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تعتبر حكومة نيبال عملية االس تتتعرال الدورل الل تتام نلية لنااة لحمازة وتعزيز حقو اإلنس تتان

في جميع أنحاا العالم .وترحب حكومة نيبال بالتوصتتياا التي وردا ل ل جلستتة التحاور أثناا ال ولة الةالةة

من االس ت ت ت تتتعرال الدورل الل ت ت ت تتام للحالة في نيبال في  21كانون الةاني/يناير  .2021وقد نظرا حكومة
نيبال في جميع التوصياا التي تلقتها بعنازة.

وتؤمن نيبال إزماناً ارست ت ت ت اً بعالمية حقو اإلنست ت ت تتان وعده قالليتها للت زطة وترابضها وتعا ت ت ت تتدها
-2
ومنهتتا الحف في التنميتتة .وتحرر حكومتتة نيبتتال تتتمهيتتد التزامهتتا التتذل ال يتزحزإل بمعتتايير حقو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان

وعملياتها التي حددتها األمم المتحدة وهي ملتزمة التزاماً تاماً لتنفيذ التوص ت ت تتياا الواردة عبر االس ت ت تتتعرال
الدورل اللام .
-3

ونظمت حكومة نيبال عدة جوالا من المناقلت تتاا مع الو ازراا المعنية لنلت تتر المعلوماا وو ت تتع

الصتيةة النهاطية لموق

نيبال من التوصتياا .وأجريت ملتاوراا مع الل نة الوةنية لحقو اإلنستان ومنظماا

الم تمع المدني لتلقي م حظاتها ونراطها بلمن التوصياا والت ضيط لتنفيذ التوصياا.

-4

وتقده حكومة نيبال في هذه اإل تتافة معلوماا بلتتمن موقفها النهاطي من التوصتتياا المذكورة في

النست ة رير المحررة المؤرلة  5شتتباف/فبراير  )A/HRC/WG.6/37/L.7( 2021للفريف العام المعني
باالستعرال الدورل اللام .

ومعظم التوصتتياا الواردة قد ُنفذ بالفع وبعضتتها قيد التنفيذ .ويكف الدستتتور م موعة شتتاملة من
-5
حقو اإلنستان باعتبارها حقوقاً أستاستية بما يتماشتع مع الصتكود الدولية التي دللت نيبال ةرفاً فيها .وترد
التزاماا نيبال في م ال حقو اإلنستان وجوانب تنفيذها في التلتريعاا التي ستنت إلعمال الحقو األستاستية
وال ضة الدورية ولضة العم الوةنية لحقو اإلنستتان ولضط العم والستتياستتاا القضالية والموا تتي ية
وتوصتتياا الل نة الوةنية لحقو اإلنستتان واألوامر التوجيهية الصتتادرة عن المحكمة العليا .وفي هذا الستتيا
تؤيد حكومة نيبال التوصياا التالية.

التو،ااأ التي تحظى بالت ييد
-6

الفقراا  1-159و 5-159و 137-159و 9-159و 53-159و 131-159و111-159

و 108-159و 118-159و 83-159و 58-159و 220-159و 208-159و59-159

و 56-159و 73-159و 74-159و 80-159و 104-159و 162-159و 167-159و178-159

و 165-159و 169-159و 193-159و 173-159و 159-159و 199-159و200-159
و 202-159و 201-159و 204-159و 206-159و 207-159و 179-159و192-159
و 177-159و 194-159و 209-159و 215-159و 217-159و 213-159و139-159
و 195-159و 211-159و 212-159و 214-159و 216-159و 219-159و135-159
و 45-159و 24-159و 28-159و 184-159و 183-159و 160-159و190-159
و 191-159و 180-159و 168-159و 163-159و 164-159و 161-159و35-159
و 182-159و 105-159و 187-159و 186-159و 50-159و 49-159و52-159
و 51-159و 54-159و 61-159و 109-159و 110-159و 112-159و113-159
و 114-159و 115-159و 116-159و 117-159و 119-159و 120-159و121-159
و 122-159و 123-159و 222-159و 223-159و 225-159و 227-159و226-159
و 224-159و 124-159و 125-159و 126-159و 127-159و 128-159و129-159
و 130-159و 132-159و 138-159و 133-159و 140-159و 134-159و136-159
و 141-159و 142-159و 143-159و 146-159و 144-159و 147-159و221-159
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و 181-159و 148-159و 149-159و 150-159و 197-159و 151-159و171-159
و 172-159و 152-159و 153-159و 154-159و 155-159و 210-159و21-159
و 62-159و 23-159و 38-159و 63-159و 64-159و 65-159و 66-159و67-159
و 68-159و 69-159و 70-159و 71-159و 72-159و 25-159و 27-159و22-159
و 26-159و 29-159و 30-159و 60-159و 156-159و 196-159و198-159

