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املـساعدة مـن األمـم املتحـدة لـدعم           تقرير األمـني العـام عـن طلـب نيبـال            

 عمليتها للسالم
 

 مقدمة -أوال  
، الــذي جــدد مبوجبــه )٢٠٠٨ (١٧٩٦يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن   - ١

اجمللس، بنـاء علـى طلـب حكومـة نيبـال، واسـتنادا إىل توصـية األمـني العـام، واليـة بعثـة األمـم                       
يوليـه  / متـوز  ٢٣إىل غايـة    ) ٢٠٠٧ (١٧٤٠تحدة يف نيبال علـى حنـو مـا هـو مـبني يف القـرار                 امل

احلـزب    وقد أنشئت البعثة كبعثة سياسية خاصة أنيطت هبا والية رصـد إدارة أسـلحة               . ٢٠٠٨
واملـساعدة يف رصـد ترتيبـات        واجلـيش النيبـايل وأفرادمهـا املـسلحني،         ) املاوي(الشيوعي النيبايل   

والنــزاهة،   الدعم التقين النتخاب مجعية تأسيسية يف جو مـن احلريـة              النار، وتقدمي    وقف إطالق 
 .  من مراقيب االنتخاباتصغريوتوفري فريق 

السالم وتنفيذ والية البعثـة منـذ تقريـري     ويستعرض هذا التقرير التقدم احملرز يف عملية        - ٢
 ). S/2008/5( ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣املقدم إىل اجمللس املؤرخ 

 
 التقدم احملرز يف عملية السالم  -ثانيا  

 مــرتني، والــيت تــشكل حجــز  املؤجلــةأجريــت انتخابــات اجلمعيــة التأسيــسية يف نيبــال   - ٣
 املــؤرخ  اإلثــين عــشر البنــود تفــاهمعلــى حنــو مــا كرســه الزاويــة للمرحلــة االنتقاليــة الــسياسية  

ــاين  ٢٢ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــسمى  ٢٠٠٥ن ــا كــان ي ــني م ــسبعة واحلــزب    ب  حتــالف األحــزاب ال
، ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢١، واتفاق السالم الـشامل املـؤرخ        )املاوي(الشيوعي النيبايل   

 النيبـاليني   أُتوقـد هنّـ   .  والـسلم  نـضباط يف جـو سـاده اال     و ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٠وذلك يف   
 يف االقتـراع    اركوشـ .  حبمـاس مـشاركتهم يف هـذا احلـدث املـشهود           على االنتخابات وأشـدتُ   

 مليون ناخب مؤهـل،     ١٧,٦ يف املائة من جمموع الناخبني النيباليني وعددهم         ٦٣يزيد على    ما
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ــشباب      ــساء وال ــن الن ــة م ــشاركة قوي ــع وجــود م ــادت. م ــصويت يف   وأع ــات الت ــة االنتخاب  جلن
 .اقتراع مركز ٢٠ ٨٨٦مراكز من أصل  ١٠٦

ــه     - ٤ ــات أكــرب حــضور للمــراقبني تعرف ــال   االوشــهدت االنتخاب ــاريخ نيب ــات يف ت : نتخاب
.  مراقـب دويل   ٨٠٠ مراقب وطين وحـوايل      ٦٠ ٠٠٠انتشر يف عموم البالد ما يزيد على         فقد

، مبـا يف ذلـك االحتـاد األورويب          يف بيانـات علنيـة     واتفقت جمموعات املراقبني الـدوليني الرئيـسية      
راقبني الــوطنيني والــشبكة اآلســيوية لالنتخابــات احلــرة ومركــز كــارتر وغريهــا، وجمموعــات املــ

الرئيسية على أن االنتخابات قـد جـرت بطريقـة سـلمية نـسبيا وبـأن االقتـراع قـد أُديـر بـشكل                        
ويعد النجاح يف إجراء االنتخابات والقبول الواسع لنتائجها إجنـازا مهمـا لعمليـة الـسالم       . جيد

ادة كمــا يظهــر أيــضا مــدى التــزام القــ     . وشــهادة تقــدير لــشجاعة الــشعب النيبــايل وإرادتــه     
 .السياسيني النيباليني والروح املهنية للجنة االنتخابات والرتاهة اليت تتحلى هبا

وقــد تــسىن إجــراء االنتخابــات بفــضل اتفــاق البنــود الثالثــة والعــشرين املوقــع بــني           - ٥
، والــذي خلــصه تقريــر ي الــسابق املقــدم إىل  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٣ يف طــرافاأل

ــس ــاق  . اجملل ــزم االتف ــة      وأل ــال مجهوري ــى أن نيب ــنص عل ــديل الدســتور املؤقــت لي األطــراف بتع
ــيس      ــسية، وأن رئ ــة التأسي ــة ســتقام يف أول اجتمــاع للجمعي ــة، وأن اجلمهوري ــة احتادي دميقراطي

وكـان مـن الـالزم تعـديل قـانون          .  مهـام رئـيس الدولـة      مجيـع الوزراء سـيتوىل حـىت ذلـك احلـني          
 مقعـدا تنتخـب     ٢٤٠يتم اإلبقاء على     تأسيسية، حبيث   االنتخاب املختلط فيما يتعلق باجلمعية ال      

على مبدأ املقعد للفائز بأكثر األصوات ويف الوقت نفـسه تـتم زيـادة             من الدوائر االنتخابية بناء     
 مقعـدا، وزيـادة عـدد مـن     ٣٣٥ إىل   ٢٤٠  عدد املقاعد املنتخبة على أساس التمثيل النـسيب مـن            

ــوزراء مــن   يرشــحهم جملــس   ــذلك يكــون عــ . ٢٦ إىل ١٧ال ــسية   دد أعــضاء وب ــة التأسي اجلمعي
، وافـــق اجمللـــس التـــشريعي املؤقـــت علـــى  ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين٤ويف . اعـــضو ٦٠١

وأصــبح اتفــاق البنــود الثالثــة والعــشرين أساســا لعــودة احلــزب  . تعــديالت القــوانني االنتخابيــة
اون داخــل حتــالف األحــزاب  إىل احلكومــة االنتقاليــة، ومســح بالتعــ ) املــاوي(الــشيوعي النيبــايل 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠السبعة، ومكّن التحالف من الوفاء بالتزامه بإجراء االنتخابات يف 
. أبريـل طريقـا سـهلة     / نيـسان  ١٠ومل تكن الطريق إىل انتخابات اجلمعية التأسيـسية يف           - ٦

 نيبــال تزيــد وعلــى حنــو مــا تناولتــه تقــاريري الــسابقة بالــشرح، فقــد باتــت احلالــة الــسياسية يف 
تعقيــدا، حيــث أصــبح العديــد مــن األســباب اهليكليــة للــرتاع يتجلــى كمطالــب ملحــة ملختلــف 
اجلماعات احمللية واجملموعات يف ظل اجلو الـسياسي املـشحون الـذي نـشأ منـذ حركـة الـشعب           

ــسان ــصدارة . ٢٠٠٦أبريــل /يف ني مطالــب الفئــات املهمــشة يف العــادة يف التمثيــل    واحتلــت ال
وبوجـه خـاص، فقـد      . ديد دستور الدولة وهياكلـها يف املـستقبل علـى كافـة الـصعد             الكايف لتح 
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كانت رغبة تلك اجملموعات يف إقامة نظـام حكـم احتـادي والـتحكم يف شـؤوهنا العامـة مـسألة                     
 .٢٠٠٧حمورية بالنسبة للحوار السياسي منذ مطلع عام 

ثالثـة والعـشرين مـن جانـب      وقد تقررت الصيغة االنتخابيـة الـواردة يف اتفـاق البنـود ال             - ٧
سي واجلاناجـــايت اللـــتني أحـــستا حتـــالف األحـــزاب الـــسبعة دون تـــشاور مـــع جممـــوعيت املاديـــ 

وانشق عدد من سياسيي املاديـسي عـن األحـزاب القائمـة            . االتفاق مل يستجب لتظلماهتما    بأن
وانــضم ذلــك احلــزب إىل . ماديــسي - وشــكلوا حزبــا جديــدا هــو احلــزب الــدميقراطي التــاري

ــسي         م ــة مادي ــشأ حــديثا لتأســيس جبه ــسي وحــزب ســادباوانا املن ــوق شــعب املادي ــدى حق نت
ــة مــن املطالــب        ــه حركــة احتجــاج دعمــا جلمل ــة املتحــدة، وهــي حتــالف نــشأت عن الدميقراطي

ودخلت احلكومـة يف مفاوضـات مـع هـذه     . أبريل/ نيسان١٠كأساس للمشاركة يف انتخابات   
فربايـر، حيـث اشـتدت حـدة مظـاهرات املاديـسي            /اجملموعات يف النصف الثاين من شهر شباط      

وحــاالت احلــصار الــيت تفرضــها ممــا أودى حبيــاة تــسعة أشــخاص وتــسبب يف قطــع اإلمــدادات  
فرباير، توصلت احلكومة واجلبهة املوحدة إىل اتفـاق مـن مثانيـة بنـود     / شباط٢٨ويف  . األساسية

ومت التوقيع على اتفـاق     . أبريل/مهد السبيل أمام مشاركة أحزاب املاديسي يف انتخابات نيسان        
. مــارس مــع اجلبهــة الوطنيــة اجلمهوريــة االحتاديــة تــضمن مطالــب اجلاناجــايت  / آذار١مماثــل يف 

وإمجــاال، فقــد رحــب املاديــسي يف عمــوم تــاراي باالتفــاق مــع اجلبهــة املوحــدة، لكــن معظــم     
الحتجاجـات،  اجملموعات املسلحة اليت تتخذ من تاراي مسرحا هلا رفضت االتفاق وواصلت ا           

 .مبا يف ذلك أعمال العنف، وإن كانت بتأثري حمدود
وبــإقرار هــذين االتفــاقني، حتــول اهتمــام األحــزاب الــسياسية املــسجلة إىل احلمــالت          - ٨

ــة الــيت اشــتدت خــالل شــهر آذار   ــسان /االنتخابي ورغــم أن احلمــالت  . أبريــل/مــارس وأوائــل ني
قـارير موثوقـة ومتـواترة عـن إعاقـة الكـوادر            اتسمت بطابع سلمي يف العديـد مـن الـدوائر، فـإن ت            

، مبا فيهم عصبة الشبيبة الشيوعية، ألنـشطة األحـزاب الـسياسية األخـرى قـد وردت علـى                   ةاملاوي
وأعربــت البعثــة للحــزب الــشيوعي النيبــايل . ســيما مــن مقاطعــات الــتالل مــدى تلــك الفتــرة، ال

 كـل  سـبق أن اتفقـت عليهـا      ك اليت   عن قلقها، و حثت على احترام مدونة قواعد السلو        ) املاوي(
املــصادمات تواصــلت يف الــتالل،  األطــراف املتنافــسة يف االنتخابــات، لكــن حــاالت الترهيــب و  

ووقعـت أيـضا أعمـال عنـف متـصلة باالنتخابـات يف دوائـر         . بدرجات متفاوتـة الـشدة    يكن   وإن
 .سلوكتاراي، فضال عن حاالت عديدة من انتهاك األحزاب السياسية ملدونة قواعد ال

