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  مقدمة

 حتوالً سلمياً حنو نظام حكم دميقراطي برملاين بعد أن رزحت لقرون كثرية             ٢٠٠٨شهدت بوتان يف عام       - ١
 ٢٠٠٧ربملانية اليت أُجريت يف عـامي       وأدت االنتخابات ال  . حتت احلكم الديين ولقرن واحد حتت احلكم امللكي       

 دستوراً  ،وقد اعتمدت بوتان، ألول مرة يف تارخيها      . ٢٠٠٨أبريل  /حكومة منتخبة يف نيسان   جميء   إىل   ٢٠٠٨و
وإزاء خلفية هذه التغيريات السياسية العميقة والتارخيية، كان من املالئـم أن            . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨مكتوباً يف   

  .كية دستورية دميقراطية املوضوع الرئيسي هلذا التقريريشكل حتول البلد حنو مل

 أحدث دميقراطية يف العامل، فإن أحد العناصر اهلامة الواردة يف التقرير يتمثل يف التركيز               وملّا كانت بوتان    - ٢
 وعلى املبادرات اليت اختذهتا للمضي قـدماً يف تعزيـز القـيم الدميقراطيـة               بوتاناستخلصتها  على الدروس اليت    

تها الرئيسية هي إرساء أسس صـلبة     وقد أعلنت أول حكومة منتخبة دميقراطياً أكثر من مرة أن مهم          . وترسيخها
لدميقراطية مفعمة باحليوية وال رجعة فيها وأكثر مالءمة للحقائق التارخيية والثقافية واالجتماعية والسياسية السائدة 

  . على أرض الواقع يف جمتمع بوتان

عليه األنشطة اإلمنائية املضطلع هبا قامت لتقرير النهج الفريد من نوعه الذي لهلامة األخرى ومن اجلوانب ا  - ٣
وسيبني التقرير تأثري فلسفة السعادة الوطنية الشاملة على التنمية العامة . يف بوتان على مدى القرون األربعة املاضية

يف جماالت مثل الـصحة     ملمارسات اليت اتبعناها    اكما يسلط التقرير الضوء على بعض إجنازاتنا وأفضل         . يف البلد 
  .اليت أسهمت إسهاماً كبرياً يف النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتهاووالتعليم والتخفيف من وطأة الفقر 

  ق اإلنسان، وقـد تطـرق التقريـر إىل   ولبوتان سجل جيد أيضاً يف التعاون مع آلية األمم املتحدة حلقو            - ٤
  .ذلك بإسهاب

والغرض من هذه املعلومات األساسـية      . تقرير يف البداية معلومات أساسية موجزة عن البلد       وسيتناول ال   - ٥
 بوصفها بلداً غري ساحلي ومن      ،أيضاً متكني القارئ من فهم الظروف والتحديات اليت كان على بوتان أن جتاهبها            

  .املشار إليها أعاله، كي تقوم بكل األمور أقل البلدان منواً

   والعملية التشاورية املنهجية- أوالً 
احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين والقطـاع      املعنية باألمر يف    أُعد هذا التقرير مبشاركة تامة من اجلهات          - ٦

اخلاص، وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل الواردة يف الوثيقة               
A/HRC/6/L.24 .  الشؤون اخلارجية، أُنشئت جلنة حتضريية، وُشكل فريق للصياغة من بـني            وبتنسيق من وزارة 
وقدمت وزارة الشؤون اخلارجية أيضاً إحاطة شاملة بشأن االستعراض الدوري الشامل إىل أعضاء . أعضاء  اللجنة

امل، مبا يف وقد غطت اإلحاطة مجيع جوانب عملية االستعراض الدوري الش. اللجنة واملسؤولني احلكوميني املعنيني
ونتائج االستعراض، واعتماد النتائج، وعملية املتابعة، والتحضريات اليت  ونتائجه، ،االستعراض وأهدافهذلك مبادئ 
  .تقوم هبا بوتان
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ولزيادة الوعي العام إىل أقصى حد ممكن، وضعت املعلومات املتعلقة باالسـتعراض الـدوري الـشامل                  - ٧
، مـع   www.mfa.gov.bt الشبكي لوزارة الشؤون اخلارجية على العنـوان         ومشروع التقرير الوطين على املوقع    

وصالت مباشرة مبواقع االستعراض الدوري الشامل وجملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
  املطبوعـة  وسـائط اإلعـالم   ونشرت املعلومات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل أيضاً عن طريق          . اإلنسان
ونظمت إحاطة منفصلة من أجل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مث عمم التقرير مرة أخرى على مجيع                . واملذاعة

املنظمات احلكومية وغري احلكومية ومنظمات األمم املتحدة يف بوتان لكي تبدي تعليقاهتا عليه، وأدرجت هـذه                
  .التعليقات يف التقرير

   معلومات أساسية عن بوتان- ثانياً 
   حملة عامة-  ألف

وحتده اهلند شـرقاً وجنوبـاً   . بوتان بلد غري ساحلي من أقل البلدان منواً يقع يف جبال اهليمااليا الشرقية        - ٨
يف ظل زابدرونغ نغوانغ منغيـال      يف القرن السابع عشر     وتوحدت بوتان حتت حكم واحد      . وغرباً، والصني مشاالً  

. زدوج املتمثل يف تقاسم السلطة بني قائد علماين وآخر ديـين           نظام احلكم امل   سنالذي  ) أول حاكم ديين لبوتان   (
وقد شهدت . ، أصبحت بوتان ملكية بانتخاب أوغيني وانغشوك ليصبح أول ملك لبوتان بالوراثة١٩٠٧ويف عام 

  .٢٠٠٨بوتان حتوالً سلمياً إىل ملكية دستورية دميقراطية يف عام 

   الدستور-  باء

وتشمل هذه الـسمات العمـر      . تسم بسمات عديدة فريدة من نوعها      مادة ت  ٣٥يتضمن دستور بوتان      - ٩
من مساحة  يف املائة على األقل ٦٠ احلكومة نسبة تبقي، والشرط الذي ينص على أن ) عاما٦٥ً(التقاعدي للملك 
ومن السمات البارزة األخرى صياغة احلقوق والواجبـات        . الغابات يف مجيع األوقات   مشجرة ب األراضي الكلية   

  .سية للمواطننياألسا

   احلكومة-  جيم

  .ملدة مخس سنواتاملنتخب  وجملس الوزراء  السلطة التنفيذية لرئيس الوزراءختول  - ١٠

   النظام القانوين-  دال

ويستخدم قانون زابدرونغ نغوانغ منغيال، الذي يستند إىل البوذية، . الدستور هو القانون األعلى للمملكة  - ١١
ضمانات هذا األخري   يتضمن  و ،والناس مجيعاً متساوون يف املعاملة أمام القانون      . وتانكأساس للنظام القانوين يف ب    

وميثل العدل يف اإلجراءات والفصل بني      . تكفل عدم حرمان األشخاص من حقوقهم بطريقة تعسفية أو غري عادلة          
عن األجهزة احلكوميـة  واجلهاز القضائي مستقل    . السلطات مبدأين أساسيني من مبادئ النظام القانوين يف بوتان        
  .األخرى، وال ميكن لقراره أن خيضع ألي سلطة غري قضائية
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ويضم اجلهاز القضائي حمكمة التمييز واحملكمة العليا واحملكمة احمللية واحملاكم الفرعية وحماكم وهيئـات                - ١٢
وحمكمة التمييز  . نيةامللك من وقت آلخر بتوصية من اللجنة القضائية الوط        صاحب اجلاللة   قضائية أخرى ُينشئها    

ومبقتضى . ئية يف بوتانولكل حمكمة اختصاصها اخلاص احملدد يف إطار قانون اإلجراءات املدنية واجلنا. قيد اإلنشاء
 من الدستور، تعترب مجيع الصكوك الدولية اليت انضمت إليها احلكومة وصـّدق عليهـا               ٢٥  من الباب  ١٠املادة  

 من قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية ٢٩وتنص املادة . انت تتعارض مع الدستورالربملان قوانني للمملكة إال إذا ك
أيضاً على أن تطبق احملاكم االتفاقيات والعهود واملعاهدات والربوتوكوالت الدولية اليت انضمت إليها احلكومـة               

  .على النحو الواجب وصدق عليها الربملان

إلنسان من دستور بوتان والقوانني الربملانية وقـرارات احملـاكم          ويتألف اإلطار املعياري حلماية حقوق ا       - ١٣
  .واالجتهادات القضائية واألعراف واملمارسات التقليدية

   اللغات الرمسية-  هاء

   يف  أما اإلنكليزية فهي وسـيلة التعلـيم يف املـدارس ولغـة االتـصال              ،لغة دزونكا هي اللغة الوطنية      - ١٤
  .املكاتب احلكومية

  ألراضي واجلغرافيا مساحة ا-  واو

 يف املائة من ٧٢,٥ كيلومتراً مربعاً، وتغطي الغابات نسبة ٣٨ ٣٩٤تبلغ املساحة اإلمجالية ألراضي بوتان   - ١٥
  نوب وأراضي جبلية شـديدة الوعـورة      وتتراوح طبيعة أراضيها بني سفوح جبلية مدارية يف اجل        . املساحة الكلية 

  .يف الشمال

   السكان- ي زا

 من تعداد السكان واملساكن ٢٠٠٨الرقم املتوقع لعام ( نسمة ٦٥٨ ٨٨٨عدد سكان بوتان يبلغ جمموع   - ١٦
وميكن بوجه عام تصنيف السكان . ، ويقطن أغلبية السكان يف األجزاء الريفية من البلد)٢٠٠٥اخلاص ببوتان لعام 
 من أشكال لغة التيبـت      سكان مشال بوتان وغرهبا وشرقها الذين يتحدثون بشكل أو بآخر         : يف بوتان إىل فئتني   

ـ              دثون باللغـة النيباليـة وغالبيتـهم     والربمان وهم أساساً من معتنقي البوذية، وسكان جنوب بوتان الذين يتح
  .من اهلندوس

   الناتج احمللي اإلمجايل-  حاء

  الر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        مليـار دو   ١,٣: ٢٠٠٧بلغ الناتج احمللي اإلمجـايل يف عـام           - ١٧
  ).دويلالبنك ال(
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   مؤشر التنمية البشرية-  طاء

، وتندرج يف الفئة املتوسطة فيمـا       ٢٠٠٨ حبسب مؤشر التنمية البشرية لعام       ١٣١تأيت بوتان يف املرتبة       - ١٨
  .خيص التنمية البشرية

   اإلصالحات السياسية واإلطار الدستوري-  ياء

  عرض موجز للمؤسسات السياسية - ١

قد أجرى ملك بوتان الثالث     ف. ١٩٠٧تأسيس امللكية يف عام     ى منذ    بإصالحات سياسية كرب   شقام العر   - ١٩
وكانت هذه اجلمعية تتألف من ممثلني منتخـبني،        . ١٩٥٣أبرز هذه اإلصالحات بإنشاء اجلمعية الوطنية يف عام         

طيـة   الدميقرا إقامة ذلك عملية تدرجيية وثابتة من الالمركزية و       وأطلق. ومسؤولني حكوميني وممثلني لرجال الدين    
 سنة من حكمه إلنشاء كل ٣٤وقد كّرس امللك الرابع . ١٩٧٢بعد تتويج امللك الرابع يف عام تلقت زمخاً إضافياً 

  .٢٠٠٨الدميقراطية الربملانية يف عام لألخذ بمؤسسة سياسية وعامة ضرورية 

   انتقال السلطات التنفيذية- ٢

لوزراء الذين انتخبهم ممثلو الشعب يف      إىل ا املة   امللك السلطات التنفيذية ك    جاللة، فوّض   ١٩٩٨يف عام     - ٢٠
 النظام، كان رئيس الوزراء هو رئيس احلكومة وقد تّسلم منصبه ومبوجب هذا. اجلمعية الوطنية ملدة مخس سنوات

على أساس التناوب فيما بني وزراء احلكومة لفترة عام وذلك وفقاً لعدد أصوات اليت حاز عليها كل منهم خالل                
  .االنتخابات

   صياغة الدستور- ٣

، يف  يـوفر ، أصدر امللك الرابع مرسوماً ملكياً لصياغة دستور مكتوب لبوتان،           ٢٠٠١سبتمرب  /يف أيلول   - ٢١
وأُنشئت جلنة صياغة عريضة .  أساساً إلنشاء نظام سياسي دميقراطي يناسب بوتان على النحو األفضل          ،مجلة أمور 

هاز القضائي ورجال الدين وممثالً منتخباً للشعب عـن كـل            عضواً تضم ممثلني للحكومة واجل     ٣٩القاعدة من   
  .٢٠٠٥مارس /وأصدرت اللجنة املشروع األول للدستور ليطلع عليه اجلمهور يف آذار. مقاطعة

ولضمان املشاركة الشعبية بأكرب قدر ممكن، ُوّزع مشروع الدستور على الناس يف مجيع أحناء البلد قبل                  - ٢٢
ووضع املشروع أيضاً على املوقع اإللكتروين وشرحت فيه التعابري غـري           . ة بفترة طويلة  استهالل املشاورات العام  

