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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

) ب(١٥ية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة   موجز أعدته املفوضية السام       
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *بوتان    

 إىل عملية االستعراض    )١(هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من مخس جهات معنية          
عامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية ال     . الدوري الشامل 

اقتراحات من جانـب      أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء     وال .١٧/١١٩يف مقرره   
قرار فيما يتصل     أو أي حكم   وال ،)املفوضية(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       

مراجـع املعلومـات    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص         . بادعاءات حمددة 
وعمالً بقـرار   . أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري         كما الواردة يف التقرير،  

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١اجمللس  
. سحلقوق اإلنسان للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد الكامل مببادئ باري           

. وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة           
  .وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

  

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل أن بوتان تلقت خـالل استعراضـها               -١

 إضافية كانت قد    اتعلى اتفاقي أن تصدق   توصيات عديدة بضرورة    السابق  الدوري الشامل   
وأوصى حتالف الدفاع عن احلريـة بوتـان         .)٢(بنشاط التصديق عليها  أهنا تنظر   إىل  أشارت  

مثل العهد االنضمام إليها،   أومجيع الصكوك األساسية الدولية حلقوق اإلنسان     لتصديق على   با
والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      

، وأوصت منظمة التـضامن املـسيحي       )٣(واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب    
التصديق بصفة خاصة على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال           وتان ب بالعاملي أيضاً   

  .)٤(التمييز العنصري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أحـزرت  جمهورية دميقراطية جديدة،    ك ،ذكر حتالف الدفاع عن احلرية أن بوتان        -٢

 ،٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٤منذ أول استعراض دوري شامل هلا أجري يف         تقدماً  
 من  ٧وفضالً عن ذلك، تعترف املادة      . منحت مواطنيها قدراً أكرب من احلريات واحلقوق       إذ

 ومع ذلك، وعلى الرغم مـن       .)٥(الدستور بأمور منها احلقوق األساسية للمواطنني البوتانيني      
ن أوجه احلماية هذه اليت يكفلها الدستور وااللتزامات الدولية، سنت بوتان عدَّة قوانني حتد م             

سيما حرية تكوين اجلمعيات، واحلق يف املساواة، واحلـق يف            وال احلقوق األساسية ملواطنيها  
  .)٦(اخلصوصية وحرية الفرد يف الدين واملعتقد

   حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات  -باء  
 منظمة التضامن املسيحي العاملي الضوء على أن بوتـان تلقـت، خـالل              تسلط  -٣

 السابق، توصيات بأن توافق على الطلب الذي قدمتـه املقـرِّرة      االستعراض الدوري الشامل  
 لزيارة البالد والذي كانت     ٢٠٠٦  عام املعتقد يف   أو اخلاصة لألمم املتحدة املعنية حبرية الدين     

؛ وكانت بوتان قد أشـارت إىل التزامهـا         ٢٠٠٦  عام املقرِّرة اخلاصة تنتظر الرد عليه منذ     
تتخذ أي إجـراء لـدعوة        مل مم املتحدة حلقوق اإلنسان، لكنها    بالتعاون البّناء مع آليات األ    

 وأوصى حتالف الدفاع عن احلرية بوتان باملوافقة على زيـارة املقـررين             .)٧(املقرِّرة اخلاصة 
  .)٨(املعتقد  أوسيما على طلب املقرِّرة اخلاصة املعنية حبرية الدين  والاخلاصني لألمم املتحدة،
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 الـدويل    مع مراعاة القانون   ،لدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   تنفيذ االلتزامات ا    -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

   يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد  -١  
وفقاً للمبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال، إن               -٤

  .)٩(وأوساط الرعاية البديلةالعقوبة البدنية مسموح هبا يف املرتل واملدارس 
وأشارت املبادرة العاملية أيضاً إىل أن حظر العقوبة البدنية داخل املرتل قـد ورد يف                 -٥

 .)١٠(٢٠٠٩  لعام التوصية املقدمة إىل بوتان أثناء الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل         
طعية التوصية لكنها ذكرت     بصورة ق  ترفض  أو تقبل  مل ووفقاً للمبادرة العاملية، فإن احلكومة    

