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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

          الدورة الثالثة والعشرون 
    2٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣-2

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1موووووق مرفوووووق حووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان )ب( 15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق مرفق حرار المجلس  5 والفقرة
 

   نيبال  
 

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، 
مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير مفوض األمم املتحدة 
السامي حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة. والتقرير 

قدم يف شكل موجز تقّيدًا باحلد األقصى لعدد الكلمات. ولالطالع على النص الكامل، م
يرجى العودة إىل الوثائق املرجعية. وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من 
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية
الصادرة عن املفوضية. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق 

. وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع ١7/١١9اإلنسان يف مقرره 
املعلومات الواردة يف التقرير. وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت 

 الفرتة.يف تلك 
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

          (١)نطاق االلتزامات الدولية  -ألف 
 

   (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان   
  
 

          احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجراءات املتخـذة بعـد  

  مل تُقبل/مل يُصّدق عليها           االستعراض
التصديق أو االنضمام  

          اخلالفة أو
االتفاقية الدولية للقضـاء علـى عيـع أشـكا  

 (١97١التمييز العنصري )
العهـــد الـــدو  اخلـــاا بـــاحلقوق االقتصـــادية 

 (١99١واالجتماعية والثقافية )
العهــــــــد الــــــــدو  اخلــــــــاا بــــــــاحلقوق املدنيــــــــة 

 (١99١والسياسية )
امللحــق بالعهــد  الربوتوكــو  االيتيــاري الثــاين

، الــدو  اخلـــاا بــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية
 (١998) اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

اتفاقيـــة القضـــاء علـــى عيـــع أشـــكا  التمييـــز 
 (١99١ضد املرأة )

اتفاقية مناهضة التعـذي  وغـريه مـن ضـرو  
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو 

 (١99١املهينة )
 (١99٠حقوق الطفل )اتفاقية 

الربوتوكـــــــــو  االيتيـــــــــاري التفاقيـــــــــة حقـــــــــوق 
الطفـل بشـ ن اشــرتاط األطفـا  يف املنا عــات 

 (2٠٠7املسلحة )
الربوتوكــــو  االيتيــــاري التفاقيــــة حقــــوق الطفــــل 
بشــــــ ن بيــــــع األطفــــــا  واســــــتغال  األطفــــــا  يف 

 (2٠٠6البغاء ويف املواد اإلباحية )
اتفاقيــــــــــة حقــــــــــوق األشــــــــــخاا ذوي اإلعاقــــــــــة 

(2٠١٠) 

الربوتوكــو  االيتيــاري التفاقيــة مناهضــة  
 التعذي 

االتفاقيــــة الدوليــــة حلمايــــة حقــــوق عيــــع 
 العما  املهاجرين وأفراد أسرهم

ــــــــــــــع  ــــــــــــــة عي ــــــــــــــة حلماي االتفاقيــــــــــــــة الدولي
 األشخاا من االيتفاء القسري

/أو التحفظات و 
          اإلعالنات

االتفاقية الدولية للقضـاء علـى عيـع أشـكا  
بشــ ن يــز العنصــري )إعالنــات تفســريية التمي

، 22حتفـــــــمل علـــــــى املـــــــادة  /6و 4املـــــــادت  
١97١) 

الربوتوكـــو  االيتيـــاري التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل 
بشــ ن اشــرتاط األطفــا  يف املنا عــات املســلحة 

ســـنة  ١8(، حتديـــد 2)٣)إعـــالن بشـــ ن املـــادة 
 (2٠٠7لتجنيد، ل سناً 
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          احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 

اإلجراءات املتخـذة بعـد  
  مل تُقبل/مل يُصّدق عليها           االستعراض

إجـــــــــــــــراءات الشـــــــــــــــكاو  
والتحقيقــات واإلجــراءات 

 (٣)العاجلة

الربوتوكــو  االيتيــاري األو  امللحــق بالعهــد 
الــــدو  اخلــــاا بــــاحلقوق املدنيــــة والسياســــية 

(١99١) 
الربوتوكـو  االيتيــاري التفاقيـة القضــاء علــى 
 8عيـــع أشـــكا  التمييـــز ضـــد املـــرأة، املـــادة 

(2٠٠7) 
 2٠اتفاقيــــــــــة مناهضــــــــــة التعــــــــــذي ، املــــــــــادة 

(١99١) 
حقـــــــــوق الربوتوكـــــــــو  االيتيـــــــــاري التفاقيـــــــــة 

 6األشــــــــــــــــخاا ذوي اإلعاقــــــــــــــــة، املــــــــــــــــادة 
(2٠١٠) 

االتفاقيـــــة الدوليـــــة للقضـــــاء علـــــى عيـــــع  
 ١4أشكا  التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكـــــــــو  االيتيـــــــــاري للعهـــــــــد الـــــــــدو  
اخلــاا بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة 

 والثقافية
العهــــد الــــدو  اخلــــاا بــــاحلقوق املدنيــــة 

 4١والسياسية، املادة 
 2١مناهضــة التعــذي ، املادتــان اتفاقيــة 

 22و
الربوتوكــــو  االيتيــــاري التفاقيــــة حقــــوق 
 الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

االتفاقيــــة الدوليــــة حلمايــــة حقــــوق عيــــع 
 العما  املهاجرين وأفراد أسرهم

ــــــــــــــع  ــــــــــــــة عي ــــــــــــــة حلماي االتفاقيــــــــــــــة الدولي
 األشخاا من االيتفاء القسري

  
          ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخرى    

 

          احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
اإلجــــراءات املتخــــذة بعــــد  

          مل يُصدق عليها           االستعراض

التصديق أو االنضمام  
          أو اخلالفة

ــــــــادة اجلماعيــــــــة  ــــــــع جرةــــــــة اإلب ــــــــة من اتفاقي
 واملعاقبة عليها

 ١2اتفاقيــــــــــــــــــــــــات جنيـــــــــــــــــــــــــ  امل ريـــــــــــــــــــــــــة 
وبروتوكوالهــــــــــــــــــــا  ١949آ /أغســــــــــــــــــــطس 

 (4)اإلضافيان األو  والثاين
االتفاقيـــــــــات األساســـــــــية ملنظمـــــــــة العمـــــــــل 

 (٥)87الدولية باستثناء االتفاقية رقم 
اتفاقيــــــــــة منظمــــــــــة العمــــــــــل الدوليــــــــــة رقــــــــــم 

١69(6) 

 بروتوكو  بالريمو 
االتفاقيـــــــــــــــــــــات املتعلقـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالالجئ  

 (7)واألشخاا عدةي اجلنسية
للمحكمــــة اجلنائيــــة نظــــام رومــــا األساســــي  

          الدولية
 (8)87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

اتفاقيــــــــــة منظمــــــــــة العمــــــــــل الدوليــــــــــة رقــــــــــم 
١89(9) 

الربوتوكــــــو  اإلضــــــايف الثالــــــ  التفاقيــــــات  
 ١4)توقيـــــع فقـــــ ،  ١949جنيـــــ  لعـــــام 
           (١٠)(2٠٠6آذار/مارس 

          اتفاقية مكافحة التمييز يف جما  التعليم 
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أوصــــت جلنــــة مناهضــــة التعــــذي  بــــ ن تنظــــر نيبــــا  يف قبــــو  ايتصــــاا اللجنــــة بــــالنظر يف  -١
 .(١2) ويف التصــــديق علــــى الربوتوكــــو  االيتيــــاري التفاقيــــة مناهضــــة التعــــذي ،(١١)البالغــــات الفرديــــة

وأعــــاد املقــــرر اخلـــــاا املعــــغ مبســــ لة التعـــــذي  وغــــريه مــــن ضـــــرو  املعاملــــة أو العقوبــــة القاســـــية أو 
الالإنســـانية أو املهينـــة توجيـــ  نـــداء إىل نيبـــا  لالنضـــمام إىل الربوتوكـــو  االيتيـــاري التفاقيـــة مناهضـــة 

بـــــا  أيضـــــاً وأوصـــــى فريـــــق األمـــــم املتحـــــدة القطـــــري يف ني .(١٣)التعـــــذي  وتعيـــــ  آليـــــة وقائيـــــة وطنيـــــة
 .(١4)بالتصديق على الربوتوكو  االيتياري التفاقية مناهضة التعذي 

تقبــل  مل والحــمل الفريــق العامــل املعــغ تــاالت االيتفــاء القســري أو غــري الطــوعي أن نيبــا  -2
توصــية االســتعراض الــدوري الشــامل بــ ن تصــّدق علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة عيــع األشــخاا مــن 

االتفاقيــة وقبــو  ايتصــاا اللجنــة مبوجــ   هــذه التصــديق علــىإىل  هــاودعا .(١٥)يااليتفــاء القســر 
 .(١7)أيضًا على التصديق على االتفاقية هاوشجع .(١6)٣2و ٣١املادت  

 (١9)يوالفريــق القطــر   (١8)وشــجعت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة -٣
ـــــا  علـــــى التصـــــديق علـــــى الربوتوكـــــو  االيتيـــــاري للعهـــــد الـــــدو  اخلـــــاا بـــــاحلقوق االقتصـــــادية  نيب

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق عيع العما  املهاجرين وأفراد أسرهم.على واالجتماعية والثقافية و 
ق نيبــــا  علــــى الربوتوكــــو  االيتيــــاري التفاقيــــة حقــــوق وأوصــــى الفريــــق القطــــري بــــ ن تصــــدّ  -4

 .(2٠)الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
وأوصـــت اللجنـــة املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة والفريـــق القطـــري بالتصـــديق علـــى  -٥

وأوصــى الفريــق القطــري أيضــاً بالتصــديق علــى اتفاقيــة  .(2١)١89اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
مــــــل الدوليــــــة بشــــــ ن الضــــــمان االجتمــــــاعي واتفاقيــــــة منظمــــــة الع 87منظمــــــة العمــــــل الدوليــــــة رقــــــم 

