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 تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف نيبال  
  

 موجز 
إىل ) ٢٠٠٥ (١٦١٢أحكـام قـرار جملـس األمـن         عمـال ب  يقدم هذا التقرير الـذي أعـد         

يغطـي  هـو  و . يف نيبـال املـسلح لس باعتباره التقرير القطري الثاين عن حالة األطفال والرتاع     اجمل
، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١ إىل ٢٠٠٦أكتــوبر /ل تــشرين األو١الفتــرة املمتــدة مــن 

واالسـتنتاجات والتوصـيات الالحقـة لـه الـصادرة عـن            ) S/2006/1007(ويعقب تقريري األول    
 .)S/AC.51/2007/8(الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح 

 منـذ   الطفـل   التراجـع اهلـام يف االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق           رغـم أنـه   إىل  التقرير  شري  وي 
  ويالحـظ . األطفـال ضـد توقـف االنتـهاكات   تالتوقيع على اتفاق وقف إطالق النـار الـشامل، مل       

 جنـد عـددا كـبريا مـن األطفـال قبـل توقيـع اتفـاق         )املـاوي (أن احلـزب الـشيوعي النيبـايل    التقرير  
 وإن ،اومل حيرز أي تقدم يف سبيل تسرحيهم رمسيـ . وقف إطالق النار ونقلهم إىل مواقع التجميع      

ويالحـظ التقريـر أيـضا أن االضـطراب االجتمـاعي يف      .  العديد منهم بشكل غري رمسي     أفرج عن 
 وضـعت  من االحتجاجات ويف نشوء مجاعات سياسية ومسلحة  قيام منط منطقة ترياي أسهم يف     

ويـربز التقريـر علـى اخلـصوص تزايـد          .  األطفـال، مبـا يف ذلـك خمـاطر التجنيـد           أمـام خماطر جديدة   
ــسياسية واإلضــرابات      اســتخدام  ــال يف املظــاهرات ال ــسية لألطف ــسياسية الرئي ــع األحــزاب ال مجي
 .واحلصارات

ن يوافـق احلـزب الـشيوعي    منـها توصـيات بـأ   ويقدم هذا التقرير عددا من التوصـيات،     
على خطة عمل ملموسة وحمـددة زمنيـا لتنفيـذ التزامـه بـاإلفراج عـن األطفـال             ) املاوي(النيبايل  

 املفــرج عنــهم الــيت حتــول دون إعــادة إدمــاج األطفــال  وأن يــزيح العقبــاتي، يف اجلــيش املــاو
 إدمــاج بإعــادةويوصــي أيــضا بــأن تلتــزم حكومــة نيبــال التزامــا واضــحا    . بــشكل غــري رمســي 

األطفال املرتبطني بـالقوات واجلماعـات املـسلحة، وبـأن تعـزز احلمايـة القانونيـة لألطفـال عـن                    
ــد   ــق جتــرمي جتني ــه همطري ــوق  وحماكمــة منت ــلكي حق ــضا اجلماعــات   . الطف ــر أي ــدعو التقري وي

األحـزاب الـسياسية إىل     يـدعو   ، و الطفـل املسلحة يف منطقة ترياي إىل وقف انتـهاكات حقـوق           
 .وضع حد الستخدام األطفال يف املظاهرات واإلضرابات واحلصارات
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 مقدمة -أوال  
الفتـرة  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢يغطي هذا التقرير الذي أعد وفقا ألحكام قرار جملس األمـن        - ١

، ويعقـب  ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ إىل  ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١مـن   املمتدة  
ــال     ــرتاع املــسلح يف نيب ــة األطفــال وال واالســتنتاجات ) S/2006/1007(تقريــري األول عــن حال

ــسلح       ــرتاع املـ ــال والـ ــل املعـــين باألطفـ ــق العامـ ــن الفريـ ــصادرة عـ ــه الـ ــة لـ ــيات الالحقـ والتوصـ
)S/AC.51/2007/8 .(    ــهاكات حقــوق ــر اجتاهــات انت ــدرس التقري ــلوي  يف ظــل األوضــاع  الطف

اهلشة اليت تتسم هبا فترة ما بعد انتهاء الرتاع املـسلح يف نيبـال الـذي دام عقـدا مـن الـزمن، مـع                      
قتل وتشويه األطفال؛ وجتنيـد     :  وهي التركيز على االنتهاكات اجلسيمة الستة الواردة يف القرار       

دامهم جنــودا؛ واالختطافــات؛ والعنــف اجلنــسي؛ واهلجمــات علــى املــدارس   األطفــال واســتخ
 .واملستشفيات؛ ومنع وصول املساعدات اإلنسانية إىل األطفال

اتفــاق   تراجعــا هامــا منــذ توقيــع الطفــلوقــد تراجعــت االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق   - ٢
تقـدما كـبريا يف      بـشكل عـام   وأحرزت عملية الـسالم     . ٢٠٠٦ يف عام     يف نيبال  السالم الشامل 

 : غري أن االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال مل تتوقف. مدة قصرية
الم سل التوقيـع علـى اتفـاق الـ    يـ  من األطفـال قب ا كبري ا اجليش املاوي عدد   جند )أ( 
 وإن أفرج عن عـدد      ،تسريح هؤالء األطفال رمسيا   ضمان  ومل حيرز أي تقدم يف سبيل       . الشامل

 ؛كبري منهم بشكل غري رمسي
أسهمت االضطرابات االجتماعية املرتبطـة مبـسائل اإلقـصاء الـذي طـال أمـده                )ب( 

 منطقــة  متــواتر مــن االحتجاجــات ونــشوء مجاعــات سياســية ومــسلحة يف ســهول قيــام منــطيف 
 ؛يف ذلك تشريدهم وقتلهم وجتنيدهم األطفال، مبا أمام خماطر جديدة وضعتترياي اجلنوبية 

تقوضــت أســس األمــن العــام يف ومــة مــن جهــود، علــى الــرغم ممــا تبذلــه احلك )ج( 
نفاذ القانون مل تتمكن بعد مـن بـسط نفوذهـا            احلكومية إل  وكاالتالإذ أن   العديد من املناطق،    

تـشارك األحـزاب واحلركـات      و. فعـال  وأ يتسىن هلا معاجلة املشاكل األمنية بشكل متـسق          حىت
، وكــثريا   أحيانــاعنيفــةو  وإضــرابات واســعة النطــاق   يف الــشوارع الــسياسية يف احتجاجــات 

 يف أشــكال خطــرة مــن املظــاهرات العامــة واإلضــرابات       علــى املــشاركة  األطفــالحيمــل مــا
 .واحلصارات

 
 التطورات السياسية والعسكرية واالجتماعية -ثانيا  

. تمـرد املـاوي  الاية وأعلن عن هنعزز اتفاق السالم الشامل االتفاقات اليت سبق إبرامها      - ٣
 وحـصر اجلـيش النيبـايل       ، مقاتلي اجليش املـاوي    لتجميعأيضا الترتيبات األساسية    ومشل االتفاق   
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 احلكومـة واحلـزب الـشيوعي النيبـايل         ووقعـت .  وختزين أسلحة وذخائر اجلـانبني     ،يف معسكراته 
 يف   شـاهدا عليـه     األمـم املتحـدة    كانـت  لرصـد إدارة األسـلحة واجليـوش         ال مستق ااتفاق) املاوي(
ــسمرب/كــانون األول ٨ ــع    . ٢٠٠٦ دي وحيظــر هــذا االتفــاق االختطــاف والعنــف اجلنــسي ومن

. ألغـراض عـسكرية    سـنة أو اسـتخدامهم       ١٨وصول املساعدة اإلنسانية وجتنيد األطفـال دون        
 .  باإلفراج فورا عن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة وإعادة إدماجهم معاويلزم الطرفني

