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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاين ٢٤جنيف، 

من ) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته امل      
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *نيبال    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من عشرين جهـة معنيـة             
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . نسانحقوق اإل 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . ان على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما أُبقي قدر اإلمك    

عزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة       عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يُ          
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . يع املعلومات الواردة  اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مج     
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 ملنظمات اجملتمع املـدين يف نيبـال        ائتالفاتأوصت ورقة مشتركة مقدمة من ثالثة         -١
، منـها   دوليـة بأن تصدق نيبال على جمموعة صـكوك )  املنظمات غري احلكومية اتائتالف(

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة             
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني، واتفاقيـة            

، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية      الهتانظمة عرب الوطنية وبروتوكو   مكافحة اجلرمية امل  
الدولية، والربوتوكوالت االختيارية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          

 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                ،والثقافية
والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة باتفاقيات جنيف، وأوصت أيضاً بأن        الالإنسانية أو املهينة،    

تقبل نيبال آلية الشكاوى الفردية مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري             
 منظمات نيبال إىل التصديق على بروتوكول منـع         ةودعت عد . )٢(واتفاقية مناهضة التعذيب  

  .)٣(النساء واألطفال، واملعاقبة عليهوقمع االجتار باألشخاص، وخباصة 
كما دعت الرابطة الدولية للتعليم نيبال إىل التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل                -٢

منظمات العمال يف تنظيم أنـشطتها      الحترام حق   ، واعتماد تدابري سياساتية     ٨٧الدولية رقم   
الطفولـة يف نيبـال      وأوصى حتالف إنقاذ     .)٤(جتماعات ويف التفاوض اجلماعي   الويف عقد ا  

احلكومة بالتصديق فوراً على مجلة صكوك منها اتفاقية الهاي بشأن حقوق الطفل والتعاون             
يف جمال التبين على الصعيد الدويل، واتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم، واتفاقية التعلـيم      

التوقيـع علـى    املمثلة نيبـال علـى      وحثت منظمة األمم والشعوب غري      . )٥(التقين واملهين 
  .)٦( وااللتزام به١٩٦٧بالالجئني الصادر يف عام املتعلق بروتوكول األمم املتحدة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 املنظمات غري احلكومية إىل أن الدستور املؤقت ينص على قائمـة            ائتالفاتأشارت    -٣

لفعال مل تتحقق هـذه     طويلة من حقوق اإلنسان، ولكن يف غياب احلق يف سبل االنتصاف ا           
كما أشارت إىل وجود عدد من القوانني الوطنية اليت تتعارض تعارضاً مباشـراً             . احلقوق بعد 

القانونيـة   االتزاماهتبإدماج  نيبال   االئتالفاتوأوصت  . مع املعاهدات اليت انضمت إليها نيبال     
 وقدم املركز األسيوي    .)٧(الوطنية عن طريق اعتماد قانون حلقوق اإلنسان      قوانينها  الدولية يف   

  .)٨(للموارد القانونية ومنتدى الدعوة توصية مماثلة
املؤسسات (وأشارت ورقة مشتركة قدمتها ثالث مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان            -٤

 أحكـام   إدماجيف  كما يبدو   إىل أن احلكومة والربملان واهليئة القضائية مل تأل جهداً          ) الوطنية
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، وإىل أن السلطة القضائية العليا أدت دوراً      يف القوانني احمللية   نالصكوك الدولية حلقوق اإلنسا   
وحثت منظمة التضامن املسيحي العاملي نيبال على أن تكفل         . )٩(فعاالً يف القضاء على التمييز    

  .)١٠(اإلدماج الكامل ألحكام املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها يف دستورها اجلديد
ري احلكومية نيبال على اختاذ التدابري الالزمة إلدراج كل      املنظمات غ ائتالفات  وحثت    -٥

من جرائم احلرب، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، واإلبادة اجلماعية، واالختفاء، والتعذيب،           
، والعنف ضد النساء، وجتنيد األطفال، ضمن اجلرائم املنصوص         نطاق القضاء واإلعدام خارج   

صت بأن تكفل احلكومة اعتماد الدستور الـوطين اجلديـد          وأو. )١١(عليها يف القانون احمللي   
  .)١٢(بالتشاور الكامل مع الشعب

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
الحظت املؤسسات الوطنية عدم تنفيذ العديد من قرارات احملاكم وتوصيات اللجنة             -٦

 الواردة يف مشروع قانون  األحكامبعض  وأعربت عن قلقها إزاء     . )١٣(الوطنية حلقوق اإلنسان  
املـوظفني  شؤون  املتعلقة بإدارة   تلك األحكام   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنها      إنشاء  

للجنة الوطنية  " االستقاللية واالستقالل الذايت  "واالستقالل املايل، وكذلك إزاء حذف عبارة       
  .)١٤(حلقوق اإلنسان

حلكومية نيبال باختاذ التدابري اليت تكفل االستقاللية        املنظمات غري ا   ائتالفاتوأوصت    -٧
واالستقالل الذايت جلميع املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، وتعزيز قدراهتا وأدائهـا            

، ومواصلة النظر يف تنفيـذ التوصـيات املقدمـة مـن            هلا عن طريق ختصيص موارد كافية    
 اللجنة الوطنية للمرأة وجلنة الداليت الوطنية       وأوصت املؤسسات الوطنية مبنح   . )١٥(االئتالفات

  .)١٦(مركزاً قانونياً متساوياً، وفقاً ملبادئ باريس
ودعت املنظمة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتـاج املـواد                -٨

اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، إىل إنشاء مؤسسة دسـتورية تتمتـع باالسـتقاللية              
عىن مبراقبة حقوق األطفال، وإجراء حتقيقات مستقلة يف الشكاوى املقدمة          ستقالل الذايت تُ  واال

اقترح تعيني مفوض لكنه  حتالف إنقاذ الطفولة دعوة مماثلة، ووّجه. )١٧(واختاذ إجراءات بشأهنا
ودعا التحالف أيضاً إىل    . )١٨(للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   تابع  خاص معين حبقوق األطفال     

وأشـارت  . )١٩( وإعماهلـا الطفلآليات على مستوى القرى والبلديات حلماية حقوق     نشاء  إ
املؤسسات الوطنية إىل إنشاء وزارة حكومية مستقلة للتعامـل مـع املـسائل ذات الـصلة                

هبا مسؤولية تنسيق املسائل    أنيطت  وُشكّلت يف مجيع املناطق جلان لرعاية األطفال،        . ألطفالبا
  .)٢٠(املتعلقة باألطفال
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  التدابري السياساتية  -دال   
أوصى حتالف إنقاذ الطفولة احلكومة مبواصلة مشاوراهتا مع اجملتمع املـدين بـشأن               -٩

وسياسة محايـة    إصالح السياسات واإلسراع باعتماد قانون حقوق الطفل، والئحة التعليم،        
  . )٢١(الطفلاملتعلقة بسة سياالالطفل، واملعايري الدنيا الواجب توافرها يف دور رعاية األطفال، و

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
الـدعوة احلكومـة علـى تنفيـذ       حث املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى       -١٠

ت املعاهدات،  التوصيات املقدمة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، ومن هيئا          
وتنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل دون تقصري أو تباطؤ ال مربر له، وتنفيـذ مجيـع                

            وجلنـة رايامـاجهي يف      ١٩٩٠النتائج ذات الصلة اليت توصلت إليها جلنة ماليك يف عـام            
  .)٢٢(٢٠٠٦عام 
احلكومة ) فل احلوار حم(ودعا حمفل احلوار من أجل السالم وحقوق اإلنسان يف نيبال             -١١

 هيئة مهمة لرصد حقوق     ة حلقوق اإلنسان يف نيبال، بوصفه     املفوضية السامي مكتب  إىل دعم   
وأضافت جلنة احلقوقيني الدولية أن من الضروري لنيبال أن تتعاون مع اآلليات            . )٢٣(اإلنسان

إلنـسان،  الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها املكتب امليداين للمفوضـية الـسامية حلقـوق ا             
وناشـدت جلنـة    . )٢٤( اإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات    يف إطار واملكلفون بواليات   

احلقوقيني الدولية نيبال أن توجه دعوة لزيارة البلد إىل املكلفني بواليات مواضيعية من جانب              
جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري                

لطوعي، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية       ا
أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات              

