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تقرير األمـني العـام عـن طلـب نيبـال املـساعدة مـن األمـم املتحـدة لـدعم                         
  عملية السالم فيها

  
 مقدمة  -أوال   

الــذي جــدد اجمللــس  ) ٢٠١٠ (١٩٠٩يقــدَّم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١
، عقـب الطلـب املقـدم       ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٥مبقتضاه والية بعثة األمم املتحـدة يف نيبـال حـىت            

 بوصـفها بعثـة     ٢٠٠٧وكانت البعثـة قـد أنـشئت عـام          .  حكومة نيبال وتوصية األمني العام     من
سياســية خاصــة، تــشمل واليتــها رصــد إدارة األســلحة واألفــراد املــسلحني يف اجلــيش النيبــايل    

 . املاوي-، املعروف اآلن باحلزب الشيوعي النيبايل املوحد )املاوي(واحلزب الشيوعي النيبايل 

 هذا التقرير التقدم احملرز يف عملية السالم وتنفيذ والية البعثـة منـذ تقريـري          ويستعرض  - ٢
  ).S/2010/17 (٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧األخري الذي قدمته إىل جملس األمن يف 

  
 التقدم احملرز يف عملية السالم -ثانيا   

رزهـا اتفـاق الـسالم    إن اإلجنازات الكبرية اليت حققتها عملية السالم يف نيبـال، ومـن أب     - ٣
، موثقة يف تقـاريري الـسابقة   ٢٠٠٨، وانتخاب اجلمعية التأسيسية يف عام ٢٠٠٦الشامل لعام   

وأحرز قدر مـن التقـدم أيـضا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مثـل تـسريح أفـراد                      . إىل اجمللس 
يت قادهتـا البعثـة يف       بفعل عملية التحقق ال    مأهليتهالذين فقدوا   اجليش املاوي يف اآلونة األخرية،      

ــاير، الــيت متثــل  / كــانون الثــاين٨، وإنــشاء اآلليــة الــسياسية الرفيعــة املــستوى يف   ٢٠٠٧عــام  ين
ولكن بـالرغم مـن     . منتدى يتناول فيه كبار القادة السياسيني املسائل الرئيسية يف عملية السالم          

الرئيــسية العالقــة الــيت لمهــام بالنــسبة لاجلهــود املتواصــلة مل تتحقــق حركــة ملموســة إىل األمــام  
ختـص عمليــة الـسالم، وهــي تقريـر مــستقبل اجليـشني وإجنــاز صـياغة مــشروع الدسـتور حبلــول       

   .٢٠١٠مايو / أيار٢٨املوعد النهائي يف 

راال، الـزعيم الراحـل يف   ي اآللية السياسية الرفيعة املستوى جريجيـا براسـاد كـو       وقد أنشأ   - ٤
ئــيس الــوزراء أربــع مــرات، وكــان مــن املهندســني  الكــونغرس النيبــايل والــذي شــغل منــصب ر

حزنـا واسـع     ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٠راال يف   يوقـد سـببت وفـاة كـو       . الرئيسيني لعملية الـسالم   
.  فيـه النطاق لدى الشعب النيبايل واجملتمع الدويل بوصفها خسارة كربى للبلد ولعملية الـسالم          

تركة بني القـادة الـسياسيني اآلخـرين        وقد تكون وفاته قد بعثت شعورا متجددا باملسؤولية املش        
ركوا يف تشــاوالــذين واصــلوا عقــب ذلــك عقــد اجتماعــات اآلليــة الــسياسية الرفيعــة املــستوى،  

 تتعهــد فيــه األحــزاب بــأن تبــذل جهودهــا صــوب إصــدار الدســتور حبلــول     إصــدار بيــان عــام 
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يـشية الرئيـسية     األحـزاب املاد   ومل يـتم إشـراك    . مـايو لكـي تبلـغ عمليـة الـسالم غايتـها           /أيار ٢٨
 .حىت اآلن يف اآللية، مما يؤكد استبعادها من عملية صنع القرار السياسي

وتقــر األحــزاب الــسياسية الرئيــسية بــصفة غــري رمسيــة بــأن مــن غــري املــرجح أن ُيـــنجز    - ٥
زالــت توجــد    فمــا . الدســتور اجلديــد حبلــول املوعــد النــهائي املــذكور يف الدســتور املؤقــت       

حلـها بـشأن العناصـر اجلوهريـة مثـل شـكل احلكومـة مـستقبال واهليكـل                  كـبرية يـتعني      خالفات
  .االحتادي للبلد

دسـتورية خطـرية نتيجـة لعـدم إصـدار الدسـتور             - إن احتمال حدوث أزمة سياسـية     و  - ٦
مايو قد أثار شواغل لـدى كـثري مـن النيبـاليني مـن أنـه قـد يفـتح بابـا إلمكانيـة                        / أيار ٢٨حبلول  

وضـع عراقيـل جديـدة أمـام عمليـة          ب املعلنـة    تفاق السالم الشامل وأهدافـه    ئة ال قيام القوات املناو  
وقد ظهرت يف األسابيع األخـرية دعـوات إىل العـودة إىل املَـلَــكية الدسـتورية ودسـتور        .السالم

، قال امللـك الـسابق، غياننـدرا شـاه، إن تـاريخ امللكيـة                احلدوث ويف مقابلة نادرة  . ١٩٩٠عام  
وقد انتقـد الـرئيس ورئـيس الـوزراء واألحـزاب الـسياسية الكـربى هـذه             . يتهيف نيبال مل يبلغ هنا    

وقيـل إن الـرئيس يـاداف    . التصرحيات بشدة، واهتموا امللـك الـسابق بالـسعي إىل إحيـاء امللكيـة             
أكد لقادة األحزاب السياسية أنه يف حالة عدم صـدور الدسـتور اجلديـد يف املوعـد احملـدد فإنـه                     

ويبدو أن هناك توافقا ناشـئا يف اآلراء        .  ولن يتخذ إجراء انفراديا    سيتصرف يف حدود الدستور   
 .لجمعيــة الدســتورية لفتــرة ال تقــل عــن ســتة أشــهر مــن أجــل إجنــاز أعماهلــا   التمديــد لعلــى 

واألحزاب على وعي باحلاجة امللحـة للتوصـل إىل توافـق اآلراء بـشأن نقـاط اخلـالف الرئيـسية                    
  .ذلكب املذكورة أعاله لكي يقترن التمديد

وقــد أصــبحت عمليــة وضــع الدســتور مــشتبكة سياســيا مــع مــسألة تــشكيل حكومــة      - ٧
تـوخى الدسـتور املؤقـت    األمر الـذي  وحدة وكذلك إدماج وإعادة تأهيل أفراد اجليش املاوي،      

إجنازه خالل ستة أشهر من تشكيل حكومـة جديـدة عقـب انتخـاب اجمللـس التأسيـسي                  أن يتم   
، ة حكومة وحدة وطنيـ إقامةتوافق واسع لآلراء على ضرورة ويف حني يوجد  .٢٠٠٨يف عام 

وطاملا دعا احلزب الشيوعي النيبـايل      . يترأسهافهناك خالفات خطرية بشأن من الذي ينبغي أن         
وحيظى ذلك اآلن بدعم كثري من أعضاء الربملان من احلـزب           .  املاوي إىل ذلك التغيري    -املوحد  

 املـاوي تغـري احلكومـة       - احلزب الشيوعي النيبـايل املوحـد        وقد اعترب . املاركسي اللينيين املوحد  
النيبـايل   وأصـر الكـونغرس   .شرطا مسبقا لدعم املسائل احلامسة املعلقة فيما خيص عمليـة الـسالم  

