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        مقدمة   
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب قــرار  لــ   قــو    -1

 .2015تشــــــرين الوــــــا /نوفم   13إىل  2ر دورتــــــل الوالوـــــة والعشــــــرين   الفــــــ ة مـــــن 5/1اإلنســـــا  
 وتــرأ  . 2015تشــرين الوــا /نوفم   4واستعرضــا احلالــة   نيبــال   اللســة السادســة املعقــودة   

واعتمــد الفريــق العامــ  التقريــر املتعلــق اا. ثابــ كمــال اخلارجيــةر الشــنو  وايــرو  الــواراء رئــي  نيبــال فــدو 
             .2015 نوفم /الوا  تشرين 6بنيبال   جلستل العاشرة املعقودة   

ــــاير   13و   -2 ــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  الوا /ين ــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فري ر اخت
   واملغرب.)اجملموعة الوالثية( لتيسري استعراض احلالة   نيبال: قطر ولتفيا 

مـــن مرفـــق قـــرار  5ر والفقـــرة 5/1مـــن مرفـــق قـــرار  لـــ   قـــو  اإلنســـا   15ووفقـــاا للفقـــرة  -3
 الة   نيبال:احلاستعراض   من أجئق التالية ر صدرت الوثا16/21اجملل  

   ؛(A/HRC/WG.6/23//NPL/1))أ( 15رة للفق وفقاا  مقدم خطي عرض أو وطر تقرير )أ( 
)ب( 15قــو  اإلنســا  وفقــاا للفقــرة حل الســامية املفوضــية أعدتــل للمعلومــات جتميــ  )ب( 

(A/HRC/WG.6/23//NPL/2؛) 
ـــــــــل مـــــــــوجز  )ج(  ج( )15رة للفقـــــــــ وفقـــــــــاا  اإلنســـــــــا  حلقـــــــــو  الســـــــــامية املفوضـــــــــية أعدت

(A/HRC/WG.6/23//NPL/3).   
وأ يلــا إىل نيبــالر عــن طريــق اجملموعــة الوالثيــةر قائمــة أســكلة أعــدها ســلفاا كــ  مــن إســبانيا  -4

وأملانيـــا وبلايكـــا والماوريـــة التشـــيكية وســـلوفينيا والســـويد وسويســـرا وكينيـــا ولي تنشـــتاين واملكســـي  
   األسـكلة هـذ  علـو الطـالع وميكـن طانيـا العممـو وأيرلنـدا الشـمالية والنـروي . واململكة املتحدة ل ي

 الـيت اإلضـافية لألسكلة موجز باء أدنا  - ويرد   الفرع أولا   .(1)العام  للفريق اخلارجي الشبكي املوق 
احلـــوار كـــ  مـــن اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وأوجنـــدا وبـــاراجوان وبلايكـــا والبـــ  األســـود  أثنـــاء طر اـــا

               وهنغاريا.
  

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالا  
 

        عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف  
 
قال رئي  الوفد إ  نيبال تف ـر بسـن دسـتورها الديـد مـنخراار مـا يعـد تتويـا لعمليـة السـالم  -5

 مسرية جديدة علو درب حتقيق السالم والستقرار والادهار. وانطال  2006اليت بدأت   عام 

__________ 

 (1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NPSession23.aspx. 
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تسـتعرض لكـي فرصة الستعراض الوا  املتعلق هبا يسرها أ  تتاح هلا  نيبال إ   ومضو قائالا  -6
وتقـــدم  رالوفـــاء بالتزاماوـــا وتعاـــداوا الدوليـــة    ـــال  قـــو  اإلنســـا  الاـــود الـــيت تبـــذهلا مـــن أجـــ 

مـــن حتـــديات  جاهبتــلمــن إزـــاااتر ومـــا   ققتـــلمـــا ع الـــة تنفيـــذ التوصــياتر و  حمّدثـــة عــن معلومــات
  مومرة.حتاور  ومعوقات. وقال إ  نيبال تتطل  إىل جلسة

ر بفضـــ  العمليـــات الدميقراطيـــة الـــيت 2015أيلول/ســـبتم   20ديـــد   الدســـتور ال وصـــدر -7
 البلد.  شاركةر م  إيالء العتبار الواجب للتنوع الكبري املة و يشفافقاما علو الشمول وال

علــو نمــام احلكــم الــدميقراطي الحتــادنر فماــدت الســبي  الطــاب  املنسســي نيبــال  وأضــفا  -٨
والسـالم املسـتدام والادهـار القتصـادن. ويكفـ  الدسـتور الديـد بذل  لتحقيق السـتقرار السياسـي 

ميـ  أشـكال يضـ   ـّداا ل املساواة الفعليةر ويعزا الكرامة اإلنسانية واهلوية وتوفري الفـر  للاميـ ر إ 
 . الغرا  والتنوعاإلثر واللغون والوقا   التعدداخلصوصيات املتعلقة ب ستوعبوي رالتمييز والفرو 

ة علــو واملشـارك الشـمولإىل مبـدأن اا  تمـ  قـائم علــو املسـاواة اسـتناد بنـاءمـ  نيبـال إىل وتط -٩
ة. وفيما يلي املسائ  الـيت كفلاـا الدسـتور: نمـام النت ـاب القـائم علـو التمويـ  النسـ ر أسا  النسبي

واعتمــاد  ريبر والتمييـز اإليـابشـك  جـام  املامشـة واررومـة   عيـ  أجاـزة الدولـة ومتويـ  الماعـات
 ر قـو  املـرأةر والـداليار واملاديشـير والشـعوب األصـليةر والوـارو ر واملسـلمنشح  أ كام خاصة ب

 واألقليات.  رواألش ا   ون اإلعاقة
ـــعا نيبـــال و  -10 كفلـــا علـــو طـــو طمـــوحر ف نطـــا  احلقـــو  األساســـيةمـــن خـــالل الدســـتورر وس 

ـــــة ووضـــــعا إطـــــار طائفـــــة واســـــعة مـــــن احلقـــــو  القتصـــــادية والجتماعيـــــة  إلعمـــــال احلقـــــو  اا والوقافي
 الجتماعية القتصادية بالتدري . 

كبـري   املسـاعدة علـو إ ـاء التمييـز النسـا  ومتكـن املـرأة   إىل  ـدلدسـتور الديـد وساهم ا -11
 من خالل تعزيز التموي .

بتحويلاـــا إىل هيكـــات دســـتورية أخـــر  وايـــادة تعزيـــز شـــ   وعملـــا نيبـــال علـــو إنشـــاء لـــا   -12
مستقلةر وا    ل  اهليكة النسـائية الوطنيـةر واللانـة الوطنيـة املعنيـة بشـنو  الـداليار واللانـة الوطنيـة 
لإلدمـــاجر واللانـــة املعنيـــة بالشـــعوب األصـــلية والقوميـــاتر واللانـــة املعنيـــة باملاديشـــير واللانـــة املعنيـــة 

 شنو  املسلمن. بالوارو ر واللانة الوطنية املعنية ب
  تعزيـز واايـة  قـو  للمضـي  الدسـتور الديـدعلـو  بالعتمـاد احلكومة ملتزمـةأوض  أ  و  -13

 اآلليات القانونية واملنسسية واإلدارية الالامة. من خالل توفري اإلنسا  
بلــد التــزام الاا مصــري املفقــودين أيضــ التحقيــق   لنــةو  تفعيــ  لنــة احلقيقــة واملصــاحلة ويســد -14

وضــ   ــد لإلفــالت مــن بر و النــزاعوعالــة النتااكــات الســيمة حلقــو  اإلنســا  املرتكبــة خــالل فــ ة 
 عن تعزيز السالم املستدام والوئام واملصاحلة   اجملتم . العقاب وتوفري العدالة للضحايار فضالا 
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املـد  النشـط وتزايـد  ول تفتح بيكة  قو  اإلنسا    البلد تتعزا بفض  اإلعالم احلر واجملتم  -15
 وعي الماور حبقوقل. 

وتضــطل  اللانــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  بــدور حمــورن   اايــة وتعزيــز  قــو  اإلنســا ر إ   -16
تتـــوىل مســـنولية إجـــراء حتقيقـــات مســـتقلة   عيـــ  انتااكـــات  قـــو  اإلنســـا  والرصـــد الشـــام  حلالـــة 

  قو  اإلنسا . 
ت األربـــ  املاضـــية مـــن إ ـــراا تقـــدم كبـــري عقـــب الســـتعراض متكـــن البلـــد خـــالل الســـنواقـــد و  -17

األول. وأصــب  الــنا  القــائم علــو احلقــو  مــن العتبــارات اهلامــة الــيت تراعــو   عيــ  جوانــب احليــاة 
خطـــة عمـــ  لتنفيـــذ التوصـــيات الـــيت قـــدما أثنـــاء اســـتعراض  اابوضـــعمتاـــد نيبـــال الســـبي ر الوطنيـــة. و 

 بشح  القضايا اهلامة    ال  قو  اإلنسا . فعاليةأكور نتائ   إل راار 2011 عام
ويعود الفض  إىل جاود القو  الوطنية   حتقيـق اإلزـااات الرئيسـية املتمولـة بوجـل خـا     -1٨

إمتام عملية السالم والنتقال السياسي التارخيي. ونيبال واثقة من قدروا علـو  ـ  أن مسـحلة خالفيـة 
اخنرطـا احلكومـة الديـدة    رمـن هـذ  القناعـةاا ائ  السـلمية. وانطالقـوبالوسـ بالعتماد علو نفسـاا

 ــوار مــ  األ ــزاب السياســية املاديشــية لكســب ثقتاــا وتســوية اخلالفــات ضــمن اإلطــار الدســتورن. 
 ل تياجات الشعب وتطلعاتل. اا وفق قابلة للتعدي وميو  دستور نيبال وثيقة  ية ودينامية 

  جايــة احلساســية نتياــة عرقلــة  ركــة اإلمــدادات األساســية عنــد اا ضــعو اا وتعــين نيبــال  اليــ -1٩
تـحثري  علـو عـن  علو  ياة السكا  قاطبة وسب  كسب عيشـامر فضـالا اا النقاط احلدوديةر ما أثر سلب

لتعلــيمر والصــحةر والتاــارةر والصــناعةر والســيا ةر والقتصــاد الــوطر. ويــرج  أ  يشــاد البلــد أامــة ا
رقلـة  ركـة اإلمـدادات عنـد عطـ   اسـتمرار ع. وقـد تركا األمور تسري   هذا الجتا  ة إ ادإنسانية  ا

جـري اا ممارسـة احلقـو  واحلريـات الـيت يكفلاـا القـانو  الـدو  لنيبـال بوصـفاا بلـدبشدة النقاط احلدودية 
معانــاة  مصــدر التحــديات والضــغوط الــيت تواجااــا األمــة والشــعب   الوقــا احلاضــر  وتعــدســا لي. 

 برية.ك
لدســتور اتنفيــذ يتموـ    اا أساســياا نصــب عينياـا هــدف الــيت انت بـا مــنخراار راحلكومــةوتضـ   -20

 العمـ سـري سالسـة الالامـة لوقد شرعا   وضـ  األدوات التشـريعية والسياسـية . فعالا اا تنفيذ الديد
التنميــة القتصــاديةر رجــم مــا خلفتــل اخلــا  ب اــاإىل تــوفري اخــم إضــا  ل نا اا . وتتــو  نيبــال أيضــبــل

 من تراج  ودمار هائ .  األخريةالزلال 
وعلــو الــرجم مــن الاــود الدتوبــةر ل تــزال نيبــال تواجــل صــعوبات   حتقيــق بعــ  األهــدا   -21

كبلــد جــري ســا لي واخنفــاض مســتو  التنميــة   وموقعاـااملنشـودة والوفــاء باللتزامــات. ويعــد شــ  املــوارد 
تفشــي الفقــر ووجــود شــرائ  ســكانية حمرومــة مــن ال تياجــات واملرافــق األساســيةر وتــد  القتصــادية و 

علــو تنفيــذ خطــط العمــ  املتعلقــة حبقــو  اإلنســا . اا مســتو  التعلــيم مــن علــة األمــور الــيت أثــرت ســلب
و لــقــادراا ع ر أصــب  البلــدالدســتور الديــد بإصــدار الــيت ُتوجــا عمليــة النتقــال السياســيومــ  انتاــاء 
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مــن كافيــاا  اا دعمــ إ  تلقــو  قــو  اإلنســا جبميــ  كافــة   متتــ  النــا ختــا  خطــوات إضــافية مــن أجــ  ا
 اجملتم  الدو . 

وبادئ اا صارماا وتشدد نيبال علو أمهية تقيد عي  آليات األمم املتحدة حلقو  اإلنسا  تقيد -22
الدميقراطيـــة والتنميـــة والســـالم واألمـــن لـــ ابط القـــائم بـــن ل ونمـــراا  العامليـــة واملوضـــوعية وعـــدم النتقائيـــة.

اتبــاع  ــ  كلــي   معالــة قضــايا  قــو  اإلنســا . وعليــلر يــب أ  ُتســ  ر ر ينبغــي و قــو  اإلنســا 
 بيكة مواتية للتمت  جبمي   قو  اإلنسا .  إليادجاود اجملتم  الدو  

ر    بلـد موـ  نيبـال. لتمت  باحلق   التنمية أثـر عمـيم علـو تعزيـز احلقـو  األخـوسيكو  ل  -23
 فعـــالا اا تنفيـــذ 2030و  هـــذا الســـيا ر تعلـــق نيبـــال أمهيـــة علـــو تنفيـــذ خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 

 اا. ومتواان
بنــاءة    مشــاركة وتنكــد نيبــال مــن جديــد التزاماــا بتعزيــز واايــة  قــو  اإلنســا  وتتطلــ  إىل -24

 جلسة التحاور. 
  

        الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود  -باء  
 

 التحـاور جلسـة خالل املقدمة التوصيات وترد وفداا ببيانات خالل جلسة التحاور.  73أدىل  -25
ميكـن الطـالع و  لوفـودرالـيت أدلـا هبـا اوتنشر عي  البيانـات الكتابيـة  .التقرير هذا من الوا  الفرع  

  املوق  الشبكي اخلـارجي جمللـ   قـو  اإلنسـا   رعلياا   حمفوظات البث الشبكي لألمم املتحدة
        .(2)توافرتم  
أعربا ملديف عن تقديرها للااود اليت تبذهلا نيبال    ال إعادة اخلدمات العامـة عقـب و  -26

. ور بــا باعتمــاد الدســتور الديــد وإقــرار خطــط الرعايــة 2015الزلــزال الــذن وقــ    نيســا /أبري  
 الصحية.

