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مقدمة
عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب قـرار لـ قــو
-1
اإلنس ـ ــا 1/5ر دورت ـ ــل الوالو ـ ــة والعشـ ـ ـرين الفـ ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تشـ ـ ـرين الو ـ ــا /نوفم .2015
واستعرضــا احلالــة نيبــال اللســة السادســة املعقــودة  4تشـرين الوــا /نوفم  .2015وتـرأ
وفــد نيبــال رئــي الــواراء ووايــر الشــنو اخلارجيــةر كمــال ثاب ـ ا .واعتمــد الفريــق العام ـ التقريــر املتعلــق
بنيبال جلستل العاشرة املعقودة  6تشرين الوا /نوفم .2015
 -2و  13ك ــانو الوا /ين ــاير 2015ر اخت ــار ل ـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين التـ ــا
نيبال :قطر ولتفيا واملغرب.
(اجملموعة الوالثية) لتيسري استعراض احلالة
 -3ووفق ـ ا للفق ــرة  15م ــن مرفــق ق ـرار ل ـ قــو اإلنس ــا 1/5ر والفق ــرة  5مــن مرف ــق ق ـرار
اجملل 21/16ر صدرت الوثائق التالية من أج استعراض احلالة نيبال:

(أ)

تقرير وطر أو عرض خطي مقدم وفقا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/23//NPL/1؛

(ب) جتمي ـ للمعلومــات أعدتــل املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا وفق ـ ا للفقــرة (15ب)

()A/HRC/WG.6/23//NPL/2؛
(ج) م ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ــل املفوض ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ــا وفق ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ـرة (15ج)
).(A/HRC/WG.6/23//NPL/3
 -4وأ يلــا إىل نيبــالر عــن طريــق اجملموعــة الوالثيــةر قائمــة أســكلة أعــدها ســلف ا ك ـ مــن إســبانيا
وأملانيــا وبلايك ــا والماوري ــة التشــيكية وس ــلوفينيا والس ــويد وسويس ـرا وكيني ــا ولي تنش ــتاين واملكس ــي
واململكة املتحدة ل يطانيـا العممـو وأيرلنـدا الشـمالية والنـروي  .وميكـن الطـالع علـو هـذ األسـكلة
املوق الشبكي اخلارجي للفريق العام ( .)1ويرد الفرع أولا  -باء أدنا موجز لألسكلة اإلضـافية الـيت
طر اــا أثنــاء احل ـوار ك ـ مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة وأوجنــدا وبــاراجوان وبلايكــا والب ـ األســود
وهنغاريا.


أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قال رئي الوفد إ نيبال تف ـر بسـن دسـتورها الديـد مـنخرار مـا يعـد تتويـا لعمليـة السـالم
اليت بدأت عام  2006وانطال مسرية جديدة علو درب حتقيق السالم والستقرار والادهار.
__________
(.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NPSession23.aspx )1
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 -6ومضو قائالا إ نيبال يسرها أ تتاح هلا فرصة الستعراض الوا املتعلق هبا لكـي تسـتعرض
ــال ق ــو اإلنس ــا ر وتق ــدم
الا ــود ال ــيت تب ــذهلا م ــن أج ـ الوف ــاء بالتزاماو ــا وتعا ــداوا الدولي ــة
معلومــات حم ّدثــة عــن الــة تنفيــذ التوصــياتر وعمــا ققتــل مــن إزــاااتر ومــا جاهبتــل مــن حتــديات
ومعوقات .وقال إ نيبال تتطل إىل جلسة حتاور مومرة.
 -7وص ــدر الدس ــتور الدي ــد  20أيلول/س ــبتم 2015ر بفض ـ العملي ــات الدميقراطي ــة ال ــيت
قاما علو الشمول والشفافية واملشاركةر م إيالء العتبار الواجب للتنوع الكبري البلد.
وأضــفا نيبــال الطــاب املنسســي علــو نمــام احلكــم الــدميقراطي الحتــادنر فماــدت الســبي
-٨
بذل لتحقيق السـتقرار السياسـي والسـالم املسـتدام والادهـار القتصـادن .ويكفـ الدسـتور الديـد
املساواة الفعليةر ويعزا الكرامة اإلنسانية واهلوية وتوفري الفـر للاميـ ر إ يضـ ـ ّدا لميـ أشـكال
التمييز والفرو ر ويستوعب اخلصوصيات املتعلقة بالتعدد اإلثر واللغون والوقا والتنوع الغرا .
 -٩وتطمـ نيبـال إىل بنـاء تمـ قـائم علــو املسـاواة اسـتنادا إىل مبـدأن الشـمول واملشـاركة علــو
أسا النسبية .وفيما يلي املسائ الـيت كفلاـا الدسـتور :نمـام النت ـاب القـائم علـو التمويـ النسـ ر
ومتويـ الماعـات املامشـة واررومـة عيـ أجاـزة الدولـة بشـك جـام ر والتمييـز اإليـايبر واعتمــاد
أ كام خاصة بشح قـو املـرأةر والـداليار واملاديشـير والشـعوب األصـليةر والوـارو ر واملسـلمنر
واألش ا ون اإلعاقةر واألقليات.
 -10ومــن خــالل الدســتورر وســعا نيبــال نطــا احلقــو األساســية علــو طــو طمــوحر فكفلــا
طائف ـ ــة واس ـ ــعة م ـ ــن احلق ـ ــو القتص ـ ــادية والجتماعي ـ ــة والوقافي ـ ــة ووض ـ ــعا إط ـ ــارا إلعم ـ ــال احلق ـ ــو
الجتماعية القتصادية بالتدري .
 -11وساهم الدسـتور الديـد إىل ـد كبـري
من خالل تعزيز التموي .

املسـاعدة علـو إ ـاء التمييـز النسـا ومتكـن املـرأة

 -12وعمل ــا نيب ــال عل ــو إنش ــاء ل ــا ش ـ واي ــادة تعزي ــز أخ ــر بتحويلا ــا إىل هيك ــات دس ــتورية
مستقلةر وا ل اهليكة النسـائية الوطنيـةر واللانـة الوطنيـة املعنيـة بشـنو الـداليار واللانـة الوطنيـة
لإلدمــاجر واللانــة املعنيــة بالشــعوب األصــلية والقوميــاتر واللانــة املعنيــة باملاديشــير واللانــة املعنيــة
بالوارو ر واللانة الوطنية املعنية بشنو املسلمن.
 -13وأوض أ احلكومة ملتزمـة بالعتمـاد علـو الدسـتور الديـد للمضـي
اإلنسا من خالل توفري اآلليات القانونية واملنسسية واإلدارية الالامة.

تعزيـز واايـة قـو

 -14ويســد تفعي ـ لنــة احلقيقــة واملصــاحلة ولنــة التحقيــق مصــري املفقــودين أيض ـا الت ـزام البلــد
وعالــة النتااكــات الســيمة حلقــو اإلنســا املرتكبــة خــالل ف ـ ة النـزاعر وبوضـ ــد لإلفــالت مــن
العقاب وتوفري العدالة للضحايار فضالا عن تعزيز السالم املستدام والوئام واملصاحلة اجملتم .
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 -15ول تفتح بيكة قو اإلنسا
وعي الماور حبقوقل.

البلد تتعزا بفض اإلعالم احلر واجملتم املـد النشـط وتزايـد

 -16وتضــطل اللانــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا بــدور حمــورن اايــة وتعزيــز قــو اإلنســا ر إ
تتــوىل مســنولية إج ـراء حتقيقــات مســتقلة عي ـ انتااكــات قــو اإلنســا والرصــد الشــام حلالــة
قو اإلنسا .
 -17وقــد متكــن البلــد خــالل الســنوات األرب ـ املاضــية مــن إ ـراا تقــدم كبــري عقــب الســتعراض
األول .وأصــب الــنا القــائم علــو احلقــو مــن العتبــارات اهلامــة الــيت تراعــو عي ـ جوانــب احليــاة
الوطنيــة .ومتاــد نيبــال الس ــبي ر بوضــعاا خطــة عم ـ لتنفيــذ التوصــيات ال ــيت قــدما أثنــاء اس ــتعراض
عام 2011ر إل راا نتائ أكور فعالية بشح القضايا اهلامة ال قو اإلنسا .
 -1٨ويعود الفض إىل جاود القو الوطنية حتقيـق اإلزـااات الرئيسـية املتمولـة بوجـل خـا
إمتام عملية السالم والنتقال السياسي التارخيي .ونيبال واثقة من قدروا علـو ـ أن مسـحلة خالفيـة
بالعتماد علو نفسـاا وبالوسـائ السـلمية .وانطالقـ ا مـن هـذ القناعـةر اخنرطـا احلكومـة الديـدة
ـوار م ـ األ ـزاب السياســية املاديشــية لكســب ثقتاــا وتســوية اخلالفــات ضــمن اإلطــار الدســتورن.
وميو دستور نيبال وثيقة ية ودينامية قابلة للتعدي وفق ا ل تياجات الشعب وتطلعاتل.
 -1٩وتعــين نيبــال اليـا وضــعا جايــة احلساســية نتياــة عرقلــة ركــة اإلمــدادات األساســية عنــد
النقاط احلدوديةر ما أثر سلبا علو ياة السكا قاطبة وسب كسب عيشـامر فضـالا عـن تـحثري علـو
التعلــيمر والصــحةر والتاــارةر والصــناعةر والســيا ةر والقتصــاد الــوطر .ويــرج أ يشــاد البلــد أامــة
إنسانية ادة إ ا تركا األمور تسري هذا الجتا  .وقـد عطـ اسـتمرار عرقلـة ركـة اإلمـدادات عنـد
النقاط احلدودية بشدة ممارسـة احلقـو واحلريـات الـيت يكفلاـا القـانو الـدو لنيبـال بوصـفاا بلـدا جـري
ســا لي .وتعــد التحــديات والضــغوط الــيت تواجااــا األمــة والشــعب الوقــا احلاضــر مصــدر معانــاة
كبرية.
 -20وتضـ احلكومــةر الــيت انت بـا مــنخرار نصــب عينياـا هــدف ا أساســي ا يتموـ تنفيــذ الدســتور
الديد تنفيذا فعالا .وقد شرعا وضـ األدوات التشـريعية والسياسـية الالامـة لسالسـة سـري العمـ
بــل .وتتــو نيبــال أيض ـ ا إىل تــوفري اخــم إضــا ل نا اــا اخلــا بالتنميــة القتصــاديةر رجــم مــا خلفتــل
الزلال األخرية من تراج ودمار هائ .
 -21وعلــو الــرجم مــن الاــود الدتوبــةر ل تـزال نيبــال تواجــل صــعوبات حتقيــق بعـ األهــدا
املنشـودة والوفــاء باللتزامــات .ويعــد شـ املـوارد وموقعاـا كبلــد جــري ســا لي واخنفــاض مســتو التنميــة
القتصــادية وتفشــي الفقــر ووجــود شـرائ ســكانية حمرومــة مــن ال تياجــات واملرافــق األساســيةر وتــد
مســتو التعلــيم مــن علــة األمــور الــيت أثــرت ســلبا علــو تنفيــذ خطــط العمـ املتعلقــة حبقــو اإلنســا .
ومـ انتاــاء عمليــة النتقــال السياســي الــيت تُوجــا بإصــدار الدســتور الديــدر أصــب البلــد قــادرا عل ـو
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اختــا خط ـوات إضــافية مــن أج ـ متت ـ النــا كافــة جبمي ـ
اجملتم الدو .

قــو اإلنســا إ تلقــو دعم ـا كافي ـا مــن

 -22وتشدد نيبال علو أمهية تقيد عي آليات األمم املتحدة حلقو اإلنسا تقيدا صارم ا وبادئ
العامليــة واملوضــوعية وعــدم النتقائيــة .ونم ـرا لل ـ ابط القــائم بــن الدميقراطيــة والتنميــة والســالم واألمــن
و قــو اإلنســا ر ينبغــي اتبــاع ـ كلــي معالــة قضــايا قــو اإلنســا  .وعليــلر يــب أ تُسـ ر
جاود اجملتم الدو إلياد بيكة مواتية للتمت جبمي قو اإلنسا .
 -23وسيكو للتمت باحلق التنمية أثـر عمـيم علـو تعزيـز احلقـو األخـر بلـد موـ نيبـال.
و هــذا الســيا ر تعلــق نيبــال أمهيــة علــو تنفي ــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030تنفيــذا فع ــالا
ومتواانا.
 -24وتنكــد نيبــال مــن جديــد التزاماــا بتعزيــز واايــة قــو اإلنســا وتتطلـ إىل مشــاركة بنــاءة
جلسة التحاور.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -25أدىل  73وفدا ببيانات خالل جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدمة خالل جلسـة التحـاور
الفرع الوا من هذا التقرير .وتنشر عي البيانـات الكتابيـة الـيت أدلـا هبـا الوفـودر وميكـن الطـالع
علياا حمفوظات البث الشبكي لألمم املتحدةر املوق الشبكي اخلـارجي جمللـ قـو اإلنسـا
( )2
م توافرت .
 -26وأعربا ملديف عن تقديرها للااود اليت تبذهلا نيبال ال إعادة اخلدمات العامـة عقـب
الزل ـزال الــذن وق ـ نيســا /أبري  .2015ور بــا باعتمــاد الدســتور الديــد وإق ـرار خطــط الرعايــة
الصحية.
ــال القض ــاء عل ــو الفق ــرر والتوقي ــف بش ــح
 -27وأ اط ــا موريش ــيو علمـ ـا بالتق ــدم ار ــرا
قو اإلنسا ر واألمن الغذائير والصحة .وشاعا نيبال علـو مواصـلة الاـود الراميـة إىل الناـوض
باملرأة.
 -2٨ور با املكسي بالدستور الديد وأعربا عن تقديرها للتقدم اررار مو الشروع
خطة العم والس اتياية الوطنيتن لتمكن املرأة والقضاء علو العنف النسا .

