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 مقدمة  -أوالً  

حدث تطوران مهمان منذ تقدمي بوتان لتقريرها األول يف إطار االستعراض الدوري              -١
فقد اسُتكملت بنجاح اخلطة اخلمسية العاشرة اليت       . ٢٠٠٩ديسمرب  /الشامل يف كانون األول   

يوليـه مـن    / أخرى، أُجريت بنجـاح يف متـوز       ومن ناحية . ٢٠١٣-٢٠٠٨تغطي الفترة   
 مقعـداً  ٣٢وحصل احلزب الشعيب الدميقراطي على    . ٢٠١٣ لعام    الثانية االنتخابات الربملانية 

 ١٥وحصل حزب دراك فوينسوم تشوغبا علـى        . يف اجلمعية الوطنية وانُتخب حزباً حاكماً     
نتخابات العامة االحتاد األورويب    وراقب اال . مقعداً يف اجلمعية الوطنية، وانُتخب حزباً معارضاً      

  . ومراقبون دوليون آخرون
 توصية  ٧٥ قبلت منها    ، توصية ٩٩، تلقت بوتان    ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢

  .  املتبقية أو بّينت موقفها منها٢٤  وأحاطت علماً بالتوصيات ال
 لالسـتعراض   وتقدم حكومة بوتان امللكية تقريرها الوطين ألغراض اجلولة الثانيـة           -٣

ويعرض هـذا التقريـر     . ٦٠/٢٥١الدوري الشامل وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         
التدابري الرئيسية اليت اختذهتا احلكومة لتنفيذ التوصـيات املقدمـة إليهـا يف اجلولـة األوىل                

، ولتحـسني حالـة حقـوق    ٢٠٠٩ديسمرب /لالستعراض الدوري الشامل يف كانون األول    
  .حتقيق هذه األهدافالقائمة أمام على أرض الواقع، وكذلك للتصدي للتحديات اإلنسان 

  املنهجية وعملية التشاور  -ثانياً  
اضطلعت وزارة اخلارجية مبهمة تنسيق هذا التقرير بعد عملية تشاور واسعة النطاق              -٤

 ومنظمات حكومية، مثل وزارة التعليم، ووزارة       ومؤسساتوشاملة شاركت فيها وزارات     
أخرى ذات صلة، مثل اللجنة الوطنية للمرأة       وهيئات  الصحة، وجلنة السعادة الوطنية الشاملة،      

  .والطفل
آنفة الذكر وقامت بتجميـع     اهليئات  وعقدت وزارة اخلارجية عدة اجتماعات مع         -٥

إلجازة هذا التقرير، شاركت فيـه منظمـات        املعنية  وُعقد اجتماع وطين للجهات     . التقرير
املبـادئ  بدقة، يف صياغة هـذا التقريـر،        اتُّبعت  . ين وقدمت فيه إسهامات قّيمة    ملداجملتمع ا 

  .)٩٩ و٩٨التوصيتان ( ٦/١٠٢التوجيهية املدرجة يف قرار جملس حقوق اإلنسان 

  تنفيذ التوصيات  -ثالثاً  
التزمت احلكومة احلالية، بقيادة رئيس الوزراء تشريينغ توبغاي، بدعم سيادة القانون،   -٦

  .وتعزيز حقوق اإلنسان املكفولة لكل مواطن بوتاين، وتعزيز الدميقراطية يف البلدومحاية 
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خترج عن نطاق التوصـيات الـيت       كثرية   مبادرات   ٢٠٠٩واختذت بوتان منذ عام       -٧
وُتستعرض هـذه املبـادرات يف      . قُدمت إليها يف اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       

  . التقريرالفرع اخلاص باملبادرات من هذا 
 .وتدرك بوتان أمهية الدور الذي يؤديه مجيع الشركاء يف التنمية يف تنفيذ التوصيات              -٨

 اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة املالية       )٩٧ إىل   ٨٨التوصيات من   (ودعت عشر توصيات    
. واجبات شىت يف إطار جملس حقوق اإلنـسان       /والتقنية اليت متكّن بوتان من حتقيق التزامات      

قد متكنت احلكومة، بفضل الدعم الذي تلقته بوتان من شركائها يف التنمية، من إحراز تقدم و
قدمت و. كبري يف تنفيذ التوصيات املقدمة إليها يف اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل           
، ألطرافالوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، والشركاء يف التنمية الثنائيون واملتعددو ا      

اخلمسية العاشـرة الـيت تبلـغ        يف املائة من إمجايل املخصصات املنقحة للخطة         ٣٤,٤٥ حنو
  . مليار نغولتروم بوتاين١٥٢,٦٦ حوايل

  اإلطار املعياري واملؤسسي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان  -رابعاً  

  احلقوق األساسية والدستور  -ألف  
سـبل  ويـوفر    لكل مواطن،    يضمن دستور بوتان وحيمي حقوق اإلنسان املكفولة        -٩

 من الدستور على ضمان     ٧وتنص املادة   . انتصاف سريعة وفعالة يف حال انتهاك تلك احلقوق       
حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي، واحلق يف               

جيوز تقييد هـذه  حرية الكالم والتعبري والرأي، واحلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، وال  
 الدولة  ٩ من املادة    ٦ و ٥ و ٣وُتلزم الفروع   . احلقوق إالّ مبوجب اإلجراءات القانونية الواجبة     

بإنشاء جمتمع مدين ومحاية حقوق اإلنسان وكرامته، وضمان احلقـوق األساسـية للبـشر              
لقانونية وحريتهم؛ وبتوفري العدالة عن طريق عملية عادلة وشفافة وسريعة؛ وبتقدمي املساعدة ا           

  .لضمان العدالة

  اإلطار التشريعي  -باء  
يف سياق إعادة تأكيد التزام بوتان املستمر بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أقّر الربملان               -١٠

  )٢٢ و٢١التوصيتان (عدداً من التشريعات املهمة خالل فترة التقرير 
  ؛٢٠١٣قانون إدارة الكوارث يف بوتان لعام   )أ(  
  ؛٢٠١٣العنف املرتيل يف بوتان لعام قانون منع   )ب(  
  ؛٢٠١٣قانون السبل البديلة لتسوية الرتاعات يف بوتان لعام   )ج(  
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  ؛٢٠١٣قانون الطرق يف بوتان لعام   )د(  
  ؛٢٠١٢قانون تبين األطفال يف بوتان لعام   ) ه(  
  ؛٢٠١٢قانون محاية املستهلك يف بوتان لعام   )و(  
  ؛٢٠١١ بوتان لعام قانون رعاية الطفل ومحايته يف  )ز(  
  ؛ ٢٠١١يف بوتان لعام ) املعدل(قانون العقوبات   )ح(  
  ؛٢٠١١يف بوتان لعام ) املعدل(قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية   )ط(  
  ؛٢٠١١قانون مكافحة الفساد لعام   )ي(  
  ؛٢٠١١قانون املياه يف بوتان لعام   )ك(  
  .٢٠٠٩يف بوتان لعام ) املعدل(قانون الزواج   )ل(  

 جلنة، منها جلنـة     ١٧وشكّل جملسا الربملان، ومها اجلمعية الوطنية واجمللس الوطين،           -١١
حقوق اإلنسان، وجلنة املرأة والطفل والقضايا اجلنسانية؛ وجلنة احلكم الرشيد؛ وجلنة الشؤون            

 وتؤدي اللجان دوراً أساسياً يف عمل اجمللسني، وتتيح ألعضاء        . االجتماعية والثقافية، وغريها  
  .الربملان سبيالً لدراسة املسائل السياساتية املعقدة وقياس الرأي العام بشأهنا

وقدمت جلنة حقوق اإلنسان، خالل فترة والية احلكومة األوىل، إسهاماً مهمـاً يف               -١٢
وزارت اللجة عدداً من السجون، وأخذت السلطات املعنية   . حتسني أوضاع السجون يف البلد    

اللجنة فيما يتعلق بتحسني اهلياكل األساسـية للـسجون ومرافقهـا     بعني االعتبار توصيات    
  .واألحوال املعيشية هبا

  )٤٧التوصية (تقوية اجلهاز القضائي   -جيم  
تلتزم بوتان بتحقيق سيادة القانون، ويكفل الدستور احلـق يف حماكمـات عادلـة                -١٣

طة التنفيذية والـسلطة    وميكن حتقيق ذلك بفضل استقاللية اجلهاز القضائي عن السل        . ونزيهة
  . ويؤدي اجلهاز القضائي دوره يف ضمان ترسيخ ثقافة احلكم الدميقراطي يف البلد. التشريعية

وقد جتلت استقاللية اجلهاز القضائي يف سرعة فصل احملكمـة الدسـتورية يف أول                -١٤
، حيث أّيدت   ٢٠١٠أغسطس  /دعوى دستورية بارزة أقامتها احلكومة ضد املعارضة يف آب        

احملكمة الدستورية حكم احملكمة العليا الذي قضى خبطأ احلكومة يف تعديل الـضرائب دون              
وُيعد قبول احلكومة للحكم واحترامهـا لـه وامتثاهلـا          . اتباع اإلجراءات التشريعية الواجبة   

الفوري له مثاالً رائعاً على الفصل الواضح بني سلطات أجهزة احلكومة الثالثة، وعلى قـوة               
  . نونسيادة القا
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، جرى تعزيز قدرات اجلهاز القضائي عن طريق تنميـة مـوارده            ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٥
وباإلضافة إىل إنشاء حمكمة يف كل      . البشرية وبناء قدراته املؤسسية وتطوير هياكله األساسية      

، ١٥  ، أُنشئت أيضاً حماكم مستقلة يف مجيع املقاطعات الفرعية ال   ٢٠  مقاطعة من املقاطعات ال   
ولدى بوتان حالياً فريق قوي من احملامني       . حّسن من سبل حصول املواطنني على العدالة      مما يُ 

  .املؤهلني ونسبة مئوية عالية من القضاة احلاصلني على تدريب مهين متخصص
التعلـيم  بتـوفري   ُيعهد إليه   و املعهد القانوين الوطين لبوتان،      ٢٠١١وأنشئ يف عام      -١٦

املعهد ونظم  .  جمال القضاء وغريهم من املشاركني يف إقامة العدل        لعاملني يف لالقانوين املستمر   
للمحامني والقضاة وأفراد الشرطة بشأن قواعد السلوك، واإلجراءات        عديدة  دورات تدريبية   

وقدم املعهد أيضاً تدريباً على الصعيد احمللي يف جمال الـسبل           . املدنية واجلنائية، وما إىل ذلك    
على إجـراءات التقاضـي،     من مزايا   السبل  االستفادة مما هلذه     بغية   البديلة لتسوية الرتاعات،  

وأُدرجت أيضاً حقوق املرأة والطفـل يف الـدورات         . كفاءة اجلهاز القضائي  وبذلك زيادة   
التدريبية املتعلقة بسبل التسوية البديلة للرتاعات من أجل إذكاء الوعي على الـصعيد احمللـي       

كما قام املسؤولون والقـضاة بزيـارة       . دة من هذه السبل   ومتكني املرأة والطفل من االستفا    
، حيث تلقوا تدريباً يف جمال إجـراءات        ٢٠١٣احملكمة اإلدارية االحتادية يف سويسرا يف عام        
  .)٨٨التوصية (احملاكم وكذلك يف جماالت حقوق اإلنسان 

  تدابري مكافحة الفساد  -دال  
بسّن القوانني واللوائح اليت تساعد هذه      عززت احلكومة اهليئات الدستورية الرئيسية        -١٧

، جرى حتسني الـشفافية واحملاسـبة املاليـة         ٢٠٠٩ومنذ عام   . املؤسسات يف تنفيذ والياهتا   
ومكافحة الفساد، وذلك عن طريق املراجعة العادية حلسابات احلكومة واملؤسسات العامـة            

ذ تدابري استباقية من جانب واملنظمات من جانب هيئة ملكية مستقلة ملراجعة احلسابات، واختا     
هيئات مكافحة الفساد هـذه،     متكني  ومن أمثلة التشريعات الرامية إىل      . جلنة مكافحة الفساد  

، وقواعـد   ٢٠١٢، وقواعد اإلعالن عن الثـروة لعـام         ٢٠١١قانون مكافحة الفساد لعام     
ت تدابري  ومشل. ٢٠١٣، وقواعد حظر تلقي اهلدايا لعام       ٢٠١٣االستبعاد من املناقصات لعام     

مكافحة الفساد أيضاً العديد من أدوات منع الفساد، مثل تقييم الرتاهة الوطنية، وإدارة خماطر              
الفساد، وأداة تشخيص الفساد، واإلعالن عن الثروة، وما إىل ذلك، من أجل كبح الفساد يف       

 )١( وحـدة إداريـة للمقاطعـات   ١٩وُنفذ أيضاً برنامج للتثقيف العام يف      . القطاعات العامة 
ووفقاً ملؤشر منظمة الشفافية الدوليـة      . ، هبدف التوعية باملسألة   )٢( وحدة إدارية حملية   ١٩٦و

 ١٨  بلداً، حيث حققت حتسناً مقداره     ١٧٧ من   ٣١املتعلق بقياس الفساد، تأيت بوتان يف املرتبة        
منطقـة  وتأيت بوتان يف املرتبة األوىل يف . ٢٠٠٩ يف عام ٤٩نقطة بعد أن كانت حتتل املرتبة   

وقد أمكن حتقيق ذلك بفضل العمل اجلماعي للهيئات اإلشرافية الـيت تعتمـد         . جنوب آسيا 
أفضل املمارسات والدروس وغريها من البلدان األخرى قبل الشروع يف أي مبادرات جديدة             

  .)١٢التوصية (
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  اللجنة الوطنية للمرأة والطفل  -هاء  
ة معنية بتنسيق مجيع الـسياسات واألنـشطة        اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكالة مستقل       -١٨

