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

 الدورة الرابعة واألربعون
       ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه /متوز ٢٠

الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة يف مــا يتعلــق بــالنظر يف      
 التقرير الدوري السابع

    
 *بوتان    

 
  

  .حترير رمسييصدر هذا التقرير بدون  * 
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 مقدمـة    

  أساسية معلومات     
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف  القــضاء علــى  اتفاقيــة  علــىوقعــت مملكــة بوتــان   

ــه /متــوز ١٧ ــر . ١٩٨١أغــسطس / آب٣١قت عليهــا يف صــدَّ و١٩٨٠يولي ــدم تقري ــانوق   بوت
بالقــضاء علــى التمييــز ضــد اجلــامع للتقــارير الدوريــة مــن األول إىل الــسادس إىل اللجنــة املعنيــة 

ونظـرت اللجنـة    . ٢٠٠٤ينـاير   /يف كانون الثاين  ) “اللجنة”املشار إليها يف ما يلي باسم        (املرأة
ينـاير  /كـانون الثـاين    ١٩ الثالثة واألربعني املعقـودة مـن        دورهتايف التقرير الدوري السابع خالل      

 .  ٢٠٠٨فرباير / شباط٦إىل 

مها حبماية حقوق مواطنيها، وال سـيما حقـوق املـرأة           التزاعلى  تأكيد  الوأعادت بوتان     
ــصدَّ  ــل، ف ــع        والطف ــة مبن ــي املعني ــاون اإلقليم ــيا للتع ــوب شــرق آس ــة جن ــة رابط ــى اتفاقي قت عل

واتفاقية الرابطة بـشأن الترتيبـات      ؛  ٢٠٠٢ البغاء لعام    ألغراضجتار باملرأة والطفل    ومكافحة اال 
نـة الرابطـة حلمايـة اإلرضـاع        ومدوَّ؛  ٢٠٠٢ اماإلقليمية لتعزيز رفاه الطفـل يف جنـوب آسـيا لعـ           

ــة لألطفــال الــصغار لعــام    علــى الربوتوكــولني   ٢٠٠٥عــام  ووقعــت ،٢٠٠٤الطبيعــي والتغذي
ــة حقــوق الطفــل املــتعلقني مبــشاركة األطفــال يف الرتاعــات املــسلحة وبيــع      االختيــاريني التفاقي

 .ةاألطفال، وبغاء األطفال واستعماهلم يف إنتاج املواد اإلباحي
  

 االتفاقية ب التعريف    

  املتعلقــة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةتقــاريرالجــرى تعمــيم   
 مــسؤويل بــنيوتوصــيات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة علــى نطــاق واســع     

  بوتـان  ك تقريـر   وكـذل  املؤلفات املتعلقة باالتفاقيـة    وستنشر   .كومة ووسائط اإلعالم البوتانية   احل
 إىل جانـب توصـيات اللجنـة       الـسابع التقريـر   اجلامع للتقارير الدورية من األول حـىت الـسادس و         

 طولتعزيــز دور وســائ. نــاول اجلمهــوريف متوتوضــع ) ncwcbhutan.net( املواقــع الــشبكية علــى
لطفــل اإلعــالم يف نــشر املعلومــات املتعلقــة باالتفاقيــة وجهــود البلــد للنــهوض حبقــوق املــرأة وا   

ذي للجنـة    يف بوتان ممثلني هلا يف اجمللس التنفي       ملذاعتها، عينت وسائط اإلعالم املطبوع وا     ومحاي
مت سلسلة من الدورات التدريبيـة وأنـشطة التثقيـف والتوعيـة            نظِّقد   و .الوطنية للمرأة والطفل  
ان ووسـائط  أعـضاء الربملـ  ال سـيما   و،  املعنـيني بـاألمر    لـدى    بشأن االتفاقية لتعزيز الفهم والوعي    

 واجلهـــاز القـــضائي واملـــربني واآلبـــاء والنـــساء   واملـــوظفني املكلفـــني بإنفـــاذ القـــوانني اإلعـــالم
 املعيارية لالتفاقية إىل جانـب      القواعد واعتمدت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل أيضاً        .واألطفال

قــال انتقــوق اإلنــسان لتــدريب مــوظفي االنتخابــات كجــزء مــن حلخــرى األدوليــة الصكوك الــ
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 وتعــد اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل حاليــاً محــالت .ربملانيــةإىل الدميقراطيــة البوتــان التــارخيي 
 .    اآلخريناملعنيني باألمروأكثر انتظاماً بالشراكة مع وسائط اإلعالم 

  
  أطر النهوض بوضع املرأة يف بوتان     

ــان  أنــشأت   ــز مــن اآلليــات ل طائفــة مملكــة بوت  عليهــا يف هــذه   احلقــوق املنــصوص تعزي
 ومبوجـب .  الـيت يـنص عليهـا دسـتور مملكـة بوتـان             العليـا  االتفاقية؛ ويف مقدمها اآلليـات واملثـل      

مجيع األشخاص متـساوون أمـام      ”، ينص دستور بوتان على أن       “احلقوق األساسية ”،  ٧املادة  
ييــز  القــانون بــدون أن يتعرضــوا للتم متــساوية وفعالــة مــن جانــبالقــانون وهلــم احلــق يف محايــة

 . “بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري ذلك من األوضاع

، يتـضمن دسـتور بوتـان أحكامـاً حمـددة      “مبـادئ سياسـة الدولـة   ”،  ٩ املـادة    ومبوجب  
وتـنص األحكـام احملـددة يف إطـار         . رفـاه الـشعب البوتـاين     تعزيـز   لضمان حقوق الطفل واملرأة و    

 : على أنر من الدستو ٩املادة 

 مجيـع أشـكال التمييـز واالسـتغالل          للقضاء على  ختاذ التدابري املناسبة  إىل ا تسعى الدولة     •  
 والترهيـب يف مكـان      التحـرش  والعنـف و   واإليـذاء جتار والبغاء   ضد املرأة مبا يف ذلك اال     

 .  العام واخلاصقطاعنيالعمل بال

اية األطفال من مجيـع أشـكال التمييـز       التدابري املالئمة لكفالة مح    إىل اختاذ تسعى الدولة     •  
 والعنـف واملعاملـة املهينـة واالسـتغالل     واإليـذاء جتار والبغـاء  واالستغالل مبا يف ذلك اال   

 . االقتصادي

 يف جمــايل الطــب احلــديث  جمانــاًتــوفر الدولــة االســتفادة مــن اخلــدمات الــصحية العامــة   •  
 . والتقليدي

ة املــرض واإلعاقــة أو االفتقــار إىل ســبل العــيش تــسعى الدولــة إىل تــوفري األمــن يف حالــ  •  
 .  املالئمة ألسباب خارجة عن سيطرة املرء

ــسياسية         ــصادية وال ــة واالقت ــضاً جمموعــة شــاملة مــن األطــر االجتماعي ــان أي ــدى بوت ول
بوتـان، والقـضاء علـى    مساواة املرأة نـسبياً مـع الرجـل يف      والقانونية اليت تسعى إىل زيادة تعزيز       

 وُيــستفاد أيــضاً مــن .نــف قــد تتعــرض لــه النــساء والفتيــاتشــكال التمييــز والعأي شــكل مــن أ
، وقـد   وإنفاذهـا النظام القانوين واملواقف الثقافية اإلجيابية لتطبيـق احلقـوق املكرسـة يف االتفاقيـة             

تحقيــق ل يف ســبيلها بوتــانو .رأة يف مجيــع امليـادين عــدد مــن املبــادرات للنـهوض بوضــع املــ اختـذ  
 وستؤدي هـذه    .ألهداف يف قطاعي الصحة والتعليم    اإلمنائية لأللفية، ال سيما ا     األهداف   معظم

 ومبــا أن األهــداف اإلمنائيــة .حيــاة النــساء البوتانيــاتيف إجيــايب اإلجنــازات إىل حتــسني مباشــر و



CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1

 

4 09-33409 
 

حكومـة  ف،   املتمثلـة يف حتقيـق الـسعادة الوطنيـة العامـة           لأللفية تتوافق مع الفلسفة اإلمنائية لبوتان     
 بتحقيــق ،يف جمــال الــسياساتإجيابيــة   بيئــةهتيئــة مــن خــالل ،ملتزمــة التزامــاً قويــاًامللكيــة بوتـان  

 . ألهداف اإلمنائية لأللفيةا
  

 الوطنية العامة جلنة السعادة     

، أعلــن جاللــة امللــك الرابــع أن الفلــسفة التوجيهيــة لعمليــة التنميــة يف   ١٩٧٤يف عــام   
 الــسعادة تتمثــلوببــسيط العبــارة، . الوطنيــة العامــةبوتــان تقــوم علــى الــسعي لتحقيــق الــسعادة  

التنميـــة ) أ( : األركـــان األربعـــة التاليـــة مـــن خـــالل سق متـــنحتقيـــق تـــوازالوطنيـــة العامـــة يف 
هوض صـون الثقافـة والنـ     ) ج(ظ البيئـة؛    حفـ ) ب( االقتصادية املستدامة والعادلة؛     - االجتماعية

للــسياسة العامــة القائمــة علــى حتقيــق هــذه  واملفتــاح األساســي .تعزيــز احلكــم الرشــيد) د(هبــا؛ 
 .ها التــوازن داخــل هــذه األركــان األربعــة ويف مــا بينــ لتحقيــقالــسعادة هــو الــسعي الــضروري 

ة املبـادئ الراسـخة للمـساواة بـني مجيـع البـشر، والتـرابط               عامـ  ال وطنية  وتدعم فلسفة السعادة ال   
، وحقوق اإلنسان ومـسؤولياته الـيت       )البشر واحليوانات والنباتات  (بني مجيع املخلوقات احلاسة     

بنـهج إمنـائي    الوطنيـة العامـة      وتنادي فلـسفة الـسعادة       .أن يسترشد هبا اإلنسان يف سلوكه     جيب  
حتظـى  و .عظـم  إمجـايل أ حملـي تـراكم نـاتج   ل  البلـد أكـرب ممـا يوليـه     مـواطين  لـسعادة    اهتمامـا يويل  

 العديـد    إليهـا  نظـر وينطـاق العـامل،     بالترحيب والقبول علـى     اليوم   وطنية العامة فلسفة السعادة ال  
 يهـدف إىل  لتنميـة   مـن أمنـاط ا    يف العامل املتقدم النمو، باعتبارها منطاً بديالً        من البلدان، ال سيما     

 .   محاية رفاه األجيال القادمة وازدهارها

 اشـرة  التوجـه العـام للخطـة الع       يتمثـل ،  الـسابقة طط بوتـان    خل كان احلال بالنسبة  وكما    
  التنميـة القائمــة علــى حتقيــق  وبالتــايل، ال تــزال فلــسفة.سني نوعيــة حيــاة الـسكان حتــيف احلاليـة  

 وبنــاًء عليــه، جتــري صــياغة  .اشــرة تــشكل القــيم األساســية للخطــة العوطنيــة العامــةالــسعادة ال
 يف تعزيـز األركـان األربعـة    حبيـث تـسهم      اشـرة األولويات واالستراتيجيات والربامج للخطـة الع     

اشــرة إدراج عنــصر مــستقل خطــة بوتــان العن العناصــر اهلامــة األخــرى يف ومــ .بنهايــة املطــاف
  . من هذه اخلطةباعتباره جزءاً ال يتجزأ ماية املرأة والطفلللمرة األوىل يتعلق حب

ويف عهد جاللة امللك اخلامس، حتولت جلنة التخطـيط الـسابقة لبوتـان حاليـاً إىل جلنـة                    
 . ملسؤولة عن تنسيق املسائل اجلنسانية ورصدهاوهي الوكالة اوطنية العامة السعادة ال

  
 اللجنة الوطنية للمرأة والطفل    

اآلليــة الوطنيــة لتنــسيق ورصــد األنــشطة املتــصلة    هــياللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل   
 وللجنـة متثيـل شـامل لعـدة         .قـارير للـهيئات املنـشأة مبعاهـدات        الت وتقـدمي حبقوق املرأة والطفل،    
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جمــال إنفــاذ القــانون، واجلهــاز  مــن حــد عــشر عــضواً مــن احلكومــة، و قطاعــات وخمــتلط مــن أ 
اإلعـالم وقطـاع األعمـال      القضائي، والقطاع االجتماعي، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك وسـائط           

 وقبل إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، أنشئت فرقة عمـل تابعـة التفاقيـة حقـوق                 .التجارية
للنظــر يف األمــور الــيت ال تتعلــق   ٢٠٠٤عــام ادر صــ  خــاص حكــوميمرســومالطفــل مبوجــب 

 . حبقوق املرأة وقضاياهاكذلكبالطفل فحسب بل 

وبعد أن استعرضت احلكومة املنتخبـة حـديثاً وظـائف اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل                    
ــبري  ــصيل كــ ــتبتفــ ــز، رفعــ ــة إىل مــــ  مركــ ــل يف آب   اللجنــ ــستقلة بالكامــ ــة مــ   /ستوى هيئــ

 .  لياً وزير يف احلكومةويرأس اللجنة حا. ٢٠٠٨أغسطس 

رمسيـــاً، بسلـــسة مـــن أنـــشطة التوعيـــة واألنـــشطة واضـــطلعت اللجنـــة، بعـــد إنـــشائها   
ــة   ــشارية لتوعي ــيني بــاألمر االست ــشأن املــ املعن ــا   ب ــصلة بــاملرأة وحقوقه ونتيجــة هلــذه  . سائل املت

اســة قــضايا اجلنــسانية باعتبارهــا سي املتعلقــة بالالوطنيــةخطــة العمــل  اللجنــة صــاغتاألنــشطة، 
فــل مــن شــأهنا أن تقــدم إســهاماً طنــاً ومحايــة للمــرأة والا بيئــة أكثــر أموفريجنــسانية حــساسة لتــ

ــاً يف اخلطــط اإلمن  ــد  حيوي ــة للبل ــة املقبل ــاب خطــة  .ائي ــة العمــل  ويف غي ــة بالالوطني ــضايا املتعلق ق
ــسانية        ــة اجلن ــداف ومؤشــرات التوعي ــاً يف إدراج أه ــة عموم ــل املمارســة احلالي ــسانية، تتمث اجلن
وحتقيــق املــساواة للمــرأة ومتكينــها، وهــو مــا تتبنــاه حكومــة بوتــان امللكيــة بالفعــل عــن طريــق     
التزاماهتا املترتبة على انضمامها إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وسـعيها               

 .  حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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   الـــدوريعلـــق بـــالنظر يف التقريـــرقائمـــة القـــضايا واألســـئلة املطروحـــة يف مـــا يت    
 السابع لبوتان

 الوضع القانوين لالتفاقية، الربوتوكول االختياري    

 . مـشروع دسـتور بوتـان   باعتمـاد  صليرجى تقدمي معلومـات عـن التقـدم يف مـا يتـ         - ١
 يف الدسـتور وفقـاً    قـد أدرجـت   مبـادئ املـساواة وعـدم التمييـز      ما إذا كانـت   يرجى تبيان   و

  .تفاقية االمن ٢ و ١للمادتني 

ــان الدســتور يف  عتمــدا  ‘١’   ــان بوت ــه / متــوز١٨ برمل مــشروع كــان و. ٢٠٠٨يولي
 الـدورة األوىل جمللـس النـواب بعـد إنـشاء      ناقـشتها الدستور الوثيقة األوىل اليت     

 من دستور بوتـان جلميـع       ٧ وتضمن املادة    .كية دستورية دميقراطية يف البلد    مل
 ٢ و   ١ ثـة والعـشرين الـيت تتفـق مـع املـادتني           البوتانيني احلقـوق األساسـية الثال     

ــضاء علــ    ــة الق ــن اتفاقي ــرأة    م ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــنص .ى مجي احلــق  وي
مجيـع األشـخاص متـساوون أمـام القـانون      ”األساسي اخلـامس عـشر علـى أن       

القـانون بـدون أن يتعرضـوا       متـساوية وفعالـة مـن جانـب         وهلم احلـق يف محايـة       
الـرأي الـسياسي أو غـري         أو اللغـة أو الـدين أو       ق أو اجلنس  للتمييز بسبب العر  
 . “ذلك من األوضاع