تنفيذ

 -2٩وأشاد الب األسود بالاود الرامية إىل تعزيز اإلطار الوطر حلمايـة قـو اإلنسـا ؛ وطلـب
مزيدا من املعلومات عن خطة العم الشاملة ملعالة التوصيات.
__________
( )2انمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرhttp://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/23rd-upr/watch/nepal- :
.review-23rd-session-of-universal-periodic-review/4597063809001
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 -30وأشاد املغرب بإنشاء لنة احلقيقة واملصاحلة ولنة التحقيق
يولياا البلد حلقو العمال واحلد من الفقر.

مصري املفقودين وباألمهيـة الـيت

 -31وأشارت ميامنار إىل التزام نيبال بتنفيذ خطـط العمـ الوطنيـة الدوريـة املتعلقـة حبقـو اإلنسـا
بالتعاو م املنسسات الوطنية حلقو اإلنسا واجملتم املد .
 -32وأعربا ناميبيا عن ارتيا اا إ ل ما التقدم الذن أ راتل نيبـال بوضـعاا دسـتورا جديـدار
وأثنا علياا لعتماد اخلطة الوطنية األخرية لتوفري املحو /اإلسكا عام .2014
 -33ول ما الدامنرك اعتماد قانو مكافحة التمييز والنبذ علو أسا الطائفةر بيد أ ا أشارت
إىل انتشار التمييز القائم علو أسا الن والطائفة والنتماء اإلثر والدين علو نطا واس  .ورأت
أ وتــرية تنفيــذ القــانو املتعلــق لنــة التحقيــق مصــري املفقــودين وبلانــة احلقيقــة واملصــاحلة ل ت ـزال
بطيكة.
 -34وأشــادت نيوايلنــدا بإنشــاء لــا لزيــادة اايــة قــو اإلنســا ر لكناــا أعربــا عــن اســتمرار
قلقاا إااء بع الوانب املتعلقة حبقو املرأة نيبال.
 -35واع فا نيكاراجوا بتحقيـق إزـااات علـو صـعيد احلقـو الجتماعيـة والقتصـاديةر مـن قبيـ
إدخال حتسينات مضمار العم ر لكناا أعربا عن أسفاا أل الزلزال املدمر الذن وقـ مـنخرا قـد
قوض هذ اإلزااات.
 -36ول مــا النــروي التق ــدم ارــرا ت ــوفري فــر احلص ــول علــو التعل ــيمر لكناــا أش ــارت إىل
اســتمرار تــد نســبة التحــا األطفــال ون اإلعاقــة وارتفــاع معــدلت النقطــاع عــن الدراســة وااديــاد
تعرض املرأة للتمييز والجتار والتحرش النسي.
 -37ول مـا باكسـتا مـ التقـدير اعتمـاد الدســتور الديـد والتـدابري الراميــة إىل ضـما احلــق
التعليم والصحة واإلسكا واألرض .وشاعا نيبال علو ضما قو الشعوب األصلية واألقليات
والفكات الضعيفة.
 -3٨وأثنا بنما علو نيبال إلعدادها التقرير الوطر الوا بالتشاور م املنسسات الوطنية حلقو
اإلنسا واجملتم املد ووسائط اإلعالم.
 -3٩وأثنــا بــاراجوان علــو نيبــال لعتمادهــا الدســتور الديــد .وأقــرت بوجــود حتــديات معينــة
ــالت الكـوارو الطبيعيــة .وطلبــا مزيــدا مــن املعلومــات عــن طريقــة
ــال اايــة قــو اإلنســا
تقدمي املساعدة اإلنسانية.
 -40ول مــا الفلبــن كفالــة الدســتور الديــد حلقــو اإلنســا واحلريــات .وأقــرت بضــرورة تعزيــز
الدعم الدو للتنمية القتصادية وإعادة بناء اهلياك األساسية املتضررة نيبال.
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 -41ول ما ال تغال اعتماد خطة عم بشح قو اإلنسـا للفـ ة 201٨-2014ر فضـالا
عن العديد من السياسات وال ام املتعلقة باملساواة بن النسن.
 -42ول مـا قطــر التحـديات الــيت يواجااـا البلــد بعـد الزلـزال .ول مـا أيضـ ا اعتمـاد الدســتور
الديد وخطة عم بشح األش ا ون اإلعاقة.
 -43وأشـادت عاوريـة كوريـا بإنشـاء لنـيت احلقيقــة واملصـاحلة ولنـة التحقيـق
وبسن الدستور الديد.

