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

 
 مقدمة  -أوال  

الــذي أنــشأ اجمللــس ) ٢٠٠٧ (١٧٤٠ يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقـــرار جملـــس األمــن   - ١
ــم    ــة األم ــه بعث ــال       مبوجب ــة نيب ــن حكوم ــدم م ــب املق ــال اســتجابة للطل واحلــزب  املتحــدة يف نيب

وقد أنـشئت هـذه      . األمم املتحدة لعملية السالم    للحصول على دعم      )املاوي( لشيوعي النيبايل ا
احلــزب واجلــيش النيبــايل    هبــا واليــة رصــد إدارة أســلحة  تطــينأُسياســية خاصــة  البعثــة كبعثــة 

ــا املـــسلحني،  ــد ترتيبـــات وقـــف إطـــ   وأفرادمهـ ــار، وتقـــدمي واملـــساعدة يف رصـ ــدعم  الق النـ الـ
 مـــن مـــصغروالنــــزاهة، وتـــوفري فريـــق  خـــاب مجعيـــة تأسيـــسية يف جـــو مـــن احلريــة  النت الــتقين 
 .االنتخابات مراقيب

البعثـة منـذ تقريـري    والية السالم وتنفيذ  ويستعرض هذا التقرير التقدم احملرز يف عملية        - ٢
  .ساملقّدم إىل اجملل   (S/2007/612)   ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول  ١٨السابق املؤرخ  

 
 التقدم احملرز يف عملية السالم -نيا ثا 

تأجيـل  بحـزاب الـسبعة     قـرار حتـالف األ     أشرت يف تقريري األخري املقدم إىل اجمللس إىل          - ٣
نـوفمرب، دون حتديـد موعـد     /الثـاين   تـشرين    ٢٢ة الذي كان مقررا يف      يالتأسيس انتخاب اجلمعية   

. ٢٠٠٧  يونيـه  /أصال يف متـوز اؤه إجر كان مقررا يتتأجيل لالنتخاب ال ثاين هذا ان  كو. جديد
مهوريـة قبـل انتخـاب اجلمعيـة        اجلاملـاويني بـإعالن       من بني العراقيـل األساسـية مطالـب          توكان

 التمثيـل النـسيب الكامـل بـدال مـن النظـام املخـتلط،         انتخـايب قـائم علـى     التأسيسية واعتماد نظام   
 فيمـا يتعلـق     “ر األصـوات  ثأكبـ  فـائز لاملقعـد ل  ”عليـه سـابقا، املتمثـل يف مبـدأ           على النحو املتفق    

مفاوضـات مطوَّلـة،     ويف أعقـاب    . والتمثيـل النـسيب فبمـا يتعلـق بالنـصف الثـاين            بنصف املقاعـد    
انتخابـات   ديسمرب بـإجراء  / كانون األول  ١٥اتفاق أويل يف     توصل حتالف األحزاب السبعة إىل      
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 / كــانون األول٢٣، تــاله يف )٢٠٠٨أبريــل /نيــسان  ١٢(حبلــول هنايــة الــسنة النيباليــة احلاليــة  
  .بينها يعيد وضع أسس التعاون نقطة  ٢٣واسع النطاق من   اتفاق ديسمرب

انـسحب احلـزب    عنـدما   أوجـه    وقد كان التأجيل الثاين لالنتخاب قد حـسم مـن عـدة              - ٤ 
مــن أجــل   ســبتمرب / أيلــول١٨حتــالف األحــزاب الــسبعة يف    الــشيوعي النيبــايل مــن حكومــة    

ــ ممارســة ــشأن ضغال ــهم ط ب ــألف  مطالب ــنني مــن هــذه  كمــا مت تقــدمي  . نقطــة ٢٢مــن الــيت تت اث
نظـام انتخـايب يقـوم علـى التمثيـل النـسيب الكامـل، يف               إقـرار   و ، إعالن اجلمهوريـة     ومها املطالب

 املـاويون طلـب   التـشريعي املؤقـت     مجلـس   لل يف جلـسة خاصـة      اقتراحني  نوفمرب ك /تشرين الثاين  
املعقـودة  اعتمـدت اجللـسة اخلاصـة        ضة القوية حلزب املـؤمتر النيبـايل،        وبالرغم من املعار   . عقدها

يف آخـر حلظـة   مت ، نتيجـة اتفـاق      االقتراحني املتعلقني هباتني املـسألتني    نوفمرب  /تشرين الثاين  ٤يف  
ا وبـالرغم مـن اعتمادمهـ      ). وحـد امل ينـيين  الل - اركـسي امل(واحلزب الشيوعي النيبايل     بني املاويني   
الدســتورية،  فإهنمــا مل حيظيــا بأغلبيــة الثلــثني الالزمــة للتعــديالت   غلبيــة البــسيطة، بتــصويت باأل

  .تنفيذمها، معتربا أهنما غري ملزمني قانونا وواصل حزب املؤمتر النيبايل رفض 
نـوفمرب هـو    /انتخابـات تـشرين الثـاين       القضايا املباشرة اليت أدت إىل تأجيـل         توقد كان  - ٥ 

حتالف األحـزاب الـسبعة،    ملواقف واألولويات فيما بني الشركاء الرئيسيني يف   ا التباين الكبري يف    
ــشيوعي    ــايل و وال ســيما احلــزب ال ــؤمتر  النيب ــشأن التوجهــات   حــزب امل ــايل، ب ــات  النيب والتطلع

وسـاط األحـزاب الرئيـسية التقليديـة        أيف   شعور متزايد باإلحبـاط     ومثة  . األساسية لعملية السالم  
مواصــلة اســتخدام للعنــف  ملــاويني االلتــزام بالقواعــد الدميقراطيــة، ومنــها افــض ر إزاء مــا تعتــربه 

وقـد   . األسـاليب واالسـتيالء علـى األراضـي ومـا يـشبهها مـن               واالختطـاف    االبتـزاز والتهديد و 
حيظـون فيهـا   بانتخابـات قـد ال   هـتمني   ليـسوا م   عززت هذه األنشطة تـصورا مفـاده أن املـاويني           

واحلكومـة االنتقاليـة الـيت يقودهـا      ويون، من جهتهم، حزب املـؤمتر النيبـايل   واهتم املا  . حبظ وافر 
الدولـة، وال سـيما      اعتماد تغيري اجتماعي اقتـصادي جـوهري وإعـادة هيكلـة             يف  تلكأون  هنم ي أب

ــا يتـــصل بإصـــالح قطـــاع األمـــن   . واحتـــواء اجلماعـــات املهمـــشة تقليـــديا بـــشكل أكـــرب   فيمـ
 /انــسحبوا منــها يف أيلــول فقي يف احلكومــة االنتقاليــة الــيت هنــج تــواعــدم وجــود انتقــدوا   كمــا

ن حــزب أ وأكــدوا -املاركــسي اللينــيين املوحــد احلــزب   م إيــاه وهــو نقــد يــشاطره- ســبتمرب
ة اتفـاق بـني     مثو. نوفمرب/الثاين تشرين  يف  نتخابات  جراء اال  مستعدا إل  يسه ل بدورالوطين   املؤمتر  

أخفقـت، بـدرجات    هـات   اجل نفسهم أن مجيـع     أيني األساسيني   والفاعلني السياس  أغلب املراقبني   
خـالل األشـهر الثمانيـة        اعلـى عاتقهـ   هتا  بـبعض االلتزامـات اهلامـة الـيت أخـذ          ، يف الوفـاء     متفاوتة

  .تواجهها عملية السالم تتعلق من أوجه عديدة بتنفيذها زمة اليت ن األأعشرة املاضية، و
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مـن احلكومـة     ، عقـب انـسحابه      بوجـه عـام   ) املـاوي ( احلزب الشيوعي النيبـايل   مل يقم   و - ٦ 
بح التجــاوزات بكــالتطمينــات املتكــررة مــن القيــادة،  ســبتمرب وبــالرغم مــن /االنتقاليــة يف أيلــول

والريبة املتزايـدين داخـل اجملتمـع        وقد عزز هذا االجتاه النقد      . لرابطة الشباب الشيوعي  املستمرة   
 واحتـرام    الدميقراطية التعددية قائم على مبادئ    تفاوضي   سلمي   املاويني حبل  ن التزام   أالنيبايل بش 

عاجلــة جهودهــا ملبــشكل كــبري يف  احلكومــة أخرت تــ ويف الوقــت نفــسه،  . حقــوق اإلنــسان 
 املقـاتلني   جتميـع  الظـروف املعيـشية يف مواقـع        ومنـها   ،   بشكل فعـال   للماويني لشواغل األساسية   ا

ــاويني ــود   امل ــشهرية املوع ــالوات ال ــع الع ــني، ، ودف ــاتلني اجملمع ــستقبل  وة للمق ــاوي  م اجلــيش امل
صداقية يتـسم باملـ  احلكومـة علـى حنـو     كمـا مل تنفـذ   . وإرساء الدميقراطيـة داخـل اجلـيش النيبـايل       

حقوق الـشعب املاديـسي      ممثلي اجملتمعات احمللية املهمشة، وخباصة منتدى        االتفاقات املوقعة مع    
باســتفزاز االتفاقــات  تنفيــذ هــذه  عــدم ويهــدد. ليةالــشعوب األصــ واالحتــاد النيبــايل لقوميــات  

 ىمحـالت احتجاجهـا، معرضـا عمليـة الـسالم للخطـر علـ              اجملموعـات وغريهـا إىل توسـيع         هذه
  .أكرب حنو 
ففــي منتــصف تــشرين  . الفتــرة وكــان مثــة عــدد مــن التطــورات اإلجيابيــة خــالل هــذه    - ٧ 

أشـهر مـن     اديسي، صرفت احلكومة ثالثة     الديين السنوي لشعب امل    أكتوبر، قبيل املوسم    /األول
مــراقيب األســلحة إشــراف  مت حتــت  مــاوهــو ، مواقــع التجميــعللمقــاتلني املــاويني يف عــالوات ال

ويف غـضون ذلـك،   . واملاويني األمم املتحدة يف نيبال بناء على طلب من احلكومة   التابعني لبعثة   
مقاتليــه   الــيت تقــوم هبــا البعثــة مــن  املــاوي تعاونــه مــع عمليــة التحقــق  واصــل احلــزب الــشيوعي 

، عنـدما  ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٢٥ سنة يف    ١٨سن   املسجلني هبدف حتديد هويات من كانوا دون        
وقد أكملت البعثة حاليـا     . الوقف وقف دائم إلطالق النار، أو جرى جتنيدهم بعد تاريخ           أُعلن  

اخلــامس الفــرق املاويــة  مواقــع جتميــع األخــري غطــت منــذ تقريــرَي حيــث أهنــا عمليــة التحقــق، 
الــذين مواقــع التجميــع األفـراد املوجــودين خــارج   والــسابع والرابــع والثالــث، وكــذا  والـسادس  

  .األمن للقيادة أو الذين خيضعون لعالج طيب يوفرون 
واجليـشني، جيـب تـسريح املقـاتلني املـاويني           وفقا لالتفاق املتعلق برصد إدارة األسـلحة         - ٨ 

وستكون هـذه هـي   . متأخر يف وقت أو ممن جندوا ملية التحقق أهنم قاصرون   يف ع  الذين يثبت   
احلكومة واملـاويني    ضغطت بعثة األمم املتحدة يف نيبال تكرارا على          املهمة الكربى املقبلة، وقد     

