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ردود حكومة نيبال على التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامـل               
 ١٠٨، الفقـرة    (A/HRC/17/5)املعين باالستعراض الدوري الشامل     

  :من اجلزء الثاين

  ردود نيبال  التوصيات  رقم الفقرة
تعكف حكومة نيبال على اسـتحداث اهلياكـل )أملانيا( على نظام روما األساسي التصديق  ١-١٠٨

األساسية السياساتية والقانونية واملؤسسية املطلوبة
وقـد. بغية االنضمام إىل نظام روما األساسـي      

عرضت احلكومة بالفعل مشاريع قوانني عديـدة
وتشمل مـشاريع.  الربملان - ئة التشريعية على اهلي 

القوانني هذه مشروع القانون اجلنائي، ومـشروع
قانون العقوبات، ومشروع قـانون اإلجـراءات
اجلنائية، ومشروع قانون تسليم اجملرمني، ومشروع

  . قانون املساعدة القانونية املتبادلة
وتعتقد حكومة نيبال أنه لدى اعتماد مشاريع القوانني

 وبناء ما يكفي من القدرات ستوضع اهلياكـلهذه
األساسية موضع التنفيذ لتمكني نيبال من االنـضمام

  . إىل نظام روما األساسي يف الوقت املناسب
قضاء األحداث يتوافق مـع     سن قانون ل   ٢-١٠٨

املعايري الدولية، من أجل توطيد اإلطـار       
ماية حقـوق الطفـل     املتعلق حب القانوين  

 لقضاء األحداث يف    وضمان وجود نظام  
  ) ملديف(البلد يعمل على حنو سليم 

  .تقبل حكومة نيبال هذه التوصية

إعداد خطة حمددة ضماناً ألن يعزز قانون         ٣-١٠٨
األراضي النيبايل املـساواة يف املمارسـة       

  )فنلندا(العملية على حنو فعال 

حكومة نيبال هي اآلن بصدد استعراض وتنقـيح
ويقع علـى. تعلقة باألراضي التدابري السياساتية امل  

الدولة التزام دستوري بضمان اطّراد التحـوالت
السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة يف البلـد،
والسعي إىل انتهاج سياسة رامية إىل تنفيذ عمليـة
إصالح علمية لألراضي بإلغاء النمط اإلقطـاعي

 وتضع حكومة نيبال حالياً الصيغة النهائية.مللكيتها
والتعـديالت.  بشأن استخدام األراضـي    لسياسة

املقترح إدخاهلا على قانون األراضي معروضة اآلن
  . الربملان للنظر فيها-على اهليئة التشريعية 
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  ردود نيبال  التوصيات  رقم الفقرة
اإلسراع باعتماد التشريعات اليت طـال       ٤-١٠٨

انتظارها واخلاصة بالسياسة املتبعـة إزاء      
األطفال، مبا يف ذلـك قـانون حقـوق         

م، وسياسة محايـة    الطفل، والئحة التعلي  
الطفل، واملعايري الـدنيا لـدور رعايـة        
األطفال، واختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة     

 )كندا(تنفيذها الكامل 

  .تقبل حكومة نيبال هذه التوصية

 مع مفوضية األمم املتحدة السامية      العمل  ٥-١٠٨
حلقوق اإلنسان من أجل إعـداد وثيقـة        
أساسية موّحدة تساعد، بـاالقتران مـع       

ائم املسائل اخلاصة مبعاهدات بعينها، يف      قو
تبسيط عمليـة تقـدمي التقـارير عـن         
املعاهدات، من أجل املساعدة يف التغلب      

  )ملديف( عبء هذه العملية على

لتقـدمي ال تزال حكومة نيبال تّتبع الشكل املقّرر        
  .التقارير

وتشري حكومة نيبال إىل أن اإلجراءات اجلديدة لتقدمي
تستند إىل قائمة املسائل السابقة، قـدالتقارير، اليت   

وتدرس. بادرت إىل وضعها بعض هيئات املعاهدات     
 آثار اإلجـراءات اجلديـدةاآلن جدياً حكومة نيبال   

  .وستتخذ القرار املناسب يف هذا الصدد
توجيه دعوة دائمـة إىل مجيـع آليـات           ٦-١٠٨

  )إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع آليات األمم         ٧-١٠٨

  )شيلي(املتحدة لإلجراءات اخلاصة 
٨-١٠٨  

حنو بّناء مع مجيعال تزال حكومة نيبال تعمل على       
اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان، ويـشمل ذلـك
املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة، سعياً منـها

