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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةالدورة التاسع
  ٢٠١٤ مايو/ أيار٩ - أبريل/ نيسان٢٨

السامية حلقوق اإلنـسان    األمم املتحدة   فوضية  جتميع للمعلومات أعّدته م       
  ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  بوتان    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
تقارير مفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة   يف ذلك املالحظات والتعليقات    اخلاصة، مبا 

غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات           ويف السامية حلقوق اإلنسان،  األمم املتحدة   
ولالطالع علـى   . والتقرير مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة

وجهات  التقرير أية آراء أوهذا يتضمن  وال. يةالنص الكامل، ُيرجى العودة إىل الوثائق املرجع   
يف التقـارير   يـرد منـها      خبالف ما اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        نظر أو 

 جملس  ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع  وهو ي . املفوضيةعن   والبيانات العلنية الصادرة  
منهجي يف حواشي هناية الـنص      لى حنو   عذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩ يف مقرره    حقوق اإلنسان 

 االسـتعراض   دوريـة التقريـر   وروعيت يف إعـداد     . مراجع املعلومات الواردة يف التقرير    
  .تلك الفترة والتطورات اليت حدثت يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض لة خالل دورة االستعراض السابقةاحلا  

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
توقيع فقط،  (أشكال التمييز العنصري    

١٩٧٣(  
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩٠(حقوق الطفل اتفاقية 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
 األطفـال يف    باشـتراك الطفل املتعلق   

توقيـع فقـط،    (الرتاعات املـسلحة    
٢٠٠٥(  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
 مالطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهل    

 ) ٢٠٠٥(املواد اإلباحية البغاء ويف يف 

فاقيـة  الربوتوكول االختيـاري الت   
 باشـتراك حقوق الطفـل املتعلـق      

األطفــال يف الرتاعــات املــسلحة 
)٢٠٠٩(  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      

يف املــواد و واســتغالهلم يف البغــاء
  ) ٢٠٠٩(اإلباحية 

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      
 )٢٠١٠توقيع فقط، (اإلعاقة 

لى االتفاقية الدولية للقضاء ع   
  مجيع أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري الثاين   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    

  باحلقوق املدنية والسياسية 
  اتفاقية مناهضة التعذيب
ــول االخت ــاري الربوتوك ي

  التفاقية مناهضة التعذيب
االتفاقية الدولية حلماية حقوق  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
اتفاقية حقوق األشـخاص    

   ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 القسري

التحفظات واإلعالنات 
 أو التفامهات/و

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
 األطفـال يف    باشـتراك الطفل املتعلق   

ــسلحة   ــات امل ــالن (الرتاع إع
  )٢٠٠٩ ،٢، الفقرة ٣ املادة بشأن

 

إجراءات الشكاوى 
والتحقيق واإلجراء 

 )٣(العاجل

االتفاقية الدولية للقضاء على       
 مجيع أشكال التمييز العنصري   
الربوتوكول االختياري امللحق   
ــدويل اخلــاص  بالعهــد ال

دية بـــاحلقوق االقتـــصا
  واالجتماعية والثقافية
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض لة خالل دورة االستعراض السابقةاحلا  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق        
  املدنية والسياسية

الربوتوكول االختياري األول   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    

  باحلقوق املدنية والسياسية
  اتفاقية مناهضة التعذيب

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع     

  أشكال التمييز ضد املرأة
ــ ــاري الربوتوك ول االختي

التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
  بإجراء تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
الربوتوكول االختياري امللحق   
باتفاقية حقوق األشـخاص    

  ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  القسري

  ولية رئيسية أخرى ذات صلةصكوك د    
 مل ُيصدق عليها  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

ــات جنيــف املؤرخــة   ١٢اتفاقي
 )٤(١٩٤٩أغسطس /آب

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

نظــام رومــا األساســي 
  حكمة اجلنائية الدوليةللم

  )٥(بروتوكول بالريمو
الربوتوكوالت اإلضـافية   
ــث  ــاين والثال األول والث
امللحقة باتفاقيات جنيـف    

  )٦(١٩٤٩ املعقودة يف عام
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 مل ُيصدق عليها  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

االتفاقيـــات املتعلقـــة      
بـــالالجئني وعـــدميي 

  )٧(اجلنسية
اتفاقيات منظمـة العمـل     

  )٨(الدولية األساسية
 اتفاقيتا منظمة العمل الدولية

  )٩(١٨٩ و١٦٩رقم 

اتفاقية اليونسكو ملكافحـة    
  التمييز يف جمال التعليم

بوتان على التصديق ) اليونسكو(شجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -١
  . )١٠(على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
  حالـة حتليل"يف تقريرها املعنون ) اليونيسيف(ة للطفولة   أشارت منظمة األمم املتحد     -٢
  إىل أن قانون رعاية الطفـل ومحايتـه        "٢٠١٢ يف بوتان يف عام      ألطفال والشباب والنساء  ا

مكافحة ممارسة العنف ضد األطفـال واسـتغالهلم وإسـاءة          سبل  على   ينص   ٢٠١١ لعام
 وتقييم احلالـة    ، لدى مسح   التقرير وأفاد مؤلفّو . )١١(معاملتهم، وجيّسد مصاحل الطفل الفضلى    

 للمـرة   ، بأنـه مت   )٢٠١٢(ل الوطنية ذات الصلة     الراهنة حلماية الطفل يف بوتان وخطة العم      
هـذا   لسنبغية إعالمهم باملوارد الالزمة     على املشرعني   للتكاليف  عرض بيان شامل    األوىل  
تثمارات مهمة يف جمال    ومع ذلك، ال يزال يتعّين على احلكومة وشركائها إجراء اس         . القانون

  . )١٢(محاية الطفل
 علـى    خلطة العمل الوطنية، فإن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل تنكب حاليـاً           ووفقاً  -٣

صياغة قواعد ولوائح قانون رعاية الطفل ومحايته، وهي عناصر ضرورية لتوضـيح إعمـال              
 لوضـع اإلجـراءات     وال بد من هذه القواعد واللوائح     . )١٣(أحكام عديدة من هذا القانون    

التوجيهية الرامية إىل حتديد مصاحل الطفل الفضلى وإنشاء نظام رعاية بديلة وتنظيمه، مبـا يف               
أشري يف التقرير إىل إنشاء املعهد القانوين       ورغم أنه   . )١٤(ذلك مرافق الكفالة والرعاية واإلقامة    

بصورة كر أن تدريب القضاة   الوطين وتقدمي الدعم يف جمال التدريب يف الفترة األخرية، فقد ذُ          
   .)١٥(ال اللوائحيق القانون لن يبدأ إال بعد استكمعلى تطبتامة 
 إال أنـه  )١٦( يف منظمة العمل الدوليـة    خطة العمل أن بوتان ليست عضواً       يف وذكر  -٤

