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أوال -مقدمة
ألف -معلومات أساسية
أصد دددرت اةمعيد ددة الت سيسد ددية  20أيلول/سد د تمّب  2015دسد ددتور ني د ددال الد ددذي أعد ددده ثلد ددو
-1
الشد ددعد معد ددد مد ددداوات متثود ددة ومشد دداورات واسد ددعة الن د دداة .ويتد ددر الدسد ددتور ركد ددا أساسد ددية للن د ددا
ال د ددديقرا ق م د ددن س ي د ددف السياس د ددة التنافس د ددية املتع د ددددة األي د د ا ون د ددا ا ت د ددم اةمه د ددوري اا د ددادي
واانتخددا ت الدوريددة وفلددف السددل ات واسددتق ل الق ددا و ايددة وتع يد يقددوة اننسددان وا ددر ت
األساسية ويرية اللحافة التاملة وسيادة القانون.
وتلتد يتومددة ني ددال ددادا يقددوة اننسددان املتمثلدة املسدداواة وعددد التمييد وايد ا كرامددة
-2
الورد وتسعى إىل االت ا التا م مان املساواة ليس من النايية القانونية فحسد مف أي ا من انيية
قيقها .ومعد أن يققت يتومة ني ال ااستقرار السياسق فهق ترك اآلن على كوالة العدالة واألمن
وا ت ددم الر دديد وس دديادة الق ددانونم و قي ددا التنمي ددة ااستل دداديةم وتع ي د رف دداه الن ددا وك درامتهم ومس ددتو
معيش ددتهمم وإنش ددا اتم ددا ددامف وع ددادل ومتح ددرم وتع ي د الوي دددة الو ني ددة والديقرا ي ددة الش دداملة م ددن
عار "ني ال م دهرة ني اليون سعدا ".
خ ل قيا الت لعات الو نية املتمثلة
وسددد اسددتعرا إنددال ني ددال اددال يقددوة اننسددان إ ددار ااسددتعراا الدددوري الشددامف
-3
تشرين الثاين/نوفمّب  .2015وسد الوريدا العامدف املعدال اسدتعراا الددوري الشدامف  195توصدية س لدت
ني د ددال  152منهد ددا .وف تنويد ددذ يد ددف التوصد دديات املق ولد ددة .وولد دعت خ د ددة عمد ددف منولد ددلة لتنويد ددذ تل د د
التوصيات .وتعرا ياات التقد احملرل مش ن التوصديات اموعدات لدمن ف دات موالديعية تلودة
الولف الثاين من هذا التقرير.
وتريددد ني ددال مورصددة ااسددتعراا إ ددار عمليددة ااسددتعراا الدددوري الشددامف للمددرة الثالثددة
-4
وتعرا إنالات ني ال وفرصها و د هتا اال يقوة اننسان.

ابء -العملية
ف تشددتيف ةنددة مرأسددة أمددئ متتددد ر دديس الددولرا والددس الددولرا مددا تثيددف ددامف لعدددة س اعددات
-5
نعداد هذا التقريدر .وتلقدت اللةندة ردودا خ يدة مدن املؤسسدات الو نيدة قدوة اننسدان مثدف اللةندة الو نيدة
قوة اننسان واللةنة الو نية لشؤون املرأة وةنة الداليت الو نية وةندة اندمداا الو نيدة وةندة سوميدات
الشددعو األصددلية وةنددة الثددارو واللةنددة انسد مية و مهددا مددن املؤسسددات مات اللددلة مثددف متتددد النا ددد
العا وةنة ا قيقة وامللا ة وةنة التحقيا مش ن األ خاص املختوئ سسرا ف عن الولارات املعنية
يددا املقا عددات
يتومددة ني ددال ويتومددات املقا عددات .وأيريددت عمليددة تشدداور اف الددية واسددعة الن دداة
الس د ا م ددا أكث ددر م ددن  700من م ددة م ددن من م ددات ا تم ددا امل دددين تعم ددف تل د ا دداات املتل ددلة قق ددوة
اننسان .وعقد أي ا ايتماعان استشار ن ما ةنة القانون والعدالة ويقوة اننسان التامعة لس النوا .

جيم -تطبيق الدستور
ي ددمن الدس ددتور اموع ددة دداملة م ددن يق ددوة اننس ددان موص ددوها ا ق ددوة األساس ددية املنل ددوص
-6
عليها اللتوك الدولية اليت تعد ني دال رفدا فيهدا .وتشدمف هدذه ا موعدة ا قدوة املدنيدة والسياسدية
ف د ع ددن ا ق ددوة ااستل ددادية واايتماعي ددة والثقافي ددة( .)1واس ددتيوا الش ددرت الدس ددتوري س ددن الّبمل ددان
ددون ان ددار ال د مال احملدددد الددذي هددو ث د سددنوات معددد
اا ددادي التش دريعات التنويذيددة ال لمددة
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صدور الدستور( .)2و ختلار إن يدول أعمال ني ال قوة اننسان أكثر تقدمية وت لعا إىل األما
وتركيد ا علددى النددا  .وسددد أمتددن قيددا ملد مددن خد ل كواينددا الدددلو مددن أيددف الديقرا يددة ويقددوة
اننسان .وجيري اآلن إعمال يقوة اننسان عن ريا إدمايها اخل ط انمنا ية الو نية ومن خ ل
خ ة العمف الو نية قوة اننسان .وسد خللت يتومة ني ال ما يتوق من املوارد وأنش ت ان ار
املؤسسق ال ل لتنويذ خ ة العمف م ريقة فعالة.
إضفاء الطابع املؤسسي على النظال االحتادي
وفقدا للدسددتور أنشد ت سد ا مقا عددات و 753مسدتو لليددا ملد يياهتا ا لدرية واملشد كة.
-7
وف تشددتيف ةنددة خاصددة لتحديددد عدددد املسددتو ت احملليددة ويدددودها .وسددد س دنت س دوانئ يديدددة تلوددة
وع ددلت ع دددة س دوانئ أخ ددر لتنوي ددذ الل د ييات ا ل درية واملش د كة للمقا ع ددات واملس ددتو ت احمللي ددة.
وأيريدت إعدادة هيتلددة إداريدة علددى صدعيدي املقا عدات واملسددتو احمللدق وأصد حت هياكلهدا السياسددية
واندارية تعمف اآلن متامف استها.
انتخاب املستوى احمللي وجمالس املقادعات والربملان االحتادي
أيريدت انتخددا ت ديقرا يددة علددى يددا املسدتو ت الث ثددة للهي ددات التمثيليددة الشددع ية  -لليددا
-8
3
وعلددى صددعيد املقا عددات واا دداد (الددس الن دوا ) عددا  2017وللةمعيددة الو نيددة عددا .) (2018
ول ددمنت اانتخ ددا ت التع ددم ع ددن انرادة ا ددرة للن دداخ ئ كم ددا أل ددوت ال دداما املؤسس ددق عل ددى الن ددا
اا ددادي ني ددال .وكانددت ا تومددات املنتخ ددة ديقرا يددا علددى اللددعيد احمللددق وعلددى صددعيد املقا عددات
واا دداد تعم ددف متام ددف استه ددا .وأحي ددت وس ددت اي ددا اانتخ ددا ت املتعلق ددة نل ددد ال ددر يس وان ددد
الر يس ور يس الس النوا وان د ر يسه ور يس اةمعية الو نية وان د ر يسها.

دال -تدابري السياسة العامة
يويه الدستور الدولة إىل ات اع سياسات ترمق إىل ا واظ على سيادة القانون من أيف اية
-9
يقوة اننسان وتع ي ها وتنويذ اللتوك الدولية اليت تعدد ني دال رفدا فيهدا .وكمدا يدنت الدسدتور تدو
يتومة ني ال األولوية مل دأ التمثيف ا لتناسيب واندماا والتميي انجيايب ل مان تثيف مي مغ للمرأة
وال ددداليت واألدي اس ددق واةااني دداي واملادهيس ددق واملس ددلمئ واأل ددخاص موي انعاس ددة عن ددد ول ددا
سياسات التنمية اايتماعية وااستلادية.
 -10وهتدددا اخل ددة اخلمسددية اخلامسددة عشددرة (السددنة املاليددة  2020/2019إىل السددنة املاليددة )2025/2024
إىل قيا موح "ني ال م دهرة ني اليون سعدا " عن ريدا التنميدة ااستلدادية والعدالدة اايتماعيدة واملسداواة
م مان األمن وا ياة الترية للشعد .وهق تعمم يقوة اننسان وتت من فل مول عن تنويذها(.)4
 -11ونوذت يتومة ني ال خ ة العمف الو نية الرامعة قوة اننسان الو ة من عا  2015إىل
ع ددا  )5(2019وف م ددؤخرا اعتم دداد خ ددة العم ددف الو ني ددة اخلامس ددة ق ددوة اننس ددان (.)6()2025-2020
و ملثف جيدري أي دا تنويدذ سياسدات واسد اتيةيات وخ دط عمدف موالديعية وس اعيدة تلودة تتمدف إىل
يد ك م تع ي يقوة اننسان(.)7
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اثنيا -اإلجنازات اليت حتققت منذ اجلولة السابقة
ألف -التعاون مع اآللية الدولية حلقوق اإلنسان
اعتماد املعايري الدولية

()8

 -12معد ااستعراا الثاين ان دمت ني دال إىل مروتوكدول مندا وسمدا ومعاس دة ااشدار أل دخاص
وخباصة النسا واأل وال املتمف اتواسية األمم املتحدة ملتافحة اةرية املن مة عّب الو نية (مروتوكول
لممو)  16ي يران/يونيه )9(2020م وفيما خيت اللدتوك الدوليدة األخدر املوصدى لتلدديا عليهدا
أو اان ما إليها ات عت يتومة ني ال سياسة ل نا األسس القانونية واملؤسسية والقدرات ال لمة س ف
اان ما إىل ص دو إلا .
التعاون مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة

()10

 -13مد ددا لالد ددت ني د ددال تتعد دداون مشد ددتف مند ددا مد ددا ليد ددات األمد ددم املتحد دددة قد د وة اننسد ددان وهي د ددات
املعاهدات .ون رت اللةنة املعنيدة ققدوة األ دخاص موي انعاسدة التقريدر األو لني دال  19و20
د ات/فّباير  2018م ون ددرت التقريددر اةدداما للتقددارير الدوريددة مددن السدداما عشددر إىل الثالد والعشدرين
ةنة الق ا على يا أ تال التميي العنلري  30نيسان/أمريف  2018و التقرير الساد اللةندة
املعنية لق ا على التميي لد املرأة  23تشرين األول/أكتومر  .2018وجيري تنويذ توصيات هي ات
املعاهدات جبدية.
 -14ونودذت توصدديات عمليدة ااسددتعراا الددوري الشددامف إ دار خ ددة عمدف .وف تشددتيف ةنددة
تنسيا مش كة مئ الولارات ت رأسة أمئ متتد ر يس الولرا والس الولرا ملتامعة التنويذ.
 -15وأيددر املقددرر اخلدداص املعددال ققددوة اننسددان للمهددايرين السدديد فيليدديب ددون اليس مددوراليس
ل رة لني ال الو ة من  29كدانون الثاين/ينداير إىل  5د ات/فّباير  2018ولارهتدا املقدررة اخلاصدة املعنيدة
الو د ة مددن  19إىل  29تش درين
لعن د لددد امل درأة وأس د امه وعواس دده السدديدة دومرافتددا سدديمونوفيت
الثاين/نوفمّب  .2018وسد س لت يتومة ني ال ال لدد الدذي سدمده املقدرر اخلداص املعدال دا الغدذا
واملقرر اخلاص املعدال لوقدر املددسا نيدرا ل رات س ريدة وهدق تت لدا إىل ال ييدد ثمدا .و ملثدف ردت
ا توم ددة عل ددى  43م ددا م ددن اني درا ات اخلاص ددة و 5م ددات فردي ددة وردت م ددن اللةن ددة املعني ددة قق ددوة
اننسان الو ة من تول/يوليه  2016إىل تول/يوليه .2020
التعاون اإلمنائي الدويل

()11

 -16ما لالت املساعدة انمنا ية الرمسية تشتف موردا هامدا مدن مدوارد تويدف التنميدة ني دال .ويت لدد
سدعق ني دال إىل التحدول إىل ملدد متوسدط الددخف و قيددا أهدداا التنميدة املسدتدامة قلدول عدا  2030سدددرا
ك دما مددن امل دوارد ددا مل د املسدداعدة اخلارييددة .وسددد اعتمدددت يتومددة ني ددال سياسددة التعدداون انمنددا ق
الدو لعا  2019ثدا يشد املساعدة انمنا ية الدولية لتل ية ايتيايات التنمية الو نية.
 -17و السددنوات املاليددة  2016-2015و 2017-2016و 2018-2017و 2019-2018تلقددت
يتومة ني ال  113 871,90مليون رومية( )12و 147 660,33مليون رومية و 168 915,24مليون رومية
و 177 647,30مليددون روميددة علددى الت دوا كقددروا ومددنن ومسدداعدة تقنيددة مددن ددركا إمنددا يئ متعددددي
األ راا وثنا يئ( )13ف عن من ومة األمم املتحدة.
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ابء -املؤسسات واآلليات الودنية
القضاء
 -18نددت الدسددتور علددى س ددا يتسددم اسددتق لية والن اهددة والتوددا ة .وهندداك ث ثددة مسددتو ت مددن
احملاكم وهق احملتمة العليا اا ادية واحملتمة العليا واحملتمة احمللية .وتؤدي احملتمة العليا اا ادية دورا
يامسا إعمال ا قوة األساسية املنلوص عليها الدستور .وللمحتمة العليا اا اديدة اختلداص
استثنا ق املرايعة الق ا ية اليت جيول هلا من خ هلا إع ن شاول السل ة أي سانون يتم سدنه علدى
املسددتو اا ددادي أو انسليمددق أو احمللددق إما ث ددت أندده ا يتوددا مددا أيتددا الدسددتور أو يقيددد ا قددوة
األساسية مشتف م معقول وجيول هلا أن تلدر األوامر والت ليغات الق ا ية املناس ة .وجيول للمحاكم
العليا واحملاكم احمللية أي ا إصدار األوامر والت ليغات الق ا ية املناس ة ا مل لد اني ار أما
احملتمة واألوامر ال يرية.
املؤسسات الودنية حلقوق اإلنسان

()14

 -19ت م ني ال ةنة و نية مستقلة ولايدة قوة اننسان أنش ت وفقا مل دادا ريدس واعتمددها
التح ددال الع دداملق للمؤسس ددات الو ني ددة ق ددوة اننس ددان ل ددمن الو ددة "أل د " .ويوي ددد مش ددروع س ددانون
(التعديف األول) للةنة الو نية قدوة اننسدان لعدا  2019سيدد الن در الّبملدان اا دادي ملوا متده مدا
املرك املرتوا للةنة الو نية قوة اننسان وفقا للدستور .وت قى يتومة ني ال ملت مة متنويدذ توصديات
اللةنة الو نية قوة اننسان( .)15و ملثف فإن اللةنة الو نية لشؤون املرأة وةنة القوميات األصدلية
وةن ددة ال ددداليت الو ني ددة وةن ددة اندم دداا الو ني ددة وةند ة املادهيس ددق وةن ددة الث ددارو واللةن ددة انس د مية
هي ات دستورية أخر أنش ت لتع ي يقوة اننسان و ايتها ا اات املواليعية املعنية.
 -20و نلافة إىل ملد فدإن النا دد العدا متلد لن يتلقدى واقدا الشدتاو أو املعلومدات
املتعلقد ددة ملعاملد ددة ال إنسد ددانية ألي د ددخت يويد ددد سيد ددد ا راسد ددة أو مركد د ايتةد ددال أو سد ددةن أو إما
مل يسمن هلذا الشخت قاملة أسر ه أو لاميه .و هذه ا اات يتون للنا د العا سل ة التحقيا
وإصدار التوييهات ال لمة للسل ة املعنية ملنا هذا الوعف.
 -21وتتددوىل الددولارات املعنيددة يتومددة ني ددال وولارات املقا عددات واملسددتو احمللددق مسددؤولية ولددا وتنويددذ
ورصد وتقييم السياسات واخل ط والّبامج املتعلقة قماية يقوة اننسان وتع ي ها ااات اختلاصها(.)16
التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