ــضالعني يف أعمــال العنــف املتــصلة       - ٩ ــر ال ــشباب املــاويني كــانوا أكث ومــع أن الكــوادر وال
ويف . باالنتخابات، فقد سقط منهم أكرب عدد من الضحايا خالل األسابيع الـسابقة لالنتخابـات             

يبـدو،    كادرا آخر مل يكونوا مسلحني على ما       ١٢ وجرح   ة كوادر ماوي  ٧أبريل، قُتل   / نيسان ٨
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يف مقاطعة دانغ عندما أطلقت عليهم النار الشرطة املرافقـة ألحـد مرشـحي حـزب املـؤمتر               وذلك  
وكـان ذلـك أخطـر حـادث يف الفتـرة املمهـدة لالنتخابـات، لكـن القيـادة املاويـة حتلـت                       . النيبايل

ــراع    ــدما حنــو االقت ــنفس متعهــدة باملــضي قُ ومشلــت احلــوادث اخلطــرية األخــرى قتــل   . بــضبط ال
مناسبتني منفصلتني، واهلجوم بالقنابل على مسجد يف برياتناغار ممـا تـسبب يف             مرشحني اثنني يف    

 . مرشح يف يوم االقتراع، منها قتلووقعت أربع حاالت قتل. مقتل شخصني
ــايل املــسجلني يف اجلــزء       - ١٠ ــراد اجلــيش املــاوي واجلــيش النيب ــراع، متكــن أف ــوم االقت ويف ي

ن اإلدالء بأصــواهتم يف جــو مــن اهلــدوء يف مراكــز  املتعلــق بالتمثيــل النــسيب مــن االنتخابــات مــ 
وخــالل احلملــة االنتخابيــة، وردت تقــارير بــأن بعــض   . اقتــراع خــارج معــسكراهتم وثكنــاهتم 

ــات        ــق باالنتخاب ــشطة تتعل ــشاركة يف أن ــسكرات للم ــادروا املع ــد غ ــاوي ق ــاتلي اجلــيش امل . مق
احلـزب الـشيوعي النيبـايل      وأجرت البعثة تعدادا لألفـراد يف املعـسكرات، وشـددت لـدى قيـادة               

 . وقادة اجليش املاوي على أمهية االمتثال لألوامر بالبقاء داخل املعسكرات) املاوي(
واكتمــــل يف .  قــــد قبلــــت بالنتــــائجورغــــم التحفظــــات، فــــإن األحــــزاب الرئيــــسية - ١١
أبريــل عــد األصــوات املــدىل هبــا يف االنتخابــات بــشقيها، نظــام األكثريــة والتمثيــل  /نيــسان ٢٣
ائي للمقاعـــــد املتحـــــصل عليهـــــا يف نـــــسيب، وأعلنـــــت جلنـــــة االنتخابـــــات التوزيـــــع النـــــهال

كــأكرب حــزب يف اجلمعيــة   ) املــاوي(وخــرج احلــزب الــشيوعي النيبــايل    . أبريــل/نيــسان ٢٥
ــا جمموعــه    ــوزه مب ــسية بف ــدا ١٢٠التأسي ــضبط نــصف املقاعــد املخصــصة لنظــام    - مقع أي بال

تعلــق بالتمثيــل النــسيب، يليــه كــل مــن حــزب املــؤمتر   مقعــد يف إطــار اجلــزء امل١٠٠األكثريــة و 
 مقعــدا يف إطــار ٧٣ مقعــدا مــن املقاعــد املخصــصة لنظــام األكثريــة و  ٣٧النيبــايل مبــا جمموعــه 

مبـا جمموعـه    ) اللينـيين املوحـد    - احلـزب املاركـسي   (التمثيل النسيب، واحلزب الـشيوعي النيبـايل        
ــة و   ٣٣ وحــصل منتــدى  .  إطــار التمثيــل النــسيب  مقعــدا يف٧٠ مقعــدا يف إطــار نظــام األكثري

 مقعـدا يف إطـار التمثيـل       ٢٢ مقعدا يف إطار نظـام األكثريـة و          ٣٠حقوق شعب املاديسي على     
ميقراطيــة املتحــدة جمــتمعني علــى النــسيب، بينمــا حــصل احلزبــان اآلخــران يف جبهــة ماديــسي الد 

 .سيب مقعدا يف إطار التمثيل الن١٦مقعدا يف إطار نظام األكثرية و  ١٣
مــايو بعــد مــا عّينــت األحــزاب الــسياسية  / أيــار٨وأُعلنــت النتــائج الرمسيــة النهائيــة يف   - ١٢

أعـضاء مـن قوائمهــا الفـائزة يف التمثيـل النــسيب، وأكـدت جلنـة االنتخابــات أن تلـك التعيينــات        
وال يــزال هنــاك ســتة  . مطابقــة الشــتراطات احلــصص املنــصوص عليهــا يف القــوانني االنتخابيــة  

وستــضم اجلمعيــة التأسيــسية .  عــضوا يف انتظــار تعيينــهم مــن جانــب جملــس الــوزراء وعــشرون
 ممثلني عن كافة اجملموعـات االجتماعيـة الرئيـسية يف الـبالد، مـع زيـادة                 ا عضو ٦٠١املؤلفة من   

ــسبيا     ــشباب ن ــضاء ال ــساء واألع ــام    . كــبرية يف حــصة الن ــار نظ ــرأة يف إط ــون ام ــت ثالث وانتخب
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). املــاوي(خــال ســتا مرشــحات عــن احلــزب الــشيوعي النيبــايل    األكثريــة، وكــن مجــيعهن مــا  
وبتطبيــق حــصة اخلمــسني يف املائــة فيمــا يتعلــق باملقاعــد املخصــصة للتمثيــل النــسيب، أصــبحت   

وهـذه نـسبة مئويـة أعلـى بكـثري مـن املتوسـط        .  يف املائة من األعضاء املنتخـبني     ٣٣النساء ميثلن   
وانتخـب مرشـحون ميثلـون    . ائـة مـن اهليئـات املنتخبـة       يف امل  ١٧,٨العاملي لتمثيـل النـساء البـالغ        

جــزء ئر يف شــىت أحنــاء الــبالد يف إطــار    طيفــا واســعا متنوعــا مــن اجملتمعــات احملليــة يف الــدوا      
وضمنت نتائج الدوائر، إىل جانب اشـتراطات احلـصص يف          . االنتخابات املتعلق بنظام األكثرية   

املـاديس واجلاناجـايت    -عـات املهمـشة تارخييـا       مقاعد التمثيل النسيب، نسبة متثيل أكـرب للمجمو       
ــات الدينيــة   ــداليت واألقلي ــال      - وال ــة يف تــاريخ نيب ــسبة يف هيئــة منتخب ــن أيــة ن ورغــم أن .  م

اجملموعــات األكثــر حرمانــا، الــداليت، ســتظل ناقــصة التمثيــل نــسبيا، فــإن التمثيــل املفــرط           
 . للمجموعات املهيمنة تارخييا قد تراجع

ــت  - ١٣ ــتقوم      ومبوجــب الدس ــيت س ــسية، ال ــة التأسي ــاع للجمعي ــد أول اجتم ــت، يعق ور املؤق
كذلك مقام اهليئة التـشريعية للـبالد إىل أن جتـرى انتخابـات جديـدة يف إطـار دسـتور قـادم، يف          

 . مايو/ أيار٨ يوما من إعالن جلنة االنتخابات للنتائج النهائية، وهو ما مت يف ٢١غضون 
. سيسية قـد اكتمـل، فـإن حتـديات كـبرية ال تـزال قائمـة        ورغم أن انتخاب اجلمعية التأ     - ١٤

ويـنص الدسـتور املؤقـت علـى أن جيـري           . ويف مقدمة تلك التحديات تشكيل حكومـة جديـدة        
اختيــار رئــيس الــوزراء وتوزيــع احلقائــب الوزاريــة بتوافــق اآلراء الــسياسية فيمــا بــني األحــزاب  

، أو يف حالــة تعــذر توافــق اآلراء، ٢٠٠٦نــوفمرب /الــسياسية الــسبعة املتحالفــة يف تــشرين الثــاين
ومل يـتم التوصـل قبـل االنتخابـات إىل أي اتفـاق رمسـي               . انتخاب رئيس الوزراء بأغلبية الثلـثني     

بني األحزاب الرئيسية بشأن كيفية انعكـاس نتائجهـا يف تـشكيل حكومـة جديـدة، لكـن كـان                    
اللينـيين   -  واحلـزب املاركـسي  من املفهوم بأن التحـالف سـيظل قائمـا فيمـا بـني املـؤمتر النيبـايل            

، وأن يتــسع توافــق اآلراء الــسياسية ليــشمل بــاقي )املــاوي(املوحــد واحلــزب الــشيوعي النيبــايل 
أنــه ) املــاوي(وأوضــح احلــزب الــشيوعي النيبــايل . األحــزاب ب علــى أســاس أدائهــا االنتخــايب 

قيــــادي سية، أن يــــضطلع بــــدور يتوقــــع، باعتبــــاره أكــــرب حــــزب ممثــــل يف اجلمعيــــة التأسيــــ 
حكومـــة جديـــدة يأمـــل أن تكـــون ائتالفـــا يـــضم املـــؤمتر النيبـــايل واحلـــزب الـــشيوعي    أيـــة يف

 هـذه األحـزاب     بـدأت ويف تلك األثنـاء،     . اللينيين ومنتدى حقوق شعب املاديسي     - املاركسي
يف ) املـاوي (مناقشات داخلية بشأن مـدى اسـتعدادها لالشـتراك مـع احلـزب الـشيوعي النيبـايل                  

 . شروط لو تقرر ذلكوعلى أي حكومة جديدة، 
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 اتفاق كاف بشأن كيفيـة الوفـاء بـااللتزام املقطـوع يف     حتقيقويتمثل التحدي الثاين يف    - ١٥
الدستور املؤقت بإقامة اجلمهوريـة يف أول اجتمـاع للجمعيـة التأسيـسية واختـاذ ترتيبـات مؤقتـة                  

 . لوظائف رئيس الدولة أثناء صياغة الدستور اجلديد
ــسالم   ويظــل ال - ١٦ ــة ال ــة   . تحــدي الثالــث هــو إكمــال عملي ــود الثالث ورغــم أن اتفــاق البن

والعشرين قد مهد األساس للمضي قدما حنـو إجـراء االنتخابـات، فـإن العديـد مـن االلتزامـات                    
ومل يـتم إحـراز أي تقـدم أثنـاء     . املقطوعة فيه ويف اتفاق الـسالم الـشامل مل يـتم الوفـاء هبـا بعـدُ        

 يتعلـق بتـسريح القُـّصر مـن املعـسكرات وسـواهم ممـن حتققـت البعثـة مـن                الفترة االنتخابية فيما  
 اآلليـات املتفـق     يـتعني علـى   وعلى حنو ما شددت عليه يف تقاريري السابقة، فإنه          . عدم أهليتهم 

عليهــا لتنــاول مــستقبل اجلــيش املــاوي وإحــالل احليــاة الدميقراطيــة يف اجلــيش النيبــايل أن تــضع   
يـضا مـن مهمـة القيـادة املاويـة أن تـضع حـدا للـدور شـبه األمـين                     اخلطط الضرورية، كمـا أنـه أ      