أن التشريع القائم يعاجل على النحو الكايف العقوبة البدنية يف املرتل، وأن من شـأن قـانون                 
جيري النظر يف وضع تـشريع جديـد بـشأن            ال الطفل ومحايته أن يعزز ذلك، وأنه      رعاية
  .)١١(البدنية العقوبة

ريق العامل علماً مع القلق مبشروعية وأعربت املبادرة العاملية عن أملها يف أن يأخذ الف        -٦
العقاب البدين يف بوتان؛ وأن تقدم الدول توصيةً خاصةً تقضي بأن تصدر بوتان تشريعاً حيظر          

يف ذلـك يف املـرتل، مـن          مبـا  فـال يف مجيـع األوسـاط،      صراحةً العقوبة البدنية لألط   
  .)١٢(األولوية باب

ن اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف       املعتقد وحرية التعبري وتكوي     أو حرية الدين   -٢  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل أن اإلطار التشريعي احمللي الذي يـنظم               -٧
 ،٢٠٠٨  عـام  املعتقد منصوص عليه بالدرجـة األوىل يف دسـتور          أو احلق يف حرية الدين   

 )٢٠١١  عـام  املعدل يف  (٢٠٠٤  لعام القانون اجلنائي   ويف  منه، ٧ و ٣سيما يف املادتني     وال
، الذي ينص على نظام لتسجيل    ٢٠٠٧  عام قانون املنظمات الدينية يف بوتان، الصادر يف       ويف

  .)١٣(وإدارة املنظمات الدينية
وأبلغت كل من منظمة التعاون املسيحي العاملي وحتالف الدفاع عـن احلريـة أن                -٨

ذة للحد من حاالت التحوُّل إىل دين آخر تثري عدداً من الشواغل املتعلِّقة حبقوق              التدابري املتخ 
من الدستور تنص على    ) ٤(٧ وأبلغت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن املادة         .)١٤(اإلنسان

. معتقد يف سياق التحوُّل عـن دينـه         أو تدابري إضافية للحد من حق الفرد يف اجملاهرة بدين        
 من قانون املنظمات الدينية يف بوتان على املسؤوليات اليت تقع علـى عـاتق               ٥وتنص املادة   

جتـرب  "جيوز ألي منظمة دينية أن        ال وتتضمَّن هذه املسؤوليات أنه   . املنظمات الدينية املسجلة  
العتناق دين    ما حفز شخص   أو أي شخص على اعتناق دين آخر، من خالل تقدمي مكافأة         

 التضامن املسيحي العاملي أيـضاً إىل أن القـانون اجلنـائي            وأشارت منظمة . ))ز(٥" (آخر



A/HRC/WG.6/19/BTN/3 

GE.14-10846 4 

ُيدان " ألف، تنص على أن      ٤٦٣ أضاف مادة جديدة     ٢٠١١  عام لبوتان الصادر يف  ) املعدل(
أي شكل مـن      أو املدعى عليه جبرمية إرغام غريه على اعتناق دين جديد إذا جلأ إىل اإلكراه            

وتصل هذه العقوبة إىل الـسجن ملـدة        ". دهمعتق  أو أشكال اإلغراء لكي يغري الشخص دينه     
  .)١٥(ثالث سنوات

وأشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل أن عدم وجـود تعـاريف واضـحة                -٩
تعرض األنشطة الدينية املشروعة والـسلمية خلطـر معاقبتـها          " اإلغراء"ملصطلحات من قبيل    

أيـة أنـشطة      أو اخلريية والتعلـيم  وينطبق هذا على التعليم الديين واخلدمات       . مبوجب القانون 
فينبغي للقانون يف بوتان أن مييِّز بصورة أوضـح بـني           . تنطوي على إمكانية اعتناق دين آخر     

وفرض قيود عامة على    . )١٦(األنشطة املسموح هبا وتلك غري املسموح هبا يف سياق نشر دين ما           
شطة مـشروعة وإزاء األشـخاص      دعم مواقف سلبية إزاء أن    التحوُّل الديين قد يؤدِّي أيضاً إىل       

وساهم ذلك حسب املزاعم يف هتميش اجملتمع املسيحي، الذي عاىن أيضاً من            . الذين يقومون هبا  
معارضة املسؤولني احملليني يف املناطق الريفية يف البالد، وساهم أيضاً يف تكوين صـورة لـدى                

