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ــر          ــالنظر يف التقري ــردود علــى القــضايا واألســئلة فيمــا يتعلــق ب  اجلــامع ال
    الدوريني الرابع واخلامسللتقريرين

  
 حملة عامة  - أوال  

صـكوك  يف   و التنميـة الوطنيـة   استراتيجيات  أحكام االتفاقية يف    مت هبا إدماج    الطريقة اليت     -  ١  
 :األهداف اإلمنائية لأللفيةوالتقارير عن مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر 

ــساين واإل       ــضايا تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــا فتئــت ق ــساواة  م ــل مكــان  دمــاج وامل حتت
تنميـة  و، ات والقـوانني سياسوتشكل إصـالحات الـ  . خطط التنمية الوطنية يف نيبال الصدارة يف   

ــارات القياد ــة وامله ــل ي ــاعي التأهي ــضرر لاالجتم ــساء املت ــرتاع ات لن ــن ال ــة  و،م ــة، املعون القانوني
اهلامــة املــضطلع هبــا األنــشطة بعــض مــن هــي مــن أجلــها والــدعوة بالقــضايا اجلنــسانية والــوعي 

اإلدمـــاج وبـــني اجلنـــسني املـــساواة مت اعتمـــاد الـــسياسة املتعلقـــة بوقـــد . لتحقيـــق هـــذه الغايـــة
الـربامج الـيت    مـن خـالل خمتلـف الـربامج مبـا يف ذلـك              ي تنفيذها   وجير ،٢٠١٠ لعام   االجتماعي
املساواة بـني اجلنـسني     مت إنشاء قسم معين ب    و.  التنمية ءاهليئات احمللية وشركا   بدعم من شرع هبا   

فعاليـة ورصـد    املـذكورة ب  سياسة  الـ تنفيذ  من أجل   اإلدماج االجتماعي يف وزارة التنمية احمللية       و
وزارة التنميـة احملليـة واهليئـات احملليـة         اليت تضطلع هبـا      مجيع األنشطة     واملسامهة يف جعل   هاتنفيذ

يـتعني علـى    تـنص علـى أنـه       إصـدار أحكـام     يف اآلونـة األخـرية،      ومت   .مراعية للقـضايا اجلنـسانية    
 املخصـــصة للمـــشاريع اإلنتاجيـــة بتخـــصيص اميزانيتـــهاهليئـــات احملليـــة أن تقـــوم لـــدى توزيـــع 

ئـة  ا يف امل  ١٠بـرامج التنميـة، مبـا يف ذلـك          من  لمجموعة املستهدفة   ئة ل ا يف امل  ٣٥يقل عن    ال ما
ئـة لألطفـال    ا يف امل  ١٠ وللربامج اليت تعود بالنفع بشكل مباشر على النساء مـن فئـة املعـوزين،               

 .املستهدفة األخرىلطبقات لئة ا يف امل١٥و 

خطـط  وتـسعى   . حلكومـة ا اتأولويـ حيتـل صـدارة     التخفيـف مـن حـدة الفقـر         وما فتئ     
ويبلـغ  . حلـد مـن الفقـر وحتقيـق النمـو االقتـصادي علـى نطـاق أوسـع              جاهدة مـن أجـل ا     التنمية  

للمشاكل القائمة مبـا يف ذلـك       مما يشكل انعكاسا    ئة،  ا يف امل  ٣,٤معدل النمو االقتصادي حاليا     
 حكومـة   تـسعى مـن أجـل معاجلـة هـذا الوضـع،           و. يف الـدخل  املتزايـد   الفقر والتفـاوت    والبطالة  

حتويـل االقتـصاد الـوطين إىل        للدولة الـذي يتمثـل يف        األساسي االقتصادياهلدف  ق  نيبال لتحقي 
لمكاسـب االقتـصادية علـى    لالتوزيع العادل كفالة  وه،على ذات وتقدمي ويعتمد مستقلاقتصاد  
  . والقضاء على التفاوت االقتصاديالعدالة االجتماعيةمن أساس 
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 لتنمية الوطنية ااستراتيجيات     

. ة نيبـال عـددا مـن املبـادرات لتعزيـز املـساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني                  اختذت حكوم   
اللتزامــات الــيت تعهـدت هبــا حكومــة  ل وفقـا  وتنفيــذهااخلطــط والـربامج الوطنيــة  وجيـري وضــع  

املنظمات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص        كما انضمت   . الدويلوالوطين   على الصعيدين    نيبال
الــسنوات وركــزت خطــة . املــسعىيف هــذا إىل احلكومــة ميــة اجملتمــع املــدين والــشركاء يف التنو

ــى   ــة عل ــثالث املؤقت ــع أشــكال     اإلصــالحال ــى مجي ــانوين واملؤســسي للقــضاء عل ــسياسي والق  ال
تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين   و هن؛وإعادة تأهيلالنساء املتضررات من الرتاع      ومحاية   ؛التمييز

 يف املائـة  ٣٣كفالـة متثيـل املـرأة بنـسبة      و؛اإلجيـايب التمييـز    وإجراءات   ؛يف مجيع قطاعات التنمية   
األجهـزة   وبنـاء قـدرات      ؛القضاء على العنف القائم على نوع اجلـنس       ويف مجيع هياكل الدولة؛     

  وتنفيـذ نظـام إدارة     ؛القتصاد الكلي ل إطار   ووضعاملنظور اجلنساين؛   مراعاة  تعميم  على  وطنية  ال
 .، وغريهاالشؤون اجلنسانية

 العامـة  الـدوائر اإلجيـايب يف  التمييـز  تنفيـذ أحكـام   تعمـل علـى     ومـة نيبـال      حك ما فتئت و  
مـشاركة املـرأة إلزاميـة يف جلـان الـسالم وإعـادة             وجعلـت   . النيبايل اجليشويف ذلك الشرطة     مبا

 وجيري تنفيذ امليزانية اليت تراعـي       .التأهيل وكذلك يف عملية صياغة وتنفيذ خطط التنمية احمللية        
  .برامج التنمية وضعمن أجل  املنظور اجلنساين

  
 استراتيجية احلد من الفقر    

  منــهاورقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر مــع التركيــز علــى مجلــة أمــور،    جيــري تنفيــذ   
دمـاج االجتمـاعي مـن خـالل        قاعـدة واإل  والنمـو االقتـصادي العـريض ال      اإلصالحات اهليكليـة،    

حققــت فقــد وبالتــايل، .  أو الــضعيفةةاملهمــشاجلماعــات واجملتمعــات مــشاركة ومتكــني املــرأة و
ــر     ــن الفق ــدما كــبريا يف احلــد م ــال تق ــد . نيب ــن   اخنفــض وق ــدقع م ــر امل ــسبة الفق ــة ا يف امل٤٢ن ئ

ومتــشيا مــع . ٢٠٠٩عــام ئــة ا يف امل٢٥,٤ إىل مث ٢٠٠٥عــام ئــة ا يف امل٣١,٤إىل  ٢٠٠٠ عــام
ــال مبواصــلة   هــذا اإلجنــاز،   ــة نيب ــسيط تقــوم حكوم ــضييق الف إتب ــاء  جراءاهتــا لت جــوة بــني األغني

ئــة ا يف امل٢١الفقــر إىل  إىل ختفــيض معــدل الــسنوات الــثالث املؤقتــةخطــة وهتــدف . والفقــراء
  .٢٠١٣ هيولي/متوزحبلول 
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 األهداف اإلمنائية لأللفية     

ــى      ــة علـ ــال عازمـ ــة نيبـ ــك    إن حكومـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ حتقيـ
تدابري هبـدف   ومت اختاذ جمموعة من ال    . “ني ومتكني املرأة  تعزيز املساواة بني اجلنس   ” - ٣ اهلدف

. ٢٠١٥عـام   يتجـاوز    القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف مجيع مراحـل التعلـيم يف موعـد ال              
 وشـامل للجميـع     دميقراطـي توفري التعلـيم اجليـد للجميـع علـى أسـاس            سياسة التعليم إىل    وترمي  

وجيـري النظـر   . حـىت املرحلـة الثانويـة    جمانيـا   عليم  حكومة نيبال الت   جعلت   وقد. ساواةيكفل امل و
نـسبة البنـات    وقـد حتـسنت     . جمـاين وإلزامـي   بـشكل   مشروع قانون لتوفري التعلـيم األساسـي        يف  
حتـسنا ملحوظـا    مـن األول إىل اخلـامس    غطـي الـصفوف     الـذي ي  البنني يف التعليم االبتـدائي،       إىل

نـسبة  وتبلـغ   . يتحقـق بالفعـل    ٢٠١٥ام  احملدد لع اهلدف  ، إىل احلد الذي جعل      ١٩٩٠منذ عام   
كمــا حتــسنت . ٠,٩٨لــصايف بالدراســة االلتحــاق ا ونــسبة ١,٠االلتحــاق اإلمجــايل حــىت اآلن 

 . كبريإىل حدنسبة البنات إىل البنني يف سائر مستويات التعليم 

لكـل مـن الــذكور   )  سـنة ٢٤-١٥(الـشباب  بـني  وزاد معـدل معرفـة القـراءة والكتابـة       
لنـساء يف   بـني ا  معدل معرفـة القـراءة والكتابـة        يبلغ  ويف الوقت احلاضر،    .  كبري  إىل حد  اإلناثو

 .ئةا يف امل٩١يبلغ لرجال أن معدل ايف حني يف املائة  ٧٥,٨هذه الفئة العمرية 

فقــد زادت التقليديــة، القطاعــات  يف ا غالبــتعمــلعلــى الــرغم مــن أن املــرأة ال تــزال  و  
ــة العمــال غــري األمــشاركتها يف  ــة يف اخلــارج بــسرعة يف   تقليدي مثــل القــوات املــسلحة والعمال

يف ، كان نصيب املرأة مـن إمجـايل القـوة العاملـة             ٢٠٠٦/٢٠٠٧الفترة  يف  و. السنوات األخرية 
 .املائة، ارتفع هذا الرقم إىل أربعة يف ٢٠٠٩ هيولي/وحبلول متوز. ئةا يف امل١,٩ اخلارج

قطـاع  وهـو   للمـرأة   اقـه بالنـسبة     نطتـسع   الـذي ي  جمال آخـر مـن جمـاالت العمـل          وهناك    
 . يف التعليم االبتدائي والثانويخاصبشكل نسبة املدرسات تدرجييا، ووتزداد . التعليم

. مــشاركة املــرأة يف اجملــال الــسياسي كمؤشــر رئيــسي لــتمكني املــرأةتتخــذ ميكــن أن و  
احلاضــر يف الوقــت يف البلــد و.  يف الــسنوات األخــريةا كــبريا سياســيانيبــال تغــيريشــهدت  فقــد

مـن    يف املائة  ٣٢,٨نسبة   املرأة   وتشغل. مجلس تشريعي كعمل أيضا   تتأسيسية منتخبة،   مجعية  
ــة الاملقاعــد يف ــادة كــبرية مــا ميثــل هــذا و. تأسيــسية اجلمعي ــسابقةعــن زي يــنص و. الربملانــات ال

بكفالـة أن يكـون مـا ال يقـل عـن ثلـث جممـوع        األحزاب الـسياسية   على إلزام   الدستور املؤقت   
مرشـحة   ٣٦٨كـان هنـاك      ،٢٠٠٨لعـام   تأسيـسية   اجلمعيـة ال  يف انتخابات   و .يها من النساء  ممثل
مـن فئـة املرشـحني       ٣ ٠٦٧  و ينباشراملاملرشحني  فئة  من   ٣ ٩٤٦من أصل   ) ئةا يف امل  ٩,٣٢(
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املرشــحني يف فئــة  يف املائــة منــهن  ٨,١٥ ، مت انتخــابومــن جممــوع املرشــحات  . التناســبيني
وباإلضـافة  ). امـرأة  ١٦١ (املرشحني التناسـبيني  يف فئة     يف املائة  ٥,٢٤ و)  امرأة ٣٠ (ينباشرامل

 .تأسيسيةالنتخابات اجلمعية الح ست نساء يرشمت تإىل ذلك، 

قـانون تعـديل    ونـص   . املـساواة بـني اجلنـسني     ووقد كفل الدستور املؤقت حقوق املرأة         
ــوانني   ــال يف بعــض الق ــة  نيب ــسني مــن أجــل كفال ــني اجلن ــساواة ب ــامامل ــديل   ٢٠٠٦  لع ــى تع عل

قـانون  الثـاين عـشر لل    التعـديل   وبـنص   . القـانون العـام   قانونـا آخـر مبـا يف ذلـك           ١٧األحكام يف   
اللجنـة الوطنيـة   نـص قـانون   و .اينتغيريات هامة مـن منظـور جنـس   على  أيضا   ٢٠٠٧لعام  العام  

حتقيـق  الية  ومكلفة ب اللجنة الوطنية للمرأة بوصفها هيئة قانونية       على إنشاء    ٢٠٠٧ لعامللمرأة  
اخلاص بكفالة حتقيـق التناسـب يف       قرار  الالدستورية و وأسفرت األحكام   . املساواة بني اجلنسني  

 عن زيـادة    ٢٠٠٨يف عام   تأسيسية  اجلمعية ال املرشحني من الفئات االجتماعية النتخابات      عدد  
 .مشاركة املرأة يف امليدان السياسي

مــن تــدابري الــسياسة عتمــدت تــدبريين قــد اوباملثــل، فــإن إدارة شــؤون املــرأة والطفــل    
ويهـتم  . متكني املرأة، واملساواة بني اجلنسني واإلدماج االجتمـاعي       : النطاق ومها واسعة  الالعامة  

ــوفري تمكني املــرأة التــدبري اخلــاص بــ  ــة املهــارات ودعــم   بت خطــط االدخــار التــدريب علــى تنمي
 اجلنـسني واإلدمـاج االجتمـاعي أكثـر         املـساواة بـني   التدبري املتعلـق ب     ويعتمد .الصغريةواالئتمان  

القطاعيـــة، والتوعيـــة، ربـــط الـــشبكات عمـــل يف جمـــاالت مثـــل ي الـــدعوة، ويعتمـــد علـــى مـــا
ــدميو ــات     تقـ ــراء عمليـ ــات إلجـ ــتقين إىل القطاعـ ــدعم الـ ــسانية الـ ــدقيق جنـ ــامهت  . تـ ــد سـ وقـ

ــشطة يف  هــذه ــة و  األن ــة احمللي ــة  متكــني الوكــاالت التنفيذي ــد حتالقطــاعيني مــن  شــركاء التنمي دي
للـشؤون   اتـصال    مت تعـيني جهـات     و .املرأة واملـساواة بـني اجلنـسني      والشواغل املتعلقـة بـ     القضايا

التنفيذيـــة كـــاالت والومـــستوى املقاطعـــات علـــى  يف مجيـــع الـــوزارات واإلدارات واجلنـــسانية
 .واهليئات احمللية

ني حتــسني املــساواة بــهتــدف إىل  التــدخالت القطاعيــة مــا فتئــتوباإلضــافة إىل ذلــك،   
دمـــاج اإلواملـــساواة بـــني اجلنـــسني تـــدابري تتعلـــق بوزارة التعلـــيم عـــدة واعتمـــدت . اجلنـــسني

وختـصيص حـصص    ال يقل عن امرأة واحدة يف جلـان إدارة املـدارس،            تعيني ما   االجتماعي مثل   
ثـالث   توجـد    على سبيل املثال، يف املرحلـة االبتدائيـة حيـث         (التوظيف  يف  وللمرأة بني املعلمني    

تقـدمي   و،)ينبغي ختصيص وظيفة ووظيفـتني علـى التـوايل للمعلمـات        لمعلمني،  ف ل وظائومخس  
املـساواة بـني اجلنـسني      باألطفـال املهمـشني، وزيـادة الـوعي         وللفتيـات   وغـري ماليـة     مالية  حوافز  

سية ومـواد تـدريب املعلمـني    املناهج الدردوري ملواد ا استعراض  ، وإجراء   دماج االجتماعي اإلو
 بـدعم مـن     التعلـيم، وقد بـدأت وزارة     . بناء مراحيض للبنات يف املدارس    ، و منظور جنساين من  
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تـرياي  يف تعلـيم البنـات واملـساواة بـني اجلنـسني يف سـبع مقاطعـات        شـبكة ل إنشاء  باليونيسيف،  
أنـه متـشيا مـع      بعتقـد حكومـة نيبـال       تو. للغايـة الفتيـات يف التعلـيم متدنيـة        تعترب مـشاركة    حيث  
 ةاالبتدائيـ رحلتني  املالتحـاقهن بـ   الـيت سـامهت يف زيـادة        و ى الفتيات املبادرات اليت تركز عل   هذه  

هـن مـن    ودعمإبقـائهن يف املـدارس      تضافرة مـن أجـل      املهود  املزيد من اجل  بذل  يسبأنه  ،  ةوالثانوي
  .النساء يف مستوى التعليم العايلعدد أكرب من دخل يحبيث املدرسي تعليم ال أجل إكمال

  
 صاوجه خبصنفة حسب نوع اجلنس مجع البيانات املعام وبوجه مجع البيانات حالة   -  ٢  

 الوكالـة   و، هـ  ١٩٥٨ لعـام     أنـشأه قـانون اإلحـصاء      الـذي املكتب املركزي لإلحـصاء،       
.  املعـايري اإلحـصائية يف البلـد   تطبيـق سؤولة عـن  املـ  ،املركزية، يف إطار اللجنة الوطنية للتخطـيط     

بانتظـام  العامـة   والتعـدادات   ر املعيـشية    ويضطلع املكتب مبختلف الدراسـات االستقـصائية لألسـ        
 ،ختلف التعـدادات  مبم  وقفهو ي ،  ى ذلك وبناء عل . بلدليف ا لتقييم احلالة االجتماعية واالقتصادية     

، والتعداد العام ملنـشآت     يالزراعالتعداد  لسكان كل عشر سنوات، و    العام ل مبا يف ذلك التعداد     
ــصنيع ــصائية   . الت ــرب الدراســة االستق ــة وتعت ــشة،  الوطني ــستويات املعي ــصائية  ومل الدراســة االستق

مـن الدراسـات االستقـصائية اهلامـة الــيت      ،املؤشـرات املتعــددة سح ومـ ، نيبـال يف لقـوى العاملـة   ل
ــا املكتــب املركــزي لإلحــصاء   ــد غطــت  . أجراه ــة الدراســة االستقــصائية  وق ــستويات الوطني مل

أمنـاط  و، حالـة العمالـة   االقتـصادية، و   واألنـشطة مبرافق األسر املعيشية     املعلومات املتعلقة    املعيشة
 .اجلنسمصنفة حسب نوع اإلنفاق على الصحة والتعليم 

 دراســات إجراءبــالــوزارات القطاعيــة أيــضا   يــضطلع خمتلــف  وباإلضــافة إىل ذلــك،    
علـى سـبيل املثـال،      ف .كـل منـها   جمـاالت اختـصاص     يف  وتقـوم بنـشر تقـارير مـوجزة          استقصائية

 الــصحية الدميغرافيــة الوطنيــة كــل مخــس لدراســة االستقــصائيةاالــسكان ووزارة الــصحة جتــري 
ة سـنوي التعلـيم تقـارير   وزارة وتنـشر  . حالة اخلدمات الـصحية عن  سنوات وتنشر تقارير سنوية     

ــة ــرب . عاجل ــد     وتعت ــصادر اإلحــصاءات يف البل ــن أهــم م ــشورات م ــارير واملن ــذه التق ــدار . ه وت
 . حسب نوع اجلنستصنيفهاالبيانات على أساس 

 -ه  يونيـ /حزيـران يف   تنفيـذ تعـداد الـسكان املقبـل       باملكتب املركزي لإلحصاء    قوم  يوس  
ــ/متــوز ــل عــام،  وضــع باإلضــافة إىل و. ٢٠١١ هيولي ــل منفــصل عــن اإلدمــاج   دلي مت وضــع دلي

ــسانية   ــسبة   و. ٢٠١١عــام كأســاس لتعــداد  االجتمــاعي والقــضايا اجلن مــن املتــوخى أن تبلــغ ن
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عـن   مجيع األسـر للحـصول علـى معلومـات حمـددة      ىتغطأن و  يف املائة٤٠العدادين النساء من   
 .)١(االعتبارات اجلنسانية

آخـرون  قـضية منظمـة مناصـرة الـشعب و        اإلشـارة أن احملكمـة العليـا، يف         اجلـدير ب  ومن    
  مـؤخرا  ، أصـدرت  مكتب رئيس جملس الـوزراء وجملـس الـوزراء وآخـرون          وحكومة نيبال   ضد  

ــا إىل   ــرا توجيهي ــة للتخطــيط  وصاءاملكتــب املركــزي لإلحــ أم ــة الوطني إحــصاءات  جبمــع اللجن
 والظـروف االقتـصادية واالجتماعيـة والتعليميـة         والعـدد السن  باألرامل من حيث    تعلق  حقيقية ت 

هــذا وقــد ســاعد . وتنميتــهالتحـسني أحــواهلن  ربامج الالزمــة الــوضــع الــسياسات ومبـا يفيــد يف  
ــى    ــذلك، علـ ــضائي كـ ــدبري القـ ــسيط التـ ــة جب تبـ ــدابري املتعلقـ ــع التـ ــسب  مـ ــصنفة حـ ــات مـ بيانـ

  .اجلنس نوع
  

 االختياريالربوتوكول لنشر الالزمة تدابري اختاذ ال  -  ٣  

ــة    قامــت    ــة االجتماعي ــرأة والطفــل والرعاي ــة  ة اترمجــبوزارة شــؤون امل ــصكوك الدولي ل
وقامـت بنـشر    . هـا عيوزتوها  إىل اللغة النيباليـة ونـشر      اليت نيبال طرفا فيها   املتعلقة باملرأة والطفل    

باللغــة وباملثــل، فــإن وزارة القــانون والعــدل أعــدت نــسخة  . اجمانــيــع النــصوص املترمجــة وتوز
اليت نيبال طرفا فيهـا،      قوق اإلنسان حبمجيع الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة       من  نيبالية  ال

وزارة القـانون والعـدل    قامت  وعالوة على ذلك،    . ها جمانا تنكليزية والنيبالية ووزع  اإلب اونشرهت
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      لقوانني النيبالية األساسية املتعلقة باملرأة واتفاقية        ل جتميعنشر  ب

 املعلومـات   ههـذ ومت إدراج   . اللغة النيبالية بالربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية     ضد املرأة و  
 . شبكة اإلنترنتعلىالوزارات مواقع على 

_________________ 
  : هي٢٠١١ تعداد السكان لعام بالشؤون اجلنسانية اليت يتعني مجعها منذات الصلة الرئيسية املعلومات   )١(  

  حصول املرأة على املواردتقييم ل: اسم املرأةاملقيدة ب) يضاواألراملنازل (متلكات امل  )أ(    
  املعيشيةألسر املرأة لاجتاهات ترأس ملعرفة كيد وإعادة الت: رب األسرة )ب(    
  ل الزواج والطالقاشكملعرفة اجتاه خمتلف أ: احلالة االجتماعية )ج(    
  فئاتعدة عن إعاقة املرأة وإدراج صحيحة معلومات للوقوف على سؤال أكثر حتديدا عن اإلعاقة   )د(    
  لفقراخريطة لرسم : املرافق/األجهزة املرتلية  )ـه(    
  الرتاعملعرفة أثر : النازحون  )و(    
  املرتيلالعمل ملعرفة املشاريع النسائية الصغرية و: املشاريع الصغرية  )ز(    
   للمرأةةاالقتصاديحلساب األنشطة : ة االقتصادية للمرأةاألنشط )ح(    
  املوسععمل الالستعراض : لمرأةاملوسع لعمل ال )ط(    
  لتقييم عمل املرأة املرتيل: رتيلعمل املرأة امل )ي(    
  همملعرفة ما إذا كان األطفال حيصلون على رعاية أبوي: أبويهم األطفال الذين يعيشون مع غري  )ك(    
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، يـة التفاعلالنـدوات  ربامج مثـل التـدريب، و    تلف ال بتنفيذ خم حكومة نيبال   كما تضطلع     
ــامج إذاعــي يف شــراكة مــع   ــة   خمتلــف وبرن ــة واملنظمــات غــري احلكومي املنظمــات غــري احلكومي

القضاء علـى   قوق اإلنسان مبا يف ذلك اتفاقية       املتعلقة حب صكوك الدولية   بالالدولية لزيادة الوعي    
عـالوة علـى ذلـك، جتـدر        . ختياري امللحـق هبـا    الربوتوكول اال مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و     

ــاري    ــتعني تاإلشــارة إىل أن معظــم أحكــام الربوتوكــول االختي ــدويل   ي ــصعيد ال ــذها علــى ال نفي
  .قانونية خاصة على الصعيد الوطينتتطلب اختاذ تدابري  وال
  