، يتـضمن دسـتور بوتـان أحكامـاً         “مبادئ سياسة الدولة  ”،  ٩ويف إطار املادة      ‘٢’  
 وتـنص  .ة والنهوض برفـاه الـشعب البوتـاين   حمددة لضمان حقوق الطفل واملرأ  

 :  على أنمن الدستور  ٩األحكام احملددة يف إطار املادة 

 مجيـع أشـكال التمييـز    القـضاء علـى  ة مـن أجـل     الئمـ ختـاذ التـدابري امل    إىل ا تسعى الدولـة      •  
 والتحـــرش والعنـــف واإليـــذاءجتـــار والبغـــاء واالســـتغالل ضـــد املـــرأة مبـــا يف ذلـــك اال

 . العام واخلاصبالقطاعني والترهيب يف مكان العمل 

 جمــايل الطــب احلــديث يفجمانــاً تــوفر الدولــة االســتفادة مــن اخلــدمات الــصحية العامــة    •  
 . والتقليدي

تــسعى الدولــة إىل تــوفري األمــن يف حالــة املــرض واإلعاقــة أو االفتقــار إىل ســبل العــيش   •  
 .  املالئمة ألسباب خارجة عن سيطرة املرء

 التـصديق   علـى حثت اللجنـة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، الـدول األطـراف               و  - ٢
ــو   ــاري والقب ــى الربوتوكــول االختي ــرب وقــت  عل ــرةل، يف أق ــرة  بفت ــديل الفق ــن  ١، بتع م



CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1  
 

09-33409 7 
 

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن     و . اجتمـاع اللجنـة    بفتـرة  مـا يتعلـق      من االتفاقية يف   ٢٠ املادة
 . متخذة لتنفيذ توصية اللجنةخطوات  أي

عمليـــة انتقـــال إىل امللكيـــة  خـــوض البلـــد يف العـــامني األخرييـــن، ونظـــراً إىل    ‘١’  
تمكن اللجنـة الوطنيــة للمـرأة والطفــل مـن تقــدمي    الدسـتورية الدميقراطيـة، مل تــ  

إىل احلكومـة يف  هـذه املـسألة    قدم  ت وسـ  . املسألة لكي تنظر فيهـا احلكومـة       هذه
 وميكن اإلشارة إىل أن الدولة الطرف ترحب بتوصية اللجنـة           .الوقت املناسب 
 .يف هذا الصدد

  
  الوطنية للنهوض باملرأة وخطة العملاألجهزة    

إىل أن اللجنة الوطنية للمرأة والطفـل ستفـصل عـن            ١٩يف الصفحة    يشري التقرير   - ٣
انظــر  (حكومــة بوتــان امللكيــة وأن مــن مقاصــد ذلــك تعزيــز واليتــها وشــرعيتها ونفوذهــا   

ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن مركز هذه اللجنـة وعـن عـدد              . ) أيضا ٢٥الصفحة  
 . ع بأعماهلاالعاملني يف إطارها واملوارد املالية املتاحة لالضطال

ــع وجــرى  ‘١’ ــستوى رف ــة م ــة اللجن ــرأة الوطني ــل للم ــصبح والطف ــة لت ــة هيئ ــة قانوني  كامل
  .احلكومة يف وزير اللجنة ويرأس .٢٠٠٨ أغسطس/آب يف االستقالل

 .أعـضاء  ١٠ ويـديرها  تنفيـذي  مـدير  والطفـل  للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  يف حاليـا  ويعمل  ‘٢’
ــألف ــب ويت ــن املكت ــ شــعبة :شــعب ســت م ــل وشــعبة، رأةامل ــات وشــعبة ،الطف  البيان

 .الـشكاوى  وشـعبة ،  واملاليـة  اإلداريـة  الـشؤون  وشـعبة ،  القانونية والشعبة،  واملعلومات
 وضـع  يف اآلن أصـبحت ،  والطفـل  للمرأة الوطنية للجنة الكامل االستقالل توطيد ومع

 دوجــو وضــمان املنظمــة تعزيــز أجــل مــن املناســبني املــوظفني تعــيني مــن ميكنــها أفــضل
 املخطـط  :١ اجلـدول  انظـر  (سـتراتيجية اال الـشعب  إلدارة ومناسبة كافية بشرية موارد

 .)والطفل للمرأة الوطنية للجنة التنظيمي

 واحـد  نـشاط  حقل إال ،٢٠٠٤ عام يف والطفل للمرأة الوطنية اللجنة ألنشطة يكن مل  ‘٣’
ــار يف ــامج إطـ ــة برنـ ــم منظمـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــسيف( للطفولـ ــوم .)اليونيـ ــدعم ،واليـ  تـ

 الوطنيــة للجنـة  مكتملــة مـشاريع  للمـرأة  اإلمنــائي املتحـدة  األمــم وصـندوق  اليونيـسيف 
 اخلمــسية اخلطــة إطــار يف أيــضا، امللكيــة بوتــان حكومــة وستخــصص .والطفــل للمــرأة
 كومـة احل وسـتوفر  .وبراجمهـا  والطفـل  للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  ملـشاريع  مـوارد  ،العاشرة
 قطاعيـة ال ربامجالـ و سياساتالـ  يف اجلنـساين  املنظـور  عـاة مرا تعمـيم  لتيـسري  موارد أيضا
 بوضـع  اآلن والطفـل  للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  تتمتـع  الكامـل،  االستقالل ومع .خرىاأل
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 خارجيــة ماحنــة وكــاالت مــن املاليــة املــوارد تعبئــة مــن ميكنــها أيــضا جيــداســتراتيجي 
  .وتلقيها

األنشطة الـواردة يف مـشروع خطـة        يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري و         - ٤
العمل الوطنية للقضايا اجلنسانية والرامية إىل تشجيع متتع املرأة مبا هلا من حقـوق اإلنـسان      

رصـدها  واملساواة اجلنسانية، ومن ذلك معلومـات عـن الفتـرة املخططـة لتنفيـذها وآليـات                 
 . )١٨الصفحة  (واملوارد املالية املخصصة لتنفيذها بفعالية

 جلنـة  ترعـى  حيـث  اجلنـسانية  للقـضايا  الوطنية العمل خطة امللكية بوتان حكومة متدع  ‘١’
 نومنـسق  ُعـّين  طـة، اخل تنفيـذ  تـسهيل  أجـل  ومـن  .اخلطـة  هـذه  العامـة  الوطنيـة  السعادة
 والقطـاع  احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  احلكومـة  قطاعـات  خمتلـف  يف اجلنـسانية  للشؤون
ــرت .اخلــاص ــة وأق ــة جلن ــة اخلدم ــةامللك املدني ــصاصات ي ــز اخت ــسيق مرك ــشؤون تن  ال
 .٢٠٠٨ عام يف أيضا اجلنسانية

 املنظــور مراعــاة تعمــيم علــى تــدريبات تلقــي اجلنــسانية للــشؤون منــسقني لعــدة ســبق  ‘٢’
 قطاعـــاتال يف اجلنـــسانية للقـــضايا الوطنيـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ وخاصـــة( اجلنـــساين

 ).ختلفةامل

 املنظــور مراعــاة تعمــيم يعتــرب، واإلنــصاف يناجلنــسا املنظــور مراعــاة أمهيــة عــن وتعــبريا  ‘٣’
 كـان  حيـث  العاشرة اخلمسية اخلطة يف القطاعات كل بني مشتركا موضوعا اجلنساين
 باسـتخدام  القطاعيـة  اخلطـط  صـياغة  يف اجلنـسانية  القضايا تعميم قطاع كل من يطلب
 الـشؤون  منـسقو  ويتـوىل  .ممكنـا  ذلـك  كـان  كلمـا  اجلـنس  نـوع  حبسب مفصلة بيانات

ــسانيةاجل ــف يف نـ ــات خمتلـ ــضا القطاعـ ــسؤولية أيـ ــشطة إدارة مـ ــة أنـ ــضايا التوعيـ  بالقـ
 خمتلـف  يف الـواردة  اجلنسني إنصاف أهداف بتحقيق امللكية احلكومة وتلتزم .اجلنسانية
 اإلمنائيـة  واألهـداف  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف فيها مبا ،فيها طرف هي اليت االتفاقيات

 أشـكال  مجيـع  على القضاء اتفاقية أحكام وتنفيذ قليمياإل للتعاون آسيا جنوب لرابطة
  .املرأة ضد التمييز

 اجلنـساين  املنظور مراعاة لتعميم ودراسات تدريبات بالفعل قطاعات عدة بدأت ولقد  ‘٤’
 وزارة يف اجلنـــساين املنظـــور مراعـــاة تعمـــيم تـــدريبات جتـــرىو .القطاعـــات تلـــك يف

 مراعـاة  تعمـيم  حالـة  عـن  دراسـة  الوطنيـة  يئـة الب جلنة أجرت بينما ،االقتصادية الشؤون
  .بوتان يف البيئة وإدارة حفظ قطاع يف اجلنساين املنظور

 القطاعـات  خمتلـف  بني مشترك كموضوع اجلنساين املنظور مراعاة تعميم اعتماد منذو  ‘٥’
 رصـد  عـن  مـسؤولة  العامـة  الوطنيـة  السعادة جلنة أصبحت،  العاشرة اخلمسية اخلطة يف



CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1  
 

09-33409 9 
 

ــة ــةالكي فعالي  املنظــور مراعــاة تعمــيم املختلفــة القطاعــات خالهلــا مــن تناولــت الــيت في
 للخطـة  القطاعيـة  امليزانيـات  علـى  املوافقـة  تأسـس وست .القطاعات هذه داخل اجلنساين
 اجلنـسانية  القـضايا و لبيئـة ا لقـضايا  القطاعـات  تناول كيفية على أيضا العاشرة اخلمسية
  .القطاعات خمتلف بني نيمشترك وعنيموض باعتبارمها

 لتعمــيم دلــيال باعتبارهــا اجلنــسانية للقــضايا الوطنيــة العمــل خطــة احلكومــة واعتمــدت  ‘٦’
ــسانية ــات يف اجلنــ ــة، القطاعــ ــتظل املختلفــ ــرامج وســ ــة بــ ــف التوعيــ ــة والتثقيــ  املعنيــ
 اخلطــة يف والطفــل للمــرأة الوطنيــة اللجنــة ألنــشطة رئيــسيا اهتمامــا تــشكل باجلنــسانية
  .العاشرة اخلمسية

يرجى استكمال املعلومات عن حالـة املـشروع اهلـادف، يف نطـاق برنـامج التعلـيم                   - ٥
  مزيـد مـن    ويرجـى أيـضا تقـدمي     . غري النظامي، إىل نـشر كتـاب عـن حقـوق الطفـل واملـرأة              

علومات عن حمتواه وخطط إتاحتـه للنـساء، مبـن فـيهن الريفيـات، يف مجيـع أرجـاء الـبالد                   امل
 ). ٢٢٤الفقرة (

 احملليــة باللغــة والنــساء األطفــال حقــوق عــن دلــيال النظــامي غــري لتعلــيما برنــامج نــشر  ‘١’
 القــراءة تعلــم بعــد مــا لــصفوف مدرســي ككتــاب اســتخدامه وجيــري ،)الــدزونغخا(

 يف املوجـودة  تلك فيها مبا النظامي غري التعليم مراكز مجيع يف متوفر والدليل .والكتابة
   .الريفية املناطق

  
 املرأة ضد العنف    

ــب  - ٦ ــة و   ني ي ــا القانوني ــرأة حبقوقه ــة وعــي امل ــر قل ــسكوت ”التقري ــة ال باعتبارمهــا “ ثقاف
. العنـف ضـد املـرأة واإليـذاء اجلنـسي       مكافحـة   املسألتني الرئيـستني الـالزم اسـتهدافهما يف         

وعيــة أفــراد خبــصوص التــدابري املتخــذة أو املتوخــاة، لت تقــدمي مزيــد مــن التفــصيل  ويرجــى 
اذ القـوانني والقـضاة ومقـدمي اخلـدمات الـصحية وكـذا              إنفـ  يموظفغريهم من   الشرطة، و 

، بشأن هذه املسألة وبغية توعية النساء ضـحايا العنـف         ذوي الصلة اآلخرين  املعنيني باألمر   
ملالحقـة علـى العنـف ضـد     وضـمان ا حبقوقهن وتشجيعهن على اإلبالغ عن أعمـال العنـف      

التوصيات ”تدابري املتخذة لتنفيذ    ويرجى اإلشارة، بوجه خاص، إىل ال     . املرأة واملعاقبة عليه  
 ). ٣٧٩ و ٣٧٧الفقرتان ( ألف ٤ الواردة يف املرفق “عشرةالست النقاط ذات 

 ضـد  العنـف  بـشأن  تقرير بإعداد اجلهات إحدى والطفل للمرأة الوطنية اللجنة كلفت  ‘١’
  .قريبا النهائي التقرير وسينشر .٢٠٠٧ عام يف املرأة
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ــاتج عــشرة الــست طالنقــا ذات التوصــيات كانــت  ‘٢’  للتــشاور وطنيــتني عمــل حلقــيت ن
  .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يعام يف القضائية والسلطة الشرطة مع عقدتا

 يف القيـادة  مناصـب  يف الشرطة ضباط جلميع اجلنسانية بالقضايا التوعية برامج أجريت  ‘٣’
  .٢٠٠٨ عام يف الشرطة مفوضي وجلميع ،٢٠٠٧ عام

 .الشرطة ألفراد باألطفال واالجتار الطفل حقوق اتفاقية بشأن تدريب أيضا أجري  ‘٤’

ــول  ‘٥’ ــة حبل ــ ضــباط مــن مخــسة أمت ،٢٠٠٨ عــام هناي ــدريبات والقــضاة شرطةال ــشأن ت  ب
  .تايلند يف األطفال ومحاية األطفال بإيذاء املتعلقة القوانني

ــة أجــرت كــذلك  ‘٦’ ــة اللجن ــة برناجمــا والطفــل للمــرأة الوطني ــسانية بالقــضايا للتوعي  اجلن
 بـارو  مقاطعـات  مـن  لكـل  الوطنيـة  اجلمعية يف االنتخابية الدوائر وممثلي القرى ساءلرؤ

  .ووانغدو وتشهوخا ودغانا

 بـشأن  اإلعـالم  وسـائط  لتوعيـة  مكثفا برناجما أيضا والطفل للمرأة الوطنية اللجنة تتوىل  ‘٧’
 وهـي  ذلـك،  وغـري ،  وأحكامهـا ،  املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  على القضاء اتفاقية
 توعيـة  أجـل  مـن  الوسـائط  هـذه  السـتخدام  أسـاليب  إلجيـاد  اإلعـالم  وسـائط  مع تعمل
  .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية بشأن بوتان شعب

 تدريبيـة  دورات والطفـل  للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  وموظفـو  شـرطة  ضباط حضر كذلك  ‘٨’
 عــرب صــالت إلقامــة حاليــا وناملــشارك ويعمــل .نيــودهلي يف باألطفــال االجتــار بــشأن
 الـشرطة  ضـباط  أنـشأ ،  التـدريب  إىل وباإلضـافة  .بوتـان  خـارج  من شركاء مع احلدود
  .اجملاورة البلدان يف نظرائهم مع شبكة أيضا

 .امللكيـــة بوتـــان ةشـــرط إىل إدارهتـــا وســلمت  واالســـتجابة للـــشكاوى آليـــة وأقيمــت   ‘٩’
 الـضحايا  ملـساعدة  الـسريعة  تجابةاالسـ  تـوفري  واالسـتجابة  الـشكاوى  آلية من والغرض

 يف مركبـات  ثـالث  وسـتتمركز . جمـاين  هـاتفي  مـساعدة  خط عرب واألطفال النساء من
 زمــن يقــصر ممــا متحركــة، شــرطة خمــافر بوصــفها للعمــل العاصــمة حــول مواقــع ثالثــة

  .الضحايا لنداءات االستجابة

 احملكمـة  إىل اجتـار  قـضية  أول أحيلـت  نيـودهلي،  يف باألطفال االجتار على التدريب بعد  ‘١٠’
 هـذه  وسـلطت  .سـنوات  ثـالث  ملـدة  بالـسجن  املتهم على حكم حيث ٢٠٠٧ عام يف