بشأن طرق التسريح الـيت كـان ينبغـي، وفقـا لالتفاقـات،              مناقشات جادة   الشروع يف   من أجل   
  .أن تتم فورا 
وبعـد شـهور    . يف البلد دون تسوية    العديد من اجلماعات املهمشة تقليديا      حالة  وظلت   - ٩ 

مـع احلكومـة يف      فصيل منتدى حقوق الشعب املاديسي الـذي وقـع اتفاقـا             من التحذيرات، بدأ    
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ــدم    / آب٣٠ ــى ع ــذه أغــسطس االحتجــاج عل ــل،و. تنفي ــات    باملث ــايل لقومي ــاد النيب ــدد االحت  ه
وذهـب االحتـاد   . اتفاقه مع احلكومـة  اف االحتجاجات إذا مل يتم تنفيذ      الشعوب األصلية باستئن   

يقـوم علـى    انتخـايب    نظـام   باعتمـاد   الشعوب األصلية خطوة أبعد حيث طالب        النيبايل لقوميات   
. لقبــول نظـــام خمـــتلط   اســـتعدادهمــن  ســـابقا مــا أعـــرب عنــه   ر التمثيــل النـــسيب الكامــل وغّيـــ  

الـشعب   ما بـني فـصيل آخـر مـن منتـدى حقـوق              اوح  تترعدة،   مارست جمموعات أخرى     كما
يف األجــزاء الــشرقية مــن نيبــال ومجاعــات   مجــاعيت ليمبــوام وخومبــوام الناشــطتنيإىل املاديــسي 

التمثيــل النــسيب يقــوم علــى غــرب تــرياي، ضــغوطا مــن أجــل اعتمــاد نظــام انتخــايب   ثــاروان يف 
  . الكامل

هلياكـل  الضعف العام   أدى  فقد   . عو للقلق البالغ  تدحلالة يف أجزاء من ترياي      ال تزال ا  و - ١٠ 
بـسبب انعـدام األمـن     استقاالت املسؤولني احملليني أو هتديـدهم باالسـتقالة          الذي فاقمته   (احلكم  

مـا يعـرب    كـثريا  (رضا املاديسي وغريهم من اجملتمعات احملليـة     واستمرار عدم   ) يف عدة مقاطعات  
احلــدود بــني النــضال الــسياسي  وعــدم وضــوح )يعنــه بأشــكال خمتلفــة مــن العمــل االحتجــاج 

رســم التحالفــات  جتــري عمليــة واســعة إلعــادة  و. حالــة شــديدة التقلــبإىل توليــد واإلجــرام، 
بنظـام   جمموعـات خمتلفـة أو تـشكل حتالفـات جديـدة، مطالبـة            السياسية يف ترياي حيث تنـدمج       

ة احتجـاج جديـدة لـشعب       حركـ   قالتمثيـل النـسيب الكامـل ومهـددة بـإطال         يقوم علـى    انتخايب  
ميكن أن يقوض الوحـدة      الذي  ستقطاب  هذه التطورات مبزيد من اال     تنذر  ميكن أن   و. املاديسي
فرصــة لتحــالف األحــزاب الــسبعة واحلكومــة مــن أجــل   ميكــن أن تــشكل أيــضا كمــا . الوطنيــة

  . للوضع الدخول يف حوار سياسي جاد من أجل إجياد حل دائم  
بــاجلمود واألزمــة، ظلــت األحــزاب      تشمولة بــالتقرير الــيت متيــز  وطــوال الفتــرة املــ   - ١١ 

وسـع مـن    أجمموعـة    ذلك يف حوار ووجهت انتباهها علـى حنـو متزايـد إىل              السياسية السبعة مع    
واحلاجـة   االتفاقـات الـسابقة وتنفيـذها وإصـالح قطـاع األمـن        القضايا احلامسة، منها اسـتعراض      

وقـد  . االختفـاء حـاالت   األراضـي والتحقيـق يف       بيل إصـالح    جلان معنية بقضايا من ق    نشاء  إىل إ 
دراسـة ومعاجلـة القـضايا     علـى   اخلاص قصارى جهـده مـن أجـل مـساعدة األطـراف              بذل ممثلي   

دميقراطيـة أخـرى    األحزاب السبعة وقدرهتا علـى العمـل مـع قـوى      األساسية اليت هددت وحدة   
يف أقـرب     وجامعـة للجمعيـة التأسيـسية        أجـل إجـراء انتخابـات ناجحـة        اجملتمـع املـدين مـن       مع  و

  .وقت ممكن
ديــسمرب / كــانون األول٢٣  ألــزم اتفـاق النقــاط الثالثــة والعـشرين املوقــع عليـه يف    وقـد   - ١٢ 

ــة احتاديــة    األطــراف بتعــديل الدســتور   ــة، وأن  االنتقــايل ليــنص علــى أن نيبــال مجهوري دميقراطي
حـىت ذلـك     سـيتوىل    الـوزراء  رئـيس   أن  ة، و يأسيسللجمعية الت  اجلمهورية ستقام يف أول اجتماع      
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االنتخـاب املخـتلط فيمـا يتعلـق باجلمعيـة           ويـتعني تعـديل قـانون       . احلني واجبـات رئـيس الدولـة      
علـى مبـدأ     بنـاء   الـدوائر االنتخابيـة      مقعدا تنتخـب مـن       ٢٤٠يتم اإلبقاء على     التأسيسية، حبيث   

عـدد املقاعـد املنتخبـة علـى أسـاس            زيـادة    تـتم ويف الوقـت نفـسه      لفائز بأكثر األصـوات     املقعد ل 
الــوزراء مــن  د مــن يرشــحهم جملــس   عــدةاديــ، وز مقعــدا٣٣٥ إىل ٢٤٠  التمثيــل النــسيب مــن  

 /كـانون األول   ٢٨ويف  . ٦٠١  التأسيـسية  اجلمعيـة  وبذلك سيكون عدد أعـضاء      . ٢٦إىل   ١٧
/  كـانون الثـاين  ٤ام يف ، وقـ املقترحـة  علـى التعـديالت   املؤقـت  التـشريعي  لس اجمل ، وافق   ديسمرب

  .، بإصدار التعديالت النامجة عنها يف التشريع االنتخايب٢٠٠٨يناير 
يف اتفـاق   سبق التعهـد هبـا      االلتزامات اليت     االتفاق حدودا زمنية طموحة لتنفيذ       وضعو - ١٣ 

املــستوى   ســت جلــان، منــها جلنــة رفيعــة   إنــشاءيــتعنيو. واالتفاقــات األخــرى الــسالم الــشامل 
وجلنــة ســالم لتعمــل مــع واالتفاقــات األخــرى،  د التنفيــذ الفعلــي التفــاق الــسالم الــشامل لرصــ

 نيــتعني أ  وعلـى الـصعيد الـوطين    ويـتعني إنـشاء أجهــزة حمليـة،    . مـار وزارة الـسالم وإعـادة اإلع  
ــوم ت ــادة    ق ــار الق ــن كب ــسيق م ــة تن ــدعم جلن ــسب ــل يوتن ــة  ق عم ــة املؤقت ــدمي  . احلكوم ــتعني تق وي

ــر   ــضات ألسـ ــن التعويـ ــا     مـ ــصراع، كمـ ــالل الـ ــوا خـ ــوا أو اختفـ ــادة  يقتلـ ــي إعـ ــي  نبغـ األراضـ
وينبغــي اإلفــراج عــن املــدفوعات للمقــاتلني املــاويني،    الــيت اســتوىل عليهــا املــاويون،   مــالكواأل

ن حتجم مجيع األحـزاب     أوينبغي  . املاويني نظر يف دمج املقاتلني     توينبغي تنشيط اللجنة اخلاصة ل     
ــسياسية  ــف واالختطــاف و   واملنظمــات ال ال ــن العن ــا ع ــة هل ــزاز تابع ــة االبت ــشطة أوأي ميكــن أن ن

  .االنتخابات تعطل
ــع هــذ  - ١٤  ــشيوعي   اومــع توقي ــزم احلــزب ال ــاق، الت ــة    االتف ــضمام إىل احلكوم ــايل باالن النيب

علــى عقــد  ديــسمرب، واتفقــت األحــزاب الــسبعة  / كــانون األول٣٠يف  املؤقتــة، وهــو مــا فعلــه  
ومت يف هنايـة  . للـدعوة إىل املـشاركة يف االنتخابـات     يف سـبعة أمـاكن       اجتماعات عامة مـشتركة   

طويلـة وشـاقة أمـام قلـق وضـغط كـبريين علـى               بعـد مفاوضـات     تـوفيقي   األمر التوصل إىل حل      
الـيت  وفيـق   التهنئـة علـى روح الت      وتـستحق األحـزاب الـسبعة وقادهتـا         . احمللي والـدويل   الصعيدين  

  .مقراراهت أبدوها يف التوصل إىل 
التــأثري بإمكاهنـا   زال مـا املتبقيـة الـيت    وال ينبغـي التقليـل مـن شـأن التحـديات الـسياسية        - ١٥ 

مـن  موقفـا نقـديا     علـى الفـور     وقـد تـبىن ممثلـو شـعب املاديـسي           . االنتخابـات  سلبا على جـدول     
معهــم واســتمروا علــى مطلبــهم  ، حيــث احتجــوا علــى أنــه مت التوصــل إليــه دون حــوار االتفــاق

ويف بعــض املقاطعــات، ميكــن . لتمثيــل النــسيب الكامــلالقــائم علــى الــق بالنظــام االنتخــايب املتع
 أن تكـون أكثـر صـعوبة    ٢٠٠٨أبريـل  /نيـسان  للحالة األمنيـة فيمـا يتعلـق بـإجراء انتخابـات يف           

 الزمنيـة احملـددة يف االتفـاق       ود  احلـد ف. ٢٠٠٧نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   إجرائها يف   ببالنسبة  بدا   مما
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. لتجـرمي املتبـادل يف حـال عـدم الوفـاء هبـا      أمـام ا تفـتح البـاب    أهنا ، إذ صعوبة بالغة ي على   تنطو
الـضوء علـى    يلقـي    ةواإلقليميـ   ة الوطنيـ  اتالـسياس فإن القلق الذي يكتنـف      وعالوة على ذلك،     

إىل  انتخــاب اجلمعيــة التأسيــسية وعمليــة الــسالم الــيت حتتــاج  التحــديات اهلامــة الــيت تقــف أمــام 
  .من خالل حوار يشمل اجلميع ت ملهمة ويف وقتها لبناء توافق آراء وطين خطوا

 
 وضع بعثة األمم املتحدة يف نيبال  -ثالثا  

 موظفـا   ٨٦٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧املوجـودين يف اخلدمـة يف       بلغ عدد املـوظفني      - ١٦
ا مل يعينـوا    إذ أن عـددا مهمـا مـن مـوظفي االنتخابـات إمـ             .  املـأذون بتعيينـهم    ١٠٧٣من أصـل    

 نيوظفمـن املـ    ٧١١ أصـل    ومـن . أصال أو غادروا البعثة فـور اإلعـالن عـن تأجيـل االنتخابـات             
ــ وبتفــصيل العــدد .  يف املائــة٢٩، أي ٢٠٨، يبلــغ عــدد النــساء  املوجــودين يف اخلدمــة نيدنيامل

ا  يف املائة من املـوظفني الفنـيني نـساء، بينمـ    ٤١: تظهر النسب على النحو التايل   العنصر  حسب  
األسـلحة، وهـو عـدد      مراقبـة    امـرأة يف     ١٢وتعمـل   .  يف املائة مـن املـوظفني اإلداريـني        ١٩ميثلن  

