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المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث

لنيبال*

 -1نظ ررلل نة املر ر ن مل ر ر ب ررق االق نادية ررقتم يناويلقق ر ر ينةقاقر ر ر نةيالم ررل نة ر ر ي
نةققةررمل ن ا ر ي اررش ن تررق بعررال ومل ر نة و ر نة ر يو نجررقي بررق االق ناديةررقتم يناويلقق ر
ينةقاقر ر ر ر ر ر ر  ) E/C.12/NPL/3و سر ر ر ر ر رري وق نةسقتس ر ر ر ر ر ر ينجلس ر ر ر ر ر ر ينةسر ر ر ر ر ررقب ينجلس ر ر ر ر ر ر
 11ي 20وعلمش نةقرق/ننالرل  ،2012ينقيلر ل
 )E/C.12/2014/SR.56-57ن االتو
و سيوق نةست  ،ن االتة  22وعلمش نةقق/ننالرل  ،2012ن الحظقل نجيقا نةيقة .

ألف -المقدمة
 -2والحظ نة امل بيار مل وار ا نةيالمرل نةر ي نةققةرمل ينةرلتيت نجى ر ق را دقالر نةا رقمق
 .)E/C.12/NPL/Q/3/Add.1يولحب نة امل أم قً ب لص نةيحقي ار يرر نة يةر نةىرلر نةلر ر
ن سيالى ين عرتك ب نةرالان نل يو رلع قرش وار مللق ة حرالن نةةرلمن ينةتملذرقج نةر ورلى ار لر ن
نةالر .

باء -الجوانب اإليجابية
ولحب نة امل بية مق نة ية نةىلر ق ا:

-3

أ)
ققي 2010؛

نو قد حاالق نألشخقي ذي نإلققدر ينة يوالورال ناخي رق

ن حرق ،رق،

ع) نو قد ر نألاررت ن يح ر ة اقرح ر نظلة ر ن ملظل ر ق ر نةال مل ر  ،قررقي ،2002
الل ةالو قد ين ي ق مبمل ناجتق بقألشخقي ،يخقص نةملسقج ينأل رق  ،يدل ر
ينة يوالوال ن ذ
ين قدت ق  ،ققي .2002

__________

*

260115

نقيل هتق نة امل

220115

تي هتق نةققةق ينجلس
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يولحب نة امل بقختقذ نة ية نةىلر نجىالنل نةس قسقو ينةيعلم
أ)

دقنالل امل نظلة ن ملظل ،

نةيقة :

ققي 2012؛

ع) د ررقنالل امل ر نةيل ررا ينةملت ر نةا ررقال ق ررا أس ررقجل نةىتا ر ناويلقق ر نظلة ر
ينة اقع) ،ققي 2011؛
ج)

دقنالل ااقرح نة ملف ن ملاو،

ت)

خى نة لل

ه)

خى نةيغ م ن ي تة نةاىقققل،

ققي 2001؛

جمق حاالق نإلنسقل ة رتة 2011-2012؛
ققي 2013؛

ي) ناس ررتنو ا يخى ر نة لررل نةال مل يررقل ن ي ايررقل بيلا ر ن رلأة ينةا ررقج ق ررا
نة ملف نةاقات ق ا نالع نظملس2012-2012 ،؛
ققي 2011؛

ا)

خى نة لل نةال مل اقرح ناجتق بقةتعل،

ح)

نجى نةال مل نةلا س بعال نةا قج ق ا قلل نأل ق ،

ققي .2011

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
اعتماد الدستور
 -5والحرظ نة املر أل نة سريال ن ادر نةر نقيل ور نة يةر نةىرلر قررقي  2002مشررل
قر تنً اررش نة رلقنقل ن ي ار برق االق ناديةررقتم يناويلقق ر ينةقاقر ر  ،أر أعرق وعر ل بررقةا ق
ألل قل ر ص ر قأ نة سرريال نظ م ر ب و.ملاررا ب ر  .يوع ر ل نة امل ر بررقةا ق أم رقً ألل ق ر ي يوررالت
إ ررق تسرريال تناررت مررات إإ إققد ر إقلررق ن اررالق ناديةررقتم يناويلقق ر ينةقاقر ر إقلررقاً
وقاالً ن قتة .)2
تحثثث اللجنثثة الدولثثة الطثثرع علثثج زنجثثاة عمليثثة صثثيا ة الدسثثتور الجديثثد ثثم
اإلطثثار النمنثثي الثثّي اح ث ًدد سثثابقاه واعتمثثاد بثثّا الدسثثتور بأقصثثج سثثرعة مم نثثة وتوصثثي
اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرعه في زطار الدستور الجديده بما يلي:
أن تضث ثثم حمايث ثثة جميث ثثد الحقث ثثوق االقتصث ثثادية واالجتماعيث ثثة والثقافيث ثثة
(أ)
المنصوص عليها في العهد؛
(ب)

