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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن نيبال*
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
أُعد هذا التقريرر ع ر الً بقرراي لسرح وقروإل اان ران  1/5و ،21/16مر مراعراد روييرال اعررت را
-1
الدوي الشامل .وهو مسخص لويقات امل سومات املقدمال من  63جهال من اجلهات صراوةال امللرس ال
إىل آليال اعرت را الدوي الشامل ،وي ِرر يف شكل موجز تقيُّداً ابحلد األقلى ل در الكس ات.

( )1

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()3

أوصررم منا ررات ةتسدررال قرردمم ويقررات نيةررا نن تنىلررل إىل ال وتوكررو اعيتيرراي عتداقيررال
-2
( )5
)
4
(
مناهىلال الت ذيب ؛ وال وتوكو اعيتياي عتداقيال وقوإل الطدرل املت سِقرإب رجرراق تقردب الةال رات ؛
واعتداقيال الدوليال حل ايال وقوإل مجي ال ا املهاجرين وأفرار أررهل()6؛ وال وتوكو اعيتياي املس رإب
()7
ابل هد الردو اارااب ابحلقروإل اعقتلراريال واعجت اعيرال والثقافيرال ؛ واتداقيرال منا رال ال رل الدوليرال يقرل 189
بشأن ال ا املنزليني()8؛ واتداقيال منا ال ال ل الدوليرال يقرل  190بشرأن القىلراق عسرى ال نرل والت رر
يف عامل ال ل()9؛ وال وتوكوعت ااضافيال عتداقيات جنيل ل ام )10(1949؛ واتداقيال عام  1954بشأن
وض األشخااب عدميي اجلن يال واتداقيال عام  1961املت سقال خبدض واعت ان دام اجلن يال()11؛ ونارام
يوما األراري لس ك ال اجلنائيال الدوليال( ،)12ونن تلدإل عسى هذه اللكوك.
__________

*

مل ُُتري هذه الوثيقال قةل إيراهلا إىل روائر الرتمجال الت ريريال ابألمل املت دد.
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والويقررال املشرررتكال  11والويقررال املشرررتكال  13والويقررال املشرررتكال 18

وأوصررم منا ررال هيررومن يايررتح ووتر
-3
نيةا نن توجه رعود رائ ال إىل ااجرراقات اااصرال
املكسدني بوع ت يف إباي ااجراقات اااصال(.)14

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )1 3

 ،ونن تقةرل مجير بسةرات الرز يات املقدمرال مرن

( )1 5

أش ررايت ويق ررات مقدم ررال إىل أن احلكوم ررال أض ر دم الس ن ررال الوبني ررال حلق رروإل اان رران بتق ررويض
-4
ارررتقالهلا الررذاا و اه ررل توصرريا ا( .)16وأوصررم الويق ررال املشرررتكال  35ومنا ررال ال د ررو الدوليررال والويق ررال
املشرتكال  36احلكومال نن تندذ ابلكامل توصيات الس نال الوبنيال حلقوإل اان ان(.)17
وأكرردت الويقررال املشرررتكال  35أن مشررروع ت ررديل قررانون الس نررال الوبنيررال حلقرروإل اان رران ل ررام ،2019
-5
امل رررو عسررى ال ملرران ،يت رراي مر وكررل اوك ررال ال سيررا ومةررارل ابييررح والت ررديالت الر اقرتوتهررا الس نررال
الوبنيال حلقوإل اان ان( .)18وأفارت منا ات من اجلهرات صراوةال امللرس ال نن ررن مشرروع القرانون
ررريقو ارررتقالليال الس نررال الوبنيررال حلقرروإل اان رران ،ألن املرردعي ال ررام ررريت ت ب ررسطات تقديريررال يف تقرردب
الدعاوى أمام اواكل؛ ونن احلكل املت سإب رنشاق املكاتب ااقسي يال ورون ااقسي يال لس نال قد أُلغي(.)19
وأ وصررم أيب ر منا ررات احلكومررال نن تررنق  ،ابلتشرراوي م ر الس نررال الوبنيررال حلقرروإل اان رران،
-6
مشررروع ت ررديل قررانون هررذه الس نررال؛ ونيةررا نن تسغرري األوكررام الروايرد يف الت ررديل املقرررت الر ُتررد مررن
الوعيال القىلائيال واعرتقال املا لس نال الوبنيرال حلقروإل اان ران؛ ونن تكدرل اررتقالليال الس نرال ،عسرى
حنو يتوافإب ابلكامل م مةارل ابييح(.)20
وأفارت منا ال هيومن يايتح ووت والويقال املشرتكال  36والويقال املشرتكال  37ننه مل جيرر ت يرني
-7
أ مدوضررني يف الس ن ررال الوبنيررال لش ر ون امل ررأد ،والس ن ررال الوبنيررال لش ر ون الررداليم ،و ررا مررن الس رران
املواضي يال( .)21وأوصم عدد منا ات احلكومال نن توفر املواير الكافيال لسهيئات الدرتوييال ونن تكدل
ت يني يؤرائها وأعىلائها(.)22

جيم -تنفي ذذال االلتزام ذذات الدولي ذذة املتعلق ذذة اق ذذوق اإلنس ذذانا م ذذع مرا ذذاة الق ذذانون ال ذذدو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطا ات

امل اواد وعدم الت ييز

( )2 3

أفررارت منا ررات قرردمم ويقررات نن قررانون عررام  2011املت سررإب ابلت ييررز والنةررذ عسررى أررراس الطةقررال
-8
اعجت اعيررال جرررم هرراتني امل ايرررتني .ر أنرره ارررت ر ت ررر املنت ررني إىل فئررال الررداليم لست ييررز ووصر ال لالنةررذل
وال نررل ،ررا ير ثر عسررى فرصررهل يف الس رروق إىل القىلرراق واحللررو عسررى الت سرريل والرعايررال اللر يال وال ررل
واعرتدارد من املياه واألماكن ال امال واألياضي ،وع يزا الزواج بني أفرار بةقيتني اجت اعيتني ةتسدتني حمرمراً.
وو ررة ا أُفيررد برره ،أرت تررداب اا ررالإل املرتةطررال ائ ررال كوفيررد 19-إىل تدرراقل مررا يت رضررون لرره مررن الت ييررز،
من يال ووارث اع تلاب واععتداق واحلرمان من الطقوس اجلنائزيال ،ويف أماكن احل ر الل ي(.)24
وأوص ررم الويق ررال املشر رررتكال  16احلكوم ررال بت ر رري وتر ر د ب رررامج ت رروف ال ر رركن الالئ ررإب واألياضر رري
-9
لس ررداليم ال ررذين ع ميسكو ررا( )25وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  37بتور رري نط رراإل لب ررر مج ال رركن الش ر ل
ليشر ل مجير ر ال ر ُ الك مررن الررداليم؛ وبترروف الترردييب املرردي لسررديل؛ ورررن تشرري ات تكدررل ايررال مهررن
الداليم التقسيديال؛ وتوف اعئت ا ت الةالغال اللغر وت هيالت القرو (.)26
2
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 -10وأفررارت الويقررال املشرررتكال  16والويقررال املش رررتكال  37ننرره ع يوجررد أ ثيررل لسررداليم يف هيئ ررات
الدولال ،ي ل أن الدرتوي يكدل هلل وإب املشايكال الن ر ةيال فيهرا .وأوصرتا ابعت رار ترداب مس وررال لىلر ان
ت هل ابلت ثيل الن الكامل(.)27
 -11وأفارت الويقال املشرتكال  16نن ن رةال كةر د مرن الطرالب املنت رني إىل فئرال الرداليم تنقطر
عن الديارال قةل إ ام مروسال الت سيل األرارري ،وأوصرم نيةرا نن تكدرل ولرو كرل بالرب مرن
هذه الدئال عسر ى الت سريل ااراين مرن مروسرال الت سريل اعبتردائي ور م ر تو ت الت سريل ال را مر مرن
رياريال موودد(.)28
 -12وأفررارت منا ررال ال دررو الدوليررال والويقررال املشرررتكال  3والويقررال املشرررتكال  5والويقررال املشرررتكال  30ننرره
ار ررت ر ت ررر املثسي ررات واملثسي ررني ومزروج رري املي ررل اجلن رري ومغ رراير اهلوي ررال اجلن ررانيال وو ررامسي ص رردات
اجلن ني لست ييز وال نل ،ونن نيةا مل ت ت د ترداب لىلر ان أن يرنص الدررتوي عسرى كدالرال امل راواد يف
احلقوإل هل عق األشرخااب( .)29ووردرت ويقرات شروا ل بشرأن واج مثسيري اجلرنح ،وبشرأن امل راواد يف
احلقوإل املت سقال ابجلن يال وال ل ،وبشأن آاثي جائ ال كوفيد.)30(19-
 -13وأوصررم منا ررات قرردمم ويقررات نيةررا نن ت ر ن تشرري ات شررامسال ملكاف ررال الت ييررز ُتاررر الت ييررز
عسررى أررراس امليررل اجلن رري أو اهلويررال اجلن ررانيال ،وخباصررال في ررا يت سررإب ابلتوجيررل واارردمات اعجت اعيررال؛
ونن تكدرل إجرراقات ملواجهرال جائ ررال كوفيررد ،19-تراعري اوتياجررات املثسيررات واملثسيرني ومزروجرري امليررل
اجلن ي ومغاير اهلويال اجلن انيال ووامسي صدات اجلن ني(.)31
 -14وأوص ررم منا ر ررال ال در ررو الدولير ررال ومنا ر ررال هير ررومن ياير ررتح ووتر ر والويقر ررال املشر رررتكال  30والويقر ررال
املشرتكال  41نيةا بليا ال قروانني لىلر ان امل راواد يف الرزواج لس ثسيرات واملثسيرني ومزروجري امليرل اجلن ري
( )3 2
ومغاير اهلويال اجلن انيال وورامسي صردات اجلن رني  .وأوصرم الويقرال املشررتكال  5والويقر ال املشررتكال 41
نيةا ل ت ريرل الرزواج حمايرداً جن رانياً( .)33وأوصرم منا رات مرن اجلهرات صراوةال امللرس ال نيةرا
بت ررديل الدر ررتوي ومش ررروع ت ررديل ق ررانون اجلن رريال لىل ر ان اجلن رريال لس ثسي ررات واملثسي ررني ومزروج رري املي ررل
اجلن ي ومغاير اهلويال اجلن انيال ووامسي صدات اجلن ني من رون اشرتاط تقدب رليل ب  ،وإمكانيرال
نقسها إىل األبناق(.)34
 -15وأبر ت الويقال املشرتكال  8شوا ل وامسي صدات اجلن ني ،وع ري ا بشأن ااجرراقات الطةيرال
الىلروييال ،وأوصم بوض أوكام تشري يال ُتار هذه ااجراقات(.)35

