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

 ٢٤ يف الفترة مـن   العاشرة  ، دورته   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
اجللسة الثالثـة  يف واسُتعرضت احلالة يف نيبال . ٢٠١١فرباير / شباط٤إىل يناير /نون الثاين كا

نيبال سوجاتا كويراال، نائبة رئيس      وفد   توترأس. ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املعقودة يف 
الـسابعة  يف جلـسته    نيبال  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . الوزراء ووزيرة اخلارجية  

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٧عقودة يف امل
اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل         ،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ يف  -٢
  .مجهورية مولدوفا وكوبا وقطر: استعراض احلالة يف نيباللتيسري ) اجملموعة الثالثية(
ألغـراض  ة  ، صدرت الوثائق التالي   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض احلالة يف نيبال
ــر  )أ(   ــينتقري ــي / وط ــرض خط ــدم ع ــاًمق ــرة وفق ) أ(١٥ للفق

)A/HRC/WG.6/10/NPL/1و A/HRC/WG.6/10/NPL/1/Corr.1(؛  
 للفقـرة   وفقـاً   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    جتميع للمعلومات أعدته    )ب(  

   ؛)A/HRC/WG.6/10/NPL/2) (ب(١٥
) ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً ية السامية حلقوق اإلنـسان      موجز أعدته املفوض    )ج(  

)A/HRC/WG.6/10/NPL/3.(  
 ،أملانيـا  وأحيلت إىل نيبال، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً             -٤

 ، ملـديف ،كندا،   فرنسا ، سويسرا ، السويد ، سلوفينيا ، الدامنرك ، اجلمهورية التشيكية  ،أيرلندا
وهذه األسئلة متاحـة    . هولندا ، النرويج ،نيا العظمى وأيرلندا الشمالية   اململكة املتحدة لربيطا  

  .على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
ال تعترب االسـتعراض الـدوري      هنا االستهاليل إىل أن نيب    يف بيا أشارت رئيسة الوفد      -٥

الشامل عملية هامة ملناقشة اإلجنازات، وحتديد القيود والتحديات، وتبادل املعلومات حـول            
  .أفضل املمارسات
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. ويتسم التاريخ الدميقراطي لنيبال بالكفاح والتضحيات اهلائلة من الشعب النيبـايل            -٦
سـتعادة القـيم واملعـايري     دور حاسـم يف ا ٢٠٠٦وكان للحركة الشعبية السلمية لعـام   

واملؤسسات الدميقراطية، حيث عربت بشكل مطلق عن تطلع الشعب إىل الـسالم واألمـن              
  .والدميقراطية

، بتمهيـد  رمسيـاً ، الذي أهنى الرتاع املسلح   ٢٠٠٦وقام اتفاق السالم الشامل لعام        -٧
ي تنافـسي متعـدد     الطريق أمام ترسيخ حقوق اإلنسان املقبولة عامليا، وإقامة نظام دميقراط         

األحزاب، وحتقيق سيادة القانون، وإعمال الضوابط واملوازين الدستورية، وإنشاء هيئة قضائية           
 ، تعكـس متامـاً    ٢٠٠٨وكانت السمة األهم هي انتخاب مجعية تأسيسية يف عام          . مستقلة

وتضطلع بدور مزدوج يتمثل يف صـياغة       . التنوع االجتماعي يف نيبال ألول مرة يف تارخيها       
  .الدستور والقيام بأعمال الربملان التشريعي

اء مع اجملتمع الدويل، وذلك     وتتبع نيبال ألمد طويل سياسة االستمرار يف التواصل البنَّ          -٨
  .١٩٥٥منذ انضمامها إىل األمم املتحدة يف عام 

وُتبقي نيبال على حوار مفتوح وبّناء مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك   -٩
تبها القطري، وهيئات معاهدات األمم املتحدة، واملكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات            مك

وزار نيبال بدعوة من احلكومـة      . اخلاصة، وغري ذلك من املؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان       
  .العديد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

والعدالة للضحايا على النحو املنـصوص      ونيبال ملتزمة بتحقيق التوازن بني السالم         -١٠
وقُدمت إىل الربملان مشاريع القوانني املتعلقة بإنشاء       . عليه يف اتفاق السالم الشامل والدستور     

  .وتلتزم نيبال بوضع حد لإلفالت من العقاب. آليات إقامة العدالة االنتقالية
 يف الترتيبـات    ساسـياً  أ وأشار الوفد إىل أن القضاء املستقل يف نيبال يعد عنـصراً            -١١

 ويعد أداء احملكمة العليا وكل فروع السلطة القضائية منوذجياً. املؤسسية املعنية حبقوق اإلنسان
  .يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خالل ما تصدره من أحكام خمتلفة

د وتع. وتعد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هيئة دستورية تتمتع باالستقاللية الكاملة           -١٢
 املؤسسة الوطنية للنهوض بقوميات الشعوب األصلية واللجنة الوطنية لـشؤون املـرأة             أيضاً

واللجنة الوطنية لشؤون الداليت مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان أنشئت لتعزيز ومحاية تلك            
  .احلقوق للشعوب األصلية واملرأة وفئة الداليت على التوايل

عمل لتوفري فرص العمـل الكرميـة غـري         وأشار الوفد إىل عدة سياسات وخطط         -١٣
التمييزية، وسياسات لصياغة مشاركة املرأة يف تسوية الرتاعات واألنشطة األخرى، ومحايتها           

كما أشار إىل سياسات ملواجهة مسألة االجتار باألشخاص وتعزيـز حقـوق            . والنهوض هبا 
  .األشخاص ذوي اإلعاقة
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        تفاقيـة املتعلقـة مبركـز الالجـئني        وعلى الرغم من أن نيبال ليست طرفا يف اال          -١٤
     ، فقد أشارت إىل أهنا توفر املأوى ملـا يربـو علـى            ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١لعام  
وأعربت عن تقديرها للفريق األساسي     .  من الالجئني البوتانيني ألسباب إنسانية     ١٠٠ ٠٠٠

  .يف بلدان ثالثة إلعادة توطني الالجئني من البلدان اليت عرضت بسخاء برناجماً
وأشار الوفد إىل أن أحد اإلجنازات اهلامة اليت شهدهتا عملية السالم متثل يف تسريح                -١٥

وأعرب عن شكره للمجتمع الدويل مبا فيه األمم املتحـدة          . األطفال اجلنود وإعادة إدماجهم   
  . على نواياه احلسنة وتعاونه يف هذا الصدد

وق قوميات الشعوب األصلية وفئة الداليت والفئات       ونيبال ملتزمة حبماية وتعزيز حق      -١٦
وأشارت نيبال إىل إجنازات هامة شهدها ميدان التنمية االجتماعيـة يف الـسنوات             . املهمشة

  .األخرية رغم كوهنا خارجة من نزاع مسلح دام ملا يربو على عقد من الزمان
يتكلم النـاس عـن     وُتبذل جهود هائلة لتوعية الشعب يف أحناء البلد كافة، حيث             -١٧

وال تزال وسائط اإلعالم احلرة واملسؤولة متأصلة يف احلركـات          . حقوقهم حبرية وبال خوف   
  . الدميقراطية يف نيبال

ويف الوقت الذي تنخرط فيه نيبال يف بناء مؤسسات وطنية دميقراطية ووضع أطـر                -١٨
خلفته مرحلة الرتاع،   مؤسسية حلقوق اإلنسان وسيادة القانون واحلكم الدستوري ملعاجلة ما          

اء فيما خيـص االسـتعراض      أعرب الوفد عن تطلعه إىل التفاعل واملسامهة بشكل صريح وبنَّ         
  . الدوري الشامل لنيبال

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء  
وتنشر على املوقع الشبكي اخلارجي     .  ببيانات خالل احلوار التفاعلي     وفداً ٥٥أدىل    -١٩
الستعراض الدوري الشامل البيانات اإلضافية اليت مل يتسن إلقاؤها خالل احلوار التفـاعلي             ل

ويورد الفرع الثاين من هذا التقرير التوصـيات الـيت          . )١(بسبب ضيق الوقت، مىت أُتيحت    
  .صدرت خالل احلوار

ار االقتصادي والسياسي يف إط    - وهنأت ميامنار نيبال على جناح حتوهلا االجتماعي        -٢٠
 باإلدماج االجتماعي    كبرياً  بالسياسيات اليت تويل اهتماماً    أيضاًورحبت  . الدستور الدميقراطي 

وقـدمت  . للطوائف املهمشة، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وعدم املـساواة             
  .ميامنار توصيات

__________ 

 .يرلندا، املكسيك، أفغانستان، مجهورية إيران اإلسالميةآالتفيا، بنغالديش،  )١(
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أمام إعـادة بنـاء     وأقرت اجلزائر باآلثار اخلطرية للرتاع وبالتحديات اهلامة القائمة           -٢١
 ونظـراً . اهلياكل األساسية الوطنية وحتسني التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

  .وقدمت اجلزائر توصيات. للموارد احملدودة يف نيبال، فإهنا ستحتاج إىل دعم دويل سخي
 سـاحلي   ، وإىل أهنا بلد غـري     وأشارت مصر إىل كون نيبال من بني أقل البلدان منواً           -٢٢

وأثنت على جهود نيبال يف جماالت التخفيف من حدة الفقر، والـصحة،            . وخارج من الرتاع  
وأشادت بدور املرأة يف تسوية الرتاع وتنفيذ التزامات نيبـال يف إطـار             . والتعليم، واإلسكان 

  . وقدمت توصيات. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ويف جمال حقوق الطفل
اقتصادي عميق، مبا يشمل     - وأشارت بوتان إىل أن نيبال متر مبرحلة حتول اجتماعي          -٢٣

ونوهت باجلهود  . االقتصادية - التحدي املتمثل يف ضمان السالم واألمن والتنمية االجتماعية       
 إىل مواصلة تقدمي الدعم وبـذل جهـود         املبذولة إلصالح هذه احلالة ودعت اجملتمع الدويل      

  .وقدمت بوتان توصيات. النوايا احلسنة
ورحبـت  . والحظت الصني مع التقدير اإلصالحات املؤسسية اليت أجرهتا احلكومة          -٢٤

وأقـرت  . مبشاركة نيبال البناءة يف أعمال خمتلف آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة           
ويل على  سنوات من الرتاع، وشجعت اجملتمع الد  ١٠باملصاعب اخلطرية اليت تواجه نيبال بعد       

  .وقدمت الصني توصيات. مواصلة تقدمي الدعم البناء
وأثنت اليابان على جهود نيبال الرامية إىل إرساء الدميقراطيـة وحتقيـق املـصاحلة                -٢٥

وأثارت شـواغل بـشأن     . وأعربت عن التزامها مبواصلة تقدمي املساعدة إىل نيبال       . الوطنية
وك سلطات إنفاذ القانون، واالجتار بالبـشر،       القضاء على التمييز، وما يبلغ عنه من سوء سل        

  .والعنف ضد املرأة والطفل
وألقى املغرب الضوء على النهج الذي تتبعه نيبال يف جمال حقوق اإلنسان وعلى آثار      -٢٦

واستفـسر عـن    . وأشار إىل املؤسسات الوطنية املختلفة املعنية بذلك اجملال       . الرتاع املسلح 
 والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وعن اخلطة املرحلية الثالثيـة           اجلهود املبذولة يف التثقيف   
  .وقدم توصيات. السنوات للقضاء على الفقر

ورحبت تايلند مبساعي نيبال يف جمال تعزيز حقوق كل الفئات الضعيفة واملهمشة،              -٢٧
وأعربت عـن   . مبا يف ذلك املهاجرون والداليت والنساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة         

