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

  
  مقدمة  -أوال   

ــن       - ١ ــرار جملــس األم ــّدم عمــال بق ــر مق ــذا التقري ــس   ) ٢٠١٠ (١٩٢١ه ــام اجملل ــذي ق ال
يـة بعثـة األمـم    مبوجبه، عقب طلب حكومة نيبال وبناء علـى توصـية األمـني العـام، بتمديـد وال               

بعثـة   ك٢٠٠٧يف عـام  وقـد أنـشئت البعثـة      . ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ١٥ حـىت    يف نيبـال  املتحدة  
سياسية خاصة تشمل واليتها رصد إدارة األسلحة واألفراد املسلحني التـابعني للجـيش النيبـايل               

الـذي أصـبح يعـرف اآلن باسـم احلـزب الـشيوعي النيبـايل        ) املـاوي (وللحزب الشيوعي النيبايل    
السالم وتنفيذ والية البعثة منـذ      ز يف عملية    تعرض هذا التقرير التقدم احملرَ    ويس. )املاوي(املوحد  

  ).S/2010/214(   ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨ه إىل جملس األمن يف آخر تقرير قدمُت
  

  التقدم احملرز يف عملية السالم  - ثانيا  
هـام الرئيـسية   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل ُيحـَرز أي تقـدم ملمـوس حنـو إجنـاز امل                 - ٢

املتعلقــة بتــسوية مــستقبل اجليــشني وإكمــال صــياغة تلــك  يف عمليــة الــسالم، وال ســيما املتبقيــة
 إزاء متديد فترة واليـة اجلمعيـة        احلادة السياسية   اخالفاهتمنشغلة يف    األطراف   كانتو. الدستور

 إدمــاج مبــسألةتني  وأصــبحت كلتــا املـسألتني مــرتبط ،التأسيـسية وانتخــاب رئــيس وزراء جديـد  
ومت تفـادي وقـوع أزمـة دسـتورية بـسبب انتـهاء واليـة اجلمعيـة         . أفراد اجليش املاوي وتأهيلـهم  

 - بفضل إبرام اتفاق يتألف من ثالث نقـاط بـني احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد                    ،التأسيسية
) وحـد  امل اللينـيين احلـزب املاركـسي   (املاوي واحلزب الشيوعي اللينيين املاركسي النيبايل املوحد        

، يف ظـل    ببـذل اجلهـود    مبوجب هـذا االتفـاق       ة األطراف الثالث  توتعهد. وحزب املؤمتر النيبايل  
جلمعيـة التأسيـسية   جناز املهام املتبقية من عملية الـسالم؛ أي متديـد فتـرة واليـة ا              إلآلراء،  لتوافق  

  . ومتهيد الطريق لتشكيل حكومة توافقية بعد استقالة رئيس الوزراءملدة سنة واحدة
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ــوزراء    - ٣ ــيس ال ــدم رئ ــار ،وق ــاف كوم ــتقالته يف  ، ماده ــال اس ــران٣٠ نيب ــه / حزي  يفيوني
املوعــد النــهائي الــذي حــدده الــرئيس إلجــراء أن ونظــرا إىل . تلفزيــونبثتــه شاشــات الخطــاب 

 اتفـاق، اجتمـع   إىلدون التوصـل  قـد فـات   مفاوضات بني األحـزاب لتـشكيل حكومـة توافقيـة      
 / متـوز  ٢١وبـدأ التـصويت يف      . ء باألغلبيـة املطلقـة مـن األصـوات        الربملان النتخاب رئيس وزرا   

يوليه، ولكن بعد مخس جوالت مل حيـصل علـى أغلبيـة األصـوات أي مـن املرشـَحني املتبقـيني،                 
ومهــا رام شــاندرا بــاودل، مرشــح حــزب املــؤمتر النيبــايل، وبوشــبا كمــال داهــال املعــروف           

 حباجـة إىل    نـهما كـان كـل م    إذ  .  املـاوي  -وحـد   برباتشندا، مرّشح احلـزب الـشيوعي النيبـايل امل        
 ظلـت   ذات أصـوات عديـدة     نيابية، إال أن األحزاب اليت لديها كتل         له  األحزاب األخرى  تأييد

علــى أنــه لــن يؤيــد إال املرشــح الــذي    املوحــد اللينــييناحلــزب املاركــسيواســتقر رأي . حمايــدة
ب املاديــشية صــفوفها جمــددا يف اووحــدت األحـز . يـستطيع احلــصول علــى تأييـد أغلبيــة الثلــثني  

 من جديد رابع أكـرب قـوة   وأصبحت اجلبهة املاديشية الدميقراطية املتحدة    حياءيوليه إل /متوز ١٦
ــة التأسيــسية  ــة املتحــدة مــن األطــراف  وطلبــت اجلبهــة املاديــشية الدميقرا . سياســية يف اجلمعي طي

  . عند التصويتمت احليادالتز توضيح مواقفها إزاء عدة قضايا ماديشية ولكنها افسةاملتن
 مـا إذا كـان التجنيـد مـن قبـل      حتديـد أن بـ يوليـه  /وقضت احملكمة العليـا يف أواخـر متـوز       - ٤

ــصاصها و       ــن اخت ــيس م ــسالم ل ــات ال ــهاكا التفاق ــشكّل انت ــايل ي ــع ضــمن   باجلــيش النيب ــه يق أن
ه البـدء    لـ  يـز أنـه جي  وفّسر اجليش النيبايل هـذا احلكـم        . اختصاص اللجنة املشتركة لتنسيق الرصد    

لصادر عـن احملكمـة   بالتوقف عن التجنيد ا   التحفظي  يبطل األمر   حبجة أنه   يف التجنيد من جديد     
لــك صــدر بيــان عــن   وعقــب ذفــردا ٣ ٤٦٤ احلاجــة إىل وأعلــن اجلــيش النيبــايل عــن . نفــسها

وكتبـت البعثـة إىل كـل مـن احلكومـة      . سـيبدأ يف التجنيـد  هو أيضا  فيه أنه  علناجليش املاوي، أ  
ا تأكيد موقفها الثابت بـأن أي جتنيـد         أعادت علن  املاوي، و  - الشيوعي النيبايل املوحد     واحلزب