الذي تضطلع به عصبة الشبيبة الشيوعية، وأن تتحمل مسؤولية تعزيـز سـيادة القـانون يف إطـار                  
 .تام حلقوق اإلنسانالحترام اال
 

 حالة بعثة األمم املتحدة يف نيبال -ثالثا  
ــهم يف ال   - ١٧ ــذين مت تعيينـ ــوظفني الـ ــدد املـ ــغ عـ ــىت  ببلـ ــة حـ ــسان٢٤عثـ ــل / نيـ  ٢٠٠٨أبريـ
ــا ــه  م ــغ       ٩٦٨جمموع ــه يبل ــأذون ب ــوام م ــن أصــل ق ــا م ــا١ ٠٤٨موظف ــوع  .  موظف ــن جمم وم

ومتثـل  .  يف املائـة   ٢٩,٣٠ منهم أو نـسبة      ٢٣٣ موظفا مدنيا يف خدمة البعثة، متثل النساء       ٧٩٥
املـوظفني   ائـة مـن    يف امل  ١٦  ميثلن على حني أهنن   ، يف املائة من املوظفني الفنيني     ٣٢نسبة   النساء

وهــو عــدد مرهــون بالترشــيحات الــيت   امــرأة يف جمــال رصــد األســلحة،١٣ وتعمــل. اإلداريــني
مــن جممــوع   ٢٧,٧٩مــن الفئــة الوطنيــة نــسبة     ومتثــل املوظفــات . تقــدمها الــدول األعــضاء  

ة وقد أمثرت اجلهود اليت تبذهلا البعثة لتعيني موظفني من اجملتمعـات املهمـشة يف العـاد      . املوظفني
هــم مــن أبنــاء الفئــات    ) ٣٦٧ مــن أصــل  ١٦٩( يف املائــة مــن املــوظفني   ٤٦ :نتــائج إجيابيــة 

 .يف العادة املهمشة
ومل تبــق . عــُد مــع حكومــة نيبــال ويؤســفين أن أبلــغ أن اتفــاق مركــز البعثــة مل يوقــع ب   - ١٨
تـسويتها  مسائل طفيفة يتعني أن حتسمها سلطة البلد املعنيـة بـالطريان املـدين، وآمـل أن تـتم                 إال

 .يف املستقبل القريب
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 أنشطة بعثة األمم املتحدة يف نيبال -رابعا  

 رصد األسلحة -ألف  
واصــلت البعثــة رصــد االلتزامــات الناشــئة عــن االتفــاق املتعلــق برصــد إدارة األســلحة    - ١٩

واجليش لكل من اجلـيش املـاوي واجلـيش النيبـايل، مبـا يف ذلـك مراقبـة منـاطق ختـزين األسـلحة                       
وقـع  امليف مواقع التخزين الرئيسية السبعة للجيش املاوي ويف         و كلها على مدار الساعة،      اينالثم
 مواقـع التخـزين الرئيـسية    مجيـع ومشلـت عمليـات التفتـيش       .عني للجـيش النيبـايل يف كامتانـدو       امل

الـشيوعي النيبـايل     موقعـا، ومفـرزة أمـن قيـادات احلـزب            ٢٨والثانوية للجيش املاوي، وعددها     
وهلـذا الغـرض، واصـل مكتـب        .  منشأة تابعة للجيش النيبايل    ٤٩٠يف كامتاندو، وحنو    ) ياملاو(

رصد األسـلحة عملياتـه انطالقـا مـن مخـس قيـادات قطاعـات يف مواقـع مـشتركة مـع املكاتـب                     
 عنــصرهــو وثبــت أن التنــسيق الوثيــق، بإشــراف رؤســاء املكاتــب اإلقليميــة،  . اإلقليميــة للبعثــة

التـابعون  تركة أجراهـا مراقبـو األسـلحة وموظفـو الـشؤون املدنيـة               عدة عمليات مش   يفأساسي  
 . آخرون من البعثةأفرادقوق اإلنسان وحل  األمم املتحدةللبعثة وأفرقة من مفوضية

وخــالل احلملــة االنتخابيــة، ويف يــوم االقتــراع وبعــده مباشــرة، كثفــت البعثــة رصــدها  - ٢٠
للثكنـات   الـصلة الـيت تقتـضي عـدم مغادرهتمـا             التـام لالتفاقـات ذات     ماللجيشني لضمان امتثاهل  

أسـهم  وقـد   . يدلون بأصواهتم وهم  ومشلت هذه العملية مراقبة أفراد اجليشني       . ومواقع التجميع 
يف منطقـة  عمومـا   حتقيـق االسـتقرار   يف فريقـا مـن أفرقـة رصـد األسـلحة      ٤٢ضور امليداين لـ    احل

 .كلهاالعمليات 

ركة لتنسيق الرصد، الـيت يرأسـها كـبري مـراقيب األسـلحة         اللجنة املشت  هذا مع العلم بأن    - ٢١
للبعثة وتضم يف عضويتها ضـباطا كبـارا مـن كـال اجليـشني يف منـصب نائـب الـرئيس،                     التابعني  

، وأداة مهمـة    عملياتيـة آلية فعالة لتنفيذ االتفاقات واختاذ القرارات بشأن املـسائل ال         تزال متثل    ال
ومت توقيـع رسـائل تفـاهم بـشأن مناولـة وتـدمري             . املنازعـات لتبادل املعلومات وبناء الثقة وحـل       

ومنـذ بدايـة العـام، عقـدت        .  تلـك الرسـائل    احلـرب وتنفيـذ مـا ورد يف       املتفجرات الـيت خلفتـها      
وحـافظ كـبري مـراقيب األسـلحة        .  اجتماعا وعدة لقاءات ثنائية بـشأن تنفيـذ قراراهتـا          ١٤ اللجنة

ة مع كال اجليشني، ليس على مستوى األركـان          وثيق تصالما يلزم من    وقادة القطاعات على    
العامة فحسب، بل علـى مـستوى الفـرق العـسكرية أيـضا، وأقـاموا عالقـات فعالـة علـى مجيـع                       

 .يبةاملستويات، حىت على مستوى الكت

 األهـــايلللبعثـــة إجـــراء زيـــارات للقـــرى و  التابعـــة وواصـــلت أفرقـــة رصـــد األســـلحة  - ٢٢
 والتواصـل التعاون مع وكاالت األمـم املتحـدة األخـرى           ب ذلكواالحتكاك بالسكان املدنيني، و   
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قـف إطـالق    لو بيئـة مواتيـة      هتيئـة مع املنظمات الدوليـة وغـري احلكوميـة، ومـساعدة الطـرفني يف              
وقــد مكــن هــذا النــهج مــن . النــار مــن خــالل تبــادل املعلومــات وتلطيــف أجــواء التــوتر احملليــة 

 يف إدارة الـرتاع علـى الـصعيد احمللـي،           ةعالـ  ف مـشاركة مشاركة أفرقـة الرصـد املـشتركة العـشرة          
كل فريق من هذه األفرقة مكون من مراقب تابع لألمم املتحـدة وآخـر تـابع للجـيش     علما بأن   

 .النيبايل وآخر للجيش املاوي، تدعمهم يف ذلك األفرقة القطاعية املتنقلة
 

 أللغاممكافحة  -باء  
 املتفجرة املرجتلـة وخملفـات احلـرب مـن          واصلت وحدة مكافحة األلغام تدمري األجهزة      - ٢٣

يف مواقـع التخـزين التابعـة    ) مـن غـري املـأمون ختزينـها    الـيت  تلك أي (املتفجرات من الفئة األوىل   
 يف املائــة مــن ٩٠، أي حنــو ١٢ ٠٠٠للجــيش املــاوي، وهــو مــا رفــع عــدد املــواد املــدمرة إىل   

أُعدت خطة مفصلة لتدمري ما تبقـى مـن         و. األجهزة املتفجرة املرجتلة املبلغ عنها للجيش املاوي      
.  لتنـسيق الرصـد   اجليش املـاوي يف اللجنـة املـشتركة    وهي خطة وافق عليها ممثلهذه األجهزة، 

أبريـل،  / نيـسان  ٢١ بـدأت يف     الـيت واألجهـزة،   هذه  وُيتوقع أن تنتهي املرحلة األخرية من تدمري        
 .مايو/ أيار٢٤ويتوقع استكماهلا حبلول 

أيضا بأنـشطة إلزالـة األلغـام مـع اجلـيش النيبـايل تنفيـذا               كافحة األلغام   موحدة  وقامت   - ٢٤
ــام     لال ــول األلغـ ــع حقـ ــري مجيـ ــضي تطهـ ــذي يقتـ ــشامل الـ ــسالم الـ ــاق الـ ــه مبوجـــب اتفـ . تزاماتـ
ووافـق  . ا إضـافي   حقـال  ١٦مت تطهـري ثالثـة حقـول ألغـام ومـسح            كان قد   أبريل،  /نيسان ٤ ويف

، وُيتوقـع  ٥٣قـال مـن حقـول األلغـام البـالغ عـددها        ح٢٠ إزالـة اجليش النيبايل حىت اآلن علـى    
ونظمـــت الوحـــدة حلقـــات عمـــل للتخطـــيط . ٢٠٠٨عـــام يف  منـــها ١٢ إزالـــةاالنتـــهاء مـــن 

لعمليـات والتـدريب   يف جمـال ا سـتعراض اخلطـط احلاليـة      هبدف ا االستراتيجي مع اجليش النيبايل     
  للتدريب على إزالـة األلغـام      يةوُنظمت دورة ثان  .  إزالة األلغام  على ة اجليش من أجل تعزيز قدر   

أبريــل، ارتفعــت علــى أثرهــا قــدرة /سانيــفــردا مــن أفــراد اجلــيش النيبــايل يف ن ٣٧شــارك فيهــا 
 . اجليش النيبايل يف جمال إزالة األلغام إىل أربعة أفرقة

. ضـرار مزيـد مـن األ     يف إحـداث     هـايل واستمر وجود األجهزة املتفجرة املرجتلة بـني األ        - ٢٥
 مشلـت ( إصـابة    ٢٢مارس، أُبلـغ عـن وقـوع        /آذار ٣١إىل  يناير  / كانون الثاين  ١ منففي الفترة   

 اخنفاضـا كـبريا مقارنـة بكـل     هنـاك ، فـإن  مرتفعـا  مـا زال  العـدد هـذا   ورغم أن   ). ا وشباب أطفاال
 . سنة من السنوات الثالث املاضية

اإلنـسانية  مارس، نظم مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض               /ويف أوائل آذار   - ٢٦
ــل متحور  ــيت عم ــحلق ــف إجــراءات   ت ــار    مكافحــةا حــول خمتل ــصلة باإلط ــسائل املت ــام وامل  األلغ
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القــانوين، وذلــك حبــضور مــسؤولني حكــوميني مــن عــدة وزارات وأفــراد مــن اجلــيش النيبــايل    
 .وممثلني عن اجملتمع املدين

