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एम्नेस्टी इन्टरनेसनल  

प्रसे विज्ञप्ति 

 

दशकौँदेखिको असमानता, उपेच्छा र दरु्व्यिहारका कारण उत्पीडनमा रहेकाहरूलाई कोप्तिड-१९ 
ले सबैिन्दा बढी प्रहार गरेको छ  

• महामारीले आददिासी अल्पसङ्ख््क, स्िास्््कमी र मवहलाहरूलाई सबैिन्दा नराम्ररी प्रिावित पारेको 
विश्वर्व्ापी रूपमा विद्यमान विशाल प्रणालीगत असमानतालाई उदाङ्ग पारेको छ  

• मानिअप्तिकारमाप्तिको आक्रमणलाई िप बढाउन विश्वका नेताहरूले कोप्तिड-१९ लाई हप्तत्ारका रूपमा प्र्ोग 
गरेको प्रप्ततिेदनको प्तनचोड रहेको छ 

• एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी नि प्तन्कु्त महासखचि आग्नेस कलामारले महामारीपप्तछको संसारलाई राम्रो र 
बप्तल्ोसँग पनुःप्तनमायण गनयका लाप्तग िखत्कएका प्रणालीहरूलाई पनुयविचार गरी न्ा ँस्िरूपमा लानका लाप्तग 
आह्वान गनुयिएको छ  

 

विश्वर्व्ापी रूपमा फैप्तलएको कोप्तिड महामारीले असमानता, वििेद र उत्पीडनलाई का्म राख्न ेजानाजानी अख्त्ार 
गररएका वििाजनकारी र विनाशकारी नीप्ततहरूको ि्ानक विरासतलाई उदाङ्गो पाररददएको छ जसले कोप्तिड-१९ द्वारा 
प्तसखजयत विनाशको बाटो त् गनय पप्तन िपू्तमका िेप्तलददएको प्ति्ो, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज प्रकाखशत आफ्नो िावषयक 
प्रप्ततिेदनमा उल्लेि गरेको छ। 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रप्ततिेदन२०२०/२१: विश्वको मानिअप्तिकारको अिस्िा ले १४९ देशको मानिअप्तिकार 
अिस्िालाई समेटेको छ र सन ्२०२० मा विश्वर्व्ापी रूपमा देखिएको मानिअप्तिकारको प्रिृखिको गहन विश्लषेण प्रदान 
गरेको छ।  

्ो प्रप्ततिेदनमा एम्नेस्टीले विश्वका नेताहरूले प्तलएका दशकौँदेखिको वििेदकारी नीप्ततजन्् प्तनणय् का कारण मवहला र 
शरणािीलगा्त पवहल््ैदेखि सबैिन्दा बढी सीमान्तीकरणमा परेकाहरूले महामारीको विनाशकारी पररणाम िोग्नपुरेको 
उल्लेि गरेको छ। स्िास्््कमीहरू, आप्रिासी श्रप्तमकहरू र अनौपचारी क्षेत्रमा श्रम गरररहेकाहरूले - जसमध््े िेरैजसो 
अग्रपखङ्खक्तमा रहेर िवटएका पप्तन प्तिए – पप्तन उपेखक्षत स्िास््् प्रणाली र टालटुले आप्तियक र सामाखजक सह्ोगका 
कारण िोका पाए।  

्ो सङ्कटलाई प्तनमयमतापूियक आफूअनकूुल प्र्ोग गरी मानिअप्तिकारमाप्ति िप आक्रमण गनयका लाप्तग कोप्तिड-१९ लाई 
हप्तत्ारका रूपमा प्र्ोग गरेका नेताहरूका कारण विश्वर्व्ापी महामारीविरुद्धको प्रप्ततका्य िप कमजोर बन्न पगु््ो, 
एम्नेस्टीले बता्ो। 

“कोप्तिड-१९ ले राष्ट्रहरूप्तितै्र र राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई प्तनमयमताका साि उजागर गररददनकुा सािै उक्त 
असमानतालाई िप गवहराइददएको छ। सािै ्सले हाम्रो साझा मानिताको िािनामा नेताहरूमा देखिएको आश्च्यजनक 
बेिास्तापनमाप्ति पप्तन प्रकाश पाररददएको छ। दशकौँदेखिको वििाजनकारी नीप्ततहरू, साियजप्तनक िचय कम गने र जनतामा 
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बढ्दो कर िोपने गलत नीप्तत(misguided austerity measures) र ित्कँदो अिस्िामा रहेका साियजप्तनक पिुायिारहरूमा 
िचय नगने नेताहरूद्वारा गररएका प्तनणय् हरूले अत््प्तिक िेरैलाई िाइरसको सखजलो शीकार बनाइददएको छ,” एम्नेस्टी 
इन्टरनेसनलकी नि प्तन्कु्त महासखचि आग्नेस कालामारले बताइन।्   

“अस्तर्व्स्त अिस्िामा रहेको विश्व हाम्रो साम ुरहेको छ। महामारीको ्ो सम्मा सबैिन्दा भ्रामक मनखस्ितमा रहेका 
नेताहरूले पप्तन हाम्रो सामाखजक, आप्तियक र राजनीप्ततक प्रणालीहरू ितािङु्ग अिस्िामा रहेको कुरा इन्कार गनय सङ्घषय 
गनुयपने हनु्छ।” 

महामारीले दशकौँदेखिको असमानता र साियजप्तनक सेिाहरूमा िएको स्िलनलाई बढाइददएको छ  

एम्नेस्टीको प्रप्ततिेदनले दशकौँदेखिको विषाक्त नेततृ्िका कारण विद्यमान रहेको असमानताका कारण कसरी आददिासी 
अल्पसङ्ख््क, शरणािी, उच्च उमेर समूहका र्व्खक्त र मवहलाहरूलाई महमारीले असमानपुाप्ततक वहसाबमा नकारात्मक 
असर पारेको छ िन्ने कुरा देिाएको छ।  

कोप्तिड-१९ ले पवहल््ैदेखि जोखिमपूणय अिस्िामा रहेका शरणािी, शरण िोजी रहेकाहरू र आप्रिासीहरूको अिस्िालाई 
िेरै देशहरूमा िब िराब बनाइदद्ो। कप्ततप् उनीहरू दगुयखन्ित अिस्िाका क्यम्पहरूमा कोखचएर रहन पगेु, जीिन 
प्तनिायहका लाप्तग अत््ािश््क सामग्री आपूतीबाट िखित रहे र देशका सीमा नाकाहरू बन्द रहेकाले कप्ततप् उनीहरू 
अलपत्र अिस्िामा रहे। उदाहरणका लाप्तग १४ लाि शरणािीलाई होस्ट गरररहेको अविकाको सबैिन्दा ठूलो सङ्ख््ामा 
शरणािी होस्ट गने देश ्गुान्डाले महामारीको सरुूिातमा तत्काल आफ्नो सीमाना बन्द ग्ो र शरणािी तिा शरण 
िोज्दै ्गुान्डा प्रिेश गनय िोज्नेहरूका लाप्तग कुनै अपिादजन्् र्व्िहार प्रदशयन गरेन। पररणामस्िरूप दश हजार 
माप्तनसहरू ्गुान्डा र प्रजाताखन्त्रक गणतन्त्र कङ्गो (DRC) को सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परे। 

आितजाित र वहँड्डलुमा लगाइएको प्रप्ततबन्िका कारण िेरै मवहला र फरक ्ौप्तनक पवहचान िएका र्व्खक्तहरू (LGBTI 

persons) ले संरक्षण र सह्ोग प्राि गनयमा िप र्व्ििानहरूको सामना गनुयपरेकोले लैवङ्गक वहंसा र घरेल ुवहंसामा स्पष्ट 
िृवद्ध िएको प्रप्ततिेदनले दशायएको छ। दरु्व्यिहार गनेसँगै एखललएर रहनपुरेको अिस्िामा पीप्तडतका लाप्तग वहंसासम्बन्िी 
उजरुी गने गोप्् सं्न्त्रको अिाि र सेिा प्रदान गने का्यको प्तनलम्िन िा कमजोर सेिा क्षमताका कारण ्ो अिस्िा 
िप जवटल बनेको प्ति्ो।  

महामारीको अग्रपखङ्खक्तमा रहेर िवटएकाहरू - स्िास्््कमी र अनौपचारीक क्षेत्रमा श्रम गरररहेकाहरू – जानाजानी 
उपेक्षामा पाररएका स्िास््् प्रणाली र द्नी् अिस्िाका संरक्षणका उपा्हरूका कारण पीप्तडत हनु पगेु। लकडाउन र 
कर्फ्ुयका कारण बङ्गलादेशमा अनौपचाररक क्षेत्रमा का्यरत िेरै माप्तनसहरू आ् र सामाखजक संरक्षणविहीन अिस्िामा 
रहे। महामारीमा राज््को प्रप्ततका्यको अिस्िा र र्व्खक्तगत सरुक्षात्मक उपकरणको अिािका बारेमा चासो रािेका 
कारण जनुको पवहलो दईु हिामा प्तनकारागिुामा कखम्तमा १६ जना स्िास्््कमीहरूलाई बिायस्त गरर्ो।   

“हामी हाम्रा नेताहरूले िषौँदेखि गरेका प्तन्ोखजत उपेक्षाको पररणाम िोप्तगरहेका छौँ। सन ्२०२० मा महामारीको 
अदद्वती् तनािको अिस्िामा स्िास््् प्रणालीहरू अखन्तम परीक्षणको चरणमा पगेुका छन ्र आम जनता आप्तियक 
प्तगरािटको अिस्िामा िकेप्तलएका छन।् सन ्२०२० का ना्कहरू जीिन रक्षाका लाप्तग अग्रपखङ्खक्तमा िवटएका स्िास््् 
कमीहरू र आ्स्तरको सबैिन्दा पछुारमा रहेका ती र्व्खक्तहरू हनु पगेु जसले आफ्नो पररिारलाई ििुाउनका लाप्तग श्रम 
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गरे र हाम्रो आिारिूत सेिा प्रणालीलाई सचुारू रािे। दःुिद् र प्तनषु्ठर कुरा के रह्यो िने सबैिन्दा बढी जसले ददए 
उनीहरू नै सबैिन्दा कम संरखक्षत रहे,” आग्नेस कालामारले िप्तनन।् 

विषाक्त सोच िएका नेताहरूको समूहद्वारा मानिअप्तिकारमाप्ति िप आक्रमण गने हप्तत्ारको रूपमा महामारीको प्र्ोग  

्ो प्रप्ततिेदनले महामारीको र्व्िस्िापनका क्रममा अिसरिादमा रूमखल्लएका र मानिअप्तिकारलाई पूणय उपेक्षा गरेका 
विश्वका नेताहरूको असफतलाको एउटा प्तनराशाजनक तस्बीर प्रस्ततु गदयछ। 

“हामीले हाम्रा नेताहरूबाट िएका प्रप्ततका्यका विविि स्िरूपहरू दे््ौँ जसमा कुनै प्रप्ततका्यहरू मध््म स्तरका प्तिए, 
कुनै झटुग्रस्त प्तिए, कुनै स्िािी र कुनै चाहीीँ कपटपूणय िालका प्तिए। कसैले कोप्तिड-१९ प्रप्ततका्यस्िरूप हठतापूियक 
अगाप्तड साररएका सङ्कटकालीन उपा्हरूलाई सामान््ीकरण गने प्र्त्न गरे। एउटा प्तनखश्चत विषाक्त समूहका नेताहरू त 
अझ एक कदम अगाप्तड रहे। ्ो सङ्कटलाई उनीहरूले आफ्नो शखक्त मजबतु बनाउने अिसरका रूपमा देिेका छन।् 
जनतालाई सह्ोग गने र संरक्षण गने का्य गनुयका साटो उनीहरूले माप्तनसको अप्तिकार कुखठठत गनयका लाप्तग 
महामारीलाई केिल हप्तत्ार बनाएका छन ्, आग्नेस कालामारले िप्तनन।् 

अप्तिकारीहरूद्वारा महामारीका सिालमा िएका साियजप्तनक वटप्पणीलाई अपरािीकरण गने काननु पाररत गने विष् एउटा 
प्रमिु प्रिृखिका रूपमा रहन ग्ो। उदाहरणका लाप्तग हङ्गेरीमा प्रिानमन्त्री प्तिलटर ओबायनको सरकारले कोप्तिड-१९ का 
बारेमा "गलत सूचना फैलाउने" का्यमा पाँच िषयसम्मको कैद सजा् गने प्राििानसवहत त््हाँको फौजदारी संवहतालाई 
संशोिन ग्ो।  