 على حنو فعال    لها يف أن تضطلع اللجنة اخلاصة لإلشراف واإلدماج والتأهيل املنشأة حديثاً          أم
  . وقدمت تايلند توصيات. باملهام اليت كانت تقوم هبا يف السابق بعثة األمم املتحدة يف نيبال

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها الشتمال أولويات نيبال على مكافحـة             -٢٨
وأشارت إىل أن الصحفيني يواجهون هتديدات من اجلماعـات املـسلحة،           . طائفيالتمييز ال 

مالحظة أن املدافعات عن حقوق اإلنسان وممثالت األقليات اجلنسية معرضات للخطر بشكل     
  .وقدمت توصيات. خاص
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. م التعـذيب  وأعربت الربازيل عن تقديرها لقيام نيبال بالنظر يف مشروع قانون جيرِّ            -٢٩
فة بالتحقيق يف   ن النتائج العملية لسياسات مكافحة االجتار وعن املؤسسة املكلّ        واستفسرت ع 

وقدمت الربازيل  . الشكاوى وتقدمي املساعدة للضحايا يف إطار قانون مكافحة العنف املرتيل         
  .توصيات

واستفسرت عما إذا كانـت     . وأقرت سلوفينيا بصعوبة التحول الدميقراطي يف نيبال        -٣٠
مشروع املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة من أجـل          عمال  نيبال تعتزم است  

.  كإطار إرشادي يف مكافحة التمييـز      القضاء الفعلي على التمييز على أساس العمل والنسب       
  .وقدمت سلوفينيا توصيات

 غري ساحلي، ومن أقل البلدان منوا، وتتسم بتنوع         وأشارت سنغافورة إىل كون نيبال بلداً       -٣١
ونوهت بأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واإلدماج واملساواة مـن بـني            . اإلثنيات والثقافات 

 يف سياق اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          متييزياً  قانونياً  بنداً ٦٥أولويات نيبال، ورحبت بإلغاء     
  .اتوقدمت توصي. وأبرزت اجلهود الرامية إىل معاجلة مشاكل اإلسكان. التمييز ضد املرأة

وأعربت . وأشارت هنغاريا مع االرتياح إىل التزام نيبال بضمان احلق يف الغذاء ملواطنيها             -٣٢
عن انزعاجها الشديد من ثقافة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق باالنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق               

  .وقدمت هنغاريا توصيات. وشجعت نيبال على حتسني محاية األطفال. اإلنسان
نلندا عن التدابري اليت تتخذها نيبال لضمان تكافؤ فرص احلصول على           واستفسرت ف   -٣٣

التعليم اجليد للفتيات وأطفال الداليت واألطفال املنتمني لألقليات اإلثنية، وكفالة اإلنفاذ على            
أرض الواقع لعناصر تعزيز املساواة اجلنسانية واالجتماعية الواردة يف قانون األراضي يف نيبال             

  .وقدمت فنلندا توصيات. شريعاتوغريه من الت
وأشارت إىل أن املقرر اخلاص     . وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء اإلفالت من العقاب         -٣٤

املعين مبسألة التعذيب ألقى الضوء على وقوع أعمال تعذيب منهجية على يد الشرطة واجليش             
 بتنقيح نيبال ورحبت سويسرا. امللكي، وأن الضمانات القضائية جيري جتاهلها بشكل منهجي

  .وقدمت توصيات. لتشريعاهتا هبدف جترمي التعذيب
وهنأت تركيا نيبال على ما تبذله من جهود رامية إىل بناء جمتمع دميقراطي يستند إىل           -٣٥

وأشارت إىل األمهية القصوى ملواصلة تقدمي الـدعم        . سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان    
  .وقدمت تركيا توصيات. سيما األمم املتحدةواملساعدة من اجملتمع الدويل وال 

وأثنت عليها لكوهنا من بني     . وشجعت إسبانيا نيبال على مواصلة تعزيز الدميقراطية        -٣٦
أوائل الدول اآلسيوية اليت ألغت عقوبة اإلعدام وملا اختذته احملكمة العليا من قرارات إجيابيـة               

، مبا يف ذلك احلق يف       اهلوية اجلنسية  يومغايرمزدوجي امليل اجلنسي     و ني واملثلي لصاحل املثليات 
  .وقدمت إسبانيا توصيات. الزواج بني أشخاص من نفس اجلنس
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واستفسرت النمسا عن اخلطوات املتخذة ملواجهة التمييز واالستبعاد االجتماعي فيما            -٣٧
ـ            سؤولني يتعلق بالنوع اجلنساين والطائفة والطبقة واإلثنية وكيفية اعتزام احلكومة مساءلة امل

 كما استفسرت عن عـودة املـشردين داخليـاً        . العموميني ممن يبلغ عن ممارستهم التعذيب     
  .وقدمت توصيات. وتأهيلهم وإعادة إدماجهم

ورحبت كمبوديا بالتزام نيبال حبقوق اإلنسان من خـالل اإلصـالح الـسياسايت               -٣٨
ا مـع آليـات حقـوق       وأعربت كمبوديا عن تقديرها النفتاح نيبال يف تعامله       . والتشريعي

وقـدمت  . اء مع مفوضية حقوق اإلنسان وغريها من املؤسسات الدولية    اإلنسان وتعاوهنا البنَّ  
  .كمبوديا توصيات

. يالئها أولوية حلقوق اإلنسان وللتخفيف من حدة الفقـر        إلوأثنت اهلند على نيبال       -٣٩
وأعربت .  وحقوق املرأة  وأشارت بإجيابية إىل جهود نيبال يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين         
  . وقدمت اهلند توصية. اهلند عن دعمها لتوطيد عملية السالم بطرق من بينها بناء القدرات

ورحبت فلسطني بوضع نيبال خطة عمل من أجل حقوق اإلنسان وإدماج بـرامج               -٤٠
ت وألقت الضوء على اللجنة الوطنية لشؤون املرأة ورحب       . حقوق اإلنسان يف خططها اإلمنائية    

  .وقدمت توصية. بإدراج القضايا اجلنسانية يف عمليات التنمية
وأعربت البحرين عن تقديرها ملا تبذله نيبال من جهود رامية إىل تـوفري خـدمات                 -٤١

الرعاية الصحية األولية اجملانية، ولالخنفاض امللحوظ يف الوفيات النفاسية، واستفسرت عـن            
وأثنت على اجلهود املبذولة حلماية حقوق املـرأة        . اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة    

  .واستفسرت عن التدابري املتخذة لتعزيز دور املرأة يف اجملتمع
وأشار االحتاد الروسي مع التقدير إىل جهود نيبال الرامية إىل حتقيق تغيريات على الصعيدين                -٤٢

 مع آليات حقوق اإلنـسان      وأثىن على نيبال لتفاعلها النشط    . االقتصادي والسياسي  - االجتماعي
وأقر االحتاد الروسي بالتحديات اخلطـرية الـيت   . التابعة لألمم املتحدة ومع مفوضية حقوق اإلنسان     

  . وقدم االحتاد الروسي توصيات. تواجهها نيبال باعتبارها من أقل البلدان منوا
 تقـديره    على األسئلة، أشار الوفد إىل أن املداخالت قد شجعته، وأعرب عن           ورداً  -٤٣

وأشارت نيبال إىل أهنا اعتمدت طائفة من السياسات والتدابري         . لإلقرار مبا حتقق من إجنازات    
وتتبىن كل تلك الـسياسات  . القانونية واملؤسسية من أجل ضمان حتسني محاية حقوق الناس      

كما رشدت نيبال بشكل كبري من أنشطتها لتحقيق األهداف         .  على احلقوق   قائماً  كلياً هنجاً
وألقت نيبال الضوء على اإلجنازات والتحديات يف القطاع االجتمـاعي، يف           . إلمنائية لأللفية ا

  .جماالت من بينها ختفيف حدة الفقر، والتعليم
وفيما خيص األسئلة املتعلقة باملساواة وعدم التمييز، قـدمت نيبـال إفـادة عـن                 -٤٤

  .االستراتيجيات املوضوعة لتناول هاتني املسألتني
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 أشارت نيبال إىل خطط العمل والربامج احملددة اهلدف الراميـة إىل مكافحـة              كما  -٤٥
  .االجتار، مبا يف ذلك االجتار باألطفال

 من أجـل معاجلـة      وقدمت إفادة بشأن الربامج واخلطط الوقائية املوضوعة مؤخراً         -٤٦
  .املسائل الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة

لنت عن التزامات طوعية يف جمال حقوق وصدقت نيبال على عدة صكوك دولية وأع        -٤٧
اتفاقية وينظر الربملان حاليا يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد و           . اإلنسان

 كما تعمل حالياً  .  وبروتوكولني ملحقني هبا   األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      
ياق نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة        يف س  على صياغة تشريع متكيين سيكون الزماً     

 وضع األسس الالزمة لالنضمام إىل معاهـدات أخـرى، وال سـيما             أيضاًوجيري  . الدولية
  . وبروتوكوالت بالريمواالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ل إىل اعتقادها بأن االنـضمام      وفيما يتعلق باملسائل املتعلقة باملعاهدات، أشارت نيبا        -٤٨
.  فرصة إلجراء اإلصالحات القانونيـة واملؤسـسية الالزمـة   أيضاًإىل صكوك دولية يشكل   

وكررت نيبـال   . فضمان التنفيذ الفعال ألي معاهدة دولية ال يقل أمهية عن التصديق عليها           
اللزوم، مع مراعاة   إعراهبا عن أهنا ستواصل التعهد بالتزامات يف إطار املعاهدات الدولية عند            

  .املتاح من اهلياكل األساسية والبيئة املواتية الالزمة، حسب االقتضاء
وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات األمم املتحدة، أشارت نيبال إىل أن جملس الـوزراء                -٤٩

 يف التقارير الدورية املعدة يف إطار العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            ينظر حالياً 
تماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقيـة حقـوق            واالج

الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منظمة العمل            
وأشارت نيبال إىل استمرارها دائما يف االسـتجابة لرسـائل املكلفـني            . ١٦٩الدولية رقم   

كما رحبت بزيارات خمتلف املكلفني بالواليات، حيث تقدر        . م القيود املتعددة  بالواليات رغ 
التوصيات ذات الصلة وتعمل على إدراجها فيما تتخذه مـن تـدابري سياسـاتية وقانونيـة        

وتظل نيبال مفتوحة أمام زيارات املكلفني بالواليات، ولكنها أشارت إىل انشغاهلا   . ومؤسسية
جملتمع الدويل جيدا، باملهمة الشاقة املتمثلة يف إضفاء الطابع املؤسسي          الكبري حاليا، كما يعلم ا    

وسترحب نيبال بزيارات املكلفني بالواليات يف أبكـر        . على السالم وصياغة دستور جديد    
  .وقت مناسب

 حلقـوق اإلنـسان   وتعكف نيبال على صياغة دستور دميقراطي جامع يكون ضامناً      -٥٠
ة واللجان املواضيعية األخرى بالفعل تقريرهـا إىل رئـيس          وقدمت اللجنة الدستوري  . كافة

وتتسم بعض القضايا املتبقية بطابع بالغ احلساسية، ولكن من املتوقـع أن         . اجلمعية الدستورية 
  . قوياًيكون لتوافق اآلراء على الصعيد الوطين تأثرياً
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ن سيادة القـانون     بإرساء سيادة الدستور، وضما    وأشارت نيبال إىل أهنا ملتزمة متاماً       -٥١
واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان، وبالوصول بعملية السالم إىل اختتام إجيايب عـن طريـق              

وتستلزم مواجهة اإلفـالت مـن      . القضاء على انعدام األمن ومواجهة اإلفالت من العقاب       
مل  بالع وتلتزم نيبال متاماً  . العقاب معاجلة ما وقع يف املاضي وصون سيادة القانون يف احلاضر          

