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أوال -مقدمة
 -1يوجه دستور مملكة بوونن وفلسو ة التنميوة املسوتندة مجا مجاواع السوعادة الوألنيوة األموة
متسكها بسيادة القانون؛ ومحايوة ققووا اسنسوان ويعهيههوا؛ ويوأليود أسوس الدةق األيوة؛ والنهوو
ابلتقدم االجتماعي واالقتصادي؛ وصون السلم واألمن هذا البلد واحل اظ على سياديه.
ع ووام  ،201٤ن ووذت ب ووونن
 -2ومنووذ يق وودر يق ي و االس ووتع ا الوودوري ال ووام الثووا
اخلطو ووة اخلمس و وية احلادي و ووة ع و و ة لل و و ة  ،201٨-201٣وأكمل و ووت الربملو ووان الثو ووا  ،وققق و ووت
األه وودامن اسةالي ووة لألل ي ووة .و ي و و ين األو /أكت وووب  ،201٨أجو و ا ه ووذا البل وود االنتخ وواابت
العامووة الثالثووة بنكوواز ود و ن
ك قووهت ديووو نيووام وت ي ووو با )Druk Nyamrup Tshogpa (DNT
احلكومة 7 ،ي ين الثا /نوفمرب .201٨
 -٣وهتدمن اخلطة اخلمسية الثانية ع ة ( )202٣-201٨مجا مجقامة ‘جمتمع عاد ومسوتدام
يسوووده الووونم موون زو يعهيووه ال مكهيووة‘ .ويضوومنت هووذه اخلطووة يعهوود بووونن بتن يووذ زطووة التنميووة
املستدامة لعام  .20٣0ومتث اخلطة اخلمسية الثانية ع ة أيضواً زطوة بوونن االنتقاليوة للخو و مون
فئة أق البلدان ةواً والدزو فئة البلدان املتوسطة الدز عام .202٣

اثنيا -املنهجية وعملية التشاور
 -٤است ووارت و ارة اخلارجي ووة اتل ووح أص ووحات املص وولحة ،وم وون بي وونهم من م ووات ا تم ووع
امل وود  ،ب ي ووة ذمي ووع ه ووذا التق ي و ال ووذي يتض وومن م ووا ُال ووذ م وون مب ووادرات لتحسو و قال ووة قق وووا
اسنسووان ،وهووو يسوول األ ووا أيض واً علووى التحوودايت القالمووة .وايُبووع تلووي املبوودأ التوووجيهي
ال ووارد ق و ار جملووس ققوووا اسنسووان  .102/6ويُق ودنم هووذا التق ي و وفق واً لق و ار ايمعيووة العامووة
لألمم املتحدة .251/60

اثلثا -تنفيذ توصيات اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل لعام 2014
 -5قبل ووت ب ووونن  10٣يوص وويات م وون أص و و  16٣يوص ووية ص وودرت أثن ووا ايول ووة الثاني ووة
عووام  .201٤وأزووذت علمواً ابلتوصوويات املتبقيووة وعووددها  60يوصووية .و أيلو /سووبتمرب ،201٤
قدمت كتابة مواق ها من التوصيات الست املتبقية.
 -6وس ووارعت ب ووونن وي ووحة يعهي ووه قق وووا اسنس ووان ،فال ووذت ي وودابح ي و و يعية و مض وومار
السياسات اق نت خبط ومبادرات موجهة لتن يذها على صعيد القاعودة ال وعبية .ويودر بوونن
أمهية الدور الذي يضوطلع بوه دوكا ها اسةواليون ين يوذ هوذه التوصويات .ويو د التق يو أيضواً
مبادرات عديدة يذهب مجا أبعد مما تهبت مجليه التوصيات.
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رابعا -اإلطار املعياري واملؤسسي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -احلقوق األساسية
 -7يك دستور بونن محاية ققوا اسنسوان يميوع املوواألن  ،ويتوي سوب انتصوامن فعالوة
عن وودما ينته ووي يل ووي احلق وووا .ويك و و امل ووادة  7ققوق واً م وون قبيو و املس وواواة أم ووام الق ووانون ،وقو و
اسنسان احلياة ،واحل ية ،واألمان على دخصه؛ واحل ق ينة الربا ة قىت يثبت مجدانته ،واحل
حماكمووة منصو ة وعادلووة؛ واحلو ق يووة ال كو  ،والوجوودان والوودين؛ وق و التعووذيب واملعاملووة
القاسية أو ال مجنسانية أو املهينة؛ وق االعتقوا واالقتكوا التعسو ي  .ويك و الدسوتور أيضواً
احلو اسعو م ،وق يوة الصووحافة ،واستاعوة ،والتل هيوون ،وأدوكا اسعو م األزو ا ،ومون بينهووا
الوسووال اسلك ونيوة .ويوودعو املووادة  9مجا مجقامووة جمتمووع موود ؛ وبسو العوود  ،موون زو عمليووة
منص ة ،ود افة ،وس يعة؛ ويقدر املساعدة القانونية مانً للعدالة.

ابء -اإلطار التشريعي واملؤسسي (التوصيات 2-118؛ 9-118؛ )10-118
 -٨وفقواً للمووادي  10و 1٨موون الدسووتور ،وقووانون ايمعيووة الوألنيووة لبووونن ،وقووانون جملووس
بووونن الوووألي ،والن ووام الوودازلي للمكلس و  ،يضووطلع الربملووان مبهووام ال قابووة املتمثلووة اسووتع ا
عمو الوكوواالت العامووة ورصووده ،واسدو امن عليووه ،وي ووم تلووي ين يووذ السياسووات والت و يعات.
منذ عام :201٤
وي د فيما يلي الت يعات اليت أق ها الربملان هلذا ال
(أ)

قانون بونن للمعلومات ،وااليصاالت ،ووسال اسع م لعام 201٨؛

(ت) ق ووانون ب ووونن للعق وواقح املخ وودرة ،وامل ووتث ات العقلي ووة ،واسدم ووان عل ووى العق وواقح،
لعام  ،2015م وعاً بتعدي عام 201٨؛
( )

قانون بونن يمعية الصليب األمح لعام 2016؛

(د)

قانون املست ار القانو (( )1()Jabmiيعدي ) لعام 2016؛

(ه)

قانون بونن ب أن التأجح لعام 2015؛

(و)

قانون مكتب املدعي العام لعام 2015؛

()

قانون بونن للس مة البيولوجية لعام 2015؛

(ز)

قانون احلكومات احمللية (يعدي ) لعام 201٤؛

(ط)

قانون بونن ملكافحة التبغ لعام .201٤

 -9وملعايو ووة مسو ووألة ا دوا الق و ووان  ،أن و ووأت قكومو ووة بو ووونن امللكيو ووة ف قو ووة عم و و معنيو ووة
ابسووتع ا الق ووان  ،عووام  .2015وقوودمت هووذه ال قووة يق ي هووا األوع عوون اسووتع ا 126
ورف ووع
ق ووانونً (مب ووا فيه ووا القو ووان املعدل ووة) مجا قكوم ووة ب ووونن امللكي ووة ،قهي ان/يوني ووه ُ .2015
مس ووتوا ف ق ووة العمو و ه ووذه فأص ووبحت ف ق ووة العمو و الوألني ووة الس ووتع ا القو ووان  .و قهيو و ان/
يونيووه  ،201٨قوودمت هووذه ال قووة مجا قكومووة بووونن امللكيووة ومجا الربملووان يق ي هووا الووذي أوصووت
فيه مب اجعة  65قانونً من أص  9٨قانونً سارايً.
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 -10ويبسو و وويطاً لعمليو و ووة و و و ووع املعاهو و وودات ،والتصو و وودي علو و ووى االي اقيو و ووات ،اعتُمو و وودت،
عووام  ،2016القواعوود اسج اليووة لو ووع املعاهوودات ل س دوواد ووا عمليووة يقيوويم التووأثح الووذي
حتدثووه معاهوودة يربمهووا بووونن مووع وكالووة زارجيووة ،أو اي وواا يعقووده مووع يلووي الوكالووة ،وال والوود الوويت
ذنيها من تلي.
 -11ويلتهم قكومة بونن امللكية مبعاية ال وا اليت يثحها اتلح أدكا عدم املساواة،
مستعينة تلي بتن يذ السياسات ،وو ع األُأل القانونية .ويقتضي الربويوكو املتعل بو وع
السياس ووات ،فح ووي اي ووع السياس ووات قبو و ين ي ووذها ابس ووتخدام أداة مجا وواع الس ووعادة الوألني ووة
ل حي السياسات  .ويقتضي الربويوكو يعميم م اعاة املن وور اينسوا  ،والبيئوة ،وي وح املنوا ،
والكوارث ،وال ق  ،ايع السياسات املق قة.

جيم -إمكانية اللجوء إىل القضاء (التوصيتان  38-118و)39-118
 -12حت ووت س الس وولطة القض ووالية ابس ووتق هلا ويك و و اللك ووو مجا القض ووا عل ووى ق وودم املس وواواة
للكميع ،متسكاً ابحل الدستوري احلصو على حماكمة منص ة وعادلة.
 -1٣ومت ووياً مو ووع الت و وهام بو ووونن قيو ووا احل وواظ علو ووى البيئو ووة ،أن و ووأت السو وولطة القضو ووالية،
عووام  ،2015الوودال ة اخلض و ا تج و ا ات زاص ووة احملكمووة العلي ووا .و عووام  ،2016أُن ووئت
دوالو من صوولة للقضووااي ايناليووة ،وقضووااي األسو ة والط و  ،والقضووااي املدنيووة والتكاريووة ،حمكمووة
صصووت ل وودال ة األس و ة والط و قاع ووة حمكم ووة زاصووة ل س ووتما مجا ال وودعاوا
وز د
ثيم ووو احمللي ووةُ .
املتعلقة ابألأل ا املخال للقانون ،واألأل ا الضحااي .واُن ئت هذه الدال ة لتحقيو األهودامن
الواردة اي اقية ققوا الط  ،وقانون بونن ل عاية الط ومحايته لعام .2011
 -1٤ومن ووذ عو وام ُ ،201٤د وويددت  11حمكم ووة حملي ووة ،وحمكم ووة حملي ووة ف عي ووة واق وودة لتق وودر
اخلدمات القضالية للكميع ب ك أفض  ،مبن فيهم توو اسعاقات.
 -15ويث وواب الس وولطة القض ووالية عل ووى االس ووتثمار يعهي ووه ق وودراهتا ،متوس وولة مجا تل ووي بو وربام
التوودريب املنت مووة .و عووام  ،2016أُج و ي يوودريب علووى ن ووام مجدارة القضووااي الووذي ُو ووع وفق واً
ملبادرة قكومة بونن امللكية ب أن احلوكمة اسلك ونية.
 -16وذُ ي السلطة القضالية ابنت ام أيضاً مح ت التوعيوة القانونيوة والتودريب للقوادة احملليو
ولعام ووة ايمه ووور .ومتكين واً للس ووكان عل ووى املس ووتوا ال ووعاُ ،ال ووذت مب ووادرات م وون قبي و مب ووادرة
( )2(Nangkha Nangdrikالوساألة) لتدريب الوسطا علوى مهوارات الوسواألة .وفضو ً عون تلوي،
يبث وسال اسع م ب ام للتوعية القانونية يتناو مو وعات قانونية دىت.

دال -تدابري مكافحة الفساد (التوصية )103-118
 -17لدا بونن ي يعات داملة ملكافحة ال ساد ،ومجألوار متسسوي يتووا مهموة ين يوذه ينوة
مكافحوة ال سوواد .وجووا ت بووونن امل يبووة  26موون بو أكثو البلوودان دو افية متدو متسسووة
ال و افية الدوليووة اخلووا تدرا وجووود ال سوواد لعووام  ،2017موون أص و  1٨0بلووداً/مجقليماً ،و
امل يبة السادسة منطقة آسيا واحملي اهلادئ.
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 -1٨ويعهي ووهاً لألس وواليب والض وواب الدازلي ووة ،اعتم وودت ين ووة مكافح ووة ال س وواد مب ووادئ يوجيهي ووة/
داللو و و ألفضو و و املمارس و ووات ومججو و و ا ات ي و و و ي موق و وودة يُس و ووتعان و ووا العملي و ووات اليومي و ووة من و ووذ
عووام  .2016ونقحووت ينووة مكافحووة ال سوواد قواعوود اهلوودااي ،وقواعوود مجق و ارات الذمووة عووام ،2017
وو ووعت القواع وود النموتجي ووة لت وودار يض ووارت املص وواا القط ووا الع ووام لع ووام  ،2017س ووعياً منه ووا
سدم ووا ي وودابح النهاه ووة ن ووام يس وويح ال ووأن الع ووام .وأُن ووئت أمان ووة ين ووة مكافح ووة ال س وواد ين ووة
للتحق وأز ا للتحقي .
 -19و قهي ان/يونيووه  ،201٤أصوودرت ينووة مكافحووة ال سوواد االسو اييكية الوألنيووة للنهاهووة
ومكافحووة ال سوواد .وأُدرجووت متد و ات هووذه االس و اييكية ن ووام قكومووة بووونن امللكيووة العووام
ين يذ مبادرة األعما التكارية النهيهة بونن لت كيع
سدارة األدا  .و عام ُ ،2016د
األعما التكارية النهيهة ،و مان املنافسة السليمة بو األعموا التكاريوة ،وألبقوت هوذه املبوادرة
 15دكة زاصة.
 -20و عام  ،2016صدنقت بونن على اي اقية األمم املتحودة ملكافحوة ال سواد وهوي انن
دورة االستع ا األو لتن يذ ال صل الثالث وال ابع من هذه االي اقية.

