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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ - نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

من ) ج(١٥عدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        موجز أ     
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بوتان    

 إىل )١(عبارة عن موجز لست ورقات مقدمة من ستة أصحاب مصلحةهو هذا التقرير   
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها         . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب            . جملس حقوق اإلنسان  
فيمـا يتـصل     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قـرارات           

وقد أشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجـع املعلومـات             . مبطالبات حمددة 
واالفتقار إىل املعلومـات عـن      .  ُتغّير النصوص األصلية قدر املستطاع     الواردة يف التقرير ومل   

مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصـحاب املـصلحة       
والنصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة متاحة علـى        . لورقات بشأن هذه املسائل احملددة    

أُعّد التقرير مع مراعاة وتـرية األربـع سـنوات جلولـة            وقد  . موقع املفوضية على الشبكة   
  .االستعراض األوىل

                                                           
  .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  - الًأو  

   الدستوري والتشريعيإلطارا    
 من دستور مملكة ٢٤-٩ أنه وفقاً للمادة (BRSG)يفيد فريق دعم الالجئني البوتانيني   -١

، تتعهد الدولة بتعزيز احترام القـانون الـدويل   ٢٠٠٨ذ يف عام  اي دخل حيز النف   ذ ال ،بوتان
 على أن االتفاقيـات والعهـود واملعاهـدات         ٢٥-١٠وتنص املادة   . وااللتزامات التعاهدية 

والربوتوكوالت واالتفاقات الدولية اليت انضمت إليها بوتان تظل سارية املفعول مع مراعـاة             
ام أي قانون، سواء صدر قبل أو        على أن أحك   ١٠-١وتنص املادة   . ١ من املادة    ١٠الفرع  

. مع هذا الدستور، ستكون الغيـة وباطلـة       تتعارض  ذ،  ابعد دخول هذا الدستور حيز النف     
ولدستور بوتان األسبقية على التزامات بوتان مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وصكوك حقوق            

  . )٢(اإلنسان األخرى
 من الدستور تعّرف    ٧ن املادة    أ (ECLJ)وقد الحظ املركز األوريب للقانون والعدالة         -٢

احلق يف حريـة الكـالم      "أمور،  يف مجلة   احلقوق السياسية واملدنية على أساس أهنا تشمل،        
 ٧كما تنص املادة    ". حرية الصحافة "و" احلق يف احلصول على املعلومات    "، و "والرأي والتعبري 

جلمعيات اليت تلحق   ا"على متتع املواطنني حبق التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات ولكن ليس           
ال جيوز  " على أنه    ١٥وباإلضافة إىل ذلك، ينص الفرع      [.]" الضرر بالسلم والوحدة يف البلد      

بيد أن الدستور ينص أيضاً على أنـه        ". الدين... على أساس   ‘ نيـمواطنأي  ني  ـب‘التمييز  
ـ           ـجيوز للدولة أن تقّيد أي ح      ا يف  ق من هذه احلقوق لتعزيز عدة تطلعات وطنية عامـة، مب

التحـريض علـى    "أو منـع    " رفاه األمة "، أو   "وحدة وسالمة بوتان   "،أموريف مجلة   ذلك،  
  .)٣("ارتكاب اجلرائم

ضـد األطفـال    البدنيـة   مجيع أشـكال العقوبـة      إلهناء  وتالحظ املبادرة العاملية      -٣
(GIEACPC)          ٢٠٠٨ أنه يتوقع اعتماد مشروع قانون رعاية الطفل ومحايته حبلول هناية عـام 

  .)٤(٢٠٠٨أكتوبر / يف تشرين األولناقشةأن مشروع قانون قضاء األحداث كان قيد املو

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  – ألف  
باإلشارة إىل مالحظات جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن بوتـان يف               -٤

، وخصوصاً بشأن احلق يف اجلنسية، واحلـق يف         (CRC/C/BTN/CO/2) ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
 (BRSG) فريق دعم الالجـئني البوتـانيني        وجه ،طفال الالجئني البوتانيني  األ وقضية   ،التعليم
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النظر إىل التطورات اليت تدل على أن حكومة بوتان امللكية قد حتاول تناول بعض أوجه القلق             
  .)٥(قدمتهاوالتوصيات اليت طفل جلنة حقوق الاليت أعربت عنها 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  – باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أن مشاركة املـرأة      (GHRD)أشارت املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان          -٥

