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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والعشرون
 ١٣-2تشرين الثاين/نوفمرب 2٠١٥

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفق و واق للفقو وورة (15ب) مو ووق مرفو ووق ح و ورار مجلو ووس حقو وووق اإلنسو ووان 1/5
والفقرة  5مق مرفق حرار المجلس 21/16
نيبال
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،
مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ،ويف تقارير مفوض األمم املتحدة
السامي حلقوق اإلنسان ،ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة .والتقرير
مقدم يف شكل موجز تقيّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات .ولالطالع على النص الكامل،
يرجى العودة إىل الوثائق املرجعية .وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية
الصادرة عن املفوضية .وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق
اإلنسان يف مقرره  .١١9/١7وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع
املعلومات الواردة يف التقرير .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت
يف تلك الفرتة.
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أوالق -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()١

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان()2

التصديق أو االنضمام

اخلالفة
أو

التحفظات و/أو

اإلعالنات
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احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

االتفاقية الدولية للقضـاء علـى عيـع أشـكا
التمييز العنصري ()١97١
العه ــد ال ــدو اخل ــاا ب ــاحلقوق االقتص ــادية
واالجتماعية والثقافية ()١99١
العه ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدو اخل ـ ـ ــاا ب ـ ـ ــاحلقوق املدني ـ ـ ــة
والسياسية ()١99١
الربوتوكــو االيتيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد
الــدو اخلــاا بــاحلقوق املدنيــة والسياســية،
اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ()١998
اتفاقيــة القضــاء علــى عيــع أشــكا التميي ــز
ضد املرأة ()١99١
اتفاقية مناهضة التعـذي وغـريه مـن ضـرو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو
املهينة ()١99١
اتفاقية حقوق الطفل ()١99٠
الربوتوك ـ ـ ــو االيتيـ ـ ـ ــاري التفاقيـ ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق
الطفـل بشـ ن اشـرتاط األطفـا يف املنا عــات
املسلحة ()2٠٠7
الربوتوك ــو االيتي ــاري التفاقي ــة حق ــوق الطف ــل
بش ـ ـ ـ ن بي ـ ــع األطف ـ ــا واس ـ ــتغال األطف ـ ــا يف
البغاء ويف املواد اإلباحية ()2٠٠6
اتفاقي ـ ـ ـ ــة حق ـ ـ ـ ــوق األش ـ ـ ـ ــخاا ذوي اإلعاق ـ ـ ـ ــة
()2٠١٠
االتفاقية الدولية للقضـاء علـى عيـع أشـكا
التمييــز العنصــري (إعالنــات تفســريية بش ـ ن
املـ ـ ــادت  4و /6حتفـ ـ ــمل علـ ـ ــى املـ ـ ــادة ،22
)١97١
الربوتوكــو االيتيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل
بشـ ن اش ـرتاط األطفــا يف املنا عــات املســلحة
(إعــالن بش ـ ن املــادة  ،)2(٣حتديــد  ١8ســنة
سناً للتجنيد)2٠٠7 ،

اإلجراءات املتخـذة بعـد
االستعراض
مل يُصدّق عليها/مل تُقبل

الربوتوكــو االيتيــاري التفاقيــة مناهضــة
التعذي
االتفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة حق ــوق عي ــع
العما املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة حلماي ـ ـ ـ ـ ـ ــة عي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
األشخاا من االيتفاء القسري
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احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

إج ـ ـ ـ ـ ـراءات الش ـ ـ ـ ـ ــكاو الربوتوكــو االيتيــاري األو امللحــق بالعهــد
والتحقيقــات واإلج ـراءات ال ــدو اخل ــاا ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية
()٣
()١99١
العاجلة
الربوتوكـو االيتيــاري التفاقيـة القضــاء علــى
عي ــع أش ــكا التميي ــز ض ــد امل ـرأة ،امل ــادة 8
()2٠٠7
اتفاقي ـ ـ ـ ــة مناهض ـ ـ ـ ــة التع ـ ـ ـ ــذي  ،امل ـ ـ ـ ــادة 2٠
()١99١
الربوتوك ـ ـ ــو االيتيـ ـ ـ ــاري التفاقيـ ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق
األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاا ذوي اإلعاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة 6
()2٠١٠

اإلجراءات املتخـذة بعـد
االستعراض
مل يُصدّق عليها/مل تُ 
قبل

االتفاقي ـ ــة الدولي ـ ــة للقض ـ ــاء عل ـ ــى عي ـ ــع
أشكا التمييز العنصري ،املادة ١4
الربوتوك ـ ـ ـ ــو االيتي ـ ـ ـ ــاري للعه ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدو
اخلــاا بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة
والثقافية
العه ــد ال ــدو اخل ــاا ب ــاحلقوق املدني ــة
والسياسية ،املادة 4١
اتفاقيــة مناهضــة التعــذي  ،املادتــان 2١
و22
الربوتوك ــو االيتي ــاري التفاقي ــة حق ــوق
الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
االتفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة حق ــوق عي ــع
العما املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة حلماي ـ ـ ـ ـ ـ ــة عي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
األشخاا من االيتفاء القسري

صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
احلالة يف أثناء اجلولة السابقة
التصديق أو االنضمام اتفاقي ـ ـ ــة من ـ ـ ــع جرةـ ـ ـ ــة اإلب ـ ـ ــادة اجلماعيـ ـ ـ ــة
واملعاقبة عليها

اخلالفة
أو
اتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ١2
آ /أغس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطس  ١949وبروتوكواله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
()4
اإلضافيان األو والثاين
االتفاقيـ ـ ـ ــات األساس ـ ـ ـ ــية ملنظم ـ ـ ـ ــة العم ـ ـ ــل
()٥
الدولية باستثناء االتفاقية رقم 87
اتفاقي ـ ـ ـ ــة منظم ـ ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ــل الدولي ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم
()6
١69
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اإلجـ ـراءات املتخ ــذة بع ــد
مل يُصدق 
عليها
االستعراض
بروتوكو بالريمو
االتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالالجئ
()7
واألشخاا عدةي اجلنسية
نظ ــام روم ــا األساس ــي للمحكم ــة اجلنائي ــة

الدولية
()8
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87
اتفاقي ـ ـ ـ ــة منظم ـ ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ــل الدولي ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم
()9
١89
الربوتوك ـ ــو اإلض ـ ــايف الثال ـ ـ ـ التفاقي ـ ــات
جني ـ ـ لعـ ــام ( ١949توقيـ ــع فق ـ ـ ١4 ،
()١٠
آذار/مارس )2٠٠6
اتفاقية مكافحة التمييز يف جما التعليم
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 -١أوص ــت جلن ــة مناهض ــة التع ــذي ب ـ ـ ن تنظ ــر نيب ــا يف قب ــو ايتص ــاا اللجن ــة ب ــالنظر يف
البالغ ــات الفردي ــة( ،)١١ويف التص ــديق عل ــى الربوتوك ــو االيتي ــاري التفاقي ــة مناهض ــة التع ــذي (.)١2
وأعـ ــاد املقـ ــرر اخلـ ــاا املعـ ــغ مبس ـ ـ لة التعـ ــذي وغـ ــريه مـ ــن ضـ ــرو املعاملـ ــة أو العقوبـ ــة القاسـ ــية أو
الالإنســانية أو املهين ــة توجي ـ ن ــداء إىل نيب ــا لالنض ــمام إىل الربوتوك ــو االيتي ــاري التفاقي ــة مناهض ــة
()١٣
التعـ ــذي وتعي ـ ـ آليـ ــة وقائيـ ــة وطنيـ ــة  .وأوصـ ــى فريـ ــق األمـ ــم املتحـ ــدة القطـ ــري يف نيبـ ــا أيض ـ ـاً
بالتصديق على الربوتوكو االيتياري التفاقية مناهضة التعذي (.)١4
 -2والحــمل الفريــق العامــل املعــغ تــاالت االيتفــاء القســري أو غــري الطــوعي أن نيبــا مل تقبــل
توصــية االســتعراض الــدوري الشــامل بـ ن تصـ ّدق علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة عيــع األشــخاا مــن
االيتفــاء القســري( .)١٥ودعاهــا إىل التصــديق علــى هــذه االتفاقيــة وقبــو ايتصــاا اللجنــة مبوج ـ
املادت  ٣١و .)١6(٣2وشجعها أيضاً على التصديق على االتفاقية(.)١7
()١9

 -٣وشــجعت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة( )١8والفريــق القطــري
نيب ـ ــا عل ـ ــى التص ـ ــديق عل ـ ــى الربوتوك ـ ــو االيتي ـ ــاري للعه ـ ــد ال ـ ــدو اخل ـ ــاا ب ـ ــاحلقوق االقتص ـ ــادية
واالجتماعية والثقافية وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق عيع العما املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -4وأوص ــى الفري ــق القط ــري بـ ـ ن تصـ ـ ّدق نيب ــا عل ــى الربوتوك ــو االيتي ــاري التفاقي ــة حق ــوق
الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات(.)2٠

