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  شكر وعرفان    
حكومة نيبال، التقريـرين الـدوريني الرابـع        باسم  ،  رور أن أقدم  يسرين غاية الس    

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     على   من اتفاقية القضاء     ١٨واخلامس املدجمني، مبوجب املادة     
 وتقريريها الثاين والثالـث     ١٩٩٧ام  وكانت نيبال قد قدمت تقريرها األويل ع      ). "االتفاقية"(

ويغطي التقريران الرابع واخلـامس املـدجمان هـذان الفتـرة حـىت             . ٢٠٠٣املدجمني عام   
وخالل هذه الفترة أحرزت نيبال جناحاً كبرياً يف جمال محاية احلقوق النابعة من             . ٢٠٠٨ عام

ختيـاري لالتفاقيـة،    كما صّدقت نيبال على الربوتوكـول اال      . االتفاقية وتعزيزها وإعماهلا  
 واستّنت العديد من    ٢٠٠٧عام  لوأدجمت العديد من أحكامها اهلامة يف دستور نيبال املؤقت          

، وقـانون اللجنـة     ) واملعاقبة عليها  -جرمية  (التشريعات القّيمة، مثل قانون العنف األسري       
بال بغية احملافظـة    ستّنت قانوناً معدِّال لبعض قوانني ني     االوطنية للمرأة، وقانون اجلنسية، كما      

على املساواة بني اجلنسني، وقانوناً بتعديل بعض قوانني نيبال املتصلة بإدارة احملاكم وإقامـة              
وبناء على ذلك، أصـبحت قواعـُد       . العدل، والتعديل احلادي عشر ملدونة القوانني القُطرية      

  .عديدةٌ مؤطرةً، وجيري اآلن تنفيذ املخططات وخطة العمل والربامج
ن حيثُ إعمالُ هذه احلقوق، فإن نسبة مشاركة املرأة يف اجلمعية التأسيـسية،             أما م   

 ٢٠أيـضاً   ُخـصِّص   و.  يف املائة  ٣٣اليت تعمل أيضاً بوصفها الربملان التشريعي، تبلغ حوايل         
وطرأت زيادة هامة   .  مقعداً حمجوزاً للمرأة العاملة يف اخلدمات احلكومية       ٤٥مقعداً من أصل    
وجيدر بالـذكر أن هبوطـاً   . الفتيات من املدارستسرب أة، واخنفضت نسبة    يف حمو أمية املر   

حاداً حدث يف معدل وفيات النفاس، بينما ُوّسعت مرافق اإلجهاض والتوليد يف أرجاء البلد              
وجرت زيادة وتوسيع استحقاقات الضمان االجتماعي للمرأة بصورة عامة، ولألرامل          . كافة

  .امليزنة املراعية للجنسنيبصورة خاصة، وبدأ األخذ بنظام 
وحيدوين األمل يف أن يكشف هذا التقرير عما تبذله نيبال مـن جهـود يف تنفيـذ                  

رغـم   االتفاقية وعن التقدم الذي أحرزته خالل هذه الفترة حبكم القانون وحبكـم الواقـع             
ميـة  الصعوبات والعوامل املؤثرة على درجة الوفاء بااللتزامات مثل القيود على املـوارد واأل            

  . الذي دام عشر سنواتالرتاعبوي ووتقاليد اجملتمع األ
  .وأخرياً أود أن أشكر مجيع الذين اشتركوا يف إعداد هذا التقرير  

  لتاراي هادابيندرا   )التوقيع(
  أمينة وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية  



CEDAW/C/NPL/4-5 

5 GE.10-46609 

  موجز    
 ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف      قدمت نيبال، يف تقريرها األويل إىل اللجنة املعن         -١
ويف أثناء الفترة الواقعة بني التقريـر       . ، معلومات أساسية متهيدية عن البلد     ١٩٩٧مايو  /أيار

. السابق وهذا التقرير، مّرت نيبال بتحّول سياسي كبري، فألغت امللكية وأصبح البلد مجهورية            
م شامل بني احلكومة واحلزب الشيوعي      وأخذت العملية السلمية اليت بدأت بتوقيع اتفاق سال       

وأُجريـت يف   .  حترز تقدماً مطـرداً    ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  ) اجلناح املاوي (النيبايل  
 انتخاباٌت لعضوية اجلمعية التأسيسية على أساس تعدد األحـزاب          ٢٠٠٨أبريل عام   /نيسان

حظيت اجلمعية التأسيسية الـيت     وقد  . اعتمد فيها نظاما التمثيل بالفائز األول والتمثيل النسيب       
تشكلت على هذا النحو، واليت تعمل بوصفها جملساً تشريعياً وبرملانا، باإلشادة هبا لكوهنـا              

وتشكل املرأة قرابة الثلث من     . واحدة من أكثر املؤسسات من نوعها اتساماً بالصفة التمثيلية        
 علـى وضـع دسـتور        عضو يعكفون حالياً   ٦٠١أعضاء اجلمعية التأسيسية البالغ عددهم      

كما أن إعادة تشكيل هيكل الدولة على أسس احتادية حتتل درجة عالية من             . دميقراطي جديد 
وهذا تطور إجيايب عظيم حبق، حيمل يف طّياته احتماالت حدوث          . األولوية يف جدول أعماهلا   

  .ةتغيريات أعظم يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسة للبلد يف األيام املقبل
.  االقتصادي لنيبال  -وتعترب الشمولية االجتماعية ضرورة حتمية للتحّول االجتماعي          -٢

 يف املائة يف كل آليات الدولة، وإعـادة         ٣٣وميثل احلكم اخلاص بشأن مشاركة املرأة بنسبة        
كما أن اإلعـالنَ الـصادَر      . تشكيل هيكل الدولة مع تشديد على الشمولية تطورين هائلني        

، واحلكم الوارد يف الدستور املؤقت لنيبال )املرفق األول( جملس النواب آنذاك  عن٢٠٠٦ عام
ُيضفيان اعترافا صرحياً وأمهية واضحة على املساواة بني اجلنسني وقـد أدرج            ) املرفق الثاين (
الدستور املؤقت عدٌد من األحكام اإلجيابية يف صاحل املرأة بغية كفالة احلـق يف املـساواة                 يف

يهدف اإلطار الدستوري إىل زيادة االنسجام االجتماعي عن طريـق املـساواة،            و. للجميع
  .واإلنصاف، والشمولية، والتمثيل النسيب

وجيري اآلن عملياً يف نيبال تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق اتفاقية القـضاء علـى         -٣
 يف املائة من أعضاء     ٣٣، فاملرأة تشكل اآلن قرابة      )"االتفاقية"(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

عتراف بدور املرأة ومسامهاهتا يف عملية وضـع        وهذا دليل واضح على اال    . لتأسيسيةاجلمعية ا 
ومن املسائل اليت حتتل مرتبة عالية      . الدستور، وكذلك على إجياد بيئة سياسية مشولية يف البلد        

ور اجلديد، وكفالة   يف جدول األعمال الوطين حالياً إدراج أحكام مراعية للجنسني يف الدست          
املشاركة املتزايدة للمرأة يف خمتلف مستويات احلكومة، وتشكيل مجعيات وهيئات نـسائية            

 وقد أدى اجملتمع املدين النيبايل دوراً داعماً يف       . حلماية حقوق املرأة وتعزيز مصاحلها يف اجملتمع      
  .حتقيق هذا التغيري اإلجيايب

طاقاً مع أصحاب املصلحة، صياغة أجزاء خطـة  وجتري اآلن، بتشاور ومشاركة أوسع ن   -٤
العمل اليت تشمل قطاعات خمتلفة مثل التعليم، والصحة، ومتكـني املـرأة، ومكافحـة االجتـار                
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وعالوة على ذلك،   . باألشخاص، ومحاية الطفل ومنائه، واألشخاص ذوي اإلعاقات، وكبار السن        
الوطنية، واملؤسسة الوطنيـة    ) الداليت(وذين  فإنّ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة طائفة املنب       

يضاف . لتنمية القوميات األصلية، تعمل كلها على محاية حقوق املواطنني املهمشني والنهوض هبا           
  .نيبال من حقوق اإلنسان إىل ذلك أن اللجنة الوطنية للمرأة ملتزمة حبماية وتعزيز ما للمرأة يف

ضافة إتبعته ب أ،  ١٩٩٧مايو  /ألويل يف أيار  وكانت حكومة نيبال قد قدمت تقريرها ا        -٥
، )١(وبعد ذلك، وامتثاالً ملا ورد يف التعليقات اخلتامية       . ١٩٩٨مايو عام   /ذلك التقرير يف أيار   

 ٢٠٠٢أبريـل   /قدمت احلكومة أيضاً تقريرهـا الثـاين والثالـث املـدجمني يف نيـسان             
)CEDAW/C/NPL/2-3 ( املعقودتني يف   ٦٣١ و ٦٣٠ت فيهما اللجنة يف جلستيها      اللذين نظر 

  )٢(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٣
. وقد أُعّد هذا التقرير باتباع املبادئ التوجيهية التالية، وفقاً ملا نصت عليه اللجنـة               -٦

  :وتشمل اخلطوات الرئيسية يف هذه العملية ما يلي
ن املرأة  تشكيل جلنة تنسيق إعداد التقرير عن تنفيذ االتفاقية برئاسة أمينة وزارة شؤو             •

  والطفل والرعاية االجتماعية؛
  صياغة خطة العمل؛  •
مجع املعلومات من خمتلف الوكاالت واملؤسسات، مبا يف ذلك املقابالت مع رؤساء              •

  الدوائر وجهات التنسيق يف خمتلف املنظمات؛
  استعراض وحتليل املعلومات والبيانات اجملمعة؛  •
 ات عليه من اجتماعات التشاور اإلقليمية     وضع مشروع التقرير ونشره ومجع التعليق       •

  األربعة؛
  نشر مشروع التقرير بعد حتديثه لغرض املشاورات الوطنية؛  •
  قيام جلنة تنسيق إعداد التقرير بوضع الصيغة النهائية للتقرير؛  •
 االقتراحات من وزارة القانون والعدل وشؤون اجلمعية      /التعليقات/التماس املدخالت   •

  التأسيسية؛
  افقة هنائية من جملس وزراء حكومة نيبال؛مو  •
اجلزء األول  .  ويتألف من أربعة أجزاء    ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠١ويغطي هذا التقرير الفترة من        -٧

التقريرين الثاين   حياول أن يتناول مواضع القلق الرئيسية والتوصيات اليت قدمتها اللجنة بعد النظر يف            
يل عن التطورات املستجدة بشأن احلقـوق اجلوهريـة         واجلزء الثاين يقدم تفاص   . والثالث املدجمني 

مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك التوصياُت العامة للجنة، متبوعةً مبعلومات أساسية، وعن مبـادرات              
 الـيت   ١٢ لويشمل اجلزء الثالث التقدم احملرز يف اجملاالت احلرجـة ا         . التغيري، وحتديات املستقبل  
  .يتناول اجلزء الرابع بعض القضايا الناشئةوأخرياً، . حددها منهاج عمل بيجني

__________ 

  .CEDAW/C/SR.434 and 439انظر  )١(
  .CEDAW/C/SR.630 and 631انظر   )٢(
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  اجلزء األول    
  التطورات يف مواضع القلق وتوصيات اللجنة     

  )ات اخلتاميةليق من التع١٩٩-١٩٦الفقرات (إزالة القوانني التمييزية     
. مت خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير تعديل عدد كبري مـن القـوانني التمييزيـة                -٨

رير املقدم من جلنة رفيعة املستوى ُشكّلت ملراجعة كل القـوانني املوجـودة      أساس التق  وعلى
، عُِـدِّلت أحكـاٌم     )CEDAW/C/NPL/2-3(متّيز ضد املرأة، املذكورة يف التقرير السابق         اليت

قانونية عديدة يف مدونة القوانني القُطرية كما ُعدلت أو أُلغيت قـوانني أخـرى، واسـُتّن                
. "ديل بعض القوانني النيبالية للمحافظة على املساواة بني اجلنـسني         قانون تع " ٢٠٠٦ عام يف

وأصبح للمرأة حق يف وراثة املمتلكات مساو حلق الرجل ومضمونٌ ضماناً كامالً يف الدستور           
وباإلضافة إىل احلق املتساوي يف املمتلكات، أُجري عدد        . املؤقت وكذلك يف املدونة القُطرية    

  .رى يف خمتلف القوانني اجلوهرية واإلجرائيةمن التعديالت اهلامة األخ
ومت اآلن أيضاً إلغاء الشرط التمييزي الذي كان يستثين املرأة من مـنح جنـسيتها                 -٩

 وبناء على ذلك اسُتّن قانون جنسية جديد هبـدي          ٢٠٠٧ألطفاهلا يف الدستور املؤقت لعام      
اء على مجيع أشكال التمييـز       من اتفاقية القض   ٩روح الدستور املؤقت ومتشياً مع املادة        من
  .املرأة ضد
 بوصـفها حقوقـاً     "حقوق املـرأة  " من الدستور املؤقت اجلديد      ٢٠وتضمن املادة     -١٠

ال ميّيز ضـد أي     "ويعلن الدستور املؤقت، يف تساوق تام مع االتفاقية، بوضوح أنه           . أساسيةً
ضمان محاية املرأة من    وال يكتفي الدستور املؤقت ب    . "امرأة، بأي طريقة، على أساس جنساين     

. العنف اجلسدي والذهين فحسب، بل يكفل أيضاً صحتها التناسلية وحقوقها يف اإلجنـاب            
وقد أعربت احملكمة العليا يف نيبال يف قضايا عديدة عن آرائها يف أن مسائل التمييـز علـى                  

 العليـا   ويشار إىل بعض آراء احملكمة    . أساس جنساين ينبغي أن تعاملها أجهزة الدولة جبدية       
  .اجلزء الثاين من هذا التقرير يف

  ) من التعليقات اخلتامية٢٠١ و٢٠٠الفقرتان (الوطنية القائمة تعزيز اآللية     
جلنة : تؤدي وكالتان مركزيتان يف نيبال أدواراً حامسة يف عملية التخطيط وامليزنة مها             -١١

الـوطين مهمـات تنـسيق      وقد أوكلت إىل جلنة التخطيط      . التخطيط الوطين ووزارة املالية   
عمليات التخطيط لكل الوزارات العاملة وإعدادها والبت فيها ورصدها، وأوكل إىل وزارة            

ولذلك، فإن أي اقتراح يرمي إىل تعزيز وكاالت حكوميـة          . املالية مهمة ختصيص املوارد هلا    
صادرة عن جلنة   بغية التنفيذ الفعال لرباجمها وسياساهتا يعتمد على قرارات التخطيط وامليزنة ال          

  .التخطيط الوطين ووزارة املالية
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وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، اعتمدت جلنة التخطيط الوطين اخلطة العاشـرة              -١٢
وهتدف هذه اخلطة إىل تعزيز اآلليات الوطنيـة يف جمـال مراجعـة             ). ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠١(

رة ُعّين أشخاص ليكونوا منـسقي      وألول م . احلسابات اجلنسانية وامليزنة املراعية للجنسانية    
  .يف كل الوزارات العاملة إلعطاء أولوية للمسائل اجلنسانية )٣(الشؤون اجلنسانية

، ووضعت احلكومة اخلطة الثالثية الـسنوات       )٤("الثانية جان اندوالن "ويف أعقاب     -١٣
ذات اهلدف الواسع وهو بناء دولـة رخـاء         ) ٢٠٠٩/٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧/٢٠٠٨(املؤقتة  
وأدجمت يف اخلطة الثالثية برامج خاصة لـصاحل املـرأة والفئـات            . ة وعادلة يف نيبال   عصري

، وطوائف األديباسـي    )الداليت(احملرومة، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقات، واملنبوذون         
وأويل تركيز رئيـسي  . واجلناجايت، واملاديسي، واملسلمني، وكذلك املناطق اجلغرافية احملرومة   

، الـيت   )يف اجلزء الغريب األوسط من البلـد      (ثر نأياً، مبا يف ذلك إقليم الكرنايل        للمناطق األك 
وتشمل اخلطـة   . ظلت حىت اآلن مهملة يف عملية التنمية الوطنية وتزداد هتميشاً نتيجة لذلك           

بـتمكني املـرأة    " برامج تتـصل     "تعميم املنظور اجلنساين والشمولية اجلنسانية    "حتت عنوان   
إصـالح  : ومن األنشطة اهلامة اليت ُيضطلع هبا مبوجب هذا الربنامج        . "نسنيواملساواة بني اجل  

السياسة العامة واإلصالح القانوين؛ تنسيق أفضل للكيانات واملنظمات غري احلكومية اإلقليمية           
املشتركة يف امليادين املتصلة باجلنسانية؛ وتنمية الروح القيادية؛ ومـشاركة املـرأة يف حـل               

لية السلمية، وإعداد خطة عمل وطنية للتأهيل االجتماعي للمـرأة املتـأثرة            املنازعات والعم 
 االجتماعية لتبديل االضطراب العـاطفي؛      - وتنفيذها؛ وخدمات املشورة النفسانية   بالرتاع  

  .واملساعدة القانونية؛ والتوعية بشأن املساواة بني اجلنسني والدعوة هلا
يام، عن طريق تـشكيل اجملموعـات، بالتعبئـة         ويشجع الربنامج اإلمنائي للمرأة الق      -١٤

ويتم مبوجب هذا الربنامج توحيد     . االجتماعية، والتمكني االقتصادي، ومحالت التوعية العامة     
كما يتم تدريب النـساء يف تنميـة        . جهود املرأة ملناهضة العنف املرتيل واالجتار باألشخاص      
رة، وتشجيع األعمال التجارية بواسطة     املهارات، وتوليد الدخل، وتنمية ممارسة األعمال احل      

وبني األنشطة اهلامة األخرى، تعليم املراهقات سبل كـسب أسـباب           . عملية صندوق دائر  
وقد أصبحت التعاونيات النسائية وسيلة فّعالـة       . املعيشة، والصحة التناسلية، ومحاية األطفال    

وللقيام حبمالت ضد خمتلـف     لتوحيد النساء العامالت يف القطاعني غري الرمسي وغري املنظم،          
وحـددت  . املمارسات التقليدية السيئة، وتعزيز األمن للنساء األعضاء يف تلك التعاونيـات          

  ):١ -اجلدول (املؤقتة األهداف التالية للخطة الثالثية السنوات 

__________ 

  . جهات التنسيق اجلنسايننسانية كانوا يسمون أصالً اجلالشؤونمنسقو   )٣(
  .٢٠٠٦ عام الشعبيةاحلركة   )٤(
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  ١اجلدول 
  أهداف اخلطة الثالثية السنوات املؤقتة

  املؤشرات  الرقم
 احلالة يف السنة املالية 

 هدف اخلطة املؤقتة  ٢٠١٠-٢٠٠٩
  ٠,٤٥٠  ٠,٣٥١  قياس متكني املرأة  ١
  ٠,٥٥٦  ٠,٥٢٠  مؤشر تنمية املرأة  ٢
  ٣٥  ٢٣,٤  )٪(النساء اللوايت يتلقني مساعدة يف الوضع من عامالت صحيات   ٣
  ٥١  ٤٨  )٪(معدل انتشار وسائل منع احلمل   ٤
  ٣,٠  ٣,١  ) سنة٤٩-١٥النساء يف فئة العمر (مجايل معدل اخلصوبة إ  ٥
  ٢٥٠  ٢٨١  ) حالة والدة حية١٠٠ ٠٠٠لكل (معدل وفيات النفاس   ٦
  ٣٣  -  )٪(متثيل املرأة يف أجهزة الدولة كافة   ٧
  .)٢٠٠٩/٢٠١٠-٢٠٠٧/٢٠٠٨(اخلطة الثالثية السنوات املؤقتة  : املصدر 

 علـى اهليئـة     ٢٠٠٨/٢٠٠٩وُعرضت سياسات وبرامج احلكومة للسنة املاليـة          -١٥
املنظور اجلنساين يف اآلليات     الربملان وكانت تشمل جماالت متنوعة تتصل بتعميم         -التشريعية  
وُتشّدد امليزانية على القضاء على مجيع أشكال التمييز واإلجحاف ضد املرأة عـن             . الوطنية

طريق زيادة يف معدل النمو االقتصادي والتنمية، وزيادة سبل حصول مجيع املواطنني علـى              
خدمات أمومة جمانية ومأمونة، وتعليم جماين للجميـع        على   املرأة   خدمات الصحة، وحصول  

حىت املستوى الثانوي، وتدابري إجيابية خاصة لزيادة حصول املرأة على التعليم، وسّن قـانون              
  .إخل للحد من اجلرائم ضد املرأة مثل االستغالل اجلسدي، والعنف املرتيل واالجتار باألشخاص

طة الثالثية السنوات املؤقتة، اعتمدت وزارة املالية سياسة شاملة         ووفقاً ملا تتوخاه اخل     -١٦
جلنة امليزنـة   "وبغية إعمال هذه السياسة شكّلت احلكومة       . "امليزنة املراعية للجنسانية  "بشأن  

وقد .  تتألف من املمثلني املعنيني من خمتلف الوكاالت، برئاسة وزارة املالية          "املراعية للجنسانية 
  : مبدأً توجيهياً يشمل ما يليأعدت هذه اللجنة

  ؛التخطيط، واختيار املشاريع، ووضع الصيغة النهائية للربنامج: املرحلة األوىل  •
  ؛تنفيذ الربنامج: املرحلة الثانية  •
  ؛ة النظامية على الربنامج وتقييمهضفاء الصبغإ: املرحلة الثالثة  •
  ؛)وائدهاوخاصة ف( هذه امليزانية ثريأتقدير ت: املرحلة الرابعة  •
). ٢٠٠٧-٢٠٠٢(وقد بدأ تنفيذ مبادرة امليزنة املراعية للجنسانية، منذ اخلطة العاشرة           -١٧

 بليون روبيـة،    ٢٣٦، يبلغ إمجايل خمصصات امليزانية      ٢٠٠٨/٢٠٠٩وبالنسبة إىل السنة املالية     
 وتبدُّل  متكني املرأة "  املعنون  مليون روبية للبند   ٩١٠ بليون و  ٣٢ت احلكومة منها مبلغَ     َخّصص

ويف السنة املالية احلالية، زيـدت نـسبةُ         . الذي ُيتوقع أن يفيد املرأة مباشرة      "مستوى املعيشة 
ومن املؤكد أن هذا سوف ييـّسر       .  يف املائة  ١٣,٩خمصصات امليزانية املراعية للجنسانية إىل      
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مزيد من مشاركة   تنفيذ الربامج الرامية إىل املساواة بني اجلنسني وتنمية املرأة عن طريق كفالة             
 وباإلضافة إىل ذلك، جيري تـدرجيياً     . املرأة يف العمليات االقتصادية واالجتماعية والسياسية     

ة التخفيف من وطأ  "توسيع برامج تنمية املرأة يف كل جلان التنمية القروية حبيث حتقق أهداف             
يون روبية   مل ٣,٤٥وقد خصص مبلغ    . "الفقر، واملساواة بني اجلنسني، والشمول االجتماعي     

  .هذه لربامج تنمية املرأة
) " املـرأة  شـؤون وزارة  "(وتعمل وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية          -١٨

وما فتئت هـذه الـوزارة      . بوصفها الوكالة املنسقة للشؤون اجلنسانية على الصعيد املركزي       
 مـن   ٤٠راكة مـع    تؤدي دوراً هاماً يف صياغة القوانني واالضطالع باألنشطة األخرى بش         

. املنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدولية غري احلكومية، ووكـاالت األمـم املتحـدة            
وضعت اللجنة الوطنية املعنية باالتفاقية اليت ترأسها أمينة وزارة شؤون املرأة، خطة عمل              وقد

رأة ومتكينها  وتوجز هذه اخلطة خمتلف الربامج املوضوعة للنهوض بامل       . )٥(وطنية لتنفيذ االتفاقية  
وتنّسق الوزارة أيـضاً جهـود      . والتدريب، واملنشورات، والنشر  . عن طريق محالت التوعية   

الوزارات العاملة األخرى الرامية إىل إدماج املزيد من األنشطة اليت تركز على مراعاة املنظور              
 الوثيقة وكانت. اجلنساين يف براجمها، وذلك عن طريق منسقي الشؤون اجلنسانية يف كل منها         
، من أهم   ٢٠٠٦االستراتيجية بشأن اجلنسانية والشمول االجتماعي اليت أعدهتا الوزارة عام          

. األدوات الفّعالة يف تعميم املنظور اجلنساين وتعزيز املساواة على صعيد املنظمـات الوطنيـة          
حتليل الـربامج وامليزانيـات املتـصلة       /ووضعت الوزارة أيضاً آلية بشأن مراجعة حسابات      

وقد قُّدم ملعظم املوظفات يف خمتلـف الـوزارات         . )٦(باجلنسانية اليت تتبعها خمتلف الوزارات    
  وفرته وزارة شؤون املرأة    "اجلنسانية والصحة التناسلية والشمول االجتماعي    "تدريب يف جمال    

رات بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، األمر الذي يعد من مؤشرات بنـاء القـد              
ة وإدارة تنمية   أشارة إىل أن املناصب الرئيسية يف وزارة شؤون املر        ومما له أمهيته اإل   . املؤسسية

  .املرأة تشغلها نساء، بينها منصبا رئاسة أمانة وزارة شؤون املرأة، ورئاسة إدارة تنمية املرأة
وبرامج  يف تعزيز تعميم املنظور اجلنساين،  دوراً هاماًوتؤدي وزارة التنمية احمللية أيضاً      -١٩

وينص قانون احلكم الذايت احمللي على االضطالع هبذه األنشطة عن طريق           . الشمول والتمكني 
اعتماد مبادئ توجيهية إجرائية ومالية، كما ينص القانون على النهوض بـاملرأة والفئـات              

وقد اعتمدت وزارة التنمية احمللية، مستخدمة الواليـة الـيت          . االجتماعية األخرى ومتكينها  
 بغية تنفيـذ خطـة   "املبادئ التوجيهية التشغيلية"ها قانون احلكم الذايت احمللي، عدداً من      مينح

 ونفذت الوزارة برنامج دعـم      .العمل الوطنية ومراجعة حسابات امليزانية املراعية للجنسانية      
اإلدارة احمللية الالمركزية مع تركيز رئيسي يف السابق على إدماج املنظور اجلنساين والشمول             

__________ 

  .يرجى الرجوع إىل التقارير الدورية السابقة  )٥(
 عن وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية، وصندوق األمـم املتحـدة             صادرةنشرة مشتركة     )٦(

  .للمرأة اإلمنائي



CEDAW/C/NPL/4-5 

11 GE.10-46609 

وقد أعدت هذه الوزارة اآلن مزيداً من الربامج املتكاملة حتت          . الجتماعي على الصعيد احمللي   ا
وأحد اجملاالت االستراتيجية هلذا الربنـامج هـو        . اسم برنامج اإلدارة احمللية للتنمية اجملتمعية     
  .املساواة بني اجلنسني والشمول االجتماعي

وطنية حلقوق اإلنسان، ومنصب املقّرر الوطين وعلى الصعيد الوطين، أُنشئت اللجنة ال  -٢٠
، واملؤسسة  )الداليت(املعين باالجتار باملرأة، واللجنة الوطنية للمرأة، واهليئة الوطنية للمنبوذين          

الوطنية لتنمية القوميات األصلية، حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ورصدها، وخصصت هلا           
  .موارد وافية

 ٢٠٣و ٢٠٢الفقرتان (ركة املرأة يف العملية السلمية  املسلح ومشا الرتاع  تأثري      
  )التعليقات اخلتامية من
تـأثري  ) ٢٠٠٦-١٩٩٦(الداخلي املسلح الذي دام عقداً من الـسنني         للرتاع  كان    -٢١

فقد أخـلّ   . واسع على احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب        
الشعب أشكاالً ال حتصى من املعاناة، مبا يف ذلـك عـن طريـق        باألنشطة اإلمنائية، وأحلق ب   

موجات نزوح ضخمة، وأدى إىل ضرر فادح يف اهلياكل األساسية للتنمية ويف املمتلكـات              
وردت  كما. أُبلغ عن حوادث انتهاك حقوق اإلنسان للنساء واألطفال       الرتاع  وأثناء  . الوطنية

  .تقارير عن اعتداء جنسي على النساء والفتيات
الداخلي املسلح بالتوقيع على اتفـاق الـسالم        الرتاع  وانتهت السنوات العشر من       -٢٢

 مـن  ٦-٧ويذكر احلكـم  ). اجلناح املاوي(الشامل بني احلكومة واحلزب الشيوعي النيبايل       
كال اجلانبني يوافقان موافقة تامة على      "االتفاق حقوق النساء واألطفال حيث ينص على أن         

وق النساء واألطفال، وعلى احلظر الفوري لكل ضروب العنف ضد النساء           توفري احلماية حلق  
واألطفال، مبا يف ذلك عمالة األطفال، وكذلك االستغالل والتحرش اجلنسيان، وعلى عـدم             

ويـتم فـوراً إنقـاذ األطفـال        . مشل أو استخدام األطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة         
  ."عدة الالزمة واملالئمة من أجل إعادة تأهيلهماملستخدمني على هذا النحو، وتقدمي املسا

، مبا يف ذلك أحكـام      الرتاعوقد أسس الدستور املؤقت بعض آليات اجلرب لضحايا           -٢٣
كما مت إنشاء وزارة السالم والـتعمري       ). مذكورة أدناه يف اجلزء الثالث    (حمددة تتعلق باملرأة    

ومت، داخـل   . رة شؤوهنم وإعادة تأهيلهم   خصيصاً لتوفري العناية الشاملة هبؤالء الضحايا وإدا      
وتتوىل وزارة شؤون املرأة، عاملةً بوصفها      . هذه الوزارة، إنشاء صندوق مستقل هلذا الغرض      

التنفيذية للصندوق، وإدارةُ تنمية املرأة، بوصفها الوكالة املنفِّذة، تـشغيل          ) املشرفة(الوكالة  
إطار  ويف. "بالرتاعر واألطفال املتأثرين     لضعاف األس  يتعزيز الدعم الالمركز  "برنامج ُسّمي   

 من جلان التنمية القروية تابعة      ٣١ أسرة يف    ٤ ٠٠٠هذا الربنامج قُّدمت مساعدة إنسانية إىل       
  .وُركُم أكشام، وبانكي، وبردّيه، ورولبا،: وهيبالرتاع للمقاطعات اخلمس الضعيفة املتأثرة 
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ة ختصص ميزانيةً إلغاثة ضحايا     ووضعت حكومةُ نيبال سياسات وخطةَ عمل وطني        -٢٤
    كـل  ومت تعيني كبري مـوظفي املقاطعـة، يف       . سيتم توزيعها عن طريق اإلدارة احمللية     الرتاع  

حالة، منسقاً لتنفيذ هذه املساعدة من تدابري اإلغاثة وإعادة التأهيل، ووضع مبادئ توجيهيـة           
وقد بدأ  . ص النازحني داخلياً  للسياسة بغية تنظيم توزيع جمموعات املساعدة هذه على األشخا        

وعـالوة علـى    . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧ من   توزيع هذه اجملموعات بالفعل اعتباراً    
لتقـدمي  بالرتاع   أمواالً لألسر املتأثرة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ذلك، خصصت امليزانية السنوية للفترة      

وقـد  . سرةأكل  مساعدة مالية تتألف من مبلغ إمجايل يدفع مرة واحدة هو مائة ألف روبية ل             
من  ٧٣  أسرة من أسر القتلى يف١١ ٠٣٩ روبية نيبالية على ١ ١٠٣ ٩٠٠ ٠٠٠ُوزع مبلغ 

كـذلك،  .  مقاطعة عن طريق مشروع دعم السالم الطارئ بوزارة السالم والتعمري     ٧٥أصل  
     ، وخـصص   الـرتاع بدأ العمل بربنامج منح دراسية لتعليم األوالد الذين فقدوا األبوين أثناء            

     وقد حددت وزارة الـسالم والـتعمري هويـة         .  بليون روبية هلذا الغرض وحده     ١,٥لغ  مب
وقامـت  . خمتلف مقاطعات البلد حىت اآلن      شخص من النازحني داخلياً يف     ٢٥ ٠٠٠حوايل  

لكل املكاتـب  )  مليون روبية يف اجملموع١٨٩,٥(يف اآلونة األخرية بصرف األموال الالزمة      
  . املقاطعات اخلمس والسبعنياإلدارية للمقاطعات يف

، برئاسـة وزيـر     "اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين الدويل    "وشكلت احلكومة أيضاً      -٢٥
القانون والعدل وشؤون اجلمعية التأسيسية، اليت تأذن بتنفيذ القـانون اإلنـساين الـدويل،              

انني املناسبة الـيت    وقد حددت اللجنة القو   . املسلحالرتاع  ذلك املسائل املتصلة بضحايا      يف مبا
يتعني سنها واآلليات اليت ينبغي إجيادها لتنفيذ اتفاقيات جينيف وغريها من صكوك القـانون              

  .اإلنساين الدويل اليت من أطرافها نيبال
وفيما يتعلق بشواغل جلنة القانون اإلنساين الدويل وتوصياهتا بشأن مشاركة املـرأة              -٢٦
 اعتمدت احلكومة خطة عمل وتدابري أخرى لكفالة مثل     وبناء السالم، النـزاع  عملية حل    يف

احلركة الشعبية " وقد شوهد معدل مل يسبق له مثيل من املشاركة النسائية أثناء. هذه املشاركة
 ١٧، أي   ) مرشحة ٣٣٠من جمموع   ( امرأة   ٥٧ويف تطور الحق، ُسّميت     . ")٢٠٠٦(الثانية  

.  الربملان املؤقت كأعـضاء يف الربملـان       - يعييف املائة من اجملموع، للتعيني يف اجمللس التشر       
 ١٦ املؤلفة مـن     ٢٠٠٧وباملثل، مسيت أربع نساء لعضوية جلنة صياغة الدستور املؤقت عام           

وأثناء االنتخابات للجمعية التأسيسية، أجرت اللجنة االنتخابيـة مـشاورات مـع            . عضواً
ل املرأة يف اجلمعية التأسيـسية      األحزاب السياسية واجملتمع املدين ووضعت قواعد لكفالة متثي       

والوضع الراهن للتمثيل النـسائي يف اجلمعيـة التأسيـسية          .  يف املائة من العضوية    ٣٣بنسبة  
، وميكن اعتبار ذلك إجنازاً هاماً يف التعميم        ٦٠١ امرأة بني األعضاء البالغ عددهم       ١٩٧ هو

 جلنـة   ١٤ة التأسيـسية    السياسي للمرأة ومشاركتها يف عملية بناء السالم، وشكلت اجلمعي        
  ."جلنة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية"عاملة، بينما 
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 الصادران عن جملس األمن لألمم املتحـدة يف         ١٨٢٠ و ١٣٢٥وُيستخدم القراران     -٢٧
وتشترك وزارة السالم والتعمري وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة         . املضي قُُدماً بالعملية  

مبـادرة بنـاء القـدرات لزيـادة مـشاركة املـرأة يف اإلدارة              "ع بعنوان   يف تنفيذ مشرو  
وقد أعدت الوزارة ورقة مفاهيمية لوضع مبادئ توجيهيـة اسـتراتيجية           . "واألمن والسالم

لكفالة وجود آليات محاية فّعالة للنساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك العنف               
      مرأة يف العملية السلمية، مبا فيها الفترة االنتقاليـة وفتـرة      اجلنسي، واملشاركة ذات املغزى لل    

 كالمها إىل اللغة النيبالية ونشرا      ١٨٢٠ و ١٣٢٥د ُترجم قرارا جملس األمن      وق.  النـزاع ما بعد 
، وجيـري   )٧(٢٠٠٨سبتمرب  /مبناسبة اليوم الوطين الثاين ملكافحة االجتار باألشخاص، يف أيلول        

ويتضمن هذا املنشور معلومات عن     . على املرأة الرتاع  سع للتوعية بتأثري    توزيعهما على نطاق وا   
وعمليـة بنـاء   الرتاع وكذلك عن دور املرأة يف حل      الرتاع  تعّرض املرأة لالعتداء اجلنسي أثناء      

وباإلضافة إىل ذلك، تدير اللجنة الوطنية للمرأة برامج خمتلفة لتنفيذ هـذين القـرارين              . السالم
  .تمع املدين وبدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةبالتعاون مع اجمل

  ) من التعليقات اخلتامية٢٠٥ و٢٠٤الفقرتان (التعليم     
تضطلع وزارة التربية، إىل جانب سعيها إىل تنفيذ برامج التعليم يف كافة أرجاء البلد                -٢٨

وتوفر األرقـام  . سب اجلنسنيبنشر التقارير املستكملة سنوياً، مبا يف ذلك البيانات املفصلة ح  
  :التالية حملة عن حالة التعليم يف اجملموعات االجتماعية

  ٢اجلدول 
  احلصة من التسجيل يف املستوى االبتدائي حسب اجملموعات االجتماعية

النسبة املئوية من إمجايل التسجيل  اجملموع  األوالد  الفتيات  اجملموعة االجتماعية
  ١٩,٢  ٨٤٧ ٤١٢  ٤٣٥ ٤٩٧  ٤١٢ ٠٣٦  )الداليت(املنبوذين 

  ٤٠,٩  ١ ٨٠٧ ٩٣١  ٩١١ ٧٧٢  ٨٩٦ ٣٨٩  )عرقية(اجلاَنجايت 
  ٣٩,٩  ١ ٧٦٣ ٣٧٠  ٩١١ ٦٨١  ٨٥١ ٣٣٨  الطوائف األخرى

  ١٠٠  ٤ ٤١٨ ٧١٣  ٢ ٢٥٨ ٩٥٠  ٢ ١٥٩ ٧٦٣  اجملموع  

 معلومات مفـصلة عـن التالميـذ، واملـدارس     ٢٠٠٧ويوفر التقرير السريع لعام       -٢٩
     وغرضه الرئيـسي هـو    . ٢٠٠٤لك رصد وتقييم نظام التعليم منذ عام        واملدرسني، مبا يف ذ   

توفري املعلومات عن حالة التعليم الراهنة على املستوى الوطين ومستوى املقاطعة من حيـث              
       يسر احلصول عليه، والكفاءة، واجلودة ومؤشرات اإلنصاف يف تـوفري التعلـيم للجميـع              

__________ 

ع إىل املنشور املشترك الصادر عن وزارة شؤون املرأة، وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي               يرجى الرجو  )٧(
  .للمرأة
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وال سيما فيما يتعلق بإمجـايل معـدل        )  التقرير السابق  وفق املذكور يف   (٢٠١٥حبلول عام   
االلتحاق باملدارس وصايف معدل االلتحاق يف مستويات احلضانة، واالبتدائي، واإلعـدادي،           

      . والثانوي من التعليم، حسب كل من اجلنسني، واإلقلـيم اإليكولـوجي، واملعـدالت إخل             
  :وفيما يلي بعض من املعلومات ذات الصلة

 ٠,٩٦ر التكافؤ بني اجلنسني يف النسبة املئوية لاللتحاق باملستوى االبتدائي هو            مؤش  •
  ؛) أعاله٢وفق املبني يف اجلدول (

 ١٣٨,٥إمجايل معدل االلتحاق وصايف معدل االلتحاق يف املستوى االبتدائي هـو              •
  ، هبذا الترتيب؛٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف السنة املدرسية ٨٩,١و

، بـني    يف املائـة   ١٣٨,٥ام باملستوى االبتدائي البـالغ      إمجايل معدل االلتحاق الع     •
التحاق   يف املائة لألوالد، يظهر ارتفاعاً طفيفاً يف١٣٧,٦ يف املائة للفتيات و١٣٩,٦

