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رد حكومة مملكة بوتان على التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض             
   (A/HRC/13/11) الدوري الشامل

 بـشأن  5/1رار جملس حقوق اإلنسان     وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق ق         
اعتماد تقارير نتائج الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، نظرت حكومة مملكة            

 من مشروع تقرير نتائج االستعراض الدوري       101بوتان يف التوصيات املشار إليها يف الفقرة        
  :الشامل لبوتان، وتقدم الردود التالية

  
 الرد رقم التوصية

الرجوع إىل الرد على وُيرجى . تقبل بوتان هباتني التوصيتني   2و 1
 .4 التوصية رقم

دراسة معاهدات حقوق اإلنسان الدولية تدرجيياً للنظر يف    4 و3
وتنوي بوتان أن توسع تدرجيياً . جدوى املصادقة عملية متواصلة

مة نطاق التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مع املراعاة الالز
لآلثار املالية املترتبة من حيث املوارد، مبا يف ذلك عبء تقدمي 
التقارير، واحلاجة إىل تعديل التشريعات والسياسات العامة حسب 

وسُتنشأ فرقة عمل متعددة القطاعات لدراسة الصكوك . االقتضاء
وإىل أن يتم ذلك، أجرت . الدولية للتقدم بتوصيات إىل احلكومة

سة أولية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وزارة اخلارجية درا
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 
العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري 

 ضد املرأة، واتفاقية حقوق امللحق باتفاقية القضاء على التمييز
 .األشخاص ذوي اإلعاقة، إلدراجها يف العملية

األحكام القائمة الواردة يف القانون املدين وقانون    5
وقانون عقوبات ) 160املادة  (2001اإلجراءات اجلنائية لعام 

تتطرق هلذه املسألة ) 415 و414املادتان  (2004بوتان لعام 
  .على الوجه املالئم

ينظر حالياً جملس الوزراء يف هذه . تقبل بوتان هبذه التوصية   6
املسألة وسوف يطرحها على الربملان لكي ينظر فيها يف وقت 

 .مبكر

حتيط بوتان علماً بالتوصيات وستنظر يف إنشاء مؤسسة    8 و7
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وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس، مع مراعاة 
، والقيود اليت تعاين منها من حيث صغر حجم البالد وعدد سكاهنا

 .واملسألة موضوع حبث نشط من جانب احلكومة امللكية. املوارد

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   9

واحلكومة امللكية، إذ تسلم . تقبل بوتان هباتني التوصيتني   11 و10
بالدور اهلام الذي تلعبه اللجنة الوطنية لشؤون املرأة والطفل يف 

ق النساء واألطفال يف بوتان، ملتزمة بتعزيز طاقات النهوض حبقو
وكخطوة أوىل، وافقت جلنة اخلدمة املدنية . اللجنة ومواردها

 يف املائة 150امللكية على زيادة موظفي اللجنة املذكورة بنسبة 
وأعطتها األولوية يف التوظيف يف صفوف املبتدئني اجلدد يف اخلدمة 

طة إدارة عمليتها اخلاصة املدنية، ومنحت اللجنة أيضاً سل
 .للتوظيف

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   12

تقبل بوتان هباتني التوصيتني وترى أن التدابري الرامية إىل    14 و13
ومشروع قانون رعاية الطفل ومحايته، . التنفيذ جارية بالفعل

اجلاري استعراضه حالياً يف جملس الوزراء، تدعمه خطة عمل 
ضافة إىل ذلك تنوي اللجنة الوطنية للمرأة وباإل. حمددة الزمن

والطفل، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة، الدعوة إىل تنظيم 
 .حلقة عمل مع أصحاب املصلحة بشأن هذه املسألة

واخلطة . تقبل بوتان هبذه التوصية وهي ملتزمة بتنفيذها   15
ط اخلمسية العاشرة احلالية تراعي منظور نوع اجلنس يف التخطي