गल्फ मलुकुहरू बहाराइन, कुिेत, ओमान, साउदी अरेप्तब्ा र सं्कु्त अरब इप्तमरेटमा अप्तिकारीहरूले कोप्तिड-१९ 
महामारीसम्बन्िी सरकारी प्रप्ततका्यका बारेमा सामाखजक सञ्जालमा वटप्पणी गनेहरूलाई "गलत समाचार" फैलाएको 
आरोपमा अप्ति्ोजन गनेदेखि प्तलएर कोप्तिड-१९ महामारीलाई अप्तिर्व्खक्त स्ितन्त्रतालाई दबाउने का्य जारी राख्न ेएउटा 
बहानाका रूपमा प्र्ोग गरे।  

अन्् नेताहरूले अत््प्तिक बलको प्र्ोग गरेका छन।् वफप्तलवपन्समा राष्ट्रपप्तत रोप्तिगो दतेुतेले लिारेन्टाइन उपा्हरू 
सिालन गररएको बेलामा विरोि गने िा "दःुि ददने"लाई गोली हानी "माने" आदेश आफूले प्रहरीलाई ददएको बताए। 
नाइजेरर्को कू्रर प्रहरी प्तन्मनका कारण सरुक्षा बलहरूले आफ्नो अप्तिकार र जिाफदेवहताको माग गदै सडकमा 
आन्दोलनरत जनताहरूलाई हत््ा गरेका छन।् कोप्तिड-१९ महामारीका बेला राष्ट्रपप्तत बोल्सोनारोको शासन रहेको 
ब्राखजलमा प्रहरी वहँसामा िृवद्ध िएको छ। जनिरीदेखि जनुसम्ममा देशिरी प्रहरीद्वारा कखम्तमा ३,१८१ जनाको हत््ा 
िएको छ जनु सङ्ख््ा दैप्तनक औसत १७ जना हनु आउँछ।  

महामारीका कारण पैदा िएको विकषयणको अिस्िामा संसारिरीका सिारजगतको ध््ान अन््त्र मोप्तडएको अिसरलाई 
प्र्ोग गदै िाइरससँग असम्बखन्ित आलोचना र आलोचकहरूलाई दबाउने तिा अन्् मानिअप्तिकार उल्लङ्घन गने गरी 
केही नेताहरू त एक कदम अझ अखघ बढेका छन।् उदाहरणका लाप्तग िारतमा नरेन्र मोदीले नागररक समाज 
अप्तिन्ताहरूको घर र आगँनमा प्रप्ततआतङ्किादसम्बन्िी िानतलासी लगा्तका का्य गरेर उनीहरूमाप्ति िप दमन गरे। 
त््स्तै चीन राष्ट्रपप्तत प्तस खचनवफङको खचनी्ा सरकारले प्तसनखज्ाङ्गमा उइघरु र अन्् मखुस्लम अल्पसङ्ख््कविरुद्धको 
उत्पीडनलाई प्तनिायि जारी रा््ो र राजनीप्ततक रूपमा प्ररेरत दमनलाई िैिाप्तनकता ददनका लाप्तग हंकंगमा विस्ततृ रावष्ट्र् 
सरुक्षा काननु अखघ बढा्ो। 

https://cpj.org/2020/03/proposed-hungarian-laws-could-imprison-journalists.php
https://cpj.org/2020/03/proposed-hungarian-laws-could-imprison-journalists.php
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/gcc-flawed-laws-exploited-in-pandemic-to-further-crush-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/gcc-flawed-laws-exploited-in-pandemic-to-further-crush-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
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“राज्् र पीप्तडक र्व्खक्तहरूलाई जिादेही बनाउन अन्तरायवष्ट्र् फौजदारी अदालत र सं्कु्त राष्ट्र सङ्घी् मानिअप्तिकार 
सं्न्त्रहरू जस्ता अन्तरायवष्ट्र् संस्िाहरू अखस्तत्िमा रहेका छन।् दःुिद् कुरा के रहेको छ िने मानिअप्तिकार 
उल्लङ्घनहरूमा हनुपुने सामूवहक प्रप्ततका्यलाई कमजोर बनाउन तिा ्स्तो प्रप्ततका्यलाई आफ्नो फाइदामा प्र्ोग गनय 
लालाव्त नेताहरूले पैदा गरेका राजनीप्ततक गत््ािरोिका कारण ती संस्िाहरू प्रिािहीन बन्न पगेुको सन ्२०२० ले 
देिाएको छ,” आग्नेस कालामारले िप्तनन।् 

रावष्ट्र् स्िाियले कोप्तिड प्रप्ततका्यमा अन्तरायवष्ट्र् सह्ोगलाई उप्तछनेको छ 

महामारीबाट माप्ति उठ्न चाप्तलएका पनुःप्राप्तिका प्र्ासहरूमा अन्तरायवष्ट्र् सह्ोगलाई अिरोि गरेर िा कमजोर तलु््ाएर 
विश्वका नेताहरूले अन्तरायवष्ट्र् स्तरमा विनाश पैदा गरेका छन।्  

्स्ता असह्ोगमा केही प्तनम्नानसुार रहेका छन:् 

• सं्कु्त राज्् अमेररकाका पूिय राष्ट्रपप्तत डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता िनी देशका नेताहरूले विश्वका प्रा् सबै िोपको 
आपूती आफैले िररद गरी अरू देशलाई एकदम कम िा शून्् मात्रामा िोप राखिददएर विश्वर्व्ापी सह्ोगका 
प्र्ासहरूलाई छलेका छन।् ्ी िनी देशहरू कोप्तिड-१९ को िोप आपूप्ततय फैलाउनका लाप्तग आफ्नो ज्ञान र 
प्रविप्ति अन्् देशमा साझेदारी गने सम्बन्िमा औषप्ति कम्पनीहरूमाप्ति दबाब ददन पप्तन विफल िएका छन।्    

• िाइरसका बारेमा सरुूिाती चरणमा चेतािनी फैलाउने प्र्त्न गरेका स्िास््् कमी र पत्रकारहरूलाई प्तस 
खचनवफङको सरकारले प्तन्न्त्रण र अप्ति्ोजन गरी अप्तत नै महत्त्िपूणय जानकारीलाई दबाउने का्य ग्ो।   

• खज २० देशहरूले गररब राष्ट्रहरूलाई केही सम् ऋण प्ततनय नपने तर पप्तछ ब््ाजसवहत पनुःिकु्तानी गनुयपने माग 
रािे।  

 

“महामारीले गभ्मीर विश्वर्व्ापी आिश््कताको सम्मा प्रिािकारी रूपमा आपसी सह्ोग गने सिालमा विश्व अक्षम 
रहेको कुरालाई प्तनकै कठोरता साि छलयङ्ग पाररददएको छ,” आग्नेस कलामारले िप्तनन।् 

“्सबाट बावहर प्तनस्कने एउटै उपा् िनेको अन्तरायवष्ट्र् सह्ोग नै हो। राष्ट्रहरूले सबै ठाउँमा सबैका लाप्तग र सेिा 
प्रदा्क स्िलमा प्तनःशलु्क रूपमा प्राि हनुेगरी प्तछटै्ट िोपहरू उपलब्ि िएको सपु्तनखश्चत गनुय पदयछ। औषप्ति कम्पनीहरूले 
आफ्नो ज्ञान र प्रविप्ति साझेदारी गनुय पदयछ तावक कोहीपप्तन कोप्तिड-१९को िोप सेिाबाट पछाप्तड नपरोस।् खज २० 
सदस्् राष्ट्रहरू र अन्तरायवष्ट्र् वििी् संस्िाहरूले ७७ िटा गररब देशहरूलाई कोप्तिड-१९ महामारी सामना गनय र 
्सबाट माप्ति उठ्न सह्ोग गनयका लाप्तग कजायमा राहत प्रदान गनुयपदछय।” 

आफ्नो सरकारको विफलतापप्तछ संसारिरी माप्तनसहरू विरोि आन्दोलनहरूमा िडा िएर उप्तिए 

सं्कु्त राज्् अमेररकामा िएको ब्ल््ाक लाइभ्ज ्म््ाटर (अश्वेतहरूको जीिनको अिय छ) विरोि, नाइजेरर्मा िएको 
#एन्ड सास्य विरोि र न्ाँ तिा प्तसजयनशील विरोिका स्िरूपहरू जस्तै िच ुयअल जलिा् ुहड्तालमा देखिएजसरी 
प्रप्ततगमनकारी नीप्ततहरूले िेरै माप्तनसहरूलाई लामो सम्देखिको नागररक आन्दोलन अप्ति्ानमा सररक हनु प्ररेरत ग्ो। 
्ो प्रप्ततिेदनले मानिअप्तिकार अप्ति्न्ताहरूले सन ्२०२० मा हाँप्तसल गरेका महत्त्िपूणय िेरै खजतहरू िासगरी लैवङ्गक 
वहंसाका सिालमा िएका उपलब्िीहरूका बारेमा विस्ततृ चचाय गरेको छ। ्ी उलब्िीहरूमा कुिेत, दखक्षण कोरर्ा र 
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सडुानमा मवहला वहंसालाई रोलन ल््ाइएका न्ाँ काननुहरू तिा अजेखन्टना, उिरी आएरल््ाठड र दखक्षण कोरर्मा 
गियपतनलाई काननुमा गैर-अपरािीकरण गररएका कुराहरू पदयछन।्      

“सन ्२०२० मा नेततृ्ि क्षमता शखक्त, विशेषाप्तिकारमा रहेका िा नाफािोर र्व्िसा्ीहरूबाट झखल्कएन। पररितयनका 
लाप्तग अगाप्तड बढेका विरोि प्रदशयनमा सहिागी ती असङ्ख्् माप्तनसहरूले नेततृ्ि देिाए। हामीले #एन्ड सास्य, ब्ल््ाक 
लाइभ्ज ्म््ाटरलगा्त दमन र असमानताका विरुद्ध पोल््ाठड, हंकंग, इराक, खचप्तललगा्त विश्वका विप्तिन्न स्िानहरूमा 
िएका जनप्रदशयनहरूमा र्व्ापक समियन दे््ौँ। अलसर आफ्नै सरुक्षालाई समेत जोखिममा रािी अग्रसर रहेका संसारका 
सियसािारण र मानिअप्तिकार रक्षकहरूले हामीलाई प्ररेरत गरररहे। ्ी माप्तनसहरू अझ राम्रो, अझ सरुखक्षत र अझ बढी 
समानता िएको संसारका लाप्तग सङ्घषयको अग्र िागमा रहेकाहरू हनु,्” आग्नेस कालामारले िप्तनन।् 

“हामी एउटा चौबाटोमा रहेका छौँ। हामीले मानि म्ायदालाई अिमूल््न गने जञ्जीरहरूलाई तोड्न ु पछय। समानता, 
मानिअप्तिकार र मानितामा आिाररत संसार प्तनमायणका लाप्तग हामीले विश्व र्व्िस्िालाई "ररसेट" र "ररबटु" गनुयपदयछ। 

हामीले ्ो महामारीबाट पाठ प्तसलनपुदयछ र सबै समान हैप्तसतमा िएको सपु्तनखश्चत गनय हामी सबैले प्तनिय् का साि प्तसजयनशील 
ढङ्गमा का्य गनुयपदयछ।” 

 

 

-समाि- 

िप जानकारीका लाप्तग िा अन्तिायतायका लाप्तग कृप्ा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको का्ायल्मा फोन िा इमेल गनुयहोला: फोन 
नं +44 20 7413 5566, इमेल press@amnesty.org or jess.owen@amnesty.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:press@amnesty.org
mailto:jess.owen@amnesty.org
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िपू्तमका 
 

सन ्२०२० मा केिल एउटा अणहुरूको समूहले सम्पूणय विश्वलाई हलाइदद्ो।  

 

नाङ्गो आिँाले देख्न सवकने िन्दा सानो आकारको एउटा स्िानी् िाइरसले प्रस्ट देखिने तीव्रताका साि फैप्तलएर एउटा 
विश्वर्व्ापी महामारीको रूप प्तल्ो। ्सको िास उत्पखिका बारेमा पप्तछ जेसकैु पवुष्ट िएपप्तन कोरोना िाइरस (कोप्तिड-
१९) र ्सबाट िएका हताहतीहरू अत््न्तै िेरै फैप्तल्ो र ्सो हनुमुा केही हदमा हामी बीचमै विश्वर्व्ापी रूपमा रहेको 
देश प्तितै्र र देशहरूबीचको गवहरो र फरावकलो असमानता नै प्रमिु कारकको रूपमा रहेको छ। साियजप्तनक पूिायिार र 
जनस्िास््् प्रणालीलाई कमजोर बनाउन ेगरी अिलम्िन गररएको साियजप्तनक वहतमा कम िचय गने र जनतालाई करको 
िार बढाउने (austerity) नीप्ततहरू र स्िरूप, का्यददशा र नेततृ्ि क्षमतामै अत््न्त कमजोर बन्न पगुेका अन्तरायवष्ट्र् 
संरचनाहरूले ्ो अिस्िालाई झन िराब बनाए। र रावष्ट्र् साियिौप्तमकताको परुातन सोचलाई महत्त्ि ददने र विज्ञान, 
प्रमाण र विश्वर्व्ापी मान््ताहरूलाई इन्कार गने िालको दृवष्टकोणलाई फैलाउँदै अरूलाई दानिीकरण र बवहष्कार गने 
केही राष्ट्रका नेताहरूको दबाबका कारण ्ो अिस्िा अझै बढी िराब हनु पगुेको छ।  
 
्ो असािारण सम् हो। तर के हामी ्ो सम्को चनुौतीलाई सामना गने वहसाबमा माप्ति उठेका छौँ त?  
 

