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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 " حقوق اإلنسانجملس"املعنون 

 تقرير املفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان
 واألنشطة املتعلقة مبكتبها يف نيبال، مبا يف ذلك التعاون التقين

 *موجز
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      مايو /    أيار               للفترة من                                 ، مبا يف ذلك التعاون التقين      )E/CN.4/2006/107   (                                  واألنشطة املتعلقة مبكتبها يف نيبال               اإلنسان     حقوق
ّ                                        وقُـّدم إىل اجلمعـية العامة تقرير الحق           .     ٢٠٠٦         يـناير    /                       إىل كـانون الـثاين         ٢٠٠٥ ُ  ) A/61/374 (     يشمل الفترة حىت                 
   .     ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول

                                                                  جمللس حقوق اإلنسان، يتناول حالة حقوق اإلنسان يف سياق عملية              ١١٤ / ٢      ملقرر                                وهذا التقرير، املقدم مبوجب ا     
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  مقدمة-   ً أوال  

                                                                      جمللس حقوق اإلنسان الذي قرر مبوجبه أن يطلب إىل املفوضة السامية               ١١٤ / ٢ُ                    ً               ُيقـدم هذا التقرير عمالً باملقرر        - ١
ُ        موافاة اجمللس يف دورته الرابعة اليت ُعق                        واألنشطة املتعلقة                          عن حالة حقوق اإلنسان              بتقرير       ٢٠٠٦       فرباير /    شباط    ١٦       دت يف                                   

                                                      ً                  ، وكانت املفوضة السامية قد قدمت إىل جلنة حقوق اإلنسان، عمالً بقرار                                                             مبكتـبها يف نيـبال، مبا يف ذلك التعاون التقين         
   عن    )E/CN.4/2006/107 (      ٢٠٠٦    ير     ينا /                   إىل كانون الثاين       ٢٠٠٥      مايو /    أيار        ً                     ، تقريراً يغطي الفترة من        ٧٨ /    ٢٠٠٥          اللجـنة   

     يغطي   ) A/61/374 (                     ً                       مث أعدت بعد ذلك تقريراً للجمعية العامة          .                                   واألنشطة املتعلقة مبكتبها يف نيبال                          حالـة حقوق اإلنسان   
  .    ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول          الفترة حىت 

                  سياسية اليت حدثت                 التغريات ال      ٢٠٠٧       يناير   /                                                                     ويتـناول التقرير األخري الذي يغطي الفترة حىت بداية كانون الثاين           - ٢
                                  ً                                        وتأثريها على حالة حقوق اإلنسان، فضالً عن قضايا أساسية تتعلق حبقوق                ٢٠٠٦       أبريل /     نيسان                       منذ حركة االحتجاج يف     

                                        ويستند التقرير إىل املعلومات اجملمعة يف        .                 ُ                                                                 اإلنسان ينبغي أن ُتعاجل يف إطار مسرية عملية السالم اليت ال تزال تتسم باهلشاشة             
                                                        أحناء البالد، مبا يف ذلك عقد اجتماعات مع السلطات              كافة                                        والتحقيق اليت تقوم هبا املفوضية يف                              سـياق أنشـطة الرصد    

                             ومنذ وقف إطالق النار، كثف        .                                 واجملتمع املدين، والضحايا واألسر     )     املاوي (            النيبايل                                  وقـوات األمـن واحلزب الشيوعي     
                          ، ومكتبها الفرعي اجلديد     ي                           كامتاندو، وخباري، ونيبالغوجن                                                                   موظفون من املكاتب اإلقليمية التابعة للمفوضية يف برياتناغار، و        

  .        املفوضية   مع                    احلزب الشيوعي املاوي  و          السلطات  ت     تعاون            وبصفة عامة،   .                                        يف داديلدورا، سفرهم إىل مقاطعات وقرى كثرية
          كومة وإىل                         الرسائل املوجهة إىل احل              التقارير و                          ردود على جمموعة من          تلقي     عدم                   ً     تشعر باإلحباط نظراً ل                         بـيد أن املفوضـية      

  .                                                                                            ، ونظرا لعدم تنفيذ الكثري من التوصيات املتعلقة بإهناء االنتهاكات وتعزيز محاية حقوق اإلنسان                             احلـزب الشيوعي املاوي   
     واصل                     وباإلضافة إىل ذلك،      .                                                   يف بعض األحيان بتأخري الوصول إىل األشخاص احملتجزين                                  احلـزب الشيوعي املاوي            وقـام 

        املتعلقة                                                                       حلصول على وثائق تتعلق بالتحقيقات العسكرية وإجراءات احملاكمات العسكرية     ا                                  اجليش النيبايل رفضه إتاحة فرصة      
                           ناخ اإلفالت من العقاب السائد                   يتمثل يف وضع حد مل                     الذي جيابه حقوق اإلنسان      األصعب                    وال يزال التحدي    .          باالنتهاكات