و 32-159و 33-159و 34-159و 39-159و 40-159و 41-159و 42-159و43-159
و 44-159و 47-159و 48-159و 55-159و 145-159و 90-159و 189-159و91-159

و 92-159و 93-159و 94-159و 95-159و 96-159و 97-159و 98-159و99-159
و 228-159و 100-159و 101-159و 102-159و 103-159و 75-159و77-159
و 176-159و 174-159و 166-159و 78-159و 185-159و 188-159و81-159
و 79-159و 82-159و 85-159و 88-159و.203-159
-7

وفيما يتعلف بالفقرة  3-159نيبال ملتزمة بعده انتلتتار األستتلحة النووية وتت ه نحو نزس الس ت إل

-8

وفيما يتعلف بالفقرة  7-159نيبال ةرف في ستبع اتفايياا أستاستية لحقو اإلنستان منها اتفايية

الضف

واتفايية مناهض ت ت تتة التعذيب وس ت ت تتتة لروتوكوالا التياريةت وس ت ت تتبع اتفايياا إنس ت ت تتانية منها اتفايياا

بالحام  .ووقعت نيبال علع معاهدة حظر األسلحة النووية في  20أيلول/سبتمبر .2017

القض ت تتاا علع جميع أش ت تتكال التمييز

ت تتد المرأة واتفايية القض ت تتاا علع التمييز العنص ت تترل واتفايية حقو

جنيف األربع لع تتاه 1949ت و 11اتف تتايي تتة لمنظم تتة العمت ت ال تتدولي تتةت و 14اتف تتايي تتة دولي تتة ألرت واتف تتاقيتين

إقليميتين لها تمثير مباش تتر علع حقو اإلنس تتان .كما أن نيبال ةرف في اتفايية األمم المتحدة اإلةارية بل تتمن
تةير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفا باريس واتفايية التنوس البيولوجي وما إليها.
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وفيمت تتا يتعلف بت تتالفقرة  10-159تولي نيبت تتال أهميت تتة كبيرة لعم ت ت المكلفين لوالزت تتاا اإلجراااا

ال اصتة وقد شتاركت ملتاركة لنااة في نلية اإلجراااا ال اصتة التابعة لم لس حقو اإلنستان وريرها من

نلياا األمم المتحدة لحقو اإلنس ت ت ت ت تتان .وعلع الررم من محدودزة القدراا دألت نيبال علع دعوة المقررين

ال اصين/المكلفين لوالزاا بانتظاه إلع زيارة البلد ونفذا اقتراحاتهم وتوصياتهم .وتتضلع نيبال إلع الترحيب

بالمقرر ال اص المعني بالحف في الةذاا والمقرر ال اص المعني بالفقر المدقع هذا العاه.
التو،ااأ التي لحاط بها علما

تتضلب التوصت ت تتياا التالية مزيداً من التقييم لقدراا التنفيذ الموجودة وتضوير الهياه األست ت تتاست ت تتية
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القانونية والسياساتية والمؤسسية ال زمة وزيادة االستةمار والموارد ومن ثم أحيط لها علماً.
الفقرتان 2-159ت و6-159
االنضأأأأأما إلى اتفالاة ال ا ر العنقوميةت ومعاهدة تجارة األسأأأأألحةت واتفالاة حظر اسأأأأأتعمال وتجايل ونتا
ونقل األلغا المضامة لألفرامت وتدمير تلك األلغا ت ومعاهدة حظر األسلحة النووية
-11

موق

نيبال من مست تتملة نزس الس ت ت إل وا ت تت .وال لبس فيه .وتؤيد نيبال نزس جميع أست تتلحة الدمار

الل ت ت ت ت ت تتام التاه والحام في مدة محددة زمنياً في إةار رقابة دولية فعالة والتزاه نيبال الذل ال يتزعزس لنزس
الست ت ت إل ينبع من السيم األست ت تتاست ت تتية للست ت ت ه العالمي المكرست ت تتة في دست ت تتتور نيبال .وتعتزه حكومة نيبال لناا