  .على اجلبهتني
م ومن أجل التعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت زعم ارتكاهبا يف املاضي، قُـدِّ          -٥٢

إىل الربملان للنظر مشروعا قانونني إلنشاء جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة وجلنة للتحقيـق يف              
  .حاالت االختفاء

 لوضع حد لإلفـالت مـن   اً مسبقوتشكل تدابري األمن وإنفاذ القانون القوية شرطاً      -٥٣
 الربنامج اخلاص لفعالية السالم واألمن وإهناء اإلفالت مـن          ٢٠٠٩وينفذ منذ عام    . العقاب

 مبدونة لقواعد السلوك هتدف إىل محاية حقـوق  العقاب والدفاع عن حقوق اإلنسان، مقترناً  
  .اإلنسان وحتسني حالة القانون والنظام

 الوطنية حلقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل أهنا مؤسسة         وفيما يتعلق باألسئلة عن اللجنة      -٥٤
ويتم اختيار املوظفني اإلداريني من خالل      . مستقلة بكل املقاييس مبا يف ذلك من الناحية املالية        

. وللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تعـيني خربائهـا       . عملية تنافسية تديرها جلنة اخلدمة العامة     
ويتسم متثيل اجمللـس الدسـتوري      . يس اللجنة وأعضائها  ويتوىل اجمللس الدستوري تعيني رئ    

بالتوازن حيث يضم اهليئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مبا يشمل زعـيم املعارضـة يف              
وقد أثريت أسئلة بشأن االمتثال ملبادئ بـاريس  . وملمثل اهليئة التنفيذية صوت واحد    . الربملان

ويعترب الوفد أنه مـن     .  ملبادئ باريس  ميتثل متاماً والقانون القائم   . على أساس مشروع قانون   
  .السابق ألوانه االستفسار عن كفاءة املؤسسة بناء على مشروع قانون ال يزال قيد النظر

عدميي اجلنسية، فإن نيبال تستضيف      عن الالجئني و   وفيما يتعلق باألسئلة املعدة سلفاً      -٥٥
 يف االتفاقيـة     رغم أهنا ليست طرفاً     الجئ من بوتان ألسباب إنسانية،     ١٠٠ ٠٠٠أكثر من   

وتفي نيبال حبقوق   .  امللحق هبا  ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١املتعلقة مبركز الالجئني لعام     
  . الالجئني، وعلى أي شخص يعيش فيها أن حيترم قوانينها

وفيما يتعلق باجلماعات املسلحة، فإن احلكومة حتاور خمتلف اجلماعات املعارضـة             -٥٦
 ٢٢فقد مت التوصل إىل اتفاقات بشأن تسويات سلمية للرتاعات مـع            . السياسيذات الطابع   

وتسترشد احلكومة بتمييز واضح بني العناصر السياسية، والعناصر        . مجاعة من تلك اجلماعات   
  .اإلجرامية اليت تتعامل معها احلكومة من خالل تدابري إنفاذ القانون املناسبة

. على مواصلة العمل من أجل حتقيق سيادة القانون       وشجعت مجهورية مولدوفا نيبال       -٥٧
وأشارت إىل الشواغل املتعلقة بسوء املعاملة والعنف اجلنسي وانعدام تـسجيل املواليـد يف              
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واستفسرت عن التدابري املتخذة حلماية الالجـئني وملتمـسي اللجـوء           . خميمات الالجئني 
  .وقدمت توصيات. واملشردين داخليا

ى نيبال لوضعها حقوق اإلنسان يف صـدارة خططهـا اإلمنائيـة            وأثنت الفلبني عل    -٥٨
وذكرت الفلـبني   .  ملحوظاً وشكل النهوض مبشاركة املرأة يف اهليئة التشريعية إجنازاً       . الوطنية

  .وقدمت توصيات. أن دعم اجملتمع الدويل يشكل أمهية بالغة
لقضاء على جرائم   جعت كندا نيبال على إقرار قانون مكافحة التمييز الطائفي وا         شو  -٥٩

كما شجعت نيبال على كفالة التحقيق الفعال يف كل شكاوى مضايقة           . النبذ واملعاقبة عليها  
  .وقدمت كندا توصيات. الصحفيني ووضع حد للحبس االحتياطي دون اهتام أو حماكمة

ورحبت مجهورية كوريا بأوجه التقدم اليت حققتها نيبال يف جمال حقوق اإلنـسان               -٦٠
ورحبت باجلهود املبذولـة مـن   .  املساعي الرامية إىل تغيري حالة الفئات الضعيفة  وأثنت على 

ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق       . أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان     
  .وقدمت توصيات. اإلنسان

 وأشارت إندونيسيا إىل أن العنف املرتيل واالجتار بالبشر ال يزاالن من القضايا امللحة،  -٦١
 وبإنفاذ أكثر صـرامة للقـوانني     وأيدت التوصيات املتعلقة باستحداث تشريعات أكثر مشوالً      

وأعربت عن أملها يف تكثيف وجناح تعاون نيبـال مـع اآلليـات          . القائمة يف هذين اجملالني   
  .وقدمت إندونيسيا توصية. واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

لسالم وملا اختذته من خطوات لتعزيز حقـوق    وأثنت أذربيجان على نيبال إلقرارها ا       -٦٢
. وأقرت بالصعوبات اليت تواجهها نيبال بسبب الرتاع املسلح الذي امتد لفترة طويلـة            . املرأة

واستفسرت أذربيجان عن التقدم احملرز على صعيد إعداد سياسة وطنيـة معنيـة بالطفـل،               
  .وقدمت توصيات

بإجنازات نيبـال يف حتقيـق االسـتقرار        ورحبت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية        -٦٣
وأبـرزت احلاجـة إىل     . السياسي والتنمية االقتصادية وباألولوية املمنوحة حلقوق اإلنـسان       

  .وقدمت توصيات. مواصلة الدعم املقدم من اجملتمع الدويل
وأعربت فرنسا عن قلقها من انتهاكات احلقوق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات              -٦٤

وأحاطت فرنسا  .  نيبال، وال سيما ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان         واإلعالم يف 
  .وقدمت فرنسا توصيات.  مع االرتياح بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانعلماً
ورحبت ماليزيا خبطة نيبال املرحلية الثالثية السنوات اليت تركز على التخفيف مـن               -٦٥

رأت ماليزيا أن من املمكن القيام باملزيد للنهوض حبقوق و. حدة الفقر، وعلى حقوق اإلنسان  
اإلنسان وصوهنا، وال سيما للشعوب األصلية واألقليات اإلثنية وغريها من قطاعات اجملتمـع             

  . وقدمت توصيات. املهمشة والضعيفة
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وأثنت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على دور احملكمة العليـا يف               -٦٦
واستفـسرت عـن    . وأعربت عن قلقها إزاء اإلفالت مـن العقـاب        . محاية حقوق اإلنسان  

التشريعات املتعلقة حباالت االختفاء القسري؛ وإنشاء جلنة تقصي احلقائق واملـصاحلة وجلنـة             
  .وقدمت توصيات. التحقيق يف حاالت االختفاء؛ وحماكمة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان

عن خطط نيبال لتحسني اإلطار التشريعي ومكافحة املمارسـات      واستفسرت أملانيا     -٦٧
التمييزية؛ وسن قانون شامل عن مكافحة العنف ضد املرأة؛ وجترمي التعـذيب؛ والنـهوض              

  .وقدمت توصيات. بسيادة القانون وإنفاذها
وأثنت سلوفاكيا على نيبال لتصديقها على الصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،           -٦٨

وضية حقوق اإلنسان، وإنشائها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ذات االعتماد          وتعاوهنا مع مف  
وألقت سلوفاكيا الضوء على التمييز واالستبعاد االجتماعي اللذين طال أمدمها . من الفئة ألف

وقدمت . واملرتبطني بالنوع اجلنساين، والطائفة، والطبقة، واإلثنية، واإلعاقة، واملوقع اجلغرايف        
  .توصياتسلوفاكيا 

وأشارت السعودية إىل اإلجنازات اليت حتققت على صـعيدي التـشريعات وبنـاء               -٦٩
 مكتبا قطريا ملفوضـية حقـوق       ٢٠٠٥نيبال تستضيف منذ عام      والحظت أن . املؤسسات

ونوهت باعتماد خطة لتعزيـز     . اإلنسان، وتعمل بشكل وثيق مع آليات اإلجراءات اخلاصة       
  .ياتوقدمت توص. ثقافة حقوق اإلنسان

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل استمرار االلتزامات حبماية فئات الـسكان             -٧٠
، والقضاء على العنف ضـد      الضعيفة، مبا يف ذلك االمتناع عن إعادة ملتمسي اللجوء قسراً         

وأعربت عن قلقها املستمر إزاء النظام القضائي، واملساءلة بشأن انتـهاكات حقـوق            . املرأة
  . وقدمت توصيات. والتسامح مع أعمال التخويف، واستغالل العمالاإلنسان، 

ورحبت بولندا بإنشاء خمتلف اهليئات العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنـسان،               -٧١
واستفسرت بولندا عن اخلطـوات     . ولكنها أشارت إىل التحديات القائمة يف الواقع العملي       

وقدمت بولندا  . والداليت والطوائف اإلثنية واللغوية   املتخذة لزيادة حتسني حالة املرأة والطفل       
  . توصيات

. وأثنت ملديف على ما اختذته نيبال من خطوات لتحسني حياة الـشعب النيبـايل               -٧٢
وألقت الضوء على القيود القائمـة      . وأبرزت احلريات األساسية الواردة يف الدستور املؤقت      

ىل ضرورة استمرار شركاء نيبال الدوليني يف       على موارد وقدرات أقل البلدان منوا، وأشارت إ       
  .وقدمت توصيات. املشاركة

وأشارت باكستان إىل الدور الذي تضطلع به سلطة قضائية مستقلة وجلنة وطنيـة               -٧٣
ورحبت باألولوية املمنوحة للقضاء على الفقر      ". ألف"حلقوق اإلنسان ذات اعتماد من الفئة       
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وأشارت إىل القيود والتحديات اليت تواجههـا       . لتمييزيةوعملية إلغاء القوانني واملمارسات ا    
  .نيبال، وقدمت توصيات

ورحبت إيطاليا بإلغاء عقوبة اإلعدام ووضع خطة العمل الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة                -٧٤
وأعربت عن قلقها بشأن حاالت اإلعدام تعسفا اليت ارتكبت خالل الرتاع           . والسالم واألمن 

وقـدمت  .  إىل النظام الطـائفي ة الدين، األمر الذي يرجع أساساً   والعقبات القائمة أمام حري   
  .إيطاليا توصيات

ونوهت بالتقدم احملرز يف جماالت     . وهنأت سري النكا نيبال على دستورها املؤقت        -٧٥
وشجعت سري النكا نيبال على اتباع سياسات هتـدف         . من بينها التخفيف من حدة الفقر     

على اعتماد وتنفيذ مشروع قانون التعليم األساسي اإللزامي يف         إىل حتقيق التنمية االقتصادية و    
  .وقدمت توصية. املستقبل القريب

ونوهت شيلي بإرادة نيبال يف ضمان محاية حقوق اإلنسان رغم ما وقع من حوادث              -٧٦
وأشارت إىل أن نيبال تعمل على إنشاء جلنـة         . بعد اعتماد اإلصالحات ملرحلة ما بعد الرتاع      

. ائق واملصاحلة وجلنة للتحقيق يف حاالت االختفاء، وعلى وضع دستور جديـد           لتقصي احلق 
  .وقدمت توصيات