التن يال والةيئال واألع ا الت اييال ووقوإل اان ان

( )3 6

 -16أوصم الويقال املشرتكال  35نيةا ابعت ار قوانني ويطال ع رل تتوافر إب مر مةرارل األمرل املت ردد
التوجيهيال املت سقال ابألع ا الت اييال ووقوإل اان ان(.)37
 -17وأكدت الويقال املشرتكال  6والويقال املشرتكال  15والويقال املشرتكال  27أن أياضي الش وب األصسيال
ومياهها وموايرها الطةي يال مهدرد مبشايي التن يال يف لا توليد الطاقال الكهرمائيال وتوري الطرإل ،ال
تندذها الدولال وامل تث رون ااوااب وامللايف اامنائيال املت درد اجلن يات .وقد ا ُُِّّترذت مةراريات املشرايي مرن
رون املوافقال احلرد وامل ةقال وامل رتن د لسشر وب األصرسيال ومرن رون مشرايكتها الد الرال يف ُّتطري املشرايي
وتنديررذها وتقيي ه ررا .وو ررة ا أُفي ررد ب رره ،أرت املشررايي إىل تل رراعد النزاع ررات وإىل التش رريد الق ررر والت رردهوي
الةيئي ،ويسدم آاثياً رسةيال عسى املهن التقسيديال .وكث اً ما ُُيت رز أو يُ رذب أو يلراب أفررار اات رات
اوسيال الذين ي ايضون األشغا (.)38
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 -18وأوصر ررم الويقر ررال املشر رررتكال  6والويقر ررال املشر رررتكال  15والويقر ررال املشر رررتكال  36نيةر ررا نن ت ت ر ررد آلير ررال
وت ررداب لىل ر ان ارتش ررايد لت ررات ال رركان األص ررسيني بش رركل ف ررا لكدال ررال موافقته ررا احل رررد وامل ررةقال
وامل تن د قةل بدق أ مشروع ومشرايكتها يف ع سيرات التخطري والتنديرذ والرصرد والتقيريل اات اللرسال؛
ونن تت رري هل ررذه اات ررات إمكاني ررال ال ت رراس الت ررويض ع ررن اا ررائر املتكة ر دد( .)39وأوص ررم الويق ررال
املشرتكال  27نيةا ابععرتاف حبقوإل الش وب األصسيال يف األياضي واملواير األيرى وفقاً عتداقيال منا ال
ال ررل الدوليررال (يقررل  )169ل ررام  1989بشررأن الشر وب األصررسيال والقةسيررال ،وإعررالن األمررل املت رردد بشررأن
وقوإل الش وب األصسيال(.)40
 -19وأفرارت الويقرال املشررتكال  6والويقرال املشرررتكال  15والويقرال املشررتكال  27نن مشرايي تورري الطرررإل
املنديجال يف إباي مشروع منطقال وار كا اندو لت ني الطرإل أرت إىل اايالق الق ر اجل اعي من
رون تشاوي أو ت ويض أو إعارد أتهيل .وأمرت اوك ال ال سيا يف وكل أصديته يف عام  2017احلكومرال
نع تةاش ررر إ ررا املش ررايي إع ب ررد اقتن رراق األياض رري الال م ررال اع ررارد ت رروبني األر ررر املت ررأثرد وب ررد تق رردب
الت ويىلررات إليهررا ،ولكررن احلكومررات اوسيررال واصررسم األشررغا  ،و ررة ا أُفيررد برره .وأفررارت الويقررال املشرررتكال 6
نن الشربال ق م ابلقود اعوت اجات ال س يال اات اللسال(.)41
 -20وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  6احلكوم ررال نن ُت رردر ،ابعش ررتاك م ر لت ررات الش ر وب األص ررسيال
امل نيال ،أياضيها وموايرها التقسيديال ،وتُ وضها عن أ ي ايد تكةد ا ب ةب املشرايي املن رزد ،أو تروفر
هلا رةل انتلاف علت اس الت ويض عن هذه اا ائر( .)42وأوصم الويقال املشرتكال  27احلكومال بتنديرذ
قرايات اوك ال ال سيا بشأن هذه امل ألال(.)43
 -2احلقوق املدنية والسياسية

وإب الدرر يف احلياد واحلريال واألمان عسى شخله

( )4 4

 -21أفارت منا ال ال دو الدوليال والويقال املشرتكال  23ننه ويرت عدد ارعاقات بشأن واعت قتل
يايج نطاإل القىلاق ،مل ُتقإب ال رسطات فيهرا عسرى الن رو املناررب( .)45وأوصرم منا رال ال درو الدوليرال
والويقال املشرتكال  2والويقال املشرتكال  23نيةا نن تكدل إجراق ُتقيقات م تقسال وف الال يف مجير وراعت
القتل القانوين وتقدم املشتةه فيهل إىل ال دالال واك تهل أمام حماكل مدنيال عاريال(.)46
 -22وعوام الويقال املشرتكال  23أن القانون اجلنائي اجلديد رون اعيتداق الق ر ابعتةرايه جرميرال
م تقسال وقائ ال بذا ا .أنه ع ميكرن تطةيقره نثرر يج ري؛ ويرنص عسرى عقروابت ع تتناررب ويطرويد
اجلرائل املرتكةال ،وُيدر مدد التقارم يف رتال أشهر ،ويتىل ن ت ريدراً ةتسدر اً لاليتدراق الق رر  ،ويت راي
كررل الررم مر القررانون الرردو  .وأوصررم الويقررال املشرررتكال  23نيةررا بت ررديل القررانون اجلنررائي ملواقمترره م ر
القانون الدو (.)47
 -23وأفار ب ض املنا ات نن أف ا الت ذيب و ه من ضروب امل امسال ال يئال ُ َايس عسى نطاإل
وار ر يررال مروسررال احلررةح اعوتيررابي عنت رزاع لاععرتافرراتل مررن األشررخااب امل نيررني وُّتررويدهل؛ ونن
ال سطات مل ر ُتقيقات اات ملداقيال يف عدد وفيات يشتةه يف أ را رم عرن الت رذيب .ويتىلر ن
القررانون اجلنررائي ل ررام  2017أوكام راً رررم الت ررذيب و ر ه مررن ضررروب امل امسررال ال رريئال ،ولكنرره ،يالف راً
لسقررانون الرردو ُ ،يرردر مرردد التقررارم امل ر و دررا لتقرردب الشرركاوى يف رررتال أشررهر؛ ويررنص عسررى عقوبررال
م ررد ا س ررح ر ررنوات ع تتنار ررب ويط ررويد اجلرمي ررال؛ وعس ررى أوك ررام ع تنطة ررإب نث ررر يج رري عس ررى أف ررا
الت ذيب املرتكةال يال فرتد النزاع امل س  .وع ي تويف املقتىليات القانونيرال الدوليرال أيىلراً مشرروعُ قرانون
مندلررل ملكاف ررال الت ررذيب ،ع يرزا م روضراً عسررى ال ملرران منررذ عررام  ،2014ويررت تن لررر رررةل اعنتلرراف
ال ينص عسيها يف ج الىلري والت ويض(.)48
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 -24وأوصم منا ات قدمم ويقات نيةا نن ت ت د تشري ات جديدد ملناهىلال الت ذيب وت د
الق ررانون اجلن ررائي لىل ر ان توافق رره م ر الق ررانون ال رردو ؛ ونن تنش رري هيئ ررال م ررتقسال لست قي ررإب يف ارع رراقات
الت ررذيب؛ وترروفر الترردييب املنه رري ألفررار الشررربال يف لررا وقرروإل اان رران؛ وتنشرري آليررال وقائيررال وبنيررال
تت اشى م ال وتوكو اعيتياي عتداقيال مناهىلال الت ذيب؛ وتكدل إعارد أتهيل الىل ا (.)49
 -25وأفارت الويقال املشررتكال  35والويقرال املشررتكال  42نن الارروف يف ال ر ون ومراكرز اعوت را رريئال،
ويت ُّتسو من أ ترتيةات ياصال لألشخااب او ااعاقال واألقسيات اجلن انيال وكةاي ال ن(.)50

إقامال ال د  ،مبا يف الم م ألال اافالت من ال قاب ،وريارد القانون

( )5 1

 -26أفارت منا ات عديدد قدمم ويقات نن نيةا مل توفر رةل كشل احلقيقال وإوقاإل ال دالال
وج ر الىلررري لررفعف مررن ض ر ا انتهاكررات وقرروإل اان رران املرتكةررال يررال الن رزاع امل ررس الررذ رام
عق ررداً م ررن ال ررزمن .وو ررة ا أُفي ررد ب رره ،مل ُ ر ِر جلن ررال احلقيق ررال واملل رراحلال وجلن ررال الت قي ررإب بش ررأن األش ررخااب
املختدررني ق رراً ُتقيقررات ف الررال وم ررتقسال ،وقررد أُن ِشرئتا يف عررام  2015ومج تررا أكثررر مررن  63 000شرركوى
بشأن انتهاكات ايتكةتها قوات األمن التاب رال لسدولرال ومجاعرات امل ايضرال امل رس ال( .)52وأكردت منا رال
ال دررو الدوليررال ومنا ررال هيررومن يايررتح ووت ر والويقررال املشرررتكال  36أن نقررص امل رواير والقررديات ،وكررذلم
التديل ال ياري يف ت يينات أعىلاق الس نتني عامالن أثرا رسةاً عسى ع سه ا(.)53
 -27وأوصم رم منا ات من اجلهات صاوةال امللس ال احلكومال بتي ع سيال لس دالال اعنتقاليال
اات مل ررداقيال حمويه ررا الىل ر ا  ،ت رردعل امل رراي القانوني ررال الدولي ررال ،مب ررا يف ال ررم امل رراقلال الد ال ررال وج ر
الىلري ،وتكدل الشدافيال والتشاوي الكامسني يف ع سيال ت يني أعىلاق هاتني الس نتني(.)54
 -28وأشررايت منا ررال ال دررو الدوليررال والويقررال املشرررتكال  23إىل أن احلكومررال اعرتضررم عسررى ت ررديل
قانون جلنال احلقيقال وامللاحلال والت قيإب يف واعت اعيتدراق الق رر اللراري يف عرام  ،2014عسرى حنرو
مررا أمرررت برره اوك ررال ال سيررا يف عررامي  2014و ،2015ملواقمترره م ر القررانون الرردو حلقرروإل اان رران ،يف
جوانررب منهررا مررا يت سررإب حبرراعت ال دررو الر يررنص عسيهررا( .)55وأوصررى ب ررض اجلهررات صرراوةال امللررس ال
احلكومال بت ديل قانون عام  2014ع الً حبكل اوك ال ال سيا ،ورجراق مشاويات أور نطاقاً(.)56
 -29وأش ررايت الويق ررال املش رررتكال  2والويق ررال املش رررتكال  34والويق ررال املش رررتكال  42إىل ع رردم إرياج ررايب
الن رراق الناجيررات مررن ال نررل اجلن رري يررال فرررتد النرزاع امل ررس وإىل ارررت راي إفررالت اجلنرراد مررن ال قرراب(.)57
وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  34احلكوم ررال بت ررديل ق ررانون ع ررام  2014ليش ر ل ت ررداب لست قي ررإب يف و رراعت
ال نررل اجلن رري وواررر ورراعت ال دررو اات اللررسال؛ وإلغرراق التقررارم في ررا يت سررإب بتقر دب الرردعاوى بشررأن
واعت اع تلاب ال وق م يال فرتد النزاع امل س ؛ وإرياج واعت الناجيات من ال نرل اجلن ري
يف يط إ اثال الىل ا (.)58
 -30وأشررايت الويقررال املشرررتكال  2والويقررال املشرررتكال  13إىل أن عرردد أشررخااب ُعررل أ ررل ايتكةروا انتهاكررات
()59
عيِقنر روا يف مناصر ررب عامر ررال عسير ررا  .وأوصر ررم الويقر ررال املشر رررتكال 2
حلقر رروإل اان ر رران ير ررال فر رررتد النر رزاع امل ر ر س ُ
احلكومررال نن توقررل عررن ال ررل مررن يشررغسون مناصررب ال ررسطال ررن تنتاررر قىلررا مقدمررال ضرردهل أمررام اورراكل
الةم فيها؛ ونن ت ت دث ع سي ًال لت يص مسدات املرش ني لتو املناصب يف امل ر ات ال امال(.)60
 -31وأفارت منا ال لحمرامون مرن أجرل اورامنيل والويقرال املشررتكال  28نن اورامني يت رضرون أويرا ً
لس راقةال والتهديد واملىلايقال من جانب وكاعت إنداا القانون ،ولس الوقال اجلنائيال ،وأوصتا بكدالال إجراق
ُتقيقات ف الال يف هذا اللدر(.)61
 -32وعوام الويقال املشرتكال  2آاثي جائ ال كوفيرد ،19-ومرا يافقهرا ،و رة ا أُفيرد بره ،مرن يفرض
الشربال ت يل الشكاوى واوت ا ها املشتةه فيهل من رون أوامر توقيل قىلائيال(.)62
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 -33أشايت عدد منا ات إىل أن قانون ال قوابت اجلديد يف نيةا ينص عسى وار تغي الد نال.
وأك رردت تس ررم املنا ررات أن لغ ر ال ه ررذا ال ررنص امىل ررال وفىلداض ررال وأرت إىل توقي ررل وو ررةح أش ررخااب
ميايرون وقوقهل الدرتوييال يف اااهرد بردينهل و ايررال شر ائره ،ع رري ا وأن وارر تغير الردين ع يقتلرر
عسرى ورراعت ااكرراه؛ وأكرردت أن احلكومررال ارررتخدمم جائ ررال كوفيررد 19-و ررو قررانون ال قرروابت
ك ررتاي حلرمرران األقسيررات الدينير ال مررن وقوقهررا( .)64وأفررارت منا ررال اليوبيررل والويقررال املشرررتكال  40واملركررز
األويويب لسقانون وال دالال نن املتطرفني اهلندوس ي رتهدفون امل ري يني عسرى حنرو متزايرد منرذ اعت رار قرانون
من تغي الد نال يف عام .)65(2017
 -34وأفررارت الويقررال املشرررتكال  1والويقررال املشرررتكال  40نن احل ررالت ااعالميررال الر تلررل امل ررس ني
ن ل امل ولون الرئي يون عن نشر كوفيد 19-أج م الت ييز وال نل ضدهل(.)66
 -35وو ررت الت ررالل ال رردو لس رردفاع ع ررن احلري ررال ومنا ررال التىل ررامن امل رري ي و ررو ال ررامل والويق ررال
املشرتكال  1والويقال املشرتكال  40احلكومال عسى ت ديل الدرتوي وقانون ال قروابت بغرر توضري أن تغير
الدين ليح حماوياً إع يف والال ااكراه( .)67وأوصى الت الل الدو لسدفاع عن احلريال احلكومرال بكدالرال
ايال وريال الدين يف رياإل التلد جلائ ال كوفيد.)68(19-
 -36وأكدت عدد منا ات أن قانون امل امالت االكرتونيال ارتُخدم لتوقيل ص ديني وأشخااب
من عامال الناس واوت ا هل ب ةب ت ة هل املشروع عن آيائهل عسى شةكال اانرتنم( .)69وأبسغم الويقال
املشرتكال  11والويقال املشرتكال  20عن ت رر مر داف ني عرن وقروإل اان ران وصر ديني ععترداقات بدنيرال
ومىل ررايقات قىل ررائيال( .)70وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  11احلكوم ررال بت ررديل ق ررانون امل ررامالت االكرتوني ررال
ملواقمته م ال هد الدو ااااب ابحلقوإل املدنيال وال ياريال وإعالن األمل املت دد املت سإب ابملداف ني عن
وقوإل اان ان(.)71
 -37وأفررارت منا ررال هيررومن يايررتح ووت ر والويقررال املشرررتكال  11والويقررال املشرررتكال  35نن احلكوم ررال
قرردمم تش رري ات تُىل ر ل وري ررال الت ة ر والل ر افال ،منهررا مش ررايي ق روانني بش ررأن تكنولوجيررا امل سوم ررات
وبشررأن لسررح ورررائ ااعررالم وبشررأن تكنولوجيررات اعتلرراعت اجل اه يررال ،ت ررت دث قيرروراً وار ر ال
وفىلداضررال ،مبررا يف الررم عقرروابت جنائيررال( .)72وأوصررم رررم منا ررات مررن اجلهررات صرراوةال امللررس ال
احلكومال رلغاق كل مرا يررر يف مشرايي القروانني هرذه مرن أوكرام تنتهرم احلرر ت ،أو تنقي هرا ملواقمتهرا
م م اي وقوإل اان ان ،أو ر ةها؛ وبكدالال عدم ارتخدام القوانني لت رب وريال الت ة أو التشه (.)73
 -38وأفارت منا ال ال دو الدوليال والويقال املشرتكال  2ننه أُلقي القةض ،يف رياإل جائ ال كوفيد،19-
عسى عدر من األشخااب الذين نشروا آياقهل عسى شةكال اانرتنم بته رال لنشرر م سومرات مىلرسسالل أو انتقرار
ومن وا من ايرال ع سهل(.)74
احلكومال ،وت ر ص ديون لستهديد ُ

