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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ - نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠جنيف، 

   للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً           جتميع    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  بوتان    

جتميع للمعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات،           هو  هذا التقرير     
ة، ويف  واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعني          

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو  . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة 
عـدا تلـك    وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهيـة      . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     الواردة  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية      . جملس حقوق اإلنسان   العامة الذي اعتمده  

 وتـرية  أن التقريـر  إعـداد  يف وروعـي . النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، . يف الدورة األوىل هي أربع سنوات االستعراض

وملا كـان   . ت ال تزال صاحلة   أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كان        
هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسيـة، فـإن               
االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق              

وليـة  أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الد         /على معاهدة ما و   
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ديق أو ـتاريخ التص

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
 على مجيع أشـكال التمييـز      اتفاقية القضاء   

 ضد املرأة
  --   ال يوجد  ١٩٨١أغسطس / آب٣١

  --  ال يوجد  ١٩٩٠أغسطس / آب١ اتفاقية حقوق الطفل
، )١٩٧٣التوقيع فقط يف عام      (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       : املعاهدات األساسية اليت ليست بوتان طرفاً فيها      

 والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            ة،خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي    ا والعهد الدويل 
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق                )٣(والثقافية واالجتماعية

لربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء              والسياسية، وا  املدنية
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري               على

التفاقية حقوق الطفل    والربوتوكول االختياري  ،)٢٠٠٥التوقيع فقط يف     ( املسلحة الرتاعاتفل املتعلق بإشراك األطفال يف      التفاقية حقوق الط  
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      ،)٢٠٠٥التوقيع فقط يف عام     ( ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           املتعلق

األشخاص ذوي اإلعاقة،    واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         اجرين وأفراد أسرهم،  العمال امله 
  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال    بادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإل

  ال    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ال    )٤(بروتوكول بالريمو

  ال    )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
نعم، باسـتثناء الربوتوكـوالت       )٦( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 والثالثاإلضافية األول والثاين 

  ال  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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، بالتصديق على مجيع الصكوك الدوليـة       ٢٠٠٨أوصت جلنة حقوق الطفل يف عام         -١
، قـدمت اللجنـة املعنيـة       ٢٠٠٩ويف عام   . )٨( إليها نضمام حلقوق اإلنسان أو اال    األساسية

 لتصديقها مؤخراً على    بوتان على   وأثنت أيضاً  )٩( توصية مماثلة  القضاء على التمييز ضد املرأة    ب
  .)١٠(االختياريني التفاقية حقوق الطفلالربوتوكولني 

يب الذي أدىل بـه     بالبيان اإلجيا املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        اللجنة   ونوهت  -٢
 فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع              بوتان وفد

 .)١١(على التصديق عليه يف أقرب وقت ممكنبوتان  تأشكال التمييز ضد املرأة، وشجع

 ١٩٥١وأوصت جلنة حقوق الطفل بوتان أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقيـة عـام                 -٣
 املتعلقـة بوضـع     ١٩٥٤ وإىل اتفاقية عام     ١٩٦٧ ع الالجئني وبروتوكوهلا لعام   املتعلقة بوض 

  .)١٢(١٩٦١ حاالت انعدام اجلنسية لعام األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض
، إىل أن بوتان    ٢٠٠٦ام  ع )اليونيسيف(ملنظمة األمم املتحدة للطفولة     وأشار تقرير     -٤

 وأوصت جلنة حقوق الطفل أن تنظـر بوتـان يف           )١٣( يف منظمة العمل الدولية    ليست عضواً 
  .)١٤(١٨٢ و١٣٨ االنضمام إىل املنظمة والتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -ء با  
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتمـاد أول دسـتور           رحبت اللجنة   حني  يف    -٥

منها النظـر يف إصـدار       دعت بوتان إىل القيام جبملة إجراءات      فإهنا،  ٢٠٠٨مكتوب يف عام    
التشريع الوطين املالئم، حبيث يتضمن حظراً للتمييز ضد املرأة، سواء بصورة مباشـرة أو غـري           

من االتفاقية، وأن تنص صراحة يف دستورها أو يف تشريعاهتا          ) ب(٢ و ١مباشرة، وفقاً للمادتني    
، وال سـيما االتفاقيـة،   الدولية حلقوق اإلنسان  االتفاقات   الصلة على أن أحكام    األخرى ذات 

  .)١٥(يتعارض معهاقابلة للتطبيق مباشرة على الصعيد احمللي وهلا األسبقية على أي تشريع 
ورحبت جلنة حقوق الطفل بإدراج أحكام حمددة ختص حقوق الطفـل واحلقـوق               -٦

 ٧ من املادة    ٢٢نية استخدام الفقرة    بيد أهنا أعربت عن قلقها من إمكا      . األساسية يف الدستور  
وأوصـت  . )١٦(، وذلك باعتماد تشريعات جديـدة     دون مربر لتقييد هذه احلقوق األساسية     

اللجنة، من مجلة ما أوصت به، بأن تضمن بوتان تنسيق مشروع قانون رعاية الطفل ومحايته               
  .)١٧( القانونمع االتفاقية، كما شجعت على اإلسراع باعتماد هذا

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
باألعمال اهلامـة   ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة، مع إقرارها،         املعنياللجنة  أوصت    -٧

  للمرأة والطفل وبالتغيريات املؤسسية الـيت خـضعت هلـا يف    الوطنية اليت تضطلع هبا اللجنة     
ة والبشرية للجنة بغرض تعزيز فعاليتها       من املوارد املالي    مزيداً بوتانبأن توفر   ،  )١٨(٢٠٠٨عام  
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ـ أو.  فيهـا   الشكاوى والتحقيق  ي عن تلق  رصد فضالً التنسيق و الوزيادة قدرهتا على      توص
علـى الـصعيدين    بإنشائها  كذلك بتعزيز شبكة مراكز تنسيق الشؤون اجلنسانية، وال سيما          

 الذايتيف سبل تعزيز استقالهلا     النظر  و والريفية؛اإلقليمي واحمللي، مبا يف ذلك يف املناطق النائية         
   عن كفالة وجود فصل واضـح بـني مهـام اللجنـة             ومساءلتها، فضالً واستقالل قراراهتا   

 .)١٩(رأة من جهة، والطفل من جهة أخرىفيما خيص امل

معتمـدة  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     لبوتان  مل يكن   ،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥وحىت    -٨
وأوصـت  . )٢٠(طنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    سات الو لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤس    

 بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، يف امتثال         بوتان بأن تقوم     حقوق الطفل  جلنة
  .)٢١(تام ملبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية

  التدابري السياساتية  -دال   
 ضد املرأة خبطة العمـل القوميـة للقـضايا          ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       -٩

اجلنسانية، وهي األوىل من نوعها يف بوتان، وإقامة شبكة من مراكز التنسيق اجلنساين، مبا يف ذلك                
يف القوات املسلحة، واعتبار املسألة اجلنسانية كموضوع إمنائي شامل يف اخلطة اخلمسية العاشـرة              

  .)٢٢( لدور املرأة يف التنمية فصالًاًيت ُتخصص أيضللجنة حتقيق السعادة الوطنية الشاملة ال
ويف حني تالحظ جلنة حقوق الطفل أن أحكام االتفاقية جرى إدماجهـا يف خطـة         -١٠

. العمل القومية للقضايا اجلنسانية، إال أهنا أسفت لعدم وجود خطة عمل وطنية تعىن باألطفال    
لألطفال بالتشاور مع اجملتمع املدين     وأوصت اللجنة بأن تقوم بوتان بإعداد خطة عمل وطنية          

ومجيع القطاعات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق األطفال وأن ختصص ما يكفي من موارد بشرية   
  .)٢٣(ومالية على الصعيدين الوطين واحمللي على حد سواء لتنفيذ اخلطة

  أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على   -ثانياً   
   حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٤(هيئة املعاهدة
  آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
حيل موعد تقدميـه      ٢٠٠٩أغسطس /آب  ٢٠٠٧  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة 

  ٢٠١١يف 
حيــل موعــد تقــدمي 

لتاسع االتقريرين الثامن و  
  ٢٠١٤يف 

حيل موعد تقدمي التقارير      --  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل
ــامس  ــث إىل اخل  الثال

  ٢٠١٢يف 
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 عن استعدادها ملواصلة احلوار     املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اللجنة   تعربأو  -١١
مي مزيد من التوجيه بشأن      لتقد ، بطرق من بينها قيام أعضاء من اللجنة بزيارة البلد         بوتانمع  

  .)٢٥( مبوجب االتفاقيةبوتان والتزامات اللجنةتوصيات تنفيذ 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 إىل  ١٧مـن   (زيارة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي         آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٢٦()١٩٩٤ أكتوبر/تشرين األول ٢٢

  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 عـام   قدم الطلب ،   أو املعتقد  املقرر اخلاص املعين حبرية الدين      الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

  ٢٠٠٩ تذكري يف، وأرسلت رسالة ٢٠٠٦
  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

 أبريل/ نيسان ٢٩من  (عامل املعين باالحتجاز التعسفي     الفريق ال   متابعة الزيارات
  )٢٧()١٩٩٦ مايو/أيار ٦إىل 

 وردت  يف غضون فترة األربع سـنوات     واحدة  رسالة   تأرسل  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
  احلكومة عليها

ستبيانا أرسلها أصـحاب واليـات       ا ١٥مل جتب بوتان على       )٢٨(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  ، ضمن املهل احملددة)٢٩(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
  مالية إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف          مسامهة  قدمت بوتان     -١٢
  .)٣٠(٢٠٠٦عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

 املساواة وعدم التمييز  -١  

بوتان   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، اللجنةتحث،  السابقةاتوصياهت مع متشياً  -١٣
 على حتليل التقاليد واملواقف النمطية القائمة يف وجهات النظر من أجـل تقيـيم               ٢٠٠٩يف  

 موجهة للرجـال     بوضع سياسات وبرامج   توصأو. ى حتقيق املساواة بني اجلنسني    تأثريها عل 
والنساء لدعم القضاء على القوالب النمطية املرتبطة باألدوار التقليدية يف األسـرة ومكـان              

. ز ضد املـرأة    النمطية اليت متيِّ   البوق، ومنع ظهور أنواع جديدة من ال      العمل واجملتمع عموماً  
ة بني املرأة    بتشجيع وسائط اإلعالم على إعطاء صورة إجيابية عن املرأة واملساوا          توصأكما  

  .)٣١(على السواءواخلاصة  احلياة العامةوالرجل يف املركز واملسؤوليات يف 
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استحداث تشريع حمدد   بوتان ب  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اللجنة   أوصتو  -١٤
مـع  ينص على اعتماد وتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة هبدف التعجيل بتحقيق املساواة الفعليـة              

. النائيـة الريفية و ع اجملاالت اليت حتظى فيها املرأة بتمثيل ناقص، أو يف املناطق            الرجل يف مجي  
 بأمهية التدابري اخلاصة املؤقتـة يف التعجيـل         بزيادة الوعي اجلماهريي   بوتان اللجنة   توصأو

  .)٣٢(بني اجلنسني بعملية املساواة
ألطفـال  جلنة حقوق الطفل أن بوتان بذلت جهـوداً لتحـسني حالـة ا            والحظت    -١٥

  بيد أهنـا   . املستضعفني، ال سيما ممن يعيشون يف املناطق الريفية والنائية، واألطفال ذوو اإلعاقة           
ال تزال تشعر بالقلق من التمييز بني اجلنسني، ونقص اخلدمات املوجهة لألطفال ذوي اإلعاقة،              

رين من أصل نيبايل من     احلضرية، ومعاناة األطفال املنحد   ووالفجوة يف املوارد بني املناطق الريفية       
الفروق املوجودة يف جمال التمتع باحلقوق، وخاصة فيما يتعلق حبقهم يف احلصول على جنـسية               

وأوصت اللجنة بوتان أن تتخذ تدابري فعالة، مبا فيها سـن           . )٣٣(ويف التعليم واخلدمات الصحية   
يع جماالت احلياة، املدنيـة  التشريعات أو إلغاؤها عند االقتضاء، ملنع التمييز والقضاء عليه، يف مج    

احلمالت الشاملة لتثقيف اجلمهـور، ملنـع        عن   منها واالقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً    
  .)٣٤( خمتلف الفئات العرقية ومكافحتهااملواقف السلبية للمجتمع جتاه

 تسامبااللو يزعم أن أقلية     تقريراً ٢٠٠٥ عام يف باألقليات املعين العامل الفريق وتلقى  -١٦
اسات أدت إىل طرد    واإلقصاء والطرد وأن تلك السي    االستيعاب   من سياسات    تضررت كثرياً 

  .)٣٥(سدس سكان بوتان
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق بشأن الشروط التقييدية املفروضة الكتـساب       - ١٧