وأثارت نيوزيلندا مسألة اإلفالت من العقاب وأعربت عن قلقها إزاء العدد القليـل               -٧٧
وأقرت باخنفاض حوادث التعذيب ولكن أشارت إىل       . من النساء يف السلطة القضائية النيبالية     

ورحبت بتصديق نيبال على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           .  حتدث أهنا ال تزال  
  . وقدمت نيوزيلندا توصيات. وبروتوكوهلا االختياري

وأعربت عن قلقها   . وأبرزت هولندا التصديق على عدد من معاهدات حقوق اإلنسان          -٧٨
صاحلة وجلنـة   بشأن اإلفالت من العقاب وعدم إحراز تقدم يف إنشاء جلنة لتقصي احلقائق وامل            

  .وقدمت توصيات. للتحقيق يف حاالت االختفاء، وكذلك بشأن حالة الالجئني واالجتار
ه اليمن مبا حققته نيبال من إجنازات، واستفسر عن ظهور أية حتـديات جديـدة يف              ونّو  -٧٩

 من جهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وما إذا كانت هناك حاجة إىل             سياق ما بذلته مؤخراً   
  .وقدم اليمن توصية. ملزيد من التعاون الدويل مع هيئات وآليات حقوق اإلنسان ذات الصلةا

وشددت الدامنرك على أمهية وضع حد لإلفالت من العقاب ومساءلة من ارتكبـوا               -٨٠
ورحبت بتصديق نيبال على اتفاقيـة مناهـضة        . انتهاكات حلقوق اإلنسان من جانيب الرتاع     

. فشي استخدام التعذيب وال سيما يف االحتجاز قيد التحقيـق         التعذيب، ولكنها الحظت ت   
  .وقدمت الدامنرك توصيات

، وأعربت عن   ورحبت النرويج باخلطوات املتخذة حنو إقامة جمتمع نيبايل أكثر مشوالً           -٨١
التزامها الكامل بزيادة دعم قطاع التعليم يف نيبال، وأشارت إىل أن اعتماد الدستور اجلديد يف 

  .وقدمت توصيات. زمين املقرر سيشكل خطوة هامةاإلطار ال
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ونوهـت  . وأشارت كوبا إىل أن نيبال تأثرت بنظام وأزمات اقتصادية دولية جمحفة            -٨٢
وألقت الضوء علـى    . بوجود عنصر حلقوق اإلنسان يف السياسات واخلطط اإلمنائية يف نيبال         

قوق املرأة والطفل واألشـخاص     اإلجراءات الرامية إىل احلد من الفقر واألولوية املمنوحة حل        
  .وقدمت توصيات. ذوي اإلعاقة واملسنني

وأشارت السويد إىل حاالت ارتكاب الشرطة ألعمال وحـشية وتعـذيب، وإىل              -٨٣
االعتقاالت من دون إجراءات رمسية، وحاالت االحتجاز دون اهتام اليت كثريا ما تكـون يف               

نوع اجلنـساين، والطائفـة، والطبقـة،       وأشارت إىل أن التمييز على أساس ال      . ظروف سيئة 
. واإلثنية، واإلعاقة، واملوقع اجلغرايف ال يزال يشكل عقبة خطرية أمام التمتع حبقوق اإلنسان            

  . وقدمت السويد توصيات
وأعربت فييت نام عن تقديرها للنهج الذي تتبعه نيبال يف تعزيز حقـوق اإلنـسان               -٨٤

وأثنت فييت نام على نيبال ملا حققتـه        . ة الوطنية ومحايتها، كضمان للسالم واألمن واملصاحل    
من إجنازات هامة يف جماالت التخفيف من حدة الفقر، وخدمات الرعاية الـصحية األوليـة               

  .وقدمت توصيات. اجملانية، والتعليم األساسي
كما حثت علـى    . وحثت أستراليا كل األطراف على تنفيذ التزامات اتفاق السالم          -٨٥

قيق يف حاالت االختفاء وجلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة، وعلى التحقيـق يف  إنشاء جلنة للتح  
ورحبت بالتزام نيبال بوضـع حـد للعنـف         . االدعاءات بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان    

  . وقدمت توصيات. اجلنساين
ورحبت األرجنتني بالتدابري اليت اختذهتا حكومة نيبال من أجـل كفالـة اإلدمـاج            -٨٦

  . وقدمت األرجنتني توصيات. كاهنااالجتماعي لس
ونوهت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بإدماج املرأة والداليت والشعوب األصلية يف             -٨٧

.  إىل اإلصالح اهليكلي   وأبرزت استراتيجية مكافحة الفقر استناداً    . عضوية اجلمعية التشريعية  
  .وقدمت توصيات. والداليتورحبت بإنشاء اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان وشؤون املرأة 

وأقر الكرسي الرسويل بالصعوبات النامجة عن الرتاع املسلح الذي دام لعقـد مـن                -٨٨
وشجع نيبال على أن ُتدرج يف الدستور       . الزمان، ورحب بعملية إرساء الدميقراطية يف نيبال      

كرسـي  وقدم ال. اجلديد والقوانني اجلديدة ما صدقت عليه من معاهدات دولية بشكل كامل 
  .الرسويل توصيات

 على األسئلة والتعليقات اإلضافية، كرر الوفد القول بأن مشروع قانون جلنـة             ورداً  -٨٩
. ما إىل الربملان  تقصي احلقائق واملصاحلة ومشروع قانون جلنة التحقيق يف حاالت االختفاء قُدِّ          
ة االنتـهاكات   وذكر بوضوح أن مشروعي القانونني املذكورين ال ينصان على العفو يف حال           

  .اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وأشار إىل أن احلكومة ال تزال ملتزمة بإقرارمها بأسرع ما ميكن
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 باحترام ودعم محايـة      تاماً وتلتزم الوكاالت األمنية، مبا فيها اجليش النيبايل، التزاماً         -٩٠
نون اإلنساين  فحوادث انتهاك حقوق اإلنسان والقا    . حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    

وتتبع املؤسسة بشكل صـارم  . املتفرقة وغري املقصودة، إن وقعت، ال حتركها سياسة منتهجة  
واجلـيش النيبـايل    . سياسة عدم التسامح إطالقا مع كل أنواع انتهاكات حقوق اإلنـسان          

  .مؤسسة منضبطة وحمترفة، وداعمة للتحول الدميقراطي
وتنفَّذ عملية تدقيق صارمة يف قوات      . دقيق، وضعت نيبال آلية للت    ٢٠٠٥ومنذ عام     -٩١

  .اجليش والشرطة على السواء عند ترشيح أفرادها لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
ويف مسألة الجئي التبت، ذكرت نيبال أهنا ال تسمح باستخدام أراضيها ضد جرياهنا               -٩٢

القوانني يتم التعامل معه وفق وأي شخص ينتهك قوانني اهلجرة أو غريها من . أو ضد أي بلد 
  .وال توجد أعمال ترحيل قسرية. قانون البلد

 كـانون   ٢٢ففـي   . وأشارت نيبال إىل مهمتني رئيسيتني متبقيتني لعملية الـسالم          -٩٣
، انتقلت القيادة واملراقبة للمقاتلني املاويني إىل اللجنة اخلاصـة املكلفـة            ٢٠١١يناير  /الثاين

ويشكل . شراف على املقاتلني السابقني وإدماجهم وإعادة تأهيلهم      دستوريا واملسؤولة عن اإل   
أما بالنسبة آلليات اإلشراف، فقـد اختـذت        . ذلك خطوة رئيسية حنو اختتام عملية السالم      

 أجهزة ومؤسسات التحقيق اليت أنشأها اجليش والشرطة        أيضاًوتسهم  . احلكومة تدابري فعالة  
وتعد التحقيقات اليت جتريها تلك     . فالت من العقاب  النيباليان إسهاما ضخما يف مكافحة اإل     

األجهزة مكملة لتلك اليت جتريها املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنـة              
ومن األمور اهلامة أن البند املتعلـق باإلشـراف         . الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة شؤون املرأة     

  .عزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاالقضائي قد أثبت كونه أداة فعالة يف ت
وقدمت نيبال كذلك إفادة بشأن جمموعات عناصر التعويض واإلغاثة املوزعة علـى       -٩٤

  .ضحايا الرتاع وأفراد أسرهم املتضررين
وأشار الوفد كذلك إىل عدة قوانني ولوائح حلماية الطفـل، وإىل آليـات مراعيـة             -٩٥

  .قاطعاتلألطفال، على صعد من بينها صعيدي القرى وامل
فلدى نيبال مشروع قانون    . ويضم الدستور عدة أحكام ضد التمييز الطائفي والنبذ         -٩٦

ملكافحة التمييز املذكور واملعاقبة عليه، وآخر للجنة الوطنية لشؤون الداليت املقرر حتويلها إىل           
  . وينظر الربملان يف مشروعي القانونني املذكورين. جهاز دستوري

وتتبـع سياسـة    . تعزيز حقوق األقليات، مبا فيها األقليات اجلنسانية      وتلتزم نيبال ب    -٩٧
االعتراف هبوية األقليات اجلنسانية وحتقق التنفيذ الفعال للقوانني ذات الصلة اليت حتظر التمييز             

وحيق ألي شخص، بصرف النظر عن نوعه اجلنـساين، أن حيـصل علـى              . على أي أساس  
  . مع سياسة املساواة يف احلقوقاجلنسية باالقتران مع هوية مبا يتسق
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 ٢١٨، أشارت نيبـال إىل أن       ١٦٩وفيما يتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٩٨
 هم من الشعوب األصلية، مبا يشهد       ٦٠١ من أعضاء اجلمعية التأسيسية البالغ عددهم        عضواً

  . على النتائج اإلجيابية للسياسات والربامج املتبعة يف تلك امليادين
. ولكن التقـدم كـان متباينـاً      . واملساواة مكفولة يف الربامج واخلدمات الصحية       -٩٩

فالتفاوتات اخنفضت يف بعض املناطق، ولكن الطابع اجلغرايف لنيبال يشكل حتديات جـسيمة         
  .أمام توصيل اخلدمات الصحية للجميع

سات النهائية ويف رد على أسئلة أخرى، أشار الوفد إىل أن احلكومة ستضع قريبا اللم  -١٠٠
على مشاريع القوانني املتعلقة بالقانونني املدين واجلنائي، وقانون إصدار األحكام، وقـانوين            
اإلجراءات املدنية واجلنائية، اليت تضم أحكاما تتعلق بشكل مباشر بتنفيذ خمتلف معاهـدات             

  .حقوق اإلنسان
أي تعذيب منهجي   وال يوجد   . وال تتسامح نيبال مع أي شكل من أشكال التعذيب          -١٠١

 قيـد   أيضاًوهناك ضمانات دستورية وقانونية كافية للحماية من التعذيب، وهناك          . يف نيبال 
  .النظر الفعلي مشروع قانون خاص مصمم إلدراج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

وتعتقد نيبال أن التنفيذ الفعال لتوصيات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الوقـت               -١٠٢
  .اسب يعد آلية فعالة لضمان محاية حقوق اإلنسان، كما تعمل على إنشاء آلية للمتابعةاملن

ويف اخلتام، تقدمت نيبال بالشكر إىل الوفود على الدعم البناء للتحول الـدميقراطي               -١٠٣
  .اجلاري ولعملية السالم

 جهـود يف    وأشارت نيبال إىل أهنا تتوقع النهوض مبستوى الدعم املقدم ملا تبذله من             -١٠٤
عملية اإلعمار وإعادة التأهيل مبرحلة ما بعد انتهاء الرتاع من أجل إضفاء الطابع املؤسـسي               
بقوة على جهود بناء السالم، وإنشاء شبكة من املؤسسات الدميقراطية الوطنية، واإلسـراع             

تمتـع  االقتصادي داخل اإلطار الدميقراطي هبدف هتيئة البيئة املواتية ل         - بالتحول االجتماعي 
  .الشعب حبقوق اإلنسان