 حتديد ؤديوي. الرشيديف جمال التعليم قد تقلصت، مما يعوق استقالهلا ومتثيلها يف جمال احلكم        
 وعلى الرغم من بعض التحسن      .إىل زيادة وضعية التبعية اليت تتسم هبا       عاماً   ١٥ب سن الزواج   

الرئيسية الذي طرأ على االلتحاق باملدارس وحقوق امللكية للمرأة يف بوتان، فإن االنتهاكات             
ءات اجلنسية على املرأة    املرتكبة ضد املرأة يف جمال حقوق اإلنسان يف بوتان تعود إىل االعتدا           

، مع ضيق سبل احلـصول علـى    ويف جمال العملواالجتار هبا، واالستغالل والعنف األسريني 
النـساء يف   األغلبية العظمى من    وتفيد املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن         . عمل

مـن ارتفـاع     تعاين النـساء   و .بوتان أميات، ويعملن يف الغالب يف جمال األنشطة الزراعية        
تعلـيمهن، وفـرص    وجود قيود على    معدالت الوفيات يف صفوفهن، ومن مشاكل صحية و       

ومع ذلك فإن السياق    .  القرارات، وخصوصاً يف املناطق الريفية     صنععماهلن ومشاركتهن يف    
  .)٦(العام ال يسمح بوضع إحصائيات يّعول عليها هبذا اخلصوص

أنه مت تقسيم املنـتمني إىل اإلثنيـة النيباليـة          ويقول فريق دعم الالجئني البوتانيني ب       -٦
(Lhotshampas)   فئات على النحو التايل    سبع إىل  :F1 :  البوتانيون احلقيقيون؛ وF2 : املهاجرون

املـرأة  : F4أثناء تعداد الـسكان؛ و    مل يكونوا موجودين    األشخاص الذين   : F3العائدون؛ و 
رأة بوتانيـة؛   ـن ام ـزوج م ـجنيب املت الرجل األ : F5األجنبية املتزوجة من رجل بوتاين؛ و     

ن غـري   ون واملـستوطن  واملهـاجر غري املـواطنني، أي     : F7األطفال املتبنون شرعياً؛ و   : F6و
 ةالنيباليذوي اإلثنية   رد  ـة لط ـذ كوسيل ـوقد استخدم التصنيف إىل فئات منذئ     . الشرعيني

لتصنيف إىل هذه الفئـات      ا كثرياً ما اتسم  و. غري مواطنني إلعالن أهنم    أو   (Lhotshampas)ل ا
. فقد صنف يف بعض احلاالت أفراد األسرة الواحدة إىل فئـات خمتلفـة  . عشوائيبأنه  السبع  

وشرعت وزارة الداخلية والشؤون الثقافية بإصدار بطاقات هوية جديدة للمواطنني حتتـوي            
طاق ويف أعقاب إجراء تعداد للسكان على ن      . ٢٠٠٤ يف عام    )بيولوجية(حيوية  على بيانات   

 . نـسمة  ٦٣٤ ٩٧٢هو  بوتان  أن جمموع عدد سكان     أعلن   ٢٠٠٥البلد كله يف بوتان عام      
 ذكـر و. غري مـواطنني   مقيمون   ٨١ ٩٧٦ منهم مواطنون بوتانيون، و    ٥٥٢ ٩٩٦إن  وقيل  

فريق دعم الالجئني البوتانيني إنه من احملتمل أن يكون معظم أو كل أولئك الذين مت تصنيفهم                
 الذين تآكل وضـعهم     (Lhotshampas) ةالنيبالياإلثنية   ذويمن  هم  " غري مواطنني مقيمني  ك"