 هبدف تعزيـز    ٢٠٠٧مراجعة لوائح قانون العمل والعمالة لعام        ٢٠١٢يتعني عليها يف عام     
عمل األطفال واملضي يف مطابقة هذه اللوائح مع اتفاقيات منظمـة العمـل         محاية الطفل من    
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وحّددت لوائح قانون العمل والعمالة أشكال عمل األطفال املقبولة ووضـعت           . )١٧(الدولية
 تفتيش أماكن العمل الرمسية من قبل مفتشي العمل، وهي عملية ُيضطلع هبـا يف              بشأنمعايري  

وال تشمل هذه املعايري أماكن العمل غـري        . حدة يف السنة  مجيع الشركات على األقل مرة وا     
   .)١٨(الرمسية، مبا فيها املنازل وقطاع الزراعة

 يف إطار متابعة وتنفيذ مالحظاهتـا       ، اللجنة املعنية مبكافحة التمييز ضد املرأة      ورأت  -٥
 بـسن تعلقة  اخلتامية بشأن التقرير الدوري السابع لبوتان، أن هذه األخرية نفّذت التوصية امل           

 ٢٠١٣ العنف املرتيل لعـام      منع، إذ أبلغت أن قانون      )١٩(مكافحة العنف املرتيل  بشأن  قانون  
ينص على جترمي أعمال العنف املرتيل ويسعى إىل تزويد الضحايا والناجني خبدمات احلمايـة،           

  . )٢٠(مبا فيها املأوى واألمن

   وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ٢٠١١ لعام أن قانون رعاية الطفل ومحايته    إىل أنه على الرغم من       خطة العمل    أُشري يف   -٦

ويعـّد إنـشاء    . )٢١(بعُدفإن هذه اللجنة مل تنشأ      ينص على إنشاء جلنة وطنية لرعاية الطفل،        
تنسيق األنـشطة بـني      لتنفيذ برنامج محاية الطفل و      حامساً منظمة فّعالة داخل احلكومة أمراً    

وهذا ما سيسمح للجنة الوطنية للمرأة والطفل بالتركيز على واليتها املتمثلة           . اجلهات املعنية 
  .)٢٢( اهليئات الدوليةإىلوتقدمي تقارير  احلقوق ورصدها قضايايف وضع السياسات وتنظيم 

 أجرهتـا   تعددة املؤشرات الـيت   املوشّددت خطة العمل على أن الدراسة االستقصائية          -٧
 وتكشف قدرات تعاون جديدة فيما يتعلق بإدارة البيانـات   اً تشكل معلم  ٢٠١٠بوتان يف عام    

املزيـد مـن     مـع جل فرص   وهناك. وتوفري بيانات ذات نوعية جيدة بشأن حالة املرأة والطفل        
، ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة   البيانات ذات الصلة عن طريق الدراسة االستقصائية الصحية الدميغرافية        

  . )٢٣(٢٠١٢دراسة االستقصائية للمستويات املعيشية لعام وال
 استرشـدت   ٢٠١١وأفادت اليونيسيف بأن السياسة الوطنية املتعلقة بالشباب لعام           -٨

 ووصوهلا   منصفاً عّرضني للخطر للتأكد من اتباعها هنجاً     املضعفاء أو   الراهقني  املبتقييم حلاالت   
والحظت خطة العمل   . )٢٤( يف مجيع أحناء البلد     لإلقصاء إىل أضعف الشباب وأكثرهم تعرضاً    

منائهم ، مثل سياسة الشباب وسياسة الرعاية املبكرة لألطفال و        أن السياسات املعتمدة مؤخراً   
  .)٢٥( من مسائل محاية األطفالوسياسة التعليم اخلاصة، تعاجل بعضاً) مسودة(
لعـام للقطاعـات   وأكّدت اليونيسيف أن بوتان خّصصت حصة األسد من اإلنفـاق ا            -٩

 ٢٥ يف صاحل الفقراء، إذ ُخّصص حوايل        ٢٠١٢-٢٠١١واعُتربت ميزانية الفترة    . )٢٦(االجتماعية
 يف املائـة للرعايـة      ٧ يف املائـة للتعلـيم و      ١٧يف املائة منها للقطاع االجتماعي، مبا يف ذلـك          

تحدة للمـساعدة   وأشار مشروع الربنامج الواحد لبوتان الذي وضعه إطار األمم امل         . )٢٧(الصحية
ج اعتماد هنـج    ، إىل أن مفهوم إمجايل السعادة الوطين لبوتان يروّ        ٢٠١٨-٢٠١٤اإلمنائية للفترة   
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 - عن مؤشرات التقدم االجتمـاعي  إمنائي متوازن، يشمل احلكم الرشيد واحليوية اجملتمعية، فضالً      
ية احلـذرة واالسـتقرار     االقتصادي التقليدية، وإىل أن هذا النموذج اإلمنائي واإلدارة االقتـصاد         

   .)٢٨(السياسي عواملٌ أفضت إىل حتّسن يف مؤشرات التنمية وارتفاع كبري يف مستويات املعيشة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٩(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
اخلتامية الـواردة    املالحظات

 اض السابقة يف دورة االستعر
منذ دورة قُدِّم آخر تقرير 

 االستعراض السابقة 
آخر مالحظات 

 حالة اإلبالغ ختامية

اللجنة املعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد املرأة

التقريـرين  ُينتظر تقـدمي     - - ٢٠٠٩يوليه /متوز
يف  الثــامن والتاســع 

 ٢٠١٤ عام

أكتوبر /األولتشرين  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٨ 

وعد تقدمي التقارير   تأخر م  - -
من الثالث إىل اخلـامس     

وتأخر . ٢٠١٢منذ عام   
تقدمي التقرير األويل بشأن    
الربوتوكول االختيـاري   
للجنة حقوق الطفل املتعلق    

ــتراك ــال يفباش   األطف
 منذ عام  الرتاعات املسلحة 

ــر األويل ٢٠١٢  والتقري
ــشأن  ــول ب الربوتوك

االختياري للجنة حقـوق    
طفال الطفل املتعلق ببيع األ   

ــتغالهل ــواد مواس  يف امل
 ٢٠١١ منذ عام اإلباحية

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي املقرر  هيئة املعاهدة 
اللجنة املعنية بالقضاء على  

  التمييز ضد املرأة
اسية والعنف ضد   املشاركة السي   ٢٠١١

  )٣٠(املرأة
  )٣٢( جارية)٣١(٢٠١٣متابعة عام 
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  )٣٣(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  السابقة  خالل دورة االستعراض احلالة يف  
  ال  ال   دائمةدعوة

  -  )١٩٩٦(واملتابعة ) ١٩٩٤(االحتجاز التعسفي   الزيارات اليت متت
  التعليم  -   حيث املبدأالزيارات املوافق عليها من

  -   أو املعتقدالدينحرية   الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  . مل يرسل أي بالغيف أثناء الفترة موضوع االستعراض،   الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

، مع مراعاة القـانون      الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    تنفيذ االلتزامات   -ثالثاً  
  نساين الواجب التطبيقالدويل اإل

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أشار معّدو مشروع الربنامج الواحد لبوتان إىل الفجوة اجلنسانية فيما يتعلق مبشاركة              -١٠

