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 باالستعراض الدوري الشامل الذي تعتربه آلية        تاماً لتزاماًامللكية  اوتان  بكومة  حلتزم  ت  -١
ـ وي. جد مهمة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع         يح االسـتعراض الـدوري     ت

الشامل كذلك فرصة لتقاسم أفضل املمارسات يف جمال حقوق اإلنسان، وهو ما ينص عليه              
  .وتانب يفا نستورد يضاًأ
ية ص تو ١٦٣ توصيات من أصل     ١٠٣ عن قبوله    ٢٠١٤مايو  /اريلوفد يف أ  اعرب  وأ  -٢

 مـن مـشروع   ١٢٠  بالفقرةمالًوع.  النظر فيها  مي ُينعِ ك توصية   ٦٠وأرجأ تقدمي رد على     
تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل لبوتان، حبثـت احلكومـة امللكيـة              

عّمقة مع مجيع   معد إجراء مشاورات    بشأهنا  ب اًدمت ردود قليت أرجئ النظر فيها و    االتوصيات  
نظر ليت أرجئ ال  ايع التوصيات   مجىل  إوتتطرق هذه اإلضافة    . الت احلكومية ذات الصلة   االوك

  . توصية٦٠فيها وعددها 
 لرّدا لتوصيات رقما الرقم

نوي بوتان توسيع سلسلة التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق         ت ١-١٢٠ -١
ا يترتب على ذلك مـن      ماإلنسان مع مراعاة قدراهتا املالية و     

ـ بعات من حيث املوارد وعبء اإلبالغ و      ت رورة تعـديل  ض
ؤكد تمة امللكية وما برحت احلكو. لتشريعات، وما إىل ذلكا
لقانونيـة  اسـسات   ؤملانشاء  بإوتان  برورة أن تبدأ    ضلى  ع

لتعهـد  ا املوارد البشرية قبل     يروالسياسية واالجتماعية وتطو  
ن تضفي علـى هـذه      أأي التزامات دولية إذا هي أرادت       ب

لتنميـة االجتماعيـة    اوتظـل   .  مغزى ا ذ اًأثريتمات  اااللتز
لبلـدان  ا باعتبارها من    دى بوتان لوية  لواالقتصادية متثل األ  

النامية غري الساحلية الصغرية، وبالنظر إىل مستواها اإلمنائي        
 االنضمام إىل العهد    يف الياًح تفكر بوتان    اللذلك  و. احلايل

  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تعددة القطاعات حبث الـصكوك     ملاستواصل فرقة العمل    و

 .ى التصديق عليهاالدولية ذات الصلة للنظر يف جدو

ملتعددة القطاعات التابعة   استعراض فرقة العمل    اهناً بنتائج   ر ٢-١٢٠ -٢
ة واالجتماعيـة   يللعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصاد     

 . لعهداالنضمام إىل ا يفوتان بوالثقافية، قد تنظر 

 مبدأ عدم التمييز أحد املبادئ املهمة يف قـوانني بوتـان            لثّمي ٣-١٢٠  -٣
وتوجد أطر قانونية لضمان عدم التمييـز ضـد         . اساهتاوسي
لـى حـق    عمن دستور بوتان    ) ١٥(٧وتنص املادة   . جلميعا

لى أساس العرق أو اجلنس أو    عاجلميع يف عدم التعرض للتمييز      
  .ألسبابااللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري ذلك من 

. يع من التمييزجلما حلماية تتيح األحكام القانونية احلالية إطاراًو
 . يف التصديق على االتفاقيةالياًح تفكر بوتان اللذلك و
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 من الدستور على حق اجلميع يف عدم التعرض         ٧نص املادة   ت ٤-١٢٠ -٤
للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو           

 متـصلة   وتتضمن تشريعات وطنية أخرى أحكامـاً     . املهينة
عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      لتعذيب أو امل  اسألة  مب

  .أو املهينة
وتان يف التصديق على هذه االتفاقيـة بعـد أن          بقد تفكر   و
بحث فرقـة   تجلهات املعنية ذات الصلة و    اتشاور مع مجيع    ت