()17

 -22ت ددوفر األكاديي ددة الق ددا ية الو ني ددة وكلي ددة أرك ددان اة ددي الني ددا وأكاديي ددة الش ددر ة الو ني ددة
ومرك تدريد سوات الشر ة املسلحة ني ال ومرك التدريد على اخلدمات الق ا ية وكلية املوظوئ
انداريددئ ني ددال دورات تدري يددة متخللددة للق دداة واملدددعئ العددامئ واملددوظوئ القددانونيئ واملددوظوئ
الق ددا يئ وانداري ددئ واحمل ددامئ وم ددوظوق األم ددن مش د ن م ددادا يق ددوة اننس ددان ومعايمه ددا وص ددتوكها.
وخ د ل الو د ة املشددمولة لتقري ددر س دددمت األكادييددة الق ددا ية الو نيددة الت دددريد إىل  6 575خل ددا
ادال يقددوة اننسددان .وسددمت أكادييددة الشددر ة الو نيدة التدددريد إىل  12 030فددردا مدن أفدراد الشددر ة
وسدمت كلية أركان اةدي الني دا التددريد إىل  43 533فدردا مدن أفدراد اةدي وسددمت سدوات الشدر ة
املسلحة التدريد إىل  20 207من األفراد كما سد مرك التدريد اال اخلدمات الق ا ية التددريد
إىل  1 649فردا .وسد رست مرامج التدريد اليت تديرها هذه املؤسسات مشتف ك م سيمة اية يقوة
اننسان ولادت من ثقافة اامتثال وخو ت من ياات اانتهاكات.
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جيم -العدالة االنتقالية

()18

 -23أكدت يتومة ني ال اددا الت امهدا قدف املسدا ف املتلدلة لعدالدة اانتقاليدة وفقدا لدروح اتوداة
الس الشامف وأيتا احملتمة العليا اا ادية واالت امدات الدوليدة مات اللدلة و دوا ف ال دحا
وا قا ا على أرا الواسدا .و قدا ةنتدان مسدتقلتان ندا ةندة ا قيقدة وامللدا ة وةندة التحقيدا مشد ن
األ ددخاص املختوددئ سسدرا ادعددا ات انتهاكددات يقددوة اننسددان خد ل فد ة الند اع ()2006-1996
عمد مقددانون ةنددة التحقيددا يدداات ااختوددا القسددري وا قيقددة وامللددا ة لعددا  .2014وسددد وفددرت
يتومة ني ال إعاانت مؤستة ل حا الن اع(.)19
 -24وأنشد د د ت ةند د ددة ا قيقد د ددة وامللد د ددا ة وةند د ددة التحقيد د ددا مشد د د ن األ د د ددخاص املختود د ددئ سسد د درا
عد ددا  .2015و عد ددت ةند ددة ا قيقد ددة وامللد ددا ة مد ددا اموعد دده  63 718د ددتو وأيد ددرت د ددر ت أوليد ددة
و ققت من صحة الشتاو املسةلة و عت الق ا من أيف إيرا م يد من التحقيقات املولدلة.
و ملثدف تلقدت ةندة التحقيدا مشد ن األ دخاص املختودئ مدا اموعده  3 223دتو و ققدت لدمنها
م ددن سا م ددة تت ددمن  2 514ددتو مع ددد إيد درا قي ددا أو  .وش ددري ةن ددة التحقي ددا مشد د ن األ ددخاص
املختوئ قيقات موللة مش ن  2 097س ية  65من قة.
 -25وعيند ددت يتومد ددة ني د ددال األع د ددا اةد دددد اللةنتد ددئ  20كد ددانون الثاين/يند دداير  2020وفقد ددا
لتوصية ةنة توصيات مستقلة و املة مشتلة ويد سانون ةنة ا قيقة وامللا ة( .)20ومن مئ مخسة
أع د ددا كد ددف مد ددن اللةنتد ددئ ت د ددم ةند ددة ا قيقد ددة وامللد ددا ة امد درأتئ وت د ددم ةند ددة التحقيد ددا مشد د ن
األ ددخاص املختو ددئ ام درأة واي دددة .وس ددد م دددأت اللةنت ددان عملهم ددا .ومغي ددة تع ددديف س ددانون ةن ددة ا قيق ددة
وامللددا ة وفقددا تددم احملتمددة العليددا اا اديددة اللددادر  26د ات/فّباير  2015ولش دوا ف ال ددحا
تقو ولارة العدل والشؤون الّبملانية إبعداد مشروع تعديف سانوين لتشاور ما لحا الن اع و دمهم مدن
ي ددا املقا ع ددات
أصددحا املل ددلحة .وعق دددت ولارة الع دددل والش ددؤون الّبملانيددة ايتماع ددات تش دداورية
الس ا وعلى املستو اا ادي ما ال دحا وأصدحا امللدلحة مشد ن احملتدو الدذي سيشدمله مشدروع
التعديف القانوين .وخ ل املشاورات أيريت مناسشات منوللة ما ال حا يلرا.

دال -عدل التمييز

()21

 -26يتوف دستور ني ال املسداواة أمدا القدانون وا دا املسداواة التمتدا قمايدة القدانون .وا در
التمييد د علد ددى أي أسد ددا د ددا ملد د األصد ددف أو الد دددين أو العد ددرة أو ال قد ددة اايتماعيد ددة أو الق يلد ددة
أو اةنس أو ا الة ال دنية أو انعاسة أو ا الة اللحية أو ا الة العا لية أو ا مف أو ا الة ااستلادية
أو اللغددة أو املن قددة أو األيددديولوييا .ويددنت الدسددتور أي ددا علددى ا ددا عددد التعددرا للن ددذ والتمييد .
ومراع دداة ال ددة ال ددداليت عل ددى وي دده اخلل ددوص ي ددنت الدس ددتور عل ددى يق ددوة ل ددددة لل ددداليت .ويتو ددف
الدسدتور يقددوة املدرأة ثدددا إحدا التمييد لدددها قتددم القددانون وقتدم الواسددا .ويددنت الدسددتور كددذل
علد ددى إنشد ددا ةد ددان مسد ددتقلة مايد ددة وتع ي د د يقد ددوة املد درأة واأل د ددخاص املنتمد ددئ إىل وا د د الد ددداليت
واملادهيسق والشعو األصلية والثارو وال ا وة املسلمة.
 -27و نل ددافة إىل س ددانون العق ددو ت س دن س ددانون (يري ددة ومعاس ددة) التميي د والن ددذ الق ددا مئ عل ددى
أسد ددا ال قد ددة اايتماعيد ددة لعد ددا  2011مد ددن أيد ددف شد ددرل التمييد د والن د ددذ القد ددا مئ علد ددى أسد ددا ال قد ددة
اايتماعية( .)22وسد عدل القانون عا  2018ليولف ا قوة ويع ل العقو ت يالة انتهاكها(.)23
ويتن أن يقد الشتاو املتعلقة ةرا م أي خت علم قدوثها .وع وة علدى ملد ادا لل دحية
ا لد ددول علد ددى تعد ددوي  .وسد ددد رف د دا إىل احملد دداكم احملليد ددة مد ددا اموعد دده  25و 22و 45س د ددية السد ددنوات
املالية  2017/2016و 2018/2017و 2019/2018على التوا (.)24
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هاء -احلقوق املدنية والسياسية
التعذيب

()25

 -28يتوددف الدسددتور ا قددوة لددد التعددذيد وا ددر إخ دداع الشددخت املق ددوا عليدده أو احملتةد للتعددذيد
ال دددين أو النوسددق أو املعاملددة القاسددية أو ال إنسددانية أو املهينددة .وأي فعددف مددن هددذا الق يددف يعاسددد عليدده ويددد
القددانون وي تددد عندده تعدوي ال ددحية .وجيددر سددانون العقددو ت التعددذيد واملعاملددة ال إنسددانية( .)26وعد وة علددى
مل ينت سانون العقو ت على أن الدفا إب اعة أوامر عليا ا يعوق الشخت من املسؤولية اةنا ية.
السد ددنوات املاليد ددة 2016/2015

 -29وسد ددد رفد دا إىل احملد دداكم احملليد ددة مد ددا اموعد دده  16و 27و 19و 8س د ددا
و 2017/2016و 2018/2017و 2019/2018علددى التدوا ( .)27وخد ل الود ة املشددمولة لتقريددر ا ددذت
إيرا ات إدارية لد  158فردا من الشر ة و 22فردا من سوات الشر ة املسلحة مس د اننال وانتهداك
يقوة اننسان.
االختفاء القسري

()28

 -30جيددر سددانون العقددو ت صدراية ااختوددا القسددري وفقددا لللددتوك الدوليددة مات اللددلة( .)29و
السددنة املاليددة  2019/2018رفعددت  8س ددا إىل احملدداكم احملليددة( .)30ول د ع علددى اادعددا ات املتعلقددة
مو ة الن اع يريى الريوع إىل الوقرتئ  24و.25
استخدال القوة

()31

 -31علددى املددوظوئ املتلوددئ إبنوددام القددانون االت د ا اللددار دددأي التناسددد وال ددرورة أثنددا أدا
واي دداهتم .ويددن م القددانون اسددتخدا األسددلحة الناريددة تن يمددا صددارما .وسددد أداددت مدونددة سواعددد سددلوك
امل ددوظوئ املتلو ددئ إبنو ددام الق ددانون كةد د م ددن سد دوانئ اخلدم ددة املل م ددة هل ددم .ويتد دن س ددانون اندارة احمللي ددة
لع ددا  1971ك ددار م ددوظوق املقا ع ددات وم ددديري املقا ع ددات امل دددنيئ م ددن من ددا أي نش ددات س ددد ي ددؤدي إىل
أعمال عن أو غد .وجيد علدى لد ات األمدن ا لدول علدى أمدر مسد ا مدن ك دم مدوظوق املقا عدة
املعددال س ددف اسددتخدا األسددلحة الناري ددة .ويددنت القددانون ص دراية علددى ال ددروا الدديت جيددول فيهددا الس ددماح
ستخدا األسلحة الناريدة .ويتودف الدسدتور وسدانون انيدرا ات اةنا يدة الو نيدة ا دا عدد التعدرا
يددا الشددتاو أو التقددارير
ل عتقددال واايتةددال التعسددويئ( .)32وسددد ف التحقيددا يسددد األصددول
املتعلقددة معمليددات القتددف خددارا ن دداة الق ددا كمددا تددت مقالدداة مرتت يهددا ومعدداس تهم علددى يددد السددل ة
املختلة وفقا للقوانئ السارية .وسد إىل أسر ال حا املعونة أو التعوي (.)33
ظروف االحتجاز والسجر

()34

 -32ملعاةة مس لة ااكت اظ السةون جيري ياليا منا هياكف أساسية يديدة للسةون تلد
املقا ع ددات م ددا ت ددوفم اموع ددة م ددان أو ددرا منول ددلة للري ددال والنس ددا واأل ددخاص موي انعاس ددة واملثلي ددات
واملثلي ددئ وم دوي ددق املي ددف اةنس ددق ومغ ددايري اهلوي ددة اةنس ددانية وي دداملق ص ددوات اةنس ددئ م ددا املراف ددا ال لم ددة.
وسدد ديد مقا عددة نتدق م د سددةن موتدوح مسددعة  300سدةئ .و ديدت م ددان يديددة وف تشددغيلها
س ددت مقا ع ددات وي ددر تع ي د الس ددعة اهليتلي ددة لتس ددعة س ددةون وجي ددري تش ددييد مخ ددس اموع ددات م ددن امل دداين
السددةنية اةديدددة .وجيددري ياليددا تشددييد سددةن مركد ي مقا عددة نواكددوت ت لددل استدده ان اليددة سد عة اا
س ددةئ .وي د اآلن اكتم ددف تش ددييد  1 500اموع ددة م ددن امل دداين .و نل ددافة إىل  750رام ددا م ددن األرل ال ددذي
يقد يوميا لادت يتومة ني ال من مدل املعيشة اليدومق للسدةنا مدن  45روميدة إىل  60روميدة .وعد وة علدى
مل ليدت امل الل النقديدة املقدمدة إىل أ ودال السدةنا مدن أيدف ا ليدد مدن  10روميدات إىل  35روميدة(.)35
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وأص دددرت احملتم ددة العلي ددا اا ادي ددة أم درا توييهي ددا ا ددام ال تي ددات ال لم ددة للس ددةنا ل ددمان يق ددوسهم
انناميددة يسددد ا الددة( .)36وجيددري الن ددر مشددروع سددانون يديددد يتعلددا لسددةون الددس الن دوا
لّبملان اا ادي(.)37
حظر االجتار ابلبشر

()38

ددتلت يتوم ددة ني ددال ةن ددة و ني ددة عل ددى املس ددتو املرك د ي م ددن أي ددف التنوي ددذ الوع ددال لق ددانون
-33
(متافحة) ااشار ل شدر والنقدف لعدا  .2007وادا لل دحا ا لدول علدى تعدوي معقدول واسد داد
ا ا والدعم ااستلادي وخدمة املشدورة النوسدية اايتماعيدة ويدد القدانون .ويعتدّب انتد اع األع دا
ال شدرية اشددارا ل شددر جيرمدده هددذا القددانون فيمددا عدددا ا دداات املنلددوص عليهددا سددانوان .وهتدددا امل ددادا
التوييهي ددة ملراس ددة ااس ددتغ ل اةنس ددق للع ددام ت م دداعم ال ددرست وا دداانت أي ددا إىل من ددا ااعت دددا
اةنسق .و ملثف عدل عا  2020سانون (متافحة) ااشار ل شر والنقف لعا  2008من أيف التنويذ
الوعدال هلددذا القددانون .وتنودذ يتومددة ني ددال خ دة العمددف الو نيددة ملتافحدة ااشددار ل شددر ()2021-2011
الديت تع دق األولويدة خلمسدة اداات لدددة تشدمف الوسايدة وا مايدة وامل يقدة الق دا ية وتنميدة القددرات
ع ددا  2018متت ددد مس ددتقف ومتخل ددت للتحقي ددا
والتنس دديا والتع دداون والعم ددف املشد د ك .وأنش د
ااشار ل شر لمن الشر ة الني الية وهو متر ملتافحة ااشار ل شر.
 -34ورفدا إىل احملدداكم احملليددة مددا اموعدده  218و 303و 285و 338س ددية اشددار ل شددر السددنوات
املاليددة  2016/2015و 2017/2016و 2018/2017و 2019/2018علددى الت دوا  .وأنقددذت ا تومددة 678
خلددا الود ة  2018/2017و 10 936خلددا الود ة  .2018/2019وجيددري تيسددم إعددادة الت هيددف
وإع ددادة اندم دداا وال دددعم ال د دديب والق ددانوين م ددن خد د ل مراكد د اخل دددمات ا تمعي ددة ومراكد د اخلد دددمات
املقا عات ومراك إدارة األلمات .وأنش صندوة نعادة أتهيف النايئ من ااشار ل شر .وهناك 36
من ا منا ومرك ا/ميتدا نعدادة الت هيدف عشدر مندا ا للندايئ أو لدحا ااشدار ومركد وايدد نعدادة
الت هيف على املد ال ويف .وخ ل السنوات األرما املالية تلقى ما اموعه  5 793لحية أو مت رر
خدمات تلوة من هذه املراك (.)39
حرية الفكر والوجدان والدير

()40

 -35يتودف الدسدتور ا ددا يريدة التع دم والدرأي ف د عددن ا ريدة التامدة لللددحافة موصدوها يقوسددا
أساسية .وي من الدستور كذل عد فرا الرسامة على نشر أو م أو توليا أو اعة أي مادة إخ ارية
أو ريريدة أو مقالدة إخ اريددة أو مدواد أخدر للقدرا ة أو مدواد مسعيددة وملدرية لي وسديلة مددن الوسدا ف ددا
مل د النش ددر انلت د وين أو ال د انماع ددق أو ال اع ددة كم ددا ي ددمن ع ددد إ سه ددا أو مل ددادرهتا أو إلغ ددا
تسةيلها .وهناك سوانئ ماية اللحافة وكذل يقوة اللحويئ وملا هم(.)41
 -36وني د ددال دولد ددة علمانيد ددة .ويتود ددف الدسد ددتور تامد ددا ا ريد ددة الدينيد ددة ةميد ددا الند ددا وا د ددر التمييد د
لي د ددتف مد ددن األ د ددتال علد ددى أسد ددا العقيد دددة الدينيد ددة .ولتد ددف د ددخت يريد ددة اختيد ددار معتقد ددد ديد ددال
أو اعتماده أو اةهر مه أو ارسته .ولتن ا ر التحول إىل ديدن مدا لقدوة أو دت أتثدم أو إ درا دم
رية الدينية.
ال ل مان تتا يا ال وا الدينية تتعا كام
املدارعون عر حقوق اإلنسان