فيمـا   وما برحت النساء والفتيات متخلفات    . النساء والفتيات يف احلياة السياسية وصنع القرار      
كمـا أهنـن معرضـات      . املة وااللتحاق بالتعليم العايل   يتعلق بالتعلّم واملشاركة يف القوة الع     

وأوصت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل يف دراستها بشأن العنف ضـد النـساء يف              . )٣٤(للعنف
 النساء الريفيات، مبساعدهتن على حتقيق      ال سيما بوتان مبواصلة دعم النساء على سبيل األولوية،        

، والدعم املقّدم من احلكومات     )٣٥(تمكني االقتصادي االستقالل املايل عن طريق برامج خاصة لل      
  .)٣٦(احمللية واملؤسسات املالية لفتح حسابات اّدخار واحلصول على قروض لتوليد الدخل

وأشارت اليونيسيف إىل أن مكتب اإلحصاءات الوطين توقع أن يبلغ عدد الـسكان      -١١
. )٣٧() يف املائة إناث   ٤٨ و  يف املائة منها ذكور    ٥٢(نسمة   ٧٢٠ ٠٠٠ حوايل   ٢٠١٢يف عام   

للسكان املسّنني،  اجلمعية امللكية   ا  هتوأفادت تقديرات الدراسة االستقصائية األساسية اليت أجر      
هـم  )  يف املائـة مـن الـسكان       ١٤أو حوايل    ( بوتانياً مواطناً ١٠١ ٥٦٣بأن ما جمموعه    

  يف ٣٨جـال و   يف املائة منـهم ر     ٦٢ سنة أو أكثر، و    ٥٥، أي يبلغون من العمر      "مسّنون"
  .)٣٨(نساء املائة
وأوضحت خطة العمل تفّشي ظاهرة التمييز االجتماعي القائم يف العادة على املهنـة               -١٢

وهكذا، مياَرس التمييز ضد احلـّدادين والكّناسـني        .  على مكان اإلقامة   ،املزاولة وإىل حد أقل   
رز، وغري ذلك من الفئـات      والعبيد واملهاجرين وساكين اجلبال واملناطق اليت ال يزرع فيها األ         

تزال  ال من اجليل القدمي،  ال سيما    غري أن بعض األسر، و     وبات هذا التمييز منحصراً   . السكانية
  . )٣٩(بيد أن القانون مينع هذه املمارسة.  بتقدمي الطعاممتارسه عندما يتعلق األمر بالزواج وأحياناً



A/HRC/WG.6/19/BTN/2 

GE.14-11207 8 

سّجلون وحاملون لبطاقـات   يف املائة من األطفال م     ٩٩,٩وذكرت خطة العمل أن       -١٣
والعديد من حقوق الطفل،    . )٤٠(صحية غري أن هذه البطاقات ال متنح حاملها احلق يف اجلنسية          

مبا فيها احلق يف اجلنسية البوتانية، ُمنحت بفضل التسجيل لـدى إدارة التـسجيل املـدين                
عن إعطاء اسـم     بأن العديد من األسر حتجم ألسابيع        وأفادت التقارير أيضاً  . )٤١(واإلحصاء

ينطوي ، قد   وهلذه األسباب . ألهنا تتوقع أن يعطيه أحد الرهبان املوقرين امساً       ملولودها اجلديد   
 ،غـري أن اإلدارة   . )٤٢(ع على مـشاكل   بضعة أسابي بعد الوالدة ب  تسجيل املواليد لدى اإلدارة     

ملهلة الزمنيـة    حوسبت نظام تسجيل املواليد وقلّصت ا      ، منها إىل تبسيط تسجيل املواليد     سعياً
كما وضعت اإلدارة إجراءات تشغيلية موّحـدة لعمليـات         .  يوماً ٣٠لتسجيل املواليد إىل    

  . )٤٣(مل يوافق عليها بعُد، ولكن تسجيل احلالة املدنية والوفيات
يكفل منح اجلنسية لألطفـال     ) ١٩٨٥(وأوضحت خطة العمل بأن قانون اجلنسية         -١٤

يكفل القانون احلق يف طلب اجلنسية عن طريق التجنيس لكل       و. املولودين من والدين بوتانيني   
غري أن هذا   .  بوتانياً  سنة إذا كان أحد والديه مواطناً      ١٥ سنة، أو    ٢١شخص يبلغ من العمر     

  سنة إذا كان أحد أبويه مواطناً      ١٥الشخص ينبغي أن يكون قد أقام يف البلد ما ال يقل عن             
ع احلاالت، وجيب أن تكون فترة اإلقامة مـسجلة يف           سنة يف مجي   ٢٠ وما ال يقل عن      بوتانياً

وأشارت خطة العمل إىل الـشواغل املتعلقـة       . )٤٤(سجالت إدارة التسجيل املدين واإلحصاء    
ويعـزى هـذا األمـر      . األطفال املولودين من أم بوتانية ومن أب جمهول اجلنسية        تسجيل  ب

 قبل السماح بتسجيل الطفل يف      انبوتانيمواطنان  باألساس إىل ضرورة التأكد من أن الوالدين        
 خلطة العمل، ال يسجل بعض األطفال يف بوتان إىل حني جتنيـسهم           ووفقاً. السجالت املدنية 

   .)٤٥(عند بلوغ سن اخلامسة عشرة أو ما فوق

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
ج املبكر والعقوبة البدنية     من قبيل الزوا   ،أفادت اليونيسيف بأن املمارسات التقليدية      -١٥

  .)٤٦( ال تزال مستمرة رغم وترية التحديث،وعمل األطفال
وذكرت اليونيسيف أيضاً أن املرسوم الصادر عن جي خينبو، وهو السلطة العليا يف               -١٦

وخلص تقيـيم أجـري يف تـشرين        . هيئة األديرة، نّص على منع العقوبة البدنية يف األديرة        
الصفع ( يف املائة من األديرة ال تزال تستخدم العقوبة البدنية           ١٠ أن    إىل ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

كمالذ أخري لتأديب املبتدئني املعاندين، ولكن بات معظمهـا يـستخدم           ) والضرب واجللد 
 من قانون رعاية الطفل ومحايته      ١١وأشارت اليونيسيف إىل املادة     . )٤٧(أشكال تأديب بديلة  

ربامج واخلدمات املنشأة مبوجبه مناسبة ثقافياً، مبا يف ذلك         اليت تنص على ضرورة أن تكون ال      
وما زالت تصاغ حاليـاً قواعـد حمـددة         . أي قواعد قد يلزم اللجوء إليها لتأديب األطفال       

  .)٤٨(مبوجب القانون
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وأفادت اليونيسيف بأن العنف ضد املرأة ال يزال ميثل مشكلة ينبغي اإلقـرار هبـا                 -١٧
 لدراسة االستقصائية متعـددة املؤشـرات الـيت أجرهتـا بوتـان يف        ل وفقاً و .)٤٩(ومعاجلتها

 سنة يعتقدن   ٤٩ و ١٥ يف املائة من النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني          ٦٨، فإن   ٢٠١٠ عام
أن للزوج احلق يف ضرب زوجته أو شريكته يف ظروف شىت من قبيل خروجها من البيـت                 