هاء– اللجنااة الوطنيااة للم ارأة والصفاال (التوصاايات 1-118؛ 3-118؛ 6-118؛
)21-118
 -21اللكنووة الوألنيووة للم و أة والط و وكالووة مسووتقلة أُسووندت مجليهووا مهمووة يعهيووه ققوووا امل و أة
والط ومحايتها.
صصوت
فخ د
 -22وما فتئت هذه اللكنة يتلقى املسواعدة التقنيوة واملاليوة مون قكوموة بوونن امللكيوةُ ،
هلووا ،اخلطووة اخلمسووية العادو ة ،اعتمووادات بل ووت  1٣5مليووون نووو دعمواً مليهانيتهووا ،يوودت مجا 15٤
مليووون نووو اخلطووة اخلمسووية احلاديووة ع و ة .وعووه ت اللكنووة قوودراهتا مضوومار امل ووارد الب و ية ب يووة
ين يذ أن طة محاية امل أة والط  .ولتعهيه الطابع املهي ملا يقدموه مون زودمات للنسوا واألأل وا الوذين
ي قووون حتووت وألووأة  ،و ومن صووعبة ،فُصوولت مجدارة محايووة األأل ووا املخووال للقووانون عوون اخلوودمات
القانونية عام  .201٨ويعمو اسدارة القانونيوة ث ثوة موو ،قوانوني بودوام كامو  ،بينموا يعمو
مجدارة احلماية ث ثة مو ، ،ومست اران معتمدان .وفض ً عن تليُ ،دودت ك دعبة مون دوعب
وع د مو،ح موارد ب ية زدمات األمانة.
امل أة والط مبو،حُ ،
 -2٣و عوام  ،2015اعتُمودت القواعود والوون م سعموا قوانون بووونن ل عايوة الط و ومحايتووه
لع ووام  ،2011وق ووانون ب ووونن لتب ووي األأل ووا  ،لع ووام  ،2012وق ووانون ب ووونن ملن ووع العن ووح املن ووهع،
لعام .201٣
 -2٤و قهي ان/يونيووه  ،201٨أُن ووئت اللكنووة الوألنيووة ل عايووة الط و  ،ويووان امل و أة والط و
عل و ووى ص و ووعيد(( Dzongkhag/Thromde )٣املقاألعات/البل و وودايت) .ويق و وودم ه و ووذه اللك و ووان ال و وودعم
االست وواري ،وز و ودمات اخل و وربا للكنو ووة الوألني ووة ،ويت وووا مجدارة احل و واالت ،ويت ووي احلص ووو علو ووى
زوودمات احلمايووة واالسووتكابة ب ووك فعووا و الوقووت املناسووب .ومنووذ عووام ُ ،201٨عو د ايووع
املقاألعات منسق لل تون اينسانية ودتون األأل ا .
املو ،القانوني
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 -25ويثاب اللكنة الوألنية للم أة والط على يقدر اتلح الوربام واألن وطة امل اعيوة للط و
وللمن ور اينسا  ،ابلتعاون مع أصحات املصلحة املعني  ،ومن بينهم من مات ا تموع املود .
وس ووتح ى مس ووال املو و أة والط و و مبهي وود م وون االهتم ووام اخلطو وة اخلمس ووية الثاني ووة ع و و ة تدرا
"يعهيووه املسوواواة ب و اينس و ومتك و النسووا وال تيووات" فيهووا بسووبانه جموواالً موون جموواالت النتووال
ال ليسية الوألنية.

واو -منظمات اجملتمع املدين وثقافة الدميقراطية (التوصية )41-118
يعهيوه الوونه القووالم علوى احلقوووا ،وحتسو
 -26يوهداد بووونن دور من موات ا تمووع املوود
اخل وودمات ،وي ووكيع امل وواركة واملس ووا لة .ويق وووم قكوم ووة ب ووونن امللكي ووة ،د و اكة م ووع من م ووات
ا تمع املد  ،بتن يوذ أن وطة يسوتهدمن ال ئوات الضوعي ة .وابس وافة مجا املن موات ا تمعيوة ،وهوي
من مات ح رمسية وألوعية ،يوجد أيضاً جمموعات ري ية يعم من أج احمل وم واحملتاج .
 -27و الوق ووت احل وواع ،يبل ووغ ع وودد من م ووات ا تم ووع امل وود املس ووكلة  5٨من م ووة مقابو و 2٨
من م ووة ع ووام  .201٤ومجد ووادة ابل وودور اهل ووام ال ووذي يتدي ووه من م ووات ا تم ووع امل وود بن ووا األم ووة
ومبووا يقدمووه موون مسووامهات ،وال سوويما لل ئووات احمل ومووة ،موون ج لووة امللووي امليداليووة (الذهبيووة) لوسووام
ايدارة الوألي لعدد من من مات ا تمع املد بلغ  2٣من مة ،كانون األو /ديسمرب .2016

زاي -ترسيخ الدميقراطية وثقافة الدميقراطية (التوصيتان  42-118و)43-118
 -2٨يك و دسووتور بووونن احل و امل واركة احليوواة السياسووية يميووع امل وواألن  .ويصووادمن
عام  201٨الذك ا السنوية العادو ة العتمواد الدسوتور ومجقو الدةق األيوة .وب ضو الدةق األيوة
يسىن للمواألن امل اركة قسن التسيح ،ومتكنت امل أة بوجه زا من أن يكون هلا ولع
ص وونع القو و ارات .وب وودعم م وون ين ووة االنتخ وواابت ب ووونن ،أجو و ت األقو وهات السياس ووية اخلمسو وة
املسكلة احلوار الدةق األي بونن عام  201٤الذي كوان مبثابوة منتودا لتيسوح الدةق األيوة،
ورفدها ،ويوأليد أركاهنا .و عام ُ ،2017عقد متمت يميع األقهات للبحث عون سوب التعواون
الك يلة تقامة دةق األية متسقة ومستدامة.
 -29و عووام  ،201٨أُج يووت االنتخوواابت الربملانيووة الثالثووة للمكلووس الوووألي وايمعيووة الوألنيووة.
وينافس ووت أربع ووة أقو وهات سياس ووية عل ووى مقاع وود ايمعي ووة الوألني ووة ،ي و و ين األو /أكتو ووب .201٨
ودار هذه االنتخاابت  ٣1٣ ٤7٣نزباً مسك ً بل ت نسبة النسا بينهم  50.٨املالة.
 -٣0و عووام  ،201٨ابتوودعت ينووة االنتخوواابت بووونن مقصووورات ييسووح االق و ا عوون
أل ي و و الربي وود لت ووكيع الن ووازب ال ووذين يتع ووذر عل وويهم الوص ووو مجا م اك ووه االق و و ا دوال و و هم
االنتخابيووة علووى امل وواركة .ويعهي وهاً للم وواركة ال وواملة ،اسووتحدثت اللكنووة أيض واً الوسوويلة النقالووة
لتيسح التصويت املوجهة للم ى نهال املست يات ،وللسكنا  ،وتوي اسعاقة.
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خامسا -تنفيذ التوصيات اجملمعة حسب املواضيع
ألف -احلق يف التعليم (التوصيات 26-118؛ 79-118؛ )84-118
 -٣1يك و املووادة  )16(9موون الدسووتور يميووع األأل ووا احل و التعلوويم األساسووي ا ووا .
ُعوود م و و سياسووة
وقووىت يووتمكن ايميووع موون احلصووو علووى التعلوويم ا ووا علووى قوودم املسوواواة ،أ د
التعليم الوألنية واط بونن للتعليم ( )202٤-201٤اللوذان يقودمان مجردوادات وز يطوة أل يو
اس اييكية لتحقي أهدامن التعليم الوألنية.
 -٣2وأن أت قكومة بونن امللكية مدارس (م اف البنيوة التحتيوة الويت يودعم التعلويم ال وام )
ايوع املقاألعوات والبلودايت ،قسوب االقتياجوات .ويُقودم املونه الدراسوي والكتوب الدراسووية
جمانً للمدارس العامة واخلاصة على قد سوا .
 -1احلصا ااول علا اام التعلا اايم واملواظبا ااة علا اام الدراسا ااة (التوصا اايات  24-118و25-118؛
30-118؛ 74-118؛  80-118إىل )84-118
 -٣٣يواص قكومة بونن امللكية سعيها لتحس ف احلصو علوى التعلويم واملوا،بوة علوى
الدراسة لتمكو ايوع األأل وا سون التمودرس مون االلتحواا ابملودارس واملوا،بوة علوى الدراسوة
فيها .وي م بعض األن طة ما يلي:
مجن ا املدارس املكهية لتحس جوودة التعلويم وييسوح احلصوو عليوه ،وال سويما
(أ)
ألأل ا ا تمعات احمللية ال ي ية .ويقام املدارس منواأل ذموع السوكان املناسوبة ،وهوي يتكامو
عملياهتوا.
مع امل اف السكنية ويستمد مواردها منهوا .ويتمتوع هوذه املودارس ابالسوتق الوذا
وي ووهود الت مي ووذ جم ووانً ابل ووهي املدرس ووي ،وابمل ب ووس واملع وودات ال اي ووية ،واألقذي ووة ،وم ود ووات
األسو ة ،ويُقوودم هلوم ثو ث وجبوات اليوووم .ويوهود هووذه املودارس أيضواً مبقودمي ال عايووة والتوجيووه،
د
الوودازليات .و
واملوووجه املدرسووي  ،وامل و ف  ،وامل و فات لضوومان رفوواه الت ميووذ املقيم و
الوقت احلاع ،يوجد  6٤مدرسة مكهية يلتح ا حنو  2٨املالة من جممو الط ت؛
(ت) يواص قكومة بونن امللكية يعهيه ف احلصو على التعليم بتوسيع املودارس
االبتداليوة والثانويووة الكبووحة قيوث يُقوودم للت ميووذ جموانً الكتووب الدراسووية ،واللووا م املدرسووية ،ويتوواز
هلووم اسقامووة الوودازليات ،وزاصووة املنوواأل ال ي يووة .و اخلطووة اخلمسووية الثانيووة ع و ة ،يعتووهم
قكومووة بووونن امللكيووة املضووي قوودماً حتس و زوودمات التعلوويم املواقووع الناليووة بتوسوويع ب و نم
املدارس املكهية ،ومجن ا مدارس ابتدالية دازلية كبحة؛
( ) بووذلت قكومووة بووونن امللكيووة جهوووداً منسووقة لتحس و احلصووو علووى ال عايووة
الصحية ال املة والنما م قلة الط ولة املبك ة و ايدة جودهتما .و الوقت احلواع ،يبلوغ عودد
م اكووه ال عايووة الصووحية والنمووا م قلووة الط ولووة املبك و ة  ٣07م اكووه ،موون بينهووا م اكووه يوودي ها
زوا  ،ومن مات ح قكومية ،ومتسسوات .و اخلطوة اخلمسوية الثانيوة ع و ة ،يعتوهم قكوموة
بونن امللكيوة مجحلواا موا ال يقو عون  50املالوة مون األأل وا الوذين يو اوز أعموارهم بو ثو ث
ومخس سونوات مب اكوه ال عايوة الصوحية والنموا م قلوة الط ولوة املبكو ة ،ومجن وا موا ال يقو عون
مكه واقد من هذه امل اكه ك ( )٤(Chiwogوقدة مجدارية ص ا).
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 -٣٤وي ووك التعلوويم عنص و اً رليسووياً ن ووام ج لووة امللووي لتحقي و ال فوواه ( .)5()Kiduويتوواز
للط ت احمل وم اقتصادايً ال صة ملواصلة دراستهم ب ض املن الدراسية.
 -2جودة التعليم (التوصيات 81-118؛ 83-118؛ )89-118
 -٣5د عت قكومة بونن امللكية
وي د فيما يلي بعض هذه املبادرات:

مجج ا عدة مجص قات ي مي مجا حتس جودة التعلويم.

ُعق وود ع ووام  2017امل وتمت ال وووألي األو للمن وواه الدراس ووية مل اجع ووة امل وونه
(أ)
الدراسي على الصعيد الوألي ،والعم جا ٍر ين يذ يوصيات هذا املتمت ؛
(ت)
بوجه عام؛

عه العم بن ام املدارس املكهية املوا،بوة علوى الدراسوة ،ونتوال الوتعلم ،والنموو

( ) مجنق ووة ق وودر أك وورب م وون االس ووتق لية لطال ووة ات ووارة م وون امل وودارس الثانوي ووة لتحسو و
املمارسات ال بوية ونتال التعلم الويت قققهوا الطو ت .وقوىت انن ،يبلوغ عودد املودارس املسوتقلة 10٤
مدارس ،من بينها  6٤مدرسة مكهية؛
(د) أُعد وودت ،ع ووام 201٤ ،سياس ووة امل و ووارد الب و و ية للمعلم و و ال وويت ستُسو ووتع
للتصدي للتحدايت النادئة .ويني هذه السياسة على وجه التحديد على أن يتلقى ك معلوم ٨0
ساعة من ب نم التطوي املهي ك سنة؛
(ه) أ دُعوودت زطووة التعلوويم ال ليسووية لتكنولوجيووا املعلومووات وااليصوواالت ()201٨-201٤
ب يووة اسووتخدام يكنولوجيووا املعلومووات وااليصوواالت كووأداة متكينيووة لتعهيووه مجمكانيووة احلصووو علووى
التعليم اييد.
 -3التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان (التوصيات 11-118؛ 88-118؛ )90-118
 -٣6أُدرج ووت ق وويم ومب ووادئ فلس و ة مجا وواع الس ووعادة الوألني ووة املن وواه الدراس ووية .و ُ و دومنت
مو و وووعات يتن و وواو احلق و وووا األ ساس و ووية م و و وواد دراس و ووية مث و و و ال بي و ووة الوألني و ووة ،والدراس و ووات
االجتماعية ،والتاريخ .ويطبو القويم وققووا اسنسوان العامليوة ككوه أصوي مون علوم أصوو ال بيوة
مو وون قيو ووث مجنقو ووة ال و و املتسو وواوية للمتعلم و و  .وي و ووكع ايو ووع املو وودارس ،ومو وون بينهو ووا أنديو ووة
اليونسكو ،ومدارس دبكة اليونسكو للمودارس املنتسوبة ،التوعيوة بقووا اسنسوان مجألوار مجتكوا
الوووعي مب هوووم مجاوواع السووعادة الوألنيووة .ودو عت قكومووة بووونن امللكيووة موا مووة يعلوويم املواألنووة
اهلدمن  ٤من أهدامن التنمية املستدامة.
العاملية مع املناه الدراسية الوألنية على النحو املب
 -٣7ويضو نمن التثقيوح جموا الصوحة اينسووية واسبابيوة املنواه الدراسوية .ويُن وذ بو ام
التوعيووة مبهووارات احليوواة ايووع املوودارس .وين ووذ منسووقو الصووحة املدرسووية ،واملوجهووون وامل دوودون
املدارس ،وأندية الصحة املدرسية ب ام يوعية جما الصحة اينسية واسبابية.
 -4األمية والتعليم غري النظامي (التوصيتان  82-118و)91-118
 -٣٨ي م ن ام التعليم ال مسي ايع األأل ا سن التمدرس بنسبة يبلغ  9٨ ,٨املالوة
من معد التسوكي الصوا املعود املودارس االبتداليوة و 95.7املالوة التعلويم األساسوي.
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ويكتسووب ايووع البووال علووى وجووه التق يووب ،وأ لووبهم موون النسووا ال لووي فووايتهن ف صووة التعلوويم
ال مسي ،مهارات حمو األمية ،واملهارات الو،ي ية األساسية ،من ز ب نم التعليم ح ال مسوي.
وب ضو هووذه األن ووطة ،اري عووت نسووبة اسملووام ابلقو ا ة والكتابووة بووونن موون  59.5املالووة
عام  2005مجا  71.٤املالة عام .2017
 -٣9ول ست ادة على حنو أفض من ب نم التعليم ح ال مسي و ايدة جوديهُ ،د
األن طة التالية:
(أ)

