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عملية الصياغة
 -١أعــد التقريــر مــن رــوا مشــاورات واســعة النوــا مــا املاسســات الو نيــة قــو ا نســان
ومنظم ــات اعتم ــا امل ــدين ووس ــااإل ا ع ــو  ،إض ــافة إ جه ــات أر ــرر .وأج ــرت ن ــة ذات متثيـ ـ
متعــدد القواعــات شــتهتها وتومــة ني ــاا مــن أجـ إعــداد التقريــر اــس مشــاورات إمهيميــة و رنــام
حت ــاور و ــك م ــا أكث ــر م ــن  7٥٠مش ــاركا( .)١وإض ــافة إ ذل ـ  ،ف ــون اورال والش ـوا ال ـ أع ــر
عنه ــا يف املش ــاورات ال ـ ـ أدارهت ـ ـا و ــورة مس ــتقهة املاسس ــات الو ني ــة ق ــو ا نس ــان ومنظم ــات
اعتما املدين مد أرذت يف االعت ار يف هذا التقرير.

السياسة العامة لحقوق اإلنسان
 -2تعتــرب وتومــة ني ــاا تعزيــز ثقافــة وقــو ا نســان وتعمــيم رنــام قــو ا نســان يســع يف
جممه ـ إ الوفــال واج اهتــا والتزاماهتــا الو نيــة والدوليــة م ــدأ أساســيا مــن م اداهــا .وأرــذت وتومــة
ني ـاا ـنه مـاام عهـ وقـو ا نسـان يف تــيا ة وتنليـذ ايـا السياســات العامـة ،واخلوـإل والـربام
ا منااي ــة .وم ــد عمه ــت ني ــاا عه ـ تنلي ــذ رو ــإل عم ـ و ني ــة دوري ــة ق ــو ا نس ــان ،تع ــاون م ــا
املاسس ــات الو ني ــة ق ــو ا نس ــان ومنظم ــات اعتم ــا امل ــدين ،عه ـ م ــدر  ١١س ــنة .ويف الوم ــت
ا اضــر ،تعتــو وتومــة ني ــاا عه ـ تنليــذ روــة عمههــا الو نيــة اخلماســية الرا عــة قــو ا نســان
لهل ــاة املمت ــدة م ــن  2٠١4إ  ،2٠١9وذلـ ـ م ــن أجـ ـ تو ــوير متهته ــا ا م ــاع وإدم ــا ـ ـرام
وق ــو ا نس ــان يف اخلو ــإل ا منااي ــة الدوري ــة له ه ــد .وت و ـ رو ــة العم ـ الو ني ــة ق ــو ا نس ــان
مثاني ـة عشــر جمــاال مواضــيعيا مــن أجـ الوفــال التزاماهتــا ،ــا فيهــا ته ـ املات ــة عه ـ توتــيات هي ــات
املعاهدات واالستعراض الدوري الشام (.)2

التحسينات اي اإلطار المعياري والهيكلي
 -٣أظه ــرت وتوم ــة ني ــاا التزامه ــا الق ــوي ــاأل ر املعياري ــة الدولي ــة تو ــديقها عه ـ الو ــتو
الدولي ــة األساس ــية ق ــو ا نس ــان( )٣ودجمه ــا يف نظامه ــا ال ــداره  .وإن س ــن( )4القـ ـوانو ،وجدول ــة
مش ـ ــاريا م ـ ـ ـوانو يف الربمل ـ ــان( ،)٥وتـ ـ ــيا ة مش ـ ــاريا التش ـ ـ ـريعات املتعهق ـ ــة عقـ ـ ــو ا نس ـ ــان عمهيـ ـ ــة
متواتــهة( .)6ومــد عــزكت وتومــة ني ــاا اؤياك ـ املاسســية( )7مايــة وتعزيــز وقــو ا نســان ،ــا يف
ذل ـ مــن رــوا إنشــال املاسســات الو نيــة قــو ا نســان ،وتقــدء الــدعم املتوات ـ ؤــا ،وإنشــال
آليــات مســتقهة معنيــة عقــو ا نســان يف ايــا الــوكارات وم ـوات األمــن .كمــا تســتثمر وتومــة ني ــاا
يف إتـو السـنون( .)8وتشــم عـل التحســينات يف ا ـار املعيـاري واؤيتهـ  ،عـد ا ولــة األو
مــن االســتعراض الــدوري الشــام  ،إنشــال آليــات العدالــة االنتقاليــة ،وإوــدا حتســن ك ـ يف النظــا
األمك ،وحتسو عم نظا العدالة ا نااية.
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التوصيات
متابعة
 -4جيــري تنليــذ توتــيات االســتعراض الــدوري الشــام يف إ ــار روــة عم ـ تت ــمن عمهيــات
متا عة دورية .ويرد التقـد ارـرك يف تنليـذ التوتـيات أدنـاه ـمها يف ف ـات مواضـيعية يتهلـة ،ويـ
يرد رمم التوتية ذات الوهة يف شت واشية مرجعية.

إحراز تقدو اي الدستور

()9

 -٥لقــد أوــرك ال هــد تقــدما حنــو دســتور جديــد .ووظ ـ املشــروو األود لهدســتور ا ديــد الــذي
أعدت ـ ن ــة ت ــيا ة الدس ــتور ،يف أعق ــا تل ــاهم ــو األوـ ـزا السياس ــية الرايس ــية شـ ـ ن الق ــايا
الرايسية ،ت ييد ا معيـة الت سيسـية مـن ويـ امل ـدأ يف  7متوك/يوليـ  .2٠١٥وأمـدت وتومـة ني ـاا
ا معي ــة الت سيس ــية ــدعمها التام ـ  ،وتوات ـ األو ـزا السياس ــية ا ـوار م ــن أج ـ وض ــا الو ــي ة
النهاايــة ملشــروو الدســتور مــن رــوا عمهيــة د قرا يــة تشــم مشــاورات عهنيــة( .)١٠وتعتقــد وتومــة
ني اا أن الدستور ا ديد سي من ايـا ا قـو وا ريـات األساسـية ،ـا فيهـا وريـة الـدين وا ـ يف
املساواة ميا النا ا يتماش واملعاي الدولية.
 -6وتعتس ا معيـة الت سيسـية التنـوو الواسـا لهمنتمـا الني ـاد .ومـد كاد متثيـ املـرأة يف الربملـان
م ــن  2.9يف املاا ــة ع ــا  ١99٥إ  29يف املاا ــة ع ــا  .2٠١٥وتعتق ــد وتوم ــة ني ــاا أن ا معي ــة
الت سيسية ستتمتن من تقدء دستور جديد يتل مشاركة فعالة وماثرة لهمرأة يف أجهزة الدولة.

المدااعون ع حقوق اإلنسان

()١١

 -7نلذت وتومة ني اا امل ادئ التوجيهيـة املتعهقـة تـ مو الوـحليو مـن ا ـواد لعـا .)١2(2٠١٣
كمــا وضــعت الهننــة الو نيــة قــو ا نســان م ــادئ توجيهيــة متعهقــة ســومة املــدافعو عــن وقــو
ا نسان .وعووة عه ذل  ،تتنـاوا سياسـة جديـدة لوسـااإل ا عـو توجـد ميـد النظـر يف جمهـس الـوكرال
دورها الشوا املتعهقة سومة الوحافيو .وما فت ت كاالت إنلاذ القانون تعو تعهيمات من رـوا
وكارة الش ــاون الدارهي ــة م ــن أجـ ـ ا ل ــان عهـ ـ وق ــو امل ــدافعو ع ــن وق ــو ا نس ــان والو ــحافيو
واملــدافعو عــن وقــو ا نســان لهم ـرأة .ووتومــة ني ــاا مهتزمــة وكالــة أيــة عواا ـ دون متتــا املــدافعو عــن
وقو ا نسان ا قو وا ريات ،و اختاذ إجرالات مانونية ضد من ي عها.

حرية التجمع

()١٣

 -8ي ــمن الدســتور املامــت (ال ـذي يشــار إلي ـ فيمــا عــد اســم الدســتور) ا ـ يف وريــة ال ـرأي
والتع ـ  ،ووريــة التنمــا الســهم  ،ووريــة تشــتي األو ـزا أو املنظمــات السياســية ،أو االحتــادات
والرا وات .ويوفر مانون ا قو املدنيـة لعـا  ١9٥٥مزيـدا مـن ا مايـة ؤـذه وريـات األساسـية .ومـد
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اوامــت وتومــة ني ــاا دومـا وريــة التنمــا .وال ين ـ اعت ــار إعــون عــل األمــاكن العامــة منــا
حيظر دروؤا وتدار إشـعار ريـ مـن أجـ ا لـان عهـ النظـا والسـهم العـامو تقييـدا ـ معقـوا
ؤــذه ا ريــة .وعــووة عه ـ ذل ـ  ،جيــري تــدري م ـوات األمــن انتظــا عه ـ االلت ـزا الوــار سياســة
أدىن مدر من استخدا القوة وىت عند حماولة السيورة عه واالت العنو.

حقوق العمل

()١4

 -9يتل ـ مــانون العم ـ لعــا  ١992املســاواة يف العم ـ ويف إج ـرالات التوظيــو ،عه ـ النحــو
املنوــول عهي ـ يف اتلامي ــة منظم ــة العم ـ الدولي ــة رم ــم  .١١١وكان ــت وكارة العم ـ والعمال ــة و ــدد
تنق ــيذ ه ــذا الق ــانون و ـ ـ ه م ــن التشـ ـريعات ذات الو ــهة العمـ ـ عهه ــا أكث ــر توافقـ ـا م ــا اتلامي ــات
منظمــة العم ـ الدوليــة .ويتمث ـ هــدب وتومــة ني ــاا يف إعــادة ت هي ـ ف ـ ‘التامايــا‘ و‘اؤاليــا‘ يف
ون فاة سنتو إ اس سنوات املق هة عه التواد(.)١٥
 -١٠وكانــت وتومــة ني ــاا وــدد وضــا مزيــد مــن معــاي الســومة والوــحة املهنيتــو للااــدة العمــاا
وفق ـا لق ــانون العم ـ ( .)١6وم ــد ت ــنلت الو ــناعات إ أر ــا ف ــات يتهل ــة وفق ـا ملس ــتور اخلور/املخ ــا ر.
وأم ــر جمه ــس ال ــوكرال مش ــروو م ــانون متتامـ ـ له ــمان االجتم ــاع س ــيقد دراجـ ـ يف ج ــداوا الربمل ــان
م ــن أجـ ـ إنش ــال ‘ت ــندو اكتت ــاا له ــمان االجتم ــاع ‘ ،هب ــدب تعزي ــز ال ــمان االجتم ــاع لهعم ــاا
ال ـ ــذين يعمه ـ ــون يف القو ـ ــاو ـ ـ الريـ ـ ـ  .وم ـ ــد ينش ـ ــع الو ـ ــندو جمموع ـ ــة متنوع ـ ــة م ـ ــن ـ ـرام الرعاي ـ ــة
االجتماعية لهعماا(.)١7
 -١١ونلــذت وتومــة ني ــاا وزمــة جديــدة لألجــور وكــذا له ــمان االجتمــاع للااــدة عمــاا املشــاريا
التناري ــة( .)١8وترت ــد الس ــهوات ارهي ــة االمتث ــاا ملع ــدالت األج ــور .وم ــا ذلـ ـ  ،فو ــا م ــا فت ــت تواجـ ـ
حت ــديات يف التنلي ــذ اللعهـ ـ لهح ــد األدىن لألج ــور ،وال س ــيما سـ ـ ع ــد تق ــدء املت ــررين لش ــتاور.
وتعت ــز وكارة العم ـ ـ والعمال ــة إنشـ ــال س ــهوة رفيع ــة املسـ ــتور ماي ــة وق ــو العمـ ــاا ورت ــد تنلي ــذ ا ـ ــد
األدىن لألجور.
 -١2واختــذت وتومــة ني ــاا عــددا مــن التــدا ملنــا وإدارة يــا ر اســت وا العمــاا املهــاجرين.
ويقو جمهس تعزيز العمالة األجن يـة ،مـن رـوا اتلامـات مـا املاسسـات املاليـة ،تيسـ تقـدء مـروض
ملــن يومــذ إ ذلـ مــن العمــاا املهــاجرين .وعهــوا منتوــو نيســان/أ ري  ،2٠١4كــان مــد أمــرض
م ه ـ  2 672.١4مهيــون دوالر رو يــة إ ارتــاجو ،ممــا ســاهم يف إجيــاد عم ـ ل  2٠ 8٠6أف ـراد.
وملســاعدة العمــاا املهــاجرين عهـ ا وــوا عهـ وظــااو أف ـ يف الســو الدوليــة ،مــا فت ــت وتومــة
ني ــاا ت ــوفر ؤ ــم الت ــدري عه ـ ـ امله ــارات .وعه ــوا منتو ــو نيس ــان/أ ري  ،2٠١4كـ ــان 4 ٥٠٠
شــخد مــد اســتلادوا مــن تــدري تعزيــز القــدرات املقــد مــن جمهــس التعهــيم التقــك والتــدري املهــك.
و املث  ،استلاد  ١4 9٣٥شخوا مـن التـدري التـوجيه  .ومـا فتـع عـدد األفـراد الـذين حيوـهون عهـ
توـاريذ اؤنــرة إ اخلــار يتزايــد .و هـ عــدد املهـاجرين الــذين يسـ أن ســنهوا الــذين ووــهوا عهـ
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توــاريذ عم ـ  6٠ 88٠يف اللــاة  2٠١4/2٠١٣مقارنــة ــعدد  ٣8 ٠76يف اللــاة .2٠١٣/2٠١2
ومد ساعدت التحويوت املالية االمتواد الو ك كما ساعدت فرادر األسر املعيشية(.)١9
 -١٣وومعــت وتومــة ني ــاا مــذكرة تلــاهم مــا اســة مــن هــدان مقوــد العمــاا( ،)2٠مــن أج ـ
محايـة العمــاا املهــاجرين مــن االســت وا يف العمـ  ،وهـ تعمـ مــن أجـ التوميــا عهـ مــذكرة تلــاهم
مــا ك ـ هــد مقوــد يست ــيو أكثــر مــن  ١٠ ٠٠٠عام ـ مهــاجر ني ــاد .ومــد وــدد ا ــد األدىن
ألج ــور العم ــاا امله ــاجرين يف اسـ ـة م ــن ه ــدان املقو ــد( .)2١وع ــو مهحق ــون معني ــون العمال ــة يف
ال عث ــات الني الي ــة يف سـ ـ عة ه ــدان مس ــتق هة لهعمال ــة( .)22وس ــعيا إ مس ــاعدة الع ــاموت امله ــاجرات
الــوأ أنقــذن ،أدرهــت اخلدمــة يــوت آمنــة يف أر عــة عثــات ني اليــة يف اخلــار ( .)2٣وأنش ـ ت إوــدر
هذه الدور يف كامتاندو للاادة املهاجرات العاادات.
 -١4ووضـعت سياسـة العمالــة األجن يـة لعــا  2٠١2إجـرالات تسـني ودديــد تسـني ماسســات
تــدري العمالــة األجن يــة لعــا  ،2٠١4وامل ــادئ التوجيهيــة رســاا العمــاا املن ـزليو لهعم ـ يف اخلــار
لعــا  ،2٠١٥إضــافة إ هــا( )24مــن أج ـ محايــة وقــو وموــا العمــاا املهــاجرين .وتوجــد ميــد
ا عــداد سياســة منلوــهة ش ـ ن اؤنــرة اومنــة مــن أج ـ التوــدي لههنــرة ـ الشــرعية واؤنــرة ـ
املوثق ـ ــة وكلال ـ ــة اؤن ـ ــرة اومن ـ ــة .وتوج ـ ــد آلي ـ ــات هيتهي ـ ــة لتش ـ ــنيا العمال ـ ــة األجن ي ـ ــة اومن ـ ــة والتر ـ ــة
والواقــة ولتهي ــة ي ــة مواتيــة لهعومــات ــو أر ــا العم ـ والعم ـاا و ـ هم مــن أتــحا املوــهحة(.)2٥
ومـد دعــم مــاد ،عــن ريـ جمهــس تعزيــز العمالــة األجن يــة ،إ  6٣8أســرة لعمــاا متــوفو و 69أســرة
لعمــاا موــا و .وإضــافة إ إنقــاذ العمــاا الــذين تقوعــت هبــم الس ـ يف هــدان أجن يــة ،م ـد الــدعم
م ــن أج ـ ـ نق ـ ـ  ٣٠٠جث ــة إ املقا ع ــات املعني ــة .وم ــد أنش ـ ـ ت حمتم ــة العمال ــة يف اخل ــار تاو ــة
إمتانية لهوتوا إ العدالة سهولة وسرعة ل حايا العمالة األجن ية(.)26

الفقر والخدمات األساسية والعمالة

()27

 -١٥تنلــذ وتومــة ني ــاا سياســة لهتخليــو مــن وــدة اللقــر مــن رــوا روــإل إمناايــة دوريــة ترمـ إ
كلالــة العدالــة االجتماعيــة واالمتوــادية ،وال ســيما لهل ــات ال ــعيلة واملهمشــة .ومــد نلــذت ـرام رــوا
العقــدين األر ـ ين وي ـ يوجــد التخليــو مــن وــدة اللقــر يف تــه روــة التنميــة .وانووم ـا مــن اخلوــة
العاشــرة فمــا فــو  ،تــنو اللقــر إ فقــر يف الــدر  ،وفقــر شــري ،واســت عاد اجتمــاع  .وتظهــر حتهــيوت
هـذه األ عــاد اضلاضـا مهحوظـا يف اللقــر شـت عــا وحتسـنا يف ماشـرات التنميــة ال شـرية لهشــع الني ــاد.
وتظه ــر يان ــات الس ــتان ال ــذين يعيش ــون حت ــت ر ــإل اللق ــر اداهـ ـا حن ــو االضل ــاض( .)28ي ــد أن الزلـ ـزاا
املــدمر الــذي ومــا يف  2٥نيســان/أ ري ومــا رهلـ حيتمـ أن يزيــد مســتور اللقــر يف املنــا األكثــر ت ــررا
نس ة  2.٥يف املااة إ  ٣.٥يف املااة(.)29
 -١6وأجــرت وتومــة ني ــاا دراســة استقوــااية هبــدب اــا يانــات عهميــة عــن اللق ـرال .ولتقــدء
وامات هوية لهلقـرال ،وـددت  ٣٥6 4١8أسـرة معيشـية فقـ ة يف  2٥مقا عـة مـن رـوا الدراسـة
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االستقوــااية .وســتنرر الدراســة االستقوــااية أي ـا يف املقا عــات املت قيــة .ويقــد تعــداد الســتان
الــذي أجــري عــا  2٠١١يانــات موــنلة وس ـ ا ثنيــة وا نســية ونــوو ا ــنس ومــا إ ذل ـ (.)٣٠
وي ــو أن مســتور اللقــر اضلــل رــوا السـ ا عشــرة ســنة املاضــية مــن  2١.٥6يف املااــة إ  ١٥.46يف
املااــة يف املنــا ا ـرية ،ومــن  4٣.27يف املااــة إ  27.4٣يف املااــة يف املنــا الريليــة .ولســد
هذه الث رة و املنا ا ـرية والريليـة ،يعمـ تـندو التخليـو مـن وـدة اللقـر يف الومـت الـراهن
يف  ٥9مقا عة من  7٥مقا عة الـ تتتـون منهـا ني ـاا .ويتهقـ تـندو التخليـو مـن وـدة اللقـر
مساعدات من ال نـ الـدود الـذي وافـ مـاررا عهـ تقـدء  8٥مهيـون دوالر مـن دوالرات الواليـات
املتح ــدة لتموي ـ ال ـربام ا اري ــة وا دي ــدة و ــىت أيهوا/سـ ـ تمرب  .2٠١7ويس ــاهم الو ــندو ال ــدود
لهتنمية الزراعية دوره ساعدة ماليـة لوـندو التخليـو مـن وـدة اللقـر( .)٣١وورتـا عهـ مسـاعدة
األش ــخال ال ــذين يعيش ــون يف فق ــر م ــدما ،م ــا فت ــع ت ــندو التخلي ــو م ــن و ــدة اللق ــر يس ــاعد
وتومــة ني ــاا يف العم ـ مــن أج ـ رلــل اللقــر إ  2١يف املااــة عهــوا ايــة عــا  .2٠١٥ووــىت
نيس ــان/أ ري  ،2٠١4س ــاعد ت ــندو التخلي ــو م ــن و ــدة اللق ــر عه ـ تش ــتي  2٣ 788اعي ــة
جمتمعيـة لهلقــرال مــن أجـ تنليــذ يتهــو أنشــوة تعزيـز سـ كسـ الـرك و نــال القــدرات .واســتلادت
م ـ ــن ه ـ ــذا الربن ـ ــام  66٣ ١٥١أس ـ ــرة معيش ـ ــية فق ـ ـ ة ،معظمه ـ ــا م ـ ــن اعتمع ـ ــات ارهي ـ ــة لهش ـ ــعو
األت ــهية ،ال ــداليت ،والنس ــال .وال حيو ـ  6٥يف املاا ــة م ــن ه ــذه األس ــر ،ال ـ تش ــت امل ـرأة  7٥يف
املااــة منهــا ،عه ـ ــذال ك ـاب ملــا يزيــد عــن  ٣أشــهر يف الســنة .ومــن أج ـ تنميــة شــامهة لهنميــا،
ركــزت وتومــة ني ــاا يف روتهــا الثالثــة عشــرة الراهنــة عه ـ ـ التنميــة اعتمعيــة املدفوعــة الوه ـ
عهـ الوــعيد ارهـ  .ومــد دعــم الربنــام اعتمعــات ارهيــة لتـ ت ــدأ يف العمـ ســاهبا اخلــال مــن
روا رام توليد الدر واؤياك األساسية اعتمعية ذات الوهة.
 -١7وتعم ـ وتومــة ني ــاا عه ـ تــوف ال ــذال عــن ري ـ وكاالهتــا و راجمهــا ال ـ تشــم رنــاجم
‘ال ذال مقا العم ‘ و‘الت ذية املدرسـية‘ مـن أجـ ضـمان ا ـ يف ال ـذال لهلقـرال وارـرومو الـذين
يعيشــون يف املنــا الناايــة .وتســاعد وتومــة ني ــاا هــاالل األشــخال عــن ريـ الــدعم االجتمــاع
واالمتوادي وتعم عه إعداد التشريعات املتعهقة العمالة(.)٣2
 -١8ويــوفر جمهــس التعهــيم التقــك والتــدري املهــك تــدري ا موجه ـا حنــو املهــارات ،والــدعم التقــك،
ومروضـا شــروم ميســرة لهــداليت ،والقوميــات األتــهية ،والنســال ،واألشــخال ذوي ا عامــة( .)٣٣ومــد
شــتهت نــة تنميــة أموـ ال ــر و نــة تنميــة كرنــاد مــن أجـ التنميــة الشــامهة لهمنتمعــات ارهيــة
ال عيلة واملهمشة يف منوقة أمو ال ر ومنوقة كرناد عه التواد(.)٣4

