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  مقدمة  -أوالً   
 االقتصادي والـسياسي    -تعرف نيبال عملية حتول عميقة على الصعيد االجتماعي           -١

 .٢٠٠٦أبريـل   /ضمن إطار عام لسياسة دميقراطية جاءت عقب احلركة الشعبية السلمية يف نيسان           
ركة حتقيق السالم، والتغيري، واالستقرار، وإنشاء نظام دميقراطي متعدد         وكانت مهمة هذه احل   

األحزاب قائم على املنافسة من أجل احلوكمة، وسيادة القانون، وتعزيز حقـوق اإلنـسان              
ومحايتها، واحلرية الكاملة للصحافة، وإنشاء جهاز قضائي مستقل قائم على القيم واملعـايري             

نسان املركز الذي تدور حوله عملية السالم اليت تعد بـدورها           وتظل حقوق اإل  . الدميقراطية
. راسخة يف مبادئ الدميقراطية، وإمكانية الوصول إىل العدالة، واملساواة، واإلدماج واملشاركة          

ويشكل قرار اجلمعية التأسيسية املنتخبة دميقراطياً القاضي بإعالن نيبال مجهورية دميقراطيـة            
وجاءت عملية  .  عملية حتول سلمي نادرة يف التاريخ املعاصر       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨احتادية يف   

التحول لترسخ احلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية للشعب بوصف ذلـك           
وجاء الشعب ليحتل مكان الصدارة بعدما كان يف احمليط، . دعامة العملية الدميقراطية يف نيبال   

.  الناس يشاركون يف اختاذ القرارات اليت حتدد مصريهم        فصار. يف منطقة االستبعاد واحلرمان   
وتشارك نيبال حالياً يف بناء املؤسسات الدميقراطية الوطنية مـن أجـل تعزيـز املكاسـب                

االقتصادي، والسري بعملية السالم إىل هناية       -الدميقراطية، وتسريع عملية التحول االجتماعي      
  . اجلمعية التأسيسيةهادفة مبا يف ذلك وضع دستور دميقراطي تعده

  املنهجية وعملية التشاور  -ثانياً   
أنشأ مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء يف احلكومة النيبالية جلنـة متثـل عـدة                 -٢

وأجرت هذه اللجنـة    . قطاعات من أجل إعداد التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل        
من االستعراض الدوري الشامل،   اتصاالت شاملة على صعيد الوزارات بشأن جوانب متنوعة         

وعقدت مناقشات موسعة وأجرت حواراً مع املؤسسات احلكومية، واملؤسـسات الوطنيـة            
حلقوق اإلنسان مبا فيها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنيـة لـشؤون املـرأة،               

ت خمتلفـة يف    واملؤسسة الوطنية لتنمية القوميات األصلية، وجلنة الداليت الوطنية، ومع جها         
وُنظمت أيضاً بـرامج    . أوساط اجملتمع املدين منها وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية        

  .متنوعة للتواصل على الصعيد اإلقليمي من أجل التداول بشأن مضمون التقرير

  معلومات أساسية  -ثالثاً   
يبال الدولة غري يف جنوب آسيا ما بني مجهورية اهلند ومجهورية الصني الشعبية، تقع ن          -٣

 ٢٣ ١٥١ ٤٢٣ويبلغ عدد سـكاهنا     .  كيلومتراً مربعاً  ١٤٧ ١٨١الساحلية، على مساحة    
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ومتثل نسبة املـواطنني الـذين تتجـاوز        .  يف املائة  ٢,٢٥نسمة، ويبلغ معدل منوها السنوي      
 ٤٠,٩٣ يف املائة، بينما تبلغ نسبة األطفال دون سن السادسة عشرة            ٦,٥ سنة   ٦٠أعمارهم  

  . يف املائة٥١ائة، ونسبة النساء يف امل
إذ هنـاك  . ويعد التنوع اإلثين والثقايف واللغوي السمة البارزة لنيبال بصفتها دولـة            -٤

 ٥٩وحالياً، مثة   . وُتعد اللغة النيبالية اللغة الرمسية    .  لغة ُيتحدث هبا بصفتها لغة أماً      ٩٢حوايل  
 يف املائة ٣٧,٢، ومتثل نسبة (Aadivasi Janajati)إثنية /مجاعة ُمعترف بصفتها قوميات أصلية

  .من السكان
 ٢١ويف  . ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٦وعانت نيبال لعقد من الزمن نزاعاً مسلحاً امتد مـن             -٥

. ، انتهى هذا الرتاع رمسياً بالتوقيع على اتفاق السالم الـشامل          ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
، هيئة  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٥، الذي ُسن يف     )الدستور(وأنشأ الدستور املؤقت لنيبال     

وأُنشئت بعثة األمم املتحدة يف نيبال      .  برملاناً مؤقتاً ونص على إنشاء حكومة مؤقتة       -تشريعية  
الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وأُسندت إليها         ) ٢٠٠٧(١٧٤٠مبوجب القرار   

 .٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٠يف   )١(يةوجرت انتخابات اجلمعية التأسيس   . والية دعم عملية السالم   
وهو رقم قياسي )  يف املائة٣٣,٢٣(وتناهز نسبة النساء يف اجلمعية حوايل ثلث عدد األعضاء          

للداليت وانتخب األعضاء من خمتلف القوميات، مما جيعل اجلمعية التأسيسية اهليئـة األكثـر              
 اجلمعية التأسيسية باألسـاس     وتظل. جتسيداً وتغطية للتنوع االجتماعي لنيبال يف تاريخ البلد       

  .  الربملان-مشاركة يف عملية وضع دستور دميقراطي وتقوم أيضاً بدور اهليئة التشريعية 

   واملؤسسيالقانويناإلطار   -رابعاً   
ينص الدستور على اإلطارين القانوين واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا،         -٦

  .والسياسات، والقرارات القضائيةكما تنص على ذلك القوانني ذات الصلة، 

  اإلطار القانوين  -ألف   

  الدستور  -١  
وجيعل الدستور من الدميقراطية، والسالم، والتقـدم       . ُيعد الدستور القانون األساسي     -٧

االقتصادي واالجتماعي وسيادة البلد، وسالمته واستقالله وكرامته مركز االهتمام ويقـدم           
لة أمور منها حقوق اإلنسان األساسية املعترف هبـا عامليـاً           نظاماً سياسياً يدعم بالكامل مج    

. وُيعمل مجيع حقوق املواطنني يف التعليم، والصحة، والسكن، والعمل، والـسيادة الغذائيـة            
ويركِّز الدستور بشكل أويل على االندماج االجتماعي واإلثين، واالعتراف البنـاء بـالتنوع             

  .اج، وإعادة هيكلة الدولة دميقراطياً وتدرجيياًوحتقيق العدالة االجتماعية عرب اإلدم
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ويعد الدستور بنموذجه الشامل للحقوق األساسية املـصدر األساسـي حلقـوق              -٨
ويتضمن مجيع احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تقريبـاً            . اإلنسان

وبشكل . يبال طرفاً فيها  واحلقوق وااللتزامات الراسخة يف صكوك حقوق اإلنسان اليت تعد ن         
، منها احلقوق الراسخة    )٢( حقاً خمتلفاً من احلقوق األساسية     ٢١ملموس، ينص الدستور على     

يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            
  .واالجتماعية والثقافية

الجتماعية والثقافية املنـصوص عليهـا يف       ومثة أيضاً عدد من احلقوق االقتصادية وا        -٩
املبادئ التوجيهية وسياسات الدولة، وتتضمن أحكاماً تنص على التمييز اإلجيـايب، وعلـى             
حتفظـات وغري ذلك من أشكال الدعم اخلاص للفئات أو اجلماعات الضعيفة أو املهمـشة              

 من أجـل متكينـها،      فيما يتعلق بالتعليم، والصحة، والسكن، والسيادة القضائية، والعمل،       
  .ومحايتها وتنميتها

ومثـة طائفـة من احلقوق ُيعترف هبا على أهنا حقوق مطلقة وغري قابلة لإللغـاء،                -١٠
احلق يف احلياة، ويف املـساواة،      : ومن هذه احلقوق  . وال ميكن تعليقها حىت يف حالة الطوارئ      

تعليم والثقافة، والعمل واألمن    واحلرية الشخصية، والعدالة االجتماعية، والبيئة، والصحة، وال      
االجتماعي، والعمالة، والدين، وحرية تشكيل األحزاب السياسية واجلمعيات، وحق الطفـل        
واملرأة، واحلق يف احلماية من التعذيب، واالستغالل، والنفي، والنبذ، والتمييـز العنـصري،             

ى سبل اإلنـصاف    وإغالق وسائط اإلعالم أو الصحافة أو مصادرهتا، واحلق يف احلصول عل          
وللمحكمة العليا سلطات فوق العادة إلصـدار       . الدستوري واجلرب من خالل أمر اإلحضار     

وللشخص احلق يف احلصول    . األوامر الالزمة واملالئمة إلنفاذ هذه احلقوق أو تسوية الرتاعات        
على تعويض عن أي ضرر يلحق به من أي عمل خمالف للقانون أو ناجم عن سوء نيـة يف                   

  .حالة الطوارئأثناء 

  القوانني  -٢  
 ١٩٦٣  لعام)(Muluki Ain والقانون املدين ١٩٥٤يعد قانون احلريات املدنية، لعام   -١١

 منها   املدنية خمتلف احلقوق املدنية والسياسية،     ويضمن قانون احلريات  .  عامني مهمني  قانونيني
 احلق يف احلماية من التمييز      املساواة أمام القانون واملساواة يف احلماية مبوجب القانون، وكذا        
ويعد القانون املدين قانوناً . على أساس الدين، أو العرق، أو اجلنس، أو غري ذلك من األسباب

وقد ألغى هذا القانون نظام الطبقات التقليدي وحاول        . عاماً لكل من املسائل املدنية واجلنائية     
. ء على مسألة النبذ والتراتبية الطبقيـة  أيضاً إهناء التمييز القائم على الطبقات من خالل القضا        

وأجرى التعديالن احلادي عشر والثاين عشر إصالحات يف األحكام احلالية ال سيما األحكام             
  .املتعلقة بامللكية، والزواج، والطالق واإلجهاض وفقاً للصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق املرأة
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دين، وقانون للعقوبات، وقـانون     وتعكف حكومة نيبال حالياً على صياغة قانون م         -١٢
جنائي، وقانون لإلجراءات املدنية وقانون لإلجراءات اجلنائية، وستقوم هذه القوانني، بعـد            
سنها، بتـدوين القـوانني ذات الصلة، وإلغاء طائفة من القوانني واملمارسات اليت ال تـزال             

  .تعد متييزية
أخرى، على سبيل املثال حقـوق  وسنت قوانني خاصة حلماية وتعزيز حقوق حمددة         -١٣

  .)٣(الطفل، وحقوق املرأة، واحلق يف احلماية من التعذيب، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  السياسات  -٣  
هنجت نيبال سياسات وبرامج مستقلة بشأن حقوق اإلنسان، مع التركيز بـشكل              -١٤

وجاءت اخلطـة   . خاص على اإلدماج االجتماعي للفئات أو اجلماعات الضعيفة أو املهمشة         
لتحدد رؤية نيبال   ) اخلطة الثالثية  (٢٠٠٩/٢٠١٠ - ٢٠٠٧/٢٠٠٨املؤقتة ثالثية السنوات،    

الطويلة األجل بشأن التخفيف من وطأة الفقر وبشأن حقوق اإلنسان من أجل بنـاء بلـد                
وترمي سياسات  . جامع، وعادل ودميقراطي ومزدهر يقوم على أساس ثقافة حقوق اإلنسان         

 إىل ضمان حقوق اإلنسان للجميع، من خالل هتيئة بيئة مواتية للجميع مـن              حقوق اإلنسان 
أجل العيش بكرامة، وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان، والتخفيف من وطأة الفقر وإهناء مجيـع              