ين يوذ

و ع املبادئ التوجيهية الت يلية للتعليم ح ال مسي وأدوات رصده؛

(ت) مجن ووا مكووه التعلوويم ا تمعووي للمنوواه الدراسووية ،سووعياً لتنويووع منوواه التعلوويم ووح
ال مسي لت م يعليم املهارات احليايية ،مث احلياكة ،والنكارة ،ومد األس الدازلية ،وما مجا تلي؛
( ) صيا ة مجألوار املعادلوة لوربنم التعلويم وح ال مسوي لتعهيوه االسوت ادة منوه وييسوحه
ومجكسابه مهيداً من امل ونة ومعادلته مع التعليم ال مسي واملهي.
 -٤0ويقدم قكومة بونن امللكية الدعم ملكهي مون م اكوه التودريب املهوي ةلكهموا زووا ،
ي كيعاً لتنمية املهارات،

ابء -احلق يف الصحة (التوصيات 30-118؛  74-118إىل )78-118
 -٤1يتاز ملواألي بونن اخلودمات الصوحية ا انيوة مون املسوتوا األوع وقوىت املسوتوا الثالوث
من ال عاية الصحية ،مبا تلي الع التقليدي ،بص تها ققاً يك له الدستور .وةو صوندوا
بونن االستئما للصحة ايع العقاقح واللقاقات األساسية.
 -٤2ويتس و ايووع اخلط و وال وربام الصووحية مووع سياسووة الصووحة الوألنيووة لعووام  2011ال ويت
يتضوومن ز يطووة أل ي و يس ووتهدمن حتقي و أهوودامن الصووحة الوألني ووة .وستُسووتع هووذه السياس ووة
قانون للصحة.
ز اخلطة اخلمسية الثانية ع ة ويُعكح على الن
 -٤٣ولوودا بووونن ن ووام صووحي متكام و متام واً يتووألح موون ث ثووة مسووتوايت ي ووم وقوودات
الصووحة األساسووية والعيووادات املتنقلووة املسووتوا األوع ،ومست و يات املقاألعات/املست و يات
العامووة املسووتوا الثووا  ،واملست و يات املكهيووة اسقليميووة والوألنيووة املسووتوا الثالووث .وي و يب
وق ووا
الن ووام الص ووحي ابلقواع وود ا تمعي ووة م وون ز و الع ووامل الص ووحي املتط وووع
الق و اُ .
امل ووى موون موواألي بووونن الووذين قتوواجون مجا زوودمات صووحية متطووورة ووح متاقووة هووذا البلوود
مجا اخلار ويتلقون دعماً من احلكومة.
 -٤٤وا داد عوودد األألبووا موون  251ألبيبواً عووام  2015مجا  ٣٤5ألبيبواً عووام ،2017
ين يووذ ب و نم للتم و يض
ود و
واري ووع عوودد املم ووات موون  1 070مجا  1 26٤مم ووةُ .
جامعة زيسار جيالبو للعلوم الطبيوة و كليتو زاصوت وةكون أن يوسوع نطواا بو ام مون هوذا
القبي لت م مقاألعات أز ا اخلطة اخلمسية الثانية ع ة.
 -٤5وي م ب ام يعهيه الصوحة والوقايوة مون األمو ا التوعيوة املعمقوة ابلوقايوة مون األمو ا
املنقولووة اباليصووا اينسووي ،وموون بينهووا فووحوس نقووي املناعووة الب و ية املكتسووب ،والتهووات الكبوود
ال وووابلي ،والههو و ي؛ وص ووحة األمه ووات واألأل ووا واملو و اهق  ،ومحو و امل اهق ووات؛ واسدم ووان عل ووى
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ُعوودت ب يووة مجقووداث
العقوواقح ،واألم و ا ووح املعديووة .ويتضوومن اس و اييكية يعهيووه الصووحة الوويت أ د
ي يح السلو ا تمعات احمللية املبادرات التالية:
لتحس و ج ووودة رعاي ووة األمه ووات واملوالي وود ،أُدزل ووت ال عاي ووة املبك و ة األساس ووية
(أ)
للمواليود ،ورعايوة املواليود بط يقوة الكن و  25مست و ى ،مون بينهوا ثو ث مست و يات مكهيووة.
ويلقى أكث من  ٤50من املهني الصحي يدريباً هذا ا ا ؛
بع ووض املست و و يات ،واس ووتُع
(ت) أُن ووئت وق وودات ص ووحية م لم ووة للمو و اهق
ابلعام ت الصحيات وقدات الصحة األساسية لتهيئة بيئة أكث م اعاة ل عتبارات اينسانية؛
( ) لتحس سب احلصو على ال عاية اييدة وال املة ،ي م املتد ات ال ليسية
للخطة اخلمسية الثانيوة ع و ة ي طيوة ال عايوة السوابقة للووالدة الويت يتضومن  ٨ايرات علوى األقو ،
وي طيووة ال عايووة بعوود الوووالدة ،ومعوود الوووالدة املتسسوات ،ومعوود انت ووار وسووال منووع احلمو ،
ومعوود الوفيووات الن اسووية ،ومعوود وفيووات ال ووع ،ومعوود وفيووات األأل ووا دون سوون اخلامسووة،
ومعد وفيات املواليد ايدد ،من ب أمور أز ا؛
(د) يُعت ووهم ين ي ووذ أن ووطة حم ووددة األه وودامن زو و اخلط ووة اخلمس ووية الثاني ووة ع و و ة
لتحسو نتووال صووحة األم والط و  .وي ووم هووذه األن ووطة ن ووام يتبووع األمهووات واألأل ووا علووى
دووبكة اسن نووت لتتبووع احلوامو واألأل ووا (قووىت يبلووغ الط و سوون اخلامسووة) ب يووة يوووفح مهيوود موون
ال عاية والعناية هلم؛
 -٤6ويُسووتخدم سووب معدلووة لتقوودر اخلوودمات الصووحية ،مث و املخيمووات الطبيووة ،والعيووادات
ال ووعبية ،يُبت ووى منهووا وصووو اخلوودمات مجا املسووتوألنات الناليووة .وسووتعه هووذه السووب اخلطووة
اخلمسية الثانية ع ة.
 -٤7ولتعهيووه عمليووة حتديوود العقوواقح والل ووا م الطبيووة ويو يعهووا ورصوودها ب ووك أفض و  ،أن و
ن ووام بووونن اسلكو و ملخووهونت اللووا م الطبيووة .وينب ووي أن يكووون لوودا امل افو الصووحية 95
املالة على األق مون األدويوة األساسوية أي وقوت مون األوقوات .ويُبقوى املعودات الطبيوة جواههة
للعم بنسبة ي وا  95املالة ايع امل اف الصحية على مدار السنة .وأُن ئت أيضاً زدمة
لإلسعامن ايوي قاالت الطوارئ.
 -٤٨ويوف وقدة ألبية يسمى كيدو أن أها ج لة امللي اخلدمات الصحية لل ئات الضوعي ة
وللسكان الذين ال يصلهم هذه اخلدمات.
 -٤9وأُعدو وودت االس و و اييكية اسلك ونيو ووة الوألنيو ووة للصو ووحة ،وزطو ووة عم و و لتقو وودر اخلو وودمات
الصحية امليس ة ،واملناسبة ،وال عالة من قيث التكل ة ،للسكان.
 -50ويصننح امل اف الصحية سنوايً استناداً مجا متد ات األدا املضمنة معيار مان جوودة
ال عاية الصحية بوونن وحتسوينها ب وك متواصو  ،ومكافحوة العودوا ،ومجدارة الن واايت .وأ دُعودت
ب ام جمتمعية ل عاية املسن لتلبية اقتياجاهتم أكث من  ٨5املالة من امل اف الصحية.
 -51و ُالووذت املبووادرات التاليووة ،سووعياً العتموواد هنو دووام يتضوومن هتيئووة بيئووة صووحية ،ويوووفح
املياه املأمونة ،وم اف اسصحاز ،وال عاية املناسبة لألأل ا :
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ب و نم صووحة األم والط و الووذي ي ووم اسووتخدام أداة فحووي ةووا الط و ،
(أ)
وب نم رعاية الط وةاله ،والربنم املعه ل عاية الط وةالوه ،ومكوه النافوذة الوقيودة للط و ،
ومجن ا مست يات م لمة لل ع؛
(ت) ين يووذ زطووة س و مة امليوواه
مياه ال ت من ز امل اركة ا تمعية.

أكث و موون  ٣00م و و للميوواه لتحس و س و مة

 -52ولتحسو رعايووة األم والط و  ،يو ي ي ووييد مست و ى جيالتسوووين جسووتون بيمووا ل عايووة
األم والط الذي يبلغ سعته  150س ي اً.
مجج و ا يقيوويم األث و للصووناعة التحويليووة ،وتلووي مجدراك واً لتووأثح
 -5٣و عووام ُ ،2016د و
التنميووة صووحة اسنسووان .وسوويُك ا مجألووار اخلطووة اخلمسووية الثانيووة ع و ة يقيوويم مماث و للطاقووة
الكه مالية وامل اريع تات الصلة ا.

جيم -التخفيف م حدة الفقر (التوصيات  60-118إىل )73-118
 -5٤يسووعى ايووع اخلطو والسياسووات اسةاليووة مجا حتقيو هوودمن رليسووي يتمثو احلوود موون
ال قو  .وسيتواصو هووذا السووعي اخلطووة اخلمسووية الثانيووة ع و ة الوويت ةثو فيهووا ‘استئصووا دووأفة
ال قو واحلوود موون عوودم ال مسوواواة‘ واقووداً موون جموواالت النتووال ال ليسووية البووالغ عووددها  17جموواالً.
وقققووت مجبووا ات ملموسووة مضوومار احلوود موون ال قو النادو عوون يوود الوودز  ،وال قو املتعوودد
ُ
األبعوواد ،فاض ضووت نسووبة السووكان الووذين يعي ووون دون مسووتوا ال قو النادو عوون يوود الوودز
موون  12املالووة عووام  2012مجا  ٨.2املالووة عووام  ،2017بينمووا اض ووض معوود ال قو
املتعدد األبعاد من  12.7املالة مجا  5.٨ال ة ن سها.
 -55ومبوجووب ب ويوكووو و ووع السياسووات ،ينب ووي أن حتوودد ايووع السياسووات التحوودايت الوويت
يثحهووا احلوود موون ال ق و وال و املتاقووة فيووه .ويقوويدم أداة مجاوواع السووعادة الوألنيووة أث و السياسووات
املتصو ووور قدوثو ووه  22مت و وحاً ،مو وون بينهو ووا مسو ووتوايت املعي و ووة ،وال فو وواه املو ووادي ،واسنصو ووامن،
والصحة ،والتعليم ،و ح تلي.
 -56واعتمودت قكومووة بووونن امللكيوة هنكواً مهدوجواً للتصوودي لل قو موون زو ( :أ) اخلطو
والوربام املدرجووة ال وربام الع يضووة القاعوودة مثو التعلوويم ،والصووحة ،والهراعووة ،والبنيووة األساسووية
االجتماعيووة؛ (ت) املبووادرات املوجهووة للحوود موون ال ق و الوويت ي ووم موون ي لووون قبضووة ال ق و
بسبب ألبيعة انت ار ال ق جيوت و أحنا اتل ة من البلد.
 -57وي ووم التوودابح/اسبا ات امللموسووة للحوود موون ال قو الوواردة
ع ة ما يلي:

املالة؛

اخلطووة اخلمسووية احلاديووة

املالة من امليهانية الكلية للقطاعات االجتماعية؛

(أ)

لصيي ها 65

(ت)

ا دايد نسووبة األسو املعي ووية الوويت حتص و علووى ميوواه ال و ت املأمونووة مجا 9٨.6

( ) اسووتخدام صووي ة لتخصوويي امل ووارد ةث و ال ق و أقوود مكونهتووا لتحديوود كي يووة
يو يع املوارد ب املقاألعات والبلدايت ()6()Dzongkhags and Gewogs؛
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(د)
(ه)

يهويد ايع األس املعي ية ال ي ية مبقدار  100وقدة من الكه اب جمانً؛
م اجعة معد األج الوألي لقوة العم و ايديه من  165نو مجا  215نو.

 -5٨ويُسووتكم الوربام الع يضووة القاعوودة لن ووطة اتل ووة موجهووة للحوود موون ال قو  ،موون بينهووا
ما يلي:
ن و اً ألمهيووة األرا ووي كسووب العوويل ،موون ج لووة امللووي أر واً لعوودد م وون
(أ)
املست يدين بلغ  12٣ 265مست يداً ايع أحنا بونن؛
مجأل و ووار ب و و و نم ( )7(Gyalpoi Tozeyامل و وون الدراس و ووية للطو و و ت احمل و و و وم )،
(ت)
يتلقى  2 675أل ً من أفق األس دعماً لت طية ن قات يعليمهم كاملة؛

( ) يلقووى  ٨50موون كبووار السوون مجعووانت نقديووة دووه ية منحهووا مجايهووم ج لووة امللووي
لت طية ن قات معي تهم .ويُ يند انن دار للمسن املتقاعدين؛
(د) ُمنح و ووت أرا و ووي للس و ووكان ال و ووذين ال ةلك و ووون أر و و واً وللمحو و و وم اجتماعيو و واً
واقتصادايً ويلقوا دعمواً اجتماعيواً واقتصوادايً لتمكيونهم مون احلصوو علوى سوب مسوتدامة لكسوب
العيل .وأُعدت اس اييكية سعادة التأهيو قسوب م واريع التأهيو املن وذة اسوت ادت منهوا قوىت
انن  2٤5أس ة معي ية؛
ين يووذ بو نم النهووو ابالقتصوواد ال ي ووي للحوود موون ال قو ابسووتهدامن
(ه) دو
أفق الق ا .و طى هذا الربنم أفق  75ق ية اخلطة اخلمسية احلادية ع ة؛
( ) يُن ووذ ب و نم األس و املعي ووية ال قووحة املسووتهدفة أن ووطة موجهووة بوود ً مبسووتوا
الق يووة ووصوووالً مجا مسووتوا األس و ة املعي ووية .و مجألووار هووذا الووربنم  ،ج و ا يقيوويم  ٣ 15٤موون
أفق و و األف اد/األس و و املعي و ووية اي و ووع املقاألع و ووات ابس و ووتخدام متد و و ال ق و و املتع و وودد األبع و وواد.
وسيُستخدم هذا التقييم مجعداد أن طة يتي سب ً مستدامة لكسب العيل.

دال -البيئة ،وتغري املناخ ،وإدارة الكوارث (التوصيات  96-118إىل )100-118
 -59يتكلى التهام بونن قيا البيئة ،من بو أموور أزو ا ،دسوتورها الوذي يوني علوى أن
ي و  60املالووة موون مسوواقة األرا ووي حتووت ال طووا احل جووي ايووع األوقووات .و الوقووت
احل وواع ،ي ط ووي األقو و ا  71املال ووة م وون أرا ووي ه ووذا البل وود ،وه ووي ي ووم احل وودال الوألني ووة،
وحمميات األقيا الربية ،واملم ات البيولوجية .وو عت قكومة بونن امللكية مجألاراً لتعميم من ور
البيئووة ،وي ووح املنووا  ،والك ووارث ،وال ووتون اينسووانية ،وال ق و  ،اخلطووة اخلمسووية احلاديووة ع و ة
وتلي ملعاية ال وا ال املة اخلط والربام .
جو د املووارد املاليووة علووى الصوعيد الوووألي
ودو
ُ -60
حل س املياه ،ومستكمعات املياه ،ومجدارهتا.