لتحاق لألوالد عن السنة السابقة لذلك، كما أن التقرير السريع          االفتيات وهبوطاً يف    
وسـط إمجـايل معـدل    ، يسجل أن مت   ٢٠٠٨-٢٠٠٧، يف السنة املدرسية     ١رقم  

  ؛ لألوالد١٤٤,٤ للفتيات و١٤٦,١، بني ١٤٥,٢االلتحاق يف الفصل األول كان 
 يف املائة للداليت    ٤٨,٦، بني   ٤٨,٩حصة التحاق الفتيات باملستوى االبتدائي هي         •

وكان إمجايل عدد امللـتحقني باملـستوى اإلعـدادي         .  يف املائة للجاجنايت   ٤٩,٦و
  ؛) يف املائة٤٧,١أي (اث  من اإلن٦٨٠ ٠٧٣ بينهم ١ ٤٤٣ ٥١٥ هو

كان إمجايل عدد األطفال امللتحقني بصفوف احلضانات يف مرحلة تطوير الطفولـة              •
 مـن الـذكور،     ٤٤٤ ٦٦٩ من اإلنـاث و    ٣٧٨ ٤٣٧ منهم   ٨٢٣ ٢٠٦املبكرة  

 يف املائـة يف اجملمـوع، مقارنـة بالـسنة املدرسـية             ٤٨,٦مسجالً زيادة بنسبة    
  ؛٢٠٠٦/٢٠٠٧

 ٠,٦٧بة حضور اإلناث إىل حضور الذكور يف التعليم الثـانوي مـن             حتسنت نس   •
وازدادت حـصة التحـاق اإلنـاث       . )٨(٢٠٠٦ وعام   ١٩٩٦ بني عام    ٠,٨٣ إىل

 يف املائـة مقارنـة   ١ بقرابة ٢٠٠٨-٢٠٠٧باملستوى اإلعدادي يف السنة املدرسية   
  ؛بالسنة املدرسية السابقة

هو ) بالنسبة املئوية(بفصول مدارس احلضانة    مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق         •
وهذا يوفر صـورة    .  للطوائف األخرى  ٠,٨٢ للجاجنايت و  ٠,٨٨ للداليت و  ٠,٩١

واضحة للفجوة اآلخذة يف التالشي يف مشاركة اإلناث والذكور يف برنامج التعليم            
 تلميذاً يعانون يف خمتلف اإلعاقات كانت       ٤٣ ٩٩٩وبني  . يف مراحل النماء املبكرة   

  ؛ فتاة٢٢ ١٤١هناك 

__________ 

  .٢٠٠٦ و٢٠٠١ و١٩٩٦ة والصحية لنيبال لألعوام ستقصائية الدميغرافياال الدراسات: املصدر )٨(
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وفيما يتعلق بشواغل اللجنة بشأن مسألة ترك الدراسة، ُتظهر البيانات وجود اجتـاه               •
مرحبـاً  "حنو التناقض يف معدل ترك الدراسة بعد أن بدأت احلكومة العمل بربنامج             

غري أن معدل ترك فتيـات  .  مع بعض التسهيالت اإلضافية لإلناث   "بكم يف املدرسة  
وبغية التغلب علـى هـذا      . ستويات العليا من الدراسة مل يتناقص بعد      الداليت يف امل  

التحدي أخذت احلكومة خبطة ملموسة للتعليم وبسياسة وبرنامج يشمالن امليزانيـة           
وترد تفاصيل من ذلـك يف      . املراعية للجنسانية اليت تعطي أولوية للفئات االجتماعية      

  .١٠ اجلزء الثاين أدناه يف إطار املادة

  ) من التعليقات اخلتامية٢٠٩ إىل ٢٠٦الفقرات (رسات الثقافية التمييزية املما    
مت إدخال عدد من التغيريات، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، عن طريق إصالحات              -٣٠

وأصـدرت  . قانونية، وأوامر قضائية وأنشطة إنفاذ وتنفيذ وباإلضافة الضمانات الدسـتورية         
كومة يف القضايا املتصلة مبمارسات ثقافية وتقليدية قدمية وبالية         احملكمة العليا، إيعازات إىل احل    

 الذي ال يزال ميارس يف اجلـزء        التشاوبادينظام   مثالً. إنسانية ومهينة  ُتخضع املرأة ملعاملة ال   
وقـد  . الغريب األقصى من البلد، يعامل املرأة معاملة املنبوذين أثناء فترات احليض والوضـع            

ا إيعازاً إىل احلكومة بالبدء يف إصـالح قـانوين حلظـر مثـل هـذه         أصدرت احملكمة العلي  
مر أ والتدابري املتخذة لتنفيذ التشاوباديوترد تفاصيل عن القضية اليت أقيمت ضد       . املمارسات

  .٥احملكمة أدناه يف اجلزء الثاين يف إطار املادة 
نظمات غري احلكوميـة    وتنظم وزارة شؤون املرأة ووزارة التنمية احمللية بشراكة مع امل           -٣١

الدولية برامج خمتلفة للتوعية، مبا يف ذلك التدريب للرجال والنساء على القـضاء علـى كـل               
أشكال التمييز واالستغالل والعنف املتصلة باجلنسانية ضد املرأة استناداً إىل ممارسـات ثقافيـة              

 بوضع  ٢٠٠٩ عام   العنف األسري ) مكافحة ومعاقبة (وأهم من ذلك أنه مت سن قانون      . تقليدية
 بـشأن   ٢٠٠٨حد للعنف األسري، استناداً إىل الدراسة اليت أجرهتا وزارة شؤون املرأة يف عام              

وجرى التوسع يف تقدمي الـضمان االجتمـاعي        . مثل هذه املمارسات الثقافية التقليدية السيئة     
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩العزباء بصورة خاصة يف ميزانية السنة املالية /للمرأة بصورة عامة، واألرملة

  ) من التعليقات اخلتامية٢١١ و٢١٠الفقرتان (النساء والفتيات االجتار ب    
 سن قانون جديد    ٢٠٠٧فيما يتعلق بشاغل اللجنة حيال اإلطار القانوين، مت يف عام             -٣٢

االجتار بالبشر لعام   ) مكافحة(االجتار بالبشر ونقلهم، وحل حمل قانون       ) ةافحمك(هو قانون   
فعل إبقـاء كـائن بـشري مـستعبداً         " بأنه   "االستغالل"ُيعّرف القانون   و.  السابق ١٩٨٦
وقد وّسع القانون نطاق اإلبالغ، والتحقيق، واملالحقـة القانونيـة، واملقاضـاة            . "كالرقيق

كما أدخل أحكاماً هامة لتوفري العدالة من منظـور  . جانب األحكام اإلجرائية واجلوهرية    إىل
  :ذا القانون هيواخلصائص الرئيسية هل. الضحايا
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  تعريف أوسع لالجتار باألشخاص يتماشى مع بروتوكول بالريمو؛  •
 عاماً مـع غرامـة تـصل إىل         ٢٠حكم بالسجن مدة    : جترمي االجتار باألشخاص    •

   روبية، ومصادرة املمتلكات والعربات املستخدمة؛٢٠٠ ٠٠٠
   وجعله يقع على عاتق مرتكيب اجلرم؛"عبء اإلثبات"نقل عدد   •
  ستماع إىل اإلفادات يف جلسة سرية؛اال  •
  إعادة حتديد سن الطفل بأنه دون الثامنة عشرة من العمر؛  •
  تعويض الضحايا ومن يتبعهن من القاصرين واملُعالني؛  •
  توفري مترجم؛  •
  محاية الشهود؛  •
   اإلفادة األوىل هي اإلفادة النهائية؛-محاية الضحايا   •
  ية الدولة؛ مسؤول-اإلنقاذ وإعادة التأهيل   •
 املـستوى الـوطين     -جلان مكافحـة االجتـار باألشـخاص علـى مـستويني              •

  املقاطعة؛ ومستوى
  ؛"منازل إقامة عابرة"إنشاء   •

  ؛"صندوق إلعادة التأهيل"إجياد   •  
  .والية قضائية سارية خارج حدود البلد  •
ل وكذلك  وعالوة على ذلك، فإن القانون يتناول ال االجتار عرب احلدود فحسب، ب             -٣٣

وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن الئحـة        . االجتار الداخلي لالستغالل اجلنسي وألغراض أخرى     
عتمدت مؤخراً أيضاًَ بغية كفالة اإلنفاذ      ا،  ٢٠٠٨االجتار باألشخاص ونقلهم لعام     ) مكافحة(

وقد مت إبراز التفاصيل عن التطـورات األخـرية يف       . الفّعال لألحكام الواردة يف هذا القانون     
صالحات اهليكلية واملؤسسية، مبا يف ذلك األحكام القانونية، واملبادرات القضائية وآليات           اإل

  .٦اإلنفاذ يف اجلزء الثاين أدناه يف إطار املادة 

  ) من التعليقات اخلتامية٢١٣ و٢١٢الفقرتان ( العناية الصحية الوصول إىل    
أة، اختذت نيبال تدابري    وخبصوص شاغل اللجنة بشأن مسائل منوعة تتصل بصحة املر          -٣٤

وتـوفر الدراسـة    . فـاذ، بقـدر واف    قانونية وغريها من التدابري املتصلة بالسياسات واإلن      
ستقصائية الدميغرافية والصحية الوطنية معلومات تفـصيلية تتعلـق بالـصورة الراهنـة             اال

  :مثالً .للصحة
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والعمر املتوقـع   . العمر املتوقع لكل من الذكور واإلناث آخذ يف االرتفاع التدرجيي           •
  ؛ سنة، أعلى من العمر املتوقع للرجل٦٣للمرأة، وهو 

 لكل  ٢٨١معدل الوفيات النفاسية يظهر اجتاهاً حنو التناقض، وهو مسجل على أنه              •
  ؛امرأة) ١٠٠ ٠٠٠(لف أمائة 

. ٢٠٠٦ يف عام    ٣,١إىل  ) ١٩٩٦كما ُسّجل عام     (٤,٦هبط معدل اخلصوبة من       •
 وهو أعلى من معدل خصوبة املرأة       ٣,٣ى النساء الريفيات    ويبلغ معدل اخلصوبة لد   

  ؛٢,١احلضرية البالغ 
  ؛ سنة٢٠متوسط عمر املرأة عند وضع أول مولود ارتفع إىل   •
، كانـت نـسبة     ٢٠٠٦يف عام   . استخدام املرأة لوسائل منع احلمل سجل ازدياداً        •

 يف املائـة  ٤٤يف املائة من النساء تستخدم وسائل منع احلمـل، مـن بينـهن         ٧٠
  ؛يستخدمن األشكال احلديثة من وسائل منع احلمل

 يف املائة مـن بينـهن       ٢٨ يف املائة من النساء عناية سابقة للوضع،         ٤٠تتلقى نسبة     •
  .يتلقني هذه العناية من مرشدات وعامالت صحيات ماهرات

ـ     -٣٥ ريوس أما شواغل اللجنة وتوصياهتا بشأن مسائل متصلة بالصحة التناسلية، وحالة ف
واملسائل األخرى املتصلة بذلك،    ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسبة     /نقص املناعة البشرية  

  . من هذا التقرير١٢فمبلّغ عنها يف اجلزء الثاين يف إطار املادة 

  ) من التعليقات اخلتامية٢١٥ و٢١٤الفقرتان (ة يف صنع القرار شاركة املرأم    
.  السياسات الوطنية هو تغيري رئيسي حـدث يف نيبـال      املشاركة األوسع للمرأة يف     -٣٦

ويتناول الدستور املؤقت مسالة اجلنسانية يف ديباجته ويضمن للمرأة متثيالً مشوليـاً وتناسـبياً        
 من الدستور بوضوح من كل األحـزاب        ٦٣وتقتضي املادة   . إعادة تشكيل هيكل الدولة    يف

ئة من مرشحيها لكل من نظـام الفـائز األول           يف املا  ٣٣السياسية أن جتعل املرأة متثل نسبة       
 ١٤٢ من املادة    )ه(٣وتقتضي الفقرة   . تمثيل التناسيب االنتخاب املباشر واالنتخاب لنظام ال     يف

من الدستور، كفالة ملشاركة املرأة يف هيئات صنع القرار يف كل من األحزاب السياسية، أن               
ط املبينة يف هذه املادة إذا أراد احلصول        يسجل كل حزب يف اللجنة االنتخابية استيفاءه للشرو       

وأحد شروط هذه املادة هو أنه      . على اعتراف رمسي به كحزب سياسي من اللجنة االنتخابية        
ينبغي أن يكون هناك حكم يشمل النساء يف اللجان التنفيذية على خمتلف املستويات، وقـام               

مبـادئ التمثيـل     اإلعالن عن العديد من األحزاب السياسية، من خالل براجمها السياسية، ب        
  .ذاهتا الشمويل والتناسيب للمرأة يف آليات الدولة وداخل األحزاب السياسية

      امـرأة   ١٩٧ن مثـة    إوقد أسفر احلكم الدستوري املذكور عن نتيجة مشجعة، إذ            -٣٧
وترد تفاصـيل   ).  يف املائة  ٣٢,٧٧بنسبة  (معني للجمعية التأسيسية    / عضو منتخب  ٦٠١بني  
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ام املتصلة مبشاركة املرأة يف السياسة احلزبية والقطاعات العامة األخرى يف اجلزء الثـاين              األرق
  .٧من هذا التقرير يف إطار املادة 

  ) من التعليقات اخلتامية٢١٧ و٢١٦الفقرتان (ى ملكية األراضي احلصول عل    
عديـد مـن     من الدستور املؤقت والتعديالت األخرية لل      ٢٠ُيتوقع أن ُتحدث املادة       -٣٨

قتصادي للمرأة بتناوهلا مسألة عدم وجود تكـافؤ        االالقوانني الوطنية تغيرياٍت هامةً يف املركز       
  .بني اجلنسني بشأن ملكية العقارات

 يف املائة من رسوم تسجيل األراضي للنساء وتـرد          ٢٥ومتنح احلكومة حسماً بنسبة       -٣٩
  .١٥تفاصيل ذلك أدناه يف اجلزء الثاين يف إطار املادة 

وهتدف احلكومة عن طريق التدابري اخلاصة املذكورة أعاله إىل مكافحـة العنـف               -٤٠
وقد اعتمدت احلكومة هنجاً كلياً حيـال كفالـة         . األسري وحتسني احلالة االقتصادية للمرأة    

استدامة حقوق املرأة يف امللكية العقارية عن طريق تدابري متصلة بالتثقيف والتعلـيم حبيـث               
 أن تتمتع بالكامل حبقوقها، وفق املبلغ عنه يف اجلزء الثاين من هذا التقرير حتت               تستطيع املرأة 

  .العناوين ذات الصلة

  ) من التعليقات اخلتامية٢١٩لفقرة ا(الالجئات     
بشأن خماوف اللجنة وتوصياهتا املتعلقة حبالة املرأة يف خميمات الالجـئني، اختـذت               -٤١

ويـستفاد مـن    . لتدابري الالزمة وفقـاً لـذلك     احلكومة مبادرات حلفظ سجالت ووضع ا     
اإلحصاءات اليت حتتفظ هبا وزارة الشؤون الداخلية، أن هناك عدداً إمجالياً مـن الالجـئني               

مـن  ) جابا ومورانغ ( نسمة تضمهم سبعة خميمات يف مقاطعتني        ١٠٣ ٣٠٩البوتانيني يبلغ   
 أسرة  ١٥ ٠٥٧ني ما جمموعه    كما أنّ من ب   .  امرأة بني هؤالء الالجئني    ٥٠ ٩١٦ومثة  . نيبال

     تلميـذاً   ٢٧ ٨٨٣وتضم هذه املخيمات أيـضاً      .  أسرة تترأسها نساء   ٢ ٧٨١معيشية، مثة   
  . فتاة١٤ ١٦٩بينهم 
ويظل مركز الالجئة، من حيث حقوقها كشخص الجئ، على حاله دون تغيري حىت               -٤٢

ج رجالً غري الجـئ،  ولو دخلت يف زواج مع رجل غري الجئ، بينما ال حيق ألي امرأة تتزو    
  .قبل نيلها مركز الالجئ، أن تتمتع بنفس احلق

وال مييز اإلطار القانوين لنيبال ضد أي شخص علـى أسـاس هويتـه كالجـئ                  -٤٣
. الجئ أثناء إجراءات التحقيق، واملالحقة القانونية، واملقاضاة ويف األحكام العقابيـة           غري أو

  .الجئون، يف احملاكموقد متت مالحقة القضايا اليت أبلغ عنها ال
وما زالت احلكومة توفر، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني،               -٤٤

برنـامج  "ويشمل  . محاية ومعاملة وافية لالجئات ضحايا العنف القائم على أساس جنساين         
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، تسجيل الشكاوى، واالستماع إىل اإلفـادات،       "العنف القائم على أساس جنسي وجنساين     
. ولكل خميم، مبوجب هذا الربنامج آلية مراجعة ومتابعـة        . يب وبرامج متصلة بالتوعية   والتدر

وعالوة على  . "مدونة لقواعد السلوك  "وحرصاً على إدارة هذا الربنامج إدارة فّعالة، مت وضع          
املائـة   يف ٥٠يف املخّيمات بنسبة  )٩(ذلك أعد حكم لكفالة مشاركة املرأة من بني الالجئات     

   يف كل من املخيمات السبعة،"دارة املخيمجلنة إ"يف 

  خبصوص اإلحصاءات     

  ) من التعليقات اخلتامية٢٢١ و٢٢٠الفقرتان (    
ونشرت نتائج  . يضطلع مكتب اإلحصاء املركزي بتعداد وطين وينشر بيانات ذلك          -٤٥

التقارير  أن  شاملة بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس، غري٢٠٠١آخر تعداد للسكان يف عام      
. ستكملة تنشر يف جملدات مواضيعية دورياً متضمنة بعض املسائل احملددة املتـصلة بـاملرأة             امل

وتغطي اجمللدات ذات املنظور اجلنساين مسائل متنوعة تشمل بيانات مفصلة عن كـل مـن               
 اقتصادية مثل األسر املعيشية، واحلالة      -اجلنسني وتركز بصورة رئيسية على مسائل اجتماعية        

  .خلإ ،الزوجية
بعـض احلقـائق اإلحـصائية عـن املـرأة      "ونشر مكتب اإلحـصاء املركـزي        -٤٦

، تضمنت إحصائيات أساسية مفصلة على أساس جنساين بشأن التعلـيم،           "٢٠٠٧ النيبالية،
  .خلإ ،والصحة، والتوظيف، واملشاركة السياسية والعامة

كان حتـديثات   وتنشر بعض الوزارات أيضاً مثل وزارة التربية ووزارة الصحة والس           -٤٧
ويف اجلزء الثاين من هذا التقرير، نورد       . واستكماالت دورية مع بيانات مفصلة عن اجلنسني      

  .هذه األرقام

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز              
  ) من التعليقات اخلتامية٢٢٢الفقرة (ضد املرأة 

ل االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        صّدقت نيبال على الربوتوكو     -٤٨
وقد ترمجت وزارة شـؤون املـرأة الربوتوكـول         . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥ضد املرأة يف    

وعالوة على ذلـك،    . االختياري إىل اللغة النيبالية لتوزيعه على نطاق أوسع يف أرجاء البلد          
خمتلف املنظمات غري احلكومية ومـع      اضطلعت الوزارة بربامج تدريب وتوعية بالتعاون مع        

  .وكاالت األمم املتحدة مثل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، يف هذا اخلصوص

__________ 

  ).تقومي نيبال (٤/٩/٢٠٦٥ لوزارة الشؤون الداخلية مؤرخة يف معلوماتاستناداً إىل وثيقة  )٩(
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عتمدهتا مـؤمترات   اتنفيذ إعالنات األمم املتحدة ومناهج العمل األخرى اليت             
 مـن   ٢٢٤الفقـرة   (واجتماعات القمة لألمم املتحدة ودوراهتا االسـتثنائية        

  ) اخلتاميةالتعليقات
كما ذكر يف التقارير السابقة، اختذت نيبال بالفعل إجـراءات بـشأن التوصـيات               -٤٩

املعتمدة يف مؤمترات األمم املتحدة وإعالناهتا وقراراهتا مثل منهاج عمل بيجني، ومبا يف ذلك              
وتـرد  ). ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥تعراضية، وقرارا جملس األمن     االجتماعات االس 

وقد مت تناول مـسائل حقـوق النـساء         . ين الثاين والثالث من هذا التقرير     زأتفاصيل يف اجل  
خل إ ،العازبات، والنساء ذوات اإلعاقات والعامالت املهاجرات، واحملتجـزات والـسجينات         

  . يف اجلزء الرابع من هذا التقرير"مسائل ناشئة"حتت عنوان 

  اجلزء الثاين    
  التطورات اجلديدة    

  ٢ و١املادتان     
  راجعة وتعديل القوانني التمييزيةم    

  معلومات أساسية    
أمتت جلنة إصالح القوانني التمييزية اليت أنشئت يف إطار وزارة القـانون والعـدل                -٥٠

ونتيجة لذلك مت تعديل عـشرات األحكـام القانونيـة          . والشؤون الربملانية، عملها بسرعة   
ى حد سواء، مثـل املمتلكـات، والـزواج     إلغاؤها، يف جمايل القوانني املدنية واجلنائية عل       أو

وباملثل، أدجمت يف مدونة    . واإلرث، والتبّني، واالغتصاب، واإلجهاض، وتعّدد الزوجات اخل      
القوانني القُطرية بعض األحكام لتجرمي العنف ضد املرأة، مثل معاقبة جرمية التنديـد بـامرأة            

جرائية مـن منظـور املـساواة        لقوانني إ  وأجريت تعديالت أيضاً  . بزعم أهنا متارس السحر   
وفيما يلي بعض من اجملاالت الـيت أجريـت         . اجلنسني ولصياغتها بلغة مراعية للجنسني     بني

تعديالت هلا بالتعديل احلادي عشر يف مدونة القوانني القطرية وعن طريق القانون التـشريعي          
  .جلنسنيفاظاً على املساواة بني االذي اسُتّن لتعديل بعض القوانني النيبالية ح

  قوانني املمتلكات    
ُعّدلت األحكام التمييزية املتعلقة باملمتلكات املوروثة عن األجداد والشروط املقّيدة            -٥١

الستعمال تلك املمتلكات، حبيث توفر ضماناً كامالً باالعتراف باملرأة كـشريكة يف اإلرث             
ى قدم املساواة مـع     سواء من حيث احلصول على احلقوق اخلالصة يف اإلرث أو ممارستها عل           
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وقد عّدلت هذه القوانني يف أعقاب األمر الذي أصدرته احملكمة العليا باحملافظة على             . الرجل
وهناك بعض القضايا البارزة، اليت أقيمت بوصفها من قضايا املصلحة          . املساواة بني اجلنسني  

. ملشمولة هبذا التقريـر   العامة واليت فُصل فيها لصاحل املرأة وحقوقها يف امللكية خالل الفترة ا           
 حسب التقومي النيبايل    ٣٠/٨/٢٠٦٢ اليت حسمت يف     جملس الوزراء  ليلي ثابا ضد  ففي قضية   

، طعنت امللتمسة يف احلكم الوارد يف الفـصل املتعلـق           )٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥(
 ذلك بيع ونفل    مبمتلكات املرأة الذي يضع قيوداً على متّتع املرأة حبقوق امللكية اخلالصة، مبا يف            

 متشياً مع   "ملكيتها للممتلكات "وأعاد القرار الصادر عن احملكمة العليا تأكيد        . ملكية حصتها 
أجـرى   وقد.  من االتفاقية  ١٥احلقوق القانونية للمرأة يف املمتلكات املضمونة مبوجب املادة         

  .لكالتعديل احلادي عشر ملدونة القوانني القُطرية اإلصالحات الالزمة وفقاً لذ
 خبصوص حقها يف ممتلكـات موروثـة   مريا دونغانوبعد القضية األوىل اليت أقامتها    -٥٢

، أجري التعديل احلادي عشر ملدونة القوانني القُطرية، الذي         )املبلغ عنها يف التقارير السابقة    (
وقـد  . ألغى احلكم القائم على معيار فيه متييز بني اجلنسني استناداً إىل السن واحلالة الزوجية             

اعترف التعديل احلادي عشر بالبنات شريكاٍت يف اإلرث وحبقهـن مبوجـب مولـدهن يف              
دن، بعد  املمتلكات املوروثة، غري أن هذا احلكم ظل متييزياً ألنه كان يقتضي من البنات أن ُيعِ              

مريا دونغان ضد جملس يضاً عن طريق قضييت  أوقد مت الطعن فيه     . زواجهن، ممتلكاهتن املوروثة  
 وبراكش ماين شارما ضد جملس الـوزراء      ،  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٩ اليت فُصل فيها يف      اءالوزر

 ووفقاً لألمر اإليعازي الـصادر عـن        .٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥اليت فُصل فيها يف     
احملكمة العليا إىل احلكومة، ُعّدل احلكم التمييزي بشأن مسألة احلق يف املمتلكات املوروثـة              

  .القوانني القطريةالوارد يف مدونة 

  األحكام املتعلقة بالزواج، والطالق، وحضانة األطفال، والتبين    
ألغيت األحكام القائمة على التمييز اجلنساين واملتعلقة بالزواج والطالق وحـضانة             -٥٣

ن أصدرت احملكمة أمـراً     أوعلى سبيل املثال، بعد     . األطفال والتبين وفقاً ملا تتسم به من متييز       
 وزارة القـانون والعـدل والـشؤون        ضدشيام كريشنا ماسكي وأخريات      يف قضية    إيعازياً

فربايـر  / شـباط  ١٠( بالتقومي النيبايل    ٢٨/١٠/٢٠٦١ اليت فصل فيها يف      الربملانية وآخرين 
، ُعّدل احلكم الوارد يف القانون بشأن الطالق حبيث ينص على نفس األسس بالنسبة              )٢٠٠٥

وال ذاته، مينح احلكم احلايل الوارد يف القانون األولويـة األوىل           وعلى املن . إىل الرجال والنساء  
املبلغ عنها أدناه يف إطار التقدم احملرز       ( القوانني بشأن الزواج     يضاًأوُعّدلت  . يف احلضانة لألم  

مثالً أصبح سن األهلية للزواج واحداً بالنسبة إىل الرجال والنساء وكذلك           ). ١٦بشأن املادة   
  .معايَري متساويةً لتبّني األطفالُترسي القوانني 
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  االعتراف هبوية املرأة يف القوانني اإلجرائية    
ُعدِّلت عدة أحكام يف أعقاب االعتراف بـاملركز املـستقل للمـرأة يف القـوانني                 -٥٤

ومل يكن حيق للمرأة يف السابق أن تشترك يف مـسائل اإلجـراءات يف احملـاكم،                . اإلجرائية
وكان القانون السابق يستثين املرأة من تسلّم ورقات        . ألسرة الذكور النقيض من أفراد ا    على

وقد ُعدِّلت هذه األحكام بقانون تعديل      . االستدعاء للمحكمة الصادرة باسم أعضاء األسرة     
وباإلضـافة إىل  . ٢٠٠٢بعض القوانني النيبالية املتصلة بإدارة احملاكم وإقامة العدل صدر عام       

انني اليت تنص على أحكام إجيابية خاصـة يف القـضايا النـسائية             ذلك، ُعدِّل عدٌد من القو    
كما أُدرج حكم جيعل احملاكمـات     . احلساسة، مثالً إعطاء األولوية للنظر يف دعاوى األرامل       

  .سرية احتراماً خلصوصيات املرأة وكتماهنا هبدف محايتها من الوقوع ضحية مرة أخرى

  التعديالت يف القوانني اجلنائية    
ريت تعديالت لعدة أحكام تتصل بالقانون اجلنائي يف مدونة القوانني القُطريـة،            أج  -٥٥

مثل جترمي اإلجهاض على أساس التعّرف على جنس اجلنني، وظروف اإلجهاض ومشروعيته            
، "االغتـصاب "، وجترمي التحرش اجلنسي، وتوسيع تعريـف        )وفق املبلغ يف التقرير السابق    (
 وفقاً جلسامة اجلرمية بناء على سن ضحايا االغتـصاب          جانب خمتلف مستويات العقاب    إىل

وصـدرت  . كذلك مت جترمي االغتصاب الزوجي    . وما إىل ذلك  وأحواهلن اجلسدية والذهنية    
أحكام بعقوبات إضافية على جرمية اغتصاب النساء من جانب أشخاص مصابني بفـريوس             

ومثـة أحكـام   . جاز ويف السجناإليدز، أو أثناء وجود املرأة قيد االحت    /نقص املناعة البشرية  
  .أيضاً تتصل بالتعويض، وبإجراء احملاكمات مغلقة يف قضايا االغتصاب واالجتار باألشخاص

وأهم من ذلك، أنه مت تعديل تشريعات حمددة مستقلة من حيث مراعاة املساواة بني                -٥٦
قانونية اليت تستثين    األحكام ال  وُعّدلت أيضاً . اجلنسني، مبا يف ذلك تدابري خاصة لصاحل املرأة       

غري أنه حىت بعد هذا التعديل يف قـانون اجلـيش،   . النساء من االنضمام إىل القوات املسلحة   
مثالً احلكم املتعلق باستحقاق األسرة يف املعـاش        . تزال بعض األحكام التمييزية موجودة     ال

جـات مـن هـذه    التقاعدي وبدالت التعليم املقدمة ألسر أفراد اجليش تستثين البنات املتزو        
منتدى املرأة والقانون والتنمية ضد حكومـة       وقد طُعن يف هذا احلكم يف قضية        . التسهيالت

 حيث أصدرت احملكمة العليا أمراً يعلن       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٨ اليت ُبّت فيها بتاريخ      نيبال
سان ذلك احلكم منافياً للدستور، وغري متماشٍ أيضاً مع أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلن            

  .اليت من بني أطرافها نيبال
وقد أدخل التعديل الثاين لقانون اخلدمة املدنية وألنظمتها بعَض التدابري الـشمولية              -٥٧

ومقصوٌد هبذه التدابري حجُز وظائف للمرأة وللفئات       . اخلاصة يف جمال تعيني املوظفني املدنيني     
ـ     وترد  . املهّمشة األخرى من اجملتمع     يف هـذا اجلـزء      ٨ و ٧ادتني  تفاصيل ذلك يف إطار امل

  .التقرير من
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واسُتّنت بعض القوانني اجلديدة للنهوض باملساواة بني اجلنسني جتدر اإلشارة مـن              -٥٨
االجتار باألشخاص ونقلهم   ) مكافحة(، وقانون   ٢٠٠٧بينها إىل قانون العمالة األجنبية لعام       

ام يف إطار املواد ذات صلة      وُيبلّغ عن تفاصيل هذه األحك    . ٢٠٠٨ والئحته لعام    ٢٠٠٧لعام  
  .من االتفاقية، يف هذا اجلزء من التقرير

  حتديات املستقبل    
رغم أن كل األحكام القانونية التمييزية قد عدلت وأصبحت منسجمة مـع فكـرة                -٥٩

املساواة بني اجلنسني، فإن عدداً من التحديات يعتور طريق املرأة إىل املمارسة الكاملة حلقوقهـا     
وعليه، وبغية التصدي هلذه التحديات، درست احلكومة استراتيجيات لألجلني         . تام هبا والتمتع ال 

  .املتوسط والطويل لتحقيق متتُّع املرأة متتُّعاً كامالً ومتساوياً مبا هلا من حقوق دستورية وقانونية
 املـرأة   ويف أحيان كثرية تنحو القيُم الثقافيةُ والدينية والتقليدية إىل إدامة التمييز ضد             -٦٠

وقد ساهم يف حرمان املرأة من حقوقها عدُم كفاية االلتزام السياسي،           . واالنتهاكات حلقوقها 
وضعُف القدرات املؤسسية على اإلجناز، ووهُن اآلليات التنظيمية، وعدم وجـود وعـي يف              

 وعلى الرغم من القدر الكبري من املبـادرات املتخـذة         . املناطق الريفية لتكنولوجيا املعلومات   
حلماية وتعزيز ما للمرأة من حقوق اإلنسان، فإن حقوق املرأة الـداليت، والنـساء ذوات               

اإليدز، مل يتم إحقاقها    /اإلعاقات، واألقليات العرقية، واملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية       
وبالنظر إىل هذه التحديات، اختذت احلكومة تدابري تشريعية وتدابري         . بعد على النحو الكامل   

  .صاف مالئمة أخرى لكفالة الشمول االجتماعي هلذه الفئات الضعيفة واملهمشة من النساءأن

  ٤ و٣املادتان     
  تدابري للتعجيل بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل

  معلومات أساسية    
اهتمت احلكومة بالتنمية الكاملة للمرأة والنهوض هبا عن طريق اعتماد تدابري مؤقتة              -٦١

منه ) ٣(١٣ تدابري خاصة، إذ تذكر املادة        الدستور املؤقت جماالً كافياً الختاذ     ويوفر. وخاصة
وضع أحكام خاصة بواسطة القانون حلماية املـرأة أو متكينـها أو النـهوض               ...": صراحة
 توجيهياً إلعمال حقـوق املـرأة وفـق         ويوفر هذا احلكم الدستوري مبدأً    . "... مبصاحلها

وينص الباب الرابع من الدستور كذلك على تدابري إنفـاذ        . تور من الدس  ٢٠تضمنه املادة    ما
وتتـسم  . يف الوفاء مبسؤولية الدولة عن طريق اتباع املبادئ التوجيهية للدولـة وسياسـاهتا     

العزبـاء  /السياسات املوجزة يف الدستور فيما يتعلق بالصحة، والتعليم، ومتكني املرأة األرملة          
  .اعياً واقتصادياً، بأمهية خاصةوغريها من النساء املهمشات اجتم
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  مبادرات التغيري    
فيما يتعلق بالتدابري اخلاصة القصرية األجل، اعتمدت احلكومة تشريعات وسياسات            -٦٢

وقد تطور لدى احملكمـة العليـا       . وبرامج تستهدف الفئات احملرومة، مبا فيها املرأة والطفلة       
الفقه القانوين يف األحكام اإلجيابية بأن      ) لسابقةاملذكورة يف التقارير ا   (آشاريا   سيتاقضية   منذ

املرأة تتطلب بيئة محاية خاصة طيلة فترة محلها، وحىت بعد الوضع، ُتوفَر هلا فيهـا الرعايـةَ                 "
س وعلى أسـا  . "والتغذية، بل إن من واجب الدولة أن تكفل أن ُتتاح هلا كل هذه املتطلبات             

ستناداً إىل القانون املستمد من املعاهدات الدولية،       والطفل، وا االهتمام االجتماعي بصحة األم     
تعـززت   وقد. "ينبغي أن ُتوفّر للعامالت النيباليات أيضاً الفرصة ملمارسة حقوقهن التناسلية         "

براثوس تشيتري ضـد  هذه اجلهود باإليعازات الصادرة عن احملكمة العليا يف قرارها يف قضية            
، بأن يتم سن تـشريع      ٢٠٠٤أكتوبر  /رين األول  تش ٢٩ الصادر يف    جملس الوزراء وآخرين،  

لتنفيذ خطط تدخل من أجل االرتقاء باجملتمع احملروم، مبا فيه املرأة، والنهوض بتنميته علـى               
  .أساس منصف

واحتراماً من احلكومة لتوجيهات احملكمة العليا، وّسعت إىل حّد كبري مـن بـرامج            -٦٣
ليت، واجلماعات احملرومة من اجملتمـع، ومدتـه        املنح الدراسية اليت تستهدف الفتيات، والدا     

كما أنّ اخلطة املؤقتـة     . ٢٠٠٦/٢٠٠٧املناطق اجلغرافية النائية، اعتباراً من السنة املالية         إىل
وضعت برامج خاصة للتمكني، وإلعادة التأهيل، ولتوليد الدخل لنـساء طائفـة البـادي              

. وف عنهن العمل يف صـناعة اجلـنس       املنطقتني الغربية القصوى والغربية الوسطى املعر      يف
تستهدف اخلطة االضطالع بربامج تنمية لألسر املعيـشية لتـوفري التـدريب املوّجـه               كما
تنفيـذ الـربامج     وتـشدد اخلطـة علـى     . العمالة والتعليم اجملاين ألطفال طائفة بادي      حنو
 التعلـيم  تستهدف زيادة وصول نساء الداليت إىل التعليم، واخلدمات الصحية، وتـوفري          اليت
  .الرمسي هلن غري
 قانوناً تنص على أحكام إجيابية إلشراك املـرأة يف التعلـيم،            ١٥٠وهناك أكثر من      -٦٤

ويوفر الدستور املؤقت جمـاالً     .  املدنية وما إىل ذلك    ة، والعمالة، والتوظيف يف اخلدمة    والصح
 الصعد احملليـة يف     وتشاهد نتيجة ذلك على   . الختاذ إجراءات توكيد للنهوض باملرأة ومتكينها     

وقد أنشئت مكاتـب  . صورة تشكيل عدد من اجلمعيات النسائية مبوجب برنامج تنمية املرأة   
ويركز برنامج تنميـة املـرأة علـى التعبئـة         .  يف البلد  ٧٥ للتنمية املرأة يف كل املقاطعات ا     

ملـرأة  االجتماعية وعلى التمكني االقتصادي عن طريق التعاونيات النسائية، وبذلك جيعـل ا           
  .)١٠(الريفية الفقرية واملهمشة هدف األنشطة عن طريق برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية

__________ 

 املرأة بوزارة شؤون املـرأة والطفـل والرعايـة االجتماعيـة، التقريـر الـسنوي،             تنميةإدارة  : ملصدرا  ) ١٠(
٢٠٠٦/٢٠٠٧.  
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عُتمدت لتمكني املرأة، مبـا يف      ل الوطنية عدد من التدابري اليت ا      وأدمج يف خطة العم     -٦٥
وقد حددت احلكم اخلاص جبعل مشاركة  . ذلك، التوعية، والدعوة، والتدريب، وما إىل ذلك      

وبغيـة تنفيـذ    .  يف املائة هدفاً هلا، األمر الذي جيري حتقيقه بصورة تدرجيية          ٣٣رأة بنسبة   امل
، وتدرك احلكومة أن التمكني ٢٠٠٨/٢٠٠٩األهداف، زادت احلكومة ميزانيتها للسنة املالية 

عملية متعددة األبعاد جتعل مبقدور املرأة أن متارس حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية وأن              
وقد ازداد مؤشر التمكني اجلنساين للمرأة املـستبعدة        . ا على قدم املساواة مع الرجل     تتمتع هب 
وتعزو دراسة حبثية أجراها صندوق األمم املتحدة للسكان هذه الزيـادة           .  يف املائة  ١٠بنسبة  

  : إىل األبعاد الثالثة التالية يف هذه العملية
وارد عن طريق العمالـة،     زيادة حصول املرأة على الفرص االقتصادية وامل        )أ(  

واالئتمان، والثروة مبا يف ذلك متلُّك األراضي، والتكنولوجيا، والتعليم، واملعرفة، والصحة           
  اليت هي حيوية للتنمية البشرية؛

زيادة الوعي االجتماعي لدى النساء والرجال بشأن أعـراض وأسـباب             )ب(  
سرية والقانونية وتعزيز قدرهتم علـى      املمارسات القهرية الدينية واالقتصادية والثقافية واأل     

  التغلّب على األدوار النمطية التقليدية للجنسني؛
زيادة القوة السياسية للمرأة عن طريق املنظمات النـسائية، والتـضامن،             )ج(  

  .والعمل اجلماعي، والصوت املؤثر، والوجود الفعال يف مناصب صنع القرار
وأحـدها  . ية اآلن يف األبعاد املذكورة أعاله     وتنظر احلكومة واملنظمات غري احلكوم      -٦٦

هو برنامج التوعية الذي تتواله وزارة شؤون املرأة عن طريق موظفات شؤون تنمية املـرأة                
وتـذكر سياسـات    . بالتنسيق مع الوزارات األخرى والوكاالت املنفذة يف كل املقاطعات        