والرصد وتدرج بشكل خاص خطة العمل الوطنية لشؤون اجلنسني 
واألدوات اخلاصة ملراعاة البعد اجلنساين يف . يف عملية تنفيذها

عملية التخطيط احمللية قد أدرجت يف كتيب التخطيط احمللي 
 .للتنمية

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   16

نشاط يف تقبل بوتان هبذه التوصية وهي تشارك بالفعل ب   17
ويلقن الطالب، من خالل املناهج الدراسية واألنشطة . تنفيذها

اخلارجة عن املنهاج الدراسي، احترام وتقدير التنوع االجتماعي 



A/HRC/13/11/Add.1 

GE.10-11899    (EXT) 4 

 الرد رقم التوصية

 .والثقايف

 .تقبل بوتان هبذه التوصية وهي تشارك بنشاط يف تنفيذها   18

تظل بوتان متعهدة باملشاركة البناءة مع آليات حقوق    20 و19
وقد تلقت بوتان وستظل تتلقى .  التابعة لألمم املتحدةاإلنسان

زيارات من املقررين اخلاصني وغريهم من املكلفني بواليات يف 
إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، يف ظل 
مراعاة طاقاهتا وأولوياهتا الوطنية، فضالً عن احلاجة إىل التحضريات 

 .املالئمة ملثل هذه الزيارات

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   21

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   22

لقد . تقبل بوتان هباتني التوصيتني وهي ملتزمة بتنفيذمها   24 و23
أنشئت هيئة بوتان لإلعالم واالتصال ووسائل اإلعالم يف عام 

 كهيئة مستقلة لتيسري وتنظيم خدمات تكنولوجيا 2000
اإلعالم ويتضمن كل من قانون املعلومات واالتصاالت ووسائل 

، وقانون 2006بوتان لإلعالم واالتصال ووسائل اإلعالم لعام 
، وقانون أخالقيات مهنة 2007بوتان للتصوير السينمائي لعام 

، أحكاماً ترمي إىل القضاء على بث مفاهيم 2006الصحافة لعام 
. مقولبة ألدوار الرجل واملرأة يف مجيع أشكال وسائل اإلعالم

ومنتهكوها يتعرضون للتنبيه . ه القوانني تنفذ تنفيذاً دقيقاًوهذ
واملبادئ . والتغرمي والوقف عن العمل أو سحب الترخيص

التوجيهية اجلديدة املتعلقة بقواعد احملتوى ومشروع مدونة قواعد 
 .السلوك يف جمال البث تعزز هذه التدابري

واملناصرة . تقبل بوتان هبذه التوصية وهي ملتزمة بتنفيذها   25
العامة واحد من اجملاالت العديدة اليت تعمل فيها احلكومة واجلهات 
صاحبة املصلحة يف اجملتمع املدين، مبا فيها مؤسسات وسائل 

وتوجد حالياً أمام جملس الوزراء مشاريع . اإلعالم، بشراكة وثيقة
قوانني سوف تؤثر بشكل مباشر على النهوض حبقوق النساء 

. رض مشاريع القوانني هذه على نظر الربملان قريباًوالفتيات، وستع
ومن بني مشاريع القوانني هذه مشروع قانون رعاية الطفل ومحايته 

وقد فرغت فرقة عمل تشريعية من صياغة . ومشروع قانون التبين
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. 2010مارس /مشروع القانون بشأن العنف املرتيل يف آذار
ب املصلحة وسيجرى استعراض شامل جلهات متعددة من أصحا

 .2010أبريل /يف اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل يف نيسان

غري . تدرس بوتان حالياً املمارسة القائمة يف دول أخرى   26
أهنا تالحظ أن الرأي العام السائد يف صفوف جمموعات اجملتمع 
املدين الوطنية يف جمال حقوق املرأة قد أعرب عن ضرورة إعطاء 

 .جيع وجود جمتمع يقوم على أساس االستحقاقاألولوية لتش

 يف املائة 30وقد تعهد احلزب السياسي احلاكم بترشيح    
على األقل من النساء جلولة االنتخابات الوطنية املقبلة يف عام 

2013. 