 -٥وأوصــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة والفريــق القطــري بالتصــديق علــى
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  .)2١(١89وأوصــى الفريــق القطــري أيض ـاً بالتصــديق علــى اتفاقيــة
منظم ـ ــة العم ـ ــل الدولي ـ ــة رق ـ ــم  87واتفاقي ـ ــة منظم ـ ــة العم ـ ــل الدولي ـ ــة بشـ ـ ـ ن الض ـ ــمان االجتم ـ ــاعي
(املعايري الدنيا)( ١9٥2 ،رقم .)22()١٠2
 -6ويف عــام  ،2٠١١أبلغــت نيبــا جلنــة مناهضــة التعــذي أهنــا مــا الــت تعك ـ علــى وضــع
اهلياكل األساسية الال مة لالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(.)2٣
 -7وحثّــت جلنــة حقــوق الطفـل نيبــا علــى التصــديق علــى اتفاقيــة الهــاي بشـ ن ايــة األطفــا
والتعاون يف جما التبغ على الصعيد الدو (.)24
 -8وحثّــت اللجن ــة املعني ــة بالقض ــاء عل ــى التميي ــز ض ــد املـ ـرأة وجلن ــة حق ــوق الطف ــل نيب ــا عل ــى
التصديق على بروتوكو بالريمو(.)2٥
 -9ومتشـياً مــع التوصــيات املقدمــة يف اجلولــة األوىل( ،)26أوصـت مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية
لشـ ـ ون الالجئـ ـ (املفوض ــية الس ــامية لشـ ـ ون الالجئـ ـ )( ،)27والفري ــق القط ــري( ،)28واللجن ــة املعني ــة
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ،واللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة( )29نيبـا
بق ـ ـوة باالنض ــمام إىل االتفاقي ــات املتعلق ــة ب ــالالجئ واألش ــخاا ع ــدةي اجلنس ــية أو حثته ــا عل ــى
ذلك.
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 -١٠وشـ ــجعت منظمـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة للرتبيـ ــة والعلـ ــم والثقافـ ــة (اليونسـ ــكو) نيبـ ــا بقـ ــوة علـ ــى
التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جما التعليم(.)٣٠

باء– اإلطار الدستوري والتشريعي
 -١١يف عــام  ،2٠١٣الحظــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري ،يف إطــار إج ـراء
اإلن ــذار املبك ــر ،أن نيب ــا أعرب ــت ع ــن التزامه ــا بض ــمان مش ــاركة اجلماع ــات كاف ــة مش ــاركة فعال ــة يف
وض ـ ـ ــع الدس ـ ـ ــتور اجلدي ـ ـ ــد( .)٣١ويف ع ـ ـ ــام  ،2٠١4أعرب ـ ـ ــت اللجن ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة ب ـ ـ ــاحلقوق االقتص ـ ـ ــادية
واالجتماعية والثقافية عن قلقها إ اء عدم وضع الدستور يف صيغت النهائية بعد(.)٣2
 -١2وأوصــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املـرأة بـ ن تُــدر نيبــا مبــدأ املســاواة بـ
املرأة والرجل يف الدستور اجلديد(.)٣٣
 -١٣ويف عـ ــام  ،2٠١2دعـ ــا املقـ ــرر اخلـ ــاا املعـ ــغ مبس ـ ـ لة التعـ ــذي نيبـ ــا إىل ضـ ــمان تعري ـ ـ
التعــذي يف مشــروع قــانون العقوبــات ويف مشــروع قــانون األحكــام القضــائية املقابــل لـ بوصــف جرةــة
جنائيــة تتناس ـ عقوبتهــا مــع يطــورة اجلــرم ،وإىل إلغــاء مبــدأ التقــادم يف هــذه اجلرةــة .وشــجع املقــرر
اخل ــاا احلكوم ــة بق ــوة عل ــى ض ــمان ع ــدم م ــن أي ش ــخص م ـدان بارتك ــا جرة ــة التع ــذي ح ــق
()٣6
االســتفادة مــن العفــو( .)٣4وق ـ ّدمت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان( )٣٥وجلنــة مناهضــة التعــذي
توص ــيات ةاثل ــة .وأوص ــت جلن ــة مناهض ــة التع ــذي أيض ـ ـاً بتع ــديل ق ــانون التع ــوي ع ــن التع ــذي
لعام  ١996جلعل يتمشى مع االتفاقية(.)٣7
 -١4ويف عــام  ،2٠١2أعــر الفريــق العامــل املعــغ تــاالت االيتفــاء القســري أو غــري الطــوعي
عــن أســف ألن نيبــا مل تكــن قــد ع ـ ّدلت بعــد قانوهنــا اجلنــائي ليشــمل حــاالت االيتفــاء القســري.
والحظــت بارتيــا أن ا كمــة العليــا أمــرت احلكومــة بوضــع هــذا القــانون ،لكــن مشــروع القــانون قيــد
املناقشة ال يستويف املمارسات الفضلى واملعايري الدولية(.)٣8
 -١٥وأعربــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان عــن قلقهــا إ اء التعري ـ الضــيق لالغتصــا  ،وإ اء
العقوب ــات اخلفيف ــة املفروض ــة يف حال ــة االغتص ــا الزوج ــي بص ــورة ال تتناسـ ـ واجل ــرم( .)٣9وحثّ ــت
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املـرأة نيبــا علــى ســن مشــروع القــانون الــذي يغلــمل العقوبــة
يف حالـ ـ ــة االغتصـ ـ ــا الزوجـ ـ ــي( .)4٠وأوصـ ـ ــت بإلغـ ـ ــاء مبـ ـ ــدأ التقـ ـ ــادم يف تسـ ـ ــجيل قضـ ـ ــايا العن ـ ـ ـ
اجلنسي(.)4١
 -١6وأوص ــى الفري ــق القط ــري بض ــمان امتث ــا الق ــانون اجلن ــائي والق ــانون امل ــدين ومش ــروع ق ــانون
الطفل امتثاالً كامالً للقانون الدو حلقوق اإلنسان(.)42
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 -١7وحثّــت جلنــة حقــوق الطفــل نيبــا علــى التعجيــل بتنقــي قــانون الطفــل( ،)4٣ووضــع إجـراءات
واض ــحة فيم ــا يتعل ــق بتحدي ــد اهلوي ــة واإلب ــال واإلحال ــة والتحقي ــق والع ــال والتنس ــيق يف ح ــاالت
األطفا ضحايا بيع األطفا واستغال األطفا يف البغاء ويف املواد اإلباحية(.)44
متشـ ــي البنـ ــود املتعلقـ ــة
 -١8وأوصـ ــت املفوضـ ــية السـ ــامية لش ـ ـ ون الالجئ ـ ـ ب ـ ـ ن تضـ ــمن نيبـ ــا ّ
باجلنسية يف الدستور اجلديد مع املعايري الدولية(.)4٥

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة 
العامة
مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

()46

املركز يف أثناء اجلولة السابقة
أل

()2٠٠8

()47

املركز يف أثناء اجلولة احلالية
أل

(أ ِّ
ُكد يف عام  2٠١4بعد مراجعة ياصة)

 -١9الحظــت اللجن ــة املعنيــة تق ــوق اإلنســان أن ا كم ــة العليــا أص ــدرت ق ـراراً يف ع ــام 2٠١٣
أعلــن إلغــاء وبطــالن بنــود لتلفــة مــن القــانون الــوطغ حلقــوق اإلنســان لعــام  ،2٠١2وأعربــت اللجنــة
ع ــن أس ــفها إ اء ع ــدم تنفي ــذ توص ــيات اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان تنفي ــذاً مالئم ـاً ،رغ ــم كوهن ــا
ملزمــة مبوج ـ القــانون ا لــي( .)48وأعــر الفريــق العامــل املعــغ تــاالت االيتفــاء القســري أو غــري
الطـوعي عـن قلقـ إ اء مركــز اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنســان وعملهـا( .)49والحـمل الفريـق القطــري أن
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان احتفظــت بــاملركز أل ـ يف عــام  ،)٥٠(2٠١4لكــن نقــص العــامل
فيها ال يزا مصـدر قلـق( .)٥١وأوصـتاللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة بـ ن
تع ـ ّد نيبــا القــانون لضــمان اســتقاللية اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وواليتهــا واســتقالهلا املــا ،
امتثاالً لقرار ا كمة العليا وملبادئ باريس(.)٥2
 -2٠وش ــجع املق ــرر اخل ــاا املع ــغ مبس ـ لة التع ــذي نيب ــا عل ــى النه ــوض بق ــدرة اللجن ــة الوطني ــة
حلقــوق اإلنســان بوصــفها الوكالــة املكلفــة بــالتحقيق يف ادعــاءات التعــذي ورصــد أمــاكن االحتجــا ،
وإجراء يارات منتظمة إىل هذه األماكن ،وإعطاء األولوية للتحقيق يف ادعاءات التعذي (.)٥٣
 -2١وب ـ ّ الفري ــق القط ــري أن اللجن ــة الوطني ــة للم ـرأة ،واللجن ــة الوطني ــة لش ـ ون ال ــداليت ،وجلن ــة
ش ـ ون املســلم واألقليــات تعــاين مــن ضــع يف اإلمكانيــات ويف القــدرة علــى التوعيــة ،وتفتقــر إىل
ضــمانات االســتقاللية .ويف ح ـ لضــع عمــل اللجنــة الوطنيــة للم ـرأة لقــانون مــنظّم ،ح ـ وإن كــان
ال يــوفر القــدر الكــايف مــن االســتقاللية ،فــإن اللجنت ـ األي ـري تفتق ـران إىل ق ـوان متكينيــة ،وتــنظّم
و ارة حكومية عملهما(.)٥4
 -22وأشــار الفري ــق القط ــري إىل ع ــدم وج ــود آلي ــة متخصصــة مس ـ ولة ع ــن رص ــد حق ــوق الطف ــل
بصورة مستقلة(.)٥٥
6/26

GE.15-14693

A/HRC/WG.6/23/NPL/2

 -2٣وذكــر الفريــق القطــري أيض ـاً أن يطــة العمــل الوطنيــة حلقــوق اإلنســان لمع ـوام 2٠١8-2٠١4
تضمن كثرياً من توصيات االسـتعراض الـدوري الشـامل وهيئـات املعاهـدات ،لكنهـا عامـة يف نطاقهـا
ت ّ
وال ت ـ ــو الت ـ ــديالت الرئيس ـ ــية األولوي ـ ــة ،وأن آلي ـ ــة اإلش ـ ـراف (فيم ـ ــا ع ـ ــدا اللجن ـ ــة الوطني ـ ــة حلق ـ ــوق
اإلنسان) أضخم من أن ت دي مهامها بفعالية(.)٥6
 -24وأوصــت اليونســكو بتشــجيع نيبــا علــى تــوفري مزيــد مــن التثقيـ يف جمــا حقــوق اإلنســان،
ال سيما للعسكري وموظفي إنفاذ القانون(.)٥7