असािारण सम्ले असािारण प्रप्ततका्य र असािारण नेततृ्िको माग रा्दछ।  

 

सन ्२०२० मा असािारण नेततृ्ि कुनै शखक्तकेन्र, विशेषाप्तिकारमा रहेका िा नाफािोर र्व्ािसा्ीबाट आएको प्तिएन। 
जीिन बचाउने सेिामा अग्रपखङ्खक्तमा िवटएका नसय, डालटर र स्िास्््कमीहरूबाट असािारण नेततृ्ि प्रदशयन िएको 
प्ति्ो। उच्च उमेर समूहका र्व्खक्तहरूको हेरचाहमा रहेकाहरूले ्स्तो नेततृ्ि देिाए। दशौँ लाि जाँच र  परीक्षण गरी 
िोपको िोजीमा र्व्ग्रतापूियक लागेका प्राविप्तिक र िैज्ञाप्तनकबाट ्स्तो नेततृ्ि देखिन आएको प्ति्ो।   

  

्स्तो नेततृ्ि आ् स्तरको सबैिन्दा वपिँमा रहेका ती र्व्खक्तहरूले देिाए जसले हामीलाई िुिाउनैका लाप्तग श्रम गरे, 
जसले हाम्रा सडकहरू सफा गरे, जसले लािौँ ददिंगत र्व्खक्तहरूको शरीरको रििारी गरे, जसले हाम्रो अत््ािश््क 
सेिाहरूलाई दरुूस्त रािे, जसले हाम्रा सडकहरूमा गस्ती गरे र जसले बचेिचेुको साियजप्तनक ्ाता्ातलाई चाल ु
अिस्िामा रािे।  
 

सन ्२०२० मा विश्वको िेरै क्षेत्र बन्द हुँदा प्ततनै र्व्खक्तहरू िडा िए र काममा उप्तत्रए। त््सैगरी ऐक्यबद्धता स्िरूप 
आफ्नै घरमा बसेका र्व्खक्तहरू (्दद उनीहरूको आफ्नै घर प्ति्ो िने),  िािनात्मक रूपले महङ्गो िौप्ततक दूरी का्म 
गरेर बसेका र्व्खक्तहरू र आफू िररपरीकालाई हेरचाह गरेका र्व्खक्तहरू पप्तन मानि सेिामा िरो उप्तत्रए। 

 

तर त््ो साहसको सतहमपु्तन महामारीको सम्ले संरचनात्मक र ऐप्ततहाप्तसक रूपमा विद्यमान रहेको शखक्तको दरुुप्ोगबाट 
पैदा िएका विनाशकारी पररणामहरूलाई उदाङ्ग पाररदद्ो। कोप्तिड-१९ महामारीले हामी को हौँ िन्ने पररिावषत नगलाय 
तर ्सले पकै्क पप्तन हामी के हनुहुनु्न िने कुरालाई विस्ताररत गररददएको छ। 

 

्ो कुरालाई स्पष्टसँग देिेपप्तछ माप्तनसहरू पनुः िडा िएर उप्तत्रए। उनीहरू असमानताका विरुद्ध उप्तिए। उनीहरू अश्वते 
माप्तनसहरू, अल्पसङ्ख््क समदुा्, गरीब र आिासविहीनहरूमाप्ति असमानपुाप्ततक तिरमा लखक्षत प्रहरी वहंसाका विरुद्ध 
उप्तिए। उनीहरू बवहष्करण, वपतसृिा र िचयस्ििादी नेततृ्िको घृणास्पद शब्दाडम्बर र कू्रर आचरणविरुद्ध िडा िएर 
उप्तत्रए। ब्ल््ाक लाइभ्ज ्म््ाटर र #प्तमटु आन्दोलनका मागहरू विश्विरी गखुन्ज्ो। बेलारूसदेखि पोल््ाठडसम्म, 
इराकदेखि खचप्तलसम्म, हंगकंगदेखि नाइजेरर्ासम्म दमन र असमानताविरुद्धका जन प्रदशयन सडकहरूमा छताछुल्ल िए। 
बारम्बार आफ्नै सरुक्षा जोखिममा रहँदा पप्तन विश्विरीका मानिअप्तिकार रक्षक र सामाखजक न््ा् अप्ति्न्ताहरूको 
नेततृ्िले हामीलाई झलझकाई रहे।  
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सम् सम्मा हामीले असािारण राजनीप्ततक नेततृ्िको झलक देख्न पा्ौं। ्स्तो नेततृ्ि प्रा्ः मवहला नेतहृरूबाट 
देखिएको प्ति्ो जसले जीिन बचाउन, स्िास््् प्रणालीलाई वटकाउन, अितूपूिय रफ्तारमा तत्काल समािानहरू िोज्न 
आिश््क लगानी र्व्िस्िा प्तमलाउन र जनजीविका गमुाएकाहरूलाई अप्तत आिश््क आप्तियक सह्ोग ददनका लाप्तग 
साहसी र कदठन प्तनणय् हरू प्तलएका प्तिए।  

 

तर महामारीले विश्वका राजनीप्ततक नेताहरूमा रहेको मध््म सोच, प्तम््ापन, स्िािय र कपटलाई अझ प्ततब्रताका साि 
बढाइददएको छ।  
 

मैले ्ो लेखिरहेको बेला सबैिन्दा िनी देशहरूले विश्वको िोप वितरणमा एकाप्तिकार जमाएका छन ्जसले गदाय स्रोत-
सािन कम िएका देशहरूलाई गम्िीर स्िास््् र मानिअप्तिकारको पररणाम िोग्न ुपने िएको छ जसले ती देशमा 
दीघयकालीन आप्तियक र सामाखजक विचलन प्तनम्तने छ।  

 

र दशौँ लाि माप्तनसको मतृ्् ुिई रहँदा र दशौँ लािले आफ्नो जीविका गमुाई रहँदा पप्तन शीषय अरबपप्ततहरूको आमदानी 
बवढरहेको, ठूलठूला टेक कम्पनीहरूको नाफामा िृवद्ध िएको र विश्वका आप्तियक केन्रहरूमा शे्र बजारमा िएको 
िृवद्धलाई हामीले कसरी बझु्ने? महत्त्िपूणय त महामारीको  बोझको उखचत वहस्सालाई आफूले पप्तन िहन गने तिा 
खचरस्िा्ी िालको न््ा्ोखचत र समतामूलक पनुप्रायप्ति हाँप्तसल गने कुरा सपु्तनखश्चत गने सिालमा उनीहरूका के प्रस्तािहरू 
छन?् सन ्२०२१ का ्ी सरुूिाती ददनमा ्समा उनीहरूको मौनता अझै टुटेको छैन।  
 

विश्वको अियर्व्िस्िाले ्स्तो महामारीको सम्मा, फेरी पप्तन, सबैिन्दा कम हनुेले नै सबैिन्दा बढी ददन ुपने अिस्िा 
तलु््ाइददएको कुरा कसरी सम्िि छ?  
 

सन ्२०२० ले अन्तरायवष्ट्र् सह्ोगको कमजोरीलाई पप्तन उजागर गररदद्ो:  बहपुक्षी् प्रणालीले सबैिन्दा 
शखक्तशालीहरूको पक्षपोषण गरेका र सबैिन्दा कमजोरलाई एकदमै कम सह्ोग गरेका छन ्र विद्यमान र्व्िस्िा 
सह्ोगका लाप्तग अप्तनच्छुकै नरहेता पप्तन विश्वर्व्ापी ऐक्यबद्धतालाई अप्तििृवद्ध गनयमा िने अ्ोग्् प्तसद्ध िएको छ।  

महामारीको सरुूिाती ददनहरूमा महत्त्िपूणय जानकारीलाई दबाउने चीनको घोर गैरखजम्मेिारीपन एकदमै विनाशकारी रहेको 
प्ति्ो जबकी महामारीको बीचमा विश्व स्िास््् सङ्गठनबाट बावहररने सं्कु्त राज्् अमेररकाको प्तनणय् ले विश्वका बाँकी 
देशहरूप्रप्तत उसको असामान्् तिरको िेिास्तालाई  देिा्ो। पप्तछ ब््ाजसवहत पनुः चकु्ता गनुयपने मागसवहत सन ्२०२० 
मा ७७ देशहरूलाई कजाय िकु्तानी गनयमा तत्काललाई प्तनलम्बन गने जी-२० देशहरूले प्तलएको जस्तो  बेकामे अिय 
उपा्हरूले महामारीबाट माप्ति उठ्ने सन्दियमा दशौँ लाि माप्तनसको आप्तियक र सामाखजक अप्तिकारमा पनय सलने संिावित 
गम्िीर असरका सािै विद्यमान संरचनात्मक र असमानता र वििी् कदठनाईलाई अझै िप गवहराउने जोखिम िप््ो।  

 

िषौँको महान असफलतापप्तछ सन ्२०२० ले विश्वका हाम्रा राजनीप्ततक संस्िाहरू प्ततनले हाँप्तसल गनुयपने विश्वर्व्ापी 
उद्देश््का लाप्तग अ्ोग्् रहेका िप प्रमाण उपलब्ि गराएको छ।  

 

्स महामारीले कम सम्िािना िएको तर उच्च असर पानय सलने विश्व घटना हुँदा प्रिािकारी र समतामूलक आपसी 
सह्ोग अगाप्तड बढाउनमा विश्वको शासन र्व्िस्िा असक्षम रहेको िास्तवितामाप्ति कडा प्रकाश पारेको छ। त््सैले जब 
हामी अगाप्तड हेदै िोपले काम नगने झन ठूलो िालको सङ्कट जस्तोकी जलिा् ुसङ्कटका बारेमा सोच्दछौँ तब हामी 
आसन्न ितराको अनिुपू्ततलाई प्तबरलै पन्छाउन सलदछौँ। 

 

सन ्२०२० मा दशौँ लाि माप्तनसले चरम िालका जलिा् ुघटनाहरूले पैदा गरेका विनाशकारी असरहरूलाई िोग्नु् ो। 