كما أعربت عن تقديرها ملـا      . وكررت نيبال التزامها بالدميقراطية وحقوق اإلنسان       -١٠٥
  . يبديه األصدقاء من حسن النوايا وما يقدمونه من دعم، وعن تطلعها للعمل املشترك

  توصياتالأو /ستنتاجات واال  - ثانياً  
ل احلوار التفاعلي املدرجة أدناه، وأعربت  نظرت نيبال يف التوصيات املصاغة خال       -١٠٦

   :عن تأييدها لتلك التوصيات
منح نيبال دعمها الكامل لضمان جنـاح اجلمعيـة التأسيـسية يف              -١-١٠٦

، مـع   ٢٠١١مايو  /االضطالع بواليتها املتمثلة يف صياغة دستور جديد حبلول أيار        
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مجهوريـة  ( الفئات املختلفة املكونة للمجتمع النيبـايل      إيالء االعتبار الواجب آلراء   
؛ كفالة املشاركة الكاملة للجماعات اإلثنية والطوائف يف عمليـة وضـع            )كوريا

؛ اإلسراع باخلطوات املتخذة حنو     )بولندا( الدستور، والسيما يف اجلمعية التأسيسية    
إعـادة  ؛ صياغة دستور جديد واالضطالع بعمليـة        )مصر(صياغة دستور جديد    

؛ إكمال الدسـتور اجلديـد يف       )الصني(هيكلة دميقراطية وجامعة وتدرجيية للدولة      
الوقت احملدد ومراعاة أن التعايش السلمي املشترك يتطلب أن يكون احلق يف حرية             

الكرسـي  ( للمعايري الدوليـة     وفقاً بوضوح    ومصاغاً الدين جلميع املواطنني مدرجاً   
     احلق يف حريـة الـدين        كامالً ر اجلديد ضماناً  ؛ كفالة أن يضمن الدستو    )الرسويل

  ؛)إيطاليا(أو املعتقد واحلق يف املساواة وعدم التمييز مبا يتسق مع املعايري الدولية 
كفالة أن يكون الدستور اجلديد اجلارية صياغته وتـشريعاته الوطنيـة             -٢-١٠٦

؛ مواصلة  )فرنسا(ل  متسقا مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها نيبا         
؛ اسـتعراض   )أذربيجـان (عملية حتقيق اتساق التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية         

  ؛)سلوفاكيا(اإلطار القانوين يف نيبال هبدف توفري محاية وتعزيز أفضل حلقوق املرأة 
كفالة التوافق مع جممل أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، يف سياق            -٣-١٠٦

؛ جترمي التعـذيب    )سويسرا(نائي وقانون اإلجراءات اجلنائية     إصالح القانون اجل  
؛ سن تشريعات حمددة يف القانون احمللي من أجل جترمي فعل التعـذيب             )الدامنرك(

؛ جتـرمي   )اململكـة املتحـدة   (تكون ممتثلة متاما لشروط اتفاقية مناهضة التعذيب        
  ؛)لوفينياس(التعذيب واالختفاء القسري مبا يتسق مع املعايري الدولية 

استحداث تشريعات شاملة وكفالة إنفاذ أكثر صرامة للقـوانني           -٤-١٠٦
  ؛ )إندونيسيا(القائمة يف جمايل العنف املرتيل ضد املرأة واالجتار بالبشر 

 نياملثليـات واملثلـي   سن تشريعات لضمان حقوق اجلنسية جملتمع         -٥-١٠٦
، مبا يتسق مـع     واخلناثىاجلنسية    اهلوية ي امليل اجلنسي ومغاير   يجنسيا ومزدوج 

 ٢٠٠٨املساواة يف احلقوق املذكورة يف قرار احملكمـة النيباليـة العليـا لعـام               
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

  ؛ )مصر(توطيد البنية األساسية الوطنية حلقوق اإلنسان   -٦-١٠٦
تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل متكينها من احلفاظ            -٧-١٠٦

  ؛)اهلند(عتماد من الفئة ألف على اال
مواصلة تعزيز عمل اللجنتني الوطنيتني املعنيتني بـشؤون املـرأة            -٨-١٠٦

  ؛ )بوليفيا(والداليت، من خالل تدعيم املوارد اليت تتيح هلما العمل بكفاءة 
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املخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل املعتمدة       املوارد  تعزيز    -٩-١٠٦
؛ ختصيص موارد كافية للتنفيذ الفعال خلطـة        )زائراجل (٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة  

  ؛)سلوفاكيا(العمل الوطنية للطفل 
مواصلة التماس املساعدة يف جمال بناء القدرات واجملال التقين من            -١٠-١٠٦

؛ التنفيـذ   )الفلبني(أجل السعي إىل تنفيذ اخلطط اإلمنائية وتعزيز حقوق اإلنسان          
نسان وغريها من خطط العمل الوطنية، مبـا        الفعال خلطة العمل املعنية حبقوق اإل     

فيها املتعلق بالقضاء على التمييز ضد املرأة وحبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
؛ التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وخطط العمل )الصني(

  ؛ )االحتاد الروسي(املتعلقة بتنفيذ خمتلف اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان 
مواصلة نيبال جلهودها الرامية إىل زيادة اإلسراع بالنهج الكلـي            -١١-١٠٦

  ؛ )سري النكا(املتعدد األوجه إزاء تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات 
مواصلة نيبال عملها املتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان يف اجملـاالت            -١٢-١٠٦

يـف مبجـال حقـوق      كافة من ناحية الربامج والسياسات، وكفالة إدراج التثق       
  ؛ )السعودية(اإلنسان يف الربامج املدرسية يف كل أحناء البلد 

وضع وتنفيذ برامج لضمان احترام ومحاية حقوق املرأة والطفـل،            -١٣-١٠٦
  ؛)مصر(وال سيما إعادة تأهيل النساء واألطفال واألسر املتضررة من الرتاع 

قوق اإلنـسان للطفـل     زيادة حتسني التدابري الرامية إىل محاية ح        -١٤-١٠٦
  ؛)الفلبني(واملرأة وغريمها من الفئات الضعيفة 

تبادل املعلومات بشأن اخلربات واملمارسات اجليـدة مـع البلـدان             -١٥-١٠٦
  ؛ )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(األخرى يف جماالت تطوير حقوق اإلنسان ومحايتها 

ـ        -١٦-١٠٦ الل فتـرة التحـول     توطيد كل املنجزات اإلجيابية املتحققة خ
  ؛)فييت نام(السياسي، وال سيما يف جمال حقوق اإلنسان 

العمل من خالل التثقيف على زيادة الـوعي واملعرفـة حبقـوق              -١٧-١٠٦
اإلنسان املكفولة للسكان، مع التركيز على أكثر الفئات االجتماعية ضعفا، من           

االقتـصادية  أجل ضمان التمتع الكامل بكل حقوق اإلنسان وال سيما احلقوق            
  ؛ )فييت نام(واالجتماعية 

إيالء األولوية للوصول بعملية السالم إىل اختتام ناجح مع بـذل             -١٨-١٠٦
  راسـخاً  قصارى اجلهد ليكون تركيزها على حقوق اإلنسان باعتبارها أساسـاً         

؛ العمل على النهوض بالتعاون الدويل من أجل        )الكرسي الرسويل (ملستقبل البلد   
 القدرات البشرية واملوارد املالية يف سـياق عمليـة الـسالم            معاجلة النقص يف  

؛ التماس دعـم اجملتمـع الـدويل        )فييت نام (واإلعمار يف مرحلة ما بعد الرتاع       
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للجهود اليت تبذهلا نيبال من أجل إضفاء الطابع املؤسسي بقوة على جهود بنـاء              
ة الوطنيـة   ؛ مواصلة نيبال جلهودها من أجل حتقيق املـصاحل        )باكستان(السالم  

؛ مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع حد لعدم االستقرار الـسياسي يف            )سنغافورة(
  ؛ )اليمن(؛ مواصلة تعزيز التجربة الدميقراطية اليت شرعت فيها نيبال )بوتان(البلد 
بذل املزيد من اجلهود لتنفيذ توصيات خمتلف هيئات املعاهـدات            -١٩-١٠٦

  ؛)اليابان(
 األخرى من   ةاون مع األمم املتحدة واملنظمات الدولي     مواصلة التع   -٢٠-١٠٦

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف نيبال 
بذل املزيد من اجلهد من أجل التغلب على القضية الصعبة املتمثلة             -٢١-١٠٦

يف التمييز على أساس الدين أو النوع اجلنساين أو العـرق أو أسـس أخـرى                
؛ مواصلة نيبال جلهودها الرامية إىل وضع حد للتمييز على أساس الدين            )انالياب(

؛ مواصـلة   )باكستان(أو العرق أو النوع اجلنساين يف القانون ويف الواقع العملي           
نيبال جلهودها من أجل التغلب على التمييز واالستبعاد االجتماعي على أسـاس            

وعة اإلثنيـة أو اإلعاقـة أو املوقـع    النوع اجلنساين أو الطائفة أو الطبقة أو اجملم 
اجلغرايف، من أجل ضمان احترام احلقـوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية             

  ؛)األرجنتني(واالجتماعية والثقافية 
مواصلة نيبال جلهودها الرامية إىل كفالة املساواة بـني اجلنـسني             -٢٢-١٠٦

ق اإلنسان ومحايتـها    ؛ مواصلة نيبال جلهودها الرامية إىل تعزيز حقو       )سنغافورة(
واالستمرار يف تعزيز دور املرأة يف اجملتمع لضمان حتسني نوعية حياة مواطنيهـا             

 إىل عناصر القدرة على البقـاء والتنميـة واحلمايـة           على النحو املقرر استناداً   
  ؛)فلسطني(واملشاركة 

اختاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية            -٢٣-١٠٦
؛ التنفيـذ   )نيوزيلنـدا (نسانية مبا يف ذلك يف القوانني املدنية واجلنائية املقترحة          اجل

  ؛ )النرويج(الكامل لقرار احملكمة العليا فيما يتعلق باألقليات اجلنسية واجلنسانية 
القضاء على كل أشكال التمييز وإقرار مشروع القانون املتعلـق            -٢٤-١٠٦

؛ مواصلة بذل ما يلزم من جهد للقضاء )لدامنركا(مبكافحة التمييز الطائفي والنبذ 
على مجيع أشكال التمييز، من خالل تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا نيبـال يف              

؛ كفالة أن تقـوم     )بوليفيا(سياق االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري        
العامـة بـشكل     يف املناطق الريفية والنائية بتنفيذ السياسة        أيضاًالسلطات احمللية   

كامل، مع تقدير كون أولويات احلكومة تـضم مكافحـة التمييـز الطـائفي              
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(
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التنفيذ الفوري لكل التوصيات اليت تقدمها اللجنة الوطنية حلقوق           -٢٥-١٠٦
أو اإلجراءات اإلدارية املتخذة ضد من يـزعم        /اإلنسان فيما يتعلق باحملاكمات و    

  ؛)كندا(نسان انتهاكهم حلقوق اإل
اختاذ خطوات ملموسة لكفالة أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان،           -٢٦-١٠٦

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(مبا يف ذلك الصحفيون 
كفالة أن يتاح لكل أفراد اجليش املاوي غري املؤهلني لكوهنم مـن              -٢٧-١٠٦

ان القصر إمكانية احلصول دون قيود على جمموعات عناصر إعادة التأهيل، وضم          
عدم تعرض األطفال ألنشطة عنيفة أو إجبارهم على املشاركة فيها مـن قبـل               

  ؛)النمسا(األحزاب السياسية 
اختاذ تدابري فعالة لضمان محاية ضحايا العنف اجلنساين، والتحقيق           -٢٨-١٠٦

