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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨ الصادر يف ٥/١حقوق اإلنسان 
 املتعلق ببوتان وجرى االستعراض. ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١١إىل نوفمرب /تشرين الثاين

وترأس وفد بوتان صاحب    . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٤يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف      
السعادة السيد ليونبو كيرتانغ دورجي، رئيس الوزراء السابق واملبعـوث اخلـاص لـرئيس              

، اعتمد ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٨عقده الفريق العامل يف      ويف االجتماع الذي  . الوزراء
  .فريق هذا التقرير املتعلق ببوتانال
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٧ويف    -٢
  .أروغواي، ومدغشقر، واهلند: لتيسري االستعراض املتعلق ببوتان) اجملموعة الثالثية(
اض ، صدرت الوثـائق التاليـة لالسـتعر       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :ببوتان املتعلق
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

A/HRC/WG.6/6/BTN/1)(؛  
 ،حلقوق اإلنـسان  السامية  مفوضية األمم املتحدة    جتميع للمعلومات أعدته      )ب(  

  ؛)(A/HRC/WG.6/6/BTN/2) ب(١٥للفقرة  وفقاً
  ).(A/HRC/WG.6/6/BTN/3) ج(١٥للفقرة وفقاً  ،فوضيةموجز أعدته امل  )ج(  

اجملموعة الثالثية، قائمة من األسئلة أعـدهتا سـلفاً         وأُحيلت إىل ألبانيا، عن طريق        -٤
األرجنتني، وأملانيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والتفيا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا           

اخلارجيـة  وتوجد هذه األسئلة على الـشبكة       .  ونيبال، وهولندا  العظمى وآيرلندا الشمالية،  
  .للفريق العامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض  -ألف   
 واملبعوث اخلاص لـرئيس     السابقغ دورجي، رئيس الوزراء     ننبو كيرتا وقدم السيد لي     -٥ 

ل، وزير التعلـيم،    باوديي. صاحب السعادة ليونبو ثاكور س      املشارك للوفد،    الوزراء، الرئيسَ 
   .وبقية أعضاء الوفد
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وأوضح الوفد البوتاين أن عمليات االستعداد على املستوى الوطين كانت متعـددة               -٦ 
أُتيح التقرير الوطين على نطاق واسـع بلغـة دزونغـا،            وقد  . القطاعات وعلى نطاق واسع   

   .واإلنكليزية والنيبالية
 القرن السابع عشر علـى مبـادئ العدالـة،          منذتقوم  وذكر الوفد أن إدارة بوتان         -٧ 

. وحتديثها من قبل امللكيات املتعاقبة لـساللة وانغـشوك          مت تنقيحها     اليت واإلنصاف والرأفة، 
الرابع، انتقلت بوتان    وتتوجياً لسلسلة من التغيريات السياسية الواسعة النطاق اليت بدأها امللك           

   .٢٠٠٨ دستور كتايب هلا عام سلمياً إىل دميقراطية برملانية واعتمدت أول
وأبلغ الوفد أن الدستور هو اإلطار القانوين الشامل للبلد، على أساس مبدأ امـتالك                 -٨ 

لمساواة واحلماية الفعالة حلقـوقهم وكرامتـهم       ضماناً ل  كل فرد حلقوق وحريات أساسية      
ويقـوم  . عاألوضـا  بصرف النظر عن األصل اإلثين، أو الدين، أو اجلنس أو غري ذلك من              
 واألمن الشخصي،   ،الدستور بضمان ومحاية حقوق اإلنسان مبا فيها احلق يف احلياة، واحلرية          

   .التعبري، والرأي، وحرية الفكر، والوجدان والدين  الكالم وواحلق يف حرية
واكتملت جهود بوتان الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان عرب مشاركة بّناءة هليئـات                -٩ 

. وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واالتفاقيات اإلقليميـة         عنية حبقوق الطفل    مثل اللجنة امل  
   .جمال حقوق اإلنسان فقد ساهم ذلك يف وضع صكوك تشريعية ويف القيام بأنشطة يف 

 يف  وأكد الوفد أن بوتان ملتزمة التزاماً كامالً بضمان املساواة بني النساء والرجـال               -١٠ 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والـسياسية،    متع جبميع   من أجل الت   احلقوق  

املرأة البوتانية يف مأمن بفـضل       وتوجد  . وبالقضاء أيضاً على التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله       
النسب من جهـة األم،     إحلاق  التقاليد اجملتمعية؛ فعلى سبيل املثال، تسود املمارسات املتعلقة ب        

   . اختاذ قرارات هامة بشأن قضايا امللكية واألسرةويستطعنساء امللكية الن وترث 
فتمشياً مع فلـسفة الـسعادة الوطنيـة        .  متعدد األعراق واألديان    بلداً وتعد بوتان    -١١ 

عن اجلنس أو األصل اإلثين أو الدين أو اللغة أو           الشاملة، ظل مبدأ عدم التمييز بصرف النظر        
يف مجيـع     االقتصادي أو غري ذلك من األسباب، مبـدأً مركزيـاً            الرأي السياسي أو الوضع   

   .السياسات واإلجراءات احلكومية، املُعدة لتعزيز جمتمع شامل يعيش يف وئام
وفيما يتعلق باحلقوق اليت يتمتع هبا البوتـانيون املنحـدرون مـن أصـل نيبـايل                   -١٢ 

ألمر جنوب بوتان يف أوائـل القـرن        دخلوا أول ا   ، أبلغ الوفد أن هؤالء الذين       )لوتشامباال(
اُتخذ مـرة     يف إطار تدبري     نييبوتانأصبحوا مواطنني   العشرين، بصفتهم مهاجرين اقتصاديني،     

 يف املائة من الـسكان، وهـم        ٢٠وميثل اللوتشامبا حالياً ما يزيد على       . ١٩٥٨واحدة عام   
.  قطاع األعمـال التجاريـة     املدنية، وقوات األمن، والربملان ويف     ممثلون بالكامل يف اخلدمة     

عددهم عشرة، ونائـب رئـيس       وينتمي إىل اللوتشامبا اثنان من الوزراء يف احلكومة البالغ          
   .اجلمعية الوطنية وعشرون يف املائة من أعضاء اجلمعية
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ورغم تنوع اجملتمع البوتاين، مل حيدث أي عنف طائفي أو ديين وال يوجد أي توتر                   -١٣ 
 السلمي بني   التعايشالدستور احلرية الدينية بينما تعزز احلكومة        من  ويض. أو خالف جمتمعي  

   .خمتلف الطوائف الدينية
وأكد الوفد أن بوتان تعتقد أن مجيع حقوق اإلنسان هي غـري قابلـة للتجـزيء                   -١٤ 

الواجب إيالء األمهية ذاهتا إىل احلقوق املدنية والسياسية         ومترابطة متشابكة متداعمة، وأن من      
   . قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا فيها احلق يف التنميةواحل

وأبرز الوفد أن التنمية يف بوتان تسترشد بفلسفة السعادة الوطنية الـشاملة، الـيت                 -١٥ 
جمرد رفاه مادي؛ وأن الرفاه النفسي والعاطفي والنماء         تعترف بأن جودة احلياة هي أكثر من        

وتوجد بوتان بصدد تنقيح  .  على املسامهة يف إثراء البشرية بكاملهاالثقايف يعزز قدرة الشخص
األدوات واملؤشرات املتعلقة بالسعادة الوطنية الشاملة حىت يصبح هـذا النمـوذج اإلمنـائي      

   .منوذجاً إمنائياً بديالً الشمويل 
كامـل  وأشار الوفد إىل أن الفقر ال يزال من أكرب العقبات اليت تعترض التمتـع ال                 -١٦ 

   .حبقوق اإلنسان يف بوتان
 ٦٥٨ ٨٨٨ بوتان، بسكاهنا البـالغ عـددهم         أخطر حتٍد تواجهه   وأوضح الوفد أن     -١٧ 

ذلك أن جناح بوتان النسيب يف التنمية االجتماعية االقتصادية          .  الفيضان الدميغرايف  هونسمة،  
د سكان بوتان   ونظراً إىل قلة عد   .  أفضل  عيش لباحثني عن ظروف  لجعل منها وجهة جذابة     

قـوانني   لذا فإن   . وهشاشة ثقافتها، شكلت هذه املشكلة خطراً على بقائها بصفتها دولة أمة          
   .اجلنسية واملواطَنة هي الضمانات الوحيدة اليت حتمي من هذه األخطار

  اجلنسية ُتمـنح مبوجـب     ، ذكر الوفد أن   اجلنسيةورداً على األسئلة املتعلقة مبسألة         -١٨ 
ففي السنوات األخرية،   . الدم ومن خالل التجنيس     من خالل قانون     اجلنسيةنني  الدستور وقوا 

 اً فرد٢٢٢ وِتبيت ٩٣٠و ، نيبايل فرداً من أصل ٥٨٨ البوتانية عرب التجنيس إىل اجلنسيةُمنحت 
ومبساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة، توجد بوتان بصدد وضـع           . من قوميات أخرى  

 يف بوتان، ال تفقـد املـرأة        اجلنسيةوحسب قوانني   . تسجيل الوالدات مؤسسية فعالة ل   آلية  
   .جنسيَتهاالبوتانية املتزوجة من غري البوتاين 

وأكد الوفد أن مسألة األشخاص املوجودين يف خميمات الالجئني يف شرقي نيبـال                -١٩ 
وكـرر  . بةالتحرك اجلماعي لألشخاص عرب احلدود غري املراق       مشكلة إنسانية معقدة فاقمها     

ذلك، ال تزال بوتـان تواجـه        ورغم  . الوفد التزام احلكومة بإجياد حل دائم عرب عملية ثنائية        
وال توجـد   . خطر اإلرهاب، الذي ميثله وجود مجاعات متطرفة عنيفة يف خميمات الالجئني          

الوسائل الكفيلة بالتصدي هلذه اجلماعات اليت تتمثل أهدافها الـصرحية يف زعزعـة              لبوتان  
   .تقرار البلداس
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اجلهود اليت  رغم  ف.  بآثار تغري املناخ   متعلقةخماوف خطرية    ما لبوتان من     وأبرز الوفد    -٢٠ 
قبيل فيضانات البحرية اجلديدة، والتقلبـات املناخيـة،          تغري املناخ وآثاره من      يشكلتبذهلا،  

ألساسـية  ا   اإلنـسان  حقـوق أبسط  وارتفاع حاالت األمراض املنقولة بالنواقل خطراً على        
   .بوتان لشعب

وبينما اعترف الوفد وقّدر الدور املهم للمنظمات غري احلكومية يف جمال النـهوض                -٢١ 
 املصلحة قدمته ست    أصحاب  آلراء الوفد عن قلقه إزاء جتميع     بقضية حقوق اإلنسان، أعرب     

ؤسـسات  املتحدة وجمموعة مبادئ بناء امل فالعديد من القرارات الصادرة عن األمم     . منظمات
تقـدمها   اليت أعدها جملس حقوق اإلنسان تعترف بأن من الواجب أن تكون املعلومات اليت              

بيد أن الوفد أعرب عن أسفه ألن هذه        ". ذات مصداقية وموثوقة  "هذه املنظمات من مصادر     
ذات مصلحة خاصة ويوجد مقرها خارج بوتان وغري مطلعة علـى            املنظمات هي منظمات    

وثالثة، صارت اآلن قدمية، ورواها  فقد استندت إىل روايات من جهات ثانية    . احلالة يف بوتان  
   .أفراد هلم برامج مسّيسة وشخصية

