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تقرير األمني العام عن طلب نيبال احلصول على مساعدة األمـم املتحـدة                 

  دعما لعملية السالم فيها
  

  مقدمة  -أوال   
ــذا التقريــر مقــدم وفقــا لقــرار جملــس األمــن         - ١ الــذي قــام اجمللــس   ) ٢٠٠٩ (١٨٦٤ه

 املتحـدة   مبقتضاه، بعد طلب حكومة نيبال، وبتوجيه من األمني العام، بتمديد والية بعثة األمـم             
وقد أنشئت البعثة بوصفها بعثة سياسـية خاصـة        . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٣لغاية  ) البعثة(يف نيبال   

تــشمل واليتــها رصــد إدارة األســلحة واألفــراد املــسلحني التــابعني للحــزب الــشيوعي النيبــايل     
عي وعقب اندماج احلزب الشيوعي النيبايل مع منظمة احلزب الـشيو         . واجليش النيبايل ) املاوي(

، أعيـدت تـسمية احلـزب       ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ١٣يف  ) ماسال( مركز الوحدة    -النيبايل  
  . املاوي-فأصبح امسه احلزب الشيوعي النيبايل املوحد 

ويستعرض التقرير التقدم احملرز يف عملية السالم وتنفيذ واليـة البعثـة منـذ تقريـري إىل                   - ٢
  .(S/2009/221) ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤اجمللس املؤرخ 

  
  التقدم احملرز يف عملية السالم  -ثانيا   

توقف التقدم املتواضع الذي شوهد يف بعض نواحي عملية السالم خالل الربـع األول                - ٣
 يف ظـل خلفيـة مــن انعـدام الثقـة ومزيــد مـن تـدهور العالقــات فيمـا بـني أصــحاب         ٢٠٠٩مـن  

 املـاوي وغـريه مـن       -بـايل املوحـد     املصلحة الرئيسيني، وبصفة خاصة بني احلـزب الـشيوعي الني         
وأدت أزمـة الثقـة وغيـاب توافـق اآلراء       . األحزاب الكربى وبني ذلك احلـزب واجلـيش النيبـايل         

مـايو عقـب    / أيـار  ٤يف  “ براتـشندا ”السياسية إىل استقالة رئـيس الـوزراء بوشـبا كمـال داهـال              
يف اليـوم الـسابق مـن عـزل         قام به الرئيس رام باران ياداف من إلغاء ما قرره جملـس الـوزراء                ما

مــايو، انتخــب /أيــار ٢٣ويف . رئــيس هيئــة أركــان حــرب اجلــيش اجلنــرال روكــانغود كاتــاوال
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 احلـزب اللينـيين املاركـسي    - ماضاف كومار، وهو أحد كبار زعماء احلزب الشيوعي النيبـايل   
ــد           ــع بتأيي ــدة تتمت ــة جدي ــة ائتالفي ــه حكوم ــد انتخاب ــذي شــكل بع ــوزراء ال ــسا لل  املوحــد، رئي

ويف الوقــت نفــسه . حزبــا مــن األحــزاب الــسياسية األخــرى ولكــن دون اشــتراك املــاويني   ٢١
تواصل اجلمعية التأسيسية عملها يف صياغة الدستور، وإن كان هناك خوف من تأخرها كـثريا               

أمـا إجـراءات اهليئـة نفـسها     . ٢٠١٠مايو  /عن موعدها املقرر إلعالن دستور جديد حبلول أيار       
 برملانيــة فقــد أعاقتــها احتجاجــات األحــزاب الــسياسية بــشكل   -تــشريعية الــيت تعمــل كهيئــة  

وما زالت اللجنة اخلاصة املنشأة لإلشراف علـى أفـراد اجلـيش املـاوي ودجمهـم وإعـادة                  . متكرر
وعـالوة علـى    . تأهيلهم معطلـة كمـا أن اللجنـة التقنيـة التابعـة هلـا مل حيـرز سـوى تقـدم حمـدود                      

  .سريح أفراد اجليش املاوي الذين تبينت عدم أهليتهمذلك، مل حيدث تقدم بالنسبة لت
مايو، وبعد خالف طويل بشأن عدد من القضايا احلامسة، قامت احلكومـة            / أيار ٣ويف    - ٤

 املاوي بعزل رئيس هيئة أركـان حـرب اجلـيش،    -اليت يقودها احلزب الشيوعي النيبايل املوحد     
 القيــادة، الفريــق كــول هبــادور غادكــا، متهمــة إيــاه بالعــصيان، وعينــت الــضابط الــذي يليــه يف 

وجاء هذا القـرار بعـد طلـب وجهـه جملـس الـوزراء              . كرئيس هليئة أركان حرب اجليش بالنيابة     
ــاوال بتوضــيح مــا حــدث فيمــا يتعلــق بــثالث حــوادث     /نيــسان ٢٠يف  ــرال كات أبريــل إىل اجلن

 ٣ ٠١٠بتجنيـد حنـو     جديدة لعصيان اجليش النيبايل لتوجيهات احلكومة، مبا يف ذلك ما يتعلق            
وقـد وفـر اجلنـرال كاتـاوال توضـيحا بـشأن املـسألة يف اليـوم                 . جندي جديد يف اجلـيش النيبـايل      

ومل حيضر اجتماع جملس الوزراء الذي اختذ فيه قرار عزل اجلنـرال كاتـاوال إالّ للـوزراء        . التايل
 الـشعب املاديـشي    املاوي وحزب منتدى حقوق -املنتمني إىل احلزب الشيوعي النيبايل املوّحد       
وبعد ذلـك، انـسحب احلـزب الـشيوعي النيبـايل      . مع تسجيل األخري ملذكرة اختالف يف الرأي      

 حزبـا   ١٦ املاركـسي اللينـيين مـن التـآلف احلـاكم وقـام مـع حـزب املـؤمتر النيبـايل و                       -املوحد  
ــد اجلــيش        ــرار عــزل قائ ــاء ق ــدخل وإلغ ــاداف بالت ــاران ي ــرئيس رام ب ــة ال  .سياســيا آخــر، مبطالب

وزعمت األحزاب أن العزل مل يكن بتوافق اآلراء فيما بني األطراف وبذلك يكون قد خـالف                
وقـد بعـث الـرئيس برسـالة إىل اجلنـرال كاتـاوال يف              . اتفاق الـسالم الـشامل والدسـتور املؤقـت        

ويف خضم هـذه املواجهـة املتـوترة بـني احلكومـة            . اليوم نفسه موجها إياه باالستمرار يف منصبه      
وذكـر أن  . مـايو / أيـار ٤واجليش النيبـايل، أعلـن رئـيس الـوزراء براتـشندا اسـتقالته يف               والرئيس  

قرار جملس الوزراء قد اختذ بعد أن عصى اجليش النيبايل سياسات وأوامر احلكومة مـرارا، وأن                
اإلجــراء الــذي اختــذه الــرئيس يــاداف كــان إجــراًء غــري دســتوري، وأنــه ينبغــي اختــاذ خطــوات  

وإضافة إىل ذلك، يـرد يف دعـويي خـصومه          . على اجليش “ املدنيةلسيادة  ا”لتصحيحه وضمان   
ــرئيس          ــة ل ــأن عــزل احلكوم ــاء ب ــا ادع ــة العلي ــام احملكم ــوعتني أم ــة مرف ــصلحة العام ــان بامل تتعلق
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ــة ــرئيس، مهــا إجــراءان        هيئ ــاء هــذا العــزل مــن جانــب ال أركــان حــرب اجلــيش، وكــذلك إلغ
  .دستوريني غري
ف آخر عندما بدأت حمطـات التلفزيـون واإلذاعـة احملليـة يف             مايو، ثار خال  / أيار ٥ويف    - ٥

 أمـام   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢إذاعة شريط فيديو جرى تسريبه خلطاب ألقاه براتشندا يف          
قادة وجنود اجليش املاوي يف مركـز جتمـع اجلـيش املـاوي يف شـيتوان، قـال فيـه إن احلـزب قـد              

ــراد جيــشه املقــدمني للتــسجيل    وقــال أيــضا إن بعــض األمــوال  .  والتحقــقضــخم مــن عــدد أف
وقــد أثــار البيــان إدانــة مجاهرييــة  . “اإلعــداد لثــورة”املخصــصة ملراكــز التجمــع ستــستعمل يف  

وأثار أيضا على الفور شـكوكا عـن       . فورية وشكوكا كبرية بشأن التزام املاويني بعملية السالم       
 مقـاتال،   ١٩ ٦٠٢م ويبلـغ عـددهم      مدى أهلية املقاتلني الذين قامت البعثة بالتحقق من حاالهت        

ــران      ــيت جــرت فيمــا بــني حزي ــة التحقــق، ال ــة يف عملي ــه وكــانون  /وكــذلك عــن دور البعث يوني
مـايو، قـال براتـشندا إن إشـارته يف          / أيـار  ٦ويف مؤمتر صحفي عقد يف      . ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

- ٧ ٠٠٠شريط الفيديو كانت إىل القيـادة املركزيـة للجـيش املـاوي الـيت كانـت تتـألف مـن                     
وإضافة إىل ذلك قال إن القوات املاوية قد مشلت قيـادة إقليميـة أكـرب فـضال                 .  جندي ٨ ٠٠٠ 

وقال إن بيانه ينبغي أن ُيفهم يف السياق الـسياسي للوقـت            .  من امليليشيا احمللية   ١٠٠ ٠٠٠عن  
وبـالرغم مـن هـذه التفـسريات، بقيـت      . الذي كان فيه التقدم يف عملية السالم يبدو غري مؤكد 