أن ت فل الو د الدستوري للمعابدات الدولية لحقوق اإلنسان؛

(ج) أن تضم أالً يتم في أي ظثرع مث الظثروع تقييثد التمتثد بثالحقوق التثي
اكتسبتها بالفعل النساء والمحرومون والمهمشون م األفراد والمجموعات
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جمد البيانات
 -2واسررف نة امل ر ألل نة ية ر نةىررلر ب وا ر ي اررق ما ررمل اررش نةت قنررقل ن ة رمل ين ة ر
ةيلا ملوق اش إولنج وا ت أر ل ى إقلق ن االق ن ملةالي ق وق نة و ن قتة .)2
توصي اللجنة بأن تجري الدولثة الطثرع تثدريجيا عمليثات تقيثيم منتظمثة ومنهجيثة تسثتند
زلج مجموعة وا ثحة مث المراثرات المتعلقثة بمسثتوا التمتثد بثالحقوق االقتصثادية واالجتماعيثة
والثقافيث ثثةه وا ث ثثعة فث ثثي اعتباربث ثثا اإلطث ثثار المفث ثثابيمي والمنهجث ثثي لحقث ثثوق اإلنسث ثثانه ومسث ثثتخدمة
طورتثثح مفو ثثية األمثثم المتحثثد السثثامية لحقثثوق
مرا ثرات اإلطثثار المفثثابيمي والمنهجثثي الثثّي ً
اإلنسان ()HRI/MC/2008/3ه وأن تدرج بّه البيانات في تقريربا الدوري المقبل
الفساد
 -2والحظ نة امل اق نخت و نة ية نةىلر اش ور نب ملر نة سرقت يااقرحير  ،اقرل نقيلرقت
دقنالل امل نة سقت نةةقت ققي  ،2002يإنعقج الوا نة اظ نةال ين يأ ه اش نهل ئقل ،ر الً
قررش ي ر نجىررا ين تررقته نةيالو و ر  ،أر أعررق وعر ل بررقةا ق ألل نة سررقت مرراأل ورراأ نً سر ت قً ق ررا
نسرريخ ني ن رالن ت ن يقح ر إإ أدةررا حر ااررش ة ررلقل نةيلير بررق االق ناديةررقتم يناويلقق ر
ينةقاقر ر  .يمسررقي نة املر د ررق أم رقً إانج قر ي وررالرل ا الاررقل قررش سررتل نانيةررقر نةر وي حوررق
نة ية نةىلر ة حقمق ن قتة .)1-2
تحث اللجنة الدولة الطرع علج القيام بما يلي:
ت ثيثثف جهودبثثا الراميثثة زلثثج م افحثثة الفسثثاد وتعنيثثن الحوكمثثة الراثثيد
(أ)
بوسثثائل منهثثا ثثمان زدار الشثثرون العامثثةه بموجثثب القثثانون وفثثي الممارسثثة العمليثثةه زدار
افافة تقوم علج المساءلة؛
(ب) تنفيثثّ حمثثالت للتوعيثثة بشثثأن الت ثثاليف االقتصثثادية واالجتماعيثثة للفسثثاد
ف ثثي أوس ثثاا السياس ثثيي وأعض ثثاء البرلم ثثان ومس ثثرولي الح وم ثثة عل ثثج المس ثثتويي ال ثثوطني
والمحلي والس ان عموماه بما في ذلك في المناطق الريفية؛
(ج) ةيثاد توعيثثة وتثدريب القضثثا وأعضثاء النيابثثة العامثة وأفثراد الشثرطة بشثثأن
رور التنفيّ الصارم لتشريعات الدولة الطرع المتعلقة بم افحة الفساد؛
(د) تث ثثوفير الحمايث ثثة ألولبث ثثك الث ثثّي يبلدث ثثون ع ث ث ممارسث ثثات الفسث ثثاد حتث ثثج
ال يتعر وا ألعمال انتقامية
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -2و ر ررلع نة امل ر ر ق ر ررش د او ر ررق ألل د ر ررقنالل نة امل ر ر نةال مل ر ر ا ر ررالق نإلنس ر ررقل نةة ر ررقت
ققي  2012مي لش د رالتنً يحر يتنً اسرياال لر ه نة املر يياميورق يصرالح قهتق .يوعر ل نة املر
بررقةا ق أم رقً إانج ق ر ي ناسررياال ن ررقو ة امل ر نةال مل ر اررالق نإلنسررقل ينرياق لررق ةس ر ى و ر
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االظ وق بمل سوق .يو لع نة امل قش د اورق ور ةأل ألل نة يةر نةىرلر ب ومل ر ب ر درلن ن الر
نة ررق نةة رقت  2آذن نا ررق جل  ،2013يل ررال نةا رلن نة ر أق مل ر ن ال ر مبالوت ر أل ب ر
أحاقي دقنالل ققي  2012اأ يبق ن قتة .)2
توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرع بثثأن تع ث ًدل قثثانون اللجنثثة الوطنيثثة لحقثثوق اإلنسثثان
الصادر في عام  2102م أجل مان استقالل بّه اللجنة وواليتها وصالحياتهاه فضال
ع استقاللها المالي الضروري ل ي تتم م أداء عملهثاه امتثثاال لقثرار المح مثة العليثا
الصادر في  6آذار/مارس  2102ولمبادئ باريس
حقوق الشعوب األصلية
 -1ق ررا نةررلأت اررش نةيا ر ي نة ر أحلاو ر نة ية ر نةىررلر ق ررا ص ر ناق ررتنر بقةع ر الع
نألص ر  ،والحررظ نة امل ر أل قل ر نةملظررل ن ىقةتررقل بررقاقرتنر بررت نةع ر الع نألص ر ب
و.ملاا ب  .يوع ل نة امل برقةا ق أم رقً إانج ن الارقل نةر و ر برال نةعر الع نألصر ارق ريئر
ُ.تر مرلي اررش أ ن ر وق يأدقة لوررق ياالن تلررق نةيا م ر يذةررأل اررش و رلنج ن عررق م نإل قا ر نة ر ومل ر لق
نة يةر نةىررلر اررش تيل نةسر مل ة حةررال ق ررا ن النرار ن ررلة ين سررتا ين سريمل ة هلر ه نةع ر الع.
يمسررقي نة امل ر د ررق أم رقً ألن ر أررت وة ر مق نة ية ر نةىررلر ق ررا نو قد ر املظل ر نة لررل نة ية ر
دت  )1121 121ن ي ار بقةعر الع نألصر ينةات ر نةت ر نل ن سريا  ،ا مالور أ حارت
دقنال /م رتر بقسيللن م ا ا نةع الع نألص ةأل ن مل ن قتة .)1
توصي اللجنة الدولة الطرع بما يلي:
أن تنجثثنه فثثي أقثثرب وقثثع مم ث ه عمليثثة االعت ثراع بالشثثعوب األصثثلية
(أ)
التي ال تنال مطالباتها قيد النظر؛
(ب) أن تضم أن ت ون الشعوب األصلية ممثلة بممثلي تختاربم بنفسها في
عمل الجمعية التأسيسية وفي عملية صند القرارات بشأن جميد القضايا التي ترثر في بّه
الشعوب؛
(ج) أن ت فثثل حثثق الشثثعوب األصثثلية فثثي امثثتالق األرا ثثي واألقثثاليم والمثثوارد
الموروثثثة مث األسثثالعه واسثثتخدامها وتنميتهثثاه وذلثثك مث أجثثل تم ينهثثا مث التمتثثد تمتعثثا
كامال بحقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(د) أن تس ثثعج للحص ثثول عل ثثج الموافق ثثة الح ثثر والمس ثثبقة والمس ثثتنير له ثثّه
الشعوب قبل أن تشرع في تنفيّ أي مشروع زنمائي؛
(ه) أن ترصثثد بش ث ل مسثثتمر سثثير المشثثاريد التثثي يجثثري تطويربثثا م ث أجثثل
اتخاذ تدابير تصحيحية عند اللنوم؛
(و)
4

رحل م أرا يها؛
أن تدفد تعويضات عادلة وكافية لألسر والجماعات التي تا َّ
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(ة)
الالجبون

أن تادمج أح ام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  061في قانونها الداخلي

