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تقرير األمني العام عن طلب نيبال مساعدة األمم املتحدة يف دعم عمليـة                
  فيها السالم

  
  مقدمة  -أوال   

، الذي قام اجمللس مبوجبـه،      )٢٠١٠ (١٩٣٩يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن          - ١
األمـم  عقب طلب حكومة نيبال، وبناء علـى توصـية األمـني العـام، بتمديـد الواليـة احلاليـة لبعثـة           

 كبعثـة   ٢٠٠٧ وقد أنشئت البعثـة يف عـام      . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٥املتحدة يف نيبال حىت     
سياســية خاصــة، تــشمل واليتــها رصــد إدارة األســلحة واألفــراد املــسلحني التــابعني جلــيش نيبــال 
واحلــزب الــشيوعي النيبــايل املــاوي، الــذي أصــبح اآلن يعــرف باســم احلــزب الــشيوعي النيبــايل     

ويستعرض هذا التقريـر التقـدم احملـرز يف عمليـة الـسالم وتنفيـذ واليـة البعثـة منـذ                     . حد املاوي املو
  .(S/2010/453) ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢آخر تقرير قدمته إىل جملس األمن يف 

  
  التقدم احملرز يف عملية السالم  -ثانيا   

ية السالم قـدما    رغم تواصل اجلهود، مل حتقق األطراف سوى تقدم حمدود يف دفع عمل             - ٢
وأجريــت مناقــشات مكثفــة، وإن كانــت متقطعــة، بيــد أنــه   . خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

يزال يتعني على األطـراف أن تتخـذ عـددا مـن القـرارات الـسياسية الـيت مـن شـأهنا إحـداث                         ال
ــشني وإصــدار الدســتور          ــستقبل اجلي ــي م ــة الــسالم، وه ــية لعملي ــام األساس ــشأن امله . زخــم ب

صل إىل بعـض القـرارات اإلجرائيـة املتـصلة بإنـشاء وعمـل أمانـة اللجنـة اخلاصـة املعنيـة                      التو ومت
باإلشراف على أفـراد اجلـيش املـاوي وإدمـاجهم وإعـادة تأهيلـهم، وأنـشئت فرقـة عمـل رفيعـة               

  .املستوى ملعاجلة املسائل اخلالفية يف صياغة الدستور
ية الرئيــسية دون إحــراز تقــدم   وحــال اســتمرار انعــدام الثقــة بــني األحــزاب الــسياس        - ٣

ويتركز اخلالف حول مسألة تكوين احلكومة اجلديـدة        . جوهري، مما أفضى إىل طريق مسدود     
ــال يف        ــاف كومــار نيب ــيس الــوزراء ماده ــاب اســتقالة رئ . ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠يف أعق
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 الربملـــان -تفلـــح جـــوالت التـــصويت الـــست عـــشرة الـــيت جـــرت يف اجمللـــس التـــشريعي    ومل
وتناولـت مناقـشات األطـراف اخليـارات املطروحـة          . توصل إىل اختيار رئيس وزراء جديد     ال يف

ورغـم أن اخلطـوط   . لتقاسم السلطة، بيـد أن هـذه املناقـشات مل تـسفر عـن حـل هنـائي لألزمـة             
العريضة الحتماالت التوصل إىل تفاهم بشأن املـسائل املعلقـة الرئيـسية تلـوح يف األفـق، إال أن                   

  .يزال مل ُيتفق عليه نفيذ التسلسل مراحل الت
وعلــى الــرغم مــن تأكيــد األطــراف بأهنــا تــسعى للتوصــل إىل توافــق يفــضي إىل كــسر    - ٤

وأبقــى حــزب .  ختليهــا عــن مواقفهــا الثابتــة ال يــزال عــسري التحقيــق يف الواقــع   إال أن،اجلمــود
ت التـصويب   املؤمتر النيبايل على مرشحه رام شاندرا باودل ملنصب رئيس الوزراء، رغم جـوال            

 الربملـان دون أن تكلـل بالنجـاح والـيت كـان             -الست عـشرة الـيت جـرت يف اجمللـس التـشريعي             
واستمر احلـزب املاركـسي اللـيين املوحـد يف موقفـه         . املرشح الوحيد يف تسع من هذه اجلوالت      

ــصويت، يف   ــالل التـ ــد خـ ــشي    احملايـ ــزب الـ ــتمر احلـ ــني اسـ ــد  حـ ــايل املوحـ ــاوي -وعي النيبـ  املـ
غلبيـة الـضرورية أمـرا غـري مـرجح           على ترشيح باودل، مما جيعل حـصوله علـى األ          االعتراض يف
  .سياسية حال عدم التوصل إىل تسوية يف
 املـاوي موافقتـه     -نوفمرب ألغى احلزب الشيوعي النيبايل املوحـد        / تشرين الثاين  ١٩ويف    - ٥

ة علـى تقـدمي   على عدم إعاقة تقدمي ميزانية أساسية من طرف احلكومـة عنـدما أقـدمت احلكومـ        
ميزانيــة كاملــة، ورد احلــزب املــاوي علــى ذلــك بــأن تعــرض جــسديا لــوزير املاليــة يف اجمللــس     

 الربملـان بنـاء علـى       -وعلى إثر ذلك، قام الرئيس بفض اجمللس التـشريعي          .  الربملان -التشريعي  
. توصــية مــن رئــيس الــوزراء يف حكومــة تــصريف األعمــال، وأقــرت امليزانيــة مبوجــب مرســوم  