    .       يف نيبال

  .                                            حلصول على دعم األمم املتحدة لعملية السالم                                                                  ومتخضـت حمادثات السالم اجلارية يف نيبال عن طلب الطرفني ا           - ٣
                 نوفمرب من أحكام    /               تشرين الثاين    ٢١                                                                                     وباإلضـافة إىل طلـب قيام املفوضية برصد ما ورد يف اتفاق السالم الشامل املؤرخ                

   ت،                         ُِ                                                                                           تـتعلق حبقوق اإلنسان، فقد طُِلب إىل األمم املتحدة دعم عملية السالم، مبا يف ذلك من خالل مراقبة األسلحة والقوا                   
                                                                 ديسمرب، شاركت املفوضية يف بعثة تقييم تقين ترأسها مكتب املمثل           /               ويف كانون األول    .                                 وتقـدمي الدعم التقين لالنتخابات    

                    وسوف تقوم املفوضية     .                                                                                            الشخصـي لألمـني العام بغية تقدمي توصيات إىل جملس األمن بشأن طبيعة وجود األمم املتحدة               
   .                               عثة اجلديدة لكفالة تكامل األنشطة                                         بالتنسيق والتعاون بشكل وثيق للغاية مع الب

ّ                         وقد عّجل حبدوث هذه التغيريات       .                                                    تطـورات كبرية بالنسبة للوضع السياسي والصراع           ٢٠٠٦               وشـهد عـام      - ٤      
  ،  )̀            حركة الشعب ̀  ُ            أُطلق عليها    (     ً    يوماً     ١٩                                                                          احـتجاجات نظمها ائتالف األحزاب السبعة يف مجيع أرجاء البلد على مدى             

               وحاولت احلكومة    .            ً              واختذت حجماً غري مسبوق         أبريل /     نيسان   ٥                       وبدأت املظاهرات يف      .                              بدعم من احلزب الشيوعي املاوي    
                                                                                                            مـنع وقوع االحتجاجات منذ البداية بفرض قيود صارمة على احلق يف حرية االجتماع وإنشاء اجلمعيات، وبإلقاء القبض        

                         االحتياطي مبوجب قانون األمن                                                                         على آالف األشخاص ووضع كثري من قادة األحزاب السياسية واجملتمع املدين رهن احلبس    
ّ            ُعّدل امسه يف     (                                                       ومع االعتراف بأن قوات األمن، واجليش امللكي النيبايل           .      العام          ، وقوات   )̀              اجليش النيبال ̀        إىل       مايو /    أيار    ١٨ُ 
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                                                 ً                                                                  الشرطة املسلحة، وشرطة نيبال قد واجهت صعوبات أحياناً يف تفريق جمموعات املتظاهرين العنيفة، خلصت املفوضية إىل                
                      ً                           وقد تويف مثانية عشر شخصاً خالل املظاهرات نتيجة          .                                                        ع أفرع قوات األمن مسؤولة عن االستخدام املفرط للقوة                أن مجـي  

ُ                                               إلصابتهم بأعرية نارية، وُجرح كثريون بسبب الضرب أو األعرية النارية أو احلجارة                       ) ١( .  

                  ، ويف خضم القلق         متاندو  كا                   ُ                                ، عشية املظاهرة اليت ُيحتمل أهنا كانت األضخم يف              ٢٠٠٦       أبريل /       نيسـان     ٢٤    ويف   - ٥
    ٢٧    ويف    .                                                                                                                الشـديد بشـأن الطريقة اليت قد تتصدى هبا قوات األمن للمظاهرة، أعلن امللك جيانيندرا إعادة جملس النواب                 

   ّ                                                       ً                                     ، عّين امللك زعيم حزب املؤمتر النيبايل غرجيا براساد كواراال رئيساً للوزراء، وهو الشخص الذي أمجع على          أبريل /       نيسـان 
                ، وقام االئتالف       ٢٠٠٢                                                             ويف اليوم التايل اجتمع جملس النواب للمرة األوىل منذ عام             .             حزاب السبعة                       اختـياره ائـتالف األ    

   .                                       بتشكيل حكومة وقلل بالتايل من سلطات امللك

   ُ             واسُتعيد إىل حد     .                                                                                       ولوحـظ التحسن الكبري الذي طرأ على حالة حقوق اإلنسان فور تشكيل احلكومة اجلديدة              - ٦
                                                                                        معيات والتعبري واالجتماع، مع رفع احلظر املفروض على املظاهرات باستثناء منطقة واحدة                                        كبري احلق يف حرية تكوين اجل     

                          وأعلن الطرفان وقف إطالق      .      ُ                                                                     كما أُطلق سراح مجيع السجناء السياسيني املعتقلني مبوجب قانون األمن العام            .        كامتاندو   يف  
                                وقد صمد وقف إطالق النار منذ        .   ً داً     بن   ٢٥                                على مدونة سلوك تتألف من           ٢٠٠٦        مـايو  /      أيـار     ٢٦                      الـنار واتفقـا يف      

   .                                                                                وأدى إىل وقف العمليات العدائية اليت يشنها كل من اجليش النيبايل وجيش التحرير الشعيب    ٢٠٠٦       أبريل /     نيسان

