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األمـم املتحـدة يف دعـم    مـن   ساعدة  املـ تقرير األمني العام عن طلب نيبـال            
   فيهاعملية السالم

  
  مقدمة   -أوال   

اجمللــس جــدد الــذي ) ٢٠٠٩ (١٨٧٩م هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن   يقــدَّ  - ١
لـب  ، عقـب الط ٢٠١٠ينـاير  / كانون الثـاين ٢٣والية بعثة األمم املتحدة يف نيبال حىت    مبقتضاه

 بوصـفها   ٢٠٠٧أنـشئت عـام     قد  البعثة  وكانت  . املقدم من حكومة نيبال وتوصية األمني العام      
ــة سياســية خاصــة،   ــراد املــسلحني     وبعث ــها رصــد إدارة شــؤون األســلحة واألف ــشمل واليت يف ت

املعـروف اآلن بـاحلزب الـشيوعي النيبـايل          ،)املـاوي (حلـزب الـشيوعي النيبـايل       جليش النيبـايل وا   ا
   .ملاويا - املوحد

ويــستعرض التقريــر التقــدم احملــرز يف عمليــة الــسالم وتنفيــذ واليــة البعثــة منــذ تقريــري    - ٢
  ). S/2009/553 (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٦يف األمن الذي قدمته إىل جملس 

  
  التقدم احملرز يف عملية السالم   - ثانيا  

. رة املــشمولة بــالتقريرخــالل الفتــإىل حــد كــبري ظلــت عمليــة الــسالم يف حالــة مجــود    - ٣
التــوترات واخلالفــات العميقــة وحالــة انعــدام الثقــة مــن   مــا أبرْزتــه يف تقريــري الــسابقواســتمر

 على قـدر مـن احلـوار والتواصـل،        وبينما أبقت األحزاب السياسية الرئيسية    . بني األطراف  فيما
أفــراد اجلــيش ا إدمــاج البالغــة األمهيــة ومــن بينــهُيتوصــل إىل اتفــاق حــىت اآلن بــشأن املــسائل  مل

 ونطــاق ســلطات ،، وإضــفاء الطــابع الــدميقراطي علــى اجلــيش النيبــايل همإعــادة تأهيلــ واملــاوي
 امنتـدى مكرسـ  ، املـراد أن تـشكل    اآللية السياسية املقترحـة الرفيعـة املـستوى       تنشأ  ومل  . الرئاسة

حلـزب الـشيوعي    وواصـل ا  . القضايا الرئيـسية يف عمليـة الـسالم       بشأن  للحوار املتعدد األطراف    
 إىل  ةداعيـ ، ال احتجاجاتـه يف مجيـع أحنـاء البلـد        سلسلة  ) احلزب املاوي (املاوي   - النيبايل املوحد 

إلغـاء  جـذوره إىل    املطلـب الـذي تعـود        على اجلـيش النيبـايل، وهـو         “السيادة املدنية ”ما يسميه   
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 أركـان اجلـيش،    قرار احلكومة الـيت يقودهـا املـاويون بإقالـة رئـيس            ٢٠٠٩مايو  /الرئيس يف أيار  
  .حيث استقالت احلكومة بعد ذلك

ــاوي و       - ٤ ــراد اجلــيش امل ــى أف ــة باإلشــراف عل ــة اخلاصــة املكلف ــإومل حتــرز اللجن جهم ادم
املقترحـات املقدمـة مـن جلنتــها    مـشاريع   ومل تنظـر رمسيـا يف   ،وإعـادة تأهيلـهم تقـدما يف عملـها    

احلزب املاوي أنه سيسرع باملـضي يف       ن  بإعالنوفمرب  /حرز تقدم هام يف تشرين الثاين     أُو. التقنية
تسريح مجيع أفراده غري املستوفني للشروط وفق العمليـة الـيت قادهتـا البعثـة للتحقـق مـن اجلـيش                   

بتوقيــع أخــرى  ةهامــت خطــوة حــرزديــسمرب، أُ/ كــانون األول١٦ويف . ٢٠٠٧املــاوي عــام 
 تأهيـل غـري املـستوفني    احلكومة واحلزب املاوي واألمم املتحدة على خطة عمل لتسريح وإعادة     

 يف صـياغة الدسـتور      بـبطء اجلمعيـة التأسيـسية     تتقـدم   ويف هذه األثنـاء،     . ارقّصلكوهنم  للشروط  
  . ٢٠١٠مايو / أيار٢٨اجلديد املقرر إصداره يف 

ــة اجلمــود، زادت التــوترات داخــل األحــزاب وفيمــا بينــها،      - ٥ ظلــت وومــع اســتمرار حال
املاركـسي   -  حزب املـؤمتر النيبـايل واحلـزب الـشيوعي النيبـايل           احملادثات فيما بني كبار القادة يف     

وواصلت األحـزاب املاديـشية الرئيـسية اإلعـراب عـن      . اللينيين املوحد واحلزب املاوي غري حامسة  
. قشات السياسية الدائرة فيما بـني األحـزاب الرئيـسية         انهلا من امل  استبعادا  سخطها على ما تعتربه     

 “براشـاندا ”ان يـاداف ورئـيس احلـزب املـاوي بوشـبا كمـال داهـال                أجرى الرئيس رام بار   كما  
ونـوقش يف حمافـل     . واضـح  ولكـن دون إحـراز تقـدم         ،مناقشات خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        

الــيت قــد تنــشأ إن مل يــصدر  القانونيــة يف ســياق احلالــة وعلــى نطــاق واســع دور الــرئيس  أخــرى 
  .جديد مل يتسن حتديد موعد هنائيإن و ،٢٠١٠مايو / أيار٢٨الدستور اجلديد حبلول 

 يف  ،احلـزب املـاوي   ، الـيت قادهـا      “السيادة املدنيـة  ”حتجاجات الداعية إىل    االوتسببت    - ٦
ــة وســري    ــاة اليومي ــاك احلي ــد  اعمــأإرب ــة يف أحنــاء البل ــوم األول مــن  . ل املكاتــب احلكومي ويف الي

ديـسمرب، وقـع   / كـانون األول ٢٢  إىل٢٠ يف الفتـرة مـن     ،يف أحناء البلد كافة   ُنظِّم  إضراب عام   
صدام عنيف بني املتظاهرين املاويني وقوات األمـن يف كامتانـدو، حـدثت خاللـه أعمـال عنـف                   

منــهم عــدد  مــصابا، حالــة ٧٥ عــن ســقوط ت، أســفر٢٠٠٦منــذ عــام هــي مــن بــني األســوأ  
 قـوانني،   الربملان عن تأخر النظـر يف مـشاريع        - وأسفر احلصار املطول للهيئة التشريعية    . خطرية

فـع احلـصار    وُر. أن يسوي مسألة أداء نائب الـرئيس الـيمني باللغـة اهلنديـة            كان بإمكان أحدها    
نــوفمرب للــسماح بــإقرار امليزانيــة للعــام املــايل      / تــشرين الثــاين ٢٥ إىل ٢٣لفتــرة قــصرية مــن   

ــة   ٢٠١٠-٢٠٠٩ ــة العامـ ــيكة يف املاليـ ــة وشـ ــن جتنـــب أزمـ ــفر عـ ــا أسـ ــانون ٢٣ويف . ، ممـ  كـ
 الربملــان - رب، أهنــى احلــزب املــاوي حــصاره الــذي عرقــل أعمــال اهليئــة التــشريعية ديــسم/األول