املوحـد مـن جهتـهما علـى أن أفـراد اجلـيش املـاوي ينبغـي أن جيـري           اللينـيين  واحلزب املاركسي
 الـشيوعي  تور جديـد وكـذلك علـى أن ينبـذ احلـزب           إدماجهم وإعادة تأهيلهم قبل إصـدار دسـ       

وطلبـا   .املاوي أوال األنـشطة العنيفـة الـيت تقـوم هبـا رابطـة الـشباب الـشيوعي                  - املوحد النيبايل
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 املـاوي مجيـع املمتلكـات احلكوميـة واخلاصـة،           -أيضا أن يعيد احلزب الشيوعي النيبايل املوحد        
وقـد   .ضـي خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         وسط ادعاءات بأعمال استيالء جديـدة علـى األرا        

 املاوي إىل حتقيق تقدم متزامن يف إدمـاج وإعـادة تأهيـل    -دعا احلزب الشيوعي النيبايل املوحد      
   .أفراد اجليش املاوي من جهة، وصياغة الدستور من جهة أخرى

ــراد اجلــيش املــاوي وإدمــاجهم       - ٨ ــة اخلاصــة املكلفــة باإلشــراف علــى أف  ومل تــصل اللجن
وإعادة تأهيلهم إىل اتفاق على خطـة عمـل مقترحـة، وأحالـت بعـض القـضايا الـيت مل حتـل إىل                       

زالــت املــسائل األكثــر إثــارة للخــالف هــي عــدد أفــراد  ومــا. اآلليــة الــسياسية الرفيعــة املــستوى
، وال ســيما جــيش نيبــال، وأمنــاط ذلــك  األمــناجلــيش املــاوي الــذين ســيدجمون ضــمن قــوات   

ألثناء، فـإن اللجنـة املكلفـة بإضـفاء الـصفة الدميقراطيـة علـى جـيش نيبـال،              ويف تلك ا  . اإلدماج
حسب ما يقتضيه الدستور املؤقـت، والـيت يقودهـا وزيـر الـدفاع، مل حتـرز سـوى تقـدم ضـئيل                       

  .عملها يف

فرباير، حني أكـد رئـيس أركـان        /وقد أعلنت محلة جديدة للتجنيد يف اجليش يف شباط          - ٩
بريــل، وردت أ/ويف أوائــل نيــسان. اســتئناف التجنيــدلــدفاع علــى يش جمــددا عــزم وزارة ااجلــ

ونقلت البعثة مرة أخرى موقفها الثابـت       . تقارير بأن وزارة الدفاع اعتمدت إعالنات الشواغر      
املتمثل يف أن أي جتنيد من هـذا القبيـل، حـىت لوظـائف شـاغرة، سـيمثل خرقـا التفـاق الـسالم                        

  .نييشاألسلحة واجلإدارة الشامل واتفاق رصد 

لني باسـكوى بزيـارة نيبـال يف الفتـرة          . وقام وكيل األمني العام للشؤون السياسية، ب        - ١٠
مارس والتقـى مـع رئـيس الـوزراء وكبـار املـسؤولني احلكـوميني والقـادة                 / آذار ١٢ إىل   ١٠من  

لعمليـة الـسالم يف نيبـال وكـذلك         القـوي   ونقـل دعـم اجملتمـع الـدويل         . السياسيني والعـسكريني  
اليت اسـتحقت منـذ أمـد    الوفاء بالتزاماهتا لشديد من عدم إحراز تقدم وفشل األطراف يف قلقه ا 
وأكد يف رسائله اخلاصة والعامـة احلاجـة امللحـة ألن تكـسر األطـراف اجلمـود الـسياسي                   . بعيد

جهـد أكثـر تنـسيقا يف احلـوار واحللـول      بذل  وأن تتغلب على اخلالفات القائمة بينها عن طريق         
اقش التحديات اليت تواجه البعثة اليت تواصل العمل مبوجب واليـة صـارت اآلن           كما ن  .الوسط

صـممت منـذ عـدة أعـوام بغـرض أساسـي        بعـد أن كانـت قـد        حمدودة بصورة ال تفـي بالقـصد      
ونقـل قلـق أعـضاء جملـس األمـن بـشأن التمديـد              . يتمثل يف دعم انتخابـات اجلمعيـة الدسـتورية        

  .قدم ملموساملتكرر لوالية البعثة بدون إحراز ت

، أجـرت البعثـة     )٢٠١٠ (١٩٠٩جملـس األمـن     قـرار    من منطـوق     ٣ومتشيا مع الفقرة      - ١١
مشاورات مع األحزاب السياسية الكربى واحلكومة بشأن الترتيبات املمكنـة النـسحاهبا ونقـل              

ويف إطار تلك املناقشات املوسـعة، أكـد كبـار          . مسؤولياهتا املتبقية يف جمال الرصد إىل احلكومة      
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ممثلي األحزاب واملسؤولني احلكوميني ضرورة استمرار وجـود البعثـة ومواصـلة دعمهـا لعمليـة                
ي إلجنـاز الدسـتور وهـو    السالم يف هذه املرحلة احلامسة، ال سيما إذا جرى متديـد املوعـد النـهائ            

وقـد أشـاروا إىل رغبتـهم يف أن تـصبح البعثـة أكثـر اسـتباقا يف القيـام بواليتـها،             . مـايو /أيار ٢٨
ومن بـني األولويـات املقترحـة خـالل     . حنو وثيق مع البعثة  على  وأعربوا عن استعداداهم للعمل     

للجنـة اخلاصـة يف     إىل ا تقـدمي الـدعم     و سني مهمـة البعثـة يف رصـد األسـلحة         املـشاورات حتـ   هذه  
جلـيش املـاوي، ويف ختطـيط وتنفيـذ دمـج           معـسكرات ا  االضطالع مبسؤوليتها الدستورية ملراقبة     

كما جرى حث البعثة على املساعدة عن طريق تيسري تذليل العوائـق الـيت              . ش املاوي أفراد اجلي 
  .تعوق التقدم حسبما يلزم

  
 صياغة الدستور -ألف   

ــة صــياغة الدســتور إىل توافــق اآلراء علــى      - ١٢  أوراق مــن بــني  ٣جــرى التوصــل يف عملي
ــة بتجميـــع   ورقـــة ١١ ــيعية، وقـــدمت إىل اللجنـــة الدســـتورية املكلفـ املـــشروع الكامـــل  مواضـ

ــتمكن مــن إجنــاز املــسودة األوىل حبلــول املوعــد    إوحيــث . للدســتور ــة الدســتورية مل ت ن اللجن
مـارس، فقـد جـرى تنقـيح جـدول مواعيـد اجلمعيـة التأسيـسية للمـرة              / آذار ٥احملـدد يف    النهائي  

يـل، ذكـر   برأ/ويف أوائـل نيـسان  . احملـدد لإلصـدار  النهائي العاشرة يف حماولة لإلبقاء على املوعد       
رئيس اجلمعية التأسيسية أن اإلجراءات الالزمة إلصدار دستور جديد ال ميكـن إجنازهـا خـالل                

  .الفترة املتبقية

وقد اعتـرض املـؤمتر      .أطراف آراء متشددة بشأن مستقبل اهليكل االحتادي      لدى عدة   و  - ١٣
ما ة املـستقبلية حـسب    قاطعـات االحتاديـ   النيبايل وحزب العمال والفالحني النيبـايل علـى ترسـيم امل          

وتوزيـــع ســـلطات الدولـــة، التابعـــة للجمعيـــة  الدولـــة اقترحتـــه اللجنـــة املعنيـــة بإعـــادة هيكلـــة  
الكـربى عارضـت ذلـك النمـوذج،       املاديشية  العرقية  اجملموعات  حزاب و األكما أن    .الدستورية