مصـري املفقــودينر

 -44ول ــحت الحت ــاد الروس ــي اعتم ــاد الدس ــتور الدي ــد والا ــود املبذول ــة للقض ــاء عل ــو التميي ــز
العنصرن.
 -45ور با سرياليو بإنشاء آليات عدالة انتقالية ملعالة انتااكات قو اإلنسا اليت ارتكبا
الس ــابق وب ــاخلطط الرامي ــة إىل تطبي ــق التعل ــيم اجمل ــا واإللزام ــي .وأعرب ــا ع ــن قلقا ــا إااء الجت ــار
باألطفال واستغالهلم جنسيا.
 -46وسلما سنغافورة بالزيادات اليت حتققا عدد املدرسن املنهلن واملدربن ال التعليم
األساسي و معدلت حمو األمية .ول ما الاود املبذولة من أج تعزيز واايـة احلـق الصـحةر
وا ل السياسة الصحية الوطنية لعام .2014
 -47وأعربا سلوفاكيا عـن قلقاـا إااء ورود تقـارير عـن تزايـد العنـف ضـد املـرأة عقـب الـزلال الـيت
وقعــا نيســا /أبري ر وأعمــال التضــييق والنتقــام الــيت تســتاد الصــحفين واملــدافعن عــن قــو
اإلنسا .
 -4٨ور ب ـا س ــلوفينيا باعتم ــاد الدس ــتور الدي ــد واخلط ــة الوطني ــة للقض ــاء عل ــو عم ـ األطف ــال.
وأعربـ ــا عـ ــن اسـ ــتمرار قلقاـ ــا إااء كوـ ــرة عـ ــدد األطفـ ــال العـ ــاملن ممـ ــن هـ ــم دو احلـ ــد األد لسـ ــن
الست دام وإااء العنف النسا ر وا ل العنف املنز والعنف النسي.
 -4٩واع فا جنوب أفريقيا بالتقدم الذن أُ ـرا مـ إصـدار الدسـتور الديـدر وأعربـا عـن أملاـا
أ يكف إعمال كافة احلقو واحلريات األساسية.
 -50ور بــا إســبانيا بإصــدار الدســتور الديــدر الــذن تضــمنر باإلضــافة إىل جوانــب أخــر ات
صلة حبقو اإلنسا ر تعريف ا للدولة بوصفاا دولة متعددة الديانات.
 -51ور ب ــا س ــرن لنكـ ــا بإص ــدار الدسـ ــتور الدي ــدر وب ــإيالء األولويـ ــة إلدراج منم ــور قـ ــو
اإلنسا تقدمي املساعدة اإلنسانيةر ووبادرات السياسة العامة الرامية إىل إعمال احلق التعليم.
 -52وأعربــا الســويد عــن قلقاــا إااء التمييــز ضــد األقليــة اهلندوســية وعــدم متوي ـ أقليــيت املــادين
الدسـ ــتور الديـ ــدر وكـ ــذل إااء ممارسـ ــة التعـ ــذيب بصـ ــورة مناايـ ــة
والوـ ــارو بالقـ ــدر الكـ ــا
الساو ر ومسحلة سالمة الساينات.
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 -53وأعربـ ــا سويس ـ ـرا عـ ــن قلقاـ ــا إااء لـ ــوء ق ـ ـوات األمـ ــن إىل السـ ــت دام املفـ ــرط للقـ ــوة أثنـ ــاء
املماهرات وعدم امتوال لنة احلقيقـة واملصـاحلة ولنـة التحقيـق مصـري املفقـودين لاللتزامـات الدوليـة
الواقعة علو نيبال.
 -54وشكر رئي وفد نيبال الوفود علو ما أبدتل من تعاطف بشح ما سببتل الزلال األخـرية مـن
خسائر جسيمة األرواح وأضرار املمتلكات نيبال .وأعرب عن التزام احلكومة التام بالتصـدن
للتحــديات مــن خــالل تنفيــذ أعمــال اإلنعــاش والتعمــري الوقــا املناســب .وقــال إ نيبــال تــود أ
تشكر البلدا واملنممات الدولية واجملتم الدو بصفة عامة علو الدعم الس ي.
 -55وقـال إ نيبــال تشــكر الــدول األعضـاء الــيت دعمــا وشــاعا عمليـة إصــدار الدســتور الــذن
يتضـمن قيمـا دميقراطيـة وقواعــد قـو اإلنسـا ر وإ ـا تقــر بـح بعـ أ كامـل تــنم عـن طمـوح كبــري.
وعمالا هبذا الدستورر شرعا نيبال عملية اعتماد التشريعات الالامة لتنفيذ .
 -56وقــال أمــن مكتــب رئــي الــواراء و ل ـ الــواراءر كمــال شــا جيمــرينر إ آليــات العدالــة
النتقاليــة أنشــكا لضــما العدالــة واملصــاحلة اجملتمـ  .وتــر نيبــال أ هــذ اآلليــات ســتقوم وــا يلــزم
مراعيةا طبيعة النزاعر واحلكم الصادر عن اركمة العليار واملمارسات املتبعة وليات قضائية أخر ر
واملعايري الدولية حلقو اإلنسا .
 -57وقــدم األمــن املش ـ ك واارة القــانو والعــدل والشــنو ال ملانيــةر راج جيمــرينر ردودا علــو
بع ـ األســكلة املتعلقــة بالتصــديق علــو املعاهــداتر وال ـدعوات الدائمــةر واحلــق التعلــيمر والالجكــن
وملتمســي اللاــوء .وأعــرب عــن تقــدير للتوصــيات املقدمــةر وــا فياــا تل ـ الداعيــة إىل التصــديق علــو
ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وجــري مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو املاينــة .وأشــار إىل أ نيبــال أصــبحا طرفـا  162معاهــدة متعــددة األطـرا ودولــة
موقعة علو  26معاهدةر وا ل  24معاهدة متعلقة حبقو اإلنسا  .وقال إ سياسـات الدولـة
املتعلقة بالنمام السياسي ونمام احلكمر كما وردت الدستورر تقتضي احلفاظ علـو سـيادة القـانو
عن طريق ااية قو اإلنسا وتنفيذ املعاهدات اليت انضما إلياا نيبال .وتنفيـذ املعاهـدات تنفيـذا
فعــالا ماــم بقــدر النضــمام إلياــا .ونيبــال بصــدد وض ـ السياســة العامــة واهلياك ـ األساســية القانونيــة
واملنسســية الالامــة لتنفيــذ مــا تقــدم كــر مــن معاهــدات إقليماــا .وقــد قــدما احلكومــةر إطــار
خطــة العمـ املتعلقــة بالســتعراض الــدورن الشــام وخطــة العمـ املتعلقــة حبقــو اإلنســا ر بعضـا مــن
مشاري القوانن املامة إىل اهليكة التشريعية إلقرارهـا .وهـي أيضـا بصـدد إنشـاء اإلطـار الـالام للتصـديق
علو معاهدات أخر ر سب مقتضو احلال و الوقا املناسب.
 -5٨وأعربا نيبال عـن تقـديرها للتوصـيات الداعيـة إىل إصـدار دعـوة دائمـة إىل املكلفـن بوليـات
إطار اإلجراءات اخلاصة .وأشارت نيبال إىل أ مكلفن ش بوليات إطار اإلجراءات اخلاصـة
قــد ااروا البلــد بالفعـ  .وســلما بالــدور الــذن ميكــن أ يســاموا بــل وضـ معــايري قــو اإلنســا
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واايــة احلقــو علــو أرض الواق ـ  .وم ـ إصــدار الدســتورر شــرعا نيبــال صــياجة الق ـوانن واإلطــار
املنسسي .و هذا السيا ر ستنمر نيبال طلبات الزيارة اليت سبق أ قدماا مكلفو بوليات.
 -5٩وتــنا املــادة  24مــن الدســتور علــو مــر ممارســة النبــذ احليـزين العــام واخلــا علــو ــد
سواءر و مر التمييـز مكـا العمـ علـو هـذا األسـا  .ويعـد ـق لالـداليال املشـاركة عيـ
اهليكات احلكومية علـو أسـا مبـدأ الشـمول القـائم علـو النسـبية مـن احلقـو األساسـية .ومـن واجـب
الدولــة أ تت ــذ ترتيبــات خاصــة لتمكيــنام وضــما مشــاركتام ومتوــيلام احليــز العــام ودعماــم
الت العم والصحة والضما الجتماعي واإلسكا وتوفري األراضي لغـري املـالك مـنام جضـو
ثـالو ســنوات .ويتمتـ الــداليا بــاحلق األساســي احلصــول علــو التعلــيم اجملــا ـ مر لــة التعلــيم
العا من خـالل املـن الدراسـية .وعـالوة علـو لـ ر يـرن تنفيـذ قـانو مكافحـة التمييـز والنبـذ علـو
أس ــا الطائف ــة .وتنم ــر ار ــاكم قض ــايا التميي ــز ض ــد ال ــداليا اس ــتنادا إىل ه ــذا الق ــانو  .وترك ــز
احلكومةر هذا الصددر علو بناء قدرات موظفي إنفا القانو ر والتوعيـةر وضـما وصـول الـداليا
إىل العدالــةر والتحقيــق عي ـ القضــايا دو إبطــاء .ويــرن أيض ـ ا إعــداد خطــة عم ـ متكاملــة ملن ـ
التمييز حبكم الواق .
 -60وفيما يتعلق باحلق التعليمر ول سيما مسـحلة النقطـاع عـن الدراسـةر أشـارت نيبـال إىل أ
القانو األساسي يضمن احلق احلصول علو التعليم األساسي اجملا واإللزامي وعلو التعليم اجملا
املر لة الوانوية .ولألش ا ون اإلعاقة أيضـا احلـق التعلـيم األساسـي اجملـا باللغـة املكتوبـة
ولغة اإلشارة .وقدما احلكومة مشروع قانو إىل اهليكـة التشـريعية لتعـدي قـانو التعلـيم احلـا هبـد
تنفيذ األ كام املذكورة .وأُ را تقدم صا معدل القيد املدرسير ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابـةر
وعــدد املدرســن املــدربنر و ــال الســتومار قطــاع التعلــيم .واعتمــدت نيبــال أيضـا تــدابري حمــددة
للتصــدن حلــالت النقطــاع عــن الدراســة .واعتمــدت تــدابري ترمــي إىل مكافحــة اواج األطفــالر ويركــز
البلد أيضا علو التعليم املتعدد اللغات.
 -61وفيم ــا يتعل ــق وس ــحلة الالجك ــن وملتمس ــي اللا ــوءر ليس ــا نيب ــال طرف ـ ا التفاقي ــة اخلاص ــة
بوض الالجكنر وليسا وضـ يسـم هلـا باسـتقبال الالجكـن بسـبب القيـود الـيت حتـد مـن قـدراوا
الداخليــة .ورجــم هــذ القيــودر اســتقبلا نيبــال عــددا كبــريا مــن الالجكــن املاضــي .ول تــر نيبــال
ــد اوــمر لكــن عــددا مــن األش ـ ا القــادمن مــن بلــدا تلفــة
مشــكلة ملتمســي اللاــوء
خرق ـوا الل ـوائ املنممــة للتحشــرية إ مل يغــادروا البلــد بعــد انقضــاء صــال ية التحشــرية أو دخل ـوا جب ـوااات
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
رسوم التحشرية والغرامات املفروضة هبذا الشح وأصدرت أ كام ا بالعفو عدة مرات ألسـباب إنسـانية.
وقد ظلا نيبال تتب سياسة واضحة تقضي بعدم استقبال الالجكن من أن بلد كا .
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 -62وقال األمن املش ك ملكتب رئي الواراء و ل الواراءر رامين داكالر إ الدستور الديـد
دســتور تقــدمي وأكوــر مراعــاة للقضــايا النســانية .وه ــو يعتمــد مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز م ــن
النســية ألبنــاء نيبــال .ورــق للم ـرأةر ووجــب الدســتورر نق ـ جنســيتاا إىل أطفاهلــا .قــد ُخــول ال ملــا
الحتــادن ســن ق ـوانن احتاديــة تــنا علــو أ كــام مفصــلة بشــح اكتســاب النســية .ورــق لألطفــال
املولــودين اخلــارج ألم نيباليــة وأب أجنـ اكتســاب النســية إ ا كــانوا يقيمــو بصــفة دائمــة نيبــال
ول رملو جنسية بلد آخر .وميكن لألبنـاء كـذل اكتسـاب النسـية النيباليـة حبكـم النسـب إ ا كـا
األب واألم قد صال علياا.
 -63وفيما يتعلق بتعزيز املنسسات الوطنية حلقو اإلنسا ر تلتزم احلكومة التزامـ ا تامـ ا بالعمـ مـ
هــذ املنسســات لتزويــدها بالتموي ـ الكــا ومنحاــا الســتقاللية الالامــة لالضــطالع بوليتاــا .وتلتــزم
احلكومةر وفق ا للدستور الديدر بتنقي القوانن السـارية وبتقـدمي عيـ مشـاري القـوانن الالامـة بشـح
اللاا اليت رقيا إىل مرتبة اهليكة الدستورية.
 -64وأشـار الوفـد إىل أ القـانو رمـر التعـذيب مـرا مطلقـا عيـ المـرو وألن جـرض مـن
األجـراض .وقــد اعتمــدت احلكومــة سياســة عــدم التســام مطلقـا مـ أن شــك مــن أشــكال التعــذيب
ــالت التعــذيب أثنــاء ال تاــاا لــد الشــرطة حبســب
وســوء املعاملــة .وقــد ُســا تراج ـ كبــري
نتياة البحث الذن أجرتل النيابة العامة .وتتوخو احلكومة من وقوع أن الة من ـالت التعـذيب.
وتــو نيبــال أولويــة عاليــة للمســائ التاليــة :ســن مشــروع قــانو شــام يــرم عي ـ أشــكال التعــذيب؛
وإصــالح نمــام العدالــة النائيــة لعتمــاد املبــادئ واملمارســات الفضــلو املقبولــة دوليــا؛ وتعزيــز ق ـدرات
سلطات إنفا القانو عن طريق توفري التدريب الشـام ر والتكنولوجيـا واملـوارد الكافيـة لزيـادة السـتناد
إىل األدلة التحقيقات واراكمات املتعلقة بقضايا التعذيب؛ وتعزيز اآلليات الوقائية الوطنية.
 -65وفيمــا خيــا الســت دام املفــرط للقــوةر تتفــق القـوانن النيباليــةر ول ســيما قــانو اإلدارة ارليــة
وجــري مــن الل ـوائ التنميميــةر م ـ املبــادئ األساســية املتعلقــة باســت دام القــوة واألســلحة الناريــة مــن
جانب املوظفن املكلفن بإنفا القوانن .وتتقيد احلكومة بشك صارم بسياسة عدم اللاوء إىل القوة
إل وفق ا للمبادئ الدولية.
 -66وتنفذ احلكومة سياسة إسـكا وطنيـة تقـوم علـو مفاـوم السـكن للاميـ ر وهـي تقـدم الـدعم
للفكات الضعيفة الدخ والفكات املامشة.
 -67وقدما األمينة املش كة لواارة شنو املرأة والطف والرعاية الجتماعيةر راديكـا أري ـالر ردودا
علو ما صدر من تعليقات بشح املساواة بن النسـن ومتكـن املـرأة واايـة الطفـ والبيانـات املصـنفة
اخلاص ــة باألشـ ـ ا ون اإلعاق ــة و ق ــو األشـ ـ ا املامش ــنر و ــن لـ ـ املولي ــات واملولي ــن
ومزدوجي املي النسي ومغايرن اهلوية النسانية و املي صفات النسـن .ويتضـمن الدسـتور مفاـوم
املســاواة الوهريــة وعــدم التمييــز بوصــفل قـ ا مــن احلقــو األساســية املكفولــة للمـواطن .ووفقـ ا لسياســة
الشمول الـيت تتبعاـا نيبـالر وضـعا احلكومـة إجـراءات إيابيـة لضـما مشـاركة املـرأة أجاـزة الدولـة
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جبمي مستوياوا .وكر الدستور أيضا قوقا متساوية للمرأة امللكيـة و عيـ املـوارد القتصـادية.
وتبذل الاود بدو انقطاع من أج اعتمـاد قـوانن جديـدة ومراجعـة وتعـدي القـوانن السـارية هبـد
تعزيز املساواة بن النسن للامي .
 -6٨وفيمــا يتعلــق بــالعنف النســا ر وردر بشــك حمــددر تعريــف للعنــف الســدن والقتصــادن
والنفسي قانو مكافحة العنف املنز الذن عدل منخرا .وأنشحت احلكومة صناديق تلفـة لتقـدمي
اخلــدمات لضــحايا العنــف النســا والجتــار بالبشــر والنــاجن منامــار وــا ل ـ خــدمات اإلنقــا
الفــورن والرعايــة الطبي ــة واملســاعدة القانونيــة وال ــدعم النفســي  -الجتمــاعي وإع ــادة التحهي ـ وإع ــادة
ومـدد أجـ تقـادم الـدعو النائيـة فيمــا يتعلـق بالجتصـاب مـن  35يومـ ا إىل  ٩0يومـ ا مــن
اإلدمـاجُ .
خالل تعدي للقانو العام .و القضـايا املتعلقـة بضـحايا الجتصـاب مـن األطفـالر يبـدأ أجـ تقـادم
الدعو م بلوغ الضحية سن السادسة عشرة.
 -6٩وفيما يتعلـق حبمايـة الطفـ ر يتضـمن مشـروع القـانو املتعلـق باألطفـال أ كامـا تلفـة بشـح
القض ــاء عل ــو عيـ ـ أش ــكال العن ــف ض ــد األطف ــالر و ــا لـ ـ عمـ ـ األطف ــالر واواج األطف ــالر
والعقوبــة البدنيــةر والجتــار باألطفــال والعتــداء علــيام واســتغالهلم .وعقــب الزل ـزالر اختــذت احلكومــة
قرارا سياساتيا هاما ياد إىل وض د لالجتـار بالبشـر والعنـف النسـا  .وأنشـكا آليـات للتنسـيق
ونقاط تفتين تلفة.
 -70وشــددت تايلنــد علــو ضــرورة إيــالء األولويــة للفكــات األكوــر رمان ـ ا ووميش ـ ا السياســات
والسـ ـ اتيايات املتعلق ــة بالوص ــول إىل املـ ـواردر مش ــرية الوق ــا نفس ــل إىل التق ــدم ار ــرا بـ ـرام
اإلس ــكا والت في ــف م ــن ــدة الفق ــر .وأُع ــرب ع ــن القل ــق إااء العن ــف الق ــائم عل ــو أس ــا الطائف ــة
والتمييز ضد املرأة.
 -71وأ اطا تيمور  -ليشيت علما بالسياسات املتعلقة باملساواة بن النسنر وا
اس اتياية وطنية وخطة عم بشح متكن املرأة والعنف النسا .

ل وض

 -72وأش ــارت أوجن ــدا إىل احلاج ــة امللح ــة ملعال ــة ا تياج ــات البل ــد املر ل ــة النتقالي ــة لض ــما
انتع ــاش سـ ـري  .واستفس ــرت ع ــن اخلط ــط الرامي ــة إىل معال ــة الوغـ ـرات تنفي ــذ خط ــة العمـ ـ ملتابع ــة
التوصيات املقدمة خالل عملية الستعراض.
 -73وأشــادت أوكرانيــا باعتمــاد الدســتور الديــد وجباــود التعمــري .وأشــارت إىل احلالــة الصــعبة الــيت
يواجااا البلد عقب الزلزال والتحديات اليت ل تزال قائمة ال قو اإلنسا .
 -74وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل التدابري الراميـة إىل تعزيـز قـو املـرأة والطفـ واحلـق
التعليم .وطلبا إىل نيبال تقدمي مزيد من املعلومات عن تنفيذ اإلصال ات نمام التعليم.
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 -75وأشـارت اململكــة املتحــدة ل يطانيـا العممــو وأيرلنــدا الشـمالية إىل الدســتور الديــدر ور بــا
بــإ راا بعـ التقــدم ــال العدالــة عـ الوطنيــة .وأعربــا عــن قلقاــا إااء األ كــام اخلاصــة بــالعفور
وإااء التمييز ضد املرأة وعدم وجود تشريعات جترم التعذيب.
 -76وأثنا الوليات املتحدة األمريكية علو نيبال إلنشـاء آليـات العدالـة النتقاليـة ووضـ دسـتور
صـول ضـحايا الزلـزال علـو مـواد
يكـر مبـدأ عـدم التمييـز .لكناـا أعربـا عـن قلقاـا إااء التمييـز
اإلجاثة وإااء التمييز الدير والنسا ر وعدم تساي لجكي التيبا.
 -77وأثنا باراجوان علو نيبال لعتمادها دستورا جديدا .وأعربـا عـن تقـديرها للتقـدم ارـرا
ال احلد من الفقر وشاعا نيبال علو مواصلة الاود الرامية إىل تعزيز وااية قو اإلنسا .
 -7٨وأعربا عاورية فنزويال  -البوليفارية عن تقديرها للااود اليت تبذهلا نيبال لتنفيذ التوصـيات
الصــادرة عــن الســتعراض الــدورن الشــام ر وــا ل ـ التوصــيات املتعلقــة بتــوفري خــدمات الصــحة
والسكن والغذاء ألشد الفكات ضعفا.
 -7٩وأعربــا أفغانس ــتا عــن تق ــديرها للت ـزام نيبــال بإنش ــاء منسس ــات وطنيــة حلق ــو اإلنس ــا ر
ول ما التحسينات اليت حتققا منذ الستعراض األولر وا ل إنشاء آلية للعدالة النتقالية.
 -٨0ول مــا الزائــر التقــدم ارــرا املتمو ـ
العمال املااجرين من خطر الستغالل.