  . واستمر ملا يقرب من سبعة أشهر
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الواليــات ”حلــزب املــاوي سلــسلة مــن إعالنــات ابــدأ ديــسمرب، / كــانون األول١١ويف   - ٧
حديـد اهليكـل   ، رغـم األعمـال اجلاريـة يف اجلمعيـة التأسيـسية لت     “االحتادية املتمتعة باحلكم الـذايت   

وأعرب الرئيس ورئيس الوزراء وقادة أحزاب عدة ووسـائط اإلعـالم           . االحتادي املستقبلي لنيبال  
 عــن انتقــادهم “الواليــات”وعــدة منظمــات متثــل الفئــات العرقيــة يف املنــاطق الــيت أُعلنــت فيهــا   

حـث ممثلـي   و. “رمزيـا ”من قيمتها باعتبارها عمال املاوي الشديد لتلك اخلطوة اليت قلل احلزب    
عن إصدار بيانات أو اختاذ إجراءات اسـتفزازية، وأن تـسمح            بشدة على أن متتنع مجيع األطراف     

  . تأخذ جمراها للعملية الدميقراطية بأن
بـل  ِق تصاعدت التوترات بـشدة بـشأن مـصادرة أراض وحماصـيل مـن            وعلى حنو مماثل،      - ٨

 كـانون   ٤ويف  .  املـاوي  - ملوحدأشخاص تدعمهم منظمات منتمية للحزب الشيوعي النيبايل ا       
بـني أشـخاص     صـدام قاتـل يف مقاطعـة كـاياليل باملنطقـة الغربيـة القـصوى              ، وقع   ديسمرب/األول

 عـن سـقوط أربعـة قتلـى مـن      ، أسـفر احتلوا منطقة حرجيـة وقـوات األمـن املنتـشرة إلخـراجهم          
ــهم أحــد   ــوات  بين ــنعناصــر ق ــاوي ورد احلــزب . األم ــوم ا تنظــيم بامل ــايل احتجاجــات يف الي لت

ووصــفت احلكومــة وعــدد مــن . ديــسمرب/ كــانون األول٦وإضــراب يف كافــة أحنــاء البلــد يــوم 
التفــاق الــسالم انتــهاكات بأهنــا املــاوي حــزب للكبــار القــادة الــسياسيني التــصرفات األخــرية  

  .  انتباه البعثة إىل ذلكت ووجه،الشامل
ــالتقرير، دعــا وزيــر الــدفاع     - ٩ ــة إجــراء إىل أخــرى مــرة وخــالل الفتــرة املــشمولة ب عملي

ولطاملـا ذكـرت البعثـة أن أعمـال التجنيـد تلـك سـتعترب               . جديدة لتجنيد األفراد باجليش النيبايل    
  . فرد٥ ٠٠٠ ومل يبدأ بعد التجنيد املقترح حلوايل. انتهاكا التفاق السالم الشامل

ة، بـاالقتران   بـني املـاويني واحلكومـ   تنيحافة اهلاوية واملواجهـة القـائم  ومن شأن سياسة      - ١٠
ــى حنــو حــاد وخطــري،      ــصلب املواقــف عل ــع ت ــضاعف م ــن صــعوبة التوصــل إىل   أن ي ــشدة م ب

  . تفاوضي حل
  

  صياغة الدستور   - ألف  
. علــى عمليــة صــياغة الدســتور الــيت طــال أمــدها  لقــد أثــرت حالــة اجلمــود الــسياسي    - ١١

اريع نـصوص   ورقـات للمفـاهيم ومـش     بـشأن   مناقـشات   قد اختتمت   اجلمعية التأسيسية   وكانت  
ــها مثــانٍ  ــد   وضــع  مــن جلاهنــا املواضــيعية العــشر هبــدف   قدمت ــادئ األساســية للدســتور اجلدي املب

ولكن اللجان املعنية بتحديد أشكال احلكم يف الدولة وإعادة هيكلة الدولـة وتقاسـم    . وصياغته
رية وتـضطلع اللجنـة الدسـتو     . ، واللجنة الدستورية نفسها، مل تقدم ورقاهتـا بعـد          فيها سلطاتال

باملــسؤولية الرئيــسية عــن جتميــع ورقــات املفــاهيم والنــصوص يف مــشروع الدســتور، وحتديــد     
طـار  اإلالديباجة وتدابري الطوارئ واألحكام االنتقالية وغري ذلك من املسائل الـيت ال تـدخل يف                
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ري ونظرا حلـاالت التـأخ    .  إىل اجلمعية التأسيسية   هاميلتقدوذلك  عمل اللجان املواضيعية،    املباشر ل 
ديــسمرب عــن تعــديل ثــامن خلطــة  / كــانون األول٢٣املــذكورة، أعلنــت اجلمعيــة التأسيــسية يف  

ويـضّيق مـن املهلـة    ثالثـة أسـابيع   إىل عملها لصياغة الدستور اجلديد، خيفض فترة التشاور العام    
 كـــــانون ٢٥ويف . ٢٠١٠مـــــايو / أيـــــار٢٨املتاحـــــة قبـــــل املوعـــــد النـــــهائي لإلصـــــدار يف 

 بنـدا دسـتوريا، ركـز       ٩٨اللجنة الدستورية من خالل عملية تـصويت يف         ديسمرب، بتت   /األول
  . معظمها على املصطلحات

  
  إدماج أفراد اجليش املاوي وإعادة تأهيلهم   - باء  

جهم وإعـادة   ادمإمل جتتمع اللجنة اخلاصة املكلفة باإلشراف على أفراد اجليش املاوي و            - ١٢
، وهـي   ديـسمرب /أواخـر كـانون األول    طها يف   تأهيلهم سوى مخس مرات فقط منذ إعـادة تنـشي         

ومل حتــرز خــالل . اجتماعاهتــا أســبوعيامادهــاف كومــار نيبــال وزراء الــاملقــرر أن يعقــد رئــيس 
الفترة املشمولة بالتقرير سوى تقدم حمدود إن وجد، ومل تنظـر بعـد يف املقترحـات املقدمـة مـن        

لـى أفــراد اجلـيش املــاوي ومدونــة   ســبتمرب بـشأن آليــة لإلشــراف ع / أيلـول ١٧جلنتـها التقنيــة يف  
ضر احلــزب املــاوي عــدة اجتماعــات، وقــال يف منتــصف  ومل حيــ. خاصــة هبــم لقواعــد الــسلوك

نوفمرب أن طرائق القيـادة واإلشـراف باإلضـافة إىل إدمـاج اجلـيش املـاوي وإعـادة                  /تشرين الثاين 
يف وذلـك   خلاصـة،    ال مـن خـالل اللجنـة ا        ة الـسياسي  ياتاملستوأعلى  تأهيله يتعني تسويتها على     

  . إطار املفاوضات األوسع نطاقا إلهناء حالة اجلمود السياسي الراهنة
 املــاوي يف املوعــد املقــرر يــوم  وأكملــت اللجنــة التقنيــة تقييمهــا ملواقــع جتميــع اجلــيش    - ١٣
وختطط أيضا لتنظيم عـدد مـن       . واصل وضع خطة إلدماج أفراده    تأكتوبر، و /تشرين األول  ٢٨

 من أجـل االسـتفادة مـن أفـضل املمارسـات      ٢٠١٠ت الدراسية يف أوائل عام   احللقات والزيارا 
  .لبلدان األخرى اليت متر مبرحلة ما بعد الرتاع واليت نظمت برامج لإلدماج وإعادة التأهيليف ا