  .شأن رصد إدارة األسلحة واجليشني يشكل انتهاكا لالتفاق بنيمن قبل أي من اجليش
وأفاد املتحدث باسم اجليش النيبايل بأن اللجنـة املـشتركة لتنـسيق الرصـد، وهـي املنـرب                    - ٥

فقــدت ”ن رصــد إدارة األســلحة واجليــشني، سائل املتــصلة باالتفــاق بــشأاملخــصص ملعاجلــة املــ
.  بعد تـشكيل اجمللـس التـشريعي، وأنـه ال ينبغـي أن يظـل اجلـيش حتـت مراقبـة البعثـة                       “جدواها

  .نه ال ينبغي متديد والية البعثةوُنقل عن رئيس هيئة أركان اجليش قوله إ
ت الــسياسية الرئيــسية بــشأن الترتيبــا وواصــلت البعثــة مــشاوراهتا مــع ممثلــي األحــزاب    - ٦

أن هــؤالء املمــثلني إال . النــسحاهبا ونقــل مــسؤولياهتا املتبقيــة يف جمــال الرصــد اختاذهــا  املمكــن
 هـود اجلومشلـت   .  سـابق ألوانـه يف ظـل املنـاخ الـسياسي احلـايل             هذا األمـر  أن  ب متسكوا مبوقفهم 

 “ورقة غـري رمسيـة    ”  إعداد لس األمن،  يف هذا الصدد، وفقا لقرارات جم      بذهلاالبعثة  اليت تواصل   
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 وذلــك  التفاصــيل الفنيــة املتعلقــة بعمليــة اإلدمــاج وإعــادة التأهيــلعلــى نقــاشتــشجيع الهبــدف 
د ابـشأن أعـد  األطـراف   الـيت تتخـذها  امـة  اهلسياسية الـ لقرارات رهنـا بـا  ، بالتركيز على املستقبل  

أتيحـت، يف   ، الـيت    “ الرمسيـة  الورقة غري ” و. همإدماجاجلنود الذين سيجري إدماجهم وطرائق      
، وضــعت جــدوال املــشاركني يف النقاشــات األحــزاب ممثلــيعــدد حمــدود مــن يونيــه، ل/حزيــران

 أسبوعا، حسب التقديرات، لتنظيم تسريح أفـراد        ٣٩ يلزم هزمنيا لألنشطة الفنية وأوضحت أن    
الــيت ة اجلــيش املــاوي بــشكل مــنظّم، مبــا يف ذلــك الوقــت الــالزم لتجهيــز املؤســسات احلكوميــ  

ــذســتتوىل  ــكتنفي ــراد داخــل املعــسكرات    ذل ــة  ؛ وإلحاطــة األف ــسجيلهم باملعلومــات الالزم وت
 وإعـادة   همدمـاج إلا؛ وللتخطيط مبزيد من التفصيل      جتميعهم فعلي إعادة  ، و إعداد ملفات عنهم  و

لتوظيف والتنـسيق  اهلامـة املتعلقـة بـا     هـذه العمليـة     جوانـب    وتنظيم املسائل اللوجـستية و     همتأهيل
لـذلك  ،  تأويلـها سـيء أُإىل وسـائط اإلعـالم و  ‘‘ الورقـة غـري الرمسيـة   ’’وتسربت هذه   . تمويلوال

  .واليتها جتاوزها بتهمةتعرضت البعثة إىل انتقادات من عدة جهات 
  

  صياغة الدستور  -ألف   
يف  تــهاتقريــري األخــري، وبعــد متديــد فتــرة واليصــدور اجلمعيــة التأسيــسية منــذ قامــت   - ٧
ــار ٢٨ ــايو، /أيـ ــديل بمـ ــة عـــشرة،  تعـ ــرة احلاديـ ــا للمـ ــوموحـــددت  اجلـــدول الـــزمين ألعماهلـ  يـ
ووفقـا هلـذا اجلـدول الـزمين، سـُتعد          . لصدور الدستور اجلديد  موعدا   ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٣

. ٢٠١٠نـوفمرب   /اللجنة الدستورية املشروع األول للدسـتور يف حـدود منتـصف تـشرين الثـاين              
 فــستحددها اللجنــة االستــشارية لــشؤون ،ة مــن العمليــةأمــا املواعيــد الزمنيــة لإلجــراءات املتبقيــ

  .أعمال اجلمعية التأسيسية
ــة      - ٨ ــة الدول ــة إعــادة هيكل علقــا بــسبب اســتمرار أزمــة عــدم   موال يــزال قــرار إنــشاء جلن

علـى هــذه   رغـم اتفــاق األحـزاب الرئيــسية الثالثـة علــى الـشروع يف العمــل     ،تـشكيل احلكومــة 
 مـن  تقدمي تقريـر إىل اللجنـة الدسـتورية يف غـضون شـهرين        لى  ع و يوليه/ متوز ٣١حبلول  املسألة  

وتعــارض اجلبهــة .  أمســاء الوحــدات االحتاديــة املقترحــة وعــددها وحــدودها عــن، هــذا التــاريخ
أن حبجـة   املاديشية الدميقراطية املتحدة واالحتاد النيبايل لقوميات الشعوب األصلية إنشاء اللجنة           

حتاديــة تقــع ضــمن اختــصاص جلنــة إعــادة هيكلــة الدولــة القــرارات املتعلقــة بتــشكيل وحــدات ا
 وحــدة احتاديــة علــى أســاس اهلويــة ١٤اقترحــت إنــشاء الــيت ســبق أن وتوزيــع ســلطات الدولــة 

وتعارض األحزاب السياسية الصغرية السبعة عـشر املمثلـة يف اجلمعيـة التأسيـسية أيـضا                . العرقية
  . بشأن تشكيلهاا استشارهتبسبب عدمإنشاء اللجنة 
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  إدماج أفراد اجليش املاوي وإعادة تأهيلهم  - باء  
وإعـادة تأهيلـهم     مل حتقق اللجنة اخلاصة لإلشراف على أفراد اجليش املاوي وإدماجهم           - ٩

خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بـسبب عـدم حـضور              املنعقـدة   النصاب القانوين يف اجتماعاهتـا      
 الـذي مل يـشارك يف        املـاوي  -املوحـد   لـشيوعي النيبـايل     بعض األعـضاء، وخاصـة مـن احلـزب ا         

ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن املقترحات السابقة، مبا يف ذلـك خطـة           . اجتماعاهتا لعدة أشهر  
املقتــرح ينــاير و/ يومــا الــيت عرضــها رئــيس الــوزراء يف كــانون الثــاين ١١٢العمــل علــى امتــداد 

 تكانــو،  خاصــة بــهســلوكومدونــة قواعــد  جلــيش املــاويا  علــىإنــشاء آليــة إشــرافاملتعلــق ب
ودارت مناقـشات ثنائيـة     . ٢٠٠٩سـبتمرب   /يف أيلـول   عرض هـذا املقتـرح       اللجنة التقنية أول من   

 عـرض أثناءهـا كـل       هموإعـادة تأهيلـ   أفـراد اجلـيش املـاوي        إدماجبني األحزاب السياسية حول     
 وضـع  وهنـاك تقـارب كـبري يف املواقـف بـشأن         . قترحـا مـستقال   ممن األحزاب الرئيسية الثالثـة      

ــة اخلاصــة كخطــوة أوىل، و       ــاوي حتــت إشــراف اللجن ــراد اجلــيش امل ــشأنأف ــى  ب ــوزيعهم عل  ت
 املتمثلـــة يف مواصـــلة االخنـــراط يف العمـــل الـــسياسي لمـــستقبل لجمموعـــات حـــسب خيـــاراهتم 

مبا يف ذلك عن طريـق التـدريب املهـين والتعلـيم         (“إعادة التأهيل ”  يف قوات األمن و    واإلدماج
 مثل عدد أفـراد اجلـيش املـاوي    بالغة األمهية مثة خالفات جدية بشأن قضايا      وال تزال   ). والعمل
الـــيت ينبغـــي عـــايري امل، و األخـــرى يف اجلـــيش النيبـــايل وقـــوات األمـــن إدمـــاجهم يـــتعني الـــذين
إدمـاجهم  بـشكل فـردي أو مجـاعي، ومراحـل عمليـة تنفيـذ              مت إدمـاجهم    ، سـواء    استيفاؤها هلم

  .وجدوهلا الزمين
ــها حــىت منتــصف أيلــول    وأجــرت اللج  - ١٠ ــرة واليت ــد فت ــة، الــيت مت متدي ــة التقني ســبتمرب، /ن

الـذي ُيحتَمـل أن حتـصل عليـه         لـدعم   لمشاورات مع اجملتمع الـدويل بـشأن التحـضريات التقنيـة            
ــدمت البعثــة  . اجلــيش املــاوي وإعــادة تأهيلــهم وإدمــاجهم    أفــراد  مــن ١٩ ٦٠٢تــسريح ل وق

نة التقنيـة يـبني     ون مع اجلهات املاحنة، عرضا مشتركا للج      وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعا    
ا يف وقـت سـابق مـن    لقاصـرين واجملنـدين حـديث   ل من تسريح اجليش املاوي     خلصةالدروس املست 

وتواصـل البعثـة عقـد      . يف البلدان األخـرى    ، ومن عمليات التسريح وإعادة التأهيل     ٢٠١٠ عام
اعات تنسيق يقوم املاحنون واملنظمات الدوليـة       اجتماعات منتظمة مع اللجنة التقنية وعقد اجتم      

ويف هـذه املنتـديات وغريهـا، دأبـت         .  وإعادة التأهيل  باإلدماجأثناءها بتبادل املعلومات املتعلقة     
  .مام للتخطيط التقين هلذه العمليةالبعثة على التشجيع على إيالء املزيد من االهت
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  المالتحديات األخرى اليت تواجهها عملية الس  -جيم   
تنظيمها احلـزب   إىل  مايو اليت دعا    / أيار ١حوادث خالل مسرية    أي  عن وقوع   يبلَّغ  مل    - ١١

 املاوي إلطاحة احلكومة، ولكن الوضع كان شديد التوتر وحـدثت           -الشيوعي النيبايل املوحد    
ــدة    ــة يف ع ــاتاشــتباكات متفرق ــام  مقاطع ــت املظــاهرة    خــالل أي ــيت أعقب ــستة ال . اإلضــراب ال

 مـن   أكثـر صـيب   اإلنـسان يف نيبـال، أُ      مكتب مفوضية األمم املتحدة حلقـوق        وحسب تقديرات 
 املـــاوي -وعي النيبـــايل املوحـــد  الـــيت قـــام هبـــا احلـــزب الـــشيعمـــال شـــخص بـــسبب األ٢٠٠
د ووفقـا ملفوضـية حقـوق اإلنـسان، ُنـشر أفـرا           . طـرفني و بسبب االشتباكات بـني ال     الشرطة أ  أو

د تتناســب مــع أعــداد املتظــاهرين وأدوا عملــهم  حة بأعــداشــرطة نيبــال وقــوات الــشرطة املــسل 
ظـم عـدد مـن االحتجاجـات املـضادة يف مجيـع       وُن.  العنـف تصاعد أعمـال  بطريقة مهنية لتفادي    
ــبالد للمطال ــة بوقــف اإلضــرابات، مبــا يف ذلــك   أحنــاء ال  حاشــدة “يف ســبيل الــسالممــسرية ”ب

مـع املـدين يف كامتانـدو قبـل     نظمها احتاد غرف التجـارة والـصناعة يف نيبـال ومجاعـات مـن اجملت              
  .يوم واحد من وقف اإلضراب

، وخاصــة يف التقــارير الــيت تفيــد بــشيوع الفوضــى متواصــلة وال يــزال األمــن منعــدما و  - ١٢
منطقة تاراي والتالل الشرقية، وهي تشمل اشـتباكات عنيفـة بـني املنظمـات التابعـة لألحـزاب                  

 اشـتباكا  ٢٤ت مفوضـية حقـوق اإلنـسان        وقـد سـّجل   .  أجنحتها الشبابية   بني السياسية وخاصة 
إصـابات عديـدة وحـاليت      حـدوث   ومت اإلبـالغ عـن      . مـايو / منذ مطلع شـهر أيـار      لنوع ا امن هذ 
يوليــه يف / متــوز٨ اللينــيين املوحــد يف - مــن بينــها طعــن أحــد زعمــاء احلــزب املاركــسي  ،وفــاة