اً يف كل هيئات احلكومـة  تكون املرأة مشمولة تناسبي"احلكومة وبراجمها بوضوح وجوب أن    
وتنشأ جلنة وطنية للشمول لتقدمي     . ومستوياهتا عن طريق وضع أحكام قانونية خاصة وإجيابية       

وقد مّول مصرف التنمية اآلسيوي برنامج املـساواة بـني          . "التوصيات لغرض حتقيق ذلك   
 املقاطعات   يف ٢٠٠٦نوفمرب عام   /اجلنسني ومتكني املرأة، الذي جيري تنفيذه منذ تشرين الثاين        

بسطة يف اإلقلـيم  القصوى والوسطى ويف املناطق املنالنائية الواقعة يف منطقة املرتفعات الغربية      
  . مقاطعة١٥ويبلغ جمموع املقاطعات املشمولة هبذا الربنامج . األوسط

  حتديات املستقبل    
ـ     يمل جير بعد إدخال األساس املفاهيم       -٦٧ سابات  للتدابري اخلاصة قصرية األجـل يف احل

وال تتحدد خيارات املعيشة للمـرأة      .  االقتصادي - الداخلية نظراً إىل بطء النمو االجتماعي     
باملساعدة املادية وحدها بل وتقررها أيضاً العقائدية العامة فيما يتعلق باجلنـسني والتكـوين         

  .التحّول وتعيق املمارساُت التمييزية والنمطية عميقةُ اجلذور عمليةَ. االقتصادي - االجتماعي
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  ٥املادة     
  املمارسات الثقافية التقليدية

  معلومات أساسية    
ال يزال ممكناً مالحظة القبول االجتماعي أو ثقافة الصمت يف بعض مـن املنـاطق                 -٦٨
ويف مناسبات نادرة تبلِّغ وسـائطُ اإلعـالم        . تسود فيها القولبة النمطية ألدوار اجلنسني      اليت
واج األطفال، وتعدد الزوجات، والترمل، واملمارسات األخـرى        ممارسة نظام البائنة، وز    عن

ومع ذلك فإنه نتيجة ملبادرات احلكومة وتدخالت املنظمات        . املتصلة باالستبعاد االجتماعي  
غري احلكومية، اخنفضت كثرياً أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير هـذه املمارسـات الـسيئة               

  .التقليد والثقافة باسم

  حمبادرات اإلصال    
. ينص الدستور املؤقت على ضمانات واضحة للمرأة من املمارسات املذكورة أعاله            -٦٩

ال يكون أي شخص ُعرضة للتمييز بأي شكل جملـرد كـون          " من الدستور    ٢٠وتعلن املادة   
وهذا احلكم يوفر يف هناية املطاف جماالً أوسع لتنفيذ احلقوق املناهضة           . "ذلك الشخص امرأة  
  .استخدام العنف ضدهاالستغالل املرأة و

وعالوة على ذلك، أحدثت األوامر اإليعازية الصادرة عن احملكمة العليا قدراً كبرياً              -٧٠
من مبادرات التغيري املتعلقة بإزالة التقاليد التمييزية العميقة اجلذور يف اجملتمع والـيت جيـري               

 مـن   التشاوباديعن مبمارسة   ومت الط . اتباعها باسم املمارسات الثقافية أو العرفية أو الدينية       
 حني أعلنت احملكمة العليـا      حكومة جاللة امللك   ضد   ديل باهادور بيشوكارما  خالل قضية   

.  هذه املمارسة متييزاً ضد املرأة وانتهاكاً ملا هلا من حقوق اإلنـسان            ٢٠٠٤مايو  / أيار ١ يف
ا وجهـت أمـراً     كم. وأصدرت احملكمة العليا أيضاً مبدأ توجيهياً للتنفيذ وجهته للحكومة        

إيعازياً إىل وزارة الصحة والسكان بتشكيل جلنة إلجراء دراسة متعمقة عـن تـأثري هـذه                
وأُمرت وزارة شؤون املرأة أيضاً بأن تضع مبادئ توجيهية تتماشى . املمارسة على صحة املرأة

وأهم من ذلك أن احملكمة العليا الحظـت        . مع روح القضاء على العنف والتمييز ضد املرأة       
أمهية املنظمات غري احلكومية يف القيام حبمالت توعية ضد هذا النوع التمييزي والالإنـساين              

  .والعرفية واملهني من املمارسات التقليدية
ويف أعقاب صدور األمر اإليعازي عن احملكمة العليا، اختذت احلكومة عـدداً مـن                -٧١

 هـي أسـوأ أشـكال    التشاوبادية وقد أعلن جملس الوزراء بالفعل أنّ ممارس. تدابري التنفيذ 
وأخذت وزارة شؤون املرأة تنفذ مشروعاً رائداً ملدة ثالث سـنوات           . املمارسات االجتماعية 

  :ويشمل املشروع أنشطةً مثل. بدعم من منظمة إنقاذ األطفال بالنرويج
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مثل (بناء الوعي عن طريق وسائط اإلعالم، واملواد اإلعالمية والتعليمية، واالتصال             •
  ؛)مج اإلذاعة، واملنشورات اليدوية، وامللصقات، والربامج الوثائقيةبرا

الفحوصات الطبية الدورية، وتدابري السالمة، مبا يف ذلك النظافة الصحية مع تـوفري               •
  مراحيض مستقلة، واستخدام املناديل الصحية، وتوفري مستوصف، إخل؛

بغية الضغط مـن أجـل      تشكيل جلان يقظة تضم كبار السن وكبار أعضاء اجملتمع            •
  .مكافحة هذه املمارسات

وبدأت فكرة الناس عن ممارسة     . وقد ساعد هذا التدخل يف إحداث تغيريات إجيابية         -٧٢
وقد ُخفّضت مدة عزل املرأة أثناء احليض وُسمح هلا بـأن تبقـى يف          .  تتغري اآلن  التشاوبادي

ك أنشأت وزارة الصحة والسكان     وباإلضافة إىل ذل  . املرتل بدالً من عزهلا يف حظرية األبقار      
  .جلنة أجرت حبثاً متعمقاً يف التأثري الضار ملثل هذه املمارسات على صحة املرأة

 بشأن اهتـام نـساء   جملس الوزراء ضد رِمسا ثاباوباملثل فإنه يف الدعوى اليت أقامتها     -٧٣
عازيـاً إىل    أمراً إي  ٢٠٠٤سطس  غأ/ آب ١٠مبمارسة السحر، أصدرت احملكمة العليا، بتاريخ       

وقد شددت احلكومة على    . احلكومة بأن تسنت قوانني وافية وتتخذ تدابري منع وتعزيز مالئمة         
ّتهاَم أي شخص   اوأعلنت أن   . جدية اإليعاز ونددت هبذا العمل بوصفه حمرجاً ومهيناً ومسيئاً        

ضافة وباإل. مبمارسة السحر سيعترب جرمية خطرية ُتعاقب بالسجن مبوجب قانون قضايا الدولة          
.  إزاء العنف ضد املـرأة     "سياسة عدم التساهل املطلق   "إىل ذلك، وضعت وزارة شؤون املرأة       

الربملان  - وعلى حنو مماثل أُجيز قانون مكافحة العنف اُألسري ضد املرأة يف اجلمعية التشريعية   
  .ريوهذا القانون يعترب أداة رئيسية يف محاية املرأة من العنف األس. يف اآلونة األخرية

وما انفكت وزارة شؤون املرأة تنفذ برامج لتمكني الفتيات املراهقات وتـدعو إىل               -٧٤
حقهن يف التعليم والصحة وكذلك يف إهناء التمييز ضدهن وضد مجيع اإلناث من األطفال يف               

وحتقيقاً هلذه الغاية، مت تنفيذ عدد من الربامج احملددة اهلدف مع تأكيد            . ٧٥ل كل املقاطعات ا  
ويف غضون ذلك، تعمل املنظمات غري احلكوميـة  . على متكني املرأة والطفلة عرب البلد    خاص  

بنشاط على التوعية يف اجملتمع ملناهضة التحيزات االجتماعية الراهنة واملمارسات التمييزيـة            
ومن املتوقع أن تؤدي السياسات املعتمدة يف اخلطط        . املفروضة على املرأة باسم الدين والثقافة     

التغـيري   ية األخرية وجهود احلكومة املتضافرة عرب آليات امليزنة املراعية للجنـسانية إىل           الدور
  .املنشود يف هذا اجملال

  حتديات املستقبل    
. إن بعَض املمارسات متعمقةُ اجلذور يف اجملتمع حبيث يصعب وصفُها بأهنا متييزيـة              -٧٥

) لتقرير األويل والتقارير الدورية الالحقة    املذكورة يف ا   (- "اإلهلة احلّية " - الكوماريوممارسة  
والسؤال هو ما إذا كان ينبغي احملافظة على هذه املمارسـة           . هي إحدى هذه القضايا الصعبة    

     الثقافية للمجتمع املتبعة منذ وقت طويل واملتمثلة يف احترام فتاة صغرية بوصفها إهلةً حيـة،               
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قوق تلك الطفلة؟ لقد ُرفعت إىل احملكمة العليـا         أو ما إذا كان ينبغي اعتبار ذلك انتهاكاً حل        
  .قضيتان متعارضتان يف هذا الشأن

وتزيد من تعزيز املساوئ املتصلة بالتمييز القائم على أساس جنـساين املمارسـاُت               -٧٦
الثقافية واملؤسسية وغُريها اليت ُتميز ضد املرأة لسبب رئيسي هـو انتماؤهـا              - االجتماعية

وتكون هذه املرأة معرضة للتمييز بسبب ممارسات تقليديـة         . ات ُمهّمشة طبقات أو عرقي   إىل
 أرجـاء  وميثل نظام البائنة الذي ال يزال ُيمارس يف بعـض  . تسترشد بعقائد دينية واجتماعية   

 املرأة وخاصة لدى طائفة املاديسي حيث مستوى الـوعي والتعلـيم           البلد، حتدياً يعيق متكني   
  .منخفض نسبياً

  ٦املادة     
  جتار بالنساءاال

  معلومات أساسية    
وقد ذكرت اللجنـة الوطنيـة      . ال توجد أية معلومات موثوقة تتعلق باالجتار بالبشر         -٧٧

يف  ٢٠ امرأة يتجر هبن كل عام، من بينهن ما نسبته           ١٢ ٠٠٠حلقوق اإلنسان يف نيبال أن حنو       
لنساء املتجر هبن من بلـدان    وتقدم منظمة العمل الدولية رقماً مذهالً ل      . ١٦املائة فتيات يف سن     

وباملثـل ُتقـّدر    . وبلدان اخلليج ) مثل مومباي ودهلي  (العامل الثالث إىل املدن اهلندية امليتروبولية       
 من الفتيات والنساء املتجر     ٢٥٠ ٠٠٠ إىل   ١٠٠ ٠٠٠تقارير أعدهتا خمتلف املنظمات أنّ حنو       

ومات اليت مت احلصول عليها من وسائط       وُيظهر حتليل للمعل  . هبن يعملن يف جتارة اجلنس يف اهلند      
اإلعالم املطبوعة والدراسات اإلفرادية والدراسات االستقصائية للناجيات من االجتار أن الفتيات           

غري أن احلاالت املبلغ عنها كـل       .  سنة هن األكثر عرضةً لالجتار     ١٨ إىل   ١١يف فئة العمر من     
وال يوجد ما ُيقارن بـه      ). ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف سنة    ١١٢مثالً  (سنة قليلة جداً من حيث العدد       

وتستند التقديرات إىل تكهنات وتشري إىل      .  واحلاالت املبلغ عنها   "املستشهد هبا عادة  "يف األرقام   
غري أن بيانات إحصاء السكان     . واحد أو غريه من التقارير اليت هي أيضاً بدون أي أساس أكيد           

 امرأة كانت غائبة عن األسـر       ٨٣ ٧١٢ تظهر أن هناك يف اجملموع       ٢٠٠١الذي أجري عام    
كن متغيبات ألسباب غري    )  يف املائة من النساء الغائبات     ٤٠,٦ أي( ٣٣ ٦٢٠املعيشية، بينهن   

حالة وأبعاد االجتار باألشخاص داخل السياق النيبايل، دراسـات التنميـة           : املصدر(. معروفة
  ).٢٠٠٤، املتكاملة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

غري أنه هناك بعض البوادر اليت تشري إىل وجوب تنّبه الدولـة إىل مراقبـة االجتـار                   -٧٨
وُتظهر البيانات املقدمة   . أوالً ال بد من االنتباه إىل حركة الشابات على احلدود         . باألشخاص

      سنة هي األكثر عرضةً لالجتار، تتبعها الفئة العمريـة         ٢٥ إىل   ١٧أدناه أن الفئة العمرية من      
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االت احل يف املائة من جمموع      ٨١,٥٤أو  ( حالة   ٢٤٣ويقع ما جمموعه    .  سنة ١٦ إىل   ١٣من  
  .ضمن هاتني الفئتني من العمر) ٢٩٨البالغ 

  ٣اجلدول 
عدد ضحايا االجتار باألشخاص حسب السن وعدد القضايا املرفوعة يف احملـاكم خـالل     

   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ إىل السنة املالية ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة من السنة املالية 

  السنة
 ٧دون 

  سنوات
١٢-٨ 

  سنة
١٦-١٣ 
  سنة

٢٥-١٧ 
  سنة

٣٦-٢٦ 
  سنة

٤٥-٣٦ 
  سنة

 ٤٦فوق 
 عدد القضايا املرفوعة  سنة

  ٧٦  ١  صفر  ١  ٣٩  ٢٦  ٧  ٢   ٢٠٠٣/٢٠٠٤
٩٤  ٢  ٤  ٨  ٥٢  ٢٢  ٣  ٣   ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
  ١٢٨  صفر  ١  ١٠  ٧٤  ٣٠  ٧  ٦   ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  ١٤٧  صفر  ٢  ١٢  ٨٣  ٣٥  ١٢  ٣   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

  .)٢٠٠٧ خدمات املرأة والطفل؛ شرطة نيبال،  مركز :املصدر( 

  ٤اجلدول 
  حالة قضايا االجتار باألشخاص املسجلة يف احملاكم

 النسبة املئوية لإلدانات القضايا املتبقية  اجملموع  براءة  إدانة القضايا املسجلة  السنة املالية
٣٩,٢٩  ١٠٦  ٢٨  ١٧  ١١  ١٣٤  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٥٦,٦٧  ١٠١  ٣٠  ١٣  ١٧  ١٣١  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٥٥,١٧  ٨٨  ٢٩  ١٣  ١٦  ١١٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٣٠,٧٧  ٨٩  ١٣  ٩  ٤  ١٠٢  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  

  .١٩، الصفحة ٢٠٠٦/٢٠٠٧التقرير السنوي للمدعي العام،  : املصدر

املسلح الذي دام عشر سنوات نزوحاً وهجرة للناس على نطـاق           الرتاع  وقد سبب     -٧٩
ات ومطاعم وقاعات الرقص    جتذب النمو يف حان   وا.  أدى إىل زيادة تفاقم املشكلة     واسع، مما 

وُتناقَش يف اجلـزء    . يف العاصمة كامتاندو وغريها من مدن نيبال، عدداً متزايداً من املراهقات          
الرابع من هذا التقرير مسألةُ استغالل الفتيات العامالت يف علب الليل ومطـاعم الـرقص                

  .بوصفها إحدى املسائل الناشئة

  مبادرات اإلصالح    
ل الفترة املشمولة هبذا التقرير على اتفاقية رابطة جنـوب آسـيا            صّدقت نيبال خال    -٨٠

 للقوانني  واإلطار الراهن . ٢٠٠٧ال، يف عام    للتعاون اإلقليمي املعنية باالجتار بالنساء واألطف     
 مـن الدسـتور     ٢٩ذلك أنّ املادة    . املتصلة باالجتار باألشخاص يف نيبال إطار تقدمي للغاية       
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 وحتظر بوضوح االجتار باألشـخاص، أو الـرق،         " االستغالل احلق يف عدم  "املؤقت تضمن   
وهـذا  . على أي حنو آخر    عمل السخرة واالستغالل باسم العرف والتقليد واملمارسة، أو        أو

  .احلكم ينص على ضمان دستوري كامل ضد االجتار بالنساء يف كل الظروف
مدت احلكومة مـؤخراً    وباإلضافة إىل قانون مكافحة االجتار الذي اسُتن حديثاً، اعت          -٨١

وتـنص  . ٢٠٠٨نـوفمرب   / يف تشرين الثاين   "االجتار باألشخاص ونقلهم  ) مكافحة(الئحة  "
وسوف تكـون   . الالئحة على تشكيل جلان على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات         

جنـة  أمينةُ وزارة شؤون املرأة رئيسةَ اللجنة الوطنية واألمينةُ املساعدةُ يف الوزارة أمينـةَ الل             
على مستوى األمني املساعد، مـع      (وسوف تضم اللجنة الوطنية أيضاً أعضاء       . وعضواً فيها 

من وزارات العمل، والشؤون الداخلية، والشؤون اخلارجية، ونائبـاً         ) إعطاء األولوية للنساء  
وباإلضافة إىل ذلك،   ). ُتفضل النساء (وإلدارة احلكم الداخلي    ) ُتفضل النساء (للمدعي العام   

تسمي وزارة شؤون املرأة ثالث نساء يعملن يف جمال االجتار باألشخاص إما بـصورة     سوف  
كما ستسمي الوزارة اثنتني مـن      . فردية أو يف منظمة، وعلى أساس الشمولية قدر اإلمكان        

وستكون كل جلنة مقاطعة برئاسة كبري املوظفني اإلداريني، وعضوية موظفة          . ضحايا االجتار 
ينة للجنة، ورئيس مكتب حمامي احلكومة باملقاطعة، ورئيس شـرطة          شؤون تنمية املرأة كأم   

وسوف تسمي وزارة شؤون املرأة ثالثـة       . املقاطعة، وغريهم من أصحاب املصلحة كأعضاء     
نساء يعملن يف مكافحة االجتار باألشخاص من تنظيمات اجملتمع املدين على أساس فـردي              

 التنفيذية الحتاد الـصحفيني النيبـاليني   وسوف يكون ممثل للجنة. أساس العمل يف منظمة  أو
  .كل مقاطعة عضواً أيضاً يف
ىل الضحايا،  إوتضع هذه الالئحة أيضاً أحكاماً هامة للمحافظة على السرية بالنسبة             -٨٢

يكون متثيل املـرأة    (مترجم فوري للضحايا، وإنشاء وتشغيل مآوي انتقالية         وتوفري مترجم أو  
، مبا يف ذلك البىن التحتية املادية، واملساعدة القانونيـة،          )األقل يف املائة على     ٥٠فيها بنسبة   

 االجتماعية، واحلصول علـى التعلـيم،       - واملعاملة، واخلدمات الصحية، واملشورة النفسانية    
وتنص الالئحة أيضاً على    . والتدريب على املهارات، واإلدماج االجتماعي واألسري للضحايا      

. وق إعادة التأهيل ورصده وعلى شكليات الرصد واإلبالغ       توفري أموال إلدارة وتشغيل صند    
وهذه الالئحة هي األوىل من     . وتتطلب الالئحة كذلك وضع مدونة لقواعد السلوك للمركز       

  .نوعها ملكافحة جرمية االجتار باألشخاص
وأُنشئ داخل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مكتٌب للمقرر الوطين املعـين باالجتـار               -٨٣

ومن األهداف االستراتيجية هلذا املكتب مكافحـة االجتـار باألشـخاص           . واألطفالبالنساء  
وقد بدأ املكتب يف نشر تقاريره عن حالة االجتار       . والقضاء عليه، واإلدماج االجتماعي للضحايا    

حتليلياً من حيث   ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧(وكان التقرير الثاين    . ٢٠٠٥باألشخاص يف نيبال منذ عام      
 العمالة األجنبية واملصادر املرتبطة باالجتار بالنساء، وكـذلك التـدخل           معاجلة فرص ومشاكل  
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صـندوقاً  "وبغية تنفيذ األحكام القانونية، أنشأت احلكومة بالفعـل         . املمكن يف هذه احلاالت   
  .نيبالية روبية مليون ١٤ بتمويل أساسي يبلغ ٢٠٠٨ديسمرب / يف كانون األول"استئمانياً

 نظم املكتب عدة برامج للدعوة تـشمل التـدريب          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وأثناء عامي     -٨٤
وقد عّين منسقني هلذه املسألة يف املكاتب       . مكافحة االجتار، مبا يف ذلك اهلجرة املأمونة       على

  .اإلقليمية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
. ٢٠٠٤وكانت احلكومة قد وضعت خطة العمل الوطنية لتنفيذ االتفاقية يف عـام               -٨٥

الـربامج  /واألنـشطة .  جماالً موصى هبا للعمل    ١٩ة االجتار بالنساء واحداً من      ومتثل مكافح 
  :الرئيسية املتصلة مبكافحة االجتار باملرأة تشمل ما يلي

  البلدان؛/حتديد عدد الناجيات من االجتار باألشخاص يف خمتلف املدن  •
  دبلوماسية؛ىل الوطن مبساعدة البعثات الإوإعادة الناجيات من االجتار باألشخاص   •
وإنشاء عدد وافر من مراكز إعادة التأهيل للناجيات من االجتار وتزويدهن خبدمات              •

  إعادة اإلدماج؛
وتوفري فرص العمالة للناجيات من االجتار يف مراكز إعادة التأهيل بإنشاء صـناعات            •

  عامة وخاصة وتوسيعها وتنميتها؛
ن تنفذ بفعالية خطـة العمـل الوطنيـة         وكفالة التزام الوزارات واإلدارات املعنية بأ       •

ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي واالسـتغالل            
  اجلنسي؛ التجاري

وكفالة اإلنفاذ الفعال لقانون مكافحة االجتار عن طريق تعبئة خمتلـف أصـحاب               •
  يف ذلك املنظمات احلكومية والتنظيمات اجملتمعية القاعدة؛ املصلحة، مبا

وتنفيذ برامج احلد من الفقر يف املناطق املعرضة أكثر من غريها لالجتار، وزيادة فرص     •
  كسب أسباب املعيشة لسكاهنا؛

وحتديد جماالت التعاون على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف، بغية السيطرة على             •
  االجتار عرب احلدود؛

  خاص بنيبال كل سنة؛وإعداد ونشر تقرير وطين عن حالة االجتار باألش  •
وجعل إدارة العمل يف وزارة العمل والنقل، وإدارة توظيف السكان احملليني، وشرطة              •

نيبال مسؤولة عن مكافحة االجتار باألشخاص فيما يتـصل بـالتوظيف األجـنيب             
  .العاملة لأليدي

ت وساهم عدد من املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية ووكاال            -٨٦
األمم املتحدة اليت ورد ذكرها يف التقارير السابقة يف برامج منع االجتار باألشخاص والقضاء              
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وقدمت الوزارات واإلدارات املعنية بعض الربامج ملنـع هـذا          . عليه عن طريق برامج خمتلفة    
يت االجتار، ومن الربامج الرئيسية املضطلع هبا يف هذا اجملال املنح الدراسية للطالب من الـدال              

وللفتيات اخلاضعات لربنامج وزارة الصحة والسكان للسيطرة على فريوس نقـص املناعـة             
اإليدز، والعمل الالمركزي لصاحل الطفل واملرأة التابع إلدارة التنمية واملرأة يف وزارة            /البشرية

التنمية احمللية، وبرنامج إصالح األراضي وإعادة التأهيل التابع لـوزارة إصـالح األراضـي              
 وبـرامج التخطـيط     ،)الكامايـا (ارهتا للعمال الذين مت إعتاقهم من ربق عمل السخرة          وإد

  .االستراتيجي للحد من الفقر التابعة لصندوق التخفيف من حدة الفقر
وتؤدي وزارة شؤون املرأة دوراً رئيسياً يف رسم السياسة يف جمال مكافحة االجتـار                -٨٧

وهناك سياسة وخطة عمل وطنيتان ملنع      . افحةباألشخاص وتضع ترتيبات مؤسسية هلذه املك     
 وجرى تشكيل فريق عمل يف كل مـن  ١٩٩٩االجتار بالنساء والفتيات ومكافحته أعدتا يف       

.  اليت ُعرِّفت بوصفها األكثر ضعفاً من حيث مناهضة االجتار باألشـخاص           ٢٦ لاملقاطعات ا 
وتـاري، ودانوسـا،    وهذه املقاطعات هي، جابا، وسونساري، ومورانغ، وسارالهي، وماه       

وأُدايابور، وراميتشهاب، وسيندويل، وكافريباالنتـشوك، وسيندوبالتـشوك، وكامتانـدو،         
والليتبور، ونوواكوت، وراسوا، ودادينغ، وغوركا، وكاسكي، وماكـاوانبور، وبارسـا،          

  .كاياليلسي، وروبانديهي، ودانغ، وبانكي ووتشيتوان، وناوالبارا
ـ       -٨٨                مليـون روبيـة يف الـسنة       ١٤افية قـدرها    وخصصت احلكومة ميزانيـة إض

 ملقاطعات سيندوبالتشوك، وكامتاندو، وكياليل، املعرضـة لالجتـار         ٢٠٠٨/٢٠٠٩املالية  
وتتوىل وزارة شـؤون    . باألشخاص لغرض إعادة تأهيل النساء وإعادة إدماجهن يف أسرهن        

 الزراعة احلرجيـة والـصحة      املرأة تنفيذ الربنامج يف شراكة مع منظمات غري حكومية مثل         
ومت مبوجب هذا الربنامج الـذي  . سريجانشيل ساماج ووشاكيت ساموهااألساسية والتعاون،  

.  امرأة من ضحايا االجتار يف املراكز الثالثة السالفة الـذكر          ٥٦تديره احلكومة، إعادة تأهيل     
عادة تأهيل أخرى    إنشاء أربعة مراكز إ    ٢٠٠٩ووفقاً لربنامج شؤون املرأة، سيتم خالل عام        

  .مقاطعات جابا، وبارسا، وروبانديهي، وبانكي يف
وقد اختذت وزارة شؤون املرأة وإدارة تنمية املرأة زمام املبادرة يف تنظيم برامج توعية          -٨٩

وإىل جانـب إعـادة     . عامة خمتلفة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال          
ـ   التأهيل، تشمل الربامج ا     دةملشورة والتشاور، والتدريب املهين، وبناء القدرات، وتنمية الوح

القيادية، والتعبئة اجملتمعية، واملساعدة القانونية، وإعادة اإلدماج، والتعليم، والتوعيـة بـشأن    
وتنظم وزارة شؤون املرأة سـنوياً بـرامج   . اإليدز وما إىل ذلك/فريوس نقص املناعة البشرية  

وكان هلذا الربنامج تأثٌري كبري نظراً      . "م الوطين ملكافحة االجتار باألشخاص    اليو"توعية مبناسبة   
  .إىل أنه ُينقل نقالً حياً طيلة النهار لكل أرجاء نيبال بواسطة وسائط اإلعالم الوطنية وغريها

سوريش الما  وقد أظهرت احملكمة العليا حرصها على اختاذ إجراءات فعالة يف قضية              -٩٠
على النقيض مـن األفعـال      " حينما الحظت بوضوح أنه       جاللة امللك  حكومة ضد   وآخرين
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اجلنائية األخرى، قد ال يكون هناك شهود أو متفرجون يف حاالت االستغالل اجلنسي ضـد               
. ولذلك فإن دليل اإلثبات الرئيسي يكون الضحية والتقارير عن فحصها اجلـسدي             . املرأة

خاص أذكياء ولكنهم خمادعون وأنانيون بينمـا       وتبني أن مرتكيب هذه اجلرمية املنظمة هم أش       
وهـن  . فتيات دون السن القانونية، وغري ناضجات، وأميات، وجاهالت       /الضحايا هن نساء  

يدركن أنّ هلن حقوقاً وجيهلن حقيقة أن مثة حكماً قانونياً لإلبالغ عن مثل هذا االستغالل                ال
وينطوي اجلانب األكثر كآبة    . ا الفعل اجلنسي وحكماً آخر أيضاً مبعاقبة اجلناة أو مرتكيب هذ        

يف هذا الصورة على جهل وفقر أسرة الضحية، إذ ال يستطيع أفراد هذه األسـرة، لـشدة                 
جشعهم وحبهم للمال الذي جتنيه ابنتهم، أن يفكروا يف العواقب احملتملـة الـيت ميكـن أن                 

. ء تستحق الـشجب   إن إكراه النساء والفتيات على ممارسة البغاء هو جرمية نكرا         . تواجههم
  ."معّرف دوليا بأنه جرمية فاحشةوهذا ليس شاغالً وطنياً فحسب ولكنه أيضاً فعلٌ 

  حتديات املستقبل    

  بيانات إحصائية    
 فاألرقام ،تنطوي البيانات اإلحصائية عن ضحايا االجتار باألشخاص على تباين واسع  -٩١

ويبدو أن مثة عوامل تشكل السبب      . آخرأحد التقارير ال تتطابق مع أرقام تقرير         املقتبسة يف 
احملتمل لإلبالغ الناقص عن هذه اجلرمية، مثل خشية الوصمة االجتماعية، وتـدين مـستوى              

  .الوعي، وما للمتجرين باألشخاص من شبكات وروابط قوية على خمتلف املستويات

  االجتار الداخلي باألشخاص    
 امرأة عاملـة    ٤٠ ٠٠٠ا يقدر بنحو    وجدت دراسة أجرهتا وزارة شؤون املرأة أن م         -٩٢

 من حانات ومطاعم الرقص وأماكن      ١ ٢٠٠ سنة يعملن يف     ٣٠و ١٢تتراوح أعمارهن بني    
التدليك يف وادي كامتاندو، وأهنن ُيكرهن على العمل حىت وقت متأخر جداً من الليل وعلى               

 أن تينـك    ووجدت الدراسة . ممارسة أنشطة جنسية دون إرادهتن حرصاً على إرضاء الزبائن        
 يف املائة منهن أفدن بأن أشخاصاً       ٥٢,٢العامالت يتعرضن لالجتار باألشخاص، نظراً إىل أن        

هونـغ كونـغ،     ميارسون القوادة اتصلوا هبن بعروض مع تأكيدات بفرص عمل أفـضل يف           
  .واململكة العربية السعودية، وديب

  توقعات العمالة األجنبية للمرأة    
هذه الفرص للعمل يف اخلارج إىل وقوع املرأة يف فـخ           يف حاالت عديدة تتحول       -٩٣

وعدد النساء اللوايت ُيردن العمل يف اخلارج، بـسبب عـدم وجـود        . االجتار باألشخاص 
ومن دواعي األسف أهنن يفتقرن     . أعمال وفرص عمل مواتية داخل البلد، آخذٌ يف االزدياد        

إن العديد منـهن يقعـن يف       يف أحيان كثرية إىل معلومات أو اتصاالت موثوقة، ولذلك ف         
  .حبائل القوادين وينتهني يف بيوت الدعارة عرب احلدود
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  احلدود املفتوحة    
ُتيّسر احلدود املفتوحة بني نيبال واهلند احلركة السهلة للناس والبضائع بني الـدولتني           -٩٤

نساء ويف الوقت ذاته يسيء املتجرون باألشخاص استخدام هذه احلدود، لنقل ال          . املتجاورتني
وبغية احلفاظ علـى االحتـراز املتـشدد ورصـد       . واألطفال إىل اجلانب اآلخر من احلدود     

األنشطة املشبوهة والـسيطرة عليهـا، تتعـاون         التحركات عرب احلدود من أجل التدقيق يف      
  .احلكومة أيضاً مع منظمات غري حكومية على املستويات احمللية

  افتتاح مراكز إعادة التأهيل    
إدارة تنمية املرأة، بتعليمات من وزارة شؤون املرأة، إدارة مراكز إعادة التأهيل            تتوىل    -٩٥

ويف السنة املاضية افتتحت مراكز من هـذا القبيـل          . اليت متلكها الدولة يف بعض املقاطعات     
وهذه الـسنة، خصـصت   ). هي سيندوبالتشوك، وكاياليل، وكامتاندو(ثالث مقاطعات   يف

جابا، وبراسا،  (خرى هي   أ لفتح مثل هذه املراكز يف أربع مقاطعات         إدارة تنمية املرأة موارد   
وفيما عدا كامتاندو وسيندوبالتشوك، فإن املقاطعات اخلمس األخرى        ). وروباندي، وبانكي 

وقد وقّعت موظفات شؤون تنمية املرأة يف هذه املقاطعات عقـوداً       . هي نقاط عبور حدودية   
ويف أماكن أخرى، نشطت بعض املنظمـات       . وميةإلدارة تلك املراكز مع منظمات غري حك      

، الـيت   نيبال ماييتوتعترب منظمة   . غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال يف دعم مبادرة احلكومة         
تعمل بتعاون وثيق مع شرطة نيبال، من أنشط املنظمات يف وقاية النساء واألطفال من الوقوع 

ضحية يف نقاط خمتلفة على احلدود مع        ٧٥٤ وحده أنقذت    ٢٠٠٢ويف عام   . ضحايا االجتار 
اجملمـوع عنـد      من النساء واألطفال يف    ١ ٦١٨ اعتراض   ٢٠٠٤وباملثل، مت يف عام     . اهلند

 ٢ ٣٩٨ و ١ ٤٠٤ كان هذا العدد هـو       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف عامي   . نيبال مع اهلند  حدود  
مدن نيبال   منازل انتقالية تديرها منظمات غري حكومية يف         ١٠وهناك أكثر من    . على التوايل 

ومركـز إعـادة    . احلدودية هبدف توفري الدعم املؤقت ملن يتم إنقاذهم من األطفال والنساء          
ويدير املركز أيضاً منازل آمنة لكل من يتم إنقاذها من . تأهيل املرأة هو واحد من هذه املنازل      

  .االجتار باألشخاص ولضحايا العنف القائم على أساس جنساين
داً خمتلفة ملعاجلة مسائل األمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي          وتبذل احلكومة جهو    -٩٦

ويتعاون عدد من املنظمات غري احلكومية مع احلكومة        . اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية   
وهناك حاجة إىل إجراء املزيد من برامج التوعية من أجل إحداث تغيريات            . ويدعم جهودها 

  .ل هذه األمراض وإعادة إدماجهم يف اجملتمعإجيابية يف موقف اجملتمع من ضحايا مث
ومن املتوقع أن يسفر تأثري إعالن احلكومة عمل السخرة غري قانوين إىل خفض فرص          -٩٧

احلدود باألطفال النيباليني بغرض استخدامهم كعمال ُسخرة، مبا يف ذلك خمتلف            االجتار عرب 
الطلب على األطفال اإلناث    ويف وقت سابق، كان     . أشكال االستغالل االقتصادي واجلنسي   

.  فتـاة  ٢١٧ طفال بينهم    ٢٣٣ مت إنقاذ    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخالل السنة   . مرتفعا بعض الشيء  
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 مـن طبقـة     ١٢,٥ يف املائة من جمموعات عرقية، و      ٧٨,٥٥ومن هذا اجملموع األخري كان      
  .وألسباب واضحة، تكون الفتيات أكثر تعرضاً هلذا النوع من االجتار. )١١(الداليت

  ٨ و٧تان املاد    
  املشاركة السياسية والعامة والدولية    

  مبادرات التغيري/معلومات أساسية    
ُوضعت خطة العمل الوطنية لتشجيع املرأة على املشاركة بنشاط يف بناء مؤسسات              -٩٨

  :الدميقراطية ويف عملية بناء السلم والتعمري بالتدابري التالية
نونية وكذلك التدابري األخرى الالزمـة  إصالحات السياسة العامة واإلصالحات القا     •

 يف املائة يف عملية رسم السياسة واختاذ ٣٣لكفالة مشاركة املرأة مبا ال يقل عن نسبة 
  ؛القرار على كل املستويات

  .مشاركة املرأة النشطة سوف تكفل عن طريق تعميم اجلنسانية يف كل جماالت التنمية  •
ـ       وينص الدستور املؤقت على حكم إجيا       -٩٩ سياسات يب يعد معلماً ملشاركة املرأة يف ال

يوضع مبدأ الشمولية يف االعتبـار يف       "من الدستور بوضوح أن     ) ٤(٦٣وتعلن املادة   . احلزبية
 الذين ُينتخبون على أسـاس الفـائز يف االنتخابـات           "اختيار املرشحني لألحزاب السياسية   

وتنص املـادة  . نتخاب التناسيب االاملباشرة، من كل من الدوائر االنتخابية، وعلى أساس نظام     
يف حالة املرأة ينبغي أن تصل نسبة متثيلها إىل ما ال يقل عن ثلـث               "كذلك على أنه    ) ٥(٦٣

.  يف كل من نظامي االنتخاب املباشر والتمثيل التناسيب        "اجملموع وذلك جبمع عدد املرشحني    
وباإلضافة إىل  . ب السياسية وينص الدستور كذلك على مشل املرأة يف اللجان التنفيذية لألحزا         

  .ذلك هناك حكم إلزامي بشمل املرأة يف عضوية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 من الدستور املؤقت قد مت حتقيقه وهو ما يظهر من           ٦٣واهلدف الذي تتوخاه املادة       -١٠٠

  . خالل اجلداول املقدمة أدناه
  ٥اجلدول 

  تائجاملرشحون والن: انتخابات اجلمعية التأسيسية
  العدد اإلمجايل  )لالنتخاب املباشر، املتعدد األحزاب(املرشحون 
  ٣٧٣  املرشحات
  ٣ ٦٤٨  املرشحون

  ٤ ٠٢١  العدد الكلي للمرشحني  

__________ 

  .، كامثاندو٢٠٠٧حالة األطفال يف نيبال،   ) ١١(
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  ٦اجلدول     
  العدد اإلمجايل  )للتمثيل التناسيب(املرشحون 
  ٣ ٠٦٧  املرشحات

  ١ ٩١٨  مرشحو املاديسي
  ٦٨٠  مرشحو الداليت
  ٢ ١٣٨  مرشحو اجلاجنايت

  ١٨٣  )اخللفية(مرشحو املناطق الداخلية 
  ١ ٧٥٠  املرشحون من الفئات األخرى 

 يف املائة من مقاعد اجلمعيـة التأسيـسية         ٣٣ووفقاً للحكم القانوين الذي يضمن        -١٠١
  :وكانت النتيجة كما يلي. للمرأة، قدمت األحزاب السياسية مرشحاهتا

 بني األعـضاء املنتخـبني للجمعيـة        ) يف املائة  ٣٢،٧٧بنسبة  ( امرأة   ١٩٧هناك    •
  ؛٦٠١التأسيسية البالغ عددهم 

 ٣٣٥بـني   )  يف املائـة   ٤٨,٦( امرأة   ١٦١يف انتخابات التمثيل النسيب، انتخبت        •
  ؛ختارهتم األحزاب السياسيةامرشحاً 

 مقعداً يف االنتخاب املباشـر     ٢٤٠ امرأة بني الذين انتخبوا لشغل       ٣٠ومت انتخاب     •
  ؛)ولنظام الفائز األ(

  . عضواً معّينا٢٦ً ست نساء بني وكانت هناك  •
  ٧اجلدول 

اإلحصاءات املفصلة حسب اجلنس ألعضاء اجلمعية التأسيسية املمثلني ملختلف األحزاب          
  السياسية، وملن ترشحوا على أساس مستقل
  تعيني  نسيب  مباشر

  اجملموع  اجملموع  ذكور  إناث  اجملموع  ذكور إناث اجملموع  ذكور  إناث  احلزب السياسيالرقم املتسلسل
١  Nepal Communist 

Party (Maoists) 

