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 دعـم  يف املتحـدة  األمـم   من ملساعدةا نيبال طلب عن العام األمني رـــتقري    

  السالم عملية
    

   مقدمة  - أوال 
ــر هــذا مقــدَُّي  - ١ ــرارب عمــال التقري ــذي ،)٢٠٠٩( ١٨٧٩ األمــن جملــس ق ــام ال  اجمللــس ق

 جديـد بت العـام،  األمـني  مـن  الصادرة والتوصية نيبال، حكومة من املقدم الطلب عقب مبقتضاه،
 يف البعثـة  أنـشئت  لقـد  .٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٣ حىت نيبال يف املتحدة األمم بعثة والية
 واألفـراد  األسلحة شؤون إدارة رصد واليتها تشمل خاصة، سياسية بعثة بوصفها ٢٠٠٧ عام

 احلـزب  انـدماج  وعقـب  .النيبـايل  واجليش )املاوي( النيبايل الشيوعي للحزب التابعني املسلحني
 /الثـاين  كـانون  ١٣ يف )ماسـال ( الوحـدة  مركز -النيبايل الشيوعي احلزب مع النيبايل لشيوعيا

 الـشيوعي  احلـزب  امسـه  فأصـبح  )املاوي( النيبايل الشيوعي احلزب تسمية أعيدت ،٢٠٠٩ يناير
  .املاوي - املوحد النيبايل

 تقريــري منــذ عثــةالب واليــة وتنفيــذ الــسالم عمليــة يف احملــرز التقــدم التقريــر ويــستعرض  - ٢
  .)(S/2009/351 ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٣ يف لساجمل إىل قدمته الذي

 
   السالم عملية يف احملرز التقدم  - ثانيا 

ــة إن  - ٣ ــيت اجلمــود حال ــر ال ــا مت ــسياسية األحــزاب هب ــيت عطلــت  ،ال ــدم وال ــة يف التق  عملي
 مـن  للخـروج  اختاذها جيري اليت املتجددة اجلهود من الرغم على حل دون من زالت ال ،السالم
 اخلاصـة  اللجنـة  سـتأنفت اِ وقـد  .السالم عملية جوانب لبعض جديدة دفعة وإعطاء ،ه احلالة هذ
ــى إلشــرافبا كلفــةملا ــراد عل ــاوي اجلــيش أف ــ هــمودجم امل ــها هموتأهيل ــول يف عمل  ســبتمرب،/أيل

 بركتـو أ/ولألا تـشرين  ١١ يف رمسيـة،  وبـصفة  ، جمـددا  بـدأت و .التقنيـة  جلنتـها  واليـة  وجددت
 ،همتأهيلـ  وإعـادة  املـستوفني لـشروط االلتحـاق بـاجليش          غـري  املاوي اجليش أفراد تسريح عملية
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 وذلـك  ،قُـصَّر  بـأهنم  ٢٠٠٧ عـام  جـرت  الـيت  التحقـق  عملية خالل تبني نيذال أولئك مفيه نمب
 صـياغة  يف بطيئـا  تقـدما  التأسيـسية  اجلمعيـة  أحرزتو .أشهر ثالثةأخرى مدهتا    تأخريفترة   بعد

 - املوحـد  النيبـايل  الـشيوعي  احلـزب  بـني  ثقة انعدامو عميقة خالفات وتسود .اجلديد ورالدست
- النيبـايل  الـشيوعي  احلزب مهاو احلاكم، االئتالف يف الرئيسيني احلزبني وبني املعارض املاوي

 احلكومـة  استقالة إىل أدت اليت الظروف حول ،النيباىل املؤمتر وحزب املوحد اللينيين املاركسي
 بـاران  رام اجلمهوريـة،  رئـيس قيـام    اخلـصوص  وجـه  علـى و مـايو، /أيـار  يف وناملـاوي  قودهاي اليت

 جملـس  قبـل  مـن  ،اجلـيش  ركـان أ رئـيس  ،كاتاوال روكماجنود ،أول فريقال عزلبإلغاء   ،ياداف
 دسـتورية  بـشأن  العليـا  احملكمـة  قـضايا قـضيتان لـدى      تزال الو .ماوية أقلية تقوده الذي الوزراء
  . معلقتنيتاإلجراءا تلك
 يف املعارضــة حيــز دخولــه منــذ املــاوي، - املوحــد النيبــايل الــشيوعي احلــزبقــد ظــل و  - ٤

 شــهرطــوال هــذه الفتــرة، عــدا  لربملــان،ا - التــشريعية يئــةاهل أعمــاليعــوق  ،٢٠٠٩ مــايو/أيــار
 الـيت  اإلجـراءات  معاجلـة  إىلو نيبـايل ال يشاجلـ  علـى  “املدنيـة  الـسيادة ” ىلإإذ ظل يدعو     واحد،
 املاليـــة لـــسنةا ميزانيـــةونتيجـــة لـــذلك، ال يـــزال يـــتعني النظـــر يف  .اجلمهوريـــة رئـــيس ذهااختـــ

أيـضا   املـاوي  - املوحـد  النيبايل الشيوعي احلزب نظمو .النواب جملس قبل من ٢٠٠٩/٢٠١٠
 حـوادث  بعـض  وقـوع  مـع  سـبتمرب، /أيلـول  أوائـل  يف شتدتاو ،البالد أحناء عمت احتجاجات

تظـاهرات   وناملـاوي ونظـم    .األمـن  وقـوات  املتظـاهرين  بـني  اتمواجهـ  حـدوث و احلجارة رمي
   .الوزراء وجملس الوزراء ورئيس اجلمهورية رئيس ضرهاحي اليت العامةحول بعض الفعاليات 

 جـيش  قائـد  أنؤكـد باسـتمرار     ي املـاوي  - املوحـد  النيبـايل  الـشيوعي  احلـزب وقد ظل     - ٥
 رئـــيس ســـلطةدســـتورية  يف حلـــزبا ويـــشكك منتخبـــة، حكومـــة لتعليمـــاتمل ميتثـــل  نيبـــال

 إعـادة  أن إىل النيباىل املؤمتر حزبأشار   أخرى، ناحية منو .نيبال جبيش يتعلق مافي اجلمهورية
 أن إىل انظـر  سـلبية  نظـرة  ىلقـ ت أن ينبغـي  ال اجلمهوريـة  رئـيس  قبـل  مـن  منصبه إىل اجليش قائد

ــرار ــاء خــذاُت الق ــا ١٨ مــن طلــب علــى بن ــو أواخــر يفو .سياســيا حزب  تكثفــت ســبتمرب،/لأيل
 داهــال كمــال بوشــباو ،النيبــاىل املــؤمتر حــزب رئــيس ،كــويراال براســاد جريجيــا بــني املناقــشات

 رئـيس  ،خانـال  نـاث  جهـاال و املـاوي،  - املوحـد  النيبـايل  الشيوعي احلزب رئيس ،“براشاندا”
 يــتم مــشترك قــرار إىل التوصــلبــشأن  املوحــد، اللينــيين املاركــسي - النيبــايل الــشيوعي احلــزب
ــةاهل يف هطرحــ ــشريعي يئ ــة الــصالحيات لتوضــيح الربملــان - ةالت ــرئيس التنفيذي ــوزراء جملــس ل  ال

ــة ورئــيس ــشرين ٣ يف ،ذلــك وعقــب .اجلمهوري ــوبر/األول ت ــام  ،أكت ــؤمتر حــزبق ــاىل امل  النيب
ــشيوعي احلــزبو ــايل ال ــيين املاركــسي - النيب ــشيوعي احلــزببإشــراك  املوحــد، اللين ــايل ال  النيب

 رمسيــة غــري عمــل فرقــة الثالثــة األحــزاب وشــكلتيف مــشروع اقتراحهمــا،  اوياملــ - املوحــد
 ،الرئيــسية األحـزاب  بـني  اخلالفــات اسـتمرار  ولكـن  .اآلراء يف توافــق إىل التوصـل  علـى  للعمـل 
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 هـدد و .الـسياسي  املـأزق  علـى  للتغلـب  الراميـة  اجلهـود  إعاقـة  إىل أدى األحـزاب،  تلك وداخل
 الـيت  احلكومـة  ضد الثقة حبجب ااقتراح طرحسي هبأن املاوي - داملوح النيبايل الشيوعي احلزب
ــا ــشيوعي احلــزب يقوده ــايل ال ــيين املاركــسي - النيب ــستأنف و املوحــد اللين ــسي  يف هاحتجاجات

