 .واملزارعني على القضايا اجلنسانية ذات الصلة

 قامت احلكومة امللكية بإنـشاء اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل كآليـة                ٢٠٠٤ويف عام    -١٤٧
ويتكـون مـالك    . القوانني واألنظمة اليت تنهض بالوضع احلايل للمرأة البوتانية       لرصد تنفيذ مجيع    

 .الت وإدارياتواللجنة من املوظفني عموما من النساء، مسؤ



CEDAW/C/BTN/7

 

68 07-50170 
 

املنظمات الرئيسية غري احلكومية يف بوتان تدرج يف براجمها قضايا املـرأة، وتتعـاون مـع      -١٤٨
 معاجلة جمموعة متنوعة مـن القـضايا والسـيما          الوحدات اليت تعمل لصاحل املرأة داخل النظام يف       

 .قضية العنف املرتيل
وهناك جلان خريية خاصـة تقـوم، مـن خـالل بـرامج خرييـة، بتقـدمي مـساعدات نقديـة                      -١٤٩

ــساء الفقــريات الــاليت تعرضــن        ــساء، الســيما الن ــدعم للن ــواع ال ولوجــستية وغــري ذلــك مــن أن
وتقـوم هـذه    . ألسـرة أو مـرض أو مـصائب       ألزمات مل يستطعن مواجهتها كموت أحد أفـراد ا        

املنظمــات علــى أســاس الثقافــة التقليديــة املتمثلــة يف تكــوين اجلمعيــات حيــث يقــوم عــدد مــن    
 أنفـسهم كمجموعـة هلـا أهـداف متماثلـة قائمـة علـى               بتنظيماألشخاص، من النساء والرجال،     

 .العقيدة والتراحم والرعاية االجتماعية
 قضايا مثرية للقلق

 الصعوبات
املناصب العامة احمللية، كمنصب الرئيس املنتخـب للجنـة اإلمنائيـة للحـي أو النائـب يف                  -١٥٠

 للجنـة اإلمنائيـة للمقاطعـة أو ممثـل القريـة أو وظيفـة سـاعي                 باملنتخـ اجلمعية الوطنيـة أو املمثـل       
وتعتــرب هــذه الوظــائف العامــة صــعبة . تــشغلها امــرأة يــشغلها عــادة الرجــال، ونــادرا مــا الربيـد، 
ديا وتتطلــب تــنقال متكــررا بــني األمــاكن، ممــا أقعــد املــرأة الريفيــة عــن طلــب مثــل هــذه     جــس

 .الوظائف
 للمنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والتـشريعات الـيت تعـاجل أسـباب              البطئاإلدماج   -١٥١

 علـى كافـة مـستويات احلكــم،    وحتفظـه تـدين اشـتراك املـرأة يف احلكـم، وتزيـد مـن متثيــل املـرأة        
ــي الســيما ا ــة يف اجتماعــات     . حلكــم احملل ويف حــني ميكــن اإلعــراب عــن االحتياجــات املختلف
يوجد تركيز كاف على املصاحل اجلنسانية االسـتراتيجية علـى مـستوى املقاطعـة ومـا                 القرية، ال 

 .فوقه
مل تبلغ معظم الوزارات ذات الصلة بعد درجة وضع استراتيجيات يعمم فيهـا املنظـور                -١٥٢

يفهــم فيهــا النــاس ضــرورة معاجلــة التباينــات اجلنــسانية يف   االت معينــة الاجلنــساين، وهنــاك حــ
 .يأخذوهنا مأخذ اجلد وضع وتنفيذ السياسات وال

 التدابري املقبلة
ــد سياســتها املتعلقــة بتعمــيم املنظــور       -١٥٣ ــز وتأكي ــة مــن تعزي ــد احلكومــة امللكي ســوف تزي

إعــداد خطــة العمــل الوطنيــة للقــضايا   وتقــوم اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل حاليــا ب اجلنــساين
وهـذا سـيدفع الـوزارات املعنيـة إىل وضـع اسـتراتيجيات جنـسانية وطلـب املـساعدة                   . اجلنسانية



CEDAW/C/BTN/7  
 

07-50170 69 
 

التقنية ، إذا لزم األمر، للحفاظ على قدرهتا على تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف عمليـات ختفيـف                    
 . املرأة يف التنميةحدة الفقر واحلكم الرشيد وتعزيز املساواة يف املشاركة ومتكني

وستواصل احلكومـة امللكيـة توسـيع مـشاركة املـرأة يف مناصـب صـنع القـرار يف سـلك                     -١٥٤
 . اخلدمة املدنية، وزيادة عدد النساء الاليت يدخلن جمال التعليم الثالثي

ــدريب         -١٥٥ ــق الت ــرأة عــن طري ــدرة امل ــز ق ــة للمــرأة والطفــل تعزي ــة الوطني وستواصــل اللجن
 .امج، وتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية واملناصب القياديةالرب/واملشاريع

ويف إطار سياسة تطبيق الالمركزية يف اخلدمـة العامـة، جيـري تقـدمي الـدعم عـن طريـق                     -١٥٦
وتقـدم احلكومـة    . مشروع الالمركزية إىل سلطات املقاطعات واملناطق كي تنهض مبـسؤولياهتا         

واملنـاطق   حمللـيني، مثـل الرؤسـاء املنتخـبني للجـان اإلمنائيـة للمقاطعـات          امللكية التـدريب للقـادة ا     
وهنـاك حاجـة إىل     . واملمثلني املنتخبني للجمعيـة العامـة وممثلـي القـرى املنتخـبني للجـان التنميـة               

تقويــة إدارة احلكــم احمللــي وإدارات املقاطعــات جلمــع البيانــات املفــصلة جنــسانيا عــن يف إطــار  
 .ياناتنظام موحد جلمع الب

وسيجرى توسيع وتعزيز استعمال وسائط اإلعالم، خاصة بعد صـدور قـانون وسـائط               -١٥٧
اإلعالم وظهور الزيـادة املتوقعـة فـوق ذلـك يف مـشاركة وسـائط اإلعـالم، وخاصـة يف املنـاطق                     

والتوعيــة  النائيــة لرفــع مــستوى الــوعي لــدى املــرأة ومتكــني املــرأة مــن خــالل محــالت للــدعوة   
وف تستخدم وسائط اإلعـالم لتـشجيع املـرأة علـى املـشاركة يف احلكـم ونـشر                  وس. اجلماهريية

قــصص فرديــة عــن نــساء متثبتــات فعــال يف مناصــب قياديــة لــيكنَّ قــدوة لألخريــات ولتحــدي    
 .األفكار النمطية

التشجيع على زيـادة متثيـل املـرأة ومـشاركتها يف هيئـات صـنع                تواصل احلكومة امللكية   -١٥٨
واحلال يف حتسن فعال فيما يتعلق بازديـاد التحـاق البنـات مبـستويات              . املدنية ويف اخلدمة    القرار

 . التعليم الثانوي العليا
 التمثيل : ٨املادة 
 تنص على أن للمـواطنني البوتـانيني، بـصرف النظـر عـن        الدستور من مشروع    ٧املادة   -١٥٩

عيـة والثقافيـة لألمـة ويـنص        اجلنس، احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتما        
للمــواطن البوتــاين حــق املــساواة يف الوصــول والفرصــة لالنــضمام إىل اخلدمــة "علــى أن  ٨البنــد
 "..العامة
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 متثيل املرأة يف احلكومة امللكية واملنتديات الدبلوماسية  
 مع أن بوتـان مل تعتمـد تـدابري تـشريعية حمـددة موجهـة خاصـة إىل املـرأة، فـإن التـدابري                        -١٦٠

التشريعية احلياديـة فيمـا يتعلـق بنـوع اجلـنس تكفـل للمـرأة الفرصـة لتمثيـل البلـد علـى الـصعيد                         
وفــضال عــن ذلــك، تنــشط صــاحبات اجلاللــة  . الــدويل واملــشاركة يف عمــل املنظمــات الدوليــة 

امللكات يف متثيل بوتان يف الندوات الدولية واإلقليمية حـول قـضايا الـشباب والـصحة اإلجنابيـة           
ذلـك مـن القـضايا، فـيكن بـذلك قـدوة              اليت تنتقل باالتصال اجلنسي واإليدز، وغري      واألمراض

يزال متثيل املرأة يف املنتديات الدبلوماسية أقل مـن متثيـل الرجـل ألن               ال. ممتازة للفتيات والنساء  
وعلـى الـرغم مـن أن بوتـان لـيس هلـا سـفرية حـىت             . نسبة النـساء يف احلكومـة امللكيـة منخفـضة         

ويف الغالب تتوىل موظفات مـن املراتـب العليـا رئاسـة            .  املرأة مناصب هامة عديدة    اآلن، تشغل 
الوفود البوتانية اليت تشارك يف املنتديات الدولية واإلقليمية، مبا فيها املنتديات اليت تعـاجل قـضايا                

 .املرأة وغريها من القضايا
 مشاركة املرأة يف السلك اخلارجي والسلك والدبلوماسي 

ت املرأة سـابقا منـصب أمـني اخلارجيـة يف بوتـان، ثـاين أعلـى منـصب يف الـسلك                      شغل -١٦١
 . الدبلوماسي

ــت احلاضــر، توجــد    -١٦٢ ــالك وزارة اخلارجيــة الــذ  أمــر ا٢٥يف الوق ي يتكــون مــن  ة يف م
 .يعملن حاليا يف البعثات الدبلوماسية البوتانيةموظفا، منهن نساء  ٧٧
. من برامج التدريب والزمالة اليت قدمتـها الـوزارة   يف املائة ٤٤ حضرت الدبلوماسيات  -١٦٣

وكانت هناك امرأتان بني الدبلوماسيني الثالثة الذين كانوا يتابعون الدراسات العليا وقد عـدن              
وخــــالل الــــسنوات العــــشر األخــــرية، مثلــــت . اآلن إىل الــــشَُّعب الرئيــــسية داخــــل الــــوزارة

ذي أوفدوا من العاصمة إىل اجلمعيـة العامـة         الدبلوماسيات واحدة من كل اثنني من املندوبني ال       
 .لألمم املتحدة

وتــشجع . هتيـئ بوتـان فرصـا متكافئـة يف التمثيـل الـدويل للنـساء والرجـال بـدون متييـز           -١٦٤
احلكومة امللكية أيضا النساء على االنضمام إىل املنظمات الدوليـة والثنائيـة الـيت تتخـذ مقـرا هلـا        

ة، عمــدت نــساء كــثريات مــن هــذه املنظمــات إىل اغتنــام   فخــالل الــسنوات املاضــي . يف بوتــان
الفرصـــة للعمـــل يف خمتلـــف املناصـــب يف البلـــدان األخـــرى الـــيت يكـــون فيهـــا مكاتـــب لتلـــك  

 . املنظمات
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 قضايا مثرية للقلق
 الصعوبات

فيمـا يتعلـق باخلدمـة يف     يوجد متييز فعلي ومكشوف يف بوتـان ضـد املـرأة      حيث أنه ال   -١٦٥
 أو يف التعليم أو أي أعمال أخرى، بل يقوم االنتقاء علـى أسـاس الكفـاءة،     السلك الدبلوماسي 

تواصل احلكومة امللكية سياستها املتمثلة يف انتقـاء أحـسن املرشـحني كفـاءة لزيـادة األشـخاص            
املؤهلني لالختيار يف ميـدان التعلـيم وبعـد ذلـك يف سـلك اخلدمـة املدنيـة وغريهـا مـن مناصـب                        

 .  قد ُيفسر خطأ بأنه عدم مراعاة للقضايا اجلنسانيةصنع القرار، األمر الذي
 التدابري املقبلة

ستواصــل احلكومــة امللكيــة تــوفري الفــرص للمــرأة للوصــول إىل مناصــب القيــادة يف          -١٦٦
وستمضي يف تـشجيع املـرأة   . احلكومة امللكية ويف بعثات بوتان الدبلوماسية يف البلدان األجنبية    

 .تدريبية يف البلد ويف اخلارجعلى املشاركة يف الدورات ال
وســامهت احلكومــة امللكيــة أيــضا، وستواصــل املــسامهة، يف عمليــة حتــسني احلالــة الــيت    -١٦٧

تتحدى املرأة يف العامل حاليا، وذلك من خالل املشاركة يف املنتـديات الدوليـة واإلقليميـة ذات                 
 .الصلة
 اجلنسية: ٩املادة 

  مملكة بوتانقانون اجلنسية يف بوتان ومشروع دستور
، الـذي  ١٩٨٥ميكن احلصول على اجلنسية البوتانية وفقا لقانون اجلنسية الـصادر عـام            -١٦٨

الشخص الـذي اختـذ مـسكنا لـه يف          . ينص على احلق يف اجلنسية بالوالدة والتسجيل والتجنيس       
 وامســه مــسجل يف الــسجل الرمســي للحكومــة   ١٩٥٨ديــسمرب / كــانون األول٣١بوتــان قبــل 
وللحـصول علـى اجلنـسية بـالتجنيس جيـب أن يـستويف             . جلنسية البوتانية بالتسجيل  حيصل على ا  

 سـنة علـى األقـل،    ١٥أن يكون قد أقام يف بوتان بـصفة قانونيـة   " طالب اجلنسية املعايري التالية    
ومل يسبق أن ُسـجن الرتكـاب أفعـال جنائيـة داخـل البلـد أو خارجـه، وأن يكـون قـادرا علـى                         

ولديه معرفة كافية لعـادات وتقاليـد وتـاريخ بوتـان ولـيس             ) اللغة الوطنية  (التكلم بلغة الدزوخنا  
له سابقة الكالم أو الفعل ضد امللك والبلد وشعب بوتان، وأن يتخلـى عـن أي جنـسية لدولـة                    

وإذا حصل أي مواطن بوتاين على جنـسية دولـة أجنبيـة            ." أجنبية مىت مت منحه اجلنسية البوتانية     
 .تسحب جنسيته البوتانية

 .األحكام املذكورة أعاله مدرجة أيضا يف مشروع الدستور  -١٦٩
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 . حقوق متساوية يف االحتفاظ باجلنسية أو تغيريها -ألف 
ــري         ال -١٧٠ ــسية للزوجــات غ ــنح اجلن ــسية ويف م ــة للجن ــساين يف األهلي ــز جن يوجــد أي حتي

القــانون فــال تــصبح بــال واملــرأة حيميهــا . يغــري اجلنــسية فــالزواج بغــري البوتــانيني ال. البوتانيــات
جنسية وال ُتجرب على اكتساب جنـسية الـزوج، وإذا غـري الـزوج جنـسيته تظـل للزوجـة حريـة             

 .القرار مع حق االختيار
حتمـل اجلنـسية البوتانيـة ُتمـنح اإلقامـة مقرونـة بأحكـام               زوجة املواطن البوتـاين الـيت ال       -١٧١

واطنني البوتــانيني، بــصرف النظــر عــن وعمليــا، ُيــسمح قانونيــا لزوجــات املــ . تتعلــق بــالتجنيس
 .تاريخ الزواج، اإلقامة يف بوتان والتمتع حبماية القانون كاملة

مجيع مواطين بوتان إما أهنم حيملون فعال بطاقات هويـة أو أهنـم يف طـريقهم للحـصول           -١٧٢
 .عليها

 ]٤، الفقرة ١٥أنظر املادة [ حقوق متساوية يف استعمال جوازات السفر 
وحيــق للمــرأة . للمــواطنني البوتــانيني مــن كــال اجلنــسني احلــصول جــوازات ســفر حيــق  -١٧٣

البوتانيــة، عنــد الــسفر إىل اخلــارج، أن حتــصل علــى جــواز ســفر خــاص هبــا بــدون اإلذن مــن      
سنة من العمر أن يقـدم طلبـا للحـصول علـى جـواز سـفر بـإذن                  ١٥وجيوز للولد دون    . زوجها

 .خطي من األب أو الوصي
  يف حالة التنازع النساء واألطفال

وفيما يتعلـق بالنـاس املوجـودين يف خميمـات     . يوجد نساء وأطفال الجئون يف بوتان    ال -١٧٤
بــل هــي قــضية .  للحلــول التقليديــةختــضعيف شــرقي نيبــال، فهــذه ليــست حالــة الجــئني عاديــة 

يـة مـن    معقدة نابعة من هجرة غري قانونية مت شرحها يف التقرير الـدوري اجلـامع للتقـارير الدور                
فهناك مفاوضات ثنائيـة بـني حكـوميت بوتـان ونيبـال جتـري منـذ سـنوات                  . األول حىت السادس  

وقـد توصـلت احلكومتـان إىل اتفـاق     . حول هذه املشكلة يف حماولة لتحديد هوية هـؤالء النـاس     
حول الفئات املختلفـة مـن النـاس يف املخيمـات وكيـف ينبغـي أن يعـاملوا، وتوصـلتا إىل حتقـق                       

، تعـــرض ٢٠٠٣ديـــسمرب /ويف كـــانون األول. يم خودونابـــارية النـــاس يف خمـــمـــشترك هلويـــ
 ا البوتــانيون هلجــوم شــرس مــن جانــب النــاس املقــيمني يف املخــيم عنــدما كــانوا يقومــواحملققــون

ــان      ــة بإعــادهتم إىل بوت ــشروط واإلجــراءات املتعلق ــاري ال ــغ أهــل خمــيم خودوناب ــذ . بتبلي ومنذئ
 .مما حالة دون استئناف العملتدهورت احلالة األمنية يف نيبال 

، بدأت بوتان عمليات يف والييت أسام وغرب بنغـال          ٢٠٠٣ديسمرب  /يف كانون األول   -١٧٥
وقبـل البــدء بالعمليــات  . اهلنـديتني لطــرد املــسلحني الـذين خيمــوا يف البلــد بـصورة غــري شــرعية   
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قــل النــاس، الســيما ُنقلــت املــدارس الواقعــة يف املنــاطق املتــأثرة إىل أمــاكن أخــرى، ومت أيــضا ن  
وكانــت احلكومــة امللكيــة تــدرك متــام اإلدراك اجلانــب اإلنــساين للعمليــات، . النــساء واألطفــال

وتلقــى املــسلحون اجلرحــى  .ولــذلك حرصــت علــى احلــد قــدر اإلمكــان مــن وقــوع إصــابات  
 أو  ومت تـسليم املـسلحني املقبـوض علـيهم        . وعائالهتم نفس املعاجلة الطبية اليت تلقاها البوتـانيون       

ومنـذ ذلـك احلـني أعيـد فـتح املـدارس وعـاد النـاس إىل                 . استسلموا إىل السلطات املدنية اهلندية    
 . بيوهتم يف املناطق اليت كان يدور فيها الصراع

 احلقوق املتساوية يف جنسية األبناء  -باء 
 حيــادي جنـسانيا فيمـا يتعلــق باكتـساب اجلنــسية    ١٩٨٥قـانون اجلنـسية الــصادر عـام     -١٧٦
فالقانون يسمح للولـد، صـبيا كـان أو بنتـا، الـذي يكـون               .  بتسجيل الوالدة أو بالتجنيس    سواء

 سنة من العمر، احلصول على اجلنـسية البوتانيـة أو           ١٥أحد أبويه بوتانيا، أن خيتار، عند بلوغه        
وإىل أن خيتار الولـد     . جنسية الوالد اآلخر، إذ من غري املسموح به أن حيمل الشخص جنسيتني           

 حلقـوق الولــد البوتــاين مـن حيــث اإلقامـة وحريــة الوصــول إىل    مــساوية يتمتــع حبقـوق  جنـسيته 
 .مجيع اخلدمات االجتماعية

 قضايا مثرية للقلق
 الصعوبات

على الـرغم مـن وجـود ضـمانات واقعيـة للمـساواة يف االحتفـاظ باجلنـسية واختيارهـا                     -١٧٧
يني، ذكورا وإناثـا، صـعوبة يف ممارسـة         وممارستها، فمن الناحية العملية، قد جيد كثري من البوتان        

 .هذه احلقوق أحيانا بسبب افتقارهم إىل املعلومات والوعي بشأن هذه احلقوق
 التدابري املقبلة

تواصل احلكومة امللكيـة اختـاذ التـدابري املناسـبة لتعزيـز الـوعي بـاحلقوق القانونيـة لـدى                     -١٧٨
وفيمـا يتعلـق    . قانونية يف احلياة العمليـة    الناس، خاصة النساء، كيما تستطعن ممارسة حقوقهن ال       

إعـالن أهنـا مـسؤولة عـن مجيـع           بالناس يف املخيمات يف نيبال، دأبت بوتان علـى اإلعـالن بأهنـا            
ــة        ــة للتقــدم مــن خــالل العملي ــان طريق ــانيني احلقيقــيني وتأمــل أن جتــد احلكومت الالجــئني البوت

 .الثنائية
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 ١٤ إىل ١٠املواد : اجلزء الثالث
 التعليم : ١٠املادة 
 حــق مــن احلقــوق غــري ييــشري مــشروع الدســتور إىل أن الوصــول إىل التعلــيم األساســ -١٧٩

تـوفر الدولـة التعلـيم      " ، إذ ينص كما يلـي       )٩ املادة   ١٦البند(القابلة للتصرف جلميع البوتانيني     
هـين  باجملان جلميع األوالد يف سن املدرسة حىت الصف العاشـر وتكفـل جعـل التعلـيم الـتقين وامل                  

 ".متاحا بوجه عام وجعل الوصول إىل التعليم العايل ممكنا للجميع على أساس الكفاءة
 املساواة يف الوصول إىل مجيع أشكال التعليم  - ألف

 ) األول حىت السادسقبل وف ماالصف (االبتدائيالتعليم 
 األهليـة   االبتدائية تعمل احلكومة امللكية واجملتمعات احمللية معا لبناء املزيد من املدارس            -١٨٠

 ٦٣ كـان هنـاك    ٢٠٠٦ففـي عـام     . يف املناطق النائية لتحسني احلـصول علـى التعلـيم االبتـدائي           
 ٢٠٠٢بتدائيـــــة أقـــــل ممـــــا كـــــان يف عـــــام  مـــــدارس ا٩مدرســـــة ابتدائيـــــة أهليـــــة أكثـــــر و

ــةوالــسبب يف اخنفــاض عــدد املــدارس   ). ١-١٠اجلــدول ( ــصبح  االبتدائي  أن بعــضها توســع لي
 االبتدائيـة واخنفاض عـدد املـدارس      .  متتد من الصف األول حىت الثامن       أهنا ، أي مدارس إعدادية 

األهليــة يعــود إىل ســبب مماثــل، إذ توســع بعــضها ليــصبح مــدارس إعداديــة وتغــري تــصنيفها مــن 
 .حضرية بالنظر إىل مشاريع بناء الطرق/ مدارس نائية إىل ريفية أو من ريفية إىل شبه حضرية

 زيادة عما كـان يف      ٢٠٠٦سة ابتدائية أهلية يف املناطق النائية عام         مدر ٦٠كان هناك    -١٨١
ــام  ــى معاجلــة مــشكلة كــبرية وهــي     ). ١-١٠اجلــدول  (٢٠٠٢ع ــك عل ــد ســاعد ذل أن ” وق

. أو الــاليت تــركن املدرســة/ ملــدارس ولتحقــات با بالنــسبة للبنــات غــري امل“املدرســة بعيــد جــدا
هتم باملــشي مــسافات طويلــة متعرضــات  بنــاالــسماح لويتخــوف بعــض األهــايل يف الريــف مــن  

 .)١٩(ألخطار احليوات الربية واإلنزالق وغري ذلك من املخاطر الشائعة يف ريف بوتان
تـضم مجيـع الـصفوف االبتدائيـة، أكـد            النائية ال  االبتدائيةبالنظر إىل أن بعض املدارس       -١٨٢

 االبتدائيـة دارس   مـن جديـد ضـرورة جعـل كافـة املـ            ٢٠٠٥مؤمتر التعليم الـسنوي التاسـع عـام         
الـسادس كلمـا كـان ذلـك ممكنـا، مـع التعلـيم املتعـدد                حـىت   األهلية تـضم الـصفوف مـن األول         

ومــن املتوقــع أن يــؤدي ذلــك إىل تقليــل   .)٢٠(الــدرجات حــني يكــون عــدد التالميــذ منخفــضا  
التسرب من املدارس، خاصة بني البنات، إذ سـيكون بإمكـاهنن مواصـلة الدراسـة حـىت الـصف        

 . مدرسة قريبة من البيتالسادس يف
__________ 

 . الصغار إىل التعليم االبتدائي يف بوتانالبناتدراسة حالة وصول ) ٢٠٠٥(وزارة التربية  )١٩( 
 .هتقرير املؤمتر السنوي التاسع املعين بالتعليم وقرارات) ٢٠٠٦(وزارة التربية  )٢٠( 
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ــاه ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢معظــم املــدارس الــيت أنــشئت يف الفتــرة مــابني    -١٨٣  ُزودت مبرافــق املي
وإضـافة إىل ذلـك، ُبـذلت جهـود يف          . يف املوقع ) مع مرافق خاصة بالبنات   ( والصرف الصحي   

افــق أو مر/ مدرســة قائمــة غــري مــزودة مبيــاه صــحية و٨٠يزيــد عــن  اآلونــة األخــرية لتزويــد مــا
قبــل حلــول الــسنة  أنابيــب صــحية مبرافــق صــحية منعزلــة للبنــات والوصــول إىل امليــاه املمــدة ب   

وحيــث أن مــن املعــروف أن االفتقــار إىل املــاء واملرافــق الــصحية يزيــد مــن   . ٢٠٠٧الدراســية 
انــت هلــذه اجلهــود أمهيــة خاصــة فيمــا يتعلــق  وك ،)٢١(التــسرب مــن املــدارس بــني البنــات عامليــا 

 .ة بني اجلنسنيبتضييق الفجو
مع أن اآلباء يدركون عموما أمهية إرسال أوالدهـم إىل املدرسـة، دأبـت وزارة التربيـة                  -١٨٤

خالل الفترة املشمولة بالتقرير على العمل مع القـادة احمللـيني مـن اجملتمعـات الريفيـة ملـساعدهتم               
وإضـافة  . دارسملـ االلتحـاق با على ختطيط وتنفيذ محالت على مستوى اجملتمـع احمللـي لتـشجيع           

الــذين يتعلمــون بــالطرق غــري الرمسيــة، إىل ذلــك، ُبــذلت جهــود لتــشجيع تــسجيل البنــات بــني  
. ومعظمهــم مــن النــساء، مــن خــالل إدراج رســائل تتعلــق بتعلــيم البنــات يف املنــهج الدراســي   

وبتوعية طالب العلم بالطرق غري النظامية حول أمهيـة تعلـيم البنـات، فلـيس فقـط مـن املـرجح                     
سلوا بناهتم إىل املدرسة بـل سـيقومون أيـضا بنقـل الرسـالة إىل أفـراد جمـتمعهم احمللـي ألن                      أن ير 

مواد التعليم غري الرمسي ُتقدم غالبا بـشكل قـصة يكـون الـشخص فيهـا شخـصا يـتعلم بـالطرق               
 .غري الرمسية يشاطر املعلومات مع أفراد اجملتمع احمللي اآلخرين

 املنــاطق الريفيــة والنائيــة علــى دخــول املدرســة، يقــوم  ملــساعدة احملــرومني اقتــصاديا يف -١٨٥
 منحــة دراســية كــل ســنة، تأخــذ بيــد   ٢٥ بتقــدمي ٢٠٠٤صــندوق التنميــة للــشباب منــذ عــام  

ــسادس   ــذ حــىت إكمــال الــصف ال ــزي     . التالمي ــإن تكلفــة ال ــدائي جمــاين ف ــيم االبت ومــع أن التعل
 ٢٠٠٦ويف عـام    . عـض األسـر   املدرسي واالشتراكات للصندوق اإلمنائي للمدرسة فوق طاقة ب       

 . فتيان٦ فتاة و ١٩متت كفالة 
أنشأت مؤسسة تارايانا صندوق اهلبات للتعليم لدعم الفتيات والفتيان اآلتني من أسـر              -١٨٦

يتلقـون املعونـة مباشـرة     واملستفيدون ال . حمرومة لتمكينهم من تلقي التعليم حىت الصف العاشر       
وغــري ) يف املــدارس الداخليــة(لقرطاســية ووجبــات الطعــام بــل يتلقــون البدلــة املدرســية واملــواد ا

 بلغ عدد التالميذ الذين يتلقون منحـا دراسـية يف كافـة أحنـاء               ٢٠٠٦ففي عام   . ذلك من املواد  
 .)٢٢(٢٠٠٥ تلميذا عن عام ١٧٠ تالميذ، أي بزيادة ٤٠٧البلد 

__________ 
 صــحيفة وقــائع عــن املــاء واإلصــحاح اقتبــست مــن   ٢٠١٥‐٢٠٠٥املــاء مــن أجــل احليــاة  األمــم املتحــدة،  )٢١( 

 .url: http://www.un.org/waterforlifdecade/factsheet.hml  ٢٠٠٦يوليه /  متوز٤نترنيت، يف اإل
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥التقرير السنوي )  ٢٠٠٦(مؤسسة تاريانا  )٢٢( 
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فقـد  . التسجيل األخـرية  من أرقام االبتدائييتضح تأثري اجلهود املبذولة يف جمال التعليم     -١٨٧
ــابني      ــسجيل م ــان يف الت ــات إىل الفتي ــسبة الفتي ــن ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ارتفعــت ن ــة ٧٠ م  يف املائ

 يف  ٨٠ يف املائـة فتيـات،       ٧٩( يف املائـة     ٧٩إىل  ) يف املائـة فتيـان    . ٧٣ يف املائة فتيـات،      ٦٧,٢(
بتدائيـة   فتيـان يف الـصفوف اال      ٤٢٠٦ فتـاة و     ٧٠٧٥ُسـجلت   ). ٢-١٠اجلـدول   ) (املائة فتيان 

، وهبــذا يكــون التقــدم )٣-١٠اجلــدول  (٢٠٠٢ أكثــر ممــا ســجل منــهما عــام ٢٠٠٦يف عــام 
اجلـدول  (وبوتان اليـوم متكافئـة مـع معـدل االلتحـاق اإلقليمـي الـصايف جلنـوب آسـيا                    . واضحا
وإضـــافة إىل ذلـــك أغلقـــت بالفعـــل الفجـــوة يف االلتحـــاق باملـــدارس االبتدائيـــة، إذ  ). ٢-١٠

 يف حــني أن الفجــوة بــني اجلنــسني يف جنــوب وغــرب آســيا  ٢٠٠٦ة عــام  يف املائــ١أصــبحت 
 . يف املائة١١,٧
سـامدروب  )  يف املائـة   ٥(وتراشيانغتـسي   )  يف املائة  ٩(الفجوة يف مقاطعات تراشيغانغ      -١٨٨

هــي أكــرب مــاتكون لــصاحل الفتيــان، أمــا يف  )  يف املائــة٤(و لوينتــسي )  يف املائــة٥(جونكخــار 
)  يف املائــة٤(ووانغــدو )  يف املائــة٤(وترونغــسا )  يف املائــة٨(ويف هــاء ) ائــة يف امل١١(بوناخــا 

 ).٤-١٠اجلدول (تكون لصاحل البنات  فهي أكرب ما
 بــني االبتدائيــة عــن نــسبة االلتحــاق باملــدارس ٢٠٠٤حتليــل الفقــر عــام  كــشف تقريــر -١٨٩

ف الفقـراء بـأهنم مـن يعيـشون     وُعـرِّ  .)٢٣(البنني والبنات الفقراء وغري الفقراء يف الريف واحلـضر    
وأدىن تناسـب بـني البنـات والبـنني اآلتـني مـن             .  نـو شـهريا    ٧٤٠حتت خط الفقر الـوطين وهـو        

ــة علــى التــوايل  ٦٠ يف املائــة و ٥٥األســر الفقــرية وهــو   وحــىت أن ). ٥-١٠اجلــدول ( يف املائ
ضـع الفقـريات يف     يف وضـع أسـوأ مـن و       )  يف املائـة   ٦٨(البنات غري الفقريات يف املناطق الريفيـة        

 عليهـا حتليـل     بـين طالع علـى البيانـات اآلتيـة مـن االستقـصاء الـذي              الوبا).  يف املائة  ٨٠(املدن  
ــا إىل أن   ٢٠٠٣الفقــر عــام  ــستنتج أن احلالــة رمبــا كانــت قــد تغــريت إذا نظرن  مدرســة ٦٠، ُي
ــة و   أضــيفت ــة الريفي ــة  ٩ إىل عــدد املــدارس االبتدائي ــة النائي  ٢٠٠٦عــام  إىل املــدارس االبتدائي

وحيــث أن التفــصيل الــسنوي للبيانــات علــى أســاس الريــف واحلــضر غــري  ). ١-١٠اجلــدول (
 .ميكن التأكد من مستوى التقدم احملرز بالنسبة إىل البنات والبنني يف الريف متوافر، ال

يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني مـن نـسبة البنـات إىل البـنني يف                   ويأيت منظور آخر يف ما     -١٩٠
وعلــى هــذا األســاس، حققــت بوتــان تقــدما ملحوظــا بــني  . مــن األول إىل الــسادسالــصفوف 

، مع أعلـى الزيـادات يف   ٠,٩٦ إىل ٠,٨٩، عندما ارتفعت النسبة من ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢عامي  
ــاين والثالــث واخلــامس    ــصفوف الث ــرقم دون  ٢٠٠٥ففــي عــام  ). ٣-١٠اجلــدول (ال  كــان ال

 ؛ تـسريانغ    ٠,٩١؛ زميغـانغ    ٠,٨٢اليـة سامتـسيه     املتوسط على الصعيد الوطين يف احملافظات الت      
__________ 

 .تقرير حتليل الفقر يف بوتان) ٢٠٠٤(املكتب اإلحصائي الوطين  .)٢٣ 



CEDAW/C/BTN/7  
 

07-50170 77 
 

أمـــا ســـامدروب جونكخـــار ). ٦-١٠اجلـــدول  (٠,٠١ تراشـــيغانغ ٠,٩١ و مونغـــار ٠,٩١
 و  ٠,١٥ إذ ارتفعـت مبعـدل       ٢٠٠٢وبيماغاتشل ولوينتسي فقد حققت أعلى تقـدم منـذ عـام            

نخفـضة، فقـد    وعلى الرغم من أن النسبة يف تسريانغ وزميغـانع م         .  على التوايل  ٠,١٠ و   ٠,١٤
واألســباب الــيت أدت إىل تغــري   . ٠,٠٨حققتــا تقــدما ملحوظــا بارتفــاع كــل منــهما بنــسبة       

ــدابري          ــق لتكــرار الت ــن التحقي ــتفادة م ــة ولكــن ميكــن االس ــري معروف ــاغ غ ــستوى يف دزونغه امل
 .اإلجيابية

 )الصفوف من السابع إىل العاشر من احلادي عشر إىل الثاين عشر(التعليم الثانوي 
ــادة عــدد   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢قامــت احلكومــة، بــني عــامي     -١٩١ ، باســتثمارات هامــة يف زي

اجلـدول  ( علـى التـوايل   ٢١ إىل ١٢ ومـن  ٨٤ إىل ٦٥املدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية مـن     
وبالنظر إىل أن عدد األماكن حمدود، ظل االنتقال مـن صـف إىل الـصف الـذي يليـه                   ). ١-١٠

ها االمتحانـات الوطنيـة واخلارجيـة مـع قبـول الطـالب الـذين          يتم على أساس الكفاءة اليت حتدد     
وبــالنظر إىل أن التمويــل حمــدود وأن مطلــب التعلــيم الثــانوي . حيــصلون علــى أعلــى الــدرجات

حيـصلون   العايل صـعب، تقـوم وزارة التربيـة بتـسهيل إنـشاء مـدارس خاصـة للطـالب الـذي ال                    
ــة لــدخول   ــةاملــدارسعلــى الــدرجات املطلوب ــ.  الرمسي ــة التعلــيم يف  وتق ــوزارة برصــد نوعي وم ال

ويف . ةواألجنبيــاملـدارس اخلاصــة وخيـضع طــالب املـدارس اخلاصــة لـنفس االمتحانــات الوطنيـة      
ــابني   ــرة مـ ــتان  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢الفتـ ــشئت مدرسـ ــا     أنـ ــبح جمموعهـ ــتان فأصـ ــان خاصـ ثانويتـ

 .مدراس ٧
 والتوعيــة علــى التــدابري املــذكورة حتــت عنــوان التعلــيم االبتــدائي، كحمــالت الــدعوة   -١٩٢

الصعيد احمللي لاللتحاق باملدارس وتوعية طالب التعليم غري الرمسي بأمهية تعليم البنـات كانـت     
 .أيضا تستهدف التعليم الثانوي

 تعيني مرشدة ومرشد يف املدارس املتوسطة واإلعدادية والثانويـة          ٢٠٠٣وتفرر يف عام     -١٩٣
وهبذه الصفة، قامـت شـعبة اإلرشـاد للتعلـيم     . بملعاجلة االحتياجات السلوكية والعاطفية للطال 

ــدريب   ــرايف بت ــيم  - معلمــا ٢٨٥االحت ــرايف مرشــدا يف التعل ــة األطفــال والتثقيــف  االحت  ورعاي
وطُلب أيضا من املدارس أن تـدرج فتـرات للتعلـيم الـوظيفي يف الـصف الـسابع حـىت                    . الصحي

وبـدأ أيـضا    . ٢٠٠٥لتربيـة عـام     الصف الثاين عشر يف املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها وزارة ا             
تطبيــق برنــامج اإلرشــاد عــن طريــق األقــران يف املــدارس الــيت تــدرب املرشــدين األقــران لتــوفري   

 .الدعم للرفاق من الطالب
ــة بإنــشاء فــرغ علمــي   ٢٠٠٤وأصــدرت وزارة التربيــة عــام   -١٩٤  أمــرا إىل املــدارس الثانوي

ــالعلوم وخلــ   ــادين املتــصلة ب ــادة الوصــول إىل املي ــالنظر إىل وجــود عــائق  . ق االهتمــام هبــالزي وب
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. عـدم وجـود معلمـني للعلـوم        رئيسي يف طريق جتهيز مجيـع املـدارس الثانويـة بفـرع علمـي هـو               
وارتفع يف معهد التربية الوطين أيضا عدد املعلمـني املـسجلني للتـدريب علـى تعلـيم العلـوم مـن                     

نـاث إىل  فعـت فيهـا نـسبة اإل   ، الـيت ارت ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ يف الفترة ما بني عـامي    ١٤٢ إىل   ٩٨
 .)٢٤(٣٧. إىل ٠,١٨الذكور من 

من أجل إعطاء الفتيات والفتيان املمتازين يف الدرس ومهارات القيادة فرصة للدراسـة              -١٩٥
 والتفاصيل عن فتـاة وفـىت كـل         االسم ٢٠٠٥يف املدرسة الثانوية، بدأت وزارة التربية منذ عام         

وحتفـظ  .  اإلعداديـة والثانويـة    املـدارس املواد من كـل     سنة ممن يعتربون أحسن الطالب يف مجيع        
ل يف الـصف احلـادي عـشر حـىت ولـو            منحة دراسية هلؤالء الفتيـات والفتيـان للقبـو         ٤١الوزارة  

 يف املائـة باللغـة      ٥٠حيصلوا على الدرجة العليا، ماداموا قـد حـصلوا علـى احلـد األدىن وهـو                  مل
 .)٢٥( مواضيع أخرى٤اإلنكليزية و 

جــل مــساعدة الطــالب احملــرومني اقتــصاديا يف املنــاطق الريفيــة الــذين الحيــصلون  مــن أ -١٩٦
على الدرجـة العليـا ولكنـهم حيـصلون علـى درجـات جيـدة وحيـضرون الـصفني احلـادي عـشر                       

 طالبـا كـل     ١٥، يقدم صندوق التنمية للشباب منحا دراسـية لــ           ٢٠٠٢والثاين عشر، منذ عام     
  )٢٦(. فتيان٩ فتيات و ٦ كفل الصندوق ٢٠٠٦م ويف عا. سنة للدراسة يف مدرسة خاصة

مل يكن املعدل الصايف واملعدل اإلمجايل للتسجيل بالنسبة للبنـات والبـنني متـاحني قبـل                 -١٩٧
 ولـذلك كـان مـن الـصعب التحقـق ممـا إذا كـان قـد حـدث أي تقـدم فيمـا يتعلـق                           ٢٠٠٦عام  

بق عـن اتفاقيـة القـضاء علـى        مبعدالت االلتحـاق باملـدارس منـذ أن قـدمت بوتـان تقريرهـا الـسا               
 واضـح يف ازديـاد عـدد املـسجلني يف الـصفوف             التقـدم بيـد أن    . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

والـصفني  ) ٣ ٦٦٨ البـنني  بنتـا وازداد عـدد   ٥١١٨ازداد عـدد البنـات   (من السابع إىل العاشر    
ــشر     ــاين ع ــشر والث ــدد (احلــادي ع ــنني  ١ ٦٨ازداد ع ــا والب ــام  ) ١ ٩٥٧ بنت ــني ع  ٢٠٠٢ي ب

 ).٣-١٠اجلدول  ( ٢٠٠٦ و
 يف ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢وظهــر التقــدم أيــضا بزيــادة نــسبة البنــات إىل البــنني بــني عــامي     -١٩٨

والصفني احلادي عشر والثاين عـشر      ) ٠,٩٨ إىل   ٠,٨٧من  (الصفوف من السابع حىت العاشر      
ــع  ). ٠,٧١ إىل ٠,٦١مـــن (  ــادة يف التاسـ ــر) ٠,١٢(وشـــوهدت أكـــرب زيـ ) ٠,١٧(و العاشـ
) ١,٠٠(وكانت نسبة اإلناث إىل الذكور أعلى يف املدارس اخلاصـة           ). ٠,١٢(احلادي عشر   و

__________ 
 ).٢٠٠٥(العامة للحكومة امللكية ووزارة التربية  واإلحصاءات ٢٠٠٣اإلحصاءات العامة لوزارة التربية  )٢٤( 
 كوينــسيل، الــسبت يف.   فيمــا فــوق تؤهــل الطالــب للــصف احلــادي عــشر ٪٦٠، ٢٠٠٤غوبيتــال أتــشاريا  )٢٥( 

 ..٢٠٠٤فرباير /شباط ١٤
 .٢٠٠٦يوليه / تنمية للشباب، متوزاتصاالت شخصية مع مدير صندوق ال )٢٦( 
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وميكــن أن ُيعــزى ذلــك إىل كــون أداء البنــات يف     . )٢٧()٠,٥٥(ممــا هــي يف املــدارس العامــة    
املستويات العليا أدىن من أداء األبناء، ومن مث مل تستطع البنات دخول الصفوف الثانويـة العليـا         

وعلى أي حال، يدل على اهتمام البنـات باملـشاركة يف التعلـيم الثـانوي لـو               .  العامة يف املدارس 
 . أتيحت هلن الفرصة وتوفرت اإلرادة لدى األسر لدعم دراسات بناهتم كما تدعم أبنائها

أمكن حساب املعدل العام لاللتحاق باملدارس باستعمال البيانـات مـن تعـداد الـسكان                -١٩٩
كــصورة  والبيانــات مــن أرقــام التــسجيل لــدى وزارة التربيــة) وممقــس( كمخــرج ٢٠٠٥لعــام 

الــيت ميكــن هبــا تتبــع التقــدم يف املعــدل العــام للتــسجيل عــام  ) ٨-١٠اجلــدول ) (مقــسوم عليــه(
 ٢٢ (٢٧و )  ذكــور٥٩ إنــاث، ٥٧ ( ٥٨ للــصفوف مــن الــسابع إىل العاشــر كانــت ٢٠٠٦
سجيل يف الـصفوف الثانويـة كلـه        والتـ . للصفني احلادي عشر والثـاين عـشر      )  ذكور ٣١إناث،  

يف املناطق احلضرية ألن كـل املـدارس اإلعداديـة والثانويـة موجـودة يف املنـاطق احلـضرية وشـبه                     
و نـسبة   . وًيـسجل الطـالب مـن املنـاطق الريفيـة يف هـذه املـدارس كطـالب داخلـيني                  . احلضرية

 .الطالب الريفيني يف هذه املدارس غري معروفة
ــيت   -٢٠٠ ــباب ال ــسجلني يف     وأحــد األس ــسبة الطــالب امل ــاض ن ــة الخنف  حــددهتا وزارة التربي

ــا      ــا هــو أن أداء البنــات أقــل مــن أداء البــنني يف الــصفوف الثانويــة العلي الــصفوف الثانويــة العلي
وسـبب ضـعف أداء   . النظـام مـبين علـى الكفـاءة        ولذلك اليلتحقن بالتعليم الثـانوي العــايل ألن       

ــات عــري معــروف   ــشترط    . البنــات يف االمتحان ــة ي ــيم الثالثي ــة التعل ــول يف مرحل ونظــرا ألن القب
القبــول والنجــاح يف الــصفوف الثانويــة العليــا، فــإن إحــراز أي تقــدم للبنــات يف التعلــيم الثــالثي 
يقتــضي بــذل جهــد ملــساعدة البنــات يف احلــصول علــى درجــات عاليــة لكــي يكــن مــؤهالت     

 .للحصول على منح دراسية
 )الثالثي(التعليم العايل 

 بتوحيد املعاهـد التـسعة الـيت تقـدم التعلـيم           ٢٠٠٣أنشئت جامعة بوتان امللكية يف عام        -٢٠١
ووضع املعهد امللكـي لعلـوم الـصحة مـؤخرا     ). ١٠ -١٠اجلدول (الثالثي يف خمتلف أحناء البلد    

 ســنوات للحــصول ٣يف بــرامج )  بنــات مقابــل كــل صــيب٤( سياســة تعطــي األفــضلية للبنــات 
وهنـــاك كليـــة جديـــدة يف جممَّـــع تـــاال ملـــشروع الطاقـــة . ريض والقبالـــةعلـــى الـــدبلوم يف التمـــ

 طالبـا يف الـسنة      ٨٠ وتـسجل حنـو      ٢٠٠٨الكهرمائية يف جيـدو ومـن املتوقـع أن ُتفـتح يف عـام               
 . األوىل

__________ 
  . ٢٠٠٦امة وزارة التربية، اإلحصاءات الع )٢٧( 
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 اليت تتكون منـها جــامعة بوتـان    املختلفةكان عدد الطالب الذين يدرسون يف املعاهـد       -٢٠٢
 ٢٠٠٦عــام ) ٠,٨٦ فــىت؛ ونــسبة البنــات إىل البــنني  ٢٣٩٠ة و فتــا١١٣٥ ( ٣ ٥٢٥امللكيــة 

تكــون يف   كانــت نــسبة اإلنــاث إىل الــذكور أعلــى مــا ٢٠٠٦ويف عــام ). ١٠-١٠اجلــدول (
تكـون يف    وكانـت أدىن مـا    ) ٠,٦٠(ومعهـدي التربيـة الـوطنيني       ) ٠,٨٦( معهد بوتان امللكي    

 ).٠,١١(تدريب يف املوارد الطبيعية واملعهد الوطين لل) ٠,٠٤(املعهد الوطين للطب التقليدي 
كانت نسبة اإلناث إىل الذكور بـني الطـالب يف املنـاهج ذات الـصلة                ،٢٠٠٦يف عام    -٢٠٣

يف كليــة شروبتــسي ) الكمبيــوترالبيولوجيــة وعلــم  بكــالوريوس يف العلــوم الطبيعيــة أو(بــالعلوم 
بكــالوريوس يف التجــار، ( يف الفــروع غــري العلميــة ٠,٥٦ مقابــل ٠,٣٠جبامعــة بوتــان امللكيــة 

 .)٢٨()بكالوريوس يف اللغة اإلنكليزية أو يف اجلغرافيا أو يف االقتصاد
ــاءة       -٢٠٤ ــى أســاس الكف ــالثي عل ــيم الث ــنح الدراســية للتعل ــع . اســتمر العمــل بنظــام امل فجمي

الطالب الذين حيصلون على الدرجات املطلوبة جملاالت معينـة مـن الدراسـة ميكنـهم أن يطلبـوا                  
سـية أمـا مـن حيـصلون علـى الـدرجات العليـا فيتلقـون املـنح بـصرف النظـر عـن نـوع                          منحا درا 
ــسهم ــة، وفرصــة         . جن ــشتركة وقيادي ــتثنائية م ــارات اس ــنني مه ــات والب ــاء البن ــن أجــل إعط وم

 والتفاصـيل عـن فتـاة       االسـم ، تتلقـى    ٢٠٠٥للحصول على املنح، بـدأت وزارة التربيـة يف عـام            
ديـة وثانويـة إليالئهـم اعتبـارا خاصـا يف توزيـع املـنح               واحدة وفىت واحد مـن كـل مدرسـة إعدا         

 .الدراسية ملا بعد املرحلة الثانوية
 أكثـر   ٢٠٠٦وكان عدد البنات والبنني الذين تلقوا منحا دراسية للتعلـيم الثـالثي عـام                -٢٠٥

ــوم     ٢٠٠٢ممــا كــان عــام   ــذكور يف املــنح املتــصلة بدراســة العل ــسبة اإلنــاث إىل ال  وارتفعــت ن
بيد أن نسبة اإلناث إىل الذكور بوجه عام يف احلصول علـى مـنح     ). ١٣-١٠ول  اجلد (٠,٠٥

 خـالل الفتـرة نفـسها، والـسبب الرئيـسي لـذلك        ٠,٢٣ إىل   ٠,٣١دراسية جديدة هبطت مـن      
 .هو ازدياد عدد الذكور يف الصفني احلادي عشر والثاين عشر

كفالة مـن شـركة هنديـة    ، بدأ صندوق التنمية للشباب برناجما للمنح ب٢٠٠٥ويف عام    -٢٠٦
وتتـوىل وزارة التربيــة  . ٢٠٠٦ للبنــات عـام  ٣ مـنح كــل سـنة، ُمنحـت منـها     ١٠خاصـة تقـدم   

 .توزيع هذه املنح على أساس نظام الكفاءة
وارتفع سقف القـروض التعليميـة املتاحـة جلميـع املـوظفني املـدنيني يف إطـار الـصندوق               -٢٠٧

ــة إىل    ــوطين للمعاشــات التقاعدي ــن   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ال ــو م ــو٥٠٠ ٠٠٠ن ــع.  ن ــوظفني ومجي  امل
ــا يف نظــام   ــة بفائــدة   املعــاشمــشتركون تلقائي  التقاعــدي ومينحــون الوصــول إىل قــروض تعليمي

__________ 
 ).نشرة (٢٠٠٦مايو /، إحصاءات األساتذة والطالب يف أيار٢٠٠٦  امللكيةجامعة بوتان  )٢٨( 
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منخفضة يصرف النظـر عـن اجلـنس ويـستطيعون اسـتعمال هـذه القـروض لتعلـيمهم أو لتعلـيم                     
 .أوالدهم
يف معاهـد ثالثيـة يف       بتسجيل الطالب الذين يدرسـون       ٢٠٠٥بدأت وزارة التربية عام      -٢٠٨

نـسبة اإلنـاث    ( ولـدا    ١١٤٠ بنتـا و   ٨٧٨اخلارج على حساهبم اخلـاص، فكـان عـدد املـسجلني            
ــذكور  ــام ) ٠,٧٧إىل الـ ــدول  (٢٠٠٦يف عـ ــد   ). ١٢-١٠اجلـ ــسجالت قـ ــذه الـ ــى أن هـ علـ

فــوزارة التربيــة تعطــي كــل الطــالب الــذين   . تكــون كاملــة ألن بعــض الطــالب مل يــسجلوا  ال
 . عانة لتشكيل رابطة للطالب البوتانينييدرسون يف اخلارج إ

أعلـى  ) ٠,٧٧(  بني الطالب اخلصوصيني   ٢٠٠٦كانت نسبة اإلناث إىل الذكور عام        -٢٠٩
ويــدل هــذا الفــرق علــى أن الفتيــات ). ٠,٢٥(ممــا هــي للطــالب الــذي يتلقــون منحــا دراســية 

دون إلرسـاهلن علـى     مهتمات مبتابعة الدراسة الثالثية إذا أتيحت هلن الفرصـة وأن أهلـهن مـستع             
وإضافة إىل ذلـك، فـإن نـسبة اإلنـاث للـذكور أعلـى بكـثري بالنـسبة للطـالب                    . حساهبم اخلاص 

، ويف العلـوم  )٠,٢١ مقابـل   ٠,٧٧(اخلصوصيني منها بالنسبة للطالب مبنح دراسـية يف الطـب           
 بـني اإلنـاث والـذكور     ٠,٥٣النسبة  ). ٠,٣٦ مقابل   ١,٠٨يف الفنون   ) ٠,٢٩ مقابل   ٠,٨٥(

، أثـار اهتمامـا   ٢٠٠٠ عـام  ٠,٤١ميثل حتـسنا عـن النـسبة       التعليم الثالثي، وذلك، وإن كان    يف  
 . خاصا من جانب احلكومة امللكية

 التعليم املهين
ومتــت . واصــلت احلكومــة امللكيــة حتــسني وتوســيع التعلــيم املهــين خــالل فتــرة التقريــر  -٢١٠

مجيـع اخلـدمات املتعلقـة    " علـى أن  مؤخرا صياغة مشروع سياسة للتعليم املهين والتدريب تنص       
بــالتعليم املهــين والتــدريب ســتكون متاحــة لكــل مــواطن بوتــاين بــصرف النظــر عــن اجلــنس أو   

وبـصورة موسـعة سـُتقدَّم هـذه اخلـدمات مقابـل رسـوم              . اختالف القدرات أو املنـشأ أو الـدين       
لتـاركي املدرسـة    فيمـا عـدا التـدريب األويل        ) سواء باشـتراك نقـدي أو عـيين       (لتغطية التكاليف   

وستقوم الوزارة بتقـدمي الـدعم لعـدد متزايـد مـن املؤسـسات              . الذي سيظل جمانيا كمسألة مبدأ    
وإعـالم  . وإرشادها للمحافظـة علـى جـودة اخلـدمات         والوكاالت اخلاصة لتوفري هذه اخلدمات    

 يـصبح   حبيـث اجلمهور بتوافر ونوعية برامج التـدريب اخلاصـة ومـا يتـصل بـذلك مـن خـدمات                   
 ".ان مجيع املواطنني االختيار الصحيح ألنفسهمبإمك
يف بوناخـا     معهد جديد عام للتدريب املهين، معهد خوروثانغ،       ٢٠٠٢أنشئ بعد عام     -٢١١

وأنـشئ  . وهناك خطط لتوسيع التدريب املهين وحتسني نوعيته يف املـستقبل القريـب          ). ١-١٠(
ة علـى أجهـزة احلاســوب    يـضم دورات تدريبيـ  ٢٠٠٥فـرع جديـد للمعهـد يف تراشـيغانغ عــام     

وهناك خطـط بعيـدة األمـد هلـذا املعهـد تـشمل دورات للتـدريب            . وعلى النجارة ) الكومبيوتر(
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وســـوف يفتـــتح أول معهـــد إلدارة الفنـــادق  . علـــى إصـــالح الـــسيارات واإلنـــشاءات املدنيـــة 
، يقـدم دورات دراسـية مهنيـة ودورات للحـصول علـى الـدبلوم               ٢٠٠٧والسياحة حبلـول عـام      

وســيفتتح مركــز ريفــي جديــد للتــدريب علــى  . نوعيــة اخلــدمات الــسياحية يف بوتــانلتحــسني 
 مــن ١١٠٠ ومــن املتوقــع أن يتلقــى فيــه التــدريب حنــو ٢٠٠٧التنميــة الريفيــة يف زميغــانغ عــام 
ــان حبلــول عــام    ــة   . ٢٠١٠الفتيــات والفتي ــه يف البداي  مــدرب ٣٠٠ومــن املتوقــع أن ينــضم إلي

 مـزارع شـاب   ٣٠٠من املدارس يف إدارة املزارع الفرديـة، و      من املتسربني    ٣٠٠للمدربني، و   
 . قائد جملموعات من املزارعني٢٠٠يف املزارع التجارية و

 وقعــت وزارة العمــل واملــوارد البــشرية مــع غرفــة التجــارة والــصناعة  ٢٠٠٦ويف عــام  -٢١٢
اعني اخلـاص   مذكرة تفاهم لترويج وتعزيـز التعلـيم املهـين والتـدريب املهـين بالـشراكة مـع القطـ                  

وهتدف مذكرة التفاهم إىل حتـسني التطـابق بـني نظـام التـدريب املهـين وطلـب الـسوق                    . والعام
حبيــث تتكــون يف هنايــة املطــاف قــوة عمــل مــاهرة ومنتجــة يف القطــاع اخلــاص لبوتــان ويــصيح   

 .القطاع اخلاص شريكا يف تنمية قطاع العمل
املهارات يف اجملـاالت املهنيـة املختلفـة       إجراء مسابقة وطنية سنوية يف       ٢٠٠٥وبدأ عام    -٢١٣

وجيــري باســتمرار تــشجيع الفتيــات علــى . لالرتفــاع مبكانــة التعلــيم والتــدريب يف اجملــال املهــين
املــشاركة يف كــل جمــاالت التــدريب املهــين وتــضطلع وســائط اإلعــالم بنــصيبها إلعطــاء صــورة 

، نـشرت صـحيفة     ٢٠٠٦يف عـام    و. إجيابية للمرأة فيما يتعلـق بالتـدريب املهـين ومكـان العمـل            
Kuensel    ــسمكرة ــة يف ال ــسابقة الوطني ــازت يف امل ــاة ف ــصة فت ــة ق ــة،   .)٢٩( الوطني ويف تلــك املقال

تشجع الفتاة الراحبـه الفتيـات األخريـات علـى تعلـم املهـن ولـو كانـت يف ميـدان يعتـرب تقليـديا                         
ة أخــرى ونــشرت قــص. ميــدانا للرجــل، وقالــت إن الفتيــات قــادرات علــى النجــاح كالــذكور 

تستــشهد بكــالم خرجيــات مــن معهــد التــدريب املهــين، تقــول فيهــا أن برنــامج التــدريب ولــد    
ونـشرت أيـضا قـصة حائـك عـام      . )٣٠("قادرات كنظائرهن من الذكور   " عندهم الشعور بأهنن    

وتـدل هـذه القـصص علـى أن األفكـار            .)٣١( تقول إن هذه املهنة هـي للرجـال والنـساء          ٢٠٠٦
دوار التقليدية لكل من اجلنسني بدأت تتبدد وأن جناح اإلناث والـذكور يف            النمطية املتعلقة باأل  

 .اجملاالت غري التقليدية حيظى بالترحاب

__________ 
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٧، املهارات أهم، يف كوينستيل، اخلميس ٢٠٠٦كيسانغ دميا   )٢٩( 
يوليـه  / متـوز  ٤ثـاء   يف كوينـستيل، الثال   . يعطـي مهـارات حياتيـة     :  معهد بونـا املهـين       ٢٠٠٦يوجد مؤلِّف،    ال )٣٠( 

٢٠٠٦. 
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٣٠ ،  اخلميس  Male weaver a chord :٢٠٠٦جاميانك فونتشو  )٣١( 
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ــدأ عــام      -٢١٤ ــصناعية الــذي ب ــدرييب للتلمــذة ال ــامج الت  ٣٠٠ يف وضــع ٢٠٠٠اســتمر الربن
كملة تلميذ صناعي كل سـنة يف القطـاع اخلـاص، ميثلـون مـدربني ميلكـون اخلـربة العمليـة مـست                     

وأجـري تقيـيم وجـد أن الكـثريين مـن تالمـذة             . باملعرفة النظرية من خـالل الـصفوف التدريبيـة        
ونــسبة اإلنــاث إىل الــذكور يف الربنــامج مماثلــة  . الــصناعة جيــدون أعمــاال قبــل انتــهاء تدريبــهم 

فربنــامج التــدريب للتلمــذة الــصناعية يقــدم التــدريب علــى  . للنــسبة يف معاهــد التــدريب املهــين
ارات يف ميكانيكيــة الــسيارات وتــصفيف الــشعر واخلياطــة وتــشغيل آالت احلفــر وتــصليح  املهــ

