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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثالثة واألربعون

    ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  

  
 بوتان  

 
 الــــدورة يف التقريـــــر الــــدوري الـــــسابع لبوتـــــان   نظــــر الفريـــــق العامــــل ملـــــا قبـــــل   

(CEDAW/C/BTN/7). 
 

 املركز القانوين لالتفاقية، الربوتوكول االختياري  
ويرجـى  . يرجى التزويد مبعلومات عن التقدم احملرز فيما خيص مشروع دسـتور بوتـان             - ١

دأ املــساواة  مــن االتفاقيــة، مبــ٢ و ١بيــان مــا إذا أدرج يف مــشروع الدســتور، وفقــا للمــادتني  
 .وعدم التمييز

وقد حثت اللجنة الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، علـى التـصديق علـى              - ٢
الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة وعلــى أن تقبــل، يف أقــرب اآلجــال املمكنــة، التعــديل علــى    

يرجــى التزويــد و.  مــن االتفاقيــة فيمــا يتــصل مبواعيــد اجتمــاع اللجنــة ٢٠ مــن املــادة ١الفقــرة 
 .مبعلومات عن أية خطوات متخذة لتنفيذ توصية اللجنة
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 اآللية الوطنية للنهوض باملرأة وخطة العمل  
يشري التقرير إىل أن اللجنة الوطنية للمرأة ستفصل عن حكومة بوتـان امللكيـة وأن مـن                  - ٣

ات عـن مركـز   ويرجى تقدمي مزيد مـن املعلومـ     . مقاصد ذلك تعزيز واليتها وشرعيتها ونفوذها     
 .هذه اللجنة وعن عدد العاملني يف إطارها واملوارد املالية املتاحة لالضطالع بأعماهلا

ويرجــى املــد مبزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابري واألنــشطة الــواردة يف مــشروع اخلطــة   - ٤
ساواة املـ و مـن حقـوق اإلنـسان        مبـا هلـا   الوطنية للقضايا اجلنسانية والرامية إىل تشجيع متتع املرأة         

 ذلــك معلومــات عــن الفتــرة املزمعــة لتنفيــذها وآلياهتــا للرصــد واملــوارد املاليــة   ومــناجلنــسانية، 
 .املخصصة لتنفيذها بفعالية

 يف نطاق برنامج التعليم غـري       ،ويرجى استكمال املعلومات عن وضع املشروع اهلادف       - ٥
  عـن   معلومـات أخـرى    ويرجـى أيـضا تقـدمي     .  إىل نشر كتاب عن حقوق الطفل واملرأة       ،الرمسي

 ).٢٢٤الفقرة (حمتواه وخطط إتاحته للنساء، مبن فيهن الريفيات، يف مجيع أرجاء البالد 
 

  املرأةالعنف ضد  
ــة و     - ٦ ــر قلــة وعــي املــرأة حبقوقهــا القانوني باعتبارمهــا “ ثقافــة الــسكوت”يــستبني التقري

ويرجـى  . رأة واإليـذاء اجلنـسي  املسألتني الرئيستني الالزم استهدافهما يف حماربـة العنـف ضـد املـ          
 واملسؤولني عن إنفـاذ القـوانني       ،، لتحسني الشرطة  املتوخاةالتوسع خبصوص التدابري املتخذة أو      

 بـشأن هـذه   ،والقضاة ومقـدمي اخلـدمات الـصحية وكـذا أصـحاب املـصلحة اآلخـرين املعنـيني         
غ عـن أفعـال العنـف    املسألة وبغية توعية النساء ضحايا العنف حبقوقهن وتشجيعهن على اإلبال        

 إىل  ، بوجـه خـاص    ،ويرجـى اإلشـارة   . وضمانا للمالحقة على العنف ضد املـرأة واملعاقبـة عليـه          
ــواردة يف         ــست الـ ــيات الـ ــني التوصـ ــن بـ ــصلة مـ ــيات ذات الـ ــذ التوصـ ــذة لتنفيـ ــدابري املتخـ التـ

 .)٣٧٩ و ٣٧٧الفقرتان  (ألف ٤ املرفق
ــة ال     - ٧ ــو غــري احلكومي ــة ريني ــر أن منظم ــذكر التقري ــها   وي ــا وتغذيت ــرأة وتعليمه ــرام امل حت

