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 عملية الصياغة  
 
أعــد التقريـــر مـــن رـــوا مشـــاورات واســـعة النوـــا  مـــا املاسســـات الو نيـــة  قـــو  ا نســـان  -١

متثيـــ  ذات جهـــات أرـــرر. وأجـــرت  نـــة إضـــافة إ  ســـااإل ا عـــو ، و ومنظمـــات اعتمـــا املـــدين و 
مــن أجــ  إعــداد التقريــر اــس مشــاورات إمهيميــة و رنــام   شــتهتها وتومــة ني ــاا متعــدد القواعــات

. وإضـــافة إ  ذلـــ ، فـــون اورال والشـــوا   الـــ  أعـــر  (١)مشـــاركا   7٥٠حتـــاور و ـــك مـــا أكثـــر مـــن 
ــــ   نيــــة  قــــو  ا نســــان ومنظمــــات ا  وــــورة مســــتقهة املاسســــات الو هتــــر ادأعنهــــا يف املشــــاورات ال

 اعتما املدين مد أرذت يف االعت ار يف هذا التقرير.
  

 حقوق اإلنسانل ة العامةسياسال  
 
يف يســع  قــو  ا نســان  تعزيــز ثقافــة وقــو  ا نســان وتعمــيم  رنــام   وتومــة ني ــاا تعتــرب -2

. وأرــذت وتومـــة هــامـــن م اداا  أساســي م ــدأ   الوفــال  واج اهتـــا والتزاماهتــا الو نيــة والدوليـــةإ  جممهــ  
واخلوـإل والــربام  ، ني ـاا  ـنه  مـاام عهــ  وقـو  ا نسـان يف تــيا ة وتنليـذ ايـا السياســات العامـة

روـــإل عمـــ  و نيـــة دوريـــة  قـــو  ا نســـان،  تعـــاون مـــا عهـــ  تنليـــذ ني ـــاا مـــد عمهـــت ا مناايـــة. و 
ســـنة. ويف الومـــت  ١١عهـــ  مـــدر  ،املاسســـات الو نيـــة  قـــو  ا نســـان ومنظمـــات اعتمـــا املـــدين

  قــو  ا نســان الو نيــة اخلماســية الرا عــة هــاا اضــر، تعتــو وتومــة ني ــاا عهــ  تنليــذ روــة عمه
مــــن أجـــ  توــــوير متهتهــــا ا مـــاع  وإدمــــا   ــــرام   ، وذلــــ 2٠١9إ   2٠١4لهلـــاة املمتــــدة مـــن 

الو نيـــة  قـــو  ا نســـان وقـــو  ا نســـان يف اخلوـــإل ا مناايـــة الدوريـــة له هـــد. وت وـــ  روـــة العمـــ  
تهــ  املات ــة عهــ  توتــيات هي ــات  هــامــن أجــ  الوفــال  التزاماهتــا،  ــا فيا  مواضــيعي جمــاال   عشــر ةمثانيــ

 .(2)املعاهدات واالستعراض الدوري الشام 
  

 التحسينات اي اإلطار المعياري والهيكلي  
 
يـــة  توـــديقها عهـــ  الوـــتو  أظهـــرت وتومـــة ني ـــاا التزامهـــا القـــوي  ـــاأل ر املعياريـــة الدول -٣

القـــوانو، وجدولـــة  (4)إن ســـنو ودجمهـــا يف نظامهـــا الـــداره .  (٣)الدوليـــة األساســـية  قـــو  ا نســـان
التشــــــريعات املتعهقــــــة عقــــــو  ا نســــــان عمهيــــــة مشــــــاريا ، وتــــــيا ة (٥)مشــــــاريا مــــــوانو يف الربملــــــان

 مايــة وتعزيــز وقــو  ا نســان،  ــا يف  (7). ومــد عــزكت وتومــة ني ــاا اؤياكــ  املاسســية(6)متواتــهة
ذلــ  مـــن رـــوا إنشـــال املاسســـات الو نيـــة  قــو  ا نســـان، وتقـــدء الـــدعم املتواتـــ  ؤـــا، وإنشـــال 

وتومــة ني ــاا ســتثمر تكمــا قــو  ا نســان يف ايــا الــوكارات ومــوات األمــن.  معنيــة عآليــات مســتقهة 
املعيـاري واؤيتهــ ،  عـد ا ولــة األو  . وتشــم   عـل التحســينات يف ا  ـار (8)يف إتـو  السـنون

مــن االســتعراض الــدوري الشــام ، إنشــال آليــات العدالــة االنتقاليــة، وإوــدا  حتســن ك ــ  يف النظــا  
 األمك، وحتسو عم  نظا  العدالة ا نااية.
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      التوصيات متابعة   
 
جيــري تنليــذ توتــيات االســتعراض الــدوري الشــام  يف إ ــار روــة عمــ  تت ــمن عمهيــات  -4

متا عة دورية. ويرد التقـد  ارـرك يف تنليـذ التوتـيات أدنـاه   ـمها يف ف ـات مواضـيعية يتهلـة، ويـ  
 مرجعية. واشيةيرد رمم التوتية ذات الوهة يف شت  

  
 (9)إحراز تقدو اي الدستور  

 
وظــ  املشــروو األود لهدســتور ا ديــد الــذي و دســتور جديــد. حنــو ا  ال هــد تقــدملقــد أوــرك  -٥

يف أعقـــا  تلـــاهم  ـــو األوـــزا  السياســـية الرايســـية  شـــ ن الق ـــايا  ،أعدتـــ   نـــة تـــيا ة الدســـتور
. وأمـدت وتومـة ني ـاا 2٠١٥متوك/يوليـ   7 ت ييد ا معيـة الت سيسـية مـن ويـ  امل ـدأ يف  ،الرايسية

ســـية  ـــدعمها التامـــ ، وتواتـــ  األوـــزا  السياســـية ا ـــوار مـــن أجـــ  وضـــا الوـــي ة ا معيـــة الت سي
. وتعتقــد وتومــة (١٠)هنيــةالنهاايــة ملشــروو الدســتور مــن رــوا عمهيــة د قرا يــة تشــم  مشــاورات ع

ني اا أن الدستور ا ديد سي من ايـا ا قـو  وا ريـات األساسـية،  ـا فيهـا وريـة الـدين وا ـ  يف 
 ميا النا   ا يتماش  واملعاي  الدولية. ساواة امل
همنتمـا الني ـاد. ومـد كاد متثيـ  املـرأة يف الربملـان لوتعتس ا معيـة الت سيسـية التنـوو الواسـا  -6

. وتعتقـــد وتومـــة ني ـــاا أن ا معيـــة 2٠١٥يف املااـــة عـــا   29إ   ١99٥يف املااـــة عـــا   2.9مـــن 
   مشاركة فعالة وماثرة لهمرأة يف أجهزة الدولة.الت سيسية ستتمتن من تقدء دستور جديد يتل

  
 (١١)المدااعون ع  حقوق اإلنسان  

 
. (١2)2٠١٣ لعـا  مـن ا ـواد  الوـحليونلذت وتومة ني اا امل ادئ التوجيهيـة املتعهقـة  تـ مو  -7

كمـــا وضـــعت الهننـــة الو نيـــة  قـــو  ا نســـان م ـــادئ توجيهيـــة متعهقـــة  ســـومة املـــدافعو عـــن وقـــو  
ا نسان. وعووة عه  ذل ، تتنـاوا سياسـة جديـدة لوسـااإل ا عـو  توجـد ميـد النظـر يف جمهـس الـوكرال 

ت من رـوا  دورها الشوا   املتعهقة  سومة الوحافيو. وما فت ت كاالت إنلاذ القانون تعو  تعهيما
وكارة الشــــاون الدارهيــــة مــــن أجــــ  ا لــــان عهــــ  وقــــو  املــــدافعو عــــن وقــــو  ا نســــان والوــــحافيو 

همــرأة. ووتومــة ني ــاا مهتزمــة  وكالــة أيــة عوااــ  دون متتــا املــدافعو عــن لواملــدافعو عــن وقــو  ا نســان 
 وقو  ا نسان  ا قو  وا ريات، و اختاذ إجرالات مانونية ضد من ي عها.

  
 (١٣)حرية التجمع  

 
شــار إليــ  فيمــا  عــد  اســم الدســتور( ا ــ  يف وريــة الــرأي ذي يي ــمن الدســتور املامــت )الــ -8

والتع ـــ ، ووريـــة التنمـــا الســـهم ، ووريـــة تشـــتي  األوـــزا  أو املنظمـــات السياســـية، أو االحتـــادات 
مـن ا مايـة ؤـذه وريـات األساسـية. ومـد ا  مزيـد ١9٥٥يوفر مانون ا قو  املدنيـة لعـا  و والرا وات. 
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وريــة التنمــا. وال ين  ــ  اعت ــار إعــون  عــل األمــاكن العامــة منــا   ا  اوامــت وتومــة ني ــاا دومــ
 ـ  معقـوا ا  يـديقت وتدار إشـعار ريـ  مـن أجـ  ا لـان عهـ  النظـا  والسـهم العـامو  دروؤا رظحي

ألمــن  انتظــا  عهــ  االلتــزا  الوــار   سياســة ؤــذه ا ريــة. وعــووة عهــ  ذلــ ، جيــري تــدري  مــوات ا
 عه  واالت العنو. ورةأدىن مدر من استخدا  القوة وىت عند حماولة السي

  
 (١4)حقوق العمل  

 
املســاواة يف العمــ  ويف إجــرالات التوظيــو، عهــ  النحــو  ١992يتلــ  مــانون العمــ  لعــا   -9

. وكانـــت وكارة العمـــ  والعمالـــة  وـــدد ١١١املنوـــول عهيـــ  يف اتلاميـــة منظمـــة العمـــ  الدوليـــة رمـــم 
مـــا اتلاميـــات ا  تنقـــيذ هـــذا القـــانون و ـــ ه مـــن التشـــريعات ذات الوـــهة  العمـــ   عههـــا أكثـــر توافقـــ

يف  ‘اؤاليــا‘و ‘التامايــا‘إعــادة ت هيــ  ف ــ  يف منظمــة العمــ  الدوليــة. ويتمثــ  هــدب وتومــة ني ــاا 
 .(١٥)توادعه  ال املق هة   ون فاة سنتو إ  اس سنوات

لعمــاا لااــدة امعــاي  الســومة والوــحة املهنيتــو لوضــا مزيــد مــن وكانــت وتومــة ني ــاا  وــدد  -١٠
ملســـتور اخلور/املخـــا ر. ا  . ومـــد تـــنلت الوـــناعات إ  أر ـــا ف ـــات يتهلـــة وفقـــ(١6)لقـــانون العمـــ ا  وفقـــ

يف جــــداوا الربملــــان   جــــاوأمــــر جمهــــس الــــوكرال مشــــروو مــــانون متتامــــ  له ــــمان االجتمــــاع  ســــيقد   در 
االجتمـــاع  لهعمـــاا   ـــمانهبـــدب تعزيـــز ال ،‘تـــندو  اكتتـــاا له ـــمان االجتمـــاع ‘أجـــ  إنشـــال  مـــن

ـــــرام  الرعايـــــة  ـــــذين يعمهـــــون يف القوـــــاو  ـــــ  الريـــــ . ومـــــد ينشـــــع الوـــــندو  جمموعـــــة متنوعـــــة مـــــن   ال
 .(١7)االجتماعية لهعماا

شــاريا ان االجتمــاع  للااــدة عمــاا املونلــذت وتومــة ني ــاا وزمــة جديــدة لألجــور وكــذا له ــم -١١
. وترتـــد الســـهوات ارهيـــة االمتثـــاا ملعـــدالت األجـــور. ومـــا ذلـــ ، فو ـــا مـــا فت ـــت تواجـــ  (١8)التناريـــة

لهحـــد األدىن لألجـــور، وال ســـيما  ســـ   عـــد  تقـــدء املت ـــررين لشــــتاور.   حتـــديات يف التنليـــذ اللعهـــ
ــــة إنشــــال ســــهوة رفيعــــة  ــــز  وكارة العمــــ  والعمال ــــذ ا ــــد وتعت ــــة وقــــو  العمــــاا ورتــــد تنلي املســــتور  ماي

 لألجور. األدىن
 مـــن التـــدا   ملنـــا وإدارة يـــا ر اســـت وا العمـــاا املهـــاجرين.ا  واختـــذت وتومـــة ني ـــاا عـــدد -١2

ة، مـن رـوا اتلامـات مـا املاسسـات املاليـة،  تيسـ  تقـدء مـروض جن يـويقو  جمهس تعزيز العمالة األ
، كــان مــد أمــرض 2٠١4مــاا املهــاجرين. وعهــوا منتوــو نيســان/أ ري  ملــن يومــذ إ  ذلــ  مــن الع

أفـــراد.  2٠ 8٠6  ممـــا ســـاهم يف إجيـــاد عمـــ  ل ،رتـــاجوإ  امهيـــون دوالر رو يـــة  2 672.١4م هـــ  
 وملســاعدة العمــاا املهــاجرين عهــ  ا وــوا عهــ  وظــااو أف ــ  يف الســو  الدوليــة، مــا فت ــت وتومــة

ــــدري  عهــــ  املهــــارات. وعهــــوا منتوــــو نيســــان/أ ري   ــــوفر ؤــــم الت ــــاا ت  4 ٥٠٠، كــــان 2٠١4ني 
قـــدرات املقـــد  مـــن جمهـــس التعهـــيم التقـــك والتـــدري  املهـــك. الشـــخد مـــد اســـتلادوا مـــن تـــدري  تعزيـــز 

مـن التـدري  التـوجيه . ومـا فتـع عـدد األفـراد الـذين حيوـهون عهـ  ا  شخو ١4 9٣٥و املث ، استلاد 
تزايــد. و هــ  عــدد املهـاجرين الــذين   يســ   أن ســنهوا الــذين ووــهوا عهــ  ييذ اؤنــرة إ  اخلــار  توـار 
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ــعدد  2٠١٣/2٠١4يف اللــاة  6٠ 88٠توــاريذ عمــ    .2٠١2/2٠١٣يف اللــاة  ٣8 ٠76مقارنــة  ـ
 .(١9)ومد ساعدت التحويوت املالية االمتواد الو ك كما ساعدت فرادر األسر املعيشية

، مـــن أجـــ  (2٠) هـــدان مقوـــد العمـــاامـــن  وتومـــة ني ـــاا مـــذكرة تلـــاهم مـــا اســـةوومعـــت  -١٣
محايـة العمــاا املهــاجرين مــن االســت وا يف العمــ ، وهــ  تعمــ  مــن أجــ  التوميــا عهــ  مــذكرة تلــاهم 

عامـــ  مهـــاجر ني ـــاد. ومـــد وـــدد ا ـــد األدىن  ١٠ ٠٠٠مـــا كـــ   هـــد مقوـــد يست ـــيو أكثـــر مـــن 
. وعــــو مهحقــــون معنيــــون  العمالــــة يف (2١)ة مــــن  هــــدان املقوــــدألجــــور العمــــاا املهــــاجرين يف اســــ

ـــة ةال عثـــات الني اليـــة يف ســـ ع إ  مســـاعدة العـــاموت املهـــاجرات ا  . وســـعي(22) هـــدان مســـتق هة لهعمال
. وأنشــ ت إوــدر (2٣)الــوأ أنقــذن، أدرهــت اخلدمــة  يــوت آمنــة يف أر عــة  عثــات ني اليــة يف اخلــار 

 ملهاجرات العاادات.ادة الاهذه الدور يف كامتاندو ل
ماسســات  تسـني  تسـني  ودديــد إجـرالات   2٠١2لعــا   يـةجن ووضـعت سياسـة العمالــة األ -١4

 وامل ـــادئ التوجيهيــة  رســـاا العمـــاا املنـــزليو لهعمـــ  يف اخلـــار  ،2٠١4لعـــا   تــدري  العمالـــة األجن يـــة
ا املهـــاجرين. وتوجـــد ميـــد مـــن أجـــ  محايـــة وقـــو  وموـــا  العمـــا (24)، إضـــافة إ    هـــا2٠١٥لعـــا  

ا عـــداد سياســـة منلوـــهة  شـــ ن اؤنـــرة اومنـــة مـــن أجـــ  التوـــدي لههنـــرة  ـــ  الشـــرعية واؤنـــرة  ـــ  
ـــــة والتر ـــــة  ـــــة األجن يـــــة اومن ـــــة لتشـــــنيا العمال ـــــات هيتهي ـــــة. وتوجـــــد آلي ـــــة اؤنـــــرة اومن املوثقـــــة وكلال

. (2٥)اا و ــ هم مــن أتــحا  املوــهحةولتهي ــة  ي ــة مواتيــة لهعومــات  ــو أر ــا  العمــ  والعمــ والواقــة
أســرة  69أســرة لعمــاا متــوفو و 6٣8يــة، إ  جن د  دعــم مــاد، عــن  ريــ  جمهــس تعزيــز العمالــة األوم ــ

د  الـــدعم لعمـــاا موـــا و. وإضـــافة إ  إنقـــاذ العمـــاا الـــذين تقوعـــت هبـــم الســـ   يف  هـــدان أجن يـــة، م ـــ
ــــة. ومــــد  ٣٠٠أجــــ  نقــــ   مــــن ــــة إ  املقا عــــات املعني ــــة يف اخلــــار   جث تاوــــة أنشــــ ت حمتمــــة العمال

 .(26)لة وسرعة ل حايا العمالة األجن يةو سه إمتانية لهوتوا إ  العدالة 
  

 (27)الفقر والخدمات األساسية والعمالة  
 
ترمــ  إ   تنلــذ وتومــة ني ــاا سياســة لهتخليــو مــن وــدة اللقــر مــن رــوا روــإل إمناايــة دوريــة  -١٥

كلالــة العدالــة االجتماعيــة واالمتوــادية، وال ســيما لهل ــات ال ــعيلة واملهمشــة. ومــد نلــذت  ــرام  رــوا 
مــن اخلوــة ا  التنميــة. وانوومــروــة يوجــد التخليــو مــن وــدة اللقــر يف تــه  ويــ  العقــدين األرــ ين 

وتظهــر حتهــيوت العاشــرة فمــا فــو ، تــنو اللقــر إ  فقــر يف الــدر ، وفقــر  شــري، واســت عاد اجتمــاع . 
يف ماشــرات التنميــة ال شـرية لهشــع  الني ــاد. ا  عــا  وحتسـن شـت  يف اللقــر ا  مهحوظــا  هـذه األ عــاد اضلاضـ

.  يــــد أن الزلــــزاا (28)حنــــو االضلــــاضا  الســــتان الــــذين يعيشــــون حتــــت رــــإل اللقــــر اداهــــ  يانــــاتوتظهــــر 
ا  ســتور اللقــر يف املنــا   األكثــر ت ــرر نيســان/أ ري  ومــا رهلــ  حيتمــ  أن يزيــد م 2٥الــذي ومــا يف  املــدمر
 .(29)يف املااة ٣.٥يف املااة إ   2.٥  نس ة
 أجــرت وتومــة ني ــاا دراســة استقوــااية هبــدب اــا  يانــات عهميــة عــن اللقــرال. ولتقــدءو  -١6

رـوا الدراسـة مقا عـة مـن  2٥أسـرة معيشـية فقـ ة يف  ٣٥6 4١8  وامات هوية لهلقـرال، وـددت
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 تعـــداد الســـتانيف املقا عـــات املت قيـــة. ويقـــد  ا  نرر الدراســـة االستقوـــااية أي ـــاالستقوـــااية. وســـت  
. (٣٠) يانــات موــنلة وســ  ا ثنيــة وا نســية ونــوو ا ــنس ومــا إ  ذلــ  2٠١١عــا  الــذي أجــري 

يف  ١٥.46يف املااــة إ   2١.٥6وي ــو أن مســتور اللقــر اضلــل رــوا الســ ا عشــرة ســنة املاضــية مــن 
يف املااـــة يف املنـــا   الريليـــة. ولســـد  27.4٣يف املااـــة إ   4٣.27املااـــة يف املنـــا   ا  ـــرية، ومـــن 

هذه الث رة  و املنا   ا  ـرية والريليـة، يعمـ  تـندو  التخليـو مـن وـدة اللقـر يف الومـت الـراهن 
ة اللقـر وـد ني ـاا. ويتهقـ  تـندو  التخليـو مـنة الـ  تتتـون منهـا مقا ع 7٥مقا عة من  ٥9يف 

مهيـون دوالر مـن دوالرات الواليـات  8٥عهـ  تقـدء ا  الـذي وافـ  مـارر  مساعدات من ال نـ  الـدود
. ويســـاهم الوـــندو  الـــدود 2٠١7املتحـــدة لتمويـــ  الـــربام  ا اريـــة وا ديـــدة وـــىت أيهوا/ســـ تمرب 

عهـ  مسـاعدة ا  . وورتـ(٣١)لهتنمية الزراعية  دوره  ساعدة ماليـة لوـندو  التخليـو مـن وـدة اللقـر
األشــــخال الــــذين يعيشــــون يف فقــــر مــــدما، مــــا فتــــع تــــندو  التخليــــو مــــن وــــدة اللقــــر يســــاعد 

. ووــىت 2٠١٥يف املااــة عهــوا  ايــة عــا   2١اللقــر إ  رلــل وتومــة ني ــاا يف العمــ  مــن أجــ  
ـــة 2٣ 788، ســـاعد تـــندو  التخليـــو مـــن وـــدة اللقـــر عهـــ  تشـــتي  2٠١4نيســـان/أ ري    اعي
ال مــن أجـ  تنليــذ يتهــو أنشــوة تعزيـز ســ   كســ  الـرك  و نــال القــدرات. واســتلادت جمتمعيـة لهلقــر 

أســـــرة معيشـــــية فقـــــ ة، معظمهـــــا مـــــن اعتمعـــــات ارهيـــــة لهشـــــعو   66٣ ١٥١مـــــن هـــــذا الربنـــــام  
يف  7٥رأة املـــيف املااـــة مـــن هـــذه األســـر، الـــ  تشـــت   6٥ال حيوـــ  ، والنســـال. و الـــداليتاألتـــهية، 

