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  من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 
   املفوضية السامية واألمني العاماوتقرير

  ر مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسانتقري
  ∗وأنشطة مفوضيتها، مبا فيها أنشطة التعاون التقين، يف نيبال

 موجز

 تقريري الثاين الذي أقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنـشطة   ي ه ه الوثيقة هذ
ورغم . ٢٠٠٧يناير  /يف كانون الثاين  ) A/HRC/4/97( األول   يقرير ت نت قد قدمت   يف نيبال؛ وك    املفوضية مكتب

عتمـاد   منذ تقريري األول، مبا يف ذلك إقامة حكومة وبرملان مـؤقتني، وا             اليت طرأت  امةاهلسياسية  التطورات  ال
احترام حقوق ، فقد حدث تراجع على صعيد       إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان     ترميصالحات تشريعية ومؤسسية    إ

فيما لقلق إزاء نقص اإلرادة السياسية لوضع حد لإلفالت من العقاب دواع لوبصفة خاصة، مثة . سان ومحايتهااإلن
عـدم كفايـة    ، و )املـاوي (انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية واحلالية للدولة واحلزب الشيوعي النيبايل          يتعلق ب 

يف  حبماية حق السكان يف احلياة واحلرية واألمن         التزام الدولة مسألة  لتمييز، وتناول   املتخذة للتصدي ل   اإلجراءات
م مجيع األطراف ترجِويربز التقرير ضرورة أن ُت. سهولال  منطقة تزايد العنف على أيدي اجلماعات املسلحة يفظل

 .ات دائمة يف حالة حقوق اإلنسانحداث تغيريإلالتزاماهتا العلنية حبقوق اإلنسان إىل إجراءات ملموسة 

                                                      

 .قُدِّم هذا التقرير متأخراً من أجل أن يتضمن آخر املعلومات  ∗
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  مقدمة-  أوالً

 ٢٠٠٧يناير  /م يف كانون الثاين   دِّ أن التقرير األول قُ    هذا هو تقريري الثاين املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، علماً           -١
)A/HRC/4/97( .  ًأنشطة املفوضـية    يعرضحلالة حقوق اإلنسان يف نيبال منذ ذلك التاريخ، كما            ويتضمن التقرير حتليال 

 بصفة خاصة على اًزركِّمالتقرير التطورات السياسية اليت كان هلا تأثري على حقوق اإلنسان، يتناول و. يف هذا البلد السامية  
 التمييز ومتثيل الفئات املهمشة، واحلقوق الدميقراطية، واإلفـالت        مسألة  ذلك املسائل احلامسة بالنسبة لعملية السالم، مبا يف      

 .من العقاب

تحدة الـسامية   والية مكتب مفوضية األمم امل      -  ثانياً
 نيبال وأنشطتهحلقوق اإلنسان يف 

حلقـوق   بني حكومة نيبال ومفوضية األمم املتحدة السامية         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٠ بأن اتفاق    أن أفيد يسرين    -٢
 واضـطلع . املفوضية واليةالطابع الشامل ل   على   ةافظمع احمل ،  ٢٠٠٧يونيه  /د لسنتني إىل غاية حزيران    دِّقد جُ كان  اإلنسان  
لـي   بأنشطة تتعلق بالرصد وببناء القدرات، وهو عمل تزايد تداخل عناصره لكفالة تالؤمه مع الواقع احمل                املفوضية مكتب

 للوثائق التشريعية باملساعدة التقنية املقدمة إىل احلكومة عن طريق حتاليل مفصلة           أيضاًة  بطت هذه األنشط  ُر. وتعزيز تأثريه 
أو مواضـيع   حباالت   املتعلقةجتماعات  االتقارير و الرسائل و العن     من الوثائق الرمسية ذات الصلة باحلقوق، فضالً       اوغريه
 بناء القدرات الوطنية وتقدمي املـساعدة التقنيـة،   ، سيعاد توجيه عمل املكتب بصورة متزايدة حنو      ٢٠٠٨ويف عام   . معينة

مبا يف ذلـك حقـوق      ( واحلقوق الدميقراطية    ، واإلفالت من العقاب   ،التمييز :، هي بالتركيز على أربعة مواضيع جوهرية    
 .سيادة القانون/ واألمن،)اإلنسان واالنتخابات

فيما يتعلق  ) املاوي(حلزب الشيوعي النيبايل    وفيما عدا يف بعض االستثناءات، حظي املكتب بتعاون السلطات وا           -٣
 من توصياته، وال    كثريلكن املكتب قلق مع ذلك إزاء عدم تنفيذ         . األسرباالجتماعات والوصول إىل أماكن االحتجاز أو       

 اتالتـشريع  مشاريعبعض الصعوبات يف الوصول إىل الوثائق، وال سيما          أيضاًوواجه املكتب   . سيما على الصعيد الوطين   
م، وهذا ما يتعارض مع أحكام االتفاق       قدَّقارير التحقيقات، حيث ادعت السلطات أن الوثائق العامة وحدها ميكن أن تُ           وت

 . املفوضية الساميةاملربم مع 

، )٢٠٠٧ (١٧٤٠ بقرار جملس األمن  عمال٢٠٠٧ًيناير /ومنذ إنشاء بعثة األمم املتحدة يف نيبال يف كانون الثاين         -٤
 -مشتركة عند االقتضاء أنشطة  و-ثة لضمان القيام بأنشطة متكاملة ة تنسق عملها على حنو وثيق مع البعنفك املفوضيت مل

 مع وكاالت تابعة لألمم املتحدة،       املكتبُ نَعاَووَت. فيما يتعلق باملسائل موضع االهتمام املشترك وتبادل املعلومات بانتظام        
  ووكاالت محاية األطفال، بشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن       ) ونيسيفالي(منظمة األمم املتحدة للطفولة     مع  وال سيما   
صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي         واملتعلق باألطفال والرتاعات املسلحة،     ) ٢٠٠٥(١٦١٢
 اللجنة الوطنيـة  بشأن، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     )٢٠٠٠(١٣٢٥ القضايا اجلنسانية مثل تنفيذ القرار       بشأنللمرأة،  

 .على وجه اخلصوصحلقوق اإلنسان 
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   حبقوق اإلنساناملتعلقة تعزيز القدرات الوطنية - ألف 

آلليات الوطنية حلقوق   ل ها تعزيز يف مدى   السامية  املفوضية يتمثل أحد املقاييس البالغة األمهية للتأثري الذي ُتحدثه         -٥
 ما تقوم به املفوضية فيما يتعلق بتعزيز القدرة         إىل جانب و. اجملتمع املدين اإلنسان، مبا يف ذلك مؤسسات الدولة ومنظمات        

فقد اختذت العديد من مبادرات      الرصد والقانون،    يف جمايل  عملها   إىلاً  استنادالوطنية عن طريق تقدمي املشورة والتوصيات       
.  خـالل سـري العمـل      إشرافعمليات  حلقات عمل وإحاطات بشأن مسائل ختصصية وب      واضطلعت بتنظيم   تدريب  ال

 . واسُتهدفت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واجملتمع املدين، ووكاالت إنفاذ القوانني كجهات مستفيدة ذات أولوية

، "حقوق اإلنسان والعمليـة الـسلمية     " مقاطعة بشأن    ١١حلقات عمل يف    تنظيم   الرئيسيةومن بني املبادرات      -٦
حزاب السياسية واجملتمع املدين وأطراف أخرى لتشجيع احلوار وتنسيق ردود الفعل     السلطات احمللية والشرطة واأل    مبشاركة

 .إزاء املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما يف مقاطعات منطقة ترياي

 للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،      تابعني  مخسة مفوضني   تعينيَ ٢٠٠٧سبتمرب  / الربملان يف أوائل أيلول    تزكيةوعقب    -٧
عرب عنه من قلـق إزاء  ورغم ما أُ.  مع اللجنة من أجل حتديد استراتيجيات لتعزيز التعاون بينهما السامية ملفوضيةعملت ا 

تتيح التعيينات  أن    السامية  إىل مستوى املعايري الدولية، فقد اعتربت املفوضية       على أكمل وجه  عدم ارتقاء إجراءات التعيني     
أكتوبر، بعد اسـتعراض  /ويف تشرين األول. ةيفعالالصداقية واالستقاللية واملب  تتمتعتصبح مؤسسة كي  لجنة ل لهامة   فرصة
اعتماد مـن   نح  مبتوصية  حقوق اإلنسان     جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية       أصدرت شهراً،   ١٨ دام

 ذلك االسـتقاللية املاليـة     ألف لكنها أبدت مالحظات بشأن عدة مسائل يلزم إعادة استعراضها بعد سنة، مبا يف              الدرجة
 .اجملتمع املدينمع ألمم املتحدة وا على صعيدوالتفاعل مع منظومة حقوق اإلنسان 

 التحقيق يف جمال    تناولت مواضيع منها  ملوظفي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       ونظمت املفوضية دورات تدريبية     -٨
دية واالجتماعية والثقافية، والعدالة االنتقالية، وجهود املناصرة،       حقوق اإلنسان، والوثائق، واالنتخابات، واحلقوق االقتصا     

ودرَّبـت  . زعات، وتدابري مكافحة االجتار باألشخاص    اواالستعراض التشريعي، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، واملن       
أن تعزيز مشروع التشريع     موظفاً للمساعدة يف إنشاء وحدة تدريبية، وقدمت توصياهتا إىل اللجنة بش           ١٥  السامية املفوضية

 . الذي حيدد وظائف اللجنة وواجباهتا وصالحياهتا وإجراءات عملها يف ضوء مركزها اجلديد كهيئة دستورية

 من الفاعلني يف اجملتمع املدين يف طائفة من أنشطة بناء القدرات اليت نظمها مكتب املفوضية،                ٧٠٠وشارك حنو     -٩
ن حلقـوق اإلنـسان     يحبقوق اإلنسان، وزعماء من الشباب والطالب، ومناصر       منظمات غري حكومية معنية      ومشل ذلك 

ومشلت املواضيع اليت جرى تناوهلا قانون حقوق اإلنسان وآليـات       . عالم، ومؤسسات أكادميية  اإلاملتعلقة باملرأة، ووسائط    
. ة والشعوب األصلي  داخلياًاحلماية، وحقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم، والوثائق، والتمييز، وحقوق األشخاص املشردين           

  ، مـن أجـل     مـسارد لغويـة مـشتركة     إنشاء أفرقة عاملة معنية مبؤشرات حقوق اإلنـسان و         أيضاًويسرت املفوضية   
 . حتسني اإلبالغ

صلت املفوضية أنشطتها املتعلقة بالتدريب وإذكاء الوعي املوجهة إىل الشرطة النيباليـة وقـوات الـشرطة                ووا  -١٠
ـ                وقُدِّمت م . املسلحة مت لّشورة فنية من أجل صياغة أوامر دائمة للشرطة النيبالية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، حيـث ُس
 مـسائل    بـشأن   دورة تدريبية  ُنظّمتو. ٢٠٠٨يناير  / نسخة منها رمسياً إىل مسؤويل الشرطة يف كانون الثاين         ٥٨ ٠٠٠
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مـت  ظّ كمـا نُ   ، من الشرطة النيبالية    مدرباً ٣٥  شارك فيها  حقوق اإلنسان املتعلقة مباشرة بعمل الشرطة وآليات احلماية       
 ١٥٠ حنو إقليمية استفاد منها مخس دورات ُنظّمتو.  من مسؤويل الشرطة النيبالية١٠٠دورات ختصصية شارك فيها حنو 
ر وجلنة الصليب األمح  السامية  املفوضية  وتتابعهم   دربتهم  نيمسؤول تلقوا التدريب على يد      من أفراد قوات الشرطة املسلحة    