  .أشكال التمييز، والعنف واالستغالل
مجيع وتتضمن االستراتيجية الكربى اليت تتبعها نيبال دمج قضايا حقوق اإلنسان يف              -١٥

السياسات واخلطط اإلمنائية القطاعية، لتنفيذ برامج خاصة لفائدة فئات مستهدفة من أجـل             
تعزيز حقوق اإلنسان، وحتسني قدرة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وجعل اخلـدمات            
االجتماعية سهلة املنال وفعالة عرب وضع برامج شاملة بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان              

  . اجليدةواحلوكمة 
، دأبت نيبال على    ١٩٩٣وسعياً وراء حتقيق أهداف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام            -١٦

وأحدثت . تنفيذ خطة عمل وطنية دورية حلقوق اإلنسان، وضعت بالتعاون مع اجملتمع املدين           
مسؤولية مجاعية لإلشراف على تعزيز حقوق اإلنسان عرب دمج برامج حقوق اإلنـسان يف              

  .ئيةاخلطط اإلمنا

  التشريع الوطين  -٤  

  اعتماد القانون الدويل ضمن التشريعات احمللية  )أ(  
 على أن أي حكم من أحكام القـانون         ١٩٩٠ينص قانون املعاهدات النيبايل، لعام        -١٧

اليت ال تتفق وأحكام معاهدة صدق عليها الربملان هو، ألغراض تلك املعاهدة، غري صـحيح               
  .عاهدةومناٍف هلا، وُيعمل بأحكام امل
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  األحكام واملبادئ الصادرة عن اجلهاز القضائي  )ب(  
وحيدد الدستور  . يعترف الدستور باجلهاز القضائي بصفته أحد أعمدة الدولة الثالثة          -١٨

وينص الدستور على   . سلطات هذا اجلهاز، ويضع إطاراً الستقالليته، وحيدد مساته األساسية        
. مة العليا، وحماكم االستئناف واحملاكم احمللية     هيكل احملاكم ضمن ثالث مستويات هي احملك      

  . هيئة قضائية منها حماكم نظامية، وحماكم خاصة وحماكم حملية١٠٠وهناك ما يزيد على 
ويعد جملس الدستور آلية للتوصية أيضاً بتعيني كبار قضاة احملكمة العليا، بينما يتمثل               -١٩

بشأن تعيني القضاة ونقلهم واختاذ إجراءات      دور اجمللس القضائي يف تقدمي التوصية واملشورة        
تأديبية حبقهم وعزهلم وغري ذلك من املسائل املتعلقة باحملاكم احمللية وحماكم االستئناف وتعيني             

  .القضاة اآلخرين يف احملكمة العليا
وقامت احملكمة العليا بدور ريادي يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان َعرب خمتلف               -٢٠

ومن خالل املبادئ واألوامر الصادرة يف هذه األحكام، فيما يتعلـق           . صادرة عنها األحكام ال 
بطائفة واسعة من حقوق اإلنسان منها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقـوق             

فقد أعلنت احملكمـة    . الطفل واملرأة، يتجسَّد فقه حقوق اإلنسان الذي وضعته احملكمة العليا         
ن األحكام القانونية خماِلفة للنظام فيما يتعلق مبرافق الـسجون، واملـساواة            العليا أن العديد م   

ويف جماالت واسعة، من قَبيل حقوق املرأة يف ملكية األبوين، واحلق يف احلماية             . وعدم التمييز 
من التحرش اجلنسي واالغتصاب الزوجي، أصدرت احملكمة أوامر توجيهية لوضـع قـوانني            

  . قوانني لتكييفها مع احلقوق اليت يضمنها الدستورمتكينية الزمة أو تبسيط
ووضعت احملكمة العليا أيضاً نظاماً متطوراً لفض املنازعات العامة من أجل محايـة               -٢١

وتعزيز املصاحل العامة، ومتكني اجلمهور من السعي إىل احلصول على اجلرب مـن انتـهاكات               
ية بشأن قضايا من قَبيـل حقـوق        وتكوَّن رصيد غين من السوابق القضائ     . حقوق اإلنسان 

  . رهن االحتجاز، من مجلة قضايا أخرىالسجناء، والسخرة، واحلق يف بيئة نظيفة، والعنف
 من أجل تنفيـذ     ٢٠٠٤وقام اجلهاز القضائي باعتماد وإنفاذ خطة استراتيجية منذ           -٢٢

 وفعـال   وتتمثل رؤية اجلهاز القضائي يف اإلبقاء على نظام مـستقل         . اإلصالحات القضائية 
للعدالة من أجل ضمان العدالة للجميع وَعرب تعزيز حقوق اإلنسان، وإجياد نظـام مـستقل               

وتتمثل مهمة هذا اجلهاز يف القيام مبهام العدالة بشكل منصف ونزيه وفقـاً             . وفعال للعدالة 
وتركز اإلصالحات القضائية أيضاً على إجياد آلية بديلـة  . للقانون ومبادئ العدل املعترف هبا 

. حلل املنازعات بوصفها أداة جلعل العدالة المركزية وإشراك اجلمهور يف حـل املنازعـات             
  .وباإلضافة إىل ذلك، توجد نيبال بصدد سن قانون جامع بشأن الوساطة
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  اإلطار املؤسسي الوطين  -باء   

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   -١  
. )٤( بوصفها هيئة قانونية مستقلة    ٢٠٠٠أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عام         -٢٣

وقد رقاها الدستور إىل هيئة دستورية مكونة من رئيس وأربعة أعضاء آخرين معيـنني ملـدة    
وروعي يف تعـيني    .ويتطابق تطبيقها وواليتها مع مبادئ باريس تطابقاً كامالً       . ست سنوات 

ف اللجنة الوطنية حلقوق    وتعرِّ. أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، التنوع وإشراك املرأة       
بوصفها احلقوق املتعلقة باحلياة، واحلرية، واملساواة، وبكرامة الفرد      " حقوق اإلنسان "اإلنسان  

ويتمثـل دور اللجنـة   . اليت يضمنها الدستور أو ترسخها املعاهدات اليت انضمت إليها نيبال     
ن مبا يف ذلك تنفيـذها      الوطنية حلقوق اإلنسان يف ضمان احترام محاية وتعزيز حقوق اإلنسا         

وهلذا الغرض، ميكن للجنة أن متارس طائفة واسعة مـن الـسلطات يف جمـال               . تنفيذاً فعاالً 
ومن اجلدير بالذكر، أن بإمكاهنـا أ ن تـسجل أي           . التحقيق واإلشراف والتوجيه والتوصية   

 مسؤول أو هيئة تتحدى توصيتها أو أمرها بصفة منتهك حلقوق اإلنسان، وأن تصدر أمـراً              
وجيري النظر يف مشروع قانون لتنفيذ األحكام الدستورية املتعلقة باللجنة          . لتعويض الضحايا 

  . الربملان-الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهليئة التشريعية 
وأُنشئت املؤسسة الوطنية لتنمية القوميات األصلية بوصفها هيئة قانونية مـستقلة،             -٢٤

، بغية حتقيـق اهلـدف      ٢٠٠٢القوميات األصلية لعام    مبوجب قانون املؤسسة الوطنية لتنمية      
وقد عززت أحكام خمتلفة يف الدسـتور       . الرئيسي املتمثل يف الرفاه الشامل للقوميات األصلية      

اإلثنية من محايـة    /املؤسسة الوطنية لتنمية القوميات األصلية يف جمال متكني القوميات األصلية         
  .ة والسياسيةوتعزيز حقوقها الدينية واللغوية والثقافي

وأُنشئت اللجنة الوطنية لشؤون املرأة بوصفها هيئة قانونية مستقلة مبوجب قـانون              -٢٥
، من أجل محاية وتعزيز حقوق املرأة ومصاحلها، مبا         ٢٠٠٧اللجنة الوطنية لشؤون املرأة لعام      

وهلذه اللجنة سـلطات يف جمـال التوصـية    . يف ذلك إدراجها بشكل فعلي يف عملية التنمية  
وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء تعينهم حكومة نيبال، مـع مراعـاة إدمـاج               . التحقيقو

  . اجلماعات املنتمية إىل األقليات
 بغيـة   ٢٠٠٢وتأسست اللجنة الوطنية لشؤون الداليت مبوجب أمر تنفيذي لعـام             -٢٦

بال يف حتقيق اهلدف األويل املتمثل يف محاية وتعزيز حقوق مجاعة الداليت ومساعدة حكومة ني
واضطلعت اللجنة بأنشطة مهمة متنوعة، منـها إعـداد التـدابري           . برامج النهوض بالداليت  

ودأبت . القانونية الضرورية، وخطط العمل، ونشر وتعميم خمتلف األدبيات املتعلقة بالداليت         
اللجنة الوطنية على تنفيذ خطة استراتيجية من مخس سنوات تركز على الـتمكني الـشامل               

  .السياسية للداليت وعلى اليقظة الثقافية واإلصالحات القانونيةواملشاركة 
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  مكتب املدعي العام  -٢  
ولدى استالم عريضة أو معلومات     . ميثل املدعي العام حكومة نيبال يف مجيع احملاكم         -٢٧

تفيد بأن أي شخص رهن االحتجاز ُيعاَمل بطريقة ال إنسانية أو ُيحرم من مقابلة قريبـه أو                 
وين، جيوز للمدعي العام أن حيقق يف هذه املسألة وأن يوجه األوامـر الالزمـة إىل                ممثله القان 

  .السلطة املعنية ملنع هذا العمل

   الربملان-جلنة حقوق اإلنسان يف اهليئة التشريعية   -٣  
 الربملان ما يلزم    -تقدم جلنة العالقات الدولية وحقوق اإلنسان داخل اهليئة التشريعية            -٢٨

قتراحات إىل حكومة نيبال، وتقيم وترصد األنشطة احلكومية املتعلقة حبقـوق           من توجيه وا  
وتنظر يف التقارير السنوية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملدعي العام والتقـارير            . اإلنسان

 الربملان وتتداول بشأن هذه التقارير مشرية إىل مدى وقوع تقدم           -املقدمة إىل اهليئة التشريعية     
 إذا كان منتهكو حقوق اإلنسان قد قُدموا إىل العدالة، وما إذا كانت حالـة               مرغوب، وما 

تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها نيبال مقنعة كما تشري إىل أية سياسـات               
  .يتعني تنفيذها يف هذا امليدان

  اللجنة الوطنية لإلعالم  -٤  
ئت مبوجب قانون احلق يف املعلومـات       ُتعد اللجنة الوطنية لإلعالن هيئة قانونية أُنش        -٢٩
 وتستمع إىل الطعون املوجهة ضد القرارات الصادرة عن اهليئات العامة فيمـا يتعلـق             . ٢٠٠٧لعام  

وهلذه اللجنة سلطة تقدمي ُسـُبل      . بطلب املواطنني للحصول على املعلومات يف هذه اهليئات       
الل إصـدار أوامـر لتقـدمي       االنتصاف الفعال بشأن إنفاذ احلق يف املعلومات، وكذا من خ         

  .تعويض مناسب إىل الطرف املتضرر واختاذ إجراءات وزارية ضد املخالف

  املؤسسات احلكومية  -٥  
ُيعد مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء الوكالة احلكومية الرائدة املـسؤولة عـن               -٣٠

ري والتنفيذ الفعال   تعزيز وتنسيق األنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلصالح اإلدا          
ويعد املكتب أيضاً مؤسسة اتصال للجنـة الوطنيـة         . ملعاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة    

وينسق ويوحد  . حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، من مجلة جهات أخرى         
  .املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان مع خمتلف الوكاالت املسؤولة

واإلعمار مبادرات من أجل إدارة الرتاعات بـشكل بنـاء،          ودعمت وزارة السالم      -٣١
وتعزيز مشاركة مجيع شرائح اجملتمع يف عملية السالم، وتشكيل الدعم الدويل الستدامة عملية 

وقامت وزارة السالم واإلعمار بإعادة     . السالم وضمان العدالة االنتقالية إىل ضحايا الرتاعات      
 تضرَّر بسبب الرتاع، وقدمت املساعدة املالية        هيكل أساسي  ٥ ٥٦٠ من أصل    ١ ٤١١بناء  