 النـساء ضـحايا العنـف يف         األزمات وإعادة التأهيـل مـن أجـل        ملعاجلةومتكينها تتوقع فتح مركز     
ويرجــى اســتكمال املعلومــات بــشأن املــشروع ). ٣٧٩الفقــرة  (٢٠٠٨مفــو يف عــام منطقــة ثي

 .سي متاحة بالفعلوبيان ما إذا كانت أية مالذات للنساء ضحايا العنف أو االستغالل اجلن
 

 االجتار واستغالل البغاء  
ــة          - ٨ ــسلطات احمللي ــع ال ــل م ــا برحــت تعم ــان م ــة لبوت ــة امللكي ــر أن احلكوم ــذكر التقري ي

ويـذكر أيـضا    . )٨٦الفقـرة    (واملنظمات غري احلكومية واجملتمع الدويل ملكافحـة االجتـار بـاملرأة          



CEDAW/C/BTN/Q/7  
 

08-49682 3 
 

ــان أوصــت   ــة يف بوت ــشرطة امللكي ــام ،أن ال ــأن ،٢٠٠٥ يف ع ــرأة    ب ــة للم ــة الوطني ــشرع اللجن ت
ــها هــذه املــسألة     ــاول أمــورا من ويرجــى وصــف التــدابري  ). ٩٠الفقــرة (والطفــل بدراســات تتن

املتخذة أو االستراتيجيات املوضوعة أو املزمعة ملنع ومكافحة االجتار بالنساء والفتيات، وتبيـان             
ملزيـد مـن املعلومـات عـن      أيـضا تقـدمي ا  جـى وير. جتار، إن وجـدت النتائج الدراسات املتعلقة با   

 .التعاون يف إطار رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي فيما يتصل باالجتار باملرأة
ويرجى بيان ما إذا انـشئت خطـوط هاتفيـة ملـساعدة النـساء ضـحايا اإليـذاء اجلـسدي                   - ٩
 ).٩٥الفقرة (اجلنسي، ميكن أن تساعد أيضا العامالت يف البغاء  أو
 من التقرير، فإن قانون العقوبات يعترف بالبغاء كجنحة عقوبتـها           ٩٣وحسب الفقرة    - ١٠

هي التـدابري املتخـذة لتحاشـي تعـرض النـساء العـامالت يف البغـاء إىل                 ما  ويرجى بيان   . السجن
.  ولـضمان حـصوهلن علـى هـذه املـساعدة          ، عنـد طلـب املـساعدة أو املـشورة،         إجراءات جنائية 

ة ملنع استغالل البغاء وللمعاقبـة عليـه وكـذا أيـة تـدابري              ويرجى وصف القوانني والتدابري املعتمد    
ويرجـى أيـضا   . إلعادة تأهيل من يرغنب يف ترك البغاء ولدعم إعادة تأهيلهن االجتمـاعي         الزمة  

ــة تــدابري متخــذة لتــوفري التــدريب املتخــصص بــشأن االجتــار ألفــراد       التزويــد مبعلومــات عــن أي
انني وحــراس احلــدود وجهــاز القــضاء، وإعطــاء  الــشرطة واملــسؤولني اآلخــرين عــن إنفــاذ القــو 

 .معلومات عن مدى فعالية هذه التدابري
 

 املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة  
 يظـل منخفـضا     املنتخبـة استنادا إىل التقرير، فإن متثيـل املـرأة يف احليـاة العامـة واهليئـات                 - ١١

 يف الفــائزات تــضاءل مقارنــة بعــدد ٢٠٠٦كمــا أن عــدد املنتخبــات للجمعيــة الوطنيــة يف عــام 
ــدابري اختــذهتا احلكومــة أو    . ٢٠٠١انتخابــات عــام  ــة ت  تزمــعويرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي

 مـن االتفاقيـة والتوصـيتني       ٤ من املادة    ١، مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة مبوجب الفقرة         اختاذها
يف سـبيل    ء علـى التمييـز ضـد املـرأة،         الـصادرتني عـن اللجنـة املعنيـة بالقـضا          ٢٥ و   ٢٣العامتني  