ــدونغا يف   ــالشــرق مقاطعــة أوكال ــه كــوادر مــ  ،نيب ــغ عن ــشي  الــذي بلّ ــايل ن احلــزب ال وعي النيب
ــاوي- املوحــد ــافس لتوكــان ا.  امل ــشرس ن ــى  ال ــسيطرة عل ــة أجهــزةلل ــوارد احمللي ــسلطة وامل  ، ال

 ، وتنـامي اخلالفـات الشخـصية      ، واالختالفات اإليديولوجية  ة،السياسياملكاسب  والصراع على   
وعــالوة علــى ذلــك، تلقــت مفوضــية حقــوق   . هــي الــدافع األساســي وراء هــذه االشــتباكات 

ل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تقـارير عـن ثـالث حـاالت تتـضمن إدعـاءات بـشأن                     اإلنسان خال 
هلـذا   العـدد اإلمجـايل   ممـا رفـع   ،عمليات إعدام خارج اإلطـار القـضائي قامـت هبـا قـوات األمـن            

  .عملية ٢٤ إىل ٢٠٠٩يناير /منذ كانون الثاين  املبلَّغ عنهاالنوع من العمليات
 قامـــت هبـــا مجاعـــات مـــسلحة ومنظمـــات عرقيـــة،  وازدادت عمليـــات االبتـــزاز الـــيت  - ١٣

ــان    ــواســتهدفت يف معظــم األحي ــياحلكــوميني سؤولنيامل ــال   ني احملل  واملُدرســني ورجــال األعم
ــشرقية     ــة ال ــاطق اجلبلي ــشكل خــاص يف املن ــشرطة،    . ب ــات ال ــادة دوري ــم زي ــذه  ورغ ــزال ه ال ت
االبتـزاز علـى نطـاق      ممارسـة    علـى    قـادرة ،  هـا  تنظيم اجلماعات واملنظمات، على الرغم مـن قلـة       

 جلـان   ءأمناوقدم  . لمناطق اليت تنشط فيها   ل والتضاريس اجلبلية    املوقع النائي واسع مستفيدة من    
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 بــشكل مإداريــة علــى هــذا املــستوى، اســتقالته حكوميــة  ةالتنميــة القرويــة، وهــي أعلــى ســلط 
فتوقـف   ، هلـا  وا بسبب التهديـدات الـيت تعرضـ       يوليه،/ متوز ٢٨ يونيه و / حزيران ١٨مجاعي بني   

وردا علـى  .  مقاطعـة يف خمتلـف أحنـاء الـبالد    ١٤ اخلدمات احلكومية لسكان األريـاف يف     تقدمي
يوليه نـشر أفـراد األمـن وتكثيـف الـدوريات املـشتركة بـني              / متوز ٣٠ذلك، قررت احلكومة يف     

  . ومساكنهمشرطة نيبال وقوات الشرطة املسلحة حول مكاتب أمناء جلان التنمية القروية
  

  أنشطة بعثة األمم املتحدة يف نيبال  - ثالثا  
  رصد األسلحة  -ألف   

ــال اجلــيش النيبــايل واجلــيش املــاوي   مــدى واصــل مكتــب رصــد األســلحة رصــد     - ١٤ امتث
لالتفاق املتعلق برصد إدارة األسلحة واجليشني، وال يزال مراقبو األسـلحة يراقبـون علـى مـدار                 

اقـع ختـزين األسـلحة يف املعـسكرات الرئيـسية           الساعة مواقع ختـزين أسـلحة اجلـيش النيبـايل ومو          
ام وقام مراقبو األسـلحة أيـضا بزيـارة املعـسكرات الفرعيـة بانتظـ             . السبعة التابعة للجيش املاوي   

 حـضر عمري،  وبطلب مـن وزارة الـسالم والـت       .  اجلوالة ةفرقألونفذوا عمليات أخرى عن طريق ا     
املـاوي عـن الفتـرة املمتـدة مـن منتـصف             دفع املرتبات ألفـراد اجلـيش        إجراءاتمراقبو األسلحة   

  .يوليه/مايو إىل منتصف متوز/أيار
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اجتمعــت اللجنــة املــشتركة لتنــسيق الرصــد مخــس     - ١٥

ــذكر،   مــرات ونظــرت يف ســتة  ــهاك االتفــاق اآلنــف ال ــرباهني، احــدها موثقــ أكــان  هتــم بانت  ب
  .د التحقيقان وال تزال ثالثة منها قيتاثنوأُسقطت 

  
  محاية األطفال  -باء   

 ملفوضــية حقــوق اإلنــسان ة االستــشارياخلــدماتواصــلت وحــدة محايــة الطفــل تقــدمي   - ١٦
واليونيسيف وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لتنفيـذ بـرامج إعـادة تأهيـل أفـراد اجلـيش املـاوي                       

ملتحـدة ملراقبـة االمتثـال       لكوهنم قاصرين، وكذلك آللية األمـم ا       الذين ُرفضت طلباهتم  السابقني  
   .خلطة العمل املتعلقة بالتسريح

  
  الشؤون السياسية  -جيم   

 رصـد تـداعيات احلالـة الـسياسية العامـة علـى عمليـة               الـسياسية واصل مكتب الـشؤون       - ١٧
لبعثـة يف دعـم عمليـة       السالم وحتليلها وإعداد تقارير عنها، كما واصل تقدمي املـساعدة لقيـادة ا            

ــسالم ــا فتــ و. ال ــسياسية  ئم ــشؤون ال ــو ال ــسؤولني    يتواصــلون موظف ــة واســعة مــن امل ــع طائف  م
جــرى و. ني الـدولي والفـاعلني احلكـوميني وممثلـي األحـزاب الـسياسية ومنظمــات اجملتمـع املـدين       
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ــسالم    ــة ال ــشطة اجلماعــات املعارضــة لعملي ــة  التحقــق مــن مــدى   و،رصــد أن ــدرهتا علــى إعاق ق
وتـابع املكتـب    . شة تقليـديا  سية ودور الفئـات املهمّـ      العالقات بني األحزاب السيا    من، و هاتقدم

  .بإعداد الدستور اجلديديف جمال مداوالت اجلمعية التأسيسية وأعمال جلاهنا املعنية 
  

  اإلعالم  -دال   
 املعلومـات  معها لنشر    تعاونالترمجة رصد وسائط اإلعالم وال    واصلت وحدة اإلعالم و     - ١٨

