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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عاشرةالدورة ال
 ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

 أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلومات     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  نيبال    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
ألمم املتحدة  اوثائقالدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من   مالحظاتاخلاصة، مبا يف ذلك   
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  

. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية
د ذُكـرت   وق. وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          

وقد ُروعـي يف    . اردة يف التقرير  بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الو        
 عـدم وجـود    وعند .يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      االستعراض   إعداد التقرير أن دورية   

.  آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة         علومات حديثة، أُخذت يف االعتبار    م
، فـإن    األمم املتحدة الرمسية   ملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق          و

االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 
ـ  ا تدين مستوى أو إىل   /التصديق على معاهدة ما و     ة ـلتفاعل أو التعاون مع اآلليـات الدولي

  . اإلنسانحلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

  تاريخ التصديق أو االنضمام   )٢( العاملية حلقوق اإلنساناتاملعاهد
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

   أشـكال االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع        
  لعنصرياالتمييز 

) ٦ و ٤املادتان  (نعم    ١٩٧١يناير / كانون الثاين٣٠
  مذكرات تفاهم

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
  واالجتماعية والثفافية

  -  ال يوجد  ١٩٩١مايو / أيار١٤

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٩١مايو /ر أيا١٤  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١

امللحـق بالعهـد    األول  الربوتوكول االختياري   
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  -  ال يوجد  ١٩٩١مايو / أيار١٤

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد       
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٨مارس / آذار٤

  -  ال يوجد  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٢  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
):٩ و ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥

  نعم
ضة التعذيب وغريه مـن ضـروب       اتفاقية مناه 

  العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينةأو املعاملة 
املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٩١مايو / أيار١٤

  ال): ٢١
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  حدال يو  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٤  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجب     ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣
   عاما١٨ًًً: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       

   املواد اإلباحيةاألطفال يف

  -  ال يوجد  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠

  -  ال يوجد  ٢٠١٠مايو / أيار٧  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ة حقوق األشخاص الربوتوكول االختياري التفاقي

  ذوي اإلعاقة
 نعم ): ٧ و٦املادتان (إجراء التحقيق   ال يوجد  ٢٠١٠مايو / أيار٧

، والربوتوكـول)٣(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         : ال طرفاً فيها  املعاهدات اليت ليست نيب   
يع العمـالاالختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مج                   

  .واملهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخرى

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
  ال  ة لمحكمة اجلنائية الدوليلنظام روما األساسي 
  ال  )٤(بروتوكول بالريمو

  ال  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
   باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث،نعم  )٦(ربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هباال و١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ٨٧نعم، باستثناء االتفاقية رقم   )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقيات اليونسكو 
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شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نيبال على التصديق            -١
لعمـال  على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ا           

  .)٨(املهاجرين وأفراد أسرهم
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب نيبال بأن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقيـة اخلاصـة            -٢

تفاقية حقوق الطفل املتعلـق     ال؛ وأن تصدق على الربوتوكول االختياري       )٩(بوضع الالجئني 
 من  ٢٢ و ٢١ادتني  ؛ وأن تصدر اإلعالن مبوجب امل     )١٠(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    

االتفاقية؛ وأن تصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية؛ وأن تنظر يف أن تصبح 
طرفاً يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ وأن تصبح طرفـاً يف الربوتوكـول               

مايـة  ، واملتعلـق حب   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ يف   ؤرخةاإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف امل    
  .)١١()الربوتوكول الثاين(ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 

 ني، أوصت جلنة حقوق الطفـل بالتـصديق علـى الربوتوكـول           ٢٠٠٥ويف عام     -٣
االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واالتفاقية بشأن وضع على  باالتفاقية، وني امللحقنياالختياري

حاالت انعدام اجلنسية، واتفاقية الهـاي بـشأن        األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض      
اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل واتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال            

 الدويل، وبروتوكول منع االجتار باألشخاص وخباصـة        الصعيديف جمال التبين على     والتعاون  
  .)١٢(النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه

القضاء على التمييز ضد املرأة نيبـال علـى         املعنية ب لجنة  ال، حثت   ٢٠٠٤عام  ويف    -٤
 ٢٠ من املـادة     ١الفقرة  قبول التعديل على    التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية و     

  .)١٣(من االتفاقية
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من أن احملكمة العليا يف نيبـال                 -٥

 ١٩٥١ يوصي نيبال باالنضمام إىل اتفاقيـة عـام          ٢٠٠٧ أصدرت قراراً يف عام      كانت قد 
  .)١٤(اخلاصة بوضع الالجئني، مل يتخذ أي إجراء هبذا اخلصوص حىت اليوم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   

دستور جديد، وأشـار    تدوين  ق األمم املتحدة القطري أن نيبال بصدد        ـالحظ فري   -٦
دة إىل اجلمعية التأسيسية إىل سنة واحـدة وذلـك حـىت            ـ السنتني املسن  د والية ـإىل متدي 

وأكدت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على أن مـن           . )١٥(٢٠١١مايو  /أيار
توافق أوجه احلماية الدسـتورية     يف الدستور اجلديد     للغاية أن تكفل اجلمعية التأسيسية       املهم

  . )١٦(حقوق اإلنسان الدوليةمعايري ية توافقاً تاماً مع حلقوق اإلنسان واحلريات األساس
، حثت جلنة مناهضة التعذيب نيبال على اعتماد تـشريع لـضمان            ٢٠٠٥ويف عام     -٧

، ٢٠١٠ويف عـام    . )١٧(معاقبة أفعال التعذيب بشكل يتناسب مع خطورة اجلرمية املرتكبـة         
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التعذيب وال حـاالت االختفـاء      الحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أنه مل يتم جترمي          
 وأن مشروع التشريع بشأن حاالت االختفاء الذي وافق عليه جملس الوزراء يف             )١٨(القسري

  .)١٩( ال يزال دون املعايري الدولية٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان، واللجنـة       الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن         -٨

 كبرياً للمشاركة يف الدفاع عـن حقـوق     جماالًالوطنية للمرأة وجلنة الداليت الوطنية ُمنحت       
  .)٢٠(اإلنسان من حيث املبدأ، لكنها تواجه عملياً حتديات خطرية

تنـسيق  من جانـب جلنـة ال  " الفئة ألف"مدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف     اعُتوقد    -٩
، وأعيد تأكيد ذلـك يف      ٢٠٠٢الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف عام        ؤسسات  الدولية للم 

 أنه بغيـة    ٢٠١٠مارس  /ت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف آذار      بلغومع ذلك، أُ  . )٢١(٢٠٠٨عام  
للجنـة التنـسيق   لتابعة املعنية باالعتماد ااالحتفاظ هبذا املركز فإهنا حباجة إىل أن تزود اللجنة الفرعية        