 -10و لع نة امل قش د اوق ألل ق ي يوالت دقنالل مي ق بقةالوئ يإولنج املقسب ةيح مر
ي ر نةالوررع م ر قاتررقل أاررقي ي ر نةالوئ ر ي رقً وررقاالً هاررالدوت ناديةررقتم يناويلقق ر
ينةقاقر  ،يذةأل أت يوالت أال صقت قش ن ال نة رق قرقي  2002ما رمل بسرش اقرل لر ن
نةيع رلم  .يو ررلع نة امل ر قررش د اوررق أم رقً إانج نةياررق مل نة ر و ر بان ر مبالوررب دالنق ر نهلاررلة نةةررقت ة
قررقي  ،1112مي ررلا نةالوئررالل يا يلسررال نة اررالج ظرانجنل قررش لمررق إةراناوت بر ر ألنار قررش وررل مررالي
مياقيا ا ة إدقايوت ن سلالح ،ق أ ن رمل نة يةر نةىرلر .يو رلع نة املر قرش د اورق ور ةأل ألل ب ر
نةالوئ اش نةيت ا مانةالل أ اسا يا ةي االل يأرقاق لالمر  .يواسرف نة املر ألل نة يةر نةىرلر
ب ومل ت ب إإ نو قد ققي  1151ن ي ا بال نةالوئ ن قتة .)2
توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرع بثثأن تعتمثثد قانونثثا خاصثثا بثثالالجبي م ث أجثثل زنشثثاء
زطار وطني لحماية الالجبي ه امتثاال لألمر الصثادر عث المح مثة العليثا فثي عثام 2112
وتوصثثي اللجنثثة أيضثثا الدولثثة الطثثرع بثثأن تشثثرع فثثي تسثثجيل جمي ثد الالجبثثي م ث التبثثع
الموجودي علج أرا يهاه وأن تثنودبم بوثثائق بويثة وتوصثي اللجنثة كثّلك الدولثة الطثرع
بأن تنظر في التصديق علج اتفاقية عام  0190المتعلقة بو د الالجبي
التميين القائم علج أساس الطبقة االجتماعية
 -11و لع نة امل قش د اوق ألل ن قتة  13اش نة سيال ن اد نة وا رل ن رق ن سرقينة
يق ر ي نةيل ررا ا وي ررلش أحاقا رقً ُتظررل نةيل ررا نةاررقات ق ررا أسررقجل نةقررلية أي ن الة ر  .يوالحررظ
ققي  2011دقنالل امل نةيل ا ينةملت نةاقال ق ا أسقجل
نة امل أل نة ية نةىلر د سملذ
نةىتا ر ناويلقق ر نظلة ر ينة اررقع) ،أ ر أعررق وع ر ل بررقةا ق ألل نة ر نة ا مانةررالل مي ل ررالل
ةيل ررا ينس ر نةملىررقق ر لررق مي ررق بررقةيلي بررق االق ناديةررقتم يناويلقق ر ينةقاقر ر  ،ي قص ر
ن اررالق ن يةر بررقةي ت ينةلققمر نةةررح ينةغر نج ينة لقةر ينألنعررى ن ر ة ة ر خل ،يألل نسررقج
نةر نة ما ررش ررحقمق ةيل ررا اي ر ت نأليو ر  ،ألعررش أوقررل و ل رقً ةالسرريغال نظملسررمل ،يناجتررق
بقةتعل ،يشىت أشاق نة ملرف ،مبرق ذةرأل نة ملرف ن ملراو .يو رلع نة املر قرش د اورق ور ةأل ألل
ظمل نة نة نةال مل ا ُتةل ق ا اق ما مل اش ن الن ت اش أول أتنج اوقي ياميوق ن قتة .)2
تحث اللجنة الدولة الطرع علج القيام بما يلي:
(أ)
أساسا للتميين؛

زدراج أح ام في الدستور تحظر بموجب القثانون اتخثاذ الثثرو أو المولثد

(ب) اتخثثاذ جميثثد التثثدابير الالةمثثة للتنفيثثّ الفعثثال لقثثانون منثثد التمييثثن والنبثثّ
القائمي علج أساس الطبقثة االجتماعيثة (الجريمثة والعقثاب)ه بوسثائل تشثمل بصثفة خاصثة
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توعية الموظفي الم لفي بإنفاذ القواني ه والتحقيق مد م يمارسون التميين ثد الثداليع
ومقا اتهمه وتنفيّ حمالت توعية بشأن حقوق الداليع؛
(ج) و ثثد اس ثثتراتيجية وخط ثثة عم ثثل وطنيت ثثي تش ثثمالن أب ثثدافا مح ثثدد ةمني ثثا
للقضثثاء علثثج التمييثثن و ثثمان حقثثوق الثثداليعه فضثثال ع ث و ثثد مرا ثرات لرصثثد مثثدا
االمتثال؛
(د)
مهام واليتها؛
(ه)

تعنين لجنثة الثداليع الوطنيثة وتنويثدبا بثالموارد الالةمثة لتم ينهثا مث أداء
اتخاذ تدابير محدد وبادفة لحماية حقوق نساء الداليع؛