عمــال ســلطة دعــوة الــرئيس للتــدخل   ت املعارضــة يف أن يكــون حلكومــة تــصريف األ وشــكك
 الربملــان كــذلك تــساؤالت بــشأن التــصويت  -وأثــار تعليــق اجمللــس التــشريعي . هــذا األمــر يف

ديـسمرب طلـب احلـزب    / كـانون األول ١٢ويف . املقبل النتخاب رئيس الـوزراء وتنفيـذ امليزانيـة     
اوي، باإلضـافة إىل بعـض األحـزاب األصـغر، مـن الـرئيس رمسيـا         املـ -الشيوعي النيبايل املوحد  

وأعلن رئيس الوزراء يف حكومة تصريف األعمال يف تصريح عـام بـأن             . دعوة الربملان لالنعقاد  
  .الربملان لن ينعقد إال بعد حل املأزق السياسي

 عـام   سبتمرب، انتخب سوشيل كويراال رئيسا للحزب، يف أول مؤمتر        /ويف أواخر أيلول    - ٦
، خلفــا للراحــل غريجيــا براســاد كــويراال، بعــد منافــسة ٢٠٠٥حلــزب املــؤمتر النيبــايل منــذ عــام 

ويف اجللـسة العامـة للجنـة املركزيـة للحـزب      . دة مع رئيس الوزراء السابق شـريهبا دور دوبـا   اح
ــايل املوحــد   ــشيوعي النيب ــودة يف  -ال ــاوي، املعق ــاين ٢٦ امل ــشرين الث ــادة  / ت ــوفمرب، ظهــرت قي ن

ويف حـني   . ب كجبهة موحـدة، ولكـن دون حـسم خالفـات داخليـة كـبرية حـسبما ذكـر                  احلز
تسري الوثيقة اخلتاميـة إىل أن عملـييت حتقيـق الـسالم وصـياغة الدسـتور متـثالن أولويـة للحـزب،                      
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.  إذا فــشلت هــذه العمليــة“لثــورة شــعبية”أن هــذه الوثيقــة حتــدثت أيــضا عــن اســتعدادات  إال
اد اجليش املـاوي يف اجللـسة العامـة رغـم أن بعثـة األمـم املتحـدة        وشاركت أعداد كبرية من أفر 

  .بأنه خمالف لروح اتفاقية السالميف نيبال وصفت ذلك 
وسعت بعثة األمم املتحدة يف نيبال إىل احلصول على توضيحات من األطـراف بـشأن                 - ٧

ال  مـا يقـال قـضية بقـاء جـيش نيبـ             الـذي يعـاجل حـسب      غـري املكتـوب   “ اتفاق الـشرف  ”نطاق  
. ثكناته واضطالعه مبسؤولياته الوطنية بيـد أن البعثـة مل حتـصل بعـد علـى هـذه التوضـيحات           يف

  .البعثة يف رصد األسلحة واجليشنيولذا فإن االتفاق ينطوي على التزامات على صعيد دور 
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥واصلت البعثة جهودها لضمان انـسحاهبا بـصورة منتظمـة يف              - ٨

الصلة بشأن إدماج وتأهيل أفراد اجلـيش املـاوي          اتصاالهتا مع األطراف ذات   ، وكثفت   ٢٠١١
واســتمرت البعثــة يف حــث األطــراف علــى دراســة مــستقبل   . وبــشأن ترتيبــات الرصــد البديلــة 

  .لتنسيق الرصد االتفاق اخلاص برصد إدارة األسلحة واجليشني واللجنة املشتركة
 باسـكو، وكيـل األمـني العـام للـشؤون           لـني . ومتاشيا مـع طلـب جملـس األمـن، قـام ب             - ٩

ديـسمرب لتقيـيم التقـدم احملـرز        /أكتـوبر وكـانون األول    /السياسية، بزيارة نيبـال يف تـشرين األول       
واجتمـع مـع طائفـة مـن احملـاورين، داعيـا األطـراف إىل التوصـل بـسرعة إىل                    . عملية السالم  يف

هــا إدمــاج وتأهيــل أفــراد اجلــيش   االتفاقــات الــسياسية الــضرورية لتــسوية القــضايا املعلقــة وأمه  
  .املاوي قبل مغادرة بعثة األمم املتحدة يف نيبال

  
  صياغة الدستور  -ألف   

توصلت فرقة العمل رفيعـة املـستوى الـيت يرأسـها بوشـبا كمـال داهـال رئـيس احلـزب                       - ١٠
مة  املاوي، إىل اتفاق بشأن ما يزيـد عـن نـصف املـسائل غـري احملـسو       -الشيوعي النيبايل املوحد    

 املتصلة بالدستور اجلديد، وأمههـا تلـك املتـصلة باهليكـل االحتـادي علـى صـعيد                  ٢٠١٠يف عام   
املقاطعات واستخدام اللغات الرمسية علـى املـستوى االحتـادي ومـستوى املقاطعـات، واجلنـسية                

زالت بعض املـسائل ذات األمهيـة احلامسـة، مثـل أشـكال احلكـم واهليكـل                  وما. واهليئة القضائية 
ــار احلــل االحتــ ــرر. ادي يف انتظ ــد  األطــرافتوق ــدم متدي ــهي     ع ــيت تنت ــل، ال ــة العم ــة فرق  والي
  .ديسمرب/كانون األول ١١ يف
ومل تـــتمكن اللجنـــة الدســـتورية مـــن التقيـــد باملوعـــد النـــهائي إلعـــداد مـــشروع أويل    - ١١