بالتقـــدم ارـــرا    ـــال القضـــاء علـــو الفقـــرر والتوقيـــف بشـــح  اا وأ اطـــا موريشـــيو  علمـــ -27
 قو  اإلنسا ر واألمن الغذائير والصحة. وشاعا نيبال علـو مواصـلة الاـود الراميـة إىل الناـوض 

 باملرأة.
فيذ ور با املكسي  بالدستور الديد وأعربا عن تقديرها للتقدم اررار مو  الشروع   تن -2٨

 تمكن املرأة والقضاء علو العنف النسا .ل تنس اتياية الوطنيالخطة العم  و 
وأشاد الب  األسود بالاود الرامية إىل تعزيز اإلطار الوطر حلمايـة  قـو  اإلنسـا ؛ وطلـب  -2٩
 من املعلومات عن خطة العم  الشاملة ملعالة التوصيات. اا مزيد

__________ 

-http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/23rd-upr/watch/nepal: انمــــــــــــــــــــر (2) 

review-23rd-session-of-universal-periodic-review/4597063809001. 
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مصري املفقودين وباألمهيـة الـيت  التحقيق   لنةو  لنة احلقيقة واملصاحلةوأشاد املغرب بإنشاء  -30
 يولياا البلد حلقو  العمال واحلد من الفقر.

وأشارت ميامنار إىل التزام نيبال بتنفيذ خطـط العمـ  الوطنيـة الدوريـة املتعلقـة حبقـو  اإلنسـا   -31
 املد . بالتعاو  م  املنسسات الوطنية حلقو  اإلنسا  واجملتم  

اار جديـداا وأعربا ناميبيا عن ارتيا اا إ  ل ما التقدم الذن أ راتل نيبـال بوضـعاا دسـتور  -32
 .2014وأثنا علياا لعتماد اخلطة الوطنية األخرية لتوفري املحو /اإلسكا    عام 

أشارت بيد أ ا  رالطائفةقانو  مكافحة التمييز والنبذ علو أسا  اعتماد ل ما الدامنرك و  -33
والدين علو نطا  واس . ورأت  اإلثر إىل انتشار التمييز القائم علو أسا  الن  والطائفة والنتماء

مصــري املفقـــودين وبلانـــة احلقيقــة واملصـــاحلة ل تـــزال  التحقيـــق   لنـــة أ  وتــرية تنفيـــذ القـــانو  املتعلــق
 بطيكة. 

اإلنســا ر لكناــا أعربــا عــن اســتمرار  وأشــادت نيوايلنــدا بإنشــاء لــا  لزيــادة اايــة  قــو  -34
 قو  املرأة   نيبال. حب املتعلقة بع  الوانب إااء قلقاا
واع فا نيكاراجوا بتحقيـق إزـااات علـو صـعيد احلقـو  الجتماعيـة والقتصـاديةر مـن قبيـ   -35

قـد اا مـنخر الزلزال املدمر الذن وقـ  أل  إدخال حتسينات   مضمار العم ر لكناا أعربا عن أسفاا 
 هذ  اإلزااات.  قوض
فـــر  احلصـــول علـــو التعلـــيمر لكناـــا أشـــارت إىل فري ول مـــا النـــروي  التقـــدم ارـــرا   تـــو  -36

اســتمرار تــد  نســبة التحــا  األطفــال  ون اإلعاقــة وارتفــاع معــدلت النقطــاع عــن الدراســة وااديــاد 
 تعرض املرأة للتمييز والجتار والتحرش النسي. 

باكسـتا  مــ  التقـدير اعتمـاد الدســتور الديـد والتـدابري الراميــة إىل ضـما  احلــق    ول مـا -37
التعليم والصحة واإلسكا  واألرض. وشاعا نيبال علو ضما   قو  الشعوب األصلية واألقليات 

 والفكات الضعيفة. 
لوطنية حلقو  وأثنا بنما علو نيبال إلعدادها التقرير الوطر الوا  بالتشاور م  املنسسات ا -3٨

 اإلعالم.وسائط اإلنسا  واجملتم  املد  و 
وأقــرت بوجــود حتــديات معينــة    الديــد.وأثنــا بــاراجوان علــو نيبــال لعتمادهــا الدســتور  -3٩

مــن املعلومــات عــن طريقــة اا  ــال اايــة  قــو  اإلنســا     ــالت الكــوارو الطبيعيــة. وطلبــا مزيــد
 تقدمي املساعدة اإلنسانية. 

 مــا الفلبــن كفالــة الدســتور الديــد حلقــو  اإلنســا  واحلريــات. وأقــرت بضــرورة تعزيــز ول -40
 لتنمية القتصادية وإعادة بناء اهلياك  األساسية املتضررة   نيبال. ل الدعم الدو 
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 ر فضـالا 201٨-2014ول ما ال تغال اعتماد خطة عم  بشح   قو  اإلنسـا  للفـ ة  -41
 املساواة بن النسن. بعن العديد من السياسات وال ام  املتعلقة 

اعتمـاد الدســتور اا ول مـا قطــر التحـديات الــيت يواجااـا البلــد بعـد الزلــزال. ول مـا أيضــ -42
 الديد وخطة عم  بشح  األش ا   ون اإلعاقة. 

مصـري املفقــودينر  التحقيـق   لنـةو  وأشـادت عاوريـة كوريـا بإنشـاء لنـيت احلقيقــة واملصـاحلة -43
 وبسن الدستور الديد. 

ول ــــحت الحتــــاد الروســــي اعتمــــاد الدســــتور الديــــد والاــــود املبذولــــة للقضــــاء علــــو التمييــــز  -44
 العنصرن. 

انتقالية ملعالة انتااكات  قو  اإلنسا  اليت ارتكبا  عدالة ور با سرياليو  بإنشاء آليات -45
اإللزامــــي. وأعربــــا عــــن قلقاــــا إااء الجتــــار اجملــــا  و إىل تطبيــــق التعلــــيم    الســــابق وبــــاخلطط الراميــــة
 اا. باألطفال واستغالهلم جنسي

اليت حتققا   عدد املدرسن املنهلن واملدربن    ال التعليم ات وسلما سنغافورة بالزياد -46
ايـة احلـق   الصـحةر األساسي و  معدلت حمو األمية. ول ما الاود املبذولة من أج  تعزيز وا

 .2014وا    ل  السياسة الصحية الوطنية لعام 
وأعربا سلوفاكيا عـن قلقاـا إااء ورود تقـارير عـن تزايـد العنـف ضـد املـرأة عقـب الـزلال الـيت  -47

الصــحفين واملــدافعن عــن  قــو   الــيت تســتاد النتقــام التضــييق و وقعــا   نيســا /أبري ر وأعمــال 
 اإلنسا .

ا ســـلوفينيا باعتمـــاد الدســـتور الديـــد واخلطـــة الوطنيـــة للقضـــاء علـــو عمـــ  األطفـــال. ور بـــ -4٨
 لســـــنحلـــــد األد  وأعربـــــا عـــــن اســـــتمرار قلقاـــــا إااء كوـــــرة عـــــدد األطفـــــال العـــــاملن ممـــــن هـــــم دو  ا

 لست دام وإااء العنف النسا ر وا    ل  العنف املنز  والعنف النسي. ا
الدسـتور الديـدر وأعربـا عـن أملاـا إصـدار  مـ  الذن ُأ ـراتقدم واع فا جنوب أفريقيا بال -4٩

   أ  يكف  إعمال كافة احلقو  واحلريات األساسية. 
الدســتور الديــدر الــذن تضــمنر باإلضــافة إىل جوانــب أخــر   ات  بإصــدار ور بــا إســبانيا -50

 متعددة الديانات.دولة للدولة بوصفاا اا صلة حبقو  اإلنسا ر تعريف
ــــا ســــرن لنكــــا -51 ــــإيالء األولويــــة إلدراج منمــــور  قــــو   بإصــــدار ور ب ــــدر وب الدســــتور الدي

 املساعدة اإلنسانيةر ووبادرات السياسة العامة الرامية إىل إعمال احلق   التعليم.تقدمي اإلنسا    
ن وأعربـــا الســـويد عـــن قلقاـــا إااء التمييـــز ضـــد األقليـــة اهلندوســـية وعـــدم متويـــ  أقليـــيت املـــادي -52

يـــــة   وكـــــذل  إااء ممارســـــة التعـــــذيب بصـــــورة مناا روالوـــــارو  بالقـــــدر الكـــــا    الدســـــتور الديـــــد
 ات.ينالساو ر ومسحلة سالمة السا
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وأعربـــــا سويســـــرا عـــــن قلقاـــــا إااء لـــــوء قـــــوات األمـــــن إىل الســـــت دام املفـــــرط للقـــــوة أثنـــــاء  -53
 اللتزامـات الدوليـةلمصـري املفقـودين    التحقيـق لنـةو  املماهرات وعدم امتوال لنة احلقيقـة واملصـاحلة

 نيبال.الواقعة علو 
ما سببتل الزلال األخـرية مـن  بشح لوفود علو ما أبدتل من تعاطف ارئي  وفد نيبال  وشكر -54

بالتصـدن التام حلكومة وأعرب عن التزام ااملمتلكات   نيبال.   ر اضر أخسائر جسيمة   األرواح و 
. وقـــال إ  نيبـــال تـــود أ  الوقـــا املناســـباإلنعـــاش والتعمـــري    أعمـــال تنفيـــذ للتحـــديات مـــن خـــالل

 الس ي.  دعمالتشكر البلدا  واملنممات الدولية واجملتم  الدو  بصفة عامة علو 
الدســتور الــذن  إصــدار شــكر الــدول األعضـاء الــيت دعمــا وشــاعا عمليـةقـال إ  نيبــال تو  -55

كبــري.   طمـوحتــنم عـن تقــر بـح  بعـ  أ كامـل  اإ ـو  راإلنسـا دميقراطيـة وقواعــد  قـو   اا يتضـمن قيمـ
 لدستورر شرعا نيبال   عملية اعتماد التشريعات الالامة لتنفيذ . ذا امالا هبوع

إ  آليــات العدالـــة  روقــال أمــن مكتـــب رئــي  الـــواراء و لــ  الــواراءر كمـــال شــا  جيمـــرين -56
تمــ . وتــر  نيبــال أ  هــذ  اآلليــات ســتقوم وــا يلــزم النتقاليــة أنشــكا لضــما  العدالــة واملصــاحلة   اجمل

 رواملمارسات املتبعة   وليات قضائية أخر ر طبيعة النزاعر واحلكم الصادر عن اركمة العليا مراعيةا 
 املعايري الدولية حلقو  اإلنسا . و 

علــو اا نر ردودوقــدم األمــن املشــ ك   واارة القــانو  والعــدل والشــنو  ال ملانيــةر راج جيمــري  -57
والالجكــن  ردائمــةر واحلــق   التعلــيمالدعوات والــبعــ  األســكلة املتعلقــة بالتصــديق علــو املعاهــداتر 

التصــديق علــو  الداعيــة إىل لــ ت اــاوملتمســي اللاــوء. وأعــرب عــن تقــدير  للتوصــيات املقدمــةر وــا في
ال وتوكـــول الختيـــارن لتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وجـــري  مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو 

ودولــة  معاهــدة متعــددة األطــرا  162  اا الالإنســانية أو املاينــة. وأشــار إىل أ  نيبــال أصــبحا طرفــ
سياسـات الدولـة وقال إ   معاهدة متعلقة حبقو  اإلنسا . 24معاهدةر وا    ل   26علو  موقعة

احلفاظ علـو سـيادة القـانو  تقتضي الدستورر كما وردت    راملتعلقة بالنمام السياسي ونمام احلكم
اا تنفيـذ املعاهـدات تنفيـذو عن طريق ااية  قو  اإلنسا  وتنفيذ املعاهدات اليت انضما إلياا نيبال. 

سياســة العامــة واهلياكــ  األساســية القانونيــة النضــمام إلياــا. ونيبــال بصــدد وضــ  ال بقــدر ماــم فعــالا 
قــدما احلكومــةر   إطــار قــد . و إقليماــامعاهــدات   مــا تقــدم  كــر  مــن واملنسســية الالامــة لتنفيــذ 

مــن اا خطــة العمــ  املتعلقــة بالســتعراض الــدورن الشــام  وخطــة العمــ  املتعلقــة حبقــو  اإلنســا ر بعضــ
بصـدد إنشـاء اإلطـار الـالام للتصـديق اا أيضـ وهـيعية إلقرارهـا. مشاري  القوانن املامة إىل اهليكة التشري

 علو معاهدات أخر ر  سب مقتضو احلال و  الوقا املناسب.
وأعربا نيبال عـن تقـديرها للتوصـيات الداعيـة إىل إصـدار دعـوة دائمـة إىل املكلفـن بوليـات  -5٨

ليات   إطار اإلجراءات اخلاصـة   إطار اإلجراءات اخلاصة. وأشارت نيبال إىل أ  مكلفن ش  بو 
قــد ااروا البلــد بالفعــ . وســلما بالــدور الــذن ميكــن أ  يســاموا بــل   وضــ  معــايري  قــو  اإلنســا  
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الدســتورر شــرعا نيبــال   صــياجة القــوانن واإلطــار  إصــدار واايــة احلقــو  علــو أرض الواقــ . ومــ 
 وليات. أ  قدماا مكلفو  باليت سبق  املنسسي. و  هذا السيا ر ستنمر نيبال   طلبات الزيارة

مــن الدســتور علــو  مــر ممارســة النبــذ   احليــزين العــام واخلــا  علــو  ــد  24وتــنا املــادة  -5٩
. ويعـد  ـق لالـداليال   املشـاركة   عيـ  هـذا األسـا سواءر و مر التمييـز   مكـا  العمـ  علـو 

مـن احلقـو  األساسـية. ومـن واجـب  نسـبيةالقـائم علـو ال الشـمولاهليكات احلكومية علـو أسـا  مبـدأ 
الدولــة أ  تت ــذ ترتيبــات خاصــة لتمكيــنام وضــما  مشــاركتام ومتوــيلام   احليــز العــام ودعماــم   

  جضـو   لغـري املـال ك مـنام الت العم  والصحة والضما  الجتماعي واإلسكا  وتوفري األراضي 
صــول علــو التعلــيم اجملــا   ــ  مر لــة التعلــيم ثـالو ســنوات. ويتمتــ  الــداليا بــاحلق األساســي   احل

العا  من خـالل املـن  الدراسـية. وعـالوة علـو  لـ ر يـرن تنفيـذ قـانو  مكافحـة التمييـز والنبـذ علـو 
ــــداليا الطائفــــةأســــا   ــــز ضــــد ال هــــذا القــــانو . وتركــــز  إىلاا اســــتناد. وتنمــــر ارــــاكم   قضــــايا التميي
  هذا الصددر علو بناء قدرات موظفي إنفا  القانو ر والتوعيـةر وضـما  وصـول الـداليا  راحلكومة

خطـــة عمـــ  متكاملـــة ملنـــ  إعـــداد اا أيضـــويـــرن دو  إبطـــاء.  قضـــاياعيـــ  الإىل العدالـــةر والتحقيـــق   
 التمييز حبكم الواق .