(و) تيسثثير تقثثديم الشث اوا مث قبثثل الثثداليع و ثثمان زم انيثثة وصثثولهم زلثثج
القضاء عند تعر هم لممارسات تميينية؛
(ة) اعتمثثاد ج ثناءات صثثارمة تافثثرع علثثج م ث تثبثثع مسثثروليتهم ع ث ارت ثثاب
أعمال تميين د الرجال والنساء م الداليع
المساوا بي الرجال والنساء
 -12و ررلع نة امل ر قررش د اوررق إانج نسرريللن حررقال قر ي ن سررقينة ب ر نةلوررق ينةملسررقج ر لررق
مي ق بق االق ن ية بق نث يا ا ر نأل ن رمل ينألصرال  .يو رلع نة املر قرش د اورق أم رقً ألنر
أررت اررق مي رلمل نة سرريال ن ادر اررش أحاررقي وي ررق بق الن ملر  ،ا ويلير ن رلأة نةمل تقة ر تنالرقً هررق
إقىقج وملس يوق أل قهلق.
توصي اللجنة الدولة الطرع باتخاذ تدابير مالئمة لتنفيثّ تشثريعاتها المتعلقثة بمنثد
التمييثثن تنفيثثّا فعثثاال م ث أجثثل تم ثثي النسثثاء م ث ممارسثثة حقثثوقه فثثي المي ثرا وامثثتالق
األرا ي واألصول وتسجيلها بأسمائه وتوصي اللجنة أيضا الدولثة الطثرع بتعنيثن تثدابير
التوعية م أجل مان أن ت ون سلطات اإلدار المحلية المعنية بمنح حثق نقثل الجنسثية
علج علم تام باألح ام القانونية القائمة وأن تنفّ بّه األح ام تنفيّا فعاال
 -13يو لع نة امل قش د اوق إانج ن سيالى ن ي  /ةيلق رل نةملسرقج املقصرب صرمل نةارلن
إتن ة نةعررايل نة قا ر ينةس قسر  .يو ررلع نة املر قررش د اوررق أم رقً إانج راررالة نألوررال ب ر نةلوررق
ينةملسقج ن قتوقل  3ي.)2
توص ثثي اللجن ثثة الدول ثثة الط ثثرع بني ثثاد تمثي ثثل النس ثثاءه بمث ث ف ثثيه نس ثثاء ال ثثداليع
والشعوب األصليةه في مناصب صثند القثرار فثي زدار الشثرون العامثة والسياسثية وتوصثي
اللجنة كّلك الدولة الطرع بتّليل العقبات التي تعترع التقدم الوظيفي للنساء م خالل
اتخاذ تدابير خاصة مرقتة وتوعية الرجال والنساء فيما يتعلق بت افر الفرص الوظيفية
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الممارسات التقليدية الضار
 -12و ررلع نة املر قررش د اوررق ألل نةاالنةررب نةمللى ر ين الندررف نألبالمر ن رتسررخ نةر ررا ر
نةملسررقج ينة ي ررقل ا و ران اي ع ر ً ن يل ر أررت نةي ر نب ن يخ ر ة ةاتحوررق .يو ررلع نة امل ر قررش
د اوررق بة ر خقصر ألل نةملسررقج ينة ي ررقل ،ي قصر نسررقج يري ررقل نةر نة  ،اررق اةررش م ررقن اررش
اق سررقل وا مر ررق ة اقررل نةرراينج بررقإلولنه ينةرراينج ن تاررل ،ينهتررقاوش مبلق سر نةسررحل ،)Boxi
ين لق س ر ر نةيا م ر ر ن يلق ر ر يل ررب نة ي ر ررقل ة هل ر ر أتنجً ة ر رلنا نة ممل ر ر  ،)delkiييلر ررب
نة ي ررقل نةة ررغ نل ةألتم ررلة نةتالذمر ر ألتنج او ررقي تممل ر ر  )jhumasييل ررب نة ي ررقل ألس ررل .ار رالك
نأل ن ر ررمل اس ر رريخ ناوش نألقل ر ررق ن ملاة ر ر ر  ،)kamlariيق ر ررا نة ي ر ررقل أأمل ر ررقج ر ر رررتة ن ر ر ر
 )chapaudiياق س نةتغقج ق ا نىقق ينس  )badiن قتوقل  3ي.)10
تحث اللجنة الدولة الطرع علج ما يلي:
(أ)

التنفيّ الفعال لتدابير ترمي زلج القضاء علج الممارسات التقليدية الضار ؛

(ب) تعني ثثن حم ثثالت التوعي ثثة ف ثثي ص ثثفوع السث ث انه وبخاص ثثة ف ثثي المنث ثثاطق
وأوساا الفبثات االجتماعيثة التثي تنتشثر فيهثا بثّه الممارسثاته مثد التأكيثد مث جديثد أن
تلك الممارسات تنتهك حقوق اإلنسان وأن لها آثارا سلبية طويلة األمد؛
(ج) زنفاذ قانون م افحة العنثف المننلثي لعثام 2111ه والتحقيثق فثي حثاالت
الممارسات التقليدية الضار ه ومعاقبة المسرولي عنها؛
(د)

توفير الحماية للضحايا وزعاد تأبيله ؛

(ه) التعجيثل باعتمثثاد مشثثروع القثثانون الثثّي أعدتثثح اللجنثثة الوطنيثثة للمثرأ مث
أجثثل تج ثريم جميثثد أنثثواع الممارسثثات الضثثار ه وتنفيثثّ االسثثتراتيجية الوطنيثثة للقضثثاء علثثج
ممارسة تنويج األطفال
ظروع العمل في االقتصاد ير الرسمي
 -15و ررلع نة املر قررش د اوررق ألل أأ ت ر سرراقل نة يةر نةىررلر نةر مش م ل ررالل ناديةررقت
أر ر نةلال ررمل ا ميلي ررالل ب ررلقنقل ر ل ررق مي ررق ب ررقألوال يس ررقققل نة ل ررل ينةة ررح ينةس ررالا
ينإلققنررقل ناويلقق ر  .يو ررلع نة امل ر قررش د اوررق بة ر خقص ر إانج حقة ر نةملسررقج نة ررقاالل،
ي قص نةاىقع نةا نقمل .يو رلع نة املر قرش د اورق ور ةأل ألنر أرت نةيراني نة يةر نةىرلر برال
نةاىقع أر نةلالرمل،
وىال  ،اش خال س قس نة لقة  ،نظقي لقل نويلققمل معلل نة قا
ب ُ.يلا أ وا ي ا لالجل حىت نآلل ن النت  2ي 2ي.)1
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توصي اللجنة الدولة الطرع بما يلي:
اتخثثاذ تثثدابير لتم ثثي العثاملي فثثي االقتصثثاد يثثر الرسثثمي مث الحصثثول
(أ)
علج أجور مناسبة والتمتد بظروع عمل عادلة ومواتيةه بما في ذلك تدابير تتعلق بساعات
العمل والصحة والسالمة؛
(ب) اتخ ثثاذ جمي ثثد الت ثثدابير الالةم ثثة لالمتث ثثال اللتنامه ثثا ال ثثدولي بجع ثثل نظ ثثام
الضثثمان االجتمثثاعي اثثامال للعثثاملي فثثي االقتصثثاد يثثر الرسثثميه خصوصثثا فيمثثا يتعلثثق
باألمومة والشيخوخة
وفث ث ثثي بث ث ثثّا الخصث ث ثثوصه تحيث ث ثثل اللجنث ث ثثة الدولث ث ثثة الطث ث ثثرع زلث ث ثثج تعليقهث ث ثثا العث ث ثثام
رقثثم  )2112(01بشثثأن الحثثق فثثي الضثثمان االجتمثثاعيه وتوصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرع
بتقييم مثدا زم انيثة تحديثد حثد أدنثج للحمايثة االجتماعيثةه بمثا يتوافثق مثد توصثية منظمثة
العمل الدولية رقم  )2102(212بشأن الحثدود الوطنيثة الثدنيا للحمايثة االجتماعيثةه مثد
التماس المساعد التقنية م منظمة العمل الدولية عند الضرور
 -12يو لع نة امل قش د اوق إانج نةياق مل نة و بال أوقل اش  50 000نالأة م ل رش
دىقع "نةرتر " املىار ينت ويقاملر ي يحر لق ،يأل لرااج نةملسرقج م رقن ارش نةالصرت يمي ل رش
ةسالج ن قا ن قتة .)2
تحث اللجنثة الدولثة الطثرع علثج تنفيثّ التوجيثح الصثادر عث المح مثة العليثا فثي
ع ثثام  2111لو ثثد خط ثثة عم ثثل خماس ثثية ( )2106-2102لتنظ ثثيم العم ثثل ف ثثي قط ثثاع
"الترفيثثح" و ثثمان حقثثوق العمثثل والضثثمان االجتمثثاعي للنسثثاء العثثامالت فثثي بثثّا القطثثاع
وحمثثايته مث سثثوء المعاملثثة وتوصثثي اللجنثثة أيضثثا الدولثثة الطثثرع بتنفيثثّ حمثثالت توعيثثة
للقضاء علج ما يتعرع لح برالء النساء م وصم
الحد األدنج لألجور
 -12و ررلع نة املر قررش د اوررق إانج نةةر البقل نةر والنوووررق نة يةر نةىررلر
ن ي ق بق نألتىن ةألوال ن قتة .)2