أشـــهر يف الســـنة. ومـــن أجـــ  تنميـــة شـــامهة لهنميـــا،  ٣ب ملـــا يزيـــد عـــن ال كـــ ـــذاعهـــ  ، منهـــا املااـــة
الراهنـــة عهـــ   ـــ  التنميـــة اعتمعيـــة املدفوعـــة  الوهـــ   ةتومـــة ني ـــاا يف روتهـــا الثالثـــة عشـــر ركــزت و

عهــ  الوــعيد ارهــ . ومــد دعــم الربنــام  اعتمعــات ارهيــة لتــ  ت ــدأ يف العمــ   ســاهبا اخلــال مــن 
 .ذات الوهة د الدر  واؤياك  األساسية اعتمعيةروا  رام  تولي

  رنـــاجم  وتعمـــ  وتومـــة ني ـــاا عهـــ  تـــوف  ال ـــذال عـــن  ريـــ  وكاالهتـــا و راجمهـــا الـــ  تشـــم  -١7
مـن أجـ  ضـمان ا ـ  يف ال ـذال لهلقـرال وارـرومو الـذين  ‘الت ذية املدرسـية‘و ‘ال ذال مقا   العم ‘

وتومــة ني ــاا هــاالل األشــخال عــن  ريــ  الــدعم االجتمــاع   دســاعيعيشــون يف املنــا   الناايــة. وت
 .(٣2)واالمتوادي وتعم  عه  إعداد التشريعات املتعهقة  العمالة

حنـــو املهـــارات، والـــدعم التقـــك، ا  موجهـــا  هـــس التعهـــيم التقـــك والتـــدري  املهـــك تـــدري جمويـــوفر  -١8
ومــد  .(٣٣)، واألشــخال ذوي ا عامــة، والقوميــات األتــهية، والنســاللهــداليت شــروم ميســرة ا  ومروضـ

شــتهت  نــة تنميــة أموــ  ال ــر  و نــة تنميــة كرنــاد مــن أجــ  التنميــة الشــامهة لهمنتمعــات ارهيــة 
 .(٣4)ال عيلة واملهمشة يف منوقة أمو  ال ر  ومنوقة كرناد عه  التواد

  
 (٣٥)لأللفيةالمساعدة المالية والتقنية م  أجل حقوق اإلنسان واألهداف اإلنمائية   

 
إ  تع  ــة مســاعدات فعالــة مــن اعتمــا الــدود  (٣6)2٠١4لعــا   هتــدب سياســة التعــاون ا منــاا  -١9

 هــدان الناميــة  ــ  الومــن ا  مــن أمــ  ال هــدان منــو ا  إ  األولويــات الو نيــة. وحتتــا  ني ــاا،  وتــلها  هــدا  اســتناد
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ود مــــن أجــــ  التنميــــة االمتوــــادية وإعــــادة  نــــال مــــن نــــزاو، إ  تعزيــــز الــــدعم الــــدا  رارجــــا  دهــــالســــاوهية و 
ت  ســ   النــزاو والــزالكا املــدمرة. وضــمن إ ــار عمــ  األمــم املتحــدة ختر ــو دمرت اؤياكــ  األساســية الــ  تــ

التوميــــا عهــــ  روــــة عمــــ  الربنــــام   2٠١٣ ، جــــرر يف أيهوا/ســــ تمرب2٠١٣لعــــا   لهمســــاعدة ا مناايــــة
دب هتـــــ  ني ـــــاا و رنـــــام  األمـــــم املتحـــــدة ا منـــــاا . وهـــــ ـــــو وتومـــــة  2٠١7-2٠١٣القوـــــري لهلـــــاة 

 اوتياجات ال هد االنتقالية واملسامهة يف حتقي  األهداب ا منااية الوويهة األج .ته ية  إ 
           ا  ســــــــون وا لوــــــــا  أمــــــــ  ال هــــــــدان منــــــــو امــــــــا اؤــــــــدب الشــــــــام  لربنــــــــام  عمــــــــ  ا  ومتاشــــــــي -2٠

عهــــوا ا  لهخــــرو  مــــن ماامــــة أمــــ  ال هــــدان منــــو  وتومــــة ني ــــاا روــــةلــــدر ، 2٠2٠-2٠١١لهلــــاة 
ــــــاا لعــــــا  2٠22 عــــــا  الشــــــركال يف التنميــــــة  2٠١4. كمــــــا تشــــــنا سياســــــة التعــــــاون ا منــــــاا  لني 
 .(٣7)سون واا رنام  عم  لهم ادئ التوجيهية امل ينة يف وثيقة ا  إ  ني اا وفق همتقدء دعم عه 

  
 (٣8)تغير المناخ  

 
. ومـد جـرت املوافقـة عهـ  2٠١١تنليـذ سياسـة ت ـ  املنـاا لعـا  تعتو وتومة ني اا عهـ   -2١

ا  ـــــار الـــــو ك خلوـــــة العمـــــ  ارهيـــــة لهتتيـــــو مـــــن أجـــــ  تنليـــــذ  رنـــــام  العمـــــ  الـــــو ك لهتتيـــــو 
، وإعـــداد اســـااتينية رلـــل االن عاثـــات النادـــة عـــن إكالـــة ال ا ـــات وتـــدهورها  فـــادة 2٠١٠ لعـــا 

لهمــوارد ال ا ويـــة. واســتخد   رنــام  ني ــاا لهــدعم يف جمــاا ت ـــ  ال هــد واعتمعــات ارهيــة املســتخدمة 
نليـــذ إجـــرالات التتيـــو تاملنـــاا، املمـــوا مـــن االحتـــاد األوروا وإدارة التنميـــة الدوليـــة، هـــذا ا  ـــار ل

ملــامتر األ ــراب  ١7وســإل وأموــ   ــر  لني ــاا. و عــد الــدورة لمقا عــة مــن املنــا   ا مناايــة  ١4 يف
لتنســــي  عمهيــــة ملاوضــــات ا  ريقيــــا، تولــــت ني ــــاا ميــــادة فريــــ  أمــــ  ال هــــدان منــــو نــــو  أفجبيف دير ــــان، 

. ومــا فت ــت ني ــاا توــر   قــوة شــوا   2٠٠١االتلاميــة ا  اريــة  شــ ن ت ــ  املنــاا الــذي أنشــع عــا  
وـــدي يف ارافـــ  الدوليـــة مـــن أجـــ  كيـــادة التعـــاون والـــدعم الـــدوليو مـــن أجـــ  التا  أمـــ  ال هـــدان منـــو 

املنــاا. وهــ  حتتــا  إ  مزيــد مــن الــدعم مــن اعتمــا الــدود وال هــدان لهحوــوا عهــ   تهديــدات ت ــ ل
 مدفوعات يف م ادلة التر ون.

  
 (٣9)برامج اإلسكان وتنفيذ اانون األراضي  

 
الســــتن "إ  ملهــــو  ا  تعمــــ  وتومــــة ني ــــاا عهــــ  تنليــــذ سياســــة إســــتان و نيــــة، اســــتناد -22

إ  الل ـــات ذات الـــدر  املـــنخلل وضـــمان التخوـــيإل لهنميـــا"، هبـــدب تقـــدء الـــدعم ا تـــوم  
الســتن اومنــة وامليســورة التتهلــة مرافــ  إ  تــوف   ةعشــر  ةلوســتيوان ال شــري. وهتــدب اخلوــة الثالثــ

ـــ . ومـــد وضـــعت إجـــرالات التشـــ ي  املووـــدة اخلاتـــة  تشـــ ي   رنـــام   مـــن أجـــ  اســـتيوان يوـــإل ل
وأرــذت وتومــة ني ــاا نوــة و نيــة لتــوف  . 2٠١4االســتيوان املخوــإل لــ  مــن أجــ  اللقــرال عــا  

مــن أجــ  كلالــة مــةوي موامــة وآمنــة وتــديقة له ي ــة  ميــا ف ــات  (4٠)2٠١4امل ور/الســتن لعــا  
الـدر . وأزــز عــدد مــن الــربام ، مثــ  إسـتان األســر ذات الــدر  املــنخلل، وحتســو ا الــة املاديــة 
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تن الريلــ ، و رنــام  تنميــة األراضــ  ال أرض ؤــم، وتنميــة الســالــذي لهســتن لهمســتو نو  ال وــ  
والســــتن، وإعــــادة ت هيــــ  األســــر املشــــردة. وتواتــــ  وتومــــة ني ــــاا تنليــــذ  رنــــام  ســــتن املــــوا نو 

(Janta Aawas Karyakram) تـــوف  مرافـــ  ا ســـتان ا يـــدة لهلقـــرال واملهمشـــو. منـــ  ، الـــذي يقوـــد
ـــــز  وتومـــــة ني ـــــاا  ـــــى ١ 762 تشـــــييدويف إ ـــــار هـــــذا الربنـــــام ، تعت ـــــداليتا  ســـــتني م  ، وفقـــــرال له

، و  هــا مــن اعتمعــات ارهيــة و انــدهارفا، وراجــ ، ولــوده وكوســوندا، شــي ان ، و ــادي،تو املســهمو، 
وتوكيعهــا  منــزال   4 8٥٠ تشــييد. ووــىت اون، جــرر 2٠١4/2٠١٥اررومــة، وذلــ  يف الســنة املاليــة 

مســتو نون ا  دة تــو و مــن هــم وقــ عــا  ــديو  ا  عهــ  هــاالل األشــخال. وتقــد  وتومــة ني ــاا دعمــ
تامتانــــــدو مــــــن أجــــــ  تــــــوف  مســــــاكن   إيشــــــان و. ودــــــري أعمــــــاا  نــــــال يف ؤــــــم أرضال  ال وــــــ  

لهمســتو نو  ال وــ  وقيقــة، وفقــرال املنــا   ا  ــرية، والل ــات ذات الــدر  املــنخلل، وكــذل  
، تمويـ كات الشـر وتقـد  مـروض سـتن ميسـرة مـن رـوا  هبدب إدارة املستو نات    املخوإل ؤـا.

 الــداليتوالوــنادي  املتنــددة، وتــنادي  توليــد الــدر  لــدر األســر ال ــعيلة،  ــا يف ذلــ  النســال و
شــركة متويــ  ا ســتان الني اليــة ارــدودة وتــندو   توعمــاا الســخرة والقوميــات األتــهية. ومــد منحــ

رو يـــة ني اليـــة عهـــ  مهيـــار  ١١9مهيـــون رو يـــة ني اليـــة و 4٠٠ميســـرة ميمتهـــا ا  االدرـــار العمـــاد مروضـــ
يف  ١ ١٠٠مســاكن منخل ــة التتهلــة يف  ورــارر، و ١٠9التــواد. و ــى تــندو  االدرــار العمــاد 

. واماوـــــت اخلوـــــة (4١)رـــــار  وادي كامتانـــــدو ٥٠٠ضـــــواو  الوريـــــ  الـــــدااري لـــــوادي كامتانـــــدو، و
. و املثــ ، ترمــ  روــة (42)يركــز  شــت  رــال عهــ  الل ــات املهمشــةا  عشــريا  الو نيـة لسســتان  رناجمــ

تشـــم   ،منـــزال   ١ 6١٠ ٠٠٠إســـتان عشـــرية مقاوـــة لسرـــرين ) اســـتثنال ف ـــة املهمشـــو( إ   نـــال 
،  ه ــــت نلقــــات 2٠١2/2٠١٣. ويف الســــنة املاليــــة (4٣)أرضــــية جمــــزأةا  ســــتنية ومنــــاكا وموعــــا  شــــقق

الــ  تشــم  ا ســتان، رو يــة ني اليــة عهــ  ا سـتان واملرافــ  اعتمعيــة ار مهيــ ١١ ٠74وتومـة ني ــاا 
والتنميــة اعتمعيــة، وإمــدادات امليــاه، ومــا إ  ذلــ . ويقــد  الــدعم  األراضــ  واملــاا لعمــاا الســخرة 

و ا ضـــافة إ  ذلـــ ، مـــا فت ـــت وتومـــة ني ـــاا تنلـــذ  ا .ارـــررين واألشـــخال الـــذين ال  هتـــون أرضـــ
امــة لألراضـــ ،  ــا يف ذلـــ  مـــن أجــ  ا دارة الع 2٠١٣ نيــة الســـتخدا  األراضــ  لعــا  السياســة الو 

. و ــالنظر إ  (44)ألراضــ  الزراعيــة وضــمان األمــن ال ــذاا ا محايــةالــذي يرمــ  إ  توــنيو األراضــ  
دوليــة مــن أجـــ   اتســاعدمالتحــديات ا ديــدة الــ  نشــ ت  ســـ   الزلــزاا،  ه ــت وتومــة ني ـــاا 

 دعم جهود إعادة ا عمار.
  

 (4٥)الحق اي التعلم  
 
مــــن  2ظمــــت السياســــة التعهيميــــة مــــن أجــــ  إعمــــاا ا ــــ  األساســــ  يف التعهــــيم واؤــــدب ن   -2٣

ضـا مشـروو مــانون و . وجيـري النظـر يف وكارة التعهـيم يف 2٠١٥األهـداب ا مناايـة لأللليـة عهـوا عـا  
وتعمــ  وتومــة ني ـاا عهــ   ــذا جهــود ك ـ ة مــن أجــ  تــوف   ا .وجمانيــا  إلزاميـ ساســ  عـ  التعهــيم األ

جعـ  التعهـيم كـذا  وـورة تدرجييـة يف املـدار  اعتمعيـة و ا  يم الثـانوي )وـىت املسـتور العاشـر( جمانـالتعه
مــن ا  وإلزاميــا  التعهــيم اال تــداا  جمانيــجعــ  عشــرة إ  ضــمان  ةوهتــدب اخلوــة الثالثــ ا .اال تــداا  إلزاميــ
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 تـــم يف ا  مرو ـــ‘  مرنـــارـــوا التقيـــد الوـــار  نوـــة العمـــ  الو نيـــة لتـــوف  التعهـــيم لهنميـــا. وينلـــذ  
يف  دايــة كــ  ســنة دراســية يف ايــا املــدار . وتشــنا اعتمعــات ارهيــة عهــ  إدارة املــدار   ‘املدرســة

اال تداايـــة  ه تهـــا األ . ووضـــعت وتومـــة ني ـــاا مشـــروو م ـــادئ توجيهيـــة لهتعهـــيم املتعـــدد اله ـــات، 
. ووـــىت 2٠١٥عهـــوا عـــا   مدرســـة 7 ٥٠٠، هبـــدب إمامـــة تعهـــيم متعـــدد اله ـــات يف 2٠٠9 عـــا 

مــن اله ــات ســت عشــرة التتــ  املدرســية  ا  مدرســة مثــ  هــذا التعهــيم. وأعــدت ســهل 24اون، تــوفر 
، الــ  2٠١6-2٠٠9األ . وتعمــ  وتومــة ني ــاا عهــ  تنليــذ روــة إتــو  موــاو املــدار ، لهلــاة 

ومـت نلسـ  اعت ـار هتدب إ  إعـادة هيتهـة التعهـيم مـن الوـو األوا إ  الوـو الثـاين عشـر، ويف ال
حنــو التحســن يف ا  وت ــو  يانــات يتهلــة اداهــ ا .أساســيا  التعهــيم مــن املســتور األوا إ  الثــامن تعهيمــ

ضـــمان ا ـــ  يف التعهـــيم مـــن ويـــ  كيـــادة تـــايف معـــدا االلتحـــا   املـــدار ، واملدرســـو املـــدر و، 
ـــة رر عـــدد ك ـــ  مـــن املـــدار  يف . ومـــد ت ـــ(46)ومعـــدا ا ملـــا   ـــالقرالة والتتا ـــة، والنلقـــات ا تومي

املنــا   الــ  ضــرهبا الزلــزاا أو تــدمر. واختــذت وتومــة ني ــاا تــدا   مامتــة وــىت تــتم إعــادة ا عمــار 
 من أج  ضمان مواتهة ايا األ لاا ا ووا عه  التعهيم.

، أهـــداب التعهـــيم 2٠١٥-2٠٠١ووـــددت روـــة العمـــ  الو نيـــة لتـــوف  التعهـــيم لهنميـــا،  -24
إ  ركــااز أر ــا، وهــ  ال قــال والنمــال وا مايــة واملشــاركة. وتعتــز  ا  لــربام  ا مناايــة، اســتناداال تــداا  وا

مـــن  ـــان  ٥٠٠روـــة إتـــو  موـــاو املـــدار  تنليـــذ  ـــرام  التعهـــيم اال تـــداا  اعـــاين وا لزامـــ  يف 
تـــــوفر ا مـــــن  ــــان التنميــــة القرويـــــة    ــــ نــــة  ١ ١7٣التنميــــة القروية/ال هــــديات. ووـــــىت اون، أعهنــــت 

 2٠١4متوك/يوليــ   - إمتانيـة ا وـوا عهـ  التعهــيم اال تـداا  اعـاين وا لزامــ ، وأعهـن يف وزيران/يونيـ 
 . التام  مهمتان  القرالة والتتا ة ،دهادين و الليت ور، ومقا عتأن 
إمتانيـــة ا وــــوا عهـــ  التعهــــيم فـــون ، 2٠١٣لهدراســـة االستقوــــااية االمتوـــادية لعــــا  ا  ووفقـــ -2٥

يف املااــــة مــــن األشــــخال الــــذين يعيشــــون حتــــت رــــإل  24.4 لنســــ ة ســــوريســــت متاوــــة ل اال تــــداا 
يف املااـــة.  ١7.9ســـور لنســـ ة  يف املااـــة، والتعهـــيم العـــاد 2٠.8ســـور لنســـ ة  اللقـــر، والتعهـــيم الثـــانوي

ت والشــعو  األتــهية واألمهيــا الــداليتكيــادة معــدا التحــا  فتيــات رر الاكيــز عهــ  ولــرد  اللنــوة، جيــ
واعتمعـــــات ارهيـــــة املهمشـــــة واملتخهلـــــة  املـــــدار . ومـــــن أجـــــ  كلالـــــة إمتانيـــــة الوتـــــوا إ  التعهـــــيم 

عـــو مدرســـة أنثـــ  يف كـــ  مدرســـة ممهوكـــة لهمنتمـــا ارهـــ  لهنظـــر يف الشـــتاور وتقـــدء لهمراهقـــات، ت  
دار  2٠هقــة يف مرا 4٠٠املشــورة النلســية االجتماعيــة. و عــد االنتهــال مــن التعهــيم الثــانوي، جيــري إيــوال 

. قا عـــــاتا عالـــــة. وتـــــدار  ـــــرام  تـــــدري  املـــــدر و عهـــــ  تعهـــــيم املراهقـــــات يف يتهـــــو امل تـــــوفرإيـــــوال 
التعهـــــيم. وأ هقـــــت وكارة التعهـــــيم  رنـــــام  نوـــــاب يف سلوضـــــعت وتومـــــة ني ـــــاا اســـــااتينية  و املثـــــ ،

ات واللتيــــان يف كــــ  يف منــــا   يتــــارة. وجيــــري  نــــال مــــراويل منلوــــهة لهلتيــــ ‘ال ــــذال مقا ــــ  التعهــــيم‘
، 2٠١4/2٠١٥يف الســنة املاليــة  نظافــة تــحيةعــدد املــدار  الــ  توجــد فيهــا مرافــ   . وكاد(47)مدرســة

 يف املدار .ا  مرواض ٣ 2٣٠إضايف و ةمدرسي ناية  ١ 28٥ومررت ا تومة ني اا تشييد 
يف  وأ هقــــــت  ــــــرام  يتهلــــــة ل ــــــمان اــــــوا ا ميــــــا وتعمــــــيم مراعــــــاة املنظــــــور ا نســــــاين -26

ارريـــرين.  كـــاموري. وتعمـــ  وتومـــة ني ـــاا عهـــ  تنليـــذ  ــرام  التعهـــيم والتـــدري  للااـــدة (48)التعهــيم
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ارـررون يتهقـون املـنذ الدراسـية واملـ ور و ـ  ذلـ  مـن الـدعم مـن وتومـة ني ـاا.   كـاموريفتع  وما
يف منــــا   يتــــارة. وتهقــــ   التـــامورييســــتهدب الــــذي  ‘ل ــــذال مقا ـــ  التعهــــيما‘كمـــا نلــــذ  رنــــام  

 .(49)أ لاا من يتهو الل ات املهمشة يتهو أشتاا الدعم،  ا يف ذل   رام  املنذ الدراسية
  

 (٥٠)الحق اي الصحة  
 
، وتوجيهـــات التـــ مو 2٠١4عـــا   اعتمـــدت وتومـــة ني ـــاا سياســـة تـــحية و نيـــة جديـــدة -27

. (٥١)لتـــ  مـــوا نا  أساســـيا  وقـــ وتـــل  كلالـــة ا ـــ  يف الوـــحة مـــن أجـــ   ، 2٠١4 لعـــا  الوـــح 
، وكــذا 2٠١7-١997لهلــاة الوويهــة األجــ ،  الثانيــة وعهــ  نلــس املنــواا، وضــعت اخلوــة الوــحية

 سياسات الستان والنظافة الوحية ذات الوهة.
رـــوا الســـنتو ا  يـــة ظـــ  ثا تـــوعهـــ  الـــر م مـــن أن عـــدد ماسســـات الرعايـــة الوـــحية ا توم -28
ـــــواأل (، 2٠١٣)عـــــا   7 28٥( وإ  2٠١١)عـــــا   7 ٠٣٥ة إ  ألســـــر  ارتلـــــا عـــــدد افقـــــد ، ر ت

 (.2٠١٣)عـــا   9٣ 49٥( إ  2٠١١)عـــا   82 994وكادت املـــوارد ال شـــرية لهرعايـــة الوـــحية مـــن 
ردمـــة تـــحية جمانيـــة يف ماسســـات الرعايـــة الوـــحية األوليـــة ومستشـــليات  وأنشـــ ت وتومـــة ني ـــاا

مـــن األدويـــة يف مرافـــ  الوـــحة ا  نوعـــ 7٠عهـــ  ا  ا جمانـــو إمتانيـــة ا وـــا  . ولهشـــع  واليـــقا عـــاتامل
عهـــ  رـــدمات األمومـــة يف ايـــا املستشـــليات ا توميـــة ا  . وحيـــ  لهحوامـــ  ا وـــوا جمانـــ(٥2)العامـــة