 .أجهزة الكمبيوتر
، بــدأ صــندوق التنميــة للــشباب معهــدا خاصــا للتــدريب املهــين، هــو  ٢٠٠٥ويف عــام  -٢١٥

والدخول يف هذا املعهـد مقـصور علـى الفتيـات           . مركز بوتان للتدريب وإنتاج املواد التذكارية     
احملرومة اقتـصاديا الـاليت أكملـن الـصف العاشـر ولكنـهن غـري مـؤهالت للدراسـات                    رمن األس 

 فتـاة مـن     ٢٢وتتكـون أول جمموعـة مـن        . والربنامج مدته سـنة واحـدة     . العليا أو الربامج املهنية   
والتعلـيم  . خمتلف أحناء البلد، مبا فيها املناطق الريفية النائية مثل منطقيت مرياك ساكتو ودوروخا            

وقـد خترجـت    . ويـوفر املركـز للطالبـات املـأوى وعـالوة شـهرية للغـذاء ونفقـات املعيـشة                 جماين  
 منــهن وظــائف ٥ووجــدت   منــهن كمدرســات١٠لتوهــا اجملموعــة األوىل وتعاقــد املعهــد مــع 

وســيدعم صــندوق التنميــة للــشباب اخلرجيــات الباقيــات بتزويــدهن مبكنــات خياطــة وبالتوجيــه  
ومن أجل السنة الثانية، أعلـن الـصندوق يطلـب          . اطق سكنهن لتكوين وحدة إنتاج أهلية يف من     

مرشحات عن طريق وزارة العمل واملوارد البشرية وطلـب مـن كـل مقاطعـة أن ترشـح فتيـات                   
 حـصل الـصندوق أيـضا علـى الـدعم مـن شـركة        ٢٠٠٥ويف عـام  . تتوفر لديهن املعايري للقبول  

 منـهم  ٤ هنديـة كـل سـنة، كـان         طالبـات للتـدريب املهـين يف معاهـد         ١٠هندية خاصـة إليفـاد      
وتقوم مؤسسة تارايانا بتـوفري التـدريب املهـين لنـساء ورجـال مـن أسـر                 . ٢٠٠٦فتيات يف عام    

صــنع الــورق تطــوير  : يف اجملــاالت التاليــة  شخــصا٨٢، مت تــدريب ٢٠٠٥ويف عــام . حمرومــة
 ونــدف القطــن وغزلــه، واحلياكــة وصــنع الــشموع وصــنع الــصابون وصــنع   املنتجــات الورقيــة

وازدادت عدد املسجلني يف معاهد التدريب املهين املمولة من احلكومة امللكيـة             .)٣٢(املفروشات
ــدار  ــات و ١٧٤مبق ــامي   ١٦٠ للبن ــابني ع ــت نــسبة   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ للفتيــان م  بينمــا ارتفع

ومـع أن مجـع البيانـات مـازال         ). ١٤-١٠اجلـدول    (٠,٥٥ إىل   ٠,٣٩اإلناث إىل الذكور من     
رة العمــل واملــوارد البــشرية إىل أن مجيــع املــسجلني يكملــون برنــاجمهم   غــري منــتظم، تــشري وزا 

 بنجاح بدون أي فرق بني اإلناث والذكور

__________ 
 .٢٠٠٦ -٢٠٠٥، التقرير السنوي ٢٠٠٦مؤسسة تارايانا  )٣٢( 
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 املساواة يف الوصول إىل نفس املناهج الدراسية واملرافق -باء 
وكمـا جـاء يف تقريـر بوتـان اجلـامع للتقـارير الدوريـة               . توجد معلومات مـستكملة     ال -٢١٦

دس، فـإن التعلـيم خمـتلط يف مجيـع املـدارس، وتتعـادل املـدارس مـن حيـث                    من األول حـىت الـسا     
 .املناهج واملعلمون واملرافق

 سياسة التعليم املختلط واملناهج املناسبة -جيم 
 .زالت خمتلطة  يف بوتان مااألخرى مجيع املدارس واملعاهد التعليمية  -٢١٧
لغـة االنكليزيـة والـدزونغا    ادئـة بال  ب٢٠٠٤اإلصالحات الرئيسية يف املناهج بدأت عام      -٢١٨

 ٢٠٠٧وسينتهي اإلصـالح يف هـذه املواضـيع الثالثـة بنهايـة عـام               . والرياضيات) اللغة الوطنية (
أمـا التغـيريات يف املنـهاج بالنـسبة         ). مـن األول حـىت الثـاين عـشر         ( الـصفوف بالنسبة إىل مجيع    

ــستمر يف اخلطــة العاشــرة   ــة سي ــة هــذه الفرصــة وســتغتنم وزار. للمواضــيع الباقي لتعمــيم  ة التربي
وسوف تـشمل اجلهـود     . املنظور اجلنساين يف املنهاج اجلديد مبساعدة خبري يف األمور اجلنسانية         

يف هذا الصدد إدماج منظور جنـساين أثنـاء إعـادة النظـر يف الكتـب املقـررة وغريهـا مـن املـواد                        
صل مبوضـوع اجلنـسني يف     الدراسية، للعمل على حتقيـق تـوازن بـني الكتـاب وإدراج أنـشطة تتـ               

 . دليل املعلمني
ــابني عــامي        -٢١٩ ــة م ــيم الوطني ــدريب يف معاهــد التعل ــاليت تلقــني الت ازدا عــدد املعلمــات ال
). ٩-١٠اجلــدول (، ولكــن نــسبة اإلنــاث إىل الــذكور اخنفــضت قلــيال      ٢٠٠٠٦ و ٢٠٠٢

صفوف مـن   وبرغم ذلك، كان عدد اإلناث الاليت يصلحن أن يكن قدوة صـاحلة للبنـات يف الـ                
 ســواء مــن حيــث العــدد ونــسبة ٢٠٠٦ منــه يف عــام ٢٠٠٢األول حــىت العاشــر أكــرب يف عــام 

ومـن املـرجح أن يكـون الـسبب يف ذلـك هـو اسـتبدال املعلمـني                  .  إىل اإلناث والذكور   املعلمني
تكـون يف    ونسبة اإلناث إىل الذكور أعلى مـا      . البوتانيني بغري البوتانيني، الذين معظمهم ذكور     

 وحدثت أعلى الزيـادات يف هـذه النـسبة          ٠,٩٢ و   ٠,٩٩س اإلبتدائية واإلعدادية إذ هي      املدار
وكانـــت أدىن الزيـــادات يف  ). ٩-١٠اجلـــدول  (٢٠٠٦ و ٢٠٠٢يف الفتـــرة مـــابني عـــامي   
 لالنتقـال يـشعرن باالرتيـاح      ولعل السبب هو أن اإلنـاث ال      ) ٠,٠١(املدارس االبتدائية األهلية    

.  توجد معظـم هـذه املـدارس ولـذلك ُينظـر إىل تنـسيبهم بعـني العطـف                  إىل املناطق النائية حيث   
وبناء على ذلك سيظل من الـصعب زيـادة النـسبة يف املـدارس االبتدائيـة األهليـة وتقـدمي منـاذج                      

 .من اإلناث يكن قدوة للبنات يف اجملتمعات النائية
 يف  ٠,١ ( ٠,٠٦النـاظر كانـت     / نسبة اإلناث إىل الـذكور يف منـصب املـدرس األول           -٢٢٠

 يف ٠,٢٢ للمـدارس اإلعداديـة   ٠,٠٩، االبتدائيـة  يف املـدارس   ٠,٠٦ النائية،   االبتدائيةاملدارس  
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وكانت البنات أيـضا     .)٣٣(٢٠٠٦ يف املدارس الثانوية العليا يف عام        ٠,٤٢املدارس املتوسطة و    
 تعلمـات يف هلن على مستوى اجملتمع احمللي عن طريق املعلمـات وامل        على صلة بإناث يكن قدوة    

 . نظر الفقرتني ألف و هاء لالطالع على مزيد من التفاصيلا. نظام التعليم غري الرمسي
 مدرســي جتــرييب مالئــم لألطفــال  برنــامج، شــرعت وزارة التربيــة يف ٢٠٠٥ويف عــام  -٢٢١

التعلــيم واحلــد مــن   مدرســة هبــدف حتــسني نوعيــة٢٠ يف اليونــسكوعلــى أســاس طــاقم أدوات 
وسـوف يتـضمن الربنـامج اسـتراتيجيات         .)٣٤(ومعـدالت التـسرب    الـصف حاالت الرسوب يف    

ومـن املـرجح أن يوسـع الربنـامج     . تتصل بقضايا اجلنـسني وبـرامح حبـسب جمموعـة اليونيـسيف      
 .ليشمل مجيع املدارس يف خطة التنمية اخلمسية

 املساواة يف احلصول على املنح الدراسية -دال 
تمتعـون بـنفس الفرصـة لالسـتفادة مـن املـنح الدراسـية            اليزال مجيع الفتيـات والفتيـان ي       -٢٢٢

حــسن الطــالب أداء يف  ألن النظــام مــازال مبنيــا علــى الكفــاءة، حبيــث حيــصل علــى املــنح أ        
 .نظر الفقرة ألف ملزيد من التفاصيلا. االمتحانات

 مواصلة التعليم والتدريب -هاء 
ودورة ملـا بعـد   )  سـنة  ١( سـي  برنامج التعليم غري الرمسي استمر بـدورة للتعلـيم األسا        -٢٢٣

وهـذا الربنـامج يـسهم يف تـضييق الفجـوة يف التعلـيم القائمـة بـني               ).  أشـهر  ٩(التعليم األساسي   
وازداد معـدل التـسجيل     . الرجال والنساء يف أبكر وقت ممكن وبتركيز قوي على املرأة الريفيـة           

ــادة هائلــة بــني عــامي     التعلــيم غــري  بــسبب ازديــاد عــدد مراكــز ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢الــسنوي زي
  يف املائـة   ٩وكـان يف املنـاطق الريفيـة        ). ٢٠٠٦ م يف عا  ٦٤٦و   ٢٠٠٢ يف عام    ٢٩٢(الرمسي  

وارتفع عدد امللتحقني سنويا بالتعليم غـري الرمسـي         .)٣٥(٢٠٠٦ مركزا كان عامال يف      ٦٤٦من  
 .)٣٧( يف املائة منهم إناثا٧١، كان ٢٠٠٦ عام ١٨٥٥٠إىل  )٣٦(٢٠٠٢ عام ٩٧٩٨من 
 وضـع  ٢٠٠٦ومت عـام  . ٢٠٠٢ إطار برنامج التعليم وضع مواد للقراءة بعد عام     مت يف  -٢٢٤

يقتصر هدف الكتاب علـى تثقيـف املـرأة          وال. كتاب عن حقوق الطفل واملرأة وسيصدر قريبا      
فيمــا يتعلــق حبقوقهــا وحقــوق أطفاهلــا، بــل ويــشجعهما علــى املــشاركة يف جمــاالت مثــل صــنع  

__________ 
 .اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، مشروع خطة العمل الوطنية للقضايا اجلنسانية )٣٣( 
 .مبادئ توجيهية وتعليمات تتعلق بسياسة التعليم) ٢٠٠٥(وزارة التربية  )٣٤( 
 .٢٠٠٦يوليه / اتصاالت شخصية شعبة التعليم العايل وتعليم  الكبار بوزارة التربية متوز )٣٥( 
 .٢٠٠٢، اإلحصاءات العامة ٢٠٠٢وزارة التربية  )٣٦( 
 .٢٠٠٦، اإلحصاءات العامة ٢٠٠٦وزارة التربية  )٣٧( 
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 كتـب  ٣ اسـتعمال  ٢٠٠٣وإضـافة إىل ذلـك، بـدأ يف عـام     . يالقرار على مستوى اجملتمـع احمللـ    
وحتتــوي هــذه الكتــب رســائل عــن أمهيــة إعــداد األطفــال . عــن رعايــة الطفولــة املبكــرة والنمــاء

والكـثري مـن املـواد احلاليـة الـيت مازالـت تـستعمل يف التعلـيم                 . للمدرسة وتسجيلهم يف املدرسـة    
القراءة والكتابة والتعلـيم جلميـع البنـات والبـنني          غري الرمسي حتتوي أيضا رسائل عن أمهية تعلم         

وفــضال عــن ذلــك، ٌتقــدم مــواد التعلــيم غــري الرمســي . فــضال عــن مواضــيع متنوعــة عــن الــصحة
 يـتعلم بطريقـة التعلـيم غـري الرمسيـة يـروي معلومـات ألفـراد مـن اجملتمـع،                     شـخص بشكل قـصة    

 . يشجعهم هبا على التصرف كعوامل تغيري يف اجملتمع
ذلك يتضمن منهاج التعليم غـري الرمسـي مـواد للقـراءة عـن الكيفيـة الـيت تـؤدى هبـا              وك -٢٢٥

األعمــال ومعلومــات عمليــة عــن خمتلــف األنــشطة املــدرة للــدخل كزراعــة الفطــور وتربيــة           
وملا كان املعلمون يف التعليم غري الرمسي أفرادا من اجملتمـع احمللـي الـذي يعملـون فيـه                   . الدواجن

ف كقـدوة لآلخـرين فيمارسـون بعـض األعمـال املـدرة للـدخل كمثـال                 ُيشجَّعون علـى التـصر    
والتــدريب علــى األعمــال املــدرة  . للمــشتركني يف التعلــيم غــري الرمســي وألفــراد اجملتمــع احمللــي  

للدخل الذي يقدم عن طريق التعلـيم غـري الرمسـي هـو شـكل مـن أشـكال التـدريب املهـين ألن                       
. نهم على الشروع بأنشطة مدرة للـدخل خاصـة هبـم           م نالكثريياملهارات اليت تلقوهنا ساعدت     

وبالنظر إىل طبيعة بوتان اليت تكثـر فيهـا األمـاكن الريفيـة والنائيـة حيـث يتبعثـر النـاس يف كافـة                 
 ومعزولة، يشكل برنامج التعليم غري الرمسـي الـذي يـصل إىل هـذه     ةأحناء البلد يف جيوب صغري  

صـة بـني النـساء الريفيـات، مـن خـالل تـوفري هـذا                املناطق أداة مثالية للحـد مـن التفاوتـات، خا         
 .التدريب
ومن خـالل اجلهـود املبذولـة لتوسـيع برنـامج التعلـيم غـري الرمسـي، خاصـة بالنـسبة إىل                    -٢٢٦

النساء يف الريـف، وبـسبب ازديـاد تـسجيل البنـات يف املـدارس، أخـذ معـدل التعلـيم يف بوتـان                        
ى النــساء البالغــات واإلنــاث الــاليت تــراوح وظهــر التقــدم لــد. يقتــرب مــن املتوســطات العامليــة

 يف املائـة  ٣٩ إىل ١٤,٣ سنة، حيث ارتفـع معـدل التعلـيم بينـهن مـن          ٢٤ و   ١٥أعمارهن بني   
وكــذلك ظهــر ). ١٥-١٠اجلــدول  (٢٠٠٥ يف املائــة عــام ٦٨ إىل ٤٨,٩ ومــن ٢٠٠٣عــام 

 إىل ٥٢البـالغني ومـن    يف املائة بـني  ٤٤ إىل ٢٢حيث ارتفع النسبة من     تقدم يف املناطق الريفية   
وعلـى الـرغم مـن وجـود فجـوة          .  سـنة  ٢٤ و ١٤ يف املائة بني ممن تـراوح أعمـارهم مـابني            ٦٨

مستمرة يف التعليم بالنـسبة لإلنـاث، مـن املنتظـر إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف املـستقبل القريـب                        
مـازال  . الرمسـي بسبب تزايد تسجيل البنات يف املدارس االبتدائية واستمرار برنامج التعليم غري            

 .مثة نقص يف البيانات عن إكمال برنامج التعليم غري الرمسي
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ــراءة        -٢٢٧ ــا الق ــرأة باإلضــافة إىل تعليمه ــيم غــري الرمســي إىل متكــني امل ــامج التعل ــؤدي برن وي
ــة واحلــساب ــة  ٩٩ مــن ١٤فعلــى ســبيل املثــال، كــان  . والكتاب  مــن النــواب املنتخــبني للجمعي

وذهبـت   .)٣٨(معظمهن من خرجيات برنامج التعلـيم غـري الرمسـي       ،  ٢٠٠١الوطنية نساء يف عام     
 اخلرجيات األخريـات ليـصبحن كاتبـات للمقاطعـات وممـثالت يف اللجـان اإلمنائيـة للمقاطعـات              

 . وممثالت للقرى، بل ورئيسات منتخبات هلذه اللجان
 مشاركة النساء والفتيات يف املدرسة -واو 
 ٢٠٠٢ بــني عــامي االبتدائيــةسبة إىل الــصفوف حتــسنت مجيــع مؤشــرات الكفــاءة بالنــ -٢٢٨

وارتفعت معـدالت التـسرب والرسـوب       .  حيث أخذ أداء الفتيات يفوق أداء الفتيان       ٢٠٠٥ و
 يف املائـة    ٣,٣ و   ٣,٥ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة عـام      ٥,٧ و   ١١,٦بالنسبة إىل الصف السادس من      

ألول حــىت اخلــامس ، كــان أداء الفتيــات يف الــصفوف مــن ا٢٠٠٥ويف عــام  .)٣٩(٢٠٠٥عــام 
 أحـــــسن قلـــــيال مـــــن أداء الفتيـــــان أمـــــا يف الـــــصف الـــــسادس فكـــــان أداؤمهـــــا متـــــساويـا 

وإضافة إىل ذلـك، حتـسن معـدل الوصـول إىل الـصف الـسادس بـني عـامي                   ). ٧-١٠اجلدول  (
 ٨٤,٤إىل )  للفتيــــان٦٨,٦ للفتيــــات،و ٧٧,٣ ( ٧٢,٦ إذ ارتفــــع مــــن  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢

وهـــذا يـــدل علـــى أن الفتيـــات مـــىت دخلـــن النظـــام  . )٤٠() للفتيـــان٨١,١ للفتيـــات و ٨٧,٧(
 .املدرسي يتلقني فرصة مساوية لفرصة الفتيان حىت هناية الصفوف االبتدائية

تواصــل الفتيــات علــى قــدم املــساواة مــع الفتيــان بالنــسبة إىل مؤشــرات الكفــاءة حــىت     -٢٢٩
تاسـع، كـان معـدل      ففي الـصف ال   . الصف الثامن ولكن الوضع يتغري اعتبارا من الصف التاسع        

 يف املائـة ومعـدل التـسرب       ١,٢ يف املائة، ومعدل الرسوب أعلى بنسبة        ٤,٧الترقية أدىن بنسبة    
وعلـى  ). ٧-١٠اجلـدول    (٢٠٠٥ يف املائة بني الفتيات منه بني الفتيـان عـام            ٣,٥أعلى بنسبة   

 ٢٠٠٢ى الـــصعيد الـــوطين بـــني عـــامي  الـــرغم مـــن إحـــراز تقـــدم يف مؤشـــرات الكفـــاءة علـــ 
 يف ٦,٧  إىل ١١,٦، وهي الفترة اليت هبط فيها معدل الرسـوب للـصف التاسـع مـن                ٢٠٠٥ و

 يف املائــة، مل تكــن هنــاك أي معلومــات  ٥,٠ إىل ٨,٧املائــة وهبطــت معــدالت التــسرب مــن   
وبنــاء علــى ذلــك، مــن  . ٢٠٠٥مفــصلة حبــسب نــوع اجلــنس عــن هــذه املؤشــرات قبــل عــام    

فتيـات والفتيـان قـد حتـسنت أم ال بيـد أنـه ميكـن                الصعب التأكـد ممـا إذا كانـت الفجـوة بـني ال            
وبقــاء الطــالب حــىت الــصف .  كأســاس لتتبــع التقــدم يف املــستقبل٢٠٠٥اســتعمال أرقــام عــام 

 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢الثامن يشري إىل حتـسن الوضـع بالنـسبة للفتيـات بتحـسن املعـدل بـني عـامي                    
__________ 

 .ذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف بوتان تنفي٢٠٠٥وزارة الصحة  )٣٨( 
  . ، اإلحصاءات العامة٢٠٠٦وزارة التربية  )٣٩( 
 .اإلحصاءات العامة) ٢٠٠٦(، حكومة بوتان امللكية، وزارة التربية ٢٠٠٢وزارة التربية  )٤٠( 
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ونظـرا  ).  فتيـان ٧١,١ فتيـات،  ٧٩,٢ ( ٧٥,٠إىل )  فتيـان ٥٧,٨ فتيات،  ٦٧,٥ (٦٢,١من  
ألن الفتيات متساويات مع الفتيان يف الترقيـة والرسـوب والتـسرب ويتفـوقن علـى الفتيـان مـن                    
حيث املواصلة حىت الصف الثامن، من الواضح أن الفتيات مـىت دخلـن النظـام املدرسـي، تتـاح               

دم وعلى أي حال، ميكـن حتقيـق املزيـد مـن التقـ            . هلن نفس الفرصة للنجاح حىت الصف الثامن      
يف حتسني أداء الفتيات من الصف التاسع فما فوقـه لتـضييق الفجـوة بـني اجلنـسني حبيـث تتـاح                      

ومن أجل ذلك، يلزم توافر مزيد مـن املعلومـات عـن العوامـل             . للفتيات فرصة متكافئة للنجاح   
 .اليت تؤدي إىل هذه النتائج، كي يكون باإلمكان القيام باملداخالت املناسبة

اجـة إىل مزيـد مـن الدراسـة لفهـم العوامـل الـيت تـسهم يف زديـاة تـسرب              مع أن مثة ح    -٢٣٠
الفتيات يف الصفوف العليـا، فـإن نتـائج تعـداد الـسكان واملـساكن يف بوتـان تـشري إىل إمكانيـة                       

 سـنة كـن قـد       ١٩ و   ١٥ يف املائة ممن تراوح أعمارهن بـني         ٣,٦فقد وجد التعداد أن     . واحدة
 يف املائة مـن مجيـع الفتيـات يف هـذه            ١٠,٢بقت التعداد وأن    ولدن مولودا حيا يف السنة اليت س      

وتـبني مـن التعـداد أيـضا        ). ٦-١٢اجلـدول   (الفئة العمرية قلن إن هلن طفال واحدا على األقـل           
 متزوجـات وحـىت أن بعـض        ١٩ إىل   ١٥ يف املائة من مجيع الفتيات يف الفئة العمريـة           ١٥,٤أن  

، مـع أن ذلـك خمـالف    )١-١٦اجلـدول  (زوجات   سنة مت  ١٤ و   ١٠الفتيات ممن أعمارهن بني     
فالزواج واألمومة ميكن أن جيعال مواصـلة التعلـيم صـعبة، ولكـن املـدارس الـيت تواجـه           . للقانون

 .حاالت محل بني املراهقات دأبت على قبول عودة األمهات بعد الوالدة
ومــن أجــل معاجلــة مــشكلة التــسرب مــن املــدارس واخنفــاض التــسجيل يف الــصفوف      -٢٣١

 ,)٤١(٢٠٠٦الثانوية العليا، بدأت وزارة التربية يف تنفيذ برنامج جترييب ملواصـلة التعلـيم يف عـام                 
إلعطاء فرصة ثانية للشباب والكبار الذين تركوا املدرسـة قبـل إكمـال الـصفوف، مـن العاشـر                   

فالربنــامج ُيعــد املــتعلمني المتحانــات الــصفني العاشــر والثــاين عــشر خــالل  . حــىت الثــاين عــشر
 مت تـــسجيل ٢٠٠٦ويف عـــام . ســـبوعوجيـــري التـــدريس يف املـــساء ويف عطـــالت األ. تنيســـن
ــاث إىل     ٧٨مــن اإلنــاث و   ٧٠ ــسبة اإلن ــيم املــستمر، وكانــت ن ــامج التعل ــذكور يف برن  مــن ال

واهلدف بعد إجـراء تقيـيم   .  يف الصف احلادي عشر ٠,٨٣ يف الصف التاسع و      ١,٢١الذكور  
 . نامج ليشمل مقاطعات أخرىللربنامج التجرييب، هو توسيع الرب

 املساواة يف الوصول إىل األلعاب الرياضية واملشاركة فيها -زاي 
سـابقا إدارة الـشباب والثقافـة    (أنشأت وزارة التربية إدارة الشباب واأللعاب الرياضـية    -٢٣٢

  لتجديد التركيـز علـى األنـشطة التروحييـة والثقافيـة والرياضـية             ٢٠٠٣عام  ) واأللعاب الرياضية 

__________ 
 .٢٠٠٦وزارة التربية، اإلحصاءات العامة  ,)٤١( 
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ــان  ــات والفتي ــر صــحية لألطفــال      . بــني الفتي ــيم أكث ــة لتقــدمي تعل ــدأ ذلــك كجــزء مــن حماول وب
وتعمــل اإلدارة بتعــاون . واســتهدافا للمــشاركة العامــة يف األلعــاب الرياضــية للفتيــات والفتيــان 

وثيق مع مجيع االحتادات الرياضية الوطنية يف بوتـان وتقـوم بتوسـيع براجمهـا لأللعـاب الرياضـية                   
ومــن . ة لتــوفري األنــشطة الرياضــية والتــدريب لألطفــال والــشباب يف خمتلــف املقاطعــاتالــشتوي

 .التحديات الكبرية يف هذا اجملال عدم توافر املرافق واملوجهني واملدربني يف البلد
 تستثمر احلكومة امللكية يف إنشاء بنية أساسية ومرافق لقضاء أوقات الفراغ، والترفيـه              -٢٣٣

ويـأيت  . ٢٠٠٢ويشمل ذلك بناء مركز لنماء الـشباب يف تيمفـو، بـدأ عـام               . ةواألنشطة الثقافي 
متويــل املرفــق مــن حكومــة اهلنــد، وســيكون مركــزا متعــدد األغــراض لتــشجيع الــشباب علــى     

ويراد ملرفق الشباب أن يكـون بيئـة آمنـة للـشباب      . املشاركة يف األنشطة االجتماعية والرياضية    
 أن ُيفتــتح حبلــول عــام املنتظــرلــيت متــأل وقــت فــراغهم ومــن  يــستطيعون فيهــا متابعــة األنــشطة ا 

وجيــري أيــضا بنــاء مركــز للـــشباب يف تيمفــو يتــضمن فنــادق وتــسهيالت أخـــرى         . ٢٠٠٨
 .للشباب
يواصل برنـامج الرياضـات املدرسـية تعزيـز وتطـوير األلعـاب الرياضـية بوصـفه مكونـا                    -٢٣٤

وهنـاك بـرامج جيـري تنظيمهـا        . ى الـسواء  هاما من مكونات التعليم السليم للفتيان والفتيان علـ        
لتــشجيع الــشباب مــن اجلنــسني علــى املــشاركة القــصوى وعلــى القيــام بأنــشطة رياضــية طــول  

مـصارعة  ( أضـيفت ألعـاب الـشطرنج والكيـشي          ٢٠٠٥ويف عـام    . السنة لتعزيز احلياة الـصحية    
نـامج للـصفوف    إىل برنامج الصفوف مـن الـسابع إىل العاشـر وأضـيفت الرمايـة إىل بر               ) تقليدية

، افتتحـت وزارة التربيـة      ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ويف عطلة الـشتاء مـن الـسنة الدراسـية           . الثانوية العليا 
ــدارس يف تيم ــم ــشطة      ف ــراغ واألن ــشطة الف ــة وأن ــشطة الترفيهي ــو لألن ــشولينغ وجيلف و ويف فويبت
تـرات  وكانت املدارس تبقي مكتباهتا وقاعاهتـا ومرافقهـا الرياضـية مفتوحـة لف            . الثقافية للطالب 

وبالنظر إىل أن مراكز الرياضة والترفيـه حمـدودة يف البلـد، سـيكون فـتح املرافـق القائمـة               . حمددة
 .للشباب جتربة مهمة

 ف يف جمال الصحة واحلياة العائليةالتثقي -حاء 
 . ، الصحة١٢ يف إطار املادة ١نظر االستجابة للفقرة ا -٢٣٥

 قضايا مثرية للقلق
 الصعوبات 

 من التفدم يف جماالت التعليم الرمسـي وغـري الرمسـي والتعلـيم املهـين ولكـن                  حتقق الكثري  -٢٣٦
ومـع أن احلكومـة امللكيـة تؤيـد التحـسينات      . مازالت هناك فجوات، خاصة يف املراحل الثالثيـة       
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يف التعليم وآثارها اإلجيابية املتوازية يف احلد من الفقر وخفض اخلـصوبة، مازالـت هنـاك قيـود،                  
لــق بوصــول املــرأة إىل التعلــيم غــري الرمســي إذ وجــدت إحــدى الدراســات أن   الســيما فيمــا يتع

ويف هـذا اجملـال ميكـن حتقيـق     .  مرتفع بسبب العمل واألعباء املرتلية املدارستسرب الفتيات من    
آثار جنسانية إجيابية مبشاريع ختفف عبء العمل للمرأة، كمشروع متديد الكهربـاء يف املنـاطق               

، ومـشاريع  )قت الذي تقـضيه املـرأة يف مجـع احلطـب وغـريه مـن أعمـال             بذلك يقل الو  (الريفية  
ومـن األمـور الـيت يـرجح أن تفيـد أفقـر الفئـات        . لتقصري وقت السفر، كشق الطرق يف الريـف       

من الناس التدريب املتعلق بالقطاع الريفي كالتوسيع الزراعـي والتـدريب علـى حتـسني الـدخل                 
 .مشاريع فردية صغريةالريفي كإجياد مشاريع بديلة للمعيشة و

ــصفوف       -٢٣٧ ــات وإجنــازهن يف ال ــسجيل البن ــؤدي إىل اخنفــاض معــدالت ت ــيت ت العوامــل ال
ولذلك سيكون مـن الـصعب معاجلـة املـشكلة مبـداخالت مناسـبة إال بعـد             . الثانوية غري معروفة  

 .الدراسة والبحث ووضع برامج خاصة موجهة هلذا الغرض
تــشمل ســوى  د فيمــا يتعلــق بالتــسجيل يف املدارســة ال األرقــام املــذكورة يف هــذا البنــ  -٢٣٨

ــان، ومــن مث ال    ــة داخــل بوت تــشمل األوالد املــسجلني يف   األوالد املــسجلني يف املــدارس الرمسي
ولـذلك سـتبدو املؤشـرات دائمـا أسـوأ ممـا هـي يف               . التعليم الديين أو يف مـدارس خـارج القطـر         

 .الواقع
 يف املنـاطق النائيـة يف       املـدارس ملدارس، وزياد   على الرغم من حدوث حتسن يف توزيع ا        -٢٣٩
، لـيس يف مـستطاع احلكومـة امللكيـة حـىت اآلن             ٢٠٠٦ عمـا كانـت عليـه يف عـام           ٢٠٠٦عام  

الوصول إىل معظم أطفال الـسكان الرحـل بـسبب األراضـي اجلبليـة وتبعثـر اجلماعـات ونقـص                  
تـزال هنـاك     ال.  اهلياكـل األساسـية    الية وفقدان املوارد، كالنقص يف املعلمني املدربني واملوارد امل      

ــة "تقــارير عــن   ــة للمداومــة يف أقــرب    " حــدود غــري رمسي ــاس يف أكــواخ مؤقت حيــث يعــيش الن
فـبعض  . ميكنـهم التـردد إليهـا يوميـا     املدارس األولية، ألن أقرب مدرسة هي من البعد حبيـث ال        

دة، بينمـا يعـيش     هؤالء األوالد يرافقهم أحيانـا شـخص بـالغ مـن أفـراد األسـرة، كاجلـد أو اجلـ                   
 .البعض وحدهم مما جيعلهم عرضة لألذى أو للعيش يف ظروف معيشية سيئة

وبالنظر إىل أن املعلمات يفضلن عدم االنتقال إىل مناطق نائية ملا يف ذلك مـن مـشاق،            -٢٤٠
ــة هلــن مــن حيــث مكــان التعــيني، ســيظل مــن        ــه وزارة التربي ــار اخلــاص الــذي تولي وإىل االعتب

د النــساء الــاليت يكــن قــدوة للفتيــات الــاليت يــذهنب إىل املــدارس االبتدائيــة   الــصعب زيــادة عــد
 .احمللية
ومبوجب السياسة املتبعة، حيق جلميع األوالد، سواء كـانوا مـواطنني أو غـري مـواطنني،                 -٢٤١

 .احلصول على التعليم باجملان حىت الصف العاشر
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لتعليم الثـانوي والثـالثي أقـرب       سيكون من الصعب على احلكومة امللكية جعل مرافق ا         -٢٤٢
إىل الفتيـات والنــساء يف املنـاطق الــيت يعـشن فيهــا، نظـرا لــصغر اجملموعـات الــسكانية وتوزعهــا      

ولـذلك سـتظل معظـم املـدارس     . وكوهنا نائية، حيث يعيش السكان يف جيـوب صـغرية مبعثـرة     
لقبــول يــتم علــى بيــد أن كــون ا. الثانويــة يف املنــاطق احلــضرية وشــبه احلــضرية مــدارس داخليــة 

أساس الكفاءة وكون مرافق إيواء الطالب جمانيـة، يتـيح للفتيـات الوصـول إىل التعلـيم الثـانوي                   
 .على قدم املساواة مع الفتيان

إن من أهداف املبادئ التوجيهية للخطة العاشرة زيادة عدد ونسبة الفتيـات يف التعلـيم          -٢٤٣
و تـدابري حمـددة لتحـسني نـسبة الفتيـات إىل          األساسي والتعليم الثالثي، بدون أي هـدف حمـدد أ         

، ومـع ذلـك سـيكون مـن         )الصفان احلادي عشر والثاين عشر    (الفتيان يف التعليم الثانوي العايل      
 .الصعب حتقيق اهلدف احملدد بالنسبة إىل التعليم الثالثي

 التدابري املقبلة 
 وزارة التربيـة جاهـدة       ووفقا ملـا جـاء يف املبـادئ التوجيهيـة للخطـة العاشـرة، سـتعمل                -٢٤٤

 يف املائــة ٩٠زيــادة املعــدل الــصايف للنــسبة بــني الفتيــات والفتيــان حبيــث تــصبح  ‘ ١’: لتحقيــق
 يف الـصفوف مـن األول حـىت         ١,٠زيـادة نـسبة الفتيـات للفتيـان إىل          ‘ ٢’للفتيات والفتيـان، و     

ــر؛  ــار إىل      ‘ ٣’العاشـ ــني الكبـ ــة بـ ــراءة والكتابـ ــون القـ ــن يعرفـ ــسبة مـ ــادة نـ ــة، يف٨٠زيـ   املائـ
 . يف املائة٠,٨٠زيادة نسبة الفتيات إىل الفتيان يف التعليم الثالثي إىل ‘ ٤’و 

وإضافة إىل ذلـك، ُتـدرج يف مـشروع خطـة العمـل الوطنيـة للقـضايا اجلنـسانية، أرقـام              -٢٤٥
التــسجيل يف املــدارس ‘ ١’: مــستهدفة مفــصلة حيــسب نــوع اجلــنس، للنتــائج املتــصلة مبــا يلــي   

نـسبة  ‘ ٤’التسجيل يف املـدارس الثانويـة، و        ‘ ٣’إكمال املرحلة االبتدائية، و     ‘ ٢’االبتدائية، و   
معـدل مكافحـة   ‘ ٥’الفتيات إىل الفتيان يف مجيع املراحل مبا يف ذلك معاهد التـدريب املهـين، و           

وضـع  ‘ ١’: ومـن النتـائج األخـرى املتوقعـة يف خطـة العمـل الوطنيـة للقـضايا اجلنـسانية                  . األمية
وضــع منــهج دراســي ومــواد للتعلــيم والــتعلُّم يف ‘ ٢’قيــف فيمــا يتعلــق باجلنــسني، وسياســة للتث

حتـسني  ‘ ٣’مجيع املواضـيع ويف مجيـع مراحـل التعلـيم هتـدف التثقيـف يف القـضايا اجلنـسانية، و                   
كالوصول إىل امليـاه ومرافـق الـصحية يف         (املدارس ومرافق اإليواء يف املدارس الداخلية للفتيات        

وأدرجــت ). رات اســتحمام خاصــة، ومرشــدات إنــاث للفتيــات الــداخليات  املــدارس ومقــصو
وأدرجـت يف نظـام     . أيضا النتائج بالنسبة للطالب الريفيني مثل تقدمي وجبات غذاء يف املدرسة          

تصنيف الوظـائف حـوافز إضـافية للمعلمـني املعيـنني يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة ممـا قـد يـساعد                        
 .ذه املناطقعلى زيادة عدد املعلمات يف ه
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تشري املبادئ التوجيهية للخطة العاشرة إىل إنشاء مزيـد مـن معاهـد التـدريب املهـين يف         -٢٤٦
وســيجري عــن طريــق هــذه اخلطــة بــذل حماولــة لزيــادة عــدد  . ٢٠١٢ – ٢٠٠٨بوتــان مــابني 

معاهد التدريب املهين اليت تقدم برامج تتجاوز اجملاالت اليت يهيمن فيهـا الـذكور عـادة وزيـادة         
 .ومن املتوقع أن يؤثر ذلك يف وضع املرأة من حيث التوظيف. نسبة التحاق الفتيات باملدارس

جــرت علــى أعلــى املــستويات مناقــشة نوعيــة التعلــيم أثنــاء الــدورة اخلامــسة والثمــانني  -٢٤٧
وميكن جلميع مستويات التعليم، مبـا فيهـا التعلـيم غـري            . ٢٠٠٦يوليه  / للجمعية الوطنية يف متوز   

ي، أن تستفيد من التحـسينات يف نوعيـة التعلـيم ووافقـت وزارة التربيـة علـى تنـاول هـذه              الرمس
وفضال عن ذلك، ميكن أن تستفيد نوعية مرافـق املـدارس الداخليـة مـن بـذل                 . القضية كأولوية 

 . مزيد من اجلهود لكفالة محاية الفتيات والفتيان املقيمني يف هذه املرافق
 العمالة: ١١املادة 
ق يف العمالة مكرس يف قانون العمـل والعمالـة الـذي ُسـن للعمالـة املـأجورة جلميـع                    احل -٢٤٨

ومـشروع الدسـتور يكفـل    . البوتانيني وهبدف كفالة رفـاه مجيـع العـاملني مـن النـساء والرجـال             
ــادة         ــا للم ــز وفق ــدم التميي ــل وع ــار العم ــة اختي ــة وحري ــساواة يف العمال ــاحلقوق  ٧امل ــة ب  املتعلق

يوجـد أي متييـز مـن حيـث التكـافؤ يف             وال.  املتعلقـة مببـادئ سياسـة الدولـة        ٩األساسية واملادة   
 .فرص العمالة للنساء البوتانيات

ــه / حزيــران٢٠أنــشئت وزارة العمــل واملــوارد البــشرية يف   -٢٤٩  للتركيــز علــى ٢٠٠٣يوني
 .اخلطط والسياسات املتصلة بالعمل والعمالة وتكفل املساواة بني اجلنسني

 مع نظام تصنيف الوظـائف التـابع للجنـة امللكيـة للخدمـة املدنيـة، صـدر عـام                     واتساقا -٢٥٠
 . النظام األساسي للخدمة املدنية يف بوتان٢٠٠٦
ــة مهنيــة هــي الزراعــة واحلراجــة، حيــث كــان يعمــل يف هــذه املهــن      -٢٥١  مازالــت أكــرب فئ
يوجـد   ال). ٠,٨٨نسبة اإلناث إىل الـذكور       (٢٠٠٤ رجل عام    ٧٠ ٥٠٠ة و   أمر ا ٦٢ ٣٠٠

ــسان        ــشارك اجلن ــف، حيــث يت ــساء والرجــال يف الري تقــسيم واضــح يف األدوار بــني معظــم الن
هنـاك بعـض األعمـال الـيت       . بصورة كاملة يف الواجبات املتعلقة بالزراعة من البذار إىل احلـصاد          

تعترب عموما مـن اختـصاص الرجـل مثـل احلراثـة بـاحملراث والـثريان، وأعمـال تعتـرب عمومـا مـن               
رأة كاألعمــال املرتليــة، علــى أنــه يف البيــوت الــيت تقــل فيهــا النــساء يقــوم الرجــل   اختــصاص املــ

وجيـوز أن يـشترك الـزوج والزوجـة يف ملكيـة مـوارد املزرعـة، وإن                 . باألعمال املرتليـة الروتينيـة    
وهلـذه األسـباب، كـان ملعظـم        . يكن للمرأة يف بعض املناطق سيطرة أكـرب علـى مـوارد األسـرة             

 . ت يف بوتان وضع مماثل لوضع الرجل من حيث العملالنساء املستخدما
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البيانات املتعلقة بالعمل واملفـصلة حبـسب مـستوى التعلـيم الـذي أُُكمـل تـدل علـى أن               -٢٥٢
ــسبة العــاملني مــن الرجــال يف املهــن الــيت تتطلــب مهــارات أقــل         ــسبة العــامالت أعلــى مــن ن ن

وذلــك يف أن نــسبة النــساء . لواحتمــال شــغلها مناصــب يف ســلطة صــنع القــرار أقــل ممــا للرجــ
يف فئـات عمـال     )  يف املائـة   ٥٧(أعلـى مـن نـسبة الرجـال العـاملني           )  يف املائـة   ٧٨,١(العامالت  

والنساء حيملـن طـابع     ). ١١,٤اجلدول   (٢٠٠٤املزارعني يف   / األسرة غري املأجورين واملالكني   
يا لتحقيـق هـدف الـسعادة       الفئة املستـضعفة الـيت يعتـرب انـدماجها اجملتمعـي بالعمـل املنـتج أساسـ                

 يف عــدد النــساء الــسريعالوطنيــة العامــة، وقــد أصــبحت قــضية عمالــة املــرأة بــارزة بعــد التزايــد  
 .الشابات املثقفات الاليت دخلن سوق العمل حبثا عن وظائف جيدة

 احلق يف العمل - ألف ١
هتا ألن بوتــان حافظــت يف سياســا  . يوجــد قــانون حيــد مــن حــق املــرأة يف العمــل       ال -٢٥٣

 .وبراجمها على هنج إزاء العمالة يتسم باحلياد اجلنساين
 املتعلقـة بـاحلقوق األساسـية يف مـشروع الدسـتور يـستطيع املواطنـون            ٧مبوجب املـادة     -٢٥٤

البوتانيون من كال اجلنسني التمتع بـاحلق قـي اختيـار أي عمـل شـرعي يتفـق مـع قـدرهتم ومـع                        
لكل مـواطين بوتـاين احلـق يف ممارسـة أي عمـل أو               " على أن    ٧تنص املادة   . احتياجات اجملتمع 

للمواطن البوتاين حق املساواة يف الوصول واالنضمام إىل اخلدمـة          " و  " مهنة أو هواية مشروعة   
 من مـشروع الدسـتور املتعلقـة مببـادئ سياسـة الدولـة              ٩وإضافة إىل ذلك، تنص املادة      ". العامة

العمـل والتوجيـه املهـين والتـدريب املهـين ويف         تعمـل الدولـة علـى كفالـة احلـق يف            " على مايلي   
ــة   ــه ومؤاتي ــول يف    ". شــروط عمــل عادل ــز مكف ــالنظر إىل أن احلــق األساســي يف عــدم التميي وب

 .مشروع الدستور، فإن هذه املواد تنطبق بالتساوي على املرأة والرجل
التمييـز  واتساقا مع مشروع الدستور، حيظر الفـصل الثـاين مـن قـانون العمـل والعمالـة                   -٢٥٥

 .بني املستخدمني
 تكافؤ الفرص واملساواة يف العمالة - باء ١

أنظـر  (يكفل قانون العمل والعمالة تكافؤ الفرص واملـساواة يف العمالـة للرجـل واملـرأة                 -٢٥٦
 ).ألف١ من الفقرة ١١املادة 
ــاإلعالن    تقــوم املؤســسات اخلاصــة وأربــاب العمــل أو   -٢٥٧ املــشاريع يف القطــاع اخلــاص ب
وحيق للمرأة أن تقدم طلبا للعمل وفق املعـايري املقـررة لكـل             . اهري عن أي وظائف شاغرة    للجم

 . شركة أو مؤسسة
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 إىل أن من املقبـول توظيـف كـل        ٢٠٠٦ من نظام اخلدمة املدنية لعام       ٣ويشري الفصل    -٢٥٨
ون أن يكـ  ‘ ١’: من اجلنسني يف وظائف اخلدمة املدنية إذا توفرت لديهما معـايري األهليـة وهـي              

أن تتوفر لديه مجيع املؤهالت والشروط احملـددة للوظيفـة املعنيـة؛            ‘ ٢’الشخص مواطنا بوتانيا؛    
أن يكـون عمـره اليقـل    ‘ ٤’ املقـررة للوظيفـة املعنيـة، و    االنتقاءأن يثبت كفاءته يف عملية    ‘ ٣’

تقـرر   سنة يف تاريخ التوظيف، اسـتنادا إىل شـهادة املـيالد مـامل ي              ٤٠يزيد عن     سنة وال  ١٨عن  
 . غري ذلك
 من نظـام اخلدمـة املدنيـة يـتم انتقـاء مـوظفي اخلدمـة املدنيـة علـى                    ٣وبناء على الفصل     -٢٥٩

: أساس الكفاءة اليت تثبت من خـالل عمليـة انتقـاء تنافـسية عادلـة ومكـشوفة تتمثـل فيمـا يلـي                      
قابلــــة م‘ ٣’واألداء يف االمتحــــان العــــام للخدمــــة املدنيــــة، و ‘ ٢’األداء األكــــادميي، و ‘ ١’

 . التوجيهية ملدونة السلوك اليت قررهتا جلنة املوارد البشريةباملبادئشخصية أمام هيئة تتمسك 
 املعلومات املتعلقة بعمالة املرأة والرجل

 ونظـام اخلدمـة املدنيـة عـام         ٢٠٠٧على الرغم من صدور قانون العمـل والعمالـة عـام             -٢٦٠
وقت حـىت تـصل املـرأة إىل مـصاف الرجـل مـن              يعترب خطوة إجيابية، سيلزم املزيد من ال       ٢٠٠٧

 .حيث املشاركة يف القوة العاملة واملشاركة يف القوة العاملة املأجورة
خلص االستقصاء الوطين للقوة العاملة إىل أن معدل املـشاركة يف القـوة العاملـة أعلـى                  -٢٦١

يف املنـاطق احلـضرية     مع ازدياد التفـاوت     )  يف املائة  ٤٢,٧(منه للمرأة   )  يف املائة  ٦٥,٥(للرجل  
 ٢٠٠١وعالوة على ذلك، أصبح معدل البطالة أسوأ للمـرأة مـابني عـامي              ). ١-١١اجلدول  (
وقـد يكـون الـسبب يف       ). ٨-١١اجلـدول   ( بينما بقي كما هو تقريبا بالنسبة للرجل         ٢٠٠٤-

ارتفاع معدل البطالة بالنـسبة للمـرأة مواقـف أصـحاب العمـل الـيت تكـشفت أثنـاء االستقـصاء                     
أربـاب العمـل يـشعرون بـأن مـن األرجـح أن تطلـب املـرأة مواقـع                   ‘ ١’: خري الذي وجد أن   األ

 يف املائـة مـن أربـاب       ٥٢أعرب  ‘ ٢’تفضيلية وأن الرجل أكثر مرونة فيما يتعلق مبكان العمل،          
 يف املائـة منـهم      ٤٨العمل الذين استجوبوا عن شعورهم بأن الرجـل أكفـأ مـن املـرأة، وأعـرب                 

الكفـاءة، ومل يقـل أحـد منـهم بـأن املـرأة أكفـأ مـن         برجل واملرأة متساوون عن شعورهم بأن ال  
 .)٤٢(يعتقد أرباب العمل أن الذكور أكثر تنوعا يف املهارات من اإلناث‘ ٣’الرجل، و 

 علـــى أن مـــن بـــني مجيـــع النـــساء املـــستخدمات الـــيت جـــرى    ٢-١١يـــدل اجلـــدول  -٢٦٢
مل يكملــن )  يف املائـة ٧١(معظمهــن   ،٢٠٠٤اسـتجواهبن خـالل استقــصاء القـوة العاملــة عـام     

__________ 
ل واملــوارد البــشرية، مــسألة اجلنــسني، استكــشاف أســباب البطالــة يف بوتــان،   يــوجني دورجــي، وزارة العمــ )٤٢( 

 .مشروع حبث
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 يف  ٨,٣ يف املائة فقط منهن أكملن مرحلة ما من التعليم الرمسـي، و              ١٨,٥أي دورة تعليمية و   
ُوجــد بــني الرجــال املــستخدمني، أن نــسبة غــري . املائــة أكملــن مرحلــة مــن التعلــيم غــري الرمســي

 ٢٨,٣(ل التعلـيم الرمسـي أعلـى        ونسبة الذين أكملوا بعـض مراحـ      )  يف املائة  ٥٤( أقل   املتعلمني
 ).يف املائة
أعلــى مــن )  يف املائــة٢٥,٦(نــسبة الرجــال املــستخدمني يف فئــة املــستخدمني العــاديني  -٢٦٣

ونــتج عــن ذلــك أن مكاســب ). ٥-١١اجلــدول (يف هــذه الفئــة )  يف املائــة٩,٧(نــسبة النــساء 
. ٧-١١ن اجلـدول    ، وهـو مـا يتـبني مـ        ٢٠٠٤النساء كانت أقل من مكاسب الرجـال يف عـام           

وأعلى معدل للعمالة بالنسبة للنساء كان بني النساء الاليت أكملن برنامج التعليم غـري الرمسـي،                
 ٢٠٠٤ يف املائــة مــن مجيــع النــساء الــاليت أكملــن التعلــيم مــستخدمات عــام    ٥٧حيــث كــان 

ي، وعلى أي حال، بالنسبة للنـساء الـاليت أكملـن مراحـل يف التعلـيم الرمسـ                ). ٣-١١اجلدول  (
الــاليت أكملــن املرحلــة    بالنــسبة للنــساء )  يف املائــة٤٠(كــان معــدل االســتخدام أدىن كــثريا    

ومعــدالت .  يف املائــة بالنــسبة لــاليت أكملــن الــسنة األوىل مــن التعلــيم الثــالثي٣٣االبتدائيــة، و 
االســتخدام بالنــسبة للرجــال الــذين أكملــوا التعلــيم الرمســي كانــت أعلــى بكــثري مــن املعــدالت  

والفئــة املهنيــة الوحيــدة الــيت تزيــد فيهــا نــسبة اإلنــاث إىل   ). ٣-١١اجلــدول (لنــسبة للنــساء با
ونــسبة اإلنــاث إىل الــذكور أدىن ). ٦-١١اجلــدول ( هــي الــصناعة التحويليــة ١الــذكور علــى 

الـدفاع، واألمـن    / اإلدارة العامـة  ‘ ٢’،   )٠,٠٠(العمل يف املنـاجم والتعـدين       ‘ ١’تكون يف    ما
اإلنـشاءات  ‘ ٤’،  )٠,١١(متديد الكهربـاء والغـاز واملـاء        ‘ ٣’،  )٠,٠٨(إلجباري   ا االجتماعي

 ).٠,١٨(النقل والتخزين واالتصاالت ‘ ٥’، و )٠,١٥(
ويف . أتيحت للنساء فرصة العمالة الذاتية بقـروض مـن مؤسـسة بوتـان لتمويـل التنميـة               -٢٦٤
وتــستخدم هــذه .  قرضــا مت منحهــا لنــساء٢٧٣٧جمموعــه  ، ســجلت املؤســسة مــا٢٠٠٥عــام 

القروض يف أعمال صغرية احلجم، مثل شراء مواشي، نقـل املنتوجـات الزراعيـة للبيـع وأعمـال                  
وعلى الرغم مـن أن هـذه القـروض ُتمـنح للنـساء يف الريـف واحلـضر علـى                    . جتديدية للمساكن 

والنـساء يف املنـاطق احلـضرية حيـصلن علـى القـروض مـن               . السواء، تستفيد منها الريفيات عامة    
 .ملصارف التجاريةا

ــارزة يف القطــاع اخلــاص وهلــن ممــثالت يف       -٢٦٥ ــد مــن املؤســسات الب ــساء العدي ــرأس الن وت
 . جمالس إدارة بعض املؤسسات البارزة يف بوتان

يــزال معظــم ســكان بوتــان يعيــشون يف املنــاطق الريفيــة، نــشأت مراكــز     ويف حــني ال -٢٦٦
واجتــذبت عــددا كــبريا مــن  )Dzongkhags(حــضرية يف العقــود األخــرية يف معظــم املقاطعــات 

. الناس من اجملتمعات الريفية، وكان من األسباب الرئيـسية لـذلك احلـصول علـى دخـل نقـدي                  
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 .)٤٣( يف املائة من املهاجرين من الريف رجاال تركوا وراءهم النساء للعنايـة بـاملزارع              ٦٠وكان  
رية أقــل مــن فــرص الرجــل وفــرص العمــل للنــساء الريفيــات الــاليت يهــاجرن إىل املنــاطق احلــض 

بــسبب افتقــارهن إىل املهــارات الالزمــة للقطاعــات احلــضرية، ممــا ميكــن أن يــسهم يف ارتفــاع    
ــساء    ــني الن ــة ب ــدل البطال ــات       . مع ــات الريفي ــساء والفتي ــن الن ــد م ــل العدي ــذلك، يعم ونتيجــة ل

يني وقد وجدت دراسـة حديثـة أن معظـم اخلـدام املرتلـ        .)٤٤(كعامالت مرتليات للنخبة احلضرية   
األطفال فتيات مل يدخلن مدرسة ويعملن يف الغالب سـاعات طويلـة بـأجر زهيـد، ممـا جيعلـهن               

مث إن هـذا الوضـع حيـد مـن تعلـيمهن وخيـاراهتن               .)٤٥(عرضة ألشكال خمتلفة من إساءة املعاملـة      
 . يف التدابري املقبلة

النـسبة  ، وكانـت    ٢٠٠٦يونيـه   /  يف حزيـران   ٠,٤٠وكانت نسبة اإلناث إىل الـذكور        -٢٦٧
يف الـدرجات مـن   ) ٠,٤٧(وأعلـى نـسبة بينـهما     ٣ إىل ١ فقط يف أعلى الدرجات مـن        ٠,٠٥

ويتبني من هذه األرقـام أن هنـاك جمـاال لتحـسني متثيـل اإلنـاث يف                 ). ٤-٧اجلدول   (١٣ إىل   ٩
 ). على مزيد من التفاصيل عن املرأة يف اخلدمة املدنيةلالطالع ٥أنظر املادة . (اخلدمة املدنية

  حرية اختيار العمل واملساواة يف معايري الترقية واالستحقاقات  -جيم  ١
  ألف لالطالع على احلقوق الدستورية يف جمال العمالة١إرجع إىل الفقرة  -٢٦٨
 ألف لالطالع علـى التفاصـيل املتعلقـة حبظـر التمييـز يف الطلـب أو                 ١إرجع إىل الفقرة     -٢٦٩

 . قية أو خفض املرتبةالتدريب أو التسريح أو النقل أو التر
ومن الناحية العملية، للمرأة العاملة يف مؤسسات احلكومة امللكية احلق كالرجـل متامـا               -٢٧٠

 . يف الترقية إىل مراتب أعلى وفقا ملؤهالهتا وخربهتا وقدراهتا
الترقيات مبوجب نظام اخلدمة املدنيـة يف بوتـان تقـوم علـى الكفـاءة، ممـا يتـيح ملـوظفي                -٢٧١

 طـرق  ٥وهنـاك  . املدنية، بصرف النظر عـن جـنس املوظـف، املـساواة يف فـرص الترقيـة          اخلدمة  
الترقيــة يف ‘ ٢’الترقيــة علــى أســاس وجــود شــاغر،  ‘ ١’:  املــدين هــياملوظــفميكــن هبــا ترقيــة 

الترقيــة املباشــرة مــن جانــب  ‘ ٤’الترقيــة لإلبــداع يف العمــل،  ‘ ٣’الــدرجات داخــل الوظيفــة،  
 .ترقية من أمني احلكومة‘ ٥’ملدنية، و اللجنة امللكية للخدمة ا

__________ 
 .، اهلجرة من الريف إىل احلضر يف بوتان٢٠٠٥وزارة الزراعة  )٤٣( 
تقرير حكومة بوتان امللكية اجلامع لألول حىت السادس املقـدم إىل جلنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـام           )٤٤( 

٢٠٠٢. 
 .، تقرير تقييم عوامل احلماية للطفل يف بوتان)٢٠٠٤(لجنة الوطنية للمرأة والطفل ال )٤٥( 
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 يـسمح للموظـف، بـصرف النظـر         ٢٠٠٦الفصل العاشر من نظام اخلدمة املدنيـة لعـام           -٢٧٢
التـدريب يف جمـال ذي صـلة بواجباتـه          / نوع جنسه، بإجازة دراسة ملتابعة دورة رمسية للدراسـة        

 شــهرا ١٢يل كامــل ملــدة وُتمــنح إجــازة الدراســة مبرتــب إمجــا . احلاضــرة أو املقبلــة ومفيــد هلــا 
وُيعتــرب املوظــف اجملــاز .  يف املائــة مــن مرتبــه األساســي٥٠األوىل، وبعــد ذلــك يتلقــى املوظــف 

وإذا كـان التـدريب     .  شـهرا، يف اخلدمـة الفعليـة فيمـا يتعلـق بالترقيـة             ١٨للدراسة ملـدة أقـصاها      
كـن مـنح املوظـف إجـازة        عالقة له مبجال العمل احلايل أو العمل املقبل يف اخلدمـة املدنيـة، مي              ال

 .دراسة، ولكن بال مرتب
وكذلك فرص التدريب الداخلي للموظفني املدنيني ُتمنح على أسـاس الكفـاءة وصـلة                -٢٧٣

جمال للتمييز يف فـرص التـدريب        وهنا أيضا ال  . الربنامج التدرييب باملنصب الذي يشغله املوظف     
يـشري إىل    ال٢٠٠٦اخلدمة املدنيـة لعـام   ألن منوذج طلب التدريب أثناء اخلدمة الوارد يف نظام        

معظـم األمسـاء مـشتركة    ( متيز بني الذكر واألنثى   اجلنس، وحيث أن غالبية األمساء يف بوتان ال       
 . مقدم الطلب إن كان ذكرا أو أنثىاسمفال يتضح من ) بني الرجال والنساء

وميكن منح األجـازة    . حيق للموظف يف اخلدمة املدنية طلب إجازة استثنائية بال مرتب          -٢٧٤
ــة   ــة يف احلــاالت التالي ــة الدراســة حيــث ال  ‘ ١’: غــري العادي ــنح إجــازة دراســية،   متابع  جيــوز م

 . مشاكل عائلية، تتطلب حقا العناية من املوظف املعين‘ ٢’و 
وحــدث تطــور ملحــوظ أيــضا يف تنميــة املــوارد البــشرية يف القطــاع اخلــاص، خاصــة      -٢٧٥

اســم ميزانيتــها املاليــة لتنميــة املــوارد البــشرية بــني احلكومــة امللكيــة   بــالتزام احلكومــة امللكيــة بتق
 . والقطاع اخلاص

 البــشرية أولويــة يف سياســة احلكومــة امللكيــة دويــشكل التــدريب واالســتثمار يف املــوار -٢٧٦
 ومنذ بداية عملية التنمية احلديثة ، كان التـدريب املهـين والـتقين             .املتعلقة بتنمية املوارد البشرية   

الثــانوي ملــوظفي اخلدمــة املدنيــة   والعلمــي والفــين متاحــا باســتمرار علــى املــستويات األويل أو  
إرجـع إىل املـادة    [وللتالميذ والطـالب وغريهـم، ومـستمرا حـىت اآلن داخـل البلـد ويف اخلـارج                  

 .] املتعلقة بالتعليم، لالطالع على مزيد من التفاصيل١٠
 ن العمل املتساوي يف القيمةاألجر املتساوي ع - ٢٦ دال والتوصية ١

