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تقرير األمني العام عن طلب نيبال مـساعدة األمـم املتحـدة لـدعم عمليـة                  
 نيبال يف السالم

 
 مقدمة  -أوال  

، الـذي قـرر فيـه اجمللـس،         )٢٠٠٨ (١٧٩٦يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن         - ١
مـم  بناء على طلـب حكومـة نيبـال، واسـتنادا إىل توصـية األمـني العـام، أن جيـدد واليـة بعثـة األ            

/  متـوز  ٢٣، حـىت    )٢٠٠٧ (١٧٤٠املتحدة يف نيبال، وذلك وفقا ملا جاء يف قرار جملس األمن            
وكان قـد مت إنـشاء بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال بوصـفها بعثـة سياسـية خاصـة                       . ٢٠٠٨يوليه  

) املـاوي (تناط هبـا واليـة رصـد إدارة األسـلحة واألفـراد املـسلحني التـابعني للحـزب الـشيوعي                     
يبال مع مساعدة الطرفني يف ترتيبات رصـد وقـف إطـالق النـار وتقيـيم الـدعم الـتقين                    وجليش ن 

ــن          ــصغر مــ ــق مــ ــوفري فريــ ــة وتــ ــة والرتاهــ ــن احلريــ ــو مــ ــشريعية يف جــ ــة تــ ــاب مجعيــ النتخــ
 .االنتخابات مراقيب

ويــستعرض هــذا التقريــر مــدى التقــدم احملــرز يف عمليــة الــسالم ويف تنفيــذ واليــة بعثــة    - ٢
ــدم إىل اجمللــس يف    األمــم املتحــدة يف   ــسابق املق ــري ال ــذ تقري ــال، من ــار١٢نيب ــايو / أي  ٢٠٠٨م
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 التقدم احملرز يف عملية السالم -ثانيا  
مــايو ليــشكل معلمــا / أيــار٢٨جــاء انعقــاد اجلمعيــة التأسيــسية املنتخبــة دميقراطيــا، يف   - ٣

جلمعيـة مـشروع دسـتور جديـد     ومن املقرر أن تـضع ا . بارزا على طريق عملية السالم يف نيبال    
ويف . خالل العامني القادمني وأن تضطلع بدور اجمللس التـشريعي خـالل هـذه الفتـرة االنتقاليـة                 

مقابـل   صـوتا مؤيـدا   ٥٦٠دورهتا األوىل أدىل أعضاء اجلمعية احلاضرون بعدد من األصوات يبلغ     
 ســنة وإلنــشاء ٢٣٩ أصــوات إلهنــاء النظــام امللكــي يف نيبــال بعــد أن ظــل قائمــا علــى مــدى ٤

ومت كـذلك إقـرار تعـديل دسـتوري يقـضي بإنـشاء منـصيب الـرئيس                 . مجهورية احتادية دميقراطية  
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يتمتع به أي مواطن نيبايل من حقـوق مـع           ومنح امللك السابق غيانديرا شاه ما     . ونائب الرئيس 
ييت  يومـا إلخـالء قـصر نارايـاهن        ١٥منح مهلة    حتمله ما يتحمله أي مواطن من مسؤوليات كما       

 .يونيه/حزيران ١١يف وسط كامتاندو وهو ما قام به يوم 
وهكذا جاء إنشاء مجهورية بطريقة سلمية وسـط احتفـاالت مجاهرييـة باسـتثناء بعـض                 - ٤

احلوادث الثانوية اليت جنمـت عـن تفجـري أجهـزة متفجـرة مرجتلـة يف مركـز برينـدرا للمـؤمترات                      
كامتانـدو ويقـال إهنـا متـت علـى يـد مجاعـات           الدولية وهو مقر اجلمعيـة، ويف مواقـع أخـرى يف            

 . هندوسية أصولية يف األسبوع الذي شهد عقد اجلمعية دورهتا االفتتاحية
ويف تقريري السابق نوهـُت بأنـه رغـم مـا مت مـن انتخـاب أعـضاء اجلمعيـة، إال أن مثـة                         - ٥

إعـالن  وبعـد  . حتديات ما زالت ماثلة مبا يف ذلك االتفاق على أسس تـشكيل حكومـة جديـدة              
مايو النتـائج النهائيـة النتخـاب اجلمعيـة بـدأت املفاوضـات بـشأن               / أيار ١٨جلنة االنتخابات يف    

) املــاوي(تــشكيل حكومــة جديــدة مــن أكــرب ثالثــة أحــزاب وهــي احلــزب الــشيوعي النيبــايل     
ــال      ــشيوعي يف نيب ــايل واحلــزب ال ــؤمتر النيب ــون املتحــدون -املاركــسيون (وحــزب امل ).  اللينيني

ستور االنتقايل علـى أمهيـة ممارسـة احلكـم مـن خـالل توافـق اآلراء فيمـا تتفـق مجيـع                       ويؤكد الد 
األحزاب السياسية الكربى علـى أنـه مبـا أن املـاويني هـم أكـرب حـزب يف اجلمعيـة فهـم خمولـون               
بذلك بأن يقودوا احلكومة، وإن كان هنـاك أحـزاب رئيـسية أخـرى، وال سـيما حـزب املـؤمتر                     

ــي  ين املوحــد، ومنتــدى حقــوق الــشعب املاديــسي طرحــت عــددا مــن    واحلــزب املاركــسي اللين
 . الشروط من أجل مشاركتها يف حكومة يقودها املاويون أو يف تأييد تلك احلكومة

وقــد أمكــن ختطــي بعــض العقبــات املهمــة الــيت صــادفت تــشكيل حكومــة جديــدة يف    - ٦
اتفـاق بـني األحـزاب    (يونيه عندما وقّع حتالف األحزاب السبعة علـى اتفـاق مهـم      /حزيران ٢٥

وهـو يعـاجل عـدة قـضايا تتعلـق بعمليـة            . )السياسية على تعديل الدستور ومواصلة عملية السالم      
يونيــه، أعلــن رئــيس الــوزراء  / حزيــران٢٦ويف اجللــسة التاليــة للجمعيــة، املعقــودة يف  . الــسالم

وريـة ودعـا    غريجايرا سـادكويراال اسـتقالته، وهـي املتوقـع تقـدميها فـور انتخـاب رئـيس للجمه                 
ويف التــاريخ نفــسه قــدمت األحــزاب الــسياسية أمســاء األعــضاء  . املــاويني إىل تــشكيل حكومــة

 الذين رشحتهم من بني صفوفها جمللس الوزراء على أساس تفاهم سياسـي بعكـس قـوة                 ٢٦ الـ
 .األحزاب املوجودة يف اجلمعية

ىل تنفيــذ عــدة يونيــه، أقــر جملــس الــوزراء مــشروع قــانون يهــدف إ  / حزيــران٢٥ويف  - ٧
ومــن شــأن مــشروع . عناصــر أساســية مــن االتفــاق مــن خــالل تعــديالت يف الدســتور املؤقــت 

ــزام إىل حيــث       ــسبعة ويوســع نطــاق االلت ــستبعد اإلشــارة إىل حتــالف األحــزاب ال القــانون أن ي
كما سينص على تعيني احلكومـة، وأعـضائها        . التعاون مع األحزاب األخرى املمثلة يف اجلمعية      
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كمـا يـتم انتخـاب الـرئيس        . أغلبية بسيطة من أعضاء اجلمعية بدال من أغلبية الثلـثني         من خالل   
أما التعديالت األخـرى فتـنص علـى        . بأغلبية بسيطة إذا مل يتم التوصل إىل توافق بني األطراف         

ضــم زعــيم حــزب املعارضــة إىل اجمللــس الدســتوري، وإن كانــت األحــزاب الــسياسية منقــسمة 
 .  املعارضة سيكون عضوا كذلك يف جملس األمن الوطينبشأن ما إذا كان زعيم

ــة        - ٨ ــسية املرتبطــة بعملي ــا لعــدد مــن القــضايا الرئي ويــنص االتفــاق علــى حــل حمــدد زمني
وهــو يقتــضي أن يــتم خــالل مخــسة عــشر يومــا إهنــاء النــشاط شــبه العــسكري لعــصبة  . الــسالم

بأهنا سـوف تلتـزم كـامال       ) املاوي(الشباب املاوي الشيوعي اليت تعهد احلزب الشيوعي النيبايل         
ويطلب من املاويني أيضا إعادة مجيع املمتلكات اليت مت االسـتيالء عليهـا خـالل               . بقوانني البالد 

ويعيـد االتفـاق التـزام      . نفس األجل الزمين حبيـث يـصار إىل اختـاذ إجـراءات قانونيـة بعـد ذلـك                 
ة وطنيــة للــسالم وإعــادة األحــزاب بــأن تنــشئ خــالل شــهر واحــد عــدة جلــان مبــا يف ذلــك جلنــ

التأهيــل، وجلنــة للحقيقــة واملــصاحلة وجلنــة عمليــة إلعــادة تــشكيل الدولــة، وجلنــة للتحقيــق يف   
 . حاالت االختفاء وجلنة لإلصالح الزراعي

ومن القضايا الرئيـسية يف املفاوضـات الـيت أفـضت إىل االتفـاق، قـضية الـدمج وإعـادة                      - ٩
ويقتــضي االتفــاق . اد اجلــيش املــاوي يف أمــاكن التجميــعالتأهيــل وإدارة األســلحة وإيــداع أفــر

 مـن   ١٤٦ إعادة تشكيل اللجنـة اخلاصـة املنـصوص عليهـا يف اتفـاق الـسالم الـشامل ويف املـادة                   
وتبــدأ اللجنــة اخلاصــة . الدســتور املؤقــت مبــا يكفــل ضــم ممثلــي األحــزاب الــسياسية يف اجلمعيــة

تتحمـل الدولـة      أشهر ال  ٦يف غضون فترة     يوما من تشكيل جملس الوزراء و      ١٥أعماهلا خالل   
بعدها أي مـسؤولية عـن املقـاتلني الـذين يـتم التحقـق مـن هويـاهتم ممـا مل يـتم دجمهـم أو إعـادة                            

بعـد  ”أما املقاتلون احملققة هوياهتم فُيخريون بني إمكانية الـدمج ضـمن هيئـات األمـن                . تأهيلهم
ة اقتـصادية وبـدائل أخـرى مـن أجـل         ، أو احلـصول علـى حزمـ       “استيفاء املتطلبـات املعمـول هبـا      

وريثمـا يـتم الـدمج وإعـادة التأهيـل يوضـع أفـراد وأسـلحة اجلـيش املـاوي حتـت                    . إعادة التأهيل 
ــة اخلاصــة   ــة وتوجيــه اللجن ــة بــني    . إشــراف ورقاب يف حــني ال تقــوم أي صــلة منــذ بدايــة العملي

