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

  
  مقدمة  -أوال   

، الذي جدد فيـه اجمللـس،      )٢٠٠٨ (١٨٢٥يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن          - ١
 بناء على طلب حكومة نيبال وتوصية األمني العـام، واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال، وفقـا                  

ــا ــاين  ٢٣، حــىت )٢٠٠٧ (١٧٤٠جــاء يف القــرار   مل ــاير /كــانون الث ــة  . ٢٠٠٩ين وأنــشئت بعث
األمــم املتحــدة يف نيبــال كبعثــة سياســية خاصــة تــشمل واليتــها رصــد إدارة األســلحة واألفــراد  

  .وللجيش النيبايل) املاوي(املسلحني التابعني للحزب الشيوعي النيبايل 
دم احملـــرز يف عمليـــة الـــسالم ويف تنفيـــذ واليـــة  ويـــستعرض هـــذا التقريـــر مـــدى التقـــ   - ٢

ــة ــال، منــذ تقريــري املقــدم إىل اجمللــس يف     بعث ــوبر/تــشرين األول ٢٤األمــم املتحــدة يف نيب  أكت
٢٠٠٨ )S/2008/670.( 

  
 التقدم احملرز يف عملية السالم  -ثانيا   

مرب نــوف/ تــشرين الثــاين١ أكتــوبر و/ تــشرين األول٣١لقــد قمــت بزيــارة نيبــال يــومي   - ٣
، حيث تشرفت بإلقاء كلمة أمام اجلمعية التأسيسية وأعربـت عـن هتـاين الـصادقة علـى                  ٢٠٠٨

وأثناء زياريت هذه، اجتمعت بالرئيس، رام بـاران يـاداف،          . التحول التارخيي الذي شهده البلد    
.  وبزعمــاء األحــزاب الــسياسية الكــربى“براشــاندا”وبــرئيس احلكومــة، بوشــبا كمــال داهــال 

ن التحدي األكثر إحلاحـا الـذي ينبغـي مواجهتـه يف املـستقبل هـو إدمـاج أفـراد         وشددت على أ 
اجلـــيش املـــاوي وإعـــادة تأهيلـــهم، ورحبـــت يف هـــذا الـــصدد بـــإعالن احلكومـــة تـــشكيلَها يف  

أكتــوبر اللجنــة اخلاصــة لإلشــراف علــى هــؤالء األفــراد وإدمــاجهم وإعــادة   /تــشرين األول ٢٨
اللجنة على كفالة أن تبدأ هـذه اللجنـة عملـها اهلـام يف              وشجعت األطراف املمثلة يف     . تأهيلهم
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كما دعوت احلكومة إىل التحرك سريعا للقيام رمسيا بتسريح األفراد الـذين            . أقرب وقت ممكن  
  . سيما القّصر ال يستوفون شروط االنضمام إىل اجليش، ال

 مهامهـا   )املـاوي (احلـزب الـشيوعي النيبـايل       ومنذ تويل احلكومة االئتالفية اليت يقودهـا          - ٤
أغسطس، شـهدت املـسائل الـسياسية ذات الـصلة بالـسالم تقـدما بطيئـا، خباصـة                  /رمسيا يف آب  

ورغـم االتفـاق يف اجلمعيـة التأسيـسية علـى       . يتعلـق منـها باللجنـة اخلاصـة الـيت مل تلتـئم بعـد               ما
قـت إهنـاء    النظم القانونية اليت ستستند إليها صياغة الدسـتور الـذي يـتعني مبوجـب الدسـتور املؤ                

، ورغــم حتديــد أمســاء أعــضاء اللجنــة، مل تــشرع اجلمعيــة يف  ٢٠١٠مــايو /صــياغته حبلــول أيــار
ــة بعــد  ــسري      . أعماهلــا اجلوهري ــذهلا لتي ــيت تب ــدم يف اجلهــود ال ــة بعــض التق ــد حققــت احلكوم وق

االتصاالت مـع اجلماعـات املـسلحة، إال أن احلالـة األمنيـة يف أجـزاء معينـة مـن مقاطعـة تـاراي                        
  .لت تثري بالغ القلقزا ما
الربملان مليزانيـة الفتـرة      - وتأخر إقرار اجلمعية التأسيسية اليت تقوم مقام اهليئة التشريعية           - ٥

املــؤمتر النيبــايل، وهــو أكــرب    بــسبب اعتــراض حــزب٢٠٠٩-٢٠٠٨املتبقيــة مــن الــسنة املاليــة  
 - ة التــشريعيةوهــدد هــذا احلــزب بــشلّ أعمــال اهليئــ. أحــزاب املعارضــة، علــى بعــض أحكامــه

نــوفمرب، رفــع / تــشرين الثــاين٩ويف . الربملــان عــرب االحتجاجــات مــا مل تتحقــق بعــض املطالــب 
احلــزب املــذكور إىل رئــيس احلكومــة هــذه املطالبــات الــيت تتعلــق بــبعض املــسائل ذات الــصلة     

رئـيس  وتعهـد   . بعملية السالم اليت كان ينبغي حلها منذ زمن بعيد، وجبوانب قلقه إزاء امليزانية            
ويف . الربملان بتلبية احلكومة هلـذه املطالـب   - احلكومة علنا يف كلمة ألقاها أمام اهليئة التشريعية   

  . نوفمرب، اعُتمدت امليزانية باإلمجاع/ تشرين الثاين١٤
وتعهد رئيس احلكومـة يف إطـار االتفـاق مـع حـزب املـؤمتر النيبـايل بإعـادة املمتلكـات                       - ٦

ومنـذ  . ٢٠٠٨ديـسمرب  / كانون األول١٥اء أعمال التمرد وذلك قبل   اليت صادرها املاويون أثن   
، أعلن املاويون مرارا وتكـرارا عـن        ٢٠٠٦نوفمرب  /توقيع اتفاق السالم الشامل يف تشرين الثاين      

ــزامهم بإعــادة األراضــي واملمتلكــات   ــشرين ٣٠ويف تطــور الحــق، وقعــت احلكومــة يف   . الت  ت
 املنتـدى الـوطين للحقـوق يف األراضـي، ملعاجلـة مـسائل              نوفمرب اتفاقا من أربـع نقـاط مـع        /الثاين

ديـسمرب عـن تـشكيل جلنـة        / كـانون األول   ١٠أمشل تتعلق باحلرمان من األراضـي، وأعلنـت يف          
  . علمية إلصالح األراضي

 الـيت تـضطلع هبـا       “شـبه العـسكرية   ”ووافق رئيس احلكومة أيضا على وقـف األنـشطة            - ٧
تواصـل انتقادهـا بـشدة      ) املـاوي (حـزب الـشيوعي النيبـايل       لعصبة الـشيوعيني الـشباب التابعـة ل       

ــُع األحــزاب األخــرى  ــر يف . مجي ــاين ١٨وُعث ــشرين الث ــد    / ت ــوفمرب علــى جــثيت شــابني كــان ق ن
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أكتـوبر، األمـر   / تـشرين األول  ٢٠اختطفهما أعضاء يف العصبة املذكورة يف منطقـة دهـاِدنغ يف            
  .نوفمرب/ن الثاين تشري٢٠ الذي تسبب بعمليات احتجاج شلت العاصمة بأكملها يف

وإن رئــيس احلكومــة، إضــافة إىل موافقتــه علــى ممارســة الــضغط لتلبيــة هــذين املطلــبني    - ٨
الرئيــسيني، وافــق علــى الكــف عــن اســتخدام أفــراد وأســلحة مــن اجلــيش املــاوي لتــوفري األمــن  

ميـع اجلـيش   للزعماء املـاويني؛ وعلـى اختـاذ مجيـع القـرارات املاليـة ذات الـصلة بـإدارة مواقـع جت                    
وعـالوة علـى   . املاوي، حتت رعاية اللجنة اخلاصة؛ وعلى تعديل صالحيات جلان السالم احمللية    

  .ال بعض التعديالت على امليزانيةهذه املسائل املتصلة بعملية السالم، قُدمت وعود بإدخ
ــاين ٢٥  و٢٣  و٢٢  و٢١ويف   - ٩ ــايل   / تــشرين الث ــشيوعي النيب ــوفمرب، عقــد احلــزب ال ن
اجتماعا وطنيا قام مقام إحدى هيئاته املرجعية الثالث املعنية بصنع القـرارات، وذلـك       ) وياملا(

وعقـب نقـاش   . لتسوية مـا يـربز داخـل القيـادة مـن خالفـات بـشأن توجـه احلـزب يف املـستقبل           
أجــراه املــاويون بــشأن الــدرب الــذي ينبغــي ســلوكه لتحقيــق هــدف احلــزب املتمثــل يف إقامــة    

مجهوريـة وطنيـة دميقراطيـة احتاديـة        ”هدوا بالتقدم علـى مراحـل إلنـشاء         ، تع “مجهورية شعبية ”
، وذلك أثناء فترة انتقالية تركز على إجناز عملية دمـج اجلـيش، وتنفيـذ أنـشطة للتنميـة                   “شعبية

وقـرر احلـزب    . “مناصر للـشعب  ”وإعادة اإلعمار، وحتقيق النمو االقتصادي، وصياغة دستور        
وسـيتم  . عنية بدمج اجليش تـضم زعمـاء مركـزيني وقـادة ِفـرق            تشكيل جلنة استشارية داخلية م    

إخــضاع اســتراتيجية احلــزب ملزيــد مــن النقــاش يف مــؤمتر عــام املقــرر عقــده يف منتــصف عــام      
كمـا تــرددت خـارج دائــرة احلــزب أصـداء النقاشــات الداخليــة الـيت أجراهــا الزعمــاء     . ٢٠٠٩

عامـة، ممـا أثـار شـكوكا إضـافية بـشأن مـدى         املاويون أثناء انعقاد االجتماع الوطين والبيانات ال      
بالدميقراطيـة املتعـددة األحـزاب وقلقـا مـن أن احلـزب             ) املـاوي (التزام احلزب الشيوعي النيبـايل      