وقـد. إىل كفالة متتع اجلميع حبقـوق اإلنـسان       
استضافت نيبال فعالً زيارات العديد من املكلفني

كما أن نيبال حالياً. بواليات اإلجراءات اخلاصة  
 مكتب رئيس الوزراء وجملسبصدد إنشاء آلية يف   

الوزراء ُتعىن بالرد على وجه السرعة على طلبات
  ٩-١٠٨  .الزيارة اليت يتلقّاها البلد من املكلفني بالواليات

تعزيز تعاون نيبال مع آليات اإلجراءات      
ة حبقوق اإلنسان والنظر يف     اخلاصة املعني 

  )الربازيل(إصدار دعوة دائمة إليها 
توجيه دعوة دائمة إىل آليـات األمـم        
املتحدة لإلجراءات اخلاصة املعنية حبقوق     
اإلنسان كي تتمكن من زيـارة البلـد        
ومساعدة احلكومة يف ما ُتجريـه مـن        
إصالحات يف جمال حقـوق اإلنـسان       

  )ملديف(

 أن نيبال منهمكةٌ حالياً يف وضع إطـاربالنظر إىل 
للدستور اجلديد عن طريق اجلمعيـة التأسيـسية
املنتَخبة اليت متتاز مبستوى عـالٍ مـن الـشمولية
والتمثيل، فسوف توّجه حكومة نيبال دعوات إىل
املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة يف الوقـت

وتعتقد. املناسب على أساس كل حالٍة على حدة      
 نيبـال أن كفايـة القـدرات الوطنيـةحكومة

واالستعدادات هي شرط مـسبق جلعـل هـذه
  .الزيارات هادفة
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  ردود نيبال  التوصيات  رقم الفقرة
اختاذ املزيد من اخلطـوات الراميـة إىل          ١٠-١٠٨

القضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة      
أو املهّمشة، مبا يف ذلك التمييز القائم على 
أساس نوع اجلنس أو الطبقة االجتماعية      

وانني ُتجّرم مجيع أشـكال     املغلقة، بسن ق  
  )اململكة املتحدة(التمييز 

  .تقبل حكومة نيبال هذه التوصية
الربملـان مـؤخراً - وقد اعتمدت اهليئة التشريعية   

مشروع قانون مكافحة التمييز والنبذ القائمني على
،)اجلرمية والعقاب(أساس الطبقة االجتماعية املغلقة 

  .٢٠١٠لعام 

د تشريعات وسياسـات    استعراض واعتما   ١١-١٠٨
ذات صلة، تشمل مشاريع القوانني املتعلقة 
بالتمييز القائم علـى أسـاس الطبقـة        
االجتماعية املغلقة وسياسات كل من جلنة      
شؤون املرأة وجلنـة شـؤون الـداليت        
والتشريعات املتعلقة حبقـوق الـشعوب      
األصلية وحقوق الطفل، لضمان توافقها     

علقة حبقـوق   التام مع املعايري الدولية املت    
  )النرويج(اإلنسان 

توجد يف نيبال آليات قانونية متعددة ُتعىن بالتصدي
ألي انتهاكات حمتملة للحقوق، تـشمل اللجنـة
الوطنية حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية لـشؤون
املرأة، واللجنة الوطنية لشؤون الداليت، واملؤسسة

وتظـل. الوطنية لتنمية قوميات الشعوب األصلية    
ومة نيبال ملتزمة بتعزيز حقوق هذه الفئـاتحك

  . متاشياً مع التزاماهتا الدولية

اإلبالغ عن حاالت التمييز القائم علـى         ١٢-١٠٨
أساس الطبقة االجتماعية املغلقة والتحقيق     
فيها، ومقاضاة مرتكبيه وتعويض ضحايا     

اجلمهوريـة  (هذا النوع مـن العنـف       
  )التشيكية

 مبا يف ذلك التمييز القائمُجّرم التمييز بكل أشكاله،
على أساس الطبقة االجتماعية املغلقـة، وجـرى
اإلبالغ عن حاالت هذا الشكل من أشكال التمييز
.والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وفقاً للقـوانني      

 قانون مكافحةالربملان -اهليئة التشريعية   وباعتماد  
التمييز والنبذ القـائمني علـى أسـاس الطبقـة

٢٤يف  ) اجلرميـة والعقـاب   (عية املغلقة   االجتما
، فقد تصدى البلد لدواعي القلق٢٠١١مايو  /أيار