 .علقة بإنفاذ القانون وحفظ النظامالدولية، حيث ُركِّز بصفة خاصة على معايري حقوق اإلنسان املت

   حقوق اإلنسان وعملية السالم- باء

وضع حـد   اجمللس إىل إحراز تقدم على صعيد إعادة إعمال احلقوق الدميقراطية و            إىل السابق  يف تقريري  أشرُت  -١١
حتديات كان يلزم تناوهلا لوضع حد لالنتهاكات املتعلقـة حبقـوق            أيضاً ، لكين أبرزت   بالرتاع ذات الصلة النتهاكات  ل

نوفمرب /أثرت املشاحنات السياسية اليت طال أمدها والتأخر يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل املربم يف تشرين الثاين               و. اإلنسان
عام  على حالة حقوق اإلنسان خالل        سلبياً تأثرياً العنف وتردي احلالة األمنية يف منطقة ترياي،         تفشي، إىل جانب    ٢٠٠٦
ورغم التقدم الـسياسي احملـرز واإلصـالحات    . مليةع، يف حني كان ينبغي أن تكون حقوق اإلنسان يف قلب ال           ٢٠٠٧

املقارنة  احترام حقوق اإلنسان ومحايتها ب     راجع عموماً  يف حالة تنفيذها، ت     إجيابياً ُتحِدث تأثرياً أن   من شأهنا التشريعية، اليت   
 .٢٠٠٦مايو /بداية بعد وقف إطالق النار يف أيارال حصل يف الذيمع أوجه التحسن الكبري 

لزم اتفاق السالم الشامل مجيع األطراف بطائفة واسعة من احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية              وُي  -١٢
وأسند االتفاق إىل   . لتعذيب واالغتياالت وحاالت االختفاء   والثقافية، مبا يف ذلك وضع حد للتمييز واالحتجاز التعسفي وا         

 رصد تنفيذ األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان، كما نص على تعاون مجيع األطراف مع املفوضـية                والية  السامية املفوضية
 . ذلك مل ُينفّذ يف كثري من األحيانبتقدمي املعلومات وتنفيذ التوصيات، رغم أن 

تفاق وغريه من اتفاقات السالم األخرى، مبا يف ذلـك          اال مل ُتنشأ قط هيئة وطنية لرصد تنفيذ         وإضافة إىل ذلك،    -١٣
 . فعالنيرقابة وإنفاذنع وجود األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان، األمر الذي مي

 اتفاق  حقوق اإلنسان يف نيبال بعد سنة من      " ، نشرت املفوضية تقريراً معنوناً    ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٤
وإذ . تفاق وااللتزامات الدولية للحكومة فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان          االتنفيذ  لاً  تضمن تقييم ، الذي   "السالم الشامل 

 ايا ضـح   سـقطوا  ، أكثر من نصفهم   ٢٠٠٦ قد قتلوا منذ تشرين الثاين       )١(ً شخصا ١٣٠الحظت املفوضية أن أكثر من      
أو يف   )املاوي(رون على أيدي قوات األمن أو احلزب الشيوعي النيبايل          آخقُتل  للعنف املمارس من ِقَبل مجاعات مسلحة، و      

حقوق اإلنـسان  االعتبارات السياسية هيمنت على ت يف مجلة أمور أن َج متعلقة باالضطرابات االجتماعية، استنتَ حوادث
 فيما يتعلـق     املفوضية ة آراء مكتب  ويف تعليق احلكومة على التقرير، تساءلت عن دقة وموضوعي        . يف سياق عملية السالم   

 رفضت، و ت استنتاجات املفوضية القائلة إن محاية احلق يف احلياة قد تراجع          على اعترضتوبصفة خاصة،   . ببعض املسائل 
 ."ال تستند إىل أساس" املتعلقة بالتعذيب واالستخدام املفرط للقوة حبجة أهنا تستنتاجااال

  

                                                      

  ).املاوي(كانوا كوادر يف احلزب الشيوعي النيبايل  من األشخاص الذين قتلوا ٤٥أكثر من  )١(
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  إلنسان التطورات السياسية اليت تؤثر على حقوق ا-جيم 

 مستويات عديدة، مبا    علىعملية السالم حتديات    وواجهت  . السابقمنذ تقريري     تطورات سياسية كبرية   طرأت  -١٥
ينـاير  / اتفاق السالم الشامل واعتماد الدستور املؤقت يف كانون الثـاين           إبرام فعقب. يف ذلك من منظور حقوق اإلنسان     

 مـن احلـزب    معيناً نائبا٧٣ً، و١٩٩٩نوا قد انتخبوا يف عام  نواب كا٢٠٩ تشريعي مؤقت يضم  جملس، ُشكِّل   ٢٠٠٧
وَعقب مفاوضات مستفيضة   .  من األحزاب السياسية اليت وقعت اتفاق السالم        معيناً  نائباً ٤٨، و )املاوي(الشيوعي النيبايل   

زب الـشيوعي   حلمن ا أبريل، منهم مخسة وزراء     / نيسان ١ عضواً يف    ٢٢بني األحزاب، ُشكِّلت حكومة مؤقتة تتألف من        
  . )املاوي(النيبايل 

 يف مواقع    من األفراد املاويني   ٣١ ٠٠٠ أكثر من    ُجمِّعوعقب اتفاق الحق متعلق برصد إدارة األسلحة واجليش،           -١٦
 واضطلعت بعثة األمم املتحدة يف نيبال بعملية حتقق باستخدام معيارين اتفقت عليهما           .  وُخزِّنت أسلحتهم وُسجِّلت   جتمع

مـايو  / أيـار  ٢٥لدوا قبل   وأولئك الذين وُ  ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥األفراد الذين انضموا إىل اجليش املاوي قبل         :األحزاب
  ديسمرب، حددت البعثة جمموع عـدد األفـراد املتحقـق منـهم يف             /وبعد االنتهاء من التحقق يف كانون األول      . ١٩٨٨
، أي أن عمرهم كان أقل من ١٩٨٨مايو / أيار٢٥ بعد ُولدوامن األفراد  ٢ ٩٧٣  أنبّين التحققو.  من األفراد١٩ ٦٠٢
.  التفاق السالم الشامل وألحكام حقوق الطفـل       وكان وجودهم انتهاكاً  .  سنة وقت توقيع اتفاق وقف إطالق النار       ١٨

 وغادر كثري مـن   . حيدث مل    وكاالت محاية األطفال برامج إلعادة إدماج هؤالء، إال أن إخالء سبيلهم رمسياً            هتيئةورغم  
 بدون أن يكون ذلك يف إطار عملية رمسية إلخالء سبيلهم، مما زاد من صعوبة               ، حسبما ذُكر،  األطفال اآلخرين املخيمات  

  .  ر بعض األطفال املغادرين على العودة إىل مواقع جتميعهمجبِوأُ. استفادهتم من برامج إعادة اإلدماج

، إىل  ٢٠٠٧يونيـه   / تنظيمها يف بداية األمر يف حزيـران       قرراًلت انتخابات اجلمعية التأسيسية، اليت كان م      جِّوأُ  -١٧
أبريل أهنا غري قادرة من الناحية التقنية على تنظيم االنتخابات    / جلنة االنتخابات يف نيسان    تعلنما أ نوفمرب بعد /تشرين الثاين 

وحتـالف  ) املـاوي (نيبايل  تبادل احلزب الشيوعي ال   عندما  وتدهور املناخ السياسي    . يف وقتها بسبب التأخرات السياسية    
،  مطلباً ٢٢  عن أغسطس، أعلن احلزب الشيوعي النيبايل    /ويف آب . األحزاب السبعة التهم بعدم تنفيذ اتفاق السالم الشامل       

سبتمرب متهمني احلكومة بعدم رغبتها     /واستقال وزراء احلزب الشيوعي النيبايل يف أيلول      . مبا يف ذلك إعالن قيام اجلمهورية     
 . تأجلت االنتخابات مرة أخرىف، طالبه امليف تلبية هذ

 ٢٣ إىل احلكومة بعد حتقيق نقلة نوعية يف املفاوضات يف           وعاد الوزراء التابعون للحزب الشيوعي النيبايل الحقاً        -١٨
وجيري  نقطة يعترف بنيبال كجمهورية دميقراطية احتادية        ٢٣ديسمرب عندما توصلت األحزاب إىل اتفاق من        /كانون األول 

جراء انتخابات اجلمعيـة التأسيـسية      إل خارطة طريق    وهو اتفاق يشمل   ،يف االجتماع األول للجمعية التأسيسية    تماده  اع
 من املقاعـد،    ٦٠١ويف حني احتفظ االتفاق بنظام انتخايب خمتلط، زاد عدَد املقاعد إىل            . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٢حبلول  
 . منها خمصصة لالنتخاب عن طريق التمثيل النسيب٣٣٥

 مفاوضات امللف االنتخايب بني األحزاب قد انتهى إىل حل يف هناية املطاف، فإن مسائل التمثيـل                 تعثروإذا كان     -١٩
 قد ظلت بدون حل، األمـر       مهمشةوفئات أخرى   ) اناجايتاجل(والتمييز فيما يتعلق بالطائفة املاديشية والشعوب األصلية        

واسـتقال عـدة برملـانيني      . وال سيما يف منطقة ترياي    اً،  العنف أحيان ب ، الذي يتسم  الذي أدى إىل استمرار االضطراب    
أن األحزاب مل تكن تأخذ شـكاوى       ب يف سياق اهتامات متواصلة      ، أحد الوزراء  منهمديسمرب،  /ماديشيني يف كانون األول   



A/HRC/7/68 
Page 7 

الفقـرات  نظر ا(كلت حتالفات ماديشية أخرى، مبا يف ذلك حزب سياسي ماديشي جديد       وُش. املاديشيني على حممل اجلد   
  . ) فيما يلي٥٥ إىل ٤٧من 

احترام حقوق املاديـشيني    ب  للمطالبة ٢٠٠٧اليت جرت يف بداية عام       وعقب املظاهرات احلاشدة والعنيفة أحياناً      -٢٠
اً يقسر،   توقيف النقل والتجارة   - اإلضرابات القسرية العامة     وفرض، تواصلت االحتجاجات    )A/HRC/4/97انظر الوثيقة   (

أدت بصورة متكـررة إىل     حيث   يف منطقة ترياي بصفة خاصة،       - عن طريق التهديدات أو العنف       من األحيان، يف كثري   
  والوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية وإعاقة برامج التنمية وأنشطة املنظمات غري احلكومية، فضالً             التنقل حرية   تقليص

 . عن األنشطة السياسية

 اإلفـالت مـن   ترسـيخ  إىلوكاالت إنفاذ القانون وتأخر إصالح قطاع األمن  ضعف  يؤدويف الوقت ذاته، مل     -٢١
 تشغيل أغلبية مراكز الشرطة النيبالية اليت أخليت ٢٠٠٧وأعيد يف عام . الفراغ األمين قيعمإىل ت أيضاً العقاب فحسب، بل

 . مر وأعمال اجلماعات املسلحةخالل الرتاع، على الرغم من عراقيل منها معارضة احلزب الشيوعي النيبايل يف بداية األ