 .(22)(١٠2)رقم  ١9٥2الدنيا(،  )املعايري
وضـــع ، أبلغـــت نيبـــا  جلنـــة مناهضـــة التعـــذي  أهنــا مـــا  الـــت تعكـــ  علـــى 2٠١١ويف عــام  -6

 .(2٣)اهلياكل األساسية الال مة لالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ل نيبــا  علــى التصــديق علــى اتفاقيــة الهــاي بشــ ن  ايــة األطفــا  وحثّــت جلنــة حقــوق الطفــ -7

 .(24)والتعاون يف جما  التبغ على الصعيد الدو 
ـــت اللجنـــة املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة وجلنـــة حقـــوق الطفـــل نيبـــا  علـــى  -8 وحّث

 .(2٥)التصديق على بروتوكو  بالريمو
مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية  تأوصـ ،(26)األوىل اجلولــةاملقدمــة يف  ومتشـياً مــع التوصــيات -9

واللجنـــة املعنيـــة  ،(28)والفريـــق القطـــري ،(27)(فوضـــية الســـامية لشـــ ون الالجئـــ )امل لشـــ ون الالجئـــ 
 نيبـا  (29)ة، واللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأ  االقتصادية واالجتماعية والثقافيـةباحلقوق 

ــــالالجئ  واألشــــخاا عــــدةي اجلنســــيةاالنضــــماب وةبقــــ ــــات املتعلقــــة ب أو حثتهــــا علــــى  م إىل االتفاقي
 .ذلك
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وشــــجعت منظمــــة األمـــــم املتحــــدة للرتبيـــــة والعلــــم والثقافـــــة )اليونســــكو( نيبـــــا  بقــــوة علـــــى  -١٠
 .(٣٠)التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جما  التعليم

  
          اإلطار الدستوري والتشريعي –باء  

 
، الحظـــت اللجنــة املعنيـــة بالقضـــاء علــى التمييـــز العنصــري، يف إطـــار إجـــراء 2٠١٣يف عــام  -١١

اإلنـــذار املبكـــر، أن نيبـــا  أعربـــت عـــن التزامهـــا بضـــمان مشـــاركة اجلماعـــات كافـــة مشـــاركة فعالـــة يف 
، أعربـــــــت اللجنـــــــة املعنيـــــــة بـــــــاحلقوق االقتصـــــــادية 2٠١4ويف عـــــــام  .(٣١)وضـــــــع الدســـــــتور اجلديـــــــد

 .(٣2)عن قلقها إ اء عدم وضع الدستور يف صيغت  النهائية بعد   عية والثقافيةواالجتما
وأوصــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بــ ن تُــدر  نيبــا  مبــدأ املســاواة بــ   -١2

 .(٣٣)املرأة والرجل يف الدستور اجلديد
نيبــــا  إىل ضــــمان تعريــــ  ، دعــــا املقــــرر اخلــــاا املعــــغ مبســــ لة التعــــذي  2٠١2ويف عــــام  -١٣

بوصــف  جرةــة  املقابــل لــ  التعــذي  يف مشــروع قــانون العقوبــات ويف مشــروع قــانون األحكــام القضــائية
إلغــاء مبــدأ التقــادم يف هــذه اجلرةــة. وشــجع املقــرر إىل جنائيــة تتناســ  عقوبتهــا مــع يطــورة اجلــرم، و 

حـــق رةـــة التعـــذي  دان بارتكـــا  جمـــ شـــخصأي  عـــدم مـــن اخلـــاا احلكومـــة بقـــوة علـــى ضـــمان 
 (٣6) وجلنـــة مناهضـــة التعـــذي (٣٥)نوقـــّدمت اللجنـــة املعنيـــة تقـــوق اإلنســـا .(٣4)عفـــوســـتفادة مـــن الالا

ــــة مناهضــــة التعــــذي  أيضــــاً بتعــــديل قــــانون التعــــوي   التعــــذي   عــــنتوصــــيات ةاثلــــة. وأوصــــت جلن
 .(٣7)جلعل  يتمشى مع االتفاقية ١996 لعام
العامـــل املعـــغ تـــاالت االيتفـــاء القســـري أو غـــري الطـــوعي ، أعـــر  الفريـــق 2٠١2ويف عـــام  -١4
االيتفـــاء القســـري.  حـــاالت ألن نيبـــا  مل تكـــن قـــد عـــّدلت بعـــد قانوهنـــا اجلنـــائي ليشـــمل  أســـف عـــن

والحظــت بارتيــا  أن ا كمــة العليــا أمــرت احلكومــة بوضــع هــذا القــانون، لكــن مشــروع القــانون قيــد 
 .(٣8)واملعايري الدوليةاملناقشة ال يستويف املمارسات الفضلى 

إ اء و  ،إ اء التعريـــ  الضـــيق لالغتصـــا  هــااللجنـــة املعنيـــة تقــوق اإلنســـان عـــن قلقوأعربــت  -١٥
وحثّــــت  .(٣9)بصــــورة ال تتناســــ  واجلــــرم ملفروضــــة يف حالــــة االغتصــــا  الزوجــــيااخلفيفــــة العقوبــــات 

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة نيبــا  علــى ســن مشــروع القــانون الــذي يغلــمل العقوبــة 
العنـــــــ   قضـــــــاياوأوصـــــــت بإلغـــــــاء مبـــــــدأ التقـــــــادم يف تســـــــجيل  .(4٠)يف حالـــــــة االغتصـــــــا  الزوجـــــــي

 .(4١)اجلنسي
قــــانون مشــــروع وأوصـــى الفريــــق القطـــري بضــــمان امتثــــا  القـــانون اجلنــــائي والقــــانون املـــدين و  -١6

 .(42)كاماًل للقانون الدو  حلقوق اإلنسان الطفل امتثاالً 
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ووضــع إجــراءات  ،(4٣)وحثّــت جلنــة حقــوق الطفــل نيبــا  علــى التعجيــل بتنقــي  قــانون الطفــل -١7
ــــق  ــــد اهلويــــة واإلبــــال  واإلحالــــة والتحقي   والتنســــيق يف حــــاالت عــــالوالواضــــحة فيمــــا يتعلــــق بتحدي

 .(44)باحيةا  واستغال  األطفا  يف البغاء ويف املواد اإلاألطفا  ضحايا بيع األطف
البنـــــود املتعلقـــــة متّشـــــي فوضـــــية الســـــامية لشـــــ ون الالجئـــــ  بـــــ ن تضـــــمن نيبـــــا  املوأوصـــــت  -١8

 .(4٥)باجلنسية يف الدستور اجلديد مع املعايري الدولية
  

          العامة اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة -جيم  
 

 (46)مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  
  

 (47)املركز يف أثناء اجلولة احلالية املركز يف أثناء اجلولة السابقة امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 بعد مراجعة ياصة( 2٠١4أل  )ُأكِّد يف عام  (2٠٠8أل  )          اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
  

 2٠١٣الحظـــت اللجنـــة املعنيـــة تقـــوق اإلنســـان أن ا كمـــة العليـــا أصـــدرت قـــراراً يف عـــام  -١9
، وأعربــت اللجنــة 2٠١2بنــود لتلفــة مــن القــانون الــوطغ حلقــوق اإلنســان لعــام إلغــاء وبطــالن أعلــن 

هنـــا كو ، رغـــم  مالئمـــاً  تنفيـــذاً عـــن أســـفها إ اء عـــدم تنفيـــذ توصـــيات اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان 
وأعـــر  الفريـــق العامـــل املعـــغ تـــاالت االيتفـــاء القســـري أو غـــري  .(48)ملزمـــة مبوجـــ  القـــانون ا لـــي

والحـمل الفريـق القطــري أن  .(49)إ اء مركــز اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنســان وعملهـا  الطـوعي عـن قلقـ
العــامل  ، لكــن نقــص (٥٠)2٠١4اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان احتفظــت بــاملركز  ألــ   يف عــام 

 ن بـ   اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـةوأوصـت  .(٥١)فيها ال يزا  مصـدر قلـق
  نيبـــا  القـــانون لضـــمان اســـتقاللية اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان وواليتهـــا واســـتقالهلا املـــا ، تعـــدّ 

 .(٥2)امتثااًل لقرار ا كمة العليا وملبادئ باريس
املقـــرر اخلـــاا املعـــغ مبســـ لة التعـــذي  نيبـــا  علـــى النهـــوض بقـــدرة اللجنـــة الوطنيـــة  وشـــجع -2٠

حلقــوق اإلنســان بوصــفها الوكالــة املكلفــة بــالتحقيق يف ادعــاءات التعــذي  ورصــد أمــاكن االحتجــا ، 
 .(٥٣)التعذي  ادعاءات لتحقيق يفل وإعطاء األولوية وإجراء  يارات منتظمة إىل هذه األماكن،

وجلنـــة  ،واللجنـــة الوطنيـــة لشـــ ون الـــداليت ،الفريـــق القطـــري أن اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأةوبـــّ   -2١
إىل  التوعيــة، وتفتقـــريف القــدرة علـــى و يف اإلمكانيـــات شــ ون املســلم  واألقليـــات تعــاين مـــن ضــع  

ضــمانات االســتقاللية. ويف حــ  لضــع عمــل اللجنــة الوطنيــة للمــرأة لقــانون مــنّظم، حــ  وإن كــان 
وتــنّظم  ،القــدر الكــايف مــن االســتقاللية، فــإن اللجنتــ  األيــري  تفتقــران إىل قــوان  متكينيــةيــوفر  ال

 .(٥4)عملهما و ارة حكومية
وأشـــار الفريـــق القطـــري إىل عـــدم وجـــود آليـــة متخصصـــة مســـ ولة عـــن رصـــد حقـــوق الطفـــل  -22