. املألوفة، وأتيحت اإلمكانية للجميع، سواء من خارج البلد أو داخله، لتقدمي تعليقاهتم مباشرة إىل جلنة الصياغة               
 مشروع الدستور يف تيمفو،     مشاورات عامة بشأن  أول  ، فتح امللك الرابع باب      ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول  

 مناقشات ، مصحوباً بأعضاء جلنة الصياغة،امللكجاللة واملشاورات العامة هي عملية مفتوحة يعقد فيها . العاصمة
سـافر  و. تتعلق مبشروع الدستور مادة تلو املادة ويلتمس آراء وتعليقات بشأن كل جانب من جوانب املشروع              

 يف  يترأس املشاورات-  وكان وقتذاك ولياً للعهد -  امللكاجلاللة كان صاحب  بينما مقاطعات، ٧امللك الرابع إىل 
  .٢٠٠٦مايو / أيار٢٧املشاورات يف اختتمت وقد .  املتبقية١٣ لااملقاطعات 
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   تشكيل األحزاب السياسية- ٤

ـ                  - ٢٣ زب ساد هدوء مقلق يف أعقاب البداية املشجعة للعملية السياسية اجلديدة اليت بدأت مع تـشكيل احل
الدميقراطي الشعيب يف وقت مبكر، وهو أول حزب سياسي تشكل يف بوتان، وعلى الرغم من تشجيع العرش وجلنة 

 من األشخاص اهتمـامهم بتـشكيل       عدد قليل االنتخابات يف بوتان على بدء العملية االنتخابية، مل يظهر سوى           
حزبني مل يكن هناك سوى أربعة أشهر، ، قبل إغالق التسجيل الرمسي ب٢٠٠٧مارس / آذارحىتو. أحزاب سياسية 

يف احلكومة  أعضاء   عندما استقال سبعة من أصل عشرة وزراء         وتلقت العملية دفعاً  . ، كما ذُكر  سياسيني ناشطني 
احلزب الدميقراطي  "وبعد مفاوضات داخلية كثرية تشكل حزبان سياسيان ومها         . وانضموا إىل األنشطة السياسية   

  .٢٠٠٨ للتنافس يف انتخابات عام "وغبادراك فوينسوم تش" و"الشعيب

 اجلولة األوىل هلذه وأجريت. ، أُجريت جولتان من االنتخابات الصورية الربملانيةويف التحضري لالنتخابات  - ٢٤
 وأجريـت    يف املائة من الناخبني،    ٥٠,٩نسبة  وشاركت فيها    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢١االنتخابات الصورية يف    

  . من الناخبني٥٧,١٧ وشاركت فيها نسبة ٢٠٠٧مايو / أيار٢٨يف اجلولة العامة 

   االنتخابات- ٥

 ٣١ مقاطعة يف اجمللس الوطين أو اجمللس األعلى يف ٢٠ عضواً من ٢٠ُنظمت االنتخابات الرامية إىل تعيني   - ٢٥
ـ      . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٩، و ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  وا وبلغت النسبة املتوسطة للناخبني الذين أدل

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣٠ شخصيات بارزة للمجلس الوطين يف       ٥امللك  جاللة  وعّين  .  يف املائة  ٤٨,٥بأصواهتم  
جملس استعراض غري سياسي وهو يضطلع مبهام تشريعية هو واجمللس الوطين . وبذلك اكتمل تشكيل اجمللس الوطين  

  .ومهام استعراض

وبلغت . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤ كلها يف    ٤٧ لا االنتخابية   وُنظمت انتخابات اجلمعية الوطنية يف الدوائر       - ٢٦
وبالنظر إىل وجود حزبني فقط للتنافس على االنتخابات، مل         .  يف املائة  ٧٩,٤نسبة الناخبني الذين أدلوا بأصواهتم      

 اليت ميكـن جلميـع األحـزاب    ، اجلولة األوىل لالنتخابات   أما. جتر سوى جولة عامة النتخابات اجلمعية الوطنية      
وأشرف .  سوى حزبني للتنافس على االنتخابات     فقد ألغيت ألنه مل يكن هناك     لسياسية املسجلة املشاركة فيها،     ا
والحـظ  . دوليةإعالمية   وكالة   ٧٤ثلون  ميإعالمياً   ١٢٤ مراقباً دولياً و   ٤٢ و  مراقباً وطنياً  ٥٢لى االنتخابات   ع

  .  باحلكومة لضمان سري االنتخابات بسالسةاملراقبون أن االنتخابات تستويف املعايري الدولية وأشادوا

   تشكيل أول حكومة منتخبة- ٦

 مقعداً يف   ٤٧من بني   مقعداً   ٤٥ب إذ فاز   حقق حزب دراك فوينسوم تشوغبا انتصاراً باألغلبية الساحقة           - ٢٧
وتـشكل جملـس    . وأصبح احلزب الدميقراطي الشعيب احلزب املعارض حيث حاز على مقعدين         . اجلمعية الوطنية 

   قوامـه  على أسـاس منـهاج عمـل      حزب دراك فوينسوم تشوغبا     خب  وانُت. ٢٠٠٨أبريل  /الوزراء يف نيسان  
  .اإلنصاف والعدالة
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   اعتماد الدستور- ٧

وبـذلك  . ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ١٨اعتمد دستور مملكة بوتان يف الدورة األوىل ألول برملان املعقودة يف              - ٢٨
  .طيةأصبحت بوتان رمسياً ملكية دستورية دميقرا

   اخلربات والتحديات الناشئة عن الدميقراطية الربملانية- ٨

تدرك احلكومة اجلديدة إدراكاً تاماً املسؤولية التارخيية اليت تقع على عاتقها والناشئة عن االنتصار الذي                 - ٢٩
هوداً متضافرة  وبذلت احلكومة ج  . رجعة فيه  حققته، واليت تتمثل يف ترسيخ قيم وثقافة الدميقراطية جلعلها مبدأ ال          

 ،لتعزيز الوعي وتنشيط ذلك على مجيع مستويات اختاذ القرار، وأظهرت وعياً عميقاً فيما خيص، على سبيل املثال     
ويف هـذا الـسياق،     . عدم وجود معارضة قوية يف اجلمعية العامة، فال يوجد سوى عضوين من احلزب املعارض             

مـن احلـزب    ذينك العضوين   أن  انطالقاً من   يف مجيع املناقشات    اختذت قراراً واعياً مبراعاة آراء احلزب املعارض        
وشجع احلزب احلاكم أيضاً .  يف املائة من األصوات اليت فاز هبا احلزب٣٣نسبة مع ذلك الدميقراطي الشعيب ميثالن 

من و. أعضاء حزبه على التعبري عن آرائهم حبرية فيما يتعلق بأي مسألة بصورة مستقلة عن موقف احلزب الرمسي                
التطورات األخرى اليت جتدر اإلشارة إليها الطريقة اليت تصرف هبا اجمللس الوطين، رمبا لوعيه بوجـود معارضـة                  
بسيطة، بوصفه جملساً لالستعراض متيقظاً وفعاالً، وتشكيكه يف مدى دستورية عدة قـرارات اختـذهتا اجلمعيـة      

 هبدف تشجيعها ومتكينها من أداء دورها اهلام يف         يف وسائط اإلعالم  باستمرار  احلكومة أيضاً   وشاركت  . الوطنية
وسائط وأعلن رئيس الوزراء رمسياً مراراً وتكراراً تعهده حبكومة شفافة ومنفتحة ال حتترم دور . الدميقراطية اجلديدة

  .، كرقيب، فحسب، بل أيضاً تفسح هلا اجملال والوقت الالزمني للنضجاإلعالم

ويلزم أن حتدد بوضوح األدوار . يد، هناك مسائل كثرية تقتضي التسوية     كما هو متوقع يف أي نظام جد      و  - ٣٠
ويشمل ذلك سلطة اجمللس يف إقرار الفواتري . واملسؤوليات اليت يضطلع هبا جملسا الربملان فيما يتعلق ببعض القضايا      

ازم لـشركاء بوتـان     ويف أثناء ذلك، جتدر اإلشارة إىل الدعم احل       . املالية وما يتعلق ببعض قرارات جملس الوزراء      
وقد متّكن املسؤولون يف الربملان اجلديد وأعضاء الربملان من القيام جبوالت دراسية            . اإلمنائيني يف تعزيز الدميقراطية   

بل إن املراقبني العاديني رحبوا بالتحـسن يف        . يف عدة بلدان أخرى للتفاعل مع نظرائهم واالستفادة من جتارهبم         
علـى شـهادة بكـالوريوس كحـد أدىن         إذ ُيشترط أن يكون الربملانيون حاصلني       ان  نوعية املناقشات يف الربمل   

  .هذه العوامل فاحتة خري بالنسبة إىل إقامة نظام دميقراطي مفعم بالنشاط وحيوي يف بوتانمجيع ومتثل . للمؤهالت

   االلتزامات الدولية واإلقليمية-  ثالثاً
، وصّدقت ١٩٨٠يوليه / متوز١٧أشكال التمييز ضد املرأة يف وقّعت بوتان على اتفاقية القضاء على مجيع   - ٣١

وقدمت بوتان تقاريرها الدورية من التقرير األويل إىل التقرير الـسادس إىل            . ١٩٨١أغسطس  / آب ٣١عليها يف   
ـ . ٢٠٠٣يناير  /اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف كانون الثاين          ا ونظرت اللجنة يف التقرير يف دورهت

، ٢٠٠٧سبتمرب  /وقدمت بوتان تقريرها الدوري السابع يف أيلول      . ٢٠٠٤يناير  /الثالثني املعقودة يف كانون الثاين    
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ونظرت اللجنة يف التقرير يف دورهتا الرابعة واألربعني يف 
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لربوتوكـولني  علـى ا   ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز على اتفاقية حقوق الطفل و     ١٩٩٠يف عام   وصّدقت بوتان     - ٣٢
 األول املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ،االختياريني التفاقية حقوق الطفل

وقدمت بوتان تقريرها األويل إىل جلنة حقـوق الطفـل يف           . والثاين املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      
، يف التقرير ٢٠٠١يونيه / حزيران٥ املعقودتني يف ٧١٦ و٧١٥يف جلستيها ونظرت اللجنة   . ١٩٩٩فرباير  /شباط

، ونظرت اللجنة ٢٠٠٧مارس /وقدمت بوتان تقريرها الثاين يف آذار. األويل لبوتان، واعتمدت املالحظات اخلتامية
  .٢٠٠٨سبتمرب /يف هذا التقرير يف دورهتا التاسعة واألربعني يف أيلول

  / على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري يف آذار              وقد وقعت بوتان أيضاً     - ٣٣
  .١٩٧٣مارس 

وبوتان عضو فعال يف رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، وستستضيف مؤمتر القمة الـسادس عـشر                  - ٣٤
لقـة بالترتيبـات    ويف إطار هذه الرابطة، صّدقت بوتان على االتفاقية املتع        . ٢٠١٠للرابطة الذي سيعقد يف عام      

اإلقليمية لتعزيز رفاه الطفل يف جنوب آسيا، واالتفاقية املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال الستغالهلم      
، ومدونة الرابطة حلماية الرضـاعة الطبيعيـة وتغذيـة صـغار األطفـال يف               ٢٠٠٣سبتمرب  /يف البغاء يف أيلول   

وإضـافة إىل   .  حقوق الطفل واملرأة    بشأن التزامات بوتان الدولية   هذه االتفاقيات    وتعزز. ٢٠٠٣أغسطس  /آب
على امليثاق االجتماعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمـي          ٢٠٠٤يناير  /يف كانون الثاين  ذلك، وقّعت بوتان    

  . الطفل ورفاههالذي يدعو، يف مجلة أمور، إىل النهوض بوضع املرأة وتعزيز حقوق

 إعالن ومنهاج عمل بيجني، والتزام يوكوهاما العاملي املعتمد يف املؤمتر العاملي الثاين وبوتان طرف أيضاً يف  - ٣٥
  .٢٠٠١ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية يف عام 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- رابعاً 
  الدستور -  ألف

وفري سبل إنصاف عاجلة وفعالة     يكفل دستور بوتان حقوق اإلنسان لكل مواطن وحيميها، وينص على ت            - ٣٦
 حتديداً على ضمان حقوق اإلنسان ومحايتها، مبـا يف         ٧وتنص املادة   . عند حدوث جتاوز أو انتهاك لتلك احلقوق      

ذلك احلق يف احلياة، واحلرية وأمان الفرد على شخصه، واحلق يف حرية الكالم، والتعبري عـن الـرأي، وحريـة                   
 ٦ و٥ و٣ األقساموُتلزم . ن احلد من هذه احلقوق إال باألصول القانونية الواجبةالتفكري، والضمري والدين، وال ميك

 من الدستور، الدولة بإنشاء جمتمع مدين ومحاية حقوق اإلنسان وكرامته، وضمان احلقوق واحلريات              ٩من املادة   
دمي املساعدة القانونية األساسية لألشخاص، وتوفري العدالة من خالل عملية سريعة تتسم باإلنصاف والشفافية، وتق