 . معمقاًتعددة القطاعات هذه املسألة حبثاًمالعمل 

تـصادية  يما يتعلق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االق        ف ٥-١٢٠ -٥
واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،         

 ٢-١٢٠شأن التوصـيتني    بالع على الرد املقدم     طيرجى اال 
  .٤-١٢٠و
هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      عللالنسبة  بما  أ

 .١-١٢٠شأن التوصية بالرد املقدم  االطالع على جىفري

وتان يف االنضمام إىل االتفاقيـة ولـن تنظـر يف           ب تفكر   ال ٦-١٢٠  -٦
 .اً وضرورياًصك وجيهلان هذا اكذا إاالنضمام إليها إال 

 الياًح خططها الوطنية وهي     درجت بوتان مسائل اإلعاقة يف    أ ٧-١٢٠  -٧
ن أجل إدماج  مة  بصدد تقييم السياسة الوطنية املتعلقة باإلعاق     

وقـد تفكـر بوتـان يف       . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
ن تتشاور مع مجيع اجلهات     أالتفاقية بعد   اذه  هالتصديق على   

 القطاعات هذه ةرقة العمل متعددفاملعنية ذات الصلة وتبحث 
 .اًق معّماملسألة حبثاً

لنظر  االنضمام إىل االتفاقية ولن تفكر يف ا       يفوتان  ب تفكر   ال ٨-١٢٠  -٨
 .  وضرورياًيف االنضمام إليها إال إذا كان هذا الصك وجيهاً

 يف التـصديق علـى الربوتوكـول         تفكر بوتان حاليـاً    ال ٩-١٢٠  -٩
 .االختياري

تفكر بوتان يف إمكانية االنضمام إىل الـصكوك الدوليـة          س ١٠-١٢٠  -١٠
 .حتياجات احلكومة وأولوياهتافقاً الوحلقوق اإلنسان 

 مع العديد من    ٢٠٠٨توافق قانون العمل واالستخدام لعام      ي ١١-١٢٠  -١١
املعايري الدولية املتصلة بعمل األطفال مبا فيها اتفاقية منظمـة         

  . ١٨٢العمل الدولية رقم 
ن تفكر بوتان يف االنضمام إىل منظمـة العمـل الدوليـة            ل

لك خطـوة  ذقياهتا األساسية إال إذا كان   اتفالى  عوالتصديق  
 .ة بالنسبة إليها وضروريةجيهو
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 .٨-١٢٠ع على الرد املقدم بشأن التوصية طالرجى االي ١٢-١٢٠  -١٢

 .٨-١٢٠شأن التوصية ب على الرد املقدم عطالرجى االي  ١٣-١٢٠  -١٣

ـ ضعت بوتان تدابري إدارية     و ١٤-١٢٠  -١٤ ساعدة األشـخاص الـذين     مل
 .سباب إنسانيةأليلتمسون اللجوء 

 يف التصديق على الربوتوكول االختياري ان حالياً تفكر بوتال ١٥-١٢٠ -١٥
 .الثالث

 ةملبّيناقبل بوتان هذه التوصية مع مراعاة الظروف واملسائل         ت ١٦-١٢٠  -١٦
ا إىل املعاهدات الدوليـة  همليات انضمام عيما يتعلق ب  ف سابقاً

 . حلقوق اإلنسان

١٧-١٢٠  -١٧-
٢٩-١٢٠ 

يات األمم املتحـدة    ظل بوتان ملتزمة بالتعاون البناء مع آل      ت
وستواصل استقبال املقـررين اخلاصـني      . حلقوق اإلنسان 

وغريهم من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة،      
ختاذ الترتيبات  امع مراعاة قدراهتا وأولوياهتا الوطنية وضرورة       

 املقـرر   وزار بوتان مـؤخراً   .  لتنظيم هذه الزيارات   ةملناسبا
مـايو  / أيار ٢٤ن  م الفترة   يفالتعليم  اخلاص املعين باحلق يف     