  .هذه بصورة فعالة
.ويف هذا السياق، تقبل حكومة نيبال هذه التوصية

تنفيذ التدابري الكفيلة بتمكني األشخاص      ١٣-١٠٨
ذوي اإلعاقة من املشاركة يف التـدريب       

 تعليم  الوظيفي، والتدريب املهين، وبرامج   
القراءة والكتابة واحلساب، وأن تضع يف      
غضون عام واحد أهدافاً حمـددة ميكـن        
قياسها حتقيقاً هلذا الغرض، بالتشاور مـع     
األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة     

 )نيوزيلندا(هلم 

تعكف حكومة نيبال حالياً على وضع خطة عمل
بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان مشاركتهم

وتنظـر. يات التدريب املهين والـوظيفي    يف عمل 
احلكومة أيضاً يف إنشاء آلية للتشاور بانتظام مـع

 .املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  ردود نيبال  التوصيات  رقم الفقرة
كفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       ١٤-١٠٨

وغريهم من األشخاص املنتمني إىل فئات      
ضعيفة، مثل النساء واألطفـال، دون أي       

 )شيلي(متييز 

  .بال هذه التوصيةتقبل حكومة ني
وقد كفل الدستور هو وعدة تـدابري سياسـاتية
.وقانونية أخرى متتع اجلميع حبقوقهم دون أي متييز       
وقد اسُتحدثت جمموعة متنوعة من تدابري التمييـز
اإلجيايب من أجل الفئات الـضعيفة، مبـن فيهـا
األشخاص ذوو اإلعاقة والنساء واألطفال، كـي

عالوة على ذلك،. وقهاتكفل متتع هذه الفئات حبق    
اتفاقيـة إىل   ٢٠١٠مايو  / أيار ٧انضمت نيبال يف    

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

١٥-١٠٨  
  

استحداث آلية شكاوى مـستقلة ُتعـىن       
بسلوك قوات األمن وإنـشاء مفوضـية       

  )استراليا(نيبالية جلهاز الشرطة 
أن تنشئ نيبال جلنـة جلهـاز الـشرطة           ١٦-١٠٨

مسؤولة عـن التعيينـات والترقيـات       
  )الدامنرك(وعمليات النقل 

تعتقد حكومة نيبال أن آلية الـشكاوى القائمـة
  .األمن هي آلية مستقلةاملعنية بسلوك قوات 

تفحص احلكومة حالياً إمكانية إنشاء جلنة نيباليـة
  .جلهاز الشرطة

اختاذ التدابري الالزمة لضمان محاية مجيع         ١٧-١٠٨
نشاء األشخاص من االختفاء القسري وإ    

فريق حتقيقات خاص، بناء على طلـب       
 يتمتع  ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   

باستقاللٍ كاٍف، من أجل التحقيـق يف       
االدعاءات املتعلقة بعمليـات اإلعـدام      

  )مولدوفا(خارج نطاق القضاء 
االت التحقيق يف املزاعم املقنعة حبدوث ح       ١٨-١٠٨

قتل خارج نطاق القضاء واستحداث آلية      
شكاوى مستقلة ُتعىن بسلوك قوات األمن      

  )الدامنرك(

حتظر قوانني نيبال حظراً صارماً فعلي التـسبب يف
.ءاالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القـضا      

وتنص األحكام الدستورية على إمكانية جلـوء أي
فرد أو مجاعة إىل احملكمة العليا للحـصول علـى
انتصاف يف حالة انتـهاك أي حقـوق أساسـية

وفضالً عن اآلليـات القـضائية. يكلفها الدستور 
املعتادة، توجد عدة آليات قانونية أخرى للتـصدي

وتـشمل اللجنـة الوطنيـة. النتهاكات احلقوق 
وتتيح هذه. حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية للمرأة    

اآلليات وجود إطار دستوري وقانوين فعال يف نيبال
من أجل التصدي للحاالت الفرديـة النتـهاكات
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حـاالت االختفـاء

وحكومـة. القسري والقتل خارج نطاق القـضاء     
حتـدثنيبال ملتزمـة بإهناء مجيع األنشطة الـيت        

خارج نطاق القضاء من جانـب جهـات إنفـاذ
وهي تقدم إىل العدالة كل موظف تثبـت. القوانني

