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  .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
ــن بوتـــــان        ــدم مـــ ــسابع املقـــ ــدوري الـــ ــر الـــ  التقريـــ

)CEDAW/C/BTN/7, CEDAW/C/BTN/Q/7, CEDAW/ 
C/BTN/Q/7/Add.1(  

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

  
  ١٤ إىل ١٠ملواد ا
ــه   : الرئيــسة  - ٢ ــتكلم بوصــفها خــبرية، إن قالــت، وهــي ت

 فيمـا يتعلـق بــالتعليم   ٢٠٠٤ُحقـق قـدر كــبري مـن التقـدم منــذ     
ك، سـألت عمـا     ومع ذلـ  . االبتدائي وبعدد الفتيات يف املدارس    

إذا كانـــت أيـــة دراســـات قـــد أُجريـــت للبحـــث يف معـــدالت 
. معرفة القـراءة والكتابـة والتـدابري الـيت اختـذت يف ذلـك اجملـال          

وترغـب أيــضا يف معرفــة مــا إذا كانــت لبوتــان سياســة للتعلــيم  
وعلى ضـوء الـدور الـذي       . اإللزامي الثانوي وما بعد االبتدائي    

ة واملــوارد احملــدودة املخصــصة يؤديـه التعلــيم يف النــهوض بـاملرأ  
للتعلــيم يف الــدول الناميــة، أعربــت عــن األمــل يف أن ختــصص   

ــاء   . بوتــان املــوارد الالزمــة  وســألت عمــا إذا كانــت تكلفــة بن
املدارس تبلغ من االخنفاض ما يكفي لكفالة بناء عـدد كـاف،            
وسألت عما جيري القيـام بـه للتـصدي للـنقص يف املعلمـني يف               

 وعالوة على ذلك، الحظت أن مـن الـصعب          .املدارس الريفية 
وصول املدارس الريفية وسألت عما إذا كانت أمـاكن اإليـواء           

ــات   ــداخلي والنقــل متاحــة للفتي ــا إذا  . ال ــة م وترغــب يف معرف
كانت أية حوافز قائمة، على شكل املـال أو الوجبـات اجملانيـة             
أو إصدار الشهادات، من أجل املساعدة يف إبقاء الفتيـات مـن           

وفيمـــا يتعلـــق بـــالزواج املبكـــر،  . ر الفقـــرية يف املدرســـةاألســـ

ــاة دون ســن الــ      ــان فت ــان يف إمك ــا إذا ك ــسرت عم  ١٨ـ استف
 .العودة إىل املدرسة بعد اإلجناب

ــوم  - ٣ ــال يف  : الـــسيدة أرا بيغـ ــال العمـ قالـــت إن األطفـ
املنازل، الفتيات من األسـر الريفيـة الفقـرية علـى حنـو رئيـسي،               

ليــست لــديهم إمكانيــة احلــصول . يــشكلون مــشكلة يف بوتــان
علــى الدراســة، ويعملــون ســاعات كــثرية لقــاء أجــور زهيــدة   

مثــة حاجــة إىل  . وهــم عرضــة ملختلــف أشــكال االنتــهاكات    
التثقيــف العــام بــشأن مــسألة األطفــال العمــال يف املنــازل وإىل  

ال ُيحَرم األطفال العمال من حقهـم     أالقواعد واألنظمة لكفالة    
ســــة، والرعايــــة الــــصحية واحلمايــــة مــــن يف االلتحــــاق باملدر

والتحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل يف          . التعسف واالسـتغالل  
ــا أن    ــة مفادهـ ــة إىل نتيجـ ــان، وتوصـــلت دراسـ ــاد يف بوتـ ازديـ

ئة من اجمليبات أبلغن عن التحرش من الرجـال بينمـا           ايف امل  ٣٨
ئة أهنن تعرضـن للـضرب مـن جانـب زمـالء يف             ا يف امل  ١٧أبلغ  
ت تـشريعا    وهـي تالحـظ أن بوتـان قـد سـنّ           وأشـارت، . العمل

قويا للعمل والتوظيف، إىل أنه مل تقدم سوى شـكوى واحـدة            
وسألت عن التدابري الوقائية اليت اختـذت       . من التحرش اجلنسي  

وأخـريا، سـألت عـن كيفيـة        . والعقوبات اليت ميكـن أن ُتفـرض      
اســتطاعة العمــال املهــاجرين احلــصول علــى تــرخيص بالعمــل    