ايووع املقاألعووات والبلوودايت ،سووعياً

 -61ويك و ر بووونن التهامهووا لن ي و حت وافس علووى يع وواد األث و الك بووو املس ووامهة األوا
احملددة وألنياً اي اقية األمم املتحدة اسألارية ب أن ي ح املنا عام 2015؛ وصدنقت بونن
على اي اا ابريس عام .2017

12

GE.19-01878

A/HRC/WG.6/33/BTN/1

 -62ويثاب قكومة بونن امللكية على بوذ ايهوود ال اميوة مجا التخ يوح مون آرير ي وح املنوا
ابحل واظ علوى املسووتوايت احلاليوة موون ال طوا احل جووي .ويقووم جهووود التخ يوح علووى احل واظ علووى
ال اابت بوص ها ابلوعات للك بون ،بينما يعاجل االس اييكيات تات األولوية ال امية لودعم مسوار
التنمية املنخ ضة االنبعاريت مسألة االنبعاريت املت اقمة.
 -6٣ويتضمن زطة التنمية االقتصادية لعام  2016يدابح لتعهيه "النموو األزضو " مون أجو
التنمية الصناعية .وأدرجت اخلطة اخلمسية الثانية ع ة التنمية املتعادلة األثو الك بوو ككوه مون
جم وواالت النت ووال ال ليس ووية الوألني ووة ل س د وواد ب ووه لط ووي أن ووطة التنمي ووة وين ي ووذها اي ووع
القطاعووات .و الوقووت احلوواع ،يعوواو بووونن  ٤,٤م ي و ألوون موون ري أكسوويد الك بووون موون
ز يصدي الطاقة الكه مالية.
 -6٤وينوودر التكيووح مووع آرير ي ووح املنووا عووداد املسووال تات األولويووة .وقوود اسووتكملت
بونن ملخصات امل اريع مجألار ب ام العمو الوألنيوة للتكيوح ون وذت م و وع بنكواز .و
الوقت احلاع ،ين ذ بونن بضعة من اسج ا ات تات األولويوة ُرلوي أهنوا متثو اقتياجوات فوريوة
م و و زطووة التكيووح الوألنيووة الثالثووة .وي و ا بووونن و ووع زط و التكيووح الوألنيووة وين يووذها
وسويلة مهمووة للحود موون قابليووة التضو ر تدمووا التكيووح موع ي ووح املنووا لطوي التنميووة الوألنيووة
وين يذ يدابح التكيح تات األولوية على أر الواقع.
 -65ويستثم بونن مواردها يودابح التكيوح موع ي وح املنوا ول يوح آريره .ويُعكوح علوى
ي ووييد م وواريع الطاق ووة الكه مالي ووة الباه ووة التكل ووة اس ووتكابة لضو و ورة الص وومود أم ووام فيض ووانت
البح وحات ايليديووة والووهال  .وأُقيمووت ن ووم لإلنووذار املبك و أق ووا ث ثووة أهنووار هووي بونزووا،
ووان دو ،وبومثانغ .ويوف صندوا بونن االستئما حل وس البيئوة التمويو احمللوي للم واريع ملوتا رة
جهود التخ يح والتكيح.
 -66ووفقاً سألار سينداي للحد من ااأل الكوارث، ،لنوت قكوموة بوونن امللكيوة يسوتخدم
املسوواعدة التقنيووة الوويت يقوودمها ال وكا الوودوليون جمووا التأهووب للكووارث .ولوودا بووونن دووبكة
أساس ووية ل ص وود ال ووهال يت ووألح م وون  1٤حمط ووة لل ص وود ان  ،وحمطتو و ال يس ووتخدمان الوس ووال
اسلك ونية ،و 20عداداً لقياس الكثافة ايع أحنا الب د ،وهي ي يد الوقت احلواع م افو
أساسية ل يصاالت قالة الطووارئ .وفضو ً عون تلوي ،اعتُمود ن وام للسويط ة علوى احلووادث،
سعياً سن ا آلية متكاملة للتصدي للكوارث.
ُعوودت أيض واً زطووة الط ووارئ الوألنيووة للووهال  ،م و وعة تج و ا ات الت و ي املوقوودة.
 -67وأ د
وو ووعت زطووة سدارة الك ووارث والط ووارئ ألربعووة مقاألعووات ولعاصوومة الووب د ،وأُج يووت متووارين
حماكوواة وعمليووات يوودريب البحووث واسنقووات األساسووي .وأُعدوودت أيض واً زطووة سدارة الك ووارث
والطوارئ لقطا التعليم.
 -6٨ولتعهي ووه الق وودرات ق وواالت الكو ووارث الص ووحية الطارل ووة ،أُع وودت زطو و للطو ووارئ
قاالت الكوارث لستة وع ين مست ى.
 -69وللمضي قدماً هوذا املسوعى ،يتمثو األولووايت ال ليسوية مجقاموة مكوه وألوي للبحوث
واسنق ووات ،وم اك ووه لعملي ووات الطو ووارئ املقاألع ووات ،ون ووام ل يص وواالت ق وواالت الطو ووارئ
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املتعلقو ووة ابلك و ووارث .وأُعو وودت مق قو ووات سن و ووا هو ووذه امل اكو ووه ون و ووام االيصو وواالت
الطوارئ ،والتُمس الدعم لتمويلها من ال كا الدولي .

قو وواالت

 -70و مجأل ووار اخلط ووة اخلمس ووية الثاني ووة ع و و ة ،يُب ووذ جه ووود سدم ووا اقتياج ووات النس ووا ،
واألأل ا  ،واملسن  ،وتوي اسعاقة ،اس اييكيات مجدارة الكوارث وزططها وب اجمها.

هاء -االجتار ابألشخاص (التوصيتان  35-118و)102-118
 -71يواص و و قكومو ووة بو ووونن امللكيو ووة بو ووذ جهودهو ووا ال اميو ووة مجا منو ووع االذو ووار ابألدو ووخا
ومكافحته .ومجدارة القانون والن ام هي اهليئة ال الدة مضمار االذار ابألدخا .
 -72و ع ووام  ،2015أُع وود يق يو و ع وون اس ووتع ا القو ووان والسياس ووات املتعلق ووة ابلتص وودي
ل ذووار ابألدووخا  .و عووام  ،2017أُعوود دليو يوودريب ب ووأن االذووار ابلب و موجووه ملووو ،ي
مجن ووات الق ووانون وللم وودع الع ووام  .ويو و ي الن و و و ووع م و و و مججو و ا ات الت و و ي املوق وودة
للتحقي قاالت االذار ابألدخا والتصدي له.
االذ ووار ابألد ووخا د وواركت في و وه
 -7٣ويلق ووى مو ،ووو مجن ووات الق ووانون ي وودريباً للم وودرب
أعوام  ،2016و ،2017و .201٨ومج افة مجا تلوي ،يلقوى مو ،وو
من مات ا تمع املد
مجن ات القانون يوجيهات ب أن منع االذار ابألدخا والتصدي له.
 -7٤وقىت انن ،يلقوى  ٣7مون وباط ال و ألة ( ٣0مون الوذكور و 7مون اسنث) يودريباً
التعام و مووع قوواالت االذووار ابألدووخا  .و أاير/مووايو  ،201٨يلقووت ووابطتان موون ووباط
ال و و ألة ي وودريباً ب و وأن "دلي و و الت وودريب عل ووى االذ ووار ابلب و و مل ووو ،ي مجن ووات الق ووانون وامل وودع
العام " .وأج ا الضباط الذين يلقوا التدريب محو ت يوعيوة ب وأن االذوار ابألدوخا اسوت اد
منهوا أكثو مون  22٤رجو ً و ٣0٤نسوا يعتهموون العمو ابخلوار  .وفضو ً عون تلوي ،بودأ ين يووذ
بو و نجم للت وودريب يلق ووى فيهم ووا  1٣م وون ووباط ال و و ألة و ٣0كايبو واً م وون د ووىت م اك ووه ال و و ألة
التدريب جما االذار ابألدخا .
 -75ويتعوواون قكومووة بووونن امللكيووة يعوواونً وثيق واً مووع البلوودان ا وواورة وينس و معهووا ملكافحووة
االذار ابألدخا عرب احلدود.

واو -العمالا ا ا ا ااة (التوصا ا ا ا اايات  50-118إىل  )56-118واحلمايا ا ا ا ااة االجتماعيا ا ا ا ااة
(التوصيات  57-118إىل )59-118
 -76أس و ت التوودابح الوويت الووذهتا قكومووة بووونن امللكيووة اخلطووة اخلمسووية احلاديووة ع و ة عوون
ل يض أرقام البطالوة بوجوه عوام مون  2.9املالوة عوام  201٣مجا  2.٤املالوة عوام .2017
بيد أن نسبة بطالة ال بات اري عت من  9.6املالة مجا  10.6املالة ال ة ن سها.
 -77و عووام  ،2015أُن ووئت ف قووة عم و معنيووة تيوواد ف و عم و ُكلد ووت ابق و از يوودابح
اس و اييكية يتووي مهيووداً موون ف و العم و ويعووه النمووو االقتصووادي .وستُسووتع سياسووة العمالووة
الوألنية لعام  201٣أثنا اخلطة اخلمسية الثانية ع ة.
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 -7٨وي ووح اط و بووونن للتعلوويم ( )202٤-201٤مجا أن ف و االلتحوواا ابلتعلوويم ال ووي
والتوودريب املهووي ينب ووي أن يتوواز لنسووبة  20املالووة موون ز يووي املوودارس الثانويووة العليووا بلووو
عووام  .202٤ويسووتهدمن قكومووة بووونن امللكيووة اسووتيعات  20املالووة موون ز يووي املوودارس
ن ام التعليم ال وي والتودريب املهوي اخلطوة اخلمسوية الثانيوة ع و ة .وستُسوتع سياسوة التعلويم
ال ي والتدريب املهي أيضاً مجألار هذه اخلطة.
 -79ول وهايدة جاتبيووة العم و القطووا اخلووا  ،يُن ووذ أقكووام وقواعوود قووانون العم و والعمالووة
لعووام  2007هووذا القطووا  .وابدرت قكومووة بووونن امللكي وة مجا مجعووداد ب و ام عديوودة للعمالووة
وينميووة املهووارات أس و ت عوون يو،يووح أكث و موون  12 000موون ال ووبات .وأيووي ب و نم يطوووي
مباد و ة األعمووا احل و ة ألكث و موون  ٣ 000موون ال ووبات .وأُن و أيض واً صووندوا متكوودد امل ووارد
لل كات النادئة ايديدة ،عام .2016
 -٨0ويكه اخلطة اخلمسوية الثانيوة ع و ة أيضواً علوى ‘العمالوة املنتكوة واملودرة للودز ‘ بصو تها
وقودد اهلودمن مجيواد  5٣ 000و،ي وة جديودة
جماالً من جمواالت النتوال ال ليسوية الوألنيوةُ .
اتلح القطاعات االقتصادية.
 -٨1و مجأل ووار اخلط ووة اخلمس ووية احلادي ووة ع و ة ،بل ووغ ع وودد الو ،ووالح ايدي وودة املقاألع ووات
حنو  ٨ 200و،ي ة يعود مع مها مجا مجن ا الصوناعات الصو حة واملنهليوة .ويودعم قكوموة بوونن
امللكية  1 ٨00من ال بات الذين ةارسوون مهنوة الهراعوة جمتمعواهتم احملليوة .ومون زو ن وام
قق وووا اس ووتخدام األرا ووي ال ووذي ابتدع ووه ج ل ووة املل ووي ،يت وووا  52د وواابً راع ووة  60ف وودانً م وون
األرا ي الوقت احلاع.
 -٨2ويندر ب نم العمالة املضومونة عوداد االسو اييكيات املعتمودة لتخ يوح قودة م وكلة
البطالووة هووذا البلوود .و نطوواا هووذه املبووادرة ،يلقووى ال ووبات التوودريب مجألووار ب و نم مهووارات
العمو لل ووبات ومهووارات اخل و ي وأُحلقووا بعوودة د وكات مجألووار ب و نم التو،يووح املباد و  .وةث و
اط العم ابخلار أيضاً أقد املكونت اليت يُن ذ مجألار ب نم العمالة املضمونة.
 -٨٣وأعوودت قكومووة بووونن امللكي ووة خل يووي ايامعووات واملوودارس الثانوي ووة العليووا ب و ام للت وودريب
الدازلي وكاالت قكومية وزاصة اتل ة .ويُدفع للمتدرب مجعانة قدرها  ٣ 750نو ال ه .
 -٨٤وسيقدم م و و السياسوة الوألنيوة للمعادوات التقاعديوة وصوندوا االدزوار مجا قكوموة
بونن امللكية للموافقة عليه .ومن أب مسات هوذه السياسوة مجن وا الن وام وح امل و وط ابملسوامهة
القطووا ووح
لت طيووة العوواجهين عوون املسووامهة ،ون ووام املسووامهة الطوعيووة سنقووة زيووار للعووامل
ال مسي .ووفقاً لقانون بونن للعم والعمالة لعام  ،2007أُقيم ن ام لصندوا ادزار للعامل
القطووا اخلووا وقطووا األعمووا  .وقووىت قهي ان/يونيووه  ،201٨بلووغ عوودد العووامل املسووكل
هذا الن ام  57 19٤عام .