ةر أشـارت نيبـال إىل أ  وفيما يتعلق باحلق   التعليمر ول سيما مسـحلة النقطـاع عـن الدراسـ -60
التعليم اجملا  علو القانو  األساسي يضمن احلق   احلصول علو التعليم األساسي اجملا  واإللزامي و 

ة املكتوبـ احلـق   التعلـيم األساسـي اجملـا  باللغـةاا    املر لة الوانوية. ولألش ا   ون اإلعاقة أيضـ
 اهليكـة التشـريعية لتعـدي  قـانو  التعلـيم احلـا  هبـد  . وقدما احلكومة مشروع قانو  إىلولغة اإلشارة

ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابـةر ر درسيمعدل القيد امل صا  تنفيذ األ كام املذكورة. وُأ را تقدم  
تــدابري حمــددة اا و   ــال الســتومار   قطــاع التعلــيم. واعتمــدت نيبــال أيضــ روعــدد املدرســن املــدربن

النقطــاع عــن الدراســة. واعتمــدت تــدابري ترمــي إىل مكافحــة اواج األطفــالر ويركــز للتصــدن حلــالت 
 علو التعليم املتعدد اللغات.اا البلد أيض

  التفاقيـــة اخلاصـــة اا نيبـــال طرفـــ ليســـا وفيمـــا يتعلـــق وســـحلة الالجكـــن وملتمســـي اللاـــوءر -61
القيـود الـيت حتـد مـن قـدراوا    وضـ  يسـم  هلـا باسـتقبال الالجكـن بسـبب وليسا بوض  الالجكنر

نيبـــال ل تـــر  مـــن الالجكـــن   املاضـــي. و اا كبـــري اا  الداخليـــة. ورجـــم هـــذ  القيـــودر اســـتقبلا نيبـــال عـــدد
مــن األشــ ا  القــادمن مــن بلــدا   تلفــة اا ملتمســي اللاــوء    ــد  اوــمر لكــن عــدد   مشــكلة

جبــوااات  دخلــواانقضــاء صــال ية التحشــرية أو  بعــدالبلــد إ  مل يغــادروا  خرقــوا اللــوائ  املنممــة للتحشــرية
سفر أو تحشريات مزورة. وقد مسحا هلم نيبال بالعودة إىل بلدا م األصلية أو إىل بلـدا  ثالوـة بفضـ  
املساعي احلميدة اليت بذلتاا مفوضية األمم املتحدة لشـنو  الالجكـن )املفوضـية(. وتناالـا نيبـال عـن 

بالعفو عدة مرات ألسـباب إنسـانية. اا وضة هبذا الشح  وأصدرت أ كامرسوم التحشرية والغرامات املفر 
 الجكن من أن بلد كا .السياسة واضحة تقضي بعدم استقبال تتب  نيبال قد ظلا و 
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  الدستور الديـد إاألمن املش ك ملكتب رئي  الواراء و ل  الواراءر رامين داكالر  وقال -62
مبـــدأ املســـاواة وعـــدم التمييـــز   مـــن   وهـــو يعتمـــدالنســـانية.  تقـــدمي وأكوـــر مراعـــاة للقضـــايادســـتور 

ال ملــا  قــد ُخــو ل النســية ألبنــاء نيبــال. ورــق للمــرأةر ووجــب الدســتورر نقــ  جنســيتاا إىل أطفاهلــا. 
النســـية. ورـــق لألطفـــال  اكتســـابالحتـــادن ســـن قـــوانن احتاديـــة تـــنا علـــو أ كـــام مفصـــلة بشـــح  

ئمــة   نيبــال يقيمــو  بصــفة داالنســية إ ا كــانوا  اكتســابيباليــة وأب أجنــ  املولــودين   اخلــارج ألم ن
النسـية النيباليـة حبكـم النسـب إ ا كـا   اكتسـابجنسية بلد آخر. وميكن لألبنـاء كـذل    رملو ول

 األب واألم قد  صال علياا.
بالعمـ  مـ  اا تامـاا زامـوفيما يتعلق بتعزيز املنسسات الوطنية حلقو  اإلنسا ر تلتزم احلكومة الت -63

تلتــزم هــذ  املنسســات لتزويــدها بالتمويــ  الكــا  ومنحاــا الســتقاللية الالامــة لالضــطالع بوليتاــا. و 
للدستور الديدر بتنقي  القوانن السـارية وبتقـدمي عيـ  مشـاري  القـوانن الالامـة بشـح  اا وفقاحلكومةر 

 الدستورية.  ةاللاا  اليت رقيا إىل مرتبة اهليك
  عيـ  المـرو  وألن جـرض مـن اا مطلقـاا وأشـار الوفـد إىل أ  القـانو  رمـر التعـذيب  مـر  -64

مــ  أن شــك  مــن أشــكال التعــذيب اا األجــراض. وقــد اعتمــدت احلكومــة سياســة عــدم التســام  مطلقــ
تراجــ  كبــري    ــالت التعــذيب أثنــاء ال تاــاا لــد  الشــرطة حبســب  وقــد ُســا  وســوء املعاملــة. 

لبحث الذن أجرتل النيابة العامة. وتتوخو احلكومة من  وقوع أن  الة من  ـالت التعـذيب. نتياة ا
: ســن مشــروع قــانو  شــام  يــرم عيــ  أشــكال التعــذيب؛ للمســائ  التاليــةوتــو  نيبــال أولويــة عاليــة 

درات وإصــالح نمــام العدالــة النائيـــة لعتمــاد املبــادئ واملمارســات الفضـــلو املقبولــة دوليــا؛ وتعزيــز قـــ
لزيـادة السـتناد الكافيـة نولوجيـا واملـوارد والتك رشـام التدريب السلطات إنفا  القانو  عن طريق توفري 

 قضايا التعذيب؛ وتعزيز اآلليات الوقائية الوطنية.ب املتعلقة إىل األدلة   التحقيقات واراكمات
الســت دام املفــرط للقــوةر تتفــق القــوانن النيباليــةر ول ســيما قــانو  اإلدارة ارليــة  خيــا وفيمــا -65

اســـت دام القـــوة واألســـلحة الناريـــة مـــن ب املتعلقـــة ساســـيةاألبـــادئ املوجـــري  مـــن اللـــوائ  التنميميـــةر مـــ  
ىل القوة جانب املوظفن املكلفن بإنفا  القوانن. وتتقيد احلكومة بشك  صارم بسياسة عدم اللاوء إ

 للمبادئ الدولية.اا إل وفق
وتنفذ احلكومة سياسة إسـكا  وطنيـة تقـوم علـو مفاـوم السـكن للاميـ ر وهـي تقـدم الـدعم  -66

 والفكات املامشة.  الضعيفة الدخ للفكات 
اا ردود رالـوقدما األمينة املش كة لواارة شنو  املرأة والطف  والرعاية الجتماعيةر راديكـا أريـ -67

ا صدر من تعليقات بشح  املساواة بن النسـن ومتكـن املـرأة واايـة الطفـ  والبيانـات املصـنفة علو م
اخلاصــــة باألشــــ ا   ون اإلعاقــــة و قــــو  األشــــ ا  املامشــــنر وــــن    لــــ  املوليــــات واملوليــــن 

م ومزدوجي املي  النسي ومغايرن اهلوية النسانية و املي صفات النسـن. ويتضـمن الدسـتور مفاـو 
لسياســة اا مــن احلقــو  األساســية املكفولــة للمــواطن. ووفقــ اا  قــ املســاواة الوهريــة وعــدم التمييــز بوصــفل

الشمول الـيت تتبعاـا نيبـالر وضـعا احلكومـة إجـراءات إيابيـة لضـما  مشـاركة املـرأة   أجاـزة الدولـة 
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لمرأة   امللكيـة و  عيـ  املـوارد القتصـادية. ل متساويةاا وق قاا الدستور أيض وكر  جبمي  مستوياوا. 
وتبذل الاود بدو  انقطاع من أج  اعتمـاد قـوانن جديـدة ومراجعـة وتعـدي  القـوانن السـارية هبـد  

 تعزيز املساواة بن النسن للامي . 
للعنـــف الســـدن والقتصـــادن  تعريـــف  وردر بشـــك  حمـــددر وفيمـــا يتعلـــق بـــالعنف النســـا ر  -6٨

وأنشحت احلكومة صناديق  تلفـة لتقـدمي اا. قانو  مكافحة العنف املنز  الذن عدل منخر    والنفسي
اخلــدمات لضــحايا العنــف النســا  والجتــار بالبشــر والنــاجن منامــار وــا    لــ  خــدمات اإلنقــا  

الجتمـــاعي وإعـــادة التحهيـــ  وإعـــادة  - فســـيالفـــورن والرعايـــة الطبيـــة واملســـاعدة القانونيـــة والـــدعم الن
مــن اا يومـ ٩0إىل اا يومـ 35مـن  الجتصـابمــا يتعلـق بلنائيـة فيوُمـد د أجـ  تقـادم الـدعو  ااإلدمـاج. 

يبـدأ أجـ  تقـادم ر األطفـاللقانو  العام. و  القضـايا املتعلقـة بضـحايا الجتصـاب مـن ل خالل تعدي 
 ة.بلوغ الضحية سن السادسة عشر  الدعو  م 

 تلفـة بشـح  اا وفيما يتعلـق حبمايـة الطفـ ر يتضـمن مشـروع القـانو  املتعلـق باألطفـال أ كامـ -6٩
 رواواج األطفــــال رالقضـــاء علــــو عيــــ  أشــــكال العنــــف ضــــد األطفــــالر وــــا    لــــ  عمــــ  األطفــــال

كومــة والعقوبــة البدنيــةر والجتــار باألطفــال والعتــداء علــيام واســتغالهلم. وعقــب الزلــزالر اختــذت احل
ياد  إىل وض   د لالجتـار بالبشـر والعنـف النسـا . وأنشـكا آليـات للتنسـيق اا هاماا سياساتياا قرار 

 ونقاط تفتين  تلفة.
  السياســات  اا وميشــو  اا  رمانــ وــروشــددت تايلنــد علــو ضــرورة إيــالء األولويــة للفكــات األك -70

إىل التقــــدم ارــــرا   بــــرام     الوقــــا نفســــل والســــ اتيايات املتعلقــــة بالوصــــول إىل املــــواردر مشــــرية
 الطائفـــةب عـــن القلـــق إااء العنـــف القـــائم علـــو أســـا  عـــر  الت فيـــف مـــن  ـــدة الفقـــر. وأُ اإلســـكا  و 

 والتمييز ضد املرأة.
بالسياسات املتعلقة باملساواة بن النسنر وا    ل  وض  اا ليشيت علم - وأ اطا تيمور -71

 م  بشح  متكن املرأة والعنف النسا . اس اتياية وطنية وخطة ع
وأشـــارت أوجنـــدا إىل احلاجـــة امللحـــة ملعالـــة ا تياجـــات البلـــد   املر لـــة النتقاليـــة لضـــما   -72

انتعــــاش ســــري . واستفســــرت عــــن اخلطــــط الراميــــة إىل معالــــة الوغــــرات   تنفيــــذ خطــــة العمــــ  ملتابعــــة 
 التوصيات املقدمة خالل عملية الستعراض. 

. وأشــارت إىل احلالــة الصــعبة الــيت التعمــريأشــادت أوكرانيــا باعتمــاد الدســتور الديــد وجباــود و  -73
 يواجااا البلد عقب الزلزال والتحديات اليت ل تزال قائمة    ال  قو  اإلنسا . 

 وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل التدابري الراميـة إىل تعزيـز  قـو  املـرأة والطفـ  واحلـق   -74
 التعليم. وطلبا إىل نيبال تقدمي مزيد من املعلومات عن تنفيذ اإلصال ات   نمام التعليم. 
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الدســتور الديــدر ور بــا  إىل يرلنــدا الشـماليةأاململكــة املتحــدة ل يطانيـا العممــو و  وأشـارت  -75
بــإ راا بعــ  التقــدم    ــال العدالــة عــ  الوطنيــة. وأعربــا عــن قلقاــا إااء األ كــام اخلاصــة بــالعفور 

 رم التعذيب. جت اتوإااء التمييز ضد املرأة وعدم وجود تشريع
سـتور آليـات العدالـة النتقاليـة ووضـ  د ءوأثنا الوليات املتحدة األمريكية علو نيبال إلنشـا -76

يكـر  مبـدأ عـدم التمييـز. لكناـا أعربـا عـن قلقاـا إااء التمييـز    صـول ضـحايا الزلـزال علـو مــواد 
 اإلجاثة وإااء التمييز الدير والنسا ر وعدم تساي  لجكي التيبا.