 .اية املتاحة هلموعن نوع احلم

قالـت إن اللجنـة ترحـب       : السيدة أروتشا دومينغس    - ٤
بتلقي مزيـد مـن املعلومـات عـن صـحة املـرأة عمومـا وعوامـل                 

ونظـــرا إىل انعـــدام شـــبكة مـــن خـــدمات  . االعـــتالل والوفـــاة
لت عـن كيفيـة حتقيـق التـشخيص         أتصوير الثـدي باألشـعة، سـ      

وعن كيفيـة  املبكر لسرطان الثدي وأيضا سرطان عنق الرحم،     
انعكاس هذين النـوعني مـن الـسرطان يف إحـصاءات االعـتالل           

ــاة وإذ تالحــظ العــدد الكــبري مــن حــاالت احلمــل غــري    . والوف
املرغوب فيه، ترغب يف معرفة كيفيـة تـوخي الـصحة اإلجنابيـة             
ــا إذا    ــة، ومـ ــارج املؤســـسات التعليميـ ــساين خـ والتثقيـــف اجلنـ
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ي منظمــات كانــت املنظمــات غــري احلكوميــة مــشاركة ومــا هــ
وأخــريا، ترحــب بتلقــي . الــصحة القائمــة يف اجملتمعــات احملليــة 

ــوطين       ــستوى الـ ــى املـ ــة علـ ــن دراسـ ــات مـ ــات أو بيانـ معلومـ
ــا ــوالدة  فيمــ ــات يف الــ ــق بالوفيــ ــوع  . يتعلــ ــن نــ ــألت عــ وســ

االستشارات قبل الوالدة املتاحة للمرأة وعن اخلدمات املقدمـة    
وث يف حــــاالت الطــــوارئ للمنــــاطق النائيــــة يف حالــــة حــــد 

 . مضاعفات

قالـت إن مثـة حاجـة إىل مزيـد مـن         : السيدة بيمينتيـل    - ٥
املعلومــات عــن التــدابري الــيت قــد اختــذت فيمــا يتعلــق بالــصحة   

والحظـت أن الـسرية مـشكلة       . اإلجنابية للـشابات واملراهقـات    
يف اجملتمعات الصغرية بالنسبة إىل اللوايت يبحـثن عـن خـدمات            

ملني يف جمال الـصحة القـدرة       وليس لدى العا  . الصحة اإلجنابية 
دائمــا علــى رعايــة االحتياجــات اإلجنابيــة للمراهقــات اللــوايت   

 .ليس لديهن االطالع الوايف بالغرض

وقالــــت إنــــه فيمــــا يتعلــــق بفــــريوس نقــــص املناعــــة    - ٦
ة مـــن ـــــ يف املائ٣٠أن ـــــان بـــــت بوتـــــدز، أبلغـــــاإلي/البـــشرية

ــن األشــخاص دون ســن الــ       ــريوس كــانوا م ، ٢٥ ـمرضــى الف
ــة مــــن احلــــاالت ٨٠ومثلــــت النــــساء  تــــبني هــــذه .  يف املائــ
ياسة عامـــة والتثقيـــف ـــــة إىل ســـــة امللحـــــاإلحـــصاءات احلاج

ــش    ــق بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز/ريةــاملتعل وترغــب يف . اإلي
ري الـــيت قـــد اختـــذهتا احلكومـــة إليقـــاف انتـــشار ـــــمعرفـــة التداب

 .املرض

 الفقـر وجوانبـه     قالت إن : كداري - السيدة هالربن   - ٧
اجلنـسانية نوقــشت يف التقريـر، ومــع ذلـك فــإن الفقـر وتأنيــث     

حتتاج اللجنة إىل تلقي مزيـد      . الفقر يشكالن مشكلة يف بوتان    
من املعلومات عن احلالة االقتصادية  والرفاهـة لألسـر املعيـشية            

إن . اليت تقودهـا النـساء وللنـساء يف حـاالت حمفوفـة باملخـاطر           
عـــة والعـــاملني يف القطـــاع غـــري الرمســـي ويف العـــاملني يف الزرا