  
  تسريح أفراد اجليش املاوي غري املؤهلني  -جيم   

، اعُتمــدت خطــة  وبعــد مــشاورات دامــت عــدة أشــهر،ديــسمرب/ كــانون األول١٦يف   - ١٤
عمل لتسريح أفراد اجليش املاوي غري املـؤهلني ممـن ثبـت أهنـم قاصـرون، وذلـك يف إطـار قـرار          

ع هــذه اخلطــة ممــثال كــل مــن وزارة الــسالم والــتعمري ووقّــ. تــسريح مجيــع األفــراد غــري املــؤهلني
ة، وممثـل    املاوي، واملنسق املقـيم ومنـسق الـشؤون اإلنـساني          - واحلزب الشيوعي النيبايل املوحد   
ــة    ــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــسالم    )اليوني ــر ال ــال، وشــهد علــى توقيعهــا وزي  يف نيب

 “براشـاندا ” املـاوي  - والتعمري، راكام شـيمجونغ، ورئـيس احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد         
  . يف نيباليت وممثلملعنية باألطفال والرتاع املسلحوممثليت اخلاصة ا
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 فـردا ثبـت     ٢ ٩٧٣جراء عملية فرز ما قبل التسريح تشمل حنـو          وتشمل خطة العمل إ     - ١٥
، يليها تـسريح رمسـي وقيـام فريـق تـابع لألمـم املتحـدة                ٢٠٠٦مايو  /ن يف أيار  يأهنم كانوا قاصر  

ــايل املوحــد    ــشيوعي النيب ــال احلــزب ال ــاوي- برصــد امتث ــزم احلــزب   .  امل ومبوجــب اخلطــة، يلت
ــى      ــدرة عل ــع القاصــرين بالق ــضمان متت ــشيوعي ب ــهم    ال ــادة توطين ــودهتم أو إع ــاطق ع ــد من حتدي

ومــا فتئــت . حريــة واســتقالل، واالســتفادة مــن دعــم إعــادة التأهيــل إذا رغبــوا يف ذلــك   بكــل
احلكومة تعرب عن استعدادها لتوفري برامج مهنيـة وتعليميـة وغريهـا مـن بـرامج إعـادة التأهيـل               

  .مبساعدة من األمم املتحدة
املاوي، الذي أصبح امسه فيما بعد احلزب الـشيوعي          - وكان احلزب الشيوعي النيبايل     - ١٦

 املاوي، قـد أُدرج يف مرفقـات تقـارير األمـني العـام الـسنوية اخلمـس الـسابقة                    -النيبايل املوحد   
عــن األطفــال والــرتاع املــسلح بوصــفه طرفــا يف الــرتاع يقــوم بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم،    

وشـددت األمـم    . ط ضروري لـشطبه مـن التقريـر       وبالتايل، فإن امتثاله ألحكام خطة العمل شر      
املتحدة على ما يـساورها مـن قلـق إزاء احتمـال القيـام مـستقبال بتوجيـه األفـراد الـذي أُعلنـت                        

ومـن املقـرر أن يبـدأ يف      . عدم أهليتهم بصفتهم قاصرين إىل مجاعات تنخرط يف أعمـال العنـف           
 فــردا ممــن ثبــت أهنــم قاصــرون  ٤ ٠٠٨ينــاير تــسريح األفــراد البــالغ عــددهم  / كــانون الثــاين٧

  .وجمندون حديثا
  

  التحديات األخرى اليت تؤثر على عملية السالم  -دال   
واصــلت احلكومــة تنفيــذ اخلطــة األمنيــة اخلاصــة الــيت هتــدف بوجــه خــاص إىل احلــد مــن   - ١٧

اجلرميــة وحــواجز الطــرق يف مقاطعــات منطقــة التــاراي، وأبلغــت عــن حــدوث حتــسن يف احلالــة   
وحتققـت  . خـل املنـاطق املـستهدفة وكـذلك علـى نطـاق أوسـع يف خمتلـف أرجـاء البلـد                    األمنية دا 

زيادة ملحوظة يف عدد أفراد األمن املنتشرين، وذلك بوسائل منـها إنـشاء قواعـد إضـافية لقـوات          
وارتفع عدد االعتقاالت اليت تستهدف أشخاصا ُيـزعم        . الشرطة املسلحة وزيادة عدد الدوريات    

ملسلحة أو من اجملرمني، كما تزايدت يف الوقت نفسه االهتامـات الـيت تـّدعي               أهنم من اجلماعات ا   
ــة احملتجــزين علــى أيــدي قــوات األمــن     وبــدأت قــوات . وقــوع اعتقــاالت تعــسفية وســوء معامل

 ٥ ٠٠٠ وظيفــة شــاغرة منهــــــــــا ١١ ٠٠٠الــشرطة املــسلحة عمليــة التوظيــف ملــلء أكثــر مــن  
وال يـزال وضـع الوظـائف اجلديـدة         . فترة املشمولة هبذا التقرير   وظيفة متت املوافقة عليها خالل ال     

  . وظيفة قيد نظر وزارة املالية١٠ ٠٠٠اليت اقترحتها شرطة نيبال ويزيد عددها على 
واستمرت التوترات السائدة بني األجنحة الـشبابية لألحـزاب الـسياسية ممـا أسـفر عـن                   - ١٨

عـة للحـزب اللينـيين املاركـسي املوحـد وعـصبة            اشتباكات عنيفة بني مسؤويل قوة الـشباب التاب       
ــايل املوحــد      ــشيوعي النيب ــة للحــزب ال ــشيوعية التابع ــشباب ال ــشرقية    - ال ــاطق ال ــاوي يف املن امل
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، ممـا أدى إىل     ديـسمرب /ولنـوفمرب وكـانون األ    /وأواسط املنطقـة الغربيـة يف مطلـع تـشرين الثـاين           
قـاتلني القائمـة علـى أسـاس        وواصـلت بعـض مجاعـات امل      . اجلـانبني وقوع إصـابات يف صـفوف       
وتواصـل جمموعـات إثنيـة    . سيما يف شرق نيبال، محالهتا االبتزازيـة      األصل اإلثين أو اهلوية، وال    

وأخــرى مــن الــشعوب األصــلية حمــاوالت اإلقنــاع وتنظــيم املظــاهرات مــن أجــل الــضغط علــى  
ويف . اع العــاماحلكومــة لتنفيــذ مطالبــها الــيت تــشمل، يف مجلــة أمــور، زيــادة إدماجهــا يف القطــ  

 نيبـال،   -  الـدميقراطي  - ديسمرب، أعلـن منتـدى حقـوق الـشعب املاديـشي          /مطلع كانون األول  
  . جتديد احلمالت لتعبئة اجملتمع املاديشي يف هذا الصدد- بقيادة أوبيندرا ياداف

  مركز بعثة األمم املتحدة يف نيبال  -ثالثا   
 فـردا   ٢٦٤فـراد العـاملني يف البعثـة        ، بلـغ عـدد األ     ٢٠٠٩ ديـسمرب / كانون األول  ٧يف    - ١٩

 يف املائــة مــن األفــراد ٣١وتــشكل النــساء .  فــردا٢٧٨مــن أصــل القــوام املــأذون بــه وجمموعــه 
 موظفـا فنيـا،     ٥٢ يف املائـة مـن جممـوع         ٤٠وتبلـغ نـسبتهن     .  فـردا  ١٩٢املدنيني البالغ عـددهم     

ــة مــن جممــوع  ٢٧ و ــا ١٤٠ يف املائ ــا إداري ــاريخ هــذا التق .  موظف ــروحــىت ت ــاك  ري ، كانــت هن
ويتوقـف التمثيـل    .  فـردا  ٧٢نساء ضـمن القـائمني علـى رصـد األسـلحة يف البعثـة وعـددهم                  ٥