وتصدت هذه اللجنة أيضاً ملسائل أخرى وثيقة الصلة        . املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق املرأة والطفل     
. ، وحقوق الطفل، ومـا إىل ذلـك       حبقوق اإلنسان، مثل العنف ضد املرأة، واالجتار باألشخاص       

 وُعـني . خالل املساعدة التقنية واملاليةتزال هذه الوكالة حتصل على الدعم احلكومي من      وال
   )١١ و١٠التوصيتان (. ، مما يعزز قدرهتا القانونية٢٠١٢موظف قانوين يف اللجنة يف عام 

  منظمات اجملتمع املدين  -واو  
وتعمل . تتزايد قوة منظمات اجملتمع املدين، وتتزايد أمهية الدور الذي تؤديه يف اجملتمع           -١٩

الضعيفة املهّمـشة اقتـصادياً ،       ملدين يف بوتان على مساعدة الفئات     معظم منظمات اجملتمع ا   
.  تعمل هذه املنظمات بنشاط يف بعض جماالت وضع السياسات العامة          ،ولتحقيق هذه الغاية  

وباإلضافة إىل ذلك، توجد منظمات أهلية، وهي مجاعات جمتمعية ريفية غري رمسية وطوعيـة   
  .تعمل أيضاً ملصلحة الفئات الضعيفة

 مـن   ٢٠٠٩مارس  /آذاروتعمل اهليئة املعنية مبنظمات اجملتمع املدين، اليت أنشئت يف            -٢٠
كوين منظمات سليمة    على ضمان ت   ، وسري عملها  أجل اإلشراف على تشكيل هذه املنظمات     

 ٣٣ كانـت ، ٢٠١٣يونيـه  /حزيرانويف . أن حتقق أهدافها ومقاصدها املعلنة وجادة ميكنها   
  .سجلة لدى اهليئة، ويتواصل إنشاء املزيد من هذه املنظماتمنظمة من هذه املنظمات م

 نافذة مرفق صندوق منظمات    عن طريق وقّدمت اهليئة املعنية مبنظمات اجملتمع املدين،         -٢١
 مليـون   ٥٠اجملتمع املدين اليت أُنشئت بأموال قدمها شركاؤنا يف التنمية، منحاً متويلية قدرها             

وباملثل، . واليتهاتنفيذ ائة من املنظمات املسجلة لتمكينها من      يف امل  ٧٥نغولتروم إىل أكثر من     
  .  منظمة من منظمات اجملتمع املدين غري املسجلة على منح مالية كبرية٢٠حصل أكثر من 

تعزيز القدرات املؤسسية والتـشغيلية     املعنية مبنظمات اجملتمع املدين     وستواصل اهليئة     -٢٢
 األجل الطويل   يفئة، وذلك حبشد األموال لكي تتمكن       للمنظمات املسجلة وللمنظمات الناش   

من القيام بدور حيوي مكّمل ومتّمم لدور احلكومة، ولكي تنشأ هذه املنظمات ككيانـات              
  . مستقلة ذاتية البقاء

  )٤٥التوصية (تقوية الدميقراطية وإنشاء ثقافة دميقراطية سليمة   -زاي  
دميقراطية عندما مت تنـصيب أول      ، أصبحت بوتان أحدث     ٢٠٠٨أبريل  /نيسانيف    -٢٣

وقد شهد املراقبون الدوليون، مبن فيهم االحتـاد األورويب،  . حكومة منتخبة بطريقة دميقراطية   
 بوتان  وأهم مسات العملية الدميقراطية يف    . أن االنتخابات حرة وعادلة ومستوفية للمعايري الدولية      
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 جاللة امللك وجاللة امللك الرابع بطريقة       هي أن التحول من النظام امللكي إىل الدميقراطية بدأه        
  . سلسة وسلمية

احلكـم احمللـي يف     وازداد توطد الدميقراطية يف بوتان بنجاح إجـراء انتخابـات             -٢٤
، وهي االنتخابات اليت راقبها مراقبون ٢٠١٣يف عام الثانية االنتخابات الربملانية و ٢٠١١ عام

 أربعة أحزاب، باملقارنة    ٢٠١٣يف انتخابات عام    وقد تنافست   . دوليون مثل االحتاد األورويب   
  . ، مما متخض عن عملية انتخابية تنبض باحلياة٢٠٠٨زبني يف عام حب

وأُنشئت اهليئات الدستورية الرئيسية ووضعت القوانني واللوائح اليت تساعد هـذه             -٢٥
اُتخـذت عـدة    وباإلضافة إىل ذلك، وبغية تعزيز احلكم الرشيد،        . اهليئات يف تنفيذ والياهتا   

مبادرات لتعزيز إدارة اخلدمات العامة، وذلك بإصالح اخلدمة املدنية وحتسني كفاءة تقـدمي             
  .اخلدمات العامة

ملعلومـات إلذكـاء الـوعي بالعمليـة       وُتبذل أيضاً جهود من أجل مواصلة نشر ا         -٢٦
داد ويف إطـار االسـتع  . االنتخابية والدميقراطية مبشاركة مجيع اجلهات صـاحبة املـصلحة       

، اختذت جلنة االنتخابات يف بوتان تدابري       احلكم احمللي وانتخابات  الثانية  لالنتخابات الربملانية   
تشجيع املواطنني على املـشاركة الكاملـة يف العمليـة االنتخابيـة            لخمتلفة، منها محالت    

  )٥٧التوصية (. والشباباملرأة والدميقراطية، مع التركيز بصورة خاصة على مشاركة 
يف املدارس واملؤسسات، كما    " أندية الدميقراطية "أطلقت جلنة االنتخابات يف بوتان      و  -٢٧

، "االتصال والتثقيـف  "، ومبادرة   "متطوعون لتوعية الناخبني  "أعدت مبادرات، مثل مبادرة     
ومن شأن هذه املبـادرات أن حتـسن        . "من أجل بوتان دميقراطية   بوتانيني  شبكة  "ومبادرة  

. مـشاركة اجلمهـور   توسـيع   ايري االنتخابية العالية عـن طريـق        التثقيف وأن تشجع املع   
  )٥٧ التوصية(

بالدور األساسي لوسائط اإلعالم يف تعميـق       والتنويه  ودأبت احلكومة على اإلقرار       -٢٨
السلطة التعسفية واملطالبة باملساءلة والـشفافية يف       بضبط  الدميقراطية واحلكم الرشيد، وذلك     

. نوين قوي يدعم وحيمي حرية وسائط اإلعـالم واسـتقالليتها         ويوجد إطار قا  . نظام احلكم 
ويكفل دستور بوتان حرية الكالم والرأي والتعبري، وحرية الصحافة واإلذاعة والتلفزيـون،            

  )٥٠التوصية  (.وسائر أشكال البث اإللكتروين للمعلومات
ففـي  .  جداً وقد منت وسائط اإلعالم يف بوتان منواً سريعاً خالل فترة زمنية قصرية             -٢٩
، كان يف البلد اثنتا عشرة صحيفة حملية، وسـبع حمطـات إذاعيـة، وقناتـان                ٢٠١٢عام  

وحمتواها للرقابة، وهي تعرض آراًء مستقلة      الصحف  وال ختضع مقاالت    . تلفزيونيتان لألخبار 
" لقاء مـع الـصحافة    "ويعد برنامج   . شديدة القوة واجلرأة، مما يعكس منو الصحافة املستقلة       

احلكومات املتعاقبة لضمان وصول وسـائط      أطلقتها  إحدى املبادرات العديدة اليت      الشهري
 مبوجب ميثـاق    ٢٠١٠وأُنشئت املؤسسة اإلعالمية البوتانية يف عام       . اإلعالم إىل املعلومات  
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وقدمت احلكومة أيضاً برامج وحلقات     . ة ومسؤول ةإعالم قوي وسائط  ملكي لكي تشجع منو     
  )٥١التوصية (. ة لتطوير السلوك املهين لوسائط اإلعالمعمل وحلقات دراسية خمتلف

وبرغم ذلك، يفرض تدين مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة، وقلة السكان، واحلجـم            -٣٠
  . احملدود لألسواق، حتديات أمام استدامة منو وسائط اإلعالم يف البلد

. ور على املعلومات  وبعد التحول إىل الدميقراطية، حتسنت كثرياً سبل حصول اجلمه          -٣١
وبناًء على ذلـك، أُعـد   . من الدستور احلق يف احلصول على املعلومات      ) ٣(٧وتكفل املادة   

. أيضاً مشروع قانون احلق يف احلصول على املعلومات وُنوقش يف الدورة األوىل للربملان الثاين             
. هذا الشأنوتدور مناقشات مستفيضة بشأن مشروع القانون، ويتواصل تنفيذ محلة توعية يف      

  .وسُيطرح مشروع القانون للمناقشة مرة أخرى يف الدورة الربملانية القادمة
وتسهم منظمات اجملتمع املدين، املسجلة وغري املسجلة على السواء، يف تقوية دعائم              -٣٢

الدميقراطية وثقافة الدميقراطية عن طريق التربية املدنية، والدورات التدريبية، وحلقات العمل،           
وعقدت مراكز حبث خمتلفة حلقـات دراسـية        . نتديات، واإلنتاج اإلعالمي، والبحوث   وامل

  . ، ساعدت مجيعها يف تعميق فهم الدميقراطية يف بوتان متخصصةومؤمترات

  )٤٦ و١٦التوصيتان (تشجيع ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق التوعية والتثقيف   -حاء  
بعة لألمم املتحدة والشركاء الثنائيني،     أمكن، مبساعدة من الوكاالت املتخصصة التا       -٣٣

إحراز تقدم يف تعزيز قدرات السكان ووعيهم حبقوق اإلنسان عن طريق حلقـات العمـل،               
وأتاح كل ذلك فرصـة للجهـات       . واحللقات الدراسية، واملؤمترات، واألنشطة االجتماعية    

  . لفجواتالرئيسية لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف البلد والعمل على سد ااملعنية 
يف جمـال   املؤسـسات   وأُحرز تقدم كبري يف جمال تدابري محاية الطفل وتوطيد بناء             -٣٤

أعدت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، بالتعاون مع اليونيـسيف، مقـرراً   فقد  . حقوق الطفل 
الوكاالت ذات الـصلة يف     مسؤويل  تدريبياً بشأن حقوق الطفل، كما جيري بانتظام تدريب         

توعيـة  جتري  كما  . دارة احلاالت اإلفرادية  األساسية إل ُنُهج  الالطفل، مبا يف ذلك     جمال محاية   
تدريب ضباط الشرطة، واحملامني، والعاملني يف جمال القانون، ومفتشي العمل، والقيـادات            و

احمللية، ورؤساء املؤسسات الدينية، بشأن اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيـع             
، واإلجراءات القـضائية    ٢٠١١ضد املرأة، وقانون رعاية الطفل ومحايته لعام        أشكال التمييز   

أيضاً توعيـة وتـدريب     متت  و. املراعية لألطفال، والتحديات ذات الصلة بالقضايا اجلنسانية      
ومن . يف جمال حقوق الطفل ومحاية األطفال ٢٠٥  لادارية اإلوحدات الميع جلالقيادات احمللية 

  . على الصعيد احملليالطفل  محاية حقوق شأن ذلك أن يسهم يف
ومت .  مدير مدرسة بشأن تقدمي املشورة ومحاية الطفل١٧٠وقُدم توجيه إىل أكثر من   -٣٥

 االجتماعي يف حاالت الطوارئ، ومت تبادله مع        -تكييف دليل تدرييب يتعلق بالدعم النفسي       
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جمال محايـة الطفـل     ات تدريب يف    دورونظمت  . متطوعني من الشباب ومرشدين تربويني    
 وكاالت رئيسية، مثل اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، وإدارة الـشباب         لحاالت الطوارئ    يف

  .ABS ومنظمة RENEWالكوارث، ومنظمات اجملتمع املدين، مثل منظمة ر وإدارة تدبوالرياضة، 
د  فرد من أفرا   ٦٠٠كثر من   أل توعية يف جمال حقوق الطفل ومحاية األطفال         وُوفرت  -٣٦

اجملتمع احمللي، واألطفال، وواضعي السياسات، وأعضاء الربملان، وذلك عند إطالق تقريـر            
 طالب جـامعي    ٣ ٠٠٠أكثر من   توعية  أيضاً  ومتت  . ٢٠١٢لعام  " حالة األطفال يف العامل   "

 ٢٤وأُنشئت أندية القـانون يف  . وحماضر بشأن قوانني وطنية خمتلفة، منها قانون محاية الطفل    
وُتعد هذه املدارس آلية لنشر الوعي القانوين      . دية تغطي مجيع املقاطعات العشرين    مدرسة إرشا 
  . بني األطفال

ونظمت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، بالتعاون مع مكتب األمم املتحـدة املعـين               -٣٧
باملخدرات واجلرمية، حلقة عمل يف جمال مكافحة االجتار بالبشر لتوعية موظفي إنفاذ القانون             

وأسفرت اجتماعـات رفيعـة     . جلهات األخرى املعنية يف املقاطعات احلدودية هبذه املسألة       وا
املستوى بشأن االجتار باألشخاص عن إجراء حتليل للحالة ووضع إجراء تشغيلي معياري ملنع             

  . هذه احلوادث
وجيـري نـشر    .  دراسة بشأن انتشار العنف ضد املـرأة       ٢٠١٢وأُجريت يف عام      -٣٨
. دراسة بصورة منتظمة من خالل اإلعالم وحلقات العمـل املعنيـة بالتوعيـة            هذه ال  نتائج

 محلة األمني العام لألمم املتحدة ملناهضة العنف ضد املرأة، املعنونـة            ٢٠١٣وأُطلقت يف عام    
SG UNiTE   ومن شأن هذا النشاط املتعدد القطاعات أن يعزز        . ، مبشـاركة عـدة قطاعات