واملستشــليات اخلاتـــة الـــ  ؤـــا اتلامـــات مـــا وكارة الوـــحة والســـتان. ويقـــد   ـــدا النقـــ  إ  النســـال 
، حيـــ  لهلقــــرال واملعـــوكين واألشــــخال ذوي الهـــواأ ي ـــعن يف ماسســــة تـــحية. وعـــووة عهــــ  ذلـــ 

و يــة. وتعمــ  وتومــة ني ــاا عهــ  تنليــذ الخــدمات جمانيــة تامــة لها عامــة واملتووعــات ا وــوا عهــ  
الـــ  متهتهـــا كـــذا م ـــادئ توجيهيـــة منلوـــهة ل ـــمان جـــودة رـــدمات الرعايـــة الوـــحية اخلاتـــة منهـــا و 

 اعتمعات ارهية.
مقا عــة  ارتيــار ثوثــة مــن   ١٥رنــام  لهتــ مو الوــح  يف وتعتــز  وتومــة ني ــاا اســتحدا    -29

وتومــة ني ــاا ترفيــا ايــا النقــام الوــحية اللرعيــة إ  نقــام تــحية، وترفيــا تــز  كــ  منوقــة إمناايــة. وتع
ــــة مركــــزة يف اســــة مــــن مستشــــليات املنــــا  ،  املستشــــليات إ  مراكــــز تــــحية، وإنشــــال أجنحــــة عناي

. 2٠١4/2٠١٥مستشــليات املنــا   عهــوا  ايــة الســنة املاليــة وإنشــال جنــا  لوــ  الشــيخورة يف ايــا 
كمــا تعتــز  وتومــة ني ــاا مــا يهــ و )أ( كيــادة وظــااو األ  ــال املتخووــو مــن أجــ  فعاليــة اخلــدمات 

وتقـــــدء  ـــــدا عـــــد   الوـــــحية  ) ( وكيـــــادة عـــــدد األ  ـــــال يف مراكـــــز الرعايـــــة الوـــــحية األوليـــــة  ) (
ال العـــامهو يف املنـــا   الناايـــة والريليـــة  )د( وإ ـــو  اللحـــد املمارســـة ا ـــرة مـــن أجـــ  تشـــنيا األ  ـــ

مركــــــز لهرعايــــــة الوــــــحية األوليــــــة ومستشــــــل    ٣٠٠نقوــــــة تــــــحية، و ٥٠٠األود ملـــــرض التهــــــ  يف 
 ـدل تعهــيم "القــا وت" مــن أجــ  النهــوض  سياســة تــوف  رــدمات رعايــة األ  عــن  ريــ  مــوظلو و  )ه(

رو يـــة ني اليـــة لهمتووعـــات  ٥ ٠٠٠كيـــادة  ـــدا الـــزي إ  تـــحيو مهـــرة  )و( وم ـــاعلة  ـــدا الســـلر و 
 لهعم  يف اعاا الوح .
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يف املااـة  8٣مـن أجـ  كيـادة معـدا حتوـو األ لـاا مـن نسـ ة ا  وت ذا وتومة ني اا جهود -٣٠
مـــن ، 2٠١٣عـــا   ة لهتحوـــويف املااـــة، ومـــد تـــا ت مواعـــد العمـــ  الو نيـــ ١٠٠ا اليـــة إ  نســـ ة 

"الوــحة   التحوــو ل ـمان موــادر ماليــة مســتدامة لهتحوـو. وني ــاا مهتزمــة  إنشــال تــندو  أجـ  
ـــا لعـــا   - لهنميـــا" عهـــ  النحـــو املتعهـــد  ـــ  يف إعـــون أملـــا  ةيو تحقيـــ  األهـــداب الوـــح ١978آت

اضلل معــدا الوفيــات النلاســية فــومــد حتققــت إزــاكات ك ــ ة يف عــدة جمــاالت.  ا .املتلــ  عهيهــا دوليــ
، ومعــدا وفيــات األ لــاا دون ٣.١، ومعــدا اخلوــو ة التهــ  إ  ١٠٠ ٠٠٠وفــاة لتــ   28١إ  

. ومـــن املزمـــا ١ ٠٠٠لتـــ   46، ومعـــدا وفيـــات الرضـــا إ  ١ ٠٠٠ لتـــ  ٥4ســـن اخلامســـة إ  
مركــز توليــد يف ايــا  ١ ٥٥٥  . ويقــد١٠٠ ٠٠٠لتــ   ١٣4رلــل معــدا الوفيــات النلاســية إ  

يف  4٥. وحتوـ  نلاسـيةوفيـات الالا ـد مـن معـدا أحنال ال هد ردمات عه  مدار السـاعة مـن أجـ  
متوســـإل العمــر املتوم ـــا ارتلــا املااــة مــن ا وامـــ  عهــ  رــدمات التوليـــد عهــ  يــد مـــا وت مــدر ات. و 

 معتــدا  ــنقد املوــا و اخلامســة ســن دون الســتان عــدد تراجــا ومــد ســنة. 6٣.٣ إ  عنــد املــيود
 .الوكن يف شديد أو
ا  مهحوظــا  املــرأة يف الوــحة ا زا يــة وا زــا . وأوــركت ني ــاا تقــدمويتلــ  الدســتور وــ   -٣١

 .(٥4)عو  ه وم الروملا  . وتقد  وهقة السيهيتون  يتاري جمان(٥٣)يف ا قو  ا نسية وا زا ية
وهبـــدب املســـاعدة عهـــ  رلــــل معـــدا وفيـــات الرضـــا واأل لــــاا والوفيـــات النلاســـية وكيــــادة  -٣2

مهيــار  ٣٣.٥2املــيود، رووــت وتومــة ني ــاا رــوا الســنة املاليــة ا اليــة متوســإل العمــر املتومــا عــن 
لهماشــرات الوــحية. وتعتقــد وتومــة ني ــاا أ ــا مت ــ  عهــ  شــام  رو يــة ني اليــة مــن أجــ  التحســو ال

جـــاازة "نحـــت ني ـــاا حتقيـــ  األهـــداب ا مناايـــة لأللليـــة ذات الوـــهة  الوـــحة. وم  حنـــو املســـار الوـــحيذ 
عهـــ  إزاكهـــا يف ا ـــد مـــن معـــدا الوفيـــات النلاســـية  2٠١١مناايـــة لأللليـــة" عـــا  حتقيـــ  األهـــداب ا 

عهــ  إزاكهــا اؤــا  املتمثــ  يف ختلــيل  "جــاازة تشــنيعية"مــن األهــداب ا مناايــة لأللليــة( و ٥)اؤــدب 
ـــــات األ لـــــاا )اؤـــــدب  ـــــة(، و"جـــــاازة مـــــوة ا رادة" مـــــن  4معـــــدا وفي مـــــن األهـــــداب ا مناايـــــة لألللي

 ل العامليو من أج  الوحة ا زا ية" عه  إزاكها اؤا  يف جماا الوحة ا زا ية.الزعما "جمهس
  

 (٥٥)التثقيف اي مجال حقوق اإلنسان  
 
. لهمــــدار  وا امعــــات لقــــد أدر  التثقيــــو يف جمــــاا وقــــو  ا نســــان يف املنــــاه  الدراســــية -٣٣
مــــن أجــــ  كيــــادة الــــوع  عقــــو  فت ــــت وتومــــة ني ــــاا تنلــــذ  ــــرام  حمــــددة يف املنــــا   الريليــــة  ومــــا

ـــــ ، فـــــون وكـــــاالت وتوميـــــة(٥6)ا نســـــان ـــــ  الشـــــر ة واملـــــدعو العـــــامو ، مـــــن . وإضـــــافة إ  ذل مث
نلــذ  ـرام  توعيــة إ  جانــ  املاسسـات الو نيــة  قـو  ا نســان ومنظمــات ت تلهمقا عـات، مــا فت ـ

، 2٠2٠-2٠١٥االســااتينية، . وتركــز اخلوــة كهيهمــا  اعتمــا املــدين عهــ  املســتويو املركــزي وارهــ 
لهننـــة الو نيـــة  قـــو  ا نســـان عهـــ  التثقيـــو يف جمـــاا وقـــو  ا نســـان وهتـــدب إ  ضـــمان محايـــة 

 وقو  ا نسان عه  مستور األسرة املعيشية.
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ومـــد أنشـــ ت آليـــة منلوـــهة لهتعامـــ  مـــا م ـــايا وقـــو  ا نســـان وتعزيـــز التثقيـــو يف جمـــاا  -٣4
ن. وتــند التشــريعات ذات الوــهة  قــوات األمــن عهــ  تــدري  وقــو  ا نســان يف ايــا مــوات األمــ
. وعــووة عهــ  ذلــ ، أعــدت مــوات األمــن  (٥7)أفــراد األمــنلااــدة إلزامــ  يف جمــاا وقــو  ا نســان ل

مــن أفــراد الشــر ة  7 ٣٠٠. ووــىت اون، تهقــ  (٥8)ن وقــو  ا نســان األساســية شــ كتي ــات وأدلــة 
. وعـــووة (٥9)  وقـــو  ا نســـان والقـــانون ا نســـاينعهـــا  راتـــا  مـــن أفـــراد ا ـــي  تـــدري  47 6١9و

األساسـية الـ  تـديرها مـوات األمـن منـاه  دراسـية  شـ ن التدري يـة ايـا الـدورات تشـم  عه  ذل ، 
 .(6٠)وقو  ا نسان والقانون ا نساين

  
 (6١)سالمة األغذية  

 
األساســـية يف منـــا   مـــا فت ـــت وتومـــة ني ـــاا تـــوفر،   ســـعار مدعومـــة، إمـــدادات األ ذيـــة  -٣٥

مـــن ا  مـــا الاكيـــز  شـــت  رـــال عهـــ  الل ـــات اررومـــة واملهمشـــة. ويننـــز هـــذا العمـــ  أي ـــ ،يتـــارة
ومــد تـا ت الهننــة ‘. الت ذيـة املدرسـية‘و "ال ــذال مقا ـ  العمــ "  رناجمـا رـوا وسـاا  أرــرر، منهـا

. ومــد 2٠١7 عــا  إ  2٠١٣تعــددة القواعــات لهلــاة مــن عــا  املالو نيــة لهتخوــيإل روــة الت ذيــة 
 ،2٠٠6، واســااتينية الوــحة والت ذيــة املدرســية، لعــا  2٠٠4نلــذت السياســة الو نيــة لهت ذيــة، لعــا  
هبــدب ا ــد عهــ  حنــو مســتدا  مــن شــىت ، و ــرام  أرــرر 2٠١٣واســااتينية ت ذيــة األمهــات، لعــا  

ا ديــد وفيتــامو ألــو  التوكيــا اعــاين لت ســوالتهنــا  لــربام  الرايســية مــن اوــواد  ســول الت ذيــة. و 
للااـــدة ت ســـوالت فيتـــامو ألـــو وأمـــرال  ـــرد الديـــدان ل اعـــاين توكيـــاالعهـــ  ا وامـــ  واملرضـــعات، و 

أل لـاا وــىت سـن اخلامســة، و رنــام  رعايـة تــحة األ  والولــ ، و رنـام  ا ــد مــن فقـر الــد  للااــدة ا
 إشــراب وكارة التنميــة الزراعيــة، ال ي ــة"  وــورة منلوــهة حتــتو شــع ة لألمــن ال ــذاا  "األ لــاا. وأنشــ ت 

 لهزراعــة واألمــنا  . وأ هقــت الشــع ة  رناجمــ(62)ملســاا  األمــن ال ــذاا  والت ذيــة ةشــامهعا ــة الملمــن أجــ  ا
 وسإل وأمو  ال ر .لهمقا عة يف املنا   ا منااية  ١9ال ذاا  يشم  

د مــن ا ــل والت ذيــة هبــدب ذا تــهة  ال ــذاا  حمــددا  اجمــن ر  49وكارة التنميــة الزراعيــة ت ونلــذ -٣6
كيــادة ا نتــا  الزراعـ  والتخليــو مــن  حتقيــ  هـدب إ ا  . وسـعي(6٣)سـول الت ذيــة عهـ  املــدر الوويــ 
ا  هتتــار  ١ 487 27٥عشــرة إ  توســيا رــدمات الــري لتشــم   ةنــدرة األ ذيــة، هتــدب اخلوــة الثالثــ

 اسااتينية لهتنمية الزراعية ميد النظر يف جمهس الوكرال.  من األراض . وأهم من ذل ، أن هنا
  

(64)النزاع وضحاياال داخلي المشردون   
     

 
. (6٥)وضـــحايا النـــزاوا  نلـــذت وتومـــة ني ـــاا تـــدا   ترمـــ  إ  معا ـــة م ـــايا املشـــردين دارهيـــ -٣7

يف ا  وتشــم  الــربام  دعمــوهــ  تقــد  جمموعــة مــن الــربام   عــادة إدمــا  وإعــادة ت هيــ  ضــحايا النــزاو. 
جمــاا ا  اثــة وإعــادة الت هيــ ، والتــدري  والــدعم املــاد املولــدين ملناتــ  الشــ  ، واالنتوــاب املامــت، 

. وأنشـــ ت وتومـــة ني ـــاا (66)والعـــو  الوـــش، واملشـــورة النلســـية االجتماعيـــة، والـــدعم  ـــاملنذ الدراســـية
دمــة ورتــد التنليــذ اخلالشــع ية مــن أجــ  تــوف  هياكــ  تنظيميــة منلوــهة مــن املركــز إ  مســتور القاعــدة 

 اللعاا لهتدا  .
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 (67)المساواة بي  جميع المكونات اإلثنية والثقااية واللغوية  
 
ي ـــمن الدســـتور والتشـــريعات القاامـــة ا ـــ  يف املســـاواة لهنميـــا. وأي متييـــز مـــاام عهـــ  أي  -٣8

ومــــا ذلــــ ، ومــــن أجــــ  تعزيــــز املســــاواة ا قيقيــــة أو التمييــــز ا مــــاا ،  ا .ميــــاإجر  ســــ   يعتــــرب فعــــو  
رـوا تـدا   مانونيـة وسياسـاتية و رناجميـة، وال سـيما للااـدة النسـال مـن اعتمدت تدا   محاية راتة 

ــــة املتخهلــــة  املاديشــــ والشــــعو  األتــــهية و الــــداليتو واألشــــخال ذوي ا عامــــة، واعتمعــــات ارهي
وأرـــذت وتومـــة ني ـــاا  عـــدة سياســـات وآليـــات ملســـاعدة الشـــعو  املتعـــددة  ا .يـــواجتماعا  امتوـــادي

 .(68)ا ثنيات عه  محاية ثقافتها ووقومها اله وية
  

(69)الضعيفة والفئات واألاليات األصلية الشعوب   
     

 
، والقوميـــات األتــــهية، لنســــال، والـــداليتل ـــات اي ـــمن الدســـتور ا ـــ  يف العدالــــة االجتماعيـــة ل -٣9

. (7٠)جتمـاع االمتوـادي و االلتخهـو الـ  تعـاين اوالل ات املهمشة، والعماا  واعتمعات ارهية لهماديش ،
إ  توســــــيا نوـــــا  ا ــــــ  يف ال ـــــمان االجتمــــــاع  لهمـــــوا نو، جيــــــري تنليـــــذ إجــــــرالات تشــــــ ي  ا  وســـــعي
 .١999الذاأ اره  لعا  يف إ ار مانون ا تم  2٠٠9ال مان االجتماع  لعا    رنام 
ة.  ــــتر ا يــــاة الو محايــــة يف  وقــــو  املــــوا نو املســــنو 2٠١١يتلــــ  مــــانون املســــنو لعــــا  و  -4٠

ومــــــد أنشــــــع جنــــــا  لهمســــــنو يف ايــــــا  .ويقــــــد  ؤــــــم العــــــو  اعــــــاين يف املستشــــــليات ا توميــــــة
يف املااــــة يف النقــــ  العــــا . وتقــــد  وتومــــة ني ــــاا  ٥٠مــــدره ا  مستشــــليات املنــــا  . ويتهقــــون روــــم

و ــــ هم مــــن الل ــــات املهمشــــة  ا ،عامــــ 7٠إ  املســــنو الــــذين تتنــــاوك أعمــــارهم ا  شــــهريا  اســــتحقام
ممـــن  الـــداليتو كارنـــادالـــذين يعيشـــون يف منوقـــة شـــخال األهـــذا االســـتحقا  لة. ويتهقـــ  يوال ـــع

تومـة ني ـاا عهـ  تنليـذ تـدا   ال ـمان االجتمـاع  مـن . وتعتو و(7١)عاما   6٠تزيد أعمارهم عن 
يتشــو و . (72)رــوا الــنه  القــاام عهــ  وقــو  ا نســان مــن أجــ  ضــمان وقــو  املــوا نو املســنو

أن  2٠١2عـــا   الهننـــة الو نيـــة لهتخوـــيإلأجرتـــ  ال ـــمان االجتمـــاع   اســـتحقاماتربنـــام  لتقيـــيم 
 .(7٣)ملااةيف ا ٠.7٥متوسإل منو نلقات ال مان االجتماع  هو 

ه ــــمان ل و ــــك ويــــند مشــــروو مــــانون ال ــــمان االجتمــــاع  املتتامــــ  عهــــ  إنشــــال نظــــا  -4١
االجتمـــاع . كمـــا تعمـــ  وتومـــة ني ـــاا عهـــ  إدرـــاا  وامـــة هويـــة و نيـــة  عـــ  توكيـــا اســـتحقامات 

ســـ ا يووـــات يتهلـــة  رســـم، جـــرر 2٠١4/2٠١٥ويف الســـنة املاليـــة  .ال ـــمان االجتمـــاع  فعـــاال  
رــوا إدارة ســن  تـندو  ال ــمان االجتمــاع  وإعــداد  وامـة هويــة  يومايــة لهمســاهم لهتنليـذ مــن 
 الوعو ات واالكدواجية والتشويهات يف يتهو  رام  ال مان االجتماع  ا ارية. تذلي من أج  

ميـد النظـر يف جمهـس  ١69وتوجد روـة عمـ  و نيـة لتنليـذ اتلاميـة منظمـة العمـ  الدوليـة رمـم  -42
لهشــعو  األتــهية يف عمهيــة ا  وهتــدب روــة العمــ  إ  ضــمان املشــاركة اللعالــة واعديــة سياســيالــوكرال. 

تـــنا القـــرار والتمثيـــ  املتســـاوي يف وتـــم ال هـــد. ومـــدمت وتومـــة ني ـــاا تقريرهـــا الـــدوري الثـــاين عـــن 
. ودرهــت  ــان تنســي  شــاون الشــعو  األتــهية 2٠١٥عــا   ١69اتلاميــة منظمــة العمــ  الدوليــة رمــم 
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 جــرال )إنشــال وعمــ (  نــة تنســي  ا  وفقــخلمســة والســ عو ملقا عــات العمــ  يف ايــا املقا عــات ايف ا
قوميــــات ال. ونظمـــت املاسســـة الو نيـــة لهنهـــوض  2٠١4شـــاون الشـــعو  األتـــهية يف املقا عـــة لعـــا  

 ـــرام  شـــىت ل ـــمان مـــدرة الشـــعو  األتـــهية واألمهيـــات والل ـــات  (7٥)وماسســـات أرـــرر (74)األتـــهية
. (76)لة عهــ  التمتــا هبويتهــا وثقافتهــا،  ــا يف ذلــ  مــن رــوا النهــوض  ه اهتــا التقهيديــة وولظهــاال ــعي

. ١69عهـــ  األســـ هة املتتـــررة  شـــ ن اتلاميـــة منظمـــة العمـــ  الدوليـــة رمـــم ا  وأعـــدت وتومـــة ني ـــاا ردود
ا  ووفقــــ  (77) قــــو  ا نســــان تــــدا   هامــــة  مايــــة الشــــعو  األتــــهية راهنــــةوتت ــــمن اخلوــــة الو نيــــة ال

 ١٥ ، ختوــد الســهوات ارهيـــة2٠١2لهم ــادئ التوجيهيــة لتع  ــة وإدارة مـــوارد الســهوات ارهيــة لعـــا  
 .(78)لهربام  املوجهة إ  الل ات املهمشة ستثماريف املااة من ميزانية اال

ملـــرأة، والشــعو  األتـــهية و  مهــا مـــن لااــدة الومـــاا  تمييــز اللهوتـــدا    ة/ووــوهنــا  ونز -4٣
. (79)الـــدواار ا توميـــة والعامـــة يف إ ـــار التشـــريعات القواعيـــةايـــا  ـــات ال ـــعيلة واملهمشـــة يف الل

. ومـد وـددت األوتـا  القانونيـة املتعهقـة (8٠)عهـ  مـوات األمـنا  األوتا  والتدا   أي ـهذه وتسري 
واألمهيـــــات  الســـــهوات ارهيـــــة مقت ـــــيات عمهيـــــة لهنهـــــوض  اعتمعـــــات ارهيـــــة لهشـــــعو  األتـــــهية 

ومــدمت وتومــة ني ــاا مشــروو مــانون  تعــدي   .يف جممــ  عمهيــة ا دارةتها والل ــات ال ــعيلة ومشــارك
 ملـــرأة يف اؤي ـــات ارهيـــةاإ  الربملـــان مـــن أجـــ  كلالـــة متثيـــ   ١999مـــانون ا تـــم الـــذاأ ارهـــ  لعـــا  

مـــا  االجتمـــاع  عهــــ  . ومـــد ســــاعدت السياســـة املتعهقـــة  ا د(8١)يف املااـــة عهـــ  األمـــ  4٠ نســـ ة 
 شاركة الشعو  األتهية واألمهيات والل ات ال عيلة.ة ملتدرجييالزيادة ال

سياســــة التعهــــيم الشــــام  لهنميــــا وتعمــــيم مراعــــاة املنظــــور  ةامر وــــ وتنلــــذ وتومــــة ني ــــاا  -44
 الــــــداليتا نســــــاين يف التعهــــــيم. فقــــــد عــــــزكت إمتانيــــــة ا وــــــوا عهــــــ  التعهــــــيم للااــــــدة اللتيــــــات و