   .طالبهيستجب مل مل إذاأكتوبر /تشرين األول من الثالث سبوعألا
ــادةوتكلــم   - ٦ ــاىل املــؤمتر حــزب ق ــايل الــشيوعي احلــزبو النيب ــيين املاركــسي - النيب  اللين

 خمـصص  منتـدى  مبثابـة  لتكـون  املـستوى  ةرفيعـ  مقترحة سياسية آلية تشكيل عن باجيابية املوحد
 الـشيوعي  احلـزب  زعمـاء  ذكـر  حـني  يف الـسالم،  عمليـة  قـضايا  حـول  األطراف تعددامل للحوار
 ادةالــسي” قــضية حــل علــى ســتعتمد اآلليــة هــذه يف ممــشاركته أنبــ املــاوي - املوحــد النيبــايل
  .“املدنية

 مـن  صـادرٍ  توجيـه االمتثـال ل   اجلمهوريـة  رئـيس  نائـب  رفـض  بـشأن خـالف    أيضا وثار  - ٧
 األحـزاب  وقامـت  .النيباليـة  باللغـة  قََـَسم ال تأديـة  عـادة بإيـأمره    يوليـه /متوز ٢٣ يف العليا احملكمة

 اطي،الـدميقر  - اديـشى امل لـشعب ا قـوق ح منتـدى  وهـي  احلـاكم،  االئـتالف  يف الثالثة يةاديشامل
 حقـوق  منتـدى  حـزب  إىل باإلضـافة  ،سـادباوانا  وحـزب  الـدميقراطي،  املاديـشي  تاراي وحزب
 قـرار  ضـد  تـاراي  يف احتجاجـات  بتنظـيم  ،اجلماعـات  مـن  وغريهـا  ،املُعـارِض  املاديشي الشعب
 اهلنديـة،  باللغـة  ٢٠٠٨ هيوليـ /متـوز  يف القـسم  أدى الـذي  الـرئيس  لنائـب  ودعمـا  العليـا  احملكمة
 إدخــال إىل الثالثــة االئــتالف شــركاء ودعــا .واســع نطــاق علــى املاديــشيون اهبــ يتحــدث الــيت

ــ املؤقــت الدســتور يف تعــديل ــة لــرئيس سمحي ــأ الــرئيس نائــبلو اجلمهوري  لغــاتب القــسم داءب
 قوتعـ  املـاويني  احتجاجـات  تـزال  ال بينمـا  األمر هذا متابعة ميكن ال ولكن النيبالية، غري أخرى
 بــشأن االحتجاجـات  بتكثيـف  يةاديــشامل حـزاب األ وهـددت  .ربملــانال - التـشريعية  اهليئـة  عمـل 
  .املسألة هذه
 جديـدة  احتجاجـات ب للقيـام  دعِّـ ُي املـاوي  - املوحد النيبايل الشيوعي احلزب أن ويبدو  - ٨

 ةوطنيـ  شـعبية  حركة’ بقيادة لتقوم عضوا ١٤٤ من مكونة متحدة ثورية جبهة بتشكيل وذلك
 بقيـادة  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  إلنشاء إلعدادول ،“املدنية ةالسياد” جلأ من للضغط ‘ةمشترك
 نطاقـا  نقطـة  ٤٥ مـن  املكـون  احلركـة  بيـان  يتنـاول و .املاوي - املوحد النيبايل الشيوعي احلزب
ــة وإعــادة واالقتــصادي، االجتمــاعي اإلصــالحاملــسائل ك مــن واســعا ــة، هيكل واملــسائل  الدول

ــةاملتــصلة ب  املهمــشة للفئــات االجتمــاعي دمــاجإلوا ،نياجليــش دمــج ذلــك يف مبــا الــسالم عملي
  .تقليديا

 كانـت  إذا مـا  حـول  متناقـضة  إشـارات  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة خالل ،أعطيت وقد  - ٩
ــة ــة احلكوم ــى عازم ــدما املــضي عل ــذ يف ق ــة تنفي ــدة جول ــد مــن جدي ــايل اجلــيش يف التجني  النيب
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 فـإن  البعثـة،  تقيـيم  يفو .اجلـيش  بطلـ  علـى  بناء الفتاكة، العسكرية املعدات استرياد واستئناف
 الـشامل  الـسالم  اتفـاق  لـشروط  انتـهاكا  تـشكل  أن شـأهنا  مـن  اخلطـوتني  هـاتني  منخطوة   كل

 ،باسـتمرار  ،املوقـف  هذا نقل البعثة وواصلت .واجليشني األسلحة إدارة برصد املتعلق واالتفاق
 الــشامل الــسالم اقاتفــ مراجعــة إىل انــداريب الــدفاع ةزيــرو تدعــو .واجلمهــور احلكومــة إىل

 أداءبفعاليـة    تضـر أ والتـدريب  األسـلحة  وشـراء  ،جنيـد الت على يفرضها اليت القيود أنب ةمدعي
   .بياهنا على بشدة املاوي - املوحد النيبايل الشيوعي احلزب احتج وقد .نيبايلال جليشا

 ،هيوليـ /متـوز  يف ،الـشيخ  شرم يف ،نيبال كومار مادهاف ،الوزراء رئيس مع لقائي يفو  - ١٠
 ُتوشـدد  الـسالم،  عمليـة  يف تقـدم  إحـراز  عـدم  إزاءباإلحبـاط    الـدويل  اجملتمـع شعور   له نقلت
 قـد و .السالم عملية تعرقل اليت العقبات حلل ،حمدد زمين إطاريف   د،وجه بذل إىل احلاجة على
 بـني  واحلـوار  التوافـق  تـشجيع  علـى  باسـتمرار  املـسؤولني  كبـار  مـن  وغـريه  نيبـال  يف ممثلي دأب

 عمليـة  تبـسيط  أجـل  مـن  رمسيـة ال مـن  ربأكـ  بقـدر  تتسم لحوارل آلية قامةبإ والتوصية ف،اطرألا
 أيـضا  ممثلـي  شدد الوقت، نفس يفو .احلايلللخروج من اجلمود     خالقة حلول إجيادو التفاوض

ــَجَت إىل احلاجــة علــى  منــاخ علــى احلفــاظ أجــل مــن االســتفزازية األعمــال أو التــصرحيات بنُّ
  .للحوار إجيايب

  
  الدستور صياغة  - ألف  

 فـي ف .اجلديـد  الدسـتور  صـياغة  يف متكـررة فتـرات تـأخري      التأسيـسية  اجلمعيـة  واجهت  - ١١
 لـوزراء، ل ارئيـس  لتعيينـه  نظـرا  ،الدسـتورية  للجنـة  ارئيـس  منصبه من نيبال السيد استقالة أعقاب
 الراميـة  وداجلهـ  فـشلت  وقـد  .أشـهر  ثالثـة  ملدة ةشاغر الدستورية للجنةا رئيس وظيفة أصبحت

 - املوحــد النيبــايل الــشيوعي احلــزب و احلــاكم االئــتالف بــني اآلراء يف توافــق إىل التوصــل إىل
 أشـاريا،  نيالمـرب  الـسيد  املنـصب  هلـذا  تخـب واُن ،الدسـتورية  للجنـة  اجلديد رئيسال بشأن املاوي

 جلمعيــةا داخــل األساســية املــسؤولية اللجنــة تحمــلوت .النيبــايل املــؤمتر حــزب قبــل مــن رشــحامل
 قامـت  وقد .٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ أقصاه موعد يف جديد دستور إصدار ضمان عن التأسيسية

 حـــىت مهلـــة التأسيـــسية اجلمعيـــة تعطـــأو الـــسادسة، للمـــرة الـــزمين اجلـــدول بتنقـــيح لجنـــةال
 .يــةتبقامل مــساخل يــةميهافامل ورقــاتال حــول املناقــشات الســتكمال ديــسمرب/األول كــانون ١٥
 الدسـتورية  اللجنـة  ستقوم ،نالزم من شهر ملدة عام وتشاور عامة، ناقشةمبعد ذلك، وعقب    و
لـدى اجلمهـور     والقلـق  التكهنـات  تزايـد  إىلحاالت التـأخري     تأد قدل .النهائية املسودة إعدادب