  .يتخلّ عن ماضيه العسكري مل
واخنرط حزب املؤمتر النيبايل أيضا يف أنشطة حزبية، فنفذ محلـة توعيـة وطنيـة يف مجيـع                - ١٠

اء قاعدته احلزبية بعد خيبة أمله من نتائج انتخابات اجلمعية التأسيسية الـيت             أحناء البلد إلعادة بن   
وعمـد كبـار زعمـاء هـذا احلـزب يف اجتماعـات حاشـدة ُعقـدت يف                  . أبريل/أجريت يف نيسان  

 كــانون ١٨ويف . عــدة أمــاكن إىل توجيــه نقــدهم الــالذع إىل احلكومــة الــيت يقودهــا املــاويون  
الربملـان، احتجاجـا علـى عقـم         -كور مقاطعته للهيئة التشريعية     ديسمرب، بدأ احلزب املذ   /األول

اإلجــراءات الــيت اختــذها رئــيس احلكومــة لتلبيــة مطالبــه، مــن بينــها إعــادة املمتلكــات قبــل            
  . ديسمرب/كانون األول ١٥
املاركــسي (كمــا أن الــشركاء يف االئــتالف، ويف طليعتــهم احلــزب الــشيوعي النيبــايل     - ١١

، انتقـــدوا بـــشكل حـــاد القيـــادة املاويـــة شعب املاديـــسيالـــنتـــدى حقـــوق مو) الليـــنني املوحـــد
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واتفقـوا علـى تـشكيل      . للحكومة، شاكني من عدم التشاور معهم ومن مسلك الكوادر املاوية         
جلنة تنسيق سياسية رفيعة املستوى لتوجيه أعمال احلكومـة، إال أن هـذه اللجنـة مل تبـدأ العمـل                  

وإن احلكومـة، شـأهنا شـأن احلكومـة الـيت سـبقتها،             . حةبعد، ألن عضويتها ما زالت غري واضـ       
ملتزمة بتشكيل جلنة وطنية للسالم والتأهيل ميكن أن تكـون آليـة هامـة للتعـاون بـني األحـزاب                    

. من أجل مناقشة املسائل ذات الصلة بعملية الـسالم، إال أن هـذه اللجنـة أيـضا مل تـشكَّل بعـد                   
ن أن التعـاون بـني القـوى الـسياسية الكـربى الـذي              ويف هذه األثناء، يسود قلق واسع النطاق م       

ال بــد منــه إلجنــاز عمليــة الــسالم وصــياغة الدســتور، قــد توقــف إىل حــد بعيــد، ويــتم تقــاذف   
احلزب الـشيوعي النيبـايل     وهدد رئيس احلكومة علنا بأن      . االهتامات بشأن املسؤولية عن توقفه    

  .هذا أمر أثار مزيدا من النقداحلكومة ما مل يتم التعاون، وقد ينسحب من ) املاوي(
  

  صياغة الدستور    
نــوفمرب الــنظم القانونيــة واإلجــراءات / تــشرين الثــاين١٤أقــرت اجلمعيــة التأسيــسية يف   - ١٢

مـن  . املتعلقة بصياغة دستور البلد اجلديد، وذلك عقب نقاشات مطولـة علـى مـستوى اللجـان               
مـايو  /ز عمليـة صـياغته حبلـول أيـار     أسبوعا من أجل إجنا٨٢مث وافقت على جدول زمين لفترة  

ومت التقيــد باملوعــد النــهائي األول الــذي ُحــدد النتخــاب نائــب رئــيس اجلمعيــة وهــو  . ٢٠١٠
احلـزب الـشيوعي النيبـايل      نوفمرب، حينما انُتخبت مللء هذا املنـصب مرشـحة          /تشرين الثاين  ٢٨

 كمـا تنـافس علـى    .بورنا كومـاري سـوبيدي، بـدعم مـن احلـزب املاركـسي اللينـيين          ،  )املاوي(
واتفقت مجيـع األحـزاب بـشكل غـري         . هذا املنصب مخسة مرشحني منتمني إىل أحزاب صغرية       

  . رمسي على أن هذا املنصب ينبغي أن تشغله امرأة
ــة التأسيــسية، ســتؤدي      - ١٣ ــة الــيت وضــعتها اجلمعي ــنظم القانوني ــة دور ١٤ومبوجــب ال  جلن

 املعنية بصياغة الدسـتور متثـل اللجنـة الدسـتورية           واللجنة األساسية . اجلمعية يف صياغة الدستور   
 جلــان متخصــصة ١٠ عــضوا وستــستند يف أعماهلــا إىل أوراق مفاهيميــة تعــدها  ٦١الــيت تــضم 

. تابعــة للجمعيــة، وستــضعه يف صــيغته النهائيــة بعــد أن تقــر اجلمعيــة ديباجتــه وكــال مــن مــواده 
قـات العامـة وتنميـة القـدرات وإدارة         وستتوىل جلان إدارية ثالث تابعة للجمعيـة مـسؤولية العال         

ــة صــياغة الدســتور       ــة الــشعب بعملي ــة توعي ــرأي العــام، للمــساعدة يف كفال ــوارد، ورصــد ال امل
ــسامهة فيهــا  ــر مــن      . وامل ــذه اللجــان أكث ــي أن تــضم ه ــضوا وميكــن أن تتلقــى   ٤٣وال ينبغ  ع

ى  جلـان أخـر    ١٠وسـتؤدي   . مسامهات يف جماالت متخصصة من مسؤولني حكوميني وخـرباء        
ورشـــحت األحـــزاب .  برملانـــا-دور اجلمعيـــة العامـــة بوصـــف هـــذه األخـــرية هيئـــة تـــشريعية 

 / كـانون األول ١٥السياسية أفرادا لعضوية اللجان التابعة للجمعية التأسيسية، اليت ُشـكلت يف        
  . ديسمرب، لكن رؤساءها مل ُينتخبوا بعد
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ــا       - ١٤ ــة خالف ــنظم القانوني ــت ال ــيت تناول ــى نقطــتني حمــددتني  وشــهدت املفاوضــات ال . عل
أوالمها، حجم اللجنة الدستورية، إذ إن األحزاب الصغرية ضـغطت لزيادتـه، فعـضوية اللجنـة،                

والثانيــة، اعتــراض األحــزاب الــصغرية علــى .  شخــصا١٥كانــت ستــضم، كمــا اقُتــرح أصــال، 
مقترح يقضي بـضرورة اتبـاع أعـضاء اجلمعيـة التأسيـسية سياسـات احلـزب الـذي ينتمـون إليـه                

. بتأييــد بعــض األحــزاب الكــبريةى التــصويت علــى أحكــام الدســتور، وهــذه قاعــدة حتظــى لــد
إثــر مفاوضــات مطولــة بــشأن هــاتني النقطــتني، ُرفــع عــدد أعــضاء اللجنــة الدســتورية إىل     ويف
غري أن مثة قلقا مـن أن تـؤدي ضـرورة احلـصول علـى توافـق آراء عـدد واسـع مـن                   . عضوا ٦١

اعدة علـى كفالـة مـنح األحـزاب الـصغرية والفئـات املهمـشة               األعضاء، ويف الوقـت نفـسه املـس       
وبالنـسبة للمقتـرح اآلنـف      . فرصة اإلعراب عن رأيها، إىل تبـاطؤ أعمـال اللجنـة إىل حـد بعيـد               

الــذكر، طالبــت أحــزاب األقليــات بــإجراء تــصويت حــر علــى املــسائل الدســتورية ملــنح ممثلــي    
وُسـويت هـذه املـسألة يف هنايـة         . افـة الفئات املهمشة فرصة التـصويت علـى صـعيد األحـزاب ك           

املطاف باالمتنـاع عـن اإلشـارة يف الـنظم القانونيـة إىل ضـرورة اتبـاع سياسـات احلـزب أو إىل                       
  .التصويت احلر

  
  الدمج وإعادة التأهيل    

أكتوبر، قبيل زياريت إىل نيبال، أعلنت احلكومـة تـشكيل اللجنـة            / تشرين األول  ٢٨يف    - ١٥
عليـه يف املـادة     ، كمـا تـنص      راد اجليش املاوي ودجمهم وإعادة تأهيلهم     اخلاصة لإلشراف على أف   

وقـد نـص االتفـاق الـذي توصـل إليـه حتـالف األحـزاب الـسبعة يف                    . من الدستور املؤقت   ١٤٦
، سـواء كانـت     “األحزاب الكربى ”يونيه على أن اللجنة سوف تضم أعضاء من         / حزيران ٢٥

 ممثل عـن كـل مـن احلـزب          يف اللجنة ومة أن يكون    وقررت احلك  .ممثلة أم غري ممثلة يف احلكومة     
واحلزب املاركسي اللينيين املوحَّد ومنتدى حقوق الـشعب املاديـسي      ) املاوي(الشيوعي النيبايل   

ــيس      ــب رئ ــايل، باإلضــافة إىل نائ ــؤمتر النيب ــةوحــزب امل ــن احلــزب    احلكوم ــة م ــر الداخلي  ووزي
 ووزيــر الــسالم والــتعمري مــن احلــزب   املاركــسي اللينــيين املوحــد بــصفته منــسقا هلــذه اللجنــة،  

  .فته عضوا إضافيا حبكم املنصببص) املاوي(الشيوعي النيبايل 
جدال على الفور ألن حزب املـؤمتر النيبـايل اعتـرض علـى              أثار تشكيل اللجنة اخلاصة   و  - ١٦

يونيـه الـذي    / حزيـران  ٢٥اتفـاق   ختـالف     كما أشـار،   ،، إذ إهنا  الصالحيات اليت قررهتا احلكومة   
وقد أعربـت أحـزاب معارضـة صـغرية          .اللجنة اخلاصة اخلطوط العريضة ألعمال     قد حدد    كان