  ؛)إسبانيا(حسب األصول يف االدعاءات، وكفالة حماكمة اجلناة ومعاقبتهم 
 مكثفة من أجل القضاء على العنف ضد املرأة         مواصلة بذل جهود    -٢٩-١٠٦

وزيادة مشاركتها يف عملية صنع القرار على الـصعيدين الـسياسي واإلداري            
  ؛)أذربيجان(

يز ما تتخذه نيبال من تدابري للقضاء علـى إسـاءة معاملـة             تعز  -٣٠-١٠٦
  ؛)أذربيجان(األطفال واستغالهلم جنسيا 

     نقلـهم  ) مراقبـة (ار بالبـشر و   عزيز تنفيذ قانون مكافحة االجت    ت  -٣١-١٠٦
؛ زيادة تعزيز إنفاذ القانون والنظـام       )بوتان (٢٠٠٨ والئحته لعام    ٢٠٠٧لعام  

القضائي يف سياق جهود مكافحة اإلفالت من العقاب، ومنع العنـف املـرتيل،             
؛ )ماليزيـا (ومحاية املرأة والطفل من االجتار ومن االستغالل البـدين واجلنـسي            

؛ مكافحة  )أملانيا( بالبشر واإلكراه على البغاء وال سيما لألطفال         مكافحة االجتار 
االجتار باألشخاص، وحماكمة اجلناة وتوفري احلماية للضحايا وتقدمي التعويـضات          

  ؛)هولندا(هلم 
 ١٩٩٩لعام  ) احلماية والتنظيم (تعزيز تنفيذ قانون عمل األطفال        -٣٢-١٠٦

  ؛)بوتان(
اكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف فترة الرتاع       إعمال املساءلة عن انته     -٣٣-١٠٦

من خالل تشكيل جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة وجلنة التحقيق يف حاالت االختفاء،            
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(حسب املتفق عليه يف اتفاق السالم الشامل 

إنشاء جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة وجلنة التحقيـق يف حـاالت             -٣٤-١٠٦
 ٢٠٠٦تفاء على النحو املنصوص عليه يف اتفاق الـسالم الـشامل لعـام              االخ

؛ كفالة أن تبدأ اللجنتان املذكورتان عملهما يف أقرب وقت وأال ُيمنح            )أستراليا(
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؛ اإلسراع بعمليـة    )سويسرا(العفو ملرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان       
؛ إنشاء جلنة مستقلة لتقصي )يامجهورية كور(إنشاء جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة 

احلقائق واملصاحلة واختاذ إجراءات فورية حلصر املفقودين وكفالة اجلرب للضحايا          
؛ اختاذ اخلطوات الالزمة إلنـشاء جلنـة        )السويد(مبا يشمل أفراد أسر املختفني      

تقصي احلقائق واملصاحلة وجلنة التحقيق يف حاالت االختفاء، حيـث إن عـدم             
اجلمهورية (كات حقوق اإلنسان يقوض من احترام سيادة القانون         التصدي النتها 

؛ إنشاء جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة وجلنـة التحقيـق يف حـاالت             )التشيكية
االختفاء دون مزيد من التأخري وضمان استقالهلما عن التـدخالت الـسياسية            

حـاالت  ؛ إنشاء جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة وجلنـة للتحقيـق يف    )الدامنرك(
  ؛)هولندا(االختفاء تعمالن بامتثال تام للمعايري الدولية 

ضمان حماكمة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنـسان، يف املاضـي            -٣٥-١٠٦
  ؛)السويد(واحلاضر على السواء، وفق إجراءات تستويف املعايري الدولية للعدالة 

ـ            -٣٦-١٠٦ رائم مواصلة نيبال جلهودها الرامية إىل توضيح ما ارُتكب من ج
خالل فترة الرتاع املسلح، وال سيما يف ما يتعلق حبـاالت االختفـاء القـسري           

  ؛ )األرجنتني(وأعمال القتل خارج القضاء وحماكمة املسؤولني عنها 
السعي إىل إزالة العقبات اليت تواجه الضحايا يف حماولتهم للجـوء             -٣٧-١٠٦

  ؛)مجهورية كوريا(إىل القضاء 
 القرارات الصادرة عن السلطة القـضائية،       ضمان أن حتظي كل     -٣٨-١٠٧

بشأن املسؤولني املفترضني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان خالل الرتاع          
وبعده، باالحترام الكامل من مجيع العناصر املؤسسية الفاعلة املعنية، وال سـيما            

؛ مواجهة اإلفالت من العقاب من خالل التحقيق        )فرنسا(قوات اجليش والشرطة    
 انتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداءات اليت ارتكبتها عناصر من الدول ومن           يف

غري الدول خالل الرتاع ومنذ انتهائه وحماكمة اجلناة، وتنفيذ قرارات احملاكم مبا            
يف ذلك ما صدر منها حبق اجليش النيبايل، ووضع حد للتـدخالت الـسياسية              

  ؛)اململكة املتحدة(
ع املرأة يف جمال احلصول على التدريب القانوين        تنفيذ تدابري لتشجي    -٣٩-١٠٦

  ؛ )نيوزيلندا(وتيسري التحاقها بالسلك القضائي 
توفري نيبال احلماية ملواطنيها من استغالل العمال يف املنازل وخارج   -٤٠-١٠٦

الواليـات  (البالد عن طريق حتسني األنظمة والرقابة على ممارسات أماكن العمل           
  ؛ )املتحدة األمريكية
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تكثيف اجلهود املبذولة يف جمال توفري اخلدمات األساسية للفئات            -٤١-١٠٦
أو اجملتمعات الضعيفة أو املهمشة وال سيما توفري اخلدمات الصحية والتعليميـة            

  ؛)ميامنار(اجليدة وإنشاء املزيد من فرص العمل 
ـ             -٤٢-١٠٦ ال دعوة اجملتمع الدويل إىل تشجيع املرحلة اإلمنائية احلاليـة يف نيب

  ؛)ميامنار(وتوفري املساعدة الالزمة لتعزيز قدرات نيبال احمللية على مواجهة التحديات 
زيادة نيبال جلهودها الرامية إىل احلد من الفقر وال سـيما فقـر               -٤٣-١٠٦

؛ تعزيز نيبال جلهودها يف جمال مكافحة الفقر من أجل حتقيـق            )اجلزائر(األرياف  
املساعدات املالية والتقنية الالزمة يف هذا الصدد       األهداف اإلمنائية لأللفية وطلب     

؛ مواصلة تنفيذ التدابري االقتصادية الالزمة للقضاء على الفقر، مبا يوفر           )املغرب(
  ؛)بوليفيا(احلياة الكرمية لكل سكان نيبال 

 - مواصلة نيبال جلهودها الرامية إىل حتقيق التنميـة االجتماعيـة           -٤٤-١٠٦
العمل على التخفيف من حدة الفقر من خـالل هـدفها           االقتصادية املنصفة، و  

 ملا لديها حاليا من سياسات وخطط عمل وبدعم من اجملتمع الدويل،            وفقاًاجلامع  
  ؛)كمبوديا(من أجل حتقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية 

االقتـصادي  -مواصلة السعي يف عملية التحـول االجتمـاعي         -٤٥-١٠٦
؛ مواصـلة   )أذربيجان( على صياغة دستور جديد      أيضاًوالسياسي اليت ستنطوي    

؛ )كوبـا (االقتصادية يف البلـد     -تطبيق استراتيجيات وخطط التنمية االجتماعية    
إسراع نيبال جبهودها الرامية إىل احلد من الفقر والبطالة يف البلـد والـسعي إىل          
توسيع نطاق التعاون الدويل ملواجهة التهديدات الـيت يـشكلها تغـري املنـاخ              

؛ مواصلة نيبال جلهودها املبذولة من أجل مكافحة الفقـر وكفالـة            )أذربيجان(
  ؛)االحتاد الروسي(التنمية املستدامة 

زيادة اجلهود الرامية إىل حتقيـق اإلعمـال الفعـال للحقـوق              -٤٦-١٠٦
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات املهمشة والضعيفة عن طريـق كفالـة           

ر الكايف على الغذاء والصحة والتعليم والعمالـة املنـصفة          إمكانية حصوهلا بالقد  
؛ مضاعفة اجلهود املبذولة من أجل تعزيز ومحاية حقوق الفئات الضعيفة           )ماليزيا(

  ؛ )كوبا(مثل األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة     مواصلة نيبال جلهودها، يف سياق        -٤٧-١٠٦

 وغريها من احملافل، من أجل تذكري اجملتمع الـدويل وال سـيما             شأن تغري املناخ  ب
البلدان املتقدمة النمو وأهم الدول املتسببة يف االنبعاثات بالتزاماهتا حبماية حقوق           
اإلنسان وتعزيزها يف نيبال عن طريق خفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة إىل               

  ؛)ملديف(املستويات اآلمنة 
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لة اختاذ التدابري املالئمة لتضييق الفجـوة بـني األغنيـاء           مواص  -٤٨-١٠٦
 أن يكون على مستوى احلدث ويساعد       أيضاًوجيب على اجملتمع الدويل     . والفقراء

  ؛)باكستان(نيبال فيما تبذله من جهود 
النهوض باألمن الغذائي للفئات الضعيفة، وال سـيما الـشعوب            -٤٩-١٠٦

الداليت، واملسلمني، واألشـخاص ذوي     األصلية، وعمال السخرة السابقني، و    
متالزمة نقص املناعة املكتـسب     /اإلعاقة، واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     

  ؛ )هنغاريا) (اإليدز(
توسيع نطاق برامج التغذية املدرسية واستخدام مـصادر الغـذاء          -٥٠-١٠٦

  ؛ )الربازيل(احمللية 
يبدو أهنا حققت نتـائج     مواصلة برامج اإلسكان وحتسينها، حيث        -٥١-١٠٦
  ؛)سنغافورة(جيدة 
مواصلة اجلهود املبذولة من أجل ضمان جمانية وإلزامية التعلـيم            -٥٢-١٠٦

؛ مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري الراميـة إىل        )النرويج(االبتدائي لكل األطفال    
  ؛ )كوبا(حتقيق التمتع باحلق يف التعليم واحلق يف الصحة 

احلصول على التعليم اجليد على قدم املساواة لكل        ضمان إمكانية     -٥٣-١٠٦
  ؛ )فنلندا(الفتيات وأطفال الداليت واألطفال املنتمني لألقليات اإلثنية 

التواصل مع اآلباء وجمموعاهتم لتعزيز تكافؤ الفرص ألطفـاهلم يف            -٥٤-١٠٦
ر احلصول على التعليم واملشاركة يف املؤسسات احمللية، ولتشجيع اآلباء على تقدي          

  ؛)فنلندا(قيمة التعليم ومزايا املشاركة 
وضع آلية متابعة هبدف كفالة عودة املشردين داخليا وتسجيلهم           -٥٥-١٠٦

؛ إنـشاء  )مجهورية مولدوفا(وتأهيلهم وإعادة إدماجهم بأسلوب آمن وكرمي متاما    
  ؛ )النمسا(نظام رصد لضمان عودة املشردين داخليا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم 

االضطالع بعملية تشاركية يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري      -٥٦-١٠٦
  ).النرويج(الشامل 

  : تعرب نيبال عن تأييدها للتوصيات التالية، وتعتربها منفذة بالفعل أو قيد التنفيذ  -١٠٧
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن          -١-١٠٧

  ؛)النمسا(سلحة اشتراك األطفال يف املنازعات امل
بذل جهود يف اجملالني القانوين واإلداري هبدف وضع حد للتعذيب        -٢-١٠٧