ــه، وإن كــان األمــر يتوقــف علــى تقــدمي الــدول األعــضاء ملرشــحات      ــة زيادت ومتثــل . تــود البعث
وقـد أدت جهـود البعثـة لتعـيني مـوظفني        .  يف املائة من اجملمـوع     ٢٨املوظفات من الفئة الوطنية     

 يف املائـــة ٤٧ بنـــسبة مـــن أوســـاط الفئـــات املهمـــشة عـــادة إىل نتيجـــة إجيابيـــة بلغـــتوطنـــيني 
 .من تلك الفئات) ٣٣٢من  ١٥٥(

ومل تبــق . بعــد مــع حكومــة نيبــال ويؤســفين أن أبلــغ أن اتفــاق مركــز البعثــة مل يوقــع    - ١٧
تـسوية األمـر   مسائل طفيفة يتعني أن حتسمها سلطة البلد املعنية بالطريان املدين، وإنين آلمل     إال

 .يف املستقبل القريب
 

 أنشطة بعثة األمم املتحدة يف نيبال  –رابعا  
 

 األسلحةمراقبة  -ألف  
، )يش املـاوي واجلـيش النيبـايل      اجلـ ( أسـلحة اجلـانبني وجيـشيهما        اقبـة رمواصلت البعثـة     - ١٨
حة مبواقـع  يف ذلك عن طريق عملية املراقبة على مدار الـساعة يف مجيـع منـاطق ختـزين األسـل        مبا

ــايل يف         ــع املخــصص للجــيش النيب ــاوي ويف املوق ــة للجــيش امل ــسية التابع ــسبعة الرئي ــع ال التجمي
 مراقبــا، ١٨٦األســلحة يعمــل بكامــل قوامــه املكــون مــن  مراقبــة وال يــزال مكتــب . كامتانــدو

. وتعمــل القطاعــات اخلمــسة مجيعــا بكامــل قوهتــا التــشغيلية حتــت إمــرة كبــار قــادة القطاعــات  
 ومـع  يف املقـار اإلقليميـة لكـل منـها،    مع مكونات البعثة األخرى،   عن كثب   قطاعات  وتنسق ال 

بعــد أن ، مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسانســيما  كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى، ال
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. لتقاسـم املعلومـات والتنـسيق     الالزمـة   تـدابري   العالقـات تعـاون وثيقـة، ووضـعت         معهـا   أقامت  
عندما قـارب   ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /وب بني املراقبني يف هناية كانون األول      وقد انطلقت عملية التنا   

 .عام من اخلدمةعلى إهناء امللتحقني أوائل 
ووضع قادة القطاعات ترتيبات شاملة لالتصال بالقـادة املـاويني وقـادة اجلـيش النيبـايل                 - ١٩
جميــع الفرعيــة مواقــع التية يف ويواصــل مراقبــو األســلحة االضــطالع بــدوريات تفتيــشني، ياحمللــ

القـرى ومـسؤويل    زيـارة   األسـلحة   مراقبـة   عمليـات   كما تشمل   . املاوية وثكنات اجليش النيبايل   
 .احلكم احمللي ومنظمات اجملتمع املدين واملواقع امليدانية التابعة لألمم املتحدة

، ويرأســها كــبري مــراقيب األســلحة التــابعني  شتركة لتنــسيق الرصــداملــلجنــة وال تــزال ال - ٢٠
كنـائبني للـرئيس،    كل من كبري قادة اجلـيش النيبـايل وكـبري قـادة اجلـيش املـاوي                 ويعمل  بعثة،  لل

ــسوية الرتاعــات        ــة وت ــاء الثق ــات وبن ــذ وتقاســم املعلوم ــة للتنفي ــة فعال ــل آلي ــة  . متث ــد اللجن وتعق
رصــد إدارة األســلحة واجليــشني،  اجتماعاهتــا بانتظــام وتعــاجل مجيــع جوانــب االتفــاق املتعلــق ب   

وعقـدت اللجنـة   . ش عند الضرورة قضايا أخرى تعين اجلـيش النيبـايل واجلـيش املـاوي     تناق كما
 .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣  و٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٧ اجتماعا بني ٦١
 ويوجد منها فريقان يف كل قطـاع، ويتـألف كـل            - أفرقة الرصد املشتركة العشرة   أما   - ٢١

تحــدة، وآخــر مــن اجلــيش النيبــايل، وآخــر مــن اجلــيش منــها مــن مراقــب أســلحة تــابع لألمــم امل
ــا أداة فعالـــة إلجيـــاد   -املـــاوي  ــا قـــد حيـــدث علـــى  تـــسوية  فقـــد برهنـــت علـــى أهنـ مبكـــرة ملـ
 بـسرعة لألحـداث الـيت تـستدعي         تـصدي لإلتاحة القدرة على ا   ، و احمللي من انتهاكات   املستوى

،  حتقيقـا  ٧١ ديـسمرب /األول كـانون    ٢٠غايـة   لفقد بلغ عدد التحقيقات اليت أجريـت        . تحقيقال
 يف النتـــائج شتركة لتنــسيق الرصــد  املــ لجنــة  وتبــت ال . حتقيقــات مــا زالــت جاريــة     ١٠منــها  
 .للتحقيقات النهائية
ــة يف مواقــع التجميــع واملعــسكرات     - ٢٢ وبينمــا حتــسنت الظــروف املعيــشية للعناصــر املاوي

وإنـه ألمـر يـدعو      . الـصحية الفرعية، ما زالت هنـاك صـعوبات منـها املـسكن وامللـبس واملرافـق                
كما أعرب اجليش النيبـايل أيـضا عـن قلقـه مـن إيـواء العديـد         . للقلق حقا وحنن يف فصل الشتاء     

 . املطلوبمن عناصره يف ظروف ال ترقى إىل املستوى
ــشرين األول     - ٢٣ ــة الكــربى يف ت ــان العطــل الوطني ــرة توقــف إب ــشرين  /وبعــد فت ــوبر وت أكت
. ديـسمرب / كـانون األول   ٢٣يف  ) التحقـق ( الثانيـة مـن التـسجيل        املرحلـة أجنـزت   نـوفمرب،   /الثاين

وجتـري البعثـة    . وأما التحدي القادم فهو تـسريح العناصـر املاويـة غـري املؤهلـة وإعـادة إدماجهـا                 
أهنـم  مـن يثبـت   مشاورات مع احلكومة والقيادة املاوية بشأن طائفة من املسائل املتعلقة بتسريح  

األمم املتحدة اإلمنـائي    برنامج  وإعادة إدماجهم، مبساعدة من     قاصرون وحديثو عهد بالتجنيد،     
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وكان القصد مـن جتميـع املقـاتلني املـاويني وإلـزام            . )اليونسيف (ومنظمة األمم املتحدة للطفولة   
اجليش النيبايل بالثكنات هو أن يشكل ذلك اإلجراء ترتيبا مؤقتا لبنـاء الثقـة مـن أجـل انتخـاب            

 ،ولــذلك. عــاجال إجيــاد حــل دائــم ملــصري مــن ثبــت أهنــم مقــاتلونوينبغــي . اجلمعيــة التأسيــسية
على أمهية الشروع بال تـأخري يف مناقـشة مـسألة إدمـاج املقـاتلني        البعثة تؤكد للطرفني    فتئت   ما

اجلـيش النيبـايل، ومـستقبل القطـاع        وإضـفاء الطـابع الـدميقراطي علـى         املاويني وإعادة تأهيلـهم،     
 .تلك املسائل القرارات بشأن األمين يف البلد ككل، ويف اختاذ

 
 األلغاماإلجراءات املتعلقة ب -باء  

ــة ب قامــت وحــدة   - ٢٤ ــذا     اإلجــراءات املتعلق ــشمولة هب ــرة امل ــة، يف الفت ــة للبعث ــام التابع األلغ
 ١فجـرة مـن خملفـات احلـرب مـن الفئـة             أجهـزة مت  /التقرير، بتدمري أجهزة متفجرة يدوية الصنع     

مت وقـد  . يف مخـسة مـن مواقـع التجميـع املاويـة الـسبعة الرئيـسية       ، وذلـك   )غري املـأمون ختزينـها    (
ــع اخلمــسة، و     ــة مــن املواق ــة يف ثالث ــع األجهــزة غــري املأمون ــدمري مجي ــة مــن تلــك   ٩٠ ت يف املائ

ويف حـني كـان متوقعـا أن        .  يف املائـة فقـط يف املوقـع اخلـامس          ٣٠ األجهزة يف املوقع الرابـع، و     
لجنـة   الفتـرة، فـإن تعـاون اجلـيش املـاوي علـى مـستوى ال       تتم عمليات التدمري كلها خالل هذه     

 مل يقابله تعاون علـى مـستوى الفـرق، كمـا أن عـدم تعـاون القـادة يف                    شتركة لتنسيق الرصد  امل
 يف املائـة مـن جممـوع األجهـزة     ٥٠املوقع اخلامس واملوقعني اآلخرين كانـت نتيجتـه أن حـوايل            

 .٢٠٠٨ستدعي التدخل يف عام يزال ي ال
ألسـباب إنـسانية    النيبـايل   تـدريبا للجـيش     اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام       وحـدة   جرت  وأ - ٢٥

 ومل يلتـزم اجلـيش النيبـايل حـىت          .الـسالم الـشامل   ملساعدته على الوفاء بالتزاماته مبوجـب اتفـاق         
 فـردا   ٣٢وقد أُكمل تدريب    . ٥٣ من حقول ألغامه البالغ عددها       ٥من  لغام  األبإزالة  إال  اآلن  

تنقية حقل األلغـام يف كهـيميت إىل الـشرق مـن            يف  املتدربون  وقد جنح   . سبتمرب/يلوليف أواخر أ  
وستتواصـل عمليـة إزالـة ألغـام هـذين          . إىل حقلي ألغـام يف املنطقـة الغربيـة        ومت نقلهم   كامتاندو،  

، لكن من املأمول أن يتعهد اجليش النيبـايل بـإجراء املزيـد مـن التـدريب             ٢٠٠٨احلقلني يف عام    
 .زمين معقولإطار حقول األلغام مجيعا يف تطهري األلغام و إزالةعلى 

 
 الدعم االنتخايب -جيم  

تغـيريات هامـة   تكوينه وعلى لبعثة لاالنتخابية التابع طرأت على عمل مكتب املساعدة     - ٢٦
أكتوبر تأجيل االنتخابات اليت كان مقررا إجراؤهـا        / تشرين األول  ٥على إثر قرار احلكومة يف      

وبطلب من اللجنـة االنتخابيـة، سـحب املستـشارون االنتخـابيون      . نوفمرب/ن الثاين تشري ٢٢يف  
). وكلهم من متطوعي األمـم املتحـدة  (التابعون ملكتب املساعدة االنتخابية من مجيع احملافظات       
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 الــذين أرســلوا أول األمــر إىل  ٨١ومــن املستــشارين االنتخــابيني يف احملافظــات البــالغ عــددهم   
 فقــط يف مكتــب املــساعدة االنتخابيــة وُجمعــوا يف مكاتــب البعثــة يف   ١٥علــى امليــدان، أُبقــي 

اخلمــسة عــشر كفــرق املستــشارون هــؤالء عمــل و. ديــسمرب/األقــاليم حــىت هنايــة كــانون األول
تغطي عددا من احملافظـات كـل يف منطقتـه بغيـة اإلبقـاء علـى حـضور البعثـة يف اجلانـب                       متنقلة  