وبفــضل اجلهــود الــيت . اجلنــساين يف هــذا اجملــال علــى املرشــحني الــذين تعينــهم الــدول األعــضاء
ن  يف املائـة مـ    ٥٠بذلتها البعثة لتعـيني مـوظفني وطنـيني مـن األوسـاط املهمـشة تقليـديا، أصـبح                   

 يف املائــة ٣٠  موظفــا مــن الفئــات املهمــشة تقليــديا، و١٢٥املــوظفني الــوطنيني البــالغ عــددهم 
  .منهم هن من النساء

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

واصـل مكتـب رصــد األسـلحة رصــد امتثـال اجلــيش النيبـايل واجلــيش املـاوي لالتفــاق         - ٢٠
وما زال القائمون علـى رصـد األسـلحة يراقبـون علـى             . دارة األسلحة واجليشني  املتعلق برصد إ  

مدار الساعة موقع ختزين أسلحة اجليش النيبايل يف كامتاندو وأماكن ختزين األسـلحة يف مواقـع                
كمـا تقـوم أفرقـة القـائمني علـى رصـد األسـلحة يف               . التجميع الرئيسية الـسبعة للجـيش املـاوي       

وهنــاك عمليــات أخــرى . ة بزيــارات منتظمــة ملواقــع التجميــع الفرعيــة مواقــع التجميــع الرئيــسي
وبنـاء علـى طلـب مـن        . جتريها أفرقة متنقلة انطالقا من مقر مكتب رصد األسلحة يف كامتاندو          

وزارة السالم والتعمري، شهد القائمون على رصد األسلحة دفـع املرتبـات عـن شـهري تـشرين                  
ــاين /األول ــوبر وتــــشرين الثــ ــ/أكتــ ــوفمرب ملــ ــاوي يف  ن يــــستحقوهنانــ ــراد اجلــــيش املــ  مــــن أفــ
  .التجميع مواقع
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الـدول األعـضاء   أكتوبر، قام ممثلـون مقيمـون يف كامتانـدو عـن      / تشرين األول  ٢٣ويف    - ٢١
 والـصني وفرنـسا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة       التالية يف جملس األمن، االحتاد الروسـي      

أســلحة جــيش النيبــال يف كامتانــدو وموقــع التجميــع   بزيــارة موقــع ختــزين ،األمريكيــة واليابــان
والتقــوا بكبــار مــسؤويل اجلــيش النيبــايل واجلــيش   . الرئيــسي للجــيش املــاوي يف مقاطعــة إيــالم 

املاوي وعاينوا مرافق ختزين األسلحة وأماكن أخرى يف موقـع التجميـع، واسـتمعوا إىل إحاطـة          
  .عثة بالبإعالمية قدمها كبري القائمني على رصد األسلحة

وواصلت اللجنة املشتركة لتنسيق الرصد عقد اجتماعاهتا برئاسـة كـبري القـائمني علـى                 - ٢٢
وواصل ضابطان من كبار الضباط ميثالن اجلـيش النيبـايل واجلـيش            . رصد األسلحة التابع للبعثة   

ويف الفتـرة   . املاوي تعاوهنما الوثيق يف جمال صنع القرارات وتبـادل املعلومـات وحـل اخلالفـات              
ديسمرب، عقدت اللجنـة أربـع جلـسات ونظـرت يف          /أكتوبر إىل كانون الثاين   /من تشرين األول  

ــة الداعمــة، يف حــني   اثــنني مــن االنتــهاكات املزعو   مــة لالتفــاق، كــان أحــدمها يفتقــر إىل األدل
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أجـرى مكتـب رصـد              . يزال االنتهاك الثاين قيـد التحقيـق       ال

قــا مشــل عــدة ادعــاءات صــادرة عــن احلكومــة بــشأن ســوء ســلوك أفــراد تــابعني    األســلحة حتقي
 أي مــن اجلــيش النيبــايل ، مل يطبــقويف غــضون ذلــك. للجــيش املــاوي خــارج مواقــع التجميــع 

 التوصــيات املقترحــة عليهمــا علــى النحــو املــشار إليــه يف تقريــري الــسابق إىل اجلــيش املــاوي أو
كل منـهما وزيـادة تعاوهنـا مـع البعثـة يف جمـال اإلخطـار             جملس األمن، بتأكيد عدد أفراد جيش       

؛ كمــا مل يــتم إحــراز أي تقــدم يف تعزيــز )٢٤، الفقــرة S/2009/553انظــر  (بتحركــات القــوات
ــشأن املـــ      ــشتركة بـ ــشطة املـ ــصلة باألنـ ــة ذات الـ ــاء الثقـ ــدابري بنـ ــراءات  تـ ــسانية وإجـ سائل اإلنـ

  .األلغام مكافحة
  

  محاية الطفل  - باء  
ــراد     واصــلت وحــ   - ٢٣ ــسريح وإعــادة تأهيــل أف ــة الطفــل مــسامهتها يف التخطــيط لت دة محاي

اجلــيش املــاوي غــري املــؤهلني باعتبــارهم قاصــرين، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف مــرحليت اإلعــالم    
وعملت الوحدة بالتعاون الوثيق مع شركاء فريق األمـم املتحـدة القطـري مـن      . وتقدمي املشورة 

ل املوجهـة لألشـخاص غـري املـؤهلني، وكـذلك مـع مكتـب               أجل استعراض برامج إعـادة التأهيـ      
وواصــلت الوحــدة أيــضا  . الــشؤون الــسياسية بــشأن خطــة العمــل املتعلقــة بتــسريح القاصــرين  

والـيت يـشترك    ) ٢٠٠٥( ١٦١٢عملها مع فرقة عمل نيبال املنشأة مبوجب قـرار جملـس األمـن              
قـوق اإلنـسان يف نيبـال مـن     يف رئاستها كل من اليونيسيف ومكتب مفوضية األمـم املتحـدة حل      

ــشأة مبوجــب       ــالغ املن ــة الرصــد واإلب ــذ آلي ــرار أجــل تنفي ــك الق ــسيق   .ذل  وقامــت الوحــدة بتن
اإلسـهامات املقدمـة يف سـياق إعـداد التقريـر الـسنوي عـن األطفـال والـرتاع املـسلح يف نيبــال،           
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ملـسلح، وستـساهم    الذي سينظر فيه الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باألطفـال والـرتاع ا             
  .٢٠٠٩أيضا يف تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح لعام 

  
  الشؤون السياسية  -جيم   

واصل مكتب الشؤون السياسية رصد وحتليـل احلالـة الـسياسية يف البلـد بوسـائل منـها                    - ٢٤
ــة يف دعــ       ــادة البعث ــساعدة لقي ــدمي امل ــاطق، وواصــل تق ــة إىل املن ــارات ميداني ــة إجــراء زي م عملي

وعقد موظفـو الـشؤون الـسياسية اجتماعـات منتظمـة مـع اجلهـات املعنيـة الـيت مشلـت                     . السالم
املسؤولني احلكوميني وممثلي األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمـع املـدين، فـضال عـن اجلهـات                

، املسلحة منها وغـري املـسلحة، وقـدرهتا         وجرى رصد أنشطة مجاعات املقاتلني    . الدولية الفاعلة 
لى تعطيل عمليـة الـسالم، كمـا ُرصـدت النـواحي الديناميكيـة فيمـا بـني األحـزاب الـسياسية                      ع