 إعمـال ورغم هذه التحديات، أعرب الوفد عن عزم بوتان على مواصلة السعي إىل      -٢٢ 
دات ، وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف معاه       بكاملها األساسية حقوق اإلنسان واحلريات    

   .حقوق اإلنسان
واعترفت بوتان بوجود حاجة إىل موارد مالية وبشرية كبرية، بوصـفها دميقراطيـة       -٢٣ 

. الدميقراطية، وتثقيف البوتانيني بشأن حقوقهم وواجباهتم      برملانية، من أجل تعزيز املؤسسات      
ية وتعزيز حقوق  مواصلة محا  وقد التمست الدعم والتعاون البّنائني من اجملتمع الدويل من أجل           

   .اإلنسان يف بوتان

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  -باء   
ومل تتمكن مثانية وفود من اإلدالء      .  وفداً ببيانات  ٥٣يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل         -٢٤ 

الدول عن تقديرهم للعرض الشامل الذي قدمه الوفد ولإلعـداد           أعرب عدد من    و.)١(ببياناهتا
دميقراطية برملانيـة وعلـى نتـائج        وأثنوا على جناح انتقال بوتان إىل       . جليد للتقرير الوطين  ا

، مما يعـزز محايـة حقـوق        ٢٠٠٨اإلصالحات، مبا يف ذلك اعتماد دستور كتايب يف عام          
وهنأ عدد من الدول بوتان على جناحها يف هنجها الفريد إزاء التنمية الذي اتبعتـه                . اإلنسان

ويـرد يف   . ذلك بفلسفة السعادة الوطنية الشاملة     قود األربعة املاضية، متأثرة يف      على مدى الع  
   . أثناء هذا احلوار يفالفرع الثاين من هذا التقرير التوصيات اليت قُدمت

 من أقل البلدان منـواً      مماثالًورحبت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، بوصفها بلداً           -٢٥ 
الكبري احملرز يف جمال تعزيز احلقوق السياسية واالجتماعيـة          ، بالتقدم   وبلداً نامياً غري ساحلي   

   .توصيات   مجهورية الووقدمت .واالقتصادية واإلمنائية وحقوق اإلنسان لسكان بوتان
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 تقـديرها    عن وأعربت. وهنأت ميامنار بوتان على عملية انتقاهلا السياسية السلمية          -٢٦ 
ضمان استقالل الُنظم القضائية وطلبت إىل بوتان أن         لرامية إىل   للتدابري املتخذة بشأن اجلهود ا    

من املعلومات بشأن    تتبادل أفكارها بشأن اخلطوات املتخذة يف ذلك الصدد والتمست مزيداً           
وتساءلت عن مدى الدور الذي قامت بـه اللجنـة الوطنيـة            . دور اللجنة الوطنية القضائية   

   . بشكل أفضلحقوق اإلنساناية مح من أجل تعزيز و املرأة والطفللشؤون
والتمست سري النكا معلومات أخرى بشأن مسـات رئيـسية للدسـتور تـنص            -٢٧ 

الضمانات الواردة يف الدستور واإلطـار      شأن  قوق اإلنسان وب  حلباخلصوص على ضمانات    
وهنأت سري النكا بوتـان     . القانوين الوطين حلماية الضحايا من انتهاكات حقوق اإلنسان       

.  يف جماالت الصحة والتعليم والتخفيف من حـدة الفقـر          ىازاهتا وممارساهتا الفضل  على إجن 
   .وقدمت سري النكا توصيات

لمرأة يف جمال التنمية ضمن خطـة بوتـان        ل فصل كامل    ختصيصوأثنت مصر على      -٢٨
ها تتطلب فعلياً دمج القضايا اجلنسانية يف السياسات والربامج اليت تضع          اخلماسية العاشرة اليت    

  فعالة للتصدي  ورحبت مصر بإنشاء آلية    . بوتان واحلفاظ على البيانات مصنفة حسب اجلنس      
. االعتـداء   العنف املرتيل وحاالت     ما خيص ، ال سيما في   النساء واألطفال النتهاكات حقوق   

   .وقدمت مصر توصيات
 حتسني  وأعربت بيالروس عن تقديرها للخطوات احلثيثة اليت اختذهتا بوتان من أجل             -٢٩ 

وأعربت بيالروس عن تأييدها للجهود املبذولة يف جمال القضاء          . النظام القانوين ونظام احملاكم   
ورأت بيالروس . سوء التغذية على األمية، ومنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية ومكافحة 

غالل ضرورة إيالء مزيد من االهتمام إىل التصدي ملشاكل من قبيل العنف املـرتيل واالسـت              
   . وقدمت بيالروس توصيات. لألطفال ألغراض جتارية اجلنسي 

علـى  وذكرت سنغافورة أن بوتان تسترشد بسياسة إمنائية ختتلف عن القياسـات               -٣٠ 
لبيئة وأن بإمكان البلدان أن تستند إىل       حمافظ على ا  نظيف   لدخل وتلتزم مبسار إمنائي     أساس ا 

من أجل  واألطفال   وحدة حلماية النساء    أول  نشاء  ورحبت سنغافورة بإ  . هذه النهج الناجحة  
وقـدمت  .  بشكل فعلي فـوري ودقيـق      النساء واألطفال  حلاالت انتهاك حقوق     التصدي

   .توصيات سنغافورة 
 يف املائـة مـن دخلـها        ٣٠  نسبة ١٩٦١ منذ    بوتان ختصص  والحظت الصني أن     -٣١ 
 يف  ٤٥ية العاشرة، خصصت نـسبة      اخلطة اإلمنائية اخلماس   لقطاعات االجتماعية، ويف إطار     ل

لألولوية اليت تعطيهـا     وأعربت الصني عن دعمها     . املائة من امليزانية للتعليم والصحة والعمل     
   .وقدمت الصني توصية. بوتان للحد من الفقر من أجل حتسني محاية حقوق اإلنسان

ء سياسـة   وأعربت كمبوديا عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا بوتان من أجل إجـرا              -٣٢ 
للمبدأ التوجيهي لتنميتها، املعـروف بالـسعادة الوطنيـة          إصالحية يف جماالت عديدة وفقاً      
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وعلى التقـدم احملـرز      وأثنت كمبوديا على اجلهود املبذولة يف جمال احلد من الفقر           . الشاملة
ق وأثنت كمبوديا على اخلطوات املتخذة من أجل التـصدي . حقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   لت

وقدمت . ٢٠٠٩يوليه  /الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل يف متوز        على  
   .كمبوديا توصيات

وتساءلت نيبال عن اجلهود املبذولة من أجل التصدي الدعاءات انتهاكات حقـوق               -٣٣ 
  مشـل  أجل تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل، ال سـيما ملّ          األقليات وعن خطط بوتان من      

وذكرت نيبال أن مئات     . يف خميمات الالجئني مع أسرهم وذويهم يف بوتان       النساء واألطفال   
من الالجئني الذين سبق التحقق منهم من قبل فريق التحقق املشترك بني نيبـال وبوتـان يف                 

. وطنـهم التزامات بوتان بإعادهتم إىل     رغم  يزالون يعانون يف خميمات الالجئني،        ما   ٢٠٠٣
زمين للعودة إىل حوار ثنائي من أجل العمل علـى        ا إذا كان لبوتان أي جدول       وتساءلت عم 

   . إجياد حلول دائمة ومستقرة هلذه املشكلة اإلنسانية
ويف معـرض  . واستضافت الربازيل مؤخراً املؤمتر اخلامس للسعادة الوطنية الـشاملة       -٣٤ 

 عن مدى وجود مؤسـسات  ملكافحة العنف املرتيل، تساءلت الترحيب بوضع مشروع قانون   
وأثنت . العدالة  إىل   م وضمان وصوهل   إىل الضحايا  للتحقيق بشأن الشكاوى، وتقدمي املساعدة    
وأيدت الربازيل املفاوضات اجلارية بني بوتـان       . الربازيل على بوتان لتعزيزها حقوق الطفل     

   .وقدمت الربازيل توصيات. ونيبال من أجل إجياد حلول دائمة ملسألة الالجئني 
وذكرت كندا التغيريات التشريعية اإلجيابية اليت متهد الطريق ملزيد من حرية التعبري،               -٣٥ 

وظلت كنـدا قلقـة إزاء      . وفساد أقل وظروف عمل أفضل     وجلهاز قضائي أكثر استقاللية،     
 الكتساب اجلنسية البوتانيـة،    املعانة الطويلة لالجئني البوتانيني يف نيبال، والظروف التقييدية         

. والعنف املمارس ضد البنات والنساء، مبا يف ذلك االعتداءات اجلنسية ضد الفتيات يف القرى             
   . وقدمت كندا توصيات

 بوتـان لتعزيـز القـيم       وضـعته وأثنت الفلبني بشدة على األساس القوي الذي           -٣٦ 
ملكاسب بالتحديات اليت تواجهها بوتان، أبرزت الفلبني ا       ويف معرض االعتراف    . الدميقراطية

والتمست معلومـات   . التعليم الكبرية احملرزة يف جمال الصحة، والتخفيف من حدة الفقر ويف           
األدوات املـستخدمة   بشأن  بشأن تفعيل فلسفة السعادة الوطنية الشاملة يف عملية التخطيط و         

واستفسرت الفلبني عن اخلطط الرامية إىل حتسني تقدم بوتان يف جمال حتسني            . رصد تنفيذها ل
   .توصيات وقدمت . ملساواة بني اجلنسنيا
 بوتان  وأنجائروالحظت كوبا أن بوتان بلد نام صغري، ضحية نظام اقتصادي دويل    -٣٧ 

وهنأت . جهوداً إجيابية يف جمال النهوض بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          بالرغم من ذلك     تبذل
بت املزيد من املعلومات بـشأن      وطل كوبا بوتان على هنجها يف جمال الرعاية الصحية األولية          

التعليم  وذكرت أيضاً أن بوتان تضمن جمانية       . مبادرة العاملني يف جمال الرعاية الصحية بالقرى      
   . وقدمت كوبا توصية. ورحبت باألولوية اليت تعطى ملكافحة الفقر. لألطفال
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رز مؤخراً، مما   جهها بوتان والتقدم اهلائل احمل    اوالحظت بنغالديش التحديات اليت تو       -٣٨ 
واعترفت بنغالديش بالتقدم احملرز    . يف جمال حقوق اإلنسان    ستترتب عليه آثار واسعة النطاق      

والعمل، وكذا بالتقدم حنـو     يف جمال التخفيف من حدة الفقر، ويف التعليم، والرعاية الصحية           
وحثـت  . للتعـاون اإلقليمـي   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف رابطة جنوب آسيا         

بنغالديش بوتان على مواصلة عملها اجليد، مناشدة إياها بذل املزيد من أجل القضاء علـى                
   .توصيات وقدمت بنغالديش . الفقر

وذكرت . وشجعت النمسا بوتان على املضي يف مسار اإلصالح القانوين والسياسي            -٣٩ 
 على أزواجهن وأسـرهن     يعانني ضعف التعليم ويعتمدن بشدة     النمسا أن العديد من النساء      

النمسا عن التدابري املتخذة مـن       وتساءلت  . وقد يواجهن االستغالل يف العمل والعنف املرتيل      
أجل حتسني وضعهن فعلياً وعن تعزيز اجلهود املتعلقة باألطفال احملتاجني إىل الرعاية البديلـة،          

   .توقدمت النمسا توصيا. تقدمها عادة األديرة أو األسر املمتدة اليت 
وأشارت أملانيا إىل التقارير املقلقة املتعلقة بالعنف املرتيل، مالحظة أنـه يف الوقـت                 -٤٠ 