 القـانون  مبوجـب  احلمايـة  مينحـون  األطفـال  مجيـع  أن حقيقـة  علـى  أيـضا  الضوء القضية
  .القانوين والوضع اجلنسية عن النظر بصرف البوتاين
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 امللكيـة  بوتـان  شـرطة  وتعتـزم  .ثيمفـو  يف توالبنـا  للبـنني  مستقلة احتجاز مراكز فراتتو  ‘١١’
 نـشاء إل األولويـة  أيـضا  امللكيـة  بوتـان  شـرطة  وتـويل  .فونتـشولنغ  يف مثيلـة  مرافق إنشاء
 مرافـق  حاليـا  فراوتتـو  .وشـوخا  تـسيماشام  يف الـشابات  إلقامـة  مرافق مع تأهيل مركز
  .فقط للصبيان اإلقامة

 محايـة  وحـدة  والطفـل  للمرأة الوطنية للجنةا مع بالتعاون امللكية بوتان شرطة وأنشأت  ‘١٢’
 محايــة مبــسائل االهتمــام عــن وفــضال .ثيمفــو يف ٢٠٠٧ مــايو/أيــار يف والطفــل املــرأة
 تقـدمي  خـدمات  الوحـدة  وتـوفر  .اجلانيات بالنساء أيضا الوحدة هتتم واألطفال، النساء

 )‘ينيــور’ منظمــة( احلكوميــة غــري املنظمــات إىل اإلحــاالت وتيــسر األساســية املــشورة
  .والبنات للبنني مستقلة احتجاز مراكز وتوفر

 لتـوفري  وبومثـانغ  وجيليفـو  ويـوخنر  وسـامدروب  فونتـشولنغ  يف مماثلة وحدات وسُتنشأ  ‘١٣’
 للتعامـل  وخاصـة  والنـساء،  األطفـال  حقـوق  النتهاكات واحلساسة السريعة االستجابة

 يف والطفــل املــرأة ةمحايــ وحــدة مــالك ويتكــون .اإليــذاءو العــائلي العنــف حــاالت مــع
 الطفـل  حقوق اتفاقية أحكام بشأن وتثقيفهم تدريبهم جرى موظفا عشرين من ثيمغو

  .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء واتفاقية

ــادة  ‘١٤’ ــتكمال ولزي ــود اس ــة جه ــة اللجن ــرأة الوطني ــل للم ــان وشــرطة والطف ــة بوت  ،امللكي
 بــشأن واملــشرعني والقــضاء الــشرطة إىل خصيــصا املوجهــة التوعيــة بــرامج ستتواصــل

 . باألطفال االجتار

غري احلكومية تتوقع فتح مركز ملعاجلة األزمات       ) “رينيو”(يذكر التقرير أن منظمة       - ٧
يرجـــى اســـتكمال ). ٣٧٩الفقـــرة (لنـــساء ضـــحايا العنـــف يف منطقـــة ثيمفـــو لوالتأهيـــل 

للنــساء ضــحايا العنــف املــشروع وبيــان مــا إذا كانــت أيــة مالجــئ   هــذا املعلومــات بــشأن
 .االستغالل اجلنسي متاحة بالفعل أو

 أن ميكـــن ثيمفـــو مدينـــة يف األزمـــات ملعاجلـــة مركـــزا حاليـــا “رينيـــو” منظمـــة تـــدير  ‘١’
 عـددا  يـستوعب  أن ميكـن  األزمـات  ملعاجلـة  مركـز  إنشاء وجيري .امرأة ١٢ يستوعب
ــة يف ضـــحية ١٠٠ إىل يـــصل ــيليخا مدينـ ــة يف سـ ــ بعـــد علـــى سيـــسينا مقاطعـ  وايلحـ
ــومترا ٢٠ ــن كيلـ ــمة مـ ــن .العاصـ ــع ومـ ــهاء املتوقـ ــن االنتـ ــاء مـ ــز بنـ ــشرين يف املركـ  تـ

  .٢٠٠٩ أكتوبر/األول

 لتغطيـــــة تراشـــــيغانغ مقاطعـــــة يف مماثلـــــة آمنـــــة دار “رينيـــــو” منظمـــــة وستنـــــشئ  ‘٢’
 .الشرقية املقاطعات
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 املـرتيل  العنف لضحايا مالذا توفرو الساعة مدار على هذه املؤقتة اإليواء دور وستعمل  ‘٣’
 والــدعم  املــشورة خــدمات أيــضا املراكــز وســتوفر  .علــيهم املعتــدين مــن وأطفــاهلم

 خاليـة  حيـاة  بـدء  علـى  وملساعدهتم والعاطفية اجلسدية جروحهم التئام على لمساعدةل
   .واإليذاء العنف من

 خـدمات  )ب(؛  األزمـات  يف التـدخل  )أ(: التحديـد  وجـه  علـى  املالجـئ  هذه وستوفر  ‘٤’
  .التثقيف )ـه(؛ الدعوة )د( املشورة؛ )ج(؛ ءاإليذا حايالض اإليواء

  
  البغاء  االجتار واالستغالل يف    

يذكر التقريـر أن احلكومـة امللكيـة لبوتـان مـا برحـت تعمـل مـع الـسلطات احملليـة                        - ٨
ويـذكر  ). ٨٦الفقـرة  (واملنظمات غـري احلكوميـة واجملتمـع الـدويل ملكافحـة االجتـار بـاملرأة            

، بــأن تــشرع اللجنــة الوطنيــة  ٢٠٠٥ة امللكيــة لبوتــان أوصــت، يف عــام  أيــضا أن الــشرط
ويرجـى وصـف    ). ٩٠الفقـرة   (للمرأة والطفل يف دراسات تتناول أمورا منها هذه املسألة          

االســتراتيجيات املوضــوعة أو املزمعــة ملنــع ومكافحــة االجتــار بالنــساء    التــدابري املتخــذة أو
ويرجى أيضا تقدمي املزيـد    . علقة باالجتار، إن وجدت   والفتيات، وتبيان نتائج الدراسات املت    

مــن املعلومــات عــن التعــاون يف إطــار رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي فيمــا يتــصل   
  .باالجتار باملرأة

عـن   تابعـة للرابطـة جلمـع بيانـات نوعيـة وكميـة           بـشأن اجلنـسني     أُنشئت قاعدة بيانات      ‘١’
املنظــور مراعــاة بالتزامــات الرابطــة لتعمــيم قــضايا اجلنــسني إلجيــاد ســبل تكفــل الوفــاء 

 اجلنساين يف السياسات الوطنيـة واإلقليميـة، وتبـادل املعلومـات بـشأن االجتـار، وإقامـة                
  .شبكات إلعادة ضحايا االجتار إىل أوطاهنم

ــدريبا       ‘٢’ ــودهلي يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام، ت وظفي إنفــاذ ملــوأجــرت الرابطــة يف ني
 .االجتار مكافحة علىاء القانون من الدول األعض

يرجى بيان ما إذا كانت قد أنشئت خطوط هاتفية ملساعدة النساء ضحايا اإليذاء               - ٩
  ).٩٥الفقرة (اجلسدي أو اجلنسي، ميكن أن تساعد أيضا املشتغالت بالبغاء 

 وحـدة   اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل،    بالتعـاون مـع   لبوتان، شرطة امللكيةأنشأت الو  ‘١’
محايـة  قـضايا   إضـافة إىل رعايـة      و.  يف ثيمفـو   ٢٠٠٧مـايو   /ملرأة والطفل يف أيار   ماية ا حل

خـدمات  كمـا تـوفر الوحـدة       . لجانيـات أيضا الرعاية ل  وحدة  تقدم ال النساء واألطفال،   
أيـضا مراكـز    تـوفر   كوميـة و  احلنظمات غـري    امل إىل   تهل اإلحاال ّسوُت األساسيةاملشورة  

آليـــة الـــشكاوى أداء ى اللجنـــة كـــذلك وســـترع. احتجـــاز منفـــصلة للبـــنني والبنـــات 
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غريهـا مـن   الطفـل و بشبكة املؤسسة الدوليـة ملـساعدة       ها ربط يجرياليت س واالستجابة  
  .اإلقليمية األخرىقنوات املساعدة 

حاليا بإتاحة خدمـة خـط اتـصال مباشـر لتقـدمي املـساعدة              ‘ رينيو’تقوم منظمة   كذلك    )٢(
  .سياجلن وأإىل النساء من ضحايا العنف اجلسدي 

 من التقرير، يعترف قانون العقوبات بالبغاء كجنحـة عقوبتـها   ٩٣وحسب الفقرة    - ١٠
ويرجى بيان ما هي التدابري املتخذة لتحاشي تعرض النساء املشتغالت بالبغاء إىل            . السجن

. حصوهلن على هذه املساعدة إجراءات جنائية، عند طلب املساعدة أو املشورة، ولضمان     
 والتدابري املعتمـدة ملنـع اسـتغالل البغـاء وللمعاقبـة عليـه وكـذا أيـة               ويرجى وصف القوانني  

ويرجـى  . تدابري الزمة لتوفري التأهيل ملن يرغنب يف ترك البغاء ولـدعم تأهيلـهن االجتمـاعي              
أيضا تقدمي معلومات عن أية تدابري متخذة لتوفري التدريب املتخصص بشأن االجتار ألفراد        

ن إنفاذ القوانني وحـراس احلـدود وجهـاز القـضاء، وتقـدمي          الشرطة واملسؤولني اآلخرين ع   
  .معلومات عن مدى فعالية هذه التدابري

يف إطار هذه املبادرة املراعية الحتياجات النساء واألطفال، تتعاون اللجنة الوطنيـة مـع                ‘١’
ــصفتهم ضــحايا          ــال ب ــساء واألطف ــع الن ــل م ــن أجــل التعام ــانون م ــاذ الق ــسؤويل إنف م

  .رمنيجم ال
 املتعلقـة مببـادئ الـسياسة العامـة علـى           ٩ من املادة    ١٩  و ١٨الدستور يف بنديه    وينص    ‘٢’

  :لدولة أن
ــز          تع  • ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة للق ــدابري املؤاتي ــاذ الت ــى اخت ــدة عل ــل جاه م

والعنــف واإليــذاء ، مبــا يف ذلــك االجتــار والبغــاء  املمارســة ضــد املــرأةواالســتغالل 
 ن العمل سواء يف القطاع العام واخلاص؛والتخويف يف مكاوالتحرش 

ألطفـال مـن مجيـع أشـكال        لكفالـة محايـة ا    عمل جاهدة على اختاذ التـدابري املؤاتيـة         ت  •
والعنـف واملعاملـة املهينـة      واإليـذاء   االجتـار والبغـاء     مبا يف ذلك    التمييز واالستغالل،   

  .واالستغالل االقتصادي
هـا   مجيع أشـكال التمييـز واالسـتغالل، مبـا في          منيوفر احلماية   الرغم من أن الدستور     وب  ‘٣’

 ويــوفر والعنــف واملعاملــة املهينــة واالســتغالل االقتــصادي    واإليــذاء  بغــاءوال االجتــار
ل ظـ  ت فـراد اجلهـاز القـضائي     لشرطة وأ ا مسؤويلتدريب  توعية و فإن  الضمانات لذلك،   

 علـى أرض    ولـن يتحقـق   . ية على حنو فعال   األحكام الدستور هذه   تنفيذلمسألة حامسة   
ــع  ــشاءالواقـ ــر إنـ ــىن دوائـ ــساء   حب تعـ ــال والنـ ــة األطفـ ــاكم مايـ ــك،  يف احملـ ــا إىل ذلـ ومـ
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القـضائي للمـسائل املتعلقـة      هـاز    إنفـاذ القـانون واجل     لني عن سؤويتحسن إدراك امل   مل ما
بالفعـل يف   للمـرأة والطفـل      اللجنـة الوطنيـة      وقـد شـرعت   . والبغـاء باألشخاص  باالجتار  

 خـالل اخلطـة     هـا  وسوف تعزز جهود   سألةمعاجلة هذه امل    تسعى إىل ربامج  االضطالع ب 
 .العاشرة

يف  يف نيــودهلي واالطفــل تــدريب واملــرأة وحــدة محايــة  رأس يــ طةشــرضــابط  حــضرو  ‘٤’
لظـاهرة  اجلوانـب التقنيـة     تعلمـه   ىل  إضـافة إ  و. االجتـار مكافحـة   علـى    الواليات املتحـدة  

  . اجملاورةدولالمشاركني من تضم قام أيضا بإنشاء شبكة الجتار، ا
 رجـال   ٢٠٠٧يف بوتـان، أدانـت الـشرطة امللكيـة لبوتـان يف عـام               اجتـار   ويف أول قضية      ‘٥’

  . وأصدرت احملكمة يف حقه حكما بالسجن لثالث سنوات. اُتهم باالجتار
 ‘رينيــو’تقــدم منظمــة البغــاء، اهلــروب مــن لنــساء الراغبــات يف اتأهيــل ب وفيمــا يتعلــق  ‘٦’

 ولـئن   .النـسيج وتكنولوجيـا املعلومـات     يـشمل التـدريب علـى        املهـارات    تنميـة  ل اناجمبر
ب  فإنـه يرحَّـ    ضـحايا العنـف املـرتيل،     كان اهلدف الرئيسي للمنظمة يتمثل يف مـساعدة         

  .املهاراتنمية  يف ترك البغاء إىل برنامج تباتالراغبانضمام أيضا 
، حةأصــحاب املــصلأنــه جيــرى بــذل جهــود متــضافرة لتوعيــة مجيــع   علــى الــرغم مــنو  ‘٧’

مراعــاة جعلــها أكثــر هبــدف التــشريعات القائمــة ملراجعــة اجلهــود بــد مــن تقــومي   فــال
وقـد جـرى بالفعـل      . محايـة املـرأة مـن العنـف       مـن أجـل     ألطفال والنساء و  الحتياجات ا 

وف تــشكّل تلــك وســ نقطــة، ١٦األنــشطة يف التوصــية املتــضمنة هــذه التــشديد علــى 
خـالل اخلطـة    الوطنيـة للمـرأة والطفـل        اللجنـة    جزءا ال يتجزأ من خطـة عمـل       األنشطة  
  . العاشرةاخلمسية

  
  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    

استنادا إىل التقرير، يظل متثيـل املـرأة يف احليـاة العامـة واهليئـات املنتخبـة منخفـضا                     - ١١
يف  مقارنـة بعـدد الفـائزات        ٢٠٠٦تضاءل عدد املنتخبـات للجمعيـة الوطنيـة يف عـام             كما

ويرجى تقدمي معلومات عـن أيـة تـدابري اختـذهتا احلكومـة أو تزمـع                . ٢٠٠١انتخابات عام   
ــة مبوجــب الفقــرة     ــدابري اخلاصــة املؤقت ــادة ١اختاذهــا، مبــا فيهــا الت ــة ٤ مــن امل  مــن االتفاقي

 للجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، يف سـبيل             ٢٥  و ٢٣والتوصيتني العامتني   
املـرأة يف مناصـب صـنع القـرار العامـة، وال سـيما يف األجـزاء اجلنوبيـة مـن                     تعزيز مشاركة   

البلد، ومن ذلك التدابري الرامية إىل متكني املرأة ذاهتا وتشجيع ترشحها لالنتخابـات علـى               
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الفقرات (كل من الصعيد الوطين وصعيد اللجنة اإلمنائية للمقاطعة واللجنة اإلمنائية للحي   
  ).١٤٢ و ١١٩-١١٢ و ١٠٥

 شجيعتـ علـى   مـع جلنـة االنتخابـات يف بوتـان          اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والطفـل         تعاونت    ‘١’
  .بوتانيف ول انتخابات أيف على املشاركة والشباب النساء 

يف اجلمعيــة الوطنيــة برملانيــات  أربــع  يف عــضويته أول برملــان منتخــب دميقراطيــاويــضم  ‘٢’
ــوطين  اوســت ــشيوخ ( يف اجمللــس ال ــان   ويعكــس ). جملــس ال ــرأة يف الربمل ــيال للم هــذا متث

  .ائة يف امل١٣,٢بنسبة تبلغ ) اجلمعية الوطنية واجمللس الوطين(
جاللة امللـك جمللـس الـشيوخ امرأتـان مـن أصـل        وكان من بني الترشيحات املقدمة من         ‘٣’