 .تقبل بوتان هبذه التوصية وهي ملتزمة بتنفيذها   27

 أمام القانون اعُتربت يف مجيع األحوال مسألة املساواة   81 و28
واحلماية من التمييز على أساس نوع اجلنس أو األصل العرقي أو 
الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الوضع االقتصادي أو ألي 
أسباب أخرى، مسألة حمورية يف مجيع سياسات احلكومة 

ومبدآ . وإجراءاهتا الرامية إىل تشجيع قيام جمتمع شامل ومتجانس
) 3(9و) 15(7ييز مكرسان يف املواد املساواة وعدم التم

 من قانون اإلجراءات املدنية 3واملادة . من الدستور) 17(9و
مجيع األشخاص متساوون " يعيد تأكيد أن 2001واجلنائية لعام 

أمام القانون وهلم احلق يف محاية القانون بتساو وبشكل فعلي بدون 
هم ومجيع سكان بوتان، بصرف النظر عن أصل..." أي متييز 

العرقي، يتمتعون حبقوق متساوية وبفرص متساوية يف الوصول إىل 
وتوفري التعليم اجملاين جلميع األطفال يف سن . اخلدمات االجتماعية

الدراسة يف بوتان وتوفري فرص الوصول إىل التعليم العايل على 
أساس االستحقاق مكرسان بوصفهما مبدأين من مبادئ سياسة 

.  من الدستور9من املادة ) 16(و) 15(الدولة يف الفقرتني 
وبالتايل تعترب بوتان أن األطر والتدابري القانونية املالئمة موجودة 

 .بالفعل

إن شهادات التصريح األمين وثائق تصدرها شرطة بوتان    29
. امللكية للشهادة على أن الشخص املعين ليس له أي سجل جنائي
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 وهو إجراء مت تبسيطه وهذا شرط إداري روتيين جلميع البوتانيني،
وإجيازه، مبا يف ذلك من خالل إدخال خدمات اإلدارة اإللكترونية 

وشهادات التصريح األمين ال تنطبق إال على . يف مجيع أحناء البالد
وال توجد أية إجراءات من .  عاما18ًاألفراد الذين جتاوزوا سن 

 .هذا القبيل للقبول يف املدارس العامة

 .ذه التوصيةتقبل بوتان هب   30

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   31

ولبوتان . تقبل بوتان هبذه التوصيات وهي ملتزمة بتنفيذها   34 و33 و32
. ثالث مؤسسات متخصصة للوفاء باحتياجات األطفال املعاقني

، )2013-2008(وخالل فترة خطة التنمية اخلمسية احلالية 
 .سيتم إنشاء مخسة مراكز إضافية

وُيرجى . تقبل بوتان هبذه التوصيات وهي ملتزمة بتنفيذها   37 و36 و35
 .25الرجوع إىل الرد على التوصية رقم 

 .تقبل بوتان هبذه التوصية وهي ملتزمة بتنفيذها   38

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   39

إنه ملن سياسة احلكومة امللكية أن تشجع على مزيد    40
واإلطار القانوين والتدابري . نمشاركة النساء يف كل مهنة من امله

وسيتواصل توخي هذا . امللموسة لدعم هذه السياسة قائمة فعالً
النهج الذي سيظل يستلهم أيضاً بالشروط احملددة ملختلف 

 .املناصب، وقوانني العمل، اليت تتفق مع املعايري الدولية

إن العقوبة اجلسدية لألطفال يف املرتل تغطيها على حنو    41
) 3(9و) 17(7 القانونية القائمة، مبا فيها املادتان  األحكاممالئم

 من 160من الدستور، ومدونة قواعد سلوك املدرسني، واملادة 
 من 415 و414قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية، واملادتان 

وستزداد هذه األحكام تعزيزاً . 2004قانون عقوبات بوتان لعام 
 .بسن قانون رعاية الطفل ومحايته