هائي نوفمرب، مما يزيد من املخـاوف بـشأن االلتـزام باملوعـد النـ          / تشرين الثاين  ١٧للدستور وهو   
  .٢٠١١مايو / أيار٢٨إلصدار الدستور بتاريخ 
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  إدماج وتأهيل أفراد اجليش املاوي  -باء   
قامت اللجنة اخلاصة املعنية مبراقبة وإدماج وتأهيل أفراد اجلـيش املـاوي بتـشكيل أمانـة               - ١٢

تضم أعضاء جلنتها الفنية الـسابقة مـع ممثـل لكـل مـن قـوات األمـن واجلـيش املـاوي، مث عينـت                         
 اجلــيش املــاوي املــراد إدمــاجهم  ومل يــتم التوصــل إىل قــرار بــشأن عــدد أفــراد  . قا لألمانــةمنــس
قــوات األمــن، ومعــايري وطرائــق اســتيعاهبم أو جمموعــة تــدابري الــدعم التعويــضية املقدمــة ملــن   يف

  .يفضلون خيار التأهيل
ملـاوي  وقـدمت البعثـة بنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة اخلاصـة بيانـات عـن أفـراد اجلـيش ا              - ١٣

وتقتــرح األمانــة مجــع املزيــد مــن البيانــات . الــذين مت التحقــق منــهم إىل وزارة الــسالم والــتعمري
مــع حزمــة نقديــة تعويــضية مــن خــالل  “ اخلــروج الطــوعي”وخيــارات اإلدمــاج والتأهيــل أو 

  .دراسة استقصائية لألفراد يف الثكنات
، يف مطلــع شؤون الــسياسية للــوقــدم منــسق األمانــة خــالل زيــارة وكيــل األمــني العــام   - ١٤

ديسمرب، اخلطـوط العريـضة خلطـة متتـد لـستة أسـابيع لتعـيني ونـشر أفرقـة اتـصال                  /كانون األول 
ومل يـتم  . جلميع املعسكرات، ولتويل مسؤوليات املراقبة نيابة عـن بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال              

 -نيبــايل املوحــد وضــع اخلطــة بالتفــصيل كمــا مل تــتم املوافقــة عليهــا مــن احلــزب الــشيوعي ال    
ــاوي ــدورها     . امل ــضا أن مبق ــة اخلاصــة أي ــاوي حتــت إشــرافها     وذكــرت اللجن وضــع اجلــيش امل

ظرف أسبوعني بعـد اختـاذ القـرارات الـسياسية املطلوبـة، وإعـادة جتميـع أفـراد اجلـيش وفقـا                       يف
ل الطــوعي يف غــضون فتــرة تتــراوح  ألفــضلياهتم فيمــا يتــصل باإلدمــاج أو التأهيــل أو االنفــصا  

  .يوما ٦٠ إىل ٤٥ من
  

  التحديات األخرى اليت تواجهها عملية السالم  -جيم   
ما زال الوضع األمين يف منطقة تاراي هـشا، مـع اسـتمرار ورود تقـارير عـن حـوادث                      - ١٥

واســتهدفت هــذه احلــوادث يف الغالــب . قتــل واختطــاف تقــوم هبــا مجاعــات إجراميــة ومــسلحة
ل وأحيانـا أطفـاال صـغار يـتم اختطـافهم للحـصول             األشخاص املنتمني إىل طائفة رجال األعمـا      

أكتـوبر  /ويف إحـدى اهلجمـات العنيفـة للغايـة الـيت حـدثت يف مطلـع تـشرين األول                  . على فديـة  
اختطــاف وقتــل تلميــذين بــالقرب مــن نيبــالغونج، ممــا أدى إىل انــدالع احتجاجــات عفويــة    مت

ــسبة إىل  وأســفرت االشــتباكات الــيت وقعــت بــني منظمــات    . واشــتباكات متقطعــة  شــبابية منت
  .األحزاب السياسية عن وقوع إصابات خطرية وعدد من الوفيات

ستندة إىل اهلويـة مـن التـوترات    وقد تزيد عـودة التركيـز علـى املمارسـات الـسياسية املـ              - ١٦
ــدار الدســـتور   يف ــرة الـــيت تـــسبق إصـ ــد دأبـــت ا. الفتـ ــراب  وقـ ألحـــزاب املاديـــشية علـــى اإلعـ
ويف اآلونة األخـرية قامـت   . احلوار الدائر بشأن تشكيل احلكومة   إحباطها إزاء إقصائها عن      عن



S/2010/658  
 

10-69967 5 
 

هذه األحزاب مبقاومة حماوالت جلنة االنتخابـات حتـديث قـوائم النـاخبني عـن طريـق اسـتخدام          
ك ســوف يــؤدي إىل إقــصاء مــا يزيــد   وقالــت إن التــسجيل اســتنادا إىل ذلــ . ات اجلنــسيةبطاقــ
رية أخــرى أعربــت أحــزاب سياســية صــغ و. ماليــني مــواطن نيبــايل مــن أصــل ماديــشي   ٣ عــن
قلقها من أن استخدام أشكال أخرى لتحديد اهلوية لتسجيل الناخبني سـوف يهـدد األمـن                 عن