  .)٢٥(موجزة أو تعسفاً

اة القانون اإلنـساين    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراع         - باء  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
الـداليت،  مجاعة  املنظمات غري احلكومية إىل انتشار التمييز ضد        ائتالفات  أشارت    -١٢

املاديشي، والشعوب األصلية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملسلمني وغريهم مجاعة  والنساء، و 
متثيل زال  يال  ف. ات اجلنسية واجلنسانية، وسائر اجلماعات املهمشة     من األقليات الدينية، واألقلي   
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القـرار،  صنع  بشدة يف معظم هيئات القطاع العام، مبا يف ذلك هيئات هذه اجلماعات ناقصاً  
وأعرب . )٢٦(املدنية، واهليئة القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون، والسلطات احمللية       اخلدمة  ودوائر  

عن بالغ قلقه إزاء انتشار املمارسات التمييزيـة، ال سـيما يف             نيبال   يفحتالف إنقاذ الطفولة    
 الـداليت، واألطفـال ذوي   مجاعـة املناطق الريفية وشبه احلضرية، ضد الطفالت، وأطفال      

  .)٢٧(اإلعاقة، واألطفال املصابني بفريوس اإليدز ومرض اإليدز
التدابري الالزمة  مل تتخذ     املنظمات غري احلكومية إىل أن احلكومة      ائتالفاتوأشارت    -١٣

للقضاء على التمييز الطبقي والنبذ، ومل تبذل إال جهداً حمدوداً يف تنفيذ التوصيات ذات الصلة               
املقدمة من آليات األمم املتحدة، ال سيما فيما يتعلق بالتمثيل النسيب يف احلكومة واهليئـات               

 الداليت ميثلـون    مجاعةة أن أفراد    والحظت املؤسسات الوطني  . )٢٨(التشريعية واهليئة القضائية  
املدنية والشرطة ووكاالت القطـاع العـام       اخلدمة   يف املائة من العاملني يف دوائر        ١أقل من   
. )٣٠(، وأهنم عادة ال ميلكون أرضاً ويعملون يف بعض األحيان كعمال مـسترقني            )٢٩(األخرى

لتقليدية، كاألراضي والغابات أشار حمفل احلوار إىل وجود متييز يف احلصول على املوارد ا   كما  
املنظمات غري احلكومية إىل سن قانون مستقل       ائتالفات  ودعت  . )٣١(واملياه ومصائد األمساك  

للقضاء على التمييز الطبقي، وإىل وضع سياسات وبرامج وقوانني تكفل ختصيص مساحات            
  .)٣٢(الداليت اليت ال متلك أرضاًمجاعة مناسبة من األراضي ألسر 

ـ تتضمن   قانوناً   ٦٢ املنظمات غري احلكومية إىل وجود       ائتالفاترت  وأشا  -١٤  اًأحكام
. )٣٣( تنطوي على اإلهانة والتحيـز     اًأحكامتتضمن   قانوناً آخر هبا     ٤٩متييزية ضد النساء، و   

. )٣٤(والحظت املؤسسات الوطنية أن النساء يقعن عموماً ضمن الشرحية الـسكانية األفقـر            
ضاً أن احلكومة مل تف بالتزامها بإلغاء املمارسـات التقليديـة    وذكرت املؤسسات الوطنية أي   

ودعـت إىل اختـاذ     . )٣٥(الضارة، مثل ممارسة السحر، والقتل بسبب املهر، وزواج األطفال        
وأشـارت  . )٣٦( إلغاء املهور  ، وإىل تدابري ملكافحة املمارسات الثقافية اليت تنتهك حقوق املرأة       

إىل أن أطفال النيباليات املتزوجات من أجانب ال حيصلون         املنظمات غري احلكومية    ائتالفات  
  .)٣٧(على اجلنسية، وكذلك النساء األجنبيات املتزوجات من نيباليني

 املنظمات غري احلكومية إىل ممارسة متييز فعلي ضد األشـخاص           ائتالفاتوأشارت    -١٥
.  اجملـاالت ذوي اإلعاقة يف جماالت التعليم والتوظيف والصحة والسكن، وغري ذلـك مـن      

 ترتيبات مناسبة حلصول األشخاص ذوي اإلعاقـة        تشملودعت إىل وضع سياسات عاجلة      
            على العمل وخدمات النقل والرياضـة واخلـدمات الـصحية، واختـاذ تـدابري حازمـة                

  .)٣٨(ملكافحة التمييز
ليـات  والحظت مجعية املاسة الزرقاء أن احلكومة خصصت ميزانية لدعم برامج املث            -١٦

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس وحاملي صفات اجلنسني، ولكنها أشارت           
  .)٣٩( جداًضئيلةإىل أن هذه امليزانية 
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  ه الشخصي يف احلياة واحلرية وأمنالفردحق   -٢  
ذكر املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى الدعوة أن األمن ال يزال هـشاً يف                -١٧

 برنـامج   ٢٠٠٩يوليه  /وقال إن احلكومة أطلقت يف متوز     . يما يف منطقة السهول   نيبال، ال س  
األمن اخلاص من أجل مكافحة العنف واألنشطة اإلجرامية للجماعات اإلجرامية، ولكن مثة            

. )٤٠(مبمارسة التعذيب واإلعدام خارج القانون يف إطار تنفيذ هذا الربنـامج          تتعلق  ادعاءات  
أكتـوبر  /فرباير إىل تـشرين األول    /ل خالل الفترة من شباط    أنه سجَّ وأشار املركز أيضاً إىل     

طت وسلَّ. )٤١(يف منطقة السهول نطاق القضاء   إعدام مزعومة خارج    عملية   ١٢ تنفيذ   ٢٠٠٩
املؤسسات الوطنية الضوء على تكرر عمليات القتل على يد مجاعات إجرامية مسلحة خمتلفة،             

لت كذلك حاالت قتل على     ّج التالل الشرقية، وسُ   ال سيما يف منطقة جنوب املاديش ومنطقة      
الـداليت،  مجاعة  إىل مقتل ثالث نساء من      املؤسسات الوطنية   يد أفراد األمن، حيث أشارت      

 عاماً، على يد دورية من اجليش النيبايل يف ساحة برديا الوطنيـة يف              ١٢منهن طفلة عمرها    
تعويضات ودفع  مقاضاة اجلناة   ودعت املؤسسات الوطنية احلكومة إىل      . ٢٠١٠مارس  /آذار

  .)٤٢(مناسبة ألسر الضحايا
 املنظمات غري احلكومية إىل أن التعذيب ميارس بشكل منهجي من ائتالفاتوأشارت   -١٨

ودعـت إىل   . جانب الشرطة أثناء التحقيقات اجلنائية، وإىل عدم وجود سبل انتصاف فعالة          
وقال حتالف إنقـاذ    . )٤٣(يف الشكاوى سن تشريع يف هذا الصدد وإىل إجراء حتقيقات حمايدة          

إن األطفال احملرومني من حريتهم أكثر تعرضاً للتعذيب مـن البـالغني يف             يف نيبال   الطفولة  
          وقدم املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى الدعوة معلومات تفيـد بادعـاء            . )٤٤(نيبال
  .)٤٥( يف املائة من احملتجزين تعرضهم للتعذيب٢٠حنو 
وأشارت مجعية املاسة الزرقاء إىل أن العديد من املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل               -١٩

اجلنسي ومغايري اجلنس وحاملي صفات اجلنسني ال يزالون يتعرضون لإليذاء، ال سـيما يف              
وقالت إن عدداً متزايداً من املثليـات       . املدن الصغرية، وأن قوات األمن ال تبادر إىل محايتهم        

. اجلـيش والـشرطة   أفـراد   ثليني يتعرضون للمضايقة وتوجه إليهم هتم باطلة من جانب          وامل
 تقدماً هائالً يف سبيل محاية حقوق األقليات        قد أحرزت وأشارت اجلمعية أيضاً إىل أن نيبال       

اجلنسية واجلنسانية، ال سيما بعد أن أصدرت احملكمة العليا قراراً منذ ثالث سـنوات ُيلـزم                
بطاقات هوية للجنس الثالث ُتسجل هبا هويتهم اجلنسانية، وكذلك بتعـديل           نيبال بإصدار   

ورغم ذلك، ال تزال األقليات اجلنـسية       . مجيع القوانني والسياسات اليت متيز ضد هذه الفئة       
  .)٤٦(واجلنسانية تتعرض للتهميش والتمييز، ومل ينفذ قرار احملكمة العليا