  .)١٧(املعتقد يف بوتان  أويف حرية الدينباحلق يتمتعون   الالكثري من املسيحيني بأهنم
وأضاف حتالف الدفاع عن احلرية أن إمكانية إساءة اسـتخدام الـسلطة والقيـام                -١٠

بإجراءات تعسفية بسبب عدم وجود مصطلحات دقيقة قـد جتلّيـا يف حـاالت العنـف                
 وأوصى حتالف   .)١٨( األقلية املسيحية يف دولة بوتان     والتصرفات التعسفية اليت تعرض هلا جمتمع     

املعتقد   أو ع عن احلرية بوتان باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتعزيز وضمان حرية الدين           الدفا
 إلغاء املواد ذات الصلة يف الدستور والقانون اجلنائي اليت          لألفراد من مجيع الديانات من خالل     

  .)١٩(حتد من حرية الدين للمواطنني يف بوتان
ضاً بوتان بتعديل التدابري املنصوص عليها      وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي أي       -١١

 ألف من   ٤٦٣ من قانون املنظمات الدينية واملادة       ))ز(٥(من الدستور واملادة    ) ٤(٧يف املادة   
القانون اجلنائي، املتعلِّقة بإجبار الغري على تغيري دينيهم، لضمان أن تكون أية قيود على احلق               

مـن العهـد    ) ٣(١٨يود املنصوص عليها يف املادة      املعتقد متطابقة مع الق     أو يف حرية الدين  
وينبغي لبوتان أن تراعي تعليق املقرِّرة اخلاصة لألمم . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٢٠(املعتقد بشأن هذا املوضوع  أواملتحدة املعنية حبرية الدين
رت منظمـة التـضامن   وفيما يتعلق مبنح الشخصية القانونية للمنظمات الدينية، أشا      -١٢

املسيحي العاملي إىل أن نص قانون املنظمات الدينية يف بوتان وطريقة تنفيذه ينطويان كالمها              
  .)٢١(هندوسية  أوتكون بوذية  العلى متييز ضد أية جمموعة

 سلطة  يرسي وأوضحت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن قانون املنظمات الدينية          -١٣
ويعّرف املنظمات املؤهلة للتسجيل بأهنا تضم طائفـةً مـن           Choedhey Lhentshogتنظيمية  

أو أية مؤسسة دينية أخرى تعترف هبا السلطة التنظيميـة     "منظمات بوذية وهندوسية هلا اسم      
Choedhey Lhentshog) "  ومع ذلك، فاملبادئ املنصوص عليها يف القـانون والـيت          ). ٣املادة
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التـراث  "هي مبادئ موّجهة بصورة عميقة حنو تعزيز        توجه السلطة التنظيمية يف هذا الصدد       
 من قانون   ٣وتنص املادة   .  من الدستور على أنه البوذية     ٣، املعّرف يف املادة     "الروحي لبوتان 

يكون فقط ملنفعة   "املنظمات الدينية على أن غرض وأهداف املنظمات الدينية املؤهلة جيب أن            
 على أهداف هذا القانون، ومنها      ٤وتنص املادة   . "املؤسسات الدينية والتراث الروحي لبوتان    

. ))أ(٤املـادة   (" أن تعود بالنفع على املؤسسات الدينية وحتمي التراث الروحي لبوتان         "أوالً  
تنتهك التـراث الروحـي     "جيوز ألي منظمة دينية مؤهلة أن         ال على أنه ) و(٥وتنص املادة   

وأهم وظيفة للسلطة التنظيمية هـي      ". ستور من الد  ٣لبوتان على النحو املعرب عنه يف املادة        
وقـد  )) أ(١٢املـادة   " (السعي إىل تعزيز االنسجام الديين وتعزيز التراث الروحي لبوتـان         "

ضمان أن تعزز املؤسسات والشخصيات الدينيـة التـراث الروحـي           "أُسندت إليها والية    
  .)٢٢("للبالد
اإلطار جيعل من الـصعب، وفقـاً       ووفقاً ملنظمة التضامن املسيحي العاملي فإن هذا          -١٤

للمزاعم، تصوُّر أن حتصل أية جمموعة غري بوذية وغري هندوسية على اعتراف بأهنا منظمـة               
 وأشار حتالف الدفاع عن احلرية إىل أن القانون حيد إىل درجة كبرية مـن احلريـة             .)٢٣(دينية