  .إلقامة العدل

   السعادة الوطنية الشاملة-  باء

  تان اليت أعلنـها امللـك الرابـع يف        السعادة الوطنية الشاملة هي املبدأ التوجيهي للفلسفة اإلمنائية يف بو           - ٣٧
وتدعم . تان، وهي حتدد اإلطار الالزم حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وإدماجها يف نسيج جمتمع بو             ١٩٧٤عام  
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هذه الفلسفة املبادئ القوية للمساواة بني مجيع البشر وترابطنا جبميع الكائنات احلية األخرى واحلقوق واملسؤوليات 
ـ   . اليت جيب أن يسترشد هبا اإلنسان يف سلوكه          راء ترسـيخها وقد حظيت هذه الفلسفة بقيمة مـضافة مـن ج

   لتعزيز تلك الـشروط الـيت تتـيح حتقيـق الـسعادة            بأن تسعى جاهدة  "...  يف الدستور الذي يكلف الدولة    
  ."الوطنية الشاملة

من حيث اجلوهر، تلتمس السعادة الوطنية الشاملة زيادة سعادة األفراد إىل أقصى حد بتهيئة بيئة متكينية                  - ٣٨
. على الـدخل   التقليدية القائمة    التنميةتتيح هلم حتقيق إمكاناهتم الكاملة كبشر بتحديد مسار بديل يتعدى تدابري            

 اليت تشمل االحتياجات الروحية     ،ويلتمس هنج السعادة الوطنية الشاملة إزاء التنمية إدراج التطلعات إىل السعادة          
  . يف معادلة التنميةللشعب،والثقافية 

 االقتـصادية،   فعلى اجلبهة . وتندرج مبادئ حقوق اإلنسان يف األركان األربعة للسعادة الوطنية الشاملة           - ٣٩
الركن األول إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة والعادلة، ويكفل أال تنال التنمية احلاليـة مـن                يتطلع  

وثانياً، يضمن استدامة التنمية االجتماعية واالقتصادية، واستفادة كل شخص يف . حقوق أجيال املستقبل يف التنمية
  .البلد من األنشطة اإلمنائية

ويتضح ذلـك يف محايـة      . للشعبهو االلتزام بصون وتعزيز التراث الثقايف والروحي        أما الركن الثاين ف     - ٤٠
 التـزام   ، املتمثل يف احلفاظ على البيئـة      ،ويعكس الركن الثالث  . احلقوق الثقافية وهنج عدم التمييز املتبع يف البلد       

يد، فيضع على عاتق الدولـة      أما الركن األخري، وهو احلكم الرش     . الدولة الذي يتعدى اجملال االقتصادي للتنمية     
ويقتضي ذلك  . كجهة موزعة للخدمات العامة تتميز بالفعالية والشفافية وبالسلوك األخالقي        مسؤولية التصرف   

والشعب هو . أيضاً املساءلة فيما خيص القادة السياسيني ويستلزم الشفافية يف مجيع املؤسسات احلكومية والسياسية
كيف ترتقي كل حكومة إىل املستويات العالية للمعايري الواردة يقرر نتخاب لكي سلطة االاآلن  الذي ميلكبالطبع 

  .يف مصفوفة السعادة الوطنية الشاملة

   اإلطار التشريعي-  جيم

وتشمل هذه القوانني،   .  عدداً من القوانني اهلامة    ٢٠٠٩يوليه  /أصدرت الدورة الربملانية املعقودة يف متوز       - ٤١
عملية إضفاء الطابع املهين على دائرة سيعززان  ومها قانونان ،وتان امللكية، وقانون السجونالقانون املتعلق بشرطة ب
  .الشرطة وإدارة السجون

وتشمل هذه اللجان، اللجنة التشريعية، وجلنة حقـوق اإلنـسان،          .  جلنة ٢١شكَّل جملسا الربملان    وقد    - ٤٢
اإلعـالم  وسـائط  الطفل، وجلنة احلد من الفقر، وجلنـة  واللجنة الثقافية، وجلنة العمل والتوظيف، وجلنة املرأة و      

وتـشمل  . وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجلنة الشباب والرياضة، وجلنة تطوير التعليم يف اجلمعية الوطنية           
اعية اجلديدة، واللجنة املعنية بالشؤون االجتم   والرفاه   يف اجمللس الوطين، اللجنة التشريعية، وجلنة االقتصاد         ،اللجان

  .والثقافية، واللجنة املعنية بالبيئة واملوارد الطبيعية، وجلنة احلكم الرشيد

ولكي يتمكن اجلهاز التشريعي من أداء دور بارز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أُنشئت جلنة معنيـة                   - ٤٣
 والـسياسات القائمـة     حبقوق اإلنسان يف اجلمعية الوطنية، تتمثل مهامها، ضمن مجلة أمور، يف مراجعة القوانني            
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وأيضاً اقتراح تشريعات جديدة، وزيـارة زنزانـات        بإدخال تعديالت عليها،    املتصلة حبقوق اإلنسان والتوصية     
السجون ومراكز االحتجاز والتحقيق يف أي حوادث تنم عن انتهاكات حلقوق اإلنسان ومجع معلومـات مـن                 

تعراض حالة تنفيذ احلكومة والوكاالت األخرى لقرارات واسبذلك،  رئيس اجمللس أو اجمللس يوعزالضحايا عندما 
اجلمعية الوطنية املتصلة حبقوق اإلنسان وإعداد تقارير عنها والوفاء باملسؤوليات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت حييلها 

  .وتوصياتما تتوصل إليه من نتائج وما لديها من آراء اجمللس وتقدمي 

  حماكمة عادلة اجلهاز القضائي واحلق يف -  دال

وينص الدستور . تلتزم بوتان مببدأ سيادة القانون، ويكفل الدستور احلق يف حماكمة عادلة ونزيهة ومستقلة  - ٤٤
وتطبـق القـوانني   .  محاية فعالة للجميع على قدم املـساواة        القانون توفريأيضاً على املساواة أمام القانون وعلى       

ء وُتجرى احملاكمات بطريقة علنية باستثناء بعض الظروف مثل احلاالت بالتساوي على مجيع املواطنني بدون استثنا
. افتراض براءته حىت تثبت إدانتـه جرم جزائي   وحيق ألي شخص توجه إليه هتمة بارتكاب        . اليت تتعلق باألحداث  

 احملتاجني إذا وحيق للمتهم احلصول على األدلة اليت هي حبوزة احلكومة، وتوفر الدولة خدمة قانونية جمانية للمتهمني
  لعدالة ألي سبب اقتـصادي أو حـاالت       اقتضت مصلحة العدالة ذلك، ولضمان عدم حرمان أي شخص من ا          

  .عجز أخرى

وإىل جانب الدستور، يضمن قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية بدرجة كبرية احلق يف حماكمة عادلـة يف                  - ٤٥
ويدرج . ح حقوق غري مقيدة يف الطعن يف قرار صادر عن قاضوينص القانون على من. اإلجراءات املدنية واجلنائية

  .عملية اختاذه للقراراتاجلهاز القضائي املعايري الدولية يف 

وقد بذلت احلكومة احلالية جهوداً متضافرة لضمان استقاللية اجلهاز القضائي وإلقامة العدالة على وجه                - ٤٦
وقد حتقق ذلك بـضمان     . إجراء حماكمات حسب األصول    ولتأمنيالسرعة وبطريقة منصفة ودون تكلفة عالية،       

تتمثل يف  على مجيع احملاكم    ثابتة  استقاللية اجلهاز القضائي يف مهامه وتوافر املوارد املالية والبشرية، وفرض قاعدة            
في وظاملستمر ملعملية التثقيف القانوين على تسوية مجيع القضايا يف غضون عام واحد، وبإضفاء الصبغة املؤسسية 

  .القضاء لتعزيز قدرهتم يف اهليكل الدميقراطي اجلديد واملسامهة يف بناء نظام قانوين موثوق وفعال

   الفئات احملددة-  هاء

   النساء- ١

 الذي يقـوم بدرجـة   ،وقد وفّر اجملتمع البوتاين التقليدي  . تتمتع املرأة يف بوتان بوضع متساو مع الرجل         - ٤٧
ويسود النظام األمومي يف أجزاء كبرية من البلد، واملرأة ال تـرث            . ة آمنة للمرأة   بيئ ،كبرية على التعاليم البوذية   

  .املمتلكات فحسب بل أيضاً لديها سلطة اختاذ قرارات جوهرية يف قضايا امللكية واألسرة

مم بيد أن أول دراسة رائدة للقضايا اجلنسانية يف بوتان أجرهتا احلكومة امللكية باالشتراك مع وكاالت األ  - ٤٨
، أشارت إىل أنه على الرغم من عدم وجود أي متييز جنساين صريح يف جمتمـع                ٢٠٠١املتحدة يف بوتان يف عام      

  . بوتان، فإنه ال تزال هناك تصورات وقوالب منطية تقليدية متأصلة جداً تؤكد تفوق الرجل
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، جتري صياغة قانون يتعلق     وللتصدي لذلك . وتشكل النساء أيضاً العدد األكرب بني ضحايا العنف املرتيل          - ٤٩
ويف الوقت احلايل، يعاجل العنف املرتيل واجلنساين يف املادتني املتعلقتني باالعتداء والضرب يف إطار              . بالعنف املرتيل 

وتقدم وحدة محاية املرأة والطفل يف تيمفو يف إطار شرطة بوتان امللكية املـأوى واالستـشارة                . قانون العقوبات 
  .ايا العنفللنساء واألطفال ضح

للبلد أيضاً معلماً بارزاً ألهنا تطلب إىل القطاعات تعميم ) ٢٠١٣- ٢٠٠٨(ومتثل اخلطة اخلمسية العاشرة    - ٥٠
ومـن  . قضايا اجلنسني بفعالية يف سياسات هذه القطاعات وبراجمها، واالحتفاظ ببيانات مصنفة حسب اجلـنس             

بلغ إمجايل  و يف اخلطة اخلمسية العاشرة لبوتان       " التنمية املرأة يف "حول  التدابري اهلامة األخرى تكريس فصل كامل       
ومن املتوقع أن تويل خطة العمل الوطنية املعنية بالقضايا اجلنـسانية           .  مليون نو  ٦٤هلذا الشأن   اإلنفاق املخصص   

هتمـام  واليت تتضمن جدوالً لسبعة جماالت استراتيجية رئيسية للتنفيذ يف اخلطة اخلمسية العاشرة، مزيداً مـن اال               
  .لقضايا اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع اخلطط والسياسات الوطنية

   األطفال- ٢

يتجلى التزام بوتان بضمان األمن والرفاه لألطفال واضحاً يف كوهنا من بني أوائل البلدان اليت صـدقّت                   - ٥١
  .١٩٩٠على اتفاقية حقوق الطفل يف عام 

 موحد للطفل يف مجيع التشريعات والسياسات، وأدرجـت         ووفقاً التفاقية حقوق الطفل، أدرج تعريف       - ٥٢
  مواد خاصة بالطفل يف الدستور وقانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات املدنيـة واجلنائيـة حلمايـة رفـاه                   

  .األطفال ومصاحلهم

 جلميع األطفال الذين هم يف السن     )  عاماً ١١(ويكفل الدستور احلق يف التعليم اجملاين حىت الصف العاشر            - ٥٣
وقد أحرزت بوتان . إىل الكفاءةيستند واحلصول على فرص التعليم التقين واملهين والتعليم العايل للجميع . الدراسية

يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بإتاحة التعليم االبتدائي للجميع وضـمان             لالعجابأيضاً تقدماً مثرياً    
قق ذلك عن طريق سياسات إنشاء مدارس ابتدائية للمجتمع احمللي وتوفري           وقد حت . املساواة بني اجلنسني يف التعليم    

سيما يف املناطق    الكتب املدرسية جماناً ولوازم القرطاسية ومرافق اإلقامة الداخلية وبرامج اإلطعام يف املدارس، وال            
 يف املائة، وهو ما ميثل زيادة       ٩٢ويف الوقت احلايل يبلغ صايف معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية          . الريفية والنائية 

وقد حققت بوتان أيضاً التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم حيث بلغ مؤشـر             . ٢٠٠٥ عام   منذ يف املائة    ١٩قدرها  
  . ٢٠٠٩ للمستوى األساسي يف عام ١,٠٢ للمستوى االبتدائي و١,٠١التعادل 

اإلجراءات املراعية  بشأن  ى أحكام صرحية    وينص قانون العقوبات وقانون اإلجراءات املدنية واجلنائية عل         - ٥٤
. تتعلق باألطفال وتستلزم محاية اخلصوصية واصطحاب الكبار لألطفال أثناء احملاكمـات          اليت  قضايا  الللطفل يف   

األطفال وجتيز للمحكمة اإلفراج عن طفل بكفالة       اإلطار العام إلصدار األحكام على      أيضاً  القانون  وحتدد أحكام   
وقد تلقى عدد من رجـال الـشرطة        . عودة إىل املرتل إذا كان حضوره غري ضروري يف احملكمة         أو تبيح للطفل ال   

. التدريب يف جمال اإلجراءات املراعية للمرأة والطفل، وهم يقدمون املشورة إىل األطفال الذين خيالفون القـانون               
  .تأهيلهموُيسجن األطفال اجملرمون يف مراكز احتجاز منفصلة توجد فيها تسهيالت إلعادة 
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  .ويعاجل قانون العمل والتوظيف مسألة عمل األطفال، والعقاب البدين حمظور يف مجيع املدارس  - ٥٥