وض ـ دس ـتور جديــد وشــاعا نيبــال علــو اايــة

 -٨1ور بـ ــا األرجنتـ ــن بإنشـ ــاء لنـ ــة احلقيقـ ــة واملصـ ــاحلة ولنـ ــة التحقيـ ــق مصـ ــري املفقـ ــودينر
وأشــارت إىل احلملــة الدوليــة الــيت نممتاــا هــي نفســاا مــن أجـ اعتمــاد التفاقيــة الدوليــة حلمايــة عيـ
األش ا من الختفاء القسرن.
 -٨2ور با أس اليا بالتقدم املتمو إزاا الدستور الديد وسلما بصعوبة عملية التوفيق بن
مطالب عدد كبري من اجملموعات واملصاحل اإلثنية.
 -٨3وأعربــا بــنغالدين عــن تقــديرها لتواصـ عمليــة النتقــال الــدميقراطي متشــيا مـ التوصــية الــيت
قــدمتاا خــالل الســتعراض األول .وســلما بالتحــديات الــيت تواجااــا نيبــالر وأشــارت إىل أ الفقــر
ل يزال ميو عقبة كبرية أمام التمت حبقو اإلنسا .
 -٨4ور با بلايكا باعتمـاد الدسـتور الديـدر وسـحلا عمـا إ ا كانـا نيبـال تنمـر
إىل نمام روما األساسي للمحكمة النائية الدولية.

النضـمام

 -٨5وأش ــادت بوت ــا جبا ــود نيب ــال م ــن أجـ ـ حتقي ــق املس ــاواة ب ــن النس ــن احلي ــاة السياس ــية
والعمليــةر وهــو مــا جتلــو ايــادة متوي ـ املـرأة ال ملــا وانت ــاب أول امـرأة منص ـ رئاســة الدولــة
ورئاسة ال ملا .
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 -٨6وأعربــا بوتس ـوانا عــن قلقاــا إااء ورود تقــارير بشــح العتــداء الســدن علــو املــدافعن عــن
قــو اإلنســا ووديــدهم بالقت ـ  .ول مــا م ـ التقــدير إنشــاء آليــات العدالــة النتقاليــة واعتمــاد
الدستور الديد.
 -٨7وأ اطــا ال ااي ـ علم ـ ا بالتــدابري الراميــة إىل تعزيــز فــر بنــاء تم ـ جــام وشــاعا علــو
اعتمــاد سياســات ترمــي إىل القضــاء علــو عيـ أشــكال التمييــز .وأعربــا عــن قلقاــا إااء التمييــز ضــد
النساء واملوليات واملولين ومزدوجي املي النسي ومغايرن اهلوية النسانية وإااء عم األطفال والـزواج
املبكر.
 -٨٨ور ب ــا كن ــدا بالدس ــتور الدي ــدر وب ــالاود الرامي ــة إىل ض ــما املس ــاواة للمولي ــات واملولي ــن
جنسـيا ومزدوجــي امليـ النســي ومغــايرن اهلويــة النســانيةر وإىل إصــالح التشـريعات .وشــاعا نيبــال
جاود التعمري علو تلبية ا تياجات الفكات الضعيفة.
علو احلر
 -٨٩وأعربــا شــيلي عــن تقــديرها للتقــدم ارــرا تعزيــز واايــة قــو اإلنســا ظـ المــرو
املعقدة الناعة عن الزلزال األخري .وأثنا علـو نيبـال إلصـدارها الدسـتور الديـدر الـذن يتـوخو اايـة
التنوع الوقا واإلثر البلد.
 -٩0ول م ــا الص ــن اادي ــاد عـ ـدد النس ــاء ال مل ــا والا ــود الرامي ــة إىل احل ــر عل ــو ت ــوفري
الضــما الجتمــاعي وحتقيــق املســاواة واحلــد مــن الفقــر .ودعــا اجملتمـ الــدو إىل مســاعدة نيبــال
الوفاء بالتزاماوا ال قو اإلنسا .

 -٩1وأشــادت كولومبيــا بــالتزام نيبــال بتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن الســتعراض األول .ونوهــار
علو وجل اخلصو ر بالاود الرامية إىل مكافحة س رة األطفال.
 -٩2وأثنا كوستاريكا علو نيبـال لتنفيـذها التوصـيات الصـادرة عـن السـتعراض األولر ول سـيما
ما تعلق مناا بتعزيز اإلطار املنسسي.
 -٩3ونوه ــا كوب ــا ب ــالتغريات اإليابي ــة اإلط ــار الق ــانو واملنسس ــي عق ــب عملي ــة الس ــتعراض
ــا التنمي ــة
األوىل .و و ــا كوب ــا اجملتمـ ـ ال ــدو عل ــو مواص ــلة دع ــم نيب ــال تنفي ــذ سياس ــاوا
و قو اإلنسا .
 -٩4ور با قـ بـالاود الراميـة إىل تعزيـز قـو املـرأةر وـا
وخطة عم بشح متكن املرأة والعنف النسا .

لـ اعتمـاد اسـ اتياية وطنيـة

 -٩5ور با الماورية التشيكية بوفد نيبالر وقدما توصيات.
 -٩6وأعربا هولندا عن تقديرها إلنشاء آليات العدالة النتقالية وسن الدستور الديد .ورأت أ
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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 -٩7ور ب ــا جيب ــوس بالدس ــتور الدي ــدر ال ــذن يض ــمن احلق ــو واحلري ــات األساس ــيةر ول س ــيما
املساواة للامي .
 -٩٨ور با مصر بآليات العدالة النتقاليـةر وبتعزيـز التمويـ السياسـي للمـرأةر والتصـدن مل ـاطر
اســتغالل العمــال املاــاجرينر ور بــا أيضـ ا بتــدابري احلمايــة الجتماعيــة للفكــات األكوــر فقــرا و رمانـ ا.
وأ اطا علم ا بالتقدم اررا احلد من وفيات األماات واألطفال والقضاء علو الفقر.
 -٩٩ور با إستونيا بالدستور الديد .لكناا أعربا عن قلقاا إااء أعمال التضييق والنتقام اليت
تســتاد الصــحفين واملــدافعن عــن قــو اإلنســا ر وإااء العنــف ضــد امل ـرأةر وــا ل ـ العنــف
والعتداء النسيا .
 -100ور با فنلندا بح كام الدستور الديد املتعلقة بالتعليم البتدائي اإللزامي واجملـا ر وبتسـاون
قو املرأة املرياور وإعـادة تحهيـ العمـال املـرونن .وأعربـا عـن تقـديرها لاديـاد معـدلت القيـد
املدرســي ومعــدلت اإلملــام بــالقراءة والكتابــة بــاطرادر لكناــا أعربــا الوقــا نفســل عــن قلقاــا إااء
تفاوت نوعية التعليم من مدرسة إىل أخر وبن فكات األطفال.
 -101ور با فرنسا بالدستور الديد وبتعين اللانة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -102ور با أملانيا بالدستور الديد وبالاود اليت تبذهلا عي املنممات جري احلكومية ومنممـات
عملية بناء السالم البلد واعت وا أمرا مشاع ا مسار حتقيق املصاحلة.
اجملتم املد
 -103ور با جانا بالتحسن الكبري
نمام العدالة النائية.
 -104ور با هاييت بنيبال

النمام األمرر وبإنشاء آليات العدالة النتقالية وحتسن أداء

الستعراض الدورن الشام الوا املتعلق هبا.

 -105ول ما هنغاريا أ مستو تنفيذ معاهدات قو اإلنسـا ل يـزال ضـعيفا وطلبـا مزيـدا
من املعلومات عن اخلطط املتعلقة بتعدي قوانن النسية البلد.
 -106ول مــا اهلنــد أ شــعب نيبــال يواجــل حتــديات عمليــة النتقــال السياســي الــيت ميــر هبــا.
وأشارت إىل دواعي القلق اليت أثريت خبصو استمرار وادو العنفر وعمليات القت خارج نطا
القضاءر والتمييز اإلثر.
 -107ول مــا إندونيســيا الاــود الــيت تبــذهلا نيبــال
وااية العمال املااجرين.

ــالت مكافحــة العنــف املنــز ر والجتــارر

 -10٨وشــاعا أيرلنــدا نيبــال علــو املضــي معالــة آثــار الن ـزاع املســل  .وأعربــا عــن قلقاــا إااء
ممارسة العنف ضد املدافعن عن قو اإلنسا والصحفينر وعدم التمت باحلق الغذاء الكا .
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 -10٩ول مــا إس ـرائي وض ـ خطــط عم ـ وطنيــة حلقــو اإلنســا ر وــا ل ـ مــا تعلــق مناــا
بتمكــن امل ـرأة وباألش ـ ا ون اإلعاقــةر وبتحســن متوي ـ امل ـرأة ال ملــا ر ول مــا أيض ـا التقــدم
اررا ال التعليم الام .
 -110وأثنا اليابا علو نيبال إلصدارها الدستور الديد ولختا ها تـدابري قانونيـةر وإنشـائاا لانـ ا
علو الصعيد الوطر وصعيد املقاطعات ملعالة مسحلة الجتار بالنساء واألطفال.
 -111ول مـا عاوريـة لو الدميقراطيـة الشـعبية التـزام نيبـال القـون بتعزيـز واايـة قـو اإلنســا
ال مكافحة الجتار بالبشر.
البلدر ورأت أ ا أ رات تقدما
 -112ول مــا لتفيــا اعتمــاد الدســتور الديــد ووض ـ تــدابري تش ـريعية لتعمــيم املنمــور النســا .
وأعربا عن قلقاا إااء التمييز ضد املرأة واملمارسات التقليدية الضارةر مو اواج األطفال.
 -113وأثنــا ماليزيــا علــو نيبــال للتقــدم ارــرا تعزيــز األطــر التش ـريعية املتعلقــة حبقــو اإلنســا
ولعتمــاد ولتنفيــذها الس ـ اتياية وخطــة العم ـ الــوطنيتن بشــح متكــن امل ـرأة والقضــاء علــو العنــف
النسا .
 -114وقال ــا نيب ــال إ اللان ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا هيك ــة دس ــتورية تتمتـ ـ ب ــاملركز أل ــفر وإ
احلكومة ملتزمة كلي ا بتعزيز قدراوا.
 -115وأعربــا نيبــال عــن تقــديرها ملــا أعــرب عنــل مــن شـواج بشــح اإلصــال ات التعليميــة وتــدابري
احلــد مــن الفقــر وعمـ األطفــال والــزواج املبكــر والتمييــز القــائم علــو أســا الطائفــة .لكناــا أوضــحا
أ ار وإ كانا ل تنفي وجود هذ املشاك ر متل إطارا قانونيا ومنسسيا متينا وسـلطات إنفـا قويـة
كفيلة وعالتاا.
 -116ووافقــا نيبــال علــو التوصــيات املتعلقــة بوض ـ آليــة للتعــاو م ـ اجملتم ـ املــد ر واملنممــات
اإلقليمية والعاملية حلماية قو العمال املااجرين.
 -117وأكدت نيبال للمال أ ا تكف رية الدينر وفقا ملـا يـنا عليـل الدسـتور الديـد .لكناـا
خ ـ تر خ ــالل العقــد املاض ــير امتحان ـا لقيما ــا التقليديــة وموروثا ــا الوقــا وهويتا ــا الوطنيــة بس ــبب
ممارسة اإلكرا علو تغيري الديانةر وهو ما ل يسم بل القانو .
 -11٨و كرت نيبال أ دستورها الديد دسـتور دميقراطـي جـام وشـام ر مشـددة
علو ضرورة ا ام احلق السيادن لك بلد وض دستور اخلا .

الوقـا نفسـل

 -11٩وشــكرت الوفــود الــيت أعربــا عــن ش ـواج بشــح املصــاعب الــيت يعانياــا الشــعب النيبــا
الوقــا احلاضــر .وقالــا إ احلكومــة ملتزمــة متام ـا حب ـ مســحلة املطالــب الــيت قــدما مــنخرا منطقــة
مادين إطار الدستور.
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 -120و اخلتامر شكرت نيبال عي الوفود علو مال ماوا وتعليقاوا البناءة والقيمـة .وقالـا إ ـا
خرجا من جلسة التحاور هذ وا حتتاجل للمضي وض التشريعات والسياسات والسـ اتيايات
وال ام ر وفقا للقواعد واملعايري الدولية.