 -39وأكدت الويقال املشرتكال  2أن نيةا مل ُتقإب م موجدي الشربال امل ولني عرن قترل مرا ع يقرل
عر ررن  40متار رراهراً ير ررال اوت اجر ررات عر ررام  2015ضر ررد الدرر ررتوي .وي ر ررل أن احلكومر ررال امل ر ر ولال آنر ررذاك
أنش ررأت جلن ررال ع لست قي ررإب يف و روارث القت ررل ،فس ررل يُ رل تقريره ررا( .)75وأف ررارت منا ررال ال در و الدولي ررال
والويقر ال املشرررتكال  2والويقررال املشرررتكال  11نن ق روات األمررن اوت ررزت أشخاص راً ب ررةب ايرررال وقهررل يف
امل ايضال ال س يال وارتخدمم القود املدربال لتدريإب اوت ني ،مبن فيهل اوت ون عسى إجراقات احلكومرال
لستلد جلائ ال كوفيد.)76(19-
 -40وأوصم ثالث منا ات احلكومال ابافراج عن مجي اوت ر ني واملرداف ني عرن وقروإل اان ران
والل ديني اوت زين ب ةب ايرتهل وقهرل يف وريرال الت ر ال رس ي؛ ورنشراق جلنرال م رتقسال مل اجلرال
الشكاوى؛ وبت يل تقرير جلنال ع ؛ وابعت ار أفىلل امل ايرات ك ا عرضها مقري األمل املت دد ااااب
ال س ي واحلإب يف وريال تكوين اجل يات(.)77
امل ين ابحلإب يف وريال الت
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 -41وأشرايت الويقرال املشررتكال  11والويقرال املشررتكال  28والويقرال املشررتكال  43إىل أنره ع ترزا توجررد يف
بنور مث د لس د تنص
مشايي القوانني املت سقال مبنا ات اات املدين ومشروع ريارال النزاهال الوبنيال ٌ
عسى أن منا ات اات املدين مسزمال ابحللو عسى موافقال ال سطات لتسقي الت ويل األجن (.)78
 -42وأوصر ررم الويقر ررال املشر رررتكال  11والويقر ررال املشر رررتكال  28والويقر ررال املشر رررتكال  34والويقر ررال املشر رررتكال
احلكومررال رلغرراق مجي ر القيررور ر امل ر يد املدروضررال عسررى إمكانيررال تسقرري منا ررات اات ر املرردين الت ويررل
الر رردو ؛ ورلغر رراق التشر ر ري ات ا لقائ ر ررال الر ر ير ررز تر ررديل احلكومر ررال يف ع ر ررل هر ررذه املنا ر ررات؛ ورجر رراق
مشاويات م اجلهات امل نيال بشأن النلواب املقرتوال لسقوانني اات اللسال ول يارال النزاهال الوبنيال(.)79
43

وار مجي أشكا الرإل

()80

 -43أفررار ب ررض املنا ررات ال ر قرردمم ويقررات نن أشرركا ال ررخرد التقسيديررال ع ت رزا قائ رالً ي ر ل
وجور أوكام تشري يال ُتار الرإل .وي ل أن نيةا أعسنم ُترير الكاما يف عام  ،2000فال يزا اآلعف
من اورريين مرنهل ابنتاراي إعرارد التأهيرل .وب رد إلغراق نارام هاليرا يف عرام  ،2008يوجرد فررإل برني ال ردر
الرمسي وال در احلقيقي من األشخااب امل نيني؛ وقد مشسم برامج إعارد التأهيل ثُسثَهل تقريةاً؛ وع يكدي
حمتوى هذه ال مج لكدالال الت كني اعقتلار واحللو عسى ال ل(.)81
 -44وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  4والويق ررال املش رررتكال  29والويق ررال املش رررتكال  36احلكوم ررال بىل ر ان إع ررارد
التأهيررل الكامررل ألفررار لت ر هاليررا ،وولرروهلل عسررى الترردييب عكت رراب املهررايات املهنيررال وعسررى ال ررل
وال كن(.)82
 -45وأفررارت عرردد منا ررات نن اع رراي ابألبدررا النيةرراليني وارررتغالهلل جن ررياً ع يرزاعن مشرركسال
كةر د ،ونن نيةررا بسررد منشررأ وعةروي ومقلررد( .)83وأفررارت منا ررال لمناصررو وقرروإل اان ررانل ومنا ررال
اليوبيل نن عدر واعت اع اي ايتد  ،وع ري ا منذ لزا عر ام  .)84(2015وأكردت منا رال لمناصررو
وقرروإل اان ررانل والويقررال املشرررتكال  17والويقررال املشرررتكال  38أن قررانون مكاف ررال اع رراي ابلةشررر و رريةهل،
جيرم مجي أشكا اع ر اي ابلةشرر أل ررا اعررتغال يف ال رل وا رجل نح
وإن نق ته نيةا يف عام  ،2016ع ق
()85
ولاعت أيرى؛ وأن ف ار اهليئات الرمسيال ع يزا ملدي قسإب ابلغ .ك ا أن م دعت اابالغ متدنيال .
 -46وأوص ررم منا ررال لمناص رررو وق رروإل اان ررانل والويق ررال املش رررتكال  4والويق ررال املش رررتكال  10والويق ررال
املشرررتكال  38ومنا ررال اليوبيررل احلكومررال بتنقرري هررذا القررانون ملواقمررال ت ريررل اع ر اي ابلةشررر م ر القررانون
الدو  ،وتىل ينه مجي جوانب اع اي ابلةشر( .)86وأوصم منا ال لمناصرو وقوإل اان انل احلكومال
بز رد جهور إنداا القانون ،مبا يف الم يف وإب امل ولني املتوابئني يف اجلرائل املتلسال ابع اي(.)87
 -47وأش ررايت الويق ر ال املش رررتكال  4إىل أن يط ررر ال رررإل تد ر اقل ب ررةب الل رردمات اعقتل رراريال املتل ررسال
ائ رال كوفيرد ،19-ووثررم احلكومرالَ عسررى اُّتراا إجرراقات لتخديرل آاثيهررا ،مبرا يف الررم ترداب احل ايررال
اعجت اعيال واملاليال(.)88
 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

احلإب يف ال ل ويف جروف ع ل عارلال ومواتيال

( )8 9

 -48أشررايت الويقررال املشرررتكال  19إىل أنرره أصررة تدترري أمرراكن ال ررل يف مجير امل ر ررات إلزامي راً،
واعتُ د م ياي عرام لتدتري أمراكن ال رل يف عرام  .2018ر أنره مل يطةرإب ابلقردي الكرايف م ا ُرل امل راي
املت سقال ابل الال(.)90
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 -49وأشررايت الويقررال املشرررتكال  35والويقررال املشرررتكال  19إىل أن قررانون ال ررل ل ررام  2017يررنص عسررى
امل رراواد يف األجررر عررن ال ررل املت رراو القي ررال .ر أن ال ررامالت يرواجهن مشرركسال احلرمرران مررن األجررر
ث يف
ع ررن ع سه ررن يف ل ررا الرعاي ررال ويت رض ررن لست ررر يف مك رران ال ررل ،ويد رروإل ال ررا ال ررذكوي اا َ
الديل وفراب ال ل(.)91
 -50وأفر ررارت الويقر ررال املشر رررتكال  19نن جائ ر ررال كوفير ررد 19-أثر رررت عسر ررى األجر ررر الير ررومي ووضر ر الن ر رراق
واألبدا وال ا املهاجرين ،وع ري ا يال فرتد اا الإل عندما ف َقد مجير ال رامسني يف القطراع ر الرمسري
تقريةاً وجائدهل من رون ايال اجت اعيال .ومل تُدعل األررر ب رالقت األ ذيرال إع رش هرين .وورا اشررتاط تقردب
واثئإب لس لو عسى رالقت اا اثال احلكوميال رون ارتدارد ال ديد من ال ا من موار اا اثال(.)92