   األشخاص ذوو اإلعاقة- ٣

تعداد السكان واملـساكن يف     ( شخصاً   ٢١ ٨٩٤يبلغ عدد األشخاص املصابني بإعاقة أو أكثر يف بوتان            - ٥٦
 ٦ ٤٧٦ومن بني أولئك األشـخاص، هنـاك        . ائة من السكان   يف امل  ٣,٤وهم ميثلون نسبة    ) ٢٠٠٥بوتان لعام   

وال تكـشف  .  شخصاً تعرض لإلعاقة يف مرحلة الحقة مـن حياتـه   ١٥ ٨٦٧شخصاً لديه إعاقة منذ الوالدة و     
 يف ٤٦ يف املائة، ولإلناث ٥٤تبلغ النسبة اإلمجالية للذكور ( البيانات املصنفة حسب اجلنس املتعلقة بأمناط اإلعاقة 

عن أي تفاوت جنساين كبري إال فيما خيص اإلعاقتني البصرية واحلركية، فإعاقة احلركة قد تعزى إىل تقسيم    ) املائة
مهن حمفوفة  ميارسون غري ذلك من     وهناك عدد أكرب من الرجال يشغلون وظائف سائقني أو          . العمل بني اجلنسني  

  .باملخاطر وهم أكثر تعرضاً لإلصابات املسببة للعجز

إىل التقييدات املتعلقة بالقدرات املؤسسية، مل توقع بوتان بعد على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي              ونظراً    - ٥٧
وإىل أن توقع عليها، أدرجت احلكومة برامج تتعلق باإلعاقـة يف خططهـا             . فيهاتنظر  بيد أن احلكومة    . اإلعاقة

  .ناسبة والتخطيط والتنسيق بوجه عاماإلمنائية االجتماعية واالقتصادية عن طريق ترشيد عملية ختصيص ميزانية م

وقد اسُتهلت أيضاً   . ويف الوقت احلايل، هناك ثالث مدارس خمصصة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة            - ٥٨
ويرمي أحد املـشاريع    . عدة مشاريع بالتعاون مع الصندوق اإلمنائي للشباب لتوسيع نطاق برامج التعليم اخلاص           

  .ئي للشباب إىل تعزيز فرص التعليم املتاحة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةاملنفذة يف إطار الصندوق اإلمنا

   اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل-  واو

 تتمتع باالستقاللية التامة مكلفة بوالية تشتمل على مسؤوليات         هيئةاللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل        - ٥٩
معاجلة شواغل األطفال والنساء ورفاههم، وتلقـي تقـارير تتعلـق           ويشمل ذلك   . وظيفية داخل البلد وخارجه   

بانتهاكات حقوق اإلنسان لألطفال والنساء والتحقيق فيها، وتنسيق عملية تقدمي التقـارير القطريـة الدوريـة                
واألنشطة املتعلقة هبيئات املعاهدات الدولية واإلقليمية واستعراض املسائل والـسياسات والتـشريعات املتـصلة              

  .األطفال والنساء وإسداء املشورة إىل احلكومة والتصرف كأداة للحكومة يف جمال مراقبة احلقوقب

   منظمات اجملتمع املدين- ي زا

 اليت أنشئت ،، تتوىل هيئة منظمات اجملتمع املدين٢٠٠٧وفقاً لقانون اجملتمع املدين يف بوتان الصادر يف عام   - ٦٠
لقانون، مبا يف ذلك اإلشراف على تكوين وعمل منظمات اجملتمع املدين            مسؤولية تنفيذ أحكام ا    ،٢٠٠٩يف عام   

 منظمة، مبا فيها املنظمات اليت تعمل       ٣٣ويف الوقت احلايل، قدمت     . وذلك لضمان املساءلة والشفافية يف عملياهتا     
يكون هلذه وس.  منظمة للمجتمع املدين لدى اهليئةمركزبالفعل كمنظمات للمجتمع املدين، طلبات للحصول على 

املنظمات اليت يعمل معظمها ملساعدة األشخاص املهمشني اقتصادياً وضع قانوين حاملا ترد يف قائمـة منظمـات                 
وحىت قبل سن هذا القانون، أثبتت منظمات اجملتمع املدين وجودها من خـالل             . اجملتمع املدين املعتمدة لدى اهليئة    

  .ريدعم اجملاالت واالحتياجات الرئيسية جملتمع متغ
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   الوعي العام حبقوق اإلنسان-  حاء

نظمت اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل عدداً من الدورات التدريبية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مثـل                 - ٦١
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملساواة بني           بية املتعلق باتفاقية حقوق الطفل    الدورة التدري 
 وهذه الدورات موجهة إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وأعضاء اجلهاز القضائي والربملانيني ،التنميةاجلنسني و

وأجريت دورات تدريبية داخل البلد تتعلق باتفاقية       . واملوظفني احلكوميني احملليني واإلعالميني والشباب واألطفال     
وقدمت اللجنة الدعم أيضاً إىل دورات      . ل يف الشرطة  حقوق الطفل من أجل موظفي وحدة محاية النساء واألطفا        

. تدريبية منظمة خارج بوتان تتعلق بالتوعية حبقوق الطفل واالجتار بالبشر من أجل خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة
وُنظمت جوالت دراسية ألفراد الشرطة واجلهاز القضائي يف سري النكا وتايلند من أجل استعراض اإلجـراءات         

  .ي املرأة والطفل وتقييم كيفية ومدى إمكانية اعتمادها يف بوتاناليت تراع

، للتوعية بالقانون يف خمتلف     "معرفتك للقانون حتمي حقوقك   "ملة بعنوان   حب حمكمة العدل امللكية     وقامت  - ٦٢
. فـضل  على حنو أ   وواجباته حلماية حقوقه  الطفل  املدارس واملؤسسات التربوية، مع تأكيد القضايا املتعلقة حبقوق         

وأجرت اللجنة مع منظمة اليونيسيف دورة تدريبية تتعلق حبقوق الطفل ومحايته خمصصة للرهبان ومدراء املدارس               
  .ورؤساء املؤسسات الرهبانية، وهناك خطط لتنظيم املزيد من هذه الدورات التدريبية يف املستقبل

راسية الرمسية، فإن مسائل حقوق ومحاية وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل مل تدرج يف املناهج الد  - ٦٣
الطفل قد أدرجت يف خمتلف األنشطة اليت تتناول األطفال، مبا يف ذلك برامج الكشافة، والـدورات التدريبيـة                  

  . لقيادات الشباب، وبرامج املهارات احلياتية يف املدرسة ويف األنشطة األخرى اخلارجة عن املناهج الدراسية

 من أجل موظفي اجلهاز القضائي واملـوظفني        ٢٠٠٩لتدريب املدربني يف بداية عام      وُعقدت حلقة عمل      - ٦٤
  وحضر حلقة العمل مـا يزيـد      . احلقوقاملكلفني بإنفاذ القانون تتعلق بالقوانني والسياسات والعنف ضد املرأة و         

 الت التابعة لكلبدورهم على توعية العاملني يف الوكاوعمل هؤالء  شخصاً من اجلهاز القضائي والشرطة ٤٠على 
  .من اجلهازين

   مساءلة شرطة بوتان امللكية واإلشراف عليها-  طاء

تتوىل شرطة بوتان امللكية، بوصفها وحدة عسكرية مدربة، املسؤولية األساسية عن حفظ القانون والنظام   - ٦٥
تعلق بشرطة بوتان امللكية الذي     ويعزز القانون امل  . وتعترب أيضاً جزءاً هاماً من القوة األمنية يف البلد        . ومنع اجلرمية 

وينص القانون أيضاً على اآلليات الالزمة للتحقق .  أدوار ومسؤوليات أفراد الشرطة يف اجملتمع٢٠٠٩صدر يف عام 
ويوفر قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية صمام األمان       . من أي إساءة الستخدام السلطة على أيدي رجال الشرطة        

. لسلطة يف التحقيقات اجلنائية اليت يقوم هبا مسؤول عن التحقيق يف شرطة بوتان امللكيـة              ألي إساءة الستخدام ا   
ويقوم جملس دائرة الشرطة املؤلف من كبار املسؤولني وممثل لوزارة الداخلية والـشؤون الثقافيـة باسـتعراض                 

وجييز القـانون   . لشرطةالتحريات وإجرائها والتحقيق يف قضايا تنطوي على إساءة استخدام السلطة على أيدي ا            
املتعلق بشرطة بوتان امللكية أيضاً لرئيس الشرطة اختاذ إجراءات مناسبة للموافقة على تقارير التحريات اليت يقدمها 

  .وتعمل شرطة بوتان امللكية حتت اإلشراف املدين.  تبعاً لذلكفرض عقوبات على رجال الشرطةواجمللس 
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أن ويتوقع منها   . صانة من املقاضاة اجلنائية يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان        وال تتمتع الشرطة يف بوتان باحل       - ٦٦
ويتضمن القانون املتعلق بشرطة بوتـان  . تعمل مبزيد من الفعالية والكفاءة لضمان حقوق املتهمني خالل التحقيق        

جـال الـشرطة   امللكية معايري ومبادئ دولية ملعاجلة حقوق املتهمني وأفضل املمارسات األساسية لكي يتصرف ر     
  .بطريقة فعالة ومشروعة وإنسانية

وحتاول أيضاً حتسني صورة اخلدمة     . وتواصل شرطة بوتان امللكية اتباع هنج قائم على احلقوق يف عملها            - ٦٧
العامة اليت تقدمها من خالل إجراء استعراضات مؤسسية وتوفري خمتلف الدورات التدريبية اليت تتعلـق حبقـوق                 

وتساعد آليات املساءلة اليت ينص عليها القانون املتعلق بشرطة بوتان امللكية على ضمان             . طةاإلنسان ألفراد الشر  
  .انضباط الشرطة واحترامها حلقوق اإلنسان وترسيخ ثقافة مؤسسية للشرطة يف جمال محاية حقوق األشخاص

   التعاون سابقاً مع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان- ياء 

وتان اهتماماً نشيطاً بأنشطة حقوق اإلنسان اليت تضطلع هبا األمم املتحدة، وخاصة من خـالل           اهتمت ب   - ٦٨
وقد عملت بوتان كعضو نشيط يف جلنة حقوق اإلنسان ملدة ثالث           . جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان     

حقـوق  وهي تشارك بنشاط يف عمل جملـس        . ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٤ ومن   ٢٠٠٠ إىل   ١٩٩٥واليات امتدت من    
كما شاركت بنشاط على املستوى الوزاري يف املؤمتر العاملي حلقوق . اإلنسان على الرغم من أهنا ليست عضواً فيه

  .اإلنسان املعقود يف فيينا واملؤمتر العاملي بشأن العنصرية املعقود يف ديربان ومؤمتر استعراض نتائج ديربان

 السيد خوسيه أياال السو، أول مفوض سـامٍ حلقـوق      وكانت بوتان من بني أول جمموعة البلدان دعت         - ٦٩
وأجرى املفوض السامي . ١٩٩٤أبريل / بعد تقلده منصبه يف نيسان١٩٩٤أغسطس /اإلنسان، لزيارة البالد يف آب

. خالل زيارته مناقشات واسعة النطاق بشأن حالة حقوق اإلنسان يف بوتان مع مجيع املسؤولني احلكوميني املعنيني
املعروف اآلن باملفوضية الـسامية حلقـوق   (مة من املفوض السامي أن يقدم مركز حقوق اإلنسان      وطلبت احلكو 

ونتيجة لذلك، كانـت    . املساعدة للنهوض بتنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على املستوى الوطين         ) اإلنسان
  . بوتان املستفيدة من مشروع للتعاون التقين أعدته املفوضية

 املفوض السامي، حدث تفاعل وتعاون نشيطان بني بوتان واملفوضية، وخاصة فيما يتعلـق              وبعد زيارة   - ٧٠
ومنذ ذلك الوقت ووزراء بوتان الذين يزورون جنيف يواصلون أيضاً التفاعل مع            . بتنفيذ مشروع التعاون التقين   

  . املفوضيةكما أن البعثة الدائمة لبوتان يف جنيف مستمرة يف التفاعل بشكل منتظم مع. املفوضية

 مشروع التعاون الـتقين     ٢٠٠١ إىل   ١٩٩٧وقد نفذت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف الفترة من            - ٧١
BHU/95/AH/20  -              تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين، الذي تقرر نتيجة لزيارة املفـوض الـسامي  .