التمييز ضد املرأة بنية وضع مشروع قانون ملكافحة العنف          الذي رحبت فيه جلنة القضاء على       
مجيع أشكال العنف ضد     ، حثت بوتان على إعطاء األولوية للقضاء على         ٢٠١٠املرتيل حبلول   

وتساءلت أملانيـا عـن     . وصول إىل العدالة بالنسبة للنساء الضحايا     ال  سبل املرأة وعلى زيادة  
   .ذلك الصدد وقدمت عدداً من التوصيات جهود بوتان يف 

وأشارت قطر إىل اجلهود اليت تبذهلا بوتان من أجل حتقيق أهدافها اإلمنائية لأللفيـة                 -٤١ 
جانيـة التعلـيم    ورحبت مب . يف اجلهود اإلمنائية لبوتان    الشاملة وإىل مفهوم السعادة الوطنية     

وأشارت أيضاً إىل وضع خطة وطنية لضمان دمج األطفال         . االبتدائي، داعية إىل جعله إلزامياً    
على التصديق على اتفاقية حقوق     بوتان  وشجعت قطر   . ذوي االحتياجات اخلاصة يف النظام    

ن التقين مع هيئات حقوق اإلنسان وآليات       ذوي اإلعاقة ودعت إىل مواصلة التعاو      األشخاص  
  .بناء القدرات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

ورأت ماليزيا أن اجلهود اليت تبذهلا بوتان من أجل تعزيز املعايري والثقافات والقـيم                 -٤٢ 
وسّرها أن تالحظ أنه بالرغم من وجـود        . مالئمة متاماً  الدميقراطية يف أوساط شعبها جهود      

حتقيق معظـم األهـداف     بوتان يف مسار جيد من أجل ختطوالقيود والتحديات، العديد من   
الصحة العامـة األساسـية     بالقضاء على الفقر، و   املتعلقة ب اإلمنائية لأللفية، ال سيما األهداف      

   .وقدمت ماليزيا عدداً من التوصيات. والتعليم 
  قـد يـؤدي إىل     ٢٠٠٧لعام  وأعربت هولندا عن قلقها من أن قانون اجملتمع املدين             -٤٣ 

تقدير جهود بوتان من أجل النهوض بوضع املرأة         ويف معرض   .  قيود على اجملتمع املدين    فرض
 النساء واألطفال ومكافحة العنف املرتيل، أعربت هولندا عن أملها يف إنشاء وحدات حلماية            

ا أيـضاً   وأعربت هولند .  الذي حددته بوتان بنفسها    ٢٠١٣يف معظم املدن قبل حلول أجل       
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 املوجودين يف خميمات بشرق نيبال وشجعت بوتـان         البوتانينيحالة الالجئني    عن قلقها إزاء    
   . وقدمت توصيات . على استئناف املفاوضات الثنائية مع نيبال

وأشارت صربيا إىل اجلهود اليت بذلتها بوتان من أجل اختاذ تدابري حمـددة لتنفيـذ                  -٤٤ 
واألطفال، مشرية إىل وضع قانون بشأن التبين، ومحاية         ة حبقوق النساء    التزاماهتا الدولية املتعلق  

بشأن التدابري الراميـة إىل   والتمست صربيا معلومات . رعاية األطفال ومكافحة العنف املرتيل   
وقدمت . أدوار اجلنسني فيما خيص يف وسائط اإلعالم احملليةالسائدة مكافحة القوالب النمطية 

   . صربيا توصيات
، ١وأثنت اجلزائر على جهود بوتان من أجل بلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفيـة رقـم                  -٤٥ 

اآلن يف جمال حلّ املشاكل املتعلقة مبخزون األغذيـة يف           وحتمست اجلزائر للنتائج احملرزة حىت      
 بوتان  حققتهااليت    الكبرية   بنسبة التخفيض ورحبت اجلزائر   . املناطق الضعيفة واملناطق الريفية   

عدالت وفيات الرضع وباالجنازات اليت حتققت يف عدد من القطاعات، ال سيما يف جمال              يف م 
   .وقدمت اجلزائر توصيات. األولية الرعاية الصحية 

. ورحبت اهلند بالتدابري اليت اختذهتا بوتان، مبا يف ذلك عملية إنشاء حمكمـة عليـا                 -٤٦ 
ومراعاة لألولوية  .  منظمة العمل الدولية   عضواً مراقباً يف   وأشارت اهلند إىل أن بوتان أصبحت       

حتديات الفقر، والبطالـة،   اليت تعطيها بوتان لتعزيز قدراهتا املؤسسية وتدعيم دميقراطيتها ضد          
والتمست اهلند املزيد مـن     . واهلجرة غري القانونية واإلرهاب، تعهدت اهلند مبواصلة دعمها       

   .  حلقوق اإلنسانبشأن نطاق وسلطات اللجنة الربملانية التفاصيل 
وأثنت تايلند على العمل اجليد الذي قامت به بوتان يف جمال الصحة العامة وعلـى                  -٤٧ 

منع التمييز ضد األشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة             من أجل     املنتظمة مالتاحل
 النـساء ومحايـة حقـوق      ورحبت تايلند باألمهية اليت توليها بوتان لتعزيز        . اإليدز/البشرية

وأعربت عن أملها يف اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف املـرتيل يف الوقـت              واألطفال  
وأعربت تايلند عن تقديرها ملختلف التحديات اليت يتعني على بوتـان مواجهتـها              . املناسب

   . توصيات وقدمت تايلند . بصفتها دميقراطية جديدة
إنشاء نظام إدارة شامل وقـائم علـى       والحظت إندونيسيا، أنه وفقاً اللتزام بوتان ب         -٤٨ 

 يف املائة من املرشـحني يف االنتخابـات         ٣٠على ختصيص    املشاركة، تعهدت بوتان بالعمل     
وأثنت على ضمان جمانيـة      وأشارت أيضاً إىل أن بوتان بلد يف مرحلة انتقالية          . املقبلة للنساء 

   . توصياتوقدمت إندونيسيا .  إىل مستوى الصف العاشر يف الدستورالتعليم
ورحبت تركيا بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقـوق             -٤٩ 

 امللكيني للشرطة والسجون يف     اإلنسان واعتماد القانونني   الطفل، وبإنشاء جلنة برملانية حلقوق      
بوصـف ذلـك      العدد املتزايد للصحف، وحمطات اإلذاعة والتلفزيون        وأشارت إىل . بوتان
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ورحبت باجلهود املتعلقة بالتعليم، وتغـري املنـاخ        . ورات يف جمال حرية وسائط اإلعالم     تط
   . وقدمت تركيا توصيات . وبالقضاء على الفقر

وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا بوتان واللتزامات              -٥٠ 
للتحـديات احلاليـة، مـشرية إىل       حقوق اإلنسان وبالتصدي     بوتان مبواصلة تعزيز ومحاية     

وأشارت أيضاً إىل قضايا  . احلفاظ على البيئة وحبمايتهاباالعتراف الدويل بالتزام بوتان الشديد 
   .وقدمت إيران توصيات. وارتفاع معدل الفقر والبطالةلنساء واألطفال امن قبيل حقوق 

. قـوق اإلنـسان   حل ةألمم املتحـد  اوأثنت فييت نام على تعاون بوتان مع آليات            -٥١ 
       اليت تبذهلا بوتان من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            وأعربت عن تقديرها للجهود     

وشاطرت فييت  . الصحية ال سيما األهداف املتعلقة باحلد من الفقر ومبجانية التعليم والرعاية           
يـز التمتـع حبقـوق      نام بوتان الصعوبات والتحديات اليت تواجهها يف سعيها من أجل تعز          

   .ذلك الصدد قدمت فييت نام توصيات اإلنسان، ويف 
وأعربت بروين دار السالم عن دعمها للمساعي اليت تبـذهلا بوتـان مـن أجـل                   -٥٢ 

. اإلنسان عـرب املـشاريع والتـدريب        من آليات األمم املتحدة حلقوق       استخالص الدروس 
قليمي مع أعضاء آخـرين يف رابطـة        وحتمست للعمل الذي تقوم به بوتان على الصعيد اإل        

، ورحبت بتعهد بوتـان بتـبين       النساء واألطفال جنوب آسيا للتنمية اإلقليمية يف جمال رفاه         
سياساهتا وقوانينها الداخلية وشجعت بوتان علـى مواصـلة          املمارسات الفضلى الدولية يف     

   . خ يف دستورهاالراس جهودها الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان واحلريات على النحو 
وأعربت الدامنرك عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته بوتان يف جمال تعزيـز حقـوق                 -٥٣ 

املعلومات بشأن حرية الدين أو املعتقد جلميع األفراد من خمتلف     والتمست املزيد من    . اإلنسان
 حل فوري اإلنسان األساسية وإجياد العقائد، واالنضمام إىل عدد من الصكوك الدولية حلقوق      

   .وقدمت الدامنرك توصيات. ملسألة الالجئني البوتانيني يف نيبال
زستان أن بوتان تسعى إىل حتقيق التمتع حبقوق اإلنسان عرب مشاريع           يوالحظت قريغ    -٥٤ 

وأشارت قريغيزستان أيضاً إىل أن بوتان اختذت خطوة كـبرية   . وبرامج وطنية متنوعة عديدة  
املنظمات غـري احلكوميـة      حقوق اإلنسان من خالل تعاوهنا مع       يف جمال السعي إىل تعزيز      

ورحبت قريغيزستان باجلهود اليت تبذهلا بوتان ال سيما يف جمال الـسعي            . واملنظمات الدولية 
وقـدمت  . مكافحة عمل األطفال وتثقيف سكان البلـد بـشأن حقـوق اإلنـسان             إىل  

   .توصية قريغيزستان
أهداف  أن األهداف اإلمنائية لأللفية واحلد من الفقر         ويف معرض الرد، أوضح الوفد       -٥٥ 

كان احلد مـن الفقـر اهلـدف        فقد  . الوطنية لبوتان   بالكامل ضمن اخلطط اإلمنائية      مدرجة
   .الرئيسي للخطة العاشرة
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وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء، وضعت بوتان ورقة استراتيجية وطنية لألمن الغذائي،               -٥٦ 
   . الغذائي  األمن هدفها استدامة زيادة

وفيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية ُتعد بوتان ملتزمة مبراعاة املنظور اجلنساين على النحو               -٥٧ 
وُعّين أشخاص مسؤولون عن تنسيق القضايا اجلنسانية يف        . العاشرة املبني يف اخلطة اخلماسية     

   .ة بالقضايا اجلنسانيةللبيانات املتعلق مجيع الوكاالت احلكومية وجيري اآلن وضع قاعدة 
وفيما يتعلق باالنتقال السياسي الذي تعيشه بوتان، كانت االنتخابـات التارخييـة               -٥٨ 

. للعملية اليت بدأها امللك الرابع يف أوائل الـسبعينيات         وعملية االنتقال إىل الدميقراطية تتوجياً      
حقهم يف االنتخـاب     تانيني   يف املائة من الناخبني البو     ٧٩,٤ويف االنتخابات األوىل، مارس     

واحلكومة احلالية ملتزمة بـضمان نـسبة ال تقـل          .  يف املائة من النساء املصّوتات     ٥٢منهم  
   .من النساء املرشحات يف االنتخابات املقبلة  يف املائة ٣٠ عن

ّد بوتان يف التزاماها باملعاهدات الدوليـة وهـي         وفيما يتعلق بالصكوك الدولية، جتِ       -٥٩ 
. والسياسية واالجتماعية الالزمة، وتطوير مواردها البـشرية       اء املؤسسات القانونية    بصدد بن 