   ؛)أملانيا(وما يتصل به من إفالت من العقاب 
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 التشريعات وتعديلها عند الضرورة من أجل إلغاء األحكام         استعراض  -٣-١٠٧
   ؛)انيوزيلند(اليت تسمح للحكومة واألفراد العسكريني بالتصرف دون العقاب 

القيام بكل ما يلزم من أجل اإلسراع بصياغة خمتلف النـصوص             -٤-١٠٧
القانونية لتأكيد وتعزيز املساواة بني كل املكونات اإلثنية والثقافيـة واللغويـة            

   ؛)اجلزائر(للمجتمع النيبايل 
استعادة استقاللية ووالية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يتفـق            -٥-١٠٧

؛ كفالة اتساق مهام اللجنة املذكورة مع مبـادئ بـاريس           )نداك(ومبادئ باريس   
؛ تزويد اللجنة املذكورة بالتمويل الكايف وكفالة إدارهتا الذاتيـة لـضمان            )فرنسا(

؛ اختاذ كل التدابري الالزمـة لبنـاء        )مجهورية كوريا (وفائها بواليتها بشكل سليم     
 الذاتية، وتنفيـذ توصـياهتا      قدرات اللجنة املذكورة، واحترام استقالليتها وإدارهتا     

؛ تعزيز دور اللجنة املذكورة كمؤسـسة مـستقلة ومتابعـة توصـياهتا             )فرنسا(
  ؛)النرويج(

تزويد اللجنة الوطنية لشؤون الداليت واللجنة الوطنية لـشؤون           -٦-١٠٧
   ؛)سلوفينيا(املرأة باملوارد الكافية لتحقيق واليتيهما بفعالية 

  ؛)مصر( العمل املعنية حبقوق اإلنسان وضع برامج لتنفيذ خطة  -٧-١٠٧
وضع خطة عمل وطنية للقضاء على العنف ضـد املـرأة والطفـل               -٨-١٠٧

  ؛)أستراليا(
التعاون الوثيق مع األمم املتحدة، وال سيما املكتب احمللي ملفوضية            -٩-١٠٧

  ؛)فرنسا(حقوق اإلنسان 
ق اإلنسان على   اختاذ تدابري فورية وفعالة لضمان متتع اجلميع حبقو         -١٠-١٠٧

  ؛ )السويد(قدم املساواة، ومكافحة التمييز جبميع أشكاله 
اختاذ التدابري القانونية والسياساتية الالزمة لوضع حد للتمييز مبـا         -١١-١٠٧

  ؛)هولندا(فيه املوجه ضد النساء واألطفال والداليت 
ن، أو جترمي التمييز على أساس الطائفة، أو النوع اجلنساين، أو الدي       -١٢-١٠٧

  ؛)أملانيا(اإلثنية، أو املعتقد السياسي، أو اإلعاقة 
البدء يف التدابري التشريعية الرامية إىل التصدي للتمييز الذي طال            -١٣-١٠٧

  ؛ )النمسا" (النبذ"أمده والقضاء عليه بفعالية، مبا يف ذلك 
إجراء حتقيقات دقيقة ونزيهة يف ادعاءات مشاركة الشرطة أو أي            -١٤-١٠٧

   ؛)السويد(من نظام العدالة يف أعمال متييزية شخص 



A/HRC/17/5 

25 GE.11-11640 

اختاذ التدابري الالزمة ملنع أعمال من قبيل ما يفاد به من اعتقاالت              -١٥-١٧
دون أوامر وتعذيب وأعمال قتل خارج القضاء وغري ذلك من سوء الـسلوك،             
وضمان إجراء حتقيقات سريعة وعادلة فيما يزعم من سوء سـلوك مـن ِقبـل               

؛ التحقيق يف كل حاالت سوء املعاملة واالعتداء،        )اليابان(لقانون  سلطات إنفاذ ا  
مثل حاالت االختفاء القسري، وحاالت التعذيب، واالعتقـاالت دون أوامـر،       
وأعمال القتل خارج القضاء على يد الشرطة واجليش الوطين، وضـمان إقامـة            

  ؛)هنغاريا(العدل بشأن تلك االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان 
  ؛ )تركيا(اختاذ تدابري فعالة ملنع سوء املعاملة احملتمل   -١٦-١٠٧
إجراء حتقيقات دقيقة ونزيهة يف مزاعم التعذيب واالعتداء البدين،           -١٧-١٠٧

وحماكمة أي شخص يشتبه يف مشاركته يف اعتقاالت تعـسفية، أو اسـتخدامه             
نـسان  املفرط للقوة، أو قيامه بالتعذيب أو غري ذلك من انتهاكات حقـوق اإل            

؛ اختاذ تدابري فعالة ملنع أعمال التعذيب وكفالة القيام على حنو فـوري             )السويد(
  ؛ )النمسا(ونزيه بالتحقيق يف مزاعم التعذيب وحماكمة مرتكبيه 

ضمان أن ينص القانون احمللي على معاقبة مرتكيب أي شكل مـن              -١٨-١٠٧
 تكثيف اجلهـود    ؛)هنغاريا(أشكال العنف ضد األطفال ومن يقومون بتجنيدهم        

الرامية إىل القيام على حنو فعال وسريع بإعادة اإلدماج االجتمـاعي والتعليمـي     
  ؛)إسبانيا(لألطفال اجلنود املتبقني يف املعسكرات 

إنشاء مؤسسات الدولة املعنية باإلشراف واملنع واإلنقاذ والتأهيل          -١٩-١٠٧
مـة املـسؤولني    فيما يتعلق حباالت عمالة األطفال وخـداعهم، وضـمان حماك         

  ؛ )إسبانيا(ومعاقبتهم 
إلغاء كل أشكال عمالة األطفال، مبا يف ذلك الـسخرة، واختـاذ              -٢٠-١٠٧

 وفقـاً  سنة بأداء أعمال خطرة،      ١٨تدابري لضمان أال ُيسمح ملن يقل عمره عن         
  ؛ )بولندا (١٣٨التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 املتراكمة يف مجيع درجات النظام إنشاء آليات لالنتهاء من القضايا     -٢١-١٠٧
   ؛)الواليات املتحدة األمريكية(القضائي 

كفالة التحقيق حسب األصول يف قضايا العنـف ضـد النـساء        -٢٢-١٠٧
  ؛  )تايلند(والفتيات 

اختاذ تدابري لضمان الفعالية يف إمكانية اللجوء إىل القضاء وتوفري            -٢٣-١٠٧
   ؛)الربازيل(ساين احلماية للنساء من ضحايا العنف اجلن

إنشاء نظام للمساءلة من أجل التحقيق مع منتهكي حقوق اإلنـسان             -٢٤-١٠٧
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(يف اجليش ووكاالت إنفاذ القانون يف نيبال وحماكمتهم 
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كفالة اتساق القوانني املتعلقة بلجنة تقصي احلقـائق واملـصاحلة            -٢٥-١٠٧
  ؛)سويسرا(الختفاء مع املعايري الدولية وجلنة التحقيق يف حاالت ا

إعداد األدوات الالزمة لكفالة التثقيف والتدريب يف جمال حقوق           -٢٦-١٠٧
؛ تنظيم دورات تدريبية إلزامية     )املغرب(اإلنسان وال سيما ملسؤويل إنفاذ القانون       
  ؛ )نيوزيلندا(يف جمال حقوق اإلنسان لقوات الشرطة 

يف حرية االجتماع مكفوال وإزالـة كـل        ضمان أن يكون احلق       -٢٧-١٠٧
  ؛)كندا(العقبات أمام تنظيم االحتجاجات السلمية 

اختاذ املزيد من التدابري الفعالة لزيادة مشاركة الشعوب األصـلية            -٢٨-١٠٧
واألقليات والفئات الضعيفة يف اخلدمة املدنية ووكاالت إنفاذ القانون والسلطات          

  ).ماليزيا(احمللية 
يبال التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب، على          ستدرس ن   -١٠٨

أال يتجاوز موعد تقدميها تاريخ انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان يف              
   :٢٠١١يونيه /حزيران

  ؛)أملانيا(التصديق على نظام روما األساسي   -١-١٠٨
لمعايري الدولية، من أجل     ل سن قانون لقضاء األحداث يكون ممتثالً       -٢-١٠٨

توطيد اإلطار القانوين املتعلق حبماية حقوق األطفال ولكفالـة الـسري الـسليم             
   ؛)ملديف(ألعمال نظام قضاء األحداث يف البلد 

إعداد خطة حمددة لكفالة أن يعمل قانون األراضي يف نيبال على             -٣-١٠٨
  ؛)فنلندا(تعزيز املساواة بشكل فعال على أرض الواقع 

اإلسراع باعتماد التشريعات اليت طال انتظارها واخلاصة بالسياسة          -٤-١٠٨
املتبعة إزاء األطفال، مبا يف ذلك قانون حقوق الطفل، والئحة التعليم، وسياسـة             
محاية الطفل، واملعايري الدنيا لدور رعاية األطفال، واختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة           

  ؛ )كندا(تنفيذها الكامل 
 مع مفوضية حقوق اإلنسان على إعداد وثيقة أساسية مشتركة          العمل  -٥-١٠٨

تساعد، باالقتران مع قوائم املسائل املتعلقة مبعاهدات بعينها، على ترشيد اإلبالغ يف            
  ؛)ملديف(سياق املعاهدات هبدف املساعدة يف التغلب على عبء ذلك اإلبالغ 

  ؛)نياإسبا(تقدمي دعوة دائمة إىل كل اإلجراءات اخلاصة   -٦-١٠٨
تقدمي دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحـدة            -٧-١٠٨

  ؛)شيلي(
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تعزيز تعاون نيبال مع اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان           -٨-١٠٨
  ؛ )الربازيل(والنظر يف إصدار دعوة دائمة 

 تقدمي دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان          -٩-١٠٨
والتابعة لألمم املتحدة لتتمكن من زيارة البلد ومساعدة احلكومة فيما جتريه مـن         

  ؛)ملديف(إصالحات يف ميدان حقوق اإلنسان 
اختاذ املزيد من اخلطوات للقضاء على التمييـز ضـد الفئـات              -١٠-١٠٨

الضعيفة أو املهمشة، على أسس من بينها النوع اجلنساين أو الطائفة، عن طريـق     
  ؛)اململكة املتحدة( لتجرمي كل أشكال التمييز سن قوانني

استعراض واعتماد التشريعات والسياسات ذات الصلة، مبا يشمل   -١١-١٠٨
مشاريع القوانني املتعلقة بالتمييز الطائفي، واللجنة املعنية بشؤون املرأة، واللجنة          
املعنية بشؤون الداليت، وحقوق الشعوب األصلية وحقوق الطفل، مـن أجـل            

  ؛)النرويج(الة االمتثال التام للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان كف
اإلبالغ عن حاالت التمييز الطائفي والتحقيق فيهـا وحماكمـة            -١٢-١٠٨

  ؛)اجلمهورية التشيكية(مرتكبيها وتعويض ضحايا ذلك النوع من العنف 
تنفيذ التدابري الكفيلة بتمكني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن             -١٣-١٠٨

 يف التدريب على األعمال، والتدريب املهين، وبرامج حمو األمية وتعليم           املشاركة
احلساب، ووضع أهداف حمددة ميكن قياسها يف غضون عام واحد لتحقيق ذلك،            

  ؛)نيوزيلندا(بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم 
عاقة العمل دون أي متييز على ضمان حقوق األشخاص ذوي اإل           -١٤-١٠٨

  ؛ )شيلي(وغريهم من املنتمني إىل الفئات الضعيفة، مثل النساء واألطفال 
استحداث آلية مستقلة للشكاوى من سلوك قوات األمن وإنشاء           -١٥-١٠٨