وأعربـا عـن تقـديرها للتقـدم ارـرا   اا. جديداا وأثنا باراجوان علو نيبال لعتمادها دستور  -77
 د من الفقر وشاعا نيبال علو مواصلة الاود الرامية إىل تعزيز وااية  قو  اإلنسا . ال احل

البوليفارية عن تقديرها للااود اليت تبذهلا نيبال لتنفيذ التوصـيات  -وأعربا عاورية فنزويال  -7٨
 الصــادرة عـــن الســـتعراض الـــدورن الشـــام ر وـــا    لــ  التوصـــيات املتعلقـــة بتـــوفري خـــدمات الصـــحة

 والسكن والغذاء ألشد الفكات ضعفا.
وأعربـــا أفغانســـتا  عـــن تقـــديرها للتـــزام نيبـــال بإنشـــاء منسســـات وطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا ر  -7٩

 ول ما التحسينات اليت حتققا منذ الستعراض األولر وا    ل  إنشاء آلية للعدالة النتقالية.
تور جديــد وشــاعا نيبــال علــو اايــة ول مــا الزائــر التقــدم ارــرا املتموــ    وضــ  دســ -٨0

 العمال املااجرين من خطر الستغالل.
املفقــــودينر مصــــري  التحقيــــق   لنــــةو  ور بــــا األرجنتــــن بإنشــــاء لنــــة احلقيقــــة واملصــــاحلة -٨1

مــن أجــ  اعتمــاد التفاقيــة الدوليــة حلمايــة عيــ   هــي نفســاا وأشــارت إىل احلملــة الدوليــة الــيت نممتاــا
 فاء القسرن.األش ا  من الخت

 الدستور الديد وسلما بصعوبة عملية التوفيق بن إزااور با أس اليا بالتقدم املتمو     -٨2
 اإلثنية. واملصاحل مطالب عدد كبري من اجملموعات

مــ  التوصــية الــيت اا تواصــ  عمليــة النتقــال الــدميقراطي متشــيلوأعربــا بــنغالدين عــن تقــديرها  -٨3
األول. وســلما بالتحــديات الــيت تواجااــا نيبــالر وأشــارت إىل أ  الفقــر  قــدمتاا خــالل الســتعراض

 يزال ميو  عقبة كبرية أمام التمت  حبقو  اإلنسا .  ل
ور با بلايكا باعتمـاد الدسـتور الديـدر وسـحلا عمـا إ ا كانـا نيبـال تنمـر   النضـمام  -٨4

 إىل نمام روما األساسي للمحكمة النائية الدولية. 
دت بوتــــا  جباــــود نيبــــال مــــن أجــــ  حتقيــــق املســــاواة بــــن النســــن   احليــــاة السياســــية وأشــــا -٨5

والعمليــةر وهــو مــا جتلــو   ايــادة متويــ  املــرأة   ال ملــا  وانت ــاب أول امــرأة   منصــ  رئاســة الدولــة 
 ورئاسة ال ملا . 
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املــدافعن عـــن لــو علعتــداء الســـدن اوأعربــا بوتســوانا عــن قلقاـــا إااء ورود تقــارير بشــح   -٨6
بالقتـــ . ول مـــا مـــ  التقـــدير إنشـــاء آليـــات العدالـــة النتقاليـــة واعتمـــاد  هم قـــو  اإلنســـا  ووديـــد

 الدستور الديد.
بالتــدابري الراميــة إىل تعزيــز فــر  بنــاء  تمــ  جــام  وشــاعا علــو اا وأ اطــا ال اايــ  علمــ -٨7

وأعربــا عــن قلقاــا إااء التمييــز ضــد  اعتمــاد سياســات ترمــي إىل القضــاء علــو عيــ  أشــكال التمييــز.
النساء واملوليات واملولين ومزدوجي املي  النسي ومغايرن اهلوية النسانية وإااء عم  األطفال والـزواج 

 املبكر. 
ور بــــا كنــــدا بالدســــتور الديــــدر وبــــالاود الراميــــة إىل ضــــما  املســــاواة للموليــــات واملوليــــن  -٨٨

مغــايرن اهلويــة النســانيةر وإىل إصــالح التشــريعات. وشــاعا نيبــال ومزدوجــي امليــ  النســي و اا جنسـي
 علو تلبية ا تياجات الفكات الضعيفة.  التعمريعلو احلر    جاود 

وأعربــا شــيلي عــن تقــديرها للتقــدم ارــرا   تعزيــز واايــة  قــو  اإلنســا    ظــ  المــرو   -٨٩
الدسـتور الديـدر الـذن يتـوخو اايـة  صـدارهاإل املعقدة الناعة عن الزلزال األخري. وأثنا علـو نيبـال

 التنوع الوقا  واإلثر   البلد.
دد النســــاء   ال ملــــا  والاــــود الراميــــة إىل احلــــر  علــــو تــــوفري ااديــــاد عــــول مــــا الصــــن  -٩0

   نيبــال مســاعدة إىل الــدو  اجملتمــ  ودعــا الضــما  الجتمــاعي وحتقيــق املســاواة واحلــد مــن الفقــر. 
         .اإلنسا   قو   ال   بالتزاماوا الوفاء
عــن الســتعراض األول. ونوهــار الصــادرة وأشــادت كولومبيــا بــالتزام نيبــال بتنفيــذ التوصــيات  -٩1

 علو وجل اخلصو ر بالاود الرامية إىل مكافحة س رة األطفال.
ولر ول سـيما وأثنا كوستاريكا علو نيبـال لتنفيـذها التوصـيات الصـادرة عـن السـتعراض األ -٩2

 ما تعلق مناا بتعزيز اإلطار املنسسي.
ـــالتغريات اإليابيـــة   اإلطـــار القـــانو  واملنسســـي عقـــب عمليـــة الســـتعراض  -٩3 ونوهـــا كوبـــا ب

األوىل. و وـــا كوبـــا اجملتمـــ  الـــدو  علـــو مواصـــلة دعـــم نيبـــال   تنفيـــذ سياســـاوا    ـــا  التنميـــة 
 .و قو  اإلنسا 

ور با قـ   بـالاود الراميـة إىل تعزيـز  قـو  املـرأةر وـا    لـ  اعتمـاد اسـ اتياية وطنيـة  -٩4
 وخطة عم  بشح  متكن املرأة والعنف النسا . 

 ور با الماورية التشيكية بوفد نيبالر وقدما توصيات. -٩5
ر الديد. ورأت أ  وأعربا هولندا عن تقديرها إلنشاء آليات العدالة النتقالية وسن الدستو  -٩6

تنفيذ السياسات واخلطط والسياسات الـيت وضـعاا البلـد مـن شـحنل أ  يسـام إىل  ـد كبـري   معالـة 
 آثار تغري املناخ علو  قو  اإلنسا .
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ور بـــا جيبـــوس بالدســـتور الديـــدر الـــذن يضـــمن احلقـــو  واحلريـــات األساســـيةر ول ســـيما  -٩7
 املساواة للامي . 

بآليات العدالة النتقاليـةر وبتعزيـز التمويـ  السياسـي للمـرأةر والتصـدن مل ـاطر ور با مصر  -٩٨
اا. و رمانــاا بتــدابري احلمايــة الجتماعيــة للفكــات األكوــر فقــر اا اســتغالل العمــال املاــاجرينر ور بــا أيضــ

 بالتقدم اررا   احلد من وفيات األماات واألطفال والقضاء علو الفقر.اا وأ اطا علم
والنتقام اليت  أعمال التضييق با إستونيا بالدستور الديد. لكناا أعربا عن قلقاا إااء ور  -٩٩

تســتاد  الصــحفين واملــدافعن عــن  قــو  اإلنســا ر وإااء العنــف ضــد املــرأةر وــا    لــ  العنــف 
 والعتداء النسيا . 

اإللزامي واجملـا ر وبتسـاون  ور با فنلندا بح كام الدستور الديد املتعلقة بالتعليم البتدائي -100
 قو  املرأة   املرياور وإعـادة تحهيـ  العمـال املـرونن. وأعربـا عـن تقـديرها لاديـاد معـدلت القيـد 
املدرســي ومعـــدلت اإلملـــام بـــالقراءة والكتابـــة بـــاطرادر لكناــا أعربـــا   الوقـــا نفســـل عـــن قلقاـــا إااء 

 كات األطفال.وبن فمن مدرسة إىل أخر  تفاوت نوعية التعليم 
 ور با فرنسا بالدستور الديد وبتعين اللانة الوطنية حلقو  اإلنسا .  -101
ور با أملانيا بالدستور الديد وبالاود اليت تبذهلا عي  املنممات جري احلكومية ومنممـات  -102

 ق املصاحلة.   مسار حتقياا مشاعاا اجملتم  املد    عملية بناء السالم   البلد واعت وا أمر 
ور با جانا بالتحسن الكبري   النمام األمرر وبإنشاء آليات العدالة النتقالية وحتسن أداء  -103

 نمام العدالة النائية. 
 . املتعلق هبا ور با هاييت بنيبال   الستعراض الدورن الشام  الوا  -104
اا وطلبـا مزيـداا   ل يـزال ضـعيفول ما هنغاريا أ  مستو  تنفيذ معاهدات  قو  اإلنسـا -105

 من املعلومات عن اخلطط املتعلقة بتعدي  قوانن النسية   البلد. 
عمليــة النتقــال السياســي الــيت ميــر هبــا.   ول مــا اهلنــد أ  شــعب نيبــال يواجــل حتــديات  -106

ج نطا  وأشارت إىل دواعي القلق اليت أثريت خبصو  استمرار  وادو العنفر وعمليات القت  خار 
 والتمييز اإلثر. رالقضاء
 رندونيســيا الاــود الــيت تبــذهلا نيبــال    ــالت مكافحــة العنــف املنــز ر والجتــارإول مــا  -107

 وااية العمال املااجرين. 
نيبــال علــو املضــي   معالــة آثــار النــزاع املســل . وأعربــا عــن قلقاــا إااء  يرلنــداأوشــاعا  -10٨

 ممارسة العنف ضد املدافعن عن  قو  اإلنسا  والصحفينر وعدم التمت  باحلق   الغذاء الكا . 
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ول مــا إســرائي  وضــ  خطــط عمـــ  وطنيــة حلقــو  اإلنســا ر وـــا    لــ  مــا تعلــق مناـــا  -10٩
التقــدم اا ا   ون اإلعاقــةر وبتحســن متويــ  املــرأة   ال ملــا ر ول مــا أيضــبتمكــن املــرأة وباألشــ 

 اررا    ال التعليم الام . 
اا الدستور الديد ولختا ها تـدابري قانونيـةر وإنشـائاا لانـ إلصدارها وأثنا اليابا  علو نيبال -110

 نساء واألطفال.عات ملعالة مسحلة الجتار بالعلو الصعيد الوطر وصعيد املقاط
ول مـا عاوريـة لو الدميقراطيـة الشـعبية التـزام نيبـال القـون بتعزيـز واايـة  قـو  اإلنســا   -111

    ال مكافحة الجتار بالبشر.اا   البلدر ورأت أ ا أ رات تقدم
ول مــا لتفيــا اعتمــاد الدســتور الديــد ووضـــ  تــدابري تشــريعية لتعمــيم املنمــور النســـا .  -112

 أعربا عن قلقاا إااء التمييز ضد املرأة واملمارسات التقليدية الضارةر مو  اواج األطفال.و 
  تعزيـــز األطـــر التشـــريعية املتعلقـــة حبقـــو  اإلنســـا   ارـــرا تقـــدملل وأثنـــا ماليزيـــا علـــو نيبـــال -113

لـــو العنـــف الســـ اتياية وخطـــة العمـــ  الـــوطنيتن بشـــح  متكـــن املـــرأة والقضـــاء ع هاتنفيـــذلولعتمـــاد و 
 النسا .

  إنيبـــال إ  اللانـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  هيكـــة دســـتورية تتمتـــ  بـــاملركز ألـــفر و  وقالـــا -114
 بتعزيز قدراوا.اا احلكومة ملتزمة كلي

وأعربــا نيبــال عــن تقــديرها ملــا أعــرب عنــل مــن شــواج  بشــح  اإلصــال ات التعليميــة وتــدابري  -115
. لكناــا أوضــحا الطائفــةاحلــد مــن الفقــر وعمــ  األطفــال والــزواج املبكــر والتمييــز القــائم علــو أســا  

    قويـةوسـلطات إنفـااا متيناا ومنسسياا قانونياا متل  إطار ل تنفي وجود هذ  املشاك ر  ر وإ  كاناأ ا
 . تااعالكفيلة و

ووافقــا نيبـــال علـــو التوصـــيات املتعلقــة بوضـــ  آليـــة للتعـــاو  مــ  اجملتمـــ  املـــد ر واملنممـــات  -116
 اإلقليمية والعاملية حلماية  قو  العمال املااجرين. 

اـا نا عليـل الدسـتور الديـد. لكنيـملـا اا وأكدت نيبال للمال  أ ا تكف   رية الدينر وفق -117
لقيماـــا التقليديـــة وموروثاـــا الوقـــا  وهويتاـــا الوطنيـــة بســـبب  امتحانـــاا خـــالل العقـــد املاضـــير  رخـــ ت
 اإلكرا  علو تغيري الديانةر وهو ما ل يسم  بل القانو . ممارسة 
   الوقـا نفسـل وشـام ر مشـددة كرت نيبال أ  دستورها الديد دسـتور دميقراطـي جـام  و  -11٨

 لك  بلد   وض  دستور  اخلا . علو ضرورة ا  ام احلق السيادن
وشــكرت الوفــود الــيت أعربــا عــن شــواج  بشــح  املصــاعب الــيت يعانياــا الشــعب النيبــا     -11٩
  منطقــة اا حبــ  مســحلة املطالــب الــيت قــدما مــنخر اا متامــ. وقالــا إ  احلكومــة ملتزمــة احلاضــر الوقــا

 مادين   إطار الدستور. 
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ا   الوفود علو مال ماوا وتعليقاوا البناءة والقيمـة. وقالـا إ ـو  اخلتامر شكرت نيبال عي -120
وض  التشريعات والسياسات والسـ اتيايات هذ  وا حتتاجل للمضي   جلسة التحاور خرجا من 
 للقواعد واملعايري الدولية.اا وال ام ر وفق

  
 **ياتاالستنتاجات و/أو التوص -ثانياا  

 
عررن  جالتاليررة الترري مترردلمج سررالل جلسررة التحرراور  وأعربرر نظرررت نيبررال لرري التوصرريات -121
 لها: تأييدها

لتمسررررم ب ررررمان تنفيررررو معاهرررردات حقرررروق اإلنسرررران الم رررردق عليهررررا 121-1
 )باكستان(؛

الم ي لي التنفيو الشامل للدستور الجديد  بما يتفق مع حماية حقوق  121-2
 اإلنسان )كولومبيا(؛

ليمررا يتعلررق عقوبررات جناةيررة مناسرربة لرررض اعتمرراد تشررريعات تررن  علرر   121-3
علر  إجرراء تحقيقرات لوريرة وةراملة اا وضع إجراءات مستقلة حرصرو أعمال التعويب؛ ب

ونزيهرررة ومسرررتقلة لررري جميرررع ادعررراءات التعرررويب؛ ومحاسررربة أي مو رررف مسررر ول عرررن 
 ممارسة التعويب؛ وضمان حق كل ضحايا التعويب لي االنت اف والجبر )ألمانيا(؛