  ذلك مشاركة عينية من احلكومـة مببلـغ     دوالر أمريكي، مبا يف      ٣٠٠  ٦٠٠وكانت التكلفة اإلمجالية للمشروع     
وبفضل هذا املشروع، متكنت بوتان من تعزيز إقامة العدل، وتدريب موظفي إنفاذ القانون .  دوالر١٠  ٠٠٠قدره 

على اجلوانب النظرية واآلثار العملية للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ودعم قدرة بوتان على تقـدمي التقـارير                 
ومت يف إطار هذا    .  حلقوق اإلنسان وفهمها للمعايري وااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان        مبوجب الصكوك الدولية  

  : املشروع االضطالع باألنشطة التالية
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  تنظيم حلقة دراسية لقضاة احملكمة العليا بشأن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛  )أ(  
ملساعدين القانونيني املعنيني باإلجراءات    إقامة العدل لصاحل ا    تنظيم حلقة تدريبية يف بوتان بشأن       )ب(  

  اجلنائية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان،؛
  تنظيم حلقة تدريبية للشرطة بشأن حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون؛  )ج(  
  تنظيم حلقة تدريبية لقضاة الدائرة بشأن اهلياكل القضائية؛  )د(  
 من خالل برنامج املفوضية للزماالت، بالتعاون تدريب القضاة على إقامة العدل وحقوق اإلنسان  )ه(  

  مع مركز حقوق اإلنسان التابع جلامعة أسكس؛
تنظيم حلقة تدريبية للشرطيات بشأن حقوق اإلنسان للمحتجزين يف إطار برنـامج املفوضـية                )و(  

  للزماالت بالتعاون مع مركز حقوق اإلنسان التابع جلامعة أسكس؛
  .زماالت إىل موظفني حكوميني خمتصني، بشأن االنضمام إىل املعاهدات والتزامات اإلبالغتقدمي   )ز(  

وأشري يف تقرير التقييم إىل أن التزام . ويف هناية املشروع، وظفت املفوضية خبرياً مستقالً للقيام ببعثة لتقييم املشروع
لى ما أُبدي من تعـاون يف تنفيـذ وإدارة          وبصفة خاصة سلط التقرير الضوء ع     . احلكومة باملشروع كان إجيابياً   

املشروع بصورة عامة، واختيار العناصر املناسبة للمشاركة يف خمتلف األنشطة يف إطار املشروع، وكذلك إيـالء                
  .االهتمام بصفة خاصة إىل املتابعة اليت تقوم هبا الوكاالت احلكومية اليت تعوِّل على منافع التعاون التقين

يضاً أول بلد دعا الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل إجراء زيارتـه للـبالد يف       وكانت بوتان أ    - ٧٢
مقرر الفريق العامل، السيد لويس جوانيه، وعضوان من أعضاء الفريق / قام هبا رئيس  ١٩٩٤أكتوبر  /تشرين األول 
بوتان فيما يتـصل بقـضية      ووجهت الدعوة إىل الفريق العامل لزيارة       . سيبال. كاما والسيد ك  . ومها السيد ل  

ومل يقتصر نطاق الزيارة على هذه القضية بالذات، بل مشل . احتجاز تعسفي مزعوم كان الفريق العامل ينظر فيها     
  وأبدت احلكومة، بروح من االنفتاح والشفافية، تعاوناً كـامالً لتيـسري          . جماالت أخرى من والية الفريق العامل     

  .هذه الزيارة

 ١٩٩٦أبريل  /فريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل إجراء زيارة متابعة يف نيسان          ودعت احلكومة ال    - ٧٣
وقام الفريق العامل مبتابعة التوصيات اليت أبداها بشأن إقامة العـدل؛  . املقرر/قام هبا السيد لويس جوانيه، الرئيس 

  د تقييم القضية فأعلن أهنـا قـضية     وزار احملاكم والسجون وخمافر الشرطة يف أقاليم أخرى خارج العاصمة؛ وأعا          
والحظ الفريق العامل أنه مت تنفيذ توصياته اليت قدمها سابقاً والحظ أيـضاً أن              . ال تنطوي على احتجاز تعسفي    

وأعلن الفريق العامل، مرة أخـرى، أن القـضية         . احلكومة تعتزم معاجلة القضايا اليت ُيلفت انتباهها إليها بفعالية        
  . ه لكي يقوم مبراجعتها ال تنطوي على احتجاز تعسفياحملددة احملالة إلي

ودعت احلكومة السيد ميغيل ألفونسوا مارتينيز، املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان واملـسؤوليات                 - ٧٤
وقد أقام حواراً مكثفاً مع املسؤولني احلكوميني املعنيني بشأن . ٢٠٠٢سبتمرب /اإلنسانية، إىل زيارة بوتان يف أيلول

 عن دراسة كانت جلنة حقوق اإلنسان ٢٠٠٣مارس / آذار١٧ املؤرخ (E/CN.4/2003/105)د تقريره النهائي إعدا
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  ، وقُـدمت عمـالً بأحكـام مقـرر اجمللـس االقتـصادي            ٢٠٠٠/٦٣قد طلبت منه إعدادها مبوجب قراراها       
  .٢٠٠٢/٢٧٧واالجتماعي 

 ١٩٩٣نوفمرب  /ر بعد أن وقعتا يف تشرين الثاين      وقد بدأ التعاون بني بوتان واللجنة الدولية للصليب األمح          - ٧٥
ومبوجب مذكرة التفاهم هذه، اليت مت جتديدها سنوياً منذ انتهاء مدهتا يف            . على مذكرة تفاهم مدهتا مخس سنوات     

، ُيسمح للجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة مجيع األشخاص احملبوسني أو احملتجزين بسبب ارتكاب              ١٩٩٨عام  
وقد ُمنحت اللجنة الدولية ترخيصاً لزيارة مجيع األماكن اليت يتواجد فيها           . باملساس باألمن القومي  جرائم تتعلق   

، ٢٠٠٩يونيه  /وحىت حزيران . مثل أولئك السجناء لتحديد طريقة معاملتهم وظروف احتجازهم املادية والنفسية         
  .زيارة إىل بوتان٢٧كانت اللجنة الدولية قد أجرت 

حلقة عمل بـشأن تنفيـذ القـانون    / حلقة دراسية١٤ الدولية للصليب األمحر قرابة    وقد نظمت اللجنة    - ٧٦
، وذلـك   ١٩٩٧ واتفاقية أوتاوا لعام     ١٩٤٩اإلنساين الدويل مع التركيز بوجه خاص على اتفاقيات جنيف لعام           
ولية، قدمت احلكومة ودعماً لعمل اللجنة الد. لصاحل موظفي إنفاذ القانون واملسؤولني احلكوميني املعنيني يف بوتان

وأعربت كل مـن احلكومـة      .  دوالر أمريكي  ١٦  ٠٠٠مسامهات طوعية إىل اللجنة الدولية مببلغ سنوي قدره         
  .واللجنة الدولية عن ارتياحهما إزاء الوضع الراهن للتعاون

   حتديد التحديات والقيود واملنجزات وأفضل املمارسات- خامساً 
   التحديات والقيود- ألف 

   الفقر- ١

 يف املائة من    ٢٣,٢يف احلد من الفقر، ال تزال نسبة         على الرغم من التقدم امللحوظ احملرز على مر السنني          - ٧٧
 ١٥وبذلك، فإن اهلدف الشامل للخطة اخلمسية العاشرة هو احلد من الفقر بنسبة . السكان تعيش دون خط الفقر

الفقر ال يتعلق بعـدم تـوفر املـستلزمات األساسـية           وتسلم احلكومة بأن    . يف املائة يف هناية مدة اخلطة احلالية      
فحسب، بل إنه شرط معوق يؤثر إىل درجة كبرية على رفاه السكان من الناحية غري املادية                 واالحتياجات املادية 

. وانتشار الفقر هو أكرب عائق حيول دون حتقيق بوتان لرؤيتها املتمثلة يف جمتمع تسوده سعادة وطنية شاملة                . أيضاً
 يف املائة من السكان الذين يعانون من الفقر هم من املقيمني يف املناطق              ٩٨د من تفاقم هذا الوضع أن نسبة        ويزي

  .ويستتبع انعدام التعليم والوعي قيوداً ملحوظة. الريفية

  الوصولبإمكانية  املشاكل املتعلقة - ٢

 جيعالن من الصعب واملكلف للغاية تقدمي إن وعورة اجلبال وتبعثر املستوطنات الريفية يف مجيع أحناء البالد  - ٧٨
  .اخلدمات االجتماعية مثل اخلدمات الصحية والتعليمية واإلمداد بالكهرباء وباملياه الصاحلة للشرب
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   البطالة- ٣

 عاطل عن العمل من اجلنسني حسب التقديرات، ال ميكن نكران احلاجة إىل             ١٠ ٦٠٠ونظراً إىل وجود      - ٧٩
 إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ١,٤وقد ازداد معدل البطالة على املستوى الوطين من نسبة . إجياد فرص لعمل الشباب

وعلى الرغم من أن هذا الرقم غري منذر باخلطر باملقارنة مع االجتاهات العاملية، . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣,٧نسبة 
من العاطلني عن العمل ) يف املائة ٦٠( شخص ٦ ٣٠٠فإن احلالة يف سياق بوتان تعترب حرجة ألن أعمار أكثر من 

  . يف املائة تقريباً من السكان يف البالد٢٣ عاماً وأن الشباب يشكلون نسبة ٢٤ و١٥من الشباب تتراوح بني 

 ٩١ ٨٨٨ ذكراً و  ١٠ ٢ ٥٣٠ (١٩٤ ٤١٧ إىل   ٢٠١٣ومن املتوقع أن يزداد عدد الشباب حبلول عام           - ٨٠
 يف  ٠,٤٤العاملة، فإن البطالة يف صفوف الشباب تزداد سنوياً بنـسبة           ووفقاً الستطالعات تتعلق بالقوى     ). أنثى

  وتبني التعدادات الـسكانية واإلسـكانية يف بوتـان        ).  يف املائة لإلناث   ٠,٦٨ يف املائة للذكور و    ٠,٢١(املائة  
 يف ٧,١٩ يف املائة للـذكور و     ٥,٥٣( يف املائة    ٦,١٩ أن نسبة الشباب من العاطلني عن العمل تبلغ          ٢٠٠٥لعام  

وفضالً عن ذلك، فإن الزيادة املطردة يف اهلجرة من األرياف إىل املدن تؤدي إىل تفاقم مـشكلة                 ). املائة لإلناث 
 أن معدل   ٢٠٠٥كما تبني نتائج التعداد السكاين واإلسكاين يف بوتان لعام          . البطالة املنتشرة يف صفوف الشباب    

وعلى الرغم من اجلهـود     ).  يف املائة لإلناث   ١٦,٣ائة للذكور و   يف امل  ٥( يف املائة    ١٠,٧البطالة يف املدن البالغ     
 شخص من الباحثني عن    ١٠ ٠٠٠املتضافرة اليت تبذهلا احلكومة للحد من البطالة يف صفوف الشباب، كان قرابة             

لق وتتخذ احلكومة حالياً تدابري مثل نشر معلومات تتع. عمل ال يزالون عاطلني عن العمل وقت كتابة هذا التقرير     
بسوق العمل، وتقدمي خدمات إلجياد عمل، والترويج لتنظيم املشاريع وللعمل احلر من خالل الترويج للمشاريع               
الصغرية واملتوسطة، واألخذ بربامج لتدريب املتدربني وبرامج االلتزام قبل العمل للحد من مـستوى البطالـة يف                 

  .صفوف الشباب

   تغري املناخ-  ٤

بلداً صغرياً غري ساحلي من أقل البلدان منواً ذات نظام إيكولوجي هش وجبلـي،              تواجه بوتان، بوصفها      - ٨١
هتديدات خطرية بسبب تغري املناخ على الرغم من أهنا واحدة من البلدان اليت لديها أدىن مستوى مـن انبعاثـات     

ية اليت تنتهجها املتمثلـة يف      غازات الدفيئة ومن التزامها مبسرية التنمية النظيفة واخلضراء متشياً مع الفلسفة اإلمنائ           
 يف املائة   ٧٢,٥وبوتان ذات االنبعاثات القليلة، اليت حتتل الغابات فيها نسبة          . حتقيق سعادة وطنية شاملة لسكاهنا    

 يف املائة من أراضـيها، جتـاوزت        ٦٠من مساحة البالد، وامللتزمة دائماً باالحتفاظ بالغابات بنسبة ال تقل عن            
ومع ذلك، فإهنـا أحـد   . ثر احملايد للكربون كما أهنا حققت عزالً صافياً لغازات الدفيئةمستوى البلدان ذات األ 

ومن بني املخاطر احملددة فيضانات البحريات ذات األصـل      . البلدان األكثر تأثراً باألخطار املترتبة على تغري املناخ       
  .تنتشر بنواقل املرضاجلليدي، وأمناط الطقس الشاذة، وازدياد حاالت اإلصابة باألمراض اليت 

وإذا مل .  حبرية ذات أصل جليدي معرضة خلطر الفيضان كنتيجة مباشرة لالحترار العاملي٢٦ولدى بوتان   - ٨٢
يتم التصدي هلذا التهديد، فإنه سيعرض للخطر حياة ومصادر عيش أشخاص كثريين ال يف بوتان فحسب بل يف                  