وشجعت املفوضة الـسامية حلقـوق      . )٢٢(الدولية بأدلة موثقة تثبت مواصلة االمتثال ملبادئ باريس       
اإلنسان احلكومة على تنفيذ توصيات جلنة التنسيق الدولية، مبا يف ذلك اعتماد تشريع يتفق كلياً مـع       

  .)٢٣( الوطنية حلقوق اإلنسانويل واستقالل مايل للجنةما يكفي من متمبادئ باريس وتوفري 
الحظت املفوضة السامية أن جلنة الداليت الوطنية واللجنة الوطنية للمرأة مل تزودا            و  -١٠

 وأن جلنة الداليت الوطنية تعاين من استمرار غياب   ،بقدر كاف من املوارد إلجناز واليتها بفعالية      
. )٢٤(٢٠٠٩أبريـل   / يف نيسان   على الرغم من تقدمي مشروع قانون إىل احلكومة        ،تشريع ناظم 

أكتوبر /كما الحظت أن اللجنة الوطنية للمرأة واجهت تدخالً سياسياً مباشراً يف تشرين األول            
ها اخلمسة من مهام مناصبهم، على الرغم       ءعفت احلكومة رئيس اللجنة وأعضا    أ، عندما   ٢٠٠٩

  .)٢٥(احملكمة العلياأمر من بإصدار بعد ذلك من إرجاء تنفيذ هذا احلكم 
لحقيقـة  لوالحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه جيري صياغة تشريع ينشئ جلنـة            -١١

  .)٢٦(واملصاحلة وجلنة التحقيق يف حاالت االختفاء

  السياسة العامة تدابري   -دال   
واألمم يف نيبال   املوحد  املاوي  أشار األمني العام إىل أن احلكومة، واحلزب الشيوعي           -١٢

 على خطة عمل لتسريح وإعادة تأهيـل        )٢٧(٢٠٠٩ديسمرب  /نون األول املتحدة وقعت يف كا   
  .رحتقق أهنم من القصَّممن أفراد اجليش املاوي 

ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد خطة العمل الوطنيـة مـن أجـل األطفـال                 -١٣
ذ هـذه اخلطـة     ـة لتنفي ـد موارد كافي  ـت نيبال على رص   ـ وحث )٢٨()٢٠١٥-٢٠٠٥(

  .)٢٩(تنفيذاً فعاالً
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لتعليم للجميع  لتوفري ا وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن خطة العمل الوطنية             -١٤
 التعليم املدرسي الشامل    نظيم سلطت الضوء على احلاجة إىل إعادة ت       ٢٠١٥-٢٠٠١للفترة  

ترمي إىل جعل التعليم األساسي جمانـاً،       ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(وإىل أن خطة الثالث سنوات املؤقتة       
، ٢٠٠٥ ويف عـام  .  املـستوى الثـانوي    اجملاين حىت تعليم  ال وإنشاء احلق يف     اًوإلزامي نالسهل امل 

للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال     ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(اعتمدت نيبال خطة عمل األمم املتحدة       
  .)٣١(حقوق اإلنسان، مع التركيز على النظام املدرسي الوطين

  ض الواقع على أراتعزيز حقوق اإلنسان ومحايته  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١

  )٣٢(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ونظر فيه
 تقدمي التقريـر   ٢٠٠٨تأخر منذ عام        ٢٠٠٤مارس /آذار  ٢٠٠٣  جلنة القضاء على التمييز العنصري

 التقارير من السابع    يضمذي  املوحد ال 
   التاسع عشر إىلعشر 

وق االقتصادية ـاللجنة املعنية باحلق
  واالجتماعية والثقافية

ر الثالث يف ـرر تقدمي التقريـمن املق     ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٦
٢٠١١  

عـام  منذ  تقدمي التقرير األويل    تأخر     ١٩٩٤أكتوبر /تشرين األول  ١٩٩٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  تقدمي التقرير الثاين  ١٩٩٧

 التقرير املوحـد    ٢٠٠٩قدم يف عام        ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٢  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
لتقريرين الرابع واخلامس   ضم ا الذي ي 

ـ  ـل موع ـالذي ح  ه يف  ـد تقدمي
، واملقرر النظر فيـه يف      ٢٠٠٨عام  
  ٢٠١١عام 

يوليـه  /متوز ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٠٠٤  ة التعذيب جلنة مناهض
٢٠٠٧  

 تقدمي التقريـر   ٢٠٠٨تأخر منذ عام    
 التقارير من الثالث    يضماملوحد الذي   

   اخلامس إىل
لتقرير املوحد الذي   امن املقرر تقدمي        ٢٠٠٥يونيه /حزيران  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل

خلامس اإىل  التقارير من الثالث    ضم  ي
   ٢٠١٠يف عام 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  ٢٠٠٩ منذ عام تأخر تقدمي التقرير      

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  يف املواد اإلباحيةاألطفال 

 التقرير األويل ٢٠٠٩قدم يف عام       
  ٢٠٠٨الذي تأخر تقدميه منذ عام 
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 عن  ٢٠٠٧وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام            -١٥
، أعربت جلنـة    ٢٠٠٥ويف عام   . )٣٣(أسفها ألن معظم التوصيات اليت قدمتها سابقاً مل تنفذ        
يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة مل تتابع      حقوق الطفل عن أسفها ألن بعض التوصيات الواردة         

 على توصيات قدمتها جلنـة      )٣٥(، قدمت نيبال رداً   ٢٠٠٧يونيه  / ويف حزيران  .)٣٤(مبا يكفي 
  .)٣٦(مناهضة التعذيب بشأن بعض القضايا املثرية للقلق

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

ديسمرب /كانون األول (الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي            البعثاتبآخر زيارات أو التقارير املتعلقة آخر ال
أبريـل  / نيسان(؛ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          )٢٠٠٤
؛ املقرر اخلاص   )٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول(؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       )٢٠٠٥

 كـانون   -نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   (إلنسان للسكان األصـليني     حبالة حقوق ا  
  ).٢٠٠٨ديسمرب /األول

    ملوافق عليها من حيث املبدأ زيارات اُتفق 
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً               عليها بعدطلب إجراؤها ومل يوافق زيارات 

 املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز         ؛ املقرر اخلاص  )٢٠٠٩،  ٢٠٠٤(
؛ اخلـبرية   )٢٠٠٨،  ٢٠٠٦(العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         

؛ الفريق العامل املعـين حبـاالت       )٢٠١٠،  ٢٠٠٦(املستقلة املعنية بقضايا األقليات     
ني ؛ املقرر اخلاص املعين باملدافع    )٢٠٠٩ ،٢٠٠٦(االختفاء القسري أو غري الطوعي      

؛ املقرر  )٢٠٠٨(؛ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء        )٢٠٠٨(عن حقوق اإلنسان    
؛ واخلبرية املـستقلة املعنيـة حبقـوق    )٢٠٠٨(اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة    

؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء          )٢٠٠٩(اإلنسان والفقر املدقع    
  ).٢٠٠٩(ملواد اإلباحية األطفال واستغالل األطفال يف ا

    التعاون أثناء البعثات/تيسريال
    متابعة الزيارات

   منها٢٥ردت احلكومة على .  بالغا٥٣ًاملشمولة باالستعراض مت إرسال خالل الفترة   االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةردود على 
 استبياناً أرسلها املكلفون بواليات يف إطـار        ٢١ى استبيانني من أصل     ردت نيبال عل     سائل مواضيعيةردود على االستبيانات املتعلقة مب

  .)٣٧(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 منذ إنشائه   عكفأشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن مكتبها يف نيبال             -١٦

 التدريب واملساعدة   وفري حبقوق اإلنسان وت   رصد وتقدمي التقارير املتعلقة   على   ٢٠٠٥يف عام   
 مت التوصل إىل اتفـاق     ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران . التقنية إىل مؤسسات الدولة واجملتمع املدين     

أن املكاتب خارج كتماندو ستغلق خـالل       رغم  سنة أخرى،   ملدة  بشأن متديد والية املكتب     
أكـدت احلكومـة أن بإمكـان       ويف هذا الصدد،    . على طلب احلكومة  بناء  األشهر املقبلة،   
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املفوضية أن تواصل رصد حالة حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير بشأهنا، بشكل مـستقل؛ وأن              
  . )٣٨(مجيع قطاعات احلكومة ومجيع أماكن االحتجاز يف مجيع أحناء البالدتفقد ت

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
منذ أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن التمييز واالستبعاد االجتماعي املرتبطني              -١٧

 أو اإلعاقة أو املناطق     العرقي أو الطبقة االجتماعية أو األصل       أو الطائفة بنوع اجلنس   أمد بعيد   
ماعية أهم العقبات أمام اإلعمال الفعال للحقوق االقتصادية واالجت       ما زاال من بني     اجلغرافية  
أوجه التفاوت الواسعة أمر هام للغاية لتحقيق حتول ناجح بعـد           عالج  وأضاف أن   . والثقافية

  .)٣٩(مرحلة الرتاع
لقـائم  اوالحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن التمييز          -١٨

جهها ضحايا هذا   وأعربت عن قلقها إزاء العقبات اليت يوا      . مستمر دون عقاب  الطائفة  على  
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء . )٤٠(التمييز حسب التقارير يف الوصول إىل القضاء 

 الـداليت، والـسكان األصـليني        مجاعة الواقع ضد األطفال الذين ينتمون إىل     كم  التمييز حب 
وارع ، إىل جانب أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، وأطفال الش        لعرقيةوجمموعات األقليات ا  

  . )٤١(واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية
، "سااهلالي"موعات املهمشة مثل    أفراد اجمل وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن          -١٩

الذين عملوا يف السخرة حلراثة األرض قبل حتريرهم بصورة رمسية من السخرة مبوجب إعالن              
، ال يزالون يعيشون يف ظروف مزرية يف الغالب، ٢٠٠٨سبتمرب /أيلولصادر عن احلكومة يف 

  . )٤٢( والصحة والتعليم وظروف عمل عادلةما يكفي من الغذاءدون 
وفيما ترحب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان باجلهود املبذولة للتصدي للتمييز الذي   -٢٠

تشجع على اختاذ املزيد    فإهنا  ،  ةلسخروممارسة عمل ا  " املنبوذين"استئصال ظاهرة   طال أمده و  
  . )٤٣(عمليةمن التدابري التشريعية وال

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن استمرار قلقها       املعنية   اللجنة   وأعربت  -٢١
 (Deuki)ديوكي  "دبالبنات األطفال وممارسة تقالي  إزاء مواصلة املمارسات العرفية مثل الزواج       

والحظ فريق األمم املتحدة القطري     . )٤٤(فتيات خلدمة آهلة املعابد اهلندوسية    القدمية بتسخري ال  
األسر الفقـرية مـن     اليت ترسل مبوجبها    " كاماالري"أنه يف إحدى املناطق، ال تزال ممارسة        

  ويف . )٤٥(غنيـة السـر   األ من سن صغري للغاية للعمل يف منازل         األصليني بناهتا " ثارو"سكان  
القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أيضاً فيما يتعلق          املعنية ب لجنة  لا، أعربت   ٢٠٠٤عام  

  .)٤٦( جنسانية أعممبمارسات ثقافية متييزية وقوالب منطية
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والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن الوصول إىل شهادات املواطنة ال يزال بعيـد          -٢٢
أن ورغم  . الذين ال ميلكون أرضاً   واملنال للمجتمعات املهمشة، مبا يف ذلك األشخاص الفقراء         

 ،األشخاص الذين ال ميلكون شهادات املواطنة ال يعتربون بصورة رمسية من غـري املـواطنني        
 أو احلـصول  عقارفإهنم حيرمون من التمتع حبقوق أساسية مثل فتح حساب مصريف وامتالك           

  .)٤٧(على وثيقة سفر
القضاء على التمييز ضـد     املعنية ب نة  لجأو ال كما أعرب فريق األمم املتحدة القطري         -٢٣

املرأة عن قلقهما إزاء العقبات اليت تواجهها املرأة النيبالية املتزوجة من شخص أجنيب يف نقل               
مـشروع  إذ إن   وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلقه        . )٤٨(جنسيتها إىل أفراد أسرهتا   

قق املساواة بني اجلنسني من خـالل       حي كجزء من الدستور اجلديد مل       املقترحأحكام املواطنة   
نقـل  يف  احلد من حقوق الرجل النيبـايل       على  بدالً من ذلك    عمل  مساندة حقوق املرأة بل     
خطر أن  من   فريق األمم املتحدة القطري      حذرويف هذا السياق،    . )٤٩(جنسيته إىل أفراد أسرته   

ظت جلنة حقوق الطفل    وقد الح . )٥٠(تؤدي هذه القيود إىل انعدام اجلنسية يف حاالت كثرية        
أو أهنا غري قادرة احلصول على      فئات كثرية من األطفال مل تسجَّل        أن   ٢٠٠٥يف عام   بالفعل  

 يف ذلك األطفال الذين يولدون من آباء أجانب واألطفال الذين يـتم التخلـي               ناجلنسية مب 
   .)٥١( وأطفال جمتمع باديعازباتعنهم، واليتامى واألطفال الذي يولدون من أمهات 

صادر عن احملكمة   حكم  جيل بتنفيذ   عوحث مكتب املفوضية يف نيبال، نيبال على الت         -٢٤
العليا منذ ثالث سنوات يؤكد على املساواة يف احلقوق يف منح اجلنسية ووثـائق اهلويـة إىل        

اجلـنس  "وأعرب عن قلقه إزاء التمييز والوصم الذي يواجهه أفراد          . أفراد األقليات اجلنسية  
  .)٥٢("الثالث