المساعدة المالية والتقنية م أجل حقوق اإلنسان واألهداف اإلنمائية لأللفية

()٣٥

 -١9هتــدب سياســة التعــاون ا منــاا لعــا  )٣6(2٠١4إ تع ــة مســاعدات فعالــة مــن اعتمــا الــدود
اســتنادا إ األولويــات الو نيــة .وحتتــا ني ــاا ،وتــلها هــدا مــن أمـ ال هــدان منــوا ومــن ال هــدان الناميــة ـ
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الس ــاوهية و هـ ـدا رارجـ ـا م ــن نـ ـزاو ،إ تعزي ــز ال ــدعم ال ــدود م ــن أجـ ـ التنمي ــة االمتو ــادية وإع ــادة ن ــال
اؤياكـ األساســية الـ تـدمرت وختر ـت سـ النـزاو والـزالكا املــدمرة .وضــمن إ ــار عمـ األمــم املتحــدة
لهمس ــاعدة ا منااي ــة لع ــا  ،2٠١٣ج ــرر يف أيهوا/سـ ـ تمرب  2٠١٣التومي ــا عه ـ ـ رو ــة عمـ ـ الربن ــام
القوـ ــري لهلـ ــاة  2٠١7-2٠١٣ـ ــو وتومـ ــة ني ـ ــاا و رنـ ــام األمـ ــم املتحـ ــدة ا منـ ــاا  .وه ـ ـ هت ـ ـدب
إ ته ية اوتياجات ال هد االنتقالية واملسامهة يف حتقي األهداب ا منااية الوويهة األج .
 -2٠ومتاش ـ ـ ــيا م ـ ـ ــا اؤ ـ ـ ــدب الش ـ ـ ــام لربن ـ ـ ــام عم ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ــون وا لو ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ال ه ـ ـ ــدان من ـ ـ ــوا
لهل ــاة  ،2٠2٠-2٠١١ل ــدر وتوم ــة ني ــاا رو ــة لهخ ــرو م ــن ماام ــة أمـ ـ ال ه ــدان من ــوا عه ــوا
ع ـ ــا  .2٠22كم ـ ــا تش ـ ــنا سياس ـ ــة التعـ ـ ــاون ا من ـ ــاا لني ـ ــاا لع ـ ــا  2٠١4الش ـ ــركال يف التنميـ ـ ــة
عه تقدء دعمهم إ ني اا وفقا لهم ادئ التوجيهية امل ينة يف وثيقة رنام عم اسون وا(.)٣7

تغير المناخ

()٣8

 -2١تعتو وتومة ني اا عهـ تنليـذ سياسـة ت ـ املنـاا لعـا  .2٠١١ومـد جـرت املوافقـة عهـ
ا ـ ــار الـ ــو ك خلوـ ــة العم ـ ـ ارهيـ ــة لهتتيـ ــو مـ ــن أج ـ ـ تنليـ ــذ رنـ ــام العم ـ ـ الـ ــو ك لهتتيـ ــو
لع ــا  ،2٠١٠وإع ــداد اسـ ـااتينية رل ــل االن عاث ــات الناد ــة ع ــن إكال ــة ال ا ــات وت ــدهورها ف ــادة
ال هــد واعتمعــات ارهيــة املســتخدمة لهم ـوارد ال ا ويــة .واســتخد رنــام ني ــاا لهــدعم يف جمــاا ت ـ
املن ــاا ،املم ــوا م ــن االحت ــاد األوروا وإدارة التنمي ــة الدولي ــة ،ه ــذا ا ــار لتنلي ــذ إجـ ـرالات التتي ــو
يف  ١4مقا عــة مــن املنــا ا مناايــة لوســإل وأمو ـ ــر لني ــاا .و عــد الــدورة  ١7مل ـامتر األ ـراب
يف دير ــان ،جبن ــو أفريقي ــا ،تول ــت ني ــاا مي ــادة فريـ ـ أمـ ـ ال ه ــدان من ــوا لتنس ــي عمهي ــة ملاوض ــات
االتلاميــة ا اريــة شـ ن ت ـ املنــاا الــذي أنشــع عــا  .2٠٠١ومــا فت ــت ني ــاا توــر قــوة شـوا
أم ـ ال ه ــدان من ــوا يف ارافـ ـ الدولي ــة م ــن أجـ ـ كي ــادة التع ــاون وال ــدعم ال ــدوليو م ــن أجـ ـ التو ــدي
لتهديــدات ت ـ املنــاا .وهـ حتتــا إ مزيــد مــن الــدعم مــن اعتمــا الــدود وال هــدان لهحوــوا عهـ
مدفوعات يف م ادلة التر ون.

برامج اإلسكان وتنفيذ اانون األراضي

()٣9

 -22تعم ـ ـ وتومـ ــة ني ـ ــاا عه ـ ـ تنليـ ــذ سياسـ ــة إسـ ــتان و نيـ ــة ،اسـ ــتنادا إ ملهـ ــو "السـ ــتن
لهنمي ــا" ،هب ــدب تق ــدء ال ــدعم ا ت ــوم إ الل ــات ذات ال ــدر امل ــنخلل وض ــمان التخو ــيإل
لوســتيوان ال شــري .وهتــدب اخلوــة الثالث ـة عشــرة إ تــوف مراف ـ الســتن اومنــة وامليســورة التتهلــة
م ــن أجـ ـ اس ــتيوان يو ــإل لـ ـ  .وم ــد وض ــعت إجـ ـرالات التشـ ـ ي املوو ــدة اخلات ــة تشـ ـ ي رن ــام
االســتيوان املخوــإل ل ـ مــن أج ـ اللق ـرال عــا  .2٠١4وأرــذت وتومــة ني ــاا نوــة و نيــة لتــوف
امل ور/الســتن لعــا  )4٠(2٠١4مــن أج ـ كلالــة مــةوي موامــة وآمنــة وتــديقة له ي ــة ميــا ف ــات
الـدر  .وأزــز عــدد مــن الـربام  ،مثـ إسـتان األســر ذات الــدر املــنخلل ،وحتســو ا الــة املاديــة
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لهســتن لهمســتو نو ال وـ الــذي ال أرض ؤــم ،وتنميــة السـتن الريلـ  ،و رنــام تنميــة األراضـ
والس ــتن ،وإع ــادة ت هيـ ـ األس ــر املش ــردة .وتواتـ ـ وتوم ــة ني ــاا تنلي ــذ رن ــام س ــتن املـ ـوا نو
( ،)Janta Aawas Karyakramالــذي يقوــد من ـ تــوف مراف ـ ا ســتان ا يــدة لهلق ـرال واملهمشــو.
ويف إ ـ ــار ه ـ ــذا الربن ـ ــام  ،تعت ـ ــز وتوم ـ ــة ني ـ ــاا تش ـ ــييد  ١ 762م ـ ــى س ـ ــتنيا له ـ ــداليت ،وفقـ ـ ـرال
املســهمو ،وتشــي ان  ،و ــادي ،وكوســوندا ،و انــدهارفا ،وراجـ  ،ولــوده ،و هــا مــن اعتمعــات ارهيــة
اررومــة ،وذلـ يف الســنة املاليــة  .2٠١٥/2٠١4ووــىت اون ،جــرر تشــييد  4 8٥٠منـزال وتوكيعهــا
عهـ هــاالل األشــخال .وتقــد وتومــة ني ــاا دعمـا ــديو عــادة تــو و مــن هــم وقـا مســتو نون
ال وـ ـ ـ ال أرض ؤ ـ ــم .ود ـ ــري أعم ـ ــاا ن ـ ــال يف إيش ـ ــان و تامتان ـ ــدو م ـ ــن أجـ ـ ـ ت ـ ــوف مس ـ ــاكن
لهمســتو نو ال و ـ وقيقــة ،وفق ـرال املنــا ا ـرية ،والل ــات ذات الــدر املــنخلل ،وكــذل
هبدب إدارة املستو نات املخوإل ؤـا .وتقـد مـروض سـتن ميسـرة مـن رـوا شـركات التمويـ ،
والوــنادي املتنــددة ،وتــنادي توليــد الــدر لــدر األســر ال ــعيلة ،ــا يف ذل ـ النســال والــداليت
وعمــاا الســخرة والقوميــات األتــهية .ومــد منحـت شــركة متويـ ا ســتان الني اليــة ارــدودة وتــندو
االدرــار العمــاد مروض ـا ميســرة ميمتهــا  4٠٠مهيــون رو يــة ني اليــة و ١١9مهيــار رو يــة ني اليــة عه ـ
التـواد .و ــى تــندو االدرــار العمــاد  ١٠9مســاكن منخل ــة التتهلــة يف ورــارر ،و ١ ١٠٠يف
ض ـ ـواو الوري ـ ـ الـ ــدااري ل ـ ـوادي كامتانـ ــدو ،و ٥٠٠رـ ــار وادي كامتانـ ــدو( .)4١واماوـ ــت اخلوـ ــة
الو نيـة لسســتان رناجمـا عشـريا يركــز شــت رــال عهـ الل ــات املهمشــة( .)42و املثـ  ،ترمـ روــة
إســتان عش ـرية مقاوــة لسر ـرين ( اســتثنال ف ــة املهمش ــو) إ نــال  ١ 6١٠ ٠٠٠من ـزال ،تش ــم
ش ــققا س ــتنية ومن ــاكا وموعـ ـا أرض ــية جمـ ـزأة( .)4٣ويف الس ــنة املالي ــة  ،2٠١٣/2٠١2ه ــت نلق ــات
وتومـة ني ــاا  ١١ ٠74مهيـار رو يــة ني اليــة عهـ ا سـتان واملرافـ اعتمعيــة الـ تشــم ا ســتان،
والتنميــة اعتمعيــة ،وإمــدادات امليــاه ،ومــا إ ذل ـ  .ويقــد الــدعم األراض ـ واملــاا لعمــاا الســخرة
ارــررين واألشــخال ال ــذين ال هتــون أرض ـا .و ا ضــافة إ ذل ـ  ،م ــا فت ــت وتوم ــة ني ــاا تنل ــذ
السياســة الو نيــة الســتخدا األراض ـ لعــا  2٠١٣مــن أج ـ ا دارة العامــة لألراض ـ  ،ــا يف ذل ـ
توــنيو األراض ـ الــذي يرم ـ إ محايــة األراض ـ الزراعيــة وضــمان األمــن ال ــذاا ( .)44و ــالنظر إ
التحــديات ا ديــدة ال ـ نش ـ ت س ـ الزل ـزاا ،ه ــت وتومــة ني ــاا مســاعدات دوليــة مــن أج ـ
دعم جهود إعادة ا عمار.

الحق اي التعلم

()4٥

 -2٣نظم ــت السياس ــة التعهيمي ــة م ــن أجـ ـ إعم ــاا ا ـ ـ األساسـ ـ يف التعه ــيم واؤ ــدب  2م ــن
األهـداب ا مناايـة لأللليـة عهـوا عـا  .2٠١٥وجيـري النظـر يف وكارة التعهـيم يف وضـا مشـروو مــانون
عـ التعهــيم األساسـ إلزاميـا وجمانيـا .وتعمـ وتومــة ني ـاا عهـ ــذا جهــود ك ـ ة مــن أجـ تــوف
التعهيم الثـانوي (وـىت املسـتور العاشـر) جمانـا وـورة تدرجييـة يف املـدار اعتمعيـة وكـذا جعـ التعهـيم
اال تــداا إلزاميـا .وهتــدب اخلوــة الثالثـة عشــرة إ ضــمان جعـ التعهــيم اال تــداا جمانيـا وإلزاميـا مــن
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رــوا التقيــد الوــار نوــة العم ـ الو نيــة لتــوف التعهــيم لهنميــا .وينلــذ رنــام ‘مرو ـا تــم يف
املدرســة‘ يف دايــة كـ ســنة دراســية يف ايــا املــدار  .وتشــنا اعتمعــات ارهيــة عهـ إدارة املــدار
اال تدااي ــة ه ته ــا األ  .ووض ــعت وتوم ــة ني ــاا مش ــروو م ــادئ توجيهي ــة لهتعه ــيم املتع ــدد اله ــات،
ع ــا  ،2٠٠9هب ــدب إمام ــة تعه ــيم متع ــدد اله ــات يف  7 ٥٠٠مدرس ــة عه ــوا ع ــا  .2٠١٥وو ــىت
اون ،تــوفر  24مدرســة مثـ هــذا التعهــيم .وأعــدت ســهلا التتـ املدرســية ســت عشــرة مــن اله ــات
األ  .وتعمـ وتومــة ني ــاا عهـ تنليــذ روــة إتــو موــاو املــدار  ،لهلــاة  ،2٠١6-2٠٠9الـ
هتدب إ إعـادة هيتهـة التعهـيم مـن الوـو األوا إ الوـو الثـاين عشـر ،ويف الومـت نلسـ اعت ـار
التعهــيم مــن املســتور األوا إ الثــامن تعهيم ـا أساســيا .وت ــو يانــات يتهلــة اداه ـا حنــو التحســن يف
ض ــمان ا ـ ـ يف التعه ــيم م ــن ويـ ـ كي ــادة ت ــايف مع ــدا االلتح ــا امل ــدار  ،واملدرس ــو امل ــدر و،
ومع ــدا ا مل ــا ــالقرالة والتتا ــة ،والنلق ــات ا تومي ــة( .)46وم ــد ت ـ ـرر ع ــدد ك ـ م ــن امل ــدار يف
املنــا ال ـ ض ـرهبا الزل ـزاا أو تــدمر .واختــذت وتومــة ني ــاا تــدا مامتــة وــىت تــتم إعــادة ا عمــار
من أج ضمان مواتهة ايا األ لاا ا ووا عه التعهيم.
 -24ووــددت روــة العم ـ الو نيــة لتــوف التعهــيم لهنميــا ،2٠١٥-2٠٠١ ،أهــداب التعهــيم
اال تــداا وال ـربام ا مناايــة ،اســتنادا إ ركــااز أر ــا ،وه ـ ال قــال والنمــال وا مايــة واملشــاركة .وتعتــز
رو ــة إت ــو مو ــاو امل ــدار تنلي ــذ ـ ـرام التعه ــيم اال ت ــداا اع ــاين وا لزامـ ـ يف  ٥٠٠م ــن ــان
التنميـ ــة القروية/ال هـ ــديات .ووـ ــىت اون ،أعهنـ ــت  ١ ١7٣نـ ــة مـ ــن ـ ــان التنميـ ــة القرويـ ــة ـ ـا تـ ــوفر
إمتانيـة ا وـوا عهـ التعهــيم اال تـداا اعـاين وا لزامـ  ،وأعهـن يف وزيران/يونيـ  -متوك/يوليـ 2٠١4
أن مقا عتو ،الليت ور ودهادين  ،مهمتان القرالة والتتا ة التام .
 -2٥ووفقـ ـا لهدراس ــة االستقو ــااية االمتو ــادية لع ــا  ،2٠١٣ف ــون إمتاني ــة ا و ــوا عهـ ـ التعه ــيم
اال ت ــداا ليس ــت متاو ــة س ــور لنسـ ـ ة  24.4يف املاا ــة م ــن األش ــخال ال ــذين يعيش ــون حت ــت ر ــإل
اللقــر ،والتعهــيم الثــانوي ســور لنس ـ ة  2٠.8يف املااــة ،والتعهــيم العــاد ســور لنس ـ ة  ١7.9يف املااــة.
ولــرد اللنــوة ،جي ـرر الاكيــز عه ـ كيــادة معــدا التحــا فتيــات الــداليت والشــعو األتــهية واألمهيــات
واعتمع ـ ــات ارهي ـ ــة املهمش ـ ــة واملتخهل ـ ــة امل ـ ــدار  .وم ـ ــن أجـ ـ ـ كلال ـ ــة إمتاني ـ ــة الوت ـ ــوا إ التعه ـ ــيم
لهمراهق ــات ،تع ــو مدرس ــة أنثـ ـ يف ك ـ مدرس ــة ممهوك ــة لهمنتم ــا اره ـ لهنظ ــر يف الش ــتاور وتق ــدء
املشــورة النلســية االجتماعيــة .و عــد االنتهــال مــن التعهــيم الثــانوي ،جيــري إيـوال  4٠٠مراهقــة يف  2٠دار
إي ـ ـوال تـ ــوفر ا عالـ ــة .وتـ ــدار ـ ـرام تـ ــدري املـ ــدر و عه ـ ـ تعهـ ــيم املراهقـ ــات يف يتهـ ــو املقا عـ ــات.
و املث ـ ـ  ،وضـ ــعت وتومـ ــة ني ـ ــاا اس ـ ـااتينية لسنوـ ــاب يف التعهـ ــيم .وأ هقـ ــت وكارة التعهـ ــيم رنـ ــام
‘ال ــذال مقا ـ ـ التعه ــيم‘ يف من ــا يت ــارة .وجي ــري ن ــال مـ ـراويل منلو ــهة لهلتيـ ـات واللتي ــان يف كـ ـ
مدرســة( .)47وكاد عــدد املــدار الـ توجــد فيهــا مرافـ نظافــة تــحية يف الســنة املاليــة ،2٠١٥/2٠١4
ومررت ا تومة ني اا تشييد  ١ 28٥ناية مدرسية إضايف و ٣ 2٣٠مرواضا يف املدار .
 -26وأ هقـ ـ ــت ـ ـ ـرام يتهلـ ـ ــة ل ـ ـ ــمان اـ ـ ــوا ا ميـ ـ ــا وتعمـ ـ ــيم مراعـ ـ ــاة املنظـ ـ ــور ا نسـ ـ ــاين يف
التعهــيم( .)48وتعم ـ وتومــة ني ــاا عه ـ تنليــذ ـرام التعهــيم والتــدري للااــدة كــاموري ارري ـرين.
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وما فتع كـاموري ارـررون يتهقـون املـنذ الدراسـية واملـ ور و ـ ذلـ مـن الـدعم مـن وتومـة ني ـاا.
كم ــا نل ــذ رن ــام ‘ال ــذال مقا ـ ـ التعه ــيم‘ ال ــذي يس ــتهدب الت ــاموري يف من ــا يت ــارة .وتهقـ ـ
أ لاا من يتهو الل ات املهمشة يتهو أشتاا الدعم ،ا يف ذل رام املنذ الدراسية(.)49