  .ومات بشأن جمموعة من القضاياذات الصلة بعمل البعثة وتصحيح املعل
  

  السالمة واألمن  -هاء   
ــشمولة         - ١٩ ــرة امل ــا خــالل الفت ــستقرة عموم ــة وم ــدو هادئ ــة يف كامتان ــة األمني كانــت احلال

تنظيمـه  إىل  بالتقرير، على الرغم من االشتباكات اليت حدثت خالل اإلضراب العام الذي دعـا              
عبـوات ناسـفة     ومت تفجري ثـالث   . مايو/طلع أيار  م  املاوي يف  -احلزب الشيوعي النيبايل املوحد     

 البعثـة   تقـع فيـه مكاتـب     خارج املركز الـدويل للمـؤمترات، الـذي         صغرية موزعة يف أحناء خمتلفة      
ولكـن أصـيب   .  إال أهنا مل تتسبب يف أي إصابات أو أضرار يف املمتلكات          ،واجلمعية التأسيسية 

لمـسنني يف  ل دار رعايـة  ت بـالقرب مـن     ُوضـع  عبـوة ناسـفة    انفجـار    جبروح جـراء  مخسة مدنيني   
ومل يتعّرض موظفو البعثـة أو ممتلكاهتـا إىل هتديـدات مباشـرة خـالل الفتـرة املـشمولة                   . كامتاندو

دميـة متثـل ممـثليت يف نيبـال يف           يوليـه / متـوز  ١٩يف  بالتقرير، لكـن جمموعـة غـري معروفـة أحرقـت            
الورقـة  ”علـى   ، حـسب مـا تـردد،        لكرد فعـ  ، وذلك   مدينة بريغوين الواقعة يف املنطقة الوسطى     

  . املتعلقة بإدماج أفراد اجليش املاوي وتأهيلهم“غري الرمسية
  

  دعم البعثة  -واو   
 حتــت وطــأة الــضغوط النامجــة عــن قــصرلبعثــة، الــذي يعمــل يف اواصــل عنــصر الــدعم   - ٢٠

ضطلع ســياق األنــشطة الــيت تــ واليتــه، تقــدمي اخلــدمات اللوجــستية واألمنيــة والطبيــة للبعثــة يف   
ــة     هبــا ــة، مــع إعطــاء األولوي أغــسطس / آب٢٤وحــىت . لمعــسكراتلمجيــع أحنــاء منطقــة البعث

.  موظفـا  ٢٧٨ موظفـا مـن العـدد املـأذون بـه البـالغ              ٢٤٨، بلغ عدد العاملني يف البعثـة        ٢٠١٠
.  موظفــا١٨٣ يف املائــة مــن املــوظفني املــدنيني الــذين يبلــغ عــددهم ٣٥,٣ومتثــل نــسبة النــساء 

 يف املائــة مــن املــوظفني   ٢٦,٥  يف املائــة مــن املــوظفني الفنــيني و   ٣٥,٢نــساء ومتثــل نــسبة ال 
 ، مراقبـا  ٧٢ والبـالغ عـددهم      ، مراقيب األسلحة العاملني مع البعثة     يضم فريق وحاليا،  . اإلداريني

 يف هــذا اجملــال علــى املرشــحني الــذين تعّينــهم الــدول النــساءمتثيــل مــستوى ويتوقــف . نــساء ٣
 البعثة السـتقدام مـوظفني وطنـيني مـن الطوائـف املُهّمـشة              بذلتهاهود اليت   وكانت اجل . األعضاء

، البــالغ عــددهم ني يف املائــة مــن املــوظفني الــوطني٣٩,٢ حيــث بلغــت نــسبتهم ،تقليــدياً مثمــرة
  . يف املائة منهم٣٧,٥النساء نسبة  موظفا، ومتثل ١٢٣
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  حقوق اإلنسان  -رابعا   

ة ومفوضــية حقــوق اإلنــسان علــى جتديــد االتفــاق يونيــه، اتفقــت احلكومــ/يف حزيــران  - ٢١
خـارج  املوجـودة  إغـالق مجيـع املكاتـب    علـى  و ،املتعلق باملكتب القطـري للمفوضـية ملـدة سـنة     

ووافقت املفوضية على مواصلة التعاون مـع اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان        . كامتاندو تدرجييا 
لقــى املفــوض الــسامي مــن احلكومــة وت. يف نيبــال وعلــى بنــاء قــدرات منظمــات اجملتمــع املــدين 

ممارسة واليتـها بـشكل مـستقل لرصـد حالـة حقـوق       املضي يف    املفوضية   يف وسع ضمانات بأن   
ــها، و    ــارير عن ــدمي تق ــال وتق ــسان يف نيب ــادةاإلن ــاكن االحتجــاز زي ــد،  أم وإجــراء ، دون أي قي

صول علـى   مقابالت على انفراد مع احملتجزين، والوصـول إىل مجيـع القطاعـات احلكوميـة واحلـ               
  .اليت تطلبهالوثائق الرمسية ا

 -ورغم التعهدات املتكررة الـيت قطعتـها احلكومـة واحلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد                   - ٢٢
.  حقوق اإلنـسان   األفراد الذين ينتهكون  املاوي، مل ُيحرز أي تقدم ملموس على صعيد حماسبة          

 ماينـا  الفتـاة ابط املتـهم بتعـذيب   ويواصل اجلـيش النيبـايل جتاهـل األمـر بإلقـاء القـبض علـى الـض            
 اجلـيش النيبـايل بـّرأه يف        أفيد بـأن   و .٢٠٠٤ يف عام    ، وقتلها  سنة ١٥البالغة من العمر     ،سونوار

 مـن بعثـة األمـم    هحمكمة التحقيق اليت أنشأها للبحث يف مالبسات إعادة هذا الـضابط إىل وطنـ       
 قيــادة مــا زالــتن جانبــها، ومــ. ٢٠٠٩يف عــام وتــشاد املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى 

تعاون مـع التحقيقـات اجلنائيـة يف اجلـرائم          ال متتنع عن  املاوي   -احلزب الشيوعي النيبايل املوحد     
 مــدنيا يف ٣٦الـيت ُيـزعم أن كوادرهــا ارتكبوهـا أثنـاء الــرتاع ومنـذ اندالعـه، مبــا يف ذلـك قتـل         