مــــن رــــوا أمــــور منهــــا املــــنذ الدراســــية لت ويــــة تتــــاليو املــــ ور والــــزي  ،وي ا عامــــةواألشــــخال ذ
. وهتــــدب روــــة إتــــو  موــــاو املــــدار  إ  إتــــو   رنــــام  (82)املدرســــ  واملــــواد التعهيميــــة والنقــــ 

مــن الســنة ا  . واعت ــار (8٣)التعهــيم يف املــدار  مــن أجــ  كيــادة إمتانيــة وتــوا األشــخال ذوي ا عامــة
رو يــــة ني اليــــة يف شــــت   8٠ ٥9٥ ٠٠٠ذا إعامــــة   لــــو   8٥ 68١، تهقــــ  2٠١٠/2٠١١املاليــــة 

يف املااـــة مـــن املـــنذ الدراســـية  ٥ووـــة  ١96٥لعـــا  الدراســـية مـــنذ دراســـية. ونوـــد مـــانون املـــنذ 
 7٠.4، رووــت وتومــة ني ــاا م هــ  2٠١٣/2٠١4لأل لــاا ذوي ا عامــة. وفيمــا يتعهــ   عــا  

ــــيم ذوي  ــــ ، هتــــدب سياســــة تعه ــــيم األشــــخال ذوي ا عامــــة. و املث ــــدعم تعه ــــة ل ــــة ني الي مهيــــون رو ي
ا  هامــا  ره جــزل ــا اعت ةاخلاتــذوي االوتياجــات إ  إتاوــة تعهــيم  ١996االوتياجــات اخلاتــة لعــا  

جبعــ  ال ي ــة املاديــة لهمــدار  تــديقة لأل لــاا ذوي ا عامــة. وتوــمم  ، وذلــ ‘التعهــيم لهنميــا‘مــن 
. وإضــافة (84)دراســية أل لــاا ذوي إعامــات حمــددةيووــة  ماعــاتوتــدار يف  اخلاتــة فوــوا املــوارد

لأل لـاا  راتـة اتـة ومراكـز مـواردلـذوي االوتياجـات اخلإ  ذل ، أنش ت وتومة ني ـاا مـدار  
ألشــخال لالدراســية قاعــات الكيــادة تيســ  إمتانيــة وتــوا . و ــالنظر إ  حتــديات (8٥)ذوي ا عامــة

 ذوي ا عامــة مــن ويــ  التتهلــة، وال عــد ا  ــرايف، ومــا إ  ذلــ ، مــد يتوهــ  تعزيــز وتــوؤم إ  فــرل
 الر م من ا هود املتواتهة.  ،من الومتا  مزيد التعهيم
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عهـ  إذكـال وعـ  النـا   ا عامـة  2٠٠6السياسة وروة العمـ  الو نيـة لسعامـة لعـا  وتركز  -4٥
األشــخال ذوي  كالمــا وجــود روــإل لتنظــيم محــوت و نيــة  شــ  ا، وإجيــاد مومــو جمتمعــ  إجيــاا إ

ا عامــة. وعــووة عهــ  ذلــ ، تــوجز اخلوــة ا مناايــة الثالثــة عشــرة أنشــوة نشــر املعهومــات عــن اتلاميــة 
ال ذوي ا عامــــة والربوتوكــــوا االرتيــــاري املهحــــ  هبــــا، وت ــــو أن األنشــــوة ا مناايــــة وقــــو  األشــــخ

مــا االتلاميــة املــذكورة. وء إنشــال آليــة رفيعــة املســتور حتــت تنســي  راــيس ا  ســيخوإل ؤــا وتنلــذ متاشــي
جمهــس الـوكرال مـن أجـ  الق ـال عهـ  التمييـز واالرتقــال الـوكرال و  أمنـال وتومـة ني ـاا يف متتـ  راـيس

قـــو  األشـــخال ذوي ا عامـــة وتعزيزهـــا. كمـــا أنشـــ ت آليـــات تنســـي  حتـــت إشـــراب ك ـــ  مـــوظل  ع
املقا عــة يف ايــا املقا عــات. وتشــم  التــدا   األرــرر له ــمان االجتمــاع   رنــام  إعــادة الت هيــ  

يف ايــــا املقا عــــات، ورــــدمات الرعايــــة الوــــحية اعانيــــة يف املستشــــليات ا توميــــة،  (86)اعتمعــــ 
ألجهـزة املسـاعدة عـن اا  ه ، وإعلـال ضـري يداريف املااـة مـن سـعر النقـ  ا ـوي الـ ٥٠ نسـ ة ا  ومور

 ال مان االجتماع  عن  ري  السهوات ارهية.استحقا  لألشخال ذوي ا عامة، وتوكيا 
أتــدرت و لألشــخال ذوي ا عامــة. تــديقة جعــ  امل ــاين العامــة مــن أجــ   نــال لهمــانون ومــد   -46

م ـــادئ توجيهيـــة شـــامهة جديـــدة لتيســـ  الوتـــوا،  تشـــاور مـــا ممثهـــ  األشـــخال ذوي اا ني ـــوتومـــة 
. وو ظـــر التمييـــز ضـــد األشـــخال ذوي ا عامـــة يف التوظيـــو والاميـــة يف (87)جهـــات أرـــررو ا عامـــة، 

ا تومــة واخلــدمات العامــة. ووضــعت وكارة الوــحة والســتان  ــرام  يعيــة و وــرية شــىت لرفــا مســتور 
مــد مــن األمــراض الــ   اوشــه  األ لــاا، وفــ و  نقــد املناعــة ال شــرية/ا يدك، و  هــ الــوع   ا ــذا ،

تتســــ   يف ا عامــــة. ومــــا انلتــــت وكارة الوــــحة والســــتان تنلــــذ اســــااتينية و نيــــة  دارة ا عامــــة يف 
. وهتــدب يف املقــا  األوا إ  تــوف  رــدمات إعــادة الت هيــ  والعــو  2٠٠7مروهــة الولولــة منــذ عــا  

ــــة مــــن إعامــــات األ لــــاا. وأنشــــع مركــــز و ــــك  عــــادة الت هيــــ  امل عهــــ  الوــــش ســــتور اعتمــــا والوماي
ــــ ، وتــــ مو  يف واأل ــــراب االتــــوناعية تقــــوء الدعامــــات العاتــــمة مــــن أجــــ  العــــو ، وإعــــادة الت هي

لألشـــخال ذوي ا عامـــة املت ـــررين مـــن النـــزاو. وتقـــد  مراكـــز إعـــادة الت هيـــ  عهـــ  املســـتور ا مهيمـــ  
ــــ ،  الوكمــــة األجهــــزة املســــاعدة ورــــدمات إعــــادة الت هيــــ  لألشــــخال ذوي ا عامــــة. وإضــــافة إ  ذل

. و املثــ ، فــون وتومــة (88)ألشــخال ذوي ا عامــةراتــة للااــدة اتنليــذ  ــرام   وــدد وتومــة ني ــاا 
والمتــــة مــــن أجــــ  م ١982ني ــــاا  وــــدد تنقــــيذ مــــانون محايــــة ورعايــــة األشــــخال ذوي ا عامــــة لعــــا  

 ما اتلامية وقو  األشخال ذوي ا عامة. ةكامهموالمة  
  

 (89)القضاء على التمييز العنصري  
 
يتلــ  الدســتور ا مايــة مــن ايــا أشــتاا التمييــز. ومــد درــ  مــانون )جر ــة وعقو ــة( التمييــز  -47

لهقـانون، . ومـن أجـ  التنليـذ التامـ  (9٠)2٠١١القاام عهـ  الو قـة امل هقـة والن ـذ ويـز النلـاذ منـذ عـا  
، واالمتثــاا لسياســة عــد  التســامذ 2٠١٥عــا    ــدأت وتومــة ني ــاا يف تــيا ة روــة عمــ  متتامهــة

التمييــز القــاام عهــ  الو قــة امل هقــة والن ــذ، أتــدرت وكارة الشــاون الدارهيــة توجيهــا إ  ايــا مــا ا  موهقــ
شــــتهت  ــــان  امتاتــــ  إدارات املقا عــــات، ومتاتــــ  ا دارة ا مهيميــــة مــــن أجــــ  هــــذه ال ايــــة. كمــــ
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تنســـي  عهــــ  مســـتور املقا عــــات وجـــرر تلعيههــــا. وكــــ  متتـــ  مــــن متاتـــ  إدارة املقا عــــات يقــــد  
وجيــري إنقــاذ ضــحايا  ا .ضــد التمييــز شــهري املتخــذة تقــارير إ  وكارة الشــاون الدارهيــة  شــ ن ا جــرالات

د ا نـــاة. وأ هقـــت التمييـــز القـــاام عهـــ  الو قـــة امل هقـــة والن ـــذ عهـــ  اللـــور وتتخـــذ إجـــرالات ســـريعة ضـــ
ا  مشــاكا   تنســي  مــا املاسســات الو نيــة  قــو  ا نســان ووتومــة ني ــاا رتــد لهــداليتالهننــة الو نيــة 

لسياســـة ا دمـــا ، ا   ـــرام  التوعيـــة. ووفقـــكـــذل   ـــاالت التمييـــز القـــاام عهـــ  الو قـــة امل هقـــة والن ـــذ و 
هو قـــات العـــا ر لتشـــنيا الـــزوا   . وجيـــري(9١)يف اخلدمـــة العامـــة لهـــداليتيف املااـــة  9ووـــة رووـــت 

رو يــة لتــ  كوجــو. ومــا فت ــت  ١٠٠ ٠٠٠عــن  ريــ  تقــدء م هــ   الــداليتو ــ   الــداليت ــو  امل هقــة
حمــــاكم مــــن رــــوا ا  ارــــرومو امتوــــادي الــــداليتوتومــــة ني ــــاا تقــــد  املســــاعدة القانونيــــة اعانيــــة إ  

امل هقــة وتيســ   الــداليتموعــات  االــة . ورووــت وتومــة ني ــاا لهتســني  املنهنــ  ع(92)املقا عــات
، وهـــ  جمموعـــات يهـــاومـــا إل مســـهر، ودو ، و ـــادي، و انـــدار اال حـــ  عـــن اعموعـــات املهمشـــة مثـــ  

لقـــانون. ذا الوضـــا مواعـــد لهتنليـــذ اللعـــاا ؤـــا  معرضـــة خلوـــر االنقـــراض. وت ـــذا وتومـــة ني ـــاا جهـــود
 22، مـــدمت إ  ارـــاكم 2٠١4إ  آ /أ ســـوس  2٠١١اللـــاة مـــن عــا   رــواوتظهــر ال يانـــات أنـــ  

. وعهــ  الــر م مــن ا هــود املتواتــهة  تومــة ني ــاا، فــون إ ــال (9٣)والــة متييــز مــاام عهــ  الو قــة امل هقــة
 ا .لتمييز السي ة ال يزاا  ث  حتدياممارسات 

ات جنســية لألشــخال املقا عــات تقــد   وامــات هويــة وشــهاد راتومــا فت ــت متاتــ  إدا -48
 الـــداليتوأ لـــاؤم عهـــ  أســـا  جنســـية األ . ومـــا فتـــع مرتت ـــو ممارســـة الن ـــذ ضـــد   ـــاديمــن  االـــة 

. وأنشــ ت آليــة الســي ة املمارســةهــذه ن ــعون لهتحقيقــات واراكمــات، وهــو مــا ســاعد يف رلــل 
مــن أجــ   لوجمهــس الــوكرا األمنــال يف متتــ  راــيس جمهــس الــوكرالراــيس تنســي  حتــت رفيعــة املســتور 

 .الداليتوتعزيز وقو   هقة الق ال عه  التمييز القاام عه  الو قة امل
مـن ا  جيـدا  جمهـزة دهيـز  ‘ نايـة شـامهة لهنميـا متعـددة األ ـراض‘وتومة ني اا إنشال عتز  وت -49

 .(94)التنمية الشامهةشنيا واعالس ال  أنش ت من أج  تاسسات أج  متات  الهنان وامل
  

 (9٥)مناهضة التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاءتشريع   
 
والتشـريعات القواعيـة األرـرر  ١996التعـذي  لعـا    التعـويل املتوـ حيظر الدسـتور ومـانون  -٥٠

. وال توجـد مـوانو سـاادة يف ني ـاا متـنذ ا وـانة ألي شـخد (96)كـانايا أنواو التعذي  ألي  ـرض  
مـا اتلاميـة مناه ـة ا   عـ  التشـريعات ارهيـة أكثـر توافقـا  ني اا جهوديف والة التعذي . وت ذا وتومة 

لتنرء ايا أشتاا التعذي  وسول املعامهـة إ  الربملـان. و املثـ ،  منلو  التعذي . ومد  مشروو مانون
 تدا   ومااية وعقا ية ومحااية ضد التعذي  وسول املعامهة.عه  يند مشروو مانون العقو ات 

مـــا التعــــذي  ا  مــــوات األمـــن ووكــــاالت إنلـــاذ القــــانون سياســـة عــــد  التســـامذ إ ومــــ وتت ـــا -٥١
. ووــىت اون، اختــذت ةمنتظمــوــورة يف جمــاا وقــو  ا نســان  التــدري  مــوات األمــن يتهقــ  أفــراد و 

يف ارتتــا  أفعــاا تعــذي .  وامــن شــر ة ني ــاا مــن تور ــا  فــرد 62يف وــ  إجــرالات إداريــة دارهيــة 
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يعــد تلالــة معامهــة ارتنــزين معامهــة إنســانية. و لاملــدع  العــا  حتــت إشــراب    نــة التنســيوشــتهت 
 وجـــ  التشـــريعات ارهيـــة. وتوجـــد آليـــة لهتحقيـــ  ا  روـــ  ا  إجراميـــ القتـــ  رـــار  نوـــا  الق ـــال فعـــو  

واملووقــة واملقاضــاة يف الق ــايا املتعهقــة  القتــ  رــار  نوــا  الق ــال. ووتومــة ني ــاا مهتزمــة  اختــاذ 
 . الالقت  رار  نوا  الق ينخر ون يف ادعالاتيف و  من ات إجرال

  
 (97)هماالتجار بالبشر ونقل  

 
شــتهت وتومــة ني ــاا  نــة و نيــة عهــ  الوــعيد املركــزي و ــان مقا عــات يف ايــا املقا عــات  -٥2

. وتتخـــذ وكـــاالت إنلـــاذ 2٠٠7لعـــا   هـــملقـــانون )مرام ـــة( االدـــار  ال شـــر ونقه  مـــن أجـــ  التنليـــذ اللعهـــ
القــانون إجــرالات ضــد ا نــاة. وحيــ  له ــحايا ا وــوا عهــ  تعــويل معقــوا ورد ا قــو  وإعــادة الت هيــ  

تنليــذ  ــرام  يتهلــة  رالقــانون. وجــر هــذا والــدعم االمتوــادي وردمــة املشــورة النلســية االجتماعيــة  وجــ  
ــــادئ التوجيهيــــة ملتافحــــة االســــت وا  لهقــــانون. كمــــا  مــــن أجــــ  ا نلــــاذ اللعهــــ وروــــة عمــــ  تتنــــاوا امل 

ا نســـ  لهنســـال العـــاموت يف موـــاعم ووانـــات الـــرمد مســـ لة االعتـــدال ا نســـ . و املثـــ ، أدرـــ  مـــانون 
، ويـــز النلـــاذ. وتعتـــو وتومـــة ني ـــاا عهـــ  2٠٠7، ومـــانون العمالـــة األجن يـــة لعـــا  ١992اؤنـــرة لعـــا  

اســة  اأولوياهتــمــن اخلوــة  عــ . ود2٠2١-2٠١١ ،ار  ال شــرتنليــذ روــة العمــ  الو نيــة ملتافحــة االدــ
جمـــاالت حمـــددة تشـــم  الومايـــة وا مايـــة واملقاضــــاة والعقـــا  وتنميـــة مـــدرات املاسســـات املعنيـــة. وتعمــــ  

دعم كمــــا تــــ ،وتومــــة ني ــــاا  تنســــي  مــــا الهننــــة الو نيــــة لهمــــرأة الــــ  تنلــــذ شــــىت  ــــرام  الومايــــة والرتــــد
 ال شـــر. وجـــرر حتســـو االتوـــاالت  ـــو الـــوكارات. وتنلـــذ الهننـــة الو نيـــة   تومـــة يف متافحـــة االدـــارا

لهمــرأة أنشــوة توعيــة مــن رــوا وســااإل ا عــو  ا ماه يــة ووهقــات العمــ  عهــ  املســتور ارهــ   شــ ن 
 وقو  املرأة،  ا يف ذل  العنو ضد املرأة وهنرة العماا واالدار  ال شر.

ريعة املســـار يف م ـــايا االدـــار  ال شـــر واالعتـــدال ا نســـ  وتو ـــ  ا جـــرالات الق ـــااية الســـ -٥٣
. وأ هقــــت وتومــــة ني ــــاا ١99٥عهــــ  النحــــو املنوــــول عهيــــ  يف مواعــــد حمــــاكم املقا عــــات لعــــا  

رام  شـىت ضـد االدـار  ال شـر  تنسـي  مـا منظمـات اعتمـا املـدين، وأنشـع تـندو   عـادة ت هيـ   ـ
 (98)وأنشـ ت دور/مراكـز  عـادة الت هيـ  يف مثـاين منـا   الناجو من االدار  ال شـر يف كـ  مقا عـة،

م ــايا يف . وأدرجـت إجـرالات التحقيـ  (99)للااـدة الناجو/األشـخال املت ـررين مـن االدـار  ال شـر
االدـار  ال شــر يف منـاه  تــدري  الشـر ة الني اليــة. ومـد أجــرت أكاد يـة شــر ة ني ـاا  رنــام  تــدري  

يا االدــار  ال شــر للااــدة أفــراد الشــر ة، ومــا فتــع املــدعون العــامون عهــ  إجــرالات التحقيــ  يف م ــا
 عن  ري  األكاد ية الق ااية.ا  منتظما  والق اة يتهقون تدري 

  
 (١٠٠)لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق اي حاالت المختفي   

 
إ ــار القــانون ذي  أنشــ ت  نــة ا قيقيــة واملوــا ة و نــة التحقيــ  يف وــاالت املختلــو يف -٥4

ا مــا وم اداه وــدد وضــا مواعــدمه اان  اللعــ  عمههــا  شــت  مســتق  ومهــنتــ. و ــدأت الهن(١٠١)الوــهة
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. ويهــدب القــانون إ  تعزيــز مســتور ةســسو ا مــهعمه ا مــن أجــ  ســ مــالتوجيهيــة يف العمــ  وأدلته
اســـية. وعـــووة أكـــرب مـــن الووـــدة واملوـــا ة الو نيـــة دون أن حييـــد عـــن م ـــادئ وقـــو  ا نســـان األس

الرمزيـة مـن فـاة النـزاو املســهذ.  ق ـايايتعامــ  مـا  عـل العهـ  ذلـ ، مـا انلـ  نظـا  ارـاكم العاديـة 
ولــت آليــة ومــا ا تــم الوــادر عــن ارتمــة العهيــا يف م ــية ســومان أديتــاري ضــد وتومــة ني ــاا، ر  

شــــامهة يف وــــاالت و  مســــتقهةإجــــرال حتقيقــــات تــــووية العدالــــة االنتقاليــــة املنشــــ ة  وجــــ  القــــانون 
 انتهاكات وقو  ا نسان ال  يزعم أن ؤا تهة  النزاو ومساللة ا ناة.

  
 (١٠2)مساءلة سلطات إنفاذ القانون؛ وإنشاء لجنة خدمة الشرطة  

 
 جـرال حتقيقـات نزيهـة ومسـتقهة وراكمـة موامـة يند النظا  القانوين الـو ك عهـ  أوتـا   -٥٥

تتهقـــ  وكـــاالت و املتـــور و يف األفعـــاا ا جراميـــة دون أي ضـــ إل ال داعـــ  لـــ  وال أوتـــا  مســـ قة. 
. وتت ـــا هـــذه (١٠٣) شـــ ن م ـــايا وقـــو  ا نســـانا  إنلـــاذ القـــانون،  ـــا يف ذلـــ  مـــوات األمـــن، تـــدري 

و  ا نسـان. ويرتـد متتـ  املـدع  العـا  مـا انتهاكـات وقـا  الوكاالت سياسة عـد  التسـامذ موهقـ
 والهننــة الو نيــة  قــو  ا نســان والناشــوون يف جمــاا وقــو  ا نســان أمــاكن االوتنــاك والســنون

لتوجيهـــات ارتمـــة العهيـــا، ا  ر  ارتنـــزون مـــن التمتـــا  ـــا قو  الدســـتورية والقانونيـــة. ووفقـــحيـــ عنـــدما
لــدن وكارة الــدفاو. ومــن أجــ  منــا انتهاكــات ميــد االســتعراض مــن  2٠٠7فــون مــانون ا ــي  لعــا  

وقو  ا نسان دارـ  مـوات األمـن، أنشـ ت الشـر ة الني اليـة ومـوة الشـر ة املسـهحة وا ـي  الني ـاد 
( ١)62آليــة منلوــهة دارــ  املنظمــة. وعــووة عهــ  ذلــ ، فــون  نــة التحقيــ  املنشــ ة  وجــ  املــادة 

 يوجــد  انتهاكــات وقــو  ا نســان. و التــاد، المــن مــانون ا ــي  تتمتــا  ســهوات راتــة لهتحقيــ  يف
 وتم مانوين حمه  يعو  ميزة ا وانة ألفراد األمن وسهوات إنلاذ القانون.

الشــر ة مــد شــتهت  اللعــ   وجــ  مــانون مــوات الشــر ة املســهحة   نــة ردمــةومــد كانــت  -٥6
شــر ة ني ــاا للااــدة ة الشــر ة دمــمســتقهة خل نــة وتومــة ني ــاا  وــدد إنشــال توجــد ، و ١999لعــا  

 2٠١4. وتـــند مواعـــد الشـــر ة ا ديـــدة لعـــا  ١9٥٥مـــانون الشـــر ة ا ـــاد لعـــا  ت يـــ  مـــن رـــوا 
اخلدمـة العامـة يف عمهيـة  نـة شـر  شـر ة ني ـاا. وت  دارـ  عه  نظا  عـادا لهتوظيـو والنقـ  والاميـة 

 التوظيو والامية يف الشر ة الني الية.
  