الحق اي الصحة

()٥٠

 -27اعتم ــدت وتوم ــة ني ــاا سياس ــة ت ــحية و ني ــة جدي ــدة ع ــا  ،2٠١4وتوجيه ــات الت ـ مو
الو ــح لع ــا  ،2٠١4م ــن أجـ ـ كلال ــة ا ـ ـ يف الو ــحة وت ــل وقـ ـا أساس ــيا لتـ ـ مـ ـوا ن(.)٥١
وعه ـ نلــس املن ـواا ،وضــعت اخلوــة الوــحية الثانيــة الوويهــة األج ـ  ،لهلــاة  ،2٠١7-١997وكــذا
سياسات الستان والنظافة الوحية ذات الوهة.
 -28وعه ـ الــر م مــن أن عــدد ماسســات الرعايــة الوــحية ا توميــة ظ ـ ثا ت ـا رــوا الســنتو
األر ت ـ ــو ،فق ـ ــد ارتل ـ ــا ع ـ ــدد األس ـ ــرة إ ( 7 ٠٣٥ع ـ ــا  )2٠١١وإ ( 7 28٥ع ـ ــا ،)2٠١٣
وكادت امل ـوارد ال ش ـرية لهرعاي ــة الوــحية م ــن ( 82 994عــا  )2٠١١إ ( 9٣ 49٥ع ــا .)2٠١٣
وأنش ـ ت وتوم ــة ني ــاا ردم ــة ت ــحية جماني ــة يف ماسس ــات الرعاي ــة الو ــحية األولي ــة ومستش ــليات
املقا عــات .ولهشــع والي ـا إمتانيــة ا و ـوا جمان ـا عه ـ  7٠نوع ـا مــن األدويــة يف مراف ـ الوــحة
العامــة( .)٥2وحي ـ لهحوام ـ ا وــوا جمان ـا عه ـ ر ــدمات األمومــة يف اي ــا املستش ــليات ا تومي ــة
واملستشــليات اخلاتــة ال ـ ؤــا اتلامــات مــا وكارة الوــحة والســتان .ويقــد ــدا النق ـ إ النســال
الهـ ـواأ ي ــعن يف ماسس ــة ت ــحية .وع ــووة عهـ ـ ذلـ ـ  ،حيـ ـ لهلقـ ـرال واملع ــوكين واألش ــخال ذوي
ا عامــة واملتووعــات ا وــوا عهـ جمانيــة تامــة لهخــدمات الو يــة .وتعمـ وتومــة ني ــاا عهـ تنليــذ
م ــادئ توجيهيــة منلوــهة ل ــمان جــودة رــدمات الرعايــة الوــحية اخلاتــة منهــا وكــذا ال ـ متهتهــا
اعتمعات ارهية.
 -29وتعتــز وتومــة ني ــاا اســتحدا رنــام لهت ـ مو الوــح يف  ١٥مقا عــة ارتيــار ثوثــة مــن
كـ منوقــة إمناايــة .وتعتــز وتومــة ني ــاا ترفيــا ايــا النقــام الوــحية اللرعيــة إ نقــام تــحية ،وترفيــا
املستش ــليات إ مراكـ ــز ت ــحية ،وإنشـ ــال أجنحـ ــة عناي ــة مركـ ــزة يف اسـ ــة م ــن مستشـ ــليات املنـ ــا ،
وإنشــال جنــا لوـ الشــيخورة يف ايــا مستشــليات املنــا عهــوا ايــة الســنة املاليــة .2٠١٥/2٠١4
كمــا تعتــز وتومــة ني ــاا مــا يه ـ و (أ) كيــادة وظــااو األ ــال املتخووــو مــن أج ـ فعاليــة اخلــدمات
الوـ ــحية ( ) وكيـ ــادة عـ ــدد األ ـ ــال يف مراكـ ــز الرعايـ ــة الوـ ــحية األوليـ ــة ( ) وتقـ ــدء ـ ــدا عـ ــد
املمارســة ا ــرة مــن أج ـ تشــنيا األ ـال العــامهو يف املنــا الناايــة والريليــة (د) وإ ــو اللحــد
األود مل ـ ــرض التهـ ـ ـ يف  ٥٠٠نقو ـ ــة ت ـ ــحية ،و ٣٠٠مرك ـ ــز لهرعاي ـ ــة الو ـ ــحية األولي ـ ــة ومستش ـ ــل
(ه) و ـدل تعهــيم "القــا وت" مــن أجـ النهــوض سياســة تــوف رــدمات رعايــة األ عــن ريـ مــوظلو
تــحيو مهــرة (و) وم ــاعلة ــدا الس ــلر وكيــادة ــدا الــزي إ  ٥ ٠٠٠رو ي ــة ني اليــة لهمتووع ــات
لهعم يف اعاا الوح .
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 -٣٠وت ذا وتومة ني اا جهودا مـن أجـ كيـادة معـدا حتوـو األ لـاا مـن نسـ ة  8٣يف املااـة
ا اليــة إ نس ـ ة  ١٠٠يف املااــة ،ومــد تــا ت مواعــد العم ـ الو ني ـة لهتحوــو عــا  ،2٠١٣مــن
أجـ إنشــال تــندو التحوــو ل ـمان موــادر ماليــة مســتدامة لهتحوـو .وني ــاا مهتزمــة "الوــحة
لهنمي ــا" عهـ ـ النح ــو املتعه ــد ـ ـ يف إع ــون أمل ــا  -آت ــا لع ــا  ١978و تحقي ـ األه ــداب الو ــحية
املتلـ عهيهــا دوليـا .ومــد حتققــت إزــاكات ك ـ ة يف عــدة جمــاالت .فـاضلل معــدا الوفيــات النلاســية
إ  28١وفــاة لتـ  ،١٠٠ ٠٠٠ومعــدا اخلوــو ة التهـ إ  ،٣.١ومعــدا وفيــات األ لــاا دون
س ــن اخلامس ــة إ  ٥4لت ـ  ،١ ٠٠٠ومع ــدا وفي ــات الرض ــا إ  46لت ـ  .١ ٠٠٠وم ــن املزم ــا
رلــل معــدا الوفيــات النلاســية إ  ١٣4لت ـ  .١٠٠ ٠٠٠ويقــد  ١ ٥٥٥مركــز توليــد يف ايــا
أحنال ال هد ردمات عه مدار السـاعة مـن أجـ ا ـد مـن معـدا الوفيـات النلاسـية .وحتوـ  4٥يف
املااــة مــن ا وام ـ عه ـ رــدمات التوليــد عه ـ يــد مــا وت مــدر ات .وارتلــا متوســإل العمــر املتومــا
عنــد املــيود إ  6٣.٣ســنة .ومــد تراجــا عــدد الســتان دون ســن اخلامســة املوــا و ــنقد معتــدا
أو شديد يف الوكن.
 -٣١ويتل ـ الدســتور و ـ امل ـرأة يف الوــحة ا زا يــة وا زــا  .وأوــركت ني ــاا تقــدما مهحوظ ـا
يف ا قو ا نسية وا زا ية( .)٥٣وتقد وهقة السيهيتون يتاري جمانا لعو ه وم الروم(.)٥4
 -٣2وهب ــدب املس ــاعدة عهـ ـ رل ــل مع ــدا وفي ــات الرض ــا واأل ل ــاا والوفي ــات النلاس ــية وكي ــادة
متوســإل العمــر املتومــا عــن املــيود ،رووــت وتومــة ني ــاا رــوا الســنة املاليــة ا اليــة  ٣٣.٥2مهيــار
رو يــة ني اليــة مــن أج ـ التحســو الشــام لهماش ـرات الوــحية .وتعتقــد وتومــة ني ــاا أ ــا مت ـ عه ـ
املســار الوــحيذ حنــو حتقي ـ األهــداب ا مناايــة لأللليــة ذات الوــهة الوــحة .ومنحــت ني ــاا "جــاازة
حتقيـ ـ األه ــداب ا منااي ــة لألللي ــة" ع ــا  2٠١١عهـ ـ إزاكه ــا يف ا ــد م ــن مع ــدا الوفي ــات النلاس ــية
(اؤــدب  ٥مــن األهــداب ا مناايــة لأللليــة) و"جــاازة تشــنيعية" عه ـ إزاكهــا اؤــا املتمث ـ يف ختلــيل
مع ـ ــدا وفي ـ ــات األ ل ـ ــاا (اؤ ـ ــدب  4م ـ ــن األه ـ ــداب ا منااي ـ ــة لألللي ـ ــة) ،و"ج ـ ــاازة م ـ ــوة ا رادة" م ـ ــن
"جمهس الزعمال العامليو من أج الوحة ا زا ية" عه إزاكها اؤا يف جماا الوحة ا زا ية.

التثقيف اي مجال حقوق اإلنسان

()٥٥

 -٣٣لق ــد أدر التثقي ــو يف جم ــاا وق ــو ا نس ــان يف املن ــاه الدراس ــية لهم ــدار وا امع ــات.
وم ــا فت ــت وتوم ــة ني ــاا تنل ــذ ـ ـرام حم ــددة يف املن ــا الريلي ــة م ــن أج ـ ـ كي ــادة ال ــوع عق ــو
ا نس ـ ــان( .)٥6وإض ـ ــافة إ ذل ـ ـ  ،ف ـ ــون وك ـ ــاالت وتومي ـ ــة ،م ـ ــن مث ـ ـ الش ـ ــر ة وامل ـ ــدعو الع ـ ــامو
لهمقا عـات ،مــا فت ـت تنلــذ ـرام توعيــة إ جانـ املاسسـات الو نيــة قـو ا نســان ومنظمــات
اعتمــا املــدين عهـ املســتويو املركــزي وارهـ كهيهمــا .وتركــز اخلوــة االس ـااتينية،2٠2٠-2٠١٥ ،
لهننــة الو نيــة قــو ا نســان عه ـ التثقيــو يف جمــاا وقــو ا نســان وهتــدب إ ضــمان محايــة
وقو ا نسان عه مستور األسرة املعيشية.
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 -٣4وم ــد أنشـ ـ ت آلي ــة منلو ــهة لهتعامـ ـ م ــا م ــايا وق ــو ا نس ــان وتعزي ــز التثقي ــو يف جم ــاا
وقــو ا نســان يف ايــا م ـوات األم ـن .وتــند التش ـريعات ذات الوــهة ق ـوات األمــن عه ـ تــدري
إلزام ـ يف جمــاا وقــو ا نســان للااــدة أف ـراد األمــن( .)٥7وعــووة عه ـ ذل ـ  ،أعــدت م ـوات األمــن
كتي ــات وأدلــة ش ـ ن وقــو ا نســان األساســية( .)٥8ووــىت اون ،تهق ـ  7 ٣٠٠مــن أف ـراد الشــر ة
و 47 6١9مــن أف ـراد ا ــي تــدري ا رات ـا عه ـ وقــو ا نســان والق ــانون ا نســاين( .)٥9وع ــووة
عه ذل  ،تشـم ايـا الـدورات التدري يـة األساسـية الـ تـديرها مـوات األمـن منـاه دراسـية شـ ن
وقو ا نسان والقانون ا نساين(.)6٠

سالمة األغذية

()6١

 -٣٥م ــا فت ــت وتوم ــة ني ــاا ت ــوفر ،س ــعار مدعوم ــة ،إم ــدادات األ ذي ــة األساس ــية يف من ــا
يت ــارة ،م ــا الاكي ــز ش ــت ر ــال عه ـ الل ــات ارروم ــة واملهمش ــة .وينن ــز ه ــذا العم ـ أي ـا م ــن
رـوا وسـاا أرــرر ،منهـا رناجمـا "ال ــذال مقا ـ العمـ " و‘الت ذيـة املدرسـية‘ .ومــد تـا ت الهننــة
الو نيــة لهتخوــيإل روــة الت ذيــة املتعــددة القواعــات لهلــاة مــن عــا  2٠١٣إ عــا  .2٠١7ومــد
نلــذت السياســة الو نيــة لهت ذيــة ،لعــا  ،2٠٠4واسـااتينية الوــحة والت ذيــة املدرســية ،لعــا ،2٠٠6
واسـااتينية ت ذيــة األمهــات ،لعــا  ،2٠١٣و ـرام أرــرر شــىت هبــدب ا ــد عهـ حنــو مســتدا مــن
وـواد ســول الت ذيــة .ومــن الـربام الرايســية هنــا التوكيــا اعــاين لت ســوالت ا ديــد وفيتــامو ألــو
عه ـ ا وام ـ واملرضــعات ،والتوكيــا اعــاين لت ســوالت فيتــامو ألــو وأم ـرال ــرد الديــدان للااــدة
األ لـاا وــىت سـن اخلامســة ،و رنــام رعايـة تــحة األ والولـ  ،و رنـام ا ــد مــن فقـر الــد للااــدة
األ لــاا .وأنش ـ ت "شــع ة لألمــن ال ــذاا وال ي ــة" وــورة منلوــهة حتــت إشـراب وكارة التنميــة الزراعيــة،
مــن أجـ املعا ــة الشــامهة ملســاا األمــن ال ــذاا والت ذيــة( .)62وأ هقــت الشــع ة رناجمـا لهزراعــة واألمــن
ال ذاا يشم  ١9مقا عة يف املنا ا منااية لهوسإل وأمو ال ر .
 -٣6ونلــذت وكارة التنميــة الزراعيــة  49رناجم ـا حمــددا ذا تــهة ال ــذال والت ذيــة هبــدب ا ـد مــن
سـول الت ذيــة عهـ املــدر الوويـ ( .)6٣وسـعيا إ حتقيـ هـدب كيــادة ا نتــا الزراعـ والتخليــو مــن
نــدرة األ ذيــة ،هتــدب اخلوــة الثالثـة عشــرة إ توســيا رــدمات الــري لتشــم  ١ 487 27٥هتتــارا
من األراض  .وأهم من ذل  ،أن هنا اسااتينية لهتنمية الزراعية ميد النظر يف جمهس الوكرال.

المشردون داخليال وضحايا النزاع

()64

 -٣7نل ــذت وتوم ــة ني ــاا ت ــدا ترم ـ إ معا ــة م ــايا املش ــردين دارهي ـا وض ــحايا النـ ـزاو(.)6٥
وهـ تقــد جمموعــة مــن الـربام عــادة إدمــا وإعــادة ت هيـ ضــحايا النـزاو .وتشــم الـربام دعمـا يف
جمــاا ا اثــة وإعــادة الت هيـ  ،والتــدري والــدعم املــاد املولــدين ملناتـ الشـ  ،واالنتوــاب املامــت،
والعــو الو ــش ،واملشــورة النلس ــية االجتماعي ــة ،والــدعم ــاملنذ الدراس ــية( .)66وأنش ـ ت وتوم ــة ني ــاا
هياكـ تنظيميــة منلوــهة مــن املركــز إ مســتور القاعــدة الشــع ية مــن أجـ تــوف اخلدمــة ورتــد التنليــذ
اللعاا لهتدا .
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المساواة بي جميع المكونات اإلثنية والثقااية واللغوية

()67

 -٣8ي ــمن الدســتور والتش ـريعات القاامــة ا ـ يف املســاواة لهنميــا .وأي متييــز مــاام عه ـ أي
سـ ـ يعت ــرب فع ــو إجراميـ ـا .وم ــا ذلـ ـ  ،وم ــن أجـ ـ تعزي ــز املس ــاواة ا قيقي ــة أو التميي ــز ا م ــاا ،
اعتمدت تدا محاية راتة مـن رـوا تـدا مانونيـة وسياسـاتية و رناجميـة ،وال سـيما للااـدة النسـال
وال ــداليت والش ــعو األت ــهية واملاديش ـ ـ واألش ــخال ذوي ا عام ــة ،واعتمع ــات ارهي ــة املتخهل ــة
امتوــاديا واجتماعي ـا .وأر ــذت وتومــة ني ــاا عــدة سياس ــات وآليــات ملس ــاعدة الشــعو املتع ــددة
ا ثنيات عه محاية ثقافتها ووقومها اله وية(.)68