كمواطنني بسبب خمتلف التدابري املتخذة منذ هناية عقد الثمانينات من القرن املاضي وكذلك             
  .)٧(وضع أوالدهم وأحفادهم
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 أنه يتعني على األشخاص الذين      (STP) مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة       توالحظ  -٧
ـ ،ت احلصول على اجلنسية تلبية سبعة شروط يكاد يستحيل إثباهتـا يقدمون طلبا   يف ،ها ومن

 عاماً على   ١٥أهنم مقيمون يف بوتان بصورة قانونية منذ        إثبات  عني عليهم   ـيتأنه  أمور،  مجلة  
  لغـة  أهنـم قـادرون قـراءة وكتابـة          و ،مللـك ضد ا مل يتكلّموا أو يتصرفوا     أهنم  األقل و 

(Dzongkha)" اجلونغها"
)٨(.  

وأشار فريق دعم الالجئني البوتانيني إىل أنه ال يوجد يف قوانني اجلنسية املطبقـة يف                 -٨
 من  ٧لألطفال باحلصول على جنسية عند والدهتم وفقاً للمادة         بقدر كاٍف   ما يسمح    بوتان

بوضعهم عملية التصنيف   ُهمِّشوا عن طريق    ألشخاص الذين   لوبالنسبة  . اتفاقية حقوق الطفل  
أحكام قانون اجلنـسية    فإن  أصبحوا فعلياً عدميي اجلنسية يف بلدهم،       و F7 إىل   F1يف الفئات   

  .)٩(من الصعب عليهم تسوية وضعهمجتعل  ١٩٨٥لعام 
 يف  صنفني فريق دعم الالجئني البوتانيني أنه تبني مؤخراً أن وضع األشخاص امل           أفادو  -٩

اهلجـرة  إدارة  راجعة من قبـل     خيضع للم ) الرجل األجنيب املتزوج من امرأة بوتانية      (F5الفئة  
األشـخاص  الفريق أيـضاً أن     ادعى  و. )١٠(دةحعلى  وتعداد السكان على أساس كل حالة       

الـذين  )  املهاجرون واملـستوطنون غـري الـشرعيني   -غري املواطنني  (F7املصنفني يف الفئة    
 من احلصول على خـدمات مثـل التعلـيم        قد ُدرج على حرماهنم     استطاعوا البقاء يف البلد     

 ذكرهووفقاً ملا   . )١١( حبرية سفر وال ،والصحة، واحلق يف العمل، وحيازة املمتلكات، والزواج      
  .)١٢("راجعةقيد امل"من حيث اجلنسية  وضع هؤالء ، فإنالفريق
زاال  مـا " التـصريح األمـين   "أو  " شهادة عدم االعتراض  "والحظ الفريق أيضاً أن       -١٠

كلما تقدم شخص للحصول علـى تـدريب أو      يطبقان ويتعني العمل على احلصول عليهما       
 أثر التصريح األمين إىل تعميم صـادر عـن          اقتفاءد الفريق أنه ميكن     افأو. )١٣(ترقيةعمل أو   

 سياسة اعتبار األشخاص مذنبني جملرد عالقتهم بأناس ارتكبوا جرميـة           ىرسأوزارة الداخلية،   
 التمييز على أساس وجود عالقة       ممارسة زالت تسري حىت اليوم    ه ما ل الفريق أيضاً إن   اوق. ما

 بكلمـة   Dzongkha ‘اجلونغها ‘ويعرفون يف لغة  " (واطننيأعداء امل "أو ارتباط مع من يسموا      
ngolops(    يعيش يف خميمات الالجئني يف بلـد       األشخاص الذين يرتبطون بشخص     ، مبن فيهم

كذلك  و ،١٩٩٩هنم شاركوا يف التظاهرات الواسعة النطاق اليت حدثت عام          إ قالجماور أو ي  
أيضاً مـن  فقط بل ) Lhotshampas (ة النيباليذوي اإلثنية الذين ينتمون إىل    يسل(الشباب  فإن  

شرقي بوتان والذين شارك أفراد من أسرهم يف املظاهرات املطالبة بالدميقراطية يف            ينتمون إىل   
تـصريح  ال"من التعليم االبتدائي والثانوي والعايل بعـدم مـنحهم          قد ُحرموا   ) ١٩٩٧عام  
  .)١٤("األمين
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
لدفاع عن حقوق اإلنسان بأنه يف سياق التهديـدات الـيت           العاملية ل نظمة  أشارت امل   -١١

