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 متهيد

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ١٦أُعـد هـذا التقرير الدوري عمالً باملادة          
ويغطي التقرير العديد من التطورات يف جمال حقوق اإلنسان املتعلقة باجلوانب االقتصادية واالجتماعية             . ثقافيةوال

وخالل إعداد التقرير، حاولت احلكومة . ٢٠٠٦يونيه / إىل حزيران٢٠٠٠يونيه /والثقافية خالل الفترة من حزيران
ام اليت أثارهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية       أيضـاً شـرح مدى التقدم الذي حدث يف اجملاالت ذات االهتم           

 . ٢٠٠١أغسطس / آب٢٣ و٢٢واالجتماعية والثقافية املنعقدة يومي 

فأُدرج بعض التطورات يف    . وخالل فترة إعداد التقرير، شهدت اإلدارة السياسية يف البلد تغريات كبرية           
وعليه، سوف تقوم   . ة سريعاً وال يزال متغرياً اآلن     وكان إيقاع األحداث السياسي   . النص ومل يتسن إدراج أخرى    

 .احلكومة بتقدمي إضافة يف الوقت املناسب

وتود حكومة نيبال تأكيد التزامها التام بالعهد الدويل وتؤكد للجميع أهنا ستمهد مجيع السبل من أجل                 
 .  النسخة املكتوبة من التقريروسوف ترسل املراجع ذات الصلة بواسطة الربيد مع. االلتزام التام حبقوق اإلنسان

 .................................... 
 )ماكوندا شارما بوديال( 
 األمني األول بالنيابة، 
 حكومة نيبال 
 ديوان رئيس الوزراء وجملس الوزراء 
 سينغا دوربار، كامتاندو  
 نيبال 
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 األطنان املكعبةب) ٢٠٠١/٢٠٠٢-١٩٩٧/١٩٩٨( 

 حالة اإلسكان :٩اجلدول 

 املرافق الصحية احلكومية :١٠اجلدول 

 ٢٠٠٥-٢٠٠١خمصصات القطاع الصحي يف امليزانية يف الفترة  :١١اجلدول 

 عدد الطالب املنقولني من نظام التعليم غري الرمسي إىل نظام التعليم الرمسي :١٢اجلدول 

 يان امللتحقني باملدارس حبسب الصف الدراسيإمجايل عدد الفتيات والصب :١٣اجلدول 

 إمجايل عدد الطالب امللتحقني باملدارس :١٤اجلدول 
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 الصف الدراسي 
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 كامالً  تصـنيف املدرسـني حبسـب نوع اجلنس ومستوى التعليم، وعدد املعلمني املدربني تدريباً              :٢٠اجلدول 
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 العدد اإلمجايل للمدارس العامة واخلاصة حبسب املستوى والوحدة :٢١اجلدول 

 )بالروبيات النيبالية(امليزانية اإلمجالية والنسبة املئوية اليت متثلها منها امليزانية املنفقة على قطاع التعليم  :٢٢اجلدول 
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 موجز

استعراضاً شامالً للسيناريو الراهن املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         يقـدم هذا التقرير      
وأصبحت نيبال طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام            . للمواطنني يف نيبال  

 . تزاماهتا مبوجب العهد، وبذلت كل ما يف وسعها يف سبيل الوفاء بال١٩٩١ مايو/أيار ١٤ يف ١٩٦٦

ولصـون احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني من مجيع اجلوانب، وقّعت نيبال اتفاق               
مشروع التعاون التقين ومذكرة تفاهم مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأنشأت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، 

جتماعية، وجلنة حتت إشراف األمني الرئيسي ألمانة احلكومة لتنفيذ خطة ووزارة لشؤون املرأة والطفل والرعاية اال
 .العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اليت وِضعت واعُتِمدت وفقاً إلعالن فيينا

وقامـت نيـبال بسن وتنفيذ العديد من القوانني من أجل ضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها                   
ويف إطار الوضع احلايل يف نيبال، وبسبب تغُير السيناريو السياسي          . والثقافيةاحلقـوق االقتصـادية واالجتماعية      

وأدى ذلك إىل أن تصبح احلكومة أكثر استجابة ملراعاة         . واالجـتماعي، أصبح املواطنون أكثر إدراكاً حلقوقهم      
الداليت، والسكان  حقـوق اإلنسـان األساسية للمواطنني، وال سيما النساء، واحملرومني اقتصادياً واجتماعياً، و            

ومـن أجـل معاجلة شواغل هذه الفئات، قامت احلكومة مبحاوالت لتعديل القوانني واللوائح وسن               . األصـليني 
 . التشريعات الضرورية وإنفاذها

ونظراً الشتغال السواد . وحتاول احلكومة احلد من الفقر السائد حالياً عرب تنفيذ خطط وبرامج استراتيجية 
 عاماً  ٢٠ بالزراعة كوسيلة لكسب العيش، أدخلت احلكومة خطة زراعية مستقبلية متتد ملدة             األعظم من السكان  

وأدى حتديد احلد األدىن    . وأنشـأت صـندوقاً للتخفيف من وطأة الفقر بغية حتسني احلالة االقتصادية للمواطنني            
وما إىل ذلك، إىل إجياد شعور      ألجور العمال، ونظام األجور غري التمييزي، وإتاحة توفري فرص العمل يف اخلارج             

 .باألمن االقتصادي أيضاً

وتقوم احلكومة بتخفيف التباين االجتماعي بني النيباليني بفضل جهودها الرامية إىل مجع الفئات احملرومة               
ماية وتتخذ نيبال أيضاً العديد من التدابري حل. واليت تعاين من اإلقصاء االجتماعي والتهميش يف املسار العام للتنمية

واعتمدت نيبال خطة رئيسية للفترة . حقوق األيتام، والنساء املغلوب على أمرهن، وكبار السن واملعوقني وغريهم 
.  تتعلق بعمالة األطفال، وحتاول تقليل عمالة األطفال باختاذ تدابري وقائية وعالجية وبإعادة التأهيل٢٠١٤-٢٠٠٤

 املتعلقة بكبار السن وسياسة العمل بغية محاية هذه الفئة من            السياسة ٢٠٠٢وعـلى نفس املنوال، اعُتِمدت عام       
وتعمل نيبال جاهدة، مبساعدة خمتلف املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية والوكاالت املاحنة، للحد             . املواطنني

 من التدابري   ومن ناحية أخرى، تعتمد نيبال أيضاً العديد      . من االجتار بالفتيات والنساء بغرض االستغالل اجلنسي      
حلماية احلق يف التمتع بأعلى معايري ميكن حتقيقها من الصحة البدنية والعقلية، وذلك بتقدمي خدمات صحية أساسية 

وُتعد . يف متناول الفقراء وأفراد اجملتمعات املتخلفة بتكلفة معقولة، وإتاحة مياه الشرب اآلمنة وخدمات اإلصحاح
 للقطاعات االجتماعية مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والتنمية احمللية مؤشراً           زيـادة امليزانية الوطنية املرصودة    

 . للجهد الذي تبذله احلكومة لتعزيز األمن االجتماعي

. وعمالً بإطار خطة عمل داكار، اعتمدت حكومة نيبال خطة وطنية شاملة بشأن إتاحة التعليم للجميع               
وال تفرض املدارس العامة رسوماً دراسية على       . جمانياً بالفعل ) ٥-١الصف  (وأصـبح التعليم االبتدائي يف نيبال       
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كما تقدم احلكومة الكتب املدرسية باجملان لطالب املرحلة االبتدائية وتفكر يف جعل            . البنات حىت الصف العاشر   
 . التعليم يف هذه املرحلة إلزامياً

، وهي بصدد إلغاء ممارسات )نظام السخرة" (كاماييا" بإلغاء نظام ٢٠٠٢ يوليه/متوزوقامت احلكومة يف  
وما إىل ذلك، وهي    " شاوبادي"و" جهوما"و" كوماري"و" كامالري"و" دويكي"و" بادي"سـيئة أخـرى مثل      

 .ممارسات تقليدية جتعل الضحية غري آمنة من الناحية االجتماعية

 السكان األصليني، وبذلت جهوداً واعترفت نيبال أيضاً باحلقوق الثقافية والدينية واللغوية واإلثنية وبفنون 
 املتعلق باملؤسسة االجتماعية لتطوير     ٢٠٠٢جبارة حلماية وتعزيز هذه اجلوانب من خالل سن وإنفاذ قانون عام            

، أصدرت حكومة ٢٠٠٣ أغسطس/آب ١١ويف . ١٩٩٩جمموعات السكان األصليني، وقانون احلكم احمللي لعام      
زم انتهاجها للقضاء على مجيع أنواع التمييز واالستغالل بسبب العقيدة أو نيـبال إعالنـاً بشأن السياسة اليت تعت    

 وزارة للسياحة والثقافة والطريان املدين      ٢٠٠١وأُنشأت يف عام    . الطبقة االجتماعية أو العرق أو املهنة أو الدين       
 .كُلّفت مبهمة احلفاظ على احلياة الثقافية يف نيبال وتعزيزها

جلبار الذي بذلته احلكومة لكفالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني          وعلى الرغم من اجلهد ا     
وتسبب التمرد الذي استمر لعقد من الزمن، . النيبالـيني، ال يزال هنالك بعض العقبات اليت حتول دون التمتع باحلقوق       
واملكان املناسبني، كما توقفت األعمال اإلمنائية وعدم استقرار الوضع السياسي، يف عدم إنفاذ غالبية القوانني يف الزمان         

 .ولوحظ وجود قيود مالية أدت إىل عدم إحراز تقدم يف الوقت املناسب. وُدِمرت اهلياكل األساسية املادية

والتحديات الكبرية اليت تواجه احلكومة يف التنفيذ الفعال للخطط والربامج اليت تكفل احلقوق الواردة يف                
 ضعف القاعدة املؤسسية، وعدم اتساق التشريعات، وارتفاع معدل النمو السكاين، واستمرار العهـد تتمـثل يف   

الفقر، والتراجع االقتصادي، واالقتصاد الريفي، ومشكلة خدمة الديون، والتأثريات الناجتة عن بعض جوانب برامج 
 . يدية السائدةالتكيُّف اهليكلي، والتمرد، والبطالة وضعف املوارد، وبعض املمارسات التقل

وعموماً، ال ميكن أن ُتكفل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني بوضع خطط فعالة وإنفاذ  
االسـتراتيجيات مـن خـالل برامج مفّصلة، إال إذا وافقت احلكومة واجلهات صاحبة املصلحة على االضطالع      

 أن يقوم اجملتمع املدين بالدور الرئيسي يف حتديد شكل          ومع ذلك، ميكن  . مبسـؤولياهتما والعمـل بطريقة تعاونية     
 . احلكومة ودورها يف كفالة احلقوق

، اعتمد جملس النواب الذي أُعيد إىل العمل مؤخراً قراراً هاماً بشأن احلق يف    ٢٠٠٦ مايو/أيـار  ٣٠ويف   
كما اقترح .  يف املائة٣٣سياسي بنسبة احلصول على املواطنة من خالل اُألم، ورفع متثيل املرأة يف اجملالني املدين وال

 . جملس النواب أن تعدل احلكومة مجيع القوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة

وعـالوة على ذلك، أطلق جملس النواب إعالناً تارخيياً يتضمن االلتزام بإجراء انتخابات اجمللس التأسيسي،                
كما . القـائد األعلى للجيش النيبايل املمنـوح للملك، وسحب لقب Raj Parisad""وإلغـاء اجمللـس امللكـي   

 اإلعالن من امللك سلطة إصدار قانون اخلالفة على العرش، وجعل ممتلكات ودخل امللك واألسرة احلاكمة    انتـزع هذا 
علن وأ. وينص اإلعالن على إلغاء األحكام الدستورية والقانونية السارية اليت ال تتسق مع اإلعالن            . خاضـعة للضريبة  

 .جملس النواب أن نيبال دولة علمانية
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 مقدمة: اجلزء األول

 ١٩٦٦انضـمت حكومة نيبال إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام               -١
 من العهد، قدمت نيبال تقريرها األويل       ١٧ و ١٦وعمـالً باملـادتني     . ١٩٩١ مـايو /أيـار  ١٤يف  ) العهـد (

(E/1990/5/Add.45)   إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي من خالل األمني       ١٩٩٩أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٥يف
 .العام لألمم املتحدة

تقرير نيبال األويل املتعلق بتنفيذ العهد  ونظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف -٢
وقدمت ،  ٢٠٠١ أغسطس/آب ٢٣ و ٢٢املعقودة يومي    (E/C.12/2001/SR.44-46) ٤٦ و ٤٥ و ٤٤يف جلسـاهتا    

. ٢٠٠١ أغسطس/آب ٢٩املعقودة يف    (E/C.12/2001/SR.55) ٥٥تعلـيقات ختامية يف جلستها      /مالحظـات 
 .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠وطلبت إليها اللجنة أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول 

د وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، فضالً عن الردود        وأعربت اللجنة عن تقديرها للتقرير األويل الذي أُع        -٣
 . (E/C.12/Q/NEP/1)اخلطية على قائمة املسائل اليت قدمتها اللجنة 

والحظـت اللجنة اجلوانب اإلجيابية العديدة املتعلقة بتنفيذ العهد وأعربت عن تقديرها لذلك؛ وال سيما           -٤
ا؛ وتوقيع اتفاق يتعلق مبشروع للتعاون التقين ومذكرة تفاهم جعل احلقوق الواردة يف العهد خاضعة للتقاضي بشأهن

مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل االضطالع بعدد من األنشطة مبوجب هذا املشروع؛ وإنشاء جلنة                
 وطنـية حلقـوق اإلنسان وجلنة حتت إشراف األمني الرئيسي ألمانة احلكومة؛ وتنفيذ خطة العمل املتصلة حبقوق                

اإلنسـان املوضـوعة وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا؛ وإنشاء وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية؛              
واعـتماد قانون مكافحة االجتار بالنساء واألطفال، وتدابري تنفيذ هذا القانون على املستويني الوطين واإلقليمي؛               

والبغاء يف  " دويكي"اء ممارسات تعدد الزوجات، واملهر، ونظام       وإلغاء نظام كاماييا؛ والتدابري اليت اعُتمدت إللغ      
 . ، واملعاقبة على ارتكاب تلك األفعال"بادي"طبقة 

واعترفت اللجنة أيضاً بأن العوامل الرئيسية والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد تتمثل يف ارتفاع معدل منو  -٥
، وتأثري بعض جوانب برامج التكيف اهليكلي، والتمرد،        السـكان، وتباطؤ النمو االقتصادي، والديون اخلارجية      

 .وانتشار بعض املمارسات التقليدية، واالقتصاد الزراعي الريفي

 تتناول  ٢٤تعليقاً ختامياً على التقرير فيما يتعلق بكفالة تنفيذ العهد، منها           / مالحظة ٦٣وقدمت اللجنة    -٦
 .قتراحات وتوصيات، بينما تتحدث البقية عن اجلوانب اإلجيابية عبارة عن ا٢٧املواضيع الرئيسية املثرية للقلق، و

 ٢٠٠٠يناير  /وجيسد هذا التقرير التدابري واألنشطة اليت قامت هبا احلكومة خالل الفترة من كانون الثاين              -٧
لجنة التعليقات اخلتامية اليت أبدهتا ال    / يف سبيل تنفيذ العهد، وذلك عمالً باملالحظات       ٢٠٠٥ يونيه/حزيـران إىل  

(E/C.12/1/Add.66) . ومع ذلك، وردت أيضاً بعض القرارات املتخذة من احلكومة وجملس النواب الذي أُعيد إىل
 .العمل مؤخراً
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التطورات اليت حدثت فيما يتعلق باملواضيع الرئيسية  :اجلزء الثاين
 املثرية للقلق، واقتراحات وتوصيات اللجنة

 )التعليقات/ من املالحظات اخلتامية١٤الفقرة (عن الدولة والسوابق القضائية األوامر القانونية احمللية الصادرة 

وضـعت حكومـة نيبال العديد من القوانني اليت تكفل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية                  -٨
ق اإلنسان  وهنالك املئات من التشريعات اليت تتضمن أحكاماً تتعلق حبماية وتعزيز حقو          . واالجتماعـية والثقافية  

 :والقوانني ذات الصلة املباشرة حبقوق اإلنسان هي على النحو التايل. املتعلقة هبا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 ١٩٩٩قانون احلكم الذايت احمللي لعام  �

  املتعلق حبظر عمالة األطفال وتنظيمها٢٠٠٠قانون عام  �

 الشعوب األصلية املتعلق باملؤسسة الوطنية لتطوير ٢٠٠٢قانون عام  �

  املتعلق حبظر السخرة٢٠٠٢قانون عام  �

  املتعلق باألحزاب السياسية٢٠٠٢قانون عام  �

. والسلطة القضائية يف نيبال مستقلة واحملكمة العليا هي قمة اهلرم القضائي يف نيبال وُتعد حارسة للدستور -٩
 حمكمة وهيئة   ١٠١وتوجد يف البلد    . سانوتضـطلع السـلطة القضائية بدور منوذجي يف جمال محاية حقوق اإلن           

 حمكمة جزئية وحمكمة    ٧٥ حمكمة استئناف و   ١٦قضائية من أجل ضمان حقوق اإلنسان تتألف من حمكمة عليا و          
 هيئات قضائية معنية بالعائدات، ٤، وحمكمة إدارية، وحمكمة عمل، و)معدة للنظر يف قضايا الفساد(خاصة واحدة 

وتكفل هذه احملاكم واهليئات    . ون وهيئة قضائية لالستئناف يف قضايا استعادة الديون       وهيئة قضائية الستعادة الدي   
 .وحتدد اختصاصاهتا يف التشريعات ذات الصلة. القضائية إمكانية الوصول إىل العدالة

، ١٩٩٠ من دستور مملكة نيبال الصادر عام        ٨٨ و ٨٦وتسـتمد احملكمة العليا اختصاصاهتا من املادتني         -١٠
 من الدستور ٨٩وتتضمن املادة .  املتعلق بإقامة العدل١٩٩٢، وقانون عام ١٩٩٠ احملكمـة العليا لعام   وقـانون 

. أحكامـاً تتعلق بإنشاء حماكم استئناف وحماكم جزئية حتدد اختصاصاهتا يف القانون املذكور املتعلق بإقامة العدل   
 املتعلق  ١٩٩٣حملكمة، وينص قانون عام      املتعلق باحملكمة اخلاصة على اختصاصات هذه ا       ٢٠٠٢ويـنص قانون    

.  اختصاصات حمكمة العمل   ١٩٩٢وحيدد قانون العمل لعام     . باخلدمـة املدنية على اختصاصات احملكمة اإلدارية      
وحيدد قانون  .  املتعلق باهليئة القضائية املعنية بالعائدات اختصاصات هذه اهليئات القضائية         ١٩٧٥وحيـدد قانون    

 املتعلق باستعادة الديون اختصاصات اهليئة القضائية املختصة باستعادة         ٢٠٠٢الية لعام   املصـارف واملؤسسات امل   
 . الديون واهليئة القضائية الستئناف قضايا استعادة الديون

ومبوجب القـانون رقم . مبثابة جرمية" النبـذ"من الدستور التمييز على أساس طبقي وتعترب ) ٤(١١وحتظر املادة  -١١
 ُيعاقَب على املنع من (Muluki Ain) من املـدونة القطريـة (Adalko)فصل املتعلق بالسـلوك الفاضل  ألـف من ال ١٠

واعتربت حكومة  . الوصول إىل أي مكان عام أو احلرمان من استخدام املرافق العامة، كما يشدد القانون على هذه الوالية                
 املتعلق بقضايا الدولة، أي     ١٩٩٢ من قانون عام     ١اجلدول  نيـبال أن التمييز على أساس طبقي مبثابة جرمية وأدرجته يف            
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 ألف الصبغة القانونية على     ١٠وأضفت األحكام التفسريية للقانون     . القضايا اليت تعترب فيها حكومة نيبال صاحبةَ الشكوى       
ة أنه إذا مت السماح بتطبيق      والحظت احملكم . املمارسـات املرتبطة تقليدياً باملعابد أو األماكن الدينية واعتربهتا غري متييزية          

أحكام تفسريية فأن الصفة األساسية للدستور املتمثلة يف كونه القانون األعلى ستنتفي، ويسود القانون العام على القانون                 
اثنيت عشرة وأصدرت احملكمة العليا أحكاماً يف أكثر من . (NLR, No.12, 1993 (2049 BS), p.1010)األساسي للدولة 

ناء قضايا اإلحضار أمام احملكمة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، كما أصدرت توجيهات إىل احلكومة لوضع               قضية، باستث 
وقررت احملكمة العليا، ممارسة لصالحية االستعراض القضائي، اعتبار العديد         . التشـريعات الضرورية وإنفاذ أوامر احملكمة     

. هنا ال تتسق مع الدستور واألحكام الواردة يف القوانني ذات الصلة  مـن األحكام التشريعية غري دستورية وخمالفة للنظام أل        
وهنالك العديد من القضايا    . وتسـتجيب حكومـة نيبال بصورة جيدة للقرارات والتوجيهات الصادرة عن احملكمة العليا            

ويتم تناول القضايا األخرى ونورد فيما يلي بعض هذه القضايا . ذات الصلة هبذا العهد اليت قامت احملكمة العليا بالبت فيها
 .يف إطار البنود ذات الصلة

 رأت احملكمة الدستورية، أن اجلملة الثانية من بـال كريشنا نوباين ضد أمانة الربملان    يف قضـية     )أ( 
 باطلة من أساسها ألهنا تنتهك احلكم الدستوري الوارد يف          ١٩٩٢ من قانون العمل لعام      ٤من املادة   ) ١(الفقرة  

 على ضرورة إعطاء أولوية التعيني للمواطنني       ٤من املادة   ) ١(وتـنص اجلملة الثانية من الفقرة       ). ٢(١٢املـادة   
من الدستور حرية ممارسة أي مهنة أو عمل أو صناعة أو جتارة ميارسها              ) ه)(٢(١٢وتكفـل املادة    . النيبالـيني 
 ؛(NLR, No.8, 1994 (2050 BS), p.450)املواطنون 

، ادعى مقدم الطلب أن أحكام الفقرة    دور فيسوكارما ضد حكومة جاللة امللك     مان هبا يف قضية    )ب( 
 ألف من الفصل املتعلق بالسلوك الفاضل من املدونة القطرية تنطوي على متييز، فهي ترى أن ١٠التفسريية للقانون 

 من الدستور،   ١١املادة  وادعى مقدم الطلب أن الفقرة ال تتسق مع         . أي تقليد ديين عريق ال ينبغي اعتباره متييزياً       
وأصدرت احملكمة العليا قراراً لصاحل     . ألهنا متنع طوائف أخرى من أداء الشعائر الدينية يف املعابد أو أماكن العبادة            

، فضالً عن خمالفتها لروح )٤(١١مقدم الطلب وألغت الفقرة التفسريية اعتباراً من تاريخ القرار ألهنا ختالف املادة 
 ؛(Writ No. 2505, 4670, 49/11/14, vol.12, Year 049, p.1010)ونص الدستور 

، بـابو كريشنا ماهارجان ضد مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء وجهات أخرى يف قضـية    )ج( 
أصـدرت احملكمـة العلـيا أمراً يتعلق بوضع برنامج حسب األولويات لتلبية االحتياجات من اخلدمات واملرافق         

 املتعلق حبماية ورفاه املعوقني، وتنفيذ هذا الربنامج حبلول العام القادم           ١٩٨٢نون عام   للمعوقني، وذلك مبوجب قا   
)Writ No. 3666, 2061 BS, 18 January 2005(؛ 

،  شـاندراكانتا جـياوايل ضد مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء وجهات أخرى            يف قضـية   )د( 
وادعى مقدم  . املالئم، مع مراعاة املعايري والقيم االجتماعية     أصدرت احملكمة العليا أمراً للحكومة لصياغة القانون        

 من املادة املتعلقة بالزواج يف القانون املدين، اليت تسمح بتعدد الزوجات إذا أُصيبت الزوجة     ٩الطلـب أن الفقرة     
، اجمللد  ٣ليا رقم   نشرة احملكمة الع  (بإعاقة بدنية أو عقلية، ختالف الدستور واتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة             

 ؛)١، صفحة ١٤، السنة ٣٠٩
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 ,Writ No.3303 (ضد حكومة جاللة ملك نيبال� احتاد الداليت� املنظمة غري احلكومية ويف قضية  )ه( 

2061 BS, 2 May 2005( من " شاوبادي"، أصدرت احملكمة العليا أمراً توجيهيا يطلب إىل احلكومة اعتبار ممارسة
كيل جلنة دراسة تتألف من املوظفني الصحيني واألطفال للعمل يف جمال التوعية العامة     املمارسـات السـيئة، وتش    

 وصياغة القوانني، عند االقتضاء؛

، أصدرت  )قرار للمحكمة العليا مل ُينشر     ( احملامي راميش ثابا ضد أمانة جملس الوزراء       يف قضية  )و( 
ن والعدل والشؤون الربملانية يطلب القيام فوراً بصياغة قانون احملكمة العليا أمراً ألمانة جملس احلكومة ووزارة القانو

 يضع حداً الهتام النساء مبمارسة الشعوذة؛

، أصدرت )قرار للمحكمة العليا مل ُينشر    (الوزراء  برادهيوش شيتري ضد أمانة جملس     يف قضـية   )ز( 
ماية الفئات الضعيفة واحملرومة، واجملتمعات احملكمة العليا أمراً توجيهياً بشأن القيام يف غضون عام باعتماد قانون حل

 احمللية والنساء الاليت حباجة إىل احلماية؛

 Writ No. 3392 of 1995 (مريا دونغانا ضد وزارة القانون والعدل والشؤون الربملانيةيف قضية  )ح( 
ومة باعتماد التشريعات املالئمة ، أصدرت احملكمة العليا أمراً توجيهياً إىل احلك)١٩٩٥سبتمرب / أيلول٣تاريخ القرار 

إلنفاذ األحكام املتعلقة باملساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف الدستور، مع مراعاة الترتيبات القانونية املعمول               
، رأت احملكمة العليا أن أحد األحكام الواردة يف         رينا باغراشاريا ويف قضية   . هبـا يف هذا الصدد يف بلدان أخرى       

ومتارس ). Writ No. 2812 of 1998 (2054 BS) خمالُف للنظام ١٩٧٤لطريان امللكية النيبالية لعام قانون شركة ا
 ٣٠ عاماً للرجال و٥٥هذه القوانني التمييز ضد النساء العامالت فيما يتعلق بسن التقاعد بالنسبة للمالحني، وهو 

، اعترفت   ألوك شاليز ضد شريو شاليز     ضيةويف ق ). مضيفات الطريان ( سنوات خدمة بالنسبة للنساء      ١٠عاماً أو   
ا بورنا       وعلى نفس املنوال، يف قضية    . احملكمة العليا باعتبار األم هي الوصي على طفلها         ليال هبادور كركي ضد آّن

 ُسريا هبادور ثابا ضد دان ويف قضية أخرى، وهي قضية    . ، أقرت احملكمة العليا حق الزوجات يف االنفصال       كركي
برمي ويف قضية . ، أقرت احملكمة أن للبنات أولوية على األبناء بالتبين أو من زواج سابق  اركومـاري سـارو ماغ    

، وضعت احملكمة العليا معايري جديدة وافقت على ضرورة أن تقبل هبادور غاريت ضد حكومة جاللة امللك يف نيبال
ذا احلكم إىل إبطال املبادئ اليت      وأدى ه . السـلطات بـأن االعتراف أمام اإلدارة ميثل دليالً يف حالة االغتصاب           

الدكتور شاندا باجراشاريا ضد أمانة الربملان ويف قضية . وضعت يف العديد من القضايا اليت بتت فيها احملكمة العليا
، رأت احملكمة العليا أن العديد من األحكام اليت تنطوي على متييز ضد املرأة خمالفة للنظام، مثل الفقرة رقم وآخرين

من الفقرة املتعلقة   ) أ(٩ و ٥ من الفصل املتعلق بالورثة، والفقرة رقم        ٢لفصل املتعلق بالقسمة، والفقرة      من ا  ١٢
 من  ١ من الفصل املتعلق بالزواج، والفقرة رقم        ٩ من الفصل املتعلق بالزنا، والفقرة رقم        ٤بالتبين، والفقرة رقم    

كما أصدرت احملكمة   .  مبمارسة اجلنس مع احليوانات     من الفصل املتعلق   ٢الفصل املتعلق بالزوجني، والفقرة رقم      
أوامـر توجيهية حلكومة صاحب اجلاللة يف نيبال بتقدمي مشروع قانون بالتشاور مع اجلهات املعنية من أشخاص                 
وهيـئات ومجعـيات ومؤسسات وعلماء اجتماع وخرباء قانونيني، على أن تأخذ يف االعتبار الدراسات املتعلقة                

 ).١٩٩٧يوليه / متوز١٨تاريخ القرار  Writ No. 2186 of 1994 (2051 BS((تمع مبختلف جوانب اجمل
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مدى الفقر وبرنامج التخفيف من وطأته، وهدف اخلطة التاسعة وإنشاء جلنة معنية بالتخفيف من وطأة الفقر                
 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات١٦الفقرة (

ووفقاً الستقصاء أُجري   . لفقر من أجل تنفيذ العهد بشكل فعال      حتاول احلكومة النيبالية احلد من وطأة ا       -١٢
كما لوحظ  .  يف املائة من الفقراء يف املناطق الريفية       ٩٥ يتعلق مبستوى املعيشة يف نيبال، تعيش نسبة         ٢٠٠٤عام  

لتالل، اجلبال، وا ( الريفية، واملناطق اإليكولوجية     -وجود تباين كبري يف مستويات الفقر حسب املناطق احلضرية          
 يف املائة من ٤٢، كان ١٩٩٦ويف عام . ، وحسب نوع اجلنس، واجملموعات اإلثنية، والطبقات الوظيفية)والسهول

وتراجع ). ٠٤/٢٠٠٣( يف املائة بعد مثاين سنوات       ٣١السكان يعيشون حتت وطأة الفقر، واخنفض هذا الرقم إىل          
االستهالك خالل هذه   ما ارتفع نصيب الفرد من      ك.  خالل هذه الفترة   ٠,٠٧٥ إىل   ٠,١٢معدل فجوة الفقر من     

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اجمللة ( يف املائة، الشيء الذي يشري إىل حدوث زيادة كبرية يف الدخل       ٤٢الفترة بنسبة   
االستهالك الذي تدعمه   : واألسـباب احملتملة هلذا التراجع يف معدل فجوة الفقر هي         ). ٢٠٠٥النيبالـية لألدويـة،     

لتحويالت املالية، وزيادة الدخل من العمل يف الزراعة، والزيادة الكبرية يف عدد السكان الفاعلني اقتصادياً، وسرعة                ا
 ).CBS/World Bank,2005 (اتساع املناطق احلضرية، وزيادة اإليرادات غري الزراعية

طة ترمي إىل خفض معدل     وكانت اخل . كـان احلد من وطأة الفقر أحد األهداف الرئيسية للخطة التاسعة           -١٣
 يف املائة خالل ٣٨بيد أن معدل الفقر مل ينخفض سوى إىل   .  يف املائة  ٣٢ يف املائة إىل     ٤٢الفقر بصورة تدرجيية من     

 عاماً من أجل خفض معدل الفقر املدقع ٢٠وأُعلن يف اخلطة التاسعة عن خطة زراعية مستقبلية مدهتا      . تلـك الفترة  
 حكومة نيبال صندوقاً للتخفيف من وطأة الفقر ليكون مبثابة مركز تنسيق لتنفيذ الربامج              وأنشأت.  يف املائة  ١٠إىل  

ومع أخذ التقدم الذي أحرزته اخلطة التاسعة يف . املتصّورة يف إطار اخلطة العاشرة وورقات استراتيجية احلد من الفقر
 .  املائة بنهاية اخلطة العاشرة يف٣٠االعتبار، ُحدد اهلدف يف خفض نسبة من يعيشون حتت خط الفقر إىل 

واعـتمدت حكومـة نيـبال العديد من التدابري لتخفيف الفقر يف البلد، مبا يف ذلك وضع السياسات                   -١٤
حكومة صاحب اجلاللة يف نيبال، واألمم املتحدة، وتقرير        (واالسـتراتيجيات واخلطط وخطط العمل ذات الصلة        

ويرد يف اجلزء الثالث من هذا التقرير حتليل مفصل         ). ٩، صفحة   ٢٠٠٥،  نيبال املرحلي لألهداف اإلمنائية لأللفية    
 .ألحكام هذه السياسات واالستراتيجيات واخلطط وخطط العمل والربامج

 ) التعليقات اخلتامية/ من املالحظات١٧الفقرة (التفاوتات القانونية بني املرأة والرجل 

، أبطل التفاوتات   ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول ٢٦نافذاً يف   الـتعديل احلـادي عشر لقانون البلد الذي أصبح           -١٥
وعمالً بالفصل املتعلق مبلكية املرأة من قانون البلد، فإن املمتلكات          . املوجـودة بني املرأة والرجل يف جمال املرياث       

ريس من اليت حتصل عليها العروس من أبويها أثناء مراسم الزواج تصبح ملكاً هلا، أما األشياء اليت حيصل عليها الع                 
واألشياء اليت حتصل   . وللمرأة مطلق احلرية يف استخدام ما متتلكه أو بيعه أو إهدائه          . العروس فتصبح ملكاً لالثنني   

تكسبه بنفسها من عمل أو حتصل       أما ما ،  Daijo" -داجيو  "عليها العروس من والديها وأقارهبا يطلق عليها اسم         
 .Pewa" -بيوا  "لق عليهعليه من الزوج وأقاربه وشركائه يف اإلرث فيط
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 ٤٣ و١٨الفقرات  (املهر وتقدمي ،"ديوكي"ونظام االجتار بالنساء والفتيات من أجل البغاء، وتعدد الزوجات، 
 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٤٥و

 ١٢ ٠٠٠ومثة دراسة تبني أن حوايل      . ال توجد معلومات موثوقة عن االجتار بالنساء والفتيات من أجل البغاء           -١٦
ومت االجتار بالنساء والفتيات النيباليات . من النساء والفتيات ُيّتجر هبن يف األساس بغرض استغالهلن يف جتارة اجلنس

عـلى مـدى سنوات عديدة للعمل يف املواخري يف اهلند، وبصفة رئيسية يف مدن بومباي وكلكتا ودهلي وبانراس                   
 ). ٢٠٠٤ويل للقضاء على عمالة األطفال، منظمة العمل الدولية، الربنامج الد(وكوراخبور 

 ) من التعليقات اخلتامية٤٤ و١٩الفقرتان (عدم وجود تشريع حمدد ملعاقبة مرتكيب العنف األسري 

 إىل ١٩٩٩ حالة عنف خالل الفترة من ٣ ٤٣٣سّجل املركز الرئيسي خلدمات املرأة والطفل يف كامتندو  -١٧
وال توجد ). ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٩قيق اجلنائي، الشرطة النيبالية، مركز املرأة والطفل، شعبة التح (٢٠٠٤

ومع ذلك، . تشـريعات حمـددة يف هذا الصدد، وهنالك بعض الصعوبات تعترض معاقبة مرتكيب العنف األسري        
انون عام  ، وق ١٩٦٣هـنالك قوانني تستخدم ملعاقبة هؤالء اجلناة، وهي الفصل املتعلق بالضرب يف قانون البالد لعام                

، وقانون األطفال لعام    ١٩٩٢، وقانون العمل لعام     ١٩٧١ املـتعلق بالتشـهري، وقانون اجلنح والعقوبات لعام          ١٩٦٠
 مشروع  ٢٠٠٣ومـع مراعاة هذه احلقيقة، وضعت وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية يف عام               . ١٩٩٢

 . يبال يف تقدميه إىل جملس النواب يف الوقت املناسبقانون بشأن العنف األسري ضد النساء، وتنظر حكومة ن

 من ٤٧ و٢٠الفقرتان (ارتفاع معدالت البطالة ونقص العمالة واالفتقار إىل التعليم املوجه الكتساب املهارات 
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

 يف املائة من    ١,٨لعمل  وتبلغ نسبة العاطلني عن ا    . تعـاين نيـبال مشكلة ارتفاع البطالة ونقص العمالة         -١٨
، ٢٠٠٢ نيبال، -املكتب املركزي لإلحصاءات، كُتيب اإلحصاءات ( عاماً   ١٥السكان الذين تزيد أعمارهم عن      

واحنصرت فرص التوظيف إىل حد كبري يف القطاع غري الرمسي يف أعمال متدنية األجر وال تتطلب              ). ٤الصـفحة   
 يف املائة من    ٦٧يزال العمل للحساب اخلاص ميثل أكثر من        وال  . مهـارات ومن دون نظام للضمان االجتماعي      

وأدى ذلك إىل تعميق    .  يف املائة  ٧٨أسباب كسب العيش، وتبلغ نسبة العاملني حلساهبم اخلاص يف جمال الزراعة            
مكتب ( يف املائة    ٣٢,٣مشكلة نقص العمالة يف قطاع الزراعة، ويقدر نقص العمالة يف هذا القطاع حالياً حبوايل               

 يف  ٧٣,٣وعالوة على ذلك، ووفقاً للموجز املتعلق باليد العاملة، تعمل نسبة           ). ١٩٩٩إلحصـاءات املركزي،    ا
 يف ٩٣,٦وارتفعت البطالة يف القطاع غري الرمسي إىل . املائة من القوة العاملة غري الزراعية يف القطاعات غري الرمسية

وُيذكر أن هؤالء   ). ٢٠٠٢منظمة العمل الدولية،    (ُهم يف التدريب    املائة ثلثاها من العمال غري املهرة القليلةُ فَُرص       
 العمـال ال يـزالون يعملون خارج إطار السياسة العامة نظراً الفتقارهم إىل التنظيم والقوة التفاوضية اجلماعية                 

 ).٤٢، صفحة ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية يف نيبال، (فيما يتعلق باألمن الوظيفي 

ومع ذلك، ميكن أن يساهم     . يمي يف نيبال ليس هو السبب الوحيد للبطالة ونقص العمالة         والـنظام التعل   -١٩
 ١٩٧٢ولتيسري ذلك، أدخلت نيبال نظام التعليم املهين عام         . نظام التدريب املهين يف تقليل البطالة ونقص العمالة       

واألسباب . ظام التعليمي احلايل  وبعد عقد من الزمن، أُدخل الن     . لكـنها مل تنجح يف تنفيذه يف مجيع أرجاء البلد         
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والعوامـل الـيت تؤثر يف منو األنشطة الصناعية والتجارية يف البلد هي االفتقار إىل املال الالزم لالستثمار، وصغر     
حجـم السوق، وسوء وسائل النقل، واإلضرابات العامة املتكررة، والصراع املسلح، وعدم وجود ما يكفي من                

لتعريفات، ووجود السلع الصينية األرخص، واحلدود املفتوحة مع اهلند، وكون البلد غري    املواد اخلام، واجلمارك وا   
وأسست حكومة نيبال خالل . ساحلي، وعدم القدرة على منافسة االستثمارات الكبرية يف جمال الصناعة والتجارة
طعات دويت، وبانكي، ودانغ،    فـترة اخلطة التاسعة أربعة مراكز تدريب للمهارات التقنية واملدارس املهنية يف مقا            

ومت من خالل املدارس التقنية ومراكز التدريب املهين التابعة جمللس التعليم التقين والتدريب املهين تقدمي               . ومستانغ
واستمرت .  شخصاً على تدريب لفترة قصرية     ٦ ٧٠٩ شخصاً، وحصل    ٢ ٢٧٤دورات تدريبـية عادية لفائدة      

وسيتم خالل اخلطة العاشرة إنشاء مؤسستني تقنيتني إضافيتني واثنني من          . اشرةالسياسة التعليمية خالل اخلطة الع    
 شخص، والتدريب لفترات    ٧ ١٠٠وهنالك خطة تقدمي دورات تدريبية عادية لفائدة        . الكلـيات البوليتكنيكية  

التعليم وتوجد أيضاً خطة لتنفيذ الربامج املقررة بإتاحة صفوف إضافية تقدم           .  شخصاً ٢٣ ٥٥٥قصـرية لفائدة    
وسوف تتاح املواد التقنية واملهنية على    .  من املدارس يف كل مقاطعة     ٧٥الثانوي املوجه حنو اكتساب املهارات يف       

وتوجد يف البلد ست جامعات تضطلع بالتعليم العايل والبحوث وهي جامعة           . مسـتوى الكلـيات واجلامعـات     
. ربانشال، وجامعة بوخارا، وجامعة ملبيين البوذية     تريبهوفان، وجامعة كامتندو، وجامعة ماهيندرا سانسكريت بو      

.  كلية يف مجيع أرجاء البلد     ٢٨٧ فرعاً وأكثر من     ٦١وجامعـة تريبهوفان هي األكرب واألعرق يف نيبال ولديها          
 .بيد أن التمرد قد تسبب يف إعاقة سري الربامج املقررة. وعالوة على ذلك، يوجد يف البلد التعليم غري النظامي

 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٤٨ و٢١الفقرتان (يازة األرض واإلصالح الزراعي مسألة ح

 ٨ يف ١٩٦٤أهنـت حكومـة نيـبال مشـكلة االستئجار بواسطة تعديل قانون إصالح األراضي لعام                -٢٠
. أجروأدى التعديل الرابع للقانون إىل حل مشكلة االستئجار عن طريق كفالة حقوق املست            . ٢٠٠٣ فرباير/شباط