مي ويعزز تقاليد أديان أخرى سيما بالنسبة جملتمع األقلية املسيحية، يف حني أنه حي          وال الدينية،
وبالتايل فإنه ينتهك ضمانات احلق يف املـساواة املنـصوص عليهـا يف            ) هندوسية  أو بوذية(

  .)٢٤(الدستور
 Choedhey Lhentshogوذكرت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن السلطة التنظيمية           -١٥

 منظمة بوذية، ومنظمة واحدة تدعى      ١٥قد سجلت حىت يومنا هذا ست عشرة منظمة، منها          
Hindu Dharma Samudaya على الرغم من أن هناك ادعاءات بأن (، وهي هيئة جامعة هندوسية

  .)٢٥(")األدىن"سيما من هم من الطبقة   والمتثل مجيع اهلندوسيني يف البالد،  الهذه املنظمة
ظمة التضامن املسيحي العاملي أيضاً إىل أنه على الرغم من أن عدداً من             وأشارت من   -١٦

. التنظيميـة ُيسجَّل من جانب الـسلطة        مل املنظمات املسيحية يعمل يف بوتان، فإن أياً منها       
ويزعم أن عدَّة مجاعات مسيحية التمست من احلكومة املوافقة على تسجيلها لكنها أفـادت              

  .)٢٦(ت رسائل متباينة تشكك حىت يف تأهلها لتقدمي طلب للتسجيلبأنه مت جتاهلها وأهنا تلق
وفضالً عن ذلك، أوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بوتان بأن تكفل املساواة              -١٧

وبصفة خاصة، ينبغي لبوتان أن توضـح   . يف معاملة مجيع الطوائف الدينية املوجودة يف البالد       
ندوسية للحصول على موافقة التسجيل مبوجب قـانون        أهلية اجلماعات غري البوذية وغري اهل     

املنظمات الدينية يف بوتان، وأن تسعى إىل التعجيل بتسجيل مجيع اجلماعات الدينية السلمية             
اليت ترغب يف احلصول على هذا املركز يف البالد، وأن تقدم الدعم الكـايف ألي مجاعـات                 

  .)٢٧(تلتمس املساعدة يف عملية التسجيل
 منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل أن اجلماعات املسيحية تعمل يف بيئـة             وأشارت  -١٨

غامضة من الناحية القانونية بسبب عدم وجود شخصية قانونية هلا مبوجب قانون املنظمـات              
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وهناك تقارير تفيد بأن املوظفني احملليني يف املناطق الريفية مينعون عقـد اجتماعـات         . الدينية
 وفضالً عن ذلك، أشار حتالف الدفاع عن احلرية إىل تقارير تفيد بأن             .)٢٨(كنسية غري رمسية  

السلطات احمللية أعلمت املسيحيني أن التجمُّع للعبادة يوم األحد هو أمر غري قـانوين وأنـه                
ينبغي احلصول على ترخيص من سلطة أعلى لعقد مثل هذه التجمعات، على الرغم مـن أن                

وأفادت منظمة التضامن املسيحي العاملي أيضاً بـأن  . لدين من الدستور تكفل حرية ا    ٧املادة  
 ،هذه املمارسة التمييزية جتعل من املتعذر على اجلماعات الدينية وغري اهلندوسـية والبوذيـة             

يف ذلـك االحتفـال       مبـا  سيما املسيحيني، وفقاً للتقارير، القيام بشعائر دينية معينـة،         وال
لى الرغم من أهنم قدموا طلبات متكرِّرة إىل احلكومة         مبمارسات تقليدية مثل دفن األموات، ع     

 وتفيد منظمة التضامن املسيحي العاملي، فضالً عن ذلك، أن .)٢٩(لتخصيص أرض لدفن املوتى
يستطيعون ممارسة الطقوس املتعلِّقة بالدفن بصورة علنية وفقاً ملعتقداهتم وبالتايل            ال املسيحيني
  .)٣٠(وس خفية وبصورة غري قانونية يف الغاباتميارسون هذه الطق  مافإهنم غالباً