 ٢٥ ٠٠٠ متوىف، ووزعت مواد اإلغاثة على       ١٦ ٧٢٩ شخصاً متوىف من أصل      ١٤ ٠٦٤إىل أُسر   
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 شخصاً خمتفياً مـن     ١ ١٧٩ مشرداً داخلياً وقدمت الغوث إىل       ٨٧ ٦٨٩شخص من أصل    
روح يف احلركـة     شخصاً أُصيبوا جب   ٢٣ شخصاً، وقدمت بدل اإلعاشة لفائدة       ١ ٣٢٧أصل  
 الربملان يف مشروعي قـانونني بـشأن        -وجيري النظر حالياً داخل اهليئة التشريعية       . الشعبية

  .تشكيل جلنتني رفيعيت املستوى من أجل احلقيقة واملصاحلة وتسوية حاالت االختفاء
وُتعد وزارة شؤون املرأة والطفل والرفاه االجتماعي مسؤولة عن صـياغة وتنفيـذ               -٣٢

تقييم السياسات واخلطط والربامج املتعلقة باملرأة والطفل والرفاه االجتماعي، وعـن           ورصد و 
. محاية أمن اليتامى، واألطفال الضعفاء، والنساء، وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقـة           

وتقوم هذه الوزارة بالتعبئة والتنسيق مع املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية يف إطـار              
وتوجد جلنة وطنية ملنع التمييز ضد املرأة بـصدد وضـع           .  تقع ضمن سلطتها   أنشطتها اليت 

. التدابري الالزمة لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذاً فعاالً             
وأعدت وزارة شؤون املرأة والطفل والرفاه االجتماعي وثيقة اسـتراتيجية بـشأن القـضايا       

، كانت حامسة يف دمج املنظور اجلنساين وتعزيـز         ٢٠٠٦ج االجتماعي يف    اجلنسانية واإلدما 
  .املساواة يف املنظمات الوطنية

وُتعد وزارة القانون و العدل الوكالة احلكومية الوحيدة املـسؤولة عـن صـياغة                -٣٣
وتقدم هـذه   . القوانني، واستعراض وإصالح النظام القانوين، وإقامة العدل والنظام القضائي        

رة أيضاً آراًء قانونيةً إىل الوزارات املسؤولة األخرى بشأن االنـضمام إىل املعاهـدات              الوزا
  .الدولية، واكتساب العضوية يف املنظمات الدولية ويف جمال االلتزامات القانونية الدولية

وتنفذ حالياً  . وُتعد وزارة الداخلية مسؤولة أساساً عن حفظ وإنفاذ القانون والنظام           -٣٤
 خاصاً لفعالية السالم واألمن وإهناء اإلفالت من العقاب والدفاع عن حقوق اإلنسان،             برناجماً

 مصحوباً مبدونة لقواعد السلوك أُسست على معايري حقوق اإلنـسان، لفائـدة             ٢٠٠٩يف  
وتشغِّل هذه الـوزارة مؤسـسات   . األفراد األمنيني واملستخَدمني املعنيني بإنفاذ هذا الربنامج      

ولكل من شرطة نيبـال     . ة الشرطة املسلحة، وإدارة االستخبارات القومية     شرطة نيبال، وقو  
وقوة الشرطة املسلحة وحدة مركزية حلقوق اإلنسان وخاليا حقوق اإلنـسان يف مكاتبـها             

وُتدرج مبادئ حقوق اإلنسان يف األدلة التدريبية املعدة لفائدة مـستخدمي     .اإلقليمية واحمللية 
 وهلاتني املؤسستني آليتان لدراسة امللتمسات املوجهـة ضـد          .الشرطة على مجيع املستويات   

  .مستخدمي الشرطة بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان ونشر نتائج هذه الدراسة
وتسعى وزارة اخلارجية إىل ضمان وفاء نيبال جبميع التزاماهتـا وتعهـداهتا العامـة                -٣٥

 األجهزة احلكومية وغريها    مبوجب املعاهدات ذات الصلة ما أمكنها ذلك بالتنسيق مع خمتلف         
وباإلضافة إىل املشاركة النشطة جملال إعداد التقارير املقدَّمة من نيبال إىل . من الوكاالت املعنية

  .خمتلف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، تقوم وزارة اخلارجية أيضاً بالتنسيق واالتصال
ـ ولوزارة الدفاع دور ريادي يف جمال تشكيل السياسات الدفا          -٣٦ ـ  ـعي ة، ـة الالزم

وقد اعتمدت طائفة من التدابري بغية ضمان السلطة        . والقوانني وإدارة مؤسسة اجليش النيبايل    
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املدنية على اجليش ووحدة اجليش، وتدريب القوات املسلحة وفقاً للمعايري والقـيم املتعلقـة         
  .حبقوق اإلنسان

، بواليـة أساسـية     ٢٠٠٦وأنشأ اجليش النيبايل مديرية لشؤون حقوق اإلنسان يف           -٣٧
ومتمثلة يف نقل املعرفة إىل القوات املسلحة بشأن حقوق اإلنسان ومتكينها من القيام علـى               

وباإلضافة إىل ذلك، مثـة شـعبة حلقـوق         . أكمل وجه بااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان     
يـد  اإلنسان يف كل مقر إقليمي ويف فروع حقوق اإلنسان على مستوى األلوية، وُيتوقع متد             

ودأب اجليش النيبايل على دمـج حقـوق اإلنـسان          . هذا احلكم ليشمل املستوى التشغيلي    
املناهج الدراسية األساسية، والوظيفيـة  (والقانون اإلنساين الدويل يف مجيع الدورات التدريبية  

 املستقلة أيضاً يف مواقع اتوأُجريت جمموعة من التدريب . اليت جتري يف نطاق اجليش    ) واخلاصة
 قُدمت جمموعـة    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ويف الفترة بني    . لفة ملقار الفيالق واأللوية بشكل دوري     خمت

 شخصاً، مع توعية مجيع املوظفني      ٣٧ ٣٥٤حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل لفائدة       
، أُنشئت جلنة للتحقيق من أجل      ٢٠٠٧ومبوجب القانون العسكري لعام     . باملعايري األساسية 
ات الفساد، والسرقة، والتعذيب واالختفاء، وتقدمي قضايا لـدى احملكمـة           التحقيق يف ادعاء  
  .العسكرية اخلاصة

  هيئات مكافحة الفساد   -٦  
إدراكاً للخطورة اجلسيمة اليت يشكلها الفساد على احلوكمة الرشيدة وعلى جهـود      -٣٨

. ية لكنها متكاملةالتنمية، أُنشئ عدة هيئات ملكافحة الفساد متباينة يف النطاق والطبيعة والوال          
وُتعد جلنة التحقيق يف إساءة استعمال السلطة هيئة دستورية هلا والية التحقيق ومالحقة قضايا   

ويقوم املركز الوطين لليقظة واحملكمة اخلاصة، ومكتب املدعي العام،         . الفساد وسوء السلوك  
يل املتـأخرات،   واجمللس القضائي، وإدارة التحقيق يف اإلدارات، واملكتب املركزي لتحـص         

  .واللجان الربملانية ومكتب املراجع العام للحسابات مبختلف مهام أمني املظامل ملكافحة الفساد

  وسائط اإلعالم  -٧  
وتعتقد حكومة نيبـال اعتقـاداً      . متارس وسائط اإلعالم حرية التعبري بشكل كامل        -٣٩

ويصدر عدد ال بأس به     . اطيةراسخاً أن وسائط اإلعالم املسؤول متاماً عصُب السياسة الدميقر        
من الصحف اليومية، واألسبوعية، ونصف الشهرية والشهرية باللغة اإلنكليزيـة وباللغـات            

ومثة منو ملحوظ أيضاً يف عدد قنوات التلفزيون الفضائية واإلذاعات ووسائط اإلعالم            . احمللية
مات بـشأن خمتلـف     وتنشط وسائط اإلعالم يف نشر املعلو     . املطبوعة التابعة للقطاع اخلاص   

القضايا املهمة على الصعيد الوطين من قبيل حقوق اإلنسان، والتنمية واحلوكمة الرشيدة، بغية 
  .حتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف إقامة حوار وحتقيق توافق يف اآلراء بشأن هذه القضايا
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  اجملتمع املدين   -٨  
اهم بقدر كبري يف إنشاء نظـام       تطور اجملتمع املدين أيضاً بوصفه مؤسسة حيوية تس         -٤٠

وكان لألعمال التطوعية اليت يقوم هبا املواطنون، ال سيما فيما يتعلق حبـل             . دميقراطي سليم 
وتتعزز هذه األعمال باملنظمات غري     . املنازعات العامة، دور داعم يف ضمان حقوق اإلنسان       

 التوعيـة، ودر الـدخل،      احلكومية واملنظمات الشعبية عرب خمتلف براجمها مبا يف ذلك برامج         
ولنيبال تقليد عريق يف    . والوصول إىل العدالة، واحلفاظ على البيئة واملشاركة يف عملية التنمية         

  .جمال املنظمات غري احلكومية واملنظمات الشعبية

  نطاق االلتزامات الدولية  -جيم   
ق اإلنـسان   تدافع نيبال بشدة عن احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقو            -٤١

وُتعد نيبال أيضاً طرفاً يف مجيع املعاهدات العامليـة         . واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة     
، ويف  )٦(، ويف إحدى عشرة اتفاقية ملنظمة العمل الدوليـة        )٥(األساسية حلقوق اإلنسان تقريباً   

ـ    . )٧(العديد من املعاهدات األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان       رف يف أربـع    ونيبال أيـضاً ط
وصدَّقت على اتفاقية رابطة جنوب شرق آسـيا        . ١٩٤٩اتفاقيات من اتفاقيات جنيف لعام      

 ٢٠٠٢للتعاون اإلقليمي بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز رفاه الطفل يف جنوب آسيا لعـام              
  .٢٠٠٢واتفاقية الرابطة املعنية مبنع ومكافحة االجتار باملرأة والطفل ألغراض البغاء لعام 

وتعاونت نيبال بـشكل    . وتلتزم نيبال جبعل جملس حقوق اإلنسان هيئة قوية وفعالة          -٤٢
وتواصل املشاركة البناءة   . مثايل مع مجيع آليات األمم املتحدة، ومنها جملس حقوق اإلنسان         

 .٢٠٠٥مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، اليت هلا مكتب قطري يف نيبـال منـذ                 
ح االتفاق املربم ما بني حكومة نيبال واملفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف               وجرى تنقي 

  . يونيه املاضي لكي جيسد التغريات الدميقراطية واحترام األحكام الدستورية/حزيران
وبدعوة من حكومة نيبال، زارت عدة إجراءات خاصة، وجهات مكلفة بواليـات              -٤٣

، واملقرر اخلاص املعين حباالت     ١٩٩٦جاز التعسفي يف    نيبال وهي الفريق العامل املعين باالحت     
، والفريق العامـل املعـين      ٢٠٠٠اإلعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف          

، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان ٢٠٠٤حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف 
، واملقـرر   ٢٠٠٥ملعين مبسألة التعـذيب يف      ، واملقرر اخلاص ا   ٢٠٠٥للمشردين داخلياً يف    

، واملمثل  ٢٠٠٨اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية يف           
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح يف 
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  -خامساً  

  نية والسياسيةاحلقوق املد  -ألف   
ومعظـم  . يشكِّل الدستور درعاً واقياً من أي انتهاك للحقوق املدنيـة والـسياسية             -٤٤

احلقوق اليت يضمنها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية معتـرف هبـا حقوقـاً     
وخيول الدستور ألي شخص احلق يف احلياة بكرامة واحلرية، واحلق يف احلماية من             . )٨(أساسية