واخـر  أجـري يف     التقرير اخلاص بالتقييم الـشامل الـذي أ        ، لالستعراض ،وقُدم للحكومة  - ٢٧
 اســـتجابة للطلـــب الـــذي قدمتـــه احلكومـــة إىل األمـــم املتحـــدة ٢٠٠٧نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين
ــر، فــيمكن   وإذا أقــرت احل. كافحــة األلغــاممملــساعدهتا يف  ــواردة يف التقري كومــة التوصــيات ال

ــائي          ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــع برن ــسيق م ــة التن ــة للبعث ــام التابع ــذ لوحــدة مكافحــة األلغ عندئ
 . هذه التوصياتلدعم تنفيذ) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ) لربنامج اإلمنائيا(

 
 الدعم االنتخايب -جيم  

 اجلمعيـة   ات بـإجراء انتخابـ    ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١١ثر قرار احلكومـة يف      إعلى   - ٢٨
ــة للبعثــة جمــد   / نيــسان١٠التأسيــسية يف  ــادةدا أبريــل، قــام مكتــب املــساعدة االنتخابي  عــدد بزي

املــساعدة االنتخابيــة  مكتــب يــضمويف كامتانــدو، .  جلنــة االنتخابــاتتطلبــاتمب للوفــاءموظفيــه 
 ضــمان ســري  العمــل علــى مستــشارين يــساعدون جلنــة االنتخابــات علــى مــستوى املقــر يف ١٠

 وُعني عـشرة  .  أفضل املمارسات الدولية   مبا يتماشى مع  العمليات االنتخابية يف املسار الصحيح      
 ملـــساعدة مقـــار االنتخابـــات علـــى صـــعيد منـــاطقمستـــشاري انتخابـــات إقليمـــيني يف مخـــسة 

وُعني سبعون متطوعا من متطوعي األمم املتحـدة        .  على حد سواء    واملناطق اإلدارية  املقاطعات
ــا إىل جنــب مــع متطــوعي األمــم املتحــدة      ــوا جنب الــدوليني مستــشاري انتخابــات حملــيني، عمل

 .ء مساعدين لغويني باعتبار هؤالالوطنيني

. وأسهمت املشورة اليت قـدمها موظفـو البعثـة يف االسـتعداد الـتقين للجنـة االنتخابـات                  - ٢٩
حـزاب الـسياسية     إجراءات الترشيح واالختيـار لأل     وضعوخالل هذه الفترة، ساعدت البعثة يف       

لت البعثـة   وفيما خيـص تثقيـف النـاخبني، واصـ        . حلصص القانونية املطلوبة  با الوفاءلتمكينها من   
علـــى ضـــوء اخلاصـــة بـــذلك مـــساعدة جلنـــة االنتخابـــات يف إعـــادة تـــصميم الرســـائل واملـــواد 

وفيما خيص التدريب، عملـت البعثـة مـع جلنـة        . قانون االنتخابات  التعديالت اليت أُدخلت على   
 ومـوظفي   مأموري االنتخـاب   قائمة على املشاركة إلعادة تدريب       منهجيةاالنتخابات إلدخال   

ــراعمراكــز اال ــة، . قت ــرة وظلــت البعث ــة هــذه الفت ــة   مهــزة ، تعمــل باعتبارهــاطيل وصــل بــني جلن
الطـابع العاجـل ألولويـات جلنـة االنتخابـات،          بملـاحنني   ا إعـالم االنتخابات واجلهات املاحنة، مـع      

.  املسائل املرتبطـة باالنتخابـات     جبميعوإطالعهم بصفة منتظمة على آخر التطورات فيما يتعلق         
 مبثابـة منـرب للجنـة       هـو  بشأن إنشاء مركـز وسـائط اإلعـالم، الـذي            شورةيضا امل وقدمت البعثة أ  

ــدوليني       ــوطنيني والـ ــصحفيني الـ ــاء للـ ــة التقـ ــائج ونقطـ ــز للنتـ ــات، ومركـ ــال . االنتخابـ ويف جمـ
النتخابـات، سـاعدت البعثـة يف تـصميم خطـط النقـل والطـريان لتوصـيل بطاقـات                   ا ياتلوجست
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وساعد الربنامج اإلمنائي جلنـة االنتخابـات يف التنـسيق         .  البلد االقتراع جوا إىل املناطق النائية يف     
 . من خالل مركز موارد مراقبة االنتخاباتواحمللينيبني املراقبني الدوليني 

 اإلقليمــي باعتبــاره قنــاة توصــل  هيكلــهاوســاعدت البعثــة جلنــة االنتخابــات يف إنــشاء   - ٣٠
البعثــة  أســهم فيهــا وجــود مــوظفيالــيت و، ةمنطقــ ٧٥ البــالغ عــددها باملنــاطق اإلداريــةمقراهتــا 

 جوانــب املــساعدة االنتخابيــة مجيــع يف نيوشــارك مستــشارو االنتخابــات اإلقليمــي . اإلقليمــيني
 والتخـزين   ات االنتخابـ  تـسيري  تثقيـف النـاخبني والتـدريب و       ومن ذلـك  ،  بشأهناوقدموا املشورة   

يني مـن تقـدمي املـساعدة إىل        ومكن نشر مستشاري االنتخابـات احمللـ      . ولوجستيات االنتخابات 
وقـّدر  . احمللـيني ، وأسهم حضورهم يف تعزيز الثقة يف موظفي االنتخابـات           املناطق اإلدارية  مجيع

 حــضور ومــساعدة مــضطربةأو / نائيــة ومنــاطقبــشكل خــاص موظفــو االنتخابــات املعيــنني يف 
 .مستشاري االنتخابات احملليني

الذي أجـرى زيارتـه الرابعـة للبلـد خـالل الفتـرة       واعترب فريق خرباء رصد االنتخابات،   - ٣١
 وأن احلملــة متــت يف الوقــت احملــددمــارس، أن االســتعدادات لالنتخابــات / آذار١٧ إىل ٣مــن 

وأقـر  .  اتسمت أحيانا بـالعنف حمليةحوادث  وقوعجتري بطريقة منظمة رغم  كانت  االنتخابية  
،  كـان ضـيقا    تعمـل وفقـه    نتخابـات جلنـة اال  كانـت   اجلدول الـزمين االنتخـايب الـذي        أن  بالفريق  

وأكـد الفريـق علـى الـدور        . املرونة الـيت أبـدهتا اللجنـة جلعـل العمليـة أكثـر مشـوال              ب  كذلك قروأ
كافـة،    العملية االنتخابية، يف مراحلها    سرياملهم الذي تضطلع به األحزاب السياسية يف ضمان         

أبريل، وقدم تقريره النـهائي     /نوأجرى الفريق زيارته اخلامسة واألخرية يف نيسا      . يف جو سلمي  
 .يف هذا الشأن

 
 الشؤون املدنية -دال  

أبريــل، كثفــت البعثــة رصــدها حلــاالت  /نيــسانإىل ينــاير / كــانون الثــاينمــن الفتــرة يف - ٣٢
الــرتاع يف منــاطق نيبــال يف ســياق مدونــة قواعــد الــسلوك اخلاصــة بوقــف إطــالق النــار واتفــاق  

 مـع مفوضـية      وثيـق   وبتنـسيق  املدنيـة  مكتبـها للـشؤون      لمن خال السالم الشامل، وذلك أساسا     
ا ورد يف دى امتثــال األحــزاب الــسياسية ملــ خاصــا ملــاهتمامــاالبعثــة  لــتووأ. حقــوق اإلنــسان

 . مدونة قواعد السلوك اخلاصة باالنتخابات يف مرحلة ما قبل انتخاب اجلمعية التأسيسية

يهـا جتمعـات احلمـالت االنتخابيـة الـيت          ورصدت البعثة فترة ما قبـل االنتخابـات، مبـا ف           - ٣٣
، باإلضـافة إىل التجمعـات    األخـرى سياسية  الحزاب  وفرادى األ  حتالف األحزاب السبعة     نظمها

ــها منظمــات   ــة الــيت أقامت وُنظمــت التجمعــات األوىل، يف . طائفــة املاديــسيتابعــة لاالحتجاجي
غري ذلك مـن    ملتفجرة املرجتلة و  يناير، رغم اإلضرابات العامة واستخدام األجهزة ا      /كانون الثاين 

وخـالل مرحلـة مـا قبـل االنتخابـات، ُسـجلت أعلـى مـستويات العنـف يف              . اوالت إلعاقتها احمل
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أقـصى الغـرب   يف  املتنـازع عليهـا      الرئيسية اجلبلية   املناطقوسط وشرق منطقة تراي، ويف بعض       
مــال العنــف وُســجلت ســبع وعــشرون حالــة وفــاة نتيجــة أع . ويف املنــاطق الوســطى والــشرقية

 انفجـارا ألجهـزة متفجــرة مرجتلـة، خاصــة يف    ٨٠املرتبطـة باالنتخابـات، وســجلت البعثـة حنــو    
ــراي، وحنــو    ــة ت ــة اختطــاف ٣٠منطق ــدت     .  حال ــد تكب ــسياسية ق ورغــم أن كــل األحــزاب ال

ورابطة الشباب الشيوعي خسرا أكرب عـدد مـن         ) املاوي( احلزب الشيوعي النيبايل     فإنخسائر،  
 املـزاعم ومـن   .  مـن احلـوادث    مرتفعـة نسبة   بارتكاهبم أن هناك أيضا مزاعم      ريغ.  احلزب طاءنش

اخلطرية األخرى سوء استخدام سلطة الدولة ومواردها، خـصوصا مـن جانـب املـؤمتر النيبـايل،                 
 .  الشرطة وقوات األمنبوحتز

ة  باالنتخابات خـالل الفتـر      املرتبط ولوحظت مخسة أنواع خمتلفة على األقل من الرتاع        - ٣٤
مــا إليهــا ممــا أدىل إىل اضــطراب احليــاة   وق، الطــر، وحــواجزعامــةالضــرابات اإل) أ: (املــذكورة

 االنتخابـات؛    سـري  عاقـة إل مجاعـات خمتلفـة      قامـت بإنفاذهـا   العادية يف املنطقـة، وهـي إجـراءات         
 عمـل  أعاقـت إضـرابات عامـة،   ب  األحيـان كـثري مـن  مـصحوبة يف  أعمال احتجاج حمددة،    ) ب(

ــة؛ اإلدارات احلك ــال واختطـــاف ) ج(وميـ ــراد عمليـــات اغتيـ ــات، ذوي الـــصلة األفـ  باالنتخابـ
داعمــون  و،النتخابــات وأعــضاء أحــزاب سياســيةل نون ومراقبــون حكوميــو مــسؤولفــيهم نمبــ

ن إلرغـامهم علـى     و املرشـح  الـيت تعـرض هلـا     التهديدات واهلجمـات    ) د(؛   لالنتخابات رئيسيون
أعمـال   إىل   املفضيالتنافس بني األحزاب    ) هـ (سحب ترشيحاهتم أو وقف محالهتم االنتخابية؛     

 .قوق اإلنسانحلأو انتهاكات /عنف و
وقام مكتب الشؤون املدنية التابعة للبعثة، باالشتراك مـع مفوضـية حقـوق اإلنـسان يف                 - ٣٥