 املـسؤوليات الـسياسية   املقاتلني املاويني وبني أي منظمة سياسية حيث يتعني علـيهم اخليـار بـني             
ويـنص االتفـاق أيـضا علـى تقـدمي طلـب إىل األمـم املتحـدة لكـي تواصـل لفتـرة            . أو العـسكرية 

طبقــا ألحكــام ”أشــهر أخــرى أعماهلــا احلاليــة يف رصــد وإدارة شــؤون األســلحة واجليــشني   ٦
 .“االتفاق املتعلق بإدارة شؤون األسلحة واجليشني

ــاقوقـــد انطـــوت املفاوضـــات املتـــصل  - ١٠ ــا مـــن تعـــديالت أدخلـــت   , ة باالتفـ ــا تالهـ ومـ
الدستور املؤقـت، علـى حـاالت ملموسـة مـن توافـق اآلراء فيمـا بـني أكـرب ثالثـة أحـزاب                         على
وإن مل يتـــسن حتقيـــق توافـــق كامـــل يف هـــذا املـــضمار . يكـــن مـــن اليـــسري التوصـــل إليهـــا ومل
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 املرتقـب أو االتفـاق   فيما يتعلق بتخصيص املناصب الكربى فيما بني أطراف االئتالف      وخاصة
وقـد أصـر حـزب املـؤمتر النيبـايل، بوصـفه            . على املرشحني الـذين ميكـن انتخـاهبم بتوافـق اآلراء          

ــسمية مرشــحيه للرئاســة وإال بقــي ضــمن        ــة ت ــه إمكاني ــاح ل ــاين أكــرب األحــزاب، علــى أن يت ث
وضـات  أمـا األحـزاب املاديـسية املنتخبـة حـديثا وهـي مل تكـن طرفـا يف املفا                  . صفوف املعارضة 

يونيـه  / حزيـران ٢٨فقد حالت دون عرض مشروع القانون خالل جلـسة اجلمعيـة املعقـودة يف      
ــاق     ــواردة يف اتفــ ــة الــ ــدات، وخباصــ ــإدراج التعهــ ــراءات، وطالبــــت بــ ــدنا أعاقــــت اإلجــ عنــ

فربايـــر املـــربم بـــني احلكومـــة واجلبهـــة املاديـــسية الدميقراطيـــة املتحـــدة، يف صـــلب   /شـــباط ٢٨
ــديالت الدســتورية، مث  ــة    التع ــام التالي ــة يف األي ــسات اجلمعي ــها جل ويف الوقــت .  واصــلت إعاقت

وحـزب املـؤمتر الـوطين      ) املـاوي (نفسه، وبعد اجتماعات بني زعماء احلـزب الـشيوعي النيبـايل            
 اللينيين املوحد مع األحزاب املاديسية، أنشأت األحـزاب الثالثـة الكـربى             -واحلزب املاركسي   

ن تكميلي يـضم تعـديالت دسـتورية مبـا مـن شـأنه معاجلـة                فرقة عمل تتوىل إعداد مشروع قانو     
 .الشواغل الرئيسية لألطراف املاديسية

وقد أُحرز قـدر مـن التقـدم يف إنـشاء اللجـان الـيت تتـوىل تـصريف األعمـال االعتياديـة                        - ١١
للجمعية واإلشراف على صياغة النظام الداخلي الالزم حلسن أدائها مهام وضع دستور جديـد              

بيد أن األعـضاء    . ولكن األعمال الفنية للجمعية مل تبدأ بعد      . همة اجمللس التشريعي  والنهوض مب 
ــا سياســيا شــرعوا يف التــساؤل عــن أمهيــة   ٢٥اجلــدد املنتخــبني للجمعيــة، الــيت ميثــل فيهــا     حزب

أوضاعهم ألن املفاوضات كانت تتم أساسـا فيمـا بـني أكـرب األحـزاب واألعـضاء اآلخـرين يف                    
 . ةحتالف األحزاب السبع

كما أن التأخريات يف املفاوضات السياسية جنم عنها أثـر سـليب علـى أعمـال احلكومـة                   - ١٢
 اللينـيين املوحـد إال يف   -املؤقتة اليت مل تتضرر أعماهلا فقط من جراء استقالة احلزب املاركـسي             

. نيـه يو/أبريل، بل تأثرت أيضا بفعل قرار مماثل اختذه الوزراء املـاويون يف شـهر حزيـران               /نيسان
ومــن مث تواجــه احلكومــة حتــديات ملحــة مبــا يف ذلــك إعــداد امليزانيــة للــسنة املاليــة املقبلــة الــيت    

ومــن التحــديات األخــرى االرتفــاع الــذي طــرأ . يوليــه/يتوجــب تقــدميها حبلــول منتــصف متــوز
مؤخرا على أسعار الوقود وحـاالت نقـص األغذيـة يف اجملتمعـات احملليـة النائيـة والتـأخريات يف                    

يل املواد التعليمية للمدارس، وكلها أمور تقتضي اهتماما فوريا فيما تتزايـد االحتجاجـات            توص
 . يف طول البالد وعرضها

وكما الحظُت يف تقريري السابق فلـم يـتم الوفـاء بعـد بكـثري مـن االلتزامـات املتعهـد                      - ١٣
/ انون األول كــ٢٣ بنــدا املــؤرخ ٢٣يف اتفــاق الــسالم الــشامل، ويف االتفــاق املكــون مــن   هبــا

 ويف اتفاقــات أخــرى، وممــا يــستدعي القلــق خباصــة حقيقــة عــدم إحــراز تقــدم  ٢٠٠٧ديــسمرب 



S/2008/454  
 

08-41133 5 
 

خالل هذه الفترة فيما يتعلق بتسريح القّصر ومن سواهم ممن حتققـت البعثـة مـن عـدم أهليتـهم        
مبوجب عملية التحقق الـذي تـضطلع بـه بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال، يف حـني تقـول القيـادة                         

 . وية إهنا ما زالت ملتزمة بتسرحيهم فور أن يتم تنصيب احلكومةاملا
 

 مركز بعثة األمم املتحدة يف نيبال -ثالثا  
أبريــل، مبــا يف ذلــك إعــادة االقتــراع يف  / نيــسان١٠بعــد االختتــام النــاجح النتخابــات  - ١٤
  مــن مراكــز االقتــراع، مت ســحب مــوظفي االنتخابــات مــن املقاطعــات واملنــاطق وجــرى ١٠٦

كمـا اخنفـض عـدد مـراقيب األسـلحة مـع            . مـايو / أيـار  ٣١إغالق مكتب املساعدة االنتخابية يف      
 من مراقيب األسلحة مـن      ١٥٥يونيه كان قد تبقى     / حزيران ٣٠واعتبارا من   . اختتام الدوريات 

 مـن أصـل   ٨٠٢ويف ذلك التاريخ بلغ جممـوع مـوظفي البعثـة    . ١٨٦أصل قوام مأذون به يبلغ    
ويف إطار التحضري إلهناء والية بعثة األمم املتحـدة يف نيبـال            . ني املأذون هبم   من املوظف  ١ ٠٤٥

: مايو إنـشاء قـوة عمـل إلهنـاء البعثـة مكلفـة بتحقيـق هـدفني مهـا                  /يوليه، مت يف أيار   / متوز ٢٣يف  
 ضـــمان حتويـــل فعـــال للمهـــام املتبقيـــة إىل عناصـــر منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف نيبـــال؛         )أ(
ــوظفني ) ب( ــساعدة املـ ــاق     مـ ــا لاللتحـ ــدم طلبـ ــى التقـ ــيني علـ ــيني أو دولـ ــانوا وطنـ ــواء كـ ، سـ

 . بديلة بوظائف
ومــع ذلــك فــإن . ويؤســفين أن أفيــد بأنــه مل يــتم حــىت اآلن توقيــع اتفــاق مركــز البعثــة  - ١٥

املـــسائل النهائيـــة املتـــصلة باملبـــالغ املدفوعـــة إىل هيئـــة الطـــريان املـــدين يف نيبـــال قـــد مت حلـــها، 
مايو مذكرة تفاهم بني بعثـة األمـم املتحـدة وبـني هيئـة الطـريان املـدين                  / أيار ١٥وقعت يف    كما

واملعروف أن اتفاق مركز البعثـة يـتعني        . يف نيبال تنظم الدفع مقابل اخلدمات املقدمة إىل البعثة        
 . أن حيظى مبوافقة جملس الوزراء قبل توقيعه باسم حكومة نيبال

 
 بالاملتحدة يف ني أنشطة بعثة األمم  -ا بعار 

 رصد األسلحة -ألف  
واصل مكتب رصد األسلحة التابع لبعثة األمم املتحـدة يف نيبـال رصـد امتثـال اجلـيش                   - ١٦

وقـد مت االضــطالع  . املـاوي لالتفـاق املتعلــق برصـد إدارة األسـلحة واجليـشني     اجلـيش  النيبـايل و 
 مـن مـراقيب     ٢٢لبعثـة   غادر ا بعد أن   من القوام املأذون به،      يف التضاؤل بنسبة آخذة   هبذه املهمة   

أحـد  حيـل حملّهـم     دون أن   يونيـه   / حزيـران  ٣٠أبريـل و    / نيـسان  ١٠األسلحة خـالل الفتـرة بـني        
 البــالغ  احلــالينيمــراقيب األســلحةبـني  ومــن . نظـرا ألن واليــة البعثــة قــد أوشـكت علــى االنتــهاء  

لك، ونتيجـة لـذ    .يوليه/ قد أهنوا مّدة خدمتهم حبلول منتصف متوز       ٦٥، سيكون   ١٥٥عددهم  
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ــة   ــيتبقى يف البعثـ ــؤالء    ٩٠سـ ــن هلـ ــلحة، وميكـ ــراقيب األسـ ــن مـ ــل  مـ ــتمرار يف العمـ ــد االسـ  بعـ
 .يوليه يف حال متديد الوالية احلالية/متوز ٢٣
ويف إطـار خطــة تقلــيص قــوام مكتــب رصــد األســلحة، أعــاد املكتــب تنظــيم انتــشاره،   - ١٧

لقطـــاع األوســـط ، وا)برياتناغـــار( القطـــاع الـــشرقي - قطاعـــات ةثالثـــحيـــث اقتـــصر علـــى 
 يف األصــل مخــسة قطاعــات، يغطــي بعــد أن كــان -) نيبــالغونج( الغــريب والقطــاع) كامتانــدو(

باســتخدام فريــق أصــغر لرصــد األســلحة حــىت هنايــة   متوخيــا يف ذلــك مواصــلة الرصــد الفعــال  
وفيمـا تنفـذ   هذه القطاعـات بـدورها   سيجري حل يوليه، /وحبلول منتصف متوز   .الوالية احلالية 

عمليات، عدا مراقبة أماكن ختزين األسلحة على مـدار الـساعة، بواسـطة أفرقـة متجّولـة                 مجيع ال 
وقـد ُصـّممت هـذه العمليـة      .من هذه القطاعات ومن مقر مكتب رصد األسـلحة يف كامتانـدو    

