ु रा सङ्घीय मानवअिधकार
सं यक्त
ँ को
कायर्बमसग

सहकायर्
नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार
सं यक्त

कायर्बमसँगको
सहकायर्

नागिरक समाजका
लािग हातेपःु तक

न्युयोकर् तथा जेनभ
े ा, २००८

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

भूिमका
यस हातेपःु तकका लािग भूिमका लेख्ने कायर् मानवअिधकार उच्चायुक्तको

पमा मैले गरे का सु का कामह मध्ये

एक हो। मलाई लाग्छ यो कायर् सुहाउँदो छ। मैले आफ्नो जीवनवृि भिर दरोसँग पक्डेर राखेको वःतु अथार्त ्

नागिरक समाजको

पान्तरणकारी क्षमतामािथको िव ासलाई आफ्नो नयाँ है िसयतमा जोड िदन यसले मलाई

ूारिम्भक अवसर ूदान गरे को छ। वाःतवमा, अन्तरार्ि य मानवअिधकार मापदण्डह को िवकास, ितनको वकालती

तथा यस हातेपःु तकमा छलफल गिरएका मानवअिधकार सं यन्ऽह को स ालनमा नागिरक समाजले पुर्याएको
ँ न सक्दै न। आज नागिरक समाजका िवचारह , व्यावहािरक
योगदानलाई कसै ले पिन कम आक्

ान र िव ता

सबैका लािग न्याय र समानताको खोिजमा जित मह वपूणर् छन् त्यित नै मानवअिधकार आन्दोलनका लािग पिन

मह वपूण र् छन्।

वाःतवमा, साझा उ ेँयह लाई बिलयो बनाउने, आपसी सरोकारह लाई सम्बोधन गनर् म त गन र मुख्यालय तथा
िफल्ड दुवैमा मेरो कायार्लयका िमसन र पहलह लाई सहयोग गन हुनाले नागिरक समाजसँग मेरो कायार्लयको

सहकायर् रणनीितक ूाथिमकता रहे को छ।

मानवअिधकार सिन्ध िनकाय तथा िवशेष कायार्देशवाहकह

जःता लामो समयदे िख ःथािपत मानवअिधकार

सं यन्ऽह का ःवतन्ऽ िव का कामलाई नागिरक समाजका पाऽह को योगदानले समृ

पिन बनाएको छ।

मानवअिधकार आयोगलाई ूितःथापन गनगरी सन् २००६ मा ःथािपत नयाँ अन्तरसरकारी िनकाय मानवअिधकार

पिरषद्को स ालनमा पिन ितनको मह व र

ानको ूयोग गिरएको छ भ े कुरा पिन अत्यन्त मह वपूणर् छ।

मानवअिधकार रक्षक, गैरसरकारी स ठन तथा नागिरक समाजका अन्य सबै सरोकारवालाह

मानवअिधकारसम्बन्धी आफ्ना कायर्ह

गदर्छन्: उनीह

िविभ

तिरकाले

सूचना बाँडछन्, मानवअिधकारको वकालत तथा त्यसको

कायार्न्वयनको सावाधानीपूवक
र् अध्ययन गछर्न, उल्ल नह बारे िरपोटर् गनुक
र् ा साथै दुव्यर्वहारका पीिडतह लाई

सघाउँछन् तथा मानवअिधकारसम्बन्धी नयाँ मापदण्डह को िवकासका िनिम्त अिभयान चलाउँछन्। उनीह ले सो

् अन्यथा अन्तरार्ि य मानवअिधकार म
कायर् आफ्ना समुदाय र क्षेऽह को नाडी छामेर गछर्न।

सं यन्ऽह लगायत पीिडतको पहुँचबािहर हुनसक्ने ठाउँह मा शिक्तहीनलाई उनीह

तथा

आवाज िदन्छन्। राि य, क्षेऽीय

र अन्तरार्ि य मानवअिधकार सं ःथाह को कायर्शैलीलाई नागिरक समाजका पाऽह ले गिहरोसँग बुझ्न तथा त्यसमा
पार त हुन आवँयक छ भ े कुरा ःप
राखेको छ।

छ। यस हातेपःु तकले यःतो किठन ूयासलाई सहज बनाउने लआय

अन्त्यमा, यस हातेपःु तकको िवमोचन र मानवअिधकारको िव व्यापी घोषणापऽको ६०औ ँ वािषर्कोत्सवको समारोह

सं योगवस एकै समयमा परे को छ। घोषणापऽमा समािहत सबैका लािग न्याय, मयार्दा तथा मानवअिधकारको

वाचाह

पूण र्

पमा पूरा हुन अझै बाँकी छन्।

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 5
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

िव व्यापी घोषणापऽका िस ान्तह लाई हामीले सेवा पुर्याउने िविभ

समुदायह का िनिम्त फलदायी बनाउन

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार
हामीले अनवरत ूयास गनपछर्। यो हातेपःु तक नागिरक समाजका पाऽह को सं यक्त
ूणालीको बुझाइ तथा त्यहाँसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउन ूयोग गिरने छ भ े मैले आशा गरे की छु ।

ु ूयासमा यो एउटा सामान्य तर
मानवअिधकार, मयार्दा र समानतालाई िव व्यापी यथाथर् बनाउने हाॆो सं यक्त

मह वपूण र् ॐोत हो।

नविनथम िपल्ले

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्त
सं यक्त

िवषयसूची

भूिमका
अमनाम र सङ्क्षेप
पिरचय
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लयको पिरचय........................................9
सं यक्त
उच्चायुक्तको कायार्लयको िशक्षावृि

तथा तािलम कायर्बम...................................................

उच्चायुक्तको कायार्लयका ूकाशन तथा ॐोत साममीह ......................................................
मानवअिधकार सिन्ध िनकायह ....................................................................................
मानवअिधकार पिरष ................................................................................................
िवशेष कायार्देशवाहक................................................................................................
िव यव्यापी आविधक समीक्षा.......................................................................................
आरोिपत मानवअिधकार उल्लङ्घनबारे उजुरीह
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कोष तथा अनुदान....................................................................................................29

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 7
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

अमनाम तथा सङ्क्षेप
एसीटी

ु
"समुदायलाई सं यक्त
पमा सहायता गन" आयोजना

क्याट

यातना तथा अन्य बूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासिन्ध

िस अ

मिहलािव

सीआरसी

बालअिधकार महासिन्ध

इकोसोक

आिथर्क तथा सामािजक पिरष

आईसीसीपीआर

नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य अिभसिन्ध

इसडर्

सबै ूकारका जातीय भेदभावको अन्त्यसम्बन्धी अन्तरार्ि य महासिन्ध

आईसीईएससीआर

आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य अिभसिन्ध

आईसीआरएमडब्लु

सबै आूवासी कामदार तथा ितनका पिरवारका सदःयका अिधकारह को

सबै ूकारका भेदभावह को उन्मूलनसम्बन्धी महासिन्ध

सं रक्षणसम्बन्धी अन्तरार्ि य महासिन्ध

एलडीसी

अित कम िवकिसत दे शह

एनजीओ

गैरसरकारी स ठन

एनएचआरआई

राि य मानवअिधकारसम्बन्धी सं ःथाह

ओएचसीएचआर

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय
सं यक्त

ओपक्याट

यातना तथा अन्य बूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यावहार वा सजायसम्बन्धी महासिन्धको

ऐिच्छक सिन्धपऽ

यूएनडीईफ

ु रा सङ्घीय लोकतन्ऽ कोष
सं यक्त

यूएनडीपी

ु रा सङ्घीय िवकास कायर्बम
सं यक्त

युनेःको

ु रा सङ्घीय शैिक्षक, वै ािनक तथा साँःकृितक स ठन
सं यक्त

युिनटार

ु रा सङ्घीय सं ःथा
तािलम तथा अनुसन्धानका लािग सं यक्त

यूपीआर

िव व्यापी आविधक समीक्षा

पिरचय
हातेपःु तकका बारे मा

ँ को सहकायर्: नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक ूत्येक िदन
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
यो सं यक्त

िव को ूत्येक भागमा मानवअिधकारको ूव न
र् , सं रक्षण र ूगितका िनिम्त योगदान पुर्याउने नागिरक समाजका
पाऽह लाई सम्बोधन गिरएको छ।

ँ कायर् गदार्:
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लयसग
यस हातेपःु तकको पिहलो सं ःकरण Ð सं यक्त

गैससका लािग हातेपःु तक (२००६) Ð का ूयोगकतार्ह बीच गिरएको एक सवक्षणप ात् तयार गिरएको यस
िवःतृत

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार िनकाय तथा
पमा अ ाविधक र सं शोिधत दोॐो सं ःकरणले सं यक्त

सं यन्ऽह लाई आफ्नो केन्िमा राखेको छ। गैर-सरकारी स ठनलगायत नागिरक समाजका सबै पाऽह लाई
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार िनकाय तथा
सम्बोधन गद यस हातेपःु तकले नागिरक समाज िविभन्न सं यक्त

ँ कसरी सं लग्न हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी िदन्छ। यस हातेपःु तकले अझ बढी मािनसह लाई
सं यन्ऽह सग

मानवअिधकार उपभोग गनर् र यी िनकाय तथा सं यन्ऽह को माध्यमबाट आफ्ना मानवअिधकारमा दाबी कायम गनर्

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय (उच्चायुक्तको कायार्लय)ले आशा
सक्षम तुल्याउनेछ भन्ने सं यक्त
गरे को छ।

्
नागिरक समाजका पाऽ को हुन?

यस हातेपःु तकको ूयोजनका िनिम्त, नागिरक समाजका पाऽह
िहत, उ ेँय वा मूल्यको सेरोफेरोमा िविभ
सं लग्न हुने व्यिक्तह

ु रा सङ्घका लआयसँग िमल्ने साझा
भनेका सं यक्त

ूकारका सावर्जिनक सहभािगता तथा कायर्ह मा ःवैिच्छक

पले

् यस हातेपःु तकले िव व्यापी मानवअिधकारको ूव न
हुन।
र् र सं रक्षणसँग सम्बिन्धत नागिरक

समाजका पाऽह लाई सम्बोधन गदर्छ, उदाहरणाथर्:
•
•
•
•
•
•
•
•

मानवअिधकार रक्षकह ;

मानवअिधकार स ठनह

मु ामा आधािरत सम्ब

गठबन्धन तथा स ालह

(गैसस, स सं ःथा, पीिडत समूह);

स ठनह ;

(मिहला अिधकार, बालअिधकार, वातावरणीय अिधकार);

अपा ता भएका व्यिक्त तथा ितनका ूितिनिध स ठनह ;
समुदायमा आधािरत समूहह

आःथामा आधािरत समूहह

युिनयनह

(आिदवासी जनजाित, अल्पसङ्ख्यक);

(िगजार्घर, धािमर्क समूह);

(शे ड युिनयन एवं पऽकार सङ्घ, बार एसोिसएसन, म्यािजःशे ट एसोिसएसन तथा िव ाथीर्

युिनयन जःता पेसागत सङ्घह );

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 9
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•
•

सामािजक आन्दोलनह

(शािन्त आन्दोलन, िव ाथीर् आन्दोलन, लोकतािन्ऽक आन्दोलन);

मानवअिधकारको उपभोगमा ूत्यक्ष योगदान पुर्याउने पेसाकमीर्ह

िचिकत्सक तथा ःवाःथ्य कायर्कतार्ह );

•
•

पीिडतका आफन्त; र

मानवअिधकारको ूव र्न गन लआय िलएका गितिविधह
िव िव ालय, अनुसन्धान िनकायह )।

ःवतन्ऽपूवक
र् कायर् गनर् सक्षम र मानवअिधकारसम्बन्धी

राि य तहमा िदगो मानवअिधकार सं रक्षण ूा

पाऽह

(मानवीय कायर्कतार्, विकल,

स ालन गन सावर्जिनक सं ःथाह

ान तथा सीप भएको सशक्त र ःवाय

(िव ालय,

नागिरक समाज

गन कायर्मा एउटा ूमुख त व हो। तसथर्, नागिरक समाजका

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार ूणालीका अत्यावँयक साझेदारह
सं यक्त

्
हुन।

मानवअिधकारको ूव र्न तथा सं रक्षणमा मह वपूणर् योगदानकतार् भए तापिन (एनएचआरआई)लाई यस हातेपःु तकमा

सम्बोधन गिरएको छै न। राि य मानवअिधकार सं ःथासम्बन्धी जानकारी तथा ॐोतह

उच्चायुक्तको कायार्लयको

वेबसाइटमा उपलब्ध छन्। पाठकह ले उच्चायुक्तको कायार्लयको राि य सं ःथासम्बन्धी शाखासँग niu@ohchr.org
मा पिन सम्पकर् गनर् सक्नुहन्ु छ।

हातेपःु तकमा रहे का िवषयवःतु

यो हातेपःु तक उच्चायुक्तको कायार्लयको पिरचय (पिरच्छे द १), यसका िशक्षावृि

२), र यसका ूकाशन तथा ॐोत साममी (पिरच्छे द ३)बाट सु
मानवअिधकार िनकाय तथा सं यन्ऽह
हुन:्

•
•

तथा तािलम कायर्बम (पिरच्छे द

ु रा सङ्घीय
हुन्छ। त्यसपिछ यसले सं यक्त

र ितनलाई कसरी ूयोग गनर् सिकन्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गदर्छ। ती

मानवअिधकार सिन्ध िनकाय (पिरच्छे द ४);

मानवअिधकार पिरष

र यसका सल्लाहकार सिमित, सामािजक म , अल्पसङ्ख्यकका मु ासम्बन्धी म ,

आिदवासी जनजाितका अिधकारसम्बन्धी िवशेष

सं यन्ऽ, िवकासको अिधकारसम्बन्धी ःथायी कायर् समूह,

ँ सम्बिन्धत थुूै सं यन्ऽलगायतका सं यन्ऽह
र डबर्न घोषणापऽ र कायर् योजनासग
•
•
•

िवशेष कायर्देशवाहक (पिरच्छे द ६);

िव व्यापी आविधक समीक्षा (पिरच्छे द ७); र

आरोिपत मानवअिधकार उल्लङ्घनबारे उजुरीह

(पिरच्छे द ५);

पेस गन कायर् (पिरच्छे द ८)।

यसको अिन्तम पिरच्छे दले कोष तथा अनुदानका बारे मा जानकारी िदन्छ (पिरच्छे द ९), जसमध्ये केही उच्चायुक्तको

कायार्लय ारा स ािलत छन्।

पाठकह लाई जानकारी िलन अझ सिजलो होस् भनेर ूत्येक पिरच्छे द हातेपःु तकको बाँकी भागबाट ःवतन्ऽ हुनग
े री

लेिखएको छ। सम्पूण र् हातेपःु तकका साथै छु ाछु ै पिरच्छे दह लाई उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटबाट

डाउनलोड गनर् सिकन्छ।
यो हातेपःु तक आफमा पूण र् तथा िःथर मागर्िनदिशका होइन भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नु ज री छ। पाठकह लाई

वतर्मान सूचनामा पहुँच होस् भन्ने कुरा सुिनि त गनर् सम्भव भएका ठाउँमा उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइट तथा

अन्य ॐोतह को सन्दभर् उलपलब्ध गराइएको छ। पाठकह लाई यी पिरपूरक ॐोतह

गिरन्छ।

ूयोग गनर् ूोत्साहन

सं रचना
पिरच्छे दह लाई सामान्यत: तीन भागमा बाँिडएको छ:
•
•
•

िनकाय/सं यन्ऽ के हो;

यसले कसरी काम गदर्छ; र

नागिरक समाजका पाऽह ले कसरी यसमा पहुँच ूा

गरे र काम गनर् सक्छन्।

ूत्येक पिरच्छे दमा उच्चायुक्तको कायार्लयमा सम्पकर् गन ूमुख ठे गानाह
ॐोतका िलङ्कह

पिन समावेश गिरएका छन्।

पिन उल्लेख गिरएका छन् र अन्य

तपाईंको ूितिबया

यो हातेपःु तक एउटा गितशील औजार हो। उच्चायुक्तको कायार्लयको नागिरक समाजसम्बन्धी शाखा पाठक

ूितिबयाको ःवागत गदर्छ। तपाईंका िटप्पणी र सुझावह

कृपया दे हायको ठे गानामा पठाउनुहोला:

Civil Society Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
इमेल: CivilSocietyUnit@ohchr.org

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 11
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

िव व्यापी आविधक समीक्षा

िव व्यापी आविधक समीक्षाको एक झलक
यो भनेको के हो ?