 .٢٠١٤يونيه / حزيران٤ إىل

. يعاجل اإلطار القانوين احلايل لبوتان مسألة زواج األطفـال         ٣٠-١٢٠ -١٨
ظر زواج األطفال مبوجب عدة أحكام يتضمنها قانون        حوُي

وفيما حيظر قانون الزواج . الزواج وقانون العقوبات يف بوتان
 قانون العقوبات أي شكل من      مّرصراحة زواج األطفال، جي   

شكال العالقة اجلنسية التوافقية مع طفل دون سن الثانيـة          أ
لثامنـة  اعشرة ومع طفل يتراوح عمره بني الثانية عـشرة و         

 أم غري معلوم أن الشخص اآلخـر    عشرة سواء أكان معلوماً   
  . طفل
واج لـز  إىل التـصدي     يضاًأّباقة  سكانت احلكومة امللكية    و

املراهقات من خالل برنامج صحة املراهقني      األطفال ومحل   
لـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      ا جمـال    يفوبرنامج التثقيف   

  .للمراهقني
هنـاء زواج   إلشارك بوتان يف خطة العمـل اإلقليميـة         وت

ب آسيا إلهناء العنف ضد     و اليت وضعتها مبادرة جن    ،األطفال
وع رفجملتمعات املدنية لثمانية بلدان و    ااألطفال بالتشاور مع    

وستتوىل اللجنة  . نوب آسيا للتعاون اإلقليمي   جامي  حمرابطة  
الوطنية للمرأة والطفل، بصفتها الوكالة احملوريـة، عمليـة         

  . تنسيق خطة العمل وتنفيذها
 خـالل اجلولـة الثانيـة    ني مقـدمت  بوتان توصيتني  لتبِوق

لالستعراض الدوري الشامل بشأن التوعيـة مبـسألة زواج         
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 وهذه اخلطوات االسـتباقية تكـشف       .األطفال ملنع حدوثه  
. التزام بوتان الكامل مبنع ظاهرة زواج األطفـال وإهنائهـا         

ذ تفهم أن   إ وهكذا ميكن لبوتان أن تقبل هذه التوصية جزئياً       
 . لتوعية هبذه املسألةاو ه" اإلجراءات"املقصود من عبارة 

ل املدين  تسجيلحلايل ل اظام  نلاعمل بوتان بالفعل على حتسني      ت ٣١-١٢٠  -١٩
من خالل وضع إجراءات تشغيل موحدة لتسجيل الوالدات        

  .والوفيات
تسجيل لملتعلق با اعمل اإلقليمي   ل يف إطار ا   شارك أيضاً تهي  و

  . آسيا واحمليط اهلادئيفاملدين واإلحصاءات احليوية 
ملتعلـق  اال تفكر بوتان يف إجراء أي تعـديل لتـشريعها           و
ا يكفي  مباملوجودة تتصدى   لتسجيل املدين مبا أن املبادرات      اب
 .ميع الشواغلجل

حـد املبـادئ املهمـة يف قـوانني         أثل مبدأ عدم التمييز     مي ٣٢-١٢٠ -٢٠
وتوجد أطر قانونية لضمان عدم التمييـز       . وسياسات بوتان 

نشاء جمتمـع   إسياسة حكومة بوتان ترمي إىل      ف. عضد اجلمي 
مدين خال من القمع والتمييز والعنف وقائم علـى دولـة           

انون ومحاية حقوق اإلنسان والكرامة، وضمان حقـوق        الق
من دستور  ) ١٥(٧ادة  وتنص امل . الناس وحرياهتم األساسية  

لى أساس  عبوتان على حق اجلميع يف عدم التعرض للتمييز         
أي السياسي أو غري    رالعرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو ال        

  .ألسباباذلك من 
كل دولة ذات سيادة أن     فيما يتعلق بقانون املواطنة، حيق ل     و

تضع قانوهنا اخلاص باملواطنة الذي حيدد شروط احلـصول         
وعلى غرار عدة بلدان،    . على جنسيتها أو نقلها أو سحبها     