ثانيا -االستنتاجات

و/أو التوصيات**

 -121نظرررت نيبررال لرري التوصرريات التاليررة الترري متردلمج سررالل جلسررة التحرراور وأعرب رج عررن
تأييدها لها:
1-121
(باكستان)؛

لتمسر ررم ب ر ررمان تنفير ررو معاهر رردات حقر رروق اإلنسر رران الم ر رردق عليهر ررا

الم ي لي التنفيو الشامل للدستور الجديد بما يتفق مع حماية حقوق
2-121
اإلنسان (كولومبيا)؛
اعتمرراد تش رريعات تررن عل ر لرررض عقوبررات جناةيررة مناسرربة ليمررا يتعلررق
3-121
بأعمال التعويب؛ ووضع إجراءات مستقلة حرصر ا علر إجرراء تحقيقرات لوريرة وةراملة
ونزيه ررة ومس ررتقلة ل رري جمي ررع ادع رراءات التع ررويب؛ ومحاس رربة أي مو ررف مسر ر ول ع ررن
ممارسة التعويب؛ وضمان حق كل ضحايا التعويب لي االنت اف والجبر (ألمانيا)؛
الحظ ررر ال ر رريل للتع ررويب واالستف رراء القس ررري بوص ررفهما م ررن الجر رراة
4-121
الجناةية بموجب القانون النيبالي (النرويج)؛
تكثيررف الجهررود العتمرراد مررانون مررنقل بشررأن العفررل يتوالررق مررع المعررايير
5-121
الدوليررة بمررا لرري حلررم امحكررا المتعلقررة بحظررر جميررع أةرركال العنررف ضررد ام فررال
ول مان تولر الموارد الكالية من الميزانية لتنفيوه (سلولاكيا)؛
تعررديل مررانون عمررل ام فررال السرراري ليشررمل عمررل ام فررال لرري القعرراع
6-121
غير الرسمي (سلولاكيا)؛
اعتماد مشرروع مرانون يجرر الممارسرات الثقاليرة ال رارة والق راء علر
7-121
اهرة زواج ام فال والزواج المبكر والقسري (سيراليون)؛
استكمال تنقيل مانون العفل من أجرل وضرع يليرة تنسريق تعنر بحراالت
٨-121
ام فال من ضحايا االتجار بالبشر (تيمور  -ليشتي)؛

__________
** مل ُحترر الستنتاجات والتوصيا 
ت.
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ت رردعي اإل ررار التشر رريعي والم سس رري م ررن أج ررل تعزي ررز وحماي ررة حق رروق
٩-121
الشعوب امصلية وال سيما ل مان مشاركتها الكاملة لي المجتمع (المكسيم)؛
10-121
(ميانمار)؛

مواصررلة جهررود تحسررين اتليررات الو نيررة لتعزيررز وحمايررة حقرروق اإلنسرران

 11-121تعررديل مررانون اللجنررة الو نيررة لحقرروق اإلنسرران ل ررمان اسررتقاللية هرروه
اللجنة وإدارة ة ونها المالية بنفسها (البرتغال)؛
 12-121سن تشريعات تن عل تمتع اللجنة الو نيرة لحقروق اإلنسران بمرا يلرز
من استقاللية وإدارة حاتية ولق ا لقرار المحكمة العليا لي نيبال (أوغندا)؛
 13-121ضمان امداء الفعال للجنرة الو نيرة لحقروق اإلنسران لري نيبرال بمرا لري
حلم اتباع نهج نموحجي لي التعيينات (أستراليا)؛
 14-121تقدي تقاريرها المتأسرة بشأن تنفيو االتفامية الدولية للق اء عل جميع
أة رركال التميي ررز العن ررري واتفامي ررة الق رراء علر ر جمي ررع أة رركال التميي ررز ض ررد المر ررأة
(البرتغال)؛
 15-121الم رري ل رري تعزي ررز التع رراون م ررع اإلجر رراءات ال اص ررة لمجل ررس حق رروق
اإلنسان بما لي حلم تيسير زيارة المكلفين بواليات للبلد (أوكرانيا)؛
 16-121ات رراح ال عرروات الالزمررة ل ررمان تنفي رو الدسررتور الجديررد والعمررل لرري
الومررج نفسررى علر حمايررة حقرروق اإلنسرران مررا ي ررمن بالتررالي تنفيررو امحكررا ال اصررة
بالمسرراواة بررين الجنسررين وبالمثليررات والمثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري
الهوية الجنسانية واممليات (السويد)؛
 17-121تعزيررز جهودهررا لتنفيررو القرروانين والسياسررات المعمررول بهررا تنفيرروا لعرراالا
للق اء عل جميع أةكال التمييز (تايلند)؛
1٨-121

بول مزيد من الجهود لوضع حد للتمييز بشكل لعلي (اليابان)؛

 1٩-121م اعفة الجهود الرامية إل حمايرة المررأة مرن العنرف والتمييرز ال سريما
لي المنا ق المت ررة من الزالزل (النرويج)؛
 20-121تكثي ررف الجه ررود للق رراء علر ر ع ررد المس رراواة ب ررين الجنس ررين وتنفي ررو
االستراتيجية الو نية بشأن الق اء عل اهرة زواج ام فال (بوتسوانا)؛
 21-121ض ر ررمان الم ر رروارد البشر ر ررية والمادي ر ررة الالزم ر ررة لحماي ر ررة ض ر ررحايا العن ر ررف
الجنساني وال سيما لي حاالت العوارئ وليما يتعلق بفعالية أوامر الحماية (إسبانيا)؛
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 22-121التركيز عل منرع االنتحرار وتقردي الردع لصةر اع المعنيرين وأسرره
مع أسو حالة اليأس الناجمة عن هوا الفعل لي االعتبار (هايتي)؛
 23-121بول مزيد من الجهود ل مان سالمة الرجال والنساء عل حد سواء لري
السجون (السويد)؛
 24-121الثبررات عل ر عزمهررا إنهرراء الممارس ررات ال ررارة الترري تسررتهدف النس رراء
وام فال (م ر)؛
 25-121بول مزيد من الجهود العتماد تردابير جديردة للت ردي لالتجرار بالنسراء
وام فال وتنفيوها عل نحو لعال (اليابان)؛
 26-121التحقي ررق الف رروري ل رري جمي ررع ادع رراءات التع ررويب واالحتج رراز التعس ررفي
واإلعدا سارج نعاق الق اء واإلعدا بإجراءات موجزة ومعامبة الجناة (نيوزيلندا)؛
 27-121التحقيق لي ادعاءات اإلعدا سارج نعاق الق اء وحراالت الولراة أثنراء
االحتجاز ل الا عن االتجار بامع اء البشرية (سيراليون)؛
 2٨-121ات اح ال عوات الالزمة ل مان امتثال لجنة الحقيقة والم الحة ولجنرة
التحقيق لي م ير المفقرودين للمعرايير الدوليرة وتقردي مرتكبري االنتهاكرات الجسريمة
لحقوق اإلنسان إل العدالة (كندا)؛
 2٩-121التقيررد ال ررار بالقررانون الرردولي الرروي يحظررر اإلعررادة القس ررية واحت ررا
أحكامى (ألمانيا)؛
 30-121الم ر رري لر رري تعزير ررز القر رردرات لتنفير ررو االسر ررتراتيجيات وال عر ررة البيئير ررة
لمواجهة الكوارث العبيعية (ميانمار)؛
 31-121الحرع عل مراعاة التزاماتها وتعهداتها لي مجال حقوق اإلنسان لرد
وضع سياساتها المتعلقة بتغير المناخ (الفلبين)()3؛
 32-121مواص ررلة جهوده ررا م ررن أج ررل اعتم رراد سياس ررات إنماةي ررة تلب رري احتياج ررات
الش ر ررعب وتحس ر ررن مس ر ررتو معيش ر ررة الم ر رروا نين م ر ررن أج ر ررل حماي ر ررة وتعزي ر ررز حق ر رروق
اإلنسان (اليمن).
 -122تحظ التوصيات التالية بتأييد نيبال التي تر أنها نتر لفوت أصالا أو لي ور التنفيو:
__________
( )3نــا التوصــية كمــا تُلــي أثنــاء جلســة التحــاور :ضــما مراعــاة التزاماوــا وتعاــداوا
إجراءات بشح املناخ (الفلبن).
GE.15-22772

ــال قــو اإلنســا فيمــا تت ــذ مــن

19/35

A/HRC/31/9

ترردعي بنرراء الدسررتور وعمليررة إرسرراء الديمقرا يررة مررن سررالل اسررتيعاب
1-122
جميع ةراةل المجتمرع النيبرالي إلتاحرة لرصرة ترولي زمرا اممرور والمشراركة علر نعراق
واسع (الهند)؛
ات رراح الترردابير الالزمررة ل ررمان مررا يرن عليررى دسررتور نيبررال مررن مسرراواة
2-122
تامررة بررين الرجررل والم ررأة ليمررا يتعلررق بجنسررية أبناةهمررا ولق ر ا للمررادة  )2(9مررن اتفاميررة
الق اء عل جميع أةكال التمييز ضد المرأة التي صدمج عليها نيبال (كندا)؛
ضررمان المسرراواة بررين الرجررل والم ررأة لرري دسررتورها الجديررد ل رالا عررن
3-122
ضمان حق الجميع لي عد التعرض للتمييز (نيكاراغوا)؛
تنفيررو م ررار المحكمررة العليررا الم ر رخ  26ةررباف/لبراير [ 2015بشررأن
4-122
تعارض لجنة الحقيقة والم الحة ولجنة التحقيق لي م ير المفقودين مرع االلتزامرات
الدولية لنيبال] لي أمرب ومج ممكن (سويسرا)؛
مواءمررة مررانون عررا  2014بشررأن لجنررة التحقيررق لرري م ررير المفقررودين
5-122
ولجنررة الحقيقررة والم ررالحة مررع القواعررد الدوليررة وال سرريما ليمررا يتعلررق بتعريررف العفررو
وحماية الشهود والتأسير لي معالجة الشكاو (بلجيكا)؛
تعررديل مررانون العنررف المنزلرري وال سرريما بهرردف توضرريل تعريررف امح
6-122
الجنسي وتوسيع نعاق تعريف العنف المنزلي ليشمل أي ا التهديد بالعنف ل رالا عرن
إدراج جميع أنواع ال رر الجسدي (النرويج)؛
تعديل التشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي لتشمل جميع أةكال العنف
7-122
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)؛
مواءمررة القرروانين المتعلقررة باالغت رراب مررع المعررايير الدوليررة وال سرريما
٩-122
ليما يتعلق بالتعريف القانوني لالغت اب واإل ار الزمني لتقدي ةكاو (بلجيكا)؛
 10-122إنفاح تشريعاتها المتعلقة بالعنف المنزلي إنفاحا لعراالا والتعجيرل باعتمراد
مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة (سلولينيا)؛
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 13-122مواءمررة القرروانين المتعلقررة باالغت رراب مررع المعررايير الدوليررة وإلغرراء أجررل
التقاد المحدد لي  35يوما لرلع ةكو االغت اب إل الشر ة (جمهورية كوريا)؛
 14-122إلغاء أجل التقاد المحدد لي  35يوم ا لإلبالغ عن حاالت االغت اب
أو تمديده عل اممل (المملكة المتحدة لبريعانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 15-122ضمان لعالية أداء اللجنة الو نية لحقوق اإلنسران ولقرا لمبرادئ براريس
بوسراةل منهررا علر وجررى ال رروع تزويررد اللجنررة بالتمويررل المعلرروب والكررالي ل رالا
عن منحها هامشا كاليا إلدارة ة ونها المالية بنفسها (جمهورية كوريا)؛
 16-122ضمان استقاللية اللجنرة الو نيرة لحقروق اإلنسران وإدارة ةر ونها الماليرة
بنفسها (الهند)؛
 17-122تعزيررز لجانهررا الو نيررة وال سرريما اللجنررة الو نيررة المعنيررة بشر ون المررأة
من أجل تنفيو السياسات المعتمدة (البرتغال)؛
 1٨-122مواصر ررلة التقر ررد لر رري مجر ررال حماير ررة حقر رروق الم ر ررأة وتر رردعي اتلير ررات
الم سسية القاةمة (جمهورية لنزويال  -البوليفارية)؛
1٩-122
(إستونيا)؛

إنش رراء يلي ررة ساص ررة تت ررول مسر ر ولية الرص ررد المس ررتقل لحق رروق العف ررل

 20-122الم ي لي تنفيو سعة العمل الو نيرة بشرأن ترولير التعلري للجميرع بمرا
لي حلم الفئات االجتماعية المحرومة امت ادي ا (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 21-122التنفيررو التررا ل عررة العمررل الو نيررة ال مسررية الرابعررة لحقرروق اإلنسرران
للفت رررة  2019-2014ل ررمان المش رراركة الجماعي ررة ل رري م ررايا حق رروق اإلنس رران
(كوبا)؛
 22-122تعزيررز ترردابير حماي ررة حقرروق ام فررال والنس رراء وسرراةر الفئررات ال ررعيفة
(جمهورية الو الديمقرا ية الشعبية)؛
23-122
(سلولينيا)؛

زيادة حمالت التوعية بحقروق المررأة وباتثرار السرلبية للعنرف الجنسراني

24-122
(باراغواي)؛

تنفير ررو ب ر ررامج تثقير ررف مر ررو في إنفر رراح القر ررانون بشر ررأن حقر رروق اإلنسر رران

 25-122ترردريب القرروة العامررة عل ر مبررادئ حقرروق اإلنسرران وال سرريما عل ر منررع
التعويب وسوء المعاملة (جيبوتي)؛
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 26-122حشررد جهررود المجتمررع الرردولي لتقرردي مسرراعدة لعالررة إل ر نيبررال ولق را
لصولويات الو نية (معر)؛
27-122
(باراغواي)؛

بحررم إمكانيررة إنشرراء نظررا و نرري مررن أجررل متابعررة التوصرريات الدوليررة

 2٨-122النظر لي إنشاء لجنة داةمة مشتركة برين الروزارات تترول مسر ولية تنفيرو
التزاماتهررا الدوليررة لرري مجررال حقرروق اإلنسرران مررن أجررل تنسرريق عمليررة صررياغة التقررارير
الو نية الموجهة إل هيئات المعاهدات لي جملة أمور أسر (البرتغال)؛
 2٩-122إمامررة ة رراكات مررع الرردول والمنظم ررات الترري تمتلررم سبرررة لرري مج ررال
العمل مع ام فرال المت رررين مرن النرزاع المسرلل مرن أجرل وضرع بررامج تكررس لتلبيرة
حاجته إل إعادة التأهيل واإلدماج (ناميبيا)؛
 30-122السعي إل تعزيز الدع الدولي للتنميرة االمت رادية وإعرادة بنراء الهياكرل
امساسية التي دمرت بسبب النزاع والزالزل المدمرة (بوتان)؛
31-122