كثري من األحيان، بإيفاد بعثات لتقصي احلقـائق يف مواجهـة عمليـات القتـل وسـائر األحـداث                   
ترة احلملـة االنتخابيـة، كانـت األطـراف املعنيـة تطالـب بوجـود البعثـة علـى                   وطوال ف . الرئيسية

وقد استمرت مـشاعر القلـق بـشأن قـضايا          . أرض الواقع من أجل املساعدة يف حاالت الصراع       
ــسلطات واالســتبعاد مــن اجلهــاز       ــاراي، مــن قبيــل عــدم االســتجابة مــن ال شــؤون احلكــم يف ت

ة من توفري املساعدة بنـاًء علـى عالقاتـه الراسـخة مـع         وقد متكن مكتب الشؤون املدني    . اإلداري
 .اجملتمع املدين واألحزاب السياسية واجملتمعات احمللية على صعيدي املناطق اإلدارية والقرى

واضــطلع مكتــب الــشؤون املدنيــة بــالتحقق مــن تقــارير احلــوادث مبعارضــتها مبــصادر     - ٣٦
 منطقة إدارية فيما يتـصل بالتقـارير الثالثـة الـصادرة            ٣٠حتليل االجتاهات من أكثر من      أخرى و 

عن البعثة باالشتراك مع مفوضية حقوق اإلنسان، يف الفترة السابقة لالنتخابـات مباشـرة وقـام                 
وحيـث كـان     (٧٥  مـن املنـاطق الــ      ٣٥ مـن األفرقـة املتنقلـة يف         ٥٠املكتب بنشر ما يقرب من      

، وذلـك بتنـسيق مـع منظمـات املراقبـة الدوليـة، كمـا أن املكتـب                  )الـدوائر ضـعفا   التركيز علـى    
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عمل على حنو وثيق مع مفوضية حقـوق اإلنـسان وسـائر وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الـصلة                 
 .من أجل توفري أوسع تغطية ممكنة

وعلى حني كان مثة اعتراف واسع النطاق بأن يوم االقتـراع كـان هادئـا بـصفة عامـة،         - ٣٧
كمـا كانـت البيئـة الـيت أعقبـت       . ُسجلت أربع وفيات إىل جانب بعض حـوادث عنـف أخـرى           

االنتخابات مباشرة، مبا فيهـا االقتراعـات املعـادة، هادئـة أيـضا إىل حـد كـبري، علـى الـرغم مـن                    
االســتمرار يف اإلبــالغ عــن أعمــال عنــف ارتكبتــها رابطــة الــشباب الــشيوعي املاويــة وكــوادر   

 .ينيأخرى من كوادر املاو
 

 املسائل اجلنسانية واإلدماج االجتماعي ومحاية األطفال -هاء  
واصل قسم الشؤون اجلنسانية االضطالع مع خمتلف الشركاء الوطنيني بأنشطة تتعلـق             - ٣٨

ــرار جملــس األمــن    ــذ ق ــات   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بتنفي ــال وانتخاب ــسياسي لنيب يف ســياق التحــول ال
شاركة السياسية للنساء، ومن بينـهم مـن ينـتمني إىل           وركزت على تعزيز امل   . اجلمعية التأسيسية 

وقــد ســاندت . اجلماعــات املهّمــشة، وعلــى املــساواة بــني اجلنــسني كمبــدأ تــوجيهي جــوهري  
البعثة املناقشات الربملانية املتصلة بإدماج املرأة يف احليـاة العامـة، واختـاذ قـرار يفـرض عتبـة تبلـغ                     

 .اكل الدولة يف املائة ملشاركة املرأة يف مجيع هي٣٣
ودعمــت البعثــة الفريــق العامــل لــدعم الــسالم فيمــا يتــصل بتنفيــذ قــرار جملــس األمــن     - ٣٩

مـارس،  /مبا يف ذلك تنظيم مشاورة مـن قبـل وزارة الـسالم والـتعمري يف آذار        ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
وتـسعي هـذه اخلطـة، ضـمن        . وذلك من أجـل بلـوغ أهـداف، منـها وضـع خطـة عمـل وطنيـة                 

مشاركة املرأة ومحايتها يف مرحلة االنتقال التالية للصراع، ومحايـة النـساء        تسعى، إىل كفالة     ما
 .والفتيات من العنف القائم على أساس نوع اجلنس

ــر وآذار/ويف شــهري شــباط  - ٤٠ ــع     /فرباي ــاءات م ــة مــن اللق ــة جمموع ــارس، نظمــت البعث م
 اجملتمـع املـدين، مـن       القيادات الـسياسية النـسائية واملـسؤولني احلكـوميني والربملـانيني ومجاعـات            

. شىت املناطق اإلدارية يف مجيع املناطق اخلمـس، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى منطقـة تـاراي                     
وقد سـلطت هـذه اللقـاءات الـضوء علـى ضـرورة املـشاركة الـسياسية للمـرأة مـشاركة فعالـة،                       

سانية وعلى الشواغل املتصلة بأمنهم أثنـاء املـشاركة يف االنتخابـات وعمـل قـسم الـشؤون اجلنـ                  
على األخذ بنهج منسق لرصد مشاركة املرأة يف االنتخابات، وذلك من خالل أفرقتـه املنتـشرة    

 .يف املناطق ومن خالل عالقاته مع سائر عناصر البعثة
 النــساء النيباليــات علــى املــشاركة يف االنتخابــات يف ارتفــاع نــسبة   تــصميم وقــد جتلــي - ٤١

متناع النساء عـن التـصويت خـشية العنـف املتـصل            ومل تتحقق املخاوف من ا    . مشاركتهن فيها 
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ويف بعـــض احلـــاالت، كانـــت مـــشاركة . باالنتخابـــات وافتقـــار النـــاخبني إىل الثقافـــة الالزمـــة
 .الناخبات أكرب من مشاركة الناخبني ألسباب تتعلق باهلجرة

ق  منطقـة إداريـة مـن بـني املنـاط     ٣٩وقام قسم الشؤون االجتماعية ببعثات ميدانيـة إىل        - ٤٢
ـــ  ــادة         ٧٥ال ــشة ع ــات املهّم ــن الفئ ــة م ــات احمللي ــضاء اجملتمع ــع أع ــات م ــد اجتماع ــث عق ، حي

واملنظمات اليت متثل خمتلـف الطوائـف احملليـة لتـشجيع مـشاركة هـذه األطـراف يف االنتخابـات                    
ومع التركيز على أكثـر اجلماعـات احملليـة هتميـشا بكـل منطقـة، نـاقش موظفـو          . مشاركة فعالة 

ية شواغل تلك اجلماعات، وخاصة مطلبها الرئيـسي بـأن تنـضم إىل اجلمعيـة               الشؤون االجتماع 
وقد قامـت البعثـة يف االجتماعـات مـع األحـزاب الـسياسية،          . التأسيسية وعملية السالم اجلارية   

ــة     ــة اختيـــار ممـــثلني يف اجلمعيـ بتـــشجيع إدمـــاج املرشـــحني مـــن اجلماعـــات املهّمـــشة يف عمليـ
جتماعية بانتظام بتوفري املشورة ملختلـف عناصـر البعثـة بـاملقر            وقام قسم الشؤون اال   . التأسيسية

ويف املناطق بشأن اجلماعات املهمشة تارخييا وقضايا التمييز، كما ساعد يف تـشجيع التنـوع يف      
مث إنه يواصـل العمـل بالتنـسيق مـع قـسم اإلعـالم واالتـصال للتـرويج                  . تعيني املوظفني الوطنيني  

 .بعثة ونشراهتا اإلذاعيةلقضايا الشمول يف منشورات ال
وتوىل قـسم محايـة الطفـل رصـد مـشاركة القـصر يف األنـشطة الـسياسية، مبـا يف ذلـك                        - ٤٣

وقد ُزج بأطفال تتـراوح أعمـارهم بـني         . وجودهم يف جتمعات األحزاب السياسية بكل منطقة      
 أثين عشر عاما، وأربعة عشر عاما يف مظـاهرات اتـسمت أحيانـا بـالعنف، وذلـك بـضمهم إىل                   

ويف منطقـة تـاراي أدى العنـف إىل مـوت وإصـابة بعـض               . األجنحة األمنية لألحزاب الـسياسية    
وقد عقدت البعثة اجتماعات مع أجنحة الشباب باألحزاب السياسية ملناقـشة مـسألة      . األطفال

غري أنه حدث يف يوم االنتخابات أن شـارك كـثري مـن األطفـال               . مشاركة الشباب يف السياسة   
 من أنشطة األحزاب الـسياسية، وكـان بعـضها عنيفـا، ممـا يـدل علـى االنتـهاك             يف أنشطة بارزة  

 .املستمر ملدونة قواعد السلوك االنتخابية اليت حتظر استخدام األطفال
اجتماعـات مـشتركة مـع      ) اليونيـسيف (وعقدت البعثة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة        - ٤٤

ماعيـة بـشأن ضـرورة وجـود منـسق داخـل اجلـيش        الوزيرة املعنية باملرأة والطفل والرعايـة االجت   
املاوي للمناقشات املتعلقة بالتـسريح الرمسـي واإلفـراج غـري الرمسـي، وضـرورة وجـود منـسقني              

ورابطة الشباب الشيوعي املاوية ملناقـشة مـشاركة        ) املاوي(آخرين يف احلزب الشيوعي النيبايل      
مـارس، وافـق   /ويف آذار.  الـسياسية األطفال يف السياسة وإساءة استخدامهم من قبـل األحـزاب         

 .رئيس رابطة الشباب الشيوعي املاوية على تعيني أحد املنسقني
وسعت البعثة إىل تشجيع النقاش فيما بني احلكومـة واجلـيش املـاوي ووكـاالت األمـم              - ٤٥

املتحدة الراغبـة يف املـساعدة يف تـسريح األطفـال علـى حنـو مـنظم مـن مواقـع التجميـع وإعـادة                         
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بتحديـد شـروط اإلفـراج الرمسـي عـن      ) املـاوي (ومنذ قيام احلـزب الـشيوعي النيبـايل      . مإدماجه
األطفــال، يالحــظ أن عــدم وجــود مؤســسة مناســبة ملعاجلــة اإلفــراج عنــهم وإعــادة إدمــاجهم     

وكمــا ورد يف التقــارير الــسابقة، تــرك مــا يزيــد علــى   . تــسبب يف حــدوث بعــض التــأخري  قــد
وهنـاك  . ني املرحلتني األوىل والثانية مـن مراحـل التـسجيل         طفل مواقع التجميع فيما ب     ٨ ٠٠٠

والكـثري  . فيما يبدو سياسة تتصل باإلفراج غـري الرمسـي عـن اجملنـدين يف وقـت متـأخر والقُـّصر                   
ــّدر أن         ــار، وُيق ــة عــشر مــن العمــر وقــت وقــف إطــالق الن مــن هــؤالء كــانوا دون ســن الثامن

ادة الدمج الذي تقـوده اليونيـسيف، منـذ     طفل قد انضموا إىل برنامج إع ٤ ٠٠٠يقرب من    ما
 .٢٠٠٦يونيه /تدشني هذا الربنامج يف حزيران