الشعوب األصلية واألاليات والفئات الضعيفة

()69

 -٣9ي ــمن الدس ــتور ا ـ ـ يف العدال ــة االجتماعي ــة لل ــات النس ــال ،وال ــداليت ،والقومي ــات األت ــهية،
واعتمعات ارهية لهماديش  ،والل ات املهمشة ،والعماا الـ تعـاين التخهـو االمتوـادي واالجتمـاع (.)7٠
وس ـ ــعيا إ توس ـ ــيا نو ـ ــا ا ـ ـ ـ يف ال ـ ــمان االجتم ـ ــاع لهمـ ـ ـوا نو ،جي ـ ــري تنلي ـ ــذ إجـ ـ ـرالات تشـ ـ ـ ي
رنام ال مان االجتماع لعا  2٠٠9يف إ ار مانون ا تم الذاأ اره لعا .١999
 -4٠ويتلـ ـ م ــانون املس ــنو لع ــا  2٠١١وق ــو املـ ـوا نو املس ــنو يف محاي ــة وا ي ــاة التر ـ ـة.
ويق ـ ــد ؤ ـ ــم الع ـ ــو اع ـ ــاين يف املستش ـ ــليات ا تومي ـ ــة .وم ـ ــد أنش ـ ــع جن ـ ــا لهمس ـ ــنو يف اي ـ ــا
مستش ــليات املن ــا  .ويتهق ــون رو ــما م ــدره  ٥٠يف املاا ــة يف النقـ ـ الع ــا  .وتق ــد وتوم ــة ني ــاا
اس ــتحقاما ش ــهريا إ املس ــنو ال ــذين تتن ــاوك أعم ــارهم  7٠عام ـ ـا ،و ـ ـ هم م ــن الل ــات املهمش ــة
وال ــعيلة .ويتهق ـ ه ــذا االســتحقا األش ــخال الــذين يعيش ــون يف منوقــة كارن ــاد والــداليت مم ــن
تزيد أعمارهم عن  6٠عاما( .)7١وتعتو وتومـة ني ـاا عهـ تنليـذ تـدا ال ـمان االجتمـاع مـن
رــوا الــنه القــاام عهـ وقــو ا نســان مــن أجـ ضــمان وقــو املـوا نو املســنو( .)72ويتشــو
تقيــيم لربن ــام اس ــتحقامات ال ــمان االجتم ــاع أجرت ـ الهننــة الو ني ــة لهتخو ــيإل ع ــا  2٠١2أن
متوسإل منو نلقات ال مان االجتماع هو  ٠.7٥يف املااة(.)7٣
 -4١وي ــند مش ــروو م ــانون ال ــمان االجتم ــاع املتتام ـ ـ عه ـ ـ إنش ــال نظ ــا و ــك له ــمان
االجتمــاع  .كمــا تعم ـ وتومــة ني ــاا عه ـ إدرــاا وامــة هويــة و نيــة ع ـ توكيــا اســتحقامات
ال ــمان االجتمــاع فعــاال .ويف الســنة املاليــة  ،2٠١٥/2٠١4جــرر رســم س ـ ا يووــات يتهل ــة
لهتنليـذ مــن رــوا إدارة ســن تـندو ال ــمان االجتمــاع وإعــداد وامـة هويــة يومايــة لهمســاهم
من أج تذلي الوعو ات واالكدواجية والتشويهات يف يتهو رام ال مان االجتماع ا ارية.
 -42وتوجد روـة عمـ و نيـة لتنليـذ اتلاميـة منظمـة العمـ الدوليـة رمـم  ١69ميـد النظـر يف جمهـس
الــوكرال .وهتــدب روــة العمـ إ ضــمان املشــاركة اللعالــة واعديــة سياســيا لهشــعو األتــهية يف عمهيــة
ت ــنا القـ ـرار والتمثيـ ـ املتس ــاوي يف وت ــم ال ه ــد .وم ــدمت وتوم ــة ني ــاا تقريره ــا ال ــدوري الث ــاين ع ــن
اتلاميــة منظمــة العمـ الدوليــة رمــم  ١69عــا  .2٠١٥ودرهــت ــان تنســي شــاون الشــعو األتــهية
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يف املقا عــات العم ـ يف ايــا املقا عــات اخلمســة والس ـ عو وفق ـا ج ـرال (إنشــال وعم ـ ) نــة تنســي
ش ــاون الش ــعو األت ــهية يف املقا ع ــة لع ــا  .2٠١4ونظم ــت املاسس ــة الو ني ــة لهنه ــوض القومي ــات
األت ــهية( )74وماسس ــات أر ــرر( )7٥ـرام ش ــىت ل ــمان م ــدرة الش ــعو األت ــهية واألمهي ــات والل ــات
ال ــعيلة عهـ التمتــا هبويتهــا وثقافتهــا ،ــا يف ذلـ مــن رــوا النهــوض ه اهتــا التقهيديــة وولظهــا(.)76
وأعــدت وتومــة ني ــاا ردودا عه ـ األس ـ هة املتتــررة ش ـ ن اتلاميــة منظمــة العم ـ الدوليــة رمــم .١69
وتت ــمن اخلو ــة الو ني ــة الراهن ــة ق ــو ا نس ــان ت ــدا هام ــة ماي ــة الش ــعو األت ــهية( )77ووفقـ ـا
لهم ــادئ التوجيهيــة لتع ــة وإدارة م ـوارد الســهوات ارهيــة لعــا  ،2٠١2ختوــد الســهوات ارهيــة ١٥
يف املااة من ميزانية االستثمار لهربام املوجهة إ الل ات املهمشة(.)78
 -4٣وهنــا ونز/وو ـة وتــدا لهتمييــز الومــاا للااــدة امل ـرأة ،والشــعو األتــهية و مهــا مــن
الل ــات ال ــعيلة واملهمش ــة يف اي ــا ال ــدواار ا تومي ــة والعام ــة يف إ ــار التشـ ـريعات القواعي ــة(.)79
وتسري هذه األوتا والتدا أي ـا عهـ مـوات األمـن( .)8٠ومـد وـددت األوتـا القانونيـة املتعهقـة
السـ ــهوات ارهي ـ ــة مقت ـ ــيات عمهيـ ــة لهنه ـ ــوض اعتمع ـ ــات ارهيـ ــة لهش ـ ــعو األت ـ ــهية واألمهي ـ ــات
والل ــات ال ــعيلة ومشــاركتها يف جممـ عمهيــة ا دارة .ومــدمت وتومــة ني ــاا مشــروو مــانون تعــدي
مــانون ا تــم الــذاأ اره ـ لعــا  ١999إ الربملــان مــن أج ـ كلالــة متثي ـ امل ـرأة يف اؤي ــات ارهيــة
نسـ ـ ة  4٠يف املاا ــة عهـ ـ األمـ ـ ( .)8١وم ــد س ــاعدت السياس ــة املتعهق ــة ا دم ــا االجتم ــاع عهـ ـ
الزيادة التدرجيية ملشاركة الشعو األتهية واألمهيات والل ات ال عيلة.
 -44وتنلـ ــذ وتومـ ــة ني ـ ــاا و ـ ـرامة سياسـ ــة التعهـ ــيم الشـ ــام لهنميـ ــا وتعمـ ــيم مراعـ ــاة املنظـ ــور
ا نس ـ ــاين يف التعه ـ ــيم .فق ـ ــد ع ـ ــزكت إمتاني ـ ــة ا و ـ ــوا عهـ ـ ـ التعه ـ ــيم للاا ـ ــدة اللتي ـ ــات وال ـ ــداليت
واألش ــخال ذوي ا عام ــة ،م ــن ر ــوا أم ــور منه ــا امل ــنذ الدراس ــية لت وي ــة تت ــاليو املـ ـ ور وال ــزي
املدرسـ ـ واملـ ـواد التعهيمي ــة والنقـ ـ ( .)82وهت ــدب رو ــة إت ــو مو ــاو امل ــدار إ إت ــو رن ــام
التعهــيم يف املــدار مــن أجـ كيــادة إمتانيــة وتــوا األشــخال ذوي ا عامــة( .)8٣واعت ــارا مــن الســنة
املالي ــة  ،2٠١١/2٠١٠تهقـ ـ  8٥ 68١ل ــو ذا إعام ــة  8٠ ٥9٥ ٠٠٠رو ي ــة ني الي ــة يف ش ــت
م ــنذ دراس ــية .ونو ــد م ــانون امل ــنذ الدراس ــية لع ــا  ١96٥وو ــة  ٥يف املاا ــة م ــن امل ــنذ الدراس ــية
لأل لــاا ذوي ا عامــة .وفيمــا يتعه ـ عــا  ،2٠١4/2٠١٣رووــت وتومــة ني ــاا م ه ـ 7٠.4
مهي ــون رو ي ــة ني الي ــة ل ــدعم تعه ــيم األش ــخال ذوي ا عام ــة .و املث ـ ـ  ،هت ــدب سياس ــة تعه ــيم ذوي
االوتياجــات اخلاتــة لعــا  ١996إ إتاوــة تعهــيم ذوي االوتياجــات اخلات ـة اعت ــاره جــزلا هام ـا
مــن ‘التعهــيم لهنميــا‘ ،وذلـ جبعـ ال ي ــة املاديــة لهمــدار تــديقة لأل لــاا ذوي ا عامــة .وتوــمم
فوــوا امل ـوارد اخلاتــة وتــدار يف ماعــات يووــة دراســية أل لــاا ذوي إعامــات حمــددة( .)84وإضــافة
إ ذل  ،أنش ت وتومة ني ـاا مـدار لـذوي االوتياجـات اخلاتـة ومراكـز مـوارد راتـة لأل لـاا
ذوي ا عامــة( .)8٥و ــالنظر إ حتــديات كيــادة تيس ـ إمتانيــة وتــوا القاعــات الدراســية لألشــخال
ذوي ا عامــة مــن ويـ التتهلــة ،وال عــد ا ـرايف ،ومــا إ ذلـ  ،مــد يتوهـ تعزيــز وتــوؤم إ فــرل
التعهيم مزيدا من الومت ،الر م من ا هود املتواتهة.
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 -4٥وتركز السياسة وروة العمـ الو نيـة لسعامـة لعـا  2٠٠6عهـ إذكـال وعـ النـا ا عامـة
مــا وجــود روــإل لتنظــيم محــوت و نيــة شـ ا ،وإجيــاد مومــو جمتمعـ إجيــاا إكال األشــخال ذوي
ا عامــة .وعــووة عهـ ذلـ  ،تــوجز اخلوــة ا مناايــة الثالثــة عشــرة أنشــوة نشــر املعهومــات عــن اتلاميــة
وق ــو األش ــخال ذوي ا عام ــة والربوتوك ــوا االرتي ــاري املهحـ ـ هب ــا ،وت ــو أن األنش ــوة ا منااي ــة
ســيخوإل ؤــا وتنلــذ متاشــيا مــا االتلاميــة املــذكورة .وء إنشــال آليــة رفيعــة املســتور حتــت تنســي راــيس
أمنـال وتومـة ني ـاا يف متتـ راـيس الـوكرال وجمهــس الـوكرال مـن أجـ الق ـال عهـ التمييـز واالرتقــال
عقــو األشــخال ذوي ا عامــة وتعزيزهــا .كمــا أنش ـ ت آليــات تنســي حتــت إش ـراب ك ـ مــوظل
املقا عــة يف ايــا املقا عــات .وتشــم التــدا األرــرر له ــمان االجتمــاع رنــام إعــادة الت هي ـ
اعتمعـ ـ ( )86يف اي ــا املقا ع ــات ،ور ــدمات الرعاي ــة الو ــحية اعاني ــة يف املستش ــليات ا تومي ــة،
وروما نسـ ة  ٥٠يف املااـة مـن سـعر النقـ ا ـوي الـداره  ،وإعلـال ضـري يا عـن األجهـزة املسـاعدة
لألشخال ذوي ا عامة ،وتوكيا استحقا ال مان االجتماع عن ري السهوات ارهية.
 -46ومــد مــانون له نــال مــن أجـ جعـ امل ــاين العامــة تــديقة لألشــخال ذوي ا عامــة .وأتــدرت
وتوم ــة ني ـاا م ــادئ توجيهي ــة ش ــامهة جدي ــدة لتيس ـ الوت ــوا ،تش ــاور م ــا ممثه ـ األش ــخال ذوي
ا عام ــة ،وجه ــات أر ــرر( .)87ووظ ــر التميي ــز ض ــد األش ــخال ذوي ا عام ــة يف التوظي ــو والامي ــة يف
ا تومــة واخلــدمات العامــة .ووضــعت وكارة الوــحة والســتان ـرام يعيــة و و ـرية شــىت لرفــا مســتور
الــوع ا ــذا  ،وشــه األ لــاا ،وف ـ و نقــد املناعــة ال ش ـرية/ا يدك ،و ه ـا مــن األم ـراض ال ـ مــد
تتسـ ـ يف ا عام ــة .وم ــا انلت ــت وكارة الو ــحة والس ــتان تنل ــذ اسـ ـااتينية و ني ــة دارة ا عام ــة يف
مروهــة الولولــة منــذ عــا  .2٠٠7وهتــدب يف املقــا األوا إ تــوف رــدمات إعــادة الت هي ـ والعــو
الو ــش عه ـ ـ املسـ ــتور اعتم ــا والوماي ــة مـ ــن إعام ــات األ لـ ــاا .وأنش ــع مرك ــز و ـ ــك ع ــادة الت هي ـ ـ
يف العات ــمة م ــن أج ـ ـ الع ــو  ،وإعـ ــادة الت هي ـ ـ  ،وت ـ ـ مو دعام ــات التقـ ــوء واأل ـ ـراب االتـ ــوناعية
لألشــخال ذوي ا عامــة املت ــررين مــن الن ـزاو .وتقــد مراكــز إعــادة الت هي ـ عه ـ املســتور ا مهيم ـ
األجه ــزة املس ــاعدة ور ــدمات إع ــادة الت هي ـ ـ الوكم ــة لألش ــخال ذوي ا عام ــة .وإض ــافة إ ذل ـ ـ ،
وتومــة ني ــاا وــدد تنليــذ ـرام راتــة للااــدة األشــخال ذوي ا عامــة( .)88و املث ـ  ،فــون وتومــة
ني ــاا و ــدد تنق ــيذ م ــانون محاي ــة ورعاي ــة األش ــخال ذوي ا عام ــة لع ــا  ١982م ــن أجـ ـ موالمت ــة
موالمة كامهة ما اتلامية وقو األشخال ذوي ا عامة.

القضاء على التمييز العنصري

()89

 -47يتل ـ الدســتور ا مايــة مــن ايــا أشــتاا التمييــز .ومــد در ـ مــانون (جر ــة وعقو ــة) التمييــز
القاام عهـ الو قـة امل هقـة والن ـذ ويـز النلـاذ منـذ عـا  .)9٠(2٠١١ومـن أجـ التنليـذ التامـ لهقـانون،
ــدأت وتومــة ني ــاا يف تــيا ة روــة عم ـ متتامهــة عــا  ،2٠١٥واالمتثــاا لسياســة عــد التســامذ
موهقـا مــا التمييــز القــاام عهـ الو قــة امل هقــة والن ــذ ،أتــدرت وكارة الشــاون الدارهيــة توجيهــا إ ايــا
متاتـ ـ إدارات املقا ع ــات ،ومتاتـ ـ ا دارة ا مهيمي ــة م ــن أجـ ـ ه ــذه ال اي ــة .كمـ ـا ش ــتهت ــان
GE.15-13294

15/37

A/HRC/WG.6/23/NPL/1

تنس ــي عهـ ـ مس ــتور املقا ع ــات وج ــرر تلعيهه ــا .وكـ ـ متتـ ـ م ــن متاتـ ـ إدارة املقا ع ــات يق ــد
تقــارير إ وكارة الشــاون الدارهيــة ش ـ ن ا جـرالات املتخــذة ضــد التمييــز شــهريا .وجيــري إنقــاذ ضــحايا
التمييــز الق ــاام عه ـ الو ق ــة امل هقــة والن ــذ عه ـ اللــور وتتخ ــذ إج ـرالات س ـريعة ض ـد ا ن ــاة .وأ هق ــت
الهننــة الو نيــة لهــداليت تنســي مــا املاسســات الو نيــة قــو ا نســان ووتومــة ني ــاا رتــدا مشــاكا
ــاالت التميي ــز الق ــاام عهـ ـ الو ق ــة امل هق ــة والن ــذ وك ــذل ـ ـرام التوعي ــة .ووفقـ ـا لسياس ــة ا دم ــا ،
رووــت ووــة  9يف املااــة له ــداليت يف اخلدمــة العامــة( .)9١وجيــري تش ــنيا الــزوا العــا ر لهو ق ــات
امل هقــة ــو الــداليت و ـ الــداليت عــن ري ـ تقــدء م هـ  ١٠٠ ٠٠٠رو يــة لت ـ كوجــو .ومــا فت ــت
وتوم ــة ني ــاا تق ــد املس ــاعدة القانوني ــة اعاني ــة إ ال ــداليت ار ــرومو امتو ــاديا م ــن ر ــوا حم ــاكم
املقا عــات( .)92ورووــت وتومــة ني ــاا لهتســني املنهن ـ عموعــات االــة الــداليت امل هقــة وتيس ـ
ال ح ـ عــن اعموع ــات املهمشــة مث ـ مســهر ،ودو  ،و ــادي ،و ان ــدار ا ومــا إليه ــا ،وه ـ جمموع ــات
معرض ــة خلو ــر االنقـ ـراض .وت ــذا وتوم ــة ني ــاا جه ــودا لوض ــا مواع ــد لهتنلي ــذ اللع ــاا ؤـ ـذا الق ــانون.
وتظهــر ال يانــات أن ـ رــوا اللــاة مــن عــا  2٠١١إ آ /أ ســوس  ،2٠١4مــدمت إ ارــاكم 22
والــة متييــز مــاام عه ـ الو قــة امل هقــة( .)9٣وعه ـ الــر م مــن ا هــود املتواتــهة تومــة ني ــاا ،فــون إ ــال
ممارسات التمييز السي ة ال يزاا ث حتديا.
 -48ومــا فت ــت متات ـ إدارات املقا عــات تقــد وامــات هويــة وشــهادات جنســية لألشــخال
مــن االــة ــادي وأ لــاؤم عه ـ أســا جنســية األ  .ومــا فتــع مرتت ــو ممارســة الن ــذ ضــد الــداليت
ن ــعون لهتحقيقــات واراكمــات ،وهــو مــا ســاعد يف رلــل هــذه املمارســة الســي ة .وأنش ـ ت آليــة
رفيعــة املســتور حتــت تنســي راــيس األمنــال يف متت ـ راــيس جمهــس الــوكرال وجمهــس الــوكرال مــن أج ـ
الق ال عه التمييز القاام عه الو قة امل هقة وتعزيز وقو الداليت.
 -49وتعتز وتومة ني اا إنشال ‘ نايـة شـامهة لهنميـا متعـددة األ ـراض‘ جمهـزة دهيـزا جيـدا مـن
أج متات الهنان واملاسسات واعالس ال أنش ت من أج تشنيا التنمية الشامهة(.)94

تشريع مناهضة التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاء

()9٥

 -٥٠حيظر الدسـتور ومـانون التعـويل املتوـ التعـذي لعـا  ١996والتشـريعات القواعيـة األرـرر
ايا أنواو التعذي ألي ـرض كـان( .)96وال توجـد مـوانو سـاادة يف ني ـاا متـنذ ا وـانة ألي شـخد
يف والة التعذي  .وت ذا وتومة ني اا جهودا عـ التشـريعات ارهيـة أكثـر توافقـا مـا اتلاميـة مناه ـة
التعذي  .ومد مشروو مانون منلو لتنرء ايا أشتاا التعذي وسول املعامهـة إ الربملـان .و املثـ ،
يند مشروو مانون العقو ات عه تدا ومااية وعقا ية ومحااية ضد التعذي وسول املعامهة.
 -٥١وتت ــا مـ ـوات األم ــن ووك ــاالت إنل ــاذ الق ــانون سياس ــة ع ــد التس ــامذ إ ومـ ـا م ــا التع ــذي
ويتهق ـ أف ـراد م ـوات األمــن التــدري يف جمــاا وقــو ا نســان وــورة منتظم ـة .ووــىت اون ،اختــذت
إج ـرالات إداريــة دارهيــة يف و ـ  62فــردا مــن شــر ة ني ــاا مــن تور ـوا يف ارتتــا أفعــاا تعــذي .
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وشــتهت نــة التنســي حتــت إش ـراب املــدع العــا لتلالــة معامهــة ارتن ـزين معامهــة إنســانية .ويعــد
القت ـ رــار نوــا الق ــال فعــو إجرامي ـا رو ـ ا وج ـ التش ـريعات ارهيــة .وتوجــد آليــة لهتحقي ـ
واملووقــة واملقاضــاة يف الق ــايا املتعهقــة القت ـ رــار نوــا الق ــال .ووتومــة ني ــاا مهتزمــة اختــاذ
إجرالات يف و من ينخر ون يف ادعالات القت رار نوا الق ال.

االتجار بالبشر ونقلهم

()97

 -٥2شــتهت وتومــة ني ــاا نــة و نيــة عه ـ الوــعيد املركــزي و ــان مقا عــات يف ايــا املقا عــات
م ــن أج ـ التنلي ــذ اللعه ـ لق ــانون (مرام ــة) االد ــار ال ش ــر ونقهه ــم لع ــا  .2٠٠7وتتخ ــذ وك ــاالت إنل ــاذ
القــانون إجـرالات ضــد ا نــاة .وحيـ له ــحايا ا وــوا عهـ تعـويل معقــوا ورد ا قــو وإعــادة الت هي ـ
والــدعم االمتوــادي وردمــة املشــورة النلســية االجتماعيــة وجـ هــذا القــانون .وجــرر تنليــذ ـرام يتهلــة
ورو ــة عم ـ ـ م ــن أج ـ ـ ا نل ــاذ اللعه ـ ـ لهق ــانون .كم ــا تتن ــاوا امل ــادئ التوجيهي ــة ملتافح ــة االس ــت وا
ا نس ـ لهنســال العــاموت يف موــاعم ووانــات ال ـرمد مس ـ لة االعتــدال ا نس ـ  .و املث ـ  ،أدر ـ مــانون
اؤنــرة لعــا  ،١992ومــانون العمالــة األجن يــة لعــا  ،2٠٠7ويــز النلــاذ .وتعتــو وتومــة ني ــاا عه ـ
تنليــذ روــة العمـ الو نيــة ملتافحــة االدـار ال شــر .2٠2١-2٠١١ ،ودعـ اخلوــة مــن أولوياهتـا اســة
جم ــاالت حم ــددة تش ــم الوماي ــة وا ماي ــة واملقاض ــاة والعق ــا وتنمي ــة م ــدرات املاسس ــات املعني ــة .وتعمـ ـ
وتوم ــة ني ــاا تنس ــي م ــا الهنن ــة الو ني ــة لهمـ ـرأة الـ ـ تنل ــذ ش ــىت ـ ـرام الوماي ــة والرت ــد ،كم ــا تـ ـدعم
ا توم ــة يف متافح ــة االد ــار ال ش ــر .وج ــرر حتس ــو االتو ــاالت ــو ال ــوكارات .وتنل ــذ الهنن ــة الو ني ــة
لهم ـرأة أنشــوة توعيــة مــن رــوا وســااإل ا عــو ا ماه يــة ووهقــات العم ـ عه ـ املســتور اره ـ ش ـ ن
وقو املرأة ،ا يف ذل العنو ضد املرأة وهنرة العماا واالدار ال شر.
 -٥٣وتو ـ ا ج ـرالات الق ــااية الس ـريعة املس ــار يف م ــايا االد ــار ال ش ــر واالعت ــدال ا نس ـ
عهـ ـ النح ــو املنو ــول عهيـ ـ يف مواع ــد حم ــاكم املقا ع ــات لع ــا  .١99٥وأ هق ــت وتوم ــة ني ــاا
ـرام شـىت ضـد االدـار ال شـر تنسـي مـا منظمـات اعتمـا املـدين ،وأنشـع تـندو عـادة ت هيـ
()98
الناجو من االدار ال شـر يف كـ مقا عـة ،وأنشـ ت دور/مراكـز عـادة الت هيـ يف مثـاين منـا
للااـدة الناجو/األشـخال املت ـررين مـن االدـار ال شـر( .)99وأدرجـت إجـرالات التحقيـ يف م ــايا
االدـار ال شــر يف منـاه تــدري الشـر ة الني اليــة .ومـد أجــرت أكاد يـة شــر ة ني ـاا رنــام تــدري
عه ـ إج ـرالات التحقي ـ يف م ــايا االدــار ال شــر للااــدة أف ـراد الشــر ة ،ومــا فتــع املــدعون العــامون
والق اة يتهقون تدري ا منتظما عن ري األكاد ية الق ااية.

لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق اي حاالت المختفي

()١٠٠

 -٥4أنش ـ ت نــة ا قيقيــة واملوــا ة و نــة التحقي ـ يف وــاالت املختلــو يف إ ــار القــانون ذي
الوــهة( .)١٠١و ــدأت الهننتـان اللعـ عمههــا شــت مســتق ومهـا وــدد وضــا مواعــدمها وم اداهمـا
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التوجيهيــة يف العم ـ وأدلتهم ـا مــن أج ـ س ـ عمههم ـا سوس ـة .ويهــدب القــانون إ تعزيــز مســتور
أكــرب مــن الووــدة واملوــا ة الو نيــة دون أن حييــد عــن م ــادئ وقــو ا نســان األساســية .وعــووة
عهـ ذلـ  ،مـا انلـ نظـا ارـاكم العاديـة يتعامـ مـا عـل الق ـايا الرمزيـة مـن فـاة النـزاو املســهذ.
ومــا ا تــم الوــادر عــن ارتمــة العهيــا يف م ــية ســومان أديتــاري ضــد وتومــة ني ــاا ،رولــت آليــة
العدال ــة االنتقالي ــة املنشـ ـ ة وجـ ـ الق ــانون ت ــووية إجـ ـرال حتقيق ــات مس ــتقهة وش ــامهة يف و ــاالت
انتهاكات وقو ا نسان ال يزعم أن ؤا تهة النزاو ومساللة ا ناة.

مساءلة سلطات إنفاذ القانون؛ وإنشاء لجنة خدمة الشرطة

()١٠2

 -٥٥يند النظا القانوين الـو ك عهـ أوتـا موامـة جـرال حتقيقـات نزيهـة ومسـتقهة وراكمـة
املت ــور و يف األفع ــاا ا جرامي ــة دون أي ضـ ـ إل ال داعـ ـ لـ ـ وال أوت ــا مسـ ـ قة .وتتهقـ ـ وك ــاالت
إنل ــاذ الق ــانون ،ــا يف ذل ـ م ـوات األم ــن ،ت ــدري ا ش ـ ن م ــايا وق ــو ا نس ــان( .)١٠٣وتت ــا ه ــذه
الوكاالت سياسة عـد التسـامذ موهقـا مـا انتهاكـات وقـو ا نسـان .ويرتـد متتـ املـدع العـا
والهننــة الو نيــة قــو ا نســان والناشــوون يف جمــاا وقــو ا نســان أمــاكن االوتنــاك والســنون
عنــدما حي ـر ارتنــزون مــن التمتــا ــا قو الدســتورية والقانونيــة .ووفق ـا لتوجيهــات ارتمــة العهيــا،
فــون مــانون ا ــي لعــا  2٠٠7ميــد االســتعراض مــن لــدن وكارة الــدفاو .ومــن أج ـ منــا انتهاكــات
وقو ا نسان دارـ مـوات األمـن ،أنشـ ت الشـر ة الني اليـة ومـوة الشـر ة املسـهحة وا ـي الني ـاد
آليــة منلوــهة دارـ املنظمــة .وعــووة عه ـ ذلـ  ،فــون نــة التحقي ـ املنشـ ة وجـ املــادة )١(62
مــن مــانون ا ــي تتمتــا ســهوات راتــة لهتحقي ـ يف انتهاكــات وقــو ا نســان .و التــاد ،ال يوجــد
وتم مانوين حمه يعو ميزة ا وانة ألفراد األمن وسهوات إنلاذ القانون.
 -٥6ومــد كانــت نــة ردمــة الشــر ة مــد شــتهت اللعـ وج ـ مــانون مـوات الشــر ة املســهحة
لعــا  ،١999وتوجــد وتومــة ني ــاا وــدد إنشــال نــة مســتقهة خلدم ـة الشــر ة للااــدة شــر ة ني ــاا
مــن رــوا ت ي ـ مــانون الشــر ة ا ــاد لعــا  .١9٥٥وتــند مواعــد الشــر ة ا ديــدة لعــا 2٠١4
عه نظا عـادا لهتوظيـو والنقـ والاميـة دارـ شـر ة ني ـاا .وتشـر نـة اخلدمـة العامـة يف عمهيـة
التوظيو والامية يف الشر ة الني الية.