للمــواطن البوتــاين ” مــن مــشروع الدســتور بــشأن احلقــوق األساســية، ٧وفقــا للمــادة  -٢٧٧
 ٩وإضــافة إىل ذلــك تــنص املــادة    . “احلــق يف األجــر املتــساوي للعمــل املتــساوي يف القيمــة     

 .“لتعمل الدولة جاهدة لكفالة احلق يف األجر العادل واملعقول مقابل العم”: يلي كما
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ــز بــني        -٢٧٨ ــايل علــى التميي ــة احلظــر الت ــانون العمــل والعمال ــاين مــن ق ويتــضمن الفــصل الث
حيدث التمييز فيما يتعلق بشروط األجـر يف حالـة عـدم دفـع أجـر متـساو لـنفس                    ”املستخدمني  

وأي رب عمـل او وكيـل توظيـف خيـالف هـذا احلظـر             . “العمل أو العمل املتـساوي يف القيمـة       
 . أو يتلقى حكما بالسجنغرامةة، جتعله ملزما بدفع يعترب مرتكبا جلرمي

يعترب متييزا ضد املرأة تلقيها أجرا أقـل مـن أجـر الرجـل مقابـل العمـل                   وعلى العموم ال   -٢٧٩
نفسه ويف بعض احلـاالت، كمـا حيـدث أثنـاء الغـراس واحلـصاد، تتلقـى املـرأة يف الغالـب أجـرا                        

 .أعلى مما يتلقاه الرجل
ويـرد يف الفــصل الثــامن مــن قـانون العمــل والعمالــة حكــم يتعلـق بالعمــل وقتــا إضــافيا     -٢٨٠

يــدفع رب العمــل للمــستخدم دون مــستوى املــشرف، عــن ســاعات العمــل   ”: يــنص كالتــايل
يقل عن معدل أجره العادي حني يطلب منه العمـل خـارج أي مـن الفتـرات                  اإلضافية مبلغا ال  

 .“١٠٤املشار إليها يف البند 
تضمن الفصل الثامن مـن قـانون العمـل والعمالـة حكمـا يتعلـق بـاألجر عـن العمـل يف                       -٢٨١

إذا طلــب رب العمــل مــن العامــل دون مــستوى املــشرف أن  ”ســاعات الليــل فيمــا يلــي نــصه  
، يـدفع لـه   ١٠٨بعمل ليال إضافة إىل عمله النهاري العادي وخارج الفترة املشار إليها يف البند   

ورب العمـل  . “ يف املائة أجره العـادي عـن سـاعات العمـل اإلضـافية      ٥٠ يعادل رب العمل ما  
 .ميتثل هلذه املادة يرتكب جرما، جيعله ملزما بدفع غرامة أو أن يتلقى حكما بالسجن الذي ال
املرأة اليت تعمل موظفة حكومية هلا احلق يف أن تتلقي مرتبـا مـساويا ملرتـب الرجـل إذا          -٢٨٢

والنظــام اجلديــد . شغل منـصبا ممــاثال وتتمتـع بــنفس اخلــربة التقنيـة   كانـت تقــوم بعمـل مماثــل وتــ  
للعالوات اليت يتلقاها موظفو اخلدمة املدنيـة يف إطـار نظـام تـصنيف الوظـائف واملرتبـات يقـوم                    

ــنفس  . اآلن علــى أســاس الوظيفــة والدرجــة، بــصرف النظــر عــن اجلــنس     ــع املوظفــات ب وتتمت
كرســوم التعلــيم لألطفــال واألجــور عــن    عمــلاحلقــوق فيمــا يتعلــق باكتــساب اســتحقاقات ال  
وكــل موظــف، ذكــرا كــان أو أنثــى، يعــني يف  . الوقــت اإلضــايف وتعويــضات الرعايــة الــصحية

 .منطقة نائية ُيمنح عالوة جغرافية إضافة إىل مرتبه الصايف
 أجور العمال غري املهرة

رد البـشرية سـلطة     الفصل الثامن من قانون العمل والعمالة يفـوض وزارة العمـل واملـوا             -٢٨٣
جيـوز للـوزارة، بالتـشاور مـع احلكومـة امللكيـة            ‘ ١’(”وضع حد أدىن لألجور وفيما يلي نـصه         

 يومـا  ٩٠وأرباب العمل واملستخدمني، أن حتدد حدا أدىن لألجر أو األجور يبـدأ سـريانه بعـد          
ر نفـسه،  من صدور القرار، أو من تاريخ حتدده الوزارة يف القرار ولكن لـيس قبـل تـاريخ القـرا       

 . “يُُعربَّ عن كل حد أدىن لألجور بأجر الساعة واليوم والشهر‘ ٢’و 
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 نـو يف    ١٠٠ كـان احلـد األدىن لألجـور علـى الـصعيد الـوطين               ٢٠٠واعتبارا مـن عـام       -٢٨٤
 نــو، ١٢٠ نــو، ١١٠اليــوم للعمــال اليــوميني وبالنــسبة للعمــال اليــوميني اآلخــرين حتــدد مببلــغ   

 .ر عن جنس العامل نو يف اليوم بصرف النظ١٥٠
 االستحقاقات والضمان   -هاء ١

تعمــل الدولــة ” مــن مــشروع الدســتور بــشأن مبــادئ سياســة الدولــة، ٩وفقــا للمــادة  -٢٨٥
جاهــدة لكفالــة احلــق يف وقــت للراحــة والفــراغ، مبــا يف ذلــك حتديــد معقــول لــساعات العمــل  

 .“وعطل دورية مدفوعة األجر
العمـل والعمالـة األشـكال التاليـة مـن العطـل بـأجر              ويكفل الفـصل الـسابع مـن قـانون           -٢٨٦
إجـازة  ‘ ٤’اإلجازة العرضـية، و  ‘ ٣’اإلجازة السنوية، و ‘ ٢’اإلجازة املرضية، و  ‘ ١’: كامل

حيـق للمـستخدم أيـضا التمتـع كـل سـنة بتـسعة أيـام مـن الُعطـل                . إجازة األبوة ‘ ٥’األمومة، و   
شتغل يف عطلــة مقــررة ُيــدفع لــه مبلــغ إضــايف الرمسيــة علــى األقــل، وإذا طُلــب إىل العامــل أن يــ

 . يف املائة من مرتبه العادي٥٠يعادل 
وترد يف الفصل الـسادس مـن قـانون العمـل والعمالـة االسـتحقاقات التقاعديـة ونـصها                   -٢٨٧

 مكافــأة،‘ أ ’ : ســتحقاقات التاليــة حيــق للمــستخدم عنــد تقاعــده مــن اخلدمــة اال     : "كالتــايل
 ." تقاعديأو معاش صندوق ادخار‘ب’و 

وبصدور قانون العمل والعمالة، سيكون لدى وزارة العمـل واملـوارد البـشرية الـسلطة                -٢٨٨
ومـىت تقـرر ذلـك    . لتقرير احلد األقصى لساعات العمل وطول مدة فرصة الغـداء بـأمر تنفيـذي             

 . فلن يطلب من العامل أن يشتغل بعد اكتمال احلد األقصى لساعات العمل الوارد يف القرار
، حيــق للموظــف التمتــع ٢٠٠٦ووفقــا للفــصل العاشــر مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة لعــام   -٢٨٩

اإلجــازة العرضــية، ‘ ٢’سنوية، و اإلجــازة الــ‘ ١’: باألشــكال التاليــة مــن اإلجــازات املدفوعــة 
 اإلجــازة الطبيــة، ‘ ٦’إجــازة األبــوة،  ‘ ٥’إجــازة األمومــة، و  ‘ ٤’إجــازة احلــداد، و  ‘ ٣’ و

ملـدة  ) إجـازة مرضـية   (وُيسمح بدفع املرتب للموظف يف إجازة طبية        . سيةاإلجازة الدرا ‘ ٧’و  
 وحيـق . ة على ذلك، ميكن منح املوظف أيضا إجازة خاصة غـرب مدفوعـة         ووعال.  أشهر فقط  ٦

كامـل علـى أسـاس عـدد األيـام       للموظفات واملوظفني كذلك االنقطاع عن العمـل أيامـا بـأجر    
 . سائر األعياد الوطنية والتقليديةاليت اشتغلوا فيها خالل العام إضافة إىل

يــدفع رب العمــل ”يلــي  ويــنص الفــصل التاســع مــن قــانون العمــل والعمالــة علــى مــا   -٢٩٠
ومـن خيـالف ذلـك مـن أربـاب العمـل يرتكـب         .“تعويضا عن احلوادث إىل مجيـع املـستخدمني       

 . جرما جيعله عرضة لدفع الغرامة أو للسجن فترة حمدد
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كيـة مـن خـالل شـىت املخططـات بتنفيـذ برنـامج للتـأمني اجلمـاعي                  وتقوم احلكومـة املل    -٢٩١
للمــوظفني احلكــوميني يــشمل مــوظفي اخلدمــة املدنيــة واملتقاعــدين واألشــخاص الــذين فقــدوا    

والقواعد املتعلقة بربنامج التـأمني اجلمـاعي للمـوظفني احلكـوميني           . القدرة اجلسدية على العمل   
، واســتحقاقات العجــز واســتحقاقات األزواج خةالــشيخوتــنظم بــرامج التقاعــد الســتحقاقات 

حـوادث العمـل و الوفـاة       (وتغطـي أيـضا اسـتحقاقات خمـاطر العمـل           . الباقني بعد وفاة املتقاعـد    
ومبوجب برنامج التأمني اجلماعي يستحق املوظف التعـويض عـن اإلصـابة الـيت        ). بسبب العمل 

ملدنية التعـويض عـن اإلصـابة       وكذلك يستحق العاملون بعقد يف اخلدمة ا      . حتدث بسبب العمل  
ويـستحق يف إطـار برنـامج التـأمني اجلمـاعي التعـويض املقـرر ملرتبـة                 . اليت حتدث بسبب العمـل    

أما العاملون يف قطاع الزراعة والعـاملون يف بيـوهتم، وهـؤالء يـشكلون غالبيـة                . وظيفة املصاب 
 .زالوا غري حمميني بأي تأمني اجتماعي القوة العاملة البوتانية، فما

 الصحة املهنية والسالمة -واو  ١
محايــة صــحة وســالمة املــستخدم يف القطــاع اخلــاص مكفولــة بقــانون العمــل والعمالــة   -٢٩٢

ويقــوم مفتــشون مــن وزارة التجــارة والــصناعة ووزارة الــصحة ,  والرجــلاملــرأةبالتــساوي بــني 
شركات وحلقــات ووزارة الزراعــة بــالتفتيش املنــتظم علــى النظافــة الــصحية وأمــن العمــل يف الــ

وبـصدور قـانون العمـل والعمالـة ستـشترك وزارة العمـل واملـوارد البـشرية يف                  . العمل واملصانع 
 . عملية التفتيش املذكورة

وفيما يتعلق بالصحة املهنية والسالمة، حيدد قانون العمل والعمالة واجبات املـسؤولني             -٢٩٣
يديرون أعماهلم وفقا لتدابري الـسالمة      احلكوميني ومسؤولياهتم عن التأكد من أن أرباب العمل         

وكـذلك يـنص الفـصل التاسـع        . املطلوبة فضال عن توفري شروط العمل والبيئة املناسبة للعاملني        
من القانون على أنه جيب على أربـاب العمـل والعـاملني أن يتعـاونوا يف كفالـة الـسالمة املهنيـة                      

عمل يف االمتثـال لواجباتـه املتعلقـة        ويف حاالت كثرية حيث خيفق رب ال      . كما هي حمددة أدناه   
 والسالمة املهنية ميكن، مبوجب قانون العمل والعمالة اعتبار مرتكبـا جلرميـة، ممـا جيعلـه       بالصحة

 .ملزما بدفع الغرامة أو ُيحكم عليه بالسجن
وباإلضافة إىل ذلـك، يتـضمن قـانون العمـل والعمالـة املـادة التاليـة فيمـا يتعلـق بتكلفـة                       -٢٩٤

يطلـب رب العمـل مـن املـستخدم دفـع تكلفـة أي               ال” الـسالمة والـصحة يف املهنـة         احتياجات
ــدات أو    ــسهيالت أو معـ ــات أو تـ ــزة أو ترتيبـ ــات أو أجهـ ــة أو   مكنـ ــدات وقائيـ مالبـــس ومعـ

معلومــات أو تعليمــات أو تــدريب أو إشــراف ُيقــدم أو ًيــستعمل يف مكــان العمــل فيمــا يتعلــق  
ميتثــل هلــذا البنــد ميكــن أن توجــه إىل هتمــة  الــذي الورب العمــل . “بالــسالمة والــصحة املهنيــة

 . حكم بالسجنحبقهارتكاب جرمية تفرض عليه غرامة أو يصدر 
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باإلضـافة إىل مـسؤوليات رب العمـل واملـستخَدم، يتـضمن الفـصل التاسـع مـن قـانون           -٢٩٥
 علـى أنـه     العمل والعمالة، املتعلق بالسالمة والصحة املهنية، بندا يتعلق حبقـوق املـستخَدم يـنص             

إذا كــان لــدى املــستخَدم مــربر معقــول لالعتقــاد بــان هنــاك حالــة عمــل تنطــوي علــى خطــر  ”
وشيك وجِـدي علـى حياتـه أو صـحته، جـاز لـه اخلـروج مـن ذلـك الوضـع؛ وعلـى املـستخَدم                      

، أن يقـوم علـى الفـور بـإعالم ممثـل رب العمـل أو إعـالم رب                   ١٦٢الذي يتصرف وفقا للبنـد      
جيوز لرب العمل أن يطلب مـن املـستخَدم أن يعـود إىل        ال”ى ذلك أنه    زد عل . “العمل باحلالة 

أو االمتنـاع عـن دفـع        حالة العمل اليت يوجـد فيهـا هتديـد مـستمر أو وشـيك بـأذى خطـري لـه،                   
 شريطة أن يبقـى املـستخدم يف مكـان العمـل            ١٦٢أجور املستخَدم بسبب تصرفه يف إطار البند      

 هــذه احلقــوق علــى الرجــل واملــرأة بالتــساوي،   وتــسري .“ويظــل مــستعدا للعــودة إىل لعمــل 
ورب العمـل الـذي يرتكـب خمالفـة يتعـرض لـدفع الغرامـة أو        . وتنطبق أيضا يف حـاالت احلمـل   

حلكم بالسجن، إذا اختذ أي إجراء تأدييب أو متييزي ضد املستخدم الذي مـارس حقـه يف إطـار                   
 .١٦٢البند

 التحرش اجلنسي 
ــع    يتــضمن الفــصل التاســع مــن مــشرو   -٢٩٦ ــق بالقــضاء علــى مجي ــا تتعل ع الدســتور أحكام

ــف يف مكــان العمــل يف         ــسي والتخوي ــك التحــرش اجلن ــا يف ذل ــرأة، مب ــز ضــد امل أشــكال التميي
 .وقانون العقوبات يغطي أيضا التحرش اجلنسي. القطاعني العام واخلاص

مـل  الع‘ ١’:  يلـي ويتضمن الفصل الثاين من قانون العمل والعمالـة بنـدا عـن حظـر مـا           -٢٩٧
التمييـز بـني املـستخدمني وطـاليب        ‘ ٣’أسوأ أشكال عمل األطفال،     ‘ ٢’اإلرغامي واإلجباري،   

 :املتعلــق حبظــر التحــرش اجلنــسي علــى أنــه      ويــنص البنــد . التحــرش اجلنــسي ‘ ٤’العمــل، و 
ــسيا    ال‘ ١’ ــرش جنــ ــل أن يتحــ ــوز لــــرب العمــ ــه أو ) أ (جيــ ــل لديــ  بــــشخص يطلــــب العمــ
بـشخص آخـر موظـف      ) أ  : (ستخَدم أن يتحـرش جنـسيا       جيوز مل  ال‘ ٢’مستخدم لديه،   ) ب(

. بشخص طالب لعمـل لـدى رب عملـه        ) ج(برب عمله، أو    ) ب(لدى رب العمل نفسه، أو      
املغازلـة اجلنـسية أو طلـب خدمـة جنـسية مـن             ‘ ١’: يلـي  ويشمل تعريـف التحـرش اجلنـسي مـا        

غـب  أي تـصرف ذي طـابع جنـسي إزاء شـخص آخـر غـري را              ‘ ٢’شخص آخر رافض هلا، أو      
ــه ــشمل    . في ــسي ي ــابع اجلن ــسلوك ذو الط ــاس جــسدي،   : "وال ــريض شــخص آخــر ألي مت   تع

توجيه أي مالحظة خطية أو لفظية تنطوي علـى معـاين جنـسية إىل شـخص أو بـشأن أي                    ‘ ٢’
القيـام بـأي حركـة أو تـصرف أو تعليـق ذي طبيعـة جنـسية حبـضور                   ‘ ٣’ ، أو حبـضوره شخص  

 . الشخص املعين
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 مــن قــانون العمــل والعمالــة علــى أن املــستخَدم الــذي يثبــت   اخلــامسويــنص الفــصل  -٢٩٨
 واالعتــداء، ميكــن تــسرحيه  ارتكابــه حالــة خطــرية مــن ســوء الــسلوك، ومنــه التحــرش اجلنــسي   

 .إنذار أو بدفع مبلغ بدال من اإلنذار بال
يعتـرب   ،٢٠٠٦ املتعلق بالتأديب اإلداري يف نظام اخلدمة املدنيـة،          ١٩ومبوجب الفصل    -٢٩٩
فعــال اإلجراميــة املتعلقــة بــأنواع التــصرف والــسلوك املخالفــة ملدونــة الــسلوك واآلداب   مــن األ

سـيما   التصرف املشني أو غـري األخالقـي، ال  ‘ ١’:يلي اخلاصة باللجنة امللكية للخدمة املدنية ما   
حتـق لـه مـن مـوظفني حتـت سـلطته أو مـن                استغالل الـشخص منـصبه للحـصول علـى مزايـا ال           

تكـرار التـصرف املنـايف للـذوق، والغيـاب      (Driglam Namzhag) السلوك وسوء ‘ ٢’زمالئه، و 
املتكــرر عـــن أداء الواجبـــات، وانتـــهاك آداب اللبـــاس، والوقاحـــة يف أثنـــاء القيـــام بالواجبـــات  
الرمسية، وعادة السكر، والعجز اجلسدي أو العقلـي نتيجـة لعـادات غـري أخالقيـة أو فاسـدة أو                    

تتـصل مباشـرة بـالتحرش       وهذه أفعال، وإن كانت ال    .  أخالقي احلكم عليه جبرمية تتعلق بفساد    
أو التحــرش اجلنــسي، فــإن بعــضها ميكــن أن يــشمل كــل أشــكال التحــرش ومــن مث حيمــي هــذا 

 ١٩وإضـافة إىل ذلـك، فـإن الفـصل          . الفصل موظفي اخلدمة املدنية من هذا النوع من السلوك        
وميكـن  . تعلـق بـأداء الواجبـات الرمسيـة     فعال جنائيـا ي “إساءة استعمال السلطة واملنصب ”يعترب  

وحيق ألي شخص، مبا يف ذلك هيئة التأديـب،         . أيضا أن يدخل التحرش اجلنسي يف هذا الفعل       
أن يقــدم شــكوى خطيــة ضــد أي موظــف أو مستــشار يعمــل يف اخلدمــة املدنيــة وفقــا لقائمــة    

ــام    اجلــرائم ــة لع ــة املدني ــام اخلدم ــشكو  ٢٠٠٦ املدرجــة يف نظ ــى أن تكــون ال ــة ، عل ى مدعوم
 .يكفي من األدلة الوثائقية مبا

ــنص النظــام   -٣٠٠ ــه    ي ــى أن ــة عل ــة املدني ــة    ال”األساســي للخدم ــسجن يف أي حال بفــرض ال
فـإذا اقتـضت الظـروف،     .  بالـسجن إال عـن حمكمـة       احلكـم يصدر   وال. كعقوبة يف قضية إدارية   

وى إىل حمكمــة يف تقــوم اللجنــة امللكيــة للخدمــة املدنيــة أو أي ســلطة تأديبيــة أخــرى برفــع دعــ 
وملــا كــان . “بوتــان حــسب األصــول تتــضمن االهتامــات املوجهــة ضــد املوظــف املــدعى عليــه  

 اجلنسي يعترب جرميـة مبوجـب قـانون العقوبـات، فمـن املنتظـر، إذا حـدثت شـكوى يف                    التحرش
 .  املدنية، أن ترفع اللجنة امللكية للخدمة املدنية دعوى جنائيةاخلدمةإطار 
تزيـد   تقل عن شـهر واحـد وال   نسي جنحة خفيفة عقوبتها السجن ملدة ال    التحرش اجل  -٣٠١

وعالوة على ذلـك، فـإذا مـا أديـن املوظـف بارتكـاب فعـل التحـرش اجلنـسي ميكـن،                      . عن سنة 
وإضـافة إىل ذلـك، يزيـد قـانون         . مبوجب النظام األساسي للخدمة املدنية، إحالته علـى التقاعـد         

ابــه هلــذا الفعــل ومــن مث إذا أديــن املوظــف مــرة ثانيــة  العقوبــات العقوبــة علــى مــن يتكــرر ارتك 
ــة بارتكــاب جنحــة        ــه احملكم ــسي، حتكــم علي ــة التحــرش اجلن ــام  . بارتكــاب جرمي ــنص النظ وي
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جنحـة تتعلـق    ‘ ١’: يلـي  األساسي للخدمة املدنية على فصل املوظف إذا ما أدين بارتكـاب مـا            
بعـد اخلدمـة تبعـا       تحقاقات مـا  أي جرمية، مع أو بـدون اسـ       ‘ ٢’بسلطته ووظيفته أو برشوة، و      

 .لطبيعة اجلرمية وخطورهتا
 محاية القُصَّر

يتمتع القُصَّر مـن الفتيـات والفتيـان أيـضا باحلمايـة مبوجـب الفـصل العاشـر مـن قـانون             -٣٠٢
َيحظـر تـشغيل أي طفـل       . العمل والعمالة، الذي تنفذ يف إطاره جمموعة متنوعة من الـضمانات          

 ســنة مـن العمــر، الـذين ميكــن أن   ١٥ و ١٣ناء األطفــال بـني   سـنة مـن العمــر، باسـتث   ١٥دون 
ــشتغلوا  فالقــانون حيظــر  .  ســاعات يف األســبوع إذا كــان العمــل مــستوفيا جملموعــة املعــايري   ٨ي

التعـدين وتقطيـع األحجـار،      ‘ ١’:  سنة من العمـر يف اجملـاالت التاليـة         ١٨تشغيل األطفال دون    
ناعة التحويلية، أو التعامل مـع أي مـواد سـامة،           الص‘ ٤’أعمال شاقة،   ‘ ٣’أماكن مغلقة،    ‘٢’
متديد الغـاز والكهربـاء     ‘ ٩’احلراجة،  ‘ ٨’اإلنشاءات،  ‘ ٧’حياكة السجاد،   ‘ ٦’املساخل،  ‘ ٥’

املـزارع  ‘ ١٢’النقـل واالتـصاالت والتخـزين،       ‘ ١١’خـدمات اجملـاري الـصحية،       ‘ ١٠’واملاء،  
جيـوز لـرب العمـل أن     وإضـافة إىل ذلـك، ال  . التجارية وغريها مـن املـشاريع الزراعيـة التجاريـة       

يطلــب مــن األطفــال العمــل ســاعات إضــافية أو العمــل مــابني الــساعة العاشــرة مــساء والثامنــة   
 :ويــتعنب علــى رب العمــل أيــضا أن حيــتفظ بــسجل لكــل طفــل يف خدمتــه يــدون فيــه . صــباحا

وكـل شـخص    . لطبيعـة العمـ   ‘ ٣’ساعات العمل وفتراتـه، و      ‘ ٢’امسه وتاريخ ميالده، و     ‘ ١’
ميتثل للشروط املتعلقـة باسـتخدام القاصـرين ميكـن اعتبـاره مرتكبـا جلرميـة خطـرية، عقوبتـها                     ال

 .الغرامة أو السجن
وجــاء يف التقريــر املتعلــق بتقيــيم عوامــل احلمايــة لألطفــال يف بوتــان، أن معظــم خــدم    -٣٠٣

ا سـاعات طويلـة مقابـل       بعملـن غالبـ    يـستطيعن الـذهاب إىل املدرسـة و        املنازل الصغار بنات ال   
تتوفر احلمايـة هلـؤالء       ال تارخيهوحىت  . أجور زهيدة ، ومعرضات ملختلف أشكال سوء املعاملة       

 ١٧٥ وبـالنظر إىل ضـعف خـدم املنـازل األطفـال، أدرج البنـد          . البنات بـسبب طبيعـة وضـعهن      
، الـشخص الـذي جيعـل طفـال       ”: من الفصل العاشر يف قانون العمل والعمالـة وفيمـا يلـي نـصه             

 يسمح له بأن يعمل كخادم مرتيل يف بيت غري بيت أهل الطفـل،             ذكرا كان أو أنثى، يعمل أو     
أو جيعله يـشارك أو يـساعد يف عمـل أو جتـارة أو حرفـة أو مهنـة ألغـراض الـربح، ُيعتـرب ذلـك                           

يتقاضـى أجـرا أو مكافـأة مقابـل          الشخص مستخدما للطفل سواء أكـان الطفـل يتقاضـى أو ال           
وقـانون العمــل والعمالـة حيمــي اخلـدام املرتلــيني األطفـال مــن العمــل      .“عدتهمـشاركته أو مــسا 

ساعات طويلة وتقاضي أجر دون احلد األدىن املقرر، األمر الذي مـازال األطفـال خاضـعني لـه      
 .حىت اآلن
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ومبوجب الفصل الثاين املتعلق بأوجه احلظر، يتمتع البنات والبنون القُصَّر باحلماية مـن              -٣٠٤
البيع واالجتار، والرهن مقابل ديون، والعمل القـسري        ‘ ١’: ال عمل األطفال، وهي   أسوأ أشك 

اسـتعمال الطفـل أو     ‘ ٢’أو اإلجباري، مبا يف ذلك جتنيدهم للعمـل يف الـصراعات املـسلحة، و               
اسـتعمال  ‘ ٣’تدبريه أو عرضـه للبغـاء، أو إنتـاج املـواد اخلالعيـة أو األعمـال البورنوغرافيـة، و           

السـيما إنتـاج وهتريـب املخـدرات،         غـري قانونيـة،      أنـشطة ريه أو عرضـه مـن أجـل         الطفل أو تدب  
تشغيله يف ظروف صعبة جدا كالعمـل سـاعات طويلـة أو العمـل أثنـاء الليـل يف أمـاكن                    ‘ ٤’ و

سـالمته أو    تعود إىل رب العمل مغلقة بصورة غري معقولة، أو يرجح أن تضر بصحة الطفل أو              
ــل   ــه مث ــذي  ) أ(معنويات ــسوء  العمــل ال ــةيعــرض الطفــل ل ــسيا،  املعامل  جــسديا أو نفــسيا أو جن

 رتفعــات خطــرة أو يف أمــاكن حمــصورة،   العمــل حتــت األرض أو حتــت املــاء أو يف م   ) ب( و
العمل الـذي يتطلـب آالت أو معـدات أو أدوات خطـرة أو حتتـاج إىل مناولـة يدويـة أو                 ) د(و  

عــرض الطفــل ملــواد أو عوامــل أو العمــل يف بيئــة غــري صــحية قــد ت ) هـــ(نقــل أمجــال ثقيلــة، أو 
 أو ملـستويات مـن الرطوبـة    ةاحلـرار عمليات تنطوي على خطر، أو تعرضه لدرجات عاليـة مـن    

وكل شـخص خيـالف حـاالت احلظـر املتعلقـة بأسـوأ أشـكال عمـل                  .أو االهتزاز ضارة بصحته   
 .األطفال ميكن اهتامه بارتكاب جنحة أو جناية من الدرجة الثالثة

  من الفصل التعسفي احلماية: ألف٢
مــن بــني أشــكال الفــصل غــري القــانوين املدرجــة يف الفــصل اخلــامس مــن قــانون العمــل  -٣٠٥

املستخدمة على أساس العنصر أو اللون أو احلالة الزوجيـة أو احلمـل             / والعمالة فصل املستخدم  
 إجـازة   أو الدين أو الرأي السياسي أو املنشأ االجتماعي والفصل بسبب الغياب عـن العمـل يف               

 .األمومة أو إجازة األبوة
إذا أقيمت دعـوى تـسريح      ”وينص الفصل اخلامس من قانون العمل والعمالة على أنه           -٣٠٦

تـأمر، مبوافقـة العامـل    ‘ ١’: غري قانوين يف حمكمة ، فقد تقوم احملكمـة بواحـد أو أكثـر ممـا يلـي                 
فـسه أو يف منـصب معـادل        ورب العمل، بإعادة تثبيت العامل، ذكرا كان أو أنثى، يف منصبه ن           

تــأمر رب العمــل بــدفع تعــويض إىل العامــل مببلــغ  ‘ ٢’لــه، ومعاملتــه وكأنــه مل ُيــسرح قــط، و 
 يوما من أجره عن كل سنة أو جزء من السنة من العمل املتواصل مع رب العمـل                  ٢١يساوي  

إىل تأمر بدفع تكاليف من أحـد الطـرفني         ‘ ٣’ يوما، و    ١٨٩يتجاوز التعويض أجر     على أن ال  
ويف دعـوى التـسريح غـري القـانوين يقـع           .  تعتربهـا عادلـة يف مجيـع الظـروف         اليتاآلخر باحلدود   

 .على رب العمل عبء الربهان على وجود سبب وجيه إلهناء اخلدمة
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 مسائل تتعلق باألمومة:  باء٢
مبوجب الفصل السابع من قـانون العمـل والعمالـة، حيـق للمـرأة التمتـع بإجـازة أمومـة                     -٣٠٧
ويضمن الفصل السابع أيضا يقاء الوظيفة بعـد إجـازة األمومـة، إذ يـنص               . لرجل بإجازة أبوة  وا

عند العودة من إجـازة األمومـة يعيـد رب العمـل العاملـة إىل وظيفتـها نفـسها أو إىل                     ”على أنه   
ورب . “ةوظيفة تكون من الناحية املادية مماثلة للوظيفـة الـيت كانـت تـشغلها قبـل بـدء اإلجـاز                   

 .يلتزم هبذا النص يرتكب جرمية جتعله عرضة لدفع الغرامة أو احلكم بالسجن لذي الالعمل ا
ويتضمن الفصل السابع من قانون العمل والعمالة أيضا أحكاما تتعلـق بـاألم املرضـعة،                -٣٠٨

ــه   ــالتوق  ”تــنص علــى أن ــة ب ــسمح رب العمــل للعامل ــدة ســاعة واحــدة كــل    ي ف عــن العمــل مل
انقـضاء إجـازة األمومـة إلرضـاع طفلـها وحتـسب سـاعات              ساعات وملدة شـهر واحـد بعـد          ٤

يلتــزم هبــذا  ورب العمــل الــذي ال. “ ســاعات عمــل تتقاضــى العاملــة أجورهــا عنــها االنقطــاع
 .النص يرتكب جرما جيعله عرضة لدفع الغرامة أو للسجن

وإضافة إىل ذلك، حيمي الفصل السابع العاملني من انقطاع أجورهم وهـم يف إجـازة،                -٣٠٩
إذا رأى رئـيس إدارة العمـل أن رب العمـل يتفـادى عـن قـصد دفـع أجـور                     ” نص على أنـه   إذ ي 

عامــل وهــو يف إجــازة خمالفــا بــذلك عقــد العمــل، جــاز لــه أن يعتــرب العقــد أو العقــود مــستمرة  
 .“ألغراض حساب استحقاقات العامل من اإلجازة

، حيـق للموظفـة،     ٢٠٠٦ من النظام األساسـي للخدمـة املدنيـة لعـام            ١٠ووفقا للفصل    -٣١٠
يـشمل األجـر األساسـي      ( إمجـايل كامـل      بـأجر مىت أبرزت شهادة طبيـة، التمتـع بإجـازة أمومـة            

وحيق للمرأة أيضا التمتع بإجازة أمومة بأجر إمجايل كامل يف حالـة            . ملدة ثالثة أشهر  ) والعالوة
األمومـة،  وبعـد انتـهاء إجـازة       . تزيد عن شهر واحد بعـد إبـراز شـهادة طبيـة            اإلجهاض ملدة ال  

جيــوز للموظفــة اســتئناف عملــها بــدون أن ختــسر أقدميتــها أو دورهــا يف الترقيــة أو أي فرصــة   
 .أخرى

 من النظام األساسـي للخدمـة املدنيـة حيـق للموظـف التمتـع بإجـازة               ١٠ووفقا للفصل    -٣١١
 . أيام عمل ميكن مجعها مع األشكال األخرى لإلجازة٥أبوة ملدة 

 مــن رئيــسه تغــيري وظفتــه يف حالــة وجــود مــشاكل صــحية  جيــوز للموظــف أن يطلــب -٣١٢
ويـسمح الفـصل العاشـر مـن النظـام األساسـي مبـنح إجـازة          . لديه، ويف العادة ُيلىب هـذا الطلـب       

طبية للموظف الذي ي ثبت عجزه عن أداء واجباته نتيجـة ملـرض أو إصـابة مـىت أبـرز شـهادة                      
الطبيـة بكامـل املرتـب يف األشـهر الـستة      وُتمـنح اإلجـازة   . طبية صادرة من هيئة طبية يف بوتـان     

ــديها      .األوىل، ويتوقــف بعــدها دفــع املرتــب   ــشأ ل وختــضع هلــذه القاعــدة املــرأة احلامــل الــيت تن
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مضاعفات أو أسباب طبية متنعها من أداء وجباهتـا مـن مث ُتمـنح إجـازة مرضـية بكامـل املرتـب                      
 . إذا لزم األمر

مرونـة يف   ‘١’:  املرونـة يف سـاعات العمـل     ويسمح النظام األساسي أيـضا بنـوعني مـن         -٣١٣
الساعات لقـضاء حاجـات شخـصية أثنـاء يـوم العمـل العـادي وتعـويض الـساعات الـضائعة يف                      

املرونة يف الساعات لفترة طويلـة تـنظم عـن طريـق مراقـب للعمـل                ‘ ٢’وقت آخر من اليوم، و      
هيـة للتنفيـذ يف     ومل توضع بعد مبـادئ توجي     . شريطة أن يكون لدى املوظف سبب وجيه لذلك       

وهناك جمال لألمهات املرضعات لالستفادة من ترتيبات املرونة يف الوقـت بعـد             . هذا اخلصوص 
 . شهور٣إجازة األمومة اليت تبلغ 

 مراكز الرعاية :  جيم٢
ــة عــام   -٣١٤ ــدأت وزارة التربي ــة هبــدف    ٢٠٠٥ب ــة النهاري ــراخيص ملراكــز الرعاي  بإصــدار ت

ومن خـالل هـذا الربنـامج مت وضـع جمموعـة شـاملة مـن         .)٤٦(سةقبل املدر توحيد نوعية فترة ما  
املبــادئ التوجيهيــة ُيــدرب عليهــا باجملــان كــل أصــحاب مراكــز الرعايــة النهاريــة القائمــة ومــن    

وعـن طريـق وزارة التربيـة أيـضا تلقـى           . يرغب من األشخاص يف فـتح مراكـز للرعايـة النهاريـة           
 . السواء التدريب يف مواضيع أخرى باجملانأصحاب مراكز الرعاية النهارية ومعلموها على 

ومجيـع   .)٤٧( مراكز للرعاية النهارية خاصـة مرخـصة  ٥ كان يف بوتان ٢٠٠٦ويف عام    -٣١٥
مراكــز الرعايــة النهاريــة اآلن يف املنــاطق احلــضرية، تــوفر الرعايــة يف الطفولــة املبكــرة ملــساعدة   

فـق الرمسيـة للرعايـة النهاريـة لألطفـال يف           والنقص الظاهر يف املرا   . العاملني من اآلباء واألمهات   
املناطق احلضرية قد ُيضطر األمهـات واآلبـاء العـاملني إىل تـرك األطفـال يف رعايـة بعـض أفـراد                      

وأحيانـا، يـصبح مـن الـصعب علـى األم،      ) baby sitter(األسـرة املمتـدة أو مـع راعيـة لألطفـال      
بـل وتكـون الرعايـة النهاريـة     . ج البيـت جتد املساعدة املناسبة، أن تفكر يف العمـل خـار   حني ال 

 .لألطفال أصعب على األمهات واآلباء الفرديني الذين هم فقراء يف أغلب احلاالت
 السالمة أثناء احلمل:  دال٢

اخلــاص بالعمــل الليلــي والعمــل الــذي ينطــوي علــى خمــاطر والــوارد يف    مبوجــب البنــد -٣١٦
لف رب العمـل األحكـام التاليـة أثنـاء احلمـل            الفصل السابع من قانون العمل والعمالـة، إذا خـا         

ــا  ــرة م ــة أو للحكــم        ويف فت ــدفع الغرام ــه عرضــة ل ــة جتعل ــه ارتكــب جرمي ــرب أن ــوالدة يعت بعــد ال
 :بالسجن

__________ 
 .، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف بوتان، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٥وزارة الصحة  )٤٦( 
 .٢٠٠٦وزارة التربية، اإلحصاءات العامة  )٤٧( 
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 مـساء والثامنـة     ١٠يطلب رب العمل من العاملة احلامل أن تعمل مابني الـساعة             ال  •
ــايل  ــوالدة و  ١٤٠‘ ١’: صــباحا يف الــصباح الت  يومــا بعــد  ٤٥  يومــا قبــل موعــد ال

يف أي وقــت آخــر إذا أبــرزت شــهادة طبيــة تــبني أن هــذا العمــل    ‘ ٢’الــوالدة، أو 
 .يشكل خطرا على الطفل أو األم

 أو إذا كـان عملـها يـشكل،         ١١١إذا انسحبت العاملـة مـن العمـل الليلـي وفقـا للبنـد                •
سـالمتها أو علـى طفلـها الـذي      بسبب محلها أو إرضاعها، خطـرا علـى صـحتها أو        

يعدل رب العمـل شـروط أو سـاعات العمـل           ‘ ١’: لد بعد أو احلديث الوالدة    يو مل
 إذا مل يكـــن التعـــديل ممكنـــا أو ‘٢’, بـــصورة مؤقتـــة لتجنـــب تعرضـــها للخطـــر، أ

يكــن مــن املعقــول طلــب التعــديل، يقــوم رب العمــل بتحويلــها إىل عمــل آخــر      مل
 يف الوضـع    أن يكون قدر اإلمكان مـساويا     ) ب(يعرضها للخطر و     ال) أ: (مناسب

 .ويف األجر لعملها احلايل

 االلتزام باالتفاقية وإعادة النظر يف القوانني - ٣
ــاملرأة والطفــل مــن خــالل        -٣١٧ ــة الــيت هلــا صــلة ب ــع الــصكوك القانوني ــدأ اســتعراض جلمي ب

، الــيت ٢٠٠٦املــشاورات الوطنيــة املتعلقــة بــاإلجراءات القــضائية املؤاتيــة للمــرأة والطفــل عــام   
 .جنة الوطنية للمرأة والطفلستتبعها الل

 قضايا مثرية للقلق
 الصعوبات 

 عامـل أجـنيب مـسجل يف        ٣٧ ٥٠٠بناء على النتائج األولية للتعداد الوطين، هناك حنو          -٣١٨
ويف بوتــان يقــوم العمــال األجانــب  .  أجــنيب يعيــشون يف بوتــان ١٢٥ ٠٠٠البلــد مــن جممــوع  

 من وجود مشكلة بطالة، كان الطلـب علـى          وعلى الرغم . عموما ببناء الطرق وأعمال الصيانة    
 .العمال األجانب أكثر بكثري من عدد طاليب العمل

ــرأة   -٣١٩ ــشكل امل ــساء يف املناصــب     ٢٨ت ــة، وعــدد الن ــة املدني ــوظفي اخلدم ــة مــن م  يف املائ
 .التنفيذية العليا صغري نسبيا

ن العمــر،  ســنوات مــ٣ويف حــني توجــد مراكــز للرعايــة النهاريــة تقبــل األطفــال فــوق  -٣٢٠
ومـن األصـعب أيـضا احلـصول علـى الرعايـة النهاريـة              . تتوفر اخلدمات لألطفال األصغر سنا     ال

 .يف املناطق احلضرية ألطفال األمهات واآلباء الوحيدين ومعظمهم من النساء الفقريات
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وعلــى الــرغم مــن أن العــامالت املرتليــات، والكــثريون منــهن أطفــال، حيمــيهن قــانون    -٣٢١
مالة، سيكون من الصعب إنفاذ القانون ألن هذه األعمال جتري يف بيوت ليس مـن               العمل والع 

 .السهل رصدها
 يف القطاع اخلاص واالفتقـار إىل ثقافـة العمـل الفـردي باعتبـاره               البطيءويالحظ النمو    -٣٢٢

 .عامال رئيسيا يف إحداث البطالة يف بوتان
لكيـة املؤسـسات التجاريـة أو       توجد بيانـات مفـصلة حبـسب نـوع اجلـنس تتعلـق مب              وال -٣٢٣

 . حباملني رخص العمل يف األعمال الناشطة
ــدر أن حنــو   -٣٢٤ ــام    ١٠٠ ٠٠٠ويق ــول ع . )٤٨(٢٠١٠ طالــب ســيدخل ســوق العمــل حبل

 شـخص ريفـي ناشـط       ١٩ ٠٠٠وإضافة إىل ذلـك، ُينتظـر أن ينتقـل إىل املراكـز احلـضرية حنـو                 
 ٧٠ ٠٠٠ ستكون مثة حاجة إىل إجياد حنـو         وبناء على ذلك  . اقتصاديا طلبا للعمل بنهاية اخلطة    

ومــن .  عمــل كــل ســنة١٤٠٠٠فرصــة عمــل خــارج الزراعــة بنهايــة اخلطــة التاســعة، أو حنــو   
يكفــي مــن فــرص العمــل  التحــديات املخيفــة الــيت يواجههــا البلــد ليــست فقــط عــدم إجيــاد مــا  

 فـرص االسـتفادة     املأجور لقوة عمل تتزايد بصورة هندسية، بل أيضا كفالة املـساواة للمـرأة يف             
 .من هذه الفرص

بــالنظر إىل أن منــو النــاتج القــومي اإلمجــال هــو لــصاحل القطاعــات الــيت يكــون معامــل     -٣٢٥
االستخدام فيها منخفضا، واالجتاهات االقتصادية والدميغرافية توحي بأن مـن املتوقـع أن تتـسع             

وعــالوة علــى ذلــك، . الفجــوة بــني الطلــب والعــرض فيمــا يتعلــق بالعمــل للــشابات البوتانيــات
يدل النمو السريع املتوقع يف االقتصاد الوطين على أن هذا النمو سيكون كثيف اليد العاملـة                 ال

ويتوقـع أن تظـل العمالـة يف القطـاع     . ولن خيلق عددا كافيا مـن فـرص العمـل الرفيعـة املـستوى           
. تـسم بالكفـاءة   اخلاص بوجه عام على مـستوياهتا احلاليـة نظـرا لـسياسة بقـاء اإلدارة صـغرية وت                 

 يف  بطـيء وقد أسهم القطاع اخلاص الصغري لبوتان يف ختفيف حدة الضغط من البطالة، ولكنـه               
 .يكفي من فرص العمل املطلوبة ملواجهة التوسع يف القوة العاملة توليد ما
يـزال البلـد بعيـدا عـن      ويف حني تضيق بسرعة الفجـوات بـني اجلنـسني يف املـدارس، ال       -٣٢٦

ويعزى الكثري من نقـص العمالـة إىل تـأخر          . ة بني اجلنسني فيما يتعلق بعامل العمل      حتقيق املساوا 
 .)٤٩(بوتان يف التعليم عموما ويف تعليم املرأة خصوصا

__________ 
 .تنمية البشريةحكومة بوتان امللكية، تقرير ال )٤٨( 
 .، التقييم القطر املشترك لبوتان٢٠٠٦الفريق القطري لألمم املتحدة  )٤٩( 
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مازالــت معظــم النــساء يعملــن يف مهنــة تــدبري البيــت وتربيــة األطفــال وغــري ذلــك مــن   -٣٢٧
. قريـر املـصري والعمـل املـأجور       وقد يكون ذلك عقبة يف طريق حقهـن يف ت         . العمل غري املأجور  

وتعتـرب املـرأة بوجـه    .  الثقافية تعترب املرأة عموما أقل قدرة من الرجل    –والتصورات االجتماعية   
والتـصور بـأن املـرأة أضـعف مـن الرجـل جـسديا وأضـعف جنـسيا                  . عام ربة بيت وزوجـة وأم     

 املـرأة لنفـسها يرتكـز     ويبدو أن تـصور   . يؤثر تأثريا كبريا يف حصوهلا على التعليم وفرص العمل        
 .)٥٠(على هذين العاملني

 التدابري املقبلة 
مع صدور قانون العمل والعمالة، جيب وضع أنظمـة وغريهـا مـن الوثـائق ذات الـصلة                   -٣٢٨

لتــوفري املزيــد مــن التفاصــيل لــبعض القــضايا كــاإلجراءات وطــرق االنتــصاف الالزمــة ملعاجلــة     
وسـوف ُينـشر قـانون      . حقاقات إجـازات األمومـة    التحرش اجلنسي واحلد األدىن لألجـور واسـت       

 . العمل والعمالة على اجلمهور
جيب بذل جهود لزيادة تـوافر مراكـز الرعايـة النهاريـة لألطفـال، السـيما املراكـز الـيت                     -٣٢٩

 .تكون يف متناول قدرة األم الوحيدة، ومعظمهن نساء فقريات
ة امللكيـة علـى حتـسني فـرص التعلـيم      وللحد من مشكلة البطالة يف البلد، تعمل احلكوم    -٣٣٠

املهين والثالثي، هبدف اجتذاب اليد العاملة للعمل يف القطاع اخلاص وجعل العمالة يف القطـاع               
وعن طريـق اخلطـة الوطنيـة للقـضايا اجلنـسانية، جـرت            وإضافة إىل ذلك،  . اخلاص أكثر جاذبية  

وضع خطط للتدريب املهـين      مناقشة بشأن    ٢٠٠٥يف املعتكف الوطين للتخطيط اجلنساين عام       
 .ميكن أن تؤدي إىل تطوير مشاريع صغرية ومتوسطة احلجم للمرأة

واتساقا مع سياسة التعليم، ستواصل إدارة الشباب واأللعاب الرياضية تزويد الطـالب             -٣٣١
بالتعليم الصحيح الذي جيهزهم باملهارات ذات الصلة ويغرس فيهم موقفا مالئما للعمل، ومـن              

.  والقطـاع اخلـاص    اإلداريةالطالب من العمل يف أي بيئة، مبا يف ذلك القرى واملناطق            مث ميكِّن   
ويف سـبيل ختفيـف حـدة مـشكلة         . ومن شـأن ذلـك أن يـساعد علـى احلـد مـن مـشكلة البطالـة                 

 .  اهلندةحكومالبطالة سيجري إنشاء ثالثة مراكز جلوء بدعم مايل من 
 ١٢٠ساخ البيانـات الطبيـة يف البلـد يـستخدم           يقوم مستثمر بوتاين بإنشاء مركز الستن      -٣٣٢

 . من خرجيي الصف الثاين عشر وخرجيي اجلامعات يف السنة التالية وحدها
وكذلك فإن السياحة، بكثافة اسـتعماهلا لليـد العاملـة وصـالهتا باخلـدمات املتـسقة مـع             -٣٣٣

ينتظـر انـضمامهن    التيار، تنطوي على إمكانية توفري فرص عمل لعدد كبري من الشابات الـاليت              
__________ 

 .٢٠٠٥، حالة الطفل واملرأة يف بوتان، ٢٠٠٥اللجنة الوطنية للمرأة والطفل  )٥٠( 
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ومـشروع قـانون الـسياحة هـو اآلن يف مراحــل     . إىل القـوة العاملـة يف الـسنوات القليلـة القادمـة     
 الـسياحية بتوسـيع االقتـصاد الـسياحي، وإقـرار نظـام متكامـل               املنتجـات متقدمة وسـوف يعـزز      

ــان، وتطــوير مهــارات      إلصــدار التأشــريات، والــسماح بنقــاط دخــول عديــدة للــسياح إىل بوت
ــز     إلدارةشاء معهــد بإنــ ــادق وتعزي ــسياحة، ووضــع معــايري ملــستويات اخلدمــة للفن ــادق وال  الفن

هذه تطورات مشجعة ستؤدي إىل توسيع فرص العمـل         . السياحة القائمة على اجملتمعات احمللية    
 .للمرأة يف األجل القصري ومزيد من التوسع اهلام يف األجل املتوسط

تـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز الواقـع يف ميـدان          ستتخذ احلكومـة امللكيـة كافـة ال        -٣٣٤
 .العمالة بقصد كفالة نفس احلقوق يف العمالة للمرأة وللرجل

 الصحة: ١٢املادة 
 مـن مـشروع الدسـتور تعـزز التـزام احلكومـة امللكيـة املـستمر         ٩ من املـادة     ٢٠ الفقرة   -٣٣٥

اء والرجال يف بوتان، إذ تـنص كمـا يلـي    بتوفري الوصول إىل الرعاية الصحية باجملان جلميع النس 
توفر الدولـة الوصـول باجملـان إىل اخلـدمات الـصحية األساسـية يف األدويـة احلديثـة والتقليديـة                   ”

 . “على السواء
 الوصول إىل اخلدمات الصحية - ١

قطعــت بوتــان خطــوات كــبرية يف الطريــق حنــو حتــسني الرعايــة الــصحية وتــصدت          -٣٣٦
. صول إىل املناطق البعيدة عن املتناول يف بلد جبلي يـصعب التحـرك فيـه        للتحدي املتمثل يف الو   

تــزال ُتقــدم باجملــان مجيــع اخلــدمات الــصحية، مبــا يف ذلــك العقــاقري األساســية، وذلــك عــن   وال
تواصـل مجيـع املستـشفيات ووحـدات الـصحة األساسـية            . طريق نظام الرعايـة الـصحية األوليـة       
ليـة وتفـتح عيـادات هناريـة للرعايـة الـصحية لـألم والطفـل                تقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية األو       

وتواصــل العيــادات الــشعبية فــتح عيــادة طــوال اليــوم شــهريا، لتــوفري . قبــل الــوالدة والرعايــة مــا
قبــل الــوالدة،  خــدمات الــصحة األوليــة مبــا فيهــا الرعايــة الــصحية لــألم والطفــل وخــدمات مــا  

 .تشفىأو موظفو املس/تديرها وحدة الصحة األساسية و
، قامــت وزارة الــصحة باســتثمار هــام هبــدف جعــل ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ويف الفتــرة بــني  -٣٣٧

خــدمات الرعايــة الــصحية أقــرب إىل اجملتمعــات احملليــة الريفيــة بزيــادة عــدد وحــدات الــصحة     
ــشعبية مــن   ١٧٦ إىل ١٦٦األساســية مــن   ــادات ال ــاد عــدد العي اجلــدول  (٤٨٥ إىل ٤٥٥ وزي

صحة األساســية والعيــادات الــشعبية قــد أنــشئت عمومــا يف  وملــا كانــت وحــدات الــ ). ٢-١٢
املنــاطق الريفيــة واملنــاطق النائيــة فإهنــا تــساعد يف تقريــب اخلــدمات إىل مــن هــم بــأمس احلاجــة  

 . إليها
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). ٢-١٢اجلـدول    (٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢وارتفع عدد مـوظفي الـصحة أيـضا بـني عـامي              -٣٣٨
ومــن أجــل املزيــد مــن  .)٥١( الــصحيني يف املائــة مــن جممــوع العــاملني٥٠وتــشكل النــساء حنــو 

حتسني نسبة اإلناث إىل الذكور بني مقدمي اخلـدمات الـصحية، ممـا سيحـسن قبـول اخلـدمات                   
أربـع  (الصحية لدى النساء، قام املعهد امللكي للصحة بتنفيذ سياسة متيل إىل تفـضيل الطالبـات                

 .ض والقبالةيف برامج الدبلوم لثالث سنوات يف التمري) فتيات مقابل فىت واحد
 الوصول إىل املعلومات ومحالت إذكاء الوعي

 وتغيري السلوك يف مواضيع تتعلق بالصحة اإلجنابية للمـرأة          االتصاالتاستمرت أنشطة    -٣٣٩
وكـان أعظـم هـذه األحـداث تـأثريا الزيـارات            . ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢كأحداث عاديـة بـني عـامي        

ايا احلسنة لصندوق األمـم املتحـدة للـسكان،         املنتظمة الرفيعة املستوى اليت قامت هبا سفرية النو       
. جاللة امللكة آشي سـانغي تـشودن وانغـشوك، إىل املـدارس الريفيـة واجملتمعـات احملليـة الريفيـة                   

الـصحة اإلجنابيـة، مبـا فيهـا     ‘ ١’وحتدثت صاحبة اجلاللة مع الناس الذين لـديهم معلومـات عـن       
األمـراض الـيت تنتقـل     ‘ ٢’املراهقـات، و    تنظيم األسـرة، واجلـنس احملمـي مبوانـع احلمـل، ومحـل              
صحة املرأة مبا يف ذلـك      ‘ ٣’اإليدز، و   / باالتصال اجلنسي مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية       

 .القضايا الصحية األخرى‘ ٤’سرطان عنق الرحم، و 
ــام         -٣٤٠ ــوب ع ــد، زارت اجلن ــاء البل ــع أحن ــارة مجي ــة بزي  ،)٥٢(٢٠٠٣قامــت صــاحبة اجلالل

 )٥٥(٢٠٠٤والـــــــشرق يف عـــــــامي  ،)٥٤(٢٠٠٥و الـــــــشمال  )٥٣(٢٠٠٤والغـــــــرب، عـــــــام 
وحتاول صاحبة اجلاللـة التحـدث مـع أفـراد اجملتمـع احمللـي، فعلـى سـبيل املثـال،                    . )٥٦(٢٠٠٦ و

اختلطت مع الناس تبلغ رسائلها وهي توزع الرفاالت أثناء مهرجان حملي يف تراشـي يانعتـسي                

__________ 
  . ٢٠٠٦تقرير بوتان الثاين إىل اللجنة املعنية باتفاقية حقوق الطفل،  )٥١( 
مارس / آذار٧النوايا احلسنة لصندوق األمم املتحدة للسكان يف زينغانغ ، كوينسيل،     ، سفرية   ٢٠٠٣كوينسيل   )٥٢( 

٢٠٠٣. 
، ســفرية النوايــا احلــسنة، آشــي ســانغي تــشودن وانغهــوك، تــزور منطقــة وانغــدوفودراغ، يف   ٢٠٠٤كوينــسيل  )٥٣( 

 . ٢٠٠٤أبريل /  نيسان١٦كونيسيلن 
لفحص سرطان عنق الرحم ي النطقة الشمالة يف كوينسيل ، وزارة الصحة تشن محلة ٢٠٠٥ريزنني وانغشوك   )٥٤( 

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٤
يف كوينـسيل   . ، سفرية النوايا احلسنة لصندوق األمم املتحدة للسكان، تـزور املنـاطق الـشرقية             ٢٠٠٤كوينسيل   )٥٥( 

 .٢٠٠٤مارس/ آذار٢٦
ملتحــدة للــسكان، تنــهي جولتــها يف املنــاطق  ، ســفرية النوايــا احلــسنة لــصندوق األمــم ا ٢٠٠٥غوبــدال أشــاريا  )٥٦( 

   . ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣يف كوينسيل . الشرقية
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ة الـشعبية مـن جانـب سـلطة هبـذا املـستوى             ومن املنتظر أن تترك هذه األنـشط       .)٥٧(٢٠٠٤عام  
باإلضافة إىل أن هذه الزيارات أذيعت بـالتلفزيون ونـشرت عنـها مقـاالت يف         . الرفيع أثرا دائما  

ومـن خـالل دور جاللتـها       . الصحف، وبذلك انتـشرت املعلومـات عنـها علـى الـصعيد الـوطين             
 رينيــو، مــن املتوقــع أن كــسفرية نوايــا طيبــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان ورئيــسة ملنظمــة 

 .تستمر هذه األنشطة الرفيعة املستوى يف كافة أحناء البلد
واســتمر نظــام الرعايــة الــصحية األوليــة أيــضا يف تقــدمي املعلومــات فيمــا يتعلــق بــصحة   -٣٤١

املرأة، عن مواضيع منها تنظيم األسـرة والـوالدة املأمونـة والتغذيـة عـن طريـق االتـصال املنـتظم                     
ونظام الرعايـة الـصحية األوليـة واسـع      . األخصائيني الصحيني ويف املرافق الصحية    بني املرضى و  

 وحـدة تقـدمي املعلومـات    ١٧٦النطاق حيث تواصل وحدات الـصحة األساسـية البـالغ عـددها            
وإضـافة إىل ذلـك، واصـلت العيـادات الـشعبية تقـدمي اخلـدمات إىل            . عن طريق عيـادات هناريـة     

طق الريفيـة والنائيـة، وتـشمل هـذه اخلـدمات املعلومـات والتثقيـف               الناس الذين يعيشون يف املنا    
ومـن خـالل عيـادات الـصحة العقليـة وصـحة الطفـل              . واالتصال فيما يتعلق مبختلـف املواضـيع      

قبل الـوالدة الـيت حتـدث يف مجيـع املستـشفيات ووحـدات الـصحة                 وعيادات الرعاية يف فترة ما    
ت الشعبية على أساس شـهري، تواصـل األمهـات          األساسية على أساس يومي ويف مجيع العيادا      

واحلوامل احلصول على املعلومات حول موضوعات، مثل طرق احلمـل املـأمون والـصحي، مبـا              
 ).عالمات اخلطر مثال(يف ذلك التغذية والوالدة املأمونة 

 يف املائة من جممـوع األسـر الـيت تـزور مرفقـا صـحيا يف الـسنة الـسابقة                     ٩٠وحيث أن    -٣٤٢
اجلـدول  (، ومبعدالت متماثلة بـني األسـر الريفيـة واحلـضرية ويف مجيـع املنـاطق اإلداريـة                   للتعداد
 .، فإن من املنتظر أن يكون مستوى احلصول على املعلومات الصحية عاليا)١-١٢

 من العـاملني الـصحيني القـرويني تـوفري          ١٣٠٠وواصلت الشبكة املكونة من أكثر من        -٣٤٣ 
يــة، والــصحة العقليــة وصــحة الطفــل وعيــادات الرعايــة ملــا قبــل   املعلومــات عــن الــصحة اإلجناب

وتلقـى العـاملون الـصحيون القرويـون       . الوالدة على صعيد اجملتمـع احمللـي وعلـى أسـاس منـتظم            
، مبـا فيهـا الـصحة اإلجنابيـة واألمومـة      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢التدريب يف خمتلف املواضيع بني عامي     

 . مما زاد من فاعليتهم ،)٥٨(املأمونة
وكجزء من نظام الرعاية الصحية األولية، فإن املرأة اليت تلد يف مؤسسة صـحية تتلقـى             -٣٤٤

ومن خـالل الرعايـة ملـا بعـد الـوالدة تتلقـى املـرأة التوجيـه فيمـا          . بعد الوالدة الرعاية يف فترة ما   
__________ 

أبريـل  /  نيـسان  ٧، التوعية فيما يتعلق بالرفاالت يف غومبلو كـورا، تيهيـشو، يف كوينـسيل،               ٢٠٠٤بيشال راي    )٥٧( 
٢٠٠٤. 

