यातना तथा जबजजस्तीपूर्ज बालश्रम: नेपालले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरे को राष्ट्रसंघीय
धबज्ञको धनष्ट्कर्ज
जेनेभा (xx अगस्ट २०१९_ - नेपालले यातना तथा जबजजस्ती लगाइएको श्रमबाट पपपित व्यपिहरुले उजरु ी दताज गने
सम्बन्धमा रहेका सम्पर्ू ज अबरोधहरु हटाउन आवस्यक भएको संयि
ु राष्ट्रसंघको मानव अपधकार सपमपतले आज
जेनेभामा प्रकापित आफ्नो पनर्जयमा बताएको छ ।
(निर्णयको पर्ू पण ाठ अिलाइिमा उपलब्ध छ ।)
नौ वर्जको उमेर देपि काठमािौ ौँमा घरे लु कामदारका रुपमा श्रममा लगाइएका भोली फरका (छद्म नाम) नाम गरे का
जनजापत समदु ायका एक व्यपिको वैयपिक उजरु ीको जवाफमा सपमपतको उि पनर्जय आएको हो । उनलाई दैपनक
पबहान ४ देपि रापत १० बजे सम्म काम गनज बाध्य पररएको पथयो; पबद्यालय जान पदइएको पथएन र उनले श्रमको ज्याला
पपन कपहलै पाएनन । उनलाई िारीररक र मनोबैज्ञापनक रुपमा प्रतापित गररयो । दईु वर्ज पपछ उनी त्यहाौँबाट भागे तर के पह
समय पपछ नै उनका पवू मज ापलकले उनलाई चोरीको झट्ठु ा आरोप लगाएपपछ उनी पक्राउ परे र प्रहरीको सोधपछ
ु का क्रममा
यातना भोगे ।
पपपित तथा उनका पररवारले उजरु ी दताज गने पटक-पटकको असफल प्रयास पपछ एक स्वीस गैरसरकारी संस्था (रायल
इन्टरनेसनल) माफज त उनको मद्दु ा मानव अपधकार सपमपतसमक्ष पग्ु यो जसले उि उजरु ीलाई अन्तराजपष्ट्रय स्तरमा लग्न
उनलाई मद्दत गयो ।
मानवापधकार हननबाट पपपित भइ आफ्नो देिमा न्यायबाट बपन्चत व्यपिहरुको उजरु ीको सपमक्षा गने कायाजदि
े मानव
अपधकार सपमपतको रहेको छ । सपमपतले आफ्नो पनर्जयमा नेपालले नागररक तथा राजनैपतक अपधकार सम्बपन्ध
अन्तराजपष्ट्रय अपभसपन्धका कै यन प्रावधानहरु उलंघन गरे को पाइएको भन्दै आफ्ना कानुन तथा हदम्याद सम्बपन्ध
प्रावधानहरुलाई अन्तराजपष्ट्रय मापदण्ि अनसु ार सि
ं ोधन गनजपु ने तथा यातना र दासत्वलाई अपराधको दायरामा ल्याउन
र त्यस्ता अपराधहरुको गाम्भीयजता अनरुु पका प्रपतबन्ध एवं उपचारात्मक पबपध अपनाउन नेपाललाई आग्रह गरे को
छ।
सपमपत सदस्य हेलेन पटग्रिजाले भन्नु भयो - "बाल्यकालमा यातना र जबजजस्ती श्रम भोग्नु पदाज कसैको जीवन बबाजद हुन
पग्ु छ । पपपितहरुका लापग न्यायमा पहुचौँ तथा जवाफदेपहता आवस्यक हुन्छ जसका कारर् उनीहरु फे रर आफ्नो पजन्दगी
पनमाजर् गनज र स्वापभमान कायम गनज सकुन । हामी आिा गछौं पक नेपालले यस्ता घटनाका पपपितले आफ्नो जीवन पनु :
सम्हाल्नका लापग मद्दत पुग्ने संरक्षर्का सबै आवस्यक कदम चाल्ने छ ।"
आफ्नो पनर्जयमा सपमपतले यो अवस्थालाई सम्बोधन गनज अबलम्बन गरे का उपायहरु बारे १८० पदनपभत्र पबवरर्
प्रेपर्त गनज नेपाललाई आग्रह गरे को छ ।
***

पष्ठृ भूमि
मािव अनधकार सनमनिले आजसम्म कायम १७३ राज्यपक्षहरुद्वारा िागररक िथा राजिीनिक अनधकार सम्बनधध
अधिराणनरिय अनिसनधध पालिाको अिगु मि गर्णछ । १८ सर्स्यीय सनमनिमा नवश्विरबाट छानिएका स्विधर
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