األسس والقدراا القانونية والمؤسسية ال زمة قب االنضماه إلع أل صك إ افي.
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الفقراأ 4-159ت و11-159ت و12-159ت و13-159ت و14-159
البروتوكول اال تااري التفالاة مناهضأة التع ي ويير مل ضأروا المعاملة لو العقوبة القاسأاة لو السإنسأاناة

لو المهينة

تبقع نيبال ملتزمة التزاماً ارست اً بحمازة حياة األشت اص وحريتهم وأمنهم .ودللت نيبال ةرفاً في
-12
اتفايية مناهضت تتة التعذيب في  14أزار/مايو  .1991ويكف الدست تتتور الحف في عده التعرل للتعذيب ويحظر
تعريض أل شت

موقوف أو محت ز للتعذيب البدني أو النفستي أو المعاملة القاستية أو ال إنستانية أو المهينة.

ويعاقب القانون علع أل فع من هذا القبي ويترتب عليه تعويض الضتحية .وجره قانون العقوباا الوةني

لعاه  2017التعذيب والمعاملة ال إنس ت تتانية .و ت تتافة إلع نلية العدالة ال ناطية العامة توجد نلياا مس ت تتتقلة

للرقابة مة الل نة الوةنية لحقو اإلنستتان ومكتب المدعي العاه مستتؤولة لدورها عن التحقيف في حاالا
التعذيب وم حقتها مرتحبيها قضاطياً.

الفقرة 4-159
االنضما إلى البروتوكول اال تااري التفالاة حقوق الوفل المتعلق بإوراء تقديم البسياأ
-13

تعتزه حكومة نيبال لناا األست ت تتس والقدراا القانونية والمؤست ت تست ت تتية ال زمة قب االنضت ت تتماه إلع أل

صك إ افي.

الفقرة 8-159
التصأأأأأأأأأأديق على الملحق لالبروتوكول األول اإلضأأأأأأأأ أافي إلى اتفأأالاأأاأ ونام المعقومة في  12آاا

ليسأوس  1949والمتعلق بحماية ضأحايا المناععاأ الدولاة المسألحة لالبروتوكول األول ت والبروتوكول
اإلضأأأافي التفالااأ ونام المعقومة في  12آااليسأأأوس 1949ت والمتعلق بحماية ضأأأحايا المناععاأ
المسلحة يير الدولاة لالبروتوكول الثاني

-14

تعتزه حكومة نيبال لناا األست ت تتس والقدراا القانونية والمؤست ت تست ت تتية ال زمة قب االنضت ت تتماه إلع أل

صك إ افي.

الفقراأ 15-159ت و16-159ت و17-159
إحراع تقد في التصأأأديق على ،أأأوو حقوق اإلنسأأأانت وال سأأأاما اتفالاة حماية وما األ أأأجا

اال تفاء القسري
-15

مل

ز ره قانون العقوباا النيبالي صراحة فع االلتفاا القسرل امتةاالً للصكود الدولية ذاا الصلة.

وتعتزه حكومة نيبال لناا األسس والقدراا القانونية والمؤسسية ال زمة قب االنضماه إلع أل صك إ افي.

الفقرتان 18-159ت و19-159
التصديق على نظا روما األساسي للمحومة الجنا اة الدولاة
-16

ال تس ت ت تتم .نيبال بمن زس ت ت تتود اإلف ا من العقا  .وي ره قانون العقوباا الوةني ص ت ت تراحة معظم

ال راطم المدرجة في نظاه روما األستاستي .ويتمتع النظاه القضتاطي لنيبال بكام الحفااة واالستتق لية والحياد
إلقامة العدل في جميع أنواس القضت ت ت تتازا ال ناطية .وتعتزه حكومة نيبال زيادة لناا األست ت ت تتس والقدراا القانونية

والمؤسسية ال زمة قب االنضماه إلع أل صك إ افي.
4
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الفقرة 20-159
النظر في التصديق على االتفالاة الدولاة لحماية حقوق وما العمال المهاوريل ولفرام لسرهم
دألت حكومة نيبال علع ات اذ التدالير ال زمة ل ع ه رة اليد العاملة ستالمة ونمنة وقاللة للتنبؤ

-17

وكريمة .وهي ملتزمة بحمازة حقو اإلنس ت ت ت ت تتان للعمال المهاجرين و ت ت ت ت تتمان رفاههم .وحكومة نيبال ملتزمة

لتنفيذ الم االا ذاا الصت ت ت ت تتلة المحددة في االتفا العالمي من أج اله رة ا منة والمنظمة والنظامية من ل ل
الستتياستتاا والتل تريعاا ال زمة .وتعتزه حكومة نيبال لناا المزيد من األستتس والقدراا القانونية والمؤس تستتية

ال زمة قب االنضماه إلع أل صك إ افي.