احلكـم، وانعكـاس    شؤون  وهذا مؤشر آخر على تنامي دور املرأة يف         . مخسة مرشحني 
  . املرأةلالرتقاء بوضعجهود من امللكية حلكومة ملا تبذله ا

.  يف اجلمعيـة الوطنيـة   دائمـةً ةًَ جلنـ ةَ عـشر أربـعَ جـرى إنـشاء   يف ظل احلكومـة احلاليـة،       و  ‘٤’
، ٢٠٠٣  عـام  أنـشئت يف  قـد ات العامـة ولئن كانـت اللجـان التـشريعية وجلـان احلـساب        
الــدورة  خــالل ٢٠٠٨عــام جلنــة يف  ١٢فقــد أُنــشئت اللجــان األخــرى البــالغ عــددها 

ــة  ــة الوطني ــرأس . األوىل للجمعي ــة وتت ــرأة والطفــل  اجلن ــةمل ــيم   تطــويروجلن ــان التعل نائبت
  .برملانيتان

جلنة الشؤون االجتماعيـة والثقافيـة نائبـة     وتترأس  . هناك سبع جلان  اجمللس الوطين،   ويف    ‘٥’
   .برملانية

ابـات دميقراطيـة يف     أول انتخ يف مـشروعية     اطعناللذان  ن  يان السياس ازبوأسند أيضا احل    ‘٦’
 اتـــان هتوأبـــرز. نـــسائيتني  مهمـــة القيـــام حبملتيهمـــا االنتخـــابيتني إىل جلنـــتنيبوتـــان
كانتـا أداتـني    ، و قهـا الصحة والقـضايا املتعلقـة بـاملرأة وحقو       ب زبنين التزامات احل  نتااللج

  . يف حشد أصوات النساء والفتياتفعالتني
القطــاع الــذي يرعــى قــسم الرئاســة ا أيــضتتــوىل امــرأة مكتــب رئــيس الــوزراء ، ويف   ‘٧’

  .الشباب وحقوق اإلنسانواملرأة قضايا االجتماعي الذي يشمل الصحة والتعليم و
حــاالت  نإجراء دراســة عــتكليفــا بــأيــضا وأصــدرت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة والطفــل   ‘٨’

دور املـــرأة يف (، واملـــشاركة الـــسياسية للمـــرأة انية النمطيـــة اجلنـــسفـــاهيمالتحيـــز وامل
الدراسة العقبات اليت حتول دون مشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة              وسُتحلل  ). كماحل

املنبثقـة  نتـائج   وستـساعد ال  . يف صنع القرار وتقدم توصيات حمـددة ملواجهـة التحـديات          
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 لتعزيــز ةاســتراتيجيالقيــام بتــدخالت علــى الوطنيــة اللجنــة هــذه الدراســات عــن مثــل 
  .ملستوياتمشاركة املرأة يف احلكم على مجيع ا

يرجى توفري مزيد من املعلومات عـن التـدابري املتخـذة أو املزمـع اختاذهـا، مبـا فيهـا                       - ١٢
 مـن االتفاقيـة والتوصـيتني العـامتني       ٤ مـن املـادة      ١التدابري اخلاصة املؤقتـة مبوجـب الفقـرة         

 للجنة، بغية التصدي الشتراك املرأة املنخفض جدا يف وظائف اخلدمـة املدنيـة،              ٢٥ و   ٢٣
ويرجى أيـضا تقـدمي   . خاصة على املستويات العليا من اإلدارة العامة ويف اجلهاز القضائي     و

ــساء         ــني الن ــة الرأســية ب ــدابري املتخــذة أو املتوخــاة ملعاجلــة تفــشي التفرق معلومــات عــن الت
والرجال ولتيسري وصول املتخرجات من التعليم العايل إىل مستويات من العمـل والراتـب              

  ).٦-٧ إىل ٤-٧ واجلداول ١٢٧-١٢١الفقرات (تتفق مع مؤهالهتن 
الــصادرة  ٢٠٠٨ هيونيــ/حزيــران و٢٠٠٧ هيونيــ/شهري حزيــرانأرقــام العمالــة لــتــدل   ‘١’

 علـى ارتفـاع  امللكيـة   خلدمة املدنية   االتابعة للجنة   علومات اإلدارية   عن شعبة خدمات امل   
يف اخلدمـة   اإلنـاث   على عكس االعتقاد السائد بأن      ف.  يف اخلدمة املدنية   ناث عدد اإل  يف

يف  ارتفـاع   فإن األرقام تشري إىل   ،   من اخلدمة  ةالتشغيليالفئة  يف   هنمعظم ُيوظّفاملدنية  
  .املستويني الفين واإلداريإلناث يف املئوية لنسبة ال

 امــرأة مــن ٥ ٣٩١يف اخلدمــة املدنيــة بلــغ عــدد اإلنــاث ، ٢٠٠٧ هيونيــ/حزيــرانيف و  ‘٢’
ومــن أصــل عــدد .  يف املائــة٢٩أي مــا نــسبته  موظفــا مــدنيا ١٨ ٥٩٢جممــوع قــدره 
 تـشغل وظـائف يف املـستويني الفـين واإلداري ومل تـشغل         ٢ ٦٥٩كانت  اإلناث ذاك،   

   . امرأة٣٣٩وظائف يف املستوى التشغيلي من اخلدمة املدنية منهن سوى 
ــ/حزيــرانيف و  ‘٣’  امــرأة مــن ٥ ٧٦٣يف اخلدمــة املدنيــة بلــغ عــدد اإلنــاث  ، ٢٠٠٨ هيوني

مـن أصـل عـدد       و . يف املائـة   ٣٠أي مـا نـسبته       موظفـا مـدنيا،      ١٩ ٥١٦دره  جمموع قـ  
 منـــهن تـــشغل وظـــائف يف املـــستويني الفـــين واإلداري ٢ ٩٢٤كانـــت ، كذااإلنـــاث 

 . امرأة٣٩٢تشغل وظائف يف املستوى التشغيلي من اخلدمة املدنية منهن سوى  ومل

امللكيـة وكالـة ُمحايـدة إزاء       نيـة   اخلدمة املد كون  الرغم من   بأنه  على  هذا االجتاه   يدل  و  ‘٤’
 ،املوظفـات تتزايـد نـسبة     عن العمـل،     اتتقدم أي امتيازات خاصة للباحث    ال   و اجلنسني

  . واإلداريالفينيف املستويني اصة وخب
ع التمييـز  متنـ  ا أحكامـ ٢٠٠٧لعـام  األيـدي العاملـة والتوظيـف       انون  يتضمن قـ  كذلك  و  ‘٥’

يتنـاول يف مـواده   ل الثاين مـن هـذا القـانون    فالفص. القائم على اجلنس يف أماكن العمل     
  .عملالوالباحثني عن املوظفني ضد  التمييز  مسألة١٥ إىل ١١من 
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 هأنـــعلـــى  ٢٠٠٧لعـــام األيـــدي العاملـــة والتوظيـــف  مـــن قـــانون ١١املـــادة وتـــنص    ‘٦’
لـشغل  أو املتقـدمني    املـوظفني   التمييز ضـد     توظيفالوكيل  صاحب العمل و  جيوز ل  ال”

  .“الرتبةوخفض النقل والتدريب الفصل والتعيني ويما يتعلق بفوظائف شاغرة 
ال جيوز لصاحب العمل أن مييز ضد أحـد         ”القانون على أنه    هذا   من   ١٢املادة  وتنص    ‘٧’

  .“املوظفني فيما يتعلق باألجور وظروف العمل
حيــث قــانون املــساواة يف األجــر عــن العمــل املتــساوي، هــذا ال مــن ١٣املــادة وتكفــل   ‘٨’

أجـر  دفـع    ة عـدم     حالـ  يف جـر شروط األ فيما يتعلق ب  متييز  يكون هناك   ”على أنه   تنص  
  .“ يف القيمةأو العمل املتساويلقاء العمل املتساوي متساو 

كحـد أدىن  سنة واحدة تتراوح بني أجر عمل     دفع غرامة   ه املواد ُيلَزم ب   ذوأي خمالف هل    ‘٩’
  . كحد أقصى سنواتوأجر عمل ثالث

ــبالد  حلقــات  ةعمــل عــدوزارة الونظمــت   ‘١٠’ ذا هبــالــوعي لنــشر عمــل يف مجيــع أحنــاء ال
  . فيهاالقانون

  
   والتعليم النمطيةالقوالب     

 سـبيل  يفسـتعمل حكومـة بوتـان امللكيـة          التقريـر،  مـن  ٨٥ الفقـرة ما جاء يف    حسب  - ١٣
اجلمــاهريي  اإلعــالم وســائط طريــق عــن للمــرأة املوجــودة الــسلبية الــصور علــى القــضاء
 بأيــة يتــصل فيمــاتقــدمي مزيــد مــن التفــصيل  ويرجــى .املدرســية والكتــب نــاهجامل ومراجعــة
 أخـرى  تـدابري أيـة    اختـذت  إذا مـا  وبيـان  الـشأن  هـذا  يف متوخـاة  أو متخـذة  ملموسة تدابري
  .املرأة ضد متييز فيها اليت الثقافية واألمناط النمطية النماذج على للقضاء

 مــادة إىل بالنــسبة املدرســية املنــاهج صــالحإ عمليــة يف اجلنــسانيةاالعتبــارات  روعيــت  ‘١’
  .اإلنكليزيةاللغة و الدزوخنا ةولغوماديت  الرياضيات،

 لتعزيـز  جدا اتيةوم بوتان يف الراهنة احلالة فإن ، اجلماهريي اإلعالم وسائطب يتعلق فيما  ‘٢’
ــرأة صــورة ــةف .امل ــان إذاعــة هيئ ــيت كــوزو وإذاعــة بوت ــثت ال ــا ب ــى براجمه ــضمني عل  الت
 جمتمـع  يف املـرأة  وضـع ب االرتقـاء  حترصان بشدة على   امرأتان تترأسهما )FM( الترددي
 بـرامج  وضـع  على كوزو إذاعة مع حالياللمرأة والطفل    الوطنية اللجنة وتعمل .بوتان
  .وقضاياها املرأة حقوق عن

 ومنظمـة  والطفـل  للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  مـن  اخلـرباء  إىل الـدعوات  أيضا اإلذاعة وجهت  ‘٣’
ــ’ ــا يف للمــشاركة ‘وريني ــة براجمه ــة عــن والتحــدث احلواري ــضاء اتفاقي ــى الق ــع عل  مجي

  .هاومرافق ‘رينيو’ منظمة وبرامج املرأة ضد التمييز أشكال



CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1

 

18 09-33409 
 

 يف تأمــل احملطــة فــإن الــربامج، هــذه ذيعتــو نــتجت )FM( كــوزو إذاعــة أن مــن وبــالرغم  ‘٤’
 الوطنيـة  واللجنـة  طفولـة لل املتحـدة  األمـم  منظمة من والتقين املايل الدعم على احلصول
 علــى القــضاء يف أمشــل دور أداء هلــا يتــسىن لكــي القريــب املــستقبل يف والطفــل للمــرأة
   .املرأة ضد والتمييز النمطية النماذج

علــى  املــرأة قــضاياو املــرأة عــن )BBS( بوتــان إذاعــة هيئــة بــرامجواملقــصود أال تقتــصر   ‘٥’
ــف ــشاهدين تثقي ــ امل ــشأن ستمعنيوامل ــضايا ب ــر ق ــا وصــحتها أةامل ــستهدف  وإمن ــضات  أي
   .العمل أماكن يفللجنسني  النمطية النماذج على القضاء

 يتـوخى  أو ،موجهـة  تـدابري  أيـة  اختـذت كانـت قـد      إذا عمـا  معلومـات  تقدمي يرجى  - ١٤
ــا، ــسني   الفجــوة ملعاجلــة اختاذه ــني اجلن ــيتب ــصاحل هــي ال ــان ل ــدارس االلتحــاقيف  الفتي  بامل
   .التقرير من ١٨٨ الفقرة يف تبّين كما ،بوتان يف األربع املقاطعات يف االبتدائية

ــيم وزارة أصــدرت  ‘١’ ــؤخرا التعل ــا م ــإجراء تكليف ــيم  دراســة ب ــدىلتقي  إتاحــة الفــرص  م
 االلتحـاق  نـسبة  علـى  الدالـة  األرقـام  يف الثغـرات معاجلـة    الدراسة من والغرض .لتعليمل

   .الثغرات تلك لتضييق آلياتووضع  االبتدائي بالتعليم
 اإلرشــادي املعــدلو االبتــدائي بــالتعليم اللتحــاقل  اإلرشــادي الــصايف  املعــدل يــدل  ‘٢’

 علــى ٢٠٠٨ عــامل حــدة علــى مقاطعــة كــل يف االبتــدائي بــالتعليم اللتحــاقل مجــايلاإل
ــاتا نــسبة نحتــّس ــان إىل لفتي ــسبة اجلنــسني تكــافؤ مؤشــر يعــينو .االلتحــاق يف الفتي  ن

 فإنـه  ،١,٠٣ و ٠,٩٧ معديل بني املؤشر تراوح فإذا .االلتحاق يف الفتيان إىل الفتيات
 ذلــك، مــن أدىن أو أعلــى كــان إذا أنــه إال .للجنــسني ساويامتــ متثــيال وأ تكــافؤا عتــربُي

 تكـافؤ  ؤشـر مب املتعلقـة  األرقـام  دلتـ و .ناقـصا  متثـيال  ممثـل  اجلنـسني  أحد أن يعين فذلك
 ،٢٠٠٦ عـام  يف ٠,٩٥( لونتـسي  حمافظـات  يف باملدارس االلتحاق يف الصايف اجلنسني

 عـــام يف ٠,٩٩ و ،٢٠٠٦ عـــام يف ٠,٩٠( وتراشـــيغانغ ؛)٢٠٠٨ عـــام يف ٠,٩٩ و
 )٢٠٠٨ عـــــــام يف ١,٠٠ و ،٢٠٠٦ عـــــــام يف ٠,٩٥( وتراشيانغتـــــــسي ؛)٢٠٠٨

 علــى مجيعــا )٢٠٠٨ عــام يف ٠,٩٥ و ،٢٠٠٦ عــام يف ٠,٩٤( وســاندرو جبــونغخري
 وتراشـيغانغ،  لونتـسي،  حمافظـات  يف األرقـام  وتـدل  .الفتيـات  التحاق نسبة يف زيادات

 اجلـدول  .٢٠٠٨ عـام  يف والفتيـان  الفتيـات  بـني  االلتحـاق  تكـافؤ  علـى  وتراشيانغتسي
   .ُمرفق

 ربنـامج ال إطـار  يف سـيما  ال املتوخاة، أو املتخذة التدابري عن معلومات تقدمي يرجى  - ١٥
 الــصف مــن ءابتــدا الفتيــات إجنــازات حتــسني قــصد ،٢٠٠٦ لعــام املــستمر لتعلــيمالرائــد ل
 الدراسة عن الفتياتبني اجلنسني ومعاجلة ارتفاع معدالت توقف  الفجوة تضييقول التاسع
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 التعلـيم  إىل الوصـول إتاحـة فـرص      ابتغـاء عـن معـدالت الفتيـان        فـصاعدا  الـصف  ذلك من
أيـضا   وُيرجـى  ).٢٣١-٢٢٩ الفقـرات (للفتيات على قـدم املـساواة مـع الفتيـان            الثانوي
 عـن  الفتيـات  توقـف  معـدالت ارتفـاع    أسباب بشأنأحباث   أي تجريس تكان إذا ما بيان

  ).٢٣٧ الفقرة(عن معدالت توقف الفتيان  الدراسة
 كيلكـي  مؤسـسة  يف املـستمر  لتعليمل رائدا برناجما التعليم وزارة بدأت ،٢٠٠٦ عام يف  ‘١’

اسـة  تـرك الدر   إىل ااضـطرو  الـذين  الكبـار  أمـام  الفرصة إلتاحة الثانوي، للتعليم اخلاصة
 حاليــا الربنــامج ويقــدم .مــؤهالهتم ستوىمبــ لالرتقــاء الثــانوي، تعلــيمهم إمتــام قبــل