 .(٥٥)بصورة مستقلة



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

GE.15-14693 7/26 
 

 2٠١8-2٠١4حلقــوق اإلنســان لمعــوام وذكــر الفريــق القطــري أيضــاً أن يطــة العمــل الوطنيــة  -2٣
كثرياً من توصيات االسـتعراض الـدوري الشـامل وهيئـات املعاهـدات، لكنهـا عامـة يف نطاقهـا  تضّمنت

ـــــديالت الرئيســـــيةاوال تـــــو   ـــــة اإلشـــــراف ) لت ـــــة، وأن آلي ـــــة حلقـــــوق فيمـــــا عـــــدا األولوي اللجنـــــة الوطني
 .(٥6)يةفعالمهامها بمن أن ت دي  ضخمأاإلنسان( 

تــوفري مزيــد مــن التثقيــ  يف جمــا  حقــوق اإلنســان،  صــت اليونســكو بتشــجيع نيبــا  علــىوأو  -24
 .(٥7)ال سيما للعسكري  وموظفي إنفاذ القانون

  
          التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق   

 
 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 

 
          حالة اإلبالغ -1  

  

 هيئة املعاهدة

املالحظــــــــات اخلتاميــــــــة 
املدرجـة يف االســتعراض 

 السابق
آيــــــر تقريــــــر قُــــــدم منــــــذ 

 االستعراض السابق
آيــــــــــــــر مالحظــــــــــــــات 

 حالة اإلبال  يتامية
 ـــــــــة القضـــــــــاء علـــــــــى جلن

  التمييز العنصري
تـــــــــــ ير تقـــــــــــدمي التقريـــــــــــر اجلـــــــــــامع  - - 2٠٠4آذار/مارس 

الســـــــابع عشـــــــر إىل مـــــــن للتقـــــــارير 
 2٠٠8التاسع عشر منذ عام 

ـــــاحلقوق اللجنـــــة  ـــــة ب املعني
االقتصـــادية واالجتماعيـــة 

 والثقافية

الثاين/نوفمرب  تشرين 2٠١١ 2٠٠7أيار/مايو 
2٠١4 

ــــر الرابــــع  حيــــ  موعــــد تقــــدمي التقري
 2٠١9يف عام 

اللجنـــــة املعنيـــــة تقـــــوق 
 اإلنسان

األو /أكتوبر  تشرين
١994 

حيـــ  موعـــد تقـــدمي التقريـــر الثالـــ   2٠١4آذار/مارس  2٠١2
 2٠١8يف عام 

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء 
   على التمييز ضد املرأة

الثاين/يناير  كانون
2٠٠4 

س منــذ داســتــ ير تقــدمي التقريــر ال 2٠١١متو /يولي   2٠٠9
 2٠١٥متو /يولي  

 الثاين/نوفمرب  تشرين   جلنة مناهضة التعذي
2٠٠٥ 

مـــــن حيـــــ  موعـــــد تقـــــدمي التقـــــارير  - -
الثالــــــــــــ  إىل اخلــــــــــــامس يف عـــــــــــــام 

موعـــــــــد تقـــــــــدةها ، وكـــــــــان 2٠١6
 2٠٠8أساساً يف عام 

ـــــــــــــذ  2٠٠9 2٠٠٥حزيران/يونيو   جلنة حقوق الطفل )عـــــــــــــن تنفي
ـــــــــــاري  الربوتوكـــــــــــو  االيتي
التفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل 
بشـــــــــــ ن بيـــــــــــع األطفـــــــــــا  
واســـــــــتغال  األطفـــــــــا  يف 
البغـــــــــــــــــــــــــاء ويف املـــــــــــــــــــــــــواد 

)عــــــن  2٠١2اإلباحيــــــة(/

 2٠١2حزيران/يونيــــ  
عــــن تنفيــــذ الربوتوكــــو  )

االيتيــــــــــــاري التفاقيــــــــــــة 
حقــــــوق الطفــــــل بشــــــ ن 
بيــع األطفــا  واســتغال  
األطفـــــا  يف البغـــــاء ويف 

الثالــــ  إىل اخلــــامس مــــن التقــــارير 
ـــــــد النظـــــــر ـــــــر األو  عـــــــن  ؛قي التقري

تنفيــــــــــــذ الربوتوكــــــــــــو  االيتيــــــــــــاري 
التفاقيـــــــة حقـــــــوق الطفـــــــل بشـــــــ ن 
اشــــــــرتاط األطفــــــــا  يف املنا عــــــــات 

 املسلحة قيد النظر
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 هيئة املعاهدة

املالحظــــــــات اخلتاميــــــــة 
املدرجـة يف االســتعراض 

 السابق
آيــــــر تقريــــــر قُــــــدم منــــــذ 

 االستعراض السابق
آيــــــــــــــر مالحظــــــــــــــات 

 حالة اإلبال  يتامية
تنفيــــــــــذ اتفاقيــــــــــة حقــــــــــوق 
الطفــــــــــــــــــل والربوتوكــــــــــــــــــو  
االيتيـــــــــــــــــاري التفاقيـــــــــــــــــة 
حقـــــــــوق الطفـــــــــل بشـــــــــ ن 
اشــــــــــــــــرتاط األطفــــــــــــــــا  يف 

 املنا عات املسلحة(

 اإلباحية( املواد

اللجنــــــــة املعنيــــــــة تقــــــــوق 
 األشخاا ذوي اإلعاقة

 التقرير األو  مل يُنظر بعد يف  - 2٠١4 -

  
 المعاهداتالردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق هيئات  -2 

 المالحظات الختامية  
 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي هيئة املعاهدة

االنتهاكــات  لــىاإلفـالت مــن العقـا  ع 2٠١٥ اللجنة املعنية تقوق اإلنسان
بــــة أثنــــاء النــــزاع اللجنــــة  ؛اجلســــيمة املرتكأ

حـاالت القتـل  ؛الوطنية حلقوق اإلنسان
ســـوء يـــار  نطـــاق القضـــاء والتعـــذي  و 

 (٥8)املعاملة

حــــــــــــــــــــــــــــوار املتابعــــــــــــــــــــــــــــة  ؛(٥9)2٠١٥
 (6٠)مستمر

اللجنــــــة املعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى 
   التمييز ضد املرأة

النســـــــــــاء املتضـــــــــــررات مـــــــــــن  ؛اجلنســـــــــــية 2٠١٣
 (6١)ةالنزاعات املسلح

تقريـــــر مل يُنظـــــر بعـــــد يف  ؛(62)2٠١٥
 املتابعة 

 ؛االحتجــــــــــــــا  ؛اســــــــــــــتخدام التعــــــــــــــذي  2٠٠6   جلنة مناهضة التعذي 
العنــــ  القــــائم  ؛اإلفــــالت مــــن العقــــا 
ــــــوع اجلــــــنس تعــــــوي  ضــــــحايا  ؛علــــــى ن

 (6٣) التعذي

 ؛ مل يُنظـــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــد يف(64)2٠٠7
 (6٥)تابعةبامل اخلاصة التوضيحات

  
 اآلراء  
 احلالة عدد اآلراء هيئة املعاهدة

 طُلبت معلومات واحلوار جار   (66)6 اللجنة املعنية تقوق اإلنسان
  

          القطرية و/أو التحقيقات التي أجرتها هيئات المعاهداتالزيارات    
 املوضوع التاريخ هيئة املعاهدة

 (68)تفيد ب ن التعذي  ةارس بصورة منهجية يف نيبا  اليت علوماتامل النظر يف (67)2٠١١   جلنة مناهضة التعذي 
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البالغــــات يف حثّــــت اللجنــــة املعنيــــة تقــــوق اإلنســــان نيبــــا  علــــى تنفيــــذ عيــــع آراء اللجنــــة  -2٥
املسـ ول ، وتـوفري قاضـاة قيقـات فوريـة وشـاملة ومسـتقلة، ومالفردية تنفيـذاً كـاماًل، ال سـيما بـإجراء حت
 .(69)سبل االنتصاف والتعويضات للضحايا

حتقيـــــق ســـــري عـــــن نيبـــــا  دون  يـــــارة،  يف ، شـــــرعت جلنـــــة مناهضـــــة التعـــــذي 2٠١٠ويف عـــــام  -26
، قــّدمت 2٠١١ويف عــام  .(7٠)مــن االتفاقيــة 2٠تقريرهــا املقــدم مبوجــ  املــادة  2٠١١واعتمــدت يف عــام 

 .(72)ووافقت على نشر التقرير إىل جان  تعليقاهتا ومالحظاهتا ،(7١)هتانيبا  تعليقاهتا ومالحظا
 

   (7٣)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء  

  
 احلالة الراهنة          احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

 ال ال دعوة دائمة
 (2٠٠4حاالت االيتفاء ) الزيارات اليت جرت

 (2٠٠٥املشردون دايلياً )
 (2٠٠٥التعذي  )

 (2٠٠8الشعو  األصلية )

- 

الزيــارات املوافــق عليهــا مــن حيــ  
 املبدأ

 استقال  القضاة وا ام  -
 املهاجرون

 اإلعدام بإجراءات موجزة الزيارات اليت طُل  إجراؤها
 العنصرية

 قضايا األقليات
 حاالت االيتفاء

 املدافعون عن حقوق اإلنسان
 الغذاء

 االسرتقاق
 الفقر املدقع
 بيع األطفا 

 املدافعون عن حقوق اإلنسان
 العنصرية

 حاالت االيتفاء
 قضايا األقليات
 العن  ضد املرأة

 االسرتقاق
 املدقعالفقر 

 احلقوق الثقافية
 احلقيقة والعدالة والتعوي 

 حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات
الــــردود علـــــى رســــائل االدعـــــاءات 

 والنداءات العاجلة
 رسالة أثناء الفرتة قيد االستعراض. ورّدت احلكومة على أربع رسائل. 2٠ُوجِّهت 

 (7٥)االيتفاءحاالت  ؛(74)التعذي  تقارير املتابعة والبعثات
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           التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم  
عق  قرار نيبـا  عـدم جتديـد واليـة املكتـ  القطـري ملفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق  -27