ــتمرارية العمـــ   ــة اسـ ــايب وكفالـ ــار االنتخـ ــاذ ل يف انتظـ ــشأن  اختـ ــرار بـ ــد قـ ــد  حتديـ ــد جديـ موعـ
 بـصفة مؤقتـة يف قطاعـات        ٨١الــ    آخرون مـن أولئـك املستـشارين         ٢٠كما ُعني   . لالنتخابات

 .عند احلاجةأخرى تابعة للبعثة لكفالة القدرة على إعادة االنتشار بسرعة 
 اســتخالص وبعــد إرجــاء االنتخابــات، تركــز عمــل مكتــب املــساعدة االنتخابيــة علــى  - ٢٧

املعلومات من املستشارين االنتخابيني على مستوى احملافظـات واملـستويني اإلقليمـي واملركـزي              
مكتــب قــام كمــا . بــشأن جتربتــهم يف عمليــات التحــضري لالنتخابــات والــدروس املــستفادة      

اللجنـــة االنتخابيـــة يف تنظـــيم مرحلـــة رابعـــة مـــن عمليـــة اســـتقاء  بـــدعم املـــساعدة االنتخابيـــة 
عمليـات التحـضري لالنتخابـات، وذلـك يف مراكـز           حالـة   والدروس املـستفادة بـشأن       تمااملعلو

وكــان اهلــدف هــو الــتعلم مــن جتــارب املاضــي وحتــسني  . املــوارد اإلقليميــة اخلمــسة التابعــة هلــا 
 .التخطيط لآليت

نتيجة عمليات استقاء املعلومـات يف األقـاليم واحملافظـات علـى األثـر اإلجيـايب            أكدت  و - ٢٨
فخــالل األشــهر الــيت .  املستــشارين االنتخــابيني التــابعني للبعثــة يف خمتلــف أرجــاء البلــدحلــضور

اســتغرقتها العمليــات التحــضريية، وجــد موظفــو االنتخابــات يف احملافظــات التــابعون للجنــة         
االنتخابيــة ومــديرو مراكــز املــوارد اإلقليميــة، وجــدوا أنفــسهم يف موقــع قــوة بفــضل حــضور     

سـيما علـى صـعيد احملافظـات، إسـهاما           واعُترب بناء الثقة هـذا، ال     . تابع للبعثة الفريق االنتخايب ال  
 .مما يقدمه من مساعدة وخربة تقنيتنيبكثري من مكتب املساعدة االنتخابية أهم 

وأُرسـل مستـشار للـشرطة إىل       . وواصلت البعثة تركيزها على مسائل أمن االنتخابـات        - ٢٩
وقد بـذل هـؤالء املستـشارون يف املرحلـة األوىل مـن             . مسكل واحدة من املناطق التشغيلية اخل     

املهمة الوقت واجلهد إلقامة عالقات مع مـسؤويل إنفـاذ القـانون يف األقـاليم واكتـساب معرفـة          
 .جماالت العملميدانية عن 

إال أن تلـــك اجلهـــود اعترضـــتها صـــعوبات، إذ أن الـــشرطة النيباليـــة، وقـــوة الـــشرطة   - ٣٠
لوكـاالت، مل تتلـق توجيهـات واضـحة عـن مـدى وطبيعـة تعاوهنـا مـع                   املسلحة، وغريمهـا مـن ا     

وقـد بـذل ممثلـي اخلـاص جهـودا          . مستشاري الشرطة التابعني للبعثـة يف جمـال أمـن االنتخابـات           
فأبرز للحكومة واألحزاب السياسية الدور اهلـام       . حثيثة ملعاجلة هذا املشكل مع وزارة الداخلية      
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 تقـدمي املـشورة للـشرطة الوطنيـة بـشأن العمليـة االنتخابيـة،               البعثـة يف  تضطلع به   الذي ميكن أن    
 .للتحديات العديدة اليت تعترضها على الصعيد احمللينظرا 
وأصدر فريق خرباء مراقبة االنتخابات تقريره الثالـث لتقيـيم املراقبـة بعـد أن زار نيبـال          - ٣١

ــرة  ــول٢٧مــن يف الفت ــشرين األول٨ســبتمرب إىل / أيل ــوبر، وهــي ا / ت ــارة الــيت صــادفت  أكت لزي
وقـد وصـف   . نـوفمرب /اإلعالن عن إرجاء االنتخابـات الـيت كانـت مقـررة لـشهر تـشرين الثـاين            

مـن وجهـة نظـر تقنيـة، اعتـرب          ف. التقرير تعليق االنتخابات بأنه قـرار سياسـي ولـيس قـرارا تقنيـا             
وجــود م فريـق املــراقبني أن التحــضري لالنتخابــات كــان جيــري وفــق الربنــامج الــزمين احملــدد رغــ 

بعض املشاكل، مثل حالة املعدات املخصصة لطبع أوراق االقتراع، فضال عـن توحيـد وتوزيـع           
وأبرز التقرير أيضا اهلشاشة اليت مـا زالـت سـائدة يف احلالـة األمنيـة واملخـاطر                  . وسائل االقتراع 

س سـيما وأهنـا متـ      مستقبل انتخابات اجلمعيـة التأسيـسية، ال      يكتنف  الغموض الذي   الناشئة عن   
وقــد اعتمــدت االســتعدادات . خمتلــف الفئــات االجتماعيــة الــيت هلــا مطالــب جديــدة ومتزايــدة  

األمنيــة اعتمــادا كــامال علــى التــدابري الــيت اختــذهتا قــوات األمــن مــن غــري أي تعهــد واضــح مــن  
الــسلطات النيباليــة مت إطـالع  و. األحـزاب الــسياسية بتـوفري الظــروف الالزمــة إلجـراء االقتــراع   

وسيواصــل فريــق . ر، كمــا أُطلعــت عليــه مجيــع األطــراف املعنيــة الرئيــسية يف نيبــال علــى التقريــ
خرباء مراقبة االنتخابات عمله فور إعـادة إحيـاء العمليـة االنتخابيـة، شـريطة متديـد واليـة بعثـة                     

 .األمم املتحدة يف نيبال
 

 الشؤون املدنية -دال  
 ســيادة  شــيوع حــد كــبري علــى  إجــراء انتخــاب للجمعيــة التأسيــسية إىل  جنــاحيعتمــد - ٣٢

ــة وللمــواطنني       ــسياسية العامل ــة لألطــراف ال ــة كافي القــانون والنظــام ووجــود مــساحة دميقراطي
ساعد يف إجيـاد  تـ  للرصد لة وطني وجود هيئة واصل ممثلي اخلاص إبراز احلاجة إىل        وقد   .العاديني

 أن تـساعد يف ذلـك       تلك الظروف، مشريا إىل أن بعثة األمـم املتحـدة يف نيبـال قـد طُلـب منـها                  
وقــد كثفــت البعثــة، عــن طريــق مكتــب الــشؤون املدنيــة هبــا بــصفة أساســية، رصــدها  . الرصــد

احلـزب الـشيوعي   اخلـاص للعنـف وانتـهاكات اتفـاق الـسالم الـشامل، ال سـيما بعـد انـسحاب          
سـبتمرب مـن احلكومـة املؤقتـة ومـا صـاحبه مـن ازديـاد التـوترات                  / أيلول ١٨ يف   )املاوي(النيبايل  
 القــانون، وســيادةيف األمــن العــام وكــان مــن بــني جمــاالت التركيــز التــدهور العــام   .ياسيةالــس
 اجلماعـات واألفـراد املـرتبطني   سيما يف بعض مقاطعات ترياي، وازدياد االبتـزاز مـن جانـب             ال
ــ ــايل  ب ــشيوعي النيب ــاوي(احلزب ال ــيت      ).امل ــة، ال ــدة للدول وركــز الرصــد علــى التحــديات املتزاي

 مقاطعــة ٣٠نيــة يف زياراهتــا إىل ة اإلقليميــة اخلمــسة التابعــة ملكتــب الــشؤون املدحــددهتا األفرقــ
  . يف نيبالتنمية القرى من مناطق جلان ٦٥ و
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 . وتتفــاوت حــسب موقعهــا وشــدهتا عــدةويبــدو أن تلــك التحــديات تتخــذ أشــكاال    - ٣٣
لـشيوعي  ، أن احلـزب ا     تنميـة القـرى    د جلـان  يع علـى صـ    مبا يف ذلك  ،  عدةولوحظ يف مقاطعات    

 إداري علـى حنـو متزايـد،        مـا برحـت تـضطلع بـدور       رابطة الـشباب الـشيوعي      )/املاوي(النيبايل  
وظـل نفـوذ اجلهــات    .أو اإلدارة احملليـة /لقـي يف بعـض األحيـان اعترافـا صـرحيا مــن الـشرطة و      ي

قـسام  األ علـى صـعيد      “العدالـة ” متـارس اخلارجة عن نطاق القضاء واهلياكل شبه القانونية الـيت          
لمقاطعات، واليت تعاجل نطاقا من القضايا يتـراوح بـني املنازعـات األسـرية إىل اجلـرائم                 رعية ل الف

 الغيــاب امللمــوس فيهــا أدىالبــسيطة والفــساد، مــستمرا دون منــازع يف عــدد مــن املنــاطق الــيت 
وأدى ضـعف قـوات    . القـانون إىل إجيـاد فـراغ يف سـيادة     جتريدها من سلطتها  هلياكل الدولة أو    

ن خيرقـون القـانون ِمـن العقـاب،     عدم استعدادها الختاذ إجـراءات إىل انتـشار إفـالت مَـ        األمن و 
  .سيما إذا كانوا مرتبطني بأحزاب أو كتل سياسية ال

االبتـزاز غـري املـشروع يف مـنطقيت تـرياي وهيـل              غري القانونيـة و    وازداد فرض الضرائب   - ٣٤
ويــساهم االبتــزاز الــذي تقــوم بــه   .٢٠٠٧ســبتمرب /بــصورة كــبرية يف الفتــرة الــيت تلــت أيلــول 

 ةيف املنطقـ  بيئـة العنـف وانعـدام القـانون        تعـاظم   يف مسامهة كـربى  اجلماعات املسلحة يف ترياي     
عديـد  الويف   .زالت هشة، مع أن احلالة تتفـاوت مـن نـواحٍ مهمـة بـني مقاطعـة وأخـرى                   اليت ما 

ورة مجاعيـة أو كـانوا غـري    من املقاطعـات، قـدم أمنـاء جلـان املقاطعـات القرويـة اسـتقاالهتم بـص           
، مما زاد خطر ازديـاد انـسحاب املنطقـة بأكملـها مـن نطـاق               االعتداءفعالني بسبب اخلوف من     

والية ليمبـو، الـذي يـدعي أنـه ميثـل طموحـات             االحتادي ل لس  اجمل أدى استمرار و .سلطة الدولة 
ــو، وهــي مجاعــة كــربى مــن الــشعوب األصــلية يف     ــشرقية،  شــعب ليمب ض فــرب منطقــة هيــل ال

 عـشوائية، إىل تـوترات وانقـسامات بـني اجلماعـات مـن شـعب ليمبـو واجلماعـات              “ضرائب”
ويوجد خطر من أن الرتاع على الصعيد احمللي بني شـعب ليمبـو واجلماعـات     .اليت ال تنتمي له

 .اليت ال تنتمي له سيتخذ أبعادا عرقية أكثر حدة
 االبتــزاز، فــإن   نطــاقازديــاد يف مــنطقيت تــرياي وليمبــوان    الــدالئلويف حــني تظهــر  - ٣٥