مـن البلـد، ومـن       تعزيز مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار العامة، وال سيما يف اجلـزء اجلنـويب              
ذلك التدابري الرامية إىل متكني املرأة ذاهتا وتشجيع ترشحها لالنتخابات على كـل مـن الـصعيد                 

-١١٢ و ١٠٥الفقــرات (منائيــة للحــي الــوطين وصــعيد اللجنــة اإلمنائيــة للمقاطعــة واللجنــة اإل
 ).١٤٢ و ١١٩
، مبـــا فيهـــا املتوخـــاةويرجـــى تـــوفري مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن التـــدابري املتخـــذة أو    - ١٢

ــدابري ــرة     الت ــة مبوجــب الفق ــادة  ١اخلاصــة املؤقت ــن امل ــامتني    ٤ م ــة والتوصــيتني الع ــن االتفاقي  م
 يف وظــائف  املــنخفض جــدارأةشــتراك املــال الــصادرتني عــن اللجنــة، بغيــة التــصدي ٢٥ و ٢٣

ويرجـى  . اخلدمة العامة، وخاصة علـى املـستويات العليـا مـن اإلدارة العامـة ويف سـلك القـضاء                  
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أيضا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املتوخاة ملعاجلة تفشي التفرقة العمودية بني النـساء               
ويات مــن العمــل والراتــب والرجــال ولتيــسري وصــول املتخرجــات مــن التعلــيم العــايل إىل مــست 

 ).٦-٧ إىل ٤-٧ واجلداول ١٢٧-١٢١الفقرات (مطابقة ملؤهالهتن 
 

 القوالب النمطية والتعليم  
 من التقرير، فإن احلكومة امللكية لبوتـان سـتعمل مـن أجـل القـضاء                ٨٥حسب الفقرة    - ١٣

 الكتـب   اسـتعراض منـاهج   بعلى الصور السلبية املوجـودة للمـرأة عـن طريـق وسـائط اإلعـالم و               
ويرجى التوسـع فيمـا يتـصل بأيـة تـدابري ملموسـة متخـذة أو متوخـاة يف هـذا الـشأن                     . املدرسية

وبيـــان مـــا إذا اختـــذت تـــدابري أخـــرى إلزالـــة القوالـــب النمطيـــة واألمنـــاط الثقافيـــة الـــيت فيهـــا  
 .للمرأة متييز
اجلـة الفجـوة   ويرجى تقدمي معلومات عما إذا اختذت أية تدابري، أو يتوخى اختاذها، ملع         - ١٤

اجلنسانية اليت هي لصاحل الفتيان من حيث االلتحاق باملدارس االبتدائيـة يف املقاطعـات األربـع،                
 . من التقرير١٨٨كما تبني يف الفقرة 

 التزويد مبزيد من املعلومات عن التدابري املـضطلع هبـا أو املتوخـاة، ال سـيما يف                 ويرجى - ١٥
 الرائــد، قــصد حتــسني إجنــازات الفتيــات ابتــداء مــن ٢٠٠٦إطــار برنــامج التعلــيم املــستمر لعــام 

الصف التاسع وملعاجلة الفجوة وكذا املعدات العليا لتسرب الفتيات من ذلـك الـصف فـصاعدا     
الفقــرات (ابتغــاء متكــني الفتيــات مــن التــساوي يف الوصــول إىل فــصول التعلــيم الثــانوي العليــا   

ــا يف ن  ســتجري أي حبــث بــشأ كــانويرجــى بيــان مــا  ). ٢٣١-٢٢٩  أســباب املعــدالت العلي
 ).٢٣٧الفقرة (تسرب الفتيات 

ويرجــى املــد مبعلومــات عــن التــدابري املتخــذة أو املتوخــاة لزيــادة عــدد النــساء اللــوايت     - ١٦
يكملـــن التعلـــيم الثـــانوي ويواصـــلن دراســـتهن ويلـــتحقن مبؤســـسات التعلـــيم فـــوق الثـــانوي، 

يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة ويـــستكملن أيـــضا تلـــك الدراســـات، كمـــا أوصـــت اللجنـــة 
 ).١٠-١٠ واجلدول ١٥٤ الفقرة(
 