  .٢٠١٠ مايو/أيار يف اجلديد الدستور صدارإل احملدد النهائي باملوعدالتقيد  يتم لن هأن من
 اجلوهريـة  اخلالفـات  هـا أمه عملـها؛  إجنـاز  يف حتـديات عـدة    لتأسيـسية ا اجلمعيـة  تواجهو  - ١٢
 االحتـادي  اهليكـل  شـكل  ذلـك  يف مبـا  األساسـية املـسائل    حـول  الرئيسية السياسية األحزاب بني
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وهـي   املـسائل،  هذه بشأن مقترحات األطراف من العديد قدمو .يف البلد  احلكم ونظام اجلديد
 يـة تبقامل مـس اخل يـة ميهافامل ورقـات ال أن حـني  يف وضـوعية، مب تهامناقش يتعني يزال المقترحات  
 علــى ملتتــش بالفعــل، التأسيــسية اجلمعيــة ناقــشتها أن ســبق الــيت املواضــيعية، باللجــان اخلاصــة
 سـوباس  ،التأسيـسية  اجلمعيـة  رئـيس  مـن  كـلٌ  دعـا  قدو .الرأي يف اتاختالفتتضمن    مذكرات
 يف والــدخول الثقــة بنــاء إىل مــؤخرا فاطــرألا ،اتــشاريا ،الدســتورية اللجنــة ورئــيس نيمبــانج،

  .النهائي باملوعد الوفاء أجل من اآلراء بتوافق املعلقة الرئيسية املسائل حل إىل يهدف حوار
  

  تأهيلهم وإعادة املاوي اجليش أفراد إدماج  - باء  
 أفــراد علــى إلشــرافل املنــشأة اخلاصــة اللجنــة تــشكيل حــول النقــاش مــن أشــهر بعــد  - ١٣
 ســبتمرب،/أيلــول ١ يف تواجتمعــ هاتنــشيط دعيِــأُ ،تأهيلــهم وإعــادة وإدمــاجهم اوياملــ يشجلــا

 ،وزراءالـ  رئـيس  اآلن اللجنـة  ويـرأس  .عملها من لالنتهاء أشهر ستة تهمد زمنيا إطارا وحددت
 النيبـايل،  املـؤمتر  وحزب املاوي، - املوحد النيبايل الشيوعي احلزب من كل من عضوين وتضم

 حـزب  مـن  كـلٍ  مـن  اًواحـد  عـضوا و ،املوحـد  اللينـيين  املاركـسي  - يبـايل الن الـشيوعي  احلزبو
 الــدميقراطي، - اديــشىامل لــشعبا قــوقح منتــدى وحــزب املاديــشي، الــشعب حقــوق منتــدى
 ددتُمــ يتالــ الفنيــة، اللجنــةوقــد صــدرت تعليمــات إىل  .الــدميقراطي املاديــشي تــاراي وحــزب
 اخلاصــة للجنــةاملتعلقــة بــسلطة ا  مقترحــاتلل األولويــة إعطــاءب أشــهر، ثالثــةلفتــرة  اواليتــه

 لقواعــد مدونــة عــن فــضال لإلشــراف آليــة اللجنــة واقترحــت املــاوي، اجلــيش علــىاإلشــرافية 
  .املاوي اجليش ألفراد السلوك

 كتمـل ي أن املقـرر  مـن و املـاوي،  اجلـيش  جتميـع  ملواقـع  هاتقييم الفنية اللجنة تاستأنفو  - ١٤
ــيم ــول التقي ــة حبل ــشرين هناي ــوبرأ/ولألا ت ــارات هــذه أتاحــتو .كت ــة ألعــضاء الزي ــة اللجن  الفني
 الـيت املـسائل    بـشأن  هممنـ  تقييمـي  رأي علـى  احلصولو املاوي اجليش قادة مع املباشر االتصال

 تـشاورت و .الثقـة  لبنـاء  تـدابري مـن حيـث كوهنـا      مفيـدة  كانـت و اللجنـة،  اختصاص ضمن تقع
 نيبـال،  وشـرطة  ،املـسلحة  الـشرطة  قـوات و املـاوي،  واجلـيش  ،النيبـايل  اجلـيش  مـع  أيـضا  اللجنة

   .املدين اجملتمع ومنظمات ،الوطنية التحقيقات إدارةو
 أركـان  رئـيس  منـصب  غورونغ سينغ مان شهاتارا فريقال تقلد ، سبتمرب/أيلول ٩ يفو  - ١٥

 سياسـية  مـسألة  إلدمـاج ا بـأن  هرأيـ قد أعـرب عـن      و .كاتاوال أول فريقال تقاعد عقب اجليش،
  .الصدد هذا يف اخلاصة اللجنة قراراتل متثليس نيبايلال يشاجل وأن ،حمض
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  الذين ال يستوفون شروط االلتحاق باجليش املاوي اجليش أفراد تسريح  - جيم  

 تأهيـل  وإعـادة  حسريتـ  عمليـة  أنبـ  يوليـه /متـوز  ١٦ يـوم  الـتعمري و السالم وزارة تأعلن  - ١٦
ال يـستوفون شــروط   بــأهنم تحقـق ال عمليــة مـن  تـبني  الــذين ،املـاوي  اجلــيش أفـراد  مـن  ٤ ٠٠٨

 زيـارة ب رمسيـا  عمليـة ال تنفيـذ  بـدأ  ،هيوليـ /متـوز  ١٧ يفو .التايل اليوم يف ستبدأ ،االلتحاق باجليش 
 وزارة مــن نومــسؤول هبــا قــام ناوالباراســى مقاطعــة يف املــاوي اجلــيش جتميــع مواقــع أحــد إىل

 األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي،  تحـدة امل األمـم  وبرنـامج  ،البعثـة  مـن  نوممثل همفقاري والتعمري السالم
أعربــت  ، الزيــارة خــاللو ).اليونيــسيف( للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة ،للــسكان املتحــدة
 عمليــة مــن الــشديد اســتيائها عــناملــستوفني للــشروط  غــري املــاوي اجلــيش أفــراد مــن جمموعــة
  .املقترحة التسريح

 إىل العمليـة  لتحريـك  ملـاويني ا والزعمـاء  احلكومـة  جانـب  من متكررة تعهدات وَعِقب  - ١٧
 الـسالم  وزيـر  ةسـ ئارب توجيهيـة  جلنـة  األحـزاب  نـت يََّع ،اهلادئـة  املـشاورات  مـن  والعديد األمام،

 علـى  لإلشـراف  العمـل  مـستوى  علـى  فنيـة  جلنـة  إنـشاء  عـن  فـضال  ،شيمجونغ راكام التعمري،و
 ٢ رقـم  الرئيـسي  جميعالت مبوقع العملية بدء أعيد ،أكتوبر/األول تشرين ١١ يفو .العملية هذه
 دعـم  رسـائل  ُوجهـت  حيـث  املتجـدد،  التعـاون  بـروح  متيـزت  مراسـم  يف سيندهويل مقاطعة يف

 إحاطـة  جلـسات  ذلـك  توتبعـ  .املتحـدة  ألمموا ،وزيرالو املاوي، اجليش قيادة قبل من للعملية
 الرئيــسي التجميــع مبوقــعاملــستوفني للــشروط  غــري املــاوي اجلــيش فــرادأمــع  تــشاور وجلــسات

 يف املتبقيـة  التجميع واقعمب مماثلة إحاطة جلسات إجراءويزمع   .له التابعة ثالثةال واقعاملو ٢ قمر
  .املقبلة األسابيع غضون
 النيبــايل الــشيوعي احلــزب درجأُ ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس قــرار إىل وباإلضــافة  - ١٨

 والـرتاع  األطفـال  عـن  السنوي العام األمني تقرير مرفقات ضمن مرات مخس املاوي - املوحد
 الـرتاع  حـاالت  يف اسـتخدامهم  أو األطفـال  تجنيـد ب تقوم اليت األطراف أمساء تبني اليت ،املسلح
 شتركاملـ  العمـل منـها   و تقريـر، ال يف ةالـوارد  القـوائم  مـن  االسم لرفع معايري عدة هناكو .املسلح
 عمـل  طةخل النهائية الصيغة وضع على املاوي - املوحد النيبايل الشيوعي احلزبو احلكومة بني
ــسريحل “ُحمــدد زمــين إطــار ذات” و “ملموســة”  معــسكرات مــنشــخص قاصــر   ٢ ٩٧٣ ت

 قـد و .املتحـدة  األمم مع وثيق تعاون يف ذلك يتم أن جيبو .اخلطة تلك وتنفيذ ،املاوي اجليش
 احلــزب علــى الــضغط املــسلحوالــرتاع  األطفــالاملعنيــة ب العــام لألمــني ةاخلاصــ ةاملمثلــ تاصــلو

 بتـسريح  أمـده  طال الذي لتزامالاب الوفاء أجل من واحلكومة املاوي - املوحد النيبايل عيالشيو
  .اخلدمة من رصَّالقُ
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   السالم عملية على تؤثر اليت األخرى التحديات  - دال  
 زاليــ ال حيــث ،تــاراي منطقــة يف ســيما الو خطــري، قلــقمــصدرا ل العــام مــنألا يظــل  - ١٩