اقض الذي يتوخى تقسيم منطقة تاراي إىل ثالث وحدات احتادية مستقلة، زاعمة أن ذلـك يتنـ               
ووافقـت اآلليـة الـسياسية الرفيعـة املـستوى          . مع ما يعتربونه مناطقهم حبدودها املرسومة تارخييا      

 املـستقبلي   مالترسـي ، السـتعراض     الدولـة  من حيث املبدأ على إنشاء جلنة وزاريـة إلعـادة هيكلـة           
 التابعـة   للمقاطعات االحتادية ولتيسري عمل اللجنة املعنية بإعادة هيكلة وتوزيع سلطات الدولة،          

ــسية  ولكــن إنــشاءها يواجــه عراقيــل بــسبب اخلالفــات الــسياسية املــستمرة        . للجمعيــة التأسي
 .بني األحزاب الرئيسية فيما

ــايل املوحــد       - ١٤ ــشيوعي النيب ــها احلــزب ال  املــاوي -وقــد اســتمرت اآلراء الــيت أعــرب عن
 املــاويني بدميقراطيــة أعــضاؤه بــشأن املــسائل الدســتورية املهمــة يف إثــارة القلــق بــشأن التــزام  أو

وعلى سـبيل املثـال، فـإن اقتراحـه بـأن يعـني كـبري القـضاة وغـريه مـن قـضاة                        .متعددة األحزاب 
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احملكمــة العليــا، مبوجــب النمــوذج اجلديــد للدولــة، مــن قبــل اللجنــة القــضائية اخلاصــة بــاجمللس   
 .ل القــضاءالتــشريعي االحتــادي، ينظــر إليــه نقــاده باعتبــار أن القــصد منــه هــو زعزعــة اســتقال   

 املـاوي مـن جهتـه أنـه ال يوجـد سـوى محـاس قليـل              -ويعتقد احلزب الشيوعي النيبايل املوحـد       
التغـيريات الـسياسية واالجتماعيـة      إدخال  بني البعض يف األحزاب التقليدية الرئيسية للسعي إىل         

  .واالقتصادية اجلوهرية اليت ُدعي إليها يف اتفاق السالم الشامل
  

  د اجليش املاوي وإعادة تأهيلهم إدماج أفرا  - باء  
اللجنـة اخلاصـة خطـة      على   رئيس الوزراء مادهاف نيبال      عرضيناير،  /يف كانون الثاين    - ١٥

أنـه  إال   ، يومـا مـن أجـل إدمـاج أفـراد اجلـيش املـاوي وإعـادة تأهيلـهم                  ١١٢عمل علـى امتـداد      
اللجنـة  مناقـشات  أن ونظـرا إىل    .  وقـت كتابـة هـذا التقريـر        هـذه اخلطـة    علـى    يكن قد ووفق   مل

اآلليـة الـسياسية   إىل ، طلبـت اللجنـة   األطـراف كشفت عـن مـواطن خـالف بـارزة بـني            اخلاصة  
إدمـاجهم  الرفيعة املستوى اختاذ قرار سياسي بـشأن عـدد أفـراد اجلـيش املـاوي الـذين سـيجري           

 اآلليــة علــى صــعيدتوافــق آراء إىل التوصــل يــتم ومل . وبــشأن ســبل إدمــاجهماألمــن يف قــوات 
اسية الرفيعـة املـستوى، وكلـف رئـيس الـوزراء اللجنـة التقنيـة بـصياغة خطـة عمـل عاجلـة                       السي

  .اليومنتيجة حامسة حىت املناقشات إىل تتوصل  ومل. لإلدماج وإعادة التأهيل

وضـع   آلية إشراف و   إنشاءبشأن   اتفاق   إىلكما مل تتمكن اللجنة اخلاصة من التواصل          - ١٦
 األصــل اللجنــة تقــدمت بــه يفكانــت قــد  اقتــراحوهــو ي، مدونــة قواعــد ســلوك للجــيش املــاو

ووافقـت اللجنـة اخلاصـة مـن حيـث املبـدأ علـى إنـشاء أمانـة             . ٢٠٠٩سـبتمرب   /التقنية يف أيلـول   
تأهيلـهم،  وإعـادة   اجلـيش املـاوي   إلدمـاج أفـراد   ورقابة لتنفيذ خطة العمل  إشرافتعمل كهيئة   

وطلبت اللجنة اخلاصـة مـن اللجنـة        . عُدباألمانة  ل   أنه مل يتم تشكي    الإما إن تتم املوافقة عليها،      
اجلـيش املـاوي الـذين لـن     ألفـراد  التأهيل  إعادة  تدابري  جمموعة من   التقنية تقدمي مقترحات بشأن     

  .وتواصل اللجنة التقنية مناقشة هذه املسألة.  األمنيةاألجهزةيف إدماجهم يتم 

 معـسكر  املـاوي، بزيـارة إىل       - املوحد   وقام براتشاندا، رئيس احلزب الشيوعي النيبايل       - ١٧
مــارس، وخاطــب أفــراد اجلــيش املــاوي بــشأن مــسائل / مقاطعــة شــيتوان يف آذاريفشــاكتيخور 

 اللينــيين املوحــد هــذا  -وقــد أدان املــؤمتر النيبــايل واحلــزب املاركــسي  . متــصلة بعمليــة الــسالم 
 أفراد اجلـيش    فممارسة. ةاللجنة اخلاص اليت وضعتها   سلوك  الالتصرف الذي أخل مبدونة قواعد      

ــاوي ــهم ،امل ــذين مت التحقــق من ــشاط،  ال ــع  ا سياســيان ــواءم م اخلاضــعة نظــام املعــسكرات   ال يت
املوحـد أن  اللينـيين   -وزعم حزب املؤمتر النيبـايل واحلـزب املاركـسي       . شراف اللجنة اخلاصة  إل

لالسـتيالء  ’’ املـاوي    -احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد          هذا اخلطاب يندرج ضمن حتـضريات     
  . ‘‘على سلطة الدولة
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  غري املؤهلنيتسريح أفراد اجليش املاوي   -جيم   

، انطلقـت   ٢٠٠٩ ينـاير / كانون الثاين  ١٦حسبما اتفق عليه يف خطة العمل املوقعة يف           - ١٨
ألهنـم قــصر  غـري مـؤهلني   أهنـم   ٢٠٠٧عـام   ، الـذين اتـضح  عمليـة تـسريح أفـراد اجلـيش املـاوي     

 كمــا كــان ٢٠١٠فربايــر / شــباط٨ينــاير وانتــهت يف / كــانون الثــاين٦ يف ،جمنــدون حــديثا أو
يف رولبـا، رئـيس     املوجـود    ٥ الرئيـسي رقـم      املعـسكر يف  اخلتامي  تسريح  الوحضر حفل   . مقررا

السلك الدبلوماسـي وكـان مـن        وأعضاء    املاوي، براتشاندا،  -احلزب الشيوعي النيبايل املوحد     
الـشؤون   األمـم املتحـدة املقـيم ومنـسق     األمـن، ومنـسق      جملـس  األعضاء الدائمني يف  بينهم ممثلو   
 فـردا   ٢ ٣٩٤وشـارك   . املتحدة القطري وكذلك ممثلي يف نيبـال      األمم   فريق   وأعضاءاإلنسانية  

ويف . الرئيـسية الـسبعة  املعـسكرات   يف عمليـة التـسريح مـن    ٤ ٠٠٨ الـاألفراد غري املؤهلني    من  
يـضفي الطـابع الرمسـي      إعالنا   املاوي   - املوحد   ع احلزب الشيوعي النيبايل   وقّ،  مارس/ آذار   ٢٣

ــى  ــسريح علـ ــودين يف   ١ ٦١٤تـ ــوا موجـ ــديثا مل يكونـ ــدا حـ ــرا وجمنـ ــسكرات قاصـ ــاء املعـ  أثنـ
  .العملية هذه