وحيدد . وُيعد هذا احلق أساساً للسوابق القضائية املتعلقة حبقوق اإلنسان بنيبال   . عقوبة اإلعدام 
الدستور هدف الدولة يف احلفاظ على السالم واألمن، ومحاية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا،              
وتعزيز رفاه اجلمهور يف اجملتمع وإتاحة الفرص ملشاركة اجلمهور يف اإلدارة أقصى ما ميكن،              

قيق اهلدف السياسي املتمثل يف بناء نيبال مزدهر وغين من خالل إضفاء الطابع املؤسسي              وحت
  .على الدميقراطية

، هبدف ضـمان حريـة      ١٩٩٢وأُعد قانون خاص، وقانون للصحافة والنشر لعام          -٤٥
 كذلك التزام نيبال بتعزيز حرية      ٢٠٠٧وعزَّز قانون احلق يف املعلومات لعام       . التعبري والرأي 

  .عالم واحلق يف احلصول على املعلوماتاإل

  احلق يف احلماية من التعذيب   -باء   
ُتعد نيبال طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة       -٤٦

ويعترف الدستور باحلق يف احلماية من التعذيب بوصف ذلك . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  
ي شكل من أشكال التعذيب البـدين أو العقلـي أو املعاملـة القاسـية أو      وأ. حقاً أساسياً 

ولـضحية  . الالإنسانية أو املهينة ألي سبب من األسباب أمر حمظور، ويعاقب عليه القانون           
وُيعـد قـانون مناهـضة      . التعذيب احلق يف التعويض على النحو املنصوص عليه يف القانون         

وجيري النظر يف مشروع قانون لتجـرمي       .  هذا الصدد   قانوناً خاصاً يف   ١٩٩٦التعذيب لعام   
  .عمل التعذيب من ِقبل حكومة نيبال

وترى حكومة نيبال أية ادعاءات أعمال متعلقة بالتعذيب يف أي جزء من أجزاء البلد      -٤٧
. وقد أجرت عدة حتقيقات يف ادعاءات بارتكاب هذه األعمال        . على أهنا مصدر قلق جسيم    

وتنظر . قابية الالزمة وفقاً للقانون ضد الذين ثبتت إدانتهم هبذه األعمال         واُتخذت التدابري الع  
حكومة نيبال بشكل جدي يف التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب               

  . إلجراء اإلصالحات القانونية الالزمة
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم   
 العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتؤكـد         ُتعد نيبال طرفاً يف     -٤٨

واُتخذت طائفة من   . من جديد أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية، وغري قابلة للتجزئة ومترابطة          
التدابري االقتصادية واالجتماعية، منها تقدمي الغذاء األساسي، واخلدمات الصحية، واملرافـق           

من اخلدمات األساسية، من أجل ضمان حياة ذات جودة عالية التعليمية، والسكن وغري ذلك  
وتعتقد حكومة نيبال أن اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة          . لشعب نيبال 

والثقافية يقوم بدرجة كبرية على وجود اهلياكل األساسية واملوارد الالزمة على الصعيد احمللي             
  .املساعدة التقنية الدوليةوكذا على التعاون الدويل اإلجيايب و

  التنمية االقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر  -١  
فقـد  . شكَّل التخفيف من وطأة الفقر أولوية كربى للحكومات املتعاقبة يف نيبـال             -٤٩

وحالياً، يبلـغ   . سعت اخلطط اإلمنائية جاهدة إىل احلد من الفقر وحتقيق منو اقتصادي أوسع           
 يف املائة، وهو ما جيسد املشاكل احلالية مبا يف ذلـك البطالـة،         ٣,٤معدل النمو االقتصادي    

ومن أجل التصدي هلذا الوضع، سعت حكومـة نيبـال          . والفقر وزيادة الفوارق يف الدخل    
جاهدة إىل حتقيق اهلدف االقتصادي األساسي املتمثل يف حتويل االقتصاد الوطين إىل اقتـصاد              

يع العادل للمكاسب االقتصادية على أساس العدالـة  مستقل مكتٍف ذاتياً وتدرجيي، عرب التوز 
االجتماعية والقضاء على الفوارق االقتصادية وحكومة نيبال عازمة على حتقيـق األهـداف             

مركزة على ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(ونفذت نيبال ورقة استراتيجية احلد من الفقر        . اإلمنائية لأللفية 
االقتصادي على نطاق واسع واإلدمـاج      مجلة أمور منها اإلصالحات اهليكلية، وحتقيق النمو        

  .االجتماعي عرب إشراك الفئات واجلماعات املهمشة أو الضعيفة ومتكينها
فقد اخنفـضت   . وعليه، حققت نيبال تقدماً كبرياً يف جمال التخفيف من وطأة الفقر            -٥٠
  واخنفضت ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٣١,٤ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٤٢ة الفقر املدقع من     ـنسب
ومتشياً مع هذا اإلجناز، تواصل حكومـة نيبـال تبـسيط           . ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٢٥,٤إىل  

  . تدابريها من أجل تضييق الفجوة الفاصلة بني الفقراء واألغنياء

  احلق يف الصحة  -٢  
يضمن الدستور احلق يف البيئة والصحة بوصف ذلك حقاً أساسياً، لكـل شـخص                -٥١

 احلق يف جمانية اخلدمات الصحية األساسية من الدولـة،          ولكل مواطن . يعيش يف بيئة صحية   
وتعترف حكومة نيبال بأن التمتع باحلق يف الصحة        . )٩(على النحو املنصوص عليه يف القانون     

وتسري السياسة الصحية الوطنية اليت اعتمدهتا نيبال منـذ         . هو حق أصيل يف كرامة اإلنسان     
وتوجد حكومـة   . الصحية األساسية اجملانية للجميع   التسعينات وفقاً لاللتزام بتقدمي اخلدمات      
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 وغريها مـن    ٢٠١٧-١٩٩٧نيبال بصدد تنفيذ اخلطة الصحية الطويلة األجل الثانية للفترة          
  . السياسات املتعلقة بالسكان واملرافق الصحية

وتنفذ حكومة نيبال اخلدمات الصحية اجملانية يف مؤسسات الرعاية الصحية األوليـة             -٥٢
 نوعـاً مـن أنـواع األدويـة يف          ٤٠وللشعب أن حيصل جماناً على      . ت احمللية للمستشفيا

.  مركزاً صحياً فرعيـاً    ٢٣ مركزاً للصحة األولية ومركزاً صحياً، و      ٣٣املستشفيات احمللية، و  
وللنساء احلوامل احلق يف خدمات التوليد اجملاين يف مجيع املستشفيات احلكومية واملستشفيات            

ويقدم بدل النقل إىل النساء اللوايت يضعن       . اق مع وزارة الصحة والسكان    اخلاصة اليت هلا اتف   
وباإلضافة إىل ذلك، للفقراء واملعوزين واملعوقني والنساء املتطوعات احلق         . يف مؤسسة صحية  

  . يف جمانية اخلدمات الطبية بكاملها
 يف  ٨٣وتبذل حكومة نيبال جهوداً من أجل زيادة معدل حتصني األطفال من نسبة               -٥٣

وحظي اإلجناز الذي حتقق يف جمال التحـصني بتقـدير       .  يف املائة  ١٠٠املائة احلالية إىل نسبة     
وتلتزم نيبال بتحقيق مبدأ الصحة للجميع علـى النحـو          . اجملتمع الدويل والشركاء اإلمنائيني   
. ٢٠١٥ وبتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول        ١٩٧٨املتعهد به يف إعالن أملا آتا لعام        

، وإمجـايل  ٢٨١واخنفض معدل وفيات النفاس إىل  . وحتققت إجنازات كبرية يف عدة جماالت     
، ومعدل وفيات   ٦١، ومعدل وفيات من هم دون سن اخلامسة إىل          ٣,١معدل اخلصوبة إىل    

وتعتقد حكومة نيبال أهنا يف الطريق      .  سنة ٦٣,٣وارتفع متوسط العمر إىل     . ٤٨الرضَّع إىل   
  .هداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحةالصحيح لتحقيق األ

  احلق يف الغذاء  -٣  
وتعترف حكومة نيبال بأن    . يعترف الدستور بالسيادة الغذائية بوصفها حقاً أساسياً        -٥٤

األمن الغذائي يتطلب الوصول املادي واالقتصادي لكل شخص يومياً إىل الغـذاء الكـايف              
وتركز السياسات احلكومية يف هـذا      . تطلباته ورغبته والصحي والغين باملواد املغذية، وفقاً مل     

وجود الغذاء، واحلـصول علـى      : القطاع على أربعة جوانب أساسية للسيادة الغذائية وهي       
  .الغذاء، واالستخدام الصحيح للغذاء، واالستقرار الغذائي

شركة ويف املناطق النائية، تقدم حكومة نيبال الغذاء عرب شركة نيبال لألغذية، وهي               -٥٥
  ".التغذية املدرسية"و" الغذاء مقابل العمل"حكومية، وبوسائل أخرى تشمل برناجمي 

  احلق يف التعليم  -٤  
وعليـه، لكـل    . يضمن الدستور احلق يف التعليم والثقافة بوصف ذلك حقاً أساسياً           -٥٦

 مجاعة احلق يف التعليم األساسي بلغتها األم، وحفظ وتعزيز لغتـها، وكتبـها، وثقافتـها،              
وحضارهتا وتراثها، ولكل مواطن احلق يف جمانية التعليم إىل املستوى الثانوي، علـى النحـو               

وُنظِّمت السياسة التعليمية لتحقيق هذا اهلدف األساسي وتوجيه        . املنصوص عليه يف القانون   
وترمـي  . ٢٠١٥ من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول       ٢السياسة احلكومية، وحتقيق اهلدف     
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وتتيح . التعليمية السائدة إىل إتاحة تعليم دميقراطي شامل وعادل ذي جودة للجميع          السياسة  
وجيري النظر يف سّن مشروع قـانون       . حكومة نيبال التعليم جماناً إىل مرحلة التعليم الثانوي       

وتشجع اجملتمعات احمللية على احلصول علـى إذن        . متعلق مبجانية التعليم األساسي وإلزاميته    
  . لغةً أما١٦ًب ارس االبتدائية بلغتها األم؛ وقد سبق إعداد الكتب الدراسية بإدارة املد

وتتوخى ). ٢٠١٦-٢٠٠٩(ونفذت حكومة نيبال خطة إصالح القطاع املدرسي           -٥٧
هذه اخلطة إعادة تنظيم التعليم املدرسي من الصف األول إىل الثاين عشر، علماً أن التعلـيم                

.  الثامن باعتبار ذلك حقاً أساسياً من حقـوق الطفـل          األساسي ميتد من الفصل األول إىل     
أهـداف  ) ٢٠١٥-٢٠٠١(وحددت خطة العمل الوطنية من أجل توفري التعليم للجميـع           

 دعائم هي البقاء والنماء واحلماية      ٤التعليم االبتدائي، ووضعت يف إطارها برامج قائمة على         
 ٦٣,٧ من جاوزوا سن السادسة      ويبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة يف صفوف      . واملشاركة

ويبلغ صـايف معـدل     .  تلميذاً ٧ ٥٧٥ ٨٨٠ مدرسة يتعلم فيها     ٣٢ ١٣٠وتوجد  . يف املائة 
 ٢٩ ٠٨٩ويوجد حاليـاً    .  يف املائة  ٩٣,٧) ٥ إىل   ١الصفوف من   (التسجيل يف املستوى االبتدائي     

وأدجمـت  .  روضة جمتمعية والبقية مؤسسات تابعة للمدارس      ٢٤ ٧٧٣روضة لألطفال منها    
حكومة نيبال التربية املدنية ومفاهيم حقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية سعياً إىل تـشجيع    

  .احلفاظ على كرامة اإلنسان
ويف . برامج متنوعـة  أطلقت  ولضمان الشمولية ودمج القضايا اجلنسانية يف التعليم،          -٥٨

مة إىل طلبة العلوم الطبية لفائدة  يف املائة من املنح الدراسية املقد٤٥إطار تلك الربامج ُخصص 
املعوزين والضعفاء من خرجيي املدارس اجملتمعية؛ وقُدمت منح دراسية إىل الفتيات املعـوزات      