ــــ   ــــاً اإلنســــان )املفوضــــية الســــامية حلقــــوق اإلنســــان( يف نيبــــا ، أوقــــ  مكتــــ  املفوضــــية عمليات رمسي
 .(76)2٠١2آذار/مارس  ٣١ يف

  
تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون  -ثالثاق   

          الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

          المساواة وعدم التمييز -ألف  
 

 .(77)التمييزأوصى الفريق القطري باختاذ تدابري للقضاء على عيع أشكا   -28
وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بإنفــاذ األطــر القانونيــة والسياســاتية القائمــة يف جمــا   -29

والحظــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  .(78)املســاواة بــ  اجلنســ  وعــدم التمييــز
اللجنــة املعنيــة ســاورها و ، لكــن (79)بارتيــا  وجــود عــدة سياســات وبــراممل لتعزيــز املســاواة بــ  اجلنســ 

إ اء اســــتحكام  قلــــقال  اللجنــــة املعنيــــة بــــاحلقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــةتقــــوق اإلنســــان و
ــــيت تكــــرس التمييــــز ضــــد املــــرأة املواقــــ   ا األشــــكإ اء ، و (8٠)األبويــــة والقوالــــ  النمطيــــة املتجــــذرة ال
 .(8١)يت يعان  من احلرمانالنساء الالالذي تتعرض ل  لتمييز من ااملتعددة 

 .(82)2٠١١ورّحبــت عــدة هيئــات معاهــدات بقــانون مكافحــة التمييــز الطبقــي والنبــذ لعــام  -٣٠
، أهنـا ال تـزا  تشـعر بـالقلق إ اء اسـتمرار 2٠١4يف عـام  ،ذكرت اللجنـة املعنيـة تقـوق اإلنسـانلكن 

ــــــداليت ــــــز تكــــــم الواقــــــع ضــــــد عاعــــــة ال ــــــة بــــــاحلقوق االقتصــــــادية  .(8٣)التميي وحثّــــــت اللجنــــــة املعني
نيبــــا  علــــى التحقيــــق يف التمييــــز ضــــد عاعــــة الــــداليت ومقاضــــاة مرتكبيــــ ،    واالجتماعيــــة والثقافيــــة

وتنظيم  الت للتوعيـة، والنهـوض بعمـل اللجنـة الوطنيـة لشـ ون الـداليت، وضـمان قـدرة األشـخاا 
 .(84)تعّرضوا للتمييزإذا من عاعة الداليت على الوصو  إىل العدالة 

النصـــوا املتعلقـــة باجلنســـية يف الدســـتور ن  وأوصـــت اللجنـــة املعنيـــة تقـــوق اإلنســـان بـــ ن متـــ -٣١
ارت شـــوأ .(8٥)مـــع الرجـــل يف اكتســـا  اجلنســـية ونقلهـــا واالحتفـــا   ـــامتســـاوياً  اً اجلديـــد املـــرأة حقـــ

والفريــق  (87)مية لشــ ون الالجئــ فوضــية الســااملو  (86)ةاللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأ
 .(88)القطري إىل تلك املس لة أيضاً 

  
          حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء  

 
إ اء القتــل غــري املشــروع يف منطقــة تــرياي،  هــاأعربــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان عــن قلق -٣2

لقـــوة ااســـتخدام مـــن وأوصـــت مبنـــع مــوظفي إنفـــاذ القـــانون  .(89)وإ اء حــاالت الوفـــاة أثنـــاء االحتجـــا 
 .(9٠)وبتوفري سبل االنتصاف للضحايا وأسرهم ةمفرطبصورة 
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قتــل ال عمــا  ب املتعلقــة وأوصــت جلنــة مناهضــة التعــذي  بــالتحقيق فــوراً يف عيــع االدعــاءات -٣٣
 .(9١)تهموفاة أثناء االحتجا ، ومبقاضاة اجلناة ومعاقباليار  نطاق القضاء وحاالت 

واســـــع وعـــــاود الظهـــــور منـــــذ ةارســـــاً علـــــى نطـــــاق وذكـــــرت اللجنـــــة أن التعـــــذي  ال يـــــزا   -٣4
، أعـر  املقـرر اخلـاا املعـغ مبسـ لة التعـذي  عـن قلقـ  البـال  إ اء 2٠٠٥ عـام ويف .(92)2٠٠9 عام

وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان  .(9٣)التعــذي يف جــرائم تفشــي ثقافــة اإلفــالت مــن العقــا  
ومقاضـــاة اجلنـــاة املزعـــوم ، وتـــدري   ،التحقيق يف االدعـــاءاتبـــ  ن تضـــطلع علـــى حنـــو فعـــا نيبـــا  بـــ

 .(94)موظفي إنفاذ القانون على منع التعذي  وسوء املعاملة والتحقيق فيهما
ــزون األحــدا  أن والحظــت جلنــة مناهضــة التعــذي   -٣٥ ، (9٥)مرافــق البــالغ يف ال يزالــون حُيتجأ
 .(96)تعّرضهم للتعذي  أثناء االحتجا يفيدون بو 

أيضـــاً ورود ادعـــاءات متكـــررة، لكنهـــا غـــري م كـــدة، مـــن ضـــحايا يفيـــدون اللجنـــة والحظـــت  -٣6
وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بــ ن حتظــر نيبــا  صــراحة  .(97)بوجــود أمــاكن احتجــا  ســرية

، أعـــر  املقـــرر اخلـــاا املعـــغ مبســـ لة 2٠١١ويف عـــام  .(98)اســـتخدام أمـــاكن االحتجـــا  غـــري الرمسيـــة
العـــــامل اخلـــــارجي  مبعـــــز  عـــــن االحتجـــــا  ظـــــرأســـــف  إ اء عـــــدم اختـــــاذ أي يطـــــوات حلالتعــــذي  عـــــن 

ــــزون يف ق ســــرا  أشــــخاا إطــــال، ودعــــا نيبــــا  إىل واالحتجــــا  الســــري تفيــــد معلومــــات بــــ هنم  تجأ
 .(99)أماكن جمهولة

ــــــــة تقــــــــ -٣7 نظــــــــام للرصــــــــد املســــــــتقل ألمــــــــاكن وضــــــــع وق اإلنســــــــان بوأوصــــــــت اللجنــــــــة املعني
 .(١٠١)االحتجا ظروف  االكتظا  يف السجون، وحتس ختفي  و  ،(١٠٠)االحتجا 

واالجتماعيــــة والثقافيــــة وغريهــــا مــــن هيئـــــات وأعربــــت اللجنــــة املعنيــــة بــــاحلقوق االقتصــــادية  -٣8
إ اء انتشـــــــار العنـــــــ  القـــــــائم علـــــــى نـــــــوع اجلـــــــنس، ال ســـــــيما يف أوســـــــا   هـــــــااملعاهـــــــدات عـــــــن قلق

ــــداليت لوجــــود اجتــــاه لتســــوية قضــــايا  هاوأعربــــت اللجنــــة املعنيــــة تقــــوق اإلنســــان عــــن أســــف .(١٠2)ال
ــةبــاللجوء إىل االغتصــا   وأعربــت جلنــة حقــوق الطفــل عــن قلقهــا إ اء  .(١٠٣)غــري رمسيــة آليــات عدال

ـــــــة  ـــــــة عليـــــــ  املمنوحـــــــة ضـــــــع  احلماي ـــــــز  واملعاقب ـــــــ  املن للضـــــــحايا مبوجـــــــ  قـــــــانون مكافحـــــــة العن
بإنفــــــاذ    وأوصــــــت اللجنــــــة املعنيــــــة بــــــاحلقوق االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والثقافيــــــة .(١٠4)2٠٠9 لعــــــام

ومقاضـــاة مرتكبيـــ ، وتيســـري وصـــو   القـــانون، والتحقيـــق يف قضـــايا العنـــ  القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس،
وأوصــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بضــمان  .(١٠٥)الضــحايا إىل العدالــة، و يــادة  ــالت التوعيــة

وأوصـــى الفريــــق القطـــري بوضــــع نظـــام جلمــــع  .(١٠6)وصـــو  الضـــحايا إىل ســــبل االنتصـــاف واحلمايــــة
 .(١٠7)البيانات على الصعيد الوطغ، والعمل بنظام ا اكم السريعة

 املتعلــــق وأوصــــت اللجنــــة املعنيــــة بالقضــــاء علــــى التمييــــز ضــــد املــــرأة بســــن مشــــروع القــــانون -٣9
 .(١٠8)التحرش اجلنسي يف مكان العملب
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النســاء تعـّرض وأعربـت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيـة عـن قلقهـا ل -4٠
)الشـــــعوذة(،  البوكســـــيتقليديـــــة ضـــــارة مثـــــل والفتيـــــات، وخباصـــــة مـــــن عاعـــــة الـــــداليت، ملمارســـــات 

)وهـــ  الفتيـــات الصـــغريات  واجلومـــا)وهـــ  الفتيـــات قـــراب  ل هلـــة أداًء لفـــرائ  دينيـــة(،  والـــُدويكي
ـــــــال ط األراضـــــــي والكمـــــــالري لمديـــــــرة البوذيـــــــة ليـــــــ دين مهـــــــام دينيـــــــة(،  )وهـــــــ  الفتيـــــــات ألســـــــر ُم

)ةارســـة  والبـــادي )عـــز  الفتيـــات أثنـــاء احلـــي (، والتشـــابوديالســـتخدامهن يف األعمـــا  املنزليـــة(، 
الـــــيت تنطـــــوي علـــــى هـــــذه القضـــــايا ت نيبـــــا  علـــــى التحقيـــــق يف وحثّـــــ .(١٠9)النطـــــاق للبغـــــاء( ةواســـــع

املمارســات ومعاقبــة املســ ول ، وتــوفري احلمايــة وإعــادة الت هيــل للضــحايا، والتعجيــل باعتمــاد مشــروع 
بــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــن وأعر  .(١١٠)قــانون لتجــرمي املمارســات الضــارة