ل واتفـاق رصــد إدارة األسـلحة واجليــوش    كــل مـن اتفــاق الـسالم الــشام  يـنص وبينمـا   - ٤
 مفـصلة   ا أي منـهما خططـ     يـورد  املليشيات املرتبطـة بـاجليش املـاوي، مل          حبلأحكام تتعلق   على  

عـن األطفـال    إلفـراج   اترتيبـات   اختـاذ   عمليـة الـسالم     فال يزال يتعني على طـريف       . يف هذا الشأن  
ــادة   ــرامج إع ــاجهموب ــيت  إدم ــال    ال ــيح لألطف ــأهنا أن تت ــن ش ــوق   كــان م ــوات حق ــك الق يف تل

األعمــال  مــن بطائفــةاملليــشيا املاويــة وقامــت . إعــادة اإلدمــاجاالســتفادة مــن تــدابري اإلنعــاش و
إنفــاذ ’’ وخــالل الــرتاع، مبــا يف ذلــك التعبئــة، والدعايــة، والقيــام بــدور جــيش غــري نظــامي،     

). املـاوي (يف منـاطق توجـد حتـت سـيطرة احلـزب الـشيوعي النيبـايل         بأشـكال خمتلفـة     ‘‘ القانون
ــد ــشبيبة        حلــت ماوعن ــصبة ال ــد، بع ــا، حــسبما أفي ــن أفراده ــد م ــة، التحــق العدي ــشيا املاوي  امللي

ومـن  . ٢٠٠٦ديـسمرب  /الشيوعية التابعة للحزب، وهي منظمة أعيد إنـشاؤها يف كـانون األول         
عصبة بـدال مـن االلتحـاق مبواقـع         ذه ال املعلوم أيضا أن بعض أعضاء اجليش املاوي قد التحقوا هب         

ويقل سن بعـض هـؤالء اجملنـدين يف العـصبة مـن اجلـيش املـاوي واملليـشيا املاويـة عـن                    . لتجميعا
 .  سنة١٨
 كان املاويون حيضرون لنقل قواهتم إىل مواقـع التجميـع، شـرعوا يف محلـة جتنيـد                  اوبينم - ٥

ــاين   ــشرين الث ــا يف ت ــوفمرب /بلغــت ذروهت ــان    . ٢٠٠٦ن ــن األحي ــة يف كــثري م واســتهدفت احلمل
اللتحـاق مبواقـع جتميـع    الـراغبني يف ا ، بتقدمي وعود بدفع أجور جمزية نـسبيا للمجنـدين     األطفال

، كـان أفـراد اجلـيش املـاوي قـد جتمعـوا يف              ٢٠٠٧ينـاير   /وحبلول كـانون الثـاين    . اجليش املاوي 
ينـــاير /وفيمـــا بـــني كـــانون الثـــاين.  موقـــع جتميـــع فرعـــي٢١ ســـبعة مواقـــع جتميـــع رئيـــسية و

 فــردا مــن أفــراد اجلــيش املــاوي يف  ٣١ ٣١٨جلت األمــم املتحــدة ، ســ٢٠٠٧فربايــر /وشــباط
يو رصد األسلحة التابعون لبعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال بتـسجيل               ئوقام أخصا . مواقع التجميع 

زن وخُـ .  علـى مـدار الـساعة      ها مـن أجـل رصـد      ختزينـها أسلحة اجليش املاوي واإلشـراف علـى        
 . من أسلحة اجليش النيبايلمساو عدد 
يونيـه  /من حزيران املمتدة  يف املرحلة الثانية من عملية التسجيل اليت أجريت يف الفترة           و - ٦

، حتققت أفرقة األمم املتحدة مـن سـن مجيـع األفـراد             ٢٠٠٧ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٧
ــدهم    ــاريخ جتني ــن ت ــع وم ــع التجمي ــتعني  . يف مواق ــسريحوكــان ي ــل    ت ــدوا قب ــذين ول ــراد ال  األف
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حسبما يقتضيه اتفاق الـسالم     فورا   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥و جندوا بعد     أ ١٩٨٨مايو  /أيار ٢٥
كــــانوا مــــن أفــــراد اجلــــيش املــــاوي  ٢ ٩٧٣وقــــدرت أفرقــــة األمــــم املتحــــدة أن . الــــشامل

علــن أن عــددا إضــافيا مــن الراشــدين عــددهم وأُ. يف تــاريخ وقــف إطــالق النــارســنة  ١٨ دون
املوعـــد النـــهائي، وهـــو عـــد  ســـنة قـــد جنـــدوا ب١٨ مـــنبـــأكثر يقـــدر ســـنهم  فـــردا ١ ٠٣٥
 . ٢٠٠٦مايو /أيار ٢٥
اجلــيش املـاوي سـجلوا بدايــة يف   أفـراد   فــردا مـن  ٨ ٦٤٠ يتقـدم وإضـافة إىل ذلـك، مل    - ٧

يعتقـد  و.  لـذلك  تلقائيـا أهليتـهم    ت وأسـقط  ، للمشاركة يف عملية التحقـق     ٢٠٠٧فرباير  /شباط
نفـسهم  أ أو أفرجـوا عـن   أن العديد منهم أطفال أفرج عنـهم اجلـيش املـاوي بـشكل غـري رمسـي             

وهناك أيضا تقارير متواترة تفيـد أن عـددا هامـا مـن             . عادة اإلدماج إلدون االستفادة من خطة     
ــذين أفــرج األطفــال  ــشبيبة     ال ــد اســتقطبوا لالنــضمام إىل عــصبة ال ــهم بــشكل غــري رمســي ق  عن
 . الشيوعية

ه مل حيـرز    غـري أنـ   . ٢٠٠٧ديـسمرب   /وانتهت عمليـة التحقـق يف منتـصف كـانون األول           - ٨
ــشيوعي النيبــايل   .  الرمســيبالتــسريحأي تقــدم فيمــا يتعلــق   ــادة احلــزب ال ) املــاوي(ومل تــف قي

 احلـزب  نهَـ َرويف الواقـع،    . بالتزامها مبوجب اتفاق السالم الشامل باإلفراج فورا عـن األطفـال          
ن ديجـو ي مـن األفـراد املو  ألاتفاق مستقل مع احلكومة ينص على دفع بدالت إجراء التسريح ب 

.  أحكــام اتفــاق الــسالم الــشامل مبوجــبت أهليتــهميف مواقــع التجميــع، مبــن فــيهم مــن أســقط
أيــضا انتــهاكا يــشكل بــل فحــسب التفــاق ليــشكل عــدم اإلفــراج عــن األطفــال انتــهاكا    وال

وأكـد كـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال واليونيـسيف ومفوضـية                   . جسيما للقانون الـدويل   
حلكومــة ه ينبغــي لكــل مــن ا مــرارا أنــالطفــلنــسان ووكــاالت محايــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإل

ن دفع البدالت ينبغـي أال يكـون   أ و، األطفال مسألة ذات أولوية عاجلةاعتبار تسريحملاويني  او
 . شرطا مسبقا لإلفراج

، ٢٠٠٧سـبتمرب   /مـن احلكومـة يف أيلـول      ) املـاوي (وانسحب احلزب الشيوعي النيبايل      - ٩
 / كـانون األول ٢٣ويف  . ٢٠٠٧نـوفمرب   /املقرر إجراؤها يف تـشرين الثـاين      وأجلت االنتخابات   