شواغل خطرية بشأن مضمون البيان وهلجته وذلـك فيمـا بـني أصـحاب املـصلحة مـن اجلهـات                    
  . والدولية الوطنية

مايو، يوفّر معلومات وقائعية عن عملية التـسجيل        / أيار ١٩ويف بيان صحفي صدر يف        - ٦
وقـد  . والتحقق، وضحت البعثة أهنا قامت بالتحقق وفقا للمعيارين اللـذين حـددهتما األطـراف            

األفــراد الــذين انــضموا إىل اجلــيش املــاوي بعــد تــاريخ وقــف  ‘ ١’: لــب منــها حتديــد مــا يلــيطُ
 سـنة يف    ١٨األفراد الذين كان عمرهم يقـل عـن         ‘ ٢’؛ و   )٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥(إطالق النار   
وأوضح البيان أيضا أنه، إضافة إىل اإلحاطات املنتظمة مـن جانـب كـبري مـراقيب                . ذلك التاريخ 

دمها للجنة التنسيقية املشتركة للرصد، اليت تترأسـها البعثـة، وتتـألف مـن ممـثلني                األسلحة اليت ق  
من كبار ضّباط اجليش النيبايل واجليش املاوي، قامت ممـثليت اخلاصـة بتـوفري معلومـات مـوجزة                  

  .لكبار الزعماء السياسيني عن هذه العملية بشكل منتظم
 رئيـسا للـوزراء بـدعم مـن احلـزب        مايو، انُتخـب ماضـاف كومـار نيبـال        / أيار ٢٣ويف    - ٧

ــد   ــشيوعي املوّح ــشعب       -ال ــوق ال ــدى حق ــايل، ومنت ــؤمتر النيب ــيين، وحــزب امل  املاركــسي اللين
 مــن األحــزاب ١٧املاديــشي، وحــزب التــاراي الــدميقراطي املاديــشي، وحــزب صــادباوانا، مــع 

يت يبلـغ عـدد    صـوتا يف اجلمعيـة الـ   ٣٥٤وقـد فـاز بعـدد    . األصغر املمثلـة يف اجلمعيـة التأسيـسية     
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 املـاوي، الـذي ميلـك       -وقد قاطع االنتخاب احلزب الشيوعي النيبـايل املوّحـد          . ٦٠١ أعضائها
. وقــد اســتلزم تــشكيل احلكومــة اجلديــدة عــّدة أســابيع مــن املفاوضــات املكثفــة.  مقعــدا،٢٣٨

 وزيـرا مـن أحـزاب االئـتالف         ٣٠يوليه، جرى أداء اليمني القانونية من جانب        / متوز ١وحبلول  
وقد انقسم منتـدى حقـوق الـشعب املاديـشي إىل جممـوعتني كنتيجـة للخالفـات بـشأن                    . لستةا

االنضمام إىل احلكومة، وتقّدم كل مـن الفـصيلني بطلـب إىل جلنـة االنتخابـات للحـصول علـى             
  .اعترافها رمسيا به بوصفه منتدى حقوق الشعب املاديشي

 وعلــى مدونــة ســلوك جمللــس وقــد اتفــق شــركاء االئــتالف علــى برنــامج أدىن مــشترك   - ٨
ــوزراء ــشرين     . الـ ــؤرخ تـ ــشامل املـ ــسالم الـ ــاق الـ ــذ اتفـ ــة بتنفيـ ــامج األدىن احلكومـ ــزم الربنـ ويلـ
، مبا يف ذلك إنشاء جلنـة وطنيـة للـسالم واملـصاحلة، تقـوم برصـد االمتثـال         ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 وإعـادة تأهيلـهم   وينص الربنامج أيضا علـى االنتـهاء مـن إدمـاج أفـراد اجلـيش املـاوي         . والتنفيذ
  .قبل إجناز عملية كتابة الدستور

ولقد ألغت احلكومـة اجلديـدة عـددا مـن القـرارات الـيت اختـذهتا احلكومـة الـيت يقودهـا                 - ٩
 احلزب املاوي، مبا يف ذلك عزهلا لرئيس هيئة أركـان حـرب     -احلزب الشيوعي النيبايل املوّحد     

ضاً مبـدة ثـالث سـنوات خدمـة مثانيـة لـواءات             ولقد مددت احلكومة أي   . اجليش وتعيني بديالً له   
مــن اجلــيش النيبــايل كانــت وزارة الــدفاع يف احلكومــة الــيت يقودهــا احلــزب النيبــايل الــشيوعي   

ــدما انتـــهت يف منتـــصف     -املوحـــد  ــدة خدمتـــهم عنـ ــد مـ ــاوي قـــد رفـــضت متديـ  احلـــزب املـ
مـة العليـا، الـيت    وقد طعـن اللـواءات يف قـرار عـدم متديـد مـدة خدمتـهم أمـام احملك          . مارس/آذار

وكانـت أعمـال    . مارس أمراً بوقـف تنفيـذ القـرار رهنـاً حبكمهـا النـهائي             / آذار ٢٤أصدرت يف   
 احلــزب -احلكومــة اجلديــدة موضــع  انتقــادات مــن جانــب احلــزب النيبــايل الــشيوعي املوّحــد  

ــات مــع       ــوتر العالق ــادة ت ــد االحتجاجــات مــن جانــب احلــزب، وإىل زي ــاوي وأدت إىل تزاي امل
وقـد عـرب    .  احلـزب اللينـيين املاركـسي املوحـد        -ة اليت يقودها احلزب الشيوعي النيبـايل        احلكوم

عدة أعضاء يف اجلمعية التأسيسية من املنتمني لذلك احلـزب عـن قلقهـم مـن أن تـشكل أعمـال        
  .الرئيس يا داف سابقة مثرية للجدل فيما يتعلق باستعمال الرئيس للسلطة التنفيذية

 الربملــان، الــيت بــدأت دورهتــا احلاليــة يف - أعمــال اهليئــة التــشريعية وقــد أُعيقــت بــشدة  - ١٠
مارس، وذلك نتيجة للتدخالت املعوقة املتتالية إلجراءاهتا مـن جانـب احلـزب اللينـيين        /آذار ٢٩

 احلـزب املـاوي،     -املاركسي املوحد، وحزب املؤمتر النيبايل، واحلزب الشيوعي النيبايل املوحد          
. ة بعقـد احتجاجـات يف قاعـة جملـس العمـوم أو قاطعـت اإلجـراءات                اليت قامت كل علـى حـد      

 احلــزب املــاوي، يعيــق اإلجــراءات الربملانيــة منــذ -ومــا فتــئ احلــزب الــشيوعي النيبــايل املوحــد 
مـايو، إمـا سـاعياً إىل الـدخول يف مناقـشة أو للحـصول علـى توضـيح لتـصرف الـرئيس                       /أيار ٥
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مايو بغرض انتخاب رئـيس الـوزراء       / أيار ٢٣تجاج يف   وقد ُعلّق االح  . فيما يتعلق بقائد اجليش   
يونيـــه عنـــدما أدىل عـــدد مـــن الزعمـــاء / حزيـــران٢٣مـــادار كومـــار نيبـــال، ومـــرة أخـــرى يف 

يوليـه، بعـد اتفـاق مت فيمـا بـني           / متـوز  ٦ويف  . السياسيني ببيانات تتعلق باحلالة السياسية الراهنـة      
 احلـزب   -بايل، واحلزب الشيوعي النيبايل املوّحـد       احلزب اللينيين املاركسي املوّحد، واملؤمتر الني     

 احلـزب   -املاوي بشأن كيفية االستجابة ملطالب املاويني، رفع احلزب الشيوعي النيبايل املوحد            
 الربملــان -املــاوي إعاقتــه للعمليــة التــشريعية، وألول مــرة منــذ شــهور أجــرت اهليئــة التــشريعية  

 علـى اسـتمرار املناقـشات بغيـة تكـوين توافـق آراء              ونـص االتفـاق أيـضاً     . أعماهلا بطريقة عادية  
  .بشأن تصرف الرئيس يف غضون شهر واحد

 الربملـان إىل تـأخري اختـاذ إجـراء بـشأن جمموعـة مـن                -وقد أدت إعاقة اهليئة التـشريعية         - ١١
املــسائل املختلفــة، مبــا فيهــا املناقــشة اإللزاميــة بــشأن امليزانيــة وذلــك للفتــرة املتبقيــة مــن عــامي    

، ومناقـشة مـشاريع قـرارات       يوليه/متوز، واليت كان من املقرر أن تبدأ يف أوائل          ٢٠٠٩/٢٠١٠
ولقـد سـقط التـشريع املتعلـق باحملافظـة          . متعددة كان من املقرر النظر فيها خالل الدورة احلالية        

على الشمولية يف القطاع العام، والذي ينص على إدخال الفئات املهمشة تقليـدياً يف خـدمات                
ومة، مبا يف ذلك الشرطة واجليش، وذلـك بـسبب انقـضاء املوعـد النـهائي للحـصول علـى                    احلك

وقد أثار التشريع خالفاً عندما اعتـرض الثاروسـيون وعـدة فئـات أخـرى مـن                 . املوافقة الربملانية 
وقـد  . الفئات املهمشة تقليدياً يف منطقة تاراي على اجلمع بينـها وبـني املاجليـشييني يف التـشريع                

يل مشروع قانون يعاجل إدخال الفئـات املهمـشة تقليـدياً يف القطـاع العـام يف اهليئـة                   جرى تسج 
  .  الربملان-التشريعية 

 احلـزب املـاوي     -، ينفـذ احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد            يونيـه /حزيـران ومنذ أوائـل      - ١٢
 اجلـيش،  واملنظمات املرتبطة به برناجماً لالحتجاجات على صعيد البلد ضد إعادة تنـصيب قائـد             