 .(١١١)قلقها إ اء نظام املهر وتفضيل األبناء وتعدد الزوجات، وأوصت بتعزيز جهود التوعية
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا إ اء انتشـار الـزوا  املبكـر والقسـري، الـذي يبلـ  مبلـ   -4١

وحثّــت  .(١١2)عقــد قــران أطفــاهلملاألهــل صــل عليــ  مهــر حي و، وهــالــدان كهــاينبيــع األطفــا  يف حالــة 
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وجلنــة حقــوق الطفــل علــى تطبيــق قــوان  حتظــر  وا  

والفريـــــق  (١١4)ةوأوصـــــت اللجنـــــة املعنيـــــة بـــــاحلقوق االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــ .(١١٣)األطفـــــا 
 .(١١٥)الوطنية للقضاء على  وا  األطفا  القطري بتنفيذ االسرتاتيجية

فـــإن اللجنـــة املعنيـــة تقـــوق اإلنســـان  (١١6)التقليـــدي رمسيـــاً  عبوديـــة الـــدين ورغـــم إلغـــاء نظـــام -42
واللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة تشـعران بـالقلق ألن هـذه املمارسـات مـا  الـت سـائدة 

وأوصـــت اللجنــــة املعنيـــة بالقضــــاء  .(١١8)ارو األصـــليةتــــالويف أوســــا  عاعـــة  ،(١١7)يف بعـــ  املنـــاطق
 هـاقـوق اإلنسـان مبنعتوأوصـت اللجنـة املعنيـة ، (١١9)باستئصـا  عبوديـة الـدين على التمييز ضد املـرأة

ضــمن بــ ن توأوصــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة  .(١2٠)اواملعاقبــة عليهــ
وأوصـــى  .(١2١)وإدمـــاجهم يف اعتمـــعمـــن عبوديـــة الـــدين متامـــاً ا ـــررين   ملانيبـــا  إعـــادة ت هيـــل العـــ

 .(١22)عبودية الدين الفريق القطري بسن تشريعات جديدة تشمل عيع أشكا 
ـــــة تقـــــوق اإلنســـــان عـــــن قلقهـــــا إ اء اســـــتمرار االجتـــــار باألشـــــخاا  -4٣ ـــــة املعني ـــــت اللجن وأعرب

واالســـتعباد املنـــز  والـــزوا ، واالجتـــار  وعبوديـــة الـــدين ألغـــراض االســـتغال  اجلنســـي والعمـــل القســـري
تـــــــــور  مـــــــــوظف  يف الدولـــــــــة يف جـــــــــرائم متصـــــــــلة باالجتـــــــــار  ادعـــــــــاءات إ اءباألعضـــــــــاء البشـــــــــرية، و 

ـــــــذ نيبـــــــا  قـــــــانون مكافحـــــــة االجتـــــــار باألشـــــــخاا ونقلهـــــــم  .(١2٣)شـــــــخااباأل وأوصـــــــت بـــــــ ن تُنف 
ادية واالجتماعيــة والثقافيــة عــن قلقهــا إ اء وأعربــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــ .(١24)2٠٠7 لعــام

املّتجــرين، قاضــاة وم القضــاياوحّثــت نيبــا  علــى التحقيــق يف  ،(١2٥)ارتفــاع عــدد األطفــا  املّتجــر  ــم
وأعربــــت اللجنــــة املعنيــــة بالقضــــاء علــــى  .(١26)وتــــوفري يــــدمات إعــــادة الت هيــــل والتعــــوي  للضــــحايا

ظــاهرة االســتغال  اجلنســي، وال ســيما يف أوســا  عاعــة التمييــز ضــد املــرأة عــن قلقهــا إ اء اســتمرار 
 .(١27)الداليت
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األطفــا  علـى  نسـياالعتـداء اجلوأعربـت جلنـة حقـوق الطفـل عـن قلقهــا إ اء ارتفـاع حـاالت  -44
  اجلنســي علــى ســتغالتعّرضــوا لالحــاالت عديــدة ألطفــا  إ اء و  ،(١28)يف البيـت ويف املرافــق التعليميــة

تعـــــرض األطفــــــا  ضـــــحايا االســـــتغال  اجلنســـــي خلطـــــر القــــــب  إ اء و  ،(١29) أجانـــــ  غلمـــــانييـــــد 
وقصـــور القـــوان   ،(١٣١)و دوديـــة التـــدابري املتخـــذة إلنقـــاذ األطفـــا  مـــن أمـــاكن البغـــاء ،(١٣٠)علـــيهم

والسياســـات والـــرباممل احلاليـــة يف التصـــدي لمســـبا  اجلذريـــة لبيـــع األطفـــا  واســـتغال  األطفـــا  يف 
وحثّــــت نيبــــا  علــــى القضــــاء علــــى  .(١٣2)ة، وللعوامــــل الــــيت تســــهم يف ذلــــكالبغــــاء يف املــــواد اإلباحيــــ

 .(١٣4)األطفـــا العتـــداء اجلنســـي علـــى والتصــّدي ل ،(١٣٣)اً جنســـي ـــدف اســـتغال  األطفـــا  الســياحة 
علــى  حثّـت نيبـا لكنهـا و  ،(١٣٥)ورّحبـت اللجنـة بإنشـاء صـندوق إنقـاذ األطفــا  يف حـاالت الطـوارئ

 .(١٣6)دماجهم يف اعتمعإ األطفا  الضحايا وإعادة اختاذ تدابري لضمان تعايف
االعتــداء جنســياً الرضــع وهتــريبهم، و وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا أيضــاً إ اء االجتــار باألطفــا   -4٥

أيتــام ومالجــف ألطفــا  الشــوارع.  دوربــ ســمىيغلمــاني  أجانــ  يــديرون مــا علــى يــد طفــا  علــى األ
 .(١٣7)وحّثت نيبا  على أن تراجع بصورة مستعجلة إجراءات التبغ على الصعيد ا لي والدو 

ر قلـق، ال سـيما يف اثـموالحظت اللجنة املعنية تقـوق اإلنسـان أن العقوبـة البدنيـة مـا  الـت  -46
وأوصــت نيبــا  باختــاذ يطــوات لوضــع حــد وأوليــاء األمــور للت ديـ ،  اآلبــاء املنـز ، حيــ  يســتخدمها

 .(١٣8)يف عيع األطر ةللعقوبة البدني
صــحية الرعايــة كــذلك المــ و  مناســ  وآمــن و تــوفري  وحثّــت جلنــة حقــوق الطفــل نيبــا  علــى -47
 .(١٣9)لمطفا  الذين يعيشون يف الشارع لبساملتعليم و الو 

جتنيــد األطفــا  واســتخدامهم يف  اللجنــة أن نيبــا  مل تعتمــد تشــريعات حتظــر وجتــّرمذكــرت و  -48
 .(١4٠)النزاعات املسلحة

  
          إحامة العدلن بما في ذلك مسألة اإلفالت مق العقابن وسيادة القانون -جيم  

 
دعـا املقــرر اخلــاا املعــغ مبســ لة التعــذي  الشــرطة إىل احــرتام احلــد األقصــى لفــرتة االحتجــا   -49
عـــرض األفـــراد املقبـــوض علـــيهم علـــى الســـلطة القضـــائية، ونقلهـــم إىل مرفـــق إىل ســـاعة، و  24 ةالبالغـــ

مـــوظفي ال ُيســـم  فيـــ  بـــ ي اتصـــا  مـــع و ياضـــع لســـلطة قضـــائية، لالحتجـــا  الســـابق للمحاكمـــة 
توكيــل علــى املشــتب  فــيهم قــدرة ودعــا نيبــا  إىل أن تضــمن  .(١4١)افدون إشــر االســتجوا  والتحقيــق 

وأوصــت جلنــة مناهضــة التعــذي  بتــوفري  .(١42)لة بصــورة فوريــة ــام  واخلضــوع لفحــوا طبيــة مســتق
 .(١4٣)عيع الضمانات القانونية األساسية جلميع ا تجزين منذ بداية احتجا هم

وأعر  الفريق العامل املعـغ تـاالت االيتفـاء القسـري أو غـري الطـوعي عـن قلقـ  إ اء قـانون  -٥٠
ملقاطعــات بإصــدار أوامــر احتجــا  أو اعتقــا  فضفاضــة ومبهمــة ا لرؤســاء األمــن العــام، الــذي يســم 

صــادر عــن القرار الورّحــ  املقــرر اخلــاا املعــغ مبســ لة التعــذي  بــ .(١44)يومــاً  9٠تصــل إىل قــد ملــدة 
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يــ مر احلكومــة بــ ن تراجــع يف غضــون ســتة أشــهر القــوان  الــيت الــذي  2٠١١ا كمــة العليــا يف عــام 
عمـل ب  قضـائية. وأعـر  عـن أسـف  إ اء االفتقـار إىل االسـتقاللية يف ملقاطعات سـلطة شـا رؤساء متن 

 يف وحــدة حقــوق اإلنســان يف إدارة الشــرطة النيباليــة ومكتــ  النائــ  العــام، وكال ــا أُنشــف للتحقيــق
نيبــا  الســلطة القضــائية قّلــص جنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان بــ ن توأوصــت الل (١4٥)التعــذي  ادعــاءات
 .(١47)لتديل السياسي يف نظام العدالة اجلنائيةتضع حداً لو  .(١46)ملقاطعاتا لرؤساء املمنوحة

فيمــا يتعلــق بعــدم مقبوليــة األدلــة  وضــو  القــانون وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا أيضــاً إ اء عــدم -٥١
 .(١48)اإلكراه، وأوصت ب ن تعّد  نيبا  القانون املتعلق باألدلةباملنتزعة 
ســـنوات(، وإ اء  ١٠وأعربـــت اللجنـــة عـــن قلقهـــا كـــذلك إ اء تـــديّن ســـن املســـ ولية اجلنائيـــة ) -٥2