/  تـشرين الثـاين    ٢ويف  . الوطين من خالل إتاحـة التـصويت ألشـخاص غـري نيبـاليني دون قـصد               
ــة للتــسجيل،     ــوفمرب، أجــرت مفوضــية االنتخابــات تعــديالت علــى مبادئهــا التوجيهي  بإتاحــة ن

ــسية     ــة اجلن ــة التــسجيل عــن طريــق مــستندات أخــرى غــري بطاق ــا  . إمكاني ــد أن احملكمــة العلي بي
نوفمرب أمر إيقاف مؤقت، أوعزت فيه إىل مفوضـية االنتخابـات           / تشرين الثاين  ٢٥أصدرت يف   

  .بوقف تسجيل الناخبني عن طريق املستندات األخرى غري بطاقة اجلنسية
  

   املتحدة يف نيبالأنشطة بعثة األمم  -ثالثا   
  رصد األسلحة  -ألف   

واصل مكتب رصد األسلحة رصد مدى امتثال جيش نيبال واجلـيش املـاوي لالتفـاق                 - ١٧
املتعلق برصد إدارة األسلحة واجليشني، والقيام على مدار الـساعة مبراقبـة موقـع ختـزين أسـلحة                  

. لـسبعة للجــيش املــاوي جـيش نيبــال ومنـاطق ختــزين الـسالح يف مواقــع املعـسكرات الرئيــسية ا    
 األســلحة أيــضا بزيــارة مواقــع املعــسكرات الفرعيــة بــصورة منتظمــة، واضــطلعوا   قــام مراقبــوو

  .بعمليات أخرى مستخدمني أفرقة جوالة
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اجتمعــت اللجنــة املــشتركة لتنــسيق الرصــد مخــس     - ١٨

وال تـزال   وإسقاط ثالث قـضايا،     وية  ومتت تس .  هتمة حبدوث انتهاكات   ١٥مرات ونظرت يف    
  .قيد التحقيق قضية ١١القضايا األخرى املتبقية وعددها 

  
  محاية األطفال  -باء   

واصلت البعثة تقـدمي الـدعم االستـشاري إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان            - ١٩
ش املـاوي الـسابقني   واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيذ برامج تأهيـل أفـراد اجلـي       

 وكـذلك إىل آليـة األمـم املتحـدة لرصـد      ،الذين مل يستوفوا الشروط الالزمة باعتبارهم قاصرين      
وأمـسكت  . ة بالتـسريح  قـ  املـاوي خلطـة العمـل املتعل       -امتثال احلزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد         

فـال والـرتاع املـسلح    البعثة بزمام القيادة يف تنظيم زيارة فريـق جملـس األمـن العامـل املعـين باألط      
نوفمرب، اليت كانـت أول زيـارة ميدانيـة يقـوم           / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢١إىل نيبال يف الفترة من      
الفريـق تقييمـا للتقـدم احملـرز والتحـديات الـيت تواجـه              أعضاء  وأجرى  . هبا الفريق على اإلطالق   
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خطــة العمــل املوقّعــة  ة خاصــة إىل محايــة األطفــال املتــأثرين بــالرتاع، مــع إيــالء االهتمــام بــصف   
  . لتسريح أفراد اجليش املاوي غري املستوفني للشروط٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول يف
  

  الشؤون السياسية  -جيم   
ــها        - ٢٠ ــسياسية العامــة وحتليل ــة ال ــداعيات احلال ــسياسية رصــد ت ــشؤون ال واصــل مكتــب ال

 األحـزاب الـسياسية، ودور   وإعداد تقارير عنها، مبا يف ذلك العوامل اليت تؤثر يف العالقات بني   
الفئات املهمشة تقليديا ووقـائع مـا جيـري يف اجلمعيـة التأسيـسية، كمـا واصـل تقـدمي املـساعدة             

  .لقيادة البعثة يف دعم عملية السالم
  

  اإلعالم  -دال   
واصلت وحدة اإلعالم والترمجة رصد وسائل اإلعالم والتعاون معها لنـشر املعلومـات               - ٢١

  .لبعثة وتصحيح املعلومات بشأن جمموعة من القضاياذات الصلة بعمل ا
  

  السالمة واألمن  -هاء   
ظلت احلالة األمنية هادئة نسبيا يف خمتلف أحناء البلـد علـى الـرغم مـن وقـوع حـوادث                   - ٢٢

ابتزاز وتفجري عبوات ناسفة مرجتلة كانـت يف معظمهـا مـن فعـل مجاعـات مـسلحة يف تـاراي،                  
  .تلكاهتا إىل هتديدات خالل الفترة املشمولة بالتقريرومل يتعرض موظفو البعثة أو مم

  
  دعم البعثة  -واو   

واصل عنصر الدعم يف البعثة تقـدمي الـدعم ألنـشطة البعثـة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة الـيت                         - ٢٣
وتركـز هـذه    . تعمل فيها، وقام كذلك بالتحضري النسحاب البعثة وفقا خلطة التصفية املعتمـدة           

ة التـــصرف يف األصـــول والتخطـــيط املـــسبق لـــسحب مـــراقيب األســـلح األنـــشطة حاليـــا علـــى 
وقامت البعثة أيضا بإبالغ الـسفارات املعتمـدة يف كامتنـدو واملنظمـات             . مواقع املعسكرات  من