 اجلنسية واملواطنة  
يرجى تقدمي معلومات عن أية تعديالت ُمدخلة أو مزمعـة فيمـا خيـص قـوانني املواطنـة                   - ١٧

ــادة      ــع أحكــام امل ــسية لكــي تتمــشى م ــة يف     ٩واجلن ــه اللجن ــة، حــسبما أوصــت ب ــن االتفاقي  م
ابقة، اليت تركز على التغـيريات الالزمـة ملـنح املـرأة حقوقـا متـساوية مـع                  مالحظاهتا اخلتامية الس  

 .يتعلق جبنسية أوالدها الرجل فيما
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 العمالة ومواءمة العمل مع احلياة األسرية   
 اجلديـد وبيـان مـا إذا        ٢٠٠٧يرجى التوسع بشأن قـانون بوتـان للعمـل والعمالـة لعـام               - ١٨

 .مر كذلكطُّبق بالفعل وما مفعوله إن كان األ
ويرجى تقدمي معلومات عـن أيـة تـدابري متخـذة أو متوخـاة ملعاجلـة معـدل بطالـة املـرأة                 - ١٩

العايل ومواقف أصحاب العمل التنميطيـة جتـاه املـرأة كموظفـة، الـيت كـشف عنـها االستقـصاء                    
 . من التقرير٢٦١الوطين للقوة العاملة واملشار إليها يف الفقرة 

تحرش اجلنسي ممنوع مبوجـب قـانون بوتـان للعمالـة والعمـل وأنـه               ويذكر التقرير أن ال    - ٢٠
ويرجى بيان مـا إذا     ). ٣٠١ و   ٢٩٧الفقرتان  (معرف على أنه جرمية مبقتضى قانون العقوبات        

طُبقت هذه األحكام وما املفعـول إن كـان األمـر كـذلك ومـا إذا أوجـدت هـذه األحكـام أيـة                        
 .كان العملتغيريات يف املوقف حيال التحرش اجلنسي يف م

ويرجى بيان ما إذا كانت املرأة العاملة يف القطـاع اخلـاص تتمتـع بـنفس احلقـوق فيمـا            - ٢١
يتعلق بإجازة األمومة واحلصول على املزايا العائلية مثلها يف ذلك مثل املرأة العاملـة يف القطـاع                 

صول علـى تلـك     وإال، يرجى التزويد مبزيد من املعلومات حول الفوارق املوجودة يف احل          . العام
 ).٣١٣-٣٠٧الفقرات (اخلدمات 

 
 الصحة  

اإليـدز  /يرجى توفري مزيـد مـن املعلومـات بـشأن انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  - ٢٢
ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن األمـراض            . عند النساء وانتقال العدوى من األم إىل الطفل       

ذا النقـل، مبـا يف ذلـك اجملموعـات املعّرضـة            املنقولة جنسيا وعن الوسائل الكفيلة بتفادي مثل ه       
 ).٩٦الفقرة ( من النساء 

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للحد من محل املراهقـات وكـذا لتحـسني                - ٢٣
 .مستوى املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني

 
 حالة جمموعات خاصة من النساء والفتيات احملتجزات  

يذكر التقرير أن األطفال كانوا، وقت تقدميه، حمتجزين يف نفـس املرافـق مـع املعـتقلني                - ٢٤
 مرافـق منفـصلة    ٢٠٠٧البالغني وكانت الفتيات حمتجزات مع النساء، غـري أنـه ستنـشأ يف عـام                

ــات يف ثيمفــو  ــان والفتي ــد فتحــت    . للفتي ــان مــا إذا كانــت اآلن مراكــز منفــصلة ق . ويرجــى بي
 ملركز اإلمنـاء وإعـادة التأهيـل للـشباب          مشابه معلومات عما إذا كان مرفق       ويرجى أيضا تقدمي  

 املـدانات الرتكـاهبن جرميـة ومعلومـات عـن األنـشطة التربويـة        ت قد فتح للفتيـا   ناخلاص بالفتيا 
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ويرجــى أيــضا ). ٤٨ و ٢٧الفقرتــان (والتأهيليــة املقدمــة للبنــات املودعــات يف تلــك املؤســسة  
لفتيات اللوايت يقضني مدة حكم يف الوقـت الـراهن وعمـا إذا كـان               إعطاء معلومات عن عدد ا    