यसका कैय चरणह

महासभाको ूःताव ६०/२५१
ःथािपत िव यव्यापी आविधक

ारा

उदाहरणाथर् :
•

कायर्समूहको हरे क वषर् दुईसाता

हुन्छन्।

समीक्षाअन्तगर्तको रा

लामा तीनवटा सऽह

ारा

समीक्षा (यूपीआर) एउटा नयाँ

तयार पािरएको जानकारी (राि य

रा सङ्घका १९२ सदःय

मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय

ु
मानवअिधकार सं यन्ऽ हो। सं यक्त
रा ह मध्ये ूत्येकले आफ्ना

ु रा सङ्घीय
ूितवेदन); सं यक्त

(उच्चायुक्तको कायार्लय) ारा तयार

मानवअिधकारसम्बन्धी दाियत्व तथा

पािरएको समीक्षाअन्तगर्तको

छै नन् भनी यसले मानवअिधकार

जानकारीको स लन; र अन्य

ूितब ताह

पूरा गरे का छन् िक

पिरषद्माफर्त् आविधक

पाऽलगायत) ले पेस गरे को र

मानवअिधकार सिन्ध िनकायह को

पािरएको जानकारीको

गन आसय राखेको हुन्छ।

हुने जानकारीको तयारी ;

सहयोगात्मक सं यन्ऽ हो र यसले

कामलाई दोहोर्याउने नभई पूरक

उच्चायुक्तको कायार्लय ारा नै तयार

सारसङ्क्षेपलगायत समीक्षा आधािरत
•

यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहमा हुन्छ

मानवअअिधकार पिरष

िमलेर बनेको छ। समीक्षाको ःव प

र यो पिरषद्का ४७ सदःय रा ह

५/१ ले यसको आविधकता र

समीक्षाअन्तगर्तको रा , र पिरषद्का

चारवष चबीय

अन्तिबर्यात्मक सं वाद हुन्छ।

ूिबया तोकेको छ। यूपीआरले

पमा काम गछर् र

सदःय तथा पयर्वेक्षक रा बीच

रा ह को समीक्षा गदर्छ ;
•

पिरषद्का सदःय

रा ह मध्येबाट तीनजना

ूितवेदकह को समूह ("ऽयी

•

ूत्येक समीक्षाको अन्त्यमा

कायर्समू ारा अिन्तम दःतावेज

पािरत ;
•

िव व्यापी आविधक

समीक्षाको अिन्तम दःतावेजमािथको

िवचारिवमशर् र त्यसलाई पािरत गन
कायर् यसको अक िनयिमत सऽमा

समीक्षाचािहँ जेनेभािःथत

यसले कसरी काम गछर् ?
ूःताव

हरे क वषर् जम्मा ४८ वटा

समीक्षालाई सहज बनाउने छ ;

(नागिरक समाजका

समीक्षा गदर्छ। यो समीक्षा एउटा

यसले हरे क सऽमा १६ वटा अथार्त

सदःय")ले ूत्येक रा को

ु रा सङ्घीय
रा सम्बन्धी सं यक्त

पमा ितनको सरोकारवालाह

हुन्छन् र

हुन्छ ; र
•

समीिक्षत रा

समाजलगायतका

तथा नागिरक

सरोकारवालाह बाट अिन्तम

दःतावेजह मा समािहत िनंकषर् तथा
िसफािरसह को कायार्न्वयनका

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 13
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

सम्बन्धमा अनुवतीर् कायर् गन।

रा सङ्घीय आिथर्क तथा सामािजक

मानवअिधकारको

(इकोसोक)सँगको परामशर्दातृ

पिरष

िःथितसम्बन्धी

िव व्यापी आविधक समीक्षामा कसरी है िसयत आवँयक हुन्छ। तैपिन,
संलग्न हुने

ूःताव ५/१ ले यस ूिबयामा
सम्ब

सबै सरोकारवालाको

सहभािगताको व्यवःथा गरे को छ।
त्यसै अनुसार क्षेऽीय अन्तरसरकारी

नागिरक समाजका पाऽह ले, अन्य

जानकारी तयार गरे र ; र
•

समीक्षाका

कुरामध्ये, दे हायका कायर् गरे र

िनंकषर्ह को

काममा योगदान पुर्याउन सक्छन्:

कायर्मा योगदान पुर्याएर।

िव व्यापी आविधक समीक्षाको
•

सरकारह

ारा आफ्ना

कायार्न्वयनको अनुवतीर्

स ठन, राि य

दे शमा मानवअिधकारको

कायर्समूहका सऽह

गैरसरकारी स ठन, मानवअिधकार

ूितवेदन तयार गनर्

गिरन्छन् र िव व्यापी आविधक

िःथितसम्बन्धी राि य

मानवअिधकारसम्बन्धी सं ःथा एवं

गिरएका परामशर्

रक्षक, ूाि क सं ःथा र अनुसन्धान

सहभागी भएर ;

सं ःथाह लगायत नागिरक समाजका

ूितिनिधह को सहभािगतालाई
सम्ब
छ।

चरणह मा

ि गत गिरएको

यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहका सऽ

तथा मानवअिधकार आयोगका
ु
सऽह मा भाग िलन सं यक्त

•

ह मा

उच्चायुक्तको

कायार्लय ारा तयार

पािरएको सरोकारवालाका

कायार्लयको वेबमा ूत्यक्ष ूसारण
समीक्षाका िविभ

समीक्षाअन्तगर्तका
रा ह मा

दःतावेज तथा

जानकारी उच्चायुक्तको कायार्लयको
वेबसाइटको यूपीआर खण्ड र
मानवअिधकार पिरषद्को

एक्सशानेटको यूपीआर पृ मा

जानकारीको सारसङ्क्षेपमा उपलब्ध छन्।
सम्भाव्य समावेशका लािग

उच्चायुक्तको

िव व्यापी आविधक समीक्षासँग सम्बिन्धत ूमुख सम्पकर्ह
OHCHR Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8 – 14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
फोन: +41 (0) 22 917 92 69
फ्याक्स: +41 (0) 22 917 90 11
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िव व्यापी आविधक समीक्षा भनेको के हो ?
िव व्यापी आविधक समीक्षाको ःथापना
िव.सं .२०६२ चै त २ गतेको महासभाको ूःताव ६०/२५१

ारा ःथािपत र २०६४ असार ४ गतेको

मानवअिधकार पिरषद्को ूःताव ५/१ मा िवःतृत पािरएको िव यव्यापी आविधक समीक्षा (यूपीआर) एक नयाँ
मानवअिधकार सं यन्ऽ हो। मानवअिधकार पिरषद्ले यसै माफर्त् आविधक

रा मध्ये ूत्येकले आफ्ना मानवअिधकारसम्बन्धी दाियत्व तथा ूितब ताह

ु रा सङ्घका १९२ सदःय
पमा सं यक्त

पूरा गरे का छन् िक छै नन् भनी समीक्षा

गन िजम्मेवारी पाएको छ। यूपीआर एउटा सहयोगात्मक सं यन्ऽ हो र यो समीक्षाअन्तगर्तको रा

र पिरषद्का

सदःय तथा पयर्वेक्षकबीच अन्तिबर्यात्मक सं वादमा आधािरत हुन्छ। यसको अिभूाय मानवअिधकार सिन्ध

िनकायह को कामलाई दोहोर्याउने नभई पूरक गन हुन्छ।
चारवष चिबय

पमा यसको स ालन हुन्छ र समीक्षाह

आधािरत हुने दःतावेजह को तयारी, समीक्षा ःवयं र

समीक्षाबाट आएका िनंकषर् तथा िसफािरसह को अनुवतीर् कायर्लगायत कैय चरणह

िमलेर यो बनेको हुन्छ।

क्षेऽीय अन्तरसरकारी स ठन, राि य मानवअिधकारसम्बन्धी सं ःथा एवं गैरसरकारी स ठन, मानवअिधकार रक्षक,

ूाि क सं ःथा र अनुसन्धान सं ःथाह लगायत नागिरक समाजका ूितिनिधह को सहभािगतालाई समीक्षा ूिबयाको
सम्ब

चरणह मा

ि गत गिरएको छ।

यूपीआरको ूथम चबको समापनमा मानवअिधकार पिरषद्ले सव म अभ्यास तथा िसकेका पाठह मा आधािरत
रहे र समीक्षाका िविध तथा आविधकताको समीक्षा गनर् सक्छ।

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 15
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

िव यव्यापी आविधक समीक्षालाई िनदशन गन िस ान्त तथा उ ँ
े यह
केही िस ान्तह ले यूपीआरलाई यसका िविभ
•

चरणह मा िनदशन गदर्छन्:

यसले सबै मानवअिधकारह को िव व्यापकता, अन्तरिनभर्रता, अिवभाज्यता तथा अन्तरसम्बन्धलाई

ूव न
र् गनुप
र् छर्;

•
•
•
•
•

यो वःतुपरक तथा भरपद जानकारी र अन्तिबर्यात्मक सं वादमा आधािरत सहयोगात्मक सं यन्ऽ हुनपु छर्;
यसले िव व्यापी पहुँच तथा सबै रा ह को समान व्यावहारलाई सुिनि त गनुप
र् छर्;

ु रा सङ्घको सदःय ारा चािलत तथा कायर् अिभमुखी हुनपु छर्;
यो अन्तरसरकारी ूिबया, सं यक्त

ु लाई सं लग्न गराउनुपछर्;
यसले समीक्षाअन्तगर्तको मुलक

यो अन्य मानवअिधकार सं यन्ऽह को नक्कल गन नभई थप मह व िदन ितनीह को पूरकको
हुनपु छर्;

•

पमा

यसको स ालन वःतुपरक, पारदशीर्, गैरचयनकारी, रचनात्मक, गैरमुठभेडपूणर् तथा गैरराजनीितक

िकिसमले गिरनुपछर्;

•
•

यो सम्बिन्धत रा

ु ँद
वा पिरषद्को कायर्सूचीका िनिम्त बढी बोिझलो हुनह
ु ै न;

ु ँद
यो अित लामो हुनह
ु ै न। यो यथाथर्परक हुनपु छर् र यसले असमानुपाितक पिरमाणमा समय तथा मानव र

िव ीय ॐोतह को अवशोषण गनुह
र् ँद
ु ै न;

•

यसले ज री मानवअिधकार िःथितलाई सम्बोधन गन मानवअिधकार पिरषद्को क्षमतालाई कम गनर्

हुँदैन;
•
•
•

यसले लै ि क

ि कोणलाई पूण र्

पमा एकीकृत गनुप
र् छर्;

यसले िवकासको ःतर तथा दे शका िविश

िवशेषताह लाई ध्यानमा राख्नुपछर्; र

महासभा ूःताव ६०/२५१ र आिथर्क तथा सामािजक पिरष

(इकोसोक) ूःताव १९९६/३१, एवं

मानवअिधकार पिरषद्ले यसबारे गनर् सक्ने कुनै पिन िनणर्यअनुसार गैरसरकारी स ठन (गैसस)लगायत
सम्ब

सबै सरोकारवालाको सहभािगतालाई यसले सुिन त गनुछ
र् र्।

िव व्यापी आविधक समीक्षाको उ ेँयह

•
•

हुनः

यथाथर्मा मानवअिधकार िःथितमा सुधार;

रा का मानवअिधकार दाियत्व तथा ूितब ताह लाई पूरा गन र सकारात्मक ूगित तथा यसले सामना
गनुप
र् रे का च ुनौतीह को मूल्या न;

•
•
•
•

सम्बिन्धत रा को सहमित र परामशर्मा उसको क्षमता तथा ूािविधक सहायताको व्यवःथामा अिभवृि ;

रा

र अन्य सरोकारवालाह को बीचमा सव म अभ्यासह को आदानूदान;

मानवअिधकारको ूव र्न र सं रक्षणमा सहायताका लािग सघाउ; र

मानवअिधकार पिरष , अन्य मानवअिधकार िनकायह

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको
र संयक्त

कायार्लय (उच्चायुक्तको कायार्लय)सँग पूणर् सहयोग र सं लग्नताका लािग ूोत्साहन।

ु ह
यूपीआर सं यन्ऽमा िवकासोन्मुख मुलक

ु ह )को सहभािगतालाई सहज बनाउन
(खासगरी अितकम िवकिसत मुलक

तथा दे शीयतहमा यसको अनुवतीर् कायर्मा सघाउ पुर्याउन बमशः दुईवटा िव ीय सं यन्ऽह

Ð िव व्यापी आविधक

समीक्षा ःवैिच्छक गुठी कोष र िव ीय तथा ूािविधक सहायताका लािग ःवैिच्छक कोष Ð ःथापना गिरएका छन्।

िव व्यापी आविधक समीक्षाले कसरी काम गछर् ?
क. आविधकता, बम र समीक्षाको आधार

आविधकता
यूपीआरले चारवष चबीय आधारमा काम गछर्। सन् २००७ सेप्टे म्बरमा भएको आफ्नो छै ठ सऽमा मानवअिधकार

ु रा सङ्घका सबै सदःय रा ह को समीक्षाका लािग एउटा पाऽो पािरत
पिरषद्ले ूथम चबको अविधमा सं यक्त
गर्यो।

ूथम चब (२००८Ð२०११) मा समीक्षा गिरने रा ह को बम हेन र् उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटमा
जानुहोस्।

समीक्षाको बम
रा ह को समीक्षा गिरने बम िव व्यापकता र समान व्यावहारका िस ान्तह
ले समीक्षाको बमलाई िनधार्रण गनर् दे हायका ूावधानह
•
•