 .، النشرة الصحية السنوية٢٠٠٣وزارة الصحة  )٥٨( 
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 تلـد  وحىت املـرأة الـيت  . يتعلق باملباعدة بني الوالدات وغريها من املواضيع املتصلة بتنظيم األسرة       
يف بيتها الريفي والنائي تزود باملعلومات عن تنظيم األسرة من خالل زيـارة العـاملني الـصحيني     

والعاملون الصحيون متـصلون هبيئـة الرعايـة الـصحية األوليـة            . القرويني هلا يف بيتها بعد الوالدة     
  .اليت تدير العيادات الشعبية ولذلك جتري متابعتهم أثناء فتح العيادات الشعبية

 وضع برنـامج للتثقيـف واملهـارات احلياتيـة بـشأن الـصحة اإلجنابيـة        ٢٠٠٢ومت يف عام    -٣٤٥
للمــراهقني، يــستهدف الفتيــات والفتيــان يف املــدارس املتوســطة واملــدارس الثانويــة عــن برنــامج  

 .)٥٩(ويقوم بتوجيه الربنامج جلنة توجيه وطنيـة تـضم ممـثلني للتعلـيم والـصحة              . مدرسي للصحة 
درات أخرى لزيادة الوعي بالصحة اإلجنابية لدى الـشباب تتـضمن برناجمـا للكـشافة               وهناك مبا 

. والتدريب على اإلرشاد يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة للمـشرفات علـى مرافـق املـدارس الداخليـة                   
 .وبرنامج الكشافة يف بوتان يشمل الفتيان والفتيات على السواء

اإلجنابية يف املناهج، استمر طالب التعلـيم       ومن خالل إدخال مواد للقراءة عن الصحة         -٣٤٦
غري الرمسي يف تلقي املعلومـات عـن هـذا املوضـوع وأدرجـت مـؤخرا مـواد مطالعـة جديـدة يف              

وهنـاك أيـضا مـواد مطالعـة للتعلـيم           .)٦٠(بعـد حمـو األميـة      مواضيع الصحة اإلجنابية يف برامج مـا      
مـات عمليـة لطـالب التعلـيم     غري الرمسي تشمل مواضـيع أخـرى تتعلـق بالـصحة وتتـضمن معلو      

 .غري الرمسي
 تطبيق برنامج لتثقيف اآلباء حول قـضايا املـراهقني والـشباب، مت             ٢٠٠٠وبدأ يف عام     -٣٤٧

ففـي إطـار هـذه املبـادرة جيتمـع اآلبـاء          .  منطقة إداريـة   ١٥ مدرسة يف    ٧٥حىت اآلن إدخاله إىل     
هــرت التجربــة أن الكــثريين مــن وأظ. ملناقــشة قــضايا مثــل الــصحة اإلجنابيــة وشــواغل املــراهقني

اآلبــاء يتحرجــون مــن التحــدث مــع أبنــائهم بــصراحة يف مواضــيع مثــل الــسلوك اجلنــسي بــني     
 . املراهقني
 خالل الـسنوات األربـع األخـرية أحاديـث متنوعـة يف قـضايا تتعلـق                 تليفزيونياوأزيعت   -٣٤٨

ــة    ــها تنظــيم األســرة والــصحة اإلجنابي ــة األخــرية . بالــصحة، من ، أزيعــت سلــسلة مــن  ويف اآلون
الربامج بالراديو والتلفزيون عن موانع احلمل للطوارئ وعن الرفاالت األنثوية بـدءا مـن أواخـر                

وأجريــت بــشكل منــتظم محــالت توعيــة تتعلــق باألمومــة   . ٢٠٠٦ حــىت أواســط ٢٠٠٥عــام 

__________ 
 . عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف بوتا، حكومة بوتان امللكية ، تنفيذ برنامج٢٠٠٥وزارة الصحة   )٥٩( 
 . ، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف بوتا، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٥وزارة الصحة   )٦٠( 
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املأمونة وغريها من قضايا صـحة املـرأة كـسرطان عنـق الـرحم اسـتخدمت فيهـا بعـض وسـائل                       
 .)٦١( والنشراتكامللصقاتم اإلعال

 الوصول إىل خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية
زالت خدمات تنظيم األسرة، مبا فيها موانع احلمل اجملانية، متـوفرة يف املستـشفيات               ما -٣٤٩

 املتاحـة مـن الـسعة       اجملانيةونطاق موانع احلمل    . ووحدات الصحة األساسية والعيادات الشعبية    
وحبـوب منـع احلمـل    ، DMPA)(احلقـن اجملهريـة ملـادة ديبـوبروفريا      انـع الرمحيـة  حبيث يـشمل املو 

وتقـوم وحـدات الـصحة    . وربط قناة الرجل وقطـع قنـاة الرجـل   ) الرفاالت(والواقيات الذكرية  
األساســية والعيــادات الــشعبية بتوزيــع أجهــزة منــع احلمــل الرمحيــة واحلقــن اجملهريــة واحلبــوب     

 .ملستشفيات للتعقيم النهائيوالرفاالت واإلحاالت إىل ا
اإليدز وبالصحة اإلجنابية توزيـع    / وبدأت الربامج املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية       -٣٥٠

الرفــاالت باجملــان خــارج النظــام الــصحي يف أمــاكن منــها دورات امليــاه يف احلانــات واملطــاعم    
 .والفنادق وحمطات البرتين

. القـرويني ان يف القـرى عـن طريـق العـاملني الـصحيني             تزال الرفاالت متـوفرة باجملـ      وال -٣٥١
 أوليــة يف مركــز تمــشاوراوبــدأ هــؤالء بتوزيــع حبــوب منــع احلمــل علــى أســاس املتابعــة بعــد  

 .)٦٢(صحي
ــو ويف       -٣٥٢ ــصحية يف تيمفـ ــدمات الـ ــات واخلـ ــز للمعلومـ ــصحة مراكـ ــت وزارة الـ وافتتحـ

فحص املـستور واجملـاين للكـشف       وإضافة إىل إعطاء املعلومات وال    . ٢٠٠٥عام   )٦٣(فويتشولينغ
اإليــدز وغــريه مــن األمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي /عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

ــه فيمــا يتعلــق       ــة، وتقــدم هــذه املراكــز خــدمات التوجي ــة الــصحية الرمسي خــارج مراكــز الرعاي
لـى املخـدرات    ، وخاصـة الـتحكم باإلدمـان ع       )مبا يف ذلك توفري موانع احلمـل باجملـان        (باألسرة  

ويقـدم املركـز كـل هـذه اخلـدمات         ). اإلجهـاد النفـسي   (واملشروبات الكحولية والتبغ والكآبـة      
 . ٢٠٠٧ حبلول عام (dzongkhag)واهلدف هو إجياد مركز يف كل منطقة . باجملان
 جترييب يف إدخال الرفاالت األنثوية يف مـنطقيت تيمفـو وفونتـشولينغ     جبرناموبدأ تطبيق    -٣٥٣
وجري حتديث املبادئ التوجيهية املتعلقة باملعايري الطبيـة ملوانـع احلمـل، فأضـيفت            . ٢٠٠٣عام  

__________ 
 .، النشرة الصحية السنوية، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٢وزارة الصحة  )٦١( 
 . ، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف بوتا، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٥وزارة الصحة   )٦٢( 
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣، تقريــب اخلــدمات الــصحية إىل النــاس، يف كوينــسيل اخلمــيس  ٢٠٠٦كيــسانغ دميــا  )٦٣( 

٢٠٠٥. 
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ومت كـذلك وضـع كتيبـات       . إليها أقسام جديدة عن الرفاالت األنثوية وموانع احلمل للطـوارئ         
، واحد عن التحكم بالعقم، وواحد عن العنايـة بعـد اإلجهـاض، وآخـر      ٢٠٠٤جديدة يف عام    

 مت تـــدريب مجيـــع ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ويف عـــامي  .)٦٤(محـــي يف الـــرحمعـــن إدخـــال اجلهـــاز الر
املسؤولني الطبيني ليصبحوا مدربني على هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة، وهـم بـدورهم قـاموا               
بتــدريب املـــوظفني الــصحيني يف منـــاطقهم، مبــن يف ذلـــك األطبــاء واملمرضـــات والقـــابالت،     

اإلضـافة إىل التـدريب أثنـاء اخلدمـة هلـؤالء           وب. )٦٥(والعاملون الصحيون واملساعدون الـصحيون    
ــد امللكــي للخــدمات          ــهج الدراســي للمعه ــاله يف املن ــذكورة أع ــايري امل ــوظفني أدرجــت املع امل
الصحية كيما يكون اخلرجيون اجلدد الذين يلتحقون باخلدمات الـصحية قـادرين علـى وضـعها                

فعلـى سـبيل    .  اخلـدمات  وكانت إحدى نتائج هذه اجلهـود ازديـاد تـوافر بعـض           . موضع التنفيذ 
 منـاطق وكانـت موانـع احلمـل للطـوارئ      ٣املثال، كانـت الرفـاالت األنثويـة غـري متـوفر إال يف              

ويف الوقــت احلاضــر، تــستطيع املــرأة .  مــن أطبــاء األمــراض النــسائية٤تتــوفر إال عــن طريــق  ال
الغ عـددها   احلصول على الرفاالت األنثوية وموانع احلمل للطـوارئ مـن مجيـع املستـشفيات البـ               

ــن وحــدات الدرجــة   ٧ و ٢٩ ــصحة األساســية   ١ م ــن وحــدات ال ــإن   .  م ــى أي حــال، ف وعل
محــالت التوعيــة جاريــة كمــا ذكرنــا يف البنــد الــسابق ألن اســتعمال الرفــاالت النــسائية مــازال   

 . منخفضا
ي للفحـــص عـــن ســـرطان عنـــق الـــرحم يف  برنـــامج إرشـــاد٢٠٠١وبـــدأ أيـــضا عـــام  -٣٥٤

ــة    وقبــل هــذا ا  .)٦٦(منــاطق ٣ ــوفرة إال يف مستــشفى اإلحال ــامج مل تكــن هــذه اخلــدمات مت لربن
ــو  ــوطين يف تيمف ــائج الفحــوص يف  . ال ــام   وجــرى عــرض نت ــسنوي لع ــصحة ال ــؤمتر ال  ٢٠٠٦ م

 .سوف يوسع هذا الربنامج ليشمل املناطق العشرين كلها يف املستقبل القريب و
وبتــها الــسجن ملــدة  أدرج اإلجهــاض غــري القــانوين كجنحــة يف قــانون العقوبــات، عق   -٣٥٥
وتعريـف اإلجهـاض غـري القـانوين هـو أنـه إجهـاض              .  سـنوات  ٣تزيد عـن     تقل عن سنة وال    ال

اجلنني بالتحريض أو منع الطفل من الوالدة حيا، إال إذا كـان بنيـة حـسنة إلنقـاذ حيـاة األم أو                      
ــا احملــارم أو حــني تكــون األم يف حالــة عقليــة غــري      حــني يكــون احلمــل نتيجــة اغتــصاب أو زن

 .سليمة

__________ 
 .٢٠٠٣وزارة الصحة، النشرة الصحية السنوية  )٦٤( 
 .٢٠٠٤ الصحة، النشرة الصحية السنوية وزارة )٦٥( 
 .٢٠٠٢وزارة الصحة، النشرة الصحية السنوية  )٦٦( 
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 ٣١١وامتثاال لقانون العقوبات، ارتفع عدد حاالت اإلجهاض القانوين يف بوتـان مـن               -٣٥٦
ــساء الــاليت هــن حباجــة إىل     .)٦٧(٢٠٠٥ و ٢٠٠٢بــني عــامي   ٦٥٧إىل  ممــا يــدل علــى أن الن

ووزارة الـــصحة علـــى علـــم بـــأن الـــشابات . اإلجهـــاض يـــستطعن الوصـــول إىل هـــذه اخلدمـــة
ء إىل خدمات اإلجهاض غري املـأمون أو غـري الـسليم يف املـدن اجملـاورة      والفتيات تواصلن اللجو  

 .وليس من املعروف مدى انتشار هذه املشكلة .)٦٨(عرب احلدود يف اهلند
وحدثت حتسنات متنوعة يف املؤشرات املتصلة بالـصحة تـدل علـى حتـسن حالـة املـرأة                   -٣٥٧

ات، فتـبني حـدوث تقـدم كـبري          حساب خمتلف املؤشـر    ٢٠٠٥وأمكن يف تعداد عام     . يف بوتان 
فقـد اخنفـض معـدل      . )٦٩(٢٠٠٠الـذي جـرى عـام        فيها كلها منذ االستقـصاء الـوطين للـصحة        
 ٢,٥ إىل ٢٠٠٠ يف عــام ٤,٧نة مــن  ســ٤٩ و ١٥اخلــصوبة بــني مــن كانــت أعمــارهن بــني   

ــف٢,٧ يف احلــضر، ٢,١( ــام )  يف الري ــام    ).٤-١٢اجلــدول  (٢٠٠٥ع ــدل الع واخنفــض املع
ــضا   ــصوبة أيــ ــن للخــ ــام ١٤٢,٧مــ ــصر، ٧٥,٣ (٨٦,٤ إىل ٢٠٠٠ يف عــ  يف ٩٢,٥ يف احلــ

 لكـل  ٨,٦ و  ٣٤واخنفضت املعدالت األولية حلـاالت الـوالدة وحـاال ت الوفـاة مـن               ). الريف
 إىل ٢,٥٥ مــن ةالطبيعيــ، وبــذلك اخنفــض معــدل الزيــادة  ٧ و ٢٠ مــن الــسكان، إىل ١٠٠٠
١,٣. 
ة عـن معـدل انتـشار اسـتعمال موانـع           توجـد بيانـات مـستكمل      وعلى الـرغم مـن أنـه ال        -٣٥٨

احلمـل، فـإن االخنفــاض يف معـدالت اخلــصوبة يـدل علـى جنــاح اجلهـود املبذولــة لزبـادة الــوعي        
 .خبدمات تنظيم األسرة والوصول إليها

 إىل  ٢٠ و   ١٩ إىل   ١٥وعلى الرغم من أن معـدالت اخلـصوبة اخلاصـة مبـن أعمـارهن                -٢٥٩
، هنـاك  )٣-١٢اجلـدول   ( ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ي  سنة قد اخنفضت بشكل ملحوظ بني عام   ٢٤

 يف  ١١ كـان    ٢٠٠٥ففـي عـام     . جمال واحد ملزيد من التحسني يف مـسألة احلمـل بـني الفتيـات             
 يف املائـة  ١٠,٢ سـنة مـن العمـر، و    ١٩ و ١٥املائة من مجيع الوالدات هـي بـني مـن هـن بـني            

ــدا علـــى      ــدن طفـــال واحـ ــن ولـ ــة قلـــن إهنـ ــة العمريـ ــذه الفئـ ــن هـــن يف هـ ــع مـ ــلمـــن مجيـ   األقـ
 .)٧٠()٦-١٢اجلدول (

__________ 
  . ٢٠٠٢وزارة الصحة، النشرة الصحية السنوية . ٢٠٠٦وزارة الصحة، النشرة الصحية السنوية  )٦٧( 
 .، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف بوتان٢٠٠٥وزارة الصحة  )٦٨( 
  . ٢٠٠٠وزارة الصحة، تقرير االستقصاء الوطين للصحة عام  )٦٩( 
 املواليـد   ٤-٥ الـوالدات احليـة حبـسب الفئـة العمريـة، واجلـدول              ٢-٥استعمال املعلومات املستقاة من اجلـدول        )٧٠( 

 جمموع السكان حبسب العمر ، الناجتة عن تعداد السكان واملساكن الـذي اضـطلع بـه                 ٤-٣األحياء، واجلدول   
 .حكومة بوتان امللكية. ٢٠٠٥مفوض التعداد يف بوتان مكتب 



CEDAW/C/BTN/7  
 

07-50170 117 
 

 الوصول إىل اخلدمات الصحية لألم والطفل -٢
احلكومة امللكية مستمرة أيـضا يف التزامهـا بتحـسني فـرص البقـاء لألمهـات احلـامالت                   -٣٦٠

واستمر عمل عيادات الصحة العقلية وصحة الطفل وعيـادات الرعايـة قبـل الـوالدة               . واألطفال
حة علـى أسـاس يـومي ويف مجيـع العيـادات الـشعبية علـى                يف مجيع املستشفيات ووحـدات الـص      

وتتـوفر للنـساء يف هـذه العيـادات الفحـوص والتحـصني ضـد توكـسيد الكُـزاز                   . أساس شـهري  
)Tetanus Toxoid(     والتثقيف يف مواضيع تشمل التغذية والوالدة املأمونـة عـن طريـق العيـادات ،

 ١٨٠  و ٦٠جملان مع جرعات تراوح بـني       با iron-folateوالتزال تتوفر للمرأة حبوب     . الشعبية
، بـدأ عـن طريـق العيـادات         ٢٠٠٥ويف عـام    . مليغراما يف اليوم حبسب مستويات اهليموغلـوبني      

ويف .  كـل ثالثــة أشــهر albendazoleالـشعبية تطبيــق عمليـة التنظيــف مــن الـدود للجميــع مبــادة    
ــة مبــشكلة فــريوس     ــة املتعــددة القطاعــات املعني ــوفري العــالج  العــام نفــسه أقــرت اللجن ــدز ت  اإلي

للمـــصابني بفـــريوس اإليـــدز،  ) Anti-Retroviral Therapy( مبـــضادات الفريوســـات الرجعيـــة 
وأقــرت أيـضا إجـراء الفحـوص لألمهــات    . خاصـة النـساء احلوامـل ملنــع انتقـال املـرض عموديـا      

 . احلوامل وشجعتهن بطريق التوجيه على اختاذ هذه الفحوص
عايــة قبــل الــوالدة، فارتفعــت نــسبة مــن زرن عيــادة واحــدة  ازداد حــضور عيــادات الر -٣٦١

وأرقـام عـام   . ٢٠٠٥ يف املائة عـام  ١٠٠ إىل أكثر من   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٥١على األقل من    
 تــستند إىل بيانــات إداريــة مــن وزارة الــصحة عــن عــدد  ٧-١٢ املعروضــة يف اجلــدول ٢٠٠٥

وبيانـات التعـداد عـن    ) املقـسوم /كـسر صـورة ال (النساء الاليت حضرن عيادة واحدة على األقـل      
 فتـستند  ٢٠٠٠أما أرقام عـام  ) املقسوم عليه / خمرج الكسر (جمموع عدد حاالت الوالدة احلية      

 ٢٠٠٠ولــذلك فــإن األرقــام غــري قابلــة للمقارنــة ألن استقــصاء عــام   . إىل استقــصاء بالعينــات
اخنفـاض النـسبة    استجوب النساء الاليت كن حـامالت حينـذاك ومـن املمكـن أن يكـون سـبب                  

وأحـد أسـباب معـدل احلـضور     . املئوية بوجه عام أن النـساء كـن يف الـشهر الثالـث مـن احلمـل           
 هــو أنــه حــىت غــري املــواطنني يف بوتــان يــسمح هلــم  ٢٠٠٥ يف املائــة عــام ١٠٠الــذي زاد عــن 

ويف املنــاطق احلدوديــة يعــرب املقيمــون اهلنــود احلــدود  . بالوصــول إىل اخلــدمات الــصحية باجملــان
وإضـافة إىل ذلـك، قـد حتـسب بعـض النـساء             . ويستعملون اخلدمات الـصحية اجملانيـة يف بوتـان        

مــرتني، فعلــى ســبيل املثــال تــذهب املــرأة إىل عيــادة يف قريتــها مث حتــال إىل مكــان آخــر بــسبب  
وجود مضاعفات، فإذا زارت عيادة يف مكـان آخـر حتـسب كمـرأة حامـل جديـدة يف زيارهتـا                     

املقسوم عليه هو جممـوع عـدد       /وة على ذلك، فبالنظر إىل أن خمرج الكسر       وعال. للعيادة األوىل 
الـوالدات احليـة، ولـيس جممــوع حـاالت احلمـل، رمبـا مل تــصل بعـض حـاالت احلمــل إىل دور         

 حالة إجهاض قانوين حدثت يف مرافـق صـحية          ٦٥٧ مثال، وكانت هناك     ٢٠٠٥الوالدة ، يف    
يمــا يتعلــق مبعــدل الزيــارات لعيــادة الرعايــة قبــل   التفــاوت فإمكانيــةوعلــى الــرغم مــن . بوتانيــة
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وميكـن أن يكـون ارتفـاع       . الوالدة، تدل األرقام املتـوفرة علـى أن مـن املـرجح أن يكـون عاليـا                
الدات ء حالة الكُزاز لدى األمهات والـو      قبل الوالدة قد أسهم يف بقا       لعيادة ما  تالزيارامعدل  

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٢حديثا عند الصفر بني عامي 
وباإلضـــافة إىل التوجيـــه والتثقيـــف يف جمموعـــة مـــن املواضـــيع تـــشمل تـــنظم األســـرة   -٣٦٢

والتثقيف يف جمال التغذية، استمر تزويد األمهات بالفحوص واحلديد وفيتامني ألف من خـالل              
 .بعد الوالدة خدمات الرعاية يف فترة ما

 التحقيـق يف وفـاة      ومن أجل حتسني الربجمة القائمـة علـى األدلـة الواضـحة، يقـوم نظـام                -٣٦٣
األمومة بتقدمي املعلومات عن أسباب وفيـات األمومـة علـى أسـاس سـنوي بعـد إعـادة تنـشيطه                     

 أن الرتيـف بعـد      ٢٠٠١ووجدت مجيع استعراضات وفيات األمومة منذ عـام         . ٢٠٠١يف عام   
 يف املائـة مـن الوفيـات    ٥٣الوالدة هو السبب الرئيسي يف وفيات األمومة املسجلة، اليت تشكل  

 يف املائـة    ٥٢وعـالوة علـى ذلـك، حـدث          .)٧١(٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤أبريـل   /املستعرضة بني نيسان  
ونظرا إىل ارتفـاع نـسبة الوفيـات الـيت حـدثت            . من جمموع وفيات األمومة املسجلة يف البيوت      

ـــ    متــوافرا، حــىت يف وحــدات  oxytocin نتيجــة للرتيــف بعــد الــوالدة، جعلــت وزارة الــصحة ال
 . وقبل ذلك مل يكن متوفرا إال يف املستشفيات. ٢٠٠٤را من عام الصحة األساسية، اعتبا

مـن    يف املائة  ١٠٠وأصدرت وزارة الصحة توجيها يأمر باملضي قدما حنو حتقيق نسبة            -٣٦٤
الــوالدات يف املرافــق الــصحية كاســتراتيجية خلفــض معــدل وفيــات األمومــة مــن خــالل مــؤمتر    

دف، تعمــل وزارة الــصحة جاهــدة جلعــل    ا هلــذا اهلــ قــوحتقي. ٢٠٠٥الــصحة الــسنوي لعــام   
، جـرى   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ويف عـامي    . خدمات التوليد يف املرافق الصحية أكثر مالءمـة للمـرأة         
وزودت وحـدات الـصحة األساسـية       . جتهيز وحدات الصحة األساسية باملدافئ وجلود األغنام      

 ذلـك، زودت بعـض      وباإلضـافة إىل  . تتوفر فيها الكهرباء مبدافئ تعمل على زيت الغـاز         اليت ال 
وحدات الصحة األساسية بالكهربـاء، وُجـددت غـرف الـوالدة يف بعـض املستـشفيات بإضـافة               

 .٢٠٠٦ وحدة بأسرَّة والدة بنهاية عام ١٥٠دورات مياه مالئمة للمرأة، وسوف تزود 
 ومت ٢٠٠٤ومــن أجــل حتــسني خــدمات التوليــد، أعيــد النظــر يف معــايري القبالــة عــام      -٣٦٥

ظفي الصحة علـى املعـايري املنقحـة علـى يـد املـسؤولني الطبـيني يف املنطقـة بـني               تدريب مجيع مو  
 . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عام 
ونظرا لدور املمرضات القابالت املساعدات يف صحة األمهـات والـوالدة يف وحـدات       -٣٦٦

وحــىت تارخيــة، مت . ٢٠٠٥الــصحة األساســية بــدأ العمــل بربنــامج لتدريبــهن أثنــاء اخلدمــة عــام  
__________ 

 .٢٠٠٥، حكومة بوتان امللكية ٢٠٠٦وزارة الصحة، النشرة الصحية السنوية،  )٧١( 
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من هؤالء املمرضات القابالت يف مستشفى اإلحالة الوطين حيث اكتـسنب اخلـربة              ٣٥تدريب  
 مقـدمي وسوف يستمر تطبيـق هـذا الربنـامج وتوسـيعة ليـشمل             . فيما يتعلق مبضاعفات الوالدة   

 . الرعاية الصحية اآلخرين كاملساعدين الصحيني والعاملني الصحيني مع التركيز على اإلناث
د الرامية إىل زيادة توفر الرعاية التوليديـة يف الطـوارئ للحوامـل             واستمرت أيضا اجلهو   -٣٦٧

ومن أجل التجهيـز الكامـل للرعايـة التوليديـة الطارئـة مبـا يكفـي               . ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢بني عامي   
 ممرضــة يف التخــدير وممرضــتني ١٣، مت تــدريب ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢مــن املــوظفني، مــابني عــامي 

 أطبـاء يف تـوفري كامــل   ٦رضــات يف العـالج املهـين و    مم٤يف علـوم املواليـد احلـديثي الـوالدة، و    
 مـن املستـشفيات إىل مراكـز        ٢ومت أيضا شراء املعدات لرفع مستوى       . الرعاية التوليدية الطارئة  

 بـدأت وزارة الـصحة      ٢٠٠٣ويف عـام    . شاملة للرعاية التوليديـة الطارئـة خـالل الفتـرة نفـسها           
 جلميــع األطبــاء اجلــدد واملمرضــات خرجيــات  بتنفيــذ برنــامج تــدرييب خلــدمات التوليــد الطارئــة 

وسيساعد ذلك علـى كفالـة أن تكـون         . البكالوريوس الذين ينضمون إىل نظام الرعاية الصحية      
 علـى األقـل قـادرة علـى         ١مجيع املستشفيات ووحدات الرعاية الصحية األساسية مـن الدرجـة           

 كـان مـن الـصعب االحتفـاظ     وقـد . العمل كمراكز للرعاية التوليدية الطارئة يف مجيع األوقـات       
وبنهايـة عـام    . بعدد مراكز الرعاية التوليدية الشاملة بسبب تنقل املـوظفني بـني املرافـق الـصحية              

 مرفقا صحيا يعمل كمركز شامل للرعايـة التوليديـة الطارئـة، بعـد              ١١، سيكون هناك    ٢٠٠٦
 .٢٠٠٢ مرافق عام ٩أن كان عددها 

 إىل أكثـر    ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٠لـصحية مـابني عـامي       وارتفع معـدل الـوالدات يف مرافـق ا         -٣٦٨
ــضعف، مــن   ــة إىل ١٩,٨مــن ال ــة ٤٢ يف املائ ــضا عــدد  وارتفــع). ٨-١٢اجلــدول ( يف املائ  أي

وبــالرغم مــن ارتفــاع  . ٢٠٠٥ يف املائــة عــام ٥٥ اختــصاصي مــدرب إىل بإشــرافالــوالدات 
صـحية بـالتركيز    املعدل الوطين، جيب بذل مزيد من اجلهـود لزيـادة حـاالت الـوالدة يف مرافـق                  

ــا   ــاطق غاسـ ــة(علـــى منـ ــفر يف املائـ ــة٢(وبيماغاتـــشل ) صـ ــا ) يف املائـ ــة١٠(، داغانـ ، ) يف املائـ
 ). يف املائة١٩(زميغانغ )  يف املائة١٦(، وانغدو ) يف املائة١٢(ترانشيانغتسي 

توجد بيانات حديثـة عـن معـدل وفيـات األمومـة، ولكـن مـع ذلـك فـإن مؤشـرات                       ال -٣٦٩
قبـل الـوالدة والـوالدة يف مرافـق صـحية، مهمـة لتتبـع                ارات عيادات الرعاية مـا    العملية، مثل زي  

وبوتان، كالكثري من البلدان األخرى، تتـصارع مـع مـشكلة     . التقدم احملرز يف جمال صحة املرأة     
ينـتج عـن ذلـك مـن الـنقص           القصور يف تسجيل وفيات األمومة واإلبالغ عنها وحتليلها مع مـا          

 مث إن حجـم الـسكان الـصغري واخنفـاض عـدد الوفيـات جيعـل معـدل                   .يف تسجيل هذه الوفيات   
. وفيــات األمومــة مؤشــرا غــري كــاف وغــري مفيــد يف رصــد التقــدم يف فتــرة قــصرية مــن الــزمن   

 . غىن مستقبال عن حتسني اإلخطار بوفيات األمومة وال
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ولوحظــت حتــسنات يف معــدل وفيــات الرضــع ومعــدل وفيــات األطفــال دون مخــس      -٣٧٠
 حيــث هبطــت معــدالت وفيــات الرضــع مــن ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ العمــر بــني عــامي ســنوات مــن

ــن    ٤٠,١ إىل ٦٠,٥ ــسة م ــال دون اخلام ــات األطف ــدالت وفي ــى . ٦٠,٦ إىل ٨٤,٠ ومع وعل
الـرغم مـن أنـه مل تكـن هنـاك فـروق بـني اجلنـسني يف وفيـات الرضـع أو وفيـات األطفــال دون            

ن نــسب أعلــى بــني األطفــال   عــ٢٠٠٥، كــشفت نتــائج تعــداد عــام  ٢٠٠٠اخلامــسة يف عــام 
ــذكور  ــايكون يف      ). ٩-١٢اجلــدول (ال ــى م ــسة أعل ــال دون اخلام ــات األطف ــدل وفي كــان مع

ــشوخا   وســامدروب ثونغــار  ) ٧٩,٥(وســاربانغ ) ٨٦,٠(و تراشــيغانغ ) ٨٨,٩(مقاطعــات ت
)٧٠,٥ .( 

أن النـساء واألطفـال أكثـر النـاس         ) أنيميـا ( الوطين لفقـر الـدم       ٢٠٠٢ووجد استقصاء    -٣٧١
 يف املائـة بـني النـساء    ٥٥ يف املائة بني الرجـال و  ٢٨عرضا لفقر الدم حيث معدالت االنتشار     ت

وكوسـيلة ملعاجلـة املـشكلة مـن     .  يف املائة بني األطفال دون الثانية من العمـر ٨١بعمر احلمل و  
 يف تنفيـذ    ٢٠٠٤ التربية معا وبدأتا عام      ووزارةخالل هنج دورة احلياة اجتمعت وزارة الصحة        

 مجيــع التالميــذ ذكــورا جالربنــاميــزود . برنــامج لتزويــد التالميــذ مبــا حيتــاجون إليــه مــن احلديــد 
 حبـوب  ٦وإناثا، ومجيع البنات يف التعليم العايل حببة واحدة من فوليت احلديد كـل أسـبوع و       

ــدود شــهريا   ــتطهري مــن ال ــدأ تطبيــق  . لل ــاموب ــيم غــري الرمســي،    جالربن  نفــسه علــى طــالب التعل
ويـستهدف هـذا الربنـامج املراهقـات والنـساء بـسبب تعـرض هـذه الفئـة                  . ن النـساء  وأكثرهم م 

 .بيولوجيا لفقر الدم وعواقب فقر الدم وتعرض أطفاهلن له أثناء احلمل والوالدة
، أول بلــد يف املنطقــة اإلقليميــة ُيعلــن تقييمــا مــستقال      ٢٠٠٣وكانــت بوتــان، عــام    -٣٧٢

 اليـود أهنـا قـضت علـى مـرض           نقـص ستدام علـى مـرض      اضطلعت به الشبكة املعنية بالقضاء املـ      
وتستفيد بوتان من وجود منتج واحـد للملـح، وهـو يـضيف اليـود إىل امللـح اآليت                   . نقص اليود 

. من اهلند ولكنه جيـب أن حيـرص علـى احليلولـة دون اسـترياد امللـح الـرخيص اخلـايل مـن اليـود                    
املنـتظم حملتـوى امللـح مـن اليـود علـى       ومما أسهم يف استمرار جناح هذا الربنامج الرصد الدوري   

 ).اإلنتاج والبيع باملفرق واالستعمال يف البيت( املستويات خمتلف
 العنف ضد املرأة 
 الضمان الدستوري

ــد   -٣٧٣ ــنص البن ــادة  ١٧ي ــن امل ــشخص ال    ٧ م ــى أن ال ــتور عل ــشروع الدس ــن م ــرَّض   م ُيع
ــة للكرامــ   ــة القاســية أو املهين ــة أو العقوب ة، وكــذلك تتــضمن املــادة فقــرتني  للتعــذيب أو املعامل

 .تتناوالن العنف ضد املرأة والطفل
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 البيانات عن العنف ضد املرأة
مجعت الشرطة امللكية يف تيمفو عرضا عـن اجلرميـة املتعلقـة بـاملرأة والطفـل الـيت جتـري              -٣٧٤

عـام  ويشري العرض إىل أن التقارير عن االعتداءات ضد املرأة والطفل تقلبت منـذ              . يف العاصمة 
 ولكنها على العموم ازدادت يف تيمفو الريفية وهبطت عمومـا يف تيمفـو احلـضرية بـني              ٢٠٠٠
ويــشري العــرض أيــضا إىل أن جممــوع حــاالت   ). ١٠-١٢اجلــدول  (٢٠٠٥ و ٢٠٠٠عــامي 

علـى أي  ). ١١-١٢اجلـدول  ( حالة   ٧١ بلغ   ٢٠٠٥العنف املرتيل املبلغ عنها يف العاصمة عام        
ر ممثال للوضـع بكاملـة ألن عمليـة التـسجيل الـسنوية املـستعملة ميكـن                 يكون التقري  حال، قد ال  

 .)٧٢(أن تعرض السجالت للعطل والضياع
ــام  -٣٧٥ ــو    ٢٠٠٦ويف ع ــوطين يف تيمف ــة ال ــشفى اإلحال ــف  ٥٧ عوجلــت يف مست ــة عن  حال

، وزنـا  ) يف املائـة ٢٨( مرتيل، على أن السبب يف معظـم احلـاالت هـو تـسمم الـزوج بـالكحول              
وأكثـر أنـواع   . )٧٣() يف املائـة  ٥(وزنا الزوجة   )  يف املائة  ١٩(غرية الزوج   )  املائة  يف ٢٨(الزوج  

والـرفس  )  يف املائـة   ٢٨(الـضرب جبمـاع اليـد       / حالة الـضرب   ٥٧العنف املرتكبة شيوعا بني الـ      
ــافة إىل ذلـــك، حـــدثت  ).  يف املائـــة١٩(  حالـــة لنـــساء حوامـــل ويف  ٥٧ت مـــن  حـــاال٥إضـ

 ٥٧ومـن احلـاالت الــ       . على األطفال والنساء يف وقـت واحـد       حاالت منها حدث اعتداء      ١٠
 يف املائـة فقـط باعتبارهـا أول حادثـة تعرضـن هلـا،       ١٢,٣اليت عوجلت يف املستشفى، أُبلـغ عـن        

 حالـة   ٥٧ومـن الــ     .  اخلامـسة حـىت العـشرين      احلادثـة  يف املائة منها على أهنـا        ٥٦بينما أُبلغ عن    
يوجـد   وعلى الـرغم مـن أنـه ال       . املائة منها إىل الشرطة    يف   ٦١عوجلت يف املستشفى، أُبلغ عن      

نظام رمسي جلمع البيانات املتعلقة حباالت العنف القائم على أساس نوع اجلنس والـيت عوجلـت       
داخـل نظـام الرعايـة الـصحية، هنـاك جهـود فرديـة الختـصاصي الطـب القـضائي يف مستــشفى           

 . اإلحالة الوطين
 مؤخرا بسلسلة من االجتماعات لفئـات مـستهدفة         (RENEW)اضطلعت منظمة رينيو     -٣٧٦

كــشفت نتائجهــا عــن أن املــشتركني يــشعرون بــأن مجيــع شــرائح اجملتمــع متــساوية يف التعــرض 
 وأوصــى. للعنــف اجلنــساين وأنــه أكثــر شــيوعا يف املنــاطق احلــضرية منــه يف املنــاطق الريفيــة        

الدعوة والتوعيـة عـن     ‘ ١’:  بوتان املشتركون باملداخالت التالية ملنع وإدارة العنف اجلنساين يف       
تثقيـف  ‘ ٢’، اخلطريق وسائط اإلعالم الشعبية واملسرحيات املدرسية ومسرحيات يف الـشارع        

__________ 
املوظف املسؤول، شعبة الريف، عرض عن حالة اجلرمية املتعلقة باملرأة والطفل، شرطة بوتـان امللكيـة، تيمفـو              )٧٢( 

]٢٠٠٦.[ 
جيغمـي دورجـي وانغـشوك، املستـشفى     . كبا النتائج األولية لدراسة مـشكلة ضـرب الزوجـة         الدكتور باكيال دو   )٧٣( 

 .الوطين لإلحالة
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تثقيــف ‘ ٣’، )تعليمهــا القــراءة والكتابــة وتعريفهــا بــاحلقوق القانونيــة، مــثال  ( املــرأة ومتكينــها 
إنــشاء مراكــز جلــوء ومركــز ‘ ٤’الــشرطة والعــاملني الــصحيني فيمــا يتعلــق بــالعنف اجلنــساين،  

إنـشاء مجاعـات دعـم أو شـبكات         ‘ ٥’مزود بالطعام وخدمات اإليواء للـضحايا يف األزمـات،          
البناء على واالستفادة من الشبكات والربامج القائمـة مثـل القـوات            ‘ ٦’دعم يف اجملتمع احمللي،     

ــري الرمســي، و      ــيم غ ــرامح التعل ــسلحة وب ــه واملــ   ‘ ٧’امل ــوفري التوجي ــة خــدمات لت شورة القانوني
 .للضحايا

 ]٧إرجع أيضا إىل املادة [التدابري العالجية 
  املشاورات الوطنية بشأن إجراءات للشرطة مؤاتية للمرأة والطفل

حتظـى بـه مـن التغطيـة         تكتسب قضية العنف ضد املـرأة مزيـدا مـن التركيـز بـسبب مـا                -٣٧٧
 الوطنيـة للمـرأة والطفـل ومنظمـة         اإلعالمية وما تبذله بعض الوكاالت من جهود، مثـل اللجنـة          

وكخطوة أوىل للمساعدة على فهم احتياجـات الـضحايا والعوائـق الـيت تقـف يف طريـق          . رينيو
 مــشاورات ملــدة أربعــة أيــام ٢٠٠٥أكتــوبر /اإلبــالغ عــن احلــوادث، ُعقــدت يف تــشرين األول

ر املـشاورات   وحـض  .)٧٤(على الصعيد الوطين تتعلق بإجراءات الـشرطة املؤاتيـة للمـرأة والطفـل            
 من ضباط الشرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وممثلـون مـن املنظمـات غـري                  ٥٠

احلكومية، وتناولت املشاورات قضايا تتعلق بالنظام العديل بالنسبة للمرأة والطفل يف نزاع مـع              
ت القانون، مع إحاطـات مستفيـضة عـن قـانون العقوبـات ومـشروع الدسـتور وقـانون املرافعـا                   

 توصــية حمــددة جيــري فعــال تنفيــذها أو أهنــا   ١٦ومتخــضت املــشاورات عــن  . املدنيــة واجلنائيــة
ومنذئــذ .  املتعلقــة بالتــدابري اخلاصــة ٤ســتنفذ يف املــستقبل، وجــرى اســتنباطها يف إطــار املــادة   

أنشأت الشرطة امللكية وحدة حلماية املـرأة والطفـل لتـوفري بيئـة مأمونـة متكـن الـضحايا النـساء                     
وهنـاك هـدف آخـر هـو تـوفري جهـود إعـادة              . طفال أو الشاكي من اجلهر مبشاكلهم حبرية      واأل

وستقوم الوحدة، باالشتراك مع اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، بإنـشاء          . التأهيل للمرأة والطفل  
مركز احتجاز حيتـوى علـى غـرف احتجـاز منفـصلة للنـساء والرجـال الـذين هـم يف نـزاع مـع                         

 ١٣بتجنيـد    قامت الشرطة امللكية  .  محلة حنو إجياد قوة شرطة أكثر توازنا       ويف أعقاب . القانون
وإضـافة إىل ذلـك،     . ١١٤، فأصبح جممـوع عـدد النـساء يف الـشرطة امللكيـة              ٢٠٠٦ عام   امرأة

تقوم اللجنة الوطنية للمـرأة والطفـل بوضـع إجـراءات للـشرطة مؤاتيـة للمـرأة والطفـل لـضمان                     
 . ى للنساء واألطفال يف نزاع مع القانوناملعاملة املثلى والشروط املثل

__________ 
نظمتها اللجنة الوطنية للمـرأة والطفـل واملقـر الرئيـسي لـشرطة بوتـان امللكيـة بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة                     )٧٤( 

 .اإلمنائي واليونيسيف
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وعــن طريــق خطــة العمــل الوطنيــة للقــضايا اجلنــسانية، ســتقوم اللجنــة الوطنيــة للمــرأة    -٣٧٨
وهنـاك خطـط إلنـشاء      . والطفل بتنسيق األنشطة اليت هتدف إىل منع ومعاجلـة العنـف اجلنـساين            

ريفية على السواء، وإنـشاء خطـوط       آلية لإلبالغ تتعلق بالعنف اجلنساين يف املناطق احلضرية وال        
هاتفية خاصة ملساعدة الـضحايا، ولتـوفري مالجـئ مؤقتـة، وتقـدمي اإلرشـاد للـضحايا واجملـرمني                 

 .على السواء، ووضع استراتيجية لالتصاالت، ودعم تطور وحدة محاية املرأة والطفل
 منظمة رينيو

هـي منظمـة غـري      ) ا ومتكينـها  احترام املرأة وتعليمها وتغذيتـه     ((RENEW)منظمة رينيو    -٣٧٩
 صـاحبة اجلاللـة امللكـة آشـس سـانغي تـشودن وانغـشوك، وهـي                 ٢٠٠٤حكومية أنـشأهتا عـام      

منظمــة رائــدة يف بوتــان مكرســة بالدرجــة األوىل للتخفيــف عــن النــساء والفتيــات احملرومــات    
ومــن املــشاكل الــيت ستــستهدفها املنظمــة ضــعف وعــي النــساء والفتيــات حبقــوقهن  . ومتكينــهن

فيمـا يتعلـق بـالعنف املـرتيل واالعتـداء اجلنـسي، وذلـك عـن طريـق           ‘ ثقافة الـصمت  ’ لقانونية و ا
إذكاء وعي النساء حبقوقهن القانونية وطـرق االنتـصاف القـانوين والقنـوات املناسـبة للـشكوى                 

وحتصل منظمة رينيـو علـى املـال مـن حكومـة اهلنـد إلنـشاء مراكـز أزمـات                    . والعالج واحلماية 
وسيبدأ البناء قريبا ومـن املنتظـر   . ل ضحايا العنف اجلنساين اإلناث يف منطقة تيمفووإعادة تأهي 

وإذا توفر املـال سـيجرى إنـشاء مثـل هـذه            . ٢٠٠٨أن تكون املراكز جاهزة للعمل حبلول عام        
وُينتظر من منظمة رينيو، مىت مت افتتاح مركـز إعـادة التأهيـل، أن              . املراكز يف كافة أحناء الوطن    

يقدرن علـى املـشاركة يف الـربامج         دريب املهين يف املوقع للضحايا املضطربات الاليت ال       توفر الت 
وأصــبحت اإلحالــة للتــدريب املهــين ممكنــة نتيجــة للــصالت الوثيقــة مــع وزارة العمــل    . العامــة

 . واملوارد البشرية
 دور وسائط اإلعالم 

لعامـة بنـشر األخبـار      وضعت وسائط اإلعـالم مـشكلة العنـف ضـد املـرأة يف الواجهـة ا                -٣٨٠
عـن حــاالت االعتــداء والعنـف العنــف اجلنــساين، ونـشر مقــاالت خمتلفــة تتعلـق بــالعنف املــرتيل     

ــصاب ــشرت صــحيفة  . )٧٥(واالغت ــصاب     Kuenselون ــسان إحــدى ضــحايا االغت ــى ل ــصة عل  ق
ومبحاوالهتـا إذكـاء الـوعي بتوضـيح أن الـضحية مل ترتكـب              . وصفت فيها احملنة اليت مرت فيها     

 بل هي اليت كانت ضحية خطأ ارُتكب ضدها، وشـجعت الـضحايا علـى اجلهـر مبـا                   أي خطأ، 
 .)٧٦(حدث هلن

__________ 
  . ٢٠٠٤يوليه /  متوز١كونسيل، ، العنف املزيل يف ٢٠٠٤كارما تشودن  )٧٥( 
 .٢٠٠٥فرباير /  شباط٢٦ضد إرادهتم، يف كوينسيل : ، حرفيا٢٠٠٥كينلي وانغنو  )٧٦( 
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 قضايا مثرية للقلق
  الصعوبات

 فيما يتعلق بالوصـول إىل املعلومـات واخلـدمات    إحرازهعلى الرغم من التقدم الذي مت     -٣٨١
تاج إىل دعـم    الصحية من خالل توسيع املرافق وتدريب موظفي الصحة، مازال هذا القطاع حي           

يف جمــال اهلياكــل األساســية جلعــل الــسفر إىل املوافــق الطبيــة أيــسر وأكثــر أمنــا، وحتــسني تــوفري  
وهنـاك حاجـة كـذلك إىل حتـسني         ). الكهرباء وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      (اخلدمات  

إىل قـدر   وهـذه اجلهـود حتتـاج       . البنية التحتية للخدمات املتعلقة بصحة املرأة والـصحة اإلجنابيـة         
 .كبري من األموال ومن املرجح أن يستغرق إجنازها زمنا طويال

تزال هناك فجوة بالنسبة إىل إدماج التوعية بقضايا الصحة األساسية، مبـا فيهـا ميـاه                 ال -٣٨٢
الشرب املأمونة والنظافة الشخصية والتغذيـة واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي وصـحة               

وقـد حقـق برنـامج التعلـيم        . ة، يف الـربامج الـشاملة لقطاعـات عديـدة         الصحة اإلجنابي / األمهات
 .غري الرمسي بعض النجاح يف هذا اجملال

برغم مواصلة االستثمار لزيـادة كـادر الـدكاترة الطبـيني وغريهـم مـن مقـدمي الرعايـة                    -٣٨٣
يــضا وهنــاك أ. الــصحية يف البلــد، مــازال هنــاك نقــص يف املــوظفني يف املراكــز الطبيــة املختلفــة  
 .حاجة إىل زيادة عدد العامالت الصحيات ونسبتهن يف املناطق الريفية والنائية

يف اجملتمــع الــصغري، تظــل الــسرية مــشكلة للــشباب مــن ناحيــة الوصــول إىل اخلــدمات   -٣٨٤
يـستطيعون معاجلـة     وتـدرك وزارة الـصحة أن العـاملني الـصحيني ال          . املتصلة بالـصحة اإلجنابيـة    

يما يتعلق بالصحة اإلجنابيـة بـصورة فعالـة أو التواصـل بـصورة فعالـة مـع                  احتياجات املراهقني ف  
 .)٧٧(املراهقني
 مل يكن لدى بوتان نظام إلصدار شهادات وفاة إال مؤخرا والجتري فيها سوى عـدد                -٣٨٥

 .قليل من حاالت التشريح بعد الوفاة
االت الـصادر   توجد حىت اآلن إحـصاءات تفـصيلية عـن احلـاالت املبلـغ عنـها واحلـ                  ال -٣٨٦

وحـىت لـو تـوفرت إحـصاءات     . فيها حكم من حاالت العنف اجلنساين كاالغتصاب واالعتـداء     
تفصيلية للحـاالت املبلـغ عنـها إىل الـشرطة والـيت عوجلـت داخـل نظـام الرعايـة الـصحية، فإهنـا                   

فهنـاك مـشاكل أخـرى كـثرية تظـل يف اخلفـاء             . تعطي سوى صورة جزئية للمشاكل القائمة      ال
واقف االجتماعية وبـسبب عـدم تـوفر املعلومـات والفهـم لـدى الـسكان واألشـخاص          بسبب امل 
 .املعنيني

__________ 
 .، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف بوتان٢٠٠٥وزارة الصحة  )٧٧( 
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يف الوقــت احلاضــر، فــإن الــشكوى املتعلقــة باالعتــداء اجلنــسي جيــب أن يقــدمها فــرد،   -٣٨٧
علـى أن االعتـداء اجلنـسي       . وكذلك يف حالة القُصَّر؛ وتستطيع األسرة أيضا أن تقـيم الـدعوى           

حيــان مــن شــخص معــروف لــدى الطفــل، وقــد يكــون أحــد أفــراد األســرة،  يــأيت يف غالــب األ
ولــذلك قــد يتــردد الطفــل وأفــراد األســرة يف إقامــة الــدعوى، ومــن مث يتكــرر الفعــل ويتعــرض   

وقــانون اجمللــس الطــيب والــصحي ململكــة بواتــان، الــذي يتــضمن املبــادئ         . آخــرون للخطــر 
ائيني اخالقيـا بـاإلبالغ عـن احلـاالت الـيت        األخالقية لسلوك األخصائيني الطبيني، اليلزم األخص     

ومـن شـأن هـذا الـنص يف     . يظن فيها بوقوع اعتداء جنسي على قاصر أثناء الفحوص الروتينيـة          
والعقبـة األخـرى   . القانون الطيب أن يوفر احلماية للقاصر الـذي كـان ضـحية لالعتـداء اجلنـسي           

يت يقـوم االختـصاصيون الطبيـون       هي عدم وجود نظـام املـدعى العـام الـالزم لتنـاول القـضايا الـ                
 ٢٠٠٥وكتدبري مؤقت، صدرت عـن منتجـع التخطـيط اجلنـساين املعقـود عـام       . باإلبالغ عنها 

ومع أن اجلهود املبذولة جلمـع      . توصية بتعيني شرطة باللباس املدين يف مستشفى اإلحالة الوطين        
ستـشفى اإلحالـة الـوطين يف       البيانات املتعلقة باملعاجلة املقدمـة يف حـاالت العنـف اجلنـساين يف م             

تيمفو جهودا مشكورة، فليس مثة نظام متـسق جلمـع البيانـات عـن احلـاالت الـيت ُتعـاجل داخـل                      
 . نظام الرعاية الصحية وليست هناك خطط إلنشاء مثل هذا النظام

 التدابري املقبلة
ف مـن   أحد األهداف يف املبادئ التوجيهية للخطة العاشرة رفع نـسبة األطبـاء لكـل ألـ                -٣٨٨

وهتدف وزارة الـصحة أيـضا إىل العمـل حنـو رفـع مـستوى مرافـق                 . ٢,٥ إىل   ١,٨السكان من   
ــصحة         ــة شــاملة ووحــدات ال ــة طارئ ــة توليدي ــق رعاي ــصبح مراف ــة للطــوارئ لت ــة التوليدي الرعاي

ومـن األهـداف األخـرى اختـاذ        . األساسية من الدرجـة الثانيـة إىل وحـدات مـن الدرجـة األوىل             
 .فع مستوى املرافق، بإضافة دورات مياه إىل مجيع قاعات الوالدةمزيد من اخلطوات لر

ــة،        -٣٨٩  ــات للمتابع ــصحية واخلــدمات وجــود آلي ــة ال ــة الرعاي ــسهم يف حتــسني نوعي ــا ي ومم
مث إن عـدم وجـود    . واستمرارية الرعاية، والعالقات الشخصية بـني مقـدمي اخلـدمات والزبـائن           

وبات يف الوصـول إىل سـكان مبعثـرين يزيـد مـن            يكفي مـن املـوظفني املـدربني مقرونـا بـصع           ما
. صعوبة ختصيص وقت كاف للتوجيه وتوفري اخلـدمات فـضال عـن تنميـة املعرفـة لـدى الزبـائن              

 .)٧٨(كل هذه النقاط تشري إىل ضرورة حتسني اخلدمات لتوفري رعاية جيدة النوعية

__________ 
 . يف بوتان، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان واتنمية٢٠٠٥وزارة الصحة  )٧٨( 
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ــيني واملعلمــني والعــ       -٣٩٠ ــادة احملل ــاء والق ــدى اآلب ــة اإلحــساس ل ــصحيني جيــب تنمي املني ال
ليــصبحوا أكثــر انفتاحــا إزاء احتياجــات املــراهقني بالنــسبة للــصحة اإلجنابيــة ويتخــذوا مــسلكا  

 .)٧٩(أكثر تعاطفا ومالئما للعمر حنو احتياجات الشباب اجلنسية واإلجنابية
 اجلنسانية أن من الضروري زيادة الـوعي        نللشؤوورأى املشتركون يف املنتجع الوطين       -٣٩١

ومـن املنتظـر تنـاول هـذا املوضـوع مـن خـالل          . ت دعـم للنـساء والفتيـات املعوقـات        وخلق آليا 
 .خطة العمل الوطنية للقضايا اجلنسانية

ولدى اللجنة الوطنية للمرأة والطفل ومنظمة رينيـو خطـط لتـدريب االختـصاصيني يف                -٣٩٢
جلتـها  جمال الرعاية الصحية وضباط الشرطة علـى الكـشف عـن حـاالت العنـف اجلنـساين ومعا                 

يف بوتــان، مبــا يف ذلــك التحــرش اجلنــسي والعنــف الــذي حيــدث يف مؤســسات مثــل املــدارس     
 بدراسة عن العنف اجلنساين ورسم اجتـاه        االضطالعومن أهداف منظمة رينيو     . ومكان العمل 

وحركـة  . استراتيجي وبرامج طويلة األجل مبنية على الـدالئل الـيت ختلـص إليهـا هـذه الدراسـة                 
 يف تيمفو من أجل رقمنة نظام إدارة البيانات ستيسر تـوفري بيانـات موثوقـة عـن           الشرطة امللكية 
 .العنف اجلنساين

 املنافع االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة 
يكفـــل مـــشروع الدســـتور حقوقـــا متـــساوية يف املـــشاركة فعليـــا يف احليـــاة الـــسياسية  -٣٩٣

 ).٧املادة (واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمة 
فاهلـدف الرئيـسي يف     . مازالت بوتان يف طريقها حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              -٣٩٤

فقـد ارتقـت بوتـان مـن الفئـة الـدنيا إىل الفئـة املتوسـطة يف                  . اخلطة العاشرة هو احلـد مـن الفقـر        
 بــأن تــوحي، تعتــرف باســتمرار وجــود تفاوتــات كــبرية ر الــرقم القياســي للتنميــة البــشريةمؤشــ

ــدرك احلاجــة إىل اعتمــاد خطــة        النمــو مل ــه أن يكــون، وت ــي ل ــا ينبغ ــراء كم ــا للفق  يكــن داعم
 . استراتيجية للتنمية موجهة حنو إجياد فرص للعمل

 حقوق متساوية يف استحقاقات األسرة: ألف
قانون الزواج يعترب مجيـع النـساء والرجـال متـساوين يف األسـرة ويـنص علـى أن املـرأة                      -٣٩٥

ومهـا متـساويتان    .  متـساوية يف األسـرة     تع متساوية ويـتحمالن مـسؤوليا     والرجل يتمتعان مبناف  
يف االستفادة من املمتلكات املشتركة الـيت ميلكهـا الـزوج أو الزوجـة، ولـألوالد بـصرف النظـر           

 .عن اجلنس حقوق متساوية يف ممتلكات األسرة

__________ 
 . يف بوتانة، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمي٢٠٠٥وزارة الصحة  )٧٩( 
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ن املمتلكـات  ُتعرَّف املمتلكات بأهنا األرض والبيـوت واملكاسـب واملواشـي وغريهـا مـ        -٣٩٦
 يف املائة من النـساء الريفيـات حيملـن سـندات ملكيـة لـألرض                ٦٠وعلى العموم، هناك    . املادية

األسـهم واملـبىن وتـراخيص      ( يف املائـة مـن سـندات امللكيـة يف املنـاطق احلـضرية                ٤٥بينما ميلـك    
 .)٨٠(مسجلة للمرأة) العمل

 الق القوانني الناظمة لتقاسم املمتلكات بعد تبادل وثائق الط
 مـن  Kha 6-5يـنص البنـد   . للـزوج والزوجـة حقـوق متـساوية يف املمتلكـات املـشتركة       -٣٩٧

بعـد تبـادل صـكوك الطـالق جيـري تقاسـم املمتلكـات وفقـا للـشروط                  ”قانون الزواج على أنه     
وإذا حذفت أي من خصوصيات إحـدى املمتلكـات وقـت التقاسـم     . املدرجة يف صك الطالق  

ويف .  هذه املمتلكـات بـل تبقـى يف يـد الطـرف الـذي هـي حوزتـه                  على هذا النحو، فال ُتقتسم    
 مـن القـانون األساسـي    Kha 3-4تعـديل البنـد   . (“حيـق ألي شـخص أن يعتـرض    هـذا احلالـة ال  

 )١٩٥٧لعام 
 منـه علـى أنـه    Kha 8-4ومن أجل محاية املرأة من الغش، ينص قـانون الـزواج يف البنـد     -٣٩٨

أنه سـيتزوجها مث ختلـى عنـها بـدون أن حتـصل علـى صـك          إذا عاشر رجل امرأة واعدا إياها ب      ”
زواج، حيق للمرأة حينئذ احلصول على صك زواج، مث بعد طالق الحق ستحصل علـى مجيـع                 

وإضافة إىل ذلك، يعاقب ذلك الـشخص الـذي خـدعها           . املمتلكات اليت حتق هلا حبكم القانون     
 .“ قانون العقوباتوفقا للعقوبات املنصوص عليها يف البند املتعلق باخلداع من

 القواعد الناظمة لتقاسم املمتلكات املوروثة
إذ كان يستطيع الرجل أو املـرأة      قيودا يف مسألة ما    ١٩٨٠يضع قانون اإلرث لعام      ال -٣٩٩

ــرث ممتلكــات  ــصرف النظــر عــن اجلــنس       . أن ي ــال ب ــساوية لألطف ــوق مت ــانون حيــتفظ حبق فالق
لـنظم التقليديـة، وهـي نظـم غـري رمسيـة ومرنـة، ويف        على أنه من الناحية العملية تطبق ا      . والعمر

. وتدرج النساء والفتيـات كـأفراد األسـرة الـذين حيـق هلـم اإلرث              . الغالب تتغري وفقا للظروف   
 سـنوات   ١٠وزوجة اإلبن اليت كانت متزوجة ألحد أفراد األسـرة وعاشـت مـع تلـك األسـرة                  

 األسـرة الـذين   أفـراد ل، ُيـستبعد  وعلـى أي حـا  ). Ga 2-3(على األقـل تعتـرب مـن أفـراد األسـرة      
ويف  ). Ga 2-4 (2)( سبق هلم أن تلقوا حـصة مـن املمتلكـات ويعيـشون منفـصلني عـن األسـرة       

ــذي حيمــي           ــر ال ــات، األم ــني البن ــساوي ب ــاء املمتلكــات بالت ــسم اآلب ــسائد، يق ــام ال ــار النظ إط
ــصادي  ــوت صــغرية، ت    . اســتقالهلن االقت ــازات مــن األرض والبي ــو كانــت احلي ــا وحــىت ل تقامسه

 . البنات بالتساوي
__________ 

  . ، تقرير بوتان اجلامع للتقارير الدورية األول حىت السادس٢٠٠٢حكومة بوتان امللكية  )٨٠( 
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يدرج تسجيل األرض بأمساء النـساء أوالرجـال        ] معدل[،  ١٩٧٩قانون األراضي لعام     -٤٠٠
 مـن املـؤمتر القـضائي       ١٩ سـنة لإلنـاث، وُعـدل بالنقطـة          ١٦يف األصـل    ( سـنة    ١٨ممن عمرهم   

 ، ويـنص علـى أن  )HC[KA-33], 2002/2150 وأمر قـاض القـضاة رقـم    ١٩٩٨الرابع عشر لعام 
 مـن قـانون الـزواج    Kha 1- 25ومبوجـب البنـد   . الزوج ليس له حق قانوين يف بيع تلـك األرض 

تقبـل علـى أساسـها أي     تعترب صك الزواج الصادر عن حمكمة وثيقة تثبت قانونية الـزواج، وال         
 .دعوى باحلق يف امللكية