 اإلطار التشريعي واملؤسسي  -ثانيا   
 تمييزيةالقانونية ال حكاماألالتدابري امللموسة اليت اختذت لتعديل   -  ٤  

ــز ضــد املــرأة، مت    توصــيات عمــال ب   ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني تعــديل بالفعــل اللجن
ا أهنــالــيت تعتــرب زيــد مــن القــوانني إلغــاء املهــود مــن أجــل تبــذل اجلو. ا متييزيــا قانونيــاحكمــ ٦٥
نون والعـدل   لـوزارة القـا   األمـني املـشترك     تعمل حتـت إشـراف      جلنة  مت تشكيل   و. تزال متييزية  ال
وقامــت وزارة . تحديــد األحكــام القانونيــة التمييزيــة واقتــراح التعــديالت علــى هــذه األحكــامل

تعـديل بعـض    قـانون   ”بـشأن   مـشروع قـانون     بإعداد  توصية اللجنة،   القانون والعدل، بناء على     
، ، ومـشروع القـانون هـذا      “٢٠١١ لعـام     املساواة بني اجلنسني   من أجل حتقيق   يةلنيبالاالقوانني  

 قانونـا   ١٩ حكمـا يف     ٦٠يتضمن اقتراحا بتعـديل حنـو       يف جملس الوزراء،    ينظر فيه حاليا    الذي  
 .)٢(تراعي االعتبارات اجلنسانيةإدخال أحكام جديدة ويتوخى 

_________________ 
لعـام  اجلدري  وقانون مكافحة   قانون العام،   ال، و ١٩٦٢ اخلريي لعام صندوق  المشروع القانون قانون    يشمل    )٢(  

آت لعـام  كافـ امل، وقـانون  ١٩٦٩عام  خدمتهم ل شروطبأجور قضاة احملكمة العليا و    القانون املتعلق   و،  ١٩٦٤
 لعــام قاعديــةقــانون صــندوق املعاشــات التو، ١٩٧٦لعــام الــسلوك االجتمــاعي ) إصــالح(وقــانون ، ١٩٧٤
، ١٩٩٦ لعـام    قانون العمل الـصحفي   و،  ١٩٩٢  لعام قانون التأمني و،  ١٩٩١ لعام   قانون األطفال و،  ١٩٨٥

ــق  و ــانون املتعل ــام و  الق ــب الع ــأجور النائ ــهشــروط خدمب ــام ت ــق  و، ١٩٩٦ لع ــانون املتعل ــالق  اهليئــات أجورب
وشـروط خدمـة   مـني العـام للربملـان    بـأجور األ القانون املتعلـق   و،  ١٩٩٧فيها لعام   دمة  اخل وشروط   الدستورية

يش ، وقـانون اجلـ    ١٩٩٢  لعـام  قانون الدين العام  و،  ٢٠٠٢لعام   السخرة) حظر(قانون   و ١٩٩٨لعام  األمني  
 بيع وتوزيع أراضـي تنميـة  القانون الصادر ل  ، و ٢٠٠٦واملؤسسات املالية لعام    املصارف  قانون  و،  ٢٠٠٦ لعام

  .١٩٦٧لعام  منطقة رابيت دون
وممتلكـات  الزوج والزوجـة،   املتعلقـة بـ   الفـصول   بوجـه خـاص ب    قانون العام   اليالت املقترحة على    التعدوتتصل      

 ،زواجاألزنـــــا  وســـــفاح احملـــــارم، و، واالغتـــــصاب، والقتـــــل،تـــــسجيلوال، واملـــــرياث، والتـــــبيناملـــــرأة، 
 امللكيـة،  مبـسائل حقـوق  فيمـا يتعلـق   التمييزية األحكام توي على بعض  حت اأهنبيعتقد  اليت  احلشمة،  /واألخالق

  . واجلرائم اجلنسية واهلوية وغريها،الصحةمسائل والعالقات األسرية، و
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املنـصوص  واجلـداول التمييزيـة     القواعـد   إدخـال تعـديالت علـى       بوأوصت اللجنة أيضا      
مـشروع لتعـديل مجيـع      وم حكومـة نيبـال بإعـداد        تقوبناء عليه،   . القوانني خمتلف   عليها مبوجب 

  .ة املوجودة يف القواعد واجلداولاألحكام التمييزي
  

 ختصيص امليزانية  -  ٥  

املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية منـذ الـسنة املاليـة            امليزانيـة   بدأت حكومـة نيبـال بتطبيـق          
املـساواة بـني    هـدف    تـوفري املـوارد الكافيـة لتحقيـق       بلتـزام   اال، وذلك متشيا مـع      ٢٠٠٧/٢٠٠٨
كمــا قامــت بتــشكيل جلنــة معنيــة بامليزانيــة املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية، برئاســة      .اجلنــسني

املراعيـة لالعتبـارات   امليزانية إدماج عملية   وزارة املالية، من أجل      ب امليزانيةاألمني املشترك لشعبة    
 .نظام امليزانية العادية الوطنيةيف اجلنسانية 

الـــوزارات  اتعلومـــات ميزانيـــملنظـــام و ،دارة معلومـــات امليزانيـــةإلم نظـــاومت وضـــع   
لعمليـة  لتنفيـذ الفعـال     كربجميـات حاسـوبية مـن أجـل ا        علومات اإلدارة املاليـة     ملونظام  التنفيذية،  

ويـتعني  . ورصـد اإلجنـازات الـيت حتققـت يف هـذا الـصدد      املراعية لالعتبـارات اجلنـسانية     امليزانية  
لجنـة  الـيت أصـدرهتا ال  األدلة والنماذج واملبادئ التوجيهية بعمال تنفيذية،  على مجيع الوزارات ال   

 الـسنوية وفقـا للتـصنيف، داعمـة بـشكل           هـا براجمأن  لتخطـيط ووزارة املاليـة، أن تـبني         الوطنية ل 
 . وحياديةغري مباشرمباشر و

ــغ      ــال مبل ــة أي  ٦٠,٦١وقــد خصــصت حكومــة نيب ــة ١٧,٩ بليــون روبي مــن  يف املائ
ــة  جممــوع ميزا ــة الــسنة املالي ــالنفع علــى املــرأة مباشــرة  ٢٠١٠/٢٠١١ني .  للــربامج الــيت تعــود ب

ملواصـلة الـربامج    ونع العنف القائم على نوع اجلـنس        صندوق مل وخصصت أيضا ميزانية إلنشاء     
 . العنف القائم على نوع اجلنساخلاصة ملكافحةملة شرع فيها يف إطار احلاليت 

حكومـة  وشـرعت   . ة لتقيـيم فوائـد امليزانيـة للمـرأة        هود إلجراء دراسـة حمـدد     اجلبذل  تو  
 مـن العـام املـايل    املراعية لالعتبـارات اجلنـسانية  امليزانية  يف  نشر النفقات الفعلية املخصصة   بنيبال  
املراعيــة  لميزانيــة  لراجعــة وتنقــيح املبــادئ التوجيهيــة القائمــة      كمــا تقــوم مب . ٢٠٠٩/٢٠١٠

نـشر  وقـد مت     .املراعية لالعتبارات اجلنـسانية   يري امليزانية   ، والكتيبات، ومعا  لالعتبارات اجلنسانية 
 .فريق من اخلرباء هلذا الغرض

علـى  املقاطعـات   يف خمتلـف    والعـاملني   تنميـة املـرأة     املوظفني املعنـيني ب   معظم  وقد أصبح     
وجيـري  . موظفني دائمـني حاليـا، ومت إدمـاجهم يف صـلب اخلدمـة املدنيـة العاديـة                أساس مؤقت   

جلنـة،   ٣ ٩١٥جلنـة مـن جلـان تنميـة القـرى وعـددها         ٣ ٠٤٣تمكني املـرأة يف     لـ  برنـامج تنفيذ  



CEDAW/C/NPL/Q/4-5/Add.1  
 

11-29041 11 
 

املرأة وتعمل املكاتب املعنيـة بـ      . مقاطعة ٧٥ بلدية يف مجيع املقاطعات اليت يبلغ عددها         ٣٥ويف  
  . الشؤون اجلنسانية يف املقاطعاتتنسيقلوكالة بوصفها والطفل 

  
  للمرأةالوطنية اللجنة لحفاظ على استقالل املتخذة لتدابري ال  -  ٦  

اللجنـة الوطنيـة للمـرأة      مت تـشكيل    ،  ٢٠٠٧لعـام   وجب قانون اللجنة الوطنية للمرأة،      مب  
 مـن   قائمـة بـذاهتا   و مـستقلة     كهيئـة قانونيـة     بأمر تنفيـذي،   ٢٠٠٢اليت أنشئت يف البداية يف عام       

التيـار الرئيـسي      بصورة فعالـة يف    هااجممحاية وتعزيز حقوق ومصاحل املرأة، مبا يف ذلك إد        أجل  
 وينص قـانون اللجنـة الوطنيـة      .والعمل يف الوقت نفسه على حتقيق العدالة بني اجلنسني        التنمية،  
أجـور   ومتاثـل  .ةالفـة دائمـ  كهيئـة قائمـة بـذاهتا تتمتـع خب     مـستقال على منح اللجنة وضعا     للمرأة  

 تلـك  هيالت،التـس  وغريهـا مـن   تـهم وشروط خدم وسائر أعضائها   رئيس اللجنة الوطنية للمرأة     
اســتقالل يكــون وبالتــايل، فمــن املتوقــع أن . هيئــة دســتوريةأيــة رئــيس وأعــضاء الــيت يتمتــع هبــا 

 .هيئة دستوريةمماثال ألية اللجنة الوطنية للمرأة 

فـي  ف.  اسـتقالل اللجنـة الوطنيـة للمـرأة        كفالة تعزيـز  دور هام يف    بالقضاء  ما اضطلع   ك  
مكتب رئيس جملس الـوزراء وجملـس        ضد   نينار وآخر كوماري سو ودانا  ناينا كاال ثابا،    قضية  

إىل  امؤقتـ أمـرا   ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٢٣احملكمة العليا يف    أصدرت  ن،  يالوزراء وآخر 
فــإن مــن ، كــذاوه. يف اللجنــة الوطنيــة للمــرأة مناصــبهم امللتمــسني مــن بعــدم فــصل كومــة احل
ة للمــرأة إال وفقــا لألحكــام اللجنــة الوطنيــفــصل شــاغل أي منــصب يف ال ميكــن أنــه واضــح ال

سهم أيـضا إسـهاما فعـاال يف منـع          تـ  أيـضا أن الـسلطة القـضائية         تـبني يكمـا   . قـانون الالواردة يف   
 .االلجنة الوطنية للمرأة واحلفاظ على استقالهليف شؤون باشر املسياسي التدخل ال

، بــوذينللمنالوطنيــة واللجنــة الوضــع الدســتوري للجنــة الوطنيــة للمــرأة فيمــا يتعلــق بو  
تـرى أن مـن   فإن حكومة نيبال املداوالت بشأن حمتويات الدستور اجلديد مستمرة،    نظرا ألن   و

  .التزام بشأن هذه املسألةأي عن اإلعراب السابق ألوانه 
  

 قوالب النمطية واملمارسات الضارةال  -ثالثا   
 ور على تلك الص النمطية للمرأة والقضاءالصوراإلجراءات املتخذة إلزالة  -  ٧  

علـى  إزالـة الـصور النمطيـة للمـرأة والقـضاء           هتدف إىل   اعتمدت حكومة نيبال سياسة       
ذ ا اختـ  متو.  املساواة بني اجلنـسني يف املنـاهج الدراسـية         وحتقيقيف الكتب املدرسية،    تلك الصور   

ــن   ــة م ــة   الجمموع ــذه الغاي ــق ه ــدابري لتحقي ــة  و. ت ــسنة املالي ــتعرمت ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف ال ض ااس
كمــا جيــري . متــشيا مــع هــذه الــسياسة) ٥-٤الــصف (ســية يف التعلــيم االبتــدائي املنــاهج الدرا

  . مبا يتفق مع هذه السياسةيةمرجعمواد أدلة ووضع 
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 الضارةاملمارسات التدابري املتخذة إللغاء   -  ٨  

هــذا  املــساواة بــني اجلنــسني يف  حتقيــقنظــام القــانوين يف نيبــال و اليف حماولــة لتحــديث   
وزارة وتقـدمت  .  املدنيـة واجلنائيـة  نيانوتقـنني وحتـسني نظـم القـ    لعمليـة  بال  جترى يف ني   النظام،

قـانون اإلجـراءات املدنيـة    والقـانون املـدين    بتعلـق   تشاريع قـوانني     مبـ  الربملـان القانون والعـدل إىل     
املـشاريع  هـذه   وحتتـوي   . قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون إصدار األحكـام      ووقانون العقوبات   

فية حلماية الضحايا وإلغاء املمارسات التقليدية الضارة مثـل نظـام املهـور وزواج              تدابري كا على  
 .شعوذةتعدد الزوجات والواألطفال والتمييز ضد األرامل 

دراسـة عـن خمتلـف هـذه     وزارة شؤون املـرأة والطفـل والرفـاه االجتمـاعي          توقد أجر   
. لنـساء والفتيـات   ضـد ا  متييزيـة   قـد تكـون     الـيت   جملموعـات العرقيـة     ختلـف ا  املمارسات الثقافية مل  

مـشروع  وأعـد   . الدراسة التدابري املمكنة اليت يـتعني اختاذهـا للتغلـب علـى الوضـع             وقد حددت   
التـشاور  هـو اآلن قيـد      ، و )اجلرمية والعقـاب  (املمارسات االجتماعية الضارة    شامل بشأن   قانون  

  .مع أصحاب املصلحة
  

 العنف ضد املرأة  - رابعا  
  ضد املرأةلقضاء على العنفخذة لاملتتدابري ال  -  ٩  

ميكــن و. القــائم علــى نــوع اجلــنسوالعنــف التمييــز للقــضاء علــى تــدابري عــدة مت اختــاذ   
تعــديل اخلــاص بقــانون باللقــانون العــام، وني احلــادي عــشر والثــاين عــشر لالتعــديلاالستــشهاد ب

املؤقــت ر والدســتو، ٢٠٠٦لعــام نيبــال لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني،     القــوانني يف بعــض 
ــام ــسية و، ٢٠٠٧ لع ــانون اجلن ــامق ــشر  ، ٢٠٠٧  لع ــار بالب ــانون االجت ــو والعقاملكافحــة (وق ) ةب
األحكـام الـيت     والقواعد و  ،٢٠٠٩لعام  ) العقوبة و اجلرمية (وقانون العنف العائلي  ،  ٢٠٠٨ لعام

 ض مـن األمثلـة اهلامـة علـى التـدابري التـشريعية الـيت اختـذت        القوانني، كبعيف إطار هذه وضعت  
 .ملعاجلة ظاهرة العنف

اإلصـالحات القانونيـة يف   كـذلك يف  القـضائية أسـهمت   التدابري  اإلشارة إىل أن   جتدرو  
حكومــة نيبــال ثابــا ضــد قــضية ريــسما بعــد قــرار احملكمــة العليــا يف و. جمــال العنــف ضــد املــرأة

الفـصل    يف10B رقـم  بعض األحكام التـشريعية اهلامـة يف القـانون العـام          مت إدماج   ،  ٢٠٠٤ لعام
 مـن   حرمانـه  أو   ه أو نفيـ   شـخص بالـشعوذة،   اهتـام أي    حلظـر   قـانون العـام     المـن   املتعلق باآلداب   

أي مــن ضــروب املعاملــة فــرض ىل هــذا االهتــام، أو باالســتناد إاإلقامــة أو األنــشطة االجتماعيــة 
ــة أو التعــذيب   ويعاقــب علــى هــذا العمــل  . أي ذريعــةبــأي شــخص علــى الالإنــسانية أو املهين

 آالف إىل   ٥تتـراوح مـن     غرامـة   بثالثـة أشـهر إىل سـنتني أو         مـن   الـسجن ملـدة تتـراوح       ب راحملظو
مثـل  املقتـرح  قـانون العقوبـات     جيـرم   عـالوة علـى ذلـك،       و. تـا العقـوبتني   كلبروبية أو   ألف   ٢٥

 .هذا العمل أيضا
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أي موظـف حكـومي يرتكـب اجلمـاع         أن   من هذا الفصل على      ٥تنص املادة   وباملثل،    
طبيـب أو موظـف     ، أو أي    ة أو حمتجـز   ةمـرأة مـسجون   اشخص آخـر مـع      ألي  ع  رتب اجلما  ي وأ

تقـدمي اخلـدمات    أثنـاء   الطبية  من اخلدمة   لالستفادة  ت  جاءمع أي امرأة     صحي يرتكب اجلماع  
ــة ــي أو،الطبيــ ــاي    راع أو أي وصــ ــرأة حتــــت وصــ ــع امــ ــاع مــ ــه أو رعايته يرتكــــب اجلمــ ، تــ

مـرض عقلـي أو جـسدي       تعـاين مـن     أة  امـر تقيم فيها   مسؤول أو موظف يف أي منظمة،        أي أو
الـسجن ملـدة   ب ، يعاقـب امـرأة مـن هـذا القبيـل    يرتكـب اجلمـاع مـع     لغرض العـالج أو التأهيـل،       

إذا كــان هــذا الفعــل يــشكل جرميــة مبوجــب هــذا   و.  أعــوامن عــام واحــد إىل ثالثــةمــتتــراوح 
ألن ونظـرا  . بـة هـذه العقو املفروضة مبوجبه إىل عقوبة تضاف الآخر، نافذ القانون أو أي قانون  

يقـوم املـدعي    وفيهـا   التحقيق  بـ الشرطة  تقوم   القضايا من هذا النوع تعترب من قضايا احلق العام،        
  .نيابة عن الضحاياالعام بإقامة الدعوى 

  
 قانون العنف العائليمضمون   -  ١٠  

.  العـائلي   لوضـع حـد للعنـف      ٢٠٠٩ لعـام    )والعقوبـة اجلرميـة    (العـائلي قانون العنـف    صدر    
الـذي   العنف وعلى معاقبةأن يعيش حياة آمنة وكرمية، يف على احترام حق كل شخص     وهو ينص 

 .موتوفري العدالة هلالعنف العائلي  ضحايا ، ومحايةألسرةيتصل عرضا باحيدث داخل األسرة أو 

واالقتــصادي الــذي البــدين والعقلــي واجلنــسي العــائلي بأنــه التعــذيب العنــف ويعــرف   
، مبـا يف ذلـك أي عمـل آخـر     )٣(عائليـة عالقـة  ر ترتبطـه بـه   آخشخص على شخص يفرضه أي  

أو أمل  أذى أو ضـرر     أي  التعذيب اجلسدي بأنه    ويعرف  . ضرر عاطفي يف  والتسبب  يذاء  من اإل 
التعذيب النفـسي   ويشمل  . األطرافأحد  تصل بذلك، ما عدا بتر      يآخر  أي عمل   جسدي، أو   

مــن الطــرد املــة والتهمــة الباطلــة، ووســوء املعاملرعــب الــسلوك والتعــذيب اجلــسدي، بتهديــد ال
الثقافـة   واألفكـار أ  يرجح أن يترتب عليه ضرر عقلي، والتمييـز علـى أسـاس             وأي عمل   املرتل،  

اإلذالل واألذى  والتعذيب اجلنسي بأنـه سـوء الـسلوك اجلنـسي،           ويعرف  . الدين أو العادات   وأ
يـــشمل التعـــذيب وباملثـــل، . قـــوض الـــصحة اجلنـــسية اآلمنـــة أي عمـــل ييف احتـــرام الـــذات و

لى العمالـة   عصول  ن احل ماملمتلكات الشخصية أو املشتركة أو      باالقتصادي احلرمان من التمتع     
 . أو التمتع هباقتصادية االأو املوارد

أو علــى ارتكابــه جيــري قــد ارتكــب أو  العــائليالعنــف لــم بــأن عيشــخص ويتمتــع أي   
 يومـا مـن ارتكـاب هـذا         ٩٠لتقـدمي شـكوى يف غـضون        اليت تؤهله   الصفة  ب،   أن يرتكب  وشك
اللجنـة  ذه الـشكوى إىل مكتـب الـشرطة أو      أن يتقدم هبـ   ،  هاختياربجيوز للمجين عليه،    و. الفعل

 .هيئة أو حمكمة حمليةأي أو للمرأة الوطنية 
_________________ 

األشـخاص الـذين يعيـشون معـا يف مـرتل مـشترك         من  عالقة بني اثنني أو أكثر      الاألسرية  /املرتليةلعالقة  تشمل ا   )٣(  
  .والتبين عن طريق الزواجوتربطهم عالقة الئقة 
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ــة كــل مــن وتفــرض    ــا إىل جنــب مــع التعــويض،   عقوب  لفــرضالغرامــة والــسجن، جنب
إىل آالف ثالثــة تتــراوح مــن غرامــة عــائلي بالالعنــف ويعاقــب مرتكــب . االمتثــال هلــذا القــانون

ويعاقـب الـشروع    . تـا العقـوبتني   كلبالسجن ملدة ستة أشـهر أو       بمخسة وعشرين ألف روبية أو      
اجلـاين  ويعاقـب   . نصف عقوبة الفاعـل األصـلي     ارتكاهبا ب التحريض على   أو  ارتكاب اجلرمية   يف  

 .من العقوبة األصليةئة اعشرة يف املبعقوبة إضافية قدرها وظيفة عامة يشغل الذي 

عمــل مــن أعمــال العنــف، الطبيعــة ، اســتنادا إىل وعــالوة علــى ذلــك، جيــوز للمحكمــة  
دفــع علــى اجلــاين أن جتــرب  االقتــصادي واالجتمــاعي، ه، ووضــع الــذي عانــاه اجملــين عليــه األملو

مجـين عليـه    النفقـات الطبيـة لل    أيـضا   تحمـل   يوباملثل، فإن اجلاين    . مجين عليه تعويض مناسب لل  
 حكومـة نيبـال     ات الـذي أنـشأته    اخلـدم معوزا، يتحمل مركز    اجلاين  وإذا كان   . األضرار ةجلاعمل

  .)٤(اجملين عليهميار تخباللمصاحلة العائلي ختضع حاالت العنف و. مثل هذه النفقات
  

 افحة مجيع أشكال العنف ضد املرأةشاملة ملكالستراتيجية اال  -  ١١  

الـشروع   ومت.  مـن األشـكال  أي شكلبلعنف ضد املرأة  ملكافحة ا متنوعة  تدابري  مت اختاذ     
.  العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس          ملكافحـة  كسنة   ٢٠١٠الحتفال بعام   لبرنامج خاص   يف تنفيذ   

نـوع  القـائم علـى    العنف  بشأن  خطة العمل الوطنية    ،  ٢٠١٠وقد اعتمدت حكومة نيبال يف عام       
القائم علـى   لعنف  ل لالستجابةحي   مفصلة عن اجلانب الص    اخطة العمل أحكام  وتتضمن  . اجلنس

الـصحة والتعلـيم    كبعـاد   بـشأن خمتلـف األ    بذل جهود متـضافرة     من الالزم   بأن  تقر  نوع اجلنس، و  
اخلطـة  ووضـعت   . نـوع اجلـنس   القـائم علـى     لعنـف   لالقانونية واحلماية واألمن للتصدي     احلقوق  و

 .)٦(اصخلالربنامج اجنازات يف إطار هذا االجمموعة من مت حتقيق و )٥( هدفا١٩

_________________ 
أدىل هبــا اإلفــادات الــيت تــسجيل لــدى ليــة احمليئــة اهلضابط الــشرطة أو تــبني لــ، إذا )٨ (مبوجــب البنــد الفرعــي  )٤(  

مبوافقـة  يئة، اهللضابط أو العائلي، جيوز لب عمل من أعمال العنف   اارتكبسبب لالعتقاد   أي  مرتكب اجلرمية   
 .لطـرفني اوسـاطة بـني     ال/تنفيذ املـصاحلة  أن يقوم ب  خالل ثالثني يوما من تاريخ تسجيل الشكوى،        اجملين عليه،   

أو أخــصائي موثـوق   املـساعدة مــن طبيـب نفــساين  جيـوز أن يتلقــى اجملـين عليــه   ، )٩(الفرعــي ومبوجـب البنـد   
ويتعني يف  ). ٨(الفرعي  بالبند  أحد أفراد األسرة أثناء إجراء املصاحلة عمال         وأ ي أو ناشط اجتماعي،   اجتماع

  .، فضال عن حقه يف اخلصوصيةاجملين عليهى النفسية واالجتماعية علسياق هذه املصاحلة، أن تراعى اآلثار 
استعراضـها  و القوانني والسياسات واإلطار املؤسـسي ملكافحـة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس                صياغة  : هي  )٥(  