االرتفاع العام للتربعات اإلجبارية ُيعد انعكاسـا للتأكيـد القـوي مـن جانـب احلـزب الـشيوعي                   
وتتزايـد هـذه األنـشطة يف مقاطعـات      .هلياكله املوازية يف قـسم كـبري مـن البلـد    ) املاوي(النيبايل 

  .هيل بصورة أساسية

زالــت   وتقــدمي تقــارير عنــها، حيــث مــا ايصــد نقــاط التــوتر يف تــري وتواصــل البعثــة ر - ٣٦
ويف مقاطعــة كابيلفاســتو، الــيت  .حتمــاالت جتــدد العنــف بــني اجلماعــات أو الطوائــف مرتفعــةا

زالـت احلاجـة     زالت التوترات شـديدة ومـا      أغسطس، ما /شهدت انفجارا كبريا للعنف يف آب     
 والنظـام   للقانونإدارة فعالة   إىل احلوار وبناء الثقة بني اجلماعات وكذلك قيام سلطات الدولة ب          
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رابطـة الـشباب الـشيوعي      )/املـاوي ( احلزب الـشيوعي النيبـايل       لوحظ أن و .أمهية قصوى ب تتسم
يتوليان علنا أمورا حساسة من واجبات الدولة والتزاماهتـا، مثـل إدارة املخـيم الرمسـي الرئيـسي                  

 .لمشردين داخليال

 علـى مدونـة   نيا المتثـال األطـراف املـوقع    بتوحيـد حتليلـه   مكتب الشؤون املدنية  قوميو - ٣٧
قواعد السلوك لوقـف إطـالق النـار واتفـاق الـسالم الـشامل، مـن أجـل إتاحـة ذلـك لألطـراف                   

 خريطـــة تقـــوم بإعـــدادوباإلضـــافة إىل ذلـــك، فإهنـــا  .ولكيـــان وطـــين للرصـــد إذا متـــت إقامتـــه
ى خنبة خمتـارة متثـل تلـك        للمبادرات احمللية الناجحة لبناء السالم وختفيف حدة الصراع، بناء عل         

التدخالت جرى مجعها من املناطق اخلمس، ملشاطرهتا مع اجلهـات احلكوميـة العاملـة املـسؤولة      
 .عن احلكم احمللي ومبادرات ترويج السالم

 
 املسائل اجلنسانية، ومحاية الطفل، واإلدماج االجتماعي -هاء  

ــشمولة بــالتقرير،     - ٣٨ ــش اضــطلعتخــالل الفتــرة امل ون اجلنــسانية يف البعثــة يف  ؤ شــعبة ال
ــذتتعلــق  أنــشطة ــرار جملــس األمــن  بتنفي ــسياسي  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ ق  يف ســياق انتقــال نيبــال ال

وقــد ركــزت علــى تعزيــز املــشاركة الــسياسية مــن جانــب   .وانتخــاب اجلمعيــة التأسيــسية فيهــا
سني كمبـدأ  النساء، ومن بينهن من ينتمني تقليديا إىل اجلماعـات املهمـشة، واملـساواة بـني اجلنـ            

  . إرشادي جوهري

ــسياسية    - ٣٩ ــادات ال ــة اشــتراكها مــع القي  إىل مجيــع ئية الــاليت تنتمــيالنــساوواصــلت البعث
وقد شـاركت البعثـة بنـاء علـى        .األطياف السياسية يف مناقشات عن املشاركة السياسية للمرأة       

والربملـــانيون دعـــوهتن يف عـــدد مـــن االجتماعـــات الـــيت نظمتـــها القيـــادات النـــسائية الـــسياسية 
 هــاوأبــرزت هــذه االجتماعــات الطــابع امللــح للقــضايا الــيت يعترب       .ومجاعــات اجملتمــع املــدين  

الـيت تـشمل إبـراز دور    وأصحاب املصلحة الوطنيني مهمـة لكفالـة املـشاركة الـسياسية للمـرأة،        
  .املرأة يف العملية السياسية

تها اإلقليمية كما اشتركت مـع      وداخليا، أكملت شعبة الشؤون اجلنسانية تدريب أفرق       - ٤٠
عناصــر البعثــة لكفالــة تعمــيم الــشواغل اجلنــسانية علــى حنــو جيــد ضــمن مجيــع جمــاالت خمتلــف 

وواصـلت البعثـة العمـل علـى حنـو وثيـق مـع فريـق                 . األسـلحة  مراقبةعمليات البعثة، ومن بينها     
ــس األمــ          ــرار جمل ــشأن ق ــسالم، ب ــدعم ال ــل ل ــق العام ــم املتحــدة القطــري والفري  ١٣٢٥ن األم

 . مع احلكومة التفاعلعلى خمتلف املستويات، من خالل) ٢٠٠٠(

ــةوخــالل  - ٤١ ــةاحلمل ــة العاملي ــوع اجلــنس      للتعبئ ــى ن ــائم عل ــف الق ــدى   ضــد العن ــى م  عل
لمــدافعني عــن ل، مثــل املــشاورات الوطنيــة املناســبات، شــاركت البعثــة يف عــدد مــن  يومــا ١٦
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مـن املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           ٣٠٠ رأة، اليت حـضرها مـا يقـرب مـن         حقوق اإلنسان للم  
وباملثـل، نظمـت منظمـة داليـت النـسائية مـؤمتر داليـت الـوطين للمـرأة،                   .للمرأة من أحناء نيبـال    

وقـد ألقـى ممثلـي اخلـاص      .الذي ركز على مشاركة نساء داليت ومتثيلهن يف بناء نيبال جديـدة           
 .كلمة أمام كل من هذين املؤمترين

الطفل بالبعثـة العمـل علـى حنـو وثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة          وواصلت شعبة محاية   - ٤٢
ومفوضية حقوق اإلنسان وأعضاء فرقـة العمـل النيباليـة املعنيـة باألطفـال             ) اليونيسيف(للطفولة  

والصراع املسلح، لرصد املشاركة السياسية مـن جانـب األطفـال وجتنيـدهم واسـتخدامهم مـن                 
  .وإعادة إدماجهمقبل اجلماعات املسلحة، وكذلك تسرحيهم 

رتبطني بـاجليش املـاوي، رغـم أن        املـ طفـال   األ  مـن  ومل يتم حىت اآلن رمسيـا تـسريح أي         - ٤٣
من املعتقد أن كثريا منـهم جـرى تـسرحيهم بـصورة غـري رمسيـة أو تركـوا مراكـز التجميـع مـن                         

 وقد انضم كثري من األطفال الذين جرى تسرحيهم بصورة غري رمسية إىل سـوق  .تلقاء أنفسهم
ــرامج إعــادة ا    ــازهلم، وانــضم بعــضهم إىل ب ــديرها  إلالعمــل؛ وعــاد بعــضهم إىل من دمــاج الــيت ت

، حتقـق البعثـة يف عـدد مـن احلـاالت      هويف الوقـت ذاتـ    . اليونيسيف وغريها مـن اجلهـات العاملـة       
إعادة التجنيد القسرية ألطفال جرى تـسرحيهم بـصورة غـري    ب اجليش املاوي  قياماملبلغ عنها عن 

ويف حـني أن إعـادة إدمـاج هـؤالء األطفـال مـن            .ا ميثل خرقا التفـاق الـسالم الـشامل        رمسية، مم 
 الربنـامج يف الوقـت احلاضـر، يف ظـل عـدم             تديرمسؤوليات احلكومة، فإن اليونيسيف هي اليت       

 احلـوادث، قامـت   ويف عـدد مـن       .وجود مؤسسة حكومية تتوىل املسؤولية عـن إعـادة اإلدمـاج          
 بـالتحرش باملنظمـات     اتعي واجليش املاوي على مـستوى املقاطعـ       كوادر رابطة الشباب الشيو   

 .املشاركة يف برنامج إعادة اإلدماج الذي تقوده اليونيسيف

 أجنحــة شــبابية، أجــرى بعــضها  بإنــشاءوقامــت بعــض اجلماعــات الــسياسية يف تــرياي - ٤٤
هنـم جينـدون    قادهتم أؤكدوي .عروضا شبه عسكرية دون أسلحة خالل الفترة املشمولة بالتقرير       

ه ، ولكـن هنـاك بعـض الـدالئل علـى أنـ            مـن العمـر علـى األقـل        سـنة    ١٦ يبلغـون الشباب الذين   
كما ُيعتقد أن مجاعات ترياي اليت تـستخدم العنـف قـد جنـدت              .  سنا  أصغر  أطفال جيري جتنيد 

  .أطفاال لالشتراك النشط واملباشر يف األعمال العدائية

ة يف البعثـة، يف األقـاليم وكـذلك علـى الـصعيد             وقد ركزت شـعبة الـشؤون االجتماعيـ        - ٤٥
 االجتمـاعي، ومـن بينـها مـا جيـري يف اجلهـات               باإلدماج  املتصلة الرئيسيةالوطين، على القضايا    

ويواصـل ممثلـو الفئـات     .احلكومية والتعيينات السياسية اليت متت عقب تشكيل احلكومة املؤقتـة     
ر اسـتبعادهم مـن صـنع القـرارات يف عمليـة         املهمشة تقليديا اإلعراب عن شواغل بشأن استمرا      

 لتلـك اجلماعـات الـيت تنظـر     شديدوكان تأجيل انتخابات اجلمعية التأسيسية مثار قلق    . السالم
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ــستويات         ــع م ــل يف مجي ــضمان اإلشــراك والتمثي ــة ل ــة مهم ــسية بوصــفها آلي ــة التأسي إىل اجلمعي
 لتمثيلها إمـا عـن طريـق نظـام          زالت الدعوات قوية   وما .احلكومة ويف إطار العمليات السياسية    

 .نسبة ثابتة من املقاعد يف اجلمعية التأسيسيةللنسيب الكامل أو عن طريق ضمانات التمثيل ا

التوجيـه والتعريـف    وواصلت البعثة بذل جهد واعٍ، يشمل ما جيري من خالل بـرامج              - ٤٦
ــ واملــشاركة يف حلقــات العمــل  الــيت تــضطلع هبــا  لــيت تعقــدها  عــن حقــوق اإلنــسان ا ةاإلقليمي

مفوضية حقوق اإلنسان، إلبراز أمهية معاجلة قضايا االسـتبعاد والتمييـز االجتمـاعيني يف عمليـة                
رصــد القــضايا املهمــة املتعلقــة باإلدمــاج االجتمــاعي علــى الــصعيدين الــوطين  ب  وتقــوم.الــسالم

هــود واإلقليمــي؛ وتــشجع زيــادة مــشاركة الفئــات املهمــشة تقليــديا يف عمليــة الــسالم ويف اجل  
احمللية لبنـاء الـسالم؛ وتعمـل علـى حنـو وثيـق مـع األمـم املتحـدة وغريهـا مـن الوكـاالت املاحنـة                           
واملنظمات غري احلكومية الدولية، إلسداء املشورة عن قضايا اإلدماج االجتمـاعي؛ كمـا تعـزز               

 .األنشطة اإلمنائية الرامية إىل تقليل االستبعاد االجتماعي
 

 الشؤون السياسية -واو  
 الـــشؤون الـــسياسية بالبعثـــة رصـــد وحتليـــل الوضـــع الـــسياسي يف البلـــد  قـــسمواصـــل - ٤٧