املنازل، الذين هم أساسا مـن النـساء، ال يـشملهم أي برنـامج              

وترغب يف معرفة النـهج الـذي قـد       ، لالستحقاقات االجتماعية 
وأخـريا، يف حالـة قواعـد       . اختذته احلكومة لتناول هذه املشكلة    

 اإلرث مــن ناحيــة النــسب إىل األم، ُتحَمــل املــرأة علــى حتمــل  
املــسؤولية عــن رعايــة والــديها، مــا يقيــد خياراهتــا االقتــصادية    

واستفسرت عما إذا كـان لـدى احلكومـة وعـي           . واالجتماعية
 .باحلالة

قالت إن معدل معرفـة القـراءة       ): بوتان (السيدة المو   - ٨
 يف املائــة، أخفــض يف صــفوف ٥٢والكتابــة بــني البــالغني هــو  

يف املناطق الريفيـة    النساء مما هو يف صفوف الرجال، وأخفض        
تــسعى خطــة العمــل الوطنيــة لنــوع  . ممــا هــو يف منــاطق املــدن 

اجلنس إىل توسيع الربامج الناجحة للتعليم غري الرمسـي، حيـث           
تـوفر اخلطـة اخلمـسية      .  يف املائة من املشاركني    ٧٠متثل النساء   

وباإلضــافة إىل ذلــك، . العاشــرة الــدعم املــستمر لــذلك اجلهــد 
 النمطيــة ضــد املــرأة قــد قُــضي عليهــا يف  نظــرا إىل أن القوالــب

املناطق الريفية عن طريق استعمال وسائط اإلعالم اجلمـاهريي         
ويـدعم  . ووسائل أخرى، يذهب مزيد من النساء إىل املدرسـة        

بعض املنظمات غري احلكومية تعليم الفتيـات عـن طريـق شـراء       
ــوازم  ــة ولـ ــسية  . بـــذات نظاميـ ــة خلمـ ــتملت اخلطـ ــضا، اشـ وأيـ

سياسة لبناء أماكن اإلقامة الداخلية املأمونـة بغيـة         العاشرة على   
. جتنب اإلقامة الداخلية غـري الرمسيـة الـيت اعتـربت غـري مأمونـة              

ويف معظم احلاالت تستطيع الطالبة أن تعـود إىل املدرسـة بعـد             
وُنفذت أيـضا بـرامج لتقـدمي املـشورة واملعلومـات عـن             . احلمل

 معلمــــني الــــصحة اجلنــــسانية واملراهقــــة عــــن طريــــق تعــــيني 
وركزت اخلطة على التصدي للـنقص يف       . مستشارين للفتيات 

املعلمات عن طريـق تـوفري احملفـزات للمـرأة علـى التـدريس يف               
ــاطق نائيــة، مــا ميكّــن الفتيــات مــن تلقــي هــذه اخلــدمات         من

وتنص السياسة احلالية على إنشاء مرافق للمبيـت        . االستشارية
الكـــبري يف عـــدد والطعـــام يف تلـــك املنـــاطق وترمـــي إىل احلـــد 

وأخــريا، . الفتيــات اللــوايت مــا يــزلن يــذهنب إىل املدرســة مــشيا 
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تشمل خطة املنظور السكاين لبوتـان الـيت صـيغت خطـة عمـل              
 . للمراهقني وصحتهم اجلنسانية

قالــــت إن املــــشاركة ): بوتــــان(الــــسيدة تــــشوهبيل   - ٩
التعليمية منخفضة على املستوى الثانوي ولكنها تتحسن وإهنـا         

ويف التعلـيم االبتـدائي     . ك بلوغ التكافؤ بني اجلنـسني     على وش 
 عـدد املـدارس املنـشأة يف اجملتمعـات احملليــة     ٢٠٠٤ارتفـع منـذ   

ــسادس   ــن األول إىل ال ــصفوف م ــري   . لل ــل املنظمــات غ إن عم
ــل       ــة  كَم ــصحة اإلجنابي ــق بال ــا يتعل ــف فيم ــة يف التثقي احلكومي

ن خدمات احلكومة ووضع التركيز على الـدعوة والتـدريب عـ      
. طريــق حلقــات العمــل والوحــدات املتنقلــة والترفيــه التثقيفــي  

وأشارت إىل الدور اهلام الذي يؤديه أعـضاء العائلـة املالكـة يف             
 .برنامج الدعوة