املتحدة يـشرف عليهـا كـل مـن اليونيـسيف ومفوضـية             لألمم   آلية رصد تابعة     وأقيمت  - ١٩
 احلـزب الـشيوعي     لرصد أنشطة  نيبال   وميوهلا صندوق األمم املتحدة للسالم يف     اإلنسان  حقوق  

 مبـا يف ذلـك عـدم        ، املاوي والتحقق من امتثاله اللتزاماته مبوجب خطة العمـل         -النيبايل املوحد   
توطينـهم حبريـة    أو إعـادة     منـاطق عـودهتم      مـن اختيـار   القاصـرين   لضمان متكن   التجنيد، و إعادة  

إن تقيــد احلــزب و. رادوا ذلــك إن أإعــادة التأهيــلاملتــصل باحلــصول علــى الــدعم  وواســتقاللية
اسـم   بالتزاماتـه يف هـذا اجملـال ضـروري لرفـع         والثابـت  املـاوي التـام      -الشيوعي النيبايل املوحد    

يف احلزب من التقرير السنوي لألمني العام بشأن األطفال يف الرتاعات املـسلحة باعتبـاره طرفـا                 
  .كجنوداألطفال لتجنيد يف الرتاعات واستخدام ا

  
  ديات االخرى اليت تؤثر على عملية السالم التح  -دال   

اجلماعـات  تـاراي حيـث يواصـل العديـد مـن           منطقـة   ازدادت هشاشة احلالة األمنية يف        - ٢٠
 عمليــة قتــل بــني  ٦٢األحيــان، وقــد مت اإلبــالغ عــن  املــسلحة النــشاط دون عقــاب يف معظــم  

مت االعتـداء علـى   ير،  ينـا /ويف كـانون الثـاين    . ٢٠١٠عـام   مـارس مـن     /ينـاير وآذار  /كانون الثـاين  
 قـد  مـسلحة مجاعـة  وقيـل إن   . بارسـا وقُتـل حارسـه الشخـصي       مساعد كـبري مـسؤويل مقاطعـة        

  .أعلنت مسؤوليتها عن هذا االعتداء

التابعـة  الـشبابية    اجملموعـات ، الـيت تقـوم هبـا        األحيـان  العنيفة، يف بعض     األنشطةوظلت    - ٢١
ــسياسيلألحــزاب  ــثري ا ةال ــق ت ــضا لقل ــداد  أي ــى امت ــالتقرير عل ــشمولة ب ــرة امل ــذ كــانون   .الفت ومن
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ينــاير، تكــررت أعمــال العنــف بــني عــصبة الــشباب الــشيوعي التابعــة للحــزب الــشيوعي /الثــاين
 وأسـفرت ،   التابعة هلا   الشباب أجنحة، مبا يف ذلك     األخرى واألحزاب املاوي   -النيبايل املوحد   

  .أشخاص عن مقتل األعمالبعض هذه 

ى العديد مـن النيبـالني بـأن اجلمـود الـسياسي الـراهن إىل جانـب        وتسود رؤية عامة لد    - ٢٢
ــه التفـــاوت يف ســـجل   ــرائم  أوجـ ــة إىل تقـــدمي مـــرتكيب اجلـ ــادة إىل أدىالعدالـ ــال  يف زيـ األعمـ

ــة ــارزون   . اإلجرامي ــرة املــشمولة   إىل وتعــرض حمــررون وناشــرون ب أعمــال ختويــف خــالل الفت
يف وضـح النـهار يف      رميـا بالرصـاص     ميـة   صـاحب شـبكة إعال    قتـل   فربايـر،   /ويف شباط . بالتقرير

منطقة جتارية شعبية يف مقاطعة كامتاندو، وبعذ ذلك بـشهر واحـد مت اغتيـال شخـصية مرموقـة                   
  . جاناكبور يف منطقة تارايمقاطعة يف عامل اإلعالم يف 

  
  أنشطة بعثة األمم املتحدة يف نيبال  - ثالثا  
  رصد األسلحة   -ألف   

ة التحقق مـن مـدى تقيـد اجلـيش النيبـايل واجلـيش املـاوي                واصل مكتب رصد األسلح     - ٢٣
 مراقبـو األسـلحة علـى مـدار الـساعة     ويواصل . التفاق املتعلق برصد إدارة األسلحة واجليشني  با

 املعـسكرات يف  األسـلحة   مراقبة موقع ختزين أسلحة اجليش النيبايل يف كامتانـدو ومواقـع ختـزين              
. الفرعيـة بـصورة منتظمـة     املعـسكرات    زيـارة    وتتواصـل  .الرئيسية السبعة التابعة للجيش املاوي    

. متنقلة بتنفيذ عمليات أخرى انطالقا من مقر مكتب رصد األسلحة يف كامتانـدو            أفرقة  وتقوم  
وبناء على طلب وزارة السالم والـتعمري، حـضر مراقبـو األسـلحة دفـع املرتبـات ألفـراد اجلـيش                     

 . املعسكراتاملاوي يف 

ــرة املــ    - ٢٤ ــاء الفت ــال    وأثن ــة نيب ــت حكوم ــالتقرير، طلب ــا شمولة ب ــدها   رمسي ــة تزوي ــن البعث م
أفـراد اجلـيش املـاوي الـذين مت التحقـق       مفصلة تشمل أمساء وعناوين وصورشخصية  مبعلومات  

دفـع  كفالـة  احلكومـة مـسؤولة عـن    أن ورغـم أن البعثـة تـدرك      . املسرَّحني غري املؤهلني  و ،منهم
، فهــي ملزمــة بالتــصرف مبــا يتــواءم مــع االتفــاق هالــشروطمرتبــات أفــراد اجلــيش املــاوي وفقــا 

املعلومـات بالـسرية    يقضي بـأن تعـاجل البعثـة هـذه          املتعلق برصد إدارة األسلحة واجليشني الذي       
اجلـيش  أفـراد   ونظرا لقلـق احلكومـة إزاء سـالمة الترتيبـات الـيت اختـذهتا لـدفع مرتبـات                   . املالئمة

كة لتنـسيق الرصـد ملناقـشة طلـب احلـصول علـى             املاوي، عقـدت البعثـة اجتماعـا للجنـة املـشتر          
 واجليش املاوي بشأن طرائـق دفـع         والتعمري مناقشة بني وزارة السالم   أيضا  يسرت  ومعلومات،  

  .أفراد اجليش املاويمرتبات 
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املوجـودين يف   اجلـيش املـاوي     أفـراد   علنيـا يف عـدد      مـسؤولون حكوميـون      شـكك كما    - ٢٥
. ة يف املائــ١٢ احلـد املـأذون بـه الـذي يبلـغ      نـها تفـوق  نـسبة الغيـاب ع  أن املعـسكرات وزعمـوا   
ــذ تــشرين األول  ــوبر /ومن ــايل     ٢٠٠٩أكت ــة مــن اجلــيش النيب ــام حمدث ــة تلــح يف طلــب أرق  والبعث

ذلك االتفاق املتعلق برصـد إدارة      ينص على   املنتسبني إليهما كما    األفراد  واجليش املاوي بشأن    
  . اللجنة املشتركة لتنسيق الرصدوقد قدمت هذه األرقام إىل. األسلحة واجليشني

  
  محاية األطفال  -باء   

أفراد اجليش املـاوي     قدمت وحدة محاية الطفل الدعم للتخطيط لتسريح وإعادة تأهيل          - ٢٦
، وقــدمت دعمــا استــشاريا إىل فريــق األمــم املتحــدة أثنــاء عمليــة  بوصــفهم قــصرغــري املــؤهلني 