واشتكى كثري من أفراد الشرطة وموظفي  . اهلياكل األساسية واملعدات  تفتقر إىل   زال  ت ال   ت كان هامناً  بيد أن كثري    -٢٢
ما ورد على ألسنتهم ذكر عدم كفايـة        اً  السلطات احمللية من نقص الدعم والتوجيهات من قبل السلطات الوطنية، وكثري          

   مـن اإلفـالت     واحلدز القانون والنظام،    ي حقوق اإلنسان، وتعز   ايةم حل جيهات كسبب لعدم اختاذ إجراءات    املوارد والتو 
 . من العقاب

.  يشجع على اخلروج على القانون      أمر وانعدام الثقة يف رغبة وكاالت إنفاذ القانون أو قدرهتا على محاية السكان             -٢٣
د اآلالف وتضررت ممتلكات على حنو بالغ نتيجـة         ّروُشاً   شخص ١٤ لِتويف أحد أسوأ حوادث االضطراب االجتماعي، قُ      

سبتمرب /، يف أيلول الغربيةأعمال عنف أهلية اندلعت جراء مقتل زعيم حملي يف مقاطعة كابيلفاستو، الواقعة يف منطقة ترياي          
 تتدخل بسرعة لوقـف   إىل أن السلطات احمللية مل تكن مهيأة كما ينبغي ومل  السامية وخلصت حتقيقات املفوضية  . ٢٠٠٧

 األجهزة احلكومية احملليـة واجملتمـع املـدين          مبادرات تناولت  أن وأبرزت هذه األحداث ضرورة   . العنف أو منع انتشاره   
 .الشكاوى اليت طال أمدها ومسألة بناء الثقة فيما بني األهايل

 ١لحزب الـشيوعي النيبـايل حبلـول         وغريها من اهلياكل املوازية التابعة ل      يةاكم الشعب احملورغم تفكيك معظم      -٢٤
، فإن أنشطة إنفاذ القانون املوازية اليت يقوم هبا احلزب قد تزايدت من جديد ووردت تقارير متواترة                 ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

 ٢٠٠٦ديـسمرب   /عن وقوع انتهاكات، وال سيما من قبل رابطة الشباب الشيوعي اليت أعيد إنشاؤها يف كـانون األول                
 ُمَشكّلة على نطاق واسع من أفراد اجليش املاوي السابق          الرابطةو. شطة ختضع للقيادة املباشرة للحزب    كمنظمة سياسية نا  

  . إنفاذ القانون مها وظيفة من وظائفها الرئيسية/ها أن ضمان األمنؤ زعماحيث يعتربوامليليشيات، 

اي الوسطى والشرقية والغربية والوسطى     الفراغ األمين لتوسيع أنشطتها يف تري      أيضاًواستغلت اجلماعات املسلحة      -٢٥
وكان ألعمال هذه اجلماعات ولعدم تصدي السلطات احلكومية هلا على حنو مناسب تأثري خطري علـى محايـة                  . الغربية

 منـاخ اخلـوف     زاد ذلـك مـن    ، و البدنيةحقوق اإلنسان يف سهول ترياي، وال سيما احلق يف احلياة واألمن والسالمة             
وأعيقت بصفة  . )اجلبليةالسكان املنحدرين من املناطق     ( بني اجملتمعات احمللية املاديشية والباهادية       تواالنقساماوالتخويف  
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بسبب انعدام األمـن والتهديـدات       اجلبلية، من املناطق    وأغلبهم ،أنشطة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان      خاصة
  . م إىل أماكن أخرىوالتخويف من قبل اجلماعات املسلحة، ونتيجة لذلك ُنقل بعضه

 مـسؤولون   أيـضاً  كان من ضـحاياها    قتل،   جرمية ٨٥ حالة اختطاف و   ٢٠٠وتلقت املفوضية تقارير بشأن       -٢٦
 مجاعات مسلحة معروفة أو جمهولة، وال سيما فصائل اجلبهة الدميقراطية لتحرير            قامت هبا   وهي أعمال  ، حمليون حكوميون

اً خصوص يف ترياي ،رع عدد متزايد من النبائط املتفجرة الصغرية يف معظمها     وُز. ٢٠٠٦ديسمرب  /ترياي، منذ كانون األول   
، حيث تسببت أسوأ احلوادث يف      )٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين   حىت  إعالن تاريخ االنتخابات   منذاً  تقريباً  يوميحدث ذلك   (

واملنظمـات غـري احلكوميـة      وتعثر تقدمي السلطات احمللية     . ٢٠٠٧سبتمرب  /اندو يف أيلول  متمقتل ثالثة أشخاص يف كا    
وقد غادر اآلن كثري مـن األشـخاص        .  كبرية، وال سيما يف مناطق ترياي الريفية       بدرجةللخدمات إىل السكان احملليني     

 .  سهول ترياي اجلنوبيةبليةاملنحدرين من املناطقة اجل

لـب ذات  اطمرب عـن   قد أعها أهداف ودوافع اجلماعات املسلحة أمر معقد، حىت وإن كان معظم   تجالءواس  -٢٧
 على العنـف    ةحارض صر حي يف بعض األحيان     شديد اللهجة لبات بأسلوب   اطعرب عن هذه امل   وأُ. صلة بقضايا املاديشيني  

 معقد من العالقات املتقاطعة بني عناصر هلا        نسيج ما يستند العنف إىل      وكثرياً. اجملتمعي بني طائفيت املاديشيني والباهاديني    
ديسمرب، سعت احلكومة إىل تناول مسألة احلالة األمنية يف         /ويف كانون األول  . امي وجمتمعي طابع شخصي وسياسي وإجر   

وُيسلّم على نطاق   . منطقة ترياي باالعتماد على قوات شرطة خاصة، لكن ذلك مل حيقق سوى نتائج حمدودة إىل حد اآلن                
 مسألة التمييز والتمثيل غـري املناسـب         لألنشطة غري املشروعة للجماعات املسلحة، وضرورة تناول       واسع بأن وضع حدّ   
 . نتخابات حرة وسالم مستدامالجياد بيئة مؤاتية ان إلللفئات املهمشة شرط

  اإلطار التشريعي–دال 

 أحكاماً ترمي إىل تعزيز محاية حقـوق        ،٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٥ يف   ، الذي صدر   الدستور املؤقت  يتضمن  -٢٨
اليت تنص على حقوق أوسع فيما يتعلق مبراعاة اإلجراءات القانونيـة الواجبـة، وحظـر    اإلنسان، وال سيما بعض البنود    

وتشمل أوجـه القـصور يف   . ، وحق الفئات املهمشة حبكم التقاليد يف املشاركة يف آليات الدولة، وجترمي التعذيب       "النبذ"
 مسألة احلـق يف      على حنو حمدود   الدستورالدستور املؤقت عدم إيالء ما يناسب من احترام حلقوق غري املواطنني، وتناول             

 . احلقوق يف حاالت الطوارئفرض قيود علىاحلرية واألمن، واألحكام اليت جتيز 

، وقعت احلكومة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وصدقت على الربوتوكول االختياري            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٩
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال  تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وا        ال

. )إلغاء الـسخرة  (١٠٥و ) حقوق الشعوب األصلية والقبلية (١٦٩يف الرتاعات املسلحة، واتفاقييت منظمة العمل الدولية  
 . ومل يصدق بعد على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

، وهو قانون يضمن، ألول مرة، إمكانية الوصول إىل         ٢٠٠٧يوليه  / يف اإلعالم يف متوز    وصدر قانون متعلق باحلق     -٣٠
 يف   الذي اعتمـد    قانون مكافحة االجتار باألشخاص    ووسع. الوثائق الرمسية، وإن كان ينص على بعض الشروط التقييدية        

حايا مـن األطفـال باعتبـارهم       ف الض يعروحدد ت يوليه تعريف االجتار، وشدد العقوبات، وعزز محاية الضحايا،         /متوز
ومل يعرض بعد على    .  مطالبون بإثبات براءهتم   هبملكنه ينص على أن املشتبه      .  سنة ١٨ يصل عمرهم إىل      الذين شخاصاأل



A/HRC/7/68 
Page 9 

 يف عتمدا إلدارة احملليةل للحكومة عن قلقها إزاء تعديالت يف قانون  الساميةوأعربت املفوضية. الربملان قانون جيرم التعذيب
 .   احلق يف حرية التجمع واحلق يف حماكمة عادلة أحكامهنتهكت، وهو قانون أغسطس/آب

وإضافة إىل ذلك، أصدرت احملكمة العليا عدة أوامر توجه فيها احلكومة إىل سن تشريع متعلق باحلقوق، مبـا يف                     -٣١
 هوية املـصابني  ستراجلنسية، و، والتعذيب، وحقوق األقليات    ) أدناه ٦٩ الفقرة   انظر(ما يتعلق مبسألة االختفاءات     فيذلك  

 . النساء واألطفال خالل اإلجراءات القضائيةمعاملة  و،اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

   احلقوق الدميقراطية-اء ه

 والتعبري وتكوين اجلمعيات من احلريات احملوريـة يف أي عمليـة هتـدف إىل إعـادة                 التجمعإن احترام حرية      -٣٢
 تنظم على حنو زادت مسته       األنشطة السياسية وأنشطة اجملتمع املدين     وأضحت.  االنتخابية اتذلك العملي الدميقراطية، مبا يف    

ت الكثري من   ُنظِّمكما  ،  ٢٠٠٦أبريل  / وقف إطالق النار يف نيسان     نطاقه مقارنة مع الفترة اليت سبقت      زاد اتساع  و العلنية
 من القيود، مرد بعضها ردود فعل الدولة، وبعـضها          داًلكن ممارسة هذه احلقوق واجهت عد     . حتجاجاتاالتجمعات و ال

 . ، وبعضها اآلخر عنف اجلماعات املسلحة)املاوي (انتهاكات احلزب الشيوعي النيبايل

 على مقربة من  مظاهرات  قيود تتعلق بتنظيم      هذه احلقوق على    الدولة على  فرضتها  الرمسية اليت  واقتصرت القيود   -٣٣
لكن اسـتعمال   .  على إثر اندالع العنف خالل االحتجاجات      ت أوامر حظر التجول اليت فرض     الربملان أو /مقرات احلكومة 

 رصـدهتا وكان عدد من املظاهرات الـيت       . القوة املفرطة لضبط بعض املظاهرات أثّر على حرية التجمع واحلق يف احلياة           
لكـن  . عدوانية أو عنيفـة أوضاعاً  ياناً على حنو جّيد، وتعترف املفوضية بأن الشرطة واجهت أح      منظماً  السامية املفوضية

 اتفاق السالم الشامل أدى إىل سقوط ما         إبرام تدخالت قوات الشرطة املسلحة والشرطة النيبالية لضبط االحتجاجات منذ        
الـضرب  اللجوء إىل    من جراء استعمال األسلحة النارية أو        اءووقوع عدد كبري من اإلصابات، سو        قتيالً ٢٧ال يقل عن    

 . ينييشخالل انتفاضة املاد  قتيال١٩ًوسقط . املربح

 حيث وردت تقارير عديـدة      ؛حاالت مل تقم فيها السلطات مبنع العنف       أيضاًوتشمل انتهاكات حرية التجمع       -٣٤
أبريل، نشرت املفوضية استنتاجات حتقيقاهتا يف      /يف نيسان  و . تشري إىل املوقف السليب للشرطة يف سياق املظاهرات العنيفة        