وميكن لصاحب األرض أو املستأجر أو كليهما القيام .  يف املائة من األرض٥٠وحيق لـه احلصول على حصة تبلغ 
وأدى هذا التعديل أيضاً إىل إلغاء حق حيازة األرض بعد تاريخ           . بعملية حتديد حصة صاحب األرض أو املستأجر      

ألرض قبل سريان القانون ميكنه احلصول على احلق يف         واملستأجر الذي كان يفلح ا    . سريان قانون التعديل اجلديد   
 ٩,٩ إىل   ٢٤,٧وقام هذا التعديل أيضاً بتخفيض احلد األقصى من األرض املمنوحة لصاحب األرض من              . احليازة

 ٣,٥ إىل   ٤ هكتار يف وادي كتماندو، ومن       ١,٢٥ إىل   ٢,٥هكتارات لألغراض الزراعية يف منطقة ترياي، ومن        
وبالنسبة لألراضي اليت تستخدم ألغراض السكن، جيب أن        . ليم اجلبلية خارج وادي كتماندو    هكـتارات يف األقا   

 هكتارا يف وادي كتماندو ومجيع املناطق اجلبلية خارج هذا ٠,٢٥ هكتاراً يف منطقة ترياي، و     ٠,٩٩تبلغ املساحة   
قف اجلديد املتعلق حبيازة    وكان ُيتوقع احلصول على بعض األراضي الزراعية من خالل حتديد هذا الس           . الـوادي 

األراضي، وتوزيعها على من ال ميلكون أراٍض من ضحايا السخرة الذين مت حتريرهم والداليت والسكان األصليني                
واعترفت حكومة نيبال حبق الشعب يف املشاركة يف        . بيد أنه مل يتم إتاحة الكثري من األراضي       . واألقليات اإلثنية 

. األراضي وإدارة املوارد، فأصدرت العديد من القوانني واللوائح واملبادئ التوجيهية         القـرارات املتعلقة باستغالل     
واختذت اجملتمعات احمللية مبادرات، مثل نظم إدارة املوارد احلرجية، جنحت يف احملافظة على الغطاء احلرجي وتلبية                

ابعة للحكومة وحق االستفادة من     املتطلـبات حيث منحت احلكومة اجملتمعات احمللية مسؤولية إدارة الغابات الت          
والنظم األخرى اليت استكملت نظام إدارة الغابات التابعة للمجتمعات احمللية هي الغابات . منتجاهتا بشكل مستدام

وتشكل غابات املناطق العازلة التابعة للمجتمعات      . املستأجرة، والغابات التعاونية، والغابات التابعة جلهات دينية      
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 يف املائة من إمجايل مساحة      ٣٠ناطق احملمية، واجلماعات اإلمنائية احمللية عند مستجمعات املياه حوايل          احمللية يف امل  
 .  يف املائة من جمموع السكان٤٠ جمموعة تضم ١٩ ٩٦٣الغابات وهي موزعة على 

قطاع  املتعلقة بقطاع احلراجة إطار السياسة العامة والتخطيط ل        ١٩٨٨وتشـمل اخلطـة الرئيسية لعام        -٢١
تلبية االحتياجات األساسية لألفراد على : وأهداف اخلطة الرئيسية يف األمد الطويل هي. احلراجة ملدة عشرين عاماً

أساس مستدام، واحملافظة على النظم اإليكولوجية واملوارد اجلينية، ومحاية األرض من التدهور، واملسامهة يف النمو               
 .االقتصادي احمللي والوطين

 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٤٦ و٢٢الفقرتان (والداليت الذين مت حتريرهم الكاماييا  تواجه املشاكل اليت

 الكاماييا

، ومت بذلك حترير    ٢٠٠٠ يوليه/متوزيف  ) السخرة يف جمال الزراعة   (الكاماييا  ألغـت حكومة نيبال نظام       -٢٢
منذ قرون يف جمال األنشطة الزراعية وُعِمل  اماييا  الكومن الناحية التارخيية، ُمورس نظام      .  أسرة معيشية  ١٨ ٤٠٠

وساد هذا . جرمية يعاقب عليها القانون الكاماييا وُسن قانون حظر السخرة الذي اعترب نظام. به على مدى أجيال
الـنظام يف مثان من مقاطعات ترياي حيث ُتضطر األسر يف معظمها إىل العمل مقابل كميات قليلة من احملاصيل                   

وقد لعبت احلكومة   . وعالوة على ذلك، ُيثقل كاهل هذه األسر بالديون اليت تلجأ إليها من أجل البقاء             . الغذائية
 . ، مبساندة العديد من منظمات حقوق اإلنسان، دوراً حيوياً للقضاء على هذا النظامالكامايياومجعية 

 يف املاضي   الكامايياعوا لنظام   ويف الوقت الراهن، تعمل نقابات العمال على تنظيم األشخاص الذين خض           -٢٣
لضمان حصوهلم على احلد األدىن لألجور ومراقبة ظروف عملهم، وذلك من خالل العديد من الربامج اليت تقوم                 

الدولية واجلهات املاحنة مثل تلك املعنية بتطوير املهارات،        /هبـا حكومـة نيبال، واملنظمات غري احلكومية احمللية        
وقد أحدث برنامج زيادة التوعية تغيريات . من العناصر املعنية مبسألة متكني هذه اجملموعةوالتعليم، والصحة وغريها 

وبات بإمكاهنم عرض مشاكلهم وتقدمي طلباهتم،      .  احملررين الكامايياكـبرية يف منـط احلياة االجتماعية لضحايا         
يستحق الثناء فيما يتعلق بتمكني     ونعترب ذلك إجنازاً    . ومناقشـة مسألة التمتع حبقوقهم مع السياسيني واملخططني       

وعموماً، . وقد حدث بعض التحسن والتغيريات اإلجيابية يف حياة هذه اجملموعة         .  السابقني الكامايياضحايا نظام   
 أسرة كانت ضحية    ١٢ ٠١٩ بيغا بغرض إعادة تأهيل      ٢ ٤٠٠قامت حكومة نيبال بتوزيع أراض تبلغ مساحتها        

 مليون  ٨٤,٩ أسر مساعدات لتشييد مسكن بلغت قيمتها اإلمجالية         ٨ ٧٠٥ت  وتلق.  يف السابق  الكاماييالـنظام   
 من جمموعات املساعدة    ٨٢٧ مليون روبية يف شكل صندوق متجدد على         ١٦,٧ومت توزيع مبلغ    . روبـية نيبالية  

 للدخل  ماليني روبية لصندوق دعم األنشطة املُدرَّة٥,٣٨وُخصص مبلغ   .  السابقني الكامايياالذاتية لضحايا نظام    
وجبانب ذلك، مت توزيع بطاقات اهلوية إىل .  مليون روبية يف األنشطة املُدرَّة للدخل  ١,٠٨واسـتثمر مـنها مبلغ      

 إىل  ٥٥وارتفعت نسبة االلتحاق باملدارس من      .  الكاماييا  أسرة إضافية من األسر ضحايا نظام      ١٣ ٠٠٠حـوايل   
املهرة الذين يكسبون عيشهم باالستفادة من املهارات اليت         يف املائة من العمال      ٥١ يف املائة، وهنالك حوايل      ٧٢

ومع ذلك، فإن   .  يف املائة من األسر املعيشية     ٧٢وارتفع الدخل بالنسبة ألكثر من      . اكتسبوها من مراكز التدريب   
 . يف السابقالكامايياالتغطية مل تكن كافية وهنالك أعداد كبرية من األشخاص الذين يدعون أهنم ضحايا لنظام 
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 هكتار،  ٠,١٥، قامت احلكومة مبنح قطع أراض تصل مساحة كل منها إىل            الكامايياوعقب إلغاء نظام     -٢٤
وقدمت عدة وكاالت املساعدة يف جمال تطوير املهارات والتعليم والصحة . مع تقدمي مساعدة مالية لتشييد أكواخ

 فإن هذه الفئة حتتاج إىل فرص للعمل من أجل          ونظراً لالفتقار إىل املوارد املطلوبة    . وغريهـا من جماالت التمكني    
 يف السابق يعملون خدماً يف منازل       الكامايياونتيجة لذلك، أصبح املزيد من أطفال األسر ضحايا         . كسب العيش 

املناطق احلضرية، وعاد الكثري من النساء إىل القيام باألعمال املرتلية اجملانية ألصحاب األراضي احملليني ورجع الكثري 
). ٦٢، صفحة   ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية يف نيبال،      ( الرجال إىل األعمال اليت ُيفترض أهنم قد حترروا منها           من

ويعـود سـبب عدم فعالية جهود إعادة التأهيل بدرجة كبرية إىل عدم التنسيق والتسلسل السليم لألنشطة اليت                  
 يف السابق يف مناطق فرضت      الكاماييايا نظام   اضطلعت هبا خمتلف اجلهات الفاعلة، حيث أُعيد توطني األسر ضحا         

عليهم مشاركة السكان احملليني يف فرص التوظيف الشحيحة، فضالً عن مشاركتهم يف هياكل أساسية غري مالئمة          
وتسبب االنتقال إىل أماكن جديدة أيضاً يف مشاكل        . مثل املدارس واملستوصفات ومياه الشرب واملرافق األخرى      

ومع ذلك، حيتاج هؤالء إىل دجمهم يف قراهم األصلية مع إجياد           . جـرين ذوي املوارد القليلة    أخـرى هلـؤالء املها    
 ).٦٢ ، صفحة٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية يف نيبال، (الضمانات القانونية واالجتماعية املالئمة للعمل يف جمال الزراعة 

مج تتعلق بأسباب عيش ضحايا     ، بدأت حكومة نيبال تضمني اخلطة السنوية برا       ١٩٩٥/٩٦ومـنذ عام     -٢٥
. ٢٠٠٢ يوليه/متوزعقب حتريرهم يف    الكاماييا  وبدأت احلكومة تنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا نظام         . الكاماييا

وشارك يف تقدمي الدعم املايل إلعادة تأهيلهم وكاالت األمم املتحدة، وأكثر من اثنيت عشرة منظمة غري حكومية                 
السابق يف جمال إنتاج اخلضر     الكاماييا  واشتغلت بعض األسر ضحايا نظام      . ويدولـية، ومصـرف التنمية اآلسي     

 من  الكامايياونتيجة لذلك، جيري متكني األسر ضحايا نظام        . وعملـت أخرى يف جمال تربية املواشي والدواجن       
اضية عن ومع ذلك، فإن حكومة نيبال غري ر. خـالل بـرامج التدريب املهين، وبذلك َتَحسَّن مستواهم املعيشي        

 . اإلجنازات الراهنة وختطط إلجياد فرص أفضل ُمِدرَّة للدخل

 الداليت

 هذه اجملموعة على أهنا تشكل تلك اجملتمعات احمللية األكثر ختلفاً، بسبب            بالداليتُتعـّرف اللجنة الوطنية املعنية       -٢٦
لتعليمية والسياسية والدينية، كما أهنا حمرومة من       التمييز على أساس الطائفة والنبذ، يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية، وا         

 يف نيبال   الداليتويقدر عدد   ). ٥٤ ، صفحة ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية يف نيبال،      (الكرامة البشرية والعدالة االجتماعية     
ويكفل .  جمموعة من الطبقات االجتماعية    ١٩يف  الداليت  وحصرت اللجنة   .  يف املائة من جمموع السكان     ١٢,٩حبوايل  

 احلقوق األساسية من دون أي متييز بسبب الطبقة االجتماعية أو الطائفة أو الدين أو               ١٩٩٠دسـتور مملكة نيبال لعام      
كما يأمر الدستور احلكومة بتنفيذ اإلجراءات اإلجيابية واختاذ التدابري للقضاء على التمييز بغية             . العرق أو األيديولوجية  

. تلف اجلماعات العرقية، بصرف النظر عن الطبقة االجتماعية أو الطائفة أو الدين           تعزيـز الـتوافق واالحـترام بني خم       
، وقانون  ١٩٥٤قانون احلريات املدنية لعام     : والصكوك القانونية والتنظيمية ذات الصلة اليت حتمي حقوق املواطنني هي         

 . ، والكثري من القوانني غريها١٩٩٩عام ، وقانون احلكم الذايت احمللي ل١٩٩٨البلد، وقانون املساعدة القانونية لعام 

 هو الوثيقة اليت تضفي الطابع املؤسسي على عملية التنمية من           ١٩٩٩وقـانون احلكم الذايت احمللي لعام        -٢٧
ويشدد هذا القانون على حتقيق املساواة االجتماعية من        . الداليتخالل حتسني مشاركة مجيع املواطنني مبن فيهم        

ة الوسائل لتنمية األقاليم اليت توجد هبا هذه اجلماعات، مما يؤدي إىل توزيع مثار التنمية بصورة خالل التعبئة وإتاح
 يف جمالس وجلان الوساطة     الداليتوينص قانون احلكم الذايت احمللي على تسمية ممثلني عن          . مـتوازنة ومتسـاوية   



E/C.12/NPL/2 
Page 16 

 

ولوية يف اخلطط اإلمنائية للمشاريع اليت تكون       ويستوجب هذا القانون أن تعطي اجملالس األ      . التابعة للهيئات احمللية  
 يف اجمللس الوطين مينحهم فرصة الداليتمث إن احلكم الذي ينص على تسمية بعض . لفائدة املرأة والطفل واملهمشني

 .إضافية للتمثيل يف اهليئة التشريعية للدولة

 يف املائة من املواطنني ٣١ ال تزال نسبة وكما ورد أعاله، يشكل الفقر حتدياً كبرياً للمجتمع النيبايل حيث -٢٨
وميكن بالتأكيد تصنيف غالبية . الداليتويشتد الفقر يف األسر اليت تعوهلا نساء وبني أفراد . تعيش حتت خط الفقر

 .  يف نيبال على اهنم فئة حمرومة وتعيش يف فقر مدقعالداليت

 اقتصادية خاصة تستهدف الفئات احملرومة      -اعية  وتشتمل اخلطة الثامنة واخلطة التاسعة على برامج اجتم        -٢٩
واهلدف الوحيد للخطة العاشرة هو خفض مستوى الفقر، ويشكل اإلدماج االجتماعي لألفراد            . الداليتمبا فيها   

 . أحد الدعامات األربع الرئيسية للخطة

والغرض من . الداليتعات وترمي اخلطة العاشرة يف األمد الطويل إىل رفع مستويات املعيشة بالنسبة جملتم          -٣٠
 الوطنية، وجملس تنمية وتطوير الفئات      الداليتوقامت اهليئات احمللية، وجلنة     . الداليتالسياسـة العامة هو متكني      

وتعد وزارة التنمية احمللية . املهملة والضعيفة واملضطهدة، واملنظمات غري احلكومية بترتيبات مؤسسية لتنفيذ الربامج
 الوطنية، وجلنة التخطيط الوطنية     الداليتوتقوم اهليئات احمللية، وجلنة     . الداليتعاجلة قضايا   الـوزارة الرئيسـية مل    

 مليون روبية،   ٥٠٠وسوف يتحمل صندوق ختفيف الفقر التكلفة البالغة        . الداليتبرصـد أنشطة وبرامج متكني      
 .  من خالل اهليئات احمللية     مليون روبية هي عبارة عن منح للمساعدة       ١ ١٠٠بيـنما تتحمل حكومة نيبال مبلغ       

 . وال تدخل يف هذه املبالغ النفقات اليت دفعتها الوزارات املعنية

ومـن املؤشـرات على رصد وتقييم املشاريع اليت تتم مبوجب اخلطة العاشرة أن املستفيدين من الربنامج         -٣١
 . على املستوى احمللي يف املائة على األقل من الطبقات املتخلفة والسكان األصليني٣٠يشكلون نسبة 

وتـتركز أنشـطة جملس تنمية وتطوير الفئات املهمشة والضعيفة واحملرومة على تطوير املهارات، واملنح                -٣٢
 الوطنية مبوجب أمر تنفيذي لكي تقدم التوصيات        الداليتوأُنشأت جلنة   . الدراسية، ودّر الدخل، وبرامج التوعية    

ية وترتيبات السياسات العامة، ولوضع استراتيجيات فعالة لتنفيذ اتفاقية القضاء الضرورية املتعلقة بالترتيبات القانون
 وما إىل الداليتعلى مجيع أشكال التمييز العنصري، ورصد وتنسيق عمل املنظمات غري احلكومية من أجل تطوير   

يبالية ختصيص وظائف   واقترحت خارطة الطريق املتعلقة بربنامج اإلصالح اإلداري اليت وضعتها احلكومة الن          . ذلك
 يف  للداليتوقامت وزارة التعليم والرياضة وجامعة تريبهوفان بتخصيص بعض الفرص          .  يف اخلدمة املدنية   للداليت

وقدمت وزارة التنمية احمللية الدعم من خالل اهليئات احمللية إىل العديد من مشاريع ختفيف              . جمـال التعليم العايل   
فقت حكومة نيبال على خطة عمل وطنية خاصة حبقوق اإلنسان املتعلقة           ووا. الداليتالفقـر الـيت تسـتهدف       

 .  ومنحت واليات صرحية ملختِلف الوزارات املعنية، واهليئات احمللية، واملنظمات غري احلكوميةبالداليت

 يوضح السياسات اليت ستتبعها للقضاء على مجيع ٢٠٠٣أغسطس / آب١٧وأصدرت احلكومة إعالناً يف  -٣٣
 يف اجمللس الوطين حبسب نسبتهم من السكان ومتثيل النساء بنسبة الداليتلتمييز واالستغالل، ويؤكد متثيل أشكال ا

.  يف املائة يف الربملان واملؤسسات التمثيلية األخرى، عالوة على متثيلهن يف جماالت التعليم والصحة والتوظيف               ٢٥
 .بيد أن هذه السياسات العامة مل تنفّذ بصورة سليمة بعد



E/C.12/NPL/2 
Page 17 

وتتعامل احلكومة النيبالية جبدية مع املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري وإعالن ديربان بشأن                -٣٤
 يف إعداد التقريرين الدوريني اخلامس عشر       بالداليتواشتركت وزارة التنمية احمللية واللجنة الوطنية املعنية        . الداليتقضية  

. باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وتقدميهما باللغتني النيبالية واإلنكليزية          والسادس عشر لنيبال املتعلقني     
. الداليتوُعمم هذان التقريران على مجيع الوزارات واهليئات احمللية والوكاالت املاحنة واملنظمات غري احلكومية والناشطني               

تقرير الدوري السابع عشر املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال           بإعداد ال  بالداليتوُعهـد إىل اللجـنة الوطنية املعنية        
ومت توسيع اختصاصات اللجنة    . التميـيز العنصـري مبشاركة واسعة من جانب اجملتمع املدين واجلهات صاحبة املصلحة            

ضايا انتهاكات حقوق    اليت ُشكّلت مؤخراً مبنحها املزيد من املسؤوليات، مبا يف ذلك تنسيق ق            بالداليتالوطنـية املعنـية     
 .بالداليتومتكنت هذه اللجنة من تنسيق تسوية بعض قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة . اإلنسان

. الداليت يستهدف الفئات احملرومة، مبا فيها       `التعليم للجميع `وبدأت حكومة نيبال تنفيذ برنامج باسم        -٣٥
 .ذه الشرحية من املواطننيوبدأ تقدمي برامج إذاعية وتلفزيونية تركز على ه

.  والسكان األصليني  الداليتوأعلنـت حكومـة نيبال مؤخراً عن العديد من التدابري الرامية إىل متكني               -٣٦
والسكان األصليني يترأسها رئيس جلنة التنمية اإلقليمية وتضم بالداليت وُشكّلت جلنة تنسيق إقليمية مستقلة معنية 

بدور الرقيب لتنفيذ اخلطط والربامج اليت تطلقها املنظمات احلكومية وغري          اجلهـات صـاحبة املصلحة لتضطلع       
وُيعىن هذا  . ومت إنشاء مركز تنسيق يف كل جلنة تنمية إقليمية وبلدية ملراقبة هذه املسألة            . احلكومـية عـلى املستوى احمللي     

 . األصليني والسكانبالداليتبالقضايا املتصلة املركز أيضاً بتنسيق وتيسري تنفيذ أحكام قانون احلكم الذايت احمللي املتعلق 

عدم وجود قاعدة بيانات    :  يف نيبال ميكن تصنيفها على النحو التايل       بالداليتوُيقال إن املشاكل املتعلقة      -٣٧
، واالفتقار إىل هنج تعاوين فيما بني اجلهات صاحبة املصلحة، وعدم فعالية إنفاذ             بالداليتمناسـبة فـيما يتعلق      

 واألحكام القانونية، واالفتقار إىل آليات مالئمة للرصد والتقييم، وسلوكيات اجملتمع غري املقبولة إىل حد               املشاريع
 بشأن النهوض هبذه الفئة، وقلة األولوية املمنوحة الداليت، وقلة املبادرات الصادرة من غري      الداليـت كـبري إزاء    

اجلهود اإلمنائية والوصول إىل املرافق اإلمنائية، وتدين املستوى        لتعزيز التكنولوجيات التقليدية واحمللية، وعدم كفاية       
، واالفتقار إىل اإلجراءات   للداليتالتعلـيمي والتوعـية وسـوء األوضاع الصحية، واالستغالل الشديد للنساء املنتميات             
 .  إىل ذلك ومابالداليتبالنهوض اإلجيابية الكافية، واالفتقار إىل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص واملبادرات املتصلة 

، متت التوصية بتنفيذ اخلطط والسياسات العامة واألحكام القانونية،         الداليتوفـيما يتعلق بسوء أوضاع       -٣٨
، وحشد الطاقات من أجل التعليم      بالداليتواآللـيات الفعالـة للرصـد والتقييم، وتعزيز اللجنة الوطنية املعنية            

ومثة . ، وتعزيز التكنولوجيا التقليدية واحمللية، والبحث والتطوير      الداليتنتميات إىل   والتوعـية، ومتكـني النساء امل     
وينبغي للقطاع اخلاص أيضاً اختاذ مبادرات لتخليص       . الداليتحماوالت إلجياد حلول تعاونية للمشاكل اليت تواجه        

لتعاون مع احلكومة النيبالية بغية القضاء وهلذا السبب، ينبغي للمجتمع املدين والشركاء الدوليني ا. اجملتمع من الفقر
 . على التمييز القائم على أساس الطبقة االجتماعية

 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٤٩ و٢٣الفقرتان (احلد األدىن لألجور بالنسبة للموظفني والعمال 

بيد أن الغالبية . عيش يف املائة من سكانه على الزراعة كوسيلة لكسب ال      ٨٠نيـبال بلـد زراعي يعتمد        -٣٩
العظمى من السكان ال ترغب يف ممارسة الزراعة كمهنة رئيسية، وذلك لعدة أسباب مثل االفتقار إىل مرافق الري، 
وموجـات اجلفـاف، والفيضانات والكوارث الطبيعية، وعدم إجياد البذور واألمسدة واملعدات اجليدة يف الوقت               
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 ويقدر إمجايل الناتج احمللي من الزراعة باألسعار الثابتة        .  األعمال اليدوية  املناسـب، وتدين اإلنتاجية، واحلاجة إىل     
 ).٢٠٠٢/٢٠٠٥وزارة الزراعة والتعاونيات، ( يف املائة ٣٩ بنسبة ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف ) ١٩٩٤/٩٥(

وقد أُدخلت  .  املتعلقة باحلد األدىن لألجور    ١٩٧٠ونيـبال طرف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام           -٤٠
على تشكيل آلية تتألف من عدد متكافئ ) ١(٢١وينص الفرع . ١٩٩٢كام هذه االتفاقية يف قانون العمل لعام أح

وحددت احلكومة النيبالية يف التوصيات اليت قدمتها       . مـن املمثلني عن احلكومة وأرباب العمل ومنظمات العمل        
عمال يف القطاعات الصناعية وغري الصناعية اليت اآللـية املذكـورة أعاله احلد األدىن القانوين ألجور املوظفني وال        

وقد حددت احلكومة . ١٩٩٢من قانون العمل لعام    ) ١(٢١وحتدد األجور عمالً بالفرع     . ينطـبق عليها القانون   
، حددت ٢٠٠٠مارس / آذار١٥ويف . النيبالية األجور بناء على توصيات اللجنة املعنية بوضع احلد األدىن لألجور    

لية للمرة األوىل األجور وعالوة غالء املعيشة بالنسبة للموظفني والعمال يف قطاع إنتاج الشاي،              احلكومـة النيبا  
وقامت احلكومة مبراجعة أجور . ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥وحددهتـا بالنسـبة للعاملني يف القطاعات األخرى يف       

 : وعالوات العاملني الواردة يف اجلدول أدناه

 الشركات/ وعالوة غالء املعيشة للعاملني يف جماالت الصناعةاحلد األدىن لألجور: ١اجلدول 

 ١ تصنيف املوظفني أو العمال متوسط األجر الشهري
 ألف غري مهرة  روبية١ ٧٠٠,٠٠
 باء شبه مهرة  روبية١ ٧٥٠,٠٠
 جيم مهرة  روبية١ ٨٦٠,٠٠
 دال ذوو مهارات عالية  روبية٢ ٠٥٠,٠٠
 ه اء قُّصر  روبية١ ٣٨٤,٠٠

  إضافة عالوة غالء املعيشة التالية إىل األجور املذكورة أعالهينبغي 
 ٢ تصنيف املوظفني أو العمال العالوة

 ألف بالغون  روبية٨٦٠,٠٠
 باء قُّصر  روبية٦٤٥,٠٠

 احلد األدىن ألجور العمال املياومني  
 ٣ تصنيف املوظفني أو العمال احلد األدىن لألجر اليومي

 لفأ بالغون  روبية٩٠,٠٠٠
 باء قُّصر  روبية٧٣,٠٠

 :مالحظات 
 . عاما١٦ً إىل ١٤ألغراض هذه املذكرة، القُّصر هم املوظفون والعمال الذين بلغت أعمارهم  )أ( 
 .  عاماً على نفس أجر وعالوة الشخص البالغ١٦جيب أن حيصل الشخص القاصر الذي بلغ سنه  )ب( 
 .  روبية٧٣ دوالر الواليات املتحدة حوايل ١يعادل  )ج( 
 .٢٠٠٣أغسطس / آب١٨، )١+أ (٢٢ امللحق رقم ٣٥حكومة نيبال، اجلريدة الرمسية لنيبال، اجلزء : املصدر 
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وعلى نفس املنوال، قامت احلكومة النيبالية أيضاً بتحديد األجور وعالوة غالء املعيشة للعمال يف قطاع                -٤١
ويوضح اجلدول أدناه احلد األدىن     . حلد األدىن لألجور  إنتاج الشاي على أساس التوصيات املقدمة من جلنة حتديد ا         

 :لألجور وعالوة غالء املعيشة

 احلد األدىن لألجور وعالوة غالء املعيشة للعاملني يف قطاع إنتاج الشاي: ٢اجلدول 

 ١ تصنيف املوظفني أو العمال احلد األدىن لألجر الشهري
 ألف البالغون  روبية١ ٦٨٣,٠٠
 باء ّصرالقُ  روبية١ ٢٦٢,٠٠

 ينبغي إضافة عالوة غالء املعيشة التالية إىل األجور املذكورة أعاله 
 ٢ تصنيف املوظفني أو العمال احلد األدىن للعالوة الشهرية

 ألف البالغون  روبية٤٠٠,٠٠
 باء القُّصر  روبية٢٦٥,٠٠

 احلد األدىن ألجور العمال املياومني  
 ٣ وظفني أو العمالتصنيف امل احلد األدىن لألجر اليومي

 ألف البالغون  روبية٧٤,٠٠
 باء القُّصر  روبية٥٦,٠٠

 :مالحظات 
 . عاما١٦ً إىل ١٤ألغراض هذه املذكرة، القُّصر هم املوظفون والعمال الذين بلغت أعمارهم  )أ( 
 .  عاماً على نفس أجر وعالوة الشخص البالغ١٦جيب أن حيصل الشخص القاصر الذي بلغ سنه  )ب( 
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨، )١+أ (٢٨، اإلضافة رقم ٥٣حكومة نيبال، اجلريدة الرمسية لنيبال، اجلزء :  املصدر 

واستند األجر الذي حددته احلكومة إىل توصيات اللجنة املعنية بوضع احلد األدىن لألجور وفق ما ينص                 -٤٢
وجيب أن تراعي اللجنة سلم أجور      .  األجور علـيه قانون العمل ولوائحه، عند تقدمي التوصيات املتعلقة بتحديد         

موظفي اخلدمة املدنية، والشركات واملؤسسات احلكومية، وأسعار السلع األساسية يف األسواق، وفصول السنة وما 
وعلى الرغم  . وقامت احلكومة مبراجعة أجور وعالوات موظفي وعمال القطاعات الرمسية وغري الرمسية          . إىل ذلك 

د األدىن لألجور، فإن القطاع غري الرمسي يدفع أجوراً أقل من املعدل احملدد، كما يوجد               مـن حتديد معدالت احل    
 .تفاوت كبري يف مستوى األجور بني الذكور واإلناث

 من  ٥٢ و ٥٠ و ٢٤الفقرات   (١٨٢ و ٨١ و ٢٩التصـديق عـلى اتفاقـيات مـنظمة العمل الدولية رقم            
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

 وصدقت على تسع اتفاقيات أقرهتا هذه املنظمة ١٩٦٦عضواً يف منظمة العمل الدولية عام أصبحت نيبال  -٤٣
  ٩٨ و ٢٩ و ١٤االتفاقيات رقم   : واتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت صدقت عليها نيبال هي        . يف تواريخ خمتلفة  

 : عليها تصديق نيبالويتضمن اجلدول التايل أمساء االتفاقيات وتاريخ. ١٨٢ و١٤٤ و١٣٨ و١٣١ و١١١ و١٠٠و
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 قائمة اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت صدقت عليها نيبال: ٣اجلدول 
 رقم االتفاقية  االتفاقيات تاريخ التصديق عليها

 ١٤رقم االتفاقية  )١٤رقم (، ١٩٢١، )الصناعة(اتفاقية الراحة األسبوعية  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٠

 ٢٩االتفاقية رقم  )٢٩رقم  (١٩٣٠االتفاقية اخلاصة بالسخرة،  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣

 ٩٨االتفاقية رقم  )٩٨رقم  (١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية،  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١١

 ١٠٠االتفاقية رقم  )١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور،  ١٩٧٦مارس / آذار١٠

 ١١١االتفاقية رقم  )١١١رقم  (١٩٥٨، )يف االستخدام واملهنة(اتفاقية التمييز  ١٩٧٤سبتمرب / أيلول١٩

 ١٣١االتفاقية رقم  )١٣١رقم  (١٩٧٠اتفاقية حتديد املستويات الدنيا لألجور،  ١٩٧٤مايو / أيار٣٠

 )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية احلد األدىن للسن،  ١٩٩٧مايو / أيار٣٠
  عاما١٤ً: احلد األدىن للسن

 ١٣٨فاقية رقم االت

 ١٤٤االتفاقية رقم  )١٤٤رقم  (١٩٧٩، )معايري العمل الدولية(املشاورات الثالثية  ١٩٩٥مارس / آذار٢١

 ١٨٢االتفاقية رقم  ١٩٩٩، )١٨٢رقم (أسوأ أشكال عمالة األطفال،  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣

 .٢٠٠٥ مايو/أياراألطفال والعالقات الدولية، حكومة نيبال، وزارة العمل وتنظيم النقل، إدارة عمالة  :املصدر

 . يف الوقت املناسب مستقبال٨٧ً و٨١وتنظر احلكومة النيبالية يف االنضمام إىل اتفاقييت منظمة العمل رقم  -٤٤

 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٥١ و٢٥الفقرتان (مبوجب التشريعات القائمة " اجلرائم األخالقية"حتديد 

م األخالقية من األسباب اليت تؤدي إىل الفصل أو اإلعفاء من الوظيفة العامة، وتطبق هذه القاعدة                اجلرائ -٤٥
وتستند هذه القاعدة إىل احملافظة على النظام العام وسالمة عامة اجلمهور           . أيضاً يف وظائف القطاع العام األخرى     

 ١٩٩٣ يف قانون اخلدمة املدنية لعام       "قيةاجلرائم األخال "ومع ذلك، مل ُيحدد تعريف      . وحسـن سري أداء الدولة    
، تناولت الدائرة اخلاصة يف     أمبار هبادور باندي ضد نارا هبادور باندي      ويف قضية   . ١٩٩٤والئحته الصادرة عام    

احملكمة العليا اجلرائم األخالقية موضحة أنه ال ميكن اعتبار كل من أُدين يف جرمية قتل مرتكباً جلرمية أخالقية من                   
غري أن القتل جرمية أخالقية إذا اعترف الشخص املذنب بأنه ارتكبها مع            . نظر يف مالبسات وقوع اجلرمية    دون ال 
 .(NLR, 1970 (2030 BS), decision No. 774, p.289)السرقة 

فهذه مسألة جيب أن    . ومـن الصعب للغاية يف واقع األمر حتديد أسباب اجلرائم األخالقية بصورة قاطعة             -٤٦
ومع ذلك، من املبادئ الراسخة يف السوابق القضائية اعتبار اجلرمية . كمة على أساس كل قضية لوحدهاتقررها احمل

وحىت يف تلك احلالة، قد ال تعترب اجلرمية أخالقية إذا أثبت           . أخالقية إذا ثبتت فيها املسؤولية القانونية بشكل قاطع       
 .اجلاين ارتكاب اجلرمية من دون علمه

 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٢٦الفقرة (تعلقة بعمالة األطفال يف نيبال تأكيد اإلحصاءات امل

ويقدر عدد األطفال   .  طفالً يعانون أسوأ أشكال عمالة األطفال يف نيبال        ١٢٧ ١٣٩تبني الدراسات أن     -٤٧
 : د ضحاياهاويوضح اجلدول التايل أشكال عمالة األطفال وعد.  طفل١٢ ٠٠٠الذين ُيّتجر هبم سنوياً حبوايل 
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 أسوأ أشكال عمالة األطفال: ٤اجلدول 

  أشكال عمالة األطفال عدد األطفال
 ألف أطفال خدم املنازل ٥٥ ٦٥٥
 باء أطفال يستخدمون يف فرز القمامة ٣ ٩٦٥
 جيم أطفال يستخدمون يف صنع السجاد ٤ ٢٢٧
 دال )السخرة (الكامايياأطفال يف نظام  ١٧ ١٥٢
 ه اء  املناجمأطفال يعملون يف ١١٥
 واو أطفال محالون ٤٦ ٠٢٩
 زاي أطفال متجر هبم  يف السنة١٢ ٠٠٠

 ٢٠٠٤/الربنامج الدويل للقضاء على عمالة األطفال، الربنامج احملدد زمنياً/منظمة العمل الدولية :املصدر

 ٢٧الفقرة (ح استعراض وحتديث اإلحصاءات املتعلقة باحلصول على املاء اآلمن، واخلدمات الصحية واإلصحا
 )التعليقات اخلتامية/من املالحظات

وعليه، عززت احلكومة النيبالية قانون محاية البيئة لعام        . ُيكفـل للمواطنني احلق يف العيش يف بيئة نظيفة         -٤٨
 من مجلة أمور أخرى، وسامهت بذلك يف احملافظة على بيئة           ١٩٩٧، إضـافة إىل قواعد محاية البيئة لعام         ١٩٩٦

وتعتقد احلكومة . وهتتم احلكومة النيبالية اهتماماً كبرياً باملاء اآلمن، واخلدمات الصحية واإلصحاح. ةنظيفة وصحي
وفيما يلي حتليل للوضع الراهن املتعلق . أن مـياه الشـرب ومرافق اإلصحاح من االحتياجات األساسية لإلنسان          

 : بالوصول إىل املاء اآلمن، وخدمات اإلصحاح والصحة

 املاء اآلمن ومرافق اإلصحاحالوصول إىل 

وتستهدف .  يف املائة من السكان على املياه الصاحلة للشرب        ٧١,٦بـنهاية اخلطة التاسعة، حصلت نسبة        -٤٩
 ٣,٨٥٢ ماليني نسمة إضافية بينهم      ٤,٥٩١اخلطـة العاشرة تقدمي اخلدمات األساسية لإلمداد مبياه الشرب لفائدة           

 مليون نسمة يف املناطق احلضرية، عالوة على تقدمي خدمات عالية املستوى ٠,٧٣٩ماليني نسمة يف املناطق الريفية و   
وتقدمي خدمات اإلصحاح   .  مليون نسمة  ٢,٦٦٨ مليون نسمة، وخدمات متوسطة املستوى لفائدة        ١,٣٣٤لفائدة  

يف املناطق   مليون نسمة    ١,٨٠٨ ماليني نسمة يف املناطق الريفية و      ٥,٦١٣ ماليني نسمة، منهم     ٧,٤٢١بالنسبة إىل   
وترمي األهداف اإلمنائية لأللفية أيضاً     . احلضرية، وذلك عن طريق حث األسر املعيشية على تشييد مراحيض خاصة          

 يف املائة من    ٥٣ يف املائة من السكان، وتقدمي خدمات إصحاح أفضل لفائدة           ٧٣إىل إجياد موارد مياه أفضل بفائدة       
 يف املائة من    ٧٤,٨١، متكنت نسبة    ٢٠٠٥وحبلول منتصف عام    . )٢٠٠٢األهـداف اإلمنائية لأللفية،     (السـكان   

 ، ٢٠٠٥التقرير املرحلي،   : األهداف اإلمنائية لأللفية  (جممـوع السـكان مـن الوصـول إىل مصادر أفضل للمياه             
 يف املائة من سكان املناطق احلضرية الذين        ٩٣ يف املائة من سكان الريف و      ٧٩وتضـم هذه النسبة     ). ٧٠صـفحة   

 يف املائة من ٣٩وبنفس القدر، أُتيحت خدمات اإلصحاح احملسنة لفائدة       . لى موارد مياه آمنة ومستدامة    حصـلوا ع  
 .  يف املائة من سكان املناطق احلضرية٨١ يف املائة من سكان الريف و٣٠وتضم هذه النسبة . إمجايل السكان
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وتكشف . ١٩٩٠ يف املائة عام     ٦ت  وازدادت التغطية العامة خبدمات اإلصحاح زيادة كبرية بعد أن كان          -٥٠
وخالل األسبوع .  يف املائة من األسر املعيشية لديها مراحيض٣٩الدراسة االستقصائية ملستوى املعيشة يف نيبال أن 

ويبني ). ٢٠٠٤إدارة اإلمداد باملياه واإلصحاح،     ( مرحاض   ٦٠ ٠٠٠الوطين لإلصحاح، متت الدعوة إىل تشييد       
 : ملتعلقة مبياه الشرب ومرافق اإلصحاح األساسيةاجلدول التايل املؤشرات ا

 مؤشر مياه الشرب ومرافق اإلصحاح األساسية: ٥اجلدول 
 املؤشر ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥
٧٤,٨١ 

٧٩ 
٩٣ 

٧٣ 
٧١ 
٨٦ 

٧٠ 
٦٨ 
٩٦ 

٤٦ 
٤٣ 
٩٠ 

نسبة السكان الذين يصلون بشكل مستدام إىل موارد ماء أفضل
 يف املناطق الريفية )أ(
 احلضريةيف املناطق  )ب(

١ 

٣٩ 
 
٣٠ 
٨١ 

٣٠ 
 
٢٥ 
٨٠ 

٢٢ 
 
١٨ 
٦٧ 

٦ 
 
٣ 
٣٤ 

نسـبة السـكان الذيـن يصلون بشكل مستدام إىل خدمات           
 اإلصحاح األساسية

 يف املناطق الريفية )أ(
 يف املناطق احلضرية )ب(

٢ 

 .٧٠، صفحة ٢٠٠٥تقرير مرحلي، : األهداف اإلمنائية لأللفية:  املصدر

غري أنه ال تزال    . اد باملاء ومرافق اإلصحاح خالل فترة زمنية وجيزة       لقـد حدث حتسن ملحوظ يف اإلمد       -٥١
 . هنالك فجوة كبرية بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية فيما يتعلق بالوصول إىل مياه الشرب ومرافق اإلصحاح

ملائة من اآلبار   يف ا  ٥٥ووفقاً لدراسة استقصائية أجرهتا إدارة اإلمداد باملياه والصرف الصحي، فإن نسبة             -٥٢
 يف  ١٥وأوضحت اللجنة الوطنية املعنية مبادة الزرنيخ أن        .  من مقاطعات منطقة ترياي ملوثة بامليكروبات      ٢٠يف  

 حتتوي على مستويات من مادة الزرنيخ تفوق معايري منظمة الصحة           ٣٣٩ ٥١٥املائـة مـن اآلبار البالغ عددها        
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة، . ئة منها املعايري النيبالية يف املا ٣العاملـية، وتتجاوز نسبة الزرنيخ يف       

إدارة اإلمداد  ( شخص يستخدمون مياه ملوثة بالزرنيخ مبستويات دون املعايري النيبالية           ٣٠٠ ٠٠٠هنالك حوايل   
 ).٢٠٠٢باملياه واإلصحاح، 

 يف املائة نفايات    ٦ يف املائة نفايات زراعية و     ١١ يف املائة؛ منها     ٨٣وتبلغ نسبة النفايات الصلبة يف البلد        -٥٣
وتنتج األسر املعيشية يف املناطق . وتتسبب النفايات الصلبة والبالستيكية يف مشاكل بيئية آخذة يف االزدياد. صناعية