 .بوتاينيتقيد حق املرأة يف احلصول على ملكية األرض إذا تزوجت شخصا غري  وال -٤٠١
 احلقوق املتساوية يف القرض والرهن واالئتمان املايل -باء 
للزوج والزوجة حقوق متساوية يف الدخول يف عقد للحصول على قرض أو رهـن أو                -٤٠٢

ائتمان مايل ويف بيـع ممتلكـات خاصـة باسـتثناء املمتلكـات املـشتركة الـيت جيـب علـى الـزوجني                       
تمتع املرأة حبقوق متساوية مع الرجل يف عقـود القـرض           مناقشتها واملوافقة على البيع وكذلك ت     

 يسمح للمـرأة باحلـصول علـى قـروض          ١٩٨١فقانون القروض لعام    . املصريف والرهن واإلجيار  
. وحيظر أيضا على القاصـرين، مـن البنـات أو الـصبيان احلـصول علـى قـروض             . ورهون بنفسها 

ارجـع إىل   . [ ن جنـسية أخـرى    وحصول املرأة على االئتمان غري ممنوع إذا تزوجت شخـصا مـ           
 ] لالطالع على مسألة مشاركة املرأة يف مشاريع القروض املتناهية الصغر١٤املادة 
حق املشاركة يف األنشطة التروحييـة واأللعـاب الرياضـية ويف مجيـع جوانـب احليـاة                  -جيم 
 الثقافية
 فعليـا يف  يؤكد مـشروع دسـتور بوتـان حـق املـواطنني مـن كـال اجلنـسني يف املـشاركة             -٤٠٣

 ٩وهنــاك أيــضا أحكــام يف املــادة  . احليــاة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة لألمــة 
احلق يف الراحة والفراغ، مبا يف ذلك حتديد معقـول لـساعات العمـل ويف عطـل دوريـة           ”تكفل  
التطـــوير الكامـــل ... ” جيـــب علـــى الدولـــة أن تـــوفر ١٥مبوجـــب البنـــد   وكـــذلك.“مبرتـــب

أن تشجع املشاركة احلـرة يف احليـاة      ” جيب على الدولة     ٢٣ ومبوجب البند  “البشريةللشخصية  
حيــث أن . “الثقافيــة للمجتمــع، وتــرويج الفنــون والعلــوم وأن تتــبىن التجديــد التكنولــوجي       

مشروع الدستور مينح الرجل واملرأة على السواء حقوقا متساوية للمشاركة يف مجيـع األنـشطة            
وتقـوم احلكومـة امللكيـة ببـذل مزيـد مـن اجلهـود الجتـذاب                . ن أي متييـز   الثقافية والرياضية بدو  

مزيــد مــن الطــالب إىل مواضــيع الرياضــة والفنــون اجلميلــة هبــدف دفعهــم إىل املــشاركة يف          
 .املباريات الوطنية والدولية
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 قضايا مثرية للقلق
 الصعوبات

 قــد حتــول دون الــيتة اســتمرار الفقــر واألميــة وانعــدام األمــن هــي مــن العقبــات املمكنــ -٤٠٤
وعلـى الـرغم مـن أن التقريـر املرحلـي           . ممارسة املرأة احلقوق اليت يكفلها هلا مـشروع الدسـتور         

زالت سائرة يف الطريق حنـو حتقيـق          عن األهداف اإلمنائية لأللفية يبني أن بوتان ما        ٢٠٠٥لعام  
ة أوجــه الــنقص ، يظــل مــن الــضروري إزالــ بالــدخلاألهــداف املتعلقــة بالــدخل وغــري املتعلقــة  
 عــن حتليــل الفقــر ُحــسب ٢٠٠٤ويف تقريــر عــام . احلاضــرة يف البيانــات عــن بعــض املؤشــرات

ويعيش عند خط الفقر من الـدخل       .  نو يف الشهر   ٧٤٠خط الفقر من دخل الفرد لبوتان مببلغ        
 . يف املائة يف املناطق الريفية٩٧ يف املائة من السكان، منهم ٣١,٧

 التدابري املقبلة 
ــة مجيــع التــدابري املناســبة للتأكــد مــن أن املــرأة تتمتــع حبقــوق      -٤٠٥ ســتتخذ احلكومــة امللكي

متـــساوية يف تلقـــي االســـتحقاقات االقتـــصادية واالجتماعيـــة، وســـتتخذ اخلطـــوات الـــضرورية 
وسيواصـل اجلهـاز القـضائي      . إلزاحة العقبات القانونية أو االجتماعية الـيت تـؤثر يف مـشاركتها           

فحــص القــوانني للكــشف عمــا قــد يكــون فيهــا التمييــز بــني    مــرأة والطفــلواللجنــة الوطنيــة لل
تنفيــذ بــرامج لنــشر املعلومــات عــن  اجلنــسني، وســوف تواصــل اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل

 . القوانني املتصلة باحلقوق املتساوية للرجل واملرأة
 املرأة الريفية : ١٤املادة 
ية للقضاء علـى كـل مـا قـد يوجـد مـن التمييـز ضـد         التدابري اليت تتخذها احلكومة امللك   -٤٠٦

املرأة الريفية وكفالة مساواهتا يف حقوق املشاركة يف ختطيط وتنفيذ التنميـة الريفيـة واالسـتفادة       
علـى أن  ] ٧البنـد  [ الـيت تـنص   ٩منها هي تدابري مضمونة مبـشروع الدسـتور مـن خـالل املـادة        

تـستهدف خفـض التفاوتـات يف الـدخل         وضع وتنفيـذ سياسـات      ”: الدولة جيب أن تعمل على    
ويف تركيز الثروة وتعزيز التوزيع العادل للمرافق العامـة بـني األفـراد والنـاس الـذي يعيـشون يف                    

والتأكد من معاملة املنـاطق بالعـدل علـى أسـاس االحتياجـات            ] ٨البند[؛  “ أحناء اململكة  خمتلف
؛ "ماعيــة واقتــصادية متعادلــة   حبيــث يــؤدي ختــصيص املــوارد الوطنيــة إىل تنميــة اجت     املختلفــة

توفري التعليم بغرض حتسني وزيادة املعارف والقيم واملهارات لكافة السكان مـع            ”] ١٥البند[و
 . “توجيه التعليم حنو التنمية الكاملة للشخصية البشرية

احلـق يف   ” جلميـع الرجـال والنـساء        ٧ املـادة     مـن  ١١ويف االقتصاد الوطين، يكفل البند     -٤٠٧
 الـذي   ٩ مـن املـادة      ١٤ ويتعـزز ذلـك بالبنـد      “اوي عـن العمـل املتـساوي يف القيمـة         األجر املتس 
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 ويف “تعمل الدولـة علـى كفالـة احلـق يف األجـر العـادل واملعقـول عـن العمـل                   ”بنص كما يلي    
املمارســة اليوميــة يتقاضــى الرجــل واملــرأة أجــرا متــساويا عــن العمــل املتــساوي، حــىت يف جمــال  

وإقــرار قــانون العمــل والعمالــة ســيكفل أيــضا أن يتلقــى   . مهــارةتتطلــب أي  األعمــال الــيت ال
ــة اســتحقاقاهتم يف األجــر املتــساوي عــن العمــل املتــساوي يف      ــاطق الريفي الرجــل واملــرأة يف املن

 .القيمة
وسياسـة  . يوجد تقسيم صريح لألدوار بني املرأة والرجـل يف معظـم املنـاطق الريفيـة      ال -٤٠٨

على أساس التقاليد القائمة حيث تلعب املرأة دورا هامـا يف املـرتل             احلكومة امللكية هي أن تبين      
وينبغي إجراء دراسة أكثر حتديدا لتحديد هـذه األدوار واملـسؤوليات،           . ويف عملية صنع القرار   

 .خاصة من حيث تأثريها على إمكانيات التقدم للمرأة
 االعتراف باملرأة الريفية -١

ية يف اإلنتاج الزراعي ومن مث تنـهض بالرفـاه االقتـصادي    تشكل املرأة الريفية قوة رئيس     -٤٠٩
وقد ازداد إسهام الزراعة يف النـاتج القـومي اإلمجـايل يف الـسنوات األخـرية،               . ألسرهتا وجمتمعها 

 يف  ٥٥,٧ مـن    ٢٠٠٢ يف املائـة عـام       ٣٣,٢ بعد أن هبط إىل      ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٥٠إذ كان   
م هبوط نسبة السكان البوتـانيني الـذين يعيـشون يف      وحدثت الزيادة برغ  . )٨١(١٩٨٠ املائة عام 

ــة مــن   ــاطق الريفي ــة إىل ٨٠املن ــة عــام ٧٠ يف املائ  يف ٦٠وبعــد هبــوط إىل  .)٨٢(٢٠٠٥ يف املائ
، ارتفعــت نــسبة النــساء العــامالت يف قطــاع  ١٩٨٤ يف املائــة عــام ٩٥ مــن ٢٠٠١املائــة عــام 
 مـشاركة املـرأة يف الزراعـة يف زيـادة         فأسهمت زيادة  .)٨٣(٢٠٠٤ يف املائة عام     ٧٢الزراعة إىل   

وميكــن عــزو الكــثري مــن هــذا التقــدم إىل التــدابري . اإلمجــايلمــسامهة الزراعــة يف النــاتج القــومي 
 .اهلامة اليت يتخذها البلد لتقوية النمو الزراعي وتشجيع توليد الدخل يف املناطق الريفية

 متوسط مـساحة املزرعـة   -سرة  املزارعون عموما يشغلون قطعا صغرية من األرض لأل        -٤١٠
 يف املائـة مـن األسـر الريفيـة متلـك       ٧٦ كان   ٢٠٠٣وحبلول عام   .  هكتار لألسرة الواحدة   ١,٥

 .ميلكون أي أرض  يف املائة ال١٠الواحدة أقل من مخسة أكرات و 
ويف بوتـــان، رهنـــا بالطائفـــة اإلثنيـــة املعنيـــة، ُتتخـــذ معظـــم قـــرارات األســـرة بـــصورة   -٤١١

 احلـاالت الـيت ميلـك فيهـا الزوجـان شـراكة مـوارد املزرعـة، يكـون التـصرف يف           ويف. مـشتركة 

__________ 
 .٢٠٠٥، احلولية اإلحصائية لبوتان )٢٠٠٥(املكتب اإلحصائي الوطين  )٨١( 
، تيمفـو، حكومـة بوتـان    ٢٠٠٥، نتائج تعـداد الـسكان واإلسـكان يف بوتـان،     )٢٠٠٦(مفوض التعداد   مكتب   )٨٢( 

  . امللكية
 .اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، مشروع خطة عمل للقضايا اجلنسانية )٨٣( 
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وعلى العمـوم، فـإن الرجـل يف اجلنـوب أكـرب سـلطة ونفـوذا مـن املـرأة                  . دخل األسرة بيد املرأة   
ويف ســائر البلــد تعتــرب املــرأة أكثــر موثوقيــة يف تقريــر بــرامج العمــل  . فيمــا يتعلــق بــصنع القــرار

هائيــة ملختلــف األنــشطة الزراعيــة، خاصــة حــني يتعلــق األمــر بتبــادل اليــد     وحتديــد املواعيــد الن
وقـد اختـذت احلكومـة امللكيـة عـددا مـن املبـادرات ملعاجلـة مـسألة املـرأة الريفيـة ميكـن                        . العاملة

تقدمي خدمات القروض املتناهيـة الـصغر، وخلـق الفـرص يف الزراعـة،              : تصنيفها عموما كالتايل  
 . وتوسيع نطاق اخلدمات االجتماعيةوتعزيز القدرة يف ختطيط 

ــشأن مــشروع الدســتور ُعقــدت يف كــل مــن       -٤١٢ ــسلة مــن املــشاورات ب ومــن خــالل سل
املناطق، أتيحت جلميع املـواطنني، مبـن فـيهم النـساء والرجـال الريفيـون، طـرح األسـئلة وإبـداء                     

 وصـاحب   ومت تنسيق هذه املشاورات على أعلى مستوى مـع جاللـة امللـك الرابـع              . املالحظات
 .، متشاورين مع الشعب مباشرة)هو اآلن ملك بوتان اخلامس(السمو امللكي ويل العهد 

واتــساقا مــع سياســة الالمركزيــة، تــشمل املبــادئ التوجيهيــة للخطــة العاشــرة، أنــشطة   -٤١٣
شــعبية يف كافــة مــستويات التخطــيط اإلمنــائي لكفالــة مــشاركتهم يف ختطــيط وتنفيــذ املــشاريع  

 االجتماعيـة، مبـا فيهـا       اخلـدمات والنساء الريفيات مـستهدفات أيـضا يف إيـصال          . ليةاإلمنائية احمل 
وجيري أيضا اختاذ مبادرات يف قطـاع الـصحة         . الصحة والتعليم ومياه الشرب واملرافق الصحية     

، تشمل األمومـة املأمونـة والـصحة اإلجنابيـة مـن خـالل العيـادات الـشعبية وخـدمات العـاملني                      
 . يف املناطق الريفية والنائيةالصحيني القرويني 

 املشاركة يف التخطيط اإلمنائي:  ألف٢
قامــت احلكومــة امللكيــة بوضــع وتنفيــذ سياســات للتنميــة الريفيــة تــستهدف احلــد مــن   -٤١٤

ومـن خـالل هـذا النظـام، جيـري تـشجيع الرجـال والنـساء علـى                  . الفقر وتقوم على الالمركزية   
. ائية على املستوى احمللـي، مبـا يـشمل مجيـع القطاعـات     املشاركة يف ختطيط وتنفيذ خطتهم اإلمن  

. وبناء على ذلك انتقلت ملكية املـوارد والـسلطة مـن الـسلطات املركزيـة إىل اجملتمعـات احملليـة                   
ومن خالل عملية الالمركزية أصبح القرويون، مبـن فـيهم النـساء، يـشاركون بـشكل فعـال يف                    

ويـستهدف  .  وتقييمها ويتلقـون هـذا التـدريب       التدريب على ختطيط التنمية وتنفيذها ورصدها     
هذا النهج احمللي تشجيع املرأة على املشاركة بصورة فعالة يف هذا اإلطـار العـام لعمليـة التنميـة                   

 . احلديثة، لتمكينها من اختاذ قراراهتا بنفسها والتصدي للمشاكل يف جمتمعها احمللي
 الوصول إىل اخلدمات الصحية واملعلومات : باء٢

 لالطالع على مزيد مـن التفاصـيل املتعلقـة          ١٢إرجع إىل الفقرات املدرجة حتت املادة        -٤١٥
ملعلومــات واإلرشــاد واخلــدمات  بالوصــول إىل مرافــق الرعايــة الــصحية املناســبة، مبــا يف ذلــك ا  

 .يتعلق بتنظيم األسرة فيما
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  الضمان االجتماعي : جيم٢
 بنـــدا تـــشمل مبـــدأ الـــضمان  ٢٤ولـــة  املتعلقـــة مببـــادئ سياســـة الد٩تتـــضمن املـــادة  -٤١٦

ــة ألســباب         ــدان وســيلة عــيش كافي ــة أو فق ــرض أو اإلعاق ــة امل ــاعي، خــصوصا يف حال االجتم
وينطبق ذلك على املرأة والرجل يف املناطق الريفية واحلضرية علـى           . خارجة عن طاقة الشخص   

 أن يطلـب  وإضافة إىل ذلك، حيق لكل مواطن يعاين صـعوبة شـديدة يف تـأمني معيـشته        . السواء
. وأن يـشترك يف برنـامج إعـادة توزيـع األراضـي           ) منافع مينحهـا امللـك أو احلكومـة        (Kiduاهلبة  

.  أكـرات وأشـياء أخـرى   ٥ومىت مت منح اهلبة، يعطى الشخص قطعة مـن األرض قـد تـصل إىل              
 وذلـك مـن حـق الرجـل         ٢ مـن املـادة      ١٦وقد أدرج منح اهلبة يف مشروع الدستور حتـت البنـد          

 .واملرأة
 نـو سـنويا ألشـخاص    ٦٠٠٠وتقوم مؤسسة تارايانا أيضا بتقدمي عالوة معيشة قـدرها     -٤١٧

وعـدد  . غري قادرين على كسب عيشهم والعناية بأنفسهم مع التركيز على الـريفيني واملعـدمني             
 يف  ٨٣ مث إىل    ٢٠٠٤ عـام    ٣٧ إىل   ٢٠٠٣ عـام    ٧املستفيدين يف ازدياد سـنويا، إذ ارتفـع مـن           

 .)٨٤(الوقت احلاضر
 الوصول إىل التعليم والتدريب على املهارات : دال٢

يهدف التعليم االبتدائي وبرامج حمو األمية إىل تفتـيح القـدرات علـى التجديـد والنمـاء              -٤١٨
وأمكـن تعزيـز فوائـد التعلـيم بوضـع منـاهج            . يف املناطق الريفية، السيما لدى النساء البوتانيات      

وفضال عـن ذلـك، جيـري عـن طريـق برنـامج التعلـيم        . أكثر حساسية الحتياجات احلياة الريفية 
غري الرمسي التدريب على الزراعة وغريهـا مـن األنـشطة املـدرة للـدخل، ويتمتـع هـذا الربنـامج                     

ولالطالع على مزيـد مـن التفاصـيل عـن          . مبعدل عال من املشاركة من جانب النساء الريفيات       
ــا      ــيم غــري الرمســي، مب ــيم الرمســي والتعل ــاطق   الوصــول إىل التعل ــدريب املهــين يف املن يف ذلــك الت

 .١٠الريفية، إرجع إىل فقرات املادة 
وجتري يف اجملتمعـات احملليـة الريفيـة تنميـة املـوارد البـشرية ألن هـذه املـوارد حامسـة يف                       -٤١٩

الريفيـة   وإدارات املناطق ممثلة مبمثلي عـدة قطاعـات يف اللجـان اإلمنائيـة            . تنمية مجيع القطاعات  
وبالتنـسيق مـع الـوزارات ذات الـصلة مثـل وزارة الـشؤون              . وضع خطط مخـسية   للمساعدة يف   

الداخلية والثقافية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة تقـوم أمانـة جلنـة التخطـيط بعمليـة بنـاء الثقـة                   
. على صعيدي القرية واملنطقة، وُينتظـر مـن هـؤالء الـذي تلقـوا التـدريب أن ينقلـوه إىل القـرى               

إلرشاد يف قطاع املوارد الطبيعية املتجددة على تعزيـز املعـارف والفهـم    وكذلك تساعد برامج ا  
__________ 

 .٢٠٠٥ -٢٠٠٤، والتقرير السنوي ٢٠٠٦ -٢٠٠٥، التقرير السنوي )٢٠٠٦(مؤسسة تارايانا  )٨٤( 
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ويــشارك الريفيــون الريفيــات يف التخطــيط اإلمنــائي . لــدى الــسكان البــالغني يف املنــاطق الريفيــة
احمللي ووضع امليزانيات لتنميـة جمتمعـاهتم احملليـة مـن خـالل خمتلـف الـربامج التدريبيـة وحلقـات              

وجيري تشجيع النساء على املـشاركة يف التـدريب مـن           . ا إدارة احلكم احمللي   العمل اليت تقوم هب   
 .احمللية أجل اللجان اإلمنائية

وتقوم وزارة الزراعة بتنظـيم دورات تدريبيـة للمـزارعني وجـوالت دراسـية حمليـة ويف                  -٤٢٠
ارب  إىل تعريضهم لتجـ    باإلضافةاخلارج لتحسني فهمهم للممارسات يف إدارة وحراثة املزارع         

 يف املائــة مــن النــساء  ٤٠ووفقــا للدراســة الرائــدة للقــضايا اجلنــسانية، فقــد شــاركت   . أخــرى
ــوزارة        ــة ل ــات التابع ــة احليوان ــة وتربي ــذهتا إدارات الزراع ــيت نف ــدريب ال ــرامج الت ــات يف ب الريفي

بيــد أنــه، وإن أعربــت النــساء يف مناقــشات اجلماعــات املــستهدفة عــن اهتمــامهن         . الزراعــة
 تعلم مهارات جديدة، فقد كن يشعرن أيضا بـأن العديـد مـن بـرامج التـدريب             وحرصهن على 

وإضـافة إىل نقـل التـدريب إىل املنـاطق الريفيـة، دأبـت               .)٨٥(على املهارات أكثر مالءمة للرجال    
وزارة الزراعــة أيــضا علــى تقــدمي حــوافز جلميــع املــزارعني، مبــن فــيهم املزارعــات، مثــل تقــدمي    

 . أجهزة نقل غراس األرزالبذور وأدوات الزراعة و
غالبية املزارعـات حيـضرن أيـضا املعـرض الـسنوي للمواشـي ومنتجـات اخلـضار الـذي                    -٤٢١

ويف ذلك املعرض يعرض املزارعون منتوجـاهتم مـن         . تنظمه وزارة الزراعة على مستوى املناطق     
دم اجلـوائز  اخلضار ومنتجات األلبان واملواشي وغري ذلك من األشياء الـيت تنتجهـا املـزارع وُتقـ               

وتالحـظ وزارة الزراعـة أن هـذه املعـارض تـشجع      . ألحسن املواشي وأحسن منتجات املـزارع     
 .املزارعني الريفيني على املشاركة بنشاط وفعالية يف األنشطة الزراعية

 إنشاء مجاعات مساعدة واملشاركة يف اجملتمعات احمللية: واو/  هاء٢
 علــى أن جلميــع البوتــانيني احلــق يف ٧ملــادة  مــن ا١٢يــنص مــشروع الدســتور يف البنــد -٤٢٢

تكوين اجلمعيات واألحزاب السياسية، وللنساء احلق يف إنـشاء مجاعـات دعـم يـساعد أفرادهـا              
 أن” على أنـه جيـب علـى الدولـة           ٩ من املادة    ١٩وكذلك ينص البند  . اجملتمعبعضهم بعضا يف    

  .“تعزز الشروط اليت تفضي إىل التعاون يف احلياة اجملتمعية
 االقتصادي للمجتمعات الريفية الفقرية، بـدأت       -وكوسيلة لتحسني األمن االجتماعي    -٤٢٣

حتــضريا ألنــشطة تــسويق  ) Fair Price(مؤســسة تارايانــا مــشروعا حتــت شــعار الــسعر العــادل  
وتقـوم املؤسـسة حاليـا بدراسـة أنظمـة الـسعر العـادل              . املنتجات اجملهزة يف جمتمعات حملية نائية     

وتـدور أيـضا    . نشاء تعاونيات ومجاعات مـساعدة ذاتيـة علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي              الدولية إل 
__________ 

 .، دراسة إرشادية للقضايا اجلنسانية٢٠٠١التخطيط وغريها جلنة  )٨٥( 
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. على مستوى اجملتمـع احمللـي لتقـدمي األساسـيات    دكان للسعر العادل مناقشات من أجل أنشاء    
وتعمل املؤسسة أيضا مـن أجـل زيـادة القـدرة يف جمـاالت جتهيـز املنتجـات وتعبئتـها وتـسويقها            

 .لية كوسيلة حلصول اجملتمعات الريفية على الدخل النقديباستخدام املنتجات احمل
ســيما  وهتــدف الرابطــة النــسائية الوطنيــة لبوتــان إىل حتــسني مــستوى معيــشة املــرأة، ال  -٤٢٤

ــة         ــشرب النظيف ــاه ال ــة ومي ــل، والتغذي ــة األم والطف ــق برعاي ــا يتعل ــها فيم ــة، وتوعيت ــرأة الريفي امل
اركة النشطة يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية عـن           والنظافة الشخصية، وتشجيعها على املش    

ــرامج االئتمــان        ــدخل وب ــد ال ــا مــن أجــل تولي ــسليمة بيئي ــشاريع ال ــدريب املهــين وامل ــق الت . طري
، وبالتعـــاون مـــع األجهـــزة ٤٠٠والرابطـــة منـــذ إنـــشائها، وعـــدد أعـــضائها اآلن يزيـــد علـــى  
 األنـشطة تـشمل صـحة األسـرة         احلكومية، خاصة يف املناطق الريفيـة، اضـطلعت مبجموعـة مـن           

 ١٤ ٠٠٠ووفـرت بـرامج تدريبيـة ألكثـر مـن           . والتصحاح والتعليم غري الرمسي وتوليد الدخل     
ومــن . امــرأة لتحــسني مهــارات توليــد الــدخل يف جمــاالت مثــل احلياكــة واحلبــك واخلياطــة         

عـدمي   موقـد يف املنـاطق الريفيـة         ١٣ ٠٠٠املبادرات الرئيسية األخرى للرابطة نصب أكثـر مـن          
وقـد خفـف ذلـك مـن مـشقة الطـبخ علـى املواقـد التقليديـة                  . الدخان وفعال مـن ناحيـة الوقـود       

 . املفتوحة للعديد من النساء وحد عموما من املخاطر على الصحة
وجنحت الرابطة النسائية خالل السنني يف إنشاء رابطات نسائية فرعيـة يف كافـة أحنـاء                 -٤٢٥

ة النطـاق مـن النـساء امللتزمـات واملوهوبـات قـادرات علـى        بوتان مما أدى إىل خلق شبكة واسع 
 .حتديد وتنفيذ مشاريع إمنائية على الصعيد احمللي

 املعاملة املتساوية يف األرض وبرامج االئتمان والقروض الزراعية:  زاي٢
ــاطق      -٤٢٦ للمــرأة يف بوتــان ارتبــاط متــوارث بــاألرض عززتــه أمنــاط اإلرث مــن األم يف املن

 ٦٠وقد خلـصت الدراسـة الرائـدة األساسـية عـن القـضايا اجلنـسانية إىل أن          . وسطىالغربية وال 
ويف  . يف املائـة مـن الرجـال       ٤٠ميلك عقارا سـوى      يف املائة من النساء ميلكن عقارات، بينما ال       

وقـد  .  يف املائـة مـن النـساء       ٣٦ يف املائـة مـن الرجـال عقـارا مقابـل             ٥٥املناطق احلـضرية ميلـك      
لكيــة سياســة األرض الــشاملة بــالتركيز علــى إدارة األرض وتوزيــع األرض   بــدأت احلكومــة امل

وتنظيم األرض هبدف إجياد بيئة مالئمـة لربـات األسـر مـن النـساء للحـصول علـى األرض مـن                      
 .أجل السكن والزراعة

 املـاحنني يف وضـع مبـادئ        وتعاونت احلكومة امللكية مع جلنة متويل التنميـة وغريهـا مـن            -٤٢٧
ادئ أساســية وخطــة عمــل اســتراتيجية لتحــسني إمكانيــة احلــصول علــى قــروض  ومبــتوجيهيــة 

تــشجيع خــدمات االئتمــان املتوســطة األجــل والطويلــة األجــل  : يلــي ائتمانيــة، مبــا يف ذلــك مــا
مبعدالت من الفوائد أدىن هبدف تـشجيع التمويـل املتنـاهي الـصغر، الفعـال واملـستدام والواسـع                   
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لـسوق احملليـة واخلارجيـة عـن طريـق تـوفري االئتمـان لــدعم        النطـاق، وربـط املنتجـات بطلبـات ا    
وتطــوير منتوجــات املــزارعني، وتــوفري التــدريب الــتقين يف التنفيــذ الفعــال، وإجيــاد آليــة حمــسنة    

واخلارجيـة، وتـشجيع الـسلطات       لتحصيل القروض احمللية واجتذاب املـساعدة التقنيـة الداخليـة         
 . اهي الصغراحمللية على تسهيل عمليات التمويل املتن

واختــذت جلنــة متويــل التنميــة، وهــي وكالــة رائــدة تــشغل بــرامج ائتمــان للمــزارع            -٤٢٨
وتقوم هذه اللجنة، اليت أنـشئت عـام   . التجارية، مبادرات خدمت مصاحل عدد كبري من النساء      

، بــشبكتها الواســعة مــن املكاتــب الفرعيــة يف املنــاطق اإلداريــة العــشرين كلــها، بتــوفري   ١٩٨٨
ومــن أجــل حتــسني . ت االئتمانيــة للرجــال والنــساء علــى الــسواء مــن اجملتمعــات الريفيــةاخلــدما
 إىل االئتمان واحلصول عليه، طبقت اللجنـة الالمركزيـة يف نظـام القـروض الـيت تأخـذ                   الوصول

به بإنشاء جمموعة مـن جلـان اإلقـراض وأدخلـت بـرامج مـن قبيـل حـشد الوفـورات واإلقـراض                       
 أوســع مـن قبــل الــسكان  نطـاق هـذه التــدابري أيــضا املـشاركة علــى   ونـتج عــن  . بكفالـة مجاعيــة 

 يف املائـة مـن جممـوع الزبـائن، وقـد            ٣٥ شكلت املرأة    ٢٠٠٥ففي عام   . الريفيني، خاصة املرأة  
ويتزايــد عـدد النــساء الريفيــات الـاليت خيططــن وينفــذن مــشاريع   . ١١ ٠٠٠زاد عـددهم علــى  

فـسه بـدأ عـدد كـبري مـن النـساء يف املراكـز               أسرية لتحسني وضعهن االقتـصادي، ويف الوقـت ن        
تزال أمناط االئتمـان تـدل علـى سـيادة دور الرجـل يف               وال. الريفية بإنشاء أعمال جتارية صغرية    

وعلى العموم فإن عدد الرجال الذين يأخذون قروضا أكرب مـن عـدد             . اختاذ قرارات االستثمار  
ة يف عمليات صنع القـرار املـايل، وهـو    تشارك املرأة بالضرور وعالوة على ذلك، قد ال  . النساء

 .)٨٦(اجتاه مضاد للنمط املعتاد املتمثل يف املشاركة يف اختاذ القرار داخل األسرة
يزال التمويـل املتنـاهي الـصغر، مبـا يف ذلـك تـوفري االئتمـان والوفـورات، أداة هامـة                      ال -٤٢٩

ل إىل االئتمـان والتعامـل      ومن أجل حتـسني الوصـو     . للمرأة حتسن هبا وضعها االجتماعي واملايل     
املصريف لدى سكان الريف، مبا يف ذلـك النـساء الريفيـات، تقـوم جلنـة التمويـل اإلمنـائي حاليـا                      
بتوفري اخلدمات املصرفية املتنقلة على أساس شـهري يف املنـاطق العـشرين كلـها، حتـري خالهلـا                   

روض أكثـر مـن النـساء،       وعلى الرغم من أن الرجال حيصلون على الق       . التوعية بربامج االئتمان  
 .تبني أنه يعول عليهن أكثر من الرجال بالنسبة إىل تسديد القروض

خفضت جلنة التمويل اإلمنائي سعر الفائدة على نوعني من القروض الريفية، القـروض              -٤٣٠
 إىل بـرامج القـروض     بالنـسبة  يف املائـة     ١٣ يف املائـة إىل      ١الفردية وقروض الزراعة التجارية من      

__________ 
 .٢٠٠٢حكومة بوتان امللكية وآخرون،  )٨٦( 



CEDAW/C/BTN/7

 

136 07-50170 
 

ــة ــة إىل ١٥ ومــن الفردي ــة بالنــسبة لقــروض  ١٣ يف املائ ــة نتيجــة لقــرار  الزراعــة يف املائ  التجاري
 .)٨٧(اجلمعية الوطنية يف دورهتا الثالثة والثمانني

برامج االئتمان اليت تطبقها جلنـة التمويـل اإلمنـائي متكـن املـزارعني مـن بيـع منتوجـاهتم                     -٤٣١
ــشطتهم الزر    ــهم مــن حتــسني أن ــة وتوســيعها بأســعار مناســبة، ومتكن فقــد تلقــى املزارعــون  . اعي

التــدريب علــى مهــارات يف اإلنتــاج الزراعــي ميكنــهم مــن اســتنباط آليــات مناســبة وفقــا لتــوافر 
ــة       ــهجيات املتعلقــة خبلــق فــرص العمال ــة، وأتيحــت للمــزارعني املعلومــات واملن القــروض العائلي

لعمالــة يف اجملتمعــات وتــوافر القــروض يــساعد علــى زيــادة ا. واإلنتــاج اجليــد وطلبــات الــسوق
.  الريفية حبثا عن عمل يف املـدن والبلـدات         مجمتمعاهتاحمللية وختفيض عدد الناس الذين يهجرون       

 .وقد ازداد اإلنتاج بتوفري االئتمان واملواد الزراعية
تـزال بتيـسري املـشاريع االقتـصادية املمكنـة للحـصول             وقد قامـت مؤسـسة تارايانـا وال        -٤٣٢

وتدرس املؤسسة حاليا تطبيـق مبـادئ مـصرف غـرامني يف     . ؤسسات املاليةعلى القروض من امل   
 .حتسني الوصول إىل االئتمان املتناهي الصغر على الصعيد احمللي

 احلصول على ظروف معيشية الئقة:  حاء٢
ــاطق      -٤٣٣ ــة يف املن ــة بتحــسني نظــام اإلنتــاج الزراعــي والفنــون اليدوي تقــوم احلكومــة امللكي

وبــدأت وزارة الزراعــة يف تطبيــق عــدد مــن  . علــى حتــسني ظــروف املعيــشة الريفيــة للمــساعدة 
الربامج تستهدف اجتـذاب الـشباب إىل الزراعـة والتجـارة الزراعيـة، منـها بنـاء طـرق للمنـاطق              
الزراعية وتعزيز املهارات واملعارف املتـصلة بأعمـال املـزارع وبرنـامج مركـز التـدريب اإلمنـائي           

 احلد من مشكلة البطالة بـل سـتحد أيـضا اهلجـرة مـن الريـف                 ولن تقتصر هذه على   . يف الريف 
 .إىل املراكز احلضرية

ــسبة    ٢٠٠٥ويف عــام  -٤٣٤ ــدر الوصــول إىل مــصدر حمــسن للمــاء بن ــة يف ٧٨,٢، فُ  يف املائ
والوصـول إىل   )  يف املائـة يف املنـاطق احلـضرية        ٩٨,٠ يف املائـة وطنيـا، و        ٨٣,٤(املناطق الريفية   

 يف  ٧٩,١ يف املائـة وطنيـا،       ٨١,٠( يف املائـة يف املنـاطق الريفيـة          ٨١,٨متديدات صـحية حمـسنة      
ومجيع من يصلون إىل املاء احملسن حيـصلون عليـه          ). ١-١٤اجلدول  ) (املائة يف املناطق احلضرية   

بأنابيب داخل البيت أو خارجه، مما يعين أن معظم الفتيـات والنـساء الريفيـات غـري مـضطرات              
واملـصدر الرئيـسي اآلخـر يف املنـاطق الريفيـة صـنفه التعـداد بأنـه             . اهلتضييع الوقت يف جلب املي    

ومن خالل عملية الالمركزية شـاركت املـرأة يف صـنع القـرار             ).  يف املائة  ١٩,٩(حبرية  /هنر/نبع

__________ 
 .٢٠٠٦تقرير وزارة املالية إىل اجلمعية الوطنية،  )٨٧( 
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وُشـجعت  . فيما يتعلق بإنشاء مرافق للماء واإلصحاح جملتمعاهتن وشاركن يف بناء هـذه املرافـق   
 . كراعيات ملياه القرية، أي كمراكز تنسيق هلذه املشاريعالنساء على تلقي التدريب

 يف املائـة  ٤٠ أن الكهرباء هي املصدر الرئيـسي لإلضـاءة يف   ٢٠٠٥جاء يف تعداد عام    -٤٣٥
اجلـدول  ) ( يف املائـة ٥١,٣) (كريوسـني (يأيت بعـدها بالترتيـب زيـت الغـاز          من البيوت الريفية،  

 التوجيهية للخطـة العاشـرة هـو زيـادة التغطيـة            وهناك هدف واحد مدرج يف املبادئ     ). ٢-١٤
 . يف املائة٨٤يف إطار مشروع كهربة الريف لتصل إىل 

 يف املائــة مــن النــساء الريفيــات مــازلن يــستعملن احلطــب  ٥٦,٤ كــان ٢٠٠٥يف عــام  -٤٣٦
ــاء للطــبخكوقــود   يف ١٥,٢ ((LPG)الغــاز النفطــي املــسيل  )  يف املائــة٢١,٤(، بعــدها الكهرب

وعلى الرغم من أن احلطب قد يكون مثاليا بالنسبة للصحة، كـان،            ). ٣-١٤اجلدول  ) ( املائة
 يف املائة من السكان يستعملون املواقـد غـري املكلفـة املـصممة السـتعمال            ٢٢يف آخر حساب،    

قدر أقل من الوقود وإصدار احلد األدىن من الدخان بعد أن زودت آالف البيوت الريفية هبـذه                 
 .)٨٨(املواقد
 نــسبة البيــوت الريفيــة الــيت متلــك أنواعــا خمتلفــة مــن وســائل         ٤-١٤بني اجلــدول يــ -٤٣٧

 يف املائـة ميلكـون جهـاز        ١٩,٦ يف املائة ميلكـون جهـاز راديـو أو مـسجلة، و              ٢٠,٥االتصال،  
 يف املائــة ميلكــون ٨,٦ يف املائــة ميلكــون جهــاز تلفــون، و ١٢,٢تلفزيــون أو جهــاز فيــديو، و 

 ).حاسوب(يف املائة ميلكون جهاز كمبيوتر  ٢,٣و ) خلوي(تلفون نقال 
والنقــل عامــل رئيــسي يف التــأثري علــى حيــاة املــرأة الريفيــة، خاصــة يف بوتـــان ذات           -٤٣٨

 يف املائة من األسـر الريفيـة علـى مـسافة           ٤٧,١ كان   ٢٠٠٥ففي عام   . األراضي اجلبلية الوعرة  
ل اآلليــة، بينمــا كــان قــة مــشيا علــى األقــدام مــن أقــرب موقــف لوســائل النقــ ي دق٣٠تقــل عــن 
ومــن املنتظــر أن ). ٥-١٤اجلــدول ( ســاعات علــى األقــدام ٦ يف املائــة تبعــد أكثــر مــن ١٣,٩

 كيلـومترا مـن     ٥٨٥تؤدي األهـداف احملـددة يف املبـادئ التوجيهيـة للخطـة العاشـرة، مثـل بنـاء                   
 . الطرق لسري البغال، إىل حتسني هذه احلالة

بالوصـول إىل ظـروف معيـشية الئقـة وإىل األمـن هـو              ومن املؤشرات األخرى املتعلقـة       -٤٣٩
 يف املائـة مـن األسـر الريفيـة تعـيش يف بيـت متلكـه                 ٧٧,٩ كان   ٢٠٠٥ففي عام   . حالة السكن 

 حيمي حقوق املرأة املالكـة ولكنـه حيمـي بدرجـة أكـرب              ٢٠٠٤وقانون اإلجيار لعام     .)٨٩(األسرة
 ١-٧يـنص البنـد   : ثالـث كمـا بلـي     من الفصل ال   ٢-٧و   ١-٧املستأجر وفقا ألحكام البندين     

__________ 
 .٢٠٠٢مكومة بوتان امللكية  )٨٨( 
 .٢٠٠٥مكتب مفوض التعداد، نتئج تعداد السكان واملساكن يف بوتان  )٨٩( 
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املتعلق بتوارث الوحـدة املـستأجرة علـى أنـه يف حالـة وفـاة املـستأجر أثنـاء حيـاة عقـد اإلجيـار،                         
ينتقــل حــق الــسكن إىل أســرة املــستأجر، شــريطة أن يكــون اخللــف يعــيش عــادة يف الوحــدة   ”

بـوين، وأي فـرد آخـر       الـزوج واألطفـال واأل     :املستأجرة مع املستأجر عند وفاته بالترتيب التايل      
 املتعلق بتوارث عقـد اإلجيـار يف حالـة وفـاة صـاحب عقـد                ٢-٧ وينص البند  “من أفراد األسرة  
تنتقــل حقــوق صــاحب العقــد إىل ورثتــه بــشرط أن اخللــف كــان يعــيش   ”: اإلجيــار كمــا يلــي

الـزوج ،  : بصورة عادية على األرض املستأجرة مع صاحب العقد وقت وفاتـه بالترتيـب التـايل         
 .“طفال، األبوين، مث أي فرد آخر من أفراد األسرةاأل

وحــدة ســكنية " أيــضا، يتمتــع املــستأجر بــاحلق يف  ٥ مــن الفــصل ١٤ومبوجــب البنــد  -٤٤٠
الئقة مستأجرة، واحلماية من اإلجـالء غـري الـشرعي مـن جانـب املالـك، واحلمايـة مـن إغـالق                      

خـصوصيته، والتمتـع بالوحـدة      الوحدة يف وجهه واالستيالء علـى ممتلكاتـه الشخـصية، ومحايـة             
واألماكن املستأجرة هبدوء وسالم أثناء حياة العقد، وحني يتـرك املـستأجر الوحـدة قبـل انتـهاء            

 الوحـدة املـستأجرة مـن البـاطن وفقـا لـنص العقـد،               يـؤجر جيور لـه أن      العقد وفقا هذا القانون،   
 ". طار إىل املالكأن خيلي الوحدة املستأجرة على الفور أذا ُنقل بعد تقدمي إخ وعليه

 قضايا مثرية للقلق
 الصعوبات

 الوســـطى واملنطقـــة -التحليــل املكـــاين للفقـــر يـــبني أن املنطقـــتني الـــشرقية واجلنوبيـــة   -٤٤١
تـشكل طبيعـة   . الوسطى من بوتـان أكثـر املنـاطق ضـعفا، السـيما مـن حيـث الفقـر يف األغذيـة                   

وكـذلك  . الريفـي يف االقتـصاد الـوطين     االقتصاد البوتاين عقبة هائلة يف طريـق إدمـاج االقتـصاد            
فإن االفتقار إىل اهلياكل األساسية املتطورة وتعذر الوصول إىل املناطق الريفية يعيق أيـضا تنفيـذ         

واملــستوطنات املبعثــرة، خاصــة يف املنــاطق اجلبليــة، تزيــد مــن تعقيــد إيــصال  . األنــشطة اإلمنائيــة
ر حتليـل الفقـر مت حـساب الـدخل الـذي ميثـل          ويف تقريـ  . اخلدمات العامة إىل من حيتاجون إليهـا      

 يف املائة مـن الـسكان يعيـشون         ٣١,٧يعيش  .  نو للفرد يف الشهر    ٧٤٠خط الفقر لبوتان مببلغ     
ــة  ٩٧بــدخل علــى خــط الفقــر، و    ــاطق الريفي ــهم يف املن ــة من الفقــر ســائد بــني األســر   .  يف املائ

، بينمــا يعــيش يف فقــر أكثــر مــن  مــن األســر الوحيــدة األم أو األب فقــراء   يف املائــة٤: الكــبرية
 .)٩٠(نصف األسر اليت تتكون من مثانية أفراد

فـاملرأة  . ومن القضايا ذات التأثر اخلـاص علـى املـرأة يف الزراعـة املـسؤوليات املـضاعفة             -٤٤٢
البوتانية الريفية اليت تقوم عادة بأعمال يف املزرعة تكون مسؤولة عـن إنتـاج األغذيـة التكميليـة               

__________ 
 .٢٠٠٤كتب اإلحصائي الوطين عن حتليل الفقر تقرير امل )٩٠( 
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ــها      لألســرة كاخلــض  ــع، وتقــع علــى كاهل ــا لالســتهالك أو للبي ار واملواشــي وختمــري اخلمــور إم
والقـضية األخـرى هـي    . املسؤولية عن الواجبات املتعلقة برفاه األسرة كالطهو وتربيـة األطفـال    

 هناك فصل الغراس وفصل احلـصاد وفيهمـا تكـون املـرأة يف الريـف مـشغولة                  -مسألة الفصول   
يكون يف فصل الشتاء فـإن التنقـل يف هـذا الفـصل              عمل أقل ما  وإذا كان ال  . أكثر من أي وقت   

 . يصبح مشكلة يف املناطق اجلبلية بسبب تساقط الثلوج
 يف املائـة مـن املقترضـني مـن برنـامج القـروض اجلمـاعي التـابع                  ٣٥تشكل املرأة حاليـا      -٤٤٣

ه اخلدمــة، ولــذلك جلنــة التمويــل اإلمنــائي، ومل تعــد الرابطــة النــسائية الوطنيــة لبوتــان تقــوم هبــذ 
 . جمال لتحسني متويل القروض املتناهية الصغر للمناطق النائية يف بوتان ال

والتكوين اجلنساين للمهاجرين مـن املنـاطق الريفيـة          .)٩١(واهلجرة قضية دميغرافية كبرية    -٤٤٤
 زالـوا يعيـشون يف   ومع أن معظم سكان بوتان مـا .  يف املائة إناثا٤١ يف املائة ذكورا و     ٥٩هو  

 تقريبـا واجتـذبت     اإلداريـة الريف، برزت املراكـز احلـضرية يف العقـود األخـرية يف كـل املنـاطق                 
أعدادا كبرية من سكان اجملتمعات الريفية، طلبـا للحـصول علـى الـدخل النقـدي وعلـى فـرص                    

ــة   ــيم والعمــل واخلــدمات العام ــاطق     . التعل ــاليت يهــاجرن إىل املن ــساء ال ــد مــن الن وحيــصل العدي
صول علــى عمــل كمــساعدات مرتليــات لكبــار القــوم، خاصــة يف جمــال رعايــة    احلــضرية للحــ

 ) لالطالع على مزيد من التفاصيل١١ باء يف املادة ١إرجع إىل الفقرة (٠. األطفال
 التدابري املقبلة 

تقوم احلكومة امللكية بتنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة للحـد مـن الفقـر اتـساقا مـع اخلطـة                      -٤٤٥
وتـشمل اسـتراتيجية احلـد مـن        . لفقر وحتسني ظـروف املعيـشة ألهـل الريـف         التاسعة للحد من ا   

 .الفقر سياسة تتعلق باألرض والري والنقل والتعليم والصحة واالئتمان
وســيجري التأكيــد علــى التنــوع يف الزراعــة وحتــسني فــرص توليــد الــدخل البديلــة يف     -٤٤٦

 يف هـذا القطـاع وقـد تـركن لوحـدهن            املناطق الريفية كي يكون هلا تأثري إجيـايب علـى املـرأة يف            
وســتتزايد أمهيــة ســبل العــيش البديلــة . حـني هــاجر أفــراد األســرة الــذكور إىل املنــاطق احلــضرية 

 . للمرأة مع تسارع منو قطاعات االقتصاد األخرى يف القطاع الزراعي
ت تدرك املبادئ التوجيهية للخطة العاشرة أن الفقر عمومـا ظـاهرة ريفيـة ولـذا تـضمن                 -٤٤٧

كفالـة األمـن الغـذائي،      : استراتيجيات رئيـسية ملعاجلـة الفقـر الريفـي مـن خـالل التنميـة الريفيـة                
وتـشجيع التخـصص وفقـا      .  بنـشر املـسامهات والتكنولوجيـا العـصرية        الزراعيـة حتسني اإلنتاجية   

 وتعزيــز فــرص العمالــة وتوليــد اإليكولــوجيللمزايــا النــسبية يف اجملــال املنــاخي الــصغري واجملــال  
__________ 

 .، اهلجرة من الريف إىل املناطق احلضرية يف بوتان، تيمفو، حكومة بواتان امللكية٢٠٠٥وزارة الزراعة  )٩١( 
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لــدخل يف املنــاطق الريفيــة، وزيــادة أمكانيــة الوصــول إىل البنيــة التحتيــة االجتماعيــة، وتكثيــف ا
ــاء       ــري والكهربـ ــشاريع الـ ــسور ومـ ــالطرق واجلـ ــة كـ ــية الريفيـ ــل األساسـ ــوفري اهلياكـ ــة تـ عمليـ

وتعزيــز تنميــة املهــارات، وزيــادة الوصــول إىل االئتمــان   تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  و
 املـــشاريع الـــصغرية واملتوســـطة والتعاونيـــات، الســـيما الـــصناعات املرتليـــة  الريفـــي، وتـــشجيع

كاملنسوجات والفنون اليدوية، وكفالـة االسـتعمال املـستدام للمـوارد الطبيعيـة، وتنفيـذ خطـط                 
 .إمنائية شاملة ومتكاملة وقائمة على أساس املنطقة

اشــرة الـيت ســتؤدي إىل  ومـن بعـض األهــداف احملـددة يف املبــادئ التوجيهيـة للخطـة الع      -٤٤٨
خفــض نــسبة األســر الريفيــة الــيت ‘ ١’: يلــي  مــات املعيــشة لــدى النــساء الريفيــاظــروفحتــسن 

ــة، ١٥تعــيش دون خــط الفقــر علــى الــصعيد الــوطين إىل    رفــع املتوســط الــسنوي  ‘ ٢’ يف املائ
زيـادة نـسبة األسـر الزراعيـة        ‘ ٣’ نـو،    ٣٥ ٠٠٠ نـو إىل     ١٨ ٠٠٠للدخل النقدي الريفي مـن      

ــيت ــستانية مــن   ال ــصدير املنتجــات الب ــشتغل يف ت ــة إىل ١٠ ت ــة، ٢٥ يف املائ ختفــيض ‘ ٤’ يف املائ
  يف املائـــة،١٠ يف املائـــة إىل ٣٠ أكـــرات مـــن ٥نـــسبة األســـر الزراعيـــة الـــيت متلـــك أقـــل مـــن 

ئــة وحتــسني املرافــق الــصحية إىل   يف املا١٠٠زيــادة الوصــول إىل مــوارد ميــاه حمــسنة إىل    ‘ ٥’
خفـض  ‘ ٧’ يف املائـة،  ٨٤زيادة التغطية يف إطار مشروع كهربة الريف إىل      ‘٦’يف املائة،    ٩٥

 ٤٠نسبة السكان الذين يعيشون على بعد ساعة مشيا على األقـدام مـن أقـرب طريـق آيل مـن                     
جــسرا  ٦٠مترا مــن الطــرق الرافــدة، وبنــاء  كيلــو٢٤٥بنــاء  ‘٨’ يف املائــة، و ٢٠يف املائــة إىل 

 كيلــومترا مــن الطــرق الترابيــة وإصــالح  ٥٨٥قــا آخــر، وبنــاء  جــسرا معل٦٠معلقــا وإصــالح 
 . كيلومتر من الطرق الترابية٥٠٠
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 اجلزء الرابع
  القانون :١٥املادة 
 املساواة أمام القانون: ١

 مـن   ٧أكدت احلكومة امللكية مبـادئ املـساواة وضـمان املـساواة أمـام القـانون باملـادة                   -٤٤٩
، وبـنص القـانون     ٩ مـن املـادة      ٣ألساسية، وتعززت بالبنـد      املتعلقة باحلقوق ا   الدستورمشروع  

وحـني توجـد ثغـرة يف       . ٢٠٠١لعام    من قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية     ٣األساسي، والبند   
القانون أو حني يوجد غموض يف تفسري القـوانني جيـوز للقـضاء أن ينظـر املـسألة وحيكـم فيهـا                      

، بـدون اعتبـار ملكانـة األطـراف أو     Thrimzhung Chhenmoوفقـا ألحكـام القـانون األساسـي،     
 . مركزهم
واألعراف البوتانية حتايب املرأة يف العادة، فتوائم بذلك بني املفاهيم التقليدية عـن املـرأة              -٤٥٠

وغريمهـا مـن الطوائـف يف بوتـان الـشمالية والـشرقية              فاملرأة يف نغالونغ وشارتشوب   . واالتفاقية
جتماعيــة وحتظــى بــاالعتراف مبــسامهتها االقتــصادية وباملــساواة تتمتــع مبــستويات مــن احلريــة اال

يـشكل وصـمة اجتماعيـة أو        يوجد أي حظـر ضـده وال       والطالق مقبول وال  . نسبيا مع الرجل  
جتمـاعي، سـواء أكـان    اتتزوج املرأة ويتـزوج الرجـل مـرة أخـرى بـدون أي حتيـز           . عمال حمرَّما 

 يف اإلرث مطبقـا يف معظـم        مي النظـام األمـو    يـزال  وال. هلما أوالد مـن زواج سـابق أم مل يكـن          
وعلـى النقـيض مـن     . األسر البوتانية، والعديد من النساء يف غريب و شرقي بوتـان يـرثن األرض             

ذلــك، يف جمتمعــات هلوتــشام بــاجلنوب حيــد نظــام القــيم األبويــة مــن احلريــة االجتماعيــة للمــرأة 
ذين قائمـا إىل جانـب التقاليـد االجتماعيـة     يزال نظـام املنبـو   ويستهني مبسامهاهتا االقتصادية، وال  

  ٩٢.املتمثلة يف سيطرة الذكر
 احلق املتساوي يف األمور املدنية: ٢

احلـق يف بـدء     ” مـن مـشروع الدسـتور علـى أن للمـواطن             ٧ مـن املـادة      ٢٢ينص البند    -٤٥١
لــه كفــول اإلجــراءات القانونيــة املناســبة يف احملكمــة العليــا أو أي حمكمــة عاليــة إلنفــاذ احلــق امل  

يــسجل مطالبــات ضــد أي خمالفــة للقــانون مــن  أن حيــتج وأن يقــيم دعــاوى أولــه  و“بالقــانون
 مـن املـادة     ١٦وينص الفـرع    . جانب جهاز حكومي واجتماعي أو أفراد جهاز من هذا القبيل         

عتر بريئـا حـىت تثبـت إدانتـه          الذي توجه إليه هتمة ارتكاب فعل جنائي يُ        شخصلا” على أن    ٧
كل مواطن حبق الـدفاع بـاللجوء إىل القـضاء، يـنص البنـد      لكفالة متتع  اديوتأك .“وفقا للقانون 

__________ 
   . ، تقرير بوتان الدوري اجلامع للتقارير من األول حىت السادس٢٠٠٢ حكومة بوتان امللكية 92 
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حق الـشخص يف التـشاور مـع حمـام بوتـاين مـن اختيـاره وأن ميثلـه حمـام بوتـاين مـن                         ” على   ٢٠
 .“اختياره
ــة    -٤٥٢ ــل يف احملكمـ ــع الرجـ ــساوية مـ ــرأة متـ ــساو يف  . املـ ــق متـ ــرأة حـ ــرام الوللمـ ــود  إبـ عقـ
ويف حالـة املـرأة املتزوجـة، جيـب أن حتـصل علـى              . او يف إقامة الدعوى   لتزامات، وحق متس  الوا

وينطبـق ذلـك علـى الـزوج حلمايـة          . عقـود تتعلـق باملمتلكـات املـشتركة       إلبـرام   موافقة زوجهـا    
 .حقوق الزوجة

واحلقوق يف امللكيـة    . وحيق للرجل واملرأة على قدم املساواة احلصول ملكية املمتلكات         -٤٥٣
، ٧ مــن املــادة ١٤ومبوجــب البنــد . ٧ مــن املــادة ٩ مبوجــب البنــد رتويكفلــها مــشروع الدســ

 .“ية بالشراء أو االكتسابلكاملحيرم أي شخص من  ال”
ــساوي       -٤٥٤ ــوانني بالت ــذه الق ــافع ه ــان مبن ــا يتمتع ــرأة والرجــل كالمه ــانون  . امل فبموجــب ق

 أن يقـدم شـكوى   اإلجراءات املدنية واجلنائية جيوز ألي ذكر أو أنثى أن يقيم دعـوى مدنيـة أو   
  الـيت يقيمهـا  ى املتعلق بإقامة الـدعوى املدنيـة، جيـوز قبـول الـدعو          ١٨ومبوجب الفصل   . جنائية

. مــن اختيــاره (Jambi) حمــام) ج(أســرهتا، أو /أحــد أفــراد أســرته ) ب(الــشاكي نفــسه، أو ) أ(
ــة إىل       ومبوجــب الفــصل املتعلــق مبــا قبــل التوقيــف، حيــق ألي شــخص أن يقــدم شــكوى جنائي

طة أو، إن مل توجد، إىل أي سلطة عامة خمتصة، حني يقـع هـو أو فـرد مـن أسـرته ضـحية            الشر
يكــون قــد شــاهد جرميــة أو كــان لــه علــم ســابق جبرميــة قــد حتــدث أو بوجــود نيــة       جلرميــة أو

 عـدم التمييـز ضـد أي مـدعى عليـه إذ يـنص               ١ مـن الفـصل      ٣ويكفـل البنـد     . الرتكاب جرميـة  
مـام القـانون وحيـق هلـم احلمايـة املتـساوية والفعالـة مـن                مجيـع األشـخاص متـساوون أ      ”على أن   

القانون بدون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي الـسياسي         
. “وغــري الــسياسي، أو األصــل الــوطين أو االجتمــاعي أو امللكيــة أو املولــد أو أي وضــع آخــر   

تعمـل الدولـة علـى تـوفري املـساعدة      ” كمـا يلـي   ٩ مـن املـادة   ٦وعالوة على ذلك، ينص البند  
جيوز أن ُيحرم منـه أي شـخص بـسبب عجـز اقتـصادي وغـريه          القانونية ضمانا للعدل الذي ال    

 .“من أوجه العجز
 أي قوانني أو عقود تقيد متتع املرأة حبقوقهاإلغاء : ٣

ألفــراد مجيــع القــوانني والــصكوك القانونيــة الــيت حتمــي ممتلكــات الدولــة وحقــوق ا         -٤٥٥
 يف بوتـان     سـارية  وحرياهتم وممتلكاهتم القانونية وتتسق مع املصاحل الوطنية سارية املفعـول تظـل           

. روح مـشروع الدسـتور  تتـسق مـع   حىت تتغري أو ُتنسخ بنصوص جديدة، ماعدا األحكام الـيت   
.  تتعــارض مــع روح مــشروع الدســتور ومــن واجــب الربملــان أن يلغــي أي قــوانني أو أحكــام  

 ]٢ا إىل املادة إرجع أيض[
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 حرية التنقل واختيار حمل اإلقامة: ٤
 التنقل واختيار حمل اإلقامـة      حقوقيف  ملساواة بني املرأة والرجل     ااحلكومة امللكية   تعزز   -٤٥٦

للمـواطن احلـق   ” من مشروع الدستور الذي ينص على أن   ٧ من املادة    ٧حبرية يف سياق البند     
حيـق جلميـع املـواطنني، نـساء ورجـاال علـى الـسواء، أن               و. “يف حرية التنقل واإلقامـة يف بوتـان       

ــوا جــوازات ســفر، ومتــنح هــذا احلــق ألي امــرأة أو رجــل يعــيش يف اخلــارج      ــع  . يطلب وقــد متت
وتسهيال لسفر البوتانيني يف اخلارج بـدأت       . البوتانيون دائما حبرية التنقل داخل أو خارج البلد       

ديــدة تتــضمن مالمــح أمنيــة وتتــسق مــع احلكومــة امللكيــة مــؤخرا يف إصــدار جــوازات ســفر ج
ــدرجييا     ــة ت ــسفر القدمي ــاء جــوازات ال ــة، وإلغ ــايري الدولي ــع   . املع ــة، جيــوز جلمي وألغــراض اإلقام

 .املواطنني اختيار العيش يف أي مكان يرغبون العيش فيه
ومن أجل بناء البيوت واملباين حيتاج املواطن إىل موافقة السلطات املختصة على خطـة               -٤٥٧

وتقدم احلكومة امللكيـة معونـة ماليـة لنـسبة كـبرية            . سواء يف املناطق اخلضرية أو الريفية     إسكان  
ــاء           ــواد البن ــة خاصــة مل ــدالت ريفي ــد مع ــن خــالل حتدي ــة م ــاطق الريفي ــوت يف املن ــاء البي ــن بن م

 .كاألخشاب، وختفيض الضرائب وخفض احلد األدىن املطلوب من الشروط
 قضايا مثرية للقلق

 الصعوبات 
هـــل الكـــثريون مـــن الناســـي حقـــوقهم بـــالنظر إىل الـــتغريات واإلضـــافات الـــسريعة  جي -٤٥٨

 .األخرية، وخاصة النساء بسبب ارتفاع مستويات األمية
 التدابري املقبلة

 .دعم قيام محالت لنشر املعلومات عن احلقوق القانونية للمرأة -٤٥٩
وتـشمل  . القوانني واحلقـوق  سيواصل اجلهاز القضائي براجمه اخلاصـة بالتوعيـة العامـة بـ            -٤٦٠