٢٢٩  ٩  ٦  ٣  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ١٢٠  ٩٦  ٢٤  

٢  Nepali Congress ١١٥  ٥  ٤  ١  ٧٣  ٣٧  ٣٦  ٣٧  ٣٥  ٢  
٣  CPN-UML 

Madhesi 

Janadhikar 

١٠٨  ٥  ٣  ٢  ٧٠  ٣٥  ٣٥  ٣٣  ٣٢  ١  

٤  Forum, Nepal ٥٤  ٢  ٢  صفر  ٢٢  ١١  ١١  ٣٠  ٢٨  ٢  
٥  Terai Madhes 

Loktantrik Party 
  ٢١  ١  ١  صفر  ١١  ٦  ٥  ٩  ٨  ١
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٦  Sadhbhavana 

Party 

  ٩  صفر  صفر  صفر  ٥  ٣  ٢  ٤  ٤  صفر

٧  Janamorcha Nepal ٨  ١  ١  صفر  ٥  ٣  ٢  ٢  ٢ صفر  
٨  Nepal Workers 

Peasants Party 
  ٥  ١  ١  صفر  ٢  ١  ١  ٢  ١ صفر

٩  Rastriya 

Janamorcha 
  ٤  صفر  صفر  صفر  ٣  ٢  ١  ١  صفر  صفر

١٠  Rastriya 

Prajatantra Party 
  ٨  صفر  صفر  صفر  ٨  ٤  ٤  صفر  صفر  صفر

١١  CPN-ML ٩  ١  ١  صفر  ٨  ٤  ٤  صفر  صفر  صفر  
١٢  Rastriya Janashkti 

Party 
  ٣  صفر  صفر  صفر  ٣  ٢  ١  صفر  صفر  صفر

١٣  Rastriya 

Prajantantric Party 

(Nepal) 

  ٤  صفر  صفر  صفر  ٤  ٢  ٢  صفر  صفر  صفر

١٤  Nepal Communist 

Party (United) 
  ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  ١  ١  صفر  صفر  صفر

١٥  Nepal 

Sadhbhavana 

Party 

(Aanadadevi) 

  ٣  ١  ١  صفر  ٢  ١  ١  صفر  صفر  صفر

١٦  Nepal Communist 

Party (Samyukta) 
  ٥  صفر  صفر  صفر  ٥  ٣  ٢  صفر  صفر  صفر

١٧  Rastriya 

Janamukti Party 
  ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  ١  ١  صفر  صفر  صفر

١٨  Rastriya Manch ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  ١  ١  صفر  صفر  صفر  
١٩  Dalit Janajati 

Party 
  ١  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر

٢٠  Ekata Party Nepal ١  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  
٢١  Nepali Janata Dal ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  ١  ١  صفر  صفر  صفر  
٢٢  Prajatantric Janata 

Party Nepal 
  ١  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر

٢٣  Nepal Rastriya 

Party Nepal 

Loktantrik 

  ١  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر

٢٤  Samajwadi Dal ١  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  
٢٥  Nepal Pariwar Dal ١  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  
٢٦  Independent ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢  ٢  صفر  

  ٦٠١  ٢٦  ٢٠  ٦  ٣٣٥  ١٧٤ ١٦١  ٢٤٠  ٢١٠  ٣٠ لكلياجملموع ا  

  .٢٠٠٨االنتخابية، نيبال، جنة الل : راملصد 
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  مشاركة املرأة يف اخلدمات العامة    
، ١٩٩٣لقانون اخلدمة املدنية لعـام      ) ٢٠٠٧أغسطس  /آب(يتضمن التعديل الثاين      -١٠٢

. يف عمليـة التوظيـف     تدابري مشولية خاصة     ١٩٩٤والتغيريات يف الئحة اخلدمة املدنية لعام       
 يف املائة من املقاعد للمرأة، وللسكان األصـليني         ٤٥نسبته   ومبوجب هذه التدابري ُيحتفظ مبا    

ومـن  . واجملتمعات العرقية، واالملاديسي والداليت، ولذوي اإلعاقات، وللجماعات املهمشة       
ا احلكم إجراء   ويتطلب هذ .  يف املائة للمرأة وحدها    ٢٠ يف املائة هذه، ُتحتجز نسبة       ٤٥نسبة  

وينص التعديل أيضاً على أنه إذا قُتـل أي  . تنافسات مستقلة فيما بني كل فئة مذكورة أعاله  
أثناء أدائه للخدمة، حيق لزوج أو زوجة ذلك املوظف تلقي املعـاش            الرتاع  موظف مدين يف    

ا كانـت    إذ التعاقدي طيلة حياته أو حياهتا مع إضافة ما يتبقى من فترة خدمة املوظف املتوىف             
غري أنه، مقارنة بالعدد الكبري من النساء اللوايت مت انتخـاهبن يف اجلمعيـة              .  سنة ٢٠أقل من   

 ييل وفيما. التأسيسية، فإن مشاركة املرأة يف خمتلف جماالت اخلدمات العامة يعترب متدنياً نسبيا
  :صائيات املقدمة مفصلة حسب اجلنسبعض اإلح

  ٨اجلدول 
  )تقومي نيبال) (٢٠٦٣/٢٠٦٤ (٢٠٠٦/٢٠٠٧ساس جنساين التوصيات بتعيينات على أ

  غري معلنة  معلنة
  اجملموع  غري فين  فين  اجملموع  غري فين  فين  اجلنسالرقم املتسلسل

  ٤١  إناث  ١
  ) يف املائة٩,٥٣(

٣٩  
 ) يف املائة١٨,٩٣(

٨٠  
 ) يف املائة١٢,٥٨(

٣   
 ) يف املائة١١,١١(

١١   
 ) يف املائة١١,٨٣(

١٥   
  )ائة يف امل١١,٦٧(

   ٣٨٩  ذكور  ٢
 ) يف املائة٩٠,٤٧(

١٦٧   
 ) يف املائة٨١,٠٧(

٥٥٦   
 ) يف املائة٨٧,٤٢(

٢٤   
 ) يف املائة٨٨,٨٩(

٨٢   
 ) يف املائة٨٨,١٧(

١٠٦   
  ) يف املائة٨٨,٣٣(

  ١٢٠  ٩٣  ٢٧  ٦٣٦  ٢٠٦  ٤٣٠    اجملموع  

  .)تقومي نيبال (٢٠٦٤جلنة اخلدمة العامة،  : راملصد
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  ٩اجلدول 
  )تقومي نيبال (٢٠٦٣/٢٠٦٤ة يف القطاع القانوين، مشاركة املرأ

  العدد اإلمجايل  )٪(الذكور   )٪(اإلناث   املنصب  الرقم املتسلسل
  ١  )٪ ١٠٠ (١  -  )رئيس النيابات العامة(املدعي العام   ١
  ٤  )٪ ١٠٠ (٤  -  وكيل احلكومة بالرتبة اخلاصة  ٢
  ٢٧  )٪١٠٠ (٢٧  -  حمامي احلكومة بالدرجة األوىل  ٣
  ٧٨  )٪١٠٠ (٧٨  -  مي احلكومة بالدرجة الثانيةحما  ٤
  ١٠٨  )٪٩٨,١٥ (١٠٦  )٪ ١,٨٥ (٢  حمامي احلكومة بالدرجة الثالثة  ٥
  ٥٢  )٪٩٦,١٥ (٥٠  )٪ ٣,٨٤ (٢  حمامي متقدم  ٦
  ١١٧٧٧  )٪٩٢,٢٤ (١٠٨٦٣  )٪ ٧,٧٦ (٩١٤  حمامي  ٧
  ٩٧٣١  )٪٩٢,٨٨ (٩٠٣٨  )٪ ٧,١٢ (٦٩٣  حمامي مرافعات  ٨
  ١٠٩٣  )٪٩٩,٥٤ (١٠٨٨  )٪ ٠,٤٥ (٥  مَوكّل  ٩

  .٢٠٠٧جملس نقابة حمامي نيبال، كامتاندو، / مكتب املدعي العام :راملصد

  ١٠اجلدول 
  إحصائيات عن القاضيات

  اجملموع  )٪(اإلناث   الذكور  اإلناث  احملكمة  الرقم املتسلسل
  ١٣  ٧,٦٩  ١٢  ١  احملكمة العليا  ١
  ٧٨  ١,٢٨  ٧٧  ١  حمكمة االستئناف  ٢
  ١٣٤  ١,٥٠  ١٣١  ٣  حمكمة املنطقة  ٣

  ٢٢٥  ١,٧٨  ٢٢٠  ٥  اجملموع   

  .٢٠٠٨أمانة اجمللس القضائي، : راملصد

وقد اعتمدت احلكومة سياسات لكفالة املشاركة والتمكني الفعليني للمـرأة مـن              -١٠٣
اجملموعات احملرومة، وهي األديباسي واجلاجنايت، واملاديسي، واجلماعات املسلمة، والنـساء          

وتشجع . وات اإلعاقات، واملهمشات يف اجملالني االقتصادي والسياسي      العازبات، والنساء ذ  
وجيري إنشاء . املرأة على أن تشارك بنشاط يف بناء مؤسسات دميقراطية ويف العملية االنتخابية
  .نظام معلومات مستند إىل اجلنسانية لرسم وتقييم تنفيذ هذه السياسة عن كثب

  حتديات املستقبل    
وال يـزال يـتعني     . حنو كامل بعد قيمة دور املرأة يف صنع القرار        مل تتحقق على      -١٠٤

علـى املـستويني    (لمرأة يف اجملاالت العامة األخـرى       لزيادة وكفالة املشاركة املوضوعية     
  .مقارنة باملشاركة السياسية) الوطين والدويل
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التأسيسية وال يزال يتعني أيضاً ترسيخ الضمان الدستوري ملشاركة املرأة يف اهليئات              -١٠٥
 الذي يؤكد أمهية ١٣٢٥واحلكومة على علم بقرار جملس األمن     . وغريها من وكاالت الدولة   

وبناء عليه فإن اجلهود جارية     . مشاركة املرأة يف عملية بناء السالم ويف اختاذ املواقف األخرى         
  .للتعميم التام للمرأة يف هذه العملية

 املقولبة تعترب عقبات رئيسية يف طريق حتقيـق         وال تزال املمارسات الثقافية النمطية      -١٠٦
وعالوة على ذلك، وعلى النقيض مـن  . املشاركة اجلوهرية للمرأة يف احلياة السياسية والعامة    

مشاركة املرأة يف السياسات احلزبية على املستوى الوطين، فإن مشاركة املرأة على املـستوى           
  .ةالدويل يف غري مسائل املرأة تعترب أقل باملقارن

  ٩املادة     
  اجلنسية    

  مبادرات اإلصالح/معلومات أساسية    
لغاء احلكم املتعلق باجلنسية الوارد يف الدستور السابق ويف قانون اجلنـسية            مت اآلن إ    -١٠٧

 من الدستور املؤقت بأن     ٨وتعترف املادة   . الذي كان مينع املرأة من نقل جنسيتها إىل أطفاهلا        
قل جنسيتها إىل أطفاهلا وأن بوسع األطفال أن حيصلوا على اجلنسية           بوسع املرأة النيبالية أن تن    

. ١٩٦٣ومت سن قانون جنسية جديد حيل حمل قانون اجلنسية لعـام            . باسم أي من والَديهم   
وبدأ موظفو إدارة اجلنـسية  . واختذت احلكومة وفقاً لذلك مبادرات بغية تنفيذ هذه األحكام        

  .يت حتمل اسم األم كمصدر للجنسيةبالفعل يف إصدار شهادات اجلنسية ال

  حتديات املستقبل    
للمرأة اليت حتمل جنسيةً أجنبية والداخلِة      ": من الدستور على ما يلي    ) ٦(٨تنص املادة     -١٠٨

يف عالقة زوجية مع مواطن نيبايل أن حتصل على اجلنسية عن غري طريق التجّنس، إذا رغبت يف                 
زال يتعني سد فجوة يف اإلطار القانوين بالنـسبة للنـساء   ، وعمالً بالقوانني السارية، ال ي   "ذلك

  .االعتبار وقد أخذت احلكومة هذه املسألة يف. النيباالت املتزوجات من أجانب

  ١٠املادة     
  التعليم

  معلومات أساسية    
التعلـيم  "حتققت منجزات ملحوظة يف جمال التعليم من أجل الوفاء بااللتزام حنـو               -١٠٩

وقد ركـزت إدارة شـؤون      ). حسب املبلغ يف التقرير السابق     ("٢٠١٥للجميع حبلول عام    
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التعليم بصورة رئيسية على إنتاج معلومات عن التعليم تتصل بأنشطة املدارس من حيث عدد              
 اجملتمعية منها واملؤسسية؛ ومبشاركة الطالب ومتثيلهم من حيث اجلنسني، ومـن            -املدارس  

اب اإلعاقات؛ وعدد املدرسني وحالتهم التدريبية؛      حيث كوهنم من الداليت واجلاجنايت وأصح     
وإمجايل معدل االلتحاق وصايف معدل االلتحاق بالتعليم يف احلضانات، واملدارس االبتدائيـة            

  .واإلعدادية والثانوية، حسب اجلنس وحسب املنطقة اإليكولوجية، واملعدالت، اخل
ىل ثـالث فئـات عريـضة، وفقـاً         وقد قُسم املعدل العام ملعرفة القراءة والكتابة إ         -١١٠
  : هي للسن
 يف املائة من هذه الفئة من الـسكان تعـرف القـراءة    ٥٣,٧:  سنوات وما فوق ٦  •

  ؛يف املائة ٤٢,٥ يف املائة منهم واإلناث نسبة ٦٥,١والكتابة، ويشكل الذكور نسبة 
سبة جمموع الذين يعرفون القراءة والكتابة يف هذه الفئة، يشكلون ن         :  سنة ٢٤اىل١٥  •

  ؛ يف املائة٥٩,٢ يف املائة ونسبة اإلناث ٨٠,٢ يف املائة، نسبة الذكور بينهم ٦٩,٤
جمموع الذين يعرفون القراءة والكتابة يف هذه الفئة يشكلون      :  سنة وما فوق   ٢٥    •

      ٣٤,٩ ونسبة اإلنـاث      يف املائة  ٦٢,٧سبة الذكور بينهم     يف املائة، ون   ٤٨,٦نسبة  
ض احلقائق اإلحصائية عن املرأة النيباليـة، مركـز اإلحـصاء           بع: املصدر. املائة يف

  ٢٠٠٧املركزي، 
 ويف ٠,٨٩ويف اجملموع يبلغ مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف املـستوى اإلعـدادي               -١١١

     وهذا يشري إىل أن املشاركة العامة للفتيات يف املستويني كليهمـا          . ٠,٨٥املستوى الثانوي   
نسبة املئوية ملشاركة اإلناث ومؤشر التكافؤ بني اجلنسني بالنسبة إىل كما أن ال. ال تزال متدنية

  .الداليت، متدنيان أيضاً
     ، منـها  ٤٧,١وتبلغ احلصة العامة اللتحاق الفتيات مبستوى الدراسـة اإلعـدادي      -١١٢
 يف  ٤٨,١يف املائة يف منطقة املرتفعـات، و       ٤٩,١ يف املائة يف املنطقة اجلبلية، و      ٤٣,٨نسبة  

وتتجه حصة  .  يف املائة يف املنطقة املنبسطة والوديان الداخلية       ٤٥,٤ملائة يف منطقة الوادي، و    ا
أن نسبة التحاق فتيـات    ىل التزايد؛ غري  إالتحاق البنات من كل الفئات االجتماعية بالدراسة        

ان الـسك   يف املائة ولذلك ال يزال يتعني زيادهتا باملقارنة حبصة الداليت من          ٩,٨الداليت هي   
من االلتحاق باملرحلة   ) الطائفة العرقية (كما أن حصة فتيات اجلاجنايت      . على املستوى الوطين  

  .اإلعدادية ال تزال مماثلة لنسبتها من االلتحاق باملرحلة االبتدائية
وال توفر األرقام املبينة أعاله بشأن الطوائف العرقية نفس النسبة من االلتحاق بالدراسة               -١١٣

 مقاطعة نائية هي كاليكوت، وباجورا، وبايتـادي،        ١١نيبال نظراً إىل أن هناك      يف كل أرجاء    
أشهام، وداديلدورا، وموغو، ودويت، وسابتاري اليت تقل فيها        ، وباجهانغ، وجومال، و   ودارشوال

 ٧ يف املائة يف املستوى االبتدائي، بينمـا هنـاك           ١٠نسبة التحاق التالميذ اجلاجنايت عن نسبة       
ستانغ، وبانشتار، وتابلجونغ، وماكوانبور، وسولوخومبو، وراسوا، ومانـانغ        مقاطعات هي مو  

ولذلك فإن  .  يف املائة  ٧٠اليت تزيد فيها نسبة التحاق التالميذ اجلاجنايت باملستوى االبتدائي على           



CEDAW/C/NPL/4-5 

GE.10-46609 42 

. منـها  و حىت بأقل  أ بنفس النسبة    التحاق الفتيات بالدراسة يف املناطق الريفية النائية يتأثر أيضاً        
  :ألرقام املوردة يف اجلداول التالية تشري إىل صورة املرأة يف التعليم العايلوا

  ١١اجلدول 
مبا يف ذلك مـستوى شـهادة       (الطلبة املسجلون يف التعليم العايل، حسب فرع الدراسة         

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف كل جامعات نيبال، ) الكفاءة
  للطالباتالنسبة املئوية   اإلناث  الذكور  جمموع عدد الطلبة  فرع الدراسة

  ١٥,٠  ١١٨٩  ٧٦٣٦  ٧٩٢٥  اهلندسة
  ٥٥,٧  ١٥٣٨  ١٢٢٣  ٢٧٦١  الطب
  ١٩,٩  ٨٧  ٣٥٠  ٤٣٧  احلراجة
  ٢٠,١  ١٥٣  ٦٠٧  ٧٦٠  الزراعة

  ١٨,٠  ٢٥٣٤  ١١٥٤٦  ١٤٠٨٠  العلم والتكنولوجيا 
  ٣٤,٩  ١٨٢٥٧  ٣٤٠٥٥  ٥٢٣١٢  اآلداب والعلوم االجتماعية

  ٢٨,٥  ١١٧١٧  ٢٩٣٩٥  ٤١١١٢  اإلدارة
  ٣٠,٢  ٩٥٦٢  ٢٢٠٩٩  ٣١٦٦١  التربية
  ١٧,٠  ١٧٤  ٨٥١  ١٠٢٥  احلقوق

  ٣٢,٦  ٨٨  ١٨٢  ٢٧٠  السنسكريت
  ١٢,٨  ١٩  ١٢٩  ١٤٨  األيورفيد

  ٢٩,٧  ٤٥٢٩٠  ١٠٧٢٠١  ١٥٢٤٩١  اجملموع   

  .، مكتب اإلحصاء املركزي٢٠٠٧بعض احلقائق اإلحصائية عن املرأة النيبالية،  : راملصد 

  ساترِّاملد    
الجتاهات املدرسات يف   ) ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤من  ( شامالً   أجرت وزارة التربية حتليالً     -١١٤

وكمجموع كلي وجد أنه حدثت زيادة يف نسبة املدرِّسـات          . كل أنواع املدارس اجملتمعية   
 ُمدّرسة  ٤٩ ٠٦١وأبلغ عن وجود    . ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة خالل الفترة من       ٦,٤تبلغ  

)  يف املائـة   ٢١,٣( ُمدرِّسة   ٣ ٥٥٧ يف كل املستويات، بينهن   )  يف املائة  ٢٩,٧(يف اجملموع   
يف منطقـة املرتفعـات،     )  يف املائـة   ٢٧,٥أي بنـسبة     (٢٠ ٩٩٢ و ،منطقة اجلبـال   يف
أي ( ُمدّرسـة  ١٥ ١٩٠يف وادي كامتاندو، و)  يف املائة ٥٠,٤أي بنسبة   (مدّرسة   ٩ ٣٢٢و

 املدرسني حسب   أما عن توزُّع  . يف املنطقة املنبسطة والوديان الداخلية    )  يف املائة  ٢٨,٢بنسبة  
 مدرسـاً للمـستوى االبتـدائي، بينـهم     ١١٦ ٨٤٦املستوى التعليمي، فهناك يف اجملموع    

 مدرساً  ٢٧ ٩٠٣ويف املستوى اإلعدادي هناك     ).  يف املائة  ٣٥,٥بنسبة  ( ُمدّرسة   ٤١ ٤٧٥
ويف املستوى الثانوي هناك يف اجملمـوع       )  يف املائة  ١٨,٦أي بنسبة   ( مدرِّسة   ٥ ١٨٢بينهم  
أُبلغ عن وجودهم يف    )  يف املائة  ١١,٦أي بنسبة   ( مدرِّسة   ٢ ٤٠٤ بينهم   ، مدرسا ٢٠ ٦٧٤

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧السنة املدرسية 
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 يف املائـة ملـستويات      ٤٤,١أما يف املدارس املؤسسية فتبلغ النسبة املئوية للمدرِّسات           -١١٥
 املائة ومدّرسات    يف ٥٥,٩التعليم كلها ومن هذه أُبلغ أنّ مدرِّسات املستوى االبتدائي ُيشكلن           

ومن بني اجملموع املُبلّغ عنه لعدد      .  يف املائة  ١٩,٨ يف املائة ومدرِّسات الثانوي      ٣٢,١اإلعدادي  
 يف املائة يف كل مستويات املدارس اجملتمعية،        ٢٥,٧املدرسني، أبلغ أن املدرِّسات ُيشكلن نسبة       

املائـة للمـستوى     يف ١٣,٧ يف املائة للمستوى االبتـدائي، و      ٣٠,٩ومن هذه النسبة هناك     
وبصورة عامة فإن أعلـى نـسبة مئويـة مـن           .  يف املائة للمستوى الثانوي    ٧,٧اإلعدادي، و 

  .املدرِّسات توجد يف وادي كامتاندو وأدىن نسبة هلن يف املناطق اجلبلية، يف كل املستويات
 ٣٥,٥ها  يف املائة من كل أنواع املدارس، ومن٢٩,٧وتبلغ احلصة العامة للمدرِّسات   -١١٦

 يف املائة للمستوى ١١,٦عدادي، و يف املائة للمستوى اإل١٨,٦يف املائة للمستوى االبتدائي و
ومقارنة باحلصة اإلمجالية من املدرِّسات يف البلد، توجد أعلى حـصة يف منطقـة              . الثانوي

 وباملثـل فـإن  . الوادي وتوجد أدىن احلصص يف مناطق اجلبال واملرتفعات والوديان الداخلية      
أعلى رقم ملؤشر التكافؤ اجلنساين هو يف الوادي وأدىن رقـم يف املنـاطق اجلبليـة يف كـل      

  . مستويات التعليم
ويتراوح كذلك توزيع املدّرسات يف املستوى اإلعدادي واملستوى الثـانوي مـن              -١١٧

 مقاطعة يف اجملموع على أدىن نسبة       ٥٨ومقارنة باملتوسط الوطين، حتصل     . مقاطعة إىل أخرى  
 على مدّرسات ٢٣ن املدّرسات للمستوى اإلعدادي، بينما حتظى املقاطعات الباقية وعددها     م

يف كل أنواع املـدارس اإلعداديـة       )  يف املائة  ١٣,٧(بنسبة مئوية أعلى من املتوسط الوطين       
وبعض املقاطعات وبالذات داديلدورا، وباجورا، وكـاليكوت، وباجـانغ،         . ٣١ لاجملتمعية ا 

     يتادي، ودويت، وموغو، وروكوم، وتشام، فإن نسبة املدّرسات فيها تقـل           وراوتاهات، وبا 
 مقاطعة بنسبة مئوية أعلى من املتوسط       ٢٠ يف املائة يف املستوى اإلعدادي بينما حتظى         ٥عن  

، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ١التقرير السريع رقم    : املصدر. (الوطين من املدرسات يف املستوى الثانوي     
  )."ألف وباء وجيم" -ن املرفقات احلادي والعشرو

وال تزال النسبة املئوية من املدّرسات من الداليت واجلاجنـايت يف مهنـة التعلـيم                 -١١٨
 إدارة ويظهر الشكل التايل صورة مـشاركة املـرأة يف        . وكذلك يف إدارة املدارس متدنية    

  :املدارس
  ١٢اجلدول 

  مشاركة املرأة يف إدارة املدارس

  عدد املدارس  البيان
  اإلناث 
  األعضاء

  الداليت 
  األعضاء

  أعضاء اجملتمعات 
  العرقية

  أعضاء 
  خمتارون

  أعضاء 
  منتخبون

  ٥,٥  ٩٤,٥  ٣٣,٨  ٨,٢  ١٧,٢  ٢٥ ٩٤٨  جلنة إدارة املدارس

  .٢٠٠٧ وزارة التربية والرياضة،  :املصدر 
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  معلومات عن اهلياكل األساسية املادية املتاحة    
 ٣٣ يف املائة من جمموع املدارس، نسبة        ٧٨  بصورة عامة، توجد مرافق للمراحيض يف       -١١٩
  . يف املائة فيها مراحيض مستقلة للتلميذات٣٦ملائة منها فيها مراحيض مشتركة ويف ا

  مبادرات اإلصالح    
التعليم كحق أساسي للجميع هو     "أعادت احلكومة يف اآلونة األخرية، مرددةً شعار          -١٢٠

، )٢٠١٥-٢٠٠١للفترة (لتعليم اجملاين واإللزامي  تأكيد خطة العمل ل"األساس لنيبال اجلديدة  
 يف املائة مـن     ٤٤,٥ بليون روبية لقطاع التعليم وهو أعلى بنسبة         ٣٨,٩٨وخصصت مبلغ   

  ).٢٠٠٧/٢٠٠٨(اإلنفاق املنقح على قطاع التعليم للسنة املالية السابقة 
ي بـسبب   بوجوب عدم حرمان أي فتاة من التعليم املدرس       "وتنادي اخلطة الوطنية      -١٢١

والدولة ملزمة باتبـاع    . "العرقية أو الدينية أو اللغوية    /وضعها االقتصادي، أو خلفيتها الطبقية    
وحتقيقاً هلذه الغاية اعتمـدت     . سياسة وضع أحكام خاصة هلذه اجلماعات احملرومة واملهمشة       

 ذلـك   اخلطة برامج استراتيجية لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني واملساواة االجتماعية، مبـا يف           
التوعية اجلماعية للقضاء على الطرق املتوارثة للسلوك، واملزيد من الربامج لـصاحل الفتيـات              

  :وتستهدف اخلطة ما يلي. واألطفال من طوائف الداليت واألقليات العرقية األخرى
 يف املائة لصايف معدل التحاق الفتيـات بالدراسـة حبلـول            ٩٦كفالة حتقيق نسبة      •

  ؛٢٠٠٩ عام
  ؛٢٠٠٩ يف املائة يف معدل املدرِّسات حبلول عام ٥٠لوغ نسبة كفالة ب  •
  ؛٢٠١٥كفالة التعليم االبتدائي جلميع الفتيات حبلول عام   •
املائة  يف ٧٥نسبة  و٢٠٠٩و أمية اإلناث حبلول عام  يف املائة يف معدل حم٦٦وحتقيق   •

  .٢٠١٥حبلول عام 
ية لتؤكّد من جديـد اخلطـة       وجاءت توصيات تقرير مراجعة احلسابات اجلنسان       -١٢٢

  :الوطنية بعدد من الربامج مثل
  ؛قيام وزارة التربية بوضع استراتيجيات للجنسني والعمل على انتشارها  •
  ؛تنفيذ السياسة املتعلقة باملدرِّسات  •
  ؛وضع مواد تعليمية خالية من أي حتيز جنساين  •
  ؛سنيجعل كل املواد التدريبية تشمل مسائل املساواة بني اجلن  •
إنشاء صندوق لتعليم الفتيات لتحقيق نيل الفتيات حلقهن يف التعلـيم بإطـار مـن       •

  ؛اإلنصاف واملساواة
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توفري منح للمدارس بشروط زيادة التحاق الفتيات باملدارس وتوظيف املدرِّسـات،             •
  .وما إىل ذلك

يـة لـربامج     اليت تعطي األولو   "امليزانية املراعية للجنسانية  "كذلك وضعت احلكومة      -١٢٣
التعليم والتدريب والتكنولوجيا والربامج األخرى ورصدت لذلك خمصصات مبا يتماشى مع           

  .خطة العمل الوطنية
 من  وباإلضافة إىل ذلك، وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمدت وزارة التربية عدداً            -١٢٤

.  أنـه فّعـال    "ملدرسـة أهال بكن يف ا   "وأثبت شعار   . مبادرات التغيري لزيادة عدد الطالبات    
وحتقيقاً هلذا اهلدف، اختذت وزارة التربية تدابري أخرى للنهوض بالتعليم بصورة عامة وبتعليم             

  :وفيما يلي بعض اخلطوات املتخذة. املرأة والفئات االجتماعية األخرى بصورة خاصة
  فقر؛ يف املائة من الفتيات احلاصالت على منح دراسية، على أساس ال٥٠يتم اختيار   •
 يف املائـة مـن      ٤٥ويتم تقدمي منحة إضافية للمدرسة اليت تسجل ما ال يقل عـن               •

   حىت هناية السنة املدرسية؛الفتيات وحتتفظ هبن أيضاً
  . يف املائة٥٠وُتقّدم منحة إضافية للمدرسة اليت توظف مدرِّسات بنسبة تصل إىل   •
واإلعدادي الثـانوي، مقارنـة     وبسبب الكفاءة الداخلية يف املستويات االبتدائي         -١٢٥

بالسنة املدرسية السابقة، ازداد يف السنة املدرسية الراهنة، معدل الترقية يف كل الـصفوف              
ومن اجلدير باملالحظة، أن معدل ترقّي اإلناث يف كل فصول املستوى االبتدائي            . الدراسية

إلعـدادي  أعلى من معدل ترقي الذكور، غري أن معدل ترقي الـذكور يف املـستويني ا              
، ٢٠٠٧/٢٠٠٨التقريـر الـسريع،     : املـصدر . (والثانوي أعلى من معدل ترقي اإلناث     

  ).ألف إىل جيم -املرفقات السابع عشر 
وتعمل نيبال على تنفيذ خطة وطنية للتعليم للجميع ُوضع مبوجبها برنامٌج مفـّصل               -١٢٦

 املستويني الـوطين    على بالتشاور مع أصحاب املصلحة يف جمال التعليم         ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  
ويضم هذا الربنامج ستة من أهداف      .  وعلى مستوى املقاطعات واملقاطعات الفرعية     واإلقليمي،

السياسة العامة إلطار عمل داكار ويرمي إىل حتقيق املقاصد الرئيسية، مبـا يف ذلـك كفالـة                 
املائـة   يف ٩٦ لزيادة صايف االلتحاق باملـدارس إىل   (الوصول إىل املدارس االبتدائية واإلنصاف      

، وزيادة جودة وأمهية التعليم االبتدائي، وحتسني كفاءة النظام والقدرة املؤسسية           )٢٠١٥حبلول  
وباملثل، تعمل احلكومة على النـهوض بفـرص        . للمدارس واملؤسسات على مجيع املستويات    

 تعلـيم  سنة املتـسّيبني الــذين ال      ١٤ و ٦ال الذين تتراوح أعمارهم بني      التعليم البديل لألطف  
، "برنـامج خـارج املدرسـة     " - تستهدف هؤالء األطفال     وهناك اآلن ثالثة برامج   . الرمسي

وباإلضافة إىل ذلـك تـدير      . "برنامج االتصال من بعد باملدرسة    " و "التدريس املرن "وبرنامج  
كما أن نيبال شـرعت يف      . احلكومة برنامج حملو األمية للكبار، ويستهدف بصورة خاصة املرأة        

    مـن الفـصل األول إىل      (صالح القطاع املدرسي يهدف إىل إدماج نظام املدرسـة          برنامج إل 
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ويعرِّف االجتاُه املقترح للسياسة العامة يف هـذا اجملـال          ). ٢٠٠٨الفصل الثاين عشر منذ عام      
القائم على  "الفصولَ من األول إىل الثامن بوصفها التعليم األساسي الذي تطور مع فكرة النهج              

قد اختذت احلكومة منذ وقت بعيد املوقف القائل بأن لكل طفل احلق يف احلـصول             و. "احلقوق
  .وعلى هذا األساس ُتَخطط التدخالت وُتنفذ يف نفس االجتاه. على تعليم أساسي يتسم باجلودة

  حتديات املستقبل    
 متثل  الزواج املبكّر، وااللتزاُم االجتماعي الناشئ عن الزواج، وتوقُّع احلمل واإلجناب           -١٢٧

  .عوائق رئيسية تعتور طريَق تقدم املرأة يف التعليم ويف متابعة حياة وظيفية يف العمل
والسبب . ويشاهد ترك الدراسة يف كل من احلالة السابقة للزواج وحالة ما بعد الزواج              -١٢٨

  .واإلجناب اجلذري لترك الدراسة هو االلتزاُم االجتماعي الناشئ عن الزواج وتوقُّع احلمل
ويتمثل حتد آخر يف العدد املنخفض من املدّرسات من كل الفئـات االجتماعيـة،                -١٢٩

وبالرغم من وجود سياسـة     . وبصورة رئيسية يف مستوى التعليم العايل، ويف املواضيع التقنية        
التوظيف اإللزامي ملا ال يقل عن مدرِّسة واحدة يف كل مدرسة ابتدائية، فإن عددا كبريا من                

  . غَري ممتثل هلذه السياسةاملدارس ال يزال
ومن املقرر زيادة عدد املوظفات يف وزارة التربية، وبصورة رئيسية على مـستوى               -١٣٠

الوقت الراهن تشكل النساُء اللوايت يشغلن وظائف األمني املساعد ما نسبته            ويف. اختاذ القرار 
ائة واللوايت يـشغلن     يف امل  ٦,٨ يف املائة واللوايت يشغلن وظائف وكيل األمني ما نسبته           ٤,٧

صندوق األمـم املتحـدة     : املصدر. ( يف املائة يف وزارة التربية والرياضة      ٤,٩رئاسة الدوائر   
  ).٢٠٠٧ للسكان، املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة يف نيبال،

ذلك ألنّ الـذكور    . ومن املقرر أيضاً زيادة مشاركة الفتيات يف التعليم ذي اجلودة           -١٣١
 إىل عليمية أفضل يتيحها هلم الوالدن اللذان يرسالهنم إىل املدارس اخلاصـة أو           يعطون فرصاً ت  

  .القبيل هذا املدن، يف حني أن الفتيات، وال سيما الفتيات يف القرى، ال تتاح هلن فرص من

  ١١املادة     
  العمالة

  معلومات أساسية    
شادي لتمكني املرأة يف     والرقم اإلر  ٠,٣٩١الرقم اإلرشادي لتنمية املرأة يف نيبال هو        -١٣٢

مـن الفئـة    " يف املائة    ٦٣,٤ويبلغ جمموع قوة العمل يف نيبال ما نسبته         . ٠,٤٥٢نيبال هو   
. املائة يف ٧١,٦ يف املائة والرجل    ٥٥,٢ واليت تشكل املرأة فيها      "العمرية عشر سنوات وأكثر   

كتـب اإلحـصاء    ويسجل م . وفيما خيص املرأة فإن غالبية النساء يعملن يف القطاع الزراعي         
 يف املائة من النساء يعملن يف الزراعة يف حـني أن  ٥٧,٩املركزي أيضاً أنه ثبت أن ما نسبته        
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ومعظم النساء يعملن يف القطـاع      .  يف املائة  ٤٦,٧نسبة الرجال العاملني يف هذا القطاع هي        
تـصادية  ويف األنشطة االق. عمال رعايةأغري الرمسي وحيّصلن أجوَر عيش كفاف حملية مقابل       

 ساعة يف   ٤٢,٦ ساعة يف األسبوع، ومسامهة الرجل       ٣٦,٣خارج املرتل، تبلغ مسامهة املرأة      
 ساعة ومشاركة   ٢٥,١ويف األنشطة غري االقتصادية يف املرتل، تبلغ مشاركة املرأة          . األسبوع
أما مشاركة املرأة والرجل يف األنشطة االقتـصادية وغـري          .  ساعة يف األسبوع   ٩,٧الرجل  
 سـاعة يف    ٩٢,٨ ساعات يف األسـبوع للمـرأة و       ١٠٣,٩صادية بصورة عامة، فهي     االقت

وكانت مسامهة املرأة هامة ليس فقط يف الفترة العادية بل وكذلك أثنـاء             . األسبوع للرجل 
، كان على املرأة أن تقوم بكل األنشطة مبا يف ذلـك            بالرتاعويف املناطق املتأثرة    .  الرتاع فترة

قتصادية األخرى، بينما توجه غالبية الرجال يف سن التجنيد إما إىل اهلند،           الرعاية واألنشطة اال  
  .اجملموعات املسلحة أو إىل املدن احلضرية يف نيبال للفرار من احلرب أو االنضمام إىل

 يف املائة، وهذه أيضاً نسبة أعلـى        ٥٠وتبلغ مسامهة املرأة يف إمجايل الدخل الوطين          -١٣٣
غري أنه من حيث جمموع قوة العمـل،  .  يف املائة فقط٤٤هم بنسبة مقارنة بالرجل الذي يسا   

يظهر الرقم بالنسبة إىل الرجال أعلى ألنه ال يأخذ يف االعتبار سوى القطاعات الرمسية حيث               
  :واألرقام املقارنة التالية للعقود الثالث األخرية ترمز إىل ذلك. مشاركة الرجل أعلى

  ١٣اجلدول 
  )٢٠٠١-١٩٨١(ال والنساء يف القوة العاملة املسامهة النسبية للرج

٢٠٠١  ١٩٩١  ١٩٨١  
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجملال
  ٪٧٩,٧  ٪٦٢,٧  ٪٩٠,٥  ٪٧٤,٨  ٪٩٦,١  ٪٨٨,٩  الزراعة

  ٪٢٠,٣  ٪٣٧,٣  ٪٩,٥  ٪٢٥,٢  ٪٣,٩  ٪١١,١  غري الزراعة

  .٢٠٠١مكتب اإلحصاء املركزي، : املصدر 

. جهن على أساس فردي للعمـل يف اخلـارج يتزايـد   وأخذ عدد النساء اللوايت يتو     -١٣٤
ويـوفر  . أن عدد النساء اللوايت يسافرن عن طريق وكاالت التوظيف األجـنيب متـدين             غري

  :اجلدوالن التاليان الصورة املقارنة
  ١٤اجلدول 

  اهلجرة على أساس فردي
  اجملموع  الرجال  النساء  السنة رقم املتسلسل

٤ ٨٣٦  )٪٥٢,٥٢ (٢ ٥٤٠  )٪٤٧,٤٧ (٢ ٢٩٦  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ١  
٤ ٥٦٥  )٪٣٣,٦٢ (١ ٥٣٥  )٪٦٦,٣٧ (٣ ٠٣٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢  
٢ ٣٩٨  )٪٨٤,٢٧ (٢ ٠٢١  )٪١٥,٧٢ (٣٧٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٣  

  .وزارة العمل وإدارة النقل : املصدر 
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  ١٥اجلدول 
  اهلجرة عن طريق وكاالت التوظيف األجنيب

  اجملموع  الرجال  النساء  السنة رقم املتسلسل
٢٠٤ ٥٣٣  )٪٩٩,٨١ (٢٠٤ ١٤٣  )٪٠,١٩ (٣٩٠  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ١  
١٧٧ ٥٧٦  )٪٩٩,٥٣ (١٧٦ ٧٤٨  )٪٠,٤٦ (٨٢٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢  

  .وزارة العمل وإدارة النقل : املصدر 

  مبادرات اإلصالح    
 من الدستور املؤقت احلق األساسي يف العمل، مبا يف ذلك الضمان            ١٨تضمن املادة     -١٣٥

الدستور التزام الدولة وسياسات الدولة داخل إطار       ويتجسد يف الباب الرابع من      . االجتماعي
وقد ُعّدلت القوانني التمييزية املتصلة بالعمالـة مبـا         . سباب العيش األساسية  أوسائل كسب   