विश्वर्व्ापी तापक्रम िृवद्ध र जलिा् ुअखस्िरताले िप गम्िीर बनाएका प्रकोपहरूले दशौँ लाि माप्तनसको जीिनको 
अप्तिकार, िाद्यअप्तिकार, स्िास्््को अप्तिकार, आिासको अप्तिकार, स्िच्छ वपउने पानीको अप्तिकार र सरसफाइको 
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अप्तिकार उपिोगमा गम्िीर असर पा्ो। ्सलाई सब साहारन अविका र िारतमा  लामो सम् चलेको िडेरीको 
समस््ादेखि प्तलएर दखक्षण पूिी एखश्ा, क्यारेप्तब्न, दखक्षण अविका र प्रसान्त क्षेत्रमा फैप्तलएको विनाशकारी 
उष्णकवटबन्िी् आिँी िा क्याप्तलफोप्तनय् ा र अस्टे्रप्तल्ालाई सताएको विनाशकारी आगलागीले प्तसद्ध गरेका छन।् ्सको 
जिाफमा? पेररस सम्झौताअन्तगयत विकप्तसत देशहरूले जलिा् ुवििको लाप्तग विकासशील देशहरूलाई सन ्२०२० 
सम्ममा न््ूनतम एक सए प्तबप्तल्न अमेररकी डलर सह्ोग ददने िनी गरेको प्रप्ततबद्धता परुा िएन। सन ्२०३० सम्ममा 
विश्व हररतगहृ ग््ास उत्सजयनको दर आिा कटौती गने लक्ष््का लाप्तग आिश््क प्रप्ततबद्धता अगाप्तड सानय पप्तन राष्ट्रहरू 
देखिने गरी असफल रहे। अपररितयनी् पररणाम ल््ाउन सलने १.५ प्तडग्री सेखल्स्स िन्दा बढीको विश्व तापक्रम िृवद्धको 
गप्ततलाई रोलन विद्यमान अिस्िामा एउट आमूल पररितयनको आिश््कता रहेको छ।   

 

सन ्२०२० का ३६६ ददनहरूमा विदेशी िपू्तमका माप्तनसहरूप्रप्ततको त्रास(xenophobia) र जाप्तत् घृणाबाट उत्पन्न घातक 
स्िािय, का्रता, मध््मता र विषाक्त असफलतामा मलजल िएको मात्र देखि्ो। ्ी ३६६ ददनहरूले   

शताब्दीऔीँदेखिको जाप्ततिाद, वपतसृिा र असमानताको वहंसात्मक विरासत कप्तत अपररिप्ततयत र कप्तत सामव्क रहेछ िन्ने 
स्पष्ट पारेका छन।् तर ्ी ३६६ ददनहरूले मानि पररिारको वहसाबमा हाम्रो शखक्त र िै्यताका लाप्तग हामीलाई प्ररेणाको 
अमूल्् स्रोतहरू उपहारस्िरूप ददएका पप्तन छन।् र ्ी ददनहरूले आफ्नो अप्तिकारका लाप्तग उप्तिन र महामारीबाट 
प्तनष्पक्ष र न््ा्पूणय पनुःप्राप्ति हाँप्तसल गनयमा माप्तनसले देिाएका दृढतालाई पप्तन प्रप्ततप्तनप्तित्ि गरेका छन।्  
 

असािारण सम्ले असािारण प्रप्ततका्य र असािारण नेततृ्िको माग गदयछ। हाम्रो साम ुरहेका ठूला चनुौतीहरू सामना 
गनयका लाप्तग अझ बढी प्रप्ततरोिी विश्व प्तनमायणका लाप्तग हामीले अब के देख्नपुदयछ ? 

 

महामारी पश्चातको एउटा ददघयकालीन विश्व समाजको जग पनुःप्राप्तिमा मात्र प्तनियर रहँदैन। ्सको लाप्तग जिाफदेवहता, 
मानिअप्तिकार तिा हाम्रो िासस्िान, प्ायिरण र अियर्व्िस्िासँगको हाम्रो सम्बन्िलाई पनुवियचार र पनुगयठन आिश््क 
छ।  

 

तात्काप्तलक रूपमा अप्तिकारीहरूले सबैका लाप्तग िोप उत्पादन र वितरणको का्यलाई प्ततब्रता ददनपुदयछ। ्ो विश्वर्व्ापी 
रूपमा सोच्न,े स्िानी् रूपमा काम गने र दीघयकालीन ्ोजना बनाउने सिालमा आपसी सह्ोगका लाप्तग विश्वको 
क्षमताको एउटा सबैिन्दा मौप्तलक र आिारितू परीक्षण हनुेछ। ्समा विश्व र्व्ापार सङ्गठनको वट्रप्स (TRIPS) सम्झौतामा 
छुट िा िेिर ददने कुरामा सह्ोग गने कुरा पप्तन पदयछ। ्सले कोप्तिड-१९ सम्बन्िी स्िास््् सामग्रीको उत्पादनमा 
हनुपुने अत््ािश््क विस्तारलाई सह्ोग गदयछ र औषप्ति कम्पनीहरूले विश्व स्िास््् सङ्गठनको कोप्तिड-१९ टेलनोलोजी 
एलसेस पलु (C-TAP) जस्ता आफ्ना नविनता र प्रविप्तिको िलुा र एकीकृत इजाजत र पहलहरूलाई साझेदारी गरेको 
सपु्तनखश्चत गनुयपछय।  
 

त््ो पवहलो चरण पछाप्तड "अझ राम्ररी पनुप्तनयमायण (Builds back better)" गने पनुःप्राप्तिसम्बन्िी प्र्ासले पनुःसिालन 
(reboot) िन्दा बढी कुराको माग गदयछ। ्सका लाप्तग र्व्खक्तगत र विश्वर्व्ापी दिैु तिरमा मानिअप्तिकारको संरक्षण र 
सम्मानको माध््मबाट सङ्कटको जड कारणलाई संबोिन गने अलग सरुूिात गनय आिश््क छ। सबिन्दा पवहला ्सका 
लाप्तग सरकारहरूको "सरुक्षा" बढाउने एजेठडालाई अन्त्् गररनपुदयछ। ्स्तो एजेठडाले ९/११ देखि नागररक स्िलको 
र्व्ापक रूपमा दमन गरेको छ जनु महामारीका सम्मा झन बढेको छ। असािारण का्यकारी र प्तन्मन शखक्तलाई 
सामान््ताको गलत रङ्ग प्रदना गने त््स्तो एजेठडा अवहले खचरस्िा्ी बन्ने ितरा िएको छ। ्सलाई ध्िस्त पानुय पदयछ।  
 
दोश्रो कुरा न््ा्पूणय र ददगो पनुप्रायप्तिका लाप्तग विश्वको कर र्व्िस्िालाई पनुसंरचना गनुयपदयछ। स्िास्््, खशक्षा र 
सामाखजक सरुक्षालगा्तका आप्तियक र सामाखजक अप्तिकार पररपूप्ततय गनय आिश््क स्रोत-सािनहरूको पररचालन गनय प्ायि 
कर प्तनिायरण गनुय आिश््क हनु्छ। अन्तरायवष्ट्र् नाफामा न््ा्ोखचत र मानिअप्तिकारलाई सम्मान गने िालको कर 
प्तनिायरण मूल विष् हनुेछ। त््स्तै कर छली र जबजयस्त ढङ्गमा कर नप्ततने का्य अन्त्् गने सिालका गम्िीर  प्र्ासहरू 
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पप्तन उखिकै महत्त्िपूणय रहनेछन।् उजाय कम्पनीहरूको नाफाको वहस्सा र साझेदारहरूलाई ददने जीिाश्म इन्िनको 
र्व्ापारबाट प्राि िएको लािाँश िकु्तानीमा राष्ट्रहरूले न्ाँ जीिाश्म ईन्िन करको र्व्िस्िा गनुयपदयछ ताकी ्स्ता साझेदार 
र कम्पनीहरूलाई उपिोक्ताहरूमा िास बोझ नपाररकन निीकरणी् उजाय प्र्ोग गनयप्ततर प्ररेरत गनय सवकन्छ।  
 
्स महामारीपप्तछको समाजमा अदूरदशी िालको प्तनणय् हरूले कुनै स्िान रा्दैन। जवहलेसम्म विश्वको अियर्व्िस्िालाई 
अत््प्तिक काियनमा प्तनियर सम्पखिमा कम प्तन्मन गररएको, काल्पप्तनक, अत््प्तिक संग्रहशील लगानीले ठाउँ प्तलइरा्छ 
जलिा् ुसङ्कट गवहररँदै मात्र जानेछ र ्सले विविि उल्लङ्घनहरू पैदा गदै जानेछ र मानि पररिारको अखस्तत्िलाई नै 
जोखिममा पाने अपररितयनी् एकल अकाट्यतातफय को हाम्रो ्ात्राको गप्तत तीव्रतर हनुेछ।  
 
तेश्रो कुरा जसरी ्ात्रिुाहक जेट विमान रोलन साइकलको हाते बे्रक अनपु्कु्त र बेकामे हनु्छ त््सैगरी आफूले मात्र र 
आफ्नै लाप्तग मात्र काम गने साियिौम राष्ट्रले ्ी विश्वर्व्ापी चनुौतीहरूको सामना गनय संिि छैन िन्ने िास्तविकतालाई 
हामीले सामना गनुयपदयछ। 
 
महामारीबाट दररलोसँग पनुःप्राप्तिका उपा्हरूका साि माप्ति उठ्नका लाप्तग विश्वर्व्ापी शासन र्व्िस्िामा सिुार र 
विश्वर्व्ापी संस्िाहरूलाई मानिअप्तिकारका खजम्मेिारी परुा गनय सक्षम र सबलीकरण गनेगरी ्ी संस्िाहरूको उद्देश्् 
पनुपयररिावषत गनुय पूियशतय हनु्छ। आफूलाई मन परेको चेरी विश्वर्व्ापी सशुासनको केकबाट प्तलएर आफूलाई "असहज" 
लाग्ने मानिअप्तिकार, जिाफदेवहता र पारदखशयता लगा्तका अि्िहरूलाई पछाप्तड छाप्तडददने कप्ततप् देशहरूले 
अिलम्िन गरेका "छान र वटप" पवद्धलाई हामी स्िीकानय सलदैनौँ। उद्देश््अनसुार सहुाउँदो (Fit-for-purpose) 
विश्वर्व्ापी सशुासन र्व्िस्िाका लाप्तग नरसंहार र मानिताविरुद्धको अपराि, शखक्तको दरुुप्ोग र भ्रष्टाचार, कू्रर 
सेन्सरखशप र असहमप्ततको दमन, वििेद, जसले हाम्रो संरक्षण गनुयपने हो उनीहरूबाटै पाशविक बलको प्र्ोग र ्ातना 
रोकिामका लाप्तग मानिअप्तिकारका अन्तरायवष्ट्र् मान््ता र मापदठडहरू कसरी लागू हनु्छन ्िन्ने कुराको विश्वर्व्ापी 
परीक्षण हनु ुआिश््क छ। 
 
हाम्रो ददगो र दररलो पनुःप्राप्ति (recovery) को मागयमा हामीले पाउनपुने नविनता, प्तसजयनशीलता र सजृयनात्मकताले  
हाम्रा स्ितन्त्रताहरू का्म िएको, प्रप्ततरक्षा गररएको र संरक्षण गररएको नकी त््सलाई सङु्कचन गररएको कुराको माग 
माग रा्दछ। विश्व शासन र्व्िस्िा विश्वर्व्ापी उद्देश््अनरुुप ्ोग्् तबसम्म हनुेछैन जबसम्म ्ो र्व्िस्िा सिालनको 
गवहराईमा विश्वका नागररक समाजसँग र्व्िखस्ित सहका्य, सम्मान र उच्च मूल््ाङ्कनलाई बाँध्ने काम गररँदैन। हामीले 
त््सको माग गनुयपदयछ। हामीले त््सको दाबी गनुयपदयछ। त््सका प्तनखम्त हामी सङ्गदठत हनुपुछय | र नागररक समाजको 
वहसाबले हामी त््सका लाप्तग ला्क िएको सपु्तनखश्चत गनुयपछय। 

 

सन ्२०२० ले हामीलाई पनुः एकपटक िािी पसु्ताहरूको जोखिममा हामीले उपेक्षा गने गरेको प्तनम्न विष्मा पाठ 
प्तसकाएको छ: मानि पररिारको अन्तप्तनयियरता; सङ्कटको सम्मा शासन र्व्िस्िाबाट "हामी माप्तनसहरूलाई" आिश््क 
पने कुराको विश्वर्व्ापकता र हाम्रो आफ्नै िविष्् र हामीले हाम्रो ग्रहको लाप्तग प्तनमायण गरररहेको िविष््बीचको 
अवििाज््ता। अको शब्दमा ्ो िषयले हामीलाई फेरी पप्तन मानिअप्तिकारको सारका बारेमा प्तसकाएको छ।  

 

अनिुररत रहेको प्रश्न के छ िने : के गनुयछ िन्ने कुरा देख्न र महशसु गनय के हामी प्ायि प्तनडर हनुेछौँ र के हामी 
प्ायि साहसका साि जनु तह र गप्ततको आिश््कता छ सोही तह र गप्ततका साि िडा िएर ्ी कामहरू गनेछौँ?   