 نقطـة يلـزم     ٢٣، انضم احلزب من جديـد إىل احلكومـة بعـد توقيـع اتفـاق مـن                  ٢٠٠٧ديسمرب  
 اجلـيش   أفـراد   القيـام فـورا بتـسريح      وينص االتفاق على  . األحزاب السياسية بإجراء االنتخابات   
 أيـضا   ويـنص . بعـد دفـع بـدالهتم     ليس إال   ، ولكن   أهليتهم املاوي الذين أسقطت عملية التحقق    

 .إنشاء جلان يف غضون شهر واحد الستعراض تنفيذ عملية السالم وتعزيزهاعلى 
، وبعد انتـهاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، دفعـت      ٢٠٠٨مارس /فرباير وآذار/ويف شباط  - ١٠

 يف بعــض - فــيهم األطفــال  مبــن- الــذين أســقطت أهليتــهمالبــدالت إىل أفــراد اجلــيش املــاوي 
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غــري أن .  إال عنــد دفــع بــدالهتم بوضــعهمة أهليتــهمومل يبلــغ األفــراد املــسقط. مواقــع التجميــع
 . بشكل رمسيسرحأحد منهم  ال

ــاك   مقابــل ويف  - ١١ ــة، هن يــرتع إىل اجتــاه مطــرد غــري ظــاهر   هــذه االضــطرابات االجتماعي
. وخاصــة يف منطقــة تــرياي  العــادة يف اجلماعــات املهمــشة العديــد مــنلــدى اســتعمال العنــف 

وبعض مجاعات منطقـة تـرياي مجاعـات مـسلحة غـري مـشروعة تـستخدم العنـف كاسـتراتيجية                    
 جانتانتريك ترياي موكيت مورشا وماديـسي مـوكيت         يت فصائل خمتلفة من مجاع    ومتارس. رئيسية

تـــزاز وغريمهـــا مـــن اجلماعـــات املـــسلحة أعمـــال االختطـــاف والقتـــل واالباملـــسلحتني تـــايغرز 
ــوخى أهــدافا      ريوكــث. والتخويــف ا مــا تكــون هــذه األعمــال ذات طــابع إجرامــي بقــدر مــا تت

 بـشكل مباشـر     للمـشاركة   طفـال  جنـدت  هـذه اجلماعـات      إحدىوهناك أدلة على أن     . سياسية
 وتـدل بعـض     ؛يف أعمال العنف املـسلح، وتفيـد العديـد مـن التقـارير أنـه جيـري جتنيـد األطفـال                    

 بعـض األطفـال مـن اجلـيش املـاوي إىل اجلماعـات              انتقـال  احتمـال  علـى    لقلقاملثرية ل املؤشرات  
 . املسلحة يف ترياي

إىل عـضويتها    أيضا    الرئيسية األحزاب السياسية العديد من     التابعة فروع الشبيبة وتضم   - ١٢
مث .  سـنة  ١٦سنة وعـددا كـبريا مـن األطفـال دون           ١٦ يتجاوز عمرهم    ممنالعديد من األطفال    

وع الشبيبة التابعة هلـا حتـرض األطفـال علـى املـشاركة يف املظـاهرات الـيت قـد                   األحزاب وفر إن  
. للقــوةتنــشب خالهلــا أعمــال العنــف، وتــرد الــشرطة أحيانــا علــى ذلــك باالســتخدام املفــرط    

، وبإمكـان  ملعاجلة هذه املخـاطر  جمدية  األحزاب واملنظمات السياسية باختاذ تدابري      هذه  تقم   ومل
 .واجهة هذا الوضعاحلكومة عمل املزيد مل

 
 الطفلاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق  - ثالثا 

أن قــدمت منــذ ملموســا تراجعــا  يف ســياق الــرتاع الطفــل انتــهاكات حقــوق تراجعــت - ١٣
 ومل حيـرز   ،غري أن األطفال ال يزالون مرتبطني باجليش املـاوي        .  األخري إىل جملس األمن    يتقرير
ــدم يف أي  ــشكل  ســبيل تق ــهم ب ــراج عن ــل    ضــمان اإلف ــال عرضــة للقت ــزال األطف  رمســي؛ وال ي

. لفـت أثنـاء الـرتاع      خالل املظاهرات السياسية ومن جراء األجهزة املتفجرة الـيت خُ          اتواإلصاب
وإضافة إىل هذه االنتهاكات اجلسيمة، ال يـزال األطفـال يقـسرون علـى املـشاركة يف األنـشطة                   

اصــة بــاحلزب الــشيوعي النيبــايل اخل‘‘ إنفــاذ القــانون’’الــسياسية أو يــذهبون ضــحية ملمارســات 
  منطقـة  واجلماعـات املـسلحة يف    ) املـاوي (ويتحمل كل من احلزب الشيوعي النيبـايل        ). املاوي(

وفـضال عـن    .  املوثقـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          االنتـهاكات  معظـم ترياي املسؤولية عـن     
أو ضـمان املـساءلة     ءات  واالعتـدا نتـهاكات   إلهناء اال  تتخذ احلكومة اخلطوات الالزمة       مل ذلك،

 .  خالل الرتاع وبعدهني الطرف منبفعالية عن االنتهاكات واالعتداءات اليت ارتكبها كل



S/2008/259
 

6 08-28591 
 

 ألطفال واستخدامهم لجتنيد القوات واجلماعات املسلحة - ألف 
اليت أنشئت مبوجـب أحكـام        املعنية باألطفال والرتاع املسلح     النيبالية قامت فرقة العمل   - ١٤

برصد جتنيـد األطفـال مـن قبـل اجلـيش املـاوي واملنظمـات               ) ٢٠٠٥( ١٦١٢ألمن  قرار جملس ا  
خالل محلة التجنيد التاليـة لوقـف إطـالق النـار الـيت             ) املاوي(لحزب الشيوعي النيبايل    لاملنتسبة  

ــاين   ــشرين الث ــوفمرب /بلغــت ذروهتــا يف ت ــشرين األول . ٢٠٠٦ن ــوبر وكــانون  /وفيمــا بــني ت أكت
 األســر أن بــشأهنا حالــة أفــادت ١ ٥٧٦ فرقــة العمــل بتوثيــق  ، قامــت٢٠٠٦ديــسمرب  /األول

تـــشرين شـــهر وســـجلت يف ). املـــاوي(أطفاهلـــا جنـــدوا مـــن قبـــل احلـــزب الـــشيوعي النيبـــايل 
وجند بعض هؤالء األطفـال يف اجلـيش املـاوي خرقـا            . وحده حالة   ٩٢٥ ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

ملنتسبة للحزب الشيوعي النيبـايل     جند آخرون يف املنظمات ا    على حني   التفاق السالم الشامل،    
أيـام قليلـة مـع احلـزب     قـضاء   يف املائة تقريبا من هؤالء األطفـال بعـد           ٣٠وأفرج عن   . )يواملا(

 يف املائــة منــهم يوجــدون يف مواقــع  ٢٠  حــوايل، وتــبني الحقــا أن)املــاوي(الــشيوعي النيبــايل 
ار الــسن نــسبيا، إذ بلــغ والعديــد مــن األطفــال يف مواقــع التجميــع صــغ . جتميــع اجلــيش املــاوي

  يف مواقــع التجميــعميتــهمتوســط ســن األطفــال املــدرجني يف قائمــة فرقــة العمــل واحملــددة هو   
 يف املائــة ٥٠ األمــاكن الــيت توجــد فيهــا نــسبة حاليــا فرقــة العمــل أعــضاءوجيهــل . ةســن ١٤,٦
 . املتبقية
ديـسمرب  / األول وانتهت عملية تسجيل أفراد اجليش املـاوي والتحقـق منـهم يف كـانون              - ١٥

واتفـق احلـزب الـشيوعي      . ، غري أنه ال يزال يتعني اإلفـراج عـن األطفـال بـشكل رمسـي               ٢٠٠٧
ميــع أفــراد جل أخــرى يف احلكومــة علــى أن تــدفع احلكومــة بــدالت  وأحــزاب) املــاوي(النيبــايل 