 
 الشؤون السياسية -واو  

واصــل قــسم الــشؤون الــسياسية بالبعثــة رصــد وحتليــل الوضــع الــسياسي يف البلــد،          - ٤٦
ومساعدة قيادة البعثة يف جهودها لدعم عملية السالم، وركز بصفة خاصة علـى احلفـاظ علـى           

وتراقب البعثة عن كثب الـسياق الـديناميكي       . ثقة بني األحزاب السياسية والقوى الدميقراطية     ال
ــها، والــدور الناشــئ للجماعــات          الالحــق لالنتخابــات داخــل األحــزاب الــسياسية وفيمــا بين

 .املهمشة عادة وآثارها على السياسة الوطنية فيما يتعلق باجلمعية التأسيسية
 

 اإلعالم واالتصال -زاي  
كـل مـن وسـائط      مـع   واصل قسم اإلعالم واالتصال بالبعثـة املـشاركة مـشاركة فعالـة              - ٤٧

 نـشرة صـحفية، وعقـد مخـس         ١٨ مؤمترا صحفيا، وقدم     ١٢اإلعالم الوطنية والدولية، إذ عقد      
مقــابالت تليفزيونيــة طويلــة، ومخــس مقــابالت إذاعيــة طويلــة أيــضا، وعــدد آخــر وكــبري مــن     

وقـد وجهـت    . رية، فضال عـن إحاطـات تتـضمن معلومـات أساسـية           املداخالت اإلعالمية القص  
إىل شــعب نيبــال، قبــل االنتخابــات بيــومني، رســالة أذيعــت جبميــع كــربى شــبكات التلفزيــون   

 .واإلذاعة، باللغة النيبالية وخبمس لغات إقليمية يف اإلذاعة
رة االنتخابيـة،   وكانت االتصاالت العامة عنصرا هامـا يف اسـتراتيجية البعثـة أثنـاء الـدو               - ٤٨
سيما يف فترة محلة االنتخابات، وقبـل االنتخابـات مباشـرة، ويف يـوم االقتـراع، وعنـد عـّد                     وال

 .األصوات، ولدى استجابة األحزاب السياسية للنتائج
وُنــشرت علــى نطــاق واســع، بــاللغتني النيباليــة واالنكليزيــة، ثالثــة تقــارير عــن أحــوال  - ٤٩

على حنو مكثف يف هذا الصدد مع وسائط اإلعـالم، فـضال عـن              االنتخابات، واشتركت البعثة    
وقـام ممثلـي اخلـاص بنقـل رسـائل البعثـة الـسابقة علـى                . استفادهتا مما لديها من وسـائل إعالميـة       

االنتخابــات إىل وســائط اإلعــالم احملليــة والوطنيــة، وذلــك يف سلــسلة مــن املــؤمترات الــصحفية   



S/2008/313  
 

08-33434 15 
 

 قبل االنتخابات مباشرة، وقد انتهت هذه املـؤمترات مبـؤمتر           اإلقليمية أثناء زياراته جلميع املناطق    
صحفي ُعقد يف كامتندو وقبل االنتخابـات بيـومني حبـضور عـدد كـبري مـن الوسـائل اإلعالميـة                     

 .الدولية والوطنية
وباإلضافة إىل اإلحاطات واملقابالت العديدة، قدمت البعثة مـواد فيدويـة وفوتوغرافيـة         - ٥٠

ويف الفتـرة الـسابقة علـى       . ا يف ذلك تغطية لألنشطة اليت تتكفل البعثـة هبـا          إىل هذه الوسائط، مب   
االنتخابـــات، اســـُتكمل موقـــع البعثـــة علـــى شـــبكة ويـــب العامليـــة، اســـتكماالً واســـع النطـــاق 

. سيما بالنسبة لوسائط اإلعـالم الدوليـة    تعهده حىت يكون مبثابة نقطة مرجعية موثوقة، وال        ومت
وإعالنــات اخلــدمات العامــة، الــصادرة عــن البعثــة، تــصل إىل عامــة   وكانــت الــربامج اإلذاعيــة  

اجلمهور، وخاصة يف املناطق الريفية، واسـتهدفت املـواد املطبوعـة الطبقـة الـسياسية يف األقـاليم                  
 .واملناطق

واســتمرت وحــدة الترمجــة التحريريــة والــشفوية يف العمــل علــى حنــو وثيــق مــع قــسم     - ٥١
مي ترمجــات دقيقــة، وآنيــة ملــواد بــاللغتني النيباليــة واالنكليزيــة اإلعــالم واالتــصال مــن أجــل تقــد

وباإلضــافة إىل ترمجــة البيانــات االنتخابيــة لألحــزاب  . لالســتخدام الــداخلي والنــشر اخلــارجي 
السياسية، ساعد مترمجو البعثة وحدة الدعم االستشاري للدسـتور يف التحريـر النـهائي الـسابق                

 ).٢٠٠٧ (٢٠٦٣املؤقت لنيبال للنشر لترمجة انكليزية للدستور 
ومنذ تقدمي تقريري األخري، اضطلع املوظفـون يف وحـدة الترمجـة التحريريـة والـشفوية                 - ٥٢

. بتصميم وتقدمي برنامج تدرييب للمساعدين اللغويني الذين يعملـون عـرب خمتلـف عناصـر البعثـة                
صيـصا للترمجـة    بنـد، وأنـشأت أداة أعـدت خ     ٣ ٠٠٠ردا ملا يزيـد علـى       سولقد وضعت البعثة    

 .اآللية من النيبالية إىل االنكليزية
 

 السالمة واألمن -حاء  
قام قسم السالمة واألمن بتقدمي الـدعم ملكتـب املـساعدة االنتخابيـة التـابع للبعثـة فيمـا              - ٥٣

. ٧٥ يتصل بنشر املستشارين االنتخابني على صعيد املناطق اإلدارية وذلك يف مجيع املناطق الــ              
خطــة شــاملة ألمــن االنتخابــات فيمــا يتــصل بالبعثــة، ونفــذت هــذه اخلطــة قبــل    وأعــد القــسم 

ويف يـوم االنتخابـات، مل ُيوجَّـه إىل انتبـاه مـوظفي البعثـة سـوى حـادثني                   . االنتخابات وأثناءهـا  
 ).يتعلق أحدمها بالتحرش واآلخر بتقييد حرية التنقل(اثنني طفيفني 

ومل يكـن هنـاك هتديـد مباشـر         . ىت أحنـاء البلـد    وظلت احلالة األمنية هادئة عمومـا يف شـ         - ٥٤
وال يزال التنسيق والتعاون بني قسم السالمة واألمن بالبعثة ومكتـب نيبـال        . ضد األمم املتحدة  

التــابع إلدارة شــؤون الــسالمة واألمــن يف نيبــال قويــاً ومتركــزاً علــى اســتمرار التــزام املــوظفني    
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وقد قام موظفو القسم مـع   . املتعلقة باألمن والتنقل  باليقظة وباالمتثال إلجراءات األمم املتحدة      
موظفي إدارة شؤون السالمة واألمن بتقدمي خدمات مواجهـة الطـوارئ أثنـاء حادثـة املروحيـة                 

 .مارس/التابعة للبعثة اليت وقعت يف شهر آذار
 
  البعثة دعم -خامسا  

 مأسـاوي   حـادث  يف اجلـوي  طاقمهـا  أفـراد  من وثالثة موظفيها من سبعة بعثةفقدت ال  - ٥٥
 كــان الــيت املهــام تــأثرت عمليــات البعثــة بوقــد .مــارس/آذار ٣ يف هلــا تابعــة طــائرةإذ حتطمــت 

 هويتـهم  وحتديـد  األشـخاص  رفـات  استعادة، أال وهي    احلادث ذلك أعقاب يفيتعني القيام هبا    
 املـسامهة  بعةاألر البلدان وفود مع والتنسيق النيباليني الضحايا أسر إىل الدعم وتقدمي وترحيلهم
 شـرعت  الـذي  الرمسـي  التحقيـق ، مبـا فيهـا      وخارجيـة  داخليـة  حتقيق بعمليات واملباشرة،  بقوات

 علــى للمأســاة العـاطفي  األثــر مواجهـة  إىل إضــافةً املتحــدة، األمـم  مبــشاركة نيبـال  حكومــة فيـه 
 وأود أرواحهـم،  فقـدوا  الـذين  أولئـك  ألسـر  بالتعـازي  جديـد  مـن  تقـدم إين أل و .البعثـة  موظفي

ــكر أن ــة أشـ ــة حكومـ ــا مجهوريـ ــى كوريـ ــها علـ ــدمي عرضـ ــا تقـ ــاً خرباهتـ ــراء جمانـ  فحـــص إلجـ
ــووي للحمــض ــسرعة وجــه علــى حيــدد الن ــوفني رفــات ال ــالتبكري ويــسمح املت ــهم ب  إىل بترحيل
 .وأسرهم بلداهنم
 أي واليتـها،  تنفيـذ  مـن  دقيقـة  مرحلـةٍ  يف للبعثة ربع املروحيات األ  إحدى فقدان وجاء - ٥٦
ــة كانــت وعنــدما التأسيــسية اجلمعيــة انتخــاب مــن ونيــف شــهر قبــل  أفرقــة إيفــاد تــدعم البعث

 .اجلـو  طريـق  عـن  إال منـها  عـدد  إىل الوصـول  ميكـن  ال منطقة إدارية    ٧٥ إىل احمللية االنتخابات
 يف رغبتـهما  عـن  أعربـا  أخريني مروحيتني   طاقمي استبدال بضرورة املصاعب هذه اقترنت وقد

 الـدعم  أقـسام  جنحـت  املـشاكل،  هـذه  مـن  الـرغم  وعلـى  .املأسـاة  ههـذ  إثرإعادهتم إىل أوطاهنم    
 .املقرر الزمين اإلطار ضمن االنتخابات أفرقة من فريقاً ٧٠ نشر يف املساعدة يف للبعثة التابعة
ــر - ٥٧ ــدادات انقطــاع وإث ــود إم ــد، يف الوق ــدو،امتاك وادي يف ســيما وال البل ــدة ن ــاهز مل  تن
 مـن  املـستورد  الوقـود  نقـل  أوقفـت  اإلضـرابات  من سلسلة جراء فرباير/شباط شهر يف أيام ١٠
 التخـزين  ومواقع اإلقليمية املكاتب ومجيع البعثة مقر يف للوقود مستودعات البعثة أقامت،  اهلند
 الفتـرة  مـن  اآلخـر  اجلـزء  وخـالل  .يومـاً  ٣٠ عـن  تقـل  ال لفتـرة  املعتـادة  عملياهتا ملواصلة تكفي

 نـدو امتاك يف ومقرهـا  للبعثـة  التابعـة  اخلمـسة  اإلقليميـة  كاتـب امل من كل ُزود بالتقرير، املشمولة
ــات ــوارئ مبخزونـ ــون للطـ ــن تتكـ ــدادات مـ ــاه إمـ ــصص امليـ ــة وحـ ــود اإلعاشـ ــوازم والوقـ  ولـ