وجهتها األحزاب املعارضة قبل االنتخابات األخرية، شددت احلكومة التدابري األمنية ونـشر            
جلب فإنه  تعزيز الشعور باألمن يف أوساط السكان،       زيد ذلك   بدالً من أن ي   و. رجال الشرطة 

تعسفية كما أدى إىل عمليات إلقاء قبض       املخاوف للسكان احملليني، وخصوصاً يف اجلنوب،       
وقد تلقت املنظمة تقارير عـن      . ضادة للوطن وتوجيه االهتامات على أساس القيام بأنشطة م      

جـزوا  أحزاب املعارضة، حيث احُتيف م هدوراحتجاز أشخاص بسبب  ُيّدعى فيها    حالة   ٣٠
  .)١٥(٢٠٠٧من قبل الشرطة والقوات املسلحة يف جنوب بوتان يف عام 

 سجني سياسي على ٢٠٠ هناك ، مجعية الدفاع عن الشعوب املهددةوفقاً ملا ذكرته  و  -١٢
  .)١٦(زالوا يقبعون يف السجون البوتانية األقل ما

القـبض   و يـب هني والناقدين يتعرضـون للتر     اجلمعية إن الصحفيني املستقل    تلاوق  -١٣
  .)١٧( والتعذيبعليـهم

لدفاع عن حقوق اإلنسان، فـإن أولئـك الـذين          ل  العاملية ظمةأفادت املن وحسبما    -١٤
احملاكم حملاكمتهم، وال يسمح ألفـراد أسـرهم        ُيعرضوا على   جزوا خالل التسعينات مل     احُت

ألطفال كي يعتنوا بأنفسهم بعـد إلقـاء        بزيارهتم وال معرفة مكان وجودهم، يف حني ُترك ا        
 يف سـجن    الـسجناء حمتجـزون   ن هؤالء   أاملنظمة  أفادت هذه   و. )١٨(القبض على والديهم  

 حماوالت زيارة السجون تقييداً   قُُيدت  ، حيث   )سجن والية سامسيت   (" ستيت جيل  يتسامس"
ة يف ذلـك   شكوك بأهنم يتعرضون للتعذيب واملعاملـة الالإنـساني      جدزالت تو   وما اً؛شديد
 املنظمة إنه توجد يف سجون أخرى كتلك الواقعة يف واليـات تيمبـو،              تلاوق. )١٩(السجن

تـدهورت صـحتهم    ألشخاص مـدانني    وغايلفوغ وسامدروب جونغخار حاالت عديدة      
وعالوة على ذلك، مت إطالق سراح عـدة  . النفسية واجلسدية نتيجة التعذيب واملعاملة املهينة    

  . )٢٠(القبض عليهميغادروا البلد حتت التهديد بإعادة شرط أن ب أشخاص مدانني
إىل أن   ،ضـد األطفـال   البدنية  مجيع أشكال العقوبة    إلهناء   املبادرة العاملية    تراشأو  -١٥

وال يتمتع األطفال سوى بقدر حمدود من احلماية من         . يف املرتل جييزها القانون   البدنية  العقوبة  
 املبادرة العاملية   تراشأو. العقوباتية واجلنائية وقانون    العنف مبوجب قوانني اإلجراءات املدن    

، مبا يف ذلك يف املـرتل،   يف مجيع السياقات أيضاً إىل أن احلكومة تعهدت حبظر هذه املمارسة       
 املشاورات اإلقليمية الـيت  لى، الذي ت٢٠٠٦يوليه  /أثناء اجتماع ملنتدى جنوب آسيا يف متوز      

والحظت . ن العنف ضد األطفال   ععام لألمم املتحدة     ودراسة األمني ال   ٢٠٠٥عام  يف  جرت  
 الوزاريـة حتظـر     وجيهاتوالت) ١٩٩٧(املبادرة أيضاً أن مدونة سلوك املعلم والطالب        هذه  