 دفعــت ، إذغــري أن االتفــاق مل ينفــذ إال جزئيــا. اجلــيش املــاوي املوجــودين يف مواقــع التجميــع 
، غـري أن البـدالت      ٢٠٠٧أكتوبر  / أشهر من البدالت يف تشرين األول      ة ثالث ما يعادل كومة  احل

، وأدى دفع البدالت إىل وضـع األسـر الفقـرية أمـام اختيـار مـؤمل               . غري املدفوعة ال تزال تتراكم    
وقد يكـون دفـع البـدالت    . دخللل ا موردتفقدوإما أن    أطفاهلا يف مواقع التجميع      تبقيأن   فإما

 أن   هلـم  ع يف عـدد حمـدود مـن احلـاالت القـادة علـى إعـادة جتنيـد األطفـال الـذين سـبق                       قد شج 
ويف حـني   . وصار بالتايل دفع البدالت يشكل عائقـا أمـام اإلفـراج عـن األطفـال              . أفرجوا عنهم 

 دفـع   ةاجلهود من أجل معاجلة مشكل    ) املاوي(بذل كل من احلكومة واحلزب الشيوعي النيبايل        
 إلنعـاش قطع أي التزام بتوفري أموال أو وضع برامج         ، مل يُ  ة أهليتهم املسقطبدالت أفراد احلزب    

املفـرج عنـهم بأعـداد      األطفـال   ، مبـن فـيهم      هموإعادة إدمـاج   األطفال املتضررين بالرتاع املسلح   
بقليـل مـن    األمـم املتحـدة     املـساعدة الـذي تقـدمت بـه          عـرض    وقوبـل كبرية بشكل غري رمسي،     

 .يف هذا الصدد) املاوي( احلكومة واحلزب الشيوعي النيبايل  وجتري مشاورات بني.ماساحل
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وأفرج بشكل غري رمسي عن عدد جمهول من األطفال املرتبطني سـابقا مبليـشيا احلـزب                - ١٦
ــايل   ــشيوعي النيب ــاوي(ال ــد ) امل ــشامل   حــلبع ــسالم ال ــاق ال ــشيات مبوجــب اتف ــام .  امللي ويف ع

اجليش املـاوي   بـ  األطفال املـرتبطني سـابقا        مع اليت أجريت ، تبني بوضوح من املقابالت      ٢٠٠٧
كان يتبـع سياسـة اإلفـراج غـري الرمسـي عـن األطفـال مـن                 ) املاوي(أن احلزب الشيوعي النيبايل     

تلـك  غادر معظم األطفال املرتبطني سـابقا باجلماعـات املـسلحة يف نيبـال              فقد  . مواقع التجميع 
. أي إطـار حلمايتـهم     وضـع    وأاجهم   وإعـادة إدمـ    إلنعاشهماجلماعات دون أن تتخذ أي تدابري       

ن، و األطفـال والـشباب املعنيـ   اليت يتعرض هلااإلفراج غري الرمسي العديد من املخاطر  عن   وينشأ
 مشاكل يف االستفادة من بـرامج إعـادة اإلدمـاج ويتعرضـون خلطـر إعـادة التجنيـد                   يالقونفهم  

ــة يف البلــد     يواجــه ميكــن أنىل ذلــك، وإضــافة إ. مــن قبــل اجلماعــات املــسلحة اجلديــدة العامل
 . حالتهم املدنيةتبيان األطفال املفرج عنهم بشكل غري رمسي صعوبة يف 

هـرب األطفـال مـن      يففـي بعـض احلـاالت       .  اإلفراج غـري الرمسـي بأشـكال خمتلفـة         ويتم - ١٧
ويف . رحيلـهم  أو التفـاوض بـشأن       الرحيـل طلب منهم يف حاالت أخرى      ُي، بينما    املاوي اجليش

قل األطفال من صـفوف اجلـيش املـاوي إىل منظمـات أخـرى تابعـة للحـزب        ُينحاالت أخرى،  
وتشري تقـارير مـثرية للقلـق إىل أن         . ، وخاصة عصبة الشبيبة الشيوعية    )املاوي(الشيوعي النيبايل   

مـن   عنهم بشكل غري رمسي مـن مواقـع التجميـع جنـدوا              الذين أفرج  من األطفال    حمدوداعددا  
ومت توثيـق  ). املـاوي (اوي أو منظمات احلـزب الـشيوعي النيبـايل      قسرا من قبل اجليش امل    جديد  
ــالتقرير  ١٢  فرقــة أعــضاءوســويت بعــض احلــاالت مبــساعدة  .  حالــة خــالل الفتــرة املــشمولة ب

 احلـزب الـشيوعي النيبـايل    أنظـار العمل، لكن ال يـزال األطفـال يف حـاالت أخـرى خمـتفني عـن        
 ).املاوي(

ففـي حـني التحـق      .  عنهم بشكل غري رمسي تباينا كبريا      وتتباين جتارب األطفال املفرج    - ١٨
 ألطفـــال املـــرتبطني بـــالقواتاملعـــين باالـــبعض منـــهم بالربنـــامج الـــذي ينظمـــه الفريـــق العامـــل 

ــق العامــل  ( املــسلحة واجلماعــات ــضم الفري ــرتبطني بقــوات أو جبماعــات   ي املعــين باألطفــال امل
 آخـرون إىل أسـواق العمـل غـري          ، انـضم  )لمايـة الطفـ    أخـرى حل   اليونيسيف ووكـاالت  مسلحة  
وهنـاك  .  حبثـا عـن العمـل    يف اخلـارج  أو هـاجروا إىل اهلنـد أو قـصدوا وجهـات أخـرى         ةالنظامي

  بـشكل غـري رمسـي      من اجليش املـاوي   أيضا مؤشرات تدل على أن بعض األطفال املفرج عنهم          
ــةالتحقــوا بالفــصائل املــسلحة    بعــصبة والتحــق كــذلك العديــد منــهم .  يف منطقــة تــريايالعامل

ــشيوعية  ــشبيبة ال ــبعض  ال ــة ال ــشكل طــوعي يف حال ــادات  ، ب ــاإلكراه يف  أو حــسب بعــض اإلف ب
يف أحيـان كـثرية باسـتهداف وجتنيـد         ) املـاوي (وقـام احلـزب الـشيوعي النيبـايل         . حاالت أخرى 

 بـاحلزب للـهرب مـن القيـود التقليديـة املفروضـة             الكـثري منـهن   العديد من الفتيات الاليت التحق      
 يف رصد مـآل الفتيـات، رغـم وجـود مؤشـرات تفيـد بـأن                 كبريةصعوبة  نت هناك   وكا. عليهن
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 مـن أجـل الـزواج يف        وقعا تنشأ عنها ضـغوط    أكرب  اجتماعية   وصمةواجهن  يعددا من الفتيات    
 .وقت مبكر

ــشيات احلــزب        - ١٩ ــراد ملي ــن أف ــد م ــشيوعية اســتوعبت العدي ــشبيبة ال ــدو أن عــصبة ال ويب
 خـالل محلـة     اجملنـدين ومل يلتحـق العديـد مـن األطفـال          . يت حلـت  الـ ) املـاوي (الشيوعي النيبـايل    

ؤشـرات أهنـم التحقـوا      وتفيـد امل  .  التالية لوقف إطالق النار باجليش املـاوي       ٢٠٠٦التجنيد لعام   
يف أعمال سياسية صـدامية يف       العصبة مؤخرا    وسامهت. بدال من ذلك بعصبة الشبيبة الشيوعية     