مواصلة التعاون مع منظومة امم المتحدة (غانا)؛

 32-122مواصلة الجهود الراميرة إلر لررض عقوبرات ليمرا يتعلرق برالتمييز والعنرف
ضررد الم ررأة وضررمان وجررود يليررات مناسرربة لتقرردي المسرراعدة وتررولير الحمايررة للنسرراء
ضحايا الجريمة (المكسيم)؛
 33-122وضررع السياسررات العامررة الالزمررة مررن أجررل تنفيررو مررانون مكالحررة التمييررز
عل أساس العاةفة والنبو تنفيوا لعاالا (باراغواي)؛
 34-122تعزيز المساواة بين الجنسين بوساةل منها اعتماد برنامج إلحكاء الروعي
من أجل مكالحة التنميط السلبي للمرأة (ماليزيا)؛
 35-122ضررمان التنفيررو الكامررل والفعررال لقررانون عررا  2011المتعلررق بمكالحررة
التمييز عل أساسي العاةفة والنبو (الدانمرك)؛
 36-122وضررع اسررتراتيجية ملموسررة لتنفيررو مررانون عررا  2011المتعلررق بررالتمييز
القاة عل أساسي العاةفة والنبو تنفيوا ةامالا (سويسرا)؛
 37-122وضررع يليررة لعالررة لمعالجررة الحرراالت المبلر عنهررا بشررأن أةرركال التمييررز
المتعددة ضد نساء الشعوب امصلية لي نيبال (أوغندا)؛
3٨-122
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 3٩-122تقيي مد تنفيو ولعالية القوانين الراميرة إلر ومرف ومنرع جميرع أةركال
التمييررز وب اصررة ضررد النسرراء والررداليج وات رراح سعرروات ملموسررة لتجسرريد جهررود
مكالحة التمييز لي الممارسة العملية (الجمهورية التشيكية)؛
 40-122العمررل الحثيررم مررن أجررل إلغرراء التمييررز بحك ر القررانون والتمييررز بحك ر
الوامرع القراة علر جملرة مرن امسرس منهرا اإلثنيرة والجرنس والعاةفرة عرن ريرق وضرع
يليات لعالة ومستقلة لتنفيو مانون مكالحرة التمييرز القراة علر أساسري العاةفرة والنبرو
(ألمانيا)؛
 41-122ات اح جميع التدابير الالزمة ل مان التنفيو الفعرال لقرانون عرا 2011
المتعل ررق بمكالح ررة لتميي ررز الق رراة علر ر أسر راس العاةف ررة والنب ررو وللق رراء علر ر جمي ررع
أةكال التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
 42-122إنش رراء يلي ررات مح ررددة للتحقي ررق ل رري الح رراالت المحتمل ررة للتميي ررز ض ررد
المثلي ررات والمثلي ررين ومزدوج رري المي ررل الجنس رري ومغ ررايري الهوي ررة الجنس ررانية وح رراملي
صرفات الجنسرين ومعامبرة مرتكبيرى وال سريما مرا كران ينعروي منهرا علر جوانرب إداريررة
(إسبانيا)؛
 43-122تعزي ررز حماي ررة المثلي ررات والمثلي ررين ومزدوج رري المي ررل الجنس رري ومغ ررايري
الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسررين والعمررل مررن أجررل تنفيررو القرروانين الحاليررة
بالكامل (إسراةيل)؛
ردأي التناسررب وال رررورة لرري جميررع حرراالت اسررت دا
 44-122ضررمان احت ررا مبر ا
الق رروة بقر ر ا للمب ررادئ امساس ررية بش ررأن اس ررت دا الق رروة وامس ررلحة الناري ررة م ررن جان ررب
المو فين المكلفين بإنفاح القوانين (سويسرا)؛
45-122

مكالحة العنف ضد المرأة وضمان المساواة لي الحقوق (لرنسا)؛

 46-122ضررمان تررولير الشررر ة بيئررة يمنررة تراع ر ليهررا الس ررية للنسرراء والفتيررات
لإلبالغ عن حوادث العنف بما لري حلرم العنرف الجنسري وحراالت االتجرار وضرمان
تسجيل جميع الشكاو وإجراء تحقيق لعال بشأنها (هولندا)؛
 47-122تعزي ررز الت رردابير الرامي ررة إلر ر مكالح ررة العن ررف ض ررد ام ف ررال وال س رريما
ليمررا يتعلررق بمنررع زواج ام فررال المبكررر والقسررري واالتجررار بام فررال بوسرراةل منهررا
عل وجى ال وع تنظي حمالت توعية لي أوساف امسر (بلجيكا)؛
 4٨-122ات اح تدابير ترمي إل إنفاح التشريعات التي تحظرر عمرل ام فرال وإلر
تيسررير سرربل الح ررول عل ر التعلرري لجميررع ام فررال وال سرريما الفق رراء والمحرررومين
(البرازيل)؛
GE.15-22772

23/35

A/HRC/31/9

 4٩-122إنفاح التشريعات التي تحظر عمل ام فال وتيسير سبل الح ول علر
التعلي لص فال الفقراء والمحرومين وتعزيز عمليات تفتيش العمل؛
 50-122تعزيررز وحمايررة حقرروق ام فررال ال سرريما مررن سررالل الق رراء عل ر عمررل
ام فال وتيسير سبل الح ول عل التعلي لص فال الفقراء (جيبوتي)؛
 51-122إيالء اهتما ساع لتنفيو ال عرة الراميرة إلر الق راء علر أسروأ أةركال
عمرل ام فرال بحلرول عررا  2016وجميرع أةركال عمررل ام فرال بحلرول عررا 2020
بما لي حلم حظر عمل ام فال لي القعاع غير الرسمي (االتحاد الروسي)؛
 52-122ضررمان اسررتقاللية ونزاهررة النظررا الق رراةي وال سرريما مررن سررالل الجهررود
الراميررة إل ر ضررمان اضررعالع المجلررس العرردلي بعملررى دون ترردسل مررن الفرررع التنفيرروي
للحكومة (كندا)؛
 53-122ات راح تردابير ل رمان التحقيرق لرري جميرع االدعراءات المتعلقرة بارتكرراب
جراة التري لر يبرج ليهرا بعرد ول رمان تقردي مرتكبري انتهاكرات حقروق اإلنسران إلر
العدالة لي إ ار إجراءات تستولي المعايير الدولية (هولندا)؛
54-122

وضع حد إللالت سلعات إنفاح القانون من العقاب (لرنسا)؛

55-122

التحقيق لي جميع أعمال التمييز ضد جماعة الداليج (امرجنتين)؛

 56-122وضررع يليررة انت رراف لمعالجررة جميررع أةرركال التمييررز وانتهاكررات حقرروق
اإلنسان المرتكبة لي إ ار جهود التعمير بعد الزلزال (أستراليا)؛
 57-122ضر ررمان إج ر رراء سر ررلعات إنفر رراح القر ررانون تحقيقر ررات ةر رراملة لر رري جمير ررع
ادعاءات العنف المنزلي ومقاضاة الجناة (كندا)؛
 5٨-122تيس ررير س رربل تق رردي الش رركاو والوص ررول إلر ر العدال ررة ل ررحايا العن ررف
الجنساني ومقاضاة الجناة ومعامبته وحماية ال حايا (سلولينيا)؛
 5٩-122ات اح تدابير لعالة من أجل حمايرة ومسراعدة ضرحايا العنرف الجنسراني
وضررمان التحقيررق عل ر النحررو الواجررب لرري جميررع حرراالت العنررف الجنسرراني ومقاضرراة
الجناة (الجمهورية التشيكية)؛
 60-122التحقيرق لرري جميررع الحرراالت المتعلقرة بتوجيررى تهديرردات إلر المرردالعين
عن حقوق اإلنسان واالعتداء عليه (بوتسوانا)؛
 61-122التحقق مع منتهكي حقوق اإلنسان من كرال رلري الحررب امهليرة التري
ةهدها البلد ومقاضاته وتقدي تعوي رات لل رحايا ولقرا للمعرايير الدوليرة لري إ رار
لجنة الحقيقة والم الحة المنشأة حديثا (نيوزيلندا)؛
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 62-122بول الجهود الالزمة للتحقيرق لري الجرراة التري يشرملها القرانون الردولي
أو انتهاك ررات حق رروق اإلنس رران المرتكب ررة وحماي ررة ض ررحايا ه رروه االنتهاك ررات وض ررمان
وصوله إل العدالة وتعوي ه تعوي ا كامالا ولعاالا (أوروغواي)؛
 63-122تنفير ررو الق ر ررارين ال ر ررادرين عر ررن المحكمر ررة العلير ررا لر رري عر ررامي 2013
و 2015بشأن القانون المتعلق بلجنة الحقيقرة والم رالحة ولجنرة التحقيرق لري م رير
المفق ررودين م ررن أج ررل االمتث ررال للمع ررايير الدولي ررة بش ررأن العدال ررة االنتقالي ررة ل رري جه ررود
التحقي ررق ل رري انتهاك ررات حق رروق اإلنس رران المرتكب ررة س ررالل الح رررب امهلي ررة وتع رروي
ال حايا وتحقيق الم الحة (الجمهورية التشيكية)؛
 64-122ض ررمان الفعالي ررة ل رري أداء لجن ررة الحقيقر رة والم ررالحة وتنفي ررو توص ررياتها
بالكامل بما يشمل مقاضاة امة اع المس ولين عن التمرد العنيف (الهند)؛
 65-122اعتمرراد ترردابير ل ررمان مشرراركة المررأة لرري عمليررة السررال بمررا لرري حلررم
لجان تق ي الحقاةق (كوستاريكا)؛
 66-122إمامة مراكز ساصة الحتجاز وحربس الفتيران والفتيرات لتجنيربه الومروع
لي الجريمة مرة أسر لي المستقبل وتشجيع إعادة اإلدماج لي المجتمع (ةيلي)؛
 67-122تعررديل م روانين الجنسررية بمررا يجيررز لصبنرراء اكتسرراب الجنسررية بنرراء عل ر
نسب أي من الوالدين (هنغاريا)؛
 6٨-122الحرررع عل ر أن تكفررل امحكررا الررواردة لرري الدسررتور المررنقل حقوم را
متسر رراوية للم ر ررأة ل ر رالا عر ررن حقهر ررا لر رري اكتسر رراب الجنسر ررية واالحتفر ررا بهر ررا ونقلهر ررا
(سيراليون)؛
 6٩-122تعررديل التش رريعات المتعلقررة بالجنسررية لكرري ي رربل باإلمكرران اكتسرراب
الجنسية النيبالية بناء عل نسب أي من الوالدين (إسبانيا)؛
 70-122تنفيررو ترردابير تكفررل مررنل جميررع النسرراء وأ فررالهن الح رق لرري اكتسرراب
الجنسية واالحتفا بها ونقلها عل مد المساواة مع الرجل (نيوزيلندا)؛
71-122
(م ر)؛

ت ررولير الحماي ررة لصس رررة باعتباره ررا الن ررواة العبيعي ررة وامساس ررية للمجتم ررع

 72-122ضمان الحق لي حرية التعبير عل ةبكة اإلنترنج وسارجهرا لري القرانون
ولرري الممارسررة العمليررة بمررا لرري حلررم مررن سررالل إلغرراء تجرري التشررهير والتحقيررق لرري
جميع الحاالت المتعلقة لتهديد ال حفيين والمردالعين عرن حقروق اإلنسران واالعترداء
عليه (إستونيا)؛
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 73-122تهيئ ررة وإدام ررة بيئ ررة يمن ررة ومواتي ررة ل رري الق ررانون والممارس ررة يمك ررن ليه ررا
لل ررحفيين والعرراملين لرري مجررال اإلعررال والمرردالعين عررن حقرروق اإلنسرران والمجتمررع
المرردني أن يعملرروا دون عراميررل وبأمرران ولق را لق رراري مجلررس حقرروق اإلنسرران 6/22
و 5/27و( 31/27أيرلندا)؛
 74-122الحرررع علر ضررمان حريررة التجمررع ورلررع جميررع القيررود المفروضررة علر
االحتجاجات السلمية (مبرع)؛
 75-122م رراعفة الجهررود مررن أجررل تررولير المزيررد مررن الفرررع للم ررأة مررن أجررل
مشاركة نشيعة لي المجالين االمت ادي والسياسي (موريشيوس)؛
 76-122مواصررلة الرردلاع عررن مبرردأ المسرراواة بررين الرجررل والمررأة لرري عمليررة صررنع
القرار (تيمور  -ليشتي)؛
77-122
(إسراةيل)؛