पिरषद्का सबै सदःय रा ह को समीक्षा आफू सदःय हुँदाको अविधमा गिरने छ।

पिरषद्का ूारिम्भक सदःय रा ह
को पिहले समीक्षा गिरनुपछर्।

•
•

तोकेको छः

ारा िनदिशत हुन्छ। ूःताव ५/१

Ð खासगरी एक वा दुई वषर्का लािग िनवार्िचत रा ह

पिरषद्का सदःय तथा पयर्वेक्षक रा ह

Ð

दुवैको समीक्षा गिरनुपछर्; र

ु ह को चयनमा सािम्यक भौगोिलक िवतरणलाई सम्मान गिरनुपछर्।
समीक्षाका िनिम्त मुलक

समीक्षाको आधार
ूत्येक रा को दे हायका आधारमा अध्ययन गिरन्छ;
•
•
•

ु रा सङ्घको बडापऽ;
सं यक्त

मानवअिधकारको िव व्यापी घोषणापऽ;

आफू पक्ष रा

भएका मानवअिधकारसम्बन्धी दःतावेजह ;

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 17
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

पिरषद्को िनवार्चनमा आफ्नो उम्मेदवारी ूःतुत गदार् गरे का (सम्ब

•

तथा ूितब ताह ; र

भए)सिहत आफ्ना ःवैिच्छक ूित ा

लागू भएका अन्तरार्ि य मानवीय कानुन

•

ख. समीक्षा ूिबया

१. दःतावेजीकरण
समीक्षाका लािग जानकारीको तयारी यस ूिबयाको ूारिम्भक चरण हो। रा को समीक्षा तीनवटा दःतावेजमा रहे को
जानकारीमा आधािरत हुन्छन्:
•
•
•

समीक्षाअन्तगर्तको रा

ारा तयार पािरएको जानकारी ;

ु रा सङ्घीय जानकारीको स लन; र
उच्चायुक्तको कायार्लय ारा तयार पािरएको सं यक्त

सरोकारवालाका जानकारीह को सारसङ्क्षेप (उच्चायुक्तको कायार्लय ारा तयार पािरएको)

यी तीनवटा दःतावेजह ले समीक्षाअन्तगर्तको ूत्येक रा मा मानवअिधकारको िःथितसम्बन्धी पृथक तथा पूरक
ि कोणह

ु न्दा कम्तीमा ६ ह ा अिघ यी दःतावेजह
उपलब्ध गराउँछन्। ूत्येक समीक्षा हुनभ

गराइनुपछर् र उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटको यूपीआर खण्डमा रािखनुपछर्।
क. समीक्षाअन्तगर्तको रा

ारा तयार पािरएको जानकारी (राि य ूितवेदन)

कुनै पिन रा ले राि य ूितवेदनको
मौिखक वा िलिखत

समाजलगायत सम्ब

उपलब्ध

प िलन सक्ने समीक्षाका लािग आफूले तयार गरे को जानकारी

पमा ूःतुत गदर्छ। िलिखत ूःतुितह

ु ँद
२० पृ भन्दा बढी हुनह
ु ै न। नागिरक

ँ को राि य परामशर् ूिबयामाफर्त् रा ह लाई यो जानकारी
सबै सरोकारवालाह सग

तयार गनर् ूोत्साहन गिरन्छ।

ु रा सङ्घीय जानकारीको स लन
ख. उच्चायुक्तको कायार्लय ारा तयार पािरएको संयक्त

ु
उच्चायुक्तको कायार्लयले १० पृ मा नबढाई मानवअिधकार सिन्ध िनकाय, िवशेष कायार्देशवाहक र सं यक्त
रा सङ्घका अन्य सम्ब

आिधकािरक दःतावेजह मा समािहत जानकारीको स लन तयार गदर्छ।

ग. उच्चायुक्तको कायार्लय ारा तयार पािरएको सरोकारवालाह का जानकारीह को सारसङ्क्षेप
उच्चायुक्तको कायार्लयले १० पृ मा नबढाई यूपीआरका अन्य सरोकारवालाह

(राि य मानवअिधकार

सं ःथा, गैसस तथा नागिरक समाजका अन्य पाऽह लगायत) ारा उपलब्ध गराइएका ूितवेदन सारसङ्क्षेप

पिन तयार पादर्छ। समीक्षाका बममा सरोकारवालाह को सारसङ्क्षेपमािथ पिन ध्यान िदइन्छ।

मानवअिधकार पिरषद्ले िनणर्य ६/१०२ मा यूपीआरअन्तगर्तको जानकारीको तयारीका लािग आफ्ना सामान्य

मागर्िनदशनह

तोकेको छ। यी मागर्िनदशनह

राज्य तथा अन्य सरोकारवालाह , एवं आफ्नो िजम्मेवारीअन्तगर्का

दःतावेजह को तयारीका िनिम्त उच्चायुक्तको कायार्लयलाई लागू हुन्छन् र ियनले समीक्षाका िनिम्त पेस गिरने
जानकारीमा दे हायका कुराह
•

समावेश हुनपु न व्यवःथा गरे को छन् :

अध्ययनिविध र उपलब्ध गराइएको जानकारीको तयारीका िनिम्त अपनाइएको व्यापक परामशर् ूिबयाको

िववरण;
•

सं िवधान, कानुन, नीितगत उपायह , राि य िविधशा , मानवअिधकार पुवार्धार (जःतै , राि य

र्ु ोस्)मा पिहचान गिरएका अन्तरार्ि य
मानवअिधकार सं ःथाह ) र "समीक्षाका आधार" (मािथ हेनह

दाियत्वह को क्षेऽलगायत राज्यमा मानवअिधकारको ूव न
र् तथा सं रक्षणका लािग पृ भूिम र खाका

(िवशेषगरी मानक तथा सं ःथागत);

•

"समीक्षाका आधार" (मािथ हेनह
र्ु ोस्)मा पिहचान गिरएका अन्तरार्ि य मानवअिधकार दाियत्वह को

कायार्न्वयन, राि य कानुन तथा ःवैच्छक ूितब ताह , राि य मानवअिधकार सं ःथाह ,

मानवअिधकारबारे जनजागरण तथा मानवअिधकार सं यन्ऽह सँगको सहकायर्लगायत यथाथर्मा
मानवअिधकारको ूव र्न तथा सं रक्षण; र

•

उपलिब्ध, सव म अभ्यास, च ुनौती तथा व्यवधानह को पिहचान।

ूत्येक रा ले दे हायका कुराह को पिहचान/सोबारे जानकारी पिन उपलब्ध गराउनुपछर् :
•

च ुनौती तथा व्यवधानह लाई पराःत गनर् र यथाथर्मा मानवअिधकारको िःथितलाई सुधार गनर् आफूले

िलन खोजेका ूमुख राि य ूाथिमकता, पहलकदमी तथा ूितब ताह ;

•
•
•

क्षमता अिभवृि

तथा ूािविधक सहायताका लािग कुनै अनुरोध भए त्यसको हकमा यसका अपेक्षाह ;

यसले सम्बिन्धत ठानेका अन्य कुनै पिन जानकारी; र

पिछल्लो समीक्षाका बममा अिघल्लो समीक्षाको अनुवतीर् कायर्।

२. िव व्यापी आविधक समीक्षासम्बन्धी कायर्समूह
रा ह को वाःतिवक समीक्षा यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहमा हुन्छ। यसको अध्यक्षता मानवअिधकार पिरषद्का

अध्यक्ष ारा गिरन्छ र यसमा पिरषद्का ४७ सदःय रा

छन्। हरे क वषर् यसका दुईसाता लामा तीनवटा सऽ

हुन्छन् र हरे क सऽमा १६ गरी हरे क वषर् कुल ४८ रा को समीक्षा हुन्छ। कायर्समूहको पिहलो बैठक सन्
२००८ अिूलमा सम्प

समीक्षाअन्तगर्तको रा

भयो।

र पिरषद्का सदःय तथा पयर्वेक्षक रा ह को बीचमा तीनघण्टा लामो अन्तिबर्यात्मक सं वाद

हुन्छ। यस सं वादको बममा सदःय तथा पयर्वक्ष
े क रा ह लाई समीक्षाअन्तगर्तको रा लाई ू

तथा

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 19
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

िसफािरसह को जवाफ िदन तथा समीक्षाको अन्त्यमा िनंकषर्ह
ँ परामशर्दातृ है िसयत भएका गैससह
इकोसोकसग

राख्न एक घण्टाको समय िदइएको हुन्छ।

यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहका सऽह मा भाग िलन सक्छन्, तर

अन्तिबर्यात्मक सं वादमा कुनै पिन भूिमका खेल्दै नन्।

गैससका लािग जानकारी िटप्पणीलगायत कायर्समूहका सऽसम्बन्धी िनयिमत

पमा हुने अ ाविधक जानकारीका

लािग उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटको यूपीआर खण्डमा जानुहोस्।

ँ को परामशर्दातृ है िसयतका सम्बन्धमा थप जानकारीका लािग सं यक्त
ु रा सङ्घीय आिथर्क तथा सामािजक
इकोसोकसग
मािमला िवभागको वेबसाइटमा जानुहोस्।

ऽयी सदःय
तीन ूितवेदकह को समूह ("ऽयी सदःय")ले ूत्येक रा को समीक्षालाई सहज बनाउँछ। ूत्येक रा को
समीक्षाका लािग ऽयी सदःयह को छु ै समूह गठन गिरन्छ र ती ऽयी सदःयह

(िविभ

ु रा सङ्घीय
सं यक्त

क्षेऽीय समूहह बाट िलइएका)को चयन मानवअिधकार पिरषद्का सदःय रा ह मध्येबाट गोलाूथा ारा गिरन्छ।

उच्चायुक्तको कायार्लयले आफ्नो भूिमकाको सम्पादनमा ती ऽयी सदःयह लाई सहायता उपलब्ध गराउँछ।
अ

ु िघ समीक्षाअन्तगर्तको रा बारे िलिखत
रा ह लाई समीक्षा हुनअ

यी ू /मु ाह

ूा

पमा ू

गन तथा ितनीह लाई आफूले िनणर्य गरे मा समूहब

अिन ितनीह ले ती ू /मु ाह

गन/मु ा उठाउने अवसर हुन्छ।

गन िजम्मेवारी ऽयी सदःयह को हो।

ु िघ १०
यूपीआरको सिचवालयमा पठाउँछन् जसले पुनः ितनलाई समीक्षा हुनअ

कायर्िदनमा नबढाईकन समीक्षाअन्तगर्तको रा मा पठाउँछ। यी ू /मु ाह

रा ह लाई पठाइन्छ।

पिरषद्का सदःय तथा पयर्वक्ष
े क

३. समीक्षाअन्तगर्तको रा सम्बन्धी कायर्समूहको अिन्तम दःतावेज
ूत्येक रा बारे को अन्तिबर्यात्मक सं वादपिछ तोिकएका ऽयी सदःयह ले यूपीआर सिचवालयको सहायता र

समीिक्षत रा को पूण र् सं लग्नतामा समीक्षासम्बन्धी अिन्तम दःतावेज (ूितवेदन)को तयारीलाई सहज बनाउँछन्।

समीक्षापिछ ४८ घण्टामा नबढाई कायर्समूहले ूत्येक अिन्तम दःतावेजमा िवचारिवमशर् गनर् र त्यसलाई पािरत गनर्

बढीमा ३० िमनेटको समय िदन्छ। आफ्ना वक्तव्य सुधार गनर् रा ह लाई दुई साताको समय िदएर कायर्समूहका

दे शीय ूितवेदन अःथायी

पमा पािरत हुन्छन्।

अिन्तम दःतावेजह मा समीक्षाका कारबाहीह को सारसङ्क्षेप, िनंकषर् र/वा िसफािरसह
रा

ारा गिरएका कुनै पिन ःवैिच्छक ूितब ता तथा ूित ाह

पदर्छन्।

तथा समीक्षाअन्ततर्गतको

अिन्तम दःतावेजका िनंकषर्/िसफािरसह लाई आफूले समथर्न गन नगन भ े जनाउन ूत्येक समीिक्षत रा लाई

अवसर िदइएको हुन्छ। यसले दे हायका बममा त्यसो गनर् सक्छः
कायर्समूहको बैठकका बममा;

•

कायर्समूहको सऽ र पिरषद्को आगामी सऽको बीचमा; वा

•

कायर्समूहको अिन्तम दःतावेज पािरत गनर् बसेको पिरषद्को बैठकको बममा।

•

सम्बिन्धत रा

ारा समिथर्त िसफािरसह लाई अिन्तम दःतावेजह मा पिहचान गिरएका हुन्छन्। त्यो रा

ारा

समथर्न नगिरएका िसफािरसह लाई उसले तीमािथ गन कुनै िटप्पणी भए तीसिहत अिन्तम दःतावेजमा उल्लेख
गिरन्छन्।
४.

मानवअिधकार पिरषद् ारा अिन्तम दःतावेज पािरत

यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूह ारा पािरत भएपिछ ूत्येक समीिक्षत रा सम्बन्धी ूितवेदन मानवअिधकार पिरषद्मा

पठाइन्छ। सामान्यतया सो पिरषद्ले आफ्नो अक िनयिमत बैठकमा यी अिन्तम दःतावेजह मध्ये ूत्येकलाई एक

घण्टासम्म समय िदएर तीमािथ िवचारिवमशर् गरी पािरत गछर्।

र् छर्:
ूःताव ५/१ अनुसार, ूत्येक अिन्तम दःतावेजलाई पािरत गनुअ
र् िघ दे हायका कायर् गनुप
समीिक्षत रा लाई ःवैिच्छक

•

पमा गिरएको ूित ा र ूितब ताह का सम्बन्धमा तथा िनंकषर्/

ूितब ताह मािथ आफ्नो धारणा ूःतुत गन र कायर्समूहको अन्तिबर्यात्मक सं वादका बममा पयार्

माऽामा सम्बोधन नगिरएका ू
समीिक्षत रा

•

िदइन्छ; र

सम्ब

•

वा मु ाह मािथ जवाफ ूःतुत गन अवसर ूदान गिरन्छ;

र पिरषद्का सदःय तथा पयर्वक्ष
े क रा ह लाई िनंकषर्बारे आफ्ना धारणा राख्ने अवसर

अन्य सरोकारवालाह

(इकोसोकमा परामशर्दातृ है िसयत भएका अन्तरार्ि य मानवअिधकार सं ःथा

तथा गैससलगायत)लाई सामान्य िटप्पणी गन अवसर िदइन्छ।
अिन्तम दःतावेजह

पािरत गदार् पिरषद्ले समीक्षाको िविश

भ े िनणर्य पिन गछर्।

अनुवतीर् कायर् आवँयक छ िक छै न, छ भने किहले

५. समीक्षाका अनुवतीर् कायर्ह
समीिक्षत रा को समथर्न पाउने अिन्तम दःवतावेजका िनंकषर्/िसफािरसह ले यूपीआरका अनुवतीर् कायर्को आधारको
काम गछर्।
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सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

यूपीआरका अिन्तम िनंकषर्ह

(िनंकषर् तथा िसफािरस र ःवैिच्छक ूित ा र ूितब ताह लगायत)को कायार्न्वयन

गन मुख्य िजम्मेवारी समीिक्षत रा को हुन्छ। तर, ूःताव ५/१ ले नागिरक समाजका पाऽलगायत सम्ब