تعرررويب واالستفررراء القسرررري بوصرررفهما مرررن الجرررراة   رررريل لللاحظرررر ال 121-4
 القانون النيبالي )النرويج(؛ بموجبالجناةية 

تكثيررف الجهررود العتمرراد مررانون مررنقل بشررأن العفررل يتوالررق مررع المعررايير  121-5
الدوليررة  بمررا لرري حلررم امحكررا  المتعلقررة بحظررر جميررع أةرركال العنررف ضررد ام فررال  

 )سلولاكيا(؛ الميزانية لتنفيوهالكالية من موارد الول مان تولر 
عمررل ام فررال لرري القعرراع ليشررمل  تعررديل مررانون عمررل ام فررال السرراري 121-6

 )سلولاكيا(؛ غير الرسمي
اعتماد مشرروع مرانون يجرر  الممارسرات الثقاليرة ال رارة  والق راء علر   121-7

 )سيراليون(؛  اهرة زواج ام فال والزواج المبكر والقسري
استكمال تنقيل مانون العفل من أجرل وضرع يليرة تنسريق تعنر  بحراالت  ٨-121

 ليشتي(؛ - ام فال من ضحايا االتجار بالبشر )تيمور

__________ 

      ت.مل حُترر الستنتاجات والتوصيا ** 



 A/HRC/31/9 

 

18/35 GE.15-22772 

 

تررردعي  اإل رررار التشرررريعي والم سسررري مرررن أجرررل تعزيرررز وحمايرررة حقررروق  ٩-121
 الشعوب امصلية  وال سيما ل مان مشاركتها الكاملة لي المجتمع )المكسيم(؛

جهررود تحسررين اتليررات الو نيررة لتعزيررز وحمايررة حقرروق اإلنسرران  مواصررلة 121-10
   (؛)ميانمار

تعررديل مررانون اللجنررة الو نيررة لحقرروق اإلنسرران ل ررمان اسررتقاللية هررروه  121-11
 إدارة ة ونها المالية بنفسها )البرتغال(؛و اللجنة 
سن تشريعات تن  عل  تمتع اللجنة الو نيرة لحقروق اإلنسران بمرا يلرز   121-12
 لقرار المحكمة العليا لي نيبال )أوغندا(؛اا استقاللية وإدارة حاتية ولقمن 

ضمان امداء الفعال للجنرة الو نيرة لحقروق اإلنسران لري نيبرال  بمرا لري  121-13
 حلم اتباع نهج نموحجي لي التعيينات )أستراليا(؛

جميع  تفامية الدولية للق اء عل االتقدي  تقاريرها المتأسرة بشأن تنفيو  121-14
أةررركال التمييرررز العن رررري واتفاميرررة الق ررراء علررر  جميرررع أةررركال التمييرررز ضرررد المررررأة 

 )البرتغال(؛
الم ررري لررري تعزيرررز التعررراون مرررع اإلجرررراءات ال اصرررة لمجلرررس حقرررروق  121-15

 اإلنسان  بما لي حلم تيسير زيارة المكلفين بواليات للبلد )أوكرانيا(؛
و الدسرررتور الجديرررد والعمرررل لررري ات ررراح ال عررروات الالزمرررة ل رررمان تنفيررر 121-16

الومررج نفسررى علرر  حمايررة حقرروق اإلنسرران  مررا ي ررمن بالتررالي تنفيررو امحكررا  ال اصررة 
المثليرررات والمثليرررين ومزدوجررري الميرررل الجنسررري ومغرررايري ببالمسررراواة برررين الجنسرررين  و 
 )السويد(؛ الهوية الجنسانية  واممليات

 لعررراالا اا المعمررول بهرررا تنفيرروتعزيررز جهودهررا لتنفيرررو القرروانين والسياسرررات  121-17
 للق اء عل  جميع أةكال التمييز )تايلند(؛

 بول مزيد من الجهود لوضع حد للتمييز بشكل لعلي )اليابان(؛ 121-1٨
م اعفة الجهود الرامية إل  حمايرة المررأة مرن العنرف والتمييرز  ال سريما  121-1٩

 لي المنا ق المت ررة من الزالزل )النرويج(؛
تكثيررررف الجهررررود للق رررراء علرررر  عررررد  المسرررراواة بررررين الجنسررررين وتنفيررررو  121-20

 االستراتيجية الو نية بشأن الق اء عل   اهرة زواج ام فال )بوتسوانا(؛
ضرررررمان المررررروارد البشررررررية والماديرررررة الالزمرررررة لحمايرررررة ضرررررحايا العنرررررف  121-21

 ة )إسبانيا(؛سيما لي حاالت العوارئ وليما يتعلق بفعالية أوامر الحماي الجنساني  وال
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التركيز عل  منرع االنتحرار وتقردي  الردع  لصةر اع المعنيرين وأسرره    121-22
 لي االعتبار )هايتي(؛ أسو حالة اليأس الناجمة عن هوا الفعل مع

بول مزيد من الجهود ل مان سالمة الرجال والنساء عل  حد سواء لري  121-23
 السجون )السويد(؛

إنهررراء الممارسرررات ال رررارة التررري تسرررتهدف النسررراء عزمهرررا الثبرررات علررر   121-24
 وام فال )م ر(؛

بول مزيد من الجهود العتماد تردابير جديردة للت ردي لالتجرار بالنسراء  121-25
 وام فال وتنفيوها عل  نحو لعال )اليابان(؛

التحقيرررق الفررروري لررري جميرررع ادعررراءات التعرررويب واالحتجررراز التعسرررفي  121-26
  اء واإلعدا  بإجراءات موجزة ومعامبة الجناة )نيوزيلندا(؛واإلعدا  سارج نعاق الق

التحقيق لي ادعاءات اإلعدا  سارج نعاق الق اء وحراالت الولراة أثنراء  121-27
 عن االتجار بامع اء البشرية )سيراليون(؛ االحتجاز  ل الا 

 لجنرةو  ات اح ال عوات الالزمة ل مان امتثال لجنة الحقيقة والم الحة 121-2٨
م ير المفقرودين للمعرايير الدوليرة  وتقردي  مرتكبري االنتهاكرات الجسريمة  تحقيق ليال

 لحقوق اإلنسان إل  العدالة )كندا(؛
التقيررد ال ررار  بالقررانون الرردولي الرروي يحظررر اإلعررادة القسرررية واحترررا   121-2٩

 أحكامى )ألمانيا(؛
 البيئيررررةوال عررررة  الم رررري لرررري تعزيررررز القرررردرات لتنفيررررو االسررررتراتيجيات 121-30

 لمواجهة الكوارث العبيعية )ميانمار(؛
الحرع عل  مراعاة التزاماتها وتعهداتها لي مجال حقوق اإلنسان لرد   121-31

 ؛(3))الفلبين( وضع سياساتها المتعلقة بتغير المناخ
مواصرررلة جهودهرررا مرررن أجرررل اعتمررراد سياسرررات إنماةيرررة تلبررري احتياجرررات  121-32

 نين مررررررن أجررررررل حمايررررررة وتعزيررررررز حقرررررروق الشررررررعب وتحسررررررن مسررررررتو  معيشررررررة المرررررروا
 .()اليمن اإلنسان

 تحظ  التوصيات التالية بتأييد نيبال التي تر  أنها نرتفلوت أصالا أو لي  ور التنفيو: -122

__________ 

تت ـــذ  مـــن  فيمـــاضـــما  مراعـــاة التزاماوـــا وتعاـــداوا    ـــال  قـــو  اإلنســـا  ر: التوصـــية كمـــا تُلـــي أثنـــاء جلســـة التحـــاو  نـــا (3) 
  .لفلبن()اإجراءات بشح  املناخ 
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تررردعي  بنررراء الدسرررتور وعمليرررة إرسررراء الديمقرا يرررة مرررن سرررالل اسرررتيعاب  122-1
إلتاحرة لرصرة ترولي زمرا  اممرور والمشراركة علر  نعراق  ينيبرالال ةراةل المجتمرع جميع

 واسع )الهند(؛
ن  عليررى دسررتور نيبررال مررن مسرراواة يررات رراح الترردابير الالزمررة ل ررمان مررا  122-2

( مررن اتفاميررة 2)9للمررادة اا تامررة بررين الرجررل والمرررأة ليمررا يتعلررق بجنسررية أبناةهمررا  ولقرر
 التي صدمج عليها نيبال )كندا(؛الق اء عل  جميع أةكال التمييز ضد المرأة  

عرررن  ضررمان المسررراواة برررين الرجررل والمررررأة لررري دسررتورها الجديرررد ل رررالا  122-3
 ضمان حق الجميع لي عد  التعرض للتمييز )نيكاراغوا(؛

]بشررأن  2015ةررباف/لبراير  26تنفيررو مرررار المحكمررة العليررا المرر رخ  122-4
م ير المفقودين مرع االلتزامرات  التحقيق لي لجنةو  تعارض لجنة الحقيقة والم الحة 

 الدولية لنيبال[  لي أمرب ومج ممكن )سويسرا(؛
م ررير المفقررودين  التحقيررق لرري لجنررة بشررأن 2014مواءمررة مررانون عررا   122-5

ولجنررة الحقيقررة والم ررالحة مررع القواعررد الدوليررة  وال سرريما ليمررا يتعلررق بتعريررف العفررو  
   )بلجيكا(؛وحماية الشهود  والتأسير لي معالجة الشكاو 

تعررديل مررانون العنررف المنزلرري  وال سرريما بهرردف توضرريل تعريررف امح   122-6
عرن  التهديد بالعنف  ل رالا اا الجنسي وتوسيع نعاق تعريف العنف المنزلي ليشمل أي 

 إدراج جميع أنواع ال رر الجسدي )النرويج(؛
العنف  تعديل التشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي لتشمل جميع أةكال 122-7

 الجنسي  بما لي حلم العنف لي إ ار الزواج وسارجى  إضالة إل  التهديد )إسبانيا(؛
وضررع سعررة عمررل و نيررة لوضررع حررد للعنررف الجنسرراني ومواءمررة القرروانين  ٨-122

 المتعلقة باالغت اب مع المعايير الدولية )أستراليا(؛
الدوليرررة  وال سررريما مواءمرررة القررروانين المتعلقرررة باالغت ررراب مرررع المعرررايير  ٩-122
 يتعلق بالتعريف القانوني لالغت اب واإل ار الزمني لتقدي  ةكاو  )بلجيكا(؛ ليما

والتعجيرل باعتمراد   لعراالا اا إنفاح تشريعاتها المتعلقة بالعنف المنزلي إنفاح 122-10
 مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة )سلولينيا(؛

مشررررروع القررررانون المتعلررررق بررررالتحر  الجنسرررري لرررري مكرررران العمررررل  سررررن 122-11
 )الجزاةر(؛

 النظر لي اعتماد تشريع و ني بشأن مكالحة التحر  الجنسي )م ر(؛ 122-12
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 أجررلمواءمررة القرروانين المتعلقررة باالغت رراب مررع المعررايير الدوليررة وإلغرراء  122-13
 ةكو  االغت اب إل  الشر ة )جمهورية كوريا(؛ لرلعاا يوم 35لي التقاد  المحدد 

لإلبالغ عن حاالت االغت اب اا يوم 35المحدد لي  أجل التقاد  إلغاء 122-14
 )المملكة المتحدة لبريعانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛أو تمديده عل  اممل 

يس  لمبرادئ برار اا ضمان لعالية أداء اللجنة الو نية لحقوق اإلنسران ولقر 122-15
 علرر  وجررى ال  رروع  تزويررد اللجنررة بالتمويررل المعلرروب والكررالي ل ررالا   بوسراةل منهررا

 إلدارة ة ونها المالية بنفسها )جمهورية كوريا(؛اا كالياا  عن منحها هامش
إدارة ةر ونها الماليرة و ضمان استقاللية اللجنرة الو نيرة لحقروق اإلنسران  122-16

 بنفسها )الهند(؛
اللجنررة الو نيررة المعنيررة بشرر ون المرررأة   ال سرريماالو نيررة  و تعزيررز لجانهررا  122-17

 من أجل تنفيو السياسات المعتمدة )البرتغال(؛
مواصررررلة التقررررد  لرررري مجررررال حمايررررة حقرررروق المرررررأة  وترررردعي  اتليررررات  122-1٨

 البوليفارية(؛ -الم سسية القاةمة )جمهورية لنزويال 
مسررررتقل لحقرررروق العفررررل إنشررراء يليررررة ساصررررة تتررررول  مسرررر ولية الرصررررد ال 122-1٩

 )إستونيا(؛
لي تنفيو سعة العمل الو نيرة بشرأن ترولير التعلري  للجميرع  بمرا  يالم  122-20

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛اا لي حلم الفئات االجتماعية المحرومة امت ادي
التنفيرررو الترررا  ل عرررة العمرررل الو نيرررة ال مسرررية الرابعرررة لحقررروق اإلنسررران  122-21
  ل ررررمان المشرررراركة الجماعيررررة لرررري م ررررايا حقرررروق اإلنسرررران 2019-2014 للفترررررة
 )كوبا(؛

تعزيرررز تررردابير حمايرررة حقررروق ام فرررال والنسررراء وسررراةر الفئرررات ال رررعيفة  122-22
 )جمهورية الو الديمقرا ية الشعبية(؛

زيادة حمالت التوعية بحقروق المررأة وباتثرار السرلبية للعنرف الجنسراني  122-23
 )سلولينيا(؛

حقررررروق اإلنسررررران  بشررررأنتنفيررررو بررررررامج تثقيررررف مرررررو في إنفرررراح القرررررانون  122-24
 )باراغواي(؛

علرر  مبررادئ حقرروق اإلنسرران  وال سرريما علرر  منررع  ترردريب القرروة العامررة 122-25
 التعويب وسوء المعاملة )جيبوتي(؛
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اا لعالررة إلرر  نيبررال ولقرر مسرراعدة حشررد جهررود المجتمررع الرردولي لتقرردي  122-26
 )معر(؛لصولويات الو نية 

بحرررم إمكانيرررة إنشررراء نظرررا  و نررري مرررن أجرررل متابعرررة التوصررريات الدوليرررة  122-27
 )باراغواي(؛

النظر لي إنشاء لجنة داةمة مشتركة برين الروزارات تترول  مسر ولية تنفيرو  122-2٨
التزاماتهررا الدوليررة لرري مجررال حقرروق اإلنسرران  مررن أجررل تنسرريق عمليررة صررياغة التقررارير 