 

आग्नेस कालामार ्

महासखचि  
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विश्वर्व्ापी विश्लषेण 

सन ्२०२० मा कोप्तिड-१९ का कारण परैु विश्व हखल्लएको प्ति्ो। कोप्तिड महामारी र ्सलाई संबोिन गनयका लाप्तग 
चाप्तलएका कप्ततप् उपा्हरूले दशौँ लािको जीिनमा विनाशकारी असर मात्र पारेन ्सले दरु्व्यिहार र असमानताका 
विद्यमान स्िरूपहरूलाई उजागर गनुयका सािै कप्ततप् अिस्िामा त त््सलाई िप गम्िीर समेत बना्ो। कप्ततप् 
समस््ाको जरा जाप्तत,लैवङ्गकता र अन्् आिारमा गररने वििेदमा रहेको प्ति्ो जसले प्तनखश्चत केही जनसङ्ख््ालाई 
अदद्वती् रूपमा जोखिमताको अिस्िामा पु् ायएको प्ति्ो। ती दरु्व्यिहार र असमानताहरूलाई र्व्ापक जनसहिाप्तगताबाट 
सिाप्तलत ब्ल््ाक लाइभ्ज ्म््ाटर र मवहला अप्तिकारसम्बन्िी अप्ति्ान आन्दोलनहरूले आम चासो र चचायमा ल््ाउँदै 
जोडदार रूपमा चनुौती ददएका प्तिए जसको अदम्् साहसले केही खजतहरू पप्तन हाँप्तसल ि्ो। महामारीले िषौंदेखिको 
राजनीप्ततक र वििी् सङ्कट तिा विश्वर्व्ापी शासन र सह्ोग प्रणालीका कमजोरीबाट पैदा िएका मानिअप्तिकार 
प्रिािलाई एकदम स्पष्ट पारेको छ जसलाई केही राष्ट्रहरूले आफ्नो खजम्मेिारीबाट पखन्छएर िा बहपुक्षी् संस्िामाप्ति 
आक्रमण गरेर िप जवटल बनाएका प्तिए। ्ी आ्ामहरू तीनिटा क्षेत्रमा देखिएको प्रिृखिहहरूद्वारा खचप्तत्रत प्तिए: 
जीिन,स्िास््् र सामाखजक सरुक्षाको अप्तिकार उल्लङ्घन; लैवङ्गकतामा आिाररत वहंसा र ्ौन तिा प्रजनन 
अप्तिकारमाप्तिको ितरा; र असहमप्ततका स्िरहरूको दमन।  
 

्सैबीच लामो सम्देखि जारी र न्ाँ द्वन्द्वमा सरकारी सरुक्षा बल र सशस्त्र समूहहरूले आम नागररकमाप्ति अन्िािनु्ि र 
लखक्षत हमलाहरू गरे जसका कारण हजारौंको मतृ्् ुि्ो र आम विस्िापन र मानिी् सङ्कट पैदा ि्ो िा ती सङ्कटहरू 
लखम्बए। ्दु्ध अपराि र मानिताविरुद्धको अपरािमा िएको केही महत्त्िपूणय दोषी प्रमाणीकरणको बाबजदु ्दु्ध र शाखन्त 
दिैु अिस्िामा दठडहीनता सामान्् रह्यो र केही देशहरूमा विप्तिको शासनमा स्िलन ि्ो। जलिा् ुसङ्कटले िप गम्िीर 
हनु पगेुको प्रकोपहरूबाट दशौँ लाि र्व्खक्तहरू पीप्तडत िए।    
 

गएको िषयको समग्र खचत्र िनेको अस्तर्व्स्त अिस्िाको विश्व नै हो। ्द्यवप महामारी र मानिअप्तिकारका अन्् 
सङ्कटहरूबाट मकु्त हनुे लक्ष््का लाप्तग चाप्तलएका कदमहरूलाई आिार बनाएर विश्वका नेताहरूले अन्तरायवष्ट्र् 
सह्ोगलाई पनुखजयवित गने र अझै बढी न््ा्ोखचत िविष्् त्ार गने एउटा अिसर पाएका छन।् 

 

जीिन, स्िास््् र सामाखजक सरुक्षा 

कोप्तिड-१९ ले सन ्२०२० मा कखम्तमा १8 लाि माप्तनसको ज््ान प्तल्ो। दशकौंदेखिको कम लगानी र त्ारीको 
अिािले कमजोर हनु पगेुको स्िास््् प्रणाली र सामाखजक संरक्षण का्यक्रमहरू न्ाँ चनुौती सामना गनय सक्षम प्तिएनन।् 
बढ्दो बेरोजगारी र प्तनखष्क्र्ताबाट श्रप्तमकको आम्दानीमा असर परेको प्ति्ो िने गम्िीर िाद्य असरुक्षाको सामना 
गरररहेका र्व्खक्तको सङ्ख््ा दोब्बर िएर २७ करोड पगेुको प्ति्ो। 

 

स्िास््् र अन्् अत््ािश््क श्रप्तमकहरूको प्ायि संरक्षण गनय सरकारहरू असफल रहे। कोप्तिड-१९ को कारण 
हजारौँले आफ्नो ज््ान गमुाए र र्व्खक्तगत सरुक्षा उपकरण (वपवपई) को अिािले गदाय िेरैजना गम्िीर प्तबरामी परे। 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अनगुमन गरेको १४९ मध््े ४२ िटा देशमा ती देशका अप्तिकारीहरूले महामारीमा िवटएका 
स्िास््् िा अन्् अत््ािश््क श्रप्तमकहरूलाई सताउने िा िम्की ददने गरेको आरोपहरूको बारेमा दस्तािेजीकरण गरेको 
छ। कप्ततप्ले त सरुक्षा िा का्यस्िलको अिस्िाका बारेमा चासो देिाएकोमा प्तगरफ्तार र कामबाट प्तनलम्िन 
लगा्तका प्रप्ततशोिहरूको सामना गनुयपरेको प्ति्ो। स्िास््् र सामाखजक क्षेत्रको विश्वर्व्ापी श्रमशखक्तको ७०% वहस्सा 
ओगटेका मवहलाहरू स्िास््् र सेिाकमीहरू विशेष रूपमा प्रिावित हनु पगेु जहाँ उनीहरूले पवहल््ैदेखि लैवङ्गकताका 
आिारमा ठूलो मात्राको पाररश्रप्तमक अन्तर िोगेका छन।्  
 

कोप्तिड-१९ प्तन्न्त्रणका लाप्तग अपानाइएका केही सरकारी उपा्हरूले सीमान्तकृत समूहहरूमा वििेदजन्् प्रिाि प्ो। 
लकडाउन र कर्फ्ूयका कारण विशेषगरी अनौपचाररक क्षेत्रमा का्यरत िेरै सङ्ख््ाका श्रप्तमकहरूले आफ्नो आम्दानी गमुाए 
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र प्ायि सामाखजक संरक्षणको पहुँच पप्तन प्राि गनय सकेनन।् मवहला र बालबाप्तलकाहरूको सङ्ख््ा ्स क्षेत्रमा िेरै 
िएकाले उनीहरू असमानपुाप्ततक तररकाले प्रिावित हनु पगेु। उप्कु्त प्रविप्तिमा पहुँचको सपु्तनखश्चतता नगरीकन अनलाइन 
माध््मबाट मात्र शैखक्षक गप्ततविप्ति गने अको शैखक्षक विप्ति अिलम्िन गररएको कारण सीमान्तकृत समूहका िेरै 
खशक्षािीहरू मकायमा परे। साियजप्तनक सेिाहरू बन्द िएकोले गदाय प्तबरामी आफन्तहरूको हेरचाहलगा्त बालबाप्तलकालाई 
घरमै पढाउने र अन्् पाररश्रप्तमक प्राि नहनुे सेिाजन्् कमयहरू गने बोझ मवहलाहरूले प्रािप्तमक रूपमा िहन गनुयप्ो। 
 

्सबाहेक कोप्तिड-१९ ले शरणािी र आप्रिासीहरूको पवहलेदेखिकै असरुखक्षत अिस्िालाई िप जवटल बना्ो। कप्ततप् 
शरणािी र आप्रिासीहरू दगुयखन्ित क्याम्प िा वहरासत स्िलहरूमा अखड्कएर बसे। कप्ततप् चाहीीँ देशका सीमानाहरू बन्द 
गररएकोले अलपत्र परे। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अनगुमन गरेको १४९ मध््े ४२ िटा देशहरूमा शरणािी र 
आप्रिासीहरूलाई उनीहरू जनु देशबाट आएका प्तिए त््ही देशमा जबजयस्ती वफताय गररएको प्रप्ततिेदनहरू प्राि हनु आए। 
केही सरकारले कोप्तिड-१९ को सङ्खक्रमण र प्रसारलाई रोलन िनुामा राखिएका र्व्खक्तहरूलाई ररहाई गनयको लाप्तग 
कदमहरू चालेका िएपप्तन वहरासत स्िलहरूको अत््प्तिक प्तिडिाड र अस्िस्िकर अिस्िाले कैदीहरूलाई जोखिममा 
पा्ो। माप्तनसलाई आिासबाट जबजयस्ती प्तनष्कासन गने का्य जारी रािेकाले (एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अनगुमन गरेको 
१४९ मध््े ४२ देशहरूमा ्स्ता आरोपहरूको अप्तिलेि गररएको) माप्तनसहरू आिासविहीन हनु पगुी िाइरस सङ्खक्रणको 
िप जोखिममा परे। 
 

पवहल््ैदेखि विद्यमान असमानता र स्िास््् सेिामा पहुँचको अिािले गदाय पप्तन केही हदमा िेरै देशहरूमा जाती् 
अल्पसङ्ख््क र आददिासी जनजाप्ततहरूको सङ्खक्रमण र मतृ्् ुदर असमानपुाप्ततक रूपमा उच्च रहेको प्ति्ो। राजनीप्ततक 
र िाप्तमयक र्व्खक्तत्िहरूले िाइरस फैप्तलनमुा सीमान्तकृत समूहहरूलाई दोष लगाएर उनीहरूलाई कलवङ्कत तलु््ाए। केही 
दखक्षण एप्तस्ाली देशका मखुस्लम र िेरै अविकी र ्रुोपेली देशका फरक ्ौप्तनक अप्तिमूखिकरण िएका एलजीबीटीआई 
(LGBTI) र्व्खक्तहरू ्सको प्तनसानामा परे। 
 

जब कोप्तिड-१९ लाई महामारी घोवषत गरर्ो राष्ट्रहरूले मानिअप्तिकारलाई पूणय तिरमा सम्मान गदै महामारीलाई 
प्तन्न्त्रण, न््नुीकरण र पराखजत गनुयपने जरुरी आिश््कताको बारेमा बारम्बार उल्लेि गरे। विश्व स्िास््् संगठन 
(WHO) को कोभ््ालस (COVAX) सवुििाले अप्तिक देशले िोपमा पहुँच हाँप्तसल गरेको सपु्तनखश्चत गनय लखक्षत एउटा 
सकारात्मक िैखश्वक पहलको प्रप्ततप्तनप्तित्ि गरेको िएपप्तन ्समा रप्तस्ा र सं्कु्त राज्् अमेररकाको गैर सहिाप्तगता, िनी 
देशहरूले गरेको िोपको िठडारण र आफ्नो बौवद्धक सम्पखि बाँड्नमा कम्पनीहरूको असफलताले ्सलाई कमजोर 
बना्ो। ९० िन्दा बढी देशहरूले खचवकत्सकी् उपकरण, र्व्खक्तगत सरुक्षा उपकरण, औषप्ति उत्पादनहरू र िाद्यान्न 
लगा्तका िस्तहुरूलाई असर पाने गरी प्तन्ायत प्रप्ततबन्िहरू लगाए।  
 