غــري احلكوميــة ووكــاالت األمــم املتحــدة مبهــارات املــوظفني ورتبــت لزيــارة مــن إدارة الــدعم    
 / تـشرين الثـاين    ٢٩وحـىت   .  املرتبطـة بتنـسيب املـوظفني      امليداين بـاألمم املتحـدة ملعاجلـة املـسائل        

 ٢٧٨ موظفــا مــن العــدد املــأذون بــه البــالغ  ٢٥٤ بلــغ عــدد العــاملني يف البعثــة ٢٠١٠نــوفمرب 
  . موظفا١٨٢ يف املائة من املوظفني املدنيني البالغ عددهم ٢٩,١٢ومتثل النساء نسبة . موظفا
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  حقوق اإلنسان  -رابعا   

مل حيــرز أي تقــدم ملمــوس علــى صــعيد اإلفــالت مــن العقــاب وكفالــة املــساءلة بــشأن   - ٢٤
ــده      ــرتاع وبع ــاء ال ــة أثن ــسان املرتكب ــوق اإلن ــهاكات حق ــول. انت ــام احلــزب   /ويف أيل ــبتمرب، ق س

 املاوي بتعليق عضوية قائد عسكري مـاوي يف جلنتـه املركزيـة كـان              -الشيوعي النيبايل املوحد    
 اعتقال لدوره املزعوم يف قتل رجل األعمال رام هـاري شـريتا وأيـضا               قد صدرت حبقه مذكرة   

ويـستمر التعليـق ملـدة ثالثـة شـهور          . بسبب ممارسة املتاجرة غري املشروعة بسلعة دوائية تقليدية       
  .ومن غري الواضح ما إذا كان القائد حيتفظ مبنصبه يف اجليش املاوي

ــة للمحكمــة ا     - ٢٥ ــرارات احلالي ــع الق ــاقض م ــا وحمــاكم أدىن أخــرى، صــدرت    ويف تن لعلي
دعوات يف بعض األوسـاط الـسياسية إىل االنتظـار ريثمـا يـتم تـشكيل آليـات العدالـة االنتقاليـة                      
املتوخاة يف اتفاق السالم الشامل قبـل التحقيـق يف احلـاالت املزعومـة النتـهاك حقـوق اإلنـسان            

ــرتاع وت    ــساين الـــيت ارتكبـــت خـــالل الـ ــدويل اإلنـ ــانون الـ ــدمي مروالقـ ــةقـ ــا إىل احملاكمـ . تكبيهـ
 / الربملـان يف شـباط     -تسجيل مشاريع القوانني إلنـشاء هـذه اآلليـات يف اجمللـس التـشريعي                ومت

، بيد أهنا ال تزال معروضة على اللجنة التشريعية وهي يف شكلها احلايل ال تـنص                ٢٠١٠فرباير  
  .م العدالة اجلنائيةعلى صالحيات إقامة الدعاوى القضائية أو إحالة القضايا مباشرة إىل نظا

سبتمرب أصدر مكتب مفوضـية حقـوق اإلنـسان يف نيبـال مـوجزا للـشواغل                /ويف أيلول   - ٢٦
ويوثـق التقريـر   . “ يف تـرياي وقوع عمليات قتل دون حماكمة    بالتحقيق يف مزاعم    ”حتت عنوان   

 ٢٠٠٨ينـاير   / شخصا يف الفترة املمتدة من كانون الثاين       ٥٧ حالة يف ترياي جنم عنها وفاة        ٣٩
، تنطـوي مجيعهـا علـى مـزاعم ذات موثوقيـة بـشأن اسـتخدام قـوات         ٢٠١٠يونيـه   /إىل حزيران 

  .األمن للقوة بصورة غري مشروعة
وســيقوم مكتــب مفوضــية حقــوق اإلنــسان يف نيبــال، يف إطــار اتفاقــه مــع احلكومــة،       - ٢٧

مر يف القيـام بأنـشطة      بإغالق مكاتبه يف األقاليم تدرجييا حبلول هناية العام احلايل، بيد أنـه سيـست             
  .ميدانية يف خمتلف أحناء نيبال

  
  التنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري  -خامسا  

. مـــا زال غمـــوض األوضـــاع الـــسياسية يـــؤثر ســـلبا علـــى عمليـــات التنميـــة يف نيبـــال  - ٢٨
نـوفمرب بعـد أكثـر مـن أربعـة          / عن طريق مرسوم يف تشرين الثـاين       ٢٠١١وصدرت ميزانية عام    

وأثـر  .  الربملـان -موعدها، وهي اآلن يف انتظار إجازهتا من طـرف اجمللـس التـشريعي    أشهر من  
  .هذا التأخري الطويل وعدم التيقن من إقرارها على اإليرادات والنفقات وتوقعات االستثمار
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وقـدم برنـامج األمـم املتحـدة، طـوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، دعمـا مـستمرا لعمليـة              - ٢٩
ومـن  . ٢٠١٠ مليـون ناخـب حبلـول هنايـة عـام       ١,٣الـذين بلـغ عـددهم حنـو         تسجيل الناخبني   

  .٢٠١١ مليون ناخب حبلول منتصف عام ١٢املتوقع أن يتجاوز العدد 
 التأهيــل املــشترك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة، الــذي يــدار بــصفة    مــشروعوواصــل  - ٣٠

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــن     دوق األمــم املتحــدة مــشتركة بــني منظمــة اليونيــسيف وبرن
للـــسكان ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، دعـــم التأهيـــل االجتمـــاعي واالقتـــصادي لألفـــراد الـــذين  