 حىت  انيةيشترط أن حيمل كال األبوين اجلنسية البوت      اجلنسية البوتانية، والحظت أن الدستور      
القلق بشأن األطفال املعرضني ألن يكونـوا       عن    اللجنة وعربت. يكتسب الطفل جنسيتهما  

. ، نتيجة للشروط التقييدية املتعلقة باجلنـسية      ية أو الذين هم من عدميي اجلنسية      عدميي اجلنس 
   التدابري الالزمة اليت تكفل أال يكون أي طفـل عـدمي اجلنـسية أو      وحثت بوتان على اختاذ   

  .)٣٦( من االتفاقية٧ها، وفقاً للمادة  يكون عرضة النعدامأالّ
إىل توصيتها السابقة املتعلقة    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        اللجنة   وأشارت  -١٨

 الاليت فقدن جنسيتهن البوتانية عقب سن قـانون         ذوات األصل العرقي النيبايل   حبالة النساء   
يف ها املستمر بشأن ما قد يتركه ذلـك مـن أثـر              عن قلق  تعربأ، و ١٩٥٨اجلنسية لعام   

 جنـسيتهن إىل أطفـاهلن   ء إىل حالتهن الزواجية وإعطا استناداًةنسياجلحصول النساء على  
 عن األطفال ذوي اآلباء من غري املواطنني، وال سيما األطفال           املولودين خارج البلد، فضالً   

ا يف ذلك حقوقهم يف التعلـيم       دون سن اخلامسة عشرة الذين قد تكون حقوقهم حمدودة مب         
 اً اسـتعداد  بوتان  وأعربت اللجنة عن تفاؤهلا حيث أبدت      .واحلصول على الرعاية الصحية   

  ها بتسوية كل املسائل اليت مل يبت فيها بعـد،          توصأملواصلة احملادثات مع حكومة نيبال، و     
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ـ             ان جلميـع   مبا يف ذلك كفالة سبل احلصول بالكامل على التعليم واخلدمات الصحية باجمل
  .)٣٧(اخلامسة عشرة األطفال دون سن

  يف احلياة واحلرية واألمنالفرد حق   -١  
يف تقريـره   أو غري الطـوعي     االختفاء القسري   حباالت  أشار الفريق العامل املعين       -١٩

وفيمـا يتعلـق بـأربع      .  إىل أنه أحال مخس حاالت إىل احلكومة       ٢٠٠٦الصادر يف عام    
القـبض  وف إذا كان هؤالء قد عربوا احلدود بأنفسهم أم ألقي           نه من غري املعر   حاالت، فإ 

بـاألمني العـام     احلالة األخـرى     تتعلقو.  آخر  املعنية يف بلد   سلطاتالعليهم وسلموا إىل    
أحد فنـادق   جيش بوتان القبض عليه يف      ألقى  الوطنية الدميقراطية لبودوالند الذي     للجبهة  
  .)٣٨(ع تلك احلاالت مجيومل يبت يفهذا  .واختفى بعد ذلكثيمفو 
 تشعر بالقلق بشأن عدم اشتمال قانون العقوبات علـى           جلنة حقوق الطفل   ال تزال و  -٢٠

  تعريف وحظر ألعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية              
  .)٣٩(ت قانون العقوبا وأوصت بإدخال مثل ذلك التعريف يف،أو املهينة املرتكبة ضد األطفال

مـشروع  بأن   الوفد   مبا ذكره املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        اللجنة   ترحبو  -٢١
 على سـن    بوتان اللجنة   توشجع. )٤٠(٢٠١٠قدم حبلول عام    ُيقانون بشأن العنف املرتيل س    

ـ و.  العنف املرتيل، باعتبارها مسألة ذات أولويـة       ها تشريعات بشأن  ، مبا في  اتتشريع  تحث
 على إيالء االهتمام على سبيل األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضـد              بوتاناللجنة  

املرأة، وكذلك زيادة فرص احلصول على العدالة للنساء ضحايا هذه االنتهاكات، مبا يف ذلك              
 تدابري لزيادة عـدد النـساء       بوتان اللجنة بأن تعتمد     توصأ كما   .يف املناطق النائية والريفية   

األخرى املكلفة  وكاالت  القوات الشرطة و  يف صفوف   سائل، مبا يف ذلك     العامالت يف هذه امل   
 .)٤١(إنفاذ القانونب

ويف الوقت الذي ترحب فيه جلنة حقوق الطفل بالتدابري املتخذة ملكافحة العنـف               -٢٢
عـدم  واملرتيل، فإهنا الحظت أن معدل اإلبالغ عن حاالت اإليذاء والعنف ال يزال ضعيفاً              

وحثت اللجنة بوتان على أن تعزِّز اآلليـات        .  للضحايا ايف البدين والنفسي  وجود تدابري للتع  
املُنشأة لرصد عدد حاالت وحجم العنف أو اإليذاء اجلنسي أو اإلمهال أو إساءة املعاملة أو               
االستغالل، مبا يف ذلك داخل اُألسرة ويف املدارس ويف مؤسسات الرعاية أو غريهـا؛ وأن               

وص التزامهم باإلبالغ عن    مع األطفال احلصول على تدريب خبص     تكفل للمهنيني العاملني    
؛ وأن تعزِّز الدعم املقدَّم إىل الضحايا مبا يضمن هلم احلصول على اخلدمات املناسبة              احلاالت

  .)٤٢( واالنتصافلتعايف واملشورةفيما يتعلق با
 ديـدة اجلبري  تـدا بال املرأةت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        برّحيف حني   و  -٢٣

 تحث و  مع ذلك عن قلقها إزاء تنامي هذه الظاهرة        تعربأ ملكافحة االجتار بالبشر،     املتخذة
 على إجـراء    تها وشجع  بالبشر  جهودها ملكافحة مجيع أشكال االجتار     مضاعفة على   بوتان
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 وتكثيـف املعـايري الدوليـة،     مع    بالبشر لبغاء واالجتار لها الوطين   تعريفمواءمة  وبحوث  ال
ـ    توصأ و . للخطر اتا لتقدمي الدعم للفتيات والنساء املعرض     جهوده ظر نال اللجنة كذلك ب

  .)٤٣(اتفاقات ثنائية مع بلدان املنشأ والبلدان اجملاورةإبرام  تدابري ثنائية ويف اعتماد
 عززت تشريعاهتا الوطنيـة وأن      بوتان مع التقدير أن      حقوق الطفل  جلنةت  الحظو  -٢٤