कोप्तिड-१९ का सामग्रीहरूमा विश्वर्व्ापी पहुँचलाई सहजीकरण गनेगरी कोप्तिड-१९ का उत्पादनहरूमा बौवद्धक 
सम्पखिसम्बन्िी अप्तिकारलाई अस्िा्ी रूपमा छुट गने िनी ल््ाइएको प्रस्तािलाई विश्व र्व्ापार संगठन (WTO)मा  
अनमुोदन गनय िनी राष्ट्रहरूले अिरोि गरे। विश्व स्िास््् सङ्गठनको सन्दियमा सं्कु्त राज्् अमेररका र चीनबीच सं्कु्त 
राष्ट्र सङ्घको सरुक्षा पररषद्मा देखिएको असहमप्ततले कोप्तिड-१९ प्रप्ततका्यलाई स्होग पगु्ने गरी तीन मवहनाका लाप्तग 
विश्वर्व्ापी रूपमा ्दु्धविराम गने प्रस्ताि पाररत गनयमा वढलाइ ि्ो। खजट्िाइन्टी (G20) देशहरूले गरीब देशहरूलाई 
ऋण िकु्तानी गनय सीप्तमत अिप्तिका लाप्तग रोकेका िएपप्तन ्सले उनीहरू आफैँ ले दाबी गरेको समन्ि्ात्मक ठूलो 
स्तरको प्रप्ततका्यको लक्ष हाँप्तसल गनय सकेन।  
 

अन्तरायवष्ट्र् सह्ोगलाई सदुृढ पानय र आफ्नो मानिअप्तिकारसम्बन्िी दाव्त्िहरू पूरा गनय सबै सरकारले कोप्तिड-१९ को 
िोप सबैलाई उपलब्ि र सलुि बनाउनकुा सािै उपचार र हेरचाहको क्रममा िोपलाई प्तनःशलु्क बनाउन ुपदयछ। 
उनीहरूले मानिअप्तिकार मापदठडमा आिाररत विश्वर्व्ापी सामाखजक संरक्षण कोषको विकास गने का्यलाई पप्तन सह्ोग 
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र समियन गनुयपदयछ। िनी राष्ट्र र अन्तरायवष्ट्र् वििी् संस्िाहरूले ऋण प्तनलम्बन र रद्द गनेलगा्त महामारीको प्रप्ततका्य 
गने र ्सबाट माप्ति उठ्ने का्यका लाप्तग आिश््क संसािनहरू सबै राष्ट्रहरूसँग उपलब्ि रहेको सपु्तनखश्चत गनुयपछय।  
 

लैवङ्गकतामा आिाररत वहंसा 

कुिेत, दखक्षण कोरर्ा र सडुानमा मवहला र बाप्तलकाविरुद्ध हनुे वहंसालाई संबोिन गनय न्ाँ कानून पाररत गरर्ो। 
क्रोएखश्ा, डेनमाकय , नेदरल््ाठड र स्पेनलगा्तका केही देशहरूले बलात्कारसम्बन्िी काननुमा सिुार ल््ाउनका लाप्तग 
ती काननुमा ्ौनजन्् का्य सहमप्ततमा आिाररत हनुपुने र्व्िस्िा राख्नका लाप्तग कदम चाले। िेरै अविकी देशहरूमा 
बलात्कार तिा शाखन्त र द्वन्द्वका सम्मा हनुे अन्् ्ौन वहंसाका घटनामा िएको दठडहीनताको अन्त्् गनय अितूपूिय 
िालका न््ाव्क विकासहरू िएका प्तिए। अविकी सङ्घले मवहलाविरुद्ध हनुे वहंसा अन्त््का लाप्तग एउटा न्ाँ क्षेत्री् 
सखन्ि मस््ौदा गनय त्ारी अिस्िामा रहेको पाइएको छ। तिावप ्रुोपेली पररषद्को समकक्षी इस्तानबलु महासखन्िको 
का्ायन्ि्नलाई िने तीन सदस्् राष्ट्रहरूमा अिरुद्ध गरर्ो। 
 

पररिारको प्रप्ततष्ठा जोगाउन गररने हत््ा (“honour” killings), र जातमा आिाररत, घरेल ुर ्ौनजन्् वहंसालगा्तका 
लैवङ्गक  वहंसा र्व्िहारत विश्वर्व्ापी रूपमै ददमागै झस्काउने तहको उच्च दरमा रह्यो र अप्तिकारीहरू ्सलाई रोलनको 
लाप्तग प्ायि कारबाही गनय, पीडकका विरुद्ध मदु्दा चलाउन र पीप्तडत तिा वहंसाबाट बाँचेकाहरूलाई उपचारको पहुँच 
प्रदान गनय असफल िएका छन।् इस्लामी काननुको उल्लङ्घन गरेको अिस्िामा मवहलाहरूलाई दखठडत गरेर िा 
परुूषहरूलाई ्ातनाकै हदमा हनुे गदुद्वार परीक्षण आदद गरेर केही अप्तिकारीहरू आफैं ले वहंसा गरेका छन।् 
 

काननु र अभ््ासमा लामो सम्देखि विद्यमान रहेको वििेदले वहंसालाई िप मजबतु बना्ो र अन्् तररकाबाट पप्तन वििेद 
स्िप्रकट हनु पगु््ो। अनगुमन गररएका १४९ मध््े २४ देशमा फरक ्ौप्तनक अप्तिमूखिकरण िएका (LGBTI) 
र्व्खक्तहरूलाई उनीहरूको ्ौप्तनक अप्तिमूखिकरण िा लैवङ्गक पवहचानका कारण सन ्२०२० मा पक्राउ गररएको िा 
वहरासतमा राखिएको आरोपहरूका बारेमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अप्तिलेि गरेको छ। 

 

कोप्तिड-१९ प्तन्न्त्रणका उपा्हरूले ्ो अिस्िालाई अझ नराम्रो बनाएको प्ति्ो। विश्विररका सह्ोगी सङ्घ संस्िाहरूले 
लैवङ्गक र घरेल ुवहंसा स्पष्ट रूपमा देखिने गरी िृवद्ध िएको ररपोटय गरे। िेरै मवहला र फरक ्ौप्तनक अप्तिमूखिकरण 
िएका (LGBTI) र्व्खक्तहरू लकडाउनको सम्मा दरु्व्यिहार गने र्व्खक्तहरूसँगै घर प्तित्र िपु्तनन पगेुका प्तिए। केही 
सरकारले पीप्तडतलाई सह्ोग गनय आपतकालीन कदमहरू अपनाएका प्तिए। ्द्यवप िेरै सरकारले ्ौन तिा प्रजनन 
स्िास््् र परामशय सेिालगा्तका सह्ोगहरूलाई गैरअत््ािश््क िनी िप्तगयकरण गरे जसका कारण ती सेिाहरू 
लकडाउनको सम्मा प्तनलखम्ित हनु पगेु। 
 

केही क्षेत्राप्तिकारप्तित्र गियपतनसम्बन्िी हेरचाहलाई त््सरी नै िप्तगयकरण गरर्ो जसले सीमान्तकृत समूहलाई 
असमानपुाप्ततक रूपमा प्रिावित पा्ो। ्सको विपररत अन््ले िने सङ्खक्रमणको जोखिमलाई कम गनय टेप्तलमेप्तडप्तसनको 
माध््मबाट गियपतनसम्बन्िी सेिा र औषप्तिमा पहुँच प्रदान गने िालका प्रगप्ततशील नीप्ततहरू अपनाए। कोप्तिड महामारी 
सन्दिय बावहरको सकारात्मक विकास क्रममा अजेखन्टना,उिरी आ्रल््ान्ड र दखक्षण कोरर्ामा गियपतनलाई गैर-
अपरािीकरण गरर्ो। तिावप अमेररकी महाद्वीपका िेरै जसो राष्ट्रहरूमा गियपतनलाई अपरािीकरण नै गररराखि्ो र 
्रुोपेली सङ्घका राष्ट्रहरूमा एउटा न््ाव्क फैसलाका कारण गियपतनसम्बन्िी सेिाको पहुँचमा िप बन्देज लाग्न पगु््ो।    
 

मवहलाको मानिअप्तिकारलाई अग्रगप्तत प्रदान गने र “सबै मवहला र बाप्तलकाविरुद्ध हनुे सबै स्िरूपका वहंसा र हाप्तनकारक 
र्व्िहारहरू” उन्मूलन गने प्रप्ततबद्धताहरूलाई पनु:सङ्कल्प गने एउटा स्िागत्ोग्् राजनीप्ततक घोषणापत्र अनमुोदन गरेर 
अन्तरायवष्ट्र् स्तरमा सं्कु्त राष्ट्र सङ्घका सदस्् राष्ट्रहरूले बेइखजङ्ग घोषणापत्र र का्य ्ोजना (Beijing Declaration and 
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Platform for Action) को २५ औ ंिावषयकोत्सि मनाए। ्द्यवप उनीहरूले ्ौन तिा प्रजनन स्िास््् र 
अप्तिकारसम्बन्िी कुनै स्पष्ट सन्दिय समािेश गरेनन।् सािै लामो सम्देखिको अन्तरायवष्ट्र् प्रप्ततबद्धताबाट "्ौन तिा 
प्रजनन अप्तिकार"लाई हटाउने प्र्ासलाई जारी रा्दै केही सरकारले मवहलाको अप्तिकार र लैवङ्गक  समानताको सिालमा 
विद्यमान सहमप्ततलाई कमजोर पाने कोखशस गरे। 
 

मवहला र फरक ्ौप्तनक अप्तिमूिीकरण िएकाहरूको अप्तिकारविरुद्धका आक्रमणहरूलाई रोलन सरकारहरूले तत्काल 
कडा कदम चाल्नपुदयछ र लैवङ्गक न््ा् प्राि गनयका लाप्तग ठोस उपा्हरूलाई का्ायन्ि्न गनुयपदयछ। उनीहरूले बेइखजङ्ग 
घोषणापत्र, मवहला, शाखन्त र सरुक्षासम्बन्िी एजेन्डा जस्ता विश्व्ापी पहलहरूलाई कडा उपा्का रूपमा र्व्िहारमा लागू 
गरी लैवङ्गक  वहंसा उन्मूलन गने,  वििेद लगा्त वहंसाका मूल कारणहरूलाई सम्बोिन गने र सबैका लाप्तग ्ौन तिा 
प्रजनन स्िास््् र अप्तिकारलाई प्रत््ािूत गने का्य गनुयपदयछ। 

असहमप्ततको दमन 

िेरै सरकारहरूले असहमप्ततलाई दमन गरे र अन्् तिरमा नागररक स्िल (civic space) लाई सङु्कखचत तलु््ाए। 

जिाफदेहीताविहीन शासकहरू, सामाखजक र आप्तियक अप्तिकारमा िएको स्िलन र संरचनागत जाप्ततिाद िा नश्लिाद 
(ब्लाक लाइभ्ज ्म््ाटर आन्दोलनले उठाएका जस्ता सिालहरू) विरुद्ध िएका विरोि प्रदशयनहरूको जिाफमा सरुक्षा 
बलहरूले बन्दकु र अश्र ुग््ासजस्ता अप्तल कम घातक हप्तत्ारहरूको दरुूप्ोग गदै स्ौँलाई गैरकाननुी तिरमा हत््ा 
गरे र िेरैलाई घाइते तलु््ाए। उनीहरूले मानिअप्तिकार रक्षक, पत्रकार र राजनीप्ततक विरोिीहरूलाई िम्की ददँदै र 
स्िेच्छाचारी ढङ्गमा वहरासतमा रा्दै प्तनशानामा पारे। केहीले भ्रष्टाचार िा मानिअप्तिकार उल्लङ्घनका बारेमा िन्डाफोर 
गरेका प्तिए। िाँदली िएको विश्वसनी् आरोपहरूले ग्रप्तसत प्तनिायचन िा आिारिूत स्ितन्त्रतामा लगाइएको बन्देजको 
सन्दियमा कप्ततप्लाई पछ्याइ्ो। मवहला मानिअप्तिकार रक्षकहरूले अलसर आफ्नो लैवङ्गकताका कारण िप जोखिमको 
सामना गरे।  

  