ويبـدو أن املفاوضـات بـني األحـزاب الكـربى            .أخرى عن خيبتها ألن االستشارات مل تشملها      
حـزب املـؤمتر    غـري أن .  اللجنـة اخلاصـة  قد توصلت إىل حل خالفاهتـا يف مـا يتعلـق بـصالحيات           
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 اللجنــة، داعيــا إىل املــساواة يف متثيــل األحــزاب، ومل يــتم   ة تــشكيلالنيبــايل اعتــرض أيــضا علــى 
  . بعد إىل اتفاق حول هذه النقطةالتوصل

. ويف هذه األثناء، واصل القادة السياسيون وغريهم اإلدالء بتـصرحيات علنيـة متناقـضة       - ١٧
إىل يل بعــض التــصرحيات الــيت أدىل هبــا عــدد مــن كبــار األعــضاء يف حــزب املــؤمتر النيبــا وتــشري 
وأعرب قـادة احلـزب    .معارضة شديدة ألي دمج ألفراد اجليش املاوي يف اجليش النيبايل وجود  

عـدم دمـج مجيـع      املتمـثلني يف    “ املتطـرفني ”ني  املاركسي اللينيين املوحد عن معارضتهم للمـوقف      
خلاصـة  بالكامـل، والتزمـوا بإنـشاء اللجنـة ا        فيـه   أو دجمهـم    يف اجليش النيبايل    أفراد اجليش املاوي    

وقــد عــني منتــدى حقــوق الــشعب املاديــسي ممــثال لــه يف   .حلــل املــسائل العالقــةواللجــوء إليهــا 
ملاديـسيني  رفـع عـدد ا    اللجنة اخلاصة، وهو ميارس الضغط مع أحزاب ماديسية أخرى من أجـل             

حظـي باملوافقــة يف االتفـاق الــذي وقعتـه احلكومــة    قـد   مطلــب ذايف قـوات األمـن النيباليــة، وهـ   
   .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ية واألحزاب املاديسية يف االنتقال
ــق          - ١٨ ــا يتعل ــالتقرير يف م ــشمولة ب ــرة امل ــدم خــالل الفت ــه مل حيــرز أي تق ومــن املؤســف أن

من مواقع جتميع اجليش املـاوي، فـضال         ٢٠٠٦مايو  /بتسريح األفراد الذين كانوا قصرا يف أيار      
أهنـم  اليت أجرهتا بعثة األمم املتحـدة يف نيبـال          عملية التحقق   اعتربوا بعد   عن سائر األفراد الذين     

 املعنيـة  غـري أن رئـيس الـوزراء أكـد ملمـثليت اخلاصـة            . ال يستوفون شروط االنـضمام إىل اجلـيش       
باألطفــال والرتاعــات املــسلحة، راديكــا كوماراســوامي، أن تــسريح القــصَّر ســوف يبــدأ دون    

د ملـساعدة احلكومـة يف تـسريح القـصَّر          وشركاء األمم املتحـدة علـى اسـتعدا        .املزيد من اإلبطاء  
  .إعادة تأهيلهميف نَّدين حديثا وواجمل

  
  التحديات األخرى اليت تعترض سبيل عملية السالم    

اعتزامها التفاوض مع اجلماعات املسلحة الناشـطة يف بعـض        ، بناء على     احلكومة قامت  - ١٩
 .ه اجلماعـات إلجـراء حمادثـات    بتشكيل جلنة وزارية وتوجيه دعـوة إىل هـذ  ،أحناء منطقة تاراي 

وقد أجرى كل من وزير السالم والتعمري ووزير التنميـة احملليـة حمادثـات غـري رمسيـة مـع بعـض               
أن عددا من اجلماعـات املـسلحة       بوأفيد  . حتضريا للمحادثات الرمسية  ذكورة  أفراد اجلماعات امل  

كوكهم بإمكانيـة إجـراء   أعربـوا عـن شـ    الـسياسيني لـيني و قـادة احمل الغـري أن بعـض       .قبل الدعوة 
ذات طبيعـة إجراميـة أكثـر    تبـدو  حمادثات مثمرة، ال سيما وأن العديد مـن اجلماعـات املـسلحة       

وأكثر املطالـب   . منها سياسية، كما أن قدرهتا على قيادة أفرادها والسيطرة عليهم مشكوك هبا           
دولـة  ي بأكملـها،    اخلالفية اليت تقدمت هبا بعض اجلماعات املسلحة تتعلق بـإعالن منطقـة تـارا             

تــوفري بيئــة مؤاتيــة إلجــراء حمادثــات حتــول دون ويــضاف إىل الــصعوبات الــيت . واحــدةاحتاديــة 
  .استمرار أعمال القتل واخلطف واالبتزاز اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة
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استمرت اجلماعات الشبابية املسلحة التابعة ألحزاب وحركات سياسية يف االنتـشار           و  - ٢٠
 ؤديويـ  .عن إنشاء مخس منظمات من هذا القبيل خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير   مع اإلعالن   

اجلهـود  إىل ازدياد خطر اندالع أعمال العنف احملليـة، وإىل عرقلـة    إنشاء أجنحة شبابية مسلحة     
أنـشطة ُيـزعم أن الغـرض    هـذه األجنحـة يف     نخـرط   املبذولة إلعادة إحالل سيادة القانون حني ت      

الـسكان  إضعاف مشروعية مؤسسات الدولة اليت يعتربها       انون، وإىل مواصلة    منها هو إنفاذ للق   
أن العديـد مـن األطفـال يـشاركون يف هـذه األجنحـة         بوأفادت تقارير موثوقة     .أصال غري فعالة  

 .الشبابية اليت قد تعـرِّض أنـشطتها، مبـا فيهـا املظـاهرات االحتجاجيـة، هـؤالء األطفـال للخطـر                    
عــصبة  أنــشطةرد علــى أن أجنحتــها الــشبابية تــعلــى ب األخــرى  فيــه األحــزاصر تــيف ســياقو

تتمثـل يف   ) املاوي(خاصة على عاتق احلزب الشيوعي النيبايل        الشباب الشيوعي، تقع مسؤولية   
  . شبه العسكرية وضمان امتثاله التام لقوانني البالدالوفاء بالتزاماته بوضع حد ألعماله 

وعلـى الـرغم مـن       .عمليـة الـسالم   بة  علقـ تزامـات املت  نفذ حـىت اآلن العديـد مـن االل        يمل  و  - ٢١
يت مت  إعادة املمتلكات اليت صادرها املاويون، مل ينفـذ أي مـن االتفاقـات الـ              باملتكرِّرة  تعهدات  ال

 هـذه   احلكومة االنتقالية أو احلكومة احلالية من أجـل وضـع آليـة لرصـد إعـادة     التوصل إليها مع 
حــىت اآلن، باملمتلكــات الــيت صــودرت وأعيــدت ي  هنــائســجلومــع أنــه ال يوجــد  .املمتلكــات

تقارير عـن   إعادة األراضي واملمتلكات، وال تزال ترد       تتم فيها   هناك حاالت عديدة معروفة مل      
ضــحايا  املهجــرين وتعــويضملــساعدة أفــرج عــن مبــالغ  و. مــصادرة ممتلكــات وأراض جديــدة 

دم وجــود إطـار شــامل  ، ولكــن العديـد مـن الــضحايا ليـسوا راضــني بـسبب عـ      اآلخـرين الـرتاع 
تـشكيل معظـم اللجـان املنـصوص        وأُحـرز تقـدم ال ُيـذكر يف جمـال            .وعادل للنظر يف مطالباهتم   

غري أن احلكومة وافقـت علـى مـشروع قـانون لتجـرمي              .عليها يف خمتلف اتفاقات عملية السالم     
 ل جلنـة وسـوف ميهـد ذلـك الطريـق لتـشكي      .ربملـان  ال -يئـة التـشريعية     نظر فيه اهل  تاالختفاءات س 

للتحقيق يف حاالت االختفاء، وأعلنت احلكومة تشكيل جلنة علميـة إلصـالح األراضـي مؤلفـة                
وال يـزال القلـق يــساور األحـزاب املاديــسية بـسبب عــدم     . )٦انظـر الفقــرة   (مـن سـبعة أعــضاء  

  .ؤقتةيف االتفاقات مع احلكومة املالوفاء بالتعهدات اليت قطعت هلا 
  

  املتحدة يف نيبالبعثة األمم  مركز  -ثالثا   
 موظفــا مــن ٣٥٥ ديــسمرب، بلــغ عــدد مــوظفي البعثــة اإلمجــايل / كــانون األول١حــىت   - ٢٢

ـــ أصــل  ــة مــن ٣٠ي مــا نــسبته  أ٨٣ النــساء  عــددوبلــغ .املــأذون هبــما  موظفــ٣٩٦ال  يف املائ
ــالغ املــوظفني املــدنيني ال ــة مــن املــوظفني  ٤٢وبلغــت نــسبتهن   موظفــا،٢٧٧عــددهم ب  يف املائ

مـراقيب األسـلحة   يف عـداد  وهنـاك ثـالث نـساء     . يف املائة من املوظفني اإلداريـني ٢٥ ، و الفنيني
ــد     ــوظفني خاضــعة إىل حــد بعي ــة مــن امل ــشكلون فئ ــذين ي ــدول    ال ــدمها ال ــيت تق للترشــيحات ال
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إىل ) طنيـا  موظفـا و ١٦٠ مـن أصـل   ٧٢(املوظفني الوطنيني  يف املائة من    ٤٥وينتمي   .األعضاء
  .فئات مهمَّشة تارخييا

ديـسمرب عقـب   / كـانون األول ٥يسرُّين أن أفيد بـأن اتفـاق مركـز البعثـة قـد وقـع يف               و  - ٢٣
  .موافقة جملس الوزراء

  
  بعثة األمم املتحدة يف نيبال أنشطة  -رابعا   

  رصد األسلحة  -ألف   
اجلـيش النيبـايل واجلـيش املـاوي        التحقق مـن مـدى تقيـد        واصل مكتب رصد األسلحة       - ٢٤