، ١٩٥٨ملواطنة، منذ سّنه يف عام      اخضع قانون بوتان بشأن     
لرامية إىل مواءمته مـع الـتغريات       اعديالت  تلاجملموعة من   

  .اإلجرائية اإلجيابية
 بوتان أن قانون املواطنة يف صـيغته احلاليـة خيـدم           عتقدوت

 . مصلحة البلد ومواطنيه على أحسن وجه

ىل أن الفوارق يف نقل اجلنسية عـن طريـق          إدر اإلشارة   جت ٣٣-١٢٠  -٢١
لبلدان املتقدمة على حد    االوالدين توجد يف البلدان النامية و     

  .سواء
ـ     ٢٠٠٨نذ اعتماد الدستور يف عام      وم ل ، بات إجـراء نق

 .لوالد والوالدةل احداًواجلنسية البوتانية 
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٣٤-١٢٠ -٢٢  
٣٥-١٢٠  

  .قبل بوتان هذه التوصياتت
ّددت بالفعل الفئات الضعيفة الـيت تـشمل املـسنني          وُح

واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وما إليهم، كواحد من        
جماالت النتائج الرئيسية الوطنية يف اخلطة اخلمسية احلاديـة         

 جلنة رفيعة املستوى لتحديد وكالة تتـوىل        وأنشئت. عشرة
  .مهمة االضطالع بالواليات املتعلقة بالفئات الضعيفة

أُدرجت املرافق واخلدمات املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة       و
وأنـشئت جلنـة رفيعـة      . يف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة    

  .املستوى لتقييم احلاجة إىل سياسية وطنية بشأن اإلعاقة
 .جيري تنفيذ خطة عمل وطنية حلماية األطفالو

٢٣-   
٢٤- 

٣٦-١٢٠  
٣٧-١٢٠ 

 يفتعزيز مراعاة نوع اجلنس،     لعيد النظر يف املناهج املدرسية      أ
لنساء بقدر أكرب من برنامج التعليم غري الرمسي        احني تستفيد   

لذي يتضمن مواد تعليمية مؤاتية للجنسني ومراعية لنـساء         ا
  .حياهتنواألرياف 

ة يف  يناتوعية باملسائل اجلنس  لة بانتظام إىل ا   و الدع  أيضاً ريوجت
املدارس من خالل برنامج الـسعادة الوطنيـة الـشاملة يف           

مراعاة االعتبـارات   "املدارس وحلقات دراسية حمددة بشأن      
  ".اعات الدرسقاجلنسانية يف 

 يتبـع   توى إضافياً حمضمني التعليم   تن  مّداً  ب ترى بوتان    وال
 . ى حقوق اإلنسان عل قائماًهنجاً

 مع العديد من    ٢٠٠٨اءم قانون العمل واالستخدام لعام      يتو ٣٨-١٢٠ -٢٥
 بعمل األطفال مبا يف ذلـك اتفاقيـة         ةصلتاملعايري الدولية امل  

  .١٨٢منظمة العمل الدولية رقم 
 التشريع املتعلق بأشكال عمل األطفال املقبولة قـوائم   دّدوحي

ة أعمارهم بـني    ح املتراو ألطفالالى  عليت ُيحظر   اباألعمال  
وأعيد النظر يف هذا التشريع يف عام .  سنة القيام هبا١٧ و١٣

. تعزيز اتساقه مع اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة       ل ٢٠١٢
ـ تنانتظام نشر كتيب بشأن عمل األطفـال و       بري  جيو  يمظ

  . تدريب بشأن حقوق الطفل ومكافحة عمل األطفال
 ٢٠١١فـال لعـام      يتضمن قانون رعاية ومحايـة األط      وال

ىل إ يشري بوضوح    ه حمددة بشأن عمل األطفال، لكن     أحكاماً
ـ أحكام  بواعده ولوائحه   قزت  ُعزلضعفاء و األطفال  ا نص ت