  هشخص على ناماألحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
، أعرب الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ٢٠٠٥يف عام   -٢٥
 وقـوات   املـاويني بالغ إزاء ارتفاع عدد حاالت االختفاء على أيدي املتمردين          القلق  العن  
حدوث اعتقـاالت   عن قلقها إزاء ادعاءات     جلنة مناهضة التعذيب    باملثل  وأعربت  . )٥٣(األمن

ويف . )٥٤(يف السجون وحـاالت اختفـاء     قتل خارج القضاء ووفيات     دون أوامر وحاالت    
، خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن نيبـال تنتـهك            ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

ت باختفـاء   أحكاماً متعددة من أحكام العهد فيما يتعلق حبالة فردية تنطوي علـى ادعـاءا             
وأوصت نيبال بإجراء حتقيق شامل يف مصري الضحية، ومالحقة وحماكمة ومعاقبـة            . قسري

، أصدر مكتب املفوضية يف نيبال تقريراً عن  ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول  . )٥٥(املسؤولني
 اليت أجراها يف سلسلة من حاالت االختفاء اليت وقعت يف مقاطعة بارديا النيبالية              اتالتحقيق

وال يزال مصري معظم األشخاص املفقودين غري معروف رمسيـاً          . ٢٠٠٣-٢٠٠١ الفترة   يف
  . )٥٦(على الرغم من الطلبات املتكررة بتقدمي توضيحات



A/HRC/WG.6/10/NPL/2 

9 GE.10-16940 

، الحظ فريق األمم املتحدة القطري استمرار اإلبالغ عن حـاالت           ٢٠١٠ويف عام     -٢٦
سؤولني جنائياً عن عمليـات     القتل خارج نطاق القضاء وأنه مل يتم حىت هذا اليوم حتديد امل           

 وحثت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان احلكومة على إنشاء وحدة خاصـة            .)٥٦(القتل هذه 
  .)٥٨( خارج نطاق القضاء القتلللتحقيق تتمتع مبا يكفي من االستقاللية للتحقيق يف ادعاءات

 /أيلـول  وخلص املقرر اخلاص املعين مبسألـة التعذيـب بعـد زيارته لنيبـال يف            -٢٧
، إىل أن التعذيب ميارس منهجياً على أيدي الشرطة والـشرطة العـسكرية             ٢٠٠٥سبتمرب  

واجليش امللكي النيبايل وأنه يتم بانتظام جتاهل الضمانات القانونية اليت ال تعين عملياً أي شيء             
 واعترضت حكومة نيبال على هذه      .وأن القاعدة هي اإلفالت من العقاب عن أفعال التعذيب        

ستنتاجات وذكرت أن احلكومة ال تتسامح يف موضوع التعذيب وال تتغاضـى عنـه أو               اال
ويف هذا الصدد، أعرب املقرر اخلاص عن أمله يف أن تتم مساءلة ضـباط              . تسمح مبمارسته 

   )٥٩(األمن الذين مارسوا أو أمروا مبمارسة التعذيب أو التغاضي عنه
اء انتشار حاالت اللجوء إىل التعـذيب       التعذيب عن قلقها إز   مناهضة  وأعربت جلنة     -٢٨
. مناخ اإلفـالت مـن العقـاب   إساءة املعاملة على أيدي املكلفني بإعمال القانون وسيادة    و

ختويف األشخاص الذين   عن  يف التشريعات، واملزاعم    قصور  وأعربت عن قلقها إزاء أوجه ال     
نيبـال  اللجنـة   وأوصت  . )٦٠(يبلغون عن أفعال التعذيب وإزاء انعدام آليات حلماية الشهود        

 وضمان التحقيق فوراً وبصورة حمايدة يف أفعـال         ،)٦١(باختاذ تدابري فعالة ملنع أفعال التعذيب     
احملاكمـة؛ وضـمان   رهن التعذيب ومالحقة مرتكبيها قضائياً، واحلد من حاالت االحتجاز  

ـ باحلصول على ال  واالحتجاز والسماح للمحتجزين    االعتقال  توثيق مجيع حاالت     ات فحوص
  .)٦١(الالزمةطبية ال

، من خطة   ٢٠١٠فرباير  /شباطوأشار األمني العام إىل أنه على الرغم من االنتهاء يف             -٢٩
، فإن اسـتخدام    رأهنم من القصَّ  تأكد  العمل لتسريح وإعادة تأهيل أفراد اجليش املاوي الذين         

  . )٦٣(ري القلق ال يزال يثالرئيسيةاألطفال ألغراض سياسية على أيدي األحزاب السياسية 

وأشار املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والـرتاع املـسلح إىل اسـتمرار                -٣٠
وقـد اسـتمرت    . مشاركة العديد من األطفال يف أجنحة الشباب يف األحزاب الـسياسية          

كما أشار . عنيفة يف بعض املناطقمصادمات حدثت  فبني أجنحة الشباب هذه،     اإلحتكامات  
يقة قاملاوي املوحد وتنظيماته الش   ي  ـاحلزب الشيوع ب  ـاألطفال من جان  دام  ـإىل أن استخ  

احلاجة إىل أن ميتثل احلـزب الـشيوعي   باملثل  وأكد األمني العام     .)٦٤(ال يزال يثري بالغ القلق    
  .)٦٥(املوحد خلطة العملاملاوي 
ـ         ٢٠٠٨ويف عام     -٣١  ال علـى  ، حث الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح نيب

واستخدام األطفال؛ ووضع حد حلاالت اإلفـالت مـن         جتنيد  إصدار قانون جيّرم خطف و    
ـ  لألطفال املتأثرين بالرتاع تدابري     القضائي  نظام  الالعقاب؛ وضمان أن يقدم       .)٦٦(ةوقائية كافي
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على حمـاكم أولئـك      املوحد إىل املساعدة      املاوي كما دعا الفريق العامل احلزب الشيوعي     
  .)٦٧( عن جتنيد األطفالاملسؤولني

 األطفـال والعنـف     إيذاءوأعربت جلنة حقوق الطفل عن جزعها النتشار حاالت           -٣٢
 علـى  والوأعربت عن قلقها ألن التشريعات الداخلية ال تنص على آلية فعالة للتظلم           . املرتيل

 طفلتراعي مشاعر ال وأوصت بإنشاء آليات فعالة .)٦٨(ختصيص أماكن آمنة لألطفال الضحايا 
 .)٦٩( اجتماعيـاً  إدمـاجهم للتحقيق يف الشكاوى وتوفري اخلدمات لشفاء الضحايا وإعـادة          

) مولوكي آين ( والقانون املدين    ١٩٩٢والحظت جلنة حقوق الطفل أن قانون األطفال لعام         
  .)٧٠(يسمحان بالعقاب اجلسدي لألطفال، وأوصت نيبال حبظر العقاب اجلسدي ١٩٦٣لعام 
 حقوق الطفل عن قلقها إزاء ضخامة عدد األطفال الذين ُيستغلون           كما أعربت جلنة    -٣٣