अन्य

सरोकारवालाह ले पिन ितनको कायार्न्वयनमा खेल्ने भूिमकाको व्यवःथा गरे को छ। अन्तरार्ि य समुदायह ले
आफूह सँगको परामशर् र मन्जुरीमा क्षमता अिभवृि

कायार्न्वयन गनर् रा लाई सघाउँछन्।

तथा ूाविधक सहायता सम्बन्धमा समीक्षाका िनंकषर्ह को

पिछ गिरने समीक्षा चबह ले, अन्य कुराह का अितिरक्त, ूत्येक रा ले गरे का िसफािरसह को कायार्न्वयनमा
सं केन्िण गनछन् र यस उ ेँयका लािग यूपीआर सं यन्ऽले आफूलाई सहयोग गनर् कुनै रा लाई गरे का सबै
ूयासह

सिकसकेको अवःथामा यसफूलाई गरे को िनरन्तरको असहयोगका घटनाह लाई उपयुक्त भएमा पिरषद्ले

सम्बोधन गनर् सक्छ।

यूपीआर ूिबया
चार वष चब
क॰ समीक्षाका लािग जानकारीको तयारी
•
•
•

व्यापक परामशर्ह

(राि य ूितवेदनह )माफर्त् समेतगरी रा सम्बन्धी जानकारी

ु रा सङ्घीय जानकारी
उच्चायुक्तको कायार्लय ारा स लन गिरएका सं यक्त

सरोकारवालाह को जानकारीको सारसङ्क्षेप (उच्चायुक्तको कायार्लय ारा तयार गिरएको)।

ख॰ यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहले
•

ूत्येक वषर् जेनभ
े ामा दुईसाता लामा तीनवटा बैठक गछर्; १६ रा /ूितसऽ अध्ययन गछर् (४८ रा /

ूितवषर्)
•
•
•

समीक्षाअन्तगर्तको रा सँग अन्तिबर्यात्मक सं वाद गछर्,
िसफािरस, िनंकषर् र ःवैिच्छक ूित ाह

भएको ूितवेदनलाई अःथायी

पमा पािरत गछर्

समीिक्षत रा ले यो चरण वा पिछल्लो चरण (बैठकको अविधमा पिछल्लो)मा कुन िसफािरसलाई आफूले

समथर्न गन वा नगन भ े स ेत गछर्।

ग॰ मानवअिधकार पिरषद्को िनयिमत सऽ
•
•

पिरषद्ले ूत्येक दःतावेजमािथ एक घण्टाससम्म िवचार गछर्

ु िघ समीिक्षत रा , पिरषद्का सदःय तथा पयर्वक्ष
अिन्तम दःतावेज पािरत हुनअ
े क रा
सरोकारवालाह लाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर िदइन्छ।

•

पिरषद् ारा अिन्तम दःतावेज पािरत।

घ॰ िनंकषर्ह को कायार्न्वयन
•

र अन्य

सम्बिन्धत रा

तथा आवँयक परे को ठाउँमा सम्ब

अन्य सरोकारवालाह समेतको िजम्मेवारी

•
•

क्षमता अिभवृि

तथा ूािविधक सहायतामा सहयोग गन अन्तरार्ि य समुदाय

अन्य सम्पूण र् ूयासह

सिकसकेपिछ यूपीआरलाई गिरने िनरन्तरको असहयोगका लािग मानवअिधकार

पिरषद्ले सम्बोधन गनर् सक्छ।

िव व्यापी आविधक समीक्षा सं यन्ऽमा कसरी सं लग्न हुने
यूपीआरका सम्ब

चरणह मा नागिरक समाजले खेल्ने भूिमका मह वपूणर् हुन्छ × समीक्षाका लािग जानकारी तयार

पानर्, समीक्षामा भाग िलन तथा यूपीआरका िसफािरस र िनंकषर्ह को कायार्न्वयनको अनुवतीर् कायर्मा सघाएर।
ँ को कायर्
क॰ राि य ूितवेदन तयार पानर् रा ह सग
ूःताव ५/१ ले रा ह लाई आफ्नो समीक्षाका लािग पेस गन जानकारी तयार पादार् सम्ब

सबै सरोकारवालासँग

व्यापक राि य परामशर् ूिबयामाफर्त् तयार गनर् ूोत्साहन गछर्। यसमा राि य मानवअिधकार सं ःथाह
मानवअिधकार रक्षक, ूाि क सं ःथा तथा अनुसन्धान सं ःथाजःता नागिरक समाजका ूितिनिधह

एवं गैसस,

पनर् सक्छन्।

आजसम्मको यूपीआरको अनुभवले राि य ूितवेदनह को तयारीमा नागिरक समाज र सरकारी सहकायर्का "सव म

अभ्यास"का िविवध उदाहरणह लाई ूदशर्न गछर्।

रा सम्बन्धी जानकारी (राि य ूितवेदनह )को तयारीमा योगदान पुर्याउने कायर्
आफ्नो जानकारीको ूारिम्भक

सन् २००८ मईमा यूपीआरको

गठबन्धनले सरकारको मःयौदा

र् ा
मःयौदा तयार गरी िःवस सरकारलाई ूितवेदनमािथ सारभूत िटप्पणी गनुक

कायर्समूहको दोॐो सऽमा

िःवट्जरल्यान्डको समीक्षाको तयारीको पठायो।

बममा िःवट्जरल्यान्डिःथत ३२ वटा
गैससले सरोकारवालाह को

जानकारीको तयारीको समन्वय गनर्

बैठक गरे । तीनवटा गैससह

ारा

समन्वीकृत (एम्नेःटी इन्टरनेसनल ×
िःवस शाखा, humanrights.ch and
CODMAP,)

"गैसस गठबन्धन"ले

साथै शृ लाब

िःवस सङ्घीय सरकारले यूपीआरमा
बुझाउने आफ्नो मःयौदा राि य

ूितवेदन गैसस गठबन्धनलाई दे खायो
र यसका सदःयह लाई सरकारसँग

एकिदने छलफलमा भाग िलन

आमन्ऽण गर्यो। बैठकमा

िसफािरसह

गठबन्धनका कैय िसफािरसह

गर्यो।

यूपीआरमा पेस गिरएको राि य

ूितवेदनको अिन्तम पाठमा समावेश

गिरए। सरकारले पिन आफ्नो

ूितवेदनको एउटा खण्ड गठबन्धनले

उठाएका केही ूमुख सरोकारह लाई

सम्बोधन गनर्मा लगाएको छ।

ख॰ सरोकारवालाह को जानकारी

ूःताव ५/१ अनुसार, उच्चायुक्तको कायार्लय ारा तयार पािरएको सरोकारवालाह को जानकारीको

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 23
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

सारसङ्क्षेपमा सम्भािवत समावेशका लािग सरोकारवालाह लाई पिन समीक्षाअन्तगर्तको रा को सम्बन्धमा जानकारी

ूःतुत गनर् आमन्ऽण गिरन्छ। उच्चायुक्तको कायार्लय ारा तयार पािरएको सरोकारवालाह को जानकारीको

सारसङ्क्षेप समीक्षा आधािरत रहे का तीनवटा दःतावेजह मध्ये एक हो।

सरोकारवालाले पेस गरे को जानकारीमा समीक्षाअन्तगर्तको रा का सम्बन्धमा िव सनीय तथा भरपद जानकारी
हुनपु छर्।

उच्चायुक्तको कायार्लयले सारसङ्क्षेप दःतावेजह मा समावेश गिरएका सरोकारवालाह का सबै जानकारीको सन्दभर्

राख्दछ। त्यसबाहे क, सरोकारवालाह का जानकारी उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटमा यूपीआर खण्डमाफर्त्

मौिलक ःव पमा ूा

गनर् सिकन्छ।

सरोकारवालाह को जानकारीको तयारी तथा उच्चायुक्तको कायार्लयमा पेस गन कायर्
इन्डोनेिसयाली मानवअिधकार

छलफल गनर् तथा जानकारीका लािग यूपीआर सिचवालयमा पठाएर

मानवअिधकार कायर्समूह-इन्डोनेिसयाले

मु ाह मा कायर्रत कैय राि य

स ठनह को गठबन्धन

सन् २००८ अिूलमा भएको

यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहको पिहलो

खाका र सं रचना तयार पानर् िवषयगत जानकारीमा सुधार गन िजम्मेवारी
गैससह लाई बैठकमा आमन्ऽण गरे र
"तलदे िख मािथ जाने" ूिबया

सऽमा इन्डोनेिसयाको समीक्षामा

अवलम्बन गर्यो। बैठकपिछ ूत्येक

सघायो।

क्षेऽसँग सम्ब

सरोकारवालाह को जानकारीमा

आफ्नो जानकारी तयार पादार् सो

कायर्समूहले यूपीआर सं यन्ऽबारे

गैससलाई आफ्नो िवशेष ताको

जानकारी तयार पान

िजम्मेवारी सुिम्पयो भने कायर्समूहले

त्यसलाई उच्चायुक्तको कायार्लयको

िलयो।

कायर्समूह×इन्डोनेिसयाले

इन्डोनेिसयाली मानवअिधकार सं ःथा

ँ पिन सहकायर् गर्यो
कोम्नास हामसग

र सरोकारवालाह को जानकारी

तयार पानर्मा इन्डोनेिसयाली िवदे श

ँ वातार्मा सामेल भयो।
मन्ऽालयसग

जानकारीको ढाँचा
ँ ाह
दे हायका बुद
गिरन्छ:
•

समेिटएका जानकारी उच्चायुक्तको कायार्लयलाई उपलब्ध गराउन सरोकारवालाह लाई आ ान

पिरषद्को िनणर्य ६/१०२ मा तोिकएको यूपीआरअन्तगर्तको जानकारीको तयारीका लािग सामान्य
मागर्िनदिशकाको सं रचना अवलम्बन गन (अिघल्लो खण्ड हेनह
र्ु ोस्)।

•

पाँच पृ भन्दा लामो हुन नहुने, वा सरोकारवालाह को ठू लो गठबन्धन भएमा १० पृ भन्दा बढी हुन
नहुने,

•

अिधकतम चार वषर्को अविध समेटेको हुनपु न;

•
•
•

ु रा सङ्घको औपचािरक भाषा, मुख्य पले अङ्मेजी, ृान्सेली वा ःपेनेलीमा लेिखएको हुनपु न;
सं यक्त

जानकारी ूःतुत गन िनकायका उ ँ
े यह

तथा कायर्बारे छोटो अनुच्छे दमा जानकारी िदनुपन;

सामान्य वडर् ूोसेिसङको ढाँचामा अनुच्छे द र पृ मा अ
गिरएको एउटा पिरचयात्मक अनुच्छे द हुनपु न;

•
•

ँ ाह लाई सङ्क्षेप
लेिखएको हुनपु न। मुख्य बुद

जानकारीका सम्बन्धमा ूमुख शब्दह को स त
े गनुप
र् न (उदाहरणाथर्, घरे ल ु िहं सा);
मानवअिधकार सिन्ध िनकायह

वा मानवअिधकार पिरषद्का िवशेष कायार्देशवाहकका अिन्तम िनंकषर्

तथा िसफािरसह ले कितसम्म कायार्न्वयन भएको छ भ ेबारे उल्लेख गनर्सक्ने भए पिन त्यसलाई

पुन त्पादन गनर्बाट जोिगने; र

•

अन्य स ठनका ूितवेदन उ रण गनर् वा अनुसूचीमा राख्नबाट जोिगने।

िनम्न कुरामा ध्यान िदनुहोस्:
•
•
•
•

५ वा १० पृ भन्दा लामो जानकारीमािथ िवचार गिरने छै न;

ु रा सङ्घका ६ वटा औपचािरक भाषाबाहे क अन्य भाषामा ूा
सं यक्त

जानकारीमािथ िवचार गिरने छै न;

तोिकएको समयसीमा भन्दा पिछ पेस गिरएका जानकारीमािथ िवचार गिरने छै न; र

ँ गालीगलोजपूणर् भाषा (उदाहरणाथर्, िहं सा भड्काउने, िनतान्त जाितवादी भाषा) ूयोग गिरएका
ूःटसग
जानकारीमािथ िवचार गिरनेछैन।

कायर्समूहको ूत्येक बैठकमा पेस गनुप
र् न िविश

िनयिमत

समयसीमाका लािग उच्चायुक्तको कायार्लयको यूपीआर खण्ड

पमा हेन र् नागिरक समाजका पाऽह लाई ूोत्साहन गिरन्छ। सरोकारवाला ारा तयार पािरएको जानकारी

सामान्यतया कायर्समूहको सऽभन्दा सात मिहनाअिघ उच्चायुक्तको कायार्लयमा पेस गिरनुपछर्।

सरोकारवालाह को स लनमा उच्चायुक्तको कायार्लय ारा िवचारिवमशर् तथा सम्भाव्य समावेशका लािग जानकारी
पेस गनर् चाहने नागिरक समाजका पाऽह ले आफ्नो साममी UPRsubmissions@ohchr.org मा पठाउनुपछर्।

नागिरक समाजका पाऽह लाई आफ्नो जानकारी उच्चायुक्तको कायार्लयको सिचवालयमा फ्याक्स वा हुलाकमाफर्त्

ु ीय डाँकमा ूािविधक किठनाइ भए उनीह ले िनम्न नम्बरमा फ्याक्स गनर्
पठाउन ूोत्साहन नगिरने भए पिन िव त

सक्छन्: +४१ (०)२२ ९१७ ९० ११।

नागिरक समाजका पाऽह लाई सरोकारवालाह को जानकारी पेस गन ूािविधक मागर्िनदिशका हे न र् पिन ूोत्साहन
गिरन्छ।

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 25
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

ग॰ िव व्यापी आविधक समीक्षासम्बन्धी कायर्समूहका बैठकमा भाग िलने
इकोसोकसँग परामशर्दातृ सम्बन्ध भएका गैससह ले मान्यता पाएपिछ यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहका सऽह मा भाग

िलन सक्छन् तर बैठकमा मौिखक धारणा राख्न सक्दै नन्।

यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूहका बैठकमा भाग िलन कसरी मान्यता ूा

कायार्लयको वेबसाइट हेनह
र्ु ोस्।

गन भ े जानकारीका लािग उच्चायुक्तको

जानकारी सऽह
इकोसोकसँग परामशर्दातृ है िसयत भएका गैससह ले कायर्समूहको बैठकमा भाग िलन मान्यता पाएपिछ कायर्समूहको

सऽका बममा जानकारी सऽ राख्ने व्यवःथा िमलाउन सक्छन्। त्यःतो सऽ राख्न इच्छु क गैससह ले यूपीआर

सिचवालयमा सम्पकर् गनुप
र् छर्।

घ॰ मानवअिधकार पिरषद्को बैठकमा भाग िलने
इकोसोकसँग परामशर्दातृ है िसयत भएका गैससह ले मान्यता पाएपिछ ितनले मानवअिधकार पिरषद्का िनयिमत

सऽह मा भाग िलन पाउँछन् र त्यसमा यूपीआरका अिन्तम दःतावेजमािथ िवचार गरी पािरत गिरन्छ।