؛ وُوسع  ممرضات مساعدات /لتصبحن قابالت تقين  الم  يتعلااللتحاق بال يف ترياي والراغبات يف     
 ظاهرة التسرب املدرسي؛     مقاطعة هبدف احلد من    ٣٥نطاق برنامج اإلطعام املدرسي فشمل      

 يف املائة من تلميذات التعليم االبتدائي وإىل مجيع التلميذات يف           ٥٠وقُدمت منح دراسية إىل     
منحة سـنوية يف التعلـيم       ٦٠ ٠٠٠منحة من أصل     ٤٠ ٠٠٠منطقة كرنايل؛ وُخصصت    

؛ وقُدم إىل الثانوي لفائدة تلميذات تلك املرحلة؛ وأقّرت نسب حمددة إلزامية لتعيني املدّرسات       
وجيري، مبشاركة أفراد اجملتمع احمللي،     . النساء تدريب يف جمال توليد الدخل وتنمية املهارات       

 ٢٧ أكثر من    ومتثل املدّرسات حالياً  ". لنتعلم ونعزز قدراتنا  "إطالق محلة حملو األمية شعارها      
  .من جمموع املدرسني يف املدارس اجملتمعية) ٤٢ ٠٠٠(يف املائة 

   السكناحلق يف  -٥  
اعُتمدت يف إطار الدستور سياسة تكرس حق مجيع املواطنني يف السكن، وتـدعم               -٥٩

إيواء اجملتمعات املهمشة وتوفري املأوى هلا بواسطة إنشاء احملميات، وسياسة لتنفيـذ بـرامج              
 أوتنفذ حكومة نيبال سياسة اإلسكان الوطنية القائمة على مبـد . علمية الستصالح األراضي  

والرامية إىل تقدمي دعم حكومي إىل ذوي الـدخل املـنخفض وضـمان             " جميعالسكن لل "
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وتعهدت اخلطة املؤقتة ثالثية السنوات بتوفري مرافـق الـسكن          . االستيطان البشري املخطط  
  . املأمونة ومقبولة التكلفة بالتوازي مع تشجيع االستيطان املخطط

امج الرامية إىل ضمان احلق يف السكن، مبا يف ذلك برنامج           واعُتمدت سلسلة من الرب     -٦٠
إسكان األسر ذات الدخل املنخفض وإصالح مساكن املستوطنني من غري مالكي األراضي،            
وبرنامج النهوض بالسكن الريفي، وبرنامج تطوير األراضي واملساكن، وبرنامج إعادة تأهيل           

  .األسر املشردة
يل والصناديق الدائمة وصناديق توليد الدخل قـروض        وُتمنح بواسطة محالت التمو     -٦١

ضئيلة الفوائد لدعم الفئات الضعيفة مبن فيها النساء والداليت وعمال الـسخرة والـشعوب              
 ٢١ ٦٣٩وُمنحت . وهتب احلكومة عمال السخرة احملررين أراضي ألغراض السكن. األصلية

 ١٢ ٠٣٤، كمـا ُمنحـت      غاهابي ٤٤٠٣-٠٥-٠١٠سرة بالفعل أراضي يبلغ إمجايل مساحاهتا       أ
 ٢١ ٦٣٩وأعيد تأهيـل    . روبية ١١٢ ٢٧٨ ٠٠٠ أسرة مساعدات سكنية يساوي إمجايل قيمتها     

ـ       ٢٧ ٥٧٠أسرة من أصل     لى إعـادة  ـأسرة من عمال السخرة، يف حني تعمل احلكومة ع
  .تأهيل البقية

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
ويـنص  .  أساسية  العمل وحبقوق العمال باعتبارها حقوقاً     يعترف الدستور باحلق يف     -٦٢

القانون على حق كل مواطن يف العمل وحق كل عامل وموظف يف ممارسة عمله يف ظروف                
ومـن واجـب    . مناسبة وتشكيل النقابات واالنضمام إليها واملشاركة يف املفاوضة اجلماعية        

ومن حق كل شخص   . وة العاملة الدولة أن تنفذ سياسات تكرس هذا احلق وتوفر وظائف للق         
أن يتمتع باحلماية من االستغالل ومن ممارسة عمل خيالف إرادته ورغبته، فيما عدا اخلدمـة               

  .اإلجبارية العامة
 إتاحة فرص العمل املنـتج      ٢٠٠٦وتتوخى سياسة العمل والعمالة املعتمدة يف عام          -٦٣

ارة سوق عمل تـدعم االقتـصاد       والالئق واخلايل من التمييز للمواطنني، وذلك بإرساء وإد       
 ١٩٩١واعتمد قانون العمل لعـام      . الوطين وتكون قادرة على املنافسة على الصعيد العاملي       

ه التنظيميـة   ـ والئحت ٢٠٠٧، وقانون العمالة األجنبية لعام      ١٩٩٣والئحته التنظيمية لعام    
 يف إطـار    ١٩٩٣ والئحته التنظيمية لعام     ١٩٩٢، وقانون نقابات العمال لعام      ٢٠٠٧لعام  

التدابري القانونية اجلوهرية الرامية إىل إضفاء طابع مؤسسي على تلك احلقوق، عالوة علـى              
 قوانني حمـددة    وتوجد أيضاً . تصديق نيبال على االتفاقيات ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية        

وأقرت حكومة  . حتظر عمل األطفال وأخرى تقر تساوي األجور لقاء العمل متساوي القيمة          
ومتثل زيـارات تفتـيش     . نيبال حّدا أدىن ألجور العمال واملوظفني مبن فيهم عمال الزراعة         

أماكن العمل آلية لضمان امتثال القانون مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بالـصحة والـسالمة               
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وأنشئت آلية مشاورة ثالثية تتوىل تقدمي مقترحات بشأن إصالحات الـسياسات           . املهنيتني
  .ل العمل والعمالةوالقوانني يف جما

وأبرمت حكومة نيبال اتفاقات عمل ثنائية مع بعض البلدان هبدف تعزيز ظـروف               -٦٤
 تتعلـق  ونفذت حكومة نيبال أحكامـاً . العمل الكرمي والالئق فيما يتصل بالعمل يف اخلارج 

مبكاتب التوظيف وبالتأمني وبالتدريب التوجيهي وبفتح مكتب استعالم داخل إدارة العمل يف       
 على تعزيـز احلـق يف       خلارج وبفحص وحتري الشكاوى املتصلة بالعمل يف اخلارج حرصاً        ا

  .اهلجرة اآلمنة

  حقوق املرأة  - دال  
بروتوكوهلـا  يف  نيبال طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و             -٦٥

 باملرأة والـسلم    املتعلق) ٢٠٠٠(١٣٢٥وتعترب نيبال أن تنفيذ قرار جملس األمن        . االختياري
وجيري إعداد خطة عمل مستقلة لتعزيز مـشاركة النـساء يف           . يةمهواألمن أمر يف غاية األ    

  .تسوية املنازعات وأنشطة أخرى
واختذت نيبال من دمج القضايا اجلنسانية وإدماج املرأة واملساواة بينها وبني الرجـل         -٦٦

املهمة املضطلع هبا يف هذا الصدد القيام       ومن األنشطة   . أولويات ضمن خطتها اإلمنائية الوطنية    
بإصالحات سياساتية وقانونية وتنمية املهارات القيادية وإعادة التأهيل االجتمـاعي للنـساء            

. املتأثرات بالرتاعات وتقدمي املساعدة القانونية والتوعية والدعاية املتصلتان بالقضايا اجلنسانية         
بلوغ هدف إشراك النساء يف آليات الدولة بنـسبة         وتسعى اخلطة املؤقتة ثالثية السنوات إىل       

ووحد برنامج النهوض باملرأة صفوف النساء من       .  يف املائة من إمجايل املناصب احلكومية      ٣٣
أجل مكافحة العنف املرتيل واالجتار بالبشر واملشاركة يف أنشطة إقامـة املـشاريع وتنميـة               

وغدت التعاونيات النسائية وسـيلة     . ةرائاملهارات املولدة للدخل وذلك بواسطة الصناديق الد      
فعالة لتوحيد صفوف النساء العامالت يف القطاعات غري املنظمة ولتنظيم محالت مكافحـة             

  مبادرة امليزانيات املـستجيبة الحتياجـات  ٢٠٠٢وُتنفذ منذ عام . املمارسات الضارة بشىت أنواعها 
 يف املائة   ١٧,٣ يف السنة املالية اجلارية      وتبلغ نسبة األموال املخصصة للشؤون اجلنسانية     . املرأة

  . من جمموع امليزانية
املتعلقـة باتفاقيـة     ٢٠٠٤لعام  وجيري يف أرض الواقع تنفيذ خطط العمل الوطنية           -٦٧

وقـد اعتمـدت    . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وكذلك منهاج عمل بيجني          
.  باملرأة وتعزيز مكانتها بصورة كاملـة      حكومة نيبال تدابري مؤقتة وخاصة من أجل النهوض       

 إجيابية لفائدة النساء يف التعليم والصحة والعمالـة          أحكاماً  قانوناً ١٥٠ويتضمن ما يزيد عن     
  .  إىل ضمان العدل بني اجلنسنيسعياً
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 والئحته  ٢٠٠٧ويشكل قانون مكافحة االجتار بالبشر وتنظيم نقل األشخاص لعام            -٦٨
للذان يشمالن االجتار داخل البلد وعرب احلدود ألي غرض كـان،           ، ا ٢٠٠٨التنظيمية لعام   

 مهمـة   أحكامـاً ويتضمن هذا اإلطار أيضاً.  ملعاجلة مشكلة االجتار بالبشر    قوياً  قانونياً إطاراً
إلنصاف الضحايا مبا يف ذلك جرب األضرار واحملاكمات املغلقة وإنـشاء صـندوق إلعـادة               

 وضع حـد لظـاهرة      ٢٠٠٩ املرتيل واملعاقبة عليه لعام      ويتوخى قانون جترمي العنف   . التأهيل
  .العنف املرتيل

 ٦٥ بتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ألغـي بالفعـل              وعمالً  -٦٩
املـرأة والطفـل    شؤون   تابعة لوزارة    اننيقوالستعراض  الوتعمل جلنة   .  متييزياً  قانونياً حكماً

  . يف إلغاء القوانني اليت ال تزال تعترب متييزيةوالرفاه االجتماعي على املضي

  حقوق الطفل  - هاء  
وحيمي . بروتوكوليها االختياريني كليهما  يف  نيبال طرف يف اتفاقية حقوق الطفل و        -٧٠

احلق يف اهلوية واالسم، واحلق يف      :  أساسية ويتضمن  الدستور حقوق الطفل باعتبارها حقوقاً    
أو البـدين   ن االجتماعي، واحلق يف احلماية من االستغالل        التربية والصحة األساسية والضما   

 أو سائر ضروب االستغالل، وحق األطفال املتخلى عنهم واليتامى واملتخلفني عقليـاً           العقلي  
 وضحايا الرتاعات واملشردين والضعفاء وأطفال الشوارع يف احلصول من الدولة علـى تـسهيالت             

طفال ومن التوظيف أو االستخدام يف مصنع أو        خاصة، وحق القّصر يف احلماية من عمل األ       
  .منجم أو أعمال خطرة مشاهبة أخرى ومن التجنيد يف اجليش أو الشرطة أو الرتاعات

وهتدف اخلطة املؤقتة ثالثية السنوات إىل القضاء على مجيـع أشـكال االسـتغالل             -٧١
يئة بيئة مالئمة لنماء    واالعتداء والعنف والتمييز اليت يتعرض هلا األطفال، وذلك من خالل هت          

ونفذت حكومة نيبال خطة عمل     .  والعاطفي والعقلي والفكري وحلماية حقوقه     لبدينالطفل ا 
تشمل جماالت الصحة ومحاية    ) ٢٠١٤/٢٠١٥ - ٢٠٠٤/٢٠٠٥(وطنية عشرية السنوات    