التقدم حكام اإلجيابية املذكورة أعاله يف إطار     األيتمشى مع املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك         
ويكفل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة        . ية من االتفاق  ٢ و ١احملرز بشأن املادتني    

 كذلك حقوق اجملموعات العرقية األصلية حيث ستكون املرأة يف تلك اجملتمعـات    ١٦٩رقم  
  .هي املستفيدة

وتستهدف اخلطة الثالثية السنوات املؤقتة التنمية املتكاملة للمهـارات ورأس املـال              -١٣٦
ذاتية للعاطلني عن العمل من الرجال والنساء يف القطاعني         واألسواق بغية النهوض بالعمالة ال    

 هلذه اخلطة، سيقدم الدعم، عن طريق التعليم والتدريب وتنمية  ووفقاً. غري الرمسي وغري املنظم   
املهارات، لزيادة فرص حصول الفئات ذات الدخل املتدين مثل الداليت، واملرأة، واألديباسي            

، واألشـخاص ذوي    بالرتاعوالطبقات املتخلفة، واملتأثرين    جاجنايت، واملديسي، واألقليات،    
وتنص اخلطة املؤقتة بوضوح على برنامج للتدريب       . اإلعاقات، على التوظيف احمللي واألجنيب    

 ٢٠٠٧السنوات املاليـة    (املهين وتنمية املهارات للمرأة تتبعه أهداف كمية للسنوات الثالث          
  . للسنة الثالثة١٦ ٠٠٠ للسنة الثانية، و١١ ٠٠٠ للسنة األوىل، ٧ ٥٠٠هي ) ٢٠٠٩إىل 
 على تعزيز اهلجرة املأمونة وكفالة حقـوق املـرأة   ٢٠٠٢وتعمل احلكومة منذ عام     -١٣٧

ويدعم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة احلكومة يف النـهوض هبـذا            . العاملة املهاجرة 
 العمالة إلرشاد الربنامج املعين     وقد ُشكّلت جمموعات أساسية يف إدارة العمل وتشجيع       . املبدأ

  .بتمكني العامالت النيباليات املهاجرات
 سن قانون العمالة األجنبية اجلديد لكفالة حقوق العمال بصورة          ٢٠٠٧ومت يف عام      -١٣٨

  :وتوخى القانون، من بني ما توخاه، املبادئ التالية. عامة والعامالت بصورة خاصة
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ق ما مت االعتراف به يف ديباجـة القـانون، بـأن            اتباع هنج قائم على احلقوق، وف       •
يكون هناك أي متييز يف قطاع العمالة األجنبية على أساس اجلنس، األمر الـذي               ال

  ؛يسمح للعامالت قبول العمالة األجنبية يف القطاع غري الرمسي يف بلدان اخلليج
ـ              • ا فـرص   إدراج حكم يف القانون باعتماد تدابري وحتفظات خاصة للمرأة تـوفر هل

  ؛احلصول على العمالة األجنبية
اعتماد شرط متشدد باستخدام املطار الوطين عند السفر للعمل يف اخلـارج محايـةً               •

للمرأة من خمتلف أشكال االستغالل، والغـش، واملـضايقة، وخطـر التعـرض             
  ؛باألشخاص لالجتار

 اخلارجية للمـرأة،    ، يسدد تكلفته جملس العمالة     إلزامياً تلقي النساء تدريباً توجيهياً     •
  ؛لكفالة صحة ونوعية التدريب التوجيهي

توفري تدريب يف املهارات على أساس مطالب العمل نظراً إىل أنه وجد أن العامالت                •
املهاجرات ُيطلنب للعمل املرتيل دون تلقي تدريب سابق وقد حدثت حاالت مـن             

صندوق األمـم املتحـدة     ويعمل  . اإلهناء املبكر للعقود بسبب االفتقار إىل املهارات      
  ؛اإلمنائي مع احلكومة على وضع دليل يدوي للعامالت املرتليات

لزامي بإنشاء منصب ملحق لشؤون العمال يف البلـدان         إوينص القانون على حكم       •
واألهم من ذلك أن احلكم ييسر أيضاً تعيني .  نيبايل ٥ ٠٠٠اليت يعمل فيها أكثر من      

وأنشأ .  عاملة نيبالية  ١ ٠٠٠ اليت تضم أكثر من      ملحق لشؤون العامالت يف البلدان    
القانون أيضاً بعض اآلليات لتنظم وتدير شؤون العمالة األجنبيـة، فأنـشئت إدارة             
مستقلة للعمالة األجنبية وجملس مستقل لشؤون العمالة األجنبية يضم ممـثلني مـن             

لس مهمة إجراء   وأوكلت إىل اجمل  . وزارة شؤون املرأة وخرباء يف العمالة األجنبية اخل       
دراسة للفرص والتحديات يف العمالة األجنبية والتوصية بأماكن مأمونـة للعمالـة؛            
ومجع وتصنيف البيانات بغية تشجيع العمالة األجنبية وإجراء برامج توعية عن طريق            

دارة صندوق رعاية حلماية حقوق العمال؛ واستخدام حتويالت        إخمتلف الوسائط؛ و  
ل املهاجرين لتنمية البلد؛ ووضع خطة عمل وطنية لكفالة         ومهارات ومعارف العما  

  ؛االستحقاقات االجتماعية للعمال؛ وإنشاء وإدارة مرتل مأمون للعامالت املهاجرات
جنبية سوف ُيـستخدم    كذلك فإن القانون يضم أحكاماً بإنشاء صندوق للعمالة األ          •

لتعويض العامالت املهاجرات، ولدفع تكاليف التدريب التوجيهي السابق للمغادرة،         
وإنشاء وإدارة مراكز للرعاية النهارية ألطفال العامالت املهاجرات، واالضـطالع          
بربامج توعية بشأن العمالة األجنبية وبرامج لفائدة أسر العامالت املهاجرات، وإجياد           

وقد ثبت باملقارنة أن التكلفة االجتماعية      .  للعائدين ُيتوقع أن تفيد املرأة     فرص عمالة 
  .ميكن أن تكون أعلى بالنسبة للنساء واألطفال يف عملية إعادة اهلجرة
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ففـي  . ولفتت حالة املرأة يف مكان العمل انتباه احملكمة العليا أيضاً يف بعض القضايا              -١٣٩
، أيدت احملكمة يف القرار الذي أصـدرته        لس الوزراء جم ضد   وغريها سارميال باراجويل قضية  
 أن التحرش اجلنسي يف مكان العمل ميثل إحدى وسائل استغالل املـرأة حـني               ٢٠٠٤عام  

تكون املرأة تعمل يف معهد أو منظمة ويعتدى عليها جنـسياً مـن قبـل العـاملني معهـا                 
ن أن تتعرض ملثل هذا التحـرش  ىل أن املوظفة ميكإوأشارت احملكمة العليا أيضاً    . رؤسائها أو

إما بالتهديد بطردها من عملها أو بنوع من الوعود اجلذابة مثل الترفيع، أو الزيادة يف املرتب،                
. وملثل هذه اإلساءات وقٌع سليب قوي على حالة عمل الـضحية ومعنوياهتـا            . أو املكافآت 

مبا يف ذلك التحقيق    ولذلك أمرت احملكمة العليا بسن تشريع يغطي كل جوانب هذه القضية            
وتعمـل وزارة   . السليم، واألحكام العقابية الوافية، وتدابري اجلرب لضحايا مثل هذه احلاالت         

  ."التحرش اجلنسي يف أماكن العمل"شؤون املرأة على صياغة مشروع قانون بشأن 

  حتديات املستقبل    
  أن للمـرأة، مـن     يتمثل التحدي الرئيسي إلعمال احلق يف املساواة يف التوظيف يف           -١٤٠

 كمـا ) ليالً أو هنـاراً   (العمل بغض النظر عن طابع العمل أو مكانه أو وقته            ناحية، احلق يف  
للرجل، ومن ناحية أخرى، يف وجود حاالت عديدة أُبلغ فيها عن أن املرأة العاملة يف املطاعم            

ذا السياق يوجـد    ويف ه . داخل البلد أو املرأة اليت قبلت عمالً يف اخلارج قد اسُتغلت جنسياً           
  .اجلنسي التحرش تناقض بني التمتع حبق عدم التمييز يف التوظيف ومدى محاية املرأة من

ومل يتم بعد إضفاء الطابع املؤسسي على استخدام عمل املـرأة يف أنـشطة توليـد             -١٤١
ولذلك فإن استغاللَ عملها من قبل القطاع غري الرمسي وغري املـنظم مـستمٌر دون       . الدخل
  .، وتعرَضها ملثل هذه األخطار وشيكهوادة
 ويعترب انتشار التمييز واملمارسات النمطية املقولبة حبكم الواقع يف اجملتمع عـامالً             -١٤٢

وعالوة على ذلك، ثبت أنـه ال يوجـد يف    . يعرقل متتع املرأة حبقوقها يف التوظيف وأثناءه      
 قطاعـات  تدابري الالزمة على  كثري من األحيان أي اعتراف بالدور اإلجنايب للمرأة بفرض ال         

  .التوظيف

  ١٢املادة     
  الصحة

  معلومات أساسية    
 أجريت الدراسة االستقصائية الوطنية للصحة الـسكانية، وقـد          ٢٠٠٦يف عام     -١٤٣

 رجالً  ٤ ٣٩٧ سنة و  ٤٩ و ١٥ امرأة تتراوح أعمارهن بني      ١٠ ٧٩٣مشلت هذه الدراسة    
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ير عن هذه الدراسة بعـض مؤشـرات        ويوفر التقر .  سنة ٥٩ و ١٥تتراوح أعمارهم بني    
  .النجاح تشرحها الفقرات التالية

ويبلغ متوسط  . العمر املتوقع لكل من الذكور واإلناث آخذ يف االزدياد التدرجيي           -١٤٤
أمـا معـدل   .  سنة وهو أعلى نسبياً من العمر املتوقع للرجـل ٦٣,٧العمر املتوقع للمرأة    

 امـرأة   ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكـل     ٢٨١قص وسجل   وفيات النفاس فقد اختذ اجتاها حنو التنا      
غري أن معدل   . ٢٠٠٦ يف سنة    ٣,١إىل  ) ١٩٩٦يف سنة    (٤,٦ونقص معدل اخلصوبة من     

       ٣,٣اخلصوبة لدى املرأة يف املناطق الريفية كان أعلى من ذلـك وباملقارنـة إذ سـجل                 
داد متوسـط   واز. ٢,١بينما وجد أن معدل اخلصوبة لدى املرأة يف املناطق احلضرية هـو             

 ٧٠ كانت نسبة    ٢٠٠٦ويف عام   . سنة ٢٠عمر املرأة لدى وضع أول طفل وأصبح اآلن         
ومن بني النساء اللوايت يستعملن وسـائل       . يف املائة من النساء تستخدم وسائل منع احلمل       

.  يف املائة منهن يستخدمن األنواع احلديثة من هذه الوسائل         ٤٤منع احلمل هناك ما نسبته      
 يف املائة يتلقني    ٢٨ املائة من النساء يتلقني العناية السابقة للوضع، من بينهن            يف ٤٠وهناك  

الدراسة االستقصائية الوطنية للصحة    : املصدر(هذه العناية من عامالت صحيات ماهرات       
  ).٢٠٠٦السكانية، 

وتقدم الدراسة االستقصائية معلومات تفصيلية عن اخلصوبة، وختطـيط األسـرة،             -١٤٥
ألطفال، والراشدين، ووفيات النفاس، ومعلومات عن فـريوس نقـص املناعـة            والرضع، وا 

  .اإليدز واألمراض األخرى املنقولة باالتصال اجلنسي/البشرية

  اخلصوبة    
تبني نتائج الدراسة االستقصائية أنه حدث اخنفاض مل يسبق له مثيل يف معدل اخلصوبة                -١٤٦
، وهذا ٢٠٠٦ والدات لكل امرأة يف عام  ٣,١ إىل   ١٩٩٦ والدات لكل امرأة يف عام       ٤,٦من  

وكان هذا اهلبوط أوضح يف     .  حالة والدة لكل امرأة يف السنوات العشر املاضية        ١,٥هبوط يبلغ   
      )  يف املائـة نـسبة هبـوط   ٢٤طفل واحد أو    (٢٠٠٦ و ٢٠٠١السنوات اخلمس الواقعة بني     

وط يف كل فئـات العمـر   ، ولوحظت حاالت اهلب   ٢٠٠١ وعام   ١٩٩٦مما كان عليه بني عام      
وتقدم . خالل السنوات العشر األخرية وإن كان أعلى لدى األكرب سناً مما هو لدى األصغر سناً              

  :احلقائق التالية صورة للحالة احلقيقية
مما هو يف املناطق    )  والدات لكل امرأة   ٣,٣(معدل اخلصوبة أعلى يف املناطق الريفية         •

  ؛) والدات لكل امرأة٢,١(احلضرية 
 وأكثر من النصف  ١٨ربع النساء النيباليات تقريباً وضعن أول مولود قبل بلوغهن سن             •

 سـنة   ٢٠ول والدة هو حنو     ألوالعمر املتوسط   . ٢٠قد وضعن مولوداً ببلوغهن سن      
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لكل فئات العمر، مما يبني أنه مل حيدث أي تغيري حقيقي يف السن لدى الوالدة األوىل                
  ؛خالل العقود القليلة املاضية

 ومـن   ١٩٩٦تشري البيانات من الدراسة االستقصائية لصحة األسرة النيبالية لعـام             •
 أن  ٢٠٠٦ و ٢٠٠١صحة السكانية أجريتا عـامي       وطنيتني لل  نيدراستني استقصائيت 

     ٢٠ وفئة العمـر     ١٩ إىل   ١٥نسبة اللوايت مل يتزوجن بعد من النساء يف فئة العمر           
 خالل السنوات العشر األخرية مـع حـدوث          يف املائة  ٢١ ازدادت بنسبة    ٢٤إىل  

االخنفاض يف الزواج يف السنوات اخلمس األخرية بنسبة أكثر وضوحاً مما كانت عليه       
اخنفاض يف اإلقبال علـى      ولوحظ منط مماثل حلدوث   . يف السنوات اخلمس السابقة   

الزواج فيما بني الرجال يف السنوات اخلمس األخرية، على الرغم من أن نسبة هـذا         
  ؛االخنفاض فيما بني الرجال أصغر مما هي فيما بني النساء

 ٢٠ فيما بني النساء يف الفئة العمريـة         ١٧,٢متوسط العمر لدى الزواج األول يبلغ         •
  ؛٤٩إىل 

 سنة حبوايل سنة    ٤٩ إىل   ٢٠ازداد متوسط سن الزواج فيما بني النساء يف فئة العمر             •
ة، غري أن هذه الزيادة كانت صـغرية        واحدة تقريباً خالل السنوات اخلمس األخري     

إال أن متوسط العمر لدى الزواج فيما بني الرجال         . خالل السنوات اخلمس األخرية   
  ؛ارتفع مبا يقرب من سنة خالل األعوام اخلمسة األخرية

 سنة عرب كل الفئات العمريـة،  ٢٠يبلغ متوسط العمر عند وضع أول مولود حوايل    •
تغيري يف السن عند الوالدة األوىل خـالل العقـدين          مما يشري إىل عدم حدوث أي       

 يف املائة يف كل فئات العمر وضعن مولودهن األول مـع            ٧٠وأكثر من   . األخريين
وتضع نسبة تبلـغ    . ؛ مع تناقص هذه النسبة كلما ارتفع عمر األم        ٢٢بلوغهن سن   

وهنـاك  . ٢٥ يف املائة من النساء النيباليات املولود األول مع بلوغ سـن             ٩٠قرابة  
 أصبحن أمهات بالفعل أو     ١٩ إىل   ١٥واحدة بني كل مخس مراهقات يف فئة العمر         

أما نسبة النساء املراهقات اللوايت بدأن اإلجناب فتـزداد       . كن حوامل بطفلهن األول   
 يف املائة بـني     ٤١ عاماً، إىل    ١٥ يف املائة فيما بني النساء اللوايت يبلغ عمرهن          ١من  

  .سنة من العمر١٩النساء اللوايت يبلغن 

  ختطيط األسرة    
قرابة واحدة من كل امرأتني متزوجتني تستخدم وسيلة ملنع احلمل، مع اسـتخدام               -١٤٧

والوسيلتان األكثر رواجاً من وسائل منـع       ).  يف املائة  ٤٤(معظم النساء لوسيلة محل حديثة      
وقد ازداد استخدام   ). ة يف املائ  ١٠(واحلقنات  )  يف املائة  ١٨(احلمل احلديثة مها تعقيم األنثى      

 يف املائـة خـالل      ٧٠وسائل منع احلمل احلديثة فيما بني النساء املتزوجات حالياً بنـسبة            
  . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٤٤ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٢٦السنوات العشر املاضية من 
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ن وقـت   وقد أجابت ثالثة أرباع النساء املتزوجات حالياً واللوايت كن ال يستخدم            -١٤٨
إجراء الدراسة االستقصائية أية طريقة من طرق ختطيط األسرة بأهنن يعتزمن استخدام طريقة             

  .وتفضل غالبية هؤالء النساء استخدام احلقن على التعقيم. يف املستقبل

  الصحة اإلجنابية    
 يف املائة من األمهات عناية سابقة للوضع وأثناءه من قـابالت            ٤٤تلقت نسبة تبلغ      -١٤٩
. رات يف حالة أحدث مولود هلن يف السنوات اخلمس السابقة للدراسـة االستقـصائية             ماه

 يف املائة عناية سابقة للوضع وأثنـاءه مـن عـامالت            ٢٨وباإلضافة إىل ذلك تلقت نسبة      
صحيات مدربات مثل مساعدة قابلة أو عاملة صحية إضافية أو مرشدة يف جمال صـحة األم                

 يف املائة من النساء عنايـة سـابقة   ٢وتلقى أقل من نسبة . والطفل، أو مرشدة صحية قروية    
ومل تتلق واحدة   . أو من عاملة صحية متربعة يف اجملتمع      ) داية(للوضع وأثناءه من قابلة تقليدية      

وخالل السنوات العشر   .  حاالت والدة عناية سابقة للوضع وأثناءه على اإلطالق        ٤من كل   
ت اللوايت يتلقني عناية سابقة للوضع وأثناءه مـن         األخرية، حدث حتسن هام يف نسبة األمها      

       يف املائـة يف     ٢٨ إىل   ١٩٩٦ يف املائة يف عـام       ٢٤قابلة متخصصة، إذ ازدادت النسبة من       
وهناك حوايل ثالث بني كل عشر نساء يقمن   . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٤٤ وإىل   ٢٠٠١عام  

وازدادت النسبة املئوية   . رة احلمل بكاملها  بأربع زيارات عناية أو أكثر سابقة للوضع أثناء فت        
للنساء اللوايت يقمن بأربع زيارات أو أكثر للعناية السابقة للوضع أثناء فترة احلمل ثالثة أمثال               

ومتوسط مدة احلمل اليت تـسبق أول زيـارة         . ما كانت عليه خالل السنوات العشر املاضية      
نساء النيباليات يبدأن العناية السابقة للوضع       شهراً مما يبني أن ال     ٤,٦عناية سابقة للوضع هي     

  .يف مرحلة متأخرة نسبياً من احلمل

  اإلرضاع الطبيعي والتغذية    
 معلومات عن   ٢٠٠٦مجعت الدراسة االستقصائية لصحة السكان اليت أُجريت عام           -١٥٠

نـساء   يف املائة مـن ال  ٢٤ سنة، أظهرت أن     ٤٩ إىل   ١٥احلالة التغذوية للنساء يف فئة العمر       
 للرقم اإلرشادي   ١٨,٥النيباليات يعانني من سوء التغذية، أي أهنن دون احلد الفاصل البالغ            
وقد ُوجد أن نـسبة     . للكتلة اجلسدية، الذي ُيقاس باستخدام الطول والوزن لقياس النحول        

 حتسن طفيف   مل يطرأ سوى  و. تسعة يف املائة من النساء يف عداد زائدات الوزن أو السمينات          
 يف املائـة    ٣٦وتبلغ نسبة املصابات بفقر الـدم       . احلالة التغذوية للمرأة على مر السنني     على  
فيفة  يف املائة منهن مصابات بدرجة خ      ٢٩، مع كون    ٤٩ إىل   ١٥النساء يف الفئة العمرية      من

 يف املائـة    ١ يف املائة بدرجة معتدلة من فقر الدم، ومعاناة نسبة تقل عـن              ٦من فقر الدم، و   
  .ديدة من فقر الدمدرجة ش من
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  )اإليدز( زمة نقص املناعة املكتسبفريوس نقص املناعة البشرية ومتال    
تدرك معظم النساء أن باستطاعتهن أن يقلصن فرص إصابتهن مبرض اإليـدز عـن                -١٥١

)  يف املائـة   ٦٥(طريق قصر اتصاهلن اجلنسي على شريك واحد غري مصاب هبـذا املـرض              
 يف املائـة مـن النـساء    ٥٩وتعلم نسبة ). املائة  يف ٦٠(جلنسية  باالمتناع عن املضاجعة ا    أو
 أن الشخص الذي يبدو يف صحة جيـدة   ٤٨ إىل   ١٥يف املائة من الرجال يف فئة العمر         ٧٥و

وتقدم البيانات املفصلة حسب اجلـنس يف اجلـدولني         . ميكن أن يكون مصاباً مبرض اإليدز     
  :التاليني بعض اللمحات عن ذلك

  ١٦اجلدول 
  السكان املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةعدد 

  اإليدز  فريوس نقص املناعة البشرية
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  عينة االختبار  السنة

١٤٤  ٣٢  ١١٢  ١ ٢٨٢  ٣٤٠  ٩٤٢  ٦ ٣٢٦  ٢٠٠٤  
١١١  ٢١  ٩٠  ١ ٢٣٤  ٣٢٧  ٩٠٧  ٧ ٦٥٤  ٢٠٠٥  
٢٦٧  ٧٠  ١٩٧  ٢ ٦٨١  ٩٣١  ١ ٧٥٠  ١٦ ٨٩٠  ٢٠٠٦  
٣٨٤  ١١٩  ٢٦٥  ٢ ٠٣٧  ٧٩٨  ١ ٢٣٩  ٢٨ ١٠٣  ٢٠٠٧  

  ٩٠٦  ٢٤٢  ٦٦٤  ٧ ٢٣٤  ٢ ٣٩٦  ٤ ٨٣٨  ٥٨ ٩٧٣  اجملموع   

  ١٧اجلدول 
  بيان السكان املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 

  اجملموع  إناث  ذكور  الواسطة
  ٧٢٩  ٧٢٨  ١  العاملون يف جتارة اجلنس

  ٥ ٠٤٥  ١٠٤  ٤ ٩٤١  زبائن العامالت يف جتارة اجلنس
  ٢ ٣٦٦  ٢ ٣٦٦  صفر   ربات منازلزوجات

  ٢٧  ٧  ٢٠  نقل الدم وازدراع األعضاء
  ٢ ١٤٠  ٣٣  ٢ ١٠٧  املخدرات واحلقن

  ٤٣  صفر  ٤٣  عالقات الرجال املثليني
  ٥٨٠  ٢٣٢  ٣٤٨  ُرّضع مصابون بعدوى من أمهاهتم احلوامل

  ٦٧  ١٧  ٥٠  غري معروف
 ١٠ ٩٩٧  ٣ ٤٨٧  ٧ ٥١٠  اجملموع   

  .ة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشريةحكافملاملكتب الرئيسي  : املصدر 
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  مبادرات اإلصالح    
لكل مـواطن   " من الدستور املؤقت احلق يف الصحة وتعلن أنّ          ١٦تضمن الفقرة     -١٥٢

احلق يف احلصول على خدمات الصحة األساسية باجملان من الدولة وفق املنصوص عليه يف              
 على أن هذا الضمان الدستوري أكثر حتديداً بشأن حـق            أيضاً ٢٠ادة  ، وتنص امل  "القانون

 على احلق يف التغذية، والـصحة األساسـية،         ٢٢وتنص املادة   . املرأة يف الصحة التناسلية   
وبنـاء علـى ذلـك      . والضمان االجتماعي للطفل الذي ينطبق بصورة مماثلة على الطفلة        

بأن تّتبع سياسـة مـن حقـوق        "م الدولة   يؤسس الباب الرابع من الدستور املؤقت التزا      
 وتتطلب سياسة الدولة كذلك تعزيز آليات اإليصال، مبا يف          "املواطنني الراسخة يف الصحة   

ذلك تنمية اهلياكل األساسية جلعل املواطنني يشعرون بأن حقـوقهم يف الـصحة جيـري               
ى للمرأة يف   وتتطلب سياسة الدولة بوضوح اتباع سياسة تشجيع املشاركة القصو        . إعماهلا

  .التنمية الوطنية عن طريق وضع أحكام خاصة لتعليمها وصحتها وعمالتها
 ختفيض وفيات النفاس بالتحديد عن      ٢٠٠٧/٢٠٠٨واستهدفت امليزانية للسنة املالية       -١٥٣

من  ١٠٠ وحتقيقاً هلذا الغرض، يتم وضع اهلياكل األساسية يف       . طريق توفري خدمات األمومة   
 ساعة يف   ٢٤كما أن مرفقاً صحياً يقدم اخلدمات طيلة        . فري هذه اخلدمات  املواقع الصحية لتو  

اليوم، مبا يف ذلك خدمات األمومة، سوف ُيوفَر يف مثاين مقاطعات هي بانشتار، وجـومال،               
وسوف توفر خدمات األمومة    . ودايليكا، وبيوثان، وسرياها، وسانكوواسابا، وأشام، وغوملي     

برناجماً وطنياً سوف يبدأ مبعاجلة النساء اللوايت يعانني        "ية أيضاً أن    وتذكر امليزان . جماناً للجميع 
       من تديل الرحم وأن مثل هذه اخلدمة إىل جانب خدمات العملية اجلراحيـة سـوف تـوفر                 

  .  امرأة هذا العام١٢ ٠٠٠ ل
وحرصاً على خفض املخاطر واملرتبطة باحلمل والوالدة وملعاجلة مـسألة التأجيـل،              -١٥٤
 التقريـر   -املصدر إدارة اخلدمات الصحية     (: ُتمدت ثالث استراتيجيات رئيسية يف نيبال     اع

  .)٦٣ ، الصفحة٢٠٠٥/٢٠٠٦السنوي 
 يف) األساسية والشاملة ( ساعة يف اليوم     ٢٤توفري خدمات القبالة الطارئة على مدار         •

  مرافق صحية عامة خمتارة يف كل مقاطعة؛ 
 مرفق يف رات يف كل حالة والدة، سواء يف املرتل أو        تشجيع استخدام القابالت املاه     •

  صحي؛
تعزيز االستعداد للتوليد والتأهب حلدوث أية مضاعفات، خاصة توافر الدم، ووسائل      •

  .النقل، واملال
وبغية كفالة املزيد من اجلهود املركزة واملنسقة فيما بني العديد من أصحاب املصلحة               -١٥٥

املأمونة وصحة املواليد اجلدد، تعاونت احلكومـة واملنظمـات         املشتركني يف برجمة األمومة     
احلكومية، الوطنية منها والدولية، على وضع صيغة حمسنة للخطة الوطنية لألمومـة املأمونـة           
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وتشمل اخلطة املنقحة لألمومة املأمونة وصحة املواليد اجلـدد الطويلـة           ). ٢٠١٧-٢٠٠٢(
وجيري القيـام بتنقيحـات     . خلطة األصلية األجل تطورات حديثة مل توفر بشكل واف يف ا        

لكفالة توفر فرص أفضل حلصول املرأة احملتاجة على اخلدمات يف العديد من اجملـاالت ذات               
 من برنامج األمومة  أصيالًاًاألولوية، مثل إدراك أمهية معاجلة صحة املولود اجلديد بوصفه جزء     

ادرات إصالح قطـاع الـصحة،      املأمونة، وسياسة وجود قابالت ماهرات عند الوضع، ومب       
وإضفاء الطابع القانوين على اإلجهاض، وإدماج خدمات اإلجهاض املأمون حتـت مظلـة             
برنامج األمومة املأمونة، ومعاجلة املشكلة املتزايدة املاثلة يف نقل عدوى فريوس نقص املناعـة              

  .اخلدمات ىاإليدز من األم إىل الوليد واالعتراف بأمهية اإلنصاف واحلصول عل/البشرية
ولضمان حتقيق اخلطة الوطنية املذكورة أعاله، ُتحدِّد اخلطةُ املنقحة الطويلةُ األجـل              -١٥٦

 :اهلدَف واملقاصَد والنواتج التالية

  تعزيز إدارة املوارد البشرية؛  •
إنشاء نظام إحالة عملي والدعوة لنظم نقل حلاالت الطوارئ وجلمع األموال مـن               •

ستشفيات املقاطعات من أجل حاالت القبالة الطارئة واحلمـل         اجملتمعات األهلية مل  
  احملفوف باألخطار؛

تعزيز توعية اجملتمعات احمللية بشأن االستعداد للتوليد والتأهب للمـضاعفات عـن              •
طريق املتطوعات الصحيات يف اجملتمعات احمللية وزيادة احلصول على كل املعلومات           

  .واخلدمات عن صحة األمومة
 اخلطةُ املنقحة الطويلة األجل أيضاً اإلنصاَف واحلصولَ على اخلدمات على أهنا مسألة             وُتعرِّف

وقد وضعت مؤشرات حمددة لرصد احلصول على املعلومات وحدوث     . تشمل كل القطاعات  
واهلدف الرئيسي هلذه اخلطة هـو تـشجيع    . التغيريات يف صفوف الفئات الفقرية واملستبعدة     

ستخدام اخلدمات املتوفرة ومتكني اجملتمعات احمللية خاصـة جمتمعـات      اجملتمعات احمللية على ا   
وجرى القيام مبسح اجتماعي يف مثاين مقاطعات يف        . الفقراء واحملرومني من املطالبة باخلدمات    

وباملثل، وكجزء من أنشطة الطلب، جيري القيام بالدعوة للمطالبة باخلدمات،   . هذا اخلصوص 
وقد استخدمت هذه األدوات لتقييم احتياجات املقاطعات       . لبشريةوخاصة الزيادة يف املوارد ا    
  .قبل البدء بتنفيذ الربنامج

      ، أدخلـت احلكومـة     فعـاالً  وبغية تنفيذ األحكام القانونية بشأن اإلجهاض تنفيذاً        -١٥٧
     ويف الـسنة  . نظام الرعاية الشاملة لإلجهاض تشمل اخلدمات الفعليـة للـصحة التناسـلية           

 ٦٤ طبيباً وتسجيلهم كمقدمي هذه اخلدمات وتسجيل        ٨٣، مت تدريب    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ة  املالي
، ٢٠٠٥/٢٠٠٦وأثناء الـسنة املاليـة      . موقعاً جديداً، بني عام وخاص، لتوفري هذه اخلدمات       

  .احلكومية املستشفيات  موقعاً يف١٩١ امرأة هذه اخلدمات من ٤٧ ٢١٠تلقت 
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للمعلومات والتثقيف واالتصال واسـتراتيجية     ووضعت لربامج التوعية استراتيجية       -١٥٨
لالتصال اهلادف إىل تغيري السلوك، مثل تصميم وطباعة امللصقات، وطباعة صفائح املعلومات            
واملنشورات اليدوية، والتوجيه على مستوى املقاطعة لزيادة متكـني املـرأة مـن االختيـار               

  .لتناسليةواحلصول على اإلجهاض املأمون وغري ذلك من خدمات الصحة ا

  خطة احلوافز لألمومة    
يف نيبال تشكل التكاليف املالية املرتفعة حائالً رئيسياً دون حـصول األشـخاص               -١٥٩

وللمساعدة يف التخفيف مـن هـذا     . العاديني على خدمات القبالة املاهرة أو املرافق الصحية       
الساعيات إىل احلـصول  القيد، شرعت احلكومة يف تنفيذ خمطط لتوفري املساعدة املالية للنساء  
وجيري اآلن تنفيذ هذه    . على عناية قبالة ماهرة وتغطية تكلفة نقلهن على أساس من املساواة          

  :والعناصر الرئيسية هلذه اخلطة هي. اخلطة يف كافة أرجاء البلد
  ؛خدمات أمومة جمانية يف املستشفيات  •
ق صحي عام لكي تضع فيـه       تقدمي دفعة مالية نقدية إىل املرأة اليت تأيت إىل أي مرف            •

 للمنـاطق اإليكولوجيـة     وتتراوح قيمة هذه الدفعة وفقاً    . مولودها األول أو الثاين   
ية نيبالية للمناطق املنبـسطة،      روب ٥٠٠: عاكسة بذلك الصعوبات املرتبطة بالسفر    

   روبية نيبالية للمناطق اجلبلية؛١ ٥٠٠وبية نيبالية للمناطق املرتفعة و ر١ ٠٠٠و
 روبية نيبالية للموظفات املصنفات عامالت صـحيات مـدربات          ٣٠٠لغ  دفعة مبب   •

  للمساعدة يف الوضع إما يف املرتل أو يف مرفق طيب؛
)  مقاطعة مصنفة على أن مؤشر التنمية البشرية فيها متدين         ٢٥(ويف مقاطعات خمتارة      •

  .دةخدمات جمانية يف املرافق الصحية العامة لكل من حاالت الوضع العادية واملعق
ت جلنـة وطنيـة     ئوبغية استعراض حاالت وفيات األمهات السابقة للوضع أنـش          -١٦٠

 الستعراض الوفيات النفاسية والوفيات السابقة للوضع يف إطار شعبة صحة األسـرة مبـدئياً        
 مستـشفيات   ٦ ولكن عمليات هذه اللجنة اليت بدأت يف         ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنة املالية    

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ مستشفيات أخرى يف السنة املالية ٦ُوسِّعت فيما بعد لتشمل 
      روبية نيبالية خلطة حـوافز األمومـة يف الـسنة           ١٣٩ ٨٥٠ ٠٠٠وخصص مبلغ     -١٦١
 مقاطعة يف اجملموع قدمت تقارير مفصلة مع معلومات         ٦٠ووجد أن   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥املالية  

ة احلاالت املعقدة، وعن    عن حاالت الوضع، واملضاعفات، والعمليات اجلراحية القيصرية، وإحال       
كذلك تعمل احلكومة مع خمتلف املنظمات غري احلكومية اليت هلـا خـربة يف        . احلوافز املدفوعة 

، وهو منظمـة    "حتالف التديل الرمحي  "ومن األمثلة اجلديرة بالذكر يف هذا اجملال        . مسائل خمتلفة 
صحة والسكان يف إطـار      بالتشاور مع وزارة ال    ٢٠٠٧أبريل عام   /ت يف نيسان  ئغري حكومية أنش  

وأعلنت احلكومة عن برنامج وطين بشأن التديل الرمحـي         . احتاد شبكات األمومة املأمونة يف نيبال     
         وعـن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امرأة حمتاجـة يف الـسنة املاليـة          ١٢ ٠٠٠يقدم املعاجلة اجلراحية إىل     
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 الرمحي تابعـة لـوزارة      دارة التديل إت جلنة ملنع و   ئوأُنش. خميم جراحي هلذا الغرض    ٢٥تنظيم  
  ).٢٠٠٨ احتاد شبكات األمومة املأمونة يف نيبال،: املصدر. (الصحة والسكان

 للمرأة أهنا مبدأ توجيهي هام      "الصحة التناسلية "وأثبتت األحكام القضائية يف مسائل        -١٦٢
وتعتـرب قـضية    . الختاذ مبادرات التغيري من أجل اعتماد تدابري القانون والـسياسة العامـة           

 ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٤، اليت صدر احلكم فيها يف        حكومة نيبال  ضدبراكامشاين شارما وغريها    
صدرت فيها احملكمة العليا أمـر امتثـال إىل وزارة الـصحة            أواحدة من القضايا املعامل اليت      

والسكان من أجل سن قوانني تتعلق بالصحة التناسلية للمرأة وحبقها يف اإلجناب، مبا يف ذلك               
كما أصدرت احملكمة العليا    . من الدستور املؤقت  ) ٢(٢٠خاصة وفق ما تضمنه املادة      بري  تدا
وعالوة على ذلك أصـدرت     .  بتوفري معاجلة أساسية لألمراض املتعلقة بالصحة التناسلية       أمراً
 بالتنسيق مع وزارة شؤون املرأة، تضم أعضاء مـن وزارة           "جلنة خرباء " بتشكيل    إيعازياً أمراً

  . واملنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملالالصحة والسكان

  حتديات املستقبل    
حفز الفقر، والعمل املرتيل الشاق، واملركز اخلفيض للمرأة يف اهليكـل االجتمـاعي        -١٦٣

العام، وثقافة تفضيل االبن، والزواج املبكر، ومستوى التعليم املتـدين، واحلالـة التغذويـة              
  .ض للحالة الصحية للمرأة يف نيبالالضعيفة، على املستوى املنخف

ية يف االهتمام،   ووحىت بالرغم من أن احلكومة قد أولت الصحة التناسلية للمرأة األول            -١٦٤
فإن املشكلة الصحية العامة املتمثلة يف فقر الدم وسوء التغذية، اليت هي السبب اجلذري لكل               

  .، مل تعاجل على حنو واف بعداملشاكل الصحية تقريباً
 عن اإلصابات   وعلى النقيض من الصحة التناسلية، تبني أن البيانات املفصلة جنسانياً           -١٦٥

. ، أي أهنا مل ُتعرض مفصَّلةً حسب اجلنس      مبختلف األمراض وعالجاهتا كانت حمايدة جنسانياً     
والرأي السائد عن السياسات الصحية الراهنة هو أهنا تركز على تناسل املرأة والسيطرة عليه              

  .ن أن تركز على املسائل الصحية العامة مبدالً
وبسبب االفتقار إىل بيانات وافية مفصلة حسب اجلنس، يصعب حتديـد أهـداف               -١٦٦

بـدون حتليـل صـحيح      ) أي معدل وفيات النفاس، ومعدل وفيات الرضع      (قطاع الصحة   
  .ملسامهات كل عامل، وجودة اخلدمات، واهلياكل األساسية أو دوافع مقدمي اخلدمات

وبدون وجود .  موضوع نظر طارئوعالوة على ذلك، فإن حالة احلمل تكون دائماً   -١٦٧
نظام فعال لإلحالة، سوف يكون من الصعب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أو غريها مـن               
األهداف بشأن معدل وفيات النفاس، ومعدل وفيات الرضع ومعدل وفيات األطفـال دون             

  .سن اخلامسة
الصحة االهتمام على املرأة الريفية أكثر مما يركز على املرأة الفقرية يف            ويركز برنامج     -١٦٨

  . من تديل الرحم وأمراض أخرىاملناطق احلضرية اليت تعاين أيضاً
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ويوىل . إنّ معظم الربامج التغذوية تركّز على حتسني احلالة التغذوية للرضع واألطفال            -١٦٩
بالرغم من أن استراتيجية الصحة التناسلية تركز       كما أنه   . اهتمام أقل لتحسني تغذية األمهات    

تباع هنج قائم على احلقوق بصورة أساسية، فإن هذه االستراتيجية ما زالت حباجة إىل              اعلى  
  .أن ُتطور وُتنشر على مقدمي اخلدمات حبيث يصبح تنفيذها سليماً

خرى املنقولـة   إليدز واألمراض األ  ا/شأن فريوس نقص املناعة البشرية    أما السياسية ب    -١٧٠
باالتصال اجلنسي فإهنا مل ُتدمِِج بعد خمتلَف أشكال الضعف والتعـّرض واحلاجـات علـى               

والتحدي امللحوظ أكثر من غريه حىت اآلن يتمثـل يف اجتـذاب النـاس              . مستويات املنع 
وتـزداد صـعوبة هـذا      . الستخدام الفحوصات الطبية من أجل تتبع هذا النوع من املرض         