 ؛نواستخدام العقاب البدين يف املدارس، رغم أنه ال يوجد حظر صـريح لـذلك يف القـان                
لكنه ليس  و على ارتكاب جرمية     بوصفه حكماً يف نظام العقوبات    والعقاب البدين غري قانوين     
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وال يوجد حظر صريح على العقاب البـدين يف    . لعقابيةحمظوراً كتدبري تأدييب يف املؤسسات ا     
وأوصت املبادرة بأن تسن احلكومة قانوناً على وجه االسـتعجال          . )٢١(أماكن الرعاية البديلة  

  .)٢٢(، مبا فيها املرتلسياقاتحلظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع ال

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
  .)٢٣( مستقلءأنه ال يوجد حىت اآلن قضا يف رأي مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة  -١٦

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
 على العقوبات اجلنائية املفروضة     يبقتأشارت الرسالة املشتركة إىل أن مملكة بوتان          -١٧

 وأشارت إىل األحكام الواردة يف      ،ارسوهنا مبوافقتهم  مي ذينط اجلنسي بني البالغني ال    اعلى النش 
وأوصت الرسالة املشتركة بأن يعمـد      .  البوتاين العقوبات من قانون    ٣ و ٢١٤ و ٢١٣ وادامل

عـل تـشريعاهتا    ججملس حقوق اإلنسان، يف استعراضه املقبل، إىل حث مملكة بوتان على            
 مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بإلغاء مجيع األحكام اليت جترم اللواط أو               ةتطابقم

  .)٢٤( ميارسوهنا مبوافقتهمذيناألنشطة اجلنسية األخرى بني البالغني ال

  حرية التنقل  -٥  
طفيفـة  المـل   األبعض بوادر   توجد   ،وفقاً ملعلومات فريق دعم الالجئني البوتانيني       -١٨

ن غـري   ون واملـستوطن  و املهاجر -غري املواطنني    (F7شخاص الذين ُصنفوا يف فئة      بالنسبة لأل 
 ةحـد علـى   ومت على أساس كل حالة      . امللكالطعن أمام   متكن البعض من    وقد  ). الشرعيني

وبناء على أوامره منحهم أذون سفر مؤقتة، قابلة للتجديد كل ستة أشهر، مما يـسمح هلـم                 
  .)٢٥(القائمة يف البلد حبرية عرب نقاط التفتيش لسفربا

 وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق املشاركة يف        ،حرية الدين أو املعتقد، والتعبري      -٦  
  احلياة العامة والسياسية

 من الدستور، تعتـرب     ٣الحظت مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة أنه وفقاً للمادة            -١٩
 وميكن مقاضـاة    . مسؤولية تعزيز البوذية   البوذية دين الدولة وتتحمل مجيع املؤسسات الدينية      

وقد . ديينالمبوجب احلظر املفروض على التحول      يف بوتان   خر  آط ديين   ا يقومون بأي نش   من
 مجعية الدفاع   ادعت أيضاً و. )٢٧(وردت معلومات مماثلة من املركز األورويب للقانون والعدالة       
ري البوتانيني املتزوجني من مواطن عن الشعوب املهددة أن قانون الزواج يف بوتان حيظر على غ          

  .)٢٨(البوذيةغري بوتاين أو مواطنة بوتانية الترويج ألية ديانة أخرى 
 ُيلزم السجناء من مجيع     ،ووفقاً ملعلومات املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان         -٢٠

 السجناءعض  وباإلضافة إىل ذلك أُجرب ب    . الديانات حبضور الصلوات البوذية عند تقدمي الطعام      
  .)٢٩(اهلندوس على تناول اللحم
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حـاوالت  مببوتان مؤخراً   قامت   ،املركز األورويب للقانون والعدالة   ذكره  ووفقاً ملا     -٢١
ـ أو. يني، وخصوصاً ضد اإلرساليات التبـشريية     ـاملسيحضد  عداء  عدم وجود   إلثبات   د اف

خرية يعـود جزئيـاً إىل      امح الديين يف السنة األ    ـاملركز أيضاً أن التحسن الذي شهده التس      
  .)٣٠(الدستور اجلديد

 املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل أن حـق احلـصول علـى         تراشأو  -٢٢
فقد أفادت املنظمة بأنه يف حني تتـوفر للـصحفيني          .  قد حتقق   يكون عن أن د  ياملعلومات بع 

رغم ذلـك قيـوداً     بوتان، فإن بوتان طبقت     املعلومات يف   ول إىل   وصاألجانب بعض سبل ال   
وليست .  وتعتزم توسيع نطاق هذه القيود     شديدة على حرية املعلومات وحرية احلصول عليها      

معـدالت  ؤدي، باالقتران مـع      اإلعالم، مما ي   طوسائإمكانية الوصول إىل    غلبية الناس   لدى أ 
لك والحظت املنظمة كذ  . ، إىل تقييد إمكانية حصول اجلمهور على املعلومات       األمية املرتفعة 

ـ  يةتدريبتنظيم دورات   بوتان بعض اجلهود مبا يف ذلك       بينما بذلت    هأن  ط لوسـائ  ة حكومي
 اإلعـالم   طال توجد يف قانون وسائ    ف،   ووسائط اإلعالم اخلاصة   اإلعالم اليت متلكها احلكومة   

 اإلعالم يف بوتان واحلق يف احلصول على        طوالدستور سوى بضعة أحكام تضمن حرية وسائ      
املنظمة بأن تعيد بوتان تأكيد اخلطـوات       هذه  وأوصت  . )٣١(لكالم والتعبري ايف  املعلومات، و 

 توفري ومحاية املعلومات املستلهمة مـن       طريقن  عاإلجيابية اهلادفة إىل ضمان حرية الصحافة       
 مفيدة من   أداةمبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان عن طريق املشروعية واملمارسة بوصفهما          

  .)٣٢( تثقيف اجملتمعأدوات
 مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة أنه ال يسمح بتسجيل املنظمات املستقلة            ذكرتو  -٢٣

  .)٣٣(حلقوق اإلنسان يف بوتان
وأعربت املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان عن قلقها ألن احلكومة مل تسمح           -٢٤

ومل . لالنتخاباتبالتسجيل والترشح    بصورة عامة زبني سياسيني هلما سياسات متماثلة      إالّ حل 
إىل أية أحزاب سياسية، مثل اجلبهة الوطنية للدميقراطية يف بوتان املوجودة يف املنفـى،              دع  ُت
بعدوا إىل حـّد    اسُتقد   املنظمة أن املدافعني عن الدميقراطية       أفادتو. ملشاركة يف االنتخابات  ا

كذلك أن  املنظمة  ادعت  و.  يف كل من املنفى وسجون بوتان      عاينمنهم ي كثري  زال   كبري، وما 
أيـضاً مـن احلـق يف       وُحرم  . اتبعدوا من االنتخاب  اسُتقد   بوتاين   ١٠٠ ٠٠٠ما يزيد عن    

،  مـواطن  ٨٠ ٠٠٠فضالً عن   أو سجناء سياسيني،    /الجئون بوتانيون يف املنفى و    االنتخاب  
، يف حني رفضت مملكة بوتان      "تصريح أمين "بذريعة عدم حصوهلم على     حسب االدعاءات،   

  .)٣٤(النتخاباتالدولية لدميقراطية الملراقبة رامية إىل االاملبادرات 

  احلق يف التعليم  -٧  
 إىل أن جلنة حقوق الطفل اعتربت إعـادة فـتح          فريق دعم الالجئني البوتانيني    شارأ  -٢٥

الذي أعلنت عنه   " شهادة عدم االعتراض  "املدارس يف جنويب بوتان أمراً إجيابياً وكذلك إلغاء         
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ـ ذوي اإلثنيـة     أصبح من األسهل اآلن ألطفـال         أنه ذكربوتان، ف  ) Lhotshampa (ةالنيبالي
، وأرقام بطاقة اهلوية    ازواجهمشهادة   هماالدغري أنه يشترط أن يقدم و     . التسجيل يف املدارس  