اإلنسان وستقدم توصـيات     وستدرس فرقة عمل متعددة القطاعات الصكوك الدولية حلقوق         
ورغم عدم التصديق على الصكوك األساسية حلقـوق        . إىل احلكومة من أجل التصديق عليها     

   .ة مببادئها، وهي مبادئ راسخة يف الدستور وبقية القواننياإلنسان، تظل بوتان ملتزم 
وأعربت املكسيك عن تقديرها للجهود اليت بذلتها بوتان مؤخراً يف جمـال تعزيـز                 -٦٠ 

إىل التقدم اهلام احملرز يف جمال الصحة واحلد من الفقر ويف            وأشارت  . واحترام حقوق اإلنسان  
املرتيل واملـساواة بـني    مة يف بطالة الشباب، والعنف    جمال اعتراف احلكومة بالتحديات القائ    

اجلنسني، وحتسني سبل الوصول إىل جمانية التعليم ومياه الشرب والتصديق على عـدد مـن               
والتمست املكسيك معلومات عن املساعدة التقنية الـيت        . حلقوق اإلنسان  الصكوك الدولية   

لقضاء على االستغالل اجلنسي واالعتداء وا حتتاجها بوتان من أجل ضمان الوصول إىل التعليم       
   .وقدمت املكسيك توصيات. اجلنسي

 موجز أصحاب املصلحة املتعلق حبالة اللوتشامبا يف بوتـان،           إىل  سلوفينيا وأشارت   -٦١ 
غري الرعايا، واملهـاجرون واملـستوطنون       (٧الفئة واو     ضمن   نيصّنفاملالذي ذكر أن هؤالء     

ذلـك خـدمات     بشكل دائم من الوصول إىل اخلدمات، مبا يف         ُيحرمون  ) بصفة غري قانونية  
وتساءلت عـن   . التعليم والصحة، واحلق يف العمل واحلق يف امللكية، والزواج والسفر حبرية          

   .وقدمت سلوفينيا توصيات. حتسني وضعيتهم اخلطط الرامية إىل 
عربت إيطاليا عـن  وأ. ٢٠٠٤وأثنت إيطاليا على بوتان إللغائها عقوبة اإلعدام عام      -٦٢ 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ورأت أن بعض اخلطوات         تقديرها للتقدم احملرز يف جمال      
وأشارت إيطاليـا إىل أن حالـة        . لتغيري يف ا  األخرى قد ُتتخذ من أجل استدامة هذا الزخم       
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ى التصدي  الالجئني يف نيبال واألقليات الدينية واإلثنية جماالت تثري القلق وشجعت بوتان عل           
   .وقدم إيطاليا توصيات. لألسباب اجلذرية لتدفقات الالجئني إىل البلدان اجملاورة 
والحظت باكستان أن من املشجع أن تويل احلكومة أولوية قصوى للقضاء علـى                -٦٣ 

بوتان على املضي قدماً يف حتقيق أهداف احلد من الفقـر            وأعربت عن تقديرها لعزم     . الفقر
. اإلمنائيـة لأللفيـة    بل املوعد احملدد ولكوهنا بصدد حتقيق معظم األهـداف          الشامل سنتني ق  

وتساءلت عن التدابري اليت تستهدف هبا بوتان احلد من الفقر، والتمست معلومات بشأن نظام   
   .باكستان توصيات وقدمت . كيدو

تلـف  وأشارت شيلي إىل التدابري والسياسات العديدة اليت اعتمـدهتا بوتـان يف خم               -٦٤ 
وأعربت شيلي عن تقديرها للجهود اليت      . حقوق اإلنسان  اجملاالت فيما يتعلق بتعزيز ومحاية      

يف أن يواصل هذا البلـد   تبذهلا بوتان يف جمال االنتقال إىل ملكية دستورية وأعربت عن أملها      
فاقية وأشارت شيلي أيضاً إىل التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بات         . يف هذا االجتاه  

   .وقدمت شيلي توصيات. الطفل حقوق 
وذكرت فرنسا اجلهود اليت تبذهلا السلطات يف جمال السعي إىل تنفيذ اتفاقية حقوق                -٦٥ 

اللجنة املعنية حبقوق الطفل أعربت مؤخراً عن قلقها فيما يتعلق           بيد أن   . الطفل وبروتوكوليها 
اليت تتخـذها بوتـان يف هـذا         دابري  بارتفاع نسبة سخرة األطفال، وتساءلت فرنسا عن الت       

   .وقدمت فرنسا توصيات. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء حالة الالجئني يف بوتان. الصدد
وأعربت إسبانيا عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته بوتان مؤخراً يف جمـال حقـوق                 -٦٦ 

ا على التصديق علـى     ، وهّنأهت ٢٠٠٤عقوبة اإلعدام عام     اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق بإلغاء       
األطفال، وبغـاء األطفـال     الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع         

   .وقدمت توصيات. واستغالهلم يف املواد اإلباحية
ورحبت أذربيجان بالتدابري الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل واالجتار غري املشروع،              -٦٧ 

وأيـدت  . وباحلظر املفروض على العقاب البدين يف املدارس        الوطنية   وباإلصالحات التشريعية 
الدويل على تقدمي املساعدة     عدداً من التوصيات اليت قدمتها هيئات املعاهدات وحثت اجملتمع          

التقنية إىل بوتان من أجل التغلب على التحديات القائمة يف جمال تعزيـز ومحايـة حقـوق                 
   .اتوقدمت أذربيجان توصي . اإلنسان

والحظت اململكة املتحدة أن انتهاكات حقوق النساء تأيت من االعتـداء اجلنـسي                -٦٨ 
. املرتيل، واستغالهلم يف العمل وحمدودية وصوهلن إىل العمل        عليهن واالجتار هبن، ومن العنف      

تـسجال وقـدما مرشـحني     ويف معرض اإلشارة إىل أن حزبني سياسيني فقط مها اللـذان           
اءلت عن اخلطوات اليت جيري اختاذها من أجل ضمان حكومة شفافة وكاملة لالنتخابات، تس 

وأشارت إىل عدم وصول اجلمهور إىل وسائط اإلعـالم واملعلومـات والتمـست             . التمثيل 
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ضمان حرية وسائط اإلعالم وحرية اإلعـالم، والكـالم          معلومات بشأن اخلطط الرامية إىل      
   .وقدمت توصيات. والتعبري

. اليابان بإنشاء بوتان للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف اجلمعيـة الوطنيـة    ورحبت     -٦٩ 
. احلكومة يف جمال التوعية والتدريب املتعلقني حبقوق اإلنسان        وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا      

شرق نيبال، مبا يف ذلك حتديد  وذكرت اليابان التحديات املتعلقة مبسألة الالجئني البوتانيني يف  
وقـدمت  . ، وأعربت عن أملها يف حل هـذه املـشاكل عـرب عمليـة ثنائيـة               جنسيتهم
   .توصيات اليابان

وأشارت سويسرا إىل تطورات من قبيل إلغاء عقوبة اإلعدام، وإىل اجلهود الرامية إىل                -٧٠ 
. إصالحات تشريعية وذكرت أن بوتان تعد حالة مثالية يف منطقتها          مكافحة الفساد وإجراء    

 إىل مشكلة االنتباهواسترعت . بوتان عن قلقها إزاء حالة أقلية اللوتشامبا يف وأعربت سويسرا 
. احملادثـات  الالجئني اليت هتم بوتان ونيبال وذكرت أن احلالة مل حتل، رغم عدة جوالت من               

   .وقدمت سويسرا توصيات
ما والحظت فرتويال التحديات اليت تواجهها بوتان يف جمال حقوق اإلنسان، ال سي              -٧١ 

والتعليم، نظراً لطبيعتها اجلغرافية اجلبلية وتـشتت سـكاهنا يف           فيما يتعلق باحلق يف الصحة      
بوتان يف جمال بناء نظـام       وأعربت فرتويال عن تقديرها للجهود الكبرية اليت تبذهلا         . األرياف

. نسنيوأبرزت فرتويال أيضا اهتمام بوتان باملساواة بني اجل       . تعليمي وفقاً الحتياجات سكاهنا   
والتمست فرتويال عن التدابري اليت اختذهتا بوتان من أجل ضمان التنفيذ التدرجيي للحـق يف                

   .وقدمت فرتويال توصية . التعليم على أساس تكافؤ الفرص
وبينما أعربت بولندا عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال تعزيـز ومحايـة حقـوق                  -٧٢ 

وأشارت بولندا إىل تقارير تـشري إىل  . تواجه حتديات ل اإلنسان، أشارت إىل أن بوتان ال تزا    
االسـتبعاد، مبـا يف ذلـك     أن اجلماعة اإلثنية النيبالية تعاين من قانون متييزي ومن ممارسات      

اكتساب اجلنسية وأعربت عن جزعها من اآلثار اليت خيلفها ذلك يف األطفال الذين يواجهون              
وتساءلت بولندا عن التدابري املزمـع      .  كذلك  هم الذين عدميي اجلنسية أو     التحول إىل خطر  

   .بولندا توصيات وقدمت . اختاذها من أجل حل هذه املشاكل
والحظت الواليات املتحدة األمريكية أن آخر تعداد للسكان أجرته بوتان يـصنف               -٧٣ 

ن ، مبا يف ذلك سـكا     "املقيمني من غري الرعايا   "سكاهنا ضمن     يف املائة من     ١٤يزيد على    ما
والتمـست  . سنة املاضـية   فقدوا فعلياً جنسيتهم عرب التغيريات القانونية على مدى عشرين          
وأثنـت علـى اخلطـة      . معلومات من شؤون اجلهود املبذولة من محاية حقوق غري الرعايا         

. اليت تطلب إىل الوكاالت مراعاة القضايا اجلنسانية وتعزيز متكـني املـرأة            اخلماسية لبوتان   
   .ات املتحدة األمريكية توصياتوقدمت الوالي
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وأعربت التفيا عن تقديرها الشديد اللتزامات بوتـان بـضمان جنـاح النظـام                 -٧٤ 
الدعوات الدائمة املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة، وهي  وأشارت التفيا إىل مسألة  . الدميقراطي

عاون بوتان يف السابق    ت وأشارت إىل   . مسألة مت تناوهلا أيضاً يف سؤال كتايب قُدم قبل الدورة         
   . مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وقدمت توصية يف هذا الصدد

وأشارت البحرين إىل اعتماد الربامج الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، مـن قبيـل                 -٧٥ 
ة من وأثنت على اجلهود املبذول. احلكومية يف هذا الصدد   دراسة لقضايا اجلنسانية والسياسات     

مزيداً من املعلومـات     والتمست  . أجل منع العنف املرتيل ضد املرأة يف إطار اخلطة اخلماسية         
وقـدمت  . بشأن اجلهود املبذولة من أجل متكني املرأة يف مجيع السياسات واخلطط الوطنيـة            

   .البحرين توصية
، ورحبت أوزبكستان بتعزيز اآلليات الوطنية من أجل محايـة حقـوق اإلنـسان               -٧٦ 

الرامية إىل الدفاع عن حقوق املرأة، واألطفال واملعاقني،         وبالنتائج اليت أسفرت عنها اجلهود      
وأشارت إىل  . اإلنسان وضمان احلقوق يف التعليم والصحة ويف إعالم السكان بشأن حقوق           

ولية اجلهود اليت تبذهلا بوتان وإىل األولويات واإلجراءات املتخذة من أجل تنفيذ التزاماهتا الد            
  .حبقوق اإلنسان، رغم الصعوبات، وإىل احلاجة إىل دعم تقين املتعلقة 