التايل فإن بوتان ال تفكر يف إدخال تشريع جديد بشأن وب   
 .هذه املسألة يف املرحلة الراهنة
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وجيري حالياً إنشاء وحدة إضافية . تقبل بوتان هبذه التوصية   42
 .معنية حبماية النساء واألطفال يف فونتشولنغ

تقبل بوتان هبذه التوصية وستسعى إىل تنفيذها وفقاً    43
 .اهديةاللتزاماهتا التع

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   44

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   45

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   46

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   47

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   48

تقبل بوتان هبذه التوصية وترى أن التدابري املالئمة متخذة    49
ىل إعمال السياسات وستواصل بوتان سعيها إ. بالفعل يف بوتان

القائمة اليت تشجع تعايش كافة اجملموعات الدينية يف وئام يف 
من الدستور تكرس ) 4(7واملادة . جمتمع صغري مفتوح ومتسامح
 .حرية الدين جلميع البوتانيني

وتعزيز . تقبل بوتان هباتني التوصيتني وهي ملتزمة بتنفيذمها   51 و50
 يظل أولوية من أولويات وسائل إعالم حرة ومستقلة ومهنية

وحرية الصحافة ووسائل اإلعالم يضمنها الدستور يف . احلكومة
 2010مارس /وقد صدر يف آذار). 5(7و) 3(7و) 2(7مواده 

إعالن رمسي ملكي يرمي إىل إرساء أسس وسائل اإلعالم يف بوتان 
ومؤسسة وسائل .  مليون نغولتروم15وإسناد منحة ملكية قدرها 

عزز طاقات وسائل اإلعالم الوطنية من خالل اإلعالم سوف ت
توفري التدريب واملنح الدراسية، ودعم أنشطة مجيعة الصحفيني يف 
بوتان، ونادي الصحافة الوطين، فضالً عن نشر الصحف بلغة 

 .الدزونغخا

إن اإلطار القانوين لتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي واحلق    52
من الدستور تعترف ) 2(7فاملادة . يف حرية التعبري قائم بالفعل

باحلق يف حرية الكالم والرأي والتعبري بوصفه حقاً من احلقوق 
 .األساسية جلميع البوتانيني
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قصد تسهيل ودعم ظهور جمتمع مدين متحضر، اعتمد    55 و54 و53
وأنشئت .  قانون اجملتمع املدين2007يونيه /الربملان يف حزيران

وُوضعت يف . 2009مارس / يف آذارهيئة منظمات اجملتمع املدين
 اللمسات األخرية على لوائح 2009ديسمرب /كانون األول

وقوانني اهليئة، اليت متت صياغتها بدعم تقين من حكومة الدامنرك 
. وبالتشاور مع أصحاب املصلحة من منظمات اجملتمع املدين

يناير /وانطلق تسجيل منظمات اجملتمع املدين يف كانون الثاين
وهيئة منظمات اجملتمع املدين، بوصفها كياناً جديداً، . 2010

وبدعم من شركاء بوتان يف التنمية، هي بتزامن مع ذلك يف طور 
 .تعزيز طاقتها املؤسسية

 58 و57 و56
 59و

تقبل بوتان هبذه التوصيات وهي تشارك بالفعل يف تنفيذها   
 .بنشاط

، 6 من الدستور والفصل) ب(4، الفرع 15تنص املادة    
من قانون االنتخابات على عملية سياسية شاملة ) أ(100الفرع 

 من قانون 358والفرع . ودميقراطية وقائمة على املشاركة
ودليل . االنتخابات يتضمن تدابري حمددة لألشخاص ذوي اإلعاقة

الناخب البوتاين متاح بالفعل بلغة الرباي للمكفوفني، وتعتزم جلنة 
ة مجيع القوانني واللوائح واألنظمة على االنتخابات يف بوتان ترمج