ثانياق -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات
 -1حالة اإلبالغ

هيئة املعاهدة

املالحظـ ـ ــات اخلتاميـ ـ ــة
املدرجـة يف االســتعراض آي ـ ــر تقري ـ ــر ق ـُ ــدم من ـ ــذ
االستعراض السابق
السابق

آيـ ـ ـ ـ ــر مالحظـ ـ ـ ـ ــات
حالة اإلبال
يتامية

جلن ـ ـ ــة القض ـ ـ ـ ــاء عل ـ ـ ـ ــى آذار/مارس 2٠٠4
التمييز العنصري

-

-

اللجن ـ ــة املعني ـ ــة ب ـ ــاحلقوق أيار/مايو 2٠٠7
االقتصــادية واالجتماعيــة
والثقافية
اللجنـ ــة املعنيـ ــة تقـ ــوق تشرين األو /أكتوبر
١994
اإلنسان
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء كانون الثاين/يناير
على التمييز ضد املرأة 2٠٠4
تشرين الثاين/نوفمرب
جلنة مناهضة التعذي
2٠٠٥

2٠١١

تشرين الثاين/نوفمرب
2٠١4

2٠١2

آذار/مارس 2٠١4

2٠٠9

متو /يولي 2٠١١

-

-

( 2٠٠9ع ـ ـ ـ ـ ــن تنفي ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
الربوتوك ـ ـ ـ ـ ــو االيتي ـ ـ ـ ـ ــاري
التفاقي ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل
بش ـ ـ ـ ـ ـ ن بي ـ ـ ـ ـ ــع األطف ـ ـ ـ ـ ــا
واس ـ ـ ـ ــتغال األطف ـ ـ ـ ــا يف
البغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ويف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد
اإلباحي ـ ــة)( 2٠١2/ع ـ ــن

حزيران/يوني ـ ـ 2٠١2
(ع ــن تنفي ــذ الربوتوك ــو
االيتيـ ـ ـ ـ ـ ــاري التفاقيـ ـ ـ ـ ـ ــة
حق ـ ــوق الطف ـ ــل بشـ ـ ـ ن
بيــع األطفــا واســتغال
األطفـ ــا يف البغـ ــاء ويف

جلنة حقوق الطفل
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حزيران/يونيو 2٠٠٥

ت ـ ـ ـ ـ ـ ير تقـ ـ ـ ـ ــدمي التقريـ ـ ـ ـ ــر اجلـ ـ ـ ـ ــامع
للتق ـ ـ ــارير م ـ ــن الس ـ ـ ــابع عش ـ ـ ــر إىل
التاسع عشر منذ عام 2٠٠8
حي ـ ـ موع ــد تق ــدمي التقري ــر الراب ــع
يف عام 2٠١9
حي ـ موعــد تقــدمي التقريــر الثال ـ
يف عام 2٠١8
ت ـ ير تقــدمي التقريــر الس ـادس منــذ
متو /يولي 2٠١٥
حي ـ ـ موع ـ ــد تق ـ ــدمي التق ـ ــارير مـ ــن
الثال ـ ـ ـ ـ ـ ـ إىل اخلـ ـ ـ ـ ـ ــامس يف عـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،2٠١6وكـ ـ ـ ــان موعـ ـ ـ ــد تقـ ـ ـ ــدةها
أساساً يف عام 2٠٠8
التق ــارير م ــن الثال ـ ـ إىل اخل ــامس
قي ـ ـ ــد النظ ـ ـ ــر؛ التقري ـ ـ ــر األو عـ ـ ــن
تنفي ـ ـ ـ ـ ــذ الربوتوكـ ـ ـ ـ ــو االيتي ـ ـ ـ ـ ــاري
التفاقي ـ ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل بش ـ ـ ـ ن
اش ـ ـ ـ ـرتاط األطف ـ ـ ــا يف املنا عـ ـ ـ ــات
املسلحة قيد النظر
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املالحظـ ـ ــات اخلتاميـ ـ ــة
املدرجـة يف االســتعراض آي ـ ــر تقري ـ ــر ق ـُ ــدم من ـ ــذ
االستعراض السابق
السابق

هيئة املعاهدة

تنفي ـ ـ ـ ــذ اتفاقي ـ ـ ـ ــة حق ـ ـ ـ ــوق
الطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والربوتوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
االيتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري التفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حقـ ـ ـ ــوق الطفـ ـ ـ ــل بش ـ ـ ـ ـ ن
اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاط األطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف
املنا عات املسلحة)
2٠١4

اللجن ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة تق ـ ـ ــوق -
األشخاا ذوي اإلعاقة

آيـ ـ ـ ـ ــر مالحظـ ـ ـ ـ ــات
حالة اإلبال
يتامية

املواد اإلباحية)

-

مل يُنظر بعد يف التقرير األو

 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق هيئات المعاهدات
المالحظات الختامية
هيئة املعاهدة

موعد التقدمي

املوضوع

اللجنة املعنية تقوق اإلنسان

2٠١٥

اإلفـالت مــن العقـا علــى االنتهاكــات 2٠١٥

مستمر
اجلس ــيمة املرت أكب ــة أثن ــاء النـ ـزاع؛ اللجن ــة
الوطنية حلقوق اإلنسان؛ حـاالت القتـل
يــار نطــاق القضــاء والتعــذي وســوء
()٥8
املعاملة
()62
اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية؛ النس ـ ـ ـ ـ ــاء املتض ـ ـ ـ ـ ــررات م ـ ـ ـ ــن  2٠١٥؛ مل يُنظـ ــر بعـ ــد يف تقريـ ــر
()6١
املتابعة
النزاعات املسلحة
()64
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام التعـ ـ ـ ـ ـ ــذي ؛ االحتج ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؛  2٠٠7؛ مل يُنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف
()6٥
اإلف ــالت م ــن العق ــا ؛ العن ـ ـ الق ــائم التوضيحات اخلاصة باملتابعة
عل ـ ــى ن ـ ــوع اجل ـ ــنس؛ تع ـ ــوي ض ـ ــحايا
()6٣
التعذي

هيئة املعاهدة

اللجنة املعنية تقوق اإلنسان

()٥9

()6٠

اللجن ـ ــة املعني ـ ــة بالقض ـ ــاء عل ـ ــى 2٠١٣
التمييز ضد املرأة
2٠٠6
جلنة مناهضة التعذي

اآلراء

تاريخ التقدمي

عدد اآلراء
()66

6

؛ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار املتابع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

احلالة

طُلبت معلومات واحلوار جار

الزيارات القطرية و/أو التحقيقات التي أجرتها هيئات المعاهدات
هيئة املعاهدة

التاريخ

جلنة مناهضة التعذي

2٠١١
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 -2٥حثّــت اللجن ــة املعني ــة تق ــوق اإلنس ــان نيب ــا عل ــى تنفي ــذ عي ــع آراء اللجن ــة يف البالغ ــات
الفردية تنفيـذاً كـامالً ،ال سـيما بـإجراء حتقيقـات فوريـة وشـاملة ومسـتقلة ،ومقاضـاة املسـ ول  ،وتـوفري
سبل االنتصاف والتعويضات للضحايا(.)69
 -26ويف عـ ــام  ،2٠١٠شـ ــرعت جلنـ ــة مناهضـ ــة التعـ ــذي يف حتقيـ ــق سـ ــري عـ ــن نيبـ ــا دون يـ ــارة،
واعتمــدت يف عــام  2٠١١تقريرهــا املقــدم مبوجـ املــادة  2٠مــن االتفاقيــة( .)7٠ويف عــام  ،2٠١١قـ ّدمت
نيبا تعليقاهتا ومالحظاهتا( ،)7١ووافقت على نشر التقرير إىل جان تعليقاهتا ومالحظاهتا(.)72

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة

()7٣

دعوة دائمة
الزيارات اليت جرت

الزيــارات املوافــق عليهــا مــن حيـ
املبدأ
الزيارات اليت طُل إجراؤها

ال ــردود علـ ــى رس ــائل االدعـ ــاءات
والنداءات العاجلة
تقارير املتابعة والبعثات

GE.15-14693

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

احلالة الراهنة

ال
حاالت االيتفاء ()2٠٠4
املشردون دايلياً ()2٠٠٥
التعذي ()2٠٠٥
الشعو األصلية ()2٠٠8
-

ال
-

استقال القضاة وا ام 
املهاجرون
املدافعون عن حقوق اإلنسان
اإلعدام بإجراءات موجزة
العنصرية
العنصرية
حاالت االيتفاء
قضايا األقليات
قضايا األقليات
حاالت االيتفاء
العن ضد املرأة
املدافعون عن حقوق اإلنسان
االسرتقاق
الغذاء
الفقر املدقع
االسرتقاق
احلقوق الثقافية
الفقر املدقع
احلقيقة والعدالة والتعوي
بيع األطفا
حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات
وردت احلكومة على أربع رسائل.
ُو ِّجهت  2٠رسالة أثناء الفرتة قيد االستعراضّ .
()7٥

التعذي ()74؛ حاالت االيتفاء
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جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -27عق قرار نيبـا عـدم جتديـد واليـة املكتـ القطـري ملفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق
اإلنس ــان (املفوض ــية الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان) يف نيب ــا  ،أوق ـ ـ مكت ـ ـ املفوض ــية عمليات ـ ـ رمسي ـ ـاً
يف  ٣١آذار/مارس .)76(2٠١2