وأوصى حتالف الدفاع عن احلرية بوتان بأن تدخل التعديالت املناسبة على قـانون               -١٩
 لضمان متكُّن مجيع األشخاص والطوائف واملؤسسات الدينيـة         ٢٠٠٧  لعام املنظمات الدينية 

منظمة التضامن املسيحي العاملي     وأوصت   .)٣١(من التجمُّع وممارسات املعتقدات الدينية حبرية     
بوتان أيضاً بأن تضمن تقدمي تعليمات واضحة إىل املسؤولني احملليني بشأن احلـق يف حريـة                

 وفـضالً   .)٣٢(الدينية قادرةً على التجمُّع دون مضايقة     اجملموعات  املعتقد وأن تكون      أو الدين
رض لدفن موتى الطائفـة     عن ذلك، أوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بوتان بتوفري أ         

  .)٣٣(املسيحية، لكي تتمكن من ممارسة طقوس الدفن وفقاً ملعتقداهتا الدينية

  احلق يف التعليم  -٣  
أدعت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن التعليم العام لألطفـال يتـضمن إلـزام                -٢٠

لـى املـشاركة يف     القيام بطقوس العبادة البوذية وأن األطفال املسيحيني جيربون ع        باألطفال  
وتوصي منظمة التضامن املسيحي العاملي بوتان بأن تعزز        . ضد إرادهتم وإرادة والديهم   العبادة  

 على قدم املساواة مع غريهم ألقليات دينية معاملةً نوعامل فيها األطفال املنتمبيئة يف املدارس ُي
ن خمتلـف األديـان     أيضاً بضرورة توفري تعليم لألطفال بشأ     وأوصت بوتان   . وتتسم بالعدل 

  .)٣٤(بشكل يعكس التنوُّع املوجود يف البالد

  األقليات  -٤  
 ١٩٨٩  عـام  أبلغت مجعية الشعوب املهددة أن احلكومة امللكية لبوتان شجعت يف           -٢١

تقضي بأن تقبل مجيع اجلماعات اإلثنية املختلفة       " أمة واحدة شعب واحد   "على تطبيق سياسة    
 كانت اللغة   للمزاعمووفقاً  . قافتها ومعايريها االجتماعية ولباسها   لغة خنبة النغالونغ البوذية وث    

املعاهد اليت    أو حمظورةً بالفعل يف املدارس، وأغلقت معاهد وسائط اإلعالم اهلندوسية        النيبالية  
  .)٣٥(تدّرس املؤلفات السنسكريتية
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٥  
  إىل التقرير الذي يفيد بأن بوتان طردت سدس سكاهنا         أشار االحتاد اللوثري العاملي     -٢٢
  .)٣٦(متنحهم تعويضاً إثر حرماهنم القسري من ممتلكاهتم  مل أوتسمح هلم بالعودة ومل
 سنة بعد طـرد     ٢٠ُيسمح خالل أكثر من       مل وأشار االحتاد اللوثري العاملي إىل أنه       -٢٣

وحدث .  بوتاين واحد إىل موطن بوتان     الجئ  وال الالجئني البوتانيني وحىت يومنا هذا بعودة     
هذا على الرغم من جوالت املفاوضات الواسعة النطاق اليت شاركت فيها بوتان وبلد جماور              
واحد واملفوضية السامية لشؤون الالجئني، وعلى الرغم من التوصيات اليت قُدمت إىل بوتان             

  .)٣٧(يف الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل
، ١٩٩٢ و ١٩٩٠  عـام  حتاد اللوثري العاملي أنه يف الفترة بـني أواخـر         وادعى اال   -٢٤

شاركت حكومة بوتان يف برنامج قمع وإجالء قسري استهدف األقلية الناطقة بالنيبالية اليت             
 ووفقاً جلمعية الشعوب املهددة، استندت هذه السياسة        .)٣٨(تعيش يف اجلزء اجلنويب من بوتان     

 وإىل التعداد السكاين    ١٩٨٥  عام نة البوتانية املثري للجدل الصادر يف     التمييزية إىل قانون املواط   
 يف  ٤٣وأكد التعداد السكاين أن قرابـة       . ١٩٨٨  عام الذي مت على نطاق البالد يف بوتان يف       