                                                                                                            وأدى توقـف العملـيات العدائية إىل توقف االنتهاكات املتصلة بالصراع كذلك، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام                  - ٧
                                                                                               حتجاز، والتعذيب وإساءة املعاملة يف الثكنات العسكرية ألولئك الذين يشتبه بانتمائهم للحزب                                    خارج نطاق القضاء، واال   

                      انتهاء منط االختفاءات     ٢٠٠٥          وشهدت سنة   .                                        وتوقفت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل     .                              الشـيوعي النيـبايل املـاوي     
   أو    ي   ط ا ي                         كانوا رهن احلبس االحت         الذين      جناء   س          غالبية ال              وأطلق سراح     .                    السنوات السابقة          ساد خالل                        الطويلـة األمد الذي     
          بانتمائهم                ، بسبب االشتباه  )                املراقبة واملعاقبة   (                            ّ         مكافحة األنشطة اإلرهابية واملخلّة بالنظام       قانون        مبوجب                   ً    كانوا يواجهون هتماً    

  .       األحداث                          من بني هؤالء العديد من           كان      ، و  )  ١٦           ، الفقرة   A/60/359      انظر   (        معه          تعاطفهم                          احلزب الشيوعي املاوي أو         إىل  
   .       أكتوبر /   ُ                                                       ومل ُيجدد سريان هذا القانون بعد انتهاء العمل به يف تشرين األول

                                                                                                                    وعلى الرغم من هذا التحسن، على حنو ما يوثقه هذا التقرير، ال تزال هناك الكثري من التحديات املتعلقة بوقف                    - ٨
                                     التعذيب وإساءة املعاملة، والتحديات                                                                                االنـتهاكات اخلطـرية املستمرة مثل، االحتجاز التعسفي، وعمليات االختطاف، و          

                   ً                                 ُ              وتشمل التحديات أيضاً عجز الطرفني عن التصدي، بأي طريقة ُيعتد            .   ها                                باحترام حقوق اإلنسان وتعزيز           بالتمسك         املتعلقة  
                                                                          ً                                         هبـا، لإلفـالت مـن العقـاب بالنسبة لالنتهاكات اليت وقعت يف املاضي وتلك اليت حدثت مؤخراً، وللتمييز املتجذر                    

  .                                                                                                      األخرى اليت تتعرض هلا النساء واجملموعات املهمشة األخرى مثل الداليت، واملادهيسي واجملموعات اإلثنية                       واالنتهاكات
                                                                                                                    وعـلى الـرغم من املكاسب اليت حتققت يف اجملال الدميقراطي، فسيكون من الصعوبة مبكان توفري مناخ يؤدي إىل إجراء                    

                                                من دون وقوع عمليات هتديد أو عنف، ما مل          -      ٢٠٠٧       يونيه /  ان    حزير                      املزمع تنظيمها يف     -                             انتخابات اجلمعية التأسيسية    
   .                                                                                        تتوفر لدى مجيع األطراف اإلرادة السياسية لتعزيز سيادة القانون واحترام احلقوق السياسية للجميع

                                                      

      احلقوق   :      أبريل /     نيسان          احتجاجات    :                                                                  نـتائج عمليات الرصد والتحقيقات اليت أجرهتا املفوضية يف نيبال                 انظـر     ) ١ (
  .    ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلولُ       ُنشرت يف   .                                 الدميقراطية واالستخدام املفرط للقوة
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  حقوق اإلنسان وعملية السالم-     ً ثانيا  

                                  اب السبعة واحلزب الشيوعي املاوي                                                    ً                       عقب التطورات السياسية، انطلقت حمادثات السالم جمدداً بني ائتالف األحز          - ٩
  ،     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨                                     وتتوجت احملادثات بوضع جدول زمين يف         .                                            وأدت إىل التوقيع على جمموعة من االتفاقات      

   ّ           وقّع ائتالف       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١                                                                          يتضـمن اخلطـوات املؤديـة إىل تنظيم انتخابات اجلمعية التأسيسية، ويف             
  .      ً   عاماً   ١١                                              ً                                      واحلـزب الشيوعي املاوي على اتفاق سالم شامل وضع حداً للصراع الذي استمر ملدة                                   األحـزاب السـبعة     

        ً         ، أحكاماً واسعة       ٢٠٠٥       نوفمرب   /                                                                                         ويتضمن هذا االتفاق، الذي يعزز االتفاقات السابقة املربمة بني الطرفني منذ تشرين الثاين            
                                           ً          عسفي، والتعذيب، وعمليات القتل واالختفاء، فضالً عن                                                                        تـتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إهناء التمييز، واالحتجاز الت          

                                                                         كما مينح املفوضية والية رصد ما ورد يف االتفاق من أحكام تتعلق حبقوق               .                                          كفالـة احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية      
   .                                                                               اإلنسان، ويطلب إىل الطرفني التعاون مع املفوضية يف موافاهتا باملعلومات وتنفيذ التوصيات

                         ومع أنه ينبغي الترحيب      .            ً                                                        فوضية مراراً أن حقوق اإلنسان جيب أن تكون يف بؤرة عملية السالم                       وأوضـحت امل   -  ١٠
                  وقد التزم الطرفان   .                                                                                            باألحكـام املـتعلقة حبقوق اإلنسان، فإن اتفاق السالم الشامل ال يتضمن تدابري حمددة بشأن تنفيذها      