إن ررقذ نةيعرلم

توصي اللجنة الدولة الطرع باتخاذ تدابير ملموسة لتنفيّ تشثريعها المتعلثق بالحثد
األدنج لألجور تنفيّا فعاال في جميد القطاعات
حالة العمال المرتهني سابقا
 -12و رلع نة املر قرش د اورق ارش أل نظرقي نة لرل ن رلهتش نةيا ر
 ،)Kamalariيإل و ررقل د ر أ.ةغ ررمل ال رقً ي انخت ر ل و ر نب إلق ررقتة وال ررل نة ل ررق ن رلهتمل س ررقباقً،
ا م ران نةاق ر يل ا رملوت ،ي قص ر نظرراج نةغررلن اررش ن ت ررق  ،مالنووررالل قاتررقل و رررتا إق ررقتة
إتاقووت ن يل بستب نرياق لت ة لوق نل يق ي د هتت ق را نةالصرال إإ نأل ن رمل نجةرت
Kamaiya, Haliya and
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ألأ رلنا نةا نق ر  ،نألاررل نة ر
مسيغ العت ن قتوقل  2ي.)2

م ر ر وت إإ نة ررالتة إإ أ بررقع قل وررت نةس رقبا نة ر مش أقةت رقً اررق

توصي اللجنة الدولة الطرع ببّل منيد م الجهود لضمان أن ي ثون لمث تحثرروا
مث العمثثال المثرتهني سثثابقا الحثق فثثي زعثثاد تثأبيلهم وزدمثثاجهم بال امثله بوسثثائل تشثثمل
بصفة خاصة زتاحة وصولهم زلج األرا ي الخصبة أل راع النراعة وحصولهم علج الس
والدّاء والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني علج أنشطة وأعمال مدر للدخل
العامالت المهاجرات
 -11و ررلع نة امل ر قررش د اوررق ألل نةملسررقج ن وررقولنل اررش ن تررق هق رقً قررش قلررل م ررقن اررش
ن قتوقل  3ي.)2
ب نةت نل ن
ظلير قلل وقالة يمي ل ش ة ملف يسالج ن قا
توصي اللجنة الدولة الطرع بما يلي:
تقث ثثديم معلومث ثثات كافيث ثثة زلث ثثج العث ثثامالت المهث ثثاجرات بشث ثثأن اإلج ث ثراءات
(أ)
الخاصة بإعمال حقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتمتعه بها؛
(ب) مواصلة عقد اتفاقات ثنائية مد البلدان المضثيفة ورصثد زنفاذبثا مث أجثل
تحسي حماية حقوق العامالت المهاجرات
العنف المننلي
 -20وع ر ل نة امل ر بررقةا ق إانج ننيعررق اق س ر نة ملررف نةاررقات ق ررا نررالع نظ رملس ،مبررق ذةررأل
نة ملررف ن ملرراو ينظملسررمل ،ي قص ر أيسررق نة ر نة يأ ر لت ا ررش ن لالقررقل ن ليا ر  ،يذة ررأل
بقةلأت اش نقيلرقت درقنالل ااقرحر نة ملرف ن ملراو قرقي  ،2001يةرالنان ااقرحر نة ملرف ن ملراو
نظلة ينة اقع) قرقي  ،2010يأر ذةرأل ارش نةير نب  .يو رلع نة املر قرش د اورق أم رقً إانج
قر ي وررالرل ا الاررقل قررش ور نب ن لقمر نةر و.ررالرل ة ررحقمق نة ملررف ن ملرراو ،مبررق ذةررأل ن سررقق ة
يإقررقتة نةيال ررل يوررالر ن ررايى .يو ررلع نة امل ر قررش د اوررق و ر ةأل إانج ق ر ي وررالرل ا الاررقل قررش
قل ررقل نةيحا ررق ا ر نظملررقة يااق ررقهتت يإتننرريوت يا ررقدتيوت .يو ررلع نة امل ر قررش أس ر وق ة ر ي
والرل ا الاقل حال وراأ الرالل نةيالق ر نةر ن ر هتق نة يةر نةىرلر ن ر ارش أقلرق نة ملرف
ن ملاو ن قتة .)10
توصي اللجنة الدولة الطرع بما يلي:
(أ)