 وبنـاء قـدرات     ؛صوت املتـضررين مـن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس للمطالبـة بالعدالـة                  وتنقيحها، وتعزيز   
ــذ القــو   ــى تنفي ــسانية تراعــي بطريقــة انني مقــدمي اخلــدمات عل ــارات اجلن ــة لتقــدمي  و؛ االعتب ــشاء إدارة فعال إن

إنـشاء  / وتعزيـز  ؛الشكاوى واالستجابة هلـا ورصـد آليـات الـشكاوى بـشأن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس                     
العنـف القـائم    حلمايـة ضـحايا     املقاطعـات   يف مجيـع      حيثما كان ذلـك ضـروريا      يةمراكز خدمة جمتمع  وتشغيل  
للعنـف القـائم علـى نـوع        عليها والتصدي    وإضفاء الطابع املؤسسي      املتكررة  وتعبئة املوارد  ؛نس اجل على نوع 

لعنف القائم علـى    االت ا إنشاء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية حل     و؛  على صعيد املقاطعات وما دوهنا    اجلنس  
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، مكتب رئيس الـوزراء وجملـس الـوزراء       وى يف   اشكالدارة  إلوحدة مركزية   ومت إنشاء     
يف ومت  . حبيث ميكن اختاذ إجراءات فورية يف احلاالت اليت ال تـستجيب فيهـا الوكـاالت املعنيـة                

 .٢٠١٠عـام  لنوع اجلـنس  القائم على  لعنف  منع ا صندوق  اعتماد وإنفاذ الئحة    اآلونة األخرية   
هــذا واآلن، ميكــن اســتخدام .  كتمويــل أويلروبيــة ١٠ ٩٩٢ ٠٠٠مببلــغ بــدأ الــصندوق وقــد 

القانونيـة  دهم باملعونة   ويتزنوع اجلنس، و  القائم على   ضحايا العنف   ي ل فورالنقاذ  لإلالصندوق  
  .هماالستشارة النفسية، وإعادة تأهيلخدمات والعالج النفسي و

  
_________________ 

 واخلـاص واجملتمـع املـدين       القطاعني العـام  الشراكة بني    وتعزيز   ؛نوع اجلنس يف مجيع املرافق الصحية احلكومية      
 ؛ ملعاجلة العنف القائم على نوع اجلنس، وبناء قدرات مقدمي اخلـدمات الـصحية    ةتنفيذ فعال عمليات   نشاءوإ
علــى ســائر محــالت توعيــة وشــن ؛ هالــى مجيــع املــستويات وضــمان تنفيــذعالــسلوك لقواعــد  مدونــة وضــعو

 والعمـل مـع     ؛العنـف مـع   ني اجلنسني وعـدم التـسامح       الوطين بشأن املساواة ب   األصعدة من املستوى احمللي إىل      
العنـف القـائم    املفـصلة عـن     دلـة   األلبيانـات و  لملنع العنف ضد النساء والفتيات، وإنشاء نظام        الفتيان  الرجال و 

لعنف القائم على أساس نوع اجلنس، وتعزيز       لوضع حد ل   يف املدارس    ةخاصوتنفيذ برامج   على نوع اجلنس؛    
الـاليت  ، وال سـيما  للنـساء  ياالقتصاد الوضع  وتعزيز؛ساء والفتيات على مقاومة العنفلنلاجلماعية  القدرات  
 العنـف القـائم علـى       مكافحـة لـسنة   ”عـداد   لإلتـشكيل جلنـة     وخطر العنف القائم على نوع اجلـنس؛        يواجهن  

  .٢٠١٠ يف عام ،ها، ورصد تنفيذ هباسنوي لالحتفالالربنامج الوضع و؛ وتنسيقها“ نوع اجلنس
ملـصقات،  (، وضـعت خمتلـف الـوزارات مـواد مرجعيـة            العـائلي ن أجل إطالع اجلمهور على قانون العنـف         م  )٦(  

 مـع كـذلك  ، بالتعـاون  بـشأن العنـف العـائلي    يـة تفاعلونـدوات  حلقات عمل عقدت  ، و )ومي ومنشورات اتقو
دارة ء وحـدة إل مت إنـشا و.  وبدعم منـهم خمتلف املنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم والشركاء يف التنمية     

سريعة الـ تـسوية   ال لتـسهيل    مكتب رئيس الـوزراء وجملـس الـوزراء       نوع اجلنس يف    القائم على   شكاوى العنف   
 مقاطعـة،  ٢٣يف  ىجلـان تنميـة القـر    مـن  ٨٢شـبه قانونيـة يف   جلنـة   ٤٢٧مـا جمموعـه   ومت إنـشاء  . للـشكاوى 

ليـة معنيـة بـاملرأة والطفـل يف أقـسام         خ ١١٠ما جمموعه   ومت إنشاء   . على مستوى القواعد الشعبية    عملهي ت و
عاجلـة الـشكاوى    مل مكاتـب    ومت إنـشاء  .  مراكـز للمـوارد يف مخـس مقاطعـات         ٦مت إنـشاء    و. وتعبئتـها الشرطة  
اجملتمعيـة  اخلـدمات   يف إطـار إنـشاء      و. جلنـة لتنميـة املقاطعـات      ٤٣نوع اجلـنس يف     القائم على   العنف  املتعلقة ب 

ــاجني  و ــة الن ــة حلماي ــى  ايا العنــف ضــح/خــدمات التوعي ــائم عل ــوع اجلــنس،  الق ــشاء ن ــة يف  مت إن مراكــز خدم
ضحايا واملتـضررين مـن   الـ إلعـادة تأهيـل    مقاطعـات   مثـاين   يف  عـادة التأهيـل     ومت إنـشاء مراكـز إل     . مقاطعة ١٥

نوع اجلـنس،   القائم على   من أجل توفري خدمات الرعاية الصحية حلاالت العنف         و. باألشخاصجراء االجتار   
 القـائم علـى    العنـف    مـن أجـل    يف املستـشفيات احملليـة       اتألزمـ متكامـل للتـصدي ل    إنشاء مركز    تتجه النية إىل  
القـائم  من أجل معاجلـة قـضايا العنـف         و. الربوتوكوالت املتعلقة بالصحة اإلجنابية   جيري تطبيق   و. نوع اجلنس 

واجملتمـع املـدين،   القطاعني العام واخلاص   الشراكة بني   نوع اجلنس، واصلت حكومة نيبال سياسة تعزيز        على  
 ،ونسلماملــعلــى ســبيل املثــال (مــن خــالل تعبئــة شــبكات متعــددة الثقافــات مــن خمتلــف الفئــات االجتماعيــة 

مجـع بيانـات    وجيـري   ). نيلمعجمموعات املست ومستوى اجملتمع احمللي،    اجلانيجايت على   ، ومجاعات   واملنبوذون
، واملمارســات التقليديــة  هبــنتيــات، واالجتــارموثوقــة وقابلــة للمقارنــة عــن العنــف ضــد النــساء والفومفــصلة 

لعمليـــة االقتـــصادية لدعم الـــمـــن أجـــل تـــوفري و. التحـــرش اجلنـــسي يف مكـــان العمـــل واملـــدارسوالـــضارة، 
االحتـادات النـسائية   تعمـل  نـوع اجلـنس،   القـائم علـى   الفتيـات املعرضـات خلطـر العنـف       نساء و واالجتماعية لل 

يبلــغ لفتيــات املراهقــات لعــدد مــن اى املهــارات احلياتيــة ــــدريب علوقــدم التــ. اطـواجلماعــات النــسائية بنــش
  .تنمية املرأةموظفي من خالل ة  مقاطع٧٢يف للمراهقات  واملعلومات وتقدم املشورة.  فتاة٢ ١٣١
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 تعريف االغتصاب  -  ١٢  

توســيع تعريـف االغتــصاب  لاالغتـصاب مــن القـانون العـام،    تعلــق باملمت تعـديل الفـصل     
. مــومستمييــزي فيمــا يتعلــق باغتــصاب  لغــاء احلكــم الجتــرمي االغتــصاب الزوجــي، وإ ليــشمل 

مـع امـرأة بـدون رضـاها أو مـع فتـاة       تعتـرب ممارسـة اجلمـاع     من هذا الفـصل،    ١مبوجب املادة   و
اإلشـارة  جتـدر  و. جرميـة اغتـصاب   مبثابة   رضاها،   أو من دون  برضاها   ةعشرالسادسة  دون سن   

ــة إذا  وافقــة املإىل أن  أو النفــوذ اإلكــراه،  وأمت احلــصول عليهــا عــن طريــق اخلــوف   تعتــرب باطل
وباملثــل، . ةنــيرهكحتجــاز اال أو اســتخدام القــوة أو االختطــاف أو أو الكــذب، املــشروع غــري

 .اغتصابمبثابة مع قاصر ) طبيعيالنوع من االتصال اجلنسي غري (اللواط يعترب 

  املـساواة بـني اجلنـسني      يف نيبـال لتحقيـق    مشروع قانون لتعديل بعـض القـوانني        وهناك    
 تـشديد حالـة االغتـصاب، و    متديد التقـادم يف     جملس الوزراء، يقترح    يف  ، قيد النظر    ٢٠١١ لعام

  .العقوبة على االغتصاب الزوجي
  

 ه ومضمونحالة مشروع قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة  -  ١٣  

ويهـدف مـشروع    . الربملـان    قيـد النظـر يف     وهـ  مشروع قـانون جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة          
انتهاكات خطرية حلقـوق    ارتكاب  مزاعم  يف  لتحقيق  لالقانون إىل إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة       
ويتـضمن  . حاكمة اجلناة وتقدمي تعويضات للـضحايا     مباإلنسان خالل الرتاع املسلح، والتوصية      

 حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك االغتـصاب           ةطـري ت اخل نتـهاكا لال ا واسع النطـاق   فيعراملشروع ت 
الـيت مت توخيهـا     نتقاليـة،    اال لعدالـة آليـة ل  نـة احلقيقـة واملـصاحلة       وتعتـرب جل  . واالنتهاكات اجلنـسية  

 . املؤقتالدستوريف  و٢٠٠٦  لعاميف اتفاق السالم الشاملأيضا 

ستقلة وحمايـدة تتـألف مـن سـبعة أشـخاص            مـشروع القـانون إىل إنـشاء جلنـة مـ           رميوي  
اجلمعيـة  رئـيس   برئاسـة   ثالثـة أعـضاء     جلنـة مـن     كحد أقصى، يتم تعيينهم بناء على توصـية مـن           

 .التأسيسية

 التحقيقـات الـشروع يف    لجنة احلقيقة واملـصاحلة     لحيق   على أنه    نونوينص مشروع القا    
ــاء نفــسها  ــى   أو مــن تلق ــاء عل ــضحايا أو مــن حمــامي  بن حيــق هلــا أن تتخــذ  و. مهشــكوى مــن ال

والـضحايا وأسـر الـضحايا      الذين يدلون بإفـادهتم     الترتيبات الالزمة حلماية الشهود واألشخاص      
احلقيقـــة يف حـــاالت لتقـــصي عقـــد جلـــسات اســـتماع علنيـــة حيـــق هلـــا أيـــضا أن تو. موغريهـــ

عـذيب  والتالعمـد   اجلـرائم اخلطـرية مثـل القتـل         وباستثناء  . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان   
، بنــاء علــى طلــب مــن الــضحايا،  جيــوز للجنــة أن تقــومواالغتــصاب واالختفــاء واالختطــاف، 

 .يف املنازعاتالتوسط والتوفيق ب
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صـالحيات  جموعـة واسـعة مـن       مبنـة احلقيقـة واملـصاحلة       مشروع القانون إىل جل   عهد  يو  
صادرة، ممتلكــات الــضحايا املــ حيــق هلــا أن توصــي حكومــة نيبــال بإعــادة   و. اتالتوصــيتقــدمي 

جانية التعليم واملرافـق الـصحية      مبوصي  كما حيق هلا أن ت    . املباينوتقدمي التعويضات وإعادة بناء     
كمــا حيــق للجنــة احلقيقــة  . القــروض وخــدمات التوظيــف للــضحايا مرافــق والتــدريب املهــين و

  .بفصلهم من اخلدمة توصي واملصاحلة، إذا كان اجلناة من املوظفني العموميني، أن
  

 جلنة احلقيقة واملصاحلة املرأة يف متثيل    

من أصل سـبعة أعـضاء      و. نة احلقيقة واملصاحلة  جلقانون متثيل املرأة يف     المشروع  يكفل    
، وفقـا   ومن املهـم  . نيتعن اثن عدد النساء يف اللجنة     ال يقل   جيب أن   يف جلنة احلقيقة واملصاحلة،     

توصـيات بـشأن   التقـدمي   أجـل  مـن ثالثـة أعـضاء   أنـه يـتعني تـشكيل جلنـة مـن      ،  ملشروع القانون 
 من بني الناشـطني يف      االلجنة عضو يتعني أن تشمل هذه     و. تعيني أعضاء جلنة احلقيقة واملصاحلة    

يف جمــال حقــوق نــشطاء  الوأ ،علمــاء الــنفسأو اخلــرباء القــانونيني،  وأجمــال حقــوق اإلنــسان، 
  . يف عملية السالماملشاركنياملرأة أو 

  
 اء والفتياتأثر الرتاع على النس  -  ١٤  

ــار  قامــت    ــسالم واإلعم ــوزارة ال ــادرات ب ــة إىل اإلدارة دعم املب ــاءة للــ الرامي اع، رتالبن
للحفـاظ علـى     الـدعم الـدويل   حـشد   اجملتمـع يف عمليـة الـسالم، و       دوائـر   وتعزيز مـشاركة مجيـع      

دة قامت وزارة الـسالم واإلعمـار بإعـا     و. العدالة االنتقالية لضحايا الرتاع   كفالة  عملية السالم و  
ــاء  ــرتاع وعــددها      ١ ٤١١بن ــيت تــضررت جــراء ال ، ٥ ٥٦٠هــيكال مــن اهلياكــل األساســية ال
 مــن املتـــوفني،  ١٦ ٧٢٩مــن أصـــل   ،مـــن املتــوفني  ١٤ ٠٦٤ مــساعدة ماليـــة ألســر   ميقــد وت
مـن أصـل     ١ ١٧٩ علـى ، و  من النـازحني   ٧٨ ٦٨٩من أصل    ٢٥ ٠٠٠لى  عوزعت اإلغاثة   و

لألشـخاص الـذين أصـيبوا أثنـاء احلركـة          عاشـة   األشـخاص املخـتفني، وبـدل إ       من أسر    ١ ٣٢٧
تقـدمي اإلغاثـة إىل عـائالت الـذين         بعمال بقرار حكومـة نيبـال       و.  شخصا ٢٣ وعددهم   الشعبية

 ألـف   ١٠٠مبلـغ   ، قامـت وزارة الـسالم واإلعمـار بتقـدمي           املـسلح الرتاع  لقوا حتفهم يف سياق     
 .قضوا حنبهمكل من األشخاص الذين عن روبية نيبالية 

. علـى النـساء والفتيـات     الـرتاع   اجلهود حاليا إلجراء دراسة شـاملة لتقيـيم آثـار           وتبذل    
هـذه  وتـشمل   . ستهدف النساء والفتيـات    اليت ت  جمموعة من الربامج العادية   جيري تنفيذ   وباملثل،  
الـدعم  و،  ني، واملـنح الدراسـية ألبنـاء املتـوف        الـرتاع الـدعم املـايل ألسـر املتـوفني يف          تقدمي  الربامج  
 شـــخاصســـر األ، والـــدعم املـــايل ألالـــرتاعفقـــدان املمتلكـــات الشخـــصية أثنـــاء مقابـــل املـــايل 

ملتـــوفني ا ألســـر بــدل إعاشـــة ، ووللمعـــوقني والنـــازحني واألرامــل نتيجـــة للـــرتاع ، املخطــوفني 
  .لجرحىلو
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  التعويضات املمنوحة لضحايا الرتاع    
  

  املقدار الكلي  الربنامج الرقم
ــدد  عــــــــــــــــــــ

  املستفيدين

ملمنوح ااملبلغ اإلمجايل   
يوليـه  / متـوز  ١٥حـىت  (

 بالروبيــــــات )٢٠٢٠
  النيبالية

٠٠٠ ٠٠ ٦٤ ٤٠ ١ ١٤ ٠٦٤ ١٦ ٧١٩  تقدمي الدعم املايل ألسر املتوفني  ١
٠٠٠ ٠٠ ٧٩ ١١  ١ ١٧٩ ١ ٣٢٧  تقدمي اإلغاثة ألسر املختفني  ٢
٠٠٠ ٤٤ ٣١ ٧   ١ ٢٩٧ ٤ ٣٠٥ تقدمي الدعم املايل للمعوقني بسبب الرتاع  ٣
٠٠٠ ٢٥ ٥٥ ٢٢١ ١ ٢١٩  مي الدعم املايل ألسر املخطوفنيتقد  ٤
٠٠٠ ٢١ ٢٧ ٢٦ ٢٦  تقدمي بدل إعاشة ألسر املتوفني  ٥
 ٢٣ ٢٣  تقدمي بدل إعاشة للجرحى  ٦
 ٣٠ ٣٠  تقدمي منح دراسية للجرحى وألبنائهم  ٧
٠٠٠ ٠٠ ١٧ ٩ ٣ ٦٦٨  ٩ ٠٠٠  تقدمي الدعم املايل لألرامل  ٨

٩  
اء فقد املمتلكات الشخـصية     تقدمي الدعم املايل لق   

٧٥٩ ٧٦ ٢٣ ٧ ٤ ٢٣٨ ١١ ٧٧٥   الرتاعأثناء

١٠  
تقـــدمي اإلغاثـــة للنـــازحني وأســـرهم ومـــساعدة     

٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣٤ ٢٥ ٠٠٠ ٧٨ ٦٨٩  لتأهيلهم
  

  الجتار باألشخاص واستغالل البغاءا  -خامسا  
  بغاءميارسن الالاليت عدد النساء والفتيات الصغريات املتعلقة بعلومات امل  -  ١٥  

فإنـه  ،  بالتـايل و. سـرا ممارسـتها   تم  تـ أنـه   يقـال ب   نـشاط غـري قـانوين،        يمبا أن الـدعارة هـ       
الـرقص  بعض مطـاعم    إىل أن   معلومات الشرطة،   تشري  ومع ذلك،   . بيانات دقيقة تتوفر عنها    ال

حتـت  موضـوعة حاليـا     مـاكن   هـذه األ  و. كمكان للدعارة تستخدم  التدليك  وصاالت  واحلانات  
  .لرصدة وااملراقبة الصارم

  
 واملعاقبة عليه ملنع استغالل البغاء  املتخذةالقوانني والتدابري    

شـخص  أقـدم  اجلـنس، علـى أنـه إذا    ممارسـة  نيـة  املتعلق بالقانون العام، يف الفصل  ينص    
قـام  اجلماع غري املـشروع مـع نفـسه أو مـع أي شـخص آخـر أو                  ممارسة  امرأة على   على إغواء   

سـتة أشـهر إىل سـنتني       مـن    بالسجن ملـدة تتـراوح       يعاقب البغاء،   ألغراضاإلدارة  االتصاالت و ب
 .بكلتا العقوبتنيىل ستة آالف روبية أو إمخسمائة روبية تتراوح من غرامة بأو 

أيضا ملنـع   يرمي   هو قانون حمدد     ٢٠٠٧ نقلهم لعام االجتار بالبشر و   )مكافحة(قانون  و  
ســتخدام شــخص مــا يف الل أي فعــل شميــاالجتــار بالبــشر لويعــرف . ومعاقبــة اســتغالل البغــاء
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إنـسان يكـون عرضـة      أي  يف نقـل    وأي شـخص يـشارك      .  أو دون أيـة فائـدة      لقـاء فائـدة   البغاء،  
 يكــون هأو خارجــالبلــد يف االجتــار بالبــشر ألغــراض البغــاء داخــل  وأي جمــرم ضــالع . للعقــاب

 كانـت   وإذا. عـشرين سـنة   إىل  عشر سـنوات    من  تتراوح  ملدة  الغرامة والسجن   بعرضة للعقاب   
ة نقولـة املكتـسب   املنقولة أو غـري     املمتلكات  وختضع امل . أشدالعقوبة  الضحية من األطفال، تكون     
 .نتيجة جلرمية البغاء للمصادرة

الـذين يتجـر    نقـاذ مـواطين نيبـال       وينص القانون على إلزام حكومة نيبال بالعمل علـى إ           
تــوفري الــدعم االقتـصادي، و قـدمي  تالتأهيــل الالزمـة، و مراكـز  يف البلـدان األجنبيــة، وإنـشاء   هبـم  

ــالج الطــيب و  ــشورة الع ــاق األســري،    إســداء امل ــاعي، والوف ــل االجتم ــدريبو والتأهي ــى الت  عل
ــة مراكــز إعــادة التأهيــ  تــوفري فــرص ، واملهــارات صــندوق وســيجري إنــشاء  .لالعمــل، ومراقب

 .أهيلتشغيل مراكز التمن أجل عادة التأهيل إل

الـيت  قاطعـات   املكافحـة االجتـار يف مجيـع        معنيـة مب   ل جلـان  يشكبتـ حكومة نيبال   وقامت    
علـى حـد سـواء    وغري احلكوميـة  احلكومية القطاعات تشمل متثيال من مقاطعة   ٧٥يبلغ عددها   

 .جل التنفيذ الفعال هلذا التشريعمن أ

اإلدارة احملليـة، وفقـا لقـانون اجلـرائم العامـة واملعاقبـة عليهـا،               تعترب  وعالوة على ذلك،      
  .ة املسؤولني عن مثل هذه األنشطة، ومعاقبدعارةالكا عن منع أنشطة مسؤولة أيض

  
 هن يف اجملتمع ودعم إعادة إدماجالدعارةيف ترك الراغبات لنساء اإعادة تأهيل     

. ربامج لـدعم النـساء الراغبـات يف تـرك البغـاء     يف تنفيذ خمتلف ال  حكومة نيبال   شرعت    
ة املهــارات واملــشورة النفــسية واالجتماعيــة،  تنميــالتــدريب علــى وتــشمل هــذه الــربامج تــوفري  

 الزراعـي   املـصرف والزراعة من خـالل      واألبقار   الدواجن واملاعز مشاريع  قروض لتنفيذ   تقدمي  و
دعم خمتلـف   شـرع يف تنفيـذها لـ       الـصغرية، وغريهـا مـن الـربامج الـيت            القـروض /تمويلومرافق ال 

  .ية وشركاء التنميةاملنظمات غري احلكوم
  

 االجتارب املتعلقةع البيانات نظام مج  -  ١٦  

وحـىت اآلن،  . جـديرة بالثقـة  طريقـة  ببيانـات  الحتاول حكومة نيبـال وضـع نظـام جلمـع            
. لمعلومـات لالرئيـسي  املـصدر  الـشرطة  قـسم مـن أقـسام        عنـها يف كـل       اليت يبلـغ  احلاالت  تعترب  

ــرد مــن  علومــات تــستخدم املومــع ذلــك،  . عــالم كمرجــعوســائل اإلكمــصادر أخــرى الــيت ت
قــد وضــعت اســتبيانات فبيانــات موثــوق هبــا، تعتــرض احلــصول علــى القيــود الــيت إىل النظر بــو

ــد ــتطبق  ةمفيـ ــداد  سـ ــالل تعـ ــام خـ ــباب  ٢٠١١عـ ــع أسـ ــروج ال، لتتبـ ــت  خـ ــن البيـ ــساء مـ . نـ
 .النساء املتجر هبنون الفتيات عيعطي معلومات أولية س ما وهذا
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، ت الــثالث املاضــيةمنــذ الــسنواجنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي وقــد شــرعت رابطــة   
 البلــدان األعــضاء توقــد قــرر. ملنطقــةايف للــشؤون اجلنــسانية وضــع نظــام لقاعــدة معلومــات ب

ــة جمــاالت مواضــيعية للــشؤون اجلنــسانية قاعــدة معلومــات وضــع  ويتمثــل أحــد هــذه  . يف ثالث
 جتمـاعي وتعترب وزارة شؤون املـرأة والطفـل والرفـاه اال        . االجتاراملتعلقة ب علومات  اجملاالت يف امل  

 عـن اللجنـة     هناك جلنة استشارية تتألف مـن ممـثلني       و. تنسيق هلذا الغرض يف نيبال    الوكالة  مبثابة  
وزارة العمـل   ووزارة الزراعـة    و التعلـيم وزارة  و واملكتـب املركـزي لإلحـصاء      الوطنية للتخطيط 

لجنـة  مـن ال جلنة عمل مكونة من أعـضاء       وهناك  . وزارة الصحة وزارة الصناعة و  ووإدارة النقل   
ــيط  ــة للتخطـ ــاه       الوطنيـ ــل والرفـ ــرأة والطفـ ــؤون املـ ــصاء ووزارة شـ ــزي لإلحـ ــب املركـ واملكتـ