  .خرىاألقتل ال وعمليات ٢٠٠٥عام يف عملية تفجري حافلة للنقل العام يف مقاطعة شيتوان 
احلـزب الـشيوعي    للتحقـق مـن مـدى تقيـد         وواصلت آلية األمم املتحدة للرصد عملها         - ٢٣

ديــسمرب / يف كــانون األولالــيت وقعهــاتعهــد بــه يف خطــة العمــل مبــا  املــاوي -النيبــايل املوحــد 
 أثنـاء   ي الـذين اتـضح     مع احلكومة مـن أجـل القيـام رمسّيـا، بتـسريح أفـراد اجلـيش املـاو                  ٢٠٠٩

ــام     ــيت أُجريــت يف ع ــق ال ــة التحق ــشروط   ٢٠٠٧عملي ــستوفون ال لكــوهنم قاصــرين  ، أهنــم ال ي
 ومنظمـة األمـم املتحـدة       اإلنـسان وتـشرف علـى هـذه اآلليـة مفوضـية حقـوق             . وجمنَّدين حـديثًا  

.  وحــدة محايــة الطفــل التابعــة للبعثــة ةاالستــشارياخلــدمات وتقــدم هلــا ) اليونيــسيف(للطفولــة 
السابقة املـسجَّلة لـدى األمـم املتحـدة الـيت          احملاربة   سالمة الطفلة    اخلوف على عن  اإلعراب   ومت

 وسـائط اإلعـالم احلكوميـة يف نيبـال أعلنـت عـن       إذ إن . حتدثت أمام جملس األمـن عـن جتربتـها        
 إال أن اآلليــة ،امسهــا احلقيقــي، ويقــال إهنــا تعّرضــت لتهديــدات مــن ِقبــل أفــراد اجلــيش املــاوي  

  .للمزيد من املضايقات هذه الفتاة  تعرُّضأكدت عدم
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   فريق األمم املتحدة القطريمعالتنسيق   -خامسا  
يف انتظـار  و. ما زالت احلالة االقتصادية تتأثر سلبا باملأزق السياسي الذي يشهده البلـد    - ٢٤

 بــدال مــن امليزانيــة يف ا خاصــاتــشكيل حكومــة جديــدة، قــّدم وزيــر املاليــة مــشروع قــانون ماليــ
ــهيول/متــوز ــستخَدم يف حــاالت الطــوارئ،    . ي ــذيوهــذا اإلجــراء امل ــرة   اســُتال ــضا يف فت خدم أي

 ، ثلث ميزانيـة الـسنة الـسابقة كترتيـب انتقـايل           استخدامحلكومة تلقائيا   ا رب، جي ٢٠١٠-٢٠٠٩
وقـد خطـت احلكومـة املنتهيـة واليتـها          . إال أنه يضع السلطة التنفيذية يف مواجهة عدة حتـديات         

حـول  محـور   الـيت تت  ) ٢٠١٣ -٢٠١٠( خطة الـثالث سـنوات املقبلـة         خطوات هامة يف إعداد   
  .“مالة يف صميم التنمية الشاملةالع” :الرئيسيالشعار 

وبدعم من فريق األمم املتحدة القطري، أعدت احلكومة آخـر تقريـر مرحلـي هلـا عـن                    - ٢٥
تـسجيل  ة، مت  أنـه، علـى الـرغم مـن القالقـل الـسياسي           األهداف اإلمنائية لأللفيـة الـذي أشـار إىل          

تقدم ملموس حنو حتقيق معظم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخاصـة األهـداف املتعلقـة باملـساواة                   
اإليـدز  /بني اجلنسني وصحة الطفل والـصحة النفاسـية ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            

صـعوبة   نيبـال  سـتجد    ،احاليـ األمـور    اسـتنادا إىل اجتـاه       لكـن، و. واملالريا وغريمها من األمراض   
القــضاء علــى الفقــر املــدقع واجلــوع وكفالــة االســتدامة  يف حتقيــق بعــض األهــداف ومــن بينــها  

 عـام كان التقدم الذي سُيحرز مـن اآلن وحـىت       هو ما إذا     الشديدومما يبعث على القلق     . البيئية
الفئـات   ومجيـع    ٧٥بشكل أكثر إنصافا مجيع مقاطعات نيبال البالغ عـددها          ستفيد منه    ٢٠١٥
تعـزز  ية والطبقات االجتماعيـة وبـني النـساء والرجـال، هبـدف ضـمان حتقيـق التنميـة الـيت                     العرق

ه لعمليـة الـسالم،     ونـ فعاليـة الـدعم الـذي يقدم      تعزيـزا منـهم ل     ،الشركاء يف التنميـة   وإن  . السالم
حبلـول شــهر  سـُتنجز   والتنميـة، سالم الـ تحقيـق  إعـداد اسـتراتيجية شـاملة ل   واصـلوا العمـل علـى    

 اجلهات املاحنـة   باالشتراك مع املؤسسات املالية الدولية و      ستراتيجيةالا هذه   تعدو. سبتمرب/أيلول
ستراتيجية اليت يّسر إعدادها املنـسق      الوهذه ا . الثنائية وبالتشاور مع احلكومة والشركاء احملليني     

ــة       ــة والفريــق القطــري، حــددت أولويــات التنمي الــيت املقــيم لألمــم املتحــدة بالتنــسيق مــع البعث
  .على املدى القصري واملدى الطويلجيب لعناصر اتفاق السالم الشامل تست
 الـذين   ٤ ٨٠٠ الــ ألفراد  ل املخصص برنامج إعادة التأهيل املشترك بني الوكاالت        إنو  - ٢٦

مــن أهنــم قاصــرون أو جمّنــدون حــديثا ومت تــسرحيهم مــن   مل يــستوفوا الــشروط ألنــه مت التأكــد  
 ،علـى امتـداد الفتـرة املـشمولة بــالتقرير    مـضى   ٢٠١٠ اجلـيش املـاوي يف وقـت سـابق مـن عـام      

األمـم املتحـدة    وهذا الربنامج الذي تـديره اليونيـسيف وبرنـامج          . ا مقدمي طلبات جدد   يستقبل
لــسكان ومنظمــة العمــل الدوليــة، ُيــسدي املــشورة ويقــدم   األمــم املتحــدة لاإلمنــائي وصــندوق 