وقـد أدت االحتجاجـات إىل اخـتالل احليـاة     . علـى جـيش نيبـال   “ الـسيادة املدنيـة  ”وتدعو إىل  
ــرى     ــزاب األخـــ ــوادر األحـــ ــاويني وكـــ ــصادمات بـــــني املـــ ــا أدت إىل تـــ ــة كمـــ ويف . اليوميـــ

، صــعد املــاويون االحتجاجــات، وأقــاموا املتــاريس أمــام املبــاين احلكوميــة،   يونيــه/حزيــران ٢١
 احلـزب املـاوي وقـوات      -بـني كـوادر احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد             وأُبلغ عـن تـصادمات      

  .األمن يف كامتاندو وعدة مواقع أخرى
، عقب االجتماع األول للمكتب الـسياسي للحـزب الـشيوعي           يونيه/حزيران ٢٩ويف    - ١٣

 احلزب املاوي منذ انتقال احلزب إىل صفوف املعارضة، أعلن الـرئيس املـاوي              -النيبايل املوحد   
ُيعتقد أهنا سُتـشكل يف     “ حكومة وطنية مشتركة  ”براتشندا أن احلزب، سيقوم باإلعداد لقيادة       
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وســريكز احلــزب أيــضاً علــى جمــاالت الــسالم وصــياغة الدســتور، والكرامــة   . الــشهور القادمــة
  . الوطنية، والسيادة املدنية

مــل األحــزاب وُيقــر مجيــع أصــحاب املــصلحة الــسياسية الرئيــسيني باحلاجــة إىل أن تع    - ١٤
الــسياسية جنبــاً إىل جنــب وأن تعــاجل اخلالفــات لكــي يتــسىن ضــمان إحــراز تقــدم ُمــضطرد يف   

يكــون احلــزب الــشيوعي النيبــايل  “ حكومــة وحــدة”وإضــافة إىل احلاجــة إىل . عمليــة الــسالم
 احلــزب املــاوي طرفــا فيهــا، طُرحــت أفكــار مــن قبيــل إبــرام تفــاهم جديــد فيمــا بــني -املوحــد 

. شاء آلية سياسية رفيعة املستوى لألحزاب لتوجيه عملية السالم وضمان إجنازهـا           األحزاب وإن 
  .ومل تتخذ، مع ذلك، حىت اآلن خطوات ملموسة حنو إعمال هذه األفكار

  
  صياغة الدستور  -ألف   

أحرزت اجلمعية التأسيسية مزيداً من التقدم بشأن مهمتها املركزيـة املتمثلـة يف صـياغة                 - ١٥
د، بالرغم من حدوث تأثريات كانـت راجعـة، جزئيـاً، إىل احلالـة الـسياسية غـري              الدستور اجلدي 

ويف خطــوة إجيابيــة، تعهــدت مجيــع األحــزاب الــسياسية بعــدم تعطيــل أعمــال صــياغة     . الثابتــة
وواصــلت اللجــان املواضــيعية العــشر إعــداد ورقــات مفاهيميــة، أخــذت يف احلــسبان . الدســتور

فربايـر  /الل استقـصاءات الـرأي العـام الـيت أجرهتـا يف شـباط      املعلومات اليت ُحصل عليها مـن خـ      
وقـد أُّخـر املوعـد النـهائي لتقـدمي          . فضالً عن االقتراحـات املقدمـة إىل أمانـة اجلمعيـة التأسيـسية            

يوليــه، /متــوز ١وحبلــول . أغــسطس/مــايو إىل أوائــل آب/الورقــات املفاهيميــة مــن أواخــر أيــار 
ــة مــن مناقــشة ثــالث مــن الو    ــة للجــان املواضــيعية  انتــهت اجلمعي ــاًء علــى  . رقــات املفاهيمي وبن

التوصيات الـيت سـتقدمها اجلمعيـة عقـب املناقـشات بـشأن الورقـات املفاهيميـة، مـن املقـرر أن                      
تقوم اللجنة الدستورية بوضع مشروع أول للدستور اجلديد ملناقشته وذلك خـالل دورة عامـة                

وعقـب إدخـال    . سبتمرب/ منتصف أيلول  خمصصة لذلك مدهتا شهر، من املقرر حالياً أن تبدأ يف         
ــهر            ــة أش ــا ثالث ــرة طوهل ــُتتاح فت ــتورية، س ــة الدس ــب اللجن ــن جان ــشروع م ــى امل تنقيحــات عل

  .للتشاورات العامة
وتوجـد خالفـات أساسـية      . ومع ذلك ما زالت مثة حتديات كبرية يف صـياغة الدسـتور             - ١٦

 ذلـك اهليكـل االحتـادي اجلديـد،         فيما بـني األحـزاب الـسياسية بـشأن القـضايا الرئيـسية، مبـا يف               
وكـذلك فـإن املنـاخ الـسياسي غـري الثابـت لـه أيـضاً آثـار                  . ونظام احلكومة، و ختصيص املوارد    

مـايو وقـد أصـبحت الرئاسـة     / أيـار ٢٧ومل جتتمع اللجنـة الدسـتورية منـذ        . على سرعة األعمال  
عرب كـل مـن املـؤمتر    ولقد أ . شاغرة بعد انتخاب الرئيس ماضاف كومار نيبال رئيساً للوزراء        

ــشيوعي النيبــايل املوّحــد    ــة يف املنــصب ولكــن   -الــوطين واحلــزب ال  احلــزب املــاوي عــن الرغب
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وقد يؤدي أي فراغ ممتد يف الزعامة إىل التأثري على قدرة اجلمعيـة علـى               . يتخذ أي قرار بعد    مل
  . إلعالن الدستور اجلديد٢٠١٠مايو /الوفاء باملوعد النهائي احملدد له أيار

  
  إدماج أفراد اجليش املاوي وإعادة تأهيلهم  -باء   

، وإدمــاجهم، يش املــاويجلــا إلشــراف علــى أفــراد أصــحبت اللجنــة اخلاصــة املنــشأة ل   - ١٧
ــاير، ســاكنة بــسبب  / كــانون الثــاين١٦يف ، الــيت عقــدت أول اجتمــاع هلــا  وإعــادة تأهيلــهم ين

 تتألف من عضوين من كـل مـن         واللجنة اليت . األزمة السياسية اليت حدثت يف الشهور األخرية      
 احلـزب   -منتدى حقوق الشعب املاديشي، واملؤمتر النيبايل، واحلزب النيبايل الـشيوعي املوحـد             

املـاوي، كــان يرأســها الــرئيس املــاوي براتــشندا حــىت اســتقالته مــن منــصبه كــرئيس للــوزراء يف  
للجنــة حاليــا يف وســاهم عــدم وجــود اتفــاق بــشأن مــن ينبغــي أن يتــوىل رئاســة ا. مــايو/أيــار ٤

  .ركود أعمال اللجنة
وقـــد تـــأثرت أيـــضا أعمـــال اللجنـــة التقنيـــة التابعـــة للجنـــة اخلاصـــة، الـــيت أنـــشئت يف   - ١٨
ويف إطـار االختـصاصات الـيت أعـدهتا اللجنـة اخلاصـة،            . مارس، بعدم التقيد السياسي   /آذار ٢٧

ضاع اجليش املـاوي إلشـراف     تتمثل مهمة اللجنة التقنية يف وضع املبادئ التوجيهية املتعلقة بإخ         
وقــد قــام أعــضاء اللجنــة التقنيــة الــذين زارو ثالثــة مــن مراكــز جتمــع اجلــيش    . اللجنــة اخلاصــة

املاوي، بتقدمي إحاطة لراكام شيميونغ، الوزير اجلديد والـتعمري، واجتمعـوا مـع رئـيس الـوزراء               
. يف وقـت مبكـر    الذي وجـه اللجنـة إىل املـضي قـدما يف أعماهلـا وطلـب تقـدمي خطـة لإلدمـاج                      

وعقدت اللجنة التقنية عدة اجتماعات غري رمسية للتشاور مع أصحاب املـصلحة بـشأن عمليـة                
وسـعت اللجنـة أيـضا إىل وضـع منـاذج ممكنـة لإلدمـاج،               . السالم واستعراض التجارب الدوليـة    

  .زال يتعني ترمجة هذه النماذج إىل خطة تتضمن توصيات لتنظر فيها اللجنة اخلاصة ولكن ما
  

  تسريح أفراد اجليش املاوي الذين تبني عدم أهليتهم  -جيم   
مل ُيحرز سوى تقدم موضوعي حمـدود خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بـشأن تـسريح              - ١٩

أفراد اجليش املـاوي، الـذين وجـد خـالل عمليـة التحقـق أن الـشروط ال تنطبـق علـيهم والبـالغ                 
تكـون هنـاك حركـة إىل األمـام بعـد رفـع             ومـن املؤمـل أن      . ، وإعـادة تأهيلـهم    ٤ ٠٠٨عددهم  

 الربملـان ومـا ذكـره الـرئيس املـاوي براتـشندا لتلـك اهليئـة يف         -اإلعاقة املاويـة للهيئـة التـشريعية     
 احلزب املـاوي سيـشرع علـى الفـور يف         -يوليه من أن احلزب الشيوعي النيبايل املوحد        /متوز ٦

ع والــتعمري أن تــستعرض مــا نفــذ مــن  وينبغــي لــوزارة الــدفا. املــضي قــدما يف عمليــة التــسريح 
أبريــل /مــارس وأوائــل نيــسان/أعمــال أثنــاء اجتماعــات التخطــيط األوليــة الــيت عقــدت يف آذار 