الفقراأ 229-159ت و230-159ت و232-159ت و231-159ت و233-159
التصأأأديق على اتفالاة األمم المتحدة لعا  1951الجا،أأأة بوضأ أ السواليل واالمتثال لمبدل عد اإلعامة
القسرية
-18

علع الررم من أن نيبال ليست ةرفاً في االتفايية ال اصة لو ع ال جئين لعاه  1951وبروتوكولها

لعاه  1967فإنها ظلت علع مدت عقود توفر المموت الف ال جئين ألستتبا

إنستتانية .وتتقيد نيبال بمبدأ

عده اإلعادة القس ترية .ويتضتتمن قانون تستتليم الم رمين لعاه  2014مبدأ عده اإلعادة القس ترية وين
أنه ال ز وز تس تتليم أل ش ت

الل

علع

إلع الدولة التي تضلبه إذا كان هناد س تتبب معقول زحم علع االعتقاد بمن

سيتعرل للتعذيب أو لعقوبة اإلعداه.

الفقرة 106-159
التصأديق على اتفالاة منظمة العمل الدولاة بشأ ن القضأاء على العنو والتحرف في عالم العملت 2019
لرقم 190
-19

ين

قانون (الحد من) التحرش ال نست ت ت تتي في مكان العم لعاه  2014علع تدالير للحد من التحرش

ال نس ت تتي في أماهن العم الرس ت تتمية ورير الرس ت تتمية علع حد ست ت تواا والمعايبة عليه .وي ره قانون العقوباا

التحرش ال نسي بعقوبة تص إلع ث ث سنواا س ناً وررامة قدرها  30أل

روبية.

الفقرة 107-159
التصديق على اتفالاة منظمة العمل الدولاة بش ن العمال المنالييلت  2011لرقم 189
-20

ينظم قتانون العمت لعتاه  2017والطحتة العمت لعتاه  2018المس ت ت ت ت ت تتا تط المتعلقتة بحقو العمتال المنزليين

التي تلت ت ت ت ت ت تم ت الحتتد األدنع لاجور واإلجتتازة العتتامتتة المتتدفوعتتة األجر واإلجتتازة األس ت ت ت ت ت تتبوليتتة وجتتازة الةقتتافتتة

والمهرجاناا والس ت ت تتاعاا اإل ت ت تتافية وما إلع ذلك .وع وة علع ذلك ز رل تنفيذ قانون الض ت ت تتمان االجتماعي

القاطم علع االشت ت ت تتتراهاا لعاه  2017وقانون (حظر) العم االست ت ت تتت بادل لعاه  2002وقانون (حظر ومعايبة)

عم األةفال لعاه  2000تنفيذاً فعاالً.
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الفقرة 31-159
تعديل التشأأريعاأ المنشأأالة للتمييا على لسأأال الميل الجنسأأي والهوية الجنسأأاناةت ومراوعة تعريم الاوا
في القانون المدني بغاة ضمان المساواة في الحصول على ه ا الحق
زعتبر القتتانون المتتدني الوةني الزواب رابضتتة اجتمتتاليتتة وقتتانونيتتة تمتتامتاً ال ز وز انتهتتاههتتا تقوه
-21
علع الموافقة الحرة وتنل ت تتم علع س ت تتبي الدواه لبدا حياة زوجية وأست ت ترية لين رج وامرأة .وللرجال والنس ت تتاا
البالةين سن الزواب الحف في الزواب وتمسيس أسرة .ويحظر قانون العقوباا الزواب دون سن العلرين.