 (١٠4)عةريالعدالة الس  
 
مـن أجـ  ا ـد مـن عـدد  2٠٠4ارتمة العهيا تنلذ روة عمـ  اسـااتينية منـذ انلتت ما  -٥7

الق ــــايا املااكمــــة وحتقيــــ  عدالــــة ســــريعة. أمــــا اون فهــــ  تنلــــذ روــــة العمــــ  االســــااتينية الثالثــــة 
 وــىتمــن املســتور املركــزي ا  انوومــ، الــ  أنشــ ت  ــان تنســي  موــاو العدالــة 2٠١9-2٠١4 لهلــاة

 . وعــووة عهــ  ذلــ ، جــرر تو يــ  إدارة تــدف  الق ــايا وتتنولوجيــا املعهومــات(١٠٥)ملقا عــاتمســتور ا
املســتمرة يف م ــايا مــن أنــواو حمــددة،  االســتماو يف ايــا مســتويات ارتمــة. و ــار  ملهــو  جهســة
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أ هقـت محـوت راتـة مـن ، كمشـروو دـريشو . يـةوالوسا ة  ووالة مـن ارتمـة، والوسـا ات اعتمع
الومركزيــة األرــذ  مــن أجـ   ١992تنليــذ أوتـا  ارــاكم. ومـد عــدا مــانون إمامـة العــدا لعـا  أجـ  

 ارتمــة العهيــا. وتتنــ  الق ــايا املااكمــة إ  التنــامداملعروضــة عهــ  الق ــااية وا ــد مــن ونــم الق ــايا 
 يف ايا اراكم.ا  تدرجيي

  
االسييتعراض الييدوري الشييامل معاهييدات وتوصيييات التنفيييذ االلتزامييات إزاء هيئييات   

 (١٠6)والتعاون مع األمم المتحدة
 
جــ  أاملســتمر مــا منظومــة األمــم املتحــدة و  هــا مــن املنظمــات الدوليــة مــن ضــرام يعــد اال -٥8

ا  وثيقــا  تعاونــمحايــة وتعزيــز وقــو  ا نســان سياســة أساســية  تومــة ني ــاا. ومــا فت ــت ني ــاا تتعــاون 
  ا نســان عــن  ريــ  توجيــ  دعــوات داامــة إ  املتهلــو  واليــات يف مــا آليــات األمــم املتحــدة  قــو 
، ١996لزيــارة ني ــاا يف أومــات يتهلــة. ومنــذ عــا   هــس وقــو  ا نســانإ ــار ا جــرالات اخلاتــة ع

. وأنشـ ت وتومـة ني ـاا آليـة يف متتـ  يتهلـو إجـرالات راتـة/متهلو  واليـات ١٠كارت ني اا 
زيـــارة لمـــن املتهلـــو  واليـــات املقدمـــة لوســـتنا ة ملثـــ  هـــذه الوه ـــات وجمهـــس الـــوكرال راـــيس الـــوكرال 

مــن أجــ  كلالــة تعــاون مثمــر مــا املتهلــو  واليــات. وتنظــر وتومــة ني ــاا يف رد إجيــاا وذلــ  ني ــاا 
 عه   ه ات الزيارات القورية.

 وتواتـــ  وتومـــة ني ـــاا الـــدروا يف وـــوار  نـــال مـــا ايـــا أتـــحا  املوـــهحة يف إعـــداد تقريـــر -٥9
االســتعراض الــدوري الشــام  وروــة عمــ  تنليــذ توتــيات االســتعراض الــدوري الشــام . ومــد استعرضــت 
اخلوــــة ونشــــرت التقــــارير املروهيــــة وجــــرر توكيعهــــا. ودــــري موالمــــة األنشــــوة ارــــددة يف اخلوــــة مــــا روــــة 

و  هـــا مـــن روـــإل العمـــ  القواعيـــة.   قـــو  ا نســـان يف إ ـــار روـــة العمـــ  الو نيـــةاملنلـــذة األنشـــوة 
وعتلــــت اوليــــة الــــ  أنشــــ ت لتنســــي  تنليــــذ توتــــيات االســــتعراض الــــدوري الشــــام   شــــاركة الوكــــاالت 

اســـتعراض مننـــزات روـــة العمـــ . ويف مـــن أجـــ  ا توميـــة املعنيـــة عهـــ  عقـــد اجتماعاهتـــا  شـــت  دوري 
رتــد تنليـــذ توتــيات االســـتعراض  ، جـــرر تعزيــز الهننـــة الو نيــة  قـــو  ا نســان مــن أجـــ نلســ  لومــتا

لرتــد والــة التنليــذ. وجمهــس الــوكرال الــدوري الشــام . وأنشــ ت  نــة توجيهيــة دارــ  متتــ  راــيس الــوكرال 
 وأ ه ت وتومة ني اا ردها إ  هي ات املعاهدات وساار آليات األمم املتحدة يف الومت املناس .

  
 (١٠7)حاالت االختفاء القسري  

 
ا  مســتق   تنــرء وــاالت االرتلــال القســري وفقــمشــروو مــانون ا  وــدد تــيا ة إن وتومــة ني ــا -6٠

ا  لهقـــرار التـــوجيه  الوـــادر عـــن مـــن ارتمـــة العهيـــا. واالرتلـــال القســـري مـــدر  يف القـــانون  وتـــل  انتهاكـــ
. وعــووة 2٠٠7مــن مــانون ا ــي  لعــا   62، وكلعــ  إجرامــ   وجــ  املــادة (١٠8) قــو  ا نســانا  روــ  

و وتومــة عتــ تنــرء االرتلــال القســري. وتا  راتــا  يت ــمن مــانون العقو ــات املقــا  وتمــ عهــ  ذلــ ،
ـــــة ايـــــا  ـــــة الدوليـــــة  ماي ـــــة الوكمـــــة لون ـــــما  إ  االتلامي ـــــاا عهـــــ  االســـــتعداد لتوـــــوير ال نيـــــة التحتي ني 

 األشخال من االرتلال القسري.
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والطفل المرأة   
(١٠9)

     
 
   السياســـاتية والقانونيـــة واملاسســـية والربناجميـــة لتلالـــة امـــن التـــدا  اختـــذت وتومـــة ني ـــاا عـــدد -6١

العـدا  ــو ا نســو واملسـاواة  ينهمــا. وتعمــ  وتومــة ني ـاا عهــ  تنليــذ اسـااتينية وروــة عمــ  و نيــة 
سياســة  وتــلها ( 2٠١8-2٠١٣ شــ ن متتــو املــرأة والق ــال عهــ  العنــو القــاام عهــ  نــوو ا ــنس )

( ة ــو ذ مــانون )جر ــة وعقانلــإعامــة جامعــة، وكــذا سياســات مواعيــة أرــرر متعهقــة عقــو  املــرأة. وجيــري 
أدرجـــت مشـــاريا مـــوانو  تعـــدي  مـــد . و 2٠١٠لعـــا   ، والاحتـــ  التنظيميـــة2٠٠9العنـــو املنـــزد لعـــا  

( ممارســـة ة ـــو و)جر ـــة وعق (١١٠)مـــوانو أرـــرر مـــن أجـــ  الق ـــال عهـــ  العنـــو القـــاام عهـــ  نـــوو ا ـــنس
تـندو  ضـمان )لوسـتلادة مـن( الواحـة التنظيميـة  مد اعتمدتالسحر يف جدوا جهسات الربملان. و 

 .2٠١4عا  ل، ومانون )مرام ة( التحرش ا نس  يف متان العم  2٠١٣عا  لالنسال العاك ات 
املهـــر  ومــا انلتـــت وتومـــة ني ـــاا  اســـتمرار تـــذك  الـــوع   املمارســـات الثقافيـــة ال ـــارة مـــن مثـــ  -62

ووــدة وجمهــس الــوكرال . وأنشــ  متتــ  راــيس الــوكرال وكوا  األ لــاا وممارســة الســحر يف ايــا أحنــال ال هــد
. وأنشــ ت يف ايــا املقا عــات  ــان تنســي  املقا عــة مــن أجــ  متتــو املــرأة. (١١١)لتمتــو املــرأة والتنســي 

نس يف ايـــا املقا عـــات، لتخليـــو وـــدة العنـــو القـــاام عهـــ  نـــوو ا ـــا  وأنشـــ ت وتومـــة ني ـــاا تـــندوم
ومراكــــز  ،(١١2)مقا عــــة ١7ومراكـــز رــــدمات يف  املستشــــلياتدارــــ  ألكمـــات لدارة الشــــامهة لــــسومراكـــز 

مــــن أجــــ  اختــــاذ إجــــرالات وماايــــة وتــــوف  رــــدمات  ، وذلــــ (١١٣)عــــادة الت هيــــ  يف مثــــاين مقا عــــات 
عاجهـــة وتقـــدء الـــدعم ل ـــحايا العنـــو القـــاام عهـــ  نـــوو ا ـــنس. وتوجـــد يف املقـــر العـــا  لشـــر ة ني ـــاا 

رويـــا خلدمـــة املـــرأة والولـــ  يف متاتـــ  املقا عـــات اخلمســـة توجـــد مديريـــة خلدمـــة املـــرأة والولـــ ، كمـــا 
 24٠مقا عــة وأنشــ ت  24يــا ردمــة املــرأة والولــ  يف والســ عو ايعهــا. وشــيدت م ــان منلوــهة خلو

وظيلــة جديــدة يف ايــا أحنــال ال هــد لهاكيــز عهــ  مســاا  العنــو القــاام عهــ  نــوو ا ــنس. ومــن أجــ  
ملســاعدة الولــ   هاتليــةا  روو ــ منــا العنــو ضــد املــرأة والولــ ، أنشــ ت الهننــة الو نيــة لرعايــة الولــ 

مسـة مقا عـة يف أفـ  توسـيا نوامهـا لتشـم  املقا عـات اخل ١٥يف مقا عـة ومراكـز خلدمـة املـرأة  ١4يف 
. وأنشــ ت الهننــة الو نيــة لهمــرأة شــ تات رتــد وقــو  املــرأة عهــ  املســتويو الــو ك والســ عو ايعهــا

مســتهدفة ل ــة لا  وارهــ . ومــا فت ــت تــنظم محــوت يتهلــة وتــوفر ردمــة املســاعدة واملشــورة القانونيــة جمانــ
نلتــــت املاسســــات ا توميــــة تتعــــاون مــــا املاسســــات الو نيــــة  قــــو  ا نســــان. مــــن النســــال. ومــــا ا

 ـــدأت ا جـــرالات ا جيا يـــة وا وـــد والـــربام  ارـــددة اؤـــدب و  هـــا مـــن أشـــتاا الـــدعم الـــ   ومـــد
يف امليـــادين االجتماعيـــة ا  هامـــا  متتينـــاملـــرأة  أ هقتهـــا وتومـــة ني ـــاا حتـــد  ت يـــ ات تدرجييـــة حنـــو متتـــو

 .(١١4)2٠٠7ة والسياسية منذ عا  واالمتوادي
 ٥.8يف املااـــة. ويوـــ  إ   ١٥.٣، يوـــ  متثيـــ  املـــرأة يف اخلدمـــة املدنيـــة يف الومـــت الـــراهنو  -6٣

يف ا هــــــاك  ١.76يف مـــــوة الشـــــر ة املســـــهحة، و ٣.4يف ا ـــــي ، و 2.٥8يف املااـــــة يف الشـــــر ة، و
ة ني ـــاا عهـــ  تنليـــذ يتهـــو الق ـــاا . ولتشـــنيا درـــوا املـــرأة إ  اخلـــدمات العامـــة، تعمـــ  وتومـــ

معــات تالــربام  الــ  متتــن املــرأة مــن ويــ  التعهــيم والوــحة و  هــا مــن اخلــدمات الــ  تســتهدب اع
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املهمشــــة، كمــــا جيــــري تعمــــيم اســــااتينية لهشــــاون ا نســــانية وا دمــــا  االجتمــــاع  يف ايــــا ارهيــــة 
 عهـ  الوـعيدينا  موـردا  ومـات يتهلـة تقـدمالوكارات. وت و مقارنـة  ـو مـيم ماشـر التنميـة ا نسـانية يف أ

 .(١١٥)كهيهما  الو ك واره 
، كيـــدت امليزانيـــة املخووـــة لتعزيـــز املســـاواة  ـــو ا نســـو 2٠١4/2٠١٥ويف الســـنة املاليـــة  -64

رو يــة ني اليــة( مــن جممــوو امليزانيــة. و املثــ ، مهيــار  ١٣٥.6٥يف املااــة )أي  2١.9٣ومتتـو املــرأة إ  
  تســـتهدب لهـــربام  الـــتهـــا لوســـتثمار يف املااـــة مـــن ميزاني ١٠الســـهوات ارهيـــة ختوـــد  مـــا فت ـــت

تــم النســال واأل لــاا املهمشــو. ولزيــادة فــرل وتــوا املــرأة إ  األراضــ ، أرــذت وتومــة ني ــاا ع
 اسـم   يف املااـة مـن رسـو  تسـني  األراضـ  عنـد تسـني  األراضـ ٣٠يتمث  يف تقدء روم  نس ة 

 2٠١١عـا   ٠.٥٥8ومد تراجـا ماشـر عـد  املسـاواة  ـو ا نسـو مـن  ا .مع اسم الزوجوامرأة أو  
و ــدأت وتومــة ا  إجراميــ عهــن العنــو القــاام عهــ  نــوو ا ــنس فعــو  أ  . و (١١6)2٠١٣عــا   ٠.48٥إ  

ية الســــريعة املســــار منــــذ امعــــ . وأرــــذ  ــــا جرالات الق ــــاا  ني ــــاا تت ــــا سياســــة عــــد  التســــامذ موهقــــ
 .(١١7)نسال وأ لااتعه   ، يف ا االت ال  ت١99٥يف إ ار نظا  اراكم ارهية لعا   2٠١٠ عا 
ومــانون )مرام ــة( االدــار  ١96٣وتــند  عــل التشــريعات ارهيــة، ومنهــا القــانون العــا  لعــا   -6٥

عهــ  تعوي ــات ل ــحايا العنــو القــاام عهــ   ،( العنــو املنــزدة ــو ومــانون )جر ــة وعقهــم  ال شــر ونقه
الــوع ، تزايــد عــدد لتزايــد ا  نظــر نــوو ا ــنس. ونظمــت وكــاالت وتوميــة محــوت لهتوعيــة القانونيــة. و 

 .(١١8)الشتاور املقدمة إ  الشر ة ني اا  ش ن العنو القاام عه  نوو ا نس كيادة ك  ة
( وتعتـــز  2٠١٥-2٠٠٥لأل لـــاا ) وتعمـــ  وتومـــة ني ـــاا عهـــ  تنليـــذ روـــة العمـــ  الو نيـــة -66

هــــم. يف وقتنقيحهـــا ملعا ـــة م ـــايا االســـت وا ا نســـ  لأل لـــاا وإســـالة معـــامهتهم وممارســـة العنـــو 
وتعتـو وكارة الشــاون االحتاديـة والتنميــة ارهيــة عهـ  تنليــذ  رنـام  ووكمــة حمهيــة تـدي  لأل لــاا أعهــن 

ديقة لأل لـــاا. ومـــد متـــت تـــيا ة مشـــروو مـــن رولـــ  أن  نـــة تنميـــة مرويـــة واوـــدة و هديـــة واوـــدة تـــ
التلاميـــة وقـــو  الولـــ . وعـــووة عهـــ  ذلـــ ، فـــون السياســـة ا  تامـــ مـــانون جديـــد لأل لـــاا  تثـــ  امتثـــاال  

 .(١١9)تدا   ذات تهة   قال الول  ومحايت  ومناا  ومشاركت ت من ت 2٠١2لعا  لهول   الو نية
، أعــــدت وتومــــة ني ــــاا    توتــــيات الهننــــة املعنيــــة  الق ــــال عهــــ  التمييــــز ضــــد املــــرأة وعمــــو   -67

 تعاون مـا الهننـة الو نيـة لهمـرأة مشـروو مـانون  تنـرء ايـا أنـواو املمارسـات ال ـارة الـ  تعـزك العنـو 
، ‘دوكـــ ‘، و‘و اديهشـــ‘مـــن املمارســـات ال ـــارة، منهـــا ا  نوعـــ 62ا نســـاين. وحيـــدد مشـــروو القـــانون 

لهتوجيـــ  ا  . وتـــنظم الوكـــاالت ا توميـــة  ـــرام  توعيـــة ضـــد هـــذه املمارســـات. ووفقـــ‘جومـــا‘، و‘ادي ـــ‘و
ــــة يف عــــا   مــــن أجــــ   2٠٠8الوــــادر عــــن ارتمــــة العهيــــا، أتــــدرت وتومــــة ني ــــاا م ــــادئ التوجيهي

ا     يـواظ  عهـ  املدرسـة أثنـال فـاة ا ـيل ارتلاعــواــ. وارتلـا عـدد اللتيـات ال‘و اديهشـ‘الق ـال عهـ  
املخووــــة. وأنشــــ ت وتومــــة ني ــــاا جمهــــس تنميــــة  االــــة  ‘و اديهعــــاكا شــــم‘وتراجــــا عــــدد ا  ك ــــ  

 واالة ومحايتها.ذه الوالنهوض هبا من أج  التمتو ؤ ‘ ادي‘
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 (١2٠)إعادة تأهيل المقاتلي  السابقي  والقصر وإعادة إدماجهم  
 
ــــة  -68 النزاعــــات املســــهحة.  اســــتخدا  األ لــــاا يف 2٠١2ولــــ  لعــــا  لهحتظــــر السياســــة الو ني
. ومــن (١2١)كحــد أدىن لهتننيــد يف ا ــي  الني ــادا   عامــ ١8 ســن 2٠١٣ا ــي  لعــا  مواعــد دد حتــو 

ز  وـــ 6يف ا ـــي  الني ـــاد، وتهقـــ  ا  فـــرد ١ 46٠ ـــو املقـــاتهو الـــذين جـــرر التحقـــ  مـــنهم، أدمـــ  
ـــ، 2٠٠9التقاعـــد الوـــوع . ويف عـــا   ١٥ ٥8٥إعـــادة الت هيـــ   ينمـــا ارتـــار  ر  مـــن معســـترات س 

الـــ  تحقـــ  عـــرب عمهيـــة الن يف ومـــت متـــ رر( ي)موـــر وجمنـــد و ـــ  مـــاهه ومقـــاته 4 ٠٠8املـــاويو 
وتهقـــ  ا نـــود  ا .مـــنهم موـــر  2 97٣. ومـــن  ـــو هـــاالل، كـــان يف ني ـــاا  عثـــة األمـــم املتحـــدةأجرهتـــا 

عهـيم والتـدري  مـن م يـ  الت ،إعـادة ا دمـا مـن أجـ  األ لاا املسـروون مسـاعدة مامتـة توهـا دعـم 
مــن  ، وذلــ املهــك واملشــورة النلســية االجتماعيــة. وتــدير  ــرام  دعــم إعــادة ا دمــا  وكــاالت يتهلــة

 أج  ته ية  ه  ا نود األ لاا املسروو.
  

 (١22)إساءة معاملة األطفال واالستغالل الجنسي وعمل األطفال  
 
، ومواعـــد )وظـــر وتنظـــيم( 2٠٠٠لقـــد وضـــا مـــانون )وظـــر وتنظـــيم( عمـــ  األ لـــاا لعـــا   -69

، واخلوــــة ١99٣، ومواعـــد العمـــ  لعـــا  ١992، ومـــانون العمـــ  لعـــا  2٠٠6عمـــ  األ لـــاا لعـــا  
، واخلوــة الرايســية الو نيــة  شــ ن الق ــال 2٠١4-2٠٠4لهلــاة  الرايســية الو نيــة املتوــهة  األ لــاا

مهــة األ لــاا مــن أجــ  منــا إســالة معاضــعت كههــا ، و 2٠2٠-2٠١١لهلــاة  عهــ  عمــ  األ لــاا
ة عهــ  األ لــاا وحيظــر عمــ  األ لــاا يف   وعمــ  األ لــاا. ونشــرت ماامــة  قواعــات العمــ  اخلوــ

 .(١2٣)لهتشريعات ارهية ومعاي  منظمة العم  الدوليةا  ته  القواعات وفق
اســــتخدا  األ لــــاا يف النزاعــــات املســــهحة  2٠١2وحتظــــر السياســــة الو نيــــة لأل لــــاا لعــــا   -7٠

يعامــــ  عهيهــــا القــــانون.  اخلوــــ ة وتعتمــــد سياســــة عامــــة  عــــ  هــــذه األفعــــاا أفعــــاال   وأشــــتاا العمــــ 
وجمــالس رعايــة الولـــ  يف ت وتومــة ني ــاا وكارة العمـــ  والعمالــة واعهــس املركــزي لرعايـــة الولــ  جنــدو 

والســهوات ارهيــة لرتــد والــة عمــ  األ لــاا، وتث ــيإل اســتخدا  عمالــة األ لــاا، وإعــادة املقا عــات 
عمهيــــات محايــــة األ لــــاا، القاامــــة ياكــــ  اؤإنقــــاذهم. ونلــــذت جيــــري العمــــاا األ لــــاا الــــذين ت هيــــ  

ورتــد اســتخدا  عمــ  األ لــاا يف املوــانا، ومعام ــة املوــانا الــ  تســتخد  األ لــاا، وإنقــاذ األ لــاا 
الق ــال عهــ  أســوأ أشــتاا عمــ  إ  دب هتــوإعــادة تــ هيههم. وتعمــ  وتومــة ني ــاا عهــ  تنليــذ روــة 

،  ــا يف ذلــ  الق ــال 2٠2٠، وايــا أشــتاا عمــ  األ لــاا عهــوا عــا  2٠١6اا عهــوا عــا  األ لــ
 .(١24)عه  عم  األ لاا يف القواو    الري . ونلذت م ادرات ومااية، وعدة  رام  توعوية

كمــا كثلــت الوكــاالت املعنيــة   ،‘كــاموري‘ومــا فت ــت وتومــة ني ــاا تزيــد اليقظــة ضــد نظــا   -7١
مـــا ي هـــ  فيهـــا عـــن هـــذه ا ـــواد . ويف ا  ا جيا يـــة يف املنـــا   الـــ  كثـــ  و  ارـــددة اؤـــدب ا جـــرالات

عتقـــد الـــ  ي ‘كـــاموري‘مـــن عشـــر نقـــام  وضـــا وـــد ملمارســـة ا  ، مـــدمت التزامـــ2٠١٣وزيران/يونيـــ  
 .هايف  عل منا   ال هد  الر م من وظر  هادو وج 
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يقــد  ردمــة وهــو اذهم يف كامتانــدو، وأنشــ ت شــر ة ني ــاا مركــز ال حــ  عــن األ لــاا وإنقــ -72
ســاعة. كمــا عتلــت ووكارة الشــاون الدارهيــة والشــر ة الني اليــة  ــدورمها عهــ  اســتخدا  عهــ  مــدار ال

 وسيه  ا ذاعة/التهلزيون له ح  عن األ لاا امللقودين وإنقاذهم.
  