 يف إطار احلملـة،     وجرت. ني الوعي مبسألة العنف ضد املرأة     جهود احلكومة الرامية إىل حتس    
 وغريها بقـانون   لطالب واحملاضرين مبؤسسات التعليم العايل، ووكاالت إنفاذ القانون       اتوعية  

 ٢٠١٣سبتمرب  /أيلولكما أطلقت الشرطة البوتانية امللكية يف       . ٢٠١٣منع العنف املرتيل لعام     
ج شراكة بني الشرطة واجلمهور يهـدف إىل تعزيـز          ، وهو برنام  "أصدقاء الشرطة "برنامج  

 انتفاضـة "، يف محلة ٢٠١٣فرباير /شباطوشاركت بوتان أيضاً يف . الوعي بالعنف ضد املرأة 
  )٣٨التوصية (. هبدف إهناء العنف ضد املرأة" مليار
ونظمت جامعة بوتان امللكية حلقات دراسية يف جمال حقوق اإلنسان والبوذيـة يف               -٣٩

حقـوق  "ات إدارية خمتلفة للمقاطعات، وأُنتج وُعرض فيديو للتوعيـة يف جمـال             أربع وحد 
، كما ُنشر وُوزع كتيب عن حقوق اإلنسان يتضمن نصاً مترمجـاً            "اإلنسان ودستور بوتان  

  .لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
نيـة  وبدأ املعهد القانوين الوطين لبوتان تقدمي سلسلة قانونية يف شكل برامج تلفزيو             -٤٠

، وحلقات دراسـية، هبـدف   وندواتوحماضرات، وبرنامج نشر الثقافة القانونية يف الريف،      
  . إذكاء وعي اجلمهور حبقوق اإلنسان
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أولوية عالية لتشجيع الشباب على أن يكونوا مواطنني        على الدوام   وأولت احلكومة     -٤١
متنوعة يف جمال صـحة     ولذلك ُتقدم برامج    . منتجني ومسؤولني، عن طريق الربامج التثقيفية     

الشباب وتنميتهم إىل الشباب امللتحقني باملدارس وغري امللتحقني هبا لتمكينهم من اكتـساب             
 تنفيـذ برنـامج     ٢٠١٠وباإلضافة إىل ذلك، بدأ يف عام       . القيم واملهارات األخالقية املهمة   

الشاملة يف نظام السعادة الوطنية الشاملة يف املدارس هبدف غرس قيم ومبادئ السعادة الوطنية       
وأبلغـت  . ويهدف هذا الربنامج إىل ضمان توخي العدالة واملساواة يف إدارة املدارس     . التعليم

. عدة مدارس عن حتسن ملموس يف سلوك الطالب واحترامهم الختالف الثقافات والعادات           
  )١٧التوصية (

املواطنة، وذلك يف وجيري تعزيز الوعي باحلقوق واملسؤوليات املتعلقة حبرية الكالم وب         -٤٢
ري كذلك تقوية األصوات الريفية عن طريـق        وجت.  منظمات اجملتمع املدين أيضاً    إطار أنشطة 

  .املبادرات اليت تضطلع هبا منظمات اجملتمع املدين

  تنفيذ التوصيات املصنَّفة حسب املوضوع  -خامساً  

  )٧١ و٧٠التوصيتان (احلق يف التعليم   -ألف  
توفّر الدولة التعليم اجملاين جلميع األطفال      "ن الدستور على أن     م) ١٦(٩تنص املادة     -٤٣

الذين هم يف سن االلتحاق باملدرسة وحىت الصف العاشر، وتكفل اإلتاحة العامـة للتعلـيم               
ويدَعم مشروع  ". التقين واملهين، وتتيح التعليم العايل على قََدم املساواة للجميع تبعاً للكفاءة          

حصول مجيع األطفال البوتانيني، َمبـن      " ورد يف الدستور، إذ يكفل       سياسة التعليم الوطين ما   
حىت الصف العاشـر أو مـا       ( على التعليم األساسي اجليد      ،"فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة   

ويتجلـى التـزام    ". واملُنـصف ) من حيث رسوم الدراسة والكتب املدرسية     (اجملاين  ) يعادله
مادات املالية الكلية يف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة  يف املائة من االعت٢٤,٣٩احلكومة يف أن   

  .خمصَّصة للقطاعات االجتماعية، كالتعليم والصحة
 يف املائة، وهو ما     ٩٦ويف الوقت احلايل، تصل نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي إىل            -٤٤

، يف حني تبلغ    ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩١,٨٢ يف املائة باملقارنة مع نسبة       ٤يعين حتسُّناً قدره    
 يف املائة   ٨٨,٣٦ يف املائة يف الوقت الراهن باملقارنة مع         ٩٤نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي     

 يف املائة، ممـا     ٩٨,٥ )٣(بالتعليم االبتدائي لاللتحاق  نسبة املعدَّلة   الكما تبلغ   . ٢٠٠٩يف عام   
وعالوة علـى ذلـك،     . دائييبني أن كل األطفال البوتانيني تقريباً حيصلون على التعليم االبت         

يف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة حتقيق نسبة التحاق بالتعليم االبتـدائي            استهدفت احلكومة 
 ولتحقيـق هـذا     . يف املائة  ٩٦ يف املائة ونسبة التحاق بالتعليم األساسي قدرها         ٩٨قدرها  

  . األطفالالتعليم االبتدائي اجملاين جلميعلتوفري اهلدف، تواصل بوتان إيالء أولوية 
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ويبلـغ  . وأحرزت بوتان حتسناً ُمبهراً أيضاً يف كفالة املساواة بني اجلنسني يف التعليم             -٤٥
، مما يشري بشكل إمجايل إىل عدم وجود فـروق          ١,٠٢مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم       

نشاء ة إ بفضل سياس وقد حتقق ذلك    . كبرية بني اجلنسني يف االلتحاق بنظام التعليم يف بوتان        
املدارس االبتدائية وزيادة عدد فصول الدراسة هبا والتوفري اجملاين للكتب الدراسية واألدوات             
املكتبية ومرافق اإلقامة الداخلية، وبرامج تغذية التالميذ، ال سيما يف املناطق الريفية والنائيـة،              

كمـا  . الضعيفةلتشجيع األطفال على االلتحاق باملدارس والبقاء هبا، خاصة فتيات األوساط       
أنه لتمكني أطفال األسر الفقرية واألطفال الذين يسريون مسافة طويلة للوصول إىل املدرسة             

ويف حـاالت   . من االلتحاق باملدارس، ُتقدَّم وجبة جمانية لتالميذ املدارس حبسب احتياجهم         
  )٦٦ة التوصي(. اإلقامة الداخلية، ُيكلَّف مقدمو الرعاية برعاية األطفال الصغار أيضاً

ولتلبية احتياجات األطفال الضعفاء، وبشكل خاص لكي ُيمنح األطفال املنتمـون             -٤٦
ألوساط اجتماعية اقتصادية فقرية ميزة االنطالق املبكر، شرعت احلكومة يف إنشاء مراكـز             

وهتدف هذه املبادرة، اليت ترعى األطفال الذين هـم يف          . جمتمعية لرعاية ومناء الطفولة املبكرة    
 سنوات، إىل تقدمي برنامج التحفيز املبكر واالستعداد للمدرسة يف اجملتمعـات            ٥ىل   إ ٣سن  

 مركزاً من هذه املراكز يف مجيع أحناء البلد، منـها مراكـز             ١١٨ويوجد حالياً   . احمللية جماناً 
 مركزاً إضافياً يف ١٣٥وهتدف احلكومة إىل إنشاء . تديرها منظمات اجملتمع املدين والشركات

  )٣٣التوصية (. طة اخلمسية احلادية عشرةإطار اخل
 التعليم للجميع، ال سيما األطفـال ذوي        بتوفريويف إطار التعبري عن التزام احلكومة         -٤٧

األطفال، بغض النظـر عـن      حيصل   " أن اإلعاقة، ينص مشروع سياسة التعليم الوطنية على      
تقـوم مجيـع   "أن علـى  ، و "قدراهتم أو موقعهم أو خلفيتهم، على فرص متكافئة يف التعليم         

س واملعاهد بإدراج سياسة لتلبية االحتياجات التعليمية اخلاصـة يف وثيقـة سياسـاهتا              املدار
  ".التعليمية

 دراسة على مرحلتني بـشأن معـدَّل        ٢٠١٢وباإلضافة إىل ذلك، أُجريت يف عام         -٤٨
إلعاقـات يف    سنوات، لتقييم نطاق وانتـشار ا      ٩-٢انتشار اإلعاقة بني أطفال الفئة العمرية       

وُيعترب تقرير الدراسة أداة مهمة لواضعي السياسات والباحثني واملمارسني ومنظمـات           . البلد
. اجملتمع املدين واملتطوعني لتعزيز مشاركة هؤالء األطفال ومساواهتم بغريهم وحتقيق سعادهتم          

ات تلـيب  وتشكل هذه الدراسة أيضاً األساس لتحديد األقاليم واملناطق اليت حتتاج إىل خـدم   
  .االحتياجات اخلاصة حتديداً، مبا يف ذلك التعليم والصحة

وبغية تلبية احلاجة إىل تقدمي خدمات تعليمية متخصصة، أُنشئت وحـدة للتعلـيم               -٤٩
 أول حلقة   ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول يف   واستضافت بوتان أيضاً  . اخلاص يف وزارة التعليم   

  .طفال ذوي اإلعاقةدراسية إقليمية بشأن التعليم الشامل لأل
ويف الوقت احلايل، تقدم مثاين مدارس الرعاية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة،              -٥٠

ويف . منها مدرستان تقدمان خدمات متخصـصة إىل ذوي اإلعاقـة البـصرية والـسمعية             
  مدرساً من احلاصلني على تدريب يف جمال التعليم الشامل         ٢٥٩، كان   ٢٠١٣يونيه  /حزيران
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وسيجري، يف إطار اخلطة اخلمسية احلادية عشرة، حتـسني         . عاية هلؤالء األطفال  يقدمون الر 
وأُنشئت أيضاً شبكة   .  مدرسة، منها املدارس الثماين القائمة     ١٥وحتديث مراكز اخلدمات يف     

تتألف من منسقني من قطاعات خمتلفة، وُحددت أدوارها يف تلبية احتياجات األطفـال ذوي     
د عدد منظمات اجملتمع املدين اليت تقدم اخلدمات التعليمية إىل األطفال           وباملثل، يتزاي . اإلعاقة

  )٣٤ و٣٣التوصيتان (. ذوي االحتياجات اخلاصة

  احلق يف الصحة  -باء  
األولية  بدايةً من الرعاية الصحية ،يستفيد مجيع البوتانيني من اخلدمات الصحية اجملانية  -٥١

 ٢٢ و ٢١ وتنص الفقرتـان  . لك حقاً يكفله الدستور   إىل الرعاية الصحية التخصصية، باعتبار ذ     
تتيح الدولة خدمات الصحة العامة األساسية جماناً يف إطار         " من الدستور على أن      ٩من املادة   

تسعى الدولة إىل توفري األمن يف حالة املرض والعجز أو     "، وأن   "الطب احلديث والطيب الشعيب   
وهـذه األحكـام   . "اب خترج عن إرادة الشخصاالفتقار إىل الوسائل الكافية للمعيشة ألسب  

  .الدستورية دليل على التزام احلكومة بتقدمي الرعاية الصحية اجملانية واجليدة جلميع املواطنني
وبغية ضمان حصول مجيع البوتانيني على اخلدمات الصحية اجملانيـة، أُطلقـت يف               -٥٢
يق لتحقيق مجيع األهداف     سياسة صحية وطنية موحدة تتضمن خارطة طر       ٢٠١١يوليه  /متوز

ويف الوقت الراهن، ُتقدَّر التغطية باخلدمات الـصحية        . الوطنية والدولية ذات الصلة بالصحة    
وتؤكد .  شخص ١٠ ٠٠٠وتوجد حالياً ثالثة مرافق صحية لكل       .  يف املائة  ٩٠األولية بنحو   

كثر من ثـالث    السياسة الصحية الوطنية احلاجة إىل إنشاء مرافق صحية يف أماكن ال تبعد أ            
. ساعات سفر، واحلاجة كذلك إىل خدمات صحية ُتليب احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة           

وتعتزم احلكومة توفري الُسُبل اليت متكِّن مجيع املواطنني يف البلد من الوصول إىل العـاملني يف                
 يف  ورغم النقص الـشديد   . جمال الرعاية الصحية باستخدام احللول القائمة على التكنولوجيا       

سياسة ترمي إىل ختصيص ثالثة أطباء      أيضاً  بوتان  نفذت  األطباء والعاملني الصحيني املدربني،     
  )٦٩ التوصية(. لكل مقاطعة، وهي اآلن يف طريقها إىل حتقيق هذا اهلدف

كما ُتلزِم السياسة الصحية الوطنية احلكومة بتعزيز املرافق واخلدمات الصحية الـيت              -٥٣
ُتقدَّم خدمات العالج الطبيعي    وبناًء على ذلك،    . عاقة الوصول إليها  ميكن لألشخاص ذوي اإل   

 مقاطعة؛ وسوف تتوافر يف أية هياكل أساسية صحية جديدة ُتنـشأ        ١٨ مستشفى يف    ٢٢ يف
يف إطار اخلطة اخلمسية احلادية عشرة، ال سيما املستشفيات، خدمات ميكن لألشخاص ذوي             

  )٦٦التوصية (. اإلعاقة الوصول إليها
وأُحرز تقدم كبري يف تطوير قدرات النظام الصحي، مما أدى إىل أوجـه حتـسُّن يف                  -٥٤

وازداد عدد العاملني يف جمال الصحة يف البلد بفضل مبـادرات           .  ذات الصلة بالصحة   النواتج
خمتلفة، منها توظيف األطباء األجانب، واالستعانة مبتطوعني صحيني من بلدان خمتلفة، وإعادة          