ن أو جمنـــدين حـــديثا مت تـــسرحيهم يـــستوفوا الـــشروط بـــسبب التحقـــق مـــن كـــوهنم قاصـــري مل
ومــن بــني األفــراد غــري  .  فــردا٤ ٨٠٠ وعــددهم ٢٠١٠فربايــر /اجلــيش املــاوي يف شــباط مــن

 فـرد املـشورة بـشأن خيـارات إعـادة اإلدمـاج       ١ ٨٠٠وط، تلقـى مـا يزيـد عـن     املستوفني للشر 
 مـن الربنـامج وحـصلوا علـى أجـر           ١٠٠ تدريبهم وختـرج أكثـر مـن         ٤٢٠املتاحة هلم، وأكمل    

 يف ٤٠ يف املائـة و  ٢٧ يف املائـة و  ٣٣وتـشكل النـساء يف الفئـات الـثالث       . مربح أو عمل حر   
  .املائة على التوايل

ق األمـم املتحـدة املعـين بإزالـة األلغـام دعمـه للحكومـة يف جمـاالت التنـسيق                    وواصل فريـ    - ٣١
وقامت أفرقة إزالة األلغـام جبـيش نيبـال         . واإلزالة والتثقيف باملخاطر ومساعدة الضحايا والدعوة     

 حقال من مجيـع حقـول   ٣٣حىت اآلن، بدعم من فريق األمم املتحدة املعين بإزالة األلغام، بتطهري    
  .٢٠١٠ أكتوبر/تبقية يف تشرين األولوبدأت إزالة احلقول العشرين امل. ٥٣ددها األلغام وع

وقام شركاء نيبال اإلمنائيون وفريق األمم املتحدة القطـري الـذي يقـوده املنـسق املقـيم                   - ٣٢
ــيني، بوضــع        ــع احلكومــة والــشركاء احملل ــم املتحــدة، وبالتــشاور م  ة للــسالميتيجااســتر”لألم

/  وتوفر االستراتيجية، الـيت مـن املزمـع إطالقهـا يف كـانون الثـاين        .٢٠١٠خالل عام   “ والتنمية
، إطارا لدعم الشركاء اإلمنـائيني لتنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل يف نيبـال، وتـسعى                   ٢٠١١يناير  

لتحسني األثر وتفادي االزدواجية والثغرات والفرص الضائعة اليت تعترب عادة من املخـاطر الـيت               
  .الم يف األوضاع االنتقاليةهتدد جهود بناء الس

ويف حني يربز املـأزق الـسياسي أمهيـة جتديـد التركيـز علـى التنميـة يف األجـل الطويـل،             - ٣٣
ــة وأوجــه اهلــشاشة احلــادة     ــيح معاجلــة االحتياجــات املتبقي ــه ال يت ــذاء  . فإن ــامج الغ فحــسب برن

طق الريفيــة يف عــام العــاملي، تــراوح عــدد الــسكان الــذين يفتقــرون إىل األمــن الغــذائي يف املنــا   
ــني ٢٠١٠ ــون شـــخص و   ٣,٢، بـ ــخ ٣,٥مليـ ــون شـ ــوايل   مليـ ــون حـ ــة ١٦ص، ميثلـ  يف املائـ

وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  مليـون منـهم مـساعدة األمـم املتحـدة          ١,٦سكان الريـف، ويتلقـى       من
فإن الفيضانات املومسية واالهنيارات األرضـية الـسنوية تلحـق الـضرر باملئـات وأحيانـا بعـشرات             

ويف حني رفعت احلكومة مـستوى قـدراهتا علـى مـر الـسنني، فقـد اتـسم                  . ن السكان األلوف م 



S/2010/658  
 

10-69967 9 
 

 وهنـاك حاجـة لزيـادة التـدابري يف        . التعاون على صعيد بناء قدرات التأهب واالسـتجابة بـالبطء         
  .األجلني املتوسط والطويل للحد من ضعف السكان وتلبية احتياجاهتم من املساعدة اإلنسانية

  
  مالحظات  -سادسا  

فاملسرية الـيت بـدأت قبـل مـا يزيـد قلـيال             . تقف عملية السالم يف نيبال يف مفترق طرق         - ٣٤
، تعـززت  ٢٠٠٥نـوفمرب   /على مخسة أعوام بتوقيع تفاهم االثنيت عـشرة نقطـة يف تـشرين الثـاين              

بتوقيع اتفاق الـسالم الـشامل بعـد ذلـك بعـام واحـد، وكـذلك مـن خـالل االتفاقـات الالحقـة                        
إصــالحات ب  فــتح البــاب أمــام إمكانيــة القيــام رية والتــشريعية والــسياسية، ممــاوالتــدابري الدســتو

واألمــم املتحــدة فخــورة بأهنــا أســهمت بنــصيبها يف هــذه العمليــة  .  مطــردةسياســية واجتماعيــة
ومل تكتف األمم املتحدة بنشر البعثـة يف زمـن قياسـي بعـد توقيـع                . اململوكة وطنيا بسبل خمتلفة   

بل قامـت أيـضا مبـساعدة األطـراف علـى التفـاوض بـشأن اتفـاق رصـد                   اتفاق السالم الشامل،    
األسلحة الذي كان مبثابـة األسـاس لرصـد اجليـشني وأسـلحتهما، إىل جانـب تـوفري آليـة لفـض                