زاي -املرأة (التوصيتان  17-118و)18-118
 -٨5ر م أن امل أة بونن يتمتع بقدر عا ٍ من االستق واملسواواة ال و  ،فوبن بعوض
الث و ات ال يوها قالمووة وينب ووي سوودها .وقوود الووذت قكومووة بووونن امللكيووة عوودة مبووادرات زو
ال ة امل مولة ابلتق ي .
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 -٨6ويُعكح الوقت احلاع على مجعداد الصي ة النهالية لسياسة املساواة ب اينسو الويت
ُو ووعت ع ووام  .2015واعتُم وود هنو و امليهن ووة امل اعي ووة للمن ووور اينس ووا من ووذ اخلط ووة اخلمس ووية
العاد ة .وأج يت دراسة ي خيصية للمساواة ب اينسو للوت قطاعوات اتوارة لتووفح أقودث
املعلومات األساسية عن قالوة النسوا وال جوا  ،فضو ً عون التحلوي ت اينسوانية الويت أُج يوت
قطاعووات اتووارة ،ييسووحاً لتعموويم م اعوواة املن ووور اينسووا  .وين و قكومووة بووونن امللكيووة مجيوواد
بيووانت مصوون ة قسووب ايوونس اخلطووة اخلمسووية الثانيووة ع و ة ،فوأُج ي هلووذا ال و اسووتع ا
لبيئ ووة البي ووانت لتقي وويم االقتياج ووات م وون البي ووانت وم ووا ي ووو ا م وون ث و ات ،واس ووتخ ا البي ووانت
املصن ة ،وحتليلها ،ون ها ،ل ستعانة ا الات الق ارات.
 -٨7و متو /يولي ووه  ،2016أُدرج ووت املتدو و ات اسلهامي ووة ب ووأن املس وواواة بو و اينسو و
اي اقووات األدا السوونوي للعووام  2017-2016يميووع الوكوواالت احلكوميووة والوكوواالت املسووتقلة.
ويقتضي هذه املتد ات أن يقدم الوكاالت للعامل الدعم جما رعاية الط بتوفح م اف من
قبي و دور احلضووانة ،وو ووع أُأل و دازليووة ملعايووة املسووال اينسووانية مكووان العم و  .و اي وواا
األدا السوونوي لل و ة  ،201٨-2017أُدر مجعووداد مجألووار دازلووي ملعايووة املسووال اينسووانية
مكان العم كمتد مجلهامي يميع املقاألعات.
 -٨٨وأن ووأت اللكن ووة الوألني ووة للم و أة والط و  ،ابلتع وواون م ووع من م ووات ا تم ووع امل وود  ،مث و
متسسة نرااين ،ورابطة مباد ات األعما احل ة بونن 20 ،جمموعة ملهارعي املساعدة الذايية.
وبلغ عدد العضوات هذه ا موعات  21٤عضوة قطا الهراعة والث وة احليوانية.
 -٨9ويسووتثم قكومووة بووونن امللكيووة ُهن و الهراعووة الذكيووة ملعايووة مسووال ووي الوق ووت،
وال قو  ،وامل ووقة الوويت يعوا منهووا املهارعووات ،و يعمويم ا موعووات امل جعيووة علووى صووعيد احلكومووة
احملليووة لتتوووا اسد و امن علووى يعموويم املنووا  ،ونووو ايوونس ،واحلوود موون اوواأل الك ووارث لطووي
التنمية احمللية وين يذها .وأي هذا ال كيه املهم استكابة للنتال اليت يوص مجليها استط ب أن
مجااع السعادة الوألنية وجا فيها أن املهارعات ي كلن ال ئة "األق سعادة" بونن.
 -90ومجا جانوب بو ام التوعيووة املنت موة علووى الصوعيد الووألي ،أُبووه ،ايوع املقاألعووات
عامي  2016و ،2017ب نم الدعوة ال فيع املستوا ب أن الصوحة اسبابيوة ،ومسوال ققووا
الط و  ،مبووا تلووي محو امل اهقووات ،واخلوودمات املقدمووة للنسووا واألأل ووا الووذين يعي ووون حتووت
وألأة  ،ومن صعبة ،وهو ب نم يتوا أم ه ج لة امللكة األم سان اي دودن وان و .
 -1الفجوة اجلنسانية يف التعليم (التوصيتان  85-118و)86-118
جما التعليم .وبلغ متد
 -91قطعت بونن أدواألاً ألويلة حتقي املساواة ب اينس
التعليم األساسي والعاع  1.00و 1.06على التواع ،عام .201٨
التكافت ب اينس
التعلوويم العوواع،
 -92ور ووم أن ك ووة األوالد ال يوها راجحووة متدو التكووافت بو اينسو
فبنه قد اد ليص مجا  0.٨5عوام  201٨بعود أن كوان  0.7٨عوام  .201٤ويعوها تلوي
مجا اال ووط لن ووطة م وون قبيو و ي وووفح م افو و ال وودازليات ،وبو و ام الت ذي ووة ،ويعل وويم امله ووارات
احليايية ،وب ام التوعية ب أن الصحة اينسية واسبابية املوجهة للم اهقات املعاهد التعليمية.
وفض و ً عوون تلووي ،ي ووح االذاهووات مجا يوود م وواركة البنووات علووى مسووتوا التعلوويم العوواع
الدورات الدراسية جماالت العلووم والتكنولوجيوا واهلندسوة وال اي ويات .وي وكع قكوموة بوونن
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امللكية البنات على دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة وال اي يات
ز مجسدا امل ورة هلن ومناص هتن.

التعليم الثانوي العواع مون

 -9٣وقووىت ي ووهداد موا،بووة ال تي ووات علووى الدراس ووة واسووتبقالهن امل وودارس ،د و عت قكوم ووة
بونن امللكية يقدر املنادي الصوحية جموانً لل تيوات ،و مجن وا م افو امليواه والصو من الصوحي
املن صلة هلن.
 -9٤ويقدم اطو التعلويم ال وي والتودريب املهوي لعوام  2016اسو اييكيات هتودمن مجا هتيئوة
بيئووة ي اعووي االعتبووارات اينسووانية لت ووكيع ال تيووات علووى االلتحوواا ابلتعلوويم املهووي ،وتلووي ر ووم
ا دايد عدد اسنث امللتحقات مبعاهد التدريب املهي واملتخ جات منها.
 -95و ادت ألاق ووة االس ووتيعات الس وونوي جامع ووة ب ووونن امللكي ووة مجا  ٣ 000ألال ووب اخلط ووة
اخلمسووية احلاديووة ع و ة ،مقابو  1 500ألالوب اخلطووة اخلمسووية العادو ة ،فاري عووت نسووبة الطالبووات
موون  ٣٨املالووة عووام  2012مجا  ٤٤املالووة عووام  .2015وأ ووافت هووذه ايامعووة دووىت
معاهد التعليم العاع  1٣ب نجماً جديداً يتي للطالبات ف صاً أفض وزيارات أرقب.
 -2العنا ا ا ا ااف املنا ا ا ا ااز (التوصا ا ا ا اايات 19-118؛ 22-118؛  31-118إىل 34-118؛
 37-118إىل )39-118
 -96يووني قووانون منووع العنووح املنووهع لعووام  201٣وقواعوود ول ووال قووانون منووع العنووح املنووهع
لعام  2015على مجج ا ات ص قة ييُ دس للنسا حااي العنح سب اللكو مجا القضا .
 -97والذ معهود بوونن القوانو الووألي مبوادرات لتحسو سوب اللكوو مجا القضوا بتودريب
وكوواالت مجن ووات القووانون علووى مججو ا ات التعامو مووع قوواالت العنووح وود املو أة ،والتوعيووة بقوقهووا،
ومجدرا ققوا امل أة التودريب علوى السوب البديلوة لتسووية املنا عوات ،ويودريب القيوادايت علوى
الص ووعيد احملل ووي عل ووى ه ووذه الس ووب  .ويعق وود املعه وود أيض واً دورات يدريبي ووة منت م ووة للقض وواة يتن وواو
القوان اليت يتث النسا واألأل ا .
 -9٨و نمنت د ألة بونن امللكية قوانون منوع العنوح املنوهع لعوام  201٣املونه الدراسوي
ال ألة وأس هم بقانون منوع العنوح
للمكندين ايدد والضباط املتدرب  .ومتت يوعية العامل
املنووهع لعووام  .201٣ومج ووافة مجا تلووي ،يتعوواون دو ألة بووونن امللكيووة مووع وكوواالت قكومووة بووونن
امللكية ،ومن مة ا تمع املد املسماة اق ام امل أة ويثقي ها ومتكينها والنهوو وا ،لبنوا قودرات
وكاالت مجن ات القانون مضمار العنح املنهع ،واالذار ابألدخا  ،ومحاية الط .
أماكن عامة استهدفاً يوعيوة ا تمعوات احملليوة مبسوال
 -99وأج ت د ألة بونن امللكية ع
من قبي العنح املنهع وأتثحه األأل ا  ،ومح امل اهقات ،ومجدمان املخدرات ،واالنتحار.
 -100ويووهداد عوودد النسووا املعينووات قوووة ال و ألة ،وي و ي يوودريبهن علووى مجج و ا ات ال و ألة
املناسبة للنسا واألأل ا  ،ومجحلاقهن بوقدات محاية امل أة والط /مكايوب محايوة املو أة والط و
م اكوه ال و ألة لت ووكيع النسووا الضووحااي/الناجيات موون العنووح املنووهع علووى اسقوودام علووى اسبو
عوون االعت وودا ات .وي ووك امل و أة هووا  12املال ووة م وون جمم ووو قوووة ال و ألة .ويوج وود مكاي ووب
حلماي ووة امل و أة والط و  1٣مقاألع ووة م وون أص و  20مقاألع ووة .ويُب ووذ جه ووود سن ووا مكاي ووب
ايع م اكه ال ألة.
حلماية امل أة والط
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 -101وي و ووار وكو وواالت قكوميو ووة ،ومن مو ووات مو وون من مو ووات ا تمو ووع املو وود مث و و من مو ووة
 RENEWومنظم ة ة  ،Nazhoen Lamtoenمن و ووع العن و ووح املن و ووهع ومس و وواعدة و ووحاايه عل و ووى أن
يصووبحن موون أفو اد ا تمووع املسووتقل واملنتكو  .ومج ووافة مجا تلووي ،يتوواز للضووحااي زوودمات مثو
مجعادة التأهي  ،ومجسدا امل ورة ،واملأوا املتقت ،واملساعدة القانونية ،والتدريب لتنمية املهارات.
 -102وسووتتي الدراسووة الوألنيووة األوا للعنووح وود امل و أة وال توواة الوويت ُذ و ا الوقووت احلوواع
بيانت عن مدا انت وار العنوح ،وأسوبابه ،وعواقبوه ،اسوتناداً مجا األن وطة الويت سويتم مجعودادها
جما السياسات.
ين يووذ م و و ةوووتجي لتنوواو العنووح وود
 -10٣و ي و ين الثووا /نوفمرب ُ ،201٨د و
النسا واألأل ا سيتوا دراسة أسوبات العنوح اينسوا  ،والعنوح ود املو أة والط و  ،ب يوة مجيواد
التهام مستدام وقالم على ا تمع احمللي ابلسعي لتكوين "أس سعيدة وآمنوة ومنصو ة" .ويسوتخدم
امل و و هن و ال وكا ملنووع العنووح القووالم علووى الت ووار والتعبئووة ا تمعيووة ،مق و ونً بتنميووة قوودرات
أصحات املصلحة ،وابس اييكية للدعوة وااليصاالت.
 -10٤و س ووياا يص وودي قط ووا الص ووحة للعن ووح وود املو و أة ،أُجو و ي ،ع ووام  ،2016يقي وويم
للخوودمات املقدمووة اتلووح مسووتوايت امل اف و الصووحية بووونن .و ووو النتووال الوويت يوص و
أعود ،عوام  ،2017مبودأ يووجيهي علوى الصوعيد
مجليها هذا التقييم والتوصيات اليت متخض عنهوا ،د
الوألي للتعام مع حااي عنح ال يي احلميم ،والعنح اينسي ،سياقات ال عاية الصحية.
 -105ونوُ دذت ب ام يوعية ملنع العنح اينسا  ،والعنح املنهع ،عادت ابل الدة علوى ال نيو
جمووا الصووحة .ود و عت كليووة التم و يض والصووحة العامووة جامعووة زيسووار يووالبو
العووامل
للخوودمات الطبيووة يوودريس وقوودة دراسووية عوون الطووب ال و عي مجألووار الوودورة الدراسووية لوودبلوم
املساعدين الصحي .
 -3مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والقيادة (التوصيات  42-118إىل )49-118
 -106مجدراكو واً ألمهي ووة ي ووكيع م وواركة املو و أة املناص ووب االنتخابي ووة ،أع وودت قكوم ووة ب ووونن
املناصووب االنتخابيووة،
امللكيووة زطووة العم و الوألنيووة ال امي وة مجا يعهيووه املسوواواة ب و اينس و
ع ووام  .201٤وج و ا اس ووتع ا ه ووذه اخلط ووة وه ووي س ووتبلور ب ووك أك وورب للتص وودي للتح وودايت،
وسيُوسع نطاقها اخلطة اخلمسية الثانية ع ة.

وعق و وودت مو و وتمت ات ع و وون م و وواركة امل و و و أة قس و وون التيس و ووح ،والقي و ووادة ،والسياس و ووة
ُ -107
أعوام  ،201٤و ،2017و .201٨ومج افة مجا تلي ،عقدت ينة االنتخاابت منتدا سياسياً
عام ُ 2015كلدح ببحث العقبات والتحدايت اليت يواجوه م واركة املو أة السياسوة ،ويبواد
أفض املمارسات ،والدروس املستخلصة.

 -10٨ودأب ووت ين ووة االنتخ وواابت عل ووى ي ووكيع م وواركة امل و و أة العملي ووة السياس ووية .وأُع وودت
وعممت أثنوا انتخواابت احلكوموات احملليوة عوام  2016واالنتخواابت
مجردادات انتخابية عديدة ُ
الربملانية عام  .201٨وفض ً عن تلي ،نوُ دذت بو ام وقلقوات دراسوية ،وبو ام يودريب وبوث
موجهووة لألقوهات السياسووية .وأدا يطبيو أداة ييسووح االقو ا عوورب الربيوود مجا ايدة م وواركة املو أة
االنتخاابت الربملانية اليت أُج يت انونة األزحة.
السياسة ،واري ا عدد النازب
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 -109وفض ً عن تلي ،أج ت ينة االنتخواابت ،واللكنوة الوألنيوة للمو أة والط و  ،ومن موات
ا تمع املد  ،ودبكة بونن لتمك امل أة ،مح ت مناص ة ويوعية لهايدة متثي امل أة سياسياً.
املناصووب القياديووة ،ع و ن ج لووة امللووي ،وفق واً للدسووتور،
 -110واع اف واً بتمثي و امل و أة املتوود
ام أة منصب رليسة ينة مكافحة ال ساد ،وعضوي ابر ي
ا لس الوألي ،وم و دتَ
ينة اخلدمة املدنيوة امللكيوة ،وم و وة ينوة بوونن ل نتخواابت ،وقا وية احملكموة العليوا .و
أاير/مايو  ،201٨انتُخبت ام أنن ا لس الوألي .وقادت ام أة أقد األقهات السياسية الويت
د وواركت انتخ وواابت ايمعي ووة الوألني ووة ي و و ين األو /أكت وووب  .201٨ومج ووافة مجا تل ووي،
انتُخبووت  7م دووحات موون أصو  19م دووحة ألو مو ة ايمعيووة الوألنيووة .و الوقووت احلوواع،
يبلغ نسبة متثي امل أة الربملان  15املالة ،مقاب  ٨املالة عام .201٣
 -111و عام  ،201٣بل ت نسبة النازبات انتخواابت ا لوس الووألي  52,٤٨املالوة
مقاب  ٤7.51للنوازب مون ال جوا  ،ووصولت نسوبتهن انتخواابت ايمعيوة الوألنيوة مجا 56.92
املال و و ووة ،مقاب و و و  5٣.11املال و و ووة لل ج و و ووا  .و ع و و ووام ، ،201٨ل و و ووت ال لب و و ووة للنازب و و ووات،
فبل ووت نسووبتهن  52.٤املالووة انتخوواابت ا لووس الوووألي و 50,٨٣املالووة انتخوواابت
ايمعية الوألنية.
 -112و ايولوة الثانيوة النتخواابت احلكومووات احملليوة الويت أُج يووت عوام  ،2016بلوغ عوودد
امل د ووحات املنتخب ووات ملناص ووب د ووىت  16٤م د ووحة م وون أص و و  1 ٤٣9م د ووحاً ،م وون بي وونهن
رليسووتان منتخبتووان لوقوودي مجداريتو علووى مسووتوا دون املقاألعووة ( )٨()Gupsو 2٤ممثلووة منتخبووة
موعة مجدارية على مستوا دون املقاألعة (.)9()Mangmis
 -11٣وي ك امل أة حنو  ٣0املالة من جمموو اخلدموة املدنيوة ويبلوغ نسوبة مون ي و لن مونهن
مناصب ين يذية  ٨,٨املالوة .ويوجود و يو ة واقودة مون بو و را احلكوموة الع و ة .و ي و ين
الثووا /نوفمرب  ،201٨دووهدت بووونن يعي و أو ام و أة رابنً زطوألهووا ايويووة الوألنيووة املع وفووة
ابسم .Druk Air
 -11٤ويُن نذ ‘اسألار الدازلي للتصدي للتح ش اينسي واملسال اينسوانية مكوان العمو ‘
ب يوة مج و ا الطووابع املتسسووي علووى آليووة االسووتكابة لل ووكاوا املتعلقووة مبسووال التحو ش اينسووي،
وهتيئ ووة بيئ ووة ي اع ووي االعتب ووارات اينس ووانية مك ووان العمو و  .واس ووتُكم تل ووي مبب ووادرة ‘يو نجو وه مجا
ال خي‘ اليت أأللقتها ينة اخلدمة املدنية امللكية للتصودي للتحو ش اينسوي وسوواه مون املسوال
اخلدمة املدنية.