. )٥٠(معاشـرته؛ أو إحراقهـا للطعـام   ؛ أو عدم عنايتها باألطفال؛ أو رفـضها      إعالمهدون  
وأشارت الدراسة املتعلقة بالعنف ضد املرأة إىل أن معظم مرتكيب العنف البدين أو العـاطفي               
من غري األزواج هم اآلباء واملعلمون، ما يكـشف وجـود بيئـة غـري آمنـة يف البيـت               

ناطق الريفيـة    أن بعض حاالت محاية الطفل يف امل       والحظت اليونيسيف أيضاً  . )٥١(واملدرسة
اليت توجد فيها نظم غري رمسية، مبا يف ذلك نظم اإلبالغ عن حاالت العنف ضـد الطفـل                  
واملرأة والتصدي هلا، قد يبتُّ فيها على الصعيد اجملتمعي موظفون رمسيون قد يفتقـرون إىل               

 وأوصت الدراسة املتعلقة بالعنف ضد املرأة باختـاذ       . )٥٢(الوعي الالزم مبسائل حقوق الطفل    
إجراءات من بينها تعزيز التوعية اجلنسانية من خالل تضمني التعليم الرمسي وغـري الرمسـي               

  . )٥٣( حبقوق اإلنسانيتصلحمتوى 
وأحالت خطة العمل إىل البيانات املستقاة مـن الدراسـة االستقـصائية متعـددة                -١٨

ائـة مـن     يف امل  ٣٠,٨، اليت تكشف أن زواج األطفال ال يزال ميس          ٢٠١٠املؤشرات لعام   
بأن إجراءات الزواج الرمسـي وعمليـة       ذلك  وميكن تفسري   . األطفال، رغم أنه ممنوع قانوناً    

ويـزعُم أن ممارسـة   .  وغـري مألوفـة   إصدار شهادات الزواج ممارسات جديـدة نـسبياً       
 املنتشرة يف شرق بوتان واملتمثلة يف تشجيع الزواج بني أبناء العمومـة             خوتكني/سريجاماتانغ

وأفادت التقـارير   .  من عدد حاالت زواج األطفال      شأهنا أن تضاعف أيضاً    واألصهار، من 
 اخلـدمات إىل األطفـال       تقـدمي  يتضمن أي حكم بشأن     ال ١٩٨٠بأن قانون الزواج لعام     

 من شأنه   والشرط املطلق املتمثل يف إصدار شهادات الزواج واملروج حالياً        . املعرضني للزواج 
  .)٥٤(طفالأن يساعد على اإلثناء عن زواج األ

، وهـو أحـد     "الصيد الليلي " خلطة العمل، أُسيء استخدام التقليد املتمثل يف         ووفقاً  -١٩
غري أنه تتاح معلومات حمدودة بشأن انتشار هـذا التقليـد           .  السابقة للزواج  املغازلةأشكال  

 ودخولـه بيـت فتـاة       سياقه، وهو ينتشر يف املناطق الريفية ويتمثل يف خروج الفىت ليالً           أو
   .)٥٥(اًمسبق ويف معظم احلاالت، يرّتب الفىت والفتاة هذه العملية. مارسة اجلنسمل

 دراسة  ٢٠٠٩وأفادت اليونيسيف بأن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل أجرت يف عام             -٢٠
أطفال عاملون مـن مجيـع منـاطق بوتـان     )  يف املائة  ٩٠(استقصائية مشلت عينة معظمها     

 يف املائة من هؤالء األطفال مل يبلغوا سن         ١٤,٣فيها إىل أن    يلتحقوا باملدارس، وخلصت     مل
ومعظـم األطفـال املـشمولني      .  سنة ١٣    بالعمل الدنيا اليت حيددها قانون العمل والعمالة        

بالدراسة االستقصائية يعملون يف قطاع اخلدمات كمعينني مرتليني أو عمال فنادق أو عمال             
 ألسوأ أشكال عمـل     ملائة من العينة يتعرضون حالياً     يف ا  ١١وأفادت التقارير بأن    . عينيازر
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أو سوء املعاملة كوضعهم يف احلبس وحرمـاهنم مـن الغـذاء            ) العمل الثقيل مثالً  (األطفال  
 للحوادث واإلصابات والفتيات    وكان الفتيان أكثر تعرضاً   . والترفيه واالعتداء عليهم جنسياً   

ر بأن العاملني يف قطـاع العمالـة الرمسـي    وأفادت التقاري .  لالستغالل اجلنسي  أكثر تعرضاً 
  . )٥٦(يعملون من دون عقود أو مواصفات وظيفية واضحة

 يف إطار متابعة مالحظاهتـا   ، التمييز ضد املرأة    بالقضاء على  وذكرت اللجنة املعنية    - ٢١
اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري السابع لبوتان، أن هذه األخرية أجنزت دراسـة بـشأن              

 برامج ترمي إىل سّد الـنقص يف        وأفادت بوتان بأهنا تنفذ حالياً    . )٥٧( يف األشخاص  االجتار
  . )٥٨(التوعية والقدرات

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مباإقامة العدل،  -جيم  
 يف إطار متابعـة مالحظاهتـا       ، التمييز ضد املرأة   بالقضاء على مل تتلق اللجنة املعنية       -٢٢
 معلومات عّما إذا ُنفّذت توصياهتا بشأن زيادة وصول النساء ضـحايا العنـف إىل               ،اميةاخلت

العدالة وبشأن التدابري املعتمدة لزيادة عدد النساء العامالت يف مسألة العنف ضد املرأة، مبا يف               
  .)٥٩(ذلك يف قوات األمن وغريها من الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون

ن قانون رعاية الطفل ومحايته ينص على إنشاء نظام قـضاء           وذكرت خطة العمل أ     -٢٣
وينص الدستور والقانون على حـق األطفـال اجلـاحنني يف           . وطين شامل خاص باألطفال   

ومن حيث املبـدأ، ينبغـي أن       . احلصول على مساعدة قانونية وغريها من املساعدة املناسبة       
النظر عن جنسيتهم، غـري أن هـذه   يشمل التمثيل القانوين باجملان كل أطفال البلد، بصرف    

  . )٦٠( ُتفّعل ملاألحكام
 حيدد يف صـيغته     ٢٠٠٤وأشارت اليونيسيف إىل أن قانون العقوبات يف بوتان لعام            -٢٤

ويتيح قـانون العقوبـات     .  سن املسؤولية اجلنائية فوق سن الثانية عشرة       ٢٠١١املعدلة لعام   
 ٤١٥وذكرت خطة العمـل أن      . )٦١(بسوقانون رعاية الطفل ومحايته عقوبات بديلة عن احل       

 يف األشهر االثين عـشر املاضـية،        خمالفات للقانون  ارتكبوا حسب سجالت الشرطة      طفالً
وال تتاح املعلومات إال حيثما سجلت حاالت       . من الذكور )  جاحناً ٣٩٥(وغالبيتهم العظمى   