विशेषगरी एखश्ा र मध््पूिय तिा उिरी अविकाका केही देशहरूमा अप्तिकारीहरूले मानिअप्तिकार रक्षक र 
पत्रकारहरूलाई गलत सूचना फैलाएको, राज््को गोप्् सामग्रीलाई साियजप्तनक गरेको र अप्तिकारीहरूलाई अपमान 
गरेको जस्ता अस्पष्ट शब्दका अप्ति्ोगहरूको प्र्ोग गने, उनीहरूमाप्ति मदु्दा चलाउने तिा कैदसमेत गने िा उनीहरूलाई 
“आतङ्किादी”को प्तबल्ला प्तिराउने का्य गरे। केही सरकारले उनीहरूलाई प्तनशाना बनाउने उद्दशे््ले विद्यतुी् प्तनगरानी 
उपकरणमा लगानी गरे। केहीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगा्तका मानिअप्तिकार संस्िाको सिालनलाई प्तनस्तेज 
तलु््ाइददए। मानिअप्तिकार रक्षकहरूको लाप्तग सबैिन्दा वहंस्रक क्षेत्र बनेको ल््ावटन अमेररका र क्यारेप्तब्नमा राज्् िा 
र्व्ापाररक स्िाियसँग सम्बखन्ित कारबाहीका क्रममा आपराप्तिक समूहहरूद्वारा िेरैले ज््ान गमुाए। 
 

अमेररका र मध््पूिय तिा उिर अविकाका केही अप्तिकारीहरूले महामारीसँग सम्बखन्ित वटप्पणीलाई आपरािीकरण गने 
काननु जारी गरे र पप्तछ झूटा समाचार फैलाएको िा सरकारी प्तनणय् हरूमा बािा परु् ् ाएको आरोपमा माप्तनसहरूमाप्ति मदु्दा 
चलाए। ्रुोपका अन््ले िने रावष्ट्र् सरुक्षासम्बन्िी काननुलाई हतारका साि अगाप्तड बढाएर िा नागररक प्तनगरानी 
क्षमता िृवद्ध गरेर िा िृवद्ध गने त्रास फैलाएर साियजप्तनक स्िास््् सङ्कटलाई िप िृहत बनाए। 

  

महामारीको सम्मा लगाइएको िेला तिा सम्मेलनहरूमाप्तिको प्रप्ततबन्िलाई लागू गनयका लाप्तग िेरै सरकारले िासगरी 
अविका र अमेररकामा विरोि प्रदशयनमाप्ति आम प्रप्ततबन्ि लगाए िा गैरकाननुी बलको प्र्ोग गरे। ्सबाहेक 
अप्तिकारीहरूले विशेषगरी एखश्ा र मध्् पूिय तिा उिर अविकामा कोप्तिड-१९ को सिालमा सरकारले गरेका 
का्यहरूको आलोचना गनेहरू, कोप्तिड प्रप्ततका्यका क्रममा िएका उल्लङ्घनहरूलाई उजागर गनेहरू िा कोप्तिडका 
सिालमा सरकारी आप्तिकाररक िारणालाई प्रश्न गनेहरूलाई दखठडत गरर्ो। स्ौं र्व्खक्तहरूलाई स्िेच्छाचारी तिरमा 
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वहरासतमा प्तलइ्ो र केही घटनाहरूमा आरोप लगाई मदु्दासमेत चलाइ्ो। कप्ततप् देशहरूमा सरकारले कोप्तिड 
महामारीसँग सम्बखन्ित निएका आलोचनालाई समेत दबाउने बहानाको रूपमा महामारीलाई प्र्ोग ग्ो। 
 

फौजदारी अप्ति्ोजनलाई ्ोगदान पु् ायउने िालको अनसुन्िान सं्न्त्रहरूको प्तनमायण, का्म र विस्तार गरेर प्तलप्तब्ा, 
िेनेजएुला र ्मनलागतका देशका मानिअप्तिकार सङ्कटलाई संबोिन गने ददशामा अन्तरायवष्ट्र् स्तरमा सं्कु्त राष्ट्र सङ्घको 
मानिअप्तिकार पररषद्मा प्रगप्तत हाँप्तसल िएको छ। ्द्यवप सं्कु्त राष्ट्र सङ्घका सदस्् राष्ट्रहरू चीन,इखजप्ट र 
िारतलगा्तका देशहरूमा जारी असहमप्ततका स्िरहरूको दमन र मानिअप्तिकार अिस्िाको गम्िीर प्रिृखिका सिालमा 
विश्वसनी् प्रप्ततका्य अगाप्तड बढाउन विफल िए। काननु का्ायन्ि्नका क्रममा अन्तरायवष्ट्र् काननुको उल्लङ्घन गनय सलने 
सम्िािना िएका द्वन्द्वका अिस्िामा रहेका राष्ट्रहरूलाई िीड प्तन्न्त्रणका सामग्री र गोला बारूदहरू प्तबक्री गने का्य 
जारी रािेर केही सरकारहरूले ्ो समस््ालाई झन बढाए। िेरैले सं्कु्त राष्ट्र सङ्घको सरुक्षा पररषद्द्वारा लगाइएको 
हप्तत्ारमाप्तिको बन्देजलाई िलेुआम उल्लङ्घन गरे। 
 

अन्तरायवष्ट्र् फौजदारी अदालत (आइप्तसप्तस)ले अफगाप्तनस्तानमा अनसुन्िान सरुूिात ग्ो र म््ानमार/बंगलादेशमा 
िइरहेको अनसुन्िान पप्तन जारी रह्यो। नाइजेरर्ा र ्केु्रनमा प्रारखम्िक परीक्षण सम्पन्न िएको छ र फौजदारी 
अदातलका अप्ति्ोजकले आरोवपत ्दु्ध अपराि र मानिताविरुद्धको अपरािका सन्दियमा अनसुन्िान गनय चाहेको घोषणा 
गरेकी छन।् अप्ति्ोजकले कब्जा गररएका प््ालेखस्टनी क्षेत्रहरूमा अनसुन्िान गने उद्देश््का साि त््स क्षेत्रमा 
आइप्तसप्तसको क्षेत्री् क्षेत्राप्तिकारको दा्राका बारेमा एउटा प्तनणय्  िोजेकी छन।् 
 

्द्यवप शखक्तशाली राष्ट्रहरूले गम्िीर मानिअप्तिकार उल्लङ्घनमा जिाफदेवहता अिरुद्ध गने र ती उल्लङ्घनविरुद्धका 
सामूवहक प्रप्ततका्यलाई कमजोर बनाउने का्य जारी रािे। सं्कु्त राज्् अमेररकाले अन्तरायवष्ट्र् फौजदारी अदालतका 
कमयचारीहरूमाप्ति प्रप्ततबन्ि लगा्ो। बेला्तको सेनाविरुद्ध इराकमा मानिअप्तिकार उल्लङ्घनका सिालमा लागेको 
आरोपमा अन्तरायवष्ट्र् फौजदारी अदालतको अप्ति्ोजकको का्ायल्ले अनसुन्िान सरुू नगने दिुद् प्तनणय्  गनुय पछाप्तडको 
मूल कारण बेला्तद्वारा िएको अिरोि नै हो। चीन र रप्तस्ाले अन्तरायवष्ट्र् मानिअप्तिकारका सं्न्त्र र सं्कु्त राष्ट्र 
सङ्घका स्ितन्त्र मानिअप्तिकार अनगुमनकतायमाप्ति आक्रमण गरे। सं्कु्त राष्ट्र सङ्घको सरुक्षा पररषद्मा जारी राजनीप्ततक 
गप्ततरोिले मानिअप्तिकारका सङ्कटहरूमा सामव्क र प्रिािकारी ढङ्गमा प्रप्ततका्य गने उसको क्षमतालाई प्तनस्तेज 
बनाइदद्ो। 
 

अझ र्व्ापक रूपमा विप्तिन्न सरकारहरूले िाक, िम्की र प्रप्ततशोिका माध््मबाट नागररक समाजका कतायहरूलाई सं्कु्त 
राष्ट्र सङ्घसँग सहका्य गनयमा अिरोि परु् ् ाए। सं्कु्त राष्ट्र सङ्घका सदस्् राष्ट्रहरूले आफूले प्ततनुयपने ्ोगदानको रकम 
नप्ततरेकाले िा प्ततनय वढला गरेकाले सं्कु्त राष्ट्र सङ्घका मानिअप्तिकार सं्न्त्र र संस्िाहरूले आप्तियक तिा तरलताको 
सङ्कटको सामना गरे। महामारीका कारण ्ी चनुौतीहरू िप गम्िीर बन्न पगेुका प्तिए। 
 

अन्तरायवष्ट्र् कानूनलाई संरक्षण गने का्ायदेश पाएका संस्िाहरूले असहमप्ततको दमन र मानिअप्तिकार उल्लङ्घनका अन्् 
स्िरूपहरूलाई प्रिािकारी रूपमा रोलन, त््सको प्रप्ततरोि गनय तिा जिाफदेवहता िोज्न सलने िालको िविष्् प्तनमायण 
गनयका लाप्तग सबै राष्ट्रहरूले सं्कु्त राष्ट्र सङ्घको मानिअप्तिकार सं्न्त्र र संस्िाहरूलाई सदुृढ बनाउनकुा सािै पूणय रूपमा 
वििी् सह्ोग प्रदान गनुयपदयछ। उनीहरूले अन्तरायवष्ट्र् फौजदारी अदालतसँग विचारिीन मदु्दाहरूमा पूणय सह्ोग 
गनुयपदयछ र राजनीप्ततक हस्तक्षेपको विरोि गनुय पदयछ। 
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नेपाल 

सङ्घी् लोकताखन्त्रक गणतन्त्र नपेाल 

राष्ट्र प्रमिु : विद्यादेिी िठडारी 
सरकार प्रमिु : िड्ग प्रसाद शमाय ओली  

 

अप्तिर्व्खक्त स्ितन्त्रता र गोपनी्ताको अप्तिकारलाई सीप्तमत गनेगरी प्रस्ताि गररएका वििे्क संसदमा अप्तनखणयत रहे। सरुक्षा 
बलले “गलत सूचना फैलाएको” र कोप्तिड-१९ महामारीको सम्मा सरकारको आलोचना गरेकोमा र्व्खक्तहरूलाई वहरासतमा 
रािे। प्रदशयनकारीहरूलाई वहरासतमा प्तलइ्ो र सरुक्षा बलले प्रदशयनकारीहरूलाई प्तततरप्तबतर पानय र बन्दाबन्दी लागू गनय 
अत््प्तिक बल प्र्ोग गनय जारी रािे। सन ्१९९६ देखि २००६ बीचको द्वन्द्वमा िएका अन्तरायवष्ट्र् काननुअन्तगयतका 
अपराि र मानिअप्तिकार उल्लङ्घनमा सत््, न््ा् र पररपूरण प्रदान गने ददशामा िएका प्र्ासहरू समग्रमा अप्ायि रहे। 
आददिासी जनजाप्तत पररिारहरूलाई जबजयस्ती प्तनष्कासन गरर्ो र उनीहरूको घर ध्िस्त पारर्ो। ्ौनजन््  र लैंप्तगकताका 
आिारमा हनुे वहंसा दठडहीनताको साि जारी रह्यो। लैंप्तगकतामा आिाररत वििेद काननुी र र्व्िहाररक दिैु तिरमा जारी 
रह्यो। दप्तलतविरुद्ध िएका दजयनौँ दरु्व्यिहारहरू ररपोटय गररएको प्ति्ो र ्ी दरु्व्यिहारहरू प्रा्ः दठडहीनताका साि गररएका 
प्तिए। महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका र अन्् तिरमा प्रिावित िएका आप्रिासी श्रप्तमकहरूलाई संरक्षण गनय 
सरकारले प्ायि कदमहरू चालेन। 

 

पषृ्ठिपू्तम 

सिारूढ दलप्तित्रको वििादका बीच प्रिानमन्त्री ओली नेततृ्िको मखन्त्रपररषद्को प्तसफाररसमा राष्ट्रपप्तत िठडारीले पौषमा 
संसदको तल्लो सदन विघटन गररन।् िषयको अन्त््मा उक्त प्तनणय् का विरुद्ध सिोच्च अदालतमा िेरै मदु्दाहरू विचारािीन 
प्तिए। 

  

गोपनी्ताको अप्तिकार  

 

न््ाव्क अनमुप्ततप्तबना नै गोपनी्ताको अप्तिकारमा हस्तक्षेप गनय प्तमल्ने फरावकलो र अस्पष्ट प्राििानहरू समािेश गररएको 
नेपाल विशेष सेिा वििे्क संसदको माप्तिलो सदनले गत जेठमा अनमुोदन गरेपप्तछ तल्लो सदनमा विचारािीन रहेको छ। 
सूचना तिा सिार मन्त्राल्ले प्ायि काननुी सरुक्षा प्तबना नै अप्तिकारीहरूलाई र्व्खक्त तिा संस्िामाप्ति प्तनगरानी गने, सूचना 
सङ्कलन र अप्तिलेि गने गरी फरावकलो अप्तिकार ददने प्राििानसवहतको दूरसिारसम्बन्िी वििे्कको मस््ौदा त्ार गर् ् ो।  