 علـى األطفـال املفـرج عنـهم بـشكل غـري رمسـي مـن                  اإلشـراف  شركت يف أنشطة  وأُ الشوارع،
 .  بل وحىت إعادة جتنيدهم،انضباطهمالعمل على  و،مواقع التجميع

ت ذقـد حـ   ي  بعض األحزاب السياسية واجلماعـات املـسلحة يف منطقـة تـريا           أن  ويبدو   - ٢٠
عـن  ير  وردت تقـار إذ.  أساليب التجنيـد الـيت يتبعهـا   يف) املاوي(احلزب الشيوعي النيبايل     وذح

. أن مجاعة ماديسي موكيت تـايغرز علـى سـبيل املثـال شـكلت فرقـا ثقافيـة الجتـذاب املـراهقني                     
ــل،    ــى األق ــة واحــدة عل ــاةمــضت ويف حال ــ التحقــت بفرفت ــايفي ــابع لق ثق إىل جلماعــة تلــك ا ت

 . املشاركة املباشرة يف العنف املسلح خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 تقـدم  السياسية يف منطقـة تـرياي فروعـا للـشبيبة             و اجلماعات  وأقامت بعض األحزاب   - ٢١
ومن دواعي القلـق أن     . جيدحمددة بشكل   غري  ‘‘ أهدافا أمنية ’’وتتوخى  ئها   ألعضا ا بدني اتدريب

، منظمـات تبـدأ مبمارسـة أنـشطة         هـا هذه األحزاب واجلماعـات الـسياسية تـشكل، رغـم إنكار          
 . مر إىل جتنيد األطفال واستخدامهم ينتهي هبا األميكن أن ولكن ،سياسية مشروعة

 
 التشويه/القتل -باء  

. مل تــرد أي تقــارير عــن قتــل األطفــال عمــدا مــن قبــل القــوات أو اجلماعــات املــسلحة - ٢٢
رب والعنــف الــسياسي، إذ قتــل   لكــن ال يــزال األطفــال يلقــون حــتفهم نتيجــة خملفــات احلــ       

وقتـل  . لفتـرة املـشمولة بـالتقرير   جبـراح خـالل ا    آخـرون    ٤٧ طفـال وأصـيب      ١٨يقل عن    ال ما
خــالل مظــاهرات وقــع لنــار وطفــل واحــد نتيجــة هجــوم  اطــالق إلســبعة أطفــال يف عمليــات 

 سـنة مـن قبـل احلـزب الـشيوعي           ١٥وقتـل طفـل عمـره       . االضطرابات يف منطقة ترياي   أعقبت  
قامـه  يف مقاطعـة سـرياها أ     مـرور    يف حـاجز     ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١٩يف  ) املاوي(النيبايل  

وكانـت فتـاة مرتبطـة    . اديـسي، وهـو حـزب سياسـي يف منطقـة تـرياي      املمنتدى حقوق شـعب     
 شخـصا  ٢٧مـن بـني       سـنة  ١٧ عمرهـا    )املـاوي (بفرقة ثقافية تابعـة للحـزب الـشيوعي النيبـايل           

 ومنتــدى )املــاوي( النيبــايل  عقــب مواجهـة بــني احلــزب الـشيوعي  ٢٠٠٧مــارس /قتلـوا يف آذار 
وكـان  .  يف بلدة غـور يف منطقـة تـرياي         ني متزامن نيلعت خالل جتمع  اديسي اند املحقوق شعب   

العنـف الطـائفي يف مقاطعـة       مـن    شخـصا قتلـوا يف موجـة         ١٤ من بـني   سنوات   ١٠طفل عمره   
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وأصيب عدد أكـرب بكـثري مـن األطفـال خـالل جتمعـات              . ٢٠٠٧سبتمرب  /كابيلفاستو يف أيلول  
ــر /ط وشــبا٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األولفيمــا بــني نظمــت عامــة  ــة  ٢٠٠٧فرباي ، منــهم مثاني

 . ظاهراتاملمن قبل الشرطة خالل واإلصابة أطفال تعرضوا للضرب 
 آخرون جبراح بسبب أجهزة متفجرة مرجتلة من خملفـات          ٤٤ أطفال وأصيب    ٦وقتل   - ٢٣

وتشري أرقام األمم املتحـدة إىل اخنفـاض عـام يف عـدد الـتفجريات املـسجلة الـيت تـسبب                     . الرتاع
معظـم ضـحايا هـذه الـتفجريات هـم دون          يف كون   نيبال  وتشذ  . ٢٠٠٧ يف عام    فيها ضحاياها 

 .  سنة١٨
 اجلـرائم املرتكبـة     علـى  وضع حد لإلفالت من العقاب       حنوومل حيرز سوى تقدم ضئيل       - ٢٤

، بـدعم مـن     ةالـشرعي الباثولوجيـا   ، اسـتخرج أخـصائيو      ٢٠٠٧مـارس   /ويف آذار . ضد األطفـال  
عمرهـا   وهـي فتـاة   وار،  وينا سـون  ي م ما يعتقد أنه رفات   نسان،  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإل    

. اجلـيش النيبـايل حـسبما أفادتـه التقـارير     لـدى  عتقـال  البعـد أن عـذبت رهـن ا     سنة توفيت    ١٥
ــول     ــق يف وفاهتــا يف أيل ــإجراء حتقي ــشرطة ب ــا ال غــري أن . ٢٠٠٧ســبتمرب /وأمــرت احملكمــة العلي

، ومل يتعــاون اجلــيش النيبــايل مبــا فيــه  قيقــا وافيــاحتيف التحقيــق يف احلالــة أبــدت ممانعــة الــشرطة 
ــىت اآلن  ــة حـ ــات   .الكفايـ ــه أي اهتامـ ــق ومل توجـ ــا يتعلـ ــاة ب فيمـ ــاة الفتـ ــروف وفـ وكانـــت . ظـ

 علـى عمليـات     التـدريب  يف مركـز     ٢٠٠٤فربايـر   /ار قد عثـر عليهـا ميتـة يف شـباط          ووسون نايمي
ضــغوط وبفــضل ، ٢٠٠٥مرب ســبت/ويف أيلــول. الــسالم يف برينــدرا يف مقاطعــة كافريباالنــشوك

حكـم علـيهم     ضباط يف اجليش النيبايل إىل احملكمة العسكرية و        ة، أحيل ثالث  مكثفةعامة ودولية   
 . واروينا سونيجثة ملدى التصرف يف بالسجن ملدة ستة أشهر لعدم اتباع اإلجراءات السليمة 

 
 اختطاف األطفال -جيم  

تراجعـا ملموسـا   فتـرة الـرتاع   ي ميـز  الـذ  اختطـاف األطفـال ألغـراض عـسكرية      تراجع - ٢٥
 ، بلـغ ٢٠٠٧فربايـر  / وشـباط ٢٠٠٦يونيـه  /وفيما بـني حزيـران  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

واختطــف ، طفــال ١٦٨ منفــردة  اختطــاف يف حــوادثاملعــروف أهنــم اختطفــوا األطفــال عــدد
ومـن  . يش املـاوي   خالل محلة التجنيد اليت قام هبا اجلـ        ٢٠٠٦نوفمرب  /معظمهم يف تشرين الثاين   

للمـشاركة   طفال   ٣٣ اختطف   بينماألغراض التجنيد،   طفال   ١٣٥ طفال، اختطف    ١٦٨أصل  
ــة يف ــرامج ثقافي ــية ب ــرج و.  أو ألســباب أخــرى  وسياس ــه  أف ــا جمموع ــال٤٩عم ــام .  طف ويف ع