ولفتـرة  مث  حبيث تكفل استمرار العمليـات باسـتخدام املـوارد املتاحـة حـىت هنايـة الواليـة احلاليـة                    
اشـتملت إعـادة اهليكلـة علـى حـل أفرقـة الرصـد              كمـا   و .عند الطلـب  عد ذلك،   زمنية حمدودة ب  

 .مايو/ أيار٣٠قطاعات اعتبارا من املشتركة يف مجيع ال
مبثابـة  وقد ظلّت اللجنة املشتركة لتنسيق الرصد، الـيت يرأسـها كـبري مـراقيب األسـلحة،                - ١٨

 .صــد إدارة األســلحة واجليــشني آليــة فعالــة لتنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل واالتفــاق املتعلــق بر  
واصل نائبا الرئيس، وأحدمها مـن كبـار ضـباط اجلـيش النيبـايل واآلخـر مـن كبـار ضـباط                       كما

القـرارات وتبـادل املعلومـات واختـاذ تـدابري بنـاء            جمـال صـنع     اجليش املاوي، تعاوهنما الوثيـق يف       
وخـالل الفتـرة     .ا اجتماعـ  ٧٧يونيـه، عقـدت اللجنـة       / حزيـران  ٢٠ يفو .املنازعـات حل  الثقة و 
 اجتماعـا مت خالهلـا اّتخـاذ قـرارات بتوافـق            ١٧يونيـه، ُعقـد     / حزيران ٣٠ إىلأبريل  / نيسان ٢٤

وإضافة إىل ذلك، ُعقدت عـّدة اجتماعـات ثنائيـة           .اآلراء بشأن أربع حاالت مقّدمة إىل اللجنة      
  .لكفالة التنفيذ السريع لقرارات اللجنة

 رجـل أعمـال   بوفـاة ، ناقـشت اللجنـة التقـارير املتعلّقـة     ويف اجتماعها الثالث والـسبعني   - ١٩
مــن كامتانــدو مــن جــّراء اعتــداء أفــراد اجلــيش املــاوي عليــه بالــضرب املــربح يف موقــع التجميــع 

 أعــضاء اللجنــة علــى أن هــذا العمــل ميثّــل انتــهاكا واتفقــت آراء .الرئيــسي يف مقاطعــة شــيتوان
أصـدرت البعثـة بيانـا أدانـت فيـه          قـد   و .اجليـشني خطريا لالتفاق املتعلق برصد إدارة األسـلحة و       

القبض علـى مجيـع     مبا يكفل   بشّدة حادثة القتل ودعت املاويني إىل التعاون الكامل مع الشرطة           
وأنـشأت   .عاقبتـهم وفقـا للقـانون     ماألوامر باخلطف أو القتـل، و     أو تنفيذ   املسؤولني عن إصدار    

تل، وتتعاون البعثة معهـا بتقـدمي املـساعدة يف          احلكومة جلنة حتقيق قضائي للتحقيق يف حادثة الق       
 ). ٥٥انظر أيضا الفقرة (جوانب معّينة من التحرّيات اليت جتريها 
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املـة ألسـلحة اجلـيش املـاوي املخّزنـة يف      كأجرى مكتب رصد األسلحة مراجعـة    كما   - ٢٠
واقـع الرئيـسية   مواقع التجميع الرئيسية السبعة واملستخدمة يف تأمني احمليط اخلارجي لكلّ من امل       

 .مفـرزة أمـن القيـادة املاويـة يف كامتانـدو          تـسيطر عليهـا     ، إىل جانب تلـك الـيت        ٢٨والفرعية الـ   
وتــضّمنت هــذه العمليــة أعمــال التفتــيش، ووضــع تــشفري شــريطي جديــد، وتــصنيف الفئــات     

وستتاح نتـائج هـذا التقيـيم كمـورد ُيرجـع إليـه        .املختلفة لألسلحة حسب صالحيتها التشغيلية  
 مبوجـب اتفـاق الـسالم الـشامل         ،مستقبال عند اّتخاذ القرارات يف اللجنة اخلاصـة الـيت سـتتولّى           

 اإلشراف على أفراد اجليش املاوي وإعادة تأهيلـهم وإدمـاجهم عنـدما تعيـد               ،والدستور املؤقّت 
  .تشكيل هذا اجليشجديدة حكومة 

 
 اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -باء  

وحدة اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام بالبعثـة تـدعم          ظلت   ٢٠٠٧يناير  /منذ كانون الثاين   - ٢١
اجليشني النيبـايل واملـاوي يف الوفـاء بالتزاماهتمـا مبوجـب االتفـاق املتعلـق برصـد إدارة األسـلحة                 

لوحـدة تـدمري مجيـع األجهـزة االنفجاريـة اليدويـة الـصنع املوجـودة يف                 جنزت ا  وقد أ  .واجليشني
 يف  ةاملتفجـر املـواد    كيلوغرامـا مـن      ٧ ٢٥٠ومت تـدمري     . للجـيش املـاوي    مواقع التجميـع التابعـة    

 .مرجتال جهازا انفجاريا ١٤ ٦٨٢تسعة مواقع، ومنها 
كما تتعاون وحدة اإلجراءات املتعلقة باأللغام مع اجليش النيبايل يف تنمية قدرة وطنيـة               - ٢٢

 الــيت كــان اجلــيش ٥٣راد الـــ يف جمــال إزالــة األلغــام حبيــث تطّهــر حقــول األلغــام املــضادة لألفــ  
يونيـه،  / حزيـران  ٢٠وحىت   .النيبايل قد زرعها، وذلك حسبما ينّص عليه اتفاق السالم الشامل         

تطهــري أربعــة حقــول ألغــام  مــع اهلندســية بــاجليش النيبــايل،  ديريــة  مــن أفــراد امل٨٠مت تــدريب 
ــا،   حــرز تقــدم وأُ .تطهــري حقلــني آخــرين إجنــاز أوشــك كمــا بالكامــل، وتطهــري حقلــني جزئي

يف تنمية قـدرات اجلـيش النيبـايل يف جمـال إزالـة األلغـام، غـري أنـه يلـزم مواصـلة الـدعم                         ملموس  
  .لكفالة توافر القدرات لدى اجليش النيبايل لكي يفي بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم الشامل

لـسلطات  مـع ا يف التـشاور  مع منّسق األمـم املتحـدة املقـيم،        تشترك  البعثة،  وما برحت    - ٢٣
احلكومية للتأكّد من نواياهـا حيـال اسـتمرار تقـدمي األمـم املتحـدة الـدعم يف جمـال اإلجـراءات                      

األمــم املتحــدة علــى اســتعداد، مــا زالــت و .املتعلّقــة باأللغــام بعــد انتــهاء الواليــة احلاليــة للبعثــة 
والتنفيـذ  حكومة نيبال، ألن تواصل تقـدمي الـدعم يف مـسائل اإلدارة والتنـسيق               ذلك  طلبت   إذا

 . شكلة األلغام األرضيةمبا يكفل التصدي مل
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 الدعم االنتخايب -جيم  
ــة الــيت     / أيــار٨يف  - ٢٤ ــة النتخابــات اجلمعي ــائج النهائي ــة االنتخابــات النت مــايو، أعلنــت جلن

البـالغ عـددها     مـن مقاعـد اجلمعيـة        ٥٧٥علـى   حيـث مت التنـافس      أبريـل   / نيسان ١٠أجريت يف   
ألعـضاء اجلمعيـة اخلمـسة الـذين فـاز كـل            توجيها  أصدرت اللجنة   وتال ذلك أن     . مقعدا ٦٠١

منــهم مبقعــدين عــن دائــرتني يف جــزء التــصويت اخلاضــع لنظــام الفــائز بأكثريــة األصــوات بــأن   
مث أعلنـت اللجنـة عـن إجـراء          .يونيـه / حزيـران  ٧يستقيل كل منهم من إحدى الدائرتني حبلـول         

ــدوائر اخلمــس املتبق النتخابــات اال ــة يف ال ــة، فرعي ــتم ي ذلــك مبــدئيا يف شــهر تــشرين  علــى أن ي
ــة  /األول ــاح املومسيـ ــرة الريـ ــهاء فتـ ــوبر، عقـــب انتـ ــة   .أكتـ ــات خالصـ ــة االنتخابـ ونـــشرت جلنـ

 . إلحصاءات انتخابات اجلمعية وأصدرت تقريرها السنوي
تتــصل  شــكوى ١٢مــايو، قُــدمت إىل حمكمــة اجلمعيــة التأسيــسية     / أيــار٣١وحــىت   - ٢٥

معظــم وتــدعي  .ق بــاجلزء اخلاضــع لنظــام الفــائز بأكثريــة األصــوات لــتعيباالنتخابــات، وكلــها 
، أو املخالفات اليت وقعت يف مراكـز اقتـراع          “حشو صناديق االقتراع  ”الشكاوى أن عمليات    

ومــن املقــّرر أن تــصدر حمكمــة اجلمعيــة التأسيــسية  .حمــّددة، قــد أثّــرت علــى نتــائج االنتخابــات
يونيـه،  / حزيـران  ٢٠وحـىت    .تزيـد عـن ثالثـة أشـهر       خـالل فتـرة ال      يف هـذا اخلـصوص      حكمها  

ميكــن حبيــث هــي أوامــر ابتدائيــة و(صــدر يف حــق اثــنني مــن املرشــحني الفــائزين أمــران مؤقّتــان 
ُرفـض األمـر   قـد  و .أداء القسم واملشاركة يف أعمـال اجلمعيـة  مما حال بينهما وبني   ) الطعن فيها 

 .القضاياصدار حكمها النهائي بشأن مجيع وما زال يتعّين على احملكمة إ .املؤقّت يف حالتني
ــات يف    - ٢٦ ــة االنتخاب ــار١٨وعقــدت جلن ــوظفني     / أي ــار امل ــة لكب ــة عمــل تقييمي ــايو حلق م

وقـد أتـاح هـذا       .٢٤٠االنتخابـات البـالغ عـددهم       نتـائج   واملوظفني املختّصني باإلشراف علـى      
 فرصــة ملــوظفي  احلــدث، الــذي حــضره أعــضاء مكتــب املــساعدة االنتخابيــة التــابع للبعثــة،        

ــة االنتخابــات    الــيت أجريــت علــى املــستوى الــوطين   اإلشــراف علــى االنتخابــات ملناقــشة عملي
 حــضرهاوُعقــدت حلقـة عمــل تقييميـة    .مـستقبال ولتقـدمي توصـيات بــشأن إجـراء االنتخابــات    

يونيــه، / حزيــران٥ و ٤مــن مــوظفي انتخابــات املنــاطق التــابعني للجنــة االنتخابــات يــومي  ٧٥
وخلص املـشاركون يف حلقـيت العمـل       .يف هذه احللقة  أيضا  ب املساعدة االنتخابية    وشارك مكت 