ँ परामशर्दातृ है िसयत भएका गैससह लाई मानवअिधकार पिरषद् ारा अिन्तम दःतावेज पािरत गिरनुअिघ
इकोसोकसग

सङ्क्षेपमा सामान्य िटप्पणी गन अवसर िदइन्छ।

मानवअिधकार पिरषद्का सऽह मा भाग िलन कसरी मान्यता ूा
५ (मानवअिधकार पिरष ) हेनह
र्ु ोस्।

गन भ े सम्बन्धमा यस हातेपःु तकको पिरच्छे द

ङ समीक्षाका िनंकषर्ह मा अनुवतीर् कायर् गन
ूःताव ५/१ ले आफ्ना समीक्षाका िनंकषर्ह

(िनंकषर् तथा िसफािरस, र ःवैिच्छक ूित ा तथा ूितब ताह )को

कायार्न्वयन गन ूमुख िजम्मेवारी राज्यमािथ नै हुने व्यवःथा गरे को छ। ूःताव ५/१ ले नागिरक समाजका

पाऽलगायत अन्य सम्ब

सरोकारवालाह ले कायार्न्वयनमा खेल्ने भूिमका पिन उल्लेख गरे को छ।

गैसस, ूाि क सं ःथा, स ारमाध्यम, शे ड युिनयन तथा पेसागत समूहजःता नागिरक समाजका पाऽह ले यूपीआरका

िनंकषर्ह का अनुवतीर् कायर्मा कैय तिरकाले काम गनर् सक्छन्। उदाहरणाथर्:
•

रा लाई उसका दाियत्वह

पूरा गनर् म त गनर् राि य िनकायह

(सरकार, सं स , न्यायपािलका तथा

ँ काम गन; नागिरक समाजले राि य कानुन सुधारलाई ूव न
र् तथा
राि य मानवअिधकार सं ःथा)सग

तथा राि य नीित तयार पान कायर्मा ूाय: उत्ूेरकको भूिमका खेल्छ। उसले यूपीआरका

िनंकषर्ह लाई रा का स ठनह सँगको सं वाद तथा आफ्नै कायर् योजनाको पिरभाषा गन आधारका
पमा पिन ूयोग गनर् सक्छ;

•

मानवअिधकारको िःथित तथा यूपीआरका िनंकषर्ह लाई कायार्न्वयन गनर् ःथानीय
कदमह को अनुगमन गन;

•

र् न िनंकषर्ह
यूपीआर, रा ह ले कायार्न्वयन गनुप

तथा राि य

पमा चािलएका

पमा मानवअिधकारको उपभोगमा सुधार

ल्याउन िनंकषर्ह लाई कसरी ूयोग गनर् सिकन्छ भ ेबारे जनचेतना अिभवृि

गन। िवषयगत छलफल,

गोलमेच, गो ी तथा कायर्शालाको आयोजना, यूपीआरका िनंकषर्ह को अनुवाद तथा ूकाशन र राि य

मानवअिधकार सं ःथा तथा राि य स ार माध्यमह सँग काम गरे र तथा आम जनता र नागिरक
समाजमाझ यूपीआरका िनंकषर्ह बारे जनचेतना अिभवृि

•
•

गरे र यो काम गनर् सिकन्छ;

आउँदो आविधक समीक्षाका लािग जानकारी तयारी गनर् राि य स ठनह सँग सं लग्न हुन;े र

उच्चायुक्तको कायार्लयसमक्ष यूपीआरका िनंकषर्ह को कायार्न्वयनसम्बन्धी अनुवतीर् कायर्ह को तयारी

तथा जानकारी पेस गनर् नागिरक समाजका अन्य पाऽह सँग सहकायर् गन।
यूपीआर िनंकषर्मािथको अनुवतीर् कायर्

यूपीआरसम्बन्धी कायर्समूह ारा पािरत

ूितवेदनमािथको अनुवतीर् कायर्

सरकारको ध्यानाकषर्ण

स ठन कोनेक्टासले दे हायका

यसले कायर्समूहको
ूितवेदनमा रहेका

िसफािरस र ःवैिच्छक

ूितब ताह लाई

ुर् ेली भाषामा अनुवाद
पोचग

गर्यो;

•

यसले कायर्समूहको

ूितवेदनको िवषयवःतुको
िव ष
े ण गर्यो।

मानवअिधकार पिरषद्को

दे खाइएको िथयो।

िनंकषर्ह मािथ ॄािजली

पािरतपिछ ॄािजली मानवअिधकार

•

कोनेक्टास ारा पिहचान
गिरएका त्यसका

ॄािजलसम्बन्धी ूितवेदनको समीक्षा र

गर्यो:

ॄािजलको समीक्षाको वेब

पमा ूःतुत भई

सन् २००८ अिूलमा कायर्समूहको

कायर्ह

आठ बैठकमा मौिखक

गराइएको िथयो; र

•

ूसारणका केही भाग

मानवअिधकार पिरषद् ारा पािरत

यूपीआर ूितवेदनमािथको अनुवतीर्

कायर्

ॄािजली गैससह को

पिरषद्ले ॄािजलसम्बन्धी अिन्तम
गठबन्धन (Comitê Braूितवेदनलाई पािरत गरे यता
sileiro de Direitos Huकोनेक्टासले दे हायका कायर् गरे को
manos e Política Exछ:
terna) सँगको
सहकायर्मा कोनेक्टासले

•

यूपीआरका िनंकषर्ह को

ॄािजली सं सद्को

कायार्न्वयनमा ॄािजलले

यूपीआर ूिबयाका

गन सन्दभर्मा िविश

मानवअिधकार आयोगसँग
सम्बन्धमा सावर्जिनक

छलफलको आयोजना

गर्यो। बैठकमा

गरे को ूगितको मूल्या न

मु ाह मा काम गन

ँ साझेदारी
गैससह सग

ःथापना गरे र यूपीआरका

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 27
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

िसफािरसह
ःवैिच्छक

कदमह को पिहचान गनर् आफ्ना साझेदार स ठनह सँग पिन

तथा

चालु ूिबयामा

सरकारसँग सहकायर्

ूितब ताह मािथको
अनुवतीर् कायर्; र
•

आफ्ना अनुभवह

बाँडेको छ।

गन।

यूपीआरका

कोनेक्टासले अजिन्टना, पे ,

िसफािरसह को

कायार्न्वयन गन तथा

ःवैिच्छक ूितब ताह

िफिलिपन्स तथा दिक्षण अिृकाको

समीक्षामा सहयोग गनर् ती दे शिःथत

हािसल गन ठोस

उच्चायुक्तको कायार्लयका ॐोतह
िव व्यापी आविधक समीक्षाको वेबपृ
नागिरक समाजका पाऽह लाई कायर्समूहका सऽह बारे अ ाविधक हुन तथा जानकारी पाउन उच्चायुक्तको

कायार्लयको वेबसाइटको यूपीआर खण्ड िनयिमत
मानवअिधकार पिरष

पमा हेन र् ूोत्साहन गिरन्छ।

वेबपृ

नागिरक समाजका पाऽह लाई मानवअिधकार पिरषद्का सऽह बारे अ ाविधक हुन तथा जानकारी पाउन
उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटको पिरषद्को खण्ड हेन र् ूोत्साहन गिरन्छ।
एक्ःशानेट
एक्ःशानेट मानवअिधकार पिरषद्को वेबपृ सँग गाँिसएको हुन्छ। यसमा कायर्समूहको ूत्येक बैठकको

जानकारीसिहतको आफ्नै यूपीआर पृ
•
•
•
•
•

रहेको हुन्छ, जसमा दे हायका लगायतका कुरा हुन्छन्:

सऽमा समीक्षा गिरएका (गिरने) रा ह ;
समीक्षा गिरने वा गिरएका आधारह

पिरषद्का सदःय रा ह

भएका दःतावेजह ;

ारा समीक्षाअन्तगर्तका रा ह मा समीक्षाभन्दा पिहल्यै पेस गिरएका ू ह ;

समीक्षामा सदःय र पयर्वेक्षक रा ह ले िदएका मौिखक वक्तव्य; र
कायर्समूह ारा पािरत अिन्तम दःतावेजह ।

पासवडर्बाट सं रक्षण गिरएको एक्ःशानेट पृ

हेन र् उपलब्ध अनलाइन फारम भनुह
र् ोस्। यसो गिरसकेपिछ तपाईँले

इमेलबाट ूयोगकतार्को नाम र पासवडर् पाउनुहन
ु ेछ।

वेब ूसारण
कायर्समूहका सऽह

मानवअिधकार पिरषद्को वेब ूसारणबाट ूत्यक्ष हेन र् सिकन्छ। वेब ूसारण साइटमा त्यसका

अिघल्ला सऽह का सङ्मिहत िभिडयो पिन हुन्छ। वेब ूसारण हे न र् तपाईँले उपयुक्त सफ्टवेयर डाउनलोड गनुप
र् छर्।

उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटको मानवअिधकार पिरष

पृ मा वेब ूसारण सेवा उपलब्ध छ।

कोष र अनुदान
थुूै कोष र अनुदानह
कायार्लय)

पेसागत स

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय (उच्चायुक्तको
छन् जसमध्ये केही सं यक्त

ारा ूत्यक्ष व्यवःथापन गिरएका छन् र ियननले गैरसरकारी स ठन (गैसस), जनःतरका स ठनह ,

र व्यिक्तलगायत नागिरक समाजका सदःयह लाई लाभ पुर्याएका छन्। ियनले मानवअिधकारका केही

खास क्षेऽह मा नागिरक समाजका गितिविधह लाई आिथर्क सहायता ूदान गनर् सक्छन्।

कोषले आफ्नो कायार्देशिभऽका गितिविधह लाई सघाउन आिथर्क अनुदान उपलब्ध गराउँछन्। उच्चायुक्तको

ु रा सङ्घका अन्य कायार्लयह ले केही खास पिरिःथितमा नागिरक समाजका पाऽह लाई
कायार्लय र सं यक्त

सहयोग गनर् केही लगानी र अनुदानको व्यवःथा गरे का छन्। ती कोषह ले आफ्नो कायार्देशअनुसार िवतरणका

लािग सरकार, गैससह , अन्य िनजी वा सावर्जिनक स सं ःथा र व्यिक्तह बाट ःवैिच्छक आिथर्क सहायता ूा

्
गछर्न।

गैसस, जनःतरका स ठनह , सामुदाियक समूह र पेसागत स जःता नागिरक समाजका स ठनह

सामान्यतया यी

कोष र अनुदानका लािग आवेदन िदन योग्य हुन्छन्। यदाकदा व्यिक्तह ले पिन लगानीका लािग आवेदन िदन

र् समीक्षा गरे र आफूले
सक्छन्। आवेदन िदन चाहने नागिरक समाजका पाऽह ले मागर्िनदिशकालाई सावधानीपूवक
ूशासकीय र अन्य आवँयकता पूरा गरे को कुरालाई सुिनि त गनुप
र् छर्।

यी कुनै पिन कोष वा अनुदानमा सहभागी ब

वा पहुँच पाउनका लािग गैसस र नागिरक समाजका अन्य

ु रा सङ्घीय आिथर्क तथा सामािजक पिरष
स ठनह लाई सं यक्त
पदन।

ँ परामशर्दातृ है िसयत हुन ु आवँयक
(इकोसोक)सग

क॰ कोष र अनुदान भनेका के हुन ् ?
उच्चायुक्तको कायार्लय ारा स ालन गिरएका कोष र लगानी दे हायका छन्:

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 29
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

•

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोषले यातना पीिडत तथा ितनका पिरवारह लाई
यातना पीिडतका लािग संयक्त

िचकत्सकीय, मनौवै ािनक, सामािजक, आिथर्क, कानुनी, मानवीय वा अन्य ूकारको सहायता ूदान गन

नागिरक समाजका पाऽह लाई अनुदान ूदान गछर्। िवशेषगरी, गैसस, िविश ीकृत पुनःथार्पना केन्ि,

पीिडतका स ठन, ूित ान तथा अःपताल र अिल थोरै माऽामा व्यिक्तगत मानवअिधकार रक्षक ×
उदाहरणाथर्, पीिडतका तफर्बाट काम गन विकलह

•

× योग्य नागिरक समाजका पाऽह मा पदर्छन्;

ु रा सङ्घीय
आिदवासीह का लािग ःवैिच्छक कोषले आिदवासीका मु ाह सँग सम्बिन्धत सं यक्त

बैठकह मा आिदवासी समुदायका ूितिनिध तथा स ठनह लाई भाग िलन सघाउन ॅमण अनुदान

उपलब्ध गराउँछ;

•

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक गुठी कोषले दासत्वको समकालीन
दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी सं यक्त
ःव पबाट पीिडत भएकाह लाई सहायता गन िवशेषगरी गैसस, समुदाय तथा युवा समूहह , शे ड

युिनयन वा पेसागत स जःता नागिरक समाजका स ठनह लाई साना आयोजनाका लािग अनुदान ूदान

गछर्; र

•

ु
"समुदायह लाई सं यक्त

पमा सहायता गन" (एसीटी) आयोजनाले ःथानीय मानवअिधकार ूिशक्षण तथा

िशक्षासम्बन्धी पहलह मा सहायता गनर् सानो अनुदान ूदान गछर्।

मह वपूण र् मु ाह मा नागिरक समाजका गितिविधह मा सहायता गन दुईवटा अन्य कोषह लाई पिन यस
पिरच्छे दमा सम्बोधन गिरएको छ:
•

ु रा सङ्घीय लोकतन्ऽ कोषले ूजातािन्ऽक सं ःथाको िनमार्ण तथा सु ढीकरण, मानवअिधकारको
सं यक्त

ूव न
र् र ूजातािन्ऽक ूिबयामा सबै समूहको सहभािगता सुिनि त गन आयोजनाह लाई रकम ूदान

गछर्।

•

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोषले अपा ता भएका व्यिक्तह को अिधकारसम्बन्धी
अपा तासम्बन्धी संयक्त

महासिन्धको कायार्न्वयनमा भाग िलने नागिरक समाजका स ठनह को क्षमता अिभवृि मा सहायता गनर्

सानो अनुदान ूदान गछर्।

ु रा सङ्घका अन्य कायार्लय ारा स ािलत भए तापिन यी दुवै कोषह मा उच्चायुक्तको कायार्लयको िनिदर्
सं यक्त
भूिमका रहे को छ।

सम्पकर् िववरण
उच्चायुक्तको कायार्लय ारा स ािलत कोषह
ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोष
यातना पीिडतका लािग संयक्त
United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फोन: +४१ (०)२२ ९१७ ९३ १५
फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९१७ ९० १७
इमेल: unvfvt@ohchr.org

आिदवासीह का लािग ःवैिच्छक कोष
Voluntary Fund for Indigenous Populations
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फोन: +४१ (०)२२ ९२८ ९१ ६४ वा +४१ (०)२२ ९२८ ९१ ४२

फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९२८ ९० ६६

इमेल: IndigenousFunds@ohchr.org

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोष
दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी सं यक्त
United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फोन: +४१ (०)२२ ९२८ ९३ ८१ वा +४१ (०)२२ ९२८ ९१ ६४

फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९२८ ९० ६६

इमेल: SlaveryFund@ohchr.org

ु
पमा सहायता" (एसीटी)
"समुदायह लाई सं यक्त
ACT Project
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९२८ ९० ६१
इमेल: ACTProject@ohchr.org

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 31
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

ु रा सङ्घका अन्य कायार्लय ारा स ािलत र उच्चायुक्तको कायार्लयको िनिदर्
संयक्त

भूिमका रहेका कोषह

ु रा सङ्घीय ूजातन्ऽ कोष
सं यक्त
United Nations Democracy Fund (UNDEF)
United Nations
One UN Plaza, Room DC1-1330
New York, NY 10017
United States of America
फोन: +१ ९१७ ३६७ ४२ १० वा +१ ९१७ ३६७ ८० ६२
फ्याक्स +१ २१२ ९६३ १४ ८६
इमेल: democracyfund@un.org

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोष
अपा तासम्बन्धी सं यक्त
Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Department for Economic and Social Affairs
United Nations
Two UN Plaza, DC2-1372
New York, NY 10017
United States of America
फ्याक्स: +१ २१२ ९६३ ०१ ११
इमेल: enable@un.org

ख॰ कोष र अनुदानले कसरी काम गछर्न ् ?
१.