بــني الــوزارة، والبعثــة، ومنــسق األمــم املتحــدة املقــيم للــشؤون اإلنــسانية، وبرنــامج األمــم  فيمــا
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ملناقــشة ) اليونيــسيف(طفولــة ومؤســسة األمــم املتحــدة لل ) الربنــامج اإلمنــائي(املتحــدة اإلمنــائي 
وجمموعـات تـدابري الـدعم      . جمموعات تدابري الدعم، وأن تتخذ هذه األعمال أساسا تـبىن عليـه           

وبـدعم  . هذه، اليت وضعتها وكاالت األمم املتحـدة، ميكـن أن تتـاح بعـد طلبـها بفتـرة وجيـزة                   
ة لتقيـيم تطلعـات     من اليونيسيف والربنامج اإلمنائي، أنتجت الوزارة مشروع دراسـة استقـصائي          

. مـن سـيجرى تـسرحيهم وهــو مـا ينظـر إليــه علـى أنـه خطـوة هامــة مبكـرة يف عمليـة التــسريح          
ومـا زالـت    . وتسريح األفـراد الـذين تـبني عـدم أهليتـهم كـان جيـب أن جيـري منـذ مـدة طويلـة                       

األمم املتحدة وشركاؤها على أهبـة االسـتعداد للعمـل بـشكل وثيـق وبـصورة أكثـر كثافـة مـع                 
  . لتنفيذ برنامج مناسب يليب بشكل فعال احتياجات األفراد الذين تبني عدم أهليتهماحلكومة

ومن املـشجع أن رئـيس وزراء نيبـال قـال إن حكومتـه سـتعطي األولويـة لتـسريح مـن                        - ٢٠
 شـيميونغ إنـه ينـوي        والـتعمري  وأوضح وزير الـسالم   . تبني عدم أهليتهم من أفراد اجليش املاوي      

ومـن  . وزارة للعملية وسينظر يف إنشاء فريق عامـل لتنقيحـه وتنفيـذه        استعراض مشروع خطة ال   
  .املهم أن يستمر التخطيط للتسريح بسرعة كبرية يف األسابيع القادمة

  
  التحديات األخرى اليت تؤثر على عملية السالم  -دال   

تنفيـذ  قامت وزارة السالم والتعمري بنشر أمناء للجان السالم احمللية اليت سـتقوم بـدعم                 - ٢١
وقـد أفـادت   .  مجيعهـا ٧٥عملية السالم وحل الـصراعات علـى الـصعيد احمللـي، يف األقـاليم الــ          

يوليه، أنـشئت جلـان تتـألف مـن ممـثلني لألحـزاب الـسياسية واجملتمـع             / متوز ١الوزارة أنه حبلول    
اتفـاق  الربملانيـة املُنـشأة لرصـد    مـدة واليـة اللجنـة    ويف الوقت نفـسه، فـإن   .  إقليما٥٥املدين يف   
 ُمــددت يف  بــني احلكومــة الــيت يقودهــا املــاويون واملــؤمتر النيبــايل ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين تــشرين
بإعـادة املمتلكـات   املكلفة، يف مجلة أمور،     ومل ُتحرز اللجنة    . أبريل ملدة ثالثة أشهر   /نيسان ١٩

لعــصبة الــشباب الــشيوعي املنتميــة إىل احلــزب     “ شــبه العــسكري ”املُــصادرة وحــل اهليكــل   
، وذلك بـصفة أساسـية بالنـسبة        ا حمدود ا سوى تقدم  ، احلزب املاوي  -لشيوعي النيبايل املوحد    ا

  .جلمع املعلومات
وما زالت سيادة القانون ُتشكّل شاغالً رئيسياً، وال سيما يف منطقـة والتـاراي، حيـث                  - ٢٢

وقــد وردت أنبــاء . تعمــل جمموعــات مــسلحة كــثرية يف جــوٍ مــن اإلفــالت العــام مــن العقــاب   
متزايدة عن حدوث تـوترات وصـدامات بـني عـصبة الـشباب الـشيوعية وكـوادر قـوة الـشباب                    
املنتميــة للحــزب اللينــيين املاركــسي املوّحــد ومؤيــدين مــن األحــزاب األخــرى يف عــدة أقــاليم     

  . احلزب املاوي-سيما خالل احتجاجات احلزب الشيوعي النيبايل املوّحد  وال
شة تقليـدياً، الـيت يـرتبط عـدة فئـات منـها بـاحلزب املـاوي،         وقام عدد من الفئات املُهمّ     - ٢٣

. أيضاً بفرض إضرابات عامة يف مجيع أحناء البلد إلحداث ضغط بغرض تنفيذ برامج كـل منـها   
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وما فتئت املنظمات العدوانية املرتبطة بعدة فئات مبا يف ذلـك، ليمبـو، وتامـانغ، وثـارو، تعمـل                   
  .الشباببنشاط وُيقال أهنا قد زادت من جتنيد 

وقد وقعت عدة حوادث أمنية خطرية مبا فيها تفجري جهـاز متفجـر مرجتـل يف كنيـسة                    - ٢٤
 ثالثــة أشــخاص وُجــرح وقُتــل خــالل هــذا احلــادث ،مــايو/ أيــار٢٣كاثوليكيــة يف كامتنــدو يف 

وقامــت الــشرطة بتوقيــف امــرأة مرتبطــة مبجموعــة أصــولية هندوكيــة . عــشر يزيــد عــن اثنــا مــا
  .ت باجلرميةويقال إهنا اعترف

  
  حالة بعثة األمم املتحدة يف نيبال  -ثالثاً   

 موظفاً يف البعثـة مـن العـدد املـأذون بـه البـالغ               ٢٥٣بالبعثة  أحلق  يونيه  /حزيران ١حىت    - ٢٥
يف  ٤٤ يف املائــة مــن النــساء، مبــا يف ذلــك ٣٠، كــان ا مــدنيا موظفــ١٩٣ومــن .  موظفــا٢٧٥ً

 البــالغ ني يف املائــة مــن املــوظفني اإلداريــ٢٤ و ،٥٢هم املائــة مــن املــوظفني الفنــيني البــالغ عــدد
مـــن مـــراقيب األســـلحة البـــالغ عـــددهم   ٣كـــان ، يونيـــه/حزيـــران ٢٦وحـــىت . ١٤١عـــددهم 

، وهـو جمـال يتوقّـف فيـه التمثيـل اجلنـساين علـى تقـدمي                  من النـساء   الذين يعملون مع البعثة    ٦٠
ثــة الراميــة إىل تعــيني مــوظفني وقــد أمثــرت جهــود البع. املرشــحني مــن جانــب الــدول األعــضاء

ــة      ــائج إجيابي ــدياً نت ــشة تقلي ــف املُهّم ــن الطوائ ــيني م ــوطنني    ٤٨: وطن ــوظفني ال ــن امل ــة م  يف املائ
) ٦٠ مـن أصـل      ١٩( يف املائـة     ٣١هـم مـن الفئـات املُهّمـشة تقليـدياً و            ) ١٢٤من أصـل     ٦٠(

  .من النساء هم
  

  أنشطة بعثة األمم املتحدة يف نيبال  -رابعاً   
  رصد األسلحة  - لفأ  

واصـل مكتـب رصــد األسـلحة رصــد امتثـال اجلــيش النيبـايل واجلــيش املـاوي لالتفــاق         - ٢٦
ــو األســلحة يقومــون بالرصــد طــوال    . املتعلــق برصــد إدارة األســلحة واجليــوش   ــا زال مراقب وم

األربعة وعشرين ساعة ملوقع ختزين أسلحة اجلـيش النيبـايل ومنـاطق ختـزين األسـلحة يف مراكـز                 
بزيـارة مواقـع   مـن املواقـع الرئيـسية    ويقـوم املراقبـون   . األساسية الـسبعة للجـيش املـاوي      التجمع  

ــ ــإجراء     . ةالتجمــع الفرعي ــة مــن مقــر مكتــب رصــد األســلحة يف كامتنــدو ب وتقــوم أفرقــة متنقل
 موقعـاً، بـالرغم مـن املـشورة     ٢٨ومـا زال أفـراد اجلـيش املـاوي مـتجمعني يف         . عمليات أخرى 

  .مل ترتيب أكثر عقالنيةالصادرة عن البعثة بع
وتواصل اللجنة التنـسيقية املـشتركة للرصـد اجتماعاهتـا برئاسـة كـبري مـراقيب األسـلحة                    - ٢٧

ويواصل كبار الضباط املمثلني للجيش النيبايل واجليش املاوي تعاوهنم تعاوناً وثيقاً بشأن صـنع              
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مــايو، عقــدت / أيــار٢٨ ويف. القــرار، وتبــادل املعلومــات وتــدابري بنــاء الثقــة وحــل املنازعــات  
 وخــالل .اجتماعهــا املائــة ٢٠٠٦ديــسمرب /الــيت اجتمعــت ألول مــرة يف كــانون األول اللجنــة 

الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نظــرت اللجنــة يف خمــالفتني مزعــومتني لالتفــاق املتعلــق برصــد إدارة  
  .األسلحة واجليوش، أُكدت إحدامها كمخالفة بينما مل تؤكد األخرى

مـايو  /من وزارة السالم والتعمري، شهد مراقبو األسلحة دفع املرتبات عن أيـار           وبطلب    - ٢٨
  .يونيه ملن يستحقوهنا من أفراد اجليش املاوي يف مواقع التجمع/وحزيران

  
  محاية األطفال  -باء   

واصلت وحدة محاية الطفل دعمها ألعمال البعثـة يف التخطـيط لتـسريح أفـراد اجلـيش                - ٢٩
 الذين تبني عدم أهليتهم بوصفهم أحداثاً ولكنهم بقوا يف مواقـع            ٢ ٩٧٣م  املاوي البالغ عدده  