وهذا يستبعد بوضوح األطفال الذين     . الطفلميالد  ل السمات احليوية وشهادة     ـيت حتم ـال
ـ  (ُتسجَّل والدهتم   ين بوتان واألطفال الذين مل      من مواط بأن والديهم   عترف  ال يُ   شكلةوهي م
 ٣٢ و ٣١وجلنة حقوق الطفل يف الفقـرتني       ) Lhotshampas(النيبالية  ذوو اإلثنية   ركز عليها   ي

  .)٣٥()من مالحظاهتا اخلتامية
 /أعلنت يف كانون الثاينقد  فريق دعم الالجئني البوتانيني أن احلكومة امللكية الحظو  -٢٦

ألكثر من عشر سـنوات     مغلقة   أن قرابة تسع مدارس يف جنوب بوتان، كانت          ٢٠٠٩يناير  
ذوي أطفال  ظل  ومنذ أوائل التسعينات،    . ألسباب ذات صلة باألمن، سيعاد فتحها هذا العام       

ـ         ُيستبعدون  ) Lhotshampa(اإلثنية النيبالية    ان ـمن املدارس على حنو منتظم يف جنـويب بوت
ـ كثري حيث استقر ( الشماليني الذين استقروا يف اجلنوب اليت كانت ختدم البوتانيني   و م ـمنه

ـ   )يف املنفى ذوو اإلثنية النيبالية املوجودون     سكنها  يلكها وكان   مي يف أراضٍ  راد ـ، وأوالد أف
  .)٣٦( األمناتقو

  ةاألصليشعوب األقليات وال  -٨  
ثنيات ويضم   أن بوتان بلد متعدد اإل     أشارت مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة إىل        -٢٧

هـي  الرئيسية واجلماعات اإلثنية .  وعدة أقلياتثالث جمموعات إثنية رئيسية على أقل تقدير 
 ، يف غريب بوتان   (Ngalongs) والنغالونغ   ،يف اجلزء الشرقي من البلد    ) (Sharchops(الشارشوب  

هـذه  وإىل جانـب    . ، الذين استقروا يف جنويب بوتان     )Lhotshampa (ذوو اإلثنية النيبالية  و
 يف  (Doyas)يف الشمال الغريب، والدويا     ) Layaps(اجملموعات اإلثنية الرئيسية، يعيش الالياب      

   وقبائـل الرحـل مـن مـرياك سـاكتني           ، يف وسط بوتـان    (Monpas)اجلنوب، واملونبا   
(Merak Sakten)٣٧( شرقية يف املناطق ال(.  

 عدم االعتراف باألقليات    وأعربت مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة عن قلقها إزاء          -٢٨
 على أساس الدين أو العرق أو اإلثنية        ة إىل أن بوتان ال تعترف بأية أقلي       الدينية واإلثنية مشريةً  

ويف حني تصور السلطات بوتان على أهنا جمتمع متجانس، ذو ثقافة واحدة وديـن              . أو اللغة 
  .)٣٨(للغاتواحد، فإنه يف الواقع متعدد الديانات ومتعدد الثقافات ومتعدد ا

 تعاين األقليات اللغويـة مـن       ، مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة     ذكرتهووفقاً ملا     -٢٩
تسع عـشرة لغـة مـستخدمة يف بوتـان وفقـاً            توجد  ورغم أنه   . التمييز على يد الدولة   
. الدستوريف   وذلك اللغة الوطنية    (Dzongkha)" اجلونغها" فقد أعلنت    ،لالحصائيات الوطنية 

ـ  ‘:يف بوتـان مثـل     السكان   تكلمهالغات أخرى ي   جرى جتاهل و  )Ngalopkha(‘ االنغالوخب
ومل يعترف الدستور هبـذه     . )Groma(‘ الغروما‘ و ‘النيبالية‘ و )Sharchopkh(‘ الشارشونج‘و

وكتابـة لغـة    حـديثاً    كل مواطن    يدوينبغي أن جي  . إقليميةلغات رمسية أو لغات     كاللغات  
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رفضت حكومة بوتان حىت اآلن سحب املرسـوم الـذي          وقد  . عمالً بالدستور ‘ اجلونغها‘
 والقاضي بأن تعقد مجيع املؤمترات واالجتماعات الرمسية        ١٩٩٣أصدره جاللة امللك يف عام      