ل ألغـراض   ياغتها ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفـا     هناك خطة عمل وطنية جيري ص     
غالل اجلنـسي    بقلق عدم توثيق مدى انتشار وشيوع االست       تالحظبيد أن اللجنة    . جتارية

جبملة مـن    اللجنة   وأوصت .عدم وجود سن قانونية للتراضي اجلنسي     لألطفال حىت اآلن و   
ل ضحايا االستغالل واإليذاء     دراسة شاملة لتوثيق عدد األطفا      بوتان أن جتري األمور منها،   

 وتكفل تنفيذها؛ أن تعتمد خطة العمل الوطنية       و اجلنسيني وحتديد األسباب اجلذرية لذلك؛    
أن تكفل املوارد الكافية بغية التحقيق يف حاالت اإليذاء واالستغالل اجلنسيني ومالحقـة             و

ونيـة للتراضـي    أن تنظر يف إدراج سن قان     وهذه اجلرائم وفرض العقوبات املناسبة عليها       
  .)٤٤(اجلنسي يف التشريع

 إىل أن بوتان حظـرت العقـاب        ٢٠٠٦يف عام   صادر  ليونيسيف  لوأشار تقرير     -٢٥
 إىل وأشار التقرير أيـضاً   . )٤٥( عليها القضاءالبدين يف املدارس مما خفض عدد احلاالت دون         

أ من النظام العـام    ال يتجز  أن األطفال يف األديرة يتعرضون للعقاب البدين الذي يعترب جزءاً         
 يف أسرع وقـت      بوتان أن تعتمد حقوق الطفل    جلنة   وأوصت. )٤٦(املتبع يف احلياة الرهبانية   

ممكن التشريعات اليت تنص صراحة على حظر مجيع أشكال العقاب البـدين لألطفـال يف               
وأن  ري الكفيلة بضمان إنفاذ القوانني؛    أن تتخذ مجيع التداب    و مجيع األماكن، مبا فيها البيت؛    

تتكفل ببناء القدرات للفئات املهنية العاملة مع األطفال، وتنظِّم محالت توعيـة وتثقيـف              
 وأن تشجِّع على األخذ بأساليب خالية مـن         ر هتدف إىل التصدي للعقاب البدين؛     للجمهو

  .)٤٧(شاركة يف تنشئة األطفال وتربيتهمالعنف وقائمة على امل

  وسيادة القانونإقامة العدل   -٣  
  فيما يتعلـق باألطفـال     ٢٠٠٦الصادر يف عام    العام  شار تقرير التقييم القطري     أ  -٢٦

 يف عدد األحكام الصادرة      ملحوظاً إىل أن بيانات مراكز الشرطة أظهرت ارتفاعاً      اجلاحنني،  
   إذ ارتفع من معدالت ضئيلة سجلت يف بداية التسعينيات إىل مـا يقـرب               ،األحداثحبق  
وأشار التقريـر إىل حتديـد احلـد األدىن لـسن         . ٢٠٠٣  حبلول عام   حالة سنوياً  ٦٠من  

 سنوات مع أن اللجنة القومية للمرأة والطفل شرعت يف دعـوة  املسؤولية اجلنائية عند عشر 
  حقوق الطفل   جلنة وأوصت. )٤٨(لرفع هذا السن إىل ثالث عشرة سنة      حمكمة العدل امللكية    

دجمـاً كـامالً يف التـشريع       اقيـة   املمتثل لالتف قضاء األحداث   بوتان دمج نظام    أن تكفل   
أن تكفـل عـدم اللجـوء إىل        و ؛أن ترفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية      و ؛واملمارسة

احلرمان من احلرية إالّ كإجراء أخري وألقصر فترة من الوقت، وأن يتم بإذن صـريح مـن                 
فـال،  أن تـوفر لألط    و فصل األحداث عن الكبار خالل فترة احلرمان هـذه؛         مع   احملكمة
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الضحايا منهم واملتهمني على حد سواء، املساعدة القانونيـة الكافيـة طـوال مراحـل               
 ؛أن تكفل حصول األطفال على مساعدة جمانية من مترجم فـوري          و ؛اإلجراءات القضائية 

أن تنفذ برامج تدريب بشأن املعايري الدولية ذات الصلة لكافة املهنيني العاملني يف نظـام               و
  .)٤٩(قضاء األحداث

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
ومواصـلة   بتعزيز اهلياكل املؤسسية     بوتان بأن تضطلع     حقوق الطفل   جلنة أوصت  -٢٧

 أن و  تنفيذ تسجيل املواليد بشكل فعـال؛      تطويرها حبيث تكون متاحة وجمانية حىت يتسىن      
أن تلتمس مساعدة   و سة؛ االلتحاق باملدر  تكفل أالّ يشكل غياب التسجيل عائقاً حيول دون       

  .)٥٠(ن اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصياتتقنية م
 على اختـاذ تـدابري      بوتان  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنةُ تشجعو  -٢٨

اإلجراءات القانونية ومحالت توعية اجلمهور، من أجـل وضـع حـد            منها  فعالة، بطرق   
 إجراءات مناسبة من    بوتان اللجنة بأن تتخذ     توصأو. ةالقانونيدون السن   زواج  الملمارسة  

  .)٥١(أجل إهناء ممارسة تعدد الزوجات
خبالف األديرة  بعدم وجود رعاية بديلة أخرى       علماً    حقوق الطفل   جلنة تطوأحا  -٢٩
أن معظم األطفال املنفصلني عن ذويهم يبقون يف رعاية أسر ممتدة دون احلـصول علـى                و

بتعزيز جهودها الرامية إىل توفري     بوتان   اللجنة بأن تقوم     وأوصت. )٥٢( من الدولة  دعم كافٍ 
 على ضمان وضع آلية مالئمـة       تهاشجعواحلماية لألطفال يف حالة انفصاهلم عن أسرهم،        

أن تواصل تنظـيم دورات     طفال داخل األديرة و   للتقييم والرصد واملتابعة، تشمل شؤون األ     
 املساعدة التقنيـة مـن      بوتان تلتمس    بأن موصية ،حقوق األطفال يف األديرة   على  تدريبية  

  .)٥٣(مات والوكاالت الدولية ذات الصلةاملنظ
 اتـساق   بوتـان بأن تكفل    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة  ت  وصأو  -٣٠