، ١٩٩٩ويف عام .  كيلوجرام للفرد يف اليوم٠,٤٨احلضرية القدر األكرب من النفايات الصلبة يف البلد وذلك بواقع 
 طن من النفايات، كان     ٤٢٦ ٤٨٦ بلدية ما جمموعه     ٥٨ مـن سكان املناطق احلضرية يف        ٣ ٠٠٠ ٠٠٠أنـتج   

أما النفايات الطبية ). ٢٠٠٤احلكومة النيبالية، الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، ( يف املائة ٢٩نصيب كامتندو منها 
 كيلوجراما من النفايات احلاملة ٠,٤٨ سرير، منها  كيلوجراما لكل١٧,٧وحدها يف وادي كامتندو فيبلغ معدهلا      
ويتم .  أسرة ٣ ٩٠٥وُيقدر عدد أَِسّرة املستشفيات يف وادي كامتندو ب           . ألمراض ُمعدية لكل مستشفى يف اليوم     

وحتاول حكومة نيبال التخلص    . التخلص من معظم هذه النفايات على أهنا نفايات عادية أو ُتحرق يف فرن عادي             
وقامت حكومة نيبال وبلدية كامتندو مؤخراً بافتتاح وتشغيل موقع جديد          .  النفايات بطريقة آمنة   مـن مثل هذه   
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، وسوف يساعد هذا املوقع على تقليل كمية النفايات املبعثرة يف املدينة            `أوكارباوا`لدفـن الـنفايات الطبية يف       
 . وحتسني القدرة على جتميعها

 اليت هتدف إىل تلبية احلاجة املتنامية       ٢٠١٧-٢٠٠٢طة الوطنية للمياه    قامت احلكومة النيبالية بتعزيز اخل     -٥٤
، ٢٠١٧ووفقاً هلذه اخلطة، سيغطي اإلمداد باملاء مجيع السكان حبلول عام           . إىل مياه الشرب وخدمات اإلصحاح    

مات  يف املائة على نوعية متوسطة إىل عالية من اإلمداد باملياه، وسيحصل اجلميع على خد              ٢٧وستحصـل نسبة    
وتناولت اخلطة أيضاً شبكة الصرف الصحي يف املناطق احلضرية ومعاجلة املياه اآلسنة املرتبطة . اإلصحاح األساسية

). ٧٣ و ٧٢، الصفحتان   ٢٠٠٥التقرير املرحلي املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية،       (مبياه الشرب واملرافق الصحية     
اية البيئة، قامت احلكومة النيبالية بتعزيز املعايري التسعة للمياه اآلسنة  املتعلق حبم١٩٩٦ووفقاً ملتطلبات قانون عام 

وسيساعد ذلك على التقليل من النفايات . الـناجتة عـن الصناعات، واملعايري املتعلقة بانبعاثات غازات املركبات     
 . للجميعوتلوث اهلواء يف املناطق احلضرية والصناعية، ويساهم بالتايل يف هتيئة بيئة صحية أكثر 

 املتعلقة بإمداد املياه وخدمات اإلصحاح للمناطق      ٢٠٠٤ونقّحت احلكومة النيبالية السياسة الوطنية لعام        -٥٥
وتشـري السياسة املنقحة بوضوح إىل قيام احلكومة واهليئات احمللية بتنظيم ورصد وتيسري تنفيذ خطط               . الريفـية 

والدور الذي تضطلع به الوكاالت املعنية هو توجيه        . لريفيةوبـرامج املياه وخدمات اإلصحاح بالنسبة للمناطق ا       
السياسـات العامة واملساندة التقنية، بينما تقدم احلكومة النيبالية املساعدة إىل جلان املستخدمني من أجل صياغة                

اسة العامة  وتنفـيذ املشـاريع، وإدارة األموال، وتنفيذ الربامج التجريبية، وتقدمي التوصيات املتعلقة بتعديل السي             
ولتشـجيع إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اإلمداد باملاء وخدمات اإلصحاح،              . والـربامج 

كما أصدرت يف نفس العام قانون      .  قانون جملس إدارة اإلمداد باملياه     ٢٠٠٥أصـدرت احلكومة النيبالية يف عام       
كما ُعّدل يف ذات . ة ضبط التعريفة ومراعاة مصلحة املستخدمنياللجـنة املعنية بتحديد تعريفة اإلمداد باملياه بغي       

 . العام قانون شركة نيبال للمياه بغية حتويل أصول ومسؤوليات هذه الشركة إىل القطاع اخلاص

لإلمداد باملياه هو تلبية حاجة وادي كامتندو لإلمداد باملياه يف          ) Melamchi(والغرض من مشروع مالمشي      -٥٦
والوكالة الرائدة يف هذا اجملال هي إدارة اإلمداد باملياه واخلدمات الصحية اليت تعمل حتت إشراف               . طاملـدى املتوس  

ويتوىل جملس التنمية يف صندوق اإلمداد . ويقوم مصرف التنمية اآلسيوي بتمويل املشروع. وزارة التخطيط واألعمال
اه يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء، بينما         باملـياه وخدمات اإلصحاح الريفية متويل مشاريع اإلمداد باملي        

 . يقوم مصرف التنمية اآلسيوي بدور رئيسي يف جمال اإلمداد باملياه وخدمات اإلصحاح يف املناطق الريفية

ويشترك العديد من املنظمات واملؤسسات احلكومية يف إدارة النفايات الصلبة على مستوى السياسة العامة  -٥٧
: ويقوم مركز إدارة النفايات الصلبة وتعبئة املوارد بدعم وزارة التنمية احمللية يف اجملاالت التالية. لتنظيميواملستوى ا

التعامل مع مسألة تطوير مواقع     ) ج(وضع املبادئ التوجيهية املتصلة بالبيئية،      ) ب(وضع التشريعات املالئمة،    ) أ(
 ذلك مالئماً يف مجيع اجملاالت املتعلقة بإدارة النفايات الصلبة،          تقدمي الدعم املايل حيثما كان    ) د(دفـن النفايات،    

العمل كحلقة وصل بني الوزارات واهليئات ) ز(تعزيز إمكانيات البلديات، ) و(تقدمي الدعم التقين للبلديات،  ) ه(
صياغة السياسة البيئية وتشمل والية وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا، ضمن أمور أخرى، . البلدية واهليئات احمللية

 .واملبادئ التوجيهية واملعايري البيئية، وهي تقوم بالتايل بوضع الترتيبات لتنفيذ هذه الواجبات
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وأدرجت احلكومة النيبالية موضوع اإلصحاح ضمن دروس املدارس الثانوية، وتعمل على إدخال التعليم              -٥٨
 املعنية بتطوير القرى أيضاً منح لتقدمي مياه الشرب وخدمات وقُّدمت للجان. البيئي على مستوى التعليم االبتدائي

 . اإلصحاح، فنتج عن ذلك اختاذ بعض املبادرات احمللية الواعدة

وتتوىل هذه اللجنة تنسيق أنشطة خدمات . وشكّلت احلكومة النيبالية جلنة وطنية معنية خبدمات اإلصحاح -٥٩
العاملة يف هذا القطاع؛ كما تقدم املشورة بشأن السياسات العامة اإلصحاح اليت يضطلع هبا العديد من الوكاالت 

 . والقضايا واخلطط االستراتيجية، وتتوىل إدارة أنشطة األسبوع الوطين للخدمات الصحية

 :التحديات

تواجه احلكومة، بالرغم من السياسات والربامج اليت وضعت، العديد من التحديات يف جمال مياه الشرب                -٦٠
فنظام اإلمداد باملياه يف وادي كامتندو غري كاف، كما تشكل جودة املاء حتدياً آخر يف               . إلصـحاح وخدمـات ا  

 يف املائة من األسر املعيشية عن حاالت إصابة باإلسهال أو           ٣٠وعـلى املسـتوى الوطـين، ُتبلغ نسبة         . نيـبال 
ائة من املياه اجلوفية املستخدمة للشرب يف     يف امل  ٣وتعد حوايل   . الدوسنطاريا، أو الريقان، أو التيفوئيد أو الكولريا      

منطقة ترياي ملوثة إىل حد غري مقبول بعناصر الزرنيخ، كما لوحظ وجود بعض عالمات التلوث يف املياه اجلوفية                  
 . يف كامتندو

 أن ثلثي األسر املعيشية يف منطقة وادي ٢٠٠٥وكشفت دراسة أجراها مكتب اإلحصاءات املركزي عام  -٦١
 . ومع ذلك، ال توجد بىن أساسية ملعاجلة املياه اآلسنة. وصولة بشبكات الصرف الصحيكامتندو م

وتواجـه احلكومـة النيبالية قيوداً مالية حتول دون إتاحة مياه الشرب اآلمنة وخدمات اإلصحاح جلميع                 -٦٢
ياجات، أن فجوة االستثمار    وتبني دراسة أُجريت يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لتقدير االحت          . املواطنني

، وهو أكرب مبلغ مطلوب إلتاحة     ) مليون دوالر أمريكي   ١ ٩٦٢,٨٣( بليون روبية    ١٣٧ ٣٩٨يف هذا اجملال تبلغ     
 .٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥مياه الشرب وخدمات اإلصحاح خالل الفترة من 

 حاجة ملحة إىل قيام     ومثة. وتـبذل احلكومـة النيبالية جهودها الستثمار املبلغ املطلوب يف هذا القطاع            -٦٣
 .اهليئات التابعة لألمم املتحدة والوكاالت املاحنة األخرى بتقدمي الدعم املايل والتقين لنيبال

 احلصول على اخلدمات الصحية

ففي الوقت  . حـدث حتسـن تدرجيي يف العديد من جماالت اخلدمات الصحية على مدى العقود املاضية               -٦٤
ومشلت خدمات التوليد اليت تتم . ن السكان الوصول إىل مرافق اخلدمات الصحية يف املائة م٧٠الـراهن، ميكن ل      

وتبلغ نسبة احلوامل اللوايت يضعن محلهن حبضور مقدمي        .  يف املائة من احلوامل    ٣٧مبعرفة عاملني صحيني مدرَّبني     
 يف املائة ٧ تبلغ سوى  يف املائة يف حني مل تكن٢٠) أطباء وممرضني وممرضني مساعدين وقابالت    (الرعاية الصحية   

 .١٩٩٠يف عام 
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 ٥٣ و٢٨الفقرتان (تقدمي تعويض كاف للمشردين بسبب مشروَعي مارشياندي وكوليخاين للطاقة الكهرمائية 
 )التعليقات اخلتامية/من املالحظات

ويساهم هذان  . يعتـرب مشـروَعا مارشياندي وكوليخاين للطاقة الكهرمائية مشروعني كبريين يف البلد            -٦٥
من )  هكتارا٧٨,١ًحنو ( روباين ١ ٥٦٢وحصلت حكومة نيبال على . شروعان مسامهة كبرية يف توفري الكهرباءامل

 أسرة من مقاطعات تاناهون وغورخا وشيتوان، وذلك طبقاً لقانون حيازة األرض لعام             ٢٢٢األراضـي التابعة ل       
تب إدارة املقاطعات مجيع ُمالك     ومنحت مكا .  مـن أجل وضع مشروع مارشيانغدي للطاقة الكهرمائية        ١٩٧٧

وهي منظمة حبثية غري    " (من أجل عهد جديد   "وأجرى البنك الدويل دراسة بواسطة منظمة       . األراضـي تعويضـاً كافياً    
 هي اليت   ٢٢٢ أسرة فقط من أصل      ٤٨عـن اآلثـار على األشخاص املتضررين من املشروع، وأظهرت أن            ) حكومـية 

ومل يستعمل أكثر   .  أسرة ومنازهلا وحظائر البقر يف املشروع      ١٥ستعملت أراضي   وا. تضـررت بالغ التضرر من املشروع     
من أراضي عشر أسر، وأعيدت األراضي املستعملة إىل األسر املعنية واسترجع املبلغ املدفوع             ) هكتاران( روباين   ٤٠مـن   

 مستعملة وقررت هيئة الكهرباء     إضافية من األراضي غري   )  هكتاراً ٣١,١٥( روباين   ٦٢٣وهناك أيضاً   . إليها وقت الشراء  
فإن مل يكن املالك مهتمني بإعادة شراء األراضي أعيد بيع          . النيبالـية إعادهتا إىل املالك املعنيني وأخذ مبلغ التعويض منهم         

 .٢٠٠٤-٠٦-٢٨وأرسل قرار اهليئة إىل احلكومة قصد اعتماده يف . األراضي باملزاد العلين

برنامج فردي للسكان املتضررين تضرراً     : اقة الكهرمائية برناجمني أيضاً   وأدار مشـروع مارشيانغدي للط     -٦٦
 شخصاً، ووفر ١٧ففي إطار الربنامج الفردي، أتيحت فرص عمل ل  . بالغاً وبرنامج مجاعي لفائدة السكان احملليني

التدريـب لعشـرة أشخاص، وبَدل خاص خلمسة أشخاص، وقدم إىل ثالثة أشخاص قرض مهين للحفاظ على                 
ويشتمل . بيد أن ثالثة أشخاص آخرين يشملهم الربنامج مل يطلبوا أي دعم من املشروع            . جلوامـيس واملاعـز   ا

الـربنامج اجلماعي على تويل شعبة البيئة املعنية باملشروع ترميم معبد أكاال ديفي ودار بارادي لالستراحة وتنقية                 
اة ري يف داكالتار وساختار، وإقامة شبكة للري بالرفع ودابتار وداكالتار، وبناء قن Cاملاء الصاحل للشرب يف خميم 

 .يف غوبلينغتار وتسليمها للجنة املستهلكني

 أسرة من سبع جلان ٣٢٩من األراضي من   )  هكتاراً تقريباً  ١٨٩,٤٥( روباين   ٣ ٧٠٩كمـا مت شـراء       -٦٧
رار جلنة حتديد التعويضات وجلان     وتلقت مجيع األسر تعويضاً كافياً مبوجب ق      . للتنمية الريفية مبقاطعة ماكاوانبور   

ونشر إعالن يف اجلريدة الرمسية النيبالية      . وتلقت مجيع األسر التعويض نقداً    . حتديـد التعويضات وإعادة التوطني    
وقررت . وعقدت حوارات يف إطار هذه العملية. ونشر مكتب إدارة املقاطعة إعالناًَ مشاهباً يف إطار شراء األراضي

 .ضات التعويض جلميع األسر على أساس سعر ال يقل عن سعر السوقجلنة حتديد التعوي

قلـق الالجئني من التبت وبوتان بشأن حرية التنقل خارج خميماهتم والوصول إىل املرافق الصحية والتعليمية                
 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٥٤ و٢٩الفقرتان (

فقد جلأ إىل نيبال منذ     . بلداهنم ألسباب إنسانية نبيلة   ما فتئت نيبال تؤوي الالجئني منذ بدء نزوحهم من           -٦٨
. الصني وبنغالديش وبوتان وبورما وغريها    /مـاض سحيق كثري من الناس من البلدان اجملاورة، مثل اهلند والتبت           

 .وحالة الالجئني البوتانيني هي أكثر احلاالت أمهية تليها حالة الالجئني من التبت
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 الالجئون البوتانيون

 ملتمس جلوء من ٦٠فقد ُسجل  (١٩٩٠ الالجئون من بوتان يدخلون نيبال، عرب اهلند، منذ هناية عام بدأ -٦٩
، ١٩٩٢؛ وبلغ هذا العدد ذروته يف النصف األول من عام ) ألول مرة١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٢بوتان يف  

، قُدر عدد   ١٩٩٣يوليه  / متوز وحبلول.  شخص ١ ٠٠٠وصـل عدد األشخاص الذين كانوا يعربون احلدود يومياً إىل           
. وما انفك معدل وصول الجئني جدد يتقلص منذ ذلك احلني         . ٨٤ ٠٠٠الالجئني البوتانيني يف شرق نيبال بأكثر من        

، يف حني ازداد عدد سكان   ١٩٩٦واخنفض عدد الوافدين اجلدد إىل خميمات الالجئني البوتانيني اخنفاضاً كبرياً منذ عام             
وسجلت وحدة تنسيق شؤون    .  يف املائة يف املتوسط    ٢ية بسبب ارتفاع معدل املواليد بنسبة       املخـيمات زيـادة طبيع    

 ٧، ومت إيواؤهم مجيعهم يف      ٢٠٠٥أغسطس  / الجئاً يف آب   ١٠٥ ٦٤٩الالجـئني يف مقاطعة جابا عدداً إمجالياً قدره         
  ١٠ ٠٠٠ حسب التقديرات بني     ويعتقد أن عدداً إضافياً يتراوح    . خمـيمات يف مقـاطعيت جابا ومورانغ بشرق البالد        

وتبني السجالت أن من بني جمموعة الالجئني املسجلني، كان         .  الـتمس اللجوء يف أحناء أخرى من البالد        ١٥ ٠٠٠و
 يف املائة شهادات    ٢,٩٥ يف املائة شهادات ملكية أراضي، و      ١٠بوتانية، و " جنسية" يف املائة حائزين شهادات      ٨٤,٦٥

 يف املائة منهم حيمل     ٢,٣٥ات حمكمة وخدمة لصاحل حكومة بوتان، يف حني مل يكن           مدرسية وشهادات زواج وشهاد   
 .وُزعم أن السلطات البوتانية صادرت مستنداهتم بالقوة. مستندات على ما يبدو

وعـلى املسـتوى املركـزي، أنشئت الوحدة الوطنية لتنسيق شؤون الالجئني يف إطار وزارة الداخلية                 -٧٠
وعلى الصعيد امليداين، تعمل وحدة تنسيق شؤون الالجئني        . الالجئني وتنسيقها ورصدها  للتخطيط إلدارة شؤون    

وأنشئ مركز لفرز الالجئني يف كاكاربيتا جبابا الستجواب        . يف شاندراغادي، جبابا بوصفها وكالة تشغيل وتنفيذ      
 .ودراسة حالة البوتانيني الوافدين من أجل تثبيت وضعهم كالجئني وتسجيلهم

ـ  -٧١ ر مفوضـية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املساعدة إلغاثة الالجئني البوتانيني يف نيبال منذ عام               وتوف
وتقدم ". رعاية وإعالة الالجئني البوتانيني يف شرق نيبال"وتقدم حالياً مساعدة يف إطار املشروع املسمى . ١٩٩١

 احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية      وباملثل، تعمل املنظمات غري   . مـنظمة األغذيـة والزراعة الغذاء هلم      
بوصفها شركاء تنفيذ للمفوضية وهي تساهم يف توزيع األغذية وتوفري اللوازم املرتلية ومواد السكن والرعاية الطبية 

فكل خميم جمهز مبركز صحي ومدرسة ثانوية والعديد   . واملاء واإلصحاح والتعليم واخلدمات اجملتمعية يف املخيمات      
وال يوجد متييز بني النيباليني . ويوجه كل شخص حيتاج إىل خدمات إىل املستشفيات القريبة. دارس االبتدائيةمن امل

وتبذل . وال تطلب املستشفيات شهادات اجلنسية    . والالجـئني فيما يتصل بتلقي اخلدمات الطبية يف املستشفيات        
جئني البوتانيني إىل وطنهم طواعية وعلى حنو       احلكومة قصارى جهدها من أجل إجياد حل دائم يسمح بإعادة الال          

 .حيفظ هلم كرامتهم

 الالجئون التبتيون

بـدأ تدفـق املهاجرين التبتيني عرب حدود اهلمااليا إىل نيبال عندما غادر الدالي الما الرابع عشر هلاسا                   -٧٢
وحسب . وات أخرى واستمر تدفق هؤالء الالجئني إىل نيبال عدة سن       . ١٩٥٩التماسـاً لـلجوء يف اهلـند عام         

املسجلني منهم وغري    (٢٠ ٠٠٠املعلومـات اليت وردت من مصادر متنوعة موثوق هبا، يقدر عددهم اإلمجايل ب                
وهم موزعون على   .  الجئاً تبتياً فقط يف اململكة     ١٢ ٥٤٠ قد أكد وجود     ١٩٩٣بيد أن سجل عام     ). املسجلني
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الالجئني التبتيني يف سوايامبو وباربينغ وبودا وجوربايت يف وتقع خميمات .  مقاطعة خمتلفة من مقاطعات اململكة٢١
كـتماندو، وجواليخيل يف الليتبور، وشانديبوخاري يف نواكوت، وهيلوتار يف تاناهون، وهينغجا وكهوريباتان             
وبريتيفيشـوك يف كاسـكي، ودورباتـان يف بـاغلونغ، وشاهريو يف موستانغ، وشابرو يف راسوا، وشيالسا يف             

وخميمات .  وليسيت وتاتوباين يف سندوبالشوك وأوالنغشونغوال وليليب ويامنا وبابوان يف تابلوجونغ          سولوخومبو،
ويقوم الالجئون يف   . الالجئني جمهزة مبساكن ومرافق مياه الشرب ومدارس وأديرة وصناعات مرتلية وما إىل ذلك            

ويسلَّم . ألعمال لتأمني أسباب الرزقاملخـيمات بنسج السجاد وباحلرف اليدوية والبيع بالتجول وغري ذلك من ا   
ويطلب من الالجئني أن جيددوا بطاقات هويتهم كل سنة لدى إدارة . لكل الجئ بالغ بطاقة هوية صاحلة ملدة سنة

فحىت هذه السنة، أوصت    . ويتم تزويد هؤالء الالجئني أيضاً برخص سفر لتيسر سفرهم خارج البلد          . املقاطعـة 
ورغم حدود اهليمااليا   .  الجئ قصد الدراسة أو السياحة يف اخلارج       ٢ ١٠٠ئق لنحو   وزارة الداخلية بإصدار وثا   

الوعـرة بني نيبال والصني، فقد لوحظت تدفقات متقطعة من الناس من التبت، الصني، إىل نيبال حىت يف الوقت                   
 سفر وتأشرية صاحلني    وال تنظَّم األسفار من مجهورية الصني الشعبية إىل نيبال والعكس إال بواسطة جواز            . الراهن

  كيلومتراً من منطقة احلدود بني البلدين  ٣٠مـن الـبلدين باسـتثناء السكان الذين يقيمون يف حدود قُطْر يبلغ              
)HMG/N, Refugees in Nepal: A Short Glimpse, 2003.( 

األشخاص عدميي   املتعلق بوضع    ١٩٥٤ اخلاصة بوضع الالجئني، وبروتوكول عام       ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عام     
 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٣٠الفقرة ( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية، واتفاقية عام 

 اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول     ١٩٥١ال تنوي احلكومة يف الوقت احلايل االنضمام إىل اتفاقية عام            -٧٣
 ١٩٦١ واتفاقية عام ١٩٥٤لق بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام  وإىل الربوتوكول املتع١٩٦٧امللحق هبا لعام 

بشـأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، وذلك بسبب وضعها اجلغرايف وصغر حجمها وحدودها املفتوحة مع اهلند           
 ومع أن نيبال ليست طرفاً يف هذه الصكوك، فإهنا مل تفتأ توفر اللجوء لالجئني             . وقلة الرقابة الفعالة على احلدود    

 .واخلدمات األساسية ملن يعيشون منهم يف البلد، ألسباب إنسانية ومراعاة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 من ٣١الفقرة (ارتفـاع عـدد حاالت وفيات الرضع واألطفال واملعاناة من سوء التغذية يف املناطق الريفية              
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

ابري متعددة خلفض معدل وفيات الرضع األطفال وسوء التغذية يف معدالت ما فتئت حكومة نيبال تتخذ تد -٧٤
لكل  ٢٠٠ عاماً، كان معدل وفيات الرضع يبلغ        ٣٠فقبل حنو   . وفـيات األطفال يف نيبال خالل العقود املاضية       

 وكان معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يبلغ       .  مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ٦٤ مولـود حـي، ويبلغ اليوم        ١ ٠٠٠
 البنك الدويل يف    وجاء يف تقديرات  . ٢٠٠٥ يف عام    ٩١ واخنفض إىل    ١٩٩٠ مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠ لكـل    ١٦٢
 على التوايل، ٨٢ و٦١ أن معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة اخنفضا إىل  ٢٠٠٣عام  

وكان معدل  .  خالل هذه الفترة   ٨٥إىل   ٧١وزادت نسبة الرضع البالغني سنة من العمر احملصَّنني ضد احلصبة من            
وكان معدل  . ١٩٩٠ يف عام    ٨٥٠ مولود حي يف حني كان يبلغ        ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤١٥وفـيات األمهات يبلغ     

 يف املائة يف عام     ٢٤، يف حني مل يكن يبلغ سوى        ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٣٩اسـتعمال وسائل منع احلمل يبلغ       
 تزال نيبال حتتل املرتبة اخلامسة من حيث وفيات الرضع واألطفال يف وعلى الرغم من التحسن الكبري، ال. ١٩٩٠

وال يزال عدد كبري من األطفال يعانون من سوء         ). ٢٠٠٥منظمة الصحة العاملية،    (مـنطقة جـنوب شرق آسيا       
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قطاع ومن أجل التصدي هلذه املشاكل، تسعى احلكومة إىل استثمار مبالغ كبرية يف ال            . التغذية يف املناطق الريفية   
بدعم تقين من هيئات األمم املتحدة والوكاالت املاحنة لربامج من قبيل تكملة من الفيتامني ألف وموزعي األغذية                 

 .الغنية باملكونات الغذائية لألطفال واحلوامل

ارتفـاع معدالت وفيات األمهات املتعلقة بالوالدة وحاالت اإلجهاض غري اآلمن وغري الشرعي وعدم تنفيذ               
 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٣٣ و٣٢الفقرتان (حة اإلجنابية بسبب نقص املوارد املالية برامج الص

 يف عام   ٨٥٠فقد اخنفضت من    . حتسنت معدالت وفيات األمهات املتعلقة بالوالدة حتسناً كبرياً يف نيبال          -٧٥
اليت تقوم هبا القابالت    (دات   يف املائة من الوال    ٧,٤ويـبني املؤشر زيادة من      . ٢٠٠٢ يف عـام     ٤١٥ إىل   ١٩٩٠

تقرير : األهداف اإلمنائية لأللفية (٢٠٠٤ يف املائة يف عـام  ١٩,٨إىل  ) املاهـرات وغريهن من العاملني الصحيني     
وتتخذ احلكومة تدابري قانونية وتصحيحية خلفض املعدالت املرتفعة لوفيات األمهات          ). ٤٤، ص   ٢٠٠٥مرحلي،  

التعديل احلادي عشر (وجييز قانون البلد . الت اإلجهاض غري اآلمن وغري الشرعييف البلد، وذلك أساساً بسبب حا
 أسبوعاً  ١٢جيوز للمرأة املتزوجة أن جتهض حىت       ) أ: (وهذه األسباب هي  . اإلجهاض لعدة أسباب  ) ٢٠٠٢لعام  

 ارم؛ اإلجهاض مباح إذا نتج عن االغتصاب أو االتصال اجلنسي بني احمل          ) ب(مـن احلمـل مبوافقـة زوجهـا؛         
وباإلضافة إىل ذلك أدى توسيع . اإلجهاض مباح حيثما شكل احلمل خطراً على الصحة البدنية والعقلية لألم) ج(

نطـاق خدمات تنظيم األسرة وتكثيف برامج اإلعالم والتعليم واالتصاالت اليت تركز على الصحة اإلجنابية إىل                 
قانون امللح  " و ١٩٩٧يف عام   " ن الرضاعة الطبيعية  قانو"وسنت احلكومة   . خفـض خماطر احلمل غري املرغوب فيه      

وتركز احلكومة على اخلدمات الصحية اجليدة      .  من أجل تأمني صحة األم والطفل      ١٩٩٨يف عام   " املـزود باليود  
النوعـية ووضعت مبادئ توجيهية معيارية وبروتوكوالت للعالج ستطبق يف مجيع العيادات واملستشفيات ودور              

وتشكل الصحة .  منظمة غري حكومية بأنشطة يف جمال توفري اخلدمات الصحية  ٢٠٠ثر من   وتضطلع أك . املسـنني 
 من املؤسسات ٧٥وقد أنشئت أيضاً شبكة لألمومة املأمونة تضم . اإلجنابية أحد اجملاالت الرئيسية يف هذه األنشطة

 ويشكل ذلك اهتماماً    .األعضاء، من بينها منظمات غري حكومية ومنظمات دولية غري حكومية ووكاالت ماحنة           
ولتشجيع احلوامل على اللجوء إىل املؤسسات . خاصاً بتخفيض معدالت وفيات وأمراض األمهات وحديثي الوالدة

 .وقت الوالدة، بدأت احلكومة توفر حوافز اقتصادية لكل من األمهات ومقدمي اخلدمات

 من ٥٦ و٣٤الفقرتان (لعقلية للمجتمعات احمللية بدء تطبيق برامج الصحة اإلجنابية واجلنسية وإتاحة برنامج الصحة ا
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

وأنشأت نيبال مستشفى لألمراض    . ١٩٩٧بدأ تطبيق برامج الصحة اإلجنابية واجلنسية منذ اخلطة التاسعة لعام            -٧٦
 . من اجلزء الثالث من هذا التقرير١٢وترد الربامج بالتفصيل حتت املادة . العقلية من أجل إعادة تأهيل املتخلفني عقلياً

اإليدز مبعدل خميف بسبب جتارة اجلنس واالجتار بالنساء واألطفال  /انتشـار وباء فريوس نقص املناعة البشري      
 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٣٥الفقرة (والسياحة اجلنسية 

فقد دخلت نيبال مرحلة تركُّز     . الاإليدز حتديات أيضاً حلكومة نيب    /طـرح فريوس نقص املناعة البشري      -٧٧
                  واملنظمة الدولية      اإليدز /                                                      برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشريوحسب تقديرات . الوباء
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                                                                                       املركز الوطين ملكافحة اإليدز ومكافحة األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي يف عام              /                 للصـحة األسـرية   
    وقد   .   ٤٩-  ١٥                                يف املائة يف الفئة العمرية          ٠,٥                                         شار العدوى بفريوس نقص املناعة البشري                           ، يـبلغ نطاق انت        ٢٠٠٣

             وحسب تقديرات   .                                        وما فتئ اإليدز يتفشى بسرعة منذ ذلك الوقت  .     ١٩٨٨  ُ                                  اكُتشـف يف نيبال ألول مرة يف عام        
عاملية، يوجد يف البلد  ومنظمة الصحة ال     اإليدز /                                                                بـرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري         

 يتيم بسبب فريوس نقص املناعة      ١٣ ٠٠٠وقدرت اليونيسيف أن هناك     .  شـخص مصاب بالفريوس    ٦٠ ٠٠٠
اإليدز /، وصل عدد حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري٢٠٠٤فرباير /ويف شباط. اإليدز يف البلد/البشري

وهذا .  الذين أجروا فحصاً للدم يف املراكز الصحيةويسـتند هذا الرقم إىل عدد األشخاص  . ٣ ٤٣٢الـتراكمي   
وأهم قنوات انتشار فريوس نقص املناعة      . العدد أقل من التقديرات ألن عدداً حمدوداً من الناس قد أجروا الفحص           

اإليـدز متر عرب العامالت يف جمال اجلنس وزبائنهن ومتعاطيي العقاقري باحلقن، كما أهنم يتضررون من                /البشـري 
 ).٥٢، ص ٢٠٠٥األهداف اإلمنائية لأللفية، (أشد الضرر املرض 

. اإليدز/واختـذت احلكومـة عـدة تدابري يف جمال السياسة العامة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري                -٧٨
 تتكون من   ١٩٩٥األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي يف عام         /واعـتمدت سياسة وطنية ملكافحة اإليدز     

اً يف جمال السياسة العامة يركز أساساً على أنشطة متعددة القطاعات ووقائية بالشراكة مع منظمات  بياناً رئيسي١٢
وشددت على أمهية تشجيع السلوك اجلنسي اآلمن واملشورة        . غـري حكومـية عـلى حنو متكامل وغري مركزي         

واعتمدت احلكومة  . ةواخلصوصية وفحص الدم بغرض نقله دون أي متييز على أساس العمر ونوع اجلنس واإلصاب             
وترمي إىل حتقيق أهداف    . ٢٠٠٦-٢٠٠٢اإليدز للفترة   /استراتيجية وطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري      

اإليدز الوبائي بني الفئات املستضعفة بالتركيز على الشباب        /كلـية تتمثل يف احتواء فريوس نقص املناعة البشري        
نس واملهاجرين العاملني يف جمال اجلنس ومتعاطيي العقاقري باحلقن         والسـكان املتـنقلني والعـامالت يف جمال اجل        

 الوقاية من األمراض املنقولة عن      `١`: ويرد بوضوح يف االستراتيجية مخسة جماالت ذات أولوية، هي        . واألطفال
بة  الوقاية من حاالت اإلصا    `٢`فريوس نقص املناعة البشري بني الفئات املستضعفة؛        /طـريق االتصـال اجلنسي    

 توسيع إطار الرصد والتقييم من خالل       `٤` تأمني خدمات العالج والرعاية والدعم؛       `٣`اجلديدة بني الشباب؛    
. وكفء يف جمال اإلدارة لتوسيع نطاق االستجابة وضع نظام فعال `٥`البحوث والرقابة الفعالة املستندة إىل أدلة؛ 

خلطة على توفري سبل احلصول على اخلدمات       وتنص هذه ا  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥واعـتمدت خطة عمل وطنية للفترة       
 .وحتسني العمل مع الشركاء املتعددين، ال سيما يف اجملتمعات احمللية املتضررة

وبذلت احلكومة جهوداً متنوعة لوضع إطار مؤسسي مناسب للتصدي للتهديد الذي يطرحه فريوس نقص  -٧٩
 عايل املستوى ملكافحة اإليدز سريأسه رئيس الوزراء ونتيجة لذلك، أنشأت جملساً وطنياً    . اإليدز/املـناعة البشري  

وأنشئت جلنة تنسيق وطنية ملكافحة اإليدز يرأسها وزير الصحة         . لكـي يكون الرد على صعيد قطاعات متعددة       
وأنشئت جلنة توجيه يرأسها وزير . ٢٠٠٦-٢٠٠٢الذي يقر خطة العمل ويوجه تنفيذ االستراتيجية الوطنية للفترة 

كما أنشئ املركز الوطين ملكافحة اإليدز واألمراض املنقولة عن طريق          . يستعرض أنشطة الربنامج  الصـحة الذي    
وتتواصل اجلهود للحفاظ على العالقات واالتصاالت بني    . االتصـال اجلنسي، ويدعمه شركاء التنمية اخلارجيون      

مية الدولية والصندوق العاملي وتعهد كل من إدارة التن. احلكومـة واملـنظمات غـري احلكومية واألوساط املاحنة      
 ومنظومة      اإليدز /                                                      برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشريملكافحة اإليدز والسل واملالريا و
ورغم . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة من املوارد لتنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة           ٦٥األمـم املـتحدة بـتوفري حنو        
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اإليدز على الرعاية وخدمات    /فإن فرص حصول املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       مـبادرات احلكومة هذه،     
 .الدعم والعالج حمدودة وتقل بذلك فرصهم لتأمني سبل عيش مستدامة

 من  ٤٠الفقرة  (اهـتمام اللجـنة الوطنـية حلقـوق اإلنسـان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

وترصد وضع  . اختـذت اللجـنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبادرات عدة حلماية مجيع حقوق اإلنسان وتعزيزها              -٨٠
حقـوق اإلنسـان وتوفـر التدريب للمسؤولني عن إنفاذ القوانني وتقوم بتوعية الناس وتنظم مؤمترات وحلقات دراسية                

ة حلقوق اإلنسان، ال سيما تلك اليت انضمت إليها         وحلقـات عمل وبرامج إلجراء املقابالت ونشر مجيع الصكوك الدولي         
 .نيبال، والتوصية بتعويض ضحايا انتهاك حقوق اإلنسان وتوصية احلكومة باختاذ اإلجراءات الالزمة حبق اجلناة

وتتلقى اللجنة، يف إطار أنشطة معاجلة الشكاوى والرصد، الشكاوى املتعلقة بانتهاك احلقوق االقتصادية              -٨١
عدم املساواة، والتمييز، واحلق يف العمل، واحلق يف الضمان االجتماعي، : ة والثقافية اليت تشمل ما يليواالجتماعي

وحقوق املعاقني، وعدم محاية األسرة واألم والطفل ومساعدهتم، واحلق يف مستوى معيشة الئق، وحقوق املشردين 
وأجرت . ، واحلق يف التعليم   الكاماياس وحقوق   داخلـياً، واحلق يف الصحة، وحقوق العمال النيباليني يف اخلارج،         

اللجنة أنشطة رصد وحتر مهمة بشأن عمليات القصف اليت قام املتمردون املاويون بتنفيذها يف املدارس واألماكن                
كما أجرت رصداً لقضايا الصحة والتشريد، علماً بأن معظم . الدينـية املهمـة وبناء املالجئ احملصنة يف املدارس      

 .ريد نتجت عن نـزاع دام عقداً من الزمن يف نيبالحاالت التش

وأوصت اللجنة احلكومة بأن توفر املأوى وتعوض الضحايا وتوفر الغذاء وامللبس والفحص الطيب اجملاين                -٨٢
والعالج املناسب ووظائف الئقة للمشردين داخلياً وتتقيد مببادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي،              

علـيمات للسـلطات املعنية قصد تبسيط إجراءات قبول األطفال املشردين يف املدارس، وتقدم الدعم               وتصـدر ت  
واملسـاعدة الالزمني للمشردين يف جمال الغذاء واملأوى وامللبس والتعليم والصحة وإعادة التوطني ووضع سياسة               

 .طويلة األجل وقواعد حلل املشكلة يف أقرب وقت ممكن

شكاوى املوجهة ضد القائمني بأعمال السحر، قدمت اللجنة توصيات إىل احلكومة بشأن            وفيما يتعلق بال   -٨٣
وباإلضافة إىل ذلك تنظر احلكومة حالياً يف جترمي السحر وجيري النظر يف            .  شكوى بعد االنتهاء من معاجلتها     ١٣

 .مشروع يف هذا املضمار

لعمل والربامج التفاعلية، وهي حلقة عمل بشأن       ونظمـت اللجـنة يف إطار أنشطة الترويج العديد من حلقات ا            -٨٤
 ١١-٥، وحلقة عمل بشأن املشردين داخلياً يف الفترة         ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٤يف  " صـْوت املسـنني مـن املواطنني      "

يوليه / متوز ٢٥-٢١، وتدريب يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الفترة           ٢٠٠٣مـارس   /آذار
 تدريبية بشأن تقدمي التقارير عن حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة مبوجب العهد الدويل ، وحلقة عمل٢٠٠٤

 مبساعدة مالية وتقنية من ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٦-١٢اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 
 على صعيد اإلقليم واملقاطعة،     نقاش مع خمتلف أصحاب املصلحة    /املعهـد الدامنـركي حلقوق اإلنسان، وتفاعل      

 . مبساعدة مالية من مفوضية حقوق اإلنسانالداليتونفذت مشروعاً بشأن تعزيز إدراج حقوق 
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ونظمت اللجنة، يف إطار القانون واألنشطة السياساتية، برناجماً تفاعلياً بشأن مشروع تعديل قانون البلد               -٨٥
، وأنشأت اللجنة مكتباً مستقالً للمقرِّر الوطين       ٢٠٠١طس  أغس/ آب ٨، وحقوق اإلنسان للنساء يف      ١٩٦٣لعام  

يف عملية التوظيف اليت جتريها     والداليت  املعـين باالجتار يف النساء واألطفال، وحجزت بعض الوظائف للمعاقني           
 . واملعاقني بوجه خاصالداليت بوجه عام ونساء الداليتواستفاد من هذه السياسة . اللجنة

 من  ٥٧ و ٣٦الفقرتان  (دائي والتعلـيم األساسي جماناً وجعله إجبارياً على اجلميع          توفـري التعلـيم االبـت     
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

توفـر احلكومـة التعليم االبتدائي جماناً للجميع دون متييز على أساس نوع اجلنس أو العرق أو الدين أو            -٨٦
ولكن بسبب تنوع البيئة    . دائي واألساسي إلزامياً  وتسعى احلكومة إىل جعل التعليم االبت     . الوضـع االجـتماعي   

اجلغرافـية واملـناخ والفقـر واألمية بني فئات واسعة من السكان، مثة صعوبة كبرية يف جعل التعليم االبتدائي                   
 . من اجلزء الثالث من هذا التقرير هذه املسألة بالتفصيل١٤ و١٣وتتناول املادتان . واألساسي ملزماً للجميع

 من ٥٨الفقرة ( من إطار عمل داكار ١٦ة وطنية لتوفري التعليم للجميع طبقاً ملا تنص عليه الفقرة اعتماد خط
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

 ١٦ووضعت اخلطة متشياً مع الفقرة      . اعتمدت احلكومة خطة عمل شاملة بشأن التعليم الوطين للجميع         -٨٧
 . من اجلزء الثالث من هذا التقرير١٤ و١٣ني ويرد وصف مفصل يف املادت. من إطار عمل داكار

 من  ٥٩الفقرة  (إدراج مؤشـرات لقـياس مسـتوى اإلجنـاز احملقق يف أوقات خمتلفة وإمكان رصد التقدم                 
 )التعليقات اخلتامية/املالحظات