تس رريع عمليررة تشررجيع زيررادة مشرراركة الم ررأة لرري تررولي المناصررب العامررة

7٨-122

ضمان تكال الفرع للمرأة لي سوق العمل (جنوب ألريقيا)؛

 7٩-122مواصررلة االسررتفادة مررن الب ررامج الناجحررة المتعلقررة بإيجرراد لرررع العمررل
وتقرردي المسرراعدة مةررد الفئررات ضررعفا لرري مكالحررة الفقررر والفرومررات االجتماعيررة
(جمهورية لنزويال  -البوليفارية)؛
 ٨0-122ض ررمان تنفي ررو التشر رريعات المتعلق ررة بالح ررد امدنر ر لصج ررور ل رري جمي ررع
القعاعات (جنوب ألريقيا)؛
 ٨1-122ضمان مساواة العمال والعامالت لي امجرر عرن القيرا بالعمرل نفسرى أو
عمل مماثل ومنع التمييز عل أساس نوع الجنس (جنوب ألريقيا)؛
 ٨2-122ضر ررمان وصر ررول العمر ررال الم ر ررتهنين المحر ررررين إل ر ر امراضر رري ال ر رربة
وتمررتعه بحقرروق اإلنسرران عل ر مررد المسرراواة مررع غيررره بمررا ليهررا الحررق لرري العمررل
والحررق لرري الملكيررة تمشرري ا مررع المالحظررات الترري مرردمتها اللجنررة المعنيررة بررالحقوق
االمت ادية واالجتماعية والثقالية (لنلندا)؛
 ٨3-122مواصلة جهودها لي مكالحة الفقر بدع من المجتمع الدولي وبالتعاون
معى (بنغالديش)؛
 ٨4-122االستمرار لي الحد من الفقر عل سبيل امولوية لري إ رار سعرة التنميرة
الو نية وتحسين مستويات معيشة الفئات المست عفة (ال ين)؛
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 ٨5-122العمررل لرري إ ررار سععهررا اإلنماةيررة الدوريررة عل ر تعبيررق سياسررة عامررة
للحد من الفقر ترمي إل تحقيق العدالة االجتماعية واالمت ادية (كوبا)؛
 ٨6-122ضررمان التنفيررو الفعررال لسياسررتها الراميررة إلر الت فيررف مررن حرردة الفقررر
ل الا عن النظر لي اعتمراد اسرتراتيجية و نيرة ةراملة ل رمان اممرن الغرواةي والتغرووي
لشعبها (ماليزيا)؛
 ٨7-122المثر ررابرة عل ر ر جهودهر ررا الرامير ررة إل ر ر مكالحر ررة الفقر ررر وتيسر ررير إمكانير ررة
الح ول عل المياه لسكان امرياف (المغرب)؛
 ٨٨-122اعتمر رراد اسر ررتراتيجية و نير ررة ةر رراملة ل ر ررمان اممر ررن الغر ررواةي والتغر ررووي
للجميع بما يتماة مع المعايير الدولية (أيرلندا)؛
 ٨٩-122مواصر ررلة جهودهر ررا لتسر ررهيل إمكانير ررة الح ر ررول عل ر ر السر رركن للفئر ررات
المهمشة والفئات المن ف ة الدسل (المغرب)؛
 ٩0-122الم ي لي تنفيرو التردابير السياسراتية التري ت رمن لررع الح رول علر
الرعاية ال حية الجيدة للجميع وال سيما النساء وام فال (سنغالورة)؛
٩1-122

ات اح تدابير ت من وصول الجميع للقاحات (ملديف)؛

 ٩2-122تحسين لرع الح ول عل الرعايرة ال رحية اليسريرة التكلفرة للجميرع
من سالل التنفيو الفعال لسياساتها وتوجيهاتها (تايلند)؛
 ٩3-122تسريع الجهود أكثر مرن أجرل سفر معردالت وليرات الرضرع وام فرال
والوليات النفاسية وزيادة متوسط العمر المتومع (سري النكا)؛
 ٩4-122الم رري ل رري ات رراح إجر رراءات ترم رري إلر ر الحر ر لد م ررن الولي ررات النفاس ررية
ضع (إسراةيل)؛
ووليات الر ّ
 ٩5-122مواصر ررلة تنفير ررو التر رردابير التر رري تكفر ررل لجمير ررع النسر رراء والفتير ررات لر رررع
الح ررول علر ر الرعاي ررة الجي رردة ل رري مج ررال ال ررحة الجنس ررية واإلنجابي ررة علر ر م ررد
المساواة (نيوزيلندا)؛
٩6-122

النظر لي صياغة مانون يق ي بإلزامية ومجانية التعلي امساسي (معر)؛

 ٩7-122النظررر لرري تس رريع العمررل بشررأن مشررروع القررانون الرروي يق رري بإلزاميررة
ومجانية التعلي امساسي (سري النكا)؛
 ٩٨-122االستمرار لي زيادة اإلنفاق عل التعلي من أجل توسيع نعامى وتحسين
نوعيتررى مررع إيررالء اهتمررا سرراع لحررق الفئررات ال ررعيفة لرري التعلرري بمررن لرري حلررم
العالب الفقراء والفتيات وام فال حوو اإلعامة (ال ين)؛
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 ٩٩-122تنفيو السياسات الو نية الحالية ل رمان التعلري الجيرد لشرعبها المتعردد
اإلثنيات (جمهورية الو الديمقرا ية الشعبية)؛
 100-122تسر رريع المنامش ررات المتعلق ررة بمش ررروع الق ررانون ال رروي يق رري بإلزامي ررة
ومجانية التعلي امساسي الوي ينظر ليى حالي ا (إسراةيل)؛
 101-122تس رريع النظررر لرري مشررروع مررانون التعلرري المعررروض عل ر وزارة التعلرري
حاليا (ألغانستان)؛
 102-122ضمان ح ول جميع ام فال عل التعلي (ناميبيا)؛
 103-122مواصلة جهودها من أجل تحسين لرع الح ول عل التعلي للجميع
بوساةل منها ت ي الموارد الكالية (إندونيسيا)؛
 104-122ضررمان لرررع تعليميررة متسرراوية لجميررع ام فررال بمررن لرريه الفتيررات
وأ فررال الررداليج تمشرري ا مررع المالحظررات الترري مرردمتها اللجنررة المعنيررة بالق رراء عل ر
التميير ررز ضر ررد الم ر ررأة واللجنر ررة المعنير ررة بر ررالحقوق االمت ر ررادية واالجتماعير ررة والثقالير ررة
(لنلندا)؛
 105-122االستمرار لي اتبراع السياسرات التري سرت دي إلر زيرادة معردل االلتحراق
بالم رردارس ب ررين ام ف ررال ال رروين بلغ رروا س ررن الدراس ررة وال س رريما الفتي ررات وام ف ررال
المنتمين إل مجتمعات الشعوب امصلية واممليات (سنغالورة)؛
 106-122مواصلة تدعي السياسات االجتماعيرة الناجحرة التري تعرزز لررع النراس
وال سرريما النسرراء وام فررال لرري الح ررول عل ر التعلرري والرعايررة ال ررحية (جمهوريررة
لنزويال  -البوليفارية)؛
 107-122تعررديل السياسررات التعليميررة المتبعررة حالي را ل ررمان نظررا تعليمرري ةررامل
وتنفيو تدابير ملموسة ترمي إل زيادة مشاركة ام فال حوي اإلعامة (النرويج)؛
 10٨-122ات رراح ترردابير ت ررمن إلزاميررة ومجانيررة التعلرري االبتررداةي الجيررد للجميررع
(ملديف)؛
 10٩-122ت ررمي أدوات لقيرراس وتوليررد بيانررات موثومررة وم ررنفة بشررأن امةر اع
حوي اإلعام ررة وإزال ررة أير رة عواة ررق مانوني ررة وممارس ررات تمييزي ررة يواجهه ررا امةر ر اع حوو
اإلعامة (بنما)؛
 110-122إةراك المدالعين عن حقوق اإلنسان المكفولة لصة اع حوي اإلعامرة
لي عملية ات اح القرارات المتعلقة بسياسات التعلي (إسبانيا)؛
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 111-122الحرع عل االلتفرات لري أعمرال اإلغاثرة مرن الزلرزال إلر احتياجرات
أبناء المجموعات ال عيفة بما ليهرا الرداليج وتلبيرة هروه االحتياجرات وتعزيرز لررع
العمل الالةق (الواليات المتحدة اممريكية)؛
 112-122التعرراون مررع المجتمررع المرردني والمنظمررات اإلمليميررة والعالميررة مررن أجررل
حماية حقوق العمال النيباليين المهاجرين لي ال ارج (أستراليا)؛
 113-122مواص ررلة التق ررد ل رري تنفي ررو ت رردابير تق رردي المس رراعدة وس رردمات إع ررادة
التأهيل لصة اع الوين ةردوا بسبب الكوارث العبيعية (كولومبيا)؛
 114-122االستمرار لي إةراك ةركاةها بهدف بناء القردرات وتعبئرة المروارد لردع
جهودها اإلنماةية والولاء بالتزاماتها لي مجال حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 115-122الم ي لي تنفيو السياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة لي إ رار أهرداف
التنمية المستدامة (باكستان).
 -123وسررتدرس نيبررال التوصرريات التاليررة وسررتقد ردودا عليهررا لرري ومررج مناسررب ال يتجرراوز
موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان لي يحار/مارس :2016
1-123

بحم إمكانية مبول است اع لجنة مناه ة التعويب (بنما)؛

بحررم إمكانيررة الت ررديق عل ر البروتوكررول االستيرراري التفاميررة مناه ررة
2-123
التعويب (بنما)؛
االن ر ر ررما إل ر ر ر البروتوكر ر ررول االستير ر رراري التفامير ر ررة مناه ر ر ررة التعر ر ررويب
3-123
(نيوزيلندا) (الجمهورية التشيكية)؛
الت ديق عل البروتوكول االستياري التفامية مناه رة التعرويب (ألمانيرا)
4-123
(أوروغواي) (الجبل امسود) (الدانمرك) (غانا)؛
5-123
(البرتغال)؛

التوميع والت ديق عل البروتوكول االستياري التفاميرة مناه رة التعرويب

التوميع عل البروتوكول االستياري التفامية مناه ة التعرويب (السرويد)؛
6-123
الت ديق عل االتفامية الدولية لحماية حقوق جميرع العمرال المهراجرين
7-123
وألراد أسره (تيمور  -ليشتي) (سيراليون)؛
النظر لي الت رديق علر االتفاميرة الدوليرة لحمايرة حقروق جميرع العمرال
٨-123
المهاجرين وألراد أسره (الفلبين) (م ر)؛
مواصررلة بحررم إمكانيررة الت ررديق عل ر االتفاميررة الدوليررة لحمايررة حقرروق
٩-123
جميع العمال المهاجرين وألراد أسره (إندونيسيا)؛
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 10-123الت رديق علر االتفاميررة الدوليررة لحمايرة جميررع امةر اع مررن االستفرراء
القسري (امرجنتين) (سيراليون) (غانا) (لرنسا) (اليابان)؛
 11-123الت رديق علر االتفاميررة الدوليررة لحمايرة جميررع امةر اع مررن االستفرراء
القسري وتنفيوها (باراغواي)؛
 12-123النظررر لرري الت ررديق علر بروتوكررول منررع االتجررار بامة ر اع وب اصررة
النساء وام فال وممعى والمعامبة عليى (بروتوكول باليرمو) (م ر)؛
 13-123الت ديق علر نظرا رومرا امساسري للمحكمرة الجناةيرة الدوليرة (ألمانيرا)
(البرتغال) (سويسرا) (غانا)؛
14-123

الت ديق عل نظا روما امساسي وتنفيوه (باراغواي)؛

 15-123الت ررديق عل ر نظررا رومررا امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررة وإدراج
أحكامى لي التشريعات الو نية؛ واالن رما إلر االتفراق المتعلرق بامتيرازات وح رانات
المحكمة الجناةية الدولية (إستونيا)؛
 16-123الت ررديق عل ر نظررا رومررا امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررة وتنفيررو
أحكامى لي التشريعات الو نية (كوستاريكا)؛
 17-123الت ررديق عل ر نظررا رومررا امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررة وتنفيررو
أحكامى لي التشريعات الو نية (هنغاريا)؛
 1٨-123االن ر ررما إل ر ر ر نظ ر ررا رومر ر ررا امساسر ر رري للمحكم ر ررة الجناةير ر ررة الدولير ر ررة
(الجمهورية التشيكية)؛
 1٩-123االن ررما إلر ر نظ ررا روم ررا امساس رري للمحكم ررة الجناةي ررة الدولي ررة وإلر ر
اتفامية عد تقاد جراة الحرب والجراة المرتكبة ضد اإلنسانية (أوروغواي)؛
 20-123االن ررما إلر نظررا رومررا امساسرري للمحكمررة الجناةيررة الدوليررة ومواءمررة
تشريعاتها الو نية معى مواءمة كلية (التفيا)؛
 21-123ات اح جميع التدابير الالزمرة تمهيردا لالن رما إلر نظرا رومرا امساسري
للمحكمة الجناةية الدولية (مبرع)؛
22-123

الت ديق عل اتفامية منظمة العمل الدولية رم ( 87الجزاةر)؛

 23-123النظر لي تعديل الدستور بما يسمل للمرأة أن تنقل جنسيتها إل أبناةها
وزوجها امجنبي عل مد المساواة مع الرجل (الواليات المتحدة اممريكية)؛
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 24-123سن موانين موحدة تعالج جميع أنواع العنرف الجنسري علر نحرو لعرال
مررع ت ررمينها أحكام را تق رري بعررد تقرراد ج رراة االغت رراب وغيررره مررن أةرركال العنررف
الجنسرري وتررولير يليررات كاليررة لحمايررة الشررهود وال ررحايا والح ررول علر تعوي ررات
مررن الدولررة وات رراح ترردابير لمعالجررة االحتياجررات ال اصررة للفتيررات دون سررن السادسررة
عشرة (النرويج)؛
25-123

إلغاء تجري اإلمدا عل االنتحار (هايتي)()4؛

 26-123الموالقررة عل ر لررب الزيررارة المقررد مررن المقرررر ال رراع المعنرري بتعزيررز
الحقيق ررة والعدال ررة والجب ررر وض ررمانات ع ررد التكر ررار والمق رررر ال رراع المعن رري بحال ررة
المردالعين عررن حقرروق اإلنسرران والفريررق العامرل المعنرري بحرراالت االستفرراء القسررري أو
غير العوعي والتعاون التا مع المكلفين بواليات (هنغاريا)؛
 27-123الموالقة عل لبات زيارة البلد المقدمة من بع اإلجراءات ال اصة
بما لي حلم لرب المقررر ال راع المعنري بتعزيرز الحقيقرة والعدالرة والجبرر وضرمانات
عد التكرار (أوروغواي)؛
 2٨-123تعر ر ررديل مر ر ررانون عر ر ررا  2014المتعلر ر ررق بلجنر ر ررة الحقيقر ر ررة والم ر ر ررالحة
ولجنررة التحقي ررق ل رري م ررير المفق ررودين امتثرراالا لحكر ر المحكم ررة العلي ررا المر ر رخ 26
ة ررباف/لبراير  2015وحل ررم تقي رردا بالمع ررايير الدولي ررة حات ال ررلة بالمس رراءلة بش ررأن
االنتهاك ررات الجس رريمة للق ررانون ال رردولي لحق رروق اإلنس رران والق ررانون ال رردولي اإلنس رراني
(الدانمرك)؛
2٩-123
(ةيلي)؛

رلررع سررن المسر ولية الجناةيررة لص فررال المحررددة حالير ا لرري  10سررنوات

30-123
(البرازيل).