()42

 -37ت ددم ني ددال اتمعددا مدددنيا واتمعددا لليددا مددن املدددافعئ عددن يقددوة اننسددان موعمددئ يويددة.
يا أحنا ال لد لتع ي يقوة اننسان وا ر ت األساسية .وتوفر القدوانئ
ويعم ن قرية واستق ل
السا دة لماانت كافية مايتهما .وا ر سانون العقو ت صراية وجير استخدا القوة انيرامية لد
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أي خت( .)43وتن ا ال دماانت القانونيدة علدى كدف دخت يقديم ال لدد دا ملد اللدحويون
والعاملون وسا ط انع واملدافعون عن يقوة اننسان ومن مات ا تمدا املددين .وجيدري التحقيدا
يددا يدداات التهديددد وااعتدددا ات الدديت يتعددرا هلددا اللددحويون واملدددافعون عددن يقددوة اننسددان
وشري مقالاة اةناة ويد سانون العقو ت الساري.
احلق يف التجمع السلمي

()44

 -38يتو ددف الدس ددتور يري ددة التةم ددا س ددلميا وم دددون أس ددلحة .وا تو ددرا أي سي ددود إا ي دداات
اسددتثنا ية يدددا يددنت عليهددا الدسددتور .وصدددرت أوامددر تقييددد لدددودة لود ة سلددمة مددن الد من للوسايددة مددن
كوفيد 19-ويد سانون متافحة األمراا املعدية لعا .1964
حق املرأة ريما يتصل ابالسم واهلوية واجلنسية

()45

 -39يتوف الدستور املساواة مئ الريف واملرأة فيما يتعلا لول على اةنسية واايتوداظ ثدا ونقلهدا.
وين ا مل أي ا على أ واهلم .ويتوف الدستور لتف وف(ة) ا ا تسدةيف ااسدم والدوادة إىل ياندد
هويتدده(ا) .و ملثددف ي ددمن سددانون األ وددال لعددا  2018يددا ال وددف أن يتددون لدده اسددم مددا هويتدده اخلاصددة
وتس ددةيف ال ددوادة .و ملث ددف ي ددنت س ددانون م اس ددة اهلوي ددة الو ني ددة والتس ددةيف لع ددا  2020عل ددى أيت ددا إيرا ي ددة
ومؤسسية ل مان هذا ا ا .ويتمتا موا نو ني ال جبميا هذه ا قوة القانونية تتعا كام .
 -40ويع ا سانون اةنسية الني ا لعا  2006اع افا اتما ساواة املرأة الني الية و ايتها عند مدنن
اةنس ددية .ويت ددمن أيتام ددا مول ددلة مش د ن ل ددمان املوا ن ددة عل ددى أس ددا النس ددد واملول ددد وم ددن خ د ل
/أ سد د س  2018الد ددس الند دوا لّبملد ددان
التةد ددنس .و د درح مشد ددروع سد ددانون تعد ددديف اةنسد ددية
اا ادي .وينت مشروع القانون على إصدار دهادات اةنسدية الني اليدة عدن ريدا التشد عدن هويدة
املرأة أو الريف أو منا.
احلقوق املتعلقة ابلزواج واألسرة

()46

 -41يعتّب ا تما الني ا والدولة األسرة ويدة يعية وأساسية ا تما .ويتوف الدستور للمدرأة
يقا متساو النسد كما ينن ال وية يقا متساو امللتية و ؤون األسرة .ويعرا القانون املدين
الدو ال الد واا لندده ر ت ايتمداعق وسدانوين كلددق دا دم ا يتدن انتهاكدده ويقدو علدى الرلددا ا در وينشد
ل ددد ييدداة لوييددة وأس درية مددئ ريددف وام درأة .وللريددال والنسددا سددن ال د واا ا ددا ال د واا وأتسدديس
أسرة .وا ر سانون العقو ت ال واا دون سن العشرين .ويعاسد القانون تعدد ال ويات.
إلامة العدل واحملاكمة العادلة

()47

 -42تددار احملدداكم و مهددا مددن اهلي ددات الق ددا ية السددل ات املتعلقددة لعدالددة وفقددا للدسددتور والقدوانئ
األخر وم ادا العدالة املع ا ثا .وجيدد علدى كدف دخت أن يلتد ألوامدر أو ال دق رارات الديت تلددرها
احملد دداكم أثند ددا ن رهد ددا الد دددعاو الق د ددا ية .ول د ددمان اسد ددتق ل الق د ددا يد ددنت الدسد ددتور صد دراية علد ددى
اختلاص س اة احملتمة العليا اا ادية واحملاكم العليا واحملاكم احمللية وإيرا ات تعيينهم ومؤه هتم وأيورهم
و م مل من روت خدمتهم .ويقد ا لس الق ا ق( )48الذي يرأسه ك م الق اة التوصيات أو املشورة
وفقا للدستور مش ن تعيئ الق اة ونقلهم وا ام إيرا ات أتدي ية مش حم وفللهم و م مل من املسا ف
املتعلقة إبسامة العدل .و نلافة إىل احملاكم العادية فإن احملاكم املتخللة واهلي ات ه الق ا ية واللةان
الق ا ية على املستو ت احمللية تقيم العدل ن اة اختلاصها .وتقو ها التحقيا واادعا واملقالاة
ث ثة كياانت تلوة هق الشر ة واملدعق العا ا تومق واحملاكم على التوا .
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 -43وتتمث ددف اآللي ددات ال دديت تتو ددف تق دددل املس دداعدة القانوني ددة ا اني ددة لأل ددخاص املع ددولين س ددانون
املس دداعدة القانوني ددة لع ددا  1996والسياس ددة املتتامل ددة للمس دداعدة القانوني ددة لع ددا  2020واحمل ددامئ ال ددذين
تدددفا هل ددم احمل دداكم أيددورهم .و نل ددافة إىل مل د أسددرت نقام ددة احمل ددامئ الني اليددة م د ادا توييهي ددة ااني ددة
نلوا ال اما املؤسسق على خدمات احملامئ ا انية.

واو -احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقارية
احلق يف مستوى معيشي الئق

()49

 -44يت لد ددد الدسد ددتور اعتمد دداد السياسد ددات املتعلقد ددة ايتيايد ددات األساسد ددية للمد دوا نئ .وثد دددا
سددئ مسددتو معيشددة السددتان سامددت يتومددة ني ددال متدددخ ت دداملة اددال السياسددات والدّبامج
ولادت مشتف ك م ااستثمار ااات الغذا وانستان وا د من الوقر وإجياد فرص العمف والرعاية
اللحية والتعليم وال مان اايتماعق وت وير اهلياكف األساسية اليت ترك على النا .
احلق يف الغذاء

()50

 -45يتوددف الدسددتور لتددف م دوا ن التحددرر مددن اةددوع ويددوفر لددماانت لددد ندددرة الغددذا  .ويت ددمن
سانون ا ا الغذا والسيادة الغذا ية لعا  2018أيتامدا لتحديدد األسدر املسدتهدفة مدن ييد األمدن
الغددذا قم ومددنن م اسددة للحلددت الغذا يددةم وا ودداظ علددى انمدددادات الغذا يددة أثنددا يدداات ال ددوارام
ويقددوة املد ارعئم وااسددتخدا املسددتدا لألرالددق ال راعيددةم وتع يد الن ددا الغددذا ق احمللددق ددا ملد
التتي ما تغدم املندا  .وتلتد يتومدة ني دال متحقيدا هددا التنميدة املسدتدامة املتمثدف الق دا كليدا
على اةوع م مان األمن الغذا ق والتغدذوي للةميدا .ويتمثدف التد ا يتومد ة ني دال مقولدة "ا أيدد
ين غق أن ي قى يا عا وا أيد يوت يوعا" .ول مان األمن الغذا ق والتغذوي و اخل دة اخلامسدة
عشرة اننتاا ال راعق وتثال عن ش ة األرالق وتركها م م روعة.
 -46ومددن أيددف الق ددا علددى نقددت التغذيددة ف إ د ة م درامج تلوددة ملتم د ت املغددذ ت الدسيقددة
ا مل فيتامئ "أل " لأل وال دون سن اخلامسةم وتوليا ي مة ذا ية مغذية على أفراد أسر النسا
ا وامددف واملرلددعات إ ددار مدرانمج األلد يددو الددذهيب .ويددتم تددوفم ك سدولة ا ديددد وأل ندددالول لأل وددال
الذين ت اوح أعمدارهم مدئ  12و 59دهرا لدد الديددان ال ويل دي ة .و السدنة املاليدة  2019/2018ف توليدا
أكي ددا التغذي ددة إ ددار األل د ي ددو ال ددذهيب عل ددى  46 335خل ددا .واعتم دددت يتوم ددة ني ددال السياس ددة
ون عشر سنوات.
الو نية لس مة األ ذية لعا  2019اليت هتدا إىل م اعوة إنتاا األ ذية
 -47و س ددنت يال ددة األم ددن الغ ددذا ق نتية ددة لتوس دديا مراف ددا ال ددري وتولي ددا ال ددذور مات الغل ددة العالي ددة
واألمسد دددة التيميا يد ددة .وسد ددد الداد اننتد دداا ال راعد ددق وا سد دديما إنتد دداا األرل والقمد ددن والد ددذرة واخل د ددروات
وال ددا س( .)51و ملثددف نوددذت يتومددة ني ددال مشددروع ر دديس الددولرا لتحدددي ال راعددة ومدرانمج ال ددذور
املتقد ومشروع ل دة دخف صغار ومتوس ق امل ارعئ ومرانمج التد مئ ال راعدق ومدرانمج ا دد األد
ألسعار الدعم ل مان األمن الغذا ق والتغذوي.
احلق يف السكر الالئق

()52

 -48ك ددر الدس ددتور ا ددا الس ددتن موص ددوه أي ددد ا ق ددوة األساس ددية .ويت ددمن س ددانون ا ددا
السددتن لعددا  2018أيتام ددا لتددوفم مرف ددا م ددم و مددن نس ددتان امل دوا نئ املش ددردين .و ملثددف ول ددعت
إي درا ات تنوي ددذ إس ددتان أكث ددر أم دداان للم دوا نئ ع ددا  2018وإي درا ات إع ددادة ت ددو ئ املس ددتو نات
ال ددعيوة وتنمي ددة املس ددتو نات املتتامل ددة ع ددا  2018ل د دة ف ددرص ا ل ددول عل ددى س ددتن أكث ددر أم دداان.
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وأ لقت يتومة ني ال مدرانمج السدتن الشدعيب ومدرانمج السدتن األكثدر أمداان للمدوا نئ اللدذين يل يدان
عل ددى وي دده التحدي ددد ايتياي ددات الس ددتن للو ددات مات ال دددخف امل ددنخو  .و إ ددار مد درانمج السد ددتن
الشد ددعيب ف مند ددا  18 000مند د ل و السد ددنة املاليد ددة  2020/2019سد ددمت مد ددنن تومد ددات املقا عد ددات
ل نددا  37 000مند ل إلددا  .ويتددوخى مدرانمج السددتن األكثددر أمدداان للمدوا نئ تقدددل الدددعم لأل ددخاص
الددذين يعيشددون ددت خددط الوقددر اسددت دال يددا أسددق الق /التددب ملددوا ن ا ديددد املغلوددن املمددوا
قلدول عدا  .2023وإىل ياندد يعدف امل داين الورديدة أكثدر أمداان تعمدف يتومدة ني دال علدى يعدف املددن
واملسددتو نات ال شدرية دداملة و منددة ومرنددة ومسددتدامة .وسددد أعدددت لد د  185ملديددة خ ددة متتاملددة للتنميددة
ا درية تتو ددف التخ دديط اس ددتخدا األرال ددق عل ددى حن ددو يراع ددق املخ ددا ر م ددن خ د ل ح ددج س ددا م عل ددى
املشاركة .و ملثف لد يتومات املقا عات مرانمج خاص ثا مش ن الستن.
الفقر

()53

 -49ا ي د ال ا ددد م ددن الوق ددر يش ددتف مرانا ددا إمنا ي ددا ر يس دديا توم ددة ني ددال .وتنو ددذ ا توم ددة يالي ددا
سياسد ددة التخويد د مد ددن يد دددة الوقد ددر لعد ددا  2019الد دديت هتد دددا إىل خود د نسد د ة الوقد ددر إىل  5املا د ددة
قل ددول ع ددا  2030وإىل  0املا ددة قل ددول ع ددا  .2043وجي ددري تنوي ددذ أكث ددر م ددن مخس ددئ مرانا ددا يتعل ددا
متخوي د يدددة الوقددر لرفددا مسددتو معيشددة النددا الددذين يعيشددون دون خددط الوقددر إباتيددة الوددرص هلددم
والس ددماح هل ددم لوص ددول إىل امل دوارد اننتايي ددة ومن ددا الق دددرات وإجي دداد ال دددخف وف ددرص العم ددف .واعتم دددت
يتومة ني ال السياسة الو نية لألرالق لعا  2019اليت هتدا إىل لمان وصول امل ارعئ إىل األرالق
اللا ة لل راعة.
 -50وخ د ل الس ددنوات األرم ددا املال ددية ( )2019-2015اخنو د مع دددل الوق ددر م ددن
معدددل الوقددر مددن  18املا ددة إىل 13
إىل  18,7املا ددة .وهتدددا اخل ددة اخلامسددة عشددرة إىل خود
املا ة قلول عا  .2024وير ديد اهلوية وتوليدا م اسدات اهلويدة علدى األسدر الوقدمة .ومدن أيدف ا دد
م ددن الوق ددر و قي ددا تنمي ددة دداملة ومس ددتدامة ل ددت يتوم ددة ني ددال مي اني ددة ل دّبامج تراع ددق ايتياي ددات
الوقد درا وتسد ددتةيد ل عت د ددارات اةنسد ددانية وتتتيد د مد ددا تغد ددم املند ددا  .و السد ددنة املاليد ددة 2021/2020
خللددت نسد ة  44,06املا ددة مددن إ ددا املي انيددة لل دّبامج مات اللددلة لتلدددي آل ر تغددم املنددا .
وع د وة عل ددى مل د ت ل ددل نس د ة املي اني ددة املس ددتةي ة ل عت ددارات اةنس ددانية  73,75املا ددة وه ددق نس د ة
تتعلا لدعم امل ا ر و م امل ا ر لتوليا املدوارد علدى أسدا اننلداا مدئ اةنسدئ .ول دمان يلدول
ا موعات املهمشة واملتخلوة على الورص ااستلادية واايتماعية خللت يتومة ني ال 53,29
املا ة من املي انية ان الية موصوها مي انية تراعق ملاحل الوقرا .
21,6

املا ددة

مياه الشرب
 -51ي اآلن يلف  95املا ة من الستان إىل املستو األساسق ويلف  20املا ة منهم إىل
مراف ددا مي دداه لس ددنة( .)54وجي ددري تنوي ددذ م درانمج "من د ل واي ددد ص ددن ور واي ددد" ل ددمان إم دددادات املي دداه
املنا ا احملرومة من خدمات املياه واللرا اللحق األساسية.
احلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية

()55

 -52ينت الدستور على إي أولوية خاصة اال العمالدة وال دمان اايتمداعق مايدة الو دات
ال ددعيوة والنهددوا ثددا وتتينهددا وتنميتهددا .ونوددذت يتومددة ني ددال م درانمج ر دديس الددولرا للعمالددة الددذي
يسددتهدا األسددر الوقددمة والعددا لئ عددن العمددف .وسددد اعتمدددت اخل ددة اخلامسددة عشددرة اس د اتيةية مند ا
الق دددرات وم درامج تولي ددد ال دددخف والعمال ددة ال دديت تس ددتهدا األس ددر الوق ددمة املن ددا ا وا تمع ددات احمللي ددة
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املتخلوة .ويتوف سانون ا دا العمدف لعدا  2018توظيودا ملددة ما دة يدو لتدف عا دف عدن العمدف .وإما
مل يتن العمف متايا يتوف يد أد من إعانة ال مان اايتماعق .وسد يددت يتومدة ني دال ا دد
األد لأليد ددور  13 450روميد ددة وا د ددد األد لأليد ددر اليد ددومق  517روميد ددة وا د ددد األد لأليد ددور
لساعة  69رومية اعت ارا من  17تول/يوليه  .2018وأنش مرك خدمات التوظيد ون دا معلومدات
إدارة العمالة على كف مستو للق لتيسم مهمدة ال دايثئ عدن العمدف .و السدنة املاليدة 2020/2019
ف تسددةيف  384 630عددا عددن العمددف  701مسددتو للددق ويلددف  87 757خلددا علددى عمددف.
ويلددف  7 237خلددا علددى تدددري ات مويهددة حنددو العمددف س اعددات تلوددة .وجيددري لتعدداون مددا
ال ند د ال دددو تنوي ددذ مش ددروع لد ددل  14ملي ددون رومي ددة مشد د ن م ددد التحد ددول م ددن أي ددف تش ددغيف الشد د ا
يسددتهدا الش د ا العددا لئ عددن العمددف .واعتم دد ن ددا ال ددمان اايتمدداعق القددا م علددى اا د اكات
ثدا توفم ال مان اايتماعق للعاملئ لير مدن خد ل ا د اكاهتم الشدهرية( .)56وسدن سدانون العمدف
لعددا  2017ل ددمان ا ددد األد مددن ا مايددة اايتماعيددة للعمددال مثددف صددندوة اادخددار واملتاف د ت
والت مئ وإيالة األمومة وإيالة رعاية األمومة ومدل املهريان وما إىل مل .
عبودية الدير