األطفــــا  احلــــق يف  اكمــــة عادلــــة يف إطــــار ضــــمانات إجرائيــــة مناســــبة  مــــن نهجــــي يف املالتقصــــري 
 نيبـا وأوصـى الفريـق القطـري  .(١49)ألعمارهم. وأوصت بـ ن تنشـف نيبـا   كمـة مسـتقلة لمحـدا 

وتتخــذ  مالئمــة للطفـل وتطبقهـا،إجـراءات  بوضـو  دوحتــدّ  سـن الــدنيا للمسـ ولية اجلنائيـة،رفـع الت  نبـ
ضــــــمن  ايــــــة ضــــــحايا اجلرةــــــة والشــــــهود عليهــــــا، ال ســــــيما تتــــــدابري فعالــــــة للتحقــــــق مــــــن الســــــن، و 

 .(١٥٠)األطفا 
العليــا وأثــا الفريــق العامــل املعــغ تــاالت االيتفــاء القســري أو غــري الطــوعي علــى ا كمــة  -٥٣

ـــ ذ األحكـــام واألوامـــر القضـــائية لتعاملهـــا مـــع حـــاالت االيتفـــاء القســـري، ودعـــا احلكومـــة إىل أن تنّف
وكــرر الفريــق العامــل توصــيت  بــ ن تكــون ا ــاكم املدنيــة اجلهــة املخولــة التعامــل مــع  .(١٥١)تنفيــذاً تامــاً 

 مالحقــة قضــائية، يأل أن ضــبا  اجلــيخي مل لضــعوا قلــقبوالحــمل  .(١٥2)حــاالت االيتفــاء القســري
 .(١٥٣)يالتعاون مع الشرطة وا اكم املدنية فيما يتعلق تاالت االيتفاء القسر  رف  اجليخي وأن
وأعربــت اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان عــن قلقهــا إ اء تفشــي ثقافــة اإلفــالت مــن العقــا   -٥4

، وأوصــت تظــر عيــع (١٥4)علــى االنتهاكــات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان الــيت ارُتكبــت يف حقبــة النــزاع
، وبإنشــاء آليــة للعدالــة جنائيــة االنتهاكــات اجلســيمة للقــانون الــدو  حلقــوق اإلنســان بوصــفها جــرائم

وأوصــت جلنــة  .(١٥٥)فعالــة جلميــع الضــحايا انتصــاف االنتقاليــة متتثــل للمعــايري الدوليــة، وبتــوفري ســبل
قــــوع انتهاكـــات حلقــــوق و  ادعـــاءات مناهضـــة التعـــذي  بتخويــــل ا ـــاكم املدنيـــة العاديــــة التحقيـــق يف
، دعــا فريــق 2٠١4ويف عــام  .(١٥6)اإلنســان يف حــق املــدني  أثنــاء حقبــة النــزاع، ومقاضــاة مرتكبيهــا

تعــديل القــانون اجلديــد املنشــف للجنــة لممــم املتحــدة نيبــا  إىل   تــابعاليــرباء حقــوق اإلنســان مــن 
لجنــة أن توصــي بــالعفو عــن ّو  اللــ الــذي احلقيقــة واملصــاحلة،جلنــة التحقيــق يف حــاالت االيتفــاء و 

مــــرتكن االنتهاكــــات اجلماعيــــة. وحــــّ  اخلــــرباء الســــلطات علــــى ضــــمان توافــــق القــــانون مــــع املعــــايري 
ــد  .(١٥7)الدوليــة وقــرار ا كمــة العليــا وحــّ  املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان نيبــا  أيضــاً علــى التقّي

ـــــاحلظر الـــــذي يفرضـــــ عـــــن مـــــرتكن االنتهاكـــــات اجلســـــيمة حلقـــــوق القـــــانون الـــــدو  علـــــى العفـــــو   ب
ـــت اللجنـــة املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد  .(١٥8)اإلنســـان مراعـــاة املـــرأة نيبـــا  علـــى ضـــمان وحّث

متكينهمـا مـن االيتفـاء و  جلنة احلقيقـة واملصـاحلة وجلنـة التحقيـق يف حـاالتيف عمل املنظور اجلنساين 
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وأوصــى الفريــق  .(١٥9)قضــية العنــ  اجلنســيتنــاو  صــاحلة جلنــة احلقيقــة واملختويــل باســتقاللية، و  عمــلال
، يعــرتف بالنــاج  مــن العنــ  اجلنســي املــرتب  (١6٠)لعدالــة االنتقاليــةيف االقطــري باعتمــاد هنــمل شــامل 

 .(١6١)عمل حقوقهم يف الوصو  إىل سبل االنتصافيُ بالنزاعات بوصفهم ضحايا للنزاع، و 
  

          والحياة األسريةالحق في الخصوصية والزواج  -دال  
 
 وا أوصــت اللجنـــة املعنيـــة تقـــوق اإلنســـان بتعـــديل قـــانون تســـجيل املواليـــد والوفيـــات واألحـــ -٥٥

 .(١62)الشخصية األير ، وإنشاء نظام جماين لتسجيل عيع األطفا  املولودين على أرضها
إ اء التنــــاق  بــــ  وأعربــــت اللجنــــة املعنيــــة بالقضــــاء علــــى التمييــــز ضــــد املــــرأة عــــن قلقهــــا  -٥6

تعـــدد الزوجـــات وجتّرمـــ  علـــى الســـواء، وأوصـــت بـــ ن تعتمـــد نيبـــا  بالنصـــوا القانونيـــة الـــيت تعـــرتف 
 .(١6٣)الزوجات مشروع قانون يلغي النص القانوين الذي جييز تعدد

وأوصـــــت اللجنـــــة مبـــــن  املـــــرأة والرجـــــل حقوقـــــاً متســـــاوية، يف القـــــانون واملمارســـــة، يف عيـــــع  -٥7
 .(١64)وجية عند احنال  الزوا املمتلكات الز 

وأفــــاد الفريــــق القطــــري بــــ ن القــــانون  املــــدين واجلنــــائي ال يعرتفــــان بــــالزوا  املثلــــي رغــــم قــــرار  -٥8
 .(١6٥)2٠٠7ا كمة العليا لعام 

 .(١66)بالبيئة األسرية شبيهةوأوصى الفريق القطري بضمان حق الطفل يف أن ينش  يف بيئة  -٥9
  

وحريوووة التعبيووور وتكوووويق الجمعيوووات والتجموووع السووولمين  نالمعتقووود حريوووة الوووديق أو -هاء 
 والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

 
 .(١67)أوصت اليونسكو ب ن تنزع نيبا  صفة اجلرم عن التشهري -6٠
وأعربــــت اللجنــــة املعنيــــة تقــــوق اإلنســــان عــــن قلقهــــا إ اء تقــــارير تفيــــد بتعــــّرض صــــحفي   -6١

 عــن حقــوق اإلنســان العتــداءات بدنيــة وهتديــدات بالقتــل ومضــايقة وأعمــا  انتقاميــة مــن ومــدافع 
جانــــ  قــــوات األمــــن والشــــرطة واجلماعــــات املســــلحة واألجنحــــة الشــــبابية يف األحــــزا  السياســــية. 

ــــالتحقيق يف عيــــع ــــة التعبــــري، يف القــــانون واملمارســــة، وب ــــدال وأوصــــت بضــــمان احلــــق يف حري ات تهدي
وذكــرت اليونســكو  .(١68)عــن حقــوق اإلنســانون واملــدافعون الصــحفي يت يتعــرض هلــاواالعتــداءات الــ

بـــــ ن علــــــى نيبـــــا  أن تضــــــمن قـــــدرة الصــــــحفي  واإلعالميــــــ  علـــــى مزاولــــــة مهنـــــتهم يف بيئــــــة حــــــرة 
 .(١69)وآمنة
ـــة املـــدافع  عـــن حقـــوق اإلنســـان عـــن قلقهـــا إ اء جلـــوء  -62 وأعربـــت املقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة تال

قـــوات الشــــرطة إىل العنــــ  يف تفريــــق ا تجــــ  والقــــب  علــــيهم أثنــــاء اعتصــــام ســــلمي، و ــــل ذلــــك 
اعتـداءات جنســية علــى ا تّجـات. وأعربــت املقــررة اخلاصـة عــن قلقهــا أيضـاً إ اء تقــارير تفيــد بتعــّرض 

دافع  عــن حقــوق اإلنســان لتهديــدات وتعليقــات تــ دي إىل الوصــم يف وســائل اإلعــالم. وأعربــت املــ
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إطــــالق نــــداءات تــــدعو  النــــاس إىل الــــيت تتحــــد  عــــن عــــن قلقهــــا بوجــــ  يــــاا إ اء االدعــــاءات 
 .(١7٠)التحرط  أسفرت عن تعّرض أولئك املدافع  إىل اعتداءات بدنية عنيفة

قلـــــق حالـــــة ب تـــــاالت االيتفـــــاء القســـــري أو غـــــري الطـــــوعي والحـــــمل الفريـــــق العامـــــل املعـــــغ -6٣
املدافع  عن حقوق اإلنسـان، وخباصـة مأـن حيققـون يف حـاالت االيتفـاء القسـري. وأعـر  عـن أملـ  

يف أن حُيق ق يف اإلجراءات املتخذة يف حق لتل  املدافع ، ويف أن ُيضمأن أمنهم
(١7١). 