 كتيبات ووسائط اإلعالم اجلماهريية وزيارات للمدارس يقـوم هبـا القـضاة             اإصدارهذه الربامج   
لتثقيــف الطــالب فيمــا يتعلــق مبختلــف القــوانني كقــانون العقوبــات وقــانون اإلجــراءات املدنيــة 

ــة ــة   لالســتفادة مــن ا BBSوسيواصــل القــضاء ارتباطــه مبحطــة اإلذاعــة    . واجلنائي ــادرة اجلاري ملب
لتثقيف الناس وخلق الوعي لديهم باإلجراءات األساسـية بإذاعـات مـن حمطـة يب يب إس مـرتني                

 إللقــاء حماضــرات واملؤســساتوسيواصــل القــضاة واحملــامون زيــاراهتم للمــدارس . يف األســبوع
 .على الطالب حول قانون العقوبات وغريه من القوانني

 للقضايا اجلنسانية سيجري على حنو منتظم اسـتعراض         ومن خالل خطة العمل الوطنية     -٤٦١
 .القوانني اليت تتضمن حتيزا ضد املرأة
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 الزواج واحلياة األسرية : ١٦املادة 
 احلق املتساوي يف عقد الزواج  :ألف
جيري الزواج وفقا للشروط اليت حيددها القانون على أساس مبدأ االتفـاق بـني الرجـل                 -٤٦٢

 سنة أو أكثر من العمر، وكانا قد حصال على شـهادة زواج             ١٨يكونا  واملرأة، الذين جيب أن     
ُيعترف بقانونيـة الـزواج إال        من قانون الزواج، ال    ٨-١فبموجب املادة   . مسجلة لدى احملكمة  

مهما كان عدد السنوات الـيت     ”بعد احلصول على شهادة زواج من احملكمة، إذ تنص على أنه            
أن الـزوجني متزوجـان قانونيـا إال مـن تـاريح احلـصول           ُيعتـرف بـ    انقضت على عقـد الـزواج ال      

). THRIMSHUNG 1957 مــن ٥-١تعــديل علــى املــادة  ( .“علــى شــهادة زواج مــن احملكمــة 
وحــىت وقــت قريــب جــدا، كانــت معظــم الزواجــات ُعرفيــة بــرغم أن شــهادة الــزواج مطلوبــة   

 .لالعتراف به رمسيا
 احلق يف االختيار والقرار يف الزواج :باء

ــا وأســرهتا     ا -٤٦٣ ــة بزواجه ــرارات املتعلق ــرأة حــرة يف اختــاذ الق ــة   . مل ــوق مكفول ــذه احلق وه
فالبد من املوافقة الصرحية من جانب الشخـصني اللـذين يعتزمـان            . مبشروع الدستور وبالقانون  

للــشخص احلــق يف الــزواج مــن أي  ” مــن قــانون الــزواج علــى أن  ٢-١تــنص املــادة . الــزواج
ضـع أو الطبقـة أو الثـروة أو املظهـر شـريطة أن تـصدر عـن           شخص آخر، بصرف النظر عن الو     

  .“الشخصني املعنيني موافقة صرحية على الزواج
 علــى متييــزبــإرادهتم بــدون ”القــانون حيمــي جلميــع النــساء والرجــال احلــق يف الــزواج   -٤٦٤

 )٢-١املادة . (“أساس الوضع أو الطبقة أو الثروة أو املظهر اجلسدي
 عرضة لألذى إذ من املمكن أن يقـوم اآلبـاء أو غريهـم مـن األقـارب         العرائس األطفال  -٤٦٥

 .بإرغام بعض البنات دون السن القانونية على الزواج
 احلق املتساوي يف الطالق: جيم
ــا      -٤٦٦ قــد يقــدم الــزوج أو الزوجــة دعــوى طــالق إىل احملكمــة ألســباب خمتلفــة، منــها الزن

مهال املتعمد من جانـب أحـد الـزوجني، وبعـد أن            واهلجر والُعقم والعنة والضرب واإليذاء واإل     
يرفع أحدمها دعـوى الطـالق، يتقـرر مـن هـو املـسؤول عـن تعـويض الطـرف اآلخـر بنـاء علـى                

  وليس اجلنساالنفصالظروف 
يف أي إجراءات تبدأ مبوجب قانون الـزواج وُيلـتمس هبـا إصـدار              . ١-٦مبوجب البند    -٤٦٧

“ Jhha”والطريقـة    شكلالـ ب) YIKIHI(تاب الطالق   حكم بالطالق، يتبادل الزوج والزوجة ك     
 ).١٩٥٧ من القانون األساسي ١-٣إرجع إىل املادة . (املسجلة يف اجلدول
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) Gao(ويف حاالت الزنا، جيب علـى الـشخص الـذي ارتكـب الزنـا أن يـدفع تعويـضا                     -٤٦٨
 .١٩٩٦ من قانون الزواج املعدل عام ١-٣إىل الطرف املظلوم وفقا للمادة 

املـادة  (ذا تطلق الزوجان تعـود املمتلكـات املكتـسبة قبـل الـزواج إىل مالكهـا األصـلي            إ -٤٦٩
ــام   ٣-٦ ــانون اإلرث لع ــن ق ــسم      ) ١٩٨٠ م ــزواج فتق ــاء ال ــسبت أثن ــيت اكت ــا املمتلكــات ال أم

 .  واألوالد إن وجدواوالزوجةبالتساوي بني الزوج 
 الطـالق، جيـري تقـسيم     يقـة وثبعد تبادل   " من قانون الزواج على أنه       ٥-٦تنص املادة    -٤٧٠

ــا للــشروط املدرجــة يف وثيقــة الطــالق    وإذا حــذفت أي تفاصــيل مــن بعــض   . املمتلكــات وفق
املمتلكات وقت االقتسام على هذا النحو، فلن تقسم هذه املمتلكـات بـل حيـتفظ هبـا مـن هـي                     

دة التعـديل للمـا  ". (جيوز ألي شخص أن يـثري أي اعتـراض         ويف مثل هذه احلالة، ال    . يف حوزته 
 ).١٩٥٧ من القانون األساسي لعام ٤-٣

إذا طلـق   ‘ ١’: هناك قيود على احلصول على شهادة زواج قانونيـة يف األحـوال التاليـة              -٤٧١
الرجل أو املرأة ثالث مرات لسوء السلوك، فسيمنع ذلـك الرجـل أو املـرأة مـن احلـصول علـى                     

إذا ‘ ٢’، و   )١٥-١املـادة   (بع  شهادة زواج رابعة من احملكمة إذا رغبا يف الدخول يف زواج را           
بسبب سوء سـلوك متكـرر للمـرة الثالثـة، فلـن ُيمـنح ذلـك        ) Gao(دفع الرجل أو املرأة أضرارا      

الشخص شهادة زواج حني يعقد زواجا رابعا، ولن يكـون هـذا الـزواج قانونيـا، ممـا يزيـد مـن          
 . اخلطر على إي من الزوجني يف حالة االنفصال

 بات لصاحل املرأة فيما يتعلق حبضانة األطفال وإعالتهم احلقوق والواج: هاء/ دال
 حقوق حضانة األطفال عند الطالق

يف حالــة الطــالق بــني زوجــني هلمــا أوالد، وســواء أكــان ُيعــىن  ” ١-٧مبوجــب املــادة  -٤٧٢
أحــدمها بــاآلخر أثنــاء حياهتمــا معــا، وبــصرف النظــر عمــا إذا كــان أي مــن طــريف الــزواج قــد   

ألطفال ممن عمـرهم تـسع سـنوات أو أكثـر اخليـار بعـد الطـالق يف أن                   ارتكب جنحة، يكون ل   
 ).١٩٥٧ من القانون األساسي لعام ١٢-٣تعديل على املادة . (“يعيشوا مع األب أو األم

ينص قانون الزواج على أن األب هو الذي جيب أن يوفر الدعم والرعايـة والتنـشئة وأن                 -٤٧٣
ويف  .دار عالوة اإلعالة وفقا التفاق بني الزوجني املطلقني       ويتحدد مق . يقدم الدعم املايل لألوالد   

وُتـدفع  . حالة عدم وجود اتفاق، تقرر احملكمـة مبلـغ اإلعالـة بنـاء علـى قـدرة كـل مـن الـزوجني                      
ويقدم األب اإلعالـة حبـسب االتفـاق املـربم، فـإن مل يكـن              . اإلعالة للطفل إىل أن يبلغ سن الرشد      

يتجـاوز مقــدار   ئـة مـن دخلــه الـشهري لكـل طفـل، علـى أن ال       يف املا٢٥مثـة اتفـاق يـدفع األب    
 . سنة من العمر١٨ يف املائة من الدخل الشهري، إىل أن يبلغ الولد ٤٠اإلعالة 
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 املتعلقــة باحلــصول علــى املعلومــات، والتعلــيم والوســيلة   ١٢إرجــع إىل فقــرات املــادة   -٤٧٤
 .عدة بينهمللتقرير حبرية ومسؤولية فيما يتعلق بعدد األوالد واملبا

 حقوق األم يف حضانة األطفال دون التاسعة من العمر
ــزواج،  ٢-٧فيمــا يتعلــق حبــضانة األطفــال، ُتمــنح األم، مبوجــب املــادة     -٤٧٥  مــن قــانون ال

حــضانة األطفــال الــذين مل يبلغــوا التاســعة مــن العمــر، بــصرف النظــر عمــن هــو املــسؤول عــن  
 وكــذلك، فــإن . لــدين يريــد أن يعــيش  وبعــد ذلــك خيتــار الطفــل مــع أي مــن الوا     . الطــالق

، تعطـي األم حـضانة الطفـل دون التاسـعة مـن        ١٩٩٦بصيغتها املعدلة يف عام     ) ١ (٣-٧املادة  
التعـديل للمـادة   (وحيث خيتار الطفل العيش مع األب، الحيـق لـه أي عـالوات مـن األم             . العمر
 ).١٩٥٧ من القانون األساسي ١٣-٥
 التَّبين : واو
 أي  بتـبين  قـرارا َيـسمح      ١٩٨٨تبين الطفـل، اختـذت اجلمعيـة الوطنيـة عـام            فيما نتعلق ب   -٤٧٦

 (Thrim-khang) طفل، بوتاين أو غري بوتاين، شريطة أن جتري عملية التـبين عـن طريـق احملـاكم                 
وأن تربم اتفاقات مناسـبة تـنص علـى أن حـق الطفـل املتـبىن يف التمتـع بكامـل الفوائـد مبوجـب             

واألطفال الذي ُيتبنون من خالل هذه األجـراءات تعتـرف          . يعيقانون األرث كحق الولد الطب    
هبم وزارة الداخلبة والشؤون االجتماعية والقوانني األساسية كأبناء بالتبين وتسمح بتـسجيلهم            

ومــن شــأن هــذا القــرار أن حيمــي املــصلحة العليــا للولــد بــالتبين  . يف تعــداد الــسكان كمــوطنني
 .ز القانون بينهماميي وينطبق على النبات والبنني وال

 احلقوق املتساوية يف اختيار اسم العائلة واملهنة والعمل : زاي
.  الـزوج  اسـم مع أن اسم العائلـة غـري موجـود يف بوتـان ختتـار بعـض النـساء أن تأخـذ                       -٤٧٧

 .وهذا خيار شخصي، وليس شرطا قانونيا
يـنص القـانون أيـضا      و. تستطيع املرأة أن ختتار أي عمل وفقـا لقـدرهتا وحلاجـة اجملتمـع              -٤٧٨

 والثقافيـة على أن يكون للزوج والزوجة احلق يف اختيار املهنة واملشاركة يف األنشطة السياسية              
 ). لالطالع على املزيد من التفاصيل١١إرجع إىل فقرات املادة . (واالجتماعية

 احلقوق يف إدارة املمتلكات: حاء
واحلقـوق يف ملكيـة     . يـة علـى املـال     ن تكـون لـه ملك     أ حيق للمرأة والرجل على الـسواء      -٤٧٩

ُحيــرم الــشخص مــن امللكيــة  ال” مــن املــادة ، ١٤ والبنــد ٧ مــن املــادة ٩املــال مكفولــة بالبنــد 
 ومن ثَـم يكـون للرجـل واملـرأة حقـوق متـساوية يف امللكيـة الفرديـة أو           “بالشراء أو االكتساب  

 . اجلماعية وإذا كانا مواطنني بوتانيني حيق هلما ملكية األرض
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. وللزوج والزوجة، مبوجـب القـانون، حقـوق متـساوية يف إدارة املمتلكـات املـشتركة                -٤٨٠
وللمرأة احلق يف إبرام العقود يف أي وقـت بـدون أي حـدود أو قيـود، علـى أن املـرأة املتزوجـة                 

وينطبـق ذلـك    . جيب أن حتصل علـى موافقـة الـزوج إلبـرام عقـود تتعلـق باملمتلكـات املـشتركة                  
 .من أجل محاية حقوق الزوجةعلى الزوج أيضا 

ويـشرف  . لكل من الزوجني احلق يف اسـتعمال املمتلكـات والتمتـع بفوائـدها وإدارهتـا               -٤٨١
وألي مــن الــزوجني أن يطلــب مــن الــزوج اآلخــر   .  معــا علــى املمتلكــات املــشتركة الزوجــان

املوافقـــة علـــى أي إجـــراء ضـــروري للعنايـــة باملمتلكـــات املـــشتركة أو احلفـــاظ علـــى ســـالمة   
ميكـــن بيـــع املمتلكـــات املـــشتركة أو إعطاءهـــا كهبـــة إال مبوافقـــة    وال. املمتلكـــات املـــشتركة

تـزال هنـاك بعـض احلـاالت الـيت يكـون         وبرغم أنه قد يتفق الزوجان على الورق، ال       . الزوجني
ينبغـي للمـرأة املتزوجـة أن تقـصر          وال.  الزوجني فقط احلق يف احلصول على امللكيـة        ألحدفيها  

 حبقها كشريكة يف امللكية املـشتركة، وعنـدما حيـدث طـالق، حتفـظ املـرأة حقهـا يف                    يف املطالبة 
 .املمتلكات املشتركة، أو يف امللكية وفقا للتسوية

 سن الزواج : طاء
 سـنة للرجـل و      ١٨كان احلـد األدىن لـسن الـزواج يف املاضـي، وفقـا لقـانون الـزواج،                   -٤٨٢
 السـيما اتفاقيـة حقـوق الطفـل     املختلفـة ات الدوليـة   سنة للمرأة، غري أنه، اتساقا مع االتفاق     ١٦

 تعـديل علـى قـانون       ١٩٩٦واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، أدخـل عـام                
 حيظر زواج القُصَّر، وكل من يعقد زواجا من هذا النوع يتعرض لدفع الغرامة مبوجـب                الزواج
مـن احلـد األدىن    تحقـق مـن مـصدر موثـوق    تصدر احملكمة شهادة زواج إال بعد ال   وال. القانون
وعـالوة علـى ذلـك، جيـب علـى الـشخص       .  إن مل يكن لـديهما شـهادات مـيالد      الزوجنيلسن  

الذي ينوب قانونيا عن أي من الطرفني أن يشهد أمام احملكمة أهنما يف السن القانونيـة ويكـون                  
ــائج  ــادة  . مــسؤوال عــن النت ــزواج إجــرا  ١١-١وكــذلك، حتظــر امل ــانون ال ــزواج  مــن ق ءات ال

التقليديــة بــني اثــنني دون الــسن القانونيــة وكــل شــخص يقــوم بــإجراءات هــذه الــزواج يعتــرب      
 .  من القانون نفسه٢٠-٨مسؤوال مبوجب املادة 

وُعــدلت قــوانني تــسجيل الواقعــات احليويــة املتعلقــة بــامليالد واملــوت حبيــث أصــبحت     -٤٨٣
ات العمــر عنــد الــزواج ودخــول املدرســة شــهادة املــيالد، الــيت كانــت نــادرة جــدا، الزمــة إلثبــ

وشـهادة الوفـاة أيـضا، وهـي     . والتعيني يف وظيفة حكومية، وإصدار جواز السفر وما إىل ذلـك      
 .نادرة جدا، مطلوبة اآلن قانونيا لتسوية األمور القانونية، خاصة التنازع حول اإلرث
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عنــدما حيــدث ” مــن قــانون الــزواج علــى أنــه  ٢٠-٨وإضــافة إىل ذلــك، تــنص املــادة  -٤٨٤
ــادل ألراض أو منــازل أو عقــارات أو مواشــي ومــا إيل ذلــك       يف زواج غــري قــانوين بــني   “تب

 .“يتعني على الشخص الذي أعطى هذه املمتلكات أن يسترجعها”قاصرين، 
 

 قضايا مثرية للقلق 
 الصعوبات 

لومـات  تتوفر لـدى النـساء املع       حمدودية النشر للمعلومات عن قانون الزواج، ال       بسبب -٤٨٥
الالزمة ملمارسة حقهن، ومبا لديهن مـن معلومـات حمـدودة وفهـم حمـدود حلقـوقهن الـيت يـنص                     

 . جيدن يف الغالب القوة ملمارسة حقوقهن عليها القانون، ال
 سنة مـن العمـر، مبـا فيهـا          ١٨املتعلقة بزواج األطفال دون      وعلى الرغم أشكال احلظر    -٤٨٦

زالـت حتـدث حـاالت الـزواج         ثـل هـذا الـزواج، مـا       الغرامات اليت تفـرض علـى مـن يعقـدون م          
 يف املائــة يف ٩,٨( يف املائــة ١٥,٤، كــان ٢٠٠٥فبحــسب التعــداد الــذي أجــري عــام  . هــذه

 يف  ٣,٨ سـنة مـن العمـر، و         ١٩ و   ١٥مـن البنـات مـابني       )  يف املائـة يف الريـف      ١٨,٧احلضر،  
 سـنة   ١٩ و   ١٥ لـصبيان مـابني   مـن ا  )  يف املائـة يف الريـف      ٥,٢ يف املائة يف احلـضر،       ١,٥(املائة  

 ١٩ و   ١٥وأعلى مستويات الزواج بني البنـات مـابني         ). ١-١٦اجلدول  (من العمر متزوجني    
، ســاربانغ ) يف املائــة٢٦,٨(، غاســا ) يف املائــة٢٧,٨(ســنة مــن العمــر هــي يف مقاطعــة داغانــا 

ــة٢٥,٧( ــشوخا ) يف املائــــــ ــة٢٤,٤(، تــــــ ــسي )  يف املائــــــ ــة٢٣,٩(و سامتــــــ  ،) يف املائــــــ
 ١٠ فىت تتراوح أعمارهم بـني       ٢٥ فتيات و    ١٠٨وإضافة إىل ذلك، هناك     ). ٢-١٦دول  اجل(

 .)٩٣(٢٠٠٥ سنة تزوجوا يف عام ١٤و 
 التدابري املقبلة 

استجابة للتوصـيات الـيت انبثقـت عـن املـشاورات الوطنيـة حـول اإلجـراءات القـضائية                    -٤٨٧
والرجــال إلعالمهــم حبقــوقهم  املؤاتيــة للمــرأة والطفــل، ُوجهــت محــالت توعيــة عامــة للنــساء    

ومــسؤولياهتم، وحقــوق املــرأة يف كافــة أحنــاء الــبالد مــن خــالل خطــة العمــل الوطنيــة للقــضايا  
 .اجلنسانية، مبا يف ذلك سلسلة من برامج التوعية العامة بالقضاء ومعرفة القانون

__________ 
ــان   ٢٠٠٦مكتــب مفــوض التعــداد   )٩٣(  ــائج تعــداد الــسكان واملــساكن يف بوت ــة  ٢٠٠٥، نت ــان امللكي ، حكومــة بوت

 ).١٢-٣٠اجلدول (
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 مجع البيانات والبيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس
 لتـــصبح هيئـــة ٢٠٠٣كزيــة، الـــيت أعيــدت هيكلتـــها يف عــام    املنظمــة اإلحـــصائية املر  -٤٨٨

اإلحـصائي الـوطين، قـد ضـاعفت موظفيهـا املـدربني مـن أجـل حتـسني                   مستقلة، باسـم املكتـب    
، وقد كـان هـذا      ٢٠٠٥وأجري أول تعداد وطين يف عام       . عملها يف املقاطعات العشرين كلها    

اعدت هــذه العمليــة علــى صــقل وقــد ســ. التعــداد مــصدر البيانــات املــستخدمة يف هــذا التقريــر
 .البيانات األساسية لبوتان، بالنسبة للمناطق احلضرية والريفية على السواء

 مـن أجـل حتـسني مجـع البيانـات،           جيري توفري التـدريب وبنـاء القـدرة ملختلـف النظـراء            -٤٨٩
ة ، وهو نظام إعالمـي لألطفـال والنـساء اسـُتنبط مبـساعد            DruckInfoيف ذلك استعمال نظام      مبا

 .منظمة اليونيسيف
تقوم شعبة أدارة خدمات املعلومات التابعة للجنة امللكية للخدمة املدنية بإنتاج تقـارير              -٤٩٠

إحصائية كل سنتني تتضمن بيانات مفصلة حبسب اجلنس عن اخلدمـة املدنيـة عـن طريـق نظـام                   
أنـه مـازال مثـة      علـى الـرغم مـن       و. Zhiyogإدارة املعلومات عن املوارد البشرية، املعروف باسـم         

الكثري مما جيب عمله لتحسني حتليل البيانـات املتاحـة وحتـسني اسـتعمال هـذه البيانـات لتحليـل                    
السياسات وصنع القـرار، فقـد مت حتـديث النظـام بنظـام تـصنيف الوظـائف وهـو اآلن موصـول            

 . جبميع الوكاالت والوزارات واملقاطعات
 أن عـدد سـكان بوتـان املقـيمني عـام         ٢٠٠٥يتبني من تعداد السكان واإلسـكان لعـام          -٤٩١

إرجـع إىل املـادة   .  يف املائـة نـساء  ٤٧,٥ نسمة، منهم ٦٣٤ ٩٨٢ كان يف ذلك حينئذ   ٢٠٠٥
 لالطالع على املؤشرات املتعلقـة بالـصحة مبـا فيهـا معـدالت اخلـصوبة و معـدالت وفيـات             ١٢

 .األطفال الرضع
كــان النــاس يف العــادة يهــاجرون إىل . واهلجــرة هــي أحــد القــضايا الدميغرافيــة الكــبرية  -٤٩٢

املدن يف بعض فصول السنة طلبا للعمل، أما اآلن فهنـاك أعـداد كـبرية مـن النـاس يـذهبون إىل                      
. املــدن لالســتقرار فيهــا طلبــا لفــرص التعلــيم والعمــل، وســهولة الوصــول إىل اخلــدمات العامــة  

ارة الزراعـة، يـشكل     وحبسب دراسة للهجرة من الريف إىل احلـضر يف بوتـان اضـطلعت هبـا وز               
 . يف املائة من املهاجرين من املناطق الريفية٤١ يف املائة واإلناث ٥٩الذكور 
ــة   -٤٩٣ ــة لووجــدت دراس ــام   جتريبي ــسانية ع ــضايا اجلن ــشغاال   ٢٠٠١لق ــر ان ــساء أكث  أن الن

 يف املائـة    ٨٠يف أكثـر مـن      . باألنشطة املرتلية من الرجال، سواء يف املنـاطق احلـضرية أو الريفيـة            
 والعمل يف حديقة اخلـضار وحفـظ األغذيـة          الثيابمن األسر الريفية تقوم املرأة بالطبخ وغسل        

يقومــون جبمــع ,  يف املائــة مــن الرجــال الــريفيني ٦٠يقــرب مــن  ومــا. ومجــع روث احليوانــات
ويشترك الرجال والنساء بالتساوي يف مجع األعالف وشـراء األغذيـة واملالبـس وغـري              . احلطب
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 يف املائــة مــن األســر يف املنــاطق احلــضرية، تقــوم املــرأة  ٩٠ويف أكثــر مــن . ءذالــك مــن األشــيا
 يف املائــة مــن ٨٠ – ٦٠بــالطبخ وشــراء األغذيــة وغــسل الثيــاب وتنظيــف البيــت بينمــا يقــوم   

ويف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية معـا يقـوم           . النساء يف املناطق احلضرية برعاية املرضى واألطفـال       
 .إلجنابية األساسيةثلثا النساء باملهام ا

تقوم البلدان األعضاء يف رابطة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي بإنـشاء قاعـدة بيانـات                   -٤٩٤
وُيتوخى أن تكون قاعدة البيانات هـذه املخـزن الفريـد مـن نوعـه للبيانـات اجلنـساية                   . جنسانية

)G-Data Shop (     جتـار هبـا   حيث ستجمع وتستنبط البيانات عـن العنـف ضـد املـرأة، السـيما اال
وسـتكون جممعـا    . اإليـدز /وتأنيث الفقر، والـصحة، مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                

 .مشتركا لتسهيل التخطيط يف اجملال اجلنساين، والدعوة وحتري الفجوات والتحديات
)  يف املائـة ٣٨( أن معدل الفقر يف املناطق الريفيـة  ٢٠٠٤ويبني تقرير حتليل الفقر لعام   -٤٩٥

ىل أن أغــىن النــاس بــني الــسكان  ويــشري التقريــر أيــضا إ ). ٣١,٧(مــن املتوســط الــوطين  أعلــى 
وعلــى الــرغم مــن ).  يف املائــة٢٠(يــستهلكه أفقــرهم   أمثــال مــا٨يــستهلكون ) يف املائــة ٢٠(

اجلهود اليت ُبذلت يف تعزيز التنمية املتوازنـة، يـشري التقريـر إىل ازديـاد التفاوتـات يف الـدخل يف                     
، الـذي يقـيس     )Gini(وأشـار التقريـر إىل أن ُمعامـل جـيين           . يد التفـاوت االقتـصادي    بوتان وتزا 

 .، على الصعيد الوطين٤١٦تركز الدخل، كان عاليا أيضا، 
 الصعوبات 

يزال وجود بيانـات مفـصلة حبـسب اجلـنس معـدوما، ولكـن احلالـة حتـسنت بتعـداد                ال -٤٩٦
 بـني اجلنـسني وإجـراء حتلـيالت       مـن الـصعب عـزل الفجـوات       . ٢٠٠٥السكان واإلسكان عام    

للقــضايا اجلنــسانية بــدون بيانــات مفــصلة حبــسب اجلــنس، وإن تــوفرت مثــل هــذه البيانــات يف  
 . بعض احلاالت فال تتوفر املهارات الضرورية جلمع البيانات وحتليلها واستعماهلا

يــسمح بتوقعــات دقيقــة وتعتــرف     وعــدم كفايــة البيانــات عــن الفقــر يف املاضــي ال      -٤٩٧
حلكومة امللكية بأنـه علـى الـرغم مـن الـسياسات واملـداخالت اإلمنائيـة لـصاحل الفقـراء، مـازال                      ا

 يف املائــة مــن ٣١,٧وكــشف تقريــر حتليــل الفقــر يف بوتــان عــن أن . الفقــر مــصدر قلــق خطــري
وقد أوليـت مـسألة احلـد مـن الفقـر األولويـة             . جمموع السكان يعيشون دون خط الفقر الوطين      

 .اليت هي حاليا قيد اإلعداد) ٢٠١٣-٢٠٠٨(نمية يف اخلطة العاشرة  التالرئيسية يف
 التدابري املقبلة

 البيانـات ية األهداف املطلوبة مـن      نسوف حتدد يف خطة العمل الوطنية للشؤون اجلنسا        -٤٩٨ 
املفصلة حبسب اجلنس، وهي مبادرة ستساعد يف خلـق الطلـب علـى هـذه البيانـات وستـساعد                   
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وسوف تستفيد بوتان من البيانات املفـصلة حبـسب اجلـنس    . لى مجعها الوكاالت ذات الصلة ع   
ومـىت مت ذلـك     . بتعزيز املهارات واملوارد لدى الوكاالت املعنية الالزمة جلمع البيانات وحتليلـها          

ستتحسن البيانات ومن مث ميكن التخطـيط والرصـد والتقيـيم بـصورة أكثـر فاعليـة، السـيما يف                    
وســوف تتوضــح وتتحــدد بــشكل منظــور  .  الفئــات الــضعيفةحتديــد الثغــرات يف الوصــول إىل 

ويف هــذه . املــسؤولية واملــساءلة بالنــسبة إىل مجــع البيانــات املفــصلة حبــسب اجلــنس واســتعماهلا 
األثناء، سيجري استكشاف مصادر املعلومـات البديلـة لـدعم الـدعوة إىل سياسـة يعـوَّل عليهـا                   

 .ولتصميم املشاريع بصورة فعالة
ــ -٤٩٩ شركاء اإلمنــائيون معــا لــدعم احلكومــة امللكيــة يف اســتنباط بيانــات مفــصلة    ويعمــل ال

وتعمــل مجيــع القطاعــات علــى حتــسني نظــم املعلومــات،  . حبــسب اجلــنس يف مجيــع القطاعــات
وبدأت احلكومة يف اختـاذ تـدابري لتـوفري إدارة إلكترونيـة لكفالـة الوصـول إىل البيانـات بـصورة                      

، الكـثري مـن     ٢٠٠٥تهى إليهـا تعـداد الـسكان واإلسـكان عـام            وقد وفرت النتائج اليت ان    . أكرب
املعلومات األساسية الرمسية املفصلة حبسب اجلـنس الـيت سـتمكن احلكومـة مـن إنـشاء إطـارات               

 . خمتلفة للقطاعات والربامج
ونظام إدارة البيانات املرقمنة اجلديد الذي سيبدأ العمل به داخل شرطة بوتـان امللكيـة                -٥٠٠

حتــسني الوصــول إىل البيانــات املفــصلة حبــسب اجلــنس والبيانــات املتعلقــة بــالعنف  ســيؤدي إىل 
 .القائم على اجلنس
 مالحظة ختامية

ستركز خطـة العمـل التاسـعة علـى ختفـيض نـسبة الـسكان الـذين يعيـشون حتـت خـط                     -٥٠١
 . يف املائة٢٠يقرب من   يف املائة إىل ما٣١,٧الفقرة من 

ة مع التغيري السياسي الكبري يف بوتـان الـذي سـريافق إقـرار              سوف تتزامن اخلطة العاشر    -٥٠٢
وعلـــى هـــذه اخللفيـــة، أعـــدت املبـــادئ . ٢٠٠٨الدســـتور وإقامـــة دميقراطيـــة برملانيـــة يف عـــام 

التوجيهية لصياغة اخلطـة العاشـرة مـن خـالل التـشاور مـع أصـحاب املـصلحة ومـشاركتهم يف                     
 واحللقــة الوطنيــة للمــشاورات وفرقــة خمتلـف منتــديات املناقــشة كجلــسات قــدح زنــاد األدمغــة 

 .العمل املعنية باحلكم الرشيد
وإن حتقيق احلد األقصى من الـسعادة الوطنيـة العامـة وأركاهنـا األربعـة سـيظل يـشكل                    -٥٠٣

ويف مواجهـة هـذه النـسبة الكـبرية مـن النـاس الـذين يعيـشون                 . القيم األساسية للخطـة العاشـرة     
ذه احلالـة مـع مبـادئ الـسعادة الوطنيـة العامـة ، قـررت              حتت خط الفقر الوطين وعدم توافـق هـ        

وبنـاء  . احلكومة امللكية أن يكون احلد من الفقر هـو اهلـدف اإلمنـائي الرئيـسي للخطـة العاشـرة                 
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على حمور التركيز هذا ينبغي جلميـع القطاعـات أن تـضع بـرامج ومـشاريع تـستهدف الفقـراء،                    
 .واملستضعفني وأبناء املناطق النائية

يكون النـهج املتبـع يف التخطـيط اإلمنـائي أثنـاء اخلطـة العاشـرة موجهـا حنـو النتـائج                      وس -٥٠٤
ويف حــني ســيظل إطــار  . حبيــث ميكــن قيــاس حــصائلها كأهــداف كميــة ومــستهدفات حمــددة   

اخلمس سنوات يشكل منظورا متوسط املدة لتحديد األولويات والتوجهـات سـيجري تـشغيل              
 .اخلطة الفعلية خبطط ثالثية متتابعة
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 املرفقات

معلومات أساسية للتقرير السابع التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          :١املرفق  
 املرأة

 إعداد التقرير وتنظيمة
قامت احلكومـة امللكيـة عـن طريـق اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل جبمـع هـذا التقريـر                        

 املـرأة، وسيـشار مـن اآلن    الدوري السابع بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد           
يف ذلـك سياسـاهتا وبراجمهـا        فصاعدا باسم التقرير الدوري السابع، وهو تقيـيم ألداء بوتـان مبـا            

ــيت متــت خــالل           ــن املمارســات األخــرية ال ــدد م ــى ع ــضوء عل ــسليط ال ــع ت ــشطتها م ــرةوأن  فت
رد ولــن يعيــد التقريــر ســ. ٢٠٠٦يونيــه /  إىل حزيــران٢٠٠٤يونيــه / االسـتعراض مــن حزيــران 

املعلومات األساسية اليت أوردت سابقا يف التقرير اجلامع للتقارير من األول حىت الـسادس، بـل                
" جمــاالت االهتمــام الرئيــسية والتوصــيات  " ســريكز وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة لالتفاقيــة علــى   

تاميــة علــى تقريــر بوتــان  للجنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، كمــا وردت يف تعليقاهتــا اخل  
وعلـى التطـورات اجلديـدة فيمـا يتعلـق مبختلـف       ] CEDAW/C/SR 636 and 642نظـر  ا[لسابق ا

 .مواد االتفاقية
قامـــت اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة والطفـــل، مـــع مؤســـسة حمليـــة للتـــشاور يف الـــشؤون    

اجلنسانية، بعقد سلسلة من االجتماعات مـع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني مـن املنظمـات غـري                   
 النـسائية وجمموعـة مـن األفـراد ميثلـون           تواملنظمـا ات التابعة للدولة واملـاحنني      احلكومية واملنظم 

وروعيت يف التقرير الدوري السابع نتائج االستعراض الـذي أجرتـه     . خمتلف قطاعات االقتصاد  
احلكومة امللكية ملشاركة بوتـان يف املنظومـة الدوليـة للجـان املنـشأة مبعاهـدات، ويلقـي الـضوء                    

 حـىت  ٢٠٠٤يونيـه  /حزيـران امة واألنشطة األساسية املضطلع هبا يف بوتان مـن     على األنشطة اهل  
 للمـضي قـدما يف حتـسني وضـع املـرأة، وعلـى العقبـات واخلطـوات الـيت                    ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران

 يف ميـدان حقـوق    ويشري التقرير إىل التدابري اليت اختـذهتا احلكومـة امللكيـة      . ستتخذ يف املستقبل  
 حدثت يف التشريعات واألنشطة على الصعيد الوطين وصـعيد املقاطعـات            املرأة، والتغريات اليت  

والصعيد احمللي، وسيقدم التقريـر املعلومـات عـن هـذه األنـشطة، ويـشري إىل اآلليـات واهلياكـل                    
اجلديدة لرصـد اجلهـود الـيت ُتبـذل يف تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة، والتقـدم العـام الـذي حتقـق فيمـا                      

قهـا، والـصعوبات الـيت صـودفت يف تنفيـذ احلقـوق احملـددة يف االتفاقيـة              يتعلق بتمتـع املـرأة حبقو     
 . واخلطوات اليت اختذت للتغلب على هذه الصعوبات

 الصلة التطـورات اهلامـة      ذاتوقد أدرجت يف هذا التقرير وفقا ملواد وفقرات االتفاقية           
ال إياهـــا واسترشـــد التقريــر مبالحظــات اللجنـــة مــستعم   . الــيت حــدثت يف الـــسنوات األخــرية   
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ــة فتــضمَّن التطــورات التــشريعية ويف الــسياسة العامــة يف الفتــرة الــيت بغطيهــا      كمبــادئ توجيهي
وأدرجــت يف قــسم . التقريــر ومل حيــاول اســتكمال كــل جانــب مــن جوانــب التقــارير الــسابقة  

املرفقات مصادر املعلومات اليت استعملت إلعداد هذا التقرير، مبا يف ذلـك املعلومـات األصـلية            
ــة الــيت     كمــ ــاملرأة والطفــل، واملعلومــات األولي ــة املتعلقــة ب شروع الدســتور، واألحكــام القانوني

 واملنظمات غـري احلكوميـة،       وردت يف شكل تقارير قطاعية حمددة الغرض من احلكومة امللكية         
واملعلومات الثانويـة مـن خمتلـف حلقـات العمـل التـشاورية الـيت أجرهتـا اللجنـة اللجنـة الوطنيـة                       

والطفل وغريها من املنظمات غري احلكومية، واملعلومات األولية اليت مجعـت عـن طريـق             للمرأة  
حلقــات العمــل االستــشارية ألصــحاب املــصلحة الــيت عقــدهتا اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل، 
والتعليقات اليت وردت من خمتلف الوزارات املعنية بقضايا املـرأة والطفـل، واملعلومـات الثانويـة       

 شــكل تقــارير وقــصص جديــدة، ومــن تعــداد الــسكان واإلســكان يف بوتــان لعــام   املنــشورة يف
٢٠٠٥. 

 املشاورات مع أصحاب املصلحة
ــومي       ــة يف ب ــة عمــل تعاوني ــدت حلق ــسطس /  مــن آب٩ و ٨ُعق  ضــمت ٢٠٠٦أغ

أصحاب املصلحة وجهات تنسيق الشؤون اجلنسانية مـن عـدة منظمـات للعمـل معـا يف حتديـد                
. نجاحـات الـيت حتققـت يف القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف بوتــان        االجتاهـات والعقبـات وال  

واستشريت يف إعداد هذا التقرير مجيع الـوزارات والوكـاالت املـستقلة، مبـا فيهـا شـرطة بوتـان           
ــة    ــشؤون القانوني ــة ومكتــب ال ــام (امللكي ــدعي الع ــة ذات  ) اآلن مكتــب امل واملنظمــات احلكومي

 .الصلة
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  للجنة الوطنية للمرأة والطفلاهليكل التنظيمي :٢املرفق 

 

 الشعبة القانونية شعبة الشكاوى
شعبة البيانات
 واملعلومات

الرئيس
 والطفلاللجنة  الوطنية للمرأة

 ) املدير التنفيذي(رئيس األمانة 
 

 املسؤول اإلداري املراسل املساعد 
 

 شعبة املرأة شعبة الطفل
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 الصكوك القانونية األساسية وقائمة القوانني :٣املرفق 
 الصكوك القانونية األساسية ذات الصلة: ١اجلدول 

 Thrim-zhung مشروع الدستور
Chem-mo 1953 

Ka-dyon Ka to 
Chha 1969 to 

1972 

ــسية   ــانون اجلنــ قــ
ــام   ــان لعـــــ لبوتـــــ

١٩٧٧ 

ام قـــانون األراضـــي لعـــ 
١٩٧٩ 

قـــــــــانون اإلرث  
 ١٩٨٠لعام 

قــــانون الــــزواج لعــــام 
١٩٨٠ 

قــانون الــشرطة لعــام 
١٩٨٠ 

ــانون الـــسجون  قـ
 ١٩٨٢لعام 

ــسية   ــانون اجلنــ قــ
 ١٩٨٥لبوتان 

 ١٩٨٩قــانون اجلنــسية 
 ] التعديل األول[

ــسية   ــانون اجلنــ قــ
 ] التعديل الثاين[

ــصاب   ــانون االغتــــ قــــ
١٩٩٣ 

قــــــــانون الــــــــزواج 
 ]١٩٩٦تعديل [

ات قانون اإلجراء 
ــة   ــة واجلنائيـ املدنيـ

  ٢٠٠١لبوتان 

قانون جلان تنميـة    
  ٢٠٠٢األحياء 

ــة   قــانون اللجــان اإلمنائي
 ٢٠٠٣للمقاطعات

ــس   ــانون اجمللـــ قـــ
 الطيب والصحي

٢٠٠٢ 
+ خطة العمل لبـيجني     

  يف بوتان٥
ــات يف   ــانون العقوب ق

 ٢٠٠٤بوتان 
ــة   ــام اخلدمــــ نظــــ
املدنيـــة يف بوتـــان 

٢٠٠٦ 

مــــشروع قــــانون 
ــصنيف  ــام تـــ نظـــ

 فالوظائ

ــشارين   ــانون املستــــ قــــ
 (Jabmi)القـــــــــــانونيني 
 ٢٠٠٣ململكة بوتان ، 

قــــــانون العمــــــل 
والعمالة يف بوتان   

٢٠٠٧  
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 )٢٠٠٥ إىل ١٩٥٣(قائمة القوانني اليت سنتها اجلمعية الوطنية  :٢جلدول ا

 قوانني بوتان الرقم
ــن يف  ُســ

  عام
ُســـــــــــــن يف 

 الدورة

  ١٩٥٣ القانون األساسي  ١
٢  Kadyon Ka ١٩٦٩  
٣  Kadyon Kha ١٩٧٠  
٤ Kadyon Ga  ١٩٧١  
٥ Kadyon Nga ١٩٧٢  
٦ Kadyon Cha ١٩٧٢  
٧ Kadyon Chha ١٩٧٢  
  ١٩٧٧ قانون اجلنسية لبوتان  ٨
  ١٩٧٩ قانون األراضي ٩

 ٥٢الدورة  ١٩٨٠  قانون اإلرث ١٠
 ٥٣الدورة  ١٩٨٠ قانون الضرائب  ١١
  ١٩٨٠ قانون الزواج ١٢
  ١٩٨٠ نون الشرطة قا ١٣
  ١٩٨١ قانون القروض  ١٤
  ١٩٨٢ قانون السجون ١٥
 ٦٣الدورة  ١٩٨٥ قانون اجلنسية لبوتان ١٦
 ٦٧الدورة  ١٩٨٩ )١٩٨٥تعديل قانون (قانون اجلنسية  ١٧
  ١٩٨٩ )التعديل الثاين(قانون اجلنسية  ١٨
  ١٩٩١ اإلخطار باملخدرات واملؤثرات العقلية ١٩
 ٧٢الدورة  ١٩٩٣ غتصاب قانون اال ٢٠
 ٧٤الدورة  ١٩٩٦ تعديل مواد معينة يف قانون الزواج ٢١
 ٧٩الدورة  ٢٠٠١ قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية  ٢٢
 ٨٠الدورة  ٢٠٠٢ )Geog Yargye Tshogchung(قانون اللجان اإلمنائية لألحياء  ٢٣
 ٨٠الدورة  ٢٠٠٢ ) Dzongkhag Yargye Tshogdu(قانون اللجان اإلمنائية للمقاطعات  ٢٤
 ٨٠الدورة  ٢٠٠٢ قانون اجمللس الطيب والصحي  ٢٥

٢٦ 
اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة مبنع ومكافحـة االجتـار بالنـساء واألطفـال                

 ٨١الدورة  ٢٠٠٣ ألغراض البغاء ق

٢٧ 
تيبات اإلقليمية لتعزيز رفاه الطفـل يف      اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة بالتر       

 ٨١الدورة  ٢٠٠٣ جنوب آسيا 

٢٨ 
ــة اإلرضــاع الطبيعــي لألطفــال       ــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي املتعلقــة حبماي مدون

 ٨١الدورة  ٢٠٠٣ الصغار وتغذيتهم 
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 قوانني بوتان الرقم
ــن يف  ُســ

  عام
ُســـــــــــــن يف 

 الدورة

 ٨٢الدورة  ٢٠٠٤ قانون اإلجيار  ٢٩
 ٨٢الدورة   ٢٠٠٤ قانون العقوبات  ٣٠
 ٨٢الدورة  ٢٠٠٤  منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغقيةاتفا ٣١
 ٨٣الدورة  ٢٠٠٥ ١٩٦١اتفاقية األمم املتحدة الوحيدة للمخدرات لسنة  ٣٢
 ٨٣الدورة  ٢٠٠٥ اتفاقية األمم املتحدة للمؤثرات العقلية  ٣٣
 ٨٤الدورة  ٢٠٠٥ ٢٠٠٥قانون الَبيِّنة،  ٣٤
 ٨٤الدورة  ٢٠٠٥ ات واملؤثرات العقلية وإساءة استعماهلا  للمخدر٢٠٠٥قانون عام  ٣٥
 ٨٦الدورة   ٢٠٠٧  ٢٠٠٧قانون العمل والعمالة لبوتان  ٣٦
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ــر عــن   [وتوصــيات جيــدو  ) ١٦(التوصــيات الــست عــشرة   :٤املرفــق  مبــا يف ذلــك تقري
 ]اإلحاطة اإلعالمية للربملانيني

 شرطة مؤاتية للمرأة والطفلاملشاورات الوطنية حول إجراءات لل:  ألف٤املرفق 

 التوصيات الست عشرة 
نظمت اللجنة الوطنيـة للمـرأة والطفـل مـشاورات علـى الـصعيد الـوطين بالتعـاون مـع الـشرطة                      
امللكيــة لبوتــان، وبــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة    

 للمداولة حـول اسـتنباط      ٢٠٠٥بر  أكتو/ تشرين األول  ٢١ إىل   ١٨ستمرت من   ، ا )يونيسيف(
وتناولـت املـداوالت قـضايا تتعلـق بنظـام العدالـة يف             . إجراءات للشرطة مؤاتيـة للمـرأة والطفـل       

بوتان، خاصـة بالنـسبة إىل املـرأة والطفـل يف حالـة خمالفتـهم للقـانون، مـع إحاطـات مستفيـضة                    
املدنيـة واجلنائيـة يف      حول قـانون العقوبـات يف بوتـان، ومـشروع الدسـتور وقـانون اإلجـراءات               

 : توصية يف هذا الصدد١٦ إىل املشاوراتبوتان، وانتهت هذه 
تكون اللجنة الوطنية للمـرأة والطفـل علـى اتـصال باحلكومـة امللكيـة يف خلـق             )١ 

املدنيــة واجلنائيـة وتعقـد حلقــات    وقـانون اإلجـراءات   تفهـم أفـضل لقـانون العقوبــات يف بوتـان    
 ن أحكام هذه الصكوك، خاصة فيما يتعلق باملرأة والطفل؛عمل من أجل نشر املعلومات ع

تقوم اللجنـة والـشرطة امللكيـة بعقـد املزيـد مـن املناقـشات مـع حمكمـة العـدل                      )٢ 
 امللكية حول األحكام املتعلقة باملرأة املرضعة واحلامل حني تكون يف نزاع مع القانون؛

روع يف تـدابري إصـالحية      تقوم اللجنة والشرطة امللكية باستكشاف آليات للش       )٣ 
ــار الرئيــسي بعــد أن تقــضي مــدة        ــرة ســجنها وإعــادة إدماجهــا يف التي للمــرأة وهــي تقــضي فت

 سجنها؛
تسعى الـشرطة امللكيـة للحـصول علـى الـسماح مـن احلكومـة امللكيـة بإنـشاء                    )٤ 

ل  لتـسهي  ةالضروريوحدة حلماية املرأة والطفل يف تيمفو وتوجيه اللجنة حنو استكشاف املوارد            
 إنشائها؛
تشرع الشرطة امللكية بعمليات للبدء مبراكز شرطة متحركـة لتحـسني سـرعة               )٥ 

 االستجابة؛ 
 تقوم الشرطة امللكية ببناء غرف منفصلة الحتجاز األطفال واستجواهبم؛ )٦ 
تبدأ الشرطة امللكية يف وضع بعض افراد الـشرطة يف مستـشفى جـيغين درغـي                 )٧ 

 ؛MLCعلى أساس جترييب حلضور قضايا  ) JDWNRH(وانغ شوك الوطين لإلحالة 
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تشرع اللجنة الوطنية يف االضطالع بربامج مناسبة مثل القيام بزيارات مراقبـة             )٨ 
للشرطة لدراسة مراكز الشرطة النموذجية والتحقيقات املؤاتية للمرأة والطفل ومفاهيم اخلدمـة            

 العامة؛
عـدات كيمـا ميكـن الـشروع        تقوم اللجنة باستكـشاف آليـات متويـل لـشراء امل           )٩ 

على أسـاس جتـرييب باسـتخدام وسـائل للتحقـق املـؤايت للمـرأة والطفـل كـالتحقيق بواسـطة آلـة                    
 ؛)الكامريا(التصوير 
تقوم اللجنة والشرطة امللكية بوضـع خطـة عمـل لتنميـة املـوارد البـشرية لـدى                   )١٠ 

ــا     ــق، مب ــهج واالســتراتيجيات وأســاليب التحقي ــق بالن ــشرطة فيمــا يتعل  فيهــا فحــص احلمــض  ال
 علوم الطب الشرعي، املؤاتية للمرأة والطفل؛ )/ DNA(اخللوي الصبغي 

تبادر اللجنـة إىل إجـراء مناقـشات مـع حمكمـة العـدل امللكيـة يف قـضايا تتعلـق                     )١١ 
ــالعنف املــرتيل    ــة الالزمــة للمداخلــة مــن   وتقــدمبالنظــام العــديل لألحــداث وب  املبــادئ التوجيهي

 ؛جانب الشرطة امللكية
ــة     )١٢  ــسانية واملتعلقـ ــدعم الـــالزم إلدراج الـــشواغل اجلنـ ــوفري الـ ــة بتـ ــوم اللجنـ تقـ

باألطفال يف مناهج تدريب الشرطة وهتيئة فرص التـدريب لتهيئـة املـدرِّبني مـن أجـل نقـل هـذه                
 التدريبات؛

تــشرع اللجنــة بدراســة مدعومــة مــن الــشرطة امللكيــة وغريهــا مــن أصــحاب     )١٣ 
ــصلحة يف جمــال االجتِّــ   ــرأة     امل ــرتيل وجمــال امل ــف امل ــودين والعن ار باألشــخاص واألشــخاص املفق

 والطفل يف حالة التنازع مع القانون؛ 
تعمل الشرطة امللكية على كفالـة إدراج اسـتعراض وتعمـيم املنظـور اجلنـساين                )١٤ 

 يف ثقافتها يف جمال اإلدارة؛
أمشـل بإشـراك    استعراض آلية الشكاوى اليت اقترحتـها هـذه املـشاورات بـصورة              )١٥ 

 اجلهاز القضائي وأصحاب املصلحة اآلخرين يف هذا االستعراض قبل وضع اآللية موضع التنفيذ؛
يواصل املقر الرئيسي للشرطة امللكية واللجنة الوطنية للمـرأة والطفـل التنـسيق          )١٦ 

مـاع  الدقيق يف متابعة كل التوصيات اليت انتهت إليها هذه املـشاورات وتقـدمي تقريـر إىل االجت                
 .التايل عن التدابري املتخذة
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 املشاورات الوطنية حول اإلجراءات القضائية املؤاتية للمرأة والطفل : باء٤املرفق 
 ) GEDU(توصيات جيدو 

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وحمكمة العدل امللكية، بدعم مـن برنـامج األمـم                
صـندوق األمـم املتحـدة للمـرأة، املـشاورات          املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة و         

مـارس  /  آذار ٣١-٢٨الوطنية املتعلقة باإلجراءات القضائية املؤاتية للمـرأة والطفـل يف جيـدو،             
 وحمـامني ومـسؤولني     (Drang-pon,Rab-jam) مندوبا يتكونون من قـضاة       ٧٥، حضرها   ٢٠٠٦

ري احلكوميـة ووسـائط     قانونيني وضباط شـرطة وجهـات تنـسيق وأعـضاء اللجنـة واملنظمـات غـ               
 ثالثــة أيــام اعتمــدت هــذه املــشاورات ٣وبعــد مــداوالت دامــت  .اإلعــالم ومــسؤولني صــحني

 :توصيات جيدو التالية
إذ تضع املشاورات يف اعتبارها احلاجة إىل نظـام عـدل متكامـل لألحـداث اتـساقا مـع                    )١

كامــل ملــشروع حقــوق الطفــل، توصــي بــأن تقــوم اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل باســتعراض 
ومبــشاركة أصــحاب املــصلحة، وأن   قــانون العــدل لألحــداث مبــساعدة مــن يلــزم مــن اخلــرباء   

 .تبحث املسألة مع اهليئة التشريعية
وإذ حتيط املشاورات علما بوجود أحكام قانونية شاملة بـصورة معقولـة حلقـوق املـرأة          )٢

 بالتـشريعات و الـصكوك   والطفل، وإذ تالحظ يف الوقت نفسه اخنفاض الـوعي لـدى اجلمهـور       
القانونية املوجودة، توصي اللجنة الوطنية للمرأة والطفل بأن تتعاون مـع حمكمـة العـدل امللكيـة            

 .وغريها من الشركاء ذوي الصلة لتوسيع برنامج التوعية القانونية
وإذ تالحظ املشاورات الفجـوات فيمـا يتعلـق باألحكـام القانونيـة واملبـادئ التوجيهيـة                  )٣

ذ فيما يتعلق باملرأة احلامل واملرضـع واملعوقـة عقليـا أو املدمنـة علـى املخـدرات، واحلاجـة                    للتنفي
املاسة إىل تعميم عملية نظام الوسـاطة ، توصـي بـأن تـدعو اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل إىل                      
اجتمــاع جملموعــة أساســية مــن املــسؤولني مــن حمكمــة العــدل امللكيــة، وشــرطة بوتــان امللكيــة     

ن أصحاب املصلحة الستعراض وصوغ آليات مناسـبة تـستطيع التعامـل مـع الـذراع                وغريهم م 
 .التشريعي للحكومة

 حــول املمارســات القائمــة يف اجلهــاز القــضائي والــشرطة املــشاوراتبعــد أن تــداولت  )٤
على السواء خاصة فيما يتعلق باالتفاقـات الدوليـة، توصـي بـأن تـشرع اللجنـة الوطنيـة للمـرأة                     

كاء ذوي الـصلة يف تنميـة املهـارات واملمارسـات الـضرورية لـدى املـسؤولني يف              والطفل والشر 
اجلهاز القضائي وهيئة إنفاذ القانون واملسؤولني الـصحيني فيمـا يتعلـق مبعاجلـة القـضايا املتعلقـة                  

 .بالعنف ضد املرأة، ويف اإلجراءات املؤاتية للمرأة والطفل
نون البيِّنــة أعربــت عــن قلــق خطــري إزاء  وإذ تأخــذ املــشاورات يف اعتبارهــا صــدور قــا  )٥

علــوم الطــب الــشرعي )/ DNA(حمدوديــة أو غيــاب املرافــق الختبــار احلمــض اخللــوي الــصبغي 
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لكي يكون من املمكن جعل العمليات القضائية فعالة وسـريعة، توصـي بـأن ُتتِّبـغ، علـى سـبيل              
علــق بــإجراءات الــشرطة   املنبثقــة عــن املــشاورات الوطنيــة فيمــا يت ١٠األولويــة، التوصــية رقــم  
 .املؤاتية للمرأة والطفل

 بعــد أن تــداولت هيئــة املــشاورات يف املالحظــات والتوصــيات املقترحــة مــن األفرقــة    )٦
ــة  ــة (املعني ــصيغتها املرفق ــة للمــرأة والطفــل باســتعراض      )ب ــة الوطني ــضطلع اللجن ــأن ت ، توصــى ب

 .ت التعاونية والثنائيةمستفيض لتقارير األفرقة وأن تكفل املتابعة من خالل العمليا
وإذ تــضع املــشاورات يف اعتبارهــا التحــديات املتعلقــة بإضــفاء الطــابع املؤســسي علــى    )٧

اإلجراءات املؤاتية للمـرأة والطفـل يف جمـايل القـضاء وإنفـاذ القـانون، توصـي بـأن تقـوم اللجنـة                      
ــة املل       ــن احلكوم ــوارد م ــصلة حبــشد امل ــل والقطاعــات ذات ال ــرأة والطف ــة للم ــن  الوطني ــة وم كي

 . باألنشطةلالضطالعالشركاء املتعاونني على السواء 
تطلـــب املـــشاورات مـــن اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة والطفـــل أن تكفـــل املتابعـــة الواعيـــة  )٨

للمالحظات والتوصـيات الـيت خلـصت إليهـا املـشاورات وأن تـدعو يف الوقـت املناسـب لعقـد                     
 .يا البازغةاجتماع الستعراض احلالة الراهنة والتحديات والقضا

ــق  ــيم٤املرفــــ ــانيني    : جــــ ــة للربملــــ ــة اإلعالميــــ ــسة اإلحاطــــ ــا دار يف جلــــ ــر عمــــ   تقريــــ
عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مـن مـنطقيت                     [

 ] هاء وبارو
، عقدت اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل جلـسة إحاطـة            ٢٠٠٥ديسمرب  /  كانون األول  ٢٣يف  

. انيني عــن اتفاقيــة حقـوق الطفــل واتفاقيــة القـضاء علــى مجيــع أشـكال التمييــز ضــد املــرأة   للربملـ 
اجلمعيـة الوطنيـة، واملمـثلني املقـيمني لليونيـسيف       وشهدت جلسة اإلحاطـة عروضـا مـن رئـيس     

وكانــت هــذه اجللــسة هــي األوىل يف سلــسلة مــن جلــسات   . وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
طين عـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                 اإلحاطة على الـصعيد الـو     

التمييز ضد املرأة، والقضايا املتعلقة حبقـوق الطفـل واملـرأة، وقـضايا محايـة األطفـال والـشواغل                    
. ومت يف هـذه اجللـسات عـرض وشـرح اتفاقيـة حقـوق الطفـل للمـشاركني                 . اجلنسانية يف البلـد   

تفاقية حقوق الطفـل يف بوتـان والتزامـات بوتـان كبلـد             وجرى تسليط الضوء على حالة تنفيذ ا      
 :وركزت األسئلة املوجهة من املشاركني على مايلي. موقع على االتفاقية

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والشواغل اجلنسانية
ــا    )١  .نتقريــر بوتــان الــدوري عــن االتفاقيــة، وخلفيــات االتفاقيــة وحالــة تنفيــذها يف بوت

وركز العرض على الوضع القانوين للمرأة وحياة األسرة والعمالة والتعليم والـصحة واحلـصول              
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 “اجلــنس”وعلــى معــاين بعــض العبــارات مثــل  . علــى القــروض االئتمانيــة والعنــف ضــد املــرأة 
 . وتقسيم العمل على أساس نوع اجلنس“اجلنسانية” و

 اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الطفل يف بوتان
ر بوتان عن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وخلفيـة االتفاقيـة، وحالـة تنفيـذها يف بوتـان،                    تقري )٢

وأوضـح أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، بوصـفها قانونـا             . والتزامات بوتان كموقعـة علـى االتفاقيـة       
 . دوليا، هلا األسبقية على القانون احمللي يقدر ماتتسق مع الدستور

 االجتار باألطفال
ة املوافقة على ضرورة دراسة التفاصيل عـن أعـداد األطفـال      وشهدت جلسات اإلحاط   )٣

املفقودين واملعثور عليهم، وأمساء األماكن اليت فقد فيها األطفال وعثر عليهم فيهـا والعقوبـات               
وأفــادت اللجنــة . أو أحكــام الــسحن الــيت طبقــت علــى املخــتطفني لألطفــال أو املتَّجــرين هبــم   

ني بأن هـذه القـضية نوقـشت بـصورة مستفيـضة يف مـؤمتر               الوطنية للمرأة والطفل أيضا املشارك    
 .الشرطة، وأن املؤمتر أوصى بدراسة مماثلة

 التبيين
ــان        )٤ ــيهم خــارج بوت ــذي جيــري تبن ــانيني ال ــال البوت ــدد األطف ــق بع ــاك شــواغل تتعل . هن
ومن غري الواضح إن كـان األطفـال   . يوجد نظام قائم لرصد حالة األطفال مىت غادروا البلد  ال
نــون يف احلقيقــة أم أهنــم يــستعملون كخــدم منــازل أو ُيرغمــون علــى العمــل يف بيئــات غــري    ُيتب

 .مؤاتية
 العمالة

الشواغل املتعلقة بالبطالة بني الشبات البوتانيني تؤكد أن نظـام التعلـيم احلـديث الُيعـد              )٥
طـاع  يستطيعون احلصول على عمـل يف الق       الشباب للحياة الريفية، وهؤالء الشباب أنفسهم ال      