()57

 -53ا ر سانون (ي ر) كاما لعا  2002ن ا السخرة كاما ويقت ى إعادة أتهيدف اخلالدعئ
لن ددا كامددا احملددررين .وعد وة علددى ملد أعيددد تددو ئ  27 570أسددرة معيشددية مددن أسددر كامددا احملددررة
و 16 322أسرة معيشية من اهلاليدا (املسدتع دين املد ارع) .وسدد تلقدى مدا اموعده  19 531مدن التامدا
و 1 142مددن اهلاليددا دورات تدري يددة اددال تنميددة املهددارات مددن أيددف توليددد الدددخف .وأكملددت يتومددة
ني ال توليا األرالق على اهلاليا والتاما .
 -54وخللت لتف أسرة من التاما احملررين  1 690مد ا مرمعدا مدن األرالدق املندا ا الريويدة
و 676م د ا مرمع ددا م ددن األرال ددق القري ددة م ددن ال ري ددا الس دريا و 338م د ا مرمع ددا م ددن األرال ددق املن ددا ا
درا أرا م ددن اختياره ددا اخل دداص فق ددد
ا درية .وإما ر ددت أي أس ددرة ل ددررة م ددن التامد ا واهلالي ددا
س دددمت هل ددا منح ددة س دددرها  2 00 000رومي ددة .و ملث ددف خل دت للهالي ددا احمل ددررين  1516,8م د ا مرمع ددا م ددن
األرالق املنا ا اة لية أو املنا ا التلية و  676م ا مرمعا من قة تماي.
احلق يف الصحة

()58

 -55يتوددف الدسددتور لتددف مدوا ن ا ددا ا لددول علددى اخلدددمات اللددحية األساسددية ا انيددة مددن
الدولددة واملسدداواة ا ل ددول علددى اخلدددمات الل ددحية ددا مل د ا ددا األمومددة امل مونددة والل ددحة
اننامية للمرأة.
 -56ويهدا سانون خدمات اللحة العامة لعا  2018والسياسة اللدحية الو نيدة لعدا  2019إىل
تع ي د الوص ددول إىل اخل دددمات الل ددحية جبعله ددا منت م ددة وفعال ددة ونوعي ددة وس ددهلة املن ددال .وتق ددد اخل دددمات
اللحية األساسية التالية ااان خدمات الت عيمم وخدمات األمومة وخدمات صحة الرلا واأل وال
مثف اندارة املتتاملة ألمراا الرلا واأل وال وخدمات التغذيةم وخدمات ا مف واملخاا والوادةم
وتن دديم األسددرةم وصددحة املدراهقئ واللددحة انناميددةم واخلدددمات املتعلقددة ألمدراا املعديددة و ددم املعديددة
وانعاس ددة ال دني ددة واألم دراا العقلي ددة وص ددحة امل دوا نئ املس ددنئ ويال ددة ال دوارا العام ددةم وخدم ددة انر دداد
اللحقم واأليورفيدا (ال د التقليدي) و مها من اخلدمات اللحية ال ديلة املعتمدة.
 -57وام ددق س ددانون األموم ددة اآلمن ددة والل ددحة اننامي ددة لع ددا  2018ص دراية ا ق ددوة الل ددحية للنس ددا
والوتيات واملراهقئ واملواليد اةدد وي من ا لول على خدمات رعاية صحية إنامية ييدة .وسد نوذت
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ولارة الل ددحة والس ددتان م درامج تلو ددة تتعل ددا لل ددحة اننامي ددة وامل درأة وال و ددف( .)59وخ دددمات انيه دداا
يد ددا املقا عد ددات ال د د  .77و السد ددنوات اخلمد ددس األخد ددمة سامد ددت د ددع ة رعايد ددة األسد ددرة
املد د مون متايد ددة
مت دددريد  1 890م ددن مق دددمق اخل دددمات (م ددن األ ددا وم ددوظوق التم دري عل ددى ي ددد س دوا ) وول ددعت
سا مة  721مرك خدمات يقد خدمات انيهداا املد مون .و السدنوات اخلمدس األخدمة أي دا سددمت
خدمات انيهاا امل مون إىل  440 983امرأة .وس لت يوا  71املا دة مدن النسدا وسدا ف مندا ا مدف
معد انيهداا .وللق دا علدى دلف األ ودال ني دال ف تنويدذ اخل دة ااسد اتيةية الو نيدة نحدا دلف
األ وال للو ة .2018-2014
 -58وي ددمن س ددانون التحل ددئ لع ددا  2016لت ددف و ددف ا ددا ا ل ددول عل ددى لقاي ددات يي دددة.
وتس ددعى يتوم ددة ني ددال إىل ل ددئ األ وال و ددف منس د ة  100املا ددة .و وي ددد ه ددذا ا ت ددم ف ت وي ددد
األ وددال مد د  12مست دددام والدديب سددق يددق واللقدداح مخاسددق التتددافؤ ولقدداح املتددورات الر ويددة املتقددارن
واللقاح الوموي لشلف األ وا ل وا ل ة وا ل ة األملانية والتها الدماغ اليا ين من خ ل 10 000
يددا أحنددا ال لددد وخدددمات التوعيددة لشددلف األ وددال (عددن ريددا ا قددن وعددن
نق ددة لتقدددل اخلدددمات
ريددا الوددم) ولقدداح م افددا املتددورات الر ويددة .وع د وة علددى مل د جيددري تنويددذ م ددادرة يديدددة معن دوان
"الوصدول إىل كدف ودف"( .)60و عدا  2019تلقدى  70,2املا دة مدن األ ودال الدذين تد اوح أعمددارهم
مئ  12و 23هرا يا الت عيمات األساسية(.)61
 -59وس ددد وس ددعت يتوم ددة ني ددال ن دداة م درانمج الت د مئ الل ددحق ليش ددمف  563مس ددتو للي ددا
مقا ع د د ددة .و وي د د ددد سياس د د ددة الت د د د مئ الل د د ددحق الو ني د د ددة لع د د ددا  2014ي ل د د ددل ع د د دددد األ د د ددخاص امل د د ددؤمن
يددا أحنددا ال لددد
علدديهم  3 142 676خلددا مددنهم  25,1املا ددة يعددانون مددن الوقددر املدددسا .ويسددتمر
التوليا ا اين لد  70نوعا من األدوية ا يوية من خ ل الّبانمج الو ال للخدمات اللحية ا انية .وخد ل
الو د ة املش ددمولة لتقري ددر تلق ددى األ ددخاص ال ددذين يع ددانون م ددن الوق ددر امل دددسا ع ي ددا ي ددا ألمد دراا مث ددف
السر ان وأمراا القلد وأمراا التلى والشلف الرعاش وال هداير وإصدامة العمدود الوقدري ومدا إىل ملد
إ ار مرانمج الع ا ال يب للموا نئ الوقرا  .و إ ار هذا الّبانمج تقدد يتومدة ني دال م لدل 100 000
روميددة لتددف ددخت كدددعم مددا للع د ا .وتددوفر يتومددة ني ددال أتمينددا صددحيا اانيددا ت لددل سيمتدده 100 000
رومية للموا نئ املسنئ .وجيري توفم األدوية ال لمة للملامئ مومو نقت املناعة ال شرية/انيدل.
58

 -60وسد اعتمدت يتومة ني ال تدخ ت ياند ال لد لتشةيا النسا على وادة األ ودال
املراك د الل ددحية .ووف ددر م درانمج وي د األموم ددة لعددا  2005ي دواف النق ددف للنس ددا لتش ددةيا ال ددوادة
املراك اللحية( .)62وتلت ني ال متحقيا  70املا ة من يا الدوادات علدى يدد سدام ت مداهرات و
مؤسسات لتحقيا هذا اهلدا من أهداا التنمية املستدامة عا .2030
 -61واخنود د معد دددل وفيد ددات املواليد ددد إىل  21لتد ددف  1 000مولد ددود يد ددق واخنود د معد دددل وفيد ددات
معدل الوفيات النواسدية إىل 239
األ وال دون سن اخلامسة إىل  39لتف  1 000مولود يق .واخنو
لتف  100 000مولود يق.
احلق يف التعليم

()63

 -62يتوف الدسدتور لتدف مدوا ن ا دا ا لدول مدن الدولدة علدى التعلديم األساسدق والتعلديم انل امدق
وا دداين ي د املس ددتو األساس ددق والتعل دديم ا دداين ي د املس ددتو الث ددانوي .وسيحل ددف املوا ن ددون موو انعاس ددة
ددان .واددا لأل ددخاص موي العاهددات ال لدرية واأل ددخاص الددذين
واملوا نددون املعددولون علددى التعلدديم العددا
السما والتتلم ا ا التعليم ا اين عن ريا التتامة م ريقة مرايف ولغة ان دارة علدى
يعانون من لع
التوا  .ولتف ا وة ني الية مقيمة ني ال ا ا ا لول على التعليم ملغته األ .
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 -63وينت سانون التعليم ا داين وانل امدق لعدا  2018علدى املسداواة يلدول اةميدا علدى تعلديم
ييددد .ويتوددف القددانون يلددول املدوا نئ املعددولين استلدداد وموي انعاسددة والددداليت علددى التعلدديم العددا
ددان .واددا أل وددال الشددهدا الددذين لددحوا لروايهددم عمليددة ا دراك الشددعيب والل دراع املسددلن
والث ددورةم وأ و ددال األ ددخاص املختو ددئ ول ددحا الن د اع واةري ددى واملع دداسئ ا ل ددول عل ددى فرص ددة خاص ددة
للتعلدديم .وسددد اعتمدددت يتومددة ني ددال سياسددات وإيدرا ات( )64وأ لقددت مدرامج تلوددة للت ددوير الشددامف
لق اع التعليم( .)65واملستو ت احمللية مسؤولة أي ا عن لمان تسةيف كف وف من سن  4سنوات إىل
 13سنة وتلقيه التعليم ا داين املددار العامدة .و نلدافة إىل ملد سديتم تدوفم مدا ا يقدف عدن سدنة
من تنمية ال وولة امل ترة والتعليم معد إتا سن الرامعة.
 -64وت لل نسد ة التحداة الدداليت  19,55املا دة املسدتو األساسدق األد و 15,59املا دة
املستو األساسق األعلى و 12,33املا ة املريلة الثانويدة اللدوئ  9و 10و 8,75املا دة
املسدتو الثدانوي اللدوئ  11و .12ويشدتف أ ودال اةاانيداي  33,67املا دة مدن املسددةلئ
املس د ددتو األساسد د ددق األد و 37,59املا د د ددة املسد د ددتو األساسد د ددق األعلد د ددى و 37,57املا د د ددة
املستو الثانوي اللوئ  9و 10و 38,09املا ة املستو الثانوي اللوئ  11و.12
 -65ويتددن للش ددعو األص ددلية أن تعل دم أ واهل ددا ملغ ددتهم األ ( .)66وتقددد امل ددنن الدراس ددية التعل دديم
الع ددا  .ويق ددد مرك د الت دددريد عل ددى تنمي ددة امله ددارات وسس ددم مرك د النه ددوا لل ددناعات ال الغ ددة الل ددغر
واللناعات املن لية واللناعات اللغمة ومركد التعلديم التقدال والتددريد املهدال دورات تدري يدة للشدعو
األصلية اال تنمية املهارات.
 -66ويد الو د ة  2020/2019ف تشددغيف  33مدرسددة خاصددة و 23مدرسددة متتاملددة و 380فل د
دراس دديا لتحس ددئ ف ددرص يل ددول األ و ددال موي انعاس ددة عل ددى التعل دديم .وتل دديب ه ددذه امل دددار ايتياي ددات
األ وددال الددذين يعددانون مددن  10أندواع مددن انعاسددة .ونتيةددة لددذل ف تسددةيف  46 899ود مددن موي
عا .2019
انعاسة املدار
 -67و عد ددا  2017ملد ددل معد دددل االتحد دداة املسد ددتو اامتد دددا ق  97,2املا د ددة و املسد ددتو
انعدددادي  92,3املا ددة و املسددتو الثددانوي  43,3املا ددة .و العددا الدراسددق  2019ملددل معدددل
االتحاة ملدار  97,1املا ة املستو اامتدا ق و 93,8املا ة املستو انعدادي و47,6
املا ددة املس ددتو الث ددانوي .و ع ددا  2017مل ددل مع دددل التس ددر م ددن املس ددتو اامت دددا ق  3,6و
املسددتو انعدددادي  4,4و املسددتو الثددانوي  .3,7و عددا  2019ملددل معدددل التسددر مددن املسددتو
اامتدا ق  3,6ومن املستو انعدادي  3,8ومن املستو الثانوي .)67(2,8
 -68وع وة على مل ف إدخال ن ا إدارة الن افدة اللدحية فد ة ا دي (مريداا منولدف
وتوليا ااين للوو ات اللحية) للحد مدن معددل تسدر املراهقدات إىل أد يدد .وا دذت يتومدات
املقا عات أي ا تدامم تلوة للتقليف إىل أد يد من معدات تسر الوتيات من املدار (.)68
 -69و السنة املالية  2020/2019ف تقدل  3,18مليون رومية إ ار مرانمج منن دراسية مويهة
للاحل الوقرا إىل  3 288 924الد من ا وة الدداليت واألسدر املت دررة مدن الند اع وأسدر الشدهدا
وا تمعات احمللية املهمشة للغاية وا تمعات احمللية للشعو األصلية املهددة انقراا.