ألطفال اندرج  وي. على توفري رعاية بديلة لألطفال الضعفاء     
 وميكـن   ،لعاملون بوضوح ضمن فئة األطفال الضعفاء هذه      ا
  . ضى األحكام أعالهقتمبعاية رلاماية وحلان تشملهم أن مث م
 مبكافحة عمل األطفال وباملبـادئ      ظل بوتان ملتزمة كلياً   وت
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اليت تستند إليها هذه التوصية، لكنها ال تنوي اعتمـاد أي           
تشريع جديد يف هذا الصدد مبا أن القانون واملمارسة احلاليني 

  .يعاجلان مبا يكفي هذه املسألة
مان تنفيـذ    لـض  كن أن تقبل بوتان هذه التوصية جزئياً      ومي

 . فعاالًالقوانني واملمارسات احلالية تنفيذاً

لك بوتان مجيع األحكام القانونية الالزمة لضمان وصـول      مت ٣٩-١٢٠ -٢٦
وال تتـسامح   . مجيع املواطنني إىل نظام املساعدة القانونيـة      

سيما  بوتان مع أي شكل من أشكال التمييز بني مواطنيها ال        
  . إىل العدالةفيما يتعلق بتكافؤ فرص الوصول

عاملة متساوية  م الدستور على معاملة مجيع املواطنني       نّصوي
تكفل هذه احلقوق و.  من مجيع أشكال التمييزومحايتهم أيضاً

  .  من الدستور٧وجب املادة مب
  . إىل الدولة توفري املساعدة القانونيةعهد الدستور أيضاًوي
لـشروع يف   ا  يفي شخص   أعلى حق   ) ٢٣(٧نص املادة   وت
حملاكم العليا  اراءات مناسبة لدى احملكمة العليا املركزية أو        إج

 .احمللية إلعمال خمتلف احلقوق املنصوص عليها يف الدستور

٤٠-١٢٠ -٢٧-
٤٢-١٢٠ 

ـ  يستشهد   ملنذ سن قانون العقوبات     م  ٢١٣ادتيـه   مبط  ق
يمـا يتعلـق    ف" ألفعال غري الطبيعية  ا "ن اللتني تتناوال  ٢١٤و
 مـن   انالغبخصان  شقبل بإقامتها   ي لعالقات اجلنسية اليت  با

وميكن إعادة النظر يف هذه األحكام عنـدما        . نفس اجلنس 
 .تشعر احلاجة إىل ذلك عند عموم الناسسُت

 .قبل بوتان التوصيةت ٤٣-١٢٠ -٢٨

٤٤-١٢٠ -٢٩ 
٤٥-١٢٠ 

. نص الدستور على حق مجيع مواطين بوتان يف حرية الدين         ي
يـدة أخـرى    عقاق  عتنالكن ال ميكن إجبار أي أحد على        

  .الترغيب والترهيبب
ني والضعفاء من م إىل محاية السكان الفقراء وغري املتعلّ      سعياًو
عنـد تعـديل    ) أ(٤٦٣رجت املادة   د أُ ،لترغيب والترهيب ا

 وهي تـنص علـى إدانـة        ٢٠١١قانون العقوبات يف عام     
عتناق عقيـدة  الى عراه غريه  كرمية إ جبلشخص املّدعى عليه    ا

ي شكل أو ألترهيب اّدعى عليه قد جلأ إىل ان املكأخرى إذا   
 ةقيـد عمل شخص على اعتنـاق      حللترغيب  ان أشكال   م

  .أخرى
الترغيب بعتناق عقيدة أخرى    الى  ع جيرب الناس يف بوتان      وال
 حرية ممارسة أي ديـن      يفيكفل من مث حقهم     ولترهيب  او  أ
 اعتقال أي مواطن بوتاين أو مالحقته       لومل يسجّ . هنوتارخي

 . بسبب اعتناق دين مبحض إرادتهوإدانته 
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جملتمع انظمات  م قانون اجملتمع املدين وإنشاء هيئة       فضى سنّ أ ٤٦-١٢٠ -٣٠
تمعـات املدنيـة    اجملبىل االعتـراف    إ ٢٠٠٩املدين يف عام    

كشريك مهم يف إحداث التوازن الضروري إلنشاء اجملتمـع        
سيما يف تعزيز الرفاه االجتمـاعي وحتـسني         الولبوتاين،  ا