جلنـة  املزيد مـن التوعيـة بـدور        سيما يف    إىل أن مكتب املساعدة االنتخابية قام بدور إجيايب، وال        
 .املقاطعاتاالنتخابات وتعزيز ثقة اجلماهري يف العملية االنتخابية على صعيد 

ة االنتخابيــة جلــسات الســتخالص املعلومــات مــن مستــشاري وعقــد مكتــب املــساعد - ٢٧
أبريـل ويف كامتانـدو يـومي       /انتخابات املناطق التابعني للبعثة يف املقر اإلقليمـي يف أواخـر نيـسان            

ن مـن مقـر متطـوعي    ولنظراء من جلنة االنتخابات وممثلـ   اوقد شارك فيها    . مايو/ أيار ١٣ و   ١٢



S/2008/454  
 

08-41133 9 
 

ات استخالص املعلومات من مستـشاري انتخابـات        وعقدت آخر جلس   .األمم املتحدة يف بون   
السـتنتاجات والتوصـيات   أدرجـت ا و .مـايو / أيـار ٢١املناطق ومستشاري املقر يف كامتانـدو يف    

غلــق يف أُ التقريــر النــهائي للمكتــب الــذي  ضــمنوالــدروس املــستفادة مــن خمتلــف املــشاورات  
 . مايو/أيار ٣١
قّيت تقريـر التقيـيم النـهائي الـذي قّدمـه فريـق             وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، تل     - ٢٨

أبريــل إىل / نيــسان٥خــرباء رصــد االنتخابــات عقــب زيارتــه األخــرية لنيبــال خــالل الفتــرة مــن 
وهـذا   . للعملية االنتخابية يف التقرير إجيابيـا بوجـه عـام       ينفوجاء التقييم ال  . ٢٠٠٨مايو  /أيار ٨

األطــراف ذات الــصلة، حية عريــضة متثّــل التقيــيم، الــذي يــستند إىل معلومــات ُجمعــت مــن شــر
ــة مــ    ــب العملي ــف جوان ــني يغطــي خمتل ــائ   ا ب ــم وس ــانوين ودع ــار الق ــات واإلط  لإدارة االنتخاب
رباء بالتـصدي  اخلـ ويف مالحظاتـه اخلتاميـة، أوصـى فريـق       .اإلعالم، إىل احلالة السياسية واألمنية    

  .طار القانوينلعّدة مسائل يف جماالت من قبيل تسجيل الناخبني واإلمستقبال 
 

 الشؤون املدنية -دال  
ــة        - ٢٩ ــشطة اإلجرامي ــة يف األن ــادة تدرجيي ــة زي ــابع للبعث ــة الت ــشؤون املدني الحــظ مكتــب ال

مقابـل فديـة،    للجماعات املسلحة منذ إجراء انتخابات اجلمعية، وباألخص أعمال االختطـاف           
 .وشـرق تـاراي بـشكل رئيـسي    يف وسط املتفجرة املرجتلة، االبتزاز، وتفجري األجهزة وحاالت  

 اختطافـا   ٤٧ حالـة وفـاة و       ٤١ حادثـة انطـوت علـى        ٢٧٠  وقـوع  وتلقّت البعثة بالغـات عـن     
 . ُسّجلت يف الشهرين التاليني لالنتخاباتاملرجتلةألجهزة ل تفجريا ٤٤ و

تعزى زيادة أنشطة اجلماعات املسلّحة إىل عدد من العوامل املتداخلـة ومنـها سـحب           و - ٣٠
أثناء فترة االنتخابات، ونشوء مجاعات مـسلّحة جديـدة شـّجع     اليت سبق نشرها    ة  قوات الشرط 

مراقبـة  ، والصعوبات اليت ينطوي عليهـا        من جانب الشرطة   على ظهورها غياب النشاط الفعال    
اجلماعات املسلحة والعناصر اإلجرامية عرب احلدود، وجتّدد احلمـالت االحتجاجيـة الـيت             حركة  

أنــشطة املــاويني معارضــة اديــسي، وجهــود املشعب الــبيــة مطالــب متــارس الــضغط مــن أجــل تل
  .يف تاراياملتزايدة الشباب الشيوعي وعصبة 

حــلّ يف أول األمــر خــالل األســبوع التــايل لالقتــراع، زادت أيــضا   وبعــد فتــرة هــدوء   - ٣١
ار  الشباب الشيوعي وغريها مـن الكـوادر املاويـة مـع اسـتمر      عصبةاألنشطة العنيفة املنسوبة إىل     

تـشغيل هياكـل إداريـة موازيـة، واختـاذ          ومن ذلك مثال     . شبه األمنية  تهايف ممارسة أنشط  العصبة  
التقّدم للمناقـصات احلكوميـة     عملية  غري رمسية، والتأثري على     بصورة   “إنفاذ قوانني ”إجراءات  

وإرســائها، وارتكــاب االعتــداءات البدنيــة وأعمــال التخويــف ضــد مؤيــدي األحــزاب املنافــسة 
ــص ــايل واحلــزب       .حفيني وغريهــموال ــام كــل مــن حــزب املــؤمتر النيب ويف األســابيع األخــرية، ق
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ــشيوعي  ــال ال ــون اللين- يوناملاركــسيف نيب ــسي    املتحــدون يني ــشعب املادي ــوق ال ــدى حق  ومنت
لالدعـاءات،  بتأسيس جناح شبايب أو بإصدار تعليمات إىل جناحه الشبايب للتـصدي، وفقـا               إّما

قـد يـؤدي إىل تزايـد املواجهـات بـني           ممـا   الشباب الشيوعي،   ب عصبة   للتهديد املتصور من جان   
 .هذه اجلماعات

ــصلة باألراضــي متثــل    و - ٣٢ ــدة،  مــا برحــت املنازعــات املت تفاقمــت هــذه  بــل مــشكلة معقّ
املشكلة بسبب مصادرة املـاويني لألراضـي واملمتلكـات وقيـامهم بإعـادة توزيعهـا أثنـاء النــزاع               

املعـدمني  والغرب األوسـط، تزايـدت مـؤخرا احتجاجـات          األقصى   الغربويف منطقيت    .املسلح
حتالهلـا  عليهـا أو ا  مت االسـتيالء    ، بينما مثّلت إعادة األراضي الزراعية الـيت         احملرومني من األرض  

 البعثـة   ويـشري حتليـل   . أثناء النـزاع إحدى املسائل الرئيـسية يف املفاوضـات بـني األحـزاب الـسياسية              
إعــادة األراضــي حبيــث يتجــاوز مــسألة  ضــرورة توســيع جــدول األعمــال للنـــزاعات احملليــة إىل

اعتماد سياسات إصالح زراعـي شـاملة تأخـذ يف احلـسبان إنتاجيـة األراضـي الـصاحلة للزراعـة                    
َمـن أصـبحوا اآلن منـتفعني مـن         ومنهم  ملعاناة املعدمني من األرض،     حلول منهجية   واحلاجة إىل   

 . األراضي املستوىل عليها
 انتخابات اجلمعية، حتّول مكتب الشؤون املدنية من تركيز أعمالـه علـى رصـد               وعقب - ٣٣

التعــاون مــع املؤســسات الوطنيــة وفريــق توثيــق العنــف املّتــصل باالنتخابــات واإلبــالغ عنــه إىل 
وتتضّمن هـذه العمليـة التعـاون مـع وزارة           . أعماله  استمرار مبا ميكّنه من  األمم املتحدة القطري    

تنقيح اختـصاصات جلـان الـسالم احملليـة املتـوّخى إنـشاؤها يف املقاطعـات                على  التعمري  السالم و 
 احملليـة واجملتمـع املـدين علـى صـعيدي      اتوتتعاون البعثة مع اإلدار .لرصد اتفاق السالم الشامل   

 العالقـات بـني العناصـر احلكوميـة الفاعلـة           بنـاء املقاطعات وما دون املقاطعات للمساعدة علـى        
  .ة، وال سيما اجلماعات املهّمشة تارخيياواجلماعات احمللي

ــد  - ٣٤ ــة يف كــل  اختــذت وق ــة البعث ــادرات للمــساعدة مــن خــالل مــساعيها    منطق عــّدة مب
احلميــدة علــى التــصدي للتحــديات الــيت تواجــه عمليــة الــسالم علــى الــصعيد احمللــي، وذلــك يف 

ذه الـشراكات إىل    وتـسعى هـ    .شراكة مع املؤسسات الوطنيـة ووكـاالت األمـم املتحـدة املعنّيـة            
 .كفالة استمرار دعم هذه املبادرات بعد انتهاء الوالية احلالية للبعثة

 
 قضايا اجلنسني واإلدماج االجتماعي ومحاية الطفل -هاء  

يواصــل قــسم الــشؤون اجلنــسانية التركيــز بــصفة أوليــة علــى اجلمعيــة ودور عــضواهتا     - ٣٥
 عــضوا، ممــا يــضع ٥٧٥يــة البــالغ عــددهم وتــشكل النــساء حنــو ثلــث أعــضاء اجلمع. املنتخبــات

 بلـدا جـرى ترتيبـها وفقـا لعـدد النـساء يف برملاناهتـا            ١٣٥نيبال يف املركز الرابـع عـشر مـن بـني            
وتواصل األفرقة اإلقليمية التابعة للقسم الـدعوة إىل مـشاركة النـساء يف احليـاة          . الوطنية املنتخبة 
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ن أجل املساعدة على بنـاء الثقـة وإلذكـاء       وقد تفاعلت مع عضوات اجلمعية سواء م      . السياسية
الوعي بشأن مسائل السياسة العامة اليت ستناقشها اجلمعية، وال سيما حقوق املـرأة أو إلدمـاج                

وتــسعى األفرقــة إىل التــشجيع علــى إنــشاء  . شــواغل املــرأة يف عمليــة وضــع مــشروع الدســتور 
قـضايا الرئيـسية موضـع االهتمـام يف     شبكات للجماعات النسائية احمللية لضمان إملام اجلمعية بال    

كمــا تواصــل تقــدمي املــساعدة الفنيــة لعــدد مــن املنظمــات بــشأن االســتراتيجيات     . املقاطعــات
 .املتعلقة برسم السياسات املتصلة بقضايا املرأة

وفيما يتعلق بتقليص حجم البعثة، فقد حدد القـسم عـددا مـن املـسائل الـيت سـيعاجلها                    - ٣٦
وتنطـوي هـذه املـسائل علـى        . نهم حتديدا فريـق األمـم املتحـدة القطـري         الشركاء اآلخرون، وم  

تيــسري متكــني املــرأة سياســيا ومــشاركتها يف أعمــال اجلمعيــة فــضال عــن دعــم وتيــسري إدمــاج     
النــساء، وعلــى وجــه اخلــصوص َمــن ينــتمني إىل اجلماعــات املهمــشة تارخييــا يف اجلهــود احملليــة   

 .السالم لبناء
ــل    وقــد أجــرى قــسم الــش   - ٣٧ ــائج االنتخابــات مــن حيــث متثي ــيال لنت ــة حتل ؤون االجتماعي