 (١2٥)نظاو اضاء األحداث  
 
، والقواعـد ا جراايــة لق ـال األوــدا  ١99٥، ومواعـده لعــا  ١992يـوفر مــانون الولـ  لعــا   -7٣
دليــــ  التحقيــــ   2٠٠9تــــدر عــــا  ، املعــــاي  األساســــية الــــ  تعــــاو م ــــايا األوــــدا . وأ  2٠٠7لعــــا  

ا تومـــة. وأنشــ ت دور إتـــووية لأل لـــاا تتقيـــد   للااـــدة حمـــامي ق ـــال األوــدا املتعهـــ   واملقاضــاة 
ـــدنيا لرعايـــة األ لـــاا يف ثـــو  منـــا   وتعمـــ  وتومـــة ني ـــاا عهـــ   نـــال دور يف منوقتـــو  ، املعـــاي  ال

مــا رو  القواعــد ا  . ومتاشــي(١26)روــة لتوســيا نوامهــا لتشــم  ايــا املنــا   ا مناايــةوجــود أرــريو، مــا 
، يســـهم األ لـــاا إ  والديهم/أوتـــيااهم شـــريوة تقـــد هم 2٠٠7األوـــدا  لعـــا   ق ـــال)ا جراايـــة( ل

ــــة تنســــي  راتــــة  ق ــــال األوــــدا  عهــــ  املســــتور أمــــا  ارتمــــة، وســــ  االمت ــــال. وشــــتهت   ن
مـــا املعـــاي  الدوليـــة ا  املركـــزي. ومـــا فت ـــت وتومـــة ني ـــاا تعـــزك نظـــا  م ـــال األوـــدا  يف ال هـــد متاشـــي

 قـــو  ا نســـان الـــ  جيـــري مـــن أجههـــا تنليـــذ  رنـــام  مشـــا   ـــو وكارة شـــاون املـــرأة والولـــ  والرعايـــة 
وتعتـــز  ‘. هي ـــة لألوـــدا ‘فيهـــا  تمقا عـــة أنشـــ  64  يف االجتماعيـــة و نـــة تنســـي  م ـــال األوـــدا

 .ا عات األودا " يف  ام  املقراتة ات  وتومة ني اا تشتي  "هي
  

 (١27)الميل الجنسي والهوية الجنسانية  
 
واملثهيـــو ومزدوجـــ  امليـــ  ا نســـ   ، فـــون أع ـــال ف ـــة املثهيـــات(١28)ألمـــر ارتمـــة العهيـــاا  ووفقـــ -74

وم ــــايري اؤويــــة ا نســــانية ووــــامه  تــــلات ا نســــو يتهقــــون شــــهادة ا نســــية وجــــواكات الســــلر مــــا 
. 2٠١٠، ومواعــد جــواك الســلر لعــا  2٠٠8ا شــارة إ  هــويتهم  وجــ  مواعــد ا نســية املعدلــة لعــا  

إ  الـــذكور وا نـــا ، لهمـــرة األو  يف جبـــنس ثالـــ ، إضـــافة ا  واعـــاب املتتـــ  املركـــزي لسووـــال رييـــ
. ومـــا فت ـــت وتومـــة ني ـــاا تنظـــر يف التقريـــر املقـــد  مـــن الهننـــة املشـــتهة 2٠١١التعـــداد الـــو ك لعـــا  

 وجـــ  األمـــر التـــوجيه  لهمحتمـــة العهيـــا  واتـــهة حتديـــد هويـــة هـــذه الل ـــة ومحايـــة وقومهـــا. وحيظـــر 
 ـــا يف ذلـــ  عهـــ  أســـا  امليـــ  ا نســـ  واؤويـــة التشـــريا الـــداره  لني ـــاا التمييـــز مـــن أي نـــوو كـــان، 

ا نسية. وحتا  وتومـة ني ـاا وقـو  ووريـات هـذه الل ـة الـ  يتلههـا الدسـتور والقـوانو، وهـ  مهتزمـة 
 .عتم الواماة ل هذه ال و ال التمييز ضد  كامو  ا   التزام

  
اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات   

(١29)
     

 
داعمـــة لتـــوف  ميزانيـــة ومـــوارد مـــن أجـــ  وســـن أدال املاسســـات ا  دومـــكانـــت وتومـــة ني ـــاا  -7٥

. وتتمتــا الهننــة الو نيــة  قــو  ا نســان  االســتقولية اؤيتهيــة والوظيليــة (١٣٠)الو نيــة  قــو  ا نســان
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تنلــذ  . و ــدأت وتومــة ني ــاا(١٣١)‘ألــو‘وافظــت عهــ  املركــز كمــا أ ــا  ،مل ــادئ  ــاريسا  واملاليــة وفقــ
توتــيات الهننــة الو نيــة  قــو  ا نســان. وتــرد اســتقولية الهننــة الو نيــة  قــو  ا نســان الــ  ا  تــدرجيي

قيــد وال ي. 2٠١2يتلههــا الدســتور  زيــد مــن التلوــي  يف مــانون الهننــة الو نيــة  قــو  ا نســان لعــا  
ها. وعــــووة عهــــ  ذلــــ ، الواليــــة الدســــتورية لهننــــة الو نيــــة  قــــو  ا نســــان وارتواتــــ هــــذا القــــانون

وافقـــت وكارة املاليـــة عهـــ  مواعـــد ماليـــة منلوـــهة لهننـــة مـــن أجـــ  ضـــمان اســـتقوؤا املـــاد. واألهـــم مـــن 
ذلــ ، وافــ  جمهــس الــوكرال مــن ويــ  امل ــدأ عهــ  مشــروو مــانون ردمــة وقــو  ا نســان لهننــة الو نيــة 

األدال الســــــهس أجــــــ   مــــــن. ووتومــــــة ني ـــــاا مهتزمــــــة  تقــــــدء دعمهــــــا التامـــــ  (١٣2) قـــــو  ا نســــــان
عتــم ارتمــة العهيــا، فــون وتومــة ني ــاا  وــدد تقــدء  لهماسســات الو نيــة  قــو  ا نســان. وعمــو  

 .(١٣٣)مشروو مانون  تعدي  مانون الهننة الو نية  قو  ا نسان إ  الربملان
  

 اإلنجازات وأاضل الممارسات والتحديات  
 

      اإلنجازات   
 

 لعملية السالو اإلنجاز الرئيسي  
ــــ  انوهقــــت عــــا   -76 ــــا اتلــــا  الســــو   2٠٠6تقــــا  عمهيــــة الســــو  اللريــــدة لني ــــاا ال  تومي

عمهيـة إدمـا  املقـاتهو املـاويو يف ا ـي  الني ــاد وإدارة نتهـ  مـن الشـام  مـن  ايتهـا املنوقيـة. ومـد ا
تعوي ــات ني ــاا تقــد   األســهحة واملقــاتهو املــاويو الــذين جــرر التحقــ  مــنهم. ومــا فت ــت وتومــة

مـــن املركـــز إ  القاعـــدة ا  انوومـــضـــحايا النـــزاو مـــن رـــوا آليـــات يتهلـــة  ونوـــتماليـــة و ـــ  ماليـــة و 
هدســــتور لالشــــع ية. ومــــد تســــارعت عمهيــــة وضــــا الدســــتور أكثــــر  عــــد املوافقــــة عهــــ  املشــــروو األود 

  ووا عه  تعهيقات النا .من أج  ااملشروو يوكو ا ديد. و 
 

 آلية للعدالة االنتقاليةإنشاء   
، 2٠١4 وجـــــ  مـــــانون  نـــــة التحقيـــــ  يف وـــــاالت املختلـــــو وا قيقـــــة واملوـــــا ة لعـــــا   -77

رتت هـا ا هـات التا عـة لهدولـة و ـ  الهتوـدي النتهاكـات وقـو  ا نسـان الـ   (١٣4)شتهت  نتـان
لتزامـــات الو نيـــة والدوليـــة مـــا االا  متاشـــي التا عـــة ؤـــا رـــوا النـــزاو املســـهذ، وضـــمان العدالـــة له ـــحايا

. فالهننتـــان مســـتقهتان ويتوـــان  ـــالتحقي  يف ايـــا  اللعـــ لني ـــاا. ومـــد  اشـــرت الهننتـــان عمههـــا 
الق ــايا ذات الوــهة  ــالنزاو، و تقــدء توتــيات إ  الســهوات املعنيــة مــن أجــ  اختــاذ إجــرالات  شــ ن 

 وا تو  املاسس  العا .املوام له حايا، تعويل املووقة الق ااية لهنناة، وتقدء ال
 

 التنميةخطط و م  مبادئ الحوكمة  أساسيال  حقوق اإلنسان باعتبارها مبدأل   
أتــ حت محايــة وتعزيــز وقــو  ا نســان سياســة و نيــة  تومــة ني ــاا وأولويــة مــن أولوياهتــا.  -78

الدوريــة،  وتساشــد ا وكمــة واألنشــوة ا مناايــة  ــالنه  القــاام عهــ  ا قــو . وتت ــمن روــإل التنميــة
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مــن الناويــة اؤيتهيــة والوظيليــة كهتيهمــا، القــيم األساســية لســيادة القــانون ووقــو  ا نســان. ونتينــة 
 .(١٣٥)لذل ، أوركت ني اا تقد  يف ماشرات التنمية ال شرية

 
 السياسة العامة والقانون وإصالح اطاع العدل  

  يشــت  عمهيــة مســتمرة مــن أجــ  الوفــال اللعهــ (١٣6)وانو ظــ  إتــو  السياســة العامــة والقــ -79
 التزامات الدولة يف جمـاا وقـو  ا نسـان. ويف موـاو السياسـة العامـة، تعـد اخلوـإل اخلمسـية الو نيـة 

السياســة العامــة لهولــ ، والسياســة الوــحية الو نيــة،  عــل أدوات و  قــو  ا نســان، ومتتــو املــرأة، 
والقــوانو ة العامــة شــمولة  ــالتقرير. ومــد جعــ  إتــو  السياســالسياســة العامــة ال ــاركة رــوا اللــاة امل

 ما املعاي  الدولية.ا  النظا  القانوين اره  أكثر توافق
، مــــن 2٠١9-2٠١4وتنلــــذ الســــهوة الق ــــااية روــــة العمــــ  االســــااتينية الثالثــــة، لهلــــاة  -8٠

العنـو القـاام عهـ  م ـايا أج  توف  عدالة سريعة وفعالـة لهنميـا. فنهسـات االسـتماو املسـتمرة يف 
نـوو ا ــنس، وإدارة تــدف  الق ــايا، وإجــرالات ارتمــة القاامـة عهــ  جــدوا كمــك، وتع  ــة فرمــة عمــ  

التــدروت االســااتينية لهنهــاك الق ــاا  مــن  مــنا  راتــة  نلــاذ أوتــا  ارتمــة العهيــا تعــد  ع ــ
 أج  تعزيز وتوا النا  إ  العدالة.

 
 ة لحقوق اإلنساناعالية المؤسسات الوطني  

تهعـــ  املاسســـات الو نيـــة  قـــو  ا نســـان دور الرميـــ  عهـــ  محايـــة وقـــو  ا نســـان. وهـــذه  -8١
يف ا  لتوعيــة ورتــد والــة وقــو  ا نســان،  ــ  تســهم أي ــامحــوت تنظــيم املاسســات ال تقتوــر عهــ  

مــا  عــد  إتــو  القــوانو والسياســات مــن رــوا تقــدء توتــيات حمــددة إ  وتومــة ني ــاا. ويف ســيا 
 الزلزاا، تعم  الهننة الو نية  قو  ا نسان  دورها كرايس مشار  عموعة ا ماية.

  
 الممارسات الجيدة  

 
 التدابير الوطنية المتكاملة بشأن حقوق اإلنسان  

وماسســـية  وريقـــة متتامهـــة مـــن أجـــ   اعتمـــدت ني ـــاا تـــدا   دســـتورية ومانونيـــة وسياســـاتية -82
ا  هرميــ الوفــال  التزاماهتــا الو نيــة والدوليــة يف جمــاا وقــو  ا نســان. و  تنشــع وتومــة ني ــاا تسهســو  

إ  القـيم األساسـية ا  و ي ـة لتنليـذ األولويـات الو نيـة اسـتنادكلهت ميـا  دعامـة وإمنا   ،فحس ا  معياري
وا ريـــة والترامــة ا نســـانية والســـو  والعدالــة والد قرا يـــة الشـــامهة  قــو  ا نســـان. وت قــ  املســـاواة 

 لهنميا ركااز ؤذه التدا   املتتامهة.
 

 االعتراف الدستوري بترابط حقوق اإلنسان  
يعـاب الدســتور  ــا قو  املدنيـة والسياســية، وكــذا االمتوـادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ومحايتهــا  -8٣

ة لهنميـا. وت ـمن ا قـو  يف التعهـيم والوـحة والعمالـة وال ـمان االجتمــاع ، أساسـيا   وتـلها وقومـ
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مــن ا إعماؤــ  قيقــة أن هــذه ا قــو  األساســية ال منــال مــنإدرا  أرــرر، مــن رــوا وقــو  مــن  ــو 
مـــن أجـــ  ا  لتمتـــا التامـــ   ـــا قو  املدنيـــة والسياســـية. و املثـــ ، أدرجـــت ا قـــو  ا ماعيـــة أي ـــأجـــ  ا

 ارددة. موعاتات واملوا  اخلاتة لهمنته ية االوتياج
 

 النشاط اإليجابي للجهاز القضائي  
ا قــو  األساســية، الدســتور والتشــريا  وــورة  نــالة مــن  وــار فســرت ارتمــة العهيــا،  وتــلها  -84

ا  أجـــ  تـــوف  ســـ   انتوـــاب فعالـــة لهمت ـــررين ومـــن أجـــ  تنليـــذ االلتزامـــات الدوليـــة. ولع ـــت ارتمـــة دور 
يف توــوير الســوا   الق ــااية  شــ ن نــوو ا ــنس، وال ي ــة، والســو ، وا تــم الرشــيد، وتوســيا نوــا  ا  رايســي

 ور املوهحة العامة.ادعيعتمد ضمن ارتواتها و    ةمر م اايواأروا ا قو  األساسية من 
 

 دمج االتفاايات الدولية اي التشريع الداخلي  
ضــو  يف الدســتور هنــا  التنليــذ اللعــاا اللتزامــات ني ــاا مــن التزامــات الدولــة املنوــول عهيهــا  و  -8٥

، ١99٠الناشـــ ة عـــن الوـــتو  الدوليـــة. وعـــووة عهـــ  ذلـــ ، يت ـــمن مـــانون املعاهـــدات يف ني ـــاا لعـــا  
ه أن املعاهــدة الــ  تتــون دملــاا  فيهــا، وتمــا  الــذي يتنــاوا والــة الوــتو  الدوليــة الــ  درهــت ني ــاا  رفــ

. ومـــد ارتـــربت ارتمـــة العهيـــا التعـــارضقية عهـــ  التشـــريعات ارهيـــة يف والـــة فيهـــا ؤـــا األســـ ا  ني ـــاا  رفـــ
 فيها.ا  دستورية التشريعات وىت عه  أسا  الوتو  الدولية املهزمة ال  درهت ني اا  رف

 
 التعامل مع اآلليات الدولية  

ا نســان والنهــوض جيــري مــن رــوا ا ــوار ال نــال املنــتظم تعزيــز التعــاون الــدود يف محايــة وقــو   -86
هبـــا، والتمـــا  الـــدعم والتلـــاهم الـــدوليو  شـــ ن ا هـــود الـــ  ي ـــذؤا ال هـــد. ومـــد تعاونـــت ني ـــاا مـــا آليـــات 
األمـــم املتحـــدة  قـــو  ا نســـان،  ـــا يف ذلـــ  مـــن رـــوا توجيـــ  دعـــوات إ  املتهلـــو  واليـــات وقـــو  

 ا نسان، لزيارة ني اا يف أومات يتهلة.
 

 الدولي ن مع المجتمعوالتعا  
تعم  وتومـة ني ـاا مـا اعتمـا املـدين كعنوـر فاعـ  مـن أجـ  التنميـة والتع  ـة االجتماعيـة،  -87

تـــدا   لاالســـتخدا  اللعـــاا لهمـــوارد ارهيـــة، وإذكـــال الـــوع ، وتقـــدء مـــدروت مـــن أجـــ  وال ســـيما 
عهـــ   ا تـــو  الراميـــة إ  ا عمـــاا التامـــ   قـــو  ا نســـان. واعتمـــدت سياســـات جوهريـــة تـــاثر

عــدد ك ــ  مــن األشــخال  عــد التشــاور مــا اعتمــا املــدين واملــدافعو عــن وقــو  ا نســان ونشــوال 
 وقو  ا نسان. وم ث  اعتما املدين يف يتهو آليات الرتد ال  أنش هتا ماسسات الدولة.

 
 االاتصادي القائم على اإلدماج - نهج التحول االجتماعي  

الـــــ  اعتمـــــدهتا آليـــــات الدولـــــة موجهـــــة يف املقـــــا  األوا حنـــــو التحـــــوا السياســـــات والتـــــدا   إن  -88
ـــــ  كامـــــ  العـــــدا واملســـــاواة يف اعتمـــــا-االجتمـــــاع  ـــــا ع ،االمتوـــــادي مـــــن أجـــــ  حتقي ـــــ   تـــــن  مي ي
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األشخال،  ا يف ذل  اعتمعات ارهيـة ال ـعيلة واملهمشـة، التمتـا عقـو  ا نسـان األساسـية ومتاسـ  
 دمــا ، والتعــويل عــن الظهــم املاضــ ، وإمامــة الــر إل  ــو ايــا السياســات ومســ لة الد قرا يــة. واعتمــد ا

وقــو  ا نســان، وإعـــادة التوكيــا االجتمــاع ، والتعمـــيم عهــ  املســتور الـــو ك، اعتمــدت  وتـــلها أدوات 
 االمتوادي. - اسااتينية و وريقة منسقة من أج  حتقي  هدب التحوا االجتماع 

  
التحديات  

 
      النزاع بعد ما حالة   

 وولــ . و ــالنظر إ   ــوا اللــاة االنتقاليــة، ا  مــا فت ــت ني ــاا تتعــاع مــن نــزاو مســهذ امتــد عقــد -89
  أعمـــااوعمـــاا وقــو  ا نســان إ   تــ ررت عمهيــة التنميـــة الشــامهة و  تــاجم االلتزامـــات املتعهــد هبــا 

عهـ  والـة وقـو  ا نســان يف ا  وأضـافت يتهـو م ـايا مـا  عــد النـزاو الـ  تـاثر سـه  ا .كمـا كـان متومعـ
ر، وا تـــو  املاسســـ  والثقـــايف، اعمـــمـــن القيـــود إ  التحـــديات القاامـــة. وتعـــد إعـــادة ا ا  ال هـــد مزيـــد

لة أمــا  ماسســات الدولــة، وتعزيــز املســال هيتهــةوإمامــة العدالــة االنتقاليــة واملوــا ة يف اعتمــا، وإعــادة 
 روهة ما  عد النزاو.ملا دارة املستدامة ال  تواج  املرؤوسو ه  التحديات الرايسية 

 
      اإلنسان حقوق لتدابير الفعال التنفيذ   

عــد عــد  وجــود ســهوات حمهيــة منتخ ــة، والقيــود الــ  يعرفهــا توليــد املــوارد وتع  تهــا، وتــدين ت -9٠
ا  رايف، إ  جانـ  أمـور أرـرر، هـ  العق ـات الرايسـية أمـا  تنليـذ  مدرات الوكاالت املنلذة، وال عد

ويف الومــت املناســ . ا  ســهيما  القــوانو والسياســات واخلوــإل والــربام  املتعهقــة عقــو  ا نســان تنليــذ
االمتوــادية، ت قــ  محايــة وقــو   إذ  ــالر م مــن ا زــاكات املهحوظــة يف ماشــرات التنميــة االجتماعيــة

 ا .حتديتور  هية ال عيلة واملهمشة عه  النحو املتور  يف الدستور اعتمعات ار
 

 موجودةالممارسات الضارة ال  
يف اعتمــا  ــالر م مــن تــدروت الدولــة وأوجــ   (١٣7)ال تــزاا توجــد العديــد مــن املمارســات ال ــارة -9١

أمــا  تنليــذ امل ــادرات الــ  تقودهــا الوكــاالت كــربر ة. ومــد وضــعت هــذه املمارســات عق ــات  وــردالتحســن امل
حتســـو نوعيــة ا يـــاة. وي قــ  إوـــدا  الت يــ ات املوهو ـــة يف مـــن أجــ  ا توميــة ومنظمــات اعتمـــا املــدين 

 عمهية  ويهة األج . لهعقهية املوجودة سهو  وممارسات وموامو النسي  االجتماع  والثقايف
 

 م  منظور حقوق اإلنساناالستجابة البعدية للكوارث الطبيعية   
مــا فتــع إدمـــا  مــيم وقــو  ا نســـان يف التــدروت ا نســانية وا نقـــاذ وا  اثــة وإعــادة الت هيـــ   -92

يف جــدوا األعمــاا الــو ك  عــد الزلــزاا املــدمر ا  وإعــادة ا عمــار يف مروهــة مــا  عــد كارثــة   يعيــة مورووــ
. وعهــ  الــر م مــن ا درا  املتزايــد ارتداديــةومــا أعق ــ  مــن هــزات  2٠١٥نيســان/أ ري   2٥الــذي ومــا يف 

ــــ  حتــــدي ــــات، ال تــــزاا االســــتنا ة القاامــــة عهــــ  ا قــــو  الوتياجــــات ضــــحايا الزلــــزاا متث  ا .ؤــــذه األولوي
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الــــو نيو، تعمــــ  وتومــــة ني ــــاا عهــــ  ا عــــداد لتوســــا  التشــــاور مــــا اخلــــربال وأتــــحا  املوــــهحة و عــــد
ة العامــة سياســوالريليــة، واســتعراض وتنليــذ مــانون ال نــال و ــري يوــإل لــ ، واســتيوان مــنظم يف املنــا   ال

سدارة الشـــامهة لهتـــوار  الو يعيـــة وكـــذا النااـــة لـــســـتخدا  األراضـــ ، وإنشـــال آليـــات ماسســـية مناســـ ة ال
  زيد من اخلربة واتسا  ا هود الو نية والدعم الدود. ، إدارهتاالنشام ال شري عن

 
      الفقر حدة تخفيف   

ا   ــالنظر إ  أثــر اســااتينيات و ــرام  ا ــد مــن اللقــر وتقييمهــا، ت ــذا وتومــة ني ــاا جهــود -9٣
، وإمتانيـــة الوتـــوا  وـــورة أكـــرب مركزيـــة مـــن أجـــ  مواتـــهة إدمـــا  ملـــاهيم عدالـــة التوكيـــا، و ـــ  ال

ايــا املتتــافع إ  املــوارد املتاوــة، والوتــ   ــو  ــرام  التنميــة وســيادة القــانون، ومتافحــة اللســاد يف 
السياســات العامــة  وريقــة راضــعة لهمســاللة. وعهــ  الـــر م مــن أن مســتور اللقــر مــا فتــع يااجـــا، 

 فقد كان عق ة ك  ة أما  متتا ا ميا عقو  ا نسان األساسية.
 