                                                                    ة يف االتفاقات والتعهدات السابقة، بيد أن التنفيذ ال يبعث على                  ً     ً                                                 التزاماً تاماً باحترام األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان الوارد       
                                                                                                       ومل يتمكن االتفاق حىت اآلن من معاجلة مسألة إقامة العدل بالنسبة النتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت                  .            ً  الرضا إطالقاً 

    ).           انظر أدناه (        يف املاضي 

                                               وطين ملدونة السلوك املتعلقة بوقف إطالق النار         ال     رصد    ال        جلنة                                         ُ ّ         وعقـب التوقيع على اتفاق السالم الشامل، ُحلّت        -  ١١
             رصد حالة             مساعدهتا يف                 إىل املفوضية               ُ     ، وكان قد طُلب       ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران    ١٥     ُ          اليت أُنشئت يف       ،       ً   عضواً   ٣١       من           املؤلفـة 

ّ                                                           وقد ُضّمن اتفاق السالم الشامل غالبية األحكام ذات الصلة حبقوق           .     ُ                           ومل ُتنشأ بعد هيئة رصد بديلة       .                 حقـوق اإلنسـان     ُ       
  .                                                     اإلنسان الواردة يف مدونة السلوك املتعلقة بوقف إطالق النار

                     بيد أن مستقبل هذه      .                                                        ً     ً     ً                         ومينح اتفاق السالم الشامل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان دوراً هاماً أيضاً يف جمال الرصد              -  ١٢
  ،      يوليه /   متوز   ٩        جنة يف                                   وعقب استقالة رئيس وأعضاء الل      .                                                                    اللجـنة كـان يكتنفه الغموض طوال الفترة اليت يشملها التقرير          

                                                                                                                   دعت املفوضية وجهات أخرى بشدة إىل القيام يف حينه بعملية شفافة وتشاورية تأخذ يف االعتبار آراء اجملتمع املدين                  
                                               ّ                       وأجرت املفوضية اتصاالت مع كبار املسؤولني احلكوميني حثّتهم خالهلا على            .                                      بغـية اختـيار أعضاء آخرين للجنة      

                                                                                 ور املؤقت ومشروع القانون املنقح املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان لكفالة أن تكون                                          إدماج األحكام يف مشروع الدست    
      ّ      ً                كما حثّت أيضاً على تأسيس       .                                                                                      عملـية االختـيار والتعيني، باإلضافة إىل مسائل أخرى، متوافقة مع املعايري الدولية            

                          لعمل بطريقة مستقلة واحلصول                                                                       اجلديدة حلقوق اإلنسان على أسس راسخة وغري متحزبة حىت يتسىن هلا ا                             اللجـنة الوطنية  
   ويف   .    ُ                                                      ومل ُتدرج أي من هذه التوصيات يف التشريعات ذات الصلة           .                                                    عـلى الدعـم الكبري الذي حتتاجه من اجملتمع املدين         

                                                                                        ، قامت احلكومة بتعني الرئيس اجلديد واألعضاء اجلدد للجنة مبوجب القانون املنقح للجنة                 ٢٠٠٦       ديسمرب   /             كـانون األول  
                              وحبلول هناية العام، مل تكن قد متت   .                                                              قد على نطاق واسع عدم إجراء مشاورات بشأن عملية االختيار            ُ وانُت  .             حقوق اإلنسان 

  .                         املوافقة بعد على التعيينات
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                                                                                                     وعـلى أساس هذه اخللفية، واصلت املفوضية تقدمي الدعم ملوظفي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واشتركت مع           -  ١٣
                                                                                ىل تعزيز القدرات املهنية ملوظفي اللجنة وإعدادها بطريقة أفضل للدور األساسي                                                      اللجـنة يف تنظيم دورات تدريبية ترمي إ       

  .                                                        الذي ينبغي أن تضطلع به عند تعيني األعضاء اجلدد يف هناية املطاف

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٦                                                        ّ                              ويف سـبيل متهـيد الطـريق أمام تشكيل حكومة وبرملان انتقاليني، وقّع الطرفان يف                 -  ١٤
                                                         يناير كل من اهليئة التشريعية املنتهية واليتها واهليئة         /               كانون الثاين    ١٥                     ور مؤقت أصدرته يف                           عـلى مشـروع دست         ٢٠٠٦

    جلنة ̀ ُ                       ُيشار إليها فيما يلي ب   (                                                              وقد تولت صياغة مشروع الدستور جلنة صياغة الدستور املؤقت            .                             التشريعية االنتقالية اجلديدة  
ُ  ّ        اليت ُشكّلت يف      ) ̀        الصياغة                                      أحد قضاة احملكمة العليا السابقني            تزعمها                    جات واسعة النطاق               وبعد احتجا   .     ٢٠٠٦       يوليه /   متوز    