 بعــض يف كــذلكو العقــاب، مــن اإلفــالت مــن جــو يف تعمــل املــسلحة اجلماعــات مــن العديــد
 عقـدت و .دلـ الب مـن  ةالغربيـ املنطقـة    أواسـط  ويف ةيشرقالـ املنطقـة    يفالواقعـة    اجلبليـة املقاطعات  
 عــاتااجلم مــن مخــس مــع احملادثــات مــن جــولتني عمــار،إلوا الــسالم وزيــر يف ممثلــة ،احلكومــة
 ،حاسـم  غري بشكل احملادثات وانتهت .ربسبتم/وأيلول أغسطس/آب يف تاراي مبنطقة ةاملسلح

   .نوفمرب/الثاين تشرين ٦ يف جديدة جولة إجراء تقرر لذا
 إىل راميـة ال اخلاصـة  الوطنيـة  األمنيـة  اخلطة على هيولي/متوز ٢٦ يف الوزراء جملس وافقو  - ٢٠

 الـشرطة  تبـدأ و .الـشرقية  والـتالل  تـاراي  منطقـة  يف ال سـيما  و والنظـام،  القـانون  حالـة  حتسني
 اجلـرائم  يف اخنفـاض  ثوحـد  احلكومـة  ادعـت و ،اخلطـة  تنفيـذ  املـسلحة  الشرطة وقوات النيبالية
 وازعمـ و ،تعلن علـى اجلمهـور     مل يتال اخلطة، واانتقد ادهيشىامل قادة من العديد لكنو .العنيفة

 إىل يـصل  ما جتنيد أيضا احلكومة واقترحت .القضاء نطاق خارج أساليب استخدام جيري هأنب
 لزيـادة  املـسلحة،  الـشرطة  اتقـو  يففـرد    ٥ ٠٠٠ و النيباليـة  الـشرطة  يففرد إضايف    ١١ ٠٠٠
   .التوايل على فرد ٣٠ ٠٠٠ و ـردفـ ٦٧ ٠٠٠ إىل نيالقوتقوام  عدد
 عـن  فضال ،املاوي احلزب حتت املنضويني وبعض العرقية، اجملموعات من العديدظل  و  - ٢١
 ، تعـرب عـن احتجاجاهتـا     عرقي أساس على تقوممنظمات  و جديدة هوية ذات منظمات بعض

 نظـام  أجـل  مـن  الـضغط  مارسـة ملو الـسابقة،  االتفاقـات  تنفيـذ  أجـل  مـن  احلكومة على للضغط
 ثــارو ذلــك يف مبــا املنظمــات، تلــك بعــض كــانو .عرقــي ســاسأ علــى والياتــهتقــسم  احتــادي

 املرتبطـة  املتشددة اجلماعات أن كما ،متزايدة بدرجة اللهجة عنيفة خطابات ستخدمي يمبو،ول
  .الشباب جتنيدعمليات  الواردة، املعلومات حبسب ت،داز هبا
  

 مركز بعثة األمم املتحدة يف نيبال  -ثالثا   
 موظفـاً مـن   ٢٦١ ،أكتـوبر / تـشرين األول ١٦يف بلـغ عـدد املـوظفني امللحقـني بالبعثـة        - ٢٢

 املـدنيني البـالغ    يف املائة مـن املـوظفني  ٣٠وتشكل النساء  . من املوظفني املأذون هبم٢٧٨أصل 
 ٥٢ يف املائــة مــن املــوظفني الفنــيني البــالغ عــددهم  ٤٢وتبلــغ نــسبتهن .  موظفــا١٩١عــددهم 
 تــشرين ١٦يف و.  موظفــا١٣٩ يف املائــة مــن املــوظفني اإلداريــني البــالغ عــددهم ٢٦موظفــا، و

ــالغ،أكتــوبر، كانــت هنــاك ثــالث نــساء ضــمن مــراقيب األســلحة العــاملني يف البعثــة   /األول   الب
مراقبا، إذ أن التمثيل اجلنساين يف هذا اجملال يتوقف على املرشـحني الـذين تعّينـهم                 ٧٠عددهم  

وأســفرت اجلهــود الــيت بذلتــها البعثــة لتعــيني مــوظفني وطنــيني مــن األوســاط  . الــدول األعــضاء
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 ١٢٣ يف املائـة مــن املــوظفني الـوطنيني البــالغ عــددهم   ٥٠: جيابيــةإاملهمـشة تقليــديا عـن نتــائج   
 . يف املائة منهم هن من النساء٣٠ فا هم من الفئات املهمشة تقليديا، وموظ

  
 أنشطة بعثة األمم املتحدة يف نيبال  -رابعا   

 رصد األسلحة  -ألف  
واصـل مكتـب رصــد األسـلحة رصــد امتثـال اجلــيش النيبـايل واجلــيش املـاوي لالتفــاق         - ٢٣

 األسلحة يرصدون علـى مـدار الـساعة         وما زال مراقبو   .املتعلق برصد إدارة األسلحة واجليشني    
موقع ختزين أسلحة اجليش النيبايل وأماكن ختزين األسلحة يف مواقع التجميع األساسية الـسبعة              

وهنـاك   .ويزور املراقبـون مواقـع التجميـع الفرعيـة انطالقـا مـن املواقـع الرئيـسية         .للجيش املاوي
 .سلحة يف كامتندوعمليات أخرى جتريها أفرقة متنقلة من مقر مكتب رصد األ

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أجــرت البعثــة استعراضــا للترتيبــات الــيت اختــذهتا يف   - ٢٤
اجليش النيبايل واجليش املاوي عدد أفـراد كـل   أن يؤكد ضرورة  أكدت   و ،جمال رصد األسلحة  

 ذلـك،   وعـالوة علـى   . منهما، وزيادة تعاوهنما مع البعثة يف جمـال اإلخطـار بتحركـات القـوات             
أوصــت البعثــة بــأن الثقــة يف نظــام الرصــد احلــايل ميكــن أن تعــزز بــإجراء أنــشطة مــشتركة بــني  

  .اجليش النيبايل واجليش املاوي بشأن املسائل اإلنسانية وإجراءات مكافحة األلغام

التفـاق املتعلـق    لوواصلت اللجنة املشتركة لتنسيق الرصد، الـيت ترصـد مـدى االمتثـال                - ٢٥
األسلحة واجليشني، عقد اجتماعاهتا برئاسة رئيس مـراقيب األسـلحة التـابع للبعثـة،              برصد إدارة   

وواصل الضابطان الرفيعا الرتبة اللذان ميثالن اجليش النيبايل واجليش املاوي تعاوهنمـا الوثيـق يف               
وخـالل الفتـرة    .جمال صنع القرارات وتبادل املعلومات واختاذ تدابري لبناء الثقة وحل اخلالفـات 

ــة         ا ــهاكات مزعوم ــسات ونظــرت يف مخــسة انت ــة مخــس جل ــدت اللجن ــالتقرير، عق ــشمولة ب مل
 .ا فعلياانتهاككان لالتفاق، وثبت باألدلة أن أحدها 

لتنفيـذ االتفـاق املتعلـق برصـد إدارة         تقريبـا   سـنوات   الفترة اليت تصل إىل ثالث      وخالل    - ٢٦
ــد اجلــيش املــاوي واجلــيش النيبــايل     علــى حنــو عــام حبــصر قواهتمــا يف   األســلحة واجليــشني، تقّي

ويف حادثــة . املعــسكرات والثكنــات، علــى الترتيــب، وختــزين العــدد املتفــق عليــه مــن األســلحة 
أغسطس وشكلت انتهاكا خطرا لالتفـاق مـن جانـب اجلـيش املـاوي، اعتقلـت                /وقعت يف آب  

 الرمسـي وحيمـل أسـلحة، وذلـك عنـد مركـز       يبعـضهم يرتـدي الـز   كـان    شخصا،   ١٩الشرطة  
وانتـهت احلادثـة    .ش يقع على الطريق الرئيسي بني الشرق والغرب يف مقاطعة كابيلفاسـتو تفتي

واصـطحب مراقبـو األسـلحة التـابعون للبعثـة، إىل        . بسالم إثـر تـدخل البعثـة وتعـاون األطـراف          
  .جانب الشرطة النيبالية، أفراد اجليش املاوي مرة أخرى إىل مواقع جتميعهم
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ــسال    - ٢٧ ــن وزارة ال ــب م ــتعمريم وبطل ــع     وال ــة دف ــابعون للبعث ــو األســلحة الت ، شــهد مراقب
سـبتمرب ملـن يـستحقوهنا مـن أفـراد اجلـيش املـاوي يف مواقـع         /أغسطس وأيلول/املرتبات عن آب  