مية إىل أن إمكانية استعانة احملتجزين مبحامني        املنظمات غري احلكو   ائتالفاتوأشارت    -٢٠
 بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق بأوضاع االحتجـاز،        الوفاءودعت احلكومة إىل    . حمدودة للغاية 

  عاماً من حريتـهم     ١٨تقل أعمارهم عن    واختاذ تدابري تكفل عدم حرمان األشخاص الذين        
  .)٤٧(ن أخري، مع فصلهم عن البالغني احملتجزيكإجراءإال 
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 املنظمات غري احلكومية أن العنف املـرتيل واالجتـار بالبـشر            ائتالفاتوالحظت    -٢١
واالغتصاب والتحرش اجلنسي ال تزال إىل حد بعيد دون معاجلة، وهو ما ُيعزى أساسـاً إىل                

ودعت إىل اختاذ تدابري ملنع     . عدم وجود إطار قانوين شامل وعدم فعالية إنفاذ القوانني القائمة         
  .)٤٨(ف ضد النساء والفتيات والتحقيق يف االدعاءات ومقاضاة اجلناة على حنو فّعالالعن
والحظ املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى الدعوة استمرار العنـف ضـد              -٢٢

النساء، ال سيما املنتميات إىل الطبقات الدنيا، رغم ما يفرضه القانون من عقوبـات علـى                
  .)٤٩(العنف املرتيل

 تقل أعمارهنأشار املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة إىل أن الفتيات الاليت و  -٢٣
 عاماً يتعرضن بشكل متكرر لإليذاء اجلنسي واالغتصاب، وأن ذلك حيدث يف كثري             ١٨عن  

ومن بني األسـباب اجلذريـة      . من األحيان يف املرتل، أو مؤسسات التعليم، أو مكان العمل         
واالتـساق يف عمـل     عليم وعدم تنفيذ القانون واالفتقار إىل التنسيق        لذلك، الفقر ونقص الت   
  .)٥٠(أجهزة إنفاذ القانون

 الشكاوى املتعلقة باالغتـصاب     ه ال ميكن تقدمي   الحظ حتالف إنقاذ الطفولة أن    كما    -٢٤
تشريعات، حلماية  مبا يف ذلك    تدابري فورية،   اعتماد  ودعا إىل   . )٥١( يوماً ٣٥فترة  بعد انقضاء   

إجراءات إدارية وقضائية مناسبة حلماية الضحايا      استحداث  فال من اإليذاء اجلنسي، وإىل      األط
  .)٥٢(األطفال والشهود على اجلرائم، وحظر العقوبة البدنية

 املنظمات غري احلكومية عدد األطفال العاملني يف البغـاء يف وادي            ائتالفاتوتقدِّر    -٢٥
ظت املنظمة الدولية للقضاء علـى اسـتغالل        والح. )٥٣( طفل ٢٠ ٠٠٠كامتاندو بأكثر من    

األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية أنه رغـم وجـود                
 االشـتراعي سياسات وقوانني حمددة هتدف بشكل خاص إىل محاية األطفال، فإن اإلطـار             

فقد . ملعايري القانونية الدولية  حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي ال يتفق متام االتفاق مع ا          
تسبب عدم االستقرار السياسي يف تقويض حقوق الطفل ويف هتيئة منـاخ اإلفـالت مـن                

وأشارت املنظمة أيضاً إىل أن السياسات والقوانني الوطنية تركز على االجتار ال            . )٥٤(العقاب
فال يف املـواد    على منع ومكافحة األشكال األخرى لالستغالل اجلنسي، مثل استغالل األط         

وترى املنظمة املذكورة أن نقطيت الضعف الرئيسيتني مها عدم         . اإلباحية ويف السياحة اجلنسية   
ودعـت إىل متكـني     . )٥٥(التنسيق بني الوكاالت املنفذة، وعدم كفاية املوارد املالية املقدمة        

دماج يف مجيع   الضحايا األطفال من احلصول على الرعاية املناسبة وخدمات التعايف وإعادة اإل          
  .)٥٦(أحناء البلد

وأعرب حتالف إنقاذ الطفولة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد النساء والفتيات الاليت               -٢٦
ودعا احلكومة إىل إنـشاء آليـات       . بلد جماور ألغراض جنسية جتارية    بنقلهن إىل   ُيتجر هبن   

          ص فيما بـني البلـدان،     جديدة أو تعزيز اآلليات القائمة من أجل مكافحة االجتار باألشخا         
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التأهيل االجتماعي للضحايا إعادة األطفال، ومقاضاة اجلناة، وتوفري احلماية واالجتار بال سيما 
  .)٥٧(وتقدمي التعويض هلم

وأشار املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة إىل أن األطفال األشد ضعفاً، مبن              -٢٧
ملهمشة كالداليت، واألطفال الالجئون، واألطفال الـذين       فيهم األيتام، وأطفال اجلماعات ا    

يعيشون يف قرى نائية، واألطفال املشردون داخلياً، وأطفال الشوارع، هم أيضاً أكثر تعرضاً             
ونظراً لعدم توافر سبل كافية حلماية الشهود والضحايا، فقد أُعيد االجتار بالعديد            . )٥٨(لالجتار

آليات وسياسات  وضع  ودعا املكتب إىل    . )٥٩(قذوا من االجتار  أُن كانوا قد    من األطفال الذين  
ودعت منظمـة  . )٦٠(فّعالة تكفل اهلجرة اآلمنة للنساء املهاجرات من أجل العمل خارج البلد 

، وإىل تعزيز أنشطة    )٦١(ترتيبات لتوفري مزيد من احلماية لضحايا االجتار       وضعمحلة اليوبيل إىل    
  .)٦٢( بالنساء واألطفالإنفاذ القانون ملكافحة االجتار

وأشار املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة إىل أنه رغم السماح قانوناً بالزواج          -٢٨
حنو ثلث مجيع حـاالت      عاماً يف    ١٦فإن سن العروس تكون دون      ،   العشرين اعتباراً من سن  

وأشـارت  . )٦٣(وقال إن احلمل املبكر ال يزال يهدد صحة صغار الفتيات وأطفاهلن          . الزواج
الطفالت لآلهلة واسترقاقهن أداًء للقـروض      وهب  املؤسسات الوطنية أيضاً إىل ممارسة عملية       

ودعا املكتب الكاثوليكي الدويل إىل إجراء حبث وطين شامل         . )٦٤(املقدمة من مالك األراضي   
، بشأن االجتار باألطفال وممارسة العنف ضدهم وإيذائهم جنسياً، والزواج املبكر لألطفـال           

كما دعا إىل تعزيز برامج التوعية بشأن املمارسات االجتماعية والثقافية واملعتقدات اليت تؤدي 
ودعا املركز أيضاً   . إىل التمييز ضد األطفال وإيذائهم وزواجهم املبكر وممارسة العنف ضدهم         

  .)٦٥(إىل سن قانون وطين حلماية األطفال
والحظـت   .)٦٦( األطفال يف نيبـال    وأشارت املؤسسات الوطنية إىل انتشار عمل       -٢٩

يف أسوأ أشـكال عمـل      املستخدمني  املنظمات غري احلكومية تزايد عدد األطفال       ائتالفات  
وأشار املكتـب الكـاثوليكي     . )٦٧(األطفال دون أي مراقبة أو مساعدة من جانب احلكومة        

، والتـسول   ألغراض العمـل املـرتيل    ميارس  األطفال  االجتار ب الدويل لرعاية الطفولة إىل أن      
وأشار حتالف إنقـاذ    . )٦٨(القسري، والزواج، وصناعة السجاد، وجتارة اجلنس، واالسترقاق      

الطفولة إىل تشغيل األطفال يف قطاعات حمفوفة باملخاطر، مثل احملاجر، وأفـران الطـوب،              
ودعـا  . )٦٩( الطرق، والنقل، واملطاعم، والفنادق املقامة على الطرق السريعة        شقواملناجم، و 

الف إنقاذ الطفولة إىل اإلنفاذ احلازم للقوانني اليت حتظر املمارسات الضارة الـيت تنتـهك               حت
ودعت منظمة محلة اليوبيل نيبال إىل محاية األطفال من أحوال املعيشية           . )٧٠(حقوق الفتيات 
  .)٧١(والعمل اخلطرية