14

GE.20-14563

A/HRC/WG.6/37/NPL/1

زاي -النساء

()69

أشكال التمييز املتعددة ضد املرأة

()70

 -70ا ذت يتومة ني ال حةا تلوة ملعاةة األ تال املتعدددة للتمييد لدد املدرأة مدن مينهدا تتدئ
املرأة من خ ل التعليم والتوعية والتدريد على تنمية املهارات والعمالةم والتدامم الوسا ية من خ ل التنويدذ
الوعال لقوانئ مناه ة العن ومتافحة التميي ا مل التدامم انجياميةم و اية ال حا م
 -71وتتمث د ددف أه د ددداا م د درانمج ال د ددر يس للنه د ددوا مل د درأة تت د ددئ النس د ددا املهمش د ددات ايتماعي د ددا
واستلدداد مددن خ د ل تنميددة مهددارات ر دة األعمددال واملشدداريا التةاريددة ف د عددن تيسددم األس دواةم
والق ا على ياات اا تلا وااستغ ل اةنسق وااشار لنسا والوتيات و يا أ دتال العند
اةنسدداين مددن خد ل إنوددام القددانون موعاليددة .و إ ددار هددذا الددّبانمج يددتم ت ويددد ا وامددف الد ي يدوايهن
م اعوات تتعلا ألمومة املنا ا النا ية مدن ال لدد رفدا نقدف يدوي ل تيدان ثدن إىل املرافدا ال يدة.
وسد أنقذت هذه امل دادرة ييداة  110نسدا ورلدا خد ل الود ة مدن كدانون األول/ديسدمّب  2018إىل 30
ي يران/يونيه .)71(2020
 -72وس ددد أنش د ت ك ددف مس ددتو لل ددق ةن ددة س ددا ية تق ددو متس ددوية املنالع ددات أساس ددا ع ددن ري ددا
الوسددا ة ع عددن ريددا األيتددا الق ددا ية .وتتعلددا املنالعددات الدديت تسددويها مشددتاو مشد ن عددد رعايددة
ك ددار السددن وعددد تددوفم التعلدديم والغددذا وامل مددس لأل وددال القلددر واملسددا ف املتعلقددة لع سددات مددئ
ال وا وال وية.
 -73ويددنن سددانون ةنددة سوميددات الشددعو األصددلية لعددا  2017للةنددة سددل ة تلقددق الشددتاو لددد
أي خت أو من مة تنته يقوة ا تما احمللق للشعو األصلية وتقددل توصدية إىل السدل ة املعنيدة
للتحقيا .و ملثف جيول ملتتد الشر ة وةنة الداليت الو نية واملستو ت احمللية تلقق الشتاو ويد
سانون (يرية وعقومة) التميي والن ذ القا م على ال قات اايتماعية لعا .2011
املرأة يف سوق العمل

()72

 -74يددنت الدسددتور علددى يددا كددف م دوا ن العمددف .ويددنت كددذل علددى التميي د انجيددايب للدداحل
املرأة اال العمالة وال مان اايتماعق .و ملثف ينت سدانون ا دا العمدف لعدا  2018علدى مدنن
األولويددة أثنددا إ د ة مدرامج العمددف للنسددا والددداليت واملعددولين وأسددر الشددهدا وأسددر األ ددخاص الددذين
تعرلوا ل ختوا القسري(.)73
 -75ويتو ددف الدسد تور ي ددا ك ددف عام ددف ا ل ددول عل ددى أي ددر مناس ددد و التس ددهي ت و ل ددمان
ايتماعق يقو على اا اكات .وا ر سانون ا ا العمف لعا  2018وسانون العمف لعا  2017يا
أ تال التميي األيور مقامف عمف متساوي القيمة وال دمان اايتمداعق علدى أسدا اةدنس واألصدف
انثددال والنسددد والدددين واللددون وال قددة اايتماعيددة .وسددد لاد سددانون العمددف إيددالة األمومددة مددن  52إىل 98
يوما منها  60يوما مدفوعة لتامف و 15يوما من إيالة رعاية األمومة املدفوعة لتامف لل وا.
املمارسات الضارة ضد النساء والفتيات

()74

 -76ولد دعت تد دددامم تشد دريعية وسياسد دداتية ومرانايد ددة ملموسد ددة للق د ددا علد ددى املمارسد ددات التقليديد ددة
األكوا
واايتماعية ال ارة مثف لواا األ وال واملهر والسحر و ارسة او دي (ع ل انان
أثنا ا ي )  .وا ر الدستور تعري النسا والوتيات للعن ال دين أو العقلق أو اةنسق أو النوسدق
أو أي ددتف خ ددر م ددن أ ددتال العن د أو ااس ددتغ ل عل ددى أس ددا ال دددين أو التقالي ددد أو املمارس ددات
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اايتماعيددة أو الثقافيددة .فالقددانون يعاسددد علددى هددذا الوعددف ويع ددق ا ددا التعددوي لل ددحا  .وا ددر
سانون العقو ت الد واا س دف ملدوغ سدن العشدرين( .)75و ملثدف ا در سدانون العقدو ت عقدد الد واا م لدد
أي نوع من املمتلتات املنقولة أو م املنقولة أو املهر أو أي تلتات من العريس أو العرو (.)76
 -77وجير سانون العقو ت رد أي امرأة إىل التو ( او دي) أثنا ا ي أو الوادة أو تعري ها
لنوع اثف من التميي أو الن ذ أو ملعاملة اإنسانية من أي نوع( .)77وأ لقت يتومة ني ال لدة درر مدن
ارس ددة دداو دي هل ددد أكد دوا تش دداو .وخد د ل ا ملد ددة ف توتيد د أكث ددر م ددن  8 550كوخ ددا م ددن أكد دوا
ددون ددهرين( .)78وتقددو يتومددة ني ددال ل د ويج ملددة ا ددي التددرل ولددوع "يدددي
دداو دي
توف يتومة ني ال ميو  8كانون األول/ديسمّب عت اره "يو
ا ي الترامة أوا" .وع وة على مل
ا ي الترل" ل دة الوعق يي يتم تشةيا األفراد واألسر على التعامف ما ا ي مترامة.
 -78وجير سا نون العقو ت اهتا أي خت لنه ساير و رد أي أيد من متان إسامتده عت داره
معامل ددة مهين ددة وا إنس ددانية( .)79وس ددد س دن س ددانون منول ددف ه ددو س ددانون (يري ددة وعقوم ددة) ادع ددا الس ددحر
لعا  2015الذي جير ادعا السحر وي من تعوي ال حية .وأصدرت يتومة ني ال  28أيلول/
س د تمّب  2020مرسددو (تن دديم) األ دداا وامل دواد التيميا يددة ال ددارة األخددر "ومرسددوما لتعددديف مع د
القوانئ الني الية املتعلقة مقانون العقو ت وسانون انيرا ات اةنا ية لعا  "2020لتن يم املواد التيميا ية
ا م ددية و مه ددا م ددن امل دواد التيميا ي ددة ال ددارة ول دة الت دددامم العقامي ددة مش ددتف ك ددم عل ددى ااعت دددا ات
أل اا .و ملثدف هتددا ااسد اتيةية الو نيدة نحدا لواا األ ودال لعدا  2016إىل ولدا يدد لد واا
األ وال قلول عا .2020
العنف اجلنساين

()80

 -79ا ر الدستور العن ال دين أو العقلق أو اةنسق لد املرأة كما ا ر ارسدة أي دتف خدر مدن
أ دتال العند أو ااسدتغ ل لدددها علدى أسدا الددين أو التقاليددد أو املمارسدات اايتماعيدة أو أي أسددا
خر .وع وة على مل يتوف الدستور لل حية التعوي وا دا ا لدول علدى املعلومدات اخلاصدة
لتحقيقات وانيرا ات املتعلقة لق ية كما يتوف إعادة الت هيف اايتماعق.
 -80ويددر عددا  2015تعددديف سددانون (يريددة وعقوم ددة) العن د املن د لعددا  .2009ووس دا الق ددانون
املعدل ن اة تعري العن املن ليشمف التعدذيد ال ددين( )81واألم العقلدق( )82و يدا أ دتال العند
اةنس ددق ددا مل د العن د اةنس ددق م ددئ الش ددركا وخ ددارا ال د واا .ووس ددا الق ددانون أي ددا ن دداة التعري د
ليش ددمف التع ددذيد مس د د العن د املتل ددف مله ددر موص ددوه عنو ددا من لي ددا .و الس ددنوات املالي ددة 2016/2015
و 2017/2016و 2018/2017ملل عدد س ا العن املن املرفوعة أما احملاكم املختلودة  558و925
و 1 113س ية وف الولف  319و 481و 592س ية على التوا (.)83
 -81وينت سانون (مراس ة) التحرش اةنسق متان العمف لعا  2014على تدامم ملراس ة التحرش
اةنسق واملعاس ة عليده أمداكن العمدف الرمسيدة و دم الرمسيدة علدى يدد سدوا ( .)84وجيدر سدانون العقدو ت
التحددرش اةنسددق معقومددة تلددف إىل السددةن ملدددة ث د سددنوات و رامددة سدددرها ث ثددون أل د روميددة(.)85
ويتوف سانون اية لحا اةرية لعا  2018اية لحا التحرش اةنسق.
 -82وسددد سامددت اللةنددة الو نيددة لشددؤون املدرأة متشددغيف خددط هدداتوق للمسدداعدة علددى مدددار السدداعة امسدده
"خّب سره ( "1145دعوان ن لل  )1145وهدو خدط مسداعدة خداص لعند اةنسداين يقدد خددمات متتاملدة
من منلة وايدة تشمف امل و واخلدمات النوسية واخلدمات املتعلقة أل وال واملساعدة القانونية(.)86
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 -83وسد أنش (تشغيف) صندوة منا العن لد املرأة لعا  2012و(تشغيف) تن يم صندوة أمن
املرأة العالمة لعدا  2013صدناديا لتقددل إ اثدة فوريدة ل دحا العند لدد املدرأة وتدوفم التعلديم والتددريد
واننقام وان اثة والع ا للنسا العال ت.
العنف اجلنساين يف حالة الطوارئ

()87

 -84اعتمدت اموعة من اللتوك الو نيدة القانونيدة والسياسدية مايدة الو دات ال دعيوة دا فيهدا
النسا واأل وال والداليت والو ات واةماعات املهمشة واأل خاص موي انعاسة وك ار السن خ ل
ي دداات ال دوارا وا س دديما م ددن ي دداات ال دوارا املتل ددلة لت دوار ( .)88وس ددد أوك ددف س ددانون ا ددد م ددن
ا ر التوار وإدارهتا لعا  2018إىل اللةنة التنويذية وايد ومسؤولية تنويذ خ دط ومدرامج خاصدة
وفقا ملت ل ات يالة ال وارا ألول املعرلئ خل ر التوار .
و84

 -85ولتيسم الوصول إىل السل ات املعنية واحملاكم هنداك  17مركد ا علدى مسدتو املقا عدات
مرك د ا علددى مسددتو ا تمددا احمللددق تعمددف لتقدددل اخلدددمات إىل ال ددحا والنددايئ مددن العن د اةنسدداين
واا تلا و مه من اةرا م اةنسية و 36مرك ا خلدمة ال حا املت ررين من العن املن  .و ملثدف
تق ددو "مراك د إدارة األلم ددات الش دداملة" ال دديت تتخ ددذ م ددن املستش ددويات مق درا هل ددا متق دددل خ دددمات ص ددحية
متتاملددة ل ددحا العند اةنسدداين والنددايئ مندده  55مقا عددة .وشددري ةنددة ا قيقددة وامللددا ة وةنددة
التحقيا مش ن األ خاص املختوئ سسرا قيقا اادعا ات املتعلقة لعن اةنساين املرتت ة خد ل
الن اع املسلن الذي دار الو ة من عا  1996إىل عا .2006
بيئة آمنة وسرية لإلبالغ عر حوادث العنف ضد النساء والفتيات

()89

 -86امددق الدسددتور يقددوة لددحا اةريددة .ويددنت سددانون ايددة لددحا اةريددة لعددا  2018علددى
لددماانت ل ددد ااعت دددا أو ال ددرر أو التخوي د أو ال هي ددد أو التهدي ددد م ددن س ددف املش ددت ه م دده أو امل ددتهم
أو اة دداين أو أي ددخت مي ص ددلة م دده أو دداهد امل ددتهم ل ددد ال ددحية أو أسر دده أو األ ددخاص ال ددذين
يعتمددون علدى ال دحية .ويددنت سدانون انيدرا ات اةنا يددة الدو ال علدى أنده يتددن انمد غ عدن يدددو
هذه اةرا م وو أو عن ريا الوسا ف انلت ونية أسر متتد للشدر ة .و يالدة رفد متتدد
الشددر ة تسددةيف التقريددر جيددول تقدددل الشددتو مددا التقريددر إىل متتددد املدددعق العددا أو متتددد ددر ة
أ علددى دريددة .وجيددول للمحتمددة أن تلدددر األمددر الد ل إىل السددل ة املعنيددة مايددة الشدداهد أو ال ددحية.
وسددد نددت سددانون (يريددة وعقومددة) العن د املن د لعددا  2009وسددانون (متافحددة) ااشددار ل شددر والنقددف
لعد ددا  2007علد ددى أيتد ددا اثلد ددة مايد ددة ال د ددحا  .وي د ددمن القد ددانون املتعلد ددا خللوصد ددية الشخلد ددية
لع ددا  2018ا ددا اخللوص ددية املس ددا ف املتعلق ددة ةس ددد وانسام ددة واملمتلت ددات والو ددا وال ي دداانت
واملراس ت و خلية كدف دخت وإدارة ايدة املعلومدات الشخلدية واسدتخدامها اآلمدن أي هي دة
أو مؤسسة عامة ومنا التعدي على خلوصية أي خت.
 -87وتنت امل ادا التوييهية انيرا ية ماية خلوصية األ راا إيرا ات األنواع اخلاصة من
الق ا لعا  2007على ا واظ على السدرية دا ملد األمسدا الرم يدة لل دحا واةلسدات السدرية
للق ا اليت تشمف نسا مثف اا تلا وانيهاا وااعتدا اةنسق وااشار ل شر وسدواح احملدار
الق دا اةنا يدة الديت يتدون
والعن لدد املدرأة .وتت لدد امل دادا التوييهيدة أي دا إيدرا وسا يدا داث
األ ود ددال أ د دراا فيهد ددا والد دديت ي د ددت فيه د ددا سد دداا لأليد دددا م والق د ددا املتعلقد ددة أل د ددخاص املت د د ثرين
أو املل ددامئ مو ددمو نقد ددت املناع ددة ال شد درية/انيدل .وا ددر سد ددانون (متافح ددة) ااشد ددار ل ش ددر والنقد ددف
لعا  2007نشر معلومات سرية عن ال حية(.)90
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االغتصاب

()91

 -88يددر إصد ح سددانون متافحددة اا تلددا متعريد أوسددا للةريددة يشددمف اا تلددا ال ويددق
أي ا( .)92وكف من يرتتد اا تلا يعاسد لسةن والغرامة يسد عمر ال حية ويالتها ال دنية.
 -89وسد رفا سانون العقو ت مدة التقاد لنس ة لتقددل أول تقريدر للمعلومدات املتعلقدة ا تلدا
مددن  35يومددا إىل سددنة وايدددة( .)93والعقومددة القلددو ةريددة اا تلددا هددق السددةن ملدددة تد اوح مددئ سددتة
عش ددر إىل عشد درين عام ددا عن دددما تت ددون ال ددحية دون س ددن العا ددرة( .)94ول دمن التع ددوي أي ددا ل ددحا
اا تلا  .و يالة اا تلا ما القتف يتعرا مرتتد اةرية للسةن مد ا ياة(.)95
املساواة بني الرجل واملرأة

()96

يا هي ات الدولة على أسدا اندمداا النسديب .وينتخدد الدر يس
 -90يتوف الدستور مشاركة املرأة
وان ددد الددر يس ور دديس وان ددد ر دديس الددس الندوا ور دديس وان ددد ر دديس اةمعيددة الو نيددة ورلسددا وندوا
رلسدا ال لدد ت ورلسدا وندوا رلسددا املسدتو ت احملليدة قيد يتد تى تثيدف اةنسدئ أو ال وا د املختلوددة.
وسد ف الوفا تاما معت ة  33املا ة على األسف من النسا الّبملان اا ادي واالس املقا عات اليت يدنت
عليها الدستور .ويق ق الدستور متعيئ أع ا متاتد اهلي ات الدستورية وفقا مل دأ الشمول.
 -91ونتيةة لسياسة اندماا اليت اعتمدهتا الدولة هنداك تسدا ةدان ترأسدها نسدا مدن أصدف سدت
عشددرة ةنددة مرملانيددة الّبملددان اا ددادي .وي ددم الددس الن دوا لّبملددان اا ددادي  32,73املا ددة مددن
النسا م وت م اةمعية الو نية  37,29املا ة من النسا م وت م اةمعية انسليمية  34,36املا ة من
النسا م وتشتف النسا  47,6املا ة من اموع رلسا ونوا رلسا ال لد ت ورلسا ونوا رلسا
املستو ت احمللية .ويت ل أع ا املستو احمللق من  40,59املا ة من النسا  .و نلدافة إىل ملد
يا املستو ت احمللية الد  753اليت تشارك تنويذ مرانمج تنمية املرأة.
أنش ت متاتد تنمية املرأة
 -92وتسدتهدا يتومدة ني دال ل دة املسداواة األيدور للعمدف املتسداوي القيمدة مدئ الريدف واملدرأة
م د ددن نس د د ة  0,62ع د ددا  2015إىل  0,92ع د ددا 2030م ونس د د ة مش د دداركة النس د ددا الق د ددو العامل د ددة
يدا هي دات الدولدة
من  0,93عدا  2015إىل  1,0عد ا  .2030ويتودف الدسدتور مشداركة املدرأة
يد ددا
عل ددى أسد ددا م دددأ اندمد دداا النس دديب .وهتد دددا اخل ددة اخلامسد ددة عش ددرة إىل ل دة مشد دداركة املد درأة
املستو ت واهلياكف وعملية التنمية إىل يدود  50املا ة تدرجييا.
 -93وينت سانون اخلدمة املدنية لعا  1991على لديت  33املا دة للمر دحات مدن أصدف
املا ة من اموع الوظا الشا رة اليت يتعئ ملؤها من خ ل املنافسة املوتوية .وهذا ا تدم ين دا
علددى يددا أن دواع اخلدددمات املدنيددة العامددة .وخ د ل الو د ة املشددمولة لتقريددر لاد تثيددف امل درأة اخلدم ددة
املدنيددة ل دة ك ددمة مددن  15,3املا ددة إىل  25,8املا ددة وا ي د ال هددذا املسددار ت ايددد .وي لددل امددوع
النس ة امل وية للنسا املعلمات املدار  39املا ة( .)97ويتعئ على اةي الني ا والشر ة الني اليدة
وسوات الشر ة املسلحة أي ا ليت يلة  20املا ة للنسا .
45