 مــن ٢ ٠٠٠وحــىت اآلن، اتــصل  .يــلعــادة التأهإل يقــدم بــرامج احمللــي وعلــى الــصعيدالــدعم 
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منـهم   فـرد    ٨٠٠  و ،بالربنـامج ) ستوفني الـشروط   يف املائة من جمموع امل     ٥٠(األفراد املسرَّحني   
 املــساعدة للدفعــة األوىل مــن املتخــرجني البــالغ اآلنتقــدم و. ةي الدراســاحللقــاتحاليــا يتــابعون 
  . للعثور على عمل١٩٤عددهم 

 تــثري قلقــا بالغــا يف نيبــال، وحــاالت اهلــشاشة احلــادةسانية وال تــزال االحتياجــات اإلنــ  - ٢٧
وبـسبب معـدالت التـضخم      . خاصة وأن اجلوع وسوء التغذية بصدد التحـول إىل أزمـة صـامتة            

، جتاوزت أسعار األغذيـة املـستويات املـسّجلة يف أوج    ٢٠١٠ يف املائة يف عام    ١٤اليت ناهزت   
الــذين هــم أصــال ضــحايا  أصــبح األشــخاص ف ،٢٠٠٨ الــيت حــدثت عــام ء العامليــةأزمــة الغــذا

رنــامج األغذيــة العــاملي مــن مجــع  ومتكــن ب.نعــدام األمــن الغــذائي يف مواجهــة هتديــدات أكــربال
 الـذي   النـداء اإلنـساين  املبلـغ الـذي طلـب تقدميـه يف إطـار     ن  مـ  يف املائـة     ٩٥(مليون دوالر    ٧٣

ــها مبلــغ   ) وجهــه ــال هاتعهــدت بتقــدمي مليــون دوالر ٣٦مــن مــصادر أخــرى، من  حكومــة نيب
األمـوال لألنـشطة الـيت تركـز علـى جمموعـة            هـذه   وسُتخصَّص مجيـع     .بتمويل من البنك الدويل   

 املــساعدة إىل ميتقــدلالزراعــة /األمــن الغــذائييف جمــايل  األجــل ة واملتوســطة القــصريالــربامجمــن 
 ىلاحـو  ألمـم املتحـدة   لوساعدت منظمة األغذيـة والزراعـة       . يف نيبال نسمة   مليون   ٢,٢ حواىل
انعدام األمن الغـذائي لتلبيـة احتياجاهتـا مـن          تواجه   مقاطعات ١٠يف   معيشية   أسرة ١٠٣ ١١١
، خــصص الــصندوق ٢٠٠٩ويف هنايــة عــام  .فــصل الــصيف خــالل الزراعــيموســم لل البــذور

 ومـن   ، ماليـني دوالر لـدعم أنـشطة املعونـة الغذائيـة           ٦املركزي ملواجهـة الطـوارئ مبلغـا قـدره          
حـاالت الطـوارئ غـري      يف إطـار     الـصندوق    مـن  ٢٠١٠عتمـاد إضـايف يف عـام        املقرر ختـصيص ا   

  .لألنشطة اإلنسانية يف البلداملالية  اتلتقدمي املزيد من املساعدوذلك  ،املموَّلة بالقدر الكايف
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  مالحظات  -سادسا  

ما زالت عمليـة الـسالم يف نيبـال تـراوح مكاهنـا، والـدالئل علـى احتمـال التوصـل إىل             - ٢٨
فاألطراف الرئيسية منشغلة بانشقاقات داخلية عميقـة ومبـسألة تقاسـم         . افق يف املستقبل قليلة   تو

نبـت البلـد فراغـا خطـريا يف     ة اجلمعيـة التأسيـسية لفتـرة عـام ج        ويف حني أن متديد والي    . السلطة
  . أي تقدم ملحوظ يف عملية السالمالسلطة، فإن ثالثة أشهر مضت دون إحراز

 تنفيذ طلب جملس األمن منها العملَ مـع األطـراف لوضـع الترتيبـات               ومضت البعثة يف    - ٢٩
ة الـذين حتـاورت معهـم علـى أهنـم        يوشدد ممثلـو مجيـع األحـزاب الرئيـس        . الالزمة ملغادرهتا البلد  

وإن البعثة، للمـساعدة علـى خلـق    . يرون بديال اليوم من مهام آلية الرصد اليت تتوالها البعثة       ال
 إهناء مهامها، دأبـت علـى حـث األطـراف وجبهـد علـى االتفـاق علـى                   الظروف اليت متكنها من   

التدابري اليت ميكن اعتمادها على املدى القصري، وقدمت هلذا الغـرض مقترحـات تراوحـت بـني                 
فـراد اجلـيش املـاوي     ت الرصـد وتعزيـز اجلاهزيـة إلدمـاج أ         اختاذ خطـوات معينـة لتحـسني ترتيبـا        

ــهم ة لبــدء النقاشــات، فتــسربت للــصحافة وأســيئ     وأعــدت البعثــة ورقــة غــري رمسيــ    . وتأهيل
تفــسريها، ممــا أثــار موجــة مــن االنتقــادات للبعثــة بتهمــة جتاوزهــا مــضمون واليتــها، مبــا فيهــا،   

  .أرفع املسؤولني احلكوميني مستوىلألسف، انتقادات من جانب 
ل هتيئـة  وعلى الرغم من اجلهود الدؤوبة اليت بذلتها البعثة، أُحرز تقدم ال يـذكر يف جمـا           - ٣٠

الظـــروف املناســـبة ملغادرهتـــا، إذ إن املـــأزق الـــسياسي حـــال دون قيـــام التعـــاون الـــالزم بـــني    
ع مل يتحقـق وتعهـد      وُمددت فترة والية البعثة حىت اآلن ست مرات على أساس توقّ          . األطراف

وأضحت هذه التعهـدات غـري   . من احلكومة بإجناز املهام الرئيسية املتبقية لتحقيق عملية السالم      
وعقــب اســتقالة رئــيس الــوزراء، . قابلــة ألن تتــرجم إىل أفعــال بــسبب غيــاب أي هنــج تــوافقي 

يونيـه، شـجعت األطـراف علـى تكثيـف جهودهـا مـن              /مدهاف كومار نيبال، يف هناية حزيران     
  .ذا حىت تاريخ إعداد هذا التقريرأجل تشكيل حكومة توافقية، ومل يتبدد أملي ه