  .الشخصية احلماية
 



S/2008/313  
 

08-33434 17 
 

 اإلنسان حقوق -سادسا  
 .عـشيته  سـادت  الـيت  التـوترات  رغـم  عـام  بوجـه  هادئـاً    يوماً نفسه   االنتخاب يوم كان - ٥٨
 اإلنــسان حقــوق مفوضــية والحظــت .عنــف أحــداث وقــوع عــن اإلبــالغ مت دفقــ ذلــك، ومــع
 يف بـدا،  كمـا  .والـرأي  التعـبري  حرية يف حقوقهم انتهكت وملخالفات للترهيب   الناخبني تعرض
 يتـدخلوا   ومل للترهيب   تعرضوا قد الشرطة وضباط االنتخابات بعض موظفي    أن حاالت، عدة
 التابعـة لألمـم املتحـدة      اإلنـسان  حلقـوق  الـسامية  ضةاملفو وهنأت .انتهاك حدوث عن يبلغوا أو

 حقـوق  علـى  األجـل  طويـل  إجيـايب  أثـر  هلـا  يكـون  رمبـا  الـيت  االنتخابـات  هـذه  على نيبال شعب
 .واطنيها ملنساناإل
ــع - ٥٩ ــة احلملــة أن وم ــلمياً أُجريــت االنتخابي ــة  يف س ــد عديــدة، منــاطق إداري  وقعــت فق

 عــدم وجتلــى .لالنتخابــات الــسابقة الفتــرة أثنــاء تعــصبالو الترهيــب عــن تــنم عديــدة حــوادث
ــة يف األفــراد حــق احتــرام  األحــزاب مؤيــدي بــني انــدلع الــذي العنــف يف والــرأي التعــبري حري
 الـيت  احلـوادث  فـإن  العنـف،  أعمـال  عـن  مـسؤولة  األحـزاب  معظـم  كانـت  حـني  ويف .املتنافسة
 والتهديـد،  واالختطـاف    الـضرب  أعمـال  فيها مبا ،)املاوي( النيبايل الشيوعي احلزب فيها تورط
 مـارس، /آذار يف من الكوادر املاوية     ١٢ قتل آخر، جانب ومن .خاص بشكل سادت اليت هي
 يف شخـصاً  ١٥ إىل املـاويني  القتلـى  عـدد  بـذلك  ليـصل  الـشرطة،  أطلقتـها  نـريان  جـراء  منهم ٩
  .٢٠٠٨ عام
 .خطـرية  حـوادث  دةعـ  االقتـراع  يـوم  وسـبقت  يومني استمرت اليت اهلدوء فترة وختلل - ٦٠

 إجـراء  علـى  احلكومـة  اإلنسان حلقوق الوطنية واللجنة اإلنسان حقوق مفوضية من كل وحث
 ضـباط  الـيت كـان بعـض        دانـغ  منطقة   يف وقعت اليت أبريل/نيسان ٨ حادثة بشأن مستقل حتقيق

ــشرطة ــوفرون  ال ــا ي ــن فيه ــونغرس مرشــحي ألحــد األم ــايل الك ــم، والنيب ــم ُزع ــوا أهن ــاً قتل  رمي
  .آخرين ١٢ وأصابوا فيما يبدو مسلحني غري كوادر سبعة اصبالرص
 الـشرطة  اختـذهتا  الـيت  اإلجـراءات  إزاء دواعـي للقلـق      اإلنـسان  حقوق مفوضية وأثارت - ٦١
ــاء ــاراي احتجاجــات أثن ــيت ت ــرة يف وقعــت ال ــن الفت ــباط ٢٩ إىل ١٣ م ــر،/ش  وارتبطــت فرباي

 مجيــع يف املاديــسي طائفــة لتمثيــل دمتقــ لطلبــات تأييــداً وذلــك املنطقــة، يف العــام باإلضــراب
 فقـد  العـام،  األمـن  لتحـسني  املـساعي  تبـذل  كانـت  احلكومـة  أن مالحظـة  ومـع  .الدولـة  أجهزة
 سـتة  مقتـل  إىل أدى الـذي  الـشرطة  جانـب  مـن  للقـوة  املفرط االستخدام على املفوضية أكدت
 لــسياسيةا األحــزاب ومؤيــدي الــشرطة بــني انــدلعت مواجهــات أثنــاء شــرطة وضــابط مــدنيني
 الـيت   التـشريعات  وضـعف  أعماهلـا،  عـن  الـشرطة  مـساءلة  عدم أن املفوضية ووجدت .املاديسية
 حياديـة،  تكـن  مل الشرطة بأن والتصور الفتاكة القوة باستخدام واسعة سلطات لشرطةُتخّول ا 
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 أوصــت وقــد .اإلنــسان حقــوق انتــهاكات وعلــى العنــف علــى لتــشجع اجتمعــت عوامــل هــي
 الداخليـة  املـساءلة  لـضمان  آليـات  وبإدخـال  املـسؤولة  للمؤسـسات  صالحاتإ بإجراء املفوضية
 الدوليـة  املعـايري  وفـق  الـشرطة  عمليـات  تنفـذ  أن الـضروري  منرأت أن   و .الدميقراطية واملراقبة
 إرسـاء  وإعـادة  العقـاب  مـن  اإلفـالت  مشكلة معاجلة شروط من شرط وهو - اإلنسان حلقوق
  .القانون سيادة يف العامة الثقة
ــشاء خطــط عــن أعلنــت احلكومــة أن ومــع - ٦٢ ــة إلن ــق جلن ــشأن حتقي ــاء حــاالت ب  االختف

 إىل هميــتقد  أواملــسألتني مــن أي بــشأن قــانون مــشروع مل يــصدر القــسري، االختفــاء ولتجــرمي
 املفوضـية  أسـدت  للعمـوم،  يتـاح  قـانون  مـشروع  غيـاب  ويف .الربملـان  - املؤقتة التشريعية اهليئة

 القـسري  االختفـاء  جتـرمي  مـسائل  بـشأن  املـدين  اجملتمـع  وأفراد الربملان أعضاء إىل التقنية املشورة
  .دولية سوابق أساس على جلنة وإنشاء
 .واملـصاحلة  لتقـصي احلقـائق   جلنـة  إنـشاء  علـى   العمـل  السالم والتعمري    وزارة وواصلت - ٦٣
 لتأكيـد ا املفوضـية  واصـلت  اإلجيابيـة،  التعـديالت  بعـض  مـنقح  قـانون  مشروع تضمن حني ويف
 .وفعالــة شــرعية اللجنــة اعتبــار أريــد مــا إذا ووافيــة شــاملة تــشاور عمليــة إجــراء ضــرورة علــى

 ســتكون القــانون مــشروع علــى املقدمــة اإلضــافية التعــديالت بــأن الــوزارة املفوضــيةوأبلغــت 
  .ممارساهتا وألفضل اإلنسان حلقوق الدولية للمعايري االمتثال لضمان ضرورية

 يف اهتــام الئحــة احلكــوميني العــامني املــدعني أحــد قــدم ينــاير،/الثــاين كــانون ٣١ ويف - ٦٤
 يف فتـاة    وهـي  سـونوار،  ماينـا  بقتـل  النيبايل اجليش يف ضباط أربعة فيها يتهم حملية مدنية حمكمة
 .النيبـايل  اجلـيش  معتقـل  يف والقتـل  للتعـذيب  ٢٠٠٤ عـام  يف تعرضـت  العمر من عشر اخلامسة

 حماولــــة أي بعــــد تبــــذل ومل احملكمــــة، إىل احلــــضور ألوامــــر اآلن حــــىت الــــضباط ميتثــــل ومل
 مـن  املـدين  القـضاء  مـع  تعاوناً كامالً  التعاون على النيبايل اجليش املفوضية وحثت .الحتجازهم

  .والشهود فيهم املشتبه إىل والوصول الوثائق على احلصول إمكانية توفري خالل
 تفتـيش  أجـل  مـن  اإلنـسان  حلقـوق  الوطنيـة  ةاللجنـ  إىل املساعدة الدوليون اخلرباء وقدم - ٦٥
 اجلـيش  احتجـزهم  أن بعـد  اختفـوا  الـذين  األشـخاص  هـؤالء  أحـد  جثـة  أن اعتقـد  حيـث  املوقع
 إلخـضاعها  فنلنـدا  إىل املوقـع  مـن  أخـذت  عينات وأرسلت .أحرقت قد ٢٠٠٣ عام يف النيبايل
 .الفحوص من للمزيد
 الـذي  اإلنـسان  حلقـوق  الوطنيـة  جنةالل أمني منصب مت شغل    ٢٠٠٨ فرباير/شباط ويف - ٦٦
 مواءمـة  إىل هتـدف  اهليكلـة  إلعـادة  هامـة  بعمليـة  حالياً اللجنة وتقوم .سنوات مخس شاغراً ظل

 جديـد  مـشروع  ومثـة  .املؤقـت  نيبال دستور يف عليها املنصوص الدستورية واليتها مع أنشطتها
ــاون ــتقين للتع ــع مــن ال ــة مــساعدة يواصــل أن املتوق ــذ يف اللجن ــهاو تنفي ــسان حلقــوق اليت  .اإلن
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 جديــد مــشروع يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج اللجنــة مــع باالشــتراك املفوضــية وسـتعمل 
 .للجنة االستراتيجية اخلطة يف احملددة اجملاالت يفسيما  الو املتخصصة، املشورة إلسداء

 
 املتحدة لألمم القطرية األفرقة بني التنسيق -سابعا  

اً علـى   وثيقـ  تعاونـاً    املتحدة لألمم القطري والفريق نيبال يف املتحدة ألمما بعثةتعاونت   - ٦٧
ــسالم دعــم ــسانية واالســتجابة ال ــة واملــساعدة اإلن ــات بــني املواءمــة ذلــك ومشــل .اإلمنائي  عملي

 للمــساعدة املتحــدة األمــم وإطــار ٢٠٠٨ لعــام اإلنــساين النــداء مثــل ، االســتراتيجيالتخطــيط
 القطـري  الفريـق  نفـذ  وعمومـاً،  . وتوطيدها السالم عملية دعم هبدف ٢٠١٠-٢٠٠٨ اإلمنائية
 يف دوالر ماليـني    ١٠٥ كـان    الـذي ( ٢٠٠٧ عـام  يف دوالر مليـون  ١٥٠ جمموعهـا  بلـغ  برامج
 .٢٠٠٨ لعام دوالر مليون ١٨٠ مبلغ حدود يف لتنفيذها خططاً وقدم ،)٢٠٠٦ عام
 فربايـر /شـباط  يف عقد احنةامل للجهات استشاري   اجتماع يف مؤخراً احلكومة وشددت - ٦٨
 التحديـد  وجـه  علـى  يـشمل    الـسالم،  لعمليـة  شامالً دعماً املاحنة اجلهات تقدمي إىل احلاجة على
 احليـاة  إىل املـسلحة  بـالقوات  املـرتبطني  واألطفـال  والنـساء  الرجال وعودة التجميع مواقع إدارة
 مــن وغريهــم داخليــاً شرديناملــ األشــخاص إىل املــساعدة وتقــدمي العــام األمــن واســتعادة املدنيــة
 .والتنميـة  البنـاء  إلعـادة  الثالثيـة  خطتـها  احلكومـة  قـدمت  االجتمـاع،  هذا وقبل .الرتاع ضحايا