ـ    طائفة االجتماعية األدىن، وال سيما      الطوائفجنسياً، والحظت أن أطفال      ن و بـادي، ممثل
 ولفتت االنتباه إىل االجتـار باألطفـال   .)٧١( اجلنس جمالبشكل غري متناسب بني العاملني يف 

 وأوصت نيبال بوضع إطار قـانوين شـامل         ر الدين الة إسا ألغراض االستغالل اجلنسي وعم   
 كما سلطت   .)٧٢(ةوعيتحلماية األطفال من االجتار؛ وتعزيز إعمال القانون وتكثيف جهود ال         

القضاء على التمييـز ضـد      املعنية ب لجنة  ال و )٧٣(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة      
رد املتابعـة   ويف  . وضوع االجتـار بالبـشر    الضوء على م   )٧٤(املرأة وجلنة مناهضة التعذيب   

التدابري املتخذة للتـصدي ملوضـوع      ب نيبال اللجنة    بلغتتوصيات جلنة مناهضة التعذيب، أ    ل
  .)٧٥(االجتار بالبشر

 تقـارير  تزايدوالحظ فريق األمم املتحدة القطري واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان    -٣٤
 مبمارسـة  إيذاء النساء املتـهمات ر وو بسبب املهالعنف ضد املرأة، مع ازدياد حاالت الوفاة      

فريق أنه على الرغم من إصدار قانون يتعلق بالعنف املرتيل، يف عام            ال كما الحظ    .)٧٦(السحر
 وأدى .)٧٧( خارج اإلجراءات اجلنائية، فإن أحكامه ضعيفة وتعزز اللجوء إىل الوساطة ٢٠٠٩

صـعوبة  ة قوات الشرطة إىل     يية، وعدم كفا  اجملتمعات احملل كثري من   ضعف تطبيق القوانني يف     
  .)٧٨(عمليات املالحقة القضائية بسبب العنف املرتيل واجلنسيبالغة يف 

ة السامية حلقوق اإلنسان أن األمن العام املنقوص أدى إىل تعرض           يوالحظت املفوض   -٣٥
ـ  ،العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان للخطر       ة  وشجعت احلكومة على وضع آليات فعال

  .)٧٩(حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
  وإن كانت متلـك مؤسـسات     ،الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن نيبال        -٣٦

هذه املؤسسات ال تزال معرضـة للـضغوط الـسياسية          ، فإن   مستقلة نسبياً لسيادة القانون   
 وكانت جلنة مناهضة التعذيب قد أعربت يف عـام          .)٨٠( للدعم االستغالل السياسي وحتتاج  و

 عن قلقها إزاء الضعف امللحوظ يف استقاللية اهليئة القضائية وفعاليتها وعدم امتثـال              ٢٠٠٥
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وأوصت نيبال ببذل كل ما يف وسعها من جهـود لـضمان            . قوات األمن ألحكام احملاكم   
  .)٨١(ئية وضمان امتثال قوات األمن ألحكام احملاكماستقالل اهليئة القضا

 تقدم يف التـصدي     عدم إحراز ، الحظ األمني العام     ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف    -٣٧
ملسألة اإلفالت من العقاب وال يف مساءلة أفراد قوات األمن على انتهاكات حقوق اإلنسان              

 املوحـد مـع     املاوين احلزب الشيوعي    وباملثل مل يتعاو  . املرتكبة خالل فترة الرتاع وبعدها    
مبـساءلة   تعهدتهناء حاالت اإلفالت من العقاب على الرغم من التأكيدات اليت           وإالسلطات  

  .)٨٢(حقوق اإلنسانارتكاب التجاوزات يف جمال املسؤولني عن 
وحثت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان احلكومة على اختاذ تدابري ملموسة للوفـاء              -٣٨

مات املتكررة اليت تعهدت هبا إلهناء اإلفالت من العقاب مبا يف ذلـك مـن خـالل                 بااللتزا
 وضمان امتثـال    ،التحقيق يف حاالت االختفاء املوثقة ومالحقة مرتكيب هذه األفعال قضائياً         

املـاوي  ويف الوقت نفسه، دعت املفوضة السامية احلزب الشيوعي         . اجليش ألحكام احملاكم  
 تأحكام احملـاكم املتعلقـة باالدعـاءا      والشرطة  حتقيقات  ل مع   ـاماملوحد إىل التعاون الك   

 والحظت أن إجراء تعديالت شاملة يف مؤسسات قطاع األمن          .)٨٣(بارتكاب أفرادها جرائم  
 التحقيق  تتوىلة  ـدة خاصة مستقل  ـأن يعزز محاية حقوق اإلنسان وأن إنشاء وح       من شأنه   

 خطـوة   العسكرية هو نيبالية وقوات الشرطة    ة ضد الشرطة ال   ـيف االدعاءات اخلطرية املوجه   
  .)٨٤(أوىل هامة

والحظ األمني العام واملفوضة السامية أن مشروع القانون احلايل بإنشاء جلنة حتقيق              -٣٩
 وأكدت املفوضـة    .)٨٥(لحقيقة واملصاحلة ال يفي باملعايري الدولية     ليف حاالت االختفاء وجلنة     

نيبال بشكل أوسع   ة االنتقالية ينبغي أن يعزز التحول يف        للعدالالسامية أن إنشاء آليات فعالة      
  .)٨٦(من ثقافة اإلفالت من العقاب إىل ثقافة املساءلة واحترام سيادة القانون

ملسؤولية اجلنائيـة  السن احلد األدىن وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الخنفاض         -٤٠
كما أعربت عن قلقها ألن     . لسناحملدد بعشر سنوات، ولعدم وجود نظام رمسي للتحقق من ا         

 يف مراكز االحتجاز، نظراً لعـدم وجـود مرافـق           نادراً ما يتم فصلهم عن الكبار     األطفال  
 وأوصت جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب نيبـال باختـاذ            .)٨٧(الحتجاز الشباب 
  .)٨٨(األحداث بشكل يتمشى مع املعايري الدوليةحسن أداء نظام لقضاء خطوات لضمان 

  حلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية ا  -٤  
الـزواج  تقاليـد   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار          ٢٠٠٥يف عام     -٤١

 وأوصت نيبال بتعزيز تطبيق التشريع القائم       .)٨٩(والدينيةالعرقية  املبكر لدى بعض اجملتمعات     
 هـذه   ني واجملتمع ككل لكـبح    ادة الديني ووضع برامج للتوعية تشرك اجملتمعات احمللية والق      

  .)٩٠(املمارسة
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ضـحايا  أو  األطفـال   املذنبني  كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن هوية            -٤٢
 ،ظروف صعبة ال تزال ُتكشف يف وسائط اإلعـالم      يعانون من   االغتصاب أو األطفال الذين     