وختضع جهات إنفـاذ. مسؤوليته عن هذه األنشطة   
القوانني لتعليمات تقضي بااللتزام بقـيم وقواعـد
.حقوق اإلنسان يف معرض النهوض مبـسؤولياهتا      
كما أن معايري حقوق اإلنسان وأحكـام القـانون
اإلنساين الدويل مدرجة يف الدورات التدريبية الـيت

  .تنظمها هذه اجلهات
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  ردود نيبال  التوصيات  رقم الفقرة
ومشروع قانون حاالت االختفاء القـسري لعـام    

 . هو اآلن قيد نظر اللجنة التشريعية يف الربملان٢٠١٠
وستعاجل بصورة شاملة االدعاءات بوقوع عمليات    

ـ       ازة مـشروعقتل خارج نطاق القانون بعد إج
القانون املدين، ومشروع القانون اجلنائي، ومشروع
قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية ومشروع قانون
العقوبات، وهي املشاريع املعروضة بالفعل علـى

  . الربملان-اهليئة التشريعية 

إجراء حتقيقات نزيهة يف كل ما يرد من          ١٩-١٠٨
ادعاءات حبدوث حاالت قتـل خـارج       

قضاء وارتكاب عمليات إعـدام     نطاق ال 
تعسفي، ومقاضاة املسؤولني عنها، وقبول     

املقرر اخلـاص   طلبات الزيارة املقدمة من     
املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء 

الفريق أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، و     
العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو      

  )إيطاليا (غري الطوعي

الردود املقدمة على الفقرتنيُيرجى االطالع على    
  .١٧-١٠٨ و٦-١٠٨

اختاذ املزيد من اخلطوات التشريعية عنـد         ٢٠-١٠٨
الضرورة، فيما يتعلق باالجتـار بالبـشر       
والعنف ضد املرأة والطفل، واإلسـراع      
باجلهود الراميـة إىل تنفيـذها الفعـال        

  )اليابان(
وضع إطار قانوين شامل حلماية األطفال        ٢١-١٠٨

  )النمسا(من االجتار 

االجتـار) مكافحة(تعتقد حكومة نيبال أن قانون      
، والئحته التنظيميـة٢٠٠٧نقلهم، لعام   بالبشر و 

يشكالن إطاراً قانونياً شامالً حلماية األشـخاص
.املتضررين من االجتار، مبن فيهم النساء واألطفال      

، خطة٢٠٠١وقد نفذت حكومة نيبال، منذ عام       
عمل وطنية ملناهضة بيع النساء واألطفال ألغراض

  .االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل
  .ل حكومة نيبال هاتني التوصيتنيوتقب

إجراء حتقيقات يف احلاالت اليت توجـد         ٢٢-١٠٨
فيها مزاعم مقنعة بوقـوع انتـهاكات       
حلقوق اإلنسان، وتنفيذ قرارات احملـاكم      

  وإنشاء آليات للعدالة االنتقالية

ا ورد من ادعاءات بانتـهاكاتجرى التحقيق يف م   
ومـا زالـت. حقوق اإلنسان وفقاً للقوانني النيبالية    
  وقد ُعـرض.احلكومة ملتزمة بتنفيذ أوامر احملاكم    

على الربملان مشروع قانون جلنة احلقيقة واملـصاحلة،
، ومشروع قانون مكافحـة االختفـاء٢٠١٠لعام  

، اللـذان٢٠١٠، لعـام    )اجلرمية والعقاب (القسري  
  .نصان على إنشاء آليات لتحقيق العدالة االنتقاليةي
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إجراء حتقيقات علـى حنـو فعـال يف           ٢٣-١٠٨

االنتهاكات املرتكبة حبق املدافعني عـن      
حقوق اإلنسان، مبن فيهم الـصحفيون      
والناشطون يف جمـال حقـوق املـرأة،        
وحماكمة املسؤولني عن ارتكـاب هـذه       

  )النرويج(االنتهاكات 
اختاذ كل ما يلزم من تدابري لوضع حـدٍّ           ٢٧-١٠٨

ألعمال الترويع والعنف املرتكبـة ضـد       
الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان     

  )فرنسا(

 حبماية وتعزيز حقوق اإلنسانتلتزم حكومة نيبال  
وتنشط أجهزة. فيما حتفظ السالم واألمن يف البلد     

األمن يف نيبال يف ضمان أمن املواطنني كافة، مبن
فيهم املـدافعون عـن احلقـوق والـصحفيون

وُيقاضى منتهكو. والناشطون يف جمال حقوق املرأة    
وتنظر حكومـة نيبـال. احلقوق مبوجب القانون  