قـال إن دراسـتني أجريتـا       ): بوتـان (السيد وانغتشوك     - ١٠
ــؤثر يف        ــيت ت ــل ال ــيم والعوام ــى التعل ــة احلــصول عل ــن إمكاني ع

ــدارس   ــرأة باملـ ــاق املـ ــةالتحـ ــيم  . الثانويـ ــى الـــصحة والتعلـ تتلقـ
التخـــصيص األكـــرب للمـــوارد يف بوتـــان، وال تـــزال اخلـــدمات 

 .الصحية والتعليم جمانية

وواصل القول إن وزارة الصحة تـضع سياسـة تـشمل             - ١١
إجازة الرضاعة واألمومة واألبوة، وسـاعات العمـل املرنـة مـن            

لقـــد ُنفـــذت فعـــال سياســـات كـــثرية كهـــذه . أجـــل الرضـــاعة
وظفـات يف اخلدمـة املدنيـة والقطــاع اخلـاص، وأعـرب عــن      للم

يتناول قـانون العمـل     . األمل يف أن حتقق التطبيق األوسع نطاقا      
ــوارد    والتوظيـــف هـــذه القـــضايا  وتتـــوخى وزارة العمـــل واملـ

. البشرية الرصد والتطبيق األوسع نطاقا للقواعد يف هذا الـصدد         
عمـل، علـى    واعترف بوجود قضية التحرش اجلنسي يف مكـان ال        

. الرغم من أن الضرر النابع منه مل ُيقدَّر تقديرا كامال يف بوتـان            
وقد اتٌّخذت تدابري للتـصدي للمـشكلة، نظـرا إىل أهنـا ستـصبح              

ونظرا إىل أن املرأة تؤكـد حقوقهـا فممـا          . أكثر إحلاحا مستقبال  
 .يأمل فيه أن ينشأ فهم أفضل للقضية

ن الرجــال وقــال إن مجيــع العمــال األجانــب هــم مــ       - ١٢
وترصـد  . وقدموا دون أسرهم للعمـل أساسـا يف صـناعة البنـاء           

 . وكاالت احلكومة محاية حقوقهم

واستطرد قائال إن لبوتـان تغطيـة عامـة تقريبـا للرعايـة               - ١٣
ولديها شـبكة   .  يف املائة  ٩٠الصحية ومعدالت للتحصني تبلغ     

جيــدة مــن عيــادات التوعيــة يف املنــاطق البعيــدة، وتــبني دراســة 
ــضرية  ا ــاطق احلـ ــز إىل املنـ ــل التركيـ ــة إىل حتويـ ــدال . حلاجـ ومعـ

االعتالل والوفاة  للنساء يف حتسن ومهـا يتفقـان مـع األهـداف              
والكشف عن سرطان الثـدي أقـل تطـورا مـن         . اإلمنائية لأللفية 

ــرحم، مــع كــون األخــري أحــد      الكــشف عــن ســرطان عنــق ال
ت شـبكة   وبالتـايل، أنـشئ   . األسباب الرئيسية للوفاة بني النـساء     

ــدمات     ــا، وأتيحـــت خـ ــراض اخلاليـ ــم أمـ ــربات لعلـ ــن املختـ مـ
 .الفحص باألشعة يف مجيع مستشفيات املناطق تقريبا

وواصل القول إنه تتوفر لدى النـاس يف املنـاطق النائيـة         - ١٤
سبل احلصول على اخلدمات اجليـدة للرعايـة الـصحية األوليـة،            

ملتـصلة  ولكن لـديهم إمكانيـة حمـدودة للوصـول إىل اخلـدمات ا            
ــسابقة للــوالدة ورصــد احلمــل     باحلمــل مــن قبيــل الفحــوص ال

ــالغ اخلطــورة  ــى    . الب ــصحة عل ــاملون يف جمــال ال ــد ُدرِّب الع لق
ــالغ اخلطــورة، وتتــاح مراكــز     ــة حــاالت احلمــل الب حتديــد هوي
ــة      ــول احلــاالت البالغ ــاطق لقب ــشفيات املن ــدنيا ومست ــة ال للرعاي

لطــب عــن وتقــوم بوتــان بتوســيع نطــاق مــشروع ل . اخلطــورة
بعد، وبدراسة الطرق لتحـسني خـدمات سـيارات اإلسـعاف،           
وبزيادة عدد األطباء املدربني يف مستـشفيات املنـاطق وبإنـشاء           