 العمـل  اجلديـدة،  احلكومـة  تـشكيل  مبجـرد  ، واجلهـات املاحنـة    املتحدة األمم من كل وسيستطيع
 يف للتنميـة  يبـال ن منتـدى  عقـد  بغـرض  وذلـك  والتنميـة،  للـسالم  انتقـايل  إطـار  حتديـد  على معها

 االنتقـايل  املتحـدة  األمم إلطار األربعة األولوية جماالت علما بأن    .٢٠٠٨ عام منوقت الحق   
 فـرص  وتـوفري  األساسـية  اخلدمات وحتسني السالم توطيد( ٢٠١٠-٢٠٠٨ اإلمنائية للمساعدة

 دمـاج واإل اجلنـسني  بـني  املـساواة  وحتقيـق  ومحايتـها  اإلنـسان  حقوق وتعزيز الرزق لسبل أفضل
ــع جمــاالت هــي )االجتمــاعي ــة تتب ــات بدق ــسنوات خطــة عليهــا تــنص كمــا احلكومــة أولوي  ال

 .املؤقتة الثالث
 احلكومـة  مـع  العمـل  بعثة ال جانب إىل القطرية املتحدة األمم أفرقة وكاالت وستواصل - ٦٩

 مواقـع  مـن  ممكـن  وقـت  أقـرب  يف سيـسرحون  الـذين  ألولئك اإلدماج إعادة برامج   حتديدعلى  
 . يف وقـت متـأخر     واجملنـدين  والنـساء  األطفـال  من خاص بوجه املستضعفني   فيهم مبن ميع،التج

 أثنــاء اإلمنــائي الربنــامج قــّدم وقــد .االنتخابــات للجنــة الــدعم تقــدمي املتحــدة األمــم وستواصــل
 الـوطنيني  للمـراقبني  املخـصص  االنتخابـات  جلنـة  مـوارد  مركـز  الـدعم إىل     لالنتخابات التحضري
 بقيــادة املــساعي تبــذل ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن جملــس قــرار متابعــةعلــى ســبيل و .والــدوليني
 تــشمل وطنيــة عمــلٍ خطــة وضــع الــسالم والــتعمري لووزارة للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق
 النــساء ومحايــة الــرتاع بعــد مــا مرحلــة يف ومحايتــها املــرأة مــشاركة ضــمان إىل ترمــي أنــشطة
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 عملــت ، االنتخابيــةللعمليــة التحــضري وأثنــاء .نساجلــ نــوع علــى القــائم العنــف مــن والفتيــات
 ألطفـال  جتـاه ا   التزامـات  إدراج بـ  الـسياسية  األحـزاب  علـى إقنـاع      للطفولة املتحدة األمم منظمة

 التـشديد علـى ذلـك       مت وقـد ؛  الـسياسية  األحـداث  يف إشـراكهم  عـدم  علـى    املوافقـة  و بياناهتا يف
 مجيـع  يف واإلذاعـة    التلفزيـون  بثهـا  كوميـة ح إذاعيـة  بـرامج  نظمتـها  عامـة  إعالميـة  محلةبواسطة  
 تواصـل  االنتخابـات،  قبـل  تـوفرت  الـيت  الرمسيـة  غـري  الوطنيـة  التربية إىل وباإلضافة .البلد أرجاء
 بالغـة  األساسـية  اهلياكـل  بنـاء  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  ينفـذها  الـيت  العمـل  مقابـل  الغـذاء  أنشطة
 الغــذائي األمــن إىل تفتقــر جمتمعــات يف دمــاجاإل إعــادة تيــسر جمتمعيــة أصــول وإنــشاء األمهيــة

 يف األغذيــة أســعار الرتفــاع مــا لرصــد خــاص اهتمــام إيــالء وجيــري .الــصراع مــن ومتــضررة
 املعلومـات  حتليـل  يـزال  وال .لـه  والتـصدي  لالسـتقرار  ومزعـزع  حمتمـل  أثر من العاملية األسواق
  .أنشطتها وتنسيق ةالتنمي ختطيط يف يساعد املتضررة باملناطق اإلدارية املتعلقة
 حتـسني  طريقـة  اسـتعراض  يف الرئيسية املاحنة واجلهات احلكومة املتحدة األمم وتشارك - ٧٠

 أي لـه،  املكمـل  والـصندوق  نيبـال  يف للـسالم  االسـتئماين  احلكـومي  الصندوق وإدارة استخدام
كمــة  يقــوم علــى احلوترتيــب إطــار يف يعمــل الــذي نيبــال، يف للــسالم املتحــدة األمــم صــندوق

 الـــصندوق اجتــذب  وقــد  .املقــيم  واملنــسق  اخلــاص  وممثلــي  احلكومــة  رعايــة  حتــت املــشتركة  
 مــن التزامــات شــكل يف جتــسد دوالر مليــون ٢٧,٥ قــدره مبلغــاً نيبــال يف للــسالم االســتئماين
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  يف   دوالر مليـون  ٩,٥ قـدره  مببلـغ  أيـضاً  سـامهت  الـيت  املاحنة، اجلهات
 أولويـات  وحتديـد  أمشـل  تـوجيهي  هيكل وبناء األمانة تعزيز أجل من اجلهود وتتواصل .للسالم
 .وضوحاً أكثر

 
 مالحظات -ثامنا  

إن جنــاح نيبــال يف عقــد انتخابــات اجلمعيــة التأسيــسية يف ظــل ظــروف أفــضل بكــثري     - ٧١
وقـد كانـت رغبـة شـعب نيبـال يف الـسالم             . توقع معظـم املـراقبني يعـد حبـق إجنـازاً مـشهوداً             مما

مث إن تعـاون األحـزاب الـسياسية علـى          . والتغيري االلتزام هبما مها قـوة الـدفع وراء هـذا النجـاح            
الرغم من العديد من املشكالت والصدامات، فضالً عن التزام جلنة االنتخابـات وكفاءهتـا، قـد                

 .أسهمت مجيعها يف جناح االقتراع
 على طريق عملية الـسالم، فالعمـل        غري أن االنتخابات ال تعدو كوهنا معلماً من املعامل         - ٧٢

ة دسـتور   جتماعيـة واالقتـصادية األشـد، وصـياغ       احلقيقي املتمثل يف التصدي ملـصاعب األمـة اال        
وال ختفـي األمهيـة القـصوى للمهـام     . يعكس إدارة األمة بأسرها قد حـان اآلن وقـت البـدء فيـه             

 .ياغة الدستورالعاجلة املتعلقة بتشكيل احلكومة والقيام باألعمال التحضريية لص
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ــاويني مفاجــأة لكــثريين      - ٧٣ ــات امل ــد جــاء جنــاح انتخاب ــزام   . وق ــثلج صــدري االلت وإين لي
. بالسياسة القائمة على التراضي والتعاون اليت ما فتئـت القيـادة املاويـة تبـديها منـذ االنتخابـات                

 لعمليـة  ومن الضروري لسائر األحزاب السياسية مواصلة التركيز علـى الفائـدة الطويلـة األجـل         
 .مصاحل حزبيةأي السالم ولألمة، ال على أي نكسة سياسية مؤقتة أو 

ومن مث، فإن وحدة األحزاب السياسية الرئيسية وقدرهتا على العمل معا وفقا ملا اتفـق                - ٧٤
وال ينبغــي لالختالفــات . عليــه قبــل االنتخابــات، ينبغــي أن تتواصــل وأن متتــد لــسائر األحــزاب

فها عن احلكم بـالتوافق وعـن التعـاون علـى أداء مهمـة صـياغة الدسـتور         القصرية األمد أن تصر   
ــة    ــة حيوي ــيت هــي مهم ــسية املنتخــبني حــديثا وأحــزاهبم      . ال ــة التأسي ــضاء اجلمعي ــوم أن أع ومعل

يواجهون حتديا ضخما متمثال يف تدبري أمر القرارات الرئيـسية األوىل الـيت يـتعني علـى اجلمعيـة            
 .يم أعمال اجلمعية على حنو يتسم بالكفاءة واالتساقاختاذها، ويف حتديد كيفية تنظ

وكانــت األحــزاب الــسياسية قــد توصــلت، قبــل االنتخابــات، إىل تفــاهم علــى إرجــاء   - ٧٥
تنفيذ أحكام اتفـاق الـسالم الـشامل فيمـا يتعلـق مبـستقبل أفـراد اجلـيش املـاوي، وخطـة العمـل                        

ــة إىل إكــساب اجلــيش املــ    ــة الرامي ــصبغة الدميقراطي ــى. اوي ال ــتعني   وال خيف ــضايا ي ــذه الق  أن ه
وكما قلـت يف تقـاريري الـسابقة، فـإن التقييـد الـذي طـال أمـده                  . التصدي هلا اآلن دون إبطاء    

هـذا،  . ل طويل األجل ميثل حالة ال ميكـن أن تـدوم          حلألشخاص املسلحني واملدربني من دون      
سؤولية عنـها، فينبغـي     وإذا أريد أن يتم بنجاح رصد األسلحة واجليوش اليت تـضطلع البعثـة باملـ              

 .أن يتم بسالسة حتويل الترتيبات املؤقتة احلالية إىل حل متني ودائم
واآلن وقد أمت موظفو البعثـة املعنـيني باالنتخابـات مهـامهم بنجـاح، فقـد بـدأ سـحبهم           - ٧٦

وجيري بالتدريج تقلـيص عـدد مـراقيب األسـلحة،     . تدرجييا من املناطق واألقاليم، مغادرين البعثة  
ولئـك الــذين يغـادرون مــع هنايـة الواليــة ال حيـل غريهــم حملـهم، وعليــه، تعـاد هيكلــة مكتــب       فأ

وال جيــــري شــــغل الــــشواغر، وتنتــــهي عقــــود املــــوظفني الفنــــيني حبلــــول . رصــــد األســــلحة
يوليه، فال يتبقى سوى املوظفني اإلداريـني الـذين سـوف ُيـسحبون تـدرجيياً يف الفتـرة                  /متوز ٢٣

 .٢٠٠٨ديسمرب /األولأغسطس إىل كانون /من آب
ــة          - ٧٧ ــى أهب ــم املتحــدة عل ــت األم ــرة أخــرى، وإن كان ــة فت ــة البعث ــد والي ــع متدي وال أتوق

االســتعداد لتقــدمي الــدعم املــستمر إلمتــام وتوطيــد عمليــة الــسالم، وتنميــة نيبــال تنميــة طويلــة     
 اخلــاص واملنــسق املقــيم مناقــشات مــع احلكومــة اجلديــدة فــور   يوســوف ُيجــري ممثلــ. األجــل

وال خيفى أن الوقت الراهن بـالغ األمهيـة لالسـتقرار يف            . تشكيلها بشأن أي مساعدة قد تطلبها     
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نيبال على املدى الطويل، وسوف تبقى األمـم املتحـدة جبانـب شـعب نيبـال وقيادتـه يف خـضم                     
 .املهام البالغة األمهية املتمثلة يف التحول السياسي واالجتماعي الذي بدأوه

د أن أنقل تقديري اخلاص إىل جملس األمن للجهود الدؤوبة الـيت يبـذهلا              وبعد، فإنين أو   - ٧٨
 .ممثل اخلاص ومعاونيه واملنظمات اليت تشاركهم مهامهم يف نيبال

 
 