احلإب يف الىل ان اعجت اعي
 -51أفارت الويقال املشرتكال  36والويقال املشرتكال  19نن نيةا كشدم النقاب يف عام  2018عن يطال
لسىل ان اعجت اعي القائل عسى امل ا ات توفر احل ايال مل تخ َدمي القطاع الرمسي ،ولكن ع ي تديد منها
ال رامسون يف القطرراع ر الرمسرري ،الررذين يشرركسون حنررو  65يف املائررال مررن ال ررا  ،وع ال ررابسون عررن ال ررل.
وتقدم احلكومال إعا ت لكةاي ال ن واأليامل والن اق املتزوجات واألبدا والداليم واجل اعات ااثنيال
امل رضال لسخطر؛ أنه ع يتسقى كث من كةاي ال رن أ مردفوعات أل رل ع ميسكرون شرهارات اجلن ريال.
وأوصررم الويقررال املشرررتكال  36والويقررال املشرررتكال  19احلكومررال بكدالررال احلررإب يف الىلر ان اعجت رراعي ل ررا
القطاع الرمسي وتقدب ااعا ت إىل مجي األرر امل يشيال ال ت ي ُتم ي الدقر(.)93

احلإب يف م توى م يشي عئإب

( )9 4

 -52أفررارت الويقررال املشرررتكال  35وشررةكال امل سومررات وال ررل الدوليررال بشررأن أولويررال الغررذاق نن قررانون
احلررإب يف الغررذاق وال رريارد الغذائيررال قررد ُر ر قن ،ولكررن آليررال تنديررذه مل تُ ررت دث .وو ررة ا أُفيررد برره ،ي رراين
وروا  36يف املائررال مررن األبدررا رون رررن ااام ررال مررن أتيررر الن ررو .وتشر ل ال وامر ل الر تت ررةب يف
ان دام األمن الغذائي الدقر ،ووجور ص وابت يف اعرتدارد مرن املرواير احلرجيرال ،وُترد ت يف اععررتاف
ابل رركان األصررسيني ،وأتيررر أع ررا إعررارد ااع رراي ب ررد ل رزا عررام  .)95(2015وأعربررم منا ررال ال دررو
الدوليال عن قسقها ألن هذا القانون ع ينطةإب روى عسى املوابنني النيةاليني(.)96
 -53وأوص ررم ش ررةكال امل سوم ررات وال ررل الدولي ررال بش ررأن أولوي ررال الغ ررذاق والويق ررال املش رررتكال  34والويق ررال
املشرتكال  35احلكومال ابعت ار لوائ تناي يال لتنديذ هذا القانون( .)97وأوصم الشةكال احلكومالَ بليا ال
يط ررال ع ررل وبني ررال؛ وبت ررني آلي ررات اعع رررتاف الق ررانوين اب لش ر وب األص ررسيال؛ وض ر ان ع رردم ري ررد
اات ررات اوسيررال ال ر تط ررل ند ر ها مررن الغرراابت وملررائد األمسرراك مررن أياضرريها( .)98وأوصررم منا ررال
ال دو الدوليال احلكومالَ بت ديل هذا القانون لىل ان احل ايال لغ املوابنني(.)99
 -54وأش ررايت منا ررال ال د ررو الدولي ررال إىل أن ق ررانون احلر إب يف ال رركن ل ررام  ،2018وإن ش رركل َر رنُّه
يطود مه ال حنو ض ان احلإب يف ال كن ،مل ي توف التزامرات نيةرا الدوليرال يف لرا وقروإل اان ران،
وار ررت رت ال ررسطات اوسي ررال يف تندي ررذ ع سي ررات ااي ررالق م ررن رون مراع رراد ااج رراقات القانوني ررال الواجة ررال
أو توف ركن بديل(.)100
 -55وأوص ررم منا ر ال ال د ر و الدولي ررال احلكوم رالَ بت ررديل ه ررذا الق ررانون لىل ر ان مواقم ررال أوكام رره م ر
التزام ررات نية ررا الدولي ررال يف ل ررا وق رروإل اان رران ،مب ررا يف ال ررم احل اي ررال م ررن ااي ررالق الق ررر (.)101
وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  36احلكوم ررال بتندي ررذ مش ررروع ال رركن ال ررام اا ررااب بدئ ررال ال ررداليم و ه ررا م ررن
الدئات امله شال وبتوري نطاقه(.)102
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 -56وأفرارت الويقررال املشرررتكال  22نن احلكومررال بررذلم جهرروراً لت ررني يرردمات اللرررف اللر ي،
ويت أُعسن يف أيسو /رةت  2019أن نيةا هي أو بسد يا ٍ من جاهرد التغوط يف ال رراق يف جنروب
آريا .أن م توى ارتدارد ن ةال كةر د مرن ال ركان ع يرزا ضر يداً ،إا ع تشر ل ااردمات الدقرراق
واحلروائض والررداليم واألشرخااب او ااعاقررال؛ وع ت ررل نارل اامرردار ابمليرراه ابلشركل املالئررل؛ وتواجرره
إرايد يدمات املياه ُتد ت من ويت القديات(.)103

احلإب يف الل ال

()104

 -57أفارت الويقال املشرتكال  2نن آاثي جائ ال كوفيد 19-تش ل عدم ولو ال امسني نجر يومي
عسى اادمات الطةيال؛ ويفض امل تشديات اااصال توف ال الج؛ ونقص امل دات األراريال يف امل تشديات؛
ور رروق الا ررروف يف مراف ررإب احل ررر الل ر ي( .)105وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  36احلكوم ررال رنش رراق نا ررام أتم ررني
ص ي شامل ،و ل اادمات الل يال األوليال لانيال ويف املتناو  ،وُت ني ترتيةات احل ر الل ي(.)106
 -58وأفارت عدد منا ات قدمم ويقات ننره جررى ررن قرانون األمومرال املأمونرال ووقروإل اللر ال
اا ابي ررال ل ررام  2018وق ررانون ي رردمات الل ر ال ال ام ررال ل ررام  ،2018ولكنه ررا مل يُند رذا ب ررد ،وع ر رري ا
ب ررةب عرردم اعت ررار قواعررد تنديررذ ا .وتشر ل الت ررد ت األيرررى قسررال األبةرراق؛ وارررت راي امل اقةررال عسررى
ااجهررا يف ب ررض احلرراعت؛ وعرردم توضرري احلكومررال أنرره جيررو ترروف يرردمات ااجهررا يف ورراعت
احل ررل الن رراتج ع ررن اع تل رراب أو ش رريان او ررايم؛ وار ررت الال إج رراق ع سي ررال ااجه ررا ب ررد رراو م رردد
احل ل  28أرةوعاً؛ وان دام الوعي بني الن اق بتوافر يدمات ااجها القانونيال( .)107وأفارت الس نال
النيةاليررال امل نيررال مبروسررال مررا ب ررد إعررالن ومنهرراج ع ررل بي ررني والويقررال املشرررتكال  7والويقررال املشرررتكال  36نن
م ررد وفيررات األمهررات واملواليررد اجلرردر ار ب ررةب اعضررطراابت يف يرردمات صر ال األم ووركررال التنقررل
يال فرتد اا الإل ب ةب جائ ال كوفيد.)108(19-
 -59وأوصم الس ن ال النيةاليرال امل نيرال مبروسرال مرا ب رد إعرالن ومنهراج ع رل بي رني والويقرال املشررتكال
والويقال املشرتكال  41احلكومرال ر راق ررب ااجهرا يف مجير احلراعت؛ وبت رديل قرانون األمومرال املأمونرال
ووقرروإل اللر ال اا ابيررال اجررا د ااجهررا يف مجير احلرراعت ،وتنديررذ السروائ التناي يررال هلررذا القررانون؛
وبكدالال احللو عسى يدمات الل ال اجلن يال واا ابيال يال جائ ال كوفيد.)109(19-
7

 -60وأفررارت الويقررال املشرررتكال  25ننرره جيررر ابرررت راي اكتشرراف ورراعت اجلررذام ،الررذ ي ر ثر عسررى
مزاول ررال ال ررل واحلل ررو عس ررى الت س رريل ،ومل جي ررر ت رريل م رف ررال بةي ررال اجل ررذام يف نا ررام الرعاي ررال الل ر يال.
وأوصررم بكدالررال ترروف الترردييب املت سررإب ابجلررذام رايررل أوررراط الرعايررال اللر يال ،وبتنديررذ مةررارل األمررل
املت دد ومةارئها التوجيهيال لسقىلاق عسى الت ييز ضد األشخااب امللابني ابجلُذام وأفرار أررهل(.)110
 -61وأشايت منا ال كوشي إىل أنه يوجد نقص يف يدمات الل ال ال قسيال يف نيةا  ،ومل ترُدمج
ريارررات اللر ال ال قسيررال يف ناررام اللر ال ال امررال .وأوصررم بترروف الترردييب لس ررامسني يف لررا اللر ال
عسى ص يد اات ات اوسيال والدعل الند ي اعجت اعي يف املرافإب الل يال(.)111

 -62وأفارت منا ال كوشي نن اعنت اي يشكل أود األرةاب الرئي يال لسوفاد ر الطةي يرال برني
الشررةاب( .)112وعواررم الويقررال املشرررتكال  9التقرردم اوررر في ررا يت سررإب مبنر اعنت رراي يف القررانون اجلنررائي
ل ررام  ،2018تنديررذاً لتوصرريال منةثقررال عررن اجلولررال الثانيررال مررن اعرررت را الرردوي الشررامل( .)113وأوصررم
منا ال كوشي والويقال املشرتكال  9احلكومال بتوف يدمات التقييل والتوجيه في ا يت سإب ابل المال ال قسيال
اباان يف املدايس؛ ورنشاق قاعدد بيا ت وبنيال؛ وتنديذ اررتاتي يال ويطال ع ل وبنيال ملن اعنت اي(.)114
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جيرم إرمان املخديات
 -63وأفارت الويقال املشرتكال  39نن قانون (مراقةال) املخديات  )1976(2033ق
أو امل ثرات ال قسيال ،ا ي ر إىل تداقل ما يت ر له املدمنون من وصرل لردى الشرربال ومقردمي الرعايرال
الل يال( .)115وأوصم الويقرال املشررتكال  39نيةرا رصرال هرذا القرانون مبرا يت اشرى مر القرانون الردو
حلقوإل اان ان(.)116

احلإب يف الت سيل

( )1 1 7

 -64أفررارت الويقررال املشرررتكال  35والويقررال املشرررتكال  31ننرره ع توجررد أ قواعررد لتنديررذ قررانون الت سرريل
االزامرري اارراين ل ررام  ،2018وإن رررنته احلكومررال ،وع تكدرري أوكامرره لتسةيررال اوتياجررات أشررد األبدررا
ورما ً .وأشايت الويقتان إىل أن ريارال الت سريل الوبنيرال ل رام  2019ت رز أيىلراً مشرايكال القطراع اارااب
يف لا الت سيل ،ا يهدر فراب األبدا اورومني يف احللو عسى الت سيل(.)118
 -65وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  31نية ررا ررياج م ررا يكد رري م ررن األوك ررام املت سق ررال ابلت س رريل االزام رري
اااين يف الن خال املنق ال من قانون الت سيل االزامي اااين ل رام  ،2018وبتنقري رياررال الت سريل الوبنيرال
ل ام  2019ايىلاع مقدمي الت سيل ااااب لس ةارل التوجيهيال التناي يال(.)119
 -66وعواررم منا ررال لمناصرررو وقرروإل اان ررانل أوجرره الت ررن يف لررا الت سرريل ،ومنهررا مررا أُبسررغ
عنرره مررن التكرراف بررني اجلن ررني يف م ررتوى الت سرريل اعبترردائي( .)120ر أن عرردد منا ررات مررن اجلهررات
صراوةال امللر س ال أعربررم عررن قسقهرا إ اق امدررا م رردعت متاب ررال الدياررال .وتشر ل ال وامررل التكرراليل
امل سنال ،مثل أر اي الكتب املديريال؛ وع رل األبدرا ؛ والرزواج املةكرر؛ والد رار امل تشرر يف القطراع؛
وحمدوريال الدراب املتاوال لألبدا او ااعاقال واألبدا املنت ني إىل أشد الدئات يشاً(.)121
 -67وأوصم منا ال لمناصرو وقوإل اان انل احلكومال مب اجلال مشكسال التكاليل ر امل سنرال مرن
ير ررال املر ررن الديارر رريال أو بر ررامج أير رررى؛ ورعطر رراق األولوير ررال لسدتير ررات الريدير ررات؛ وت زير ررز الشر رردافيال يف
ميزانيال الت سيل بغر التلد لسد ار؛ و رد املواير املتاوال لس ردايس جل سهرا أكثرر مالقمرال لألشرخااب
او ااعاقال(.)122
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