 مثال على التدمري   ٢٠٠٩مايو  /والفيضان الذي وقع مؤخراً يف أيار     . املناطق الكثيفة بالسكان يف بلدان املنبع أيضاً      
وقد أدت األمطار املتواصلة بسبب إعصار أيال يف خليج البنغال إىل فيضان جممل . الذي قد حتدثه مثل هذه املخاطر
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 ٧١٩ وبلغت وإىل جانب األضرار اليت حلقت باملمتلكات. منظومة األهنار يف بوتان إىل مستويات مل حتدث من قبل
  .  بوتانيا١٢ًمليون نغولتروم، أودت هذه الكارثة حبياة 

 يف املائة من البوتانيني على الزراعة للبقاء، ولكن النقص يف املياه وأعاصري املونـسون               ٦٩وتعتمد نسبة     - ٨٣
تتأثر تأثرياً  ومشاريع الطاقة الكهرمائية اليت تدر أعلى دخل لبوتان، س        . الشديدة التقلب يهددان أساليب معيشتهم    

 ومحى الضنك اآلن من املرتفعات السفلى إىل املرتفعات العليا اليت مل تظهر فيها مثل               اوتنتشر املالري . سلبياً أيضاًً 
  .هذه األمراض قط

   اهلجرة غري القانونية- ٥

حتدث فيها حتركات سكانية ضخمة بسبب عوامل قاهرة تتمثل يف الفقـر املـدقع              تقع بوتان يف منطقة       - ٨٤
، أي عندما بـدأت بعمليـة التنميـة         ١٩٦٠وتواجه بوتان، منذ عام     . تدهور البيئة وعدم االستقرار السياسي    و

 االقتصادية املخطط هلا، تدفقات من املهاجرين غري القانونيني الذين هـم يف الواقـع مهـاجرون                 - االجتماعية  
تيحها وبسبب نسبة األرض للفرد الواحـد    اقتصاديون، اجنذبوا إىل بوتان بسبب الفرص االقتصادية األفضل اليت ت         

  .وصغر حجم سكان البالد

ولقد اختلط املهاجرون غري القانونيني بسهولة بسكان هلوتسامبا احملليني يف جنوب بوتان، املنحدرين من                - ٨٥
وقد متكنوا من اإلفالت مـن الكـشف        . أصل نيبايل إثين، وسجلوا أنفسهم كمواطنني بوتانيني بوسائل احتيالية        

سبب ضعف النظام اإلداري يف اجلنوب وبسبب عالقتهم اإلثنية والثقافية واللغوية بشعب هلوتسامبا، الذي حصل ب
  .١٩٥٨على اجلنسية البوتانية يف عام 

 وجود عدد كبري من املهاجرين غري القـانونيني         ١٩٨٨وكشف أول تعداد سكاين مت على نطاق البالد يف عام             -٨٦
وأدت خطورة احلالة إىل أن طبقت احلكومة قوانني املواطنة         .  عدد السكان يف جنوب بوتان     وحدوث زيادة غري طبيعية يف    

ولألسف، قام أشخاص من ذوي املصاحل السياسية بتضليل اجلمـاهري يف اجلنـوب   . واهلجرة يف البالد تطبيقاً أكثر صرامة  
  .يف البالد ةواالدعاء بالتمييز ضد بوتانيي اجلنوب، مما أدى إىل حدوث اضطرابات سياسي

 يف شرق نيبال، دون اختاذ أية إجراءات تتعلق بفرز          ١٩٩١وسرعان ما أدى افتتاح خميمات الالجئني يف          - ٨٧
ومـشكلة الـسكان يف     . الالجئني للتحقق من وضعهم كالجئني، إىل جتمع أنواع خمتلفة من البشر يف املخيمات            

منوذجية من حاالت اللجوء، بل إهنا مشكلة معقـدة         خميمات الالجئني يف شرق نيبال ليست مشكلة تتعلق حبالة          
وال تزال بوتان ملتزمة بإجياد حل دائم من خالل العملية الثنائية القائمة            . للغاية، ألهنا تتعلق باهلجرة غري القانونية     

ومن املؤمل، بقـدوم حكـومتني جديـدتني يف    . على اتفاقات مت التوصل إليها بالفعل بني حكومة بوتان ونيبال       
وجهـود  . وقد ظلت قنوات االتصال دائماً مفتوحة     . بلدين، أن تتلقى العملية الثنائية الدعم السياسي املطلوب       ال

اجملموعة األساسية يف إعادة توطني سكان املخيمات هي جهود حممودة ألن هذه املبادرات ستسهم يف إجياد حـل       
  . هلذه املشكلة اإلنسانية

فها بلداً صغرياً له حدود مفتوحة ومسامية، يف مواجهة خطر اهلجرة           ومن املرجح أن تستمر بوتان، بوص       - ٨٨
غري القانونية، وأن تظل تشكل، بفضل هذا القدر القليل من النجاح الذي حققته يف جهودها اإلمنائية، بلد مقصد           
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ـ            . جذاباً للمهاجرين ألغراض اقتصادية    ديات ومن شأن اهلجرة غري القانونية، يف حال عدم كبحها، أن تطرح حت
والضمانات الوحيدة لبوتان من هذه التهديدات هي قوانينها        . هامة ألمن البلد وكيانه السياسي والثقايف املستقل      

  .املتعلقة باملواطنة واهلجرة

   اإلرهاب- ٦

وقد قامت قوات مسلحة    . يساور بوتان قلق خطري يتعلق باألمن ناجم عن زيادة األنشطة اإلرهابية فيها             - ٨٩
رج بوتان هبذه األنشطة اإلرهابية حيث أعلنت عن رغبتها يف دخول الـبالد لتحقيـق أهـدافها                 مت تشكيلها خا  

ويف الـسنتني  . السياسية من خالل وسائل عنف، تتضمن ثورة مسلحة لزعزعة احلكومة الدميقراطيـة يف بوتـان   
 بعضها منع الناس من      عملية تفجري بالقنابل داخل بوتان، كان اهلدف من        ١٥ب املاضيتني، قامت هذه اجملموعات     

كما حاولت هذه اجملموعات تشكيل خميمات إرهابية . املشاركة يف أول انتخابات دميقراطية يشهدها تاريخ بوتان       
  .داخل بوتان وحتريض الناس على شن حرب شعبية ضد احلكومة الدميقراطية

قادرة على مواجهة أي إخالالت     وبوتان، اليت متر مبرحلة حامسة تعمل فيها على تدعيم الدميقراطية، غري              - ٩٠
وهذه اإلخالالت تشكل هتديداً أمنياً خطرياً هلا وميكن، يف حال عدم وقفها، أن تزعزع              . تنشأ عن أنشطة إرهابية   

وحتتاج بوتان، يف هذه املرحلة اهلامة من تارخيها، إىل تعاون وتفّهم كاملني من اجملتمع الـدويل                . املنطقة بأسرها 
  .هديدات اإلرهابية إىل تقويض جناح عملية الدميقراطية فيهالضمان أالّ تؤدي الت

   املنجزات- باء 

   األهداف اإلمنائية لأللفية- ١

قررت بوتان، بانضمامها إىل األهداف اإلمنائية لأللفية، املشاركة يف الرؤية العاملية لقرن جديد يقوم على القـيم                   -٩١
  .وهي تواصل السري حنو بلوغ معظم األهداف اإلمنائية لأللفية. الحتراماألساسية للحرية واملساواة والتضامن والتسامح وا

  احلد من الفقر، والعمل بأجر  )أ(  

   يف املائـة يف    ٢٣,٣ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عـام       ٣٦,٣اخنفض معدل الفقر بنسبة تتجاوز الثلث، من          - ٩٢
 ختفيض مستوى الفقر إىل النصف حبلول ، ومن األرجح أن تتجاوز بوتان حتقيق اهلدف األول املتمثل يف٢٠٠٧عام 
وللتصدي ملسألة عدم توفر    . ويشكل ذلك منطلقاً ملعاجلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنني       . ٢٠١٥عام  

األمن الغذائي يف املناطق املتأثرة، وال سيما املناطق الريفية، شرعت احلكومة يف عدد من التدخالت لصاحل الفئات                 
 يف ذلك وضع استراتيجية وطنية لألمن الغذائي لبوتان ورسم حدود األراضي الزراعية اخلـصبة يف                املستهدفة، مبا 

  . إطار مشروع محاية لتعزيز اإلنتاج الغذائي احمللي

. وتواجه بوتان حتديات كبرية يف توفري عمل مأجور للشباب، الذين يشكلون نسبة غري عادية من السكان  - ٩٣
أساساً ظاهرة حضرية يف حني أن املناطق الريفية ما زالت تواجه نقصاً كبرياً يف األيدي ومع ذلك، فإن البطالة هي 

وبغية التصدي هلذه القضايا، تواصل احلكومة االستثمار إلجياد فرص عمل على نطاق واسـع وتطـوير                . العاملة
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 عن العمل والتشجيع على     املهارات من خالل تنظيم دورات للتدريب ولتنظيم املشاريع والتلمذة احلرفية للباحثني          
  . املكننة الزراعية يف املناطق الريفية لعكس اجتاه النقص يف األيدي العاملة وجعل احلياة يف املزارع أكثر جاذبية

  التعليم االبتدائي الشامل واملساواة بني اجلنسني  )ب(  

ن خالل الشروع يف اخلطة اخلمـسية       بدأت بوتان يف أوائل الستينات، ألول مرة، بتطبيق نظام التعليم احلديث م             -٩٤
وقد دأبت احلكومة على إيالء األولويـة  . وحىت ذلك التاريخ، كان التعليم يف البالد يقتصر على التعليم يف األديرة    . األوىل

د وازداد عد . هلذا القطاع   مليار نغولتروم بوتاين   ٩,٥العليا للتعليم وخصصت يف إطار اخلطة اخلمسية العاشرة مبلغاً قدره           
   معلماً وحماضـراً يف    ٧ ٦٦٢دريسهم   طالباً يقوم بت   ١٧٥ ٠٦١ مدرسة ومؤسسة، فيها     ٥٦٤املدارس اآلن إىل أكثر من      

  .١٩٦٠يف عام   طالب٤٠٠فيها   مدرسة١١ان هذا العدد ال يتجاوز ، بعد أن ك٢٠٠٨عام 

حنو حتقيق التعليم االبتدائي ولقد حدث تقدم جوهري يف زيادة االلتحاق باملدارس االبتدائية، وتسري بوتان   - ٩٥
 يف املائة حالياً ويبلغ صايف معـدل        ١١٤ويبلغ معدل االلتحاق بنسبة اإلمجايل باملدارس االبتدائية نسبة         . الشامل

 يف املائة يف هناية فترة اخلطة اخلمسية        ١٠٠ يف املائة ويتمثل اهلدف يف بلوغ نسبة تعليم قدرها           ٩٢االلتحاق نسبة   
ساواة تكاد تكون كاملة بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية وعلى مستوى التعليم األساسي، وإن وهناك م. العاشرة

ويتم باستمرار مراجعة املناهج الدراسية . اهلوة بني التحاق اجلنسني باملدارس يف تقلص على مستوى التعليم األعلى
  . وتنقيحها لضمان عالقتها بعامل العمل واالحتياجات الناشئة للبلد

 وبوتان تبذل جهوداً إضافية لتوفري التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعانون ١٩٧٣ومنذ عام   - ٩٦
من صعوبات يف التعليم، وذلك من خالل إنشاء مؤسسات ألولئك األطفال يف منـاطق اسـتراتيجية يف الـبالد                   

  اشرة تـشييد عـدد أكـرب مـن هـذه          وسيتم خالل اخلطة اخلمسية الع    . لتمكينهم من الوصول إليها بسهولة    
  . املؤسسات واملراكز

وتتضمن هذه القيود   . وعلى الرغم من املنجزات احملرزة، فإن قطاع التعليم يواجه قيوداً وحتديات كبرية             - ٩٧
والتحديات أموراً منها النقص يف عدد املعلمني؛ والضغوط الكبرية املفروضة على العدد احملدود للمرافـق علـى                 

ليم الثانوي؛ وضمان تعليم يتصف باجلودة مع تعزيز االلتحاق باملدارس يف الوقت نفسه؛ واعتماد هنج مستوى التع 
وتبذل احلكومة كـل اجلهـود      . شامل إزاء تعليم األطفال الذين يعانون من إعاقة بدنية ومن صعوبات يف التعلم            

  . للتصدي هلذه التحديات

  اإليدز/اعة البشريةالطفل وصحة األم وفريوس نقص املن: الصحة  )ج(  

 ١١ أنشطة التنمية االجتماعية االقتصادية من خالل بناء مستشفيني و         ١٩٦١منذ أن بدأت بوتان يف عام         - ٩٨
مستوصفاً وتزويدها بعدد قليل من العمال الصحيني، حقق قطاع الصحة منجزات كبرية للغاية فيما يتعلق بنظام                

  . درج أدناه ما مت من حتسينات كبرية يف جمال الصحةويتبني من اجلدول امل. تقدمي الرعاية الصحية
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  مؤشرات خمتارة: اجلدول

الرقم 
  اإلحصاءات احلالية  اخلط األساسي   املؤشرات التسلسلي

ــنة ٤٥,٦  توقعات احلياة عند الوالدة  ١  ســ
)١٩٨٥(  

 )٢٠٠٩( سنة ٦٦,٩

  )٢٠٠٥ (٤٠,١ )١٩٨٥ (١٠٢,٨   والدة حية١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل   ٢
 دون مخس سنوات لكـل      معدل وفيات األطفال    ٣