أو يف  خدموا كمحـاربني    والحظت املؤسسات الوطنية أن بعض األطفال، ممن استُ         -٣٠
. )٧٢(أعمال أخرى أثناء الرتاع، يعيشون حالياً يف الشوارع دون عمل أو دون أي فرص إمنائية
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ُيـستغلون يف املظـاهرات ويف   كثرياً مـا  وأشارت املؤسسات الوطنية أيضاً إىل أن األطفال     
  . )٧٣(احلمالت الدعائية لألحزاب السياسية

 أشكال العقوبة البدنية ضد األطفـال إىل        شارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع     أو  -٣١
أن ممارسة العقوبة البدنية يف البيت جائزة قانوناً يف نيبال، وأنه ال يوجد حظر صريح هلـا يف                  

كما أن العقوبة البدنية جائزة كإجراء تأدييب يف املؤسسات العقابيـة ويف أمـاكن              . املدارس
  . )٧٤(الرعاية البديلة

  لك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذ  -٣  
املنظمات غري احلكومية إىل أنه بعد الرتاع الذي استمر عقداً مـن            ائتالفات  أشارت    -٣٢

نطاق الزمن ال يزال ضحايا جرائم احلرب، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، واإلعدام خارج             
معرفة ينتظرون  ، والعنف اجلنسي،    ، واالختفاء، واالختطاف، والتعذيب، واالغتصاب    القضاء

كذلك إىل عـدم وجـود      االئتالفات  وأشارت  . احلقيقة واحلصول على العدالة والتعويضات    
أعرب املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى      كما  . )٧٥(إرادة سياسية لتقدمي اجلناة للعدالة    

سابقة حلقوق اإلنسان مـن     الدعوة عن قلقه إزاء عدم إجراء حتقيقات فعالة يف االنتهاكات ال          
وذكر املركـز أن املؤسـسات      . جانب طريف الرتاع، وعدم مقاضاة اجلناة بعد انتهاء الرتاع        

محاية حقوق اإلنـسان،    تتقاعس عن   املسؤولة عن سيادة القانون، ال سيما الشرطة والنيابة،         
  . )٧٦(متذرعة بعدم حتقق تقدم سياسي

ومية إىل رفض الشرطة التحقيق يف انتهاكات        املنظمات غري احلك   ائتالفاتوأشارت    -٣٣
إىل كما أشارت   كم يف هذا الصدد،     ان احمل عحقوق اإلنسان، رغم األوامر العديدة الصادرة       
وعرض . )٧٧(تسليم اجلناة املزعومني   (UCPN)رفض كل من اجليش والشرطة واحلزب املاوي        

          ة ماينا سـونوار البالغـة مـن        املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى الدعوة حالة الفتا       
          /بت حىت املوت أثناء احتجازها لدى اجلـيش يف شـباط         ذّصبت وعُ  عاماً اليت اغتُ   ١٥العمر  
املدافعون نظّم  وكانت السلطات قد وجهت اهتامات يف هذه القضية بعد أن           . ٢٠٠٤فرباير  

        /العليا حكمـاً يف أيلـول     عن حقوق اإلنسان محالت مستمرة، وبعد أن أصدرت احملكمة          
تلق ، مل التوقيف ورغم إصدار أوامر . بالنظر يف هذه القضية أمام حمكمة مدنية   ٢٠٠٧سبتمرب  
املشتبه فيهم، ورفض اجليش النيبايل تسليم أحد املشتبه فيهم إىل الشرطة           القبض على   الشرطة  

  . )٧٨(رغم األوامر الصادرة بذلك من رئيس الوزراء
، وهو  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠ جلنة احلقوقيني الدولية إىل أنه يف        وأشارت  -٣٤

،  من ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان ٣٠يوم حقوق اإلنسان، طلب أفراد أسر      
ورفضت الشرطة القيام بذلك، متعللـة  . للشرطةمركزاً  ٢٨ تقدمي شكاوى يف     يف آن واحد،  

  . )٧٩(لتسجيل هذه الشكاوى" اجهة علي" إذن من احلصول علىبضرورة 
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وأشارت املؤسسات الوطنية إىل عدم تنفيذ توصيات جلنة التحقيق الرفيعة املستوى،             -٣٥
وأشارت . ٢٠٠٦يف عام   اللجنة  اليت قدمتها   وهي التوصيات   املعروفة باسم جلنة راياماجهي،     

            ق اإلنـسان  ىل عدم تنفيذ معظم توصيات اللجنة الوطنية حلقـو        املؤسسات الوطنية كذلك إ   
ومل . ضدهمالالزمة   مبقاضاة منتهكي حقوق اإلنسان أو اختاذ اإلجراءات اإلدارية          فيما يتعلق 

             وسـحبت احلكومـة أكثـر   . ينفذ أيضاً عدد كبري من قرارات احملاكم بشأن مسائل جنائية       
 قتل واغتـصاب،    ، منها قضايا  ٢٠٠٩ قضية جنائية كانت تنظرها احملاكم يف عام         ١٠٠من  

  . )٨٠(عتقد أن ذلك يعزى إىل العالقة بني اجلرمية والسياسةوُي. وجرائم أخرى خطرية
دعاءات املعلقة بـشأن   االودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل التحقيق يف مجيع            -٣٦

          جرائم تنطوي على انتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل مـن جانـب اجلـيش             
املسؤولني عن هذه االنتهاكات حال توفر األدلة       وإىل مقاضاة   أو الشرطة أو القوات املاوية،      

وأوصت منظمة العفـو    . )٨١(تتسم باحلياد والرتاهة  ومستقلة  الكافية أمام حماكم مدنية خمتصة      
تابعة بإعادة تقييم أفراد اجليش النيبايل املشاركني حالياً يف بعثات حفظ السالم ال           أيضاً  الدولية  

لألمم املتحدة، للتأكد من عدم ضلوعهم يف خمالفات خطرية حلقوق اإلنـسان، وبإصـالح              
  .)٨٢(عملية الفرز لتجنب انضمام منتهكي حقوق اإلنسان إىل هذه القوات يف املستقبل

والحظت منظمة التضامن املسيحي العاملي عدم فعالية النظام القـضائي يف نيبـال               -٣٧
وحثت نيبال على تعزيز سـيادة القـانون،        . الفسادترن بانتشار   املقبسبب ضعف احلكومة    

املنظمات غري احلكومية بضمان ائتالفات وأوصت . )٨٣(وإصالح نظام العدالة، وإهناء التعذيب 
  . )٨٤( لتنفيذ األوامر القضائيةة عاجلاتاستقالل القضاء، عن طريق اختاذ إجراء

ة بتزويد أجهزة إنفاذ القانون، ال سيما       املنظمات غري احلكومي  ائتالفات  أوصت  كما    -٣٨
ودعت منظمة محلـة اليوبيـل إىل       . )٨٥(الشرطة، باملوارد الكافية والتدريب وآليات احملاسبة     

  . )٨٦(بإيذائهمإصالح قوات األمن وتدريبها، حبيث تقوم حبماية األفراد ال 
 التصدي للـضعف  ودعا املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى الدعوة نيبال إىل      -٣٩

عن التدخل السياسي، والفـساد، ونقـص املـوارد،         الناجم  املؤسسي لنظام العدالة اجلنائية     
وأشار املركز إىل أن ضعف نظـام       . والتدهور الذي خلّفه الرتاع الذي امتد عقداً من الزمن        

قد أفسحا اجملال للفساد والتمييـز وإسـاءة        للمحاسبة  نظم فعالة   وعدم وجود   حفظ األمن   
 مجيع األحزاب السياسية قد مارست ضغطاً على الشرطة كي ويقال إن. )٨٧(السلطةام  تخداس

وأشـارت املؤسـسات    . )٨٨(حتجم عن التحقيق يف القضايا بغية محاية أعضاء هذه األحزاب         
  .)٨٩(الوطنية إىل تفشي الفساد

اكمـة  قد أثر يف احلـق يف حم  إقامة العدل   وذكرت املؤسسات الوطنية أن التأخر يف         -٤٠
كما أن عدم كفاية خدمات الدعم القانوين، مبا فيها املساعدة القانونيـة، وارتفـاع              . عادلة

ومل ُينفذ عدد من األحكام القضائية املتعلقـة        . الرسوم القانونية، قد أعاقا الوصول إىل العدالة      
  .)٩٠(بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/10/NPL/3 

11 GE.10-16525 

شاملة لتلقي الشكاوى يف مجيع أحناء نيبال،       ودعا حمفل احلوار إىل إنشاء مراكز حملية          -٤١
وحصول الفقراء والفئات املهمـشة علـى       اإلبالغ من ِقَبل اجملتمعات احمللية      من أجل تيسري    