  .اإليدز/الطفل من االعتداء واالستغالل والعنف ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
ويتضمن قانون األطفـال    . د يف نيبال نظام قانوين شامل حلماية حقوق الطفل        ويوج  -٧٢

 معظم حقوق الطفل، ويعّرف الطفل بأنه شخص دون السادسة عشرة على حنو             ١٩٩٢لعام  
ويتوخى هذا القـانون    . ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، ويقوم على هنج مالئم لألطفال          

ئية النيبايل إعادة تأهيل اجملرمني األطفال مـن خـالل          شأنه يف ذلك شأن نظام العدالة اجلنا      
وتنص اللوائح املتصلة بقضاء األحداث على      . ا دور إصالح األطفال   ـات شىت منه  ـمؤسس

. ما يتعني اعتماده من إجراءات مالئمة للطفل عند الفصل يف قضايا يشارك فيهـا أطفـال               
وتنفـذ سـت حمـاكم     . ٧٥ من أصل    حملية حمكمة   ٢٨وتوجد دوائر خاصة باألحداث يف      

الربنامج الرامي إىل إصالح اإلطار القانوين واملؤسسي اخلاص حبماية حقوق الطفل وتعزيزها            
  .يف انتظار توسيع نطاق هذا الربنامج تدرجييا حبيث يشمل حماكم أخرى
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 استخدام األطفال دون الرابعة     ١٩٩٩ومينع قانون حظر عمل األطفال وتنظيمه لعام          -٧٣
وأنشئ يف إطار   . ر يف العمل وينص على عقوبة صارمة يف حال عدم االمتثال          عشرة من العم  

 مـع   وتتمشى هذه التدابري أيـضاً    .  جلنة وصندوق ملكافحة عمل األطفال     هذا القانون أيضاً  
وُيطبق حظـر صـارم علـى    .  أشكال عمل األطفالأ بشأن أسو١٩٩٩أحكام اتفاقية عام   

 اللتزامات نيبال مبوجب    غراض اجلنس واالجتار، وفقاً   استغالل األطفال يف املواد اإلباحية وأل     
  .بروتوكويل اتفاقية حقوق الطفل

وتصوب اجلهود  . واعتمدت حكومة نيبال استراتيجية عدم تسامح مع جتنيد األطفال          -٧٤
حنو محاية األطفال وضمان استفادة اجملندين منهم يف الرتاعات املسلحة من تـدابري إعـادة               

 ٢ ٩٧٣مقاتلني منـهم   ٤ ٠٠٨وأخرج بالفعل من ثكنات متنوعة    . دماجالتأهيل وإعادة اإل  
وتعكف حكومة نيبال على إعداد سياسة      . ، وأعيد إدماج هؤالء األشخاص يف اجملتمع      قاصراً

  . املسلحةجلماعاتوطنية خاصة باألطفال املشاركني يف القوات وا

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - واو  
وتنفذ حكومـة البلـد     . ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    صدقت نيبال على اتفاقي     -٧٥

 مع خطة العمل املوسعة ، متشيا٢٠٠٦ًالسياسة وخطة العمل الوطنيتني املتعلقتني باإلعاقة لعام     
 ٢٠٠٣اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ للعقد املمتد من عام              

اإلصالحات التشريعية، وإذكاء الـوعي     يف  ية  وتتمثل جماالت العمل الرئيس   . ٢٠١٢إىل عام   
، وإعادة التأهيل األسري واجملتمعي،     بالوقاية من اإلعاقة، وتوفري التعليم والرعاية الصحية جماناً       

وُتحّول املوارد الالزمة إىل اهليئات احمللية الساهرة على النهوض باألشـخاص ذوي            . والعمالة
وميثل النهج الشمويل والقائم علـى      . خلطط اإلمنائية اإلعاقة وتأهيلهم وتعزيز مشاركتهم يف ا     

وما املزايا املتصلة بالتعليم والصحة     . احلقوق أساس سياسات احلكومة وخططها يف هذا اجملال       
والتدريب على املهارات وخدمات النقل إال بعض أمثلة علـى التمييـز اإلجيـايب لفائـدة                

راقبة وتنسيق األنشطة املضطلع هبـا يف       وتتوىل جلنة تنسيق وطنية م    . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . مع هيئات اجملتمع املدينهذا اجملال، وذلك بالتعاون أيضاً

 ١٩٨٣وميثل قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة والسهر علـى رفـاههم لعـام                -٧٦
 تدبريين قانونيني رئيسيني اختذا من أجل وضع االتفاقية موضع          ١٩٩٤والئحته التنظيمية لعام    

 وتعمل حكومة نيبال على إدخال حتسينات سريعة على اإلطار السياسايت والقـانوين             .التنفيذ
 مدونات لقواعد البناء تشترط     وأعدت احلكومة أيضاً  . املتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

  .أن تكون املباين العامة مالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  حقوق الداليت  - زاي  
 بـإعالن   اء على التمييز العنصري، وقد اعترفت أيـضاً       نيبال طرف يف اتفاقية القض      -٧٧

العنـصري ألي   احلماية من النبذ والتمييز     وأقر الدستور حبق الفرد يف      . وبرنامج عمل ديربان  
وُتحظر أية معاملة متييزية وحيـق لـضحاياها        .  أساسياً  ذلك حقاً  سبب من األسباب معترباً   

ى أساس طبقي أو عرقي من اسـتخدام        ومن حق الفرد أال ُيحرم عل     . احلصول على تعويض  
ويعاقب القانون على أي فعل حيرم أي شخص مـن          . املرافق العامة أو دخول أماكن العبادة     

طبقة أو قبيلة معينة من االنتفاع باخلدمات واملرافق أو يعكـس أي اسـتعالء أو احتقـار                 
  . عرقيألشخاص من أي طبقة أو عرق أو يربر التمييز االجتماعي على أساس طبقي أو

  الضمان االجتماعي لكبار السن من املواطنني وغريهم من الفئات الضعيفة  - حاء  
.  أساسـياً  يكفل الدستور حق الفئات الضعيفة يف الضمان االجتماعي باعتباره حقاً           -٧٨

 ملختلـف نظـم      قانونياً  اخلاص بكبار السن من املواطنني أساساً      ٢٠٠٦ويوفر قانون عالم    
 إىل املواطنني الذين     شهرياً وتقدم حكومة نيبال بدالً   . اصة بكبار السن  الضمان االجتماعي اخل  

. جاوزوا السبعني يف عامة مناطق البلد، وإىل من جاوزوا اخلامسة والستني يف منطقة كرنايل             
 من األمراض اخلطرية مثـل  وحيق للمواطنني الذين جاوزوا اخلامسة والسبعني أن ُيعاجلوا جماناً    

  . ى والسرطانأمراض القلب والكل
وتنص جمموعة من القوانني والسياسات املتصلة بالعمل والعاملني يف الوظيفة العامـة             -٧٩

التقاعديـة  على تدابري الضمان االجتماعي مبا يف ذلك اخلدمات اجملانية وصناديق املعاشـات             
وصناديق احليطة اإلجبارية اخلاصة باملوظفني والعمال، بتركيز خـاص علـى الفئـات أو              

  .تمعات الضعيفة واملهمشةاجمل

  )١٦٩رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حقوق الشعوب األصلية والقبلية   - طاء  
وتعمل احلكومة علـى    . ١٦٩صدقت نيبال على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           -٨٠

 إىل ضـمان مـشاركة الـشعوب        اعتماد خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ تلك االتفاقية سعياً        
صلية مشاركة فعالة وذات مغزى من الناحية السياسية يف عملية صنع القرار وعلى متثيلها              األ

  .يف آليات حوكمة البلد على قدم املساواة مع غريها
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  جنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيودإلا  -سادساً  

  اإلجنازات  - ألف  

  النهج الشمويل املتبع إزاء حقوق اإلنسان  -١  
يبال اعتماد هنج شامل ومتعدد اجلوانب من أجل محاية حقوق اإلنسان           استطاعت ن   -٨١

وتعزيزها يف سياق يتسم بتنوع اهلويات االجتماعية والثقافية ومبقتضيات التنمية وبرتاع مسلح       
 ٧٨ ٦٨٩ شخصاً وتشريد حنو     ١٦ ٧٢٩دام أكثر من عقد من الزمن وأسفر عن وفاة حنو           

مري بىن أساسية عامة تناهز قيمتها مخسة مليـارات        شخصاً وتد  ١ ٣٢٧شخصاً واختفاء حنو    
  .روبية
ويشكل السلم والعدالة والدميقراطية وحدة ال تقبل التجزئة وال يزدهر أحد عناصرها         -٨٢

وكان توقيع اتفاق السالم الشامل دليالً على التزام مجيع األحزاب السياسية           . مبعزل عن البقية  
ميقراطية يف البلد وااللتزام حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها        بإرساء سلم دائم قوامه التعددية الد     

وإذ تضمن الدستور اتفاق السالم الشامل باعتباره جزءاً ال يتجزأ منه، فقد . يف مجيع الظروف
أوعز بإقامة العدالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل إعادة تنظيم الدولة بـصورة             

  .دميقراطية وتدرجيية ومشولية

  حقوق اإلنسان يف الصدارة  -٢  
باتت مسألة محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها حتظى باألولوية املطلقة يف جدول أعمال   -٨٣

واكتسب النهج القائم على احلقوق بصورة تدرجييـة زمخـاً يف الـسياسات    . حكومة نيبال 
نـسان يف   وما فتئت مجيع اجلهات املعنية تؤيد دمج حقـوق اإل         . واخلطط والقوانني الوطنية  

وتشارك مؤسسات وطنية متنوعة، أمهها     . خطط الدولة وعمليتها اإلمنائية على الصعيد الوطين      
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية باملرأة واملؤسسة الوطنيـة لتنميـة القوميـات              

جميع، األصلية واللجنة الوطنية للداليت، مشاركة نشطة يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها لل           
 املنظمات غري احلكوميـة مـن       ه ب اوتقدر حكومة نيبال ما توافيه    . وخباصة الفئات املهمشة  

  .معلومات عن حالة حقوق اإلنسان

  زيادة مستوى الوعي حبقوق اإلنسان  -٣  
فقد باتت األغلبية العظمى من     . حقق البلد مستوى عالياً من الوعي حبقوق اإلنسان         -٨٤

وقد أدت  . على احلقوق وقادرة على املطالبة حبقوقها والدفاع عنها       الناس ملمة بالنهج القائم     
  .برامج توعية متنوعة دوراً أساسياً يف تغيري سلوك املسؤولني احلكوميني وأفراد األمن
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  دمج سياسة حقوق اإلنسان يف اخلطط اإلمنائية  -٤  
خلطة املؤقتـة  حرصاً على الوفاء بالتزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، تعهدت ا       -٨٥

ثالثية السنوات بضمان حقوق اإلنسان املكفولة يف الدستور واملعاهدات الدولية اليت انضمت            
ونفذت هذه االلتزامات بواسطة طائفة من     . التخفيف من حدة الفقر   عملية  إليها نيبال وبدعم    

لوطنية، وتدعيم  التدابري املهمة، مبا يف ذلك مواءمة برامج حقوق اإلنسان مع الربامج اإلمنائية ا            
وباملثـل، تنفـذ،   . مؤسسات النظام القضائي، وتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان  

مبشاركة واسعة من اجلهات املعنية، خطط عمل وطنية يف جماالت التعليم والصحة والنهوض             
ء وبنا. باملرأة وحقوق الطفل ومنائه ورعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن من املواطنني           

عليه، يتعني على كل مؤسسة حكومية بلورة سياساهتا وخططها وبراجمها مسترشدة بالنـهج             
  .القائم على احلقوق ومتمشية مع خطة عمل حقوق اإلنسان

  التعاون مع اآلليات الدولية  -٥  
أثبتت نيبال، وفقاً اللتزاماهتا جتاه اجملتمع الدويل، مـستوى عاليـاً مـن االنفتـاح              -٨٦