 وأوضحت مجعية الشعوب املهـددة أن       .)٣٩(املائة من جمموع السكان هم من اإلثنية النيبالية       
البوتـانيني    أو )اإلثنيـة النيباليـة    (Lhotshampaصل نيبايل يدعون    البوتانيني املنحدرين من أ   

 وأضافت مجعية الشعوب املهددة أن البوذيني من النغالونغ واهلندوس من اإلثنية            .)٤٠(اجلنوبيني
 وتزعم مجعية الشعوب املهددة أنه بعد فترة وجيزة مـن           .)٤١(النيبالية تعايشوا لعقود يف سالم    

كاين لبوتان، انتقلت قوات األمن إىل جنوب بوتان وأرغمت اإلثنيـة           نشر نتائج التعداد الس   
وُيزعم أن سلطات بوتـان     . النيبالية على هجرة ديارها والتماس احلماية من البلدان اجملاورة        

لقبول طردها بشكل " استمارات هجرة طوعية"أجربت العديد من األقليات على التوقيع على 
بعد أن    إال يتم  ال املهددة أيضاً إىل أن االعتراف باملواطن      وأشارت مجعية الشعوب     .)٤٢(رمسي

 يثبت الفرد أن والدته ووالده مها بالفعل مواطنان، وبعد تقدمي وصوالت بدفع الضرائب قبل             
ومن . يستطيع ذلك على مغادرة بوتان خالل أربعة أيام         ال وقد أُجرب مجيع من   . ١٩٥٨ عام

  .)٤٣(تعدِّل قانون املواطنة  ملأهنا  كمانفيني بالعودةتسمح مملكة بوتان للم  ملذلك التاريخ،
وأبلغ االحتاد اللوثري العاملي أن الالجئني البوتانيني قد استقروا يف خميمات يف املنطقة               -٢٥

 ١٠٠ ٠٠٠وقـد ازداد عـددهم حـىت جتـاوز          . اجلنوبية الشرقية إلحدى البلدان اجملاورة    
 يف  ٧٥ىل أنه على الرغم من أنه تبني أن نسبة           وأشارت مجعية الشعوب املهددة إ     .)٤٤(الجئ

يـتم    ملاملائة من األشخاص الذين مت فرزهم هم أشخاص مؤهلون لإلعادة إىل بوتان، فإنـه            
. مطلقاً إعادهتم إىل الوطن بسبب الشروط غري املقبولة اليت وضـعتها الـسلطات البوتانيـة              

 لسنوات يف خميمات الالجئني يف بلد وبالتايل، ووفقاً للمزاعم، قبع مئات اآلالف من الالجئني     
جماور قبل أن تبدأ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بربنامج واسع النطـاق إلعـادة               

، ٢٠١٣سبتمرب  / وذكر االحتاد اللوثري العاملي أنه ابتداًء من أيلول        .)٤٥(التوطني يف بلدان ثالثة   
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جئ قد ُسجِّل يف     ال ١٠٠ ٠٠٠ر من   أَبلغت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن أكث       
بدء حياهتم من جديـد يف       شخص متكنوا من     ٨١ ٠٠٠قائمة إعادة التوطني وأن أكثر من       

  .)٤٦(مثانية بلدان توطني خمتلفة
وأعربت مجعية الشعوب املهددة عن قلق بالغ الرتفاع معّدالت االنتحار يف صفوف              -٢٦

اً يف صفوف آالف الالجئني الذين وصلوا إىل        وأيض -آالف الالجئني من بوتان يف بلد جماور        
  .)٤٧(بعد  وما٢٠٠٨بلد ثالث بدءاً بعام 

ينبغي أن تبدأ بوتـان بالـسماح       : واقترح االحتاد اللوثري العاملي التوصيات التالية       -٢٧
وينبغي إيالء األولوية إىل املـسنني    . لالجئني البوتانيني بالعودة إىل بوتان بشكل آمن وبكرامة       

وأفراد األسر الذين ) يرغب يف جمرد العودة إىل الوطن لقضاء األيام األخرية من حياته بعضهم  (
وينبغي أن تقدم بوتان تعويضاً إىل األشخاص الذين متـت مـصادرة        . مت فصلهم عن أسرهم   

باإلكراه يف سـياق طـرد البوتـانيني اجلنـوبيني يف أوائـل               أو أراضيهم وممتلكاهتم بالقوة  
  .)٤٨(التسعينات
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