ألطباء احملليني الذين استقالوا من العمل، وتقدمي الدعم املايل إىل طالب الطـب             التعاقد مع ا  
ويف الوقـت   . امللتحقني على نفقتهم، وبدء تنفيذ الربنامج املتسارع للتمريض، وما إىل ذلك          

نفسه، أعدَّ املعهد امللكي للعلوم الصحية، ومعهد خدمات الطب الشعيب، ومهـا مركـزان              
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 يف بوتان، موارد بشرية يف خمتلف جماالت عمل املساعدين التقنيني ويف            رئيسيان للتعليم الطيب  
وأطلق املعهد امللكي للعلوم الصحية درجـة البكـالوريوس يف          . الطب الشعيب، على التوايل   

، ٢٠١٢، ودرجة البكالوريوس يف التمريض والِقبالة يف عـام          ٢٠١٠الصحة العامة يف عام     
  .األجل الطويليف نيني املؤهلني وهو ما سيؤدي إىل زيادة عدد امله

، ٢٠١٢وميثل سّن قانون جامعة العلوم الطبية يف بوتان، وإنشاء اجلامعـة يف عـام                 -٥٥
 التعليم الطيب املتخصص يف البلد، مما يسد النقص الشديد يف لتوفريمبادرة رئيسية من احلكومة 

لبوتانيني إىل العاملني ذوي    العاملني يف جمال الصحة واملهن الصحية املساِعدة ويكفل وصول ا         
  )٦٩التوصية (. املهارات العالية يف جمال الرعاية الصحية

) ٢٠١٦-٢٠١٢(وقامت وزارة الصحة أيضاً بتنقيح خطتها االستراتيجية الوطنيـة            -٥٦
لضمان أن تليب اخلدمات الصحية احتياجات الفئات الضعيفة واملهمَّشة، ال سيما املتعايـشني            

ويهدف ذلك إىل   . عدوى بفريوسه، واملثليني، والبغايا، واملتحولني جنسياً     مع مرض اإليدز وال   
تعزيز حقوق هؤالء األفراد يف احلصول على اخلدمات العالية اجلودة املتعلقة بالوقايـة مـن               

  )٣٠التوصية (. فريوس اإليدز، وعالج املصابني به ورعايتهم ودعمهم
ة ملعرفة مدى انتشار وتفشي مـرض       كما اضطلعت وزارة الصحة بالدراسات التالي       -٥٧

  :اإليدز والعدوى بفريوسه
 دراسة للتقييم السريع للوصمة اليت تلحق بـاملثليني واملتحـولني جنـسياً             )أ(  

  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(
دراسة لتحديد أماكن تواجد املثليني واملتحولني جنسياً وتقدير حجمهـم       )ب(  

  ؛)٢٠١٢(
واقف وممارسـات العـاملني     دراسة استقصائية للوقوف على معارف وم       )ج(  

  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(املهاجرين والشباب امللتحقني باملدارس وغري امللتحقني هبا 
  ).٢٠١٣(مراقبة مشاريع توليد الطاقة اهليدرولوجية   )د(  

، وهي منظمة أهلية تدافع عـن حقـوق         Lhaksam منظمة   ٢٠٠٩وأُنشئت يف عام      -٥٨
وجنحت هذه املنظمة يف تسليط الضوء علـى     . املتعايشني مع مرض اإليدز والعدوى بفريوسه     

  .حمنة هذه الفئة الضعيفة ويف مكافحة الوصمة اجملتمعية املقترنة باملرض

   الفقرختفيف  -جيم  
 يف  ٢٣,٢الفقر من   ختفيض معدل   يتمثل اهلدف الرئيسي للخطة اخلمسية العاشرة يف          -٥٩

 ١٢ معدل الفقر بلغ  ،  ٢٠١٢ ويف عام . ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ١٥ إىل   ٢٠٠٧املائة يف عام    
. الفقر من أهـم األولويـات     احلد من   ورغم ذلك، ال يزال     .  وهو ميثِّل اجنازاً مهماً    ،يف املائة 

  )٦٥التوصية (
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أما اهلدف الرئيسي للخطة اخلمسية احلادية عشرة فهو حتقيق االعتماد على الـذات               -٦٠
احلد مـن  ومن هذا املنطلق، ُيعدُّ . يع للجم االقتصادية اخلضراء الشاملة -والتنمية االجتماعية   

وهتدف احلكومة إىل   .  جماالً وطنياً رئيسياً للخطة ينبغي حتقيق نتائج فيها        ١٦الفقر واحداً من    
احلـد  وباإلضافة إىل هدف    . ٢٠١٨ يف املائة حبلول عام      ٥الفقر ليصل إىل    احلد من   مواصلة  

ضاً هدفاً جسوراً هو تقليص الفقـر  الفقر الناجم عن اخنفاض الدخل، حدَّدت احلكومة أي من  
  .٢٠١٨ يف املائة حبلول عام ١٠ إىل ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٢٥,٨من األبعاد املتعدد 
وتركّز اخلطة اخلمسية احلادية عشرة بشكل خاص على تلبية احتياجـات الفئـات               -٦١

ت الضعيفة، وذلك بإجراء دراسات شاملة لتحديد األهداف األساسية وختطـيط التـدخال           
  )٣١ و٣٠التوصيتان (. املناسبة
الفقر والتواصل مع فئات اجملتمع الضعيفة من خـالل         احلد من   وستواصل احلكومة     -٦٢

  )٦٦التوصية (: تدخالت حمّددة اهلدف، مثل
التصدي للفقر املـدقع    برنامج النهوض باالقتصاد الريفي، وهو يهدف إىل          )أ(  

وُنفـذَّت  . رة بوصفها القرى األشد هتميـشاً      قرية ُحّددت يف اخلطة اخلمسية العاش      ١٢٦ يف
املرحلة األوىل هلذا الربنامج كمشروع إرشادي يف إطار اخلطة اخلمسية العاشرة، حيث قُـدِّم       

 قرية  ١١٦ونظراً إىل جناح املرحلة األوىل للربنامج، مت حتديد         .  قرى ١٠دعم حمدَّد اهلدف إىل     
  إطار اخلطة اخلمسية احلادية عشرة؛امج يف بوصفها قرى مستفيدة من املرحلة الثانية للربن

الربنامج الوطين إلعادة التأهيل، وهو برنـامج أطلقـه ويـديره مكتـب               )ب(  
الفقر عن طريق حتسني قاعدة األصـول املنتجـة         احلد من    هبدف   )٤(سكرتارية جاللة امللك  

 املعيـشة،   لألسر املعيشية املهمشة، بتوفري الدعم لألراضي والدعم االنتقايل ودعم أسـباب          
   االقتصادية؛-تسهيالت االجتماعية وتوفري ال
برنامج متكني احلكومات احمللية، وهو برنامج يهدف إىل ضمان توفري املرافق     )ج(  

  كي تنفذ والياهتا تنفيذاً فعاالً؛األساسية واملوارد املالية الضرورية جلميع احلكومات احمللية، ل
 وهـو يلـيب احتياجـات املـسنني،     الربنامج اخلاص بالفئات الـضعيفة،      )د(  

   والفئات الضعيفة من الشباب؛ من اإلعاقة، املختلفةاألنواعواألشخاص ذوي 
النواتج التدخالت الصحية والتعليمية احملددة اهلدف، وهي ترمي إىل حتسني            )ه(  

  .الصحية والتعليمية املتدنيةالنواتج الصحية والتعليمية يف املقاطعات ذات 
 ذلك، توجد منظمات أهلية، مثل مؤسسة تارايانا، تتعاون مع احلكومة           وإضافةً إىل   -٦٣

  .وهتدف إىل ختفيف الفقر يف أبعد املناطق النائية يف البلد
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  )٩٤ و٦٧ التوصيتان(حنو حتقيق األمن الغذائي والتغذوي   -دال  
 أُدرج هدف حتسني األمن الغذائي والتغذوي ضمن األهداف الرئيسية لوزارة الزراعة            -٦٤

ضـمن  " تأمني الغذاء واستدامته  "واحلراجة يف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة، يف حني أُدرج          
ولتحقيق ذلك، ُوضـعت    . اجملاالت الوطنية الرئيسية اليت حددهتا احلكومة لتحقيق نتائج فيها        

وقد أُحيلت بالفعـل    . عدة برامج من شأهنا أن ُتسهم بشكل مباشر يف بلوغ اهلدف املنشود           
ية لألمن الغذائي والتغذوي، أُعدت مبساعدة من منظمة األغذية والزراعـة، إىل            سياسة وطن 

وسوف تكفل هذه السياسة، لدى اعتمادها، إيالء أولوية مناسبة لألمن          . احلكومة العتمادها 
وُوضع أيضاً إطار للـربامج القطريـة       . الغذائي والتغذوي وتعميمه يف مجيع اخلطط اإلمنائية      

  .ألغذية والزراعةبالشراكة مع منظمة ا
وإدراكاً ألمهية تثقيف الشباب البوتانيني مبسألة األمن الغذائي والتغذوي، تواصـل             -٦٥

 مدرسة، حيث ُتشجَّع املدارس يف إطار هـذا         ١٧٣احلكومة دعم برامج الزراعة املدرسية يف       
الربنـامج  وأدى هذا   . الربنامج على حتقيق االكتفاء الذايت بزراعة اخلضراوات وتربية املاشية        

أيضاً إىل إقامة شراكة اقتصادية ناجحة بني املدارس واجملتمعات احمللية وإىل تشجيع اإلنتـاج              
  .احمللي للخضراوات

 مدرسة  ٢٠، قُرِّرت مادة الزراعة واألمن الغذائي بشكل جترييب يف          ٢٠١٣ويف عام     -٦٦
ة للغاية، وسُيوسع نطـاق     وكانت االستجابة هلذا املقرر اجلديد إجيابي     . ثانوية كمادة اختيارية  

  .هذا املقرر يف إطار اخلطة اخلمسية احلادية عشرة حبسب الطلب وتوافر املوارد

  )٦٤ و٦٣التوصيتان (التصدي ملسألة بطالة الشباب   -هاء  
 يف املائـة يف     ٢,١ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٤اخنفض املعدل العام للبطالة من        -٦٧
 يف املائة منخفضاً وال ُينذر باخلطر باملقارنة  ٢,١لبطالة البالغ   وبينما يظل معدَّل ا   . ٢٠١٢ عام

مع االجتاهات العاملية، يتسم الوضع يف بوتان باحلرج نظراً إىل أن معدل بطالة الشباب أعلى               
  .بكثري من املتوسط الوطين

. وميثل وضع السياسة الوطنية للتوظيف أحد التدخالت املهمة للتـصدي للبطالـة             -٦٨
العمل، وتوفري أوضاع ه السياسة استراتيجيات لإلسراع بنمو فرص العمل، وحتسني وحتدد هذ

  .فرص متكافئة، ويف الوقت نفسه توفري قوة عاملة ماهرة تليب احتياجات سوق العمل
وإدراكاً ألمهية تعزيز روح املبادرة لدى الشباب، أنشأت وزارة العمـل واملـوارد               -٦٩

ُينـاط هبـا تـشجيع      احلرة  املشاريع واألعمال   إنشاء  عبة  ، ش ٢٠١٠يوليه  /متوزالبشرية، يف   
. املشاريع يف جمال الصناعات اإلبداعية، كاخلدمات والتصنيع      إقامة  األعمال احلرة عن طريق     

التوعية والتوجيه يف   وتوفري  وباإلضافة إىل ما ُتجريه الشعبة من تقييم لألثر، ودراسات التتبع،           
املشاريع إنشاء   أيضاً مقرراً تدريبياً أساسياً وشامالً يف جمال         املشاريع، تقدم الشعبة  إنشاء  جمال  
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وباإلضافة إىل ذلك، تقوم منظمات أهلية ومنظمات خاصة بتشجيع ودعم          . للشباب املهتمني 
  .املشاريعإنشاء 
وللتصدي ملسألة البطالة، أطلقت وزارة العمل واملوارد البشرية عدداً مـن الـربامج            -٧٠

روح الباحثني عن عمل، مثل برامج املشورة املهنيـة، وبـرامج تنميـة             الرامية إىل مساعدة    
كما أصدرت الوزارة عدة منشورات، منها أدلة       . ، وبرامج التدريب الداخلي، وغريها    املبادرة

وملـساعدة  . ٢٠١٢سوق العمل، وأدلة تقدمي املشورة، والئحة التوظيف واالختيار لعـام           
يف املهنة بصورة رمسيـة     التثقيف واملشورة يف جمال     يوفر  ،  ةاملناسباملهنة  الشباب على اختيار    

  .مجيع املدارس الثانوية يف البلد
 ١٢,٩وبفضل املبادرات املختلفة اليت اختذهتا احلكومة، اخنفض معدل بطالة الشباب من              -٧١

  .٢٠١٢ يف املائة يف عام ٧,٣ إىل ٢٠٠٩يف املائة يف عام 

  )٤٣التوصية (االجتار باألشخاص   -واو  
رغم أن االجتار باألشخاص يف بوتان قليل جداً ال يكاد يزيد على حاالت متفرقـة،              -٧٢

  .بذلت احلكومة جهوداً كبرية ملكافحة هذه احلاالت ورصدها
، ٢٠١١وتتضمن التشريعات اجلديدة، ال سيما قانون رعاية الطفل ومحايته لعـام              -٧٣

أن قانون العقوبـات املعـدَّل      كما  . ملتحدةتعريفاً شامالً لالجتار يتوافق مع اتفاقيات األمم ا       
وتعكف اللجنة الوطنية   .  يعيد النظر يف تعريف االجتار ليجعله أكثر مشوالً نسبياً         ٢٠١١ لعام

للمرأة والطفل على وضع إجراء تشغيلي معياري بشأن االجتار باألشخاص، بالتعاون مع مجيع 
  .اجلهات صاحبة املصلحة