وهناك، عـالوة علـى ذلـك، عـدد متزايـد مـن الطـالب               . الرمسي ويغادرون البلد حبثا عن العمل     
ولـيس مـن الواضـح مـاهي        . يعـودون إىل بوتـان، خمتـارين العمـل يف اخلـارج            البوتانيني الذين ال  

واقُترح أن مـن الـضروري      . هي الظروف اليت يعملون يف ظلها      األعمال اليت يشتغلون فيها وما    
 .نًُظم لدراسة هذه األحوال ورصدهاإقامة 
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اجلـداول املـستعملة يف التقريـر الـدوري الـسابع املقـدم مبقتـضى اتفاقيـة القـضاء                   : ٥املرفق  
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ــرتييب، فمــثال اجلــدول     : مالحظــة[ ــاين ت ــشري إىل الفــصل والعــدد الث  العــدد األول يف اجلــدول ي
  ]٧ول يف الفصل  يعين أن اجلدول هو األ١-٧

ــق  ــن      ١-٧اجلــدول : ١ – ٥املرف ــرة م ــة حبــسب اجلــنس يف الفت ــة الوطني أعــضاء اجلمعي
 )١(٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١

 
ــة  ــو احلكومــ ممثلــ

 امللكية
ــسة   ــو مؤســ ممثلــ

 األديرة 
ــشارون  املستــــــــــــ

 امللكيون
ــشعب   ــو الـــ ممثلـــ

)Chi-mi(٢ 
دورات 

ــة  اجلمعيـــــــــــــ
إناث ذكور إناث ذكور إناثذكورإناث ذكور الوطنية

ــاث   ــسبة اإلنــــ نــــ
ــذكور  إىل الــــــــــــ
بــــــــني أعــــــــضاء 
ــة  اجلمعيــــــــــــــــــــ

 الوطنية

ــاث   ــسبة اإلنــــ نــــ
عــــــــضاء بــــــــني أ

ــة  اجلمعيــــــــــــــــــــ
 الوطنية

           
 ٪١١ ٠,١٢ ١٦ ٨٣ - ٦ - ١٠ - ٣٦ ٧٩الدورة 
 ٪٨ ٠,٠٩ ١٢ ٨٨ -  ٥ - ١٠ - ٣٨ ٨٠الدورة 
 ٪١٠ ٠,١٢ ١٥ ٨٥ ١ ٥ - ١٠ - ٣٨ ٨١الدورة 
 ٪ ٩ ٠,١٠ ١٣ ٨٧ ١ ٥ - ١٠ - ٣٤ ٨٢الدورة 
 ٪ ٥ ٠,٠٦ ٨ ٩٢ - ٦ - ١٠ - ٣٤ ٨٣الدورة 
 ٪ ٥ ٠,٠٦ ٨ ٩٢ - ٦ - ١٠ - ٣٤ ٨٤الدورة 
 ٪ ٣ ٠,٠٣ - ٩٦ - ٦ - ١٠ - ٣٤ ٨٥الدورة 

 .األمانة العامة للجمعية الوطنية )١( 
 . ثيمفو)بلدية( ميثالن جمتمع األعمال، ومن بلدة ٢للمقاطعات، و   ممثال من اللجان اإلمنائية٩٨ )٢( 
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املمـثالت املنتخبـات يف إدارة احلكـم احمللـي، حبـسب نـوع            :٢-٧اجلـدول   : ٢ –٥املرفق  
 )١(٢٠٠٦اجلنس عام 

 نسبة اإلنااث إىل الذكور نوع املمثل
نـــــــــــسبة املمـــــــــــثالت 

 املنتخبات

 ٪ ١ ٠,٠١ )Gup(رئيس منتخب للجنة تنمية للمقاطعة 
 ٪ ٤ ٠,٠٤ )Chi-mi(ممثل منتخب للجنة الوطنية 

 ٪ ٢,٥ ٠,٠٣ )Manmi(ممثل منتخب للجنة االتنمية للمقاطعة 
 ٪ ٤,٢ ٠,٠٤ )Tshogpas(ممثل قرية منتخب للجنة التنمية للمقاطعة 

/ حالة املشروع يف الفتـرة آذار     (مشروع خطة عمل للقضايا اجلنسانية      ). ٢٠٠٦(اللجنة الوطنية للمرأة والطفل      )١( 
 ).٢٠٠٦ريل أب/ نيسان-مارس 

 ,Gup, Chi-mi, Mang-mi( األعـضاء الـذين هلـم حـق التـصويت      ٣ – ٧اجلـدول   :٣ – ٥ املرفـق 

Tshogpas ( يف اللجان اإلمنائية للمقاطعات)DYTs ( واللجان اإلمنائية لألحياء)GYTs(١ 

 املنطقة 
نــسبة األعــضاء املــصوتني اإلنــاث يف اللجــان     

 للمقاطعات اإلمنائية
لجــان نــسبة األعــضاء املــصوتني اإلنــاث يف ال   

 اإلمنائيةلألحياء

 ٪ ٢١ صفر بومثانغ 
 ٪ ٢ ٪ ٨ شوخا
 ٪ ١ ٪ ٧ دغانا
 ٪١٠ ٪ ١٠ غاسا
 ٪ ٢ ٪ ٨ ها

 صفر ٪ ٥ هلنتسي
 ٪ ٢ ٪ ٥ منغار
 ٪ ٦ صفر بارو
 ٪٢١ صفر تشيل غبيما

 ٪ ٥ صفر بوناخا
 ٪ ٢ ٪ ٣ مستسي

 ٪ ١ صفر رمسدريبجوخنا
 ٪ ٥ ٪ ٣ ساربانغ
 ٪ ٥ صفر تثيمفو
 ٪ ٣ صفر انغتسري

 ٪ ٢ صفر تراشيغانغ
 ٪ ٦ صفر ترونغسا

 ٪ ٥ صفر وانغدوفودرانغ
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 املنطقة 
نــسبة األعــضاء املــصوتني اإلنــاث يف اللجــان     

 للمقاطعات اإلمنائية
لجــان نــسبة األعــضاء املــصوتني اإلنــاث يف ال   

 اإلمنائيةلألحياء

 ٪ ٥ صفر تراشينانغتسي
 ٪ ١ صفر زميغانغ

 ٪ ٣,٨ ٪ ٢ يف بوتان كلها
احلالـة يف الفتـرة     (مـشروع خطـة العمـل للقـضايا اجلنـسانية           ) ٢٠٠٦(اللجنة الوطنية للمرأة والطفـل       )١( 

   ).٢٠٠٦أبريل /  نيسان-مارس /آذار
 

  ٢٠٠٦ اإلناث يف سلك اخلدمة املدنية حبسب الرتبة عام ٤ – ٧اجلدو ل : ٤ – ٥املرفق 

 التغري ٢٠٠٦ ٢٠٠٢

 الرتبة
عدد 
 الذكور

عدد 
اإلناث

٪ 
لإلناث

نسبة 
 ر/ ن

عدد 
 الذكور

عدد 
اإلناث

٪ 
لإلناث

نسبة 
 ر/ ن

عدد 
الذكور

عدد 
اإلناث

٪ 
لإلناث

نسبة 
 ر/ ن

٠,٠٢ ٪ ٢ ٣ ٢٠ ٠,٠٥ ٪ ٥ ٦ ١١١ ٠,٠٣ ٪ ٣ ٣ ٩١ ٣ – ١ 

 ٠,٠٧ ٪ ٤ ٧٢٧ ١٤٠٩ ٠,٣٤ ٪ ٢٥ ١٥٨٩ ٤٦٤٨ ٠,٢٧ ٪ ٢١ ٨٦٢ ٨٣٢٣٩ إىل ٤

 ٠,٠٧ ٪ ٣ ٦٠٥ ٦٣٨ ٠,٤٧ ٪ ٣٢ ٢٤٨١ ٥٣٣٢ ٠,٤٠ ٪ ٢٩ ١٨٧٦ ٤٦٩٤  إىل ٩

 ٠,٠٩ ٪ ٥ ١٩٩ ١٢٨- ٠,٣٧ ٪ ٢٧ ٩٦٣ ٢٦٠٨ ٠,٢٨ ٪ ٢٢ ٧٦٤ ٢٧٣٦ إىل ١٤

٠,٠٧ ٪ ٠,٤٠١٩٣٩١٥٣٤٣٪ ٠,٣٣١٢٦٩٩٥٠٣٩٢٨ ٪١٠٧٦٠٣٥٠٥٢٥اجلميع 
 .مشروع خطة العمل للقضايا اجلنسانية) ٢٠٠٦(اللجنة الوطنية للمرأة والطفل  )١( 
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  ٢٠٠٦ اإلناث يف اخلدمة املدنية حبسب الوزارة عام ٥ – ٧اجلدول  :٥ – ٥املرفق 

 نسبة املوظفات  الوزارة 
ــة يف    ــة املدنيـ ــات يف اخلدمـ ــسبة املوظفـ نـ

  ٩ – ١رتب ال

 ٪ ٩  ٪ ١٧   اإلعالم واالتصاالتوزارة
 ٪ ٢٢  ٪ ٢٦  وزارة العمل واملوارد البشرية

 ٪ ٢١  ٪ ٢٦  وزارة املالية 
 ٪ ١٢  ٪ ٢٢  وزار ة الداخلية والشؤون الثقافية

 ٪ ٨  ٪ ١٦  وزارة الزراعة 
 ٪ ٣٥  ٪ ٣٨  وزارة الصحة
 ٪ ٣٦  ٪ ٤٠  وزارة التربية 

 ٪ ٩  ٪ ١٦  لعمل واملستوطنات البشريةوزارة ا
 ٪ ١٧  ٪ ٢٤  وزارة االتجارة والصناعةا
 ٪ ٣٢  ٪ ٢٧  وزارة الشؤون اخلارجية

 ٪ ٤١  ٪ ٢٨   اجملموع
 ).٢٠٠٦مارس / األرقام كما هي يف آذار(مشروع خطة العمل للقضايا اجلنسانية ). ٢٠٠٦(اللجنة الوطنية للمرأة والطفل  )١( 
 

  متثيل املرأة يف القضاء٦ – ٧اجلدول  :٦ – ٥املرفق 

 نسبة النساء نسبة اإلناث إىل الذكور 

Drangpons٢   ٠,٠٢  قضاة ٪ 
Drangpon Rabjam٦  ٠,٠٧  قضاة ٪ 

املسجل العام ونائب املسجِّل (املسجِّلون 
 ٪ ٤٠  ٠,٦٧ ) العام

 ٪ ٦,٣  ٠,٠٧ جمموع املمثلني 
 ) ٢٠٠٦أبريل / األرقام كما هي يف نيسان(مشروع خطة العمل للقضايا اجلنسانية ). ٢٠٠٦(والطفل اللجنة الوطنية للمرأة  )١( 
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  ٢٠٠٦يونيه / قوة الشرطة امللكية لبوتان يف حزيران ٧ - ٧اجلدول  :٧ - ٥املرفق 

 نسبة اإلناث إىل الذكور عدد الذكور عدد اإلناث  الفئة 

 ٠,٠٧  ١٣٤  ٩ شرطيون
 ٠,٠٣  ٣٤٧٠  ١٢١  وضباط صفكونستابالت

 ٠,١٢  ١٣  ١٣ جمندون أغرار حتت التدريب
 ٠,٣٣  ٣  ١ ضباط جدد حتت التدريب

 ٠,٠٤  ٣٧١٦  ١٤٤ جمموع قوة الشرطة

 

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ عدد املدارس واملعاهد بني عامي ١ – ١٠اجلدول  :٨ – ٥املرفق 

٢٠٠٦ ٢٠٠٢ 

        
 التغري 

نــــــــــــوع  
حضرية املدرسة

شبه 
حضريةاجملموع نائيةريفية حضرية 

شـــــــــــــبه 
اجملموعاجملموع نائيةريفية  حضرية 

 ٦٣ ٢٤٥ ١٤٦ ٦٦ ٢٩ ٤ ١٢٨ ٨٦ ٧٨ ١٦ ٢  أهلية
 ٩- ٨٨ ٤١ ٢٤ ٩ ١٤ ٩٧ ٣٥ ٣٨ ١٣ ١١ ابتدائية

 ١٩ ٨٤ ١٣ ٢٥ ٢١ ٢٥ ٦٥ ٧ ١١ ٢٤ ٢٣ دنيا 
 ١ ٢٨ صفر صفر ١١ ١٧ ٢٧ صفر صفر ١١ ١٦ متوسطة
 ٩ ٢١ صفر صفر ١ ٢٠ ١٢ صفر فرص ٣ ٩ عالية
 ٩ ٢٣     ١٤ صفر صفر ١ ١٣ خاصة
 صفر ٩     ٩     ثالثية 
 ٢ ٦     ٥     مهنية 

 ٣٩٠ ٦٤٦     ٢٥٦    يوجد ال
يف يف اجلدول احلايل مجعت هذه الفئات الثالث ). ٣(وعسرية ) ٥٦(ونائية جدا ) ٨٧(، جرى تفصيل الفئات لتشمل نائية ٢٠٠٦يف عام  )١( 

 )نائية(فئة واحدة 
 مدرسة، واملدارس ١٦ كان عدد املدارس االبتدائية ٢٠٠٦، ويف ٥ الثانوية العليا واملدارس، ٩ كانت املدارس االبتدائية ٢٠٠٢يف عام  )٢( 

 . مدراس٧الثانوية العليا 
 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٢(بية  العامة لوزارة التراإلحصاءات )٣( 
 .لبوتان احلكومة امللكية). ٢٠٠٦(عامة لوزارة التربية  الاإلحصاءات )٤( 
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  املعدل الصايف للتسجيل يف املدارس االبتدائية٢ – ١٠اجلدول  :٩ – ٥املرفق 

 ٣العامل   ٣غرب آسيا/جنوب ٢ ٢٠٠٦ ٢ ٢٠٠٥ ١ ٢٠٠٣ 

 ٨٤,٠ ٧٩,٠ ٧٩ ٧٣ ٧٠,٢ الوطن 
 ٨١,٥ ٧٣,٠ ٧٩ - ٦٧,١  فتيات
 ٨٦,٥ ٨٤,٧ ٨٠ - ٧٣,٤  فتيان

 ٥,٠ ١١,٧ ١ - ٦,٣ الفجوة بني اجلنسني 
 .٢٠٠٤املكتب الوطين لإلحصاء، وحكومة بوتان امللكية . ٢٠٠٣استقصاء مستوى املعيشة يف بوتان عام  )١( 
 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٦(ية  العامة لوزارة الترباإلحصاءات )٢( 
  :٢٠٠٦يوليه /  متوز٨مت احلصول عليه من اإلنترنت يف . ٢٠٠٥التعليم لتقرير الرصد العاملي الشامل،  )٣( 

  { HYPERLINK "http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=36027&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html}  
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  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ أعـداد املسجلني يف املـدارس ونسبة البنات إىل الصبيان بني ٣-١٠اجلدول : ١٠-٥املرفق 

٢٠٠٦ و ٢٠٠٢التغري بني  ٢ ٢٠٠٦ ١ ٢٠٠٢ الصف
عـــــــــــــدد  

 البنات
ــدد  عـــــــــــ
 الصبيان

ــال سبة نــــ
 ص \ب

ــدد  عـــــــ
 البنات 

عـــــــــــــــدد 
 الصبيان

النــــسبة 
 ص\ب

عـــــــــــدد 
 البنات

عــــــــدد 
 الصبيان

النـــسبة 
 ص/ب

٠,٠١ ٥٧٢ ٠,٩٤٦٩٣ ٨١٩٣٨٦٧٦ ٠,٩٣ ٨١٠٤ ٧٥٠٠االبتدائي قبل
٠,٠٣ ٢٣٨ ٠,٩٢٤٨٠ ٧٤٦٧٨٠٧٩ ٠,٨٩ ٧٨٤١ ٦٩٨٧ األول
٠,٠٨ ٤٦٣ ٠,٩٦١١٢٠ ٧٨٩٩٨٢١٠ ٠,٨٨ ٧٧٤٧ ٦٧٧٩ الثاين
٠,١٠ ٥٧٦ ٠,٩٨١٢٤٩ ٧٣٠٧٧٤٦٥ ٠,٨٨ ٦٨٨٩ ٦٠٥٨ الثالث
٠,٠٧ ٧٧٥ ٠,٩٦١٢٢٢ ٧١٥٧٧٤٣٤ ٠,٨٩ ٦٦٥٩ ٥٩٣٥ الرابع 
٠,٠٨ ٥٩٤ ٠,٩٧١٠٧٠ ٦٢٢٠٦٣٩٨ ٠,٨٩ ٥٨٠٤ ٥١٥٠ اخلامس
٠,٠٦ ٩٨٨ ٠,٩٧١٢٤١ ٥٧٧٠٥٩٥٠ ٠,٩١ ٤٩٦٢ ٤٥٢٩ السادس

٤٢٠٦٠,٠٧ ٥٢٠,٩٦٧٠٧٥ ٥٠٢١٢ ٠١٣ ٤٨٠,٨٩ ٤٢٠٠٦ ٩٣٨ ٦إ إىل .ق
١٠٦٨٠,٠٥ ١,٠٠١٢٨٧ ٥٦٠٠٥٦١٤ ٠,٩٥ ٤٥٤٦ ٤٣١٣ السابع
٠,١١ ٨٥٦ ١,٠١١٢٨٣ ٤٦٥١٤٦١٧ ٠,٩٠ ٣٧٦١ ٣٣٦٨ الثامن
٠,١٢ ٩٢٠ ٠,٩٧١٣٢٦ ٤٣٥٦٤٥٠٣ ٠,٨٥ ٣٥٨٣ ٣٠٣٠ التاسع
٠,١٧ ٨٢٤ ٠,٩١١٢٢٢ ٣٢٧٥٣٥٨١ ٠,٧٤ ٢٧٥٧ ٢٠٥٣ العاشر

٣٦٦٨٠,١١ ١٨٠,٩٨٥١١٨ ١٧٣١٥ ٨٨٢ ١٤٠,٨٧ ١٢٦٤٧ ٧٦٤ ١٠ إىل ٧
٠,١٢ ٧١٥ ٠,٧٥٧٢٥ ١٨٠٩٢٤٢٥ ٠,٦٣ ١٧١٠ ١٠٨٤احلادي عشر
١٢٤٢٠,١٠ ٠,٦٨٩٤٣ ١٥٥٩٢٣٠٩ ٠,٥٨ ١٠٦٧ ٦١٦ الثاين عشر

٠,٧١١٦٦٨١٩٥٢٠,١٠ ٠,٦١٣٣٦٨٤٧٣٤ ١٢١٧٠٠٢٧٧٧ إىل ١١
 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٢( العامة لوزارة التربية اإلحصاءات )١( 
 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٦( العامة لوزارة التربية اإلحصاءات )٢( 
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 حبسب املنطقة ونوع االبتدائيةاملعدل الصايف للتسجيل يف املدارس : ٤-١٠اجلدول : ١١-٥املرفق 
 )١(٢٠٠٦ اجلنس لعام

  دل الصايف األويل للتسجيل يف املدارساملع
 احلنسنيالفجوة بني  الذكورنسبة اإلناث إىل  اجلنسان ذكور إناث املنطقة
 ٪ ١ - ٠,٩٩ ٪ ٧٩ ٪ ٨٠ ٪ ٧٩ الوطن 

 ٪ ٢ ١,٠٢ ٪ ٩٤ ٪ ٩٣ ٪ ٩٥ بومثانغ 
 ٪ ١ - ٠,٩٩ ٪ ٧١ ٪ ٧١ ٪ ٧٠ شوخا
 ٪ ٢ - ٠,٩٧ ٪ ٧٥ ٪ ٧٦ ٪ ٧٤ دغانا
 ٪ ٣ - ٠,٩٦ ٪ ٦٨ ٪ ٦٩ ٪ ٦٦ غاسا
 ٪ ٨ ١,١٠ ٪ ٨٤ ٪ ٨٠ ٪ ٨٨ ها

 ٪ ٤ - ٠,٩٥ ٪ ٨١ ٪ ٨٣ ٪ ٧٩ هلنتسي
 ٪ ١ - ٠,٩٩ ٪ ٧٨ ٪ ٧٨ ٪ ٧٧ نغاروم

 ٪ ٣ ١,٠٣ ٪ ٨٦ ٪ ٨٥ ٪ ٨٨ بارو
 ٪صفر  ١,٠٠ ٪ ٨٩ ٪ ٨٩ ٪ ٨٩ تشيل غبيما

 ٪ ١١ ١,١٣ ٪ ٨٨ ٪ ٨٣ ٪ ٩٤ بوناخا
 ٪ ٥ - ٠,٩٤ ٪ ٧٨ ٪ ٨١ ٪ ٧٦ رمسدريبجوخنا

 ٪ ٤ - ٠,٩٥ ٪ ٦٥ ٪ ٦٧ ٪ ٦٣ مستسي
 ٪ ١ - ٠,٩٨ ٪ ٧٢ ٪ ٧٢ ٪ ٧١ ساربانغ
 ٪ ٢ ١,٠٣ ٪ ٨٧ ٪ ٨٦ ٪ ٨٨ تثيمفو

 ٪ ٩ - ٠,٩٠ ٪ ٨٢ ٪ ٨٧ ٪ ٧٨ تراشيغانغ
 ٪ ٥ - ٠,٩٥ ٪ ٨٧ ٪ ٨٩ ٪ ٨٤ تراشينانغتسي

 ٪ ٤ ١,٠٥ ٪ ٩٢ ٪ ٩٠ ٪ ٩٤ ترونغسا
 ٪ ٣ - ٠,٩٦ ٪ ٦٨ ٪ ٧٠ ٪ ٦٧ تسريانغ
 ٪ ٤ ١,٠٥ ٪ ٨٣ ٪ ٨١ ٪ ٨٥ وانغدو
  ٪ ٢ ١,٠٢ ٪ ٨٩ ٪ ٨٨ ٪ ٩٠ زميغانغ

  .حكومة بوتان امللكية. لوزارة التربية) ٢٠٠٦(اإلحصاءات العامة  )١( 
 يف املنــاطق املــدارس املعــدل الــصايف األويل للتــسجيل يف ٥–١٠اجلــدول : ١٢-٥املرفــق 

 ٢٠٠٣احلضرية والريفية عام 
 

  غري الفقراء الفقراء وطنيا
 البنون البنات البنونالبناتالبنونتالبنا املنطقة
 ٧٨ ٦٨ ٦٠ ٥٥ ٧٠ ٦٢  الريف
  ٩٠ ٨٦ ٧٨ ٨٠ ٨٩ ٨٥ احلضر

 .حكومة بوتان امللكية. تقرير حتليل الفقر يف بوتان). ٢٠٠٤(مكتب اإلحصاء الوطين  )١( 
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  نسبة البنات إىل البنني يف التعليم االبتدائي٦–١٠اجلدول : ١٣– ٥املرفق   

  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥، ٢٠٠٢التغري بني   ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ املنطقة

 ٠,٠٦ ٠,٩٦ ٠,٩٥ ٠,٨٩ الوطن 
 ٠,٠١-  ١,٠٣ ١,٠٤ بومثانغ 
 ٠,٠٦  ٠,٩٣ ٠,٨٧ شوخا
 ٠,٠٣  ٠,٩٥ ٠,٩٢ دغانا
 ٠,٠١-  ٠,٨٧ ٠,٨٩ غاسا
 ٠,٠٠  ١,٠١ ١,٠١ ها

 ٠,١٠  ٠,٩٨ ٠,٨٨ هلنتسي
 ٠,٠٧  ٠,٩١ ٠,٨٤ نغاروم

 ٠,٠٣  ١,٠٢ ٠,٩٩ بارو
 ٠,١٤  ٠,٩٣ ٠,٧٩ تشيل غبيما

 ٠,٠٢  ١,٠٥ ١,٠٣ بوناخا
 ٠,١٥  ٠,٩٣ ٠,٧٨ رمسدريبجوخنا

 ٠,٠٣  ٠,٨٢ ٠,٧٩ مستسي
 ٠,٠٥  ٠,٩٤ ٠,٨٩ ساربانغ
 ٠,٠٢  ٠,٩٩ ٠,٩٧ تثيمفو

 ٠,٠٧  ٠,٩١ ٠,٨٤ تراشيغانغ
 ٠,٠٥  ٠,٩٦ ٠,٩١ تراشينانغتسي

 ٠,٠٤  ١,٠١ ٠,٩٧ ترونغسا
 ٠,٠٨  ٠,٩١ ٠,٨٣ تسريانغ
 ٠,٠٨  ١,٠٥ ٠,٩٧ وانغدو
 ٠,٠٨  ٠,٩١ ٠,٨٣ زميغانغ

 .)تفاصيل التسجيل واملوظفني حبسب املدرسة: حمسوبة مع املرفق. (حكومة بوتان امللكية. لوزارة التربية) ٢٠٠٢(اإلحصاءات العامة  )١( 
 .)تفاصيل التسجيل واملوظفني حبسب املدرسة: بة مع املرفقحمسو. (حكومة بوتان امللكية. لوزارة التربية) ٢٠٠٥(اإلحصاءات العامة  )٢( 
 .)١٣-٢حمسوبة مع اجلدول . (حكومة بوتان امللكية. لوزارة التربية) ٢٠٠٦(اإلحصاءات العامة  )٣( 
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 ١ ٢٠٠٦مؤشرات الفعالية لصفوف خمتارة عام  ٧-١٠اجلدول  :١٤-٥املرفق 

 الصفوف مؤشر الفعالية 
 العاشر التاسع  الثامن السابع السادساخلامساالبتدائيقبل  

  الفتيات
 ٩٠,٦ ٨٥,٩ ٩٣,٠ ٨٤,٣ ٩٤,٣ ٩١,٠ ٩٢,٦ معدل النجاح

 ٪ ٠,٥ ٪٧,٣ ٣,٣ ٪ ٨,٩ ٪ ٣,٤ ٪ ٥,٥ ٪ ٧,٥ معدل الرسوب 
 ٪ ٨,٩ ٪ ٦,٨ ٪ ٣,٦ ٪ ٦,٨ ٪ ٢,٣ ٪ ٣,٥ - معدل التسرب

 ٩٠,٦ ٨٥,٩ ٩٣,٠ ٨٤,٣ ٩٤,٣ ٩١,٠ ٩٢,٥ معدل مكيف للنجاح
صامدات حــــــــــىت الــــــــــ

مـــــــن كـــــــل (الـــــــصف 
١٠٠٠( 

٧٠٦ ٧٦٢ ٧٩٢ ٨٥٦ ٨٧٧ ٩١١ ١٠٠٠ 

   الفتيان
 ٩٣,٦ ٩٠,٦ ٩٣,٢ ٨٤,١ ٩٤,٣ ٨٨,٥ ٩١,٣ معدل النجاح

 ٪ ٠,٤ ٪ ٦,١ ٪ ٢,٨ ٪ ٨,٢ ٪ ٣,٤٪ ٦,١ ٪ ٨,٦ معدل الرسوب 
 ٪ ٦,٠ ٪ ٣,٣ ٪ ٤,٠ ٪ ٧,٧ ٪ ٢,٣٪ ٥,٥ ٪ ٠,١ معدل التسرب

 ٩٣,٦ ٩٠,٦ ٩٣,٢ ٨٤,١ ٩٤,٣ ٨٨,٥ ٩١,٣ معدل مكيف للنجاح
الـــــــــــصامدون حـــــــــــىت 

مـــــــن كـــــــل (الـــــــصف 
١٠٠٠( 

٦٥٧ ٦٨٠ ٧١٠ ٧٧٥ ٨١١ ٨٦١ ١٠٠٠ 

الفـــــرق بـــــني الفتيـــــات 
 والفتيان 

       

 - - - ٪ ٠,٢ ٪ ٠,٠٪ ٢,٥ ٪ ١,٣ معدل النجاح
 ٪ ٠,١ ٪ ١,٢ ٪ ٠,٥ ٪ ٠,٧ ٪ ٠,٠ - - معدل الرسوب 
 ٪ ٢,٩ ٪ ٣,٥ - - ٪ ٠,٠ - - معدل التسرب

 - - - ٪ ٠,٢ ٪ ٠,٠٪ ٢,٥ ٪ ١,٢ ل مكيف للنجاحمعد
الصامدون حىت الصف 

 )١٠٠٠من كل (
٤٩,٧ ٨١,٧ ٨٢,٤ ٨١,٣ ٦٦,٠ ٤٩,٨ ٠,٠ 

 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٦(اإلحصاءات العامة لوزارة التربية  )١( 
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 ١ ٢٠٠٦ املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس الثانوية عام ٨ – ١٠اجلدول  :١٥ – ٥املرفق 

 
 الصف

ــوع  جممـــــ
ــات  الفتيــــ
 امللتحقات

ــوع  جممـــــ
ــان  الفتيــــــ
 امللتحقني

ــوع  جممـــــ
الـــــسكان 
 اإلناث

ــوع  جممـــــ
الـــــسكان 
 الذكور

إمجـــــــــايل 
معــــــــــدل 
ــاق  االلتحـ
 بالثانوي

إمجــــــــــــايل 
معــــــــــــدل 
التحــــــــــاق 
 الفتيات
 بالثانوي

إمجــــــــــــايل 
معــــــــــــدل 
 التحــــــــــاق

ــان  الفتيـــــــــ
 بالثانوي

ــوة  الفجــ
بــــــــــــني 
 اجلنسني

 ٪ ١ ٪ ٧٢ ٪ ٧٣ ٪ ٧٢ ٧ ٨٤٩ ٧ ٦٤٩ ٥ ٦١٤ ٥ ٦٠٠ السابع
  ٪ ٠ ٪ ٦٠ ٪ ٦٠ ٪ ٦٠ ٧ ٦٥٣ ٧ ٧٥١ ٤ ٦١٧ ٤ ٦٥١ الثامن 

 ٪ ١ ٪ ٦٦ ٪ ٦٧ ٪ ٦٦ ١٥ ٥٠٢ ١٥ ٤٠٠ ١٠ ٢٣١ ١٠ ٢٥١ ٨ إىل ٧
 ٪ ٤ - ٪ ٥٧ ٪ ٥٣ ٪ ٥٥ ٧ ٨٥١ ٨ ١٨٨ ٤ ٥٠٣ ٤ ٣٥٦ التاسع
  ٪ ٦ - ٪ ٤٧  ٪ ٤١ ٪ ٤٤ ٧ ٥٤٣ ٧ ٩٩٢ ٣ ٥٨١ ٣ ٢٧٥ العاشر

 ٪ ٦ - ٪ ٥٣ ٪ ٤٧ ٪ ٥٠ ١٥ ٣٩٤ ١٦ ١٨٠ ٨ ٠٨٤ ٧ ٦٣١ ١٠إىل  ٩
 ٪ ٢ - ٪ ٥٩ ٪ ٥٧ ٪ ٥٨ ٣٠ ٨٩٦ ٣١ ٥٨٠ ١٨ ٣١٥ ١٧ ٨٨٢ ١٠إىل  ٧

 ٪ ٩ - ٪ ٣٣ ٪ ٢٤ ٪ ٢٩ ٧ ٢٥١ ٧ ٤١٢ ٢ ٤٢٥ ١ ٨٠٩ احلادي عشر
 ٪ ٨ - ٪ ٢٩ ٪ ٢١ ٪ ٢٥ ٧ ٨٣١ ٧ ٥٨٠ ٢ ٣٠٩ ١ ٥٥٩ الثاين عشر

 ٪ ٩ - ٪ ٣١ ٪ ٢٢ ٪ ٢٧ ١٥ ٠٨٢ ١٤ ٩٩٢ ٤ ٧٣٤ ٣ ٣٦٨ ١٢ إىل ١١
 ٪ ٤ - ٪ ٥٠ ٪ ٤٦ ٪ ٤٨ ٤٥ ٩٧٨ ٤٦ ٥٧٢ ٢٣ ٠٤٩ ٢١ ٢٥٠ ١٢ إىل ٧

 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٢(االحصاءات العامة لوزارة التربية  )١( 
 جممـوع   ).٥-٣اجلـدول   (حكومـة بوتـان امللكيـة       . ٢٠٠٥نتائج تعداد السكان واإلسكان يف بوتان عـام         ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد     )٢( 

 للصف احلادي عشر ١٧ للصف العاشر، ١٦ للصف التاسع، ١٥ للصف الثامن، ١٤ سنة للصف السابع، ١٣مثال، (السكان مقدم حبسب األعمار    
 ). للصف الثاين عشر١٨و 
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  نسبة اإلناث إىل الذكور يف املدارس واملعاهد٩-١٠اجلدول : ١٦-٥املرفق 

  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢التغري بني  ٢٠٠٦ ٢٠٠٢
عدد نوع املدرسة

اإلناث
عدد 
الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

 إناث
 ذكور

 ٠,٠٢ ٢٤٥ ٧٨ ٠,٢٨ ٦٦٥ ١٨٧ ٠,٢٦ ٤٢٠ ١٠٠ ابتدئية . ق
 ٠,٤١ ١ ١٩٨ ٠,٩٩ ٤٧٩ ٤٧٥ ٠,٥٨ ٤٧٨ ٢٧٧ ابتدائية

 ٠,٠٤ ٢٤٤ ٢٤٦ ٠,٩٢ ٨٥٧ ٧٨٦ ٠,٨٨ ٦١٣ ٥٤٠ ثانوية دنيا
 ٠,١٠ ٢١ ٥٧ ٠,٧٠ ٤٤٠ ٣٠٨ ٠,٦٠ ٤١٩ ٢٥١ متوسطة 
 ٠,١٥ ٢٧٢ ١٤٨ ٠,٤٠ ٥٤٩ ٢١٧ ٠,٢٥ ٢٧٧ ٦٩ ثانوية عليا
 ٠,٠٧ ٣٢ ٢٣ ٠,٢١ ٢٧٨ ٥٩ ٠,١٥ ٢٤٦ ٣٦ معاهد عليا
 ٠,٠٩ ٥ ٨ ٠,١٥ ٩٦ ١٤ ٠,٠٨ ٧٧ ٦معاهد مهنية
  يتوفر ال يتوفر ال يتوفر ال ٠,٩٣ ٣٤٦ ٣٢٣ يتوفر ال يتوفر ال يتوفر ال غري نظامي

 معلما يف املدارس االبتدائية التسع واملدارس الثانوية العليا األربع اليت تبلـغ فيهـا نـسبة اإلنـاث إىل                  ٢١٥تشمل   ، ال ٢٠٠٢بالنسبة إىل عام     )١( 
اد املعلمـني يف   ، تـشمل أعـد    ٢٠٠٦وبالنـسبة إىل عـام      . بتدائيـة والثانويـة العليـا     ال لعدم تقـدمي بيانـات مفـصلة بـني املـدارس ا            ٠,٦٤الذكور  

وتـضم  ) ٢,١٥نسبة اإلناث إىل الـذكور      ( معلمة   ١١٢ معلما و    ٥٢املدارس االبتدائية اخلاصة تضم     (املدارس العامة واخلاصة على السواء      
دارس ، واألرقـام املقابلـة للمـ   ٢٠٠٦وبالنسبة إىل عام    ). ٠,٢٥نسبة اإلناث إىل الذكور     ( معلمة   ٣٤ معلما و    ١٣٦املدارس الثانوية العليا    

 ٠,٤٤قبل االبتدائية و   للمدارس ما٠,٨٥العامة االبتدائية إن مل يدرج فيها معلمو املدارس اخلاصة حلساب نسبة اإلناث إىل الذكور هي       
 .للمدارس الثانوية العليا

 .مت احلصول على البيانات من اتصاالت شخصية مع وزارة العمل واملوارد البشرية )٢( 
 



CEDAW/C/BTN/7

 

176 07-50170 
 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٢ الطالب يف املعاهد العليا بعد الثانوية يف بوتان يف الفترة ١٠ – ١٠ اجلدول :١٧ – ٥املرفق 

  ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢التغري  ٢٠٠٦ ٢٠٠٢
عدد  املعهد

اإلناث
عدد 
الذكور

إناث 
ذكور

عدد 
 اإلناث

عدد 
الذكور

إناث 
ذكور

عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

 إناث
 ذكور

 ٠,٢٥ ٥٩٧ ٣١٣ ٠,٤٨ ٧٠٩ ٣٣٩ ٠,٢٣ ١١٢ ٢٦ كلية شريوبيتسي 
٠,١١- ٢٠٧ ٥٦ ٠,٦٠ ٨٠٠ ٤٧٧ ٠,٧١ ٥٩٣ ٤٢١ )X2 (معهد التربية الوطين

ــة   ــات اللغويــــ ــد الدراســــ معهــــ
 والثقافية

٤٦- ٠,٥٣ ٥١ ٢٧ ٠,٤٨ ١٥٢ ٧٣ - 
١٠١ 

٠,٠٥ 

 - - - ٠,٠٤ ٢٨ ١ - - - املعهد الوطين للطب التقليدي 
املعهـــــد التـــــدرييب يف املــــــوارد   

 الطبيعية
- - - ٠,١١ ١٢٦ ١٤ - - - 

ــي   ــان الللكـــــــ ــد بوتـــــــ معهـــــــ
 للتكنولوجيا

٠,٠٧ ١٤١ ٥٣ ٠,٢٤ ٤٠٣ ٩٨ ٠,١٧ ٢٦٢ ٤٥ 

 - - - ٠,٨٦ ١٠٥ ٩٠ - - - املعهد امللكي لعلوم الصحة
 - - - ٠,٥٣ ١٦٨ ٨٩ - - - املعهد امللكي لإلدارة

 - - - ٢٣٩٠٠,٤٧ ١١٣٥ - - - جمموع جامعة بوتان امللكية
 

 .أن املعلومات غري متوافرةتعين  ) -( العالمة : مالحظة  
 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٢(اإلحصاءات العامة لوزارة التربية  )١( 
 .حكومة بوتان امللكية). نشرة (٢٠٠٦مايو /إحصاءات جامعة بوتان امللكية للطالب واملعلمني يف أيار )٢( 
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حبسب اجلنس وجمال الدراسة، [ اخلارج  طالب البكالوريوس يف املعاهد العليا يف١١ -١٠اجلدول : ١٨ – ٥املرفق 
 ]٢٠٠٦مارس /آذار

  اجملموع الطالب على حساهبم اخلاص الطالب مبنح دراسية
 

  ةالدراسجمال 
عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
 اإلناث

عدد 
الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

 إناث
 ذكور

 ٠,٣٠ ٨٣ ٢٥ ٠,٧٧ ١٣ ١٠ ٠,٢١ ٧٠ ١٥ الطب 
 ٠,٦٥ ١٧٠ ١١١ ٠,٨٥ ١١١ ٩٤ ٠,٢٩ ٥٩ ١٧ العلوم
 ٠,١٨ ١٥٢ ٢٨ ٠,٢٣ ٥٣ ١٢ ٠,١٦ ٩٩ ١٦ اهلندسة

ــا   ــوتر وتكنولوجيــــــــ الكمبيــــــــ
 املعلومات

٠,٢٤ ٥٣ ١٣ ٠,٢٢ ٣٢ ٧ ٠,٢٧ ٢٢ ٦ 

 ٠,٣٩ ٤٥٩ ١٧٧ ٠,٥٩ ٢٠٩ ١٢٣ ٠,٢٢ ٢٥ ٥٤ يتصل هبا  جمموع العلوم وما
 ٠,٩٩ ٣٨٧ ٣٨٥ ١,٠٨ ٣٤٠ ٣٦٨ ٠,٣٦ ٤٧ ١٧ )٠٠٠علم االجتماع (الفنون 

 ٠,٦٦ ٦٠٠ ٣٩٤ ٠,٦٥ ٥٩١ ٣٨٧ ٠,٧٨ ٩ ٧ ) ٠٠٠األعمال(التجارة 
 ٠,٧٩ ٩٨٧ ٧٧٩ ٠,٨١ ٩٣١ ٧٥٥ ٠,٤٣ ٥٦ ٢٤ جمموع الفنون واألعمال
 ٠,٦٦ ١٤٤ ٩٥٦ ٠,٧٧ ١١٤٠ ٨٧٨ ٠,٢٥ ٣٠ ٧٨ اجملموع الكلي للطالب
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 )١(سية حبسب اجلنس وجمال الدراسة  الطالب اجلدد مبنح درا١٢ – ١٠اجلدول  :١٩ – ٥املرفق 

  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢التغري بني  ٢٠٠٦ ٢٠٠٢
عدد   ةالدراسجمال 

اإلناث
عدد 
الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
 اإلناث

عدد 
الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

 إناث
 ذكور

 ٠,١٧- ٩ ٢ - ٠,٠٠ ٢١ صفر ٠,١٧ ١٢ ٢ الطب 
 ٠,٣٤ ٢٩ ١٣ ٠,٣٤ ٣٨ ١٣ ٠,٠٠ ٩ صفر العلوم

 ٠,١٤ - ١٨ ٢ ٠,١٩ ٢٧ ٥ ٠,٣٣ ٩ ٣ اهلندسة وما يتصل هبا
ــا   ــوتر وتكنولوجيــــــــ الكمبيــــــــ

 املعلومات
 ٠,٠٠  ١ صفر ٠,٠٠ ٣٨ ١٣ ٠,٠٠ ٣ صفر

 ٠,٠٥ ٥٧ ١٣ ٠,٢٠ ٩٠ ١٨ ٠,١٥ ٣٣ ٥ جمموع العلوم ومايتصل هبا 
 ٢,١٤ - ٢٠ ٣ ٠,٣٦ ٢٢ ٨ ٢,٥٠ ٢ ٥ )٠٠٠علم االجتماع (الفنون 

ــارة  ــ(التجــــــــــــ ال، األعمــــــــــــ
 ) ٠٠ ٠احملاسبة

 - صفر ١- - صفر صفر  - صفر ١

 ٢,٦٤- ٢٠ ٢ ٠,٣٦ ٢٢ ٨ ٣,٠٠ ٢ ٦ جمموع الفنون واألعمال
 ٠,٠٨- ٧٧ ١٥ ٠,٢٣ ١١٢ ٢٦ ٠,٣١ ٣٥ ١١ مجيع الطالب مبنح دراسية

 .٢٠٠٦يوليه / اتصاالت شخصية مع شعبة تعليم الكبار والتعليم العايل بوزارة التربية يف متوز )١(  
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  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ االلتحاق باملعاهد املهنية بني عامي ١٣ – ١٠اجلدول  :٢٠ – ٥املرفق 
 

٢٠٠٦ و ٢٠٠٢التغري بني  ٢٠٠٦ ٢٠٠٢  
عدد   املعهد املهين

 اإلناث
عدد 
 الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
 اإلناث

عدد 
الذكور

إناث 
 ذكور

عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

 إناث
 ذكور

National Zorig Chusum Institute ٠,٢١ ٨٦ ٦٠ ٠,٤٥ ١٨٦ ٨٤ ٠,٢٤ ١٠٠ ٢٤ 
Zorig Chusum Institute, Trashi 

Yangtse  
٠,١٤ ٣٨ ٢٢ ٠,٤٥ ٧٣ ٣٣ ٠,٣١ ٣٥ ١١ 

Construction Training Center, 

Thimphu 
١٦٨ ١٠٥ ٠,٧١ ٢٣٣ ١٦٦ ٠,٩٤ ٦٥ ٦١ -

٠,٢٣ 
 VTI Raniung  1 ١٨٩٠,٠٠- ٨٤ - ٠,٤٥ ٥٨ ٢٦ ٠,٤٥ ٢٤٧ ١١٠ 

VTI Khurtang 2  ٦٨ ٦٢ ٠,٩١ ٦٨ ٦٢ - ٠ ٠ - 
VTI Samthang 3  ٠,١٣ ١١- ٩ ٠,١٤ ٧٠ ١٠ ٠,٠١ ٨١ ١ 

 ٠,١٦ ١٦٠ ١٧٤ ٠,٥٥ ٦٨٨ ٣٨١ ٠,٣٩ ٥٢٨ ٢٠٧ مجيع املعاهد املهنية
 . باسم املعهد التقين امللكي٢٠٠٢معهد التدريب املهين يف راجنونع كان يعرف يف  )١( 
 .٢٠٠٢غ مل يكن قد افتتح بعد يف عام معهد التدريب املهين يف كورتان )٢( 
 . يعرف باسم املعهد الوطين للتدريب على قيادة السيارة٢٠٠٢معهد التدريب املهين يف سامثانغ كان يف عام  )٣( 
 كمـا كانـت يف     ٢٠٠٦بيانـات عـام     ( استقيت من اتصاالت شخصية مـع وزارة العمـل واملـوارد البـشرية               ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢البيانات لعامي    )٤( 
 ).٢٠٠٦يونيه عام /زيرانح
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  معدالت حمو األمية املبلغ عنها١٤ – ١٠اجلدول : ٢١ – ٥املرفق 
 

 العامل جنوب آسيا ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ 
 ٢٤ -١٥ +١٥البالغون  

 سنة
 ٢٤ -١٥ +١٥البالغون 

 سنة
 ٢٤-١٤البالغون

 سنة
 ٢٤-١٥ البالغون

 سنة
 ٪٨٤,٣ ٪٧٥,٤ ٪٦١,٥ ٪٤٧ ٪٧٤ ٪٥٣ ٪٥٧,٨٤ ٪٣٣,٤٥ بوتان 
     ٪٨٤ ٪٧٢ ٪٧٩,٦١ ٪٥٨,٥٥ احلضر
     ٪٦٨ ٪٤٤ ٪٥٢,٥٥ ٪٢٢,٠٢ الريف 
 ٪٨٠,١ ٪٦٩,١ ٪٥١,٠ ٪٣٤,٣ ٪٦٨  ٪٣٩ ٪٤٨,٩١ ٪١٤,٣٤ اإلناث 
 ٪٨٨,٢ ٪٨١,٨ ٪٧١,١ ٪٥٩,٧ ٪٨٠ ٪٦٥ ٪٦٨,٢٦ ٪٤٩,٢٩ الذكور

     ٪٦١ ٪٢٩   الريفيات 
     ٪٨٠ ٪٦٠   احلضريات
     ٪٧٥ ٪٥٧   الريفيون 

     ٪٨٧ ٪٨٠   ريوناحلض
     ٠,٧١ ٠,٤٦  نسبة املتعلمات إىل 
نــــــــــــــــــــــــــــــسبة 

 املتعلمات إىل 
  ٠,٧٨ ٠,٦٠     

 
التقييم القطري املشترك هو املصدر الثانوي، أما املصدر (الذي اضطلعت به األمم املتحدة ) ٢٠٠٦(لبوتان  (CCA) التقييم القطري املشترك )١( 

 . ٢٠٠٣يشة يف بوتان األساسي فهو استقصاء مستوى املع
  ).٢٠٠٤(املكتب اإلحصائي الوطين، حلكومة بوتان امللكية  )٢( 

اسُتعمل يف حسابه (حكومة بوتان امللكية : ، ثيمفو٢٠٠٥، نتائج تعداد السكان واإلسكان يف بوتان )٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد  )~٣( 
 ).٤-٦اجلدول 

 :  على اإلنترنيتالتايلُحصل عليه من العنوان . ٢٠٠٤جميع، تقرير الرصد العاملي عن توفري التعليم لل )٤( 
url: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=36027&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
 



CEDAW/C/BTN/7  
 

07-50170 181 
 

 ١ ٢٠٠٤معدل املشاركة يف القوة العاملة حبسب اجلنس واملوقع عام  ١ -١١ اجلدول :٢٢ – ٥املرفق 
 بوتان الريف حلضرا اجلنس

 ٪٤٢,٧ ٪٤٧,٦ ٪٢٧,٥ إناث
 ٪٤٢,٧ ٪٦٥,٨ ٪٧٢,٢ ذكور
 ٪٥٤,٤ ٪٥٦,٠ ٪٤٩,٧ اجملموع

 .، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٤تقرير استقصاء القوة العاملة الوطنية ). ٢٠٠٤(وزارة العمل واملوارد البشرية  )١( 
 

  ١]٢٠٠٤يف [وى التعليم واجلنس نسبة السكان العاملني حبسب مست: ٢-١١اجلدول  :٢٣ – ٥املرفق 
 مستوى التعليماجلنس 
بال  

 تعليم
بال 

تعليم 
 نظامي

تعليم 
 أديرة

 إبتدائي
)٦- ١( 

  إعدادي
)٨ و ٧(

 متوسط
 و ٩(

١٠( 

 ثانوي
)١٢ و١١(

صف أول 
جامعي وما 

 فوق

كل 
التعليم 
النظامي

٪١٨,٥ ٪ ٠,٩ ٪١,٢ ٪٥,٢ ٪٢,٣ ٪٨,٩ ٪٢,١ ٪٨,٣٪٧١,٢ إناث
٪٢٨,٣ ٪٣,٥ ٪٣,١ ٪٦,٧ ٪ ٤,٩ ٪١٠,١٪١٥,٠ ٪٢,٣٪٥٤,٤ دكور
٪٢٤,٣ ٪٢,٥ ٪٢,٣ ٪٦,١ ٪٣,٨ ٪٩,٦ ٪٩,٧ ٪٤,٨٪٦١,٣اجملموع

 .حكومة بوتان امللكية, ٢٠٠٤تقرير استقصاء القوة العاملة الوطنية ). ٢٠٠٤(وزارة العمل واملوارد البشرية  )١( 
 
 

ــق  ــدول : ٢٤–٥املرفــــ ــستخدَ ٣ -١١اجلــــ ــسكان املــــ ــسبة الــــ ــيم مت     نــــ ــن التعلــــ ــستوى مــــ ــل مــــ ــمن كــــ مني ضــــ
 ]١ ٢٠٠٤حبسب نوع اجلنس عام [إكماله 
 
اجلنس

مجيع 
مستويات 
 التعليم

بال 
 تعليم

بال 
تعليم 
نظامي

تعليم 
 أديرة

 إبتدائي
)٦- ١( 

  إعدادي
)٨ و ٧(

 متوسط
)١٠ و ٩(

 ثانوي
)١٢ و١١(

صف أول 
جامعي وما 

 فوق
 ٪ ٣٣ ٪ ١٦ ٪ ٣٠ ٪ ١٦ ٪ ٤٠ ٪ ٥٣ ٪ ٥٧ ٪ ٤٩ ٪ ٤٤ إناث
 ٪ ٧٣ ٪ ٤٤ ٪ ٤٨ ٪ ٤٠ ٪ ٦٣ ٪ ٧١ ٪ ٧٨ ٪ ٨٦ ٪ ٧٠ دكور
  ٪ ٦٢ ٪ ٣٢ ٪ ٤٠ ٪ ٢٩ ٪ ٥١ ٪ ٦٨ ٪ ٦٢ ٪ ٦٣ ٪ ٥٦اجملموع

 . حكومة بوتان امللكية, ٢٠٠٤تقرير استقصاء القوة العاملة الوطنية ). ٢٠٠٤(وزارة العمل واملوارد البشرية  )١( 
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 ]١ ٢٠٠٤يف عام [بة السكان العاملني حبسب نوع العمل واجلنس  نس٤ -١١اجلدول  :٢٥ – ٥املرفق 
  نوع العمل

/ رب عملاجلنس
مدير/مالك

عامل 
 نظامي
 بأجر

عامل 
متقطع 
 بأجر

عامل 
مأجور 
 بالقطعة

متدرب 
 مأجور

عامل لألسرة 
 بال أحر

عامل 
حلسابه يف 
غري الزراعة

زارع مالك 
 للمزرعة

عامل 
باملشاركة 
يف احملصول

 ٠,٣ ٣٤,٠ ٣,٤ ٤٤,١ ٠,٨ ٢,٠ ٥,٨ ٩,٧ ٠,٠ إناث
 ٠,٤ ٢٥,٨ ٣,٥ ٣١,٢ ٠,٤ ٣,٠ ٩,٨ ٢٥,٦ ٠,٣ دكور
 ٠,٤ ٢٩,١ ٣,٤ ٣٦,٥ ٠,٦ ٢,٦ ٨,٢ ١٩,١ ٠,٢اجملموع

 . حكومة بوتان امللكية, ٢٠٠٤تقرير استقصاء القوة العاملة الوطنية ). ٢٠٠٤(وزارة العمل واملوارد البشرية  )١(  
 

حيسب الفئة املهينة عام [ نسبة اإلناث إىل الذكور فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية ٥-١١دول اجل: ٢٦ – ٥املرفق 
١ ٢٠٠٤[  

 الذكور اإلناث الفئة املهنية
نــــسبة اإلنــــاث 

 إىل الذكور

 ٠,٨٨ ٧٠ ٥٠٠ ٦٢ ٣٠٠  الزراعة واحلراجة- ١
 ٠,٠٠ ١٠٠ صفر  املناجم واحملاجر - ٢
 ١,١٧ ٥ ٨٠٠ ٦ ٨٠٠  الصناعة التحويلية- ٣
 ٠,١١ ٩٠٠ ١٠٠  متديدات الكهرباء والغاز واملاء- ٤
 ٠,١٥ ٦ ٠٠٠ ٩٠٠  البناء - ٥
 ٠,٥٠ ٣ ٢٠٠ ١ ٦٠٠ املفرق؛ تصليح السيارات والسلع املرتلية /  باجلملةالتجارة - ٦
 ٠,٧٤ ٨٠٠ ٦٠٠  الفنادق واملطاعم- ٧
 ٠,١٨ ٢ ٢٠٠ ٤٠٠  النقل واملستودعات واالتصاالت- ٨
 ٠,٣٩ ١ ٨٠٠ ٧٠٠  الوساطة املالية- ٩

 ٠,٣٩ ٧ ٠٠٠ ٢ ٧٠٠ أنشطة العقارات واإلجيار واألعمال -١٠
 ٠,٠٨ ٩ ٣٠٠ ٧٠٠  اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي -١١
 ٠,٧٠ ٢ ٣٠٠ ١ ٦٠٠  التعليم -١٢
 ٠,٤١ ١ ٧٠٠ ٧٠٠ االجتماعي الصحة والعمل -١٣
 ٠,٥٩ ٩ ٩٠٠ ٥ ٨٠٠ واخلدمات االجتماعية والشخصية األخرى األنشطة اجملتمعية -١٤
 ٠,٥٠ ٤٠٠ ٢٠٠  أسر خاصة لديها أشخاص مستخدمون -١٥
 ٠,٤١ ٢ ٢٠٠ ٩٠٠    أعمال التصنف حتت نشاط اقتصادي-١٦

 ٠,٦٩ ١٢٤ ١٠٠ ٨٦ ٠٠٠ اجملموع 
 

 .حكومة بوتان امللكية, ٢٠٠٤الوطنية تقرير استقصاء القوة العاملة ). ٢٠٠٤(وزارة العمل واملوارد البشرية  )١( 
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 ١ ٢٠٠٤ حدود األجور األسبوعية للعاملني بأجر حبسب اجلنس يف عام ٦ - ١١اجلدول  :٢٧–٥املرفق 

  )Nu(األجور األسبوعية بوحدة العملة البوتانية نو 
 -٥٠٠ ٥٠٠ اجلنس

٩٩٩ 
١٠٠٠- 
١٩٩٩ 

٢٠٠٠- 
٢٩٩٩ 

٣٠٠٠- 
٣٩٩٩ 

٤٠٠٠- 
٤٩٩٩ 

٥٠٠٠- 
٩٩٩٩ 

١٠٠٠٠+

 ٪ ١,٥ ٪ ٦,٠ ٪ ١,٥ ٪ ٦,٠٪ ١٢,٤٪ ٢٩,٤ ٪ ٢٣,٩٪ ١٩,٤ إناث
 ٪ ٣,٥ ٪ ٦,٤ ٪ ٢,٢ ٪ ٥,٨٪ ١١,٧٪ ٣٢,٣ ٪ ٢٧,٧٪ ١٠,٤ دكور
  ٪ ٢,٩ ٪ ٦,٣ ٪ ٢,٠ ٪ ٥,٩٪ ١١,٩٪ ٣١,٥ ٪ ٢٦,٧٪ ١٢,٨اجملموع

 . حكومة بوتان امللكية, ٢٠٠٤ تقرير استقصاء القوة العاملة الوطنية). ٢٠٠٤(وزارة العمل واملوارد البشرية  )١( 
 

 ]١ ٢٠٠٤ و ٢٠٠١بني [ معدل البطالة حبسب اجلنس واملوقع ٧–١١اجلدول : ٢٨–٥املرفق  
 اجلنس  ٢٠٠٤ ٢٠٠١
 الريف احلضر  بوتان  بوتان

 ٪ ٣,٢ ٪ ٤,٣ ٪ ٤,٣ ٪ ١,١ إناث
 ٪ ٢,٢ ٪ ١,١ ٪ ١,١ ٪ ٠,٨ ذكور
 ٪ ٢,٦ ٪ ٢,٠ ٪ ٢,٥ - اجملموع

حكومــة , ٢٠٠٤تقريــر استقــصاء القــوة العاملــة الوطنيــة ). ٢٠٠٤(عمــل واملــوارد البــشرية زارة الو )١( 
 . بوتان امللكية

 
 

 ]١ ٢٠٠٥يف السنة السابقة لتعداد [  نسبة األسر اليت زارت مرفقا صحيا١–١٢اجلدول  :٢٩–٥املرفق  
 

 املنطقة
ــيت   ــر الـــ ــدد األســـ عـــ
 ١جمموع األسر   ١زارت مرفقا صحيا

ــر  الـــيت نـــسبة األسـ
 زارت مرفقا صحيا

 ٪ ٩٠ ١٢٦ ١١٥ ١١٣ ٣٤٢ بوتان كلها 
 ٪ ٩١ ٣٨ ٣١١ ٣٤ ٩١٢ احلضر 
 ٪ ٨٩ ٨٧ ٨٠٤ ٧٨ ٤٣٠ الريف

 ٪ ٩٠ ٢ ٨٧٠ ٢ ٥٨٥ بومثانغ 
 ٪ ٨٨ ١٤ ٤٨٢ ١٢ ٦٩١ شوخا
 ٪ ٩٣ ٣ ٤٨٥ ٣ ٢٥٦ دغانا
 ٪ ٨٩ ٧٢٧ ٦٤٩ غاسا
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 املنطقة
ــيت   ــر الـــ ــدد األســـ عـــ
 ١جمموع األسر   ١زارت مرفقا صحيا

ــر  الـــيت نـــسبة األسـ
 زارت مرفقا صحيا

 ٪ ٩١ ٢ ٢٩٠ ٢ ٠٨٤ ها
 ٪ ٩٢ ٣ ٠٠١ ٢ ٧٦١ هلنتسي

 ٪ ٩٣ ٧ ٣٤٨ ٦ ٨٢٦ ارنغوم
 ٪ ٨٥ ٧ ١١٨ ٦ ٠٢٩ بارو
 ٪ ٧٩ ٢ ٩٣٧ ٢ ٣٢٩ تشيل غبيما

 ٪ ٩٦ ٣ ٣٨٧ ٣ ٢٥١ بوناخا
 ٪ ٨٩ ٨ ٣٦٣ ٧ ٤١٩ وبمسدر

 ٪ ٨٦ ١١ ٦٣٤ ١٠ ٠٤٩ مستسي
 ٪ ٩٥ ٨ ٢١١ ٧ ٧٧٢ ساربانغ
 ٪ ٩٠ ١٩ ٦٨٩ ١٧ ٦٦٠ ثيمفو

 ٪ ٩١ ١٠ ٨١٣ ٩ ٨٣٠ تراشيغانغ
 ٪ ٩١ ٣ ٧٦٤ ٣ ٤٢٤ تراشينانغتسي

 ٪ ٩٠ ٢ ٧٣٩ ٢ ٤٦٨ ترونغسا
 ٪ ٩٦ ٣ ٦٥١ ٣ ٥١٧ تسريانغ
 ٪ ٩١ ٦ ٢٢٧ ٥ ٦٦٨ وانغدو
 ٪ ٩١ ٣ ٣٧٩ ٣ ٠٧٤ زميغانغ