 االلتزامات الوطنية  
ذا وتومـــة منتخ ـــة وجهـــاك م ـــاا  مســـتق  وكـــول ا  د قرا يـــا  أث تـــت ني ـــاا،  وتـــلها  هـــد -94

 الر م مـــــن ــــعقــــو  ا نســـــان. و ا  مويـــــا  إعــــو  وـــــرة وجمتمــــا مـــــدين نــــا ل  ا يـــــاة، التزامــــ إلاووســــا
ـــة ةالعديـــد التحـــديات ، فـــون وتومـــة ني ـــاا مهتزمـــة  تنليـــذ التوتـــيات املق ولـــة املقدمـــة يف إ ـــار ا ول

األو  لوســـتعراض الـــدوري الشـــام  وكـــذا التوتـــيات ا ضـــافية الـــ  ســـاد مـــن رـــوا ا ولـــة الثانيـــة 
مــا كيــادة الاكيــز عهــ  تعمــيم مراعــاة وقــو  ا نســان يف السياســات والــربام  ا مناايــة  ،فعــاال  ا  ليــذتن

ا  وختوــيد مزيــد مــن املــوارد وحتســو القــدرات. ووتومــة ني ــاا مهتزمــة  واتــهة ا هــود الو نيــة متاشــي
وأتـــحا  املوـــهحة  مـــا األولويـــات الو نيـــة وااللتزامـــات الدوليـــة و تعزيـــز تعاو ـــا مـــا اعتمـــا الـــدود

الـــو نيو. وتتومـــا وتومـــة ني ـــاا املزيـــد مـــن الـــدعم مـــن األمـــم املتحـــدة واعتمـــا الـــدود يف جهودهـــا 
 .ةمستدام  وريقةالرامية إ  محاية وتعزيز وقو  ا نسان 

 
Notes 

1 The reports of the proceedings of regional and national consultations are attached in Annex –1. 
2 The thematic areas include, education; health, nutrition and population; labour and employment; culture; 

legal reform and administration of justice; environment and sustainable development; women, 

disabilities, senior citizens and gender and sexual minorities; international responsibility of Nepal; food 

security and food sovereignty; transitional justice and conflict victims; human right education; inclusive 

development; children; housing; social service and security; execution of Supreme Court judgments and 

recommendations of National Human Rights Commission; custody and prison reform; and institutional 

strengthening. (The NHRAP is available at www.opmcm.gov.np). 
3 Nepal has ratified seven core UN Conventions on human rights out of nine. 
4 Act on the Commission on Investigation of Enforced Disappeared Persons, and Truth and Reconciliation, 

2014; Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2011; An Act to 

control Sexual Harassment against Women at Workplace, 2014. 
5 A Bill to Criminalize Torture and Ill Treatment, 2014; Some Nepal Acts Amendment Bill to End Gender 

Based Violence and to Maintain Gender Equality, 2014; A Bill to Prohibit Witchcraft Practicing, 2014; 

Bills on Penal Code, Criminal Procedure Code, Sentencing Legislation, Civil Code, and Civil Procedure 

Code, 2014. 
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6 Four Geneva Conventions Implementation Bill, 2014; National Human Rights Commission Service Bill, 

2015; A separate Bill to Criminalize Enforced Disappearance; Some Nepal Acts Amendment Bill to 

maintain Inclusion in Public Services; A Bill on National Dalit Commission. 
7 At least five layers of government mechanisms have been functional for the implementation of treaty 

body obligations including the Concluding Observations. The Human Rights Divisions or Sections 

established at various ministries have been playing a role of performing basic tasks and preparing 

documentations. The Human Rights Division of the OPMCM has been serving as human rights focal 

agency of the GoN. It is mandated to prepare plans of action, policies and reports as well as identify the 

issues and gaps in existing measures. A Steering Committee led by the Chief Secretary and consisting of 

secretaries of different ministries has been monitoring the implementation status and where necessary, 

supervising and facilitating work of the ministries. A regular meeting of all Secretaries of the GoN is 

held under the chairmanship of the Chief Secretary to address the problems and challenges, if any, during 

the implementation process. The Council of Ministers, the apex executive body, approves policies and 

Bills related to fulfilling the GoN’s human rights commitments and implementation of the Concluding 

Observations. Likewise, Social Justice and Human Rights Committee of the Legislature Parliament 

oversees the issues of human rights and extends necessary directives to the government towards 

protecting human rights in accordance with international standards. 
8 The GoN has planned to build new buildings for prisons in Nuwakot, Makwanpur, Banke, 

Kavrepalanchowk, Udayapur, Rupandehi, Kailali, Kanchanpur, Bardiya, Parbat, Jhapa, Rolpa districts. 
9 It includes, Recommendation 106.1, 2, i.e., due consideration to the views of different groups that 

compose Nepali society, and participation of ethnic and caste group in constitution making process; 

timely writing, peaceful coexistence and guarantee freedom of religion, equality and non-discrimination; 

women’s rights in line with intl’ HR instruments. 
10 The endorsed draft of the new constitution has been disseminated through the official website of the CA, 

newspapers, radios and other mass media. The draft has also been published in official gazzette.The 

committee on Citizen Relations and Public Opinion collection  of the CA  is mandated to  collect views 

and feedbabacks of people, and the Committee will present a report incorporating suggestions from the 

people and other stakeholders. 
11 It includes, Recommendation 106.26, 108.23, 27, 28, i.e. concrete steps to ensure security of HRDs and 

journalists; prompt investigation on violations and prosecution; necessary measures to put an end to acts 

of intimidation and violence committed against journalists and human rights defenders. 
12 The Guidelines cover the matter of professional safety, insurance, and welfare matters related to 

journalists. 
13 It includes Recommendation number 107.27, i.e. ensure the right to freedom of assembly is guaranteed 

and remove all restrictions to peaceful protests. 
14 New labour legislation as per the ILO Convention No. 111, Labour exploitation at home and abroad: It 

includes Recommendation number 106.40, 108.32, i.e. Protect labour exploitation at home and abroad 

by legislation and oversight of workplace practices; Ensure that the new labour legislation includes 

provisions prohibiting discrimination as ILO 111. 
15 The Bonded Labour (Prohibition) Act, 2002 and its Rules, 2010 are in place to put ban on any form of 

bonded labour including haliyas and kamaiyas, to rehabilitate the freed bonded labourers and to uplift 

their livelihood from the perspectives of social justice. 
16 The setting up of standards relating to air, light, chemicals and radiation for industries is planned for the 

upcoming fiscal year. Occupation related illness, safety and health management system has been in the 

process of development in the accident reporting system. 
17 The schemes include: (a) Unemployment Insurance Plan, (b) Injury/ Accident Insurance Plan, (c) 

Sickness Insurance Plan, (d) Maternity Insurance Plan, (e) Dependent Insurance Plan, (f) Disability 

Insurance Plan, (g) Old Age Insurance Plan, (h) Medical Insurance Plan, and (i) Family Insurance Plan. 
18 On 22 May 2011, the GoN determined minimum monthly salary and daily wage for labourers of 

industries, factories and enterprises where labour laws apply including agricultural labourers, and 

employees in media. Likewise, minimum wage for workers working in tea estate has also been 

determined. 
19 In the Fiscal year 2012/13, the ratio of remittance to GDP is 25.7 percent while it was 23.1 percent in the 

previous fiscal year, i.e. 2011/12. 
20 MoU has been signed with Bahrain, Japan, South Korea, UAE and Qatar. 
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21 Bahrain, Oman, UAE, Qatar and Saudi Arabia. 
22 Saudi Arabia, Qatar, UAE, Malaysia, South Korea, Oman and Bahrain. 
23 Saudi Arabia, Qatar, UAE, and Kuwait. 
24 Foreign Employment Act, 2007 and its Rules, 2007, Guidelines on the Process Related to Obtain 

Personal Approval for Foreign Employment, 2012 are other legislative and policy tools. 
25 It includes: the MoLE, the Department of Foreign Employment, the Foreign Employment Promotion 

Board, the Foreign Employment Tribunal, Labour Desk at the Tribhuvan International Airport in 

Kathmandu and Labour Attachés in destination countries. Likewise, a Committee to hear the issues of 

undocumented workers, formed at the Department of Labour on 31 January 2011, has served as an 

institutional mechanism to address the issues of widespread illegal migration and exploitation of 

undocumented workers. 
26 By mid-March 2014, verdicts on 73 cases have been delivered while 277 cases are under consideration. 
27 It includes Recommendations numbers, 106.41, 43, 44, 45, 46, 48, i.e. Intensify efforts for more 

employment opportunities for vulnerable and marginalized; Efforts to reduce (rural) poverty and speed 

up its efforts; Continue implementing economic measures; Continue efforts to achieve equitable socio-

economic development and political transformation process; Measures to reduce gap between the rich 

and poor. 
28 The detailed data are given in Annex - 2. 
29 As per the Post Disaster Need Assessment Report of the National Planning Commission, more than 18 

districts have been affected by the earthquake in April 25 and May 12 which caused loss of 

approximately 9,000 people, 600,000 houses/buildings and 700,000 people pushed to poverty. 
30 Governmental agencies including Central Bureau of Statistics have already started to disaggregate 

national data under major identity groups, oppressed caste groups, indigenous people, Madheshi caste 

groups and Muslims. 
31 In April 2014, IFAD has provided 5 million US dollars for PAF II. 
32 MoFALD in collaboration with the ADB has been conducting economic empowerment programmes for 

hill Dalit, Madheshi Dalit, Kumal, Majhi, Bote and providing seed money of NRs. 35,000 to each 

household. Ministry of Poverty Alleviation and Cooperatives, Ministry of Forest and Soil Conservation 

and Ministry of Agricultural Development have been implementing livelihood support programmes to 

ensure the poorest people's right to generate income. Under the Ministry of Forest and Soil Conservation, 

a Leasehold Forestry and Livestock Programme has served more than 70,000 households to support 

livelihood through granting 40 years lease of the forest land of about 0.7 hectare for every household. 
33 The CTEVT has been providing special vocational and technical education programmes targeting to 

Dalit, Muslim and marginalized groups. Since May 2013, 742 students (144 marginalized, 523 Dalits 

and 75 Muslim) are enrolled in the following courses: Nursing course (12th standard), Auxiliary Nurse 

Midwife (18 months' course), Auxiliary Nurse Midwife (29 months' course), general medicine (12th 

standard course of 36 months), Diploma in Civil Engineering (36 months' course), Agriculture Junior 

Technical Assistance (15 months' course in animal husbandry). Likewise, since 2011, a total of 1,702 

students (161 marginalized, 1,166 Dalit and 375 Muslim) have graduated in the vocational/technical 

courses. 
34 Details on the targeted programmes are presented in Annex- 2. 
35 It includes Recommendations number. 106.10, 42, 43, i.e. Request for financial assistance; Continue to 

seek capacity building and technical assistance in order to pursue its plans and development and 

promotion of human rights; Call on the international community to encourage to provide necessary 

assistance to strengthen domestic capacity to address the challenges. 
36 The Policy replaced the previous Policy on Foreign Aid, 2002. 
37 The first-ever meeting of the IPOA National Implementation Oversight Committee (IPOA-NIOC) held 

on 5th August 2013 decided to identify the key partners for implementation of the IPOA and formulate a 

new national development cooperation policy to replace the old one so as to bring it closer to the spirit of 

IPOA. 
38 It includes Recommendations numbers 106.45, 47, i.e. Seek broader international cooperation to deal 

with the threats posed by climate change; Through UNFCCC and other forums to remind international 

community, especially developed countries and other major emitting States, of their obligations to 

protect and promote human rights in Nepal by reducing greenhouse gas emissions to safe levels. 
39 It includes Recommendations numbers 106.51, 108.3, i.e. Continue pursuing and enhancing housing 

programmes; Prepare a specific plan to ensure that the Nepal Lands Act will be in practice effectively to 

promote equality. 
40 The National shelter/housing Plan, 2014 is available in Nepali language at: 

http://www.moud.gov.np/pdf/Rastriya-Aawash-2071.pdf 
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41 See National Shelter/Housing Plan 2014 (2071), pg. 18, at http://www.moud.gov.np/pdf/Rastriya-

Aawash-2071.pdf 
42 See National Shelter/Housing Plan 2014 (2071), p. 29. 
43 See National Shelter/Housing Plan 2014 (2071), p. 30. 
44 It is also related to "Food Safety" Section, i.e. paras. 35–36. 
45 The Right to Education, Free, compulsory and quality education for all children and all segments of 

society, including marginalized, disadvantaged and most vulnerable groups, and School Feeding 

Programmes. It includes Recommendations numbers 106.50, 52, 53, 54, 108.33, 34, 35, 36, i.e. Free 

and compulsory (primary) education with special focus on girls; policies for free and compulsory 

education and participation of the disadvantaged; Programmes and measures for education; 

Participation of parents in increasing quality; Expand school feeding programme. 
46 As per the economic survey (2013/14), net enrolment rate in grade one in the year 2013/14 has increased 

to 95.6% compared to 89% in the year 2011. Likewise, net enrolment rate in basic education has 

increased to 86.3% (in 2013/14) compared to 70% (in 2011) and in secondary education to 33.2%. 

Qualified and trained teachers in basic education have increased to 91.5% (2013) compared to 79% (in 

2011) and in secondary level education has increased to 98% (2013) compared to 94% (2011). Similarly, 

literacy rate among six to fifteen years has also increased to 65.9% in 2013 from 60.9% in 2012. 

Literacy rate based on Gender Parity Index (GPI) for 2012 is 0:62 compared to 0:9 for 2011. Due to 

expansion of government budget and expenditure in the education sector together with expansion of 

educational activities in the private and non-government sectors, output of this sector is estimated to 

remain at 6.0 percent with marginal increase of 0.1 percent as compared to previous fiscal year. The 13th 

periodic Development Plan (2013-16) targets to increase the literacy rate among the age group of above 

15 to 75 percent, 15 to 25 age group to 95 percent; enrolment rate in class one having the experience of 

child development to 64 percent; net enrolment rate in basic education (class one to five) to 100 percent; 

net enrolment rate in class one to eight to 90 percent; and net enrolment rate in secondary education 

(class nine to 12) to 40 percent. 
47 Schools having toilet facilities have increased to 81.3 percent and number of schools having separate 

toilets for girls has increased to 67.6 percent. 
48 The details on various programmes are mentioned in Annex - 3. 
49 The details on the support schemes are given in Annex - 3. 
50 It includes Recommendation number 106.52, i.e. Programmes and measures for the enjoyment of rights 

to health. 
51 The Policy emphasizes increasing the access to health services to all citizens with special focus on poor 

and marginalized communities residing both in urban and rural areas through implementing the 

programmes based on equity and social justice. The vision of the Policy is to enhance the physical, 

mental, social and emotional health of every citizen so that they can be able to live a productive and 

quality life. 
52 It includes district hospitals, primary health centres, health posts, and sub-health posts. 
53 The GoN has been distributing contraceptives and permanent sterilization service free of cost. In the 

fiscal year 2012/13, a total of 599,420 people were provided with contraceptives and 52,181 were 

provided with permanent sterilization service through the reproductive health programme as a family 

planning initiative. In addition, 2,478,000 regular users of contraceptives from across the country 

received such services in the same period. As of the end of FY 2013/14, the number of people having 

knowledge about the legality of safe abortion is 38 percent, number of people with knowledge about the 

availability of place/service centre for safe abortion is 60 percent, number of people using the safe 

abortion service is eight percent, rate on usage of family planning devices is 49.7 percent, rate of 

pregnant women utilizing delivery service at health services is 35 percent and rate of pregnant women 

utilizing delivery service through trained health workers is 36 percent. The 13th periodic Development 

Plan, 2013-2016 aims at increasing the rate on usage of family planning devices to 67 percent and 

decreasing the fertility rate (among 15–49 aged women) to 2.4, and thereby increasing the life 

expectancy rate to 71 years. 
54 In the FY 2012/13, a total of 33,024 women were screened as having the problem. Among them, 3,660 

women received silicon ring peccary and 4,725 underwent uterine operation. Likewise, awareness 

programmes both on preventive and curative aspects together with treatment facilities have been 

implemented at the local level. The national budget for the fiscal year 2014/15 as well as the NHRAP 

ensures continuation of the availability of the service free of cost in the course of implementing the 

Supreme Court ruling. 
55 It includes Recommendations numbers 106.12, 17, 107.26, i.e. Strengthen human rights in all areas; 

Inclusion of human rights education in school programmes; Human Rights education to general public 

with a focus on the most vulnerable social groups; Provide mandatory HR training for law enforcement 

officials. 
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56 In the last two fiscal years, Ministry of Law, Justice, Constituent Assembly and Parliamentary Affairs 

(MoLJ) has conducted four dissemination programmes in pursuance of the Action Plan on the 

implementation of the Recommendations of the UPR. More than 700 people have benefited from these 

programmes. 
57 Police Rules, 2014, and Army Rules, 2013, provide for mandatory human rights training for security 

personnel. Police Rules, 2013, have provisions for mandatory training on human rights and crime 

investigation in relation to offences against women and children. The Rules include provisions for the 

duty of police towards protection and promotion of human rights. As per the Police Rules, 2013, rules 53 

(g), 55 (q), 57 (o), 59 (v), 60 (t), 62 (u), 63 (t), it is the duty of the police to protect and promote human 

rights and to implement a specific plan for the protection of the rights of vulnerable people, women and 

children. Likewise, Army Act, 2007, ensures that mandatory training on human rights to all army 

personnel is provided. Army Act, 2007, Section 20 (1) provides that a person to be included in the 

organization of the Nepal Army shall be provided with training and orientation on topics including 

human rights and international humanitarian law. 
58 Nepal Police has developed Crime Investigation Directives, 2014, Standard Operating Procedure on 

Women and Children Victim Care System, 2014, Nepal Police Polygraph Directives, 2014. The Office 

of the Attorney General has developed medico legal manuals for crime investigation, Victim Protection 

Manual, Manual on monitoring of human rights situation of inmates in custody and prison, Resource 

material on criminal offence against Children and Women, Victim's rights handbook. 
59 Nepal Army has been conducting training on gender equality and UNSCR Resolution 1325 and 1820 

since 2010, in which, 1,082 army personnel have been sensitized. Moreover, as per the National Action 

Plan on UNSCR 1325 and 1820, Ministry of Defence has conducted a project on promoting women's 

participation in the peace building process and economic opportunities since 2013. So far, 1,065 army 

personnel have been trained in the subject matter. 
60 All army personnel have received basic education on human rights as the basic education on human 

rights is compulsory for them. 
61 It includes Recommendation number 106.49, i.e. Improve food safety of vulnerable groups, particularly 

indigenous people, former bonded labourers, Dalits, Muslim, PwDs and those who are infected with 

HIV/AIDs. 
62 As per its mandates, the Division has been liaising with other line ministries and formulating laws, 

policies and guidelines related to food safety and nutrition and related endeavours such as seed, 

fertilizer, pesticides and so on. 
63 The programmes aim at achieving outputs like introducing more than 17 new species of grain, 

introducing 21 new technologies and eight new practices in food and animal farming respectively, 

achieving the production of more than 700 metric ton of seed and so on. 
64 It includes Recommendations numbers 106.13, 55, i.e. Put in place follow-up mechanism to ensure 

return, registration, re-adaptation and reinsertion of IDPs; Establish monitoring system; Design and 

implement programmes to ensure the respect for and protection of the rights of women and children in 

the rehabilitation. 
65 The policies, directives, procedures and programmes to address the issues of IDPs and conflict victims 

include:  

• National Policy on Internally Displaced Persons, 2007 

• Directives to provide relief to the IDPs and their families, 2007 

• Peace Fund Operation (Procedure) Regulation, 2009 

• Terms of Reference of Local Peace Committee, 2009 and Directives of Local Peace Committee, 2010 

• Development Programme for Peace Operation Working Procedure, 2009, and Development 

Programme for Peace Operation Directives, 2012 

• Relief, Compensation and Financial Support Working Procedure, 2010 

• Employment/Self-Employment for Conflict Victims Operation Directives, 2011 

• Special Programme for Conflict Affected Area Operation Directives, 2012 

• Psycho-social Counselling Service Operation Directive, 2014 

• National Action Plan, 2011, on the Implementation of the United Nations Security Council 

Resolutions 1325 and 1820 

• Conflict Victim Journalist Welfare Fund and Operation Guidelines, 2013  
66 Between fiscal years 2006/07 and 2012/13, among the 79,571 IDPs, 25,000 have received a sum of Rs. 