 .التجميع

وكان الرصـد اخلفيـف لألسـلحة واجليـوش الـذي تـضطلع بـه البعثـة ترتيبـا يهـدف إىل                        - ٢٨
لفتـرة  ومل يكـن  رة انتخابـات اجلمعيـة التأسيـسية     فتـ قاء مؤقتا يف أماكن جتميعهم خالل       بإرصد  
 .طويلة

  
 محاية األطفال  -باء   

مــن لتــسريح وإعــادة تأهيــل أفــراد اإلعــداد واصــلت وحــدة محايــة الطفــل املــسامهة يف    - ٢٩
اســتيفائهم لــشروط االلتحــاق بــاجليش  تــبني عــدم فــردا  ٢ ٩٧٣عــددهم يبلــغ اجلــيش املــاوي 

ــوا يف    ــهم بق ــع بوصــفهم أحــداثاً ولكن ــع التجمي ــق مــع     .مواق ــشكل وثي ــضاً ب ــة أي وتعمــل البعث
عــدد مـن تــدابري إعــادة التأهيــل املعــدة  اختــاذ اليونيـسيف وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنـائي علــى   

 .استيفائهم للشروطلألشخاص الذين تبني عدم 

 شاركيـ وواصلت الوحدة العمل مع فرقة عمل نيبال املعنية بآلية الرصد واإلبالغ الـيت                - ٣٠
تنفيــذ اليف رئاســتها كــل مــن اليونيــسيف ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان مــن أجــل  

ويف ضـوء    ).٢٠٠٥ (١٦١٢مبوجـب قـرار جملـس األمـن         املنشأة  لية الرصد واإلبالغ    الفعال آل 
املعـين  الكـائن مقـره يف نيبـال،        الوضع املتردي للقانون والنظام يف تاراي، أجرى الفريق العامـل           

باألطفــال املتــضررين مــن الــرتاع تقييمــا للمــسائل املتعلقــة حبمايــة األطفــال يف تــسع مقاطعــات  
وخلـص الفريـق إىل أن العنـف والفوضـى املـستمرين       .أغـسطس /واقعة يف تاراي وأجنـزه يف آب 

يف تــاراي يــؤثران بــشكل ســليب علــى تعلــيم األطفــال ويــسامهان يف زيــادة معــدل التوقــف عــن  
وتبّين أيضا أن بعـض األطفـال يعملـون سـعاة لـصاحل اجلماعـات املـسلحة        . املدارسالدراسة يف  

االقتــصادية والــضرورة فالتهديــدات . يف تـاراي ويــشاركون يف عمليــات التــهريب عــرب احلــدود 
  .عامالن رئيسيان يسامهان يف اخنراط األطفال يف اجلماعات املسلحة

  
 الشؤون السياسية  -جيم   

ون الـسياسية رصـد وحتليـل احلالـة الـسياسية يف البلـد، عـن طريـق                  واصل مكتب الـشؤ     - ٣١
واصل تقدمي املـساعدة لقيـادة البعثـة يف دعـم           وإجراء زيارات ميدانية للمناطق،     مجلة أمور منها    
وواصل موظفو الشؤون السياسية عقـد اجتماعـات منتظمـة مـع اجلهـات املعنيـة        .عملية السالم

ثلي األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين فـضال عـن          مشلت املسؤولني احلكوميني ومم   اليت  
وجرى رصد أنشطة مجاعـات املقـاتلني الـصغرية، املـسلحة منـها وغـري        .اجلهات الدولية الفاعلة
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املــسلحة، وقــدرهتا علــى تعطيــل عمليــة الــسالم، كمــا ُرصــدت النــواحي الديناميكيــة فيمــا بــني  
 .يـه يف عمليـة الـسالم الفئـات املهمـشة تقليـدياً      األحـزاب الـسياسية والـدور املتطـور الـذي تؤد     

وواصل املكتب تقييم مدى تنفيذ اتفاق الـسالم الـشامل، فـضالً عـن االتفاقـات األخـرى ذات                   
الــصلة، ورَصــَد إجــراءات اجلمعيــة التأسيــسية وأعمــال اللجــان فيمــا خيــص اإلعــداد للدســتور    

 .اجلديد
  

 اإلعالم  -دال   
تقرير، أجــرت وســائط اإلعــالم نقاشــا موســعا بــشأن دور  خــالل الفتــرة املــشمولة بــال   - ٣٢

وأصــدرت . )٢٦الفقــرة انظــر (البعثــة يف رصــد األســلحة وذلــك يف ضــوء حادثــة كابيلفاســتو  
ــة   ــا صــحفيا يتــضمن تفاصــيل احلادث ــة بيان  تــاله بيــان يوضــح نطــاق مــسؤوليتها يف جمــال   ،البعث

ســلحة واجليــشني ال أداء دور الرصــد، وهــي حتديــد مــدى االمتثــال لالتفــاق املتعلــق برصــد األ  
  .يتعلق بالتنفيذ أو املراقبة

  
 السالمة واألمن  -هاء   

وتواصـلت  . ظلت احلالة األمنية مستقرة عموما، مع استثناء ملحوظ فيما خيص تـاراي      - ٣٣
يف مجيــع أحنــاء البلــد، وخــصوصا يف تــاراي، اإلضــرابات واالحتجاجــات الــيت نفــذهتا مجاعــات 

ومع ذلـك مل ُينكـر    . اليت تطالب بتعويضات لضحايا حوادث السيارات      خمتلفة، وال سيما تلك   
حق موظفي األمم املتحدة يف حرية التنقل، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن قوات األمن حّدت مـن                 

هتديـدات مباشـرة    خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير       ومل تقع   . قدرة املتظاهرين على عرقلة الطرق    
 .ضد موظفي األمم املتحدة

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، واصـل قـسم الـسالمة واألمـن التـابع للبعثـة التنـسيق                      - ٣٤
 .الوثيق مع إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن

  
 حقوق اإلنسان  -خامسا  

ــسياسي يف          - ٣٥ ــال ال ــة االنتق ــاطق عملي ــن املن ــد م ــساءلة يف العدي ــاب امل ــل غي ــال، يعرق نيب
تهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنـساين الـيت           سيما فيما يتعلق بان    وال

ومـا زال يـتعني علـى احلكومـة         .  ومنذ بدايته  ٢٠٠٦ارتكبت خالل الرتاع الذي انتهى يف عام        
أن تتــابع بــشكل فعــال وعودهــا بــضمان فــرض املــساءلة عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت   

وباملثـل، مل يتخـذ احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد        .الرتاعارتكبها أفراد اجليش النيبايل خالل 
 املــاوي ســوى خطــوات حمــدودة ملعاجلــة احلــاالت الــيت ارتكــب فيهــا كــوادره أعمــال عنــف  -
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ويف القــضية الــصارخة الــيت ختــص ماينــا ســونوار، وهــي فتــاة يف  . وبعــدهخطــرة خــالل الــرتاع 
يـدي أفـراد مـن اجلـيش، أصـدرت        اخلامسة عشرة مـن العمـر تعرضـت للتعـذيب والقتـل علـى أ              

سـبتمرب دعـت فيـه اجلـيش النيبـايل إىل تعليـق         / أيلول ١٣احملكمة احمللية يف كافري قرارا هاما يف        
مهام الضابط الوحيد املتبقي يف اخلدمة واملتـهم يف هـذه القـضية، وإىل تزويـد احملكمـة بإفـادات                    

وأمـرت احملكمـة أيـضا املـدعي      .بـايل الشهود املقدمة أمام احملكمة العـسكرية التابعـة للجـيش الني   
وينبغـي للجـيش النيبـايل االمتثـال إىل أمـر احملكمـة              .العام احمللي جبلب املـدعى علـيهم والـشهود        

  .على وجه االستعجال

متديــد اخلدمــة والترقيــة والترشــيح لعمليــات األمــم املتحــدة   ألغــراض  ،ورشــح اجلــيش  - ٣٦
ني الـذين كـانوا جـزءا مـن التسلـسل القيـادي              بعـضا مـن كبـار القـادة العـسكري          /حلفظ الـسالم  

خالل الفترة اليت تعرض فيها معتقلون للتعذيب واختفوا من ثكنة مهاراجغونج التابعة للجـيش              
 .وعلقت احلكومة مؤقتا ترقية لواء يف انتظار استعراض مسؤوليته .يف كامتاندو