زنفاذ تشريعاتها المتعلقة بالعنف المننلي؛

(ب) التحقيثثق فثثي حثثاالت العنثثف القثثائم علثثج نثثوع الجثثنسه ومقا ثثا الجنثثا
ومعاقبتهم بعقوبات مالئمة في حالة زدانتهم؛
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(ج) تيسير تقديم الش اوا مث قبثل ثحايا العنثف القثائم علثج نثوع الجثنسه
وتيسثثير وصثثول الضثثحايا زل ثج العدالثثةه وحمايثثة الضثثحايا م ث أي نثثوع م ث أنثثواع األعمثثال
االنتقامية؛
(د) مواصثثلة تنويثثد المثثوظفي الم لفثثي بإنفثثاذ القثثواني بمثثا يلثثنم م ث تثثدريب
بشأن العنف القائم علج نوع الجنسه بما في ذلك العنف المننلي والعنف الجنسي؛
(ه) اتخاذ تدابير للحماية وزعاد التأبيله بما في ذلك توفير المثأوا وزنشثاء
خطوا باتفية "ساخنة" لصالح الضحايا؛
(و) تنفيثثّ المنيثثد م ث حمثثالت التوعيثثة بشثثأن حقثثوق الم ثرأ وا ثثثار السثثلبية
للعن ثثف الق ثثائم عل ثثج ن ثثوع الج ثثنسه وبخاص ثثة ف ثثي المن ثثاطق الريفي ثثة والنائي ثثة وف ثثي أوس ثثاا
المجموعات المحرومة والمهمشة؛
(ة) التعجيثثل باعتمثثاد مشثثروع القثثانونه المعثثروع علثثج البرلمثثان حاليثثاه الثثّي
يتضم أح اما بشأن تقديم تعويضات وخدمات فعالة للضحايا
االستدالل االقتصادي لألطفال
 -21وع ر ل نة امل ر بررقةا ق ألل قلررل نأل ررق ا م ران امليع رلنً ق ررا نىررقق ينس ر نة ية ر
نةىلر .يو لع نة امل قش د اورق أم رقً إانج نة ر ت نةاتر ارش نأل رق نةر مش وارل أقلرق لت قرش
سش نة لرل نةر ن ق ينةر مش م ل رالل دىققرقل نةا نقر ين رقول ين ملرقوت ينج ار ن ملاة ر ياةرقن
نة خررق  ،يذةررأل أررت يوررالت دررقنالل قلررل نأل ررق ة ررقي  ،2000ينة رالنان ن ي ار ب لررل نأل ررق
نةةررقت ة قررقي  ،2002ينجى ر نةال مل ر نةلا س ر ن ي ا ر ب لررل نأل ررق .2013-2011 ،
يو لع نة امل قش د اوق و ةأل إانج ف إن قذ نةيعلم نة ُيظرل قلرل نأل رق نةر مش وارل
أقلق لت قرش سرش نة لرل نةر ن ق  12سرمل ) يإانج قر ي ورالرل ا الارقل حرال ار ى وراأ الرالل
نةيالق نة ومل لق نة ية نةىلر ن قتة .)10
توصي اللجنثة الدولثة الطثرع بتعنيثن جهودبثا الراميثة زلثج م افحثة عمثل األطفثاله
بوسائل منها ما يلي:
اتخاذ تدابير ملموسة إلنفاذ التشريد الّي يحظر عمل األطفال ومحاسبة
(أ)
المسرولي ع عدم االمتثال؛
(ب) اتخثثاذ المنيثثد مث التثثدابير الموجهثثة نحثثو تيسثثير حصثثول األطفثثال الفقثراء
والمحرومي علج التعليم؛
(ج) تعنين ما تنفّه م حمالت توعيثة فثي أوسثاا األسثر والفبثات االجتماعيثة
المحرومةه وتوعية الوالدي بحقوق األطفال وما يترتب علج عمل األطفثال مث آثثار سثلبية
تستمر مدا الحيا ؛
10
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األطفال

(د)

تعني ثثن عملي ثثات تفت ثثيل العم ثثل ف ثثي مج ثثال األنش ثثطة الت ثثي تش ثثمل عم ثثل

االتجار باألاخاصه بم فيهم األطفال
 -22و لع نة امل قش د اوق إانج نة ت ن لو ةأل ق نة مش مي ل الل ةالجتق ،ت ألأرلنا
نسرريغالهلت نة لررل ينسرريغالهلت وملس ر قً يو ر ةأل نسرريغالهلت أقلررق نةيسررال ينةرراينج بررقإلولنه
يناسرررتدقق ،مبررق ذةررأل نةت ر نل ن ررقي ة .يو ررلع نة امل ر قررش د اوررق أم رقً إانج ق ر ي ر قة ر
وىت ررق دررقنالل ااقرحر ناجتررق بقةتعررل ة ررقي  2002يدررقنالل نةى ررل ة ررقي  .1112يوعر ل نة املر
بقةا ق و ةأل إانج ق ي والرل ا الاقل قرش قل رقل نةيحا رق ار ارلواا أقلرق ناجترق بقةتعرل
يااق قهتت يإتننيوت يا قدتيوت ن قتة .)10
ُّ
تحث اللجنة الدولة الطرع علج زنفاذ تشريعاتها الحالية زنفاذا فعااله ع طريق:
التحقيق في حثاالت االتجثاره ومقا ثا الجنثا ومعثاقبتهمه وزعثاد تأبيثل
(أ)
الضحايا وجبر ما لحق بهم م رر؛
(ب) توعيثثة السث ان بالتثثدابير المتخثثّ لم افحثثة االتجثثار بالبشثثره مثثثل زنشثثاء
مركن البحث ع األطفال وزنقاذبم في كتامندو؛
(ج) مواصثلة تعاونهثثا مثد البلثثدان المجثثاور مث أجثثل منثثد االتجثار بالبشثثر عبثثر
الحدود وم افحتح؛
(د) جع ثثل تشث ثريعاتها متوائم ثثة تمام ثثا م ثثد البروتوك ثثول المتعل ثثق بمن ثثد االتج ثثار
باألاثثخاصه وخاصثثة النسثثاء واألطفثثاله وقمعثثح والمعاقبثثة عليثثحه وبثثو البروتوكثثول الم مثثل
التفاقية األمم المتحد لم افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفقر
 -23والحظ نة امل اق م.ت اش ووالت اش أول ن اش نة ارل ،أر أعرق وعر ل برقةا ق ألل
دلنبر  25ن قار اررش نةسرراقل نة يةر نةىررلر م عررالل تيل خررا نة اررل ،ي قصر املررق ق
املىا ر ل ررل يو ر ن ،
نةت ر نةعررلد نةملقا ر ي أيسررق أش ر نة ئررقل حلاقن رقً ،اقررل نة ر نة
ر رالً قررش نةملسررقج ن ملررق ق نةلم ر ينةملقا ر ينةعر الع نألصر  .يو رلع نة املر قررش د اوررق أم رقً
ألل حقة نة ال نة و قن ر لر ه ن لالقرقل وي رقدت ارش ورلنج قر ي ي ورق باااقن ر نةالصرال إإ
نأل ن ررمل ياررق ميةررل ،ررق اررش ا رالن ت ينايالووررق ،ر رالً قررش نا ر سررتل وسررب نةررلاق ينارياررق
ألنعى ا ة ة خل ن قتة .)11
توصي اللجنة الدولة الطرع بما يلي:
(أ)
اأفة الفقر؛
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(ب) تعنيث ثثن جهودبث ثثا الراميث ثثة زلث ثثج الحث ثثد م ث ث الفقث ثثره وبخاصث ثثة فث ثثي أوسث ثثاا
المجموعثثات األاثثد حرمانثثا وتهميشثثاه مثثثل الثداليع فثثي منطقتثثي بيثثل وتيثرايه فضثثال عث
النس ثثاء ف ثثي المن ثثاطق الريفي ثثة والنائي ثثة والش ثثعوب األص ثثليةه بوس ثثائل منه ثثا توس ثثيد برامجه ثثا
المنفّ في زطار صندوق التخفيف م حد الفقر؛
(ج) تيسثثير وصثثول بثثّه المجموعثثات زلثثج األرا ثثي وامتالكهثثاه وتم ينهثثا م ث
مناولة أنشطة مدر للدخل
وتحيثثل اللجنثثة الدولثثة الطثثرع زلثثج البيثثان الثثّي اعتمدتثثح فثثي  4أيار/مثثايو 2110
بش ث ثثأن الفق ث ثثر والعه ث ثثد ال ث ثثدولي الخ ث ثثاص ب ث ثثالحقوق االقتص ث ثثادية واالجتماعي ث ثثة والثقافي ث ثثة
()E/C.12/2001/10
عمليات اإلجالء القسري والحق في الس
 -22و ررلع نة امل ر قررش د او رق إانج ق ر ي يوررالت س قس ر إسرراقل شررقا اررش شرراعق أل اررش
نة ارلنج ين ررليا ين ولعر اررش ن ةررال ق ررا سرراش .يوعر ل نة املر بررقةا ق أم رقً إانج نةياررق مل
نةر وعر إإ قل رقل نإلوررالج نةاسرل  ،مبررق ذةرأل سر قق ومل ر اعررق م إ قا ر  ،اررش تيل
ن ةال ق ا ن النرار ن رلة ين سرتا ين سريمل ة أليةئرأل نةر مش ميراأليل بيمل ر لر ه ن عرق م  ،يارش
تيل والو إخىق نل مبول ا االة يتر و الم قل وقر أي واا اسقوش ب م ن قتة .)11
توصي اللجنة الدولة الطرع بو د سياسة زس ان اثاملة مث أجثل تيسثير حصثول
والمهمشثثي م ث األف ثراد واألاسثثر علثثج الس ث وتوصثثي اللجنثثة أيضثثا
الفق ثراء والمحثثرومي
َّ
الدولة الطرع بما يلي:
س ث ً تش ثريد لتحديثثد الظثثروع والضثثمانات التثثي يم ث فثثي زطاربثثا تنفيثثّ
(أ)
عمليات اإلجالء القسريه و مان عدم اللجوء زلج بّه العمليات زال كمالذ أخير؛
ثثمان ت ثثوفير سث ث
(ب)
تعويضات كافية لهم