إجـراء البحـوث    وإدارة البيانـات املتاحـة،      علـى   يف إطار اللجنـة االستـشارية       تعمل  ،  االجتماعي
 رابطـة   علـى صـعيد   أساسـية   ومت تطوير مؤشـرات ومنـاذج       . الالزمة والتحقق من صحة البيانات    

. لبيانـات كما مت الـشروع يف وضـع الربجميـات الالزمـة لتبـادل ا             . جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي   
  .وتبادهلاعلومات وجيري العمل على مجع امل

  
 ومحاية الضحايا والشهودعليهم لضحايا والتعويض لساعدة تقدمي املاألحكام املتعلقة ب  -  ١٧  

بإحالـة  الـشرطة   تقـوم   ، ينبغـي أن     يا بالقـضا  الـشرطة بإبالغ  أنفسهم  بالضحايا  عند قيام     
ويـتعني علـى حمكمـة    .  يف أقـرب وقـت ممكـن   اإلفـادات  حملية لتثبيـت الضحايا إىل أقرب حمكمة     

. الــضحاياتثبيــت إفــادات االختــصاص يف هــذه القــضية، تكــن صــاحبة لــو مل و، حــىت املقاطعــة
الـضغوط  خمتلـف   ب  الـضحايا بـسب   إفـادات   دور فعال يف احلد من امليل لتغيري        احلكم  ا  وكان هلذ 

مل ميثــل لــو وحــىت مبثابــة دليــل، الــضحايا، اإلفــادات الــيت يعتمــدها هــذه  وتعتــرب .والتهديــدات
كمــا جيــري تعزيــز املــساعدة القانونيــة أثنــاء .  أثنــاء اإلجــراءات الالحقــةاحملكمــةالــضحايا أمــام 

لـضحايا   يـسمح هـذا التـشريع ل       نظـام جديـد،   وبتطبيـق   . مرحلة احملاكمة مـن إجـراءات احملكمـة       
يتــضمن باإلضـافة إىل ذلـك،   و .احملكمــةهم أثنـاء إجـراءات   لتمثيلــباالسـتعانة مبحـامني إضـافيني    

فهـم اللغـة    يكـون فيهـا الـضحية ال        يمترجم شفوي يف احلالة اليت      /توفري مترجم  حكما ب  التشريع
 .القضيةيتوىل معاجلة خر آمكتب أي احملكمة أو اليت تستخدمها 

تنفيـذ جمموعـة مـن      بلزم احلكومة   يش أعاله، فإن التشريع     وعالوة على ذلك، كما نوق      
بنـاء  و. دمـاج االجتمـاعي للـضحايا   إعـادة التأهيـل والتعـويض واإل      بالتدابري مبا فيها تلك املتعلقة      

 العـالج اجلـسدي     وفريمراكز إعـادة التأهيـل الالزمـة لتـ        قامت حكومة نيبال بإنشاء     ذلك،  على  
أن حتـصل    وميكـن ألي منظمـة       .وحل املـشكالت العائليـة    والعقلي، وإعادة التأهيل االجتماعي     

تهم  ومـصاحل  همإعـادة تأهيلـ   لعـالج الـضحايا و    تأهيـل   الإنشاء وتشغيل مركز إلعـادة      بعلى إذن   
املركـز  ويقـوم  . فعـال منـتظم و حكومة نيبـال بـشكل   خاضعا ملراقبة كون يأن  على   مع أسرهم، 
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يف تـشريع إشـراك الـضحايا      ال ظـر حيو .للـضحايا إسـداء املـشورة     العالج الطـيب و   خدمات  إدارة  ب
تأهيـل  العـادة   إلصـندوق   كمـا قامـت حكومـة نيبـال بإنـشاء           . ركز ضد رغبتـهم   املأي عمل يف    

احلكومــة، الــيت تقــدمها لغ االــصندوق مــن املبــمــوارد تــألف تو. لتــشغيل مراكــز إعــادة التأهيــل 
 .ةغرامليها من اجلناة كاليت يتم احلصول علغ ادولية واألفراد ونصف املبالوطنية وواملنظمات ال

هـا   لتنـسيق أنـشطة اهليئـات احلكوميـة وغري         اتقاطعـ يف امل جلنة وطنية وجلـان     مت إنشاء   و  
جـرائم االجتـار    مكافحـة   تعمـل علـى إعـادة تأهيـل الـضحايا و          الـيت   ملنظمات غري احلكوميـة     من ا 

 للمجـين  قيقـي االسـم احل مسعة اجملين عليه، حيظر نشر أو إذاعـة        فيما يتعلق حبماية    و .باألشخاص
  . بدون موافقتههأو أي معلومات عنعليه أو صورته 

  
 تعويضال    

وامــر املناســبة لتقــدمي تعويــضات األفيمــا يتعلــق بــالتعويض، حيــق للمحكمــة أن تــصدر   
تـويف  ومـع ذلـك، إذا      .  كعقوبة ن نصف الغرامة املفروضة على اجلاين     عقل  ال ت  أ علىللضحايا،  

 عامــا ١٨ الــذين تقــل أعمــارهم عــن  ألبنائــهحيــق عــويض، ن حيــصل علــى التأقبــل اجملــين عليــه 
ألبويه املعالني احلصول علـى     أي طفل، حيق    مل يكن للمجين عليه     إذا  و. احلصول على التعويض  

  .هذا التعويض
  

 محاية الشهود    

ــشروع ميكــن    ــى     ال ــاء عل ــشر بن ــار بالب ــضية االجت ــن   يف ق ــدم م ــالغ مق . أي شــخصب
يتلقـى  الـشرطة الـذي     يتوجـب علـى مركـز        امسـه،    هذا الشخص عـدم الكـشف عـن       طلب   إذاو

 .هتاحلفاظ على سريالبالغ 

، هـذا الـبالغ   بنـاء علـى      القـبض ألقـي عليـه     عـن اجلـاين و    باإلبالغ  أي شخص   قام  إذا  و  
ويـتعني  . ة،كحافزبـ وعقاليت تفرض علـى اجلـاين ك      غرامة  الئة من   اعلى عشرة يف امل   حيصل املخرب   

أمـن  ضـمان   مكافحـة االجتـار بالبـشر علـى         يـنص قـانون     كمـا   . اسـر املخـرب   اسـم وعنـوان     إبقاء  
 هاألمـن أثنـاء سـفر   تـوفري  الـشاهد  يطلـب  وميكـن أن  . عندما يدعون لإلدالء بـشهاداهتم   الشهود  

شرطة أو يف مركـز     الـ حتـت محايـة     وميكـن إبقـاء الـشاهد       . جراءات القـضية يف احملكمـة     إضور  حل
  .إلعادة التأهيل

  
 النتائج اليت أسفرت عنهاكم مبوجب التشريع اجلديد، واعدد القضايا املرفوعة إىل احمل    

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ و، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة املاليــــــة الــــــسنفتــــــرات يف   
ــدم إىل ، ٢٠٠٩/٢٠١٠ و ــا جمموعــه  حمــاكم املقاطعــات  ق  ١٥٢  و١١٠  و١٢٠ ، و١١٩م
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لعـام يف نيبـال،    كتب املـدعي ا   مللتقارير السنوية   وتشري ا . تهمة االجتار بالبشر  قضية على التوايل ب   
يف املائــة،  ٥٩,٤٥ و يف املائــة ٧٠,٢٧بالبــشر بلــغ  االجتــار قــضايا اإلدانــة يف إىل أن معــدل 

 خــالل قــضية مت البــت فيهــا   ١١٩ و، ١٣٨  و٧٤ و، ١١١صــل أ مــن يف املائــة ٥٩,٤٢ و
  . املذكورةالفترة

  
 كومينياملسؤولني احلوبعض  بوجود عالقة بني املتاجريناالدعاء   -  ١٨  

 .صـحيح  و مل تتمكن حكومة نيبال بعد من احلصول على تقرير سـليم          هذا الصدد،   يف    
ونظرا لعدم ورود أي معلومات عن ضلوع أي مسؤول حكومي يف االجتار، فإن هذا االدعـاء                

  .ىل املصداقية ودون أي دليل مقبوليفتقر إ
  

كبـار  أن و التـدليك يف كامتنـدو تـسهل االجتـار     صاالتواملقصورات االدعاء بأن مطاعم       
 ون يف ملكيتهاشاركيضباط الشرطة واجليش 

ــوائح اجلــولــوائح قواعــد الــسلوك مــن قــانون  املتعلقــة بالفــصول تــنص    يش وقــانون ول
على منـع قيـام األفـراد التـابعني لتلـك املؤسـسات وأفـراد               اخلدمة املدنية   ولوائح   وقانون   الشرطة

. منعـا باتـا   اهلادفـة للـربح     جاريـة   واملـشاركة يف األنـشطة الت     أو مؤسـسة    تأسيس شـركة    أسرهم ب 
لــيس الختــاذ إجــراء مــن عرضــة يكــون يف مثــل هــذا النــشاط، ضــالع شــخص تــبني أن أي إذا و

عـن  دليل موثـوق  على أي  حكومة نيبال ومل تعثر. أيضا من منصبهإدارته فحسب، بل وطرده   
 .مسؤول حمدد يف مثل هذه األعمال أي ضلوع

ولـيس هنـاك أي     .  يـسترشد بـه يف الدسـتور املؤقـت         سيادة القـانون املبـدأ الـذي      وتعترب    
. ٢٠٠٧هم لعـام  االجتـار بالبـشر ونقلـ    )ةكافحـ م(مبوجـب قـانون    يف مأمن من العقاب     شخص  

ــادة  ) ٣(وتــنص الفقــرة   ــه إذا   ١٥مــن امل رتكــب كــان الــشخص الــذي ي  مــن القــانون علــى أن
ص يكـون عرضـة   هـذا الـشخ  فـإن  وظيفـة عامـة،    يـشغل   قانون  هذا ال جرمية مبوجب   يعترب   عمال

مـن  ) ح(الفرعيـة   الفقـرة   تـنص   وباملثل،  . من العقوبة األصلية  ئة  ا يف امل  ٢٥بنسبة  لعقوبة إضافية   
على من يـشارك يف التحـريض       عقوبة  فرض نصف ال  قانون على   ال من   ١٥من املادة   ) ١(الفقرة  

 .ارتكاهباالشروع يف  وأو التآمر على ارتكاب جرمية االجتار بالبشر ونقلهم أ

ــد    ــيال   وق ــة دل ــة الدائم ــال   ي أصــدرت اللجن ــصاحل العم ــة م ــدف إىل محاي ــيما ،ه  وال س
.  التـــدليكتصـــاالو اتملقـــصوراالنـــساء العـــامالت يف مطـــاعم الـــرقص وحانـــات  /الفتيـــات

الـيت  قواعـد الـسلوك   ل، مدونة نافذتشريع صدور ساريا حىت يظل الدليل، الذي  حدد هذا    وقد
، تشكيل جلنة مـن     للدليلوفقا  ومت  . ظفني اتباعها واملوزبائن  أصحاب األعمال وال  يتوجب على   
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اللجنـة مـسؤولة عـن رصـد وتيـسري تنفيـذ       وتعتـرب  . كـبري مـوظفي املقاطعـة   ثالثة أعضاء برئاسـة    
  .املعنيةاملقاطعة يف الدليل 

  
 عامة والتمثيل على الصعيد الدويلاملشاركة يف احلياة السياسية وال  -سادسا  

 على القوالب النمطية واملواقف األبويـة لتحقيـق مـشاركة املـرأة             التدابري املتخذة للقضاء    -  ١٩  
 على قدم املساواةالكاملة يف احلياة العامة 

 متعــدد األبعــاد للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة واملواقــف ااختــذت حكومــة نيبــال هنجــ  
مل وتـش .  علـى قـدم املـساواة      املـرأة الكاملـة يف احليـاة العامـة        مـشاركة   حتقيـق   مـن أجـل      األبوية

 :األبوية ما يلياملبادرات الرئيسية املتخذة للقضاء على الصور النمطية واملواقف 

تغـيري  سياسـات تـؤثر علـى       يف تنفيـذ    بدأت حكومة نيبـال     : مبادرات السياسات العامة    
أسـاس  إىل هنـج قـائم علـى        مـن هنـج قـائم علـى الرعايـة           العامة  قف من خالل تغيري السياسة      ااملو

ويتواصـل إدخــال  . املؤقــتحقـوق املـرأة كحــق أساسـي يف الدسـتور      وجيـري إدمــاج . وقاحلقـ 
حفـظ احلـصص   يكفـل  وباملثـل،  .  لـضمان املـساواة بـني اجلنـسني    احلاليةالقوانني على  تعديالت  

ــة         أو ــة املدني ــسية، واخلدم ــة التأسي ــة وانتخــاب اجلمعي ــات احمللي ــرأة يف اهليئ العمــل اإلجيــايب للم
وزارة وقد اختـذت    ملعاجلة هذه املسألة    العنصر الرئيسي   تعليم   ال ويعد. العامة األخرى اجملاالت  و

 يف التعلـيم العـايل      تهاومشاركللمرأة  تدابري لزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة       خمتلف ال التعليم  
 .النوعية الكمية وتنيمن الناحي

يف  لـشعبة التخطـيط   الشؤون اجلنـسانية التابعـة       وحدة تنسيق    تعترب: الترتيبات املؤسسية   
،  مقاطعــة٧٥ الــيت يبلــغ عــددها مكتــب تنميــة املــرأة يف مجيــع املقاطعــات كــل وزارة، وإنــشاء 

لجمعيـة  التابعـة ل املرأة والطفل والرعاية االجتماعية وجلنة شؤون    اللجنة الوطنية للمرأة،     وإنشاء
بعــض الترتيبــات املؤســسية لتنفيــذ وتطــوير     هــي مــن   ،لربملــان ايف املــرأة التأسيــسية، وجتمــع  

 .املراعية لالعتبارات اجلنسانيةلسياسات والربامج ا

الـسياسية تعـديل النظـام      األحـزاب   يـتعني علـى     املؤقت،  انسجاما مع الدستور     :التوعية  
يف تنفيـذ   حكومـة نيبـال     شرعت  وقد  . مراعية لالعتبارات اجلنسانية  األساسي لكل منها جلعلها     

وعـالوة  . شاركة يف محـالت التوعيـة     ملـ علـى ا   وشجعت املنظمات غري احلكوميـة       برامج للتوعية 
األمثلـة   بعـض  ٢٠١٠لعـام  العنـف ضـد املـرأة    القـضاء علـى   ربامج مثل محلة  تعترب ال على ذلك،   

ــدابريعــن  ــا    وتتــضاءل .  الــيت اختــذت الت ــدرجييا يوم ــة واملوقــف األبــوي ت هــذه القوالــب النمطي
  .يوم بعد
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 الرفيعة املستوىلوماسية والقنصلية البعثات الدبومشاركة املرأة يف املنظمات الدولية   -  ٢٠  

 البعثــات نــسبيا يف املنظمــات الدوليــة و  اتعــدد حمــدود مــن النــساء النيباليــ    يــشارك   
 ة،املدنيـ اخلدمـة   جيـايب يف    التمييـز اإل  منذ إدماج تدابري    و. ية الرفيعة املستوى   والقنصل ةالدبلوماسي

 ذلـك   يف ا مبـ  ،ستوياتتلف امل خماخلارجي يف   السلك  االنضمام إىل   من   امرأة مؤخرا    ١٩متكنت  
 والبعثـات القنـصلية     ةالدوليـ املنظمـات   عمليـة تعزيـز مـشاركة املـرأة يف           وتزداد   .األمني املشترك 

  .تدرجييا
  

 التعليم  -سابعا   
سـة  ااملدرسـة قبـل سـن تـرك الدر      ن  تـرك الاليت  الربامج التعليمية املتاحة للفتيات والنساء        -  ٢١  

 والتخرج

حنـو  وجـه   املالتعلـيم   حمـو األميـة، و    ما بعـد    على حمو األمية، و   املؤقتة  اخلطة الثالثية   ركز  ت  
ملـة تركـز علـى الفئـات        القيـام حب  إىل  ترمـي   فيدة للعـيش و   املالتعليم غري النظامي     و الدخلإدرار  

 واملعـاقني اناجـايت واملاديـسي،     نبوذين وطوائف اآلديباسي واجل   املستهدفة، وال سيما النساء، وامل    
دمـج الـتعلم واإلجنـازات الـيت     وتتمثل سياسة العمـل للخطـة الثالثيـة يف          . اعواملتضررين من الرت  

. مـنح الـشهادات   صالحي و اإلبناء و التقييم ال رمسية مع   الرمسية وغري   الطرق  بالاحلصول عليها    مت
 .ومفتوح للتعليم التقين واملهين قيد اإلعدادعام وهناك نظام 

، ومبوجبـه   “التعلـيم للجميـع   تـوفري   ”امج  برنـ  وتشمل الربامج الرئيـسية للخطـة الثالثيـة         
الـيت  علـى اسـتهداف اجلماعـات واملنـاطق     الـيت تركـز   جموعة مـن الـربامج األدبيـة    الشروع مب  مت

جيـري  وعـالوة علـى ذلـك،       .  والنـساء  ةاألصـلي الـشعوب   واملنبـوذين   اجملتمعات احملرومة و  تشمل  
فعالــة ملــة جعــل احل أجــل غــري رمسيــة ومــدرة للــدخل بعــد حتديــد احتياجاهتــا مــن تنفيــذ بــرامج 

ومـن الـربامج الرئيـسية األخـرى للخطـة      .  للخطـة ثالثالسنوات الـ اعتبارا من السنة األوىل من    
الثالثية، برنامج التعليم املدرسي البديل، الذي يعترب بديال عن التعليم الرمسـي ملـن انقطعـوا عـن                

مـن  مماثلـة لالنتقـال   برامج  الشروع يفاملؤشرات، سيتم وضع بعد و .التعليم الرمسي يف املدارس 
 .الرمسيالتعليم التعليم غري الرمسي إىل 

يف املائـــة  ٥٠مت تقـــدمي مـــنح دراســـية لنـــسبة املرحلـــة االبتدائيـــة، بـــني طالبـــات مـــن و  
املرحلـة  طالبـات   مت تقـدمي مـنح دراسـية ل        وباملثل،   .احملرومني والفقراء من  )  تلميذة ٧٦١ ٦٣٨(

لطالبـات املرحلـة االبتدائيـة      رواتـب   وقـدمت    .علـيم الثـانوي   من خـالل برنـامج دعـم الت       الثانوية  
ــتمني إىل   ــة الـــاليت ينـ ــنويا . اجملتمعـــات املهمـــشةواملتوســـطة والثانويـ ــدم سـ ــية وتقـ مـــنح دراسـ

يف املائـة مـن جممـوع الطالبـات          ٥٠مـا ميثـل      وهـو     طالبة ١ ٢١٣ ٨٦٨  إىل روبية ٤٠٠ مبعدل
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مـستوى  الـاليت مت قيـدهن يف       همـشة واملتخلفـة     اجملتمعـات امل  ووالقوميـات،   من طائفـة املنبـوذين      
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ ة املاليالسنةمارس من /التعليم األساسي حبلول منتصف آذار

بــني النــساء الــشابات بــشكل ملحــوظ مــن اإلملــام بــالقراءة والكتابــة وزادت معــدالت   
مـن   نأعمـاره تتـراوح  الـاليت  اإلناث يف املناطق احلـضرية  بني (ئة ا يف امل٩١,١ىل إئة  ايف امل  ٧٩
اإلنــاث يف املنــاطق الريفيــة بــني (ئــة ا يف امل٧٢,٨ئــة إىل ا يف امل٥١,٣ مــنو)  عامــا٢٤ إىل ١٥

يف تنفيـــذ حكومـــة نيبـــال كمـــا شـــرعت ).  عامـــا٢٤ إىل ١٥مـــن  نتتـــراوح أعمـــارهالـــاليت 
املنـاطق  النـساء يف  اإلملام بالقراءة والكتابة بني التدابري الرامية إىل حتسني نسبة  اختاذ  السياسات و 

  .)٧(الريفية
  

ــة  الدراســة االستقــصائية ل   -  ٢٢   ــال يف لقــوى العامل ــام نيب  والتفــاوت بــني اجلنــسني  ٢٠٠٨لع
 القوى العاملة  يف

ــرة   منــذ    العديــد مــن ظــل ، ١٩٩٨/١٩٩٩الدراســة االستقــصائية للقــوى العاملــة للفت
 حـصة النـساء    نسبيا، ولكن كانت هناك زيادة طفيفـة يف االعمل مستقر باملؤشرات ذات الصلة    
 يف ١٥,١مـن  (أجـر يف غـري القطـاع الزراعـي       لقاء   يف العمل    هاوما فوق يف سن اخلامسة عشرة     

ىل إئــة ا يف امل٢,١الــيت زادت مــن (بــني الــشابات البطالــة نــسبة ويف )  يف املائــة١٩,١ىل إئــة اامل
 ). سنة٢٤إىل  ١٥من ئة للفئة العمرية ا يف امل٢,٩

ــراءة  وبلغــت    ــة الق ــدالت معرف ــسبة    مع ــاث بالن ــذكور واإلن ــن ال ــة م ــغ   والكتاب ــن تبل مل
ــوق،   ســنوات ٥أعمــارهم  ــة و ا يف امل٧٤,٧فمــا ف ــة  ٥٣,١ئ ــوايل يف املائ وتكــشف . علــى الت

حاليـا  ناشـط   ) يف املائـة   ٨٧,٥(البـالغني    مـن الـذكور      ربأكـ عـددا   بـني اجلنـسني عـن أن        األرقام  
حاليــا الناشــطات  أن نــسبة الفتيــات يف حــني) يف املائــة ٨٠,١(قارنــة مــع اإلنــاث البالغــات بامل
الفــرق بــني معــدالت النــشاط     و). يف املائــة  ٣٠,٢(فــوق عــدد الــذكور    ت) يف املائــة  ٣٧,٨(
 يف ٥٨,٥لرجــال مقابــل لئــة ا يف امل٧٦,٦(ث هــو أوســع يف املنــاطق احلــضرية  انــر واإلولــذكل
ــا هـــو عليـــه يف املنـــاطق الريفيـــة  ) ئـــة للنـــساءاامل ، يف ٨٤,٢ابـــل  مق للرجـــال يف املائـــة٩٠(ممـ
  ).للنساء ئةاامل

_________________ 
ميـع  اجلصول حـ إىل جعل مجيع املـواطنني يعرفـون القـراءة والكتابـة مـن خـالل ضـمان                  اخلطة الثالثية   هتدف  و  )٧(  

مؤشـر املـساواة بـني اجلنـسني     اخلطة حتقيـق  وقد استهدفت . اجليد واملوجه حنو توفري فرص العمل     م  التعليعلى  
. يف املائـة  ٥٠نسبة الطالبات يف املرحلة االبتدائية   جعل  وباملثل، فقد استهدفت    . ٠,٩حمو األمية إىل    يف جمال   

برنـامج  نفذ  وسـي . تدرجييـة صورة   بـ  اإلزاميـ و وميـسرا  ااستراتيجيات جلعل التعليم األساسي جمانيـ     وضعت  وقد  
، املرأة يف املناطق الريفية تواجه مشكلة مواصلة التعليم العـايل         ونظرا ألن   . حملة تركز على املرأة   كحمو األمية   

فـإن اخلطـة الثالثيـة      وبنـاء عليـه،     . قرية على األقـل   كل  مدرسة يف   إنشاء  ركز على مفهوم    فإن اخلطة الثالثية ت   
  .ملرأةلصاحل التشغيل برامج حمو األمية بطريقة خاصة متنقلني ىل توفري ميسرين إترمي استراتيجيات تتضمن 
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 العمالة  -ثامنا   
 حالة املرأة يف سوق العمل  -  ٢٣  

، إىل أن   ٢٠٠٨لعـام   نيبـال   يف  لقـوى العاملـة     عـن الدراسـة االستقـصائية ل      لتقرير  يشري ا   
البـالغ  البطالـة بـني الـذكور       معدل  قل من    أ ئة كان ايف امل  ٢بني اإلناث الذي يبلغ     معدل البطالة   

 يف  ٢,٩ لـشباب و  لئـة   ا يف امل  ٣,٥معـدل البطالـة هـو       تقريـر أن    يذكر ال وباملثل،  . ئةا يف امل  ٢,٢
العــاطلني مــن عــدد  أقــل العــاطالت عــن العمــل وتــشري البيانــات إىل أن عــدد .للــشاباتاملائــة 
 .العمل عن

،  مليـون حاليــا ١١,٨ جممــوع العـاملني وقــدره  أنـه مــن أصـل  إىل ويـشري التقريـر أيــضا     
يف زراعـة الكفـاف الـيت       عملـون   ي) ئـة ا يف امل  ٦٤أو   ماليـني    ٧,٥ (عـاملني المن   عدد كبري هناك  