  .)٣٩(‘اجلونغها ‘باللغة الوطنية
وأعربت املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان عن قلقها بشأن حقوق األقليات              -٣٠

ندوس والنيباليني وأشارت إىل أن هاتني األقليتني تعانيان من إسـاءات     يف بوتان فيما خيص اهل    
  .)٤٠( يف جنوب بوتانصورة رئيسية بوجدانواسعة النطاق وأهنما ت

  املهاجرون، والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
 يستحيل على الالجئني البوتانيني الـراغبني يف        ،لفريق دعم الالجئني البوتانيني   وفقاً    -٣١

ويتوقف . ١٩٨٥أن يستوفوا الشروط اليت ينص عليها قانون اجلنسية لعام          بلدهم  ىل  العودة إ 
وهلم احلق يف ذلك على إجياد حـل        بلدهم  خيار عودة الالجئني الذين يرغبون يف العودة إىل         

  .)٤١(مناسب لوضع اجلنسية اخلاص بأولئك األشخاص يف بوتان احملرومني من اجلنسية حالياً
 عملية طرد لـذوي اإلثنيـة       لفمنذ أو  ،يق دعم الالجئني البوتانيني    فر أفادوحسبما    -٣٢
من العودة إىل   بوتاين  ، مل يتمكن أي الجئ      ١٩٩١عام  يف  من بوتان   ) Lhotshampa (يةالنيبال
يف عملية الطرد اجلماعي والتجريد من      فقط  ن حكومة بوتان مل تنجح      أ الفريق   ذكرو. بوتان

جنحـت أيـضاً يف      ،)Lhotshampasa (ةالنيباليي اإلثنية   ذواجلنسية لنسبة كبرية من السكان      
 مجعيـة   أشارتو. )٤٢( بلدهمحقوق الالجئني يف العودة إىل      هجي من   على حنو من  حرماهنم  

 على قبول عودة عـدد      ٢٠٠٣وافقت يف عام    قد  أن بوتان   إىل  الدفاع عن الشعوب املهددة     
ملـا  بيد أنه وفقاً    . نون حقيقي ووتانين ب و من أهنم مواطن   حققحمدود من الالجئني الذين مت الت     

مل تنفذ احلكومة هذه السياسة ومل يسمح بعـودة         ذكرته مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة،       
  .)٤٣(أي الجئ

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات  -  ثالثاً  
قـة رمسيـاً يف     رحبت املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان بإهناء امللكية املطل           -٣٣

بـادئ  امللكنها أعربت عن أسفها ألن العملية الدميقراطية اليت مت استهالهلا مل تدعم             وبوتان،  
عقبة رئيـسية  للمعارضة  قمع املستمر   الاملنظمة، يشكل   ذكرته  ووفقاً ملا   .  الرئيسية الدميقراطية

  .)٤٤(أمام إحالل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بوتان

  ات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولوي  - رابعاً  
ـ           -٣٤  أن تطمـح بوتـان إىل       بترى املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان أنه جي

تقـوم  املصاحلة مع مجيع الطوائف داخل وخارج حدوها، وأن تتحمل املسؤولية الدوليـة و            
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. )٤٥(ن والدميقراطيـة  املساعدة على ضمان االنتقال إىل نظام حلماية وتعزيز حقوق اإلنـسا          ب
هـذه  نظام حلماية حقوق اإلنسان وجملتمع مدين دميقراطي يف بوتان، دعت           التمكني ل وبغية  

 وأشكال التعذيب، وأوصت بأن     ةالتعسفيميع عمليات إلقاء القبض     املنظمة إىل وضع حّد جل    
يتها عـن    عادلة جلميع السجناء البوتانيني، مع القبول مبسؤول       ةتكفل احلكومة احلق يف حماكم    

املواطنني البوتانيني املقيمني يف البلدان اجملاورة، وبالتايل إزالة مجيع سياسات التمييز اليت متس             
  .)٤٦( على السواءاألقليات وأقرباء الالجئني

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .غري متاح

Notes 

 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full 
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