يتولـون علـى مـدار      وال يزال مراقبـو األسـلحة       . برصد إدارة األسلحة واجليشني   لالتفاق املتعلق   
للجـيش املـاوي،    التابعة  مواقع التجميع الرئيسية السبعة     الساعة مراقبة مواقع ختزين األسلحة يف       

قـع ختـزين أسـلحة      امواليت ينطلقون منها لكي يتفقدوا مواقـع جتميـع فرعيـة، إىل جانـب مراقبـة                 
وتقــوم فــرق متجولــة بتنفيــذ عمليــات أخــرى انطالقــا مــن مقــر مكتــب رصــد   .اجلــيش النيبــايل

  .األسلحة يف كامتاندو
ــراقيب         - ٢٥ ــيس م ــا برئاســة رئ ــسيق الرصــد عقــد اجتماعاهت ــشتركة لتن ــة امل وواصــلت اللجن

 اللذان ميثالن اجليش النيبايل واجليش املاوي تعاوهنمـا         رتبةوواصل الضابطان الرفيعا ال   . األسلحة
 .الفــات جمـال صــنع القـرارات وتبـادل املعلومــات واختـاذ تـدابري لبنــاء الثقـة وحـل اخل       الوثيـق يف 

اجتماعـا منـذ اجتماعهـا       ٨٩اللجنـة قـد عقـدت        كانـت  ديـسمرب، /وحبلول هنايـة كـانون األول     
ــسمرب /األول يف كــانون األول ــة    . ٢٠٠٦دي ــالتقرير، نظــرت اللجن ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت

 ســتة انتــهاكات مزعومــة لالتفــاق املتعلــق برصــد إدارة األســلحة   املــشتركة لتنــسيق الرصــد يف 
مل ُيحـسم أمـره   وانتـهاك واحـد   مل ُتـدعم بأدلـة   وثالثـة  من أصلها اثنـان ثُبتـا باألدلـة،       واجليشني  
  .املزيد من التوضيحاتريثما يرد 

ــتعمري،    و  - ٢٦ ــسالم وال ــى طلــب وزارة ال ــاء عل ــة   حــضربن ــابعون للبعث ــو األســلحة الت  مراقب
يف مواقـع التجميـع   وذلـك  فراد اجليش املاوي املستحقة هلـم  ات أخرى من دفع املرتبات أل عملي

  .سم الفرداية حمرَّرة بحاليا بواسطة شيكات مصرفُتدفع املرتبات و .الرئيسية
  

  محاية األطفال  -اء ـب  
 أفـراد اجلـيش  للقيام رمسيا بتـسريح   أثناء زياريت، دعوت احلكومة إىل أن تتحرك سريعا           - ٢٧

 مـع   اوواصـلت البعثـة مباحثاهتـ     . ال يستوفون شروط االنضمام إىل اجليش والقصَّر      املاوي الذين   
للقيام بشكل سريع ورمسي بتسريح األفـراد الـذين         ) املاوي(احلكومة واحلزب الشيوعي النيبايل     
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 مــن مواقــع ٢٠٠٦مــايو /ألهنــم كــانوا قــصَّرا يف أيــار ال يــستوفون شــروط االنــضمام للجــيش  
ــع ــست        .التجمي ــصر لي ــراج عــن الق ــات اإلف ــتعمري إىل أن عملي ــسالم وال ــر ال ــد أشــار وزي  ولق

مشروطة بتشكيل اللجنة اخلاصة، ولكن الوزارة مل تكن جـاهزة بعـد، حبلـول منتـصف كـانون             
  .ديسمرب، ملناقشة عملية التسريح وإعادة اإلدماج مع البعثة وشركائها يف األمم املتحدة/األول
مــن، قامــت ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والــرتاع املــسلح،   وكمــا طلــب جملــس األ  - ٢٨

وكانـت الغايـة مـن زيارهتـا       . ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٦ إىل   ١بزيارة نيبال يف الفترة من      
 ١٦١٢يف ســياق قــرار جملــس األمــن  وذلــك مــن أثــر الــرتاع علــى األطفــال،  التحقــق مباشــرة 

كبــار املــسؤولني احلكــوميني   مثلــة اخلاصــةوقــد التقــت امل. وواليتــها األوســع نطاقــا ) ٢٠٠٥(
، املنظمات غـري احلكوميـة وأطفـاال      ممثلني عن    عسكريني وفريق األمم املتحدة القطري و      اوأفراد

اجليش املاوي حيث اجتمعـت بقـادة الفـرق واأللويـة، ومبجموعـة             أفراد  وزارت موقعا لتجميع    
هــد مــن رئــيس احلكومــة بــأن وحــصلت ممــثليت علــى تع. مــن القــصَّر الــذين ينتظــرون تــسرحيهم

  .)١٨انظر الفقرة  (تسريح القصَّر سوف يبدأ دون املزيد من اإلبطاء
األمـم املتحـدة    منظمـة   بالتعاون مع مكتب مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان و           و  - ٢٩

) ٢٠٠٥( ١٦١٢، واصل فريق محاية األطفال اإلفـادة عـن تنفيـذ القـرار              )اليونيسيف(للطفولة  
التسريح وانتـهاكات حقـوق الطفـل إىل الفريـق     عملية ومات عن التقدم احملرز بشأن معلوتوفري  

، وذلـك عـن طريـق املمثلـة اخلاصـة            املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح        العامل التابع جمللس األمـن    
  .لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح

  
  الشؤون السياسية  -جيم   

ــسي    - ٣٠ ــشؤون ال ــب ال ــها و   اســتمر مكت ــد وحتليل ــسياسية يف البل ــة ال يف اسية يف رصــد احلال
وواصــل موظفــو الــشؤون  .دعم عمليــة الــسالم الــيت تبــذهلا لــهــوداجلمــساعدة قيــادة البعثــة يف 

، مبـن فــيهم املـسؤولون احلكوميــون   أصـحاب املــصلحة الـسياسية عقـد اجتماعــات منتظمـة مــع    
ــة  وممثلــو األحــزاب الــسياسية ومنظمــات اجملتمــع املــدين فــضال    عــن اجلهــات اإلقليميــة والدولي

 واحتمـال   - املـسلحة وغـري املـسلحة        - الـصغرية    ناشـطني  أنـشطة مجاعـات ال      وُرصدت .املؤثرة
وواصــل املكتــب تقيــيم حالــة تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل وغــريه مــن . إعاقتــها عمليــة الــسالم
ي والجتماعـات  وقـدم املكتـب إحاطـات لفريـق األمـم املتحـدة القطـر        .االتفاقـات ذات الـصلة  

داخــل األحــزاب الــسياسية   تطــور العالقــات  وقــد تــابع عــن كثــب     .ككــلاجملتمــع الــدويل  
 .علــى عمليــة الــسالم بينــها وكــذلك الــدور الناشــئ للفئــات املهمَّــشة تارخييــا وتأثريهــا  مــا ويف
  .أعمال اجلمعية التأسيسية راقب املكتب أيضا وقد
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  اإلعالم  -دال   
ــالتقرير، ركــزت وســائل اإلعــالم الوطنيــة علــى دمــج أفــراد    خــالل الفتــرة املــشمولة   - ٣١  ب

سابق وإعادة تأهيلـهم، وغالبـا مـا ترافـق ذلـك بتعليقـات متـضاربة مـن جانـب                    الاجليش املاوي   
واملواضـيع   . هذه املـسألة   املقرر أن تعاجل  القادة السياسيني وغريهم بشأن تشكيل اللجنة اخلاصة        

ماعـات املـسلحة يف     اجلمرة كانـت املفاوضـات مـع        مـست إعالميـة   األخرى اليت حظيـت بتغطيـة       
 واملقترحـات املتباينـة إيـديولوجيا الـيت قـدمها القـادة املـاويون إىل                ؛تاراي بشأن إجراء حمادثـات    

يف املنطقـة    الـوطين، وتـدهور األوضـاع        الجتمـاع اجتماع اللجنة املركزية للحزب الـشيوعي وا      
م الوطنية عـن احتمـال تقـدمي احلكومـة طلبـا            وقد أفادت وسائل اإلعال    .بالنسبة حلرية الصحافة  

واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال، وعـن انتقـادات بعـض قـادة حـزب املـؤمتر                  من أجل متديـد   
وقد حظي عـدد مـن الزيـارات الرفيعـة املـستوى             .النيبايل بشأن إمتام بعثة األمم املتحدة واليتها      

  . مبا فيها زياريت، بتغطية واسعةإىل نيبال،
منخرطــة يف عــدة جوانــب مــن زيــاريت،  وكانــت وحــدة اإلعــالم والترمجــة التحريريــة    - ٣٢

توزيع الكلمة اليت ألقيتها على أعضاء اجلمعية التأسيسية وتنظـيم مـؤمتر صـحايف حـضره                مشلت  
ــر مــن   ــذ     . صــحايف حملــي ودويل ١٠٠أكث ــدور فاعــل يف تنفي كمــا اضــطلعت هــذه الوحــدة ب

وأصــدرت  .ثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والــرتاع املــسلحاالســتراتيجيات اإلعالميــة لزيــارة ممــ
دار الوحــدة كتابــا عــن األمــم املتحــدة وعمليــة الــسالم يف نيبــال، ونظمــت معرضــا للــصور يف  

أكتـوبر، وتعاونـت    / تـشرين األول   ٢٤األمم املتحدة يف كامتاندو مبناسبة يوم األمـم املتحـدة يف            
  .الحتفال الذي أقيم هبذه املناسبةافريق القطري لتنظيم التعاونا وثيقا مع 

 ،ورتبــت الوحــدة مقــابالت هامــة وزيــارة للمواقــع لوســائل اإلعــالم الوطنيــة والدوليــة   - ٣٣
  .وهي تواصل مشاركتها الفاعلة يف رصد وسائل اإلعالم