                                                                                                                  أن هـذه اللجنة املكونة من ستة أعضاء، مجيعهم من الذكور، ال متثل اجلميع متثيال كافيا، أضيف عشرة أعضاء                          بسـبب 
     تقوم        ريثما      إلنسان                                           الدستور املؤقت فرصة لتعزيز محاية حقوق ا    ُ   وُيعد   ).               طائفة الداليت  ل      وممثل                        من بينهم أربعة نساء      (       آخرين  

                                      ً   ّ                        ومع أن مشروع الدستور األخري يتضمن أحكاماً حمّسنة يف جمال حقوق              .           دستور جديد          واعتماد         صياغة   ب                   اجلمعية التأسيسية 
   ُ        مل ُتدرج        سبتمرب /     أيلول    ٢٧                                                                                            اإلنسان، تشعر املفوضية بالقلق ألن بعض التوصيات اليت قدمتها إىل فريق حمادثات السالم يف               

                                                        فعلى سبيل املثال، ال ينص مشروع الدستور بشكل واضح على محاية   .      ديسمرب /            كانون األول  ١٦                         يف الوثـيقة الصادرة يف   
ّ                ومثة أحكام غري متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مادة تسّمح                .                                   احلـق يف احلـياة واحلـرية واألمن                                                                            

   .    ارئ                 ُ                                        للحكومة بعدم التقُيد ببعض احلقوق األساسية عند إعالن حالة الطو

 احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل -      ًثالثا 

 سلوك قوات األمن فيما يتعلق حبقوق اإلنسان -ألف 

     ، ال                                                                              أبريل، إضافة إىل إعالن وقف إطالق النار، أثر إجيايب على سلوك قوات األمن             /     نيسان   يف             احلكومة             كان لتغيري  -  ١٥
                                الضعف املؤسسي، وكذا احلاجة إىل      ف  .                                    ، لكن هذه املكتسبات تظل متذبذبة                       ت املتصلة بالصراع           باالنتهاكا      تعلق   ي         فيما       سيما

       ال يزال                  من التحديات اليت                                      قائمة على االحترام الكامل حلقوق اإلنسان،   ال      هنية           الروح امل                                     اإلرادة السياسـية الالزمـة لغرس       
                                                 على املناطق اليت غابت عنها، وتعزيز اهليئات                                                        وخالل األشهر القادمة، سيكون بسط سلطات الدولة        .           التصدي هلا         نـبغي    ي

   .                                                                                                 املكلفة بإنفاذ القوانني ضروريني لوقف االنتهاكات ودعم النظام والقانون، ال سيما أثناء العملية االنتخابية

                          بالصراع بعد توقف العمليات                                                          ، فقد تراجعت انتهاكات اجليش النيبايل اليت كانت متصلة             ً سابقاً      إليه        ُ       وكمـا أُشري     -  ١٦
                                                                                       اعتداءات متفرقة، منها مزاعم باالغتصاب والعنف اجلنسي وقتل جمموعة من املتظاهرين                وقوع                 وذكرت التقارير     .       عدائية  ال

                 ال يزال حباجة إىل -                              للمراقبة والفحص املدنيني التامني                       ال سيما ضرورة إخضاعه -                 بيد أن إصالح اجليش   .      أبريل /       يف نيسان
                       ومن الشواغل الرئيسية     .                      ، إال إىل تغيري حمدود         سبتمرب /     أيلول          ُ          ش، الذي اعُتمد يف                        ومل يؤد قانون اجلي     .                     معاجلته بصورة كافية  

                                                                  عما ارتكبه يف املاضي من انتهاكات فاضحة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمليات                         مساءلة اجليش النيبايل    عدم            للمفوضـية 
                                       بيد أن املفوضية ال تزال تنتقد بشدة         .                                                                       وقد أبلغت قيادة اجليش املفوضية بأهنا تعكف على معاجلة أمر املساءلة            .          االخـتفاء 

                                                                                                                      عـدم شـفافية التحقـيقات العسكرية واستمرار إفالت غالبية اجلناة من العقاب، وخماطر التهديدات اليت تستهدف من                  
    ).        أدناه  ٥٦-  ٤٢             انظر الفقرات  (                      حياولون التماس العدالة 
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    ها                    إنفاذ القانون، لكن           املكلفة ب              الرئيسية        اهليئة        بوصفها                                                              يف هذه املرحلة االنتقالية الدور احلاسم للشرطة النيبالية              برز   و -  ١٧
ّ      اليت ُدّمرت                      من مراكز الشرطة       ١     ٠٠٠                 وهناك أكثر من      .                                                  مـا زالـت تواجه العديد من التحديات كمؤسسة          ُ    ت ر ِ ِج    ُ  أو هُ     

                                                               وأصدرت احلكومة تعليمات بفتح مجيع مراكز الشرطة حبلول منتصف           .   هم                                              خالل الصراع بعد قتل أفراد الشرطة أو هتديد       
                                                                               ً                وتواجه الشرطة النيبالية عقبات كثرية منها االفتقار إىل اهلياكل األساسية والتمويل، فضالً عن               .     ٢٠٠٧       يناير   /           انون الثاين  ك