الن اق

()123

 -68أش ررايت منا ررال ال د ررو الدولي ررال ومنا ررال هي ررومن ياي ررتح ووت ر إىل أن أوك ررام التق ررارم ال روايرد
يف الق ررانون اجلن ررائي بش ررأن اع تل رراب ع ت ررتويف امل رراي الدولي ررال ،وتُي ق رر إف ررالت اجلن رراد م ررن ال ق رراب.
و ار يف ال نوات األي د م توى اابالغ عن واعت اع تلاب ،وع ري ا ا تلاب األبدا (.)124
 -69وأوصررم منا ررات شر قرردمم ويقررات نيةررا نن تسغرري أوكررام التقررارم املت سررإب ابع تلرراب؛
ونن تكدل الت قيإب الد ا يف الشكاوى املت سقال به؛ وتىل يطال ع ل لستلد لس نل ضد املرأد(.)125
 -70وأشررايت منا ررال لاات ر مررن أجررل اان ررانيالل والويقررال املشرررتكال  32إىل أنرره ،ي ررل الىل ر ا ت
الدر ررتوييال والقانوني ررال امل ت رردد ،ع ت رزا ر َرايس بق رروس ثقافي ررال تقسيدي ررال ،مث ررل تش رروابر (إب ررار الن رراق
والدتير ررات احلر روائض إىل أكر روا )( .)126وأشر ررارت منا ر ررال ال در ررو الدولير ررال بت ر رررب ايرر ررال تشر رروابر يف
آب/أ ررطح  ، 2017ر أ ررا ع ت رزا وار ر ال اعنتش رراي ،ومات ررم ن رراق وفتي ررات عدي رردات أو ت رض ررن
لس نررل اجلن رري أثنرراق فرررتد إي ررامهن عسررى الةقرراق يف تشرروابر  ،أ أك روا قىلرراق فرررتد احلرريض(.)127
وأشايت الويقال املشرتكال  16إىل أن أثر هذه امل ايرال ميح ن اق الداليم بلدال ياصال(.)128
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 -71وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال  34والويق ررال املش رررتكال  36احلكوم ررال ابلت قي ررإب يف و رراعت امل اير ررات
التقسيديال الىلايد وم اقةرال امل ر ولني عنهرا ،وتروف ررةل إعرارد التأهيرل لسىلر ا ( .)129وأوصرم م ر رال
الت ررويض ال ررار ومنا ررال اات ر مررن أجررل اان ررانيال والويقررال املشرررتكال  14والويقررال املشرررتكال  34والويق ررال
املشرتكال  36احلكومال راكاق الوعي ال ام ابمل ايرات التقسيديال الىلايد(.)130
 -72وأفارت منا ال هيومن يايتح ووت والويقال املشررتكال  21نن نيةرا قاومرم املطالرب رصرال
أوكام الدرتوي ال تقيد قديد املرأد عسى نقل اجلن يال إىل أبنائها( .)131وأفارت منا رال األمرل والشر وب ر
امل ثسال نن الم ي ثر بشكل يااب عسى ن اق ماريشري السرواا ي شرن قررب احلردور النيةاليرال  -اهلنديرال(.)132
وأشررايت الويقررال املشرررتكال  35إىل أن الةنررد املت سررإب ابجلن رريال يف الدرررتوي ع يت اشررى م ر اتداقيررال القىلرراق
عسى مجي أشكا الت ييز ضد املرأد( .)133وأكدت الويقال املشرتكال  21أن الدرتوي ينطو عسرى الت ييرز
ضد املرأد في ا يت سإب بنقل جن يتها إىل وجها األجن  ،ويةقى هذا احلإب وكراً عسى الرجل النيةا  ،يف
وررني ع ُيررإب ،مبوجررب قررانون اجلن رريال ،لس ررأد النيةاليررال املتزوجررال برجررل أجنر قةررل ولرروهلا عسررى شررهارد
اجلن يال أن ُتلل عسيهرا عوقراً .وُُتررم املررأد ابلترا مرن شرهارد اجلن ريال ومرن ت ر يل أبنائهرا ،وهرو مرا
ُيو رون احللو عسى الت سيل ،وفت احل اابت امللرفيال ،و ايرال احلإب يف التلرويم ،واحللرو عسرى
واثئإب ال در وعسى ال ل يف القطاع ال ام واادمات اعجت اعيال(.)134
ييز لس لو عسى اجلن يال يف
 -73وأوصم عدد منا ات احلكومال نن تكدل اعت ار ج
آيررر مشررروع قررانون م رررو عسررى ال ملرران بشررأن اجلن رريال؛ وأن ت ررد أو تسغرري مجير األوكررام الت ييزيررال
ال روايرد يف الدرررتوي ويف قررانون اجلن رريال النيةالي ررال والقواعررد ال ر تت رراي م ر اتداقيررال القىلرراق عسررى مجي ر
أشكا الت ييز ضد املرأد(.)135
 -74وأشايت الويقال املشرتكال  35إىل أن الدرتوي يلص  33يف املائال من مقاعد ال ملان اعُترار
لسن اق ،ولكن الن اق يواجهن الت ييز يف فراب الرتش لس ناصب ال ياريال( .)136وأشاي مركز كايتر إىل
أن األوزاب ال ياريال مل تستزم ابلت ثيل الكامل لس رأد يف قوائل املرش ني لالنتخاابت ،وأوصى احلكومرال
ر الال ال قةات املتةقيال أمام ترش املرأد(.)137
 -75وأشايت الويقال املشرتكال  32إىل أن واعت اععتداق اجلن ي وال نل ال ائسي تزايدت ،و ة ا
أُفيررد برره ،يررال فرررتد اا ررالإل ب ررةب جائ ررال كوفيررد .19-وع ت ررتديد الدتيررات عسررى قر دم امل رراواد مررن
الت سيل عن ب د ،ويق ن عسى حنو متزايد ب رل الرعايرال ر املر قرى عنره ،ومل تتروافر هلرن جرروف ال رالمال
يف مراكرز احل رر اللر ي .وأوصرم الويقرال بترروف بررامج احل ايررال اعجت اعيرال ملنر اعنقطرراع عرن الديارررال
وع ل األبدا  ،و ل مراكز احل ر الل ي مالئ ال لسدتيات(.)138

األبدا

()139

 -76أكرردت منا ررات ش ر أن ع ررل األبدررا ع ي رزا شررائ اً ،ي ررل تنقرري قررانون (واررر وتنارريل)
ع ل األبدا  ،ووض يطال ع ل عشريال لسقىلاق عسى ع ل األبدا حبسو عام  ،2025ويطال يئي يال
وبنيررال الغ رراق ع ررل األبد ررا ( .)2028-2018وتش ر ل الت ررد ت ال ر تواج رره تنديررذ ه ررذه التش رري ات
حمدوريررال املرواير الةشرريال وال قررديات امل ر رريال ،وعرردم قيررام املدتشررني ب سيررات تدترري منتا ررال يف القطرراع
ر الرمسرري ،ويررت ي ررل م اررل األبدررا ال ررامسني .و ارت جائ ررال كوفيررد 19-ال وامررل الر تر ر إىل
ع ل األبدا  ،ومنها ان دام األمن اعقتلار وإ الإل املدايس(.)140
 -77وأوصررم منا ررال اليوبيررل ومنا ررال لمناصرررو وقرروإل اان ررانل احلكومررال بت زيررز إجرراقات إندرراا
التشري ات وتوري نطاقها ليش ل القطاع الرمسي(.)141
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 -78وأف ر ررارت منا ر ررال هي ر ررومن ياي ر ررتح ووت ر ر والويق ر ررال املش ر رررتكال  10والويق ر ررال املش ر رررتكال  17والويق ر ررال
املشرررتكال  36نن واج األبدررا  ،وإن كرران ر قررانوين مبوجررب القررانون اوسرري ،ع يرزا وارر اعنتشرراي،
وأوصم احلكومالَ نن تندذ ابلكامل يطال ع ل وبنيال ا اق واج األبدا  ،بغر القىلاق عسيه حبسو
عام  2030وفقاً ألهداف التن يال امل تدامال(.)142
 -79وأفارت املةاريد ال امليال ا اق مجي أشكا ال قوبال الةدنيال ال ايس ضد األبدا نن نيةرا
وا رررت ال قوب ررال الةدني ررال يف مجي ر األور رراط م ررن ي ررال ق ررانون الطد ررل ل ررام  ،2018وأوص ررم احلكوم رالَ
بىل ان تنديذه(.)143

األشخااب اوو ااعاقال

()144

رام 2017

 -80أكدت الويقال املشرتكال  36ومنا ال كوشي أن قرانون وقروإل األشرخااب او ااعاقرال ل
يكررز عسررى الن ررواج الطر لاعاقررال ووسررو مررن أوكررام حمرردرد بشررأن ااعاقررال الند رريال  -اعجت اعيررال؛ وأن
األشررخااب او ااعاقررال ي ررانون مررن أجررل إرمرراجهل يف هياكررل الدولررال ،والوصررو إىل املرافررإب الت سي يررال
والل ر يال؛ وأن األشررخااب او ااعاقررات الند رريال  -اعجت اعيررال واو ااعاقررات الشررديدد كث ر اً مررا
وُية ون وي َامسون م امسال ع إن انيال(.)145
يُقيدون ابل الرل ُ

 -81وأوصررتا نيةررا بت ررديل هررذا القررانون مل اجلررال قىلررا ااعاقررال الند رريال  -اعجت اعيررال و هررا مررن
ااعاقررات ال ر ع ُتا ررى مب ررا يكد رري م ررن اعهت ررام( .)146وأوص ررم منا ررال كوش رري نية ررا ابلت قي ررإب يف
وراعت امل امسررال الالإن ررانيال وم اقةررال امل ر ولني عنهررا؛ وريشررار الىلر ا ؛ ومجر م سومررات عررن ولررص
توجيل األشرخااب او ااعاقرال يف قطراع اادمرال املدنيرال( .)147وأوصرم الويقرال املشررتكال  14نيةرا بكدالرال
توف هياكل أراريال عامال مالئ ال لألشخااب او ااعاقال(.)148