-94
تويد
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حاء -األدفال
التعريف واملبادئ العامة واحلماية

()98

 -95يعدرا القدانون املتعلددا أل ودال لعدا " 2018األ وددال" لحدم أ دخاص مل يتملدوا سدن الثامنددة
عش ددرة .وه ددذا التعري د م دداما لتعري د األ و ددال س ددانون العق ددو ت وس ددانون (ي ددر ومعاس ددة) عم ددف
األ وال لعا  2000وسانون العمف لعا .2017
 -96ويتوف القانون املتعلا أل وال لعا  2018يدا ركدا يقدوة ال ودف دا ملد ا دا
ا ماية وا ا ال قا وا ا النما وا ا املشاركة( .)99وينت القانون كذل على أن لتف وف
ا ا ا ماية من أي نوع من أنواع العن ال دين أو العقلق والتعذيد والتراهية واملعاملة ال إنسانية
وسدو املعاملدة القا مدة علددى الندوع اايتمداعق أو الن دذ والتحددرش وااسدتغ ل اةنسديئ .ويدنت القددانون
أي ددا علددى أن امللددلحة العليددا لل وددف جيددد أن تتددون مات أولويددة وادددد مسددؤوليات األسددرة واألوصدديا
والدولة وس اع وسا ط انع شاه األ وال.
 -97وينت القانون أي ا على إنشا الس و ال متعدد أصدحا امللدلحة قدوة ال ودف مرأسدة
ولير املرأة وال وف واملوا نئ املسنئ .وا لس ثف ختل الوكاات ا تومية ومن مات ا تما املدين
العاملة اال يقوة ال وف و اية ال وف ورعاية ال وف وس ا األيدا  .ويقد ا لس تومة
ني ال توصيات مش ن السياسات والّبامج اليت سدتعتمدها كمدا يقدو مرصدد وتقيديم ومرايعدة الدّبامج الديت
ت لا ثا مش ن ل وف.
 -98وا ر سانون (ي ر وتن يم) عمف األ وال لعا  2000إ راك أي وف دون سن  14عاما
العمددف .وتن ددا أيتددا هددذا القددانون علددى الق اعددات ددم الرمسيددة أي ددا .وسددد اعتمدددت يتومددة ني ددال
اخل ددة الو نيددة العشدرية الر يسددية ملتافحددة عمددف األ وددال ( )2028-2018الدديت هتدددا إىل الق ددا علددى
أسوأ أ تال عمف األ وال قلول عا  2022و يا أ تال عمف األ وال قلول عا .2025
 -99وتقو من مات ا تما املددين متشدغيف خ دق املسداعدة اهلداتويئ  1098و 12 104مقا عدة
متوييه من ولارة ؤون املرأة وال وف واملوا نئ املسنئ ومتنسيا وتعاون من الس يقوة ال وف ننقام
األ وددال املعرل ددئ للخ ددر وتددوفم ان اث ددة وا ماي ددة واملش ددورة النوسددية-اايتماعي ددة واخل دددمات القانوني ددة
والع د ا الل ددحق ومل الش ددمف األس ددري لأل و ددال ال ددذين ي ددتم إنق ددامهم .واس ددتنادا إىل "امل ددادا التوييهي ددة
ننق ددام أ و ددال الش دوارع و ددايتهم وإدارهت ددم" نو ددذ م درانمج ي ددؤدي إىل خل ددو وادي كاتان دددو م ددن أ و ددال
الشوارع .وخ ل الو ة مدن  2017إىل  2019ف إنقدام  7 806أ ودال مدن يالدة ال دع كمدا ف إنقدام
وإعادة أتهيف  1 011و من أ وال الشوارع وادي كاتاندو ويده( .)100وكاتاندو الوست ا ا
خالية من أ وال وارع.

داء -األشخاص ذوو اإلعالة

()101

 -100أيددرت يتومددة ني ددال تعدددادا عددا  2011ت ددمن ميدداانت مولددلة ملددنوة عددن األ ددخاص
يدا أحندا ال لدد لتوليدد ميداانت
موي انعاسة .و عا  2021ستةري يتومة ني ال تعدادا عشر
ملنوة عن األ خاص موي انعاسة.
 -101وي يد ددف القد ددانون املتعلد ددا ققد ددوة األ د ددخاص موي انعاسد ددة لعد ددا  2017ا د دواي واملمارسد ددات
التميي ي ددة ش دداه األ ددخاص موي انعاس ددة .وتتو ددف ا ح ددة يق ددوة األ ددخاص موي انعاس ددة لع ددا 2020
ا ق ددوة املدني ددة والسياسد ددية وااستل ددادية واايتماعيد ددة والثقافي ددة ع ددن ريد ددا ال ددتخلت مد ددن التمييد د لد ددد
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األ خاص موي انعاسة ولمان مي ة تتنهم مدن كسدد العدي م ريقدة ل مدة تعتمدد علدى الدذات عدن
ريا تتينهم ولمان مشاركتهم عملية صنا السياسات والتنمية.

ايء -األلليات

()102

 -102يعددرا الدسددتور األسليددات لحددا اموعددات إثنيددة ولغويددة ودينيددة يقددف عدددد سددتاحا عددن النس د ة
امل وية اليت اددها القانون اا ادي وتشمف ف ات هلا خلا لها انثنية أو الدينية أو اللغوية املتميد ة
وت لعاهتا إىل اية هذه السمات و ا للتميي واال هاد .وعم رسو انتخا ت اةمعية الو نية
اا ادي ددة لع ددا  2017نش ددرت يتوم ددة ني ددال لغ ددرا اانتخ ددا ت إخ ددارا اةري دددة الرمسي ددة 22
كددانون الثاين/يندداير  2018يي د سددةلت  98اموعددة إثنيددة أو قددة ايتماعيددة ك سليددات علددى أسددا
عدددد الس ددتان ال ددذين يق ددف ع ددددهم ع ددن  0,5املا ددة م ددن ام ددوع الس ددتان( .)103وت ددؤمن يتوم ددة ني ددال
لنهج التشاركق كف عملية من عمليات التنمية وت من إيرا يوار امف مدا أصدحا امللدلحة
وا تما املدين ا مل األسليات الني الية.

كاف -العمالة األجنبية والعمال املهاجرون

()104

 -103تتخددذ يتومددة ني ددال تدددامم ةعددف هةددرة اليددد العاملددة منددة وم مونددة ويتددن التن ددؤ ثددا وكريددة.
وخ د ل الو د ة املشددمولة لتقري ددر أمرمددت يتوم ددة ني ددال م ددذكرات تواهم/اتواسددات م ددا عدددد م ددن مل دددان
املقلد ا مل مالي واليدا ن وانمدارات العرميدة املتحددة وموريشديو وإسدرا يف واألردن مدن أيدف
ايددة العمددال الني دداليئ مددن تلد أندواع ال ددع ( .)105وت د لا يتومددة ني ددال ياليددا شددروع للهةددرة
اآلمنددة  39مقا عددة لتددوفم املعلومددات واملشددورة واملسدداعدة القانونيددة والتدددريد علددى تنميددة املهددارات
واملشورة النوسية ولو األمية املالية هلؤا العمال.
 -104وتتعداون يتومددة ني ددال مددا من مددات ا تمددا املددين واملن دم ات انسليميددة والعامليددة مايددة يقددوة
العمال الني اليئ اخلارا .وسدانت ني دال منشدات عمليدة ااتوداة العداملق للهةدرة وتدرأ ياليدا عمليدة
كولوم و وا ت ال نشد ة يدوار أمدو ظديب علدى اللدعيد انسليمدق .وتولدت ني دال رأسدة عمليدة كولوم دو
وهق منتد استشاري ي دم  12دولدة سديوية مشد ن إدارة اهلةدرة وتنقدف اليدد العاملدة إىل ويهاهتدا اخلارييدة
اعت ددارا مددن عددا  .2017واست ددافت يتومددة ني ددال عددا  2018ايتماعددا تشدداور لعمليددة كولوم ددو دا
يومئ كاتاندو ت عار "اهلةرة اآلمنة والن امية واملدارة رمن للةميدا" واعتمددت إعد ن كاتانددو
تف ميدان مشد ك لعمليدة كولوم دو لتقديده إىل عمليدة ااتوداة العداملق للهةدرة .وتتعداون يتومدة ني دال
مددا املن مددة الدوليددة للهةددرة ومن مددة العمددف الدوليددة وهي ددة األمددم املتحدددة للمدرأة .وعد وة علددى ملد تقددو
من مددات ا تمددا املدددين واملن مددات انسليميددة والعامليددة إبمكددا الددوعق مددن خد ل إعد انت اخلدمددة العامددة
وانع انت املوسيقية واملقا ا اللوتية والويديوية املتعلقة هلةرة اآلمنة.
 -105واست افت اللةنة الو نية قوة اننسان املدؤتر الددو مايدة يقدوة العمدال املهدايرين
ند ددوفمّب  .2019وسد ددد يد ددا املد ددؤتر إبعد د ن كاتاند دددو وخ د ددة عملد دده لعد ددا  2019مشد د ن يقد ددوة العمد ددال
املهايرين ما تعهدات من املؤسسات الو نية قدوة اننسدان والتحدال العداملق للمؤسسدات الو نيدة
قوة اننسان مشراكة وتعاون واسعق الن اة لتحقيا هذه الغاية.
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الل -الالجئون

()106

 -106ليسددت ني ددال رفددا ااتواسيددة اخلاصددة مولددا ال ي ددئ لعددا  1951ومروتوكوهلددا لعددا
ومددا ملد فقددد وفددرت علددى مددد عقددود املد و لعدددة اا مددن ال ي ددئ الت تيددئ ال ددواتنيئ ألسد ا
إنسانية .ويت من سانون تسليم ا رمئ لعا  2014م دأ عدد انعدادة القسدرية ويدنت علدى أنده ا جيدول
تسليم أي خت إىل الدولة اليت ت ل ده إما كدان سديتعرا للتعدذيد أو لعقومدة انعددا  .وين دا نودس
امل دأ أي ا على ال ي ئ.
.1967

ميم -إعادة البناء بعد الزلزال

()107

 -107نعادة منا امل اين/املنالل العامة واخلاصة الديت ت دررت خد ل ال لد ال املددمر الدذي وسدا
نيسددان/أمريف  2015صدددر سددانون يتعلددا إبعددادة منددا اهلياكددف املت ددررة مددن ال ل د ال عددا  .2015وسددد
أنشد ت اهلي ددة الو نيددة للتعمددم ل لد ع ملهمددة الدديت يددنت عليهددا القددانون .ومددن مددئ  791 334أسددرة
معيشية خاصة تلقت  784 535أسدرة الدفعدة األوىل مدن املدنن املخللدة نعدادة مندا مسداكنها املددمرة
وتلقددت  657 457أسددرة الدددفا الثانيددة و 6 03 551أسددرة الدفعددة الثالثددة .و ملثددف أعيددد منددا  6 058م د
مدرسيا و 10م ان للةامعات/التليات و 698مؤسسة صدحية و 1 262م د يتوميدا وم د لقدوات
األمن و 453م من م اين ال ا األثري والثقا .
25

 -108ولمن إع ا األولوية لتل ية ايتيايات أفراد ا تمعات احمللية ال عيوة ا مل الداليت

أثنددا توليددا م درانمج إ اثددة لددحا ال د الل .وسددد تلقددت يتومددة ني ددال دعمددا دوليددا نعددادة منددا اهلياكددف
األساسية اليت دمرها ال ل ال.
 -109و تلت الشر ة الني الية فرسدة عمدف رفيعدة املسدتو للتحقيدا اةريدة ثددا مندا ومتافحدة
ااشددار لنسددا والوتيددات وهةدرهتن ددم الشددرعية نتيةددة التشدريد وفقدددان سد ف العددي  .وأنشد ت مراكد
توتي أمنية عشر نقات يريدة وعشدرين موسعدا يددود نيدرا عمليدات يق دة ومراس دة أمنيدة متثودة
من أيف منا ااشار لنسا والوتيات.

نون -إذكاء الوعي

()108

 -110ددنت املسددتو ت الث ثددة للهياكددف اا اديددة وا تمددا املدددين ومن مددات ا تمددا املدددين د ت
توعية متثوة .وف تتثي لاوات انسناع من أيف إيرا تغيمات مواس النا و ارسدات ا تمدا
من خ ل التواصف مش ن تغيدم السدلوكم وشدرل يدا أ دتال املمارسدات التقليديدة ال دارة لدد النسدا
والوتياتم وإ د ة د ت توعيدة لدد املمارسدات ال دارة مثدف الشداو دي ولواا األ ودال ون دا املهدر
وادعددا ات ارسددة السددحرم وتع يد فددرص يلددول املدرأة علددى الرعايددة اللددحية والتعلدديم والعمددف وال ددمان
اايتماعق عت ارها أي ا من النهج املتعدد اةواند ملعاةة الق ا املتعلقة لنسدا والوتيدات .وتقدو
ولارات التنمية اايتماعية يتومات املقا عات وويدات التنمية اايتماعية على املستو ت احمللية
متنويددذ مدرامج تتددئ املراهقددات يد يتد تى تقري هددا مددن النددا  .وجيددري تنويددذ مدرامج توعيددة تلوددة نحددا
لواا األ وال و اية الوتيات من العن (.)109
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سني -احلق يف التنمية
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

()110

 -111عممت يتومة ني ال أهداا التنمية املستدامة خ ط التنمية الو نية ونوذهتا مدن خد ل مدرامج
ويلددة وسلددمة األيددف .وجيددري اآلن تنويددذ أهددداا التنميددة املسددتدامة علددى اللددعيد احمللددق .وسددد تددت موا مددة
تنويذ أهداا التنمية املسدتدامة مدا اخل دط الو نيدة و دريج ني دال مدن ولدا أسدف ال لددان مندوا و قيدا الت لدا
الو ال إىل "ني ال م دهرة ني داليون سدعدا " .وف تشدتيف ةندة توييهيدة رفيعدة املسدتو معنيدة لهدداا التنميدة
املستدامة مرأسة ر يس الولرا وةنة للتنويذ والرصد مرأسة ان د ر يس ةنة التخ يط الو نية.
 -112وتتنددت ني ددال مددن قيددا معدددل منددو استلددادي مرتوددا ملددل املتوسددط ي دوا  7املا ددة
السددنوات القليلددة املالددية .وخ د ل الو د ة  2019-2015أيددرلت ني ددال تقدددما ك دما ا ددد مددن الوقددر
منس د ة  1,1املا ددة كددف عددا وأدخلددت كددذل سددينات م د دة دخددف الوددرد .ومل ي ي د سددو تقددد
متوالا املؤ رات املتللة ةوع والتغذية واألمن الغذا ق .وسد أيرل تقدد ك دم معد املؤ درات
املتلد ددلة للد ددحة يد ددئ ا ت د د ال هند دداك د ددد ت قيد ددا األهد ددداا املتعلقد ددة موفيد ددات األمهد ددات
واأل وددال .وت هددر املؤ درات املتعلقددة لتعلدديم تقدددما ييدددا .وتسددةف األهددداا املتعلقددة مليدداه واللددرا
اللحق وال اسة والتنمية ااستلادية وال نية التحتية هق أي ا تقدما ك ما ما قيا إنال متمي اال
اللرا اللحق األساسق وا لول على التهر (.)111
تغري املناخ والبيئة

()112

مي ة ن يوة وصحية .وع وة على مل يقدد
 -113يتوف الدستور لتف موا ن ا ا العي
تعددوي لل ددحية عددن أي لددرر انيددم عددن التلددو أو التدددهور ال ي ددق .ويويده الدسددتور الدولددة إىل ات دداع
سياسة اننذار امل تر والت هد واننقام وان اثة وإعادة الت هيف من أيف التخوي من ا ر التوار
ال يعية .ومنا على مل ا ذت يتومة ني ال تدامم سانونية( )113ومؤسسية.
 -114ويشد ت اامتثددال ل خت ددار ال ي ددق األو ولتقيدديم األثددر ال ي ددق س ددف مددد أي مشددروع ويعاسددد
القدانون مددن ا يوعددف .وني ددال ملت مددة الت امددا سددو متنويدذ اتودداة ريددس املتعلددا ملنددا  .و خ ددم القيددود
عل ددى امل دوارد والتتنولويي ددا تنو ددذ ني ددال مش دداريا للتخوي د م ددن ر تغ ددم املن ددا والتتي د مع دده لف ددف
ما لديها من سدرات.
 -115ويت دن س ددانون إدارة الت دوار لع ددا  2018املس ددتو احمللددق م ددن القيددا ألنش د ة املتعلق ددة إبدارة
التوار  .وإدارة التوار مدرية أي دا السدل ات املت امندة للمسدتو اا دادي ومسدتو املقا عدات
واملس ددتو احملل ددق .وتنو ددذ يتوم ددة ني ددال إ ددار س ددينداي ( )2030-2015وخ ددة عم ددف أدي ددس أ م ددن
خ ل السياسات والّبامج وااس اتيةيات الو نية.