                           وباإلشارة إىل اجلدول الزمين      .                                                                                          العقـبات اليت يشكلها احلزب الشيوعي املاوي حىت بعد التوقيع على اتفاق السالم الشامل             
                                                                               ترض احلزب الشيوعي املاوي على إعادة فتح مراكز الشرطة يف بعض املناطق قبل                       نوفمرب، اع  /                 تشـرين الثاين    ٨         املـؤرخ   

ُ                                            ُ             ديسمرب، ُسجلت حالتان على األقل هومجت فيهما مراكز شرطة أُعيد           /               ويف كانون األول    .                             تشـكيل احلكومـة االنتقالية            
                   در احلزب بدعم إعادة         إىل كوا    ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين ٣                                          وأصدر رئيس احلزب الشيوعي املاوي توجيهات يف     .        فـتحها 

    ١٧                  ُ              من مراكز الشرطة أُعيد فتحها حىت  ١     ٠١٩                 وتفيد احلكومة بأن   .                                              فتح مراكز الشرطة، مما أدى إىل تسريع هذه العملية
   .                                              ، ولكن تواصل اإلبالغ عن وجود عقبات يف بعض املناطق    ٢٠٠٧      يناير  /           كانون الثاين

     بعد              حقوق اإلنسان           الحترام                            ق الريفية كتحدي رئيسي                                                              وسـرعان ما برز غياب أعمال الشرطة الفعالة يف املناط          -  ١٨
                 ً         املوازية اليت غالباً ما تتسم   "              إنفاذ القوانني "                                 يف الكثري من األحيان بواسطة أنشطة ُ   ُيمأل                  ، وكان هذا الفراغ               وقف إطالق النار

              مللحوظ للشرطة              إن الضعف ا     ).         أدناه   ٣٤-  ٢٩               انظر الفقرات    (                                التابعة للحزب الشيوعي املاوي       "            حماكم الشعب  "          بالتعسف و 
                                                                                                                              واحملاكم وتقاعسهما يف الكثري من األحيان، وما نتج عن ذلك من فقدان الثقة يف قدرة الدولة على إنفاذ القانون والنظام،                    

ّ     قد سّهل                 ومتثل املرحلة    .             التابعة لـه   "           اكم الشعب  حم " و                                        اليت يقوم هبا احلزب الشيوعي املاوي         "              إنفاذ القانون  "             توسع أنشطة       
  .                            وإقامة العدل بصورة فعالة                                                                  لكفالة محاية حقوق اإلنسان من خالل أعمال الشرطة املالئمة                ً     ضـخماً                ً      االنتقالـية حتديـاً   

                                                         يف إقناع السكان احملليني بأن سلطات الدولة قادرة على         ني             العدل حامس        وإقامة                                                وسيكون تعزيز نظام إنفاذ القانون يف الدولة        
                                                               الية أن الكثري من السكان املدنيني ما زالوا حمرومني من هذه                         املؤشرات احل     ّ  وتبّين  .                                         حفـظ القـانون والنظام وإقامة العدل      

  ،        ً   أحياناً          اإلرادة      أو                                                    حلماية حقوق اإلنسان، ألن الدولة تعوزها القدرة                         وهي خدمات ضرورية                             اخلدمـات العامة األساسية     
     وهذا   .                لشيوعي من قبل                                                                                                 لالضطالع مبهام إنفاذ القانون واملهام القضائية، حىت يف املناطق اليت مل تكن حتت سيطرة احلزب ا               

    يف              ً    كما حدث سلفاً  -         بأيديها    "        العدالة "     ل                                  من خالل أخذ الطوائف احمللية        :                        أن ميأل بعدد من الطرق          معرض                  الفـراغ األمين    
          ً    وهو غالباً                                       الذي يعتمده احلزب الشيوعي النيبايل      "            دالة الشعب  ع "                                                       عـدة حاالت وأدى إىل نتائج كارثية؛ ومن خالل نظام           

                   ميكن توجيه بعضها                                                 عناصر إجرامية أو مجاعات اجلرمية املنظمة اليت                         الوضع من جانب               ل استغالل             ؛ ومن خال             نظام تعسفي 
  .                                     سياسيا؛ وكذا من خالل جمموعات األمن األهلي

                                                                                                                 ويف سياق العملية االنتخابية، سيكون من اجلوهري أن حتافظ الشرطة على القانون والنظام بطريقة نزيهة، مبا يف                  -  ١٩
ّ                                           موعات املهّمشة على معاملة متساوية أمام القانون                                 ذلـك أن تكفل حصول اجمل              ويف هذا     ).         أدناه   ٦٧-  ٦٢               انظر الفقرات    (         

                                                                                                                الصـدد، ال يزال أحد الشواغل األساسية هو توفري سبل وصول النساء وجمموعات الداليت واجملموعات املهمشة األخرى                
                    ُ                  ى أساس نوع اجلنس، ومل ُيقدم إىل الشرطة إال   ُ                                                         وأُبلغت املفوضية بأكثر من مائة من حاالت العنف القائم عل         .              إىل العمالـة  