ب ثثديل لض ثثحايا عملي ثثات اإلج ثثالء القس ثثري أو دف ثثد

وتحيل اللجنة الدولثة الطثرع زلثج تعليقهثا العثام رقثم  )0112(2بشثأن الحثق فثي
الس المناسب :عمليات اإلجالء القسريه وزلج المبادئ األساسية والمبثادئ التوجيهيثة
المتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافد التنمية (A/HRC/4/18ه المرفق األول)
الحق في الدّاء
 -25و .لع نة امل قش د اورق إانج نةامرقتة نةاتر ة أسر ق نألأ مر نةر د ةر أوقرل رراوقل
ُتلل واقة وق ،اق مرات إإ و رقدت حقةر
د ة ن ليا ين ولع اش نألرلنت ين لالققل ق ا ذ
سالج نةيغ م نة ية نةىلر .يوالحظ نة امل نظوالت ن ت ية اش خال نة نقا نةرال ين ةألارش
نةغ نامل ينةيغ م  ،أ أعق وع ل بقةا ق إانج ق ي يوالت نسرتنو ا شرقا ير قةر اقرحر نظرالع
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يا قظ اعا نن ني نألاش نةغ نامل ن ي عمل
نةساقل ن تق ن قتة .)11

ب

ن ملق ق ي أيسق جملالققل ا ملر ارش

توصي اللجنة الدولة الطرع بما يلي:
اعتمثثاد اسثثتراتيجية اثثاملة تقثثوم علثثج حقثثوق اإلنسثثان وتشثثتمل علثثج باعثثد
(أ)
جنس ثثاني وا ثثح لم افح ثثة الج ثثوع و ثثمان األمث ث الد ثثّائي للمح ثثرومي والمهمش ثثي مث ث
األفراد والمجموعات؛
(ب) معالجة األسباب البنيوية للفقر والجوع وسوء التدّيةه بوسائل منها اتخاذ
تثثدابير فثثي مجثثاالت الصثثحة والتعلثثيمه وزصثثالر األرا ثثي وتوةيعهثثاه خصوصثثا لصثثالح م ث
ال يمل ث ثثون أر م
اع أو مسث ثثتأجري األرا ث ثثي وأصث ثثحاب الحيث ثثاةات الصث ثثدير والمحث ثثرومي
والمهمشي م األفراد والمجموعات؛
َّ
(ج) تعنيثثن قثثدر المرسسثثات العامثثة وآليثثات الرصثثد علثثج تنفيثثّ بثرامج المعونثثة
الدّائية بطريقة ير تميينية
وتلفثثع اللجنثثة نظثثر الدولثثة الطثثرع زلثثج تعليقهثثا العثثام رقثثم  )0111(02بشثثأن
الحق في الدّاء ال افي
الوفيات النفاسية والصحة الجنسية واإلنجابية
 -22و .لع نة امل قرش د اورق ألنر أرت نةير ذخالل نإل قب ر ة يةر نةىرلر ارش أورل ُتسر
خ اقل ققم نألاالا ين النة نظ مر ةُ ،ير ث ارق نسرتي رال  5ن قار ارش نةالر رقل نةمل قسر
اررش و رلنج قل ررقل نإلووررقا أ ر ن ااالن ر أي نةملامررف ن ررقت ررررتة اررق دتررل نةال ر بسررتب د ر
نةررالقمل ر لررق مي ررق مبعررليق نإلووررقا يبالوررالت خر اقل وا ررل نإلووررقا ن ررااالل ،ر رالً قررش
ن ررق نةة ررحمل يإإ خر ر اقل
ناريا ررق إلااقن ر ر نةالص ررال إإ خر ر اقل اسر رقق مش .ار ر ب
االال ر  ،اررق م ر ر نةاق ر اررش نةملسررقج ،ي قص ر نةملسررقج نة رالنر م عررش ن ملررق ق نةلم ر ينةملسررقج
ن مليل قل إإ جملالققل حمليا ياولع  ،إإ نةيلقجل نج الع ة ل رقل إوورقا در وارالل أر
اااالن  .يو .لع نة امل قش د اوق و ةأل ألل نإلصقب مبلا لتال نةلحت شقا حىت ب نةملسرقج
نة رالنر ماررل قلررللش قررش  30س رمل  ،يل ر ن نقشررع قررش ب ر أسررتقع املوررق نا ر نةلققم ر جمررق
نةةح نظملس ينإلجنقب ن قتة .)12
توصي اللجنة الدولة الطرع بما يلي:
(أ)
الدولة الطرع؛

تنفيّ حمالت توعية فيما يتعلثق بمثدا مشثروعية عمليثات اإلجهثاع فثي

ثثمان زم اني ثثة الحصث ثثول عل ثثج خ ثثدمات الصث ثثحة الجنس ثثية واإلنجابيث ثثة
(ب)
وخدمات عمليات اإلجهاع المأمون؛
GE.14-24176
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(ج)