آليـة الرصـد واإلبـالغ املنـشأة     لتنفيـذ  يبـال  نوقدمت الدعم أيضا ألنـشطة فرقـة عمـل        . التسريح
، الــيت تقــع حتــت إشــراف كــل مــن اليونيــسيف    )٢٠٠٥ (١٦١٢عمــال بقــرار جملــس األمــن   

  . يف نيبالاإلنسان ومكتب مفوضية حقوق 
  

  الشؤون السياسية  -جيم   
عنـها  واإلبـالغ   وحتليلـها   العامـة   واصل مكتب الشؤون السياسية رصد احلالة السياسية          - ٢٧

وظـل موظفـو الـشؤون الـسياسية علـى اتـصال            . ملساعدة قيادة البعثة علـى دعـم عمليـة الـسالم          
الـسياسية ومنظمـات اجملتمـع      األحـزاب    ممثلـي منتظم بطائفة واسعة من املـسؤولني احلكـوميني و        

 املعارضة لعمليـة الـسالم وقـدراهتا        اجملموعاترصد أنشطة   مت  و. املدين واجلهات الدولية الفاعلة   
ــ ــةى عل ــسياسية ودور      إعاق ــني األحــزاب ال ــات ب ــة العالق ــدم ودينامي ــات  التق ــشة اجملموع املهم

إعـداد الدسـتور   فيمـا يتعلـق ب  وتابع املكتب مداوالت اجلمعية التأسيسية وأعمال جلاهنا  . تقليديا
 وإعـادة تأهيـل أفـراد       بتسريح فيما يتعلق كما أشرف على تنسيق أنشطة األمم املتحدة        . اجلديد
  . ملاوي الذين فقدوا األهلية يف إطار عملية التحقق اليت قادهتا البعثةاجليش ا

  
  اإلعالم   -دال   

تواصل وحدة اإلعالم والترمجـة التحريريـة عملـها لتعمـيم املنتجـات اإلعالميـة املتـصلة                   - ٢٨
 علـى نطـاق واسـع     ونشرت الوحدة مواقف البعثة إزاء املسائل الـيت تـثري نقاشـات             . بعمل البعثة 

ــا يف وســ ــة     ،ائط اإلعــالم وردوهــا عليه ــة إىل البعث ــه احلكوم ــذي وجهت ــا يف ذلــك الطلــب ال  مب
بـدعم الزيـارة الـيت      أيـضا   وقامـت الوحـدة     . لتزويدها ببيانات شخصية عن أفراد اجليش املـاوي       

تـسريح أفـراد اجلـيش املـاوي غـري املـؤهلني       وثقـت عمليـة     أجراها وكيل األمني العام باسـكو، و      
املتـــصلة األخـــرى املتحـــدة القطـــري بـــشأن املـــسائل األمـــم ريـــق وتعاونـــت عـــن كثـــب مـــع ف

  . اإلعالم بوسائط
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  السالمة واألمن  -هاء   
ظلت احلالة األمنيـة مـستقرة عمومـا بالنـسبة للبعثـة وموظفيهـا خـالل الفتـرة املـشمولة                      - ٢٩

إىل أشـارت تقـارير   وقامت قوات األمن احمللية بإبطال وإزالـة أجهـزة متفجـرة مرجتلـة           . بالتقرير
ويف . الـسياسية األحـزاب   هنا وضعت يف بعض املؤسسات احلكومية وأماكن عقـد اجتماعـات            أ

ــاين ٢٧ ــاير / كــانون الث ــشديد  أمــرت ، ٢٠١٠ين ــة بت ــة  احلكوم حــول مطــار  اإلجــراءات األمني
ــر تلقــي    ــدو إث ــدويل يف كامتان ــهوفان ال ــذارات تريب ــأن إن ــشددين ب مــرتبطني بتنظــيم القاعــدة  مت

ألي أو موظفوهـا أو ممتلكاهتـا   ومل تتعرض البعثة  . ات يف جنوب آسيا   خيططون الختطاف طائر  
  . الفترة املشمولة بالتقريرأثناء دات مباشرة يهتد
  

  دعم البعثة  -واو   
 عنـصر دعـم البعثـة إعطـاء األولويـة للعمـل يف املواقـع الـسبعة الرئيـسية لتجميـع                      لواص  - ٣٠

ئمني علــى رصــد األســلحة يف املواقــع  جنــود اجلــيش املــاوي، حيــث إن الوجــود املتواصــل للقــا 
ــوفري مــوارد يف جمــايل      ــراد علــى نطــاق واســع وكــذلك ت ــان نــشر األف ــة يتطلب ــاهتم املتنقل  ودوري

  .االتصاالت والنقل اجلوي
  

  مالك املوظفني  -زاي   
 مــن أصــل ٢٥٤، بلــغ عــدد املــوظفني العــاملني يف البعثــة ٢٠١٠أبريــل / نيـسان ١٣يف   - ٣١

 يف املائـة مـن املـوظفني املـدنيني البـالغ عـددهم       ٣١,٧شكلت النساء  موظفا مأذونا هبم و ٢٧٨
 موظفـا،   ٥٤ يف املائة من املوظفني الفنيني البالغ عـددهم          ٤٠,٧وبلغت نسبتهن   .  موظفا ١٨٩

 نـساء  ٥وهنـاك حاليـا   .  موظفـا ١٣٥ يف املائة من املـوظفني اإلداريـني البـالغ عـددهم     ٣٧,٤و  
ويتوقــف التمثيــل .  شخــصا يف البعثــة٧١بــالغ عــددهم ضــمن القــائمني علــى رصــد األســلحة ال

اجلنساين يف هذا اجملال على طبيعة املرشحني من طـرف الـدول األعـضاء ونتيجـة جلهـود البعثـة                    
 يف املائـة  ٣٨,٤من أجل تعيني موظفني وطنيني من الفئات اليت عـادة مـا تكـون مهمـشة، فـإن              

 يف  ٣٧,٥مـون إىل هـذه الفئـات، منـهم           موظفـا ينت   ١٢٥من املوظفني الوطنيني البـالغ عـددهم        
  .املائة من النساء

  
  حقوق اإلنسان  - رابعا  

عـن  أي تقدم يذكر على صعيد مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املـساءلة             رز  مل حي   - ٣٢
الـشرطة  إىل  ومل يـسلّم اجلـيش النيبـايل        . بعدهأو  الرتاع  أثناء  انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة     

تـهم يف قــضية تعــذيب وقتـل ماينــا سـونوار، وهــي فتــاة يف اخلامـسة عــشرة مــن      الــضابط املبعـد 
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بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد يف                مـن   إىل الوطن   عادته  إالعمر، بعد   
بالقبض علـى الـضابط مـن حمكمـة         أمر  صدور  من  رغم  بالذلك  . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

رغـم  ، ورغم تقدمي شـرطة نيبـال طلبـا رمسيـا بـذلك و             ٢٠٠٨ير  ينا/مدنية حملية يف كانون الثاين    
قيـادة احلـزب الـشيوعي    وباملثـل، فـإن     . اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       اليت وجهتـها    نداءات  ال

انتـهاكات  التحقيقات اجلنائية بشأن تـورط كوادرهـا يف   مع  املاوي مل تتعاون -النيبايل املوحد   
وشــددت املفوضــة . وبعــده رغــم تأكيـدها عكــس ذلـك  أثنــاء الـرتاع   قــوق اإلنـسان حلجـسيمة  

تقدم يف التصدي لإلفـالت مـن العقـاب يف          أي  السامية حلقوق اإلنسان جمددا على عدم إحراز        
ــسنوي    ــا ال ــال يف تقريره ــه نيب ــذي قدمت ــسان يف آذار  ال ــوق اإلن ــارس / إىل جملــس حق  ٢٠١٠م