  
  السالمة واألمن  -هاء   

ر، مل يتعـرض  وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقري     .ظل الوضع األمين يف البلد هادئا نـسبيا    - ٣٤
مباشـر أو غـري مباشـر، مـا عـدا       يـذكر، سـواء بـشكل       موظفو األمم املتحـدة وممتلكاهتـا لتهديـد         

ت دوأ .بــسبب اإلضــرابات  يف خــضم اضــطرابات   بعــض املــوظفني الــذين وجــدوا أنفــسهم     
إىل إعاقة العمليات، وبينت حمدوديـة      الفيضانات الشديدة يف عدد من املناطق اجلنوبية من البلد          

التصدي للكوارث الطبيعية اليت ميكنها أن تؤثر على سالمة مـوظفي األمـم         حلكومة على   قدرة ا 
  .وظل التعاون والتنسيق وثيقني مع مكتب نيبال إلدارة األمن والسالمة .املتحدة
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  دعم البعثة  -خامسا  
الدعم الفعال لألنشطة اليت تقوم هبا بعثة األمـم املتحـدة   واصل عنصر دعم البعثة تقدمي    - ٣٥

ويؤدي استمرار وجود مراقيب األسلحة يف مواقع جتميـع         . يف نيبال يف مجيع أرجاء منطقة البعثة      
اجليش املاوي السبعة وقيامهم بتسيري دوريات متنقلة إىل توّزع أفراد البعثـة يف منطقـة جغرافيـة                 

 هناك حاجة إىل موارد االتصاالت والنقل اجلوي لتـوفري الـدعم           ونتيجة لذلك، ال تزال   . واسعة
ــة الــيت ينتــشر فيهــا       ــة بــني كامتانــدو واألمــاكن النائي اللوجــسيت الــالزم واألمــن والــروابط الطبي

  .األسلحة مراقبو
وجيـري  . ويقلص عنصر دعم البعثة تدرجييا البنية التحتيـة واملـوارد املاديـة داخـل البعثـة                 - ٣٦

ــتم نقــل     الــتخلص مــن األ ــة، وي ــة الــيت مت اســتردادها بعــد إغــالق املكاتــب اإلقليمي صــول املادي
ــديزي       ــم املتحــدة للوجــستيات يف برين ــات أخــرى وإىل قاعــدة األم ــضة إىل بعث ــدات الفائ . املع

وستكتمل أعمال التخلص مـن املـوارد وشـحن املـواد اإلضـافية جنبـا إىل جنـب مـع أي عمليـة                 
ومـن شـأن التخفـيض التـدرجيي أن         . ٢٠٠٩ يف أوائل عـام      أخرى لتقليص املعدات أو تصفيتها    

  .يقلل إىل احلد األدىن من مرحلة التصفية النهائية
  

  حقوق اإلنسان  -سادسا  
نوفمرب، أكدت علـى    / تشرين الثاين  ١يف الكلمة اليت ألقيتها أمام اجلمعية التأسيسية يف           - ٣٧

راح النامجـة عـن الـرتاع، ممـا يعـين       أن احلفاظ على السالم يتطلب أيضا بذل جهود لتضميد اجلـ          
معرفة مـصري أولئـك الـذين اختفـوا ودفـع تعويـضات للـضحايا، وكـذلك متكـني املـشردين مـن                  

وقلت إن هذا سينطوي أيـضا علـى االعتـراف باحلقيقـة بـشكل أمـني، لـئن                . العودة إىل ديارهم  
ــد لإلفـــال      ــع حـ ــسان ووضـ ــوق اإلنـ ــسابقة حلقـ ــهاكات الـ ــشأن االنتـ ــا، بـ ــا مؤملـ ــان حتمـ ت كـ

  . العقاب من
وقــد اختــذت احلكومــة بعــض اخلطــوات اإلجيابيــة مــن أجــل الوفــاء بالتزامــات بإنــشاء      - ٣٨

ــة  ــة االنتقالي ــاين ٧ففــي . آليــات العدال ــشرين الث ــة    / ت ــتعمري اهليئ ــسالم وال ــر ال ــغ وزي ــوفمرب، أبل ن
 ١٩   الربملان بأن احلكومة تعمل على تشكيل جلنة احلقيقـة واملـصاحلة بـسرعة، ويف              -التشريعية  

نوفمرب، وافق جملس الوزراء على مشروع قانون بشأن حـاالت االختفـاء يهـدف              /تشرين الثاين 
إىل جترمي االختفاء ووضـع اإلطـار القـانوين إلنـشاء جلنـة للتحقيـق يف حـاالت االختفـاء النامجـة                     

وقدمت مفوضية حقوق اإلنسان تعديالت مقترحة علـى املـشروع،     . عن الرتاع واإلبالغ عنها   
  . الربملان-تنظر فيها حاليا اهليئة التشريعية الذي س
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ديـــسمرب، أصـــدرت مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان تقريـــرا عـــن  / كـــانون األول١٩ويف   - ٣٩
التحقيق الذي أجرته يف سلسلة مـن حـاالت االختفـاء الـيت وقعـت يف منطقـة بارديـا يف الفتـرة                        

أقيمـت صـلة بـني       شخـصا    ١٥٦ويوثق التقرير حـاالت     . ، أثناء الرتاع املسلح   ٢٠٠٣-٢٠٠١
عمليات اختفـائهم، الـيت حـصلت بعـد أن ألقـى اجلـيش امللكـي النيبـايل الـسابق القـبض علـيهم                     

ويورد التقرير إفادات شهود ذات مـصداقية تـشري إىل أن عـددا مـن               . وبني السلطات احلكومية  
ت املعتقلني قد قتلوا أثناء احتجازهم، أو بعد فترة وجيـزة مـن أخـذهم مـن قبـل أفـراد مـن قـوا                        

ــتظم يف       ــة بــشكل من ــسانية واملهين ــة القاســية والالإن األمــن، ويوثــق اســتخدام التعــذيب واملعامل
 حالـة   ١٤ويـورد التقريـر أيـضا تفاصـيل عـن           . ثكنات شيساباين التابعة للجيش امللكـي النيبـايل       

  . املاوي-مماثلة تنسب إىل احلزب الشيوعي النيبايل 
قدم بشأن هذه القضايا، عندما تبـّين للجنـة املعنيـة           ومت التأكيد على احلاجة إىل حتقيق ت        - ٤٠

أكتــوبر يف أول حكــم صــادر هلــا عــن نيبــال، أن نيبــال  / تــشرين األول٢٨حبقــوق اإلنــسان يف 
تنتــهك التزاماهتــا مبوجــب العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية فيمــا يتعلــق حبالــة  

وطلـب إىل   . ٢٠٠٢ اجليش النيبـايل يف عـام        رجل اختفى بعد اعتقاله املزعوم من قبل أفراد من        
  . يوما بشأن التدابري املتخذة بشأن آراء اللجنة١٨٠نيبال أن ترد على اللجنة يف غضون 

ــار املــسؤولني       - ٤١ ــة حلقــوق اإلنــسان اجتماعــات منتظمــة مــع كب ــة الوطني وعقــدت اللجن
عـة مـن الـشواغل،      احلكوميني، مبن فـيهم نائـب رئـيس احلكومـة ووزيـر الداخليـة، لطـرح جممو                

تشمل اإلفالت من العقاب والعنف ضد املرأة وعدم تنفيذ احلكومـة لتوصـيات اللجنـة واحلالـة                 
وذكــر أن أعــضاء احلكومــة، مبــن فــيهم وزيــر الداخليــة، قــد وعــدوا بتعزيــز    . األمنيــة يف نيبــال

  .ملياإالّ أنه ال يزال ينتظر تنفيذ هذه التعهدات ع. التنسيق مع اللجنة وتنفيذ توصياهتا
وال تزال مسألة األمن العام تثري قلقا بالغا يف العديد من مناطق تاراي، حيـث ال يـزال                    - ٤٢

ويف منطقـة كابيلفـستو،     . السكان يتعرضون ألعمـال إجراميـة علـى أيـدي اجلماعـات املـسلحة             
ارتــبط ازديــاد نــشاط اجملموعــات املــسلحة بعــدم معاجلــة الــسلطات لألســباب اجلذريــة ونتــائج   

 شخـصا وشـرد آالف    ١٤، اليت قتل خالهلا     ٢٠٠٧سبتمرب  /لعنف اليت وقعت يف أيلول    أعمال ا 
ويعتقد أنه توجد يف صفوف اجلماعات املسلحة العاملة يف كابيلفستو عناصر مـن             . األشخاص

إحدى جمموعات احلراسـة األهليـة الـسابقة الـيت مل يـتم نـزع سـالحها علـى اإلطـالق، والـذين                       
وأفيد أيـضا عـن وجـود نـشاط للجماعـات املـسلحة يف       . ل العنفيزعم أهنم متورطون يف أعما    

املناطق اجلبلية، مبا يف ذلك خوتانغ وبوجبور، حيـث واصـل حـزب عمـال كريانـت جانابـادي                   
أعمال الترويع واالبتزاز، اليت استهدفت بشكل رئيـسي وكـالء احلكومـة علـى مـستوى القريـة               

  .ومعلمي املدارس
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أكتـوبر الـذي يقـضي بـسحب        / تـشرين األول   ٢٧صادر يف   وإن قرار جملس الـوزراء الـ        - ٤٣
 قضية من القضايا اليت يدعى أهنا ذات طبيعة سياسة ُرفعت على مـستوى املقاطعـات إىل                 ٣٤٩

حمكمــة املقاطعــة أو إىل مكتــب إدارة املنطقــة، زاد مــن املخــاوف بــشأن ظــاهرة اإلفــالت مــن    
قـانون والعـدل وشـؤون اجلمعيـة        ووجهت مفوضية حقوق اإلنسان رسالة إىل وزير ال       . العقاب

التأسيسية طلبت فيها تقدمي تفاصيل عن هذا القرار، مؤكدة جمددا على واجب نيبـال التحقيـق                
ولـئن  . يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل ومقاضـاة مرتكبيهـا            