                    وكانت العقبات اليت     .                                                      ُ                                             عدد قليل منها بغرض إجراء التحقيقات، ال سيما احلاالت اليت ُيدعى فيها تورط أفراد قوات األمن               
         لتقدمي       ً   يوماً   ٣٥                                                                                                         حتـول دون وصول الضحايا إىل العدالة تشمل اخلوف من الوصم واالنتقام، واملهلة القانونية احملددة مبدة                 
   .                         ً                                                            شكوى يف حاالت االغتصاب، فضالً عن الشواهد القليلة على إقامة العدل عند التبليغ عن هذه احلاالت
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                                                                                                       وتواصـل املفوضية رصد قدرة الشرطة النيبالية والشرطة املسلحة على مكافحة الشغب مع االحترام التام حلقوق         -  ٢٠
                                                            ة، العديد من مظاهرات االحتجاج املتعلقة بقضايا تتراوح من               ً            ، وخصوصاً يف العاصم        أبريل /     نيسان ُ  ّ          وُنظّـم منذ      .         اإلنسـان 

                                                                       وقامت املفوضية بتوثيق، وشهدت يف بعض األحيان، املزيد من احلاالت اليت             .                                             املسـاءلة إىل التميـيز والتعلـيم والصحة       
                أن املظاهرات      ومع  .                                                                                                   استخدم فيها رجال الشرطة اهلراوات فتسببوا يف إصابة املتظاهرين جبروح يف الرأس أو أماكن أخرى              

                                                                      ً                  ُ                        كانت عنيفة يف بعض احلاالت، فقد خلصت املفوضية إىل أن استخدام العنف كان مفرطاً يف بعض األوقات، ومل ُيستفد                   
   .      أبريل /     نيسان                                          من الدروس املستخلصة من التعامل مع احتجاجات 

                     ريل، وإمنا برزت من      أب /                                                    لقوات الشرطة املسلحة فقط بسبب دورها يف نيسان                املستقبلي                          ومل تـربز قضـية الدور        -  ٢١
        دورية        استخدمت             يوليه، عندما  /      متوز   ٣٠                                                                              جديـد عقـب استخدامها املفرط للقوة يف تاتوباين، مبقاطعة سيندوبالتشوك يف             

         ، فقتلت                      ظاهرة اتسمت بالعنف                عند التصدي مل                                                                                لقوات الشرطة املسلحة متمركزة على احلدود النيبالية الصينية الذخرية احلية           
                              ومع أن التحريات اليت أجرهتا       .                                      وأحجمت الشرطة النيبالية عن التدخل      .      آخرين      شخاص   أ                              أحـد املـارة وجرحـت عدة        

          ُ                                                                                                      املفوضية خلُصت إىل استخدام القوة بشكل مفرط، فإن التحريات الداخلية اليت أجرهتا الشرطة املسلحة مل تتوصل إىل هذه           
                                وإضافة إىل مسؤولية قوة الشرطة      .         العمل           ُ                                                ً                        النتـيجة وأُعيد إىل العمل ضابط الشرطة الذي كان قد أوقف مبدئياً عن مزاولة             

                                                                                        ، فإن مفوضية حقوق اإلنسان قلقة من مواصلة تكليف قوة الشرطة املسلحة مبهام أعمال                      بالتحديد                       املسلحة يف هذه احلالة     
                               وكان الغرض من التدريب الذي       .                                                     واضح ومعترف به للتدريب الالزم للقيام هبذا الدور             بشكل            افتقارها                    الشرطة بالرغم من    

ـ                                      ، ال سيما بالنسبة الستخدام القوة                 قوق اإلنسان  حب                                                                   ت به املفوضية لقوات الشرطة املسلحة هو معاجلة املسائل املتعلقة              قام
    .                            حيتاج إىل املزيد من التوضيح                     القوة يف إنفاذ القانون               بيد أن دور هذه   ،            بصورة مالئمة

  االحتجاز والتعذيب-باء 

                                                                 املتصلة بالصراع مبوجب قانون األنشطة اإلرهابية والتخريبية وكذا                                                  توقفـت منذ وقف إطالق النار االعتقاالت         -  ٢٢
     مايو  /    أيار           القيام يف                                                         وكان االستثناء الوحيد مبوجب قانون األمن العام هو           .                                             االعتقاالت السياسية مبوجب قانون األمن العام     

                      فوضية احلكومة اجلديدة     امل   ت        وانتقد  .                                                                             اعـتقال وزراء الداخلية واخلارجية واالتصال السابقني ومسؤولني سابقني آخرين          ب
                                                                                     اليت كانت تستخدمها احلكومة السابقة يف وقت يفترض أن تكون فيه بصدد وضع معايري                   مثل                            الستخدامها تدابري تعسفية    

      وقدمت   .                                                             بأمر من احملكمة ومل يطبق قانون األمن العام منذ ذلك احلني                             مجيع هؤالء األشخاص                     وقد أطلق سراح      .        جديـدة 
                               واعتقلت الشرطة متظاهرين، من       "                                           ساء استخدامه أثناء حفظ القانون والنظام      ي "       لن               هذا القانون              ضمانات بأن              احلكومـات   