رغم التوترات املتصاعدة بني منتدى حقوق الـشعب        ف )٢( يف غور  )املاوي(النيبايل  احلزب الشيوعي   كوادر   من   ٢٧مقتل  
 جتمعات متزامنة يف املكان نفسه، فإن       همارابطة الشباب الشيوعي عند تنظيم    /)املاوي(النيبايل  املاديشي واحلزب الشيوعي    

الشرطة لوقف اهلجمات القاتلة     ومل تتدخل مئات من قوات    .  الوضع غري راغبة يف ضبط   /السلطات احمللية كانت غري قادرة    
 النيبـايل عندما هامجت مجوع مناصري منتدى حقوق الشعب املاديشي املسلحني بعصي حاّدة كوادر احلزب الـشيوعي               

نتدى حقوق   م نظم،  ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . ل تلك ُيدن أحد جبرائم القت   مل   لكناً،   تقريب  سنة مّرتو. املتراجعة
 .  على حنو جيدنضبطة سلمية وم جتمعات يف غور يف نفس األسبوعالنيبايلالشعب املاديشي واحلزب الشيوعي 

                                                      

انظر املوقع الشبكي ملكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال على  )٢(
  .http://nepal.ohchr.org/en/index.html :العنوان
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يف مناخ اخلوف والتخويف عن طريق اعتداءات تستهدف أعضاء          أيضاً النيبايلأسهمت كوادر احلزب الشيوعي       -٣٥
 من  اليت وردت  من التقارير  ٤٦وحققت املفوضية يف    . واحدة قتل شخصني وحالة اختفاء      مبا يف ذلك  األحزاب السياسية،   

 يف   النيبايل أكتوبر، بشأن تورط كوادر يف احلزب الشيوعي      /يوليه وتشرين األول  / مقاطعة، معظمها يف الفترة بني متوز      ٣٦
دى ارتباط  وإذا كان غري واضح يف بعض األحيان م       . ) حالة ٢٣(إهانة  أفعال  أو مهامجة أو    )  حالة ٢٣(اختطاف   عمليات
يف منازعات  اً   يف بعض األحيان اُتهمت الضحايا بالفساد أو كانت طرف         -االنتماء السياسي للشخص املعين     سألة   مب الدوافع
امللكيـة أو   ات الـشخص    ن ارتباط متصور  ما يُ هو  ستهداف  دافع اال أن  يف بعض احلاالت    اً   كان واضح  قد، ف - شخصية

ال بعدما اختطفـه    ْمكر، على جثة عضو حزب سياسي اختفى يف هَ        يه، حسبما ذُ  يون/ر يف حزيران  ِثوُع. السياسية األخرى 
  .  يف الوفاةبأي شكلاً أن يكون ضالعونفى احلزب . مارس/ يف آذار)املاوي(النيبايل احلزب الشيوعي 

 املنطقـة   معظمها يف وقعت   بوسائط اإلعالم،     متعلقاً  حادثاً ١٤ ما جمموعه    النيبايلوُنِسب إىل احلزب الشيوعي       -٣٦
 مبسؤولية كوادره عن قتل الـصحفي       ئيةاستثنانيبايل يف خطوة    وأقر احلزب الشيوعي ال   . الغربية القصوى واملنطقة الوسطى   

ويظل اجلناة طلقاء رغم تأكيدات احلزب أنه سيتعاون        . أكتوبر/ تشرين األول  ٥بعد خطفه يف    اً  برييندرا ساه يف مقاطعة بار    
وساور .يوليه يف كانشانبور جمهوالً   / مصري صحفي آخر اختطفته كوادر احلزب يف متوز        زالوال ي . مع الشرطة يف مساءلتهم   

 تتعلـق منازعـات    شهدهتا   نقابات تابعة للحزب   ل قلق إزاء تقارير عن هتديدات وأعمال غري قانونية أخرى         أيضاًاملفوضية  
 . العمل، مبا يف ذلك يف عدة مؤسسات إعالمية وطنيةب

ل تتعلق مبسألة احلماية فيما يتعلق مبخاطر العنف واالستغالل اليت يتعرض هلا األطفال             شواغ أيضاًوأثريت    - ٣٧
 سنة، معظمهم ١٨تل ما ال يقل عن مخسة أطفال دون وقُ.  سنة املشاركون يف التجمعات واالحتجاجات١٨دون 

  .٢٠٠٧ الشرطة، وأصيب آخرون يف سياق االحتجاجات اليت شهدها عام على أيدي

  يف احلرية وسالمة البدن واحملاكمة العادلة احلق - واو 

  قيام السلطات احلكومية بعملية القبض واالحتجاز

 ١٠٠الزيارات املنتظمة ملراكز الشرطة واستناداً إىل مصادر أخرى تلقت املفوضية السامية حنـو              خالل    - ٣٨
حيان جروحاً ُتـصّدق تلـك      ادعاء بسوء معاملة املشتبه هبم من اجملرمني وأحياناً تعذيبهم وشهدت يف بعض األ            

وقيل إن أحد   . ومن الطرق املستخدمة ما متثَّل يف الضرب وجعل الضحية حيّس باإلشراف على الغرق            . االدعاءات
وهناك حمتجزون عديدون ُوجِّهت إليهم هتديدات . احملتجزين تويف نتيجة للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة النيبالية له  

امية وقيل إن حمتجزين مت إخفاؤهم يف مناسبات عديدة قبيل زيـارات املفوضـية              بعدم التحدث مع املفوضية الس    
والحظت املفوضية السامية أيضاً أن بعض املمارسات اليت شاعت أثناء الرتاع عادت إىل الظهور يف بعض . السامية

وتشمل هذه املمارسات . لحةاملناسبات، فيما يتصل غالباً باألفراد احملتجزين املتهمني بانتمائهم إىل اجملموعات املس 
تعهُّد احملتَجـز بعـدم     " (االستسالم"حاالت عديدة من االحتجاز الذي ال ُيعترف به والضرب واإلفراج مقابل            

وعدم التقيُّد باألحكام الصادرة عن احملاكم فيما يتعلق حباالت اإلفراج وهناك حالة ) االنضمام إىل اجملموعة املسلحة
  .قانون متت ُبعيد االعتقالمن اإلعدام خارج إطار ال



A/HRC/7/68 
Page 11 

وأخطر حاالت االحتجاز غري القانوين من ِقَبل الشرطة تتصل بأربعة أفراد متهمني باشتراكهم يف تفجري                 - ٣٩
 يوماً ومل   ١١وقد مت االحتفاظ باألشخاص األربعة يف مكان سري ومل ُيعتَرف باحتجازهم ملدة             . قنابل بكامتاندو 

كما ُمنِعت املفوضية السامية من الوصول إليهم يف        . لسامية بأهنا كانت حتتجزهم   ُتقر أثناءها الشرطة للمفوضية ا    
وبالرغم من املعلومات اليت يف حوزة املفوضية الـسامية وتؤكـد           . بداية األمر بعد أن جرى اإلقرار باحتجازهم      

 على أنه اليوم سبتمرب، قامت الشرطة يف وقت الحق بتسجيل تاريخ القبض عليهم/ أيلول ١١ و ١٠اعتقاهلم يومي   
وأفادت التقارير بأهنم ُضرِبوا أثناء وجودهم رهن االحتجاز غري املعتَرف به وأهنـم             . الذي مثلوا فيه أمام القاضي    

وقد أثريت هذه الشواغل مع أعلـى       . وقَّعوا، يف ظل اإلكراه، اعترافات أو وثائق مل يتمكنوا من االطالع عليها           
  .السلطات يف الشرطة

الشرطة املسلحة تشترك بشكل متزايد يف عمليات االعتقـال ذات الـصلة باجملموعـات         وأصبحت قوة     - ٤٠
وال . املسلحة وقد تعّرض بعض احملتجزين لالحتجاز غري الشرعي ومت استنطاقهم من ِقَبل قوات الشرطة املـسلحة       

تهيأت بذلك الظـروف    متلك هذه القوة سلطة االحتجاز أو االستنطاق كما ليس هلا مرافق لالحتجاز أو سجالت به، ف               
، ورداً على   ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . النتهاك احلق يف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي واحلق يف حماكمة عادلة          

أنشطة اجملموعات املسلحة والعصابات اإلجرامية مت وزع قوات املهام اخلاصة اليت ضمت أفراداً من الشرطة النيبالية 
وقامت قوات املهـام    . يف مثاين مقاطعات من تريوي وثالث مقاطعات من كامتاندو        وقوة الشرطة املسلحة وذلك     

ويف بعض األوقات، بدا وكـأن  . اخلاصة باعتقال اجملرمني املشَتبه هبم مبن فيهم أعضاء اجملموعة املسلحة املزعومني         
ها احلاجة للحصول على    االلتزام باحترام اإلجراءات القانونية، وال سيما إجراءات القبض واالحتجاز، طغت علي          

بيـد أن   . وُيزَعم أن بعض احملتجزين تعرضوا للضرب     . نتائج سريعة وملموسة على صعيد التصدي النعدام األمن       
وقـد أبلـغ كبـار      . التدابري اليت اتُِّخذت مل تكن تدابري ميكن وصفها بالقمع العشوائي الذي كان ُيخشى أصالً             

   أهنم يبذلون قصارى اجلهد للتصدي لالنتهاكات لكـن هـذه اجلهـود           املسؤولني يف الشرطة املفوضية السامية ب     
  ُتبذَل حتتاج إىل تعزيزها إىل حد كبري من أجل القضاء املربم على املمارسات الـسائدة وتغـيري الـسلوك يف ظـل                      اليت  
  . مؤسسيةرعاية

اعُتِقلوا أثناء الرتاع ) اويامل(وعلى الرغم من أن أغلبية احملتجزين من ذوي الصلة باحلزب الشيوعي النيبايل   - ٤١
مت اإلفراج ) والذي ألغي يف وقت الحق(األنشطة اإلرهابية والتخريبية    ) مبكافحة ومعاقبة (وُسجِنوا مبقتضى األمر املتعلق     

 منهم على األقل ظلوا رهن االحتجاز وُوجِّهت إىل معظمهم هتم جنائية ومن بني املعتقلني ٢٩عنهم من السجن، إال أن 
وهناك . ٢٠٠١ و ٢٠٠٠اث كّن قاصرات عندما ألقي عليهن القبض والالئي جيري احتجازهن احتياطياً منذ             ثالث إن 

 بعد أن سـحبت     ،٢٠٠٧ حمتجزاً آخر يواجهون هتماً جنائية تفيد التقارير أنه أُفرِج عنهم يف عام              ٣٣ما ال يقل عن     
 السلم، بغض النظر عّما إذا كانوا قد اشتركوا يف احلكومة فيما يبدو التهم اليت وّجهتها إليهم طبقاً ألحكام اتفاق

ديسمرب اقتضى اإلفراج عن    / كانون األول  ٢٣واالتفاق املربم يف    . جتاوزات خطرية حلقوق اإلنسان أم مل يشتركوا      
  .٢٠٠٨يناير /حبلول أواسط كانون الثاين) املاوي(مجيع احملتجزين الباقني ذوي الصلة باحلزب الشيوعي النيبايل 

وصدور العفو عنـهم،    ) املاوي(بعد اإلفراج عن بعض احملتجزين ذوي الصلة باحلزب الشيوعي النيبايل           و  - ٤٢
وقد جرى  . عمد احملتجزون املتهمون جبرائم إىل تنظيم مظاهرات يف عدد من السجون داعني إىل إصدار عفو عام               