          (؛ هيئات المعاهدات لي جملة أمور أسر  )البرتغالالو نية الموجهة إل  
لرررم سبررررة لررري مجرررال تإمامرررة ةرررراكات مرررع الررردول والمنظمرررات التررري تم 122-2٩

س لتلبيرة العمل مع ام فرال المت رررين مرن النرزاع المسرلل مرن أجرل وضرع بررامج تكرر  
 اإلدماج )ناميبيا(؛و  حاجته  إل  إعادة التأهيل

لتنميرة االمت رادية وإعرادة بنراء الهياكرل ل تعزيز الدع  الدوليالسعي إل   122-30
 امساسية التي دمرت بسبب النزاع والزالزل المدمرة )بوتان(؛

         غانا(؛) المتحدة امم  منظومة مع التعاون مواصلة  122-31
التمييز والعنرف لررض عقوبرات ليمرا يتعلرق برمواصلة الجهود الراميرة إلر   122-32
المرررأة وضررمان وجررود يليررات مناسرربة لتقرردي  المسرراعدة وتررولير الحمايررة للنسرراء ضررد 

 ضحايا الجريمة )المكسيم(؛
وضررع السياسررات العامررة الالزمررة مررن أجررل تنفيررو مررانون مكالحررة التمييررز  122-33

 )باراغواي(؛ تنفيواا لعاالا  والنبو العاةفةعل  أساس 
منها اعتماد برنامج إلحكاء الروعي تعزيز المساواة بين الجنسين  بوساةل  122-34

 لمرأة )ماليزيا(؛ل من أجل مكالحة التنميط السلبي
المتعلررق بمكالحررة  2011ضررمان التنفيررو الكامررل والفعررال لقررانون عررا   122-35

 والنبو )الدانمرك(؛ العاةفةالتمييز عل  أساسي 
بررالتمييز المتعلررق  2011وضررع اسررتراتيجية ملموسررة لتنفيررو مررانون عررا   122-36

 )سويسرا(؛ ةامالا اا والنبو تنفيو العاةفة يالقاة  عل  أساس
ةرركال التمييررز بشررأن أوضررع يليررة لعالررة لمعالجررة الحرراالت المبلرر  عنهررا  122-37

 المتعددة ضد نساء الشعوب امصلية لي نيبال )أوغندا(؛
 يا(؛ضمان إجراء حوار ةامل مع جميع اممليات اإلثنية النيبالية )أوكران 122-3٨
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تقيي  مد  تنفيو ولعالية القوانين الراميرة إلر  ومرف ومنرع جميرع أةركال  122-3٩
التمييرررز  وب اصرررة ضرررد النسررراء والرررداليج  وات ررراح سعررروات ملموسرررة لتجسررريد جهرررود 

 مكالحة التمييز لي الممارسة العملية )الجمهورية التشيكية(؛
التمييررز بحكرر  و  العمررل الحثيررم مررن أجررل إلغرراء التمييررز بحكرر  القررانون 122-40

الوامرع القراة  علر  جملرة مرن امسرس منهرا اإلثنيرة والجرنس والعاةفرة  عرن  ريرق وضرع 
والنبرو  العاةفرة ييليات لعالة ومستقلة لتنفيو مانون مكالحرة التمييرز القراة  علر  أساسر

 )ألمانيا(؛
 2011ات اح جميع التدابير الالزمة ل مان التنفيو الفعرال لقرانون عرا   122-41
والنبرررو  وللق ررراء علررر  جميرررع  العاةفرررة ساأسرررعلرررق بمكالحرررة لتمييرررز القررراة  علررر  المت

 أةكال التمييز ضد المرأة )ناميبيا(؛
إنشررراء يليرررات محرررددة للتحقيرررق لررري الحررراالت المحتملرررة للتمييرررز ضرررد  122-42

والمثليرررين ومزدوجررري الميرررل الجنسررري ومغرررايري الهويرررة الجنسرررانية وحررراملي  المثليرررات
صرفات الجنسرين  ومعامبرة مرتكبيرى وال سريما مرا كران ينعروي منهرا علر  جوانرب إداريررة 

 )إسبانيا(؛
تعزيرررز حمايرررة المثليرررات والمثليرررين ومزدوجررري الميرررل الجنسررري ومغرررايري  122-43

لعمررل مررن أجررل تنفيررو القرروانين الحاليررة الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسررين  وا
 بالكامل )إسراةيل(؛

ضررمان احترررا  مبرردأيا التناسررب وال رررورة لرري جميررع حرراالت اسررت دا   122-44
للمبرررادئ امساسرررية بشرررأن اسرررت دا  القررروة وامسرررلحة الناريرررة مرررن جانرررب اا القررروة  بقررر

 )سويسرا(؛  المو فين المكلفين بإنفاح القوانين
 ضد المرأة وضمان المساواة لي الحقوق )لرنسا(؛ مكالحة العنف 122-45
بيئرررة يمنرررة تراعررر  ليهرررا السررررية للنسررراء والفتيرررات  ضرررمان ترررولير الشرررر ة 122-46

االتجرار  وضرمان حراالت لإلبالغ عن حوادث العنف  بما لري حلرم العنرف الجنسري و 
 تسجيل جميع الشكاو  وإجراء تحقيق لعال بشأنها )هولندا(؛

بير الراميرررة إلررر  مكالحرررة العنرررف ضرررد ام فرررال  وال سررريما تعزيرررز التررردا 122-47
  يتعلررق بمنررع زواج ام فررال المبكررر والقسررري واالتجررار بام فررال  بوسرراةل منهررا ليمررا

 عل  وجى ال  وع  تنظي  حمالت توعية لي أوساف امسر )بلجيكا(؛
ات اح تدابير ترمي إل  إنفاح التشريعات التي تحظرر عمرل ام فرال وإلر   122-4٨

جميررع ام فرررال  وال سررريما الفقرررراء والمحررررومين لتيسررير سررربل الح رررول علررر  التعلررري  
 )البرازيل(؛
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إنفاح التشريعات التي تحظر عمل ام فال  وتيسير سبل الح ول علر   122-4٩
 العمل؛زيز عمليات تفتيش ص فال الفقراء والمحرومين  وتعل التعلي 
مررن سررالل الق رراء علرر  عمررل  ال سرريماتعزيررز وحمايررة حقرروق ام فررال   122-50

 ص فال الفقراء )جيبوتي(؛ل ام فال وتيسير سبل الح ول عل  التعلي 
إيالء اهتما  ساع لتنفيو ال عرة الراميرة إلر  الق راء علر  أسروأ أةركال  122-51

  2020 وجميرع أةركال عمررل ام فرال بحلرول عررا   2016عمرل ام فرال بحلرول عررا  
 حظر عمل ام فال لي القعاع غير الرسمي )االتحاد الروسي(؛ بما لي حلم

ضررمان اسررتقاللية ونزاهررة النظررا  الق رراةي  وال سرريما مررن سررالل الجهررود  122-52
الراميررة إلرر  ضررمان اضررعالع المجلررس العرردلي بعملررى دون ترردسل مررن الفرررع التنفيرروي 

 )كندا(؛للحكومة 
دعراءات المتعلقرة بارتكرراب االات راح تردابير ل رمان التحقيرق لرري جميرع  122-53

جراة  التري لر  يبرج ليهرا بعرد  ول رمان تقردي  مرتكبري انتهاكرات حقروق اإلنسران إلر  
 العدالة لي إ ار إجراءات تستولي المعايير الدولية )هولندا(؛

 قاب )لرنسا(؛وضع حد إللالت سلعات إنفاح القانون من الع 122-54
 التحقيق لي جميع أعمال التمييز ضد جماعة الداليج )امرجنتين(؛ 122-55
وضررع يليررة انت رراف لمعالجررة جميررع أةرركال التمييررز وانتهاكررات حقرروق  122-56

 بعد الزلزال )أستراليا(؛ التعميراإلنسان المرتكبة لي إ ار جهود 
تحقيقررررات ةرررراملة لرررري جميررررع  سررررلعات إنفرررراح القررررانون إجررررراءضررررمان  122-57

 مقاضاة الجناة )كندا(؛و ادعاءات العنف المنزلي 
العنرررف   رررحايال وصرررول إلررر  العدالرررةالالشررركاو  و سررربل تقررردي  تيسرررير  122-5٨

 وحماية ال حايا )سلولينيا(؛ ومعامبته الجنساني  ومقاضاة الجناة 
الجنسراني  ات اح تدابير لعالة من أجل حمايرة ومسراعدة ضرحايا العنرف  122-5٩

وضررمان التحقيررق علرر  النحررو الواجررب لرري جميررع حرراالت العنررف الجنسرراني ومقاضرراة 
 الجناة )الجمهورية التشيكية(؛

التحقيرق لرري جميررع الحرراالت المتعلقرة بتوجيررى تهديرردات إلرر  المرردالعين  122-60
 عن حقوق اإلنسان واالعتداء عليه  )بوتسوانا(؛ 

ن من كرال  رلري الحررب امهليرة التري منتهكي حقوق اإلنسا التحقق مع 122-61
للمعرايير الدوليرة  لري إ رار اا ومقاضاته   وتقدي  تعوي رات لل رحايا ولقرالبلد ةهدها 

 )نيوزيلندا(؛اا لجنة الحقيقة والم الحة المنشأة حديث
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القرانون الردولي  التري يشرملها لتحقيرق لري الجرراة لبول الجهود الالزمة  122-62
أو انتهاكررررات حقرررروق اإلنسرررران المرتكبررررة  وحمايررررة ضررررحايا هرررروه االنتهاكررررات وضررررمان 

 )أوروغواي(؛ ولعاالا  كامالا اا  وصوله  إل  العدالة وتعوي ه  تعوي 
 2013تنفيررررو القررررررارين ال رررررادرين عرررررن المحكمرررررة العليرررررا لررررري عرررررامي  122-63

م رير  التحقيرق لري لجنرةو  الحةبشأن القانون المتعلق بلجنة الحقيقرة والم ر 2015و
المفقرررودين مرررن أجرررل االمتثرررال للمعرررايير الدوليرررة بشرررأن العدالرررة االنتقاليرررة لررري جهرررود 
التحقيرررق لرررري انتهاكرررات حقرررروق اإلنسررران المرتكبررررة سرررالل الحرررررب امهليرررة وتعرررروي  

 ال حايا وتحقيق الم الحة )الجمهورية التشيكية(؛
ة والم رررالحة وتنفيرررو توصرررياتها ضرررمان الفعاليرررة لررري أداء لجنرررة الحقيقررر 122-64

 بالكامل  بما يشمل مقاضاة امة اع المس ولين عن التمرد العنيف )الهند(؛
اعتمرراد ترردابير ل ررمان مشرراركة المرررأة لرري عمليررة السررال   بمررا لرري حلررم  122-65

 لجان تق ي الحقاةق )كوستاريكا(؛
يربه  الومروع   لتجنالفتيران والفتيرات إمامة مراكز ساصة الحتجاز وحربس 122-66

 اإلدماج لي المجتمع )ةيلي(؛إعادة لي الجريمة مرة أسر  لي المستقبل  وتشجيع 
 الجنسررية بمررا يجيررز لصبنرراء اكتسرراب الجنسررية بنرراء علرر ين انو تعررديل مرر 122-67
 )هنغاريا(؛ أي من الوالدين نسب
اا الحررررع علررر  أن تكفرررل امحكرررا  الرررواردة لررري الدسرررتور المرررنقل حقومررر 122-6٨

عررررن حقهررررا لرررري اكتسرررراب الجنسررررية واالحتفررررا  بهررررا ونقلهررررا  متسرررراوية للمرررررأة ل ررررالا 
 )سيراليون(؛

 اكتسرررابتعررديل التشررريعات المتعلقررة بالجنسرررية لكرري ي رربل باإلمكرران  122-6٩
 )إسبانيا(؛ أي من الوالدين نسب الجنسية النيبالية بناء عل 

ق لررري اكتسررراب تنفيررو تررردابير تكفرررل مررنل جميرررع النسررراء وأ فررالهن الحررر 122-70
 الجنسية واالحتفا  بها ونقلها عل  مد  المساواة مع الرجل )نيوزيلندا(؛

ترررولير الحمايرررة لصسررررة باعتبارهرررا النرررواة العبيعيرررة وامساسرررية للمجتمرررع  122-71
 (؛)م ر

ضمان الحق لي حرية التعبير عل  ةبكة اإلنترنج وسارجهرا لري القرانون  122-72
ولرري الممارسررة العمليررة  بمررا لرري حلررم مررن سررالل إلغرراء تجررري  التشررهير  والتحقيررق لرري 

واالعترداء  ال حفيين والمردالعين عرن حقروق اإلنسران لتهديد المتعلقةحاالت الجميع 
 )إستونيا(؛ عليه 
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 يمكررررن ليهررررا لرررري القررررانون والممارسررررة نررررة ومواتيررررةبيئررررة يموإدامررررة تهيئررررة  122-73
لل ررحفيين والعرراملين لرري مجررال اإلعررال  والمرردالعين عررن حقرروق اإلنسرران والمجتمررع 

 22/6ولقرراا لقرررراري مجلررس حقرروق اإلنسررران  وبأمرران دون عراميرررل أن يعملرروا المرردني
  (؛ )أيرلندا 27/31و 27/5و

القيررود المفروضررة علرر  الحرررع علرر  ضررمان حريررة التجمررع ورلررع جميررع  122-74
 االحتجاجات السلمية )مبرع(؛

م رراعفة الجهرررود مررن أجرررل تررولير المزيرررد مررن الفررررع للمرررأة مرررن أجرررل  122-75
 لي المجالين االمت ادي والسياسي )موريشيوس(؛ نشيعة مشاركة
مواصررلة الرردلاع عررن مبرردأ المسرراواة بررين الرجررل والمرررأة لرري عمليررة صررنع  122-76

 ليشتي(؛ - القرار )تيمور
تسررريع عمليررة تشررجيع زيررادة مشرراركة المرررأة لرري تررولي المناصررب العامررة  122-77

 )إسراةيل(؛
 ضمان تكال  الفرع للمرأة لي سوق العمل )جنوب ألريقيا(؛ 122-7٨
مواصررلة االسررتفادة مررن البرررامج الناجحررة المتعلقررة بإيجرراد لرررع العمررل  122-7٩