العدالة السريعة

()١٠4

 -٥7ما انلتت ارتمة العهيا تنلذ روة عمـ اسـااتينية منـذ  2٠٠4مـن أجـ ا ـد مـن عـدد
الق ـ ــايا املااكمـ ــة وحتقي ـ ـ عدالـ ــة س ـ ـريعة .أمـ ــا اون فه ـ ـ تنلـ ــذ روـ ــة العم ـ ـ االس ـ ـااتينية الثالثـ ــة
لهلــاة  ،2٠١9-2٠١4ال ـ أنش ـ ت ــان تنســي موــاو العدالــة انووم ـا مــن املســتور املركــزي وــىت
مســتور املقا عــات( .)١٠٥وعــووة عهـ ذلـ  ،جــرر تو يـ إدارة تــدف الق ــايا وتتنولوجيــا املعهومــات
يف ايــا مســتويات ارتمــة .و ــار ملهــو جهســة االســتماو املســتمرة يف م ــايا مــن أن ـواو حمــددة،
18/37

GE.15-13294

A/HRC/WG.6/23/NPL/1

والوسا ة ووالة مـن ارتمـة ،والوسـا ات اعتمعيـة .وكمشـروو دـريش ،أ هقـت محـوت راتـة مـن
أجـ تنليــذ أوتـا ارــاكم .ومـد عــدا مــانون إمامـة العــدا لعـا  ١992مــن أجـ األرــذ الومركزيــة
الق ــااية وا ــد مــن ونــم الق ــايا املعروضــة عه ـ ارتمــة العهيــا .وتتن ـ الق ــايا املااكمــة إ التنــامد
تدرجييا يف ايا اراكم.

تنفيييذ االلتزامييات إزاء هيئييات المعاهييدات وتوصيييات االسييتعراض الييدوري الشييامل
()١٠6
والتعاون مع األمم المتحدة
 -٥8يعــد االض ـرام املســتمر مــا منظومــة األمــم املتحــدة و هــا مــن املنظمــات الدوليــة مــن أج ـ
محايــة وتعزيــز وقــو ا نســان سياســة أساســية تومــة ني ــاا .ومــا فت ــت ني ــاا تتعــاون تعاون ـا وثيق ـا
مــا آليــات األمــم املتحــدة قــو ا نســان عــن ريـ توجيـ دعـوات داامــة إ املتهلــو واليــات يف
إ ــار ا جـرالات اخلاتــة عهــس وقــو ا نســان لزيــارة ني ــاا يف أومــات يتهلــة .ومنــذ عــا ،١996
كارت ني اا  ١٠إجـرالات راتـة/متهلو واليـات يتهلـو .وأنشـ ت وتومـة ني ـاا آليـة يف متتـ
را ــيس ال ــوكرال وجمه ــس ال ــوكرال لوس ــتنا ة ملث ـ ه ــذه الوه ــات املقدم ــة م ــن املتهل ــو والي ــات لزي ــارة
ني ــاا وذلـ مــن أجـ كلالــة تعــاون مثمــر مــا املتهلــو واليــات .وتنظــر وتومــة ني ــاا يف رد إجيــاا
عه ه ات الزيارات القورية.
 -٥9وتواتـ ـ وتوم ــة ني ــاا ال ــدروا يف وـ ـوار ن ــال م ــا اي ــا أت ــحا املو ــهحة يف إع ــداد تقري ــر
االســتعراض الــدوري الشــام وروــة عم ـ تنليــذ توتــيات االســتعراض الــدوري الشــام  .ومــد استعرضــت
اخلو ــة ونش ــرت التق ــارير املروهي ــة وج ــرر توكيعه ــا .ود ــري موالم ــة األنش ــوة ار ــددة يف اخلو ــة م ــا رو ــة
األنش ــوة املنل ــذة يف إ ــار رو ــة العمـ ـ الو ني ــة ق ــو ا نس ــان و ه ــا م ــن رو ــإل العمـ ـ القواعي ــة.
وعتل ــت اولي ــة الـ ـ أنشـ ـ ت لتنس ــي تنلي ــذ توت ــيات االس ــتعراض ال ــدوري الش ــام ش ــاركة الوك ــاالت
ا تومي ــة املعني ــة عه ـ عق ــد اجتماعاهت ــا ش ــت دوري م ــن أج ـ اس ــتعراض منن ـزات رو ــة العم ـ  .ويف
الومــت نلس ـ  ،جــرر تعزيــز الهننــة الو نيــة قــو ا نســان مــن أج ـ رتــد تنليــذ توتــيات االســتعراض
الــدوري الشــام  .وأنشـ ت نــة توجيهيــة دارـ متتـ راــيس الــوكرال وجمهــس الــوكرال لرتــد والــة التنليــذ.
وأ ه ت وتومة ني اا ردها إ هي ات املعاهدات وساار آليات األمم املتحدة يف الومت املناس .

حاالت االختفاء القسري

()١٠7

 -6٠إن وتومــة ني ــاا وــدد تــيا ة مشــروو مــانون مســتق تنــرء وــاالت االرتلــال القســري وفق ـا
لهق ـرار التــوجيه الوــادر عــن مــن ارتمــة العهيــا .واالرتلــال القســري مــدر يف القــانون وتــل انتهاك ـا
روـ ا قــو ا نســان( ،)١٠8وكلعـ إجرامـ وجـ املــادة  62مــن مــانون ا ــي لعــا  .2٠٠7وعــووة
عهـ ذلـ  ،يت ــمن مــانون العقو ــات املقــا وتم ـا راتـا تنــرء االرتلــال القســري .وتعتـو وتومــة
ني ـ ــاا عه ـ ـ االس ـ ــتعداد لتو ـ ـوير ال ني ـ ــة التحتي ـ ــة الوكم ـ ــة لون ـ ــما إ االتلامي ـ ــة الدولي ـ ــة ماي ـ ــة اي ـ ــا
األشخال من االرتلال القسري.
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والطفل
المرأة

()١٠9

 -6١اختــذت وتومــة ني ــاا عــددا مــن التــدا السياســاتية والقانونيــة واملاسســية والربناجميــة لتلالــة
العـدا ــو ا نســو واملسـاواة ينهمــا .وتعمـ وتومــة ني ـاا عهـ تنليــذ اسـااتينية وروــة عمـ و نيــة
ش ـ ن متتــو امل ـرأة والق ــال عه ـ العنــو القــاام عه ـ نــوو ا ــنس ( )2٠١8-2٠١٣وتــلها سياســة
عامــة جامعــة ،وكــذا سياســات مواعيــة أرــرر متعهقــة عقــو املـرأة .وجيــري إنلـاذ مــانون (جر ــة وعقو ـة)
العن ــو املن ــزد لع ــا  ،2٠٠9والاحتـ ـ التنظيمي ــة لع ــا  .2٠١٠وم ــد أدرج ــت مش ــاريا مـ ـوانو تع ــدي
م ـوانو أرــرر مــن أج ـ الق ــال عه ـ العنــو القــاام عه ـ نــوو ا ــنس( )١١٠و(جر ــة وعقو ـة) ممارســة
السحر يف جدوا جهسات الربملان .ومد اعتمدت الواحـة التنظيميـة (لوسـتلادة مـن) تـندو ضـمان
النسال العاك ات لعا  ،2٠١٣ومانون (مرام ة) التحرش ا نس يف متان العم لعا .2٠١4
 -62ومــا انلتــت وتومــة ني ــاا اســتمرار تــذك الــوع املمارســات الثقافيــة ال ــارة مــن مث ـ املهــر
وكوا األ لــاا وممارســة الســحر يف ايــا أحنــال ال هــد .وأنش ـ متت ـ راــيس الــوكرال وجمهــس الــوكرال ووــدة
لتمتــو امل ـرأة والتنســي ( .)١١١وأنش ـ ت يف ايــا املقا عــات ــان تنســي املقا عــة مــن أج ـ متتــو امل ـرأة.
وأنش ـ ت وتوم ــة ني ــاا ت ــندوما لتخليــو و ــدة العنــو الق ــاام عه ـ ن ــوو ا ـنس يف اي ــا املقا ع ــات،
ومراك ــز ل ــسدارة الش ــامهة لألكم ــات دارـ ـ املستش ــليات ومراك ــز ر ــدمات يف  ١7مقا ع ــة( ،)١١2ومراك ــز
ع ــادة الت هيـ ـ يف مث ــاين مقا ع ــات( ،)١١٣وذلـ ـ م ــن أجـ ـ اخت ــاذ إجـ ـرالات ومااي ــة وت ــوف ر ــدمات
عاجهــة وتقــدء الــدعم ل ــحايا العنــو القــاام عه ـ نــوو ا ــنس .وتوجــد يف املقــر العــا لشــر ة ني ــاا
مديريــة خلدمــة امل ـرأة والول ـ  ،كمــا توجــد رويــا خلدمــة امل ـرأة والول ـ يف متات ـ املقا عــات اخلمســة
والسـ عو ايعهــا .وشــيدت م ــان منلوــهة خلويــا ردمــة امل ـرأة والولـ يف  24مقا عــة وأنش ـ ت 24٠
وظيلــة جديــدة يف ايــا أحنــال ال هــد لهاكيــز عه ـ مســاا العنــو القــاام عه ـ نــوو ا ــنس .ومــن أج ـ
منــا العنــو ضــد املـرأة والولـ  ،أنشـ ت الهننــة الو نيــة لرعايــة الولـ روو ـا هاتليــة ملســاعدة الول ـ
يف  ١4مقا عـة ومراكـز خلدمـة املـرأة يف  ١٥مقا عـة يف أفـ توسـيا نوامهـا لتشـم املقا عـات اخلمسـة
والس ـ عو ايعهــا .وأنش ـ ت الهننــة الو نيــة لهم ـرأة ش ـ تات رتــد وقــو امل ـرأة عه ـ املســتويو الــو ك
وارهـ  .ومــا فت ــت تــنظم محــوت يتهلــة وتــوفر ردمــة املســاعدة واملشــورة القانونيــة جمانـا لل ــة مســتهدفة
م ــن النسـ ــال .ومـ ــا انلتـ ــت املاسسـ ــات ا توميـ ــة تتع ــاون مـ ــا املاسسـ ــات الو نيـ ــة قـ ــو ا نسـ ــان.
ومــد ــدأت ا ج ـرالات ا جيا يــة وا و ــد وال ـربام ارــددة اؤــدب و ه ــا مــن أشــتاا الــدعم ال ـ
أ هقتهــا وتومــة ني ــاا حتــد ت ي ـ ات تدرجييــة حنــو متتــو امل ـرأة متتين ـا هام ـا يف امليــادين االجتماعيــة
واالمتوادية والسياسية منذ عا .)١١4(2٠٠7
 -6٣ويف الومــت ال ـراهن ،يو ـ متثي ـ امل ـرأة يف اخلدمــة املدنيــة  ١٥.٣يف املااــة .ويو ـ إ ٥.8
يف املاا ـ ــة يف الش ـ ــر ة ،و 2.٥8يف ا ـ ــي  ،و ٣.4يف م ـ ــوة الش ـ ــر ة املس ـ ــهحة ،و ١.76يف ا ه ـ ــاك
الق ــاا  .ولتش ــنيا در ــوا امل ـرأة إ اخل ــدمات العام ــة ،تعم ـ وتومـ ـة ني ــاا عه ـ تنلي ــذ يته ــو
الـربام الـ متتــن املـرأة مــن ويـ التعهــيم والوــحة و هــا مــن اخلــدمات الـ تســتهدب اعتمعــات
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ارهي ــة املهمش ــة ،كم ــا جي ــري تعم ــيم اسـ ـااتينية لهش ــاون ا نس ــانية وا دم ــا االجتم ــاع يف اي ــا
الوكارات .وت و مقارنـة ـو مـيم ماشـر التنميـة ا نسـانية يف أومـات يتهلـة تقـدما موـردا عهـ الوـعيدين
الو ك واره كهيهما(.)١١٥
 -64ويف الســنة املاليــة  ،2٠١٥/2٠١4كيــدت امليزانيــة املخووــة لتعزيــز املســاواة ــو ا نس ــو
ومتتـو املـرأة إ  2١.9٣يف املااــة (أي  ١٣٥.6٥مهيــار رو يــة ني اليــة) مــن جممــوو امليزانيــة .و املثـ ،
م ــا فت ــت الس ــهوات ارهي ــة ختو ــد  ١٠يف املاا ــة م ــن ميزانيته ــا لوس ــتثمار له ـربام ال ـ تس ــتهدب
النســال واأل لــاا املهمشــو .ولزيــادة فــرل وتــوا املـرأة إ األراضـ  ،أرــذت وتومــة ني ــاا عتــم
يتمث يف تقدء روم نس ة  ٣٠يف املااـة مـن رسـو تسـني األراضـ عنـد تسـني األراضـ اسـم
امرأة أو اسم الزوجو معا .ومد تراجـا ماشـر عـد املسـاواة ـو ا نسـو مـن  ٠.٥٥8عـا 2٠١١
إ  ٠.48٥عــا  .)١١6(2٠١٣وأعهــن العنــو القــاام عه ـ نــوو ا ــنس فعــو إجرامي ـا و ــدأت وتومــة
ني ـ ــاا تت ـ ــا سياسـ ــة عـ ــد التسـ ــامذ موهق ـ ـا مع ـ ـ  .وأرـ ــذ ـ ــا جرالات الق ـ ــااية الس ـ ـريعة املسـ ــار منـ ــذ
عا  2٠١٠يف إ ار نظا اراكم ارهية لعا  ،١99٥يف ا االت ال تتعه نسال وأ لاا(.)١١7
 -6٥وتــند عــل التش ـريعات ارهيــة ،ومنهــا القــانون العــا لعــا  ١96٣ومــانون (مرام ــة) االدــار
ال شــر ونقههــم ومــانون (جر ــة وعقو ـة) العنــو املنــزد ،عهـ تعوي ــات ل ــحايا العنــو القــاام عهـ
نــوو ا ــنس .ونظمــت وكــاالت وتوميــة محــوت لهتوعيــة القانونيــة .ونظــرا لتزايــد الــوع  ،تزايــد عــدد
الشتاور املقدمة إ الشر ة ني اا ش ن العنو القاام عه نوو ا نس كيادة ك ة(.)١١8
 -66وتعم ـ وتومــة ني ــاا عه ـ تنليــذ روــة العم ـ الو نيــة لأل لــاا ( )2٠١٥-2٠٠٥وتعتــز
تنقيحه ــا ملعا ــة م ــايا االس ــت وا ا نسـ ـ لأل ل ــاا وإس ــالة مع ــامهتهم وممارس ــة العن ــو يف وقه ــم.
وتعتـو وكارة الشــاون االحتاديـة والتنميــة ارهيــة عهـ تنليــذ رنـام ووكمــة حمهيــة تـدي لأل لــاا أعهــن
مــن رول ـ أن ن ــة تنميــة مروي ــة واوــدة و هدي ــة واوــدة ت ـديقة لأل ل ــاا .ومــد مت ــت تــيا ة مش ــروو
مــانون جديــد لأل لــاا تث ـ امتثــاال تام ـا التلاميــة وقــو الول ـ  .وعــووة عه ـ ذل ـ  ،فــون السياســة
الو نية لهول لعا  2٠١2تت من تدا ذات تهة قال الول ومحايت ومناا ومشاركت (.)١١9
 -67وعم ــو توت ــيات الهنن ــة املعني ــة الق ــال عهـ ـ التميي ــز ض ــد املـ ـرأة ،أع ــدت وتوم ــة ني ــاا
تعاون مـا الهننـة الو نيـة لهمـرأة مشـروو مـانون تنـرء ايـا أنـواو املمارسـات ال ـارة الـ تعـزك العنـو
ا نس ــاين .وحي ــدد مش ــروو الق ــانون  62نوع ـا م ــن املمارس ــات ال ــارة ،منه ــا ‘ش ـهو ادي‘ ،و‘دوك ـ ‘،
و‘ ـادي‘ ،و‘جومــا‘ .وتــنظم الوكــاالت ا توميــة ـرام توعيــة ضــد هــذه املمارســات .ووفق ـا لهتوجي ـ
الو ــادر ع ــن ارتم ــة العهي ــا ،أت ــدرت وتوم ــة ني ــاا م ــادئ التوجيهي ــة يف ع ــا  2٠٠8م ــن أج ـ ـ
الق ـال عهـ ‘شـهو ادي‘ .وارتلـا عـدد اللتيـات الواـ يـواظ عهـ املدرسـة أثنـال فـاة ا ـيل ارتلاعـا
ك ـ ـ ا وتراجـ ــا عـ ــدد ‘معـ ــاكا ش ـ ـهو ادي‘ املخووـ ــة .وأنش ـ ـ ت وتومـ ــة ني ـ ــاا جمهـ ــس تنميـ ــة االـ ــة
‘ ادي‘ والنهوض هبا من أج التمتو ؤذه الواالة ومحايتها.
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إعادة تأهيل المقاتلي السابقي والقصر وإعادة إدماجهم

()١2٠

 -68حتظ ــر السياسـ ــة الو ني ــة لهول ـ ـ لع ــا  2٠١2اسـ ــتخدا األ ل ــاا يف النزاعـ ــات املسـ ــهحة.
وحتـدد مواعــد ا ــي لعــا  2٠١٣ســن  ١8عامـا كحــد أدىن لهتننيــد يف ا ــي الني ــاد( .)١2١ومــن
ــو املق ــاتهو ال ــذين جــرر التحق ـ م ــنهم ،أدم ـ  ١ 46٠ف ــردا يف ا ــي الني ــاد ،وتهق ـ  6و ـز
إع ــادة الت هيـ ـ ينم ــا ارت ــار  ١٥ ٥8٥التقاع ــد الو ــوع  .ويف ع ــا  ،2٠٠9س ـر م ــن معس ــترات
املــاويو  4 ٠٠8مق ــاتهو ـ م ــاههو (مو ــر وجمن ــدين يف ومــت مت ـ رر) ع ــرب عمهي ــة التحق ـ ال ـ
أجرهت ــا عث ــة األم ــم املتح ــدة يف ني ــاا .وم ــن ــو ه ــاالل ،ك ــان  2 97٣م ــنهم مو ــرا .وتهق ـ ا ن ــود
األ لاا املسـروون مسـاعدة مامتـة توهـا دعـم مـن أجـ إعـادة ا دمـا  ،مـن م يـ التعهـيم والتـدري
املهــك واملشــورة النلســية االجتماعيــة .وتــدير ـرام دعــم إعــادة ا دمــا وكــاالت يتهلــة ،وذل ـ مــن
أج ته ية ه ا نود األ لاا املسروو.

إساءة معاملة األطفال واالستغالل الجنسي وعمل األطفال

()١22

 -69لق ــد وض ــا م ــانون (وظ ــر وتنظ ــيم) عم ـ األ ل ــاا لع ــا  ،2٠٠٠ومواع ــد (وظ ــر وتنظ ــيم)
عمـ ـ األ ل ــاا لع ــا  ،2٠٠6وم ــانون العمـ ـ لع ــا  ،١992ومواع ــد العمـ ـ لع ــا  ،١99٣واخلو ــة
الرايســية الو نيــة املتوــهة األ لــاا لهلــاة  ،2٠١4-2٠٠4واخلوــة الرايســية الو نيــة ش ـ ن الق ــال
عه ـ عم ـ األ لــاا لهلــاة  ،2٠2٠-2٠١١وضــعت كههــا مــن أج ـ منــا إســالة معامهــة األ لــاا
وعم ـ األ لــاا .ونشــرت ماامــة قواعــات العم ـ اخلو ـ ة عه ـ األ لــاا وحيظــر عم ـ األ لــاا يف
ته القواعات وفقا لهتشريعات ارهية ومعاي منظمة العم الدولية(.)١2٣
 -7٠وحتظـ ــر السياسـ ــة الو نيـ ــة لأل لـ ــاا لعـ ــا  2٠١2اسـ ــتخدا األ لـ ــاا يف النزاعـ ــات املسـ ــهحة
وأش ــتاا العم ـ ـ اخلوـ ـ ة وتعتم ــد سياس ــة عام ــة عـ ـ ه ــذه األفع ــاا أفع ــاال يعامـ ـ عهيه ــا الق ــانون.
وجنــدت وتومــة ني ــاا وكارة العم ـ والعمالــة واعهــس املركــزي لرعايــة الول ـ وجمــالس رعايــة الول ـ يف
املقا عــات والســهوات ارهيــة لرتــد والــة عم ـ األ لــاا ،وتث ــيإل اســتخدا عمالــة األ لــاا ،وإعــادة
ت هيـ ـ العم ــاا األ ل ــاا ال ــذين جي ــري إنق ــاذهم .ونل ــذت اؤياكـ ـ القاام ــة عمهي ــات محاي ــة األ ل ــاا،
ورتــد اســتخدا عمـ األ لــاا يف املوــانا ،ومعام ــة املوــانا الـ تســتخد األ لــاا ،وإنقــاذ األ لــاا
وإعــادة تـ هيههم .وتعمـ وتومــة ني ــاا عهـ تنليــذ روــة هتـدب إ الق ــال عهـ أسـوأ أشــتاا عمـ
األ لـاا عهــوا عــا  ،2٠١6وايــا أشــتاا عمـ األ لــاا عهــوا عــا  ،2٠2٠ــا يف ذلـ الق ــال
عه عم األ لاا يف القواو الري  .ونلذت م ادرات ومااية ،وعدة رام توعوية(.)١24
 -7١ومــا فت ــت وتومــة ني ــاا تزيــد اليقظــة ضــد نظــا ‘كــاموري‘ ،كمــا كثلــت الوكــاالت املعنيــة
ا ج ـرالات ار ــددة اؤ ــدب وا جيا ي ــة يف املن ــا ال ـ كث ـ ا م ــا ي ه ـ فيه ــا ع ــن ه ــذه ا ـواد  .ويف
وزيران/يوني ـ  ،2٠١٣مــدمت التزام ـا مــن عشــر نقــام وضــا وــد ملمارســة ‘كــاموري‘ ال ـ يعتقــد
وجودها يف عل منا ال هد الر م من وظرها.
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 -72وأنشـ ت شــر ة ني ــاا مركــز ال حـ عــن األ لــاا وإنقـاذهم يف كامتانــدو ،وهــو يقــد ردمــة
عه ـ مــدار الســاعة .كمــا عتلــت ووكارة الشــاون الدارهيــة والشــر ة الني اليــة ــدورمها عه ـ اســتخدا
وسيه ا ذاعة/التهلزيون له ح عن األ لاا امللقودين وإنقاذهم.