 معظـم  أن ومبـا  .عـشر  والثـاين  العاشـر  الـّصفني  الستكمال سنتني دراسية ملدة    مقررات
 هنايــةعطلــة  وخــالل املــساء يف الــدروس ُتقــدم ،مــن العــاملني الربنــامج يف املــشاركني
ــامج توســع ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عــامي ويف .األســبوع ــشمل الربن  يف أخــرى مــدارس لي
 يف خــصوصا  كــبرية، بــشعبية حيظــى الربنــامج أن اتــضحو .وشــوخا بــارومقــاطعيت 

 الـربامج  هبـذه  يلـتحقن  اللـوايت  النـساء  عـدد  ويزداد .عشر والثاين عشر احلادي لصفنيا
 مــن ٥٧٧ أصــل مــن فتــاة ٣١١ هنــاك تكانــ ،٢٠٠٨ عــام ففــي .األخــرى تلــو ســنة
ــاة ١٢ تــدرس ب؛الطــال  ١٧١ و العاشــر، الــصفب ٣٣ و التاســع، الــصفب منــهن فت

   ).٥ اجلدول  املرفق،انظر( عشر الثاين الصفب ٩٥ و عشر احلادي الصفب
 الثـانوي  التعلـيم بـصفوف    الفتيـات  التحـاق  عن شاملة دراسة التعليم وزارة جتري كما  ‘٢’

 .لثــانويا التعلــيم صــفوف يف لفتيــاتا مــشاركةاخنفــاض  أســباب علــى الوقــوف غيــةب
 أشــكال بــصياغة الــوزارة ســتقوم الدراســة، هــذه عــن املنبثقــة التوصــيات إىل واســتنادا
  .الثانوية املدارس بصفوف الفتيات التحاقزيادة معدل  لتشجيع املالئمة التدخل

 اختاذهـا،  املزمـع  أو املتخـذة  امللموسـة  التدابري عن علوماتمزيد من امل   تقدمي يرجى  - ١٦
مبؤسسات  ويلتحقن دراستهن ويواصلن الثانوي التعليم كملني للوايتا النساء عدد لزيادة
 مالحظتـها  يف اللجنـة  بـه  أوصـت  حـسبما  الدراسـات،  تلـك  أيـضا ويـتممن    العـايل،  التعليم
   ).١٠-١٠ واجلدول ١٥٤ الفقرة( السابقة اخلتامية

 ومــةاحلك أمــام كــبريا حتــديا العــايل التعلــيممؤســسات  يف فتيــاتال عــدد اســتبقاء يظــل  ‘١’
ــة ــرز   .امللكي ــرة يففكمــا أب ــيم وزارة ريجتــ ،٦٩ الفق  مــدى عــن شــاملة دراســة التعل
 مـشاركة اخنفـاض    أسـباب  علـى  الوقـوف  ُبغيـة العليـا    الثانوية باملدارس الفتيات التحاق

ــاتا ــصفوف لبن ــة بال ــاالثانوي ــن . العلي ــع وم ــضيت أن املتوق ــا ف ــدخل أشــكال تلقائي  الت
 الفتيـات  عـدد  ازديـاد  إىل ، العليـا  الثانويةبالصفوف   تالفتيا التحاق تعزيزإىل   املناسب

   .العايل التعليم مبؤسسات امللتحقات
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 خمتلـف  يف للدراسـة  عـشر  الثاين الصف جييخلّر دراسية اِمَنح عام كل احلكومة وتقدم  ‘٢’
ــيم  مؤســسات ــستندحمــدودة  الفــرص هــذهو .اخلــارج يف املهــينالتعل  . اجلــدارةإىل وت

 ســاتارالد ملرحلــة دراســية ِمَنحــا اهلنــد حكومــة مثــلويــل مت مــصادر عــدة تقــدم كمــا
 ويزيـد بتمويل خـاص،     اخلارج يف الدارسني البوتانيني الطلبة عدد أيضا وزاد .اجلامعية
 أن بيـد  .الفتيـان  عـدد  عـن  بكـثري  خـاص  بتمويـل  اخلـارج  يف الدارسـات  الفتيـات  عدد
إذ يظـل    الفتيـان  عـدد  مـن  بكـثري  أدىن دراسـية  ِمـَنح  علـى  صلنحيـ  اللـوايت  اإلنـاث  عدد

 )العاشـر  الـصف  مـستوى  نفـس  يف( العـايل  التعلـيم  مؤسسات يف الفتيات عدد استبقاء
   .امللكية احلكومة أمام كبريا حتديا يشكّل

  
   واملواطنة اجلنسية    

 قـوانني  خيص فيما إدخاهلا مزمع أو ُمدخلة تعديالت أية عن معلومات تقدمي يرجى  - ١٧
 بــه أوصــت حــسبما االتفاقيــة، مــن ٩ املــادة أحكــام مــع مواءمتــهابغيــة  واجلنــسية املواطنــة
 حقوقـا  املـرأة  ملنح الالزمة التغيريات على تركز اليت السابقة، اخلتامية مالحظاهتا يف اللجنة
   .أوالدها جبنسية يتعلق فيما الرجل مع متساوية

 ويـنص  .ملواطنـة ا مـسألة  جمملـها  يف تنـاول ت الدسـتور  مـن  ٦ املادة أن إىل اإلشارةجتدر    ‘١’
 .التجــنس خــالل مــن املواطنــة الكتــسابمعــايري واضــحة  علــى ٦ املــادة مــن ٣ البنــد

ــافة ــضم ذلـــك إىل وإضـ ــادة تـ ــن ٩ املـ ــتور مـ ــا الدسـ ــددة أحكامـ ــة حمـ ــوق لكفالـ  حقـ
  .والنساء األطفال

  
  األسرية احلياةو العملوالتوفيق بني  العمالة    

 التمييز أعمال على املفروضة عقوبةال أحكامتقدمي مزيد من التفصيل بشأن       يرجى  - ١٨
 وبيـــان ،اجلديـــد ٢٠٠٧ لعـــاماأليـــدي العاملـــة والتوظيـــف البوتـــاين  قـــانون يف اجلنـــساين

   .كذلك األمر كان إن مفعوهلا وما بالفعلتطبق  كانت إذا ما
علــى  التاليـة العقوبــات  أحكـام  ٢٠٠٧ لعــاماأليـدي العاملــة والتوظيـف    قــانون يـشمل   ‘١’

  .العمل أماكن يف اجلنس نوع على قائمال التمييز أعمال
 ضـد  التمييـز  مـسألة  ،١٥ إىل ١١ مـن  املـواد  يف القـانون،  مـن  الثاين الفصل يتناول  •    

  .العمل عن والباحثني املوظفني
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  :١١ املادة  •    

 املــــوظفني ضــــد التمييــــز التوظيــــف ووكيــــل العمــــل لــــصاحب جيــــوز ال”        
 والتـدريب  والنقـل والفـصل    التعيني ب فيما يتعلق  شاغرة وظائفلشغل   املتقدمني أو

  .“الرتبة وخفض
  :١٢املادة   •    

 بـاألجور  يتعلـق  فيمـا  املـوظفني  أحـد  ضـد  مييـز  أن العمـل  لـصاحب  جيوز ال”        
  .“العمل وظروف

  :١٣املادة   •    

 متـساو  أجـر  دفـع  عدم حالة يف األجر بشروط يتعلق فيما متييزيكون هناك   ”        
  .“القيمة يف املتساوي عملال أواملتساوي  العمللقاء 

 األجــر معــدل تــساوي غرامــة بــدفع ُيلـزم  املــذكور القــانون مــن املــواد ذههلــ خمـالف  أي  ‘٢’
  .سنوات ثالث وأقصاها واحدة سنة أدناها ملدة األدىن الوطين اليومي

 أي اآلناإلدارة حــىت  تتلــق مل العمــلإدارة  إىل الــواردة الــشكاوى بــسجل يتعلــق يمــاف  ‘٣’
   .العمل مكان يف اجلنساين بالتمييز قتتعل شكاوى

 معـدل ارتفاع   ملعاجلة اختاذها ُمزمع أو متخذة تدابري أية عن معلومات تقدمي يرجى  - ١٩
ــة ــرأة بطال ــسبة للرجــل   امل ــفبالن ــل أصــحاب ومواق ــة  العم ــاهالنمطي ــرأة جت ــة، امل  كموظف
ــا ــها كـــشف كمـ ــوةا استقـــصاء عنـ ــة لقـ ــة  العاملـ ــشارالوطنيـ ــا واملـ ــر يف إليهـ  ٢٦١ ةالفقـ
  .التقرير من

   .اآلنحىت  املسألة هذه ملعاجلة ملموسة تدابري أي تُتخذ مل  ‘١’
األيدي العاملة والتوظيف   قانون مبوجب حمظور اجلنسي التحرش أن التقرير يذكر  - ٢٠

 ٢٩٧ الفقرتان( العقوبات قانون مبقتضى جرمية أنه على معرف وأنه ٢٠٠٧ لعامالبوتاين  
 كـذلك،  األمـر  كـان  إن مفعوهلـا  ومـا  األحكـام  هـذه  طُبقت إذا ما بيان ويرجى ).٣٠١ و
 مكـان  يف اجلنـسي  التحـرش  حيـال  املوقـف  يف تغـيريات  أيـة  األحكـام  هذه أوجدت إذا وما

   .العمل
 مـن مـواده    يف ٢٠٠٧ لعـام األيـدي العاملـة والتوظيـف        قانون من الثاين الفصل يتناول  ‘١’

   .اجلنسي التحرش مسألة ،٢٠ إىل ١٦
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  :١٦ادة امل  •    

 ،لديـه  العمـل  يطلـب  بـشخص ) أ: (جنسيا يتحرش أن العمل لرب جيوز ال”        
  .“لديهمبوظف ) ب( أو

  :١٧املادة   •    

 رب لـدى  موظـف  آخـر  بـشخص ) أ: (جنـسيا  يتحرش أن ملوظف جيوز ال”        
  .“عمله رب لدى لعمل طالب بشخص) ج (أو عمله، برب) ب (أو ،عمله

  :١٨املادة   •    

ــوادألغـــراض”         ــا اجلنـــسي التحـــرش يـــشمل ،١٩ و ١٧ و ١٦  املـ : يلـــي مـ
 آخــر شــخص مــناالتــصال اجلنــسي  طلــب أوغــري املرغوبــة  اجلنــسية املغازلــة )أ(

 آخـر  شـخص  إزاء جنـسي  طـابع  ذيآخـر    تـصرف  أيالقيام ب  )ب( أو ؛له رافض
  .“فيه راغب غري

  :١٩املادة   •    
 إىل ١٦ مـن املـواد    يفاملـذكور    “اجلنـسي  الطابع ذي السلوك”ضمن  يدخل          

 ؛ محيمــــيجــــسدياتــــصال  ألي آخــــر شــــخصإخــــضاع ”) أ(: يلــــي مــــا ١٨
 جنـسية أو قول خطيـا أو سـفويا ممـا ينطـوي علـى معـان                 مالحظة أي توجيه )ب(
ــام) ج (أو حبــضوره؛ شــخص بــشأن أو شــخص إىل  تــصرف أو حركــة بــأي القي
  .“آخر شخص حبضور جنسية طبيعة ذي تعليق أو

  :٢٠املادة   •    

 علـى  ُتـصنف  ملخالفـة  مرتكبـا  ١٩ إىل ١٦املـواد    خيالف شخص أي يكون”        
مقــدارها  غرامــة فــرض للمحكمــة جيــوزباإلضــافة إىل ذلــك، . بــسيطة جنحــة أهنــا
ــد ــراألدىن ل احلــ ــومي ألجــ ــى اليــ ــاوز أال علــ ــر تتجــ ــوم ٣ ٠٠٠ أجــ ــسب يــ  حــ
  .“املخالفة جسامة

ــىت   ‘٢’ ــت اآلنحــ ــلإدارة  تلقــ ــكوى العمــ ــدة شــ ــق واحــ ــالتحرش تتعلــ ــسي بــ  يف اجلنــ
   .العمل مكان

 احلقــوق بـنفس  تتمتـع  اخلـاص  القطـاع  يف العاملـة  املـرأة  كانـت  إذا مـا  بيـان  يرجـى   - ٢١
 املـرأة  مثـل  ذلـك  يف مثلـها  األسـرة  اسـتحقاقات  على واحلصول األمومة بإجازة يتعلق فيما
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 يف دةاملوجـو  الفـوارق  عـن  املعلومات من مزيد تقدمي يرجى وإال، .العام القطاع يف العاملة
  ).٣١٣-٣٠٧ الفقرات( اخلدمات تلك علىحصوهلا 

اخلـاص   القطـاع  يف العاملـة  للمرأة ٢٠٠٧ لعاماأليدي العاملة والتوظيف     قانون يكفل  ‘١’
 األسـرة  اسـتحقاقات واحلـصول علـى      األمومـة  بإجـازة  املتعلقةاحلقوق   جبميع تتمتع أن

 واألساســي اإلداري نظــامنيلل ختــضع الــيت العــام القطــاع يف العاملــة املــرأة مثــل مثلــها
  .بوتان يف املدنية للخدمة

  
  صحةال    

ــداإليــدز / فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  انتــشاريرجــى تقــدمي معلومــات عــن   - ٢٢  عن
يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن   و. العــدوى مــن األم إىل الطفــل عــن انتقــال  و،النــساء

ــوفري املعلومــات عــن    ــدابري املتخــذة أو املزمــع اختاذهــا لت ــة  الت ــق   األمــراض املنقول عــن طري
 الفئـات الـضعيفة مـن النـساء          عنـد  ، مبا يف ذلك   منع انتقاهلا  وسائل   ن وع ،نسياالتصال اجل 

  ).٩٦الفقرة (
ــ ال  ‘١’   ــاءزالي ــه األوىل /فــريوسال  وب ــان يف مراحل ــدز يف بوت اســتمرار أن  إال. اإلي

تم القيــام يــلــد مــا مل  التنميــة يف البأمــام  كــأداءاتعقبــ أن ميثــل ميكــن هانتــشار
ــها  ب ــة يف حين ــصدياســتجابات فعال ــه للت ــد ســجلت .  ل ــةوق إصــابة   أول حال
ــ ــام  البـ ــان يف عـ ــِشفت . ١٩٩٣فريوس يف بوتـ ــن  ٣٥واكُتـ ــدة مـ ــة جديـ  حالـ

ــام هحــاالت اإلصــابة بــ   ــذلك جممــوع   ٢٠٠٧ يف ع ــصل ب  ىلإ اإلصــابات، لي
  . حالة١٤٠

اإليــدز /وسفــريالــدول الــيت تــنخفض فيهــا نــسبة انتــشار ال بوتــان بــني تنــدرج   ‘٢’  
النتقـال  اأكثـر طـرق     و. ئيا معممـا   وبا ا منط وتبدي اإلصابات  ،)يف املائة  ٠,٢(

، يليـه انتقـال العـدوى       )يف املائـة   ٨٧(شيوعا هو طريق االتصال بـني اجلنـسني         
ــل   ــن األم إىل الطف ــة ١٠(م ــن   ف، )يف املائ ــق احلق ــن طري ــاطي املخــدرات ع  تع

 ).يف املائة ٢(الوريدي 

ئــة ا يف امل٣٠بيـد أن أكثـر مـن    . فريوس يف مجيـع الفئـات  البـ  اإلصـابة  سـّجلت   ‘٣’  
 مـن بينـهم     ، عامـا  ٢٥ تقـل أعمـارهم عـن        عند أشخاص   ُسجِّلت من احلاالت 

أصــيبوا عــن   قاصــرا ١١هــذا يــشمل و. ئــة مــن اإلنــاث ا يف امل٨٠ مــن أكثــر
  . من األم إىل الطفلطريق انتقال العدوى
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إذ يعكـس  . ياتستواملـ  أعلـى  مـن يـة  أولوباإليـدز  /فـريوس حتظى الوقايـة مـن ال      ‘٤’  
ــشرية    املرســوم امللكــي  ــة الب ــصادر عــن   /املعــين بفــريوس نقــص املناع ــدز ال اإلي

 هـا هتماَما احلكومـة و مالتـزا ،  ٢٠٠٤ مـايو /صاحب اجلاللة ملك بوتان يف أيار     
تضافر جهود مجيع البوتـانيني يف سـبيل الوقايـة    إىل  يدعو املرسوم   و. باملوضوع