وقد أخذت احلكومة كل هـذه      . ملرأة بسبب خشيتها من األسرة واجملتمع     التحدي يف حالة ا   
التحديات املمكنة يف االعتبار وركّزت أكثر على برامج التوعية عن طريق استخدام وسـائط   

  .اإلعالم ووسائل االتصال األخرى إىل أقصى حد

  ١٣املادة     
   احلياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع    

  معلومات أساسية    
 حصل يف تطور اجلنسانية، فإن حالة املرأة يف الفئات االجتماعية  إجيابياًرغم أن تغيرياً  -١٧١

ومع ذلـك، تظـل     . واالقتصادية املتخلفة ويف املناطق الريفية مل حتقق بعد أي تغيري جوهري          
ملتأثرة ويف املناطق ا  . أيضاًالرتاع  مسامهة املرأة هامة ليس فقط يف الفترة العادية ولكن يف فترة            

املسلح، كان علـى املـرأة أن   الرتاع  إىل أن أغلبية الرجال كانوا يشتركون يف       ، نظراً بالرتاع
  .تتحمل عبء األرض الزراعية وإدارة املرتل واألنشطة االقتصادية األخرى

      بينما يبلـغ معـدل مـشاركة        ٤٨,٩ ة يف القوة العاملة   ويبلغ معدل مشاركة املرأ     -١٧٢
 مل معظم النساء يف القطاع غري الرمسي وقطاع الكفاف وُيحصِّلن أجوراً          وتع. ٦٧,٦الرجل  

ويف األنشطة االقتصادية خارج املرتل، تبلغ مسامهة       . حملية مقابل أعمال مرتلية وأعمال رعاية     
أما يف املرتل فإن    .  ساعة يف األسبوع   ٤٢,٦ ساعة يف األسبوع ومسامهة الرجل       ٣٦,٣املرأة  

ويف .  ساعة يف األسبوع   ٤٦,٥ ساعة يف األسبوع ومسامهة الرجل       ٤٢,٥مسامهة املرأة هي    
 ساعة يف األسبوع ومـشاركة      ٢٥,١األنشطة غري االقتصادية يف املرتل، تبلغ مشاركة املرأة         

وتبلغ مشاركة املرأة والرجل بصورة عامـة يف األنـشطة          .  ساعة يف األسبوع   ٩,٧الرجل  
ويظهر اجلـدول   .  ساعة للرجل  ٩٨,٨رأة و  ساعة للم  ١٠٣,٩ االقتصادية   االقتصادية وغري 

  :التايل هذه األرقام بوضوح أكرب
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  ١٨ اجلدول
  االقتصادية بصورة عامة اشتراك الرجال والنساء يف األنشطة االقتصادية واألنشطة غري

 اإلناث الذكور الوحدة  املسامهة بالعمل-املؤشرات  رقم مسلسل

 ٣٦,٣ ٤٢,٦ بوعساعة يف األس أنشطة اقتصادية خارج املرتل ١

 ٤٢,٥ ٤٦,٥ ساعة يف األسبوع أنشطة اقتصادية داخل املرتل ٢

 ٢٥,١ ٩,٧ ساعة يف األسبوع )غري مدفوعة األجر(أعمال مرتلية  ٣

 ١٠٣,٩ ٩٨,٨ ساعة يف األسبوع  )األجر نشاط اقتصادي وعمل مرتيل غري مدفوع(كلي  ٤

  .، جلنة التخطيط الوطين، كامتندو)٢٠٠٩-٢٠٠٧( اخلطة ثالثية السنوات املؤقتة  :املصدر 

ويتمثل أحد مؤشرات احلصول على املوارد يف ملكية األراضي وهذا جمال تتخلـف               -١٧٣
وأحـد  . ويبلغ الدخل الذي حتّصله املرأة النصف فقط مما حيـّصله الرجـل           . فيه املرأة كثرياً  

ملعيشية حسب جـنس    التجاوزات يف املساواة بني اجلنسني ميكن أن ُيشاهد يف توزيع األسر ا           
 يف  ١٤,٩وال تشكل األسر املعيشية اليت ترأسها إناث سوى         . رب األسرة املعيشية أو رئيسها    

 يف املائة من جمموع ٤١,٩وعالوة على ذلك فإن هناك    .  مليون مرتل  ٤,١٧املائة من جمموع    
 منـازل   األسر املعيشية اليت ترأسها إناث تعيش يف منازل متلكها هي؛ أما البقية فـتقطن يف              

 يف  ١٤,٦ومن حيث مستوى معيشة األسرة املعيشية، تَبيَّن أن ما نسبته           . مستأجرة أو غريها  
املائة فقط من األسر املعيشية اليت ترأسها إناث تعيش يف منازل دائمة بينمـا نـسبة األسـر                 

ويالحـظ  .  يف املائـة ٨٥,٣املعيشية اليت يرأسها ذكور واليت تعيش يف مثل هذه املنازل هي        
  قليالً ومن اجلدير باملالحظة أيضا أن عدداً     . لتفاوت بني اجلنسني يف ملكية املنازل واألراضي      ا

  . أو االثنني معاً من النساء ميلكن منازل أو أرضاًجداً
     .ومن حيث أنشطة األسر املعيشية الصغرية يعترب التجاوز اجلنساين غري هام تقريبـا              -١٧٤

 يف  ١٢,٤( املائـة     يف ٣١,٣ األجر، يشكل اشتراك اإلناث      عةإال أنه يف حالة العمالة املدفو     
 يف ٦٨,٩بينما يشكل اشتراك الذكور     )  يف املائة يعرفن القراءة والكتابة     ١٨,٩املائة أميات و  

  ). يف املائة يعرفون القراءة والكتابة٣٨,٩ يف املائة أميون و٣٠(املائة 
       يديـة مبفهـوم األسـرة املـشتركة     أما نظام األسرة يف نيبال فهو منظم بصورة تقل      -١٧٥

 األسرة وال يكون فيها للمـرأة أي        "رئيس"حيث القرارات االجتماعية االقتصادية يتخذها      
 يف املائة من األسر املعيشية الـيت ترأسـها          ١٤,٩وهناك  . رأي إال بقدر حمدود جداً     قول أو 

أسها ذكور وتعيش يف مثل هذه      إناث تقطن يف منازل دائمة بينما نسبة األسر املعيشية اليت ير          
 ويظهر اجلدول أدناه السلطة احملدودة للمرأة يف اختاذ القـرار يف          .  يف املائة  ٨٥,١املنازل تبلغ   
  :األسر املعيشية
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  ١٩اجلدول 
  رب األسرة حسب اجلنس

 النسبة املئوية العدد البيان

 ٨٥,١ ٣ ٥٥٣ ٣٩٠ رب األسرة ذكر

 ١٤,٩ ٦٢٠ ٩٨٤ رب األسرة أنثى

، اللجنـة الوطنيـة     مذكور يف البيانات املفصلة جنـسانياً      (٢٠٠٧مكتب اإلحصاء املركزي      :دراملص
  .)٦، الصفحة ٤، اجلدول ٢٠٠٨للمرأة، 

      ، ٢٠٠٥يوليـه   /وفيما يتعلق بالربنامج املتصل بتقدمي االئتمان، يف منتـصف متـوز            -١٧٦
 امـرأة يف    ٤٣١ ٠٠٠ني قد نظم    كان برنامج تنمية املرأة التابع ملشروع تنمية صغار املزارع        

ومت .  مليون روبية٢١ جمموعة صرفت هلا ائتمانات مبلغها التراكمي يصل إىل ٤٨ ٠٠٠قرابة 
حتويل مكتب املشروع الفرعي التابع ملشروع تنمية صغار املزارعني إىل تعاونية حمدودة لصغار        

واملبالغ املتراكمـة   . ة مقاطع ٣٦ من هذه التعاونيات منشأة يف       ١٥٤وهناك اآلن   . املزارعني
أما املقترضـون فـإن   .  روبيةمليار ٢,٢ بلغت ٢٠٠٤مايو /املصروفة هلا كقروض حىت أيار  

  . يف املائة٤٠,٦ يف املائة منهم والنساء ميثلن ٥٩,٤الرجال يشكلون نسبة 
) ٢٠٠٤ و١٩٩٦يف عامي (وميكن أن توجز احلالة االقتصادية املقارنة للمرأة النيبالية   -١٧٧

  :اجلدول التايليف 
   ٢٠اجلدول 

  )٢٠٠٤ و١٩٩٦يف عامي (لمرأة النيبالية احلالة االقتصادية املقارنة ل
 ٢٠٠٤ ١٩٩٦ السنة/املؤشر

   حصة الفرد من القوة الشرائية املكافئة لدوالر الواليات املتحدة

 ١ ٧٦٦ غري متاح الرجال  

 ٨٩١ غري متاح النساء  

   )نةباألسعار الراه(األجور الزراعية 

  غري متاح الرجال  

  غري متاح النساء  

   باألسعار الراهنة) بروبيات نيبال(األجور غري الزراعية 

 ١٣٧ ٧٦ الرجال  

 ١٠١ ٥٧ النساء  

، مكتـب اإلحـصاء     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ )التنمية البشرية تقرير  (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       :املصدر
وارد يف صـندوق األمـم      . ( ملعدالت األجور  ٢٠٠٢:٢٠٠٤املركزي جلنة التخطيط الوطين     

  .)٢٠٠٧املتحدة للسكان، املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة يف نيبال، 
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  مبادرات اإلصالح    
اعتمدت احلكومة، وقد وضعت يف اعتبارها املسائل اجلنسانية بالنسبة إىل الرفـاه              -١٧٨

  :لتاليةاالجتماعي االقتصادي للمرأة، خطة عمل ملعاجلة اجملاالت ا
 مدى انتشار األسر املعيشية اليت ترأسها إناث واألسر املعيشية اليت يرأسها ذكور يف              •

  ؛ الثراء-طيف الفقر 
  ؛مدى متتع األنثى بامللكية وبفرص الوصول إىل األصول  •
  ؛الفجوة بني اجلنسني يف فرص الوصول إىل األنشطة االقتصادية املرتلية  •
  .ائم على حتيز جنساينالفصل احلريف والصناعي الق  •
وأويل انتباه خاص للمرأة يف جمتمعات الداليت، واالديباسي جاجنايت، واملاديسي، ويف             -١٧٩

الفئة ذات الدخل املنخفض، ويف املناطق النائية، مبا يف ذلك كرمايل اليت كانت مـستثناة مـن                 
لعامة اجلمهور، مبا يف ذلك     وبغية توفري اإلغاثة    . االقتصادية املاضية  - جهود التنمية االجتماعية  

االقتصادية، اعتمـدت    - الفئات املعدمة واحملرومة، وإلدخال حتسينات يف أحواهلم االجتماعية       
واخلطة الثالثية واضحة فيما يتعلـق    . اخلطة الثالثية املؤقتة سياسات وبرامج لسد هذه الفجوات       

  .االقتصادي  عليها بغية متكينهابتحسني كفالة فرص وصول املرأة إىل املوارد الطبيعية وسيطرهتا
ع يف برامج التـوفري وتقـدمي االئتمـان للـتمكني           يوحدث تقدم يدعو إىل التشج      -١٨٠

وأُدخل املنظوُر اجلنساين اآلن يف البيئة االقتصادية العامـة،         . االقتصادي واالجتماعي للمرأة  
  .والعملية اإلمنائية، ويف امليزانية، ويف رسم السياسة العامة

فقر  ويستهدف برنامج احلكومة توفري الرفاه للفئات احملرومة، والفئات اليت تعيش يف            -١٨١
وسـوف  . مدقع، وللداليت الذين ال أراضي هلم، وللفئات املهمشة، ولنساء طائفة املاديسي          

وسوف يشمل توزيع خمصصات امليزانيـة      .  مقاطعة ٤٠ينفذ برنامج التمكني االقتصادي يف      
ومت جعـل   .  هذا الربنامج بوصفه برناجماً حيظى بأولوية خاصة       ٢٠٠٨-٢٠٠٧للسنة املالية   

  :التايل  على النحو٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧ من ترتيبات الضمان االجتماعي نافذة اعتباراً
  ؛ لكل فئات العمر يف العرقيات املهددة باخلطر روبية شهريا٥٠٠ًمبلغ   •
زوجات واألشخاص الذين هـم      للداليت، والنساء غري املت     روبية شهرياً  ٥٠٠مبلغ    •

  ؛ سنة من العمر يف منطقة كارنايل٦٠فوق 
  ؛ سنة من العمر٧٠ جلميع املواطنني الذين ختطوا  روبية شهريا٥٠٠ًمبلغ   •
وسوف يقدم مبلغ   . كما أن احلكومة زادت البدالت الشهرية لألشخاص املكفوفني         •

  روبيـة شـهرياً    ٣٠٠ ومبلغ    روبية لألشخاص املعاقني كلياً    ١ ٠٠٠شهري قدره   
  ؛لألشخاص املعاقني جزئياً
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وإىل جانب النساء غري املتزوجات، سوف تفيد امليزانيـة النـساء املتقـدمات يف              •
  .السن، والنساء يف العرقيات املهددة باخلطر، وذوات اإلعاقات

  حتديات املستقبل    
  :تقر اخلطة الثالثية السنوات املؤقتة بالتحديات التالية  -١٨٢
  ؛املسلح والرتوحالرتاع ملرأة قد أصبحت مزرية بسبب حالة ا  •
  ؛فرص توفري أسباب املعيشة على املستوى احمللي قد فقدت  •
  ؛االتفاق على وقف االجتار باألشخاص عرب احلدود ما زال غري موجود  •
استغالل القطاع غري الرمسي وغري املنظم لأليدي العاملة ما زال ميارس دون هـوادة                •

  ؛ل هذه األخطار وشيكوالتعرض ملث
  ؛مثة تأنيث متزايد للفقر  •
  .ىل حقيقةإاستخدام عمل املرأة يف أنشطة توليد الدخل مل يتحول بعد   •

  ١٤املادة     
  املرأة يف املناطق الريفية    

  معلومات أساسية    
تؤدي وزارة التعاونيات الزراعية إىل جانب وزارة احلراجة وحفـظ التربـة ووزارة            -١٨٣

حمللية، بالتنسيق مع وزارة شؤون املرأة، أدواراً رئيسية يف إدارة برامج تنمية املـرأة يف               التنمية ا 
وستعمل وزارة التنمية احمللية على نشر احلساسية اجلنسانية على الصعيد احمللي           . املناطق الريفية 

حملليـة يف   وتنعكس احلساسية اجلنسانية لوزارة التنمية ا     . بغية النهوض باملرأة الريفية ومتكينها    
  :سياستها وبراجمها مثل

  ؛إدخال وإدارة برامج ائتمان للمرأة للوفاء بأهداف قانون احلكم الذايت احمللي  •
حتديد حاجات الربامج لقيام جلان تنمية املقاطعات وجلان التنمية القرويـة مبعاجلـة               •

ئحهـا  وقد أدجمت يف سياسات املؤسسات احمللية وقانوهنا ولوا       . الشواغل اجلنسانية 
  ؛ضرورة مشاركة املرأة والفئات احملرومة األخرى يف عمليات التخطيط وامليزنة

  ؛ يف املائة٣٠مطالبة كل جلان املستعملني جبعل نسبة مشاركة املرأة فيها ال تقل عن   •
إدخال عناصر حمددة لتمكني املرأة يف براجمها، مثل الربنـامج التـشاركي لتنميـة                •

  ؛ارة احمللية واآلن برنامج اإلدارة احمللية للتنمية اجملتمعيةاملقاطعات، وبرنامج اإلد
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تعزيز برامج مثل العمل الالمركزي لصاحل الطفل واملرأة بالتعاون مع منظمة األمـم               •
لزيادة حصول املرأة على اخلدمات وتغـيري منظـور         ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

  .كة الرجلاجملتمع احمللي إىل املساواة بني اجلنسني، مبشار
وتركز بعض الربامج مثل برنامج التنمية القروية يف إطار برنامج اإلدارة احمللية للتنمية               -١٨٤

اجملتمعية على تشكل اجملموعات، وتنمية املهارات واألنشطة الصغرية املدرة للـدخل، الـيت             
ئل حقوق   ملسا وعالوة على ذلك، يبدو أهنا تويل اهتماماً      . تنطوي على عناصر لتمكني املرأة    

املرأة والطفل يف براجمها التدريبية وتسعى إىل مشاركة املرأة يف عمليات التخطيط والربجمـة              
غري أن جمال تغطية برنامج التنمية القروية التابع لإلدارة احمللية للتنمية اجملتمعية حمدود             . وامليزنة

  .وتعترب املواقع اليت يعمل فيها الربنامج مناطق منوذجية
جلنة  ١ ٨٤٣ مقاطعة و ٧٥ برنامج تنمية املرأة على املرأة الريفية ويشمل اآلن          ويركز  -١٨٥

ىل إوهتدف جلنة تنميـة املـرأة       .  بلدية ٣٢و)  من هذه اللجان   ٣ ٩١٣من بني    (تنمية قروية 
وهلـذا  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل السنة املالية     جلنة أخرى من جلان التنمية القروية      ٦٠٠تغطية  

 امـرأة يف    ٣٤٠ ٠٠٠أكثـر مـن      جمموعة نسائية تضم     ٥٤ ٣٥٠الربنامج تغطية تشمل    
 تعاونية أخـرى يف سـبيل       ٤٤٢ تعاونية نسائية وهناك     ٧٥٢تشغيل  جرى  وقد  . عضويتها
 مليون روبيـة مـن      ٤٨٣وتعمل التعاونيات واجلماعات النسائية على مجع مبلغ        . التسجيل
 ٨٥,٧د رأمساله العامـل إىل      كما أهنا جتمع األموال لصندوق دائر يف جمموعاهتا زي        . وفوراهتا

  .مليون روبية

  مبادرات اإلصالح    
جرى وقد  . التمكني االقتصادي للمرأة الريفية هو أحد الشواغل الرئيسية للحكومة          -١٨٦

إنشاء مخسة مصارف إمنائية ريفية يف مخس مناطق إمنائية منذ أوائل التسعينات مـن القـرن                
 ١٢,٥، كان ما جمموعه ٢٠٠٥وحىت عام  . االئتماناملاضي لسد احتياجات املرأة الريفية إىل       

 أربعة مصارف إمنائية    وهناك أيضاً .  امرأة ١٤٦ ٠٠٠قرضت إىل حنو    أروبية نيبالية قد    مليار  
وحبلول منتصف  .  ائتمانية إىل املرأة الريفية    أخرى يف القطاع اخلاص تقدم هي األخرى قروضاً       

 مقترضة قد بلـغ     ١٢٩ ٠٠٠قروض إىل   ، كان جمموع ما صرفته من       ٢٠٠٥يوليه عام   /متوز
، صـرف الربنـامج     ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٣٠وباملثل فإنه حىت    . روبية نيبالية مليار   ٥,٤

الالمركزي لدعم اإلدارة احمللية، الذي خلف برنامج اإلدارة احمللية والربنامج التشاركي لتنمية            
    ، نسبة النـساء بينـهم       مقترض ٦٣٣ ٠٠٠ روبية نيبالية لنحو     مليار ١,٢املقاطعات، مبلغ   

  . يف املائة٤٨تبلغ 
 يستهدف توليـد     مكثفاً برناجماً"وجاء يف اخلطة الثالثية السنوات املؤقتة بوضوح أن           -١٨٧

العمالة والدخل للمرأة الريفية يف اجملموعات املتخلفة سوف ُيوسَّع ليشمل جلان التنمية القروية   
املهارات احلرفية للمـرأة الريفيـة يف مـسعاها         وبغية االرتقاء ب  . عن طريق زيادة إشراكها   
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االقتصادي، سوف تتخذ خطوات لتنمية قدراهتا على ممارسة األعمال احلرة، عن طريق زيادة             
  ."حصوهلا على املوارد االقتصادية واملعلومات، وإدارة األسواق، ونقل التكنولوجيا واالبتكار

ة أحد اجملاالت اليت ركز عليها برنـامج        وكان االئتمان مقابل اإلنتاج للمرأة الريفي       -١٨٨
مان مقابل اإلنتاج للمرأة الريفية يف نيبال خالل اخلطة اخلمسية          ئتوقد ُشرع يف اال   . احلكومة

وكان هذا الربنامج قد وسع ليشمل كل       ).  بتقومي نيبال  ٢٠٤٢-٢٠٣٧(السنوات السادسة   
كون تنمية املـرأة تتطلـب      وإدراكا ل . ٢٠٠٢-٢٠٠١ أثناء السنة املالية     ٧٥ لاملقاطعات ا 

امج وأدجمت فيه هنوج خمتلفة مثـل       التحرك حنو اجتاه متعدد األبعاد، أعيدت صياغة هذا الربن        
وجيري تنفيذ برامج   . التمكني، واالعتماد االقتصادي على الذات، واملساواة يف جمال اجلنسانية        

دة للسكان، وبرنـامج  من هذا القبيل بدعم مايل وتقين من اليونيسيف، وصندوق األمم املتح    
واستفادة من الدرس املـستمد مـن       . خلإاألمم املتحدة اإلمنائي، ومصرف التنمية اآلسيوي،       

االئتمان مقابل اإلنتاج للمرأة الريفية، ُيقدم التدريب إىل املرأة بشأن خمتلف املـسائل مثـل               
اعـة، واحلـرف    احلقوق القانونية، واحلقوق التناسلية، وأنشطة توليد الدخل يف ميدان الزر         

ومنـذ  . ما يسمى الصناعة الكوخيـة، وإدارة الوفـورات واالئتمـان          اليدوية الصغرية أو  
، ومبساعدة من اليونيسيف، والعمل الالمركزي لصاحل الطفـل واملـرأة، ينفـذ     ٢٠٠٢ عام

وحتت مظلة جلنة تنمية املقاطعات، وجلنة تنمية املـرأة، وموظفـو           .  مقاطعة ١٥الربنامج يف   
 املقاطعات، يتعاون موظفو شؤون تنمية املرأة يف املقاطعات على رصـد أنـشطة              التعليم يف 

وتساعد اليونيـسيف   . التعليم والصحة واألنشطة االقتصادية األخرى للمجموعات النسائية      
وقد .  يف كفالة املساعدة القانونية لألطفال والنساء عن طريق جلان املساعدين القانونيني           أيضاً

  . مقاطعة٢٣عمل الالمركزي لصاحل الطفل واملرأة وأصبح يغطي وسع اآلن برنامج ال
عترافاً بأن نـساء الـداليت والفئـات        انامج  ربوقد وضع برنامج تنمية املرأة هذا ال        -١٨٩

املهمشة األخرى تواجه من املشاكل أكثر مما تواجهه املرأة األكثر حظـوة ولـذلك فـإن                
وقد وضع يف االعتبار أن العامـل احملـدد         . التحديات الكامنة يف تنميتهن سوف تكون أكرب      

وعـن  . "رأس مال اجتماعي  "الرئيسي يف هذا اخلصوص هو درجة ما متلكه تلك النساء من            
 إلشراك املرأة يف    طريق هذا الربنامج الذي يهدف إىل زيادة املشاركة الفعلية للرجال، تعزيزاً          

 أكـرب مـن رأس املـال      قـدراً  اليت متلـك     "الفقرية"األنشطة اإلمنائية، سوف حتصل املرأة      
 أقل من رأس املال االجتماعي علـى مـستوى           اليت متلك قدراً   "الفقرية"االجتماعي، واملرأة   

  .خمتلف من االستحقاقات
مبيزانية يبلـغ   بالرتاع  والربامج املذكورة أعاله تستهدف بصورة حمددة املرأة املتأثرة           -١٩٠

 على تنميـة املهـارات، ومـساعدة        ، وتدريباً  أولياً  مليون روبية تشمل تدريباً    ٤٠جمموعها  
ووزارة التنمية احمللية هي املسؤولة عن تعزيز نظام اإلدارة احمللية وتيـسري عمليـة              . استثمارية

. التنمية يف املناطق النائية وبرامج التخفيف من حدة الفقر عن طريـق التعبئـة االجتماعيـة               
ة الثالثية الـسنوات املؤقتـة وسياسـة       وحسب الوارد يف أهداف اخلطة العاشرة، توفر اخلط       
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 لوزارة التنمية احمللية لكفالة التوزيع املنصف للموارد وقيام          كافياً وبرامج احلكومة الراهنة جماالً   
  .عالقات سلطة أفضل من بني اجلماعات على املستوى احمللي وبني املرأة والرجل

ارسات التخطـيط وامليزنـة   وضرورة مشاركة املرأة والفئات احملرومة األخرى يف مم     -١٩١
وبرنامج اإلدارة احمللية   . مدجمة بصورة جيدة يف سياسات املؤسسات احمللية وقوانينها وأنظمتها        

 لتنمية املقاطعـات،    التشاركي لربنامج اإلدارة احمللية والربنامج      للتنمية اجملتمعية، بوصفه خلفاً   
 كل مراحل األنشطة بالتنسيق مـع       يراعي اجلنسانية إىل حد كبري وحياول أن يشرك املرأة يف         

مجعية األمهات، ومجعية اجملتمعات احلرجية، والتعاونيات النسائية،     (اجلماعات النسائية األهلية    
. واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جماالت االهتمام املواضيعية على املـستوى احمللـي          ) خلإ

  .الربنامج احمللية اليت يشجعها هذا يف املائة من التنظيمات ٤٨وتشكل اجلمعيات النسائية 
 برنامج آخر لتنمية املرأة الريفية بشراكة مع خمتلف مؤسسات          ونفذت احلكومة أيضاً    -١٩٢

وميثل العمل الالمركزي لصاحل الطفل واملرأة      . األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية     
ستهدف املرأة والطفل من مـستوى  الذي تدعمه اليونيسيف واحداً من األمثلة الناجحة اليت ت 

أما املشروع املتكامل للسكان والصحة التناسلية      . رسم السياسة إىل مستوى تقدمي اخلدمات     
 مقاطعـات ويـستهدف املـرأة       ٦الذي يدعمه صندوق األمم املتحدة للسكان فينفـذ يف          

  .واجلماعات املستبعدة اجتماعياً

  حتديات املستقبل    
  :هذا اجملال هي التاليةحتديات املستقبل يف   -١٩٣
رغم خمتلف برامج التمكني االقتصادي، ال يزال حصول املـرأة علـى االئتمـان               •

وبسبب األمية واملعوقات االجتماعية ال متارس املرأة الفـرص         . املؤسسي هامشياً 
وباإلضافة إىل ذلك فإن حصول املرأة على االئتمان املؤسـسي كـان            . املتاحة هلا 

 أقل من معدل حصول الرجل على االئتمان، بغض النظر عن            يسجل معدالً  دائماً
  ؛الريفي، أو العرقية والطبقة/املنطقة اإليكولوجية، أو الوضع احلضري

الربنامج التشاركي لتنميـة    /مع أن برنامج التنمية القروية يف إطار برنامج اإلدارة احمللية           •
تصادية واالجتماعية ألعـضاء    املقاطعات قد أوجد بعض التغيريات اهلامة يف احلياة االق        

التجمعات النسائية، فإن اجلوانب املتعلقة بتمكني املرأة وباجلهود الراميـة إىل تغـيري             
أما تنفيذ املطلب   . العقائدية اجلنسانية واألدوار النمطية للجنسني ال تزال متخلفةً كثرياً        

ـ              د اتـسم   اإللزامي مبشاركة املرأة يف كل خطوة من عملية التخطـيط والربجمـة فق
 مـن أن ينـصب   وانصب التركيز على عدد قليل من النساء الرائدات بدالً      . بالضعف

وعالوة على ذلك فإن عدم كفاية املوارد ميثل أحـد          . على تعزيز ديناميات التجمعات   
  .التحديات الرئيسية اليت تعتور طريق تنفيذ الربامج املذكورة أعاله
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  ١٥املادة     
  احلقوق القانونية

  مبادرات التغيري/أساسيةمعلومات     
 الـيت  "املساواة مع الرجل أمام القـانون   "كفالة للحقوق القانونية القائمة على مبدأ         -١٩٤

تركز على املسائل املدنية، والعقود وإدارة املمتلكات، وحركة األشخاص واحلرية يف اختيار            
احلقوق األساسـية    من الضمانات مبوجب     املرتل ومكان اإلقامة، مينح الدستور املؤقت عدداً      

 على احلق يف احلصول على استحقاقات قانونية تتبعهـا سـبل             كامالً  قانونياً اليت تضفي أثراً  
 بـصيغة   "احلق يف احلرية  " من الدستور، املعنونة     ١٢وُتفتتح املادة   . انتصاف مينحها الدستور  

 املـادة   وتكمل هذه . "لكل شخص احلق يف احلياة بكرامة     "مؤيدة حلقوق اإلنسان ذاكرة أن      
وإطار املساواة مبوجب الدستور حيترم مبدأي      . ١٣ املضمون مبوجب املادة     "احلق يف املساواة  "

. املساواة وعدم التمييز وله جمال تأويل أرحب لتحقيق املساواة اجلوهرية اليت تتطلبها االتفاقية            
ص علـى    تن "حقوق املرأة " من الدستور املعنونة بوضوح      ٢٠وعالوة على ذلك، فإن املادة      

وهذه املادة اليت تـذكر     . مبدأ توجيهي جلي بغية تناول كل من التمييز املباشر وغري املباشر          
 "يتعرض أي شخص للتمييز بأي شكل من األشكال جملرد كون ذلك الـشخص امـرأة               ال"

 على املنوال ذاته، مت تعديل القوانني التمييزيـة         ونسجاً. تتماشى على حنو كامل مع االتفاقية     
 أعاله،  ٢و ١وكما هو مذكور يف إطار املادتني       . ة باملمتلكات واألمور املدنية األخرى    املتعلق

  .أجري قدر كبري من التعديالت يف هذا اخلصوص يف القانون املدين ويف قوانني حمددة أخرى
وبغية زيادة حصول املرأة على ملكية األراضي يف السنة املاليـة الراهنـة، أعلنـت                 -١٩٥

وكان هذا احلسم يف السابق     .  يف املائة يف رسوم تسجيل األراضي      ٢٥نسبة  احلكومة حسماً ب  
 يف املائة يف ضـريبة      ١٠وإضافة إىل ذلك، أعلنت احلكومة ترتيالً بنسبة        .  يف املائة  ٢٠مبعدل  

ومن الضروري أن يـشجع ذلـك مـزاوالت    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدخل للنساء للسنة املالية    
 من األنشطة املدرة للدخل وبذلك يوجد منطاً للـدخل        األعمال احلرة على االشتراك يف مزيد     

  . بني اجلنسنيأكثر توازناً

  حتديات املستقبل    
رغم هذه التدابري القانونية وتدابري السياسة العامة، ال يزال حـصول املـرأة علـى                 -١٩٦

ـ   . املمتلكات غري املنقولة وعلى االئتمانات حمدوداً      ة ومثة عوامل اقتصادية واجتماعيـة وثقافي
وسياسية مسؤولة عن منع املرأة من التمتع حبقوقها القانونية، وبـاألخص نـساء الـداليت               

 من الدستور املؤقت تضمن حقوق املـرأة يف         ٢٠ورغم أن املادة    . والفئات املهمشة األخرى  
امللكية، فإن حقوقها يف املمتلكات املوروثة عن األبوين وممتلكات األصهار مل تتحقق علـى              

  .حنو جوهري
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  ١٦املادة     
  الزواج والعالقات األسرية

  معلومات أساسية    
ومنـط  . يعترب الزواج املبكر يف نيبال واحداً من العوامل الرئيسية لتزايد عدد الـسكان         -١٩٧

وتشري البيانات املستقاة من الدراسة االستقصائية      . الزواج عامل هام يف حتديد مستوى اخلصوبة      
ان اللتني أجريتا يف عامي     تني االستقصائيتني لصحة السك    والدراس ١٩٩٦للصحة األسرية لعام    

     سـنة   ١٩و ١٥ إىل أن نسبة النساء غري املتزوجات يف الفئة العمريـة بـني              ٢٠٠٦ و ٢٠٠١
التفاصيل مذكورة يف إطـار     . ( يف املائة  ٢١ سنة قد ازدادت بنسبة      ٢٤ و ٢٠والفئة العمرية   

  ). أعاله١٢املادة 
من )  يف املائة  ٥,٧ (٢٧٧ ٤٧٨ وجد أن    ٢٠٠١قصائية لعام    للدراسة االست  ووفقاً  -١٩٨

كما أن حالة املرأة اليت هلـا مركـز         . الرجال املتزوجني يعيشون مع أكثر من زوجة واحدة       
ولـذلك فـإن    . الزوجة األوىل هي دون حالة الزوجة الثانية وعرضة للعنف املرتيل باملقارنة          

وأظهرت بيانات  . ملرأة عن ممارسة حقوقها   احتفاظ الرجل بزوجتني بعدد من الزوجات يعيق ا       
 إىل الزيادة وقد يكون ذلك عائداً.  حنو التناقص يف تعدد الزوجاتالدراسة االستقصائية اجتاهاً

يف العقوبة وإىل عوامل أخرى مثل النسبة املتناقصة لزواج األطفال، وارتفاع معدل حمو األمية              
  .وما إىل ذلك

  الطالق    
 من جممـوع عـدد      ٠,٤٢ء املطلقات أو املنفصالت عن أزواجهن       تبلغ نسبة النسا    -١٩٩

)  يف املائـة  ٤٣,٥ (٨ ١٢٢ومن بني جمموع النساء املطلقات وجـد أن         . النساء املتزوجات 
           أنـه مت   ) ٢٠٠١لعـام   (ويسجل مكتـب اإلحـصاء املركـزي        . د أي طفل  ـامرأة مل تل  

 بالفعل أنّ هذا اجملال األسري مـن        وقد ثبت .  امرأة ممن مل يلدن سوى إناث      ٣ ٣٥٧طالق  
وتربر هذه االجتاه   . القائم على اجلنسانية هو واحٌد من العوامل اليت تدفع على الطالق           العنف

  .كل من القضايا اليت مت الفصل فيها داخل احملاكم وخارجها

  إعادة الزواج    
من عدد الرجـال    يف كل الفئات العمرية أدىن       عدد النساء املتزوجات للمرة الثانية      -٢٠٠

وتظهر البيانات املقدمة يف اجلدول أن العدد األكـرب مـن الرجـال             . الذين أعادوا الزواج  
  . فما فوق بينما عمر النساء هو داخل سن اإلجناب٥٠املتزوجني ثانية هم يف سن 
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  عدد أطفال النساء املتزوجات    
طفال، تضطر املرأة يف وبسبب زواج األ. لعدد أطفال كل امرأة متزوجة عالقة بسنها  -٢٠١

وكذلك بسبب تفضيل اجملتمع لالبـن      . الفئة العمرية األعلى إىل إجناب عدد أكرب من املواليد        
إىل حماولة إجناب )  غري مباشرة متارس من اجملتمعشاءت أم أبت، ألن مثة ضغوطاً(تضطر املرأة 

عباء اليومية على األم وواضح أن العدد األكرب من األطفال يزيد األ. ابن واحد حي على األقل    
  .مما يسبب صعوبات يف حتسني حالة املرأة يف اجملتمع

  مبادرات اإلصالح    
 ُعدلت قوانني الزواج يف نيبال مبا يتماشى مع احلق املتساوي للمرأة والرجل يف كل               -٢٠٢

، مبا يف ذلك مـستويات      )السابقة للزواج وأثناءه وبعده   (مراحل الزواج والعالقات األسرية     
       . اوية من سن القابلية للزواج، واملوافقة احلرة والتامـة، والوصـاية، واملمتلكـات إخل             متس

  :وفيما يلي بعض التغيريات اهلامة اجلديرة بالذكر
احلق يف  " مبا يف ذلك     "حبقوق املرأة " من الدستور املؤقت تعترف صراحة       ٢٠املادة    •

قوق يف عدم تعرضها للعنف ضد      ، واحل "الصحة التناسلية واألمور اإلجنابية األخرى    
 احلق يف املمتلكات املتعلقة بصورة مباشـرة أو غـري           املرأة وبصورة أكثر حتديداً   

  ؛مباشرة يف احلق يف الزواج وإنشاء أسرة
 للحكم القانوين املعدَّل، للزوجة، بغض النظر عن سنها أو مـدة الـزواج،              ووفقاً  •

 القانوين الـراهن علـى نفـس        وينص اإلطار . احلق يف احلصول على املمتلكات    
  ؛االستحقاقات للمرأة املطلقة

لألرملة حق يف احلصول على حصتها من املمتلكات بغض النظر عـن سـنها أي            •
  ؛كان أو عن مدة الزواج

  ؛للزوجني الذين مل ينجبا أطفاالً حٌق متساوٍ يف تبين طفل من أي من اجلنسني  •
صورة عامة حىت األسبوع الثاين عـشر       ب(يعترف القانون حبق املرأة يف اإلجهاض         •

بنـاء علـى    ) من احلمل إال يف حاالت احلمل بسبب االغتصاب أو زنا احملـارم           
غري أن اإلجهاض على أساس معرفة جـنس اجلـنني حمظـور            . موافقتها الطوعية 

  ؛العقوبات طائلة حتت
حلقوق تعترب القرارات القضائية يف االغتصاب الزوجي، وحق األم غري املتزوجة، وا            •

 من املعـايري الـيت ميكـن        بعضاً) املذكورة أعاله (يف املمتلكات للنساء املطلقات     
الرجوع إليها بوصفها تغيريات إجيابية لالعتراف باهلويـة والشخـصية املـستقلة            

كما أن احملكمة العليا عّرفت الزواج، مبا يف ذلك الزواج بني اثـنني مـن               . للمرأة
 حكومـة   ضدسونيل بابو بانت وآخرين      قضية   الحظته يف   ملا نفس اجلنس، وفقاً  
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وقد وجـدت   . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢١ اليت صدر احلكم فيها يف       نيبال
ينبغي أن تعترف الدولة واجملتمع حبقوق املثلـيني، إناثـا وذكـورا،            "احملكمة أنه   

هلم من حقـوق اإلنـسان يف الـزواج          ومزدوجي امليول اجلنسية، وأن حتترم ما     
وأمرت احملكمةُ كذلك احلكومةَ بأن ُتجري      . "لى أساس امليل اجلنسي   واملعاشرة ع 

وهلذا الغرض أُمرت احلكومة بأن تشكل جلنة مؤلفة مـن          . دراسةً جدية للمسألة  
  .سبعة أعضاء تشمل خرباء من احلكومة ومن القطاعني القانوين واالجتماعي

 مـن   ١٦تسق مع املـادة     وجيري العمل اآلن على جعل القوانني املتعلقة بالزواج ت          -٢٠٣
وقد أصدرت احملكمة العليـا يف      . االتفاقية ومع املعايري األخرى حلقوق اإلنسان ذات الصلة       

، ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ١٦ اليت فصلت فيها يف       جملس الوزراء  ضدسابانا برادام ملال    قضية  
وأن تضع الترتيبات   أوامَر إيعازيةً للحكومة بأن تنسِّق كل األحكام القانونية املتعلقة بالزواج           

وبنـاء علـى   . الالزمة لتنفيذ القانون بصورة فعالة بغية السيطرة على حاالت زواج األطفال  
ذلك أُدخل حكٌم معدل جديد يف مدونة القوانني القُطرية يف الفصل املتعلق بالزواج جعـل               

  . سنة لكل من الذكور واإلناث٢٠السَن القانونية للزواج 

  حتديات املستقبل    
بالرغم من االعتراف هبوية األم يف الدستور احلايل، ما زال يتعني تنفيذُ ذلك بصورة                -٢٠٤
مثل قوانني إصالح السلوك االجتماعي وقـانون       (وُوجد أن القوانني املتعلقة بالزواج      . فعالة