 دائمـا أمـام اإلجـراءات    كان من غري الواضح ما إذا كان القرار احلايل يهدف ألن يكون عائقـا     
القانونيــة، فقــد شــددت املفوضــية علــى أمهيــة وجــود عمليــة شــفافة ونزيهــة لكفالــة أالّ تــصبح   

عفـو حبكـم   ”احلاالت اليت قد تصل إىل مستوى االنتهاكات اخلطرية واجلرائم الدولية موضوع   
شـخاص الـواردة   وتشري النتائج اليت توصلت إليها املفوضية حىت اآلن إىل أن معظم األ   . “الواقع

أمســاؤهم يف القــضايا مــن املــاويني، مبــا يف ذلــك بعــض مــن كبــار أعــضاء احلكومــة، وأن بعــض  
  .القضايا تتصل حبوادث وقعت بعد انتهاء الرتاع

وكانـت هنــاك ردة فعــل عامــة قويــة إزاء تقــارير وســائل اإلعــالم الــيت تفيــد بــأن وزيــر    - ٤٤
أكتـوبر مـع قائـد      / تـشرين األول   ٢١قد اجتمـع يف     )  املاوي -احلزب الشيوعي النيبايل    (الدفاع  

ــادور خــام     ــاوي كــايل باه ــده”اجلــيش امل ــال يف    “بيبي ــذكرة اعتق ــه م ــذي صــدرت يف حق ، ال
يونيه فيما يتعلق باختطـاف رجـل األعمـال رام هـاري شريـستا ومـن مث مقتلـه يف                    /حزيران ١٢
. ا ورد يف هـذه التقـارير  ونفـى الـوزير مـ     . مايو يف أحد مواقع التجميع يف مقاطعـة شـيتوان         /أيار

ضـمانات بعـد أن ظهـرت جرميـة القتـل بأهنـا ستـسلم        ) املـاوي (وقدم احلزب الـشيوعي النيبـايل     
، الذي قالوا إهنم أوقفوه عن العمل، لكن يقال إنه ال يزال يتسلم مسؤوليات بـصفته                “بيبيده”

ويف . يد شريـستا  ومل يعلن بعد عن نتائج التحقيق القضائي يف مـوت الـس           . قائدا للجيش املاوي  
نوفمرب، أكد نائب رئيس احلكومـة ووزيـر الداخليـة للجمعيـة التأسيـسية أنـه                / تشرين الثاين  ١٠

ــى     ــوارد للقــبض عل ــة امل ــده”ســتتم تعبئ ــذكرتا    “ بيبي ــزال م ــذين ال ت والشخــصني اآلخــرين الل
  .ومل يتم اعتقال أي شخص. اعتقاهلما املتعلقة مبقتل شريستا مل تنفذا

 أنباء عن حوادث عنـف ارتكبـها أعـضاء مـن احلـزب الـشيوعي النيبـايل                  واستمر ورود   - ٤٥
أو مـن عـصبة الـشيوعيني الـشباب، وإن كـان عــددها أقـل بكـثري ممـا كـان عليـه قبــل           ) املـاوي (

وانطلقـت مظـاهرات احتجاجيـة واسـعة        . ٢٠٠٨أبريل  /انتخابات اجلمعية التأسيسية يف نيسان    
 تـشرين  ٢٠ية خبطف شـابني يف مقاطعـة دادينـغ يف           النطاق بعد أن قامت عصبة الشبيبة الشيوع      

وطالــب ). ٧انظــر الفقــرة (نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨أكتــوبر، عثــر علــى جثتيهمــا يف  /األول
املتظاهرون باستقالة رئيس احلكومة ووزير الداخليـة بـسبب تـورط عـصبة الـشيوعيني الـشباب                 
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اإلجراءات القانونيـة املتخـذة     ونفى رئيس العصبة تورط احلزب، وأعرب عن متسكه بـ         . املزعوم
  .وعينت احلكومة جلنة للتحقيق يف عمليات القتل. ضد اجلناة

وقـــام املقـــرر اخلـــاص املعـــين حبالـــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية للـــسكان     - ٤٦
 كــانون ٢نــوفمرب و / تــشرين الثــاين٢٤األصــليني، جــيمس أنايــا، بزيــارة نيبــال يف الفتــرة بــني  

وخالل زيارتـه، اجتمـع املقـرر اخلـاص مـع ممـثلني             .  على دعوة من احلكومة    ديسمرب بناء /األول
عن الـسكان األصـليني يف مقاطعـات كامتانـدو وإيـالم وجابـا وشـيتوان كـواياليل، ومـع ممـثلني                

وعنــد اختتــام زيارتــه، شــدد املقــرر اخلــاص علــى ضــرورة كفالــة  . حكــوميني وغــري حكــوميني
 أن حق مجاعات السكان األصـليني املتعلقـة بتقريـر           حقوق الشعوب األصلية يف الدستور وأكد     

املصري واالستقالل الذايت ينبغي أن يتجلى بصورة كافية عرب تطبيق الالمركزية يف عمليـة صـنع                
  .٢٠٠٩سبتمرب /وسيقدم تقرير املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان يف أيلول. القرار

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -سابعا   

نقل فريق األمم املتحدة املعين باإلجراءات املتعلقـة باأللغـام مـن بعثـة األمـم املتحـدة                  مت    - ٤٧
. يف نيبال، وأصبح اآلن جـزءا مـن فريـق األمـم املتحـدة القطـري، حتـت إشـراف املنـسق املقـيم                       

ــدى تلقــي الطلــب الرمســي احلكــومي يف     ــشرين األول٣ول ــم   / ت ــدمي األم ــوبر الســتمرار تق أكت
نــشطة إزالــة األلغــام، اســتأنف الفريــق أنــشطة إزالــة األلغــام بــشكل كامــل، املتحــدة الــدعم يف أ

مقدما الـدعم إىل األطـراف للوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب اتفـاق الـسالم الـشامل واالتفـاق املتعلـق                
  .برصد إدارة األسلحة واجليشني

 إىل ٢٤وأجــري برنــامج تــدرييب لتجديــد املعلومــات ملــدة أســبوع خــالل الفتــرة مــن      - ٤٨
ومـن املقـرر    . نوفمرب لفريق إزالـة األلغـام يف اجلـيش النيبـايل ومت نـشر فـريقني               /تشرين الثاين  ٢٨

وحبلـول منتـصف   . ٢٠٠٩تدريب فريق جديد إلزالة األلغام ونـشر فريـق ثالـث يف أوائـل عـام               
 حقـال لأللغـام   ٥٣ديسمرب، كانت قد أزيلت األلغام من مخسة حقول من أصـل    /كانون األول 
ــا يف ثالثــة حقــول  يف نيبــال، وأز وجيــري وضــع خطــة اســتراتيجية مفــصلة   . يلــت األلغــام جزئي

لتحــسني القـــدرات التنظيميـــة واإلداريـــة ذات الـــصلة للجـــيش النيبـــايل لكفالـــة احلفـــاظ علـــى  
  . القدرات الوطنية إلزالة األلغام

فريـق  يرلندا الشمالية، جيري  أوبالشراكة مع سفارة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و         - ٤٩
األمم املتحدة املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام، تقييما لقدرات فريق إبطال الذخائر املتفجـرة             
وأجهزة التفجري اليدوية الصنع التـابع للجـيش النيبـايل واحلاجـة إىل التـدريب إلنـشاء القـدرات                   

ابع لألمــم وللبـدء يف هـذا املـشروع، أجــرى مستـشار تقـين تـ      . الوطنيـة الكافيـة واحلفـاظ عليهــا   
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املتحدة وخبري يف إبطال الذخائر املتفجـرة وأجهـزة الـتفجري اليدويـة الـصنع تقييمـا قطريـا امتـد                     
 أيــام لقــدرات الفريــق التــابع للجــيش النيبــايل علــى االســتجابة للطلبــات واســتنادا إىل هــذا   ١٠

ــة لب  ــة، ســـتجرى دورات تدريبيـ ــيم والتوصـــيات الالحقـ ــاء قـــدرات اجلـــيش النيبـــايل يف التقيـ  نـ
  .اجملال هذا
وال يــزال وجــود األلغــام األرضــية وأجهــزة الــتفجري اليدويــة الــصنع يف اجملتمــع احمللــي      - ٥٠

ــاض كــبري يف عــدد الــضحايا مقارنــة بالــسنتني           يلحــق الــضرر بالــسكان، إالّ أنــه يوجــد اخنف
نـــوفمرب، أفيـــد عـــن وقـــوع / الثـــاين تـــشرين٣٠ينـــاير إىل / كـــانون الثـــاين١ومـــن . الـــسابقتني

 إصــابة يف ١٦٤ و ٢٠٠٧نــوفمرب / إصــابة يف تــشرين الثــاين  ٩٠ة، باخنفــاض عــن  إصــاب ٦٣
  .٢٠٠٦ عام
وقـدم  . ومل يتم توفري اخلرائط والرسومات بالكامل كما يقتضي اتفاق السالم الـشامل             - ٥١

 حقال، إالّ أنه مل يتم الكـشف عـن          ٥٣اجليش النيبايل خرائط لكل حقول األلغام البالغ عددها         
  .موقعا أمنيا أو أكثر معززة بأجهزة تفجري عن بعد ٢٧٥تفاصيل عن 

  
  التنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري  -ثامنا   

استمر فريق األمـم املتحـدة القطـري والبعثـة العمـل معـا علـى حنـو وثيـق خـالل الفتـرة                  - ٥٢
 املشمولة بالتقرير، وخاصة فيما يتعلق بصندوق األمـم املتحـدة للـسالم مـن أجـل نيبـال، الـذي               

 ماليـني دوالر مـن صـندوق األمـم          ١٠وبعـد تقـدمي     . يرأسه ممثلي اخلاص، ونائبه املنـسق املقـيم       
املتحدة لبناء السالم، فإن صندوق األمم املتحدة للسالم من أجل نيبـال يف سـبيله إىل ختـصيص                