تـبني للحكومة أن رصد وتقييم السياسات واخلطط وخطط العمل والربامج عامالن أساسيان لتنفيذها               -٨٨
ـ  وتسمح عملية الرصد والتقييم مبعرفة ما إذا كان الشخص أو الطرف املعين قد أدى املهام والواجبات                . يةبفعال

كما . وميكن تقييم نوعية هذه املهام والواجبات واملسؤوليات املوكولة للموظفني        . واملسؤوليات املكلف هبا أم ال    
ونصت .  والنتائج من خالل الرصد والتقييم     ميكن تقليص الفجوة بني السياسات واخلطط وخطط العمل والربامج        

احلكومة يف خمتلف السياسات وخطط العمل على إجراء رصد وتقييم فعالني، وميكن مالحظة وتقييم أداء الشخص 
 .أو الطرف املعين من خالل هذه العملية

. تقييمهاونصت كل من اخلطة التاسعة والعاشرة على رصد السياسات واخلطط وخطط العمل والربامج و -٨٩
 جعل رصد الربامج واملشاريع     `١`: وترمي اخلطة العاشرة إىل حتقيق ثالثة أهداف يف جمايل الرصد والتقييم، وهي           

وأجرت احلكومة تقييماً وطنياً لتنفيذ .  تطبيق سياسات للتقييم`٣` وضع نظام لرصد الفقر؛ `٢`وتقييمها فعاالً؛ 
وأنشأت . ٢٠٠٥يونيه  /رة وصدر التقرير املرحلي الثاين يف حزيران      ورقة استراتيجية احلد من الفقر للخطة العاش      

وتتوىل اللجنة الوزارية للعمل من أجل التنمية       . احلكومة جلنة رصد وتقييم على مستوى الوزارة والقُطر واملقاطعة        
وُوضع نظام  . الرصد والتقييم على املستوى الوزاري واللجنة الوطنية للعمل من أجل التنمية على الصعيد القطري             

معلومات عن أداء املشاريع استناداً إىل برنامج حاسويب على مستوى الشعبة املركزية للرصد والتقييم التابعة ألمانة 
ويقوم بالرصد والتقييم على صعيد املقاطعات جلان تنمية املقاطعات يف حني يتوىل برامَج             . جلنة التخطيط الوطنية  
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وقام فريق  . رصد والتقييم وزارة شؤون املرأة والطفل والرفاهية االجتماعية       املـنظمات غـري احلكومية يف جمايل ال       
مشـترك بني جملس الرفاهية االجتماعية التابع هلذه الوزارة وبني جلنة التخطيط الوطنية بتدقيق الربامج اليت تنفذها    

 العمل والنقل عملية    وعالوة على ذلك، جتري وزارة الصحة والسكان ووزارة       . املـنظمات غري احلكومية الدولية    
 .الرصد والتقييم للربامج واملشاريع اليت تنفذها اإلدارات

وأنشأت جلنة تنفيذ  . ، على الرصد والتقييم   ٢٠٠٧-٢٠٠٤ونصت خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان،        -٩٠
 حبقوق خطـة العمـل الوطنية حلقوق اإلنسان ورصدها ويرأسها رئيس األمناء وجلنة توجيه تابعة ملركز النهوض      

وأدمج املركز مؤخراً مع مكتب رئيس الوزراء وجملس   . اإلنسـان، ومهـا مسؤوالن عن اجلانب التنفيذي للخطة        
 .٢٠٠٥يونيه /وأصدر مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء أول تقرير سنوي عن تنفيذ اخلطة يف حزيران. الوزراء

 عن ٢٠٠٥ي لنيبال تقريراً مرحلياً يف عام وأصـدرت احلكومـة بالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطر      -٩١
وأظهر التقرير التقدم احملرز والتحديات اليت يتعني مواجهتها لتحقيق األهداف يف الفترة            . األهداف اإلمنائية لأللفية  

 .٢٠١٥املعينة، أي حبلول عام 

 بعمليات رصد وتقييم    وتقـوم اهليئات الدستورية مثل احملكمة العليا ومكتب املدعي العام ململكة نيبال            -٩٢
 .ملكاتبها واملكاتب التابعة هلا يف حني تعمد حماكم االستئناف إىل رصد وتقييم سجون البلد وسجنائها

 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٦٠الفقرة (املشاريع املشتملة على خصخصة إمدادات املياه 

ملياه، وشرعت يف عملية خصخصة للشركة      تدعـو احلكومـة القطاع اخلاص إىل تطوير جمال اإلمداد با           -٩٣
 .وقد اعُتمد تشريع حمدد هلذا الغرض. النيبالية لإلمداد باملياه

مواصـلة تقدمي الدعم التقين والتعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة املعنية               
 )ةالتعليقات اخلتامي/ من املالحظات٦١الفقرة (إلعداد التقرير الدوري 

طلبت احلكومة إىل مفوضية حقوق اإلنسان وغريها من هيئات األمم املتحدة، مثل برنامج األمم املتحدة                -٩٤
 .اإلمنائي، أن تقدم املساعدة التقنية والتعاون لدى إعداد التقرير الدوري الثاين

 غري احلكومية وغريها نشر املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع فئات اجملتمع والتشاور مع املنظمات      
 )التعليقات اخلتامية/ من املالحظات٦٢الفقرة (من أعضاء اجملتمع املدين 

نشرت حكومة نيبال املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع فئات اجملتمع ووزعتها ومشروَع هذا  -٩٥
نامج التفاعلي الذي ُنظم الستكمال     وشارك يف الرب  . التقرير الدوري أيضاً على مجيع املشاركني لكي يعلقوا عليها        

هذا التقرير العديد من اخلرباء يف حقوق اإلنسان والسلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء 
 .اجملتمع املدين وممثلون ملفوضية حقوق اإلنسان
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 )حبسب املواد(تطورات جديدة يف تنفيذ العهد : اجلزء الثالث
 تقرير املصري احلق يف -١املادة 

 معلومات أساسية

ومن أشد هذه احلقوق عالقة هبذه املادة حرية . ٢٣-١١يكفل الدستور حقوق الشعب األساسية يف املواد  -٩٦
، واحلق يف   )١٧املادة  (، واحلق يف امللكية      ))ه)(٢(١١املادة  (ممارسـة أي مهنة أو أي عمل أو صناعة أو حرفة            

، واحلق يف )٢٠املادة (، وحق مكافحة االستغالل )١٩املادة (احلق يف الدين ، و)١٨املـادة  (الـثقافة والتعلـيم     
ومبوجب هذه احلقوق، يقرر النيباليون حبرية وضعهم السياسي ويتابعون منوهم          ). ٢٣املادة  (انتصـاف دستوري    

كام عن   على أح  ١٩٥٤وعالوة على ذلك، ينص قانون احلريات املدنية لعام         . االقتصـادي واالجتماعي والثقايف   
 مصاحل السكان احملليني ويوفر فرصاً لألفراد       ١٩٩٩حقوق الشعب املدنية، وحيمي قانون احلكم الذايت احمللي لعام          

 حق الشعب يف املشاركة يف االنتخابات العامة        ١٩٩٠املشاركني يف احلكم، ويكفل قانون جلنة االنتخابات لعام         
 حق أعضاء اهليئة التشريعية     ١٩٩١ب يف االنتخابات لعام     واحمللـية، ويكفـل قانون مشاركة أعضاء جملس النوا        

الوطنـية يف املشـاركة يف االنتخابات، وينص قانون املؤسسة الوطنية للنهوض بقوميات الشعوب األصلية لعام                
 ١٩٩٣ عـلى محاية لغات القوميات املختلفة وثقافاهتا ومعارفها التقليدية، ويسمح قانون النقابات لعام               ٢٠٠٢
 على تشكيل األحزاب ٢٠٠٢قابات من أجل محاية املصاحل املهنية، وينص قانون األحزاب السياسية لعام بتكوين ن

 .وتكفل مجيع هذه القوانني تنفيذ احلق يف تقرير املصري. السياسية واالنضمام إليها

 وشىت  ٧٧ ونيـبال عضو فعال يف األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وحركة عدم االحنياز وجمموعة ال                -٩٧
املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي وبرنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي 
واللجـنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقين واالقتصادي املتعدد              

وقامت نيبال بدور فعال يف األمم املتحدة يف جمال         . تكاملة للمناطق اجلبلية  القطاعـات واملركز الدويل للتنمية امل     
 .مناهضة بلدان االستعمار والتمييز العنصري لتحرير البلدان من النظام االستعماري

  املساواة يف احلقوق ومحاية هذه احلقوق-٢املادة 

  التعاون الدويل-١-٢املادة 

شريعات والربامج وخطط العمل الالزمة مع املراعاة الكاملة أعـدت حكومـة نيـبال السياسـات والت         -٩٨
والفقر . وبعض الربامج ال تزال جارية ولكنها مل تتم بعد بسبب القيود املالية. لاللتزامات املنصوص عليها يف العهد
. الفقروأنشأت احلكومة صندوق التخفيف من حدة الفقر للتخفيف من وطأة . هو أهم قيد يف تنفيذ العهد بفعالية

وشرعت نيبال يف إجراء مفاوضات     . وميكـن الوصول إىل هذه النتيجة إن ارتفع مستوى تعليم السكان ودخلهم           
للحصـول عـلى املسـاعدة الدولية والتعاون التقين وغري ذلك من الترتيبات مع املنظمات الدولية، ال سيما مع                 

دويل ومصرف التنمية اآلسيوي، وقد حصلت نيبال       املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك ال        
 .على مساعدة مالية من هذه املؤسسات يف شكل منح وقروض ومساعدة تقنية
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 دوراً إجيابياً يف النهوض بالوضع االقتصادي واالجتماعي وإعمال         ١٩٩٢وأدى القـانون التعاوين لعام       -٩٩
رباب احلرف اليدوية والفقراء والفئات ذات الدخل احملدود احلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية للمزارعني وأ

وينص القانون على أن تتاح ألولئك األشخاص فرص العمل بالتنسيق مع خمتلف . واملزارعني بدون أرض والعاطلني
قر وقد ُوضعت برامج زراعية مثل تنويع احملاصيل وبرامج مجاعية لتربية املاشية هتدف إىل احلد من الف               . التعاونيات
 . وفقراء املزارعني وتعزيز حقوقهم االجتماعية واالقتصاديةوالداليتبني النساء 

نوفمرب / نقطة مع املاويني يف تشرين الثاين      ١٢وتوصـل حتالف األحزاب السياسية السبعة إىل تفاهم من           -١٠٠
 حد لنظام   يف وضع ) ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٤-٥( يوماً   ١٩وجنـح التحرك السلمي والشعيب الذي دام        . ٢٠٠٥

وعليه أعلنت احلكومة وقف    . امللـك املطلـق وإعادة جملس النواب املنحل إىل مركزه وتشكلت حكومة جديدة            
 .إطالق النار بصفة هنائية يف حني مل يعلن املاويون وقف إطالق النار إال ملدة ثالثة أشهر

مات بانتخاب جملس تأسيسي    ، أدىل جملس النواب ببيان تارخيي يشمل التزا       ٢٠٠٦مايو  / أيـار  ١٨ويف   -١٠١
وجرد البيان امللك من سلطة سن قانون خلالفته على العرش وأخضع           . ويلغـي اجمللس امللكي ولقب املشري للملك      
وينص اإلعالن على بطالن األحكام الدستورية والقانونية املعمول هبا         . ممـتلكات امللك واألسرة املالكة للضرائب     

كما ينص على أن نيبال دولة َعلمانية ال هندوسية، وغري اسم          . وص عليها فيه  بقدر ما تتعارض مع األحكام املنص     
. اجليش امللكي النيبايل إىل اجليش النيبايل ووضعه حتت قيادة رئيس الوزراء الذي يكون مسؤوالً أمام جملس النواب

أيضاً على ختويل   وينص اإلعالن   . كمـا غري االسم الرمسي للحكومة من حكومة جاللة امللك إىل حكومة نيبال            
 .جملس النواب دون سواه مجيع السلطات التشريعية للدولة

، وقع حتالف األحزاب السبعة واملاويون االتفاق التارخيي التايل املؤلف من           ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦ويف   -١٠٢
 :مثاين نقاط

 إطالق النار    نقطة ومدونة قواعد السلوك املتعلقة بوقف      ١٢تنفـيذ مذكرة التفاهم املكونة من        `١`
 تنفيذاً صادقاً؛

إبداء االلتزام بنظام حكم تنافسي متعدد األحزاب واحلريات املدنية واحلقوق األساسية وحقوق             `٢`
 اإلنسان وحرية الصحافة والقواعد والقيم الدميقراطية، مبا فيها مفهوم سيادة القانون؛

 حة من كال اجلانبني ورصدها؛تقدمي طلب إىل األمم املتحدة باملساعدة يف إدارة األسل `٣`

 وضع دستور مؤقت يضمن احلقوق الدميقراطية؛ `٤`

 اختاذ القرارات من خالل توافق اآلراء بشأن القضايا ذات األمهية الوطنية؛ `٥`

ضـمان احلقوق األساسية اليت تشمل املراقبة والرصد الدوليان بشأن االحتياجات أثناء انتخاب              `٦`
 اجمللس التأسيسي؛

 عادة هيكلة الدولة تدرجيياً بواسطة انتخاب اجمللس التأسيسي؛إ `٧`

 .أُمرت أفرقة احلوار بني احلكومة واملاويني بالقيام جبميع األعمال املتعلقة بالقضايا املشار إليها آنفاً `٨`
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  عدم التمييز-٢-٢املادة 

االجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء    وثّق التقرير األويل بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و          -١٠٣
وقد . عـلى مجيع أشكال التمييز العنصري هذا الوضع توثيقاً جيداً ومؤداه أنه ال يوجد متييز عنصري يف القوانني                 

ونفذت تدابري عدة واضطُلع بالعمليات املناسبة اليت تتعلق بالربامج يف          . ١٩٦٤ألغي النظام الطبقي قانوناً يف عام       
وأعلن جملس النواب املعاد تأسيسه أن نيبال دولة خالية من نظام النبذ والتمييز             .  فترات تنفيذ اخلطط   العديـد من  

ولكن األمية وقلة الوعي االجتماعي وانتشار التفاوت االجتماعي واالقتصادي والعقلية . مبوجب قرار قام باعتماده
 . وفئات اجملتمع املضطَهدةالداليت التقليدية عوامل أعاقت تطبيق هذا القرار تطبيقاً كامالً بني

ة والسكان  ل والفئات املهم  بالداليت برامج حمددة الغرض للنهوض      ٢٠٠٧-٢٠٠٢وتوفر اخلطة العاشرة     -١٠٤
 االقتصادية والتمكني وحتديث    - وشددت اخلطة العاشرة على التنمية االجتماعية     . األصـليني واجملموعات العرقية   

ولتنفيذ هذه السياسات،   . هلذه الفئات واالستراتيجيات والسياسات   كز االجتماعي   وضع املر املهارات التقليدية و  
. يةاملؤسسالترتيبات   برامج اجتماعية وتعليمية وصحية واقتصادية ويف جمال الدراسات والبحوث و          بـدأ تطبـيق   

وتتكون اللجنتان  . ةل والفئات املقهورة واملهم   بالداليتواللجنة املعنية بالنهوض     للداليت اللجنة الوطنية    وأنشئت
 مليون  ١٦٠ ٠٠٠وخصصت  .  الربامج املنصوص عليها يف اخلطة العاشرة      تانفذقد  و. أنفسهمللداليت  من ممثلني   

 ).٥٦٩-٥٦٢اخلطة العاشرة، ص ( لتطبيق الربامج روبية

  املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء-٣املادة 

 معلومات أساسية

وال جيوز  .  مواطين البلد سواسية أمام القانون     جميعف. ور احلق يف املساواة    من الدست  ١١تكفـل املـادة      -١٠٥
 على قانون البلد إىل  الذي أدخل التعديل احلادي عشر  بطلوي. حـرمان أي شخص من املساواة يف محاية القانون        

من النظام   اًكما يعترف حبق البنات يف إرث األجداد الذي مل يكن جزء          . أبعـد حـد التمييز بني الرجل واملرأة       
.  عاما٣٥ًففي املاضي، مل يكن حيق للبنات غري املتزوجات أن يرثن إال بعد أن يتجاوزن سن             . القانوين يف السابق  

 عاماً من الزواج ١٥ وإكمال اً عام٣٥ شرط وصول املرأة سن وألغى التعديل أيضاً. أما األرامل فيحق هلن اإلرث
.  احلصول على جزء من إرث األسرةأيضاًاملطلقات من حق بل . قبل االنفصال عن زوجها واحلصول على اإلرث    
كما حيق لألطفال .  والرعاية الصحية للبنات مثلهن مثل األوالدناسبكما يكفل احلق يف الغذاء وامللبس والتعليم امل

 وجيوز للمطلقة .من والدهم يف حالة الطالق)  والرعاية الصحيةناسبالغذاء وامللبس والتعليم امل   (اإلعالةأن يتلقوا   
وأوصى جملس النواب يف قرار اعتمده مؤخراً احلكومة بأن تعدل مجيع القوانني            . مرة أخرى واألرملـة أن تتزوج     

قرار مينح هو و بشأن حق املرأة، ٢٠٠٦مايو / أيار٣٠اً يف مهمكما اعتمد قراراً . التمييزية ضد النساء إن وجدت
 . متاماًإجيايببشكل هذه املسألة دراسة كومة يف وتنظر احل. نة من خالل اسم املرأةاملواطَ

) اجمللس األعلى(ومـن أجل االمتثال لألوامر والقرارات، عمدت جلنة العدالة االجتماعية التابعة للجمعية الوطنية           -١٠٦
مج تفاعلية  للتعديل احلادي عشر على قانون البلد ونظمت براإىل اسـتعراض القوانني التمييزية حبق املرأة وأعدت مشروعاً  

ال تزال توجد العديد من     ومع ذلك   .  اجملتمع املدين وخرباء قانونيني    قادةيف أمـاكن شـىت من البالد مع علماء اجتماع و          
من خالل  وقد استعرضت احلكومة،    .  وهي يف طريقها إىل التعديل      حالياً األحكـام التمييزية حبق املرأة وجيري استعراضها      

بدعم مايل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، القوانني النيبالية املتعلقة باتفاقيات            و لة والربملان وزارة الشؤون القانونية والعدا   
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وحددت الدراسات واجب الدولة الذي . حقـوق اإلنسـان واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت انضمت إليها نيبال          
 .حكام اليت يتعني إدراجها يف التشريعات القائمةيتعني الوفاء به واجملاالت اليت جيب تعديلها إضافة إىل األ

 دراسة عن اللجوء إىل  يف نيبال،التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي " برنامج اللجوء إىل العدالة   "وأجرى   -١٠٧
ومن . وأوصت الدراسة باعتماد تدابري تضمن هذا اللجوء يف حاالت بعينها         . العدالـة يف الرتاعـات املسـلحة      

اعتماد آلية بديلة لفض منازعات، وباخلصوص الوساطة، وتقصري أَجل اإلجراءات القانونية           : ت ما يلي  التوصـيا 
وأقر . ٢٠٠٨-٢٠٠٤وإدارة احملاكم املتنقلة وتوفري ميزانية كافية للقضاء من أجل تنفيذ خطة العمل االستراتيجية 

 يف تنفيذ    احلكومة شرعتو. هاانية الالزمة لتنفيذ   يف توفري امليز    وتنظر احلكومة جدياً   ،القضاء اخلطة االستراتيجية  
 داخل نة للميزانية تراعي نوع اجلنسوأنشئت جل.  من السنة املالية اجلارية  نظـام امليزانـية مع مراعاة نوع اجلنس       

 .اجلنس يف السنوات املقبلةنوع  لقضايا مراعاةومن املتوقع أن تكون امليزانية والربامج أكثر . وزارة املالية

 يف املائة من العاملني اإلداريني      ١٣,٨فهن ال ميثلن سوى     . ومتثيل النساء يف اخلدمات العامة منخفض نسبياً       -١٠٨
 ١٢,٨ ، تبلغ نسبة النساءالكَتَبةومن بني . يف املائة من املهنيني والتقنيني ١٩و) كبار املسؤولني واملشرعني واإلداريني(

 مساعدي أعمال مكتبية   و الكَتبةلني اإلداريني والتقنيني واملهنيني املساعدين و     بني العام ارتفع   هنبيد أن عدد  . يف املائة 
 يف املائة من ٤٤,٦وقد حتقق إجناز عظيم يف جمال اإلنتاج حيث كانت نسبة النساء متثل . ١٩٩١وغريهم مقارنة بعام 

، وهو ما )غري الزراعة(هن البسيطة  يف املائة من املشتغلني بامل٤٨,٦األعمال احلرفية وغريها من األعمال ذات الصلة و
. ومثلت النساء حنو نصف عدد العاملني يف قطاعات الزراعة واحلراجة وصيد األمساك           . ُيظهـر أن وضعهن يتحسن    

 :ويورد اجلدول التايل مقارنة بشأن متثيل النساء بالنسبة إىل عدد السكان العاملني يف نيبال

 )٢٠٠١-١٩٩١(، نيبال +١٠العاملني نسبة النساء إىل جمموع السكان : ٦اجلدول 
 املهن ١٩٩١ ٢٠٠١

 )مشرعون، كبار املسؤولني ومديرون(عاملون إداريون  ٩,٣ 
١٩,٠ 
٢٣,٣ 
١٤,٤ 

 :تقنيون ومهنيون مساعدون  ١٥,١
 مهنيون 
 تقنيون ومهنيون مساعدون 

َبة ومساعدو أعمال مكتبية ١٠,٠ ١٢,٨  كَت
 تجارة واملبيعاتعاملون يف جمال اخلدمات وال ٢٣,٩ ٢٤,٧
٤٨,١ 
٤٩,٣ 
٣٦,٤ 

 :عاملون يف قطاعات الزراعة واحلراجة وصيد األمساك ٤٥,١
 مَهَرة وشبه مهرة 
 مهن بسيطة 

٤٤,١ 
٤٤,٦ 
١٣,٠ 
٤٨,٦ 

 :عمال اإلنتاج ١٥,٨
 مشتغلون بالصنائع واحلرف ذات الصلة 
 مشغلو املصانع واآلالت والقائمون بأعمال التجميع 
 )راعةغري الز(مهن بسيطة  

 غري حمدد ٣٥,٩ ٥٠,٩
 اجملموع ٤٠,٤ ٤٣,٢

 .٢٠٠٣نيبال، مكتب اإلحصاءات املركزي، /حكومة صاحب اجلاللة :املصدر
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واعتمد جملس النواب املعاد تأسيسه     ). ٢٠٠٥( يف املائة    ٩,٩وتبلغ نسبة النساء يف اخلدمة املدنية حالياً         -١٠٩
.  يف املائة للنساء يف مجيع دوائر الدولة يف مجلة أمور          ٣٣نسبة   أقر حجز    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠مؤخـراً قراراً يف     

 روبية شهرياً ملدة سنتني يف ٢٠٠٠ولزيادة أعداد الطالبات امللتحقات باملدارس الثانوية العليا، أقرت احلكومة منح 
وزارة اإلدارة  وقد وفرت   . ومن شأن هذا املشروع تعزيز متثيل النساء يف اخلدمة العامة         . مقاطعـات فقرية خمتارة   

العامـة ووزارة شؤون املرأة والطفل والرفاهية االجتماعية تدريباً خاصاً ودورات تدريبية مبساعدة برنامج األمم               
. برنامج تعميم املنظور اجلنساين لتعزيز قدرات املترشحات المتحانات اخلدمة العامة وأعدادهن          /املـتحدة اإلمنائي  

 عاماً فيما يتعلق    ٣٥ عاماً يف حني أن هذه السن هي         ٤٠حلكومية يف سن    والنساء مؤهالت لاللتحاق باخلدمات ا    
وحتصل احلامل على شهرين إجازة أمومة      . كما أن فترة االختبار هي ستة أشهر للنساء وسنة للرجال         . بالـرجال 

ن يف   يوماً إجازة جنازة مدفوعة األجر إن مل يك        ١٥وحتصل املوظفات على    . مدفوعـة الثمن قبل الوالدة وبعدها     
وعالوة على ذلك،   . إمكـان األزواج احلصـول على إجازة وأيضاً إن كان على الزوجات أداء مراسيم اجلنازة              

نظمت وزارة شؤون املرأة والطفل والرفاهية االجتماعية تدريباً قبل االلتحاق باخلدمة لتعزيز قدرات املترشحات              
نيبايل مرافق لاللتحاق باخلدمة فيه ألرامل أفراد اجليش        ووفر اجليش ال  . وأعدادهن يف امتحانات جلنة اخلدمة العامة     

وال يوجد  . وانضمت ُشرطيات وموظفات يف اجليش إىل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم          . ٢٠٠٤مـنذ عام    
ويوجد حالياً يف احملكمة العليا     . سـوى عدد قليل من النساء اللوايت يعملن بوصفهن صانعات سياسات وقرارات           

ية يف حمكمة االستئناف وقاضيتان يف حمكمتني على صعيد املقاطعة؛ وتوجد امرأة عضو واحدة يف   قاضـيتان وقاض  
وجتدر اإلشارة إىل أن امرأة تشغل منصب نائبة رئيس جملس          . جلان اخلدمة العامة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      

وهناك . ت من الدرجة األوىل يف احلكومةومت تعيني عدد من املوظفات يف اجلريدة الرمسية من بينهن موظفا. النواب
 ١٩٧٧ويشترط قانون التعليم لعام     . العديد من األستاذات والدكتورات يف املؤسسات احلكومية وشبه احلكومية        

واشترطت احلكومة وجود معلمتني يف كل مدرسة       . املعدَّل وجود معلمة واحدة على األقل يف املدارس االبتدائية        
ومبوجب اتفاق تنمية الطفل يف مراحل الطفولة املبكرة، مل يعني سوى           . لمني أو أكثر  ابتدائـية تضـم أربعـة مع      

وتسعى احلكومة . بيد أن األجور اليت تتلقاها النساء أقل مقارنة بالرجال يف مجيع القطاعات غري النقابية. معلّمات
 واحدة على األقل يف اللجان      ويشترط قانون التعليم وجود امرأة عضو     . إىل وضـع حد هلذه املمارسات التمييزية      

 ٥كما يشترط تقدمي ما ال يقل عن . اإلدارية للمدارس املؤسسية واحمللية وجلان إدارة القرى وجلان إدارة املقاطعات
. يف املائة من املنح للنساء من بني فئات حمرومة أخرى وينبغي أن توفر تلك املدارس احمللية تعليماً جمانياً للفقريات                  

 ميكن للطلبة يف الصف العاشر احلصول على شهادة انتقال، لكن ميكن للطالبات احلصول على هذه                وباملـثل، ال  
 .الشهادة إن رغنب يف االنتقال إىل مدرسة أخرى بسبب الزواج

  تقييد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف حاالت الطوارئ-٤املادة 

 معلومات أساسية

ويرد يف هذا التقرير    .  حالة الطوارئ يف الدولة    ١٩٩٠دستور مملكة نيبال لعام      من   ١١٥تتـناول املادة     -١١٠
 األويل األسـباب الـيت تدعـو إىل إعـالن حالـة الطـوارئ واحلقوق القابلة للتعليق وغري القابلة للتعليق يف                     

 .حاالت الطوارئ
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احلرب ) "ماوي(شّن احلزب الشيوعي فقد . لقد واجه البلد هتديداً خطرياً من املتمردين املاويني يف املاضي -١١١
 شخص، مبن فيهم ناس عاديون وزعماء       ١٥ ٠٠٠وراح ضحيتها حنو    . ١٩٩٦فرباير  / شـباط  ١٣يف  " الشـعبية 

واختطف املتمردون . سياسيون ونشطون ومعلمون وطلبة ونساء وأطفال وموظفون حكوميون ومتمردون ماويون   
مركز (يما أُصيب آالف آخرون جبروح وإعاقات        ف ٣٨ ٠٠٠ شخصاً وشردوا أكثر من      ٥٨ ٨٥٧أكـثر مـن     

 شخصاً من قبل احلكومة ٥٨٣ شخصاً من بينهم ٩١٧واختفى ). ١٤-٣، ص ٢٠٠٦خدمات القطاع غري الرمسي، 
 ).٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،     ( من قبل جمهولني     ٥٦ مـن طرف املتمردين و     ٣٣٢و

ت من املمتلكات احلكومية واخلاصة، مبا فيها العديد من املرافق األساسية مثل املباين ودمر ما يعادل مليارات الروبيا
 .واجلسور والربابخ والطرق وأبراج إعادة اإلرسال واملصانع الكهرمائية واملطارات واملرافق التابعة هلا

 بسبب  ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦وكانت احلكومة السابقة قد أعلنت حالة الطوارئ يف البالد يف            -١١٢
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣اخلسـائر الكبرية يف األسلحة والذخائر اليت هنبها املاويون من معسكر األمن يف دانغ يف                

 .١٩٩٦وقد أعلنت حالة الطوارئ يف البلد ثالث مرات منذ عام . ٢٠٠١

) ٨(لتقيد هبا مبوجب الشرط     ومل يتوقف العمل بأي من احلقوق األساسية باستثناء تلك اليت جيوز عدم ا             -١١٣
ومل تتأثر احلقوق اليت جيوز عدم التقيد هبا، ال سيما احلق يف            .  من الدستور يف حاالت الطوارئ     ١١٥مـن املادة    

املسـاواة، وأمر اإلحضار بوصفه سبيالً من سبل االنتصاف واحلق يف العدالة اجلنائية واحلقوق الثقافية والتعليمية                
 .واحلق يف عدم التعرض لالستغالل واحلق يف عدم التعرض للنفيواحلق يف ممارسة الدين 

وقد استرعى أعضاء . وال شك أن حقوق اإلنسان أثناء العقد الذي ساده التمرد شهدت انتهاكات سافرة -١١٤
، وإعادة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان انتباه اجملتمع الدويل، مبا فيه منظومة األمم املتحدة إىل االعتقاالت التعسفية

االعـتقال، واالخـتطاف، واالغتياالت، واالغتياالت بعد االعتقال، وحوادث السرقة والضرب، واإلفالت من             
العقـاب، واالحـتجاز والتخويف، والتحكم يف املعلومات واالتصاالت، واالضطراب يف التحقيقات القضائية،             

لعمال، واالستعمال املفرط للقوة ضد     وفـرض احلظـر عـلى نقابات موظفي اخلدمة املدنية، واحلد من حقوق ا             
املظاهـرات السـلمية، وتقييد مراقبة مراكز االحتجاز من قبل الناشطني يف مـجال حقوق اإلنسـان وأعضاء                

 ).٤٣-٣٨، ص ٢٠٠٦مركز خدمات القطاع غري الرمسي، . (مفوضية حقوق اإلنسان

فقد قيل إن املتمردين . ـزاعات املسلحةإن محاية حقوق اإلنسان مهمة صعبة حقاً ألي حكومة خالل الن -١١٥
. املاويني مل حيترموا مبدأ اتفاقية جنيف وقت النـزاع فيما يتعلق بقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    

وصدر . وأبـدت احلكومة التزامات مراراً وتكراراً بشأن إعمال قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل             
. ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦ نقطة حلماية قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف   ٢٥ت يف   عـنها التزاما  

 .ونفذت احلكومات املتعاقبة هذا االلتزام الذي يرد يف املرفق األول

وأثـر التمرد املاوي على إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد مثل احلقوق الدينية والثقافية واحلقوق      -١١٦
فقد أعاق املتمردون . يمـية واحلـق يف الصـحة واحلق يف الغذاء والسكن واحلق يف التنمية واحلق يف امللكية       التعل

املاويون إنفاذ احلقوق الدينية واالجتماعية والثقافية مبنع االضطالع باألنشطة التقليدية والشعائر وقتل األشخاص             
. فجري األديرة واملعابد وحرق حرم اجلامعات واملكتبات      الذين يؤدون مراسم اجلنازة وضرب الرهبان يف املعابد وت        
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. وأضـرم املـاويون النار يف جامعة ماهندرا سانسكريت يف دانغ ودمروا آالف الكتب الدينية النادرة والنفيسة                
بنوا وأعاقوا إعمال احلق يف التعلم خبطفهم الطلبة واملعلمني من املدارس ومجع املال باإلكراه ودّبروا برامج سياسية و

وأعاقوا إنفاذ احلق يف الصحة مبنع إمدادات املياه . مالجئ حمصنة وخزنوا أسلحة وذحبوا بقراً يف اجملمعات املدرسية      
وعـرقلة خدمات النقل وهنب األدوية وإغالق بيوت العاملني الصحيني وقتل العاملني الصحيني وحرق سيارات               

غذاء والسكن باحلصار وعرقلة نقل املواد الغذائية يف املناطق اإلسعاف وما إىل ذلك، كما عرقلوا إعمال احلق يف ال    
وُشرد آالف األشخاص وأعيق إعمال احلق يف التنمية بإزالة مرافق اهلاتف،           . النائية مثل مقاطعَتي هومال وجومال    

ي يضطلع باستثناء الثكنات ومكاتب االتصاالت، كما أعيق العمل لصاحل برنامج الغذاء والغذاء مقابل التعليم الذ        
وأعاق . وأدى تدمري مكاتب احلكومة إىل معاناة الناس من نقص اخلدمات         . بـه بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

املتمردون املاويون إعمال احلق يف امللكية باالستيالء على ممتلكات األفراد وإغالق أبواب البيوت واالستيالء على               
يد من احلاالت وجَبوا رسوماً شهرية وفجروا منازل خاصة         السـلع األساسـية، وفرضوا غرامات باهظة يف العد        

كما دمروا بعض   . ومركـبات وهنـبوا احملاصـيل ومنعوا بيع املمتلكات ومجعوا ما يسمونه ضرائب وغري ذلك              
 ).١٣٥-١٢٩، ص ٢٠٠٥اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، (املمتلكات رداً على هجمات قوات األمن 

قد أنشأت قوات شرطة مسلحة ملواجهة التمرد؛ وأنشأت مكتب اإلدارة    وكانـت احلكومـة السـابقة        -١١٧
ويتوىل مديرو املناطق   .  مديرية وجلنة تنسيق يف كل مقاطعة      ١٤ مناطق ومكتب إدارة املديرية يف       ٥اإلقليمـية يف    

صدون مجيع كما ير. واملديريات التنسيق بني الوكاالت احلكومية للحفاظ على القانون والنظام كل يف إطار واليته
وترصد جلان التنسيق على صعيد املقاطعات األوضاع القانونية والنظامية يف املقاطعة           . األنشطة الدائرة يف والياهتم   

غري أن أنشطتها تركز على . وهي أيضاً مسؤولة عن تيسري تقدمي اخلدمات املتعّينة على احلكومة. على حنو متكامل
وقررت احلكومة اجلديدة بعد    . شعب لكي ميارس امللك السلطة مباشرة     مقاومـة األنشـطة الدميقراطية وتعبئة ال      

 .تشكيلها إلغاء مكتب إدارة املديريات

 قصد  ٢٠٠٥لعام  ) املراقبة واملعاقبة (وأصدر جاللة امللك مرسوم مكافحة األنشطة اإلرهابية والتخريبية          -١١٨
تمراٌر ملرسوم مكافحة األنشطة اإلرهابية والتخريبية بيد أن املرسوم ميثل اس   . اختاذ إجراءات قانونية ضد اإلرهابيني    

وكان من املتوقع أن يأيت إنفاذ املرسوم بنتيجة إجيابية يف .  الذي ُسن لسنتني فقط   ٢٠٠٤لعام  ) املراقـبة واملعاقبة  (
 بلد وكان من املرتقب مراقبة األنشطة اإلرهابية والتخريبية يف ال        . الـبلد مـن حيث احلفاظ على القانون والنظام        

 .إىل حد ما

وشكلت جلنة تنسيق للسالم رفيعة املستوى تضم ممثلني        . وأنشـئت أمانة للسالم ملواصلة عملية السالم       -١١٩
 وتتمـثل مهام اللجنة يف إجراء املفاوضات بني احلكومة         . جلمـيع األحـزاب السياسـية الرئيسـية يف الـبالد          

 .واملتمردين وتيسريها

 مؤسسات حقوق اإلنسان داخل الوكاالت احلكومية حلماية حقوق         وأنشـأت احلكومـة العديـد من       -١٢٠
وأنشـئت جلـنة رصد يف مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء لإلشراف على األنشطة اليت تقوم هبا         . اإلنسـان 

وأسس مركز للنهوض حبقوق اإلنسان يف إطار مكتب رئيس الوزراء وجملس           . املؤسسات احلكومية يف هذا اجملال    
واليوم، تنسق شعبة النهوض حبقوق     . ٢٠٠٥أدمج يف مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء يف عام          الـوزراء، و  

وأنشئت خلية حقوق اإلنسان يف مقر اجليش       . اإلنسان املؤسسات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف هذا اجملال        



E/C.12/NPL/2 
Page 40 

 

لعديد من ُشعب حقوق اإلنسان يف      وفضالً عن ذلك، يوجد ا    . النيبايل ومقر الشرطة النيبالية حلماية هذه احلقوق      
خمـتلف الوزارات مثل مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية والعدل والربملان ووزارة               

وأدت هذه . شـؤون املـرأة والطفـل والرفاهـية االجتماعية ووزارة التعليم والرياضة ووزارة الداخلية وغريها          
 .ة حقوق اإلنساناملؤسسات دوراً رئيسياً يف محاي

 التحديات املقبلة

ومع أن قوات األمن تطبق بإخالص  . رغـم هذه التدابري التشريعية واملؤسسية، مت انتهاك حقوق اإلنسان          -١٢١
، فإهنا مل تتمكن بعد من السيطرة على مشكلة انتهاك حقوق           ١٩٤٩ املشتركة بني اتفاقيات جنيف لعام       ٣املادة  
 .قوق أساساً أثناء التمرد وحالة الطوارئفقد انُتهكت هذه احل. اإلنسان

ومن . ففي أثناء التمرد، دمر املاويون البىن األساسية، ما أعاق احلكومة يف توفري اخلدمات للشعب بفعالية -١٢٢
 .التحديات اليت تواجهها احلكومة اآلن إعادة بناء البىن األساسية اليت دمرها املاويون لضمان حقوق الشعب

وزادت .  احلكومة أن ختصص جزءاً كبرياً من امليزانية للحفاظ على القانون والنظام يف البلد       وكـان على   -١٢٣
وعليه، فقد أنفقت احلكومة مواردها النادرة      . الـنفقات املصروفة على األمن واخنفضت ميزانية التنمية يف املاضي         

 .يةعلى حفظ السلم واألمن بدالً من صرفها على التنمية االجتماعية االقتصاد

  احلق يف العمل-٦املادة 

 معلومات أساسية

 وقانون ١٩٥٤أشار التقرير األويل إىل أن الدستور وغريه من التشريعات مثل قانون احلريات املدنية لعام       -١٢٤
وقدم التقرير األويل معلومات    .  يضمن احلق يف العمل للنيباليني     ١٩٩٢ وقانون العمل لعام     ١٩٦٣الـبلد لعـام     
 .أساسية عنه

 السخرة ويعاقب أرباب العمل الذين يلجأون إىل هذه         ٢٠٠٢لعام  ) كامايا(وحيرم قانون حظر السَُّخرة      -١٢٥
 .وأنشأ أيضاً صندوق إغاثة خاص بالسخرة. املمارسة

. ٢٠٠٠عمل األطفال لعام    ) حظر وتنظيم ( ليوافق قانون    ١٩٩٣وعـدل قـانون العمل ولوائحه لعام         -١٢٦
 .وأنشئت حمكمة العمل وتصدر أحكاماً لضمان احلق يف العمل. احلق يف العملوتكفل التعديالت اجلديدة 

 مبادرات جديدة

نصـت اخلطة العاشرة على احلفاظ على حقوق العمال ومصاحلهم وأمنهم االجتماعي؛ وتوحيد وإدارة               -١٢٧
واق العمل  املعلومـات عـن سوق العمل وإخراج يد عاملة ماهرة؛ وإجياد بيئة للحصول على فرص عمل يف أس                 

وتتمثل استراتيجيات تنفيذ أهداف اخلطة يف تعديل األحكام املتعلقة بالعمل لتتماشى مع معايري منظمة              . األجنبية
العمل الدولية يف جمال العمل، وتعزيز انسجام العالقات بني العمالة والصناعات، وتنظيم التدريب املهين، وضمان               
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. وق العمل، وتقدمي قروض مساَعدة للفئات املتدنية الدخلفـرص العمـل مـن خـالل إدارة املعلومات عن س         
فعالية إدارة العمل؛ تعزيز العالقات الصناعية : واستحدثت اخلطة مخس سياسات لتحقيق األهداف، وتشمل ما يلي

 .املتناسقة؛ إجراء برامج للتدريب وتنمية املهارات؛ تشجيع العمل يف اخلارج؛ وسياسة لإلصالح

وهتدف إىل خفض أعداد األطفال     .  العاشرة إىل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال        وتـرمي اخلطة   -١٢٨
وتطبق احلكومة اخلطة الرئيسية ملكافحة عمل األطفال .  مقاطعة تنفذ اخلطة الرئيسية٣٥ يف ٩٠ ١٠٠العاملني إىل 

يع أشكال عمل    ومج ٢٠٠٩اليت ترمي إىل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام            ) ٢٠١٤-٢٠٠٤(
وينفذ الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال، بالتعاون مع            . ٢٠١٤األطفال حبلول عام    