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोष
यातना पीिडतका लािग सं यक्त

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोषको कायार्देश भनेको ूाय: गैसस, िविश ीकृत पुनःथार्पना
यातना पीिडतका लािग संयक्त

केन्ि, पीिडतह का स ठन, ूित ान र अःपताल र अिल थोरै माऽामा व्यिक्तगत मानवअिधकार रक्षकह जःता

नागिरक समाजका पाऽह को ःथािपत सहायता माध्यममाफर्त् यातना पीिडत र ितनका पिरवारका सदःयह लाई

मानवीय सहायता (िचकत्सकीय, मनोवै ािनक, कानुनी, सामािजक र आिथर्क) गन आयोजनाह लाई अनुदान ूदान

गनुर् हो। सरकारी, सं सदीय वा ूशासकीय िनकाय, राजनीितक दल वा राि य मुिक्त आन्दोलनह बाट आउने

आवेदन अःवीकायर् हुन्छन्।

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोष उच्चायुक्तको कायार्लय ारा व्यवःथापन गिरएको सबैभन्दा
यातना पीिडतका लािग सं यक्त
ठू लो कोष हो र यसले ६० भन्दा बढी दे शमा नागिरक समाजका पाऽह

ारा कायार्न्वयन गिरएका

ु रा सङ्घका
आयोजनाह लाई योगदान पुर्याएको छ। स ालक बोडर् (बोडर् अफ शिःटज)को सल्लाहमा सं यक्त

महासिचव ारा यसको व्यवःथापन हुन्छ। सो बोडर्को बैठक वषर्को दुईपल्ट बःछ× फेॄअ
ु रीमा नीितगत मु ाह मा

दाताह सँग बैठक गरी यातना पीिडतह लाई सहायता ूदान गन सम्बन्धमा नीितगत मु ाह मा छलफल गछर्।
कोषको सिचवालय तथा बोडर् जेनेभािःथत उच्चायुक्तको कायार्लयमा रहेका छन्। आयोजनाका लािग अनुदानसम्बन्धी
आवेदनह लाई ःवीकार गन/नगन कुरा सिचवालयले िनधार्रण गछर् भने उत्कृ ताका आधारमा आवेदनमािथ िनणर्य
िदने िजम्मा बोडर्मा रहे को हुन्छ। बोडर्ले दे हायका समेत कैय कुराह मािथ िवचार गछर्:
•
•
•
•
•
•

आयोजना ारा सहायता गिरने यातना पीिडत तथा ितनका पिरवारका सदःयह को सङ्ख्या;

पाएको यातनाको ूकार र पिछ भोगेको असर;

आवँयक सहायताको ूकार;

यातना पीिडतह लाई सहायता गन आयोजनाका कमर्चारीह को पेसागत अनुभव;

सहायता गिरने पीिडतह को घटना अध्ययन; र
ूाथिमकताूा

क्षेऽह

अिृका, एिसया, मध्य एिसया र पूवीर् यूरोपमा यातना पीिडतह लाई मानवीय

सहायता ूदान गन साना आयोजनाह , जसमध्ये अिधकांशले अत्यन्त कम रकम पाएका छन्, लाई

सहायता गनुप
र् न आवँयकता।

कोषको अनुदान १२ मिहनाका लािग हुन्छ। आयोजनाको िनरन्तरताका लािग नयाँ आवेदन पेस गनर् सिकन्छ र
बोडर् ारा अिघल्लो अनुदानको ूयोगसम्बन्धी सन्तोषूद िववरण, आिथर्क तथा लेखापरीक्षण ूितवेदन पाइएमा नयाँ
अनुदानको िसफािरस गनर् सिकन्छ।

अनुदान चब ूत्येक वषर् दे हायअनुसार हुन्छ:
•
•

अिघल्ला अनुदानको ूयोगसम्बन्धी आवेदन र ूितवेदन ूा

गन समयसीमा: अिूल १;

आवेदनमािथ सिचवालयको िव ष
े ण एवं ःवीकायर् आवेदकह कहाँ ूारिम्भक जाँच ॅमण: अिूलदे िख

सेप्टे म्बरसम्म;

•
•
•

स ालक बोडर्को बैठक: अक्टोबर;

बोडर्को िसफािरसबारे आवेदकह लाई जानकारी: नोभेम्बर;

अनुदान भ ुक्तानी: आवेदन िदएपिछको वषर्को जनवरी।

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोषमािथ कसरी पहुँच पाउने
यातना पीिडतका लािग सं यक्त
अनुदानका लािग को योग्य छ?
•

गैरसरकारी िनकायह ले माऽ आवेदन िदन पाउँछन्। यसमा गैसस, िविश ीकृत पुनःथार्पना केन्ि,
पीिडतह को स ठन, ूित ान र अःपताल तथा अिल कम माऽामा पीिडतका तफर्बाट काम गन
व्यिक्तगत मानवअिधकार रक्षकह

•

Ð उदाहरणाथर्, पीिडतका तफर्बाट काम गन विकलह

सरकार, राि य मुिक्त आन्दोलन वा राजनीितक दलह बाट आएका आवेदनह

Ð पदर्छन्।

ःवीकायर् हुँदैनन्।

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 33
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

•

यातना तथा अन्य बूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट सबै व्यिक्तको

सं रक्षणसम्बन्धी घोषणापऽको धारा १ मा उल्लेख गिरएअनुसारका यातना पीिडतह

पिरवारका आफ्नै सदःयह
•

यी आयोजनाका ूत्यक्ष लाभमाही हुनपु छर्।

वा ितनका

ँ यातनाका पीिडतह लाई ूत्यक्ष सहायता गरे को अनुभव हुनपु छर् र
आयोजनामा सं लग्न कमर्चारीसग

अनुदानका लािग अनुरोध पेस गरे को समयमा सो आयोजना स ालन भइरहेको हुनपु छर्।
•

उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटमा उपलब्ध कोषको अनलाइन आवेदन फारमको ूयोग गरे र
आवेदन िदनुपछर्।

•

आवेदन ूत्येक वषर्को अिूल १ अिघ नै कोषको सिचवालयमा पेस गिरएको हुनपु छर्।

कोषका लािग पिहलोपटक आवेदन िदनेले:
•
•

आफ्नो स ठनको पृ भूिमबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुपछर्;

आफ्ना कमर्चारीह सँग यातना पीिडतह लाई ूत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने सन्दभर्मा ूत्यक्ष अनुभव

रहे को दे खाउनुपछर् (व्यिक्तगत िववरण नत्थी गिरएको हुनपु छर्);

•
•

आयोजनाको उ ेँय तथा औिचत्यबारे बताउनुपछर्; र
स ठनको िवधान उपलब्ध गराउनुपछर्।

कःता ूकारका आयोजनाह
•

ःवीकार गिरन्छन्?

अनुदानका लािग िदइने आवेदनह ले यातना पीिडत तथा ितनका पिरवारका सदःयह लाई िचिकत्सकीय,
सामािजक, कानुनी, मानवीय वा अन्य ूकारका सहायता ूदान गन उ ेँय राखेको हुनपु छर्;

•

पीिडतह लाई नै व्यावसाियक ूिशक्षण िदनेलगायत यातना पीिडतह को समाजमा आिथर्क वा सामािजक
ँ सम्बिन्धत आवेदनह
पुन:एकीकरणसग

•

ःवीकार गिरन्छन्;

रकमको उपलब्धताअनुसार यातना पीिडतह को उपचारमा िवशेष

पमा सं केिन्ित पेसाकमीर्ह लाई

ूिशक्षण िदन वा सम्मेलन र गो ीह को आयोजना गनर् पिन केही सीिमत अनुदानह

•

यातनािव

िदन सिकन्छ;

को अिभयान स ालन गन, यातना हुन निदने वा अन्य आयोजनाह लाई आिथर्क सहायता

उपलब्ध गराउने उ ेँय राखेका आयोजनाको आवेदन ःवीकार गिरने छै न;
•

ँ सम्बिन्धत
अनुसन्धान, अध्ययन, समाचार पिऽका ूकाशन वा त्यःतै ूकारका अन्य गितिविधह सग
आयोजनाको आवेदन ःवीकार गिरने छै न;

•

िनयमानुसार, नयाँ गैसस वा अन्य नागिरक समाजको स ठनको ःथापना गनर् लगानी गन उ ँ
े य राख्ने

आयोजनाको आवेदन ःवीकािरने छै न;

•

यातना पीिडतह लाई ूत्यक्ष कानुनी सहायता ूदान गन आयोजनाका लािग आवेदन िदने गैसस तथा

नागिरक समाजका अन्य पाऽह ले राि य कानुनअनु प पीिडतह को ूितरक्षाका लािग न्यायपािलकाले

िन:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ िक सक्दै न भ े जानकारी पिन उपलब्ध गराउनुपछर्।
ँ ै उपलब्ध गराउनुपछर्;
कानुनी सहायताअन्तगर्त सहयोग गिरने पीिडतह को सूची आवेदन फारमसग

•

कोषले पीिडतह लाई आिथर्क क्षितपूितर् उपलब्ध गराउँदैन।

आपत्कालीन अनुदान
कोष ारा हाल अनुदान पाएका र आिथर्क किठनाइ झेल्नुपरे का आयोजनाह का लािग बोडर्को दुईवटा सऽह बीचको

अविधमा नागिरक समाजका पाऽह ले अपवादका

पमा आपत्कालीन सहायताका लािग अनुरोध गनर् पाउँछन्।

नागिरक समाजका पाऽह ले आपत्कालीन रकमका लािग गिरने आफ्नो अनुदान सिचवालयका आवेदन फारमबाट
पठाउनुपछर् र आफूह लाई आपत्कालीन आिथर्क सहायता िकन चािहएको हो भनेर खुलाइएको िवःतृत

िववरणसिहतको पऽ पिन पठाउनुपछर्। सहायता गिरएका पीिडतह को सङ्ख्यामा अचानक वृि

हुनग
े री अनुमान गन

नसिकने िःथित सृजना भएको अवःथामा माऽ आवेदन योग्य भएको मािननेछ (उदाहरणाथर्, मानवीय स टले गदार्
यातना पीिडतको सङ्ख्या बढे मा)।

आवेदन कहाँ पेस गन
United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फोन: +४१ (०)२२ ९१७ ९३ १५
फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९१७ ९० १७
इमेल: unvfvt@ohchr.org

आवेदन पेस गदार् कृपया दे हायका कुरामा ध्यान िदनुहोला:

कोषको आवेदन फारमको ूयोग नगन, अनुरोध गिरएका सबै जानकारी उपलब्ध नगराउने, आयोजनाका

•

ूमुख ारा हःताक्षार नगिरएका र िमित नलेिखएका वा कुनै पिन

नभएका आवेदनह लाई कोषको सिचवालयले ःवीकार गन छै न।

पबाट कोषको मागर्िनदिशकाअनुसार

आवेदन अङ्मेजी, ृान्सेली वा ःपेनेली भाषामा िदन सिकन्छ।

•

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोषसम्बन्धी थप जानकारीका लािग उच्चायुक्तको कायार्लयको
यातना पीिडतका लािग संयक्त

वेबसाइट हेनह
र्ु ोस्।

२.

आिदवासीह का लािग ःवैिच्छक कोष

ु रा सङ्घका दुईवटा
आिदवासीह का लािग ःवैिच्छक कोषले आिदवासीको अिधकारसम्बन्धमा कायर्रत सं यक्त
िनकायह मा आिदवासी समुदाय तथा स ठनका ूितिनिधह को सहभािगतालाई सघाउँछ:
•

आिदवासी जनजाितको अिधकारसम्बन्धी िवशेष

संयन्ऽ; र

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 35
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

•

आिदवासीह का मु ासम्बन्धी ःथायी म ।

आिदवासी जनजाितको अिधकारसम्बन्धी िवशेष

सं यन्ऽ मानवअिधकार पिरषद्को नयाँ सं यन्ऽ हो जसले

मानवअिधकारको ूव र्न र सं रक्षणसम्बन्धी पूव र् उपआयोगको आिदवासीह को कायर्समूहलाई ूितःथापन गर्यो।
िवशेष

सं यन्ऽसम्बन्धी थप जानकारीका लािग यस हातेपःु तकको पिरच्छे द ५ (मानवअिधकार पिरष ) हेनह
र्ु ोस्।

ु रा सङ्घीय आिथर्क तथा सामािजक पिरषद्को सल्लाहकारी िनकायका
सं यक्त
अिधकारसम्बन्धी ःथायी म

पमा रहेको आिदवासीह को

भनेको आिदवासीका मु ाह का सम्बन्धमा अन्तरिनकाय सहयोगलाई योगदान गन

न्युयोकर्िःथत एक उच्चःतरीय िनकाय हो। उच्चायुक्तको कायार्लय ारा व्यवःथापन गिरएको आिदवासीह का लािग

ःवैिच्छक कोषले आिदवासी जनजाितका ूितिनिधह

ँ कायर्रत स ठनह लाई यी िनकायमा सहभागी
तथा उनीह सग

हुन ॅमण अनुदान उपलब्ध गराउँछ। यसरी आिदवासी नागिरक समाजका पाऽह ले आफ्नो िवशेष ता उपलब्ध
गराउन र िसकेका पाठह लाई आफ्नो दे श लैजान पाउँछन्।

ु रा सङ्घको
आिदवासीका मु ाह मा अनुभव भएका स ालकह को बोडर् (बोडर् अफ शिःटज)को सल्लाहमा सं यक्त
आिथर्क िनयमावली तथा िनयमअनुसार महासिचव ारा यस कोषको व्यवःथापन गिरएको छ।

आिदवासीह का लािग ःवैिच्छक कोषमा पहुँच कसरी पाउने
ःथानीय, राि य तथा अन्तरार्ि य नागिरक समाजका पाऽह को योगदान तथा सिबय सं लग्नताले गदार्

ँ
आिदवासीह का मु ालाई अन्तरार्ि य म मा लै जान उल्लेखनीय म त पुर्याएको छ। आिदवासी जनजाितसग