الحرررة الفقرررر والفرومرررات االجتماعيرررة لررري مكاا  المسررراعدة مةرررد الفئرررات ضرررعف وتقررردي 
 البوليفارية(؛ -)جمهورية لنزويال 

ضرررمان تنفيرررو التشرررريعات المتعلقرررة بالحرررد امدنررر  لصجرررور لررري جميرررع  ٨0-122
 القعاعات )جنوب ألريقيا(؛

ضمان مساواة العمال والعامالت لي امجرر عرن القيرا  بالعمرل نفسرى أو  ٨1-122
 س نوع الجنس )جنوب ألريقيا(؛عمل مماثل  ومنع التمييز عل  أسا

ضررررمان وصررررول العمررررال المرررررتهنين المحررررررين إلرررر  امراضرررري ال  رررربة  ٨2-122
وتمررتعه  بحقرروق اإلنسرران علرر  مررد  المسرراواة مررع غيررره   بمررا ليهررا الحررق لرري العمررل 

مرررع المالحظرررات التررري مررردمتها اللجنرررة المعنيرررة برررالحقوق اا والحرررق لررري الملكيرررة  تمشررري
 ة والثقالية )لنلندا(؛االمت ادية واالجتماعي

مواصلة جهودها لي مكالحة الفقر بدع  من المجتمع الدولي وبالتعاون  ٨3-122
 معى )بنغالديش(؛

االستمرار لي الحد من الفقر عل  سبيل امولوية لري إ رار سعرة التنميرة  ٨4-122
 الو نية وتحسين مستويات معيشة الفئات المست عفة )ال ين(؛
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 سععهررا اإلنماةيررة الدوريررة  علرر  تعبيررق سياسررة عامررة العمررل  لرري إ ررار ٨5-122
 ترمي إل  تحقيق العدالة االجتماعية واالمت ادية )كوبا(؛ للحد من الفقر

ضررمان التنفيررو الفعررال لسياسررتها الراميررة إلرر  الت فيررف مررن حرردة الفقررر   ٨6-122
تغرووي عن النظر لي اعتمراد اسرتراتيجية و نيرة ةراملة ل رمان اممرن الغرواةي وال ل الا 

 لشعبها )ماليزيا(؛
المثررررابرة علرررر  جهودهررررا الراميررررة إلرررر  مكالحررررة الفقررررر وتيسررررير إمكانيررررة  ٨7-122

 الح ول عل  المياه لسكان امرياف )المغرب(؛
اعتمرررراد اسررررتراتيجية و نيررررة ةرررراملة ل ررررمان اممررررن الغررررواةي والتغررررووي  ٨٨-122

 يرلندا(؛أللجميع بما يتماة  مع المعايير الدولية )
مواصررررلة جهودهررررا لتسررررهيل إمكانيررررة الح ررررول علرررر  السرررركن للفئررررات  ٨٩-122

 المهمشة والفئات المن ف ة الدسل )المغرب(؛
الم ي لي تنفيرو التردابير السياسراتية التري ت رمن لررع الح رول علر   ٩0-122

 الرعاية ال حية الجيدة للجميع  وال سيما النساء وام فال )سنغالورة(؛
 ل الجميع للقاحات )ملديف(؛ات اح تدابير ت من وصو  ٩1-122
تحسين لرع الح ول عل  الرعايرة ال رحية اليسريرة التكلفرة للجميرع   ٩2-122

 من سالل التنفيو الفعال لسياساتها وتوجيهاتها )تايلند(؛
ام فرال الرضرع و جهود أكثر مرن أجرل سفر  معردالت وليرات تسريع ال ٩3-122

 )سري النكا(؛والوليات النفاسية وزيادة متوسط العمر المتومع 
الم ررري لررري ات ررراح إجرررراءات ترمررري إلررر  الحررردل مرررن الوليرررات النفاسرررية  ٩4-122

 ووليات الرّضع )إسراةيل(؛
مواصررررلة تنفيررررو الترررردابير الترررري تكفررررل لجميررررع النسرررراء والفتيررررات لرررررع  ٩5-122

الح رررول علرررر  الرعايررررة الجيرررردة لرررري مجرررال ال ررررحة الجنسررررية واإلنجابيررررة علرررر  مررررد  
 ؛المساواة )نيوزيلندا(

 النظر لي صياغة مانون يق ي بإلزامية ومجانية التعلي  امساسي )معر(؛ ٩6-122
النظرررر لررري تسرررريع العمرررل بشرررأن مشرررروع القرررانون الررروي يق ررري بإلزاميرررة  ٩7-122

 ومجانية التعلي  امساسي )سري النكا(؛
االستمرار لي زيادة اإلنفاق عل  التعلي  من أجل توسيع نعامى وتحسين  ٩٨-122

نوعيترررى  مرررع إيرررالء اهتمرررا  سررراع لحرررق الفئرررات ال رررعيفة لررري التعلررري   بمرررن لررري حلرررم 
 العالب الفقراء والفتيات وام فال حوو اإلعامة )ال ين(؛
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ل رمان التعلري  الجيرد لشرعبها المتعردد ة حاليال و نيةالسياسات التنفيو  ٩٩-122
 (؛اإلثنيات )جمهورية الو الديمقرا ية الشعبية

إلزاميررررة بلمنامشررررات المتعلقررررة بمشررررروع القررررانون الرررروي يق رررري تسررررريع ا 122-100
 )إسراةيل(؛اا ومجانية التعلي  امساسي الوي ينظر ليى حالي

تسرررريع النظرررر لررري مشرررروع مرررانون التعلررري  المعرررروض علررر  وزارة التعلررري   122-101
 )ألغانستان(؛اا حالي

 ضمان ح ول جميع ام فال عل  التعلي  )ناميبيا(؛ 122-102
مواصلة جهودها من أجل تحسين لرع الح ول عل  التعلي  للجميع   122-103

  (؛ بوساةل منها ت  ي  الموارد الكالية )إندونيسيا
ضرررمان لررررع تعليميرررة متسررراوية لجميرررع ام فرررال  بمرررن لررريه  الفتيرررات   122-104

مررع المالحظررات الترري مرردمتها اللجنررة المعنيررة بالق رراء علرر  اا تمشرري  وأ فررال الررداليج
ييررررز ضررررد المرررررأة واللجنررررة المعنيررررة بررررالحقوق االمت ررررادية واالجتماعيررررة والثقاليررررة التم

 )لنلندا(؛
لتحراق االت دي إلر  زيرادة معردل سراالستمرار لي اتبراع السياسرات التري  122-105

  وال سرررريما الفتيررررات  وام فررررال الرررروين بلغرررروا سررررن الدراسررررة ام فررررالبالمرررردارس بررررين 
 لية واممليات )سنغالورة(؛المنتمين إل  مجتمعات الشعوب امص

السياسات االجتماعيرة الناجحرة التري تعرزز لررع النراس   تدعي مواصلة  122-106
سرريما النسررراء وام فرررال  لررري الح رررول علرر  التعلررري  والرعايرررة ال رررحية )جمهوريرررة  وال

 البوليفارية(؛ -لنزويال 
تعليمرري ةررامل ل ررمان نظررا  اا تعررديل السياسررات التعليميررة المتبعررة حاليرر 122-107

 وتنفيو تدابير ملموسة ترمي إل  زيادة مشاركة ام فال حوي اإلعامة )النرويج(؛
الجيررد للجميررع  االبتررداةي ات رراح ترردابير ت ررمن إلزاميررة ومجانيررة التعلرري  122-10٨

 )ملديف(؛
ت ررمي  أدوات لقيرراس وتوليررد بيانررات موثومررة وم ررنفة بشررأن امةرر اع  122-10٩

ة عواةرررق مانونيرررة وممارسرررات تمييزيرررة يواجههرررا امةررر اع حوو حوي اإلعامرررة وإزالرررة أيررر
 اإلعامة )بنما(؛

إةراك المدالعين عن حقوق اإلنسان المكفولة لصة اع حوي اإلعامرة  122-110
 لي عملية ات اح القرارات المتعلقة بسياسات التعلي  )إسبانيا(؛
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االلتفرات  لري أعمرال اإلغاثرة مرن الزلرزال  إلر  احتياجرات  الحرع عل  122-111
أبناء المجموعات ال عيفة  بما ليهرا الرداليج  وتلبيرة هروه االحتياجرات  وتعزيرز لررع 

 العمل الالةق )الواليات المتحدة اممريكية(؛
التعرراون مررع المجتمررع المرردني والمنظمررات اإلمليميررة والعالميررة مررن أجررل  122-112

 لعمال النيباليين المهاجرين لي ال ارج )أستراليا(؛حماية حقوق ا
مواصرررلة التقررررد  لررري تنفيررررو تررردابير تقرررردي  المسررراعدة وسرررردمات إعررررادة  122-113

 صة اع الوين ةردوا بسبب الكوارث العبيعية )كولومبيا(؛لالتأهيل 
االستمرار لي إةراك ةركاةها بهدف بناء القردرات وتعبئرة المروارد لردع   122-114

 اإلنماةية والولاء بالتزاماتها لي مجال حقوق اإلنسان )الفلبين(؛ جهودها
الم ي لي تنفيو السياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة لي إ رار أهرداف  122-115

 .التنمية المستدامة )باكستان(
سررتدرس نيبررال التوصرريات التاليررة  وسررتقد  ردوداا عليهررا لرري ومررج مناسررب ال يتجرراوز و  -123

 :2016حادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان لي يحار/مارس موعد الدورة ال
 بحم إمكانية مبول است اع لجنة مناه ة التعويب )بنما(؛ 123-1
بحرررم إمكانيرررة الت رررديق علررر  البروتوكرررول االستيررراري التفاميرررة مناه رررة  123-2

 التعويب )بنما(؛
االن ررررررما  إلرررررر  البروتوكررررررول االستيرررررراري التفاميررررررة مناه ررررررة التعررررررويب  123-3

  (؛ )الجمهورية التشيكية)نيوزيلندا( 
الت ديق عل  البروتوكول االستياري التفامية مناه رة التعرويب )ألمانيرا(  123-4

 )أوروغواي( )الجبل امسود( )الدانمرك( )غانا(؛
اري التفاميرة مناه رة التعرويب التوميع والت ديق عل  البروتوكول االستي 123-5

  (؛ )البرتغال
(؛ التوميع عل  البروتوكول االستياري التفامية مناه ة التعرويب )السرويد 123-6

الت ديق عل  االتفامية الدولية لحماية حقوق جميرع العمرال المهراجرين  123-7 
   (؛ليشتي( )سيراليون - وألراد أسره  )تيمور

االتفاميرة الدوليرة لحمايرة حقروق جميرع العمرال النظر لي الت رديق علر   ٨-123
  ؛ )م ر( (المهاجرين وألراد أسره  )الفلبين

االتفاميررة الدوليررة لحمايررة حقرروق  الت ررديق علرر  مواصررلة بحررم إمكانيررة ٩-123
 جميع العمال المهاجرين وألراد أسره  )إندونيسيا(؛
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مررن االستفرراء الت رديق علرر  االتفاميررة الدوليررة لحمايرة جميررع امةرر اع  123-10
 القسري )امرجنتين( )سيراليون( )غانا( )لرنسا( )اليابان(؛

الت رديق علرر  االتفاميررة الدوليررة لحمايرة جميررع امةرر اع مررن االستفرراء  123-11
 ؛)باراغواي( القسري وتنفيوها

بامةرر اع  وب اصررة  النظررر لرري الت ررديق علرر  بروتوكررول منررع االتجررار 123-12
 النساء وام فال  وممعى والمعامبة عليى )بروتوكول باليرمو( )م ر(؛

الت ديق علر  نظرا  رومرا امساسري للمحكمرة الجناةيرة الدوليرة )ألمانيرا(  123-13
  (؛ )البرتغال( )سويسرا( )غانا

 )باراغواي(؛ وتنفيوه الت ديق عل  نظا  روما امساسي 123-14
 وإدراج علرر  نظررا  رومررا امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررةالت ررديق  123-15

أحكامى لي التشريعات الو نية؛ واالن رما  إلر  االتفراق المتعلرق بامتيرازات وح رانات 
  (؛ المحكمة الجناةية الدولية )إستونيا

امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررة وتنفيررو  رومررا الت ررديق علرر  نظررا  123-16
  (؛ ت الو نية )كوستاريكاأحكامى لي التشريعا

الت ررديق علرر  نظررا  رومررا امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررة وتنفيررو  123-17
 ؛)هنغاريا( أحكامى لي التشريعات الو نية

االن ررررررما  إلرررررر  نظررررررا  رومررررررا امساسرررررري للمحكمررررررة الجناةيررررررة الدوليررررررة  123-1٨
  (؛ ية التشيكيةر )الجمهو 

امساسررري للمحكمرررة الجناةيرررة الدوليرررة وإلررر  االن رررما  إلررر  نظرررا  رومرررا  123-1٩
  (؛ اتفامية عد  تقاد  جراة  الحرب والجراة  المرتكبة ضد اإلنسانية )أوروغواي

االن ررما  إلرر  نظررا  رومررا امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررة ومواءمررة  123-20
  (؛ )التفيامواءمة كلية تشريعاتها الو نية معى 

لالن رما  إلر  نظرا  رومرا امساسري اا الالزمرة تمهيرد ات اح جميع التدابير 123-21
  (؛ للمحكمة الجناةية الدولية )مبرع

 )الجزاةر(؛ 87الت ديق عل  اتفامية منظمة العمل الدولية رم   123-22
نقل جنسيتها إل  أبناةها أن ت النظر لي تعديل الدستور بما يسمل للمرأة 123-23

 الرجل )الواليات المتحدة اممريكية(؛ وزوجها امجنبي عل  مد  المساواة مع
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سن موانين موحدة تعالج جميع أنواع العنرف الجنسري علر  نحرو لعرال   123-24
تق رري بعررد  تقرراد  جررراة  االغت رراب وغيررره مررن أةرركال العنررف اا مررع ت ررمينها أحكامرر

الجنسرري  وتررولير يليررات كاليررة لحمايررة الشررهود وال ررحايا  والح ررول علرر  تعوي ررات 
وات رراح ترردابير لمعالجررة االحتياجررات ال اصررة للفتيررات دون سررن السادسررة مررن الدولررة 

 عشرة )النرويج(؛
 ؛(4)(ري  اإلمدا  عل  االنتحار )هايتيإلغاء تج 123-25
الموالقررة علرر   لررب الزيررارة المقررد  مررن المقرررر ال رراع المعنرري بتعزيررز  123-26