حاء -األطفال
 -1رعايا ا ااة الصفا ا اال ويايت ا ا ا (التوصا ا اايات 6-118؛  27-118إىل 29-118؛ 36-118؛
)38-120
 -115سووعياً لوودعم رعايووة األم والط و  ،ادت اخلدمووة املدنيووة ،وال وكات اخلاصووة ،موودة مججووا ة
األمومووة موون  ٣مجا  6أدووه  ،ومججووا ة األبوووة موون  5مجا  10أايم عم و  .ويُ و نكع القطووا اخلووا
على من العامل فيه مهااي مماثلة .وأُزوذ احلسوبان عنود مجدزوا هوذا التعودي السياسوة الوألنيوة
ب أن ال اعة الطبيعية اليت يوصي لن يكون مودة هوذه ال واعة السوتة أدوه األوا مون الووالدة
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أي " األلووح يوووم الذهبيووة" .وملسوواندة الوالوودين العووامل علووى االسووتم ار يوووفح ال عايووة والنمووا
ابلط يقووة املثلووى ألأل وواهلم ،أُن ووئت دور قضووانة أموواكن العمو  .و الوقووت احلوواع ،يوجوود 12
داراً من دور احلضانة ثيم و ،ودار واقدة ابرو .و عوام  ،201٨أُعدودت مبوادئ يوجيهيوة
لودور احلضووانة ل عايووة األأل ووا  ،ودليو يوودريب ملقوودمي ال عايووة فيهوا .ويُبووذ جهووود لو ووع معووايح
ملقدمي ال عاية ويدريبهم على يقدر ال عاية األولية.
 -116و عام ُ ،201٨و عت اسو اييكية االيصوا أل و ا التنميوة لتمكو ا تمعوات احملليوة
واألس و موون اق و ام ققوووا الط و  .وع و وة علووى تلووي ،أ دُعوودت ب و ام للتوعيووة والوودعوة وسووال
اسع م يتناو قضااي امل اهق (منتدا ال تيات) ،ومسلس ت يل هيونية عن العنح املنهع.
 -117وقووىت ال لووالح األأل ووا القووانون ،أُن ووئت ُدووعب ،ووقوودات ،ومكايووب حلمايووة امل و أة
والط و م اك ووه ال و ألة للتوعي ووة بماي وة الط و ا تمووع احملل ووي ،وال و و ين ي ووذ أن ووطة
مدرسية ،وب ام ال ألة ملنع اي ةة .ويوهود وقودات محايوة الط و واملو أة ب و من اقتكوا من صولة
ا م اف لل فيه اصصة لألأل ا املخال للقانون .ومج افة مجا تلي ،يُتاز لألأل ا املخال
للقووانون أموواكن م لمووة هلووم أثن وا االقتكووا قب و احملاكمووة مك وهين موون م اكووه ال و ألة يقعووان
فوينت و وولنغ ووثيم ووو .وأع وودت دو و ألة ب ووونن امللكي ووة ث ث ووة أدل ووة ع وون ي وودابح ال و و ألة املوايي ووة
للم أة والط .
 -11٨و ال ة  ،2016-201٣أُج يت دراسة من ث ث م اق عن العنوح ود األأل وا
للت استع ا املتل ات هذا املو و ودراسة كمية ونوعية له .ودكلت نتال هذه الدراسوة
ويوصووياهتا مسووامهات رليسووية مجعووداد زطووة العم و الوألنيووة ل فوواه الط و ومحايتووه لعووام .201٨
ويني م و هذه اخلطة على يعهيوه م واركة األأل وا  ،ومحوايتهم وةوالهم ،وسوين ذ هوذا امل و و
اخلطة اخلمسية الثانية ع ة.
 -119ويوووع قكومووة بووونن امللكيووة األولويووة ل فوواه األأل ووا وس و متهم ومحووايتهم املوودارس.
ومنذ عام  ،2016يُطلب مون ايوع املودارس ي وكيع السوعي لتهيئوة بيئوة مواييوة لألأل وا  ،فضو ً
عوون التوعيووة مببووادرات مجاوواع السووعادة الوألنيووة .وأُقوويم املوودارس ن ووام للتوجيووه ومجسوودا امل ووورة
لدعم ةا األأل ا واليافع  ،وصحتهم ،ورفاههم.
 -120و عووام  ،2012أُن ووئت دووبكة منسووقي محايووة الط و بتعيو يسووعة موونهم وكوواالت
معنيووة للتحقو موون يعموويم مسووال محايووة األأل ووا السياسووات واخلطو القطاعيووة تات الصوولة.
ويوجوود انن  ٤٤منسووقاً حلمايووة الط و يعملووون وكوواالت قكومووة بووونن امللكيووة ،وموون بينهووا
من مات ح قكومية.
 -121وأُقوويم مكتووب ل عايووة الط و ومحايتووه اهليئووة املكهيووة لألدي و ة حلمايووة ققوووا األأل ووا
ال هب ووان وال اهب ووات ويعهيهه ووا .ويعم و ه ووذا املكت ووب مو ،ووون مكل ووون بماي ووة الط و يتول ووون
التحق من محاية ققوقه متسسات األدي ة.
 -122ومجعادة للتأكيد على التهام بونن بقوا اسنسانُ ،و وعت األُألو القانونيوة وتات الصولة
التاع بياهنا:
أُع و وودت عو و ووام  2015القواع و وود والل و و ووال لقو و ووانون رعاي و ووة الط و و و ومحايتو و ووه
(أ)
لعام  ،2011وقانون يبي األأل ا لعام  ،2012وقانون منع العنح املنهع لعام 201٣؛
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(ت)
( )

املبادئ التوجيهية سدارة امل ج لعام 2016؛
مدونة األز قيات ملو ،ي احلماية والعامل

(د) املبادئ التوجيهية لوسال اسع م ب أن اسب
املتعلقة ابلنسا واألأل ا لعام 2016؛
(ه)
لعام 2017؛
(و)

ا ا االجتماعي لعام 2016؛
ب ك مناسب عن احلاالت

دلي و التوودريب علووى االذووار ابلب و ملووو ،ي مجن ووات القووانون واملوودع الع ووام
املبادئ التوجيهية العتماد مقدمي اخلدمات لعام 2017؛

( ) املبادئ التوجيهية العتماد م ج النسا واألأل ا الذين يعي ون حتوت وألوأة
 ،ومن صعبة ومجدارهتا لعام 2017؛
(ز)

املبادئ التوجيهية لتبي األأل ا لعام 2017؛

(ط) مجج ا ات الت ي املوقدة لتدب قاالت النسا واألأل ا الذين يعي ون حتت
وألأة  ،ومن صعبة لعام 2017؛
(ي)

املبادئ التوجيهية لل عاية البديلة لعام .201٨

 -12٣ويثوواب اللكنووة الوألنيووة للم و أة والط و  ،مجدراك واً منهووا لقصووور التوعيووة واالفتقووار مجا القوودرات
بسووباهنما موون أكثو التحوودايت مجحلاقواً ،علووى التوعيووة مبسووال ققوووا الط و ومحايتووه موون من ووورات
معياريوة ،ومتسسووية ،وي و يعية ايووع املسوتوايت .و عووامي  2016وُ ،2017عقودت قلقووات
عمو رفيعووة املسووتوا لتوعيووة أعضووا الربملووان يناولووت مسووال نووو ايوونس ،وققوووا الط و ومحايتووه،
ومسال نو اينس واألأل ا ألعضا ا لس الوألي املنتخب منذ وقت ق يب عام .201٨
 -12٤وحتق و مجبووا مهووم جمووا مجعووداد أن ووطة محايووة الط و ومأسسووة بنووا القوودرات املتعلقووة
بقوقووه .واسووتناداً مجا املنوواه التدريبيووة املتعلقووة بقوووا الط و الوويت و ووعتها اللكنووة الوألنيووة للم و أة
والط و  ،يتلقووى املسووتولون موون الوكوواالت املعنيووة ابنت ووام يوودريباً علووى محايووة الط و ي ووم ال وونه
جموا القوانون اخلوا ،
األساسية لتدب احلاالت .ويتم يوعية باط ال ألة ،واحملام  ،والعوامل
وم ت وي العم و  ،والقووادة احمللي و  ،ور سووا متسسووات األدي و ة ،ويتلقووون يوودريباً علووى اي اقيووة ققوووا
الط و و  ،واي اقي ووة القض ووا عل ووى التميي ووه وود املو و أة ،وق ووانون رعاي ووة الط و و ومحايت ووه لع ووام ،2011
ومجج ا ات العدالة امل لمة لألأل ا  ،والتحدايت اليت يثحها املسال اينسانية.
 -125ومبوجووب ق ووانون العم و والعمال ووة لع ووام  ،2007ق و عم و األأل ووا دون س وون الثالث ووة
ع ة وعم األأل ا الذين ي اوز أعمارهم ب  1٣و 17سنة  16فئة من املهن اخلط ة .د
علوى تلوي أن عمو األأل ووا ينودر  ،مبوجوب قوانون وقواعوود رعايوة الط و ومحايتوه لعووام ،2011
فئة األأل ا الذين يعي ون حتت وألأة  ،ومن صعبة يستوجب يوفح ال عاية واحلماية هلم.
 -2زواج األطفال (التوصيتان  20-118و)23-118
 -126ي ووك قووانون رعايووة الط و ومحايتووه لعووام  ،2011وقووانون بووونن اينووالي لعووام 200٤
األساس الذي يقوم عليه منع وا األأل ا  .ويصنح أي فع جنسي ُةارس مع أل دون سن
الثامنة ع ة على أنه ا تصات .وي ص القضا قضااي األأل ا بس عة وقهم.
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 -127ويتوووا ايهووا القضووالي ،ابلتعوواون مووع معهوود بووونن القووانو الوووألي ،يوعيووة ايمهووور
املناأل احلض ية وال ي ية مبسال وا األأل ا وابلقوان اليت حتمي ققوا ايع األأل ا .
 -12٨وبووونن ،بصو تها عضووواً مبووادرة جنوووت آسوويا سهنووا العنووح علووى األأل ووا  ،ألو من
زطة العم اسقليمية سهنا وا األأل ا جنوت آسيا.
 -129وأد ووارت دراس ووة ع وون م وودا انت ووار وا األأل ووا اس ووتندت مجا استقص ووا ات مس ووتوا
املعي ووة بووونن ( 2012و ،)2017مجا أن نسووبة وا األأل ووا اض ض وت موون  ٨.7املالووة
عام  2012مجا  5,5املالة عام  2017ب ض املبوادرات املختل وة الويت الوذهتا قكوموة
بونن امللكية.

طاء -األشخاص ذوو اإلعارة (التوصيات 80-118؛  89-118إىل )92-118
ُعد عام  201٨م و السياسة الوألنية لألدخا توي اسعاقة .ويستند م و
 -1٣0أ د
السياس ووة ه ووذا مجا استقص ووا لتقي وويم االقتياج ووات ي ووم األد ووخا توي اسعاق ووات املختل ووة
املنتمو مجا فئووات عم يووة دووىت .وسووتُعد زطووة عمو لتن يووذ هووذه السياسووة وين ووذ مجألووار اخلطووة
اخلمسية الثانية ع ة .ويتس م و السياسة مع اي اقية ققوا األدخا توي اسعاقة ،وهوو
أيزووذ بوونه يقوووم علووى احلقوووا .ويتضوومن امل و و أيض واً أقكام واً يُبت ووى منهووا حتس و قصووو
األدخا توي اسعاقة على الصحة والتعليم ت الة احلواجه البيئية ،واملاديوة ،والسولوكية ،وسوواها
من احلواجه عن أل يقهم.
 -1٣1و ي و ين الثووا /نوفمرب ُ ،2017دو  ،ألو مو ة علووى اسألو ا ،دراسووة املعووارمن،
واملواق ووح ،واملمارسو ووات املتعلقو ووة ابألأل و ووا توي اسعاقو ووة ل سو ووتعانة و ووا و و ووع السياسو ووات،
واخلط  ،والربام .
 -1٣2ويعكو ووح بو ووونن علو ووى ين يو ووذ اس و و اييكية مجن و وويون مو وون أج و و "مجققو وواا احل و و " ل الو وودة
األدخا توي اسعاقة آسيا واحملي اهلوادئ ،ودواركت االجتموا احلكوومي الودوع ال فيوع
املستوا ب أن استع ا منتصح املدة لعقد األدخا توي اسعاقة  2022-201٣آسويا
عام .2017
واحملي اهلادئ الذي ُعقد بيك

 -1٣٣وحت قكومة بونن امللكية على مجدرا ب نم االقتياجات التعليمية اخلاصة ن ام
التعلويم لسو ه مب اعواة اقتياجووات اتلووح املتعلمو عوون أل يو دعووم عمليووة التعلويم والووتعلم ،ويطوووي
املن وواه الدراس ووية ،وعملي ووات التقي وويم ،ومجنق ووة الوص ووو امل ووادي ،فض و ً ع وون االعتب ووارات املتعلق ووة
ابالنتقا مجا م اق أعلى من التعليم ،والتدريب ،واحلياة املهنية.
 -1٣٤وي و د اط و التعل وويم ب ووونن ( )202٤-201٤االس و اييكيات اهلادف ووة مجا يعهي ووه
يلبية االقتياجات التعليمية اخلاصة .ويبعاً لذلي ،أن أت و ارة ال بية مودارس يودرس فيهوا بو ام
االقتياجووات التعليميووة اخلاصووة لتلبيووة اقتياجووات األأل ووا توي اسعاقووة واالقتياجووات اخلاصووة.
و أثنا اخلطة اخلمسية احلادية ع ة ،أُدر ب نم االقتياجات التعليمية اخلاصة  ٨مدارس
مج افية ليصوب جمموو هوذه املودارس  16مدرسوة ،ابس وافة مجا مدرسوت متخصصوت لضوعامن
الس وومع والبص و ي وووف ان ال عاي ووة لنح ووو  6٤7أل و ً .وسيُوس ووع نط وواا ه ووذا ال ووربنم لي ووم 12
مدرسة مج افية ي طي ايع املقاألعات اخلطة اخلمسية الثانية ع ة.
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 -1٣5ويُعك ووح الوق ووت احل وواع عل ووى مجع ووداد مب ووادئ يوجيهي ووة لن ووام امتح ووانت الط و و ت
توي االقتياج ووات اخلاص ووة ويقي وويم مس ووتواهم ونقله ووم مجا م اقو و أعل ووى امل وودارس ال وويت يطبو و
ب و نم االقتياجووات اخلاصووة و مدرسووت متخصصووت  .وي ووم املبووادرات األز و ا و ووع ل ووة
اسدارة البوننية.
ود أيضاً ين يذ ب نم مهي
ُ -1٣6

معهد وان سي للصم و عي ي السمع.