ات اح تدابير لتنفيرو مررار المحكمرة العليرا المتعلرق برزواج مثليري الجرنس


لولم:
 -124ول تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد نيبال وستحيط بها علم ا تبع ا

الت ررديق عل ر البروتوكررول االستيرراري للعهررد الرردولي ال رراع بررالحقوق
1-124
االمت ادية واالجتماعية والثقالية (أوروغواي)؛
التوميررع والت ررديق عل ر البروتوكررول االستيرراري للعهررد الرردولي ال رراع
2-124
بالحقوق االمت ادية واالجتماعية والثقالية (البرتغال)؛
__________
( )4نا التوصية كما تلي أثناء جلسة التحاور :إلغاء جترمي النتحار (هاييت).
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الت ررديق عل ر البروتوكررول االستيرراري التفاميررة حقرروق العفررل المتعلررق
3-124
بإجراء تقدي البالغات (الجبل امسود) (سلولاكيا) (ةيلي)؛
4-124
(الفلبين)؛

النظ ررر ل رري الت ررديق علر ر اتفامي ررة منظم ررة العم ررل الدولي ررة رمر ر 189

5-124
(البرتغال)؛

الت ر ررديق علر ر ر االتفامير ر رات المتعلق ر ررة بر ر رالالجئين وع ر ررديمي الجنس ر ررية

ض ررمان حماي ررة الالجئ ررين التبتي ررين م ررن س ررالل الت ررديق علر ر االتفامي ررة
6-124
ال اصة بوضع الالجئين لعا  1951وبروتوكولها لعا  1967وتعبيقهما (لرنسا)؛
النظررر لرري تعررديل الدسررتور لحرروف امحكررا الترري يبرردو أنهررا تحررد مررن
7-124
الحريات الدينية (الواليات المتحدة اممريكية)؛
٨-124

إنشاء لجنة مستقلة تعن بش ون ام فال والنساء (الهند)؛

توجيررى دعرروة داةمررة للمكلفررين بواليررات لرري إ ررار اإلج رراءات ال اصررة
٩-124
التابعة لمجلس حقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 10-124توجيررى دعرروة داةمررة للمكلفررين بواليررات لرري إ ررار اإلج رراءات ال اصررة
التابعة لمجلس حقوق اإلنسان (الجمهورية التشيكية)؛
11-124
(كوستاريكا)؛

توجير ررى دعر رروة داةمر ررة إل ر ر يلير ررات اإلج ر رراءات ال اصر ررة لزير ررارة البلر ررد

 12-124توجيررى دعرروة داةمررة إلر جميررع المكلفررين بواليررات لرري إ ررار اإلجرراءات
ال اصة (التفيا)؛
13-124
(أوروغواي)؛

توجيى دعوة داةمة إل المكلفين بواليات لري إ رار اإلجرراءات ال اصرة

 14-124النظررر لرري توجيررى دعرروة داةمررة إل ر جميررع المكلفررين بواليررات لرري إ ررار
اإلجراءات ال اصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان (جمهورية كوريا)؛
 15-124تعزيز سيادة القانون عن ريق إنشاء لجنة مستقلة للنظرر لري الشركاو
تكون مادرة عل التحقيق لي الشكاو المقدمرة ضرد مروات الشرر ة ومحاكمرة الجنراة
(المملكة المتحدة لبريعانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
16-124

إلغاء حظر تغيير الديانة الوي يقوض حرية الدين (إسبانيا)؛

 17-124إصرردار ةررهادات هويررة لالجئررين وأسررره ل ررمان ح ررول جميررع أ فررال
الالجئررين عل ر التعلرري وإلغرراء القيررود المفروضررة عل ر حقرروق الالجئررين لرري التملررم
والعمل وإنشاء م سسات تجارية واالن راف ليها ولي حرية السفر (ألمانيا)؛
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 1٨-124تسررجيل الالجئررين وإصرردار وثرراةق هويررة له ر لكرري يتسررن له ر العمررل
والح ول عل التعلي والسفر (الواليات المتحدة اممريكية).
 -125وليمررا يتعلررق بالتوصرريات الترري تقررد حكرهررا لرري الفق ررتين  1-124و 2-124تررر
نيبال أن امولوية بالنسبة للحكومة النيبالية لي الومج الحاضر تتمثل لي الولاء عل نحو لعال
بالتزاماتها الناةئة عن ال كوك الدولية التي هي رف ليها .وستبول الحكومة جهودا من أجل
االن ررما إلر ر مزي ررد م ررن ال رركوك الدولي ررة يس رروة ل رري االعتبررار م ررلحتها الو ني ررة والق رردرات
المتاحررة حالي ر ا لتنفيرروها .وامه ر مررن حلررم هررو أن امولويررة الق ررو بالنسرربة لحكومررة نيبررال
الجديدة تتمثل لي تنفيو الدستور الجديد ال ادر لري  20أيلول/سربتمبر  2015الروي كفرل
أكثر من  32حقا من حقروق اإلنسران وأنشرأ التزامرات محرددة بإضرفاء العرابع الم سسري علر
المسرراواة الجوهريررة وعلر المجتمررع القرراة علر المسرراواة .وعررالوة علر حلررم لررإن الحكومررة
تتبع سياسة بناء الهياكل امساسية المعلوبة مبل االن ما إل أي صم من ال كوك الدولية.
 -126وليما يتعلق بالتوصيات التي تقد حكرهرا لري الفقررة  3-124ترر نيبرال أن امولويرة
بالنسرربة للحكومررة النيباليررة لرري الومررج الحاضررر تتمثررل لرري الولرراء عل ر نحررو لعررال بالتزاماتهررا
الناةئة عن ال كوك الدولية التي هي رف ليها .وستبول الحكومة جهودا من أجرل االن رما
إلر مزيرد مررن ال ركوك الدوليررة يسروة لرري االعتبرار م ررلحتها الو نيرة والقرردرات المتاحرة حاليرا
لتنفيوها .وامه من حلم هو أن امولوية الق رو بالنسربة لحكومرة نيبرال الجديردة تتمثرل لري
تنفيو الدستور الجديد ال ادر لري  20أيلول/سربتمبر  2015الروي كفرل أكثرر مرن  32حقر ا
من حقوق اإلنسان وأنشأ التزامات محرددة بإضرفاء العرابع الم سسري علر المسراواة الجوهريرة
وعل ر المجتمررع القرراة عل ر المسرراواة .وعررالوة عل ر حلررم لررإن الحكومررة تتبررع سياسررة بنرراء
الهياكل امساسية المعلوبة مبل االن ما إل أي صم من ال كوك الدولية.
 -127وليمررا يتعلررق بالتوصررية الترري تقررد حكرهررا لرري الفقررتين  5-124و 6-124ال تعتررز
حكومررة نيبررال االن ررما إل ر االتفاميررة ال اصررة بوضررع الالجئررين وبروتوكولهررا بسرربب حرردودها
المفتوحة مع البلدان المجاورة وصغر حج البلد وموارده المحدودة.
 -12٨وليمررا يتعلررق بالتوصررية الترري تقررد حكرهررا لرري الفقرررة  7-124تررر نيبررال أن الدسررتور
الروي أصرردرتى الجمعيررة التأسيسررية المنت برة يكفررل تمامر ا حريررة الردين لجميررع السرركان ويحظررر
حرية استيرار
التمييز عل أساس أي ةكل من أةكال العقيدة الدينية والفلسفية .ولكل ة
معتقده الديني أو اعتنامى أو الجهر بى أو إمامة ةعاةره.
 -12٩وليمررا يتعلررق بالتوصررية الترري تقررد حكرهررا لرري الفقرررة  8-124تررر نيبررال أن اللجنررة
الو نية لحقوق اإلنسان م ولة بات راح اإلجرراءات الالزمرة لحمايرة وتعزيرز حقروق العفرل ورصرد
حالتها عل أساس مبدأ الم الل الف ل للعفل .وتر حكومرة نيبرال أن إنشراء لجنرة منف رلة
تعن ر بش ر ون ام فررال س ري دي إل ر ازدواج لرري واليررات الم سسررات الو نيررة لحقرروق اإلنسرران
ومشكلة لي التنسيق .وبموجب الدستور الجديد رميرج اللجنرة الو نيرة المعنيرة بشر ون المررأة
إل مرتبة هيئة دستورية مستقلة.
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 -130وليما يتعلق بالتوصيات التي تقد حكرها لي الفقررات مرن  9-124إلر 14-124
لإن حكومة نيبال ملتزمة بمواصلة تعزيز تعاونها مع اإلجراءات ال اصة ويليات حقوق اإلنسان
التابعة لصم المتحدة .وهناك حتر اتن عشررة مقرررين ساصرين/مكلفين بواليرات زاروا البلرد
بالفعل لري مناسربات م تلفرة .ولري العرا الماضري والقرج نيبرال علر لبري زيرارة مقردمين مرن
مقرررريان ساصررين همررا المقرررر ال رراع المعنرري بحقرروق اإلنسرران للمهرراجرين والمقرررر ال رراع
المعني باستقالل الق اة والمحامين .لكن الزيارة ل تت  .وسوف ننظر لي برامي لبرات الزيرارة
القعريررة المقدمرة مررن مكلفررين بواليررات لرري إ ررار اإلجرراءات ال اصررة .وسررنوجى دعرروات الزيررارة
القعريررة إلر كررل مكلررف مررن المكلفررين بواليررات لرري إ ررار اإلجرراءات ال اصررة علر حرردة لكرري
تكون الزيارة أكثر لعالية ولاةدة.
 -131وليما يتعلق بالتوصية التي تقد حكرهرا لري الفقررة  15-124ترر نيبرال أن القروانين
السررارية لرري نيبررال تق رري بعررد تمتررع أي مو ررف لرري جهرراز اممررن بالح ررانة مررن المس ر ولية
الجناةيررة لرري حالررة انتهرراك حقرروق اإلنسرران .ولرري هرروه الحالررة تررن التش رريعات النيباليررة عل ر
يليات كالية للتحقيق ومقاضاة الجناة المزعومين وتقديمه إل العدالرة .وت رول للجنرة الو نيرة
لحقوق اإلنسان وهي هيئة دستورية مستقلة سلعة رصد حقوق اإلنسان عل نحو لعال.
 -132وليما يتعلق بالتوصية التي تقد حكرها لري الفقررة  16-124ترر نيبرال أن الدسرتور
الروي أصرردرتى الجمعيررة التأسيسررية المنت برة يكفررل تمامرا حريررة الردين لجميررع السرركان ويحظررر
حرية استيرار
التمييز عل أساس أي ةكل من أةكال العقيدة الدينية والفلسفية .ولكل ة
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.
 -133وليمررا يتعلررق بالتوصررية الترري تقررد حكرهررا لرري الفقررتين  17-124و 18-124تفيررد
نيبال بأنها ليسرج رلر ا لري االتفاميرة ال اصرة بوضرع الالجئرين وبروتوكولهرا .ومرع حلرم ولررت
مررأو م مت ر ا لالجئررين مسررباب إنسررانية .ومررد ح ررل الالجئررون الرروين دسلرروا إل ر نيبررال مبررل
عررا  1990علر صررفة الالجرري وهر يتمتعررون بررالحقوق والحريررات ولقر ا للقرروانين السررارية لرري
نيبررال؛ وتعبررق حكومررة نيبررال سياسررة عررد االعت رراف بامجانررب كالجئررين .ومررع حلررم تسررع
الحكومررة جاهرردة إل ر تحررديم السررجالت ال اصررة به ر الء امجانررب وأ فرراله مررن أجررل إزالررة
ال عوبات التي تحول دون تمتع أ فاله بالحق لي التعلي .
 -134جميررع االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة لرري هرروا التقريررر تعبررر عررن مومررف الدولررة
(الرردول) الترري مرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ينبغرري أن يفهر أنهررا تحظر بتأييررد
الفريق العامل بكاملى.
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