وتقيــد املكتــب . والــدور املتطــور الــذي تــضطلع بــه الفئــات املهمــشة تقليــدياً يف عمليــة الــسالم
وتـوىل املكتـب   . بإجراءات اجلمعية التأسيسية وأعمال جلاهنا فيما خيص إعداد الدسـتور اجلديـد       

يتعلـق   القطـري فيمـا   رائدا يف تنسيق أنشطة البعثـة مـع شـركاء فريـق األمـم املتحـدة                أيضا دورا 
بتــسريح وإعــادة تأهيــل أفــراد اجلــيش املــاوي الــذين ثبتــت عــدم أهليتــهم باعتبــارهم قاصــرين      

  .وجمندين حديثا
  

  اإلعالم   - دال  
سـيما يف   تواصل التقارير اإلعالمية لفت االنتباه إىل دور البعثـة يف رصـد األسـلحة، ال              - ٢٥

قـدمت  وقـد   .ضوء تزايد ادعاءات احلكومة بسوء سلوك اجليش املاوي خارج مواقـع التجميـع         
ســتناد إىل باالوســائط اإلعــالم معلومــات وتوضــيحات بــشأن ذلــك  لوحــدة اإلعــالم والترمجــة 
ووّجـه كـل مـن احلكومـة وكبـار القـادة        . مكتب رصد األسلحة   ا إليه االستنتاجات اليت توصل  

 املاوي يف حـوادث اعتربوهـا       -تورط احلزب الشيوعي النيبايل املوحد      دعاء  أيضا انتباه البعثة ال   
 يف عـدد مـن املقـابالت علـى احلاجـة إىل             يت ممـثل  تأكـد وقد  . انتهاكات التفاق السالم الشامل   
وقــدمت الوحــدة أيــضا الــدعم للزيــارة الــيت قامــت هبــا  .غــرضإنــشاء هيئــة رصــد وطنيــة هلــذا ال

   .ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والرتاع املسلح
  

  السالمة واألمن  - هاء  
قـد تعطلـت علـى حنـو        و .احلالة األمنية مستقرة عموما يف خمتلف أحنـاء الـبالد         ما زالت     - ٢٦

 املـاويون يف كامتانـدو ويف       االحتجـاج الـيت نظمهـا     عمليـات    خـالل بعـض      شديد حركـة املـرور    
وقامـت  . سمح عمومـا ملركبـات األمـم املتحـدة بالتنقـل حبريـة      ُيأماكن أخرى من البلد، إال أنه     

أفراد فرق إبطال املتفجـرات التابعـة للقـوات األمنيـة احملليـة بإبطـال مفعـول عـدد مـن األجهـزة                       
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ــيت    ــة ال ــب األحــز  ُوضــعتاملتفجــرة املرجتل ــة ومكات ــاين احلكومي ــتم   يف املب ــسياسية، ومل ي اب ال
أي هتديــدات  ومل تقــع خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير . اإلبــالغ عــن أي خــسائر يف األرواح

  .مباشرة ضد موظفي األمم املتحدة أو ممتلكاهتا
  

  حقوق اإلنسان  - خامسا 
 ُيحــرز تقــدم كــبري خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير يف معاجلــة حالــة اإلفــالت مــن    مل  - ٢٧

وضمان فرض املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت خـالل فتـرة الـرتاع               العقاب  
 عــدم اســتعدادها ملــساءلة أفــراد قــوات األمــن عــن  علــىنتــربهزالــت احلكومــة  مــاف .أو بعــدها

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبوها خالل فترة الرتاع أو بعدها وتواصـل حجـب التعـاون              
ــ ــة املــ  عم ــسلطات املدني ــضايا   ال ــذه الق ــق يف ه ــل .سؤولة عــن التحقي ــاون احلــزب  وباملث ، مل يتع

حـد حلالـة اإلفـالت مـن        تقـاعس عـن وضـع       املاوي مع الـسلطات و     - الشيوعي النيبايل املوحد  
العقاب بالرغم من الضمانات املقدمة بـشأن وضـع املـسؤولني عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان              

   .موضع املساءلة
سمرب، منحــت احلكومـة ترقيــة ملنــصب معـاون قائــد اجلــيش   ديــ/ كـانون األول ٢٤ويف   - ٢٨

النيبــايل، إىل لــواء كــان قــد عمــل ضــمن التسلــسل القيــادي للــواء العاشــر للجــيش خــالل فتــرة  
التعـذيب  حـاالت   وة التعـسفي االحتجـازات ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنـسان مشلـت       

جغونج التابعة للجيش النيبـايل      يف ثكنات مهارا   ٢٠٠٤إىل   ٢٠٠٣ خالل الفترة من  واالختفاء  
وقد حدثت هذه الترقيـة اهلامـة بـالرغم مـن االنتقـاد الـشديد الـذي وجهتـه إزاء                    . امللكي آنذاك 

وأعـرب مكتـب مفوضـية       .ذلك املنظمات الوطنية والدولية الناشـطة يف جمـال حقـوق اإلنـسان            
فيا جـدد فيـه التأكيـد       األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف نيبال بدوره عن قلقه فأصدر بيانا صـح            

علــى موقفــه بأنــه ال ينبغــي ترقيــة املتــورطني يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ارتكبــها أفــراد 
. حتقيــق كامــل وشــفّاف وحمايــدبــشأهنا  مــا مل ُيجــَر ٢٠٠٤  و٢٠٠٣اللــواء العاشــر يف عــامي 

وسـتنظر  . لعـام وفيما بعد، أوقفت احملكمة العليا هذه الترقية استجابة لـدعوى قـضائية للـصاحل ا          
  .يناير/احملكمة يف موضوع الدعوى يف وقت الحق من كانون الثاين

 ضــابط عــسكري متــهم بتورطــه يف حــادث تعــينيوأقــدم اجلــيش النيبــايل مــؤخرا علــى   - ٢٩
، ضــمن وحــدة اجلــيش  ٢٠٠٤ عامــا يف عــام ١٥تعــذيب وقتــل الطفلــة ماينــا ســونوار البالغــة   

 يف ومت هـذا التعـيني   .دة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد    النيبايل العاملة يف بعثة األمم املتح     
 بإصـدار  ٢٠٠٨ينـاير  /سبتمرب بالرغم من قيام حمكمة كـافري احملليـة يف كـانون الثـاين            / أيلول ٧

سـبتمرب، أصـدرت احملكمـة أيـضا أمـرا توجـه            / أيلول ١٣ويف   .مذكرة اعتقال ضد هذا الضابط    
وبنــاء علــى توصــية مــن إدارة عمليــات حفــظ  .ورامهــام الــضابط فــبتعليــق فيــه اجلــيش النيبــايل 
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اليت اسـتندت إىل الطـابع اجلـسيم لالدعـاءات، أُعيـد            التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة      السالم  
 حمتجــزا لــدى اجلــيش بــالرغم مــن ال يــزالو. ديــسمرب/ كــانون األول١٢الــضابط إىل وطنــه يف 

ة الــصادرة عــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق  طلــب رمســي قدمتــه الــشرطة النيباليــة والــدعوات العامــ 
اإلنسان وجهات بارزة يف اجملتمـع املـدين وأفـراد اجملتمـع الـدويل بتـسيلمه للـشرطة حـىت يتـسىن                   

بيانـات طعنـوا فيهـا يف     بوأدىل كبـار مـوظفي اجلـيش النيبـايل ووزيـر الـدفاع               .تقدميه إىل العدالة  
ا إىل أن الـضابط لـن ُيـسلّم للـشرطة         لنظر يف القـضية، حيـث أشـارو        بـا  اختصاص احملكمة املدنية  