कायर्रत नागिरक समाजका पाऽह काका लािग तथा आिदवासीिभऽकै नागिरक समाजका समूहका लािग पिन

ु रा सङ्घीय िनकायह
आिदवासीसम्बन्धी सं यक्त

् कोषको ॅमण अनुदानले यी
कायर्का लािग मह वपूणर् औजार हुन।

िनकायह मा सहभागी आिदवासी जनजाितह को सङ्ख्या र िविवधतालाई वृि

गन उ ेँय राखेको छ।

अनुदानका लािग को योग्य छ ?
आिदवासी जनताका स ठन तथा समुदायका आिदवासी ूितिनिधह :
•
•

जो अन्यथा िवशेष

सं यन्ऽ वा ःथायी म को सऽमा भाग िलन पाउँदैनन; र

जसले आिदवासीह लाई ूभाव पान समःयाह बारे िवशेष

सं यन्ऽ वा ःथायी म मा गहन

उपलब्ध गराउन सक्छन् र बृह र भौगोिलक ूितिनिधत्व भएका हुन्छन्।

ान

आवेदनका लािग आवँयकता
•

व्यिक्तगत आधारमा ॅमण अनुदान िदइन्छ × एउटा लाभमाहीलाई फेरे र अक लाभमाही राख्न कुनै

स ठन वा लाभमाहीले अनुरोध गनर् पाउँदैनन्;

•

ँ ितनको आिदवासी स ठनको कायर्कारी ारा हःताक्षर गिरएको
व्यिक्तह बाट िदइने आवेदनसग
िसफािरसपऽ हुनपु छर्। आवेदनकतार् आफले हःताक्षर गरे को पऽको बोडर्ले परीक्षण गन छै न;

•
•

एउटा स ठनबाट अिधकतम दुईजना आवेदनकतार्ले आवेदन िदन सक्छन्,

आवेदकह लाई बोडर्को सिचवालयमा काम गिरने भाषा (अङ्मेजी, ृान्सेली वा ःपेनेली)मा आवेदन

फारम तथा िसफािरसपऽ पेस गनर् अनुरोध गिरन्छ,

•

आवेदनकतार्ह लाई आफ्नो स ठन वा समुदायमा आफ्नो िजम्मेवारी के हो भनेर उल्लेख गनर् अनुरोध

गिरन्छ,

•

ःथायी म को सऽमा भाग िलन पाउनेगरी बोडर्ले कुनै आवेदकका पक्षमा गरे को िसफािरसले िवशेष
सं यन्ऽको सऽमा भाग िलन र िवशेष
अक िसफािरसलाई रोक्दै न।

सं यन्ऽको िसफािरसले ःथायी म को सऽमा भाग िलन गरे को

आवेदन कहाँ पेस गन
अनुदानका लािग आवेदन फारमह

उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटमा उपलब्ध छन् र ूत्येक वषर् अक्टोबर १

सम्ममा िनम्न ठे गानामा पेस गिरसक्नुपछर्:

Voluntary Fund for Indigenous Populations
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फोन: +४१ (०)२२ ९२८ ९१ ६४ वा +४१ (०)२२ ९२८ ९१ ४२

फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९२८ ९० ६६

इमेल: IndigenousFunds@ohchr.org
आिदवासी जनजाितसम्बन्धी उच्चायुक्तको कायार्लयबारे थप जानकारी िलन उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइट
हेनह
र्ु ोस्।

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 37
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक गुठी कोष
दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी सं यक्त

३.

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक गुठी कोषले दासत्वका समकालीन ःव प
दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी सं यक्त

(उदाहरणाथर्, बालौम, बेचिबखन, जबजर्ःती ौम)बाट पीिडतह लाई सहायता गन िवशेषगरी गैसस, सामुदाियक तथा

युवा समूह, शे ड युिनयन वा पेसागत स जःता नागिरक समाजका स ठनह लाई साना अनुदान उपलब्ध गराउँछ।

दासत्वको समकालीन ःव पका कारण चरम

पमा मानवअिधकारको उल्ल न गिरएका व्यिक्तह लाई सहायता गन

ःथािपत माध्यममाफर्त् मानवीय, कानुनी तथा आिथर्क सहायता ूदान गनुर् यी आयोजना अनुदानको उ ेँय हो।

यसले ूाय: जनःतरमा काम गन नागिरक समाजका पाऽह लाई तुलनात्मक
पीिडतलाई ूत्यक्ष सहायता गन अवसर ूदान गछर्।

पमा थोरै रकमले ठू लो सङ्ख्याका

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक गुठी कोषमा पहुँच कसरी
दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी सं यक्त
पाउने
आज नागिरक समाजका धेरै पाऽह

िव का िविभ

सं रक्षण गिररहे का छन्। दासत्वजःता ूचलनह

भागमा दासत्वको समकालीन ःव पह सँग लड्दै पीिडतह को

ूाय: गु

ँ सम्ब
हुन्छन् र दासत्वको समकालीन ःव ह सग

गोप्य मानवअिधकार उल्लङ्घनह लाई उजागर गनर् नागिरक समाजका पाऽह को मह वपूणर् भूिमका हुन सक्छ।

"दासत्व" शब्दले आज िविभ

ूकारका मानवअिधकार उल्लङ्घनह लाई समेट्छ। परम्परागत दासत्व तथा दास

व्यापारका अितिरक्त यी दुव्यर्वहारिभऽ बालबािलकाको िबबी, बाल वेँयावृि , बाल अ ील सािहत्य, बालौम शोषण,
बािलकाको यौना च्छे दन, सश

ँ व
ु ा, व्यिक्त बेचिबखन तथा मानव अ को
न् मा बालबािलकाको ूयोग, ऋण बध

िबबी, वेँयावृि को शोषण र र भेद तथा औपिनवेिशक शासनअन्तगर्तका केही ूचलनह

पदर्छन्।

िवशेषगरी, गैसस, सामुदाियक तथा युवा समूह, शे ड युिनयन वा पेसागत स जःता नागिरक समाजका स ठनह का

लािग िदइने आयोजना अनुदानह ले िव बाट दासत्व उन्मूलनमा नागिरक समाजको सहभािगता अिभवृि
िलएको छ।

गन उ ेँय

आयोजना अनुदानका लािग को योग्य छ ?
•

दासत्वको समकालीन ःव पका कारण मानवअिधकारको उल्ल न गिरएका व्यिक्तह लाई ूत्यक्ष

सहायता गन स ठनह । ूदान गिरने अिधकांश अनुदानह मध्ये यो ूत्यक्ष सहायताले ठू लो भाग

ओगट्दछ। पीिडतह लाई मानवीय, कानुनी तथा आिथर्क सहायता ूदान गन ःवीकृत तथा ःथािपत
नागिरक समाजका स ठन वा जनःतरका स ालह माफर्त् रकम ूापककहाँ पुर्याइन्छ;

•

िनवारात्मक उपाय र तािलमह माफर्त् पीिडतह लाई अूत्यक्ष सहायता ूदान गन स ठनह । छनोट

गिरएका धेरै आयोजनामा पीिडतह लाई आत्मिनभर्र तथा शोषणूित कम जोिखमपूणर् बनाउन म त गन
पुनःथार्पना तथा शैिक्षक कायर्बम पदर्छन्।

आवेदनका लािग आवँयक पन कुराह
•

अनलाइन उपलब्ध हुने वाःतिवक आवेदन फारम हवाई डाँकमाफर्त् पठाउनुपछर् र त्यसमा हःताक्षर

गिरएको र िमित रािखएको हुनपु छर्। अङ्मेजी, ृान्सेली वा ःपेनेली भाषामा आवेदन पेस गनर् सिकन्छ;

•

कुनै एक स ठनले यस कोषबाट ूित अनुदान अिधकतम १५,००० अमेिरकी डलरका लािग अनुरोध
गनर् सक्छ;

•

िव मा दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी यथासम्भव िवःतृत पिर ँय उपलब्ध गराउन सबै
भौगोिलक क्षेऽबाट आयोजनाको छनोट गिरनेछ;

•
•

आयोजनाले लैि क सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्नुपनछ;

आयोजना अनुदान पीिडत तथा ःथानीय नागिरक समाजका स ठनह लाई ूत्यक्ष सहायताका लािग

िविनयोजन गिरने छ। कुनै अन्तरार्ि य स ठनले आफ्ना गितिविधह का लािग अनुदानको कुनै भाग
नराख्ने भएमा अनुदानह

•

अन्तरार्ि य गैससमाफर्त् पठाउन सिकन्छ;

सिचवालयले अनुरोध गदार्गद दोॐोपटक ःमरण गराउँदा पिन थप सन्तोषजनक जानकारी नपाएमा बोडर्ले

त्यःतो आवेदनमािथ िवचार गन छै न।

दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी ःवैिच्छक कोषबाट लाभ पाइरहेका आयोजनाह
मिहला सेवा सिमित, भारत: सन्

साममी उपलब्ध गरायो। यस

डलरबराबरको सहायताले

बुझ्न ूत्येक चार मिहनामा अनुवतीर्

२००५ मा २,००० अमेिरकी

बालौमबाट पीिडत ८८ जनालाई

ूाथिमक र पूवू
र् ाथिमक िव ालयमा

जदािबस, नाइजेिरया: सन् २००६

आयोजनाले बालबािलकाको ूगितबारे

मा मानव बेचिबखनका ३० जना

मूल्या न गर्यो।

सक्षम ब

भनार् हुन म त गर्यो र अध्ययन

पीिडतह ले आफ्नो जीिवकोपाजर्नमा
पुनःथार्पना तथा पुन:

ूिशक्षणका लािग ६,४०० अमेिरकी
डलर बराबरको सहयोग पाए।

कहाँ आवेदन गन
अनुदानका लािग ूत्येक वषर्को सेप्टे म्बर १५ सम्ममा िनम्न ठे गानामा आवेदन पेस गिरसक्नुपछर्:
United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फोन: +४१ (०)२२ ९२८ ९३ ८१ वा +४१ (०)२२ ९२८ ९१ ६४

फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९२८ ९० ६६

इमेल: SlaveryFund@ohchr.org

आवेदकह ले उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटमा उपलब्ध पूणर्
गनुप
र् छर्।

पमा रीत पुर्याई भिरएको आवेदन फारम पेस

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 39
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक गुठी कोषको जानकारी
थप जानकारीका लािग दासत्वको समकालीन ःव पसम्बन्धी संयक्त
पऽ पिन हेनह
र्ु ोस्।

४.

ु
"समुदायह लाई सं यक्त

पमा सहायता गन" (एसीटी) आयोजना

ु रा सङ्घीय िवकास कायर्बम (यूएनडीपी)ले "समुदायह लाई
सन् १९९८ मा उच्चायुक्तको कायार्लय र सं यक्त

ु
सं यक्त

पमा सहायता गन" (एसीटी) आयोजना ःथापना गरे , जसले ःथानीय समुदायह मा मानवअिधकार िशक्षा तथा

ूिशक्षणसम्बन्धी गितिविधह

स ालन गन गैसस, ःथानीय स ठन, शैिक्षक सं ःथा र पेसागत समूहजःता नागिरक

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार िशक्षा
समाजका पाऽह लाई साना अनुदान उपलब्ध गराउँछ। यी वषर्ह मा सं यक्त
दशक (१९९५×२००४) र मानवअिधकार िशक्षासम्बन्धी िव

कायर्बम (२००५ दे िख चिलरहे को)का सन्दभर्मा

स ािलत गितिविधह लाई सहयोग गनर्मा यसले सं केन्िण गरे को छ। सन् १९९८ यता उच्चायुक्तको कायार्लय र

यूएनडीपीले ७३ भन्दा बढी दे शका ८०० भन्दा बढी आयोजनाह लाई सहयोग गरे का छन्।

एसीटी आयोजनाको समम ूशासनको समन्वय उच्चायुक्तको कायार्लयको मुख्यालयबाट गिरएको छ। ूत्येक

सहभागी दे शमा यूएनडीपीको दे शीय कायार्लयका कमर्चारी तथा उच्चायुक्तको कायार्लयको िफल्ड अिफस (लागू हुने
ु रा सङ्घीय िनकायह
ठाउँमा) एवं अन्य सं यक्त

रहेको एउटा ःथानीय "एसीटी कायर्दल"ले आवेदन फारम िवतरण

गछर्, अनुदान िदनुपन गितिविधको छनोट गछर् र अनुदान ूा

कायार्न्वयनको अनुगमनका लािग पिन ऊ िजम्मेवार हुन्छ।
एसीटी आयोजनाले जनताको िविश

ँ सम्ब
अवःथासग

गनह सँग ूत्यक्ष सम्पकर्माफर्त् गितिविधह को

हुने गरी व्यावहािरक

पबाट मानवअिधकारको सम्मानमा

सुधार ल्याउने उ ेँयले समुदाय ःतरमा काम गनर् ूोत्साहन गरे र तलदे िख मािथ जाने प ित िलएको छ। एसीटी
आयोजनाले मूलत: मानवअिधकार िशक्षा, तािलम तथा सावर्जिनक जानकारीका लािग ःथानीय क्षमता अिभवृि

उ ेँय िलएको छ। उदाहरणाथर्, यसले दे हायका ठाउँमा लगानी गरे को छ:
•

गन

िशक्षक, मिहला, सामािजक कायर्कतार्, सावर्जिनक अिधकारी तथा आिदवासी जनजाितलगायतका िविवध

समूहह का लािग मानवअिधकारसम्बन्धी कायर्शाला तथा ूिशक्षण कायर्बम;
•

नाटक, कला ूदशर्नी तथा सा ीितक समारोहजःता साँःकृितक कायर्बममाफर्त् मानवअिधकार सचेतना

अिभयानह ;

•
•
•

मानवअिधकारसम्बन्धी साममीह को उत्पादन वा अनुवाद तथा स ारमाध्यममाफर्त् ितनको ूचारूसार;

मानवअिधकारको ूव र्न तथा सं रक्षणका लािग सूचना केन्िको िनमार्ण;
कैदी, यौनकमीर्, एचआईभी सङबिमत व्यिक्त, अनाथ, आन्तिरक

पमा जोिखममा रहेका समूहह का लािग शैिक्षक कायर्बमह ;

•

पमा िवःथािपत व्यिक्तजःता िविश

बालबािलका र युवाह का लािग िव ालयमा ूितयोिगता तथा मानवअिधकार युवा क्लवको ःथापनाजःता

मानवअिधकारसम्बन्धी शैिक्षक गितिविध।

एसीटी आयोजनामा पहुँच कसरी पाउने
एसीटी आयोजनाले ःथानीय समुदायह मा मानवअिधकारसम्बन्धी शैिक्षक गितिविधह

स ालन गन गैसस, ःथानीय

स ठन, शैिक्षक सं ःथा र पेसागत समूहजःता नागिरक समाजलाई साना अनुदान उपलब्ध गराउँछ।
आवेदनका लािग आवँयक पन कुराह
•

आवेदक आफूले ूःताव गरे को आयोजना स ालन गन सं ःथागत क्षमता भएको नागिरक समाजको
स ठन वा सं ःथा हुनपु छर्;