األقسيات والش وب األصسيال

()149

 -82أشايت عدد منا ات إىل أن ررتوي نيةا ل ام  2015صيغ من رون مشايكال ف الال لسشر وب
األصرسيال ،وع يكدررل ابلتررا وقوقهرا يف تقريررر امللر  ،ويف أياضرريها وأقالي هرا وموايرهررا؛ وأن احلكومررال اعرتفررم
ب تِقني مجاعال من ال كان األصسيني ،وأ دسم مجاعات أيرى عديردد؛ وأن نيةرا  ،ي رل تلرديقها عسر ى
اتداقيال منا ال ال ل الدوليال يقل  ، 169مل تىلر ب رد قروانني ورياررات لتنديرذ اعلتزامرات الناشرئال عنهرا؛
وي ل أن احلكومال أقرت يطال ال ل الوبنيال لتنديذ اعتداقيال ،فسل تتخذ أ إجراقات(.)150
 -83وأوصررم الويقررال املشرررتكال  6والويقررال املشرررتكال  27نيةررا نن تُرديل ،ابعش ررتاك مر امل ر ررات
امل ثسال لسش وب األصسيال ،ت ديالت شامسال عسى الدررتوي والقروانني القائ رال ،أو تىلر قروانني ورياررات
جديرردد لتنديررذ اتداقيررال منا ررال ال ررل الدوليررال يقررل  169وإعررالن األمررل املت رردد بشررأن وقرروإل الش ر وب
األصسيال( .)151وأوصم الويقال املشرتكال  27والويقال املشرتكال  36نيةا بتنديذ يطال ال ل(.)152
 -84وأشايت الويقال املشرتكال  6والويقال املشرتكال  36إىل أنه اع ُررت عسرى مشرروع قرانون أتمريل مجير
أياضرري الغ رروثي ألن رره يه رردر تقالي ررد ني رواي القائ ررال منررذ ق رررون ،وأن رره ،ي ررل ر ر ةه ،ررر إع ررارد ص رريا ته،
و ة ا أُفيد به ،من رون التشاوي الد ا م لت وثي(.)153
 -85وأفر ررارت الويقر ررال املشر رررتكال  6والويقر ررال املشر رررتكال  15نن احلكومر ررال مل ت ت ر ررد رر رروى  69لغر ررال أُمر راً
( )1 5 4
 .وأوصررم الويقررال املشرررتكال 6
ررا ل وعرره  123لغررال متداولررال يف نيةررا كررأراد لستسقررني يف لررا الت سرريل
احلكومال ابرتث اي املزيد من املواير لت زيز الت سيل املت در السغات القائل عسى السغال األم يف املدايس ال امال
عسى ص يد اات ات اوسيال ولدعل لت ات الش وب األصسيال يف إنشاق م ر ا ا الت سي يال اااصال دا(.)155
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 -86واكر ررت الويقر ررال املشر رررتكال  15والويقر ررال املشر رررتكال  35نن الدر ررتوي ير ررنص عسر ررى املشر ررايكال الن ر ررةيال
جل اعررات الشر وب األصررسيال يف أجهررزد الدولررال ،ولكررن ثيسهررا مررنخدض ،وخباصررال في ررا يت سررإب ابلن رراق(.)156
وأوصم الويقال املشرتكال  6والويقال املشرتكال  27احلكومال ابلكل عن عكح م اي تداب ال ل ااجيايب(.)157
 -87وأف ررارت الويق ررال املش رررتكال  15والويق ررال املش رررتكال  27نن م رراوات شار ر ال م ررن الغ ر اابت ،ال ر
ت ررتخدمها الش ر وب األصررسيال تقسيررد ًك لرردي لس رري  ،جرررى ،مررن رون احللررو عسررى موافقتهررا احلرررد
وامل ر ررةقال وامل ر ررتن دُ ،تويسهر ررا إىل ر رراابت عامر ررال أو منتزهر ررات وبنير ررال أو حم ير ررات .وع يتىل ر ر ن قر ررانون
املنتزه ررات الوبني ررال وود ر احلي روا ت ال ي ررال أ أوك ررام حل اي ررال و ررإب ه ررذه الش ر وب يف املش رراويد أو يف
وورمرم الشر وب األصرسيال مرن اعررتدارد مرن
احللرو عسرى األياضري واملرواير .وقر د رم ت ةئرال اجلري ُ ،
( )1 5 8
املواير الطةي يال ،وت رضم لس ىلايقال والتغرب واحلةح بتهل ةتسدال .
 -88وأوصم الويقتان احلكومال نن تُ د  ،ابلتشاوي م الش وب األصسيال ،قانون املنتزهات الوبنيال
وود احليوا ت ال يال ملواقمته م اتداقيال منا ال ال ل الدوليال يقل  .)159(169وأوصم الويقال املشرتكال
 27احلكومال أيىلاً بىل ان اارايد الذاتيال أو اارايد املشرتكال لس نابإب او يال(.)160
 -89وأف ر ررارت منا ر ررال هي ر ررومن ياي ر ررتح ووت ر ر والويق ر ررال املش ر رررتكال  6والويق ر ررال املش ر رررتكال  27نن أكث ر ررر
األش ررخااب أتثر رراً ابلك روايث الطةي ي ررال ،ال ررذين ينت ررون عس ررى حن ررو ر متنار ررب إىل لت ررات ال رركان
األصسيني واألقسيات ،ع يتسقون يف كث مرن األويران مروار اا اثرال الكافيرال ،وع يرزا كثر رن را مرنهل
من لزا عرام  2015ي ري يف مريو م قترال؛ ونن ُ رج إعرارد ااع راي تقرو ثقافرال الشر وب األصرسيال
ولغتها ورةل عيشها وهويتها( .)161وأوصم الويقال املشرتكال  6احلكومال بدعل الدئات امله شال يف ع سيال
إعارد ااع اي ال أعقةم لزا عام  ،2015وهو ما يقتىلي التشاوي الد ا م اات ات اوسيال(.)162

املهاجرون

()163

 -90أشايت منا رال هيرومن ياير تح ووتر إىل أن ُترويالت ال را املهراجرين ت راهل بن رو  30يف
املائررال يف النر اتج اوسرري اامجررا لنيةررا  .ر أن ال ررا املهرراجرين كث ر اً مررا يت رضررون لت رردات ،منه ررا
الرروم اا دال ،واععتداقات الةدنيال واجلن ريال يف بسردان املقلرد ،وجرروف ال رل ر اآلمنرال ،واحلرمران
من األجوي( .)164وندرت منا ال ال دو الدوليال والويقال املشرتكال  19ب دم توف احلكومال احل ايرال الد الرال
لس ا املهاجرين ،الذ ي ر اافالت من ال قاب عسى ايرات التشغيل القانونيال(.)165
 -91وأوصر ررم منا ر ررال ال در ررو الدولير ررال احلكومر ررال ابلت قير ررإب يف مجير ر اعنتهاكر ررات املتلر ررسال بتشر ر غيل
املهاجرين( .)166وأوصتها منا ال هير ومن يايرتح ووتر ابعت رار قروانني الغراق مجير الررر وم الر يردف ها
ال ا مقابل تشغيسهل( .)167وأوصم الويقرال املشررتكال  35ومنا رال ال درو الدوليرال نيةرا بتوقير اتداقرات
ثنائيال بشأن ال الال م مجي بسدان املقلد( .)168وأوصرتها الويقرال املشررتكال  19بت رديل قرانون ال رل يف
ااررايج ( )2007لتىلر ينه أوكامراً تكدررل مةرردأ إلرزام يب ال ررل ابلرردف  ،وقيررام الة ثررات الدبسوماررريال يف
بسدان املقلد برصد جروف ال ل عسى حنو أكثر صرامال(.)169
 -92وأف ررارت منا ررال هي ررومن ياي ررتح ووت ر والويق ررال املش رررتكال  38نن نية ررا فرض ررم قي رروراً مت سق ررال
ابل ن عسى الن اق املهاجرات من أجل ال ل ،وواراً يف عام  2017ل ل النيةاليني ك ا منرزليني يف
ااررايج ،وهررو مررا أثررر ابألررراس عسررى الن رراق .وأوصررتاها رلغرراق هررذه األوكررام الت ييزيررال الر أثرررت عسررى
ع ل املرأد يف ااايج(.)170
 -93وعوام منا ال اليوبيل والويقال املشررتكال  18ومنا رال التىلرامن امل ري ي ورو ال رامل الت رد ت
ال يواجههرا الالجئرون مرن التةرم يف اععررتاف درل قانونيراً ،را ير ثر ررسةاً عسرى وقهرل يف وريرال التنقرل
والدين والت سيل وال ل(.)171
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)172(