ـ     )  إناث ٣ ذكور و  ١٠٣( أطفال   ١٠٦احتجز  : توقيف  ٤٦ى  قبل احلكم عليهم وُحكم عل
 أو أدينوا جبرمية، وكـشفت إحـصاءات     طفالً ٥٥، حوكم   ٢٠١١ويف عام   .  باحلبس طفالً

 إىل ونظراً. أو بسيطة عادية  يف املائة من هذه احلاالت تتعلق جبنح٧٨امللكية أن  العدل  حمكمة  
 ٤٦ إزاء ما أفادته التقارير خبصوص احلُكم باحلبس على          اًأن غالبية اجلنح بسيطة، فإن مثة قلق      

  احلاجة إىل إصالح اإلجراءات لضمان عدم اللجوء إىل االحتجـاز          ، وهو ما يبني أيضاً    طفالً
  . )٦٢(مالذ أخريك إال
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   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أعّد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص   -٢٥

 بشأن  ٢٠١٢ديسمرب  /يدز وغريمها من الربامج حملة قطرية يف كانون األول        اإل/املناعة البشرية 
مسألة فريوس نقص املناعة البشرية والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجـال يف بوتـان،               
وأفادت هذه اللمحة بأن ممارسة اجلنس بني ذكور بالغني مبحض رضاهم سلوك تترتب عليه              

 على جترمي اللواط    ٢٠٠٤، ينص قانون العقوبات لعام      وعلى وجه التحديد  . عقوبات جنائية 
. )٦٣(وتشمل العقوبات احلبس ملدة أقصاها سنة واحدة      ". نظام الطبيعة "أي سلوك آخر خيالف      أو

 األمـراض املنقولـة جنـسياً     بالوقاية مـن    ودعت اخلطة االستراتيجية الوطنية الثانية اليت تتعلق        
 ٢٠١٦-٢٠١٢ مكافحتها يف بوتـان وختـص الفتـرة       نقص املناعة البشرية واإليدز و     وفريوس

 من قانون العقوبات واستخدام مبادئ توجيهية جديـدة وختـصيص    ٢١٣مراجعة املادة    إىل
 . )٦٤(العديد منها لتعزيز الظروف املؤاتية للرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال

 املائة حمرومون من  يف٧,٤ يف املائة من األطفال أيتام و٥,٤وأفادت خطة العمل بأن   -٢٦
 وقـانون تبّنـي     ٢٠١١ويتضمن قانون رعاية األطفال لعام      . )٦٥(أحد الوالدين البيولوجيني  

 توجيهات بشأن الرعاية البديلة وحقوق األطفال احملرومني من الرعايـة        ٢٠١٢األطفال لعام   
تجـاز  وينص قانون رعاية األطفال على توفري دور لألطفال ومراكـز اح          . األسرية املالئمة 

ألحداث ودور خاصة ومرافق مغلقة ودور لفترة ما بعد الرعاية؛ لكنـه ال يـنص علـى                 ل
ويوجد تقليد  .  أو رعاية ذوي القرىب    الكفالةشكل آخر من أشكال الرعاية البديلة، مثل         أي

ويعمل أحد مراكز اإليـواء     . )٦٦(غري رمسي لرعاية ذوي القرىب يفتقر إىل لوائح وآليات رصد         
مفو؛ غري أنه ال خيضع لعمليات تقييم مالئمة لتحديـد احتياجـات األطفـال              املؤقت يف تي  

وأفادت اليونيسيف بأن بوتان حتتاج إىل املزيـد مـن   . )٦٧(املودعني فيه أو مصاحلهم الفضلى   
 عن نظام موّحد للرعاية البديلة خـاص        املرشدات، فضالً ال سيما   املرشدين االجتماعيني، و  
 .)٦٨(ومني من مقدمي الرعاية الرئيسينيباألطفال املعوقني أو احملر

يعيشون )  أنثى٤٩٣ وذكراً ٥ ١١٦( أطفال ٥ ٦٠٩وأفادت خطة العمل بأن زهاء   -٢٧
هبذه األديرة بسبب غياب الرعاية األسرية املناسـبة         فىت منهم التحقوا     ٧٤٣بأن  و ،يف األديرة 

 /جـري يف تـشرين الثـاين      وأشارت اليونيسيف إىل تقييم أُ    . )٦٩(أي فتاة بينما مل تلتحق هبا     
 عيش الرهبان والراهبات الشباب وخلُص إىل أن غرفة النوم يف           أحوال بشأن   ٢٠١٠نوفمرب  

 يف غرفـة نـوم       طفالً ١٥ و ٦إذ يعيش يف املتوسط ما بني       (معظم األديرة صغرية ومكتظة     
 . )٧٠( واملعايري التعليمية حمتاجة بدورها إىل حتسنيسيئة،أما الظروف الصحية فهي ). واحدة

 ينظم التبين علـى الـصعيد       ٢٠١٢وجاء يف خطة العمل أن قانون تبين األطفال لعام            -٢٨
 منهم على الـصعيد     ١١،   طفالً ١٢، جرى تبين    ٢٠١١ويف عام   . )٧١(احمللي ومع باقي البلدان   

ومتثل احملاكم السلطة العليا فيما يتعلق مبنح ترخيص التبين علـى      .  على الصعيد الدويل   ١احمللي و 
وُيتبّنى معظم األطفال يف املستشفيات حيث تتخلى عنـهم      . )٧٢(الصعيد احمللي ومع باقي البلدان    

   .)٧٣(أو املعوزات  الباقون بصورة غري رمسية عندما تتخلى عنهم أمهاهتم العازباتويتبىنأمهاهتم؛ 
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 اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة        حرية التعبري وتكوين    -هاء  
  السياسية العامة واحلياة

شّجعت اليونسكو بوتان على وضع آليات ذاتية لتنظيم وسائط اإلعـالم، وإلغـاء               -٢٩
 إىل   ودعت بوتان أيـضاً    . مع املعايري الدولية   جرمية التشهري وإدراجها يف القانون املدين متشياً      

  . )٧٤(النظر يف اعتماد قانون بشأن حرية اإلعالم يتوافق مع املعايري الدولية
وأفادت خطة العمل بضرورة تسجيل مجيع منظمات اجملتمع املـدين لـدى هيئـة                -٣٠

 بواليتـها   اً صـارماً  تقيدتتقيد  وينتظر من منظمات اجملتمع املدين أن       . منظمات اجملتمع املدين  
. )٧٥(تغيري حمور تركيز براجمها   إذا أرادت   املنصوص عليها، ويتعني عليها التفاوض مع السلطة        

أنه سيكون من الضروري املضي يف تعزيز قدرات         شروع الربنامج الواحد لبوتان إىل    وأشار م 
منظمات اجملتمع املدين لتمكينها من أداء دورها بصورة فعالة وإشراك وسائط اإلعالم بشكل             

  . )٧٦(مطّرد كعامل تغيري إمنائي
يف  اطي برملاين إىل نظام دميقر  إىل حتول بوتان     مشروع الربنامج الواحد لبوتان      وأشار  -٣١
زالت تواجهه حتديات من قبيل االفتقار إىل ثقافة دميقراطيـة            أن البلد ما   وذكر،  ٢٠٠٨عام  