كذلك إىل تدريب املسؤولني والقضاة واحملامني على إعمـال         احملفل  املساعدة القانونية؛ ودعا    
  . )٩١(حقوق اإلنسان

             .تعليم أن مصري الكثري ممن اختفـوا ال يـزال جمهـوالً           وأضافت الرابطة الدولية لل     -٤٢
 شخص مشردين خوفاً من التعرض لالنتقام من جانب ٧٠ ٠٠٠ إىل ٥٠ ٠٠٠وال يزال حنو  

وأشار املركز اآلسيوي للموارد القانونيـة ومنتـدى        . )٩٢(ديارهماملاويني إن هم عادوا إىل      
بعد توقيع اتفاق الـسالم     اخنفاضاً شديداً   اجلديدة  الدعوة إىل اخنفاض عدد حاالت االختفاء       

ومع ذلـك، ال يـزال      . الشامل وإنشاء مكتب للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال        
  . )٩٣(املسؤولون عن ذلك دون عقاب

 أوجـه قـصور    وجـود والحظ املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومنتدى الدعوة     -٤٣
حّد  تشمل، على سبيل املثال،      االت االختفاء اللجنة املعنية حب  بمشروع القانون املتعلق    تشوب  

الستة أشهر لتقدمي الشكاوى اجلنائية، وعدم اإلشارة إىل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية وإىل    
ودعت منظمة العفو الدولية احلكومـة إىل اإلسـراع بـسن           . )٩٤(غريها من اجلرائم الدولية   

نة احلقيقة واملصاحلة، مع إدخال التعديالت املوصى هبا        تشريعات بشأن االختفاء القسري وجل    
وأوصـت  . لضمان استيفاء هذه التشريعات للمعايري الدولية لالستقاللية والشفافية والفعالية        

ـ               ستعاض منظمة العفو الدولية حبذف البند الذي ينص على إمكانية العفو، حيث جيب أال ُي
اضاة ومعاقبة املسؤولني عن اجلرائم اليت تنطوي       بإجراءات احلقيقة واملصاحلة عن إجراءات مق     

  .)٩٥( اإلنسان، مع ضمان تقدمي تعويض كامل للضحايا حقوقعلى انتهاك
ودعا حتالف إنقاذ الطفولة إىل إنشاء حمكمة لألحداث ووحدات خاصة للتعامل مع              -٤٤

  .)٩٦( الشرطة ويف مكتب النائب العام واجلهاز القضائيمراكزاألطفال داخل 

 اجلمعيات، والتجمـع الـسلمي، واحلـق يف         وتشكيلحرية الدين أو املعتقد، والتعبري،        -٤  
  السياسيةواملشاركة يف احلياة العامة 

أشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل أن الدستور املؤقت ال يكفـل احلمايـة                -٤٥
مانية حيظـر أنـشطة     فالدستور املؤقت، الذي يرسي دعائم دولة عل      . الكافية للحرية الدينية  
وأشارت مؤسـسة بيكيـت     . )٩٧("بطريقة قد تعرض للخطر دينا آخر     "التبشري أو التصرف    

إىل أن هذه القيود هتدد النشاط اخلريي الذي تقوم به العديد           ) مؤسسة بيكيت (للحرية الدينية   
. )٩٨(من اجلماعات الدينية، وأن حظر تغيري الديانة والتبشري ميثل انتهاكاً للقـانون الـدويل             

ونسجاً على نفس املنوال، الحظت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن الدستور ينص علـى          
لكل شخص حق اجملاهرة بدينه وممارسة شعائره واحملافظة عليها على النحو الذي انتقـل              "أن  
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، مما يعين أن للشخص حرية ممارسة املعتقدات الدينية الـيت مارسـها             "إليه منذ أقدم العصور   
  .)٩٩("أقدم العصور" وأجداده، ال املعتقدات الدينية اليت مل تكن موجودة يف نيبال منذآباؤه
إىل وأشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل أن معظم املسيحيني يف نيبال ينتمون               -٤٦

 أعربـوا عـن      قد ، وأن املتطرفني اهلندوس املرتبطني حبزب املؤمتر النيبايل       )١٠٠( الداليت مجاعة
تتعلـق  إىل حوادث   املركز األورويب أيضاً    وأشار  . )١٠١(تهم يف رحيل املسيحيني عن البلد     رغب

وأوصت منظمة التضامن   . )١٠٢(مبعاملة املسيحيني الالجئني من بلد جماور أثناء شعائر جنائزية        
 يف الدستور اجلديد على حق اجلميع يف متلـك أمـاكن مقدسـة              نصَّ العاملي بأن يُ   ياملسيح

ملـسيحي  اوأضافت منظمة التضامن    . )١٠٣(افظة عليها ومحايتها والوصول إليها    ومدافن واحمل 
العاملي أن من الشائع يف بعض املناطق النائية أن ُيتهم املسيحيون مبمارسة أعمال السحر وأن               

وأوصـت  . )١٠٤(وأوصت بإنشاء جلنة دينية قانونية متعددة العقائد   . ُيرغموا على ترك منازهلم   
  .)١٠٥(مات غري احلكومية أيضاً بإنشاء جلنة للمسلمنياملنظائتالفات 

 املنظمات غري احلكومية إىل أن الصحفيني يواجهـون مـشاكل           ائتالفاتوأشارت    -٤٧
الرقابـة  يشجع على ممارسـة     خطرية، منها التخويف والتهديد واإليذاء البدين، األمر الذي         

 والرابطة الدولية للتعلـيم عـن       )١٠٧(وأعربت منظمة التضامن املسيحي العاملي    . )١٠٦(ةالذاتي
 عن قلقهـا ألن تـدهور حريـة         "مراسلون بال حدود  "وأعربت منظمة   . )١٠٨(شواغل مماثلة 

واجبها يف منع   تتقاعس عن أداء    السلطات  ف. عملية إرساء الدميقراطية للخطر   الصحافة يعرض   
معاقبة اجلنـاة  الضرر الناجم عن االعتداءات اليت تستهدف الصحفيني ووسائط اإلعالم، ويف         

  .)١٠٩(وتعويض الضحايا
 قضية تتعلق باعتداءات جسدية     ١٠٠وأشار حمفل احلوار إىل معلومات بشأن وجود          -٤٨

. )١١٠(٢٠٠٩وهتديدات ومضايقات ضد الصحفيني خالل الستة أشـهر األوىل مـن عـام           
 الـصحفيني  إىل أن) ١٩املادة ( املركز الدويل ملناهضة الرقابة   - "١٩املادة  "منظمة  وأشارت  

والعاملني يف جمال اإلعالم يف منطقة تاراي بوجه خاص خيشون العمل حبرية أو السفر خارج               
 إىل أن اجلماعات املـسلحة يف       "مراسلون بال حدود  "وأشارت منظمة   . )١١١(عواصم األقاليم 

جنوب وشرق البلد، ال سيما منطقة تاراي، متارس أعمال اإلرهاب ضد الصحفيني، بل إهنا              
وكثرياً ما يعتـرض    . )١١٢(٢٠١٠مارس  /اغتالت مالك صحيفة كربى وحمطة إذاعة يف آذار       

منظمـة  قدمت  كما  . )١١٣(املسلحون سيارات توزيع الصحف إلتالف ما حتمله من صحف        
        / وعدد من املنظمات األخرى معلومات بشأن قتل صحفية يف كـانون الثـاين             "١٩املادة  "

، وذلك بعد بضعة أيام من ذكرها اسم أحد كبار األعضاء يف احلزب الشيوعي              ٢٠٠٩يناير  
  .)١١٤(النيبايل املوحد يف تقرير أعدته عن االبتزاز

 انتهاكات حريـة الـصحافة       إىل أن معظم   "مراسلون بال حدود  "وأشارت منظمة     -٤٩
ترتكبها جهات غري حكومية، وإىل استمرار املضايقات اليت متارسها الشرطة والضغط الـذي    

احلكومة إىل ضمان إجراء حتقيقات سليمة املنظمة ودعت . )١١٥(ميارسه املسؤولون احلكوميون
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 وذكـرت   .)١١٦(يف االعتداءات اليت يتعرض هلا الصحفيون، ووضع حد لإلفالت من العقاب          
 أن قلة قليلة من اجلناة يقدمون للمحاكمة، حيث يتمتع اجلناة باحلماية من           "١٩املادة  "منظمة  