اجملموعــة املهنيــة تــشكل االبتدائيــة وال تــزال املهــن . ١٩٩٨عــام يف يف املائــة  ٦٧كانــت متثــل 
ويبني التقرير أن هناك زيادة يف العمالـة يف         .  مليون شخص  ١,٢ اليت يعمل فيها     الرئيسية الثانية 

أن عــدد األشــخاص  الدراســة االستقــصائية وتقــدر. “ن ذات الــصلةاحلــرف واملهــ”قطاعــات 
بـشكل حـاد مـن      قـد اخنفـض     ) معظمهـم مـن النـساء      (،خاصـة  املعيشية   الذين يعملون يف األسر   

 . شخص ألف٣٣ ألف جملرد ٢٨٩

 التمييـز يف األجـور والـضمان االجتمـاعي بـني الرجـل واملـرأة                املؤقـت حيظر الدسـتور    و  
وهــي . ٢٠٠٥حكومــة نيبــال سياســة العمــل والعمالــة يف عــام  واعتمــدت . عــن نفــس العمــل

تمييـزي والالئـق للمـواطنني، مـن خـالل بنـاء وإدارة             المصممة لتوفري فرص العمل املنـتج وغـري         
تتـضمن   هـذه الـسياسة عـدة تـدابري و         تطبقمن أجل محاية حقوق املرأة العاملة،       و. سوق العمل 

لعمـل  لأمـاكن   كفالـة تـوفري     لمساواة بـني اجلنـسني، و     ل لمعايري الدولية لتدرجيي  التنفيذ  البالتزاما  
حكومـة نيبـال أيـضا      وقامـت   . ، وتوليـد فـرص العمـل للمـرأة        والرصد اجلنـساين  لمرأة،  مالئمة ل 

فـرص لالدخـار    هتيئـة ال   االقتـصادي مـن خـالل        هاضريبية للمرأة لتعزيـز متكينـ     بتطبيق تسهيالت   
 .واالستثمار

يكــون هنــاك أي متييــز بــني ال  علــى أن ،٢٠٠٧لعــام العمالــة اخلارجيــة ويــنص قــانون   
 عامـا   ١٨رسال الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عـن         إاجلنسني يف العمالة األجنبية وحيظر      

ومن األحكـام األخـرى اهلامـة الداعمـة للمـساواة بـني اجلنـسني يف هـذا القـانون،                    . هلذه العمالة 
 بتـوفري   وكالـة التوظيـف   وإلـزام   لة األجنبيـة،    تسهيل العما حني  القضاء على التمييز بني اجلنسني      

صـندوق  املـرأة مـن   الـيت تـدفعها   ه يـ تسديد رسوم التوجو، هلنحلماية توفري اومرافق للموظفات  
أكثــر مــن الــيت يعمــل فيهــا العمالــة األجنبيــة، وتعــيني ملحــق عمــايل يف البلــدان املــضيفة  رعايــة 
 روبيــة نيباليــة، ٥٠٠ ٠٠٠يعــادل يــاة، احلعلــى إلزامــي تــأمني  نيباليــة، وتــوفري ةعاملــ ١ ٠٠٠
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رعاية األطفال تعمل من خالل صـندوق الرعايـة اخلارجيـة ألطفـال النـساء العـامالت                 لومراكز  
  .يف اخلارج

  
 العملمكان التدابري املتخذة للتصدي للتحرش اجلنسي يف   -  ٢٤  

ي بـشأن حظـر التحـرش اجلنـس       إىل الربملان   قدمت حكومة نيبال بالفعل مشروع قانون         
  .قانون بنشاطالمشروع وينظر الربملان يف . )٨(يف مكان العمل

  
تفـق مـع اتفاقيـة منظمـة العمـل          تمن الدستور املؤقـت ال      ) ٤ (١٣التأكيد على أن املادة       -  ٢٥  

 ١٠٠رقم الدولية 

يكون هناك أي متييـز فيمـا يتعلـق         ال  على أن   املؤقت  من الدستور   ) ٤ (١٣املادة  تنص    
 لعـام قـانون العمـل     وحيظـر   . بني الرجل واملرأة عـن نفـس العمـل        جتماعي  والضمان اال ر  واألجب

األجر عــن مــا يتعلــق بــ أي متييــز بــني الــذكور واإلنــاث في١٩٩٤ لعــامالعمــل الئحــة  و١٩٩١
ت قائمـة   ليـس فيف األجـر    واإلنـاث   ر  والفجوة القائمة، إن وجدت، بـني الـذك       أما  . نفس العمل 
. الـذي ميتلكونـه   مـستوى املهـارة واملعرفـة       تالف  اخـ على أسـاس    إمنا   و ،اجلنسنوع  على أساس   

لتوفري املهارات واملعارف للمرأة لـضمان املـساواة يف األجـر عـن       جاهدة  حكومة نيبال   وتسعى  
  .لفجوة يف األجورلوضع حد لالعمل ذي القيمة املتساوية، وذلك 

  
 الصحة  -تاسعا   

  واملايليالصحالدعم   -  ٢٦  

بلـغ جممـوع عـدد اإلصـابات         ،اإليـدز /املناعة البـشرية  انتشار فريوس نقص    بفيما يتعلق     
 ١٥ ٩٤٥فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     ، ب٢٠١٠يونيـه  /اليت مت اإلبالغ عنـها حبلـول حزيـران        

الـاليت  مـن النـساء     ها  ئـة منـ   ا يف امل  ٣١وكانـت نـسبة      ،إصـابة يف نيبـال     ٢ ٤٠٣باإليدز  وإصابة  
 املساعدة مـن الـصندوق العـاملي        ىلقتتل  نيباما فتئت    و . سنة ٤٩ إىل ١٥ من نتتراوح أعماره 

كما تعمـل حكومـة نيبـال بالتعـاون مـع خمتلـف             . لفريوس نقص املناعة البشرية والسل واملالريا     

_________________ 
ومت اعتمـاد الئحـة ودليـل    . “التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل    ”مشروع قـانون حـول   وينظر يف الربملان يف    )٨(  

التعـديل علـى    وقـدم ). ةبـ واجلرميـة والعق (لقـانون العنـف العـائلي       لتنفيذ الفعال   العائلي من أجل ا   العنف  بشأن  
. ١٨٢٠ و ١٣٢٥جملس األمن التابع لألمم املتحـدة       لتنفيذ قراري   خطة عمل   ومت اعتماد    .قانون االغتصاب 

ملنع العنـف القـائم علـى    مالئمة اختاذ تدابري   من أجل   تعديل جداول قانون الشركات     بوزارة الصناعة   وقامت  
أحكـام خاصـة مـن أجـل تعزيـز          علـى    ٢٠١٠ لعـام    الـسياسة الـصناعية   ونـصت   . نوع اجلنس يف مكان العمل    

  .روح املبادرة لدى املرأة
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الشركاء يف التنمية ومنظمات األمم املتحـدة ملكافحـة هـذه املـشكلة،     واملنظمات غري احلكومية   
 . )٩(اإليدز/ناعة البشريةالدعم للنساء املصابات بفريوس نقص املتقدمي مبا يف ذلك 

املنـاهج  الـصحة واحلقـوق اإلجنابيـة يف        واإليـدز،   /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      ويدرج    
وتشمل هذه املناهج على وجه التحديـد مفهـوم منـع      ). من الصف الثامن إىل العاشر    (الدراسية  
  .بيةاإلجناالصحة ومرافق خدمات و ومفهوم احلقوق اإلجنابية، ،وسائلالساليب و، األاحلمل

  
 املناهج الدراسية  -  ٢٧  

 االتعليميــة جــزءغريهــا مــن املــواد وحتــديث املنــاهج والكتــب املدرســية ويــشكل تنقــيح   
ــة ٢٣,٦(ن أكثــر مــن مخــس  واملراهقــويــشكل . يتجــزأ مــن الــربامج املدرســية  ال مــن ) يف املائ

املنـاهج املدرسـية    وجيري إدراج قـضايا املراهقـة باعتبارهـا جـزءا مـن             . جمموع السكان يف نيبال   
وحــدات ووضــع أدلــة مت نــب املنــاهج الدراســية، اإىل جو. الــسادس إىل العاشــر وف مــنلــصفل
 .املدربني وامليسرينولتعلم الذايت للمعلمني ل

 مـن األم     انتقال العدوى  زارة الصحة والسكان أيضا بعض التدابري ملنع      ووقد اعتمدت     
املـضاد  والعـالج  األم إىل الطفل، نتقال العدوى من ملنع ا ةدمة الشامل اخلإىل الطفل، اليت تشمل     

 موقعـا ملنـع انتقـال عـدوى         ٢١تـوفري   وجمانـا،   طفـال   لألتـوفري الفحـص     والعكوسـة   للفريوسات  
 جممـوع وبلغ . لألطفالالعكوسة املضاد للفريوسات   األم إىل الطفل لتقدمي العالج      الفريوس من   

 العكوسـة املـضاد للفريوسـات     ا العـالج    عدد األشخاص الذين أبلـغ عـن إصـابتهم والـذين تلقـو            
مـن احلـاالت املبلـغ      يف املائة    ٢٢,٧نسبة  أو  ،  ٢٠٠٩نوفمرب  / شخصا يف تشرين الثاين    ٣ ٤٢٣
املــضاد للفريوســات  مقاطعــة تقــوم بتــوفري العــالج     ١٩ مركــزا يف ٢٣ وهنــاك حاليــا . عنــها

ــديرمها القطــاع اخلــاص،     ــاك مركــزان ي ــا، ومــن هــذه املراكــز، هن ــاقي العكوســة جمان  ويتبــع الب
املــضاد للفريوســات نطــاق العــالج مــن أجــل دعــم توســيع ومت . للخــدمات الــصحية احلكوميــة

منـها مـزودة بإمكانيـة      ، أربعـة    CD4من فئة   اليا  اخلختبار  ا اتدمخل ا موقع ١٣إنشاء  ،  العكوسة
يف لتحديد عـبء انتـشار الفـريوس     ومت تركيب جهاز .بالتنشيط الضوئي املستحث  اليا  اخلفرز  
األطفـال يف البدايـة مـع وجـود     ه يف طـب   خترب الوطين للصحة العامـة يف كامتانـدو السـتخدام         امل

  . يف املستقبلهخطط لتوسيع نطاق استخدام
  

_________________ 
 ،اإليــدز يف نيبــال/الرابطــة الوطنيــة لألشــخاص املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  : لــى ســبيل املثــال ع  )٩(  

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةمن األشخاص املصابني بذايت شبكة تتمتع باالستقالل ال وهي
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 على صحة املرأةالرتاع أثر   -  ٢٨  

. تـأثري سـليب علـى حيـاة املـرأة         الذي اسـتمر ملـدة عقـد إىل إحـداث           الرتاع املسلح   أدى    
  .األثرهذا تقييم كاملة لدراسة ء ال يزال يتعني إجراو
  

 دمات الرعاية الصحية الوقائيةاملتعلقة خبعلومات امل  -  ٢٩  

الـاليت تتـراوح   سرطان عنق الرحم هو الـسبب الرئيـسي للوفـاة بالـسرطان بـني النـساء               
ــالســنة  ٥٠ إىل ٢٠مــن  نأعمــاره االت ســرطان عنــق حلــدقيق الــفحــص وال يــزال ال. يف نيب

  .رئيسيةرحم يف نيبال ميثل مشكلة ال
ــةللــصحة االعــتالل الرئيــسي أحــد أســباب الــرحم ويــشكل هبــوط    أجــري و. اإلجنابي
ئـة مـن النـساء يف سـن اإلجنـاب      ا يف امل١٠شري إىل أن حـوايل   يـ من نيبال   عدة  يف أماكن   فحص  
  .هذه املشكلة من يعانني

ونتيجــة . بــادرات للحــد مــن ســوء التغذيــة وفقــر الــدم بــني النــساء خمتلــف امل ومت اختــاذ  
واحلالة التغذويـة لـألم احلامـل،       احلديثي الوالدة على قيد احلياة      باشرة بني بقاء    املعالقة  إلدراك ال 

وخاصـة خـالل   (احلديـد  الريفيات على حبـوب  صول النساء حتدابري لتحسني   خمتلف ال ذ  ااختمت  
ــة   ). احلمــل ــد علــى ومت تــدريب املتطوعــات يف جمــال الــصحة اجملتمعي . توزيــع مكمــالت احلدي
 نظام رصد قوي باستخدام سجالت املغـذيات الدقيقـة علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي                  طبيقت ومت

إىل ،  ٢٠٠٦عـام   ل ة الـصحي  ةالدميغرافيـ وتشري الدراسة االستقـصائية     . النساء احلوامل حالة  لتتبع  
ــة أن ال ــة التغطي ــد زادت مــن  ملوطني ــة  ٢٣كمــالت احلدي ــة ٥٩إىل يف املائ ــاء علــى  . يف املائ وبن

  .يف املائة ٤٢إىل يف املائة  ٧٥ض فقر الدم لدى النساء احلوامل من يفمت ختذلك، 
  

 مجاعات احملرومني  -عاشرا   
 ساسيةاألن تعزيز حقوقهاملهمشات والتدابري املتخذة حلماية النساء   -  ٣٠  

اجملتمعــات طائفــة املنبــوذين واختــذت حكومــة نيبــال عــددا مــن التــدابري حلمايــة حقــوق   
إىل تنفيـذ بـرامج     احلكومـة   هتـدف   و. صلية، واجلماعات العرقية والنـساء    األوالشعوب  املهمشة،  

 . على اخلدماتمحقوقهم وحصوهلكفالة التمكني االجتماعي واالقتصادي ل

 اعتمـاد   علـى ، وتعمـل    ١٦٩رقـم   اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         علـى   وصدقت نيبـال      
فعالــة وذات مغــزى ألصــلية مــشاركة مــشاركة الــشعوب  لكفالــةخطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذها 

خمتلــف  يف حكــم البلــد مــن خــالل اةاملــساوها علــى قــدم سياســيا يف عمليــة صــنع القــرار ومتثيلــ
  .جيابيةاإلتدابري ال
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 سوق العملإىل اإلعاقة ذات وصول املرأة كفالة ل الالزمة القوانني والسياسات  -  ٣١  

كـول امللحـق    أصبحت نيبال طرفا يف اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والربوتو             
 وطنيـة للمعـوقني   العمـل   السياسة وخطـة    الذ  يتنفعلى  حكومة نيبال   وتعمل  . ٢٠١٠هبا يف عام    

للعقـد  لمعـوقني   لالعمل املوسعة ملنطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ         خطة  مع  انسجام  ، يف   ٢٠٠٦ لعام
الوقايـة  ب ةوعيـ ت اإلصـالحات التـشريعية، وال     ،اجملاالت الرئيـسية للتـدخل    من  و. ٢٠١٢-٢٠٠٣

. والتوظيـف األسرية واجملتمعية   إعادة التأهيل   وجمانا،  التعليم والرعاية الطبية    وتوفري  من اإلعاقة،   
ــوارد وجيـــري توجيـــه  ــة الالزمـــة املـ تطـــوير ومتكـــني األشـــخاص  مـــن أجـــل إىل اهليئـــات احملليـ

 شاملعلـى احلقـوق والـ     النهج القـائم    ويعترب   .التنميةخطط   يف   ماإلعاقة وتعزيز مشاركته   ذوي
وتعتـرب  .  هو األساس الذي تقوم عليـه سياسـات وخطـط حكومـة نيبـال يف هـذا اجملـال                   ميعللج
 بعـض   مـن التعليم والصحة والتدريب على املهـارات وخـدمات النقـل،           بمتيازات فيما يتعلق    اال

ــة     ــصاحل األشــخاص ذوي اإلعاق ــز اإلجيــايب ل ــى التميي ــة عل ــوىل . األمثل ــة وتت ــسيق جلن ــة تن وطني
 .التعاون أيضا مع اجملتمع املدين، وب وتنسيقهايف هذا اجملالنشطة على األ اإلشراف

 ١٩٩٤والئحـة عـام     ١٩٨٣األشخاص ذوي اإلعاقة لعام     محاية ورعاية   ويعترب قانون     
حكومة نيبال من أجل إدخـال حتـسينات        وتعمل  . االتفاقيةإلنفاذ  التدابري القانونية الرئيسية    من  

. لقانونيـة يف جمـال حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        الـسياسات والـنظم ا    يف  يف الوقت املناسب    
ــاء أنقامــت بوضــع  كمــا  ــة مالئمــة     ظمــة للبن ــاين العام ــشترط أن تكــون املب شــخاص ذوي ألات
فــرص العمــل املناســبة مــن بتــوفري  ٢٠٠٦ لعــام العمــل والعمالــةسياســة  التزمــتوقــد . اإلعاقــة

  .ئمةاملالومفهوم تطوير أماكن العمل  االجيايبالتمييز خالل اعتماد 
  
 نووالالجئالنازحون  -حادي عشر 

  النازحون  -  ٣٢  

واالختطـاف واالعتقـال التعـسفي      القسري  االختفاء  النازحات من   ذل جهود حلماية    تب  
بـسبب   نيحتجـاز التمييـزي   االعتقـال و  ومـن اال  الالإنـسانية أو املهينـة      املعاملـة   والقتل واالنتحار و  

  .قامةاإل مكان  يف اختيارنحقهكما مت ضمان . كذلكالرتوح 
  

 النازحنيحكومة نيبال حلماية اليت تبذهلا اجلهود     

ويقـدم  .  يركز على النازحني   برنامج، يف تنفيذ    ١٩٩٠حكومة نيبال منذ عام     شرعت    
قـع  ا إىل مو  النـازحني  الالزمة لوصول    وكلفة السفر معيشة  كبدل  يف اليوم   روبية   ١٠٠الربنامج  
بيئة مالئمة للعائدين، وتـوفري التـسهيالت املاليـة        هتيئة   إىل   انطلقت محلة هتدف  و. ؤقتةإيوائهم امل 
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وباملثـل، أنـشأت    . نـازحني كـسب لل  الالعمل واالسـتفادة مـن أنـشطة        وفرص  والصحية والتعليم   
أعلنــت عــن ، والنــازحنيمــن أجــل حــل مــشاكل فريقــا عــامال ، ٢٠٠٤حكومــة نيبــال يف عــام 

ية موجهـة حنـو   تدريبدورات ت للضحايا  وقدم .ضحايا الرتاع ركز على   يغاثة  برنامج لإل وضع  
 الـيت  متعزيـز مهـاراهت  إىل يهـدف التـدريب    و. املقاطعة الـيت ينتمـون إليهـا      مقر  يف  املهارات  تنمية  
األهم من ذلك، أنشأت حكومـة      و. ض للحفاظ على معيشتهم   والقراحلصول على    من   ممتكنه
إعـادة  ب إجناز املهام املتـصلة      والية، وزارة السالم واإلعمار وعهدت إليها ب      ٢٠٠٧يف عام   نيبال  

  .مبن فيهم النازحونبناء وتأهيل ضحايا الرتاع ال
ــر /شــباط ٢٦يف و   ــال اختــاذ  ٢٠٠٧فرباي ــدابري خمتلــف ال، قــررت حكومــة نيب ــة ت لكفال

 النقـل   وروتـشمل هـذه التـدابري تـوفري أجـ         . النازحني على حنو يكفل هلم االحتـرام      إعادة توطني   
مبلـغ  وقدم لكل شـخص  . نفقاهتم اليوميةلبناء أو ترميم منازهلم و    لة  املساعدة املالي تقدمي بعض   و

 روبيـة لكـل أسـرة    ١٠ ٠٠٠ومبلـغ  أجرة النقل،  روبية ك ١ ٠٠٠ إىل   روبية ٣٠٠من  يتراوح  
اختـذ  وعالوة علـى ذلـك،      . صالح املنازل اليت تضررت   روبية إل  ٥ ٠٠٠  املدمرة و  البناء منازهل 

ــرار  ــد  بقـ ــدون فائـ ــرض بـ ــدمي قـ ــغ  ةتقـ ــرة   ٢٥ ٠٠٠مببلـ ــل أسـ ــة لكـ ــراض اروبيـ ــة ألغـ لزراعـ
القـرض خـالل   تـسديد  إىل منازهلم ويتعني على النـازحني       عودة النازحني   عند   اتاحليوان وتربية
 .أعوام مخسة

 املؤقــت لألشــخاص تــشمل مرافــق لإلســكانإلغاثــة لربامج بــحكومــة نيبــال وتــضطلع   
ملــشورة والــصحة لــضحايا اشــرعت يف تنفيــذ بــرامج خلــدمات وعــالوة علــى ذلــك، . النــازحني
بــرامج موجهــة خصيــصا إىل النــساء واألطفــال واملــسنني      يف تنفيــذ أيــضا شــرعت و. الــرتاع

  .وغريهم ةواأليتام، والعجز
  

 أمام القانون ويف الشؤون املدنيةاملساواة  -ثاين عشر 
  املساواة أمام القانون حتقيقمبادرات  -  ٣٣  

. رات أعـاله احلـق يف املـساواة أمـام القـانون           بـادرات املـذكورة يف الفقـ      تكفل خمتلف امل    
مـن أجـل حتقيـق      يبـال   يف ن مـشروع قـانون لتعـديل بعـض القـوانني           كما ينظر جملس الـوزراء يف       

  .املساواة بني اجلنسني
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 الزواج والعالقات األسرية -ثالث عشر 
 لى النحو الواجبإنفاذه عجيري قانون تعدد الزوجات معروف على نطاق واسع و  -  ٣٤  

جرميـة جنائيـة يف     وهـو يـشكل     . تعدد الزوجات جرمية جنائية   يعترب  فقا لقانون نيبال،    و  
تقريــر ويــشري . احلــق العــامقــضايا مــن تعــدد الزوجــات وتعتــرب قــضايا . ١٩٦٣نيبــال منــذ عــام 

الـيت مت اإلبـالغ   تعـدد الزوجـات   قـضايا   جـدا مـن    قلـيال هنـاك عـددا  أن إىل املدعي العام لنيبـال    
ــها أو رفعهــا  ــة  و. عن ــسنة املالي ــغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف ال ــيت   جممــوع بل  قــضايا تعــدد الزوجــات ال

 .قضية ٧٣كانت قيد النظر يف خمتلف احملاكم 

الـذي يـدان بارتكابـه جرميـة تعـدد الزوجـات            شخص  الـ وعالوة علـى ذلـك، إذا كـان           
 يطـرد  احلكوميـة،  الـدوائر اجليش وغريهـا مـن     وأالشرطة  أو  يتوىل منصبا عاما يف اخلدمة العامة       

  .ضمانات كافية ضد تعدد الزوجاتاملقترحة القوانني اجلنائية واملدنية تتضمن و. من منصبه
  

 دية للطالق على املرأة النيباليةالطالق واآلثار االقتصااملتعلق بقانون ال  -  ٣٥  

ــرب    ــصول تعت ــة بــ الف ــن   املتعلق ــزواج م ــام  الالزوج والزوجــة وال ــانون الع ــة ق ــانون مبثاب ق
احملكمـة  ويـتعني علـى     . أة املطلقة احلصول على حصة من ممتلكات الـزوج        وميكن للمر . لطالقا

يـنص  و. مـن املمتلكـات    املـرأة    نـصيب بـشأن   ختـاذ قـرار     ا الطالق،   لدى إصدار حكم  املختصة،  
  .تدابري كافية ملعاجلة القضايااملقترح على القانون املدين 

  
 اجلنسية  -رابع عشر 

 اجلنسيةالدستور اجلديد وقانون نسية على اجلصدار اهليئة املختصة بإتدريب   -  ٣٦  

ــال  جتــري    ــة نيب ــؤمترات ل  حكوم ــدوات وم ــوظفي املقاطعــات   بانتظــام ن ــار م ــذين كب ال
يف مثـل هـذه الـربامج       اجلنـسية   وتنـاقش قـضية      .إصـدار شـهادات اجلنـسية     يتمتعون بصالحيات   

بعقـد   قانونية،   كلية املوظفني اإلداريني، وهي هيئة    تقوم  وعالوة على ذلك،    . على نطاق واسع  
احملتويـات  كمـا تـشمل      .نياملـدني للموظفني  قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة     الدورات التدريبية   خمتلف  

  .باجلنسيةاألحكام الدستورية والقوانني واملمارسات املتعلقة ية لتدريبهلذه الدورات االرئيسية 
  

 احلصول على اجلنسية  -  ٣٧  

ومـن أجـل كفالـة    . نيبـال لجديـد  دسـتور  ة علـى صـياغ  حاليـا  تعمل اجلمعية التأسيـسية      
مـن   نطـاق واسـع مـن اآلراء       بالتـشاور ومجـع   اجلمعيـة التأسيـسية     تقـوم    ،لمـرأة اجلنسية ل حقوق  

  .النظرقيد هي اجلنسية مسألة فإن وبالتايل . أصحاب املصلحة وعامة الناس
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 ٢٠املادة  من ١الفقرة  -خامس عشر 
 ، من االتفاقية٢٠املادة  من ١ الفقرة قبول تعديل  -  ٣٨  