 جانــب تـــوفري الـــدعم والرعايــة، ومحايـــة احلقـــوق    إىلاإليـــدز/فـــريوسالمــن  
  .به صابنياملشروعة للم

 بـصفتها   ،انغتـشوك و آشـي سـانغي تـشودين      األم صاحبة اجلاللة امللكـة      تؤدي  ‘٥’  
دعم تــوفري الــ دورا مهمــا يف ،مــم املتحــدة للــسكانرســول خــري لــصندوق األ

ا حـاالت محـل      مبـا فيهـ     وإبرازهـا،  مراهقنيللقضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية     ل
 وفـريوس نقـص   ،االتـصال اجلنـسي  عـن طريـق   املراهقات، واألمـراض املنقولـة     

 صــاحبة اجلاللــةأبــدهتا  القيــادة القويــة الــيت تأدكمــا . اإليــدز/املناعــة البــشرية
 إىل زيـادة    ، الوقاية من مرض اإليـدز      جمال انغتشوك يف و آشي سانغي تشودين  

  .سكان الريف بني الشباب وسّيما الوالعام مستوى الوعي 
عوامـل  عـدة    هنـاك    ، فـإن  فـريوس الالوقايـة مـن      الكبري ب  على الرغم من االلتزام     ‘٦’  

، الـسكان صـغر سـن     وتشمل هـذه العوامـل      .  يف بوتان  ه انتقال تؤدي إىل زيادة  
 تنقـل  كمـا تـشمل أيـضا      .هوجود معدالت عالية من اإلصابة ب     وإىل حد بعيد    

تفاع معدالت ممارسـة اجلـنس      ، وار هوخارج دل داخل الب   بشكل كبري  لسكانا
  .ن استعمال املخدراتعالعرضي دون محاية، واملشاكل الناشئة 

  . للرصد والتقييماوطنيا وزارة الصحة إطار بدأت  ‘٧’  
 مـن األمـراض   ه فريوس نقـص املناعـة البـشرية وغـري    جيري بشكل منتظم مسح   ‘٨’  

ــة ــسي  املنقول ــصال اجلن ــن خــالل  باالت ــل   م ــامج صــحة األم والطف ــربخمو برن  ت
  .العامةالصحة 

املقاطعـات   يف   برئاسة حكـام املقاطعـات     اتقطاعمتعددة ال أنشئت فرق عمل      ‘٩’  
ـــ  ــشاء .  مجيعــا٢٠ال ــضا إن  مــن فــرق العمــل علــى مــستوى   كــثريال وجيــري أي

التوعيـة بـشأن    يف أنـشطة     ، يف املقـام األول     فرق العمـل هـذه،     عملوت. األحياء
  .ناطق الريفية يف املهما،اإليدز والوقاية من/فريوسال

 يف املنــاطق  قيــد التجريــب صــحيةمراكــز اســتعالماتوزارة الــصحة وضــعت   ‘١٠’  
الوقايـة  ب  متعلقة فعالةخدمات  توفري  من أجل    وفوينتشولينغيمفو  يف ث احلضرية  
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 اخلـدمات   االسـتفادة مـن    غري الراغبني يف   لألشخاصوالعالج  وتقدمي املشورة   
  .اليت تقدم لعامة السكان

قدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة للحـد مـن محـل املراهقـات، وكـذلك                   يرجى ت   - ٢٣
  .لتحسني مستوى املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية بني املراهقني

كـل مـن    عند  تعزيز وعي الشباب يف جمال الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة          من أجل     ‘١’  
 طويلة جزءا من املنـاهج الدراسـية   ةمدمنذ  الصحة اإلجنابيةتشكل  األفراد والدعاة،   

  .يف بوتانواملتوسطة والعليا يف املدارس الثانوية 
بدأت خدمات تقدمي املشورة يف مجيع املدارس الثانوية املتوسطة والعليـا يف البلـد يف      ‘٢’  

، من خالل توفري خدمات املهارات احلياتيـة، مـع التركيـز علـى الوقايـة              ٢٠٠٢عام  
  .ومحل املراهقات، والتحرش اجلنسي، وتعاطي املخدراتاإليدز، /من الفريوس

األهـداف  وتتمثـل  . ١٩٩٩شامل للـصحة املدرسـية يف عـام         الـ الربنـامج   أنشئ    ‘٣’  
رامج وأنـشطة   بـ  وضـع ة و ي الـصح  وعيـة  تشجيع أنـشطة الت    للربنامج يف الرئيسية  
  . الصحة اإلجنابية للمراهقنيتتناول موضوعللشباب 

 توعيـة التثقيـف وال   برنـامجُ يف الوسـط املدرسـي      قاطعـات   محاليا يف سبع    ُينفذ    ‘٤’  
اهلـدف الرئيـسي للربنـامج      ويتمثل  .  قضايا الشباب واملراهقني   للوالدين، بشأن 

مـن  بـشأن قـضايا الـشباب واملـراهقني،         لـدى الوالـدين      رفع الوعي واملعرفة     يف
  . حاالت محل املراهقاتقبيل

 بـشأن  هبـدف زيـادة الـوعي    ٢٠٠٠يف عـام     لـشباب استعالمات ا أنشئ مركز     ‘٥’  
 ،التفاعل مع أقـراهنم   فيه   ميكن للشباب    جّوالقائمة والناشئة يف     قضايا الشباب 

 القــضايا للــشباب والكبــار معاجلــة  مــن خالهلــا ميكــن الــيت فيــه الفــرصتتــاحو
  .خدمات استشارية سرية فيه مقدَّكما ُت. الصحية

ن هـم خـارج الوسـط       مـ أمـا   . ي املدرسـ  الوسـط تستهدف معظم هذه الـربامج        ‘٦’  
 بــني كــبريا توافقــا ولكــن هنــاك م،زال يــصعب الوصــول إلــيهيــاملدرســي فــال 

ــةأن هــذه علــى صــانعي الــسياسات  ــر عرضــةالفئ ــ  للخطــر أكث  ن املــراهقنيم
 يف اتقطاعـــاملتعـــددة العمـــل ال فـــرق اضـــطلعتقـــد و. املـــدارسب امللـــتحقني

ة القــضايا دور حمــوري يف ســد هــذه الفجــوة، ومعاجلــبــ ،ات العــشرينقاطعــامل
  .باملدارس غري امللتحقني  الشبابعنداملتعلقة بصحة املراهقني 
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  حالة فئات معينة من النساء والفتيات    
يــشري التقريــر إىل أنــه يف وقــت تقــدمي التقريــر، كــان األطفــال ُيحتجــزون يف نفــس   - ٢٤

 مرافــق املرافــق الــيت حيتجــز فيهــا الكبــار، وحتتجــز الفتيــات مــع النــساء، وأنــه ســيتم إنــشاء
يرجــى بيــان مــا إذا . ٢٠٠٧احتجــاز مــستقلة لكــل مــن البنــات والبــنني يف ثيمفــو يف عــام 

ويرجى تقدمي معلومـات عمـا إذا       . كانت قد افتتحت اآلن املراكز املستقلة أم مل ُتفتتح بعد         
كان قد افتتح أي مرفق من أجل البنات املدانات بارتكاب جرمية على غـرار مركـز تنميـة                  

هم املخصص للفتيان؛ وكذلك عن أنشطة التعليم والتأهيل املقدمـة للبنـات            الشباب وتأهيل 
ويرجى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن عـدد      ). ٤٨ و ٢٧الفقرتان (املقيمات يف ذلك املركز    

البنات اللوايت يقضني عقوبات يف الوقت الـراهن، وهـل هنـاك مركـز خـاص للبنـات علـى                 
 هـؤالء الفتيـات، ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن             النحو املشار إليه أعاله، وبيان مكان إقامة      

  .فرص حصوهلن على التعليم
وعـالوة علـى   . افتتحت حاليا مراكز احتجاز مستقلة للبنني والبنات يف ثيمفو         ‘١’  

ذلك، تقوم وحـدة محايـة املـرأة والطفـل التابعـة لـشرطة بوتـان امللكيـة برعايـة                    
ري خــدمات تقــدمي اجملــرمني والــضحايا مــن النــساء واألطفــال، مــن خــالل تــوف 

املشورة هلم وإحالتهم لتلقي املـشورة ومـا إىل ذلـك باالشـتراك مـع املنظمـات                 
  .غري احلكومية

وختطـط  ،  جناحـا كـبريا    يمفـو ثيف  التجريبيـة   وحدة محاية املرأة والطفـل      جنحت    ‘٢’  
  . فوينتشولينغح وحدة مماثلة يفتافت الشرطة بوتان امللكية

أولويـة عاليـة    ميثـل   لفتيـات   با اخلـاص  همتأهيلـ  و شبابالـ تنميـة    ال يزال إنشاء مركـز      ‘٣’  
 بالنـسبة  وال سـّيما   ،بنيغـري أن قلـة األمـوال واملـوظفني املـدرَّ          . لشرطة بوتان امللكيـة   

  .إنشاء هذا املركز حىت اآلنتعيق  ،خلدمات التأهيل
  

  الالجئات    
  وضــعأن اتفــاق بــشإىل تا بوتــان ونيبــال قــد توصــليتيــشري التقريــر إىل أن حكــوم  - ٢٥

يف  تــدهور الوضــع األمــينأن األشــخاص الــذين يقيمــون يف خميمــات الالجــئني يف نيبــال، و 
 يـه عل ا ترتـب  ممـ  وطنهم، إىل الالجئني إعادة أعمال، استئناف   ٢٠٠٣منذ عام   ،  نيبال منع 

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي .  الالجئــاتالــة النــساء والفتيــاتبالنــسبة حلنتــائج ســلبية 
  . اإلعادة إىل الوطن، ومواصلة عملياتيةنيبالالكومة احلفاوضات مع املللعودة إىل خطط 
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 خـــارج الواليـــة اإلقليميـــة نفـــإهن ،خميمـــات الالجـــئني بالنـــسبة إىل النـــساء يف  ‘١’  
فوضــية األمــم املتحــدة مالنيباليــة و حتــت رعايــة احلكومــة  حاليــا، وهــنبوتــانل

موقـف احلكومـة    ويتمثـل . وغريهـا مـن الوكـاالت اإلنـسانية     لشؤون الالجئني
 بوتـان مـع نيبـال منـذ     االغرض مـن احملادثـات الثنائيـة الـيت عقـدهت          أن يفامللكية  

 خميمـات الالجـئني     يفاهلويـة احلقيقيـة للمقـيمني        لتحقق مـن  هو ا  ،١٩٩٣عام  
 يف النــاسن  مــ هنــاك أربــع فئــات علــى أنوقــد اتفقــت احلكومتــان. يف نيبــال

 يف ،صــحيح ، فإنــه غــريوبالتــايل. غــري بوتــانينيمــن بينــهم  ،خميمــات الالجــئني
 ال ميكــن أنفــ. نوبوتــانيبــأهنم  املخيمــات َمــن يفمجيــع  وصــُف  األمــر،عـــــواق
 “نيالجـئ ” بوصـفهم  يف املخيمـات     مـن يع  مجإىل  عامة  ارة  ــشإبان  ــل بوت ـــقبت

  .من بوتان
شكلة  حـل دائـم ملـ      إلجيـاد ثنائيـة   الادثـات   باحمل تاما  التزاما  احلكومة امللكية  تلتزم  ‘٢’  

 تالالجـئني يف نيبـال متـشيا مـع االتفاقـات الـيت توصـل                يف خميمات  األشخاص
  .مع حكومة نيبالامللكية   احلكومةإليها

ــان يف آذار    ‘٣’   ــيت جــرت يف بوت ــات ال ومــع  ،٢٠٠٨ مــارس/يف أعقــاب االنتخاب
اسـتعدادها   احلكومـة امللكيـة   أبدت   منتخبة دميقراطيا،    ةحكومة جديد  تشكيل

 إىل ذلــكونقــل رئــيس وزراء بوتــان . الثنائيــة مــع نيبــال دثــاتالســتئناف احملا
رابطـة جنـوب    الـخامس عـشر ل   قمة  المؤمتر  خالل  لقائهما  ، عند   النيبايلنظريه  

ــاون اإلقليمـــ  ــيا للتعـ ــود  يآسـ ــا، املعقـ ــري النكـ ــو، سـ  / آب٣ يف يف كولومبـ
 احلكومــة أن النيبــايل  البوتــاين نظــريهالــوزراء رئــيسوأبلــغ . ٢٠٠٨أغــسطس 

 املـشكلة يف    حـىت ُيمكـن حـل     ات مـع نيبـال      باحثـ واصـلة امل  إىل م تطلـع   تية  امللك
 خارجيــةا ريــ، التقــى وز٢٠٠٨أغــسطس /آب ٢٩ ويف. أســرع وقــت ممكــن

مبـادرة  العاشـر لـدول     عمـال االجتمـاع الـوزاري       أبوتان ونيبـال علـى هـامش        
 ، املعقــود يفخلــيج البنغــال للتعــاون الــتقين واالقتــصادي املتعــدد القطاعــات  

ــودهل ــد. ينيـ ــة   وأكـ ــة الثنائيـ ــتئناف العمليـ ــرورة اسـ ــددا ضـ ــان جمـ  ويف.  اجلانبـ
رئيس وزراء بوتان مـع رئـيس وزراء نيبـال          ى  قتلا،  ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٤
 لألمـم جمعيـة العامـة   الدورة الثالثـة والـستني لل    اجتماعاتديد على هامش اجل

همـا  يعـن اسـتعداد حكومت  البلـدين   رئيسا وزراء   وأعرب  . املتحدة يف نيويورك  
ــشكلة يف أقــرب وقــت ممكــن     عــن  مــن جانبــها،  ،بوتــانوأعربــت . حلــل امل

  . مع نيبالاجلاريالثنائي  ها ملواصلة حوارهااستعداد
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   زليةـاملن ن يف اخلدمةواألطفال العامل    
األطفـال يف بوتـان،      ايـة محيشري التقرير إىل تقرير صدر مؤخرا بشأن تقييم عوامـل             - ٢٦

اللـوايت ليـست لـديهن فرصـة         البنـات عـاملني يف املنـازل هـم مـن           معظـم األطفـال ال     أفاد أن 
 يف كـثري مـن األحيـان لـساعات طويلـة لقـاء أجـر ضـئيل،                   ويعملـن  حصول علـى التعلـيم    لل

ما إذا كان بـدء نفـاذ   يرجى بيان ). ٣٠٣الفقرة (اإليذاء ملختلف أشكال   ات  عرضموأهنن  
ذت أيـة  خِـ  اتُّوهلذا الوضع، يف ه  أي تغيريإىلاأليدي العاملة والتوظيف قد أفضى    قانون

  .البناتعلى أساس هذا التقرير ملعاجلة وضع هؤالء  ها اختاذعزَمأو ُي  ملموسة،إجراءات
لألطفـال الــذين   أيـضا  ٢٠٠٧ لعــاماأليــدي العاملـة والتوظيـف   يـسمح قـانون     ‘١’  

مل توافـق   عمـل يف بعـض املهـن الـيت    عامـا بال  ١٧ و ١٣تتراوح أعمـارهم بـني    
  ســتعمل، األطفــاللعمــمبجــرد املوافقــة علــى قواعــد و.  بعــدعليهــا احلكومــة

، علـى  احلـصول (ألطفال للعمال ا  مواتيةظروف عمل   تأمني  العمل على   إدارة  
سـاعات العمـل،      على احلد األدىن الوطين لألجور، واإلجـازة، ورصـد         األقل،

 ).وما إىل ذلك

ــلإدارة شــرعت   ‘٢’   ــضاالعم ــور    أي ــادة وعــي اجلمه ــة لزي ــشأن يف محل ــضايا ب  الق
  .األطفالعمالة  باملتعلقة

 دراسة عن عمالة األطفـال       إجراء مؤخرااللجنة الوطنية للمرأة والطفل      تطلب  ‘٣’  
العمـــال  حتديـــد مـــصادر يفمـــن هـــذه الدراســـة  اهلـــدفيتمثـــل و. يف بوتـــان
، وظــروف األطفــالالعمــال  مــاكن والــصناعات الــيت تــستخدم األ، واألطفــال
 تــوفري إىل  أيــضاالدراســةوهتــدف .  املدرســةا فيهــتركــواالــيت م والــسن عملــه
القانونيـــة حلمايـــة حقـــوق هـــؤالء  التـــدخالتولتخطـــيط اسياسة لـــســـاس األ