 أوصـيت  كمـا و . إىل الوطن  تهقبل أن تنجز حمكمة التحقيق العسكرية حتقيقا يف مالبسات إعاد         
   .مَر احملكمةأليف تقريري السابق، ينبغي أن ميتثل اجليش النيبايل على وجه االستعجال 

ــايل املوحــد     - ٣٠ ــشيوعي النيب ــاوي أي إجــر - ومل يتخــذ احلــزب ال ــاءاتاء ملعاجلــة  امل  ادع
بتــورط أعــضاء يف احلــزب يف جــرائم خطــرية، خــالل فتــرة الــرتاع وبعــدها، منــها قتــل رجــل      
األعمال رام هاري شريستا؛ والصحفَيني برييندا ساه، وأرجـون المـا الـذي ُيـّدعى أن املـاويني                  

 يف بلــدة ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٦، وعمليــة تفجــري حافلــة يف  ٢٠٠٥أبريــل /قتلــوه يف نيــسان
 طلبــتوقــد .  راكبــا مــدنيا٣٦مــادي الواقعــة يف مقاطعــة شــيتوان، والــيت أســفرت عــن مقتــل   

 - قيـادة احلــزب الـشيوعي النيبـايل املوحــد   مـن   األمـم املتحــدة حلقـوق اإلنـسان مــرارا    مفوضـية 
   .القضايا باعتبارها داللة على استمرار حاالت اإلفالت من العقابالنظر يف مجيع هذه املاوي 
مؤسسات انتقالية لتحقيـق     احلكومة عددا من اخلطوات اإلجيابية صوب إقامة         واختذت  - ٣١

فقــد وافــق جملــس الــوزراء علــى مــشروع قــانون جيــّرم حــاالت االختفــاء وإقامــة إطــار   .العدالــة
 .نــوفمرب/الربملـان يف تـشرين الثـاين    - للجنـة التحقيـق يف االختفـاءات، وقدمـه للهيئـة التـشريعية      

وأجـرت   .نات علـى مـشروع القـانون فإنـه ال يتقيـد باملعـايري الدوليـة               حتـسي إدخال  وبالرغم من   
وزارة السالم والتعمري سلسلة من املشاورات العامة اليت عقدهتا مـع ضـحايا الـرتاع وأصـحاب                 

 إطـارا للجنـة تقـصي       يـضع  مبن فيهم النساء واألطفال، بشأن مـشروع قـانون سـوف             ،املصلحة
. نة ملشروع القانون فـال تتماشـى متامـا مـع املعـايري الدوليـة              أما النسخة الراه  . احلقائق واملصاحلة 

  .قيحه قبل عرضه على جملس الوزراءبيد أن الوزارة ذكرت أهنا ستقوم اآلن بتن
ــا  - ٣٢  . تنفيــذ واليتــها  يفزالــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان تواجــه التحــديات       وم

ــة     ــنظم عمــل اللجن ــذي ي ــد ال ــا زال ينتظــر اإل فالقــانون اجلدي ــرارم ــذي  ق  ومــشروع القــانون ال
 ال يتماشـى مـع      بوصـفه الربملـان يتعـرض النتقـادات كـبرية          - احلكومـة للهيئـة التـشريعية      قدمته
   .باريس مبادئ
 .نوفمرب، بدأ رئيس الوزراء محلة مدهتا سنة ملعاجلـة العنـف اجلنـساين          /ويف تشرين الثاين    - ٣٣
ع جمموعـة مـن املعنـيني، مبـن فـيهم      أُعّدت خطة عمل بعد إجـراء مـشاورات واسـعة النطـاق مـ      ف
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النساء والناشطون يف جمال حقوق اإلنسان، وممثلو احلكومة، واألحزاب الـسياسية، ومنظمـات         
وهتــدف اخلطــة يف املقــام األول إىل زيــادة إمكانيــة جلــوء الــضحايا إىل القــضاء    . اجملتمــع املــدين

   .وتقليل عدد حاالت العنف اجلنساين
هلجوم أصـيبت    ديسمرب، تعرضت صحفية يف مقاطعة روكوم     /ولويف مطلع كانون األ     - ٣٤

 قـد كتبـت مقـاال عـن ادعـاء تـورط             األخـرية وكانـت الـصحفية يف اآلونـة         .غةالخالله جبروح ب  
 املاركـسي اللينـيين  ( املاوي يف مقتل زعيم احلـزب الـشيوعي النيبـايل          - احلزب الشيوعي النيبايل  

 اق مــن املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان تقــصي  فريــجــرىوأ.  يف روكــوم خــالل الــرتاع)املوحــد
أُخلـي   شخصا قد اعُتقلوا يف إطار احلـدث لكـن   ٢٠أن من خالله لحقائق يف املقاطعة استنتج    ل

  . يف وقت الحقسبيلهم
  

  دعم البعثة  - سادسا 
واصل عنصر الدعم التابع للبعثة تـوفري الـدعم ألنـشطتها يف مجيـع أحنـاء منطقـة البعثـة،           - ٣٥

ويتطلـب الوجـود املـستمر      . ولوية ملواقع التجميع الرئيسية الـسبعة للجـيش املـاوي         مع إعطاء األ  
ملراقيب األسلحة يف مواقـع التجميـع وقيـامهم بالـدوريات املتنقلـة نـشر أفـراد البعثـة علـى نطـاق                       

  .واسع فضال عن توفري موارد لالتصاالت والنقل اجلوي
  

  القطري املتحدة األمم فريق تنسيق  - سابعا  
 األمـر  الـسياسي،  اجلمـود  حبالـة  اإلمنائيـة  األنـشطة  تأثرت بالتقرير، املشمولة الفترة أثناء  - ٣٦
 وأدى .املاويـة  االحتجـاج  عمليـات    فيهـا  تـسببت  اليت االضطرابات إىل منه جزء يف ُعزَي الذي
 احلكـومي  اإلنفـاق  يف وشـيكة  أزمـة  تفـادي  إىل نـوفمرب /الثـاين  تشرين شهر خالل امليزانية إقرار
 الـيت  االبتـزاز  حـاالت  شأن من وكان .املاحنون يدعمها اليت اإلمنائية الربامج تعطيل دون وحال
 عناصـر  ضـد  مـسلحة  ومجاعـات  سياسـية  ألحـزاب  وممثلـون  عرقيـة  حركـات  مـؤخرا  هبـا  قامت

 مـشترك  نداء إصدار إىل املاحنة واجلهات املتحدة باألمم حدت أهنا واإلنسانية اإلمنائية املساعدة
ــشرين ٢٣ يف جديــد ــاين ت ــوفمرب/الث ــه وجهــت ن ــدعوة في ــع إىل ال ــراف مجي ــرم لكــي األط  حتت

 يف الـشركاء  التوجيهيـة  املبـادئ  هـذه  بوضـع  قـام  وقد .“للتشغيل األساسية التوجيهية املبادئ”
 يف املنظمـات  خمتلـف  حريـة  محايـة  أجل من الرتاع فترة أثناء اإلنسانية واملساعدات التنمية جمال
   .سياسي أو عسكري تدخل دون املشاريع وتنفيذ املستفيدين إىل املساعدات تقدمي
 واألزمــة األغذيــة أســعار ارتفــاع واســتمرار واملطولــة، احلــادة اجلفــاف حــاالت وأدت  - ٣٧