 األحـزاب   "مراسلون بـال حـدود    "ودعت منظمة   . )١١٧(جانب أنصارهم من السياسيني   
 تدابري لترمجة هذا الدعم اختاذدعمها لسالمة وسائط اإلعالم وعن رمسياً اإلعالن السياسية إىل 

  .)١١٨( ممارسة عمليةإىل
لـزم   يُ ١٩٩١ إىل أن قانون الصحافة واملنشورات لعام        "١٩املادة  "منظمة  وأشارت    -٥٠

كما .)١١٩(أمام حدوث جتاوزات  اجملال  فسح  يالصحفيني باحلصول على تصريح حكومي، مما       
تتوىل وزارة املعلومات واالتصال تنظيم أنشطة اإلذاعـة بـدالً مـن إسـنادها إىل هيئـة                 

  .)١٢٠(ةمستقل
. )١٢١( إىل أن قانون احلق يف املعلومات ال ُينفذ بفعاليـة "١٩املادة  "منظمة  وأشارت    -٥١

إىل تفاقم الفساد يف اهليئات العامـة خـالل         قد أدى    نقص املعلومات املتاحة حبرية      نكما أ 
 إىل أن الدسـتور وقـانون   أيضاً" ١٩املادة "منظمة وأشارت . )١٢٢(السنوات الثالث املاضية  

 يكفالن احلق يف حرية التعبري واحلق يف حريـة املعلومـات            ٢٠٠٧حلق يف املعلومات لعام     ا
  .)١٢٣(ملواطين نيبال دون غريهم، األمر الذي خيالف املعايري الدولية

 بأن يكفل الدستور والقوانني واللوائح اجلديدة محايـة         "١٩املادة  "منظمة  وأوصت    -٥٢
 املنظمات غري احلكوميـة     ائتالفاتودعت  . )١٢٤( الدولية احلق يف حرية التعبري وفقاً للمعايري     

وتكـوين  لضمان التمتع الكامل حبريـة التعـبري        إجراءات عاجلة   إىل اختاذ   النيبالية  احلكومة  
ما يتعـرض   اجلمعيات والتجمع السلمي، واختاذ التدابري الالزمة للتحقيق على حنو منهجي يف   

  .)١٢٥(تااءسدي واعتدات وإيذاء جدله الصحفيون من ختويف وهتدي
 املنظمات غري احلكومية أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ال يزالون       ائتالفاتوذكرت    -٥٣

الصحفيني واملدرسني واحملامني واملدافعني عن حقوق املرأة هـم          وأشارت إىل أن  . مستهدفني
ت مـن   األكثر تعرضاً للخطر، وإىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان، ممن يعارضون اإلفـال            

العقاب عن طريق تناول قضايا فردية، يتعرضون لتهديدات خطرية وللتخويف من جانـب             
ودعت إىل اختاذ تدابري تكفل على حنو كامـل منـع االعتـداءات             . الشرطة وأفراد اجملتمع  

والتحقيق فيها علـى    . واهلجمات والتهديدات والتخويف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان       
وباملثل، دعت الرابطة الدولية للتعليم إىل ضمان توفري        . )١٢٦(اجلناة، ومقاضاة   الواجبنحو  ال

وأوصت أيضاً مبشاركة منظمات اجملتمع     . بيئة آمنة للمدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني      
  .)١٢٧(املدين يف متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل

قليـات واجلماعـات   احتياجات مجاعـات األ أن  إىل  "١٩املادة  "منظمة  وأشارت    -٥٤
يف وعدم متثيلها   هذه اجلماعات   مع  التشاور  لعدم  يف كثري من األحيان نظراً      ال ُتلّبى   الضعيفة  
 احلكومة مبواصلة التفـويض بتمثيـل       "١٩املادة  "منظمة  وأوصت  . )١٢٨(القرارصنع  هيئات  

دعـت  و. )١٢٩(مجاعات األقليات واجلماعات الضعيفة يف هذه اهليئات، لضمان مساع صوهتا         
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طـال  لمشردين والالجئني   االجتماعي ل دماج  اإلمنظمة األمم والشعوب غري املمثلة نيبال إىل        
           املنظمـات غـري احلكوميـة     ائتالفـات   وأشـارت   . )١٣٠(جلوئهم وإىل متثليهم سياسياً   أمد  
              أن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع الدسـتور اجلديـد ويف القطـاع العـام                 إىل

  .)١٣١(مل تتحقق بعد
مشاركة املرأة يف اهليئات التنفيذيـة      مستوى  وأشارت املؤسسات الوطنية إىل تدين        -٥٥

سيـسية  معيـة التأ  متثيلها يف اجل   نسبة   والتشريعية والقضائية ويف األحزاب السياسية، رغم أن      
  .)١٣٢( يف املائة٣٢ تبلغ

  مالئمةاحلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة و  -٥  
يف احلـق   ممارسة احلق يف التنظـيم النقـايب و   أنأشارت الرابطة الدولية للتعليم إىل        -٥٦

ورغم احلق . ، رغم أن القانون يكفل هذين احلقني العملييف الواقعحمدودة  التفاوض اجلماعي   
الدستوري للموظفني احلكوميني يف تشكيل نقابات، فإن القوانني السائدة متنـع مجعيـات             

  .)١٣٣(ني من تشكيل نقاباتاملدرس
ودعا حمفل احلوار احلكومة إىل إعمال حقوق العمل، وذلك بسن التشريع املتعلـق               -٥٧

باحلد األدىن لألجور على سبيل املثال، مع إيالء اهتمام خاص للتفاوت بني الرجال والنساء،              
  .)١٣٤(وللجماعات احملرومة تقليدياً

   الئقةمتع مبستوى معيشاحلق يف الضمان االجتماعي ويف الت  -٦  
أشارت املؤسسات الوطنية إىل أن الفقر ميثل حتدياً خطرياً، وإىل ضعف سبل احلصول   -٥٨

الصحية، والتعليم، واملعلومات، والسكن، والعمل، ال سيما ملن يعيشون      على الغذاء، والرعاية  
ت غري احلكومية أن    املنظماائتالفات  والحظت  . )١٣٥(يف التالل النائية وللمجتمعات املاديشية    

التوزيع العادل واملنصف واملناسب للغذاء قد أسهم يف نقص الغذاء، وهو ما ميثل انتهاكاً             عدم  
والحظت شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء أنه رغم االلتزام     . )١٣٦(رئيسياً للحقوق 

ستور والتصديق على الرمسي لنيبال بضمان احلق يف الغذاء، بطرق منها النص على ذلك يف الد         
مجيع الصكوك الدولية الرئيسية اليت تقر احلق يف الغذاء، فالواقع أن اإلعمال الفعال للحق يف               

  .)١٣٧(الغذاء الكايف مفتقد
وأشار حمفل احلوار إىل أن الفئات األشد تأثراً هي النساء واألطفـال، والـسكان                -٥٩

سترقون سابقاً، واملصابون مبرض اإليـدز      الداليت، واملسلمون، والعمال امل   مجاعة  األصليون و 
  .)١٣٨(والعدوى بفريوسه

تـضمني الدسـتور   ونوه حمفل احلوار باملبادرات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة، مثل      -٦٠
 ولكنه أشار إىل أن اسـتراتيجيات       ،بشأن السيادة الغذائية وإصالح األراضي    املؤقت أحكاماً   

وقال احملفل إن السياسة الزراعية تركز على       . )١٣٩(لةاحلكومة يف التصدي للجوع ليست شام     
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وأشار إىل أن توزيع الغذاء ال يصل إىل        . اإلنتاج، ال على سبل احلصول على الغذاء وتوزيعه       
  .)١٤٠(الفئات األشد ضعفاً، وأن طرق توزيعه تفتقر إىل الشفافية واملراقبة

 إمنائي قوي يشمل سياسات      املنظمات غري احلكومية إىل وضع إطار      ائتالفاتودعت    -٦١
ودعا حمفل احلوار إىل وضع سياسة وطنيـة        . )١٤١(إجيابية تعزز األمن الغذائي واحلق يف الغذاء      

  .)١٤٢(وإطار تشريعي الستئصال اجلوع
 املنظمات غري احلكومية إىل وضع قانون لإلجيـار حيمـي مـن ال         ائتالفاتودعت    -٦٢

ية لتأهيلهم، وضمان وضع سياسات وبـرامج       ميلكون أرضاً، مع ضمان ختصيص ميزانية كاف      
وأوصى حمفل احلوار بوضع سياسة متكاملة لألراضي، وتسريع        . )١٤٣(فعالة إلصالح األراضي  