عدميو اجلن يال

 وُتررالل منطقررال تر ا لس ررداف ني عررن وقرروإل26  والويقررال املشرررتكال21  أفررارت الويقررال املشرررتكال-94
اان ان نن عدد ماليني من األشخااب ع ميسكرون واثئرإب اجلن ريال ونن عردراًكةر اً مرنهل إمر ا ُوررم مرن
 وتنتشررر جرراهرد ان رردام اجلن رريال أيىل راً بررني الالجئررني منررذ فرررتد.اجلن رريال أو يواجرره يطررر ان رردام اجلن رريال
 عسررى2018  وقررد أُريررل ت ررديل يف عررام. وع ررري ا بررني الةررو نيني او األصررو ااثنيررال النيةاليررال،بويسررال
.)173( ويىلر لس ناقشررال منررذ الررم احلررني يف ال ملرران، مشررروع ت ررديل قررانون اجلن رريال،قررانون اجلن رريال النيةاليررال
ً أن صر وبال احللررو عسررى واثئررإب اهلويررال قررد ي ررزى جزئيرا26  والويقررال املشرررتكال21 وأكرردت الويقررال املشرررتكال
.)174(إىل ال سطال التقديريال الت ديال ال ايرها ال سطات املختلال
 وُتالل منطقال ت ا لس داف ني عن وقوإل26  والويقال املشرتكال21  وأشايت الويقال املشرتكال-95
 مبر ررا يف الر ررم إمر رردارات،اان ر رران إىل أن عر رردميي اجلن ر رريال كثر ر اً مر ررا ُُيرمر ررون مر ررن اار رردمات األرارر رريال
 وقررد أصررديت اوك ررال ال سيررا أم رراً م قت راً إىل.19-اا اثررال أثنرراق فرررتد اا ررالإل ب ررةب جائ ر ال كوفيررد
 ولكرن أُبسرغ عرن وراعت يفرض تنديرذ،احلكومال بتقدب اا اثال من رون اشرتاط توافر شهارد اجلن ريال
.)175(هذا األمر
 وُت ررالل منطق ررال ت ر ا لس ررداف ني ع ررن26  والويق ررال املش رررتكال21  وأوص ررم الويق ررال املش رررتكال-96
 وأوصر ررتها الويقر ررال. )176(وقر رروإل اان ر رران نيةر ررا ابعت ر ررار مشر ررروع ت ر ررديل قر ررانون اجلن ر رريال النيةالير ررال
 وإمنررا هررو، نن تىل ر يف اععتةرراي أن احلررإب يف اجلن رريال ع وىل ر لتقرردير ال ررسطات ااراييررال21 املشرررتكال
.)177(وإب ُت يه الدولال
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original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a national human rights
institution with “A” status).
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AHR
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AI
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Northern Ireland);
BBC-Nepal
Beyond Beijing Committee, Kathmandu (Nepal);
CFCNepal1
Campaign for Change, Kathmandu (Nepal);
CRG
Child Rights Governance, Kathmandu (Nepal);
CSW
Christian Solidarity Worldwide, New Malden (United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland);
ECLJ
European Centre for Law and Justice, Strasbourg (France);
FIAN
FIAN International, Geneva (Switzerland);
GIEACPC
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
HKC
Helena Kennedy Centre for International Justice, Sheffield (United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland);
HRW
Human Rights Watch, Geneva (Switzerland);
JAI
Just Atonement Inc., New York (United States of America);
JUBILEE
JUBILEE CAMPAIGN, Fairfax (United States of America);
KOSHISH
KOSHISH, National Mental Health Self-Help Organization, Kathmandu
(Nepal);
L4L
Lawyers for Lawyers, Amsterdam (Netherlands);
SOCH
Society for Humanism (SOCH) Nepal, Kathmandu (Nepal);
TCC
The Carter Center, Atlanta (United States of America);
THIRD Alliance
Terai Human Rights Defenders Alliance, Kathmandu (Nepal);
UNPO
Unrepresented Nations and Peoples Organization, The Hague (Netherlands).
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Joint submission 1 submitted by: 21Wilberforce, Falls
Church, United States of America, Christian Solidarity
Worldwide (CSW), The Ethics & Religious Liberty
Commission of the Southern Baptist Convention (ERLC), The
Intellectual Muslim Association of Nepal (IMAN), Jubilee
Campaign, and the Nepal Christian Association (NCS);
Joint submission 2 submitted by: Advocacy Forum, Kathmandu, Nepal,
Accountability Watch Committee (AWC), Amnesty International-Nepal,
Centre for Legal Studies (CLS), Conflict Victims’ Common Platform
(CVCP), Conflict Victims’ National Alliance (CVNA), Conflict Victims
Women National Network (CVWN), Conflict Victims Society for Justice
(CVSJ-Nepal), Forum for Protection of People’s Rights Nepal, Forum for
Women, Law and Development (FWLD), Human Rights and Justice Centre
(HRJC), Justice and Rights Institute Nepal (JURI- Nepal), Legal Aid and
Consultancy Centre Nepal (LACC), Nagarik Aawaz (NA), National Network
of Disabled Conflict Victims, National Network of Families of Disappeared
(NEFAD), Nepal Peacebuilding Initiative, Public Defender Society of Nepal
(PDS), Terai Human Rights Defenders Alliance (THRD Alliance),
Transcultural Psychosocial Organization Nepal (TPO), The Story Kitchen,
and Voice of Women Media;
Joint submission 3 submitted by: Asia Pacific Transgender Network,
Bangkok, Thailand, Blue Diamond Society (BDS), Nepal, Federation of
Sexual and Gender Minorities Nepal (FSGMN);
Joint submission 4 submitted by: Anti-Slavery International, London,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Children-Women in
Social Service and Human Rights (CWISH) Nepal National Dalit Social
Welfare Organization (NNDSWO) Samrakshak Samuha Nepal (SASANE);
Joint submission 5 submitted by: Blue Diamond Society, Kathmandu,
Nepal, and Women Acting for Transformative Change (Women Act);
Joint submission 6 submitted by: Community Empowerment and Social
Justice Network, Lalitpur, Nepal, Himalayan Human Rights Monitors
(HIMRIGHTS) and Save Nepa Valley Movement (SNV);
Joint submission 7 submitted by: The Center for Reproductive Rights, Inc.,
Geneva, Switzerland, Forum for Women, Law and Development (FWLD) and
Justice and Rights Institute- Nepal (JuRI- Nepal);
Joint submission 8 submitted by: Campaign for Change, Kathmandu, Nepal,
and GESI activist;
Joint submission 9 submitted by: Center for Global Non-Killing, Geneva,
Switzerland, and Conscience and Peace Tax International;
Joint submission 10 submitted by: Child Centered UPR Reporting Coalition
Nepal, Kathmandu, Nepal, Children as Zones of Peace National Campaign
(CZOP), Alliance Against Trafficking of Women and Children in Nepal
(AATWIN), CRC Committee, HRTMCC- Nepal Members, Child Care
Homes Network (CNET), Consortium of Organizations Working for Child
Participation (Consortium Nepal), DU COM Campaign in Nepal, Inclusive
Education Forum Nepal (IEF), Men Engaged Alliance Nepal (MEA-Nepal),
National Campaign for Education(NCE), National Child Friendly Local
Governance-Forum (N-CFLG), National Coalition for Girls Rights (NCRG),
National Child Protection Alliance (NCPA), Ratify OP3CRC Coalition Nepal
Members, Education Watch Groups;
Joint submission 11 submitted by: CIVICUS: World Alliance for Citizen
Participation, Johannesburg, South Africa, and Freedom Forum;
Joint submission 12 submitted by: Ratify OP3CRC Coalition Nepal,
Kathmandu, Nepal, and 33 member NGOs;
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Joint submission 13 submitted by: Conflict Victims from Nepal,
Kathmandu, Nepal, Conflict Victims Common Platform (CVCP), Conflict
Victims National Alliance (CVNA), Conflict Victim Women National
Network (CVWN), National Network of Disabled Conflict Victims
(NNDCV), Conflict Victims Orphans Society (CVOS), Conflict Victims
Society for Justice (CVSJ), Conflict Victims Committee, Bardiya, Society of
the Families of Disappeared Nepal Maoist Victims Association, Conflict
Victims and Farmer Rights Society, Kailali, Disabled Conflict Victims
Association, Dolakha, Conflict Affected Peoples Concerns Society Dang,
Bandurmudhe Ghatana Sarokar Samiti, Conflict Victims Teachers Society,
Conflict Victims Self-Employment Skill Training Centre Nepal, Conflict
Victims' National Society, Conflict Management and Displaced Concern
Centre, Discharged People's Liberation Army Nepal, Guru Luitel Study and
Development Center, Muktinath Adhikari Memorial Foundation, Maina Bal
Bikash Samiti, Rina Apain Smiriti Pratisthan, Ganesh Ujjan Foundation,
Bhairab Memorial Foundation, Gorkha, Laxmi Acharya Memorial Trust,
Jajarkot Martry Bashistha Koirala (Sureshchandra) Memorial Foundation,
Sindhuli Manilal Memomial Trust, Myagdi, Nandalal Koirala Memorial
Trust, Gorkha, Ra.Si.Pa. Memorial foundation, Arghakhachi, Peace
Envisioners, Shiva Prasad Bhatta Memorialization, Gorkha, Martyr Jaya
Bahadur Rawal Memorial Foundation, Jajarkot, Martyr Tikaraj Aran
Memorial Foundation, Ramechhap, Hari Bhakta Memorial Foundation,
Rukum, Martyrs, and Disappeared Warrior Children Foundation, Martyr
Dasarath Thakur Memorial Trust, Rajbiraj, Bhupendra Memorial Trust Nepal,
Martyr Ajablaal Yadav Memorial Trust, Dhanusha, Bhupendra Smriti
Pratisthan Nepal, Banke, Conflict Victims Women Network, Banke;
Joint submission 14 submitted by: Consortium of organizations working for
Child participation, Kathmandu, Nepal, Alliance Against Trafficking of
Women in Nepal (AATWIN), Child Care Homes Network- Nepal(CNET),
Children in Zone of Peace(CZOP), CRC Committee HRTMCC 5.Destination
Unknown Children on Move Nepal(DUCOM), Education Watch Group,
Inclusive Education Forum Nepal, National Campaign for Education
Nepal(NCEN), N-CFLG Forum 10.National Coalition for Girls
Rights(NCGR), National Alliance of Organizations Working for Street
Children (NAOSC), National Child Protection Alliance (NCPA), Ratify
OP3CRC Coalition Nepal;
Joint submission 15 submitted by: Cultural Survival, Cambridge, United
States of America, Sunuwar Sewa Samaj, Indigenous Women’s League, Newa
Misa Daboo, Nepal Tamang Women Ghedung, Indigenous Media Foundation,
Cultural Survival;
Joint submission 16 submitted by: Dalit NGO Federation, Kathmandu,
Nepal, on behalf of 222 organizations;
Joint submission 17 submitted by: ECPAT International, Bangkok,
Thailand, and ECPAT Nepal;
Joint submission 18 submitted by: International Federation for Human
Rights (FIDH), Paris, France, and International Campaign for Tibet (ICT);
Joint submission 19 submitted by: Forced Labor Elimination Advocacy
Group, Lalitpur, Nepal, National Child Protection Alliance (NCPA) Members
Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal (AATWIN)
Rastriya Dalit Network (RDN) Swatantrata Abhiyan Nepal (SAN) Center for
Labor and Social Studies (CLASS Nepal) National Institute of Contemporary
Studies (NICS) General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT)
Maiti Nepal Pourakhi Nepal Trade Union Congress (NTUC) Shakti Samuha
Children Women in Social Service and Human Rights (CWISH) Child
Workers in Nepal Concerned Center (CWIN) Women Forum for Women
Nepal (WOFWON) BISWAS Nepal Center for Social Transformation (CST)
Nepal Goodweave Foundation National Network Against Girls Trafficking
(NNAGT) National Labor Academy (NLA) Domestic Workers Forum
Rastriya Haruwa Charuwa Mahasangh Mukta Kamaiya Sangh Rastriya Mukta