 .مراكز الرعاية يف جمال طب التوليد يف حاالت الطوارئ

اإليـدز اعُتـرِف    /وقال إن فريوس نقص املناعة البـشرية        - ١٥
. ت والـسكان عمومـا    بأنه هتديد للصحة اإلجنابية لدى املراهقا     

ــوعني     ــشارين املتطـ ــن املستـ ــستقرة مـ ــبكة مـ ــان شـ ــدى بوتـ ولـ
 افتتحــت احلكومــة مراكــز   ٢٠٠٦ومنــذ . ومراكــز الفحــص 

لإلعالم الصحي يف مراكز سـكانية كـربى قـدمت االستـشارة            
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ــالج     ــص، والعـ ــدمات الفحـ ــوعي وخـ ــو تطـ ــى حنـ ــضاد علـ املـ
للفريوسات والدعم لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة        

وتقـــوم مراكـــز أخـــرى بتوزيـــع الرفـــاالت،  . اإليـــدز/البـــشرية
والتثقيــــف واالستــــشارة اجلنــــسانيني، والفحــــص باألشــــعة     
للكــشف عــن األمــراض املنقولــة جنــسيا واالتــصال بــاخلطوط   

ولـة جنـسيا    اهلاتفية املباشرة لتلقـي أسـئلة تتعلـق بـاألمراض املنق          
 .وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

ويف ســياق الفقــر واألســر املعيــشية الــيت ترأســها أنثــى     - ١٦
ذَكَـــَر أن اخلطـــة اخلمـــسية العاشـــرة قـــد ركـــزت علـــى قـــضية 
القــضاء علــى الفقــر بوصــفها أحــد مواضــيعها املركزيــة، وقــد    

ــه    ــيالت ل ــر وحتل ــأمني  . أجــرت دراســات عــن الفق ــرامج الت وب
ي ليست متاحة يف بوتان بسبب النقص يف املهـارات          االجتماع

بيد أن التركيز على القضاء على الفقر جلـي يف   . وقيود أخرى 
 .برامج التوعية

ــو    - ١٧ ــسيد نوربـ ــان(الـ ــح   ): بوتـ ــانون واضـ ــال إن القـ قـ
يتعلــق بــاحلق املتــساوي للنــساء يف وراثــة املمتلكــات مــن   فيمــا

لــشواغل الــيت وا. أســرهن بغــض النظــر عــن احلالــة االجتماعيــة
أعربــت عنــها اللجنــة مل تتجــل يف القــضايا الــيت ُعرضــت علــى  

 .احملاكم

قـــال إن بوتـــان وضـــعت ): بوتـــان(الـــسيد تـــشرينغ   - ١٨
ــة       ــى الرعاي ــصى حــد ممكــن عل ــاق إىل أق لنفــسها هــدف اإلنف

وتتوقـــع أن تـــشاهد اخنفاضـــا يف متويـــل    . الـــصحية والتعلـــيم 
 أقـل البلـدان     اجلهات املاحنـة وهـي تـستعد للخـروج مـن قائمـة            

تطــورا يف املــستقبل القريــب؛ ومــع ذلــك، قــررت احلكومــة        
 .مواصلة زيادة اإلنفاق يف هذه اجملاالت

وواصل القول إن بوتان قـد وجـدت أن مـن الـصعب               - ١٩
 يف املائة من الطالب، وذلـك إىل        ٢٠إيصال الدراسة إىل آخر     

واهلدف هـو أال ميـشي أي       . حد كبري بسبب ُبعد مناطق معينة     
 مدة زمنية تتجاوز الساعة يف كل اجتاه بغية الوصـول إىل            طفل

. ومثة حتد آخر وهو نقص املعلمني يف املناطق الريفيـة        . املدرسة
لقد عينت بوتـان معلمـني مـن اخلـارج ومـددت كميـة الوقـت           

. الــذي كــان معلموهــا ينفقونــه علــى العمــل يف املنــاطق النائيــة 
ىل جانـــب وجيـــري تطـــوير النقـــل وأمـــاكن املبيـــت للطـــالب إ

األنشطة الـشبابية لكفالـة انـشغال األطفـال يف فتـرات التوقـف              
وتستعمل أفضل املواد املمكنة لبناء أماكن إيـواء        . عن الدراسة 