وأنشأت . ، برناجماً حمدداً زمنياً للقضاء على سبعة أشكال خمتارة من عمل األطفال٥احلكومة كما يرد يف اجلدول 
ة تأهيله يدير مراكز للتعليم غري النظامي ومراكز للرعاية اليومية تستهدف احلكومة صندوقاً للنهوض بالطفل وإعاد

وتتعاون وزارة العمل وإدارة النقل مع اجلمعية األملانية للتعاون التقين على           . األطفال والعاملني يف مصانع السجاد    
لنظامي وفرص تنمية   الذي قدم حىت اآلن خدمات التعليم غري ا       " حتسني وضع األطفال العاملني   "تنفـيذ مشروع    

 طفل معرض للخطر من     ١١ ٠٠٠وحىت اآلن، استفاد    . الطفولـة املبكرة لألطفال وفرص مدرة للدخل للوالدين       
وأنشـئت جلنة التوجيه الوطنية املعنية بعمل األطفال ويرأسها أمني وزارة العمل وإدارة النقل لوضع               . املشـروع 
 . فيما بني القطاعات بشأن عمل األطفالبرامج واالضطالع بأنشطة التنسيق والرصد/سياسات

وهذه اللجان  . ورخصـت احلكومة للجان تنمية املقاطعات حتديد احلد األدىن لألجور للعمال الزراعيني            -١٢٩
وقد ُحدد أجر العمال الزراعيني يف      . خموَّلـة حتديـد األجور للعمال الزراعيني على أساس املواسم وطبيعة العمل           

 ).٩٠، ص ٢٠٠٥األهداف اإلمنائية لأللفية، (بية لليوم بوصفه حداً أدىن  رو٧٠الوقت الراهن ب  

 التحديات املقبلة

على الرغم من تطبيق عدة عمليات وبرامج يف جمال السياسة العامة، تواجه احلكومة حتديات كثرية لضمان  -١٣٠
فأغلقت صناعات . م يف البطالة يف البلدفقد طرح التمرد يف املاضي حتدياً كبرياً إذ إنه ساه. احلق يف العمل يف البلد

وأدى ذلك إىل تثبيط عزمية املستثمرين      . عديـدة بسبب التهديدات واالنفجارات وطلب املتمردين دفع تربعات        
 .األجانب لالستثمار يف نيبال

فقد . توأنشأت احلكومة عشرة مراكز للتدريب املهين يف البلد توفر التدريب جماناً يف العديد من اجملاال               -١٣١
. توجـه بعض األشخاص للعمل يف اخلارج والبعض اآلخر شرعوا يف أنشطة حلساهبم اخلاص بعد تلقيهم التدريب        

وهناك .  شخص التدريب بالفعل   ١٥ ٠٠٠ شخص، وقد تلقى     ٢٠ ٠٠٠واسـتهدفت اخلطـة العاشرة تدريب       
سالمة والصحة املهنيتني لضمان احلق وتدير احلكومة مشروعاً لل. إمكانية لتحقيق اهلدف املتوخى من اخلطة العاشرة

 .يف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية
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  احلق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية-٧املادة 

 معلومات أساسية

أصبحت نيبال طرفاً يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع الرئيسية اليت تضمن احلق يف ظروف عمل                 -١٣٢
 وقانون العمل ١٩٩٠التفاقيات يف القوانني النيبالية ودستور مملكة نيبال لعام وقد أُدرجت أحكام ا. عادلة ومؤاتية

عمل األطفال لعام ) حظر وتنظيم( وقانون ١٩٩٣ وقانون النقابات لعام ١٩٩٢ وقانون الطفولة لعام ١٩٩٢لعام 
 .١٩٨٦ وقانون العمل يف اخلارج لعام ٢٠٠٠

وتشترط احلكومة على وكاالت التوظيف .  بلدان١٠٧ني إىل وتتخذ احلكومة مبادرات إليفاد عمال نيبالي -١٣٣
وحظرت احلكومة . اليت توفد عماالً نيباليني إىل اخلارج أن تثبت الطلب على العمالة والفئة اليت ينتمي إليها العمل

ة، وحدة التحريات االقتصادي  ( دوالراً   ١٢٥على الوكاالت إيفاد عمال إىل مناطق يقل فيها الراتب الشهري عن            
 مليون  ١,٤ويتجاوز عدد العمال املهاجرين اإلمجايل      ). ٩٠، ص   ٢٠٠٥، واألهـداف اإلمنائية لأللفية،      ٢٠٠٥

 بزيادة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ مليار روبية يف شكل حواالت يف        ٤٦,٣٧وأرسل العمال حنو    . شـخص وأغلبهم يف اهلند    
 ).٩٠، ص ٢٠٠٥أللفية، األهداف اإلمنائية ل (١٩٩٥/١٩٩٦تبلغ حنو أربعة أضعاف ما كانت عليه يف 

 مبادرات جديدة

فقد انتهت من وضع    . اختذت احلكومة مبادرات عدة لضمان احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية            -١٣٤
ومتت صياغة قانون جديد للعمالة . عمل األطفال) حظر وتنظيم(، وأنفذت قانون ٢٠٠٤سياسة العمل والعمالة،  

ووصلت خطة العمل اليت  .  وُعني مسؤول مكلف بسماع تظلمات الناس      وأنشئ صندوق للشكاوى  . يف اخلـارج  
واضطُلع بربنامج تدرييب بشأن السالمة من احلرائق  . يـتم إعدادهـا لتوفري فرص عمل الئقة إىل مرحلتها النهائية          

ادات ومت توفري اعتم  . واملسـاعدة األولية للعمال، وأجري تدريب على السالمة والصحة املهنيتني يف أماكن شىت            
وعرضت سياسة العمل   . ٢٠١٤-٢٠٠٤ونفذت اخلطة الرئيسية بشأن عمل األطفال،       . لصـندوق رعاية العمال   

وأعدت السياسة متاشياً مع جدول أعمال العمل الالئق .  على جملس الوزراء إلقرارها٢٠٠٥والعمالة اجلديدة لعام 
وأقر جملس الوزراء الئحة املكافآت     . عمل الدولية واملبادئ واحلقوق األساسية يف العمل اليت تدعو إليها منظمة ال         

 .وجيري استكمال خطة العمل الوطنية بشأن العمل الالئق

 للداليت واجلاناجاتيس ففي إطار هذا الربنامج، متنح قروض       . وتديـر احلكومة برناجماً للعمالة يف اخلارج       -١٣٥
 .والنساء وضحايا النـزاع لتحمل تكاليف العمل يف اخلارج

ووفرت . ٢٠٠٢وتدير منظمة العمل الدولية مشروعاً للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال منذ عام               -١٣٦
مشروعاً آخر " التعليم يف العامل"وتدير منظمة دولية غري حكومية امسها .  ماليني دوالر أمريكي هلذا املشروع ٥,٥

وم منظمة العمل الدولية مبهمة التثقيف      وتق.  ماليني دوالر  ٤وتبلغ ميزانيته   . بشـأن أسوأ أشكال عمل األطفال     
 .٢٠٠٤اإليدز يف أماكن العمل منذ عام /بفريوس نقص املناعة البشري
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 شخصاً لتوظيفهم يف اخلارج بوصفهم ضحايا النـزاع        ١ ١٩١وزكّـت وزارة العمـل وإدارة النقل         -١٣٧
  يف املائة من التكلفة     ٨٠ من هؤالء على قروض تصل إىل        ٣٤٩وحصل  . وأشخاصـاً يعـانون ختلفـاً اقتصادياً      

 .اإلمجالية املتكبدة

 مفتش عمل يف إطار وزارة العمل وإدارة        ١٧ويوجد  . واستحدثت احلكومة عشرة مكاتب عمل يف البلد       -١٣٨
 .وتوجد تلك املكاتب يف املناطق احلضرية والصناعية. النقل ملراقبة الصناعات

املهاجرات بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي       وأنشـأت احلكومة جلنة توجيه لتمكني العامالت         -١٣٩
كمـا أنشـأت جلنة يرأسها املدير العام إلدارة العمل والنهوض بالتوظيف لتحديد احلد األدىن لألجور      . لـلمرأة 

 .للعاملني يف القطاع غري الرمسي أو غري املنتمني إىل نقابات

 شاء مخس حماكم عمل يف املناطق اخلمس ومركز        وإضـافة إىل ذلـك، فلدى احلكومة خطة وبرامج إلن          -١٤٠
 .لتبادل العمالة

 التحديات املقبلة

رغـم هذه اجلهود، تواجه احلكومة العديد من التحديات يف ضمان احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة                  -١٤١
. بلدان األجنبية ومؤاتية وحماولة التحكم يف الغش الذي قد ميارسه وكالء اليد العاملة عند توفري فرص عمل يف ال                

لذا، تسعى احلكومة إىل إضافة املزيد من املفتشني حلماية حقوق         . وعـدد مفتشي العمل غري كاٍف ملراقبة املصانع       
 .العمال يف اخلارج

وال تكفي امليزانية   . وتواجه احلكومة حتديات خطرية تتمثل يف القيود على امليزانية وتنفيذ الربامج املبتكرة            -١٤٢
وتبحث احلكومة عن املساعدة املالية والتقنية لدى هيئات األمم املتحدة وغريها من            . ذ الربامج بفعالية  احلالية لتنفي 

 .الوكاالت املاحنة ملواصلة دعمها لنيبال وتوسيعه

  احلق يف تشكيل نقابات-٨املادة 

 معلومات أساسية

 .شكيل نقاباتقدم التقرير األويل األحكام الدستورية والقانونية بشأن احلق يف ت -١٤٣

 من قانون نقابات العمال بأنه جيوز للعمال يف أية مؤسسة تشكيل نقابات عمالية حلماية   ٤وتقضي املادة    -١٤٤
 نقابة عمالية ٥٠مصاحلهم املهنية، وأنه جيـوز تشكيل رابطة لنقابة العمـال بإبـرام اتفاق بني ما ال يقل عـن 

 بأنه جيوز تشكيل احتاد لنقابات العمال بإبرام اتفاق بني ما ال ٥دة وتقضي املا.  عامل يف مؤسسات مماثلة٥ ٠٠٠و
 على أن نقابة العمال هيئة مستقلة وقانونية وهلا حرية العمل ٨وتنص املادة .  رابطات لنقابات العمال١٠يقل عن 

 .مع مراعاة أحكام القانون املذكور
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 من  ٧٤إن تعذر تسوية النـزاع مبقتضى املادة        اإلضراب   ١٩٩٢ من قانون العمل لعام      ٧٦وجتيز املادة    -١٤٥
وتنص هذه املادة األخرية على إجراءات تقدمي شكاوى خطية إىل املدير املعين من جانب ممثل الشركة                . القـانون 

فإن تعذر تسوية النـزاع وجب إجراء حوار آخر     .  يوماً باحلوار  ٢١وينـبغي لـإلدارة حل النـزاع يف غضون         
فإن تعذر تسوية   . ن تعذر فض النـزاع هبذه الطريقة، جاز لكال الطرفني تعيني وسطاء          فإ. حبضور مكتب العمل  

مث .  يوما١٥ًالـنـزاع عرب الوساطة، كان على احلكومة أن تشكل جلنة ثالثية ينبغي هلا حل النـزاع يف غضون   
ار أيضاً إىل إدارة    وينبغي إرسال اإلخط  .  يوماً خبصوص تنظيم إضراب    ٣٠عـلى العمال أن خيطروا اإلدارة مبدة        

وجيوز للنقابات أيضاً تنظيم إضراب باستيفاء املعايري املنصوص عليها يف . العمل ومكتب العمل املعين واإلدارة احمللية
غري أنه ال جيوز للعمال أو النقابة القيام بإضراب إن كان القانون املعمول به حيظر               .  من قانون العمل   ٧٦املـادة   
ويف . ، ال جيوز للشخص الذي ُعني ألداء مهام األمن واالشتراك يف اإلدارة القيام بإضراب             فعلى سبيل املثال  . ذلك

 وعالوة على ذلك،   . هذه احلالة، ميكن للحكومة تشكيل هيئة قضائية لفض النـزاع، علماً بأن قرار اهليئة هنائي             
نص عليه قانون اخلدمات األساسية لعام ال حيق للموظفني أو العمال الذين يعملون يف اخلدمات األساسية، طبقاً ملا ي

 .، أن يضربوا عن العمل١٩٥٥

وحدة ( عاملة   ١ ٧٥٩ نقابة عمال، من بينها      ٢ ٠٠٠ويوجـد يف نيـبال يف الوقـت الراهن أكثر من             -١٤٦
االحتاد العام للنقابات  ) ١: (وهـناك أربع احتادات للنقابات يف نيبال، وهي       ). ٢٠٠٤الـتحريات االقتصـادية،     

ـ  النقابة الدميقراطية  ) ٤(الكونفدرالية الدميقراطية للنقابات النيبالية؛     ) ٣(مؤمتـر النقابات النيبايل؛     ) ٢(ية؛  النيبال
 ).٢٠٠٤وحدة التحريات االقتصادية، (املستقلة 

مجعية : وأهم اجلمعيات املهنية يف نيبال هي     . وهـناك العديد من النقابات واجلمعيات واالحتادات املهنية        -١٤٧
ة النيبالـية، ونقابة احملامني النيبالييني، ونقابة أساتذة اجلامعات النيبالية، ومجعية األطباء النيبالية، ومجعية              الـزراع 

املهندسني النيبالية، ومجعية املراقبني النيبالية، ومجعية معلمي املدارس النيبالية، ومجعية موظفي الشركات النيبالية،             
مجعية جامعي النفايات النيبالية، ومجعية الصحافيني النيبالية، ومجعية موزعي         ومجعية موظفي اجلامعات النيبالية، و    

العقاقري النيبالية، ونقابة جتار التجزئة النيبالية، والكونفدرالية الدميقراطية الوطنية املستقلة للنقابات النيبالية، واحتاد     
وتعمل هذه  . د املنظمات غري احلكومية وغريها    غـرف التجارة والصناعة النيبالية، وغرفة التجارة النيبالية، واحتا        

 .النقابات واجلمعيات واالحتادات على محاية مصاحلها وتعزيزها

ونظم بعض هذه اإلضرابات    . وُنظمـت إضـرابات مـتكررة يف الصـناعات، مبـا فـيها الفـنادق               -١٤٨
بيد .  السنوات اخلمس املاضيةونظمت إضرابات عدة يف. االحتادات، وَنظم غريها عمال الصناعات املعنية/النقابات

 .االحتادات قامت أيضاً بدور مهم يف فض النـزاعات بني العمال وأرباب العمل/أن النقابات

 مبادرات جديدة

اعتمد جملس النواب مؤخراً قراراً يقضي مبنح موظفي احلكومة حقوقاً نقابية، باستثناء املوظفني العاملني يف  -١٤٩
 . بذلك، تنظر احلكومة يف تعديل قانون اخلدمة املدنية وإدراج روح اإلعالنوعمالً. جمال وضع السياسات
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 التحديات املقبلة

ويف املستقبل، وبعد . تتأثر النقابات يف نيبال عموماً بقناعاهتا السياسية وأحياناً تنحرف عن حقوقها املهنية -١٥٠
ا كانت النقابات تراعي حقوقها املهنية أم تنساق        التغريات السياسية األخرية، تظل احلاجة تدعو إىل النظر فيما إذ         

 .وراء قناعاهتا السياسية

  احلق يف الضمان االجتماعي مبا فيه التأمني االجتماعي-٩املادة 

 معلومات أساسية

قدم التقرير األويل معلومات أساسية والتدابري اليت اختذهتا نيبال يف جمال احلق يف الضمان االجتماعي مبا فيه  -١٥١
من جمموع السكان )  مليون٠,٣٧( يف املائة  ١,٦٣وحسب اإلحصاء األخري، ميثل املعاقون      . لـتأمني االجتماعي  ا
بأنه إعاقة بدنية أو " اإلعاقة"وعرَّفت احلكومة مصطلح ). ٦٤، ص ٢٠٠٤الـتقرير النيبايل عن التنمية البشرية،   (

وتصنف اإلعاقة بأهنا تعوق خطري     . يعمـى أو ضعف بصر أو ختلق عقلي أو صمم أو ضعف مسع أو مرض عقل               
 اإلعاقة يف أربع فئات رئيسية، ٢٠٠١وأدرجت دراسة أجرهتا جلنة التخطيط الوطنية واليونيسيف يف عام . وشديد
التقرير الصحي  (معقدة  / إعاقة متعددة  `٤` إعاقة عقلية؛    `٣` إعاقة احلركة؛    `٢` إعاقـة التواصل؛     `١`: هـي 

 ).١٩٨١املرحلي النيبايل، 

ويشـمل احلق يف الضمان االجتماعي الرعاية الطبية واستحقاقات املرض النقدية واستحقاقات األمومة              -١٥٢
واسـتحقاقات الشـيخوخة واسـتحقاقات اإلعاقة واستحقاقات الناجني واستحقاقات اإلصابة يف مكان العمل              

حلماية حقوق اليتامى والنساء    واختذت احلكومة العديد من التدابري      . واسـتحقاقات البطالة واستحقاقات األسرة    
 .الالئي ال معيل هلن واملسنني واملعاقني

الدستور وقانون البلد لعام    : ومـن بـني التشريعات اليت تنص على احلق يف الضمان االجتماعي ما يلي              -١٥٣
 وقانون  ١٩٩٥ والالئحة املتصلة به لعام      ١٩٨٢ وقـانون محايـة ذوي العاهات اخلاصة ورفاهيتهم لعام           ١٩٦٣

 ١٩٧١ وقانون التعليم لعام ١٩٩٨ وقانون املساعدة القانونية لعام ١٩٩٢ وقانون العمل لعام ١٩٩٢الطفل لعام 
 .١٩٩٩ وقانون احلكم احمللي لعام ١٩٩٢ وقانون الرعاية االجتماعية لعام ٢٠٠٢والالئحة املتصلة به لعام 

 مبادرات جديدة

ت وسياسات وبرامج إلعمال احلق يف الضمان االجتماعي، وضعت احلكومة يف خطتها العاشرة استراتيجيا -١٥٤
ولتحقيق أهداف االستراتيجية والسياسة بشأن     . ال سـيما مـا يستهدف النساء واألطفال واملعاقني وكبار السن          

 :الضمان االجتماعي، شرعت احلكومة يف تطبيق برامج بشأن ما يلي

حصوهلن على املوارد والقضاء على مجيع      تنمـية القدرات لزيادة مشاركة النساء وتعزيز فرص          `١`
 .أشكال التمييز حبق املرأة

 .إعداد خطة عمل وطنية تتعلق حبقوق الطفل `٢`
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 .الوقاية من اإلعاقة وتوفري الفرص للمعاقني ليحيوا حياة كرمية `٣`

 .تنمية قدرة املسنني على احلصول على الضمان االجتماعي وتوفري فرص هلم ليحيوا حياة شريفة `٤`

 .إنشاء هياكل مؤسسية وتعزيز اهلياكل القائمة `٥`

 .اجملتمع املدين/ترتيب العمل املشترك والتنسيق والرصد والتقييم مع املنظمات غري احلكومية `٦`

 املعاقون

 من أجل تعليمهم    ١٩٨١اسـتحدثت احلكومـة صـندوقاً بثمانية ماليني روبية لفائدة املعاقني يف عام               -١٥٥
 روبية إىل األطفال املعاقني وتوفر برامج       ٢٥٠ و ١٠٠وتقدم منحاً شهرية تتراوح بني      .  تأهيلهم وتدريبهم وإعادة 

ويقدم جملس الرعاية االجتماعية قروضاً . وأنشئت فصول خاصة هبم. تدريبية عدة للمعاقني بواسطة هذا الصندوق
خطة (ليت يتوالها املعاقون     روبية دون ضمانات لألنشطة املدرة للدخل ا       ٨ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠فـردية تـتراوح بني      

 ).٣٣، ص ٢٠٠٤العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، 

وينظم .  لتشجيع املعاقني على املشاركة يف الرياضات الدولية       ١٩٩٥وأنشـئت جلنة شبه أوملبية يف عام         -١٥٦
ة املعاقني عقلياً   وتنظم اجلمعية من أجل رفاهي    . جملس التعليم اخلاص برامج رياضية وثقافية سنوياً لألطفال املعاقني        

وتوفر احلكومة مرافق صحية عامة ووقائية      . برامج رياضية منتظمة بواسطة اللجنة األوملبية اخلاصة لفائدة املعاقني        
 ).٣٣خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، ص ((وعالجية هلم كلما أمكن ذلك 

مجعية النقل وأصحاب املشاريع بعض     وتوفر  . وتتزايد فرص توظيف املعاقني، ال سيما يف القطاع اخلاص         -١٥٧
 .التخفيض للمعاقني عند السفر

وشكلت . وأنشئت جلنة التنسيق الوطنية للمعاقني برئاسة وزير شؤون املرأة والطفل والرفاهية االجتماعية   -١٥٨
ويتلقى . عاقنياملـنظمات غري احلكومية اليت تعمل مع املعاقني احتاداً وطنياً للمنظمات غري احلكومية العاملة مع امل               

وتلقت بعض املنظمات غري احلكومية املعترف هبا اليت تعمل مع          . االحتاد الدعم من احلكومة يف شكل منح سنوية       
 .املعاقني إعانة للربامج من احلكومة للعمل يف جمال األولويات الوطنية

ظيم أعمال حمددة   كما جيري تن  . وهـناك منظمات غري حكومية واحتادات تعمل لضمان حقوق املعاقني          -١٥٩
وتوفر احلكومة يف كل مقاطعة من املقاطعات البالغ عددها         . لفائدة العميان واملعاقني عقلياً والصم واملعاقني بدنياً      

خطة ( سنة فما فوق ١٦ روبية للشخص لفائدة أشد املعاقني ضعفاً ممن تبلغ أعمارهم ١٥٠ بدالً شهرياً قدره ٧٥
 ).٣٤، ص ٢٠٠٢العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، 

ونصت السياسة على محاية املعاقني     . ١٩٩٧وأنفذت احلكومة السياسة الوطنية املتعلقة باإلعاقة يف عام          -١٦٠
 واعـتمدت السياسة تدابري وقائية وعالجية لصاحل املعاقني وأخرى         . وتنمـية مجـيع اجلوانـب املـتعلقة هبـم         

 .إلعادة تأهيلهم
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 ١٢وتشمل خطة العمل هذه . ٢٠٠٣نية بشأن اإلعاقة يف عام ووضعت احلكومة وأنفذت خطة عمل وط -١٦١
  تعديل التشريعات؛   `٤` التدريب والتوظيف؛    `٣` التعليم واألنشطة اإلضافية؛     `٢` توعية اجلمهور؛    `١`: جماالً

 التسهيالت  `٧` تعزيز املؤسسات وبناء القدرات؛      `٦` اإلعـالم وتسـهيل احلـركة يف البيـئة املاديـة؛             `٥`
  إعادة تأهيل اجملتمعات احمللية؛    `١٠` الصحة وتوزيع املواد؛     `٩` اخلدمـات االستشـارية؛      `٨`زات؛  واالمتـيا 

 . دور املعاقني`١٢`ترتيبات تتعلق باحلصص؛ / احلجز`١١`

 تشمل  ٢٠٠٤ووضـعت احلكومـة سياسـة وطنية متكاملة وخطة عمل وطنية بشأن اإلعاقة يف عام                 -١٦٢
كما نصت تلك   . طط عمل طبقاً ملا تنص عليه الوثائق املشار إليها أعاله         اسـتراتيجيات وسياسـات وبرامج وخ     

                               املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص              األمم املتحدة     قواعدالسياسة الوطنية وخطة العمل تلك على أحكام وردت يف 
              ادئ للمعوقني،                          وعقد آسيا واحمليط اهل        ١٩٨٢                                                  ، وبرنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني لعام            ١٩٩٤         لعام          للمعوقني
  .    ٢٠٠٠                    وإعالن بيواكو لعام     ٢٠٠٢-    ١٩٩٣

    يف   ٤٥                 على ضرورة ختصيص     ٢٠٠٤                                                                ونصـت سياسة تنفيذ برنامج اإلصالح إلدارة الشؤون العامة لعام          -   ١٦٣
                                                                           وقوميات الشعوب األصلية واملعاقني يف الوظائف الشاغرة يف اخلدمة العامة                   والداليت                              املائـة من الوظائف للنساء      

                             بيد أنه مل يبدأ بعد سريان هذه   .                                   سنوات من تاريخ إنفاذ هذه السياسة ٥                    ء مسابقة ملدة تصل إىل                  املـتاحة بإجـرا   
                     جلان التنمية وهيئات    /                                                                   وتطبق هذه األحكام على الوظائف الشاغرة يف الشركات العامة وجملس           .                  السياسة وتنفيذها 
  .                  وتعيني معلمني وموظفني  )                                              جلان تنمية املقاطعات وجلان تنمية القرى والبلديات (              احلكومات احمللية 

  :                                         وتدير احلكومة الربامج التالية لفائدة املعاقني -   ١٦٤

                 تدريب داخلي جلميع   )  أ   : (                 منظمة غري حكومية  ٣٥               مقاطعة توفره   ٤٨                     تدريب موجه للتوظيف يف  ̀  ١̀ 
                 تدريب جتاري بعد     )  ج (            ً                            معاق تدريباً على الصعيد اإلقليمي؛          ١٠٠      تلقى    )  ب (                  أنـواع املعاقني؛    
                         برامج إعادة تأهيل على        )  ه (                                           تنسـيق مع أرباب العمل بشأن التوظيف؛          )  د (   ؛                 التدريـب األويل  

             مقاطعات؛   ٦   يف    )               منظمات املعاقني  (                   عمل مؤسسي مشترك      )  و (                             صـعيد اجملـتمعات احمللـية؛       
             إعادة تأهيل    )  ح (                                    إلعادة التأهيل على الصعيد احمللي؛                                         اتفاقات جديدة للحصول على قروض        )  ز (

  .                                           البيوت ومتابعة وإدماج وخدمات االتصال وغري ذلك                         وخدمات استشارية وخدمات يف 

                                     األطراف االصطناعية على الصعيد اإلقليمي؛  /                      توزيع جماين ملواد املساعدة  )  أ   : (                 توزيع مواد مساعدة ̀  ٢̀ 
  .                           حتديث األرقام املتعلقة باملعاقني  )  ج (           ً    معاق سنوياً؛  ٢     ٠٠٠        استفادة   )  ب (

  .                              توزيع بطاقات هوية خاصة باإلعاقة ̀  ٣̀ 

  .                     ات خبصوص األومسة واجلوائز     ترتيب ̀  ٤̀ 

) السعال الديكي(الكزاز و )الدفترييا(اخلناق   )  أ   : (                                         الوقاية من اإلعاقة وتنظيم محالت للتقليل منها ̀  ٥̀ 
كبسولة فيتامني ألف وحبوب احلديد؛ ) ب(والتلقيح ضد شلل األطفال؛   ) وسالتيتان (الشاهوقو
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خميم لربنامج   ) ه(حلة الطفولة املبكرة؛    منو الطفل يف مر   ) د(؛  )تعليم/صحة(برنامج غذائي   ) ج(
 . مقاطعة٤٧وقد اضطُلع بكل ذلك يف . أنشطة تقييم) و(البصر والسمع؛ 

دروس للسمع يف   ) ب( مقاطعة؛   ٦٣تعليم خاص يف    ) أ: (أنشـطة تعليمية واستشارية وإضافية     `٦`
 ليمية؛ منح ومساكن وتوزيع مواد تع    ) د( مقاطعة؛   ٤٧رصـد وتقييم يف     ) ج( مركـزاً؛    ٣٢٠

 . مقاطعات٨ مدرسة يف ٨٠أجريت اختبارات لنظام التعليم باإلشارة يف  ) ه(

 ). شخص من هذا البدل٣ ٧٠٠استفاد ( شخصاً يف كل مقاطعة ٥٠: بدل ضمان اجتماعي `٧`

 .الترويج للوكاالت اليت تعمل يف جمال اإلعاقة `٨`

 .توعية اجلمهور `٩`

 قلة املوارد   `١`: وتتمثل أهم التحديات يف اآليت    . ة حقوق املعاقني  تواجـه احلكومة حتديات عدة حلماي      -١٦٥
 االستبعاد من اجملاالت ذات األولوية؛ `٣` ضعف التنسيق بني الوكاالت العاملة يف القطاع؛ `٢`املادية والربامج؛ 

 . تغري ضئيل يف نظرة الناس التقليدية لإلعاقة`٤`

فإن مل يستعمل شخص اإلجازة     .  يوماً يف السنة   ١٢ مرضية ملدة    وينص قانون اخلدمة املدنية على إجازة      -١٦٦
فإن مرض موظف يف اخلدمة املدنية أثناء أدائه ملهامه، لزم احلكومة حتمل            . املرضية، تلقى استحقاقات املرض نقداً    

. ألطفالفإن تويف املوظف أثناء أدائه مهامه، تلقت أسرته تعويضاً وبعض املرتب لتعليم ا            . مجـيع تكاليف العالج   
ويشترط قانون العمل تأمني .  وقوانني أخرى على أحكام مشاهبة تتعلق بالتوظيف١٩٩٢وينص قانون العمل لعام 

فإن فُصل أي موظف أو عامل من وظيفته . العـامل ليغطي التأمني التعويض الواجب دفعه لألسرة يف حالة الوفاة      
فإن عمل شخص أكثر من مخس سنوات حقَّت لـه         . عملبصفة غري قانونية، تلقى راتب الفترة اليت قضاها يف ال         

غري أن قانون العمل ال ينطبق على الشركات اليت يقل عدد العاملني            . اجملانية على أساس سنوات العمل اليت أداها      
فال يوجد . فإن مل يطبق القانون، فليس هناك ما يؤكد احلصول على مجيع االستحقاقات  .  موظفني ١٠فـيها عن    

ح خبصوص كفاية أو عدم كفاية االستحقاقات اليت تقدمها الشركات العامة واخلاصة يف إطار              حـد فاصل واض   
وحيصل املوظفون الذين تغلق مكاتب عملهم أو تعطل عملها على راتبهم بالكامل            . خمططات الضمان االجتماعي  

الق الشركة لفترة حمددة    واملوظف أو العامل الذي يصبح عاطالً عن العمل بسبب إغ         . وعلى إعانة طبقاً للقوانني   
وطبقاً لقانون العمل، يتعني على املؤسسة أو الشركة اليت تعمل يف . حيصـل على الراتب وغريه من االستحقاقات      

 يف املائة من األجرة إىل املوظفني أو العمال يف الفترة اليت ال يوجد فيها عمل باعتبار ذلك ٢٥موسم حمدد أن تدفع 
ولكن تبّين أن نظام الضمان االجتماعي القائم غري مالئم لتلبية          . بقاً حلجز العمال  بـدل بطالة أو بدل ُيدفع مس      

 .احتياجات املستفيدين يف العديد من احلاالت

  ١٩٥٢،  )املعايري الدنيا (ونيـبال ليسـت طـرفاً يف اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان االجتماعي               -١٦٧
 .١٩٩٢فاقية، وبعض أحكامها مدرجة يف قانون العمل لعام ومع ذلك تتقيد نيبال هبذه االت). ١٠٢رقم (
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 املسنون

 معلومات أساسية

وهلم .  عاماً فما فوق٦٠املسنون هم حسب شعبة السكان باألمم املتحدة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  -١٦٨
 .احلق يف الرعاية الصحية والضمان االجتماعي وحتسني وضعهم االقتصادي والعيش حياة كرمية

وشاركت احلكومة يف حلقة العمل اإلقليمية بشأن . واعتمدت نيبال خطة عمل ماكاو املتعلقة بالشيخوخة -١٦٩
كما حضرت ). مانيال، الفلبني(السياسات الوطنية يف جمال الشيخوخة ومتابعة خطة عمل ماكاو بشأن الشيخوخة 

بوين، اهلند،  (املية الثانية بشأن الشيخوخة     احلكومـة االجـتماع التحضريي اإلقليمي اآلسيوي الثاين للجمعية الع         
، ٢٠٠٢أبريل  /وباملثل، صادقت اجلمعية العاملية الثانية بشأن الشيخوخة، مدريد، نيسان        ). ٢٠٠١أغسطس  /آب

 بلداً، مبا فيها نيبال، وأعلنت هذه البلدان تضامنها         ١٨٠على اإلعالن السياسي املتعلق حبقوق املسنني الذي أقره         
وترمجت احلكومة خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة لعام  .  عمل جديدة بشأن الشيخوخة    مع تنفيذ خطة  

 . إىل اللغة النيبالية ووزعتها على الناس٢٠٠٢

 مبادرات جديدة

وهتدف اخلطة العاشرة إىل تعزيز     . اعـتمدت احلكومة العديد من التدابري الرامية إىل محاية حقوق املسنني           -١٧٠
مهاراهتم وخرباهتم إىل أقصى احلدود يف قطاعات التنمية االجتماعية وذلك بتهيئة بيئة تفضي إىل              معارف املسنني و  

ووضعت برناجماً من عشر نقاط يشمل تطوير القوانني واللوائح التنظيمية          . احـترام املسنني ومحايتهم ورفاهيتهم    
لرعاية للمسنني وإعادة تأهيلهم وأمور أخرى وتشجيع املنظمات غري احلكومية واملنظمات احمللية على توفري الرفاه وا

ونصت خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان أيضاً على محاية حقوق املسنني           . يف جمـال اخلدمات الصحية والنقل     
 ).٦٨، ص ٢٠٠٤التقرير النيبايل للتنمية البشرية، (

 ٦٠ل الالئي تتجاوز أعمارهن     وتتلقى األرام . ١٩٩٥وتقدم احلكومة املعاش التقاعدي للمسنني منذ عام         -١٧١
 عاماً أو أكثر إعانات     ٧٥ويتلقى الرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم       .  روبية شهرياً  ١٢٥سـنة إعانـة قدرها      

وأعلنت احلكومة عن سياسة مؤداها وضع القوانني املتعلقة مباشرة باملسنني .  روبية شهرياً لكل واحد١٧٥قدرها 
وقدراهتم من أجل تنفيذ برامج الضمان االجتماعي وتنسيق هذه اجلهود ورصدها           لالنـتفاع خبـرباهتم ومهاراهتم      

 .ووضع مشروع قانون حلماية حقوق املسنني. وتقييمها

 واملبادئ التوجيهية لتنفيذ برنامج     ٢٠٠٢واعـتمدت احلكومـة سياسـة للمسنني وسياسة العمل لعام            -١٧٢
املسنني وسياسة العمل وثيقتني أساسيتني لتوجيه الربامج       وتعترب سياسة   . ٢٠٠٤اخلدمـات الصحية للمسنني لعام      
 الضمان  `٢` اجلوانب االقتصادية؛    `١`: وتشمل السياسة مثانية جوانب، هي    . واملشـاريع املتعلقة خبدمة املسنني    

  التعليم والترفيه؛  `٦` املشاركة والتعهد؛    `٥` التيسري والتشريف؛    `٤` اخلدمـات الصحية؛     `٣`االجـتماعي؛   
وتنص السياسة على توفري العالج الطيب واخلدمات جماناً واإلعفاء من          .  التصنيف `٨`ملسـائل املتـنوعة؛      ا `٧`

كما تنص على إنشاء صندوق للضمان االجتماعي على الصعيد الوطين للقيام باألعمال            . تكاليف النقل واالتصال  
 ادئ التوجيهية خلدمات عالج املسنني     وتشمل املب . املـتعلقة بالضـمان االجـتماعي واخلدمات املالئمة للمسنني        



E/C.12/NPL/2 
Page 50 

 

وتنفذها الوكاالت احلكومية العامة    . ٢٠٠٥وأقـرت احلكومة خطة العمل بشأن املسنني يف عام          .  مقاطعـة  ٤٥
 .واحلكومات احمللية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين األخرى

جلة يف البلد تعمل لفائدة املسنني، من       منظمة غري حكومية مس   / مؤسسة ٥٢ كان هناك    ٢٠٠٤ويف عام    -١٧٣
وتدير احلكومة دار ساماج كاليان كيندرا باشوبايت بريداسرام، يف ديفاباتان، بكامتاندو،           .  داراً للمسنني  ٢٠بينها  

 مراكز للرعاية   ٦ داراً و  ١٥وعالوة على ذلك، هناك     .  شخصاً ٢٢٥وتتحمل تكاليفها، وتبلغ قدرهتا االستيعابية      
 ).٢٠٠٥وزارة شؤون املرأة والطفل والرفاهية االجتماعية، ( مسناً ٧٥٢ خدمات لنحو اليومية تقدم

 روبية هلذه الدور، مبا فيها باشوبايت ٩٠ ١١٠ ٠٠٠وقدمت . وتدعم احلكومة مالياً دوراً أخرى للمسنني -١٧٤
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤بريداسرام بكامتاندو يف السنة املالية 

 التحديات املقبلة

فعدد دور املسنني ومراكز . ومة حتديات عدة حلماية حقوق املسنني، على رأسها املشكلة املاليةتواجه احلك -١٧٥
وهناك نقص يف الربامج الفعالة إلعادة تأهيل       . الرعاية اليومية غري كافية واملرافق املوفرة هلم غري الئقة وغري فعالة          

وإىل جانب ذلك،   . ترفيه املخصصة للمسنني  املسنني وضعف برامج التمكني االقتصادي وقلة أماكن ومؤسسات ال        
واضطُر أفراد األسرة األصغر سناً إما إىل       . أضـر الـنـزاع املسـلح كثرياً حبقوق الضمان االجتماعي للمسنني          

االلـتحاق باجلماعات املتمردة أو مغادرة بيوهتم وقراهم، ومن مث اضطر املسنون إىل مزاولة أنشطة زراعية وتربية             
 . مما يتجاوز قدراهتم البدنيةاملاشية والتموين

  توفري احلماية واملساعدة لألسرة واألم والطفل-١٠املادة 

 توفري احلماية واملساعدة لألسرة واألم

 معلومات أساسية

ووفقاً للقوانني  . لقـد مت توضيح األحكام القانونية ملكافحة االجتار بالنساء واستغالهلن يف التقرير األويل             -١٧٦
 سنة، وهو ما يشكل رادعاً قوياً هلذه اجلرمية         ٢٠عاقب املتاجرون بالنساء بالسجن مدة أقصاها       املعمـول هبـا، ي    

فنقص الوعي . غـري أن األحكام القانونية ال ميكن أن توقف لوحدها ظاهرة االجتار بالنساء واألطفال            . الشـنيعة 
 من الفتيات املتاجر هبن لغرض       يف املائة  ٣٥وكون  . هلا" عوامل مشجعة "وتفشي األمية وقلة فرص العمل تشكل       

الدعـارة مـن نيبال إىل البلدان اجملاورة ُيختطفن بدعوى إجياد وظائف أو فرص زواج جيدة هلن إمنا يدل على                    
، التقرير  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      (ضرورة عدم االكتفاء بالقوانني يف مكافحة االجتار بالنساء         

 ).١٧، الصفحة ٢٠٠٢لث، عام الدوري الثاين والثا

كما أنه يف املنطقة اجلبلية أعلى مما هو عليه يف منطقة           . والـتفاوت بني اجلنسني أعلى يف املناطق الريفية        -١٧٧
وفـيما يتعلق باملناطق احلضرية، يوجد أعلى معدل من التفاوت بني اجلنسني يف املناطق احلضرية بأقصى    . تـرياي 
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ويتسبب انتشار الفقر واألمية يف تفاقم التفاوت بني اجلنسني يف نيبال . ملناطق األخرىالغرب ووسطه باملقارنة مع ا
 ).٢٠-١٩، الصفحتان ٢٠٠٤تقرير نيبال للتنمية البشرية، عام (

 مبادرات جديدة

أنشأت حكومة نيبال جلنة للتنسيق وفرقة عمل على الصعيد الوطين لتنسيق األنشطة املزمع االضطالع هبا                -١٧٨
ويف املقاطعات األشد تضرراً، مت كذلك إنشاء ِفرق عمل على صعيد األحياء والقرى تضم . حة ظاهرة االجتارملكاف

 فرقة عمل   ٢٦وباإلضافة إىل ذلك، هناك     . ممـثلني من اهليئات احمللية ووحدات الشرطة واملنظمات غري احلكومية         
فقد أنشأت . ِخذت تدابري إدارية يف قطاع الشرطةكما اتُّ. ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال على صعيد املقاطعات

 برامج يف خمتلف املقاطعاتوبدأت اخللية، بالتنسيق مع اليونيسيف، . الشرطة النيبالية خلية شرطة للمرأة يف مقرها
ويشتمل هذا املشروع أيضاً على عناصر أخرى مثل بناء قدرات ضباط           . للتوعـية باالجتـار واالستغالل اجلنسي     

 .وإدارة قواعد البيانات املتعلقة باألنشطة اإلجرامية يف هذا امليدانالشرطة 

 مراكز على احلدود ختضع إلدارة التحقيقات اجلنائية ٦ مركزاً خلدمات املرأة والطفل و٢٥وأنشئ يف البلد  -١٧٩
يف مقاطعات  وهناك مركز خلدمات املرأة والطفل يف وادي كامتاندو وثالثة مراكز           . الـتابعة للشـرطة النيبالـية     

ويوجد يف بعض املقاطعات الواقعة خارج وادي كامتاندو مركزان من فئة مراكز    . كامتـاندو والليتبور وباكتابور   
وتقع مراكز املقاطعات واملراكز احلدودية األخرى يف املناطق اليت تتفشى فيها ظاهرة . املقاطعات واملراكز احلدودية

. مجيع مقاطعات منطقة ترياي واملقاطعات احلدودية يف املناطق اجلبلية        وتوجد مراكز من هذا النوع يف       . االجتـار 
وتعمـل هذه املراكز بالتنسيق والتعاون مع وكاالت خمتلفة مثل رابطة احملامني النيباليني ومنتدى القانون والتنمية                

 جمال املساعدة القانونية للمرأة ومراكز املساعدة واالستشارات القانونية ومركز البحوث القانونية وتنمية املوارد يف
وتقدم خدمات إعادة التأهيل ملن عاد من النساء واألطفال من خمتلف بيوت الدعارة يف اهلند بالتعاون مع مؤسسة              

Maiti Nepal ومؤسسة ABC Nepalوباإلضافة إىل ذلك، يعكف مقر الشرطة .  ومركز ضحايا التعذيب يف نيبال
  سنوات لتدريب وتعبئة الشرطة يف جمايل التوعية بظاهرة االجتار         النيبالـية عـلى تنفـيذ مشـروع مدتـه مخس          

 .والوقاية منها

وتديـر وزارة شـؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية مركزين إلعادة التأهيل يف مقاطعيت كاسكي                -١٨٠
 ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠٢م ونواكوت يسميان مبادرة مشتركة يف األلفية ملكافحة االجتار بالفتيات والنساء أُنشئا يف عا

 ١ ٠٥١ ٣٤٧,٥٧ روبية نيبالية و   ٩٠٧ ٤٤٣,٠٠ وفتاة وأنفقا    ة امرأ ٣٥ و ٦٥وقد أعادا تأهيل    . عـلى التوايل  
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠روبية نيبالية على التوايل حىت 

 ووضـعت وزارة شـؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالنساء               -١٨١
 : وتتألف من مثانية عناصر هي    . وتنسـق بنفسها تنفيذ هذه اخلطة     . واألطفـال بغـرض االسـتغالل اجلنسـي       

التوعية والدعوة وإقامة  ) ج(سن القوانني وإنفاذها،    ) ب(البحوث يف جمال السياسة العامة والتنمية املؤسسية،        ) أ(
اإلنقاذ وإعادة ) و(خلق فرص الدخل والعمل، ) ه (مبادرات صحية وتعليمية، ) د(الشبكات والتعبئة االجتماعية، 

واقترحت الوزارة مشروع قانون    . الرصد والتقييم ) ح(القضايا عرب احلدودية واإلقليمية والدولية و     ) ز(اإلدماج،  
 .لتعديل قانون مكافحة االجتار بالبشر وذلك بغية مواءمته مع خطة العمل وإزالة ما يعتريه من عيوب
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املساواة :  وهي ١٩٩٥تأكيد التزامها مبحتويات إعالن بيجني بشأن املرأة الصادر عام          وأعـادت نيبال     -١٨٢
تقرير نيبال للتنمية  (املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأةوالتنمية والسلم، ومشل ذلك تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده 

، أنشأت حكومة نيبال ١٩٩٥ني لعام وبغية تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيج  ). ٥٢، الصفحة   ٢٠٠٤البشرية، عام   
 . مكتباً لتنمية املرأة٧٥وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية وإدارة تنمية املرأة و

ومـا فتئت إدارة تنمية املرأة تطبق برامج لتنمية املرأة تشمل التعبئة االجتماعية والتدريب والعمل املدر                 -١٨٣
 وتنمية اجملتمعات احمللية والتنمية املؤسسية بدعم من عدة وكاالت ماحنة، وهي            للدخـل وتنمية األعمال التجارية    

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات     ي وصندوق األمم املتحدة للسكان و     مصرف التنمية اآلسيو  اليونيسـيف و  
الوكالة إلمنائي للمرأة و   وصندوق األمم املتحدة ا    الوكالـة األملانية للتعاون التقين     واالحتـاد األورويب و    املـتحدة 

وهتدف هذه الربامج إىل التعبئة اجلماعية وتنظيم محالت ملكافحة االجتار بالفتيات           . الدامنركـية للتنمـية الدولية    
 .والعنف املرتيل وزواج األطفال وتعدد الزوجات وإدمان الكحول والقمار واملهر والفساد والشعوذة

املتعلقة مبنع ومكافحة    اتفاقية الرابطة     جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي    رابطةواعتمدت البلدان األعضاء يف      -١٨٤
ء خالل مؤمتر القمة احلادي عشر للرابطة الذي ُعِقد يف كامتاندو يف كانون االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغا    

 قمة الرابطة على    كما وافق مؤمتر  . وقد وقعت نيبال تلك االتفاقية وصادقت عليها مؤخراً       . ٢٠٠٢يناير  /الـثاين 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد      (إنشـاء صندوق ممول من التربعات إلعادة تأهيل وإدماج ضحايا االجتار            

 ).١٩، الصفحة ٢٠٠٢املرأة، عام 

كما أن السلطة القضائية تضطلع بدور يشكل مصدر دعم قوياً وذلك بتفسريها لألحكام القانونية املتعلقة  -١٨٥
 .غ. م . دورغا دميال ضد ه   وعلى سبيل املثال، حكمت احملكمة يف قضية        . ر بطريقة مواتية لضحايا املتاجرين    باالجتا
 وألقت عبء اإلثبات على اجلاين     " ما ذكرته صاحبة الدعوى موثوق به وينبغي اعتباره دليالً يف هذه القضية           "بأن  

)NLR ار على رفع دعاوى إىل احملاكموشجع هذا احلكم ضحايا االجت). ٣٣٢، الصفحة ١٩٩٨، عام. 