ومتثل املشاركة الفعالة والنشطة أحد اجملاالت األخرى الـيت         . عريقة وضرورة تعزيز املساءلة   
  .)٧٧(خاص على مشاركة النساء والشباببوجه تركيز ال مع ،حتتاج إىل اهتمام متواصل

 يف إطار متابعـة مالحظاهتـا       ‘التمييز ضد املرأة  القضاء على   وأجرت اللجنة املعنية ب     -٣٢
 أن بوتان   ورأت.  بشأن تنفيذ ما قّدمته من توصيات بشأن املشاركة السياسية          تقييماً ‘اخلتامية

، لكنـها مل تنفـذ      )٧٨(واالنتخاباتاملرأة  إجراء دراسات بشأن    ب نفّذت توصية واحدة جزئياً   
ومل تتلّق اللجنة معلومات عن مراجعة معايري . ية أخرى ألهنا مل تعتمد تدابري خاصة مؤقتة      توص

منع وصول النساء إىل صنع القرار فلم تستطع أن ُتحّدد ما إذا ُنفّذت إحـدى التوصـيات                 
اللجنة غياب أنشطة التوعية بأمهية تقلّد النساء مناصب صنع القرار،          وفيما الحظت   . األخرى
 حمو األمية  أن بوتان اختذت بعض اخلطوات من خالل تدريب النساء على اختبارات             ذكرت

  . )٧٩( أهنا نفّذت إحدى التوصيات األخرى جزئياًرأتالوظيفي، و

  عمل عادلة ومؤاتيةظروف   ويفاحلق يف العمل  -واو  
ملائـة،   يف ا  ٧,٣ أفادت تقارير اليونيسيف بأن بطالة الشباب، اليت يبلغ معدهلا حالياً           -٣٣

 وعلى وجه اخلـصوص، يكـون الـشباب         .متثل أحد أكرب التحديات اليت تواجهها بوتان      
 يف املائـة،    ١٣,٥ن عن العمل يف املناطق احلضرية، حيث يصل معدل البطالـة إىل             والعاطل

. )٨١( يف املائة من العاطلني عن العمل      ٧٠ومتثل النساء حوايل    . )٨٠(عرضة لسلوك خطر ومدّمر   
يف بأن تراجع احلكومة سياسات التثقيف والتـدريب التقنـيني واملهنـيني        وأوصت اليونيس 

 احلد األدىن ألجور عمال القطاع      تغطي مثالً (وتتصدى لثغراهتا، وأن تضع سياسات جديدة       
  . )٨٢()اخلاص الشباب واحلوافز املوجهة إليهم
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   ويف مستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  
يف بأن التحديث والتحّضر بصدد توسيع اهلّوة بني األغنياء والفقراء          أفادت اليونيس   -٣٤

وبسبب تزايد الفقر املدقع وتراجـع شـبكات        .  األسرية التقليدية الواسعة   الروابطوتقويض  
ويتـيح  .  الطلبات اجلديدة  غوط لض السالمة التقليدية، ختضع شبكة الرعاية االجتماعية حالياً      

 ، إىل جانب منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية،)دونظام كي(نظام الرعاية امللكي 
. )٨٣(تدابري احلماية االجتماعية املوجودة؛ غري أنه مل ينشأ بعُد نظام ضمان اجتماعي حكومي            

واحلماية االجتماعية جمال ميكن تطوير قدراته وينطوي على إمكانيات خاصة للتركيز علـى             
دمات االجتماعية اخلاصة باملراهقني والـشباب املـضطربني،        اخل ُتنشأومل  . األطفال الضعفاء 

وجيب تأمني أوجـه    .  يف السنوات الثالث أو األربع األخرية      إالفيهم مدمنو املخدرات،     مبن
 . )٨٤( ومبادرات املنظمات غري احلكومية واملسؤوليات احلكوميةكيدوالتكامل بني نظام 

للمواطنني املـسّنني بـأن     ا اجلمعية امللكية    أجرهتوأفادت الدراسة االستقصائية اليت       -٣٥
 من املشاكل االجتماعية هم الذين ليست هلم دخـول مـن            ًاملواطنني املسنني األكثر تضررا   

واقترح املسَتقَصون ضرورة أن يشترك الناس يف فترة    . العمل، مثل املعاش أو غريه من األصول      
وأوصـي  . قت الحق من حياهتم    التأمني للحصول على فوائد يف و      خمططاتشباهبم يف بعض    

  .)٨٥( بإنشاء دور تقاعد للمسننيًأيضا

غري أن زهـاء    . )٨٦(وشّددت اليونيسيف على تراجع مستويات الفقر بصورة كبرية         -٣٦
ويف حني يتراجع هذا الرقم تتزايـد       . ُربع السكان ال يزالون يعيشون دون عتبة الفقر الرمسية        

 ًوتوجـد أيـضا   ).  يف املائة من السكان    ٦ ًتعادل حاليا (نسبة الذين يعيشون يف الفقر املدقع       
ورغم أن  . )٨٧(فالفقراء ينتشرون أكثر يف املناطق الشرقية والغربية من البلد        : فوارق بني املناطق  

الفقر الناجم عن تدين الدخل ال يزال يشكل ظاهرة ريفية باألساس وأن التنمية الريفية تشكل               
، ويعزى ذلـك يف     )٨٩(، يظهر الفقر يف املدن كتحّد جديد      )٨٨( للحد من الفقر   ً أساسيا ًعامال

 . )٩٠(مجلة أمور أخرى إىل تكلفة استئجار السكن

املقاطعـات  وأشارت اليونيسيف إىل الفوارق يف الفقر الناجم عن تدين الدخل بني              -٣٧
 أن مقاطعـات زميغـانغ      مشروع الربنامج الواحد لبوتان   وجاء يف   . )٩١(واملقاطعات الفرعية 

ـ      ول ح باملقارنـة  وينتسي ومونغار وتراشيغانغ وبيماغاتشيل تعاين فيما يبدو مـن فقـر واض
 وكشفت أوجه تباين واسعة     ٢٠١٠وأشارت اليونيسيف إىل دراسة أجريت عام       . )٩٢(بغريها

وعلى سبيل املثال، تتراوح معدالت الفقر يف املناطق الريفية     . املقاطعاتيف انتشار الفقر داخل     
 يف املائة يف مقاطعة جباشو الفرعية ٦ شوخا يف أقصى اجلنوب الغريب ما بني      طعةمقاالواقعة يف   

واملناطق اليت تسجل مستويات فقر مرتفعة تعـاين  . الفرعية  لوغشينا مقاطعة يف املائة يف     ٥٥و
 .)٩٣(من املشاكل فيما يتعلق بالطرقات واألسواق والكهرباء والتعليم
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ذية يتسّبب يف ما يقارب نصف جمموع وفيـات         وأفادت اليونيسيف بأن سوء التغ      -٣٨
.  مواليد جدد يعاين من اخنفاض الوزن      ١٠وكل مولود من أصل     . األطفال دون سن اخلامسة   