وكمـا ورد يف تقـارير سـابقة، فـإن هـذه اجلماعـات مـن الـداليت،                  . اجلماعات املهمشة تارخييـا   
 ممثلــة يف اجلمعيــة بأعــداد وكــذلك بنــسب مئويــة، -واجلاجنــايت، واملاديــسي واألقليــات الدينيــة 
. ية أي هيئـة وطنيـة أخـرى منتخبـة يف تـاريخ نيبـال      تفوق تلك اليت كانوا يتمتعون هبا يف عـضو       

بيد أن السكان من الداليت واجلاجنايت ممثلون متثيال ناقصا باملقارنة مع حجـم هـؤالء الـسكان،                  
وأعربت مجاعات اجلاجنايت عن القلق بشأن عدم متثيل كل من مجاعـات اجلاجنـايت املعتـرف هبـا                  

فتقـار للتمثيـل الكامـل بوصـفه انتـهاكا التفـاق            وأشـاروا إىل هـذا اال     .  مجاعـة  ٥٩البالغ عـددها    
 املــربم بــني احلكومــة واالحتــاد النيبــايل لقوميــات الــشعوب األصــلية،    ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٧

 كـي يكـون مـن     ٢٦وضغطوا من أجل أن يرشح جملس الوزراء أعضاء اجلمعية البـالغ عـددهم              
 .بينهم أعضاء اجلماعات اليت لن يتاح هلا التمثيل بطريقة أخرى

وقـــام موظفـــو قـــسم الـــشؤون االجتماعيـــة يف املنـــاطق اخلمـــس ببعثـــات ميدانيـــة إىل    - ٣٨
ــل اجلماعــات        ١٥ ــة الــيت متث مقاطعــة حيــث اجتمعــوا مــع أعــضاء اجملتمعــات واملنظمــات احمللي

وأعرب حماوروهم عن تأييدهم بـشكل عـام لنتـائج االنتخابـات، مـشريين إىل               . املهمشة تارخييا 
. املة يتعني أن تضمن متثيل مصاحلهم يف عمليـة وضـع الدسـتور اجلديـد              أن اجلمعية الوطنية الش   

وتقــدم البعثــة الــدعم جلهــود املنظمــات غــري احلكوميــة القائمــة علــى املــستويني احمللــي والــوطين   
تعزيز الوعي بني هذه اجلماعات بشأن عملية وضـع مـشروع الدسـتور ومـا يترتـب عليهـا                بغية

 .من آثار
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ون االجتماعيـــة االجتمـــاع إىل أعـــضاء اجملتمعـــات احملليـــة     ويواصـــل موظفـــو الـــشؤ   - ٣٩
واملنظمات املمثلة للجماعات املهمشة تارخييا على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية لرصـد            

وقــد أشــارت النتــائج الــيت توصــلوا إليهــا  . مــسائل عمليــة الــسالم ذات الــصلة هبــذه اجلماعــات 
شأن متثيلها يف عمليات صنع القـرار علـى املـستويات           أن هذه اجلماعات تساورها شواغل ب      إىل

كافة؛ وبشأن زيادة فرص العمل، وال سيما للشباب؛ وحتسني األمن الغذائي وتقـدمي خـدمات               
أساسية من قبيل الرعايـة الـصحية؛ والتنفيـذ الـسليم لألحكـام القانونيـة الـيت تـردع املمارسـات                     

ويواصـل القـسم    . لقـضايا عـدم امـتالك األراضـي       االجتماعية التمييزية؛ وإجيـاد احللـول الالزمـة         
التعاون الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وسائر شـركاء أفرقـة األمـم املتحـدة         
القطريــة ذوي الــصلة، بــشأن املعلومــات املتــصلة باجلماعــات املهمــشة تارخييــا ومــشاركتها يف    

الء الـشركاء باملعلومـات الـيت ميكـن أن          عملية السالم على مجيع املستويات، وما برح يوايف هؤ        
 .تساهم يف عملهم مستقبال مبا يؤدي إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي والسياسي

كما رصد قسم محاية الطفل حالة األطفال يف مواقع جتميع اجلـيش املـاوي فـضال عـن                   - ٤٠
ــع       ــع التجمي ــن مواق ــشكل غــري رمســي م ــهم ب ــرج عن ــذين أف ــار ١٢ويف . ال ــايو /أي اجتمعــت م

احلكومة، واملاويون واألمم املتحدة ألول مـرة ملناقـشة تـدابري تـسريح األفـراد املـسقطة أهليتـهم             
وذكر املاويون أن التسريح لن يتم قبل تـشكيل حكومـة           . من اجليش املاوي فضال عن األطفال     

ومت االتفـاق   . جديدة، على الرغم من أن اتفاق السالم الشامل يتطلـب إطـالق سـراحهم فـورا               
كومــة واملــاويني علــى عقــد اجتمــاع بــشأن هــذه املــسألة يف وقــت الحــق، إال أن هــذا   بــني احل

 .ُيعقد حىت اآلن االجتماع مل
وتواصــلت جهــود القــسم، بــاالقتران مــع جهــود كــل مــن مفوضــية حقــوق اإلنــسان     - ٤١

واليونيسيف، لرصد أثر العنف يف تـاراي علـى حيـاة األطفـال، حيـث أودى هـذا العنـف حبيـاة            
 عاما لقي مصرعه من جراء انفجار القنبلة الـذي أعلنـت مجاعـة أخيـل     ١٢من العمر صيب يبلغ   

وقامـت مجاعـات أخـرى مـن التـاراي بـزرع القنابـل يف               . تاراي مـوكيت مورشـا املـسؤولية عنـه        
املدارس والعيادات ممـا أدى إىل إصـابات بـني األطفـال وورد عـدد مـن التقـارير عـن اختطـاف                       

 .نتماءات السياسية ألسرهماألطفال وكان بعضها بسبب اال
ويشكل التأخري يف إطالق سراح األطفـال مـن مواقـع التجمـع العديـد مـن التحـديات                    - ٤٢

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الكثري من األطفـال والـشباب الـذين كـانوا متـورطني                . لعملية السالم 
اهتم حنــو وهنــاك حاجــة ملحــة لتوجيــه طاقــ. سـابقا يف الــرتاع قــد ُتركــوا مــن دون ملجــأ يـذكر  

جتاوزت أعمـارهم   (أجرى القسم مقابالت مع أكثر من مائة طفل         مايو  /أيارويف  . أنشطة بناءة 
وكانـت فرصـة العمـل    . من خلفيات خمتلفة على نطـاق نيبـال كلـها بـشأن توقعـاهتم      )  عاما ١٢
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هي أعم الشواغل بني صفوفهم حيث كان الكثريون منهم يتمنون احلصول علـى عمـل داخـل                 
 .اضطروا إىل اهلجرة منهانيبال وإالّ 

 
 الشؤون السياسية -واو  

واصل مكتب الشؤون السياسية التابع للبعثـة رصـد احلالـة الـسياسية يف البلـد وحتليلـها              - ٤٣
ودأب موظفــو الــشؤون . ومــساعدة قيــادة البعثــة يف جهودهــا الراميــة إىل دعــم عمليــة الــسالم  

سية ذات العالقة، مبـن يف ذلـك املـسؤولون          السياسية على االجتماع بانتظام مع األطراف السيا      
احلكوميون وممثلو األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمـع املـدين فـضال عـن الفعاليـات اإلقليميـة                

 املسلحة منها وغـري املـسلحة علـى    -وجرى رصد أنشطة اجلماعات الصغرية املقاتلة   . والدولية
كتــب تقيــيم حالــة تنفيــذ اتفــاق  كمــا واصــل امل. حــد ســواء، واحتمــال إعاقتــها عمليــة الــسالم 

وقدم املكتب إحاطات لفريق األمـم      . السالم الشامل فضال عن غريه من االتفاقات ذات الصلة        
املتحدة القطري والجتماعات اجملتمع الدويل األوسع نطاقا، وهو يتـابع عـن كثـب الـديناميات                

 عـن الـدور املتنـامي       الالحقة لالنتخابات سواء داخـل األحـزاب الـسياسية أو فيمـا بينـها فـضال               
ويراقـب املكتـب سـري اإلجـراءات        . للجماعات املهمشة تارخييـا وأثرهـا علـى الـسياسة الوطنيـة           

 .األولية للجمعية
 

 اإلعالم واالتصال -زاي  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير ركزت وسائل اإلعالم الوطنيـة والعامليـة تركيـزا خاصـا               - ٤٤

 واالجتماعـات الــيت تلتـها، وعلـى املفاوضـات بـني األحــزاب      علـى اجللـسة االفتتاحيـة للجمعيـة    
السياسية بشأن تشكيل احلكومة ومغادرة امللـك الـسابق غيانينـدرا قـصر نـارايهييت بعـد كلمتـه                   

 .ومما ركزت عليه أيضا وسائل اإلعالم، الدور املستقبلي احملتمل للبعثة. إىل وسائل اإلعالم
، تركيـز اهتمـام وسـائل       مـايو /أيـار  ٢٨ملعقـودة يف    وجددت اجللسة األوىل للجمعيـة، ا      - ٤٥

وقـد أصـدرت بيانـا هنـأت فيـه شـعب            . أبريـل /نيـسان  ١٠اإلعالم العاملية بنيبال بعد انتخابات      
واضـطلع ممثلـي الشخـصي بإحاطـات ومقـابالت       . نيبال على انعقاد اجتمـاع اجلمعيـة التـارخيي        

 .ية السالمعدة تتعلق بإجراء االنتخابات والتحديات املتبقية لعمل
وواصلت املواد اإلعالمية اليت صدرت عن البعثة التركيـز علـى أنـشطة البعثـة الالحقـة                  - ٤٦

ومشلــت هــذه املــواد برناجمــا إذاعيــا بــست لغــات، . لالنتخابــات وعلــى حتــديات عمليــة الــسالم
وأعد فريق البعثة اإلعالمي عـددا مـن املـواد لتوثيـق أعمـال           . وإصدار عددين من صحيفة البعثة    

البعثة، مبا يف ذلك كتاب وعدد من األفـالم القـصرية عـن دعـم األمـم املتحـدة لعمليـة الـسالم،                     
 .وكتاب عن املرأة وعملية السالم
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وعمل الفريق اإلعالمي أيضا على حنـو وثيـق مـع املنـسق املقـيم يف ختطـيط اسـتراتيجية           - ٤٧
 .الية للبعثةإعالمية لفريق األمم املتحدة القطري ملا بعد انتهاء الوالية احل

كمــا واصــلت وحــدة الترمجــة التحريريــة والــشفوية العمــل علــى حنــو وثيــق مــع قــسم     - ٤٨
اإلعــالم واالتــصال، فــضال عــن مجيــع األقــسام الفنيــة واإلداريــة التابعــة للبعثــة، مــن أجــل تــوفري 