ــديل  إن    ــول تع ــرة قب ــن ١الفق ــادة  م ــد النظــر   ٢٠امل ــو قي ــة ه ــن االتفاقي ــرر  .  م ــد ق وق
التقــدم بــاقتراح إىل الربملــان ، ٢٠١٠ هيونيــ/حزيــران ١٦الــوزراء، مبوجــب قــرار مــؤرخ  جملــس

  .بقبول التعديل
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	أولا - لمحة عامة
	1 - الطريقة التي تم بها إدماج أحكام الاتفاقية في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي صكوك مثل ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقارير عن الأهداف الإنمائية للألفية:

	ما فتئت قضايا تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإدماج والمساواة تحتل مكان الصدارة في خطط التنمية الوطنية في نيبال. وتشكل إصلاحات السياسات والقوانين، وتنمية المهارات القيادية والتأهيل الاجتماعي للنساء المتضررات من النزاع، والمعونة القانونية، والوعي بالقضايا الجنسانية والدعوة من أجلها هي من بعض الأنشطة الهامة المضطلع بها لتحقيق هذه الغاية. وقد تم اعتماد السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي لعام 2010، ويجري تنفيذها من خلال مختلف البرامج بما في ذلك البرامج التي شرع بها بدعم من الهيئات المحلية وشركاء التنمية. وتم إنشاء قسم معني بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في وزارة التنمية المحلية من أجل تنفيذ السياسة المذكورة بفعالية ورصد تنفيذها والمساهمة في جعل جميع الأنشطة التي تضطلع بها وزارة التنمية المحلية والهيئات المحلية مراعية للقضايا الجنسانية. وتم في الآونة الأخيرة، إصدار أحكام تنص على أنه يتعين على الهيئات المحلية أن تقوم لدى توزيع ميزانيتها المخصصة للمشاريع الإنتاجية بتخصيص ما لا يقل عن 35 في المائة للمجموعة المستهدفة من برامج التنمية، بما في ذلك 10 في المائة للبرامج التي تعود بالنفع بشكل مباشر على النساء من فئة المعوزين، و 10 في المائة للأطفال و 15 في المائة للطبقات المستهدفة الأخرى.
	وما فتئ التخفيف من حدة الفقر يحتل صدارة أولويات الحكومة. وتسعى خطط التنمية جاهدة من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق أوسع. ويبلغ معدل النمو الاقتصادي حاليا 3.4 في المائة، مما يشكل انعكاسا للمشاكل القائمة بما في ذلك البطالة والفقر والتفاوت المتزايد في الدخل. ومن أجل معالجة هذا الوضع، تسعى حكومة نيبال لتحقيق الهدف الاقتصادي الأساسي للدولة الذي يتمثل في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستقل وتقدمي ويعتمد على ذاته، وكفالة التوزيع العادل للمكاسب الاقتصادية على أساس من العدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الاقتصادي.
	استراتيجيات التنمية الوطنية 

	اتخذت حكومة نيبال عددا من المبادرات لتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين. ويجري وضع الخطط والبرامج الوطنية وتنفيذها وفقا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة نيبال على الصعيدين الوطني والدولي. كما انضمت المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء في التنمية إلى الحكومة في هذا المسعى. وركزت خطة السنوات الثلاث المؤقتة على الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسسي للقضاء على جميع أشكال التمييز؛ وحماية النساء المتضررات من النزاع وإعادة تأهيلهن؛ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات التنمية؛ وإجراءات التمييز الإيجابي؛ وكفالة تمثيل المرأة بنسبة 33 في المائة في جميع هياكل الدولة؛ والقضاء على العنف القائم على نوع الجنس؛ وبناء قدرات الأجهزة الوطنية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ ووضع إطار للاقتصاد الكلي؛ وتنفيذ نظام إدارة الشؤون الجنسانية، وغيرها.
	وما فتئت حكومة نيبال تعمل على تنفيذ أحكام التمييز الإيجابي في الدوائر العامة بما في ذلك الشرطة والجيش النيبالي. وجعلت مشاركة المرأة إلزامية في لجان السلام وإعادة التأهيل وكذلك في عملية صياغة وتنفيذ خطط التنمية المحلية. ويجري تنفيذ الميزانية التي تراعي المنظور الجنساني من أجل وضع برامج التنمية.
	استراتيجية الحد من الفقر

	يجري تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر مع التركيز على جملة أمور، منها الإصلاحات الهيكلية، والنمو الاقتصادي العريض القاعدة والإدماج الاجتماعي من خلال مشاركة وتمكين المرأة والجماعات والمجتمعات المهمشة أو الضعيفة. وبالتالي، فقد حققت نيبال تقدما كبيرا في الحد من الفقر. وقد انخفض الفقر المدقع من نسبة 42 في المائة عام 2000 إلى 31.4 في المائة عام 2005 ثم إلى 25.4 في المائة عام 2009. وتمشيا مع هذا الإنجاز، تقوم حكومة نيبال بمواصلة تبسيط إجراءاتها لتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وتهدف خطة السنوات الثلاث المؤقتة إلى تخفيض معدل الفقر إلى 21 في المائة بحلول تموز/يوليه 2013.
	الأهداف الإنمائية للألفية 

	إن حكومة نيبال عازمة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك الهدف 3 - ”تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“. وتم اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف القضاء على التفاوت بين الجنسين في جميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015. وترمي سياسة التعليم إلى توفير التعليم الجيد للجميع على أساس ديمقراطي وشامل للجميع ويكفل المساواة. وقد جعلت حكومة نيبال التعليم مجانيا حتى المرحلة الثانوية. ويجري النظر في مشروع قانون لتوفير التعليم الأساسي بشكل مجاني وإلزامي. وقد تحسنت نسبة البنات إلى البنين في التعليم الابتدائي، الذي يغطي الصفوف من الأول إلى الخامس تحسنا ملحوظا منذ عام 1990، إلى الحد الذي جعل الهدف المحدد لعام 2015 يتحقق بالفعل. وتبلغ نسبة الالتحاق الإجمالي حتى الآن 1.0 ونسبة الالتحاق الصافي بالدراسة 0.98. كما تحسنت نسبة البنات إلى البنين في سائر مستويات التعليم إلى حد كبير.
	وزاد معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب (15-24 سنة) لكل من الذكور والإناث إلى حد كبير. وفي الوقت الحاضر، يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء في هذه الفئة العمرية 75.8 في المائة في حين أن معدل الرجال يبلغ 91 في المائة.
	وعلى الرغم من أن المرأة لا تزال تعمل غالبا في القطاعات التقليدية، فقد زادت مشاركتها في الأعمال غير التقليدية مثل القوات المسلحة والعمالة في الخارج بسرعة في السنوات الأخيرة. وفي الفترة 2006/2007، كان نصيب المرأة من إجمالي القوة العاملة في الخارج 1.9 في المائة. وبحلول تموز/يوليه 2009، ارتفع هذا الرقم إلى أربعة في المائة.
	وهناك مجال آخر من مجالات العمل الذي يتسع نطاقه بالنسبة للمرأة وهو قطاع التعليم. وتزداد نسبة المدرسات تدريجيا، وبشكل خاص في التعليم الابتدائي والثانوي.
	ويمكن أن تتخذ مشاركة المرأة في المجال السياسي كمؤشر رئيسي لتمكين المرأة. فقد شهدت نيبال تغييرا سياسيا كبيرا في السنوات الأخيرة. وفي البلد في الوقت الحاضر جمعية تأسيسية منتخبة، تعمل أيضا كمجلس تشريعي. وتشغل المرأة نسبة 32.8 في المائة من المقاعد في الجمعية التأسيسية. وهذا ما يمثل زيادة كبيرة عن البرلمانات السابقة. وينص الدستور المؤقت على إلزام الأحزاب السياسية بكفالة أن يكون ما لا يقل عن ثلث مجموع ممثليها من النساء. وفي انتخابات الجمعية التأسيسية لعام 2008، كان هناك 368 مرشحة (9.32 في المائة) من أصل 946 3 من فئة المرشحين المباشرين و 067 3 من فئة المرشحين التناسبيين. ومن مجموع المرشحات، تم انتخاب 8.15 في المائة منهن في فئة المرشحين المباشرين (30 امرأة) و 5.24 في المائة في فئة المرشحين التناسبيين (161 امرأة). وبالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح ست نساء لانتخابات الجمعية التأسيسية.
	وقد كفل الدستور المؤقت حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ونص قانون تعديل بعض القوانين في نيبال من أجل كفالة المساواة بين الجنسين لعام 2006 على تعديل الأحكام في 17 قانونا آخر بما في ذلك القانون العام. وبنص التعديل الثاني عشر للقانون العام لعام 2007 أيضا على تغييرات هامة من منظور جنساني. ونص قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 2007 على إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة بوصفها هيئة قانونية مكلفة بولاية تحقيق المساواة بين الجنسين. وأسفرت الأحكام الدستورية والقرار الخاص بكفالة تحقيق التناسب في عدد المرشحين من الفئات الاجتماعية لانتخابات الجمعية التأسيسية في عام 2008 عن زيادة مشاركة المرأة في الميدان السياسي.
	وبالمثل، فإن إدارة شؤون المرأة والطفل قد اعتمدت تدبيرين من تدابير السياسة العامة الواسعة النطاق وهما: تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي. ويهتم التدبير الخاص بتمكين المرأة بتوفير التدريب على تنمية المهارات ودعم خطط الادخار والائتمان الصغيرة. ويعتمد التدبير المتعلق بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي أكثر ما يعتمد على الدعوة، ويعمل في مجالات مثل ربط الشبكات القطاعية، والتوعية، وتقديم الدعم التقني إلى القطاعات لإجراء عمليات تدقيق جنسانية. وقد ساهمت هذه الأنشطة في تمكين الوكالات التنفيذية المحلية وشركاء التنمية القطاعيين من تحديد القضايا والشواغل المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وتم تعيين جهات اتصال للشؤون الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات وعلى مستوى المقاطعات والوكالات التنفيذية والهيئات المحلية.
	وبالإضافة إلى ذلك، ما فتئت التدخلات القطاعية تهدف إلى تحسين المساواة بين الجنسين. واعتمدت وزارة التعليم عدة تدابير تتعلق بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي مثل تعيين ما لا يقل عن امرأة واحدة في لجان إدارة المدارس، وتخصيص حصص للمرأة بين المعلمين وفي التوظيف (على سبيل المثال، في المرحلة الابتدائية حيث توجد ثلاث وخمس وظائف للمعلمين، ينبغي تخصيص وظيفة ووظيفتين على التوالي للمعلمات)، وتقديم حوافز مالية وغير مالية للفتيات والأطفال المهمشين، وزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، وإجراء استعراض دوري لمواد المناهج الدراسية ومواد تدريب المعلمين من منظور جنساني، وبناء مراحيض للبنات في المدارس. وقد بدأت وزارة التعليم، بدعم من اليونيسيف، بإنشاء شبكة لتعليم البنات والمساواة بين الجنسين في سبع مقاطعات في تيراي حيث تعتبر مشاركة الفتيات في التعليم متدنية للغاية. وتعتقد حكومة نيبال بأنه تمشيا مع هذه المبادرات التي تركز على الفتيات والتي ساهمت في زيادة التحاقهن بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، بأنه سيبذل المزيد من الجهود المتضافرة من أجل إبقائهن في المدارس ودعمهن من أجل إكمال التعليم المدرسي بحيث يدخل عدد أكبر من النساء في مستوى التعليم العالي.
	2 - حالة جمع البيانات بوجه عام وجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بوجه خاص

	المكتب المركزي للإحصاء، الذي أنشأه قانون الإحصاء لعام 1958، هو الوكالة المركزية، في إطار اللجنة الوطنية للتخطيط، المسؤولة عن تطبيق المعايير الإحصائية في البلد. ويضطلع المكتب بمختلف الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية والتعدادات العامة بانتظام لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلد. وبناء على ذلك، فهو يقوم بمختلف التعدادات، بما في ذلك التعداد العام للسكان كل عشر سنوات، والتعداد الزراعي، والتعداد العام لمنشآت التصنيع. وتعتبر الدراسة الاستقصائية الوطنية لمستويات المعيشة، والدراسة الاستقصائية للقوى العاملة في نيبال، ومسح المؤشرات المتعددة، من الدراسات الاستقصائية الهامة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء. وقد غطت الدراسة الاستقصائية الوطنية لمستويات المعيشة المعلومات المتعلقة بمرافق الأسر المعيشية والأنشطة الاقتصادية، وحالة العمالة، وأنماط الإنفاق على الصحة والتعليم مصنفة حسب نوع الجنس.
	وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع مختلف الوزارات القطاعية أيضا بإجراء دراسات استقصائية وتقوم بنشر تقارير موجزة في مجالات اختصاص كل منها. فعلى سبيل المثال، تجري وزارة الصحة والسكان الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية الوطنية كل خمس سنوات وتنشر تقارير سنوية عن حالة الخدمات الصحية. وتنشر وزارة التعليم تقارير سنوية عاجلة. وتعتبر هذه التقارير والمنشورات من أهم مصادر الإحصاءات في البلد. وتدار البيانات على أساس تصنيفها حسب نوع الجنس.
	وسيقوم المكتب المركزي للإحصاء بتنفيذ تعداد السكان المقبل في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2011. وبالإضافة إلى وضع دليل عام، تم وضع دليل منفصل عن الإدماج الاجتماعي والقضايا الجنسانية كأساس لتعداد عام 2011. ومن المتوخى أن تبلغ نسبة النساء من العدادين 40 في المائة وأن تغطى جميع الأسر للحصول على معلومات محددة عن الاعتبارات الجنسانية().
	ومن الجدير بالإشارة أن المحكمة العليا، في قضية منظمة مناصرة الشعب وآخرون ضد حكومة نيبال ومكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وآخرون، أصدرت مؤخرا أمرا توجيهيا إلى المكتب المركزي للإحصاء واللجنة الوطنية للتخطيط بجمع إحصاءات حقيقية تتعلق بالأرامل من حيث السن والعدد والظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بما يفيد في وضع السياسات والبرامج اللازمة لتحسين أحوالهن وتنميتها. وقد ساعد هذا التدبير القضائي كذلك، على تبسيط التدابير المتعلقة بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.
	3 - اتخاذ التدابير اللازمة لنشر البروتوكول الاختياري

	قامت وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بترجمة الصكوك الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التي نيبال طرفا فيها إلى اللغة النيبالية ونشرها وتوزيعها. وقامت بنشر وتوزيع النصوص المترجمة مجانا. وبالمثل، فإن وزارة القانون والعدل أعدت نسخة باللغة النيبالية من جميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي نيبال طرفا فيها، ونشرتها بالإنكليزية والنيبالية ووزعتها مجانا. وعلاوة على ذلك، قامت وزارة القانون والعدل بنشر تجميع للقوانين النيبالية الأساسية المتعلقة بالمرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية باللغة النيبالية. وتم إدراج هذه المعلومات على مواقع الوزارات على شبكة الإنترنت.
	كما تضطلع حكومة نيبال بتنفيذ مختلف البرامج مثل التدريب، والندوات التفاعلية، وبرنامج إذاعي في شراكة مع مختلف المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية لزيادة الوعي بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم أحكام البروتوكول الاختياري يتعين تنفيذها على الصعيد الدولي ولا تتطلب اتخاذ تدابير قانونية خاصة على الصعيد الوطني.
	ثانيا - الإطار التشريعي والمؤسسي
	4 - التدابير الملموسة التي اتخذت لتعديل الأحكام القانونية التمييزية

	عملا بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تم بالفعل تعديل 65 حكما قانونيا تمييزيا. وتبذل الجهود من أجل إلغاء المزيد من القوانين التي تعتبر أنها لا تزال تمييزية. وتم تشكيل لجنة تعمل تحت إشراف الأمين المشترك لوزارة القانون والعدل لتحديد الأحكام القانونية التمييزية واقتراح التعديلات على هذه الأحكام. وقامت وزارة القانون والعدل، بناء على توصية اللجنة، بإعداد مشروع قانون بشأن ”قانون تعديل بعض القوانين النيبالية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين لعام 2011“، ومشروع القانون هذا، الذي ينظر فيه حاليا في مجلس الوزراء، يتضمن اقتراحا بتعديل نحو 60 حكما في 19 قانونا ويتوخى إدخال أحكام جديدة تراعي الاعتبارات الجنسانية().
	وأوصت اللجنة أيضا بإدخال تعديلات على القواعد والجداول التمييزية المنصوص عليها بموجب مختلف القوانين. وبناء عليه، تقوم حكومة نيبال بإعداد مشروع لتعديل جميع الأحكام التمييزية الموجودة في القواعد والجداول.
	5 - تخصيص الميزانية

	بدأت حكومة نيبال بتطبيق الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية منذ السنة المالية 2007/2008، وذلك تمشيا مع الالتزام بتوفير الموارد الكافية لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين. كما قامت بتشكيل لجنة معنية بالميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية، برئاسة الأمين المشترك لشعبة الميزانية بوزارة المالية، من أجل إدماج عملية الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية في نظام الميزانية العادية الوطنية.
	وتم وضع نظام لإدارة معلومات الميزانية، ونظام لمعلومات ميزانيات الوزارات التنفيذية، ونظام لمعلومات الإدارة المالية كبرمجيات حاسوبية من أجل التنفيذ الفعال لعملية الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية ورصد الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. ويتعين على جميع الوزارات التنفيذية، عملا بالأدلة والنماذج والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتخطيط ووزارة المالية، أن تبين أن برامجها السنوية وفقا للتصنيف، داعمة بشكل مباشر وغير مباشر وحيادية.
	وقد خصصت حكومة نيبال مبلغ 60.61 بليون روبية أي 17.9 في المائة من مجموع ميزانية السنة المالية 2010/2011 للبرامج التي تعود بالنفع على المرأة مباشرة. وخصصت أيضا ميزانية لإنشاء صندوق لمنع العنف القائم على نوع الجنس ولمواصلة البرامج التي شرع فيها في إطار الحملة الخاصة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس.
	وتبذل الجهود لإجراء دراسة محددة لتقييم فوائد الميزانية للمرأة. وشرعت حكومة نيبال بنشر النفقات الفعلية المخصصة في الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية من العام المالي 2009/2010. كما تقوم بمراجعة وتنقيح المبادئ التوجيهية القائمة للميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية، والكتيبات، ومعايير الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية. وقد تم نشر فريق من الخبراء لهذا الغرض.
	وقد أصبح معظم الموظفين المعنيين بتنمية المرأة والعاملين في مختلف المقاطعات على أساس مؤقت موظفين دائمين حاليا، وتم إدماجهم في صلب الخدمة المدنية العادية. ويجري تنفيذ برنامج لتمكين المرأة في 043 3 لجنة من لجان تنمية القرى وعددها 915 3 لجنة، وفي 35 بلدية في جميع المقاطعات التي يبلغ عددها 75 مقاطعة. وتعمل المكاتب المعنية بالمرأة والطفل بوصفها وكالة لتنسيق الشؤون الجنسانية في المقاطعات.
	6 - التدابير المتخذة للحفاظ على استقلال اللجنة الوطنية للمرأة 

	بموجب قانون اللجنة الوطنية للمرأة، لعام 2007، تم تشكيل اللجنة الوطنية للمرأة التي أنشئت في البداية في عام 2002 بأمر تنفيذي، كهيئة قانونية مستقلة وقائمة بذاتها من أجل حماية وتعزيز حقوق ومصالح المرأة، بما في ذلك إدماجها بصورة فعالة في التيار الرئيسي التنمية، والعمل في الوقت نفسه على تحقيق العدالة بين الجنسين. وينص قانون اللجنة الوطنية للمرأة على منح اللجنة وضعا مستقلا كهيئة قائمة بذاتها تتمتع بخلافة دائمة. وتماثل أجور رئيس اللجنة الوطنية للمرأة وسائر أعضائها وشروط خدمتهم وغيرها من التسهيلات، تلك التي يتمتع بها رئيس وأعضاء أية هيئة دستورية. وبالتالي، فمن المتوقع أن يكون استقلال اللجنة الوطنية للمرأة مماثلا لأية هيئة دستورية.
	كما اضطلع القضاء بدور هام في كفالة تعزيز استقلال اللجنة الوطنية للمرأة. ففي قضية ناينا كالا ثابا، ودانا كوماري سونار وآخرين ضد مكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وآخرين، أصدرت المحكمة العليا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أمرا مؤقتا إلى الحكومة بعدم فصل الملتمسين من مناصبهم في اللجنة الوطنية للمرأة. وهكذا، فإن من الواضح أنه لا يمكن فصل شاغل أي منصب في اللجنة الوطنية للمرأة إلا وفقا للأحكام الواردة في القانون. كما يتبين أيضا أن السلطة القضائية تسهم أيضا إسهاما فعالا في منع التدخل السياسي المباشر في شؤون اللجنة الوطنية للمرأة والحفاظ على استقلالها.
	وفيما يتعلق بالوضع الدستوري للجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية للمنبوذين، ونظرا لأن المداولات بشأن محتويات الدستور الجديد مستمرة، فإن حكومة نيبال ترى أن من السابق لأوانه الإعراب عن أي التزام بشأن هذه المسألة.
	ثالثا - القوالب النمطية والممارسات الضارة
	7 - الإجراءات المتخذة لإزالة الصور النمطية للمرأة والقضاء على تلك الصور

	اعتمدت حكومة نيبال سياسة تهدف إلى إزالة الصور النمطية للمرأة والقضاء على تلك الصور في الكتب المدرسية، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية. وتم اتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق هذه الغاية. وفي السنة المالية 2008/2009، تم استعراض المناهج الدراسية في التعليم الابتدائي (الصف 4-5) تمشيا مع هذه السياسة. كما يجري وضع أدلة ومواد مرجعية بما يتفق مع هذه السياسة.
	8 - التدابير المتخذة لإلغاء الممارسات الضارة

	في محاولة لتحديث النظام القانوني في نيبال وتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا النظام، تجرى في نيبال عملية لتقنين وتحسين نظم القوانين المدنية والجنائية. وتقدمت وزارة القانون والعدل إلى البرلمان بمشاريع قوانين تتعلق بالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إصدار الأحكام. وتحتوي هذه المشاريع على تدابير كافية لحماية الضحايا وإلغاء الممارسات التقليدية الضارة مثل نظام المهور وزواج الأطفال والتمييز ضد الأرامل وتعدد الزوجات والشعوذة.
	وقد أجرت وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي دراسة عن مختلف هذه الممارسات الثقافية لمختلف المجموعات العرقية التي قد تكون تمييزية ضد النساء والفتيات. وقد حددت الدراسة التدابير الممكنة التي يتعين اتخاذها للتغلب على الوضع. وأعد مشروع قانون شامل بشأن الممارسات الاجتماعية الضارة (الجريمة والعقاب)، وهو الآن قيد التشاور مع أصحاب المصلحة.
	رابعا - العنف ضد المرأة
	9 - التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة

	تم اتخاذ تدابير عدة للقضاء على التمييز والعنف القائم على نوع الجنس. ويمكن الاستشهاد بالتعديلين الحادي عشر والثاني عشر للقانون العام، وبالقانون الخاص بتعديل بعض القوانين في نيبال لضمان المساواة بين الجنسين، لعام 2006، والدستور المؤقت لعام 2007، وقانون الجنسية لعام 2007، وقانون الاتجار بالبشر (المكافحة والعقوبة) لعام 2008، وقانون العنف العائلي (الجريمة والعقوبة) لعام 2009، والقواعد والأحكام التي وضعت في إطار هذه القوانين، كبعض من الأمثلة الهامة على التدابير التشريعية التي اتخذت لمعالجة ظاهرة العنف.
	وتجدر الإشارة إلى أن التدابير القضائية أسهمت كذلك في الإصلاحات القانونية في مجال العنف ضد المرأة. وبعد قرار المحكمة العليا في قضية ريسما ثابا ضد حكومة نيبال لعام 2004، تم إدماج بعض الأحكام التشريعية الهامة في القانون العام رقم 10B في الفصل المتعلق بالآداب من القانون العام لحظر اتهام أي شخص بالشعوذة، أو نفيه أو حرمانه من الإقامة أو الأنشطة الاجتماعية بالاستناد إلى هذا الاتهام، أو فرض أي من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو التعذيب على أي شخص بأي ذريعة. ويعاقب على هذا العمل المحظور بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف روبية أو بكلتا العقوبتين. وعلاوة على ذلك، يجرم قانون العقوبات المقترح مثل هذا العمل أيضا.
	وبالمثل، تنص المادة 5 من هذا الفصل على أن أي موظف حكومي يرتكب الجماع أو يرتب الجماع لأي شخص آخر مع امرأة مسجونة أو محتجزة، أو أي طبيب أو موظف صحي يرتكب الجماع مع أي امرأة جاءت للاستفادة من الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمات الطبية، أو أي وصي أو راع يرتكب الجماع مع امرأة تحت وصايته أو رعايته، أو أي مسؤول أو موظف في أي منظمة، تقيم فيها امرأة تعاني من مرض عقلي أو جسدي لغرض العلاج أو التأهيل، يرتكب الجماع مع امرأة من هذا القبيل، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من عام واحد إلى ثلاثة أعوام. وإذا كان هذا الفعل يشكل جريمة بموجب هذا القانون أو أي قانون نافذ آخر، تضاف العقوبة المفروضة بموجبه إلى هذه العقوبة. ونظرا لأن القضايا من هذا النوع تعتبر من قضايا الحق العام، تقوم الشرطة بالتحقيق فيها ويقوم المدعي العام بإقامة الدعوى نيابة عن الضحايا.
	10 - مضمون قانون العنف العائلي