وحـوادث  . افق السجنية أضرار  يف بعض األحيان اإللقاء بسلطات السجن خارجه لفترات متطاولة وحلقت باملر          
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. العنف داخل السجون، منها بوجه خاص سجن مورنغ، أسفرت عن إصابات خطرية ووفاة شخص على األقـل         
وقد عّبرت املفوضية السامية عن قلقها يف عدد من املناسبات من االفتقار إىل املتابعة املالئمة هلذه األحداث مبا يف                   

  .ذلك التحقيق فيها

يونيه، شكّلت وزارة الداخلية جلنة رفيعة املستوى معنية بإصـالح الـسجون قامـت              /ان حزير ٢١ويف    - ٤٣
بالتركيز على الرد على مطالبات السجناء بإصدار عفو عام؛ واستعراض القوانني والُنظم القائمة املتعلقة بالسراح               

زمة إلدخال حتسينات على مرافق     الشرطي بالنسبة للمحتجزين من ذوي السلوك احلسن وتقييم االحتياجات الال         
سبتمرب، قامت املفوضية السامية وجلنة الصليب األمحر الدولية واإلدارة القائمة بتدبري شؤون            /ويف أيلول . السجون

السجن ألول مرة بتنظيم حلقة تدريبية ملدة أربعة أيام تتعلق بقضايا حقوق اإلنـسان ذات الـصلة بالـسجون                   
  .تلف أحناء البلدُخصِّصت ملديري السجون يف خم

  )املاوي(عمليات االختطاف والتعذيب والتجاوزات ذات الصلة الصادرة عن أفراد احلزب الشيوعي النيبايل 

 عن الرئيس براشندا والقائلة بأن التوجيهـات قـد     ٢٠٠٧نوفمرب  /إن البيانات الصادرة يف تشرين الثاين       - ٤٤
ولكنه مل يقع التقيد الكامل . نت بيانات بالغة األمهيةصدرت لوقف عمليات االختطاف وغريها من التجاوزات كا

هبا وال بد من اختاذ خطوات ملموسة لتنفيذ تلك التوجيهات مبا يف ذلك التعاون على تسليم املـسؤولني عنـها                    
وحاالت االختطاف وسوء املعاملة والتعذيب فضالً عن حـاالت        . للسلطات احلكومية للتحقيق معهم ومقاضاهتم    

تناقصت بصورة حادة على    ) املاوي(الصلة بعمليات االختطاف اليت يقوم هبا احلزب الشيوعي النيبايل          الوفاة ذات   
 وخاصة يف شـهري     ٢٠٠٧أبريل  /إثر إبرام اتفاق السلم الشامل، ولكن ظهرت من جديد جتاوزات منذ نيسان           

 تناولـت األقـسام الـسابقة     وقد. نوفمرب إزاء خلفية تسودها أزمة سياسية     /أكتوبر وتشرين الثاين  /تشرين األول 
وهناك جتاوزات أخرى ارتكبها احلزب     . التجاوزات ذات الصلة حبرية التجمُّع والتعبري، مبا يف ذلك عمليات القتل          

والكيانات املنتسبة إليه مشلت االختطاف والتهديد والتخويف واالعتداء على األشخاص ) املاوي(الشيوعي النيبايل 
وقد ُنسب العديد   . لسخرة خاصة يف سياق من األنشطة املوازية املتعلقة بإنفاذ القوانني         وسوء املعاملة والتعذيب وا   

  .وكان الضرب مربحاً يف بعض احلاالت، يكاد يساوى التعذيب. )٣(من هذه التجاوزات إىل رابطة الشباب الشيوعي

صول إىل َمن هم رهـن      ويف حاالت عديدة، ووجِهت املفوضية السامية بتأخريات كبرية أثناء سعيها الو            - ٤٥
وتنبغي املالحظة مع ذلك بأن فترة األسر كانت أقصر بكثري على العموم مقارنةً مبا مضى، وامتدت عادة                 . األسر

من بضع ساعات إىل أيام عديدة ولو أن البعض من املأسورين احُتجِزوا ملدة وصلت إىل أسبوع أو يزيد مث ُسلِّموا       
وهناك مـسؤوالن مـن     . لبية الكبرية من مقتريف التجاوزات مل ختضع للمساءلة       والغا. إىل الشرطة أو أُفرِج عنهم    

استبِعدا من احلزب حسب ما أفادت التقارير وسلِّما إىل الشرطة، وهو           ) املاوي(كوادر احلزب الشيوعي النيبايل     
طعة بروجبور  استثناء، بعد أن تعرض شاب يف الثامنة عشرة من العمر للضرب حىت املوت ألسباب جمهولة يف مقا                

  .مارس/يف شهر آذار

                                                      

  .www.unhcr.org  لشؤون الالجئني على شبكة اإلنترنتة املتحدة الساميعلى موقع مفوضية األممتتاح  )٣(
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لقد عربت املفوضية السامية تكراراً عن قلقها إزاء حاالت االختطاف والتجاوزات ذات الـصلة الـيت                  - ٤٦
على مجيع املستويات، مشددة على أن مثل هذه التجـاوزات تقـوِّض            ) املاوي(يقترفها احلزب الشيوعي النيبايل     

  . اإلنسانالتزامات احلزب املذكور باحترام حقوق

  عدم التمييز -  زاي

إن التمييز القائم منذ عهد طويل على أساس الطبقة االجتماعية واإلثنية ونـوع اجلـنس واالعتبـارات                   - ٤٧
وعلى عاتق احلكومة التزامات دولية فيما      . اجلغرافية وغريها، برز كقضية من أهم القضايا اليت متس عملية السلم          

ييز ضّد حق األفراد يف املشاركة يف احلياة العامة مشاركة مباشرة أو من خالل              خيص عدم التمييز مبا يف ذلك التم      
وتسوية هذه املسألة، مبا يف ذلك املشاركة السياسية والتمثيل، تسوية تتصدى لـشواغل شـىت               . ممثلني خيتاروهنم 

ملتجذر ال ميكن اجتثاثه بيد أن التمييز ا. الفرق، ستكون عنصراً حمورياً خللق بيئة تفضي إىل مفاوضات حرة وعادلة
فاألمر حيتاج إىل اختاذ تدابري طويلة األجل تشمل تنفيذ التشريع القائم . بواسطة انتخابات جلمعية تأسيسية وحدها

  .الذي حيّرم املمارسات التمييزية، وتعديل سائر األحكام القانونية التمييزية

وقد أدرجت يف   . التصدي لعدم التمييز وحلقوق املرأة    وكال الطرفني ألزم نفسه مبقتضى اتفاق السلم الشامل ب          - ٤٨
نـوفمرب  /وقانون املواطنة املعتمد يف تشرين الثـاين      . الدستور املؤقت، ألول مرة، أحكام حتظر النبذ والتمييز العنصري        

وظلـت  .  مكَّن ما يزيد على مليوين نسمة من احلصول على شهادات اجلنسية ألول مرة مبن فيهم فئة الترياي                 ٢٠٠٦
هناك بعض الشواغل املتعلقة باألحكام التمييزية جتاه املرأة يف القانون، وجتاه طائفة املاديـشي والـداليت والطائفـة                  

  .اإلسالمية والنسوة من هذه الطوائف باعتبار أهنن غري قادرات على احلصول على شهادات اجلنسية

لتأسيسية ستشغل باتباع نظام التمثيل      من مقاعد اجلمعية ا    ٦٠١ مقعداً من أصل     ٣٣٥وهناك ما جمموعه      - ٤٩
ويتضمن القانون االنتخايب للجمعية التأسيسية أحكاماً متشعبة تقتضي متثيل اجملموعات املهمشة متثـيالً             . التناسيب

.  يف املائة ممن ينتخبون من األعضاء من النسوة        ٥٠تناسبياً يف قوائم مرشحي األحزاب السياسية، على أن يكون          
من ناحيـة أخـرى، هنـاك    .  يف املائة على األقل من مجيع املرشحني من بني النسوة          ٣٣ هناك   وينبغي أن يكون  

جمموعات عديدة ترى أن هذه اخلطوات غري كافية وقد استمرت االحتجاجات بقيام اجملموعات املهمشة حبـض                
  .احلكومة على أن تتخذ املزيد من التدابري املهمة للتصدي ملطالب هذه اجملموعات

فمجموعـات  . م االلتزامات الصادرة بشأن اإلمشال، يبقى االستبعاد االجتماعي مـشكلة كـربى           ورغ  - ٥٠
املاديشي والداليت واجلاناجايت وغريها من اجملموعات املهمشة تظل ناقصة التمثيل إىل حد كبري يف معظم اللجان                

 فيها احملاكم ووكاالت إنفاذ القوانني      املركزية لألحزاب السياسية ويف معظم اهلياكل اخلدمية احلكومية واملدنية مبا         
 بتعيني مخسة رؤساء    ٢٠٠٨يناير  /وقد اختذت بعض التدابري، مبا يف ذلك القيام يف كانون الثاين          . والسلطات احمللية 

 يف املائة من الوظائف ٤٥ب أغسطس حيتفظ /أقاليم من املاديشي؛ وهناك قانون للخدمة املدنية جديد اعُتمد يف آب
- ) عادة ما تكون مناطق نائية أو متخلفة إمنائيـاً        " (املتأخرة"ب آديفازي املسماة   / اجلاناجايت - اديشي  للنسوة وامل 

نوفمرب أدخلت تعديالت على النظام اخلاص بالـشرطة النيباليـة          /والداليت واملعوقني؛ ويف منتصف تشرين الثاين     
  .ائف للنسوة وللمجموعات املهمشةوالنظام اخلاص بقوة الشرطة املسلحة من أجل االحتفاظ حبصص من الوظ
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أغسطس، توصـلت احلكومـة إىل      / آب ٨ويف سياق املباحثات مع اجملموعات املهمشة اليت أجريت يف            - ٥١
أغسطس مع منتدى حقوق الشعب املاديشي / آب٣١اتفاقات مع االحتاد النيبايل للقوميات احمللية؛ مث إىل اتفاق يف 

ع شورباوار إيكتا ساماج واالتفاقات املذكورة هلا صلة بأمور منها التمثيـل            سبتمرب مت االتفاق م   / أيلول ١٣مث يف   
ومبا أن عملية   . واإلمشال واحترام حقوق السكان األصليني ومشاركة اجملموعات املهمشة يف إدارة الشؤون العامة           

ة أو أهنا مل تستـشر      احلوار مل تكن عملية تنم عن املشاركة الكاملة فإن اجملموعات مل تكن مجيعها تشعر بالشراك              
كما أن املنظمات املوقعة قامت بالطعن يف بطء عملية التنفيذ وأصبح خطاب املاديشي واجلاناجايت أكثـر                . حبق

وعلى . وقد عمد الكثريون إىل إنشاء فرق للدفاع عن النفس وفرق تطوعية أو شبابية. راديكالية صوب هناية العام
 جهات مسلحة إال أهنا بيَّنت أن األمن يشكل دورها الرئيسي وهناك            حني أن اجلهات املنظمة أكدت أهنا ليست      

وهناك قلق آخر   . قلق جتاه الكيفية اليت ميكن أن تستخدم هبا هذه الفرق مبا يف ذلك استخدامها يف سياق انتخايب                
  .تثريه إمكانية أن يستخدم القصَّر يف مثل هذه األنشطة

مشاركة اجملموعات املهمشة وعدم التمييز ضدها ومتثيلها، وقـد         ومل يكن هناك هنج شامل يتبع يف جمال           - ٥٢
وفيما يتعلق  . أجريت حوارات ومباحثات مع جمموعات شىت بشكل منفصل ومت التوصل إىل اتفاقات على مراحل             