نظاو اضاء األحداث

()١2٥

 -7٣يـوفر مــانون الولـ لعــا  ،١992ومواعـده لعــا  ،١99٥والقواعـد ا جراايــة لق ـال األوــدا
لع ــا  ،2٠٠7املع ــاي األساس ــية الـ ـ تع ــاو م ــايا األو ــدا  .وأت ــدر ع ــا  2٠٠9دليـ ـ التحقيـ ـ
واملقاضــاة املتعه ـ ق ــال األوــدا للااــدة حمــامي ا تومــة .وأنش ـ ت دور إتــووية لأل لــاا تتقيــد
املع ــاي ال ــدنيا لرعاي ــة األ ل ــاا يف ث ــو من ــا  ،وتعم ـ وتوم ــة ني ــاا عه ـ ن ــال دور يف منوقت ــو
أرـريو ،مــا وجــود روــة لتوســيا نوامهــا لتشــم ايــا املنــا ا مناايــة( .)١26ومتاشــيا مــا رو القواعــد
(ا جرااي ــة) لق ــال األو ــدا لع ــا  ،2٠٠7يس ــهم األ ل ــاا إ والديهم/أوت ــيااهم ش ـريوة تق ــد هم
أم ــا ارتم ــة ،وس ـ ـ االمت ــال .وش ــتهت ن ــة تنس ــي رات ــة ق ــال األو ــدا عه ـ ـ املس ــتور
املرك ــزي .وم ــا فت ــت وتوم ــة ني ــاا تع ــزك نظ ــا م ــال األو ــدا يف ال ه ــد متاش ــيا م ــا املع ــاي الدولي ــة
قــو ا نســان ال ـ جيــري مــن أجههــا تنليــذ رنــام مشــا ــو وكارة شــاون امل ـرأة والول ـ والرعاي ــة
االجتماعي ــة و ن ــة تنس ــي م ــال األو ــدا يف  64مقا ع ــة أنشـ ـ ت فيه ــا ‘هي ــة لألو ــدا ‘ .وتعت ــز
وتومة ني اا تشتي "هي ات راتة األودا " يف ام املقا عات.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية

()١27

 -74ووفق ـا ألمــر ارتمــة العهي ــا( ،)١28فــون أع ــال ف ــة املثهي ــات واملثهيــو ومزدوج ـ املي ـ ا نس ـ
وم ــايري اؤوي ــة ا نس ــانية وو ــامه ت ــلات ا نس ــو يتهق ــون ش ــهادة ا نس ــية وج ـ ـواكات الس ــلر م ــا
ا شــارة إ هــويتهم وج ـ مواعــد ا نســية املعدلــة لعــا  ،2٠٠8ومواعــد ج ـواك الســلر لعــا .2٠١٠
واعــاب املتت ـ املركــزي لسووــال ريي ـا جبــنس ثال ـ  ،إضــافة إ الــذكور وا نــا  ،لهمــرة األو يف
التع ــداد ال ــو ك لع ــا  .2٠١١وم ــا فت ــت وتوم ــة ني ــاا تنظ ــر يف التقري ــر املق ــد م ــن الهنن ــة املش ــتهة
وجـ ـ األم ــر الت ــوجيه لهمحتم ــة العهي ــا وات ــهة حتدي ــد هوي ــة ه ــذه الل ــة ومحاي ــة وقومه ــا .وحيظ ــر
التشـ ـريا ال ــداره لني ــاا التميي ــز م ــن أي ن ــوو ك ــان ،ــا يف ذلـ ـ عهـ ـ أس ــا امليـ ـ ا نسـ ـ واؤوي ــة
ا نسية .وحتا وتومـة ني ـاا وقـو ووريـات هـذه الل ـة الـ يتلههـا الدسـتور والقـوانو ،وهـ مهتزمـة
التزاما كامو و ال التمييز ضد هذه الل ة عتم الواما.

اإلنسان
المؤسسات الوطنية لحقوق

()١29

 -7٥كان ــت وتوم ــة ني ــاا دومـ ـا داعم ــة لت ــوف ميزاني ــة ومـ ـوارد م ــن أجـ ـ وس ــن أدال املاسس ــات
الو نيــة قــو ا نســان( .)١٣٠وتتمتــا الهننــة الو نيــة قــو ا نســان االســتقولية اؤيتهيــة والوظيليــة
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واملاليــة وفق ـا مل ــادئ ــاريس ،كمــا أ ــا وافظــت عه ـ املركــز ‘ألــو‘( .)١٣١و ــدأت وتومــة ني ــاا تنلــذ
تــدرجييا توتــيات الهننــة الو نيــة قــو ا نســان .وتــرد اســتقولية الهننــة الو نيــة قــو ا نســان الـ
يتلههــا الدســتور زيــد مــن التلوــي يف مــانون الهننــة الو نيــة قــو ا نســان لعــا  .2٠١2وال يقيــد
ه ــذا الق ــانون الوالي ــة الدس ــتورية لهنن ــة الو ني ــة ق ــو ا نس ــان وارتواتـ ـها .وع ــووة عهـ ـ ذل ـ ـ ،
وافقــت وكارة املاليــة عه ـ مواعــد ماليــة منلوــهة لهننــة مــن أج ـ ضــمان اســتقوؤا املــاد .واألهــم مــن
ذلـ  ،وافـ جمهــس الــوكرال مــن ويـ امل ــدأ عه ـ مشــروو مــانون ردمــة وقــو ا نســان لهننــة الو نيــة
ق ـ ــو ا نس ـ ــان( .)١٣2ووتوم ـ ــة ني ـ ــاا مهتزم ـ ــة تق ـ ــدء دعمه ـ ــا التامـ ـ ـ م ـ ــن أجـ ـ ـ األدال الس ـ ــهس
لهماسســات الو نيــة قــو ا نســان .وعمــو عتــم ارتمــة العهيــا ،فــون وتومــة ني ــاا وــدد تقــدء
مشروو مانون تعدي مانون الهننة الو نية قو ا نسان إ الربملان(.)١٣٣

اإلنجازات وأاضل الممارسات والتحديات
اإلنجازات
اإلنجاز الرئيسي لعملية السالو
 -76تق ــا عمهيـ ــة الس ــو اللريـ ــدة لني ـ ــاا ال ـ ـ انوهقـ ــت عـ ــا  2٠٠6تومي ــا اتلـ ــا السـ ــو
الشـام مـن ايتهـا املنوقيـة .ومـد انتهـ مـن عمهيـة إدمـا املقـاتهو املـاويو يف ا ـي الني ــاد وإدارة
األســهحة واملقــاتهو املــاويو الــذين جــرر التحق ـ مــنهم .ومــا فت ــت وتومــة ني ــاا تقــد تعوي ــات
ماليــة و ـ ماليــة وتنو ـو ضــحايا الن ـزاو مــن رــوا آليــات يتهلــة انووم ـا مــن املركــز إ القاعــدة
الش ــع ية .وم ــد تس ــارعت عمهي ــة وض ــا الدس ــتور أكث ــر ع ــد املوافق ــة عهـ ـ املش ــروو األود لهدس ــتور
ا ديد .ويوكو املشروو من أج ا ووا عه تعهيقات النا .
إنشاء آلية للعدالة االنتقالية
 -77وجـ ـ ـ م ـ ــانون ن ـ ــة التحقيـ ـ ـ يف و ـ ــاالت املختل ـ ــو وا قيق ـ ــة واملو ـ ــا ة لع ـ ــا ،2٠١4
شتهت نتـان( )١٣4لهتوـدي النتهاكـات وقـو ا نسـان الـ ارتت هـا ا هـات التا عـة لهدولـة و ـ
التا عــة ؤــا رــوا الن ـزاو املســهذ ،وضــمان العدالــة له ــحايا متاشــيا مــا االلتزامــات الو نيــة والدوليــة
لني ــاا .وم ــد اش ــرت الهننت ــان عمهه ــا اللع ـ  .فالهننت ــان مس ــتقهتان ويتو ــان ــالتحقي يف اي ــا
الق ــايا ذات الوــهة ــالنزاو ،و تقــدء توتــيات إ الســهوات املعنيــة مــن أجـ اختــاذ إجـرالات شـ ن
املووقة الق ااية لهنناة ،وتقدء التعويل املوام له حايا ،وا تو املاسس العا .
حقوق اإلنسان باعتبارها مبدأل أساسيال م مبادئ الحوكمة وخطط التنمية
 -78أتـ حت محايــة وتعزيــز وقــو ا نســان سياســة و نيــة تومــة ني ــاا وأولويــة مــن أولوياهتــا.
وتساشــد ا وكمــة واألنشــوة ا مناايــة ــالنه القــاام عهـ ا قــو  .وتت ــمن روــإل التنميــة الدوريــة،
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مــن الناويــة اؤيتهيــة والوظيليــة كهتيهمــا ،القــيم األساســية لســيادة القــانون ووقــو ا نســان .ونتينــة
لذل  ،أوركت ني اا تقد يف ماشرات التنمية ال شرية(.)١٣٥
السياسة العامة والقانون وإصالح اطاع العدل
 -79ظـ إتــو السياســة العامــة والقـوانو( )١٣6يشــت عمهيــة مســتمرة مــن أجـ الوفــال اللعهـ
التزامات الدولة يف جمـاا وقـو ا نسـان .ويف موـاو السياسـة العامـة ،تعـد اخلوـإل اخلمسـية الو نيـة
قــو ا نســان ،ومتتــو املـرأة ،والسياســة العامــة لهولـ  ،والسياســة الوــحية الو نيــة ،عــل أدوات
السياســة العامــة ال ــاركة رــوا اللــاة املشــمولة ــالتقرير .ومــد جعـ إتــو السياسـة العامــة والقـوانو
النظا القانوين اره أكثر توافقا ما املعاي الدولية.
 -8٠وتنل ــذ الس ــهوة الق ــااية رو ــة العمـ ـ االسـ ـااتينية الثالث ــة ،لهل ــاة  ،2٠١9-2٠١4م ــن
أج توف عدالة سريعة وفعالـة لهنميـا .فنهسـات االسـتماو املسـتمرة يف م ـايا العنـو القـاام عهـ
نـوو ا ــنس ،وإدارة تــدف الق ــايا ،وإجـرالات ارتمــة القاامـة عهـ جــدوا كمــك ،وتع ــة فرمــة عمـ
راتــة نلــاذ أوتــا ارتمــة العهيــا تعــد ع ـا مــن التــدروت االس ـااتينية لهنهــاك الق ــاا مــن
أج تعزيز وتوا النا إ العدالة.
اعالية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 -8١تهع ـ املاسســات الو نيــة قــو ا نســان دور الرمي ـ عه ـ محايــة وقــو ا نســان .وهــذه
املاسســات ال تقتوــر عه ـ تنظــيم محــوت التوعيــة ورتــد والــة وقــو ا نســان ،ـ تســهم أي ـا يف
إتــو القـوانو والسياســات مــن رــوا تقــدء توتــيات حمــددة إ وتومــة ني ــاا .ويف ســيا مــا عــد
الزلزاا ،تعم الهننة الو نية قو ا نسان دورها كرايس مشار عموعة ا ماية.

الممارسات الجيدة
التدابير الوطنية المتكاملة بشأن حقوق اإلنسان
 -82اعتم ــدت ني ــاا ت ــدا دس ــتورية ومانوني ــة وسياس ــاتية وماسس ــية وريق ــة متتامه ــة م ــن أج ـ
الوفــال التزاماهتــا الو نيــة والدوليــة يف جمــاا وقــو ا نســان .و تنشــع وتومــة ني ــاا تسهســو هرميـا
معياريا فحس  ،وإمنا كلهت ميـا دعامـة و ي ـة لتنليـذ األولويـات الو نيـة اسـتنادا إ القـيم األساسـية
قــو ا نســان .وت ق ـ املســاواة وا ريــة والترامــة ا نســانية والســو والعدالــة والد قرا يــة الشــامهة
لهنميا ركااز ؤذه التدا املتتامهة.
االعتراف الدستوري بترابط حقوق اإلنسان
 -8٣يعـاب الدســتور ــا قو املدنيـة والسياســية ،وكــذا االمتوـادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،ومحايتهــا
وتـلها وقومـا أساسـية لهنميـا .وت ـمن ا قـو يف التعهـيم والوـحة والعمالـة وال ـمان االجتمــاع ،
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مــن ــو وقــو أرــرر ،مــن رــوا إدرا قيقــة أن هــذه ا قــو األساســية ال منــال مــن إعماؤـا مــن
أج ـ التمتــا التام ـ ــا قو املدنيــة والسياســية .و املث ـ  ،أدرجــت ا قــو ا ماعيــة أي ـا مــن أج ـ
ته ية االوتياجات واملوا اخلاتة لهمنموعات ارددة.
النشاط اإليجابي للجهاز القضائي
 -84فســرت ارتمــة العهيــا ،وتــلها وــار ا قــو األساســية ،الدســتور والتش ـريا وــورة نــالة مــن
أج ـ تــوف س ـ انتوــاب فعالــة لهمت ــررين ومــن أج ـ تنليــذ االلتزامــات الدوليــة .ولع ــت ارتمــة دورا
رايســيا يف توـوير الس ـوا الق ــااية شـ ن نــوو ا ــنس ،وال ي ــة ،والســو  ،وا تــم الرشــيد ،وتوســيا نوــا
ا قو األساسية من روا أوامر م ااية ضمن ارتواتها و يعتمد دعاور املوهحة العامة.
دمج االتفاايات الدولية اي التشريع الداخلي
 -8٥مــن التزامــات الدولــة املنوــول عهيهــا وضــو يف الدســتور هنــا التنليــذ اللعــاا اللتزامــات ني ــاا
الناش ـ ة ع ــن الو ــتو الدولي ــة .وع ــووة عه ـ ذل ـ  ،يت ــمن م ــانون املعاه ــدات يف ني ــاا لع ــا ،١99٠
الــذي يتنــاوا والــة الوــتو الدوليــة الـ درهــت ني ــاا رفـا فيهــا ،وتمـا ملــاده أن املعاهــدة الـ تتــون
ني ــاا رفـ ـا فيه ــا ؤ ــا األسـ ـ قية عهـ ـ التشـ ـريعات ارهي ــة يف وال ــة التع ــارض .وم ــد ارت ــربت ارتم ــة العهي ــا
دستورية التشريعات وىت عه أسا الوتو الدولية املهزمة ال درهت ني اا رفا فيها.
التعامل مع اآلليات الدولية
 -86جيــري مــن رــوا ا ـوار ال نــال املنــتظم تعزيــز التعــاون الــدود يف محايــة وقــو ا نســان والنهــوض
هبــا ،والتمــا الــدعم والتلــاهم الــدوليو ش ـ ن ا هــود ال ـ ي ــذؤا ال هــد .ومــد تعاونــت ني ــاا مــا آليــات
األم ــم املتح ــدة ق ــو ا نس ــان ،ــا يف ذل ـ م ــن ر ــوا توجي ـ دع ـوات إ املتهل ــو والي ــات وق ــو
ا نسان ،لزيارة ني اا يف أومات يتهلة.
التعاون مع المجتمع الدولي
 -87تعم وتومـة ني ـاا مـا اعتمـا املـدين كعنوـر فاعـ مـن أجـ التنميـة والتع ـة االجتماعيـة،
وال س ــيما م ــن أج ـ االس ــتخدا اللع ــاا لهم ـوارد ارهي ــة ،وإذك ــال ال ــوع  ،وتق ــدء م ــدروت لت ــدا
ا ت ــو الرامي ــة إ ا عم ــاا التامـ ـ ق ــو ا نس ــان .واعتم ــدت سياس ــات جوهري ــة ت ــاثر عهـ ـ
عــدد ك ـ مــن األشــخال عــد التشــاور مــا اعتمــا املــدين واملــدافعو عــن وقــو ا نســان ونشــوال
وقو ا نسان .ومث اعتما املدين يف يتهو آليات الرتد ال أنش هتا ماسسات الدولة.
نهج التحول االجتماعي  -االاتصادي القائم على اإلدماج
 -88إن السياس ـ ــات والت ـ ــدا الـ ـ ـ اعتم ـ ــدهتا آلي ـ ــات الدول ـ ــة موجه ـ ــة يف املق ـ ــا األوا حن ـ ــو التح ـ ــوا
االجتم ـ ــاع -االمتو ـ ــادي م ـ ــن أج ـ ـ حتقي ـ ـ كام ـ ـ الع ـ ــدا واملس ـ ــاواة يف اعتم ـ ــا ،عي ـ ـ ت ـ ــن مي ـ ــا
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األشخال ،ا يف ذل اعتمعات ارهيـة ال ـعيلة واملهمشـة ،التمتـا عقـو ا نسـان األساسـية ومتاسـ
الد قرا يــة .واعتمــد ا دمــا  ،والتع ـويل عــن الظهــم املاض ـ  ،وإمامــة الــرإل ــو ايــا السياســات ومس ـ لة
وقــو ا نســان ،وإعــادة التوكيــا االجتمــاع  ،والتعمــيم عه ـ املســتور الــو ك ،اعتمــدت وتــلها أدوات
اسااتينية و وريقة منسقة من أج حتقي هدب التحوا االجتماع  -االمتوادي.