 للـسلطات الوطنيـة يف إجـراء     هامـة وقدمت األمم املتحدة أيـضا مـساعدة  . الرتاعات وبناء الثقة 
لـة نيبـال صـوب الـسالم املـستدام      بيـد أن رح   . تأسيـسية عملية االنتخابـات التارخييـة للجمعيـة ال       

تنته بعد، ومع اقتراب اجلداول الزمنية احملددة واملواعيـد النهائيـة يف الـشهور القادمـة، أصـبح                   مل
املأزق السياسي املمتد والذي أعاق إحراز التقدم مصدر قلق متزايد للنيبـاليني واجملتمـع الـدويل                

  .على السواء
 علـى أن املهـام املتبقيـة       ٢٠١٠سـبتمرب   /ت احلكومـة واملـاويون يف أيلـول       ويف حني اتفق    - ٣٥

، فإن هذا املـسعى مـا زال        ٢٠١١يناير  /سوف تنجز إىل حد كبري حبلول منتصف كانون الثاين        
ورغم احملادثات املكثفة، مبا فيها احملادثات رفيعة املستوى اليت جـرت يف النـصف          . صعب املنال 

وظـل البلـد حتـت قيـادة        . مرب، فإن املناقشات املرتبة كانـت حمـدودة       نوف/األول من تشرين الثاين   
حكومة تصريف أعمال منذ ستة أشهر يف ظـل عـدم متكـن الطـرفني مـن االتفـاق علـى القيـادة                       

ومـا زالـت العمليـة الـسلمية تواجـه حتـديات عديـدة، أمههـا إصـدار               . وتشكيل حكومة جديـدة   
، وإدمـاج   ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٨مت متديـده إىل     دستور جديد قبل انقضاء املوعد النهائي الـذي         

  . ألفا يف قوات األمن وتأهيلهم١٩أفراد اجليش املاوي البالغ عددهم حنو 
ومل تــتم حــىت اآلن معاجلــة عــدد مــن االلتزامــات الــيت يتــضمنها اتفــاق الــسالم الــشامل   - ٣٦

عـات حـربا علـى    والدستور املؤقت مل حتل بعد، مما حيمل بذور مواجهـة جديـدة إذا ظلـت التوق      
وال يزال لب املأزق يكمن يف االستقطاب الذي تتسم به العالقـات فيمـا بـني األحـزاب          . ورق

السياسية ويف داخلها، والتصدعات اليت مـا فتئـت تـزداد عمقـا، ومـا يـرتبط بـذلك مـن انعـدام                       
فبمقدور األطراف، بل ومـن واجبـها،       . وليس هذا االستقطاب أمرا مستعصيا على احلل      . الثقة
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وقد قدمت األطراف يف املاضي تنازالت كبرية وال بد هلـا مـن أن     . إجياد خمرج من هذا الوضع    
وال ميكــن ألي طــرف مــن األطــراف أن يتحمــل . تفعــل الــشيء نفــسه مــرة أخــرى دون إبطــاء

ــضياع      ــها لل ــيت بذلت ــشاقة ال ــار اجلهــود ال ــها ومث ــة برمت ــائج تعــريض العملي وال ميكــن ألحــد  . نت
  .فوز على حساب األطراف األخرىاألطراف أن يتوقع ال

، أثبتت األطـراف أهنـا قـادرة علـى االتفـاق بـشأن بعـض املـسائل،                 ٢٠١٠وطوال عام     - ٣٧
ومن ذلـك مـا حـدث يف اآلونـة األخـرية جـدا مـن خـالل فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى املعنيـة                   

يـة التأسيـسية    بالدستور اجلديد، وقبل ذلك من خالل االتفاق يف العام نفـسه علـى متديـد اجلمع               
وال يــزال هنــاك وقــت لكــي تفــي األطــراف بالتزاماهتــا املتــصلة . وتــسريح أفــراد اجلــيش املــاوي

ــا الـــسياسية  ــة الـــسلمية وحتـــسني دينامياهتـ ــياء يعتمـــد علـــى قـــدرهتا   . بالعمليـ فكـــثري مـــن األشـ
رة واستعدادها الختاذ تدابري جديدة وتقدمي التنازالت الضرورية والتصرف وفقـا ملـا متليـه ضـرو               

ومن األمهية مبكـان جلميـع األحـزاب الـسياسية أن تركـز علـى مـصاحل البلـد              . اتباع هنج توافقي  
فتتـويج العمليـة    . والشعب يف نيبـال علـى املـدى البعيـد بـدال عـن التركـز علـى املـصاحل احلزبيـة                     

السلمية بالنجـاح رهـني بإعـادة تأكيـد األحـزاب مـسؤوليتها اجلماعيـة وإثباهتـا بالـدليل القـاطع                  
  . لألمةدرهتا على القبول باحللول الوسطى خلدمة املصاحل العريضةق

وهنــاك حاجــة الختــاذ خطــوات ســريعة لــضمان إدمــاج وتأهيــل أفــراد اجلــيش املــاوي      - ٣٨
بطريقة يوافق عليها الطرفان، األمر الـذي كانـت األمـم املتحـدة ترغـب يف رؤيتـه قبـل مغـادرة                    

أي تقـدم بـشأن االلتـزام الـصادر مـن اجلـانبني بتحديـد        وباملثل مل حيرز  . البعثة لتفادي أي فراغ   
العــدد املناســب وإضــفاء الطــابع الــدميقراطي علــى جــيش نيبــال، إذ أن الطــرفني يقــران باألمهيــة 