حبق املشاركة جيب أن يضمن احلوار األخذ بآراء من هم على اهلامش جغرافياً يف مناطق نائية من أو يف منـاطق                     
ويعترب البعض من اآلدافاسي واجلاناجايت من اجملموعات املهمشة إىل حد كبري وتواجه خطر فقدان لغتها               . ةمعزول

وهذا اخلطر الذي يهدد حقوقها الفردية واجلماعية جيب التسليم به والتصدي له، شأنه كشأن              . وهويتها وثقافتها 
ناقصاً إىل حد كبري يف عملية اختاذ القـرارات ويف           الذين هم ممثلون متثيالً      - انعدام املشاركة من جانب الداليت      

  .اهلياكل احلكومية ويف احلوار الوطين وعلى الصعيد املقاطعي

وعلى الرغم من االعتراف حبقوق املرأة، مبا يف ذلك حقها يف التمثيل، مل يتحقق سوى تقدم ضئيل على                    - ٥٣
رأة الكبري إىل املشاركة يف مجيع مستويات احلكومة صعيد اتفاق السلم الشامل والدستور من أجل معاجلة افتقار امل

 ١٩ يف ٢٠٠٧ أميناً عينوا من قبل احلكومة يف أواخر ٣٥فعلى سبيل املثال من أصل . والدولة واألحزاب السياسية
وقد أعربـت الربملانيـات والناشـطات       . وزارة ومثانية من اللجان واملكاتب مشلت التعيينات امرأة واحدة فقط         

 يف األحزاب السياسية عن خيبة أملها البالغة وشعورها باإلحباط النعدام التقدم على صعيد التمثيـل                والعضوات
  .وتدعو احلاجة إىل برامج العمل اإلجيايب

ومن أشكال التمييز األخرى ضد املرأة ما يشمل التمييز املزدوج الذي ميس النسوة من اجملموعات املهمشة   - ٥٤
وهناك العنف القائم على أساس نوع اجلنس مبا فيه العنف املرتيل والعنـف             .  القلق مثل الداليت وهي أشكال تثري    

اجلنسي وخطر االجتار باألشخاص والقوانني التمييزية وخباصة انعدام سبل الوصول إىل العدالة اللتماس جرب ألضرار 
وقد أوردت املفوضـية  . املرأةأو متييز قائم، وما زالت هذه النواحي تؤثر يف حياة  /ناشئة عن جتاوزات ارتكبت و    

 حالة متـس فتيـات دون       ٢٤ منها   -  حالة من العنف اجلنسي      ٣٥، تقارير تفيد حدوث     ٢٠٠٧السامية يف عام    
من هذه احلاالت ما يشمل التقارير املتعلقة       .  بالرغم من أن هناك حاالت أخرى عديدة مل يبلِّغ هبا أحد           - الثامنة  

ومل يزل الضحايا الذين يلتمسون العدالة واملنظمات       . سوة وفتيات من الداليت   باغتصاب أفراد من الطبقة العليا لن     
 ٢٠٠٧وقد تأجلت تكراراً يف عام . غري احلكومية اليت تساند ضحايا العنف اجلنسي هدفاً لعمليات االنتقام العنيف

ل رفع الشكاوى املتعلقـة     حلقات االستماع اليت تعقدها احملكمة العليا بشأن اقتراح لتعديل قانون التقادم يف جما            
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وشاركت املفوضية يف مناقشات عديدة تناولت قانوناً خبصوص العنف املرتيل   ).  يوماً فقط  ٣٥حالياً  (باالغتصاب  
  .تنظر فيه احلكومة حالياً

وقد تدخلت املفوضية السامية يف عدد من حاالت االحتجاز         . وحيدث التمييز أيضاً على أساس امليول اجلنسية        - ٥٥
  ورداً ٢٠٠٧ديـسمرب   /ويف كانون األول  . ي وسوء املعاملة من قبل الشرطة ألفراد ينتمون إىل األقليات اجلنسية          التعسف

على التماس مقدم من منظمة غري حكومية للسحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً صدر أمر                
  .ة وسن التشريع لتعزيز حقوق األقليات اجلنسيةمن احملكمة العليا إىل احلكومة بتعديل القوانني التمييزي

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - حاء 

فهناك تفاوتـات   . يعّد إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف نيبال وثيق االرتباط بالتمييز            - ٥٦
 واملياه وغريها من االحتياجات األساسية كبرية بني السكان على صعيد امتالك األراضي واألغذية والصحة واملأوى

ويتـضمن اتفـاق    . األخرى اليت تشكل األسباب اجلذرية للصراع وتطرح باستمرار كقضايا كربى يف عملية االنتقال            
بيد أن التركيز علـى  . السلم الشامل أحكاماً تقضي بالتزام األحزاب بالوفاء باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 السياسية املفضية إىل االنتخابات اخلاصة باجلمعية التأسيسية فضالً عن عدم االستقرار صرف أصحاب املصلحة               العملية
  .عن التصدي للقضايا اليت متس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصةً يف األجلني املتوسط والطويل

قتصادية واالجتماعية والثقافية مالحظاهتا اخلتاميـة      مايو، قدمت اللجنة املعنية باحلقوق اال     /ويف شهر أيار    - ٥٧
وقد رحبت بعدٍد من اخلطوات اإلجيابية الـيت        . بشأن نظرها يف التقرير الدوري الثاين الذي قدمته حكومة نيبال         

 مل ٢٠٠١اختذهتا احلكومة ولكن عربت يف الوقت نفسه عن أسفها لكون معظم ما تقدمت به من توصيات يف عام 
غل اللجنة تشمل الفقر املدقع يف املناطق الريفية، واستمرار أوجه الالمساواة بـني اجلنـسني بـرغم                 وشوا. ينفذ

وأُعرب عن . الضمانات التشريعية، واالجتار باألشخاص، وارتفاع معدالت البطالة، والعنف املرتيل وعمل األطفال
.  تعليم ابتدائي ورداءة اخلدمات الصحية     اجتاه بانعدام سياسة إسكان وطنية والتمييز وحمدودية سبل احلصول على         

ونفس . وتضمن تقرير اللجنة العديد من التوصيات مبا فيها وضع آلية لتقييم التقدم احملرز يف جمال مكافحة الفقر                
هذه االستنتاجات توصل إليها فريق من اخلرباء االستشاريني التابعني لألمـم املتحـدة الـذين زاروا نيبـال يف                   

ومع ذلك أفادت التقارير    . ث استراتيجيات املفوضية السامية املمكنة فيما يتعلق باحلد من الفقر         فرباير لبح /شباط
حصول تقدم كبري يف احلد من وفيات الرضع وأعلنـت          ) اليونيسيف(الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للطفولة       

  . ألطفالمنظمة العمل الدولية عن برامج للمساعدة يف إصالح سوق العمل والتصدي لعمل ا

 وتشمل حاالت اإلخـالء القـسري       ٢٠٠٧وطرحت بشكل متزايد القضايا املتعلقة باألراضي يف عام           - ٥٨
والرتاعات بني من ميلك ومن ال ميلك األراضي واالستيالء على األراضي من جانـب منظمـات شـىت تـشمل                

فاق السلم الشامل التزامـاً بـإجراء       وقد تضمن ات  . اجملموعات اليت تقودها تارو واجلبهة الدميقراطية لتحرير تريا       
  . إصالح علمي لألراضي ولكن حدث تأخري متكرر يف إرساء اآللية املالئمة

يوليه، أبرمت احلكومة اتفاقاً يقضي بوضع جدول زمين لتوزيع األراضي وتدابري دعم أخرى / متوز٢٥ويف   - ٥٩
ظاهرات اليت نظمت يف املناطق الغربيـة القـصوى         بعد امل ) العاملني بإسار الدين املعتقني    (الكامايا سابقاً تشمل  
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 حبظر استخدام العمال بإسار الـدين       ٢٠٠٢وبالرغم من التشريعات اليت سنت يف عام        . واملتوسطة ويف كامتاندو  
  . وبعتقهم من الدين إال أن التدابري املتعلقة بتعويضهم وإعادة تأهيلهم مل تنفذ تنفيذاً كامالً على اإلطالق

  د الداخليالتشر - طاء 

إن العديد ممن شردهتم داخلياً الرتاعات املسلحة إما أهنم اندجموا يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها حالياً أو                   - ٦٠
ويف بعض املناطق، مسح اتفاق السلم الشامل .  إىل البقاع اليت ينتمون إليها أصالً-  طوعاً يف معظمهم - أهنم عادوا 

ويف بعض املناطق األخرى، واجهت عودة مالك . ال شرط وأعيدت إليهم أراضيهمبعودة املشردين داخلياً بال قيد و
عن إعادة األراضي ) املاوي(األراضي املشردين والنشطاء السياسيني عراقيل بسبب قصور احلزب الشيوعي النيبايل 

  . اليت انتزعت منهم مجيعها وضمان بيئة حملية آمنة

احمللية هي فعالً اليت تقرر من ميكنه العودة وتفيد التقارير ) املاوي( وكانت كوادر احلزب الشيوعي النيبايل  - ٦١
بأهنم كانوا يفرضون شروطاً على العودة، مبا يف ذلك تقدمي اعتذارات علنية عما يزعم من أضرار كان العائدون                  

ة إصـالح النمـاذج   ويف حاالت عديدة مل ُتَعد األراضي املنتزعة إىل أصحاهبا الذين شردوا وذلك بغي      . سبباً فيها 
وتفاقم الوضع بسبب غياب آلية     . املعمول هبا يف حيازة األراضي وتفادي املشاكل مع من يشغلها من غري مالكها            

انظر (واالتفاق املتكون من ثالثة وعشرين بنداً       . لتسوية القضايا ذات الصلة بإعادة األراضي واملمتلكات املنتزعة       
ديسمرب اقتضى تشكيل جلنة يف غضون شهر واحـد تقـوم بتقـدمي    /ألول كانون ا٢٣املؤرخ  )  أعاله ١٨الفقرة  

 مع املفوضية السامية، أكـد      ٢٠٠٨يناير  /ويف اجتماع عقد يف كانون الثاين     . توصيات بشأن اإلصالح العقاري   
مـا عـدا يف     "أنه اصدر توجيهاته بوجوب إعادة األراضي إىل أصحاهبا         ) املاوي(رئيس احلزب الشيوعي النيبايل     

  ".ت معقدة معدودةحاال

وقد أعلنت احلكومة . واملشردون داخلياً الذين عادوا فعلوا ذلك رغم غياب خطة شاملة تدعم احتياجاهتم  - ٦٢
 فقـط   ٢٠٠٧ مليون دوالر من الصندوق االستئماين للسلم يف نيبال يف أواخر عام             ٥,٦عن رزمة غوثية قوامها     

يتسىن للمشردين داخلياً الذين مل يسجلوا قط أن يقومـوا          لدعم العائدين إىل جانب عملية تسجيل جديدة حىت         
وأكد البعض من السلطات احمللية تلقيها األموال وبدأت يف صرفها . بذلك التسجيل ويصبحوا أهالً لتلقي املساعدة

  . برغم أن ادعاءات صدرت بأن عملية التسجيل والتوزيع ليست متسقة وال شاملة بالضرورة

ألمم املتحدة عن كثب مع احلكومة من أجل وضع الصيغة النهائية جلملـة مـن               وقد عملت وكاالت ا     - ٦٣
التوجيهات اليت تقوم على أساس املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي اليت وضعتها األمم املتحدة ملـساعدة   