١ ٠٠٠   
  والدة حية

٢٠٠٥ (٦١,٥  )١٩٨٤ (٢١١(  

 والدة  ١٠٠ ٠٠٠معدل وفيات األمهات لكـل        ٤
  حية 

٢٠٠٠ (٢٥٥  )١٩٨٤ (٧٧٠(  

 يف املائــــة ٥٤  الوصول إىل املاء الصاحل للشرب  ٥
)١٩٨٥(  

 يف املائـــة ٨٢,٥
)٢٠٠٨(  

الوصول بـشكل مـأمون إىل مرافـق صـرف            ٦
  اإلصحاح/لفضالتا

 يف املائــــة ٦٠
)١٩٨٧(  

 يف املائـــة ٩٠,٨
)٢٠٠٨(  

  )٢٠٠٠ (٣١  )١٩٨٦ (٢٧  عدد املستشفيات   ٧
  )٢٠٠٩ (١٧٨  )١٩٨٦ (٦٧  عدد املراكز الصحية األساسية  ٨
  )٢٠٠٩ (٥١٤  )١٩٨٦ (٤٦  عدد مصحات تقدمي اخلدمات  ٩
عدد األطباء مبن فيهم األخصائيون واألطباء مـن          ١٠

  ينيالسكان األصل
٢٠٠٩ (١٧٤  )١٩٨٦ (١٤٥(  

  )٢٠٠٩ (٥٦٧  )١٩٨٦ (٢٥٢  عدد املمرضات واملمرضني   ١١
  )٢٠٠٦ (٤٢٠  )١٩٨٦ (١١٩  عدد التقنيني   ١٢

  . حكومة بوتان امللكية،وزارة الصحة: املصدر

منع ويستند نظام الرعاية الصحية يف بوتان إىل هنج الرعاية الصحية األولية املوجه حنو النهوض بالصحة و                 - ٩٩
فقد حققت بوتان . اإلصابة باألمراض ومنع انتشار ظروف غري صحية، وهو أمر تلقت بشأنه احلكومة هتنئة دولية         

 على التوايل عن أن اجلذام واالضطرابات ٢٠٠٣ و١٩٩٧ حتصيناً كامالً لألطفال، وأُعلن يف عامي ١٩٩١يف عام 
ثل قصة النجاح األخـرى لبوتـان يف الربنـامج    وتتم. النامجة عن نقص اليود مل تعد تشكل مشكلة صحية عامة    

فقطاع الصحة ملتزم التزاماً كامالً مع أصحاب مصلحة آخرين بتعزيز التزام البلد فيمـا              . األساسي للمخدرات 
  .يتعلق مبواصلة احلظر املفروض على بيع السجائر ومنتجات التبغ
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يدز يف بوتان إال بدرجة قليلة جداً، فقد اعُترب اإل/وعلى الرغم من عدم انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  - ١٠٠
هذا املرض شاغالً صحياً عاماً هاماً حمتمالً ملدة تتجاوز العقد من الزمن، وتواصل احلكومة إيالء أولويـة عليـا                   

اإليدز خبدمات طبية واستشارية جمانيـة وتـنظم   /ويزود املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية . ملكافحة انتشاره 
  . اإليدز/منتظم محالت ملنع التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةبشكل 

  استدامة البيئة  )د(  

وقد .  يف املائة منها حممية٣٠ يف املائة من جمموع مساحة بوتان وتعترب نسبة ٧٢,٥تستأثر الغابات بنسبة   - ١٠١
لتقليدية وطريقة املعيشة اليت تبجل الطبيعة، واخنفاض عدد كان ذلك ممكناً بفضل االلتزام السياسي القوي، والقيم ا

وعلى الرغم من هذه األمور، فإن صون البيئة أصبح بصورة متزايدة يشكل حتدياً بسبب الضغوط               . السكان نسبياً 
  . اليت متارسها الطلبات اجلديدة للسكان الذين ما فتئ عددهم يتزايد

  ية لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املنجزات احملرزة يف األهداف اإلمنائ- ٢

 هي انعكاس لإلرادة اإلقليمية     ٢٠١٢- ٢٠٠٧إن األهداف اإلمنائية لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي           - ١٠٢
وقد حددت األهداف اإلمنائية لرابطة جنوب آسيا للتعاون        . بالقيام بعمل أفضل يتجاوز األهداف اإلمنائية لأللفية      

 أهداف إمنائية تتعلق ٨ حيتل األولوية يف جماالت احلد من الفقر والتعليم والصحة والبيئة، ومنها  هدفا٢٢ًاإلقليمي 
وقد أحرزت بوتان .  أهداف تتعلق بالبيئة٦ أهداف تتعلق بالتعليم و٤ أهداف تتعلق بالصحة و٤بكسب الرزق، و

  . تقدماً كبرياً يف مجيع هذه اجملاالت

   منو وسائل اإلعالم- ٣

حق املواطن البوتاين يف حرية اخلطابة والرأي       "ل الدستور حرية اخلطابة والصحافة، حيث ينص على         يكف  - ١٠٣
حرية الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وغريها من أشكال نشر املعلومات، مبا يف ذلك من خـالل               "وعلى  " والتعبري

اإلعالم احلرة واملستقلة هي من األمـور       وتعتقد احلكومة اعتقاداً راسخاً أن وسائل       ". وسائل اإلعالم اإللكترونية  
  .احليوية للدميقراطية احلية

، بـدأت يف  ٢٠٠٩مـايو  /وباإلضافة إىل صحيفة كوِنسل، اليت أصبحت صحيفة وطنية يومية يف أيـار         - ١٠٤
وتال ذلك صدور صحيفة يومية أخرى يف عـام  .  جهات خاصة بإصدار صحيفتني مستقلتني    ٢٠٠٦منتصف عام   

 هيئة اإلذاعة البوتانية، وهي الوكالة الوطنية للبث اإلذاعي اليت لديها قناة تلفزيونية وحمطـة               وإىل جانب . ٢٠٠٨
   واألخـرى يف   ٢٠٠٧ واألخرى يف عام     ٢٠٠٦ واحدة يف عام     - إذاعة، بدأت تعمل ثالث حمطات إذاعة إف إم         

حلـة متقدمـة مـن    وهناك حمطة تلفزيون خاصة يف مر  . ، وهي تغطي ثيمبو ومقاطعات قليلة أخرى      ٢٠٠٨عام  
  .وتوجد يف بوتان وسائل إعالم ما انفكت تعمل حبيوية وتؤدي مهامها كسلطة رابعة. التكوين

ومجيع املطبوعات  . ١٩٩٩كما أن شبكة اإلنترنت والتلفزة باألقمار الصناعية موجودتان يف بوتان منذ              - ١٠٥
  .اإلعالمية األخرى كانت وال تزال متوفرة حبرية يف بوتان
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  ضل املمارسات أف- جيم 

   خدمات الرعاية الصحية اجملانية- ١

بل إن  . وقد ُوطد هذا االلتزام بإدراجه يف الدستور      . قدمت الرعاية الصحية يف بوتان، على الدوام، جماناً         - ١٠٦
الـذين ُيحـالون إىل      احلكومة تتحمل أيضاً تكاليف العالج الطيب، مبا يف ذلك تكاليف سفر وإقامـة املرضـى              

وحيصل العاملون يف اخلدمة املدنية أيضاً .  خارج البلد لتلقي العالج املتخصص وكذلك املرافقني هلميف املستشفيات
على إجازة طبية مدفوعة األجر ملدة شهر لتمكينهم من مرافقة أقارهبم الذين أُحيلوا إىل اخلارج لتلقـي العـالج                   

 واملدارس والسجون للقيام بفحـوص طبيـة        ويقوم املوظفون الطبيون بزيارات دورية للمؤسسات الدينية      . الطيب
  .وتوفري التثقيف الصحي بشأن مواضيع خمتلفة هتم اجلهات املستفيدة

وتتمثـل  . وتركز سياسة الصحة على توفري مؤسسات التوليد وعلى الرضاعة الطبيعية ملدة أربعة أشـهر         - ١٠٧
، الذين يوصلون "الصحيني على صعيد القرىالعاملني "أفضل املمارسات األخرى يف جمال الرعاية الصحية يف إنشاء 

والعاملون الصحيون على صعيد القرى هم متطوعون من القرى يشتركون          . الرعاية الصحية إىل اجملتمعات احمللية    
بنشاط مع العمال الصحيني يف العمل للنهوض بصحة اجملتمع احمللي، وذلك من خالل أمور منها تقدمي خـدمات                  

لبستنة املرتلية، ومستوصفات األمومة وصحة الطفل ألغراض التحـصني، والتخطـيط           فيما يتعلق باإلصحاح، وا   
  .األسري واخلدمات ما قبل الوالدة

 صـندوق االسـتئمان     ٢٠٠٤ولضمان استدامة تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف بوتان، أنشئ يف عام              - ١٠٨
، وذلـك وفقـاً     "ة لألجيال املقبلة  يكفل لشعب بوتان الصحة والرعاي    "ومن شأن الصندوق أن     . الصحي لبوتان 

 مليون من الدوالرات األمريكية كاحتياطي له مـن خـالل           ٢٤للهدف الذي حدده الصندوق املتمثل يف بلوغ        
  .اشتراكات تقدمها احلكومة تقابل اشتراكات املتربعني املقدمة بشكل فردي

   التعليم اجملاين- ٢

وإىل . ل ابتداًء من مرحلة ما قبل املدرسة وحىت الصف العاشر         توفر احلكومة التعليم اجملاين جلميع األطفا       - ١٠٩
جانب رسوم الدراسة، تقدم احلكومة إىل الطالب جماناً، وحبسب االحتياجات، القرطاسية والكتـب املدرسـية               

 ولضمان الوصول إىل املدارس. ومستلزمات الرياضة وتوفر املرافق لألقسام الداخلية وتقدم الوجبات الغذائية أيضاً 
حبيث ال تتجاوز املسافة اليت يقطعها الطالب بني حمل إقامته واملدرسة ساعة واحدة مشياً على األقدام، أنـشأت                  

. احلكومة مدارس ابتدائية جمتمعية يف املناطق النائية مبساعدة هذه اجملتمعات من خالل استخدام املواد املتاحة حملياً               
وقد أنشأت احلكومة صـفوفاً موسـعة يف        . ناء غري املتاحة حملياً   وتقدم احلكومة الدعم من خالل توفري مواد الب       

األماكن اليت ال يكون باإلمكان بناء مدارس ابتدائية جمتمعية فيها نظراً لعدم وجود عدد كاف من الطالب، وهذه 
 اجلبليـة   ونظراً إىل وعورة األراضي   . الصفوف هي فرع من املدارس اليت تقع بالقرب من اجملتمعات احمللية املعنية           

ولذلك، . وتبعثر املستوطنات، فإن توفري املدارس ضمن مسافة ميكن قطعها مشياً على األقدام ال يكون ممكناً دائماً
فإن توفري مرافق للمدارس الداخلية اجملانية وبرامج لتقدمي الوجبات الغذائية يف املدارس ال يزال احلافز الرئيـسي                 

  .قاء فيها، وال سيما للفتيات يف املناطق النائية والصعبةللتشجيع على االلتحاق باملدارس والب
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  )كيدو( نظام الرعاية- ٣

إن نظام الرعاية هو شبكة أمان اجتماعية أنشأها امللوك ملعاجلة شكاوى واحتياجات األشخاص الضعفاء،   - ١١٠
طعة أرض والطالب، وهلا هدف مثل احملرومني اقتصادياً واملعوزين واملسنني واملعوقني واملزارعني الذين ال ميلكون ق       

وصاحب اجلاللة امللك، اعترافاً منه بالدور االجتماعي واالقتصادي . واضح يتمثل يف حتسني حياة املستفيدين منها    
للنظام، قد طاف شخصياً يف مجيع أحناء البالد لتعريف السكان بنظام كيدو كما أنه أضفى الطابع املهين والنظامي 

.  تعيني موظفني على مستوى املقاطعات والقرى لتحديد هوية األشـخاص الـضعفاء            على هذا النظام من خالل    
، ٢٠٠٨واستفادت، حىت عـام  . وأُنشئت ثالثة مكاتب إقليمية لرصد األنشطة اليت يوفرها النظام ودرجة فعاليته        

  . أسرة من هذا النظام٣ ٠٠٠أكثر من 

   التعليم غري الرمسي وبرنامج التعليم املستمر- ٤

  وهنـاك يف الوقـت  . بق برنامج التعليم غري الرمسي يف أوائل التسعينات هبدف القضاء علـى األميـة             طُ  - ١١١
وكان .  مركزاً للتعليم غري الرمسي    ٦٨٨ معلماً يف    ٧٥٦ من املتعلمني الذين يتلقون التعليم من        ١٣ ١٦٠احلايل،  

ثلثي عدد األشخاص املستفيدين، حيث مكّن هذا هلذا الربنامج أثر إجيايب، وال سيما على املرأة الريفية اليت تستأثر ب
ويبلغ معـدل   . الربنامج هذه املرأة من القراءة والكتابة واملشاركة بفعالية يف األنشطة اإلمنائية وعملية الدميقراطية            