توفير تدريب مالئم للمساعدي العاملي في مجال الخدمات الصحية؛

(د) اتخاذ تدابير للوقاية م زصابة النساء بهبثوا الثرحم وذلثك بضثمان تثوفير
الرعايثثة فثثي مجثثال الصثثحة الجنسثثية واإلنجابيثثة علثثج امتثثداد دور الحيثثا وم افحثثة الفقثثر
الّي يعد السبب الرئيسي الّي يحول دون حصول النساء علج قدر م
كاع م الراحة بعد
ا
الو د
وتشجد اللجنثة الدولثة الطثرع علثج النظثر فثي اإلراثادات التقنيثة لمفو ثية األمثم
المتحد السامية لحقوق اإلنسان بشثأن تطبيثق نهثج قثائم علثج أسثاس حقثوق اإلنسثان فثي
تنفيثثّ السياسثثات والبثرامج الراميثثة زلثثج الحثثد مث الوفيثثات واألمثراع النفاسثثية التثثي يم ث
الوقاية منها ()A/HRC/21/22
المسنون
 -22و .ررلع نة املر قررش د اوررق ألنر ا ُيررق ة لسرمل ن ةررال ق ررا نةلققمر نةةررح نةعررقا
ُتلل واقة ف خ اقل نةلققم نةةح ن قتوقل  1ي.)12
يألل نةاق مش املوت ا مسيى الل ذ

توصي اللجنة الدولة الطرع بأن تضم أن ي ون م حق المسني الحصول علثج
الرعاية الصحية الشاملة وعلج خدمات رعاية صحية ميسور ال لفثة وتوصثي اللجنثة أيضثا
الدولة الطرع بأن تنشر معلومات ع المبلغ السنوي الّي يادفد ل ل اثخ للمسثاعد
فثثي تدطيثثة نفقثثات المسثثني ذات الصثثلة بالخثثدمات الصثثحية فثثي المستشثثفيات الح وميثثة
وقدره  2 111روبية نيبالية
التسرب في أوساا الفتيات
التعليم االبتدائي ومعدالت ُّ
 -22و .لع نة امل قش د اوق ألل نةي ت نابي نامل ب مةتن ب إةانا قً مبالوب نةارقنالل يألل
نة يةر ر نةى ررلر ا وا ررل نةي ر ر ت نةق ررقنال ن ررق ./يو .ررلع نة املر ر ق ررش د او ررق أم ر رقً إانج ا ر ر
أيسق نة ي قل ،ي قص خال ررتة نانياق اش ن لح ر نابي نا ر إإ ن لح ر
نةيسالع ن لو
نةققنالم  ،يو ةأل ن لح نةققنالم  ،ني ا ظل أستقع املوق ق ي والنرل بمل ُتي االالر لنررق
نةةح ن س ن قتة .)13
تثثدعو اللجنثثة الدولثثة الطثثرع زلثثج اعتمثثاد تش ثريد لجعثثل التعلثثيم االبتثثدائي زلناميثثا
وتوصي اللجنة كّلك الدولة الطرع بما يلي:
مان زم انية الحصول علثج التعلثيم المدرسثي فثي المنثاطق الريفيثة وفثي
(أ)
أوساا أطفال الداليع والشعوب األصلية في سياق "برنامج التعليم للجميده "2109؛
(ب)

بّل كل الجهود الالةمة لجعل التعليم الثانوي مجانيا؛

(ج) التصثثدي لمشث لة معثثدل التسث ُّثرب المرتفثثد فثثي أوسثثاا الفتيثثاته بوسثثائل
منها توفير بنية تحتية مالئمة لمرافق الصحة المدرسية في جميد المدارس؛
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(د) ت ثيف جهودبثا الراميثة زلثج تثوفير تعلثيم متعثدد اللدثات يسثتند زلثج اللدثة
األم م ث خثثالل زطثثار متماسثثك للسياسثثة اللدويثثةه خصوصثثا فثثي المثثدارس التثثي تتنثثوع فيهثثا
لدات الطالب
الحقوق الثقافية
 -21و .لع نة امل قش د اوق ألل ق ي نقرتنر نة ية نةىلر بت
تيل ي ل ه نةع الع ي قً وقاالً هاالدوق نةقاقر نةلنسخ نظ ي
نة والن أيوق ل ه نةع الع قش أسالروق ن قتة .)15

نةعر الع نألصر ُيرال
نأل ن مل ينألدقة ت ين الن ت

توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرع باتخثثاذ جميثثد التثثدابير الالةمثثة لضثثمان تمتثثد جميثثد
الشعوب األصلية تمتعا كامال بحقوقها الثقافية

دال -توصيات أخرا
 -30تشثثجد اللجنثثة الدولثثة الطثثرع علثثج النظثثر فثثي التوقيثثد والتصثثديق علثثج البروتوكثثول
االختيثثاري الملحثثق بالعهثثد الثثدولي الخثثاص بثثالحقوق االقتصثثادية واالجتماعيثثة والثقافيثثةه
واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميد العمال المهاجري وأفراد أسربم
 -31وتطلب اللجنة زلج الدولة الطرع أن تنشر بثّه المالحظثات الختاميثة علثج نطثاق
واس ثثد عل ثثج جمي ثثد مس ثثتويات المجتم ثثده وبخاص ثثة ف ثثي أوس ثثاا البرلم ثثانيي والمس ثثرولي
العموميي والسلطات القضائية ومنظمات المجتمد المثدنيه وأن تابلغثغ اللجنثةه فثي تقريربثا
الدوري التاليه بالخطوات المتخّ لو د بّه المالحظات الختامية مو د التنفيّ
الموحثد وفقثا للمبثادئ
 -32وتدعو اللجنة الدولة الطرع زلثج تقثديم وثيقتهثا األساسثية
َّ
الموحثثد بشثثأن تقثثديم التقثثاريره وبثثي المبثثادئ التثثي أقرتهثثا بيبثثات معابثثدات
التوجيهيثثة
َّ
حقوق اإلنسان ()HRI/GEN/2/Rev.6
 -33وتشجد اللجنة الدولة الطرع علج مواصلة العمثل مثد منظمثات المجتمثد المثدني
في زطار تعاون بنًاء م أجل زعداد وتقديم تقريربا الدوري المقبل

 -32وتطلثثب اللجنثثة زلثثج الدولثثة الطثثرع أن تاقثثدم تقريربثثا الثثدوري الرابثثد وفقثثا للمبثثادئ
التوجيهي ثثة الت ثثي اعتم ثثدتها اللجن ثثة ف ثثي ع ثثام )E/C.12/2008/2( 2112ه وذل ثثك فث ثي موع ثثد
أقصاه  21تشري الثاني/نوفمبر 2101
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