 من  ١٦من املادة   ) د(١ مع الفقرة    ،يف حالة فسخ الزواج   األوالد   املتعلقة حبضانة    هاأحكام
وأوصت اللجنة بأن تضطلع    . )٥٤( الطفل الفضلى  رورة مراعاة مصاحل  االتفاقية، اليت تربز ض   
وأن تسن تشريعات تتفق ومصاحل الطفـل الفـضلى         بالتبين   املتصلة   ابوتان بتقييم ممارساهت  

  .)٥٥( من االتفاقية٢١واملادة 

وحـق    وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي        ،حرية الدين أو املعتقد     -٥  
  احلياة العامة والسياسيةاملشاركة يف 

، نـداء عـاجال     ٢٠٠٦ عام   يفأرسل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد           -٣١
باالشتراك مع رئيس ومقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعـين             

فيما يتعلق   تعذيب،بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين مبسألة ال           
بقسم اجلرمية والتحقيق التابع لشرطة بوتان امللكية       مسؤولون  مبسيحيني ألقى القبض عليهما     
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وُزعم أن الرجلني تعرضا للتعذيب وسوء املعاملـة        ". عيسو"عرض فيلم   بسبب  ثيمفو  يف  
وقدمت حكومة بوتان يف معرض ردها على هذه الرسالة، معلومات تفيد           . أثناء االحتجاز 

 وممارسة اخلداع وخيانـة األمانـة       سوء السلوك الرمسي  أن املعتقلني أدينا بارتكاب جرمية      ب
 .)٥٦( غري املشروع للممتلكات احلكوميةوالتملك

، أن أقلية اللوتـسامبا   ٢٠٠٥وأفاد تقرير أعده الفريق العامل املعين باألقليات يف عام            -٣٢
ما ذكرته مدونة قواعـد الـسلوك      على   نه بناءً تعاين من التعصب الديين وأ    " الناطقة بالنيبالية "

العديد من البوتانيني اجلنـوبيني علـى اتبـاع    " تشجيع"، مت Driglam Namzaاملعروفة باسم 
التعاليم واملمارسات البوذية يف حني جرى إغالق املؤسسات الدينية اهلندوسية قليلـة العـدد     

 .)٥٧( يف احلزام اجلنويب من البلدباثساالسمثل 

 بإدراج ممثلي اجملتمع املدين يف اللجنة الوطنية املعنيـة          ت جلنة حقوق الطفل   رحبو  -٣٣
 قد يؤدي   ٢٠٠٧ عن قلقها من أن قانون اجملتمع املدين لعام          تعرببيد أهنا أ  . باملرأة والطفل 

 وأوصت، يف مجلة ما أوصت به، أن تـشجع          .إىل فرض قيود على منظمات اجملتمع املدين      
أن تلتمس مـساعدة    وت اجملتمع املدين دون فرض قيود ال مربر هلا           على إنشاء منظما   بوتان

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة لبناء قدرات منظمات اجملتمع            
  .)٥٨( احلكومية املعنية حبقوق األطفالاملدين غري

نسبة املقاعد اليت    إىل أن    ٢٠٠٨يف عام   بشعبة األمم املتحدة اإلحصائية     وأشار مصدر     -٣٤
يف املائة   ٢,٧ إىل   ٢٠٠٥املائة يف    يف   ٩,٣تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية قد اخنفضت من         

  ناقـصاً  أن املرأة ممثلة متثيالً   إىل   ٢٠٠٦العام لسنة   وأشار تقرير التقرير القطري     . )٥٩(٢٠٠٨يف  
 إىل  القضاء على التمييز ضد املـرأة      املعنية ب   اللجنة توطلب. )٦٠(يف املستويات الدنيا من احلكومة    

 بتنفيذ سياسات مستدامة هتدف إىل النهوض مبشاركة املرأة         ، على وجه االستعجال   ، القيام بوتان
. بشكل كامل وفعال وعلى قدم املساواة يف مجيع جماالت احلياة العامـة واحليـاة الـسياسية               

ة يف بعض الوظائف عنـدما       على استعراض املعايري املطلوب    بوتان اللجنة بشكل خاص     توشجع
تتحول هذه الشروط إىل حواجز أو عوائق حتول دون استفادة املرأة من فرص املشاركة يف صنع                

.  مـن االتفاقيـة    ٤ من املـادة     ١ للفقرة    باستخدام التدابري املؤقتة وفقاً     أيضاً توصأو. القرار
نع القـرار خـالل      كذلك بتنفيذ أنشطة للتوعية بأمهية مشاركة املرأة يف مناصب ص          توصأو

  .)٦١(ة والريفيةالتحول احلايل الذي يشهده اجملتمع برمته، مبا يف ذلك يف املناطق النائي

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 إىل أنه يف حني تتمتع املرأة باحلقوق ذاهتا اليت          ٢٠٠٦العام يف   أشار التقرير القطري      -٣٥

 كافة قطاعـات    ا يتعلق األمر بالعمل الرمسي فإهنا متثل األقلية يف        يتمتع هبا الرجل، فإنه عندم    
يف  املرأة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       اللجنةيساور   لقلقوظل ا . )٦٢(العمل مدفوعة األجر  

 . املبلَّـغ عنـها    إزاء املعدالت املرتفعة حلاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل         ٢٠٠٩عام  
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ليـات   آل ضحايا التحـرش اجلنـسي  استخدام لكفالةبري فعالة   تدا بوتانبأن تتخذ   وأوصت  
  .)٦٣(االحتكام إىل القضاء، مبا يف ذلك االنتصاف

 ٢٠٠٧ يف قانون العمل والعمالة لعـام        بوتانبتحديد  حقوق الطفل    جلنة   ورحبت  -٣٦
 بيد أن اللجنة تالحظ أن األطفال الذين هم .  عاماً ١٨احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل عند       

وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء     . دون السن القانونية ال يزالون مطلوبني للعمل يف ظروف معينة         
املعدل العايل لعمل األطفال والتوعية غري الكافية للجمهور باآلثار السلبية لعمـل األطفـال،    

  ، يف مجلـة     اللجنـة  وأوصـت . )٦٤(وعدم وجود بيانات متاحة عن عدد األطفال املتأثرين       
دراسة وطنية لتحديد األسباب اجلذرية لعمل األطفال وحتديد        بوتان   أن جتري    ،ما أوصت به  
   ؛أن تصمم وتنفذ محالت توعية باآلثار السلبية لعمل األطفال االسـتغاليل          و ،مدى انتشاره 

فحـة االسـتغالل    أن تلتمس املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيـسيف ملكا          و
  .)٦٥(االقتصادي لألطفال