رغـم إجـراء احلكومـة    وأحرز تقدم بطيء يف إنشاء مؤسسات انتقاليـة لتحقيـق العدالـة            - ٣٧
بعض املشاورات مع املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املـدين، وكـذلك مـع ضـحايا الـرتاع،            
بشأن اإلطار القانوين املقترح إلنـشاء جلنـة حتقيـق يف حـاالت االختفـاء وجلنـة لتقـصي احلقـائق                     

ــسال      .واملــصاحلة ــسان، أوشــكت وزارة ال ــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن م وب
مـن املـشاورات العامـة بـشأن مـشروع القـانون الـذي        عقـد جمموعـة     على االنتهاء مـن     والتعمري  

تقصي احلقائق واملصاحلة، وأعدت مـسودة هنائيـة ملـشروع قـانون جيـّرم حـاالت               لسيشكل جلنة   
ــة    ــأذن بإنــشاء جلن ورغــم أن مــشروعي  .لتحقيــق يف حــاالت االختفــاء لاالختفــاء القــسري وي

احلكومـة بـإجراء    فقـد وعـدت      احلايل ال يتمشيان متاما مع املعايري الدوليـة،          القانون يف شكلهما  
ــوبر، مل ُيرســل أي مــن مــشروعي  / تــشرين األول١٣حبلــول و. تنقيحــات إضــافية عليهمــا  أكت

 . الربملان-القانون إىل اجمللس التشريعي 

حلـد مـن أنـشطة      األمن العام، مبا يف ذلك فشل احلكومـة يف ا         املتصلة ب سائل  املوال تزال     - ٣٨
، وأجنحـة   ي العرقـ  العنف اليت تزاوهلا اجلماعـات املـسلحة، واجلماعـات الداعيـة للحكـم الـذايت              

 .الـشبيبة التابعـة لألحـزاب الـسياسية، هـي الـسبب األكـرب لعـدم االسـتقرار يف املنـاطق الريفيـة           
 .نـسان زال الوقت مبكرا جدا لتقيـيم أثـر اخلطـة األمنيـة اخلاصـة اجلديـدة علـى حقـوق اإل         وما

ورغم أن هناك حاجة ماسة إىل اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة لتحـسني الوضـع األمـين العـام يف                       
منظمات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك مكتـب         فقد أعربت   منطقة تاراي على وجه اخلصوص،      

مفوضية حقوق اإلنسان يف نيبال، عن قلقهـا إزاء عـدد األفـراد الـذين قتلـوا يف مواجهـات مـع                      
ن، وإزاء مزاعم ذات مصداقية تـشري إىل تـورط أفـراد مـن الـشرطة يف عمليـات قتـل                  قوات األم 
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وعّبر مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف نيبـال عـن قلقـه مـن هـذه املـسألة علـى            . دون حماكمة 
 .حنو مباشر أمام قيادة شرطة نيبال واملسؤولني احلكوميني

ومل يتحـسن   .مـن التحـديات  وواصلت اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان مواجهـة عـدد       - ٣٩
مستوى تنفيذ احلكومة لتوصيات اللجنة، مـع أن اللجنـة رحبـت مبوقـف رئـيس الـوزراء الـذي                    

وأعربـت اللجنـة أيـضا      . التزم شفويا بإصدار تعليماته للمسؤولني احلكوميني كـي يفعلـوا ذلـك           
 .عن قلقها إزاء جوانب الضعف يف مشروع القانون الذي حيكم أنشطتها

ــوا خــالل     /لــولويف أي  - ٤٠ ــذين قتل ســبتمرب، رفعــت احلكومــة العــدد الرمســي لألشــخاص ال
 شــخص ٣ ٠٠٠بــأكثر مــن ) ٢٠٠٦-١٩٩٦(التمــرد املــاوي الــذي اســتمر عقــدا مــن الــزمن 

منـذ  تقـوم    قتيال، متشيا مع النتائج املؤقتـة الـيت توصـلت إليهـا فرقـة العمـل                  ١٦ ٢٧٨ليصل إىل   
  .لبشرية وتسجيلهاالتحقيق يف عدد اخلسائر ابهناية الرتاع 

  
 دعم البعثة  -سادسا  

واصل عنصر الدعم التابع للبعثة توفري الدعم ألنشطتها علـى حنـو فعـال يف مجيـع أحنـاء         - ٤١
ويتطلـب   .منطقة البعثـة، مـع إعطـاء األولويـة ملواقـع التجميـع الرئيـسية الـسبعة للجـيش املـاوي          

يــامهم بالــدوريات املتنقلــة نــشر أفــراد الوجــود املــستمر ملــراقيب األســلحة يف مواقــع التجميــع وق
التـصاالت والنقـل اجلـوي لتـوفري     وبالتايل، تظـل هنـاك حاجـة ملـوارد ا     .البعثة على نطاق واسع

تقتضيه الضرورة من دعم لوجسيت وقنوات رابطة أمنية وطبيـة بـني كامتنـدو واملواقـع النائيـة                ما
وحيـد الـذي متلكـه البعثـة، وهـو طـائرة       ويسهل العتـاد اجلـوي ال   .اليت ُنشر فيها مراقبو األسلحة

يـستخدم إلجـراء    و، التـنقالت بـني كامتنـدو ومواقـع التجميـع،            ٨ -طراز إم آي     هيلكوبتر من 
 .أخرى مهام ميدانية

، واصـل عنـصر الـدعم       ٢٠٠٩وعقب تقليص حجم البعثة خالل الربع األول من عام            - ٤٢
 .التابع للبعثة ختفيض املوارد املادية املخصصة للبعثة

  
 تنسيق فريق األمم املتحدة القطري  -سابعا   

جتـاوز  الراميـة إىل    هـود   اجلالتعاون يف جمال التنمية ألن      يتعلق ب ال يزال املناخ صعبا فيما        - ٤٣
اخلالفات وبناء الثقة داخـل األحـزاب الـسياسية وفيمـا بينـها ال تـزال تـشغل القـادة الـسياسيني                      

يـة يف املنـاطق الريفيـة معرقلـة بـسبب انعـدام األمـن،               وال تزال جهود التنم   . على حساب التنمية  
، واالفتقار إىل حكومة حمليـة،      ٢٠٠٩/٢٠١٠وعدم اليقني من أن الربملان سيوافق على ميزانية         
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وعلى الـرغم مـن هـذه     .جلان السالم احمللية مل تصبح بعد جاهزة للعمل على نطاق واسع     وألن  
 .ددا من مبادرات السالم والتنمية اجلديدةالتحديات، أطلق فريق األمم املتحدة القطري ع

أغسطس، أصـدر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي التقريـر األخـري املتعلـق                 / آب ١٧يف  و  - ٤٤
البيانـات املتعلقـة بالتنميـة    اسـتكمال  وفضال عـن   .٢٠٠٩ لعام بالتنمية البشرية الوطنية يف نيبال

حتـول  برنـامج  وع اجلنس، حيلل التقرير البشرية مصنفة حسب عوامل تشمل الطبقة واملنطقة ون  
أطلــق و. الدولــة، ويــستطلع ســبل حتقيــق تقــدم يف جمــال التنميــة البــشرية نتيجــة لعمليــة الــسالم  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير برناجمـا مدتـه مخـس سـنوات            أيضا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
 أسـرة معيـشية يف      ٣٠٠ ٠٠٠ف  سبل املعيشة مـن أجـل الـسالم، وهـو يـستهد           استعادة  بعنوان  

مـستويات املعيـشة    حتـسني   وسيدعم املشروع التماسك االجتمـاعي و      .مقاطعات تاراي الثالث  
  .يف اجملتمعات املتضررة من الرتاع

 مليـون دوالر    ٢,١ودفع صندوق األمم املتحـدة للـسالم يف نيبـال مبلغـا إضـافيا قـدره                   - ٤٥
ــس    ــائي واليوني ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن أجــل     لربن ــسكان م ــم املتحــدة لل يف وصــندوق األم

ــاوي غــري     ــسريح مــوظفي اجلــيش امل ــشروط  التحــضري لت ــهم املــستوفني لل ــع . وإعــادة تأهيل ودف
جـل الـشروع يف   أالـصندوق أيـضا مليـوين دوالر ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مـن          

ــائق واملــصاحلة      ــة تقــصي احلق ــة ســيدعم جلن ــق العدال ــايل لتحقي ــامج انتق ــق يف  برن ــة التحقي  وجلن
 األولويـة جلملـة أمـور منـها الـربامج الـيت             جولة التطبيق املقبلـة   وسوف تعطي   . حاالت االختفاء 
ــام   ــق أحكـ ــن   تطبـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــرأة  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـ ــشأن املـ بـ