 بصفة خاصة على استعادة الثقـة        جهودها لدعم عملية السالم، وركز     ومساعدة قيادة البعثة يف   
 عـن   ذلـك القـسم   وقـد تـابع   . فيما بني األحزاب السياسية والقوى الدميقراطية، واحملافظة عليهـا        

 الـسبعة وكـذلك التطـورات املتالحقـة         األحزابواملستمر يف إطار حتالف     كثب احلوار املكثف    
 العدوانيـة بـني كـثري مـن         إىلبسرعة فيما بني الفئات املهمشة تقليديا، ومـن بينـها امليـل املتزايـد               

تلك الفئات، وأثر تلك التطـورات علـى العمليـة االنتخابيـة والـسياسة الوطنيـة وعمليـة الـسالم                    
 اهتمـام خـاص ملـساعدة األحـزاب علـى اسـتعراض التقـدم النـسيب لعمليـة                   كما أُوِلـي   .بأكملها

 السالم وتنفيذ االتفاقات القائمة
 

 اإلعالم والتوعية -زاي  
ركزت وسائط اإلعالم الوطنية والدولية، أثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، علـى املـأزق                 - ٤٨

ــة التأ    ــاين النتخابــات اجلمعي ــسياسي املتــصل بالتأجيــل الث ــسيةال ــسياق، غطــت  . سي ويف هــذا ال
وسائط اإلعالم الوطنية تغطية مكثفة احتمال متديد والية البعثـة وتوسـيع نطاقهـا، مبـا يف ذلـك                    

خياطــب وســائط اإلعــالم بانتظــام    وكــان ممثلــي اخلــاص ونائبــه    . نقــد دور البعثــة حــىت اآلن  
ــة ف      إىل مــا يتــصل  يجانــب إلقــاء كلمــات يف املناســبات العامــة مــن أجــل عــرض شــواغل البعث

 .السالم بعملية
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ــي األســبوعي      - ٤٩ ــا اإلذاع ــث برناجمه ــة بب ــدأت البعث ــب ) UNMIN-Ko Boli(وب إىل جان
هبوجبــوري وتامــانغ ومــايثيلي : إعالنــات يف إطــار اخلدمــة العامــة خبمــس لغــات إقليميــة وهــي  

ذيعني وثارو وأوادهي، بينما واصلت بث الربامج املذاعة باللغة النيبالية عن طريـق عـدد مـن املـ                 
وقــدم مكتــب اإلعــالم . وإذاعــات اجملتمعــات احملليــة) FM(الــوطنيني وحمطــات تــضمني التــردد  

التابع للبعثـة التـدريب ألفرقـة اللغـات اإلقليميـة التابعـة إلذاعـة نيبـال مـن أجـل تعزيـز مهـارات                         
الـسعي إىل سـبيل   ”وقدمت البعثة أيـضا، بـشراكة مـع املنظمـة غـري احلكوميـة الدوليـة                . اإلنتاج
املتخصصة يف االتصاالت، الدعم يف جمال بناء القـدرات حملطـات اإلذاعـة احملليـة الـيت                 “ مشترك

 يف املقاطعــات املعّرضــة بــشكل خــاص للتــوتر الطــائفي املتزايــد،    (FM)تعمــل بتــضمني التــردد  
 .وذلك بغية املساعدة على إنتاج برامج للحوار بغية تشجيع احلوار والتسامح واإلدماج

ــدرت  - ٥٠ ــة، وقامـــت  وأصـ ــواد مطبوعـ ــذلك مـ ــة كـ ــع  البعثـ ــاق واسـ ــا علـــى نطـ  بتوزيعهـ
 بلغــــــتني لتقريــــــري املــــــؤرخ وتــــــشمل هــــــذه املــــــواد طبعــــــة. أرجــــــاء البلــــــد مجيــــــع يف
 املقدم إىل جملس األمن، فضال عن ثالثـة أعـداد مـن صـحيفة           ٢٠٠٧أكتوبر  /األول تشرين ١٨

البعثــة ووكــاالت وعــدد مــن صــحائف الوقــائع بــشأن جوانــب عمــل ) UNMIN Patra( البعثــة
 .األمم املتحدة

وواصل موظفـو اإلعـالم والتوعيـة التعـاون مـع أفرقـة االتـصاالت التابعـة لفريـق األمـم                    - ٥١
وشــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير علــى وجــه   . املتحــدة القطــري بــشأن عــدد مــن املبــادرات  

بعثـة ترمـي إىل     اخلصوص، تنفيذ مبادرة توعية مشتركة بني صندوق األمم املتحـدة للـسكان وال            
، يف صـفوف القواعـد الـشعبية، وعـرض مـسرحية       )٢٠٠٠ (١٣٢٥ترويج قـرار جملـس األمـن        
ومت أيــضا اســتهداف قــادة الــرأي  .  موقعــا يف مجيــع أرجــاء البلــد ٣٠يف الــشارع يف أكثــر مــن 

ولقـد  . وصّناع القرار يف مجيع أحناء البلد عن طريق تنظيم عروض هلذه املسرحية علـى املـسرح          
ه العروض فرصـة لالتـصال بكـل مـن وسـائط اإلعـالم اإلقليميـة والوطنيـة وتـشجيع                    قدمت هذ 

 .احلاجة إىل املزيد من إدماج النساء يف مجيع جوانب عملية السالم
 

 السالمة واألمن -حاء  
رغــم أن الوضــع العــام لــسالمة املــوظفني وأمنــهم مل يطــرأ عليــه أي تغــيري، فــإن البيئــة     - ٥٢

وحـدثت اضـطرابات مدنيـة واحتجاجـات مـن جانـب            . حت أكثـر تقلبـا    األمنية العامة قد أصـب    
وأدى التوتر الناجم عن تأجيل انتخـاب       . خمتلف اجملموعات بشكل منتظم يف مجيع أرجاء البلد       

وأسهم الـسخط   . اجلمعية التأسيسية للمرة الثانية إىل تفاقم حالة األمن والنظام املزعزعة بالفعل          
ــسلحة والعنــف الطــائفي يف    املــستمر يف صــفوف اجلماعــات امله  ــشطة اجملموعــات امل مــشة وأن

ويف مقاطعـات تـرياي، تقلـص األمـن العـام بـشكل ملحـوظ،               . ترياي، يف خطورة احلالة األمنية    
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سبتمرب من عنف يف أجـزاء يف مقاطعـة كابيلفاسـتو، وازداد عـدد     /مثلما حدث يف أواخر أيلول    
 وحـــدثت أيـــضا زيـــادة ملحوظـــة يف .اجملموعـــات اإلجراميـــة واجملموعـــات املـــسلحة املعروفـــة

البالغــات الــيت أفــادت بــأن املــدنيني يقتــصون ألنفــسهم خــارج نطــاق القــانون، وحــدث ذلــك 
بصورة رئيسية يف أجـزاء مـن منـاطق تـرياي الوسـطى والـشرقية، وأدت حـاالت نقـص الوقـود                      

 .املتكررة إىل تفاقم هذه الشواغل
ل مباشـر، ومـع ذلـك فقـد مت اإلبـالغ      ومل يتم استهداف مـوظفي األمـم املتحـدة بـشك          - ٥٣

ويواصـل مكتـب   . عن حوادث مثل التحرش والتخويف واالعتداء والسطو على أماكن اإلقامة     
نيبــال بــإدارة شــؤون الــسالمة واألمــن، إىل جانــب قــسم الــسالمة واألمــن التــابع للبعثــة، تعزيــز 

 .التدابري األمنية لكفالة سالمة املوظفني
 
 دعم البعثة -خامسا  

واصلت نظم الدعم اإلداري واللوجسيت التابعة للبعثة حتقيـق القـدرة التنفيذيـة الكاملـة         - ٥٤
. وإعادة توجيه أعماهلا من أجل حتقيق املكاسب النامجة عـن زيـادة الكفـاءة وتعزيـز اإلجنـازات                 

ومت توسيع مساحة املكاتب عن طريق بناء حاويات مشتراة حمليا للتقليل مـن االزدحـام املفـرط             
وبعــد أن اكتملــت اهلياكــل األساســية للمكاتــب اإلقليميــة   . مــع مقــر البعثــة يف كتمانــدو يف جم

 .اخلمسة، فإن اخلدمات اإلدارية واللوجستية تعمل وفق مستويات الصيانة والدعم املعتادة
ــة    - ٥٥ ــة يف مجيــع املكاتــب اإلقليمي ــادات الطبي ــيم ملستــشفى مــن   . وتعمــل العي وأجــري تقي

نوفمرب وهناك عقد رهن املوافقة مـع مستـشفى مـن    /كوك يف تشرين الثايناملستوى الرابع يف بان   
وأجرى مستشار البعثة املعين بفـريوس نقـص املناعـة          . أجل توفري اخلدمات الطبية ملوظفي البعثة     

اإليــدز حلقــات عمـل للتــدريب وللتوعيــة يف مجيــع املكاتـب اإلقليميــة ووضــع منوذجــا   /البـشرية 
اإليــدز جلميــع أنــواع التــدريب التمهيــدي للبعثــة، وعمــل /ريةبــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــش

بشكل وثيق مع كل من القسم الطـيب التـابع للبعثـة ومـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري لكفالـة            
 .اإليدز/اتساق جهود البعثة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية

يـــات االنتخابيـــة لوهنـــاك حتـــد يتمثـــل يف احملافظـــة علـــى هيكـــل أساســـي لـــدعم العم   - ٥٦
 اهلياكــل اللوجــستية وهياكــل تــضطلع هبــا البعثــة، بغيــة كفالــة الــتمكن مــن إعــادة تنــشيط  الــيت

يــة البعثــة واإلعــالن عــن موعــد علــى وجــه الــسرعة وبــشكل ســلس يف حالــة متديــد وال  الــدعم
 . لالنتخابات جديد
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 حقوق اإلنسان -سادسا  

ديـسمرب، مـن أنـه    /ر يف كـانون األول    حذرت مفوضية حقوق اإلنسان، يف تقرير صـاد        - ٥٧
قد مت هتميش حقوق اإلنـسان وتغليـب االعتبـارات الـسياسية عليهـا وأن عـدم إيقـاف التـدهور            

وبعد أن أشار التقريـر إىل أن       . سيهدد بتعميق االنقسامات االجتماعية وتوليد املزيد من العنف       
ق الـسالم الـشامل يف      حالة حقوق اإلنـسان قـد تـدهورت عوضـا عـن حتـسنها منـذ توقيـع اتفـا                   

، فقد أكد على أن محايـة احلـق يف احليـاة آخـذ يف التنـاقص حيـث               ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
 قتـيال   ٢٩أكتوبر، مبن فيهم    /يناير وتشرين األول  / شخصا بني كانون الثاين    ١٣٠قُتل أكثر من    

ــرط       ــوة املف ــشري إىل اســتخدام الق ــا يف ظــروف ت ــشرطة، غالب ــدي ال ــى أي ــر  . عل ــل أكث ــن وقت م
 شخصا مـن    ١٣٠ من الـ    ٤٥وكان  . مايو/شخصا على أيدي جمموعات مسلحة منذ أيار       ٦٠

ومشــل الــضحايا اآلخــرون مــوظفي احلكومــة احملليــة  . كــوادر احلــزب الــشيوعي النيبــايل املــاوي 
 . سنة١٨واملدرسني والعديد من الشباب دون سن 

دولـة علـى محايـة حقـوق        وركز التقرير، على وجه اخلصوص، على القدرة احملـدودة لل          - ٥٨
الـــسكان وأمنـــهم، واالفتقـــار املتواصـــل إىل اإلرادة الـــسياسية للتـــصدي ملـــسألة اإلفـــالت مـــن 