أحد أسباب هذه الظـاهرة، يف  ) وما يترتب على ذلك من والدة مبكّرة     (وميثل الّزواج املبكّر    
 األمهات ورعايتـهن الـصحية،      حني أن الفقر، واألمية، وعدم اإلملام الكايف مبسائل تغذية        

 التغذويةوغياب األمن الغذائي، ونقص الرعاية قبل الوالدة، عناصر ترتبط مجيعها بسوء احلالة            
 الوالدون ومقـدمو    يلموال  .  يعاين ثلثهم من توقف النمو     ن الذي ،لألطفال دون سن اخلامسة   

نساء من نقـص يف املغـذيات        مبسألة تغذية األطفال ويعاين األطفال وال       كافياً الرعاية إملاماً 
 فكل أسرة من أصل عـشر أسـر       :  ألسر عديدة  وما زال األمن الغذائي ميثل حتدياً     . الدقيقة

مـشروع  واقترح  . )٩٤(متلك ما يكفي من األغذية لسد احتياجات أفرادها ملدة ثالثة أشهر           ال
ـ          الربنامج الواحد لبوتان   ج شـامل    ضرورة التصدي لسوء التغذية املزمن من خالل اتباع هن

يتضّمن توفري بيئة صحية ومياه مأمونة ومرافق صحية ورعاية سليمة لألطفـال، وتـشجيع              
   .)٩٥(الرضاعة الطبيعية اخلالصة، وحتسني التعليم وصحة األمهات

  احلق يف الصحة  -حاء  
 يف املائـة    ٩٥حقّق النظام الصحي اجملتمعي إجنازات إذ غطّت اخلدمات الـصحية             -٣٩
  اثـنني  طبيـبني ليونيسيف الحظت أن معدل التغطية الذي يتمثـل يف          السكان، لكن ا   من
وبات نقص املـوظفني يف الوحـدات الـصحية         . شخص معّدل غري كاف    ١٠ ٠٠٠ لكل

يف املناطق النائية، وعدم تطوير قدرات عمال القطاع الصحي اجملتمعـي         ال سيما   األساسية، و 
م وفيات األمهات ووفيات الرّضـع      وألن معظ . )٩٦(يناالن من جودة نتائج اخلدمات الصحية     
، يشكّل نشر املزيد من النـساء العـامالت يف          )٩٧(اجلدد تقع يف اليومني األولني بعد الوالدة      

 من السبل الالزمة لتشجيع النساء على االستفادة من         القطاع الصحي واإلبقاء عليهن واحداً    
 . )٩٨(افق صحيةاخلدمات الصحية قبل الوالدة وبعدها وعلى إجناب أوالدهن يف مر

 ألف ٤ حمددة من اهلدف نواتجوأفادت اليونيسيف بأن بوتان قد تفشل يف بلوغ   - ٤٠
 املتمثل يف ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة          ،من األهداف اإلمنائية لأللفية   

ومثة حاجة واضحة إىل التصدي ألسباب األمراض اإلسهالية، مـن          . ٢٠١٥حبلول عام   
ه األنابيب جلميع األسر املعيشية وزيادة الوصول إىل مرافق صحية حمّسنة           خالل توفري ميا  

 إىل معاجلة األمراض    ومثة حاجة أيضاً  . وغرس سلوك مغاير بشأن غسل األيدي بالصابون      
التنفسية احلادة من خالل احلد من تلّوث اهلواء يف املنازل بسبب الطبخ على نار الوقود               

الل زيارات الرعاية الصحية اليت جتريها النـساء قبـل          وينبغي زيادة التأكيد خ   . الصلب
الوالدة وبعدها على أمهية الرضاعة الطبيعية اخلالصة والتغذية التكميلية املالئمة بالنسبة إىل 

  .)٩٩(األطفال الصغار
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 أن الشباب يتأثرون على اخلصوص مبسائل       مشروع الربنامج الواحد لبوتان   وجاء يف     -٤١
وترتفع معدالت  . بالنظر إىل ارتفاع معّدالت احلمل يف سن مبكّرة        سيما   الالصحة اإلجنابية،   

 ويعزى ذلك إىل حد ما إىل تغّير ، على حنو مفرط يف صفوف الشباباألمراض املنقولة جنسياً 
واقترحت اليونيسيف  . )١٠٠(املعايري االجتماعية وعدم وجود خدمات صحية مالئمة للشباب       

املراهقات، من قبيل التثقيف يف جمـال       ال سيما    بالشباب، و  ضرورة توسيع اخلدمات املتعلقة   
أمراض اجلهاز التناسلي واملسائل اجلنسية، وإدراجها يف التعليم ويف خدمات الرعاية الصحية،            

 .)١٠١(للحد من التسرب من املدرسة وزيادة استفادة الشابات من خدمات الرعاية الصحية

املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف بوتـان        طرية بأن عدد     اللمحة القُ  وأفيد يف   -٤٢
 يف املائة من السكان البالغني، وهكذا تعترب بوتان         ٠,١، أو أقل من      مصاباً ٩٨٨يبلغ حوايل   

 تقييم للـسلوك   وأجري مؤخراً . واحدة من البلدان اليت ينتشر فيها الفريوس بصورة منخفضة        
بـني املرضـى    خطر جـداً    تشار سلوك   يف مدينتني رئيسيتني خلُص إىل وجود أدلة على ان        

 وعلى الـرغم مـن أن     . )١٠٢(الرئيسيني، مبن فيهم الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال        
ظهور حاالت جديـدة    منخفضة للغاية، فإن    ،  مستويات انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     

يف صـفوف   ما  ال سـي  دفع اليونيسيف إىل الدعوة إىل توفري التثقيف والتوعية املـستمرين،           
 .)١٠٣(الشباب والفئات املعّرضة للخطر

 أن تأثري تغري املناخ على الـصحة بـات          مشروع الربنامج الواحد لبوتان   وجاء يف     -٤٣
 مع ظهور أمناط جديدة من األمراض املنقولة، مثل املالريا وّمحى الـضنك ومحـى               واضحاً

املُعديـة   األمراض غـري     نتشرتاوعالوة على ذلك،    . شيكونغونيا واألمراض املنقولة باملياه   
  .)١٠٤( يف املائة من عبء األمراض املبلّغ عنها٧٥وهي متثل اآلن انتشاراً كبرياً، 

  احلق يف التعليم  -طاء  
اليونيسيف أن الدارسة االستقصائية متعددة املؤشرات الـيت أجرهتـا بوتـان يف             الحظت    -٤٤
مل يلتحقـوا    سنة٢٤ و١٥ أعمارهم بني  يف املائة من الشباب املتراوحة٢٦ تكشف أن  ٢٠١٠ عام

.  يف املائة من األطفال البالغني سن االلتحاق هبا        ٤٠ومل يلتحق باملدارس سوى     . قط باملدارس الرمسية  
وتوجد فوارق هائلة يف املواظبة على الدراسة بني األوساط الريفية واحلضرية وصالت متينـة بـني                

وال تصل معدالت املواظبـة علـى      . حقني مبدارسها وضع املقاطعات االقتصادي ومتوسط عدد امللت     
وحققت بوتان أكثر مما هو حمّدد يف اهلـدف         .  يف املائة  ٥٠املدارس الثانوية يف املناطق احلضرية إىل       