ــر ، اختطــف ٢٠٠٦ ــة ١٣٦ طفــال يف إطــار ٣٢٤مــن أكث اختطــف  اختطــاف مجــاعي، حادث
مـايو وكـانون    /البـاقون فيمـا بـني أيـار       و ٢٠٠٦نـوفمرب   /الثـاين يف تـشرين    منـهم    ٢١٠ أكثر من 
وأفيـد أن   . واختطف مجيـع األطفـال قـصد جتنيـدهم يف اجلـيش املـاوي             . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
وباإلضـافة إىل ذلـك، اختطـف       . عادوا إىل بيوهتم أو أفرج عنهم     منهم  أطفال   ١١٠جمموعه   ما
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ــا ــى   مـ ــد علـ ــل يف ٨٠٢يزيـ ــا طفـ ــاختطافـ ـــ ا مجاعيـ ــا ب ــشرين األول فيمـ ــوبر /ني تـ  ٢٠٠٦أكتـ
ــباط ــر /وش ــة      ٢٠٠٧فرباي ــات اجلماهريي ــسياسية أو التجمع ــربامج ال ــشاركة يف ال ــن أجــل امل  م

 .  وأفرج عنهم يف هناية أنشطة اليوم السياسية)املاوي(للحزب الشيوعي النيبايل 
ة  مبوجــب القــانون املتعلــق باألنــشطة اإلرهابيــ  جديــدةومل يبلــغ عــن أي حالــة اعتقــال  - ٢٦

ــام   ــة بالنظ ــا (واملخل ــها ومنعه ــهىو). مراقبت ــانون انت ــول  أجــل الق ــة أيل ــبتمرب / يف هناي  ٢٠٠٦س
املــذكور خــالل مبوجــب القــانون  وأفــرج عــن معظــم األطفــال املعــتقلني  . ميــدد العمــل بــه  ومل

، ولكن بعضهم ظل رهن االحتجاز بتهم ارتكاب جرائم عادية، ومجيع هـؤالء األطفـال               الرتاع
من احلـزب الـشيوعي النيبـايل       وظلت ثالث حمتجزات    . ة يف الوقت الراهن   سن ١٨يفوق سنهم   

 نياثنـت وكـان عمـر     رهـن احلـبس االحتيـاطي ملـدة تتـراوح بـني سـت وسـبع سـنوات،                   ) املاوي(
 . حني اعتقاهلن سنة ١٧ سنة والثالثة ١٣منهن 

 
 اهلجمات على املدارس واملستشفيات -دال  

راء أعمال اإلغـالق واحلـصار الـيت تعتـرب أسـلوبا      تضررت املدارس بشكل مباشر من ج   - ٢٧
ــرة    .  علــى نطــاق واســع يف نيبــال يتبعــه احملتجــون فقــد أغلقــت العديــد مــن املــدارس خــالل فت

اسـتمرت طـوال    الـيت    و ٢٠٠٧االحتجاجات الطويلة اليت شـهدهتا منطقـة تـرياي يف بدايـة عـام               
 لـه واملنظمـات املنتـسبة   ) املـاوي  (واسـتخدم احلـزب الـشيوعي النيبـايل    . الفترة املشمولة بالتقرير  

 ساعات ويوم واحد أو ليلة واحـدة إلجـراء          ٤ مدارس عامة ملدد تتراوح بني       ١٠على  يزيد   ما
 وكـــانون ٢٠٠٦أكتـــوبر /كملجـــأ يف الفتـــرة املمتـــدة بـــني تـــشرين األولو الثقافيـــة اأنـــشطته
 .  يف مقاطعات برديا وغورخا وسندوبالشوك٢٠٠٧ديسمرب /األول

 
 عنف اجلنسيال -هاء  

 العنـف اجلنـسي يف سـياق الـرتاع خـالل الفتـرة               أعمـال  مل ترد أي تقارير عن ارتكـاب       - ٢٨
 .املشمولة بالتقرير

 
 منع وصول املساعدة اإلنسانية  - اوو 

أدى وقـف إطـالق   قـد  ، و  بشكل متعمـد   وصول املساعدة اإلنسانية   منعمن النادر أن يُ    - ٢٩
غــري أن اإلضــرابات . لع هبــا العــاملون يف اجملــال اإلنــساين النــار إىل تيــسري العمليــات الــيت يــضط 

واحلصارات الواسعة النطاق اليت قامت هبـا مجاعـات سياسـية مـسلحة وغـري مـسلحة وأحـزاب                   
ــية أد ومجاعـــات  إىل تعطيـــل األنـــشطة اإلنـــسانية والوصـــول إىل اخلـــدمات الـــصحية   تسياسـ

حـوادث ختويـف أطـر    وقـوع  ا عـن  وأفيـد أيـض  . والتعليمية يف معظم األحـوال يف منطقـة تـرياي         
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أحـد   خطـورة   زادتو. لعاملني يف املنظمـات غـري احلكوميـة        ل )املاوي(احلزب الشيوعي النيبايل    
ــائق ســرية تتعلــق بتجنيــد األطفــال مــن قبــل أطــر احلــزب      نتيجــةادث احلــو  االســتيالء علــى وث

 ).املاوي(الشيوعي النيبايل 
 

 احلوار وخطط العمل  -رابعا  
ة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح آلية للرصد واإلبالغ هلا حـضور يف           أقامت فرق  - ٣٠
. وتعمل يف مجيع أحناء املقاطعـات األخـرى   مقاطعة، ٧٥ من مقاطعات نيبال البالغ عددها      ٥٤

وتــشارك يف فرقــة العمــل علــى مــستوى رفيــع منظمــات وطنيــة ودوليــة عاملــة يف جمــال حقــوق 
. محايتها من التخويف يف بعـض املناسـبات   على   فرقة العمل    ساعدت عضويتها يف  الطفل، وقد   

ــوم ــة العمــل  وتق ــا  فرق ــدعوة      حالي ــا يف جمــال ال ــز جهوده ــادة تعزي ــصد زي ــا ق باســتعراض أدائه
 . والتنسيق

 
 احلوار مع الطرفني -ألف  

تعــيني منــسقني إىل عرقلــة أنــشطة الــدعوة ووضــع خطــط عمــل إعــادة أدى التــأخري يف  - ٣١
وعــني كــل مــن طــريف اتفــاق الــسالم الــشامل منــسقا    .  األخــرىالنتــهاكاتاولتجنيــد وقــف ا

 والطفـل وميثل احلكومة األمني املـشترك لـوزارة شـؤون املـرأة            . لشؤون األطفال والرتاع املسلح   
مهـام أخـرى    تـوىل الحقـا     منسقا  ) املاوي(وعني احلزب الشيوعي النيبايل      .االجتماعيةوالرعاية  

 . بعد انتهاء الفترة املشمولة بالتقرير ٢٠٠٨فرباير /ط يف شبابدال منهني منسق وُع
ورغم عدم إحراز تقدم يف احلوار على املـستوى الرمسـي، أسـفر احلـوار علـى املـستوى                - ٣٢

 فرقـة العمـل وطــريف اتفـاق الــسالم الـشامل إىل حتقيـق بعــض النتـائج لــصاحل       أعــضاءاحمللـي بـني   
 عـضاء واقع التجميـع يف أحيـان كـثرية دعـم أ          والتمست أسر األطفال املوجودين يف م     . األطفال

تـدخل  بالختطـاف  اوسويت بعـض حـاالت     .  للتفاوض بشأن اإلفراج عنهم    نيفرقة العمل احمللي  
يـستلزمه األمـر، أي    غري أن هذه األنشطة احمللية ليست بديال كافيـا ملـا            .  فرقة العمل  أعضاءمن  
اوي تتفـق عليهـا احلكومـة مـع          لإلفراج عن مجيع األطفال يف اجليش امل       ة خطة عمل وطني   وضع