 نيبــال يف الغــذائي األمــن انعــدام مــن يعــانون الــذين النــاس أعــداد زيــادة إىل العامليــة االقتــصادية
 آخـرين  ٣٠٠ ٠٠٠ اآلن فهناك .عليه كانوا ما أمثال ثالثة إىل املاضية الثالث السنوات خالل
 الـصيف،  موسـم  حماصـيل  ضـعف  بـسبب  الغـذائي  األمـن  انعـدام  مـن  يعانون الذين النيباليني من

 احلالـة  سـوء  مـن  يـضاعف  وهـذا  .شـخص  ماليـني  ٣,٧ جمموعـة  مـا  إىل عـددهم  يـصل  وبذلك



S/2010/17
 

12 10-20205 
 

ــة ــةال ســوء حــاالت اآلن جتــاوزت وقــد أصــال، البائــسة لألطفــال التغذوي  بعــض يف احلــاد تغذي
 املــساعدة بتــوفري العــاملي األغذيــة برنــامج ويقــوم .الطارئــة للحــاالت القــصوى احلــدود املنــاطق
 سـاعد  ممـا  احتياجـاً،    النـاس  أشـد  فئـة  يف ينـدرجون  ممـن  نـسمة  مليـون  ١,٦ مـن  ألكثـر  الغذائية
 هـذا  ىعلـ  احلفـاظ  إىل حاجـة  هنـاك  وسـتكون  .اجلـوع  بـراثن  يف الوقـوع  تفـادي  على الكثريين
 الـشتاء  حماصـيل  مجـع  يـتم  أن إىل ٢٠١٠ عـام  أوائل خالل الغذائية املساعدة توفري من املستوى

   .يونيه/وحزيران مايو/أيار يف
 مــن اخلتاميــة املرحلــة قريــب عمــا األلغــام مبكافحــة املعــين املتحــدة األمــم فريــق وســيبدأ  - ٣٨

 بالتزامهـا  للوفـاء  احلكومـة  هـود ج مـن  بـدعم  ٢٠١١ عـام  خالل منها االنتهاء سيتم اليت أعماله
 صـندوق  ودفـع  .نيبـال  يف املتبقيـة  األلغـام  حقـول  مجيـع  بـتطهري  الـشامل  الـسالم  اتفـاق  مبوجـب 
 اخلاصـة  التمويـل  مبتطلبـات  جزئيـا  يفـي  دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغ نيبال يف للسالم املتحدة األمم
 تـصبح  أن املتوقـع  مـن  يف،إضـا  متويـل  أي تـوفر  ما وإذا .الفريق أعمال من األخرية املرحلة هبذه
 شـريطة  الـرتاع  انتـهاء  أعقـاب  يف األلغـام  آثـار  مـن  تـتخلص  اليت العامل يف الدول أوىل من نيبال

 قـد  الفريـق  كان ديسمرب،/األول كانون ٨ وحبلول .األلغام إزالة عملية يف تقدم إحراز مواصلة
 اخلطـرة  املـواد  مـن  هـا وغري املرجتلـة  املتفجـرة  األجهـزة  مـن  ٤٠ ٠٠٠ على يربو ما بأمان أتلف
 مبخــاطر التوعيــة عمليــة إطــار ويف .املــاوي بــاجليش اخلاصــة التجميــع مواقــع مــن مجعهــا مت الــيت

 مـن  ١ ٠٠٠ علـى  يربـو  مـا  تـدريب  مت اليونيسيف، من بدعم التعليم وزارة تقودها اليت األلغام
ــدهم املدرســـني ــدات وتزويـ ــات يف باملعـ ــشرين املقاطعـ ــد العـ ــضررا األشـ ــ ومت .تـ ــة ةتوعيـ  قرابـ

 خملفـات  ذلـك  مـن  واألهـم  األلغـام،  خمـاطر  جتنـب  كيفية بسبل املدارس تالميذ من ٥٠٠ ٠٠٠
   .األلغام فيها تسببت ما تفوق نيبال يف األرواح يف خسائر يف تسببت اليت املتفجرة احلروب

ــوازاة  - ٣٩ ــة إعــــالن ومبــ ــة اخلطــ ــة الوطنيــ ــل يف اجلنــــساين العنــــف بــــشأن للحكومــ  أوائــ
 املتحـدة  األمـم  وصـندوق  واليونيـسيف  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أعلـن  سـبتمرب، /أيلول
 إىل املـشروع  ويهـدف  .اجلنـساين  العنـف  بـشأن  املتحـدة  لألمـم  مـشتركا  برناجمـا  للمرأة اإلمنائي
 اجلنـساين  العنـف  ملنـع  تقدم اليت اجملتمعية اخلدمات من واألطفال والرجال النساء استفادة زيادة

 تقدمـه  الـذي  الـدعم  يف مـؤخرا  جـرى  الـذي  للتوسع استكماال الربنامج ويشكل .منه واحلماية
 قـدرها  منحـة  مـن  بتمويـل  منطقة، ٧٥ إىل منطقة ٢٣ من القانونية املساعدة للجان اليونيسيف

 العظمـــى لربيطانيـــا املتحـــدة باململكـــة الدوليـــة التنميـــة وزارة مـــن مقدمـــة دوالر ماليـــني ١٠
   .الشمالية وأيرلندا

 بتكلفــة جديــدة بــرامج أربعــة علــى نيبــال يف للــسالم املتحــدة األمــم ندوقصــ ووافــق  - ٤٠
 الـصلة  ذات الطفـل  حقـوق  انتـهاكات  عـن  اإلبـالغ  :تـشمل  وهـي  .دوالر ماليني ٥,٥ قدرها
 تــوفري ؛))٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس قــرارا( وجماهبتــها الــرتاع حبــاالت
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ــدمات ــضحايا اخلـ ــف لـ ــساين العنـ ــرارات( اجلنـ ــ قـ ــن سجملـ  ١٦١٢ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـ
ــم ؛))٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٠ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٨( ــة ودعــ  احلكومــ

 لـــدفع الـــدعم وتقـــدمي ؛)٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـــن جملـــس قـــراري لتنفيـــذ
   .بالرتاعات املتأثرين لألشخاص وكافية نزيهة تعويضات

  
  مالحظات  - ثامنا  

 عمليـة  حالـة  عـن  صـريح  سـرد  تقدمي األمن   جملس إىل املقدمة بةاملتعاق تقاريري توخَّت  - ٤١
 الـيت  اخلطـرية  املشاكل إىل االنتباه وجهت وقد   .دعمها يف املتحدة األمم ودور نيبال يف السالم
 وخباصـة  األطـراف،  بـني  والتعـاون  الثقـة  اهنيـار  إىل األول املقـام  يف تعـزى  واليت بالعملية، أملــَّت
 ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  أزمة نشوب مع مؤخرا مث ،٢٠٠٨ عام يف تأسيسيةال اجلمعية انتخاب منذ

   .التوتر تصاعد زيادة إىلاليت أدت 
ــذ  - ٤٢ ــار ومنـ ــايو،/أيـ ــة أصـــبحت مـ ــسياسية احلالـ ــال يف الـ ــر نيبـ ــدا، أكثـ ــع تعقيـ ــد مـ  تزايـ

 املواقـع  خمتلـف  علـى  املواقـف  يف تـشدد  هنـاك  وكـان  .بينها وفيما األطراف داخل االنقسامات
 التوافــق مــساحة يف خطــري تقلــيص أدى إىل أطيافهــا، مبختلــف الــسياسية لألطــراف ةاملتعارضــ
 املـضي  وراء الدافعـة  القـوة  متثـل  وظلـت  الـسالم  عمليـة  طـابع  البداية منذ حددت اليت املشتركة