اثلثا -اإلجنازات والفرص والتحدايت
ألف -اإلجنازات
حقوق اإلنسان حقوق أساسية
 -116تؤمن ني ال معاملية يقوة اننسان وتعتّب أن يا يقوة اننسان م ساملة للتة ة وم ام ة
ومتش ددامتة ويع د ل مع ددها مع ددا .وس ددد اعتم دددت ني ددال مع ددم املع ددايم والق دديم الدولي ددة ق ددوة اننس ددان
22
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موصوها يقوسا أساسدية .وسدن الّبملدان اا دادي وعددل تشدريعات تلودة نعمدال هدذه ا قدوة .وتنودذ
ني ددال أهددداا التنميددة املسددتدامة موصددوها عنلدرا هامددا مددن عناصددر هتي ددة ال ددروا املواتيددة لتع يد يقددوة
اننسان و ايتها .وتو ني ال أنية ك مة لتل يدة ايتيايدات الشدعد املشدروعة لتوالدة كرامدة الودرد وأمنده
الشددامف .وا ددا ا يدداة هددو أهددم يددا ا قددوة .وهددو ددرت أساسددق للتمتددا جبميددا ا قددوة وا ددر ت
األخر اليت تنت عليها القوانئ الو نية واللتوك الدولية .وسد ف تلميم وتنويذ خ ط ومرامج و نية
لتل ية ايتيايات النا من خ ل موا متها ما أهداا التنمية املستدامة.
تنفيذ املبادئ التوجيهية وسياسات الدولة
 -117إن امل ادا التوييهية وإن كانت ا ا للم يقة الق دا ية هدق امل دادا التوييهيدة تدم
الدولة اليت تنوذ تدرجييا من خ ل تع ة املوارد .ويتوخى الدستور يعف ني ال أمة م دهرة متع يد يقدوة
اننسددان األساسددية و ايتهددا .ويويددد يتددم يتعلددا نم د غ عددن تنويددذ امل ددادا والسياسددات التوييهيددة
ورصده .وتقو ةنة مرملانية مستقلة مرصد وتقييم ما إما كانت امل ادا والسياسات التوييهية سد ندوذت
تدددرجييا .وتقددد يتومددة ني ددال تقريدرا سددنو إىل الّبملددان ت ددئ فيدده اخل دوات الدديت ا دذت واننددالات الدديت
ققت هلذا الغرا.
اإلدماج
 -118ملددا كددان الدسددتور ي مددن إىل منددا اتمددا سددا م علددى املسدداواة يسددتند إىل امل ددادا النس د ية الشدداملة
والتشدداركية فددإن تقدددما ك دما سددد أيددرل ل ددمان مشدداركة النسددا وسوميددات الشددعو األصددلية والد داليت
واملادهيسق والثارو واأل خاص موي انعاسة املدعومئ متدامم إجيامية مكدرت تواصديلها الوقدرات 91
إىل .94

ابء -الفرص
 -119تق ني ال ياليا أف ف ولا مؤات لتع ي يقوة اننسان و ايتها .وسد ولعنا األسدس
الدستورية والقانونية والسياسية واملؤسسدية ال لمدة لتحقيدا هدذه الغايدة .وسدد أدادت يقدوة اننسدان
الن ددا الددو ال للحتددم والتخ دديط ااستلددادي .وهندداك وعددق والتد ا و نيددان مل يسد ا هلمددا مثيددف لوفددا
الت امات املتعلقة ققوة اننسان .وسد يد سن ملحوظ إعمال دع نا قدوة اننسدان علدى
ويده ان ددال .ومندا علددى انندالات الدديت ققددت يد اآلن يويددد ال لدد ياليددا ريدا إرسددا أسددا
استلادي سليم للحوداظ علدى تتدا دع نا جبميدا يقدوة اننسدان .وتتمدف يدا املسدتو ت الث ثدة مدن
ا تومة من خ ل سياساهتا ومرااها تو يد وتع ي ساعدة التمتا ققوة اننسان.

جيم -التحدايت
 -120ظددف نقددت التنميددة والوقددر ددد ر يسدديا لدده أثددر تقييدددي علددى تتددا اةميددا تتعددا كددام ققددوة
اننسددان .وتوايدده ني ددال موصددوها مل دددا ددم سددايلق م ددن أسددف ال ل دددان من دوا ددد هتا اخلاص ددة الدديت ه ددق
ملممة على التلدي هلا.
 -121وت ددف ني ددال ملت مددة لتلدددي ل قددا التمييد القددا م علددى أسددا ال قددة اايتماعيددة واةددنس.
وما فت ت يتومة ني ال تتخذ حةا متعدددة اةواندد مثدف التددامم الوسا يدة وا ما يدة وال وجييدة والتددامم
املتللة لتمتئ للق ا على هذه املمارسات.
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 ويسددتغرة األمددر وستددا للتتي د. وسددد ددرعت ني ددال ن ددا يديددد للحتددم ظددف ن ددا ا ددادي-122
 وسدد يسدتغرة تع يد القاعددة املؤسسدية.لتامف وتسوية يا املسا ف املتعلقة لتوا ة والسل ة وتوليدد املدوارد
ادال يقدوة اننسدان وستدا دوي إا أن
هلذه اهلياكدف و قيدا انمتانيدات التاملدة للت عيدة دا ملد
 وتتمثف ا اية الراهنة منا املؤسسات وتع ي ها على يدا مسدتو ت.مل يشتف مسارا واعدا للمستق ف
. ومن أيف مل حنتاا إىل منا القدرات واملهارات واملعارا واملوارد.الن ا اا ادي
" ددد هددا لتحقيددا أهددداا يتومددة ني ددال املدريددة19- وسددد ريددت يا حددة "كوفيددد-123
 ونوددذت يتوم ددة ني ددال تدددامم وسا يددة وع يي ددة.تل د اخل ددط وال دّبامج مات الل ددلة ققددوة اننسددان
 وسددد سدداعدت تدددامم ان د ة املؤستددة علددى الن دداة.)114(ودوا يددة ملتافحددة الوددمو ومنعدده مددن اانتشددار
 ددم أن أثددره علددى ااستلدداد كددان ك دما ا سدديما أوسددات.الددو ال علددى ايتدوا الوددمو مشددتف ك ددم
 وتس ت أي ا عد ثقيف على ن ا.العاملئ لير والق اع م الرمسق والسياية وس اع اخلدمات
.الرعاية اللحية القا م وع لت الروامط اخللوية واألمامية ل ستلاد الو ال
Notes
1

2

3
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Article 16 to 46 of the Constitution of Nepal provides the right to live with dignity, right to
freedom, right to equality, right to communication, rights relating to justice, right of victim of
crime, right against torture, right against preventive detention, right against untouchability and
discrimination, right relating to property, right to freedom of religion, right to information, right to
privacy, right against exploitation, right to clean environment, right relating to education, right to
language and culture, right to employment, right to labour, right relating to health, right relating to
food, right to housing, rights of women, rights of child, rights of Dalit, rights of senior citizens,
right to social justice, right to social security, rights of consumer, right against exile, and right to
constitutional remedy.
Environment Protection Act, 2019; Consumer Protection Act, 2018; Safe Motherhood and
Reproductive Health Rights Act, 2018; Victims Protection Act, 2018; Act Relating to Children,
2018; Public Health Service Act, 2018; Right to Housing Act, 2018; Act Relating to Personal
Privacy, 2018; Right to Employment Act, 2018; Social Security Act, 2018; Right to Food and
Food Sovereignty Act, 2018; Compulsory and Free Education Act, 2018; Caste based
Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) (First Amendment) Act, 2018; Land
(Eighth Amendment) Act, 2018; Act Relating to Rights of Person With Disabilities, 2017’
Immunization Act, 2016; Labour Act, 2017 are the major legislations that are directly related with
protection and promotion of human rights. Similarly, National Civil Code, 2017; National Civil
Procedure Code, 2017; National Penal Code, 2017; Criminal Offences (Sentencing and Execution)
Act, 2017; National Criminal Procedure Code, 2017; National Assembly Election Act, 2017;
House of Representative Election Act, 2017; Provincial Assembly Election Act, 2017; Local Level
Election Act, 2017; Voters List Act, 2017; Indigenous Nationalities Commission Act, 2017;
National Women Commission Act, 2017; Tharu Commission Act, 2017; Muslim Commission
Act, 2017; Contribution Based Social Security Act, 2017; President and Vice-President Election
Act, 2017; Local Government Operation Act, 2017; Act Relating to Political Parties, 2016;
Administration of Justice Act, 2016 have been enacted. In addition, eighty new Acts and forty-five
amendment Acts have been enacted. Necessary subordinate legislations have also been adopted for
the operation of the above Acts.
Under the First Past the Post Electoral System, 165 members of the House of Representatives, and
330 members of Provincial Assembly; and for Proportional Representation Electoral System, 110
members of the House of Representatives and 220 members of the Provincial Assembly were
elected. The Proportional Electoral System makes it mandatory for each political party to elect
women in at least one-third of the seats of the Federal Parliament members. In National Assembly
it is mandatory to elect at least three women, one Dalit and one from persons from disabilities or
minorities from each Province. Out of 59 members 56 members that are to be elected by the
Electoral College should consist of 21 women, 7 persons with disability or minorities. The
remaining 3 members, including at least one woman are appointed by the President on the
recommendation of the GoN.
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The objectives of the chapter on Human Rights of the Fifteenth Periodic Plan are: to protect and
promote human rights in accordance with the national and international commitments; to ensure the
rights of marginalized, down trodden, gender minorities, person with disabilities and backward area,
class and community; to respect, protect, promote and ensure realization of human rights and to
expand human rights friendly governance system and to strengthen the promotion of human rights.
Recommendation 122.21.
Fifth National Human Rights Action Plan (2020-2025) aims to implement the fundamental rights
enshrined in the Constitution, the legislations enacted for the implementation of the fundamental
rights, rights enumerated in the international instruments to which Nepal is a party, recommendation
of the UPR, treaty bodies, NHRC and decision of the Supreme Court. In addition, the activities that
could not be implemented in Fourth National Human Rights Action Plan have been included in the
Fifth National Human Rights Action Plan. It covers the areas: Education, Health, Right to Food,
Housing, Labour and Employment, Child Rights and Juvenile Justice, Social Justice, Drinking Water
and Sanitation, Protection, Empowerment and Development of Targeted Group, Environment and
Sustainable Development, Cultural Rights, Legal Reform and Judicial Administration, Reform of
Custody and Prison, Transitional Justice, Implementation of Recommendation of National and
International Agencies, Human Rights Education, Institutional Reform.
Strategic Policy against Child Marriage, 2016; National Occupational Safety and Health Policy,
2019; National Health Policy, 2019; National Youth Policy, 2016; National Education Policy,
2019; 10 Years National Master Plan against Child Labour (2018-2028).
Recommendations 123.1., 123.2. and 123.21.
Recommendation 123.12.
Recommendations 121.15. and 122.31.
Recommendation 122.26.
As of 11 October 2020, 1 US$ is equivalent to Rs 116. 72.
The World Bank Group, Asian Development Bank, European Union, International Fund for
Agricultural Development, the Government of United Kingdom, United States Agency for
International Development, the Government of China, the Government of India, the Government
of Japan, the Government of Federal Republic of Germany, the Government of Switzerland are
some of the major multilateral and bilateral development partners with whom the GoN has been
working together in close partnership.
Recommendations 121.10., 121.11 and 121.12.
Most of the recommendations of the NHRC are related to violation of human rights during conflict
period, for which, separate transitional justice mechanisms have been established. The GoN has
provided Rs 8,957,895 as a relief, on receiving 147 recommendations from the NHRC from May
2016 till date. Remaining few recommendations are awaiting the amendment of the NHRC Act.
The Ministry of Women, Children and Senior Citizen , Ministry of Education, Science and
Technology, Ministry of Health and Population, Ministry of Labour, Employment and Social
Security, Ministry of Forests and Environment, Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs,
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Energy, Water Resources and
Irrigation, Ministry of Agriculture and Livestock Development, Ministry of Water Supply,
Ministry of Urban Development, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Ministry of
Finance, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation.
Recommendation 122.25.
Recommendations 121.28., 122.4., 122.5., 122.53., 122.61., 122.62, 122.63., 122.64., 122.65. and
123.28.
The victims of the conflict, particularly family members of every deceased and disappeared person
were provided amount of Rs. 1,000,000 as interim relief by the GoN. The GoN has provided Rs
14,038,187,400 to the family of 14,368 deceased, Rs 1,219,981,600 to the family of 1,228
disappeared persons, Rs 4,352,500 to 738 orphaned children, Rs 28,750,000 to the family of 5,611
abducted persons, and Rs 1,011,861,004.66 to 103,771 displaced family.
Pursuant to Sub-section (3) of Section 3 of the TRC Act, the GoN formed a Recommendation
Committee, under the chairpersonship of former Chief Justice of the Supreme Court. The members
of the Committee included a member of the National Human Rights Commission and three
prominent human rights activists. The Committee developed its own procedures to call for
applications from interested persons, conducted scrutiny of the applications and documents
submitted therewith; publicized the names of candidates and made recommendation of the most
suitable candidates for appointment to the vacant positions. On the basis of the said
recommendation, GoN appointed the new members of both the Commissions, TRC and CIEDP.
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Recommendations 121.17, 121.18, 121.9, 122.33 122.35, 122.36, 122.39, 122.40., 122.41. and
122.55.
Sections 160, 161, 166 of the Penal Code.
Right to have equal treatment from the court or other judicial body, right to equal protection in
respect of the services and facilities to be provided by any governmental body, right to equal
access to public services, right to make movement and reside within and outside Nepal, right to
equal participation in cultural activities, right to marry and choose the bride or bridegroom, right to
assemble peacefully and organize, right to select employment and to work, right to have equal
salary for an equal value of work, right to have equal access to public places, right to get prompt
judicial remedies and appropriate compensation against untouchability and discrimination.
Annual Reports of the Office of the Attorney General, FY 2016/17, 2017/18 and 2018/19.
Recommendations 121.3., 121.26., 122.54. Section 167, 168, 169 and 170 of the Penal Code
criminalize torture, criminalize degrading and inhuman treatment, ensures compensation to the
victim of torture and degrading and inhuman treatment and provides statute of limitation
respectively.
Section 167 of the Penal Code provides that no authority who is competent under the law in force
to investigate or prosecute any offence, implement law, take any one into control, or hold any one
in custody or detention in accordance with law shall subject, or cause to be subjected, any one to
physical or mental torture or to cruel, brutal, inhuman or degrading treatment, with the objective of
getting information on any matter, extorting confession of any offence, punishing for any act,
showing fear, intimidation or coercion, or doing any other act contrary to law, are liable to a
sentence of imprisonment for a term not exceeding five years or a fine not exceeding fifty
thousand rupees or both the sentences, according to the gravity of the offence. Furthermore, if a
public servant commits this offence, he or she is liable to an additional sentence of imprisonment.
A reasonable compensation is provided to the victims for the injury or pain caused.
Annual Report of Office of the Attorney General, FY 2015/17, 2016/17, 2017/18 and 2018/19.
Recommendation 121.4.
Sub Section (2) of Section 206 of the Penal Code defines enforced disappearance as the arrest,
detention or any other form of control of a person by a person or security personnel having
authority by law to make arrest, investigation or enforcement of law, followed by a failure to
produce such person before the case trying authority within twenty-four hours of the date of such
arrest or deprivation of liberty, excluding the time required for journey, or a refusal to allow the
concerned person to meet such person, and/or by concealment of information as to where, how and
in what condition such person has been so held; the abduction, custody, control or any other form
of deprivation of liberty of a person by any person, organization or group, whether organized or
not, followed by concealment of information to the concerned person as to the reason for such
deprivation and where, how and in what condition such person has been so held. In the case of the
principal offender of enforced disappearance may be liable with a sentence of imprisonment for a
term not exceeding fifteen years and a fine not exceeding five hundred thousand rupees, having
regard to the duration and circumstances of such enforced disappearance.
Annual Report of the Supreme Court, FY 2018/19.
Recommendations 122.44. and 121.27.
Article 20 of the Constitution and Section 9 of National Criminal Procedure Code ensured
procedural guarantee against arbitrary arrest and detention. No person is arrested without arrest
warrant and permission of adjudicating authority. The police personnel/investigating officer may
use necessary force only if any person does not surrender and try to evade, escape or avoid arrest
or confronts or attempts to confront in any manner. The police or the investigating officer should
obtain permission for warrant for arrest from the adjudicating authority before arresting a person
committing an offence. However, on a reasonable ground, such person can be immediately
arrested, upon issuing an urgent warrant for arrest, and the matter is submitted to the adjudicating
authority, along with the person so arrested for permission.
As an example, families of Saroj Narayan Yadav and Amit Ray Yadav have received
Rs.1,000,000/- and 500,000/- as compensation.
Recommendations 121.23 and 122.66.
Ministry of Finance, Budget Speech of 2018/19.
Janga Bahadur Singh et. al. vs. OPMCM et. al., Writ No.: 066-WO-1222, NKP 2067, Decision
Date: 2067-12-28.
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The Bill related to Prison, 2019 provides inter alia the detained and prisoned person, LGBTI,
person affected with communicable disease, person with mental disorder, person above sixty five
years of age, person convicted in grave and serious offence and other persons requiring special
security provision must be kept separately. The Bill prohibits use of handcuffs during
imprisonment period, ensures health examination annually, special protection for children with
imprisoned mother etc. to ensure safety in prison for both men and women.
Recommendations 121.25. and 121.27.
Ministry of Women Children and Senior Citizens, Trafficking in Person Report, 2018 and 2019.
Recommendations 122.72. and 122.73.
The Act relating to Press and Publication, 1991; Press Council Act, 1991; National Broadcasting
Act, 1993; Act relating to Working Journalist, 1995; Electronic Transaction Act, 2007; Right to
Information Act, 2008; Media Council Act, 2020 and Information Technology Act, 2020.
Recommendation 122.60.
Section 196 of Penal Code.
Recommendation 122.74.
Recommendations 122.67., 122.68, and 122.70.
Recommendation 122.71.
Recommendation 122.52.
Article 153 of the Constitution. The Judicial Council consists the Chief Justice as the chairperson,
and the other members of the Council includes the Minister for Law Justice and Parliamentary
Affair, the senior-most Judge of the Supreme Court, one jurist nominated by the President on
recommendation of the Prime Minister and a senior advocate or advocate who has gained at least
twenty years of experience, to be appointed by the President on recommendation of the Nepal Bar
Association.
Recommendation 121.32.
Recommendation 122.88.
National Policy and Program, (2019-2020) paragraph no. 98.
Recommendation 122.89.
Recommendations 122.83., 122.84., 122.85., 122.86. and 122.87.
Fifteenth Plan, (FY 2019/20-2024/25).
Recommendation 122.79.
Pursuant to the Contribution Based Social Security Act, 2017, 11% amount of basic salary is
deducted from the basic salary of the labourer and 20% is added by the employer, in total 31%,
amount will be deposited in the Social Security Fund. Under this scheme during 2019/20, 188,242
labourer and 12,478 employers have been enlisted.
Recommendation 122.82.
Recommendations 122.90., 122.91., 122.92., 122.94. and 122.95.
Reproductive and Maternal Health Service, Family Planning Program, Female Community Health
Program, Adolescent and Sexual Reproductive Health Program, Primary Healthcare Outreach
Program, Safe Abortion Service, Community Based integrated management of Neonatal
Childhood Illness Program, National Immunization Program, Nutrition Program. Moreover, MultiSector Nutritional Plan (MSNP II, 2018-22), targeting children, teen-aged girls, pregnant women
and breast-feeding mothers in low income groups. HIV Investment Plan 2014-2016 to address
STDs, HIV/AIDS and sexual and reproductive health issues, National Malaria Strategic Plan
(NMSP) 2014-2025 to attain "Malaria Free Nepal by 2026" are being implemented. More than
50,000 female community health volunteers (FCHVs) facilitate pregnant women for safe
motherhood and vaccination and community-based health promotion in the country. In addition,
the GoN has established two new health academics in Karnali and Rapti to increase the access to
quality health services.
In the FY 2018/19, 565,011 children below one year age were given BCG; 537,125 children were
given DPT-HiB; 519,187 children were given polio; 504,031 were given PCV and 519,645
children were given measles-rubella vaccine. Similarly, 494,163 infants of 12 to 23 months were
given J.E. vaccine and 486,210 pregnant women were provided Td vaccine.
Multiple Indicator Cluster Survey, 2019.
Under the AAMA program free maternity service and transportation incentives of Rs. 3000, Rs.
2000 and Rs. 1000 for Himalaya, Mountain and Terai region are provided for safe delivery in
health centers. In 2016/17, the Free New Born Care Program was introduced.
Recommendations 122.20., 122.98, 122.99, 122.100, 122.101, 122.102, 122.103, 122.108, 122. 96,
122.106, 122.107, 122.104, 122.48, 122.50. and 122.105.