	صدر قانون العنف العائلي (الجريمة والعقوبة) لعام 2009 لوضع حد للعنف العائلي. وهو ينص على احترام حق كل شخص في أن يعيش حياة آمنة وكريمة، وعلى معاقبة العنف الذي يحدث داخل الأسرة أو يتصل عرضا بالأسرة، وحماية ضحايا العنف العائلي وتوفير العدالة لهم.
	ويعرف العنف العائلي بأنه التعذيب البدني والعقلي والجنسي والاقتصادي الذي يفرضه أي شخص على شخص آخر ترتبطه به علاقة عائلية()، بما في ذلك أي عمل آخر من الإيذاء والتسبب في ضرر عاطفي. ويعرف التعذيب الجسدي بأنه أي أذى أو ضرر أو ألم جسدي، أو أي عمل آخر يتصل بذلك، ما عدا بتر أحد الأطراف. ويشمل التعذيب النفسي التهديد بالتعذيب الجسدي، والسلوك المرعب وسوء المعاملة والتهمة الباطلة، والطرد من المنزل، وأي عمل يرجح أن يترتب عليه ضرر عقلي، والتمييز على أساس الأفكار أو الثقافة أو الدين أو العادات. ويعرف التعذيب الجنسي بأنه سوء السلوك الجنسي، والإذلال والأذى في احترام الذات وأي عمل يقوض الصحة الجنسية الآمنة. وبالمثل، يشمل التعذيب الاقتصادي الحرمان من التمتع بالممتلكات الشخصية أو المشتركة أو من الحصول على العمالة أو الموارد الاقتصادية أو التمتع بها.
	ويتمتع أي شخص يعلم بأن العنف العائلي قد ارتكب أو يجري ارتكابه أو على وشك أن يرتكب، بالصفة التي تؤهله لتقديم شكوى في غضون 90 يوما من ارتكاب هذا الفعل. ويجوز للمجني عليه، باختياره، أن يتقدم بهذه الشكوى إلى مكتب الشرطة أو اللجنة الوطنية للمرأة أو أي هيئة أو محكمة محلية.
	وتفرض كل من عقوبة الغرامة والسجن، جنبا إلى جنب مع التعويض، لفرض الامتثال لهذا القانون. ويعاقب مرتكب العنف العائلي بغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف روبية أو بالسجن لمدة ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين. ويعاقب الشروع في ارتكاب الجريمة أو التحريض على ارتكابها بنصف عقوبة الفاعل الأصلي. ويعاقب الجاني الذي يشغل وظيفة عامة بعقوبة إضافية قدرها عشرة في المائة من العقوبة الأصلية.
	وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة، استنادا إلى طبيعة العمل من أعمال العنف، والألم الذي عاناه المجني عليه، ووضعه الاقتصادي والاجتماعي، أن تجبر الجاني على دفع تعويض مناسب للمجني عليه. وبالمثل، فإن الجاني يتحمل أيضا النفقات الطبية للمجني عليه لمعالجة الأضرار. وإذا كان الجاني معوزا، يتحمل مركز الخدمات الذي أنشأته حكومة نيبال مثل هذه النفقات. وتخضع حالات العنف العائلي للمصالحة باختيار المجني عليهم().
	11 - الاستراتيجية الشاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

	تم اتخاذ تدابير متنوعة لمكافحة العنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال. وتم الشروع في تنفيذ برنامج خاص للاحتفال بعام 2010 كسنة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وقد اعتمدت حكومة نيبال في عام 2010، خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس. وتتضمن خطة العمل أحكاما مفصلة عن الجانب الصحي للاستجابة للعنف القائم على نوع الجنس، وتقر بأن من اللازم بذل جهود متضافرة بشأن مختلف الأبعاد كالصحة والتعليم والحقوق القانونية والحماية والأمن للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس. ووضعت الخطة 19 هدفا() وتم تحقيق مجموعة من الانجازات في إطار هذا البرنامج الخاص().
	وتم إنشاء وحدة مركزية لإدارة الشكاوى في مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بحيث يمكن اتخاذ إجراءات فورية في الحالات التي لا تستجيب فيها الوكالات المعنية. وتم في الآونة الأخيرة اعتماد وإنفاذ لائحة صندوق منع العنف القائم على نوع الجنس لعام 2010. وقد بدأ الصندوق بمبلغ 000 992 10 روبية كتمويل أولي. والآن، يمكن استخدام هذا الصندوق للإنقاذ الفوري لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، وتزويدهم بالمعونة القانونية والعلاج النفسي وخدمات الاستشارة النفسية، وإعادة تأهيلهم.
	12 - تعريف الاغتصاب

	تم تعديل الفصل المتعلق بالاغتصاب من القانون العام، لتوسيع تعريف الاغتصاب ليشمل تجريم الاغتصاب الزوجي، وإلغاء الحكم التمييزي فيما يتعلق باغتصاب مومس. وبموجب المادة 1 من هذا الفصل، تعتبر ممارسة الجماع مع امرأة بدون رضاها أو مع فتاة دون سن السادسة عشرة برضاها أو من دون رضاها، بمثابة جريمة اغتصاب. وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة تعتبر باطلة إذا تم الحصول عليها عن طريق الخوف أو الإكراه، أو النفوذ غير المشروع، أو الكذب أو استخدام القوة أو الاختطاف أو الاحتجاز كرهينة. وبالمثل، يعتبر اللواط (نوع من الاتصال الجنسي غير الطبيعي) مع قاصر بمثابة اغتصاب.
	وهناك مشروع قانون لتعديل بعض القوانين في نيبال لتحقيق المساواة بين الجنسين لعام 2011، قيد النظر في مجلس الوزراء، يقترح تمديد التقادم في حالة الاغتصاب، وتشديد العقوبة على الاغتصاب الزوجي.
	13 - حالة مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ومضمونه

	مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة هو قيد النظر في البرلمان. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة للتحقيق في مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح، والتوصية بمحاكمة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا. ويتضمن المشروع تعريفا واسع النطاق للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب والانتهاكات الجنسية. وتعتبر لجنة الحقيقة والمصالحة آلية للعدالة الانتقالية، التي تم توخيها أيضا في اتفاق السلام الشامل لعام 2006 وفي الدستور المؤقت.
	ويرمي مشروع القانون إلى إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تتألف من سبعة أشخاص كحد أقصى، يتم تعيينهم بناء على توصية من لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس الجمعية التأسيسية.
	وينص مشروع القانون على أنه يحق للجنة الحقيقة والمصالحة الشروع في التحقيقات من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من الضحايا أو من محاميهم. ويحق لها أن تتخذ الترتيبات اللازمة لحماية الشهود والأشخاص الذين يدلون بإفادتهم والضحايا وأسر الضحايا وغيرهم. ويحق لها أيضا أن تعقد جلسات استماع علنية لتقصي الحقيقة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وباستثناء الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والاختفاء والاختطاف، يجوز للجنة أن تقوم، بناء على طلب من الضحايا، بالتوسط والتوفيق في المنازعات.
	ويعهد مشروع القانون إلى لجنة الحقيقة والمصالحة بمجموعة واسعة من صلاحيات تقديم التوصيات. ويحق لها أن توصي حكومة نيبال بإعادة ممتلكات الضحايا المصادرة، وتقديم التعويضات وإعادة بناء المباني. كما يحق لها أن توصي بمجانية التعليم والمرافق الصحية والتدريب المهني ومرافق القروض وخدمات التوظيف للضحايا. كما يحق للجنة الحقيقة والمصالحة، إذا كان الجناة من الموظفين العموميين، أن توصي بفصلهم من الخدمة.
	تمثيل المرأة في لجنة الحقيقة والمصالحة

	يكفل مشروع القانون تمثيل المرأة في لجنة الحقيقة والمصالحة. ومن أصل سبعة أعضاء في لجنة الحقيقة والمصالحة، يجب أن لا يقل عدد النساء في اللجنة عن اثنتين. ومن المهم، وفقا لمشروع القانون، أنه يتعين تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أجل تقديم التوصيات بشأن تعيين أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة. ويتعين أن تشمل هذه اللجنة عضوا من بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، أو الخبراء القانونيين، أو علماء النفس، أو النشطاء في مجال حقوق المرأة أو المشاركين في عملية السلام.
	14 - أثر النزاع على النساء والفتيات

	قامت وزارة السلام والإعمار بدعم المبادرات الرامية إلى الإدارة البناءة للنزاع، وتعزيز مشاركة جميع دوائر المجتمع في عملية السلام، وحشد الدعم الدولي للحفاظ على عملية السلام وكفالة العدالة الانتقالية لضحايا النزاع. وقامت وزارة السلام والإعمار بإعادة بناء 411 1 هيكلا من الهياكل الأساسية التي تضررت جراء النزاع وعددها 560 5، وتقديم مساعدة مالية لأسر 064 14 من المتوفين، من أصل 729 16 من المتوفين، ووزعت الإغاثة على 000 25 من أصل 689 78 من النازحين، وعلى 179 1 من أصل 327 1 من أسر الأشخاص المختفين، وبدل إعاشة للأشخاص الذين أصيبوا أثناء الحركة الشعبية وعددهم 23 شخصا. وعملا بقرار حكومة نيبال بتقديم الإغاثة إلى عائلات الذين لقوا حتفهم في سياق النزاع المسلح، قامت وزارة السلام والإعمار بتقديم مبلغ 100 ألف روبية نيبالية عن كل من الأشخاص الذين قضوا نحبهم.
	وتبذل الجهود حاليا لإجراء دراسة شاملة لتقييم آثار النزاع على النساء والفتيات. وبالمثل، يجري تنفيذ مجموعة من البرامج العادية التي تستهدف النساء والفتيات. وتشمل هذه البرامج تقديم الدعم المالي لأسر المتوفين في النزاع، والمنح الدراسية لأبناء المتوفين، والدعم المالي مقابل فقدان الممتلكات الشخصية أثناء النزاع، والدعم المالي لأسر الأشخاص المخطوفين، وللمعوقين والنازحين والأرامل نتيجة للنزاع، وبدل إعاشة لأسر المتوفين وللجرحى.
	التعويضات الممنوحة لضحايا النزاع

	الرقم
	البرنامج
	المقدار الكلي
	عدد المستفيدين
	المبلغ الإجمالي الممنوح (حتى 15 تموز/ يوليه 2020) بالروبيات النيبالية
	1
	تقديم الدعم المالي لأسر المتوفين
	719 16
	064 14
	1 40 64 00 000
	2
	تقديم الإغاثة لأسر المختفين
	327 1
	179 1 
	11 79 00 000
	3
	تقديم الدعم المالي للمعوقين بسبب النزاع
	305 4
	297 1
	  7 31 44 000
	4
	تقديم الدعم المالي لأسر المخطوفين
	219 1
	221
	55 25 000
	5
	تقديم بدل إعاشة لأسر المتوفين
	26
	26
	27 21 000
	6
	تقديم بدل إعاشة للجرحى
	23
	23
	7
	تقديم منح دراسية للجرحى ولأبنائهم
	30
	30
	8
	تقديم الدعم المالي للأرامل
	000 9 
	668 3
	9 17 00 000
	9
	تقديم الدعم المالي لقاء فقد الممتلكات الشخصية أثناء النزاع
	775 11
	238 4
	7 23 76 759
	10
	تقديم الإغاثة للنازحين وأسرهم ومساعدة لتأهيلهم
	689 78
	000 25
	34 00 00 000
	خامسا - الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء
	15 - المعلومات المتعلقة بعدد النساء والفتيات الصغيرات اللاتي يمارسن البغاء

	بما أن الدعارة هي نشاط غير قانوني، يقال بأنه تتم ممارستها سرا. وبالتالي، فإنه لا تتوفر عنها بيانات دقيقة. ومع ذلك، تشير معلومات الشرطة، إلى أن بعض مطاعم الرقص والحانات وصالات التدليك تستخدم كمكان للدعارة. وهذه الأماكن موضوعة حاليا تحت المراقبة الصارمة والرصد.
	القوانين والتدابير المتخذة لمنع استغلال البغاء والمعاقبة عليه

	ينص القانون العام، في الفصل المتعلق بنية ممارسة الجنس، على أنه إذا أقدم شخص على إغواء امرأة على ممارسة الجماع غير المشروع مع نفسه أو مع أي شخص آخر أو قام بالاتصالات والإدارة لأغراض البغاء، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح من خمسمائة روبية إلى ستة آلاف روبية أو بكلتا العقوبتين.
	وقانون (مكافحة) الاتجار بالبشر ونقلهم لعام 2007 هو قانون محدد يرمي أيضا لمنع ومعاقبة استغلال البغاء. ويعرف الاتجار بالبشر ليشمل أي فعل لاستخدام شخص ما في البغاء، لقاء فائدة أو دون أية فائدة. وأي شخص يشارك في نقل أي إنسان يكون عرضة للعقاب. وأي مجرم ضالع في الاتجار بالبشر لأغراض البغاء داخل البلد أو خارجه يكون عرضة للعقاب بالغرامة والسجن لمدة تتراوح من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وإذا كانت الضحية من الأطفال، تكون العقوبة أشد. وتخضع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة المكتسبة نتيجة لجريمة البغاء للمصادرة.
	وينص القانون على إلزام حكومة نيبال بالعمل على إنقاذ مواطني نيبال الذين يتجر بهم في البلدان الأجنبية، وإنشاء مراكز التأهيل اللازمة، وتقديم الدعم الاقتصادي، وتوفير العلاج الطبي وإسداء المشورة والتأهيل الاجتماعي، والوفاق الأسري، والتدريب على المهارات، وتوفير فرص العمل، ومراقبة مراكز إعادة التأهيل. وسيجري إنشاء صندوق لإعادة التأهيل من أجل تشغيل مراكز التأهيل.
	وقامت حكومة نيبال بتشكيل لجان معنية بمكافحة الاتجار في جميع المقاطعات التي يبلغ عددها 75 مقاطعة تشمل تمثيلا من القطاعات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء من أجل التنفيذ الفعال لهذا التشريع.
	وعلاوة على ذلك، تعتبر الإدارة المحلية، وفقا لقانون الجرائم العامة والمعاقبة عليها، مسؤولة أيضا عن منع أنشطة كالدعارة، ومعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة.
	إعادة تأهيل النساء الراغبات في ترك الدعارة ودعم إعادة إدماجهن في المجتمع

	شرعت حكومة نيبال في تنفيذ مختلف البرامج لدعم النساء الراغبات في ترك البغاء. وتشمل هذه البرامج توفير التدريب على تنمية المهارات والمشورة النفسية والاجتماعية، وتقديم قروض لتنفيذ مشاريع الدواجن والماعز والأبقار والزراعة من خلال المصرف الزراعي ومرافق التمويل/القروض الصغيرة، وغيرها من البرامج التي شرع في تنفيذها لدعم مختلف المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية.
	16 - نظام جمع البيانات المتعلقة بالاتجار

	تحاول حكومة نيبال وضع نظام لجمع البيانات بطريقة جديرة بالثقة. وحتى الآن، تعتبر الحالات التي يبلغ عنها في كل قسم من أقسام الشرطة المصدر الرئيسي للمعلومات. ومع ذلك، تستخدم المعلومات التي ترد من مصادر أخرى كوسائل الإعلام كمرجع. وبالنظر إلى القيود التي تعترض الحصول على بيانات موثوق بها، فقد وضعت استبيانات مفيدة ستطبق خلال تعداد عام 2011، لتتبع أسباب خروج النساء من البيت. وهذا ما سيعطي معلومات أولية عن الفتيات والنساء المتجر بهن.
	وقد شرعت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي منذ السنوات الثلاث الماضية، بوضع نظام لقاعدة معلومات للشؤون الجنسانية في المنطقة. وقد قررت البلدان الأعضاء وضع قاعدة معلومات للشؤون الجنسانية في ثلاثة مجالات مواضيعية. ويتمثل أحد هذه المجالات في المعلومات المتعلقة بالاتجار. وتعتبر وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي بمثابة وكالة التنسيق لهذا الغرض في نيبال. وهناك لجنة استشارية تتألف من ممثلين عن اللجنة الوطنية للتخطيط والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة التعليم ووزارة الزراعة ووزارة العمل وإدارة النقل ووزارة الصناعة ووزارة الصحة. وهناك لجنة عمل مكونة من أعضاء من اللجنة الوطنية للتخطيط والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي، تعمل في إطار اللجنة الاستشارية على إدارة البيانات المتاحة، وإجراء البحوث اللازمة والتحقق من صحة البيانات. وتم تطوير مؤشرات ونماذج أساسية على صعيد رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. كما تم الشروع في وضع البرمجيات اللازمة لتبادل البيانات. ويجري العمل على جمع المعلومات وتبادلها.
	17 - الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة للضحايا والتعويض عليهم وحماية الضحايا والشهود

	عند قيام الضحايا بأنفسهم بإبلاغ الشرطة بالقضايا، ينبغي أن تقوم الشرطة بإحالة الضحايا إلى أقرب محكمة محلية لتثبيت الإفادات في أقرب وقت ممكن. ويتعين على محكمة المقاطعة، حتى ولو لم تكن صاحبة الاختصاص في هذه القضية، تثبيت إفادات الضحايا. وكان لهذا الحكم دور فعال في الحد من الميل لتغيير إفادات الضحايا بسبب مختلف الضغوط والتهديدات. وتعتبر هذه الإفادات التي يعتمدها الضحايا، بمثابة دليل، حتى ولو لم يمثل الضحايا أمام المحكمة أثناء الإجراءات اللاحقة. كما يجري تعزيز المساعدة القانونية أثناء مرحلة المحاكمة من إجراءات المحكمة. وبتطبيق نظام جديد، يسمح هذا التشريع للضحايا بالاستعانة بمحامين إضافيين لتمثيلهم أثناء إجراءات المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن التشريع حكما بتوفير مترجم/مترجم شفوي في الحالة التي يكون فيها الضحية لا يفهم اللغة التي تستخدمها المحكمة أو أي مكتب آخر يتولى معالجة القضية.
	وعلاوة على ذلك، كما نوقش أعلاه، فإن التشريع يلزم الحكومة بتنفيذ مجموعة من التدابير بما فيها تلك المتعلقة بإعادة التأهيل والتعويض والإدماج الاجتماعي للضحايا. وبناء على ذلك، قامت حكومة نيبال بإنشاء مراكز إعادة التأهيل اللازمة لتوفير العلاج الجسدي والعقلي، وإعادة التأهيل الاجتماعي وحل المشكلات العائلية. ويمكن لأي منظمة أن تحصل على إذن بإنشاء وتشغيل مركز لإعادة التأهيل لعلاج الضحايا وإعادة تأهيلهم ومصالحتهم مع أسرهم، على أن يكون خاضعا لمراقبة حكومة نيبال بشكل منتظم وفعال. ويقوم المركز بإدارة خدمات العلاج الطبي وإسداء المشورة للضحايا. ويحظر التشريع إشراك الضحايا في أي عمل في المركز ضد رغبتهم. كما قامت حكومة نيبال بإنشاء صندوق لإعادة التأهيل لتشغيل مراكز إعادة التأهيل. وتتألف موارد الصندوق من المبالغ التي تقدمها الحكومة، والمنظمات الوطنية والدولية والأفراد ونصف المبالغ التي يتم الحصول عليها من الجناة كغرامة.
	وتم إنشاء لجنة وطنية ولجان في المقاطعات لتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إعادة تأهيل الضحايا ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وفيما يتعلق بحماية سمعة المجني عليه، يحظر نشر أو إذاعة الاسم الحقيقي للمجني عليه أو صورته أو أي معلومات عنه بدون موافقته.
	التعويض

	فيما يتعلق بالتعويض، يحق للمحكمة أن تصدر الأوامر المناسبة لتقديم تعويضات للضحايا، على ألا تقل عن نصف الغرامة المفروضة على الجاني كعقوبة. ومع ذلك، إذا توفي المجني عليه قبل أن يحصل على التعويض، يحق لأبنائه الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما الحصول على التعويض. وإذا لم يكن للمجني عليه أي طفل، يحق لأبويه المعالين الحصول على هذا التعويض.
	حماية الشهود

	يمكن الشروع في قضية الاتجار بالبشر بناء على بلاغ مقدم من أي شخص. وإذا طلب هذا الشخص عدم الكشف عن اسمه، يتوجب على مركز الشرطة الذي يتلقى البلاغ الحفاظ على سريته.
	وإذا قام أي شخص بالإبلاغ عن الجاني وألقي عليه القبض بناء على هذا البلاغ، يحصل المخبر على عشرة في المائة من الغرامة التي تفرض على الجاني كعقوبة،كحافز. ويتعين إبقاء اسم وعنوان المخبر سرا. كما ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ضمان أمن الشهود عندما يدعون للإدلاء بشهاداتهم. ويمكن أن يطلب الشاهد توفير الأمن أثناء سفره لحضور إجراءات القضية في المحكمة. ويمكن إبقاء الشاهد تحت حماية الشرطة أو في مركز لإعادة التأهيل.
	عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم بموجب التشريع الجديد، والنتائج التي أسفرت عنها

	في فترات السنة المالية 2006/2007، و 2007/2008، و 2008/2009 و 2009/2010، قدم إلى محاكم المقاطعات ما مجموعه 119، و 120 و 110 و 152 قضية على التوالي بتهمة الاتجار بالبشر. وتشير التقارير السنوية لمكتب المدعي العام في نيبال، إلى أن معدل الإدانة في قضايا الاتجار بالبشر بلغ 70.27 في المائة و 59.45 في المائة، و 59.42 في المائة من أصل 111، و 74 و 138، و 119 قضية تم البت فيها خلال الفترة المذكورة.
	18 - الادعاء بوجود علاقة بين المتاجرين وبعض المسؤولين الحكوميين

	في هذا الصدد، لم تتمكن حكومة نيبال بعد من الحصول على تقرير سليم وصحيح. ونظرا لعدم ورود أي معلومات عن ضلوع أي مسؤول حكومي في الاتجار، فإن هذا الادعاء يفتقر إلى المصداقية ودون أي دليل مقبول.
	الادعاء بأن مطاعم المقصورات وصالات التدليك في كاتمندو تسهل الاتجار وأن كبار ضباط الشرطة والجيش يشاركون في ملكيتها

	تنص الفصول المتعلقة بقواعد السلوك من قانون ولوائح الجيش وقانون ولوائح الشرطة وقانون ولوائح الخدمة المدنية على منع قيام الأفراد التابعين لتلك المؤسسات وأفراد أسرهم بتأسيس شركة أو مؤسسة والمشاركة في الأنشطة التجارية الهادفة للربح منعا باتا. وإذا تبين أن أي شخص ضالع في مثل هذا النشاط، يكون عرضة ليس لاتخاذ إجراء من إدارته فحسب، بل وطرده أيضا من منصبه. ولم تعثر حكومة نيبال على أي دليل موثوق عن ضلوع أي مسؤول محدد في مثل هذه الأعمال.
	وتعتبر سيادة القانون المبدأ الذي يسترشد به في الدستور المؤقت. وليس هناك أي شخص في مأمن من العقاب بموجب قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر ونقلهم لعام 2007. وتنص الفقرة (3) من المادة 15 من القانون على أنه إذا كان الشخص الذي يرتكب عملا يعتبر جريمة بموجب هذا القانون يشغل وظيفة عامة، فإن هذا الشخص يكون عرضة لعقوبة إضافية بنسبة 25 في المائة من العقوبة الأصلية. وبالمثل، تنص الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من المادة 15 من القانون على فرض نصف العقوبة على من يشارك في التحريض أو التآمر على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ونقلهم أو الشروع في ارتكابها.
	وقد أصدرت اللجنة الدائمة دليلا يهدف إلى حماية مصالح العمال، ولا سيما الفتيات/النساء العاملات في مطاعم الرقص وحانات المقصورات وصالات التدليك. وقد حدد هذا الدليل، الذي يظل ساريا حتى صدور تشريع نافذ، مدونة لقواعد السلوك التي يتوجب على أصحاب الأعمال والزبائن والموظفين اتباعها. وتم وفقا للدليل، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة كبير موظفي المقاطعة. وتعتبر اللجنة مسؤولة عن رصد وتيسير تنفيذ الدليل في المقاطعة المعنية.
	سادسا - المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمثيل على الصعيد الدولي
	19 - التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية والمواقف الأبوية لتحقيق مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة على قدم المساواة