  الطفالت  حالة إزاء خاصة    القلق  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة ساورو  -٣٧
 يعملن لساعات طويلة  و  من املناطق الريفية والنائية    نمعظمهاللوايت يأيت   يف املنازل،   ت  العامال

 بوتان اللجنة   توحث . العنف  وقد يتعرضن ألعمال   على التعليم وليس لديهن فرص للحصول     
وكفالة حـصول  ،  العاملني يف املنازل    األطفال إساءة معاملة يز جهودها للقضاء على     على تعز 
باحلماية الـيت    متتعهم عن   على التعليم والرعاية الصحية واحلماية االجتماعية، فضالً       األطفال

  .)٦٦(تؤمنها معايري العمل الدنيا اليت وضعتها منظمة العمل الدولية

  الئقيف مستوى معيشي احلق يف الضمان االجتماعي و  -٧  
 إىل أنه يف    ٢٠١٢-٢٠٠٨أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٣٨

 يف  ٣١,٧حنو   يف اجملال االقتصادي واالجتماعي، فإن        ملحوظاً حني أن بوتان حققت تقدماً    
، ٢٠٠٦والحظ تقرير اليونيسيف لعام     . )٦٧(لسكان ال تزال تعيش حتت خط الفقر      املائة من ا  

 ٩٧األغلبية الساحقة البالغ نسبتها     الدخل، تقطن   أن من بني السكان الذين يعيشون يف فقر         
. يف املائة يف املناطق الريفية وأن ما يربو على نصف هذه النسبة يتواجد يف املنطقة الـشرقية                

قضاء على  وساور اللجنة املعنية بال   . )٦٨( بني األسر الكبرية العدد    وتزداد حالة الفقر حدة أيضاً    
يـة،  التمييز ضد املرأة القلق بشأن انتشار الفقر يف صفوف النساء، ال سيما يف املنـاطق الريف  

  .)٦٩(وبشأن نقص البيانات عن الفقر
كافيـة   كذلك بتوفري فـرص      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة وأوصت  -٣٩

 النطاق من خـدمات الـدعم       وكذلك توفري جمموعة واسعة   لعمل نساء الريف بأجر الئق،      
 اللجنـة   ودعت. فرص الوصول إىل تسهيالت السوق    للنساء يف القطاع غري الرمسي وإتاحة       

 حقـوق    جلنة وأوصت. )٧٠(قات اجتماعية للعاملني يف البيوت     إىل توفري استحقا   بوتان أيضاً
 على حتسني مستوى تنسيقها وتعزيز جهودها املتعلقـة بتخـصيص           بوتان بأن تعمل    الطفل
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املوارد البشرية واملالية الكافية لتقدمي الدعم واملساعدة املادية، مع التركيـز اخلـاص علـى               
  .)٧١(العائالت املهمشة واحملرومة، وضمان حق األطفال يف مستوى معيشة الئق

 ىعالية تبعث عل  مستويات   إىل أن بوتان تشهد      ٢٠٠٦وأشار تقرير اليونيسيف لعام       -٤٠
من والطاقة وأن أجزاء كثرية      الناجم عن نقص الربوتينات      )٧٢(لتغذيةالقلق فيما يتعلق بسوء ا    

يوليه اليت /وزمايو إىل مت/أيارمن سيما يف الفترة املمتدة  البلد تعاين من انعدام األمن الغذائي، ال
  .)٧٣(تسبق موسم احلصاد

لعامالت يف اجملال الصحي     إىل أن زيادة عدد ا     ٢٠٠٦وأشار تقرير اليونيسيف لعام       -٤١
أولوية وأن إحدى طرق مضاعفة عدد املمرضات تتمثل يف تيسري رجوعهن إىل العمل             حتظى ب 

وأشـار  . )٧٤(االسـتقالة إىل اخلدمة العامة بعد     املتعذر حالياً العودة     إذ من    ؛بعد تكوين أسرة  
ات برعايـة   الـوالد  إىل أن نسبة   ٢٠٠٨مصدر من شعبة األمم املتحدة اإلحصائية يف عام         

   يف املائـة يف  ٥٦,١ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عـام  ٢٣,٧موظفي صحة مدربني ارتفعت من     
  .)٧٥(٢٠٠٣عام 
واصلة بذل اجلهود الرامية إىل توفري احلصول جماناً على          حقوق الطفل مب    جلنة صتووأ  -٤٢

تيجية وضع استرا و ،اخلدمات الصحية وضمان استفادة مجيع السكان منها على قدم املساواة         
بناء قدرات وطنية لتدريب املشتغلني بـاملهن       و ،ملكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي     

  .)٧٦(الصحية واألطباء املمارسني
املهارات احلياتية والتثقيف   حتصيل  بدء العمل بربنامج    حقوق الطفل    جلنة   تالحظو  -٤٣

مهتمة بضرورة اختاذ مزيد    لت  ا ظ  بيد أهن  ٢٠٠٢اإلجنابية للمراهقني يف عام     يف جمال الصحة    
 اللجنـة أن   وأوصت .من التدابري من أجل معاجلة قضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني         

 مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها توفري املعلومات والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية              بوتان تتخذ
وأوصـت  . )٧٧(نطاق واسـع  للمراهقني وإتاحة تشكيلة شاملة من وسائل منع احلمل على          

الفتيات بالترويج على نطاق واسع، وال سيما بني اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
الصحة اإلجنابية مبا يف ذلك املناطق النائية، مع إيالء اهتمام          التوعية ب تنظيم األسرة و  ، ل والفتيان

  .)٧٨(يت تنتقل باالتصال اجلنسيمراض الخاص ملنع حاالت احلمل املبكر والسيطرة على األ
ويف حني رحبت جلنة حقوق الطفل بالسياسة اليت تنتهجها بوتان يف توفري العـالج                -٤٤

ـ              شاراجملاين مبضادات فريوسات النسخ العكسي والحظت االخنفاض النسيب يف معـدل انت
صابة بفريوس  اإليدز، فقد ساورها القلق إزاء ارتفاع احلاالت امل       /فريوس نقص املناعة البشرية   

وبرنامج األمـم    وأشار التقرير املشترك بني اليونيسيف    . )٧٩(نقص املناعة البشرية املبلغ عنها    
وصندوق  ومنظمة الصحة العاملية     اإليدز/املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      

نيـة بـشأن   ، إىل أن اخلطط االستراتيجية الوط    ٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان الصادر يف عام       
ـ         اإليدز و فريوس نقص املناعة البشرية    راهقني  جرى تعديلها للتركيز على الوقاية لفائـدة امل
 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوتـان        اللجنة   توحث. )٨٠(األكثر عرضة خلطر اإلصابة   