سادسا -التعاون واملساعدة الدوليان (التوصية )101-118
 -1٣7يعم قكومة بوونن امللكيوة ،دو اكة موع وكواالت األموم املتحودة ،واهليئوات احلكوميوة
الدوليووة األز و ا ،علووى النهووو ابلقوودرات الوألنيووة للوفووا اباللتهامووات التعاهديووة الدوليووة ويعهيووه
ُعد م و سياسة وألنيوة لألدوخا
ققوا اسنسان .و مجألار التعاون مع ال كا اسةالي  ،أ د
توي اسعاقوة وسياسوة املسوواواة بو اينسو  .وأدرجووت جامعوة بوونن امللكيووة دورة دراسوية يتنوواو
السياسة االجتماعية األج القصح.
 -1٣٨ودوواركت بووونن االسووتع ا الوووألي الطوووعي لتن يووذ أهوودامن التنميووة املسووتدامة الووذي
أُج و و ي املنتو وودا السياسو ووي ال فيو ووع املسو ووتوا نيويو ووور متو /يوليو ووه  .201٨وم نكو وون هو ووذا
االستع ا بونن من يباد زرباهتا والتحدايت اليت واجهتها ين يذ زطة عام .20٣0
 -1٣9وداركت بونن أيضاً استع ا منتصح املدة لإلع ن الو اري نسيا واحملوي اهلوادئ
ب أن السكان والتنمية ابنكوو ي و ين الثوا /نوفمرب  ،201٨وقودمت يق ي هوا عون التقودم
ين يذ ب نم عم املتمت الدوع للسكان والتنمية.
احمل
 -1٤0و مجألووار د و اكة مووع مبووادرة جنوووت آسوويا سهنووا العنووح علووى األأل ووا  ،ومكتووب املمثلووة
اخلاص ووة لألمو و الع ووام املعني ووة ابلعن ووح وود األأل ووا  ،استض ووافت بو وونن ،أاير/م ووايو ،201٨
اجتما املالدة املستدي ة األقاليمي ال فيع املسوتوا ب وأن دور املن موات اسقليميوة محايوة األأل وا
من العنح ومجق ا مهيد من التقدم حنو القضا على ايع أدكا العنح د األأل ا .

سابعا -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان (التوصية )1-118
 -1٤1ص و ودنقت بو ووونن ،عو ووام  ،2009علو ووى الربويوكو ووو االزتيو وواري ب و ووأن بيو ووع األأل و ووا
االأل ا الب ا و املواد اسابقية ،والربويوكوو االزتيواري املتعلو ابدو ا األأل وا
واست
املنا عات املسلحة ،امللحق ابي اقية ققوا الط .
 -1٤2ون و ت اللكن ووة املعني ووة ابلقض ووا عل ووى التميي ووه وود امل و أة ،دورهت ووا اخلامس ووة والس ووت
املعقودة عام  ،2016يق ي بونن ايامع لتق ي يها الدوري الثوامن والتاسوع مبوجوب اي اقيوة
القضووا علووى ايووع أدووكا التمييووه وود امل و أة .وقوودمت بووونن أيض واً ،عووام  ،2017يق ي هووا
ايامع لتقاري ها الدورية من الثالث مجا اخلامس املتعلقة ابي اقية ققوا الط مجا الدورة اخلامسة
والسبع للكنة ققوا الط  ،ويقاري ها األولية املتعلقة ابلربويوكول االزتياري الي اقية ققوا
االأل وا الب وا و املوواد اسابقيوة ،وادو ا األأل وا
الط ب أن بيع األأل ا واست
املنا عات املسلحة ،عام .2017
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 -1٤٣وأُن ئت ف قة عم رفيعة املستوا ي أسها و ي اخلارجيوة لدراسوة جودوا التصودي علوى
اي اقية األدخا توي اسعاقة عام  .2017ويبعاً لذلي ،قُ ددم حتلي املصلحة الوألنية ب أن
التصدي على هذه االي اقية مجا قكومة بونن امللكية.
 -1٤٤واسوتقبلت بووونن مكتووب ا لووس التن يووذي ملن مووة اليونيسوويح نيسووان/أب ي .201٨
وأدار املكتب مع االرييواز مجا التعواون وال و اكة املثمو ين بو قكوموة بوونن امللكيوة واليونيسويح
و ووع القواع وود واملع ووايح وص وويا ة السياس ووات ال ليس ووية اخلاص ووة ابألأل ووا  .والق ووس املكت ووب
أيضاً أن قكومة بونن امللكية زصصت مووارد لوربام وم واريع ي موي مجا حتقيو أهودامن اي اقيوة
ققوا الط .
 -1٤5و ار ال ي العام املعي ابالقتكا التعس ي بونن كانون الثا /يناي .2019

اثمنا -اإلجنازات وأفضل املمارسات والعقبات
ألف -اإلجنازات
 -1٤6ي و بووونن يوونعم ،عهوود ج لووة امللووي ،ابلس و م ،والوقوودة ،والووونم وهووي عناص و ال ووىن
عنهووا لضوومان احلقوووا األساسووية احليوواة ،واحل يووة ،واألموون املك سووة الدسووتور .ويعووه ت املتسسووات
الدةق األية ،وي سخت جذور الثقافة الدةق األية ،وادتد عود الدةق األية ضون  10سنوات.
 -1٤7وةووا النوواي احمللووي اساوواع لبووونن موون  100بليووون نووو عووام  201٣مجا  1٨0بليووون
نووو عووام  ،201٨واقتصوواد هووذا البلوود موون أس و االقتصووادات ة وواً .ووص و معوود ةووو النوواي
احمللي اسااع لبونن مجا  ٨املالة عام  2016وحنو  7املالة عام .2017
 -1٤٨وأُق و يقوودم ملموووس ن وواي التعلوويم والصووحة ب ض و مجنقووة ال عايووة الصووحية والتعلوويم
م قلوة التعلويم
جمانً .ويكاد نسبة االلتحواا ابملودارس يبلوغ  100املالوة موع يكوافت اينسو
الثانوي .وبل ت نسبة اسملام ابلق ا ة والكتابة ص ومن ال وبات  9٣املالوة ،وذواو متوسو
العم املتوقع  70عاماً.
 -1٤9والتهام واً بقضووية الس و م واألموون الوودولي  ،وهووي واليووة رليسووية لألمووم املتحوودة ،انضوومت
بونن مجا عمليات ق س الس م التابعوة لألموم املتحودة بصو ة م اقوب عوام  .201٤ويعهودت
قكومة بونن امللكية بتقدر وقدة عسوك ية قوامهوا  250جنودايً عوام  ،2015سوعياً لتوسويع
ويعمي م اركتها ومسامهتها عمليات األمم املتحدة حل س الس م.

ابء -أفضل املمارسات
 -150يك و فلس و ة التنميووة القالمووة علووى مجاوواع السووعادة الوألنيووة حتقي و ينميووة دوواملة يعووه
التنمية املستدامة وققوا ك مواألن ورفاهه.
 -151و،لنووت اخلوودمات الصووحية األساسووية يُقوودم جمووانً بووونن .وةث و صووندوا االسووتئمان
ع ووام 2000وس وويلة مبتك و ة لتموي و ال عاي ووة الص ووحية ب ووك
للص ووحة ب ووونن ال ووذي أُن و
مسووتدام .وبل ووت م ووارد هووذا الصووندوا  2.٣بليووون نووو .و الوقووت احلوواع ،متووو ايووع يكوواليح
األدوية واللقاقات األساسية من هذا الصندوا.
24

GE.19-01878

A/HRC/WG.6/33/BTN/1

 -152ويووف قكوموة بوونن امللكيوة التعلويم جموانً يميوع األأل وا مون امل قلوة قبو االبتداليووة مجا
الص ووح العادو و  .وي نسو و مجن ووا امل وودارس املكهي ووة الدازلي ووة وامل وودارس االبتدالي ووة والثانوي ووة الكب ووحة
احلصووو علووى التعلوويم .وقو دسووع نطوواا ب و ام الت ذيووة املدرسووية وهووي مووا ب قووت متث و قووافهاً قوووايً
لت كيع االلتحاا ابملدارس والبقا فيها ،وال سيما قالوة ال تيوات املقيموات املنواأل الناليوة
املعس ة .ولتيسح قصو الط ت احمل وم اقتصادايً على التعليم العاعُ ،و ع ،عام ،201٤
ن ام مان ملن الط ت ق و اً بدون فوالد.
 -15٣وةثو و ن ووام  Kiduد ووبكة أم ووان اجتماعي ووة أقامه ووا املل ووو اس ووتكابة ل ووكاوا ال ئ و وات
الضعي ة ويلبية القتياجاهتا .وساف ج لة امللي بن سه مجا ايوع أحنوا الوب د ،مقو ابً هوذا الن وام
م وون الس ووكان ،ومكس ووباً مجايه الط ووابع امله ووي والن م ووي بتعيو و م ووو ،عل ووى ص ووعيد املقاألع ووات
والوقدات اسدارية على مستوا دون املقاألعة أُني م حتديد األدخا الضع ا واقتياجاهتم.
 -15٤ومووا بو ز ن ووام التعلوويم ووح ال مسووي الووذي بوودأ ين يووذه مطلووع التسووعينات ب يووة القضووا
علووى األميووة قو يقوودماً ملموسواً حتسو مسووتوا مجملووام املو أة ابلقو ا ة والكتابووة وييسووح قصوووهلا
رفع املعد العام لإلملام ابلقو ا ة والكتابوة بو الكبوار ليصو
على التعليم .وساهم هذا الربنم
مجا 60املالة .ويُتخ ُذ الوربنم أيضواً وسويلة لبوث رسوال اجتماعيوة مهموة مجا ا تمعوات احملليوة
انتخاابت احلكومات احمللية.
ال ي ية وكان له لع ييسح م اركة القادة احملتمل
 -155ون و و اً النعو وودام ن و ووام سو ووكون اهل و ووا الطل و و للسو ووكينات ،أُقو وويم ،كو ووانون األو /
ديسوومرب  ،201٣سووكن م توووز قووالم علووى الهراعووة للسووكينات .وقووىت ي و ين األو /أكتووب ،201٨
است ادت  111سكينة من هذا الن ام.
 -156ومتثو مبووادرة بووونن موون أجو احليوواة مبووادرة ف يوودة هتوودمن مجا احل وواظ ب ووك دالووم علووى
منو وواأل بو ووونن احملميو ووة ،وعلو ووى املم و و ات البيولوجيو ووة بت و ووفح التموي و و الكام و و لعملياهتو ووا ومجدارهت و وا.
وسيحافس هذا امل و على ق ابة  6م ي فدان من ال اابت و حها من املوال الطبيعية.
ع ووام  2011بو و نم الت وودريب املتكامو و حلم وواة
 -157وعمو و ً لمو و ج ل ووة املل ووي ،أُن و و
الس و م ( )10()De-Suungالووذي يكموون هدفووه ال ليسووي ي ووكيع ايووع امل وواألن علووى امل وواركة
مة دور بنا األمة األعم .ويستلهم ب نم التدريب هذا القيم اسيابية "ل وز التطو " ،وقويم
اخلدمووة ا تمعيووة ،والنهاهووة ،واملسووتولية املدنيووة .ويتطووو األفو اد الووذين اض أل ووا هووذا الووربنم
عمليات مواجهة الكوارث ،واألن طة اخلحية ،ويسخ ون أن سهم خلدمة انز ين ألوا قياهتم.
 -15٨وسووعياً لتقوودر اخلوودمات العامووة بك ووا ة وفعاليووة ،أن ووأت قكومووة بووونن امللكيووة ن ام واً
عاماً للم امل وسب االنتصامن يتوا اسد امن عليه أمانة جملس الو را .