خالل تعاون بناء مع خمتلف آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة مبا يف             والشفافية من   
ذلك هيئات املعاهدات واملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وحافظت على حوار            

  .مفتوح وبناء مع مفوضية حقوق اإلنسان وغريها من املؤسسات الدولية

  اإلطار التشريعي للحوكمة الرشيدة   -٦  
إقراراً بأن احلوكمة الرشيدة أساسية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، اعتمد قانون             -٨٧

واعتمدت يف إطار هذا القانون أيـضاً       . احلوكمة الرشيدة والئحته التنظيمية   ) إدارة وتطبيق (
وتشمل التدابري املهمة األخرى قانون مكافحة غسل . مدونة لقواعد السلوك يف الوظيفة العامة 

قانون املشتريات العامة وتعديل قانون الوظيفة العامة وإصدار املبـادئ التوجيهيـة            األموال و 
وخضعت الوظيفة العامة   . املتعلقة بفعالية اخلدمات واملرافق احلكومية وأحكام ميثاق املواطن       

وقد حفـز   . إلصالحات سياساتية ومؤسسية ترمي إىل تكريس الشفافية واملساءلة واملشاركة        
وباختصار فقـد كرسـت القـوانني       . يفة العامة هذه املبادرات اإلصالحية    قانون جلنة الوظ  

  .واملمارسات حقوق اإلنسان باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من نظام احلوكمة يف البلد

  أفضل املمارسات  -باء   

  اتباع هنج إمنائي مشويل ومتوازن  -١  
 إزالة أوجـه   اعتمدت احلكومة سياسة إدماج من أجل بناء جمتمع منصف عن طريق            -٨٨

ونـصت  . التباين والتمييز اإلقليمية والطبقية واإلثنية وغريها من أوجه التباين والتمييز القائمة          
ن وُضـمِّ . اخلطة العاشرة على اإلدماج باعتباره دعامة استراتيجية للتخفيف من حدة الفقـر           
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 يف ذلك القطاع    الدستور أحكاماً مهمة متنوعة بشأن التنمية الشمولية يف مجيع القطاعات، مبا          
االقتصادي واالجتماعي والسياسي والبيئي، بغية ضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          
جلميع الطبقات واجملموعات اإلثنية والديانات واملناطق واألعمار والفئات وللجنـسني مـن            

نفيـذ  وعلى حنو ما جاء يف اخلطة املؤقتة ثالثية السنوات، جيري ت          . خالل إعادة تنظيم الدولة   
  .سلسلة من السياسات والتدابري يف سبيل جعل نيبال دولة قائمة على اإلدماج

وتؤمن نيبال بأن قيام الدولة على اإلدماج والعدل شرط ال غىن عنه حلماية حقـوق            -٨٩
وينبغي تلبية تلك االحتياجات    . اإلنسان وتلبية احتياجات اجلميع املادية والعاطفية واألساسية      

كرامة الناس وثقافتهم واحلرص أيضاً على تقليص الفـارق يف الوصـول إىل           يف إطار احترام    
وتعترب حكومة نيبال أن اإلدماج أداة داعمة تساهم يف         . الفرص املتاحة يف مجيع آليات الدولة     

  .بناء جمتمع عادل بضمان تقاسم منصف للسلطة واملوارد

  ابطتني متراالجتماعية باعتبارمها مسألتنيحقوق اإلنسان والعدالة   -٢  
ترى حكومة نيبال أن العدالة االجتماعية ذات أمهية حامسة بالنسبة إىل اجملتمعات أو               -٩٠

وتقوم التدابري السياساتية والقانونية واملؤسسية املعتمدة يف جمال        . الفئات املهمشة أو الضعيفة   
 إىل جمتمعات   حقوق اإلنسان على حقيقة أن القضايا األساسية لعملية اإلصالح ترتبط بالنسبة          

وقد شكل حتسني حالة هـذه      . كثرية مبسائل موارد الرزق األساسية والصحة ونوعية املعيشة       
اجملتمعات أو الفئات من النواحي االجتماعية والبشرية والثقافية من خالل دجمها يف العمليـة              

  .اإلمنائية موضوع تركيز رئيسي يف خطط التنمية

   للعدل وحقوق اإلنساناستقالل القضاء باعتباره أساساً  -٣  
.  عنصراً أساسياً يف سياسات نيبال يف جمال حقوق اإلنسان         ءيشكِّل استقالل القضا    -٩١

ويعترف الدستور مببدأ استقالل القضاء، وقد دعَّم النظام القضائي، فبات يتمتع باالسـتقالل       
  .الكامل يف إقامة العدل ومحاية حقوق الشعب

  التعاون مع اجملتمع املدين  -٤  
ما فتئت السياسات احلكومية، العائدة جذورها إىل نظام احلكم املركزي التقليدي،             -٩٢

تركز تركيزاً متزايداً على التعاون مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري احلكوميـة                
وجيري اعتماد طائفة من السياسات الرامية إىل إشـراك         . والقطاع اخلاص، يف عملية التنمية    

 غري احلكومية بنشاط يف عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإضفاء الـشفافية    املنظمات
  .واجلدوى على تعبئة مواردها

  دمج القضايا اجلنسانية  -٥  
أعطت سياسات حكومة نيبال أمهية كبرية لدمج القضايا اجلنـسانية مـن خـالل                -٩٣

يها اللجنة املعنية باملرأة، يف دمج      وتساهم مؤسسات شىت، مبا ف    . النهوض باملرأة وتنمية قدراهتا   
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وتشكِّل تنمية قدرات نساء األرياف قامساً مشتركاً بني        . النساء يف احلوكمة والعملية اإلمنائية    
حتياجات إىل اال ويوجد أيضاً نظام للميزانيات املستجيبة      . مجيع التدابري احلكومية ذات الصلة    

  .ية ونظام للمراجعة اجلنسانيةاناجلنس

  الحات التشريعيةاإلص  -٦  
كانت حكومة نيبال دائمة التركيز على التدابري التشريعية باعتبارها وسـيلة مهمـة         -٩٤

وبناًء عليه، ُسّنت أو ُنقِّحـت طائفـة مـن    . للوفاء بالتزامات البلد يف جمال حقوق اإلنسان   
تريات القوانني يف جماالت مهمة من قبيل احلق يف املعلومات واملساواة بني اجلنـسني واملـش              

العامة ومكافحة غسل األموال واملساعدة القانونية والعمل واحلوكمة الرشـيدة ومكافحـة            
قانون للعقوبات  وتعمل احلكومة أيضاً على صياغة قانون مدين و       . الفساد وإصالح السجون  

ئية مستندة يف ذلك إىل النهج القـائم علـى          ناوقانون إجراءات مدنية وآخر لإلجراءات اجل     
  .وُينظر أيضاً يف مشروع قانون بشأن حظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل. حقوق اإلنسان

  عدم التسامح مع العنف اجلنساين  -٧  
.  سنة مكافحة العنف اجلنـساين     ٢٠١٠بدأ تنفيذ برنامج خاص يتعلق بإعالن عام          -٩٥

واعتمدت حكومة نيبال خطة عمل وطنية لسنة مكافحة العنف اجلنـساين، وهـي وثيقـة               
حدة، يف انتظار بلورة خطة أطول أجالً تقوم على الِعرب املستخلصة مـن هـذه               وا سياساتية
لعنف اجلنساين، وتسلِّم بضرورة لقطاع الصحة تصدي وتعرض هذه الوثيقة تفاصيل    . التجربة

بذل جهد منسق يتناول أبعاداً خمتلفة مثل الصحة والتعليم واحلقوق القانونية واحلماية واألمن             
 وجملـس   اءالـوزر رئيس  وأنشئت داخل مكتب    . ظاهرة العنف اجلنساين  من أجل التصدي ل   

الوزراء وحدة مركزية إلدارة الشكاوى، حبيث يتسىن اختاذ إجراءات فورية يف حاالت رفض             
  .الوكاالت املعنية تسجيل الشكاوى أو عدم استجابتها إىل ما يوجَّه إليها من طلبات

  احلراجة اجملتمعية  -٨  
وقد توخت اخلطة الرئيسية لقطـاع      . ١٩٧٨اجة اجملتمعية يف عام     نشأ مفهوم احلر    -٩٦

 سنة، احلفـاظ  ٢٥، وهي إطار سياسايت وختطيطي ميتد على ١٩٨٩احلراجة املعتمدة يف عام    
وكانت غايتـها  . على النظام اإليكولوجي واملسامهة يف النمو االقتصادي على املستوى احمللي   

دمي احلراجة اجملتمعية، وهي كيان مستقل وقـائم        نقل الغابات احلكومية إىل جمموعة مستخ     
 وسياسـة قطـاع     ١٩٩٥ والئحته التنظيمية لعام     ١٩٩٣ومينح قانون الغابات لعام     . بذاته

ونتيجة هلـذه   .  السكان احملليني حقوقاً كبرية يف إدارة الغابات اجملتمعية        ٢٠٠٠احلراجة لعام   
 يف املائة من إمجايل مـساحة       ٣٩ ثلت مت العملية املبتكرة، ُوسِّعت مساحة الغابات حبيث بات      

  . أراضي البلد
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  التحديات والقيود  -جيم   
رغم اعتماد طائفة من السياسات والتدابري القانونية واملؤسسية، فـإن عـدداً مـن                -٩٧

العوامل يعوق قدرة الشعب على التمتع حبقوق اإلنسان، وهي عوامل تتصل أيضاً باحلوكمة             
  . فية ألجهزة الدولةوبالقدرات اهليكلية والوظي

. ومتر نيبال مبرحلة انتقالية ميتزج فيها بطبيعة احلال انعدام التيقن وانعدام االسـتقرار              -٩٨
وقد أثر ذلك تباعاً على احملافظة على استقرار السياسات العامـة والقطاعـات الـسياسية               

عملية ، تقوم ثانياً. واالجتماعية واالقتصادية، وتسبب أيضاً يف تأخري تنفيذ السياسات املعتمدة
والدولة . الدميقراطية وحقوق اإلنسان  حول  محور  تتبناء توافق اآلراء و   على  السالم يف نيبال    

بصدد وضع جدول األعمال الوطين القائم على توافق آراء وطين أوسع نطاقـاً خبـصوص               
د من اجلهود يف    بذل املزي يتعني   ،ثالثاً. التحول والتنمية السياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني    

جمال التخفيف من حدة الفقر والعدالة االجتماعية بواسطة أمور منها ضمان السلم واألمـن              
الدولة إىل حد كبري قيوداً علـى املـوارد         واجهت   ،رابعاً.  االقتصادية -والتنمية االجتماعية   

شة أو الضعيفة   أعاقت وفاءها بالتزامها بتوفري اخلدمات األساسية إىل اجملتمعات والفئات املهمَّ         
. وببناء مؤسسات وطنية ُتعىن بالتحول االجتماعي واالقتصادي ضمن اإلطـار الـدميقراطي           

  . ما زال يتعني إعادة تأهيل النساء واألطفال وأُسر األشخاص املتأثرين بالرتاع املسلح،خامساً
ل خماطر وما زالت مشاكل اقتصادية واجتماعية شىت، مثل الفقر وتدهور البيئة، تشكِّ            -٩٩

ووضعت نيبال سياسة واستراتيجية متفرعتني من أجل التخفيف        . على التمتع حبقوق اإلنسان   
ويبقى معدل منـو  . غري أن التخفيف من حدة الفقر ال يزال مطلباً بعيد املنال        . من حدة الفقر  
وهكذا، فرغم بعض اإلجنازات، يظل التخفيف من حدة الفقر وسد الفارق           . السكان مرتفعاً 

ومـا زال حنـو     . زايد بني الفقراء واألغنياء التحدي اإلمنائي الرئيسي الذي تواجهه نيبال         املت
وتنتشر البطالة املقنَّعة انتشاراً هائالً يف      .  يف املائة من السكان يعيشون دون خط الفقر        ٢٥,٤