اون فيما بني احلكومة والشركاء غري احلكوميني، وأسـفر         وأدى ذلك إىل تعزيز التع      -٧٤
  . شراكة مع املنظمات ذات الصلة َعرب احلدود إقامةأيضاً عن

. ن من مستويات الـوعي     بناء القدرات على فترات منتظمة، مما ُيحسّ       وتنفذ برامج   -٧٥
وستتعاون اللجنة الوطنية للمرأة والطفل تعاوناً وثيقاً مع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                

حتسني استجابة احلكومة واجملتمع املدين ملكافحة      "باملخدرات واجلرمية يف مشروع يهدف إىل       
  .٢٠١٤م ُينفَّذ يف فترة ثالث سنوات تبدأ من أوائل عا" االجتار باألشخاص يف بوتان

التوصيتان (تبادل اخلربات مع اجملتمع الدويل يف جمال السعادة الوطنية الشاملة             -زاي  
  )٨٤ و٨٣
يف : السعادة" املعنون   A/RES/65/309 القرار    بلداً، ٦٨، باالشتراك مع    قدمت بوتان   -٧٦

توافـق  ، واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار ب       "سبيل توخي هنج شامل جتاه التنمية     
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ويعترف هذا القرار بتوخي السعادة بوصفها هدفاً عامليـاً         . ٢٠١١يوليه  /متوز ١٩اآلراء يف   
بضرورة توخي هنج أكثر مشوالً وإنصافاً وتوازنـاً جتـاه النمـو            و"وأساسياً لشعوب العامل،    

  ."االقتصادي الذي يعزز التنمية املستدامة والقضاء على الفقر والسعادة والرفاه للشعوب كافة
، يف املقر الرئيسي لألمـم      ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢وعمالً بالقرار، عقدت بوتان يف        -٧٧

حتديـد منـوذج    : االجتماع الرفيع املستوى بشأن السعادة والرفـاه      "املتحدة يف نيويورك،    
وقدَّم رئيس وزراء بوتان تقرير االجتماع الرفيع املستوى إىل األمني العـام   ". اقتصادي جديد 

، وجرى استعراض التقرير مع اجملتمع الدويل يف مؤمتر         ٢٠١٢يونيه  /حزيرانة يف   لألمم املتحد 
  . املعقود يف ريو دي جانريو٢٠+ قمة ريو

ووفقاً للتوصية املقدمة من االجتماع الرفيع املستوى، كلَّفت بوتان فريقاً عامالً دولياً            -٧٨
. وذج االقتصادي املقتـرح    عضواً من جماالت متنوعة، بوضع النم      ٦٣من اخلرباء، يتألف من     

 ٢إىل  ينـاير   /كانون الثاين  ٣٠وُعقد االجتماع األول للفريق العامل يف بوتان يف الفترة من           
وأُنشئت أيضاً أمانة النموذج اإلمنائي اجلديد يف مدينة مثبو من أجـل            . ٢٠١٣فرباير  /شباط

 العامة يف دورهتـا الثامنـة   وقُدِّم التقرير إىل اجلمعية . تنسيق وتيسري عمل فريق اخلرباء العامل     
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلولوالستني املعقودة يف 

وتعلّق بوتان أمهية كبرية على هذه املبادرة، وتعتقد أهنا ستسهم يف خطة التنمية ملـا                 -٧٩
. ، ويف تلبية احلاجة إىل هنج إمنائي شامل يتجاوز مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل            ٢٠١٥بعد عام   

  .يوماً دولياً للسعادةمارس /آذار ٣٠ادرة، أعلنت اجلمعية العامة يوم واسترشاداً هبذه املب

  )١٨التوصية (التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية   -حاء  

  )٨٧التوصية (رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي     
، مؤمتر القمة السادس عشر لرابطة جنوب       ٢٠١٠أبريل  /نيساناستضافت بوتان، يف      -٨٠

، وترأست بوتان مؤمتر    "جنوب آسيا خضراء وسعيدة   "ون اإلقليمي بشأن موضوع     آسيا للتعا 
وكانت النتائج املوضوعية ملؤمتر القمة هي صدور إعـالن اليوبيـل           . قمة الرابطة ألول مرة   

اتفاقية التعاون بـشأن البيئـة    "الفضي، وصدور بيان مثبو الوزاري بشأن تغري املناخ، وتوقيع          
واستضافت بوتان،  ".  للتعاون اإلقليمي بشأن التجارة يف اخلدمات      واتفاق رابطة جنوب آسيا   

 الرابطة، االجتماعات واألنشطة الرفيعة املستوى واملهمة التالية اليت وضـعت           ةبوصفها رئيس 
  :عملية الرابطة يف مركز الصدارة

  ؛٢٠١٠أغسطس /آباجتماع وزراء املالية،   )أ(  
  ؛٢٠١١اير فرب/شباطاجتماع جملس وزراء الرابطة،   )ب(  
  ؛٢٠١١يوليه /متوزاجتماع وزراء داخلية الرابطة،   )ج(  
  ؛٢٠١١يوليه /متوزاجتماع سلطات اهلجرة يف الرابطة،   )د(  
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  ؛٢٠١١سبتمرب /أيلولاجتماع وزراء البيئة يف الرابطة،   )ه(  
  ؛٢٠١٢أبريل /نيساناجتماع رؤساء جلان املنح اجلامعية يف الرابطة،   )و(  
  ؛٢٠١٢أبريل /ز التنسيق الوطنية لتعزيز آليات الرابطة، نيساناجتماع مراك  )ز(  
  ؛٢٠١٣مايو /أيارمؤمتر ِكبار القضاة يف الرابطة،   )ح(  
  ؛٢٠١٣مايو /أيارلرابطة، القانون لؤمتر امل  )ط(  
  ؛٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثايناجتماع بنك الغذاء التابع للرابطة،   )ي(  
  .٢٠١٣ديسمرب / األولكانوناملهرجان األديب للرابطة،   )ك(  

وتستضيف بوتان أيضاً أمانة الصندوق اإلمنائي للرابطة، ومركز احلراجـة التـابع              -٨١
  .للرابطة

  اللجنة الدولية للصليب األمحر    
تواصل بوتان التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر لضمان توافـق تـشريعاهتا               -٨٢

ومن هذا  . اماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين    وممارساهتا يف جمال مكافحة اإلرهاب مع التز      
 ُترمجت أيضاً اتفاقية جنيف إىل لغة اجلونغها، وهي اآلن قيد املراجعة قبـل نـشرها                ،املنطلق
وتواصل بوتان أيضاً استضافة وفود من البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر            . للتوزيع

، يف الـدورة التدريبيـة      ٢٠٠٩ للحكومة، منذ عام     ويشارك ممثلون . اليت مقرها يف نيودهلي   
جلنوب آسيا، ويف مؤمتر جنوب آسيا بشأن القانون الدويل اإلنساين، اللذين نظمتهما اللجنة             

واستضافت بوتان أيضاً املؤمتر الرابع جلنوب آسـيا        . الدولية للصليب األمحر يف آسيا وحوهلا     
 ١إىل  فربايـر   /شـباط  ٢٦ مثبو يف الفتـرة مـن        املعين بالقانون الدويل اإلنساين، املعقود يف     

  )٨٢التوصية (. ٢٠١٣مارس /آذار

  التعاون مع آلية حقوق اإلنسان  -طاء  
وجهت بوتان دعوة دائمة إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم لزيـارة البلـد،                 -٨٣

  . لألمم املتحدةبالتعاون البّناء مع آليات حقوق اإلنسان التابعةوذلك تعبرياً عن التزامها 

  )٣١ و٣٠التوصيتان (لفئات الضعيفة اخلاصة باتنفيذ التوصيات   -سادساً  

  )٢٧ و٢٥التوصيتان (املرأة   -ألف  
يف مع الرجل   االستقاللية وتكافؤ الفرص    بقدر كبري من     ، نسبياً تتمتع املرأة يف بوتان     -٨٤

َسب من جهة األم، وهي الـُنظُم       ومتنح ُنظُم اإلرث القائمة على النَ     . الكثري من مناحي احلياة   
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املعمول هبا يف معظم اجملتمعات احمللية، املرأة فرصة كاملة حليازة األراضي ومتلكها، وتتمتـع              
املرأة أيضاً يف معظم احلاالت بسلطة اختاذ القرارات املوضوعية املتعلقة باملمتلكات واألمـور             

لتمييز، ال تزال توجد فجـوات      غري أنه رغم عدم وجود أشكال سافرة وراسخة ل        . اُألسرية
  .وبناًء على ذلك، تواصل احلكومة اختاذ عدة تدابري لسد تلك الفجوات. جيب معاجلتها

ووضعت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، بالتعاون مع البنك الدويل، مذكرة سياسـة        -٨٥
وحتديـد  جنسانية عامة هتدف إىل تقييم اإلجنازات من حيث تعزيز املساواة بني اجلنـسني،              

وباإلضافة إىل ذلك،   . اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من العناية، والقيام بالتدخالت السياساتية         
ومن شأن هذه الوثائق أن تساعد احلكومـة      . أُجري تقييم جنساين قطري يف قطاعات خمتارة      

  .يف حتديد الفجوات املستدمية وسدها

  )٣٩ و٣٨ و٣٧ و٣٦ و٣٥التوصيات (العنف ضد املرأة   -١  
ضـحايا  أغلبية  أشارت الدراسات اليت أُجريت يف وقت سابق إىل أن املرأة تشكل              -٨٦

. ٢٠١٣ مارس/آذار ١ يف   ٢٠١٣وللتصدي لذلك، ُسنَّ قانون منع العنف املرتيل لعام         . العنف
. ومرت صياغة القانون بعملية شاملة شاركت فيها اجلهات صاحبة املصلحة وعامة اجلمهور           

تـوفري  ويكفـل القـانون     . لشمول من حيث نطاقه واجملال الذي يغطيـه       ويتسم القانون با  
وييسِّر القانون  . االنتصاف القانوين الفوري والعادل للضحايا بغض النظر عن مكان إقامتهم         

تدابري هتـدف   ويضع  املساعدة العاجلة والفعالة، ومحاية الضحايا،      سبل انتصاف لتقدمي    أيضاً  
  . كامالً من جانب الوكاالت املعنيةإىل ضمان تنفيذ أحكامه تنفيذاً

 إجراءات واضحة لتحـسني وصـول       ٢٠١٣وُيحدِّد قانون منع العنف املرتيل لعام         -٨٧
واختذ املعهـد   . وجيري حالياً إعداد قواعد والئحة القانون     . النساء ضحايا العنف إىل القضاء    

ىل القضاء، وذلـك    القانوين الوطين لبوتان مبادرات عديدة لتحسني ُسُبل وصول الضحايا إ         
بتدريب موظفي وكاالت إنفاذ القانون على إجراءات التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة،             

وإدراج حقوق املرأة يف الدورات التدريبية املتعلقة بُسُبل التسوية البديلة          وتوعية املرأة حبقوقها    
ويعقد املعهـد   .  ذلك للرتاعات، وتدريب القيادات النسائية احمللية على هذه الُسُبل، وما إىل         

. أيضاً دورات تدريبية عادية للقضاة بشأن القوانني اليت تؤثر على حيـاة املـرأة والطفـل               
وباإلضافة إىل ذلك، مت تدريب مساعدي القضاة يف حماكم املقاطعات يف جمال اإلجـراءات              

  .)٤٨التوصية (املراعية للمرأة والطفل، هبدف اإلسراع بتسجيل القضايا والنظر فيها 
وإدراكاً للحاجة إىل شعبة منفصلة ومستقلة تليب احتياجات املرأة والطفل يف إطـار               -٨٨

.  شعبة مستقلة حلماية املرأة والطفل٢٠١٣مارس /آذار ١ الشرطة البوتانية امللكية، أُنشئت يف   
وتكفل هذه الشعبة تنفيذ الواليات ذات الصلة حبماية املرأة والطفـل مـن جانـب مجيـع        

وقد أُنشئت وحـدات    . يدانية، وذلك بتقدمي خدمات الوقاية واحلماية واملساعدة      الوحدات امل 
وهتدف اخلطة النهائية   .  مقاطعات، وُيعتزم تغطية مقاطعتني أخريني     ٤حلماية املرأة والطفل يف     

. مكتب حلماية املرأة والطفل يف كل مقاطعة من املقاطعات العشرين يف البلد         /إىل إنشاء وحدة  
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 تعاون وحدة محاية املرأة والطفل مع وكاالت إنفاذ القانون، تتعاون الوحدة مع وباإلضافة إىل
وحتتفظ الوحدة  . اجملتمع املدين والوكاالت األخرى يف التثقيف يف جمال حقوق املرأة والطفل          

  )٤٢التوصية (. أيضاً بقاعدة بيانات بشأن العنف ضد املرأة والطفل
 شرطية ٨٠وتعمل حالياً حنو . لشرطة بصورة كبريةوازداد انضمام النساء إىل قوات ا  -٨٩

 من قانون منـع العنـف       ٢٠ويشجع الباب   . مكاتب محاية املرأة والطفل   /يف مجيع وحدات  
مكتـب حلمايـة املـرأة      / تعيني شرطية واحدة على األقل يف كل وحدة        ٢٠١٣املرتيل لعام   

لطفل يف كل مقاطعة أن     مكتب حلماية املرأة وا   /ومن شأن تنفيذ والية إنشاء وحدة     . والطفل
  .يزيد عدد النساء املعنيات مبسألة العنف ضد املرأة

، وهي منظمة أهلية، مشاركة فعالة يف منع العنف املـرتيل  RENEWوتشارك منظمة    -٩٠
وباإلضافة إىل ذلك،   . ومساعدة الضحايا على أن يكونوا أفراداً مستقلني ومنتجني يف اجملتمع         

مثل إعادة التأهيل، واملشورة، واملـأوى املؤقـت، واملـساعدة          ُتقدَّم إىل الضحايا خدمات     
  . القانونية، ودورات تنمية املهارات