وقد وفرت الوحـدة ُمـدخالً فنيـاً لفرقـة العمـل املعنيـة بتـسريح أفـراد                  . التجمع، وإعادة تأهيلهم  
وتعمل البعثـة أيـضاً     . اجليش املاوي الذين تبني عدم أهليتهم وإعادة تأهيلهم واليت ترأسها البعثة          

نب بشكل وثيق مع اليونيسيف يف ختطيط جمموعات تـدابري إعـادة التخطـيط املعـدة     جنباً إىل ج  
وأجرت الوحدة أيضاً إحاطات إعالمية وأنتجت ورقات للمناقشة عـن          . ملن تبني عدم أهليتهم   

  . قضايا محاية الطفل املتعلقة بالتسريح املقترح
حزاب الـسياسية خـالل   إن العنف السياسي اجلاري، واستعمال األطفال من جانب األ   - ٣٠

وتلـزم تـدابري خاصـة    . اإلضرابات والتظاهرات، مبا يف ذلك كمنفذين، هـي مـسائل ذات أمهيـة         
لـضمان رصــد حقـوق األطفــال فيمـا يتعلــق مبـشاركتهم يف األنــشطة الـسياسية واإلبــالغ عنــها      

  .ومحايتها على حنو فعال
يونيــه، قامــت اليونيــسيف ووحــدة محايــة الطفــل التابعــة للبعثــة وإحــدى   /ويف حزيــران  - ٣١

املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان بإيفاد بعثة إىل مثانية أقاليم يف شرق تاراي ومناطقهـا الغربيـة                
وقد اضـطُلع هبـذه البعثـة لتقيـيم التحـديات الـيت تواجـه تنفيـذ آليـة                   . الوسطى ويف منطقة التالل   

واالجتاهــات احلاصــلة يف ) ٢٠٠٥ (١٦١٢رصـد واإلبــالغ املنــشأة وفقــا لقــرار جملــس األمــن  ال
وتقوم اليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان حاليـاً بالعمـل جنبـاً إىل            . خمالفات حقوق األطفال  

جنب لوضع استراتيجية وخطة عمل لتعزيز عمليات فرقة العمل آخذين يف االعتبـار توصـيات               
فــضالً عــن االقتراحــات الــواردة مــن مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين البعثــة امليدانيــة 

  .باألطفال والصراع املسلح
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  الشؤون السياسية  -جيم   
واصل مكتب الشؤون السياسية رصـد وحتليـل احلالـة الـسياسية يف البلـد، مبـا يف ذلـك                      - ٣٢

املـساعدة لقيـادة البعثـة يف       من خالل الزيـارات امليدانيـة للمنـاطق املختلفـة، كمـا واصـل تقـدمي                 
وقد اجتمع موظفو الشؤون السياسية بـشكل منـتظم بأصـحاب املـصلحة،             . دعم عملية السالم  

مبا يف ذلك املسؤولون احلكوميون وممثلو األحزاب الـسياسية ومنظمـات اجملتمـع املـدين، فـضالً                 
اتلني الـصغرية،  وقـد جـرى رصـد أنـشطة مجاعـات املقـ          . عن العناصر الفاعلة اإلقليمية والدوليـة     

املسلحة منها وغري املسلحة، وقدرهتا علـى تعطيـل عمليـة الـسالم، وُرصـدت كـذلك النـواحي                   
ــة الــسالم للفئــات املهمــشة       ــدور املتطــور يف عملي ــسياسية وال ــة فيمــا بــني األحــزاب ال الداينامي

ــدياً ــات      . تقلي ــشامل، فــضالً عــن االتفاق ــسالم ال ــذ اتفــاق ال ــة تنفي ــيم حال  وواصــل املكتــب تقي
األخــرى ذات الــصلة، وقــام برصــد إجــراءات اجلمعيــة التأسيــسية وأعمــال اللجــان املتعلقــة          

وقــد أثــر تقلــيص حجــم البعثــة علــى قــدراهتا التحليليــة، وال ســيما  . باإلعــداد للدســتور اجلديــد
تقوم به من الرصد اإلقليمي، وذلك بعد أن أغلقت املكاتب اإلقليمية اخلمسة لدى تقلـيص                ما

  .حجم البعثة
  

  اإلعالم  -دال   
. قامت وحدة اإلعالم والترمجة بتوفري الدعم ملمثليت يف التفاعالت مع وسائط اإلعـالم              - ٣٣

وقد أجرت ممثليت مقابالت عن املسائل املتعلقة بعملية السالم وبدور البعثـة وذلـك مـع خمتلـف                  
 هـذه املقـابالت   وقد اشـتملت . وسائط اإلعالم الدولية والوطنية خالل الفترة املشمولة بالتقرير       

على ردود على النقد وعلى استفسارات وسـائط اإلعـالم فيمـا يتعلـق بـدور البعثـة يف تـسجيل              
أفــراد اجلــيش املــاوي والتحقــق منــهم عقــب إذاعــة شــريط فيــديو مــثري للجــدل للــرئيس املــاوي  

وقامت الوحدة برصـد وسـائط اإلعـالم الوطنيـة          . براتشندا، على النحو الذي ورد ذكره أعاله      
  .لدولية، وكانت على علم بأحدث األنباء كما قامت أيضاً بترمجة وثائق هامةوا

  
  السالمة واألمن  -هاء   

ــررة مـــن جانـــب خمتلـــف      - ٣٤ ــرابات واالحتجاجـــات املتكـ ــة باإلضـ ــة األمنيـ ــأثرت احلالـ تـ
ــربامج نتيجــة        ــذ األمــم املتحــدة وشــركائها لل ــد وقــد احتــل تنفي ــع أحنــاء البل اجلماعــات يف مجي

وقـــد أبلـــغ فريـــق رصـــد وطـــين يف أواخـــر      . ســـيما يف منطقـــة تـــاراي   ، واللالحتجاجـــات
وخــالل الفتــرة .  توقــف للعمــل يف الــشهور الــستة الــسابقة ٥٠٠يونيــه أنــه كــان مثــة  /حزيــران

املشمولة بالتقرير، مل حتـدث هتديـدات مباشـرة ملـوظفي األمـم املتحـدة؛ ومـع ذلـك، فاسـتمرار                     
ة مــوظفي األمــم املتحــدة وعلــى تنفيــذ بــرامج االحتجاجــات، مــن املــرجح أن تــؤثر علــى حركــ
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ويقـوم فريــق األمـم املتحـدة القطــري حاليـاً بوضــع هنـج منــسق      . املـساعدة يف األسـابيع القادمــة  
  . ومبادئ توجيهية هتدف إىل ضمان حرية احلركة لعربات األمم املتحدة يف مجيع األوقات

 الوثيـق مـع إدارة األمـم املتحـدة          وقد قام قسم الـسالمة واألمـن التـابع للبعثـة بالتنـسيق              - ٣٥
  .للسالمة واألمن خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  
  حقوق اإلنسان  -خامسا  

ظل تواتر خمالفات حقوق اإلنسان املرتكبة بشكل مباشر مـن جانـب العناصـر الفاعلـة                - ٣٦
زراء وعقــب اســتقالة رئــيس الــو . احلكوميــة ثابتــاً بوجــه عــام خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   

براتشندا، كان مثة زيادة فيما أُبلغ عنه من حوادث العنف، والتهديـدات واإلكـراه مـن جانـب                  
ــوادر املاويــة ضــد األفــراد املــرتبطني بــاألحزاب الــسياسية األخــرى وزيــادة يف التــوترات          الك

وقد أثار ذلك القلق بشأن فرص إحراز تقدم يف عمليـة           . بني األحزاب على الصعيد احمللي     فيما
ونظـراً لوجـود مفوضـية حقـوق     . الم وكان له أثر مباشر على متتع السكان حبقوق اإلنسان         الس

اإلنسان يف هذه املناطق، فقـد اسـتطاعت أن ترصـد عـن كثـب الكـثري مـن هـذه احلـاالت وأن                        
  .تتدخل يف بعض احلاالت لكي يتسىن هتدئة التوترات بني األحزاب السياسية

اللتزامـــات الـــيت قطعتـــها احلكومـــة الـــسابقة وزعمـــاء ومل ُيحـــرز تقـــدم حنـــو الوفـــاء با  - ٣٧
األحزاب السياسية بإهناء حالة اإلفالت من العقاب يف نيبال، وضمان حماسبة مرتكيب خمالفـات              

ــة     ــها واحلالي ــسابقة من ــة هبــا ال ــذاءات املتعلق ــسان واإلي ــدم يف  . حقــوق اإلن ــل مل ُيحــرز تق وباملث
لق حبقوق اإلنسان من جانب أفراد اجلـيش النيبـايل          التحقيقات اجلنائية لالدعاءات بإيذاءات تتع    

 يف جمـال    ٢٠٠٩وبالرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم خـالل النـصف األول مـن                 . واجليش املاوي 
العدالة االنتقالية، تسببت التطورات السياسية وتغري احلكومة يف مزيد من التـأخريات يف إنـشاء               

الت االختفـاء القـسري ويـضع إطـاراً إلنـشاء           مؤسسات العدالة االنتقالية ومثة تشريع ُيجّرم حا      
 الربملــان، -جلنــة حتقيــق معنيــة حبــاالت االختفــاء مل جتــر مناقــشته مــن جانــب اهليئــة التــشريعية    

ويف الوقــت نفــسه، ُعلقــت املــشاورات الــيت . وانقــضى املوعــد النــهائي للحــصول علــى املوافقــة
 ترأســها احلــزب الــشيوعي النيبــايل  كانــت قــد بــدأهتا وزارة الــسالم والــتعمري يف احلكومــة الــيت 