وباإلضافة إىل ذلك، يف ظل تغطية اهلـاتف        . الطالب واملدارس 
احملمـــول ُيحـــد مـــن الـــشعور باالنفـــصال عـــن األســـرة، وهـــو 

 .عيدون عن منازهلمالشعور الذي يعاين منه الطالب الب

ــدفع للعمــال       - ٢٠ ــة أن ت ــة بكفال ــة ملتزم ــال إن احلكوم وق
الشباب يف املرتل أو الزراعة أفـضل األجـور املمكنـة وبـضمان             

وعلـــى الـــرغم مـــن التحـــديات املرافقـــة، تعهـــدت  . رفاهتـــهم
ــة      ــصحية اجملاني ــة ال ــدمي خــدمات الرعاي ــة مبواصــلة تق . احلكوم

بوتان يؤخـذ املواطنـون إىل      وحينما ال تكون الرعاية متاحة يف       
والتـزام بوتـان    . بلدان قريبة لتلقي العـالج علـى نفقـة احلكومـة          

بالسعادة الوطنية الشاملة يتطلـب أن تنظـر يف خمتلـف جوانـب             
االحتياجات االجتماعيـة ويـستدعي مواصـلة املـستوى األعلـى           
من اخلدمة يف التعليم والرعاية الصحية، ما يشكل حتـديا نظـرا            

 .حجم املواردإىل انكماش 
  

  ١٦ و ١٥املادتان 
الحظــت أنــه يف حالــة  : كــداري - الــسيدة هــالربن  - ٢١

الطــالق ُتعطــى لــألم األولويــة يف الوصــاية علــى األطفــال دون  
سن التاسعة، بينما يتعني على األطفـال الـذين جتـاوزت سـنهم             

وينبغـي أن   . التاسعة أن خيتاروا بني الوالدين يف تقرير الوصـاية        
ــرار ا  ــي أال ُتعطــى    يتخــذ ق ــل، وينبغ ــصلحة الطف لوصــاية يف م

األولوية التلقائية لألم، كما ينبغي أال ُيجَعل الطفـل خينـار بـني             
  .وحتث احلكومة على إعادة النظر يف هذه السياسة. الوالدين

وترغــب يف معرفــة مــا ُيعتــرب املمتلكــات املــشتركة يف     - ٢٢
 ُيعـوض   سياق تقسيم املمتلكات يف حالة الطالق وما إذا كـان         
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عن املسامهة غري املالية من جانـب املـرأة علـى شـكل األعمـال               
وأخريا، نظـرا إىل أن تـسجيل الـزواج         . املرتلية ورعاية األطفال  

ــثريين      ــا كـ ــة وإىل أن أزواجـ ــة البوتانيـ ــد يف الثقافـ ــيء جديـ شـ
يواصــلون العــيش معــا دون تــسجيل الــزواج، ســألت عمــا إذا  

جلة نفــس احلــق يف كانــت للنــساء يف هــذه الزجيــات غــري املــس 
  .حصة من املمتلكات املشتركة يف حالة الطالق

سألت عما إذا كان النظام التقليدي      : السيدة هياشي   - ٢٣
لفض املنازعات القائم على أسـاس القـانون ينطبـق علـى أمـور              

ــالزواج  ــق ب ــان،   . تتعل ــدي يف بوت ــزال نظــام اإلرث التقلي وال ي
األولويـة للمـرأة علـى     حيث ُتعترب املرأة راعية للوالدين، يعطـي        

وبالنظر إىل أن النساء يتـركن علـى حنـو متزايـد املـرتل              . الرجل
إىل املراكــز احلــضرية حبثــا عــن فــرص العمــل، وإىل أن القــانون 
يــستبعد اللــوايت كُــّن يعــشن علــى انفــراد طــوال مــا ينيــف عــن  
عــشر ســنوات عــن احلــق يف اإلرث، ســألت عمــا إذا كانــت     

ـــ   ــستطعن أن ي ــزلن يـ ــا يـ ــساء مـ ــذه  النـ رثن األرض مبوجـــب هـ
. الشروط وعن األثـر الـذي كـان للتوسـع احلـضري يف النـساء              

وســألت عــن ماهيــة نظــام فــض املنازعــات القــائم بــني الورثــة   
وفيمـا يتعلـق بنفقـة      . وماهية اإلنفـاذ وسـبل االنتـصاف املتاحـة        