ق الــسالم الــشامل ُوضــع أصــال جتــسيدا لنيــة حــل املــسائل وجتــدر اإلشــارة إىل أن اتفــا  - ٣١
واسـتند هـذا    . اخلالفية عرب تشكيل حكومة توافقية تضم الطرفني املـشاركني يف عمليـة الـسالم             

االتفاق إىل تعهدات من الطرفني حبل هذه املسائل، من بينها إدمـاج اجلـيش املـاوي وتأهيلـهم،               
وإىل خطة عمل وضعها جملس الـوزراء لفـتح بـاب           حبل هذه املسائل عن طريق اللجنة اخلاصة،        

االنضمام إىل اجليش النيبايل أمام اجلميع، وحتديد احلجم الذي ينبغي أن يكون عليـه، وتطـويره        
. كجيش وطين ال يستثين أحدا، وتدريبه حبيث حيترم معايري وقيم الدميقراطية وحقوق اإلنـسان             

 هــاتني النقطــتني، قبــل انتخابــات اجلمعيــة  وحثــت البعثــة مــرارا وتكــرارا علــى التحــرك ملعاجلــة 
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التأسيسية وبعدها، ودأبت على التنبيه من أن عدم معاجلة مـسألة مـستقبل اجليـشني علـى وجـه          
  .السرعة سيخلف تداعيات خطرية على مكاسب عملية السالم اليت حتققت بعد جهود شاقة

ملتواصـل وعلـى احليلولـة      ويرى العديد أن البعثة تساهم يف احلفـاظ علـى حالـة اهلـدوء ا                - ٣٢
ــام رصــد األســلحة وحــل          ــة نظ ــضل فاعلي ــا وبف ــضل وجوده ــك بف ــوتر، وذل ــصاعد الت دون ت

كما أن وجودها يف البلـد، الـذي يتـصور الـبعض أنـه دائـم، قـد يعتـرب أمـرا مفروغـا                        . الرتاعات
وعلـى غـرار   . امنه، وكثريا ما وقعت البعثة ضـحية خلالفـات جتـاوزت معاجلتـها حـدود واليتـه              

ذكــرت آنفــا، إن مــن مــصلحة األمــم املتحــدة أن تنجــز البعثــة املهــام املكلفــة هبــا وأن تنــهي  مــا
  .أعماهلا يف نيبال

 وافـق اجمللـس علـى طلـبني لتمديـد واليـة البعثـة لفتـرة                 ٢٠١٠يناير  /ومنذ كانون الثاين    - ٣٣
ه إىل سـيل  وإين ال أؤيد متديد واليتها ملرات عديدة يف هذا اجلو الـذي تتعـرض فيـ    . أربعة أشهر 

وإن عمليات التمديد هـذه لفتـرات قـصرية         . من االنتقادات غري املربرة تشل قدرهتا على العمل       
ختلق للبعثة مشاكل إدارية، وهي يف الوقت نفسه مل تـساهم بـشكل ملمـوس يف تـسريع عجلـة                    

  .اختاذ القرارات السياسية الالزمة لكي تنجز البعثة أعماهلا
 يف نيبــال الــيت حتكمهــا حكومــة تــصريف أعمــال، وينــصب وإن الوضــع الــسائد حاليــا  - ٣٤

فيهــا تركيــز األحــزاب الــسياسية علــى تــشكيل احلكومــة مل يفــض إىل فــتح نقاشــات متواصــلة   
يف ظــل هــذه الظــروف، أوصــي بــأن ميــدد اجمللــس الواليــة احلاليــة . بــشأن دور البعثــة املــستقبلي

  .شكّلة قانوناللبعثة ليتسىن إجراُء النقاشات الالزمة مع احلكومة امل
أما إذا مل تؤد هذه النقاشات إىل توضـيح دور البعثـة وال إىل احتمـال توصـل الطـرفني                      - ٣٥

املشاركني يف اتفاق السالم الشامل واالتفاق بشأن رصـد إدارة األسـلحة واجليـشني إىل توافـق                 
 التـدرجيي ملهـام     بشأن الوفاء عمليا ويف إطار زمين حمدد بتعهـداهتما املتعلقـة باجليـشني وباإلهنـاء              

الرصد اليت تقوم هبا البعثة، فإين سأقترح على اجمللس اختاذ تدابري أخرى من بينها احتمال إهنـاء                 
  .والية البعثة

إين ال أقلل من خطـورة املـصاعب الـيت يواجههـا الطرفـان لوضـع التغـيريات األساسـية                      - ٣٦
 أعتقد وبشكل راسخ أنـه ينبغـي،   غري إين. املتفق عليها يف اتفاق السالم الشامل موضع التطبيق 

يف هذه املرحلة املفصلية اليت متـر هبـا عمليـة الـسالم، التغلـب علـى هـذه املـصاعب عـرب التوافـق                         
ولتحقيق ذلك، أدعو الطرفني إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود يف إطـار حـوار سياسـي                    . والتفاوض

ريـك أي سـاكن أو خيـار     فأمام الزعماء الوطنيني إما خيار املضي يف عـدم حت         . جدي ومتواصل 
ومع مـرور الوقـت ويف ظـل األوضـاع الـسياسية احلاليـة الـيت                . إعطاء زخم جديد إلحراز تقدم    

تزيــد مــن خمــاطر انتــهاك االتفاقــات الــسابقة، يــتعني علــى مجيــع األطــراف بــذل جهــود حثيثــة    



S/2010/453  
 

10-49555 13 
 

د الحترام هذه االتفاقات، مع التشديد بشكل خاص على ما أطلقته من تعهـدات بـشأن األفـرا                
  .املسلحني التابعني للحكومة وللماويني

وأود أن أعــرب ألعــضاء جملــس األمــن وســائر الــدول األعــضاء عــن تقــديري هلــم            - ٣٧
للمـساعدة الـيت مـا زالــوا يقـدموهنا لنيبـال، ولألمــم املتحـدة ملـا تبذلـه مــن جهـود دعمـا لعمليــة           

يهـا واملنظمـات الـشريكة    كمـا أود أن أشـكر ممـثليت كـارِِين النـدغرن ومعاون           . السالم يف نيبـال   
  .اليت تعمل يف نيبال على ما أبدته من تفان يف عملها

  