  .)١٤٤( احلقوق التقليدية للسكان األصليني يف أراضيهموصونوترية إصالح األراضي، وحتديد 
قوق نتيجةً لإلضرابات   وأشارت املؤسسات الوطنية إىل وجود قيود على التمتع باحل          -٦٣

 وسائل النقل، واإلغالق اجلربي للمدارس واملستـشفيات        وتعطيلاملتكررة، وإغالق الطرق    
             األعمال األخرى مـن جانـب أحـزاب سياسـية ومجاعـات           مؤسسات  والشركات و 
  .)١٤٥(مسلحة خمتلفة

 يف املائة من  ٤٠ حنو   وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، أشار حتالف إنقاذ الطفولة إىل أن            -٦٤
 السكان يفتقرون إىل سبل احلصول على الرعاية الصحية األولية، وأشار كذلك إىل ارتفـاع             

 وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة، وذلك رغم جمانية الرعايـة الـصحية              معدالت
اً، وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن املآسي الصحية اليت وقعت مـؤخر           . )١٤٦(األساسية

، إمنا تدل على فشل نيبال يف الوفاء بالتزاماهتا         ٢٠٠٩مثل وباء اإلسهال الذي تفشى يف عام        
ودعت اللجنة إىل اختاذ خطوات لضمان      . )١٤٧(فيما يتعلق باحلقوق يف املياه والغذاء والصحة      

حصول املناطق األشد تأثراً على املعلومات املتعلقة بالصحة العامـة، والـصرف الـصحي،              
ونوهت املؤسسات الوطنية مبـا     . )١٤٩(، وعدد كاف من العاملني    )١٤٨(دات تنقية املياه  وإمدا

قامت به اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من رصد واسع النطاق لوباء اإلسهال الذي تفـشى               
               ، وأضافت أن الضحايا ينتمون إىل الشرائح الـسكانية األفقـر اقتـصادياً،            ٢٠٠٩يف عام   

كشفت حتقيقات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن اإلمـداد         قد  و.  الداليت مجاعة وال سيما 
  .)١٥٠(باحلبوب الغذائية امللوثة والرديئة هو أحد األسباب الرئيسية هلذه اخلسائر الفادحة

على خـدمات الرعايـة     الفقراء  وأشارت املؤسسات الوطنية إىل أن سبل حصول          -٦٥
وقـد أصـبحت    . لنساء على هذه اخلدمات حمدود أيضاً     كما أن حصول ا    ،الصحية حمدودة 

وسلطت املؤسسات الوطنية الـضوء     .  لعامة الناس   بالنسبة اخلدمات الصحية باهظة التكاليف   
عدة، منها التمييز    على معدل وفيات األمومة البالغ االرتفاع، وهو ما ُيعزى إىل عوامل          أيضاً  

ئي، وسوء مرافق الصرف الـصحي واملرافـق      يف الرعاية املقدمة، وعدم كفاية املدخول الغذا      
  .)١٥١(الصحية األخرى
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 املنظمات غري احلكومية مبراعاة التوزيع التناسيب للمـوارد، مـع           ائتالفاتوأوصت    -٦٦
اإلسهال والكولريا وغريمها من األوبئـة، واالعتـراف        للتصدي ملشاكل   وضع خطة شاملة    

               اليت، واملعـوقني، واملثليـات     الـد  ومجاعـة باالحتياجات اخلاصة للنـساء واألطفـال،       
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس وحاملي صفات اجلنسني، وغريهـم مـن             

  .)١٥٢(اجلماعات املهمشة
وأوصى حتالف إنقاذ الطفولة بعدم منع األمهات املصابات مبرض اإليدز أو بفريوس              -٦٧

ملصابني بالعدوى، وبتقدمي مساعدة إضافية لألمهـات      اإليدز من تقدمي الرعاية ألطفاهلن غري ا      
  .)١٥٣(لضمان عدم انتقال العدوى منهن إىل أطفاهلن

وأوصت الرابطة الدولية للتعليم مبواصلة اجلهود من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة              -٦٨
ل حصول لأللفية يف اإلطار الزمين احملدد، وبتعزيز اجلهود الرامية إىل مواجهة الفقر وحتسني سب

مجيع األشخاص، ال سيما سكان املناطق الريفية، على اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية              
  .)١٥٤(كالصحة والتعليم

  احلق يف التعليم  -٧  
الحظت املؤسسات الوطنية أن معدالت معرفة القراءة والكتابة ختتلف بني الرجـال              -٦٩

الداليت مجاعة رومة، مبا يف ذلك اجملتمعات احملأفراد والنساء، وأهنا منخفضة بشكل خاص بني 
وذكرت املؤسسات الوطنية أن املواقف القائمة على سيطرة الذكور         . )١٥٥( األرياف وسكان

االفتقار إىل الربامج والتدابري الـسياساتية      فضالً عن   اليت تقوض املساواة بني الرجال والنساء،       
وزواجهـن  ،  تنقلهنفروضة على   املناسبة، والتحيز االجتماعي ضد تعليم اإلناث، والقيود امل       

  .)١٥٦(إىل اخنفاض معدالت التعلم لدى اإلناثهي أمور تؤدي املبكر، 
كثرياً إىل أن الفتيات الاليت هن يف سن املدرسة أيضاً وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية     -٧٠

كومـة  ودعت اللجنة احل . )١٥٧(مرافق صحية كافية  اليت ال تتوافر فيها     باملدارس  ما ال يلتحقن    
إىل مشاطرة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مسؤولية ضمان توفري البنية األساسية للخـدمات      

                      محايــةإىل هتــدف يف املنــاهج الدراســية بــرامج اســتحداث الــصحية للفتيــات، و
  .)١٥٨(حقوق الفتيات

معـدل  فيما خيص   م   بعض التقد  إحرازوأشارت الرابطة الدولية للتعليم إىل أنه رغم          -٧١
االلتحاق بالتعليم االبتدائي، فإن عدد الطالب يزيد يف كثري من األحيان على مائة طالب لكل  

، أعاد حنو نصف الطالب الصف األول الدراسي أو انقطعـوا           ٢٠٠٨ويف عام   . )١٥٩(مدرس
. باً طال ٢٠ومل يكمل التعليم يف نظام التعليم احلكومي إال طالب واحد من كل             . عن الدراسة 

. )١٦٠(وأضافت الرابطة أن ال مركزية التعليم أدت إىل تركز املـوارد يف البلـدات واملـدن               
املدرسني أعداد  وأشارت املؤسسات الوطنية إىل أن مستوى التعليم غري مشجع بسبب نقص            
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             نظـام اإلدارة يف     فعاليـة املؤهلني واملواد التعليمية والبنية األساسـية للمـدارس، وعـدم           
  .)١٦١(املدارس احلكومية

 املنظمات غري احلكومية إىل فشل نظام التعليم اجملاين يف جـذب            ائتالفاتوأشارت    -٧٢
عامة الناس، نظراً لعدم سهولة الوصول إىل املدارس يف املناطق الريفية وألن نظام التعليم اجملاين  

الكتـب  تكـاليف    فقط ال من التكاليف األخرى، مثل     املدرسية  يعفي الطالب من الرسوم     
إىل اختاذ  نيبال  املنظمات غري احلكومية    ائتالفات  ودعت  . والزي املدرسي والغذاء  والقرطاسية  

مزيد من التدابري من أجل القضاء على التفاوت السائد بني الفتيات والفتيان، وبني املنـاطق               
 عليه، ومنـع    وأوصت بضمان جمانية التعليم وسهولة احلصول     . )١٦٢(احلضرية واملناطق الريفية  

التمييز يف املدارس ضد األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املصابني مبرض اإليـدز والعـدوى              
  .)١٦٣(الداليتمجاعة بفريوسه وأطفال 

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
 ٥٩ب املنظمات غري احلكومية إىل أن احلكومـة تعتـرف رمسيـاً            ائتالفات  أشارت    -٧٣

.  وتستبعد العديد من اجملموعات األخرى من اجلدول الرمسي        جمموعة من السكان األصليني،   
القوانني واملمارسات التمييزية قد أدت إىل حرمان الشعوب األصلية يف املاضي من            وقالت إن   

، ونظم احليازة اإلجياريـة، والغابـات       التعمريكما أدت مشاريع    . األراضي واملوارد الطبيعية  
ريع املائية إىل تشريد العديد من السكان األصـليني مـن         اجملتمعية، والساحات العامة، واملشا   