  .)٩١(وأوصت نيبال يف هذا الصدد بضمان احترام احلق يف اخلصوصية

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن ممارسة حرية التعبري تعرقلها التهديدات اليت               -٤٣
 ذكر و.)٩٢(تؤدي إىل تنوع وسائط اإلعالميتعرض هلا الصحفيون وعدم وجود لوائح تنظيمية       

  .)٩٣(يتعرضون للتخويفوالناشرين ما زالوا األمني العام أن كبار احملررين 
، أشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املتعلق بالتنمية البشرية يف     ٢٠٠٩ويف عام     -٤٤

زال غري ممثل يف اجلمعيـة      ييف نيبال ال    وائف واجلماعات العرقية    نيبال إىل أن العديد من الط     
، وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نيبـال علـى            )٩٤(التأسيسية

 مبا يف ذلـك  ، احملرومة واملهمشة يف مجيع مستويات العملية الدستورية  اجلماعاتضمان متثيل   
جلنة القـضاء علـى     ، حثت   ٢٠٠٩ ويف عام    .)٩٥(من خالل املشاركة يف اجلمعية التأسيسية     

، نيبال على ضـمان     ة العاجل اتجراءاإل اإلنذار املبكر و   اتالتمييز العنصري، يف إطار إجراء    
  .)٩٦(املشاركة الكاملة للشعوب األصلية يف عملية وضع الدستور

  الضعيف القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمثيل        املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٤٥
 يف هـذا    ات صنع القرارات السياسية واإلدارية وأوصت بتكثيـف اجلهـود         للمرأة يف عملي  

دة القطري إىل أنـه رغـم مبـادرة         ـ، أشار فريق األمم املتح    ٢٠١٠ ويف عام    .)٩٧(الصدد
 يف املائة يف مجيع هيئـات الدولـة، فـإن           ٣٣احلكومة املتمثلة يف حتقيق متثيل للمرأة بنسبة        

  .)٩٨(كل حتدياً تشما زالتاملشاركة الفعلية للمرأة 

  عمل عادلة ومواتية التمتع بشروط احلق يف العمل ويف   -٦  
، حثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية نيبال على ضمان أن            ٢٠٠٩يف عام     -٤٦

، جلميع   مبا يف ذلك التوظيف    ،يتضمن قانون العمل اجلديد أحكاماً حتظر التمييز يف االستخدام        
كما طلبت اللجنة تقدمي معلومات عن التقـدم        . )٩٩(١١١ رقم   تفاقيةاألسباب املشمولة باال  

احملرز يف اعتماد سياسة وطنية لالستخدام وعن التدابري املتخذة لضمان أن تعاجل هذه السياسة              
 مع حقوقهم   متشياًعلى النحو املناسب وضع املرأة، وحالة أقلية الداليت والسكان األصليني،           

  .)١٠٠(وتطلعاهتم
 علـى   إذربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها          وأع  -٤٧

ما زال معـدل    الرغم من اجلهود اليت تبذهلا نيبال للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال،             
جلنة اخلرباء التابعة   طلبت  و. )١٠١(عمالة إسار الدين، مرتفعاً    مبا يف ذلك     ،عمل األطفال انتشار  
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 ١٨نيبال اختاذ التدابري لضمان عدم السماح ألي شخص دون سن           من  عمل الدولية   ملنظمة ال 
  .)١٠٢(١٣٨تفاقية رقم الخطر، وذلك وفقاً ألحكام ابأداء عمل عاماً 

   الئقيستوى معيش مبالتمتعاحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
 يـشكل   يظـل الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن انتشار الفقر يف نيبال             -٤٨

حقوق اإلنسان نظراً الرتباطه بالتمييز اهليكلي الذي طال أمده الـذي           يف جمال   شاغالً ملحاً   
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      . )١٠٣(س ضد اجملتمعات املهمشة   مياَر

 دون خـط الفقـر      تعـيش  يف املائة من السكان      ٣٠عن قلقها ألن نسبة تتجاوز      والثقافية  
، سلطت جلنة حقوق الطفل الضوء على ارتفاع مستوى الفقر          ٢٠٠٥ويف عام   . )١٠٤(الرمسي

يـة  لعرق اجملتمع الدنيا واألقليـات ا     وائفالذي يؤثر على األطفال يف املناطق الريفية ولدى ط        
  .)١٠٥(حياء الفقرية واملستقطناتواألشخاص الذين يعيشون يف األ

وذكر كل من فريق األمم املتحدة القطري واملفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان أن              -٤٩
والحظ . )١٠٦(ل مشكلة خطرية يف مجيع أحناء البالد      ثالتمتع الفعال باحلق يف الغذاء ال يزال مي       

يعانون من انعدام األمن من السكان مليون برنامج األغذية العاملي وجود ثالثة ماليني ونصف        
 يف بعـض    الكـثريين أن اخلدمات األساسية واألسواق بعيدة عـن متنـاول          كما   .الغذائي
عـدم األمـن    والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من استمرار           . )١٠٧(املناطق
 سـابقاً    مثل الداليت والسكان األصليني والعاملني     مجاعات يف مجيع أحناء البالد، فإن       الغذائي

مع فـريوس نقـص     املتعايشني  واألشخاص  واألشخاص ذوي اإلعاقة     عمالة إسار الدين،  يف  
كما أعربت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق    . )١٠٨(تضرراًاإليدز هم أكثر الفئات /ةاملناعة البشري 

حرمـان األشـخاص   عن االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء املعلومات الواردة      
  .)١٠٩(الدنيا من إمكانية الوصول إىل اآلبار العامةالطوائف ني إىل املنتم
وفيـات  أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن معدالت وفيات األمهات وكذلك           و  -٥٠

األطفال دون سن اخلامسة واألطفال الرضع ال تزال مرتفعة للغاية وأن التحدي الكبري يتمثل              
 طـوال فتـرة     اهراتبرعاية متصلة تقدمها قابالت م    يف ضمان تزويد مجيع النساء واملواليد       

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      . )١١٠(الوالدة وما بعد الوالدة   احلمل و 
الوظائف الصحية والعاملني فيها واخلـدمات الـيت        عدد  والثقافية عن قلقها ألن عدم كفاية       

 ال تزال تؤدي إىل تعرض املرأة للخطر وأن         تقدمها وكذلك تكاليف خدمات الصحة اإلجنابية     
 تـسهم يف    جلماعات العرقية  االجتماعية وا  وائفاملواقف التقليدية املنتشرة فيما بني بعض الط      

جملانية اوالحظت املفوضة السامية أن الرعاية      . )١١١(معاناة املرأة من مشاكل الصحية اإلجنابية       
  .)١١٢(٢٠٠٩م لألمهات تقدم جلميع النساء يف نيبال منذ عا