هناك مركز خاص للفتيات كمـا أشـري أعـاله، وبيـان املكـان الـذي تـودع فيـه الفتيـات وتـوفري                   
 .معلومات عن تعلمهن

 
 الالجئات  

يفيــد التقريــر أن احلكومــة امللكيــة لبوتــان توصــلت إىل اتفــاق بــشأن حالــة املقــيمني يف   - ٢٥
قـــد حـــال ، منـــذ  ت الالجـــئني يف بوتـــان، غـــري أن الوضـــع األمـــين املتـــدهور يف نيبـــال خميمـــا
، دون اســتئناف اإلعــادة إىل الــوطن ممــا كانــت لــه عواقــب ســلبية علــى حالــة          ٢٠٠٣ عــام

ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن أيـة خطـط ملعـاودة التفـاوض مـع                  . الالجئات مـن نـساء وفتيـات      
 .ىل الوطناحلكومة النيبالية وملواصلة اإلعادة إ

 
 األطفال خدم املنازل  

يشري التقرير إىل تقرير صدر مؤخرا عن تقييم عوامل احلماية لألطفال يف بوتـان، جـاء                 - ٢٦
فيه أن معظم خدم املنـازل الـصغار بنـات غـري متمدرسـات وغالبـا مـا يـشتغلن سـاعات طويلـة                     

ويرجــى ). ٣٠٣ الفقــرة(مقابــل أجــور زهيــدة وهــن معّرضــات ملختلــف أنــواع ســوء املعاملــة   
مــا إذا كــان دخــول قــانون العمالــة والعمــل اجلديــد حيــز النفــاذ قــد أحــدث تغــيريات يف     بيــان

اختذت أية تـدابري ملموسـة أو ُيتـوخى اختاذهـا علـى أسـاس هـذا التقريـر ملعاجلـة                إذا الوضع وما 
 .الفتيات حالة هؤالء

 
 املعوقات   

ــرة    - ٢٧ ــر يف الفق ــي  ٣٩١يالحــظ التقري ــه ينبغ ــه أن ــم     من ــات دع ــق آلي ــوعي وخل ــادة ال  زي
. املعوقــات وأن مــن املنتظــر هلــذا املوضــوع أن تــشمله خطــة العمــل الوطنيــة للقــضايا اجلنــسانية 

ويرجى استكمال املعلومات بشأن هذه املسألة والتوسع بشأن التدابري املضطلع هبـا أو املتوخـاة           
 .يف هذا املضمار

 
 الريفيات  

 يف مجيــع ةدابري املتخــذة لتحــسني تواجــد املــرأة الريفيــيرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــ - ٢٨
الــسياسات والــربامج القطاعيــة وحــصوهلا بالكامــل علــى اخلدمــة الــصحية والتعلــيم والتــدريب   

ويرجى بيـان مـا إذا كانـت هنـاك خطـة للـضمان االجتمـاعي حلمايـة املـسنات ولـصاحل                      . املهين
 .املرأة يف القطاع الزراعي
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 سريةالزواج والعالقات األ  
تكـون    مـا تلكات غري رمسية ومرنة وغالبايشري التقرير إىل أن نظما تقليدية لتقاسم املم      - ٢٩

ويرجـى تقـدمي   . )٣٩٩الفقـرة   (١٩٨٠ظرفية تطبق، عمليـا، باإلضـافة إىل قـانون اإلرث لعـام         
 اليت اختـذت لكـي ال يـؤدي تطبيقهـا           رياملزيد من املعلومات عن تلك املمارسات ووصف التداب       

 .م الواقع إىل التمييز ضد املرأةحبك
ويشري التقرير إىل أن الزواج دون الـسن القانونيـة حيـدث وإن كانـت هـذه الـسن هـي                      - ٣٠
ويرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن ). ٤٨٦ و ٤٦٥الفقرتــان (لكــال اجلنــسني ســنة  ١٨

 . والقضاء عليهالتدابري املتخذة ملنع الزواج دون السن القانونية
 