 لتسدي هلا املشورة فيما يتعلق بالتنفيذ ٢٠٠٢وأنشأت حكومة نيبال اللجنة الوطنية لشؤون املرأة يف عام  -١٨٦
. الفعال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ولترسم سياسات وخططاً هتدف على وجه التحديد إىل النهوض باملرأة              

، ٢٠٠٤تقرير نيبال للتنمية البشرية، عام      (ون اجلنسانية يف الوزارات القطاعية      كمـا أنشئت مراكز تنسيق الشؤ     
 ).٥٢الصفحة 

وأجرت وزارة شؤون املرأة والطفل والرعاية االجتماعية دراسات تقييمية للقضايا اجلنسانية يف قطاعات              -١٨٧
جعة للميزانية من منظور جنساين ، كما قامت مؤخراً بعمليات تقييم ومرا٢٠٠٢التعليم والصحة والزراعة يف عام 

مشلـت فضـالً عنها وزارة التنمية احمللية وذلك هبدف جعل الوزارتني أكثر مراعاة للقضايا اجلنسانية يف جماالت                  
تقرير نيبال  (التخطيط ورسم السياسات والربجمة وإعداد امليزانية والرصد والتقييم على الصعيدين املركزي واحمللي             

 ).٥٥، الصفحة ٢٠٠٤ام للتنمية البشرية، ع
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 عضواً حلماية ١١كما أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنشأت بدعوة من أعضائها من النساء جلنة من                -١٨٨
ومت أيضاً إنشاء مكتب املقرر الوطين ملراقبة ظاهرة االجتار . وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة لكي ختدم مصلحة املرأة     

 .تب إجراء التحقيقات واالطالع على الوثائقوبإمكان املك. بالنساء والفتيات

ديوكي وتسـعى حكومة نيبال إىل حظر بعض املمارسات التقليدية الضارة الشائعة يف البلد مثل ظاهرة                 -١٨٩
Deuki   فـتاة ُتقدَّم حسب التقاليد قربانا لإلله أو اإلهلة؛ وحيدث ذلك يف األغلب يف اجلزء الغريب من نيبال،                 ( أي 

ويتعلق األمر بنظام آلل شاكيا، حيث ُتختار شابة         (Kumariكوماري  وظاهرة  ) ويت وداديلذورا وال سـيما يف د    
بوذية من نيوار لتكون إهلة حية وُتعبد بوصفها جتسيداً لإلهلة اهلندوسية دورغا إىل أن تبلغ أو حتيض، فتفقد تلقائياً 

فتاة  (Jhumaجوما  وظاهرة  ) بالزواج طيلة حياهتا  غري أهنا ال ُيسمح هلا      . ألوهيتها وُتختار فتاة أخرى لتحل حملها     
ُتقـدَّم حسب التقاليد قرباناً لإلله أو اإلهلة يف املنطقة التلية من نيبال، وال سيما موستانغ ومانغانغ حيث تشكل                   

وهي نوع من السخرة يتمثل يف توظيف أنثى         (Kamlariكامالري  وظاهرة  ) أغلبية السكان شريبا  وبويت  مجاعتا  
وظاهرة ) باألعمـال املرتلـية مـن ثارو حصراً مقابل مبلغ معني من املال بعقد مدته سنة قابل للتمديد                 للقـيام   
وال ُيسَمح هلا آنذاك    . نظام يتمثل يف وضع املرأة يف مكان معزول بعيداً عن البيت خالل فترة احليض              (تشهوبادي

زال هذه العادة السيئة موجودة يف منطقتني وال ت. بأن تستعمل أو تلمس أي شيء يستخدمه أفراد األسرة اآلخرون
وباإلضافة إىل ذلك، . ومجيع هذه املمارسات أشكال خمتلفة من االستغالل اجلنسي). يف نيبال ومها سييت وماهاكايل

وقامت . وتقع النساء يف الغالب ضحايا هلذه املمارسات. ينتشر اإلميان بالسحر يف أوساط سكان األرياف األميني      
ل بصياغة قوانني حلظر هذه التقاليد الضارة وقدمت الدعم للمنظمات غري احلكومية يف تنفيذها لربامج حكومة نيبا

 طبقة  باديو. باديالدعوة والتوعية، وهو ما ساعد إىل حد كبري يف تقليص عدد الباغيات حىت يف أوساط طبقة                 
يصر أفرادها على ممارسة البغاء بوصفه مهنتهم من الفئة املضطهدة واملسحوقة اليت تقيم يف اجلزء الغريب من البالد و

ومـا مل ينشأ الوعي وتتوافر مهن بديلة مدرة للدخل وما يلزم هلا من املوارد، لن يتسىن القضاء على                  . التقلـيدية 
. وقد أقر قانون البالد هذه العادات القدمية اليت متارسها اجلماعات العرقية          . باديتعـاطي البغاء يف أوساط طبقة       

ـ  وإذا . اء على ظاهرة تعدد الزوجات وتعدد األزواج، ينبغي رفع مستوى التعليم وتقليص مستوى الفقر              وللقض
ارتفـع مسـتوى التعلـيم والدخل، اخنفض اعتماد اإلناث على الذكور والعكس بالعكس واندثر بالتايل تعدد                 

فقد خلق مشكالً . ون حيظر املهروقد ذكر التقرير األويل أن القان  . الزوجات وتعدد األزواج أو تضاءل على األقل      
وصدر األمر من احملكمة مؤخراً بإلغاء قوانني متيز بني         . تريايكبرياً يف بعض جمتمعات نيبال، وال سيما جمتمعات         

املواليد والوفيات وغري ذلك من األحوال الشخصية  )  لتسجيل ١٩٧٤قانون عام   ( من   ٥اجلنسـني من قبيل املادة      
فرد ذكر سناً يف األسرة بتسجيل األحوال الشخصية وبند يف قانون اجلوازات يشترط             اليت ال تسمح سوى ألكرب      

 . سنة على جواز السفر٣٥موافقة الوالدين حلصول من تقل أعمارهن عن 

 توفري احلماية واملساعدة لألطفال

 معلومات أساسية

اإلضافة إىل ذلك، صادقت    وب. قـدم الـتقرير األويل معلومات أساسية عن محاية األسرة واألم والطفل            -١٩٠
الربوتوكول ) أ(حكومـة نيـبال عـلى اتفاقية حقوق الطفل وعلى الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا ومها                

  االختـياري التفاقـية حقـوق الطفـل بشـأن بـيع األطفـال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية               
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كما صادقت  . املسلحةالرتاعات  األطفال يف   إشراك  الطفل بشأن   الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      ) ب(و
يمي املتعلقة بالترتيبات اإلقليمية لتعزيز     رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقل     على اتفاقية    ٢٠٠٢حكومة نيبال يف عام     

التفاقية  املتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وا١٨٢رعاية الطفل يف جنوب آسيا وعلى االتفاقية رقم 
  ١٩٩٩وسنت حكومة نيبال ونفَّذت قانون عام       . ٢٠٠١سبتمرب  / املـتعلقة بإلغـاء السخرة يف أيلول       ٢٩رقـم   

 كما اعتمدت اخلطة الرئيسية املتعلقة بعمل األطفال للفترة        ). حلظـر عمـل األطفـال ووضع نظم ذلك احلظر         (
٢٠١٠-٢٠٠١. 

 مبادرات جديدة

بناًء ) ٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠٠٤/٢٠٠٥(مل الوطنية اخلاصة بالطفل     وافقـت حكومة نيبال على خطة الع       -١٩١
ومت إعدادها مبشاركة   . ٢٠٠٢ يف عام    دورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن األطفال     عـلى اإلعالن الصادر عن      

الوكاالت احلكومية ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية غري احلكومية واملنظمات غري احلكومية واألطفال             
ومشلت خطة العمل   . أنفسـهم الذيـن شاركوا يف سلسلة من حلقات العمل ُنظِّمت حىت على الصعيد اإلقليمي              

مكافحة فريوس نقص ) د(محاية حقوق الطفل،    ) ج(نوعية التعليم،   ) ب(الصحة،  ) أ: ( قطاعات هي  ٦الوطنـية   
 .التنسيق والرصد والتقييم) و(إشراك الطفل و ) ه(اإليدز، /املناعة البشري

 ٢٠٠٧ للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام          `برناجماً حمدوداً زمنياً  `وتنفِّذ حكومة نيبال     -١٩٢
وحددت بالتعاون مع اجلهات صاحبة املصلحة أولويات العمل املتعلق بأسوأ   . بالـتعاون مع منظمة العمل الدولية     

عمل ) ب(سخرة األطفال،   ) أ: (باألولوية هي والقطاعات اليت حتظى    . أشـكال عمـل األطفال وفقاً لالتفاقية      
 من يفرزون القمامة،    ) ه(األطفال العاملون يف املناجم،     ) د(احلمالون من األطفال،    ) ج(األطفـال يف البـيوت،      

 .األطفال العاملون يف مصانع السجاد) ز(االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي و) و(

 توظيف من تقل أعمارهم عن )ر عمل األطفال ووضع نظم ذلك احلظر      حلظ (١٩٩٩قانون عام   وحيظـر    -١٩٣
كما أنه يتضمن أحكاماً هتم التفتيش ورصد شروط عمل         .  سـنة من األطفال للقيام بعمل ينطوي على خطر         ١٦

وعالوة على ذلك، نص على إنشاء صندوق للرعاية يعد برامج          . األطفال وينظم عمل األطفال يف القطاع الرمسي      
 .وترفيهية ومكتبات ألطفال اآلباء العاملنيتعليمية 

 هنجاً مشولياً وكلياً ملعاجلة مسألة      ٢٠١٠-٢٠٠١ للفترة   اخلطة الرئيسية املتعلقة بعمل األطفال    واعتمدت   -١٩٤
ويهدف . عمل األطفال وذلك بالتنسيق بني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة لتفادي التعارض واالزدواجية يف العمل

رفع مستوى املعيشة العام لألسر ) ج(خلق بيئة صحية، ) ب(زيادة فعالية النظام التعليمي، ) أ( إىل هذا األمر أيضاً
وقد مت اإلعراب عن القلق خبصوص التنفيذ الفعال لألحكام . إنشـاء مـزيد مـن برامج التنمية االقتصادية     ) د(و

ال خطة العمل الوطنية اخلاصة بالطفل واعتمدت حكومة نيب  . القانونـية، مبا يف ذلك مبادئ اتفاقية حقوق الطفل        
 . اليت تتسم بالشمولية٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠٠٤/٢٠٠٥النيبايل للفترة 

وتعمـل حكومـة نيبال واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية على احلد من عمل                 -١٩٥
ويف إطار إعادة   . إعادة التأهيل األطفـال يف الـبلد من خالل تدابري قوامها الوقاية من تلك الظاهرة وعالجها و              



E/C.12/NPL/2 
Page 55 

التأهيل، تقدم املنظمات غري احلكومية أيضاً برامج اإلرشاد والتعليم غري الرمسي والتدريب املهين والتربية الصحية               
ويتزايد القلق على   . ولكن معظم أنشطتها يتركز يف املناطق احلضرية      . واخلدمات فضالً عن دعمها للتعليم الرمسي     

 مؤسسة حكومية وغري    ١ ٠٠٠اء عمل األطفال يف نيبال كما يتبني من مشاركة أكثر من            الصـعيد الشـعيب إز    
 . يف املسرية العاملية ضد عمل األطفال١٩٩٨حكومية ومهنية وتعليمية وحملية عام 

وبسبب الفقر املنتشر يف البلد، يعمل عدد كبري من األطفال الفقراء يف ظروف تتسم باالستغالل واخلطر                 -١٩٦
وتتعاون حكومة نيبال واملنظمات غري احلكومية من أجل إنقاذ األطفال من األوضاع .  يف املصانع واملناجموخباصة

 .املتسمة باالستغالل وإعادة تأهيلهم

وتقع على مفتشي العمل مسؤولية التحقيق يف حاالت عمل األطفال غري القانونية واإلبالغ عنها، وميكن                -١٩٧
 مفتش عمل فقط معاجلة مجيع املسائل ١٧ونظرا لقيود امليزانية، يتعني على . إلبالغ عنهاللمواطنني العاديني أيضاً ا

وقد تسبب هذا األمر يف إعارة قدر ضئيل جداً من االهتمام لظاهرة عمل األطفال رغم انتشارها                . املتصلة بالعمل 
 وختفيف العبء عنها وذلك برفع وتتوقع حكومة نيبال من عامة الناس ومن املنظمات غري احلكومية عوهنا. الواسع

 .دعاوى يف احملكمة ضد عمل األطفال غري القانوين

 التحديات املقبلة

هناك عدة مشاكل تتصل بإعادة التأهيل الذي تتسم عملياته بكوهنا مطولة ومكلفة، كعدم وجود ضمانة                -١٩٨
أو غري ذلك من مصادر الدخل بعد       إلعادة اإلدماج أو إمكانية العودة إىل نفس املهنة، وعدم وجود فرص العمل             

التدريب، وتردد املستشفيات واملرضى اآلخرين إىل حد ما يف قبول املصابني بفريوس نقص املناعة البشري، وبطء                
اإلجراء القانوين إللقاء القبض على املتاجرين، وانعدام شهادة اجلنسية الذي يعسِّر احلصول على اخلدمات القانونية 

 .لزوجة إلجراءات الطالق يف حال كان زوجها هو املتاجر هباواستحالة مباشرة ا

فال بد من تنفيذ    . ورغـم املبادرات املتخذة، فإن مستوى حتقيق أهداف السياسات ومراميها غري مرضٍ            -١٩٩
ولكن حكومة نيبال تواجه حتديات عدة يف كفالة احلماية لألسرة واألم والطفل وتطلب الدعم              . الـربامج بفعالية  

. وإن هيئات األمم املتحدة والدول املتقدمة مدعوة إىل مواصلة دعمها هلا وتوسيع نطاقه            .  لتنفـيذ الربامج   املـايل 
وهـناك بعـض الربامج اليت تركز اهتمامها على أسوأ أشكال عمل األطفال مثل فرز القمامة والعمل يف البيوت                  

 .وتتلقى الدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف

 ق يف مستوى معيشي الئق احل-١١املادة 

 معلومات أساسية

وقد قدم التقرير األويل . تبذل حكومة نيبال جهوداً من أجل كفالة احلق يف مستوى معيشي الئق للسكان -٢٠٠
واحلكومة ماضية يف وضع عدة سياسات واستراتيجيات وخطط عمل         . املعلومـات األساسـية املتعلقة هبذا احلق      

 .يشي للسكانوبرامج لتحسني املستوى املع
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 مبادرات جديدة

وكان هدفها التقليص التدرجيي ملعدل     . يعـد ختفيف حدة الفقر أحد األهداف الرئيسية للخطة التاسعة          -٢٠١
فلم ينخفض معدل الفقر . ولكن هذا اهلدف مل يتحقق خالل الفترة احملددة.  يف املائة٣٢ يف املائة إىل ٤٢الفقر من 

 سنة لبلوغ هدف تقليص مستوى الفقر املدقع ٢٠وحددت اخلطة التاسعة فترة . ائة يف امل٣٨خالهلا إالّ إىل حدود 
 . يف املائة١٠إىل 

وصيغت بدورها لتحقيق . ٢٠٠٧-٢٠٠٢ومـا فتئت حكومة نيبال تنفِّذ اخلطة العاشرة، وتغطي الفترة     -٢٠٢
 التنمية الذين يدعمون مساعي     وتبنت أيضاً اقتراحات الشركاء يف    . اهلدف الرئيسي املتمثل يف ختفيف حدة الفقر      

نيبال وشعبها من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وراعت األمهية البالغة اليت يكتسيها تقدم ورقي مجيع 
قطاعـات اجملتمع وطبقاته وشرائحه واحلالة االقتصادية واالجتماعية السائدة والتحديات اليت تطرحها على صعيد       

وُصمِّمت السياسات بطريقة متكن احلكومة من . كومة خطة عملية وواقعية وقابلة لإلجناز    التنفيذ، وقد وضعت احل   
 واملتخلفني عن   داليتاالضطالع بدور ريادي فعال ألخذ مصلحة طبقة احملرومني واملسحوقني واملنتمني إىل مجاعة             

 يف املائة ٣٨قليص معدل الفقر من وتتوخى اخلطة العاشرة ت. ركب التنمية ومناطقها يف االعتبار للقضاء على الفقر
 يف املائة يف هناية السنة املالية ٣١ولكن معدل الفقر اخنفض إىل .  يف املائة حبلول موعد انقضاء فترة سرياهنا٣٠إىل 

 .، وهذا رقم قريب من اهلدف املتوخى٢٠٠٤-٢٠٠٣

راتيجية احلد من الفقر للفترة  ولتحقـيق اهلدف املتوخى فيما يتعلق بتقليص معدل الفقر، متت صياغة است            -٢٠٣
 تنمية القطاع   `٢` النمو االقتصادي الواسع النطاق،      `١`: وتقـوم عـلى أربعـة أركان هي       . ٢٠٠٧-٢٠٠٢

 برامج ذات أهداف حمددة تشمل اإلدماج االجتماعي إلشراك الفئات `٣`االجتماعي، مبا يف ذلك التنمية البشرية، 
الً عن برامج حمددة األهداف خاصة بالفئات األشد فقراً وضعفاً وحرماناً           الفقـرية واملهمشة يف تيار التنمية، فض      

واألركان األربعة كلها ضرورية .  احلكم السليم  `٤`و) الـيت قـد ال تستفيد بالقدر الكايف من الركنني األولني          (
. زيز التنمية الشاملةلتحسني مستويات معيشة الفقراء وأخذ الفئات الشديدة الفقر واحلرمان يف االعتبار وبالتايل تع

 وتشـدد اخلطـة أيضـاً فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية ذات األركان األربعة على اتباع هنج استراتيجية شاملة                  
االستعانة بالقطاع اخلاص ليضطلع    ) ب(إعادة حتديد دور الدولة، وتقييد تدخالت القطاع العام،         ) أ: (فيما خيص 

ب الدخل ويكمِّل إىل جانب املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية          بدور ريادي يف توفري فرص العمل وكس      
غـري احلكومـية ومـنظمات اجملتمع املدين جهود احلكومة فيما يتعلق مبهام إيصال اخلدمات يف املناطق الرئيسية                  

 عد احمللية  تعزيز مشاركة اجملتمعات يف األنشطة وإدارهتا هلا على الص        ) ج(وكذلـك يف تنفـيذ األنشطة الرئيسية،        
 ورقة  -اخلطة العاشرة   (تسـريع عملية الالمركزية اليت تشكل أيضاً عنصراً أساسياً يف إطار احلكم السليم              ) د(و

 :وترد األهداف واملرامي الرئيسية يف اجلدول التايل). ٢٠٠٧-٢٠٠٢استراتيجية احلد من الفقر، الفترة 
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 منائية لأللفيةالغاية واألداء فيما يتعلق باألهداف اإل: ٧اجلدول 

 هدف اخلطة العاشرة

 أهداف  )٢٠٠٦/٢٠٠٧(

اخلطة الثانية 
  عشرة

رز ـدم احملـالتق
 يف الفترة 

٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

ى ـاملوعد املتوخ
لتحقيق األهداف 

 ةـاإلمنائية لأللفي
 احلالة العادية  األدىناحلالة )٢٠١٥(

 اس ـالفترة األس

ة العاشرة ـللخط
)٢٠٠١/٢٠٠٢( 

اس ـالفترة األس
 اهلدف ١٩٩٠/١٩٩٥

 ١ ٠٠٠ كللوفـيات الرضـع      ١٠٧ ٦٤,٢ ٤٥ ٤٧ ٢٦ *٦٤,٢ 
 مولود

 ٥وفـيات من تقل أعمارهم عن        ١٩٧ ٩١,٢ ٧٢  ٥٤ *٩١,٢ ٣٤,٤
 مولود ١ ٠٠٠كل لسنوات 

 ١٠٠ ٠٠٠وفيات األمهات لكل     ٥٣٩ ٤١٥    ٣٠٠ ٣١٥ ١٤٥ ال ينطبق ٢٥٠   
 مولود حي

حمـو األمية يف أوساط من تتجاوز         *٤٤    ٦٣ ٦١ ١٠٠ ٤٨,٢ ١٠٠   
 )النسبة املئوية( سنة ١٥أعمارهم 

حمـو األمـية يف أوساط اإلناث         ٣٥,٦ ٥٥ ٥٣ ١٠٠ ٢٤,٧ ١٠٠   
 سنة  ١٥اللوايت تتجاوز أعمارهن    

 )النسبة املئوية(

 
صـايف التسـجيل يف املدارس       ٦٤ ٨٠,٤ ٩٠ ٨٩ ١٠٠ ٨٤,٢ ١٠٠   

 )النسبة املئوية(االبتدائية 

وجـود مصدر للمياه الصاحلة       ٧١,٦ ٨٥ ٨٣ ١٠٠ ٧٣,٠ ١٠٠   
النسبة (للشـرب يف املتـناول      

 )املئوية

األطفال دون اخلامسة من العمر      **٥٧ ٤٨,٣   ٢٨  ١٠٠   
الذيـن يعانون من سوء التغذية      

 )النسبة املئوية(

معـدل الفقـر حسـب عدد        ٤٢ ٣٨    ٣٠ ٣٣ ٢١ ٣٠,٨ ١٠   
 )يةالنسبة املئو(األشخاص 

 ).تواصل النـزاع(واحلالة األدىن ) حالة السلم(احلالة العادية : تضع اخلطة العاشرة سيناريوهني(
 يف املائة الواردة يف ٤٩,٢عدَّلت وزارة التعليم والرياضة معدل حمو األمية يف أوساط البالغني من نسبة  * 

 ).٢٠٠١/٢٠٠٢(يشري إىل الفترة *  .اه اخلطيمقدر باالستناد إىل االجت. **  يف املائة٤٤اخلطة العاشرة إىل 
، والدراسة االستقصائية ١٩٩٦لعام  اخلطة العاشرة، الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بالدميقراطية والصحة :املصادر

 يف ، والدراسة االستقصائية الثانية املتعلقة مبستويات املعيشة   ٢٠٠١الوطنـية املتعلقة بالدميقراطية والصحة لعام       
  . وتقارير وزارة التعليم والرياضة٢٠٠٢التقرير املرحلي لعام : ، واألهداف اإلمنائية لأللفية٢٠٠٤نيبال لعام 
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 سنة بيئة داعمة لتنفيذ     ٢٠ املـتعلقة بالتوقعات يف جمال الزراعة ومداها         ١٩٩٥وتوفـر خطـة عـام        -٢٠٤
لى قطاع الزراعة بغرض تشجيع إنتاج      وتسـعى هـذه اخلطة إىل إضفاء الطابع التجاري ع         . اخلطـة العاشـرة   

وقد وضعت  . سـلع زراعـية رفـيعة القـيمة وإجياد تسهيالت وعمليات للتسويق وتوفري خدمات دعم أفضل               
كما حصل تقدم ملموس يف قطاعات التعليم       . هـذه املشـاريع قـيد التنفـيذ خـالل السنوات السبع األخرية            

ة للشـرب والطرق واالتصاالت اإللكترونية وغري       األساسـي والـرعاية الصـحية األولـية واملـياه الصـاحل           
، ٢٠٠٢التقرير املرحلي لعام    : األهـداف اإلمنائـية لأللفية    (اإللكترونـية ويف بعـض القطاعـات األخـرى          

 ).٩-٨الصفحتان 

واعُتِمدت . وجيـري تنفـيذ عـدة بـرامج متوسـطة احلجـم حمـددة األهـداف لـلحد من الفقر                    -٢٠٥
ـ      ومت إنشاء صندوق التخفيف من حدة      . ية كوسـائل رئيسية للحد من الفقر      الالمركـزية والتعبـئة االجتماع

ومـع ذلك، مل يترجم اهلدف اإلمنائي الرئيسي الستراتيجية احلد من الفقر            . الفقـر، وهـو مؤسسـة مسـتقلة       
 .  كلية مناسبة-حىت اآلن إىل سياسات وبرامج قطاعية ومالية واقتصادية 

وحتدد خطوطاً  . ٢٠٠٠سبتمرب  /ف اإلمنائية لأللفية يف أيلول    كمـا اعـتمدت حكومـة نيـبال األهدا         -٢٠٦
أساسـية وأهدافـاً مـرقمة وتتـيح فرصـة لـن تتكرر للتأمل يف إجنازات نيبال خالل العقد املاضي وحتديد                     
الـتحديات املطـروحة والفـرص املـتاحة وحتديد أولوية املساعدة اإلمنائية بدقة وتسلط الضوء على اجملاالت                 

 استئصال الفقر   `١`: وتشتمل على مثانية أهداف وهي    . ا نظـم الرصد والتقييم إىل حتسني      الـيت حتـتاج فـيه     
  تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكني املرأة،           `٣` تعمـيم التعلـيم االبـتدائي،        `٢`املدقـع واجلـوع،     

ز اإليد/ مكافحة فريوس نقص املناعة البشري     `٦` حتسـني صحة األم،      `٥` تقلـيص وفـيات األطفـال،        `٤`
األهداف ( إقامة شراكة عاملية للتنمية      `٨` كفالة االستدامة البيئية و    `٧`واملالريـا وغريهـا مـن األمـراض،         

 ).٢٠٠٢اإلمنائية لأللفية، عام 

ة ومشاريع االئتمانات الصغرية    االئتمان اإلنتاجي للمرأة الريفي   وبـدأت حكومـة نيـبال بـرامج مثل           -٢٠٧
مجـيع مقاطعـات نيـبال اخلمسة والسبعني بغرض إشراك املرأة يف            وبـرامج توعـية املـرأة ودر الدخـل يف           

 مقاطعة  ٣٨وتوجد مصارف التنمية الريفية يف      . األنشـطة املـدرة للدخـل ومسـاعدهتا يف كسر حلقة الفقر           
 أيضاً إىل احلد من الفقر      برنامج تنمية صغار املزارعني   ويهـدف   . تغطـي مجـيع األقالـيم اإلمنائـية اخلمـس         

ويشـارك الشـريك اخلـارجي يف التنمية مشاركة واسعة يف تلك            . عيشـي لـلمزارعني   ورفـع املسـتوى امل    
 .كما عبئت هلا موارد ثالثة مصارف نيبالية. الربامج

وقد صيغت  . ١٩٩٦وقـدم الـتقرير األويل معلومـات أساسـية عـن خطـة العمـل الوطنية لعام                   -٢٠٨
وساهم تنفيذها يف تقليص معدل     . ذيةبغـرض تعزيـز القـدرة املؤسسـية وحتسني عملية إيصال خدمات التغ            

إن اإلنتاج الغذائي لنيبال غري     .  يف املائـة سـنوياً فقـط، وهو رقم عدمي األمهية           ٠,٦سـوء الـتغذية بنسـبة       
مسـتقر ألن مجـيع األراضـي املـزروعة ال توجـد هبـا أي وسيلة للري وألن نظام الري يعتمد على سقوط           

وتتأخر الرياح املومسية يف بعض األعوام وتعود قبل        . ومسيةفمعظمـه يعمـل بعـد هبوب الرياح امل        . األمطـار 
ويؤثر . سبتمرب/يونيه وتستمر حىت مطلع أيلول    /وهتـب الـرياح املومسـية عمومـا يف منتصف حزيران          . األوان

لذلـك، حيقق إنتاج احملاصيل الرئيسية فائضاً يف بعض السنوات          . اجلفـاف ونقـص األمطـار عـلى اإلنـتاج         
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وظهـر مؤخراً مشكل آخر خيلق عجزاً خطرياً يف القوة العاملة املنتجة يف جمال              . خـرى وعجـزاً يف سـنوات أ     
األنشـطة الزراعـية يف القـرى ويتمـثل يف هجـرة السـكان النشيطني للمناطق الريفية اليت ال يظل فيها إالّ                      

 .املسنون واألطفال والنساء

فعلى سبيل املثال، حققت    . األخريةويـبدو أن حالـة اإلنـتاج الغذائـي عرفـت حتسناً يف السنوات                -٢٠٩
غـري أن توافـر األغذية يف خمتلف املناطق مل يكن حىت كافياً، فمناطق              . نيـبال فائضـاً يف إنـتاج احلـبوب        

كما أن دراسة حديثة . اهلضـاب واجلـبال عـلى سـبيل املـثال تعاين إىل حد ما من ُضعف يف األمن الغذائي                
د املقاطعات كشفت أن األمن الغذائي يعد بشكل رئيسي         حبثـت حالـة انعـدام األمـن الغذائـي على صعي           

وُتعَرض يف اجلدول الوارد أدناه . (SAWTEE/Action Aid, 2004)مشـكالً عـلى صـعيد األسـر املعيشـية      
 :البيانات املتعلقة بإنتاج احلبوب الصاحلة لألكل واملطلوب واملتوفر من احملاصيل الرئيسية يف نيبال

 الصـاحلة لألكـل واملطلـوب واملـتوفر مـن احملاصـيل الرئيسية يف نيبال        إنـتاج احلـبوب      :٨اجلدول 
 باألطنان املكعبة) ٢٠٠١/٢٠٠٢-١٩٩٧/١٩٩٨(

 احملاصيل  ١٩٩٧/١٩٩٨ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢

 األرز اإلنتاج ٢ ٠٣٥ ٧٥٢ ٢ ٠٧٤ ١٩٣ ٢ ٢٥٩ ٣٩٣ ٢ ٣٥٦ ٦٤٦ ٢ ٢٩٤ ٢٠٤

 الذرة اإلنتاج ٩٤٠ ٧٦٧ ٩٢٠ ٠٩٤ ١ ٠٠٧ ١٧٨ ١ ٠٠١ ٤٧٨ ٩٩٩ ٨٣١

 القمح اإلنتاج ٨٠٦ ٨٤٦ ٨٥٥ ٦٤٧ ٩٣٤ ٥٥٩ ٩١٤ ٨٨٥ ١ ٠٠٨ ٨٢٧

 الدخن اإلنتاج ٢٣٣ ٩٦٨ ٢٣٨ ٩٦٨ ٢٤٢ ٣٣١ ٢٣١ ٩١٥ ٢٣١ ٧١٤

 الشعري اإلنتاج ١٠ ٢٤٤ ٨ ٧١٠ ٨ ٤٧٨ ٨ ٢٢٥ ٨ ٤٧٢

 إمجايل اإلنتاج ٤ ٠٢٧ ٣٤٨ ٤ ٠٩٧ ٦١٢ ٤ ٤٥١ ٩٣٩ ٤ ٥١٣ ١٧٩ ٤ ٥٧٥ ٠٤٩

 إمجايل املطلوب ٤ ١٧٨ ٠٧٧ ٤ ٢٧٩ ٤٩١ ٤ ٣٨٣ ٤٤٣ ٤ ٤٢٤ ١٩٢ ٤ ٤٦٣ ٠٢٧

 املتوفر  ١٥٠ ٧٢٩- ١ ٨٦١ ٨٧٩ ٦٨ ٤٩٦+ ٨٨ ٩٨٧+ ٨٠ ٠٢٢+

 .، املكتب املركزي لإلحصاءات٢٠٠٣، احلولية اإلحصائية لنيبال لعام ٢٠٠٣حكومة نيبال، عام  :املصدر

الغذاء مقابل  حال العجز الغذائي احلاد وكذلك يف إطار برنامج         ويدعم برنامج األغذية العاملي نيبال يف        -٢١٠
ويف إطار هذا الربنامج، يعمل سكان املنطقة اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي يف بناء الطرق والقنوات                 . العمل

صى إن مناطق وسط وأق   . والسـدود ومشاريع املياه الصاحلة للشرب ويتلقون أجورهم يف شكل احلبوب الغذائية           
غرب نيبال واملناطق اجلبلية املرتفعة ال تنتج ما يكفي من احلبوب الغذائية وتعتمد بالتايل على الواردات من املناطق 

غري . لقد أضحت برامج الغذاء مقابل العمل جد فعالة. األخرى، وال سيما اجلزء الشرقي من البالد ومناطق ترياي
 .عد أيضاً يف التغلب على مشكلة انعدام األمن الغذائي يف نيبالأن برامج أخرى تدعمها الوكاالت املاحنة تسا
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وأنشـأت حكومة نيبال مؤسسة منفصلة هي املؤسسة النيبالية لألغذية لتوفري احلبوب الغذائية يف املناطق             -٢١١
ذلك بغرض وتقدم احلكومة إعانات يف جمال نقل احلبوب الغذائية وامللح والنفط و. اليت تعاين من النقص يف األغذية

، أقرت احملكمة   قضية مادهاف كومار باسنيت ضد رئيس الوزراء وآخرين       ويف  . سد النقص ومنع ارتفاع األسعار    
العلـيا بـأن حكومة نيبال مسؤولة عن توفري احلبوب الغذائية للسكان وهي تبذل كافة اجلهود للقيام بذلك يف                   

العليا عريضة الدعوى بناًء على الترتيبات اليت وضعتها        وألغت احملكمة   . املقاطعـات اليت تعاين من العجز الغذائي      
 تكلفة نقل األغذية إىل أن تصل إىل بيت         املؤسسة النيبالية لألغذية  وتتحمل  . حكومة نيبال لتوفري احلبوب الغذائية    

 ويف هذه القضية، اهتم صاحب عريضة الدعوى حكومة نيبال بأهنا مل). ١٩٩٣ لعام ٣٣٤١املرسوم رقم (املستفيد 
تِعـر االهـتمام الكـايف ملسألة مواجهة مشكليت النقص الغذائي واجلفاف يف مقاطعات هومال وجومال وموغو                 

وتعمل وزارة الزراعة والتعاونيات على تعزيز اإلنتاج احمللي بغية . وكاليكوت ودولبا وباجهانغ وباجورا ودارتشوال
ومنذ . قاطعات وحصل فيها نقص يف األغذية     ، أصاب جفاف حاد تلك امل     ١٩٩٩ويف عام   . حتقيق األمن الغذائي  

 ٤٣,٩، صار ٢٠٠٤وبنهاية عام . ، حدث حتسن يف املستويات املعيشية واخلدمات األساسية يف نيبال     ٢٠٠٠عام  
ورقة ( يف املائة منهم يستفيدون من مرافق اإلصحاح         ٣٨,٧يف املائة من السكان يستفيدون من الرعاية الصحية و        

 ).٢٠٠٥فقر لعام استراتيجية احلد من ال

وتبنت حكومة نيبال مؤخراً مفهوم مصرف األراضي بغية زيادة إمكانية حصول جتمعات السكان الفقراء  -٢١٢
ويف . الذيـن ال ميلكون األراضي عليها وذلك بتزويدهم بقروض ميسرة من خالل مصرف تنمية القطاع الزراعي         

ويف إطار هذه   .  بغرض تنفيذ الطور التجرييب من املشروع      املرحلة األوىل، اختريت مقاطعتان ومها بانكي وكاياليل      
اخلطة، سيحصل من ال ميلكون األراضي من أهل كامايا السابقني على قرض ميسر لشراء قطعة أرض زراعية تصل 

 . هكتار٠,٩٩مساحتها إىل 

 التحديات املقبلة

د العوامل اليت تؤثر سلباً على إعمال يشـكل املعدل املرتفع للنمو السكاين والفقر والبطالة وضعف املوار    -٢١٣
 .وتعد حمدودية امليزانية وانعدام بيئة السلم التحديني الرئيسيني أمام احلكومة. هذا احلق

 حالة اإلسكان

 معلومات أساسية

وتظهر التقديرات أهنم   . وعدد من هم بال مأوى ضئيل     .  يف املائة من سكان نيبال مساكنهم      ٩١,٦ميلك   -٢١٤
وهم أساساً من الرُّحل وضحايا     .  مليون نسمة من السكان    ٢٣,٥ شخص من بني     ٣٠٠ ٠٠٠يشـكلون حنـو     
 :ويعرض اجلدول التايل حالة اإلسكان. الكوارث الطبيعية
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 حالة اإلسكان: ٩اجلدول 
الدراسـة االستقصـائية املتعلقة     