 إىل اختاذ تدابري ملموسة إلثبات االئتالفاتودعت . األراضي واملناطق اليت عاش فيها أسالفهم
ميلكها ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف متلك األراضي واملناطق واملوارد الطبيعية اليت كان             

ينبغي احلصول علـى  أوضحت االئتالفات أنه   و. استغالهلا، والتحكم فيها وتنميتها و    أسالفها
مسبقة من السكان األصليني قبل تنفيذ أي مشروع إمنائي أو القيام بأي نشاط  موافقة مستنرية

  .)١٦٤(آخر يؤثر تأثرياً ملموساً على حياهتم
مل املنظمات غري احلكومية إىل التعجيل بتنفيذ اتفاقية منظمة الع        ائتالفات  دعت  كما    -٧٤

 وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وإىل تغيري القوانني           ١٦٩الدولية رقم   
والسياسات احلالية من أجل االعتراف على النحو الواجب بعادات وتقاليد الشعوب األصلية            

عاجل يف تنفيذ توصيات املقـرر      بشكل  وينبغي للحكومة أن تنظر     . لألراضيحيازهتا  وبنظم  
الحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وأن تتخذ خطوات           اخلاص وامل 

 أيـضاً    االئتالفات ودعت. )١٦٥(لضمان مشاركة الشعوب األصلية يف عملية وضع الدستور       
          حقوق الشعوب األصلية يف احملافظة علـى لغاهتـا وثقافاهتـا اخلاصـة             ضمان  احلكومة إىل   

  .)١٦٦(ودياناهتا وتنميتها
 املنظمات غري احلكومية إن نساء الشعوب األصلية يتعرضن ملستوى          ائتالفاتوقالت    -٧٥

خمتلف من االستبعاد االجتماعي باملقارنة مع النساء من غري الشعوب األصلية، وذلك بسبب             
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، واللغة،  واملهنةالفروق يف معدالت معرفة القراءة والكتابة، والوضع املتعلق بتملك األراضي،           
احلكومة إىل أن تكفل املشاركة التناسبية لنساء الشعوب        االئتالفات  ودعت  . احلالة التعليمية و

  . القرارصنع يف مجيع مستويات )١٦٧(األصلية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
 الجئ مـسجلني  ١٢٠ ٠٠٠أشارت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إىل وجود          -٧٦

         ت بإدخال تغيريات على مشروع الدستور مبا يضمن محاية الالجـئني،           وأوص. )١٦٨(يف نيبال 
            املـستويات املعيـشية األساسـية      بلوغ  ال سيما فيما يتعلق حبقوقهم القانونية وقدرهتم على         

  .)١٦٩(يف نيبال
وأعربت احلملة الدولية من أجل التبت عن قلقها إزاء عـدم إصـدار الـسلطات                 -٧٧

وأشارت إىل وجود   . هوية جلميع الالجئني املستوفني للمعايري اليت حددهتا احلكومة       شهادات  
آالف من الالجئني املستوفني للشروط ينتظرون منذ سـنوات اسـتئناف عمليـة إصـدار               

 حلول مستدمية ملشكلة الالجئني املنتظرين منـذ وقـت          إجيادودعت احلملة إىل    . الشهادات
 قوات األمن   واستخداملقها إزاء ممارسة االحتجاز الوقائي      وأعربت احلملة عن ق   . )١٧٠(طويل

على نطاق واسع لتخويف مواطين التبت املقيمني يف نيبال، ودعت املسؤولني النيبـاليني إىل              
  .)١٧١(ضمان املعاملة املنصفة ملواطين التبت مبوجب القانون النيبايل

عدم اإلعادة القسرية،  مببدأ التمسكت احلملة الدولية من أجل التبت نيبال على      وحثّ  -٧٨
خطوات إدارية مالئمة، منها توجيه التعليمات اخلطية يف جمال      اختاذ  سياسات و باعتماد  وذلك  

الشرطة النيبالية وقوات األمن    أفراد  السياسات إىل مسؤويل اهلجرة وشرطة احلدود، وتدريب        
  .)١٧٢(وق اإلنسانوسلطات اهلجرة يف جمال اإلجراءات السليمة واملعايري الدولية حلق

وأوصى حتالف إنقاذ الطفولة بضمان إصدار شهادات مـيالد ألطفـال الالجـئني               -٧٩
، وبالعمل على ضمان متتع أطفال املشردين داخلياً        )١٧٣(وملتمسي اللجوء، املولودين يف نيبال    

             وملتمسي اللجوء وأفراد أسرهم باحلق يف الصحة والتعليم وتـسجيل املواليـد، دون حتيـز              
  .)١٧٤(أو متييز

  املشردون داخلياً  -١٠  
السكان الذين شردهم الرتاع املسلح، أشـارت       اآلالف من   يف إطار التذكري مبئات       -٨٠

املؤسسات الوطنية إىل أن عدداً من هؤالء املشردين ال يزالون عاجزين عن العودة ألسـباب               
سب، كالسكن والغذاء والرعاية الصحية      املنا م لضحايا التشرد الدعم التأهيلي    ومل ُيقدَّ . أمنية

ومل تتلق غالبية املشردين تعويضاً عن األضرار اليت حلقت         . االلتحاق باملدارس فضالً عن إتاحة    
وقالت املؤسسات الوطنية إن االضطرابات املدنية اجلارية يف منطقة تـرياي           . )١٧٥(مبمتلكاهتم

  .)١٧٦(رداً داخلياً أيضاً تشتبومنطقة التالل الشرقية بوجه خاص قد سّب
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  احلق يف التنمية  -١١  
  .)١٧٧(دعا حمفل احلوار احلكومة إىل إعمال احلق يف التنمية  -٨١

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
أشارت املنظمة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتـاج املـواد                -٨٢

 إىل التعاون اجليد والفعال بني احلكومة واملنظمات غري         جنسيةألغراض  اإلباحية واالجتار هبم    
وعرضت املنظمة برناجماً مبتكراً ملشاركة الشباب أعده       . احلكومية فيما يتعلق حبماية األطفال    

 املوضـوعية   املشاركةالناجون من االستغالل اجلنسي، أتاح للمؤسسات واهليئات احلكومية         
 ملكافحة اجلـرائم    ة الالزم اتطفال املتضررين بشأن اإلجراء   ومساع مالحظات وتوصيات األ   

  .)١٧٨(ودعت املنظمة إىل توسيع نطاق هذه املبادرات بدعم من احلكومة. اجلنسية ضدهم

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً 
ملؤسسات الوطنية بالدور الكبري للتعاون الدويل يف محاية وتعزيـز حقـوق            هت ا نوَّ  -٨٣

وأشارت إىل أن التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قد سـاعد            . اإلنسان يف نيبال  
منظومة األمم املتحدة وبرنامج األمـم   ِقَبل  على تقوية نظام حقوق اإلنسان، وأن التعاون من         

كما . اص قد أسهم يف تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         املتحدة اإلمنائي بوجه خ   
. )١٧٩(كان للدعم املقدم من احلكومات املاحنة واملنظمات غري احلكومية الدوليـة دور مهـم            

. وميثل الدعم التقين املقدم من اجملتمع الدويل لتعزيز تدابري محاية حقوق اإلنسان ركيزة قويـة       
رات ملختلف جوانب حقوق اإلنسان عامالً ضرورياً لالستفادة        عترب دعم عملية وضع مؤش    وُي

أيضاً دوراً يف تعزيز قدرات     أن يؤدي   التدريب  ومن شأن   . من أدوات رصد حقوق اإلنسان    
  .)١٨٠(املدافعني عن حقوق اإلنسان

وأشارت منظمة األمم والـشعوب غـري املمثلـة إىل عـدم إدراج الالجـئني يف                  -٨٤
وينبغي تـشجيع حكومـة     . فقر ومشاريع التنمية املمولة من املاحنني     استراتيجيات احلد من ال   

شؤون الالجئني مـن أجـل      األمم املتحدة ل  نيبال على العمل يف إطار استراتيجيات مفوضية        
تنمية القدرات الالزمة لتزويد الالجئني يف مناطق تنفيذ هذه االستراتيجيات باملرافق األساسية            

 والتعليم، بوصفها حلوالً مستدمية ألوضاع الالجـئني علـى          واخلدمات االجتماعية واملعونة  
  .)١٨١( الطويلاملدى
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