وأعربت النرويج عن اعتقادها بأن اجملتمع املدين يضطلع بدور مهم يف تعزيز ثقافـة                -٧٧
 حقوق اإلنسان والتعاون الفعال مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان باعتبار ذلـك أمـراً              

واعتربت النرويج خطة العمل الوطنية للمـساواة       . ى أرض الواقع   لتحسني الوضع عل   أساسياً
وقدرت الزخم الذي تكتسبه اجلهود الرامية إىل إجيـاد حـل ملـشكلة             . بني اجلنسني مهمة  

الالجئني يف املخيمات املوجودة يف نيبال، ويف معرض إشارهتا إىل أن اجملتمع الدويل عـرض               
 املخيمات أعربت النرويج عن قلقها  يف١١٠ ٠٠٠ شخص من أصل ٧٥ ٠٠٠إعادة توطني 

  .وقدمت النرويج توصيات. ألنه مل ُيسمح ولو لشخص واحد بالعودة إىل بوتان
املـرأة والطفـل    وأعربت األرجنتني عن سرورها إلنشاء اللجنة الوطنية لـشؤون            -٧٨

كما رحبت بإجراء دراسة منوذجية عـن       . واالعتراف باملساواة يف احلقوق مبوجب الدستور     
 الدوليـة   االتفاقيةوأشارت، ضمن مجلة أمور، إىل احلملة الدولية للتصديق على          . ع اجلنس نو

  .وقدمت توصيات.  وبدء نفاذهااالختفاء القسري حلماية مجيع األشخاص من
وحثت سلوفاكيا بوتان على مواصلة عملية اإلصالحات الدميقراطية وفـق املعـايري          -٧٩

على صكني من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       إالّ  والحظت أن بوتان مل تصدق      . الدولية
وبعد أن ذكرت دواعي قلق جلنة حقوق الطفـل إزاء          . وأوصت بأن تصدق على املزيد منها     

الفوارق يف حقوق األطفال ذوي األصل النيبايل يف اجلنسية والتعليم واخلـدمات الـصحية              
  .والثقافة والدين واللغة، قدمت توصية يف هذا الصدد
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حب املغرب باجلهود اليت تبذهلا بوتان سعيا لتوطيد اإلجنازات املُحققة ولكفالـة            ور  -٨٠
وأشار املغرب،  . جتذُّر القيم والثقافة الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان املعترف هبا يف البلد          

ل، إىل دواعـي    ملرأة والطف لشؤون ا اللجنة الوطنية   وهو يالحظ الدور املهم الذي تضطلع به        
. القضاء على التمييز ضد املرأة خبصوص فعالية هذه اللجنة وقدرهتا يف جمال التنسيق            قلق جلنة   

والحظ املغرب أن التقرير الوطين لبوتان حيدد حتدي البطالة يف أوسـاط الـشباب وطلـب     
وقدم . ياتمعلومات بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املسألة وإجياد فرص العمل للنساء الريف    

  .املغرب توصيات
وأبرزت اململكة العربية السعودية أن احلكومة تسعى إىل جعل القـوانني مطابقـة               -٨١

وأشارت من بني اإلجنازات إىل النجاح احملرز يف        . للمعايري الدولية للحقوق املدنية والسياسية    
باجملتمع املدين اعتِمـدت  والحظت اململكة العربية السعودية أن القوانني املتعلقة      . جمال التعليم 

 وأن احلكومة ال تزال ملتزمة متاما مبواصلة احلوار مع املنظمات غري احلكومية             ٢٠٠٧يف عام   
وبعد أن أشارت إىل    . العاملة على وجه اخلصوص يف جمال حقوق اإلنسان واملسائل اإلنسانية         

لى أن تسرِّع وترية    بعض دواعي القلق املعرب عنها، حثت اململكة العربية السعودية بوتان ع          
  .تنفيذ اهليئات ذات الصلة للقانون املتعلق باجملتمع املدين بأقصى سرعة ممكنة

وقالت الكويت إن التقرير الوطين يعكس إدراك بوتان لضرورة تعزيز مجيع حقـوق           -٨٢
وأشارت الكويت إىل العوائق اليت تواجهها بوتان، وال سيما القضاء علـى الفقـر            . اإلنسان
. ة وتغري املناخ، وإىل أن جغرافية بوتان الوعرة تؤثر على عملية إيـصال اخلـدمات              والبطال

وأشادت بالتقدم الذي أحرزته بوتان يف تعزيز حرية الصحافة ووسائط اإلعـالم، وقـدمت              
  .توصيات هبذا اخلصوص وبشأن مسائل أخرى

ـ             -٨٣ رأة والطفـل   ورّداً على هذه املالحظات، قال الوفد إن اللجنة الوطنية لشؤون امل
وإن بوتان قـد  . النساء واألطفال هلدف حمدد يتمثل يف كفالة حقوق    ٢٠٠٤أنشئت يف عام    

أوفت بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع              
  .أشكال التمييز ضد املرأة وغريمها من الصكوك الدولية واإلقليمية

مواءمة القوانني مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال           وبغية تعزيز     -٨٤
التمييز ضد املرأة وغريمها من الصكوك ذات الصلة، قُدِّم مشروع رعايـة الطفـل ومحايتـه                

ويوجد مشروع قانون ملكافحة العنـف املـرتيل يف         . ومشروع قانون التبين إىل الربملان لَسنِّهما     
  .يف هيئة الشرطة امللكية لبوتانلنساء واألطفال ي إنشاء وحدات حلماية امراحله النهائية وجير

وخبصوص التحرش اجلنسي، يتضمن قانون العمل والتوظيف أحكاما واضحة بشأنه            -٨٥
  .٢٠٠٤وترد األحكام املتعلقة بالعقوبات يف قانون العقوبات يف بوتان لعام 

يد من الروايات احملرفة، فإن بوتـان       وفيما يتعلق باالجتار باألشخاص، وخالفا للعد       -٨٦
      من أجل معاجلة هـذا املـشكل وقـد          ومع ذلك، فهي تبذل جهوداً    . قليلة التأثر هبذه اآلفة   
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سرَّعت وترية تعاوهنا املطرد عرب احلدود يف جمال إقامة شبكات أوثق وتبادل املعلومات مـع               
  .البلدان اجملاورة

، تؤيد بوتان تأييدا تاما أهـداف اتفاقيـة         وخبصوص االستغالل التجاري لألطفال     -٨٧
حقوق الطفل ومقاصدها ووضعت أحكاما قانونية صارمة جدا ملنع أسوأ أشـكال عمـل              

  .األطفال وتقنني احلد األدىن لسن القبول يف سوق العمل
وخبصوص امليل اجلنسي، مل جير قط االحتجاج باألحكام املتعلقة باملمارسات الشاذة             -٨٨

  .بات منذ سنه فيما خيص العالقة اجلنسية بني بالغني متراضيني من نفس اجلنسيف قانون العقو
وفيما يتعلق باستقاللية القضاء، ينص الدستور على الفصل يف السلطات بني أجهزة              -٨٩

وتوجد يف إجراءات بوتان القانونية أحكام واضحة تعاجل مسائل سيادة القانون       . احلكم الثالثة 
  .صول القانونية املرعيةواستقاللية القضاء واأل

وخبصوص احلصول على التعليم، يلزم الدستور الدولة بتوفري التعليم باجملان جلميـع              -٩٠
  .األطفال بصرف النظر عن لغتهم أو عرقهم أو خلفيتهم األسرية

وفيما خيص احلصول على الرعاية الصحية، ينص الدستور على فسح جمال االستفادة              -٩١
  .مة دون أي متييز للجميع بصرف النظر عن الوضع القانوينمن خدمات الصحة العا

وخبصوص مسألة التصريح األمين، أفاد الوفد بأنه ليس هناك من تصريح أمين الرتياد               -٩٢
  .األطفال املدارس احلكومية

وفيما يتعلق مبسألة العقاب البدين، فإن الدستور ومدونة السلوك اخلاصة باملدرسني              -٩٣
. وقدمت احلكومة مشروع قانون لرعاية الطفل ومحايته بغرض سنه        .  الكايف يعاجلاهنا بالقدر 

أما خبصوص مؤسسات األْديرة، فإن اللجنة الوطنية لشؤون املرأة والطفل واهليئـة املركزيـة              
لألْديرة وضعتا بعض التدابري، أي أشكاال بديلة للتأديب يف نظام األْديرة وإنشاء آلية لتلقـي               

  . وحتديد موظف معين حبماية الطفلالشكاوى والرد عليها
أما خبصوص مسألة تفعيل جلنة السعادة الوطنية الشاملة، فإهنا ُعهِد إليها مبـسؤولية               -٩٤

كفالة أن تكون كل برامج التنمية ومشاريعها متماشية مع مبادئ فلسفة الـسعادة الوطنيـة               
ع الـوزارات والوكـاالت     وقد أنشئت جلنة معنية بالسعادة الوطنية الشاملة يف مجي        . الشاملة

 وقد أعدت بوتان جـرداً شـامالً      . احلكومية ملأسسة قيم السعادة الوطنية الشاملة وممارساهتا      
 مؤشراً لتقييم جناح برامج التنمية على أسـاس مبـادئ فلـسفة    ٧٢لتسعة ميادين أساسية و   
  .السعادة الوطنية الشاملة

شجيع وسائط اإلعالم احلرة، الـيت      وفيما يتعلق بوسائط اإلعالم، تلتزم احلكومة بت        -٩٥
  .ستشكل أداة قوية لتطوير الدميقراطية يف البلد
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وخبصوص التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، تلتزم بوتان بأن تواصل              -٩٦
وسيسر احلكومة، من حيث املبـدأ، أن       . عملها البناء مع تلك اآلليات كما فعلت يف املاضي        

ة القضاء على التمييز ضد املرأة ليسدي املشورة فيما يتعلـق بتنفيـذ        تستقبل أحد أعضاء جلن   
كما حتظى بوتان بعالقة تعاون ممتـازة       . ٢٠٠٩يوليه  /توصياهتا اليت قدمتها إىل بوتان يف متوز      

  .مع اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تقوم بزيارات منتظمة إليها
مل املعين باألقليات، أبدت بوتان حتفظات       للفريق العا  ٢٠٠٥وفيما يتعلق بتقرير عام       -٩٧

بشأن مصداقيته وموضوعيته إذ ال يعكس حالة األقليات يف جنوب آسيا ومل ُتَمثَّل بوتـان يف    
  .احللقة الدراسية اليت استند إليها

أما خبصوص املباحثات الثنائية مع نيبال، فإن بوتان ال يزال حيـدوها األمـل يف أن                  -٩٨
  .ستئنافها عندما تتوافر الظروف املواتيةتعمل مع نيبال على ا

وفيما خيص إعادة توطني املقيمني يف خميمات الالجئني، أعربت بوتان عن تقـديرها               -٩٩
البالغ للعروض السخية اليت قدمتها الواليات املتحدة وكندا وأستراليا والـدامنرك وهولنـدا             

  .كل اإلنساينونيوزيلندا والنرويج والسويد، اليت ستساهم يف حل هذا املش
ويف اخلتام، أعرب الوفد عن تقديره لالقتراحات والتعليقات والتوصيات البناءة اليت             -١٠٠

  .تلقاها من الفريق العامل وقال إنه سيبلغ احلكومة بنتائج التقرير لكي تنظر فيها

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
وسـوف تدرسـها وتقـدم      . بوتانخالل املناقشة، قُدمت التوصيات التالية إىل         -١٠١

وسُتدَرج ردود بوتان على هذه التوصـيات يف التقريـر          . ردودها عليها يف املوعد احملدد    
  .اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة

أن تنظر يف مسألة االنضمام إىل الصكوك الدولية األساسـية حلقـوق              -١
 بإجيابية يف إمكانية التصديق على مجيع الـصكوك         ؛ وأن تنظر  )باكستان(اإلنسان  

 ؛ وأن تنظر يف مسألة التصديق مبكراً      )النرويج(الدولية األساسية حلقوق اإلنسان     
على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوليه االختيـاريني          

واتفاقيـة  ة  وعلى العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي       
ة أو  القاسية أو الالإنساني  أو العقوبة   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       

؛ وأن تدرس إمكانيـة االنـضمام إىل        )سلوفاكيا(املهينة وبروتوكوهلا االختياري    
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

ن هاتني االتفاقيتني الدوليتني ُتعـدان حبـق        إة والثقافية إذ    االقتصادية واالجتماعي 
؛ وأن تقـيِّم إمكانيـة      )فييت نام (اللبنة األساسية ملنظومة حقوق اإلنسان برمتها       

؛ )األرجنتني(التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى بروتوكوهلا االختياري         
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حلماية مجيع األشخاص مـن     وأن تنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية         
؛ وأن تنظر يف مسألة االنضمام إىل اتفاقية حقـوق          )األرجنتني(االختفاء القسري   

؛ وأن تنظر يف مسألة االنضمام إىل منظمة العمل         )تايلند(األشخاص ذوي اإلعاقة    
 بشأن احلـد األدىن لـسن العمـل         ١٣٨الدولية والتصديق على اتفاقيتها رقم      

؛ وأن تنظـر يف     )فرنسا(أن أسوأ أشكال عمل األطفال       بش ١٨٢واتفاقيتها رقم   
إمكانية التصديق مبكرا على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبـا            

  ؛)سلوفاكيا(يف ذلك االنضمام إىل االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة وحصاناهتا 
إىل املعاهدات أن تسرِّع وترية جهودها االنتقالية اجلارية بغرض االنضمام   -٢

  ؛)إيطاليا(الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 
 املتعلقة بوضع   ١٩٥١أن تتقيد باملبادئ املنصوص عليها يف اتفاقية عام           -٣

  ؛)املكسيك( بغرض التصديق عليهما ١٩٦٧الالجئني وبروتوكوهلا لعام 
أن تصدق على املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وال سيما            -٤
هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           الع

؛ وأن تصدق على الصكوك الدوليـة       )النمسا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
األساسية، وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والعهـد            

والثقافيـة، واتفاقيـة مناهـضة      الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
؛ وأن تصدق على الصكوك الدولية      )الدامنرك(التعذيب وبروتوكوهلا االختياري    

الرئيسية حلقوق اإلنسان، وخباصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          
وبروتوكواله االختياريان، واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختيـاري،        

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، ونظـام رومـا            واالتفاقية  
؛ وأن تصدق على مجيـع الـصكوك      )شيلي(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

الدولية األساسية حلقوق اإلنسان من قبيل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            
يـة والثقافيـة    والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع      

؛ وأن تصدق عـاجال علـى       )أملانيا(واتفاقية مناهضة التعذيب وأن تنضم إليها       
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري للقيام بالتنفيذ الفعال         

؛ وأن تعزز ضمانات ممارسة احلق يف احلصول على         )املكسيك(ملبادئ هذا الصك    
هد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         املعلومات بالتصديق على الع   

؛ وأن تصدق على االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع           )إسبانيا(وبروتوكوليه  
؛ وأن  )إسبانيا(أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

توقع وتصدق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
ية واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري لالتفاقية الدوليـة         والثقاف

الدولية حلمايـة مجيـع     للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية         
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؛ وأن تنـضم إىل اتفاقيـة حقـوق         )إسـبانيا (ي  األشخاص من االختفاء القسر   
تعلقة بوضع الالجئني   ؛ وأن تنضم إىل االتفاقية امل     )مصر(األشخاص ذوي اإلعاقة    

فض حـاالت انعـدام      املتعلقة خب  ١٩٦١ واتفاقية عام    ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   
 املتعلقة بوضـع الالجـئني      ١٩٥١؛ وأن تنضم إىل اتفاقية عام       )كندا (اجلنسية

؛ وأن تواصل اجلهود الرامية إىل إنشاء إطار قانوين لكفالة محاية حقـوق             )بولندا(
لة أمور التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية       اإلنسان، ويشمل ذلك ضمن مج    

؛ وأن تضع خطة طويلة األجل للتصديق التدرجيي على مجيع )فرنسا(يف هذا اجملال 
؛ وأن  )سـلوفينيا (الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها         

العهـد  تنضم إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري و          
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوليه االختيـاريني، والعهـد           

اتفاقية منـع جرميـة   الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و     
، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،       اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   

  ؛)األرجنتني(لالجئني وبروتوكوهلا واالتفاقية املتعلقة بوضع ا
أن تدمج تعريف التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية أو             -٥

  ؛)األرجنتني(الالإنسانية أو املهينة ومبدأ حظره يف القوانني الوطنية 
أن تتخذ تدابري لتسريع وترية سن الربملان ملشروع قانون التبين ومشروع        -٦

  ؛)صربيا(قانون رعاية الطفل ومحايته 
أن تنظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان طبقـا              -٧

  ؛)مصر(ملبادئ باريس 
أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان متتثل امتثاال تاما ملبادئ             -٨

  ؛)أذربيجان(باريس 
أن تدأب على منح األولوية للجهود الرامية إىل تعزيز املؤسسات الوطنية        -٩

 القدرات الوطنية، مبا يف ذلك إنشاء آليات ذات صلة، وعلـى إجـراء              وتطوير
دراسات منتظمة للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتقدمي توصيات مناسـبة إىل           

  ؛)ماليزيا(احلكومة 
أن تواصل اجلهود لتعزيز اخلطوات وأن توفر املوارد للجنـة الوطنيـة              -١٠

  ؛)البحرين(لشؤون املرأة والطفل 
ن عمل اللجنة الوطنية لشؤون املرأة والطفـل بتعزيـز قـدرهتا            أن حتسِّ   -١١

          وتزويدها مبوارد بشرية إضافية وميزانية كافية، وذلك بالتعـاون مـع اجملتمـع            
  ؛)املغرب(الدويل 
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أن تنظر، حسب االقتضاء، يف إمكانية اسـتخالص الـدروس، وفـق              -١٢
رى فيما يتعلق بعمل آليات     الظروف الوطنية، من أفضل ممارسات بلدان نامية أخ       

  ؛)سري النكا(الرقابة واعتماد هذه املمارسات 
أن تنظر بإجيابية يف إمكانية وضع خطة عمل وطنية حلماية حقوق الطفل،              -١٣

  ؛)بيالروس(على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل 
أن تنظر يف مسألة اعتماد خطة وطنية لتعزيز حقوق الطفل وأن تطلـب               -١٤

  ؛)املغرب( الدولية للتمكن من تنفيذها املساعدة
أن متضي قدماً يف تعميم القضايا اجلنسانية يف مجيع اخلطط والـسياسات              -١٥

  ؛)اليابان(احلكومية 
أن تتخذ تدابري ملموسة ترمي إىل إشاعة ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان مع   -١٦

لتارخييـة  ما جيب من املراعاة للخصوصيات الوطنية واإلقليميـة وللخلفيـات ا          
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والثقافية والدينية 

أن تضع برامج تعليمية ملنع ومكافحة املواقف االجتماعية السلبية جتـاه             -١٧
  ؛)الواليات املتحدة(اجلماعات اإلثنية املختلفة 

أن تواصل العمل مع املنظمات الدولية وجملس حقوق اإلنسان لتعزيـز             -١٨
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(ن بصفة خاصة التنمية وحقوق اإلنسا

أن تعزز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنـسان وأن تنظـر يف               -١٩
؛ وأن تنظر يف مسألة توجيه دعوة دائمة        )الربازيل(مسألة توجيه دعوة دائمة إليها      

توجـه  ؛ وأن   )التفيا(إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان         
دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعـة            

؛ وأن توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيـع اإلجـراءات           )شيلي(لألمم املتحدة   
  ؛)إسبانيا(اخلاصة 
أن تقبل طلبات الزيارة الواردة من املقررين اخلاصني التـابعني لألمـم              -٢٠

وجه اخلصوص الطلب الذي قدمه إليها املقرر اخلـاص         املتحدة، وأن تقبل على     
؛ وأن  )فرنـسا  (٢٠٠٦املعين حبرية الدين أو املعتقد، والذي ينتظر رّداً منذ عام           

؛ )إسـبانيا (تستجيب لطلب زيارة من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد            
     ؛ )الـدامنرك  (وأن توجه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين أو املعتقـد            

     وأن توافق على طلب زيارة قدمه إليها املقرر اخلاص املعـين حبريـة الـدين أو                
  ؛)النرويج(املعتقد 
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أن تراعي ضرورة العمل على ضمان النطاق الكامل حلقـوق اإلنـسان      -٢١
واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، لكل البوتانيني، يف إطار مواصلة            

  ؛)الفلبني(الشاملة ل بفلسفة السعادة الوطنية العم
أن تواصل إعمال النطاق الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية            -٢٢

  ؛)ماليزيا(للشعب البوتاين، وفقا اللتزامات البلد الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 
أن تضع، متاشياً مع التوصيات السابقة للجنة القضاء على التمييز ضـد              -٢٣
رأة، سياسات وبرامج لدعم القضاء على الصور النمطية املرتبطـة بـاألدوار            امل

؛ )أملانيا(التقليدية ومنع ظهور صور منطية جديدة تنطوي على التمييز ضد املرأة            
وأن تواصل جهودها من أجل القضاء على الصور النمطية القائمة علـى تفـوق        

  ؛)تركيا(الذكور 
امية إىل إنفاذ األنظمة القائمـة ملكافحـة        أن تواصل وتعزز التدابري الر      -٢٤

  ؛)صربيا(التصوير النمطي السليب للمرأة يف وسائط اإلعالم احمللية 
أن تتابع توصية جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بتقدمي قوانني حمددة              -٢٥

وزيادة الوعي العام بغية ردم اهلوة القائمة بني اجلنسني، وال سـيما يف املنـاطق               
  ؛)النرويج(ة الريفي
أن تقدم قوانني حمددة تنص على اعتماد وتنفيذ تدابري خاصـة مؤقتـة               -٢٦

  ؛)أذربيجان(لتسريع وترية املساواة الفعلية بني اجلنسني 
أن تدأب على اعتماد تدابري للقضاء على التمييز، وال سيما القائم منـه               -٢٧

  ؛)شيلي(على أساس نوع اجلنس 
ع مجيع أشكال التمييز ضد أي مقـيم، مبـا يف     أن تسن قوانني تلغي ومتن      -٢٨

  ؛)الواليات املتحدة(ذلك يف جمال التعليم 
أو " شواهد عدم االعتـراض   "أن تنظر يف إلغاء شروط تقييدية من قبيل           -٢٩

عندما يقدم األشخاص طلبات لاللتحاق بالتعليم العايل       " شواهد التصريح األمين  "
  ؛)الربازيل(ة ووثائق السفر والوظائف وللحصول على التراخيص التجاري

أن تواصل توطيد عملية تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان للجماعـات              -٣٠
واملعوقون واملصابون بفريوس   النساء واألطفال   املستضعفة داخل اجملتمع، وخباصة     

  ؛)تايلند(اإليدز /نقص املناعة البشرية
النـساء   أن تواصل اختاذ تدابري فعالة للمضي يف تعزيز ومحاية حقـوق            -٣١