قانون تسجيل حالـة    "كما أن قوانني مثل     . ال جيري إنفاذها على حنو واف     ) تسجيل الزواج 
. ئل الزواج أو الطالق أو الوفاة أو اهلجرة ال تنفذ على حنـو فعـال بعـد     يف مسا  "شخصية

ونتيجة لذلك يوجد عدد من املنازعات املتعلقة بالتحقق من العالقات الزوجية ومن شـرعية              
والزواج املزيَّف هو أحد األساليب الفعلية اليت يستخدمها املتاجرون باألشخاص يف           . األطفال

  .كثري من األحيان
وقـد يـؤثر    . ال تتمتع املرأة األمية باحلقوق التناسلية مثلما تتمتع هبا املرأة املتعلمة          و  -٢٠٥

جنس رئيس األسرة املعيشية على سلوك املرأة يف اخلصوبة والـصحة التناسـلية، وكـذلك               
ووجد أن األسَر املعيشيةَ اليت ترأسها إناث أكثر احتراساً مـن           . زواج الفتيات املراهقات   يف

شية اليت يرأسها ذكور من حيث سلوك النساء فيما يتعلق باخلصوبة، مبا يف ذلـك               األسر املعي 
 يف األسـر    وُوجد أيضا أن حاالت زواج الفتيات املراهقات أقل حـدوثاً         . الصحة التناسلية 

وسجل تعداد الـسكان  . املعيشية اليت ترأسها إناث مقارنة باألسر املعيشية اليت يرأسها ذكور         
 يف  ٩٠ونـسبة   .  من جمموع األسر املعيشية يف البلد هلا مراهقة متزوجة          يف املائة  ١٠أن حنو   

  .املائة من بني هؤالء هي من أسر معيشية يرأسها ذكور
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  اجلزء الثالث    
  التقدم احملرز يف تنفيذ منهاج عمل بيجني

  املرأة والفقر    
عالة عنـدما   تدرك احلكومة حقيقة أن التدابري الرامية إىل مكافحة الفقر لن تكون ف             -٢٠٦

لذلك شرعت خمتلـُف    . ينظر إىل املرأة الفقرية بوصفها مستفيدة سلبية من التنمية االجتماعية         
مؤسسات الدولة يف اختاذ تدابري متعلقة بالسياسات، يف إطار برنامج التخفيف مـن حـدة               

رة الفقر، وبدأت تنفذها عن طريق برامج تنمية املرأة على الصعيد احمللي حتت مظلة إطار وزا              
مثل وزارة التعاونيات الزراعيـة،     (وتويل وزارات أخرى    . شؤون املرأة ووزارة التنمية احمللية    

أولوية لـدور   ) خلإووزارة احلراجة وخفض التربة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية          
 املرأة بوصفها وكيلة اقتصادية نشيطة، لزيادة إنتاج املرأة يف العمل من املرتل والعمـل غـري               

الرمسي والعمل الزراعي ويف نفس الوقت توسيع فرص عمالتها وكذلك تعزيز قدرهتا علـى              
 االقتصادية للمرأة - توليد الدخل، وفق ما هو مذكور أعاله حتت عناوين احلقوق االجتماعية  

  .بصورة عامة، وللمرأة الريفية بصورة خاصة
وكانت . ٢٠١٥أللفية حبلول عام    ونيبال ملتزمة بالعمل على بلوغ األهداف اإلمنائية ل         -٢٠٧

هذه األهداف ضمن أهداف احلكومة احملددة للتخفيف من حدة الفقـر، وحتـسني الـصحة،       
وسجل معدل الفقـر    . والتعليم، واملساواة بني اجلنسني، والبيئة، والتنمية البشرية بصورة عامة        

، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ة املالية    والسن ١٩٩٦-١٩٩٥ يف الفترة الواقعة بني السنة املالية         هاماً اخنفاضاً
غـري أن   .  يف املائة كل عام    ٣,٧ يف املائة وهذا هبوط بنسبة       ٣١ يف املائة إىل     ٤٢إذ هبط من    

 يف املائـة مـن      ٤٦جد أن   وقد و . الفقر ال يزال متفشيا يف طبقة الداليت وجمتمعات اجلاجنايت        
 يف املائـة مـن الطائفـة        ٤١ املناطق املرتفعة و    يف املائة من اجلاجنايت القاطنني يف      ٤٤الداليت و 

     يف املائـة،    ٣١وهذه األرقام باملقارنة باملتوسط الـوطين البـالغ         . املسلمة هم دون خط الفقر    
  .مرتفعة كثرياً

وقد توخت اخلطة التاسـعة     . وميثل التخفيف من حدة الفقر سياسية وطنية مستمرة         -٢٠٨
 ١٠ دون خط الفقر إىل       سنة خلفض نسبة الذين يعيشون     ٢٠ مدته   جماالً) ٢٠٠٢-١٩٩٧(

وجيري إضفاء الطابع املؤسسي على عملية نزع املركزية، رغـم          . ٢٠١٧يف املائة حبلول عام     
 باحلق يف املشاركة الكاملة يف العمليـة        أهنا يف مرحلتها املبكرة، لكفالة أن تتمتع املرأة أيضاً        

  .يةاإلمنائية إىل جانب حقها يف احلصول على اخلدمات االجتماعية األساس
وجرى االعتراف بأنّ متكني املرأة هو من أكثر األدوات فعالية للتخفيف من حـدة                -٢٠٩

وبناء على ذلك، مت    ). ٢٠٠٦-٢٠٠٢(الفقر وأويل أعلى درجات األولوية يف اخلطة العاشرة         
       الشروع يف برامج تنمية املرأة، باإلضافة إىل جلان التنمية القروية يف كل مقاطعـات البلـد                
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 جلنة من جلان التنميـة      ٢ ٤٤٣ويف اآلونة األخرية جرى توسيع هذه الربامج لتشمل         . ٧٥ل ا
 إىل التغيريات اإلجيابية اليت أحدثتها هذه الربامج بالنسبة إىل املرأة           ونظراً.  بلدية ٣٢القروية و 

الريفية أخذت الوكاالت املتربعة الدولية، مثل اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للـسكان            
  .صرف التنمية اآلسيوية وغريها يف املسامهة فيها بنحو كبريوم

 باليني روبية يف صندوق التخفيف      ٣ويف السنة املالية الراهنة ُخصص مبلغ يقرب من           -٢١٠
من حدة الفقر لربنامج مكثف، استنادا إىل ما طرأ من حتسن يف مؤشر التخفيف من حدة الفقر                 

 مقاطعة مع تركيز مباشر على الطوائف       ٥٥وف ينفذ يف    يف الرقم اإلرشادي للتنمية البشرية، س     
وسوف ُتنفذ مبوجب   . املتخلفة، مبن فيها من النساء احملرومات والداليت واجلاجنايت، واملاديسي        

هذا الربنامج أنشطة مثل االرتقاء باملهارات التقليدية، وتوليد الدخل، وبناء اهلياكل األساسـية             
وقنوات اجملارير، ومياه الـشرب، والـري، وبـرامج تنميـة           اجملتمعية مثل الطرق، واجلسور،     

 للخطة املؤقتة، سوف يـتم الـشروع يف         ووفقاً. القدرات، مثل التعليم، والصحة، والتدريب    
  . مجعياتبرنامج خاص لألغذية سوف يقدم خدماته إىل النساء الفقريات عن طريق تشكيل

تعرف الكلل إلدارة برامج لتقـدمي       ال   وبغية احلد من الفقر، تبذل احلكومة جهوداً        -٢١١
وسوف يتم إنـشاء صـندوق لتقـدمي        . االئتمانات الصغرية اليت ستدار وتنفذ بصورة فعالة      

التمويل الصغري على صعيد وطين عن طريق إدماج وتوحيد اجلهات احلاليـة الـيت تقـدم                
لتنفيـذ  وسوف تستحث املؤسسات على تقدمي التمويل الصغري        . االئتمانات الصغرية باجلملة  

 هلذا  وحتقيقاً. برامج يف املناطق الريفية واملناطق املرتفعة وغريها من املناطق اليت تعاين من الفقر            
 مليون روبية لصندوق االعتماد على الذات الذي سـيتوىل          ١٠٠الغرض، سوف يتاح مبلغ     

  .إدارته مصرف نيبال راسترا، والذي سيثبت يف هناية األمر أنه مفيد للمرأة
 اجلدير باملالحظة أن برامج تنمية املرأة املتصلة بالتخفيف مـن حـدة الفقـر               ومن  -٢١٢

 من مناطق جلان التنمية القروية      ٢ ٤٤٣واملساواة بني اجلنسني والشمول االجتماعي تنفذ يف        
وبغيـة  . هبدف التوسع التدرجيي حبيث تشمل برامج تنمية املرأة ومناطق جلان التنمية القروية           

وفيما يتعلـق   .  مليون روبية  ٣٤٥,٤ور أعاله، خصصت احلكومة مبلغ      حتقيق اهلدف املذك  
بالتخفيف من حدة الفقر للمرأة، ُوضعت ترتيبات لتكوين مجعيات، وللمساعدة الذاتية عـن       
طريق تعبئة الوفورات واالئتمان، وللتدريب على تنمية املهارات، ولتقدمي االئتمانات الصغرية، 

ونتيجة لذلك جنحت برامج تنمية     . ايت يزاولن األعمال احلرة   وإلدارة صندوق دائر لصاحل اللو    
  .)١٢( على إجناز جوهريم هذا دليالًدويق.  مليون روبية٤٨٥املرأة يف جتميع مبلغ 

__________ 

 ٢٠٦٣/٢٠٦٤وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية، التقريـر الـسنوي،           /برنامج تنمية املرأة    )١٢(
 .نيبال بتقومي
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  تعليم املرأة وتدريبها    
 ومتثل أمية املرأة حتدياً   . أولت احلكومة أعلى درجات األولوية لتعليم املرأة وتدريبها         -٢١٣
وقد اعتمدت وزارة التربية سياسات لتحسني التحاق       .  االجتماعية االقتصادية   للتنمية رئيسياً

 من مبادرات التغيري لتعزيز حق املرأة يف التعليم          عدداً وتتخذ الوزارة أيضاً  . الفتيات باملدارس 
  .بصورة عامة وحق الفئات املهمشة مثل الداليت وجاجنايت واملاديسي بصورة خاصة

جودة التعليم، اضطلعت وزارة التربية بعدد من برامج التدريب          على زيادة    وحرصاً  -٢١٤
وُنظمت برامج تدريب رمسية وغري رمسية للمعلمني بغية        . ملعلمي املدارس يف اجملتمعات احمللية    

 من مدرسـي    ٣٣ ١٤١ويف السنة املالية احلالية، ُخصصت ميزانية لتدريب        . تطوير مهاراهتم 
  .سي املستوى الثانوي من مدر١٢ ٢٥٠املستوى االبتدائي و

ويظهر اجلدول التايل النسبة املئوية للمدرسات واملدرسني الـذين تلقـوا تـدريب               -٢١٥
ومقارنة بالسنوات املدرسـية    . ٢٠٠٨-٢٠٠٧وهذه البيانات هي للسنة املدرسية      . املعلمني

  .السابقة، ازداد عدد املعلمني املدرَّبني يف كل املستويات زيادة كبرية
  ٢١اجلدول 

  التدريب نسبة املئوية للمدرسات واملدرسني يف كل املستويات الذين تلقواال
 جمموع املدرَّسني املدّرسون املدّرسات املستوى

  يف املائة٦٦,٤  يف املائة٦٦,٨  يف املائة٦٥,٧ االبتدائي
  يف املائة٥٢,٣  يف املائة٥١,٣  يف املائة٥٧,١ اإلعدادي
  يف املائة٧٠,٠ املائة يف ٧٠,٢  يف املائة٦٩,١ الثانوي

ذلك أن احلكومة .  فقط على عمليات التدريب الرمسيةوجمهود التدريب ليس مقتصراً  -٢١٦
تعمل، بتعاون وشراكة مع املنظمات غري احلكومية واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة               

. ليةووكاالت األمم املتحدة على تنظيم برامج تدريب غري رمسية على مستوى اجملتمعات احمل            
ومتثل أكادميية التدريب على التنمية احمللية املؤسسة املظلة خلمسة مراكز تدريب إقليمية تعمل             

وهذه األكادميية هي معهد مستقل مرتبط      . على سد احلاجات التدريبية للتنمية الريفية واحمللية      
ظيمية للـهيئات  وهدف هذه األكادميية هو زيادة القدرات اإلدارية والتن . بوزارة التنمية احمللية  

. احمللية، مع إيالء األولوية للمرأة وللفئات احملرومة يف عملية التنمية املؤسسية للهيئات احملليـة             
وتترأس شـعبة التخطـيط     . وتنظم األكادميية دورات تدريبية طويلة األجل وقصرية األجل       

  .واإلشراف وتعميم اجلنسانية فيها امرأة تشغل وظيفة بالدرجة األوىل
دت وزارة التنمية احمللية دوراً يف غاية األمهية يف تعزيز أنشطة التدريب هذه عـن               وأ  -٢١٧

وقام عدد من هذه التنظيمات بتوفري التدريب على املـسائل          . طريق تعبئة التنظيمات اجملتمعية   
وتظهر األرقام التالية العدد املنتفع من التنظيمات اجملتمعية النسائية، وعدد          . املتصلة باجلنسانية 

أعضائها، ونسبة اإلناث املدربات األعضاء يف هذه التنظيمات اجملتمعية، وكذلك املناصـب            
  .القيادية اليت يشغلنها
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  ٢٢اجلدول 
  أنشطة تدريب التنظيمات اجملتمعية، مفصلة حسب اجلنس

 اجملموع خمتلطة إناث ذكور اللقب

 ٢٧ ٢٢١ )٪٤١ (١١ ٢٦٩ )٪٣٤ (٩ ٢٢٥  )٪٢٥ (٦ ٧٢٧ تنظيمات جمتمعية

 ٦٧٥ ٣٧٢ - )٪٥٤ (٣٦٤ ٣٣٨ )٪٤٦ (٣١٠ ٩٨٩ أعضاء التنظيمات اجملتمعية

جمموع النساء يف مناصب قيادية     
     يف التنظيمات اجملتمعية

    ١٣ ١٠٧ رئيسة

 ٢٤ ٣٩٨   ١١ ٢٩١ مديرة

  .٢٠٠٨ وزارة التنمية احمللية،  :املصدر 

  املرأة والصحة    
 وبناء على ذلـك     "حق أساسي للناس  : الصحة"قبلت نيبال االعتراف العاملي بشعار        -٢١٨

أرست مسؤولية الدولة عن صحة الشعب للمرة األوىل بتبنيها هذا املفهوم يف الدستور املؤقت         
  .٢٠٠٧لعام 
ووضعت اخلطة ثالثية السنوات املؤقتة طائفة من الربامج لكفالة الصحة األساسـية              -٢١٩

 للجنسانية أولوية لصحة املـرأة بـصورة عامـة          املراعية(وتعطي امليزانية   . والتناسلية للمرأة 
 يف كـل    ٢ ٨١٠وقد اخنفض معدل وفيات النفاس إىل       ). وصحتها التناسلية بصورة خاصة   

وباملثل سـجل   . ١ ٠٠٠ يف كل    ٦١مليون حالة والدة واخنفض معدل وفيات األطفال إىل         
 ومعدل وفيات   ١ ٠٠٠ يف كل    ٤٨ويبلغ املعدل الراهن    .  كبرياً معدل وفيات الرضع هبوطاً   

ستقصائية الدميغرافية والصحية لنيبال     اال الدراسة (١ ٠٠٠ يف كل    ٣٤الرضع حديثي الوالدة    
 عاما والعمر املتوقع لإلنـاث      ٦٢ويبلغ متوسط العمر املتوقع للشعب النيبايل       ). ٢٠٠٦عام  

  .أطول من العمل املتوقع للذكور

  العنف ضد املرأة    
 وتـدابري    دائبـاً   مسألة خطرية تتطلب اهتمامـاً     "ملرأةالعنف ضد ا  "تعترب احلكومة     -٢٢٠

مبا يف ذلـك    (وقد لفت التقرير السابق االنتباه إىل حالة العنف ضد املرأة يف نيبال             . ملموسة
ويف الوقت  ).  وإعالن القضاء على العنف ضد املرأة      ١٩املسائل اليت اعتمدهتا التوصية العامة      

وتضمن األحكام الـواردة يف  . ات ملعاجلة هذه املسألة من اخلطو  الراهن، تتخذ احلكومة عدداً   
وقد ُعـدلت   . الدستور املؤقت مسؤولية الدولة عن اختاذ اإلجراءات بشأن العنف ضد املرأة          

وأحد أهم التعديالت هـو اعتبـار   .  لذلكأبواب مدونة القوانني القطرية املتصلة باملرأة وفقاً 
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الراهن حيمي كرامة الـضحايا وخـصوصياهتن       واإلطار القانوين   . االغتصاب الزوجي جرمية  
واعتمد .  لذلك وقد ُعدلت أنظمة احملاكم وفقاً    . ويسمح بالنظر يف القضايا يف جلسات مغلقة      

الدستور املؤقت استراتيجيات للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز القائم علـى أسـاس     
ضطالع مبختلف األنشطة   جنساين ضد املرأة مبا يف ذلك االجتار باألشخاص، وسوف يتم اال          

كما جتري إقامة مراكز لتناول الشكاوى يف كل جلنة من . من أجل إجياد بيئة مفضية إىل ذلك
  .جلان التنمية القروية ملعاجلة العنف املرتيل

وقد تبنت نيبال بعض القوانني والسياسات لتتبع األوامر اإليعازية واملبادئ التوجيهية             -٢٢١
مـع إطـار    ( يف قضية ممارسة السحر، واالجتار باألشخاص        ليا، مثالً الصادرة عن احملكمة الع   

وقد مت بالفعل سن قانون بشأن العنف املرتيل وجيري اآلن صياغة تـشريع             ). حلماية الضحايا 
 تدابري مالئمة   وقد اعتمدت احلكومة أيضاً   . عن التحرش اجلنسي وفق املذكور يف اجلزء الثاين       

الة حقوق املرأة يف عدم التعرض للتمييـز واالسـتغالل          أخرى تشمل التطوير املؤسسي لكف    
والعنف القائم على أساس جنساين تبعتها مبادئ توجيهية للسياسة العامة للقضاء قانوناً وفعالً             

ويف اآلونة األخرية، قامت وزارة شؤون املرأة، يف شراكة مع          . على أشكال التمييز ضد املرأة    
 الـيت تـشمل     "سياسة عدم التساهل املطلق   "ة، بصياغة   صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأ    

تدخالً استراتيجياً شامالً من أجل اعتماد تدابري قانونية وتدابري مناسبة أخرى، مبا يف ذلـك               
 يف وضـع مفهـوم       موحداً  توجيهياً وسوف توفر هذه السياسة مبدأً    . تعزيز اآلليات الوطنية  

. اين، ويتوقع أن تؤدي إىل تغيري ملحوظ      التصدي لكل أشكال العنف القائم على أساس جنس       
.  حنو اختاذ إجراءات ضد مرتكيب هـذا العنـف         وبدأت وكاالت إنفاذ القوانني تتحرك قدماً     
  .وتوفر األرقام التالية حملة على احلالة الراهنة

  ٢٣اجلدول 
  رأة املُبلغ عنهاملحاالت العنف ضد ا

 عنف مرتيل زواج أطفال تتعدد زوجا إجهاض اجتار حماولة اغتصاب اغتصاب السنة

٩٢٢ ٣ ٤٤ ٠٨ ٥٦ ١٨ ١٥٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٧٣٠ ١ ٦٦ ١١ ٧٢ ٢٦ ١٧٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٩٣٩ ١ ٦٥ ١٤ ٩٧ ٤١ ١٨٩ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

١ ١١٠ ٧ ٩٤ ٠٣ ١١٢ ٧٠ ١٣٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 ٣ ٦٩١ ١٢ ٢٦٩ ٣٦ ٣٣٧ ١٥٥ ٦٥٥ اجملموع  

  .)٢٠٠٧مقر الشرطة، كامتندو، (خلية املرأة   :املصدر 
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  ٢٤اجلدول 
  حالة حماكمة قضايا االغتصاب

   القضايا املنتهية  

 النسبة املئوية لإلدانة القضايا املتبقية اجملموع براءة إدانة القضايا املسجلة السنة املالية

٥٤,٥٥ ٩٥ ٣٣ ١٥ ١٨ ١٢٨ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٣١,٦٧ ٨٧ ٦٠ ٤١ ١٩ ١٤٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٦٠,٠٠ ٩٨ ١٥ ٦ ٩ ١١٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

  .١٩، الصفحة )تقومي نيبال (٢٠٦٢/٢٠٦٣املدعي العام السنوي،  تقرير  :املصدر 

وإىل جانب القضايا املقامة يف إطار اختصاصات احملكمة، وفق املذكور أعاله، رفعت   -٢٢٢
ويوفر اجلدول التايل . بعض احلاالت إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية للمرأة      

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧ الوطنية للمرأة للسنة املالية عن القضايا املسجلة لدى اللجنة
  ٢٥اجلدول 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨احلاالت املسجلة لدى اللجنة الوطنية للمرأة عن السنة املالية 
 العدد احلالة

 ٢ اجلنسية

 ٤٥ عنف مرتيل

 ٧ تعدد زوجات

 ١٣ ممتلكات

ـ وظاغتصاب، اجتار، زواج باإلكراه، حترش جنسي، قسر، اعتداء، صرف من ال       (متفرقة   ة، اسـتغالل جنـسي   يف
 خلإواقتصادي يف العمالة األجنبية، 

٣٨ 

 ١٠٥ اجملموع  

  .٢٠٠٨ اللجنة الوطنية للمرأة،  :املصدر 

  األوامر القضائية اإليعازية    
أصدرت احملكمة العليا لنيبال جمموعة من األوامر اإليعازية لسن قـوانني وتعـديل               -٢٢٣

د املرأة يف أعقاب الضمانات مبوجب اتفاقية القضاء قوانني أخرى فيما يتعلق بقضايا العنف ض 
قـضية   انظر التفاصـيل يف   . (على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتعليقات العامة للجنتها        

  ). من االتفاقية١١ املذكورة يف إطار التقدم احملرز بشأن املادة شارميال باراجويل
، اليت صـدر     جملس الوزراء  ضد تابا   رامشاوكما الحظت احملكمة، يف قضية احملامية         -٢٢٤

  ،فإن اهتام امرأة مبمارسة السحر اهتام خطري جداً        ٢٠٠٤أغسطس  /آب١٠احلكم فيها بتاريخ    
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واهتام النـساء   . يؤدي يف كثري من األحيان إىل حوادث من التعذيب الشديد واإلهانة العلنية           
اإلجحاف والتعـذيب   مبمارسة السحر عمل غري منطقي على اإلطالق وخرايف ويثري مسائل           

وبناء على ذلك، لفتت احملكمة العليا انتباه احلكومة إىل وضع حد ملثل      . واالستغالل ضد املرأة  
  .هذه األنشطة املسيئة والالإنسانية

 حكومة ضدبانا مالال برادان    سا (  تارخيياً ويف اآلونة األخرية، أصدرت احملكمة قراراً       -٢٢٥
 كـانون   ٢٥، الـيت فـصلت فيهـا بتـاريخ          )٣٥٦١ األمر رقم    ٢٠٠٦،  نيبال وآخرين 

. ، يأمر باحملافظة على خصوصية الضحايا يف قضايا ذات طابع خـاص          ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 بتشكيل جلنة تضم احملكمة املعنية، ونقابـة احملـامني، ووزارة            إيعازياً وأصدرت احملكمة أمراً  

التنمية، وتنظيمات اجملتمع املدين    شؤون املرأة، واملنظمات، مبا يف ذلك ندوة املرأة والقانون و         
اإليـدز  /العاملة يف جمال املرأة والطفل، واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية           

 إىل أن القانون مل يكن قد اسـنت    ونظراً. واألشخاص املهمشني، لصياغة القوانني بشأن ذلك     
املة ومستقلة للوكـاالت    بعد، أصدرت احملكمة العليا ألول مرة مبادئ توجيهية إجرائية ش         

        وعالوة علـى ذلـك ويف اآلونـة األخـرية يف           . املعنية للمحافظة على خصوصية الضحايا    
املبادئ التوجيهية اإلجرائيـة    " وضعت اللجنة املشكلة مبوجب أمر احملكمة العليا         ٢٠٠٨عام  

ادئ التوجيهية لكفالة  اليت توفر طائفة من املب"حلماية النساء واألطفال ضحايا اجلرمية والشهود
 حبماية كرامة وخصوصية    واإلطار القانوين الراهن يوفر حكماً    . حصول الضحايا على العدل   

حمـاكم  (وقد عدلت أنظمـة احملـاكم       . الضحايا بتيسري أجراء احملاكمة يف جلسات سرية      
  . لذلكوفقاً) املقاطعات واالستئناف واحملكمة العليا

 املرأة، جيري تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة إلعمـال           وبغية القضاء على العنف ضد      -٢٢٦
االتفاقية بعدد من تدابري السياسة اليت اعتمدهتا اخلطة ثالثية السنوات املؤقتة، تتبعها امليزانيـة              

 واليت تنفذها اللجنة الوطنيـة للمـرأة،        ٢٠٠٩-٢٠٠٨لتمكني املرأة املخصصة للسنة املالية      
يف ذلك املقرر الوطين املعين مبكافحة االجتـار بـاملرأة          واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا      

وهذه اآلليات ملتزمة حبماية وتعزيز ما للمرأة مـن         . والطفل، بوصفها آليات الدولة الرئيسية    
حقوق اإلنسان عن طريق تناول الشكاوى بشأن خمتلف املسائل املتعلقة بانتهاك حقوق املرأة             

  .ات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملالوبالتعاون الوثيق وبالتنسيق مع املنظم

  املسلحوالرتاع املرأة     
يدرج الباب الرابع من الدستور املؤقت طائفة من األحكام يف إطار مسؤولية الدولة               -٢٢٧

  :من أجل
وضع ترتيبات لتقدمي املناسب من اإلغاثة واالعتراف وإعـادة التأهيـل ُألسـر               •

املـسلح وأصـبحوا    الرتاع  ن أصيبوا أثناء    األشخاص الذين توفوا واألشخاص الذي    
  معاقني وعاجزين؛
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تقدمي اإلغاثة ألسر الضحايا، على أساس تقرير جلنة التحقيق املشكلة للتحقيـق يف           •
  ؛الرتاعحاالت اختفاء األشخاص أثناء جمرى 

  إدارة برامج خاصة إلعادة تأهيل املعاقني؛  •
املـدمرة وإعـادة بنـاء اهلياكـل        تقدمي التعويض عن املمتلكات اخلاصة والعامة         •

  ؛الرتاعاألساسية اليت دمرت خالل 
تشكيل جلنة رفيعة املستوى للحقيقة واملصاحلة حتقق يف الوقائع املتعلقة باالنتـهاك              •

، وإجياد  الرتاعاجلسيم حلقوق اإلنسان ويف اجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف سياق           
  مناخ من املصاحلة يف اجملتمع؛

 من ذلك أن املبادئ اإليعازية املستندة إىل التمييز اإلجيايب تـوفر أحكامـاً            واألهم    •
  . الرتاعخاصة لصاحل النساء ضحايا

وتدفع اخلطةَ ثالثية السنوات املؤقتة أهداٌف طويلةُ األجل إلعادة التأهيل االجتماعي             -٢٢٨
ويف العملية الرتاع يف حل والنازحات ولكفالة املشاركة الفعلية للمرأة بالرتاع للنساء املتأثرات   

وتضع اخلطة األهداف الكمية التالية لتوزيع اإلغاثة على مجيع األرامل والنساء غري            . السلمية
  : بالرتاعاملتزوجات املتأثرات

  ؛بالرتاعمحاية وإعادة تأهيل النساء املتأثرات   •
 وإعادة  والنازحات داخلياً الرتاع  تشغيل برنامج خاص حلماية حقوق النساء ضحايا          •

  لهن؛يتأه
  وبناء السالم؛الرتاع كفالة املشاركة الفعلية واملفيدة للمرأة يف حل   •
والنازحـات واملـشاركة    بالرتاع  كفالة إعادة التأهيل االجتماعي للنساء املتأثرات         •

  ويف عملية السالم؛الرتاع الفعلية للمرأة يف حل 
والشروع بالرتاع  لنساء املتأثرات   إعداد خطة عمل وطنية إلعادة التأهيل االجتماعي ل         •

  يف عملية تيسري عودة مأمونة وكرمية للنساء اللوايت اضطررن إىل الرتوح؛
تقدمي اخلدمات والتسهيالت مثل التعليم اجملاين، والتدريب على املهارات، واخلدمات            •

 ىلإالصحية األساسية اجملانية، واملشورة النفسانية االجتماعية، وسبل الوصول امليسر          
  ؛بالرتاعاالستثمار املايل واملساعدة القانونية للنساء املتأثرات 

التحقيق يف حاالت االستغالل اجلنسي وأي نوع من العنف ضد املرأة أو التعـدي                •
  وتقدمي مرتكيب هذه األعمال للعدالة؛الرتاع على حقوقها أثناء 

         ، سـوف يـشرع     للمـرأة   على جعل تنفيذ اتفاق السالم الشامل مراعياً       وحرصاً  •
 يف املائة على الـصعيد      ٣٣برنامج دعوة وتتخذ تدابري لكفالة متثيل املرأة بنسبة          يف
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ويف .  يف املائة على الصعيد احمللي يف جمالس السالم وجلان السالم          ٥٠الوطين وبنسبة   
هذا اخلصوص، اعتمدت احلكومة برنامَج متكني للمرأة بعناصر خمتلفة، أمهها برامج           

  .القدراتبناء 
، تأثر بصورة ضارة الوصول إىل املرافق الصحية يف املنـاطق الريفيـة             للرتاعونتيجة    -٢٢٩
وتتحمل املرأة اليت تعاين من مشاكل يف الصحة التناسلية، مبا يف ذلك صـعوبات يف               . النائية

كما .  شديدة نامجة عن انقطاع خدمات النقل      احلمل أو مضاعفات بسبب اإلجهاض، آالماً     
 تتطلب اهتمامـاً ) وهو من عوارض اإلجهاض (ملشاكل املتصلة باحلمل والوضع والرتيف      أنّ ا 

وقد أُبلغ عن حدوث عدد من حاالت الوضع غري املأمون ووفيات النفـاس             . بصورة طارئة 
 بسبب عدم وجود معاجلة يف الوقت املناسب أثناء اإلضرابات واحلصار الذي فرض خـالل             

ة عن نسبة احلاصالت على العناية الالحقة للوضع وعن نسبة          ويقدم اجلدول التايل حمل   . الرتاع
  . الرتاعاللوايت اعتمدن تدابري ختطيط األسرة أثناء

  ٢٦اجلدول 
  املسلحالرتاع مؤشرات احلصول على اخلدمات أثناء 

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠١ املسلحالرتاع مؤشرات احلصول على اخلدمات أثناء 

 ٧,٤ ٣,٤ )لياً أو كجزئياً(األطفال غري احملصنني 

 ٥٣,٩ ٤٦,٦ )املناطق الريفية(تلقي احلوامل للعناية السابقة للوضع 

 ١١,٠ ١٧,٣ )املناطق الريفية(تلقي النساء للعناية بعد الوضع 

 ٣٨,٣ ٣٨,٩  األسرةألساليب تنظيماستخدام الزوجني 

  .٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسة االستقصائية للسكان والصحة يف نيبال،   :املصدر

  أة واالقتصاداملر    
 ال تزال األنشطة االقتصادية للمرأة تنحو إىل أن تكون هلا قيمة مضافة متدنية وغالباً               -٢٣٠

. وميارس أعضاء األسرة الذكور سيطرة على أنشطة املرأة ودخلـها         . ما يصرف النظر عنها   
ع لبنها   للمرأة أن تشترك يف تربية اجلواميس ولكن عملية بي         وعلى سبيل املثال يسمح اجتماعياً    

  .على نطاق جتاري حمفوظة بشكل خاص للرجل
وللمرة األوىل سيأخذ تعداد السكان املقبل يف االعتبار عمل املرأة حبيـث يعتـرف                -٢٣١

وتنتشر مشاريع تقدمي االئتمان الصغري للمرأة اآلن يف كـل          . بعملها ويظهر قيمته االقتصادية   
ة القروية داخل تلك املقاطعات حمدودة إىل        بالرغم من أن تغطية جلان التنمي      ٧٥ لاملقاطعات ا 

وُيقدم االئتمان على أساس مسؤولية جمموعة وُيكمَّل بالتدريب علـى املهـارات،            . حد ما 
وقد أبلغت برامج تقدمي االئتمان الصغري عن حـاالت         . وتبادل الزيارات، وبرامج حمو األمية    

  . مستمرة جلعلها مستدامةجناح ولكنها تتطلب جهوداً
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  أة يف مركز السلطة وصنع القراراملر    
 تعميم املرأة يف عملية إعادة تشكيل هيكـل         كما هو مذكور أعاله، جيري تدرجيياً       -٢٣٢

الدولة، ويف السياسات احلزبية على الصعيدين الوطين واحمللـي، ويف اإلدارة، ويف اجلوانـب              
ت املـرأة يف اجلمعيـة   وهناك اآلن عدد ال بأس به من ممثال . األخرى املختلفة للحياة الوطنية   

وهذا تطور ملحوظ للغاية سواء من حيثُ االعتراف بقدرات املرأة ومـن            . التأسيسية أيضاً 
  .حيث زيادة متكينها

وإىل جانب التمثيل على صعيد السياسة الوطنية، أَدخل قانونُ احلكم الذايت احمللـي               -٢٣٣
يئات العاملة يف جلان تنمية املقاطعـات       متثيلَ املرأة اإللزامي يف اجملالس واللجان التنفيذية واهل       

 من الئحة اإلدارة املاليـة    ٧٠من البند   ) ١(٢وتنص الفقرة   . لقروية والبلديات وجلان التنمية ا  
.  يف املائة للنساء األعضاء يف جلان املستعملني   ٣٠للحكم الذايت احمللي على متثيل إلزامي بنسبة        
  .املشاركة السياسية الفعلية والتمثيل الفعلي للمرأةوهذه بعض من أهم التدابري املتخذة لكفالة 

وجيري تنفيذ خطة العمل الوطنية إلعمال االتفاقية بعدد من تدابري الـسياسة العامـة                -٢٣٤
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨املعتمدة يف اخلطة ثالثية السنوات املؤقتة، تتبعها امليزانية املخصصة للسنة املالية            

 ووفقاً.  القرار  يف املائة يف عملية صنع     ٣٣مشاركتها بنسبة   بدافع متكني املرأة عن طريق كفالة       
 يف املائة يف آلية الدولـة       ٣٣سوف ُيكفل متثيل املرأة بنسبة ال تقل عن         "خلطة العمل الوطنية    

وسوف يكون متثيل املرأة تناسـبياً يف   . عن طريق اإلصالحات القانونية والسياسية واملؤسسية     
وسيتم على الصعيد الوطين واإلقليمي وعلى صـعيد  . اجملتمعهيكله ويشمل تنوعات املرأة يف  

 لتعزيز قدرة املرأة بصورة عامة، وقدرة اجملتمعات        املقاطعات تنظيم دورات مصممة خصيصاً    
. املهمشة بصورة خاصة، على التنافس يف عمليات التعيني والترقية يف وظائف املناصب العامة            

ة اليت تتوىل النساء فيها منصب كبري املسؤولني        وسوف تقدم حوافز خاصة للمشاريع الصناعي     
  ." يف املائة من عضوية جملس إدارهتا٥٠التنفيذيني واليت تشكل املرأة فيها نسبة 

  اآللية املؤسسية وتقدم املرأة    
فيما يتعلق بتعزيز اآلليات املؤسسية، وفق املذكور يف التقارير السابقة، يظـل دور               -٢٣٥

وتتوىل اللجنة الوطنية املعنية باالتفاقية تنفيذ خطة العمل الوطنية         . ياًوزارة شؤون املرأة مركز   
ع حتت رعايـة    يبشأن االتفاقية بربامج خمتلفة تشمل التدريب، والتوعية، واملنشورات والتوز        

وأثبتت الوثيقة االستراتيجية بشأن اجلنسانية والشمول االجتماعي الـيت         . وزارة شؤون املرأة  
، أهنا واحدة من أكثر األدوات فعالية يف تعمـيم          ٢٠٠٦املرأة يف عام    ا وزارة شؤون    وضعته

وقد تلقت غالبيـة املوظفـات يف       . اجلنسانية وتعزيز املساواة على مستوى مؤسسات الدولة      
وهـذا  . "اجلنسانية والصحة التناسلية والشمول االجتمـاعي     " بشأن   خمتلف الوزارات تدريباً  

رأة بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان هو من         ن امل شؤوالتدريب الذي وفرته وزارة     
وقد مت تعيني موظفات لشؤون تنمية املرأة يف كل املقاطعات          . مؤشرات بناء القدرة املؤسسية   
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 وموظفة يعملون يف مكاتب موظفي شؤون        موظفاً ٩٤٣وهناك ما جمموعه    .  يف نيبال  ٧٥ لا
 من اجلمعيـات    ٥٣ ١٣٦، مت تشكيل ما جمموعه       إىل إدارة تنمية املرأة    اًواستناد. تنمية املرأة 
ويبني اجلدول التايل أحد مؤشرات نتائج التنمية املؤسسية للمرأة بـصورة عامـة             . النسائية

  .وخمتلف اهلويات االجتماعية للمرأة بصورة خاصة
  ٢٧اجلدول 

  اشتراك املرأة يف مجعيات تنمية املرأة
 النسبة املئوية العدد املرأة

  يف املائة١٣,١ ٤٤ ٦٦٦ نساء الداليت

  يف املائة٣٣,٥٣ ١١٥ ٠٧٤ )العرقيات(نساء اجلاجنايت 

  يف املائة٥٣,٤٦ ١٨٣ ٥٠٩ الطوائف األخرى

  يف املائة١٠٠ ٣٤٣ ٢٤٩ اجملموع  

  .)تقومي نيبال (٢٠٦٣/٢٠٦٤ التقرير السنوي إلدارة تنمية املرأة،  :املصدر 

وفق املذكور أعاله، جماالً هائالً للنهوض بـاملرأة        وُيوفر قانون احلكم الذايت احمللي،        -٢٣٦
وبغية الوفاء بأهداف هذا القانون، اعتمـدت وزارة        . والفئات االجتماعية األخرى ومتكينها   

التنمية احمللية مبادئ توجيهية تبني ال اإلجراءات فحسب بل وتنص كذلك على املـشاركة              
وفيما يلي بعض اجملاالت الـيت      . نع القرار الشمولية للمستفيدين، مبن فيهم املرأة، يف جلان ص       

  :وضعت املبادئ التوجيهية ألجلها
  ؛٢٠٠٦املبادئ التوجيهية التشغيلية لربنامج ِمَنح جلان التنمية القروية، لعام   •
  ؛٢٠٠٧، لعام )األهلية(التزام املنظمات اجملتمعية   •
  ؛٢٠٠٨م املبادئ التوجيهية التشغيلية لربنامج الضمان االجتماعي، لعا  •
  .٢٠٠٨املبادئ التوجيهية ملراجعة حسابات امليزانية اجلنسانية للهيئات احمللية، لعام   •
 ٢٠٠٦وتضع املبادئ التوجيهية التشغيلية لربنامج منح جلان التنمية القرويـة لعـام               -٢٣٧
يتعلق بتكوين جلان للمستعملني وتطالب بأن تكون نسبة متثيل         )] ب(٢-٧لفقرة  يف ا  [حكماً

أما املبادئ التوجيهية ملراجعة حسابات امليزانية اجلنـسانية للـهيئات   .  يف املائة٣٣رأة فيها  امل
ففيها مبدأ توجيهي تنفيـذي     ) ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢اليت أقرهتا وزارة شؤون املرأة يف       (احمللية  