ثالثاق -تنفيووال االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووانن مووع مراعوواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -28أوصى الفريق القطري باختاذ تدابري للقضاء على عيع أشكا التمييز(.)77
 -29وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بإنفــاذ األطــر القانونيــة والسياســاتية القائمــة يف جمــا
املســاواة ب ـ اجلنس ـ وعــدم التمييــز( .)78والحظــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة
بارتيــا وجــود عــدة سياســات وبـراممل لتعزيــز املســاواة بـ اجلنسـ ( ،)79لكــن ســاورها واللجنــة املعنيــة
تق ــوق اإلنس ــان واللجن ــة املعني ــة ب ــاحلقوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة القل ــق إ اء اس ــتحكام
املواق ـ ـ األبويـ ــة والقوال ـ ـ النمطيـ ــة املتجـ ــذرة ال ــيت تكـ ــرس التمييـ ــز ضـ ــد امل ـ ـرأة( ،)8٠وإ اء األشـ ــكا
املتعددة من التمييز الذي تتعرض ل النساء الاليت يعان من احلرمان(.)8١
ورحبــت عــدة هيئــات معاهــدات بقــانون مكافحــة التمييــز الطبقــي والنبــذ لعــام .)82(2٠١١
-٣٠
ّ
لكن ذكرت اللجنـة املعنيـة تقـوق اإلنسـان ،يف عـام  ،2٠١4أهنـا ال تـزا تشـعر بـالقلق إ اء اسـتمرار
التميي ـ ــز تكـ ـ ــم الواق ـ ــع ضـ ـ ــد عاعـ ـ ــة ال ـ ــداليت( .)8٣وحثّـ ـ ــت اللجنـ ـ ــة املعني ـ ــة بـ ـ ــاحلقوق االقتصـ ـ ــادية
واالجتماعيـ ــة والثقافيـ ــة نيبـ ــا علـ ــى التحقيـ ــق يف التمييـ ــز ضـ ــد عاعـ ــة الـ ــداليت ومقاضـ ــاة مرتكبي ـ ـ ،
وتنظيم الت للتوعيـة ،والنهـوض بعمـل اللجنـة الوطنيـة لشـ ون الـداليت ،وضـمان قـدرة األشـخاا
تعرضوا للتمييز(.)84
من عاعة الداليت على الوصو إىل العدالة إذا ّ
 -٣١وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان ب ـ ن مت ـن النصــوا املتعلقــة باجلنســية يف الدســتور
اجلدي ــد امل ـرأة حقـ ـاً متس ــاوياً م ــع الرج ــل يف اكتس ــا اجلنس ــية ونقله ــا واالحتف ــا ــا( .)8٥وأشـ ـارت
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة( )86واملفوضــية الســامية لش ـ ون الالجئ ـ ( )87والفريــق
القطري إىل تلك املس لة أيضاً(.)88

باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
 -٣2أعربــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان عــن قلقهــا إ اء القتــل غــري املشــروع يف منطقــة ت ـرياي،
وإ اء حــاالت الوفــاة أثنــاء االحتجــا ( .)89وأوصــت مبنــع مــوظفي إنفــاذ القــانون مــن اســتخدام القــوة
بصورة مفرطة وبتوفري سبل االنتصاف للضحايا وأسرهم(.)9٠
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 -٣٣وأوصــت جلنــة مناهضــة التعــذي بــالتحقيق فــوراً يف عيــع االدعــاءات املتعلقــة ب عمــا القتــل
يار نطاق القضاء وحاالت الوفاة أثناء االحتجا  ،ومبقاضاة اجلناة ومعاقبتهم(.)9١
 -٣4وذك ـ ــرت اللجن ـ ــة أن التع ـ ــذي ال يـ ـ ـزا ةارسـ ـ ـاً عل ـ ــى نط ـ ــاق واس ـ ــع وع ـ ــاود الظه ـ ــور من ـ ــذ
عام  .)92(2٠٠9ويف عـام  ،2٠٠٥أعـر املقـرر اخلـاا املعـغ مبسـ لة التعـذي عـن قلقـ البـال إ اء
تفشــي ثقافــة اإلفــالت مــن العقــا يف ج ـرائم التعــذي ( .)9٣وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان
نيبــا ب ـ ن تضــطلع علــى حنــو فعــا ب ـالتحقيق يف االدعــاءات ،ومقاضــاة اجلنــاة املزعــوم  ،وتــدري
موظفي إنفاذ القانون على منع التعذي وسوء املعاملة والتحقيق فيهما(.)94
تجــزون يف مرافــق البــالغ (،)9٥
 -٣٥والحظــت جلنــة مناهضــة التعــذي أن األحــدا ال يزالــون ُحي أ
تعرضهم للتعذي أثناء االحتجا (.)96
ويفيدون ب ّ
 -٣6والحظــت اللجن ــة أيض ـاً ورود ادع ــاءات متكــررة ،لكنه ــا غــري م ك ــدة ،مــن ض ــحايا يفي ــدون
بوجــود أمــاكن احتجــا س ـرية( .)97وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان ب ـ ن حتظــر نيبــا ص ـراحة
اســتخدام أمــاكن االحتجــا غــري الرمسيــة( .)98ويف عــام  ،2٠١١أعــر املقــرر اخلــاا املعــغ مبس ـ لة
التعـ ــذي عـ ــن أسـ ــف إ اء عـ ــدم اختـ ــاذ أي يط ـ ـوات حلظـ ــر االحتجـ ــا مبعـ ــز عـ ــن العـ ــامل اخلـ ــارجي
تج ــزون يف
واالحتج ــا الس ــري ،ودع ــا نيب ــا إىل إط ــالق سـ ـرا أش ــخاا تفي ــد معلوم ــات بـ ـ هنم أ
أماكن جمهولة(.)99
 -٣7وأوص ـ ـ ــت اللجنـ ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة تق ـ ـ ـ ـوق اإلنس ـ ـ ــان بوضـ ـ ـ ــع نظ ـ ـ ــام للرصـ ـ ـ ــد املس ـ ـ ــتقل ألمـ ـ ـ ــاكن
االحتجا ( ،)١٠٠وختفي االكتظا يف السجون ،وحتس ظروف االحتجا (.)١٠١
 -٣8وأعربـ ــت اللجنـ ــة املعنيـ ــة بـ ــاحلقوق االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة والثقافيـ ــة وغريهـ ــا مـ ــن هيئـ ــات
املعاهـ ـ ــدات ع ـ ـ ــن قلقه ـ ـ ــا إ اء انتش ـ ـ ــار العن ـ ـ ـ الق ـ ـ ــائم عل ـ ـ ــى ن ـ ـ ــوع اجل ـ ـ ــنس ،ال س ـ ـ ــيما يف أوس ـ ـ ــا
ال ــداليت( .)١٠2وأعربـ ــت اللجنـ ــة املعنيـ ــة تقـ ــوق اإلنسـ ــان عـ ــن أسـ ــفها لوجـ ــود اجتـ ــاه لتسـ ــوية قضـ ــايا
االغتصــا بــاللجوء إىل آليــات عدالــة غــري رمسيــة( .)١٠٣وأعربــت جلنــة حقــوق الطفــل عــن قلقهــا إ اء
ض ـ ـ ــع احلماي ـ ـ ــة املمنوح ـ ـ ــة للض ـ ـ ــحايا مبوج ـ ـ ـ ق ـ ـ ــانون مكافح ـ ـ ــة العن ـ ـ ـ املن ـ ـ ــز واملعاقب ـ ـ ــة عليـ ـ ـ ـ
لع ـ ــام  .)١٠4(2٠٠9وأوص ـ ــت اللجن ـ ــة املعني ـ ــة ب ـ ــاحلقوق االقتص ـ ــادية واالجتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة بإنف ـ ــاذ
القــانون ،والتحقيــق يف قض ــايا العن ـ القــائم عل ــى نــوع اجلــنس ،ومقاض ــاة مرتكبي ـ  ،وتيســري وص ــو
الضــحايا إىل العدالــة ،و يــادة ــالت التوعيــة( .)١٠٥وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بضــمان
وص ــو الض ــحايا إىل س ــبل االنتص ــاف واحلماي ــة( .)١٠6وأوص ــى الفري ــق القط ــري بوض ــع نظ ــام جلم ــع
البيانات على الصعيد الوطغ ،والعمل بنظام ا اكم السريعة(.)١٠7
 -٣9وأوص ــت اللجن ــة املعني ــة بالقض ــاء عل ــى التميي ــز ض ــد امل ـ ـرأة بس ــن مش ــروع الق ــانون املتعل ــق
بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل(.)١٠8
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 -4٠وأعربـت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيـة عـن قلقهـا لتع ّـرض النســاء
والفتيـ ــات ،وخباصـ ــة مـ ــن عاعـ ــة الـ ــداليت ،ملمارسـ ــات تقليديـ ــة ضـ ــارة مثـ ــل البوكسـ ــي (الشـ ــعوذة)،
والــدُويكي (وه ـ الفتيــات ق ـراب ل هلــة أداءً لف ـرائ دينيــة) ،واجلوم ــا (وه ـ الفتيــات الص ــغريات
لمديـ ـ ــرة البوذي ـ ـ ــة لي ـ ـ ـ دين مه ـ ـ ــام دينيـ ـ ــة) ،والكم ـ ـ ــالري (وه ـ ـ ـ الفتي ـ ـ ــات ألسـ ـ ــر ُم ـ ـ ــالط األراض ـ ـ ــي
الس ــتخدامهن يف األعم ــا املنزلي ــة) ،والتش ــابودي (ع ــز الفتي ــات أثن ــاء احل ــي ) ،والب ــادي (ةارس ــة
واسـ ــعة النطـ ــاق للبغـ ــاء)( .)١٠9وحثّـ ـت نيبـ ــا علـ ــى التحقيـ ــق يف القضـ ــايا الـ ــيت تنطـ ــوي علـ ــى هـ ــذه
املمارســات ومعاقبــة املسـ ول  ،وتــوفري احلمايــة وإعــادة الت هيــل للضــحايا ،والتعجيــل باعتمــاد مشــروع
قــانون لتجــرمي املمارســات الضــارة( .)١١٠وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة عــن
قلقها إ اء نظام املهر وتفضيل األبناء وتعدد الزوجات ،وأوصت بتعزيز جهود التوعية(.)١١١
 -4١وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا إ اء انتشـار الـزوا املبكـر والقسـري ،الـذي يبلـ مبلـ
بيــع األطفــا يف حالــة الــدان كهــاين ،وهـو مهــر حيصــل عليـ األهــل لعقــد قـران أطفــاهلم( .)١١2وحثّــت
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة وجلنــة حقــوق الطفــل علــى تطبيــق ق ـوان حتظــر وا
األطفـ ــا ( .)١١٣وأوصـ ــت اللجنـ ــة املعنيـ ــة بـ ــاحلقوق االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة والثقافي ـ ـة( )١١4والفريـ ــق
القطري بتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للقضاء على وا األطفا (.)١١٥
 -42ورغ ــم إلغ ــاء نظ ــام عبودي ــة ال ــدين التقلي ــدي رمسي ـاً( )١١6ف ــإن اللجن ــة املعني ــة تق ــوق اإلنس ــان
واللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة تشـعران بـالقلق ألن هـذه املمارسـات مـا الـت سـائدة
يف بعـ ـ املن ــاطق( ،)١١7ويف أوس ــا عاع ــة التـ ـارو األص ــلية( .)١١8وأوص ــت اللجن ــة املعني ــة بالقض ــاء
على التمييز ضد املـرأة باستئصـا عبوديـة الـدين( ،)١١9وأوصـت اللجنـة املعنيـة تقـوق اإلنسـان مبنعهـا
واملعاقبــة عليهـا( .)١2٠وأوصــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بـ ن تضــمن
نيبــا إع ــادة ت هي ــل الع ـامل ا ــررين م ــن عبودي ــة ال ــدين متام ـاً وإدم ــاجهم يف اعتم ــع( .)١2١وأوص ــى
الفريق القطري بسن تشريعات جديدة تشمل عيع أشكا عبودية الدين(.)١22
 -4٣وأعرب ـ ــت اللجن ـ ــة املعني ـ ــة تق ـ ــوق اإلنس ـ ــان ع ـ ــن قلقه ـ ــا إ اء اس ـ ــتمرار االجت ـ ــار باألش ـ ــخاا
ألغ ـراض االس ــتغال اجلنس ــي والعم ــل القس ــري وعبودي ــة ال ــدين واالس ــتعباد املن ــز وال ــزوا  ،واالجت ــار
باألعضـ ـ ـ ــاء البش ـ ـ ـ ـرية ،وإ اء ادعـ ـ ـ ــاءات تـ ـ ـ ــور مـ ـ ـ ــوظف يف الدولـ ـ ـ ــة يف ج ـ ـ ـ ـرائم متصـ ـ ـ ــلة باالجتـ ـ ـ ــار
باألش ـ ـ ــخاا( .)١2٣وأوص ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ن تُنف ـ ـ ــذ نيب ـ ـ ــا ق ـ ـ ــانون مكافح ـ ـ ــة االجت ـ ـ ــار باألش ـ ـ ــخاا ونقله ـ ـ ــم
لعــام  .)١24(2٠٠7وأعربــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيــة عــن قلقهــا إ اء
ارتفــاع عــدد األطفــا املتّجــر ــم( ،)١2٥وحثّــت نيبــا علــى التحقيــق يف القضــايا ومقاضــاة املتّج ـرين،
وت ــوفري ي ــدمات إع ــادة الت هي ــل والتع ــوي للض ــحايا( .)١26وأعرب ــت اللجن ــة املعني ــة بالقض ــاء عل ــى
التمييــز ضــد امل ـرأة عــن قلقهــا إ اء اســتمرار ظــاهرة االســتغال اجلنســي ،وال ســيما يف أوســا عاعــة
الداليت(.)١27
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 -44وأعربـت جلنـة حقـوق الطفـل عـن قلقهــا إ اء ارتفـاع حـاالت االعتـداء اجلنسـي علـى األطفــا
()١28
تعرضـوا لالســتغال اجلنســي علــى
يف البيـت ويف املرافــق التعليم
١29ي)ــة  ،وإ اء حــاالت عديــدة ألطفــا ّ
ي ـ ــد غلم ـ ــاني أجانـ ـ ـ (  ،وإ اء تع ـ ــرض األطف ـ ــا ض ـ ــحايا االس ـ ــتغال اجلنس ـ ــي خلط ـ ــر الق ـ ــب
عل ــيهم( ،)١٣٠و دودي ــة الت ــدابري املتخ ــذة إلنق ــاذ األطف ــا م ــن أم ــاكن البغ ــاء( ،)١٣١وقص ــور القـ ـوان
والسياس ــات والـ ـرباممل احلالي ــة يف التص ــدي لمس ــبا اجلذري ــة لبي ــع األطف ــا واس ــتغال األطف ــا يف
البغ ــاء يف املـ ـواد اإلباحيـ ـة ،وللعوام ــل ال ــيت تس ــهم يف ذل ــك( .)١٣2وحثّــت نيب ــا عل ــى القض ــاء عل ــى
الســياحة ــدف اســتغال األطفــا جنســياً( ،)١٣٣والتص ـ ّدي لالعتــداء اجلنســي علــى األطفــا (.)١٣4
ورحبـت اللجنـة بإنشـاء صـندوق إنقـاذ األطفــا يف حـاالت الطـوارئ( ،)١٣٥ولكنهـا حثّـت نيبـا علــى
ّ
اختاذ تدابري لضمان تعايف األطفا الضحايا وإعادة إدماجهم يف اعتمع(.)١٣6
 -4٥وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا أيض ـاً إ اء االجتــار باألطفــا الرضــع وهت ـريبهم ،واالعتــداء جنســياً
علــى األطفــا علــى يــد غلمــاني أجانـ يــديرون مــا يســمى بـدور أيتــام ومالجــف ألطفــا الشـوارع.
وحثّت نيبا على أن تراجع بصورة مستعجلة إجراءات التبغ على الصعيد ا لي والدو (.)١٣7
 -46والحظت اللجنة املعنية تقـوق اإلنسـان أن العقوبـة البدنيـة مـا الـت مثـار قلـق ،ال سـيما يف
املنـز  ،حيـ يســتخدمها اآلبــاء وأوليــاء األمــور للت ديـ  ،وأوصــت نيبــا باختــاذ يطـوات لوضــع حــد
للعقوبة البدنية يف عيع األطر(.)١٣8
 -47وحثّــت جلنــة حقــوق الطفــل نيبــا علــى تــوفري مـ و مناسـ وآمــن وكــذلك الرعايــة الصــحية
والتعليم وامللبس لمطفا الذين يعيشون يف الشارع(.)١٣9
 -48وذكــرت اللجنــة أن نيبــا مل تعتمــد تش ـريعات حتظــر وجتـ ّـرم جتنيــد األطفــا واســتخدامهم يف
النزاعات املسلحة(.)١4٠