 .حنو مماثل

تقوم جلنة االنتخابات يف بوتان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية    
املعنية باملرأة والطفل، حبمالت دعوة واسعة النطاق تستهدف 
الشبان والنساء لزيادة الوعي باحلكم الدميقراطي والعملية 

رأة يف انتخابات احلكم ولتشجيع مزيد مشاركة امل. االنتخابية
احمللي القادمة ستنظم جلنة االنتخابات محالت إشهارية لتشجيع 

وُيرجى . املزيد من النساء على املشاركة كمرشحات لالنتخابات
 .26 الرجوع إىل الرد على التوصية رقم

 نتيجة لدراسة 2004جاء قانون عقوبات بوتان لعام    60
رى، والبعض منها يعكس وفحص للممارسات القائمة يف دول أخ

 من قانون 214 و213واملادتان . خملفات اإلرث االستعماري
مل ُيستند " األفعال املخالفة للطبيعة"ب عقوبات بوتان املتعلقتان 

إليهما منذ سنهما فيما يتصل باألفعال بني شخصني راشدين من 
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وميكن أن يعاد النظر يف هذه األحكام مىت . نفس اجلنس وبرضامها
 . هناك حاجة ورغبة واضحتان من جانب شعبناتكون

فيما يتعلق باألديرة، اختذت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل    61
 :وهيئة األديرة املركزية التدابري التالية

 إقامة أشكال بديلة من أشكال الرعاية يف نظام األديرة،  • 

 إنشاء آلية للشكاوى وردود الفعل،  • 

 أعضاء لرصد حقوق الطفل،9تألف من تعيني جلنة خرباء ت  • 

 .تعيني موظف مسؤول عن محاية الطفل يف هيئة األديرة  • 

لئن كان مثل هذا االقتراح مقبوالً من حيث املبدأ فإنه نظراً    62
ملستوى تنمية بوتان يف الوقت احلاضر ومواردها احملدودة، قد ال 

دعم يكون من العملي تطبيقه يف هذا الظرف بدون تعاون و
 .دوليني

 .تقبل بوتان هباتني التوصيتني   64 و63

 67 و66 و65
 68و

 .تقبل بوتان هبذه التوصيات  

من الدستور ) 16(9فاملادة . تقبل بوتان هباتني التوصيتني   71 و70
الدولة للتعليم اجملاين جلميع األطفال يف سن الدراسة "تكفل توفري 

 واملهين وتكفله بشكل حىت الفصل العاشر، وتضمن التعليم الفين
عام، وتوفر سبل الوصول إىل التعليم العايل بالتساوي للجميع على 

غري أنه نظراً ملستوى تنمية بوتان يف الوقت ." أساس االستحقاق
احلاضر ومواردها احملدودة، يظل العمل بالتعليم اإللزامي يف هذه 

 .املرحلة هدفاً هاماً

 74 و73 و72
 75و

. التوصيات وهي ملتزمة بالفعل بتنفيذهاتقبل بوتان هبذه   
يظل التصدي ملسألة التفاوت يف معدالت التسجيل على املستوى 

والتعاون مع الشركاء يف التنمية . اجلامعي أولوية من األولويات
املتعددي األطراف والثنائيني قد اتضح أنه أمر أساسي يف االعتماد 

 يف مواجهة هذا على خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني
وقد اختذ عدد من املبادرات اليت بدأت بالفعل تعطي . التحدي
وبرنامج التعليم غري الرمسي يسمح للكبار والشبان الذين . نتائجها
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أخفقوا يف تعليمهم االبتدائي أو تركوا الدراسة حبضور برامج 
وقد كان لذلك تأثري ذو . أساسية حملو األمية وما بعد حمو األمية

على سكان األرياف وبشكل خاص على النساء الريفيات، شأن 
. إذ مكّنهن من خالل حمو األمية من املشاركة يف أنشطة التنمية

 يف املائة إضافية من 60 أفادت نسبة 2009وانطالقاً من عام 
 مركزاً يف مجيع 756املتعلمات من النساء من هذه املبادرة يف 