يف االجتماعية  أنه رغم التركيز على املساواة والعدالة       وذكرت منظمة الصحة العاملية       -٥١
يف يف الوصول إىل اخلدمات الـصحية و      تظل هناك تباينات كبرية     السياسة الوطنية للصحة،    
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و الطوائف االجتماعية العرقيـة أ    ن املمارسات التمييزية القائمة على نظم       أوالوضع الصحي،   
  . )١١٣(اخلدمات الصحيةاالستفادة من تؤثر على الفقراء واملهمشني أيضاً يف اهليكل األبوي 

 اإلسهال يف املناطق الغربيـة يف  تفشي مرض والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن         -٥٢
 يـات بـني األقليـة     شخصاً وإن نسبة الوف    ٣٦٧وفقاً للتقارير، إىل وفاة       أدى، ٢٠٠٩عام  

  . )١١٤( يف املائة تقريبا٤٠ًالداليت بلغت 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حالة أطفال الشوارع وأوصت باختـاذ               -٥٣

 ومالبس وسكن ورعاية صـحية وفـرص        هم مبا يكفي من تغذية    تدابري فعالة لضمان تزويد   
  .)١١٥(تعليمية
يبـال باعتمـاد    وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ن         -٥٤

سياسة وطنية للسكن من خالل توفري وحدات سكنية منخفضة التكاليف لفقـراء الريـف              
  .)١١٦(جلماعات احملرومةولألفراد احملرومني وا

  احلق يف التعليم  -٨  
األخرية ، بصيغته   ١٩٩١أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قانون التعليم لعام             -٥٥

غة بالللتعلم  ا على حق كل طفل يف تعليم ابتدائي جماين مع خيار            ، أكد ٢٠٠١ عام   يفاملعدلة  
التعليم االبتدائي منخفضة للغاية وأن األطفال امللـتحقني بـالتعليم          غري أن كفاءة    . )١١٧(األم

يف الفتـرة   شن محلة وطنية حملو األمية      وعلى الرغم من    . هذا التعليم كلهم  االبتدائي ال ينهون    
. )١١٨(يق حمو األمية للجميع ال يزال يشكل حتـدياً كـبرياً          ، فإن هدف حتق   ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 االلتحاق  سنمن أطفال األقليات احملرومة وأقلية الداليت يف        الكثريين  والحظت اليونسكو أن    
معدالت االلتحـاق   كما يتبني من     من احلق يف التعليم،      نيحمرومما زالوا   باملدرسة االبتدائية   
  .)١١٩(باملدارس االبتدائية

أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن            و  -٥٦
بسبب الرسوم املختلفة اليت تفـرض      من الناحية العملية     بالكامل   اًينالتعليم االبتدائي ليس جما   

كما الحظت وجود تفاوت كبري يف االلتحاق باملدارس االبتدائية بني الفتيـات            . آلباءعلى ا 
الـسكان  طائفة الربامهيني والطوائف األخرى، واجلماعات العرقية أو مجاعات         ني  والفتيان وب 
كما حثت نيبال   . ودعت نيبال إىل ضمان التعليم اجملاين وكذلك جعله إلزامياً        . )١٢٠(األصليني

  .)١٢١(على إدماج موضوع حقوق اإلنسان يف مجيع مستويات التعليم
على حق األطفال يف التعليم الذي      ثر السليب   ، الحظ األمني العام األ    ٢٠١٠ويف عام     -٥٧

وكـذلك اإلضـرابات    سببته الشواغل امللحة املتعلقـة باحلمايـة يف بعـض املقاطعـات             
  .)١٢٢(مجاعات شىتواالحتجاجات من جانب 

 من املتوقع أن جيسد الدستور اجلديد احلق        هوأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن        -٥٨
  .)١٢٣(توى الثانويلمسليف التعليم اجملاين 
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  شعوب األصليةاألقليات وال  -٩  
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، بعد زيارته لنيبال           وجد     -٥٩
 للحكومة املعلنااللتزام تشجيعاً من ، ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول -نوفمرب /تشرين الثاينيف 

ه ال يزال هناك الكثري الواجب القيام بـه         ، لكنه الحظ أن   شعوب األصلية بالنهوض حبقوق ال  
القوانني إلصالح  ويف هذا الصدد، أوصى بوضع برنامج شامل        . لتحويل هذا االلتزام إىل واقع    
  .)١٢٤(الشعوب األصليةوالسياسة العامة بالتشاور مع 

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن نيبال صدقت على اتفاقية منظمـة العمـل                -٦٠
، وهـي   ٢٠٠٧يف عام   ) ١٦٩رقم  ( ١٩٨٩تعلقة بالشعوب األصلية والقبلية لعام      الدولية امل 

حـىت   ومع ذلك، مل تعتمد احلكومـة،     . ثاين بلد يقوم بذلك من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ        
 منظمة  أجرهتاوتشري دراسة   . )١٢٥(اآلن، خطة عمل وطنية ومل ختصص موارد كافية لتنفيذها        

حىت اآلن، من التـدرج اهلرمـي        ،تيف نيبال استبعد   األصلية   شعوبالعمل الدولية إىل أن ال    
  .)١٢٦(ومن العملية السياسيةاملهيمن االجتماعي والديين 

 أن نسبة تقل     إىل ة يف األمم املتحدة   ـة واالجتماعي ـوأشارت إدارة الشؤون االقتصادي     -٦١
 األصلية، رغم أن    اخلرجيني وطالب الدراسات العليا هم من الشعوب       يف املائة من مجيع      ١٠عن  

كما لفت التقرير االنتباه إىل أن الفرق بـني         . )١٢٧(ثلث جمموع السكان  هذه الشعوب تشكل    
  .)١٢٨( عاما٢١ًيبلغ  والعمر املتوقع للسكان غري األصليني شعوب األصليةالعمر املتوقع لل

ا لعـدم   وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسفه          -٦٢
وضوح املعايري املستخدمة يف املؤسسة الوطنية للنهوض باألقوام األصلية لالعتـراف رمسيـاً             

  .)١٢٩(السكان األصلينيبقوميات 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
اخلاصة  ١٩٥١الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن نيبال مل تنضم إىل اتفاقية عام               -٦٣

.  وأهنا ال متلك تشريعاً داخلياً يتعلق باللجوء       ١٩٦٧ لعام   اإىل بروتوكوهل   والالالجئني  بوضع  
  .)١٣٠(وعلى الرغم من ذلك، فقد استضافت نيبال آالف الالجئني لعقود متعددة

يف ما زالوا يقيمون     الجئ   ٧٠ ٠٠٠وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن أكثر من           -٦٤
دة التوطني يف بلد ثالث تعترب احلل الوحيد الـدائم       محلة إعا سبعة خميمات يف شرق نيبال وأن       
فريـق  الكما ذكر   . )١٣١( الجئ تقريباً كل سنة    ١٨ ٠٠٠املتاح وأهنا ستستمر بإعادة توطني      