املـدافع  عـن حقــوق اإلنسـان عـن قلقهـا إ اء معلومــات  وأعربـت املقـررة اخلـاا املعنيــة تالـة -64
تـــ يريات ال موجـــ  هلـــا يف جتديـــد تســــجيل منظمـــة غـــري حكوميـــة تعمـــل علـــى تعزيــــز وجـــود تفيـــد ب

ــــة اجلنســــية، وإ اء تعــــّرض  ــــل اجلنســــي ومغــــايري اهلوي ــــات واملثليــــ  ومزدوجــــي املي احــــرتام حقــــوق املثلي
الشــرطة، وإىل ســوء املعاملــة أثنــاء علــى يــد وختويــ   أعضــاء املنظمــة إىل اعتقــاالت تعســفية ومضــايقة

 .(١72)االحتجا 
وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة واللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان عــن  -6٥
إ اء تــديّن متثيــل املــرأة، ال ســيما النســاء مــن عاعــة الــداليت والشــعو  األصــلية، يف املناصــ   همــاقلق

وأوصـــت اللجنـــة املعنيـــة  .(١7٣)لقـــرار والوظـــائ  العامـــة والقضـــاء والســـلك الدبلوماســـيالعليـــا لصـــنع ا
 .(١74)بالقضاء على التمييز ضد املرأة والفريق القطري باعتماد تدابري ياصة م قتة

  
          عادلة ومؤاتيةعمل  بشروط الحق في العمل وفي التمتع -واو  

 
االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بتطبيــق قــانون بشــ ن احلــد أوصــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق  -66

 .(١7٥)األدىن لمجور يف عيع القطاعات
ضــمانات لغالبيــة الســكان العــامل  يف االقتصــاد غــري  فريتــو لعــدم  هــااللجنــة عــن قلق توأعربــ -67

الضــــمان شــــموهلم بوب ،اتيـــة  عمـــل عادلــــة وم بشــــرو  الرمســـي، وأوصــــت بـــ ن يتمتــــع هـــ الء العــــاملون
 .(١76)االجتماعي

وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــن قلقهــا إ اء ارتفــاع نســبة النســاء  -68
 .(١77)يف القطـــاع غـــري الرمســـي، وأوصـــت بضـــمان تكـــاف  الفـــرا للنســـاء يف ســـوق العمـــلالعـــامالت 

إ اء الفجــوة يف األجــور  هــاعــن قلقوأعربــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
 .(١78)اً تطور النساء مهنيعوق ب  اجلنس ، وأوصت ب ن تذلل نيبا  العقبات اليت ت

وأعربـــت اللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة عـــن قلقهـــا إ اء تقـــارير  -69
ي كتمنــدو، وحثّــت نيبــا  علــى امــرأة يعملــن يف قطــاع  الرتفيــ   يف واد ٥٠ ٠٠٠تفيــد بــ ن أكثــر مــن 

 .(١79)ضمان حقوقهن العمالية وحقهن يف الضمان االجتماعي، و ايتهن من اإليذاء
وبالعمــل مــن املنــز  مدفوعــة األجــر  غــريوأوصــى الفريــق القطــري بــ ن تعــرتف نيبــا  بالرعايــة  -7٠

يف البنيـة التحتيـة  ارسـتثماالاللذين تضطلع  ما النسـاء، وبـ ن حتـّد منهمـا وتعيـد تو يعهمـا عـن طريـق 
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واخلــدمات االجتماعيــة، وبــ ن تضــمن أن سياســات العمــل حتّســن أوضــاع ســوق العمــل وتتــي  للنســاء 
يهــا وتــتحّكم لصــو  وحتصــل ع، وبــ ن تكفــل حــق املــرأة يف أن تــر  األمــن فــرا العمــل الالئــقمزيــداً 
 .(١8٠)على قدم املساواة مع الرجل، ومتلكها فيها
املعنيــة بـــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيـــة والثقافيــة باخلطـــة الوطنيــة الشـــاملة ورّحبــت اللجنـــة  -7١

لكنهـــا أعربـــت عـــن قلقهـــا إ اء ارتفـــاع عـــدد األطفـــا   ،(١8١)(2٠١١للقضـــاء علـــى عمـــل األطفـــا  )
ــــذ نيبــــا  قانونــــاً حيظــــر عمــــل  .(١82)العــــامل  ةــــن هــــم دون الســــن الــــدنيا للعمــــل وأوصــــت بــــ ن تُنف 

األطفــــــا  الفقــــــراء وا ــــــروم  علــــــى التعلــــــيم، وتعــــــز  عمليــــــات تفتــــــيخي  األطفــــــا ، وتيســــــر حصــــــو 
وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضـــاء علــى عيــع أشــكا  التمييـــز ضــد املــرأة عــن قلقهـــا إ اء  .(١8٣)العمــل

 .(١84)سنة ١4سنوات إىل  8ارتفاع معد  عمل األطفا  يف أوسا  الفتيات يف سن 
ن عمــل األطفــا  ومشــروع سياســة القضــاء علــى عمــل وأوصــى الفريــق القطــري بتعــديل قــانو  -72

األطفــا  لضــمان حظــر اشــتغا  مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة يف عيــع أشــكا  األعمــا  اخلطــرة وتعريــ  
 .(١8٥)تلك األعما  تعريفاً واضحاً، و يادة عدد املفتش  يف قطاعأي العمل غري الرمسي والعمل املنز 

مشـــــــروع قـــــــانون الضـــــــمان االجتمـــــــاعي وسياســـــــة العمـــــــل  وأوصـــــــى الفريـــــــق القطـــــــري باعتمـــــــاد -7٣
 .(١86)الوطنية

  
          الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق -زاي  

 
أوصــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة باحلــد مــن الفقــر، وخباصــة  -74
وبتيســـري وصـــو  تلـــك الفئـــات إىل األراضـــي وملكيتهـــا،  أشـــد الفئـــات هتميشـــاً وحرمانـــاً،أوســـا  يف 

 .(١87)ووصوهلا إىل األنشطة املدرة للديل
وشــعرت اللجنــة بــالقلق إ اء عــدم وجــود سياســة إســكان شــاملة، وإ اء تقــارير تفيــد تــدو   -7٥

عمليــــات إيــــالء قســــري. وأوصــــت بــــ ن تيســــر نيبــــا  حصــــو  الفقــــراء واملهمشــــ  وا ــــروم  علــــى 
تسن تشـريعات حتـدد الظـروف والضـمانات الـيت ةكـن يف إطارهـا إيـالء السـكان، وأن السكن، وأن 

 .(١88)توفر لضحايا عمليات اإليالء القسري سكنًا بدياًل أو تعويضًا مناسباً 
والحمل الفريق القطري تعـّذر حصـو  الفقـراء علـى ميـاه شـر  م مونـة أو الوصـو  إىل مرافـق  -76

األطفـــا  يف امليـــاه والصـــرف الصـــحي والنظافـــة الصـــحية، صــرف صـــحي مالئمـــة. وظـــل إعمـــا  حـــق 
سيما يف املدارس، حتدياً رئيسـياً. وأوصـى الفريـق القطـري بإ الـة العوائـق الـيت تعـرتض احلصـو  علـى  ال

 .(١89)لفتيات والفئات املستبعدة تقليديًا اهتمامًا ياصاً اإمدادات املياه، مع إيالء 
القتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة نيبـا  باعتمـاد اسـرتاتيجية وأوصت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق ا -77

قائمــة علــى حقــوق اإلنســان ومراعيــة لنــوع اجلــنس مــن أجــل مكافحــة اجلــوع وضــمان األمــن  شــاملة
وأعربــت اللجنـــة املعنيــة بالقضــاء علـــى التمييــز ضـــد املــرأة عــن قلقهـــا إ اء التمييــز ضـــد  .(١9٠)الغــذائي

 .(١9١)ذاء دايل األسرالفتيات والنساء يف تو يع الغ
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          الحق في الصحة -حاء  
 
أعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــن قلقهــا إ اء االرتفــاع الشــديد يف  -78

معــــدالت وفيــــات ومراضــــة األمهــــات، وأوصــــت مبــــن  األولويــــة لتمكــــ  اجلميــــع مــــن احلصــــو  علــــى 
واختـــــاذ تـــــدابري  ،(١92)علـــــى يـــــدمات اإلجهـــــاض وســـــائل منـــــع احلمـــــل، وحتســـــ  إمكانيـــــة احلصـــــو 

وأوصــى الفريــق القطــري بضــمان حصــو  كــل امــرأة وفتــاة علــى  .(١9٣)ملكافحــة مشــكلة هبــو  الــرحم
 .(١94)جيدة إجنابيةو  جنسية صحة يدمات

 الـــوالدةإمكانيــة وأوصــى الفريــق القطـــري أيضــاً بضـــمان وصــو  اجلميـــع للقاحــات، وحتســـ   -79
 .(١9٥)تقّدم يف جما  رعاية حديثي الوالدةبإحرا   ، والتعجيلم هالت قابالتبإشراف 

أيضــــاً بتوســــيع نطــــاق يــــدمات الوقايــــة مــــن انتقــــا  فــــريوس نقــــص املناعــــة اللجنــــة وأوصــــت  -8٠
البشــرية مــن األم إىل الطفــل عــن طريــق حتســ  الكشــ  عــن حــاالت إصــابة النســاء بفــريوس نقــص 

 .(١96)إلي  حيتجن وسات العكوسة ملناملناعة البشرية وتوفري العال  املضاد للفري 
كبـار السـن شـمو  عيـع  وأوصت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ب -8١
 .(١97)صحيةالرعاية بال

  
          الحق في التعليم -طاء  

 
دعــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة نيبــا  إىل اعتمــاد تشــريعات  -82

جتعـــل التعلـــيم االبتـــدائي إلزاميـــاً والثـــانوي جمانيـــاً، فضـــاًل عـــن تـــوفري التعلـــيم بلغـــات متعـــددة بنـــاًء علـــى 
لـــــداليت اللغـــــة األم، وضـــــمان فـــــرا احلصـــــو  علـــــى التعلـــــيم يف املنـــــاطق الريفيـــــة وألطفـــــا  عاعـــــة ا

 .(١98)والشعو  األصلية
وأوصى الفريق القطري ب ن تـنّق  نيبـا  قـانون التعلـيم وتنّفـذ االسـرتاتيجية الوطنيـة ل نصـاف  -8٣