جيم -إحامة العدلن بما في ذلك مسألة اإلفالت مق العقابن وسيادة القانون
 -49دعـا املقــرر اخلــاا املعــغ مبسـ لة التعــذي الشــرطة إىل احـرتام احلــد األقصــى لفــرتة االحتجــا
البالغ ـة  24ســاعة ،وإىل عــرض األف ـراد املقبــوض عل ــيهم علــى الســلطة القضــائية ،ونقلهــم إىل مرف ــق
لالحتج ــا الس ــابق للمحاكم ــة ياض ــع لس ــلطة قض ــائية ،وال يُس ــم فيـ ـ بـ ـ ي اتص ــا م ــع م ــوظفي
االســتجوا والتحقيــق دون إشــراف( .)١4١ودعــا نيبــا إىل أن تضــمن قــدرة املشــتب فــيهم علــى توكيــل
ــام واخلضــوع لفحــوا طبيــة مســتقلة بصــورة فوريــة( .)١42وأوصــت جلنــة مناهضــة التعــذي بتــوفري
عيع الضمانات القانونية األساسية جلميع ا تجزين منذ بداية احتجا هم(.)١4٣
 -٥٠وأعر الفريق العامل املعـغ تـاالت االيتفـاء القسـري أو غـري الطـوعي عـن قلقـ إ اء قـانون
األمــن العــام ،الــذي يســم لرؤســاء املقاطعــات بإصــدار أوامــر احتجــا أو اعتقــا فضفاضــة ومبهمــة
()١44
ورح ـ املقــرر اخلــاا املعــغ مبس ـ لة التعــذي بـالقرار الصــادر عــن
ملــدة قــد تصــل إىل  9٠يومـاً ّ .
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ا كمــة العليــا يف عــام  2٠١١الــذي ي ـ مر احلكومــة ب ـ ن تراجــع يف غضــون ســتة أشــهر الق ـوان الــيت
متن رؤساء املقاطعات سـلطة شـب قضـائية .وأعـر عـن أسـف إ اء االفتقـار إىل االسـتقاللية يف عمـل
وحــدة حقــوق اإلنســان يف إدارة الشــرطة النيباليــة ومكت ـ النائ ـ العــام ،وكال ــا أُنشــف للتحقيــق يف
ادعــاءات التعــذي ( )١4٥وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بـ ن تقلّــص نيبــا الســلطة القضــائية
املمنوحة لرؤساء املقاطعات( .)١46وتضع حداً للتديل السياسي يف نظام العدالة اجلنائية(.)١47
 -٥١وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا أيض ـاً إ اء عــدم وضــو القــانون فيمــا يتعلــق بعــدم مقبوليــة األدلــة
املنتزعة باإلكراه ،وأوصت ب ن تع ّد نيبا القانون املتعلق باألدلة(.)١48
ـدين س ــن املس ـ ولية اجلنائيــة ( ١٠س ــنوات) ،وإ اء
 -٥2وأعربــت اللجنــة عــن قلقه ــا كــذلك إ اء تـ ّ
التقصـ ــري املنهجـ ــي يف مـ ــن األطفـ ــا احلـ ــق يف اكمـ ــة عادلـ ــة يف إطـ ــار ضـ ــمانات إجرائيـ ــة مناسـ ــبة
ألعمارهم .وأوصت بـ ن تنشـف نيبـا كمـة مسـتقلة لمحـدا ( .)١49وأوصـى الفريـق القطـري نيبـا
بـ ن ترفـع السـن الــدنيا للمسـ ولية اجلنائيـة ،وحتـ ّدد بوضـو إجـراءات مالئمــة للطفـل وتطبقهـا ،وتتخــذ
ت ـ ــدابري فعال ـ ــة للتحق ـ ــق م ـ ــن الس ـ ــن ،وتض ـ ــمن اي ـ ــة ض ـ ــحايا اجلرة ـ ــة والش ـ ــهود عليه ـ ــا ،ال س ـ ــيما
األطفا (.)١٥٠
 -٥٣وأثــا الفريــق العامــل املعــغ تــاالت االيتفــاء القســري أو غــري الطــوعي علــى ا كمــة العليــا
لتعامله ــا م ــع ح ــاالت االيتف ــاء القس ــري ،ودع ــا احلكوم ــة إىل أن تن ّف ـذ األحك ــام واألوام ــر القض ــائية
تنفيــذاً تام ـاً( .)١٥١وكــرر الفريــق العامــل توصــيت ب ـ ن تكــون ا ــاكم املدنيــة اجلهــة املخولــة التعامــل مــع
حــاالت االيتفــاء القســري( .)١٥2والحــمل بقلــق أن ضــبا اجلــيخي مل لضــعوا ألي مالحقــة قضــائية،
وأن اجليخي رف التعاون مع الشرطة وا اكم املدنية فيما يتعلق تاالت االيتفاء القسري(.)١٥٣
 -٥4وأعربــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان عــن قلقهــا إ اء تفشــي ثقافــة اإلفــالت مــن العقــا
علــى االنتهاكــات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان الــيت ارتُكبــت يف حقبــة النـزاع( ،)١٥4وأوصــت تظــر عيــع
االنتهاكــات اجلســيمة للقــانون الــدو حلقــوق اإلنســان بوصــفها جـرائم جنائيــة ،وبإنشــاء آليــة للعدالــة
االنتقاليــة متتثــل للمعــايري الدوليــة ،وبتــوفري ســبل انتصــاف فعالــة جلميــع الضــحايا( .)١٥٥وأوصــت جلنــة
مناهض ــة التع ــذي بتخوي ــل ا ــاكم املدني ــة العادي ــة التحقي ــق يف ادع ــاءات وق ــوع انتهاك ــات حلق ــوق
اإلنســان يف حــق املــدني أثنــاء حقبــة الن ـزاع ،ومقاضــاة مرتكبيهــا( .)١٥6ويف عــام  ،2٠١4دعــا فريــق
مــن ي ـرباء حقــوق اإلنســان التــابع لممــم املتحــدة نيبــا إىل تعــديل القــانون اجلديــد املنشــف للجنــة
التحقيــق يف حــاالت االيتفــاء وجلنــة احلقيقــة واملصــاحلة ،الــذي ل ـ ّو اللجنــة أن توصــي بــالعفو عــن
مـ ـرتكن االنتهاك ــات اجلماعي ــة .وحـ ـ ّ اخلـ ـرباء الس ــلطات عل ــى ض ــمان تواف ــق الق ــانون م ــع املع ــايري
الدوليــة وق ـرار ا كمــة العليــا( .)١٥7وح ـ ّ املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان نيبــا أيض ـاً علــى التقيّــد
ب ـ ــاحلظر ال ـ ــذي يفرضـ ـ ـ الق ـ ــانون ال ـ ــدو عل ـ ــى العف ـ ــو ع ـ ــن مـ ـ ـرتكن االنتهاك ـ ــات اجلس ـ ــيمة حلق ـ ــوق
اإلنس ــان( .)١٥8وحثّــت اللجن ــة املعني ــة بالقض ــاء عل ــى التميي ــز ض ــد امل ـرأة نيب ــا عل ــى ض ــمان مراع ــاة
املنظور اجلنساين يف عمل جلنة احلقيقـة واملصـاحلة وجلنـة التحقيـق يف حـاالت االيتفـاء ومتكينهمـا مـن
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العمــل باســتقاللية ،وختويــل جلنــة احلقيقــة واملصــاحلة تنــاو قضــية العنـ اجلنســي( .)١٥9وأوصــى الفريــق
القطــري باعتمــاد هنــمل شــامل يف العدالــة االنتقاليــة( ،)١6٠يعــرتف بالنــاج مــن العنـ اجلنســي املـرتب
بالنزاعات بوصفهم ضحايا للنزاع ،ويُعمل حقوقهم يف الوصو إىل سبل االنتصاف(.)١6١