A/HRC/WG.6/6/BTN/2 

13 GE.09-15712 

 فـريوس نقـص املناعـة    انتـشار  إىل املؤديـة على إجراء حبوث شاملة لتحديد العوامـل   
، وذلك هبدف وضع استراتيجيات مالئمة للحد من تعرض املـرأة            بني النساء  اإليدز/يةالبشر

 .)٨١( املرضذاهل

تدابري ال اختاذ   بوتانبأن تواصل   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        اللجنة   توصأو  -٤٥
على  ،لتحسني فرص حصول مجيع النساء، مبا يف ذلك املسنات ونساء املناطق الريفية والنائية            

 قصارى جهـدها   على بذل    اللجنة بوتان  ت وحث . واإلجنابية  والعقلية ة العامة يالرعاية الصح 
احملاطة املساعدة الطبية   وحصوهلا على    املرأة إىل مرافق الرعاية الصحية       لتعزيز إمكانية وصول  

  علـى الـرغم مـن      ة يف املناطق الريفية والنائية،       قبل موظفني مدربني، وخاص    بالكتمان من 
  .)٨٢(ورة الطرقوع
توسـيع نطـاق التغطيـة      ، إىل أن    ٢٠٠٦يف عام   صادر  ليونيسيف  لوأشار تقرير     -٤٦

يف أرجاء البلد يعد أحد أهم اإلجنازات الـيت         خبدمات توفري املياه ومرافق الصرف الصحي       
ـ ويف حني   . )٨٣(طية اختلف نوعا ما بني املقاطعات     إال أن نطاق التغ   . حققتها بوتان   ترحب

ونـة ومرافـق الـصرف     بتحسن فرص احلصول على مياه الشرب املأم  الطفل حقوق   جلنة
 بالقلق لعدم وجود بيانات عن النسبة املئويـة للـسكان     ت شعر اأهنالصحي األساسية، إال    
  .)٨٤(مدادات األساسيةاملستفيدين من هذه اإل

  مجلة من األمور منـها، أن ثلثـي        ٢٠٠٦لعام  العام  والحظ تقرير التقييم القطري       -٤٧
وأشارت وثيقة صـدرت     .)٨٥(النازحني من املناطق الريفية    من    هم حالياً  سكان املدن تقريباً  

إىل أن النسبة الكلية لسكان احلـضر الـذين   األمم املتحدة اإلحصائية  عن شعبة   ٢٠٠٨عام  
  .)٨٦(٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٤,١مستوطنات بلغت يعيشون يف 

  ة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم واحلق يف املشارك  -٨  
رحبت جلنة حقوق الطفل مبا يكفله الدستور من تعليم جماين جلميع األطفال ممن هم                -٤٨

بيد أهنا شعرت بالقلق من استمرار دفع رسوم         ،يف سن التعليم املدرسي وحىت الصف العاشر      
ق من عدم تـسجيل     وشعرت اللجنة بالقل   .غري رمسية يف املدارس، وعدم جعل التعليم إلزامياً       

عدد ملحوظ من األطفال باملدارس، واستمرار ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب وضرورة           
 أن   بوتـان  أن تكفـل   يف مجلة ما أوصت به،     ،اللجنة وأوصت .حتقيق التكافؤ بني اجلنسني   

أن تعـزز   ، و األطفال ومتاحاً بإنصاف جلميع  دون أية تكاليف    يكون التعليم االبتدائي إلزامياً     
أن توفر املزيد من مرافق التعليم املبكـر        و ،جلهود الرامية إىل تسجيل مجيع األطفال باملدارس      ا

املعنية بالقـضاء   اللجنة  وأوصت  . )٨٧(ومراكز التدريب املهين وإتاحتها يف مجيع مناطق البلد       
ت لفتيـا ا مساواة   لكفالة ها وتنفيذ حمددة اهلدف اعتماد تدابري   ب على التمييز ضد املرأة بوتان    

إمكانية تقدمي حـوافز     ببحث   وال سيما  ،ميع مستويات التعليم  جب فرص االلتحاق والنساء يف   
اختاذ تدابري، مبا يف ذلك تطوير التعليم       و ، على البقاء يف املدارس    ن، لتشجيعه نللفتيات وأسره 
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برامج تعلـيم    بني الفتيات والنساء بوسائل منها مواصلة تنفيذ         يةألّملغري النظامي، للتصدي    
  علـى  املتزوجـات   و  لتشجيع الفتيات احلوامـل    اختاذ اخلطوات الضرورية  و  وزيادهتا الكبار

 .)٨٨(نمواصلة تعليمه

 أثناء احلـوار مـن   بوتان بإجيابية ما أعلنت عنه    حقوق الطفل   جلنة ويف حني نوهت    -٤٩
 تشعر  ظلت، فإهنا   "شهادة عدم االعتراض  "خطط إعادة فتح املدارس يف جنوب بوتان وإلغاء         

 تالحظو. ن أصل نيبايل يف جمال التعليمبالقلق بشأن التمييز السائد ضد األطفال املنحدرين م  
اللجنة بقلق أن هؤالء األطفال ال حيصلون إالّ على قسط ضئيل من التعليم نتيجة عدم وجود                

 اللجنة  تشعرو. هنم من التعليم بلغتهم اخلاصة    مؤسسات تعليمية على كافة املستويات وحرما     
. دارس املنحدرين من أصل نيبايل     لعدم وجود بيانات بشأن األطفال امللتحقني بامل        أيضاً قبالقل

التعليم جلميع األطفـال اخلاضـعني      بوتان  ر  توف بأن   يف مجلة ما أوصت به،     ، اللجنة وأوصت
 غـري البوتـانيني     لواليتها، مبا يف ذلك توفريه لألطفال املنحدرين من أصل نيبايل واألطفال          

  .)٨٩(نسيةوعدميي اجل
 حـصول   لتعزيز فرص  املتخذة  ويف حني أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بالتدابري         -٥٠

 أن  ، أوصت، يف مجلة ما أوصت به،      األطفال ذوي اإلعاقة على اخلدمات املتخصصة والتعليم      
 استراتيجية تعليم شاملة وتضع خطة عمل من أجل زيادة معدل التحاق األطفال              بوتان تعتمد