 باملستويات املعيشية يف نيبال

 وصف احلاالت ١٩٩٥/٩٢ ٢٠٠٣/٠٤
الرقم 
 التسلسلي

 ١ النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت متلك مسكنها ٩٣,٨ ٩١,٦

 ٢ النسبة املئوية لألسر املعيشية املستأجرة حملال سكناها ٢,٢ ٥,٤

 ٣ )بالقدم املربع(متوسط حجم املساكن  ٦٠٤    ٥٣١   

 ٤ النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تعيش يف مباين ذات جدران إمسنتية ١٠,٧ ١٨,٣

 ١-٤ السقف اإلمسنيت ٥,٧ ١٣,٦

 ٢-٤ السقف املكون من صفائح معدنية ١١,٢ ٢١   

 ٣-٤ املبلطة /األرض املغطاة باإلمسنت ٥,١ ١٥,٢

 ٥ النسبة املئوية لألسر اليت لديها كهرباء ١٤,١ ٣٧,٢

 ٦ النسبة املئوية لألسر املعيشية املستفيدة من املياه املنقولة عرب األنابيب ٣٢,٨ ٤٣,٩

 ٧ النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت لديها مرحاض خاص هبا ٢١,٦ ٣٨,٧

 .٢٠٠٤وزارة التصميم اهلندسي واملنشآت، عام :  املصدر

ومل حتدث أي حالة إخالء     .  يف املائة  ١وتقـل نسبة سكان املستقطنات يف املناطق الريفية واحلضرية عن            -٢١٥
غري أن . ة، حصلت بعض احلاالت ومت نقل السكان إىل أماكن أخرىويف املناطق الريفي. بالقوة يف املناطق احلضرية

 . يف املائة من السكان حتت عتبة الفقر املدقع٣١ويعيش . نسبة ضئيلة منهم ليس مبقدورهم حتمُّل تكلفة السكن

يد  يف املائة من جمموع الرص٩١,٦والنوع الغالب من املساكن هي اليت يبنيها أصحاهبا، وتشكل ما نسبته  -٢١٦
 يف املائة بناها أصحاهبا ٩١,٦: ويتوزع الرصيد من املساكن من حيث النسبة املئوية على النحو التايل. من املساكن

 . يف املائة عبارة عن مستقطنات٠,٥ يف املائة يسكنها مستأجرون و٥,٤ يف املائة تابعة ملؤسسات و٢,٥و

ويتناول قانون ملكية الشقق    . كنهم وللمستأجرين ويكفل القانون النيبايل بعض احلقوق ملن ميلكون مسا        -٢١٧
 حيازة األراضي   ١٩٦٤وينظم قانون اإلصالح الزراعي لعام      .  بشكل مباشر حقوق أصحاب الشقق     ١٩٩٧لعام  

، وقانون حيازة األراضي ١٩٦٢لعام ) مسح األراضي وقياسها(وحيدد قانون . وحيدد أقصى ما جيوز امتالكه منها 
، ١٩٩٩ ، وقانون البناء لعام   ١٩٨٨وقانون تنمية املدن لعام     ،  ١٩٩٩م الذايت احمللي لعام     ، وقانون احلك  ١٩٧٨لعام  

 األنظمة املتعلقة باحلق ٢٠٠٣، ومدونة البناء لعام  ١٩٩٧، وقانون محاية البيئة لعام      ١٩٩٢وقانون الكهرباء لعام    
 .ن املتعلق مبراقبة اإلجياروتعكف حكومة نيبال على صياغة مشروع القانو. يف التمتع مبستوى معيشي الئق

. وتقـع مسـؤولية احلصـول على السكن يف نيبال على الفرد وينحصر دور احلكومة يف تيسري العملية                  -٢١٨
وتنتظم اجملتمعات احمللية وجمموعات املستفيدين لتوفري خدمات من قبيل         . ويـتحكم املشـيدون يف قطاع السكن      

وتتلقى بعض جلان املستفيدين الدعم من   . تخلص من النفايات الصلبة   الطـرق واإلمداد باملياه وإنارة الشوارع وال      
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وال تبين الدولة يف نيبال وحدات . احلكومـة املركزية واحلكومات احمللية يف شكل تقاسم تكلفة اهلياكل األساسية         
إليواء املشردين  غري أن احلكومة تقوم يف السنة املالية اجلارية ببناء وحدات مؤقتة يف خمتلف أرجاء البالد                . السكن
 .وجتدر اإلشارة إىل أن حكومة نيبال اعتمدت مؤخراً سياسات تتعلق باملشردين داخلياً. داخلياً

 مبادرات جديدة

ختصـص حكومة نيبال أراضي الغابات غري املستَغلة لبناء املساكن ملن حترروا من نظام السخرة يف اجلزء                  -٢١٩
 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية        ١٠سنوية تناهز   وترصد الدولة ميزانية    . الغريب من البالد  

وتقارب النسبة املئوية املخصصة    . لقطـاع السـكن والتنمية احلضرية، وهي غري كافية بالنظر إىل حجم الطلب            
لفئات وخالل مرحلة صياغة وتنفيذ املشاريع، تؤخذ احتياجات أشد ا.  يف املائة١للسـكن مـن امليزانية الوطنية    

 .ويدرج املاحنون الدوليون بنوداً متعلقة هبذه املسألة يف اتفاقات املشاريع. حرماناً يف االعتبار

 برامج تنمية املدن الصغرية ومراكز األسواق اليت هتدف إىل تطوير اهلياكل ١٩٩٤وتنفذ احلكومة منذ عام  -٢٢٠
ويف إطار برنامج جتديد املدن، تضمن      . فية من البالد  األساسـية يف املدن الناشئة ومراكز األسواق يف املناطق الري         

ويتلقى . احلكومـة أن يـبلغ الضـرر الـذي يلحق بالسكان أدىن درجاته وأالّ جتري عمليات اإلخالء القسري               
 .املتضررون التعويض املناسب ويعاد توطينهم يف أماكن الئقة إذا دعت احلاجة إىل ذلك

وتنقسم امليزانية إىل نوعني رئيسيني .  يف ميزانية القطاع االجتماعيواعـتمدت حكومة نيبال زيادة هامة      -٢٢١
ويعد االستثمار يف القطاع االجتماعي أمراً مهماً للحد من الفقر يف املناطق     . ميزانية التنمية وامليزانية العادية   : ومها

قة مع أهداف استراتيجية    وأدت جهود احلكومة من أجل حتديد أولويات الربامج واألنشطة وجعلها متواف          . الريفية
وقد ارتفعت حصة   . احلـد من الفقر أيضاً إىل حدوث تغريات يف شكل ميزانية التنمية املتسم بتداخل القطاعات              

 يف املائة من اإلنفاق ٣٧من حنو   ) التعليم والصحة واملياه الصاحلة للشرب والتنمية احمللية      (القطاعـات االجتماعية    
 يف املائة يف ٤٧ وإىل ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف املائة يف الفترة ٤٢ إىل  ٢٠٠١/٢٠٠٢فترة  الفعـلي يف جمال التنمية يف ال      

 يف املائة   ٨,٨وضمن هذه اجملموعة من القطاعات، ارتفعت احلصة املخصصة للتعليم من           . ٢٠٠٤/٢٠٠٥الفترة  
 ٧,٦يف املائة إىل     ٥,٦ يف املائة وللمياه الصاحلة للشرب من        ٩,٦ يف املائة إىل     ٦ يف املائة وللصحة من      ١٣,٣إىل  

 . يف املائة١٣يف املائة، بينما ظلت حصة التنمية احمللية قارة يف حدود 

 التحديات املقبلة

. رغم التقدم احملرز فيما يتعلق باإلسكان، هناك عدة حتديات حتول دون كفالة احلكومة للمساكن الكافية -٢٢٢
وباإلضافة إىل ذلك،   . ء واملياه الصاحلة للشرب رديئة للغاية     فحالة نظم التدفئة والتربيد والتهوئة واإلمداد بالكهربا      

فإن سوء حالة الطرق وقنوات الصرف الصحي والشوارع ونقص الفضاءات املفتوحة يف املناطق احلضرية من بني                
 .املشاكل األخرى املرتبطة باإلسكان

ستساعد يف بناء قدرات احلكومات     ولالسـتثمار يف هذا القطاع، حتتاج نيبال إىل املساعدة الدولية اليت             -٢٢٣
 .احمللية واملنظمات غري احلكومية وتكون مفيدة يف حتسني املستوطنات البشرية القائمة املخصصة للفقراء
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 يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه احلق -١٢املادة 

 معلومات أساسية

وقد اعتمدت عدة تدابري . الً هاماً جداً من جماالت حقوق اإلنسان  تعترب حكومة نيبال اخلدمة الصحية جما      -٢٢٤
يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة   من قبيل السياسات واالستراتيجيات واخلطط والربامج حلماية حق األشخاص          

 ، وجيري يف الوقت الراهن١٩٥٦واعتمدت خططاً لتنمية القطاع الصحي منذ عام . اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه
وقد تناول التقرير األويل السياسات واخلطط والربامج اليت        . ٢٠٠٧-٢٠٠٢تنفيذ اخلطة اخلماسية العاشرة للفترة      

 واخلطة الصحية الثانية الطويلة ١٩٩١مت اعتمادها يف إطار اخلطتني الثامنة والتاسعة والسياسة الصحية الوطنية لعام 
 .٢٠١٧-١٩٩٧األجل اخلاصة بالفترة 

 حكومة نيبال ونفَّذت اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل، وبرنامج خدمات الرعاية الصحية            واعتمدت -٢٢٥
 ، والسياسـة املالـية الوطنية املتعلقة بالعقاقري، والربنامج النيبايل لقطاع الصحة للفترة          ٢٠٠٥األساسـية لعـام     

التمتع بأعلى  غرض كفالة    وذلك ب  ٢٠٠٧-٢٠٠٤، وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة        ٢٠٠٩-٢٠٠٤
وأعدت حكومة نيبال مؤخراً اخلطة الصحية العاجلة .  لألشخاصمستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه

 . وتقوم اللجنة الوطنية للتخطيط باستعراضها٢٠٠٥لعام 

 ومن بني   .أهداف أخرى ) ب(األهداف الوطنية الشاملة و   ) أ: (واشـترطت اخلطة العاشرة حتقيق أمرين      -٢٢٦
األهـداف الوطنية الشاملة تقليص مستوى الفقر يف أوساط النيباليني بقدر هائل وبطريقة قابلة لالستمرار وذلك                

عدا ) ١: (ما يلي) ب(ويندرج ضمن البند املعنون أهداف أخرى    . بتنمـية املوارد البشرية ذات الكفاءة وتعبئتها      
تفادة الفقراء واملعوزين من سكان املناطق الريفية والنائية من حتسني نوعية اخلدمات الصحية، جيب توسيع نطاق اس

فضالً عن تنظيم النمو السكاين املتزايد، ستمتد خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة            ) ٢(اخلدمات الصحية؛   
 ).٤٧٥اخلطة العاشرة، الصفحة (إىل املناطق الريفية على نطاق واسع يف إطار االهتمام بصحة األم 

زيادة االستثمارات لتقدمي اخلدمات الصحية األساسية     : وتشمل االستراتيجيات املعتمدة يف اخلطة العاشرة      -٢٢٧
 ونظم العالج التقليدية مثل املعاجلة املثلية       Ayurvedإىل الفئات الفقرية واملعوزة؛ وتطوير خدمات املداواة الطبيعية         

تخدام األعشاب الطبية احمللية وحتسني املهارات       كخدمـات صحية تكميلية وذلك بتشجيع اس       Yunaniويونـاين   
؛ وحتسني ١٩٩٩واخلربات؛ وإهناء حتكم السلطة املركزية يف اخلدمات الصحية وفقاً لقانون احلكم الذايت احمللي لعام 

اخلدمـات الصـحية األساسية يف املناطق الريفية والنائية من خالل توفري خدمات خاصة من قبيل األمومة اآلمنة                  
 واملالريا وااللتهاب الدماغي الياباين     kala-zar تيفوسحة اإلجنابية وصحة الطفل والتغذية ومكافحة السل و       والص

وغـري ذلك من األمراض املعدية؛ وتقدمي اخلدمات الصحية األساسية عرب املؤسسات احمللية واملركزية واملؤسسات           
بشرية واملالية واملادية عن طريق حتسني نوعية اخلدمات الصحية احلكومية وغري احلكومية واخلاصة؛ وإدارة املوارد ال

الصـحية املقدمة وذلك بإقامة التعاون بني القطاع احلكومي واخلاص وغري احلكومي؛ وتقليص وفيات األمهات               
 ).٤٧٧اخلطة العاشرة، الصفحة (واألطفال وذلك بتطبيق برامج الصحة اإلجنابية وخدمات تنظيم األسرة 



E/C.12/NPL/2 
Page 64 

 

توسيع نطاق اخلدمات الصحية األساسية؛     : سات وخطط العمل املعتمدة يف اخلطة العاشرة      وتشمل السيا  -٢٢٨
 كخدمات  Yunani ونظم العالج التقليدية مثل املعاجلة املثلية ويوناين         Ayurvedوتطوير خدمات املداواة الطبيعية     

خدمات صحية خاصة ملنع انتشار ؛ وإدارة القطاع الصحي وإهناء حتكم السلطة املركزية فيه؛ وتوفري صحية تكميلية
األمـراض املعديـة وغري املعدية؛ وتعميم النظام الصحي؛ وإقامة شراكة تضم القطاع احلكومي وغري احلكومي                

واشترطت اخلطة إنشاء جلنة اقتصاد جزئي صحية وطنية مستقلة يف إطار        . واخلـاص وخدمـات الصحة اإلجنابية     
 ).٤٨٠-٤٧٧اخلطة العاشرة، الصفحتان (تنفيذ برامج القطاع الصحي الربنامج الوطين للقضاء على الفقر تنسق 

: وصـنفت اخلطـة العاشرة برامج اخلدمات الصحية إىل ثالثة حماور حتظى باألولوية على األسس التالية                -٢٢٩
 من  العـبء الذي تشكله األمراض، وقدرة التنفيذ، واملساواة، والربامج املوجَّهة للفقراء واملسحوقني واحملرومني            

ويندرج ضمن الربنامج األول من حيث األولوية . الفرص، والربامج اليت تساهم يف القضاء على الفقر وتوافر املوارد
تعميم التلقيح وتوفري اللقاح ضد شلل األطفال على الصعيد الوطين؛ واحلد من عدوى األمراض التنفسية احلادة؛                

نظيم األسرة والصحة اإلجنابية للمراهقني؛ وتعبئة متطوعات يف        ومكافحة اإلسهال؛ والتغذية؛ واألمومة اآلمنة؛ وت     
املالريا والتيفوس  (امليدان الصحي على صعيد اجملتمعات والقابالت املدربة؛ ودراسة األوبئة ومكافحتها األمراض            

البحوث ؛ واألمراض اليت حتملها النواقل ومكافحتها وإجراء        )واألمـراض النامجة عن الكوارث الطبيعية وإدارهتا      
اإليدز واألمراض اليت تنتقل  /بشـأهنا والتدريب على التصدي هلا؛ والسل؛ واجلذام؛ وفريوس نقص املناعة البشري           

عـن طريق االتصال اجلنسي؛ واملعلومات الصحية واالتصال والتثقيف؛ وإدارة اإلمدادات؛ والطب االجتماعي؛             
لربنامج الثاين من حيث األولوية إنشاء املركز الوطين        ويندرج ضمن ا  . والتأمني الصحي؛ وبرامج إدارة املعلومات    

للتدريـب الصـحي؛ وتطوير مستشفى بري بوصفه مستشفى وطنياً؛ وتطوير مستشفى شهيد شوكراج لألمراض               
االستوائية واملعدية بوصفه مركزاً للخدمات ودراسة األمراض االستوائية وإجراء البحوث بشأهنا؛ وتطوير مستشفى 

بوصفه مستشفى مركزياً لألطفال يقدم مجيع أنواع خدمات العالج املتخصصة لألطفال؛ وتطوير            كانيت لألطفال   
مستشـفى إندرا راجيا الكسمي للتوليد بوصفه مركز تنسيق خاص بصحة األم تستخدمه منظمة الصحة العاملية                

م األسرة؛ وتنسيق املساعدة    لتقدمي خدمات رفيعة املستوى فيما يتعلق باألمومة وطب النساء واملواليد اجلدد وتنظي           
التقنـية وتقدميهـا إىل املؤسسـات الصحية يف احلواضر من طرف وزارة الصحة والسكان؛ وإنشاء مستشفيات                 

 يف مخسة أقاليم وإقامة خميمات صحية متنقلة لتقدمي ذلك النوع من العالج؛ وتطوير              Ayurvedللمداواة الطبيعية   
 املختربات وغري ذلك من اخلدمات املساعدة؛ وتعزيز نظم املراقبة والرصد التجارب اليت جيريها املتخصصون بزيادة  

والتقييم؛ واعتماد سياسة إلنشاء مصارف الدم وخدمات لنقل الدم يف املستشفيات على الصعيد املركزي وعلى               
الثالث من وتندرج ضمن الربنامج . صعيد املناطق واملقاطعات وتفعيل جملس البحوث الصحية املعين بأنشطة البحث

تطوير املستشفى النيبايل ألمراض العيون بوصفه مؤسسة تقدم خدمات متخصصة؛          : حيث األولوية الربامج التالية   
وتقدمي خدمات ممتازة ملرضى العيون عرب مستشفى نيترا جيويت سانغ بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية؛ زيادة                

طان وتقدمي خدمات متخصصة ملرضى السرطان هناك؛ وجعل  لعالج السرBP Koirala Memorialأِسرَّة مستشفى 
ووضع ( سرير،   ٢٠٠مركـز الشهيد غانغاالل الوطين للصحة مستشفى متطور جداً لعالج أمراض القلب سعته              

 وكشاتراسوترا  panchkarmaسياسـة لـرعاية صـحة األسنان؛ وتطوير أساليب للتداوي من قبيل بانشكارما              
kshatrasutra)   وتشغيل جناح الطوارئ وإنشاء مكتبة ومتحف لعينات األعشاب يف         ) امللح/يناتتركيـبة األلك

 واملعاجلة Singha Durbar Vaidyakhana؛ وتعزيز قدرة منظومة Ayurvedمداواة الطبيعية مستشـفى نارادييب لل 
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ع املستشفيات  املثلية ويوناين والعالج الطبيعي؛ وصرف األدوية؛ وتطوير برامج الدراسات العليا؛ وتطوير وتوسي           
 ).٤٩٠-٤٨١اخلطة العاشرة، الصفحات (ومراقبة العقاقري اإلدمانية 

وهتدف اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل إىل تطوير نظام صحي فعال لتقدمي خدمات الرعاية الصحية               -٢٣٠
حلكومية من أجل   األساسـية بتكلفة ميكن حتملها؛ وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص واملنظمات غري ا             

توفـري الرعاية الصحية؛ وإهناء حتكم السلطة املركزية يف النظام الصحي وضمان اعتماد هنج تشاركية على مجيع                 
الصعد؛ وحتسني نوعية الرعاية الصحية املقدمة عرب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص واملنظمات غري احلكومية               

حكومة نيبال، إدارة اخلدمات    (املستوى للموارد البشرية واملالية واملادية      وذلـك باعتماد اإلدارة الشاملة الرفيعة       
 ).١٧، الصفحة ٢٠٠٣/٢٠٠٤الصحية، التقرير السنوي للفترة 

 الصحة اإلجنابية وصحة الطفل واحلد من       ٢٠٠٩-٢٠٠٤ويغطي برنامج القطاع الصحي النيبايل للفترة        -٢٣١
وتعد خدمات الرعاية الصحية    .  واألمراض احليوانية اليت تصيب اإلنسان     انتشار األمراض القابلة لالنتقال واملعدية    

وهي عبارة عن تدابري للصحة العامة      . األساسـية من بني العناصر املهمة املكونة لربنامج القطاع الصحي النيبايل          
 حيث  وخدمـات عالجـية أساسية ذات أولوية تعاجل أهم االحتياجات الصحية للسكان وهي عالية الفعالية من               

ويندرج ضمنها عشرون عنصراً وهي الصحة اإلجنابية؛ والتحصني؛ والوقاية ومكافحة اإلصابة بفريوس            . التكلفة
نقص املناعة البشري واإليدز وغري ذلك من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي؛ ومكافحة داء اجلذام؛ 

تقويتها والتثقيف وإعادة التأهيل؛ والوقاية من العمى       واإلدارة املـتكاملة ألمـراض األطفال؛ وتكميل األغذية و        
ومكافحـته؛ واإلصحاح البيئي والنظافة؛ واخلدمات الصحية يف املدارس؛ وخدمات صحة الفم؛ واإلدمان مبا يف               
ذلك التبغ والكحول؛ وخدمات الصحة العقلية؛ والوقاية من احلوادث وإعادة التأهيل؛ وإعادة التأهيل على أساس  

اجملتمع؛ وخدمات الصحة املهنية؛ والتأهب ملواجهة حاالت الطوارئ وإدارهتا؛ ومكافحة األمراض اليت     مقومـات   
 ).٢٠٠٥برنامج خدمات الرعاية الصحية األساسية لعام (حتملها النواقل؛ واخلدمات العالجية 

خاصة حبقوق   برامج عدة    ٢٠٠٧-٢٠٠٤وتضمنت خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان للفترة          -٢٣٢
استعراض وتعديل القوانني جلعلها يف مستوى القواعد واملعايري الدولية؛         : اإلنسان املتصلة بالصحة، وتشمل ما يلي     

وبناء مرافق إضافية للرعاية الصحية األولية وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الريفية القائمة وحتسني معداهتا وتوسيع               
ولية على صعيد اجملتمعات؛ وتنظيم محالت للتوعية يف املناطق الريفية بشأن           نطاق اخلدمات الصحية األساسية واأل    

حقوق اإلنسان يف التمتع بصحة جيدة واحلق يف الصحة اإلجنابية والتنسيق والتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف 
اإليدز /البشريجمـال الصـحة اإلجنابـية وتنظيم محالت توعية تشمل اإلصحاح والنظافة وفريوس نقص املناعة                

والصحة اجلنسية والتحصني كجزء من املناهج الدراسية؛ واحلفاظ على جودة األدوية واملعدات ومراقبة األسعار              
اإليدز ومكافحة األمراض اليت تنتقل عن طريق     /وإقامة برامج للرصد واملراقبة الفعالة لفريوس نقص املناعة البشري        

فهم فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية؛ وتنفيذ برامج للتلقيح ذات تغطية واسعة االتصال اجلنسي وإرشاد املراهقني وتثقي
خطة العمل الوطنية   ( ألف واملغذيات الدقيقة؛ وإجراء حبوث يف القطاع الصحي          بفيتامنيوبرنامج لتزويد األغذية    

 ).٢١-١٩، الصفحات ٢٠٠٤حلقوق اإلنسان، عام 
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 مبادرات جديدة

 مقاطعة لديها مؤشرات    ٢٥جماً شامالً خاصاً لكفالة اخلدمات الصحية لسكان        تـنفِّذ حكومة نيبال برنا     -٢٣٣
 مقاطعة لديها أدىن املؤشرات يف ١٤، اتضح أن ٢٥ومن بني تلك املقاطعات ال  . متدنـية يف جمال التنمية الصحية    

رسال أطباء إىل   إ: ويف إطار هذا الربنامج، بدأت حكومة نيبال عدة برامج تشمل ما يلي           . جمـال التنمية الصحية   
وحبلول منتصف  . املقاطعـات اليت لديها مؤشرات متدنية يف جمال التنمية الصحية وذلك بالقيام بتعيينات خاصة             

 اليت لديها مؤشرات متدنية يف جمال التنمية ٢٥، أُرِسل سبعة أطباء إىل ست من املقاطعات ال  ٢٠٠٥أغسطس /آب
 اليت لديها ١٤البيئية يف إطار الربنامج الشامل اخلاص يف املقاطعات ال  وتنفذ حكومة نيبال برناجماً للصحة . الصحية

ووضعت احلكومة برناجماً لبناء دور لرعاية احلوامل يف عشر مقاطعات هي . أدىن املؤشرات يف جمال التنمية الصحية
فة للتوليد  وغر) أشهام وأرغاخانشي وباجهانغ ودايليخ وغوملي وجومال وكاسكي وروكوم وساليان وسورخيت         (

؛ وتدريب العاملني يف اجملاالت املتعلقة باألم والطفل والعاملني يف          ٢٥يف مركزين صحيني من مراكز املقاطعات ال          
 خرجياً عاطالً يف املقاطعات اخلمس الواقعة يف منطقة كارنايل لكي حيصلوا على             ١٢٥قطـاع الصحة يف القرى و     

يذ خطة لتقاسم تكاليف النقل واخلدمات الصحية اجملانية اخلاصة         وشرعت حكومة نيبال يف تنف    . عمل يف املستقبل  
وجتمع احلكومة بيانات عن دهامي وجهانكري وهم       . بالنسـاء اللوايت يلجأن إىل املستشفيات احلكومية للوالدة       

دة من يف اهلضاب النائية مبنطقيت وسط وأقصى الغرب وتدرهبم على حتفيز الناس على االستفا) املداوون التقليديون(
 .اخلدمات الصحية الضرورية جداً

 عامالً يف قطاع صحة األم والطفل يف السنة         ٤٣٢وتوفـر حكومة نيبال التدريب على تقنيات التوليد ل             -٢٣٤
ويف إطار برنامج الالمركزية، سلمت احلكومة أكثر من        .  منهم السنة املاضية   ٥٠٠اجلارية وُوفِّر نفس التدريب ل        

 مستشفى آخر إىل جلان تنمية      ١٨فرعياً للهيئات احمللية يف السنوات املاضية؛ وسُيسلَّم         مركـزاً صـحياً      ١ ٤٢٤
وستصبح اهليئات احمللية واجلماعات احمللية . املقاطعـات واملؤسسات الصحية بعشر مقاطعات إىل اجلماعات احمللية   

وتشري الدالئل إىل أن .  اخلاصوخيضع مستشفيان عامان إلدارة القطاع. مسؤولة عن إدارة هذه املؤسسات الصحية
 .وتوفر حكومة نيبال امليزانيات الالزمة إلدارهتما. حالتهما حتسنت بإشراك القطاع اخلاص يف إدارهتما

وقد أجنزت برامج من    . ٧٥وتـنفذ حكومة نيبال برامج التعليم الصحي املدرسي يف مجيع املقاطعات ال                -٢٣٥
وتنجز برامج التلقيح، أي لقاح     . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥ مرة حىت    ٣ ٩٨١ذلـك القبيل يف مدارس خمتلفة حنو        

BCG  واللقاح ضد شلل األطفال واحلصبة وااللتهاب والسعال الديكي لدفترياوالقاح ضد اخلناق  ضـد السل وال 
  إىلوالسعال الديكي الدفترياولقاح ضد اخلناق وُتقدَّم ثالث جرعات من ال. الكـبدي باء، يف مجيع أرجاء البالد  

 .كل سنة)  يف املائة٦٧( ماليني طفل ٣,٣

 كل سنة ٧٥ ماليني طفل يف املقاطعات ال  ٣,٥وتـوزع حكومة نيبال كبسوالت فيتامني ألف على حنو    -٢٣٦
 ).٢٠٠٥/٢٠٠٦ميزانية الفترة (ونفذت برناجماً ملكافحة اإليدز 

 ١٨٨ مستشفى و  ٨٤ من طرف    ٢٠٠٣/٢٠٠٤وقدِّمت اخلدمات الصحية األساسية خالل السنة املالية         -٢٣٧
كما مت تقدمي الرعاية الصحية     .  مركزاً صحياً فرعياً   ٣ ١٧٩ مركزاً صحياً و   ٦٩٩مركزاً للرعاية الصحية األولية و    
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  متطوعة صحية اجتماعية    ٤٨ ٣٠٧ودعم هذه اخلدمات    . األولـية يف مصـحات الرعاية الصحية األولية املتنقلة        
 :ت الصحية احلكومية يف اجلدول التايلوترد املؤسسا.  قابلة مدربة١٥ ٥٥٣و

 املرافق الصحية احلكومية: ١٠اجلدول 
 الرقم التسلسلي  املؤسسات الصحية احلكومية اجملموع

 ١ املركزية/املستشفيات املتخصصة ٥
 ٢ املستشفى اإلقليمي ١
 ٣ اإلقليميدون ملستشفى ا ١
 ٤ مستشفى املنطقة ٨
 ٥ مستشفى املقاطعة ٦٧
 ٦ ملقاطعة الصحيمكتب ا ٧٥
 ٧ مركز الرعاية الصحية األولية ١٨٢
 ٨ املركز الصحي ٦٩٩
 ٩ املركز الصحي الفرعي ٣ ١٣١
 اجملموع ٤ ١٦٩

 .٢٠٠٥نيبال، وزارة الصحة والسكان، صحيفة البيانات لعام /حكومة صاحب اجلاللة:  املصدر

 ٧ ٥٥٥ ٤٣١ ٠٠ حكومة نيبال    فقد خصصت لـه  . وحظـي القطاع الصحي بقدر أكرب من األولوية        -٢٣٨
وترد .  يف املائة من امليزانية اإلمجالية     ٦,٠٥وميثل هذا املبلغ    . ٢٠٠٦-٢٠٠٥روبـية يف السـنة املالـية اجلارية         

 :امليزانيات اليت خصصتها حكومة نيبال خالل ست سنوات يف اجلدول التايل

 ٢٠٠٥-٢٠٠١خمصصات القطاع الصحي يف امليزانية يف الفترة : ١١اجلدول 
 الرقم التسلسلي السنة املالية )باآلالف(امليزانية السنوية  النسبة املئوية

١ ٢٠٠٠/٠١ ٤ ٦٠٥ ٦٠٢ ٥,٣ 
٢ ٢٠٠١/٠٢ ٥ ١٩٠ ٩٥٥ ٥,٩ 
٣ ٢٠٠٢/٠٣ ٤ ٨٧٢ ٤١٦ ٥,٥ 
٤ ٢٠٠٣/٠٤ ٥ ٠٤٧ ٣٠٢ ٧,٢ 
٥ ٢٠٠٤/٠٥ ٦ ٥٥٣ ٤٤١ ٥,٨ 
٦ ٢٠٠٥/٠٦ ٧ ٥٥٥ ٤٣١ ٦,٩ 

 .٢٠٠٥أغسطس /يبال، وزارة الصحة والسكان، آبن/حكومة صاحب اجلاللة:  املصدر

وكنتيجة للتحسن الذي حصل يف اخلدمات الصحية خالل السنوات األربعني املاضية، مت القضاء على داء              -٢٣٩
وحسب املؤشرات الصحية،   .  واملالريا واإلسهال بقدر كاف    ُدراقومت تقليص حاالت السل واجلذام وال     . اجلدري

 مولود حي   ١ ٠٠٠ لكل   ٩١ و ٦٤واخنفض معدل وفيات الرضع واألطفال إىل       .  سنة ٦٢ىل  ارتفع العمر املتوقع إ   
وأدت .  يف املائة من احلوامل٢٠,٢واستفاد من خدمات التوليد اليت يقدمها عمال صحيون مدربون   . على التوايل 

 اجلنسي إىل اعتماد    اإليدز واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال      /بـرامج التوعية بفريوس نقص املناعة البشري      
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ويتزايد إشراك القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات الصحية، وال سيما يف املناطق            . األسـاليب الوقائـية والعالجية    
ويتسـع نطاق اخلدمات الصحية احلكومية من املركز إىل اجلماعات احمللية من خالل مؤسسات مثل               . احلضـرية 

كما أن اخلدمات الصحية . املراكز الصحية واملراكز الصحية الفرعيةاملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية و
 . واألدوية الطبيعية والعشبية واملعاجلة املثلية ويوناين تعرف انتشاراً يف البلدAyurvedالقائمة على العالج الطبيعي 

 التحديات املقبلة

يف البلد غري كاف كما يتضح من       رغم هذه السياسات والربامج، فإن مستوى اخلدمات الصحية املتاحة           -٢٤٠
 وال متلك حكومة نيبال    .  يف املائـة مـن السكان فقط يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية األساسية             ٧٠أن  

. لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية األساسية بفعالية      ) املالية والبشرية والتكنولوجية  (مـا يكفـي من املوارد       
فلم يلتحق معظم   . امل اليت أثَّرت على إيصال اخلدمات الصحية إىل السكان        وشـكل التمرد فيما مضى أحد العو      

األطـباء والعمـال الصحيون باملستشفيات واملراكز الصحية اليت ُعينوا فيها خشية التعرض لالختطاف من قبل                
 .غري أن القطاع الصحي كان أقل تضرراً من غريه من القطاعات. املتمردين

وحيصل فيها السكان باجملان على     . يمات متنقلة للرعاية الصحية يف املناطق النائية      وتنظم حكومة نيبال خم    -٢٤١
 .كما أن املنظمات غري احلكومية تنظم خميمات من ذلك النوع. الفحص الطيب واألدوية

برنامج وتـتوقع حكومة نيبال دعماً مالياً وتقنياً متزايداً من هيئات األمم املتحدة والبلدان املاحنة لتنفيذ                 -٢٤٢
 .خدمات الرعاية الصحية األساسية وتعمل على استقطاب الدعم لضحايا الرتاع

  احلق يف التعليم-١٣املادة 

 معلومات أساسية

وشددت اخلطة النيبالية . وقد قدم التقرير األويل معلومات أساسية بشأنه. احلق يف التعليم مكفول يف نيبال -٢٤٣
. ي لتزويد املواطنني باملعارف واملهارات اليت حيتاجون إليها لعيش حياة أفضل          العاشرة على تعميم التعليم االبتدائ    

 يف املائة يف حمو األمية يف أوساط        ٧٠ يف املائة من التسجيل الصايف يف املدارس االبتدائية و         ٩٠وتتوقع اخلطة نسبة    
 يف املائة يف ٥٥ سنة و١٥  يف املائة يف حموها يف أوساط من تتجاوز أعمارهم٦٣ سنوات و٦من تتجاوز أعمارهم 

 .٢٠٠٧أوساط اإلناث حبلول عام 

لذلك، يلزم حتسني املعدل    . واعتربت خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان التعليم أحد احلقوق األساسية          -٢٤٤
وشددت اخلطة على ضرورة إصالح قوانني التعليم وجعلها يف مستوى املعايري           . اإلمجـايل لاللـتحاق به ونوعيته     

ة؛ وكفالـة التعليم بوصفه حقاً أساسياً وأصيالً من حقوق اإلنسان؛ وجعل التعليم اجليد متاحاً بسهولة                الدولـي 
 .للجميع؛ واحلفاظ على جودته ومحايتها وتشجيعه وإشاعته

 جلميع ٢٠١٥وتـتوخى األهداف اإلمنائية لأللفية أن تتوافر دورة كاملة من التعليم االبتدائي حبلول عام             -٢٤٥
 . ذكوراً وإناثاًاألطفال،
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وال يؤدي تالميذ   . جماين يف املدارس العمومية يف نيبال     ) الصف األول إىل اخلامس   (والتعليم االبتدائي من     -٢٤٦
. وتوفر هلم احلكومة الكتب املدرسية دون مقابل يف مجيع أرجاء البالد          . التعلـيم االبتدائي أي رسم من أي نوع       

جلميع، اعتمدت نيبال خطة عمل وطنية مشولية إلتاحة فرصة التعليم للجميع           وجلعل التعليم االبتدائي يف متناول ا     
جيري إعداد الربامج التعليمية اخلاصة     ، وعالوة على ذلك  .  وفق ما نص عليه إطار عمل داكار       ٢٠١٥حبلول عام   

تراتيجية احلد  بكل سنة دراسية بطريقة تستجيب لالحتياجات التعليمية ألشد الفئات فقراً وحرماناً متاشياً مع اس             
وبغية رصد الربامج بطريقة فعالة، تصدر تقارير جديدة كل ستة أشهر عن            . من الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية    

 .ويعد الرسم الذي تتقاضاه املدارس العمومية زهيداً جداً باملقارنة مع املدارس اخلاصة. إدارة التعليم

وقد أنشأت  . س العمومية ومراكز التعليم التقين والتدريب املهين      وتوفر حكومة نيبال ميزانية تسيري املدار      -٢٤٧
 مدرسة مدة الدراسة فيها سنة      ١٩ مدرسة تقنية و   ١٤وميتلك  . جملس التعليم التقين والتدريب املهين يف سانوثيمي      

. واحـدة يف خمـتلف أرجـاء البالد ومينح التراخيص ملختلف معاهد القطاع اخلاص املتعددة التخصصات التقنية     
مع مصرف التنمية   " املهارات من أجل احلصول على عمل     "ووقعـت حكومـة نيبال اتفاق مشروع الكتساب         

 يف مانيال يهدف إىل توفري التدريب الكتساب املهارات ملن تركوا املدارس يف إطار استراتيجية احلد من                 اآلسيوي
 .االبتدائيوهناك برامج تعليمية بديلة لألطفال الذين مل يتموا التعليم . الفقر

 مبادرات جديدة

برنامج التعليم البديل ترتيب تكميلي يتيح فرصة التعليم لألطفال الذين مل يلتحقوا بنظام التعليم الرمسي                -٢٤٨
 برنامج  `١`: واألنشطة الرئيسية اليت يضمها هذا الربنامج هي      . بسـبب عوامـل جغرافية واجتماعية واقتصادية      

وهتدف هذه الربامج على .  برنامج التعلم املرن`٣`ية بأمهية االلتحاق باملدارس و برنامج التوع`٢`تاركي الدراسة 
 ١٤ سنوات إىل ٦وجه اخلصوص إىل منح فرصة التعلم لألطفال ضحايا نقص اخلدمات التعليمية من الفئة العمرية 

 سنة من   ١٤نوات و  س ٨وعـلى سبيل املثال، مينح برنامج التعلم املرن الفرصة ملن تتراوح أعمارهم بني              . سـنة 
ولدى إمتام  . األطفـال العـاملني إلمتام التعليم االبتدائي يف غضون ثالث سنوات من خالل منهج دراسي موحد               

ويرد عرض لعدد   . التالميذ التعليم يف إطار الربنامج البديل، جيري حتفيزهم على التسجيل يف نظام التعليم الرمسي             
، انتقل ٢٠٠٣ويف عام . ١٣ غري الرمسي إىل نظام التعليم الرمسي يف اجلدول التالميذ الذين انتقلوا من نظام التعليم

وتعد برامج التعلم البديلة الوسيلة     .  تلميذاً من نظام التعليم غري الرمسي إىل الصف األول         ٤ ٨٤١مـا جمموعـه     
نطاق تغطيتها ضيق؛   غري أن   . املمكنة للوصول إىل أطفال فئة الكادحني بغية حتقيق أهداف برنامج التعليم للجميع           

 .لذلك، فإهنا حباجة إىل التحسني كماً ونوعاً

ويرد عرض لصايف تسجيل الفتيات والفتيان يف كل صف   .  يف املائة  ٥٣,٧يبلغ معدل حمو األمية يف نيبال        -٢٤٩
 يف ٤٦,٣ن وبلغت النسبة املئوية لتسجيل الفتيات يف املدارس االبتدائية باملقارنة مع تسجيل الفتيا. ١٣يف اجلدول 

 يف املائة يف ٨٤,٢وبلغ صايف تسجيل التالميذ . ١٤وترد تفاصيل صايف التسجيل يف اجلدول . ٢٠٠٤املائة يف عام 
 يف املائة   ٧٨وبلغ صايف تسجيل الفتيات يف املدارس االبتدائية        . ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٧٢,١، وبلغ   ٢٠٠٤عام  

ورغم أن هناك تفاوت يف التسجيل بني الفتيات والفتيان،         . فتيان يف املائة من ال    ٩٠,١ مقابل   ٢٠٠٤فقط يف عام    
ونسبة التخلي عن الدراسة مرتفعة يف . فإن ما ميكن مالحظته هو أن صايف تسجيل األطفال يشهد ارتفاعاً كل سنة

ويرد معدل  . ٢٠٠٣حسب بيانات عام    )  يف املائة  ١٣,٥(والصف اخلامس   )  يف املائة  ١٥(مرحليت الصف األول    
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. ١٦وترد اإلحصاءات املتعلقة بالتخرج أو االنتقال إىل املراحل التالية يف اجلدول . ١٥ك الدراسة يف اجلدول    تـر 
 يف املائة، وميكن اعتبارها نسبة ٥٠ سوى ٢٠٠٣ومل تبلغ نسبة االنتقال من الصف األول إىل الصف الثاين يف عام 

ومل جيتز  . ١٧نوية أو احلصول على شهادة التخرج يف اجلدول         وترد النسب املئوية إلمتام املرحلة الثا     . متدنية جداً 
 .وميكن اعتبار هذا القدر من األداء ضعيفاً.  يف املائة من التالميذ٤٦,١٨ سوى ٢٠٠٤اختبار التخرج يف عام 

خارج )  يف املائة١٦حنو  (ورغـم مـا ُيبذل من اجلهود اجلبارة، ال تزال شرحية ممن هم يف سن الدراسة                  -٢٥٠
وجيري إجناز عدد من برامج االستقطاب والتوعية       .  التعليم األساسي، وينتمون أساساً إىل الفئات احملرومة       صفوف