دال -الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية
 -٥٥أوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بتعــديل قــانون تســجيل املواليــد والوفيــات واألح ـوا
الشخصية األير  ،وإنشاء نظام جماين لتسجيل عيع األطفا املولودين على أرضها(.)١62
 -٥6وأعربـ ــت اللجنـ ــة املعنيـ ــة بالقضـ ــاء علـ ــى التمييـ ــز ضـ ــد امل ـ ـرأة عـ ــن قلقهـ ــا إ اء التنـ ــاق ب ـ ـ
وجترم ـ عل ــى الس ـواء ،وأوص ــت ب ـ ن تعتم ــد نيب ــا
النص ــوا القانوني ــة ال ــيت تع ــرتف بتع ــدد الزوج ــات ّ
()١6٣
مشروع قانون يلغي النص القانوين الذي جييز تعدد الزوجات .
 -٥7وأوصـ ــت اللجن ـ ــة مب ـ ــن امل ـ ـرأة والرج ـ ــل حقوق ـ ـاً متس ـ ــاوية ،يف الق ـ ــانون واملمارس ـ ــة ،يف عي ـ ــع
املمتلكات الزوجية عند احنال الزوا (.)١64
 -٥8وأف ــاد الفري ــق القط ــري بـ ـ ن الق ــانون امل ــدين واجلن ــائي ال يعرتف ــان ب ــالزوا املثل ــي رغ ــم قـ ـرار
ا كمة العليا لعام .)١6٥(2٠٠7
 -٥9وأوصى الفريق القطري بضمان حق الطفل يف أن ينش يف بيئة شبيهة بالبيئة األسرية(.)١66

هاء -حري ووة ال ووديق أو المعتق وودن وحري ووة التعبي وور وتك ووويق الجمعي ووات والتجم ووع الس وولمين
والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -6٠أوصت اليونسكو ب ن تنزع نيبا صفة اجلرم عن التشهري(.)١67
 -6١وأعربـ ــت اللجنـ ــة املعنيـ ــة تقـ ــوق اإلنسـ ــان عـ ــن قلقهـ ــا إ اء تقـ ــارير تفيـ ــد بتعـ ـ ّـرض صـ ــحفي
ومــدافع عــن حقــوق اإلنســان العتــداءات بدنيــة وهتديــدات بالقتــل ومضــايقة وأعمــا انتقاميــة مــن
جان ـ ـ ق ـ ـوات األم ــن والش ــرطة واجلماع ــات املس ــلحة واألجنح ــة الش ــبابية يف األح ـ ـزا السياس ــية.
وأوص ــت بض ــمان احل ــق يف حري ــة التعب ــري ،يف الق ــانون واملمارس ــة ،وب ــالتحقيق يف عي ــع التهدي ــدات
واالعتــداءات ال ـيت يتعــرض هلــا الصــحفيون واملــدافعون عــن حقــوق اإلنســان( .)١68وذكــرت اليونســكو
بـ ـ ـ ن عل ـ ــى نيب ـ ــا أن تض ـ ــمن ق ـ ــدرة الص ـ ــحفي واإلعالميـ ـ ـ عل ـ ــى مزاول ـ ــة مهن ـ ــتهم يف بيئ ـ ــة ح ـ ــرة
وآمنة(.)١69
 -62وأعرب ــت املق ــررة اخلاص ــة املعني ــة تال ــة امل ــدافع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ع ــن قلقه ــا إ اء جل ــوء
قـ ـوات الش ــرطة إىل العنـ ـ يف تفري ــق ا تجـ ـ والق ــب عل ــيهم أثن ــاء اعتص ــام س ــلمي ،و ــل ذل ــك
تجـات .وأعربــت املقــررة اخلاصـة عــن قلقهــا أيضـاً إ اء تقــارير تفيــد بتعـ ّـرض
اعتـداءات جنســية علــى ا ّ
املـدافع عــن حقــوق اإلنســان لتهديــدات وتعليقــات ت ـ دي إىل الوصــم يف وســائل اإلعــالم .وأعربــت
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عـ ــن قلقهـ ــا بوج ـ ـ يـ ــاا إ اء االدعـ ــاءات الـ ــيت تتحـ ــد عـ ــن إطـ ــالق نـ ــداءات تـ ــدعو النـ ــاس إىل
تعرض أولئك املدافع إىل اعتداءات بدنية عنيفة(.)١7٠
التحرط أسفرت عن ّ

 -6٣والحـ ــمل الفريـ ــق العامـ ــل املعـ ــغ تـ ــاالت االيتفـ ــاء القسـ ــري أو غـ ــري الطـ ــوعي بقلـ ــق حالـ ــة
املدافع عن حقوق اإلنسـان ،وخباصـة أمـن حيققـون يف حـاالت االيتفـاء القسـري .وأعـر عـن أملـ
ضمن أمنهم(.)١7١
يف أن ُحيقق يف اإلجراءات املتخذة يف حق لتل املدافع  ،ويف أن يُ أ