 .بوصفه عقبة رئيسية حتول دون إمتام عملية السالم بنجاح

ــة حبقــوق    و  - ٣٣ ــها مكتــب  اإلنــسانبعــد إجــراء مــشاورات مــع املنظمــات املعني ، ومــن بين
 هامــة علــى مــشروع القــانون تاحلكومــة تغــيرياأدخلــت مفوضــية حقــوق اإلنــسان يف نيبــال، 

 الربملـان يف    -تقـصي احلقـائق واملـصاحلة وسـجلته لـدى اهليئـة التـشريعية               لجنة  لاملؤسس إلطار ل  
  . الربملان-اهليئة التشريعية  تنظر فيه أناآلن  وُيرتقب .فرباير/شباط

، قام أفراد مـن اجلـيش النيبـايل بـإطالق النـار علـى ثـالث                 ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠ويف    - ٣٤
ممــا أســفر عــن  ،الــوطين ببارديــا يف املنتــزه ، مــن بينــهن فتــاة يف الثانيــة عــشرة مــن العمــر ،إنــاث
شروع وحيملـن أسـلحة وأنـه       وزعم اجلـيش بـأن الـضحايا كـن ميارسـن الـصيد غـري املـ                . مقتلهن
ــه فــراد األحمكمــة للتحقيــق يف هــذه املــسألة خلــصت إىل أن    أنــشأ ــابعني ل تــصرفوا يف إطــار الت

ولكــن املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، ومــن بينــها اللجنــة الوطنيــة  . الــدفاع عــن الــنفس
ة يف طلقــات ناريــتلقّــني القــضية وخلــصت إىل أن الــضحايا هــذه حلقــوق اإلنــسان، حققــت يف 

وخلـصت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان إىل       .الظهر وهذا خمالف إلدعاء الدفاع عـن الـنفس   
تالعـب  ’’ أن اجلـيش     عدم وجود أدلة على أن الضحايا كن ميارسن الـصيد غـري املـشروع وإىل              

وقانون املنتزهات الوطنيـة وحفـظ      . وبالغ يف استخدام القوة عند التعامل مع الضحايا       ‘‘ باألدلة
 يف هـذا الـصدد، يـأذن لقـوات     املعمـول بـه  ، وهو التشريع الـوطين  ١٩٧٣لعام انات الربية   احليو

األمن باسـتخدام القـوة املهلكـة حـىت يف احلـاالت الـيت ال متثـل هتديـدا مباشـرا علـى احليـاة مثـل                  
ال تتماشى مـع التزامـات نيبـال الدوليـة مبـا يف ذلـك التزاماهتـا                 األحكام  وهذه  . حماوالت اهلرب 

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمبوجب 

ــاير /داليت الوطنيــة يف كــانون الثــاين الــعمــل جلنــة أعيــد إحيــاء و  - ٣٥ جملــس عنــدما قــام ين
 شـــاغرا منـــذ  اللجنـــةظـــل منـــصب رئـــيسقـــد و .بتعـــيني رئـــيس اللجنـــة وأعـــضائها  الـــوزراء
وطنيـة حلقـوق اإلنـسان      وأطلقت مناقشات بشأن قانون يـنظم اللجنـة ال        . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
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ويدعو املعنيون باألمر إىل مواءمة هذا القانون مـع مبـادئ بـاريس لتعزيـز               . على عدة مستويات  
 ممــا ميكنــها مــن تنفيــذ واليتــها الدســتورية ،واســتقالليتهانزاهتــها مــصداقية اللجنــة وشــفافيتها و

  .املتمثلة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بفعالية

يونيــه / حزيـران ٩ يف نيبــال يف اإلنـسان يــة احلاليـة ملكتــب مفوضـية حقــوق   تنتـهي الوال   - ٣٦
ــه بــسنتني و  . ٢٠١٠ ــد واليت ــا مناقــشة هــذه املــسألة مــع   جتــوقــد عــرض املكتــب متدي ري حالي
  .احلكومة

  
 تنسيق أعمال فريق األمم املتحدة القطري  - خامسا 

يجية سـالم وتنميـة مـن أجـل         عـداد اسـترات   إللعمـل   ا بـدأ أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير،        - ٣٧
حتديد الطريقة اليت يستطيع من خالهلا شركاء نيبـال يف التنميـة دعـم مكاسـب           تسعى إىل   نيبال  

ويتـوىل املنـسق املقـيم هـذه        . أفـضل وجـه علـى مـدى الـسنوات الـثالث القادمـة             بعملية السالم   
ي إعـداد االسـتراتيجية     وجيـر . العملية بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة يف نيبال والفريق القطري         

ــة       ــة واجلهــات املاحنــة الثنائي ــة الدولي ــع املؤســسات املالي ــة   وباالشــتراك م ــع احلكوم ــشاور م بالت
ه اتفـاق الـسالم الـشامل مـن         نص عليـ  علـى مـا يـ     االستراتيجية    هذه وستركز. والشركاء احملليني 

ــةالتزامــات وتطلعــات   ــه علــى املمارســات   طويل ــة  األجــل، مــع االعتمــاد يف الوقــت ذات  اإلمنائي
 .دعم بناء السالمعملية ا تتعلق بلكوهنالصلة  ذات

وقدم صندوق األمم املتحدة لبناء السالم التمويل، عرب صندوق األمم املتحـدة للـسالم       - ٣٨
الـذين ثبـت أهنـم    غـري املـؤهلني    لدعم مجيع مراحل عملية تسريح أفراد اجليش املـاوي        ،يف نيبال 

) اليونيــسيف(ق كــل مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وأطلــ. صر وجمنــدون حــديثو العهــدقُــ
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية برناجمـاً             

إلرشـاد  ا ة مـن تـدابري     جمموعـ  وهو برنـامج يـضم     ،مسرح ٤ ٠٠٠إلعادة تأهيل عدد يصل إىل      
متناهيـة يف  /لتـدريب املهـين وإقامـة مـشاريع صـغرية     لتعلـيم وا ا خيارات مبا فيهاوإعادة اإلدماج،   

 مـن أولئـك     ٨٣٨حىت اآلن حنـو     استفسر  وقد  . اخلدمات الصحية تقدمي  الصغر والتدريب على    
 مـسرحاً   ٥٤٧اين لألمـم املتحـدة، وأحيـل إىل اآلن          اجملـ اتفي  اهلـ ط  اخلـ املسرحني عن الدعم عرب     

 لربيطانيـا   ا النرويج واململكة املتحدة   ت حكومت قدمو. ي اخلدمات لبدء برامج تدريبية    زودإىل م 
 دوالر يـــني مال٨,٥ مبلغـــاً إضـــافياً قـــدره ٢٠٠٩ يف هنايـــة عـــام العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية

ــسريح        إىل ــة التـ ــن عمليـ ــة مـ ــذه املرحلـ ــدعم هـ ــال لـ ــسالم يف نيبـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ
 .اإلدماج وإعادة
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حتـت إشـراف فريـق األمـم          نيبـال  مارس برنامج جترييب قطـري يف     /آذارشهر  وأطلق يف     - ٣٩
مكتـب  بـني   يف جمال سيادة القـانون وجيمـع هـذا الفريـق            واملوارد  لتنسيق  املعين با املتحدة العاملي   

مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وبرنـامج             ومفوضية حقوق اإلنسان يف نيبال      
 نيبــال وصــندوق األمــم املتحــدة  األمــم املتحــدة اإلمنــائي واليونيــسيف وبعثــة األمــم املتحــدة يف  

تقدمـه األمـم املتحـدة      ا  ويهدف إىل وضع استراتيجية شاملة ومتسقة ومنسقة مل       . اإلمنائي للمرأة 
هــذه دعــم  أحــد األفرقــة املــشتركة بــني الوكــاالت تــوىلوي. ســيادة القــانونيف جمــال دعــم مــن 