حكومة بوتـان   . ٢٠٠٥نتائج تعداد السكان واإلسكان يف بوتان       ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد     )١( 
 ).١٥ – ٥اجلدول (امللكية 
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 ٢٠٠٢ يف عدد العاملني يف اجملال الصحي واملرافق الصحية بني عامي  التغري٢ – ١٢اجلدول  :٣٠ – ٥املرفق  
 .٢٠٠٥و 

 التغيري  ٢ ١٢٠٠٥ ٢٠٠٢املرافق الصحية /العاملون يف اجملال الصحي
 ٢٣ ١٤٥ ١٢٢ األطباء

 ٣٢ ٣٢ صفر موظفو الرعاية السريرية املساعدون
 ٩ ١٤ ٥ املمرضات اجلامعيات

 ٢٨ ٢٠٢ ١٧٤ القابالت املمرضات العموميات 
 ٣٧ ٢١٠ ١٧٣ املساعدون الصحيون 

 ١١- ١٣٤ ١٤٥ املمرضات القابالت االحتياطيات 
 ٤- ١٧١ ١٧٥ العاملون يف الصحة األساسية 

 ٢- ١٧٤ ١٧٦ املمرضات املساعدات
 صفر ٢٩ ٢٩ املستشفيات

 ١٠ ١٧٦ ١٦٦ وحدات الصحة األساسية
 ٣٠ ٤٨٥ ٤٥٥ العيادات الشعبية 

 .النشرة الصحية السنوية، حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٢(لصحة وزارة ا )١( 
 .، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٥النشرة الصحية السنوية ). ٢٠٠٦(وزارة الصحة  )٢( 
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  .٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ معدالت اخلصوبة لفئات عمرية حمددة يف عامي ٣ – ١٢اجلدول : ٣١- ٥املرفق  
 الفئة العمرية التغري ٢ ٢٠٠٥ ١ ٢٠٠٠

 الوطن الريف  احلضر  الوطن وطنال
٢٥,٢ - ٤٤,٩ ٢٢,١ ٣٦,٥ ٦١,٧ ١٩ – ١٥ 
١٠٦,٥ - ١٥٤,٤ ١١٥,٣ ١٣٨,٩ ٢٤٥,٤ ٢٤ – ٢٠
١٠٧,١ - ١٤٣,٢ ١٣٨,٨ ١٤١,٦ ٢٤٨,٧ ٢٩ – ٢٥
٧٢,٨ - ٩٥,٣ ٧٨,١ ٨٩,٤ ١٦٢,٢ ٣٤ – ٣٠ 
٦١,٨ - ٦١,٣ ٣٩,٥ ٥٤,٥ ١١٦,٣ ٣٩ – ٣٥ 
٤٨,٤ - ٣٥,٣ ١٨,٨ ٣١,٣ ٧٩,٧ ٤٤ – ٤٠ 
١٤,٣ - ١٠,٧ ٧,١ ٩,٩ ٢٤,٢ ٤٩ – ٤٥ 

 ٢,٢ - ٢,٧ ٢,١ ٢,٥ ٤,٧  املعدل الكلي للخصوبة
  ٥٦,٣ - ٩٢,٥ ٧٥,٣ ٨٦,٤ ١٤٢,٧  املعدل اإلمجايل للخصوبة

 .حكومة بوتان امللكية. ٢٠٠٠تقرير االستقصاء الوطين للصحة ). ٢٠٠٠(وزارة الصحة  )١( 
حكومـة بوتـان امللكيـة     . ٢٠٠٥عـداد الـسكان واإلسـكان يف بوتـان          نتـائج ت  ). ٢٠٠٦(مكتب مفـوض التعـداد       )٢( 

مقـسوما علـى   ) ٢-٥اجلـدول  (احتسبت باستعمال عدد الوالدات يف السنة األخرية لكل من الفئـات العمريـة            (
 )).٤-٣اجلدول (عدد السكان اإلناث يف كل فئة عمرية 

 .١٠٠٠] / ٥ x) وبة لفئة عمرية معنيةجمموع معدالت اخلص[(، استعملت الصيغة التالية ٢٠٠٥لعام  )٣( 
جممـوع  [مقسوما على   ] جمموع عدد الوالدات يف السنة السابقة للتعداد      [، استعملت الصيغة التالية     ٢٠٠٥لعام   )٤( 

 علـى التـوايل     ٤-٣ واجلـدول    ٢-٥وكانت هذه األرقـام مـن اجلـدول         ]. ٤٤ إىل   ١٥السكان اإلناث يف العمر     
 .عاله املشار إليه أ٢٠٠٥تعداد من 
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 معدالت اخلصوبة، واملعدل األويل للوالدات واملعدل األويل للوفيات ومعدل ٤-١٢اجلدول  :٣٢-٥املرفق  
 ] حبسب املنطقة ٢٠٠٥يف عام [التزايد الطبيعي 

 
 

 املنطقة
ــدل   ــوع معــ جممــ

 ١اخلصوبة 
ــايل    املعـــدل اإلمجـ

 ١للخصوبة 
ــدل األويل  املعــــــ

 ٢للوالدات 
ــدل األوىل  املعــــــ

 ٣للوفيات 
ــد  م ــدل التزايــ عــ

 ٤الطبيعي 

 ١,٣٠ ٧ ٢٠ ٨٦,٤ ٢,٥ بوتان كلها 
 ١,٥٠ ٥ ٢٠ ٧٥,٣ ٢,١ احلضر 
 ١,٢٠ ٨ ٢٠ ٩٢,٥ ٢,٧ الريف

 ١,٠٧ ٧ ١٨ ٨٤,٩ ٢,٥ بومثانغ 
 ٠,٩٨ ٧ ١٧ ٧٤,٢ ٢,١ شوخا
 ١,٦٩ ٧ ٢٤ ١٠٧,١ ٣,٢ دغانا
 ١,١١ ١٢ ٢٣ ١١٤,١ ٣,١ غاسا
 ١,٠٦ ٧ ١٨ ٧٩,٥ ٢,٥ ها

 ١,٢٩ ٨ ٢١ ٩٩,١ ٣,١ هلنتسي
 ١,٤٤ ٨ ٢٢ ٩٩,٥ ٣,٠ نغاروم

 ٠,٩٨ ٧ ١٧ ٧١,٠ ٢,١ بارو
 ١,١٥ ٨ ١٩ ٩٣,٨ ٣,١ تشيل غبيما

 ١,١٧ ٨ ٢٠ ٨٣,١ ٢,٦ بوناخا
 ١,٤٥ ٦ ٢٠ ٩٢,٩ ٢,٧ وبمسدر

 ١,١٧ ٨ ٢٠ ٨٤,١ ٢,٣ مستسي
 ١,٤٠ ٦ ٢٠ ٩٥,٨ ٣,٠ ساربانغ
 ١,٢٩ ٦ ١٩ ٧٥,١ ٢,١ ثيمفو

 ١,٢٢ ٩ ٢١ ٩٥,٣ ٢,٩ تراشيغانغ
 ١,٥٠ ٩ ٢٤ ١١٢,٧ ٣,٥ تراشينانغتسي

 ١,٣٨ ٨ ٢٢ ١٠١,٣ ٣,٠ ترونغسا
 ١,٣٦ ٧ ٢١ ٩٠,١ ٢,٧ تسريانغ
 ١,٢٩ ٨ ٢١ ٩٥,٠ ٢,٨ وانغدو
 ١,٤٣ ٦ ٢٠ ٩٦,١ ٣,٠ زميغانغ

 .حكومة بوتان امللكية. ٢٠٠٠تقرير االستقصاء الوطين للصحة ). ٢٠٠٠(وزارة الصحة  )١( 
حسبت باستعمال عدد (حكومة بوتان امللكية . ٢٠٠٥نتائج تعداد السكان واإلسكان يف بوتان ). ٢٠٠٦(د مكتب مفوض التعدا )٢( 

 )).٤-٣اجلدول (مقسوما على عدد السكان اإلناث يف كل فئة عمرية ) ٢-٥اجلدول (الوالدات يف السنة األخرية لكل من الفئات العمرية 
حسبت باستعمال عدد (حكومة بوتان امللكية . ٢٠٠٥السكان واإلسكان يف بوتان نتائج تعداد ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد  )٣( 

 )).٤-٣اجلدول (مقسوما على عدد السكان اإلناث يف كل فئة عمرية ) ٢-٥اجلدول (الوالدات يف السنة األخرية لكل من الفئات العمرية 
 ١٠]/ ملعدل األويل للوفياتاملعدل األويل للوالدات ناقصا ا[حسبت باستعمال الصيغة التالية  )٤( 
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 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ التغري يف املؤشرات األساسية بني عامي ٥-١٢اجلدول : ٣٣-٥املرفق   
 

 التغري  ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ املؤشر
 ١٦,٣ ١١١ ٩٤,٧ )  أنثى١٠٠عدد الذكور لكل (النسبة 

١٤,٨- ٥٣,١ ٦٧,٩ معدل إعالة األطفال
 ١,٩- ٧,٥ ٩,٤ معدل إعالة املسنني 

١٦,٨- ٦٠،٦ ٧٧,٤ عالة عمومامعدل اإل
 ٥,٤- ١٠١,٢ ١٠٦,٦ ) أنثى١٠٠عدد الذكور لكل (التناسب عند الوالدة 
 ٢,٢- ٢,٥ ٤,٧ املعدل الكلي للخصوبة
٥٦,٣- ٨٦,٤ ١٤٢,٧ املعدل العام للخصوبة
 ١٤- ٢٠ ٣٤,٠٩ املعدل األويل للمواليد
 ١,٦- ٧ ٨,٦٤ املعدل األويل للوفيات
 ١,٢- ١,٣٠ ٢,٥٥ يعيمعدل التزايد الطب

 .حكومة بوتان امللكية. ٢٠٠٠تقرير االستقصاء الوطين للصحة ). ٢٠٠٠(وزارة الصحة  )١( 
ــان    ). ٢٠٠٦(مكتــب مفــوض التعــداد   )٢(  ــسكان واإلســكان يف بوت ــائع تعــداد ال . ٢٠٠٥صــحيفة وق

 مـن  ١-٥ل بالنسبة ملعدل اجلنـسني عنـد الـوالدة، حـسبت باسـتعمال اجلـدو        . حكومة بوتان امللكية  
 . ملعديل اخلصوبة الكلي واإلمجايل٣-١٢كما جاء يف اجلدول . التقرير الكامل للتعداد
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  سنة وهلم أطفال١٩ إىل ١٥ نسبة من أعمارهم ٦-١٢اجلدول : ٣٤-٥املرفق 
 

نسبة من ولـد    
ــل يف   ــم طفـ هلـ

 أي وقت
نسبة من ولد هلـم طفـل حـي يف العـام            

 املاضي
ألحيـاء يف العـام املاضـي       نسبة كل املواليد ا   

 ١٩ إىل ١٥ملن أعمارهم 
 
 
 
 

 املنطقة
ــضر  احلـــــــــــــــ

 والريف معا
ــضر  احلـــــــــــــــ

 الريف احلضر والريف معا
ــضر  احلـــــــــــــــ

 الريف احلضر والريف معا
٪ ١٢,٣ ٪ ٨,٠ ٪ ١١,٠٪ ٤,٥٪ ٢,٢ ٪ ٣,٦ ٪ ١٠,٢بوتان كلها 

 ٪٩,٧ ٪ ٤,٥ ٪ ٨,١٪ ٢,٩٪ ٢,٠ ٪ ٢,٧ ٪ ٥,٧ بومثانغ 
٪ ١٢,٠ ٪ ٩,٠ ٪ ١٠,٧٪ ٤,٤٪ ٢,٣ ٪ ٣,٣ ٪ ٨,٩ شوخا
٪ ١٥,٩ ٪١٢,٨ ٪ ١٥,٦٪ ٧,٣٪ ١,٥ ٪ ٥,٦ ٪ ١٢,٦ دغانا
 ٪ ٤,٨٪ ٢٠,٠ ٪ ٦,٩٪ ٢,٨٪ ٧,٧ ٪ ٣,٧ ٪ ١٣,٤ غاسا
٪ ١١,٠ ٪ ٧,٣ ٪ ١٠,٢٪ ٤,٣٪ ٠,٩ ٪ ٢,٨ ٪ ٦,٠ ها

٪ ١١,٦ ٪ ٠,٠ ٪ ١٠,٩٪ ٤,٦٪ ٠,٠ ٪ ٣,٨ ٪ ١٠,١ هلنتسي
٪ ١٣,٣٪ ١٠,٠ ٪ ١٢,٧٪ ٥,٨٪ ١,٧ ٪ ٤,٤ ٪ ٩,٩ نغاروم

 ٪ ٧,٦٪ ١١,٧ ٪ ٨,٠٪ ٢,٠٪ ٤,٣ ٪ ٢,٢ ٪ ٥,٣ بارو
٪ ١٠,٤٪ ١٠,٢ ٪ ١٠,٤٪ ٣,٧٪ ١,٨ ٪ ٣,١ ٪ ٧,٢تشيل غبيما

٪ ١٠,٦ ٪ ٦,٩ ٪ ١٠,٣٪ ٣,٧٪ ٠,٥ ٪ ٢,٧ ٪ ٥,٢ بوناخا
٪ ١٢,٥ ٪ ٧,٣ ٪ ١٠,٥٪ ٣,٨٪ ٤,٤ ٪ ٤,٠ ٪ ١٠,١ وبمسدر

٪ ١٤,٩٪ ١١,٢ ٪ ١٤,٢٪ ٥,٤٪ ٣,٨ ٪ ٥,١ ٪ ١٢,٠ مستسي
٪ ١٥,٦٪ ١٠,٨ ٪ ١٤,١٪ ٥,٥٪ ٣,٥ ٪ ٤,٨ ٪ ١١,٥ ساربانغ
 ٪ ٨,٣ ٪ ٧,٢ ٪ ٧,٤٪ ٣,٢٪ ٢,٢ ٪ ٢,٣ ٪ ٥,٨ ثيمفو

٪ ١١,٧ ٪ ٤,١ ٪ ١٠,٨٪ ٤,٤٪ ٠,٧ ٪ ٣,٦ ٪ ٧,٠ تراشيغانغ
٪ ١٠,٢ ٪ ٧,٧ ٪ ٩,٩٪ ٤,٩٪ ١,٥ ٪ ٣,٩ ٪ ٦,٦تراشينانغتسي

٪ ١٥,٤ ٪ ٩,٦ ٪ ١٤,٤٪ ٦,٤٪ ٢,٨ ٪ ٥,٥ ٪ ٩,٥ اترونغس
٪ ١٥,٥ ٪ ٥,٦ ٪ ١٤,١٪ ٥,٠٪ ٢,٩ ٪ ٤,٨ ٪ ١٠,٩ تسريانغ
 ٪ ٩,٧ ٪ ٨,٠ ٪ ٩,٢٪ ٣,٧٪ ٣,٠ ٪ ٣,٥ ٪ ٨,٤ وانغدو
٪ ١٤,٠ ٪ ٤,٠ ٪ ١٢,٧٪ ٥,٦٪ ٠,٥ ٪ ٣,٩ ٪ ٩,٦ زميغانغ
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  ٢٠٠٥لرعاية قبل الوضع عام  زيارة احلوامل عيادات ا٧-١٢اجلدول  :٣٥-٥املرفق 
 

 
 املنطقة 

عدد من حضرن عيادة 
واحدة على األقل قبل 

 ١الوالدة 

جمموع 
 ٢الوالدات 

نسبة من حضرن عيادة 
واحدة على األقل قبل 

 الوالدة
 ٪ ١١٠ ١٢ ٥٣٨ ١٣ ٨١٨ بوتان 

 ٪ ١٠١ ٢٨٥ ٢٨٩ بومثانغ 
 ٪ ١٣٥ ١ ٢٤٨ ١ ٦٨٦ شوخا
 ٪ ٧٧ ٤٣٥ ٣٣٥ دغانا
 ٪ ٧٥ ٧٢ ٥٤ غاسا
 ٪ ٨٠ ٢٠٥ ١٦٤ ها

 ٪ ١١١ ٣٢١ ٣٥٦ هلنتسي
 ٪ ٩١ ٨٣٢ ٧٦٠ نغاروم

 ٪ ١١١ ٦١٣ ٦٨٢ بارو
 ٪ ١٠٧ ٢٧٠ ٢٨٨ تشيل غبيما

 ٪ ١٣٦ ٣٤٩ ٤٧٥ بوناخا
 ٪ ١١٨ ٨١٨ ٩٦٧ وبمسدر

 ٪ ١٠٨ ١ ١٨٢ ١ ٢٧٣ مستسي
 ٪ ١٣٦ ٨٣٠ ١ ١٢٥ ساربانغ
 ٪ ١٣٢ ١ ٨٦٦ ٢ ٤٥٦ ثيمفو

 ٪ ٨٩ ١ ٠٨٢ ٩٥٨ تراشيغانغ
 ٪ ٨١ ٤٢٦ ٣٤٤تراشينانغتسي

 ٪ ٨٣ ٢٩٢ ٢٤١ ترونغسا
 ٪ ٩٧ ٣٨٤ ٣٧٤ تسريانغ
 ٪ ٩٤ ٦٥٠ ٦٠٩ وانغدو
 ٪ ١٠١ ٣٧٨ ٣٨٢ زميغانغ

 .حكومة بوتان امللكية. ٢٠٠٥النشرة الصحية السنوية ) ٢٠٠٦(وزارة الصحة  )١( 
حكومة بوتـان   . ٢٠٠٦ان  نتائج تعداد السكان واإلسكان يف بوت     ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد     )٢( 

 ).١-٥اجلدول (امللكية 
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 ٢٠٠٥ نسبة حاالت الوضع حتت إشراف اختصاصي عام ٨-١٢اجلدول : ٣٦-٥املرفق  
 

 
 املنطقة 

 

نسبة الوالدات 
بإشراف اختصاصي 

 ١صحي 

معدل الوالدات 
 ٢يف املستشفى 

نسبة الوالدات يف البيت 
بإشراف عامل صحي 

 ٣مدرب 

 نسبة الوالدات بإشراف
 عامل صحي مدرب

٤ )يف البيت واملستشفى (
 ٪ ٥٥ ٪ ١٣ ٪ ٤٢ ٪ ٥١ بوتان 
 - - - ٪ ٧٥ احلضر 
 - - - ٪ ٤٠ الريف

 ٪ ٥٩ ٪ ٢٧ ٪ ٣٣ ٪ ٤٧ بومثانغ 
 ٪ ٣٨ ٪ ٧ ٪ ٣٢ ٪ ٥٩ شوخا
 ٪ ١٩ ٪ ٩ ٪ ١٠ ٪ ٣٠ دغانا
 ٪ ٢٩ ٪ ٢٩ ٪ ٠ ٪ ٤٣ غاسا
 ٪ ٢٥ ٪ ٢ ٪ ٢٣ ٪ ٦٠ ها

 ٪ ٤٣ ٪ ٢١ ٪ ٢٢ ٪ ٢٨ هلنتسي
 ٪ ٥٤ ٪ ١٦ ٪ ٣٨ ٪ ٣٤ نغاروم

 ٪ ٦٨ ٪ ٧ ٪ ٦١ ٪ ٧٠ بارو
 ٪ ١٦ ٪ ١٤ ٪ ٢ ٪ ٣٢تشيل غبيما

 ٪ ٥٢ ٪ ١٥ ٪ ٣٧ ٪ ٦١ بوناخا
 ٪ ٥٥ ٪ ٢٠ ٪ ٣٦ ٪ ٤٢ وبمسدر

 ٪ ٦٥ ٪ ١٠ ٪ ٥٥ ٪ ٤٥ مستسي
 ٪ ٩٠ ٪ ١٨ ٪ ٧٢ ٪ ٥١ ساربانغ
 ٪ ٨٥ ٪ ١ ٪ ٨٤ ٪ ٧٩ ثيمفو

 ٪ ٤٥ ٪ ٢٠ ٪ ٢٥ ٪ ٣٦ تراشيغانغ
 ٪ ٢٥ ٪ ١٣ ٪ ١٢ ٪ ٢٦تراشينانغتسي

 ٪ ٤٨ ٪ ٢٨ ٪ ٢٠ ٪ ٤٧ ترونغسا
 ٪ ٧٧ ٪ ٢٨ ٪ ٤٩ ٪ ٥٠ تسريانغ
 ٪ ٢٥ ٪ ٨ ٪ ١٦ ٪ ٥٤ وانغدو
 ٪ ٤٨ ٪ ٣٠ ٪ ١٩ ٪ ٤٥ زميغانغ

تعمال عــدد حمــسوبة باســ(حكومــة بوتــان امللكيــة ). ٢٠٠٥(نتــائج تعــداد الــسكان واإلســكان لبوتــان ). ٢٠٠٦(مكتــب مفــوض التعــداد  )١( 
 ).١-٥اجلدول (مقسوما على عدد املواليد األحياء ) ٦-٥اجلدول (الوالدات بإشراف اختصاصي صحي 
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نتـائج تعـداد الـسكان    . ٢٠٠٦( مبكتـب مفـوض التعـداد        AND .حكومـة بوتـان امللكيـة     ). ٢٠٠٦(النشرة الصحية السنوية لوزارة الصحة       )٢( 
، النـشرة   ٣املرفـق   (حمـسوبة باسـتعمال عـدد الـوالدات الـيت حـدثت يف مرفـق صـحي                  ( يةحكومة بوتان امللك  . ٢٠٠٥واإلسكان يف بوتان    

 ).، التعداد١-٥اجلدول (مقسوما على عدد املواليد األحياء ) الصحية السنوية
الـسكان  نتـائج تعـداد   ). ٢٠٠٦(مبكتـب مفـوض التعـداد     AND. حكومة بوتان امللكيـة   ). ٢٠٠٦(النشرة الصحية السنوية لوزارة الصحة       )٣( 

حمسوبة باستعمال عدد الوالدات اليت حدثت يف البيت بإشراف عامل صحي مـدرب   ( حكومة بوتان امللكية  . ٢٠٠٥واإلسكان يف بوتان    
 ).، التعداد١-٥اجلدول (مقسوما على عدد املواليد األحياء ) ، النشرة الصحية السنوية٣املرفق (

نتـائج تعـداد الـسكان    ). ٢٠٠٦(مبكتـب مفـوض التعـداد     AND. حكومة بوتان امللكيـة   . )٢٠٠٦(النشرة الصحية السنوية لوزارة الصحة       )٤( 
حمـسوبة باسـتعمال جممـوع عـدد الـوالدات الـيت حـدثت يف البيـت و املرفـق الـصحي             (حكومة بوتان امللكيـة     . ٢٠٠٥واإلسكان يف بوتان    

 ).، التعداد١-٥اجلدول ( املواليد األحياء مقسوما على عدد) ، النشرة الصحية السنوية٣املرفق (بإشراف عامل صحي مدرب 
 

 ٢٠٠٥ سنوات عام ٥ معدل وفيات الرضع واألطفال دون ٩-١٢اجلدول : ٣٧-٥املرفق 
 

 املنطقة 

ــات   جممــوع الوفي
ــن    ــسنة م حتــت ال

 ١العمر 

ــات   جممــوع الوفي
 ســنوات ٥حتــت 

 ١من العمر 
ــد  املواليــــــــ

 ٢األحياء 
معــدل وفيــات 

 ٣الرضع 

معــدل وفيــات 
 األطفـــال دون

 ٤اخلامسة 

 ٦١,٦ ٤٠,١ ١٢ ٥٣٨ ٧٧٢ ٥٠٣ بوتان 
 ٣٢,٨ ٣ ٨٤٥ ٢٠٣ ١٢٦ ١٢٦ احلضر 
 ٦٥,٥ ٤٣,٤ ٨ ٦٩٣ ٥٦٩ ٣٧٧ الريف
 ٥٧,٦ ٣٧,٤ ٦ ٢٣٢ ٣٥٩ ٢٣٣ إناث 
 ٦٥,٥ ٤٢,٨ ٦ ٣٠٦ ٤١٣ ٢٧٠ ذكور

 ٦٠,٣ ٣٨,٦ ٤ ٣٣٠ ٢٦١ ١٦٧ إناث ريفيات
 ٥١,٥ ٣٤,٧ ١ ٩٠٢ ٩٨ ٦٦ إناث حضريات

 ٧٠,٦ ٤٨,١ ٤ ٣٦٣ ٣٠٨ ٢١٠ ونذكور ريفي
 ٥٤,٠ ٣٠,٩ ١ ٩٤٣ ١٠٥ ٦٠ ذكور حضريون

 ٣٨,٦ ٢٨,١ ٢٨٥ ١١ ٨ بومثانغ 
 ٨٨,٩ ٣٠,٤ ١ ٢٤٨ ١١١ ٣٨ شوخا
 ٥٩,٨ ٣٩,١ ٤٣٥ ٢٦ ١٧ دغانا
 ١٣,٩ ٠,٠ ٧٢ ١ صفر غاسا
 ٥٣,٧ ١٤,٦ ٢٠٥ ١١ ٣ ها

 ٦٢,٣ ٤٩,٨ ٣٢١ ٢٠ ١٦ هلنتسي
 ٧٠,٩ ٥٠,٥ ٨٣٢ ٥٩ ٤٢ نغاروم

 ٢٧,٧ ٢١,٢ ٦١٣ ١٧ ١٣ بارو
 ٦٣,٠ ٤٨,١ ٢٧٠ ١٧ ١٣ تشيل غبيما

 ٣٤,٤ ٣١,٥ ٣٤٩ ١٢ ١١ بوناخا
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 املنطقة 

ــات   جممــوع الوفي
ــن    ــسنة م حتــت ال

 ١العمر 

ــات   جممــوع الوفي
 ســنوات ٥حتــت 

 ١من العمر 
ــد  املواليــــــــ

 ٢األحياء 
معــدل وفيــات 

 ٣الرضع 

معــدل وفيــات 
 األطفـــال دون

 ٤اخلامسة 

 ٧٩,٥ ٢٦,٣ ٨١٨ ٦٥ ٥١ وب جونكخارمدراس
 ٥٦,٧ ٣٣,٨ ١ ١٨٢ ٦٧ ٤٠ مستسي
 ٧٩,٥ ٥٤,٢ ٨٣٠ ٦٦ ٤٥ ساربانغ
 ٤٣,٩ ٣٠,٠ ١ ٨٦٦ ٨٢ ٥٦ ثيمفو

 ٨٦,٠ ٦٢,٨ ١ ٠٨٢ ٩٣ ٦٨ تراشيغانغ
 ٤٢,٣ ٣٠,٥ ٤٢٦ ١٨ ١٣ تراشينانغتسي

 ٤٤,٥ ٤١,١ ٢٩٢ ١٣ ١٢ ترونغسا
 ٣٦,٥ ٢٣,٤ ٣٨٤ ١٤ ٩ تسريانغ
 ٧٢,٣ ٥٣,٨ ٦٥٠ ٤٧ ٣٥ وانغدو
 ٥٨,٢ ٣٤,٤ ٣٧٨ ٢٢ ١٣ زميغانغ

 ).٨-٥اجلدول (حكومة بوتان امللكية ). ٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد  )١( 
 ).١-٥اجلدول (حكومة بوتان امللكية ). ٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان ). ٢٠٠٦(تعداد مكتب مفوض ال )٢( 
مـضروبا بــ    ] جممـوع عـدد املواليـد األحيـاء         [مقـسوما علـى     ] جممـوع عـدد الوفيـات بـني الرضـع         : [ُحسب معدل وفيات الرضع كما يلـي       )٣( 

]١٠٠٠.[  
جممـوع عـدد املواليـد    [مقـسوما علـى   ] جمموع عـدد الوفيـات بـني األطفـال دون اخلامـسة           : [يُحسب معدل وفيات دون اخلامسة كما يل       )٤( 

  ].١٠٠٠[مضروبا بـ ] األحياء 
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 ٢٠٠٠يف ثيمفو، [ حاالت اإلعتداء على املرأة والطفل واغتصاب القُصَّر املبلغ عنها ١٠-١٢اجلدول : ٣٨-٥املرفق 
 ]١ ٢٠٠٥و 

 حاالت االعتداء
  والطفل املبلغ عنهاعلى املرأة

حاالت اغتصاب 
 القُصر املبلغ عنها

 
 السنة

 جمموع احلاالت املناطق الريفية  املناطق احلضرية  جمموع احلاالت
٣ ١٥ ٤١ ٥٦ ٢٠٠٠ 
٣ ٣٤ ٥٣ ٨٧ ٢٠٠١ 
٧ ٤٠ ٢٧ ٦٧ ٢٠٠٢ 
٤ ٦٨ ٣٣ ١٠١ ٢٠٠٣ 
١٥ ١٤ ١٢ ٢٦ ٢٠٠٤ 
٢ ٢٥ ٢٠ ٤٥ ٢٠٠٥ 

 . شرطة بوتان امللكية، ثيمفو. ض حلالة اجلرمية املتعلقة باملرأة والطفلعر). ٢٠٠٦(الكابتني تاشي فونثو  )١( 
 

 ١ ٢٠٠٥ العنف املرتيل يف ثيمفو عام ١١-١٢اجلدول  :٣٩-٥املرفق   
 

  جمموع احلاالت املناطق احلضرية املناطق الريفية

 احلاالت املبلغ عنها ٧١ ٦٢ ٩
 احلاالت املسجلة ٣٤ ٣٠ ٤
 املسحوبةاحلاالت  ٣٧ ٣٢ ٥
 الضحية الزوجة  ٢٣ ١٦ ٧

 الضحية الزوج ١٥ ١٥ صفر
 الضحية األطفال  ٢٠ ٢٠ صفر
 الضحية الوالدان  ١٣ ١١ ٢

 اغتصاب بالغات  صفر  صفر صفر
 اغتصاب قاصرات ٢ ١ ١

 . ة، ثيمفوشرطة بوتان امللكي. عرض حلالة اجلرمية املتعلقة باملرأة والطفل). ٢٠٠٦(الكابتني تاشي فونثو  )١(   
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 ٢٠٠٥ الوصول إىل مرافق املياه والتمديدات الصحية احملسنة عام ١-١٤اجلدول  :٤٠-٥املرفق  
 

 املنطقة  )١(الوصول إىل مرافق املياه احملسنة )٢(ول إىل التمديدات الصحية احملسنةالوص

  الوطن  احلضر  الريف الوطن احلضر  الريف
  بوتان ٪ ٨٤,٣ ٪ ٩٨,٠ ٪ ٧٨,٢ ٪ ٨١,٠ ٪ ٧٩,١ ٪ ٨١,٨
  بومثانغ ٪ ٩٢,١ ٪ ٩٧,٦ ٪ ٩٠,١ ٪ ٩٠,١ ٪ ٨٧,٢ ٪ ٩١,١
 شوخا ٪ ٨٣,٢ ٪ ٩٨,٠ ٪ ٧٠,١ ٪ ٧٦,١ ٪ ٨٥,١ ٪ ٦٨,١
 دغانا ٪ ٥٦,١ ٪ ٨٥,٠ ٪ ٥٣,٣ ٪ ٨٣,٥ ٪ ٨٢,٤ ٪ ٨٣,٦
 غاسا ٪ ٤٧,٧ ٪ ١٠٠,٠ ٪ ٤٠,٩ ٪ ٧٤,٧ ٪ ٨٦,٩ ٪ ٧٣,١
 ها ٪ ٨٧,٧ ٪ ٩٧,٦ ٪ ٨٥,٥ ٪ ٨٠,٧ ٪ ٨٣,٣ ٪ ٨٠,١
 هلنتسي ٪ ٨٧,٦ ٪ ٩٨,٣ ٪ ٨٦,٧ ٪ ٨٣,٢ ٪ ٨٤,٣ ٪ ٨٣,١
 نغاروم ٪ ٨٢,٠ ٪ ٩٨,٠ ٪ ٧٨,٨ ٪ ٨٥,٢ ٪ ٨٧,١ ٪ ٨٤,٩
 بارو ٪ ٨٧,٥ ٪ ٩٧,٢ ٪ ٨٦,٧ ٪ ٨١,٤ ٪ ٧٤,٦ ٪ ٨٢,٠
 تشيل غابيما ٪ ٨٧,٠ ٪ ٩٨,٩ ٪ ٨٥,٣ ٪ ٨٥,٢ ٪ ٧٤,٩ ٪ ٨٦,٥
 بوناخا ٪ ٨٥,٤ ٪ ١٠٠,٠ ٪ ٨٣,٨ ٪ ٨١,٠ ٪ ٧٥,٥ ٪ ٨١,٦
 وب جونكخارمدراس ٪ ٨٤,١ ٪ ٩٦,١ ٪ ٧٩,٨ ٪ ٨٣,٥ ٪ ٧٦,٤ ٪ ٨٦,١
 مستسي ٪ ٧٥,٨ ٪ ٩٨,٥ ٪ ٧٠,٥ ٪ ٧٧,١ ٪ ٥٨,٢ ٪ ٨١,٦
 ساربانغ ٪ ٨٦,٤ ٪ ٩٨,٩ ٪ ٨٠,٩ ٪ ٨٠,٩ ٪ ٧٤,٢ ٪ ٨٣,٩
 ثيمبفو ٪ ٩٦,٣ ٪ ٩٨,٧ ٪ ٨٦,٦ ٪ ٧٩,٢ ٪ ٧٩,٨ ٪ ٧٦,٦
 تراشيغانغ ٪ ٨٣,١ ٪ ٩٩,٣ ٪ ٨١,٢ ٪ ٨٢,٤ ٪ ٨٣,٨ ٪ ٨٢,٣
 تراشينانغتسي ٪ ٨٦,١ ٪ ٩٥,٢ ٪ ٨٤,٦ ٪ ٨٧,٤ ٪ ٧٥,٨ ٪ ٨٩,٤
 ترونغسا ٪ ٨٣,٨ ٪ ٩٣,٤ ٪ ٨١,٥ ٪ ٧٨,٣ ٪ ٧٥,٨ ٪ ٧٩,٠
 تسريانغ ٪ ٧٦,٦ ٪ ٩٧,٣ ٪ ٧٤,٢ ٪ ٨٥,٥ ٪ ٨٣,٦ ٪ ٨٥,٧
 وانغدو ٪ ٨١,٥ ٪ ٩٦,٣ ٪ ٧٧,١ ٪ ٨١,١ ٪ ٧٥,٤ ٪ ٨٢,٩
 زميغانغ ٪ ٧٧,٨ ٪ ٩٧,١ ٪ ٧٤,٠ ٪ ٨٢,٠ ٪ ٨٠,٦ ٪ ٨٢,٣

حـسب مـن اجلـدول    (حكومـة بوتـان امللكيـة       : ، ثيمفـو  )٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان      ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد     )١( 
اه مجع ميـ ) ٣(ماء ممدد يف األنابيب خارج البيت،  )٢(ماء ممدد يف األنابيب داخل البيت،    ) ١: (يلي على أنه حمسن     باستعمال ما  ١٨-٥

 احملميـة، ولكـن     االرتوازيـة لذلك فقد تكون التغطية الفعلية أعلى ألن بعض السكان قد يستعملون ينـابيع امليـاه احملميـة أو اآلبـار                     ). األمطار
ميكـن أن تـشمل أي فئـات     ال) البئـر األرتـوازي  / الـبحرية والـبحرية االصـطناعية     / النـهر / مـثال، فئـة الينبـوع     (حيث أن الفئات غـري متميـزة        

 ).رىأخ
حـسب مـن اجلـدول    (حكومـة بوتـان امللكيـة       : ، ثيمفـو  )٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان      ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد     )٢( 

مـراحيض  ) ٣(مراحيض مستقلة خارج املـرتل،  ) ٢(داخل املرتل،  مراحيض مستقلة )١: ( باستعمال الفئات التالية بوصفها حمسنة     ٢١-٥
VIDP مراحيض ) ٤( خارج املرتل وPit.( 

 



CEDAW/C/BTN/7

 

196 07-50170 
 

 
 ١ مصادر اإلضاءة ٢-١٤اجلدول : ٤١-٥املرفق 

 
  الكهرباء زيت الكريوسني حطب الوقود الطاقة الشمسية مصادر أخرى

 الوطن  ٪ ٥٧,١ ٪ ٣٦,٥ ٪ ٢,٦ ٪ ٢,٥ ٪ ١,٢
 احلضر  ٪ ٩٦,٤ ٪ ٢,٦ ٪ ٠,٢ ٪ ٠,٣ ٪ ٠,٥
 الريف ٪ ٤٠,٤ ٪ ٥١,٣ ٪ ٣,٧ ٪ ٣,٥ ٪ ١,٥

  )١(  .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان ). ٢٠٠٦(ب مفوض التعداد مكت )١( 
  

 ١ وقود الطبخ ٣-١٤اجلدول : ٤٢-٥ املرفق 

 
غري / كريوسني
 ذلك

ــنفط املــــسال   ــاز الــ غــ
LPG الكهرباء حطب الوقود  

 الوطن ٪ ٣٠,٦ ٪ ٣٧,٣ ٪ ٢٥,٦ ٪ ٦,٤
 احلضر  ٪ ٤٦,٥ ٪ ٠,٠ ٪ ٤٣,٦ ٪ ٩,٩
 الريف ٪ ٢١,٤ ٪ ٥٦,٤ ٪ ١٥,٢ ٪ ٧,٠

حكومـة بوتـان    ). ٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان      ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد     )١( 
 .امللكية

 
 ١ نسبة األسر اليت متلك أنواعا حمتلفة من وسائل االتصال ٤-١٤اجلدول  :٤٣-٥املرفق  

 

 إنترنت
كمبيــــــــــوتر 

 )حاسوب(
ــاتف  هــــ

 لمتنق
هــــــــــــاتف 

 )تلفون(
/ تلفزيــــــــــــــون

 فيديو
ــو / راديـــــــــــ
  مسجلة

٢,٦ ٪ ١,٢ ٪ 
١٠,٩ 

 بوتان ٪ ٦٦,٠ ٪ ٢٨,١ ٪ ١٧,١ ٪
 احلضر  ٪ ٤٥,٥ ٪ ٨,٥ ٪ ٤,٩ ٪ ٢,٣ ٪ ٠,٣ ٪ ٠,١
 الريف ٪ ٢٠,٥ ٪ ١٩,٦ ٪ ١٢,٢ ٪ ٨,٦ ٪ ٢,٣  ٪ ١,١

 .حكومة بوتان امللكية). ٢٠٠٥(تان نتائج تعداد السكان واإلسكان لبو). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد   )١(  
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 نسبة األسر اليت تقع على مسافة ميكن قطعها على األقدام من أقرب طريق ٥-١٤اجلدول : ٤٤-٥املرفق  
 ١معبد للسيارات 

  ٣٠< د إىل٣٠ ٢ إىل ١ ٣ إىل ٢ ٤ إىل ٣ ٥ إىل ٤ ٦ إىل ٥ ٦> 
٦٣,٠ ٪ ٧,٦ ٪ ٥,٧ ٪ ٥,٢ ٪ ٣,٩ ٪ ٢,٧ ٪ ٢,١ ٪ ٩,٧ ٪  ان بوت
٩٩,٥ ٪ ٠,٢ ٪ ٠,٠ ٪ ٠,٠ ٪ ٠,٠ ٪ ٠,٠ ٪ ٠,٠ ٪ ٠,٢ ٪  احلضر 
١٠,٩ ٪ ٨,١ ٪ ٧,٥ ٪ ٥,٦ ٪ ٣,٩ ٪ ٣,٠ ٪ ١٣ ٪ ٤٧,١ ٪   الريف

 ). ١٠-٨اجلدول (حكومة بوتان امللكية ). ٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد  )١( 
 

 ١ ٢٠٠٣ الفقر يف الدخل، ٦-١٤اجلدول  :٤٥-٥املرفق     

 
نسبة السكان 

 الفقراء
النسبة من جمموع السكان   نسبة الفقراء بني السكان

 الريف  ٪ ٣٨ ٪ ٨١ ٪ ٩٧
 احلضر  ٪ ٤ ٪ ١٩ ٪ ٣

 املنطقة الغربية ٪ ١٩ ٪ ٤٠ ٪ ٢٤
 املنطقة الوسطى ٪ ٣٠ ٪ ٢٦ ٪ ٢٤
  املنطقة الشرقية ٪ ٤٩ ٪ ٣٤ ٪ ٥٢

 ن بوتا ٪ ٣٢ ٪١٠٠ ٪ ١٠٠
 ). ١٠-٨اجلدول (حكومة بوتان امللكية ). ٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان ).  باء ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد  )١( 
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  ١٩ إىل ١٥ و ١٤ إىل ١٠ نسبة املتزوجني ممن أعمارهم ١-١٦اجلدول  :٤٦-٥ املرفق    
 

 
٣نسبة من يعيشون معا 

نسبة املتزوجني حاليا أو سبق 
 ٢ لزواجهلم ا

 
١نسبة املتزوجني حاليا 

 فتيات فتيان فتيات  فتيان  فتيات  فتيان

 
 

 الفئة العمرية/ املنطقة
 بوتان 

 ١٤ إىل ١٠ ٪ ٠,٣ ٪ ٠,١ ٪ ٠,٣ ٪ ٠,١ ٪ ٠,٠١ ٪ ٠,٠٢
١٥,٤ ٪ ٣,٨ ٪ ١٦,١ ٪ ٤,٠ ٪ ٠,٢١ ٪ ٠,٠٨ ٪  ١٩ إىل ١٥

  املناطق احلضرية
 ١٤  إىل١٠ ٪ ٠,١ ٪ ٠,١ ٪ ٠,١ ٪ ٠,١ ٪ ٠,٠٢ ٪ ٠,٠٣
 ١٩  إىل١٥ ٪ ٩,٨ ٪ ١,٥ ٪ ١٠,٢ ٪ ١,٦ ٪ ٠,١٥ ٪ ٠,٠٧

 املناطق الريفية
 ١٤  إىل١٠ ٪ ٠,٣ ٪ ٠,٠ ٪ ٠,٤ ٪ ٠,٠ ٪ ٠,٠١ ٪ ٠,٠٢
١٨,٧ ٪ ٥,٢ ٪ ١٩,٥ ٪ ٥,٤ ٪ ٠,٢٥ ٪ ٠,٠٩ ٪  ١٩  إىل١٥

 .حكومة بوتان امللكية ). ٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان  ). ٢٠٠٦( مكتب مفوض التعداد :املصدر 
مفـسما علـى جممـوع الـسكان يف تلـك الفئـة مـن           )١٢-٣اجلـدول   (ُحسب باستعمال عدد الناس املتزوجني حبسب اجلنس والفئة العمرية          ( )١( 

 ).٤-٣(اجلنس والعمر 
مقـسما  ) ١٢-٣اجلدول  ( والفئة العمرية    حسب باستعمال عدد الناس املتزوجني واألرامل واملطلقني أو املنفصلني موزعني حبسب اجلنس           ( )٢( 

 ). ٤-٣على جمموع السكان يف تلك الفئة من اجلنس والعمر اجلدول 
مقسما علـى جممـوع الـسكان       ) ١٢-٣اجلدول  (حمسوبا باستعمال عدد الناس الذين يعيشون معا بال زواج حبسب اجلنس والفئة العمرية              ( )٣( 

 ).٤-٣اجلدول (يف تلك الفئة من اجلنس والعمر 
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ــق    ــدول : ٤٧-٥املرفــ ــاليت    ٢-١٦اجلــ ــات الــ ــن الفتيــ ــا مــ ــات حاليــ ــسبة املتزوجــ  نــ
  ١٩ إىل ١٥ و ١٤ إىل ١٠ أعمارهن

 
 الفئة العمرية/ املنطقة احلضر والريف احلضر  الريف 

 بومثانغ 
١٤ - ١٠ ٪ ٠,١١ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,١٤  
١٩ - ١٥ ٪ ٩,٧٧ ٪ ٨,٥٩ ٪ ١٠,١ 

 شوخا
١٤ – ١٠ ٪ ٠,٥٠ ٪ ٠,٣٧ ٪ ٠,٦١ 

١٩ – ١٥ ٪ ١٦,٥١ ٪ ٩,٤٢ ٪ ٢٤,٤٠  
 دغانا

١٤ – ١٠ ٪ ٠,٧٠ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٧٨ 
١٩ – ١٥ ٪ ٢٠,٨٤ ٪ ٣,٤٩ ٪ ٢٧,٧٥ 

 غاسا
١٤  – ١٠ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٠٠ 

١٩ - ١٥  ٪ ٢٣,١٣ ٪ ٠,٢٣ ٪ ٢٦,٨٥ 
 ها

١٤  – ١٠ ٪ ٠,٢٨ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٠٠ 
١٩  – ١٥ ٪ ١٢,٣٠ ٪ ٤,٤٩ ٪ ١٨,٦٠  

 هلنتسي
١٤  - ١٠ ٪ ٠,٥١ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٥٥ 

١٩  - ١٥ ٪ ١٧,٣٣ ٪ ٤,٥٥ ٪ ١٩,٩٠ 
 نغاروم

١٤  – ١٠ ٪ ٠,٢٢ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٢٦ 
١٩  – ١٥ ٪ ١٧,٢٧ ٪ ٥,٨٢ ٪ ٢٣,١٣  
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 بارو
١٤  – ١٠ ٪ ٠,٠٥ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٠٥ 
١٩  – ١٥ ٪ ٨,٩٢  ٪ ١٨,٥٢ ٪ ٨,١٦ 

 تشيل غابيما
١٤  – ١٠ ٪ ٠,٢٣ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٢٧ 

١٩  – ١٥ ٪ ١٢,٠٨ ٪ ٥,٨٨ ٪ ١٤,٧٦  
 بوناخا

١٤  – ١٠ ٪ ٠,١٩ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٢٢ 
١٩  – ١٥ ٪ ٨,٤١ ٪ ٢,٧٧ ٪ ١٠,٨٣ 

 ون جونكخارمسدر
١٤  – ١٠ ٪ ٠,٣١ ٪ ٠,٣٤ ٪ ٠,٣١ 

١٩  – ١٥  ٪ ٢١,١٤ ٪ ٢٦,٠٦ ٪ ١٩,٦٠ 
 مستسي

١٤  – ١٠ ٪ ٠,٣٦ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٤٤ 
١٩  – ١٥  ٪ ٢٢,٠٢ ٪ ١٣,٩٥ ٪ ٢٣,٩٤ 

 بانغسار
١٤  – ١٠  ٪ ٠,٦٩ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٩٩ 

١٩ - ١٥  ٪ ٢٢,٦٣ ٪ ١٦,٤٢ ٪ ٢٥,٦٧ 
 ثيمفو   

١٤ - ١٠ ٪ ٠,٠٩ ٪ ٠,٠٩ ٪ ٠,٠٩ 
١٩ - ١٥ ٪ ١٠,٢٨ ٪ ١٠,١٩ ٪ ١٠,٧٧ 

 تراشيغانغ
١٤ - ١٠ ٪ ٠,٢٥ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٢٨ 
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١٩ - ١٥ ٪ ١٣,٩ ٪ ٣,٢٩ ٪ ١٦,٧٧ 
 تراشينانغتسي

١٤ - ١٠ ٪ ٠,١٨ ٪ ٠,٥٦ ٪ ٠,١٠ 
١٩ - ١٥ ٪ ١١,٥٢ ٪ ٣,٢٧ ٪ ٢٢. ١٥ 

 ترونغسا
١٤ - ١٠ ٪ ٠,١٢ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,١٥ 

١٩ - ١٥ ٪ ١٣,٤٧ ٪ ٦,١١ ٪ ١٥,٧٧ 
 تسريانغ

١٤ - ١٠ ٪ ٠,٢٤ ٪ ٠,٨١ ٪ ٠,١٨ 
١٩ - ١٥ ٪ ١٩,٢٥ ٪ ١٤,٥٦ ٪ ١٩,٧٢ 

 وانغدو
١٤ - ١٠ ٪ ٠,٠٥ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٠٧ 

١٩ - ١٥ ٪ ١٤,٨٩ ٪ ١٤,٨٦ ٪ ١٤,٩٠ 
 انغزميغ

١٤ - ١٠ ٪ ٠,٢٤ ٪ ٠,٠٠ ٪ ٠,٠٧ 
١٩ - ١٥ ٪ ١٦,٦٥ ٪ ٥,٠٤ ٪ ٢٢,٢٢ 

، حكومـة بوتـان    )٢٠٠٥(نتائج تعداد السكان واإلسكان لبوتان      ). ٢٠٠٦(مكتب مفوض التعداد     )١( 
 .امللكية

ــة     ( )٢(  ــة واملنطقـ ــة العمريـ ــنس والفئـ ــزوجني مفـــصال حبـــسب اجلـ ــاس املتـ ــدد النـ ــتعمال عـ  حـــسب باسـ
 ).٤-٣اجلدول ( ى جمموع السكان يف تلك الفئة من اجلنس والعمر لع مقسوما) ١٣-٣اجلدول (
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 مسرد بالكلمات البوتانية
 

1. Chathrim :   قواعد/ نظام/قانون  

2. Chimi :   املمثل املنتخب للجمعية الوطنية   

3. Chipon :   مراسل / رسول  

4. Drangpon :   قاض  

5. Drangpon Rabjam :  قاض 

6. Dratshang : بانيةمؤسسة ره   

7. Driglam Namzhag :  آداب السلوك البوتانية 

8. Drungpa:  مدير منطقة فرعية  

9. Dzomdu ::  اجتماع أهلي 

10. Dzongda:  مدير منطقة معادل للحاكم  

11. Dzongkhag:  كلمة بوتانية مبعىن منطقة أو مقاطعة- 

12. Dzongkhag Yargye Tshogdue (DYT): جلنة إمنائية للمقاطعة  

13. Gaydrung :  ملنطقة اإلداريةكاتب ا  

14. Gelwa:  عمل خري/ صدقة/ إحسان  

15. Geog :  احلي/ الكلمة البوتانية للمنطقة اإلدارية  

16. Geog Yargye Tshogdue (GYT): املنطقة اإلدارية/ اللجنة اإلمنائية للحي -  

17. Gup :  املنطقة اإلدارية / لرئيس املنتخب للجنة اإلمنائية للحي ا  
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18. Jabmi :   ينمستشار قانو/ حمام   

19. Kidu :  إعانة مينحها امللك أو احلكومة  

20. Kuensel :  أول صحيفة وطنية تصدر يف بوتان 

21. Mangmi: املنطقة اإلدارية/ ممثل منتخب للجنة اإلمنائية للحي   

22. Nanggi Aum:  األسرة املعيشية ربة البيت أم  

23. Tarayana Foundation:  منظمة وطنية غري حكومية  

24. Thrimzhung Chenmo نني العليا يف بوتانالقوا  :   

25. Tshogpa :  ممثل القرية يف اللجنة اإلمنائية للمنطقة اإلدارية 

26. Tshogpa :  مجعية/ رابطة   

27. Zorig Chusum, Institute of :  املعهد الوطين للفنون واحلرف البوتانية الثالث عشرة 
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  املراجع
 

 مصادر احلكومة امللكية
 

 .٢٠٠١قصاء الوطين للقوة العاملة االست، ٢٠٠٢إدارة العمالة والعمل،  -١
 . ٢٠٠٥النشرة الصحية السنوية، إدارة اخلدمات الصحية، وزارة الصحة والتعليم،  - ٢
 القضاء على مجيع اتفاقية ،٢٠٠املتحدة اإلمنائي،  برنامج األمم/ إدارة التخطيط، وزارة املالية، حكومة بوتان امللكية - ٣

 لألول حىت السادس  مملكة بوتان، التقرير اجلامعتقرير : أشكال التمييز ضد املرأة
 القضاء على مجيع أشكال اتفاقية ،٢٠٠برنامج األمم اإلمنائي، / إدارة التخطيط، وزارة املالية، حكومة بوتان امللكية - ٤

   موجز مستكمل لتقرير مملكة بوتان: التمييز ضد املرأة
 مذكرة غطاء –ورقة استراتيجية احلد من الفقر ، ٢٠٠٤ امللكية، إدارة التخطيط، وزارة املالية، حكومة بوتان - ٥

 .للوثيقة الرئيسية للخطة التاسعة
استقصائية ملستوى  دراسة ، ٢٠٠٤إدارة التخطيط، وزارة املالية، حكومة بوتان امللكية، واملكتب الوطين لإلحصاء،  - ٦

 .٢٠٠٣ااملعيشة يف بوتان، 
 . من الريف إىل املناطق احلضرية يف بوتان اهلجرة،٢٠٠٥وزارة الزراعة،  - ٧
، قطاعات النقل ٢٠٠٧‐٢٠٠٣وثيقة قطاعية للخطة التاسعة، وزارة االتصاالت، حكومة بوتان امللكية،  - ٨

 واالتصاالت واملستوطنات البشرية
 .، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٥، اإلحصاءات العامة، وزارة التربية - ٩

   . ، حكومة بوتان امللكية٢٠٠٤ت العامة، اإلحصاءاوزارة التربية،  -١٠
 املبادئ التوجيهية الرابعة والعشرين لسياسة التعليم وشعبة التعليمات والسياسات والتخطيط، وزارة التربية، -١١

)٢٠٠٥( 
 .٢٠٢٠ورقة استراتيجية التعليم، وحتقيق سياسة واستراتيجية عام وزارة التربية ،  -١٢
/  تقدير النتائج– إنقاذ الطفل، موجز برنامج جنوب احمليط اهلادئ وشرق آسيا صندوق/ وزارة التربية -١٣

  ٢٠٠٤االستنتاجات، 
  تقرير إىل اجلمعية، ٢٠٠٦ وزارة املالية،  -١٤
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 .االستقصاء الوطين للصحة، ٢٠٠٠وزارة الصحة،   -١٥
 .٢٠٠٥، ٢٠٠٤ تقرير املؤمتر الصحي السنوي،وزارة الصحة،  -١٦
 .٢٠٠٢، النشرة الصحية السنوية، وزارة الصحة -١٧
 .٢٠٠٣، النشرة الصحية السنويةوزارة الصحة،  -١٨
 ٢٠٠٤، النشرة الصحية السنويةوزارة الصحة،  -١٩
 ٢٠٠٥، النشرة الصحية السنويةوزارة الصحة،  -٢٠
 .يف بوتان) ICPD (، تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  ٢٠٠٥وزارة الصحة،  -٢١
   2002Geog Yargay Tshogchhung Chathrim، ٢٠٠٢وزارة الشؤون الداخلية،  -٢٢
 . ٢٠٠٢ ، GYTدليل لتنفيذ قانون ، ٢٠٠٤وزارة الداخلية والشؤون الثقافية،  -٢٣
 .٢٠٠٢ ، DYTدليل لتنفيذ قانون ، ٢٠٠٤وزارة الداخلية والشؤون الثقافية،  -٢٤
  روع سياسة للتعليم والتدريب املهينمشوزارة العمل واملوارد البشرية،  -٢٥
  ٢٠٠٤ ، اسنفصاء القوة العاملة الوطنيةوزارة العمل واملوارد البشرية -٢٦
  للجمعية الوطنية يف بوتان٨٢أعمال الدورة ، ٢٠٠٤اجلمعية الوطنية لبوتان،  -٢٧
 ملؤمتر جنوب آسيا االوزاري اإلقليمي ،١٠+ ، التقرير القطري لبوتان، يعلن عن بيجني اللجنة الوطنية للمرأة والطفل -٢٨

 ، يف إسالم أباد، باكستان ٢٠٠٥مايو / ، أياراخلامس
 اجتماع جنوب آسيا اإلقليمي الرابع املعقود يف بارو، –اللجنة الوطنية للمرأة والطفل ، إحياء ذكرى بيجني الرابع  -٢٩

 .٢٠٠٣ الورقة القطرية لبوتان، ٢٠٠٣مايو / أيار٢١ – ١٩بوتان، يف 
 ]٢٠٠٥أبريل /  نيسان٢٢-٢١. [اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، مشاورات حول العنف ضد الطفل يف بوتان -٣٠
 )مشروع (خطة عمل وطنية للقضايا اجلنسانية ، ٢٠٠٦اللجنة الوطنية للمرأة والطفل،  -٣١
 .حتليل حالة الطفل واملرأة يف بوتاناللجنة الوطنية للمرأة والطفل،  -٣٢
 .تقييم عوامل احلماية لألطفال يف بوتان، ٢٠٠٤جنة الوطنية للمرأة والطفل، الل -٣٣
 .٢٠٠٤يوليه /استقصاء مستوى املعيشة يف بوتان، متوزاملكتب اإلحصائي الوطين،  -٣٤
 .٢٠٠٣بوتان بنظرة واحدة املكتب اإلحصائي الوطين،  -٣٥
 )مشروع (تقرير حتليل الفقراملكتب اإلحصائي الوطين،  -٣٦
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 ٢٠٠٤مارس / ، آذار١٠١، كاتالوغ رقم ٢٠٠٣احلولية اإلحصائية لبوتان املكتب اإلحصائي الوطين،  -٣٧
 ٢٠٠٣احلولية اإلحصائية لبوتان  ،٢٠٠٥املكتب اإلحصائي الوطين  -٣٨
 ٢٠٠٢تقرير إحصاءات احلسابات القومية ، ٢٠٠٣املكتب اإلحصائي الوطين، حكومة بوتان امللكية،  -٣٩
 ٢٠٠٥تعداد السكان واإلسكان يف بوتان ، ٢٠٠٦ض التعداد، مكتب مفو -٤٠
 ٢٠٠٣مارس /، آذارالوثيقة اإلطارية لنظام رصد وتقييم الفقر يف بوتان، ٢٠٠٣أمانة جلنة التخطيط،  -٤١
  ٢٠٠٧ ‐٢٠٠٢الوثيقة الرئيسية للخطة التاسعة ، ٢٠٠٢أمانة جلنة التخطيط،  -٤٢
 ٢٠١٢ – ٢٠٠٨دئ التوجيهية لصياغة اخلطة اخلمسية العاشرة املبا، ٢٠٠٦أمانة جلنة التخطيط،  -٤٣
  رؤيا للسالم واالزدهار والسعادة: ٢٠٢٠، بوتان ١٩٩٩أمانة جلنة التخطيط،  -٤٤
، ٢٠٠١أمانة جلنة التخطيط، املكتب اإلحصائي املركزي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي،  -٤٥

 ضايا اجلنسانيةدراسة إرشادية للق
 ٢٠٠٠دراسة استقصائية لدخل األسرة ونفقاهتا عام ، ٢٠٠١ أمانة جلنة التخطيط، املنظمة اإلحصائية املركزية  -٤٦

  .تقرير عن دخل ونفقات األسر وقياس فقرها، وصورهتا االجتماعية االقتصادية): إرشادية(
 .دمة املدنية يف بوتاننظام وقواعد اخل، ٢٠٠٦اللجنة امللكية للخدمة املدنية،  -٤٧
  .مناقشات جمموعة تنسيقية حول العنف املرتيل، حتليليوليه، / منظمة رينيو، متوز  -٤٨
  .٢٠٠١قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية يف بوتان حكومة بوتان امللكية،  -٤٩
  .رةالناس يف حمور التنمية، تقرير اجتماع مائدة مستدي، ٢٠٠٣حكومة بوتان امللكية  -٥٠
  .٢٠٠٤قانون العقوبات يف بوتان، حكومة بوتان امللكية،  -٥١
 ).مشروع( ٢٠٠٥مارس / آذار٢٦دستور مملكة بوتا، حكومة بوتان امللكية،  -٥٢
 ). مشروع (٢٠٠٥أغسطس / آب١٨دستور مملكة بوتان، حكومة بوتان امللكية،  -٥٣
 . حتدي البطالة بني الشباب:  البشريةتقرير بوتان عن التنمية، ٢٠٠٥حكومة بوتان امللكية،  -٥٤
  .تقرير عن تقدم األهداف اإلمنائية لأللفية، ٢٠٠٥حكومة بوتان امللكية،  -٥٥
 . ٢٠٠٧قانون العمل والعمالة يف بوتان حكومة بوتان امللكية،  -٥٦
ملؤمتر الدويل للسكان تنفيذ برنامج عمل ا، ٢٠٠٥ -١٩٩٤صندوق األمم املتحدة للسكان، / حكومة بوتان امللكية  -٥٧

 . يف بوتانICPD والتنمية
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