اد برنامج خاص من أجل ضـمانحالياً يف اعتم  
  .مزيد من احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان

أن حتمي الصحفيني واملدافعني عن حقوق        ٢٨-١٠٨
ى وجه الـسرعة يف     اإلنسان بالتحقيق عل  

شكاوى املضايقات ومساءلة مرتكيب هذه     
  )الواليات املتحدة األمريكية(األفعال 

  

بدء التحقيق يف كل االدعاءات اليت مل ُيبت       ٢٤-١٠٨
فيها بوقوع انتهاكات حلقـوق اإلنـسان       
واليت ارُتكبت أثناء الرتاع أو بعده وتقدمي       
مرتكبيها إىل العدالة يف إطـار إجـراءات        

  )هولندا(ية تفي باملعايري الدولية قانون

يرجى االطالع على الردود املقدمة على الفقرتني
  .٢٢-١٠٨ و١٧-١٠٨

تكثيف جهود التحقيق يف االدعاءات اليت مل         ٢٥-١٠٨
يبت فيها بوقوع انتهاكات جسيمة حلقوق      
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل على يـد       

  )إسبانيا(كل األطراف يف الرتاع املسلح 

  

التحقيق مع مرتكيب انتهاكات حقـوق        ٣٠-١٠٨
اإلنسان من جانيب الـرتاع ومقاضـاهتم       

  )نيوزيلندا(

  

تنفيذ قرار احملكمة العليا الـصادر عـام          ٢٦-١٠٨
 الذي يقضي بأن جتـّرم الدولـة        ٢٠٠٧

التسّبب يف حاالت االختفاء القسري وأن      
   توقّع وتصّدق على االتفاقيـة الدوليـة      

شخاص مـن االختفـاء     حلماية مجيع األ  
  )فرنسا(القسري 

وقـد. حتترم حكومة نيبال قرارات احملكمة العليا     
عرضت بالفعل مشروع القانون اجلنائي على اهليئة

الربملان، ويتضّمن أحكاماً جتّرم أفعاالً - التشريعية
.تشمل التسّبب يف حاالت االختفـاء القـسري       
ـ        ةوينظر الربملان حالياً يف مشروع قانون مكافح

.٢٠١٠، لعام )اجلرمية والعقاب(االختفاء القسري 
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ونيبال طرف يف معظم املعاهدات األساسية حلقوق    

وتستعرض حكومـة نيبـال بانتظـام. اإلنسان
معاهدات حقوق اإلنسان األخرى متوخيةً إمكانية

وتعتقد احلكومة. االنضمام إليها أو التصديق عليها    
طنية موضعأن وضع ما يكفي من هياكل أساسية و

التنفيذ هو شرط مسبق لتحقيق االمتثال للمبـادئ
واألهداف والنهوض مبسؤوليات حمددة، مبا فيهـا
.االلتزام الناشئ عن هذه املعاهدات بتقدمي تقارير      
وحىت وإن مل تكن نيبال طرفاً يف االتفاقية الدولية
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، فقد

  .دئها وأهدافهادأبت على إعالء مبا
  تعزيز سيادة القانون عن طريـق إنـشاء          ٢٩-١٠٨

جلنة مستقلة للنظر يف الشكاوى تكـون       
قادرة على التحقيق يف الشكاوى ضـد       
قوات األمن ومقاضاة اجلناة وجلنة جلهاز      
الشرطة مسؤولة عن التعيينات وعمليات     
  النقل والترقيـات يف جهـاز الـشرطة        

  )اململكة املتحدة(

جى االطالع على الردود املقدمة على الفقراتير
  .١٨-١٠٨ و١٧-١٠٨ و١٦-١٠٨

صياغة استراتيجيات وبرامج فعالة بغيـة        ٣١-١٠٨
توفري فرص العمل وتوليد الدخل للسكان، 
والسيما لسكان املناطق الريفية ومجاعـة      

  )ماليزيا(الداليت واألقليات العرقية 

  .تقبل حكومة نيبال هذه التوصية

ضمان اشتمال تشريعات العمل اجلديدة       ٣٢-١٠٨
على أحكام حتظر التمييز يف العمـل ويف        
إجراءات التعيني على حد سواء، علـى       
النحو احملدد يف اتفاقية منظمـة العمـل        

  )بولندا (١١١الدولية رقم 

نيبال طرف يف اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة
يـةوحتظر التدابري السياساتية والقانون   . ١١١رقم  