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(واألطفال 
  ؛)شيلي(أن تعزز محاية حقوق اإلنسان لألطفال املستضعفني واملعوقني   -٣٢
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أن حتسِّن وضع األطفال املستضعفني، وال سيما من يعيشون منـهم يف              -٣٣
  ؛)أذربيجان(املناطق الريفية والنائية، واألطفال املعوقني 

  ؛)إسبانيا(ة لتلبية احتياجات األطفال املعوقني أن تنشئ دوائر متخصص  -٣٤
  ؛)تركيا(أن تكافح العنف املرتيل   -٣٥
مكافحة العنـف   أن تسرِّع عملية وضع الصيغة النهائية ملشروع قانون           -٣٦

  ؛)صربيا(املرتيل 
أن تضع برامج ترمي إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأن               -٣٧

املرتيل الذي ُيفترض تقدميه حبلـول عـام        ة العنف   مكافحتعتمد مشروع قانون    
العنف املرتيل حلماية حقـوق     مكافحة  ؛ وأن تسن قوانني بشأن      )بولندا (٢٠١٠

؛ وأن تسن قوانني بشأن     )اململكة املتحدة (املرأة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية       
تاحـة  العنف املرتيل باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية وأن تزيد الفرص امل          مكافحة  

؛ وأن تسن قوانني بـشأن      )هولندا(لضحايا هذه االنتهاكات للوصول إىل العدالة       
العنف املرتيل وأن تعمل على القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة            مكافحة  

مع زيادة الفرص املتاحة لضحاياه للوصول إىل العدالة، وال سيما يف املناطق النائية     
  ؛)الواليات املتحدة(والريفية 

أن تواصل القيام حبمالت التوعية العامة وتعزيز الوعي حبقوق ضـحايا             -٣٨
، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنيـة       العنف ضد املرأة وفهمها على نطاق أوسع      

  ؛)صربيا (لشؤون املرأة والطفل وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني
املـرأة  أن تواصل العمل من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد              -٣٩

وزيادة الفرص املتاحة لضحايا العنف من النساء، مبا يف ذلك يف املناطق النائيـة              
     ؛ وأن تواصل معاجلة مسألة القضاء على العنـف ضـد املـرأة             )كندا(والريفية  
  ؛)اليابان(والطفل 

أن تعتمد تدابري لزيادة عدد النساء الالئي يعملن على معاجلـة قـضايا               -٤٠
  ؛)الواليات املتحدة(يف وكاالت إنفاذ القوانني العنف ضد املرأة 

  ؛)سلوفينيا(أن حتظر العقاب البدين للطفل يف البيت   -٤١
أن تنظر يف إمكانية إجناز خططها إلنشاء أربع وحدات إضافية حلمايـة              -٤٢

  ؛)سنغافورة( يف املدن الرئيسية األخرى يف أقرب وقت ممكن النساء واألطفال
رامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص وأن تطـابق         أن تكثف اجلهود ال     -٤٣

للدعارة واالجتار مع القانون الدويل وأن تكثف جهودها لتوفري الـدعم           تعريفيها  
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للنساء املعرضات للخطر وأن تسعى إىل إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول اجملـاورة             
  ؛)الواليات املتحدة(

غالل اجلنـسي التجـاري     أن تعزز التدابري الرامية إىل مكافحة االسـت         -٤٤
  ؛)اليابان(لألطفال 

أن تتابع األنشطة واجلهود اجلارية الرامية إىل كفالة ترسيخ الدميقراطيـة             -٤٥
وثقافة احلوكمة الدميقراطية يف البلد وجعلها مستدامة من خالل إمتام عملية بناء            
املؤسسات والقدرات وعملية سن خمتلف القوانني واألنظمة وفق مـا يقتـضيه            

  ؛)إندونيسيا(دستور ال
       أن متضي يف املسار املختـار، وخباصـة تـشجيع وتعزيـز األنـشطة                -٤٦

     والنقاش بشأن قضايا حقوق اإلنسان على الـصعيد احمللـي وبنـاء قـدرات              
  ؛)سويسرا(املؤسسات 

       أن تعزز اجلهود الرامية إىل إرساء دعائم سـيادة القـانون يف بوتـان                -٤٧
    الـشاملة  ري الدولية، مدِمجةً معها مبادئ فلسفة الـسعادة الوطنيـة            للمعاي وفقاً

  ؛)فييت نام(
  ؛)اليابان(أن تعزز التحسن احلاصل يف نظام قضاء األحداث   -٤٨
  ؛)الدامنرك(أن تعزز وتكفل حرية الدين جلميع األفراد من مجيع األديان   -٤٩
  ؛)الكويت(الم أن تواصل محاية وتعزيز حرية الصحافة ووسائط اإلع  -٥٠
 أن تعزز تدابري بناء القدرات للعاملني يف وسائط اإلعالم والصحافة أيضاً            -٥١

  ؛)الكويت(من خالل جهود اجملتمع الدويل 
            أن تسن قوانني تعـزز وحتمـي احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري                  -٥٢

  ؛)اململكة املتحدة(
 قيـود ال مـربر هلـا وأن         أن تشجع إنشاء منظمات اجملتمع املدين دون        -٥٣

  ؛)هولندا(تلتمس مساعدة منظومة األمم املتحدة يف بوتان هلذا الغرض 
أن تنشئ آليات فعالة لرصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد وأن تـسمح               -٥٤

للمنظمات املستقلة حلقوق اإلنسان بالعمل يف بوتان وباإلعراب عن آرائها حبرية           
        ستقلة حلقوق اإلنـسان مبمارسـة عملـها        ؛ وأن تسمح للمنظمات امل    )إيطاليا(

  ؛)إسبانيا(حبرية 
  ؛)النرويج(أن تعزز ظروف عمل منظمات اجملتمع املدين وإشراكها   -٥٥
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أن تقوم حبمالت توعية واسعة للتشجيع بقدر أكرب على مشاركة املـرأة         -٥٦
  ؛)إندونيسيا(يف العملية السياسية على الصعيدين الوطين واحمللي 

ن تواصل اجلهود الرامية إىل زيادة الوعي لدى البوتانيني يف كل مناطق            أ  -٥٧
البلد بالعملية الدميقراطية، مبا يف ذلك حقوق التصويت، بغية تشجيع مجيع أفراد            

  ؛)تركيا(اجملتمع على املشاركة السياسية بقدر أكرب 
أن تواصل السياسات واملبادرات اليت يتمثل هدفها يف التشجيع علـى             -٥٨
  ؛)تركيا(يادة مشاركة املرأة يف العملية االنتخابية ز

أن تتخذ تدابري تتسم بروح املبادرة لتعزيز مشاركة املرأة يف االنتخابات             -٥٩
  ؛)النرويج (٢٠١٠احمللية املزمع إجراؤها يف عام 

أن تلغي مجيع األحكام اليت جترِّم اللواط وغريه من األنشطة اجلنسية بني              -٦٠
؛ وأن ترتع صفة اجلرمية عن اللواط وغريه من أشـكال           )كندا(اضني  تراملبالغني  ال

؛ وأن تلغي األحكام القانونيـة      )سلوفينيا(تراضني  املبالغني  الالنشاط اجلنسي بني    
  ؛)إسبانيا(تراضني املبالغني الاليت جترِّم اللواط وغريه من األنشطة اجلنسية بني 

ة حقوق الطفل يف مؤسسات     محايلضمان الفعالية يف    أن تنشئ آلية رصد       -٦١
  ؛)النمسا(الرعاية البديلة، مبا يف ذلك يف األديرة 

     أن توفر ما يكفي من الدعم لألطفال الذين تتـوىل رعايتـهم أسـرهم                -٦٢
  ؛)النمسا(املمتدة 
أن تبذل جهود إضافية ملعاجلة مشكل البطالة، وال سـيما يف أوسـاط               -٦٣

  ؛)بيالروس(الشباب 
ود الرامية إىل إجياد مزيد من فرص العمـل للـشباب،           أن تكثف اجله    -٦٤

توفري مزيد من الدورات التدريبية يف جمال إنشاء املشاريع وفـرص           بوسائل منها   
  ؛)ماليزيا(التلمذة املهنية 

أن تدأب على بذل كل ما يف جهدها ألداء مهماهتا والتغلب على مجيع                -٦٥
 األحـوال االقتـصادية     التحديات اليت يطرحها القضاء على الفقـر وحتـسني        

؛ وأن تسرِّع وترية    )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   (واالجتماعية لشعب بوتان    
جهودها ملواصلة احلد من الفقر، وال سيما يف املناطق الريفية، ولتحسني مستوى            

؛ وأن تواصل جهودها لتحقيـق التنميـة االجتماعيـة          )بيالروس(رفاه الشعب   
واصلة معاجلة قضية ختفيف وطأة الفقر بتحقيـق هـدفها          واالقتصادية العادلة ومل  

؛ وأن تواصـل    )كمبوديـا (الشامل الذي تتوخاه سياساهتا وخطة عملها الراهنة        
؛ وأن  )بـنغالديش (مكافحة الفقر، وذلك بفضل دعم اجملتمع الدويل وتعاونـه          

؛ وأن ختصص قدرا أكرب من     )باكستان(تواصل جهودها للقضاء على الفقر املدقع       
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أضعف الفئات يف   وارد للخطط الرامية إىل احلد من الفقر وللربامج اليت تدعم           امل
  ؛)فييت نام(اجملتمع، وال سيما يف املناطق الريفية من البلد 

أن تواصل تعزيز جهودها يف جمال مكافحة الفقر وحتسني فرص حصول             -٦٦
مات مجيع األشخاص، وال سيما من يعيشون منهم يف املناطق الريفية، على خـد            

  ؛)تايلند(اجتماعية أساسية من قبيل الصحة والتعليم 
  ؛)الربازيل(أن تعد استراتيجية ملكافحة سوء التغذية   -٦٧
أن تواصل جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة ضـمن      -٦٨

  ؛)بنغالديش(اإلطار الزمين املطلوب 
باحلق يف  ص يف البلد    كل شخ متتع  أن تواصل اجلهود الرامية إىل ضمان         -٦٩

على أساس عادل وعلى قدم املساواة يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائيـة            الصحة  
؛ وأن  )اجلزائـر (العاملني يف اجملال الطيب وشبه الطيب       لأللفية، وأن حتسِّن تدريب     

  ؛)قريغيزستان(تتخذ تدابري إضافية لتحسني املنظومة الوطنية للرعاية الصحية 
  ؛)أذربيجان(جلميع األطفال وجمانيته التعليم االبتدائي ية إلزامأن تكفل   -٧٠
أن تواصل سياسة التعليم اجملاين من خالل التعاون مع اجملتمـع الـدويل               -٧١

  ؛)إندونيسيا (ة منهومبساعد
أن تستحدث برامج حملو األمية تستهدف النساء بـصفة خاصـة، وأن              -٧٢

يم، مبن فيهن مـن يعـشن يف        حتسِّن الفرص املتاحة للنساء للحصول على التعل      
  ؛)النمسا(اجلهات النائية من البلد 

أن تكثف جهودها من أجل ردم اهلوة بني اجلنسني يف جمـال التعلـيم،                -٧٣
وخباصة يف املستويات العليا، ويلزمها لتحقيق ذلك التعاون الـدويل واملـساعدة            

ـ            ات مـن   التقنية كي تتمكن من مواجهة النقص يف عدد املدرسني ويف االحتياج
حيث اهلياكل األساسية بغية استئصال األمية وحتقيق االسـتفادة الكاملـة مـن             