خطة عمل ملموسة وحمـددة زمنيـا مـع األمـم           باعتبارها   وُتقر) املاوي(احلزب الشيوعي النيبايل    
 . املتحدة يف نيبال

العمـل  وأنشأ العديد من األحزاب السياسية يف منطقة ترياي فروعا للشبيبة تـشارك يف               - ٣٣
ات املـــسلحة الــيت تلجــأ إىل العنـــف    الــشوارع، وقامـــت بعــض اجلماعــ   الــسياسي العنيــف يف  

ر إىل اآلن أي حـوار مـع هـذه اجلماعـات املـسلحة بـشأن           ومل يباشَـ  . السياسي بتجنيـد األطفـال    
 .األطفالاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
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وأحرزت حكومة نيبال بعض التقدم يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب اتفـاق الـسالم                - ٣٤
وتعمـل وزارة   .  املرتبطني سابقا بالقوات واجلماعـات املـسلحة       الشامل بالتكفل بتأهيل األطفال   

 والرفــاه االجتمــاعي والفريــق العامــل والطفــلالــسالم والــتعمري إىل جانــب وزارة شــؤون املــرأة 
جـل  املعين باألطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات املسلحة علـى صـياغة خطـة عمـل وطنيـة أل                

وضـع برنـامج وطـين      ك الفريق العامل الذي سيعمل علـى        مبا يف ذل   ،ألطفال املتضررين بالرتاع  ا
 . ألطفال املتضررين بالرتاعجل األ
 

 املبادرات العامة حلماية األطفال -باء  
قت حكومة نيبال علـى الربوتوكـول االختيـاري    صّد، ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين  ٣يف   - ٣٥

 نيبـال تـصرحيا     توصـرح . ةالتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة األطفال يف الرتاعات املسلح        
 أو يف قــوة ا يف جيــشه ســنة١٨نــد األطفــال دون جت لــن املزمــا لــدى توقيــع الربوتوكــول بأهنــ 

، أقرت احلكومة التزامات بـاريس حبمايـة        ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط .  التابعة هلا  الشرطة املسلحة 
.  املـسلحة  األطفال من التجنيد أو االستخدام غـري املـشروع مـن جانـب القـوات أو اجلماعـات                 

 املعاهـدات   راجإدأُخرت عملية   صديق نيبال على عدة صكوك دولية،        من ت  الرغمغري أنه على    
اسـتعراض القـانون املتعلـق باألطفـال     اسـتكملت احلكومـة   و.  القـانون الـوطين   صـلب  الدولية يف 

  .ولكن يتعني أن جييزه الربملان ،٢٠٠٦الذي بدأ يف عام 
 فرقــة عمــل مــشتركة بــني الــوزارات ُشــكلت، ٢٠٠٦تــوبر كأ/ تــشرين األول١٨ويف  - ٣٦

وقـدم تقريـر فرقـة    . نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة       للتقييم آثار انضمام نيبال     
 إجــراءاتوصــرحت احلكومــة بأهنــا ستــشرع يف    ، ٢٠٠٦ديــسمرب /العمــل يف كــانون األول 

 . التصديق
لتقـصي احلقـائق   ون إلنشاء جلنة    ، طرحت احلكومة مشروع قان    ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز  - ٣٧

. ، وهـو املـشروع الـذي جيـري حاليـا التـشاور بـشأنه مـع عـدد مـن األطـراف املعنيـة                        واملصاحلة
وأعربت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن قلقهـا علـى عـدة مـستويات إزاء مـشروع                  

جلـسيمة حلقـوق   رتكيب االنتـهاكات ا ملـ العفـو  متـنح  القانون الذي يتضمن أحكاما مـن شـأهنا أن         
تـدابري خاصـة    أي  شروع أيـضا علـى      املوال ينص   . اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل    

 .باألطفال الضحايا أو الشهود أو األطفال املتهمني
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 املبادرات اخلاصة لصاحل األطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات املسلحة -جيم  
أن يقـوم جملـس الـوزراء املؤقـت         علـى    املؤقـت     اتفـاق الـسالم الـشامل والدسـتور        ينص - ٣٨

. بإنشاء جلنة خاصة يعهد إليها مبهمة اإلشراف على أفراد اجليش املـاوي وإدمـاجهم وتأهيلـهم                
 ضـرورة  تتنـاول  ومل ،اللجنـة مـرة واحـدة فقـط خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير              قد اجتمعـت    و

 . جليش املاوي ا منطفالاأل إعادة إدماج  عنإنشاء مؤسسة وطنية مسؤولة
اجلماعـات املـسلحة بـني       وأوجيمع الفريـق العامـل املعـين باألطفـال املـرتبطني بـالقوات               - ٣٩

 األطفـال مـن   اإلفـراج عـن  وقـد وضـع خططـا إلدارة    .  وحقوق اإلنـسان  الطفلمنظمات محاية   
، ٢٠٠٧ ويف منتـصف عـام       .بتـسرحيهم مواقع التجميع لدى قيام اجليش املـاوي يف هنايـة األمـر             

املفـرج عنـهم بـشكل غـري        ألطفـال   ل الفريق العامل يف إتاحة فرص إعادة اإلدمـاج          عضاءع أ شر
ووضـع الفريـق العامـل أدوات    .  الـذين حـددوا هويتـهم مـن خـالل بـرامج التوعيـة احملليـة               رمسي

ربنــامج إعــادة اإلدمــاج؛ وقــدم الــدعم لتــصميم املــشاريع وتنفيــذها؛ خاصــة بومبــادئ توجيهيــة 
التنفيـذ  مرحلـة  وشـرع الربنـامج يف      . طة التنسيق على املستوى اإلقليمـي     وعزز الشراكات وأنش  

 . ٢٠٠٧يوليه /يف أوائل متوز
اجلماعـات   وأ طفل يف برنـامج األطفـال املـرتبطني بـالقوات            ٢ ٥٠٠وسجل أكثر من     - ٤٠

وهؤالء األطفال هـم ممـن   . ٢٠٠٧ديسمرب /يناير وكانون األول/املسلحة فيما بني كانون الثاين   
أنفــسهم مــن اجلــيش املــاوي أو مــن املنظمــات أفرجــوا عــن  بــشكل غــري رمســي أو عنــهمأفــرج 

سـوى  ميثلـون   ال  ة، و يـ حلكوماألمن ا أو من قوات    ) املاوي(املنتسبة إىل احلزب الشيوعي النيبايل      
 .  من اجملموع التقديري للحاالتجزء
ألطفـال املـرتبطني    ين با املعواختذ الفريق العامل    . الكأداءوواجه الربنامج بعض العقبات      - ٤١

اجلماعات املسلحة خطوات مـن أجـل شـرح أهـداف الربنـامج للحـزب الـشيوعي                  وأبالقوات  
غـري أن  .  يف كـل مقاطعـة يـضطلع فيهـا بعملياتـه           األخرى ألحزاب السياسية ل و )املاوي(النيبايل  

النيبـايل   احلـزب الـشيوعي      العـاملني حمليـا يف     مـن جانـب      عراقيلالربنامج واجه يف بعض املناطق      
ووجهت بعض التهديـدات إىل     .  احلزب ‘‘بسرقة أطر ’’اهتموا موظفي الربنامج     الذين   )املاوي(

ــامج  ــوظفي الربن ــالقوات     . م ــرتبطني ب ــال امل ــامج األطف ــسمح لربن ــسلحة   وأومل ي ــات امل اجلماع
 . بتعميم املعلومات عن الربنامج على األطفال املوجودين يف مواقع التجميع