سـيادة   يف نيبال يف جمـال       القائمةألنشطة  لوجيري حالياً وضع تصميم     . املبادرة على صعيد املقر   
 .لعمليةاهذه لتسترشد به القانون 

الراميـة إىل   وواصل فريق األمم املتحدة املعين مبكافحـة األلغـام دعمـه جلهـود احلكومـة                  - ٤٠
 األلغـام املتبقيـة     للشامل الذي يقـضي بإزالـة مجيـع حقـو          مبوجب اتفاق السالم ا    االوفاء بالتزامه 

 مـن  ٢٦قد طهـرت  أفرقة جيش نيبال إلزالة األلغام     كانت  ،  مارس/ آذار ١٩وحبلول  . يف نيبال 
 حقالً لأللغام مبـساعدة تقنيـة مـن فريـق األمـم املتحـدة املعـين مبكافحـة األلغـام، ومـن             ٥٣أصل  

ــرر إزالــة   ــام يف املق ــام      األلغ ــول هنايــة ع ــي منــها حبل ــر الفريــق  قــد و. ٢٠١١النــصف املتبق دم
خطـرية أخـرى منـذ أن       أصـناف   فجـرة املرجتلـة و     جهـازاً مـن األجهـزة املت       ٥٢ ٦١٧جمموعه   ما

األمـم املتحـدة املعـين       فرباير، قدم فريق  /ويف شباط . ٢٠٠٧بدأت عمليات التدمري هذه يف عام       
ــدعم إىل فريــق عامــل    ــاء  تترأســحكــومي دويل مبكافحــة األلغــام ال ه وزارة الــسالم وإعــادة البن

 فيهـا حتـدد   و،   ثـالث سـنوات    غرقوتـست تتعلـق باأللغـام      نيبـال للصوغ اسـتراتيجية عمـل وطنيـة        
املخـاطر ومـساعدة الـضحايا والـدفاع عنـهم       التوعيـة ب  األهداف يف جماالت التنـسيق والـتطهري و       

 .٢٠١٢عام هناية لغاية 

وواصل فريق األمم املتحدة القطري دعمه لعملية وضع الدستور أثناء الفتـرة املـشمولة       - ٤١
غري رمسية ألعضاء اجلمعيـة     لتجمعات  دعم التقين   التوفري  اشتملت املساعدة على    قد  و. بالتقرير

 بـشأن   يـة نظمـات اجملتمع  املوتعزيـز احلـوار بـني       ) الداليتالنساء والشعوب األصلية و   (التأسيسية  
بــارامترات وأســدت فــرادى الوكــاالت مــشورة حمــددة اهلــدف ضــمن إطــار . مــسائل دســتورية

لـشؤون الالجـئني ألحكـام املواطنـة     والياهتا مثل التحليـل الـذي قدمتـه مفوضـية األمـم املتحـدة         
 زائـر مـن اجلمعيـة       ٤٠ ٠٠٠وقـام مـا يزيـد عـن         . املعـايري الدوليـة الـسارية     منظـور   املقترحة من   

ي يدعمـه برنـامج     التأسيسية واجملتمع املدين واجلمهور العام بزيارة مركز احلوار الدستوري الـذ          
لقــة دراســية بــشأن مــسائل  حلقــة عمــل وح٣٥٠وقــد نظــم املركــز حــىت اآلن . األمــم اإلمنــائي

 . الدستوربناءتدور حول عملية 
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ويعاين نصف مقاطعات نيبال تقريبا من نقص األغذية، كمـا يعـاين مـا يقـدر مبليـونني                     - ٤٢
ــل الغــريب األوســط         ــة الت ــذائي، وخاصــة يف منطق ــدام األمــن الغ ــسكان مــن انع ونــصف مــن ال

كثـر تـضررا مـن هـذا الوضـع، حيـث إن             واألسـر الريفيـة يف نيبـال أ       . واألقصى واملناطق اجلبليـة   
 يف املائـة مـن ميزانيـات األسـر ختـصص، حـسب التقـديرات، لـشراء األغذيـة، يف                     ٧٠أكثر من   

طلـق  أُوللتغلب علـى مـواطن الـضعف هـذه،          . حني ما زال االعتماد كبريا على زراعة الكفاف       
ــام      / آذار١٠يف   مبلــغنــداء ذا اليلــتمس هبــ و. ٢٠١٠مــارس نــداء نيبــال اإلنــساين املؤقــت لع

شـخص يف مجيـع      ماليـني    ٣,٤نقـاذ حيـاة أكثـر مـن         إلمليون دوالر لتقـدمي املـساعدة        ١٢٣,٥
 ماليـني   ٦لجفـاف الـشتوي الطويـل، تلقـت نيبـال           وبـالنظر ل  .  مـن ضـعفهم    دأرجاء البلـد واحلـ    

من صـندوق األمـم املتحـدة املركـزي ملواجهـة الطـوارئ           من دوالرات الواليات املتحدة     دوالر  
لألمـم املتحـدة بـأن يـوفر        التـابع   ، األمر الذي مسح لربنامج األغذية العـاملي         ٢٠٠٩ام  يف هناية ع  

 أيـضاً، بـدأت منظمـة     املشمولة بـالتقرير وأثناء الفترة . شخص٣٠٢ ٠٠٠األغذية ملا يزيد عن  
 بتكلفـة  لالحتـاد األورويب التـابع  األمم املتحدة لألغذية والزراعـة تنفيـذ مـشروع مرفـق األغذيـة           

لتـوفري التـدريب يف جمـال البـذور         مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ماليني دوالر  ١٠,٦قدرها  
 . أسرة من أشد األسر املعيشية ضعفاً بغية حتسني أمنها الغذائي١٠٦ ٠٠٠والزراعة لـ 

  
 الحظـــات امل  - سادسا 

 اًقترابـ أحزاب نيبال السياسية تراكماً من التزامات عمليـة الـسالم غـري املنفـذة وا    تواجه    - ٤٣
ويكمــن . العمليــة برمتــها عنــد منعطــف حاســم يــضع ، ممــاتوري الدســد النــهائي للموعــاًســريع

 مـن  يف االختالفات على اإلدماج وإعادة التأهيل وعلى بعض اجلوانب الرئيـسية          اجلمود  جوهر  
الثقـة  انعـدام  بـسبب     علـى مـا يبـدو      فـاقم هـذه اخلالفـات     تتو. لدستور اجلديد وتقاسـم الـسلطة     ا

 . تنفيذ االتفاقات السابقةآلياتة وعدم كفاية اإلرادة السياسية وضعف املتبادل

  القـائم  ستمراملـ سخط  الـ وتشمل التحديات األخرى الـيت تواجـه عمليـة الـسالم اهلـشة                - ٤٤
معارضة بعض العناصـر املتفـق عليهـا الـيت تـشمل            ز  وبربني اجلماعات املهمشة تقليدياً، وزيادة      

. والتهديد الواسـع النطـاق بتجـدد املواجهـات    مهوري والعلماين، كل من النظام الفيدرايل واجل    
املتفـاوض عليهـا هـو وحـده الكفيـل بتـوفري            التقيد بااللتزامات احلالية وبالتـسوية الـسياسية        إن  و

نتــائج مرضــية ملــستقبل البلــد، لــذا أهيــب بقــادة األحــزاب الــسياسية أن يــضاعفوا جهــودهم يف 
 . الصدد هذا

يناير، طلبت حكومة نيبال متديد والية بعثة األمم املتحدة يف نيبـال،            /ويف كانون الثاين    - ٤٥
عمليــة الــسالم يف نيبــال   إىل مــع االعتــراف مبــا تــضطلع بــه مــن دور هــام يف تقــدمي الــدعم         