الفقرة 36-159
اعتمام تشأأري

أأامل لموافحة التمييا يتضأأمل تعريفا للتمييا ضأأد المرلة يشأأمل التمييا المبا أأر ويير

المبا ر ول وال التمييا المتعدمة والمتدا لة
-22

بغية إلةاا التمييز القانوني والواقعي علع أس ت ت ت ت تتاو اإلثنية ونوس ال نس والضاطفة كف الدس ت ت ت ت تتتور

المست تتاواة أماه القانون والحف في الحمازة المتست تتاوية للقانون .كما ين

علع حقو مناهضت تتة النبذ والتمييز

علع أس تتاو األصت ت أو الضاطفة أو القبيلة أو الم تمع المحلي أو المهنة أو الوظيفة أو الحالة البدنية .ومن

أج حظر وت ريم التمييز علع أست ت ت تتاو الضاطفة ز رل تنفيذ قانون التمييز والنبذ القاطم علع الضاطفة لعاه 2011

والطحتتته التنظيميتتة وقتتانون العقوبتتاا والقتتانون المتتدني الوةني وقتتانون (الحتتد من) العن

المنزلي (ومعتتاقبتتته)

وقانون (الحد من) االت ار بالبل ت تتر ونقلهم لعاه  2007وقانون (الحد من) التحرش ال نس ت تتي في مكان العم

لعاه  2014تنفيذاً فعاالً .ولذلك ال يلزه سن تلريع منفص في هذا الصدد.
الفقرتان 37-159ت و46-159

اعتمام قانون بش ن المساواة في الاوا ت ومنح األعوا المثلييل حقوق الاوا التامة
-23

زعتبر القتتانون المتتدني الوةني الزواب رابضتتة اجتمتتاليتتة وقتتانونيتتة تمتتامتا ال ز وز انتهتتاههتتا تقوه

علع الموافقة الحرة وتنل ت تتم علع س ت تتبي الدواه لبدا حياة زوجية وأست ت ترية لين رج وامرأة .وللرجال والنس ت تتاا

البالةين سن الزواب الحف في الزواب وتمسيس أسرة .ويحظر قانون العقوباا الزواب دون سن العلرين.
الفقرة 57-159

مراوعأة مشأأأأأأأأأروا قأانون موأافحأة التعأ يأ ل ي يمتثأل تمأامأا للمعأايير الأدولاأةت بمأا في لأك إلغأاء قأانون
التقام ت وتوفير وما ل وال الجبر الجمسة
-24

ز ره قانون العقوباا التعذيب والمعاملة ال إنسانية.

الفقرة 89-159
إ،سح قانون المعامسأ اإلل تروناة مل لول القضاء على تجريم ال س
-25
ال ز وز س تتن أل قانون يتعارل مع الحقو األس تتاس تتية المكفولة دس تتتورياً .وينظر البرلمان حالياً
في ملروس القانون.
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الفقراأ 157-159ت و158-159ت و170-159ت و175-159
إلغاء قانون التقام الحالي المتعلق بتقديم بسياأ عل حاالأ االيتصأأأأأأاا والعنو الجنسأأأأأأيت حتى في

سااق النااعاأ

متدد قتانون العقوبتاا فترة التقتاده لتقتدزم أول ل ب إلبتارل عن حتاالا االرتص ت ت ت ت ت تتا من  35يومتًا إلع
-26
سنة واحدة .ونيبال ملتزمة لتنفيذ التلريعاا القاطمة بلمن العن المنزلي والممارساا الضارة.
التو،اة 205-159
إنشاء آلاة ا،ة مسؤولة عل الر،د المستقل لحقوق الوفل
-27

ين

قانون الضف لعاه  2018علع إنلت ت تتاا م لس وةني لحقو الضف زضت ت تتم العديد من أصت ت تتحا

المصت تتلحة وي أرست تته وزير شت تتؤون المرأة والضف وكبار الست تتن .وتُمة في الم لس م تل
ومنظماا الم تمع المدني العاملة في م ال حقو الضف وحمازة الضف ورفاه الضف وقضت ت ت ت ت ت تتاا األحداث.
الوكاالا الحكومية

ويوصتي الم لس حكومة نيبال بلتتمن الستتياستتاا والبرام التي ستتيتم اعتمادها ويرصتتد ويسيم ويراجع البرام

المتعلقة باألةفال التي تض ت تتضلع لها حكومة نيبال .وتتمة والزة الل نة الوةنية لحقو اإلنس ت تتان في حمازة
وتعزيز حقو اإلنس ت تتان بما فيها حقو األةفال .وع وة علع ذلك تتمتع بس ت تتلضة التحقيف في االدعاااا

المتعلقة بانتهاهاا حقو اإلنس تتان بما فيها حقو األةفال وتقدزم توص تتياا إلع اللت ت
المعنية الت اذ التدالير ال زمة.