وتولت الوحدة عملية اإلشراف والتنفيـذ مـن   . ترمجة حتريرية وشفوية سريعة، ومتسقة، ودقيقة 
جــل حتويــل نظامهــا إلدارة ســري العمــل وأداة الترمجــة املدعومــة آليــا إىل خــادوم عــام، وحممــي  أ

وجـرت مناقـشات مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري              . بنظام كلمة السر على شـبكة اإلنترنـت       
 .بشأن إمكانية حتويل قدرة الوحدة إىل الفريق مع هناية والية البعثة

 
 السالمة واألمن -حاء  

ظلت احلالة األمنية يف شىت أحناء البلد هادئة بـشكل عـام عقـب انتخـاب اجلمعيـة                  وقد   - ٤٩
باستثناء منطقة تاراي الوسطى والشرقية حيث استمرت أمناط العنف املماثلة لتلك اليت كانـت              

ومل يقـع هتديـد مباشـر       . تشاهد قبل االنتخابات كما أفادت الشرطة بازدياد النشاط اإلجرامـي         
وال يزال التنسيق والتعاون بـني قـسم الـسالمة واألمـن            . تحدة أو ممتلكاهتا  ضد موظفي األمم امل   

بالبعثة ومكتب نيبال التابع إلدارة شؤون السالمة واألمن قويا ومتركـزا علـى اسـتمرار تـوخي                 
 .املوظفني احلذر واالمتثال إلجراءات األمم املتحدة املطبقة حاليا وفيما يتعلق باألمن والتنقل

 
  البعثةدعم - خامسا 

 اخلاصـة  عـدد مـن املبـادرات        اختاذ ب ات دعم البعث  مكتب، قام    البعثة توقعا النتهاء والية   - ٥٠
ــوطنيني      ــدوليني وال ــوظفني ال ــساعدة امل ــشرية مل ــاملوارد الب ــىب ــستقبال  عل ــرص عمــل م  . إجيــاد ف

وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها   لوأتيحــتوأُعــدت قائمــة مبهــارات املــوظفني الــوطنيني،   
 تطـوير   هبـدف جلميـع مـوظفي البعثـة       تدريبية أُتيحت   جمها يف نيبال؛ وُنظمت حلقات عمل       وبرا

اســتخدام احلاســوب وإجــراء املقــابالت وكتابــة التقــارير؛ وأُنــشئت مراكــز   جمــال مهــاراهتم يف 
الــذين ســيتركون  اإلقليميــة لتقــدمي املــساعدة اإلداريــة للمــوظفني  رتوظيــف يف كامتانــدو واملقــا

 ااستعراضـ جتـري حاليـا     شعبة املوظفني امليـدانيني التابعـة إلدارة الـدعم امليـداين             كما أن . اخلدمة
قــد ؤهالت املــوظفني الــوطنيني والــدوليني الــراغبني يف العمــل مــع بعثــات ميدانيــة أخــرى، و   ملــ

 .البعثة لتيسري هذه العمليةإىل فريقا متخصصا أوفدت 

ــار   - ٥١ ــشارين االنتخــابيني يف أي ــ/وبعــد مغــادرة املست  مكتــب رصــد  تــشكيلايو وإعــادة م
 بنقـل املعـدات الزائـدة عـن احلاجـة مـن املقـر اإلقليمـي إىل                  ات دعـم البعثـ     مكتب األسلحة، قام 
 .دادات لنقل األصول والتصرف فيها االستعتكامتاندو، وبدأ
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 حقوق اإلنسان - سادسا 
.  تـاراي  احلالـة يف ال سـيما مل تتحسن حالة حقوق اإلنسان منـذ إجـراء االنتخابـات، و      - ٥٢

ضــعف قــدرة الــشرطة علــى إنفــاذ القــانون،  مــدى وأبــرزت عــودة نــشاط اجلماعــات املــسلحة 
ويف نفـس الوقـت، حققـت مفوضـية حقـوق            .وخصوصا فيمـا يتـصل حبمايـة الـسكان املـدنيني          

ــسان يف حــالتني   ــشرطة أعــدمت ادعــي اإلن ــا أن ال ــضاء ، فيهم  أعــضاء مــن  ،خــارج نطــاق الق
ــذلك  مجاعــات مــسلحة،   ــزاد ب ــيت يـُـ   ععــدد ف ــل غــري املــشروع ال ــات القت ــشرطة دعى ملي أن ال

أي حمـاوالت   تبـذل   ويف معظـم احلـاالت، مل       .  عملية علـى األقـل     ١٨ إىل   ٢٠٠٨عام  ارتكبتها  
برصــاص لقــوا مــصرعهم  الــسبعة الــذين نيويف حالــة املــاوي. جديـة للتحقيــق يف هــذه العمليــات 

أبريـل، ُشـكلت جلنـة حتقيـق     / نيـسان ٨ألحد املرشحني يف االنتخابـات يف  املرافق احلرس األمين   
  .يوليه/خاصة ُيتوقع أن تقدم تقريرها إىل احلكومة يف متوز

سبعة حني أطلقت شـرطة نيبـال النـار         أُصيب  مايو، قُتل ثالثة أشخاص و    / أيار ٢٨ويف   - ٥٣
وجـاء هـذا االحتجـاج      .  يف كـاياليل   املقاطعـة مكتـب إدارة    حشد عنيف من احملتجني أمام      على  

مـايو علـى يـد جمموعـة مـن      / أيـار ٢٧داء اخلطري الذي تعرض له أحد الصحفيني يف   عقب االعت 
وأثنـاء  .  احلـزب املـاوي، بـسبب نـشره مقـاال ينتقـد املـاويني              مـن األشخاص، من بينـهم كـوادر       

 يعقدون اجتماعا مـع     ،احتاد الصحفيني النيباليني  ، ومعهم ممثل عن     االحتجاج، كان الصحفيون  
وخلــص حتقيــق ملفوضــية حقــوق اإلنــسان إىل أن      .املقاطعــة الــسلطات داخــل مكتــب إدارة  

للــسيطرة علــى اجلمــاهري احملتــشدة، كمــا أعــرب عــن  الــشرطة قــد أفرطــت يف اســتخدام القــوة  
رغـم   الـسلطات واعتقـال املـسؤولني عـن االعتـداء علـى الـصحفي، و               دخلعـدم تـ   شواغل إزاء   

 .يرئيس شرطة حملاملقاطعة وسؤويل حبضور كبري موقوع االعتداء 

بــشأن تــشكيل احلكومــة مــا يــصحبها مــن شــكوك مــع ويبــدو أن نتــائج االنتخابــات،  - ٥٤
 ةاختاذ إجراءات ضـد كـوادر احلـزب املـاوي املتورطـ           عن   الشرطة   تقاعس من   تاملقبلة، قد زاد  

 الــذي تبوأتــه قيــادة  صدارةورغــم مركــز الــ  .يف أنــشطة إجراميــة وانتــهاكات حلقــوق اإلنــسان 
ــة لوقــف انتــهاكات حقــوق    احلــزب املــاوي عقــب االنت  خابــات، فإهنــا مل تتخــذ خطــوات فعال

ومثـة تقـارير     . من احلـزب املـاوي     أخرىاإلنسان اليت ترتكبها رابطة الشباب الشيوعي وكوادر        
. االختطـاف حـاالت   وة اجلـسدي اتعديدة ملثل هذه االنتهاكات، تشمل التهديدات واالعتـداء       

واصــلت األحــزاب فيمــا  اإلعــالم، لائحظيــت هــذه االنتــهاكات باهتمــام كــبري مــن وســ قــد و
 احترام كـوادر احلـزب      واكفلبأن ي  شأهنا يف ذلك شأن اجملتمع املدين، مطالبة املاويني          ،السياسية
ويف احلــاالت الــيت حققــت فيهــا مفوضــية حقــوق اإلنــسان يف هــذه احلــوادث، تــشري  . للقــانون
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 علــى مــستوى املقاطعــات، النتــائج إىل أن العديــد منــها مــرتبط بتعزيــز ســيطرة احلــزب املــاوي  
 .االنتخاباتإجراء  الفرعية، عقب هاوخصوصا مناطق

،  رجـل أعمـال مـن كامتانـدو    مـايو / يف بداية أيار  ، تويف احلوادث اليت وقعت  ويف أخطر    - ٥٥
 نتيجـة الـضرب املـربح يف موقـع          ،أبريل/ نيسان ٢٧اجليش املاوي يف    من   اختطفه أفراد    كان قد 

إجــراءات قــضائية ضــد ثالثــة أفــراد مــن ُشــرع يف اختــاذ و. يتوانقاطعــة تــشمبالتجميــع الرئيــسي 
. رهـن احلـبس االحتيـاطي    هـو حاليـا     برتبـة قائـد لـواء،        أحـدهم واجليش املاوي متهمني بالقتل،     

وشكلت احلكومة جلنة حتقيق قضائي للنظـر يف عمليـة القتـل الـيت ادعـى املـاويون أن مرتكبيهـا                     
 ).١٩لفقرة انظر أيضا ا(‘ كوادر من مستويات دنيا’

ــرز احلكومــة أي تقــدم يف اجتــاه     - ٥٦ ــرار آليــات للعدالــة االنتقاليــة، وال اختــذت     ومل حت إق
ومشــل الــدعم الــذي قدمتــه مفوضــية حقــوق  .اإلفــالت مــن العقــابخطــوات للتــصدي ملــسألة 

أسـر األفـراد الـذين اختفـوا     تـضم  اإلنسان لضحايا الـرتاع، يف مقاطعـة بارديـا، مـساعدة مجعيـة            
ــة اختفــاء إىل ١٣٥فوضــية املويف هــذا الــصدد، قــدمت   .عتقلتــهم قــوات األمــن بعــد أن ا  حال

 .فريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيال

ــام بقمــا يتــصل  وفي - ٥٧ ــايل امللكــي ســابقا   ي ــراد اجلــيش النيب ــل أف أحــد كــوادر احلــزب  بقت
، ٢٠٠٢امال يف كــاليكوت عــام  عــ٣٦  و،٢٠٠٥ اللينــيين املوحــد يف دانــغ عــام - املاركــسي

فـراط يف   اإل احلكومة بإصدار تشريع جيرم      أمرمايو ي / أيار ١٢أصدرت احملكمة العليا توجيها يف      
. ذا الــسلوك هلــ ضــحايا  أي تعــويض  مــع  أفــراد قــوات األمــن،     مــن جانــب   اســتخدام القــوة 

ورطني يف د قـوات األمـن املتـ     اأصدرت احملكمة توجيهاهتا إىل الـسلطات بـالتحقيق مـع أفـر            كما
 .عمليات القتل ومالحقتهم قضائيا

وتسعى مفوضية حقوق اإلنـسان، بالتـشاور مـع اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، إىل            - ٥٨
 .زيادة أنشطتها الرامية إىل اإلسهام يف بناء قدرات اللجنة الوطنية يف إطار من التعـاون املتبـادل                