جيم -التحدايت والعقبات
 -159ال ق  :الوقت الذي يسعى فيه بونن جاهدة مجا رفع امسها من فئة أقو البلودان ةوواً،
يواجه هذا البلد حتدايت م قلوة ‘ال ووط النهوالي‘ القضوا علوى ال قو عميوع أدوكاله .واري وع
معامو دجيووي موون  0.٣6عووام  2012مجا  0.٣٨عووام  ،2017و هووذا مجدووارة مجا ي وواقم
عوودم املسوواواة .ولووئن كووان ال قو املتعوودد األبعوواد قوود اض ووض مجا قوود كبووح ،فووبن مسووتوا ال قو
املناأل ال ي ية أ حى أعلى بكثح من مثيله املناأل احلض ية.
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 -160قالووة االقتصوواد الكلووي :يعوواد االقتصوواد منووذ عووام  201٤وبلووغ متوسو ةووو النوواي احمللووي
اسا وواع الس وونوي ه ووا  7املال ووة ،ووح أن ووعح االقتص وواد النادو و ع وون التح وودايت اهليكلي ووة،
واري ا نسبة الديون مجا الناي احمللي اسااع ،وي اقم العكه التكاري ،وعكه امليهانية ،يثح القل .
 -161بطالووة ال ووبات :علووى ال و م موون أن قالووة البطالووة قوود حتسوونت ابأل و اد فهبطووت موون ٤
املالووة عووام  2009مجا  2.٤عووام  ،2017ال ي وها انت ووار البطالووة ب ووك واسووع ص و ومن
ال بات يندر عداد التحدايت ايسيمة .ويبلغ نسوبة البطالوة انن  10.6املالوة ،مقابو 9.6
عام  .201٣وستت اقم هوذه النسوبة السونوات القليلوة القادموة عنودما يودز مهيود مون ز يوي
ايامعات سوا العم .
 -162م وواك الوص ووو  :ذع و و وع ووورة ايبو ووا وين وواث املس و وتوألنات ال ي ي ووة يق وودر اخلو وودمات
االجتماعية ،مث الصحة ،والتعليم ،والكه اب  ،واملياه الصاحلة لل ت ،أم اً ابلغ الصعوبة وابهس
التكل ة .ويتسبب تلي أيضاً اهلك ة من ال يوح مجا احلضو الويت يوتث أتثوحاً متواليواً امل واك
االجتماعية األز ا مث ال ق  ،والبطالة ،ومجدارة الن اايت.
 -16٣قابليووة التووأث بت ووح املنووا والك ووارث الطبيعيووة :بووونن مع ووة ب وودة للك ووارث الطبيعيووة،
مث و ال يضووانت ،واالهنيووارات األر ووية ،وال يضووانت النااووة عوون ي دك و البح وحات ايليدي وة الوويت
يت وواقم بسووبب انرير النااووة عوون ي ووح املنووا  .ويقووع بووونن أيض واً منطقووة ين و فيهووا الووهال .
وجعلووت هووذه العوام و الطبيعيووة الكامنووة ابلتضوواف مووع عوام و اجتماعيووة ،مث و ال ق و  ،والتعوودي
الب و ي عل ووى املنح وودرات اهل ووة ،ومع وودالت اسمل ووام ابلق و ا ة والكتاب ووة املتدني ووة ،ب ووونن م وون أد وود
البلدان ع ة للكوارث العامل.
 -16٤اهلك ة :بونن أمة ص حة قدودها م توقة وسهلة االز اا يقع منطقوة مون أكثو املنواأل
انهل ووة ابلس ووكان وه ووي م ووا ب ق ووت يواج ووه حت وودايت هالل ووة يثحه ووا اهلكو و ة ووح القانوني ووة .ول وودر ه ووذه
التهديدات األمنية ،ال بد من أن يتقيد بونن يقيداً صارماً ابلقوان الوألنية وبقواعد اهلك ة ون مها.
 -165وي ووهد بووونن أيضواً اسووت حا اهلكو ة الدازليووة موون املنوواأل ال ي يووة مجا امل اكووه احلضو ية،
ف و و وهادت نسو و ووبة سو و ووكان احلض و و و مو و وون  ٣0.9املالو و ووة عو و ووام  2005مجا  ٣7.٨املالو و ووة
عووام  .2017وبسووبب هووذا التوجووه ،سووتتعذر اسووتدامة امل اكووه احلض و ية ،بينمووا يوونخ ض اسنتووا
الهراعي املناأل ال ي ية.

 -166ينواقي عودد السوكان :يتبو مون يق يو الدراسوة االستقصوالية عون مسوتوايت املعي ووة
بووونن لعووام  2017أن معوود اخلصوووبة الكلووي اض ووض مجا  1.9املالووة ،وهووو مسووتوا أقو موون
مستوا اسق البالغ  2.1املالة .ومن دأن تلي أن يتدي مجا ديخوزة السكان ،ويقلوي
قوووة العمو  .و مجألووار ايهووود املبذولووة ملعايووة هووذه املسووألة ،أُعوود م و و سياسووة وألنيووة للسووكان
والتنميووة موون ب و أهدافووه احل و علووى أالن يوونخ ض معوود اخلصوووبة الكلووي مجا مووا دون مسووتوا
ايع األوقات.
اسق
 -167ديخوزة السكان :اد عدد املسن من السكان الوذين يبلوغ أعموارهم  65عامواً فوأكث
مو و وون  29 752دخص و و واً ( ٤.7املالو و ووة) عو و ووام  2005مجا  5.9( ٤٣ 06٤املالو و ووة)
عام  .2017و الوقت احلاع ،ال يوجد قانون حمدد لتلبية اقتياجات املسن  ،فن ام املعادات
التقاعديووة الوووألي ال ي طووي سوووا مووو ،ي احلكومووة وال وكات .ويقو ز م و و السياسووة الوألنيووة
للحمايووة االجتماعيووة سلسولة موون املبووادرات لوودعم دزو املسوون  .و مجألووار بو نم ج لووة امللووي
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لكبار السن ،قص كبار السن على مجعانة ده ية لتلبيوة اقتياجواهتم األساسوية .وي عوى من موات
ا تمووع املوود  ،مث و ايمعيووة امللكيووة لكبووار السوون ،رفوواه هووذه ال ئووة .وفضو ً عوون تلووي ،أُقوويم،
عام  ،2016منه دي ي لل هبان املتقاعودين .وأعودت قكوموة بوونن امللكيوة أيضواً بو نم رعايوة
املسن لتعهيه انتاجيتهم وقيويتهم وسعادهتم.
 -16٨املوارد املالية :ابتدرت بونن سياسات ،وسنت ي يعات ،وو عت اسو اييكيات مهموة
موون أجو مسووتقب أفضو ملواألنيهووا ،بيوود أن ين يووذ هووذه السياسووات والت و يعات واالسو اييكيات
يقتضي يوفح املوارد املالية الكافية هلا.

اتسعا -األولوايت وااللتزامات واملبادرات الوطنية الرئيسية
ألف -األولوايت الوطنية
 -169ال يوها السووعي ل و س جووذور ثقافووة دةق األيووة م عمووة ابحليويووة ،وبس و سوويادة القووانون،
ويعهيه الدةق األية يندر عداد األولوايت الوألنية .و و ز و البلد الوديي مون فئوة أقو
البل وودان ة وواً ،ال ب وود م وون يعهي ووه أس ووس االقتص وواد ق ووىت يك ووون اخلو و و م وون ه ووذه ال ئ ووة مس ووتداماً.
ويكتس ووي يعهي ووه اسي و ادات الدازلي ووة و ايدة امل وون اخلارجي ووة أمهي ووة ابل ووة .وعل ووى ب ووونن أن يواج ووه
حتوودايت ندووئة عديوودة ،م وون بينهووا مسووألة بطالووة ال ووبات .وسووت اسووتدامة زوودمات الص ووحة
والتعليم ا انية حت ى ابألولوية .وستوع اخلطة اخلمسية الثانية ع ة مهيوداً مون االهتموام سيصوا
اخلوودمات مجا موون يعووذر وصوووهلا مجلوويهم ،ويلبيووة اقتياجووات ال ئووات الضووعي ة ،مجألووار سياسووات
ل يح وألأة ال ق  ،وين يذ زطة عام .20٣0

ابء -االلتزامات
 -170مجألووار اهلوودمن العووام املتمث و يضوويي ال كوووة ب و األ نيووا وال ق و ا  ،يلتووهم احلكومووة
ابحلد من ايسا هوة الت اوت الدز  ،وايع أدكا عدم املساواة األزو ا .ويصوبو احلكوموة
مجا مجقامة جمتموع منصوح ودوام للكميوع مون زو اال وط لن وطة حموددة األهودامن ،مثو
يوووفح "منصووب عمو واقوود لكو أسو ة معي ووية" ،ومججو ا مجصو ز دووام للضو الب ،و ايدة احلوود
األدىن موون األجووور ،وي ووييد مهيوود موون املسوواكن امليسووورة التكل ووة ،ويعهيووه اسووتحقاقات األمومووة،
وال سوويما املنوواأل ال ي يووة .ويلتووهم احلكومووة أيض واً تجو ا مجص و قات رليسووية قطووا الصووحة
والتعليم سنقة قصو ايميع على اخلدمات اييدة.
 -171ويلت ووهم قكوم ووة ب ووونن امللكي ووة بتهيئ ووة ال و و ومن امل لم ووة لتن ي ووذ فلسو و ة التنمي ووة الوألني ووة
القالمة على مجااع السعادة الوألنية .ويتواصو مجدرا أفضو املمارسوات الدوليوة للمضوي قودماً
يعهيه ققوا اسنسان السياسات والت يعات احمللية املعنية.
 -172وس ووتثاب قكوم ووة ب ووونن امللكي ووة عل ووى التع وواون م ووع من م ووات ا تم ووع امل وود الوألني ووة،
م سحة ا ا ال م هلا لتستكم عم احلكومة.
 -17٣وسوويُوا اهتم ووام متك وودد ملعايووة املس ووال املتعلق ووة ابلنس ووا واألأل ووا  .ويُب ووذ مهي وود م وون
التعليم العاع و جماع السياسة والقيادة.
ايهود لسد ال كوة ب اينس
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 -17٤ويواصو بووونن يقيوويم ال و املتاقووة هلووا لدراسووة صووكو ققوووا اسنسووان واستع ا ووها.
وستن بونن التصدي على صكو ققووا اسنسوان الدوليوة املناسوبة ،وفو قودراهتا ومواردهوا
الوألنية.

جيم -املبا ا ا ااادرات (التوصا ا ا اايات  7-118و8-118؛  24-118إىل 28-118؛
 17-118إىل 19-118؛ 22-118؛  31-118و)32-118
 -175ي ووكيعاً حلسوون التسوويح ،أدرجووت قكومووة بووونن امللكيووة ن ووام مجدارة األدا احلكووومي
اخلطة اخلمسية احلادية ع ة .ومبوجب هذا الن ام ،لضع ايع املتسسات العامة للمسا لة عون
سعيها لتقدر زدمات عامة أفض  .وكان الي اقات األدا السونوي دور دوديد األمهيوة حتقيو
أهدامن اخلطة اخلمسية احلادية ع ة ويعهيه ال افية واملسا لة.
 -176وعه ت قكومة بونن امللكية يقودر اخلودمات للموواألن مون زو
اسن نت.

يوفحهوا عورب دوبكة

 -177وي صوود ن ووام رصوود املسوواواة بو اينسو الووذي ُو ووع عووام  2016م وواركة املو أة
التسوويح والووات القو ارات موون أجو التصوودي للعنووح وود املو أة؛ وك ووا ة املو أة ومهاراهتووا مبادو ة
األعمووا التكاريووة؛ والبطالووة بو ال وواابت ،وم وواركة املو أة التنميووة ال ي يووة املسووتدامة ،وقصووو
ُعو وود أيض و واً كتيو ووب ملتد و و
امل و و أة علو ووى التعلو وويم؛ وعلو ووى اخلو وودمات الصو ووحية .ومج ووافة مجا تلو ووي ،أ د
االعتبارات اينسانية.
ين يذ ن ام مكهي ملعلومات اسدارة على اسن نت ليكون مبثابوة
 -17٨و عام ُ ،2017د
مس ووتود مك ووهي للبي ووانت واملعلوم ووات املص وون ة ع وون النس ووا واألأل ووا ال ووذين يعي ووون حت ووت وأل ووأة
 ،و ومن صووعبة ،واألأل ووا املخووال للقووانون .وسوويتدي هووذا الن ووام أيض واً مجا مجدارة احلوواالت مجدارة
فعالة ،وقسنة التنسي والتوقيت ،مع أصحات املصلحة الذين يعملون متكاي ك ي واقد.
 -179ويق وودم ز و و ايص ووا جم ووا للمس وواعدة امل ووورة ،أو اخل وودمات القانوني ووة ،أو ز وودمات
ودم و ز و االيصووا هووذا
اسقالووة مجا جهووة أز و ا ،للنسووا واألأل ووا دون انقطووا لي و هنووارُ .
والن ووام املكووهي ملعلومووات اسدارة سنقووة يسووكي البيووانت عوون النسووا واألأل ووا الووذين يعي ووون
حتت وألأة  ،ومن صعبة ورصدها ويقييمها.
 -1٨0ولتعهيووه ال وومو املوواع ،و ووعت قكومووة بووونن امللكيووة ن ووام اسقو ا للقطاعووات تات
األولويوة الووذي يوووف التمويو املوجووه للموهارع والعوواألل موون ال ووبات .وموون زو هووذا الن ووام،
ُمتن ق و مضمونة ب وط ميس ة وبدون فوالد ملباد ي األعما التكارية املناأل ال ي ية.

عاشرا -بناء القدرات وطلبات املساعدة التقنية
 -1٨1سووتلتمس قكومووة بووونن امللكيووة املسوواعدة املاليووة والتقنيووة والوودعم جمووا بنووا القوودرات
للوفا ابلتهاموات يقودر التقواري مبوجوب املعاهودات الدوليوة .ويسوتهلي االلتهاموات القالموة بتقودر
التقاري موارد هاللة علوى قسوات االقتياجوات األزو ا ،كموا أن املسواعدة الويت يتلقاهوا قكوموة
بونن امللكية الوقت احلاع أبعد ما يكون عن الوفا ابل .
28

GE.19-01878

A/HRC/WG.6/33/BTN/1

حادي عشر-

خامتة
 -1٨2يلتوهم بووونن ابقو ام ايووع ققوووا دووعبها اسنسوانية علووى النحووو الووذي يك لووه الدسووتور،
وهي ملتهموة أيضواً ابلقودر ن سوه ابلدةق األيوة وسويادة القوانون .وعلوى الو م مون التحودايت ،يثواب
احلكومووة علووى الووات زط ووات لتعهيووه ققوووا اسنسووان ،موون بينهووا موا مووة قوانينهووا وسياسوواهتا مووع
الص ووكو الدولي ووة حلق وووا اسنس ووان ،ومجدم ووا أفضو و املمارس ووات املتبع ووة بل وودان أزو و ا فيه ووا.
ويواصو احلكوموة دراسوة الصوكو الدوليوة حلقووا اسنسوان ودمن االنضومام مجليهوا قو يتحسوون
ال ومن ويُذلن العقبات.
 -1٨٣ويعو ت بووونن عوون يقوودي ها ملووا يقدمووه هلووا ا تمووع الوودوع موون دعووم ومووا يبديووه موون يعوواون
معهووا جهوده وا ال اميووة مجا يعهيووه ققوووا اسنسووان ومحايتهووا ب ووك دووام  ،بوسووال موون بينهووا
فلس تها اسةاليوة القالموة علوى م هووم
يعهيه احلقوا االجتماعية واالقتصادية على النحو املب
مجااع السعادة الوألنية .وي أبوات بونن م عة لتوأليد ع ا التواص مع ا تمع الدوع.
Notes
Legal Counsel/Advocate.
Mediation.
District(s)/Municipality(ies).
Lowest Administrative Unit.
Welfare.
Sub District Administrative Block(s).
Scholarship for the disadvantaged students.
Elected Head of gewog.
Elected representative of gewog.
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