التحديات 

حالة ما بعد النزاع
 -89مــا فت ــت ني ــاا تتعــاع مــن ن ـزاو مســهذ امتــد عقــدا وولـ  .و ــالنظر إ ــوا اللــاة االنتقاليــة،
ت ـ ررت عمهيــة التنميــة الشــامهة و تــاجم االلتزامــات املتعهــد هبــا وعمــاا وقــو ا نســان إ أعمــاا
كمـا كـان متومعـا .وأضـافت يتهـو م ـايا مـا عــد النـزاو الـ تـاثر سـه ا عهـ والـة وقـو ا نســان يف
ال هــد مزيــدا مــن القيــود إ التحــديات القاامــة .وتعــد إعــادة ا عم ـار ،وا تــو املاسس ـ والثقــايف،
وإمامــة العدالــة االنتقاليــة واملوــا ة يف اعتمــا ،وإعــادة هيتهــة ماسســات الدولــة ،وتعزيــز املســاللة أمــا
املرؤوسو ه التحديات الرايسية ال تواج ا دارة املستدامة ملروهة ما عد النزاو.
التنفيذ الفعال لتدابير حقوق اإلنسان
 -9٠تعــد عــد وجــود ســهوات حمهيــة منتخ ــة ،والقيــود ال ـ يعرفهــا توليــد امل ـوارد وتع تهــا ،وتــدين
مدرات الوكاالت املنلذة ،وال عد ا رايف ،إ جانـ أمـور أرـرر ،هـ العق ـات الرايسـية أمـا تنليـذ
الق ـوانو والسياســات واخلوــإل وال ـربام املتعهقــة عقــو ا نســان تنليــذا ســهيما ويف الومــت املناس ـ .
إذ ــالر م مــن ا زــاكات املهحوظــة يف ماش ـرات التنميــة االجتماعيــة االمتوــادية ،ت ق ـ محايــة وقــو
اعتمعات ارهية ال عيلة واملهمشة عه النحو املتور يف الدستور تور حتديا.
الممارسات الضارة الموجودة
 -9١ال تـزاا توجــد العديــد مــن املمارســات ال ــارة( )١٣7يف اعتمــا ــالر م مــن تــدروت الدولــة وأوج ـ
التحســن املوــردة .ومــد وضــعت هــذه املمارســات عق ــات كــربر أمــا تنليــذ امل ــادرات الـ تقودهــا الوكــاالت
ا توميــة ومنظمــات اعتمــا املــدين مــن أج ـ حتســو نوعيــة ا يــاة .وي ق ـ إوــدا الت ي ـ ات املوهو ــة يف
سهو وممارسات وموامو النسي االجتماع والثقايف لهعقهية املوجودة عمهية ويهة األج .
االستجابة البعدية للكوارث الطبيعية م منظور حقوق اإلنسان
 -92مــا فتــع إدمــا مــيم وقــو ا نســان يف التــدروت ا نســانية وا نقــاذ وا اثــة وإعــادة الت هي ـ
وإعــادة ا عمــار يف مروهــة مــا عــد كارثــة يعيــة موروو ـا يف جــدوا األعمــاا الــو ك عــد الزل ـزاا املــدمر
الــذي ومــا يف  2٥نيســان/أ ري  2٠١٥ومــا أعق ـ مــن ه ـزات ارتداديــة .وعه ـ الــر م مــن ا درا املتزايــد
ؤ ــذه األولوي ــات ،ال ت ـ ـزاا االس ــتنا ة القاامـ ــة عه ـ ـ ا ق ــو الوتياجـ ــات ض ــحايا الزل ـ ـزاا متث ـ ـ حتـ ــديا.
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و ع ــد التش ــاور م ــا اخل ـ ـربال وأت ــحا املو ــهحة ال ــو نيو ،تعمـ ـ وتوم ــة ني ــاا عهـ ـ ا ع ــداد لتوس ــا
و ــري يوــإل ل ـ  ،واســتيوان مــنظم يف املنــا الريليــة ،واســتعراض وتنليــذ مــانون ال نــال والسياس ـة العامــة
الس ــتخدا األراض ـ  ،وإنش ــال آلي ــات ماسس ــية مناس ـ ة ل ـسدارة الش ــامهة لهت ـوار الو يعي ــة وك ــذا الناا ــة
عن النشام ال شري ،إدارهتا زيد من اخلربة واتسا ا هود الو نية والدعم الدود.
تخفيف حدة الفقر
 -9٣ــالنظر إ أثــر اسـااتينيات و ـرام ا ــد مــن اللقــر وتقييمهــا ،ت ــذا وتومــة ني ــاا جهــودا
مــن أج ـ موات ــهة إدمــا مل ــاهيم عدالــة التوكي ــا ،و ـ ال مركزي ــة وــورة أك ــرب ،وإمتانيــة الوت ــوا
املتتــافع إ املـوارد املتاوــة ،والوتـ ــو ـرام التنميــة وســيادة القــانون ،ومتافحــة اللســاد يف ايــا
السياســات العامــة وريقــة راضــعة لهمســاللة .وعه ـ الــر م مــن أن مســتور اللقــر مــا فتــع يااجــا،
فقد كان عق ة ك ة أما متتا ا ميا عقو ا نسان األساسية.
االلتزامات الوطنية
 -94أث تــت ني ــاا ،وتــلها ه ــدا د قرا ي ـا ذا وتومــة منتخ ــة وجه ــاك م ــاا مس ــتق وك ــول
ووسـ ــااإل إعـ ــو وـ ــرة وجمتمـ ــا مـ ــدين نـ ــا ل ا يـ ــاة ،التزام ـ ـا موي ـ ـا عقـ ــو ا نسـ ــان .و ـ ـالر م مـ ــن
التح ــديات العدي ــدة ،ف ــون وتوم ــة ني ــاا مهتزم ــة تنلي ــذ التوت ــيات املق ول ــة املقدم ــة يف إ ــار ا ول ــة
األو لوســتعراض الــدوري الشــام وكــذا التوتــيات ا ض ــافية ال ـ ســاد مــن رــوا ا ولــة الثاني ــة
تنليــذا فعــاال ،مــا كيــادة الاكيــز عه ـ تعمــيم مراعــاة وقــو ا نســان يف السياســات وال ـربام ا مناايــة
وختوــيد مزيــد مــن املـوارد وحتســو القــدرات .ووتومــة ني ــاا مهتزمــة واتــهة ا هــود الو نيــة متاشــيا
مــا األولويــات الو نيــة وااللتزامــات الدوليــة و تعزيــز تعاو ــا مــا اعتمــا الــدود وأتــحا املوــهحة
الــو نيو .وتتومــا وتومــة ني ــاا املزيــد مــن الــدعم مــن األمــم املتحــدة واعتمــا الــدود يف جهودهــا
الرامية إ محاية وتعزيز وقو ا نسان وريقة مستدامة.
Notes
The reports of the proceedings of regional and national consultations are attached in Annex –1.
;The thematic areas include, education; health, nutrition and population; labour and employment; culture
legal reform and administration of justice; environment and sustainable development; women,
disabilities, senior citizens and gender and sexual minorities; international responsibility of Nepal; food
security and food sovereignty; transitional justice and conflict victims; human right education; inclusive
development; children; housing; social service and security; execution of Supreme Court judgments and
recommendations of National Human Rights Commission; custody and prison reform; and institutional
strengthening. (The NHRAP is available at www.opmcm.gov.np).
Nepal has ratified seven core UN Conventions on human rights out of nine.
Act on the Commission on Investigation of Enforced Disappeared Persons, and Truth and Reconciliation,
2014; Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2011; An Act to
control Sexual Harassment against Women at Workplace, 2014.
A Bill to Criminalize Torture and Ill Treatment, 2014; Some Nepal Acts Amendment Bill to End Gender
;Based Violence and to Maintain Gender Equality, 2014; A Bill to Prohibit Witchcraft Practicing, 2014
Bills on Penal Code, Criminal Procedure Code, Sentencing Legislation, Civil Code, and Civil Procedure
Code, 2014.
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Four Geneva Conventions Implementation Bill, 2014; National Human Rights Commission Service Bill,
2015; A separate Bill to Criminalize Enforced Disappearance; Some Nepal Acts Amendment Bill to
maintain Inclusion in Public Services; A Bill on National Dalit Commission.
At least five layers of government mechanisms have been functional for the implementation of treaty
body obligations including the Concluding Observations. The Human Rights Divisions or Sections
established at various ministries have been playing a role of performing basic tasks and preparing
documentations. The Human Rights Division of the OPMCM has been serving as human rights focal
agency of the GoN. It is mandated to prepare plans of action, policies and reports as well as identify the
issues and gaps in existing measures. A Steering Committee led by the Chief Secretary and consisting of
secretaries of different ministries has been monitoring the implementation status and where necessary,
supervising and facilitating work of the ministries. A regular meeting of all Secretaries of the GoN is
held under the chairmanship of the Chief Secretary to address the problems and challenges, if any, during
the implementation process. The Council of Ministers, the apex executive body, approves policies and
Bills related to fulfilling the GoN’s human rights commitments and implementation of the Concluding
Observations. Likewise, Social Justice and Human Rights Committee of the Legislature Parliament
oversees the issues of human rights and extends necessary directives to the government towards
protecting human rights in accordance with international standards.
The GoN has planned to build new buildings for prisons in Nuwakot, Makwanpur, Banke,
Kavrepalanchowk, Udayapur, Rupandehi, Kailali, Kanchanpur, Bardiya, Parbat, Jhapa, Rolpa districts.
It includes, Recommendation 106.1, 2, i.e., due consideration to the views of different groups that
compose Nepali society, and participation of ethnic and caste group in constitution making process;
timely writing, peaceful coexistence and guarantee freedom of religion, equality and non-discrimination;
women’s rights in line with intl’ HR instruments.
The endorsed draft of the new constitution has been disseminated through the official website of the CA,
newspapers, radios and other mass media. The draft has also been published in official gazzette.The
committee on Citizen Relations and Public Opinion collection of the CA is mandated to collect views
and feedbabacks of people, and the Committee will present a report incorporating suggestions from the
people and other stakeholders.
It includes, Recommendation 106.26, 108.23, 27, 28, i.e. concrete steps to ensure security of HRDs and
journalists; prompt investigation on violations and prosecution; necessary measures to put an end to acts
of intimidation and violence committed against journalists and human rights defenders.
The Guidelines cover the matter of professional safety, insurance, and welfare matters related to
journalists.
It includes Recommendation number 107.27, i.e. ensure the right to freedom of assembly is guaranteed
and remove all restrictions to peaceful protests.
New labour legislation as per the ILO Convention No. 111, Labour exploitation at home and abroad: It
includes Recommendation number 106.40, 108.32, i.e. Protect labour exploitation at home and abroad
by legislation and oversight of workplace practices; Ensure that the new labour legislation includes
provisions prohibiting discrimination as ILO 111.
The Bonded Labour (Prohibition) Act, 2002 and its Rules, 2010 are in place to put ban on any form of
bonded labour including haliyas and kamaiyas, to rehabilitate the freed bonded labourers and to uplift
their livelihood from the perspectives of social justice.
The setting up of standards relating to air, light, chemicals and radiation for industries is planned for the
upcoming fiscal year. Occupation related illness, safety and health management system has been in the
process of development in the accident reporting system.
The schemes include: (a) Unemployment Insurance Plan, (b) Injury/ Accident Insurance Plan, (c)
Sickness Insurance Plan, (d) Maternity Insurance Plan, (e) Dependent Insurance Plan, (f) Disability
Insurance Plan, (g) Old Age Insurance Plan, (h) Medical Insurance Plan, and (i) Family Insurance Plan.
On 22 May 2011, the GoN determined minimum monthly salary and daily wage for labourers of
industries, factories and enterprises where labour laws apply including agricultural labourers, and
employees in media. Likewise, minimum wage for workers working in tea estate has also been
determined.
In the Fiscal year 2012/13, the ratio of remittance to GDP is 25.7 percent while it was 23.1 percent in the
previous fiscal year, i.e. 2011/12.
MoU has been signed with Bahrain, Japan, South Korea, UAE and Qatar.
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Bahrain, Oman, UAE, Qatar and Saudi Arabia.
Saudi Arabia, Qatar, UAE, Malaysia, South Korea, Oman and Bahrain.
Saudi Arabia, Qatar, UAE, and Kuwait.
Foreign Employment Act, 2007 and its Rules, 2007, Guidelines on the Process Related to Obtain
Personal Approval for Foreign Employment, 2012 are other legislative and policy tools.
It includes: the MoLE, the Department of Foreign Employment, the Foreign Employment Promotion
Board, the Foreign Employment Tribunal, Labour Desk at the Tribhuvan International Airport in
Kathmandu and Labour Attachés in destination countries. Likewise, a Committee to hear the issues of
undocumented workers, formed at the Department of Labour on 31 January 2011, has served as an
institutional mechanism to address the issues of widespread illegal migration and exploitation of
undocumented workers.
By mid-March 2014, verdicts on 73 cases have been delivered while 277 cases are under consideration.
It includes Recommendations numbers, 106.41, 43, 44, 45, 46, 48, i.e. Intensify efforts for more
employment opportunities for vulnerable and marginalized; Efforts to reduce (rural) poverty and speed
up its efforts; Continue implementing economic measures; Continue efforts to achieve equitable socioeconomic development and political transformation process; Measures to reduce gap between the rich
and poor.
The detailed data are given in Annex - 2.
As per the Post Disaster Need Assessment Report of the National Planning Commission, more than 18
districts have been affected by the earthquake in April 25 and May 12 which caused loss of
approximately 9,000 people, 600,000 houses/buildings and 700,000 people pushed to poverty.
Governmental agencies including Central Bureau of Statistics have already started to disaggregate
national data under major identity groups, oppressed caste groups, indigenous people, Madheshi caste
groups and Muslims.
In April 2014, IFAD has provided 5 million US dollars for PAF II.
MoFALD in collaboration with the ADB has been conducting economic empowerment programmes for
hill Dalit, Madheshi Dalit, Kumal, Majhi, Bote and providing seed money of NRs. 35,000 to each
household. Ministry of Poverty Alleviation and Cooperatives, Ministry of Forest and Soil Conservation
and Ministry of Agricultural Development have been implementing livelihood support programmes to
ensure the poorest people's right to generate income. Under the Ministry of Forest and Soil Conservation,
a Leasehold Forestry and Livestock Programme has served more than 70,000 households to support
livelihood through granting 40 years lease of the forest land of about 0.7 hectare for every household.
The CTEVT has been providing special vocational and technical education programmes targeting to
Dalit, Muslim and marginalized groups. Since May 2013, 742 students (144 marginalized, 523 Dalits
and 75 Muslim) are enrolled in the following courses: Nursing course (12th standard), Auxiliary Nurse
Midwife (18 months' course), Auxiliary Nurse Midwife (29 months' course), general medicine (12th
standard course of 36 months), Diploma in Civil Engineering (36 months' course), Agriculture Junior
Technical Assistance (15 months' course in animal husbandry). Likewise, since 2011, a total of 1,702
students (161 marginalized, 1,166 Dalit and 375 Muslim) have graduated in the vocational/technical
courses.
Details on the targeted programmes are presented in Annex- 2.
It includes Recommendations number. 106.10, 42, 43, i.e. Request for financial assistance; Continue to
seek capacity building and technical assistance in order to pursue its plans and development and
promotion of human rights; Call on the international community to encourage to provide necessary
assistance to strengthen domestic capacity to address the challenges.
The Policy replaced the previous Policy on Foreign Aid, 2002.
The first-ever meeting of the IPOA National Implementation Oversight Committee (IPOA-NIOC) held
on 5th August 2013 decided to identify the key partners for implementation of the IPOA and formulate a
new national development cooperation policy to replace the old one so as to bring it closer to the spirit of
IPOA.
It includes Recommendations numbers 106.45, 47, i.e. Seek broader international cooperation to deal
with the threats posed by climate change; Through UNFCCC and other forums to remind international
community, especially developed countries and other major emitting States, of their obligations to
protect and promote human rights in Nepal by reducing greenhouse gas emissions to safe levels.
It includes Recommendations numbers 106.51, 108.3, i.e. Continue pursuing and enhancing housing
programmes; Prepare a specific plan to ensure that the Nepal Lands Act will be in practice effectively to
promote equality.
The National shelter/housing Plan, 2014 is available in Nepali language at:
http://www.moud.gov.np/pdf/Rastriya-Aawash-2071.pdf
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See National Shelter/Housing Plan 2014 (2071), pg. 18, at http://www.moud.gov.np/pdf/RastriyaAawash-2071.pdf
See National Shelter/Housing Plan 2014 (2071), p. 29.
See National Shelter/Housing Plan 2014 (2071), p. 30.
It is also related to "Food Safety" Section, i.e. paras. 35–36.
The Right to Education, Free, compulsory and quality education for all children and all segments of
society, including marginalized, disadvantaged and most vulnerable groups, and School Feeding
Programmes. It includes Recommendations numbers 106.50, 52, 53, 54, 108.33, 34, 35, 36, i.e. Free
and compulsory (primary) education with special focus on girls; policies for free and compulsory
education and participation of the disadvantaged; Programmes and measures for education;
Participation of parents in increasing quality; Expand school feeding programme.
As per the economic survey (2013/14), net enrolment rate in grade one in the year 2013/14 has increased
to 95.6% compared to 89% in the year 2011. Likewise, net enrolment rate in basic education has
increased to 86.3% (in 2013/14) compared to 70% (in 2011) and in secondary education to 33.2%.
Qualified and trained teachers in basic education have increased to 91.5% (2013) compared to 79% (in
2011) and in secondary level education has increased to 98% (2013) compared to 94% (2011). Similarly,
literacy rate among six to fifteen years has also increased to 65.9% in 2013 from 60.9% in 2012.
Literacy rate based on Gender Parity Index (GPI) for 2012 is 0:62 compared to 0:9 for 2011. Due to
expansion of government budget and expenditure in the education sector together with expansion of
educational activities in the private and non-government sectors, output of this sector is estimated to
remain at 6.0 percent with marginal increase of 0.1 percent as compared to previous fiscal year. The 13 th
periodic Development Plan (2013-16) targets to increase the literacy rate among the age group of above
15 to 75 percent, 15 to 25 age group to 95 percent; enrolment rate in class one having the experience of
child development to 64 percent; net enrolment rate in basic education (class one to five) to 100 percent;
net enrolment rate in class one to eight to 90 percent; and net enrolment rate in secondary education
(class nine to 12) to 40 percent.
Schools having toilet facilities have increased to 81.3 percent and number of schools having separate
toilets for girls has increased to 67.6 percent.
The details on various programmes are mentioned in Annex - 3.
The details on the support schemes are given in Annex - 3.
It includes Recommendation number 106.52, i.e. Programmes and measures for the enjoyment of rights
to health.
The Policy emphasizes increasing the access to health services to all citizens with special focus on poor
and marginalized communities residing both in urban and rural areas through implementing the
programmes based on equity and social justice. The vision of the Policy is to enhance the physical,
mental, social and emotional health of every citizen so that they can be able to live a productive and
quality life.
It includes district hospitals, primary health centres, health posts, and sub-health posts.
The GoN has been distributing contraceptives and permanent sterilization service free of cost. In the
fiscal year 2012/13, a total of 599,420 people were provided with contraceptives and 52,181 were
provided with permanent sterilization service through the reproductive health programme as a family
planning initiative. In addition, 2,478,000 regular users of contraceptives from across the country
received such services in the same period. As of the end of FY 2013/14, the number of people having
knowledge about the legality of safe abortion is 38 percent, number of people with knowledge about the
availability of place/service centre for safe abortion is 60 percent, number of people using the safe
abortion service is eight percent, rate on usage of family planning devices is 49.7 percent, rate of
pregnant women utilizing delivery service at health services is 35 percent and rate of pregnant women
utilizing delivery service through trained health workers is 36 percent. The 13th periodic Development
Plan, 2013-2016 aims at increasing the rate on usage of family planning devices to 67 percent and
decreasing the fertility rate (among 15–49 aged women) to 2.4, and thereby increasing the life
expectancy rate to 71 years.
In the FY 2012/13, a total of 33,024 women were screened as having the problem. Among them, 3,660
women received silicon ring peccary and 4,725 underwent uterine operation. Likewise, awareness
programmes both on preventive and curative aspects together with treatment facilities have been
implemented at the local level. The national budget for the fiscal year 2014/15 as well as the NHRAP
ensures continuation of the availability of the service free of cost in the course of implementing the
Supreme Court ruling.
It includes Recommendations numbers 106.12, 17, 107.26, i.e. Strengthen human rights in all areas;
Inclusion of human rights education in school programmes; Human Rights education to general public
with a focus on the most vulnerable social groups; Provide mandatory HR training for law enforcement
officials.
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In the last two fiscal years, Ministry of Law, Justice, Constituent Assembly and Parliamentary Affairs
(MoLJ) has conducted four dissemination programmes in pursuance of the Action Plan on the
implementation of the Recommendations of the UPR. More than 700 people have benefited from these
programmes.
Police Rules, 2014, and Army Rules, 2013, provide for mandatory human rights training for security
personnel. Police Rules, 2013, have provisions for mandatory training on human rights and crime
investigation in relation to offences against women and children. The Rules include provisions for the
duty of police towards protection and promotion of human rights. As per the Police Rules, 2013, rules 53
(g), 55 (q), 57 (o), 59 (v), 60 (t), 62 (u), 63 (t), it is the duty of the police to protect and promote human
rights and to implement a specific plan for the protection of the rights of vulnerable people, women and
children. Likewise, Army Act, 2007, ensures that mandatory training on human rights to all army
personnel is provided. Army Act, 2007, Section 20 (1) provides that a person to be included in the
organization of the Nepal Army shall be provided with training and orientation on topics including
human rights and international humanitarian law.
Nepal Police has developed Crime Investigation Directives, 2014, Standard Operating Procedure on
Women and Children Victim Care System, 2014, Nepal Police Polygraph Directives, 2014. The Office
of the Attorney General has developed medico legal manuals for crime investigation, Victim Protection
Manual, Manual on monitoring of human rights situation of inmates in custody and prison, Resource
material on criminal offence against Children and Women, Victim's rights handbook.
Nepal Army has been conducting training on gender equality and UNSCR Resolution 1325 and 1820
since 2010, in which, 1,082 army personnel have been sensitized. Moreover, as per the National Action
Plan on UNSCR 1325 and 1820, Ministry of Defence has conducted a project on promoting women's
participation in the peace building process and economic opportunities since 2013. So far, 1,065 army
personnel have been trained in the subject matter.
All army personnel have received basic education on human rights as the basic education on human
rights is compulsory for them.
It includes Recommendation number 106.49, i.e. Improve food safety of vulnerable groups, particularly
indigenous people, former bonded labourers, Dalits, Muslim, PwDs and those who are infected with
HIV/AIDs.
As per its mandates, the Division has been liaising with other line ministries and formulating laws,
policies and guidelines related to food safety and nutrition and related endeavours such as seed,
fertilizer, pesticides and so on.
The programmes aim at achieving outputs like introducing more than 17 new species of grain,
introducing 21 new technologies and eight new practices in food and animal farming respectively,
achieving the production of more than 700 metric ton of seed and so on.
It includes Recommendations numbers 106.13, 55, i.e. Put in place follow-up mechanism to ensure
return, registration, re-adaptation and reinsertion of IDPs; Establish monitoring system; Design and
implement programmes to ensure the respect for and protection of the rights of women and children in
the rehabilitation.
The policies, directives, procedures and programmes to address the issues of IDPs and conflict victims
include:
• National Policy on Internally Displaced Persons, 2007
• Directives to provide relief to the IDPs and their families, 2007
• Peace Fund Operation (Procedure) Regulation, 2009
• Terms of Reference of Local Peace Committee, 2009 and Directives of Local Peace Committee, 2010
• Development Programme for Peace Operation Working Procedure, 2009, and Development
Programme for Peace Operation Directives, 2012
• Relief, Compensation and Financial Support Working Procedure, 2010
• Employment/Self-Employment for Conflict Victims Operation Directives, 2011
• Special Programme for Conflict Affected Area Operation Directives, 2012
• Psycho-social Counselling Service Operation Directive, 2014
• National Action Plan, 2011, on the Implementation of the United Nations Security Council
Resolutions 1325 and 1820
• Conflict Victim Journalist Welfare Fund and Operation Guidelines, 2013
Between fiscal years 2006/07 and 2012/13, among the 79,571 IDPs, 25,000 have received a sum of Rs.
240,144,000 as interim relief. Employment generation training has been provided for 3,030 conflict
victims from 12 districts and 11,740 victims from 42 districts during the probation period and first phase
respectively. As of the end of FY 2012/13, 7,996 persons with conflict-induced injury have received a
sum of Rs. 369,868,000. Also, a sum of Rs. 84,377,000 has been provided as life sustaining allowance to
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736 persons with more than 51 percent disability caused by conflict induced injury. Likewise, the
Ministry of Peace and Reconstruction (MoPR) has provided interim relief and rehabilitation support to
conflict victims. This includes relief to the families of deceased, single women, families of the conflict
victims, skills development training to conflict victims and relief/compensation based on NHRC’s
recommendations.
It includes Recommendation number 107.4, i.e. Do the necessary including legal texts to reaffirm and
reinforce the equality between all ethnic, cultural and linguistic component.
The policies include, Culture Policy, 2013, the policy to provide primary education in mother tongue.
The mechanisms include, establishment of NFDIN, Nepal National Ethnographic Museum, etc.
It includes Recommendations numbers 106.46, 107.28, 108.13, 14, i.e. Step up efforts to achieve ESC
rights for marginalized and vulnerable; Redouble efforts to promote and protect the rights of vulnerable
groups such as children, women, PwDs, aged persons; Take effective measures to increase the
involvement of the indigenous peoples, minorities and vulnerable in civil services, law enforcement
agencies and local authorities; Measures to ensure PwDs are enabled to participate in vocational and
job training, literacy in consultation with their representative organizations; Ensure non-discrimination.
Article 35 of the Constitution stipulates that the State shall pursue the policy to provide social security
schemes for marginalized and disadvantaged groups. Article 35 (19) states that a policy to provide
allowances to old age people, women and the unemployed shall be adopted.
The programme includes the provision of monthly monetary allowance of Rs. 500 to elderly citizens, Rs.
500 to single women, Rs. 1,000 to fully disabled, Rs. 300 to partially disabled, Rs. 3,000 to those with
extreme disability and Rs. 500 to persons belonging to the endangered communities. In addition, an
annual medical allowance of Rs. 2,000 is provided to the senior citizens above 70 years of age. Senior
citizens above 75 years of age are entitled to free medical treatment of cancer and the diseases related to
heart, kidney.
The social security measures include:
• Establishment of Day Care Service Centres and Senior Citizen Clubs, and Renovation of the existing
old age homes
• Implementation of Senior Citizen Act, 2007 and Rules thereof
• Collecting data about senior citizens
• Review of the existing provisions on social security for necessary improvement and expansion by
National Planning Commission and concerned ministries
• Formation of Senior Citizen Welfare Committee at the central and district levels
• Initiation of one model shelter home in each development region
• Partnership with CSOs
There was a considerable increase in 2008/09 and 2009/10. The proportion of the social security
allowance in the total budget expenditure is also growing significantly. It has exceeded the government’s
total pension expenditure. The proportion of actual expenditure on social security in FY 2009/10 is 2.79
percent, which is higher than the actual expenditure on pensions (i.e. 2.52 percent of the total budget
expenditure) given to the civil servants, police, teachers, and others.
The NFDIN has been organizing various programs to guarantee that IPs are able to enjoy their identity
and culture including through the promotion and preservation of their traditional languages. Some of the
programs through NFDIN includes, cultural events and festivals of indigenous nationalities, education &
communication programs through electronic media, historical, cultural, religious, heritage preservation
and promotion program, income generation training program based on professionalism and traditional
job skills, indigenous film festival & documentary production training program, indigenous women
capacity & skill development program, mother tongue literacy and training of trainer program, mother
tongue script identification, grammar, writings, dictionary development, extinct language re-writing
programs, research and development, publication of journals & bulletins, rural tourism training program,
upliftment program of endangered & highly marginalized indigenous groups, and youth self
employment through skill/professionalism and empowerment program.
These institutions include: National Foundation for Development of Indigenous Nationalities (NFDIN),
National Dalit Commission (NDC), National Muslim Commission, Badi Community Upliftment and
Development Board, Marginalized and Dalit Upliftment and development Board and Backward
Community Upliftment and Development Board, Buddhism promotion and Monastery Development
Committee.
The NFDIN has also been supporting the MoFALD in realizing the rights of the IPs by conducting
targeted programs. The GoN has been providing annual grant to NFDIN to initiate and implement the
programs of protection, preservation and promotion of the cultures, languages, institutions, traditional
knowledge and skills of IPs and institutional strengthening. It has planned for further institutional
strengthening of NFDIN through allocation of adequate resources.