 مليون دوالر ملشاريع يف جماالت التسريح وإعادة اإلدماج، ودعـم اللجـان املتوقـع               ١٢,٢مبلغ  
يلها مبوجــب اتفاقــات الــسالم، وتــوفري فــرص للــشباب، واإلســكان واألرض، والقــدرات تــشك

ومنــذ صــدور تقريــري األخــري، تلقــى الــصندوق مــسامهة إضــافية مــن حكومــة  . احملليــة للــسالم
ــرويج ــة         . الن ــة التنفيذي ــة، ســريأس اللجن ــة للبعث ــة احلالي ــة الوالي ــد هناي ــه بع ــى أن ــاق عل ومت االتف

  .للصندوق املنسق املقيم
وكـان مـن    . وقُّدم الدعم إىل اجلمعية التأسيسية وإىل أعضائها يف جمموعة من اجملـاالت             - ٥٣

، لتوجيــه العــضوات يف )٢٠٠٠ (١٣٢٥بينــها تنفيــذ مبــادرة دعــم لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن   
اجلمعية التأسيسية يف جماالت الثقافة الربملانية وصياغة الدستور وحقوق اإلنسان واملـساواة بـني             

ومشلــت األنــشطة األخــرى إجــراء دورات تدريبيــة حمــددة      . نــسني واإلدمــاج االجتمــاعي  اجل
األهداف ألعضاء اجلمعيـة مـن الـسكان األصـليني بـشأن اإلدمـاج االجتمـاعي وعمليـة صـياغة                    

وركزت حلقة دراسية عقـدت برعايـة األمـم املتحـدة ملـدة يـومني ألعـضاء اجلمعيـة،                  . الدستور
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وجتـري أعمـال جتديـد املـبىن اجلديـد الـذي تدعمـه األمـم            . زمـات على خـري اإلنـسان وإدارة األ      
  .٢٠٠٩يناير /املتحدة املخصص ملركز احلوار الدستوري الذي سيفتتح يف كانون الثاين

ويف ظل تزايـد عـدد الـشباب يف نيبـال ودورهـم الرئيـسي يف مـستقبل البلـد وازدهـاره                  - ٥٤
ريــق االستــشاري للــشباب التــابع لألمــم  الف”واســتقراره، أطلــق فريــق األمــم املتحــدة القطــري  

وســـيقدم الفريـــق املـــشورة لألمـــم املتحـــدة بـــشأن  . أكتـــوبر/ تـــشرين األول٢٣يف “ املتحـــدة
  .االستراتيجيات املناصرة للشباب يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

نية وبـدعم مـن     منـسق الـشؤون اإلنـسا     /نوفمرب، وبقيادة املنسق املقيم   /ويف تشرين الثاين    - ٥٥
مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، اســتخدمت أمــوال مــن صــندوق األمــم املتحــدة املركــزي    

 ماليـني دوالر ملـساعدة اجملتمعـات الريفيـة الـيت      ٣فـتم ختـصيص مبلـغ قـدره         . ملواجهة الطوارئ 
وهتـدف املـشاريع بـشكل حمـدد إىل تلبيـة االحتياجـات             . تعاين من انعدام األمن الغـذائي اخلطـري       

غذائيــة احليويــة لألســر املعيــشية الــضعيفة والنــساء واألطفــال واألقليــات العرقيــة والــسكان         ال
وبـذلك يـصل املبلـغ اإلمجـايل ملـوارد الـصندوق            . األصليني يف املناطق الشديدة احلرمان يف البلد      

ــام    ــال يف ع ــة إىل نيب ــضانات    ١٢,٦ إىل ٢٠٠٨املقدم ــار في ــة آث ــك ملواجه ــون دوالر، وذل  ملي
يول واالهنيـارات األرضـية الـيت وقعـت يف املنـاطق الوسـطى ويف أقـصى الغـرب،                   كوشي، والـس  

باإلضـافة إىل ذلـك، قـدم البنـك         . واألزمة الغذائية، وتلبية سائر االحتياجات اإلنـسانية العاجلـة        
 مليـون دوالر لربنـامج األغذيـة العـاملي حلمايـة            ١٦الدويل من خالل حكومة نيبال مبلغا قـدره         

 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي، ومـن          ٢,٧ة بناء سبل عيش     حياة الناس وإعاد  
  .املتضررين من الرتاع

ويواصل فريق األمـم املتحـدة القطـري استكـشاف اجملـاالت احملتمـل أن تطلـب بـشأهنا                     - ٥٦
ويف هـذا الـسياق، أوفـد       . الدعم التقين من األمم املتحدة مستقبال يف عملية بناء السالم القادمة          

ومنظمـة األغذيـة والزراعـة      ) موئـل األمـم املتحـدة     (امج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      برن
. لألمــم املتحــدة بعثــات اســتطالعية لبحــث املــسائل املتعلقــة باملــساكن واألراضــي واملمتلكــات 

ــانون األول      ــائق يف كـ ــصي احلقـ ــة لتقـ ــة بعثـ ــسياحة العامليـ ــة الـ ــدت منظمـ ــا أوفـ ــسمرب /كمـ ديـ
 تستطيع األمم املتحدة أن توسـع مـن خالهلـا نطـاق دعمهـا هلـذا اجملـال                   الستكشاف السبل اليت  

  .احليوي القادر على النمو يف نيبال
  

  مالحظات  - تاسعا  
أكتـــوبر قـــد زادتـــين إعجابـــا  /تـــشرين األولأواخـــر إذا كانـــت زيـــاريت إىل نيبـــال يف   - ٥٧
تقـدم  فـادة إال بـإحراز   اإل أال يكـون مبقـدوري  أجنزته عملية السالم، فـإن مـن دواعـي خيـبيت       مبا
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ويؤسفين خصوصا أن تكـون األحـزاب       . سائل األوثق صلة بوالية البعثة    يذكر على صعيد امل    ال
 اللجنـة اخلاصـة علـى       إشـراف   التوصـل إىل اتفـاق بـشأن        فـشلت يف   ، قـد  تارخيـه السياسية، حىت   

يف هـذا  عملـها اهلـام    تـتمكن مـن مباشـرة    حـىت وإعـادة تأهيلـهم     وإدماجهم  أفراد اجليش املاوي    
 علــى التــوتر الكــبري القــائم بــني األحــزاب املــذكورة، الــذي ميكــن أن  بــارزوهــذا دليــل . لااجملــ

وإين أكـرر الـدعوة الـيت وّجهتـها خـالل      . يعّرض للخطر إجناز عملية السالم وصـياغة الدسـتور      
زياريت إىل اجلهات السياسية الفاعلة ملواصلة العمل بـروح مـن التعـاون وحتديـد رؤيـة مـشتركة                 

ــاء   ــوار وإرسـ ــتقرار يف   عـــرب احلـ ــا جـــو مـــن االسـ ــوم عليهـ ــال مـــن أجـــل  الـــدعائم الـــيت يقـ نيبـ
  .القادمة األجيال

ديــسمرب، كتــب إيلّ املمثــل الــدائم لنيبــال لــدى األمــم املتحــدة  / كــانون األول١٢ويف   - ٥٨
ن ومـا يتـصل هبـا مـ     متديد واليتها احلاليـة     ، باسم حكومته  ،معربا عن تقديره لعمل البعثة وطالبا     

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ اعتبارا من إضافية لفترة ستة أشهر أعمال
جبميع األطراف إىل اإلفـادة الكاملـة       أهاب جملس األمن    ،  )٢٠٠٨ (١٨٢٥ قراراليف  و  - ٥٩

من خربة البعثة واستعدادها، ضمن إطار واليتها، لتقدمي الـدعم لعمليـة الـسالم مبـا ييـّسر إجنـاز                    
ويف الوقـت نفـسه، أهـاب حبكومـة نيبـال إىل مواصـلة              .  مـن هـذه الواليـة      اجلوانب غري املكتملة  

اختاذ القرارات الالزمة خللق الظروف املفضية إىل إجناز أنشطة البعثـة مـع هنايـة الواليـة احلاليـة،                   
.  مـن نيبـال   البعثة يونيه، من أجل تيسري سحب    /حزيران ٢٥مبا يف ذلك من خالل تنفيذ اتفاق        

 إىل أنّ أّي اســتراتيجية ذات االنتبــاهالشخــصي، مــرارا وتكــرارا، بتوجيــه وقــد قمنــا أنــا وممثلــي 
ــة مــن نيبــال تــستدعي اختــاذ قــرارات بــشأن مــستقبل أفــراد اجلــيش املــاوي        صــلة خبــروج البعث

 املتفـق   يف إطـار اهليئـة     املـسألة     تلك املتواجدين يف مراكز التجميع، وحثثنا املعنيني على النظر يف        
  .صةعليها، أي اللجنة اخلا

ــورك وكامتانــدو، وأبلــغ ممثلــي       - ٦٠ ــا يف نيوي ــوزراء يف اجتماعاتن ومنــذ أن أبلغــين رئــيس ال
، قـام فريـق استـشاري صـغري بزيـارة نيبـال يف الفتـرة         البعثـة اخلاص، باحتمال طلب متديد والية  

ديسمرب للمسامهة، عـرب ممثلـي اخلـاص، يف وضـع توصـيات بـشأن          / كانون األول  ١٤ إىل   ٥من  
 للمساعدة يف إدارة األسـلحة وأفـراد اجلـيش، مـع اإلشـارة              أعمال األمم املتحدة من     ما تقوم به  

 وحـدة دعـم الوسـاطة التابعـة إلدارة الـشؤون            وقامـت . بشكل خاص إىل عمل اللجنـة اخلاصـة       
) املتقاعـد (ترأسـه اللـواء     الـذي   ،   بتيـسري الزيـارة امليدانيـة الـيت قـام هبـا الفريـق املـذكور                السياسية