المعني أو الهيئة

الفقراأ 76-159ت و87-159ت و86-159
إلغاء لو تعديل الموام  155و 156و 158مل قانون العقوباأ بحيث تصأأأأأأبح متسأأأأأأقة م العهد الدولي
الجا

بالحقوق المدناة والسأأأأأأااسأأأأأأاةي و عالة القيوم على الحق في حرية الديل لو المعتقد في القانون

الجنا يي وتعديل المامة  26مل الدسأتور ل ي تشأمل حق الشأجي في ا تاار لو تغيير مينو لو معتقد ت

وفقا للمامة  18مل العهد الدولي للحقوق المدناة والسااساة
-28

تتماشتتع األحكاه الدستتتورية مع المادة  18من العهد الدولي ال اص بالحقو المدنية والستتياستتية.

ونيبال دولة علمانية .ويكف الدست تتتور بلت تتك تاه الحرية الدينية ل ميع الناو ويحظر التمييز علع أست تتاو العقيدة

حرية التيار المعتقد الديني أو تبنيه أو اعتناقه أو ممارست ت تتته .ليد أنه ُزحظر تحوي
الدينية .ولح ش ت ت ت
الدين بالقوة أو بالتمثير أو اإلرراا رير المبررين لضمان تمتع ك ةاطفة دينية تمتعاً كام ً بالحرية الدينية.
الفقرة 84-159
إلغاء وما األحوا التي تقيد حرية التعبيرت ب ي وسيلةت مثل األحوا الجنا اة المتعلقة بالق ف لو التشهير
-29

زكف دس ت تتتور نيبال حرية التعبير والرأل وفقًا لإلع ن العالمي لحقو اإلنس ت تتان والعهد الدولي ال اص

بالحقو المدنية والستتياستتية .ويكف الدستتتور كذلك عده فرل رقابة علع نلتتر أو لع أو إشتتاعة أو ةباعة

أل مادة إلبارية أو افتتاحية أو مقالة إلبارية أو ريرها من مواد مقرواة أو مس تتموعة أو س تتم ية  -بص ترية
بمل وستيلة كانت بما في ذلك النلتر والبع والضباعة اإللحترونية أو إر قها أو ح زها أو إلةاا تست يلها.

وي رل تنفيذ القانون المتعلف بالصت ت ت ت ت تتحافة والنلت ت ت ت ت تتر لعاه 1991ت وقانون م لس الصت ت ت ت ت تتحافة لعاه 1991ت

وقانون اإلذاعة الوةنية لعاه 1993ت والقانون المتعلف بالص ت ت ت تتحافيين العاملين لعاه 1995ت وقانون المعام ا

اإللحترونية لعاه 2007ت وقانون الحف في الحصول علع المعلوماا لعاه 2008ت وقانون م لس وساطط اإلع ه

لعاه 2020ت وقانون تحنولوجيا المعلوماا لعاه .2020
GE.21-05606
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الفقرة 218-159
ت ثام الجهوم في مجال موافحة التمييا في حق الشأعوا األ،ألاة واألقلااأ اإليناة والووا وت بما فيها
الداليت و ِّ
الت ِّبتيون
-30

هف الدستتور المستاواة وعده التمييز إلع جانب الحف في العدالة االجتمالية .ونيبال ملتزمة لبناا

م تمع قاطم علع المس ت ت تتاواة مؤس ت ت تتس علع المبادش المتناس ت ت تتبين لل ت ت تتمول ال ميع والمل ت ت تتاركة من أج كفالة

المستاواة االقتصتادزة والرلاا والعدالة االجتمالية وذلك بالقضتاا علع التمييز القاطم علع الضبقة والضاطفة

والمنضقة واللةة والدين ونوس ال نس وجميع أشتكال النبذ الضاطفي .وال يوجد قانون أو ستياستة تؤيد أو تتةا تع

عن الفص والتمييز
-31

د أل جماعة أو ةاطفة أو عر أو دين.

وتنفذ حكومة نيبال لضة العم الوةنية ال امست ت ت تتة لحقو اإلنست ت ت تتان ( .)2025-2020وست ت ت تتتنفذ

التوصياا التي قبلتها من ل ل صيارة لضة عم لتنفيذ االستعرال الدورل اللام .
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