هبم كالجئني وأنه   اعُترف   و ١٩٩٠ إىل نيبال قبل عام      وا الجئ وصل  ٢٠ ٠٠٠أن هناك قرابة    
متع حبرية الدين، فإن متـتعهم حبقـوقهم        اإلقامة بصورة قانونية يف نيبال والت     رغم حقهم يف    

  .)١٣٢(حمدود وذلك أيضاً بسبب املشاكل يف الوصول إىل الوثائق
من الالجئني وملتمـسي     ٣٠٠والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن هناك قرابة           -٦٥

خلطر االحتجـاز مبوجـب     يتعرضون  مهاجرين غري القانونيني و   اعتربوا  يف كامتاندوا   اللجوء  
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جرة النيبايل وأن احلكومة مل تسمح للمفوضية السامية لشؤون الالجـئني بإصـدار             قانون اهل 
  .)١٣٣(شهادات جلوء أو التماس جلوء هلم

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة حبـاالت الطـرد               -٦٦
ين ملتمسي اللجـوء دون إجـراء قـانو       إعادة   تشريع يرمي إىل حظر      بسنوأوصت نيبال   

وأكدت نيبال يف ردها ملتابعة توصيات جلنة مناهضة التعذيب أنه ال يوجد أي             . )١٣٤(مناسب
  .)١٣٥(للطرد قسراًشخص تعرض 

مبا يف ذلـك  لة وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تقارير التمييز وسوء املعام    -٦٧
لعـدم تـسجيل    قلقها  كما أعربت عن    . )١٣٦( يف خميمات الالجئني يف نيبال     ،اجلنسيإليذاء  ا

  .)١٣٧(األطفال املولودين لآلجئني

  األشخاص املشردون داخلياً  -١١  
الحظ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، بعد بعثة إىل نيبال               -٦٨
.  الناتج عن الـرتاع    رحيل، أن نيبال تواجه مشكلة خطرية تتعلق بالت       ٢٠٠٥أبريل  /نيسانيف  
ك مئات اآلالف من األشخاص أجربوا على مغادرة ديارهم أو الفرار منـها يف              أن هنا قدر  و

يف حـني    شخص مشرد داخلياً     ١٠٠ ٠٠٠بالرتاع وأن هناك ما ال يقل عن        تأثرت  مناطق  
  .)١٣٨(البالدغادر الكثريون 

، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        ٢٠٠٧ويف عام     -٦٩
يف أمـان  لق، أن األشخاص املشردين داخلياً ال ُيسمح هلم دائماً بالعودة إىل ديـارهم    مع الق 
كما الحظت أن املعايري الغامضة    . كثرية، أراضيهم وممتلكاهتم  يف حاالت    مل يسترجعوا، وأهنم  

وحثت نيبال على   . )١٣٩(احلمايةنقص يف   األشخاص املشردين داخلياً أدت إىل      هوية  لتحديد  
وكرامـة وتـسجيلهم    يف أمان   للرصد لضمان عودة األشخاص املشردين داخلياً       إنشاء آلية   

  .)١٤٠(وإعادة تأهيلهم وإدماجهم

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء انعدام محاية حقـوق            ٢٠٠٥يف عام     -٧٠

)  والعقاب راقبةامل(خالل بالنظام   اإلرهاب واإل قانون  األشخاص احملرومني من احلرية مبوجب      
 املطول دون حماكمة    احلجزكما أعربت عن قلقها إزاء عدد احملتجزين يف         . )١٤١(٢٠٠٥لعام  

وذكرت نيبال يف   . ٢٠٠٤رهاب واإلخالل بالنظام لعام     قانون اإل مبوجب قانون األمن العام و    
  .)١٤٢( أُلغيردها ملتابعة توصيات جلنة مناهضة التعذيب أن املرسوم األخري قد
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  املنجزات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
إىل  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        أشارت،  ٢٠٠٧يف عام     -٧١

 لكنها الحظت أن اجلهـود الالزمـة لالمتثـال          ،التقدم احملرز حنو بلوغ السلم واالستقرار     
  .)١٤٣(اجهت عقبات بسبب اآلثار املترتبة على الرتاعلاللتزامات مبوجب العهد قد و

، الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن عملية السلم يف نيبال        ٢٠١٠ويف عام     -٧٢
أحدثت حتسينات   سنوات،   ١٠ دام   اً داخلي اً مسلح اًتفاق سالم ُينهي رمسياً نزاع    بدأت با اليت  
ه العملية فقدت زمخاً كبرياً خالل السنة       هذإال أن   . ٢٠٠٦حالة حقوق اإلنسان منذ عام      يف  

 الطويل، وأن عمليـة     على املدى املاضية أدى إىل زيادة املخاوف بشأن حتقيق السلم واألمن          
كثرية، ال تزال تبعث على األمل شريطة أن تلتزم مجيـع            على الرغم من التحديات ال     ،السلم

  .)١٤٤(اتفاق السالمجوهر حقوق اإلنسان يف األطراف مببادئ 
عات املهمشة تارخيياً، يف اجلمعية  اجمللوالحظت املفوضة السامية أن التمثيل الواسع         -٧٣

. )١٤٥(قلية الداليت، هو إجناز يستحق الثنـاء      األوشعوب األصلية    املرأة وال  االتأسيسية، مبن فيه  
املهمشة وثقافة اإلفالت من العقاب املتأصلة اجلذور       اجلماعات  د  ـومع ذلك، فإن التمييز ض    

وبتخـصيص  . )١٤٦( الطويل على املدى  يطرحان حتديات هامة أمام السلم واالستقرار        ما زاال 
 أن احترام حقـوق     ٢٠٠٦مكانة مركزية حلقوق اإلنسان، أكد اتفاق السالم الشامل لعام          

  .)١٤٧( لعملية السالمباًلصمبدأ جيب أن يشكل اإلنسان 

  ية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطن  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
  ال توجد

  التوصيات احملددة للمتابعة  -باء   
  .أُدرجت توصيات املتابعة حتت عناوين خمتلفة واردة أعاله  -٧٤

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه يقدم الدعم لعملية صياغة الدستور مبـا يف                 -٧٥
 بـشأن   إسداء النصح الـتقين   املساعدة التقنية إىل اجلمعية التأسيسية؛ و     تقدمي  لك من خالل    ذ
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املبذولة للنهوض بإعالم اجلمهور    الصياغة؛ والدعوة إىل إدماج معايري األمم املتحدة؛ واجلهود         
  .)١٤٨(من اجملتمع يف العملية مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية املهمشةومشاركة جمال واسع 

األمم وكاالت خمتلف وأوصت جلنة حقوق الطفل نيبال بالتماس املساعدة التقنية من   -٧٦
  .)١٤٩( فيما يتعلق حبماية وتعزيز حقوق الطفلاملتحدة وصناديقها وبراجمها

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 

found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/   

2 The following abbreviations have been used for this document: 

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 
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 the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance  
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State 
that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.   

4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.   

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.  

6  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative 
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