ــاب ــامل       العقـ ــج شـ ــة إىل هنـ ــلة، واحلاجـ ــية واملتواصـ ــداءات املاضـ ــهاكات واالعتـ ــشأن االنتـ بـ
ــة ــة        بغيـ ــصادية واالجتماعيـ ــوق االقتـ ــة احلقـ ــن محايـ ــضال عـ ــز، فـ ــهميش والتمييـ ــصدي للتـ التـ
ــةوالثقا ــة اللجــوء إىل      .في ــداليت مــن إمكاني وهنــاك بالغــات متواصــلة بــشأن حرمــان طائفــة ال

 مبا فيها احلرمان من احلصول على املـوارد وأعمـال العنـف    -القضاء فيما يتعلق بأعمال التمييز    
 . املرتكبة ضدهم-واالغتصاب 

جيـــل ونظــرا الســتمرار املـــأزق الــسياسي وتـــصلب املواقــف الـــسياسية يف أعقــاب تأ      - ٥٩
ــاين  ــسان،    /انتخابــات تــشرين الث ــهاكات حقــوق اإلن ــوفمرب، اســتمرت البالغــات املتعلقــة بانت ن

ــاوي     ــايل املـ ــشيوعي النيبـ ــن جانـــب احلـــزب الـ ــداءات مـ ــاالت -وازدادت االعتـ ــة حـ  وخاصـ
ومع ذلك، فقـد أعلنـت قيـادة احلـزب الـشيوعي النيبـايل       . أكتوبر/االختطاف، يف تشرين األول  

تعليمـات لكوادرهـا لوقـف حـاالت االختطـاف يف أعقـاب اختطـاف               املاوي أهنا قـد أصـدرت       
نــوفمرب وعلــى أثــر اختطــاف جمموعــة مــن /وقتــل الــصحفي بريندراســاه يف أوائــل تــشرين الثــاين

ومع ذلك، فقد استمرت البالغات املتعلقـة حبـاالت االختطـاف           . األطباء وضرهبم ضربا مربحا   
لتربعـات القـسرية املماثلـة لتلـك الـيت          بعد صدور التوجيهات، وازدادت كذلك حـاالت مجـع ا         

 .وقعت أثناء الفترة اليت سبقت اتفاق السالم الشامل
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ويف أعقاب حاالت االختطاف اليت قام هبا كـل مـن احلـزب الـشيوعي النيبـايل املـاوي                    - ٦٠
وضـع لتجـرمي    واجلماعات املسلحة، اعتمد اجمللس التشريعي املؤقت تعديال على القانون املـدين            

 إىل جتــرمي يهــدفويف الوقــت نفــسه، أعلــن عــن اختــاذ خطــوات لــصياغة تــشريع   . االختطــاف
واليت أُدرجت أصال يف تعديل القانون املدين غري أنـه قـد مت التخلـي             (حاالت االختفاء القسري    

ولـيس هنـاك مـا يـشري إىل حـدوث           . وتشكيل جلنة حتقيق يف حـاالت االختفـاء       ) عنها فيما بعد  
لإلفالت مـن العقـاب وعـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان أو عـن                أي تطورات يف جمال التصدي      

ويــسهم عــدم قيــام . أعمــال العنــف اإلجراميــة الــيت اســتمرت دون هــوادة، وال ســيما يف تــرياي
ــسياسية       ــضغوط ال ــا يف ذلــك نتيجــة مواصــلة ال ــة مبــساءلة أي شــخص، مب املؤســسات احلكومي

اعتقـاهلم، يف دورة العنـف واخلـروج    املفروضة على الشرطة لإلفراج عن املشتبه فـيهم الـذين مت    
 .على القانون وانعدام األمن

ويف أعقــاب تــشكيل فــرق عمــل خاصــة تــشمل قــوة الــشرطة املــسلحة وشــرطة نيبــال   - ٦١
لزيادة األمن يف ترياي، بدأت مفوضية حقوق اإلنسان يف رصـد حـاالت التوقيـف واالحتجـاز                 

سـبق أن أشـار تقريـر املفوضـية بالفعـل إىل          و. اليت تقوم هبا فرق العمل لتقييم شـرعية العمليـات         
سلسلة من املخالفات من إجراءات االحتجاز، فضال عن وجود ادعاءات عديدة بشأن وقـوع              
ــاء االحتجــاز لــدى الــشرطة قبــل تــشكيل فــرق العمــل، وأن هنــاك       تعــذيب وســوء معاملــة أثن

 .اإلنسانشواغل من أن احلملة األمنية لن تنفذ وفقا لالمتثال التام ملبادئ حقوق 
وأثناء هذه الفترة، مت إيالء اهتمام كبري ملسألة العنف اجلنسي ضد النساء والفتيـات يف                - ٦٢

 يوما ملكافحـة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس والـيت بـدأت يف                ١٦إطار احلملة اليت استمرت     
ومــن املــسائل الــيت مت إبرازهــا ضــرورة كــسر جــدار الــصمت ضــد  . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٥
غتــصاب، واالفتقــار إىل إمكانيــة اللجــوء إىل آليــات الــدعم وإىل القــضاء، فــضال عــن املهلــة   اال

 .احلالية احملددة خبمسة وثالثني يوما لتقدمي الشكاوى املتعلقة باالغتصاب
 

 القطري املتحدة األمم فريق تنسيق - سابعاً 
 علـى  قـائم  امـل متك هنـج  لوضـع  كثـب  عـن  القطري املتحدة األمم وفريق البعثة عملت - ٦٣
 تكييـف  ذلـك  ومشـل  .اإلمنائيـة  واملـساعدة  اإلنسانية واالستجابة السالم دعم بني التكامل أوجه

 والفريــق البعثــة بــني املــشترك االســتراتيجي اإلطــار ســيما ال االســتراتيجي، التخطــيط عمليــات
 دةللمـساع  املتحـدة  األمـم  عمـل  وإطـار  ،٢٠٠٨ لعـام  اإلنـساين  والنـداء  ،٢٠٠٧ لعام القطري
 نفـذ  ،عـام  وبـشكل  .وتعزيزهـا  الـسالم  عمليـة  دعـم  أجـل  من ،٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائية
 زيــادة يــشكل ممــا( ٢٠٠٧ عــام يف دوالر مليــون ١١٥ جمموعهــا بلــغ بــرامج القطــري الفريــق
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 حـــدود يف لتنفيـــذها خططـــاً وقـــدم ،)٢٠٠٦ عـــام يف دوالر مليـــون ١٠٥ مبلـــغ إىل بالنـــسبة
 .٢٠٠٨ عامل دوالر مليون ١٥٠ مبلغ

 دوالر مليـون  ٢٠٠ عـن  قيمتـها  تزيـد  برامج إىل احلاجة على تشدد احلكومة تزال وال - ٦٤
 والنـساء  الرجـال  وعـودة  املـاويني،  جتمـع  مواقـع  إدارة خاصتشمل بوجه    السالم، عملية لدعم

 األمــن وإعــادة االنتخابــات، وإجــراء املدنيــة، احليــاة إىل املــسلحة للقــوات املنتــسبني واألطفــال
 مـؤخراً  الـوزراء  جملـس  واعتمـد  .الصراع ضحايا من وغريهم داخلياً املشردين ومساعدة ام،الع

 اإلدمــاج علــى خــاص توكيــد مــع الفقــر مــن احلــد علــى تــشدد والتنميــة للــتعمري ثالثيــة خطــة
 وإطـار  الـسالم  لفوائـد  عمـل  خطـة  لتحديـد  احلكومـة  مـع  املاحنـة  األوسـاط  وتعمل .االجتماعي

 األولويـة  مبجـاالت  وثيقـاً  ارتباطـاً  كليهمـا  يف الرئيسية العناصر وترتبط .يةوالتنم للسالم انتقايل
 كــسبل أفــضل فــرص وتــوفري األساســية، اخلــدمات وحتــسني الــسالم، وطيــدت( لإلطــار األربعــة
 ).االجتماعي واإلدماج اجلنسانية والشؤون اإلنسان حقوق ومحاية وتعزيز الرزق،

 األمـم  برنـامج ( نيبـال  يف وبراجمهـا  وصـناديقها  ةاملتحـد  األمـم  وكاالت استجابت وقد - ٦٥
 للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم وصــندوق للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة

ــسان حلقــوق املتحــدة األمــم ومفوضــية ــسيف اإلن ــست ومكتــب واليوني ــشؤون قين ــسانية ال  اإلن
ــة العامــة  ــامجباألمان ــة وبرن ــة والزراعــة  منظمــة األمــم ا و العــاملي األغذي  )الفــاو(ملتحــدة لألغذي

 ومفوضـية ) اليونـسكو (منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           و الدوليـة  العمل ومنظمة
خـالل تقـدمي املـساعدة إىل        مـن  احلامسـة  الـسالم  دعـم  لقـضايا  )الالجـئني  لـشؤون  املتحدة األمم
 بعـد  فيمـا  الدسـتور  ببنـاء  سؤولياتامل هذه وتتصل.  أنيطت هبا  اليت سؤولياتامل تكملة أو البعثة
 والتحقـق  املـاويني  املقاتلني وتسجيل األجل، الطويلة االنتخابية القدرات وبناء الصراع، مرحلة
 الـيت  التحقـق،  خـالل  مـن  أهليتـهم  عـدم  تـبني  من إدماج إعادة ومبادرات وضعهم،و سنهم من

 .البعثــة إشــرافب اإلدمــاج بإعــادة معنيــة املتحــدة لألمــم تابعــة تنــسيق خليــة أجلــها مــن أُنــشئت
 ووفقـاً  .املـاويني  جتمـع  مواقـع  يف األساسية الصحية اخلدمات تقدم زالت ذلك،ما على وعالوة
 مـشاركة  كفالـة ل املـصممة  األنشطة املتحدة األمم تدعم ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمن جملس لقرار
 القـائم  العنـف  مـن  فتيـات وال النـساء  ومحايـة  الـصراع  بعد ملا االنتقالية املرحلة يف ومحايتها املرأة
 ملنظـور حتـسني مراعـاة ا      أجـل  مـن  املعنيـة  اإلنـسانية  اجلهـات  دعـم  عـن  فضالً اجلنس، نوع على

 غـري  بـشكل  الكـبري  العـدد  يطرحهـا  الـيت  املخـاطر  ملعاجلة مشاريع تنفيذ حالياً وجيري .اجلنساين
 مــن لتمكينــها ومــةاحلك إىل املــساعدة تقــدمي جيــري كمــا املرجتلــة املتفجــرة األجهــزة مــن معتــاد
 بأنـشطة  االضـطالع  وجيـري  .الدوليـة  املمارسـات  أفـضل  مـع  داخليـاً  للمشردين دعمها تكييف
 املدنيـة  التربيـة  وتقـدمي  األمهيـة،  البالغـة  األساسـية  اهلياكـل  بنـاء  إعـادة و بناءل العمل مقابل الغذاء
تفتقـر إىل األمـن      اتجمتمعـ  يف دماجاإل وإعادة العودة تيسر جمتمعية أصول وإنشاء ،الرمسية غري
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ــصراع ومتــضررةالغــذائي  ــاً وجيــري .بال ــضررة باملقاطعــات املتعلقــة املعلومــات حتليــل حالي  املت
 لتعزيـز  اجملتمعيـة  الـشبكات  املتحدة األمم تدعمكما   .اإلمنائي التخطيط يف للمساعدة بالصراع
 .السالم عملية يف واملشاركة املصاحلة