اعدة املـشردين   الوزارات والسلطات احمللية ذات الشأن على تنفيذ سياسة منقحة تتعلق بالتشرد الداخلي ومـس             
  .داخلياً على اإلحاطة مبستحقاهتم

والسياسة املتعلقة باملشردين داخلياً تنطوي على حكم ينص على قيام أولئك األشخاص بالتـصويت يف                 - ٦٤
)  نـسمة  ٥٠ ٠٠٠يقارب عددهم   (االنتخابات لكن األشخاص الذين اختاروا عدم العودة إىل مناطقهم األصلية           

ركة يف االنتخابات املقبلة للجمعية التأسيسية ما مل يقع تغيري القانون االنتخـايب ذي              سيحرمون بالفعل من املشا   
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ويشترط القانون احلايل على املواطنني أن يكونوا مقيمني يف املقاطعة اليت يصوتون فيها وليس هناك نـص                 . الصلة
  . على إمكانية التصويت الغيايب بالنسبة للمشردين داخلياً

زعاج مالحظة أن العديد من األشخاص الذين شردهتم الرتاعات املسلحة قد انـدجموا يف            ومن دواعي االن    - ٦٥
وحيدث يف الظرف الراهن تشرد قسري جديد نتيجـة السـتمرار عـدم             . اجملتمعات اليت يعيشون فيها أو عادوا     

 يعيشون أصالً يف    وبالرغم من عدم توفر أرقام دقيقة، فإن العديد من األشخاص الذين كانوا           . االستقرار يف ترياي  
التالل تركوا األجزاء اجلنوبية من ترياي مؤقتاً أو بشكل دائم خوفاً من التهديدات واخلطف وغـري ذلـك مـن                    

وقد شرد البعض اآلخر بسبب التهديدات الـصادرة عـن احلـزب            . العمليات اليت تقوم هبا اجملموعات املسلحة     
  ).املاوي(الشيوعي النيبايل 

  لية واإلفالت من العقابالعدالة االنتقا - ياء 

أكدت، خالل زياريت لنيبال، على أمهية وضع حد لإلفالت من العقاب إذا أريد منع حدوث االنتهاكات   - ٦٦
وإن استمرار انعدام الرغبة السياسية يف اختـاذ      . يف املستقبل وهتيئة بيئة ال ميكن ألحد أن يكون فيها فوق القانون           

، وجهت خطاباً إىل رئيس     ٢٠٠٨يناير  /ففي كانون الثاين  . يثري بالغ االنزعاج  إجراءات فعالة لتناول هذه القضية      
الوزراء حاثاً احلكومة على مضاعفة جهودها من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب وعبَّرت عن شواغلي النعدام 

  .٢٠٠٧يناير /التقدم منذ زياريت اليت أجريتها يف كانون الثاين

يوليه ولكن هذه الالئحة تتضمن /ع الئحة للجنة احلقيقة واملصاحلة يف متوز      وقامت احلكومة بتعميم مشرو     - ٦٧
وتقصر هذه الالئحة عن ضمان     . بعض األحكام املنافية لاللتزامات التعاهدية اليت عقدهتا نيبال وللمبادئ الدولية         

اماً تفضي إىل إصدار    بل هي تتضمن أيضاً أحك    . استقاللية اللجنة املذكورة وتوفر هامشاً كبرياً للتدخل احلكومي       
. عفو شامل على املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وانتهاكات للقانون اإلنساين الـدويل   

باإلضافة إىل ذلك من شأن وضع قيود على الوالية أن تقوِّض إمكانية توفري استعراض شامل لالنتـهاكات ذات                  
  .الصلة بالصراع

تعليقات على الالئحة إىل احلكومة وأبرزت أمهية إجراء مـشاورات عريـضة            وقدمت املفوضية السامية      - ٧٨
وقد بدأت مشاورات إقليمية حمدودة تتعلق بصيغة . القاعدة يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة مبن فيهم الضحايا

 السامية حـول    ديسمرب، ولكن الشواغل املهمة اليت أبدهتا املفوضية      /لالئحة حمسنة حتسيناً طفيفاً يف كانون األول      
ديـسمرب  / كانون األول  ٢٣ويف أعقاب االتفاق الذي وقعه حتالف األحزاب السبعة يف          . الالئحة األصلية مل تعاجل   

ويف . والذي يشترط إنشاء جلنة يف غضون شهر واحد كانت هناك خماوف من أن الالئحة سـتتناول يف عجلـة                  
. ت إضافية الزمة بـالنظر إىل خطـورة القـضية         أعقاب ضغوط وطنية ودولية قوية أعلنت احلكومة أن مشاورا        

  .وعرضت املفوضية السامية تقدمي املساعدة التقنية لرسم استراتيجية وطنية للمفاوضات

 شخص ٢٠٠وتشمل هذه احلاالت حنو . وبقيت مئات من حاالت االختفاء ذات الصلة بالصراع بال حل  - ٦٩
 وحاالت أفـراد قـام   ٢٠٠٢ و٢٠٠١مقاطعة بردية عامي   اختفوا غالباً بعد احتجازهم من قبل قوات األمن يف          

وقد مت توثيق ذلك يف تقرير أعدته املفوضية الـسامية يف           ). امللكي(بتعذيبهم وتسبب يف إخفائهم اجليش النيبايل       
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ديـسمرب، كـشف   /ويف كانون األول.  ومل تتلق املفوضية السامية رداً كامالً عليه من احلكومة        ٢٠٠٦مايو  /أيار
 عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، عن موقع ميكن أن يكون واحد من األفراد املدافعون

ودعت املفوضية إىل محاية . الذين اختفوا من ثكنات فيلق بريابداث قد أُحرقت جثته فيه على أيدي اجليش النيبايل   
ذين مل يزالوا خمتفني بعد اختطافهم من قبل احلزب ومل توضح حاالت األفراد ال. ذلك املوقع رهناً بإجراء حتقيقات    

، أصدرت احملكمة العليا قراراً يعترب يف حد ذاته فتحاً فيمـا   ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران ). املاوي(الشيوعي النيبايل   
خيص حاالت اختفاء عديدة، وقد أمرت احملكمة العليا مبوجبه احلكومة بسن تشريع جيرِّم حاالت االختفاء القسري 

فقاً لالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وإنشاء جلنة حتقيق يف حاالت االختفاء ذات                و
الصلة بالصراع امتثاالً للمعايري الدولية؛ ومالحقة من هم مسؤولون عن حاالت االختفاء؛ وتوفري تعويضات ألسر      

صوب االعتراف حبق ضحايا االختفاء وأسرهم يف معرفـة   ومع أن هذا القرار يعترب خطوة بالغة األمهية         . الضحايا
  .احلقيقة ويف إنصافهم وجرب ما حلق هبم من أضرار إال أن احلكومة مل تنفذه حىت اآلن

أبريل تقضي باعتبار حـاالت  / بالربملان يف نيسان- وعرضت احلكومة الئحة على اهليئة التشريعية املؤقتة       - ٧٠
وقد رحَّب اجملتمع الدويل واملفوضية الـسامية       . ن جرائم مبوجب القانون احمللي    االختفاء واالختطاف وأخذ الرهائ   

وغريها باملبادرة من حيث املبدأ لكن هذه اجلهات أثارت مجلة من الشواغل اليت تتعلق هبذه الالئحة وهتّم جـواز                   
 جزاء حاالت   عدم تطبيقها بأثر رجعي، وأهنا تكتفي بفرض عقوبة قصوى تقتصر على السجن مدة مخس سنوات              

 كما ُسحب تعديل ٢٠٠٧يناير /وُسحبت احلاالت املتعلقة حباالت االختفاء من الالئحة يف كانون الثاين. االختفاء
وأعلن وزير الشؤون الداخلية أن تـشريعاً       . على القانون املدين اعتمد لتجرمي حاالت االختطاف وأخذ الرهائن        

 مل  ٢٠٠٨يناير  /بعد ذلك إال أن الربملان، ولغاية كانون الثاين       جديداً بشأن حاالت االختفاء سيعرض عما قريب        
  .يعرض عليه أي مشروع

مث إن احلكومة أعلنت عن تشكيل جلنة للتحقيق يف حاالت اختفاء األشخاص بعد صدور حكـم عـن                    - ٧١
 القائلة بأن اللجنة يونيه، إال أن هذه املبادرة علقت يف أعقاب االنتقادات الواسعة النطاق/احملكمة العليا يف حزيران

املتوخاة لن تكون متوافقة مع املعايري الدولية مبا فيها املعايري ذات الصلة باالستقاللية واملهام املنوطة هبـا ونـشر                   
واشترط االتفاق املتألف من ثالثة وعشرين بنداً يف وقت الحق إنشاء جلنة حتقيق يف حاالت االختفاء يف                 . التقارير

  .غضون شهر واحد

مل تكلل بالنجاح املساعي اليت بذلتها املنظمات غري احلكومية والضحايا وأقارهبم من أجل وضع تقارير               و  - ٧٢
مبعلومات أولية تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان ماضياً وحاضراً من قبل قوات األمن وجتاوزات ارتكبها احلزب               

لشرطة ألسباب رأهتا املفوضية الـسامية غـري     وقوبل العديد من هذه التقارير برفض ا      ). املاوي(الشيوعي النيبايل   
وعندما كانت تقدم الشكاوى، مل تكن تفضي إىل . مالئمة ومن هذه األسباب أن مقتريف اجلرائم مل حتدد أمساؤهم     

  .حتقيقات جنائية كاملة الشروط ومل تقع إدانة عضو واحد من قوات األمن نتيجة لتقرير إعالمي أول

، ٢٠٠٧سـبتمرب   /أمرت احملكمة العليا، يف أيلول    ) ٥١، الفقرة   (A/HRC/4/97)ويف قضية ماينا سولوار       - ٧٣
 ١٥الشرطة بأن تقدم يف غضون ثالثة أشهر تقريراًُ عن التحقيقات اليت أجرهتا خبصوص وفاة البنت البالغة من العمـر                    

نيبايل ووزير الداخلية ، وبعد سنة من تاريخ قيام رئيس هيئة أركان اجليش ال٢٠٠٨يناير / وحىت كانون الثاين.سنة
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بإعطاء تطمينات بأن العدالة ستسود يف هذه احلالة، متيزت الشرطة بالبطء الشديد يف عملية التحقيق وقصر اجليش 
  . النيبايل عن إتاحة السبيل للشرطة للحصول على وثائق والوصول إىل املشتبه هبم وإىل الشهود

رة اليت قمت هبا أخرجت جثة يعتقد أهنا جثة ماينا سونووار وبعد التقصي الواسع النطاق حىت خالل الزيا  - ٧٤
من قرب مل توضع عليه أي عالمة، موجود يف مركز التدريب على حفظ السلم ببريندا وتابع للجيش النيبايل ووفرت 

 والعينة اليت أخذت لكائنات احلمض اخللوي من بقايا. املفوضية السامية الدعم للفحص الطيب الشرعي الذي أجري
نوفمرب ومل تعد اجلثة إىل األسرة يف       /مارس مل ترسل للتحليل حىت آخر أسبوع من شهر تشرين الثاين          /اجلثة يف آذار  

  . غياب التأكد الرمسي من هويتها

وظلت املفوضية تواجه مصاعب يف احلصول على الوثائق الرمسية املتعلقة بالتفتيشات من اجليش النيبـايل                 - ٧٥
للمفوضية السامية من قـرار احملكمـة    أغسطس، أعطى اجليش النيبايل نسخاً/ شهر آب  ويف. وأحياناً من الشرطة  