240,144,000 as interim relief. Employment generation training has been provided for 3,030 conflict 

victims from 12 districts and 11,740 victims from 42 districts during the probation period and first phase 

respectively. As of the end of FY 2012/13, 7,996 persons with conflict-induced injury have received a 

sum of Rs. 369,868,000. Also, a sum of Rs. 84,377,000 has been provided as life sustaining allowance to 
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736 persons with more than 51 percent disability caused by conflict induced injury. Likewise, the 

Ministry of Peace and Reconstruction (MoPR) has provided interim relief and rehabilitation support to 

conflict victims. This includes relief to the families of deceased, single women, families of the conflict 

victims, skills development training to conflict victims and relief/compensation based on NHRC’s 

recommendations. 
67 It includes Recommendation number 107.4, i.e. Do the necessary including legal texts to reaffirm and 

reinforce the equality between all ethnic, cultural and linguistic component. 
68 The policies include, Culture Policy, 2013, the policy to provide primary education in mother tongue. 

The mechanisms include, establishment of NFDIN, Nepal National Ethnographic Museum, etc. 
69 It includes Recommendations numbers 106.46, 107.28, 108.13, 14, i.e. Step up efforts to achieve ESC 

rights for marginalized and vulnerable; Redouble efforts to promote and protect the rights of vulnerable 

groups such as children, women, PwDs, aged persons; Take effective measures to increase the 

involvement of the indigenous peoples, minorities and vulnerable in civil services, law enforcement 

agencies and local authorities; Measures to ensure PwDs are enabled to participate in vocational and 

job training, literacy in consultation with their representative organizations; Ensure non-discrimination. 
70 Article 35 of the Constitution stipulates that the State shall pursue the policy to provide social security 

schemes for marginalized and disadvantaged groups. Article 35 (19) states that a policy to provide 

allowances to old age people, women and the unemployed shall be adopted. 
71 The programme includes the provision of monthly monetary allowance of Rs. 500 to elderly citizens, Rs. 

500 to single women, Rs. 1,000 to fully disabled, Rs. 300 to partially disabled, Rs. 3,000 to those with 

extreme disability and Rs. 500 to persons belonging to the endangered communities. In addition, an 

annual medical allowance of Rs. 2,000 is provided to the senior citizens above 70 years of age. Senior 

citizens above 75 years of age are entitled to free medical treatment of cancer and the diseases related to 

heart, kidney. 
72 The social security measures include: 

• Establishment of Day Care Service Centres and Senior Citizen Clubs, and Renovation of the existing 

old age homes 

• Implementation of Senior Citizen Act, 2007 and Rules thereof 

• Collecting data about senior citizens 

• Review of the existing provisions on social security for necessary improvement and expansion by 

National Planning Commission and concerned ministries 

• Formation of Senior Citizen Welfare Committee at the central and district levels 

• Initiation of one model shelter home in each development region 

• Partnership with CSOs 
73 There was a considerable increase in 2008/09 and 2009/10. The proportion of the social security 

allowance in the total budget expenditure is also growing significantly. It has exceeded the government’s 

total pension expenditure. The proportion of actual expenditure on social security in FY 2009/10 is 2.79 

percent, which is higher than the actual expenditure on pensions (i.e. 2.52 percent of the total budget 

expenditure) given to the civil servants, police, teachers, and others. 
74 The NFDIN has been organizing various programs to guarantee that IPs are able to enjoy their identity 

and culture including through the promotion and preservation of their traditional languages. Some of the 

programs through NFDIN includes, cultural events and festivals of indigenous nationalities, education & 

communication programs through electronic media, historical, cultural, religious, heritage preservation 

and promotion program, income generation training program based on professionalism and traditional 

job skills, indigenous film festival & documentary production training program, indigenous women 

capacity & skill development program, mother tongue literacy and training of trainer program, mother 

tongue script identification, grammar, writings, dictionary development, extinct language re-writing 

programs, research and development, publication of journals & bulletins, rural tourism training program, 

upliftment program of endangered & highly marginalized indigenous groups, and youth self 

employment through skill/professionalism and empowerment program. 
75 These institutions include: National Foundation for Development of Indigenous Nationalities (NFDIN), 

National Dalit Commission (NDC), National Muslim Commission, Badi Community Upliftment and 

Development Board, Marginalized and Dalit Upliftment and development Board and Backward 

Community Upliftment and Development Board, Buddhism promotion and Monastery Development 

Committee. 
76 The NFDIN has also been supporting the MoFALD in realizing the rights of the IPs by conducting 

targeted programs. The GoN has been providing annual grant to NFDIN to initiate and implement the 

programs of protection, preservation and promotion of the cultures, languages, institutions, traditional 

knowledge and skills of IPs and institutional strengthening. It has planned for further institutional 

strengthening of NFDIN through allocation of adequate resources. 
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77 The GoN, in its present NHRAP has planned to review and revise the existing legislations and 

formulation of new legislations related to the indigenous communities. It has programs to protect and 

preserve the cultural and religious heritage, traditional language and script, specially of the endangered 

communities, establishment of museums and model villages, development and publication of dictionary 

and grammar in mother tongue, collection and preservation of history, folklore, music and folk-tales, and 

organization of cultural festivals and awareness programs. 
78 IPs, Dalit, Madheshi, backward community, PwDs, senior citizen. 
79 According to the Civil Service Act, 1992, different groups are entitled to get reservation quota, such as: 

33 percent for women, 27 percent for indigenous people, 22 percent for Madheshi, 9 percent for Dalit, 5 

percent for person with disabilities, and 4 percent for people from backward area. The policy of 

inclusion has been adopted in all security forces, State owned or controlled public enterprises, 

universities, schools, and public services under relevant legislations. 
80 The Police Rules, 2014, Army Rules, 2013, and Armed Police Force Rules, 2015 provide for 

reservation/quota for women, indigenous people, Madheshi, Dalit. 
81 The proposed amendment Bill provides for at least 40 percent representation of women in Village 

Development Committee, Municipalities and District Development Committee. 
82 For the year 2013/14, the GoN has allocated Rs. 70.4 mil. for education support to the persons with 

disabilities. In the fiscal year 2014/15, the GoN has planned to provide scholarships to students with 

disabilities, operate the Community Based Rehabilitation Programme in an effective manner, make the 

educational and health facilities PwDs friendly, and provide support for the treatment of spinal injury 

cases through the mobilization of citizen treatment fund. A Special Education Council has been formed 

to provide special education to students with disabilities. National Action Plan on persons with 

disabilities ensures the rights to get free and quality education, increasing the access to education and 

disability friendly environment. The Curriculum Development Centre has adopted a participatory 

curriculum development and textbook review process in consultation with disability experts and 

stakeholders. Similarly, in the fiscal year 2013/2014, 1,030,126 Dalit children studying in grade one to 

eight have received scholarship support worth Rs. 400, and 79,551 studying in grade nine and ten have 

received scholarship support worth Rs. 500 and 28,028 studying in grade 11 and 12 are planned to get 

scholarship support worth Rs. 1,000 in the coming fiscal year. In the feeder hostels, priority is given to 

the admission of Dalit children. In the fiscal year 2014/15, the GoN plans to provide monthly 

scholarships to students from marginalized communities such as Dalits, Raute, Chepang worth Rs. 1,500 

to Rs 3,000 to continue their higher education if they pass School Leaving Certificate Exam (10th grade) 

in first division from the community schools. 
83 The SSRP aims to cover 175,000 children with disabilities at the primary level and 75,000 at the 

secondary level by providing them with scholarship support. 
84 They include classes for the blind, deaf, and for children with intellectual disabilities. Currently, there 

are 360 integrated resource classes of which 164 are for the deaf, 78 for the blind and 118 for the 

children with intellectual disabilities. Likewise, there are 34 Special schools, 365 Resource Classes, and 

21 Integrated Schools across the country for promoting access to education of children with disabilities. 
85 There are 30 special schools for deaf children, one for blind, thirteen for children with intellectual 

disabilities and one for children with physical disabilities. There are also five integrated schools for deaf 

children and 16 for blind children. The GoN has established Resource Centres in specific geographical 

areas. The GoN has also established Assessment Centres in 62 districts in order to collect information on 

the children with disabilities, assess their educational needs and specify the appropriate way of education 

to them, i.e. through general books, resource classes or special schools. 
86 The Community Based Rehabilitation Program focuses on providing health, education, socialization, 

empowerment and livelihood services to the PwDs. 
87 The Guidelines identify public areas that need to be made accessible with clear definition of accessibility 

for different types of disabilities. The Guidelines also provide that a reservation of five percent seats 

have to be allocated on parapet of any stadium that has to be fully accessible for wheelchairs. 
88 Some targeted programmes for PwDs are: 

• Support for health, education, livelihood, socialization and empowerment is being provided in all 75 

districts. 

• Empowerment and Information Centres (Help Desk) are being operated in 14 districts and are 

planned to be replicated in other districts. 

• Technical assistance materials are being produced in four development regions. 

• Model day care and residential rehabilitation centres in public-private-partnership model are initiated 

from Central Development Region. 

• Civil service entrance preparation classes for PwDs are being run in all development regions. 

• ID cards have been distributed and establishment of well-equipped Community Based Rehabilitation 

Centres has been planned. 
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• The domestic legislation and plans have been reformed as per the CRPD. 

• Partnership has been initiated with the NGOs. 

• Programmes to increase the accessibility of PwDs to public space. 
89 It includes Recommendations numbers 106.21, 24, 107.10, 11, 12, 13, 108.10, 11, 12, i.e. Make further 

efforts to overcome the difficult issue of all kinds of discrimination; Pass the bill on caste-based 

discrimination, ensure that the policy is fully implemented also by local authorities in rural and remote 

areas; Take legal and policy measures to end discrimination; Cases of caste-based discrimination be 

reported, investigated, perpetrators prosecuted and victims compensated. 
90 The Act clearly mentions that any kind of discrimination on the basis of caste in both public and private 

space is punishable by law. The Act defines acts of discrimination against caste and religion as a crime 

and persons involved in such crime may be punished with three months to three years of imprisonment 

and Nepalese Rupees 1,000 to 25,000 of penalty. The perpetrators are also liable to provide 

compensation to victims. The Act provides for an additional punishment for public officials found 

responsible for caste-based discrimination. 
91 The quota is at all public services including Nepal Police and Armed Police Force. 
92 The GoN under the Legal Act, 1997, has established a Central Legal Aid Committee at the centre and 

District Legal Aid Committees in all districts which are providing free legal aid service to the indigent 

people. Besides, the paid lawyers in every court have been engaged in providing free legal aid service to 

those who are not in a position to afford the service on their own. Indigent women, Dalits, and 

marginalized are given preference for the services. 
93 According to the Attorney General’s Office Report. 
94 The GoN has planned to provide building for National Foundation for Development of Indigenous 

Nationalities, National Dalit Commission, National Muslim Commission, Neglected, Suppressed and 

Dalit Community Upliftment Development Board, Badi Community Upliftment Board and Backward 

Community Upliftment Development Board. 
95 It includes Recommendations numbers 106.3, 107.2, 17, 108.18, 19, i.e. Reform penal code and penal 

procedure code in accordance with CAT; Criminalize torture, enact specific domestic legislation to 

criminalize torture; Undertake legal and administrative efforts to end torture and related impunity; 

Impartial investigation into allegation of torture and prevention of torture; Investigate credible 

allegation of EJK and introduce an independent complaint mechanism on the conduct of the security 

forces. 
96 Investigation Committee as provided in Section 62(1) of the Army Act has a special provision to 

conduct thorough and impartial investigation into the allegation of torture and disappearance. The 

offence of torture is prosecuted in an Army Special Court. Similarly, Police Rules, 2014 and Armed 

Police Force Rules, 2015 also prohibit torture. 
97 It includes Recommendation number 106.31, i.e. Strengthen the implementation of human trafficking 

and transportation (Control) Act 2007 and its Regulation 2008; Strengthen law enforcement and 

judicial system in the efforts to address impunity, prevent trafficking and sexual exploitation; Provide 

protection and compensation to victims. 
98 The districts include: Kathmandu, Sindhupalchowk, Kailali, Jhapa, Parsa, Repandehi, Banke and 

Chitwan. 
99 A total of 429 persons were rescued by mid-April 2014. The number stood at 1,458 in FY 2012/13. 

District Development Committees have been provided with grants of Rs, 3,750,800 for curbing human 

trafficking and Rs. three million to manage rehabilitation centres. Seven service centres have been 

established in the India-Nepal border areas for controlling human trafficking and violence against 

women and children. 
100 It includes Recommendations numbers 106.33, 34, 35, 36, 37, 38, 107.25, 108.22, 24, 25, 30, i.e. 

Establish TRC and Disappearance Commission in line with international standards; Ensure that there is 

no amnesty to grave violations of HR; Ensure that perpetrators are brought to justice; Ensure that all 

decisions from judiciary regarding human rights violations during and after the conflict are fully 

respected by all concerned institutional actors. 
101 Act on the Commission on Investigation of Enforced Disappeared Persons, and Truth and 

Reconciliation, 2014. 
102 It includes Recommendations numbers 107.3, 14, 15, 16, 24, 108.15, 16, 17, 29, i.e. Review legislation 

and amend it where necessary to remove provisions which allow government and military personnel to 

act with impunity; Conduct thorough and impartial investigation into allegations that the police or any 

person of the justice system has taken part in discriminatory actions; Take necessary measures for the 

prevention of warrantless arrests, torture, EJK and other misconduct and ensure swift and fair 

investigation; Create a system of accountability to investigate and prosecute human rights violators in 

military and law enforcement agencies; Introduce an independent complaints mechanism on the conduct 

of security forces and establish a Nepal Police Service Commission. 
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103 Till date, internal departmental action has been taken against a total of 856 cadres/officials (622 from 

Nepali Police, 56 from Armed Police Force, 177 from Nepal Army and 1 public servant) in cases of 

violation of human rights. 
104 It includes Recommendation number, 107.21, i.e. Create mechanisms to end the case backlog at all 

levels of the judicial system. 
105 Justice Sector Coordination Committee at the Centre is established under Rule 13 (d) of the Supreme 

Court Rule, 1992 and District Level Justice Sector Coordination Committee is established under Rule 4 

(b) of the District Court Rules, 1995. The Strategic Plan sets the activities to strengthen these 

Committees. 
106 It includes Recommendations numbers 106.19, 20, 56, 107.9, 108.5, 6, 7, 8, 9, i.e. Make further efforts 

to implement the recommendations of various treaty bodies; Continue cooperation with the UN and 

other international organizations; Undertake a participatory process in the implementation of the UPR 

recommendations; Work with OHCHR to develop a common core documents in conjunction with treaty-

specific lists of issues to help streamline treaty reporting; Extend standing invitation to all special 

procedures. 
107 It includes Recommendations numbers 106.3, 108.26, i.e. Implement the decision of the Supreme Court 

of 2007 that requires the state to criminalize enforced disappearances; Sign and ratify the CED. 
108 The Act on the Commission on Investigation of Enforced Disappeared Persons, Truth and 

Reconciliation, 2014. 
109 It includes Recommendations numbers 106.2, 4, 9, 14, 22, 28, 29, 31, 39, 107.8, 18, 22, 23, 108.20, 21, 

i.e. Review legal framework to provide for a better protection and promotion of women’s rights; 

Introduce comprehensive legislation and more stringent enforcement of existing laws in the areas of 

domestic violence towards women; Strengthen the resources allocated to the implementation of the NAP 

for children, 2005-15; Further enhance measures aimed at protecting the human rights of children, 

women and other vulnerable groups; Continue its efforts to ensure gender equity; Continue to promote 

the role of women in society ; Adopt effective measures to guarantee the protection of victims of gender 

violence; Intensify efforts to eliminate VAW and increase their participation in political and 

administrative decision making; Implement measures to encourage women to undertake legal training 

and facilitate their entry into the judiciary; Develop a NAP on ending VAW and children; Take further 

legislative steps and accelerate efforts for their effective implementation regarding trafficking and VAW 

and children. 
110 With regard to the initiative to abolish the 35-day statute limitation for rape reporting, a Bill on Penal 

Code and a Bill to Amend Some Nepal Acts to maintain gender equality have already been submitted to 

the Legislature Parliament. Once this Bill is passed the current 35-day statute limitation will be 

abolished by providing six months of limitation. 
111 The Unit has taken immediate action in cases where concerned agencies refuse to register complaints or 

when they are unresponsive. 
112 The districts include: Panchthar, Solukhumbu, Sunsari, Saptari, Sarlahi, Makwanpur, Nawalparasi, 

Tanahu, Kavrepalanchowk, Baglung, Jumla, Dang, Bardiya, Doti, Kanchanpur, Pyuthan and Rautahat. 
113 The districts include: Kathmandu, Sindhupalchowk, Kailali, Jhapa, Parsa, Repandehi, Banke and Chitwan. 
114 There is a reservation of quota for women in all public services and as a result the representation of women 

has been gradually increasing. Reservation policy for participation of women among others is ensured in 

civil service including in the State owned/controlled Corporations. As per the Constituent Assembly 

Member Election Act, 33 percent of seats under the proportional election system are reserved for women. 

The policy on social inclusion has resulted in a gradual increase in the participation of women. 
115 GDI measures achievements in the same basic capabilities (dimensions) as the HDI, i.e. average 

achievement in three basic dimensions of human development: a long and healthy life, knowledge and a 

decent standard of living, but takes into consideration inequality in achievements between women and 

men. The values of the GDI range between 0 and 1. A GDI value of 1 indicates perfect gender equality 

whereas 0 indicates perfect gender inequality. For details, pls. see p. 85, Nepal Human Development 

Report, 2014, GoN, UNDP.  
116 Human Development Report, 2011 and 2013, UNDP. 
117 The cases include kidnapping and hostage taking, domestic violence, arson, theft, rape, human 

trafficking, etc. 
118 According to the Nepal Police, the number of complaints related to domestic violence has increased to 

5,961 (in 2013/14) from 2,250 (in 2011/12). Likewise, the rape cases filed with the Nepal Police have 

increased to 1,170 (in 2013/14) from 711 (in 2011/12). 
119 The Policy focuses, inter alia, on measures to rehabilitate, provide social security, education and health 

care support for the street children. Furthermore, it has adopted a policy of joint action of the GoN and 

development partners in mobilizing community-based organizations to combat early marriage. The 

Policy has adopted a fast track system to take action against child marriages and local authorities have 

been given additional responsibilities to combat child marriages. 
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120 It includes Recommendations numbers 106.27, 107.18, i.e. Child recruitment becomes punishable under 

domestic law, social and educational reintegration of child soldiers. 
121 Army Rules, 2013, rule 6(1)(a)(3), (b)(1), (c)(1). 
122 It includes Recommendations numbers 106.30, 32, 107.19, 20, i.e. Strengthen its measures to eradicate 

child abuse, sexual exploitation of children; Strengthen implementation of its child labour Act; Establish 

state structures for the supervision, prevention, rescue and rehabilitation in the cases of child labour 

and mendacity and ensure that those responsible be prosecuted and sanctioned; Abolish all forms of 

child labour, including bonded labour and take measures to ensure that no person under 18 years of age 

is allowed to perform hazardous work, in accordance with the ILO Convention 138. 
123 A list of hazardous labour sectors for children includes: domestic labour, pottering, bonded agricultural 

work, recycling, carpet industry, brick production, mining, commercial sexual exploitation, armed forces 

or armed groups, transport, embroidery work, mechanical, hawking, and herb collection. 
124 Awareness raising through information, education and communication (IEC) materials such as radio 

jingle, documentary against child labour, pamphlets etc. 
125 It includes Recommendation number 108.2, i.e. Enact JJ law compliant with international standards; 

Consolidate legal framework to ensure proper functioning of a JJ system. 
126 The GoN has established Child Correction Homes in Bhaktapur (Central Development Region), 

Sarangkot, Kaski (Western Development Region) and Biratnagar (Eastern Development Region). 

Likewise, the process is underway to establish Child Correction Homes in Mid-Western and Far-

Western Development Regions. 
127 It includes Recommendation number, 106.5, 23, i.e. Enact legislation to ensure members of the LGBTI 

community citizenship rights, consistent with the equal rights enumerated in the Nepali Supreme Court’s 

2008 decision; Take steps to ensure non-discrimination based on sexual orientation and gender identity 

in the proposed civil and criminal laws. 
128 In the case of Sunil Babu Pant vs. the Government of Nepal, decided in 2012. 
129 It includes Recommendations numbers 106.6, 7, 8, 25, 107.5, 6, 108.11, i.e. Consolidate the national 

human rights infrastructure; Strengthen the NHRC to enable it to maintain A status accreditation; 

Continue promoting the work of NWC; Promptly implement all recommendations put forward by the 

NHRC; Provide the NDC and NWC with sufficient resources to effectively realize their mandate. 
130 National Human Rights Commission, National Women Commission, National Dalit Commission 

(NDC), National Muslim Commission, National Foundation for Development of Indigenous 

Nationalities (NFDIN), Badi Community Upliftment and Development Board, Marginalized and Dalit 

Upliftment and development Board, Backward Community Upliftment and Development Board, and 

Buddhism promotion and Monastery Development Committee. 
131 The International Coordination Committee of the National Human Rights Institutions accredited the 

NHRC with "A" status.  
132 The Bill provides for the recruitment of staff in the Commission under the principle of administrative 

autonomy. 
133 In the case of Om Prakash Aryal vs. the Government of Nepal. 
134 The Truth and Reconciliation Commission and The Commission on Investigation of Enforced 

Disappeared Persons. 
135 The detail is given in Annex – 4. 

136 The details on legal reform are mentioned in Paragraph 2 and 3. 
137 Such as caste-based discrimination, discrimination against women, marginalization of ethnic minority 

and indigenous communities etc. 

 