وقــد ســعت ممــثليت للحــصول علــى . القــصوى هلــذا األمــر بالنــسبة ملــستقبل االســتقرار يف نيبــال
يشني واللجنة املـشتركة لتنـسيق الرصـد    توضيحات بشأن حالة اتفاق رصد إدارة األسلحة واجل  

ومـع  . ألمهيتهما على التـوايل كأسـاس لترتيبـات رصـد األسـلحة وآليـة حامسـة لفـض الرتاعـات                
ذلك ال توجد حىت اآلن خطة متفق عليها بشأن ترتيبـات املتابعـة فيمـا يتـصل برصـد األسـلحة                    

  .يضواجليشني، ويشكل ذلك مصدرا للقلق يف غياب االتفاق السياسي العر
، بناء على طلب من حكومـة نيبـال،      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٥وقرر جملس األمن، يف       - ٣٩

وكانـت البعثـة   . ٢٠١١ينـاير  / كانون الثـاين ١٥أن تنتهي والية بعثة األمم املتحدة يف نيبال يف  
واعتربت واليتها املتمثلة يف دعم العملية االنتخابية ورصـد إدارة          . شكلت كبعثة قصرية األجل   

ونظــرا لعــدم التوصــل إىل اتفــاق بــشأن مــستقبل أفــراد   . ســلحة واجليــشني ترتيبــات انتقاليــة األ
اجليش املاوي، الذي يتعني أن يتم عرب احلـوار والتراضـي، فقـد كـرر بطلـب مـن الطـرفني ملـدة                       

وباإلضـافة لـدورها الرقـايب،    . سنتني ونـصف بعـد إجـراء انتخابـات اجلمعيـة التأسيـسية بنجـاح        
بيـد  . را إجيابيا يف السياق الصعب الذي جرت فيه العملية خالل هـذه الفتـرة             كانت البعثة عنص  
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ــدعم حلــل        ــد مــن ال ــها مــن تقــدمي املزي ــر، األمــر الــذي مل ميكن ــها كانــت حمــدودة األث أن واليت
ونظرا ألن عمليـة الـسالم مل تكتمـل         . الصعوبات السياسية اليت اكتنفت عملية السالم بأكملها      

ــف    ــد، وألن الغمــوض يكتن ــإن       بع ــاوي، ف ــراد اجلــيش امل ــل أف ــاج وتأهي ــة وإدم ــات مراقب ترتيب
بيد أنه أصبح من الواضح يف الوقت نفسه أن مـن           . الظروف املثلى ملغادرة البعثة مل تتحقق بعد      

غري املنطقي االستمرار يف متديد البعثة بدون أن حترز األطـراف أي تقـدم ملحـوظ علـى صـعيد                  
  .القضايا السياسية

. املتحــدة باســتمرار علــى ســيادة نيبــال وامتالكهــا لعمليتــها الــسلمية  وشــددت األمــم   - ٤٠
وستواصل األمم املتحدة دعمهـا ملـساعي البحـث عـن الـسالم املـستدام يف نيبـال، ومـن جـانيب                      
سوف أقوم مبتابعة مجيع التطورات الـيت تـشهدها العمليـة الـسلمية يف نيبـال عـن كثـب وأؤدي                     

وأنـا متأكـد مـن أن    .  علـم مبـا جيـري حـسب االقتـضاء         واجيب حنوها، وإبقاء جملس األمـن علـى       
ــه، حــسب         ــاج إلي ــا حتت ــة م ــسالم ومــستعدا لتلبي ــة ال اجمللــس ســوف يظــل مهتمــا بنجــاح عملي

وســوف تــساعد الكيانــات التابعــة لألمــم املتحــدة يف نيبــال يف تأهيــل أفــراد اجلــيش   . االقتــضاء
ة صـياغة الدسـتور والعناصـر       املاوي عندما حيني الوقـت لـذلك، فـضال عـن تقـدمي الـدعم لعمليـ                

  .جلني املتوسط واألطولالعديدة لبناء السالم يف األ
وإين على ثقـة مـن أن التقـدم الـذي أحرزتـه عمليـة الـسالم الفريـدة يف نيبـال ال ميكـن                           - ٤١

تقويضه بسهولة، وإين أحث مجيع األطراف علـى أن تفعـل مـا يف وسـعها للحفـاظ علـى هـذه                      
وهـذه  . ة السالم بنجـاح وكفالـة االسـتقرار الـدميقراطي يف البلـد            املكاسب بغية استكمال عملي   

العمليات ليست سهلة أبدا، وقد حتلت نيبال يف إدارة عمليتها الـسلمية بقـدر كـبري مـن النوايـا            
مــشاهبة أعقبــت انتــهاء  الــصادقة والثبــات يتجــاوز مــا أبدتــه بلــدان أخــرى عديــدة يف ظــروف    

  .احلرب فيها
ء جملس األمن ولسائر الدول األعضاء عن تقديري هلم لـدعمهم           وأود أن أعرب ألعضا     - ٤٢

املتواصل لنيبال وللعمل الذي تقوم به األمم املتحـدة لـدعم عمليـة الـسالم، كمـا أود أن أشـكر                     
  .ممثليت كارين الندجرين ومعاونيها واملنظمات الشريكة على ما أبدته من تفان يف عملها

  