ــد  - ٤٢ ــد جتني ــشمولة        وأعي ــرة امل ــاوي خــالل الفت ــال يف اجلــيش امل ــن األطف ــدد حمــدود م  ع
وحفـز  .  جتنيـدهم قـسرا   الـذين أعيـد    يف الربنامج من بـني       مشاركني أطفال   ةبالتقرير، وكان عد  

 القـادة علـى زيـادة       ٢٠٠٧أكتـوبر   /دفع جزء من البدالت إىل اجلـيش املـاوي يف تـشرين األول            
وإعــادة التجنيــد هــي يف حــد ذاهتــا مــن   . ودةاألطفــال علــى العــ بعــض حفــز ذلــك و ،عــددهم
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قـدرة الـربامج علـى العمـل، وتنـال      بـالغ ل إىل تقويض أيضا االنتهاكات اجلسيمة، إال أهنا تؤدي     
 .من قدرة األطفال على الشعور بالثقة يف عملية تأهيلهم دون التعرض للمضايقة

 
 التوصيات -خامسا  

 قدمة إىل حكومة نيبالاملتوصيات ال -ألف  
 علـى صـعيد إعـادة إدمـاج     بدور قياديينبغي حلكومة نيبال أن تبدي بوضوح التزامها       - ٤٣

األطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات املـسلحة، وينبغـي هلـا أن تعمـل عـن كثـب مـع احلـزب                     
مـوارد كافيـة وحيظـى برصـد        لـه   ضع برنامج فعـال     لوواألمم املتحدة   ) املاوي(الشيوعي النيبايل   

 .هؤالء األطفال وإعادة إدماجهم لإلفراج عنجيد 
يف ميـــدان اإلصـــالح القـــانوين ملموســـة وينبغـــي حلكومـــة نيبـــال أن تتخـــذ خطـــوات  - ٤٤

 علـى واملساءلة واملصاحلة من أجل النهوض حبماية األطفال ووضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب                 
ص دون  قـانون جيـرم جتنيـد األشـخا       سناالعتداءات واالنتهاكات املرتكبة ضدهم، مبا يف ذلك        

لـضمان قيـام وكـاالت إنفـاذ القـانون واحملـاكم            وينبغي أن تتخذ مزيدا من اخلطوات        . سنة ١٨
بــالتحقيق يف اجلــرائم املرتكبــة ضــد األطفــال وحماكمــة مرتكبيهــا، وتعزيــز املؤســسات القانونيــة 

أي تعزيـز أو إصـالح لنظـامي        إجـراء   ضمان  لـ  كذلك و ،لضمان معاجلة مسائل حقوق اإلنسان    
 .انون والعدالة اجلنائية مبا يتفق واملعايري الدوليةإنفاذ الق

 وضـــع تـــدابري كافيـــة حلمايـــة األطفـــال الـــضحايا  أن تكفـــلوينبغـــي حلكومـــة نيبـــال  - ٤٥
كـذلك األطفـال   أن تـشرك  والشهود، واألطفال املتهمني بارتكـاب جـرائم يف سـياق الـرتاع، و       

 .ارب اليت عاشوها خالل الرتاع التجاالطالع علىيف أي أنشطة للعدالة االنتقالية لضمان 
 

 التوصيات املقدمة إىل حتالف األحزاب السبعة - باء 
 أعــضاء يف اللجــان الــيت ترصــد تنفيــذ اتفــاق الــسالم أن تعــنيينبغــي لألحــزاب الــسبعة  - ٤٦
 . يف عملية السالمالطفل إليهم بالتحديد مهمة دراسة حقوق تسند

 
 )املاوي(وعي النيبايل التوصيات املقدمة إىل احلزب الشي - جيم 

طـة  خب مـع األمـم املتحـدة        بـدء العمـل   ينبغي للحزب أن يتخـذ خطـوات عاجلـة ألجـل             - ٤٧
 مواقـع  مـن  األطفال فورا ودون شـروط  باإلفراج عنعمل ملموسة وحمددة زمنيا لتنفيذ التزامه     

 اتفــاق الــسالم الــشامل واتفــاق رصــد إدارة  مبوجــب ذلكجتميــع اجلــيش املــاوي كمــا تعهــد بــ 
والتأكيـد   األطفـال،  لإلفـراج عـن  ألسلحة واجليوش، مبا يف ذلك وضع إطار زمـين دون تـأخري          ا

. تقــدم يف إصــالح قطــاع األمــنإحــراز شروط مثــل دفــع أجــور أو بــ يــرهن أن ذلــك لــنعلــى 
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تؤيـد   علـى قادتـه امليـدانيني     تعميم رسالة رمسية    ) املاوي(قيادة احلزب الشيوعي النيبايل     لوينبغي  
 .ذكورة أعاله وتعني منسقا عسكريا رفيع املستوىخطة العمل امل

وينبغــي أن يعمــل احلــزب بــشكل وثيــق مــع فرقــة العمــل مــن أجــل القيــام دون تــأخري   - ٤٨
 بشكل غري رمسي من اجلـيش املـاوي الـذين أعيـد جتنيـدهم               املفرج عنهم مبعاجلة مسألة األطفال    

يـد، واختـاذ تـدابري مناسـبة ضـد           القادة املسؤولني عـن التجن     مع، والتحقيق   ا بشكل قسري  الحق
 . عن ذلكيته مسؤولثبتتمن 
ــة مقبلــة      - ٤٩ وينبغــي للحــزب أن يبــدأ العمــل مــع األمــم املتحــدة ومــع أي ســلطة حكومي

 بــشكل غــري رمســي الــذين أفــرج عنــهممــسؤولة عــن إعــادة اإلدمــاج لــضمان توعيــة األطفــال   
 لـه أن يؤيـد علنـا برنـامج          وينبغـي .  حـسب االقتـضاء    همعـادة إدمـاج   إليستحقونه مـن دعـم       مبا

 الربنـامج علـى     ااألطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات املسلحة، وأن يعمم املعلومات عـن هـذ           
ــه       ــامج برســالة تعــرب عــن دعمــه ل ــع، وأن ميــد الربن ــع التجمي ــه ميكــن واألطفــال يف مواق ملوظفي

 .  حينما يالقون اعتراضات من جانب موظفي احلزباستعماهلا
 

 ات املقدمة إىل اجلماعات املسلحة يف منطقة تريايالتوصي -دال  
مجيـع انتـهاكات    قـف   ينبغي لكافة اجلماعات املسلحة يف منطقة ترياي االلتـزام علنـا بو            - ٥٠

 .  من العمر سنة١٨كل من هم دون ، مبا يف ذلك جتنيد الطفلحقوق 
 

 التوصيات املقدمة إىل مجيع األحزاب السياسية -هاء  
 األحـزاب الــسياسية أن تلتـزم بوقــف التالعـب باألطفــال وقـسرهم علــى     ينبغـي جلميــع  - ٥١

وينبغــي هلــا ضــمان تعمــيم هــذه . املــشاركة يف املظــاهرات الــسياسية واإلضــرابات واحلــصارات
مــن  للجنــة االنتخابــات مــساءلة فيهــا، وينبغــي تعمــل يف املنــاطق الــيت أطرهــاااللتزامــات علــى 

 .بذلكيقوم  ال
أن يقبــل دعــوة بــمثلــي اخلــاص املعــين باألطفــال والــرتاع املــسلح ملصــدرت توجيهــات  - ٥٢

 يف توجيـه االنتبـاه      اإلسـهام حكومة نيبال لالضطالع ببعثة إىل نيبال يف املستقبل القريب ألجل           
ــوق    ــة حق ــلإىل ضــرورة إدراج محاي ــة     الطف ــد االنتقالي ــا بع ــة وم ــة االنتقالي ــات املرحل  يف أولوي

 . املتحدة واجملتمع املدين األمميفحلكومة نيبال ولشركائها 