  )١٥التوصية (تعميم املنظور اجلنساين يف اخلطط والسياسات اإلمنائية   -٢  
. كان تعميم املنظور اجلنساين جزءاً ال يتجزأ من اخلطة اخلمـسية العاشـرة للبلـد               -٩١

مـن برنـامج    بدعم  ، اليت أُعدت    ٢٠١٣-٢٠٠٨جلنسانية الوطنية   وتستهدف خطة العمل ا   
وختـضع خطـة العمـل      . األمم املتحدة اإلمنائي، تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        

. اجلنسانية الوطنية اآلن للمراجعة، وتشري النتائج األولية إىل إحراز تقدم يف اجملاالت املستهدفة            
  .  عشرة برامج لسد الفجوات القائمةوتشمل اخلطة اخلمسية احلادية

وهتدف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة إىل زيادة التركيز على املساواة بني اجلنـسني               -٩٢
ونتيجة لذلك، أدرجت القطاعات املختلفة . ومتكني املرأة يف مجيع اخلطط والسياسات الوطنية   

ويشمل بعض  . احلادية عشرة األنشطة القائمة على املساواة بني اجلنسني يف خطتها اخلمسية          
هذه اخلطط بناء قدرات القيادات النسائية، وتقدمي منح دراسية إىل فتيات األوساط احملرومة،             
وإنشاء هياكل أساسية مالئمة للفتيات يف املدارس، وإنشاء مراكز رعايـة ومنـاء الطفولـة               

  .املبكرة
 ٢٠٠٦ أُنشئت يف عـام      الشبكة الوطنية ملنسقي الشؤون اجلنسانية، اليت     وما زالت     -٩٣

لضمان تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات واخلطط القطاعية، واليت ُتمثّل فيها الوكـاالت         
مبهامهـا وتعقـد اجتماعـات    تضطلع الرئيسية احلكومية والتابعة للمجتمع املدين واخلاصة،   

، بوصـفها   وتقوم اللجنة الوطنية للمرأة والطفل    . منتظمة من أجل تنسيق وتنفيذ السياسات     
عضواً يف جلنة فحص سياسات جلنة السعادة الوطنية الشاملة، مبراجعة مجيع السياسات مـن              
منظور جنساين، وباقتراح توصيات جلعل السياسات أكثر تلبية الحتياجات املرأة، مبا يف ذلك             

  )٢٣التوصية (. القضاء على القوالب النمطية
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 من تعميم املنظور اجلنـساين ووضـع        وإضافة إىل ذلك، تتضمن اخلطة احلالية كالً        -٩٤
ميزانية مراعية للمنظور اجلنساين من أجل التصدي جملـاالت األولويـة، وهـي التعلـيم،               

وإدراكاً ألمهية امليزانية املراعية للمنظور     . والتوظيف، واإلدارة واختاذ القرار، والعنف اجلنساين     
ائل اجلنسانية، تشدد احلكومة علـى      اجلنساين كأداة لضمان تنفيذ مجيع اخلطط املراعية للمس       

أمهية إيالء االعتبار الواجب لوضع ميزانية مراعية للمنظور اجلنساين على الصعيدين املركزي            
  . واحمللي

  )٧٥ و٧٤ و٧٣ و٧٢التوصيات (سد الفجوة اجلنسانية يف التعليم   -٣  
الفجـوة  وضاقت   بينما حتقَّق التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي واألساسي،          -٩٥

يف معـدالت االلتحـاق بـالتعليم       للتفاوت  على مستوى التعليم الثانوي، ال يزال التصدي        
  .اجلامعي حيظى باألولوية

 ٢٠٠٩ ولدراسة أسباب اخنفاض مستوى التحاق املرأة بالتعليم العايل، أُجريت يف عام            -٩٦
 تقييم التحاق الفتيات بالتعليم - احلاجز غري املرئي يف املنحىن التعليمي للفتيات"دراسة بعنوان 

وتشري الدراسة إىل احلاجة إىل تدخالت حمددة اهلدف لتعزيـز مراعـاة            ". الثانوي يف بوتان  
واختذت احلكومة منذ ذلك الوقت مبادرات، منها مبـادرة         . االعتبارات اجلنسانية يف التعليم   

 وتقدمي املشورة، وتقـدمي الـدعم       املرافق املالئمة للطفلة، وبرنامج التوعية باملسائل اجلنسانية      
املايل وغريه إىل فتيات األوساط الفقرية، وحتسني نوعية التعليم بصورة عامة لـضمان بقـاء               

وُتقدَّم أيضاً منح دراسية للفتيات عن طريق منظمـات اجملتمـع املـدين             . الفتيات يف التعليم  
  . والشركات

 املهارات احلياتيـة، مثـل      توفريىل  ويهدف برنامج السعادة الوطنية الشاملة أيضاً إ        -٩٧
التفكري النقدي، واختاذ القرارات املستنرية، وما إىل ذلك، وهي املهارات اليت تتيح للطـالب              
واملدرسني واجملتمع بصورة أعم فهم املسائل والتحديات اجلنسانية، والعمل بصورة مجاعيـة            

  . على التصدي هلا
املهارات األساسية لتعلم القراءة    لتوفري  وباً فعاالً   وميثل برنامج التعليم غري الرمسي أسل       -٩٨

وقد أسـهم هـذا   . والكتابة واملهارات الوظيفية للسكان البالغني، ال سيما يف املناطق الريفية   
وتوسَّـع نطـاق تنفيـذ      . الربنامج إسهاماً كبرياً يف حمو أمية املرأة ويف حصوهلا على التعليم          

 يف مجيع األقـاليم     ٢٠١٢ مركزاً يف عام     ٩٥٣ إىل   ٢٠٠٩ مركزاً يف عام     ٧٥٦الربنامج من   
كما يـشهد   .  يف املائة من الدارسني امللتحقني بالربنامج      ٧٠ومتثل املرأة أكثر من     . العشرين

.  مدرسة ومعهداً يف البلد، تزايد التحاق املرأة بـه         ٢١برنامج التعليم املستمر، الذي ُيقدم يف       
، ٢٠١٣  يف املائة يف عام٤٥,٢ات بالقراءة والكتابة إىل   ونتيجة لذلك، ازداد معدل معرفة البالغ     

  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣٨,٧باملقارنة مع 
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السياسة العامة للبلد، ال متنع احلكومة الفتيات احلوامل أو املتزوجات مـن            بوعمالً    -٩٩
ربويـون  ويقدم العاملون يف جمال التعليم، مبن فيهم املرشدون الت        . مواصلة التعليم يف املدارس   

  . واملدرسون، املشورة إىل األمهات الصغريات لتشجيعهن على مواصلة التعليم

  )٥٩ و٥٨ و٥٦التوصيات (مشاركة املرأة يف السياسة   -٤  
أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، بالتعاون مع وكاالت تابعة لألمـم املتحـدة       -١٠٠

ائل الدقيقة املتعلقة مبـشاركة املـرأة يف        وشركاء ثنائيني، الدراسات التالية من أجل فهم املس       
  . السياسة، وحتديد التوصيات السياساتية للتصدي للفجوات

  ؛ ٢٠١١لعام احلكم احمللي مشاركة املرأة يف انتخابات   )أ(  
املرأة واالنتخابات؛ تقييم للمنظور اجلنساين واستراتيجية ُمقترَحة النتخابات          )ب(  

  .نساء كمرشحاتلتعزيز مشاركة الاحلكم احمللي 
ويف إطار االستعداد لالنتخابات، اسُتخدمت نتائج وتوصيات الدراسات على حنـو             -١٠١

  .مستمر يف إذكاء الوعي وسد الفجوات وتشجيع مشاركة املرأة يف السياسة
ورغم اخنفاض التمثيل العام للمرأة يف الربملان، لوحظت اجتاهـات إجيابيـة أثنـاء                -١٠٢

فقد ترأست املرأة حزبني من األحزاب األربعة اليت شاركت يف          .  األخرية االنتخابات الربملانية 
وشهدت االنتخابات الثانية أيضاً انتخاب وتعـيني أول وزيـرة يف           . ٢٠١٣انتخابات عام   

  .بوتان
وُتجرى مشاورات على فترات منتظمة من أجل إطالق املناقشات املتعلقة باحلاجـة              -١٠٣
 ٢٠١٣بالفعل اللجنة الوطنية للمرأة والطفل حلقة عمل يف عام          وعقدت  . تدابري خاصة مؤقتة  إىل  

لتقدير جدوى تطبيق نظم احلصص املخصصة للمرأة، شاركت فيها اجلهات الرئيسية صاحبة            
وأسفرت حلقة العمل عن وضع خطة عمل وطنية لتحقيـق املـساواة الـسياسية              . املصلحة
  . للمرأة
 املرأة، وبدراسة نظام للحـصص خيـصص        وتعهدت احلكومة احلالية أيضاً بتمكني      -١٠٤
وأُدرج ذلك يف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة كمؤشر للمجاالت         .  يف املائة للمرأة   ٢٠نسبة  

  . الوطنية الرئيسية اليت ينبغي حتقيق نتائج فيها، أي إعداد مشروع قانون بشأن حصة املرأة
دريباً للنساء يف القـرى     وقدمت منظمات أهلية، مثل شبكة بوتان لتمكني املرأة، ت          -١٠٥

، استضافت شـبكة    ٢٠١٣ويف عام   . لتشجيعهن على تقلد املناصب اليت ُتشغل باالنتخاب      
بوتان لتمكني املرأة سلسلة من االجتماعات اإلقليمية بالتعاون مع وكاالت حكومية من أجل             

  .احملتمالتالتوعية مبسألة مشاركة املرأة يف السياسة، وتنمية املهارات القيادية للمرشحات 
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  )٢٤ و٢٣التوصيتان (مكافحة القوالب النمطية   -٥  
ُتقدَّم بصورة منتظمة برامج لتوعية وتثقيف موظفي احلكومات احمللية يف جمال املفهوم              -١٠٦

. اجلنساين وتقسيم أدوار اجلنسني، والتوعية بالقوانني والتشريعات ذات الصلة باملرأة والطفل          
برامج تدريبية بشأن املفاهيم اجلنسانية إىل القطاع اخلـاص علـى   وباإلضافة إىل ذلك، ُتقدَّم  
ويهدف كل ذلك إىل كسر القوالـب النمطيـة واألدوار الـيت      . الصعيدين املركزي واحمللي  

  . ترسخت من خالل املمارسات الثقافية والتقليدية

  األطفال  -باء  
ت، وقـانون   حقوق الطفل مكفولة مبوجب كلٍّ من الدستور، وقـانون العقوبـا            -١٠٧

ويبني أيضاً تبكري احلكومة بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفـل          . اإلجراءات املدنية واجلنائية  
وقـد حـددت اخلطـة      . وبروتوكوليها االختياريني التزامها بضمان أمن األطفال ورفاههم      

اخلمسية احلادية عشرة األطفال ضمن الفئات األشد ضعفاً، كما ُمنحـت مـسألة محايـة               
  )٣٢التوصية (.  ألول مرة، وضعاً مستقالً يف خطة إمنائيةاألطفال،
 ٣١ يف   ٢٠١١وعمالً بالتوصيات، ُسّن كل من قانون رعاية الطفل ومحايته لعـام              -١٠٨
وميثل . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٥ يف   ٢٠١٢، وقانون تبين األطفال لعام      ٢٠١١مايو  /أيار

 بارزاً حلماية األطفال وهو يعزز اإلطار القانوين         َمْعلماً ٢٠١١قانون رعاية الطفل ومحايته لعام      
وجيـري إعـداد   . ة حقوق الطفـل لرعاية األطفال ومحايتهم عمالً بالتزام بوتان مبوجب اتفاقي    

. ٢٠١٢، وقانون تبين األطفال لعـام       ٢٠١١ولوائح قانون رعاية الطفل ومحايته لعام        قواعد
  )٦ التوصية(

لمرأة والطفل للحاجة إىل أسلوب منـهجي، شـرعت      وإدراكاً من اللجنة الوطنية ل      -١٠٩
 يف حتديد وتقييم نظام محاية الطفل، مما أسفر عن وضع خطة العمـل              ٢٠١١اللجنة يف عام    

وتتضمن هذه اخلطة أحكاماً تتعلق بتنفيذ قانون رعاية الطفل ومحايته          . الوطنية حلماية الطفل  
ة إىل تركيز خطة العمل على محاية       وباإلضاف. ٢٠١٢ وقانون تبين األطفال لعام      ٢٠١١لعام  

وسُتنفَّذ خطة العمل الوطنيـة     . الطفل، فإهنا تنص أيضاً على تعزيز مشاركة األطفال ومنائهم        
 يف فترة اخلطة اخلمسية احلادية عشرة، وأُدرجت خطة العمل الوطنية أيـضاً يف              الطفلحلماية  

العمل قدرات احلكومة على    وسوف تعزز خطة    . اخلطط القطاعية جلميع الوكاالت ذات الصلة     
  )١٤ و١٣التوصيتان (. منع العنف ضد األطفال وإيذائهم واستغالهلم، والتصدي لذلك

ويف إطار خطة العمل الوطنية حلماية الطفل، سُتنشأ آلية تكفل محاية حقوق األطفال         -١١٠
ركزية لألديـرة   وأُنشئ يف إطار اهليئة امل    . يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك أماكن الرعاية البديلة        

. مكتب لرعاية الطفل ومحايته ُيعىن حبماية وتعزيز حقوق الرهبـان والراهبـات األطفـال             
وسيكفل هذا املكتب، املُعيَّن به موظف حلماية األطفال، محاية حقوق األطفال يف املؤسسات             

  . الدينية
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حلماية الطفل وسُيهتدى خبطة العمل الوطنية حلماية الطفل كدليل إلنشاء نظام شامل   -١١١
 مبن فيهم فئـات األطفـال        لألطفال، مجيع حقوق اإلنسان  املتعلقة حبماية   حتياجات  االيليب  