 النساء تفوق نسبة الرجال وباملثل، سجلت نسبة من. أحناء البالد
 يف املائة أنفسهن يف برامج مواصلة التعليم خالل نفس 20بقرابة 
ومن املتوقع أن يزيد العمل بنظام فصول الدرس املوسع يف . الفترة

وباإلضافة إىل . املناطق الريفية والنائية من دفع تسجيل الفتيات
الفصل ذلك زاد العمل مبخططات املنح الدراسية للفتيات بعد 

العاشر، كما ازدادت الفرص اليت توفرها املؤسسات اخلاصة، 
املتاحة للوصول إىل التعليم بالنسبة للفتيات والنساء، مبا يشجع 

 .أعداداً أكرب على مواصلة ومزاولة التعليم العايل

 78 و77 و76
 80 و79و

تظل حكومة بوتان امللكية ملتزمة بإجياد حل دائم ومستدام   
لية الثنائية مع نيبال، باالستناد إىل االتفاقات اليت مت من خالل العم

 .التوصل إليها بني احلكومتني

ومسألة األشخاص يف املخيمات يف نيبال هي أوالً وقبل    
وإعادة التوطني قد مت التسليم هبا كحل . كل شيء مسألة إنسانية

 وقد سامهت بلدان إعادة التوطني إىل. من احللول الدائمة الرئيسية
وبوتان على اتصال . حد كبري من خالل تقاسم األعباء الدولية

بالوكاالت الدولية مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
وتظل ملتزمة مع مجيع األطراف ذات الصلة بشأن هذه املسألة، مبا 

وتعيد بوتان اإلعراب . يف ذلك البلد املضيف ودول إعادة التوطني
 الرعايا البوتانيني احلقيقيني العائدين إىل عن استعدادها الستقبال

وطنهم من املخيمات باالستناد إىل االتفاقات املوقع عليها بني 
 .احلكومة امللكية وحكومة نيبال

أما فيما يتعلق جبمع مشل األسر فإن بوتان تعترف باألسرة    
بوصفها نواة اجملموعة الطبيعية واألساسية يف اجملتمع كما تسلم 

ومتشياً مع املادة . ة اجملتمع ومسؤولية الدولة عن محايتهامبسؤولي
 من اتفاقية حقوق الطفل، تتعاون بوتان من خالل بذل 22-2
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جهود يف جمال احلماية واملساعدة على البحث عن والدي أي طفل 
 .الجئ أو أفراد أسرته اآلخرين

تقبل بوتان هبذه التوصية وستظل، هبذا اخلصوص، تسترشد    82
 .اماهتا الدولية يف جمايل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساينبالتز

 .تقبل بوتان هبذه التوصية وهي ملتزمة بتنفيذها   83

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   84

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   85

 .تقبل بوتان هبذه التوصية   86

 .تقبل بوتان هبذه التوصية وهي ملتزمة بتنفيذها   87

 .بوتان هبذه التوصيةتقبل    88

 91 و90 و89
 94 و93 و92و
 97 و96 و95و

 .تقبل بوتان هبذه التوصيات  

. تقبل بوتان هباتني التوصيتني وهي ملتزمة بتنفيذمها   99 و98
ومباشرة بعد االستعراض، ُنشر تقرير نتائج الفريق العامل، وأحيل 

ملدين، إىل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك اجملتمع ا
وأجريت مشاورات واسعة . وتناولته الصحافة الوطنية بالبحث

النطاق بشأن التوصيات داخل احلكومة ومع الربملان واجملتمع املدين 
قبل إضفاء الصبغة النهائية على ردود احلكومة امللكية على 

وكما أكدت ذلك بوتان . توصيات االستعراض الدوري الشامل
 ستلعب احلكومة دورها يف املتابعة يف حني"للفريق العامل فإنه 

فإننا نتطلع إىل اجملتمع املدين بوصفه صاحب مصلحة وشريكاً 
 ."أساسياً للحكومة ليلعب دوره هو اآلخر

  

        