اإلمنائي لأللفية فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، لكن هذا ال ينطبق سوى على املـستوى الثـانوي    
هبا لم يلتحق   ف،  مطردةالتحاق اإلناث مبستويات التعليم العليا بصورة       ويتراجع  . االبتدائي واملنخفض 

 يف ٥٢,٨ البـالغني  معرفة القراءة والكتابة لـدى ويفوق معدل . )١٠٥( يف املائة من الطالبات٨سوى  
.  لدى نساء املنـاطق الريفيـة       يف املائة  ٢٩سوى  هذا املعدل ال يبلغ     املائة من جمموع السكان، لكن      

   .)١٠٦(بفضل التعليم غري الرمسي وغريه من االبتكاراتدل معرفة القراءة والكتابة معحتّسن قد و
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وأشارت اليونيسيف إىل ضرورة أن يشكل تشجيع الشابات على إمتـام تعلـيمهن               -٤٥
ال سـيما    وال بد من حتسني املرافق الـصحية يف املـدارس،         . )١٠٧(الثانوي أوىل األولويات  

وينبغي إيالء اهتمام دائم إىل حتسني معدالت اإلبقاء        . )١٠٨(رسلتحسني التحاق الفتيات باملدا   
على اإلناث يف املدارس وإمتامهن للتعليم، وخباصة لتمكني عدد أكرب مـن الطالبـات مـن                

وقد يقتضي توسيع أشكال التدريب والتثقيف      . االنتقال من التعليم الثانوي إىل التعليم العايل      
 دراسية ذات    إجراء استثمارات وإدخال مناهج     حمدودة جّداً  املهنيني والتقنيني املتاحة بصورة   

 جهود متواصلة يف سبيل الوصول إىل األطفـال غـري املـسجلني يف              وال بّد من بذل   . صلة
 يف املائة من جمموع األطفال البـالغني        ٢ األحيان، وهم ميثلون     املدارس بسبب الفقر يف غالباً    

 أطفـال املهـاجرين واألطفـال ذوو        ع أيضاً ويعيش يف هذا الوض   . سن االلتحاق باملدرسة  
 بذل جهود خاصة للوصول إىل األطفـال ذوي اإلعاقـة           ويتعني أيضاً . االحتياجات اخلاصة 

واقترحت اليونيسيف توسيع برنامج النهوض بالرعايـة والطفولـة         . )١٠٩(واألطفال العاملني 
ة، من قبيـل األطفـال      ما تكون مهمش   املبكرة لكي يستفيد منه أفراد اجلماعات اليت غالباً       

 .)١١٠(املعوقني وأسرهم

سكو بوتان على اختاذ تدابري منها تكثيف جهودها يف سبيل جعـل            وشّجعت اليون   -٤٦
 جلميع األطفال؛ وتنفيذ تدابري إضافية لضمان احلق يف          وباجملان ومتاحاً  التعليم االبتدائي إلزامياً  

  . )١١١(لريفية واملناطق النائيةالتعليم ألطفال األقليات اإلثنية وأطفال املناطق ا

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أحالت اليونيسيف إىل ما أفضت إليه دراسة بشأن اإلعاقة يف صـفوف األطفـال                -٤٧

 يف املائة من هؤالء     ٢١ سنوات، من نتائج تشري إىل إصابة        ٩املتراوحة أعمارهم بني سنتني و    
 . )١١٢(األطفال جبميع أشكال اإلعاقة

  هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءامل  -كاف  
أفادت اليونيسيف، فيما خيص األشخاص املوجودين يف خميمات اللجوء يف شرق بلد            -٤٨

جماور، بأن حكومة بوتان تظل ملتزمة بتسوية املسألة عن طريق عملية ثنائية قائمـة علـى                
عقـود يف   ويف اجتماع املائـدة املـستديرة احلـادي عـشر امل          . اتفاقات مربمة فيما مضى   

، أعيد تأكيد استعداد بوتان الستئناف احملادثات الثنائية مـع حكومـة    ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
  . )١١٣(البلد اجملاور واستعداد األمم املتحدة لدعم هذه اجلهود
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  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -الم  
ردي يف البلد   جاء يف مشروع الربنامج الواحد لبوتان أن االرتفاع النسيب للدخل الف            -٤٩

ويقوم هـذا النـشاط     .  إىل ما جينيه من إيرادات كبرية من تصدير الطاقة املائية          يعزى أساساً 
زالت أنشطة  وما. االقتصادي على رأس مال مكثف ومتطلبات حمدودة من حيث اليد العاملة        

 الزراعة وتربية املاشية واحلراجة وقطع احلطب هتيمن بقدر كبري على اقتصاد البلـد، وهـو              
جعل الكثري من اجملتمعات الريفية تعيش عيشة الكفاف على حافة خط الفقـر وتكـون                ما

  . )١١٤(عرضة للصدمات والتحوالت اخلارجية
 أن خطر الكوارث الطبيعية الدائم والقابلية للتـأثر          الربنامج أيضاً  مشروعوجاء يف     -٥٠

 التأثري بقدر كبري يف التنميـة       بتغري املناخ، بالنظر إىل تواتر الكوارث الطبيعية، سيستمران يف        
يف قطاع الطاقة املائية الذي يتأثر على حنو مفرط بندرة املياه وصـعوبة  ال سيما  االقتصادية، و 

ويتعـرض  . التنبؤ بكمياهتا، ويف قطاع الزراعة بسبب فقدان األراضي اخلصبة وفرص كسب الرزق           
 علـى قابليـة اجملتمعـات        مباشراً  تأثرياً  للخطر يف هذه الظروف، مما يؤثر      تراث بوتان الثقايف أيضاً   

  . )١١٥( احمللية من ُنظم التكيف باعتبارها جزءاًللتحمل بالنظر إىل أمهية املباين الدينية حتديداً
مـن أكـرب    على أن عملية التحضر السريع اعُتربتالواحد الربنامج مشروع وشدد    -٥١

ن جمموع السكان يعيشون اليـوم يف        يف املائة م   ٣١التحديات الناشئة، ذلك أن ما يزيد عن        
 يف  ٧٣ يف املائـة و    ٥٠وتفيد التقديرات بأن مستوى التحضر سيتراوح بني        . مناطق حضرية 

نـسمة   ٣٦٠ ٠٠٠نسمة و  ١٨٠ ٠٠٠املائة وأن عدد سكان املدن سيزداد مبا يتراوح بني          
 كتفاقم  ،ومن املتوقع أن تترتب على التحضر السريع سلسلة من املشاكل         . ٢٠٢٠حبلول عام   
 واملشاكل  ،والشواغل البيئية املرتبطة بالصحة،   شاكل  امل ومشاكل املرافق الصحية و    ،االكتظاظ

االقتصادية، مبا يشمل زيادة الفقر والفوارق االقتصادية، وارتفاع مـستويات           -االجتماعية  
  .)١١٦(يف صفوف الشبابال سيما  ،البطالة ونقص العمالة
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