.  مثل األطفال املصابني مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه واألطفال ذوي اإلعاقـة           -الضعفاء  
  )٣٣ و٣٢التوصيتان (

هلية بشأن مـسائل     األ Lhaksamاللجنة الوطنية للمرأة والطفل مع منظمة       وتتعاون    -١١٢
وستجري اللجنة، بالتعـاون مـع      . تتعلق باألطفال املصابني مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه      

، تقديراً الحتياجات هؤالء األطفال، وستقدم صورة أوضح        Lhaksamوزارة الصحة ومنظمة    
. وسُتتوَّج الدراسة بتدخالت حمددة اهلدف لتعزيز سبل احلماية والرعاية والـدعم          . لوضعهم

  )٣٠التوصية (
 ٢٢٣ و٢٢٢وُيحظر االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية مبوجـب املـواد         -١١٣

 من ٣٧٩ و٣٧٧ و٣٧٥ و٣٧٣، واملواد ٢٠١١ من قانون رعاية الطفل ومحايته لعام  ٢٢٤و
وجيري تدريب موظفي التنسيق يف جمال مكافحـة االسـتغالل          . قانون العقوبات يف بوتان   

. اض جتارية، وجيري أيضاً تقدمي برنامج توعية على أسـاس منـتظم           اجلنسي لألطفال ألغر  
  )٤٤التوصية (

ويتضمن قانون العقوبات وقانون رعاية الطفل ومحايته أحكاماً صرحية بشأن اختـاذ              -١١٤
إجراءات مالئمة لألطفال يف احلاالت اليت حيتاج فيها األطفـال إىل محايـة خـصوصيتهم               

وحتدد األحكام أيضاً العقوبات املوقَّعة على األطفـال،        . اكمةومصاحبة البالغني هلم أثناء احمل    
 حتت املراقبة أو السماح له بالعودة إىل مرتله إن لوضعهوتسمح للمحكمة باإلفراج عن الطفل  

عدد من ضباط الشرطة يف جمال اإلجـراءات        وُدرب  . كان وجوده يف احملكمة غري مطلوب     
وُيحتجز األطفـال اجلنـاة يف      . ة إىل األطفال اجلاحنني   املالئمة للمرأة والطفل وتقدمي املشور    

  )٤٨التوصية (. مراكز احتجاز منفصلة مزوَّدة مبرافق إعادة التأهيل

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -جيم  
بغية محاية وتعزيز الكرامة األصيلة للجميع، ال سـيما حقـوق األشـخاص ذوي                -١١٥

وتلتزم احلكومة .  األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية حقوق  ٢٠١٠ اإلعاقة، وقّعت بوتان يف عام    
  )٩ و٤ و٢ و١ و٣٢التوصيات (. بالوفاء مبسؤولياهتا مبوجب هذا الصك

وتشمل خطة العمل اجلنسانية الوطنية األشخاص املصابني بأمراض نفسية وغري ذلك             -١١٦
ى من اإلعاقات، وهتدف إىل منح األشخاص ذوي اإلعاقة فرصة أكرب للمشاركة يف اجملتمع عل

ـ        . قدم املساواة مع غريهم    اً، حتـديثاً   وسوف تقدم عملية مراجعة خطة العمل، اجلارية حالي
فيما يتعلق حبق   . (تساعد احلكومة على سد الفجوات، إن ُوجدت      للسيناريو الراهن، وسوف    

  ).هذه الفئة يف التعليم والصحة، ُيرجى الرجوع إىل الفرع السابق املتعلق هبذا املوضوع
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ر نظام الرعاية الذي أطلقه جاللة امللك، ُتقدَّم لألشخاص املعـوزين ذوي            ويف إطا   -١١٧
اإلعاقة خدمات خمتلفة يف إطار الضمان االجتماعي، مثل املنح الشهرية، واملـنح الدراسـية              

  . تكلفته بالكامل ، وما إىل ذلكاملدفوعة ألطفاهلم، والعالج الطيب خارج البلد 
دراكتـشو  ، ومركز   YDFنظمات أهلية، مثل منظمة     وباإلضافة إىل ذلك، تشارك م      -١١٨

والشباب ذوي االحتياجات اخلاصة، ورابطة األشخاص ذوي اإلعاقة للتدريب املهين لألطفال 
، مشاركة فعالة يف الدفاع عن القضايا اليت هتم األشـخاص           ABS، ومنظمة   DPABيف بوتان   

  )٣٣التوصية (. اهتم وتتعاون مع احلكومة يف وضع برنامج لتحسني حي،ذوي اإلعاقة

  واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات   -سابعاً  

  اإلجنازات  -ألف  
تسري بوتان يف االجتاه الصحيح حنو حتقيق معظم األهداف         : األهداف اإلمنائية لأللفية    -١١٩

 يف املائـة يف     ٢٣,٣ الفقر من    اخنفض معدل فقد  .  أو قبله  ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية حبلول عام     
وتبلغ نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم االبتدائي      . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ١٢ إىل   ٢٠٠٧ عام

واخنفض معدل وفيات   .  يف املائة  ٩٦ يف املائة ونسبة االلتحاق الصافية       ١١٨يف الوقت الراهن    
 مولـود   ١ ٠٠٠ لكل   ٤٧ إىل   ٢٠٠٠ مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠ لكل   ٦٠,٥الرضع من   

 مولود حي   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٤٦معدل وفيات األمومة إىل     واخنفض  . ٢٠١٠حي يف عام    
 حالـة يف    ١٨٨يدز املكتشفة من    وازداد عدد حاالت العدوى بفريوس اإل     . ٢٠١٠يف عام   

انتشار مرض اإليدز والعـدوى     ضعف  ورغم  . ٢٠١٢ حالة يف عام     ٢٩٧ إىل   ٢٠٠٠ عام
مة، وتـويل احلكومـة   ضمن الشواغل الرئيسية للصحة العافقد اعترب هذا االنتشار    بفريوسه،  

 حالة  ٩٧٢واخنفضت حاالت املالريا اخنفاضاً حاداً من       . أولوية عالية ملكافحة انتشار املرض    
 حالـة   ١ ٣٣٢من  حاالت السل   واخنفضت  . ٢٠١٢ حالة يف عام     ٨٢ إىل   ٢٠٠٩يف عام   

 شـخص يف    ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ١ ١٥٦ إىل   ٢٠١٠ شخص يف عام     ١٠٠ ٠٠٠لكل  
 يف املائة من مساحة األراضي يف بوتان يف الوقت الراهن،           ٨٠ات  وتغطي الغاب . ٢٠١٢ عام

أكـسيد  لثـاين   وتعترب بوتان مصفاة عازلة     .  يف املائة منها كمناطق حممية     ٥١وقد ُحددت   
 ٦٩ و٦٨ و٦٧التوصـيات  (. الكربون، حيث متتص كميات منه تزيد على ما ينتجه البلد         

  )٨٦ و٨٥و

  أفضل املمارسات  -باء  

  اية الصحية اجملانيةخدمات الرع  -١  
يف عليه  النص  من خالل   وقد تعزز هذا االلتزام     . ُتقدم الرعاية الصحية جماناً يف بوتان       -١٢٠

بل تتحمل احلكومة تكاليف العالج الطيب، مبا يف ذلك نفقات سفر ومعيشة املرضى . الدستور
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يـضاً للمـوظفني    وحيق أ . ومرافقيهم الذين حيالون إىل خارج البلد لتلقي الرعاية املتخصصة        
مدفوعة األجر ملدة شهر ملرافقة ذويهم      " إجازة طبية "العاملني يف اخلدمة املدنية احلصول على       

ويقوم العاملون الطبيون بزيارات دورية إىل املؤسسات       . احملالني إىل خارج البلد لتلقي العالج     
بيـة وتقـدمي   الدينية، واملدارس، ومواقع املشاريع الضخمة، والسجون، إلجراء فحوصات ط      

  . التثقيف الصحي

  التعليم اجملاين  -٢  
تقدم احلكومة التعليم جماناً جلميع التالميذ بداية من مرحلة التعليم قبل االبتدائي إىل               -١٢١

وباإلضافة إىل جمانية الرسوم الدراسية، ُتقدم أيضاً األدوات املكتبية، والكتب          . الصف العاشر 
افق اإلقامة، والوجبات، جماناً حسب االحتياجات وموقع       الدراسية، واألدوات الرياضية، ومر   

أكثر من ساعة سري، أنشأت احلكومـة        وجود املدارس يف مناطق ال تبعد        ولضمان. املدارس
ويف املناطق اليت ال جيدي فيها بناء مدارس ابتدائية بـسبب           . مدارس ابتدائية يف املناطق النائية    

ونظراً إىل الطبيعة اجلبلية    . نظام الصفوف املوسعة  أُخذ ب عدم وجود عدد كاٍف من التالميذ،       
. لألراضي وتفرق املستوطنات، ال يتيسر يف مجيع األحيان توفري مدارس يف نطاق مسافة سري             

ولذلك يظل توفري مرافق اإلقامة اجملانية وبرامج التغذية املدرسية حـافزاً رئيـسياً لتـشجيع               
ا، ال سيما الفتيات املقيمـات يف املواقـع النائيـة    التالميذ على االلتحاق باملدارس والبقاء هب     

  . والوعرة

  نظام اهلبات  -٣  
نظام اهلبات عبارة عن شبكة أمان اجتماعية أنشأها امللـوك هبـدف االسـتجابة                -١٢٢

لشكاوى الفئات الضعيفة وتلبية احتياجاهتم، مثل احملرومني اقتـصادياً، واملعـوزين، وذوي            
وقد قام جاللة امللك، إدراكاً منه للدور       . بيعية، وما إىل ذلك   اإلعاقة، وضحايا الكوارث الط   

االجتماعي واالقتصادي هلذا النظام، بالسفر شخصياً إىل مجيع أحناء البلد حامالً معه اهلبـات             
إىل املواطنني، كما أضفى الطابع املهين واملنظم على هذا النظام بتعيني مسؤولني يف الوحدات              

  . حدات اإلدارية احمللية ُيناط هبم حتديد األفراد الضعفاءاإلدارية للمقاطعات والو

  التعليم غري الرمسي  -٤  
بدأ تنفيذ برنامج التعليم غري الرمسي يف أوائل تسعينات القرن املاضي هبدف استئصال            -١٢٣
وجنح الربنامج يف الوصول إىل معظم اجملتمعات النائية وحقق إسهاماً كبرياً يف حمو أمية              . األمية

وأدى الربنامج، بشكل عام، دوراً حيوياً يف رفع املعدل اإلمجايل          . رأة وحصوهلا على التعليم   امل
 يف املائة، يف حني ارتفع املعدل العام ملعرفة القراءة          ٥٥,٣ملعرفة البالغني بالقراءة والكتابة إىل      

 الربنامج  وقد حاز . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٦٣ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٥٦والكتابة من   
.  الـيت متنحهـا اليونـسكو      ٢٠١٢اعترافاً عاملياً وفاز جبائزة كونفوشيوس حملو األمية لعام         
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وُيستخدم التعليم غري الرمسي أيضاً كوسيلة لنقل رسائل اجتماعية مهمة إىل اجملتمعات الريفية، 
  .كما يّسر مشاركة القيادات احملتملة يف انتخابات احلكومة احمللية

  واملعوقاتيات التحد  -جيم  

  اهلجرة غري الشرعية  -١  
بوتان بلد صغري املساحة يقع يف منطقة تتسم بتحركات سكانية واسعة من جـراء                -١٢٤

وتواجه بوتان  . عوامل قاهرة تتمثل يف الفقر املدقع، وتدهور البيئة، وعدم االستقرار السياسي          
 االقتصادية، تدفقات من    -، أي عندما بدأت تنفيذ خطة التنمية االجتماعية         ١٩٦٠منذ عام   

املهاجرين غري الشرعيني الذين هم يف الواقع مهاجرون اقتصاديون جذبتهم الفرص االقتصادية            
  .نسبة األرض إىل عدد السكان، وصغر حجم سكان البلدواألفضل، 

وال تعترب مشكلة املقيمني يف خميمات يف شرق نيبال حالة الجئني عادية، وإمنا هـي                 -١٢٥
وال تزال بوتان ملتزمة بإجياد حـل       .  يف طبيعتها نشأت عن اهلجرة غري الشرعية       حالة معقدة 

مستدمي هلذه املشكلة عن طريق العملية الثنائية األطراف، استناداً إىل االتفاقات املربمة بالفعل             
. وقد ظلت قنوات االتصال بني بوتان ونيبال مفتوحـة دائمـاً          . بني حكوميت بوتان ونيبال   

ومن شـأن هـذه   .  جهود اجملموعة األساسية يف إعادة توطني سكان املخيمات  وتقدِّر بوتان 
  . املبادرات أن تسهم يف حل هذه املشكلة اإلنسانية املديدة

وباعتبار بوتان بلداً صغري املساحة له حدود مفتوحة وسهلة االختراق، من املـرجح               -١٢٦
وف تظل بوتان مقصداً جـذاباً      وس. أن تظل معرضة للتهديد املتمثل يف اهلجرة غري الشرعية        

وما مل ختضع اهلجرة    . للمهاجرين االقتصاديني نتيجة ما حققته من جناح يف جهودها اإلمنائية         
ستظل تشكل هتديداً خطرياً ألمن البلد وكيانه السياسي والثقايف         فإهنا  غري الشرعية للسيطرة،    

سيادة القانون واالمتثال لقواعد    والسبيل الوحيد حلماية بوتان من هذه التهديدات هو         . املتميز
  .ولوائح املواطنة واهلجرة

  اإلرهاب  -٢  
وتنفذ هـذه   . يساور بوتان قلق أمين بالغ من جراء تزايد األنشطة اإلرهابية يف البلد             -١٢٧

دخـول البلـد   أهنا تنوي األنشطة اإلرهابية مجاعات مسلحة تشكلت خارج بوتان وأعلنت    
وقبل االنتخابات األوىل اليت أجريت يف      . ل قائمة على العنف   لتحقيق أهدافها السياسية بوسائ   