  . احلزب املاوي بشأن وضع مشروع قانون إلنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة-املوحد 
وبالرغم من زيادة وجـود الـشرطة يف منطقـة تـاراي واملبـادرات الـيت اختـذهتا احلكومـة                      - ٣٨

 اســتمرت الــيت يقودهــا املــاوييون والــيت هتــدف إىل إجــراء احلــوار مــع عــدة مجاعــات مــسلحة،  
ــاراي       ــة ت ــشرقي مــن منطق ــزاز يف اجلــزء الوســطي وال ــل واالختطــاف واالبت ــد . أعمــال القت وق

أصــدرت احلكومــة توجيهــات لــوزير الــسالم والــتعمري شــيميونغ مبواصــلة جهــوده الراميــة إىل    
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ومــا زال ضــباط الــشرطة الــذين يقومــون بتوقيــف   . تيــسري احملادثــات مــع اجلماعــات املــسلحة  
ت السياسية والذين يزعم أهنم متورطون يف حاالت جنائية خطـرية مـا زال              األفراد ذوي الصال  

هؤالء الضباط يتعرضون لـضغط مكثـف مـن األحـزاب الـسياسية لإلفـراج عـن كوادرهـا دون                    
وممــا عــزز جــو اإلفــالت مــن العقــاب هــذا األنبــاء الــيت أفــادت أن احلكومــة الــسابقة قــد  . اهتــام

ى نطـاق واسـع بإلغـاء املزيـد مـن احلـاالت اجلنائيـة               اختذت خطـوات إلصـدار أوامـر بالقيـام علـ          
  .اخلطرية ضد كوادر األحزاب السياسية

ــذ        - ٣٩ ــة حلقــوق اإلنــسان اإلعــراب عــن إحباطهــا إزاء عــدم تنفي ــة الوطني وواصــلت اللجن
يونيـه، أعلنـت اللجنـة أن التوصـيات الـيت قُـدمت منـذ تعـيني         /ويف حزيـران  . احلكومة لتوصـياهتا  
وعـالوة علـى ذلـك مل تـرد         .  يف املائـة   ٥ تبلـغ نـسبتها أقـل مـن          ٢٠٠٧عـام   األعضاء اجلـدد يف     

ــسبة    ــى ن ــة عل ــسلطات      ٣٨احلكوم ــة إىل ال ــت التوصــيات الباقي ــن توصــياهتا وأُحيل ــة م  يف املائ
ويوفر مكتب مفوضية حقـوق اإلنـسان يف نيبـال املـساعدة للجنـة، وال سـيما الـدعم                   . املختصة

  .وم به من حتقيقات وأنشطة للرصدوالتوجيه املباشرين ألنشطتها ملا تق
ومـا زال املـدافعون عـن حقـوق اإلنــسان يف نيبـال يواجهـون حتـديات كـبرية يف تنفيــذ           - ٤٠

أنشطتهم، وال سيما يف أقـاليم منطقـة التـاراي، حيـث تتخـذهم اجلماعـات املـسلحة أهـدافا يف                     
ــان  ــق العامــل املعــين   . بعــض األحي ــشاط الفري ــدافعني عــن حقــوق ”وقــد زاد ن ــسان يف بامل  اإلن

، والتابع لالحتاد األورويب، وهو جهة تنسيقية تتألف مـن عناصـر فاعلـة وطنيـة ودوليـة،                  “نيبال
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير ويقــوم حاليــا بوضــع اســتراتيجية شــاملة حلمايــة املــدافعني عــن 

  .حقوق اإلنسان على أساس االلتزامات العاملية لالحتاد األورويب
  

  لبعثةدعم ا  -سادسا  
واصل عنصر الدعم التابع للبعثة توفري الدعم ألنشطتها علـى حنـو فعـال يف مجيـع أحنـاء         - ٤١

ــة ملواقــع التجمــع الرئيــسية الــسبعة التابعــة للجــيش املــاوي      ــة، مــع إعطــاء األولوي . منطقــة البعث
ر ويتطلب الوجود املستمر ملراقيب األسلحة يف مواقـع التجمـع وقيـامهم بالـدوريات املتنقلـة نـش                  

وبالتـايل، تظـل هنـاك حاجـة ملـوارد االتـصاالت والنقـل اجلـوي         . أفراد البعثة على نطـاق واسـع     
لتوفري الدعم اللوجسيت الضروري، والروابط األمنية والطبية بني كامتندو ومواقـع النـشر النائيـة               

ــة، وهــو طــائرة هيلكــوبتر     . ملــراقيب األســلحة ويــسهل املــورد اجلــوي الوحيــد مــن أصــول البعث
، التــنقالت بــني كامتنــدو ومواقــع التجمــع وغــري ذلــك مــن البعثــات         ٨ -از إم آي طــر مــن

  .أيضاً امليدانية
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، واصــل عنــصر الــدعم ٢٠٠٩وعقــب تقلــيص حجــم البعثــة خــالل الربــع األول مــن    - ٤٢
ومن األنشطة اجلارية حالياً الـتخلص مـن األصـول          . التابع للبعثة ختفيض املوارد املادية يف البعثة      

يــث جيــري إرســال املعــدات إىل عمليــات الــسالم األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة   الفائــضة؛ ح
  .التخلص منها حملياً أو
  

  تنسيق ما يضطلع به فريق األمم املتحدة القطري من  -سابعا   
ما زالت التطورات السياسية األخرية، إىل جانب احلالة السائدة يف األقـاليم جتعـل مـن                  - ٤٣

وقـد أدت   . توفري الدعم املتعلق بالتنمية وبالشؤون اإلنسانية حتديا كبريا       هتيئة الظروف املالئمة ل   
التظاهرات واإلضرابات من جانب اجلماعات اإلثنية والـسياسية الـيت تنفـذ بـشكل متزايـد عـن                  

 أيـام يف  ١٠فعلـى سـبيل املثـال تـأخر ملـدة          . طريق العنف والتهديد، إىل تأخري إيصال اخلدمات      
 من األفراد الذين يعـانون بدرجـة        ٣٢٥ ٠٠٠دة باألغذية إىل أكثر من      مايو إيصال املساع  /أيار

كبرية من انعدام األمن الغذائي مبا يف ذلك ضحايا الفيضانات والجئو بوتان، وبـالرغم مـن أن                 
منظمي اإلضرابات يقولون إن األمم املتحدة وغريها من مـوفري خـدمات الطـوارئ هلـا حريـة                  

ا حيدث أن ُتعاق وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا          العمل أثناء اإلضرابات فكثريا م    
وإضافة إىل ذلك، فثمـة أنبـاء متزايـدة عـن مطالـب ابتزازيـة               . وشركاؤها لدى تنفيذها ألعماهلا   

وهتديدات ضد املوظفني من الوكاالت اإلنسانية وشركائها العاملني يف منطقة تـاراي واملنطقـة              
در منـسق األمـم املتحـدة املقـيم ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية               يونيه، أص / حزيران ٣ويف  . الشرقية

بيانا صحفيا يدين فيه استعمال العنف والتهديد يف االحتجاجـات أو اإلضـرابات، ويـربز أمهيـة            
  . محاية حقوق الصحفيني، واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف جمال الشؤون اإلنسانية

 يف نيبــال هــو األســوأ منــذ بــدء تــسجيل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩وقــد كــان اجلفــاف يف شــتاء   - ٤٤
ووفقـا لتقيـيم أُجـري مـؤخرا مـن جانـب احلكومـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي                    . حاالت اجلفاف 

ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، أدى اجلفــاف إىل عجــز يف إنتــاج القمــح والــشعري   
ــوايل وســيؤثر علــى   ١٧ و ١٤قــدره  ــة علــى الت ــسمة ١,٥ يف املائ ــة  امل يف  مليــون ن ــاطق الغربي ن

.  فـرد إىل مـساعدة فوريـة باألغذيــة   ٧٠٧ ٠٠٠الوسـطى والقـصوى، ممـا سـيؤدي إىل احتيـاج      
 يف املائة مـن األسـر املعيـشية املتـضررة باجلفـاف تعـاين بالفعـل مـن                   ٧٠وقد كان ما يقرب من      

.  املاضـي   يف املائـة يف أسـعار األغذيـة مقارنـة بالعـام            ١٧نقص يف األغذية نتيجـة لزيـادة قـدرها          
 مليـون دوالر إضـايف لتـوفري الـدعم          ٣٠وتشري تقديرات األمم املتحدة وشركائها إىل أنـه يلـزم           

  . اإلنساين للسكان املتضررين باجلفاف
ويف الوقت نفسه ما زالت األزمة املالية العاملية ختفض الطلـب علـى العمالـة املهـاجرة،                   - ٤٥

وقـد  .  االسـتثمار، وفـرص العمـل، والـصادرات      وقد أدى عدم االستقرار يف نيبال إىل احلد مـن         



S/2009/351  
 

09-39595 15 
 

مـايو، وذلـك   /ألغي اجتماع املنتدى اإلمنائي لنيبـال، الـذي كـان مقـررا عقـده يف منتـصف أيـار        
ممـا أدى إىل تأجيـل فرصـة هامـة ملناقـشة التحـديات واستكـشاف                . بسبب التطورات الـسياسية   
دة القطري مبـادرات جديـدة      ومع ذلك فقد بدأ فريق األمم املتح      . طرق جديدة إلحراز التقدم   

اهلـدف منـها تـوفري      “ سالم والتنميـة  للـ إطـار   ”لدعم عملية الـسالم، مبـا يف ذلـك ورقـة عنواهنـا              
املعلومــات للمناقــشات املتعلقــة بالــسالم والتنميــة يف املنتــدى اإلمنــائي لنيبــال عــن طريــق حتليــل   