 -64وأعربـت املقـررة اخلـاا املعنيــة تالـة املـدافع عـن حقــوق اإلنسـان عـن قلقهـا إ اء معلومــات
تفي ــد بوج ــود تـ ـ يريات ال موجـ ـ هل ــا يف جتدي ــد تس ــجيل منظم ــة غ ــري حكومي ــة تعم ــل عل ــى تعزي ــز
اح ـ ـرتام حق ــوق املثلي ــات واملثلي ـ ـ ومزدوج ــي املي ــل اجلنس ــي ومغ ــايري اهلوي ــة اجلنس ــية ،وإ اء تع ـ ّـرض
أعضــاء املنظمــة إىل اعتقــاالت تعســفية ومضــايقة وختوي ـ علــى يــد الشــرطة ،وإىل ســوء املعاملــة أثنــاء
االحتجا (.)١72
 -6٥وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املـرأة واللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان عــن
ـدين متثيــل املـرأة ،ال ســيما النســاء مــن عاعــة الــداليت والشــعو األصــلية ،يف املناصـ
قلقهمــا إ اء تـ ّ
()١7٣
العلي ــا لص ــنع الق ـرار والوظ ــائ العام ــة والقض ــاء والس ــلك الدبلوماس ــي  .وأوص ــت اللجن ــة املعني ــة
بالقضاء على التمييز ضد املرأة والفريق القطري باعتماد تدابري ياصة م قتة(.)١74

واو -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية
 -66أوصــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بتطبيــق قــانون بشـ ن احلــد
األدىن لمجور يف عيع القطاعات(.)١7٥
 -67وأعربـت اللجنــة عــن قلقهــا لعــدم تــوفري ضــمانات لغالبيــة الســكان العــامل يف االقتصــاد غــري
الرمس ــي ،وأوص ــت بـ ـ ن يتمت ــع هـ ـ الء الع ــاملون بش ــرو عم ــل عادل ــة وم اتي ــة ،وبش ــموهلم بالض ــمان
االجتماعي(.)١76
 -68وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املـرأة عــن قلقهــا إ اء ارتفــاع نســبة النســاء
العــامالت يف القط ــاع غ ــري الرمس ــي ،وأوص ــت بض ــمان تك ــاف الف ــرا للنس ــاء يف س ــوق العم ــل(.)١77
وأعربــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة عــن قلقهــا إ اء الفجــوة يف األجــور
ب اجلنس  ،وأوصت ب ن تذلل نيبا العقبات اليت تعوق تطور النساء مهنياً(.)١78
 -69وأعرب ــت اللجن ــة املعني ــة ب ــاحلقوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة ع ــن قلقه ــا إ اء تق ــارير
تفيــد بـ ن أكثــر مــن  ٥٠ ٠٠٠امـرأة يعملــن يف قطــاع الرتفيـ يف وادي كتمنــدو ،وحثّــت نيبــا علــى
ضمان حقوقهن العمالية وحقهن يف الضمان االجتماعي ،و ايتهن من اإليذاء(.)١79
 -7٠وأوصــى الفريــق القطــري ب ـ ن تعــرتف نيبــا بالرعايــة غــري مدفوعــة األجــر وبالعمــل مــن املنــز
اللذين تضطلع ما النسـاء ،وبـ ن حتـ ّد منهمـا وتعيـد تو يعهمـا عـن طريـق االسـتثمار يف البنيـة التحتيـة
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حتســن أوضــاع ســوق العمــل وتتــي للنســاء
واخلــدمات االجتماعيــة ،وبـ ن تضــمن أن سياســات العمــل ّ
مزيــداً مــن فــرا العمــل الالئــق ،وبـ ن تكفــل حــق املـرأة يف أن تــر األصــو وحتصــل عليهــا وتــتح ّكم
فيها ومتلكها ،على قدم املساواة مع الرجل(.)١8٠
ورحبــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة باخلطــة الوطنيــة الشــاملة
ّ -7١
()١8١
للقضــاء علــى عم ــل األطفــا ( ، )2٠١١لكنه ــا أعربــت ع ــن قلقهــا إ اء ارتف ــاع عــدد األطف ــا
العـ ــامل ةـ ــن هـ ــم دون السـ ــن الـ ــدنيا للعمـ ــل( .)١82وأوصـ ــت ب ـ ـ ن تُنفـ ــذ نيبـ ــا قانون ـ ـاً حيظـ ــر عمـ ــل
األطف ـ ــا  ،وتيس ـ ــر حص ـ ــو األطف ـ ــا الفقـ ـ ـراء وا ـ ــروم عل ـ ــى التعل ـ ــيم ،وتع ـ ــز عملي ـ ــات تفت ـ ــيخي
العمــل( .)١8٣وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى عيــع أشــكا التمييــز ضــد امل ـرأة عــن قلقهــا إ اء
ارتفاع معد عمل األطفا يف أوسا الفتيات يف سن  8سنوات إىل  ١4سنة(.)١84
 -72وأوصــى الفريــق القطــري بتعــديل قــانون عمــل األطفــا ومشــروع سياســة القضــاء علــى عمــل
األطفــا لضــمان حظــر اشــتغا مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة يف عيــع أشــكا األعمــا اخلطــرة وتعري ـ
قطاعي العمل غري الرمسي والعمل املنز (.)١8٥
تلك األعما تعريفاً واضحاً ،و يادة عدد املفتش يف أ

 -7٣وأوصـ ـ ــى الفريـ ـ ــق القطـ ـ ــري باعتمـ ـ ــاد مشـ ـ ــروع قـ ـ ــانون الضـ ـ ــمان االجتمـ ـ ــاعي وسياسـ ـ ــة العم ـ ـ ــل
الوطنية(.)١86

زاي -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -74أوصــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة باحلــد مــن الفقــر ،وخباصــة
يف أوس ــا أش ــد الفئ ــات هتميشـ ـاً وحرمانـ ـاً ،وبتيس ــري وص ــو تل ــك الفئ ــات إىل األراض ــي وملكيته ــا،
ووصوهلا إىل األنشطة املدرة للديل(.)١87
 -7٥وشــعرت اللجنــة بــالقلق إ اء عــدم وجــود سياســة إســكان شــاملة ،وإ اء تقــارير تفيــد تــدو
عملي ــات إي ــالء قس ــري .وأوص ــت ب ـ ـ ن تيس ــر نيب ــا حص ــو الفق ـ ـراء واملهمشـ ـ وا ــروم عل ــى
السكن ،وأن تسن تشـريعات حتـدد الظـروف والضـمانات الـيت ةكـن يف إطارهـا إيـالء السـكان ،وأن
توفر لضحايا عمليات اإليالء القسري سكناً بديالً أو تعويضاً مناسباً(.)١88

 -76والحمل الفريق القطري تعـ ّذر حصـو الفقـراء علـى ميـاه شـر م مونـة أو الوصـو إىل مرافـق
صــرف صــحي مالئمــة .وظــل إعمــا حــق األطفــا يف امليــاه والصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية،
ال سيما يف املدارس ،حتدياً رئيسـياً .وأوصـى الفريـق القطـري بإ الـة العوائـق الـيت تعـرتض احلصـو علـى
إمدادات املياه ،مع إيالء الفتيات والفئات املستبعدة تقليدياً اهتماماً ياصاً(.)١89
 -77وأوصت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة نيبـا باعتمـاد اسـرتاتيجية
شــاملة قائمــة علــى حقــوق اإلنســان ومراعيــة لنــوع اجلــنس مــن أجــل مكافحــة اجلــوع وضــمان األمــن
الغــذائي( .)١9٠وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة عــن قلقهــا إ اء التمييــز ضــد
الفتيات والنساء يف تو يع الغذاء دايل األسر(.)١9١
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حاء -الحق في الصحة
 -78أعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة عــن قلقهــا إ اء االرتفــاع الشــديد يف
مع ــدالت وفي ــات ومراض ــة األمه ــات ،وأوص ــت مب ــن األولوي ــة لتمكـ ـ اجلمي ــع م ــن احلص ــو عل ــى
وسـ ــائل منـ ــع احلمـ ــل ،وحتس ـ ـ إمكانيـ ــة احلصـ ــو علـ ــى يـ ــدمات اإلجهـ ــاض( ،)١92واختـ ــاذ تـ ــدابري
ملكافحــة مشــكلة هبــو الــرحم( .)١9٣وأوصــى الفريــق القطــري بضــمان حصــو كــل ام ـرأة وفتــاة علــى
يدمات صحة جنسية وإجنابية جيدة(.)١94
 -79وأوصــى الفريــق القطــري أيض ـاً بضــمان وصــو اجلميــع للقاحــات ،وحتس ـ إمكانيــة الــوالدة
بإشراف قابالت م هالت ،والتعجيل بإحرا تق ّدم يف جما رعاية حديثي الوالدة(.)١9٥
 -8٠وأوص ــت اللجن ــة أيضـ ـاً بتوس ــيع نط ــاق ي ــدمات الوقاي ــة م ــن انتق ــا ف ــريوس نق ــص املناع ــة
البش ـرية مــن األم إىل الطفــل عــن طريــق حتس ـ الكش ـ عــن حــاالت إصــابة النســاء بفــريوس نقــص
املناعة البشرية وتوفري العال املضاد للفريوسات العكوسة ملن حيتجن إلي (.)١96
 -8١وأوصت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة بشـمو عيـع كبـار السـن
بالرعاية الصحية(.)١97

طاء -الحق في التعليم
 -82دعــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة نيبــا إىل اعتمــاد تشـريعات
جتعــل التعلــيم االبتــدائي إلزامي ـاً والثــانوي جماني ـاً ،فض ـالً عــن تــوفري التعلــيم بلغــات متعــددة بنــاءً علــى
اللغ ـ ــة األم ،وض ـ ــمان ف ـ ــرا احلص ـ ــو عل ـ ــى التعل ـ ــيم يف املن ـ ــاطق الريفي ـ ــة وألطف ـ ــا عاع ـ ــة ال ـ ــداليت
والشعو األصلية(.)١98
 -8٣وأوصى الفريق القطري ب ن تـن ّق نيبـا قـانون التعلـيم وتن ّفـذ االسـرتاتيجية الوطنيـة ل نصـاف
يف التعليم(.)١99
 -84وحثّت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة نيبـا علـى حتقيـق تعمـيم التعلـيم اجليـد
جلميع الفتيات ،وتوظي مزيد من املعلمات(.)2٠٠