وُزرع . ، اخنرطت هذه اجلماعات يف عدة عمليات تفجري بالقنابل داخل بوتـان           ٢٠٠٨عام  
 عدد من األجهزة املتفجرة املرجتلة يف املقاطعات اجلنوبية، انفجرت مثانية منها ٢٠١٠منذ عام 

الكاملني من اجملتمـع    والتفهم  تاج بوتان إىل التعاون     وحت. فأحلقت إصابات بعدد من املدنيني    
  .الدويل لضمان أال تؤدي املخاطر النامجة عن اإلرهاب إىل تقويض جناح الديقمراطية
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  الفقر  -٣  
 يف  ١٢ويبلغ معدل الفقـر حاليـاً       . الفقراحلد من   حققت بوتان جناحاً ملموساً يف        -١٢٨
هلة وتكتنفها حتديات وعقبات هائلة، كمـا أن        غري أن مهمة استئصال الفقر ليست س      . املائة

ومثة حتٍد آخر هـو     . يف مجيع املقاطعات واملقاطعات الفرعية    مطلقاً  التقدم احملرز غري متكافئ     
  .األبعادالفقر املتعدد احلد من 

  مشاكل احلصول على اخلدمات   -٤  
ـ     جيعـالن   املستوطنات الريفية   رق  وتفاجلبال  أن وعورة     -١٢٩ ات دمعمليـة تقـدمي اخل

والكهرباء ومياه الشرب النقية، بالغـة الـصعوبة وباهظـة          االجتماعية، كالصحة والتعليم    
ويؤدي ذلك أيضاً إىل حركة هجرة من الريف إىل احلضر هلـا تـداعيات علـى       . التكاليف

  .مشكالت اجتماعية أخرى، كالفقر والبطالة وإدارة النفايات، وما إىل ذلك

  بطالة الشباب  -٥  
 ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤من  معدهلا  اخنفض  اليت  يف وضع البطالة،    املطرد  تحسن  رغم ال   -١٣٠
بطالة الشباب واحداً مـن أكـرب       معدل  ، ال يزال ارتفاع     ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٢,١ إىل

 يف املائة، وهو ما يعد حتسناً بارزاً ٧,٣وتصل بطالة الشباب يف الوقت الراهن إىل     . التحديات
. ؛ غري أنه ال يزال ثالثة أمثال املتوسـط الـوطين  ٢٠٠٩ يف املائة يف عام  ١٢,٩باملقارنة مع   

وسوف يتفاقم هذا املعدل يف السنوات القليلة القادمة بدخول مزيد من خرجيي اجلامعة سـوق               
  .وتؤدي بطالة الشباب أيضاً إىل جمموعة من املشاكل االجتماعية اليت تزيد األمور سوءاً. العمل

   الكلي الراهنوضع االقتصاد  -٦  
 االقتـصاد   مل يسبق هلا مثيل يف سياسات      حتديات   ٢٠١١يشهد االقتصاد منذ عام       -١٣١

وتشمل هذه العوامـل الزيـادة احلـادة يف         . الكلي، بسبب جمموعة من العوامل املتشابكة     
إلنشاء وحدات توليد الطاقة اهليدرولوجية، والتوسـع الـسريع         الوافدة  التدفقات الرأمسالية   

 مما أدى إىل اخنفـاض حـاد        ،وض، والتراكم املتتايل لعجز احلساب اجلاري مع اهلند       القر يف
وأدت التدابري السياساتية العالجية املتخذة ملواجهة الـنقص        .  الروبية اتومستدمي يف احتياطي  

آثاراً سـلبيةً   تلحق  ما برحت   املستمر يف الروبية إىل أزمة ائتمانية شديدة يف قطاع املصارف           
ولذلك حتظى مسألة عالج نقـص الروبيـة        . الستثمار والنمو يف القطاع اخلاص    مستمرةً با 

االقتصاد الكلي من أجل التنفيـذ الفعـال        لسياسات  بأولوية عالية لضمان وضع إطار سليم       
  . للخطط االئتمانية لبوتان

  التأثر بتغري املناخ والكوارث الطبيعية  -٧  
 مرتفعة، وعمليـات تكتونيـة نـشطة،        تتميز بوتان بطوبوغرافيا وعرة، وتضاريس      -١٣٢

وقد أدت هذه العوامل الطبيعيـة، باإلضـافة إىل عوامـل           . متغريةوظروف جغرافية مناخية    
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اجتماعية، كالفقر والتعديات البشرية على املنحدرات الضعيفة، وتـدين املعرفـة بـالقراءة             
ونظـراً  .  للكوارث والكتابة، وما إىل ذلك، إىل وضع بوتان ضمن بلدان العامل األكثر تعرضاً           

زلزالياً، وهو ما يتجلى يف فإقليمها بأكمله نشط ، الصفيحة التكتونيةإىل قرب بوتان من حافة 
  .يف البلداهلزات األرضية تكرر وقوع 

وباإلضافة إىل الزالزل، توجد يف احلزام الشمايل للبلد حبريات جليدية تنطوي علـى               -١٣٣
ت فتسبب فيضانات، وهو وضع يزداد تفاقماً من جراء         خماطر حمتملة، فقد تنفجر هذه البحريا     

وشهدت اآلونة األخرية زيادة يف تواتر وقوع الكوارث الطبيعية وشدهتا من جراء            . تغري املناخ 
  . تغري املناخ، مما أحلق خسائر باألرواح واملمتلكات والبيئة

  اخلروج من فئة أقل البلدان منواً  -٨  
رغم التزامها  فإهنا،  من فئة أقل البلدان منواً،       هناية املطاف    يفبوتان  خبروج  فيما يتعلق     -١٣٤

حتديات كبرية تعترض حتقيـق     تواجه  ، ال تزال    ٢٠٢٠حبلول عام   التطلع  القوي بتحقيق هذا    
ورغـم التوقعـات    . هذا اخلروج، بل وتعترض استدامة هذه العملية يف فترة ما بعد اخلروج           

تقوية االقتصاد وبناء القدرة على مواجهة الصدمات توجد حتديات تعترض ما زالت اإلجيابية، 
ومـن أمثلـة    . اخلارجية يف سياق اندماج بوتان يف االقتصاد العاملي والنظام املايل العـاملي           

  . التحديات الرئيسية، كيفية عالج الضعف االقتصادي الشديد لبوتان

  األولويات وااللتزامات واملبادرات الوطنية الرئيسية  -ثامناً  

  األولويات الوطنية  -ألف  
  ؛تقوية الدميقراطية وضمان إنشاء ثقافة دميقراطية سليمة  )أ(  
  ؛جناح تنفيذ اخلطة اخلمسية احلادية عشرة  )ب(  
  ؛معاجلة بطالة الشباب  )ج(  
  .حتسني وضع االقتصاد الكلي الراهن  )د(  

  االلتزامات  -باء  
عيدين الـوطين والـدويل،     املشاركة واملسامهة يف أنشطة حقوق اإلنسان على الص         -١٣٥

واالستفادة من أفضل املمارسات اليت ميكن إدماجها يف السياسات والتشريعات احملليـة ذات             
  . الصلة
منظمات اجملتمع املدين، إدراكاً من بوتان لفوائـد        بتقوية الروابط مع    احلكومة  التزام    -١٣٦

  . التعاون مع هذه املنظمات
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 والفجوة اجلنسانية يف التعليم اجلامعي، ومشاركة املرأة        التصدي ملسألة العنف املرتيل،     -١٣٧
  . يف السياسة

وقد رأت بوتان دائماً أن على      . مواصلة دراسة واستعراض صكوك حقوق اإلنسان       -١٣٨
احلكومة أوالً أن تنشئ املؤسسات االجتماعية والسياسية الضرورية وتعد مواردها البشرية قبل 

وبـدون املؤسـسات القويـة    . مبوجب املعاهدات الدوليـة أن تتحمل أية التزامات إضافية      
صعوبات بالغـة يف الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب          تواجه  بوتان  ستظل  واملوظفني املؤهلني،   

ومبا أن قدرات بوتان قد حتسنت، فسوف تنظر يف التـصديق           . االتفاقيات الدولية /املعاهدات
  . على الصكوك الدولية ذات الصلة املعنية حبقوق اإلنسان

 املبادرات  -جيم  

برناجماً أسبوعياً بعنوان   أغسطس  /آبطرحت احلكومة يف    ": قابل اجلمهور "برنامج    -١٣٩
مقابلة رئيس الوزراء والوزراء، إلبداء شكاواهم فيمـا        ألفراد الشعب   ، يتيح   "قابل اجلمهور "

رى، مبا  يتعلق بسياسات احلكومة ولوائحها، وتقدمي اخلدمة العامة، واحلكم، وأية مسائل أخ          
هو املشاكل، و /وال يزال هذا الربنامج سبيالً شائعاً لتلقي الشكاوى       . يف ذلك حقوق اإلنسان   

  . احلكومة من تقييم املشاكل اليومية اليت تواجه البوتانيني والعمل على حلهاميكّن
إظهاراً اللتزام احلكومة حبماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان         : نظام السجون املكشوفة    -١٤٠

 للجميع، َمبن فيهم املُدانون مبوجب خمتلف قوانني البلد، بدأ تنفيذ نظـام الـسجون               املكفولة
ومتثِّل هذه السجون املكشوفة خميماً مؤقتاً، وتوفِّر فرصـة         . ٢٠١٣مارس  /آذاراملكشوفة يف   

. إلعادة تكييف املُدانني وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع بعد قضاء فترة العقوبـة             
ا النظام أيضاً للسجناء فرصة كسب دخل نقدي ميكنهم االستفادة منه بعد اإلفراج             ويتيح هذ 

وال يزال  ،  ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  سجيناً حىت    ٢٣٧وقد استفاد من هذا النظام      . عنهم
وإدراكاً لعدم وجود برنامج من هذا القبيل للمجموعات الـصغرية          . بنجاحنفذ  يهذا النظام   

للسجينات   تطبيق نظام للسجون املكشوفة    ٢٠١٣يونيه  /حزيران بدأ يف    من النساء املُدانات،  
  .  على الزراعةقائم
رغم عدم وجود نظام راسخ للدعم االجتماعي، يتمتع        : مبادرات احلماية االجتماعية    -١٤١

البوتانيون مبستوى مرتفع نسبياً من الضمان االجتماعي بسبب اإلتاحة اجملانيـة للخـدمات             
الـذي  الرعاية االجتماعية   وميثِّل نظام   . اسية ووجود الروابط اُألسرية القوية    االجتماعية األس 

ورغم ذلـك، حتـاول     . أطلقه جاللة امللك شبكة أمان مهمة للقطاع السكاين األشد ضعفاً         
  :احلكومة إنشاء نظام أقوى للحماية االجتماعية عن طريق املبادرات التالية، رهناً بتوفُّر املوارد

  ة عامة للحماية االجتماعية للعاملني يف بوتان؛وضع سياس  )أ(  
  وضع خمطط إلعانات البطالة؛  )ب(  
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  وضع نظام شامل للمعاشات التقاعدية غري القائمة على دفع اشتراكات؛  )ج(  
  .إنشاء دور للمسنني  )د(  
أدت منظمات اجملتمع املدين دوراً مهماً يف النهوض        : مبادرات منظمات اجملتمع املدين     -١٤٢
ية األشخاص ذوي اإلعاقة، واملتعايشني مع مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، واجلـاحنني            برعا

وكـان هلـذه    . األحداث واملدمنني، واملتسربني من التعليم، واألطفال احملرومني اقتـصادياً        
يف إذكاء الوعي، وتنمية القدرات، وتعزيز املهارات، ومتكني احملـرومني          كبري   املبادرات تأثري 

وإدراكاً ألمهية دور منظمـات     . والنهوض هبم من خالل تقدمي املساعدة االقتصادية      اقتصادياً  
  .اجملتمع املدين، التزمت احلكومة بالتعاون مع هذه املنظمات ودعمها

  بناء القدرات وطلبات املساعدة التقنية  -تاسعاً  
جب املعاهـدات   املساعدة التقنية لبناء القدرات الالزمة للوفاء بالتزامات اإلبالغ مبو          -١٤٣
  . الدولية
املساعدة والتعاون التقنيان من أجل تعزيز قدرات األفراد واملؤسـسات يف جمـال                -١٤٤

  . حقوق اإلنسان الدولية
املساعدة التقنية لتنمية القدرات يف جمال املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، ومحاية              -١٤٥

  .األطفال، واالجتار باألشخاص، وإدارة الكوارث

  خامتة  -عاشراً  
بضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املكفولـة  ملتزمة التزاماً راسخاً    بوتان  إن    -١٤٦

وُتعرب بوتان عن تقـديرها     . أيضاً بضمان تعميق الدميقراطية يف البلد     وهي ملتزمة   ملواطنيها،  
يـة إىل تعزيـز   للمجتمع الدويل ملا قدَّمه من دعم وما أبداه من تعاون يف إطار جهودها الرام            

ومحاية حقوق اإلنسان على حنو شامل، مبا يف ذلك تعزيز احلقوق االجتماعية واالقتـصادية              
وقد أدرجت بوتـان مبـدأ      . على النحو الذي جتلى يف وضع مبدأ السعادة الوطنية الشاملة         

لـداً  السعادة الوطنية الشاملة يف سياستها العامة رغم التحديات الكثرية اليت تواجهها لكوهنا ب    
  .غري ساحلي صغرياً ينتمي إىل فئة أقل البلدان منواً

Notes 

 1 District Administrative Unit. 
 2 Local Administrative Unit consisting of number of villages. 
 3 ANER takes into account all 6-12 year old children enrolled in school system both in-country and 

abroad, children enrolled in the monastic system, and also 6-12 year old children who are enrolled 
in secondary classes. 

 4 His Majesty’s Secretariat. 

        