 .(١99)يف التعليم
وحّثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة نيبـا  علـى حتقيـق تعمـيم التعلـيم اجليـد  -84

 .(2٠٠)املعلمات جلميع الفتيات، وتوظي  مزيد من
  

                   الحقوق الثقافية  -ياء  
 
كــــاماًل النصــــوا ذات الصــــلة الــــيت تعــــز    اً شــــجعت اليونســــكو نيبــــا  علــــى أن تنّفــــذ تنفيــــذ -8٥

 .(2٠١)الوصو  واملشاركة فيما يتعلق بالرتا  الثقايف والتعبري اإلبداعي
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          األشخاص ذوو اإلعاحة -كاف  
 
أشار الفريق القطري إىل عـدم وجـود بيانـات موثوقـة ومصـنفة عـن اإلعاقـة. وأوصـى بإ الـة مـا  -86

قانونيــة وعمليــة )البنيــة التحتيــة املاديــة، والوصــم الواســع  حــواجزيعــرتض األشــخاا ذوي اإلعاقــة مــن 
ة الوصــو  إىل يــدمات شــاملتعــّذر ، و املخصصــة هلــم االنتشــار، وضــع  التســجيل، و دوديــة املــوارد

 .(2٠2)للجميع، مبا يف ذلك التعليم والعمل(
  

          األحليات والشعوب األصلية -الم  
 
، كــــــرر املقــــــرر اخلــــــاا املعـــــغ بالشــــــعو  األصــــــلية التوصــــــيات املقدمــــــة يف 2٠١٣يف عـــــام  -87
 فعالــة مشــاركة الشــعو  األصــلية مشــاركة ، مشــرياً إىل أ يــة تــوفري آليــات ياصــة لضــمان2٠٠9 عــام

متــثّلهم. وبـّ  املقــرر اخلـاا ضــرورة اختـاذ إعــالن  الـيت  سســاتامل، مــن يـال  دســتور جديـديف وضـع 
مـرجع  يف  ١69اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم و  األمم املتحـدة بشـ ن حقـوق الشـعو  األصـلية

 .(2٠٣)التصدي للتحديات الكثرية اليت تواج  الشعو  األصلية يف نيبا  يف جما  حقوق اإلنسان
وأوصـــى الفريـــق القطـــري بـــإقرار يطـــة العمـــل الوطنيـــة لتنفيـــذ اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة  -88
 .(2٠4)١69 رقم
واالجتماعيــــة والثقافيــــة بــــ ن تســــتكمل نيبــــا  وأوصــــت اللجنــــة املعنيــــة بــــاحلقوق االقتصــــادية  -89

تلـك الشـعو  يف ر، وتضـمن حـق عملية االعرتاف بالشعو  األصلية الـيت كانـت مطالباهتـا قيـد النظـ
امتالط أراضي أجـدادها واسـتخدامها وتطويرهـا، وحتصـل علـى موافقتهـا احلـرة واملسـبقة واملسـتنرية قبـل 

 .(2٠6)وتضمن متتعها تقوقها الثقافية متتعًا كامالً  ،(2٠٥)إمنائي تنفيذ أي مشروع
ار إجـــراء ، أعربـــت اللجنـــة املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز العنصـــري، يف إطـــ2٠١2ويف عـــام  -9٠

اإلنذار املبكر، عن قلقهـا إ اء مـزاعم تفيـد بـ ن قـادة الشـعو  األصـلية ومنظمـة بـالو كريانـت ليمبـوان 
راســـرتيا مـــانخي ال يزالـــون يتعرضـــون ملضـــايقات مـــن الدولـــة مـــن يـــال  هتـــم جنائيـــة، منهـــا العصـــيان 

ن ليمبـوان فـّروا مـن واخليانة، وأعربت عن قلقها إ اء مزاعم تفيـد بـ ن معظـم قـادة الشـعو  األصـلية مـ
 إليهــا ، طلبــت2٠١٣يف عــام بعــد أن تلقــت اللجنــة رداً مــن نيبــا  و  .(2٠7)نيبــا  هربــاً مــن االضــطهاد

مزيــــداً مــــن املعلومــــات عــــن التــــدابري املتخــــذة لتحســــ  حالــــة ســــكان ليمبــــوان، وقالــــت إهنــــا ترّحــــ  
 .(2٠8)نباحلصو  على معلومات عن التدابري املتخذة إلطالق حوار مع ه الء السكا

  
          المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ميم  

 
ظلـــت اللجنـــة املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة تشـــعر بـــالقلق إ اء حالـــة العـــامالت  -9١

ــــات املهــــاجرات ــــة  .(2٠9)النيبالي ــــادئ توجيهي ــــذ مب ــــ ن تضــــع احلكومــــة وتنّف ــــق القطــــري ب وأوصــــى الفري
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التوظيـ  مـع املبـادئ األيالقيـة الدوليـة، مبـا فيهـا اهلجـرة املراعيـة لنـوع اجلـنس لضمان توافق عمليـات 
 .(2١٠)واحلماية االجتماعية

اللجنــة املعنيــة تقــوق اإلنســان علــى نيبــا  الستضــافتها أعــداداً غفــرية مــن الالجئــ  ثنــت وأ -92
لـــــى عهـــــدها عفوضـــــية الســـــامية لشـــــ ون الالجئـــــ  أن نيبـــــا  املوالحظـــــت  .(2١١)وملتمســـــي اللجـــــوء

 .(2١2)مضيافة يف استقباهلا لمعداد الغفرية من الالجئ ، وأهنا ت ّمن للقادم  اجلدد عبوراً آمناً 
وأعربــــت اللجنــــة املعنيــــة بــــاحلقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة عــــن قلقهــــا إ اء عــــدم  -9٣

وأعربـت  .(2١٣)جئـ وجود إجراء مالئـم لتحديـد وضـع الالجئـ ، وأوصـت باعتمـاد قـانون بشـ ن الال
اللجنـــــــة املعنيـــــــة تقـــــــوق اإلنســـــــان عـــــــن قلقهـــــــا إ اء االفتقـــــــار إىل تشـــــــريعات حتمـــــــي مـــــــن اإلعـــــــادة 

وأوصـــــت اللجنـــــة املعنيـــــة بالقضـــــاء علـــــى التمييـــــز ضـــــد املـــــرأة بـــــإيالء مســـــ لة ضـــــع   .(2١4)القســـــرية
 .(2١٥)ملتمسات اللجوء والالجئات اهتمامًا ياصاً 

ــــدوري الشــــامل لعــــام وفيمــــا يتعلــــق بتوصــــية  -94 فوضــــية امل، أوصــــت (2١6)2٠١١االســــتعراض ال
السامية لش ون الالجئ  واللجنة املعنية تقـوق اإلنسـان نيبـا  بـإجراء تعـداد شـامل للسـكان وعمليـة 

يف قيمــ  لتبتيــ  الــذين طــا   ــم املقــام يف البلــد مــن أجــل إصــدار وثــائق هويــة للتبتيــ  املالتســجيل 
 .(2١7)نيبا 
فوضـــية الســـامية لشـــ ون الالجئـــ  بـــ ن تواصـــل نيبـــا  جهودهـــا الراميـــة إىل إجيـــاد املت وأوصـــ -9٥

 .(2١8)حلو  دائمة لالجئ 
ــــة األوىل املقدمــــة يف ومتشــــياً مــــع التوصــــيات -96 ــــا  (2١9)اجلول ــــو  نيب ــــ ن ت ، أوصــــت املفوضــــية ب

مبــدأ عــدم اإلعــادة تتفــق مــع املعــايري الدوليــة، وتضــمن احــرتام األولويــة العتمــاد تشــريعات وسياســات 
وملتمســـي اللجـــوء مـــن العقوبـــات املفروضـــة علـــى األجانـــ   القســـرية، وتعفـــي دون تـــ يري الالجئـــ 
 .(22٠)ة غري قانونيةفلديوهلم نيبا  أو وجودهم فيها بص

بقـــوة علـــى مـــن  اجلنســـية لمطفـــا  وحثّـــت اللجنـــة املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة  -97
 .(22١)عدةي اجلنسيةمن سيصبحون بدون ذلك كانوا إذا  ا  املولودين على أرض نيب

  
          الحق في التنمية والقضايا البيئية -نون  

 
أوصــــى الفريــــق القطــــري بإدمــــا  املســــائل املتعلقــــة بالت هــــ  للكــــوار  وت ثريهــــا يف جــــدو   -98

 .(222)أعما  التنمية
للفـــاً دمـــاراً ويســـائر يف األروا  علـــى ، ضـــر   لـــزا  نيبـــا  2٠١٥نيســـان/أبريل  2٥ففـــي  -99

 2٥أيار/مـــايو. وحـــ   ١2نطــاق واســـع. وأعقـــ  الزلـــزا  األو  هـــزات الحقـــة و لـــزا  آيـــر قـــوي يف 
مفقـــــوداً  ٣84جـــــري  و ١٠٠ ٠٠٠وفـــــاة وأكثـــــر مـــــن  8 6٥9 أيار/مـــــايو، كانـــــت حصـــــيلة الزلـــــزا 

ظهــرت البيانــات األوليــة يف املائــة ةــن لقــوا حــتفهم، وقــد أ ٥٥مشــرد. وشــّكلت النســاء  9٥ ١٠٠و
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كثـــري ةـــن االجتماعيـــة ومـــواقعهن. و  نأن النســـاء والفتيـــات تضـــررن أكثـــر مـــن غـــريهن، تســـ  أدوارهـــ
اقتصـــادية ولغويـــة ودينيـــة وطبقيـــة  - الضـــع ، تبعـــاً لعوامـــل اجتماعيـــة وتضـــرروا مـــن الكارثـــة شـــديد

رامــة يف تقــدمي املعونــة اإلنســانية وإثنيــة وجغرافيــة. وتُعــّد مبــادئ احلمايــة وتعزيــز الوصــو  والســالمة والك
 .(22٣)يف العمل اإلنساينال غا عنها عناصر 
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