 منظمـة   ٣٨ وتوجد حاليـاً  .  ونوعية حياة اجلميع   ظروف
سـيما   يتزايد عددها ال  ودين  ملاتمع  سجلة من منظمات اجمل   م

  .عيد اجملتمع احملليصعلى 
معظم منظمات اجملتمع املدين يف بوتان تعمل على محايـة          و

وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل توفري الرفاه االجتمـاعي         
ودعت منظمات  . ادياً واقتص لألشخاص املهمشني اجتماعياً  

 إىل وضع سياسات بشأن تعزيز حقـوق        اجملتمع املدين أيضاً  
  .دخالت يف هذا الصددتاإلنسان يف البلد وإجراء 

تزايد عدد منظمات اجملتمع املدين بصورة هائلة يف جماالت         و
 اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة امللكيـة        أخرى يكشف أيضاً  

 .ة لتطورهاباستمرار يف سبيل إجياد بيئة مستدام

لى اخنراط اجملتمـع  علدميقراطية يف بوتان  ارساء  إملية  عقوم  ت ٤٧-١٢٠ -٣١
احمللي يف عملية صنع القرار وكذا يف تنفيذ خططها وبراجمها          

  .املتعلقة بالتنمية االجتماعية االقتصادية
. تتسم الدميقراطية البوتانية بالشفافية والشمولية واإلجيابيـة      و

مام اجملتمع الدويل وتولت جهات     أبات  وفُتحت مجيع االنتخا  
  . مراقبة ووسائط إعالم دولية مراقبتها

هود املبذولة يف هكذا متثل العملية الدميقراطية برمتها أحد اجلو
 . على التنمية من ذي قبلركيزاًوت سبيل جعلها أكثر مشوالً

ميـع  النتخابية باألساس الـسماح جل    اوتان  ب واننيقضمن  ت ٤٨-١٢٠ -٣٢
. ملشاركة يف العملية االنتخابية   بالني  جني البوتانيني املس  الناخب

وجد معـايري   فتوأما فيما يتعلق بأفضل املمارسات الدولية،       
ملشاركة يف العملية االنتخابية االنسبة إىل بمعينة جيب تطبيقها 

  .اليت تشمل االنتخاب والترشح لالنتخابات على حد سواء
 العملية االنتخابيـة    فل هذه املعايري ضمان املشاركة يف     كتو
واطن وناخـب مـستقيم ومؤهـل للتـصويت يف          مل  كل

  .االنتخابات
سمو بعض املواطنني عن احلياة الـسياسية  ييف الوقت ذاته،    و

وحري هبم أن يبقوا كذلك يف مواقعهم األثرية ملا فيه خـري            
 عن أي إمكانيـة للمـشاركة يف االنقـسامات          البلد بعيداً 
 .السياسية
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ـ  بوتان باحلاجة إىل سياسـة       قرت ٤٩-١٢٠ -٣٣ ـ    ش مان ضاملة بـشأن ال
تلتزم باختاذ اخلطوات الالزمـة لبلـوغ هـذا         وتماعي  جالا

وكخطوة أوىل، وضعت وزارة العدل سياسة احلماية . اهلدف
  .االجتماعية املتعلقة بعمال القطاع املنظم

ـ قييم  تجراء  إضرورة  ب اجلهات املعنية    تأقّرو امل خلـط   ش
وبـالنظر إىل نقـص     . الـسياسة ذه  ه صياغة   لاألساس قب 

 قبول هذه  الياًحالقدرات املؤسسية واملالية، ال تستطيع بوتان       
 . التوصية

وتان بضمان حصول مجيع األطفال علـى التعلـيم         بلتزم  ت ٥٠-١٢٠ -٣٤
  .االبتدائي اجملاين

كفل دستور بوتان حق كل األطفال يف التعليم األساسي         وي
ـ        وحـىت  . ة عـشرة  اجملاين إىل حني بلوغهم سـن احلادي