ــا برحــت  و - ٦٦ ــشطةم ــصلة األن ــةبع املت ــسالم ملي ــول  ال ــنمت ــ صــندوق خــالل م  ةاحلكوم
 يف للــسالم املتحــدة األمــم صــندوق أي لــه، املكمــل والــصندوق نيبــال يف للــسالم االســتئماين

 ،اخلــاص وممثلــي ،احلكومــة رعايــة حتــت مــشتركة إدارة ترتيــب إطــار يف يعمــل الــذي نيبــال،
ــ .الرئيــــسيني واملــــاحنني ،املقــــيم واملنــــسق ــتئماين الــــصندوق بذوجــ التزامــــات مببلــــغ  االســ
 صندوقلـ  دوالر مليـون  ٤,٥ مببلـغ  أيـضاً  تربعـت  ماحنـة  جهات مخس من دوالر مليون ٢٣,٥
 يف مبـا  الـصندوقني،  كـال  إلنـشاء  التقنيـة  املساعدة املتحدة األمم وقدمت .للسالم املتحدة األمم
 للمــشردين املخصــصة األمــوال اســتخدام يف والفعاليــة الــشفافية لــضمان احلكومــة دعــم ذلــك
 ٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تـشرين  يف أُجـري  االسـتئماين  صندوقلـ ل صغري استعراض ودعا .داخلياً
ــشاء إىل ــة إن ــة،  أمان ــاويني وإدراجفعال ــوجيهي، اهليكــل يف امل ــب الت ــات وترتي ــشكل األولوي  ب

 علـى  للحـصول  مؤهـل  نيبـال  أن أيـضاً  أعلنـت  قـد و .مـصداقية  ذات رصد آليةنشاء  إو ،أوضح
 احلامسـة  للمهـام  املوارد لتعبئة إضافية فرصة يشكل مما السالم، لبناء تحدةامل األمم صندوق دعم
 .السالم لدعم

 نظـراً  ات،راملبـاد  تنفيـذ  يف يتمثـل  البلـد  أحنـاء  من العديد يف الرئيسي التحدي يزال وال - ٦٧
 صـراعات  وظهـور  احمللـي،  الـصعيد  وعلـى  املقاطعـات  صـعيد  علـى  احلكـوميني  املـوظفني  لغياب
 جهـود يف   املاحنـة  واجلهـات  القطـري  والفريـق  البعثـة  تشـرع و .اإلجرامـي  النشاط دةوزيا حملية
 اجلهـات  هـذه  توأكـد  تـرياي،  منطقة يف اإلمنائية األنشطة توسيع أجل من احلكومة مع للعمل
 .اإلمنائي العمل نزاهة على تشدد اليت التشغيلية املبادئ من مبجموعة االتزامه جديد من
 

 مالحظـــات – ثامنا 
 الـشامل  الـسالم  اتفاق أطرافضرورة قيام    على اجمللس إىل األخري تقريري يف شددت - ٦٨

 يفو عالقاهتـا  يف الثقـة  يف واخـتالالً  ةكـبري  تتـصدعا  أنـشأت  الـيت  االختالفـات  يف النظـر بإنعام  
 حتـالف  أن مالحظـة  املـشجع  ومـن  .الـسالم  عملية عليها قامت اليت األسس يف الضعف مواطن

 املاسـة  باحلاجـة  مـشترك  اعتـراف  وهنـاك  .كـبري  بـشكل  االجتـاه  ذلك يف حترك ةالسبع األحزاب
ــاظ إىل ــذ عــدم ومعاجلــة تحــالفال بتماســك االحتف ــات تنفي ــة االتفاق ــاهم حــاالت ومتابع  التف

 آليـات  إنـشاء  ينبغـي  كمـا  الـسالم،  عمليـة  مـن  يتجـزأ  ال جـزءً  ذلـك  يكون أن وينبغي .السابقة
 .زمخها على واحلفاظ مصداقيتها ضمان بغية السالم عملية بناء لتوطيد
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 واملعقولـة  املـشروعة  لمطالـب ل مالئـم  بـشكل  االسـتجابة  إىل ماسـة  حاجة مثة تزال وال - ٦٩
 الـسالم  وعمليـة  التأسيـسية  اجلمعيـة  انتخـاب  من اهلدفيتمثل  و .تقليدياً املهمشة للمجموعات

 علــى أعلــى مــستوى إىل اليــةالنيب الدميقراطيــة واملؤســسات الثقافــة دفــع يف الطويــل املــدى علــى
 .ومتثيلهم النيباليني كل إدماج أساس

 الـسياسية  الفاعلـة  واجلهـات  الدولـة  تقيـد كفالـة    علـى  الدميقراطيـة  الثقافـة  هذه وتعتمد - ٧٠
 العنـف  فاسـتخدام  .اإلنـسان  حقـوق  واحترام السياسي وبالتعدد العنف بنبذ بالتزاماهتا الرئيسية

 الــسياسية احلقــوق وقمــع واالبتــزاز، التخويــف إىل واللجــوء القــانون، عــن اخلارجــة والوســائل
 إليـه  تـصبو  مبـا  يـضر  واالسـتبعادية  التمييزيـة  املمارسـات  وإدامـة  األساسـية،  احلقـوق  من وغريها
 .أوسع نطاق على وإصالح دميقراطية من نيبال

 حتقيــق سيقتــضي وبينمــا .حيويــة أمهيــة احمللــي الــصعيد علــى الفعلــي الدولــة وحلــضور - ٧١
ــستوى ــم م ــن مالئ ــات ألم ــاً إرادة االنتخاب ــيما ال سياســيني، وتعاون ــني س ــوى ب ــسياسية الق  ال
 خـالل  للمـواطنني  األمـن  لتـوفري  فعالة قدرة للدولة يكن مل إن أنه أيضاً الصحيح فمن الرئيسية،

 دعـت  وقـد  .ونزاهته االقتراع مصداقية ضمان الصعب من سيكون ،التنافسية االنتخابات فترة
 الـصعيدين  علـى  الـسياسيني  والعمـل  االلتـزام  إىل الـسياسية  األحـزاب  البلد يف األمنية الوكاالت
 عـالٍ  مـستوى  والنظـام  القـانون  يعطيـا  أن ئتالفاالو املؤقتة للحكومة وينبغي .واحمللي املركزي

 .ولويةاأل من جداً
 

 البعثة مستقبل  
ــراره يف األمــن جملــس أعــرب - ٧٢ ــه عــن) ٢٠٠٧( ١٧٤٠ ق ــد أو إهنــاء اعتزام ــة متدي  والي
 تكـون  بـأن  تـوقعي  مراعـاة  مـع  نيبـال،  حكومـة  مـن  طلـب  على بناء شهراً ١٢ تدوم اليت البعثة
 الـدائم  املمثـل  يل بعـث  ،٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  ١٨ ويف .املـدة  وحمـدودة  مركزة البعثة
 قـرار  وجـاء  .إضافية أشهر لستة البعثة والية متديدبرسالة يطلب فيها    املتحدة األمم لدى لنيبال
 لكـل  توافقـاً  يعكـس  هـو و ئتالفاال داخل مشاورات إثر على طلبال هذا تقدمي الوزراء جملس

 املؤقتـة  احلكومـة  خـارج  آنذاك كان الذي )املاوي( النيبايل الشيوعي احلزب فيها مبا األحزاب،
 .حالياً إليها انضم ولكنه

قـد   احملـدود  البعثة والية تركيز بأن رأيي عن اجمللس إىل األخري تقريري يف أعربت وقد - ٧٣
ــن   ــدرحــد م ــة ةق ــى البعث ــساعدة عل ــشكل امل ــم ب ــة اإلدارة يف مالئ ــة العام ــسالم، لعملي ــيت ال  ال
 ممثلـي  وكـرر  .البعثـة  لواليـة  متديد أي نيبال حكومة تطلب ومل .جلية ضعفها مواطن أصبحت
 عمليـة  إىل أكـرب  دعـم  لتقـدمي  البعثـة  اسـتعداد  علـى  تأكيـده  السبعة واألحزاب للحكومة اخلاص
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ــسالم ــها إطــار يف ال ــدم القائمــة واليت ــا وق ــصدد هــذا يف حمــددة مقترحــات إليه ــود .ال  إىل ويع
 .فعالية الطرق بأكثر البعثة قدرات استخدام قرار األحزاب

 لتنفيـذ  فعـال  وطـين  رصـد  فيـه  يوجـد  ال سـياق  يف ينبغـي،  كـان  إذا مـا  يف نظـرت  وقد - ٧٤
 الرئيـسية  الفاعلة اجلهات بني السياسية اخلالفات هتدد أن رىأخ مرة فيه وميكن السالم، عملية
 وقـد  .البعثـة  تواجـد كـبري ل  ختفـيض إجـراء    التأسيـسية،  للجمعيـة  مصداقية ذات انتخابات تنظيم
 ونــشر املدنيــة الــشؤون مــوظفي معظــم ســحب مــع األســلحة، رصــدعلــى  احلفــاظ ذلــك يعــين
 أمـراً  االنتخابـات  إجـراء  يكـون  عنـدما  غـري،  ال واملقاطعات املناطق يف نتخابيني،الا ستشارينامل

 نـشر مـا فتـئ     و .املـذكور  العمـل  مبـسار األمـن    جملس أوصي أن يف راغب غري أنين غري .مؤكداً
 تـسوده  جـو  إجيـاد  يف ارئيـسي  العـام يعترب باستمرار    ومقاطعاهتا نيبال مناطق يف الدوليني األفراد
 العمليـة  مـن  األخـرية  املراحـل  يف الزمـاً  اجلـو  هـذا  ولـيس   .النتخابـات إلجـراء ا   والرتاهة احلرية

 انتخابـات  إجـراء  أجـل  مـن  ةسرعالـ  وجـه  علـى  إنـشاؤه كـذلك    ينبغـي  بـل  فحسب، االنتخابية
 إعــادة ممكنــاً ةالــضرورب يكــون ال عنــدماف وهكــذا، .٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان ١٢ حبلــول ناجحــة
 إجـراء  توقعـات  لخطـر ل يعـرض  أن البعثـة  تواجد يف ختفيضإجراء   شأن منفإن   بسرعة، النشر

 األحــزاب مــن أي طلــبي ومل .حـديثاً  عليــه املتفــق الــزمين اإلطـار  حــدود يف ناجحــة انتخابـات 
 .اخلاص ممثلي أجراها اليت املشاورات يف التخفيض ذاـه

ــإنين لــذلك - ٧٥ ــد أوصــي ف ــة بتمدي ــة والي ــرة البعث  االحتفــاظ مــع إضــافية، أشــهر ســتة لفت
 مــالك يف التخفــيض بــبعض رهنــاً ذلــك وســيكون .قــائمنيال موظفيهــا ومــالك البعثــة بتــشكيلة
 أخـرى  طفيفـة  وتعـديالت  تقـدميها،  سـبق  اليت التقنية املساعدة مراعاة مع االنتخابيني، املوظفني

 .املكتسبة اخلربة ضوء يف

 األخـرى  األعـضاء  والـدول  األمـن  جملس يقدمه ملا تقديري عن أعرب أن أود وختاما، - ٧٦
ــا إىل مــستمر دعــم مــن ــضا وأود .لنيب ــه اخلــاص ممثلــي أشــكر أن أي  مــن وشــركائهم وموظفي

 .يبذلوهنا اليت اجلهود يف تفانيهم على املنظمات
 
 