16

A/HRC/WG.6/37/NPL/3

JS20
JS21

JS22

JS23

JS24

JS25

JS26

JS27

17

Haliya Mahasangh Forum for Human Rights and Environment (FOHREn)
Human Rights Forum Nepal (HURF) Human Rights Social Awareness and
Development Centre (HUSADEC) Human Rights and Environmental
Development Center (HURENDEC) Makalu Trishakti Samuha Nepal
Underprivileged Children's Association (UPCA) Nepal Child Protection
Nepal Child Protection Organization AASMAN Nepal Change Nepal Center
to Assist and Protect Child Rights of Nepal (CAP-CRON) Child Development
Society Child Nepal Child Welfare Society Concern Nepal FHRD Forum for
Wildlife and Environment Preserve Global Action Nepal Human Rights and
Environmental Education Centre Legal Aid and Consultancy Center Loo Niva
Child Concern Group Mahila Aatma Nirbhar Kendra Nangshal Association
Nepal Narayangarh Youth Club Nepal Good Weave Foundation SathSath
Srijanshil Yuba Club Sindhu Utthan Kendra Nepal Voice of Children
Concerned Society Nepal Youth Along Voice Nepal (YAV) Children Nepal
Jagriti Child and Youth Concern Nepal Active Forum for Human Rights
Awareness Freed Kamlari Development Forum Indreni Samaj Kendra (ISK)
NEW CPC Rural Society Upliftment Forum (RUSUF Nepal) Siddhartha
Social Development Centre (SSDC) Social Service Centre (SOSEC);
Joint submission 20 submitted by: Free Press Unlimited, Amsterdam,
Netherlands, and Freedom Forum;
Joint submission 21 submitted by: Forum for Women, Law and
Development, Kathmandu, Nepal; on behalf of the Nepal Civil Society
Network on Citizenship Rights, a network of over 50 civil society
organizations;
Joint submission 22 submitted by: HELVETAS Swiss Intercooperation,
Zurich, Switzerland, and FEDWASUN (Federation of Drinking Water and
Sanitation Users Nepal);
Joint submission 23 submitted by: TRIAL International, Kathmandu, Nepal,
Human Rights and Justice Centre, and Terai Human Rights Defenders
Alliance;
Joint submission 24 submitted by: International Commission of Jurists,
Geneva, Switzerland, Advocacy Forum-Nepal, Terai Human Rights
Defenders Alliance And University Of Passau;
Joint submission 25 submitted by: International Federation of Anti-Leprosy
Associations, Chatelaine, Switzerland, The Leprosy Mission Nepal,
International Association for Integration, Dignity and Economic Advancement
(IDEA) Nepal;
Joint submission 26 submitted by: Institute on Statelessness and Inclusion,
Eindhoven, Netherlands, Citizenship Affected People’s Network (CAPN),
Community Action Centre Nepal (CAC Nepal), Dignity Initiative, Nepal
Institute of Peace (NIP), Statelessness Network Asia Pacific (SNAP), Global
Campaign for Equal Nationality Rights (GCENR);
Joint submission 27 submitted by: Lawyers' Association for Human Rights
of Nepalese Indigenous Peoples, Kathmandu, Nepal, Lawyers' Association for
Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP), Nepal
Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN), National Indigenous
Women’s Federation (NIWF), Youth Federation of Indigenous Nationalities,
Tamu Hyula ChhonjaDhi, Newa: Dey Dabu (Newar’s National Forum), Nepal
JirelSangh, Topkegola SewaSamaj, Kathmandu, Thakali Sewa Samiti,
Binayakbasti, Balaju, Tharu Kalyankarini Sabha, Bhimsengola, Nepal Kumal
Sudhar Samiti, Anamnagar, Nepal Chepang Sangh, Pulchok, Nepal Chantyal
Sangh, Manamaiju Kathmandu, Nepal Tamang Ghedung, Putalisadak,
Kathmandu, Lila Fung, Basundhara, KTM, Dura Sewa Samaj, Basundhara,
KTM, Dhimal Jati Bikash Kendra, Urlabari -6, Mangalbare, Morang, Bhujel
Sewa Samaj Samitee, Kupandole, KTM, Nepal Majhi Uthan Sangh,
Chandole, KTM, Kirat Yakha Chumma, Mahalaxmisthan, Lalitpur,
KiratYakthumChumlung,
Mahalaxmisthan,
Kirat
Rai
Yayokha,
Mahadevsthan, Koteshwor, Sunuwar Sewa Samaj, Koteshowor, Nepal
Hyolmo Sewa Samaj Sangh, Jorpati, International Work Group for Indigenous
Affairs, Classengade Federation Indigenous Peoples in America (FIFNA),
Nepali American Solidarity Front for Democracy in Nepal(NASFDN),Nepal
Federation of Indigenous Nationalists (NEFIN), Portugal, NEFIN Belgium,
NEFIN Israel, National Indigenous Disabled Women Association Nepal
(NIDWAN), Nepal Indigenous Disabled Association (NIDA), Nepal
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Chhantyal Association, Tarkeshwor, Indigenous Women's Legal Awareness
Group (INWOLAG), Kumari, Lalitpur, Nepal, NGO-Federation of Nepalese
Indigenous Nationalities (NGO-FONIN), Nepal Bhasha Misa Khala, Dhimal
Women Association, Nepal Thami Society, Koteshwor, National Indigenous
Women Forum (NIWF), Nepal Thami Women Society, Kathmandu, Nepal;
Joint submission 28 submitted by: The Law Society of England and Wales,
London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and
Collective Campaign for Peace (COCAP);
Joint submission 29 submitted by: Lutheran World Federation, Geneva,
Switzerland, Finn Church Aid; Finnish Evangelical Lutheran Mission; Samari
Utthan Sewa; Rastriya Mukta Haliya Samaj Federation Nepal; Campaign for
Human Rights and Social Transformation; and Lutheran Community Welfare
Society;
Joint submission 30 submitted by: Mitini Nepal, Kathmandu, Nepal, Blue
Diamond Society, Dhanusha, Nepal, Sunaulo Bihani Samaj, Jiwan Jiti Samaj,
Chautari, Ekata, Sudur Paschim Samaj, Naulo Sirjana, WNS, Nepalgunj,
Sahara Samaj, Lead Nepal, Pariwartanshil Samaj, Friends Hetauda, Manav
Sachet Samaj;
Joint submission 31 submitted by: National Campaign for Education Nepal,
Kathmandu, Nepal, Alliance Against Trafficking in Women and Children in
Nepal (AATWIN) Children As Zones of Peace-National Campaign (CZOP)
Confederation of Nepalese Teachers(CNT) CONSORTIUM CRC Monitoring
Committee- HRTMCC Education Journalists' Group (EJG) Education
Journalists’ Network (EJON) Guardian Association of Nepal Nepal Child
Protection Alliance SMC Federation Voluntary Service Overseas (VSO),
Global Campaign for Education (GCE), Asia South Pacific Association for
Basic and Adult Education (ASPBAE), Voluntary Service Overseas (VSO)
Nepal, and 364 Civil Society Organizations working in education and child
rights;
Joint submission 32 submitted by: National Coalition for Girls Rights,
Kathmandu, Nepal, with 45 member organisations;
Joint submission 33 submitted by: Network of Families of the Disappeared,
Nepal, Kathmandu, Nepal, Committee for Social Justice, and Foundation of
Memory of Martyrs and the Disappeared, Nepal;
Joint submission 34 submitted by: Nepal Dialogue Forum, Berlin, Germany,
Adivasi-Koordination Deutschland, Amnesty International – Ländergruppe
Nepal, Bischöfliches Hilfswerk Misereor, Brot für die Welt, Gossner Mission,
Food Information Action Network International (FIAN International), Peace
Brigades International (PBI) – deutscher Zweig, Stiftung Asienhaus,
Südasienbüro;
Joint submission 35 submitted by: National Human Rights Commission*,
Lalitpur, Nepal, National Women’s Commission and National Dalit
Commission,;
Joint submission 36 submitted by: Nepal NGO Coalition for UPR,
Kathmandu, Nepal, National Women Coalition and Durban Review
Conference Follow-up Committee Nepal;
Joint submission 37 submitted by: Nepal National Dalit Social Welfare
Organization, Kathmandu, Nepal, Finn Church Aid and International Dalit
Solidarity Network;
Joint submission 38 submitted by: Forum for Protection of People's Rights,
Kathmandu, Nepal, Forum for Women, Law and Development, Legal Aid and
Consultancy Center, Centre for Legal Research and Resource Development,
Malti Nepal, SwatantrataAbhiyan Nepal, and Saathi;
Joint submission 39 submitted by: Coalition of NGOs on Human Rights and
Drug Policies for UPR-Nepal, Kathmandu, Nepal, Recovering Nepal,
Recovering Nepal Women or RN Women, Dristi Nepal, Coalition of Drug
Users in Nepal or CDUN, Youth Rise International, YKP (Young Key
Affected People) LEAD Nepal, Sparsha Nepal, Community Support Group
Nepal, and International Drug Policy Consortium (IDPC);
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Joint submission 40 submitted by: South Asia Forum for Freedom of
Religion or Belief, Mumbai, India, Samari Utthan Sewa, and Federation of
National Christian Nepal;
JS41
Joint submission 41 submitted by: The Sexual Rights Initiative, Ottawa,
Canada, The Asian Pacific Resource & Research Centre for Women
(ARROW) and members of the Right Here Right Now Platform in Nepal;
JS42
Joint submission 42 submitted by: Coalition of NGOs for UPR of Nepal,
Copenhagen, Denmark, Transcultural Psychosocial Organization Nepal (TPO
Nepal) - International Alert - Forum for Women, Law and Development
(FWLD) - International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT);
JS43
Joint submission 43 submitted by: World Evangelical Alliance, Geneva,
Switzerland, The Commission of the Churches on International Affairs of the
World Council of Churches, Baptist World Alliance, Nepal Christian Society,
National Christian Fellowship of Nepal, International Panel of
Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB) - Nepal
Chapter Transformation Nepal, ITEEN, Safe Family Nepal, Religious Liberty
Forum – Nepal, Interfaith Peace Federation of Nepal, Network for Christian
NGOS Nepal (NECON), and Pax Romana – Nepal.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.1, 121.14–121.15, 122.26, 122.28,
122.31, 122.29, 123.1–123.6, 123.10–123.22, 123.26–123.27, 124.1–124.6, 124.9, and 124.11–
124.14.
AI, p. 5, HRW, para. 13, JS13, para. 37 (v), JS24, para. 36 I, JS34, para. 21, JS36, p. 1, JAI, para. 37,
JS42, p. 4, and JUBILEE, para. 4.
JS10, paras. 3.17-3.19, JS12, para. 15, JS17 p. 9, JS35, para. 28, and JS36, p. 1.
AI, p. 5, HRW, para. 20, JS38, para. 5.7, and JUBILEE, para. 4.
JS36, p. 1 and FIAN, para. 7/2.
HRW, para. 20 and JS19, para. 15.
HRW, para. 28.
JS36, p. 1.
JS21, p.11 and JS26, para. 78. VIII).
AI, p. 4, JS9, p. 11, JS13, para. 37 (v), JS23, p. 7, JS34, para. 20, JS36, p. 1, and HRW, para. 13.
HRW, para. 13 and JS11, para. 6.5.
JS13, para 37 (w) and JS18 para. 44.
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For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras.121.2–121.13, 122.1, 122.6, 122.8–122.9,
122.11–122.17, 122.19–122.22, 122.36–122.37, 122.33, 122.40, 122.42–122.43, 122.67, 122.69–
122.73, 123.23–123.25, 123.29, and 124.7–124.8.
JS35, paras. 6-7, JS13, para. 21, and AI. para. 5.
JS35, paras. 6-7, AI, para. 5 and p. 4, JS13, para. 21, and JS36, p. 2.
JS35, paras. 5-6.
JS11, para. 2.6, JS35, paras. 5-6, AI, para. 7, and HRW, para. 16.
JS36, p. 2, JS35, paras. 5-6, AI, para. 7 and p. 4, and HRW, para. 17.
HRW para. 27, JS36 para. 9 and JS37 para. 18.
JS3,4 para. 61, JS35, para. 6, JS36, para. 9 and p. 2, JS37, para. 18 and p. 3, and HRW, para. 27.
For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.16–121.18, 121.120, 122.2–122.3,
122.35.122.39, and 122.41.
JS16 paras. 15-22, JS37 paras. 3-4, JS35 para. 31, AI para. 16 and JS36 p. 2.
JS16, pp. 9-10.
JS37, p. 9.
JS16 p.s 5-6 and JS37 p. 10.
JS16 p.s 7-8.
AI, para. 18, JS3 para. 5, JS5, pp. 1-2 and JS30, p. 4.
JS5, p. 2, JS41, paras. 24-26, and 29, AI, para. 18, JS5, p. 1, and JS30, p. 4, JS3 para. 5.
JS30, pp. 6 and 9, CFCNepal1, p. 1, JS36, p. 4, and JS5, pp. 6 and 8, JS3 p. 10 and 11.
AI, p. 5, HRW, para. 30, JS30, p. 10 and JS41, para. 27.
JS5, p. 5 and JS41, para. 28.
JS5, pp. 3, 5 and 8, JS30, pp. 4 and 10, HRW, para. 30, JS41, paras. 27-28 and 31, JS3 p. 10 and AI,
p. 5.
JS8, pp. 2-5.
For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.30, 121.32, and 122.115.
JS35, para. 35.
JS6, paras 2.6-3.4, JS15, pp. 4-5, and JS27, paras 11-12.
JS6, para. 8.1(c), JS15, p. 9, and JS36, p. 3.
JS27, p. 12.
JS6, paras. 2.6-3.4, JS15, p. 6, and JS27. paras. 16-18.
JS6, para. 8.1(b).
JS27, p. 12.
For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.23, 122.25 and122.44.
AI, p. 4 and para. 12 and JS23, p. 15.
AI, p. 4 and para. 12, JS2, p. 11, and JS23 p. 15.
JS23 paras. 7,8,13, 17 and p. 6.
AI paras. 10-11, JS13 p. 9, JS24 paras. 6-18, JS33 para. 29, JS42 paras. 3 and 7.
JS42 p. 4, AI p. 5, JS33 para. 47, JS13 para. 37 k), JS23 para. 19 and p. 6, JS24 para. 36 a.
JS35 para. 16 and JS42 p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.26121.28, 122.4122.5, 122.52122.65,
123.28, 123.30, and 124.15.
AI, para. 8, HRW, para. 6, JS2, pp. 3-5, JS23, paras. 24–32, JS24, para. 32, JS33, paras. 13-23, JS35,
paras. 12 and 15 and p. 5, JS42, paras. 15-22, JS13, paras. 7-10, and JS20, paras. 47-49.
AI para. 8, HRW para. 6, and JS36 paras. 9 and 27-29.
HRW para. 7, JS13 p. 11, JS23 p. 10, JS33 para. 43, JS42 p. 8, JS20 paras. 51-52, JS36 paras. 9 and
27-29.
AI para. 9, JS23 paras. 24 -30.
JS33 paras. 46 and 51, JS2 p. 6, JS23 p. 10, AI p. 4, JS13 p. 10-11, and JS34 para. 12, JS35 para. 12.
JS2, pp. 9-10, JS34, paras. 4-15, and JS42, para. 19.
JS34, paras. 4-15p.
JS2, p. 9 and JS13, para. 37(n).
JS2, p.9.
L4L, paras, 9-13 and p. 5, and JS28, para. 35.
JS2, pp. 15-16.
For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 122.74 and 124.16.
JS1, paras. 8 and 12, CSW, paras. 9-14, ADF, paras. 12-17, JUBILEE, paras. 9,11 and 15, ECLJ,
paras. 4-16, JS40, paras. 18-21, and JS43, paras. 11-16.
JUBILEE paras. 9,11 and 15, JS40, paras. 18-21, and ECLJ, paras. 4-16.
JS1 paras. 13-14 and para. 31, JS40 para. 22.
ADF para. 34 iii), vii), and viii), CSW paras. 15-16, JS1 para. 30, and JS40 paras. 31-32. See also
ECLJ para. 17 and JS43 paras. 30-34.
ADF, para. 34 iii), vii), and viii).
JS11 paras. 3.2–3.12, JS20 paras. 28 and 39-44, HRW para. 14.
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