لتعليم بـا عـدل االلتحـاق     م، بلـغ صـايف      ٢٠١٣ عام
 يف املائة يف حني بلغ الصايف املكّيـف هلـذا           ٩٦ االبتدائي
لتحقون ي األطفال ا يعين أن جلّمهو و يف املائة ٩٨,٥ املعّدل

  . لتعليم االبتدائياب
عالوة على ذلك، يضمن توفري األدوات املكتبية والغـذاء         و

لريفية والنائية تكافؤ فـرص     البلد  ا مناطق   والنقل باجملان يف  
  .لى التعليمعاجلميع يف احلصول 

بالنظر إىل اقتراب بوتان من بلوغ هدف التعليم االبتـدائي   و
وب بلوغ هـدف التعلـيم      صمضيها خبطى جادة    والشامل  

 ال تستشعر احلكومة احلاجة إىل      ،٢٠١٥للجميع حبلول عام    
 .لزامياًإجعل التعليم االبتدائي 

 .٤٥ و٤٤رجى االطالع على الرد املقدم بشأن التوصيتني ي ٥١-١٢٠ -٣٥

٥٢-١٢٠ -٣٦-
٥٩-١٢٠ 

ـ اقعة  ولاخيمات  ملاثل مسألة األشخاص املقيمني يف      مت رقي ش
لت لعدة سـنوات موضـوع   ظنيبال مشكلة إنسانية مزمنة   

  .  بوتان ونيبالكوميتحنائية بني ثحمادثات 
 لالجئني  يق بوضع عاد   يتعل المر  ن األ أتكمن املشكلة يف    و

ري مشروعة واسعة النطـاق     غضع ناشئ عن هجرة     بووإمنا  
 أكثـر   وتستـضيف بوتـان حاليـاً     . ةألسباب اقتـصادي  

ا كـان   مم عامل غري بوتاين، وهو عدد أكرب        ١٣٠ ٠٠٠ من
  .لتسعيناتايف 
يتزوج بعض الالجئني بالسكان احملليني من أجل البقـاء يف    و

هنم عاشوا يف بوتان ألاجلنسية البلد فيما يطلب بعضهم اآلخر 
  .فترة طويلة
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ـ فتـيش ميـداين     تيف أعقاب إجراء أول عملية      و شتركة م
لنيبالية بداية التـسعينات،    اخيمات  ملا  يفملقيمني  الألشخاص  

 ن هذه املخيمات تؤوي أشخاصاً    ألى  عوتان ونيبال   بتفقت  ا
  .ري بوتانينيغواطنون م مبن فيهم ،متنوعني

 بقيادة الواليات   ،األساسية من البلدان  يام اجملموعة   قيساهم  و
سامهة كبرية  م بلدان ثالثة    يفاملتحدة، بإعادة توطني الالجئني     

ا هنسانية وبوتان تعرب عن تقدير    إليف تسوية هذه املشكلة ا    
  .ذه البلدان على عروضها السخيةهلالعميق 

تتصل بوتان على حنو منتظم حبكومة نيبال ومفوضية األمم         و
 / يف آذارلتقى مؤخراًاد  قو. ة لشؤون الالجئني  املتحدة السامي 

 وزراء بوتان ونيبال يف ناي بيي تاو يف          رئيساً ٢٠١٤مارس  
ميامنار على هامش مؤمتر قمة مبادرة خليج البنغال للتعـاون         

لتقيا يف نيو دهلي    ا كما   ،التقين واالقتصادي املتعدد القطاعات   
  . ٢٠١٤مايو /يف أيار

ى رئيسا وزراء بوتان ونيبـال يف    لتقا،  ٢٠١٤مايو  /يف أيار و
ئيس الوزراء ناريندا مودي    رلى هامش حفل أداء     عنيو دهلي   

 .لقسما

عد التشاور مع تايلند، أن التوصية يف صيغتها بلمت بوتان،   ع ٦٠-١٢٠  -٣٧
قـصد  ملاوح و رلاال تعكس   وي وليدة سوء تفاهم     هاحلالية  

 . التوصيةوال ميكن لبوتان قبول هذه. قدميهاتلكامنني وراء ا

        