 .بشأن األطفال والرتاعات املسلحة) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ والسالم واألمن و

وأدى اجلفـاف املقتـرن    .ل انعدام األمن الغذائي يهيمن على الـشواغل اإلنـسانية  وما زا   - ٤٦
بارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة يف نيبــال إىل زيــادة عــدد األشــخاص الــذين يفتقــرون إىل األمــن 

وتقـــدر احلكومـــة أن كميـــة الـــنقص يف احلبـــوب ســـتبلغ  . مليـــون شـــخص٣,٤الغـــذائي إىل 
ارتفعــت تكلفــة األغذيــة األساســية يف نيبــال اآلن إىل   وقــد . ٢٠٠٩ طــن يف عــام ٤٠٠ ٠٠٠

ــة يف آب      ــذاء العاملي ــة الغ ــه يف ذروة أزم ــت علي ــذي كان ــستوى ال ، ٢٠٠٨أغــسطس /نفــس امل
 شـخص آخـر إىل   ٧٠٠ ٠٠٠وأضـاف برنـامج األغذيـة العـاملي      .ويتوقـع أن تواصـل ارتفاعهـا   

ت غذائيـة إىل أكثـر مـن        قائمة املستفيدين، ليصل بذلك عدد األشخاص الذين يتلقون مـساعدا         
أكتوبر، أدت االهنيـاالت األرضـية والفيـضانات إىل    / تشرين األول١٣حبلول و .مليوين شخص

  . شخصا١٤٣ عائلة وتسببت يف موت ١٦ ٠٠٠اإلضرار بأكثر من 

وعـاىن   .وبرزت خالل الفترة املشمولة بالتقرير شواغل تتعلق باحلق يف الصحة والغذاء  - ٤٧
نقص يف الغـذاء وامليـاه وغـري ذلـك مـن            جـراء الـ    الغربية الوسطى والقـصوى      السكان يف املناطق  
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وأدى تفشي اإلسهال يف تلـك املنـاطق بـدءا     .الضروريات األساسية، مبا فيها اخلدمات الصحية
وقـد أبلـغ عـن وفـاة      .أغـسطس / شـخص حبلـول هنايـة آب   ٣٠٠مـايو إىل مـوت   /من مطلع أيار

ويف  .رضــت إىل القــدر األكــرب مــن األضــرار   شخــصا يف مقاطعــة جاجــاركوت الــيت تع ١٤١
اإلجـراءات احلكوميـة الـيت دعمتـها        بفـضل   سبتمرب، متت السيطرة علـى تفـشي اإلسـهال          /أيلول

وتواصـل منظمـة الـصحة العامليـة      .منظمة الـصحة العامليـة وغريهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة       
  .مراقبة الوضع عن كثب

راء نيبال عن شن محلة وطنيـة مـدهتا سـنة إلهنـاء             سبتمرب، أعلن رئيس وز   / أيلول ٩يف  و  - ٤٨
ودعــم هــذه  . بوصــفه عــام مكافحــة العنــف ضــد املــرأة٢٠١٠العنــف اجلنــساين، وأعلــن عــام 

 لربيطانيــا اخلطــوة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ووزارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة املتحــدة
 للــسكان واليونيــسيف ومنظمــة وســيبدأ صــندوق األمــم املتحــدة  .العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية

العمل الدولية يف تـدريب الفتيـات املتـضررات مـن الـرتاع علـى مـسائل تعمـيم مراعـاة املنظـور                       
اجلنساين والعنف القائم على اجلنس، فضال عن دعم ذوات املهـارات املهنيـة يف احلـصول علـى             

 .عمل

 األمـم  يـضم دائـرة   ، الـذي املعـين مبكافحـة األلغـام يف نيبـال     املتحـدة  األمم فريق وواصل  - ٤٩

للحـد مـن التهديـد الـذي تـشكله       اجلهـود  بـذل  واليونيسيف، إلجراءات مكافحة األلغام املتحدة
املتفجـرات الـيت خلفتـها احلـرب، ولتطـوير       مـن  ذلـك  وغـري  املرجتلـة  املتفجـرة  واألجهـزة  األلغـام 

ن إطـار اتفـاق الـسالم       قدرات اجليش النيبايل علـى الوفـاء بالتزاماتـه يف جمـال إزالـة األلغـام ضـم                 
ــشامل ــد جــرى تطهــري  .ال ــول  حقــل ٥٣ أصــل حقــل ألغــام مــن  ١٧ وق ــشرين ١٦حبل  ت
املعـين مبكافحـة األلغـام     املتحدة األمم فريققدم خالل الفترة املشمولة بالتقرير، و. أكتوبر/األول

 يف دعـم اجلـيش املـاوي   أيـضا  واصـل الفريـق   و, التدريب الفين واإلداري ألفـراد اجلـيش النيبـايل        
ونفــذت عمليــات هــدم يف . إزالــة بقيــة العناصــر املتفجــرة املخزنــة يف مواقــع التجميــع الرئيــسية 

 . عناصر متفجرة٢٨ ٢٠٨من مواقع التجميع الرئيسية السبعة وجرى تدمري مواقع ست 

مكتب إلجراءات مكافحة األلغـام حبلـول كـانون         التعمري إنشاء   وزارة السالم و  تزمع  و  - ٥٠
كون مـسؤوال عـن اسـتراتيجية التـصدي احلكوميـة بـشأن األجهـزة املتفجـرة                  سي ديسمرب/األول

املرجتلة، ويناقش فريـق األمـم املتحـدة املعـين مبكافحـة األلغـام مـع الـوزارة مـسألة تقـدمي الـدعم               
واجتمع الفريق أيـضا مـع اجلـيش النيبـايل وقـوات الـشرطة املـسلحة خبـصوص تقـدمي                    . للمكتب

رة املرجتلـة ووضـع اسـتراتيجية وطنيـة للتـصدي لألجهـزة املرجتلـة              الدعم إلزالـة األجهـزة املتفجـ      
  .املتفجرة بتوجيه من مكتب إجراءات مكافحة األلغام
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  مالحظات   - ثامنا  
يف عملية السالم يف نيبال، وهـذا أمـر يبعـث    ألساسية االلتزامات اال يزال يتعني تنفيذ       - ٥١

انغمـاس هـذه األطـراف يف املـسائل         ألطـراف، و  استمرار انعدام الثقة بني ا    ف. على القلق الشديد  
إجـراء مفاوضـات    قـدراهتا علـى     تـضعف حاليـا      ،باحز، والقضايا الداخلية لأل    اليومية ةيالسياس

عمـل غـري   فرقـة   األحزاب الرئيـسية الثالثـة معـا يف         التقت  يف اآلونة األخرية ،     و. تتحلى باملرونة 
 وعلـى الـرغم مـن أن   . وبالدسـتور لية الـسالم  عماملتصلة باخلالفية املسائل بدأت مناقشة ورمسية  

ال تــزال وجهــة فــعلــى كافــة املــستويات، زالــت مــستمرة علــى أســاس خمــصص  مــااملــشاورات 
مـن  عم هـذه التفـاعالت بـني كبـار القـادة            لـد أن وجود آلية ذات طابع رمسي أكـرب         هي  نظري  

  .  عملية السالمشأنه أن يعود بالفائدة على
مهمتـها  و.  متثيلية انتخاب مجعية تأسيسية  يف  لية السالم حىت اآلن     أهم إجناز لعم  يتمثل     - ٥٢

دسـتور  ل، هـي وضـع مـشروع        وهي مهمة ميكن القـول أهنـا أكـرب حتـد يواجهـه البلـد              الرئيسية،  
التأسيـسية سـوى    اجلمعيـة   ويف حـني مل تنـاقش       . ٢٠١٠مـايو   /أيار ٢٨جديد، إلصداره حبلول    

 مبجملـه اجلـدول الـزمين     جـرى تنقـيح     ،   املوضـوعية  اهيميـة فاملورقات  ال نصف   عنما يزيد قليال    
 الرئيــسية عمومــا يف مناقــشات اجلمعيــة  األحــزابكبــار زعمــاء ومل يــشارك . للمــرة الــسادسة

معيــة اجل مــن خــالل عمليــة اجلهــدى تكــريس مزيــد مــن علــ ألطــرافأحــث اإين و. التأسيــسية
 الـرتاع اب الكامنـة وراء     األسـب حـددت بأهنـا     الـيت   املـسائل    أخـرى ملعاجلـة      منتـديات تأسيسية و ال