جات اخلاصة باملدارس، وأن تركز على توفري خدمات الرعاية النهارية هلـؤالء            ذوي االحتيا 
أن تدعم أنشطة املنظمات غـري احلكوميـة        ، و األطفال هبدف جتنب إيداعهم يف مؤسسات     

وتتعاون معها يف عملية النهوض خبدمات الرعاية النهارية اجملتمعية لـصاحل األطفـال ذوي              
  .)٩٠(ياجات اخلاصةاالحت

  ليات والشعوب األصليةاألق  -٩  
، إىل أن أهـم  ٢٠٠٥أشار تقرير الفريق العامل املعين باألقليات الـصادر يف عـام      -٥١

وجمتمع لوتشامبا وإىل  اجملموعات العرقية الثالث يف بوتان هي جمتمع نغالونغ وجمتمع شرشوب
وجود عدة جمموعات صغرية ذات ثقافات وتقاليد وهلجات مميزة مثل جمتمعـات كهينـغ              

  .)٩١(روكبا ودويا وكورتيوبا ومانغديباوب
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن قدرة األطفال املنتمني إىل األقليـات،               -٥٢

وخاصة املنحدرين من أصل نيبايل، على التمتع بثقافتهم اخلاصة واجلهر بدينـهم وممارسـة              
  .)٩٢(احلقوقبتلك باالعتراف  اللجنة وأوصت .شعائره أو استخدام لغتهم اخلاصة

  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء  -١٠  
 القلق إزاء العدد الكبري جداً    عن  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة  أعربت    -٥٣

،  الدنيا احلمايةو من احلقوق األساسية     يستفيدون املهاجرين الذين قد ال    و من العمال األجانب  
  يف االعتبار   تؤخذ  اللجنة بأن  توصأ و .األساسية الصحية احلصول على الرعاية     ومن ضمنها 
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 علـى احلصول   يفحقهم  ومنها  احلقوق األساسية جلميع العمال املهاجرين، مبن فيهم النساء،         
  .)٩٣(الرعاية الصحية األساسية

لالجـئني    بقلق عدم العثور حىت اآلن على حل دائـم   حقوق الطفل   جلنة تالحظو  -٥٤
عدد األطفـال    وأعربت عن قلقها بشأن      ،ن يف خميمات يف شرق نيبال     البوتانيني الذين يعيشو  

. )٩٤(األسـر  الالجئني الذين انفصلوا عن أسرهم يف بوتان وعدم وجود تدابري جلمع مشـل             
 أن تعزز اجلهود املبذولة بغية إجياد حل عاجل يكفـل إمـا عـودة               بوتان اللجنة   وأوصت

و إعادة توطينهم، مع إيالء اهتمام خاص األشخاص الذين يعيشـون يف خميـمات الالجئني أ
أن تكفل شفافية اإلجراء املتخذ لتحديـد جنـسية         و ،ومل مشلهم بأسرهم  والنساء  لألطفال  

الالجئني، والذي يقوم على احلق يف اجلنسية وحق الشخص يف مغادرة بلده والعودة إليه، مع               
املـساعدة  بوتان  أن تلتمس    وأوصت أيضاً . )٩٥(إيالء االعتبار الواجب ملصاحل الطفل الفضلى     

 فيمـا يتعلـق   ون الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحـر      مفوضية األمم املتحدة لشؤ   من  
  .)٩٦(دة وإعادة التوطني ومل مشل األسر والعو،باألطفال الالجئني

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات،اإلجنازات  -ثالثاً   
 إىل أن بوتان أصبحت مـن البلـدان   ٢٠٠٦لعام لسنة   اأشار تقرير التقييم القطري       -٥٥

 يف املائة مـن     ٢٠ (٢٠:٢٠القليلة يف العامل اليت حققت اجلزء اخلاص هبا من االتفاق العاملي            
عـدل  امل إىل أن    ٢٠٠٨ألونكتاد عام   لوأشار تقرير   . )٩٧()االستثمار العام يف الصحة والتعليم    

  ن أثنـاء الفتـرة      يف بوتـا    كبرياً  اخنفاضاً وفيات األطفال دون سن اخلامسة سجل     السنوي ل 
ورحبت جلنة حقوق الطفل باخنفاض معدل وفيـات الرضـع          . )٩٨(٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٠من  

ورحبـت  . وبالتدابري املتخذة لتوسيع وحتسني فرص الوصول إىل نظام الرعاية الصحية العام          
لـى  ة احلصول جماناً ع    من الدستور من إمكاني    ٩، املادة   ٢١اللجنة أيضاً مبا تنص عليه الفقرة       
  .)٩٩(خدمات الصحة األساسية العامة

   لتحوهلـا إىل    بوتـان  علـى     املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة        اللجنة وأثنت  -٥٦
، مما يوفر أساساً صلباً إلقامة دميقراطيـة مـستدامة   ٢٠٠٨ملكية دستورية دميقراطية يف عام    

  .)١٠٠(ونابضة بالنشاط

  واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات   -رابعاً   

   الدولة تعهدات  -ألف   
  .غري متاحة
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  توصيات حمددة للمتابعة   -باء   
أن  ٢٠٠٩املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل بوتـان يف عـام              اللجنة   تطلب  -٥٧

دة يف اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الـوار عن ، معلومات خطية  تنيتقدم، يف غضون سن   
.  بشأن العنف ضد املرأة    ٢٠فقرة  العامة، وال السياسية و  بشأن املشاركة يف احلياة      ١٨الفقرة  

، ، إذا لزم األمر    أن تنظر يف التماس التعاون واملساعدة التقنيني       بوتان إىل    اللجنة أيضاً  تطلبو
  .)١٠١(من أجل تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله

   التقنيةبناء القدرات واملساعدة  -خامساً  
بأن تستفيد من املساعدة    بوتان  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة  ت  وصأ  -٥٨

، وإىل تنفيـذ    اللجنـة التقنية يف جمال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ توصيات            
 زيادة تعزيز تعاوهنا مع الوكاالت املتخصـصة        بوتان إىل  أيضاًاللجنة   ودعت .االتفاقية ككل 

  .)١٠٢(ج التابعة ملنظومة األمم املتحدةوالربام
من جهـات، منـها   وأوصت جلنة حقوق الطفل بوتان بأن تلتمس املساعدة التقنية          -٥٩

وإنشاء نظام لقـضاء     )١٠٣(من ضمنها مكافحة العنف ضد األطفال     ، يف جماالت    اليونيسيف
  .ة ألحكام اتفاقية حقوق الطفل واملعايري الدولي وفقاً)١٠٤(األحداث
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