وقد متكنت املفوضية السامية يف وقـت       . العسكرية الذي أصدرته حبق ماينا سونووار وخبصوص حالتني أخريني        
 ولذلك تـرى  الحق من االطالع على نسخة ولكن مل ُيسمح هلا بتصوير وثائق أخرى تقترن حبالة ماينا سونووار    

واألخطر من ذلك أن العديد من الوثائق اليت اطلعت عليهـا املفوضـية   . املفوضية أن هذا االطالع مل يكن كافياً    
  .السامية هلا صلة بالتحقيق اجلنائي ولكنها مل ُتحل إىل الشرطة

لنجـاح؛  ومساعي ضحايا التمييز وما يتصل به من التجاوزات من أجل التماس جرب الضرر مل تكلل با                 - ٧٦
وغالباً ما تشجع الشرطة على توّخي الوساطة فتتدخل األحزاب السياسية يف بعض األحيان بدالً من أن يتـدخل                  

وعلى حني أن التدخل ميكن أن يكون مالئماً يف بعض الظروف إال أن عدم املعاقبة علـى املمارسـات                   . االدعاء
اليت ترتكب حبق اجملموعات املهمشة قد عزز املناخ الذي التمييزية اليت حيظرها القانون وعلى غريها من التجاوزات 

وال ميلك معظم الضحايا، من ناحية أخرى، سبيل الوصول إىل العدالة بـسبب  . يساعد على اإلفالت من العقاب 
  .االفتقار إىل الوسائل وغري ذلك من العراقيل

ا يف ذلك حوادث القتل اليت      ، مب ٢٠٠٧وأنشئت جلان حتقيق  لتقصي أحداث كبرية عديدة شهدها عام             - ٧٧
مارس /يف غاو يف آذار) املاوي(يناير ومقتل كوادر احلزب الشيوعي النيبايل /جدت يف الهان يف شهر كانون الثاين

. وعمليات القتل وتدمري املمتلكات أثناء االحتجاجات يف ماديشي وأثناء العنف الذي اسـتجد يف كابيلفاسـتو               
ويف حالة . اث مل ختلص إىل اعتبار مقترفيها مسؤولني كما أن تقاريرها مل تنشرواللجان اليت نظرت يف هذه األحد 

. كابيلفاستو مل تركز حتقيقات الشرطة اليت جرت الحقاً على عمليات القتل ولكن ركزت على التلـف يف املمتلكـات                  
  .٢٠٠٨ يناير/ينواللجنة املخصصة اليت أنشئت للتحقيق يف العنف قدمت تقريرها إىل احلكومة يف كانون الثا

 ٢٠٠٦نوفمرب  /أغسطس، وعلى إثر الضغط اجلماهريي القوي، نشرت احلكومة تقرير تشرين الثاين          /ويف آب   - ٧٨
 وضعته جلنة راياجمهي واليت أنشئت للتحقيق يف مجلة أمور منها انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت أثناء                 الذي

اذ إجراءات حبق مسؤولني حكوميني مستهم ومـسؤولني        وقد أوصت باخت  . ٢٠٠٦أبريل  /االحتجاجات يف نيسان  
 فرداً من أفراد اجليش النيبايل والقـوات        ٣١فضالً عن مالحقة    ) مشلت هذه اإلجراءات الفساد   (حكوميني سابقاً   

وقد ذكرت احلكومة أهنا نفذت معظم . أبريل/النيبالية املسلحة بسبب ما حدث من تقتيل أثناء احتجاجات نيسان 
بيد . لواردة يف التقرير وأن البعض من التوصيات قد أحيلت إىل السلطات املختصة لزيادة التحقيق فيهاالتوصيات ا
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ورداً على غياب أي إجراء . أن املدعي العام مل يتخذ أي إجراء باملالحقة حبّجة أن األدلة اليت مجعت ليست كافية     
إهانة بعض من وردت أمساؤهم يف التقرير وأتلفوا        إىل  ) املاوي(من احلكومة عمد كوادر احلزب الشيوعي النيبايل        

  .أو شوهوا املمتلكات

، تقرير صادر عن اللجنة الربملانية اليت أنشئت للتحقيق يف اغتـصاب   ٢٠٠٨يناير  /وُنشر يف كانون الثاين     - ٧٩
 وأوصت اللجنة بأن تتخـذ احلكومـة      . ٢٠٠٦أبريل  /ومقتل امرأة ومقتل ستة متظاهرين يف بيلباري يف نيسان        

  . فرداً من أفراد اجليش النيبايل مبن فيهم قائد لواء وأفراد شرطة ورئيس مقاطعة٢٨إجراءات قانونية ضد 

مث إن الضغوط السياسية على الشرطة من قبيل عمليات التهديد والتخويف لإلفراج عمن اعتقلوا من ذوي   - ٨٠
، أسهمت يف اإلفالت مـن      )املاوي(يبايل  الصلة باألحزاب السياسية الكربى، منها باخلصوص احلزب الشيوعي الن        

وقد وثّقت املفوضية السامية حاالت عديدة ألقي فيها القـبض علـى            . العقاب على التجاوزات وأعمال العنف    
ومنتدى حقوق الشعب املاديشي واألحزاب السياسية الرئيسية ) املاوي(حمتجزين هلم صلة باحلزب الشيوعي النيبايل 

واحلزب الشيوعي / أفرج عنهم يف أعقاب مفاوضات اشترك فيها حتالف األحزاب السبعةوغري ذلك من املنظمات مث
وعلى حني ساعدت مثل هذه الوساطات على خفض التوترات حملياً إال أهنا . أو رئيس املقاطعة/و) املاوي(النيبايل 

أن يرتكـب يف ظـل      مل تغري بشكل جذري مناذج التجاوزات والعنف بل إهنا قوَّت اإلحساس بأن العنف ميكن               
  .اإلفالت من العقاب وهذا يقوِّض معنويات الشرطة

   االستنتاجات-  ثالثاً
 مبا يف ذلك قيام اتفاق السلم الشامل ٢٠٠٦إن التطورات اإلجيابية والسياسية املهمة اليت حدثت منذ   - ٨١

ساواة واإلفالت من   وإنشاء حكومة مؤقتة ولَّدت توقعات كبرية خاصة فيما يتعلق بوضع حد للتمييز والالم            
من ذي قبل التعقيدات املتصلة بإحداث هذه التغيريات اليت اتضحت أكثر ومع تقدم العملية السلمية . العقاب

تنظيم انتخابات اجمللس التأسيسي يعترب و. تتطلب إرادة سياسية واجتثاث النماذج السلوكية التقليدية املتجذرة
ه املشاركة واملساواة فيما بينهم ولكن ال تزال هنـاك بعـض            خطوة حامسة صوب تشييد جمتمع يتيح ألفراد      

وإن عدم . العراقيل الواجب التغلب عليها حىت جتري االنتخابات يف جو من احلرية خالٍ من التخويف واخلوف
عزز تاملمكن أن   والتشريع اجلديد القائم    بنود  حكام اليت يتضمنها اتفاق السلم الشامل و      ألتنفيذ العديد من ا   

  . حقوق اإلنسان قد أفضى إىل الشعور باإلحباط لدى العديد من أفراد الشعب النيبايلمحاية

تسوية مسألة مشاركة اجملموعـات املهمـشة يف اجمللـس          يف  وإن مما يثري قلقاً خاصاً التأخري الكبري          - ٨٢
ـ                 صادية التأسيسي ويف مؤسسات الدولة ويف اخلطوات اليت تتخذ من أجل معاجلة انتـهاكات احلقـوق االقت

وعلى حني حققت احلكومة تقدماً كبرياً يف معاجلة        . ىواالجتماعية والثقافية اليت هي حمور العديد من الشكاو       
البعض من هذه الشواغل، مبا يف ذلك تقرير حصص تتمتع هبا اجملموعات املهمشة بصورة تقليدية يف قطـاع                  

كتمل واالتفاقـات   يهم اجملموعات املهمشة مل      اجمللس التأسيسي، والتفاوض مع أ     اتالتمثيل التناسيب النتخاب  
ومن األساسي، يف الوقت نفسه احلد من أنشطة العنف اليت تقوم هبا اجملموعات املسلحة يف           . حباجة إىل تنفيذها  

وما مل تعاجل هذه اهلموم هناك احتماالت قوية بأن تتعمق االنقسامات االجتماعية وأن حيدث املزيد من                . ترياي
  .ذلك العنف الطائفيالعنف مبا يف 
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ولوكاالت . وتدعو احلاجة امللحة إىل برنامج متماسك لتقوية وإصالح القوات املسلحة وإقامة العدل             - ٨٣
 ذه الوكاالتوه. إنفاذ القوانني دور خاص تلعبه يف ضمان إجياد مناخ لالنتخابات خيلو من اخلوف والتخويف           

. ة ملواجهة املصاعب وحاالت العنف يف بعض األحيـان        مهنيكفاءات   إىل مهارات و   ،حباجة، ألداء دور كهذا   
  . ملثل هذه التحدياتا األدوات والتدريب والدعم والقيادة لضمان مواجهتهاوجيب أن تتوفر هل

وهناك شرط مسبق آخر لتهيئة املناخ اخلايل من اخلوف والتخويف أال وهو التزام مجيـع األطـراف                   - ٨٤
بناء الثقة واحلوار حمل اللجوء     جيب أن حيل    و. ء واألنشطة السلمية للغري   واملنظمات ومن يؤيدها باحترام اآلرا    

يف حتوله إىل ) املاوي(وإن احلزب الشيوعي النيبايل . إىل التهديد والتخويف وأعمال العنف يف تسوية اخلالفات
 للتجاوزات  منظمة سياسية حبتة بعد أن كان تنظيماً عسكرياً جيب أن يتخذ هو اآلخر تدابري فعالة لوضع حد                

  .رتكبها كوادرهتاليت 

الت من العقوبة إىل ثقافة قائمة على أساس املساءلة سيكون أمراً أساسياً            فوإن حتويل مناخ يسوده اإل      - ٨٥
إنه يقتـضي  . ب يثري جزعاً بالغاًاوانعدام التقدم يف معاجلة اإلفالت من العق. لنجاح التحول واستدامة السلم  
والعملية السلمية واالنتخابات . ماً على املضي بالعملية قدماً ولكن دون انتظارإرادة سياسية وشجاعة وتصمي

نسان للجميع ومتكِّن كافة أفراد الـشعب       اإلتتيح فرصة تارخيية إلقامة دولة دميقراطية وشاملة حتمي حقوق          
ية ضمان حتقيـق    وعلى مجيع األحزاب مسؤول   . النيبايل من املشاركة على قدم من املساواة وبكفاءة يف اجملتمع         

  .هذا الوعد

 واملساعدة التقنية وفقاً للوالية املنوطة طلوب كلّهلتوفري الدعم املدائم ومكتيب يف نيبال على استعداد   - ٨٦
وتعزيز القدرة . ولويات األساسية هلذه الواليةخاصة من خالل العمل على أداء األاملذكورة به لتحقيق الغايات 

الدعم للمؤسسات  تقدمي  وثق للرصد وبناء القدرة واملشورة القانونية وغريها و       الوطنية من خالل اإلدماج األ    
  .الوطنية سيشكل عنصراً حمورياً يف استراتيجية املكتب لدعم عملية التغيري يف نيبال

 -  -  -  -  -  

 