نية، أكثَر مشوالً يتضمن هدف إضفاء الطابع املؤسسي على نظام اإلدارة اجليدة املراعية للجنسا    
وتنص املبادئ التوجيهية  . عن طريق الرصد والتقييم ونظام مراجعة حسابات امليزانية اجلنسانية        

بوضوح على نطاق عمل مراجعة حسابات امليزانية اجلنسانية وهو مجـع وحتـديث البيانـات          
املفصلة حسب اجلنس، وبناء القدرات املراعية للجنسانية وتيسريه، والعديـد مـن األحكـام              

املتعلقة بتعيني منسقني للشؤون اجلنسانية للقيام بأعمال التنسيق والتوثيق واإلبالغ إخل،           األخرى  
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 الثالـث   ويوضِّح اجلزء . تتبعها مرفقات لنماذج العمل املتعلق بتعميم اجلنسانية يف اهليئات احمللية         
ا منـهاج   من املبادئ التوجيهية طريقة العمل لتنفيذ اجملاالت اإلثين عشر احلرجة اليت اعتمده           

  .عمل بيجني
ومثة مؤسسة مستقلة من مؤسسات الدولة أنـشئت للنـهوض بـاملرأة ومتكينـها                -٢٣٨
وكانت هذه قد أنشئت يف السابق مبجرد قـرار مـن احلكومـة          . اللجنة الوطنية للمرأة   هي

ولكنها يف الوقت الراهن هيئة اعتبارية مستقلة مع صدور قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعـام               
ضرورة إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة حلماية حقوق ومصاحل املرأة والنهوض          ُرئي   وقد   .٢٠٠٧

 مع االتفاقية الدولية ذات الصلة، ينص القانون على واليات للجنـة السـتعراض       ومتشياً. هبا
وعالوة على ذلك، فإن هلذه اللجنـة       . السياسات والربامج يف هذا اجملال ورصدها وتقييمها      

م بالتحقيقات األساسية مبا يف ذلك عن طريق التماس املعلومات من أي شخص              يف القيا  دوراً
واستخالص اإلفادات أو الشهادات بغية تقدمي ما يلزم من سند أو وثيقة أو دليل إىل السلطة                

وتقـدم اللجنـة   . ذات الصلة للشروع يف اإلجراءات القانونية أو غريها من أنشطة املتابعـة       
وقـد  . السنوي إىل وزيرة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعيـة        الوطنية للمرأة تقريرها    

 مليون روبية بغية تعزيز قدرهتا املؤسسية على إدارة الربامج املتصلة           ٣١,٤ُخصص للجنة مبلغ    
حبقوق املرأة ومتكينها بصورة عامة، واملرأة املهمشة بصورة خاصة، وإنقاذ ضحايا العنف ضد             

قانونية، وعقد جلسات حماكمة عامة، وإنشاء مركز للمعلومات وغري        املرأة، وتقدمي املشورة ال   
وقد التزمت احلكومة يف السياسات والربامج اليت قدمتها إىل         . ذلك من برامج إرهاف احلس    

، باختاذ املبادرات الالزمة لتطـوير      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الربملان عن السنة املالية      -اهليئة التشريعية   
  .ا هيئة دستورية حبيث جتعل دورها أكثر فعالية يف متكني املرأةاللجنة الوطنية للمرأة بوصفه

 آلية مؤسسية يف جمال محايـة وتعزيـز         وتوفر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أيضاً       -٢٣٩
وجيدر التنويه يف هذا اجملال بدور مكتب املقرر اخلاص         . للمرأة النيبالية من حقوق اإلنسان     ما

  . أعاله٦ذكور حتت املادة املعين باالجتار باألشخاص، امل
وبغية توفري آلية ملعاجلة الشكاوى بشأن خمتلف القضايا، وفق املـذكور يف التقريـر               -٢٤٠

السابق، أُنشئت خاليا مستقلة للمرأة يف القيادة العامة للشرطة ويف مراكز الشرطة يف بعـض           
     وسـع واالنتـشار     من هذه اخلاليا وهي اآلن يف سبيلها إىل الت         ٤٢وهناك اآلن   . املقاطعات

  .نيبال عرب
وإىل جانب اآلليات املؤسسية املذكورة أعاله، تضطلع أيضا الوزارات والوكـاالت             -٢٤١

      خطـة العمـل الوطنيـة     "احلكومية األخرى بربامج لتعميم اجلنسانية وفق ما هو موثق يف           
 املذكورة يف التقارير    "٢٠٠٣لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لعام           

  .السابقة واألويل
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  املرأة وحقوق اإلنسان    
احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان، وإنشاء منصب املقرر الوطين ملكافحة االجتـار             -٢٤٢

باألشخاص يف إطار اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وتعزيز اللجنة الوطنية للمرأة بأحكـام             
وتعمـل مؤسـسات   . ت اليت متت يف هذا امليدان حىت اآلنقانونية هي بعٌض من أهم املنجزا    

 بوصفها مجاعات ضـغط     حقوق اإلنسان بنشاط على رصد حالة حقوق املرأة وتعمل أيضاً         
ومت الشروع على نطاق شاسع بربامج حقوق اإلنسان وحمو األمية          . لتعديل القوانني التمييزية  

رصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد احلكومي      وُشكِّلت جلنةٌ ل  . القانونية لكل من الرجال والنساء    
  . يف خمتلف الوزارات"منسقني للشؤون اجلنسانية"عن طريق تعيني 

وهبدف احترام ما للمرأة من حقوق اإلنسان، اعتمدت احلكومـة، أثنـاء الفتـرة                -٢٤٣
مبـسؤوليات   من التدابري القانونية واملتعلقة بالسياسة العامة للوفاء         املشمولة هبذا التقرير، عدداً   

ومت، أو هو يف سبيل أن يتم، تعـديل أو   . الدولة عن تنفيذ احلقوق اجلوهرية مبوجب االتفاقية      
وعالوة على ذلك تقوم احملكمـة العليـا        . إلغاء كل القوانني اليت تنطوي على متييزٍ جنساين       

ال املـساواة   بوصفها مؤسسةً قضائية وطنية تقدميةً للغاية بتطوير فقه قانوين ُيَعد معلماً يف جم            
  .بني اجلنسني ومعاملة حقوق املرأة بأقصى قدر من االحترام

 باحترام ومحاية وتعزيز حقوق املرأة بوصفها من حقوق         وتظل احلكومة أكثر التزاماً     -٢٤٤
اإلنسان من خالل اعتماد عدد من السياسات والربامج وآليات التنفيذ بالتعاون مع املنظمات             

وأهم من ذلك أن احلكومة حددت، بغية تعزيز ما للمرأة مـن            . دينغري احلكومية واجملتمع امل   
 خاصة يف جمال الصحة والتعليم والعمالة واملسائل األخرى املتـصلة           حقوق اإلنسان، أهدافاً  

امليزنـة املراعيـة    "  هلذه األهداف تبنت احلكومة أيضاً     وحتقيقاً. "بتمكني املرأة والنهوض هبا   "
  . عنه يف اجلزء األول من هذا التقرير وفق ما هو ُمبلغ"للجنسانية

  املرأة يف وسائط اإلعالم    
حدث تقدٌم ملحوظ يف مشاركة املرأة يف وسائط اإلعالم، وخاصـة يف وسـائط                -٢٤٥

وميكن . اإلعالم اإللكترونية، بعد التغيري السياسي الذي حدث يف التسعينات من القرن املاضي
فقد كانت النساء   . تح وسائط اإلعالم للقطاع اخلاص    مشاهدة التغيريات اهلامة بعد أن أعيد ف      
 يف املائة يف ١٢,٩ و١٩٩١ يف املائة يف عام ١٢,٣بة العامالت يف وسائط اإلعالم تشكلن نس

ويف ذلك الوقت كانت وسائط اإلعالم اإللكترونية الوحيدة تتمثل يف إذاعـة            . ١٩٩٢عام  
تشار اإلذاعات اليت تعمل بتـضمني التـردد        ومع ان . نيبال وتلفزة نيبال اللتني تديرمها الدولة     

)FM (               وقنوات التفلزة اخلاصة، ازدادت إىل حد هام مشاركة املـرأة يف وسـائط اإلعـالم
  .كعامالت فيها، وفق ما ينعكس يف اجلدول أدناه
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  ٢٨اجلدول 
  اشتراك املرأة يف وسائط اإلعالم

 ٢٠٠٢ السنة/وسائط اإلعالم

 ٩,١ املطبوعة

 ٤,٢ عامة  

 ١١,٢ ةخاص  

 ٢٩,١ اإلذاعة

 ١٦,٥ عامة  

 ٣٧,٩ خاصة  

 ٣٠,٨ التلفزة

 ٣١,٨ عامة  

 ٦٨,٢ خاصة  

 ١٩,٤ اجملموع

 ٤,٢ عامة  

 ٨,٦ خاصة  

  .٢٠٠٣دار أمسيتا للنشر،   :املصدر

واإلحصاءات التالية تـبني    .  يف وسائط اإلعالم التلفزيونية    ويزداد اشتراك املرأة أيضاً     -٢٤٦
  .لة يف خمتلف القنوات التلفزيونيةحالة املرأة العام

  ٢٩اجلدول 
  حالة املرأة العاملة يف خمتلف القنوات التلفزيونية

 النسبة املئوية عدد النساء القناة التلفزيونية

 ٣٣,٠ ٥٧ تلفزيون نيبال

 ٢٠,٠ ٣٤ كانتيبور

 ١٢,٠ ٢٠ ساغارماتا

 ٥,٠ ١٠ ١نيبال 

 ١٢,٠ ٢٠ قناة امييج

 ٩,٠ ١٥ آفينوز

 ٩,٠ ١٥ بالقناة ني

 ٪١٠٠ ١٧١ اجملموع  

  .)بتقومي نيبال (٢٠٦٥، Concerned Televisions  :املصدر
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. "مدونة لقواعد السلوك الصحفي   "، اعتمد جملس الصحافة النيبايل      ٢٠٠٣ويف عام     -٢٤٧
سانية من هـذه    وينص احلكم املتصل باجلن   . ٢٠٠٨وقد ُعدلت هذه املدونة وُنقحت يف عام        

يتحمل الصحفيون ووسـائط اإلعـالم مـسؤولية        ": على ما يلي  ) ١٠(٣املدونة يف البند    
اجتماعية خاصة بتقدمي مساعدة خاصة، عن طريق نشر املعلومات واآلراء، جتـاه االرتقـاء              

قطاعـات   بذوي اإلعاقات، والعاجزين، والنساء، واألطفال، واألشخاص من طبقـات أو         
 يوفر حكمـاً  ) ٥(٤وباملثل فإن البند    . "متخلفة، ومن القوميات األصلية وطوائف األقليات     

 حيظر مبوجبه على وسائط اإلعالم واألشخاص العاملني بوسائط اإلعالم          "بعدم التمييز " صرحياً
الدين أو املنطقة أو  طرح أي أخبار أو رأي على حنو فيه متييز على أساس العنصر أو اجلنس أو

إذاعة أو إنتاج أو توزيع      ظر نشر أو  حي) ٦(٤كما أن البند    . "اللغة أو اللون أو ما شابه ذلك      
أية أخبار أو آراء واستخدام لغة، أو صوت، أو صورة، أو شكل، أو منظر أو ما شابه ذلك                  

 احترام  ينص، مؤكداً  )٧(٤وباملثل فإن البند    . على حنو جيعل من الناجيات ضحايا مرة أخرى       
 أخبار أو صور أو مناظر      إشاعة أية  عدم نشر أو إذاعة أو إنتاج أو      "خصوصية الضحية، على    

على حنو يكشف اسَم أو عنوانَ أو هويةَ ضحية يف جرمية جنسية أو يف حادث أو سياقٍ ُيثري                  
وفيما يلـي بعـض     . "الكراهيةَ أو جيلب ازدراًء اجتماعياً، بدون موافقة واعية من الضحية         

  :التغيريات اجلديرة بالتنويه اليت حدثت
  ؛رأة بصورة عامة ازدادتتغطية وسائط اإلعالم ملسائل امل  •
  ؛تضطلع وسائط اإلعالم ببحوث ودراسات تتعلق مبسائل املرأة  •
  ؛ حساسية وسائط اإلعالم ومسؤوليتها إزاء الصورة اليت تقدمها للمرأةتزداد تدرجيياً  •
  ؛ خبربهتنرحب جملس الصحافة بوجود إناث أعضاء يف مناصب صنع القرار اعترافاً  •
 تركز على املرأة على شاشات التلفزيون الوطنيـة ويف اإلذاعـات            ُتَبث الربامُج اليت    •

  .وتنشر يف الصحف
 اعتبار القرارات القضائية يف نيبال على أهنا معيار لقضية املرأة يف وسائط   وميكن أيضاً   -٢٤٨
 ٢٩، اليت صدر احلكـم فيهـا يف          نيبال حكومة ضدبراكامشاين شارما   ففي قضية   . اإلعالم
جملس "صدرت احملكمة العليا أمر امتثال موجه إىل احلكومة بتشكيل          ، أ ٢٠٠٨أغسطس  /آب

 يف إطار وزارة اإلعالم واالتصال بغية حظر اإلعالنات اإلباحية واخلالية من          "رقابة لإلعالنات 
وأمرت . احلشمة اليت تصور املرأة كسلعة وتشجع املمارسات الثقافية املسيئة اليت متيز ضدها           

 وإنشاء جلنة لرصد هذه     "مبادئ توجيهية "زارة اإلعالم واالتصال بوضع     احملكمة العليا أيضاً و   
  .املسائل ومتابعتها

  املرأة والبيئة    
وقد أدركت احلكومة هـذه احلقيقـة       . للمرأة دور كبري تؤديه يف جمال صون البيئة         -٢٤٩

الثيـة  وأدرجت اخلطة الث  . وشرعت، منذ اخلطة الثامنة، ببعض الربامج يف قطاع املرأة والبيئة         
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السنوات املؤقتة بعض الربامج األخرى بغية دعم اخلدمات املقدمة بإدارة الطاقة البديلة عـن              
وبنـاء  . طريق استخدام املنتجات احلرجية املتاحة حمليا يف إنتاج قوالب الفحم ومواد أخرى           

ة بزيادة عليه فإنه فيما يتم صون األحراج ومحاية البيئة، جيري إجياد فرص العمالة للمرأة الفقري             
  .مهاراهتا عن طريق تدريبها على التكنولوجيا واملعدات

 اآلن) وزارة الـسكان والبيئـة     سابقاً(ولوجيا  نواعتمدت وزارة البيئة والعلم والتك      -٢٥٠
كما أن برامج الصون تشمل . استراتيجية إلشراك املرأة يف عملية اختاذ القرارات املتصلة بالبيئة

خل وكذلك برامج صحية وبرامج التدريب على النظافة الـصحية          تنمية املهارات وتوليد الد   
وعلـى سـبيل    . وتشترك مجعيات األمهات بأعداد كبرية يف برنامج احلفظ والتنمية        . للمرأة

. ٢٠٠٢  مجعية لألمهات يف منطقة مشروع حفظ آنابورنا حىت عام         ٣١٢املثال، كان هناك    
ورة رئيسية عن طريق الربامج الثقافيـة       وال تزال مجعيات األمهات نشطة يف مجع األموال بص        

وتستخدم هذه األموال يف برامج التنمية اجملتمعية مثل تصليح وبناء . أثناء األعياد واالحتفاالت  
الدروب، وصنابري املياه، وإنشاء القنوات للتصريف وغري ذلك من برامج احلفـظ والـصون         

لتبليط باحلجارة وإمـدادات    وتنشط جمموعات األمهات بصورة رئيسية يف خطط ا       . الصغرية
  .مياه الشرب وبناء املراحيض وإدارة املياه والتعليم الصحي

 مـن    كل يوم لتجلب جردالً    ومبا أنه ال يزال يتعني على املرأة الريفية أن تسري أمياالً            -٢٥١
وجيـري  . "بتركيب صنابري ملياه الشرب يف القـرى "املاء، فإن ميزانية هذه السنة تعد بربامج      

وُخصص هلذا املـشروع    .  برنامج مياه الشرب الريفية حتت إشراف وزارة التنمية احمللية         تنفيذ
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ روبية للسنة املالية مليار ٣مبلغ 
 ومتثل مشاركة املرأة يف إدارة األحراج اجملتمعية ويف آليات تشاطر املعلومات جانبـاً              -٢٥٢
 جمموعة من مستعملي األحراج     ١٢ ٠٠٠وهناك حوايل   .  من جوانب حفظ املرأة للبيئة     هاماً

 جمموعة مـن    ١٤ ٥٠٠ويف هناية اخلطة العاشرة كانت هناك       . اجملتمعية تدير مناطق األحراج   
. من األراضي احلرجيـة   )  يف املائة  ٢٥( مليون هكتار    ١,٢٤هذا القبيل شكلت إلدارة قرابة      

 األحـراج املـؤجرة      جلنة ملستخدمي  ٩٥٠وباإلضافة إىل األحراج اجملتمعية، هناك أكثر من        
 هكتار من األراضي احلرجية بغية توفري الفرص ملن هم دون خـط             ٣ ٧٠٠ُشكلت إلدارة   

وقد أسفر هذا عن حتسينات يف نوعية األحراج وعن محاية األحراج والبيئة والتنـوع              . الفقر
عمال البيولوجي مما أدى إىل زيادة إمدادات املنتجات احلرجية واإلدارة املستدامة إىل جانب أ            

وبسبب مجاعات مستعملي األحراج    . التنمية اجملتمعية للسكان الذين يعتمدون على األحراج      
واعتمدت . اجملتمعية يزداد التوازن اجلنساين، ومتكني اجملتمعات احمللية وأعمال التنمية املؤسسية         

 "راجاستراتيجية للشمول اجلنساين واالجتماعي يف منطقة األح      "وزارة احلراجة وصون التربة     
، مركزة بصورة رئيسية على متكني املرأة وإشراكها يف عمليات صنع القـرار             ٢٠٠٨يف عام   

  :اليت تنطوي على اجلوانب التالية
  احلفاظ على الشفافية يف اإلحصاءات ويف العملية الشمولية اجلنسانية؛  •
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  ؛ضطالع بربامج تساعد يف ختفيف حجم العمل على املرأة وما تتحمله من أعباءاال  •
   إىل املؤشرات على كل املستويات؛تنفيذ رصد وتقييم النظام استناداً  •
حساب التقدم احملرز يف مجع املعلومات وتقيـيم اجلنـسانية والفقـر واإلنـصاف                •

  االجتماعي على كل املستويات عن طريق املؤشرات؛
تسجيل كل املعلومات واإلحصاءات يف كل الربامج املتعلقـة مبنـاطق األحـراج               •

  .فظها يف سجالت، كل على حدة، حسب اجلنس والتقسيمات االجتماعيةوح
وتتوىل إدارة تنمية املرأة، بالتنسيق مع وزارة احلراجة وصون التربة، إجراء برنـامج               -٢٥٣

قطاع التنوع البيولوجي للمنطقة املنبسطة والوديان الداخلية بدعم مايل من حكومة هولنـدا             
أنشطة خمتلفة تتعلق ببناء القدرات املراعية للجنسانية اليت        ويشمل الربنامج   . ٢٠٠٣منذ عام   

ويركـز هـذا    .  للطهو والزراعـة إخل    "برنامج الكفاف املستدام  "تركز بصورة رئيسية على     
  .الربنامج على الفقراء من الداليت واجلماعات املهمشة األخرى

  الطفلة    
وتوكولني االختيـاريني    على الرب  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣صدقت احلكومة يف      -٢٥٤

التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واشتراك األطفـال يف املنـشورات              
 ٨اللـذين مت التوقيـع عليهمـا يف         (املـسلح   الـرتاع   اإلباحية وبشأن اشتراك األطفال يف      

  .بدون حتفظ) ٢٠٠٠سبتمرب عام /أيلول
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤(وات حلماية األطفال  سن ١٠ورمست احلكومة خطة عمل وطنية ملدة         -٢٥٥
وقسمت هذه اخلطة السياسات إىل فئات حتت أربعة عنـاوين فرعيـة            ). ٢٠١٥-٢٠١٤إىل  

د االعتداء واالسـتغالل والعنـف،    محاية األطفال ض  ‘ ٣‘الصحة،  ‘ ٢‘عام،  ‘ ١‘: رئيسية هي 
    وجـزت  وبغية تنفيذ هذه الـسياسات، أ     . اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    ‘ ٤‘و

     صياغة القـوانني وإدخـال التعـديالت       ‘ ١‘: خطة العمل الوطنية سبع استراتيجيات تشمل     
التنسيق والتعاون وتكامل   ‘ ٣‘تطوير الشبكات وتشجيع مشاركة األطفال؛      ‘ ٢‘الالزمة عليها؛   

     الوصول إىل اجلماعـات الـيت ظلـت       ‘ ٥‘الالمركزية وتعبئة اجملتمعات احمللية؛     ‘ ٤‘التنمية؛  
ومن بـني   . املوارد البشرية ‘ ٧‘الشفافية وتنمية قدرات أصحاب املصلحة املعنيني؛       ‘ ٦‘مهملة؛  

محايـة الطفـل مـن االعتـداء        "السياسات األربع العريضة خلطة العمل الوطنية، فإن سياسة         
  . هي األكثر صلة مباشرة مبكافحة االجتار باألطفال"واالستغالل والعنف

تقاء حبالة الطفلة، اعتمدت احلكومة هنجا مشوليا يف برامج حقـوق           ويف حماولة لالر    -٢٥٦
وعلى سبيل املثال، شرعت احلكومة يف برنامج يستهدف زيادة عدد الطفالت           . الطفل ومنائه 
) عن طريق تقدمي منح للفتيات وكتب دراسة جمانية وغري ذلك مـن اإلعانـات             (يف التعليم   

وتظهر تفاصيل ذلك يف التقرير عن التقدم       . توالتدريب وكذلك توفري فرص العمل للراشدا     
  .١٠احملرز يف التعليم املذكور يف اجلزء الثاين من هذا التقرير يف إطار املادة 
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ونفذت احلكومة، بالتعاون مع الشركاء يف التنمية، برامج تـستهدف الفتيـات يف               -٢٥٧
اليت واملاديـسي   وال سيما فتيـات الـد     "املناطق املنبسطة حيث معدل التحاقهن باملدارس       

 يف إعادة حتديـد أدوار      وقد أدت هذه اجلهود دوراً هاماً     .  متدنٍيٍ نسبياً  "واجملتمعات املهمشة 
الطفلة يف جمتمعات الداليت وجمتمعات السكان احملليني األخرى، وسامهت يف الوقت ذاته يف             

  .تغيري األفكار واملواقف التقليدية
 إدارة تنمية املرأة، برامج لـتمكني الفتيـات         وتنفذ وزارة شؤون املرأة عن طريق       -٢٥٨

 الدفاع دون كلل عن حقوقهن يف الصحة وكذلك يف القضاء علـى             راهقات وتستمر يف  امل
لى ذلك، مت تنفيذ عـدد مـن        وعالوة ع . مجيع أشكال التمييز ضد الفتاة يف أرجاء البلد       

ن يف صـلب حيـاة       مع تركيز خاص على متكني املرأة والطفلة عرب البلد وإدخاهل          الربامج
كما أن نوادي األطفال تعمل عن طريق خمتلف األنشطة على التوعية يف اجملتمـع              . اجملتمع

  .والدعوة املناهضة للتحيزات االجتماعية واملمارسات التمييزية احلالية ضد الطفلة
 وإىل جانب سن القوانني، هناك عدد من القضايا اليت أصدرت فيها احملاكم أحكامـاً               -٢٥٩
وتسود يف القسم الغريب مـن البلـد ممارسـة          .  للعمل على محاية وتعزيز حقوق الطفلة      مؤيدة

وقد حتـدى   ). وهي عمل السخرة للطفلة وفق ما يعرفه قانون حظر عمل السخرة          (الكامالري  
). ٢٠٠٤، جملـس الـوزراء   ضـد  كلية حقوق كامتندو وآخرون(طلبة كلية حقوق كامتندو    

ال لتنفيذ القوانني مبا يف ذلك أوامر إيعازية إىل احلكومة باعتماد           وأصدرت احملكمة العليا أمر امتث    
تدابري قانونية وتدابري أخرى مالئمة تشمل التوعية فيما يتعلق حبقوق الطفـل بـصورة عامـة                

وبناء على ذلـك، أدرجـت   . والطفلة بصورة خاصة بإدراجها يف املناهج الدراسية يف املدارس     
  .املدارس  الطفل، مبا فيها صحة الطفل، يف مناهج التعليم يفاحلكومة املسائل املتصلة حبقوق

  اجلزء الرابع    
  املسائل الناشئة    

  : الناشئة التاليةئلاستنظر حكومة نيبال يف امل  -٢٦٠

  املرأة العزباء    
أحكام خاصة للـضمان اجلمـاعي      "من الدستور املؤقت على     ) ٩(٣٥تنص املادة     -٢٦١

تعديل كل القوانني التمييزية كمبـادرة الحتـرام        جرى  وقد  . "احلماية املرأة العزباء ورفاهه   
.  من االتفاقية  ١٦ و ٢ و ١ إطار التقرير عن املواد      حقوق املرأة األرملة وفق ما هو مذكور يف       

وبغية تنفيذها الفعال، وضعت احلكومة خطة واضحة وميزانية مراعية للجنسانية حتت عنوان            
وهناك . ور كجزء من نظام الضمان االجتماعي الوطين      وجيري توزيع البدل املذك   . "األرامل"

بعض املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان لألرامل مثل منظمة حقـوق              
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اجلمعيـة    أرملة انتخبـت أعـضاء يف  ٥١ومما له أمهيته مالحظة أن هناك  . اإلنسان لألرملة 
  ).٢٠٠٨أبريل /سانني(التأسيسية يف االنتخاب الذي جرى يف السنة املاضية 

، أثارت نيبال املسألة يف     "املرأة العزباء "ويف حماولة لبناء توافق يف اآلراء بشأن تعريف           -٢٦٢
اجتماع القمة اخلامس عشر لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي معلنة أن التعريف يـشمل              

    غري رمسيـة،   قانونية أو   املرأة املطلّقة بصورة    ) ب(املرأة األرملة،   ) أ: (ثالثة أنواع من النساء   
 إىل املبادرة اليت تقدمت هبا نيبال، أصدر اجتمـاع القمـة            ونظراً. واملرأة غري املتزوجة  ) ج(

وعالوة علـى   .  مسألة التمييز ضد األرامل     بأنه سيعمل يف اجملال الذي يتناول خصيصاً       إعالناً
ابطة جنـوب آسـيا للتعـاون       ذلك قبلت اللجنة املعنية باملرأة والشباب واألطفال التابعة لر        

ونتيجة لذلك شكلت احلكومة جلنـة تـشمل        . اإلقليمي االقتراح الذي تقدمت به احلكومة     
. الوكاالت احلكومية وممثالت من منظمة حقوق اإلنسان لألرملة لوضع مـشروع ميثـاق            

  .وجيري اآلن إعداد املشروع ومن املقرر أن ينشر عما قريب

  املعوقةأة املراملرأة املتقدمة بالسن و    
من الدستور املؤقت بوضوح على أحكام للتمييـز  ) ١٤(٣٥و) ٣(١٣تنص املادتان    -٢٦٣

. العقليـة  اإلجيايب لصاحل املتقدمني بالسن، واملعوقني وال سيما أصحاب اإلعاقات اجلسدية أو 
للمرأة، والعمال، واملتقدمني بالسن،    "توفر ضمانات أساسية تذكر أن      ) ٢(١٨كما أن املادة    

ملعوقني، وكذلك العاجزين وغري القادرين على احلركة من املواطنني احلـق يف الـضمان              وا
. )٩(٣٥سات عامة للدولة مبوجب املـادة       ، تتبعها سيا  )التشديد مضاف  ("... االجتماعي

تنص على حكم بإغاثة وإعادة تأهيل األشخاص املعوقني ) ع(٣٣وإضافة إىل ذلك، فإن املادة 
 لتشكيل جلنة    من الدستور املؤقت تفسح جماالً     ١٥٤ ذلك، أن املادة     وأهم من .  الرتاع بسبب

 يف مدونة القوانني القُطرية حكم بعقوبة       "االغتصاب"ويرد يف الفصل الذي يتناول      . للمعوقني
  .إضافية ألي شخص يغتصب امرأة معوقة

العمـل  ومت تأسيس جلنة تنسيق وطنية خلدمة املعوقني باعتماد السياسة العامة وخطة              -٢٦٤
وتعقد دورات تدريب مثل صفوف التعليم اخلاص وبرامج التأهيـل          . ٢٠٠٧الوطنيتني لعام   

) وفق املـذكور أعـاله    (وتقدم بدالت من الضمان االجتماعي      . للمعوقني وتوجيه املهارات  
وتبذل .  لنظام احلصص، تقدمي املنح الدراسية للطالب ذوي اإلعاقاتكما جيري وفقاً  . شهرياً

ومعظم . ملباين احلكومية واهلياكل األساسية املادية ميسورة لولوج املعوقني إليها        جهود جلعل ا  
  .هذه اإلصالحات والتحسينات جارية حالياً

 وإىل جانب األحكام القانونية واخلطة والسياسات الوطنية، نظرت احملكمة العليا يف            -٢٦٥
 ضـد   ين شارما وتك تامراكار   باركامشاويف قضية   . املسائل املتصلة حبقوق املعوقني ورعايتهم    

 ٨ ، اليت صدر احلكم فيها يف     وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية وجملس الوزراء       
، أصدرت احملكمة العليا أمر امتثال للتنفيذ الوايف لقانون محايـة املعـوقني             ٢٠٠٧مايو  /أيار
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كومة بأن تشكل جلنـة     وبالتحديد أمرت احملكمة العليا احل    .  ولألحكام الدستورية  "ورفاههم
ومـا فتئـت    . وتقدم تقريرها املرحلي نصف السنوي عن خمتلف اجملموعات املعوقة جسدياً         

وزارة شؤون املرأة جتري هذه الدورات التدريبية والربامج املختلفة األخـرى عـن طريـق               
 ٥٤ احلكومة واملنظمات غري احلكومية العاملة بالتحديد يف هذا اجملال منذ مخس سـنوات يف             

وُشكلت جلنة رفيعة املستوى لتنسيق شؤون املواطنني كبار السن ملتزمـة           . مقاطعة من نيبال  
وجيري إنزال املسنني املهَملني والعاجزين يف منازل لرعاية        . بتقدمي اخلدمات للمواطنني املسنني   

ق وجيري يف كل مناط   . وتعطى األولوية يف إعادة التأهيل للنساء املتقدمات يف السن        . املسنني
وقد أنشئ صندوق رعايـة للمـواطنني       . التنمية اخلمس إنشاء منازل منوذجية لرعاية املسنني      

  ).٢٠٠-٢٠٠٧املصدر اخلطة املؤقتة . ( لذلككبار السن وفقاً
 للمعاناة، اعتـربت     إىل أن النساء املعوقات واملتقدمات يف السن أكثر تعرضاً         ونظراً  -٢٦٦

      وتقـدم وزارة   . لنهوض هبـن ومتكينـهن ورعايتـهن      احلكومة هذا األمر مسألةً تربط بني ا      
 مرافق اإلسكان واملأوى إىل جانـب       "منظمة املرأة النيبالية املعوقة   "شؤون املرأة، بالتعاون مع     

كمـا أن   . الفتيات للنساء املشردات اللوايت يعانني من خمتلف أشكال اإلعاقـة         /نزل النساء 
كن يف توفري التوجيه والتـدريب علـى تنميـة          موظفات شؤون تنمية املرأة، اللوايت سيشتر     

 املوظفني واملوظفات على مستوى جلان التنمية القروية، سوف جيري تدريبهن يف     املهارات إىل 
  ."اإلعاقة" مسائل

  العامالت املهاجرات    
اختذت احلكومة مبادرات حلماية العمال املهاجرين بـصورة عامـة، والعـامالت              -٢٦٧

وينص قانون العمالة األجنبية على طائفة مـن التـدابري املنعيـة            . املهاجرات بصورة خاصة  
والوقائية الشاملة، وفق املذكور يف موضع سابق يف إطار مناقشة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                 

، ويف اآلونة احلديثة جـداً    .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ١١ املادة
 أمر  حكومة نيبال  ضد   احملامية براكاش ماين شارما وآخرين     أصدرت احملكمة العليا، يف قضية    

 موجهاً إىل احلكومة بالتنفيذ الفعـال ألحكـام         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦امتثال يف   
قانون العمالة األجنبية وتنظيم العمالة األجنبية بصورة رئيسية فيما يتعلق مبـسائل التـدريب          

ل النساء اللوايت هن يف سبيل اسـتالم عمـل يف           السابق للمغادرة للعمل يف اخلارج، وحصو     
اخلارج على القروض، وإنشاء مركز معلومات عن البلد الذي يقدم هذه العمالة، والترتيـب              

 املكاتب الدبلوماسية والقنصلية وأمرت احملكمة العليا أيضاً. لتعيني منسق لرصد شؤون العمالة   
ـ          ال النيبـاليني املهـاجرين وأن تعـتين        املوجودة يف البلدان املعنية بأن ترعى شـؤون العم

  .باحتياجاهتم، كما أمرت بتوفري فرص االستثمار وتقدمي الضمان االجتماعي للعائدين
وينص اإلطار القانوين احلايل على فرص متساوية لكل من الرجل واملرأة يف العمالـة           -٢٦٨

اخلارجيـة لالجتـار     الحتمال تعرض النساء العـامالت يف البلـدان          غري أنه نظراً  . األجنبية
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باألشخاص وملختلف أشكال االعتداء اجلنسي واالستغالل االقتصادي، برزت هذه كمسألة          
لذلك فإهنا يف سبيلها إىل اعتماد تدابري فعالة تتماشى مع روح           .  لدى احلكومة   بالغاً تثري قلقاً 

  .املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

  النساء احملتجزات والسجينات    
 لدى احلكومة تتمثل يف محاية حقوق النـساء          بالغاً ألة ناشئة أخرى تثري قلقاً    مثة مس   -٢٦٩

  : على ذلك تتركز الربامج على اجملاالت الثالثة التاليةوبناًء. احملتجزات والسجينات وتعزيزها
  ؛املسائل العقلية والنفسانية  •
  ؛مسائل الصحة التناسلية  •
  .مع أمهاهتم) اتدون سن مخس سنو(إقامة األطفال املعالني   •
: وتتخذ إدارة شؤون املرأة مبادرات يف هذه اجملاالت وقد خصصت املبالغ التاليـة              -٢٧٠
 روبية لكل امـرأة  ٥ ٠٠٠ روبية لكل امرأة للمعاجلة الذهنية والنفسانية ومبلغ    ٥ ٠٠٠مبلغ  

ل املعالني وبالنسبة إىل األطفا. للرعاية السابقة للوضع وأثناءه وبعده يف حاالت احلمل والوضع
حالة "وأجرت وزارة شؤون املرأة دراسة عن       .  روبية عن كل طفل لإلعاشة     ٥٠٠يقدم مبلغ   

     . ٢٠٠٨ عـام   بالتعاون مع منظمة غري حكوميـة ونـشرت تقريرهـا يف           "املرأة السجينة 
ومـستوى  ) ج(واحلالة الصحية،   ) ب(البيئة املادية،   ) أ(وركزت الدراسة بصورة رئيسية على      

طات السجن ومن الرتيالت    من سل اليت تلقاها السجينات    املعاملة  بسبب  الة الضحايا   العنف وح 
وقد وجهت  . ومستوى انتشار احلساسية اجلنسانية يف أوساط سلطات السجن       ) د(،  األخريات

وبناء عليـه   . الدراسة توصية إىل وزارة الشؤون الداخلية لوضع معايري دنيا بشأن مسائل األمن           
  . تتبع هذه املعايري الدنيا يف املناطق اخلمس"جون منوذجيةس"سوف جيري إنشاء 

 اليت صدر احلكم فيها ،حكومة نيبال ضد  احملامي راما بانتا خاريل وأخرينويف قضية  -٢٧١
 بتوفري اإلدارة الصحية الالزمة  إيعازياً، أصدرت احملكمة العليا أمرا٢٠٠٨ًيونيه  / حزيران ٥يف  

ويف أعقاب صدور قرار احملكمة هذا، بدأت احلكومة        . السجونلالعتناء بالنساء احلوامل يف     
يف إجراء برامج فحوص للصحة التناسلية وغريهـا مـن املعاجلـة الالزمـة للمحتجـزات         

  .٢٠٠٩ من عام والسجينات اعتباراً

  استغالل الفتيات العامالت يف علب ومطاعم الرقص    
 "لرقص وصاالت التـدليك   علب ومطاعم ا  "أجرت وزارة شؤون املرأة دراسة عن         -٢٧٢

وقد نشرت الدراسـة    . أبرزت مشاكل النساء العامالت فيها وأوصت حبلول لتلك املشاكل        
وتكشف الرسـالة   . ٢٠٠٨ يف عام    "اليوم الوطين الثاين ملناهضة االجتار باألشخاص     "مبناسبة  

وقـد  . مطـاعم الـرقص   /حاالت االعتداء واالستغالل اجلنسي للفتيات العامالت يف علب       
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 ضـد  براكاش ماين وآخـرين ت هذه املسألة برفع التماس ضدها إىل احملكمة العليا من           جوهب
 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦، فصلت فيه احملكمـة يف       وزارة شؤون املرأة وغريها   

وأصدرت أمر امتثال بسن تشريع حلماية حق النساء العامالت يف مثل هـذه األمـاكن يف                
 املعاملة الكرمية وتدابري األمن للعامالت، وأصدرت أيضاً      "ى  وركزت احملكمة العليا عل   . العمل

 من األحكام املتعلقة بتسجيل املطاعم وصاالت التدليك        مبادئ توجيهية شاملة تتضمن عدداً    
وإدارهتا، وحفظ سجالت فردية للعامالت تتضمن، بني ما تتضمنه، تفاصيل عن اختصاصات       

مدى األحكام املوضوعة حلظر االعتداء أو التحرش أو    العمل، واألجر، والبىن التحتية املادية، و     
ويف اآلونة األخرية أنشأت وزارة شؤون املرأة وقـد أدركـت أن            . االستغالل اجلنسي هلن  

، فرقة عمل تضم ممـثلني مـن         بالغاً التحرش اجلنسي يف مكان العمل مسألة ناشئة تثري قلقاً        
مل على وضع قانون ملكافحة التحـرش  وجيري اآلن الع . خمتلف الوزارات العاملة ذات الصلة    

  .اجلنسي يف مكان العمل
ومع التغيري السياسي أصبحت نيبال مشتركة بصورة كاملة يف وضع دستور جديد              -٢٧٣

ومن مهام املستقبل الرئيـسية إعـادة       .  بطريقة دميقراطية  بتن طريق مجعية تأسيسية انتخ    ع
ويف الوقت ذاته فـإن مـسألة       . قراطياً ودمي  وعادالً تشكيل هيكل الدولة حبيث يصبح مشولياً     

إضفاء الطابع املؤسسي على حقوق املرأة والطفلة تستحوذ على قدر كبري مـن االهتمـام               
 جلنة معنيـة بـصورة      وقد شكلت اجلمعية التأسيسية أيضاً    . واالنتباه من قبل اجلميع يف البلد     

ائل حقـوق املـرأة     حمددة بشؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية سوف تركز على مس         
وسوف جتري هذه اللجنة وتـشجع      .  واقتصادياً والطفل والفئات األخرى احملرومة اجتماعياً    

مشاورات واسعة مع مجيع أصحاب املصلحة ومع اجملتمع املدين حبيث تكفل الضمان الكايف             
  .حلقوق املرأة يف الدستور اجلديد جلمهورية نيبال االحتادية الدميقراطية
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