إعالة األطفال سـألت عمـا إذا كـان يف مقـدور املـرأة أن ترفـع                 
ــام احملكمــة يف  ــة   اســتئنافا أم ــع األب لنفقــة إعال ــة عــدم دف  حال

وأخـــريا، ســـألت عـــن التـــدابري . األطفـــال أو طعنـــه يف األبـــوة
احملددة اليت قد اختذت، على شكل محالت عامة، ملنـع الـزواج            
ــه، فيمــا يتجــاوز الــنص يف     ــة وللقــضاء علي دون الــسن القانوني
القانون علـى أن االتـصال اجلنـسي بقاصـر ميكـن أن ُيعتـرب مـن                 

  .قانونية اغتصاباالناحية ال
 ةسألت، وهي تشري إىل الفقر    : أبيا - السيدة كوكر   - ٢٤

صاغ فيهـا سـند الطـالق،       من التقرير، عن املرحلة اليت يُـ       ٤٧٠
. وهــو وثيقــة حتــدد نظــام تقاســم املمتلكــات يف وقــت الطــالق

ويبني التقرير أيضا أن األطفـال الـذين مت تبنـيهم ُيعتـَرف بـأهنم               
األطفـال  ”وطلبـت إبـضاح مـصطلح       . أطفال حيظـون بالرعايـة    

ــة  ــون بالرعايـ ــذين حيظـ ــا إىل   “الـ ــشري حـــسب فهمهـ ــذي يـ  الـ
  .األطفال الذين حيظون برعاية مؤقتة من أسرة أخرى

قال إن لدى زوجني يف بوتان      ): بوتان(السيد نوربو     - ٢٥
يـــسعيان إىل الطـــالق خيـــارين بعـــد جلـــسة اســـتماع أويل يف  

 املفاوضـات أو أن     ميكنهما تـوخي تـسوية عـن طريـق        : احملكمة
فيما يتعلـق بالوصـاية علـى       . يدعا احملكمة تصدر سندا للطالق    

األطفــال، يعتقــد يف بوتــان بــأن مــن األفــضل أن ميكــث طفــل   
ويف حالــة عــدم دفــع األب لنفقــة . دون ســن التاســعة مــع أمــه

إعالة الطفل، ال حاجة باملرأة إال أن تبلغ احملكمـة بـذلك ومـن              
وألن احملكمــة . نون أن يأخــذ جمــراهشــأن اإلنفــاذ التلقــائي للقــا

تتخذ اإلجراءات خدمة ألفضل مصاحل الطفل، تتخـذ احملكمـة          
  .قرارا، إذا أصيبت األم بالعجز، بإعطاء الوصاية لألب

ــرَّف، يف       - ٢٦ ــشتركة ُتع ــول إن املمتلكــات امل وواصــل الق
وين الزواج واإلرث، بأهنـا أي ممتلكـات متـت حيازهتـا أثنـاء              نقا

 الطابع الـذايت لتقيـيم اخلـدمات غـري املدفوعـة            وبسبب. الزواج
الــيت تقــدمها املــرأة يف ســياق الــزواج، فــإن تلــك اخلــدمات        

ُتـــذكر حتديـــدا يف القـــانون، علـــى الـــرغم مـــن أن احملكمـــة   مل
  .تأخذها يف االعتبار

قــال إن اللجنــة الوطنيــة ): بوتــان(الــسيد وانغتــشوك   - ٢٧
ء قيمـة للمـسامهة     للمرأة والطفل قد سعت إىل إثارة قضية إيـال        

غري املالية من جانب املرأة لألسرة واجملتمع وكان يؤمـل يف أن            
ينــشأ يف الــسنوات القادمــة فهــم أفــضل لكيفيــة قيــاس مــسامهة  

ــرأة ــوب آســيا     . امل ــسني لرابطــة جن ــات اجلن ــت قاعــدة بيان مشل
ــزم      ــذي اعت ــر ال ــاون اإلقليمــي معلومــات عــن تأنيــث الفق للتع

ــدابري الــيت قــد   و. أعــضاء الرابطــة أن يدرســوه  فيمــا يتعلــق بالت
اِختذت ملنع الزواج دون السن القانونيـة اسـترعى انتبـاه اللجنـة             
إىل املعلومات عن منع حاالت احلمـل دون الـسن القانونيـة يف             