  .األطفال
  

  النساء ذوات اإلعاقة     
بشأن النـساء   زيادة الوعي   إنشاء آلية ل   ينبغي   ه أن إىل ٣٩١يشري التقرير يف الفقرة       - ٢٧

املوضــوع مــن خــالل خطــة العمــل  تغطيــة هــذا  توقــعُيه إىل أنــو ،هــندعموذوات اإلعاقــة 
تفاصـيل  تقـدمي   علومات عن هذه املـسألة، و     آخر امل يرجى تقدمي   .  للقضايا اجلنسانية  الوطنية

  . يف هذا الصددختاذهااملزمع ااملتخذة أو  عن التدابري
 )٢٢ (٩ملـادة   امبوجـب    ذوي اإلعاقـة  ألشـخاص   لمايـة   احل دستور بوتان    يوفر  ‘١’  

 ن يف حالــةــــر األمـــــى توفيــــة إلـــــتـسعى الدول ” :يــــ مــا يلىــــي تــنص علـــ الت
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ـــامل ـــرض والعجــ ـــز أو عــ ـــدم كفايــ ـــة وسائـ ل العــيش ألســباب خارجــة عــن  ـ
  .“الشخصسيطرة 

باإلعاقــة أيــة بــرامج  د املتعلقــة لــسياســات البال تتــضمن  ،يف الوقــت الــراهنو  ‘٢’  
ــساء ذواتلحمــددة ل ــة ن ــا ال يوجــد أي اإلعاق ــة حكوممن ، كم ــظم ة أو غــري ي

ونظـرا إىل  . ذوات اإلعاقـة لنـساء  ، لصاحل ا  على وجه التحديد   ،حكومية تعمل 
 فـروق إىل  ،  السياسات والربامج ذات الـصلة    يف  إشارة صرحية    د أي ووجعدم  

 لوصـف دراسـات   إىل إجـراء    ماسـة    هناك حاجـة  فإن  ،   اإلعاقة بني اجلنسني يف  
 املتـصلة بنـوع اجلـنس الـيت ميكـن      ة  احملتمل واألنشطة   ذوات اإلعاقة   النساء حالة

 . عامة سياسةلتصبح تعميمها

دراســات يف التركــز أن إىل خطــة العمــل الوطنيــة للقــضايا اجلنــسانية   دعوتــو  ‘٣’  
تقيــــيم إىل املــــستقبل علــــى الفــــوارق بــــني اجلنــــسني يف ظــــروف اإلعاقــــة و 

  .عاقاتلإلة  واالقتصادية االجتماعياآلثاراالختالفات بني اجلنسني يف 
تـشريعات  الأيـضا بـأن تعكـس       خطة العمل الوطنية للقضايا اجلنسانية      وصي  تو  ‘٤’  

 لكفالـة  اإلعاقـة  واملنظـور اجلنـساين يف       انيةاجلنـس الـشواغل    ةسياسات املقبلـ  الو
األشـخاص  علـى حقـوق    بالتـايل  احلفـاظ و، يـة متييزإجـراءات  القضاء علـى أي   

 .ذوي اإلعاقة

 ةلـذوي اإلعاقـ    مدرسـة    تحِتخلاص، افتُ للتعليم ا  كجزء من املشروع اجلديد   و  ‘٥’  
مـن    طفـال ٢٣وقـد سـجل      .٢٠٠٧ نوفمرب/يف بارو يف تشرين الثاين    السمعية  

إدمــــاج  إىلدف املــــشروع يهــــو. األوىل يف الدفعــــة  الــــسمعيةةذوي اإلعاقــــ
ــاألطفـــال  ــةذوي اإلعاقـ ــة دروس األطفـــاليف ةسمعي الـ  يف  غـــري ذوي اإلعاقـ

 ذوي  درسـة األطفـال   م فتـرة انتقاليـة يف       قـضاء  والثانوية بعد  املدارس االبتدائية 
  .ةسمعيال اإلعاقة

  
 الريفيات    

 مجيـع  يف الريفيـة  املـرأة  تواجـد  لتحـسني  املتخذة التدابري عن معلومات تقدمي يرجى  - ٢٨
 والتعلـــيم الـــصحية اتاخلـــدم علـــى بالكامـــل وحـــصوهلا القطاعيـــة والـــربامج الـــسياسات
 حلمايـة  االجتمـاعي  للـضمان  خطـة  أي هنـاك  انـت ك إذا مـا  بيان ويرجى .املهين والتدريب
   .الزراعي القطاع يف املرأة ولصاحل املسنات
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 يف لألحيـــاء اإلمنائيـــة واللجـــان للمقاطعـــات اإلمنائيـــة اللجـــان الربملـــان مكـــن  ‘١’  
 لألعمـال  األولويـات  اللجـان  هـذه  وتـضع  .مـستقل  بشكل العمل من ٢٠٠٢
 والطــرق الــصحية واملرافــق دارساملــ بنــاء مثــل األعمــال هبــذه وتقــوم اإلمنائيــة
 اللجـان  لـدى  اإلمنائيـة  لألعمـال  األولويات وضع وجيرى .االتصاالت ومرافق
 .احمللـي  اجملتمـع  اجتماعـات  وتوصـيات  آراء توافـق  علـى  بنـاء  لألحيـاء  اإلمنائية
 هنـاك  ليـست  هـذه و احمللـي  اجملتمـع  اجتماعـات  يف فعـال  بـدور  املرأة وتضطلع

ــة ــود أي ــع ويف .االجتماعــات تلــك حــضورها علــى قي ــل الواق ــرأة متث ــسبة امل  ن
   .االجتماعات هذه يف املشاركني من املائة يف ٧٠

 املنـاطق  يف نـسائية  جمموعات تكوين إىل أيضا البلد يف الدميقراطية حلول أدى  ‘٢’  
 اجملموعـات  وهـذه  .سياسيةالـ  ألحزابا لصاحل حبمالت القيام أجل من الريفية
 تعزيـز  كـذلك و الريفيـات  تواجـد  زيـادة  إىل تفـضي  للتغـيري  فعالـة  عوامل أيضا

  .القطاعية والسياسات اخلطط وضع يف مشاركتهن

 علـى  الـشعبية  القاعـدة  إشـراك  علـى  العاشـرة  للخطـة  التوجيهيـة  املبادئ نصت  ‘٣’  
 وتنفيــذ ختطــيط يف املــرأة إشــراك لتكفــل التنميــة، أنــشطة ختطــيط صــعد كافــة

 مـن  العاشـرة  اخلطـة  أُعـدت  وقـد  .احمللـي  اجملتمـع  صـعيد  على اإلمنائية املشاريع
 وقـــادة للحكومـــة احملليـــة املـــستويات مـــع موســـعة استـــشارية عمليـــة خـــالل
  .احمللي اجملتمع

 وإجيـاد  الـصغر،  املتنـاهي  االئتمـان  خدمات توفري :األخرى املبادرات وتتضمن  ‘٤’  
 وتوســيع اإلمنــائي، التخطــيط علــى القــدرة وتعزيــز الزراعــة، جمــال يف الفــرص

 لنـساء ا رابطـة  مبـادرة  يف عـضو  أيضا هي وبوتان .االجتماعية اخلدمات اقنط
 آســـيا جنـــوب لرابطـــة اإلمنـــائي الـــصندوق خـــالل مـــن حلـــساهبن العـــامالت
  .اإلقليمي للتعاون

 عمـدة ( احمللـي  اجملتمـع  صعيد على لمناصبل الترشح على أيضا املرأة وُتشجع  ‘٥’  
  ).ذلك إىل وما القرية

 ٢٠٠٨ عـام ب املتعلقـة  املـسجلة  األرقـام  تـشري  ،النظـامي  غري يمالتعل حيث ومن  ‘٦’  
 النـساء  مـشاركة  وتزيـد  .البلد يف النظامي غري للتعليم امركز ٧٤٧ وجود إىل

 ،٢٠٠٨ عــام ففــي .الرجــال مــشاركة عــن كمعلمــات أو كمتعلمــات ســواء
 النظـامي  غـري  التعلـيم  مراكـز  يف اطالبـ  ١٣ ٨٢٩ إمجـايل  بـني  مـن  هناك، كان

 ،)والكتابـة  القراءة تعلم بعد ما دورات أو األساسية التعليمية دوراتال سواء(
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ــن ٩ ٦٤٧ ــاث مـ ــضا .اإلنـ ــن وأيـ ــا ٧٣٦ بـــني مـ ــان ،معلمـ ــاك كـ  ٤١٤ هنـ
   .النساء من

  
 األسرية والعالقات الزواج    

 تكـون  مـا  وغالبـا  ومرنة رمسية غري تقليدية ُنظم عمليا، تطبق، أنه إىل التقرير يشري  - ٢٩
 الفقرة( ١٩٨٠ لعام املرياث قانون إىل باإلضافة وذلك ،املوروثة ملمتلكاتا مسلتقا ظرفية
 الـيت  التـدابري  ووصـف  املمارسـات  تلـك  عـن  املعلومـات  مـن  املزيـد  تقـدمي  ويرجى ).٣٩٩
  .املرأة ضد التمييز إىل الواقع حبكم تطبيقها يؤدي ال لكي اختذت

 لرجـل ل ميكن كان إذ ما مسألة على قيودا ١٩٨٠ لعام املرياث قانون يضع ال  ‘١’  
 لألطفـــال متـــساوية حبقـــوق حيـــتفظ القـــانونو .ممتلكـــات يـــرث أن املـــرأة أو

   .والعمر اجلنس نوع عن النظر بصرف
ــاء ومييـــل والنـــساء الفتيـــات تـــرث أن تفـــضل التقليديـــة الـــنظم تـــزال ال  ‘٢’    اآلبـ

 يتقــدمون عنــدما هلــم لرعايــةل كمقــدمني النــساء إىل التطلــع إىل واألمهــات
  .لسنا يف

 عاما ١٨ هو الزواج لسن القانوين األدىن احلد أن من بالرغم أنه إىل التقرير يشري  - ٣٠
ــسبة اآلن ــسني بالن ــال ، للجن ــزال ف ــصر زواج ي ــان( موجــودا الق  ).٤٨٦ و ٤٦٥ الفقرت
   .عليه والقضاء القصر زواج ملنع املتخذة التدابري بشأن املعلومات من املزيد تقدمي يرجى

 ةيـ حر لمـرأة لو .الـزواج  على شخص أي إجبار ميكن ال الزواج، انونلق طبقا  ‘١’  
ــرارات اختــاذ ــة الق ــا املتعلق ــنصو .وأســرهتا بزواجه ــادة ت ــانون مــن ٢-١ امل  ق
 بـصرف  آخـر،  شـخص  أي مـن  الـزواج  يف احلـق  للـشخص ” أن علـى  الزواج
ــر ــن النظ ــة أو الوضــع ع ــروة أو الطبق ــر أو الث ــصدر أن شــريطة ،املظه ــن ت  ع

 جلميــع القــانون يعطــيو .“الــزواج علــى صــرحية موافقــة نــينياملع الشخــصني
 أســاس علــى متييــز بــدون إرادهتــم مبحــض” الــزواج يف احلــق والرجــال النــساء
   .)٢-١ املادة(“املظهر أو الثروة أو الطبقة أو الوضع

 يف حـىت ف واجلنائية، املدنية اإلجراءات لقانون طبقا فإنه ،القانونية الناحية ومن  ‘٢’  
ــ حــاالت ــل أن ميكــن بالتراضــي، زواجال  هتمــة قاصــر مــع اجلــنس ممارســة متث

 .“قاصر اغتصاب”
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 املراجع

  ٢٠٠١ العاملة للقوة الوطين االستقصاء ،٢٠٠٢ ،العاملة واأليدي التوظيف إدارة  - ١
  ٢٠٠٨ السنوية، الصحية النشرة والتعليم، الصحة وزارة الصحية، اخلدمات إدارة  - ٢
 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  والطفـل،  بـاملرأة  املعنية الوطنية اللجنة  - ٣

  السابع الدوري التقرير إىل األول من للتقارير اجلامع بوتان، مملكة تقرير :املرأة
 اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج /امللكيـة  بوتـان  حكومـة  املالية، وزارة التخطيط، إدارة  - ٤

 لتقريـر  مـستكمل  مـوجز  :املـرأة  ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية ،٢٠٠٣
  بوتان مملكة

 احلـد  اسـتراتيجية  ورقـة  ،٢٠٠٤ امللكيـة،  بوتان حكومة املالية، وزارة التخطيط، إدارة  - ٥
  التاسعة للخطة الرئيسية للوثيقة إرفاق مذكرة - الفقر من

   امللكية بوتان حكومة ،٢٠٠٨ العامة، اإلحصاءات التربية، وزارة  - ٦
  Geog Yargay Tshogchhung Chathrim 2002 ،٢٠٠٢ الداخلية، الشؤون زارةو  - ٧

ــة  - ٨ ــة اللجن ــرأة الوطني ــل، للم ــر والطف ــان، القطــري التقري ــال مبناســبة لبوت ــرور االحتف  مب
 اخلــامس، اإلقليمــي الــوزاري ،آســيا جنــوب مــؤمتر بــيجني، مــؤمتر علــى ســنوات ١٠
   باكستان أباد، إسالم يف ،٢٠٠٥ مايو/أيار

   اجلنسانية للقضايا الوطنية العمل خطة ،٢٠٠٧ التخطيط، جلنة  - ٩
   بوتانيف واملرأة الطفل حالة حتليل ،٢٠٠٥ والطفل، للمرأة الوطنية اللجنة  - ١٠
   بوتانيف لألطفال احلماية عوامل تقييم ،٢٠٠٤ والطفل، للمرأة الوطنية اللجنة  - ١١
ــة  - ١٢ ــة أمان ــادئ ،٢٠٠٦ التخطــيط، جلن ــةالتو املب  العاشــرة اخلمــسية اخلطــة لــصياغة جيهي

٢٠١٢-٢٠٠٨  
ــه/متـــوز ،“رينيـــو” منظمـــة  - ١٣ ــة مناقـــشات ،٢٠٠٥ يوليـ  العنـــف بـــشأن مركـــزة مجاعيـ

  حتليل املرتيل،
  ٢٠٠١ لعام بوتان يف واجلنائية املدنية اإلجراءات قانون امللكية، بوتان حكومة  - ١٤
   مستديرة مائدة اجتماع تقرير نمية،الت حمور يف الناس ،٢٠٠٣ امللكية بوتان حكومة  - ١٥
  ٢٠٠٤ لعام بوتان يف العقوبات قانون امللكية، بوتان حكومة  - ١٦
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   ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢٦ بوتان، مملكة دستور امللكية، بوتان حكومة  - ١٧
  ٢٠٠٧ بوتان يف والعمالة العمل قانون امللكية، بوتان حكومة  - ١٨
 تنفيــذ ،٢٠٠٥-١٩٩٤ للــسكان، املتحــدة األمــم صــندوق/امللكيــة بوتــان حكومــة  - ١٩

  بوتان يف والتنمية للسكان الدويل املؤمتر عمل برنامج
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  املرفق
 اجلداول    

  
  ١ جلدولا    
 والطفل للمرأة الوطنية للّجنة التنظيمي اهليكل    

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمرأة والطفلالوطنيةاللجنة 

 رئيس األمانة
 )املدير التنفيذي(

  مساعد شخصي للمدير-  مساعد إداري
   سكرتري املكتب- 
  مراسل- 

 خلية األطفال
  موظف برامج - 
 موظف برامج مساعد - 

 خلية البيانات واملعلومات
  موظف برامج  - 
 موظف برامج مساعد - 

  خلية املرأة
  برامجموظف  - 
 موظف برامج مساعد - 

 اخللية القانونية
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  ٢ اجلدول
 )٢٠٠٧يونيه /ان حزير٣٠ (اجلنس ونوع الوظيفة حبسب املدنيون املوظفون