 

िेला हनुे र अप्तिर्व्खक्त स्ितन्त्रता     

 

अप्तिर्व्खक्त स्ितन्त्रतालाई गम्िीर ढङ्गमा कुखठठत गने प्राििानसवहतका शंृ्रिलाबद्ध रूपमा ल््ाइएका प्तमप्तड्ा काउखन्सल 
वििे्क, आमसिार वििे्क र सूचना प्रविप्ति वििे्कलगा्तका वििे्कहरू संसदमा विचारािीन छन।् पत्रकारलगा्त 
दजयनौँ र्व्खक्तहरूलाई “गलत सूचना फैलाएको” िा कोप्तिड-१९ महामारीका सन्दियमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ 
गरर्ो। नेपाल प्रसे काउखन्सलले “झटुो र मनोगढन्ते समाचार” प्रकाखशत गरेकोमा ३० िटा िन्दा िेरै िेबसाइट बन्द 
ग्ो।  

 

सरुक्षा बलले अप्तिकारकमीहरूलाई वहरासतमा प्तलने का्य जारी रािे र शाखन्तपूणय प्रदशयनकारीहरूलाई प्तततरप्तबतर पानय प्रा्ः 
अत््प्तिक बल प्र्ोग गरे। जनिरी (माघ)मा द्वन्द्वको बेला िएका अपरािहरूमा न््ा्को माग गदै शाखन्तपूणय रूपमा 
विरोिमा उप्तत्रएका मानिअप्तिकारकमीहरूलाई प्रहरीले वहरासतमा प्तल्ो। िनषुामा िएको दप्तलत हत््ामा अनसुन्िान र 
जिाफदेवहताको माग रा्दै उप्तत्रएका प्रदशयकारीहरूमाप्ति सरुक्षा बलले अश्र ुग््ास प्र्ोग गरे। मंप्तसरमा महोिरी  खजल्लामा 
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छ िषी्ा बाप्तलकाको बलात्कारपप्तछ हत््ा िएको विरोिमा उप्तत्रएका प्रदशयनकारीहरूमाप्ति सरुक्षा बलले गोली प्रहार गदाय 
एक जना र्व्खक्तको मतृ्् ुि्ो र गोली लागी अन्् दईु जना गम्िीर घाइते िए। महामारीको स्ममा लगाइएको बन्दाबन्दी 
का्ायन्ि्न गराउन सरुक्षा बलले अलसर अत््प्तिक बलको प्र्ोग गरे।  

 

सत््, न््ा् र पररपूरणको अप्तिकार  

सन ्१९९६ देखि २००६ सम्म सशस्त्र द्वन्द्वको सम्मा िएका अन्तरायवष्ट्र् काननुअन्तगयतका अपराि र मानिअप्तिकार 
उल्लङ्घनका हजारौं पीप्तडतहरूलाई सत््, न््ा् र पररपूरण प्रदान गनय सरकार असफल रह्ो। राज््का सरुक्षा बल र 
सशत्र विरोही समूहहरूद्वारा िएका अपरािसम्बन्िी ६३,००० िन्दा िेरै उजरुीहरू एकसाि सङ्कलन गरेका सत्् प्तनरूपण 
तिा मेलप्तमलाप आ्ोग र बेपिा पाररएका र्व्खक्तहरूको छानप्तबन आ्ोग प्रिािकारी र स्िन्तन्त्र अनसुन्िान गनय विफल 
रहे। सिोच्च अदालतले गरेको पटक पटकको आदेशअनसुार बेपिा पाररएका र्व्खक्तको छानप्तबन, सत्् प्तनरूपण तिा 
मेलप्तमलाप आ्ोग ऐन, २०७१ लाई अन्तरायवष्ट्र् मानिअप्तिकार काननु र मापदठडअनरुुप बनाउन सरकार विफल ि्ो। 
जनिरीमा पीप्तडतहरूसँग प्ायि परामशय नगररकन र अन्तरायवष्ट्र् काननुअन्तगयतका अपरािहरूमा क्षमादान ददन प्तमल्ने 
काननुको संशोिन नै नगरी दईु आ्ोगमा न्ाँ आ्कु्तहरूको प्तन्खुक्त टुङ्खग््ा्ो। 

सतारूढ दलले द्वन्द्वकालीन अपरािमा संलग्न िएकाहरूलाई पूणय र स्ितन्त्र अनसुन्िानप्तबना शखक्तशाली पदहरूमा प्तन्खुक्त 
गने का्य जारी रा््ो। अलटोबरमा रावष्ट्र् मानिअप्तिकार आ्ोगले २८६ जना आरोवपत पीडक र्व्खक्तहरूको नाम 
साियजप्तनक ग्ो र आ्ोगका प्तसफाररसहरूलाई का्ायन्ि्न गनय र अपरािीहरूलाई जिाफदेही बनाउने का्यमा िएको 
सरकारको विफलताका बारेमा प्रकाश पारेको प्ति्ो। 
 

आप्रिासी श्रप्तमकहरूको अप्तिकार  

कोप्तिड-१९ का कारण बन्दाबन्दी लागू िएपप्तछ विदेशमा अलपत्र परेका लािौँ नेपाली आप्रिासी श्रप्तमकहरूको अप्तिकार 
संरक्षण गनय सरकार विफल ि्ो। िैदेखशक रोजगार कल््ाणकारी कोषको माध््मबाट आप्रिासी श्रप्तमकहरूको संरक्षण र 
शलुि स्िदेश वफती प्रवक्र्ा सपु्तनखश्चत गनय उनीहरू असफल िए। स्िदेश फवकय एका िेरै आप्रिासी श्रप्तमकहरूको प्ायि 
जीिनस्तर सपु्तनखश्चत गनय र कोप्तिड-१९ लिारेन्टाइन सवुििास्िलहरूमा उनीहरूको स्िास््् र सरुक्षाको संरक्षण गनय पप्तन 
अप्तिकारीहरू विफल िए। जेठमा कैलाली खजल्लाको लिारेन्टाइन सवुििास्िलमा बसेकी एकजना आप्रिासी मवहला 
बलात्कृत िएकी प्तिइन।्  

 

जबजयस्ती प्तनष्कासन 

जलुाईमा अप्तग्रम सूचना नददइकनै खचतिन रावष्ट्र् प्तनकुञ्जका अप्तिकारीहरूले दईुिटा घरमा आगो लगाउँदै र हािी प्र्ोग 
गरी अन्् आठिटा घर ध्िस्त पादै आददिासी जनजाप्तत १० चेपाङ पररिारलाई जबजयस्ती प्तनष्कासन गरे। त््स्तै देशैिरी 
अनौपचाररक रूपमा बसोिास गने अन््हरू जबजयस्ती प्तनष्कासनको जोखिममा रहे।  
 
 

वििेद  

विप्तिन्न संिैिाप्तनक प्तनका्हरूमा सम्मा नै आ्कु्तहरूको प्तन्खुक्त सपु्तनखश्चत गनय सरकार विफल ि्ो जसका कारण 
मवहलाअप्तिकार र जनजाप्तत, दप्तलत, मिेसी, िारू र मखुस्लमलगा्त सीमान्तकृत समूहहरूको अप्तिकारको संरक्षण तिा 
प्रिियन गने उनीहरूको क्षमतामा गम्िीर असर प्ो। 
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लैवङ्गकतामा आिाररत वििेद का्म नै रह्यो र मवहलाहरूलाई नागररकताको समान अप्तिकारबाट इन्कार गने संिैिाप्तनक 
कमजोरीहरूलाई सरकारले संबोिन गरेन। प्रहरीमा २,१०० िन्दा िेरै बलात्कार र ्ौन वहंसाका घटनाहरूका बारेमा 
उजरुी परेका प्तिए। पीप्तडतहरू बालबाप्तलका र दप्तलतहरू प्तिए। मलुकुी अपराि संवहतामा रहेको बलात्कारसम्बन्िी कठोर 
हदम््ाद्ले पीडकहरूलाई दठडहीनता प्रदान गरी नै रा््ो। मवहला र बाप्तलकामाप्ति हनुे एप्तसड आक्रमणलाई अन्त्् गने 
उद्देश््ले असोजमा सरकारले दईुिटा अध््ादेशहरू पाररत ग्ो। 

 

जाती् वििेदलाई संबोिन गनय काननु र नीप्ततमा रहेका प्राििानहरूको बाबजदु दप्तलत समदुा्का सदस््हरूविरुद्ध िएको 
वििेद, बवहष्करण, हत््ा र ्ौन वहंसाका असं्् घटनाहरूका बारेमा  ररपोटय गररएका प्तिए। जेठमा अन्तजायती् सम्बन्िका 
विरोिीहरूले चार जना दप्तलतलगा्त छ जना र्व्खक्तको पखश्चम रुकुम खजल्लामा हत््ा गरे। त््स्तै जेठमा नै उपल्लो 
जातको बलात्कारीसँग जबजयस्ती वििाह गराइएपप्तछ रुपन्देही खजल्लामा एकजना १२ िषी्ा दप्तलत बाप्तलकालाई संिितः 
बलात्कारपप्तछ हत््ा गरर्ो। एक मवहनाअखघ मातै्र 14 िषी्ा बाप्तलकालाई बलात्कार गरेकोमा मदु्दा नचलाइएको िप्तनएका 
र्व्खक्तद्वारा बझाङ खजल्लामा सेप्टेम्बरमा अकी १२ िषी्ा दप्तलत बाप्तलकालाई बलात्कारपप्तछ हत््ा िएको प्ति्ो।।   
 

्ातना र अन्् दरु्व्यिहार 

िनुिुाहरूबाट “स्िीकारोखक्त” प्राि गनय र उनीहरूलाई त्रप्तसत पानय न््ाव्क सनुिुाइ पूियको वहरासतमा ्ातना र अन्् 
दरु्व्यिहार र्व्ापक रहे। सन ्२०१७ मा जारी गररएको मलुकुी अपराि संवहताले ् ातना र अन्् दरु्व्यिहारलाई अपरािीकरण 
गरेको िएतापप्तन सन ्२०२० को अन्त््सम्ममा ्स काननुअन्तगयत कसैलाई पप्तन दोषी ठहराइएको छैन।  

्ातनाको कारण मतृ्् ुिएको िप्तनएका िेरै आरोपहरूका बारेमा ररपोटय गररएका प्तिए र ्स्तो ्ातना र मतृ््कुो घटना 
विशेषगरी दप्तलत र जनजाप्तत समदुा्माप्ति िएको प्ति्ो। जलुाईमा खचतिन रावष्ट्र् प्तनकुञ्जमा िवटएका नेपाली सेनाका 
कमयचारीद्वारा ददइएको संिावित ्ातनाको कारण एक जना आददिासी र्व्खक्त राजकुमार चेपाङको मतृ्् ुि्ो। एक जना 
सैप्तनक अप्तिकारीलाई हत््ाको आरोपमा िनुामा राखिएको छ। 

  

प्रहरी वहरासतमा ्ातनाका कारण िएको हनुसलने शंकास्पद िेरै मतृ््हुरू, विशेषगरी दप्तलत ्िुाहरूको मतृ््कुो बारेमा 
अप्तिकारीहरू स्ितन्त्र र विश्वसनी् अनसुन्िान गनय विफल िए। सोिपछुको क्रममा ददइएको संिावित ्ातनाका कारण 
अगष्टमा विज् महराको वहरासतमा मतृ्् ुि्ो। तीन जना प्रहरी अप्तिकृतहरूलाई छ मवहनाका लाप्तग प्तनलखम्बत गरर्ो । 
तर उनीहरूलाई ्ातना र हत््ाको अप्ति्ोग लगाइएन। जनुमा िनषुाको प्रहरी वहरासतमा सम्ि ुसदाको र सेप्टेम्बरमा 
कैलाली खजल्लामा रोशन प्तबकको मतृ्् ुि्ो। प्रहरीले दिैुजनाले आत्महत््ा गरेको दाबी गरेको प्ति्ो िने उनीहरूको 
पररिारले ्ातनाका कारण मतृ्् ुिएको आरोप लगाएका प्तिए। 
 

 
 