  .التقرير
قالت إهنا مأخوذة بنظرية الـسعادة  : السيدة أرا بيغوم    - ٢٨

 اختـاذ هنـج     الوطنية الشاملة وإهنا تتوقع أن تنظر بلدان كثرية يف        
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وســألت عمــا إذا كــان الطــب احلــديث  . كــذلك يف املــستقبل
  .والطب التقليدي يقدمان باجملان

استوضـحت عـن الفقـرة    : كـداري  - السيدة هالربن   - ٢٩
 مــن التقريــر وطلبــت جوابــا عــن ســؤاهلا يف وقــت ســابق ٤٧٠

  .فيما يتعلق حبماية املرأة يف الزجيات غري املسجلة
قــال إنــه مل جيــر تفريــق يف    ): انبوتــ (الــسيد نوربــو   - ٣٠

يـدفع الرجـل    . احملاكم بني زواج مـسجل وزواج غـري مـسجل         
واملرأة غري املتزوجني رمسا أدىن للمحكمة حىت ينطبـق القـانون      

ــا ينطبـــق علـــى الرجـــل واملـــرأة املتـــزوجني   وإذا . عليهمـــا كمـ
ــسند الطــالق، ولكــن     ــا ل قُــسمت املمتلكــات بالتــساوي، وفق

لكية أحد الزوجني، ينص القـانون علـى        بقيت مواد معينة يف م    
أنه ال متكن مواصلة املقاضـاة بـشأن قـضية  عنـد تـسويتها مـن                 

ــل الطــرفني  ــزال مــن املمكــن عــرض دعــاوى     . ِقب ــه ال ي ــد أن بي
  .تستويف األصول على احملكمة

قــــال إن خــــدمات ): بوتــــان(الــــسيد وانغتــــشونك   - ٣١
دفع احلكومـة   الرعاية الصحية األوليـة والثانويـة جمانيـة متامـا وتـ           

. عــن العــالج يف اخلــارج ألمــراض ال ميكــن عالجهــا يف بوتــان
وجيري إدخال نظام تقاسم التكلفـة خلـدمات الرعايـة الـصحية            
على املـستوى الثالـث بـسبب العـبء املـايل الـذي تـضعه علـى                 

  .كاهل احلكومة
ــشرينغ    - ٣٢ ــسيد ت ــان(ال ــر   ): بوت ــال إن النظــر يف التقري ق

الع علـى أفـضل املمارسـات الدوليـة         الدوري له قيمته يف االط    
يف وقــت كانــت بوتـــان فيــه توطــد أســـس حقــوق اإلنـــسان      

واحلكومة ملتزمة التزامـا كـامال   . والدميقراطية والسياسة العامة  
بنص وروح االتفاقية وبتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحقـوق        

وطمأن اللجنة على أن تلقى توصياُتها االهتمام الكامـل      . املرأة
ة وأن ختصص املوارد الالزمة لتحـسني حالـة املـرأة           من احلكوم 
  .يف بوتان

ــسة  - ٣٣ ــم أن    : الرئي ــن امله ــشة، إن م ــة املناق ــت، خمتتم قال
تــــصادق بوتــــان علــــى اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنــــسان   
والعهدين، وأيضا الصكني امللزمني قانونا فيمـا يتعلـق بالعمـال           

، ٢٠دة املهـــــاجرين واملعـــــوقني، باإلضـــــافة إىل تعـــــديل املـــــا
ــة ١ الفقــرة ــرغم مــن اعترافهــا جبهــود   . ، مــن االتفاقي وعلــى ال

احلكومــة ملواءمــة القــانون الــوطين مــع القــانون الــدويل، ينتاهبــا  
القلــق مــن أن تكــون للقــانون الــوطين األســبقية علــى القــانون    

ــضارب  ــة الت ــدويل يف حال ــا   . ال ــزم قانون ــدويل مل ــانون ال إن الق
ــى نفــس مــستوى ا    ــرب عل ــوطين وينبغــي أن يعت ــانون ال لقــد . لق

 يف جمــاالت كــثرية ٢٠٠٤حققــت بوتــان التقــدم الكــبري منــذ   
  .وتأمل اللجنة يف رؤية مزيد من التقدم يف املستقبل

 .٤٥/١٦رفعت اجللسة الساعة  
  