أعمـال اللجنـة اخلاصـة بـشأن     أكدت احلكومة أن قد و. تيسري تنفيذهايف التوجه الوطين و  ذات
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املوعــد وهــو مــايو، / أيــار٢٨ قبــل ملــاويني الــسابقني ســتنتهي إعــادة إدمــاج وتأهيــل املقــاتلني ا 
وعلى هذا األساس، طُلب متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف              . لدستور اجلديد وضع ا النهائي ل 

 .الطلبهذا ل اجمللس ، وقد قب٢٠١٠ِمايو /أيار ١٥نيبال لغاية 

ومل يكـن االتفـاق قـد مت        . موحوعد النهائي مفرطاً يف الط    واعترب العديد من املراقبني امل      - ٤٦
يف ذلك الوقت بشأن اجلوانب الرئيـسية البالغـة األمهيـة خلطـة العمـل املتعلقـة باإلدمـاج وإعـادة                  

وتـشمل املـسائل اخلالفيـة العالقـة عـدد           .التأهيل، ويبقى الوضع اليوم على حالـه إىل حـد كـبري           
 جــيش نيبــال، وطرائــق  ســيما يف يف قــوات األمــن، والالــذين ســيدجمون أفــراد اجلــيش املــاوي  

ووفقـاً  . عاد إدمـاجهم يف احليـاة املدنيـة       اإلدماج واخليارات اليت ميكن إتاحتها ألولئك الذين سـي        
املــسائل الدســتورية كــذلك ملــا ورد ســابقاً، تتواصــل املناقــشات املكثفــة بــشأن هــذه املــسائل و 

 .الرئيسية وتقاسم السلطة

 اجمللس واألمـم املتحـدة مـن رغبـة قويـة يف             ما يبديه كل من   ع تعرب  يت ممثل برحتوما    - ٤٧
تنفيــذ االتفاقــات الــيت توصــلت إليهــا، وذلــك هبــدف اعتمــاد    حنــو أن يــشهدا تقــدم األحــزاب  

ويف الوقـت ذاتـه،     . قرار والرخاء على املدى البعيـد     دستور جديد وضمان حتقيق السالم واالست     
م يتطلـب الـصرب      لعمليـة الـسال     األمم املتحدة بأن أي حل إجيـايب ملختلـف اجلوانـب املعقـدة             قرت

ق اسـتفادة كليـة مـن خـربات بعثـة األمـم       يـ  حتقإىل اجمللس األطـراف   دعاوقد  . واجلهود الدؤوبة 
ــة الــسالم تيــسرياً الســتكمال اجلوانــب   ماســتعدادها لــدعم ع مــناملتحــدة يف نيبــال و املعلقــة لي

ــها مــن ــة  . واليت ــأمني خــروج  إىل وتــسعى البعث ــل لت ــق مبــس يتمث ــراد اجلــيش  تقبل لقــرار املتعل أف
  .السابقني املاوي

 علـى النظـر     ٢٠٠٩وأخذت بعثة األمم املتحدة يف نيبال تشجع األحـزاب طـوال عـام                - ٤٨
لخـروج وأن ترفـق أي طلـب للتمديـد خبارطـة           لللبعثـة اسـتراتيجية     تـوفر   يف تدابري من شأهنا أن      
، )٢٠١٠( ١٩٠٩األمـن    قـرار جملـس       اختاذ وعقب. زمنياً إلحراز التقدم  طريق واقعية وحمددة    

مــن املــشاورات مطــولتني مناقــشات مــع الزعمــاء الــسياسيني، تلتــها جلــستني   اســتأنفت البعثــة
أبريــل وخصــصتا الســتعراض اخليــارات املتعلقــة بتــسليم الــدور  /مــارس ونيــسان/يف آذار عقــدتا

 .املنوط بالبعثة

ــني ك   “اجتماعــات االســتعراض ”وعقــدت   - ٤٩ ــا ب ــة فيم ــصرحية واملغلق ــذه ال ــادة   ه ــار ق ب
قــادة املــذكورين إثــر ال كبــار يت قــدمهاومــع أن اآلراء الــ.  الثالثــةرئيــسيةالسياسية الــحــزاب األ

أو احلكومـة، فإهنـا   لألحـزاب   ال متثـل املواقـف الرمسيـة    م أحـزاهب  اتاديـ مشاورات ُعقـدت مـع ق     
اليـة  م مـع االحتياجـات احل     ءالبعثة بدور أكثر فاعلية يتوا    أن تضطلع   ة يف   واضحعلى رغبة   دلت  

، فقـد طـرح عـدد مـن     ) مـن هـذا التقريـر      ١١الفقـرة   يف  (ووفقاً ملـا سـبق ذكـره        . لعملية السالم 
وهـذه  . الـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال          املزيد من    تلقي   اليت حتتاج إىل  اجملاالت احملددة   
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وينبغــي هلــا أن تنجزهــا بــصورة جمديــة ضــمن إطــار بــل  اهلامــة الــيت ميكــن للبعثــة وظــائفهــي ال
 . واليتها احلالية

 بـأن هـدف جعـل نيبـال بلـد           جملـس األمـن   ينـاير، أخـربت احلكومـة       /ويف كانون الثـاين     - ٥٠
. من اجملتمع الـدويل   الذي يتلقاه   تطلب رفع مستوى الدعم والتفهم والتشجيع       يسلمي ومستقر   

وممـا يـدعو   . ت ممكـن  بنجاح يف أقرب وقـ    البعثة عملها   تستكمل  عاقد العزم على أن     زلت   وما
لألســف أنــه تعــذر هلــذا التقريــر أن يعــرب عــن املوقــف الرمســي حلكومــة نيبــال واألحــزاب بــشأن 

شأن املـسألة  احتمال متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال لعـدم تلقـي أي رسـالة رمسيـة بـ                 
 طلبـت حكومـة نيبـال، بالتـشاور مـع األحـزاب، متديـداً لواليـة                 يف حـال  و. وقت كتابة التقريـر   

مثـل هـذا    وأتوقـع أن يتـضمن      . ذا الطلـب  نين سأوصي جملـس األمـن بـأن يـستجيب هلـ           البعثة، فإ 
دفع عجلـة التقـدم   لـ لمجاالت اليت ينبغي للبعثة أن تعزز فيها دعمها    لطلب مؤشرات واضحة    ال

 . ومتكني البعثة من إجناز املهام املنوطة هبايف عملية السالم 

للقيـــام دون إبطـــاء بإزالـــة العوائـــق إىل احلكومـــة واألحــزاب  إين أوجــه نـــداء ملحـــا  و  - ٥١
السياسية املتبقية واختاذ اخلطوات الفعلية حنو الوفاء بااللتزامات اليت قطعت على أسـاس معـايري               

وينبغـي هلـا أن تـستعرض       . ل عمليـة منظمـة للتـشاور واحلـوار        زمنية واضحة ومن خـال    حدود  و
 أن أشـدد علـى األمهيـة احلامسـة      أيـضاً ودوأ. التزاماهتـا يف مجيـع اجملـاالت   مـدى تنفيـذ   باسـتمرار  

دمـاج وإعـادة تأهيـل      إل ة منهجيـ  صورةلوضع خطة شاملة وواقعية وحسنة اإلعـداد وتنفيـذها بـ          
 .، علما بأن البعثة على استعداد لتقدمي املساعدة يف هذا الصددأفراد اجليش املاوي السابقني

 األخرى ملا قـدموه      عن تقديري ألعضاء جملس األمن والدول األعضاء       ربوأود أن أع    - ٥٢
دعم عمليـة الـسالم، وأن      مـن عمـل لـ     اضطلعت به   ما  فيمم املتحدة   من دعم مستمر لنيبال ولأل    

، وللمنظمـات الـشريكة يف   املوظفني التـابعني هلـا  أعرب عن امتناين ملمثليت، كارين الندغرين، و 
  .نيبال ملا بذلوه من جهود متفانية

  