•

ूःतािवत आयोजना नवीन, अन्य ठाउँमा लागू गनर् सिकने र ःथानीय

हुनपु छर्;

•
•

पमा अिधकतम िदगो ूभाव िदने

ु ँद
आयोजना छ मिहनाभन्दा बढी र ५,००० अमेिरकी डलरभन्दा बढीको हुनह
ु ै न;
आवेदनह

राि य

ु
पमा तय गिरएका समयसीमािभऽ सहभागी रा ह का एसीटी आयोजनाका सं यक्त

रा सङ्घीय सम्पकर् व्यिक्तबाट िवतरण र स लन गिरन्छ। अनुदान पाउनेह ले यूएनडीपीको दे शीय
ँ अनुदान सम्झौता गछर्न;्
कायार्लय वा उच्चायुक्तको कायार्लयसग

•

आयोजनासम्बन्धी आवेदन र ूितवेदन अङ्मेजी, ृान्सेली वा ःपेनेली भाषामा पेस गनर् सिकन्छ।

एसीटी आयोजना लगानीका उदाहरणह
मदागाःकरमा एसीटी आयोजनाले

प्यालेिःटनी अधीनःथ क्षेऽमा पन

अिधकारमा केिन्ित एउटा पहल ×

दिक्षण मिहला स ार म

अपा ता भएका बालबािलकाको

जसले कठपुतलीको ूदशर्न गनार्का

दिक्षणी गाजाप ीको रफाहिःथत

िवशेषगरी

मिहलाह लाई एउटा म

ूदान गनुर्

ज री छ भ े ठाने। एसीटी

अनुदानले दिक्षणी गाजाप ीका १५

स ारमाध्यममा काम गन युवा

मिहला पऽकारलाई मिहला

िवतरण गरे को िथयो × लाई सहयोग

ःथापना गिरएको हो। यसका

ूिशक्षण, मानवअिधकारमा केिन्ित

िव ालयका ६,००० भन्दा बढी

मिहलाका अिधकार पयार्

लािग िवशेष म्यागिजन उत्पादन, तथा

साथै सम्बिन्धत पुिःतकाको तयारी र
गर्यो। सो आयोजना १४

छाऽछाऽासम्म पुग्यो। िव ालयका
िनदशकह ले ूत्येक वषर् िव ालय

सु

हुँदा सो कायर्बमलाई

दोहोर्याउन िसफािरस गरे का छन्।

मिहलाह का लािग सन् २००५ मा

सं ःथापकह ले स ारमाध्यम ारा

माऽामा

अिधकारमा केिन्ित मानवअिधकार

स ारमाध्यममा कायर्रत मिहलाका

सम्बोधन नगिरएको कुरालाई ःवीकार दिक्षणी गाजाप ीका िविभ
गद आफ्ना पु ष सहकमीर्ह लाई

भन्दा भेटघाट गनर्, स ाल बनाउन

तथा आफ्ना िवचारह

आदान ूदान

मिहलाह का लािग पाँचवटा

भागका

कायर्शालालाई सहयोग गर्यो।

गनर् बढी किठनाइ भोिगरहे का

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 41
सं यक्त

ँ को सहकायर्
ु रा सङ्घीय मानवअिधकार कायर्बमसग
सं यक्त

नागिरक समाजका लािग हातेपःु तक

एसीटी आयोजनामा कसरी सम्पकर् गन
ACT Project
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
फ्याक्स: +४१ (०)२२ ९२८ ९० ६१

इमेल: ACTProject@ohchr.org

थप जानकारीका लािग उच्चायुक्तको कायार्लयको वेबसाइटमा रहेको आयोजनाको पिहलो तथा दोॐो चरणका लािग

ु
एसीटी आयोजना, "समुदायह लाई संयक्त

५.

पमा सहायता" को जानकारीपऽ हेनह
र्ु ोस्

ु रा सङ्घीय लोकतन्ऽ कोष
सं यक्त

सन् २००५ को िव

ु रा सङ्घीय लोकतन्ऽ
िशखर सम्मेलनको पिरणामःव प सन् २००५ को जुलाईमा सं यक्त

कोष (यूएनडीईएफ) ःथापना गिरयो। यसको ूाथिमक उ ेँय सम्ब

ु रा सङ्घीय िवभाग, कायार्लय, कोष,
सं यक्त

कायर्बम तथा िनकायलगायत सरकारी, गैरसरकारी, राि य, क्षेऽीय तथा अन्तरार्ि य स ठनह लाई सहायता ूदान
गरी िव भरी लोकतन्ऽीकरणलाई सहयोग पुर्याउनु हो। यूएनडीईएफले लोकतािन्ऽक सं ःथाह को िनमार्ण तथा

सबलीकरण गन, मानवअिधकारको ूव र्न गन र लोकतािन्ऽक ूिबयामा सबै वगर्को सहभािगता सुिनि त गन

ँ ाह
आयोजनाह मा लगानी गदर्छ। वाञ्छनीय गितिविधह मा दे हायका बुद
•
•
•
•
•
•

सं वैधािनक ूिबयाका िनिम्त लोकतािन्ऽक सं वाद र सहयोग;

पदर्छन्:

नागिरक समाजको सशिक्तकरण;

नागिरक िशक्षा, मतदाता दतार् तथा राजनीितक दलह को सबलीकरण;
सूचनामा नागिरकको पहुँच;

मानवअिधकार तथा मौिलक ःवतन्ऽताह ; र

जवाफदे हीता, पारदशीर्ता तथा इमानदािरता।

ु रा सङ्घीय
ु रा सङ्घीय मुख्यालयमा रहे को साझेदारीका िनिम्त सं यक्त
यूएनडीईएफको स ालन न्युयोकर्िःथत सं यक्त
कायार्लय ारा गिरन्छ। नीितगत िनदशन ूदान गनर् र महासिचवबाट ःवीकृितका लािग लगानीको ूःतावबारे

िसफािरस गनर् १९ सदःयीय सल्लाहकार बोडर्को ःथापना गिरएको छ। सल्लाहकार बोडर्मा सदःय रा ,अन्तरार्ि य

गैसस तथा महासिचवका िनजी ूितिनिधह

हुन्छन्। सन् २००६ मा आयोजना छनोट र रकम िवतरणको पिहलो

चरणमा तत्कालीन महासिचव कोफी अन्नानले ३ करोड ६० लाख अमेिरकी डलर पन सबै क्षेऽ ओगट्ने १२५
आयोजनालाई ःवीकृित िदएका िथए।

यूएनडीईएफले राि य मानवअिधकार सं ःथाह

(एनएचआरआई) लगायत िविभ

शासकीय पाऽह बाट आयोजनामा लगानीका िनिम्त आवेदन ूा
अनुदान तथा नीितगत सं ःथा र पेसागत सङ्घह

गिरनेछ।

गनर् सक्दछ तर राि य तथा अन्तरार्ि य गैसस,

जःता नागिरक समाज स ठनमािथ िवशेष पले सङ्केन्िण

यूएनडीईएफको लगानी हुने आयोजनाह ले पूरा गनुप
र् न केही आवँयकताह
•
•

•

िनम्नानुसार छन्:

आयोजनाह लाई सामान्यतया दुई वषर्को अविधिभऽ कायार्न्वयन गनुप
र् दर्छ;

िस ान्तत: कुनै पिन आयोजनाका लािग िदइने अनुदान ५ लाख अमेिरकी डलरभन्दा बढी हुँदैन र
सामान्यतया न्यूनतम ५० हजार अमेिरकी डलरको हुन्छ;

•

ूकारका लोकतािन्ऽक तथा

सबै दे शह का साथै क्षेऽीय तथा िव व्यापी पहलबाट ूा

आवेदनह मािथ िवचार गिरन्छ; र

न् बाट पार पाइरहे का दे श, नयाँ तथा पुनःथार्िपत लोकतन्ऽ, अितकम िवकिसत दे श र न्यून तथा

मध्यम आय भएका दे शह जःता लोकतन्ऽमा रहेका किठनाईह

तथा क्षेऽका आवेदकह लाई माअयता िदइनेछ।

बढी गम्भीर तथा व्यापक भएका दे श

यूएनडीईएफले लोकतन्ऽको ूव र्न गन तथा, उदाहरणाथर्, नागिरक समाज र सरकारी िनकायह बीचको सम्बन्ध र

समाजका सीमान्तकृत समुदाय तथा जोिखममा रहे का समूहह को समावेशीकरण तथा सहभािगतालाई सबल बनाउने
वा दिक्षण-दिक्षण सहयोगमा वृि

गन उ ेँय राखेको छ।

यूएनडीईएफमा कसरी आवेदन िदने
यूएनडीईएफको लगानीका लािग आवेदन िदन चाहने स ठनह ले यसको वेबसाइट हेनप
र्ु दर्छ जहाँ उनीह लाई

अनलाईन ूःताव पूरा गनर् ूोत्साहन गिरनेछ र यो अङ्मेजी वा ृान्सेली भाषामा भनर् सिकनेछ। कोषले इ-मेल,

हुलाक, फ्याक्स्, हातबाट वा कुिरयर वा अन्य कुनै माध्यमबाट पेस गिरएका ूःतावह

ःवीकार गर्न छै न।

यूएनडीईएफमा कसरी सम्पकर् गन
United Nations Democracy Fund (UNDEF)
United Nations
1 UN Plaza, Room DC1-1330
New York, NY 10017
United States of America
फोन: +१ ९१७ ३६७ ४२ १० वा +१ ९१७ ३६७ ८० ६२
फ्याक्स: +१ २१२ ९६३ १४ ८६
इमेल: democracyfund@un.org

थप जानकारीका लािग यूएनडीईएफको वेबसाइट हेनह
र्ु ोस्।
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ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोष
अपाङ्गतासम्बन्धी सं यक्त

६.

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोष अन्तरार्ि य अपाङ्ग वषर् १९८१ को तयारीका सम्बन्धमा
अपाङ्गतासम्बन्धी सं यक्त

महासभाको ूःताव ३२/१३३ बमोिजम ःथापना गिरएको िथयो। महासभाले त्यसयता यो कोष कायम रहनुपदर्छ

भनी िनणर्य गरे को छ र यसले अिहले अपाङ्गता भएका व्यिक्तका अिधकारसम्बन्धी महासिन्धको कायार्न्वयनमा भाग

िलन नागिरक समाजका स ठनह को क्षमता अिभवृि

अनुदान ूदान गदर्छ।

गन लआय िलएका गितिविधह लाई सहयोग गनर् साना

यस कोषले दे हायका कायर्का िनिम्त नवीन तथा उत्ूेरक गितिविधमा सहयोग पुर्याउन साना अनुदान ूदान गदर्छ:
•

र् गनर् तथा महासिन्धको
महासिन्ध तथा अपाङ्गतासम्बन्धी मु ाह बारे अझ बढी चेतना ूव न
कायार्न्वयनमा सहयोग पुर्याउन;

•

ान तथा अनुभवको आदानूदान एवं समावेशी तथा पहुँचयोग्य नीित तथा अभ्यासह को ूचारूसार हुन

िदन;

•
•

िवकासको कायर्सूचीमा अपाङ्गताको मूलूवाहीकरणलाई ूव न
र् गनर्; र

िवकासोन्मुख दे शका अपाङ्गता भएका व्यिक्तह को जीिवका तथा ितनको कल्याणमा सुधार ल्याउन

तथा महासिन्धलाई कायार्न्वयन गनर् सरोकारवालाह को क्षमता अिभवृि

गनर् (सरोकारवालामा अपा ता

भएका व्यिक्तह का स ठन, नागिरक समाजका अन्य स ठन, सरकार, िनजी क्षेऽका स ठन र

अन्तरार्ि य िवकास दाताह

पनर् सक्छन्)।

ु रा सङ्घीय मुख्यालयमा रहे को आिथर्क तथा सामािजक मािमला
यस कोषको स ालन न्युयोकर्िःथत सं यक्त
िवभाग ारा गिरन्छ।

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोषमा कसरी पहुँच ूा
अपाङ्गतासम्बन्धी सं यक्त

गन

सन् १९८१ मा ःथापना भएयता यस कोषले िवकासोन्मुख दे शमा रहे का अपाङ्गता भएका व्यिक्तह को

जीिवकोपाजर्न तथा ितनको कल्याणमा सुधार ल्याउन राि य तथा सं ःथागत क्षमता अिभवृि

गन लआय िलएका

गितिविधमा सहयोग पुर्याएको छ। यसले तािलम, स ार सहयोग तथा सावर्जिनक जानकारी जःता गितिविधह

स ालन गरे र अपाङ्गता भएका व्यिक्तका अिधकारसम्बन्धी महासिन्धबारे चेतना जगाउने कायर्मा पिन सहयोग
पुर्याएको छ। नागिरक समाजका स ठन तथा सरकारह
रकम उपलब्ध गराइँदैन।

आयोजनाका िनिम्त ूःतावह

र् िघ
वषर्भिर नै ःवीकार गिरन्छन्। कोषमा सहायताका िनिम्त अनुरोध पेस गनुअ

नागिरक समाजका इच्छु क स ठनह ले पिहला सम्ब

गनुप
र् दर्छ। नागिरक समाजका स ठनले त्यःतो पऽ ूा

गनर् सक्नेछन्।

दुबैका लािग रकम उपलब्ध गराइन्छ तर व्यिक्तह लाई

सरकारी अिधकारीबाट सहमित/ःवीकृित पऽ ूा

गन ूिबयाबारे ःथानीय यूएनडीपी कायार्लयसँग सम्पकर्

ु रा सङ्घीय ःवैिच्छक कोषमा कसरी आवेदन िदने
अपाङ्गतासम्बन्धी सं यक्त
सहायताका लािग आवेदन पेस गदार् ूयोगका िनिम्त आयोजना ूःतावको टे म्प्लेट उपलब्ध छ। आवँयक सबै
जानकारी समावेश भएमा अन्य ढाँचामा रहे का आयोजना ूःताव पिन ःवीकािरने छ। ूःतावह

अङ्मेजी, ृेन्च वा

ःपेनेलीस भाषामा पेस गनर् सिकनेछ। आयोजना ूःतावको टे म्प्लेट United Nations Enable website मा उपलब्ध

छ।

ूःतावह

ई-मेल, फ्याक्स वा हुलाकबाट दे हायको ठे गानामा पठाउनु पछर् (इ-मेलबाट पेस गिरएका आवेदनह लाई

माअयता िदइन्छ):

Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Department for Economic and Social Affairs
United Nations
Two UN Plaza, DC2-1372
New York, NY 10017
United States of America
फ्याक्स: +१ २१२ ९६३ ०१ ११
इमेल: enable@un.org

ु रा सङ्घको कायर्बारे थप
कोष, अपाङ्गता भएका व्यिक्तका अिधकारसम्बन्धी महासिन्ध तथा अपाङ्गतासम्बन्धी संयक्त

जानकारीका िनिम्त United Nations Enable website हेनह
र्ु ोस्।

ु रा सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय 45
सं यक्त

2007 REPORT ON ACTIVITIES AND RESULTS
Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10 – Switzerland
Telephone: +41.22.917 90 00
Fax : +41.22.917 90 08
www.ohchr.org