  
 اجملموع

 الكلي اجملموع إناث ذكور الوظائف

 تنفيذيون مسؤولون

 ٢٤ ٢ ٢٢ ١-مت

 ٢٥ ٠ ٢٥ ٢-مت

 ١٣٨ ٩ ١٢٩ ٣-مت

 ١٨٧ ١١ ١٧٦ اجملموع  

 اختصاصيون

 صفر صفر صفر ١-إ

 ٦ صفر ٦ ٢-إ

 ٤٣ ٧ ٣٦ ٣-إ

 ٤٩ ٧ ٤٢ اجملموع  

 وإداريون فنيون

 ٤١٧ ٤٧ ٣٧٠ ١-ف

 ٤٣٨ ٦٢ ٣٧٦ ٢-ف

 ١ ٢٣٦ ١٩٣ ١ ٠٤٣ ٣-ف

 ١ ٧٤٧ ٤٨٤ ١ ٢٦٣ ٤-ف

 ٥ ٠٢٥ ١ ٨٧٣ ٣ ١٥٢ ٥-ف

 ٨ ٨٦٣ ٢ ٦٥٩ ٦ ٢٠٤ اجملموع  

 والدعم اإلشراف موظفو

 ١ ٠٦٢ ٢٢٢ ٨٤٠ ١-م

 ١ ٧٩٧ ٤٢٨ ١ ٣٦٩ ٢-م

 ١ ٧١٠ ٤٩٢ ١ ٢١٨ ٣-م

 ٩٩٣ ٣٤٧ ٦٤٦ ٤-م

 ٢ ٠٠٥ ٨٨٦ ١ ١١٩ ٥-م

 ٧ ٥٦٧ ٢ ٣٧٥ ٥ ١٩٢ اجملموع  

 يونتشغيل

 ٤٩٧ ٢٠٠ ٢٩٧ ١-ت

 ٥١٥ ١١٠ ٤٠٥ ٢-ت

 ٣٥٠ ١٩ ٣٣١ ٣-ت
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 اجملموع
 الكلي اجملموع إناث ذكور الوظائف

 ٥٥٤ ١٠ ٥٤٤ ٤-ت

 ١ ٩١٦ ٣٣٩ ١ ٥٧٧ اجملموع  

 ٥٩٢ ١٨ ٣٩١ ٥ ١٩١ ١٣ الكلي اجملموع  

٢٩   املدنية اخلدمة يف للموظفات املئوية النسبة  

  
 ٢٠٠٧ يونيه /نحزيرا امللكية، املدنية اخلدمة جلنة: اإلدارية املعلومات خدمات شعبة :املصدر

    
  ٣ اجلدول
 )٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ (اجلنس ونوع الوظيفة سبحب املدنيون املوظفون

  
 اجملموع

 الكلي اجملموع إناث ذكور الوظائف

 تنفيذيون مسؤولون

 ٢٤ ٢ ٢٢ ١-مت

 ٢٢ صفر ٢٥ ٢-مت

 ١٤٠ ٨ ١٣٢ ٣-مت

 ١٨٦ ١٠ ١٧٦ اجملموع  

 اختصاصيون

 صفر صفر صفر ١-إ

 ٧ صفر ٧ ٢-إ

 ٤٩ ٧ ٤٢ ٣-إ

 ٥٦ ٧ ٤٩ اجملموع  

 وإداريون فنيون

 ٣٩٥ ٣٩ ٣٥٦ ١-ف

 ٤٣٥ ٦٩ ٣٦٦ ٢-ف

 ٥٤٨ ١ ٣٠٤ ٢٤٤ ١ ٣-ف

 ٩٠٠ ١ ٥٣٦ ٣٦٤ ١ ٤-ف

 ٣٤٢ ٥ ٩٧٦ ١ ٣٨٦ ٣ ٥-ف

 ٦٤٠ ٩ ٩٢٤ ٢ ٧١٦ ٦ اجملموع  
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 اجملموع
 الكلي اجملموع إناث ذكور الوظائف

 والدعم اإلشراف موظفو

 ٠٦٢ ١ ٢٥٨ ٩٩٧ ١-م

 ٧٩٧ ١ ٥٣٥ ٣٤١ ١ ٢-م

 ٧١٠ ١ ٤٤٨ ٢٢٠ ١ ٣-م

 ٩٩٣ ٣٧٢ ٦٥٠ ٤-م

 ٠٠٥ ٢ ٨١٧ ٠٢٣ ١ ٥-م

٢ ٤٣٠ ٢٣١ ٥ اجملموع    ٥٦٧ ٧ 

 تشغيليون

 ٤٩٧ ٢٣٤ ٣٣٠ ١-ت

 ٥١٥ ٩٩ ٣٩٢ ٢-ت

 ٣٥٠ ٣٦ ٣٧٨ ٣-ت

 ٥٥٤ ٢٣ ٤٨١ ٤-ت

 ٩١٦ ١ ٣٩٢ ٥٨١ ١ اجملموع  

 ٥١٦ ١٩ ٧٦٣ ٥ ٧٥٣ ١٣ الكلي اجملموع  

 ٣٠   املدنية اخلدمة يف للموظفات املئوية النسبة
  

 ٢٠٠٨ يونيه/حزيران امللكية، املدنية اخلدمة جلنة: اإلدارية املعلومات خدمات شعبة :املصدر
    

  ٤ اجلدول
 حبــسب اجلنــسني تكــافؤ ومؤشــر االبتدائيــة باملــدارس العــام االلتحــاق ومعــدل الــصايف االلتحــاق عــدلإرشــادية مل أرقــام

     ٢٠٠٨املقاطعة، 
 صايفالتحاق االل معدل  العام االلتحاق معدل  

 بناتال البنني 
ــنني  البـــــــــــــ

 والبنات
 تكـافؤ  مؤشر
 بناتال البنني  اجلنسني

البــــــــــــنني 
 والبنات

 تكــافؤ مؤشــر
 اجلنسني

٨٧  بوتان  ٨٩  ٨٨  ١,٠٢١١٢  ١١٢  ١١٢  ١,٠٠ 

٨٩ بومثانغ  ٩٦  ٩٢  ١,٠٧١١٠  ١١٦  ١١٣  ١,٠٦ 

٨٦  تشوخا  ٨٦  ٨٦  ٠,٩٩١١١  ١٠٤  ١٠٨  ٠,٩٤ 

٨٢ دغانا  ٩٢  ٨٧  ١,١٢١١٨  ١٢٢  ١٢٠  ١,٠٤ 

٩٠ غاسا  ٦٣  ٧٦  ٠,٧٠١٠٥  ٧٦  ٩١  ٠,٧٢ 

٨٥  ها  ٩٥  ٩٠  ١,١١١٠٤  ١١٢  ١٠٨  ١,٠٨ 

٨٩ مونغار  ٩١  ٩٠  ١,٠٢١٠٨  ١١٠  ١٠٩  ١,٠٢ 
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 صايفالتحاق االل معدل  العام االلتحاق معدل  

 بناتال البنني 
ــنني  البـــــــــــــ

 والبنات
 تكـافؤ  مؤشر
 بناتال البنني  اجلنسني

البــــــــــــنني 
 والبنات

 تكــافؤ مؤشــر
 اجلنسني

٩٦ بارو  ٩٧  ٩٧  ١,٠١١١٧  ١١٨  ١١٧  ١,٠٠ 

٩٤ بيماغاتشيل  ٩٢  ٩٣  ٠,٩٨١٢٠  ١٢٠  ١٢٠  ١,٠٠ 

٩٠ بوناخا  ٩٦  ٩٣  ١,٠٨١١٠  ١٢٠  ١١٥  ١,١٠ 

٨٥ سامدروجبونغخار   ٨٠   ٨٢  ١١٣ ٠,٩٥  ١٠٩  ١١١   ٠,٩٧ 

٧٤ سامتسي   ٧٨   ٧٦  ١٠٣ ١,٠٦  ١٠٣  ١٠٣   ١,٠٠ 

٨٣  ساربانغ   ٨٥  ٨٤  ١,٠٢١١١  ١١١  ١١١  ١,٠١ 

٩٤     ثيمفو  ٩٥  ٩٥  ١,٠١١١٥  ١١٣  ١١٤  ٠,٩٩ 

٨٨        تراشيغانغ  ٨٧  ٨٧  ٠,٩٩١٠٩  ١٠٧  ١٠٨  ٠,٩٨ 

٩٨   تراشيانغتسي  ٩٨  ٩٨  ١,٠٠١٢٦  ١٢٥  ١٢٦  ٠,٩٩ 

٩٢  ترونغسا  ٩٦  ٩٤  ١,٠٤١١٥  ١٢٠  ١١٨  ١,٠٤ 

٧٨     تسريانغ  ٧٩  ٧٨  ١,٠٠١١٥  ١١٣  ١١٤  ٠,٩٨ 

٨٧   وانغدو  ٩١  ٨٩  ١,٠٤١٠٦  ١١٤  ١١٠  ١,٠٨ 

٩١     غانغزمي  ٩٥  ٩٣  ١,٠٥١٢٠  ١٢٣  ١٢١  ١,٠٢ 

٨٩   لوينتسي  ٨٨  ٨٩  ٠,٩٩١١٤  ١١٤  ١١٤  ٠,٩٩ 
  

 بوتان ثيمفو، التربية، وزارة والسياسات، التخطيط شعبة العامة، اإلحصاءات :املصدر
    

  ٥ اجلدول
   ٢٠٠٨-٢٠٠٦ للفترة املستمر التعليم برنامجوهيئة تدريس  طالب

٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور الصف

 ٣١ ١٧ ١٤ ٢٧ ٢٠ ٧ ٣٦ ١٢   ٢٤ التاسع الصف

    ٢١ ١٢ ٩ ٤٦ ٣٣ ١٣ العاشر الصف

 ١١٧ ٥٣ ٦٤ ٢٤٥ ١٤١ ١٠٤ ٣٠٩ ١٧١ ١٣٨  عشر احلادي الصف

    ١٠٠ ٤٣ ٥٧ ١٨٦  ٩٥ ٩١ عشر الثاين الصف

 ١٤٨ ٧٠ ٧٨ ٣٩٣ ٢١٦ ١٧٧ ٥٧٧ ٣١١ ٢٦٦ اجملموع  
  

 بوتان ثيمفو، التربية، وزارة والسياسات، التخطيط شعبة العامة، اإلحصاءات :املصدر
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  ٦ اجلدول
  ٢٠٠٧ الدراسية للسنة امللكية بوتان جامعة يف والطالب هيئة التدريس    

  
  الطالب  
 البنني والبنات البنات البنني الدورات الدراسية 

 ١٤٠ ٢٣ ١١٧ ٦ لوبيسا الطبيعية، املوارد يةكل  - ١

 ٢٤٧ ٥٨ ١٨٩ ١٢ رينتشيندينغ والتكنولوجيا، العلوم كلية  - ٢

 ٣٣٨ ١٢٥ ٢١٣ ٧سيمتوخا الثقافية، والدراسات اللغة معهد  - ٣

،للفنــون التطبيقيــة نامغييــل جيغمــي معهــد  - ٤
 ٣٠٧ ٦٣ ٢٤٤ ٩ ديواثانغ

 ٣٥ ٣ ٣٢ ٢ مفوثي التقليدي، للطب الوطين املعهد  - ٥

 ٨٣٩ ٣٠٢ ٥٣٧ ٩ بارو للتربية، بارو كلية  - ٦

 ٢٥٧ ١٢٦ ١٣١ ٥ ثيمفو الصحة، لعلوم امللكي املعهد  - ٧

 ٢٧٧ ١٠٠ ١٧٧ ١٦٤ سيمتوخا لإلدارة، امللكي املعهد  - ٨

 ٦٥٩ ٢٣٤ ٤٢٥ ٧ سامتسي للتربية، سامتسي كلية  - ٩

 ١٠٩١ ٣٥٠ ٧٤١ ٢٤ كانغلونغ شريوبتسي، كلية  - ١٠

 ٤ ١٩٠ ١ ٣٨٤ ٢ ٨٠٦  ٢٤٥ اجملموع  
  

 بوتان ثيمفو، التربية، وزارة والسياسات، التخطيط شعبة العامة، اإلحصاءات :املصدر
  

  ٧ اجلدول
    امللكية بوتان حكومةمن  دراسية مبنح اخلارج يفالبوتانيون الدارسون  اجلامعة طالب

ــنة  ســـــــــــ
 اإليفاد

ــان وحكومــة اهلنــد،  بوت
 يةاهلند واحلكومة اهلند، امللكية

ــات ــرى، جهــــــــ  أخــــــــ
 امللكية بوتان وحكومة

 الطالبمنح   (أخرى جهات
ــرومني، ــةواحلكو احملـــــــ  مـــــــ
 اجملموع )وغريها التايلندية،

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور 

٨٩ ١٩ ٧٠ ٨ ٣ ٥ ٥ ١ ٤ ٣٤ ٧ ٢٧ ٤٢ ٨ ٣٤ ٢٠٠٨ 

 ٨٨ ١٤ ٧٤ ٣ صفر ٣ ١٣ ٢ ١١ ٣٢ ٥ ٢٧ ٤٠ ٧ ٣٣ ٢٠٠٩

 ٨٥ ١٣ ٧٢ ٢ صفر ٢ ٩ ٢ ٧ ٦٣ ٩ ٥٤ ١١ ٢ ٩ ٢٠١٠

 ٩٦ ٢٠ ٧٦ ١ صفر ١ ١٤ ٣ ١١ ٦٥ ١٤ ٥١ ١٦ ٣ ١٣ ٢٠١١

٥١ ١١ ٤٠ ٥ ٣ ٢ ١٦ ٢ ١٤ ٢٩ ٦ ٢٣ ١ ١ ١ ٢٠١٢ 

 ١٣ ٢ ١١ ١ صفر ١ ٩ ٢ ٧ ٣ صفر ٤ صفر صفر صفر ٢٠١٣

 ١٤ صفر ١٤ صفر صفر صفر ١٤ صفر ١٤ صفر صفر فرص صفر صفر صفر ٢٠١٤

 ٣٧٠ ٦٧ ٣٠٣ ٢٠ ٦ ١٤ ٨٠ ١٢ ٦٨ ٢٢٦ ٤١ ١٨٥ ١١٠ ٢٠ ٩٠ اجملموع  
  

 بوتان ثيمفو، التربية، وزارة والسياسات، التخطيط شعبة العامة، اإلحصاءات :املصدر
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  ٨ اجلدول
ــيم طــــالب     ــايل التعلــ ــون العــ ــانيون الدارســ ــارج يف البوتــ ــ اخلــ ــاعا مــــن نواملمولــ  لقطــ

 ٢٠٠٧  اخلاص،
  

 اجملموع إناث ذكور البلد

١ ١١٤ اهلند  ١ ٥٨٢  ٢ ٧٣٠  

 ١٦ ٩ ٧ تايلند

 ١ صفر ١ نيبال

 ٨ ٥ ٣ الفلبني

 ٢ صفر ٢ األمريكية املتحدة الواليات

 ١ صفر ١ املتحدة اململكة

 ٨ ٤ ٤ بنغالديش

١ ١٦٦  اجملموع    ١ ٦٠٠  ٢ ٧٦٦  
  

 بوتان ثيمفو، التربية، وزارة والسياسات، التخطيط شعبة العامة، اإلحصاءات :املصدر
  

  ٩ اجلدول
   العمري التوزيع حبسب البشرية املناعة نقص بفريوس اإلصابة حاالت عدد    

 اجملموع إناث ذكور العمرية الفئة

 ٩ ٩ ١  سنوات ٥ من أقل

 ٣ ٢ ١ سنة ١٤ إىل ٥ من

 ٦ ٦  صفر سنة ١٩ إىل ١٥ من

 ٢٤ ١٩ ٥ سنة ٢٤ إىل ٢٠ من

 ٣٧ ١٣ ٢٤ سنة ٢٩ إىل ٢٥ من

 ٤٤ ١٥ ٢٩ سنة ٣٩ إىل ٣٠ من

 ١٧ ٧ ١٠ سنة ٤٩ إىل ٤٠ من

 صفر صفر صفر فوق فما سنة ٥٠ من

 ١٤٠ ٧٠ ٧٠ اجملموع  
  

  ثيمفو الصحة، وزارة ،٢٠٠٨ السنوية، الصحية النشرة :املصدر
  
  