GE.15-13294

A/HRC/WG.6/23/NPL/1
77

78
79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

GE.15-13294

The GoN, in its present NHRAP has planned to review and revise the existing legislations and
formulation of new legislations related to the indigenous communities. It has programs to protect and
preserve the cultural and religious heritage, traditional language and script, specially of the endangered
communities, establishment of museums and model villages, development and publication of dictionary
and grammar in mother tongue, collection and preservation of history, folklore, music and folk-tales, and
organization of cultural festivals and awareness programs.
IPs, Dalit, Madheshi, backward community, PwDs, senior citizen.
According to the Civil Service Act, 1992, different groups are entitled to get reservation quota, such as:
33 percent for women, 27 percent for indigenous people, 22 percent for Madheshi, 9 percent for Dalit, 5
percent for person with disabilities, and 4 percent for people from backward area. The policy of
inclusion has been adopted in all security forces, State owned or controlled public enterprises,
universities, schools, and public services under relevant legislations.
The Police Rules, 2014, Army Rules, 2013, and Armed Police Force Rules, 2015 provide for
reservation/quota for women, indigenous people, Madheshi, Dalit.
The proposed amendment Bill provides for at least 40 percent representation of women in Village
Development Committee, Municipalities and District Development Committee.
For the year 2013/14, the GoN has allocated Rs. 70.4 mil. for education support to the persons with
disabilities. In the fiscal year 2014/15, the GoN has planned to provide scholarships to students with
disabilities, operate the Community Based Rehabilitation Programme in an effective manner, make the
educational and health facilities PwDs friendly, and provide support for the treatment of spinal injury
cases through the mobilization of citizen treatment fund. A Special Education Council has been formed
to provide special education to students with disabilities. National Action Plan on persons with
disabilities ensures the rights to get free and quality education, increasing the access to education and
disability friendly environment. The Curriculum Development Centre has adopted a participatory
curriculum development and textbook review process in consultation with disability experts and
stakeholders. Similarly, in the fiscal year 2013/2014, 1,030,126 Dalit children studying in grade one to
eight have received scholarship support worth Rs. 400, and 79,551 studying in grade nine and ten have
received scholarship support worth Rs. 500 and 28,028 studying in grade 11 and 12 are planned to get
scholarship support worth Rs. 1,000 in the coming fiscal year. In the feeder hostels, priority is given to
the admission of Dalit children. In the fiscal year 2014/15, the GoN plans to provide monthly
scholarships to students from marginalized communities such as Dalits, Raute, Chepang worth Rs. 1,500
to Rs 3,000 to continue their higher education if they pass School Leaving Certificate Exam (10 th grade)
in first division from the community schools.
The SSRP aims to cover 175,000 children with disabilities at the primary level and 75,000 at the
secondary level by providing them with scholarship support.
They include classes for the blind, deaf, and for children with intellectual disabilities. Currently, there
are 360 integrated resource classes of which 164 are for the deaf, 78 for the blind and 118 for the
children with intellectual disabilities. Likewise, there are 34 Special schools, 365 Resource Classes, and
21 Integrated Schools across the country for promoting access to education of children with disabilities.
There are 30 special schools for deaf children, one for blind, thirteen for children with intellectual
disabilities and one for children with physical disabilities. There are also five integrated schools for deaf
children and 16 for blind children. The GoN has established Resource Centres in specific geographical
areas. The GoN has also established Assessment Centres in 62 districts in order to collect information on
the children with disabilities, assess their educational needs and specify the appropriate way of education
to them, i.e. through general books, resource classes or special schools.
The Community Based Rehabilitation Program focuses on providing health, education, socialization,
empowerment and livelihood services to the PwDs.
The Guidelines identify public areas that need to be made accessible with clear definition of accessibility
for different types of disabilities. The Guidelines also provide that a reservation of five percent seats
have to be allocated on parapet of any stadium that has to be fully accessible for wheelchairs.
Some targeted programmes for PwDs are:
• Support for health, education, livelihood, socialization and empowerment is being provided in all 75
districts.
• Empowerment and Information Centres (Help Desk) are being operated in 14 districts and are
planned to be replicated in other districts.
• Technical assistance materials are being produced in four development regions.
• Model day care and residential rehabilitation centres in public-private-partnership model are initiated
from Central Development Region.
• Civil service entrance preparation classes for PwDs are being run in all development regions.
• ID cards have been distributed and establishment of well-equipped Community Based Rehabilitation
Centres has been planned.
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It includes Recommendations numbers 106.21, 24, 107.10, 11, 12, 13, 108.10, 11, 12, i.e. Make further
efforts to overcome the difficult issue of all kinds of discrimination; Pass the bill on caste-based
discrimination, ensure that the policy is fully implemented also by local authorities in rural and remote
areas; Take legal and policy measures to end discrimination; Cases of caste-based discrimination be
reported, investigated, perpetrators prosecuted and victims compensated.
The Act clearly mentions that any kind of discrimination on the basis of caste in both public and private
space is punishable by law. The Act defines acts of discrimination against caste and religion as a crime
and persons involved in such crime may be punished with three months to three years of imprisonment
and Nepalese Rupees 1,000 to 25,000 of penalty. The perpetrators are also liable to provide
compensation to victims. The Act provides for an additional punishment for public officials found
responsible for caste-based discrimination.
The quota is at all public services including Nepal Police and Armed Police Force.
The GoN under the Legal Act, 1997, has established a Central Legal Aid Committee at the centre and
District Legal Aid Committees in all districts which are providing free legal aid service to the indigent
people. Besides, the paid lawyers in every court have been engaged in providing free legal aid service to
those who are not in a position to afford the service on their own. Indigent women, Dalits, and
marginalized are given preference for the services.
According to the Attorney General’s Office Report.
The GoN has planned to provide building for National Foundation for Development of Indigenous
Nationalities, National Dalit Commission, National Muslim Commission, Neglected, Suppressed and
Dalit Community Upliftment Development Board, Badi Community Upliftment Board and Backward
Community Upliftment Development Board.
It includes Recommendations numbers 106.3, 107.2, 17, 108.18, 19, i.e. Reform penal code and penal
procedure code in accordance with CAT; Criminalize torture, enact specific domestic legislation to
criminalize torture; Undertake legal and administrative efforts to end torture and related impunity;
Impartial investigation into allegation of torture and prevention of torture; Investigate credible
allegation of EJK and introduce an independent complaint mechanism on the conduct of the security
forces.
Investigation Committee as provided in Section 62(1) of the Army Act has a special provision to
conduct thorough and impartial investigation into the allegation of torture and disappearance. The
offence of torture is prosecuted in an Army Special Court. Similarly, Police Rules, 2014 and Armed
Police Force Rules, 2015 also prohibit torture.
It includes Recommendation number 106.31, i.e. Strengthen the implementation of human trafficking
and transportation (Control) Act 2007 and its Regulation 2008; Strengthen law enforcement and
judicial system in the efforts to address impunity, prevent trafficking and sexual exploitation; Provide
protection and compensation to victims.
The districts include: Kathmandu, Sindhupalchowk, Kailali, Jhapa, Parsa, Repandehi, Banke and
Chitwan.
A total of 429 persons were rescued by mid-April 2014. The number stood at 1,458 in FY 2012/13.
District Development Committees have been provided with grants of Rs, 3,750,800 for curbing human
trafficking and Rs. three million to manage rehabilitation centres. Seven service centres have been
established in the India-Nepal border areas for controlling human trafficking and violence against
women and children.
It includes Recommendations numbers 106.33, 34, 35, 36, 37, 38, 107.25, 108.22, 24, 25, 30, i.e.
Establish TRC and Disappearance Commission in line with international standards; Ensure that there is
no amnesty to grave violations of HR; Ensure that perpetrators are brought to justice; Ensure that all
decisions from judiciary regarding human rights violations during and after the conflict are fully
respected by all concerned institutional actors.
Act on the Commission on Investigation of Enforced Disappeared Persons, and Truth and
Reconciliation, 2014.
It includes Recommendations numbers 107.3, 14, 15, 16, 24, 108.15, 16, 17, 29, i.e. Review legislation
and amend it where necessary to remove provisions which allow government and military personnel to
act with impunity; Conduct thorough and impartial investigation into allegations that the police or any
person of the justice system has taken part in discriminatory actions; Take necessary measures for the
prevention of warrantless arrests, torture, EJK and other misconduct and ensure swift and fair
investigation; Create a system of accountability to investigate and prosecute human rights violators in
military and law enforcement agencies; Introduce an independent complaints mechanism on the conduct
of security forces and establish a Nepal Police Service Commission.
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Till date, internal departmental action has been taken against a total of 856 cadres/officials (622 from
Nepali Police, 56 from Armed Police Force, 177 from Nepal Army and 1 public servant) in cases of
violation of human rights.
It includes Recommendation number, 107.21, i.e. Create mechanisms to end the case backlog at all
levels of the judicial system.
Justice Sector Coordination Committee at the Centre is established under Rule 13 (d) of the Supreme
Court Rule, 1992 and District Level Justice Sector Coordination Committee is established under Rule 4
(b) of the District Court Rules, 1995. The Strategic Plan sets the activities to strengthen these
Committees.
It includes Recommendations numbers 106.19, 20, 56, 107.9, 108.5, 6, 7, 8, 9, i.e. Make further efforts
to implement the recommendations of various treaty bodies; Continue cooperation with the UN and
other international organizations; Undertake a participatory process in the implementation of the UPR
recommendations; Work with OHCHR to develop a common core documents in conjunction with treatyspecific lists of issues to help streamline treaty reporting; Extend standing invitation to all special
procedures.
It includes Recommendations numbers 106.3, 108.26, i.e. Implement the decision of the Supreme Court
of 2007 that requires the state to criminalize enforced disappearances; Sign and ratify the CED.
The Act on the Commission on Investigation of Enforced Disappeared Persons, Truth and
Reconciliation, 2014.
It includes Recommendations numbers 106.2, 4, 9, 14, 22, 28, 29, 31, 39, 107.8, 18, 22, 23, 108.20, 21,
i.e. Review legal framework to provide for a better protection and promotion of women’s rights;
Introduce comprehensive legislation and more stringent enforcement of existing laws in the areas of
domestic violence towards women; Strengthen the resources allocated to the implementation of the NAP
for children, 2005-15; Further enhance measures aimed at protecting the human rights of children,
women and other vulnerable groups; Continue its efforts to ensure gender equity; Continue to promote
the role of women in society ; Adopt effective measures to guarantee the protection of victims of gender
violence; Intensify efforts to eliminate VAW and increase their participation in political and
administrative decision making; Implement measures to encourage women to undertake legal training
and facilitate their entry into the judiciary; Develop a NAP on ending VAW and children; Take further
legislative steps and accelerate efforts for their effective implementation regarding trafficking and VAW
and children.
With regard to the initiative to abolish the 35-day statute limitation for rape reporting, a Bill on Penal
Code and a Bill to Amend Some Nepal Acts to maintain gender equality have already been submitted to
the Legislature Parliament. Once this Bill is passed the current 35-day statute limitation will be
abolished by providing six months of limitation.
The Unit has taken immediate action in cases where concerned agencies refuse to register complaints or
when they are unresponsive.
The districts include: Panchthar, Solukhumbu, Sunsari, Saptari, Sarlahi, Makwanpur, Nawalparasi,
Tanahu, Kavrepalanchowk, Baglung, Jumla, Dang, Bardiya, Doti, Kanchanpur, Pyuthan and Rautahat.
The districts include: Kathmandu, Sindhupalchowk, Kailali, Jhapa, Parsa, Repandehi, Banke and Chitwan.
There is a reservation of quota for women in all public services and as a result the representation of women
has been gradually increasing. Reservation policy for participation of women among others is ensured in
civil service including in the State owned/controlled Corporations. As per the Constituent Assembly
Member Election Act, 33 percent of seats under the proportional election system are reserved for women.
The policy on social inclusion has resulted in a gradual increase in the participation of women.
GDI measures achievements in the same basic capabilities (dimensions) as the HDI, i.e. average
achievement in three basic dimensions of human development: a long and healthy life, knowledge and a
decent standard of living, but takes into consideration inequality in achievements between women and
men. The values of the GDI range between 0 and 1. A GDI value of 1 indicates perfect gender equality
whereas 0 indicates perfect gender inequality. For details, pls. see p. 85, Nepal Human Development
Report, 2014, GoN, UNDP.
Human Development Report, 2011 and 2013, UNDP.
The cases include kidnapping and hostage taking, domestic violence, arson, theft, rape, human
trafficking, etc.
According to the Nepal Police, the number of complaints related to domestic violence has increased to
5,961 (in 2013/14) from 2,250 (in 2011/12). Likewise, the rape cases filed with the Nepal Police have
increased to 1,170 (in 2013/14) from 711 (in 2011/12).
The Policy focuses, inter alia, on measures to rehabilitate, provide social security, education and health
care support for the street children. Furthermore, it has adopted a policy of joint action of the GoN and
development partners in mobilizing community-based organizations to combat early marriage. The
Policy has adopted a fast track system to take action against child marriages and local authorities have
been given additional responsibilities to combat child marriages.
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It includes Recommendations numbers 106.27, 107.18, i.e. Child recruitment becomes punishable under
domestic law, social and educational reintegration of child soldiers.
Army Rules, 2013, rule 6(1)(a)(3), (b)(1), (c)(1).
It includes Recommendations numbers 106.30, 32, 107.19, 20, i.e. Strengthen its measures to eradicate
child abuse, sexual exploitation of children; Strengthen implementation of its child labour Act; Establish
state structures for the supervision, prevention, rescue and rehabilitation in the cases of child labour
and mendacity and ensure that those responsible be prosecuted and sanctioned; Abolish all forms of
child labour, including bonded labour and take measures to ensure that no person under 18 years of age
is allowed to perform hazardous work, in accordance with the ILO Convention 138.
A list of hazardous labour sectors for children includes: domestic labour, pottering, bonded agricultural
work, recycling, carpet industry, brick production, mining, commercial sexual exploitation, armed forces
or armed groups, transport, embroidery work, mechanical, hawking, and herb collection.
Awareness raising through information, education and communication (IEC) materials such as radio
jingle, documentary against child labour, pamphlets etc.
It includes Recommendation number 108.2, i.e. Enact JJ law compliant with international standards;
Consolidate legal framework to ensure proper functioning of a JJ system.
The GoN has established Child Correction Homes in Bhaktapur (Central Development Region),
Sarangkot, Kaski (Western Development Region) and Biratnagar (Eastern Development Region).
Likewise, the process is underway to establish Child Correction Homes in Mid-Western and FarWestern Development Regions.
It includes Recommendation number, 106.5, 23, i.e. Enact legislation to ensure members of the LGBTI
community citizenship rights, consistent with the equal rights enumerated in the Nepali Supreme Court’s
2008 decision; Take steps to ensure non-discrimination based on sexual orientation and gender identity
in the proposed civil and criminal laws.
In the case of Sunil Babu Pant vs. the Government of Nepal, decided in 2012.
It includes Recommendations numbers 106.6, 7, 8, 25, 107.5, 6, 108.11, i.e. Consolidate the national
human rights infrastructure; Strengthen the NHRC to enable it to maintain A status accreditation;
Continue promoting the work of NWC; Promptly implement all recommendations put forward by the
NHRC; Provide the NDC and NWC with sufficient resources to effectively realize their mandate.
National Human Rights Commission, National Women Commission, National Dalit Commission
(NDC), National Muslim Commission, National Foundation for Development of Indigenous
Nationalities (NFDIN), Badi Community Upliftment and Development Board, Marginalized and Dalit
Upliftment and development Board, Backward Community Upliftment and Development Board, and
Buddhism promotion and Monastery Development Committee.
The International Coordination Committee of the National Human Rights Institutions accredited the
NHRC with "A" status.
The Bill provides for the recruitment of staff in the Commission under the principle of administrative
autonomy.
In the case of Om Prakash Aryal vs. the Government of Nepal.
The Truth and Reconciliation Commission and The Commission on Investigation of Enforced
Disappeared Persons.
The detail is given in Annex – 4.
The details on legal reform are mentioned in Paragraph 2 and 3.
Such as caste-based discrimination, discrimination against women, marginalization of ethnic minority
and indigenous communities etc.
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