  ؛ )أستراليا(جلنة لدائرة الشرطة يف نيبال 
إنشاء جلنة لدائرة الشرطة تكون مسؤولة عن التعيينات والترقيات       -١٦-١٠٨

  ؛ )لدامنركا(والتنقالت 
اختاذ التدابري الالزمة لضمان محاية كل النـاس مـن االختفـاء              -١٧-١٠٨

 على طلب املفوضة الـسامية حلقـوق        القسري؛ وإنشاء فريق حتقيق خاص، بناءً     
اإلنسان، يتمتع باالستقاللية الكافية من أجل التحقيق يف مزاعم حاالت اإلعدام           

  ؛ )مجهورية مولدوفا(خارج القضاء 
التحقيق يف املزاعم املقنعة بوقوع أعمال قتـل خـارج القـضاء              -١٨-١٠٨

  ؛ )الدامنرك(واستحداث آلية مستقلة للشكاوى من سلوك قوات األمن 
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إجراء حتقيقات نزيهة يف كل املزاعم بوقوع أعمـال قتـل خـارج               -١٩-١٠٨
القضاء أو حاالت إعدام تعسفية، هبدف حماكمة املسؤولني، وقبول طلبات الزيارات           

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو              من  
  ؛ )إيطاليا(، والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي تعسفاً
اختاذ املزيد من اخلطوات التشريعية عند الضرورة، فيمـا يتعلـق             -٢٠-١٠٨

إلسراع باجلهود الرامية إىل تنفيذها     باالجتار بالبشر والعنف ضد املرأة والطفل، وا      
  ؛)اليابان(الفعال 
  ؛)النمسا(وضع إطار قانوين شامل حلماية األطفال من االجتار   -٢١-١٠٨
إجراء حتقيقات يف احلاالت اليت توجد فيها مزاعم مقنعة بوقـوع             -٢٢-١٠٨

قالية انتهاكات حلقوق اإلنسان، وتنفيذ قرارات احملاكم وإنشاء آليات للعدالة االنت
  ؛)النرويج(

إجراء حتقيقات على حنو فعال يف االنتهاكات املرتكبة حبق املدافعني   -٢٣-١٠٨
عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الصحفيون والنشطاء يف جمال حقـوق املـرأة،              

  ؛)النرويج(وحماكمة املسؤولني عن تلك االنتهاكات 
قـوع انتـهاكات   بدء التحقيق يف كل املزاعم اليت مل يبت فيها بو        -٢٤-١٠٨

حلقوق اإلنسان ارتكبت خالل الرتاع أو بعده، وتقدمي اجلناة للعدالة يف حماكمات       
  ؛)هولندا(ُيمتثل فيها للمعايري الدولية 

تكثيف جهود التحقيق يف املزاعم اليت مل يبـت فيهـا بوقـوع               -٢٥-١٠٨
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل علـى يـد كـل         

  ؛)إسبانيا(راف يف الرتاع املسلح األط
 الذي يقضي بـأن جتـرم       ٢٠٠٧تنفيذ قرار احملكمة العليا لعام        -٢٦-١٠٨

الدولة التسبب يف االختفاء القسري وتوقع االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              
  ؛ )فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري وتصدق عليها 

عمال التخويف والعنـف    اختاذ كل التدابري الالزمة لوضع حد أل        -٢٧-١٠٨
   ؛)فرنسا(املرتكبة ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني من خالل التحقيق           -٢٨-١٠٨
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(الفوري يف شكاوى املضايقات ومساءلة اجلناة 

اء جلنـة مـستقلة للنظـر يف      تعزيز سيادة القانون عن طريق إنش       -٢٩-١٠٨
الشكاوى تكون قادرة على التحقيق يف الشكاوى ضد قوات الشرطة وحماكمـة            
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اجلناة، وجلنة لدائرة الشرطة تكون مسؤولة عن التعيينات واالنتقاالت والترقيات          
  ؛)اململكة املتحدة(يف الشرطة 

ـ           -٣٠-١٠٨ ة التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان من جانيب الرتاع وحماكم
  ؛ )نيوزيلندا(مرتكبيها 

صياغة استراتيجيات وبرامج فعالة من أجل توفري العمالة والفـرص            -٣١-١٠٨
  ؛)ماليزيا(املدرة للدخل للسكان، وال سيما سكان الريف والداليت واألقليات اإلثنية 

ضمان أن تضم تشريعات العمل اجلديدة أحكاما حتظـر التمييـز       -٣٢-١٠٨
ءات االستقدام، على النحو املبني يف اتفاقية منظمة العمل         سواء يف العمالة أو إجرا    

  ؛)بولندا (١١١الدولية رقم 
كفالة جمانية وإلزامية التعليم، مع التركيز بوجه خاص على التحاق   -٣٣-١٠٨

  ؛)تركيا(الفتيات باملدارس 
مواصلة اتباع سياسات تعليمية مالئمة وتتسم بالكفاءة والشمولية          -٣٤-١٠٨

 التعليم اجملاين اإللزامي جلميع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك الفئات           من أجل توفري  
  ؛)سلوفاكيا(املهمشة واحملرومة اليت تكون بذلك األكثر ضعفا 

إيالء اهتمام خاص مبساعدة أطفال الداليت، والفتيات، واألطفال          -٣٥-١٠٨
فرص عمـل   املنتمني إىل األقليات اإلثنية إلكمال مراحل تعليمهم، وكفالة توفري          

هلم بعد التعليم لتمكينهم من املطالبة حبقوقهم والعمـل كعناصـر للتغـيري يف              
  ؛)فنلندا(جمتمعاهتم 

 والالجئني وملتمسي اللجـوء     كفالة متتع أطفال املشردين داخلياً      -٣٦-١٠٨
  ).تايلند(وأسرهم باحلق يف الصحة والتعليم والتسجيل عند امليالد من دون متييز 

  :صيات الواردة أدناه بتأييد نيبالمل حتظ التو  -١٠٩
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١-١٠٩

؛ االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب          )سويسرا(
  ؛)نيوزيلندا(وتنفيذه 
التصديق على ما مل يبت فيه من املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق   -٢-١٠٩

إلنسان، مثل نظام روما األساسي، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           ا
   ؛)شيلي(االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

انضمام نيبال إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          -٣-١٠٩
قوق احملتجزين ومنع أي عمل من      ؛ وحتديد آلية وقائية وطنية حلماية ح      )ملديف(

  ؛)ملديف(أعمال التعذيب 
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التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد           -٤-١٠٩
الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والربوتوكـول           
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص          

  ؛)إسبانيا( االختفاء القسري من
النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة            -٥-١٠٩

؛ التصديق علـى االتفاقيـة      )األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
  ؛)السويد(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وتنفيذها 

  ؛)النمسا(لى بروتوكول بالريمو التوقيع والتصديق ع  -٦-١٠٩
االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكول امللحق          -٧-١٠٩

 يف البلد   هبا، واختاذ كل التدابري الالزمة حلماية احلقوق األساسية لالجئني املقيمني         
 املتعلقـة مبركـز    ١٩٥١؛ النظر يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقية عام         )سويسرا(

 امللحق هبا، بروح التقاليد النيبالية يف استضافة        ١٩٦٧الالجئني وبروتوكول عام    
 ١٩٥١؛ تعزيز اإلطار القانوين عن طريق االمتثال التفاقية عام )اجلزائر(الالجئني 

؛ التصديق  )مولدوفا( امللحق هبا    ١٩٦٧املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكول عام      
؛ النظر يف االنضمام    )سلوفينيا(ركز الالجئني    املتعلقة مب  ١٩٥١على اتفاقية عام    

؛ اعتماد تـشريعات وطنيـة تتعلـق        )هولندا(لالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني     
  ؛)هولندا(بالالجئني وتشمل حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء 

محاية جمموعات الالجئني الضعيفة عن طريق الـسماح بتـسجيل            -٨-١٠٩
واالمتناع عن إعادة ملتمسي اللجوء مـن التبـت         جمموعات الالجئني يف نيبال     

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية( إىل الصني قسراً
تعزيز حلول مستدامة أخرى غري إعادة التوطني يف بلدان ثالثـة             -٩-١٠٩

لالجئني املوجودين يف شرقي نيبال بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لـشؤون            
   ؛)هولندا(لية ذات الصلة الالجئني وغريها من املنظمات الدو

انضمام نيبال إىل بعض االتفاقيات اليت مل تنضم إليها بعد، مبـا يف               -١٠-١٠٩
ذلك االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص          

  ؛)اليابان(من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي 
ل األحكام اليت متنح قوات األمـن أو        تعديل التشريعات إللغاء ك     -١١-١٠٩

  ؛ )كندا(مسؤويل احلكومة حصانة من احملاكمة على اجلرائم اجلنائية 
تناول حاالت انعدام اجلنسية يف عملية صياغة الدستور اجلديـد            -١٢-١٠٩

  ؛ )سلوفاكيا(
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اختاذ تدابري فعالة فورا من أجل دعم حظر التعذيب بشكل كامل،             -١٣-١٠٩
 نيبال الدولية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب           اللتزامات وفقاً

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتوقيع الربوتوكول االختياري           
   ؛)السويد(امللحق هبا 

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير مفوضية حقوق اإلنسان الصادر           -١٤-١٠٩
زاعم ارتكاب أعمال قتل خـارج القـضاء يف   التحقيق يف م" بشأن ٢٠١٠عام  

إجراء حتقيق كامل يف كل مزاعم القيام بأعمـال         ) أ: (، ومن بينها  "منطقة ترياي 
قتل خارج القضاء يف سياق اخلطة األمنية اخلاصة احلالية، وكـذلك العمليـات             

إنشاء آليات رقابة خارجية، من قبيل جلنة مستقلة        ) ب(األمنية املاضية واملقبلة؛    
شكاوى املتعلقة بالشرطة أو وحدة حتقيق خاصة للتحقيق يف اجلرائم اليت يزعم            لل

اختاذ تدابري لدعم ومحايـة     ) ج(أن جهات حكومية قد ارتكبتها وحماكمة اجلناة؛        
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(الشهود والضحايا وأفراد أسرهم 

نيبـال  ضمان جترمي كل أعمال التعذيب مبوجب القانون اجلنائي يف            -١٥-١٠٩
  ).الربازيل(والنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

 أعاله، أشارت نيبال إىل أهنا ١٠-١٠٩ و٢-١٠٩فيما يتعلق بتوصييت الفقرتني   -١١٠
  .قد تنظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسي

اله، أشارت نيبال إىل وجود  أع٣-١٠٩وفيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة   -١١١
  . آلية وقائية بالفعل

 أعاله، أشارت نيبال إىل عدم      ٨-١٠٩وفيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة         -١١٢
   .وجود سياسة إلعادة الالجئني قسرا

 أعاله، أشارت نيبال إىل عدم      ٩-١٠٩وفيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة         -١١٣
   .لي كحل دائموجود سياسة لإلدماج احمل

 أعاله، أشارت نيبال إىل أن      ١١-١٠٩وفيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة         -١١٤
  . القوانني احلالية ال تشتمل على بند احلصانة املذكور

 أعاله، أشـارت نيبـال إىل   ١٤-١٠٩وفيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة        -١١٥
  . اعتراضها على ذلك التقرير برمته

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١١٦
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  التعهدات وااللتزامات الطوعية  - ثالثاً  
 هنجها الكلي الشامل يف تعزيز حقـوق اإلنـسان          تعرب نيبال عن التزامها مبواصلة      -١١٧

وتظل نيبال . ومحايتها، وبوضع هنج قائم على احلقوق إزاء تنمية كل القطاعات موضع التنفيذ 
  .ملتزمة بالتواصل مع اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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