ويساور حكومة نيبال قلق من أن تعـوق        . قطاع الزراعة بسبب األمية والفقر وسوء التغذية      
ها انعـدام االسـتقرار     من هدفها املتمثل يف زيادة النمو االقتصادي طائفةٌ من العوامل           بلوغَ

السياسي وتأثريات تغري املناخ وتفاقم نتائج العوملة وتزايد املنافسة وانعدام التـيقن يف بيئـة               
 وتواجه نيبال حتديات متعددة األبعاد يف الوفاء بالتزامها حبقـوق اإلنـسان           . التجارة العاملية 

بسبب نقص املوارد والبىن األساسية حلقوق اإلنسان من قبيل املؤسسات الدميقراطية الوطنية            
  .القوية والناضجة

وتتسم نيبال، وهي بلد غري ساحلي ومن بني أقل البلدان منواً، بقاعدة جتارية ضيقة                -١٠٠
واألزمـة  وأدى تزايد األسعار ونقص األغذية      . وبارتفاع تكاليف املعامالت على حنو صارخ     

االقتصادية واملالية العاملية إىل آثار كارثية تسببت يف تفاقم حمنة الضعفاء واملهمشني من أفراد              
  .اجملتمع والتأثري سلباً على متتع شعب نيبال حبقوق اإلنسان
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ـ إذ . وما زال تغري املناخ يشكل خطراً مطرداً على التنمية   -١٠١ سبب إزالـة األحـراج   ب
ا وتفجر البحريات اجلليدية وتآكل التربة واخنفاض اإلنتاجية والتصحر         وذوبان جليد اهليماالي  

أزمات بيئية شـديدة وغـري      تندلع  والفيضانات وانزالق األراضي وتراجع التنوع األحيائي       
ومبا أن نيبال بلـد     . متوقعة هتدد حياة الناس وموارد رزقهم وتقّوض متتعهم حبقوق اإلنسان         

  .  يف املستقبلآثار تغري املناخ كارثيةًقد تكون جبلي وزراعي باألساس، 
إذ يترصد أي بلد يف هذه املرحلة شـبح         . واملرحلة االنتقالية مرحلة حساسة وشاقة      -١٠٢

ويبقى إرساء سيادة القانون يف الصدارة باعتبـاره        . آفات مثل الفساد واإلفالت من العقاب     
داً راسخاً أن الدميقراطية القويـة      وتعتقد نيبال اعتقا  .  عنه أساساً ال غىن ألي جمتمع دميقراطي     

وبناًء عليـه،   . والشمولية ميكن أن تساعد على جماهبة تلك التحديات بصورة شاملة ودائمة          
وتـشمل تلـك    . اختذت حكومة نيبال وستتخذ طائفة من اإلجراءات ملعاجلة هذه املشاكل         

 يف تنفيذ القوانني املتصلة     التركيز على زيادة الفعالية   مع  تعزيز احترام سيادة القانون،     : التدابري
حبقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان وتوجيهات وتوصيات احملكمة العليـا واللجنـة            
الوطنية حلقوق اإلنسان، وإنعاش املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان واهليئات األمنيـة بـضخ             

  . حلةاملوارد الكافية، وإنشاء جلان معنية حباالت االختفاء وجلان للحقيقة واملصا
فقـد  . وترى حكومة نيبال أن السلطات احمللية هي نقطة االتصال األوىل بالشعب            -١٠٣

 على املـستوى    رشيدةعانت اهليئات احمللية، وهي وسيلة التفويض والالمركزية واحلوكمة ال        
وأثر ذلك سلباً على تقدمي اخلدمات األساسية       . احمللي، عوزاً طويل األمد يف الزعامة السياسية      

ورغم اختاذ حكومة نيبال ترتيبات بديلة بغـرض تقـدمي          . لشعب بصورة فعالة وجمدية   إىل ا 
اخلدمات إىل الشعب عن طريق زمرة من املوظفني املُخلصني، ما زالت تشعر بأنه ال بديل عن   

  .اهليئات املُنتَخبة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -سابعاً   
شاكل والعقبات، حّددت حكومة نيبال أنشطة متنوعة باعتبارهـا         بغية التصدي للم    -١٠٤

اء طابع مؤسسي على سيادة القانون، وإكمال عملية      ضفإ: أولويات والتزامات وطنية وخباصة   
السالم اجلارية حبيث تكون ذات مغزى، وصياغة دستور جديد، وإعادة تنظيم الدولة علـى              

ة وتدرجيية، وإعادة تأهيل املقاتلني املاويني وإدماجهم يف        املستوى االحتادي وبطريقة دميقراطية ومشولي    
 االقتصادي وإرساء - لتوسيع النمو االقتصادي هبدف حث عملية التحّول االجتماعي     اجملتمع،

تنمية متوازنة ومشولية، والقيام باإلصالحات القانونية الالزمة وتنفيذ القـوانني ذات الـصلة             
 فعال بتنفيذ خطة عمل حقوق اإلنسان وغريها مـن خطـط            تنفيذاً فعاالً، والقيام على حنو    

العمل الوطنية مبا فيها تلك املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                 
وحبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وصياغة وتنفيذ خطة عمل بشأن اتفاقية منظمـة العمـل              
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إلنسان، ودعم اإلصالحات القضائية    ، وتدعيم املؤسسات الوطنية حلقوق ا     ١٦٩الدولية رقم   
  .ووكاالت إنفاذ القانون

وتتمثل األولويات وااللتزامات الرئيسية األخرى أيضاً يف بناء القدرات يف جمال تقدمي   -١٠٥
التقارير إىل هيئات املعاهدات، واختاذ املزيد من التدابري لوضع حد لإلفالت من العقاب جبميع           

تقالية، والقضاء على التمييز الطبقي جبميع أشكاله، وتنفيذ االتفاقية         أشكاله، وإقامة العدالة االن   
 الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تنفيذاً فعاالً، والقضاء على العنـف اجلنـساين،              

والقيام على املستوى الوطين برصد حالة تنفيذ االلتزامات مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،            
رافق االحتجاز، وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف وكـاالت          والنهوض بالسجون وم  

وتتضمن االلتزامات أيضاً مواصلة التعاون البّناء مع       . إنفاذ القانون والقوات املسلحة والشرطة    
  .األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل وتوثيق التعاون مع اجملتمع املدين

  ساعدة التقنيةبناء القدرات وامل  -ثامناً   
اجلهود احمللية كافيـة وحـدها لبلـوغ     تكون  ن  لنظراً إىل طبيعة املشاكل والقيود،        -١٠٦

املستوى املنشود من محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف أرض الواقع والوفاء بالتزامات الدولة             
ل أن وترى حكومة نيبا. مبوجب املعاهدات الدولية، رغم ما حتقق من إجنازات يف هذا الصدد         

تنفيذ السياسات واخلطط واالستراتيجيات تنفيذاً سليماً أمر ال غىن عنـه لتحقيـق نتـائج               
وقد استطاعت نيبال احلصول على مساعدة إمنائية من مؤسسات دولية وحكومات           . مستدامة

وسامهت تلك املساعدة مسامهة ال ُيـستهان هبـا يف التنميـة االقتـصادية              . أجنبية متنوعة 
  . يت دعمت بدورها التدابري املتصلة حبقوق اإلنسانواالجتماعية، ال

وتشعر حكومة نيبال بأهنا يف حاجة إىل بناء القدرات واملساعدة التقنية من أجـل بلـوغ                  -١٠٧
 منها تكثيف التعاون الفعال مع اجملتمع املدين، واملضي يف العمل مع آليات معاهدات              أهداف

مؤسسية، وتقدمي املزيد مـن التـدريب إىل        حقوق اإلنسان، والقيام بإصالحات تشريعية و     
موظفي اجلهاز القضائي وإنفاذ القانون والسلطات احمللية خبصوص أمهية تطبيق مبادئ حقوق            
  .اإلنسان بغية متكني اجملتمع املدين من زيادة فعالية مسامهته يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

، حيتاج تـدعيم جـذور الدميقراطيـة        ويف هذا السياق  . تقوم نيبال بنقلة دميقراطية     -١٠٨
بالتحديد يف جمتمعات ما بعد الرتاع أيضاً إىل استمرار اإلرادة الدوليـة والـتفهم والـدعم                

حكومة نيبال تعاون اجملتمع الدويل ودعمه القيِّمني، تأمل أن تواصل تلقّي           إذ تقدر   و. الدوليني
على جهود بناء السالم وإقامـة  اء طابع مؤسسي فعلي ضفدعم أكرب يف جهودها الرامية إىل إ      

  . االقتصادي-شبكة من املؤسسات الدميقراطية الوطنية واإلسراع يف التحّول االجتماعي 
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Notes 

 1 It consists of 601 members, out of whom 240 were elected through first-past-the-post electoral 
system, 325 through proportional electoral system, and 26 were nominated by the Cabinet. 

 2 The Interim Constitution of Nepal, 2007, part 3, arts 12 through 32. The fundamental rights are:  right 
to freedom, right to equality, right against untouchability and racial discrimination, right relating to 
publication, broadcasting and press, right to environment and health, right to education and culture, 
right to employment and social security, right to property, rights of women, right to social justice, 
rights of the child, right to religion, right to justice,  right against preventive detention, right against 
torture, right to information, right to privacy, right against exploitation, right relating to labor, right 
against exile, and right to constitutional remedies. 

 3 These laws include: Libel and Slander Act, 1959; Prisons Act, 1964; Some (Public Offenses and 
Punishment) Act, 1969; Marriage Registration Act, 1972; Disabled (Protection and Welfare) Act, 
1982, Protection and Welfare of Persons with Disability Act, 1983; Nepal Treaties Act, 1990; Labor 
Act, 1991; Press and Publication Act, 1991; Social Welfare Act, 1992; Act Relating to Children, 
1992, Trade Union Act, 1992; State Cases Act, 1992; Civil Service Act, 1993; Torture Related 
Compensation Act, 1996, Human Rights Commission Act, 1997; Legal Aid Act, 1997; Consumer 
Protection Act, 1998; Local Self-governance Act, 1999; Child Labor (Prohibition and Regulation) 
Act, 1999, Bonded Labor (Prohibition) Act, 200, Nepal Citizenship Act, 2006; Human Trafficking 
and Transportation (Control) Act, 2007. 

 4 It was established by the Human Rights Commission Act, 1997. 

 5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD); 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR); International Covenant 
on Civil and Political Rights (ICCPR); First Optional Protocol the ICCPR; Second Optional Protocol 
to the ICCPR aiming at the abolition of the death penalty; Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (CEDAW); Optional Protocol to the CEDAW; Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT); Convention 
on the Rights of the Child (CRC); Optional Protocol to the CRC on the involvement of children in 
armed conflict; Optional Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution and child 
pornography; Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); and Optional Protocol 
to the CRPD. 

 6 They are: Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14), Forced Labor Convention, 1930 (No. 
29), Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), Equal Remuneration 
Convention, 1951 (No. 100), Force Labor Abolition Convention (No. 105), Discrimination 
(Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Minimum Wage Fixing Convention, 
1970 (No. 131), Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), Tripartite Consultation (International 
Labor Standards) Convention, 1976 (No. 144), Worst Forms of Child Labor Convention, 1999 (No. 
182), and Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). 

 7 They include: Slavery Convention; Protocol Amending the Slavery Convention; Supplementary 
Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to 
Slavery; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; Convention for the 
Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others; Convention on 
the Political Rights of Women; International Convention on the Suppression and Punishment of the 
Crime of Apartheid; International Convention against Apartheid in Sports. 

 8 These rights include: right to freedom of speech, peaceful assembly, association, movement and 
occupation, business or trade, right to equality and equal protection of law, with provision for 
affirmative action in favor of women, children or other backward classes, right not to be 
discriminated on grounds of religion, color, race, sex etc., right against untouchability and racial 
discrimination on grounds of race, community or occupation, right to publication, broadcasting and 
press, right to religion, freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, right in relation to 
criminal justice including the right to fair trial by a competent court or judicial body, right against 
torture, right to information, right to privacy, right to property and right against exile. 

        