إعادة هيكلة الدولة وإصالح األراضي وغريهـا مـن         املسائل املتصلة ب   ومنهاعلى املدى الطويل،    
ــة  ــصادية واالجتماعيــ ــديات االقتــ ــع  حــــىت اآلن، و. التحــ ــوى اليــــسري يف وضــ ــق ســ مل يتحقــ

  . احليويةاملسائل  هذه ، لتحقيق تقدم يفاستراتيجيات متفق عليها
أفــراد اجلــيش املــاوي غــري تــسريح  بعمليــة املتمثلــة يف البــدء جمــددا األخــرية ملبــادرةإن ا  - ٥٣

مـشاركة احلكومـة واملـاويني علـى حـد سـواء يف هـذه               املستوفني لـشروط اخلدمـة يف اجلـيش، و        
 الثقـة زال تـ ال و. التخـبط  بعـد أشـهر مـن        ،عمليـة الـسالم   ، جديرة بأن تساعد يف إجنـاح        العملية

احلكومـة،  تواصـل    أن   فمـن األمـور البالغـة األمهيـة إذن        . بقا ألوانـه   أمرا سـا   نجاح هذه املبادرة  ب
وتنفيـذ هـذا    فيمـا بينـها     اجلـيش املـاوي التعـاون       و،  املـاوي  - احلزب الشيوعي النيبـايل املوحـد     و

  .  يف أقرب وقت ممكنالذي طال أمدهااللتزام 
اء الطــابع بإضــفا مــديــد ألركــان اجلــيش التزامهاجلرئيس الــرئــيس الــوزراء ووقــد أكــد   - ٥٤

، ونظـرا   ب حجـم مناسـ    إىل اجلـيش    إىل إعـادة  يف ضـوء احلاجـة      و. جيش نيبـال  الدميقراطي على   
وضـع اسـتراتيجية    فقـد أضـحى الوقـت مالئمـا ل        توقع يف قوات األمـن األخـرى،        الكبري امل لنمو  ل

 خـالل   تـه وإنين أشجع احلكومـة علـى مواصـلة إبـداء االحتـرام الـذي أظهر              . شاملة هلذا القطاع  
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 وعلـى   التجنيـد القيود املفروضـة علـى      بـ فترة ألحكام اتفـاق الـسالم الـشامل فيمـا يتعلـق             هذه ال 
  . شراء املعدات العسكرية الفتاكة

رصد إدارة األسلحة واجليشني عنـد احلـد   املتعلق باالنتهاكات اجلسيمة لالتفاق    ظلت     - ٥٥
تلـف ألـوان الطيـف      اجلهـات الفاعلـة مـن خم      وقد قامـت    لسنوات الثالث املاضية،    خالل ا األدىن  

غـري أن   . يف هذا الـصدد   إقرارها مبا تقدمه البعثة من دعم         يت ممثل بإبالغالسياسي واجملتمع املدين    
وهي ترتيبـات كـان الغـرض منـها أن تكـون            اإلبقاء على الترتيبات احلالية للرصد لفترة طويلة،        

دود الـذي تقـوم بـه       فالرصد احملـ  . ينطوي على خماطر كبرية   أمر  من عملية السالم،    مبكرة  لفترة  
ج أفــراد اجلــيش املــاوي ادمــإليلــزم اختاذهــا كــون بــديال إلجــراءات عاجلــة يال ميكــن أن البعثــة 

، علــى النحــو املتــوخى يف  إضــفاء الطــابع الــدميقراطي علــى اجلــيش النيبــايل  هم، وتأهيلــإعــادة و
ستقبل أفـراد   لتوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن مـ          إىل ا وإنـين أدعـو مجيـع األطـراف         . االتفاقات

رئـيس وزراء   وقـد قـام     .  هذا أحد األركـان األساسـية لعمليـة الـسالم          يشكل إذاجليش املاوي،   
األمم املتحدة عزمه العمـل بـشكل عاجـل مـع مجيـع األطـراف السـتكمال عمليـة                   بإبالغ  نيبال  

ــأخري  واإلدمــاجإعــادة التأهيــل   ــة مــشروع كــبري فال.  مــع أدىن حــد مــن الت ، ومــن األمــور  عملي
مـن حيـث     مـن الوضـوح      كـاف  متأن وبقـدر  تخطيط  بمجيع األطراف قدما    متضي  أن  ية  األساس

  . حسب احلاجةملساعدة، ا على استعداد لتقدميستظل البعثة و. اجلوهر والعمل
 خطــوتنيإعــادة تــشكيل اللجنــة اخلاصــة واســتئناف العمــل يف اللجنــة الفنيــة وتــشكل    - ٥٦
التـزام كامـل مـن جانـب        وجـود    معقدما  عملهما  أن ميضي   آمل  وإين  . تني يف هذا الصدد   إجيابي

تواصل البعثة العمـل عـن كثـب مـع اللجنـة الفنيـة وسـتكون مـستعدة لتقـدمي                    و. مجيع األطراف 
  .  وإعادة التأهيلاإلدماجلبدء يف عملية اخطة من صياغة  جلنة املشاريع حاملا تفرغساعدة امل

تـشكيل حكومـة    ويبقـى   . كـبري  واجتمـاعي  ياسيس على طريق حتول     إن نيبال ماضية     - ٥٧
جنـاح  وإلللبلد يف الوقـت املناسـب،   إصدار دستور جديد    أمرا مستصوبا من أجل     وحدة وطنية   

إجـراء اسـتعراض   فـإن  يف الوقـت نفـسه،   و.  وإدمـاجهم  إعادة تأهيل أفراد اجلـيش املـاوي      عملية  
 يف عــام تفــاقاالشــامل لتنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل، وهــو مــا مل حيــدث منــذ التوقيــع علــى     

. تنـشيط عمليـة الـسالم     يف  واألطـراف   ساعد يف استعادة الثقـة املتبادلـة بـني          ميكن أن ي  ،  ٢٠٠٦
ــة      و ــن اإلجــراءات ذات األولوي ــق واضــحة م ــضع خارطــة طري ــةينبغــي لألطــراف أن ت  املطلوب

  . الدميقراطية والتحول االجتماعييف جين مكاسب  النيبايللتحقيق تطلعات الشعب 
دور البعثـة يف    عـن رأيهـا بـأن       علـى الـدوام     تعـرب   عملية الـسالم    ب ملعنيةظلت اجلهات ا    - ٥٨

كمـا هـو مـبني    و. يـزال مـن األمهيـة مبكـان    ال اليت حتركها دوافـع وطنيـة   عملية السالم يف  نيبال  
 م،هلتعزيـز إدمـاج العـاملني يف اجلـيش املـاوي وتأهيلـ            أوليـة   جيابية  إ خطوات   فقد اختذت أعاله،  
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شـروط اخلدمـة      لعـدم اسـتيفائهم    ٢٠٠٧عـام   ل عمليـة التحقـق      بعدهتماست الذين   تسريح أولئك و
، وال ميكن، على وجـه الـيقني، أن تعتـرب           ةاخلطوات هي باألحرى مؤقت   غري أن تلك    . يف اجليش 

 احلاليــة، مبــا يف ذلــك تنفيــذ  اكمــال أنــشطة البعثــة قبــل هنايــة واليتــه  كافيــة لتهيئــة الظــروف إل 
ــالة اااللتزامـــات الـــيت قطعـــت يف   ــة مـــن الرسـ ــة نيبـــال ملوجهـ ــة احكومـ ــه/ متـــوز٧ملؤرخـ  يوليـ

)S/2009/360فتــرة هــذا يؤكــد املهــام الكــبرية الــيت تنتظــر األحــزاب النيباليــة يف       و). ، املرفــق 
لتقـدمي  على أهبـة االسـتعداد   بكاملها، البعثة واألمم املتحدة    إن  . الشهرين ونصف الشهر املقبلة   
  .  عملية السالمجلأمن ا التزاماهتاملساعدة هلذه األحزاب للوفاء ب

 وأود أن أعرب عـن تقـديري ألعـضاء جملـس األمـن والـدول األعـضاء األخـرى علـى             - ٥٩
دعم عمليــة مــن عمــل لــ األمــم املتحــدة ملــا يبــذل يفدعــم متواصــل لنيبــال ، ويقدمونــه مــن  مــا

ــضا أود  و.الــسالم ــدغرين،  يتأن أشــكر ممــثل أي ، فــضال عــن املنظمــات  وموظفيهــا، كــارين الن
  . يف هذا الصددجهود متفانيةملا يبذلونه من كة يف نيبال، الشري

  