الحقيقرررة والعدالرررة والجبرررر وضرررمانات عرررد  التكررررار  والمقررررر ال ررراع المعنررري بحالرررة 
الفريررق العامرل المعنرري بحرراالت االستفرراء القسررري أو و المردالعين عررن حقرروق اإلنسرران  

 هنغاريا(؛غير العوعي والتعاون التا  مع المكلفين بواليات )
المقدمة من بع  اإلجراءات ال اصة   البلد زيارة الموالقة عل   لبات 123-27
لي حلم  لرب المقررر ال راع المعنري بتعزيرز الحقيقرة والعدالرة والجبرر وضرمانات  بما

 عد  التكرار )أوروغواي(؛
 المتعلررررررق بلجنررررررة الحقيقررررررة والم ررررررالحة 2014عررررررا   مررررررانون تعررررررديل 123-2٨

 26لحكررر  المحكمرررة العليرررا المررر رخ  م رررير المفقرررودين  امتثررراالا  التحقيرررق لررري لجنرررةو 
  وحلرررم تقيرررداا بالمعرررايير الدوليرررة حات ال رررلة بالمسررراءلة بشرررأن 2015ةرررباف/لبراير 

االنتهاكرررات الجسررريمة للقرررانون الررردولي لحقررروق اإلنسررران والقرررانون الررردولي اإلنسررراني 
 )الدانمرك(؛

سررنوات  10لرري اا لمحررددة حاليرررلررع سررن المسرر ولية الجناةيررة لص فررال ا 123-2٩
 )ةيلي(؛

ات اح تدابير لتنفيرو مررار المحكمرة العليرا المتعلرق برزواج مثليري الجرنس  123-30
 .)البرازيل(

  لولم:ول  تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد نيبال  وستحيط بها علماا تبعاا  -124
ال رراع بررالحقوق الت ررديق علرر  البروتوكررول االستيرراري للعهررد الرردولي  124-1

 االمت ادية واالجتماعية والثقالية )أوروغواي(؛
التوميررع والت رررديق علرر  البروتوكرررول االستيررراري للعهررد الررردولي ال ررراع  124-2

  (؛ بالحقوق االمت ادية واالجتماعية والثقالية )البرتغال

__________ 

 (.هاييت)إلغاء جترمي النتحار  :كما تلي أثناء جلسة التحاور  التوصيةنا  (4) 
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الت رررديق علررر  البروتوكرررول االستيررراري التفاميرررة حقررروق العفرررل المتعلرررق  124-3
  (؛ تقدي  البالغات )الجبل امسود( )سلولاكيا( )ةيليبإجراء 
 189النظررررر لرررري الت ررررديق علرررر  اتفاميررررة منظمررررة العمررررل الدوليررررة رمرررر   124-4

 (؛)الفلبين
عرررررديمي الجنسرررررية و  الالجئينبررررر المتعلقرررررة اتاالتفاميرررررالت رررررديق علررررر   124-5

   (؛)البرتغال
مرررن سرررالل الت رررديق علررر  االتفاميرررة  ضرررمان حمايرررة الالجئرررين التبتيرررين 124-6

   وتعبيقهما )لرنسا(؛1967وبروتوكولها لعا   1951ال اصة بوضع الالجئين لعا  
النظررر لرري تعررديل الدسررتور لحرروف امحكررا  الترري يبرردو أنهررا تحررد مررن  124-7

 الحريات الدينية )الواليات المتحدة اممريكية(؛
 والنساء )الهند(؛ إنشاء لجنة مستقلة تعن  بش ون ام فال ٨-124
 توجيررى دعررروة داةمرررة للمكلفرررين بواليرررات لررري إ رررار اإلجرررراءات ال اصرررة ٩-124
 لمجلس حقوق اإلنسان )سويسرا(؛ التابعة
 توجيررى دعررروة داةمرررة للمكلفرررين بواليرررات لررري إ رررار اإلجرررراءات ال اصرررة 124-10
 لمجلس حقوق اإلنسان )الجمهورية التشيكية(؛ التابعة
مرررررة إلررررر  يليرررررات اإلجرررررراءات ال اصرررررة لزيرررررارة البلرررررد توجيرررررى دعررررروة داة 124-11

 )كوستاريكا(؛
توجيررى دعرروة داةمررة إلرر  جميررع المكلفررين بواليررات لرري إ ررار اإلجررراءات  124-12

  (؛ ال اصة )التفيا
توجيى دعوة داةمة إل  المكلفين بواليات لري إ رار اإلجرراءات ال اصرة  124-13

  (؛ )أوروغواي
ةمررة إلرر  جميررع المكلفررين بواليررات لرري إ ررار النظررر لرري توجيررى دعرروة دا 124-14

  (؛ لمجلس حقوق اإلنسان )جمهورية كورياالتابعة اإلجراءات ال اصة 
تعزيز سيادة القانون عن  ريق إنشاء لجنة مستقلة للنظرر لري الشركاو   124-15

تكون مادرة عل  التحقيق لي الشكاو  المقدمرة ضرد مروات الشرر ة ومحاكمرة الجنراة 
 )المملكة المتحدة لبريعانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛

 إلغاء حظر تغيير الديانة الوي يقوض حرية الدين )إسبانيا(؛ 124-16
إصرردار ةررهادات هويررة لالجئررين وأسررره  ل ررمان ح ررول جميررع أ فررال  124-17

الالجئررين علرر  التعلرري   وإلغرراء القيررود المفروضررة علرر  حقرروق الالجئررين لرري التملررم  
 تجارية واالن راف ليها ولي حرية السفر )ألمانيا(؛ م سسات والعمل  وإنشاء
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لهرر  العمررل  تسررجيل الالجئررين وإصرردار وثرراةق هويررة لهرر  لكرري يتسررن   124-1٨
 .والح ول عل  التعلي   والسفر )الواليات المتحدة اممريكية(

  تررر  2-124و 1-124وليمررا يتعلررق بالتوصرريات الترري تقررد  حكرهررا لرري الفقرررتين  -125
نيبال أن امولوية بالنسبة للحكومة النيبالية لي الومج الحاضر تتمثل لي الولاء عل  نحو لعال 

من أجل اا ال كوك الدولية التي هي  رف ليها. وستبول الحكومة جهودبالتزاماتها الناةئة عن 
ا الو نيرررة والقررردرات هم رررلحت لررري االعتبرررار االن رررما  إلررر  مزيرررد مرررن ال ررركوك الدوليرررة يسررروة

 لتنفيررروها. وامهررر  مرررن حلرررم هرررو أن امولويرررة الق رررو  بالنسررربة لحكومرررة نيبرررالاا المتاحرررة حاليررر
  الروي كفرل 2015أيلول/سربتمبر  20ديد ال ادر لري تتمثل لي تنفيو الدستور الج الجديدة
 بإضرفاء العرابع الم سسري علر  من حقروق اإلنسران وأنشرأ التزامرات محرددةاا حق 32أكثر من 

قرراة  علرر  المسرراواة. وعررالوة علرر  حلررم  لررإن الحكومررة المجتمررع وعلرر  الالمسرراواة الجوهريررة 
 ا  إل  أي صم من ال كوك الدولية.تتبع سياسة بناء الهياكل امساسية المعلوبة مبل االن م

  ترر  نيبرال أن امولويرة 3-124وليما يتعلق بالتوصيات التي تقد  حكرهرا لري الفقررة  -126
بالنسرربة للحكومررة النيباليررة لرري الومررج الحاضررر تتمثررل لرري الولرراء علرر  نحررو لعررال بالتزاماتهررا 

من أجرل االن رما  اا جهودالناةئة عن ال كوك الدولية التي هي  رف ليها. وستبول الحكومة 
اا ا الو نيرة والقرردرات المتاحرة حاليررهم ررلحت لرري االعتبرار إلر  مزيرد مررن ال ركوك الدوليررة يسروة

تتمثرل لري  الجديردة لتنفيوها. وامه  من حلم هو أن امولوية الق رو  بالنسربة لحكومرة نيبرال
اا حقر 32  الروي كفرل أكثرر مرن 2015أيلول/سربتمبر  20تنفيو الدستور الجديد ال ادر لري 

 المسراواة الجوهريرة بإضرفاء العرابع الم سسري علر  من حقوق اإلنسان وأنشأ التزامات محرددة
قرراة  علررر  المسرراواة. وعررالوة علررر  حلررم  لررإن الحكومرررة تتبررع سياسررة بنررراء المجتمررع ال وعلرر 

 مساسية المعلوبة مبل االن ما  إل  أي صم من ال كوك الدولية.الهياكل ا
  ال تعتررز  6-124و 5-124وليمررا يتعلررق بالتوصررية الترري تقررد  حكرهررا لرري الفقرررتين  -127

حكومررة نيبررال االن ررما  إلرر  االتفاميررة ال اصررة بوضررع الالجئررين وبروتوكولهررا بسرربب حرردودها 
 المحدودة. هلبلد وموارد  وصغر حج  اةمجاور ال انبلدالالمفتوحة مع 

  تررر  نيبررال أن الدسررتور 7-124وليمررا يتعلررق بالتوصررية الترري تقررد  حكرهررا لرري الفقرررة  -12٨
حريررة الردين لجميررع السرركان  ويحظررر اا الجمعيررة التأسيسررية المنت برة يكفررل تمامرر أصرردرتى الروي

ية استيرار التمييز عل  أساس أي ةكل من أةكال العقيدة الدينية والفلسفية. ولكل ة   حر 
 معتقده الديني أو اعتنامى أو الجهر بى أو إمامة ةعاةره.

  تررر  نيبررال أن اللجنررة 8-124وليمررا يتعلررق بالتوصررية الترري تقررد  حكرهررا لرري الفقرررة  -12٩
الو نية لحقوق اإلنسان م ولة بات راح اإلجرراءات الالزمرة لحمايرة وتعزيرز حقروق العفرل ورصرد 

الف ل  للعفل. وتر  حكومرة نيبرال أن إنشراء لجنرة منف رلة حالتها عل  أساس مبدأ الم الل 
ي دي إلرر  ازدواج لرري واليررات الم سسررات الو نيررة لحقرروق اإلنسرران سرر تعنرر  بشرر ون ام فررال

رميرج اللجنرة الو نيرة المعنيرة بشر ون المررأة   ومشكلة لي التنسيق. وبموجب الدستور الجديد
 إل  مرتبة هيئة دستورية مستقلة.
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  14-124إلر   9-124يتعلق بالتوصيات التي تقد  حكرها لي الفقررات مرن وليما  -130
اإلجراءات ال اصة ويليات حقوق اإلنسان  لإن حكومة نيبال ملتزمة بمواصلة تعزيز تعاونها مع

حتر  اتن  عشررة مقرررين ساصرين/مكلفين بواليرات زاروا البلرد   التابعة لصم  المتحدة. وهناك
فرة. ولري العرا  الماضري  والقرج نيبرال علر   لبري زيرارة مقردمين مرن بالفعل لري مناسربات م تل

مقررررريان ساصرررين  همرررا المقررررر ال ررراع المعنررري بحقررروق اإلنسررران للمهررراجرين والمقررررر ال ررراع 
زيرارة ال ات لبربرامي نظر لي ن المعني باستقالل الق اة والمحامين. لكن الزيارة ل  تت . وسوف

لرري إ ررار اإلجررراءات ال اصررة. وسررنوجى دعرروات الزيررارة مررن مكلفررين بواليررات  ةمقدمررالقعريررة ال
القعريررة إلرر  كررل مكلررف مررن المكلفررين بواليررات لرري إ ررار اإلجررراءات ال اصررة علرر  حرردة لكرري 

 تكون الزيارة أكثر لعالية ولاةدة.
  ترر  نيبرال أن القروانين 15-124وليما يتعلق بالتوصية التي تقد  حكرهرا لري الفقررة  -131

السرررارية لررري نيبرررال تق ررري بعرررد  تمترررع أي مو رررف لررري جهررراز اممرررن بالح رررانة مرررن المسررر ولية 
الجناةيررة لرري حالررة انتهرراك حقرروق اإلنسرران. ولرري هرروه الحالررة  تررن  التشررريعات النيباليررة علرر  

لجنرة الو نيرة ل وت رولومقاضاة الجناة المزعومين وتقديمه  إل  العدالرة.  للتحقيقيليات كالية 
 حقوق اإلنسان عل  نحو لعال. سلعة رصد لحقوق اإلنسان  وهي هيئة دستورية مستقلة 

  ترر  نيبرال أن الدسرتور 16-124وليما يتعلق بالتوصية التي تقد  حكرها لري الفقررة  -132
حريررة الردين لجميررع السرركان  ويحظررر اا الجمعيررة التأسيسررية المنت برة يكفررل تمامرر أصرردرتى الروي
ييز عل  أساس أي ةكل من أةكال العقيدة الدينية والفلسفية. ولكل ة   حرية استيرار التم

معتقده الديني أو اعتنامى أو الجهر بى أو إمامة ةعاةره. ولكن يتحظر است دا  أسلوب القروة أو 
 التأثير غير الساة  أو االستدراج لي التبشير. وهوا ال يقوض حرية الدين.

  تفيررد 18-124و 17-124صررية الترري تقررد  حكرهررا لرري الفقرررتين وليمررا يتعلررق بالتو  -133
 لري االتفاميرة ال اصرة بوضرع الالجئرين وبروتوكولهرا. ومرع حلرم  ولررتاا نيبال بأنها ليسرج  رلر

لالجئرررين مسرررباب إنسرررانية. ومرررد ح رررل الالجئرررون الررروين دسلررروا إلررر  نيبرررال مبرررل  مرررأو  م متررراا 
للقرروانين السررارية لرري اا بررالحقوق والحريررات ولقررعلرر  صررفة الالجرري وهرر  يتمتعررون  1990 عررا 

 تسرررع الجئررين. ومرررع حلررم  كنيبررال؛ وتعبرررق حكومررة نيبرررال سياسررة عرررد  االعتررراف بامجانرررب  
الحكومررة جاهرردة إلرر  تحررديم السررجالت ال اصررة بهرر الء امجانررب وأ فرراله  مررن أجررل إزالررة 

 ال عوبات التي تحول دون تمتع أ فاله  بالحق لي التعلي .
يررع االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة لرري هرروا التقريررر تعبررر عررن مومررف الدولررة جم -134

)الرردول( الترري مرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض. وال ينبغرري أن يفهرر  أنهررا تحظرر  بتأييررد 
 الفريق العامل بكاملى.
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