واملؤسسية اليت اعتمدهتا نيبال لتنفيذ هذه االتفاقية
التمييز يف العمل ويف إجـراءات التعـيني علـى

كما حيظر الدستور وقـوانني أخـرى      . حد سواء 
.ذات صلة هذا الشكل مـن أشـكال التمييـز         
وحكومة نيبال ملتزمة بتعزيز هذه التدابري لتزيد من

 هذا الـشكل مـنفعالية احلد من مسألة ممارسة    
  .أشكال التمييز

 .ويف هذا السياق، تقبل حكومة نيبال هذه التوصية
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كفالة التعليم اجملاين واإللزامي، مع التركيز   ٣٣-١٠٨

بوجه خاص على التحـاق البنـات يف        
  )تركيا(املدارس 

يكفل دستور نيبال احلق يف التعليم كحـق مـن
قوتبعاً لذلك، فلكل مواطن احل    . احلقوق األساسية 

مـن(يف نيل التعليم اجملاين حىت املرحلة الثانويـة         
ومن ثَم ،). ف التاسع إىل الصف الثاين عشر     الص

فقد ُنظم هيكل السياسة التعليمية يف نيبال على حنو
  .يضمن إعمال هذا احلق األساسي

أما تعميم التعليم االبتدائي فيشكل أولوية صـرحية    
انون التعليموعمالً بق . من أولويات حكومة نيبال   

، أصـبح التعلـيم)التعديل السابع  (٢٠٠١لعام  
األساسي جمانياً جلميع األطفال يف سن الدراسـة،
بغض النظر عن الطبقة االجتماعية ونوع اجلـنس
وأي شكل آخر من أشكال التنوع واالخـتالف

وباملثل، فإنفاذاً للحق األساسي. السائدة يف اجملتمع  
اجملان حـىت املرحلـةلكل مواطن يف نيل التعليم ب     

الثانوية، نفذت حكومة نيبال منذ الـسنة املاليـة
 سياسة التعليم الثـانوي اجملـاين٢٠٠٩/٢٠١٠

الداليت، والفئـات املعرَّضـة(للفئات املستهدفة   
  ).للخطر واملهمَّشة إىل حد كبري

كما اعتمدت حكومة نيبال تدابري شـىت تركـز    
وتشمل هذه. خصوصاً على قيد البنات يف املدارس     

تقدمي املنح الدراسية إىل البنـات: التدابري ما يلي  
بنسبة مائة يف املائة يف مرحليت الدراسة االبتدائيـة

وإىل مجيع طالبـات) التعليم األساسي (واإلعدادية  
لعدداملدارس يف منطقة كارنايل، وختصيص حصة       

 طالبة يف إطار املنح الدراسية الـسنوية٤٠ ٠٠٠
  . منحة٦٠ ٠٠٠ البالغ عددها للتعليم الثانوي

   مواصــلة انتــهاج سياســات تعليميــة  ٣٤-١٠٨
مالئمة وشاملة وذات كفاءة ترمـي إىل       
توفري التعليم اجملاين واإللزامـي جلميـع       
شرائح اجملتمع، مبـا يف ذلـك الفئـات         

   وبالتـايل، األشـد     -املهمَّشة واحملرومة   
  )سلوفاكيا(تأثراً 

  .التوصيتنيتقبل حكومة نيبال هاتني 
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إيالء اهتمام خاص ملساعدة أطفال وبنات        ٣٥-١٠٨

الداليت واألطفال املنـتمني إىل أقليـات       
عرقية على إمتام دورة تعليمهم، وضمان      
توفري فرص عمل هلم بعد التعليم لتمكينهم 
من املطالبة حبقوقهم والعمـل كعناصـر       

  )فنلندا(حافزة للتغيري يف جمتمعاهتم 

  

 األطفال أبنـاء كـل مـن        ضمان متتع   ٣٦-١٠٨
األشخاص املشردين داخلياً والالجـئني     
وملتمسي اللجوء وأسـرهم بـاحلق يف       
الصحة والتعليم والتسجيل عند الـوالدة      

  )فنلندا(دون متييز 

تلتزم حكومة نيبال، بوصفها دولة مـن الـدول
األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل ويف الـصكوك

باعتماد وتعزيـزاألخرى ذات الصلة، التزاماً تاماً      
تدابري، على النحو املناسـب، هبـدف ضـمان        
إتاحة الفرصة ألي أطفال موجودين على أراضـي
نيبال للتمتـع حبقـوقهم دون أي متييـز وفقـاً          

  .ألحكام الدستور

        