ياء -الحقوق الثقافية
 -8٥ش ــجعت اليونس ــكو نيب ــا عل ــى أن تن ّف ــذ تنفي ــذاًك ــامالً النص ــوا ذات الص ــلة ال ــيت تع ــز
الوصو واملشاركة فيما يتعلق بالرتا الثقايف والتعبري اإلبداعي(.)2٠١
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كاف -األشخاص ذوو اإلعاحة
 -86أشار الفريق القطري إىل عـدم وجـود بيانـات موثوقـة ومصـنفة عـن اإلعاقـة .وأوصـى بإ الـة مـا
يعــرتض األشــخاا ذوي اإلعاقــة مــن حـواجز قانونيــة وعمليــة (البنيــة التحتيــة املاديــة ،والوصــم الواســع
االنتشــار ،وضــع التســجيل ،و دوديــة املـوارد املخصصــة هلــم ،وتعـ ّذر الوصــو إىل يــدمات شــاملة
للجميع ،مبا يف ذلك التعليم والعمل)(.)2٠2

الم -األحليات والشعوب األصلية
 -87يف ع ـ ــام  ،2٠١٣ك ـ ــرر املق ـ ــرر اخل ـ ــاا املع ـ ــغ بالش ـ ــعو األص ـ ــلية التوص ـ ــيات املقدم ـ ــة يف
عــام  ،2٠٠9مشـرياً إىل أ يــة تــوفري آليــات ياصــة لضــمان مشــاركة الشــعو األصــلية مشــاركة فعالــة
يف وضـع دســتور جديـد ،مــن يـال امل سســات الـيت متــثّلهم .وبـ ّ املقــرر اخلـاا ضــرورة اختـاذ إعــالن
األمم املتحـدة بشـ ن حقـوق الشـعو األصـلية واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم  ١69مـرجع يف
التصدي للتحديات الكثرية اليت تواج الشعو األصلية يف نيبا يف جما حقوق اإلنسان(.)2٠٣
 -88وأوص ــى الفري ــق القط ــري ب ــإقرار يط ــة العم ــل الوطني ــة لتنفي ــذ اتفاقي ــة منظم ــة العم ــل الدولي ــة
رقم .)2٠4(١69
 -89وأوص ــت اللجن ــة املعني ــة ب ــاحلقوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة بـ ـ ن تس ــتكمل نيب ــا
عملية االعرتاف بالشعو األصلية الـيت كانـت مطالباهتـا قيـد النظـر ،وتضـمن حـق تلـك الشـعو يف
امتالط أراضي أجـدادها واسـتخدامها وتطويرهـا ،وحتصـل علـى موافقتهـا احلـرة واملسـبقة واملسـتنرية قبـل
تنفيذ أي مشروع إمنائي( ،)2٠٥وتضمن متتعها تقوقها الثقافية متتعاً كامالً(.)2٠6
 -9٠ويف عــام  ،2٠١2أعربــت اللجن ــة املعنيــة بالقض ــاء علــى التمييــز العنص ــري ،يف إط ـار إج ـراء
اإلنذار املبكر ،عن قلقهـا إ اء مـزاعم تفيـد بـ ن قـادة الشـعو األصـلية ومنظمـة بـالو كريانـت ليمبـوان
راسـ ـرتيا م ــانخي ال يزال ــون يتعرض ــون ملض ــايقات م ــن الدول ــة م ــن ي ــال هت ــم جنائي ــة ،منه ــا العص ــيان
واخليانة ،وأعربت عن قلقها إ اء مزاعم تفيـد بـ ن معظـم قـادة الشـعو األصـلية مـن ليمبـوان ف ّـروا مـن
نيبــا هربـاً مــن االضــطهاد( .)2٠7وبعــد أن تلقــت اللجنــة رداً مــن نيبــا يف عــام  ،2٠١٣طلبــت إليهــا
ترح ـ ـ
مزي ــداً م ــن املعلوم ــات ع ــن الت ــدابري املتخ ــذة لتحسـ ـ حال ــة س ــكان ليمب ـ ـوان ،وقال ــت إهن ــا ّ
باحلصو على معلومات عن التدابري املتخذة إلطالق حوار مع ه الء السكان(.)2٠8

ميم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -9١ظل ــت اللجن ــة املعني ــة بالقض ــاء عل ــى التميي ــز ض ــد امل ـرأة تش ــعر ب ــالقلق إ اء حال ــة الع ــامالت
النيبالي ــات امله ــاجرات( .)2٠9وأوص ــى الفري ــق القط ــري ب ـ ـ ن تض ــع احلكوم ــة وتن ّف ــذ مب ــادئ توجيهي ــة
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لضمان توافق عمليـات التوظيـ مـع املبـادئ األيالقيـة الدوليـة ،مبـا فيهـا اهلجـرة املراعيـة لنـوع اجلـنس
واحلماية االجتماعية(.)2١٠
 -92وأثنــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان علــى نيبــا الستضــافتها أعــداداً غفــرية مــن الالجئ ـ
وملتمسـ ــي اللجـ ــوء( .)2١١والحظـ ــت املفوضـ ــية السـ ــامية لش ـ ـ ون الالجئ ـ ـ أن نيبـ ــا علـ ــى عهـ ــدها
مضيافة يف استقباهلا لمعداد الغفرية من الالجئ  ،وأهنا ت ّمن للقادم اجلدد عبوراً آمناً(.)2١2
 -9٣وأعرب ــت اللجن ــة املعني ــة ب ــاحلقوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة ع ــن قلقه ــا إ اء ع ــدم
وجود إجراء مالئـم لتحديـد وضـع الالجئـ  ،وأوصـت باعتمـاد قـانون بشـ ن الالجئـ ( .)2١٣وأعربـت
اللجنـ ـ ــة املعنيـ ـ ــة تقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان عـ ـ ــن قلقهـ ـ ــا إ اء االفتقـ ـ ــار إىل تش ـ ـ ـريعات حتمـ ـ ــي مـ ـ ــن اإلعـ ـ ــادة
القس ـ ـرية( .)2١4وأوصـ ــت اللجنـ ــة املعنيـ ــة بالقضـ ــاء علـ ــى التمييـ ــز ضـ ــد امل ـ ـرأة بـ ــإيالء مس ـ ـ لة ضـ ــع
ملتمسات اللجوء والالجئات اهتماماً ياصاً(.)2١٥

 -94وفيم ــا يتعل ــق بتوص ــية االس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل لع ــام  ،)2١6(2٠١١أوص ــت املفوض ــية
السامية لش ون الالجئ واللجنة املعنية تقـوق اإلنسـان نيبـا بـإجراء تعـداد شـامل للسـكان وعمليـة
لتســجيل التبتي ـ الــذين طــا ــم املقــام يف البلــد مــن أجــل إصــدار وثــائق هويــة للتبتي ـ املقيم ـ يف
نيبا (.)2١7
 -9٥وأوص ـت املفوضــية الســامية لش ـ ون الالجئ ـ ب ـ ن تواصــل نيبــا جهودهــا الراميــة إىل إجيــاد
حلو دائمة لالجئ (.)2١8
 -96ومتش ــياً م ــع التوص ــيات املقدم ــة يف اجلول ــة األوىل( ،)2١9أوص ــت املفوض ــية ب ـ ـ ن ت ــو نيب ــا
األولويــة العتمــاد تشـريعات وسياســات تتفــق مــع املعــايري الدوليــة ،وتضــمن احـرتام مبــدأ عــدم اإلعــادة
القس ـرية ،وتعف ــي دون ت ـ يري الالجئـ ـ وملتمس ــي اللج ــوء م ــن العقوب ــات املفروض ــة عل ــى األجانـ ـ
لديوهلم نيبا أو وجودهم فيها بصفة غري قانونية(.)22٠
 -97وحثّــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة بقــوة علــى مــن اجلنســية لمطفــا
املولودين على أرض نيبا إذا كانوا بدون ذلك سيصبحون من عدةي اجلنسية(.)22١

نون -الحق في التنمية والقضايا البيئية
 -98أوصـ ــى الفريـ ــق القطـ ــري بإدمـ ــا املسـ ــائل املتعلقـ ــة بالت ه ـ ـ للك ـ ـوار وت ثريهـ ــا يف جـ ــدو
أعما التنمية(.)222
 -99ففــي  2٥نيســان/أبريل  ،2٠١٥ضــر ل ـزا نيب ــا للف ـاً دمــاراً ويســائر يف األروا عل ــى
نطــاق واســع .وأعق ـ الزل ـزا األو ه ـزات الحقــة و ل ـزا آيــر قــوي يف  ١2أيار/مــايو .وح ـ 2٥
أيار/مـ ــايو ،كانـ ــت حصـ ــيلة الزل ـ ـزا  8 6٥9وفـ ــاة وأكثـ ــر مـ ــن  ١٠٠ ٠٠٠ج ـ ـري و ٣84مفقـ ــوداً
و 9٥ ١٠٠مشــرد .وش ـ ّكلت النســاء  ٥٥يف املائــة ةــن لق ـوا حــتفهم ،وقــد أظهــرت البيانــات األوليــة
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 وكثــري ةــن. تس ـ أدواره ـن االجتماعيــة وم ـواقعهن،أن النســاء والفتيــات تضــررن أكثــر مــن غــريهن
 اقتص ــادية ولغوي ــة وديني ــة وطبقي ــة-  تبعـ ـاً لعوام ــل اجتماعي ــة، تض ــرروا م ــن الكارث ــة ش ــديدو الض ــع
 وتُعـ ّد مبــادئ احلمايــة وتعزيــز الوصــو والســالمة والكرامــة يف تقــدمي املعونــة اإلنســانية.وإثنيــة وجغرافيــة
.)22٣(عناصر ال غا عنها يف العمل اإلنساين
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official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United
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17.
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