 األصــوات الــسياسي اخلطــاب علــى تــسيطر أن مــن ومقلقــة متناميــة خمــاطر وهنــاك .قــدما فيهــا
   .والدميقراطية السالم طريق عن بعيدا لتركيزا يتحول وأن تشددا األكثر
 ولـئن  .احلالـة  هـذه  متثلـه  الـذي  البـالغ  اخلطـر  مـدى  بـاألمر  املعنـيني  جلميع أبرزت ولقد  - ٤٣
 سياسـي  قرار إىل التوصل على نيبال يف السياسيني القادة قدرة على اآلمال أعلق أزال ال كنت
 الرئيـسية  األطـراف  بـني  املناقـشات  مـن  العديـدة  اجلـوالت  أن البـالغ  القلـق  يـثري  ممـا  فإنـه  مالئم،
 يف حـدث  الـذي  املـشجع  التطـور  من الرغم وعلى .اجلمود حلالة حل إجياد عن تسفر مل الثالثة
 لتـسريح  عمـل  خطـة  وتوقيـع  األطراف، بني املباحثات إحياء يف واملتمثل ديسمرب/األول كانون
ــراد ــاوي اجلــيش أف ــستوفني غــري امل ــشروط امل ــضمام ل ــاء اجلــيش، إىل االن  احلــزب حــصار وإهن

 وقـت  فإنـه  الربملـان،  – التـشريعية  اهليئـة  أعمـال  يعرقـل  الذي املاوي - املوحد النيبايل الشيوعي
 عمليــة توقــف إىل تــؤدي أن كــادت الــيت الرئيــسية اخلــالف أوجــه كانــت التقريــر هــذا إعــداد
 أخـرى  مـرة  وإنـين  .العمليـة  هـذه  اهنيـار  خطـر  من يضاعف مما   حل، دون قائمة تزال ال السالم
 مـن  عليـه  درجـت  مـا  إىل العـودة  أجـل  مـن  اجلهـود  مجيع تبذل أن على النيبالية األطراف أحث
 عمليـة  تقـود  أن وعلـى  إجيابيـة،  نتـائج  إىل التوصـل  عـن  أسـفر  ممـا  اآلراء توافق من بروح العمل
 فـيهم  مبـن  الـسالم،  عمليـة  ومؤيـدي  نيبـال  أصـدقاء  وعلـى  .النجـاح  يكللها هناية صوب السالم
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 علـى  األطـراف  تـشجيع  علـى  مـضى،  وقـت  أي مـن  أكثـر  اآلن، يعملـوا  أن املنطقة، يف هم من
  .خالفاهتا على التغلب
 جانبـا  نيبال يف الدميقراطية وإرساء تأهيلهم وإعادة املاوي اجليش أفراد إدماج ويشكل  - ٤٤

 عـن  نيبـال  يف املتعاقبـة  احلكومـات  يل أعربـت  ولقـد  .الشامل السالم اتفاق جوانب من أساسيا
 وسـوف  .تأهيلـهم  وإعـادة  املاوي اجليش أفراد إدماج عملية من تأخري أي دومنا االنتهاء عزمها
 لـه  يؤسـف  ومما .تدرجيياً أعماهلا ختفض أن نيبال يف املتحدة األمم لبعثة العملية هذه تنفيذ يتيح
 حتديــد حــول يــةالتقن األعمــال تواصــلت حــني ويف .املــضمار هــذا يف يــذكر تقــدم ُيحــرز مل أنــه

ــارات طبيعــة ــسبة اخلي ــراد بالن  للحــزب حمــدودة مبــشاركة ذلــك كــان وإن املــاوي، اجلــيش ألف
 يــتعني الــيت احلامســة القــرارات تــزال ال اخلاصــة، اللجنــة يف املــاوي - املوحــد النيبــايل الــشيوعي
 اسـي سي منـاخ  إطـار  يف املنـال  صـعبة  األمـام  إىل التحرك لضمان السياسي املستوى على اختاذها
  .واملواجهة االستقطاب حبدة بصورة متزايدة يتسم
 مــدَّد وحينمــا .الــسياسية للعوائــق التــصدي عــدم عليهــا ينطــوي كــبرية خمــاطر وهنــاك  - ٤٥

 نيبـال،  حكومـة  لطلـب  اسـتجابة  مـرات  أربـع  نيبـال  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  واليـة  األمـن  جملس
 الــسالم عمليــة جنــاح أجــل مــن عــاًم العمــل علــى النيباليــة األطــراف حبــث مــراراً قــام فإنــه

 ســنوات، عــشر دامــت أهليــة حربــاً أهنــت حينمــا نيبــال جنتــها الــيت الكــبرية املكاســب وتــأمني
 وأعلنـت  النطـاق،  واسـع  متثيـل  ذات تأسيـسية  مجعيـة  تـشكيل  عـن  أسـفرت  انتخابـات  وأجرت

  .اجلمهورية قيام
 ٢٠١٠ مـايو /أيار حلول قبل املقبلة القليلة فالشهور .حرجة مرحلة اآلن البلد ويدخل  - ٤٦
 لعمليـة  النـاجح  االختتـام  أجـل  مـن  حامسـة  فترة تشكل جديد دستور إلعالن احملدد املوعد وهو

 هبـا  املكلفـة  املهـام  أجنـزت  وقد نيبال يف املتحدة األمم بعثة أرى أن ولئن كنت آمل يف      .السالم
 تـشتد  الـذي  بالذات الوقت هذا يف البعثة سحبإال أن وأهنت وجودها يف أقرب وقت ممكن،     

ــه ــوتر حــدة في ــن الت ــسار يكــون ل ــل بامل ــع      .األمث ــشاور م ــال، بالت ــة نيب ــت حكوم ــا طلب وإذا م
األطــراف، إجــراء متديــد للواليــة احلاليــة للبعثــة، فــإنين سأوصــي جملــس األمــن باالســتجابة هلــذا  

  .الطلب
 املقبلـة  ةالفتـر  خـالل  نيبـال  يف البعثـة  وجـود  اسـتمرار  أن علـى  التـشديد  جيـب  أنـه  على  - ٤٧

ــه ينظــر أن ينبغــي ــة باحلــدود بالتمــسك التزامهــا األطــراف إعــالن إطــار يف إلي ــة الزمني  يف املبين
 لتمديـد   اجمللـس  تأييـد  حالـة  ويف .البعثة لوالية آخر متديد جمرد أنه على وليس املؤقت، الدستور
ــة ــة مــن ســيكون ،الوالي ــ يفــضي أن املطروحــة، القــضايا جــسامة ضــوء يف مبكــان، األمهي  ذاه
 األطـراف  عليهـا  تتفـق  الواضحة الزمنية واحلدود املرجعية النقاط من جمموعة وضع إىل التمديد

 بـدورها،  الزمنيـة،  واحلدود املرجعية النقاط من اجملموعة هذه وستشكل .ممكن وقت أسرع يف
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ــسحاب اســتراتيجية ــبس ال ان ــا ل ــة فيه ــم لبعث ــال يف املتحــدة األم ــزمين اإلطــار حــدود يف نيب  ال
   .اجلديد يدللتمد
 علــى األخــرى األعــضاء والــدول األمــن جملــس ألعــضاء تقــديري عــن أعــرب أن وأود  - ٨
 .الـسالم  عملية لدعم عمل من املتحدة األمم يف يبذل وملا لنيبال، متواصل دعم من يقدمونه ما

 يف الـشريكة  املنظمـات  عـن  فـضال  وموظفيهـا،  النـدغرين،  كـارين  ممثليت، أشكر أن أيضا وأود
  .الصدد هذا يف متفانية جهود من يبذلونه ملا نيبال،

  