GE.20-14563

A/HRC/WG.6/37/NPL/1
64

65

66

67
68

69
70
71

72
73
74
75

76

77

78

79

80

81

82

83
84
85

GE.20-14563

Higher Education Policy, 2017; Pro-poor Targeted Scholarship Procedure, 2017; Comprehensive
School/Safety Implementation Procedure, 2018; Policy Paper on Literate Nepal, 2019.
School Sector Development Program (SSDP- 2016/23), EVENT Project, Food for Education
Program, Second Higher Education Project, Early Grade Grading Program, ENSSURE Project,
SAKCHYAMTA project and programs for Technical and Vocational Education, Early Grade
Reading Program, Multilingual Education Programs, Education for All Child Development
Program, Special Education Programs and Inclusive Education Policy for Disabled Children,
2016.
The National Education Policy, 2019 envisions that the medium of instruction is managed in
Nepali and English language in addition to multi-lingual education based on mother tongue
considering linguistic diversity, interest of children and requirement of Nepal. 25 languages
(mother tongue) based curriculum have been developed and being provided education in
cooperation with the respective community.
Ministry of Women, Children and Senior Citizen, Report on State of Children in Nepal, 2019.
Province 2, in the FY 2017/18, total of 4,150 girls insured were provided Rs. 37,000 each in their
bank account, withdrawable at the age of twenty, which in total amounts to Rs. 300,000, under the
Girl Education Insurance program. Moreover, in FY 2018/19, 14,000 bicycles were distributed to
girls of grade 8 at eight districts to support their continuation of education.
Recommendations 122.17 and 124.8.
Recommendation 122.37.
Ministry of Women, Children and Senior Citizen, A Progressive Journey to Gender Equality and
Women’s Empowerment: Achievements of Nepal, 2020.
Recommendation 122.78.
Section 8 of the Right to Employment Act, 2018.
Recommendations 121.7, 121.20, 121.24 and 122.34.
Section 173 of Penal Code provides that a marriage concluded in contravention of this code will,
ipso facto, be void. Likewise, a person who commits the offence against this provision is liable to
a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years.
Section 174 of Penal Code provides that a person who commits this offence is liable to a sentence
of imprisonment for a term not exceeding three years or a fine not exceeding thirty thousand
rupees or both the sentences.
Sub-section (3) and (4) of Section 168 of the Penal Code provides that a person who commits this
offence is liable to a sentence of imprisonment for a term not exceeding three months or a fine not
exceeding three thousand rupees or both the sentences.
Ministry of Women, Children and Senior Citizens, A Progressive Journey to Gender Equality and
Women’s Empowerment: Achievements of Nepal, 2020.
Sub-section (1) of Section 168 of the Penal Code provides that a person who commits this offence
is liable to a sentence of imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding
fifty thousand rupees.
Recommendations 122.6, 122.7, 122.8, 122.57, 122.59, 122.10, 122.32, 122.45, 122.57 and
122.58.
The Act defines the physical torture to mean: beating, illegal detention, Physical injury, acid attack
or other attack by similar substance to cause facial or body disfigurement and pains, or stamping,
rubbing with such substances or other such acts.
"Mental harm" has been defined as any act of threatening the victim of physical torture,
intimidation , scolding, reprimanding him/her, accusing him/her of false blame, forcefully evicting
him/her from the house or otherwise causing injury or harm to the victim emotionally and this
expression also includes any discrimination carried out on the ground of belief religion or culture
and customs and traditions, insult on the basis of appearance(face), colour or physical structure ,
health condition subjugating to situations that leads to losing of mental balance, abetting for
suicide etc. This terminology also includes any acts that may hurt mentally and emotionally.
Annual Report of the Supreme Court, FY 2015/16, 2016/17 and 2017/18.
Recommendations 122.11. and 122.12.
Section 224 of the Penal Code prohibits sexual harassment against any person and provides that a
person shall be considered to commit sexual harassment if the person holds or touches or attempts
to touch any sensitive organ of, or opens or attempts to open undergarments of, or obstructs or
hinders in any way the wearing or removing of undergarments of, or takes to any lonely place in
an unusual manner, or gets his or her sexual organ to be touched or held by, or uses vulgar or
similar other words, spoken or written or by gesture or by way of electronic medium, or shows any
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pornography to, or teases or annoys with sexual motive, or behaves in an unusual, undesirable or
indecent manner with, a person who is not his wife or her husband, without her or his consent,
with the motive of having sexual intercourse with her or him; A person who commits the offence
is liable to a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not
exceeding thirty thousand rupees.
National Women Commission- Helpline-1145-Factsheet. As of 30 June, l, 2020, 12,563 services
were provided to survivors. 11,352 information services was provided to callers about services,
legal rights, first aid and safety, 3,487 cases were registered, 3,000 cases were automatically
referred to Police. 88% reported cases were about domestic violence and 12% were violence
against women. 87% of the cases related to violence were reported by the survivors themselves
and 17% by third party.
Recommendation 121.21.
The Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017; the Local Government Operation Act,
2017; the Government of Nepal (Allocation of Business) Regulations, 2017; the National Policy
on Disaster Risk Reduction, 2018; the Public Health Act, 2018; the Disaster Risk Reduction
National Strategic Plan of Action (2018-2030); the Private Housing Rebuilding Grant for the
Flood and Landslide Victims 2017; the Public Housing Program Implementation Sample
Guidelines, 2018; the Guidelines for the Relocation and Rehabilitation of High Risked
Settlements, 2018.
Recommendation 122.46.
The Act prohibits to publish or broadcast the real name, photograph or any information which is
detrimental to his/her character without the consent of the victim. Provision of in camera hearing
through summary procedure is made in certain cases with a view to ensure confidentiality of the
victim.
Recommendations 122.9., 122.13., 122.14. and 122.8.
The penetration of penis into anus or mouth, penetration of penis, to any extent, into anus, mouth
or vagina, insertion of any object other than penis into vagina is also considered to be rape.
Section 229 of the Penal Code.
Sub-section (3) of Section 219 provides that (a) Imprisonment for a term of sixteen to twenty
years, if she is a girl child below ten years of age, (b) Imprisonment for a term of fourteen to
sixteen years, if she is a girl child who is ten years or above ten years of age but below fourteen
years of age, (c) Imprisonment for a term of twelve to fourteen years, if she is a girl child who is
fourteen or above fourteen years of age but below sixteen years of age, (d) Imprisonment for a
term of ten to twelve years, if the woman is sixteen or above sixteen years of age but below
eighteen years of age, (e) Imprisonment for a term of seven to ten years, if the woman is eighteen
or above eighteen years of age.
Section 41 of the Penal Code.
Recommendations 122.18., 122.3., 122.67., 122.68., 122.70., 122.75., 122.76. and 122.77.
Economic Survey, 2019/20.
Recommendations 121.5., 121.6., 121.8., 122.19., 122.48., 122.49., 122.50, and 122.51.
These rights include right to life, name, nationality and identity, rights against discrimination, right
to live and meet with the parents, right to protection, right to participation, right to freedom of
expression and right to information, right to open an association and peaceful assembly, right to
privacy, right to health and nutrition, right to sports, recreation and culture, right to education and
special rights of the children with disability.
Ministry of Women, Children and Senior Citizens, Report on State of Children in Nepal, 2019.
Recommendation 122.109.
Recommendations 121.16. and 122.38.
The Scheduled Minority Communities determined on the basis of population are: Kalwar, Kanu,
Kumal, Gharti/Bhujel, Hajam/Thakur, Rajbanshi, Sherpa, Dhobi, Tatma/Tatwa, Lohar, Khatwe,
Sudhi, Danuwar, Haluwai, Majhi, Barai, Bin, Nuniya, Chepang/Praja, Sonar, Kamhar, Sunuwar,
Bantar/Sardar, Kahar, Santhal, Marwadi, Kayastha, Rajput, Badi, Jhangar/Dhagar, Gangai,
Lodh, Badhai, Thami, Kulung, Bangali, Gaderi/Bhediyar, Dhimal, Yakkha, Ghale, Tajpuriya,
Khawas, Darai, Mali, Dhuniya, Pahari, Rajdhob, Bhote, Dom, Thakali, Kori, Chhantyal, Hyalmo,
Bote, Rajbhar, Brahmu/Baramo, Panjabi/Sikh, Nachhiring, Yamphu, Gaine, Chamling,
Athpahariya, Jirel, Dura, Sarbariya, Meche, Bantawa, Raji, Dolpo, Halkhor, Byasi/Souka, Amat,
Thulung, Lepcha, Patharkatta/Kushwadiya, Mewahang wala, Bahing, Natuwa, Hayu,
Dhankar/Dharikar, Lhopa, Munda, Dev, Dhandi, Kamar, Kishan, Sampang, Loche, Lhomi,
Khaling, Topkegola, Chidimar, Walung, Lohorung, Kalar, Raute, Nurang, Kusunda.
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Recommendation 122.112.
Ministry of Labour, Employment and Social Security, Nepal Labour Migration Report, 2020.
Recommendation 121.29.
Recommendations 122.56, 122.111, 122.30 and 121.19.
Recommendations 122.23 and 122.47.
Intensive and integrated campaigns, such as, “Beti Bachaw, Beti Padhaw (Save Daughter, Educate
Daughter)”, “Sanei xu ma badne deu, Balbiwah hoina Padhna deu (I am small, let me grow, no
child marriage, allow to study)”, “Girls Insurance” and “Child Marriage” jingles, advertisement
have been aired and broadcasted in radio, televisions and other communication media against the
practices of dowry, child marriage, chhaupadi, witch craft accusation, untouchability, human
trafficking and other superstitious belief and harmful practices.
Recommendation 122.115.
National Planning Commission, National Review of Sustainable Development Goals, June, 2020.
Recommendation 121.30.
The Environment Protection Act, 2019; Environment Protection Regulation, 2020; National
Climate Change Policy, 2019; National Environment Policy, 2019; Disaster Risk Reduction and
Management Act, 2017; Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2018; National
Policy on Disaster Risk Reduction, 2018; Disaster Risk Reduction National Strategic Plan of
Action (2018-2030); Standard Relating to the Hierarchical Affiliation and Operation of Emergency
Communication System, 2018; National REDD+ Strategy 2018 and Local Adaptation Plan for
Action (LAPA) Framework, Air Quality Management Action Plan, 2020 are in implementation for
fulfilling commitments. National Action Plan for Electric Mobility, 2018 has been formulate to
encourage use of electric vehicles in urban area. Five Hundred Fifty Local Adaptation Plan of
Action has been developed and implemented for every Local Level. The GoN has introduced a
pollution tax of rupees 1.50 per liter in petrol/diesel.
The GoN has taken a number of institutional, policy, relief, rescue, treatment and other related
measures to respond and recover from the adverse impact of COVID-19. Pursuant to the decision
of the Council of Ministers of 29 March 2020, a COVID-19 Crisis Management Center has been
formed at the Federal Level, and similar structures have been established in Provincial and Local
Level in order to effectively carry out the plans and programs to combat against the pandemic. The
GoN approved the COVID-19 Prevention and Control Fund Operation Guidelines, 2020 and
announced relief packages for the needy people. The Local Level is authorized to provide essential
food items for needy people in the designated zone. During distribution of relief package, special
arrangement and priority has been given to women, children, senior citizens, PWDs. Heath
infrastructures have been upgraded, and hospitals throughout the country have been kept ready to
manage any cases related to health. The GoN has been bearing all the costs of identification,
prevention, control and treatment of infected persons. Necessary arrangements have been made to
continue the supply of essential goods and services during the lockdown period. Moreover, special
arrangements have been made by the GoN, for the rescue/repatriation of Nepali citizen including
migrant workers who are in need of return due to COVID-19 from abroad. More than 50,000
persons have been rescued/repatriated from abroad by air. During this repatriation process,
pregnant women, people who have lost their job, those with health issues and those who have lost
their family members back home were given priority.
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