مـشترك بـني احلكومـة      الصالت بـني الـسالم والتنميـة يف نيبـال، وتقـدم الورقـة توصـيات بنـهج                   
  .واملاحنني للنهوض بالسالم املستدام

ومتشيا مع أولويـة احلكومـة املتمثلـة يف تـوفري فوائـد الـسالم للمنـاطق املهيـأة للـصراع،                       - ٤٦
ــران      ــة والزراعــة يف حزي ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــدأت منظمــة العمــل الدولي ــه، /ب يوني

 مليــون دوالر مــن  ٢,٦الل منحــة قــدرها ممــوال مــن خــ “ وظــائف للــسالم”مــشروعا كــبريا 
ــابع لألمــم املتحــدة    ــسالم الت ــاء ال  مــن ١٢ ٥٠٠ومــن خــالل املــشروع، ســيزود   . صــندوق بن

الــشباب املتــضررين بالــصراع يف إقليمــي بارصــا وروتاهــات بتــدريب علــى األعمــال التجاريــة   
ت مع القطـاع    وفرص للوصول إىل التمويل املتناهي الصغر وستقدم هلم املساعدة يف إقامة صال           

  .اخلاص واألسواق اخلاصة بغية احلصول على عمل
وكجــزء مــن دعــم الربنــامج اإلمنــائي لعمليــة شــاملة لبنــاء الدســتور، يقــوم بالعمــل مــع    - ٤٧
منظمة غري حكومية متثل الفئات املهمشة تقليـديا مـساعدهتا يف تـوفري اقتراحـات تقـدم إىل                   ١٧

 حــوار ١ ٣٠٠ضــافة إىل ذلــك أُجــري  إو. تأسيــسيةخمتلــف جلــان الــصياغة التابعــة للجمعيــة ال 
ــاء البلـــد ومشـــل ذلـــك    ــة يف مجيـــع أحنـ ــة مـــن  ٥٠ ٠٠٠بـــشأن الدميقراطيـ  نـــسمة مـــن جمموعـ

  .املختلفة الطوائف
وللتصدي لزيادة العنف بسبب نوع اجلنس أثناء الصراع ومنذ وقوعه، بـدئ برناجمـان             - ٤٨

إلمنائي للمرأة وصندوق األمم املتحـدة      مشتركان يشمالن اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة ا      
والربنــامج األول يعــاجل العنــف بــسبب نــوع . للــسكان وذلــك خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير

اجلنس على صعيد األقاليم بتوفري خدمات جديـدة للنـساء والرجـال واألطفـال يف أربعـة أقـاليم            
 دوالر وفرهـا صـندوق    مليـون ١,٣طوال السنوات الـثالث الوشـيكة باسـتخدام منحـة قـدرها        

والربنـامج  . األمم املتحدة االستئماين لدعم األعمال الرامية إىل القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة                
الثاين الذي تشترك فيه أيضا منظمة الصحة العاملية، يـوفر الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة األساسـية،                  

وهــذا . تــضررات بالــصراعوالتثقيــف واملــشورة الــسيكولوجية االجتماعيــة للنــساء والفتيــات امل
 مليــون دوالر مقدمــة مــن صــندوق األمــم املتحــدة      ١,١املــشروع ميــول مــن منحــة قــدرها     

  . االستئماين لألمن البشري



S/2009/351
 

16 09-39595 
 

ويواصل فريق األمم املتحدة لألعمال املتصلة باأللغـام، الـذي يتـألف مـن دوائـر األمـم                 - ٤٩
د لتخفيـــف أخطـــار األلغـــام، املتحـــدة لألعمـــال املتـــصلة باأللغـــام واليونيـــسيف، بـــذل اجلهـــو 

 مـن   ١٧وقـد مت تطهـري      . واألجهزة املتفجرة املرجتلـة وغـري ذلـك مـن خملفـات احلـرب املتفجـرة               
ويقــوم الفريــق أيــضا يف الوقــت احلــايل بالتفــاوض إلجــراء    .  حقــل ألغــام حــىت اآلن ٥٣أصــل 

يـع األجهـزة   مراجعة تتعلق مبراقبة اجلودة على ما ادعته قوة الشرطة املسلحة من أهنـا دمـرت مج    
ــددها     ــالغ عـ ــة البـ ــرة املرجتلـ ــصراع    ٣ ٠٤١املتفجـ ــالل الـ ــوة خـ ــها القـ وحـــىت .  والـــيت زرعتـ

ــه، حــدثت هنــاك  /متــوز ١  مــصابا جبــروح بالغــة مــن،  ٢٤ قتلــى و ٨ إصــابة، تــشمل ٣٢يولي
  .املتفجرات اليت تنفجر بفعل الضحية

املــاوي يف  جهــازا متفجــرا يف موقــع جتمــع اجلــيش ٥ ٥٢٩وقــد جــرى بنجــاح تــدمري   - ٥٠
. يونيـه / حزيـران ٣٠ جهـازا يف ايـالم يف   ١ ٥٥٢يونيه، وكذلك تدمري   / حزيران ٢٥شتوان يف   

ومن املتوقع إزالة األجهزة املتفجـرة الباقيـة يف مواقـع التجمـع املاويـة اخلمـسة األخـرى بعـد أن                      
  .  مأمونةيوفر فريق األمم املتحدة لألعمال املتصلة باأللغام قائمة باألجهزة اليت يعتربها غري

  
  مالحظات  -ثامنا   

احلكومــات إىل هتيئــة ظــروف مــساعدة ) ٢٠٠٩ (١٨٦٤دعــا جملــس األمــن يف قــراره   - ٥١
. على إجناز أنشطة البعثة قبل هناية الوالية احلالية، مبا يف ذلك من خـالل االنـسحاب مـن نيبـال              

ير إىل إبطاء عمليـة     ولألسف، أدت األزمة السياسية اليت وردت مناقشة مسهبة هلا يف هذا التقر           
  .السالم بدرجة كبرية، ومل تتحقق الظروف الالزمة إلجناز أعمال البعثة

وتتمثــل املهمتــان الرئيــسيتان هلــذه املرحلــة مــن عمليــة الــسالم يف إدمــاج أفــراد اجلــيش    - ٥٢
وقد شوهدت دالئل واعدة للتقدم يف الربـع        . املاوي وإعادة تأهيلهم، وصياغة الدستور اجلديد     

 ممــا أوحــى بــأن األطــراف بــدأت يف التحــرك حنــو حــل مــسألة مــستقبل ٢٠٠٩ مـن عــام  األول
ــاوي   ــراد اجلــيش امل ــذ أواخــر         . أف ــة ظــل راكــدا من ــذه اجلبه ــى ه ــدم عل ــإن التق ــك، ف ــع ذل وم

أبريل، مما يبني وجود صـلة وثيقـة بـني هـذه املـسألة احلامسـة وبـني الـديناميات الـسياسية                     /نيسان
طـيط لكـي يعـاجل بـشكل متـواز االلتـزام الـوارد يف اتفـاق الـسالم                   وينبغي بـدء عمليـة خت     . العامة

الــشامل والدســتور املؤقــت بإضــفاء الطــابع الــدميقراطي علــى اجلــيش النيبــايل وحتديــد حجمــه     
املناسب، يف الوقت الذي يضمن فيه أن يتجلى يف هذه املؤسسة تنوع نيبـال وأن تتـشرب قـيم                   

ع األطـراف أمهيـة إعطـاء اجلـيش طابعـا يتـسم             وقـد أكـدت مجيـ     . الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان    
  .بشكل دقيق مبراعاة األصول املهنية والبعد عن السياسة
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ومــا زالــت مهمــة صــياغة الدســتور تتحــرك إىل األمــام وإن كــان هــذا التحــرك يكتنفــه   - ٥٣
ومثة شبه إمجاع على أنه سيكون من الـصعوبة البالغـة، إن مل يكـن مـستحيال،                 . عقبات متعددة 

وممـا ال شـك فيـه       . ٢٠١٠مـايو   /باإلطار الزمين احملدد إلعـالن دسـتور جديـد وهـو أيـار            الوفاء  
ــات          أن ــاين الفئ ــذي ســيعاجل أم ــذي ســيعتمد وال ــام االحتــادي ال ــشأن النظ ــق آراء ب ــوغ تواف بل

وأنـا أشـجع بـشدة    . تقليديا ويضمن وحدة البلد على حد سواء، سيشكل حتديا كبريا        املهمشة
اجملال علـى أسـاس توافـق اآلراء فيمـا بـني القـوى الـسياسية الرئيـسية           إحراز تقدم مطرد يف هذا      

  .وعامة اجلماهري
مـايو  /إن التوترات واإلحساس باألزمة اللـذان سـادا املـشهد الـسياسي منـذ أوائـل أيـار                   - ٥٤

فــروق حقيقيــة يف  : وقــد تــسبب فيهمــا جمموعــة مــن العوامــل املختلفــة      . هلمــا طــابع خطــري  
ــبعض؛ وعــدم تنفيــذ     التوقعــات؛ وانعــدام الثقــة  ــة كــل مــن األطــراف جتــاه بعــضهم ال  بــشأن ني

االتفاقــات وااللتزامــات الــسابقة؛ واخنفــاض يف األســاليب التوافقيــة يف جمــال الــسياسة؛ وزيــادة  
وال تسري أي عملية سـالم يف مـسار ميثلـه خـط مـستقيم،               . املنافسة واملزامحة فيما بني األطراف    

ومـع ذلـك ال ينبغـي أن يكـون        . ن التعقيدات واخلـصوصيات   وتتميز العملية يف نيبال بنصيبها م     
فاألزمـات والتـوترات املتكـررة ميكـن أن يكـون هلـا أثـر مـضعف طويـل األجـل                     . سببا للتراخي 