) محلة مرحباً يف املدرسة(وقد كان لربنامج أسبوع التسجيل . على صعد خمتلفة الستدراج هذه الفئات إىل املدارس
. م الدراسي أثر هائل يف تسجيل األطفال يف املدارسأبريل من املوس/الذي جيري يف األسبوع الثاين من شهر نيسان

وتسعى احلكومة إىل خلق فرص متكافئة ألطفال الفئات املتأخرة عن الركب من الناحية االجتماعية واالقتصادية               
اء  يف املائة من التكاليف يف مجيع أحن  ١٠٠واإلثنية والتعليمية لولوج التعليم االبتدائي بتوفريها ِمنحاً دراسية تغطي          

ويرد عرض  . ترياي إىل ارتفاع معدل التسجيل يف منطقة        داليتوقد أدى توزيع املنح على أطفال مجاعة        . الـبالد 
جملمـوع املسـجلني مـن الفئات احملرومة يف خمتلف الصفوف يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ومرحلة التعليم            

جيع على االلتحاق بالتعليم مثل برنامج الغذاء مقابل        وهناك برامج حتفيزية أخرى للتش    . ١٨االبتدائي يف اجلدول    
 مقاطعة تعاين من نقص يف األغذية       ٢١التعلـيم، وهو برنامج يقدم وجبات غداء خفيفة لألطفال يف املدارس يف             

وتشترك يف تنظيم هذا الربنامج حكومة نيبال وبرنامج األغذية العاملي          . ويعيش فيها تقريباً مجيع السكان احملرومني     
 .لتابع لألمم املتحدةا

ولقـد ظلت مسألة تعليم الفتيات واملساواة بني اجلنسني حتتل موقع الصدارة يف جدول أعمال حكومة                 -٢٥١
ويهدف برنامج التعليم . وجيري إجناز عدد من الربامج لضمان ولوج الفتيات التعليم األساسي وإمتامهن لـه. نيبال

وهلذا الغرض، أنشأت حكومة نيبال برناجماً وطنياً للِمنح يقدم         . نسنيللجمـيع كذلك إىل حتقيق املساواة بني اجل       
 فتاة يف املناطق اليت ُسجِّل هبا مستوى متدنٍّ من ٣٠٠ ٠٠٠ روبية للطفل سنوياً يستفيد منه حنو ٢٥٠منحاً قيمتها 

نسانية وحشد التأييد هلا كما جيري إجناز برامج للتوعية باألمور اجل   ).  مقاطعة ٤٠يف حوايل   (تنمية املوارد البشرية    
 اليت ُسجِّل هبا ١١ويف املقاطعات ال  . بقصد بث الوعي يف أوساط اآلباء لتشجيعهم على إرسال بناهتم إىل املدارس

معدل متدنٍّ من التكافؤ بني اجلنسني ونقص يف األغذية، هناك برنامج حتفيزي للفتيات؛ ذلك أن التلميذة تصطحب 
وقد أثبت هذا الربنامج فعاليته يف رفع معدل تسجيل الفتيات وبقائهن يف    . الطبخإىل البيـت لـترين مـن زيت         

وتفيد التقارير املتعلقة . ويف األوسـاط الفقرية، ُيطالَب بتوسيع نطاق هذا الربنامج التحفيزي للفتيات    . املـدارس 
 لتفاوت بني اجلنسني يف    جبمـيع هـذه الـربامج أهنا تبقى عامالً يساهم يف حتسني معدل تعليم الفتيات وتقليص ا                

 .التعليم االبتدائي

وأعـد مركـز تطوير املناهج الدراسية التابع لوزارة التعليم والرياضة برنامج تعليم انتقايل يعتمد لغتني                 -٢٥٢
وجيري ترمجة الكتب املدرسية اخلاصة بالصف األول إىل        . لتدريس غري الناطقني بالنيبالية من التالميذ بلغتهم األم       

 من اللغة النيبالية إىل مايثيلي وأوادي وثارو ونيوار وتامانغ وليمبو وماغار وراي وانتاوا وغورونغ وشريبا     اخلامس
وأُدِرج يف الكتب املدرسية فصل عن حقوق الطفل يف مستوى الصفني الرابع واخلامس وعن              . وراي تشـامبلينغ  

يع حقوق اإلنسان يف الكتب اخلاصة      ومت إدماج مواض  . حقـوق اإلنسـان يف مسـتوى الصفني التاسع والعاشر         
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وعالوة على ذلك، مت إدراج موضوع حقوق       . مبسـتويات أخـرى يف سياق دروس التربية املدنية واالجتماعية         
كما مت  . اإلنسـان يف املـناهج الدراسـية ملرحليت اإلجازة واملاجستري يف جامعة تريبهيوفان وجامعة بوربانتشال              

وأدرجت .  كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية التابعة جلامعة تريبهيوفاناستحداث دورات عن حقوق اإلنسان يف
وتتعلق بعض وحدات مادة    .  كمادة اختيارية  ٢+١٠حكومـة نيـبال مؤخراً ورقة متعلقة بالقانون يف املستوى           

 .القانون حبقوق اإلنسان

لك، ُتقدَّر أمهية املدرسني يف نيبال حق لذ. واملدرسون هم الوسيلة الرئيسية اليت يتعلم التالميذ عن طريقها -٢٥٣
الدرجة األوىل والثانية والثالثة يف مرحلة التعليم االبتدائي؛ والدرجة         : وهم مصنفون إىل درجات خمتلفة    . قدرهـا 

. وياألوىل والثانية والثالثة يف مرحلة التعليم الثانوي األدىن؛ والدرجة األوىل والثانية والثالثة يف مرحلة التعليم الثان
 ٥ ٨٨٠ روبية نيبالية والدرجة الثانية ٩ ٠٠٠,٠٠ويبلغ املرتب األول ملدرس املرحلة االبتدائية من الدرجة األوىل 

وحيصل مدرسو مرحلة التعليم الثانوي األدىن من الدرجة      .  روبية نيبالية  ٤ ٩٢٠,٠٠روبية نيبالية والدرجة الثالثة     
 روبية نيبالية والدرجة الثالثة على      ٩ ٠٠٠,٠٠ الثانية على     روبـية نيبالـية والدرجة     ٩ ٦٠٠,٠٠األوىل عـلى    

 وباملثل، حيصل مدرسو املرحلة الثانوية من الدرجة األوىل على         .  روبـية نيبالـية كـأول مرتـب        ٥ ٨٨٠,٠٠
 ٩ ٠٠٠,٠٠ روبية نيبالية والدرجة الثالثة على       ١٠ ٣٨٠,٠٠ روبية نيبالية والدرجة الثانية على       ١١ ٦٠٠,٠٠
وليس هناك أي فرق بني من يؤدون اخلدمة املدنية وموظفي سلك التدريس يف املدارس . لية كأول مرتبروبية نيبا

ويرد العدد  . ٢٠٠٤ مدرس يف نيبال حسب بيانات عام        ١٤٨ ٠٠٠ويوجـد يف اجملموع ما يناهز       . العمومـية 
لة التدريس وعدد من ويرد عدد املدرسني حسب اجلنس ومرح. ١٩اإلمجايل للمدرسني حسب املستوى يف اجلدول 

وحسب إحصاءات عام   . ٢٠تلقـوا تدريباً كامالً ومن تلقوا تدريباً جزئياً ومن مل يتلقوا أي تدريب يف اجلدول                
وسيعار االهتمام يف املستقبل ملسألة     .  يف املائة من املدرسني يف نيبال      ٣٣، مل يتلقَّ التدريب الكامل سوى       ٢٠٠٤

 دائرة املدرسني التابعة لوزارة التعليم والرياضة نظاماً ملنح التراخيص          وقد استحدثت جلنة  . تدريـب املدرسـني   
وتعلن . وجترى بانتظام اختبارات احلصول على ترخيص التدريس كل سنة        . ٢٠٠٤للمدرسـني اعتبارا من عام      

 وأن  ومن املؤمل أن مينح نظام الترخيص التراخيص ألشخاص مؤهلني        . اللجنة عن هذا االختبار يف وسائل اإلعالم      
 .يأيت إىل هذا امليدان مبدرسني جيدين

 ، كانت هناك   ٢٠٠٤ويف عام   . ومنحـت احلكومـة للقطـاع اخلاص فرصة إنشاء املدارس وتسيريها           -٢٥٤
 ٤ ٥٤٥ مدرسة للتعليم الثانوي األدىن و     ٧ ٤٣٦ مدرسة ابتدائية و   ٢٤ ٧٤٦ مدرسـة يف البلد، منها       ٢٦ ٢٧٧

 وهناك . ٢١مية واخلاصة حسب املستويات والوحدات يف اجلدول        ويـرد عدد املدارس العمو    . مدرسـة ثانويـة   
ومن بني العوامل اليت أدت إىل ذلك . وقد اخنفض عددها يف السنوات األخرية .  مدرسـة خاصة يف نيبال     ٥ ٩١٩

 . يف املرفق الثالث٢١ إىل ١٢وترد اجلداول املرقمة . التهديد اخلطري الذي يشكله املتمردون

 ١٦,٧٠ يف املائة إىل ١٢,٤٩وحصل على ما نسبته .  التعليم باألولوية منذ عدة سنواتولقد حظي قطاع -٢٥٥
وقد زادت امليزانية اإلمجالية والنسبة املنفَقة منها       . ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٩٨يف املائـة من امليزانية اإلمجالية من عام         

 :على قطاع التعليم، وهذا ما جيري عرضه يف اجلدول التايل
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 يزانـية اإلمجالـية والنسـبة املـئوية الـيت متثـلها منها امليزانية املنفقة على قطاع التعليم         امل :٢٢اجلدول 
 )بالروبيات النيبالية(

 الرقم التسلسلي السنة املالية امليزانية الوطنية اإلمجالية امليزانية املنفقة على قطاع التعليم النسبة املئوية

١ )٢٠٠٥/٠٦ (٢٠٦٢/٠٦٣ ١٢٦ ٨٨٥ ١٠٠ ٢١ ٢٥٠ ٤٤٧ ١٦,٧ 
٢ )٢٠٠٤/٠٥ (٢٠٦١/٠٦٢ ١١١ ٦٨٩ ٩٠٠ ١٨ ٠٥٩ ٦٥٤ ١٦,١ 
٣ )٢٠٠٣/٠٤ (٢٠٦٠/٠٦١ ١٠٢ ٤٠٠ ٠٠٠ ١٥ ٦١٣ ٢٧٤ ١٥,٢ 
٤ )٢٠٠٢/٠٣ (٢٠٥٩/٠٦٠ ٩٦ ١٢٤ ٧٩٦ ١٤ ٤٠٢ ٤٢١ ١٤,٩ 
٥ )٢٠٠١/٠٢ (٢٠٥٨/٠٥٩ ٩٩ ٧٩٢ ٢١٩ ١٤ ٠٧٢ ٨٤٧ ١٤,١ 
٦ )٢٠٠٠/٠١ (٢٠٥٧/٠٥٨ ٩١ ٦٢١ ٣٣٥ ١١ ٧٤٩ ٥٧٩ ١٢,٨ 
٧ )١٩٩٩/٠٠ (٢٠٥٦/٠٥٧ ٧٧ ٢٣٨ ٢٢٦ ١٠ ١٧٦ ٠٧٤ ١٣,١ 
٨ )١٩٩٨/٩٩ (٢٠٥٥/٠٥٦ ٦٩ ٦٩٣ ٣٣٧ ٨ ٧٠٤ ٣٧٣ ١٢,٤ 

 ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ و ١٩٩٨نيبال، الكتاب األمحر، وزارة املالية، أعوام       /حكومـة صـاحب اجلاللة     :املصدر
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢و 

ويرد ذكر بعض هؤالء    . وظلـت املساعدة املالية والتقنية اليت يقدمها شركاء نيبال يف التنمية ذات أمهية             -٢٥٦
 :الشركاء واملساعدة اليت قدموها أدناه

يقدم مصرف التنمية اآلسيوي املساعدة لبناء قدرات قطاع تدريب   : يمصـرف التنمية اآلسيو    `١`
ويتمثل هدف هذه املساعدة التقنية يف حتسني معارف املدرسني يف املدارس االبتدائية            . املدرسني

طوير ومهاراهتم التعليمية وذلك ببناء قدرة مؤسسة تدريب املدرسني، وال سيما املركز الوطين لت            
 ٢٠٠٤وعـالوة عـلى ذلـك، مت توقيع مشروع املهارات من أجل العمل يف عام                . التعلـيم 

ويساعد املصرف احلكومة لتطبيق برنامج النهج الشاملة للقطاعات . كاستراتيجية للحد من الفقر
 .على قطاع التعليم بوصفه أحد الربامج احلكومية

ما ُتستخدم املساعدة التقنية املقدمة من الفريق       عادةً  : ليةالوكالـة الدامنركـية للتنمـية الدو       `٢`
االستشـاري املعـين بقطاع التعليم يف أنشطة مثل بناء القدرات على املدى القصري واملتوسط               

وتتمثل األهداف الرئيسية للتمويل املباشر يف      . والطويل والتجارب ومشتريات السلع واخلدمات    
يم وغريها من الوكاالت املركزية يف االضطالع مسـاعدة وزارة التعلـيم والرياضة وإدارة التعل       

إنشاء املكتبات املدرسية وإنشاء مراكز : وتشمل األنشطة الرئيسية. باألنشطة االبتكارية واإلمنائية
 ودعم املنظمات غري احلكومية يف جمال تعليم ذوي         تريبهيوفانلتعلـيم لغـة اإلشارة يف جامعة        

 .االحتياجات اخلاصة

تتصـل املساعدة التقنية اليت تقدمها املفوضية األوروبية ببناء القدرات          : روبـية املفوضـية األو   `٣`
وكانت اجملاالت اليت حظيت على     . وإصـالح السياسات وإجراء الدراسات والرصد واإلعالم      
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األخـص باملسـاعدة هـي عملية الالمركزية والشراكة بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية              
 .واألمور اجلنسانية

تقدم الوكالة الفنلندية للمساعدة التقنية إسهامات يف شكل : لوكالة الفنلندية للمساعدة التقنيةا `٤`
الـتفاعل التقين اليومي مع موظفي وزارة التعليم والرياضة، وال سيما املتخصصون العاملون يف              

 وهلذا، فإن خطة عمل الوكالة يف جوهرها خطة عمل مع          . مركـز تطويـر املـناهج الدراسية      
 .ا املركزهذ

ركز الدعم التقين الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدويل      : الوكالة اليابانية للتعاون الدويل    `٥`
وباإلضافة إىل ذلك، . عـلى إعداد مشروع بناء املدارس االبتدائية دعماً لربنامج التعليم للجميع     

تمعات ومشروع بناء مراحيض    تدعم مشروع التعليم البديل الذي يستمد مقوماته من طبيعة اجمل         
 .الفتيات يف بعض املقاطعات

قدمت الوكالة النروجيية للتنمية املساعدة لعدة مشاريع دراسات        : الوكالـة النروجيـية للتنمية     `٦`
 .وحبوث

 تقدم اليونيسيف املساعدة لربامج منو الطفل يف املرحلة املبكرة من الطفولة والتعليم             :اليونيسيف `٧`
 .غري الرمسي

 يدعم برنامج األغذية العاملي برنامج الغذاء مقابل التعليم، وهو برنامج           :برنامج األغذية العاملي   `٨`
إىل جانب  ( مقاطعة تعاين من نقص يف األغذية        ٢١يقـدم وجبات غداء خفيفة يف املدارس يف         

اية صحة  الربنامج التحفيزي للفتيات وبرنامج تقدمي أدوية إزالة الديدان إىل أطفال املدارس ورع           
 .للحد من ظاهرة االنقطاع عن الدراسة والغياب عن املدارس بسبب اجلوع) األم والطفل

 يف املائة يف    ٦٩وقد ارتفع صايف التسجيل من      . وكنتيجة هلذه اجلهود، حصل حتسن هام يف قطاع التعليم         -٢٥٧
 من معدل تسجيل الفتيان وكان معدل تسجيل الفتيات أفضل بكثري   . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٨٤ إىل   ١٩٩٥عام  

وُسلِّمت إدارة .  خالل نفس الفترةة يف املائ١٢ يف املائة إىل ٢٣وتقلصت اهلوة بني اجلنسني يف صايف التسجيل من 
 . مدرسة عمومية إىل اجملتمعات احمللية٢ ٠٠٠حنو 

 التحديات املقبلة

يمية وأمهها التمرد املسلح الذي دام عقداً تواجه نيبال حتديات عديدة يف جمال حتقيق أهداف السياسة التعل -٢٥٨
ومن الصعب حتديد العدد الدقيق لألطفال الذين يوجدون يف سن الدراسة الذين ُحِرموا من التعليم،               . مـن الزمن  

وقد أثر اختطاف أطفال املدارس من قبل املتمردين على نفسية األطفال . وخباصة يف املناطق املتضررة بسبب التمرد
وحصل تدفق لألطفال على املناطق اآلمنة نسبياً مما أدى إىل اكتظاظ يف املدارس يف مراكز               . اسيووسـطهم الدر  
ومن املؤمل أن يوفر التغري الذي وقع مؤخراً يف الوضع السياسي هنا يف نيبال حالً هلذه املشكلة . املقاطعات أو قرهبا

 .)٢٤، الصفحة ٢٠٠٥األهداف النيبالية اإلمنائية لأللفية، عام (
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فعلى سبيل املثال، ضاع عدد هائل من األيام . لقد تأثرت املؤسسات التعليمية سلباً بالتمرد بطرق عديدة     -٢٥٩
الدراسـية بسبب حاالت اإلغالق االضطراري للمدارس إما كنتيجة إلضراب موظفي قطاع التعليم أو اإلغالق               

وتعرضت . ية كذلك على تدريب املدرسني    وأثر إغالق املؤسسات التعليم   . العـام للمدارس من طرف املتمردين     
كما أن عملية . بعض مكاتب التعليم احلكومية على صعيد األقاليم واملقاطعات للقصف والتدمري الكلي أو اجلزئي           

، ٢٠٠٥األهداف النيبالية اإلمنائية لأللفية، عام (اإلشـراف على املدارس ومراقبتها تعرقلت جراء العوامل األمنية        
 ).٢٤الصفحة 

فقد أضافت هذه . وأدت احلملة من أجل التسجيل وكذلك التمرد إىل وقوع اكتظاظ يف قاعات الدراسة         -٢٦٠
وهناك نقص يف قاعات الدراسة واألثاث واملالعب       .  طفل آخر إىل املدارس العمومية واألهلية      ٢٠٠ ٠٠٠احلملة  

 .ومواد اللعب ومرافق النظافة واملياه الصاحلة للشرب يف بعض املدارس

 وأفضـت سياسـة تسليم إدارة املدارس إىل اجملتمعات احمللية إىل تزايد رغبتها يف امتالك زمام املبادرة يف         -٢٦١
 .هذا اجملال

وتكمن . وهـناك هـوة بني املؤسسات التعليمية الواقعة يف املركز ونظريهتا املوجودة يف املناطق الفرعية               -٢٦٢
 .دم توافر املباين واملدرسني املؤهلنيومن بينها ع. أسباب خمتلفة وراء هذه الظاهرة

ويطرح تقليص معدالت الرسوب واالنقطاع عن الدراسة مشكالً عويصاً على حكومة نيبال، وال سيما               -٢٦٣
ِكرب السن وصغره، وضخامة أحجام الصفوف ونقص : وهناك أسباب عديدة هلذه املسألة مثل   . يف الصـف األول   
 .املدرسني املدربني

. ال حتدياً خطرياً يف جمال متويل برامج التدخل الالزمة لتوفري التعليم االبتدائي اجليد للجميع             وتواجـه نيب   -٢٦٤
، فإن امليزانية   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ورغـم أن حكومـة نيبال أعارت األولوية القصوى لقطاع التعليم يف السنة املالية               

، ٢٠٠٥حتياجات، مت إجراؤها يف عام     وحسب دراسة لتقييم اال   . املرصـودة مل تكن كافية لتنفيذ الربامج بفعالية       
 ٩ ٤٢٤فقد وقع عجز قيمته . ٢٠٠٥ مليون روبية نيبالية يف عام ٢٢ ١٢٨فإن نيبال كانت حباجة إىل ما جمموعه 

 ). ٢٤، الصفحة ٢٠٠٥األهداف النيبالية اإلمنائية لأللفية، عام  (٢٠٠٥مليون روبية نيبالية يف ميزانية عام 

وعالوة على ذلك، ليس مثة أي      . لربامج التعليمية على الصعيدين املركزي واحمللي     وهناك نقص يف رصد ا     -٢٦٥
 .مؤشرات للجودة لقياس األداء يف املدارس، وهو ما يقوض عملية الرصد

وتسـعى حكومـة نيـبال إىل احلصول على مزيد من املساعدة املالية من هيئات األمم املتحدة والبلدان      -٢٦٦
. وقد أعلنت احلكومة املؤسسات التعليمية منطقة سلم خالل فترة التمرد         . اع التعليم األخـرى الستثمارها يف قط    

ويف هذا السياق، ُيتوقع من هيئات األمم املتحدة والبلدان         . ولكن، ال بد من إعادة بناء املدارس املدمرة واملهدمة        
 .مستوى التعليم يف نيبالاملاحنة أن تتعاون مع حكومة نيبال يف توفري التعليم جلميع النيباليني ورفع 
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  توفري التعليم اإللزامي-١٤املادة 

 معلومات أساسية ومبادرات جديدة

متاحاً جلميع األطفال باجملان وتوفر التعليم      ) الصف األول إىل اخلامس   (لقد جعلت نيبال التعليم االبتدائي       -٢٦٧
كومة الكتب املدرسية لتالميذ التعليم االبتدائي وتقدم احل. باجملان للفتيات حىت الصف العاشر يف املدارس العمومية    

كما . ، بتحسني التعليم وتوسيع نطاقه وجعله إلزاميا٢٠٠٢ً-١٩٩٧وتعهدت احلكومة يف خطتها التاسعة،    . جمانا
نصـت خطـة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان على توفري التعليم اإللزامي باجملان ألطفال األسر احملرومة اجتماعياً                 

 .لذلك، تبذل احلكومة قصارى جهودها لتنفيذ هذه السياسة. اً واليت تعيش حتت عتبة الفقرواقتصادي

 التحديات املقبلة

ويشكل الوضع اجلغرايف والفقر    . تواجـه نيـبال عدة حتديات فيما يتعلق جبعل التعليم االبتدائي إلزامياً            -٢٦٨
 قليلة يف بعض املناطق اجلبلية والتلية وال توجد أي          فهناك كثافة سكانية  . والضغط السكاين والعوائق املالية أمهها    

كما أن التمرد أثر    . وال يقدر األطفال الصغار على املشي مسافات طويلة ملتابعة الدراسة         . مدرسـة قرب البيوت   
قدم وت. سلباً على تنفيذ سياسة جعل التعليم االبتدائي إلزامياً يف املناطق النائية يف اجلبال واهلضاب ومنطقة ترياي               

وتلتمس منها  . الوكـاالت املاحنة املساعدة لتشجيع التعليم وتطويره يف نيبال، ولكن احلاجة تدعو إىل مزيد منها              
 .حكومة نيبال مواصلة املساعدة املالية والتقنية وزيادة حجمها

 والبحوث العلمية واالبتكاراحلق يف احلياة الثقافية  -١٥املادة 

 معلومات أساسية

وتكتسي محايتها وتعزيزها   . ت الشعوب األصلية ودياناهتا ولغاهتا وكتاباهتا وفنوهنا ِملكاً لنيبال        تعد ثقافا  -٢٦٩
وحكومة نيبال  . ويعد الرقي مبستوى الشعوب األصلية املهمشة جداً أمراً ضرورياً يف هذا الصدد           . أمهـية بالغـة   

اء الدوليني من أجل خدمة هذه القضية النبيلة،        ملتزمة أميا التزام بالعمل مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والشرك         
 .وتعمل على ذلك

. وتكفل القوانني النيبالية احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية        . وتزخـر نيـبال بالثقافات واإلرث الثقايف       -٢٧٠
 .ويتضمن التقرير األويل معلومات أساسية عن هذه املسألة

وقد أنشأ هذا . ٢٠٠٢سة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية لعام وسنت حكومة نيبال ونفذت قانون املؤس -٢٧١
 ٥٩وقد مت االعتراف ب       . القـانون املؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية واللجنة الوطنية لتنمية شعوب نيبال           

 .قومية كشعوب أصلية يف البلد

لقة بتعزيز ثقافات مجيع    ونصـت خطـة العمـل الوطنـية حلقوق اإلنسان على استعراض القوانني املتع              -٢٧٢
 .اجملموعات اإلثنية واللغوية والثقافية املختلفة وتقاليدها وحبمايتها واحلفاظ عليها
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. وهـناك عدة مؤسسات مسؤولة عن محاية احلياة الثقافية لألشخاص واإلرث الثقايف واحملافظة عليه وحفظه               -٢٧٣
 الشعوب  واملؤسسة الثقافية واملؤسسة الوطنية لتنميةGuthi Sansthanإدارة البحث األركيولوجي ومؤسسة : ومن بينها

وجيري إعداد السياسات   . األصـلية واللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية يف نيبال واألكادميية امللكية النيبالية           
 .الوطنية املتعلقة بالثقافات من طرف وزارة الثقافة والسياحة والطريان املدين وهي يف املرحلة النهائية

، متت إعادة هيكلة وزارة الشباب والرياضة والثقافة وتسميتها وزارة السياحة والثقافة            ٢٠٠١ويف عام    -٢٧٤
وتعكف على إعداد السياسة   . والطريان املدين، وهي الوزارة اليت تنسق عملية احلفاظ على احلياة الثقافية وتعزيزها           

 .املتعلقة بالثقافة، وهي يف املرحلة النهائية

وقد أورد املكتب املركزي    . سـكان نيـبال خمـتلفو األعراق والديانات واللغات والثقافات والتقاليد          و -٢٧٥
وقد اعترفت حكومة   .  لغة خمتلفة  ٩٢وتتكلم  . ٢٠٠١ طبقة وجمموعة إثنية يف عام       ١٠٠لإلحصاءات بيانات عن    

وتشري التقديرات  . شعوب األصلية  جمموعة كشعوب أصلية استجابةً لتوصية املؤسسة الوطنية لتنمية ال         ٥٩نيبال ب     
 . يف املائة من جمموع السكان٣٧,٢إىل أن السكان األصليني يشكلون 

ويضمن الدستور احلق يف املساواة ويتضمن بنداً       . وتلتزم نيبال بكفالة حقوق اإلنسان األساسية ملواطنيها       -٢٧٦
 الدولة بالقضاء على التباينات االجتماعية      خاصاً يقضي بصون مصلحة الفئة األضعف يف اجملتمع والرقي هبا ويأمر          

واالقتصادية واحلفاظ على تعددية الثقافات وتنوعها وتشجيعها والرقي باجملموعات احملرومة من خالل وضع تدابري 
 .خاصة وإشراك السكان يف تسيري أمورهم قدر اإلمكان

نفيذ السياسات والربامج املتعلقة بتعزيز واملؤسسـة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية وكالة رئيسية تتوىل ت      -٢٧٧
 .احلياة الثقافية للشعوب األصلية وفق ما ينص عليه القانون املؤسس هلا

 يف كامتاندو ليحافظ على الثقافات ٢٠٠٥وأنشـأت حكومة نيبال متحفاً نيبالياً وطنياً لإلثنيات يف عام      -٢٧٨
برامهني وتامانغ وغورونغ وثارو وماغار وراي ونيوار       ويقدم عروضاً ألساليب عيش مجاعات      . القومـية املختلفة  

 .وشريبا وثاكايل وتشيبانغ وسونووار وليمبو

 مبادرات جديدة

وقد تضمنت . وضعت حكومة نيبال عدة سياسات وخطط وبرامج لصون احلق يف احلياة الثقافية وتعزيزه -٢٧٩
:  للمجموعات واألقليات اإلثنية، وتشمل ما يلي      اخلطـة العاشرة عدة أهداف تتعلق حبماية وتعزيز احلياة الثقافية         

القضـاء عـلى التباينات اليت تعاين منها الشعوب األصلية يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي؛ والرقي مبستوى                
الشـعوب األصلية وذلك بإجراء حبوث جدية بشأن إرثها الثقايف ومحايته؛ وحتسني قدرات الشعوب األصلية من                

 جمال األنشطة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية؛ وإشراكها يف عملية التنمية الوطنية     خـالل متكينها يف   
 .وذلك بتحسني معارفها ومهاراهتا لتعزيز قدرهتا على االستفادة من املوارد الوطنية من خالل عصرنة وسائل عملها

ملأسسة عملية التنمية من خالل تعزيز مشاركة  هو الصك القانوين ١٩٩٩وقانون احلكم الذايت احمللي لعام  -٢٨٠
اجلمـيع مبن فيهم الشعوب األصلية يف حتقيق املساواة االجتماعية يف جمال تعبئة ورصد وسائل تنمية إقليمها ويف                  
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ولذلك، نص هذا القانون على ترشيح أشخاص من الشعوب األصلية إىل . التوزيع املتوازن واملتساوي لثمار التنمية
وتشترط اهليئات احمللية إعطاء األولوية للمشاريع اليت تفيد النساء واألطفال مبن فيهم            . ان اهليئات احمللية  جمالس وجل 

كما أن النص املتعلق بترشيح أشخاص من       . املهمشون لدى صياغة خطط التنمية وفقاً لقانون احلكم الذايت احمللي         
 نح فرصة إضافية هلؤالء األشخاص ليكونوا ممثلني يف        مي) راستريا ساهبا (الشـعوب األصـلية إىل اجلمعية الوطنية        

 .اهليئة التشريعية

 فقد اشتملت اخلطة الثامنة    . وُبِذلـت جهـود يف اخلطط اإلمنائية لنيبال ملعاجلة قضايا الشعوب األصلية            -٢٨١
. صليةالشعوب األ ذلك على برامج اجتماعية واقتصادية خاصة تستهدف الفئات احملرومة مبا يف) ١٩٩٧-١٩٩٢(

هذه الفئات من   لفائدة  سياسات واستراتيجيات وبرامج حمددة     ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(كمـا اعتمدت اخلطة التاسعة      
 .ولكن نتائج هاتني اخلطتني مل تكن جد مشجعة. األشخاص

 يقل عدد املستفيدين    أالّومن بني املؤشرات املعتمدة يف تقييم ورصد املشاريع املدرجة يف اخلطة العاشرة              -٢٨٢
 . يف املائة٣٠اعة داليت والشعوب األصلية على الصعيد احمللي عن من مج

ووضـعت حكومة نيبال ترتيبات لتمويل الربامج اخلاصة بالشعوب األصلية يف اخلطة العاشرة من خالل                -٢٨٣
  مليون روبية نيبالية١ ٦٠٠ويبلغ إمجايل اإلنفاق يف هذا القطاع . جلـنة تنمـية املقاطعـات وجلان تنمية القرى      

 مليون روبية نيبالية    ١ ١٠٠ مليون منها وسيقدَّم املبلغ الباقي وهو        ٥٠٠سـيتحمل صندوق ختفيف وطأة الفقر       
 .وال يشمل هذا املبلغ نفقات الوزارات الرئيسية. كمنحة مساعدة إىل اهليئات احمللية لتنفيذ الربنامج

 مستقلة، لتعىن بالتنمية االجتماعية     ومت إنشـاء املؤسسـة الوطنـية لتنمية الشعوب األصلية، وهي هيئة            -٢٨٤
واالقتصـادية والثقافية للشعوب األصلية يف نيبال والرقي مبستواها وتعزيز مشاركتها على قدم املساواة يف حقل                

وقد باشرت عدة أنشطة مفيدة تشمل برامج عدة للحفاظ على التراث اللغوي والثقايف للفئات              . التنمـية الوطنية  
 . واقتصادياًصلية ومتكينها اجتماعياًاملهمشة من الشعوب األ

ويعد االحتاد النيبايل  . وحكومة نيبال ملتزمة بالعمل مع اجملتمع املدين على معاجلة قضايا الشعوب األصلية            -٢٨٥
للشـعوب األصلية منظمة شاملة للهيئات اإلثنية اليت تكرس جهودها للرقي مبستوى اجملتمعات األصلية ومتكينها               

أحد براجمها  لتوفري اإلمكانيات   ويعد مشروع جاناجايت    .  إىل حد كبري    الشعوب األصلية املهمشة   واليت تركز على  
 منظمة تنتسب   ٤٨وتتزعم  . الرئيسـية اليت تتلقى الدعم من إدارة التنمية الدولية لتعزيز هيئات الشعوب األصلية            

 .عوحتظى منظمات عديدة للشعوب األصلية بتمثيل واس. إليها وعدة هيئات أخرى

ويتضـمن مشروع إصالح احلكم خطة لتخصيص حصة جلماعة داليت والشعوب األصلية واملرأة وذوي              -٢٨٦
كما أن وزارة التعليم والرياضة     . ويلزم سّنه لوضعه موضع التنفيذ    . القـدرات احملدودة يف قطاع اخلدمات العامة      

راسات العليا جلماعة داليت  شرعتا يف تنفيذ خطط تقضي بتخصيص حصص يف قطاع الد          جامعـة تريبهـيوفان   و
ومت إنشاء جلنة رفيعة املستوى لصياغة توصيات بشأن ختصيص . والشعوب األصلية واملرأة وذوي القدرات احملدودة

حصص جلماعة داليت والشعوب األصلية واملرأة يف قطاعات التعليم والعمل والصحة واخلدمة املدنية واملؤسسات              
والرياضة برنامج ِمنح خاص بالفئات احملرومة والشعوب األصلية برسم السنة املالية           ولدى وزارة التعليم    . التمثيلية
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 يف ١٥(كما أن امليزانية خصصت ِمنح جلماعة جاناجايت .  مليون روبية نيبالية٤٧٠ ناهز ما أنفقه ٢٠٠٥/٢٠٠٦
خاصة بالتعليم العايل ) املائة يف ١٠(وجلماعة داليت )  يف املائة٢٠) (مجاعيت جاناجايت وداليت(وللنساء من ) املائة

 تريبهيوفاناحتاد عموم طلبة كلية اهلندسة جبامعة       غري أن احملكمة العليا وجهت يف قضية        . يف الكليات واجلامعات  
 أمراً إىل احلكومة بتنفيذ اإلعالن الوارد يف بيان ميزانية السنة           ضـد حكومة صاحب اجلاللة ملك نيبال وآخرين       

 . احلصص املخصصة بعد سن القوانني الالزمة لذلك بشأن٢٠٠٥/٢٠٠٦املالية 

 يدعو إىل القضاء على مجيع أشكال       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٧وأصدرت حكومة نيبال إعالناً سياسياً يف        -٢٨٧
التميـيز واالسـتغالل ويؤكد متثيل الشعوب األصلية ومجاعة داليت يف اجلمعية الوطنية حسب نسبتها يف سكان                 

 يف املائة يف الربملان وغريه من املؤسسات التمثيلية وحيدد الِنسب املخصصة هلذه             ٢٥سبة  الدولـة ومتثـيل املرأة بن     
الفـئات يف جماالت التعليم والصحة والتمثيل والعمل وينص على استخدام اللغات الوطنية كلغة ثانية يف اهليئات                 

 .ة بلغات الشعوب األصليةوبادرت وزارة التعليم والرياضة إىل وضع املناهج الدراسية املتعلق. احمللية

 ٢٠٠٤كما أن نيبال قطعت تعهدات يف اجتماع الصندوق الوطين للتنمية الذي ُعِقد يف كامتاندو يف عام  -٢٨٨
مبعاجلـة قضية الشعوب األصلية ضمن قضايا أخرى وذلك باعتماد هنج الالمركزية ونظم فعالة إليصال اخلدمات               

 .لتنميةواستراتيجيات لتسوية الرتاعات وحتقيق ا

 من بني الصكوك الدولية اليت حتمي وتعزز حقوق الشعوب          ١٦٩وتعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        -٢٨٩
، حظيت باالعتراف كصك دويل فعال لتسوية مشاكل عديدة ومحاية          ١٩٨٩ومنذ اعتمادها يف عام     . األصـلية 

وشرع اجملتمع املدين   . مريكا الالتينية  بلداً معظمها من أ    ١٧وقد صادق عليها حنو     . حقـوق السـكان األصليني    
ورغم أن نيبال مل تصادق عليها      . واالحتـاد النيبايل للشعوب األصلية يف إجراء مناقشة بشأن مصادقة نيبال عليها           

 .بعد، فإن معظم أحكامها ُتطبَّق بالفعل بطريقة أو أخرى

ية برئاسة رئيس جلنة تنمية املقاطعات وعلى صعيد املقاطعات، مت إنشاء جلنة تنسيق شؤون الشعوب األصل -٢٩٠
وتضـم أصحاب املصلحة لتعمل كمرصد لعملية تنفيذ اخلطط والربامج اليت جيري إطالقها عرب اهليئات احلكومية                

ومت إنشاء مركز تنسيق أو مكتب اتصال يف كل جلنة من جلان تنمية  . واملنظمات غري احلكومية على الصعيد احمللي     
كما أن هذا املكتب يتوىل مسؤولية تنفيذ أحكام قانون احلكم الذايت           . ية ليعىن هبذه املسألة   املقاطعات ويف كل بلد   

 .احمللي املتعلقة بالشعوب األصلية

وفضالً عن هذه التدابري القانونية واملؤسسية العديدة، يندرج عدد كبري من الشعوب األصلية ضمن الفئات  -٢٩١
 . ويعد التقدم احملرز يف العقود القليلة املاضية مشجعاً وإن مل يكن كافياً           . املهمشـة على الصعيد اجملتمعي يف نيبال      

وال تزال األنشطة   . فـال تزال بيئة املشاركة يف عملية التنمية الوطنية غري مواتية للسكان األصليني األشد هتميشاً              
فقد كان . لتمرد من تعقيد املشكلةوقد زادت حالة ا. الرامية إىل التمكني غري كافية وغري فعالة لتحقيق هذه الغاية

غري أن حكومة . مـن العسري جداً تنفيذ الترتيبات القانونية والسياسية واملؤسسية املسطَّرة يف هذا املضمار بفعالية  
 .نيبال حتاول بصدق حتقيق األهداف املنشودة
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 على الثقافة التقليدية للبلد     وتـنفذ وزارة الثقافة والسياحة والطريان املدين عدة برامج هتدف إىل احلفاظ            -٢٩٢
وقد أعارت أولوية قصوى ملسألة إقامة وتوطيد العالقات الثقافية وذلك بإبرام اتفاقات ثقافية ثنائية مع   . وتعزيزها

 .ويف هذا الصدد، تبذل باستمرار جهوداً من أجل الترويج للثقافة النيبالية يف اخلارج. البلدان املختلفة

 على مشروع إعداد جرد التراث الثقايف غري املادي يف سائر أرجاء البلد، وقد مت               وتشـرف هذه الوزارة    -٢٩٣
وتقدم . إجنازه يف املنطقة اإلمنائية الشرقية وال يزال قيد اإلجناز يف منطقة أقصى الغرب اإلمنائية خالل السنة اجلارية  

 إىل )Rastriya Prativa Smarak Kosh(الـوزارة املسـاعدة املالية من خالل الصندوق الوطين لرعاية املواهب   
وتقدم . القطاعـات غري احلكومية لتمويل ما تقوم به من جهود يف تعزيز وتطوير األدب والثقافة والفنون اجلميلة              

ومت تقدمي الوثائق الضرورية    . أيضـاً الدعـم املايل إىل القطاعات غري احلكومية للحفاظ على الثقافات التقليدية            
حتفةً من التراث اإلنساين؛ فهو أطول  Rato Machindranath Jatra إلعالن موكب والالزمـة إىل اليونسـكو  

 ومت إنشـاء مكتـب تسجيل احلقوق الفكرية الذي شرع يف عمله يف جمال محاية               . موكـب جيـري يف الـبلد      
 .امللكية الفكرية

 التحديات املقبلة

 الناحية االجتماعية واالقتصادية رغـم هـذه اجلهـود، هناك مشاكل خمتلفة تواجهها حكومة نيبال من         -٢٩٤
وهـي تدرك أنه جيب عليها أن تنمي وترسِّخ ثقافة االهتمام لدى اجلماهري بدل االكتفاء بصياغة                . والسياسـية 
. ذلك أن التنفيذ الالئق للخطط والسياسات املوضوعة سيساهم بالتأكيد يف متكني الشعوب األصلية            . السياسات

 .عم املايل لتحقيق أهداف هذه اخلطط والسياساتلذلك، مثة حاجة هائلة إىل الد

ويشكل نقص املوارد وُضعف القاعدة املؤسسية وارتفاع       . إن نيـبال تواجه عدة حتديات يف تنفيذ العهد         -٢٩٥
معدل النمو السكاين وتفشي الفقر وبطء النمو االقتصادي واالقتصاد الزراعي الريفي والديون اخلارجية وأثر بعض 

لتكيف اهليكلي وحالة التمرد واالضطراب السياسي وانتشار بعض العادات وعدم انسجام القوانني جوانب برامج ا
لذلك، تسعى نيبال للحصول على املساعدة املالية       . مـع الصـكوك الدولية حلقوق اإلنسان التحديات الرئيسية        

 .فيذ العهد بطريقة فعالةوالتقنية املتواصلة واملتزايدة من هيئات األمم املتحدة والوكاالت املاحنة لتن

- - - - - 