	اتخذت حكومة نيبال نهجا متعدد الأبعاد للقضاء على القوالب النمطية والمواقف الأبوية من أجل تحقيق مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة على قدم المساواة. وتشمل المبادرات الرئيسية المتخذة للقضاء على الصور النمطية والمواقف الأبوية ما يلي:
	مبادرات السياسات العامة: بدأت حكومة نيبال في تنفيذ سياسات تؤثر على تغيير المواقف من خلال تغيير السياسة العامة من نهج قائم على الرعاية إلى نهج قائم على أساس الحقوق. ويجري إدماج حقوق المرأة كحق أساسي في الدستور المؤقت. ويتواصل إدخال تعديلات على القوانين الحالية لضمان المساواة بين الجنسين. وبالمثل، يكفل حفظ الحصص أو العمل الإيجابي للمرأة في الهيئات المحلية وانتخاب الجمعية التأسيسية، والخدمة المدنية والمجالات العامة الأخرى. ويعد التعليم العنصر الرئيسي لمعالجة هذه المسألة وقد اتخذت وزارة التعليم مختلف التدابير لزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة للمرأة ومشاركتها في التعليم العالي من الناحيتين الكمية والنوعية.
	الترتيبات المؤسسية: تعتبر وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية التابعة لشعبة التخطيط في كل وزارة، وإنشاء مكتب تنمية المرأة في جميع المقاطعات التي يبلغ عددها 75 مقاطعة، وإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، ولجنة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية التابعة للجمعية التأسيسية، وتجمع المرأة في البرلمان، هي من بعض الترتيبات المؤسسية لتنفيذ وتطوير السياسات والبرامج المراعية للاعتبارات الجنسانية.
	التوعية: انسجاما مع الدستور المؤقت، يتعين على الأحزاب السياسية تعديل النظام الأساسي لكل منها لجعلها مراعية للاعتبارات الجنسانية. وقد شرعت حكومة نيبال في تنفيذ برامج للتوعية وشجعت المنظمات غير الحكومية على المشاركة في حملات التوعية. وعلاوة على ذلك، تعتبر البرامج مثل حملة القضاء على العنف ضد المرأة لعام 2010 بعض الأمثلة عن التدابير التي اتخذت. وتتضاءل هذه القوالب النمطية والموقف الأبوي تدريجيا يوما بعد يوم.
	20 - مشاركة المرأة في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الرفيعة المستوى

	يشارك عدد محدود من النساء النيباليات نسبيا في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الرفيعة المستوى. ومنذ إدماج تدابير التمييز الإيجابي في الخدمة المدنية، تمكنت 19 امرأة مؤخرا من الانضمام إلى السلك الخارجي في مختلف المستويات، بما في ذلك الأمين المشترك. وتزداد عملية تعزيز مشاركة المرأة في المنظمات الدولية والبعثات القنصلية تدريجيا.
	سابعا - التعليم
	21 - البرامج التعليمية المتاحة للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل سن ترك الدراسة والتخرج

	تركز الخطة الثلاثية المؤقتة على محو الأمية، وما بعد محو الأمية، والتعليم الموجه نحو إدرار الدخل والتعليم غير النظامي المفيدة للعيش وترمي إلى القيام بحملة تركز على الفئات المستهدفة، ولا سيما النساء، والمنبوذين وطوائف الآديباسي والجاناجاتي والماديسي، والمعاقين والمتضررين من النزاع. وتتمثل سياسة العمل للخطة الثلاثية في دمج التعلم والإنجازات التي تم الحصول عليها بالطرق الرسمية وغير الرسمية مع التقييم البناء والإصلاحي ومنح الشهادات. وهناك نظام عام ومفتوح للتعليم التقني والمهني قيد الإعداد.
	وتشمل البرامج الرئيسية للخطة الثلاثية برنامج ”توفير التعليم للجميع“، وبموجبه تم الشروع بمجموعة من البرامج الأدبية التي تركز على استهداف الجماعات والمناطق التي تشمل المجتمعات المحرومة والمنبوذين والشعوب الأصلية والنساء. وعلاوة على ذلك، يجري تنفيذ برامج غير رسمية ومدرة للدخل بعد تحديد احتياجاتها من أجل جعل الحملة فعالة اعتبارا من السنة الأولى من السنوات الثلاث للخطة. ومن البرامج الرئيسية الأخرى للخطة الثلاثية، برنامج التعليم المدرسي البديل، الذي يعتبر بديلا عن التعليم الرسمي لمن انقطعوا عن التعليم الرسمي في المدارس. وبعد وضع المؤشرات، سيتم الشروع في برامج مماثلة للانتقال من التعليم غير الرسمي إلى التعليم الرسمي.
	ومن بين طالبات المرحلة الابتدائية، تم تقديم منح دراسية لنسبة 50 في المائة (638 761 تلميذة) من المحرومين والفقراء. وبالمثل، تم تقديم منح دراسية لطالبات المرحلة الثانوية من خلال برنامج دعم التعليم الثانوي. وقدمت رواتب لطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية اللاتي ينتمين إلى المجتمعات المهمشة. وتقدم سنويا منح دراسية بمعدل 400 روبية إلى 868 213 1 طالبة وهو ما يمثل 50 في المائة من مجموع الطالبات من طائفة المنبوذين والقوميات، والمجتمعات المهمشة والمتخلفة اللاتي تم قيدهن في مستوى التعليم الأساسي بحلول منتصف آذار/مارس من السنة المالية 2009/2010.
	وزادت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الشابات بشكل ملحوظ من 79 في المائة إلى 91.1 في المائة (بين الإناث في المناطق الحضرية اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 24 عاما) ومن 51.3 في المائة إلى 72.8 في المائة (بين الإناث في المناطق الريفية اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 24 عاما). كما شرعت حكومة نيبال في تنفيذ السياسات واتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء في المناطق الريفية().
	22 - الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة في نيبال لعام 2008 والتفاوت بين الجنسين في القوى العاملة

	منذ الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للفترة 1998/1999، ظل العديد من المؤشرات ذات الصلة بالعمل مستقرا نسبيا، ولكن كانت هناك زيادة طفيفة في حصة النساء في سن الخامسة عشرة وما فوقها في العمل لقاء أجر في غير القطاع الزراعي (من 15.1 في المائة إلى 19.1 في المائة) وفي نسبة البطالة بين الشابات (التي زادت من 2.1 في المائة إلى 2.9 في المائة للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة).
	وبلغت معدلات معرفة القراءة والكتابة من الذكور والإناث بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق، 74.7 في المائة و 53.1 في المائة على التوالي. وتكشف الأرقام بين الجنسين عن أن عددا أكبر من الذكور البالغين (87.5 في المائة) ناشط حاليا بالمقارنة مع الإناث البالغات (80.1 في المائة) في حين أن نسبة الفتيات الناشطات حاليا (37.8 في المائة) تفوق عدد الذكور (30.2 في المائة). والفرق بين معدلات النشاط للذكور والإناث هو أوسع في المناطق الحضرية (76.6 في المائة للرجال مقابل 58.5 في المائة للنساء) مما هو عليه في المناطق الريفية (90 في المائة للرجال مقابل 84.2، في المائة للنساء).
	ثامنا - العمالة
	23 - حالة المرأة في سوق العمل

	يشير التقرير عن الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة في نيبال لعام 2008، إلى أن معدل البطالة بين الإناث الذي يبلغ 2 في المائة كان أقل من معدل البطالة بين الذكور البالغ 2.2 في المائة. وبالمثل، يذكر التقرير أن معدل البطالة هو 3.5 في المائة للشباب و 2.9 في المائة للشابات. وتشير البيانات إلى أن عدد العاطلات عن العمل أقل من عدد العاطلين عن العمل.
	ويشير التقرير أيضا إلى أنه من أصل مجموع العاملين وقدره 11.8 مليون حاليا، هناك عدد كبير من العاملين (7.5 ملايين أو 64 في المائة) يعملون في زراعة الكفاف التي كانت تمثل 67 في المائة في عام 1998. ولا تزال المهن الابتدائية تشكل المجموعة المهنية الرئيسية الثانية التي يعمل فيها 1.2 مليون شخص. ويبين التقرير أن هناك زيادة في العمالة في قطاعات ”الحرف والمهن ذات الصلة“. وتقدر الدراسة الاستقصائية أن عدد الأشخاص الذين يعملون في الأسر المعيشية خاصة، (معظمهم من النساء) قد انخفض بشكل حاد من 289 ألف لمجرد 33 ألف شخص.
	ويحظر الدستور المؤقت التمييز في الأجور والضمان الاجتماعي بين الرجل والمرأة عن نفس العمل. واعتمدت حكومة نيبال سياسة العمل والعمالة في عام 2005. وهي مصممة لتوفير فرص العمل المنتج وغير التمييزي واللائق للمواطنين، من خلال بناء وإدارة سوق العمل. ومن أجل حماية حقوق المرأة العاملة، تطبق هذه السياسة عدة تدابير وتتضمن التزاما بالتنفيذ التدريجي للمعايير الدولية للمساواة بين الجنسين، وكفالة توفير أماكن للعمل ملائمة للمرأة، والرصد الجنساني، وتوليد فرص العمل للمرأة. وقامت حكومة نيبال أيضا بتطبيق تسهيلات ضريبية للمرأة لتعزيز تمكينها الاقتصادي من خلال تهيئة الفرص للادخار والاستثمار.
	وينص قانون العمالة الخارجية لعام 2007، على أن لا يكون هناك أي تمييز بين الجنسين في العمالة الأجنبية ويحظر إرسال الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما لهذه العمالة. ومن الأحكام الأخرى الهامة الداعمة للمساواة بين الجنسين في هذا القانون، القضاء على التمييز بين الجنسين حين تسهيل العمالة الأجنبية، وإلزام وكالة التوظيف بتوفير مرافق للموظفات وتوفير الحماية لهن، وتسديد رسوم التوجيه التي تدفعها المرأة من صندوق رعاية العمالة الأجنبية، وتعيين ملحق عمالي في البلدان المضيفة التي يعمل فيها أكثر من 000 1 عاملة نيبالية، وتوفير تأمين إلزامي على الحياة، يعادل 000 500 روبية نيبالية، ومراكز لرعاية الأطفال تعمل من خلال صندوق الرعاية الخارجية لأطفال النساء العاملات في الخارج.
	24 - التدابير المتخذة للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل

	قدمت حكومة نيبال بالفعل مشروع قانون إلى البرلمان بشأن حظر التحرش الجنسي في مكان العمل(). وينظر البرلمان في مشروع القانون بنشاط.
	25 - التأكيد على أن المادة 13 (4) من الدستور المؤقت لا تتفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100

	تنص المادة 13 (4) من الدستور المؤقت على أن لا يكون هناك أي تمييز فيما يتعلق بالأجور والضمان الاجتماعي بين الرجل والمرأة عن نفس العمل. ويحظر قانون العمل لعام 1991 ولائحة العمل لعام 1994 أي تمييز بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالأجر عن نفس العمل. أما الفجوة القائمة، إن وجدت، بين الذكور والإناث في الأجر فليست قائمة على أساس نوع الجنس، وإنما على أساس اختلاف مستوى المهارة والمعرفة الذي يمتلكونه. وتسعى حكومة نيبال جاهدة لتوفير المهارات والمعارف للمرأة لضمان المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وذلك لوضع حد للفجوة في الأجور.
	تاسعا - الصحة
	26 - الدعم الصحي والمالي

	فيما يتعلق بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بلغ مجموع عدد الإصابات التي تم الإبلاغ عنها بحلول حزيران/يونيه 2010، بفيروس نقص المناعة البشرية 945 15 إصابة وبالإيدز 403 2 إصابة في نيبال، وكانت نسبة 31 في المائة منها من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 سنة. وما فتئت نيبال تتلقى المساعدة من الصندوق العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا. كما تعمل حكومة نيبال بالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية والشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة لمكافحة هذه المشكلة، بما في ذلك تقديم الدعم للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(). 
	ويدرج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة والحقوق الإنجابية في المناهج الدراسية (من الصف الثامن إلى العاشر). وتشمل هذه المناهج على وجه التحديد مفهوم منع الحمل، الأساليب والوسائل، ومفهوم الحقوق الإنجابية، وخدمات ومرافق الصحة الإنجابية.
	27 - المناهج الدراسية

	يشكل تنقيح وتحديث المناهج والكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا لا يتجزأ من البرامج المدرسية. ويشكل المراهقون أكثر من خمس (23.6 في المائة) من مجموع السكان في نيبال. ويجري إدراج قضايا المراهقة باعتبارها جزءا من المناهج المدرسية للصفوف من السادس إلى العاشر. وإلى جانب المناهج الدراسية، تم وضع أدلة ووحدات للتعلم الذاتي للمعلمين والمدربين والميسرين.
	وقد اعتمدت وزارة الصحة والسكان أيضا بعض التدابير لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، التي تشمل الخدمة الشاملة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة وتوفير الفحص للأطفال مجانا، وتوفير 21 موقعا لمنع انتقال عدوى الفيروس من الأم إلى الطفل لتقديم العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للأطفال. وبلغ مجموع عدد الأشخاص الذين أبلغ عن إصابتهم والذين تلقوا العلاج المضاد للفيروسات العكوسة 423 3 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أو نسبة 22.7 في المائة من الحالات المبلغ عنها. وهناك حاليا 23 مركزا في 19 مقاطعة تقوم بتوفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا، ومن هذه المراكز، هناك مركزان يديرهما القطاع الخاص، ويتبع الباقي للخدمات الصحية الحكومية. وتم من أجل دعم توسيع نطاق العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، إنشاء 13 موقعا لخدمات اختبار الخلايا من فئة CD4، أربعة منها مزودة بإمكانية فرز الخلايا بالتنشيط الضوئي المستحث. وتم تركيب جهاز لتحديد عبء انتشار الفيروس في المختبر الوطني للصحة العامة في كاتماندو لاستخدامه في طب الأطفال في البداية مع وجود خطط لتوسيع نطاق استخدامه في المستقبل.
	28 - أثر النزاع على صحة المرأة

	أدى النزاع المسلح الذي استمر لمدة عقد إلى إحداث تأثير سلبي على حياة المرأة. ولا يزال يتعين إجراء دراسة كاملة لتقييم هذا الأثر.
	29 - المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية الوقائية

	سرطان عنق الرحم هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 20 إلى 50 سنة في نيبال. ولا يزال الفحص الدقيق لحالات سرطان عنق الرحم في نيبال يمثل مشكلة رئيسية.
	ويشكل هبوط الرحم أحد أسباب الاعتلال الرئيسي للصحة الإنجابية. وأجري فحص في أماكن عدة من نيبال يشير إلى أن حوالي 10 في المائة من النساء في سن الإنجاب يعانين من هذه المشكلة.
	وتم اتخاذ مختلف المبادرات للحد من سوء التغذية وفقر الدم بين النساء. ونتيجة لإدراك العلاقة المباشرة بين بقاء الحديثي الولادة على قيد الحياة والحالة التغذوية للأم الحامل، تم اتخاذ مختلف التدابير لتحسين حصول النساء الريفيات على حبوب الحديد (وخاصة خلال الحمل). وتم تدريب المتطوعات في مجال الصحة المجتمعية على توزيع مكملات الحديد. وتم تطبيق نظام رصد قوي باستخدام سجلات المغذيات الدقيقة على مستوى المجتمع المحلي لتتبع حالة النساء الحوامل. وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية لعام 2006، إلى أن التغطية الوطنية لمكملات الحديد زادت من 23 في المائة إلى 59 في المائة. وبناء على ذلك، تم تخفيض فقر الدم لدى النساء الحوامل من 75 في المائة إلى 42 في المائة.
	عاشرا - جماعات المحرومين
	30 - التدابير المتخذة لحماية النساء المهمشات وتعزيز حقوقهن الأساسية

	اتخذت حكومة نيبال عددا من التدابير لحماية حقوق طائفة المنبوذين والمجتمعات المهمشة، والشعوب الأصلية، والجماعات العرقية والنساء. وتهدف الحكومة إلى تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لكفالة حقوقهم وحصولهم على الخدمات.
	وصدقت نيبال على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وتعمل على اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذها لكفالة مشاركة الشعوب لأصلية مشاركة فعالة وذات مغزى سياسيا في عملية صنع القرار وتمثيلها على قدم المساواة في حكم البلد من خلال مختلف التدابير الإيجابية.
	31 - القوانين والسياسات اللازمة لكفالة وصول المرأة ذات الإعاقة إلى سوق العمل

	أصبحت نيبال طرفا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في عام 2010. وتعمل حكومة نيبال على تنفيذ السياسة وخطة العمل الوطنية للمعوقين لعام 2006، في انسجام مع خطة العمل الموسعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للمعوقين للعقد 2003-2012. ومن المجالات الرئيسية للتدخل، الإصلاحات التشريعية، والتوعية بالوقاية من الإعاقة، وتوفير التعليم والرعاية الطبية مجانا، وإعادة التأهيل الأسرية والمجتمعية والتوظيف. ويجري توجيه الموارد اللازمة إلى الهيئات المحلية من أجل تطوير وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في خطط التنمية. ويعتبر النهج القائم على الحقوق والشامل للجميع هو الأساس الذي تقوم عليه سياسات وخطط حكومة نيبال في هذا المجال. وتعتبر الامتيازات فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتدريب على المهارات وخدمات النقل، من بعض الأمثلة على التمييز الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى لجنة تنسيق وطنية الإشراف على الأنشطة في هذا المجال وتنسيقها، وبالتعاون أيضا مع المجتمع المدني.
	ويعتبر قانون حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1983 ولائحة عام 1994 من التدابير القانونية الرئيسية لإنفاذ الاتفاقية. وتعمل حكومة نيبال من أجل إدخال تحسينات في الوقت المناسب في السياسات والنظم القانونية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قامت بوضع أنظمة للبناء تشترط أن تكون المباني العامة ملائمة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد التزمت سياسة العمل والعمالة لعام 2006 بتوفير فرص العمل المناسبة من خلال اعتماد التمييز الايجابي ومفهوم تطوير أماكن العمل الملائمة.
	حادي عشر - النازحون واللاجئون
	32 - النازحون 

	تبذل جهود لحماية النازحات من الاختفاء القسري والاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل والانتحار والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ومن الاعتقال والاحتجاز التمييزيين بسبب النزوح كذلك. كما تم ضمان حقهن في اختيار مكان الإقامة.
	الجهود التي تبذلها حكومة نيبال لحماية النازحين

	شرعت حكومة نيبال منذ عام 1990، في تنفيذ برنامج يركز على النازحين. ويقدم البرنامج 100 روبية في اليوم كبدل معيشة وكلفة السفر اللازمة لوصول النازحين إلى مواقع إيوائهم المؤقتة. وانطلقت حملة تهدف إلى تهيئة بيئة ملائمة للعائدين، وتوفير التسهيلات المالية والصحية والتعليم وفرص العمل والاستفادة من أنشطة الكسب للنازحين. وبالمثل، أنشأت حكومة نيبال في عام 2004، فريقا عاملا من أجل حل مشاكل النازحين، وأعلنت عن وضع برنامج للإغاثة يركز على ضحايا النزاع. وقدمت للضحايا دورات تدريبية موجهة نحو تنمية المهارات في مقر المقاطعة التي ينتمون إليها. ويهدف التدريب إلى تعزيز مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على القروض للحفاظ على معيشتهم. والأهم من ذلك، أنشأت حكومة نيبال في عام 2007، وزارة السلام والإعمار وعهدت إليها بولاية إنجاز المهام المتصلة بإعادة البناء وتأهيل ضحايا النزاع بمن فيهم النازحون.
	وفي 26 شباط/فبراير 2007، قررت حكومة نيبال اتخاذ مختلف التدابير لكفالة إعادة توطين النازحين على نحو يكفل لهم الاحترام. وتشمل هذه التدابير توفير أجور النقل وتقديم بعض المساعدة المالية لبناء أو ترميم منازلهم ولنفقاتهم اليومية. وقدم لكل شخص مبلغ يتراوح من 300 روبية إلى 000 1 روبية كأجرة النقل، ومبلغ 000 10 روبية لكل أسرة لبناء منازلها المدمرة و 000 5 روبية لإصلاح المنازل التي تضررت. وعلاوة على ذلك، اتخذ قرار بتقديم قرض بدون فائدة بمبلغ 000 25 روبية لكل أسرة لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات عند عودة النازحين إلى منازلهم ويتعين على النازحين تسديد القرض خلال خمسة أعوام.
	وتضطلع حكومة نيبال ببرامج للإغاثة تشمل مرافق للإسكان المؤقت للأشخاص النازحين. وعلاوة على ذلك، شرعت في تنفيذ برامج لخدمات المشورة والصحة لضحايا النزاع. وشرعت أيضا في تنفيذ برامج موجهة خصيصا إلى النساء والأطفال والمسنين والأيتام، والعجزة وغيرهم.
	ثاني عشر - المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية
	33 - مبادرات تحقيق المساواة أمام القانون

	تكفل مختلف المبادرات المذكورة في الفقرات أعلاه الحق في المساواة أمام القانون. كما ينظر مجلس الوزراء في مشروع قانون لتعديل بعض القوانين في نيبال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
	ثالث عشر - الزواج والعلاقات الأسرية
	34 - قانون تعدد الزوجات معروف على نطاق واسع ويجري إنفاذه على النحو الواجب

	وفقا لقانون نيبال، يعتبر تعدد الزوجات جريمة جنائية. وهو يشكل جريمة جنائية في نيبال منذ عام 1963. وتعتبر قضايا تعدد الزوجات من قضايا الحق العام. ويشير تقرير المدعي العام لنيبال إلى أن هناك عددا قليلا جدا من قضايا تعدد الزوجات التي تم الإبلاغ عنها أو رفعها. وفي السنة المالية 2004/2005 بلغ مجموع قضايا تعدد الزوجات التي كانت قيد النظر في مختلف المحاكم 73 قضية.
	وعلاوة على ذلك، إذا كان الشخص الذي يدان بارتكابه جريمة تعدد الزوجات يتولى منصبا عاما في الخدمة العامة أو الشرطة أو الجيش وغيرها من الدوائر الحكومية، يطرد من منصبه. وتتضمن القوانين الجنائية والمدنية المقترحة ضمانات كافية ضد تعدد الزوجات.
	35 - القانون المتعلق بالطلاق والآثار الاقتصادية للطلاق على المرأة النيبالية

	تعتبر الفصول المتعلقة بالزوج والزوجة والزواج من القانون العام بمثابة قانون الطلاق. ويمكن للمرأة المطلقة الحصول على حصة من ممتلكات الزوج. ويتعين على المحكمة المختصة، لدى إصدار حكم الطلاق، اتخاذ قرار بشأن نصيب المرأة من الممتلكات. وينص القانون المدني المقترح على تدابير كافية لمعالجة القضايا.
	رابع عشر - الجنسية 
	36 - تدريب الهيئة المختصة بإصدار الجنسية على الدستور الجديد وقانون الجنسية

	تجري حكومة نيبال بانتظام ندوات ومؤتمرات لكبار موظفي المقاطعات الذين يتمتعون بصلاحيات إصدار شهادات الجنسية. وتناقش قضية الجنسية في مثل هذه البرامج على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، تقوم كلية الموظفين الإداريين، وهي هيئة قانونية، بعقد مختلف الدورات التدريبية قبل الخدمة وأثناء الخدمة للموظفين المدنيين. كما تشمل المحتويات الرئيسية لهذه الدورات التدريبية الأحكام الدستورية والقوانين والممارسات المتعلقة بالجنسية.
	37 - الحصول على الجنسية

	تعمل الجمعية التأسيسية حاليا على صياغة دستور جديد لنيبال. ومن أجل كفالة حقوق الجنسية للمرأة، تقوم الجمعية التأسيسية بالتشاور وجمع نطاق واسع من الآراء من أصحاب المصلحة وعامة الناس. وبالتالي فإن مسألة الجنسية هي قيد النظر.
	خامس عشر - الفقرة 1 من المادة 20
	38 - قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية

	إن قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية هو قيد النظر. وقد قرر مجلس الوزراء، بموجب قرار مؤرخ 16 حزيران/يونيه 2010، التقدم باقتراح إلى البرلمان بقبول التعديل.