ميكــن الــسماح هلــذه العقبــات بــأن هتــدد بــإحراج العمليــة ككــل عــن  وال. علـى عمليــة الــسالم 
ودون الوحــدة . لــسنوات األخــرية مــسارها، كــي ال تفقــد نيبــال إجنازاهتــا الــيت حتققــت يف ا      

واستمرار بناء توافق اآلراء، ستواصـل األحـزاب الـسياسية مواجهـة صـعوبات بالغـة يف حتريـك         
وعلى ذلك فمن احملتم بالنسبة لألطراف االتفاق على رؤيـة مـشتركة            . عملية السالم إىل األمام   

ملؤسـسات الرئيـسية    وعلى خريطة طريق على األقل حىت تنتهي عملية وضع الدسـتور وإنـشاء ا             
إلعـادة إقامـة الوحـدة والتقليـد         كما ينبغي هلا أيضا اختاذ خطـوات عاجلـة        . للبلد بشكل راسخ  

واإلنــشاء املقتــرح آلليـــة   . التــوافقي اللــذين ميــزا جناحاهتــا يف املراحــل األوىل لعمليــة الــسالم       
ناقـشة املـسائل    استشارية سياسية رفيعـة املـستوى هـي فكـرة آن أواهنـا، وهتيـئ إلجيـاد منتـدى مل                   

  .احلامسة املتعلقة بعملية السالم، ورصد التقدم ومعاجلة اخلالفات واألزمات السياسية
ومــا يــشكل اختبــارا لالتفاقــات الــيت جيــري التوصــل إليهــا يف أي آليــة رفيعــة املــستوى   - ٥٥

ويف هذا اخلـصوص، ينبغـي أن تـشجع احلكومـة           . سيكون هو تنفيذها ورصدها على حنو فعال      
وميكــن تعزيــز هــذا اإلجــراء  . اف علــى حتديــد عالمــات مرجعيــة الســتخدامها اخلــاص واألطــر

وتقـف األمـم    . بالرصد املستقل، واالستعراضات الدورية، وإيالء االهتمام إىل املواعيـد النهائيـة          
  .املتحدة مستعدة لدعم هذه اجلهود، إذا طلب منها ذلك
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وهـذا  . م حاليـا حكومـة وحـدة وطنيـة    وقد أعلن الزعماء السياسيون الرئيسيون أنه يلز       - ٥٦
يتجلى فيه اعتراف، يف ضوء األزمة الراهنة، بأنه ال ميكن لغـري الوحـدة فيمـا بـني األطـراف أن                     

وأنــا أشــجع بــشدة الزعمــاء الــسياسيني علــى اختــاذ كــل خطــوة  . تــضمن جنــاح عمليــة الــسالم
ألزمــة الــسياسية وإىل إن املــسائل الــيت أدت إىل ا. لتحقيــق زيــادة الوحــدة وإقامــة تعــاون أوثــق 

استقالة رئـيس الـوزراء الـسابق براتـشندا، مـن قبيـل حتديـد سـلطات الـرئيس مبوجـب الدسـتور                
املؤقــت، وإدارة اجلــيش وترتيبــات اإلشــراف املــدين عليــه، فــضال عــن املــسائل مــن قبيــل إعــادة  

ب املمتلكات املصادرة خالل الصراع واستعمال العنف والتهديد مـن جانـب جمموعـات الـشبا              
. التابعــة لألحــزاب الــسياسية، مــا زالــت دون حــل، وقــد هتــدد بالفعــل خبلــق خالفــات جديــدة 

، الـيت تكمـن وراء اسـتمرار العنـف يف منطقـة تـاراي حتتـاج           )اإلجراميـة  ال(والدوافع الـسياسية    
ويلزم أن تعاجل هذه املسائل بصفة عاجلة لكي يتسىن وضـع حـد             . هي أيضا إىل حلول سياسية    

أن تواصــل عمليــة الــسالم حتقيــق تقــدم مطــرد وتباشــر احلكومــة أعماهلــا يف    لالحتجاجــات، و
  .احلكم إدارة
ومن األمور احليوية والعاجلة أن ميارس مجيع العناصر الفاعلة ضـبط الـنفس، وأن تنبـذ                  - ٥٧

علناً االستفزاز والتهديدات، وأن تعترف بأنه ال يوجد طريق للتقـدم إىل األمـام إال مـن خـالل                   
وعــالوة علــى ذلــك، يلــزم أن تقــوم احلكومــة بــصفة . اء وااللتــزام باتفاقــات الــسالمتوافــق اآلر

ويف هـذا الـسياق، مـا زلـت مقتنعـاً بـأن       . عاجلة مبعاجلة ما شاع من مناخ االفالت من العقاب 
مكتب نيبال التابع ملفوضـية حقـوق اإلنـسان ميكـن أن يواصـل أداء دور أساسـي ونـافع، ال يف                

نــسان فحــسب بــل أيــضا مــن خــالل بنــاء قــدرة املؤســسات الوطنيــة   تعزيــز ومحايــة حقــوق اإل
  . املستقلة على أن تفعل ذلك، فضال عن تعزيز ثقة مجيع أصحاب املصلحة يف عملية السالم

وممــا هــو جــدير بالــذكر أن الترتيبــات املتعلقــة بتجميــع أفــراد اجلــيش املــاوي وحــصر       - ٥٨
ة واجليــوش قــد اســتعملت كتــدابري مؤقتــة وجــود اجلــيش النيبــايل يف الثكنــات، ورصــد األســلح

. اهلــدف منــها خلــق ظــروف مناســبة النتخــاب اجلمعيــة التأسيــسية ال كحلــول طويلــة األجــل   
واألساس يف الوجود اخلفيف لألمم املتحدة فيما يتعلق برصد األسلحة والذي طلبتـه األطـراف       

ومبوجـب  . ل متكـرر هو وجود درجة كبرية من الثقة املتبادلة، وهـو مـا تعـرض لالهتـزاز بـشك                
اتفاقات الـسالم، كـان مـن املقـرر أن يـسرح دون تـأخري تـبني أثنـاء التحقـق مـن أفـراد اجلـيش                           

، وأن  )٢٠٠٦مـايو   /سـنة يف أيـار     ١٨ املاوي عدم أهليتهم، ومعظمهم ممن كان سنهم دون الـ        
ر وقد قامـت األمـم املتحـدة بـشكل مـستم          . جيري إدماج من تبينت أهليتهم، أو إعادة تأهيلهم       

باحلث على إجيـاد حـل سـريع ملـستقبل أفـراد اجلـيش املـاوي ووضـع حـد لإلنفـاق املمتـد علـى                          
  .مواقع التجمع وترتيبات الرصد احلالية من جانب البعثة
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واألمم املتحـدة تقـف مـستعدة ملواصـلة تيـسري األعمـال اهلامـة للجنـة اخلاصـة وجلنتـها                       - ٥٩
ها ذلـك، وذلـك أثنـاء وضـع خطـط اإلدمـاج             التقنية الداعمـة، وللمـساعدة فيهـا، إذا طلـب منـ           

وستبقى األمم املتحدة أيضا مشتركة بشكل وثيق مـع وزارة الـسالم والـتعمري              . وإعادة التأهيل 
ومما تأخر كثرياً وينبغي أن ميضي قـدماً إىل األمـام أيـضا، هـو إجـراء عمليـة                   . يف هذا اخلصوص  

 تـبني عـدم أهليتـهم عـن طريـق عمليـة       منظمة وحمترمة وفعالة لتسريح أفراد اجليش املاوي الذين    
  .التحقق، وإعادة تأهيلهم

وقد أعرب الزعماء السياسيون يف نيبـال عـن رأي مـؤداه أنـه يلـزم وجـود البعثـة حـىت                        - ٦٠
يوليـه، كتـب إيلّ املمثـل       / متـوز  ٧ويف  . ُتحل عملية إدماج أفراد اجليش املـاوي وإعـادة تأهيلـهم          

با عن تقديره ألعمال البعثة وطالبا، بالنيابة عـن حكومتـه،       الدائم لنيبال لدى األمم املتحدة معر     
يوليـه  /متـوز  ٢٣وأعمال البعثة ذات الصلة ملدة ستة شهور أخـرى، مـن            ] الراهنة[متديد الوالية   

والبعثة هلا دور هام تؤديه يف الوقت الذي تبقى فيه بعض االلتزامات الرئيسية التفـاق               . ٢٠٠٩
ذلـك فأنـا أوصـي جملـس األمـن بتمديـد الواليـة ملـدة سـتة                  وعلـى   . السالم الـشامل غـري منجـزة      

ومع ذلك، يكشف التعقـد املتزايـد للحالـة         . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٣شهور أخرى لغاية    
السياسية عن تنـاقض بـني احتياجـات عمليـة الـسالم، والواليـة احملـدودة للبعثـة، والـدعم الـذي                    

وأنـا أشـجع احلكومـة علـى        . ت عمليـة الـسالم    ميكن السعي للحصول عليه لتعزيز تنفيذ التزامـا       
أن تستفيد بشكل تاُم من وجود البعثـة، وأشـجع جملـس األمـن علـى دعـم ذلـك، لكـي يتـسىن                        

  .املساعدة يف ضمان إجناز عملية السالم ووالية البعثة بشكل يتسم حبسن التوقيت
ألعـضاء علـى   وأود إبالغ تقديري للدول األعضاء يف جملس األمن وغريها من الدول ا            - ٦١

وأود أيضا إسـداء الـشكر ملمـثليت واملـوظفني التـابعني هلـا وللمنظمـات                . استمرار دعمهم لنيبال  
  .الشريكة يف نيبال، جلهودهم املتفانية

  