  ؛)فرتويال(املعارف العلمية لسكاهنا باستخدام أساليب التدريس العصرية 
الوصـول إىل  أن تنفِّذ تدابري إضافية لكفالة املساواة للفتيات والنساء يف         -٧٤

افز للفتيات وألسرهن لكي يبقني     مجيع مستويات التعليم، ويشمل ذلك توفري حو      
يف املدارس وتطوير برامج للتعليم غري الرمسي لتقليص مستوى األمية يف أوساط            

  ؛)الواليات املتحدة(الفتيات والنساء وزيادة الفرص املتاحة يف جمال تعليم الكبار 
أو الفتيات والنساء املتزوجـات     /أن تتخذ إجراءات لتشجيع احلوامل و       -٧٥

  ؛)الواليات املتحدة( تعليمهن على مواصلة
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       أن تواصل العمل مع مجيع البلدان اجملاورة علـى إجيـاد حـل دائـم                 -٧٦
االقتصاديني من خالل العملية الثنائية     القانونيني واملهاجرين   ملشكل املهاجرين غري    

مجهوريـة الو   (القائمة على االتفاقات املربمة أصال بني حكوميت بوتان ونيبـال           
  ؛)اطية الشعبيةالدميقر
أن تعزز اجلهود الرامية إىل إجياد حل فوري ملشكل مـن يعيـشون يف                -٧٧

خميمات الالجئني إما بعودهتم أو إعادة توطينهم، مع إيالء عناية خاصة لألطفـال             
؛ )أملانيـا (والنساء ومل مشل األسر، وذلك متاشياً مع توصيات جلنة حقوق الطفل            

يف الراغبني  ني يف املخيمات الواقعة يف شرق نيبال        وأن تركز على الالجئني البوتاني    
العودة إىل بوتان وأن تركز بصفة خاصة، يف هذا الظرف، على معاجلة حاالت من   

  ؛)هولندا(لديهم مشاكل إنسانية ملحة 
أن تسرِّع وترية اجلهود الرامية إىل إجياد حل دائم ملشكل الالجئني مـن               -٧٨

ة، وأن تعري أمهية خاصـة لألطفـال والنـساء          خالل املناقشة مع األطراف املعني    
؛ وأن تعزز اجلهود الرامية إىل إجيـاد        )اجلزائر(وضرورة أن تبقى األسر متماسكة      

حل فوري لعودة أو إعادة توطني من يعيشون يف خميمات الالجئني يف شرق نيبال              
؛ وأن تكثف اجلهود الرامية إىل إجياد تسوية دائمة لوضـع الالجـئني             )الدامنرك(

؛ وأن تتخذ تدابري    )فرنسا(البوتانيني يف نيبال، وذلك باالتفاق مع الدول اجملاورة         
  ؛)النرويج(فعالة إلجياد حل يف نيبال وبوتان للعدد املتبقي من الالجئني 

أن تستأنف احلوار مع نيبال وتعزز التعاون مع مفوضية األمم املتحـدة              -٧٩
الالجئني البوتانيني، مبا يف ذلـك      السامية لشؤون الالجئني من أجل تسوية قضية        

عن طريق العودة الطوعية، مع إيالء عناية خاصة ملسألة مل مشل األسر وغري ذلك              
؛ وأن تعمل مع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية          )كندا(من احلاالت اإلنسانية    

القريب لتمكني  يف األجل   لشؤون الالجئني واجملموعة األساسية على وضع مبادرة        
ئني من العودة فورا إىل بوتان، تعري اهتماما خاصا للحاالت اإلنسانية           بعض الالج 

  ؛)الواليات املتحدة(املسنني حاالت املثرية للقلق، مثل 
أن جتعل ضمن األولويات املدرجة على جدول أعمال احلكومة اجلديدة،            -٨٠

ئني وعند االقتضاء، الربملان اجلهود الرامية إىل البحث عن حل بناء ملشكل الالج           
يراعي حقوق املعنيني منهم وأن تسرِّع يف هذا السياق وترية احلوار مع اجملتمـع              

  ؛)سويسرا(الدويل ووكاالت الشؤون اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة 
أن تعتمد اإلطار القانوين الالزم وتطلق سياسات مناسبة، مبـا يف ذلـك        -٨١

بالية حبقوق اإلنسان كغريهم من     محالت لتوعية اجلماهري، لضمان متتع األقلية الني      
؛ وأن تتخذ تدابري لكفالة مراعاة حقوق       )سلوفاكيا(دون متييز   املواطنني البوتانيني   

؛ وأن تتخذ تدابري تـشريعية وعمليـة        )كندا(اإلنسان للمنتمني إىل أقليات إثنية      
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ل، ؛ وأن تلتزم بأن تكف    )اململكة املتحدة (لتعزيز ومحاية حقوق املنتمني إىل أقليات       
احتـرام  يف مجيع الظروف، احترام احلقوق األساسية جلميع األشخاص يف البلد و          

  ؛)إيطاليا(؛ وأن تعاجل ادعاءات املعاملة التمييزية لألقليات )سويسرا(كرامتهم 
أن تدأب على التيقن من أن قوانينها وممارسـاهتا يف جمـال مكافحـة                -٨٢

حبقوق اإلنسان وللقـانون اإلنـساين      اإلرهاب مطابقة اللتزاماهتا الدولية املتعلقة      
  ؛)املكسيك(الدويل وقانون الالجئني 

أن تتقاسم على الصعيد الدويل خرباهتا وأفضل ممارساهتا فيمـا يتعلـق              -٨٣
  ؛)الفلبني(الشاملة مبفهوم السعادة الوطنية 

مـن  ساعدة مبأن تنظر يف مسألة تقاسم خرباهتا يف جمال التنمية املستدامة       -٨٤
  ؛)سنغافورة(املتخصصة ذات الصلة الوكاالت 

أن تواصل مسامهتها على الصعيد الدويل يف اجلهود الرامية إىل مكافحة             -٨٥
 لنتائج مؤمترات القمة العاملية لألغذيـة وللقـرارات ذات الـصلة            اجلوع وفقاً 

  ؛)مصر(للجمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان 
 جهودها يف جمال احملافظـة      أن تواصل وتعزز بالتعاون مع اجملتمع الدويل        -٨٦

على البيئة ومحايتها، اليت تساهم بقدر كبري يف اجلهود العامليـة للحفـاظ علـى               
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(التراث املشترك للبشرية 

أن تواصل االستفادة إىل أقصى حد من خربهتا ضمن إطار رابطة جنوب              -٨٧
  ؛)سويسرا(آسيا للتعاون اإلقليمي 

اجملتمع الدويل إىل أن يويل االهتمام للصعوبات املرتبطة باملرحلة         أن تدعو     -٨٨
الراهنة من التنمية يف بوتان وأن يقدم إليها املساعدة الالزمة لتعزيز قدرة آلياهتـا              
الوطنية املسؤولة عن إعداد التقارير الدورية اخلاصة هبيئات املعاهدات ولتدريب          

ضاهتا وأفراد شرطتها يف جمـال حقـوق       موظفيها املسؤولني عن إنفاذ القوانني وق     
  ؛)٣()مصر(اإلنسان 

        أن حترص على تعزيز التعاون الـتقين بـني بوتـان وخمتلـف أجهـزة           -٨٩
          األمم املتحدة مـن أجـل حتـسني القـدرة يف ميـدان تبـادل التكنولوجيـا         

  ؛)الكويت(واملعلومات 
جانب اجملتمع الـدويل    أن تدعو إىل زيادة مستوى التعاون والدعم من           -٩٠

ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة لتعزيز قدرة آليات الرقابة القائمة اليت تعمل            
         على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف بوتان، متاشـياً مـع املتطلبـات احملليـة               

  ؛)٤()سري النكا(
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أن تلتمس املساعدة والتعاون التقنيني، حسب االقتضاء، مـن اجملتمـع             -٩١
الدويل، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة والوكاالت املتخصـصة،            

  ؛)ماليزيا(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان برمتها حىت تكفل لشعبها 
أن تدعو وكاالت األمم املتحـدة وهيئاهتـا ذات الـصلة، وال سـيما           -٩٢

 املساواة بـني    على تعزيز قدرة بوتان   املساعدة التقنية لبناء    تقدمي  اليونيسيف، إىل   
اجلنسني وجعل املرأة أكثر استقالال ومحاية الطفل يف البلد وإنشاء آليات مؤسسية     

  ؛)اجلزائر(فعالة لتسجيل املواليد 
أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني املؤشرات املتعلقـة بـالفقر            -٩٣

 مع اجملتمع   واألمية وااللتحاق باملدارس وصحة األم واحلصول على املياه بالتعاون        
مـساعدهتا اإلمنائيـة    من  ، اليت ينبغي أن تزيد      دويل، وال سيما البلدان املتقدمة    ال

  ؛)كوبا(الرمسية وغريها من أشكال املساعدة لبوتان 
أن تعزز جهودها لتنفيذ براجمها الوطنية لألمن الغذائي بدعم من اجملتمع             -٩٤

     ؛ )مـصر ( ذات الـصلة     الدويل، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة املتخصصة       
وأن تدعو اجملتمع الدويل، وال سيما الربامج والصناديق ذات الصلة التابعة لألمم            
املتحدة، إىل أن تقدم املساعدة إىل بوتان لكي تعزز استراتيجيتها الوطنية لألمـن             
             الغذائي بشكل يضمن هلـا االسـتمرارية ولكـي حتـسِّن إنتاجهـا الغـذائي              

  ؛)اجلزائر(الوطين 
أن تواصل استفادهتا الكاملة من املساعدة التقنية والتعاون الدويل لتعزيز            -٩٥

تنفيذ براجمها الوطنية للتنمية بغية حتسني قدراهتا يف جمال محاية حـق شـعبها يف               
  ؛)الصني(الصحة والتعليم 

         أن تلتمس مساعدة اجملتمـع الـدويل لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة               -٩٦
  ؛)الفلبني(لفية لأل
      املساعدة التقنية واملاليـة للمـسامهة      تقدمي  أن تدعو اجملتمع الدويل إىل        -٩٧

         مجهوريـة  (يف عملية تنمية البلد بغرض حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              
  ؛)٥()إيران اإلسالمية

ستعراض أن تواصل عملية مشاورهتا مع اجملتمع املدين يف إطار متابعتها لال    -٩٨
  ؛)اململكة املتحدة(الدوري الشامل 

  .)النرويج(أن تنشئ عملية شاملة ملتابعة توصيات الفريق العامل   -٩٩
موقـف  تعرب عـن    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /مجيع االستنتاجات و  و  -١٠٢

أهنا على  تأويلها  وال ينبغي   . االستعراضموضوع  أو الدولة   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  . ككلالفريق العاملبتأييد حتظى 
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Notes 

1 United Arab Emirates, Afghanistan, Maldives, Jordan, Nigeria, Colombia, Syrian 
Arab Republic and Djibouti. 

2 The recommendation as read during the interactive dialogue: The international 
community pays attention to the difficulties associated with the present stage of 
development in Bhutan and provide the needed assistance to it to strengthen the 
capacity of its national mechanisms responsible for preparing periodic reports for 
treaty bodies and to train its law enforcement officials, judges, and police officers in 
the area of human rights (Egypt). 

3 The recommendation as read during the interactive dialogue: Enhanced cooperation 
and support from the international community and relevant United Nations agencies to 
strengthen the capacity of existing oversight mechanisms that serves to promote and 
protect human rights in Bhutan, in keeping with domestic requirements (Sri Lanka). 

4 The recommendation as read during the interactive dialogue: Providing technical and 
financial assistance by the international community to contribute to the development 
process of the country with the view to achieve Millennium Development 
Goals(Islamic Republic of Iran). 
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