   يف املائة ويتمثل هدف الربنامج يف بلوغ هـذا املعـدل  ٥٩,٥معرفة القراءة والكتابة على املستوى الوطين حالياً       
  . يف املائة حبلول هناية اخلطة اخلمسية العاشرة٧٠سبة ن

ويتيح برنامج التعليم املستمر للكبار الذين اضطروا إىل ترك الدراسة قبل إمتام التعليم الثانوي فرصة لرفع                  - ١١٢
ويكتسب هذا الربنامج شعبية اآلن وهناك خطط لتوسيع نطاقه خالل اخلطة اخلمسية العاشرة             . مستوى مؤهالهتم 

  .ظراً الزدياد الطلب عليهن

 يف باريس يف إطـار جـائزة        ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول " وسام شرف "وقد اختري هذان الربناجمان لتلقي        - ١١٣
كونفوثيوس لليونسكو حملو األمية ألهنما يركزان على حمو األمية وكذلك على البالغني والشباب الـذين تركـوا                 

  .الدراسة، وال سيما النساء والفتيات

   األولويات الوطنية الرئيسية وااللتزامات واملبادرات-  سادساً
   األولويات الوطنية- ألف 

اختذت احلكومة احلالية كل التدابري لتنمية واستدامة ثقافة الدميقراطية، إدراكاً منها ملسؤوليتها فيما يتعلق             - ١١٤
ت املختلفة الضرورية لسالسة عمـل      وقد تلقت املؤسسات واآلليا   . بضمان بداية جيدة لنجاح الدميقراطية اليانعة     

الدميقراطية، مثل الفرعني اآلخرين للحكومة، وخمتلف اهليئات الدستورية ووسائل اإلعالم، دعماً وطيـداً مـن               
وتلقت . احلكومة اليت تركز على هدف وحيد هو ضمان سري العمل املستقل لتلك املؤسسات واآلليات واستدامتها

متجددة من احلكومة، مبا يف ذلك يف شكل منح مالية تقدم إليها للنمو والتمكن من وسائل اإلعالم مراراً ضمانات 
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وفضالً عن ذلك، فقد تعهد صاحب اجلاللة امللك شخصياً باإلشراف على تعزيـز             . رعاية نفسها بصورة مستقلة   
  .وكاالت اإلعالم لكي تعمل دون خوف أو حماباة

  إمجايل للخطة اخلمسية العاشرة، يف إطـار حتقيـق تنميـة          وقد حددت احلكومة هدف ختفيف الفقر كهدف          -١١٥
ومن الناحية املواضيعية، تشكل مخس استراتيجيات النهج األساسي الذي ميكن من خاللـه             .  اقتصادية عادلة  -اجتماعية  

 التآزر  تنشيط الصناعة، وختطيط األماكن على املستوى الوطين؛ وحتقيق       : وهذه االستراتيجيات هي  . معاجلة احلد من الفقر   
 احلضرية املتكاملة للحد من الفقر؛ وتوسيع نطاق اهلياكل األساسية االستراتيجية؛ واالستثمار يف             -يف جمال التنمية الريفية     

وعلى الرغم من أن الفقر منتشر أساساً يف املناطق الريفية، فإن هذه االستراتيجيات تأخذ يف احلسبان                . رأس املال البشري  
  . متكامل يف كل من املناطق الريفية واحلضرية لتحقيق فائدة متبادلةاحلاجة إىل اتباع هنج

.  يف املائة تقريباً من جمموع املوارد للقطاعات االجتماعية٢٥وقد خصصت اخلطة اخلمسية العاشرة نسبة   - ١١٦
ملدارس، وصحة  وتتمثل األولوية الوطنية الرئيسية هلذه القطاعات يف التصدي لقضايا الفقر، واألمية، وااللتحاق با            

وقد أولت بوتان أيضاً إحدى أعلى األولويات إلتاحة        . األم، والوصول إىل اخلدمات، وال سيما يف املناطق الريفية        
  .الوصول بشكل شامل إىل املاء الصاحل للشرب

دارة وتقوم جلنة مكافحة الفساد وسلطة مراجعة احلسابات امللكية بعمليات مراقبة وموازنة فيما يتعلق باإل  - ١١٧
  .الكلية وتعزيز الكفاءة والشفافية واملساءلة

  .وتتمثل األولوية الوطنية األخرى يف بطالة الشباب  - ١١٨

   االلتزامات- باء 

تلتزم بوتان مبواصلة املشاركة الفعالة يف مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف جمال حقـوق اإلنـسان                    -١١٩
  .ذات الصلة ات الدولية اليت ميكن دجمها يف السياسات والتشريعات احملليةهبدف االستفادة من أفضل املمارس

واحلكومة، إذ تدرك الفوائد الواضحة من العمل بصورة وثيقة مع منظمات اجملتمع املدين، ملتزمة بزيادة                 - ١٢٠
  .تعزيز الروابط مع هذه املنظمات لكي تضمن حتقيق الربامج لألهداف احملددة

  .زمة بالتصدي ملسألة العنف املرتيلواحلكومة ملت  - ١٢١

يونيه من هذا العام وهي هتدف إىل   /وقد أصبحت بوتان عضواً مراقباً يف منظمة العمل الدولية يف حزيران            - ١٢٢
  .أن تصبح عضواً يف املنظمة يف املستقبل القريب

 تزال ترى أن من  وقد كانت وال  . وتقوم احلكومة حالياً بدراسة ومراجعة صكوك أخرى حلقوق اإلنسان          - ١٢٣
الواجب أوالً بناء املؤسسات االجتماعية والسياسية الالزمة ومن مث، تطوير املوارد البشرية للبالد قبل االضطالع               

ففي حال عدم وجود مؤسسات قوية وموظفني مـؤهلني علـى النحـو             . بأية التزامات مبوجب معاهدات دولية    
 الوفاء بالتزاماهتا على النحو املنصوص عليـه يف معاهـدات           الواجب، تكون احلكومة مقيدة إىل درجة كبرية يف       



A/HRC/WG.6/6/BTN/1 
Page 26 

 

ومبا أن قدرة بوتان ازدادت، فإهنا تتطلع يف املستقبل القريب إىل التصديق على صكوك              . واتفاقيات دولية متعددة  
  .دولية أخرى حلقوق اإلنسان

   املبادرات- جيم 

   وحدة محاية املرأة والطفل- ١

 ٢٠ وكان عدد األعضاء فيها      ٢٠٠٧مايو  /رأة والطفل يف العاصمة يف أيار     أنشئت أول وحدة حلماية امل      - ١٢٤
وهناك خطط إلنشاء املزيد من وحدات محايـة        . ومنذ إنشائها والوحدة تعاجل عدداً متزايداً من احلاالت       . عضواً

السـتجابة  وكانت وحدة محاية املرأة والطفل فعالة يف ا       .  يف مدن رئيسية أخرى    ٢٠١٣املرأة والطفل حبلول عام     
  . السريعة واحلساسة النتهاكات حقوق األطفال والنساء، وال سيما فيما يتعلق بالعنف املرتيل وحاالت االعتداء

وتقوم وحدة محاية املرأة والطفل بتعزيز جهودها جلعل إجراءات السياسة العامة أكثر مراعـاة للطفـل،       - ١٢٥
وهلذا الغرض، مت نشر ثالث     . التحقيق والرد على الشكاوى   والتركيز على االستجابة السريعة واحلساسة لعمليات       

ونظراً لعدم وجـود    . وسيتم وضع برامج مماثلة يف مدن أخرى يف املستقبل        . سيارات للشرطة املتنقلة يف العاصمة    
عمال اجتماعيني مهنيني، فإن ضباط الشرطة يف وحدة محاية املرأة والطفل هم الذين يقدمون املشورة واإلرشـاد           

كما . وتركز الوحدة على الوساطة يف حاالت تتعلق بقضايا األسرة أو األطفال          . فال الذين خيالفون القانون   لألط
بالتعاون مع اللجنة الوطنيـة     " مؤمترات للمجموعات "أو  " بعقد مؤمترات أسرية  "تقوم وحدة محاية املرأة والطفل      

خص القاصر وتتم الوساطة بـشكل يراعـي   للمرأة والطفل حيث يتم مقابلة الضحية ومرتكب الفعل وأسرة الش  
  .املصاحل الفضلى للطفل واملرأة

   مبادرات منظمات اجملتمع املدين- ٢

أدت منظمات للمجتمع املدين مثل صندوق تنمية الشباب، ومؤسسة تارايانا، وهيئة احتـرام وتثقيـف                 - ١٢٦
اً يف النهوض برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، ورعاية ومتكني املرأة، والرابطة الوطنية للمرأة يف بوتان، دوراً ملحوظ

وكانت هذه  . واجلاحنني الشباب، واملدمنني على تعاطي املخدرات، وتاركي الدراسة، واألفراد احملرومني اقتصادياً          
املؤسسات ضرورية للغاية يف بث الوعي وتطوير القدرات وتعزيز املهارات ومتكني األفراد احملرومني اقتصادياً ورفع 

وقد الحظت احلكومة أنه ال غىن عن منظمات اجملتمع         . هم االقتصادي من خالل تقدمي املساعدة االقتصادية      مستوا
املدين املسؤولة يف سد الثغرات اليت ال تغطيها برامج احلكومة، وهي ملتزمة بالعمل بصورة وثيقة مع منظمـات                  

  .اجملتمع املدين

   وحدة الطب الشرعي- ٣

مستشفى اإلحالة الوطين جيجمي دورجي " وحدة طب شرعي يف ٢٠٠٥يناير  /ون الثاين أنشأت احلكومة يف كان     -١٢٧
ووحدة الطـب  . يف ثنفو، إدراكاً منها أن األدلة العلمية هي أداة حيوية يف دعم العدالة ومن مث، سيادة القانون               " وانغشوك

يما يتعلق بالتحقيق يف التعذيب وغريه       مدربني على أفضل املمارسات الدولية، مبا يف ذلك ف         الشرعي مكونة من أخصائيني   
كما تقوم وحدة الطب الشرعي بالدعوة يف جمال        . من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتوثيقها          
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 مـع  حقوق اإلنسان وبتدريب اجلهات املعنية باألمر على اإلدارة الفعالة للحاالت اليت تتطلب اللجوء إىل الطب الشرعي،        
  . االهتمام خاصة باحملافظة على سالمة األدلة والوثائق املتعلقة بالطب الشرعي

وتعتزم احلكومة أيضاً إنشاء خمترب وطين للعلوم املتعلقة بالطب الشرعي كامل األهلية يف إطـار اخلطـة                   - ١٢٨
دورات تدريبية وحبوثاً ومن شأن مثل هذا املرفق أن يقدم خدمات تتعلق بالطب الشرعي وينظم . اخلمسية العاشرة

للتصدي للقضايا املعاصرة للطب الشرعي، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان وتيسري إقامة العدل بشكل عادل 
  . ويف الوقت املطلوب

   بناء القدرات وطلبات املساعدة املدنية- سابعاً 
  تعلقـة بتقـدمي التقـارير يف      تعزيز املساعدة التقنية لبناء القدرات للوفاء بااللتزامات الدولية امل          •

  إطار املعاهدات؛
االنفرادية واملؤسسية يف جمال حقوق اإلنسان على   بغية تعزيز القدراتالتقنياناملساعدة والتعاون   •

  املستوى الدويل؛
  لتنمية القدرات يف جماالت اجلنسانية ومتكني املرأة ومحاية الطفلاملساعدة التقنية   •

   االستنتاجات- ثامناً 
كما . تلتزم حكومة بوتان امللكية التزاماً راسخاً بضمان زيادة تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لشعبها              - ١٢٩

ومع ذلك، تدرك  . وينبغي صون الدستور أياً كان مثن ذلك      . أهنا ملتزمة بضمان جناح النظام الدميقراطي للحكومة      
لبلد، إذ إنه من البلدان غري الساحلية ومن أقل البلدان          احلكومة امللكية، إدراكاً كامالً، التحديات اليت يواجهها ا       

وهي تقدر الدعم والتعاون املستمرين املقدمني من اجملتمع الـدويل يف           . منواً، وصغري احلجم يف عامل متغري بسرعة      
جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وهي على استعداد لزيادة التعاون وتعلم أفضل املمارسات من اآلخـرين         

وأخرياً، تعتقد احلكومة امللكية أنه ال ميكـن حتقيـق          . يف الوقت نفسه، تقدمي أقصى ما تستطيع من مسامهات        و
  .السعادة الوطنية الكربى، امللتزمة هبا التزاماً عميقاً، دون التمتع حبقوق اإلنسان كلها
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Annex II 

LIST OF ACRONYMS 

1. BHTF Bhutan Health Trust Fund 
2. CCPC Civil and Criminal Procedure Code of Bhutan 
3. CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
4. CHR Commission on Human Rights 
5. CRC Convention on the Rights of the Child 
6. CSO Civil Society Organization 
7. DPT Druk Phuensum Tshogpa 
8. FYP Five Year Plan 
9. GER Gross Enrolment Ratio 

10. GNH Gross National Happiness 
11. HRC Human Rights Council 
12. ICRC International Committee of the Red Cross 
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