قصى ملعاجلة املـسائل املتـصلة بعـدم    أل اومشلت هذه األنشطة مشروعا مشتركا يف منطقة الغرب   
ويف . احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      بـ القـسري و  وحباالت اإلخالء   ملكية األراضي   

املنطقــة الــشرقية، قامــت مفوضــية حقــوق اإلنــسان واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان وإحــدى 
 سألةشرطة والـصحة ملعاجلـة مـ   قوق اإلنسان بتنظيم حلقة عمل ملسؤويل الـ  حلالوطنية  نظمات  امل

حــاالت مــا يــرتبط بــذلك مــن أثنــاء احلــبس االحتيــاطي، مــع املتاحــة للمعــتقلني الرعايــة الطبيــة 
 . املعاملةوءالتعذيب وس
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سـواء  وستواصل مفوضية حقوق اإلنسان النهوض بـدور مهـم خـالل الفتـرة القادمـة،               - ٥٩
ل العنف، وال سيما عـن طريـق أنـشطة          منع أعما أو يف   يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

 .تقوم هبا يف مجيع أحناء البلدالرصد اليت 
 

  مع الفريق القطري لألمم املتحدةالتنسيق -سابعا  
 املـشتركة   ،طتيهقام الفريق القطري لألمم املتحدة باستعراض خُ       االنتخاباتإجراء   منذ - ٦٠
. هذه املرحلة من مراحـل عمليـة الـسالم        قتضيات   لتقييم أفضل طريقة لالستجابة مل     ،ديةافرالنوا

هـذه  املرحلـة املقبلـة مـن    سـتعمد  وملواصلة التقدم احملرز حىت اآلن، وكفالة حتقيق نتـائج دائمـة،      
التنفيــذ النــاجح إلجــراءات إمنائيــة ملموســة ميكنــها أن حتــدث إىل التركيــز أساســا علــى العمليــة 

 .يعمه السالمبنَّاء ىل مستقبل تغيريات يف احلياة اليومية لشعب نيبال الذي يتطلع إ

ــرة         - ٦١ ــال للفت ــة لنيب ــدد ســلفا يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي وكمــا ُح
ــدعمون    ٢٠١٠-٢٠٠٨ ــة ي ــة القطري ــإن أعــضاء األفرق ــسالم  فعــال ، ف ــة ال .  شــىتطــرقبعملي

 اللجنـة   دعـم جلنـة االنتخابـات والعمليـة االنتخابيـة؛ ودعـم تعزيـز             : مـا يلـي   ويشمل هذا الدعم    
 خطـة عمـل لتنفيـذ قـرار جملـس           وضـع الوطنية حلقوق اإلنـسان واملؤسـسات احملليـة األخـرى؛ و          

؛ وتقـدمي املـساعدة بـشأن املـسائل املتـصلة حبـاالت انعـدام اجلنـسية يف         )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمـن  
اجلمعية التأسيسية؛ ومساعدة بعثـة األمـم املتحـدة يف          وأداء  املشورة بشأن إنشاء    إسداء  نيبال؛ و 

كــل مــن جــيش نيبــال  ب باألســلحة، وةتعلقــامليبــال يف إدارة مواقــع التجميــع وتنظــيم البيانــات  ن
واجلــيش املــاوي، مبــا يف ذلــك دعــم عمليــات تفتــيش أســلحة اجلــيش املــاوي وإعــادة تــشفريها   

أفــراد دمــج تــسريح وجمموعــة مــن تــدابري املــساعدة علــى إعــادة لشــريطيا؛ وإعــداد اســتراتيجية ل
ة الــسالم والــتعمري رقاصــرين؛ وتقــدمي املــساعدة لــوزا جملنــدين حــديثا أو المــن ااجلــيش املــاوي 

إدارة ؛ ودعـم    ات تقدمي املساعدة للجنة املعنية بالسالم وإدارة الرتاعـ        خصوصالتطوير قدراهتا، و  
 الغذائيــة ألكثــر مــن اتاالســتئماين للــسالم التــابع للحكومــة؛ وتقــدمي املــساعد نيبــال صــندوق 

 .مشردين داخليا اع، مبن فيهم أولئك الذين كانوارتن النصف مليون شخص متضرر م

هبــدف وجيــري حاليــا إعــداد اســتراتيجية للفريــق القطــري لــدعم بنــاء الــسالم يف نيبــال  - ٦٢
 مبـا يكفـل  تفاصيل يف خمطط إطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، و           مزيد من ال   إضافة

سقا ومنصبا على اجملاالت اليت تتمتع فيهـا األمـم          أن يظل عمل الفريق القطري يف هذا اجملال مت        
 الفريــق القطــري، بالتعــاون مــع احلكومــة وأصــحاب  فكع وســي.املتحــدة مبيــزة نــسبية خاصــة 

املصلحة اآلخرين، على دراسة تفاصيل هذه االستراتيجية، مع التركيز على اجملاالت األساسـية             
 :الثالثة التالية
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ــة   )أ(  ــشمل -حتــول الدول ــة  ذلــك تقــدمي وي ــدعم للجمعي  ومــشاركة اجلمــاهري   ال
املشورة يف جمال الـسياسات بـشأن اخليـارات    إسداء  يف عملية إعداد الدستور، و    معها  والتشاور  

.  املهمــشة تارخييــا يف مؤســسات الدولــةاتشــراك الفئــاملتاحــة إلعــادة هيكلــة الدولــة، ودعــم إ 
ــشاؤها،      ــتعمري املزمــع إن ــسالم وال ــة ال ــضا مــساعدة جلن ــتوميكــن أي ــق  م ذلــك مــثال  في عــن طري

نيبـال  صـندوق   دعـم  مبـا يف ذلـك  دعـم الـسالم،    بـشأن    تعزيز التنـسيق احلكـومي       علىاملساعدة  
االســتئماين للــسالم وإجــراء عمليــة اســتعراض للحالــة ومــساعدة احلكومــة واجلهــات املاحنــة يف  

 صياغة إطار للسالم والتنمية؛ جهودها ل

رية تقـدمي اخلـدمات األساسـية إىل        تـسريع وتـ     ذلـك  ويشمل - حتقيق االنتعاش  )ب( 
جمموعة من اإلجـراءات،    اختاذ  احملرومة، وعن طريق    اجلماعات  اع و رتاجلماعات املتضررة من ال   
 واملبادرات الـيت تركـز علـى االحتياجـات اخلاصـة       ، والتغذية املدرسية  ،منها الغذاء مقابل العمل   

ــاش الزراعــي    ــق االنتع ــال، وحتقي ــساء واألطف ــا املوســتركز. للن ــى األهــداف ددة احملــدرات ب عل
عـن طريـق تـوفري فـرص عمـل للـشباب يف املنـاطق               مـا يـتم     ذلـك مـثال     من  الشباب خصوصا، و  

 املعرضة للخطر؛ املناطق اع ورتاملتضررة من ال

 ذلـك تقـدمي الـدعم ملواقـع     ويـشمل  -عات وحتقيق املـصاحلة   زانمنع نشوب امل   )ج( 
ين مـن   رألطفـال املتـضر   املـشردين داخليـا و    الـصاحل األشـخاص     إعـادة الـدمج     من أجل   التجميع  

بتقـدمي  بنـاء علـى الطلـب،       وسـيقوم الفريـق القطـري،       . وإجراءات مكافحة األلغام  جراء الرتاع   
ن املـشورة التقنيـة بـشأن قـضايا مـ         وبسبل شىت منها إسداء     املساعدة ملبادرات العدالة االنتقالية،     

سبل الـ وجتري أيضا مناقشة    . القانونية ودعم اللجان شبه     ،تعويض ضحايا الرتاع وجربهم   قبيل  
 .إىل حتقيق املصاحلةمبا يفضي دعم هياكل السالم احمللية الكفيلة ب

الســتجابة لآلمــال إىل حيــث اآليــات األمــم املتحــدة اإلمنائيــة واإلنــسانية  يــتم توجيــه و - ٦٣
 هنــاك ظلوبــالتطلع إىل املــستقبل، ســت . ة املعقــودة علــى دورهــا يف عمليــة بنــاء الــسالم  تزايــدامل

ستهدف اجلماعــات املهمــشة تــ ة حمــددةإنــسانيإجراءات حاجــة إىل تكملــة األنــشطة اإلمنائيــة بــ 
خمـاطر وحتـديات    يواجه  البلد  إن  . األسر املعيشية املعرضة ملخاطر متنوعة    وإضافة إىل    ،اجتماعيا

تحـدة  األمـم امل جانسة وهي من النوعية اليت تتفرد متعددة ومعقدة تتطلب استجابة متكاملة ومت  
 . وفريهاتصميمها وتدون سواها بالقدرة على 

 
 املالحظات -ثامنا  

يف تقريري األخري، ذكرت أنين ال أتوقع متديد آخر لوالية البعثة، ولكن ممثلي اخلـاص                - ٦٤
واملنسق املقيم سوف يعقدان مناقشات مع احلكومة اجلديدة فـور تنـصيبها بـشأن أي مـساعدة                 
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أجـل إكمـال وتوطيـد عمليـة الـسالم ومـن أجـل تنميـة نيبـال يف                   ميكن أن تطلبها احلكومة مـن       
على أن التأخريات املستمدة يف تشكيل حكومـة جديـدة واخلالفـات الـسياسية              . األجل الطويل 

ومـع ذلـك    . القائمة بني األحزاب السياسية اليت أحاطت بظروفها مل تتح إجراء هذه املناقشات           
م توافـق واسـع لـآلراء بـني األطـراف الـسياسية        فما برح ممثلي اخلاص مـدركا أن مـن شـأن قيـا            

واجملتمع املدين فإن من املهم استمرار الوجـود الـسياسي لألمـم املتحـدة ورصـد إدارة األسـلحة                   
واألفـــراد املـــسلحني، مـــن أجـــل إكمـــال عمليـــة الـــسالم، وبالـــذات لنجـــاح عمليـــة االنتقـــال  

 . يتصل بدمج وإعادة تأهيل أفراد اجليش املاوي فيما
يونيــه علــى قــرار صــدر / حزيــران٢٥ أعــاله حيتــوي اتفــاق ٩كمــا لــوحظ يف الفقــرة و - ٦٥

ــسبعة ويطلــب إىل األمــم املتحــدة أن تواصــل ملــدة      بتوافــق اآلراء يف إطــار حتــالف األحــزاب ال
وبعــد تــأخري . “شــؤون األســلحة واجلــيشأعماهلــا احلاليــة يف رصــد وإدارة ”أشــهر أخــرى  ٦

يوليـه رسـالة مـن    / متـوز ٨ة بعـد االنتخابـات تلقيـت يف     ملحوظ نـاجم عـن التعقيـدات الـسياسي        
على نطـاق   ”البعثة الدائمة لنيبال حتيل الطلب الرمسي للحكومة املؤقتة من أجل استمرار البعثة             