النائــب الــسابق لقائــد قــوة األمــم املتحــدة يف إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف  مايكــل مسيــث، 
تيمــور الــشرقية واملــدير التنفيــذي ملركــز االمتيــاز للــشؤون املدنيــة والعــسكرية يف آســيا واحملــيط 

واجتمـع  . بـادر مـشكورا إىل عـرض خدماتـه       و مؤخرا احلكومة األسترالية،     الذي أنشأته اهلادئ  
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 ورئـيس   ،للجنـة اخلاصـة، ومـسؤولني آخـرين       رئيـسا   ، ونائبه الذي ُعّين     احلكومةالفريق برئيس   
 يف اجليش النيبايل، وقـادة اجلـيش املـاوي، وممثلـي األحـزاب الـسياسية،         الضباطاألركان وكبار   

ــة       ــذين قــد يكونــون علــى اســتعداد لتقــدمي املــساعدة يف إطــار عملي وأعــضاء اجملتمــع الــدويل ال
  .اإلدماج وإعادة التأهيل

، أنّ مجيـع احملـاورين      ةزيـار ال كبار املسؤولني يف البعثـة طيلـة         رافقهلفريق، الذي   وتبّين ل   - ٦١
النيباليني ينتظرون من األمم املتحدة أن تضطلع بدور يف مساعدة اللجنـة اخلاصـة عنـدما تباشـر        

ة علــى اجلهــة األكثــر قــدرواعتــرب معظــم ممثلــي اجملتمــع الــدويل أنّ األمــم املتحــدة هــي . أعماهلــا
 اجلميع أنّ دور مراقيب األسـلحة       اعتقادويف  . تنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل اللجنة اخلاصة      

التابعني للبعثة ودور اللجنة املشتركة لتنسيق الرصد سيتـسمان باألمهيـة خـالل عمليـة اإلدمـاج                 
النـضمام  اال يـستوفون شـروط      يتـضح أهنـم     وإعادة التأهيل، وعند تسريح القّصر وغريهـم ّممـن          

  .لبعثةاليت تقوم هبا ا التحقق يف إطار عمليةإىل اجليش 
ويبدو جليا أنّ األمم املتحدة، إذا شاءت أال تعّرض عمليـة الـسالم للخطـر، ال يـسعها               - ٦٢

لكـن  .  البعثة بناء على طلب حكومة نيبال      عربأن تضع على الفور حدا للمساعدة اليت تقدمها         
 األسـلحة وأفـراد اجلـيش إىل        مراقبـة م املتحـدة أن ُتبقـي علـى          أن نتوقـع مـن األمـ       ال ميكن أيـضا   

. بينما تتأخر أكثر فأكثر عملية اختاذ القرار بشأن مـستقبل املقـاتلني الـسابقني             أجل غري مسمى    
ولطاملا سعيت إىل أن تنجز البعثـة مهامهـا وتنـهي وجودهـا يف البلـد تـدرجييا ويف أقـرب وقـت                       

 أعـضاء جملـس األمـن مـن ضـرورة تقلـيص عـدد أفـراد                 ممكن، وأنا مدرك ملا أعـرب عنـه بعـض         
لذا، فإين أوصـي اجمللـس بتمديـد واليـة          . البعثة مرة أخرى إذا كانت واليتها ستمدد من جديد        

، على أن ُيقلَّـص عـدد     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣البعثة لفترة ستة أشهر إضافية اعتبارا من        
لـى التـسريع قـدر اإلمكـان مـن عمـل اللجنـة           وستواصل األمـم املتحـدة احلـث ع       . أفرادها جمددا 

، وسـتقدم   االنـضمام إىل اجلـيش    تسريح القّصر وغريهم ّممـن ال يـستوفون شـروط           ي  هاخلاصة و 
مساعدهتا يف هاتني العمليتني آملة بذلك أن تساعد نيبال على إجناز عملية السالم اليت تـضطلع                

واصـل البعثـة حـث احلكومـة علـى      كمـا ست . هبا وأن ُتنـهي واليـة البعثـة يف أقـرب فرصـة ممكنـة       
وقـد يرغـب    . النظر يف اختاذ تدابري مؤقتة كفيلة بالتقليل من احتياجاهتا يف جمال مراقبة األسلحة            

، علـى تقريـر عـن التقـدم احملـرز           ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٣٠اجمللس يف احلصول، يف موعد أقصاه       
  .يف هذه اجملاالت

راقيب األسلحة الذين سـامهت هبـم الـدول         ويف غضون ذلك، أقترح اإلبقاء على عدد م         - ٦٣
يوليـه  / مراقبا، وهو العـدد الـذي أُذن بـه عنـد تقلـيص حجـم البعثـة يف متـوز                    ٧٣األعضاء البالغ   

 الباقيـــة الـــيت يـــشغلها ضـــباط ١٨، وإلغـــاء القـــسم األكـــرب مـــن الوظـــائف املدنيـــة الــــ  ٢٠٠٨
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 التقلـيص اإلضـافية يف      وأمـا عمليـات   . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣عسكريون متقاعدون يف    
. أعداد مراقيب األسلحة فستكون رهنا مبدى قرب املوعد الذي تتخذ فيه التدابري البديلة املؤقتـة              

وسُيقلَّص أيضا من جديد عدد موظفي مكتب الشؤون السياسية وسـيلغى عـدد مـن الوظـائف            
الـدعم  وسـتقلص خـدمات     . الفنية األخـرى للتوصـل إىل خفـض الوظـائف الفنيـة بنـسبة الثلـث               

بشكل كبري ويتزايد اضـطالع املـوظفني الـوطنيني بالوظـائف الباقيـة؛ وسـيلغى نـصف وظـائف                   
وسيتوىل رئاسة البعثة، بعد تقليصها اجلديد هـذا، ممثـل عـن األمـني العـام                . الدعم الدولية تقريبا  

  .بدال من ممثل خاص عنه
داخـل اللجنـة اخلاصـة      وال أعتقد أنه سيكون مـن الـسهل التوصـل إىل توافـق يف اآلراء                  - ٦٤

يف املواقـف ووجهـات النظـر بـني األحـزاب الـسياسية             تباين شديد   فهناك  . عندما تباشر أعماهلا  
وأحيانا داخل تلك األحزاب، وبني الـُنُهج الـيت حيبـذها اجلـيش املـاوي وتلـك الـيت يـدعو إليهـا                       

 الــذي  الــشاملاتفــاق الــسالمومل ينــاقش مــستقبل اجليــشني مناقــشة وافيــة يف  . اجلــيش النيبــايل
اقتصر على تعريف العمليات، الـيت مل تبـدأ بعـد، وذلـك يف مـا يتعلـق علـى حـد سـواء باللجنـة            

. اخلاصة وبااللتزام املتوازي بوضع خطة عمل إلضفاء الطـابع الـدميقراطي علـى اجلـيش النيبـايل                
اشـر هـذه   بيد أنّ األمم املتحدة مستعدة ملساعدة اللجنـة اخلاصـة إذا قامـت احلكومـة، عنـدما تب         

اللجنة أعماهلا، بتأكيد رغبتها اليت أعربت عنـها مـؤخرا للفريـق االستـشاري يف احلـصول علـى            
لذا، أدعـو مـرة أخـرى مجيـع األحـزاب النيباليـة إىل العمـل يـدا بيـد إلجنـاز                  . مثل هذه املساعدة  

  .عملية إدماج أفراد اجليش املاوي وإعادة تأهيلهم يف أسرع وقت ممكن
ــة   - ٦٥ ــسم عملي ــة     وتت ــهم بأمهي ــادة تأهيل ــاوي وإع ــراد اجلــيش امل ــاج أف ــة  إدم ــسبة حيوي بالن

. إلحالل سـالم دائـم، بيـد أهنـا ال تعـدو أن تكـون واحـدا مـن التحـديات الـيت تواجههـا نيبـال                       
فاحلاجة إىل تنفيذ سائر التزامـات عمليـة الـسالم، وحتـسني احلالـة األمنيـة وخـصوصا يف أجـزاء                     

ة اإلفالت من العقاب السائدة وتضميد اجلراح الـيت سـببها        من مقاطعة تاراي، ووضع حد حلال     
الرتاع، والتوصل إىل توافق كاف يف اآلراء عند صـياغة دسـتور احتـادي، وفـتح بـاب املناصـب                    
يف احلكومة، وال سـيما يف القـوات األمنيـة، أمـام اجلميـع، وأهـم مـن كـل ذلـك، إقامـة تعـاون                          

هة هذه التحـديات، وهـذا كلـه دليـل علـى أنّ             كاف بني القوى السياسية الرئيسية خالل مواج      
وُتنفَّــذ هـذه العمليــة اآلن بقيـادة نيباليــة وسـيبقى األمــر    . عمليـة الــسالم يف نيبـال ال تــزال هـشة   

  .كذلك يف املستقبل، لكن األمم املتحدة ستظل مستعدة لتقدمي املساعدة عند االقتضاء
. ويل عـن تقـدمي الـدعم إىل نيبـال         وال تشكل هشاشة احلالـة سـببا إلحجـام اجملتمـع الـد              - ٦٦

على العكس من ذلك، فقد اختتمت زياريت إىل نيبال عازما عزما أكيدا ليس فقط على تعزيـز                 



S/2009/1
 

20 08-67496 
 

الدعم الذي تقدمه وكاالت األمم املتحدة اإلمنائية، بل أيضا على دعـوة اجملتمـع الـدويل ككـل                  
  .ل حتقيقهإىل مساعدة الشعب النيبايل يف جين مثار السالم الذي ناضل من أج

وأود ختاماً أن أعرب عن تقديري جمللس األمن والدول األعضاء علـى مواصـلة تقـدمي                  - ٦٧
كمــا أود أن أعــرب عــن امتنــاين ملمثلــي اخلــاص ومعاونيــه وشــركائهم مــن    . الــدعم إىل نيبــال

  .املنظمات يف نيبال للجهود املتفانية اليت يبذلوهنا
  