 أشـهر أخـرى، اعتبـارا مـن تـاريخ انتـهاء             ٦أصغر من أجل إجنـاز مـا تبقـى مـن واليتـها، لفتـرة                
أن مـا تبقـى مـن الواليـة     ”:  وتـذكر الرسـالة أيـضا     .“٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٣واليتها احلالية يف    

يتصل باألعمال اجلارية بـشأن رصـد إدارة األسـلحة وأفـراد اجلـيش امتثـاال لالتفـاق املـربم بـني                      
األحزاب السياسية مع املساعدة على تنفيذ االتفاق املتصل بإدارة األسلحة وأفراد اجليش طبقـا              

 . “ملفهومها
سابق فـإن إكمـال عمليـة الـسالم مـا زال يـشكل حتـديا                وكما الحظـت يف تقريـري الـ        - ٦٦

ماثال، بصرف النظر عما مت من إجناز مرموق يتمثل يف انتخاب اجلمعية بوصفها حمور التحـول                
وقد أكدت هذا مفاوضـات مـا بعـد االنتخابـات يف نيبـال وأظهـرت مـدى            . السياسي يف نيبال  

سالم األصـلية ممــن كـان تعاوهنمـا أمــرا    االفتقـار إىل الثقـة بـني الــذين يـشكلون جـانيب عمليــة الـ      
بأن شريكيه الرئيـسيني ومهـا      ) املاوي(ويشعر احلزب الشيوعي النيبايل     . أساسيا إلحراز تقدمها  

املؤمتر النيبايل واحلزب اللينيين املاركسي املوحد تقاعسا عن االعتراف بانتصاره النـسيب وأعـادا              
أبريـل ومـا زالـت األحـزاب        / نيـسان  ١٠خابـات   فتح االتفاقات اليت سبق التواصل إليها قبـل انت        
بينمــا ال يــزال اجلــيش املــاوي وعــصبة  ) املــاوي(األخــرى ال تثــق يف احلــزب الــشيوعي النيبــايل  

الـشباب الـشيوعي يتـصرفان خـارج نطـاق القــانون مـع التـردد يف تقاسـم الـسلطة طبقـا لنتــائج           
 فهـي تعـارض اسـتبعادها مـن         أما األحزاب املاديسية واألحزاب الـصغرية األخـرى       . االنتخابات

عملية لصنع القرارات تسيطر عليها األحزاب الرئيسية الثالثـة وهـي تـشعر أن قـضاياها مل تنـل                   
وبرغم أن مجيع األحزاب تـذكر أهنـا        . ما تستحقه من اهتمام يف مفاوضات ما بعد االنتخابات        



S/2008/454
 

20 08-41133 
 

ا تكـون عـن التأكـد       ملتزمة بالتعاون يف عملية وضع الدسـتور، فإهنـا يف الوقـت الـراهن أبعـد مـ                 
 . بأن احلكومة اجلديدة سوف تضم مجيع القوى السياسية الرئيسية

يونيه قـد   / حزيران ٢٥وكان اتفاق   . وقد بقيت مسألة اجليشني تكتنفها صعوبة خاصة       - ٦٧
وضع إطارا جديدا ورسم أجال زمنيا ملعاجلة هذه املسألة لكن مل يتسن حلها ألنـه مل ُيـتح حـل           

ق وأسلوب دمج أفراد اجليش املاوي يف قطاع األمن وال احلاجـة إىل إجيـاد         اخلالفات بشأن نطا  
 .نطاق أوسع من اإلصالحات والتحول الدميقراطي يف قطاع األمن

ولسوف تكون البعثة يف وضـع يؤهلـها للمـساعدة يف إدارة األسـلحة وأفـراد اجليـشني                   - ٦٨
د احلاليـة سـتكون ضـرورية لفتـرة         وال أعتقد أن ترتيبات الرص    . يونيه/ حزيران ٢٥طبقا التفاق   

زمنيــة أطــول يف املــستقبل إذا مــا بــادرت اللجنــة اخلاصــة املعــاد تــشكيلها لتكــون مــسؤولة عــن  
العملية، الختـاذ قـرارات مبكـرة مـن شـأهنا أن تـؤدي مـثال إىل تقليـل الـشروط املطلوبـة لعمليـة                         

از تقـدم يف الـسابق      أمـا عـدم إحـر     . رقابة علـى مـدار الـساعة يف منـاطق خـزن األسـلحة الثمـان               
بشأن تنفيذ أحكـام اتفـاق الـسالم الـشامل يف مـا يتـصل مبـستقبل أفـراد اجلـيش املـاوي وخطـة                         
العمل للتحول الدميقراطي جليش نيبال، فقد ارتبط بوضـوح بالتقـاعس عـن حـل هـذه القـضايا                   

 ومــن هنــا بــات الــشرط املطلــوب حاليــا ال يتمثــل يف. يف الفتــرة الــيت ســبقت انتخــاب اجلمعيــة
وعليـه، ينبغـي أن     . مواصلة ترتيبات الرصد بقدر ما يتجسد يف التحـول إىل حـل راسـخ ودائـم               

ُيفهم الدور الذي تقوم به األمم املتحدة يف جمال الرصد ضـمن سـياق اجلهـود الفوريـة املبذولـة                 
للتوصل إىل قرارات بشأن القضايا ذات الصلة اليت ستقدم األمم املتحـدة املـساعدة بـشأهنا، إذا                 

وأعتقد أن رصد األسلحة وأفراد اجليشني ال بـد وأن يـستمر ضـمن إطـار            .  طُلب إليها ذلك   ما
 .بعثة سياسية خاصة ميكن أن تواصل تقدمي الدعم الالزم إلكمال عملية السالم

مع ذلك فإن الرسالة اليت تلقيتها من احلكومة املؤقتة ينقـصها الوضـوح الـذي أحتاجـه                  - ٦٩
وعليه، فقـد طلبـت     . مم املتحدة على شكل بعثة سياسية خاصة      لكي أوصي بوجود مستمر لأل    

مــن ممثلــي اخلــاص أن يلــتمس مزيــدا مــن اإليــضاح مــن احلكومــة اجلديــدة املتوقــع تــشكيلها يف  
القريب العاجل بشأن نطاق الدعم الذي تود أن تتلقاه من البعثة قبل أن أقـدم توصـييت الرمسيـة                   

وإذا مـا بقيـت هـذه     . حدة لدعم عملية السالم يف نيبال     إىل اجمللس بشأن مستقبل بعثة األمم املت      
املسألة بغري حل يف الوقت الذي ينظر فيه اجمللس يف تقريري هـذا، فـإنين أوصـي بتمديـد قوامـه             

 .شهر واحد للبعثة حبيث يُتاح للحكومة اجلديدة وقت للرد على طليب
ة بتمديــد للبعثــة مــع ذلــك فــإذا مــا أمكــن إيــضاح املــسائل املطروحــة وصــدرت الواليــ  - ٧٠

السياسية ملدة ستة أشهر، ينبغي أن يتلقـى اجمللـس تقريـرا بعـد ثالثـة أشـهر بـشأن التقـدم احملـرز                
وما يتم بعد ذلك من إمكانية تقليص حجم البعثة، مبـا أنـه سـيكون ممكنـا، علـى حنـو مـا سـبق                         
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 اخلاصــة إيــضاحه، تقليــل االحتيــاج إىل رصــد األســلحة وأفــراد اجليــشني فــور أن تبــدأ اللجنــة    
ــة قــدر اإلمكــان ضــمن ميزانيــة     . أعماهلــا . ٢٠٠٨ولــسوف يــتم اســتيعاب اآلثــار املاليــة املترتب
احتياجات مالية إضافية، إذا دعت  الضرورة إليها، سوف يـتم تقـدميها يف النـصف الثـاين             وأي

 . إىل اجلمعية العامة٢٠٠٨من عام 
بعثــة ختــضع لتقلــيص  يف الوقــت نفــسه وضــعت البعثــة خطــة طــوارئ تتــوخى وجــود     - ٧١

وكما لوحظ أعاله مت بالفعـل إغـالق مكتـب          . جذري يف حجمها مبا يستجيب هلذه املتطلبات      
 مـن  ٩٠املساعدة االنتخابية وسـيجري إهنـاء عمـل مكتـب رصـد األسـلحة بقـوام يبلـغ أساسـا                     

مراقيب األسلحة وهـو عـدد أقـل مـن نـصف القـوام الـسابق املـأذون بـه وإن كـان بإمكـان هـذا                            
مواصلة النهوض لفتـرة حمـدودة بالتزامـات الرصـد مبوجـب االتفـاق املتـصل برصـد إدارة                   العدد  

األسلحة واجليشني على أساس االفتراض بأن هذا العـدد سـوف يتنـاقص عـرب الـزمن فيمـا تبـدأ               
ــة اخلاصــة أعماهلــا  ــة    . اللجن ــة احلالي ــة يف هنايــة الوالي كمــا ســيتم إغــالق مكتــب الــشؤون املدني
 اإلقليمية وسيتم إغالق قـسمي املـرأة وقـسم الـشؤون اجلنـسانية وقـسم                وكذلك مجيع املكاتب  

الشؤون االجتماعية وقسم محاية الطفل باسـتثناء اإلبقـاء علـى اثـنني مـن مـوظفي محايـة الطفـل            
ولـسوف يتوقـف تعـبني املـوظفني الـسياسيني      . إىل أن يتم تسريح القاصرين من أماكن التجميع 

 خاص لرئاسة البعثة علـى أسـاس اإليـضاح الـذي أتلقـاه مـن                على البت يف أمر االحتفاظ مبمثل     
 يف املائة علـى األقـل يف عـدد املـوظفني            ٧٠احلكومة، كما أن اخلطة ستؤدي إىل ختفيض بنسبة         

 .الفنيني العاملني بالبعثة
ومن شأن خطة الطوارئ لبعثة أصغر حجما يف نيبـال أن تقتـضي دعمـا متواصـال وإن       - ٧٢

بعثــة إىل العناصــر الفنيــة الــيت تتــألف منــها وال ســيما مكتــب رصــد  كــان خمفــضا مــن جانــب ال
وفيما يتواصل جانب كبري من أعمال التصفية بصورة متوازية مبـا سـيظل هنـاك معـه                 . األسلحة

ولــسوف تبلــغ نــسبة التخفــيض . جانــب أكــرب مــن متطلبــات التــصفية بعــد هنايــة متديــد الواليــة 
 . يف املائة٥٠املبدئي من موظفي الدعم حنو 

ويف اخلتام أود أن أعرب عن تقديري املخلـص ألعـضاء جملـس األمـن وللـدول األعـضاء                 - ٧٣
كمـا أود أن أعـرب عـن امتنـاين للجهـود املتفانيـة الـيت                . األخرى على دعمهم املتواصـل لنيبـال      

 .بذهلا ممثلي اخلاص وموظفوه وللمنظمات اليت كانت شريكة هلم يف نيبال
 