                                                                                                                          بيـنهم نشطاء من اجملتمع املدين، لفترة وجيزة خالل قيام هؤالء بتنظيم اعتصام سلمي خارج مقر إقامة رئيس الوزراء يف                    
  .    ٢٠٠٧      يناير  /           كانون الثاين

                                                                    أعضاء احلزب الشيوعي أو املتعاطفني معه الذين كانوا معتقلني مبوجب            ُ                                      وأُطلـق سراح أغلب من يزعم أهنم من          -  ٢٣
                                              من املعتقلني موجب قانون األنشطة اإلرهابية        ١     ٠٨٢     ً                        ووفقاً للحكومة، أطلق سراح       .                                    قانون األنشطة اإلرهابية والتخريبية   

                    رت املفوضية مقابالت      وأج  .                               رهن احلبس السابق للمحاكمة       ٣٩٠                                     من املعتقلني رهن احلبس الوقائي و         ٦٩٢               والتخريبـية و  
                                                                                                     من املعتقلني مبوجب هذا القانون يف مخسة من املراكز اخلاضعة لإلجراءات األمنية املشددة يف مقاطعات                   ٣٣٦              انفرادية مع   

                                                                   وأظهرت نتائج االستعراض األساسية وجود انتهاكات خطرية، من بينها           .                                             مورانغ وكاسكي وكامتاندو ودانغ وكانتشانبور    
      وادعى   .                                                                             حـتجاز بصورة غري قانونية، وجتاهل الضمانات األساسية للمحاكمة حسب األصول                                  عملـيات االعـتقال واال    

   .                                                     كثريون تعرضهم للتعذيب يف ثكنات اجليش قبل نقلهم إىل السجن
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                                                                                                           وتعكـف مفوضية حقوق اإلنسان على تقييم قانونية االعتقال احلايل بالنسبة للمعتقلني السابقني مبوجب قانون                -  ٢٤
  .                                                                                                         والتخريبية أو املعتقلني اآلخرين املرتبطني باحلزب الشيوعي املاوي احملتجزين حاليا جبرائم جنائية عادية                             األنشطة اإلرهابية 

           وهناك حاالت   .                                                                                                  كما أهنا تدرس ما إذا كانوا قد اهتموا جبرائم قد تعترب انتهاكات للقانون اإلنساين ولقانون حقوق اإلنسان     
                                                                      طفل مت توثيق اعتقاهلم مبوجب قانون األنشطة اإلرهابية والتخريبية             ١٠٠                                                 قلـيلة تـتعلق بـأحداث كانوا من بني حوايل           

   ).  ٦٨         الفقرة E/CN.4/2006/107     انظر  (

                                                                                                            وعقـب إطـالق سراح أغلب املعتقلني مبوجب قانون األنشطة اإلرهابية والتخريبية، بدأ املعتقلون بتهم جرائم                 -  ٢٥
                                                          اب عن الطعام وختريب اهلياكل األساسية للسجون، للمطالبة                                                                     عاديـة يف أحناء البلد القيام باحتجاجات، مبا يف ذلك اإلضر          

                     وتواصل مفوضية حقوق     .                                                     وكان االحتجاز يتم عادة يف سجون مكتظة وغري مالئمة          .                                    بـالعفو العـام عن مجيع السجناء      
            اء ما حيدث                                                                                                               اإلنسان زياراهتا الدورية الرامية إىل كفالة القيام بتدخالت مالئمة لتحسني األوضاع يف السجون، واملساءلة إز              
   .                         ً                                                                      فيها من انتهاكات، وخصوصاً بالنسبة لنظام استغالل بعض السجناء يف عملية احملافظة على النظام داخل السجن

          الشرطة              عند قيام                                        حترام حقوق اإلنسان املكفولة للمعتقلني     ال                                                   ومل تقم مفوضية حقوق اإلنسان بعد بتقييم منهجي          -  ٢٦
      وتشعر    .                                تعذيب املشتبه يف ارتكاهبم جرائم     و                                  مت توثيق حاالت إساءة معاملة              ذلك،    ومع  .                         ملشتبه يف ارتكاهبم جرائم             باعتقال ا 

                    ُ                    كان رهن االحتجاز، وُيتقد أن وفاته           ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                               املفوضـية بقلـق خاص إزاء وفاة مواطن هندي يف تشرين األول           
             ويف تشرين    .                                                                       وجرى توقيف أحد رجال الشرطة عن مزاولة عمله ومل توجه ضده اهتامات             .                          حدثـت بسـبب التعذيـب     

   ّ                    وتفّند حتقيقات املفوضية     .            ً                                               ً                                أكتوبر أيضاً، أطلقت الشرطة النار على أحد األشخاص فأردته قتيالً أثناء عملية االعتقال             /    األول
  .                                    ُ                        ً         الرواية الرمسية اليت مفادها أن النار أُطلقت على هذا الشخص دفاعاً عن النفس

                                                 وظيفته بشكل كامل، بالرغم من إعالن احلكومة               يؤدي          للمحتجزين                 سجل وطين مركزي                            أما استمرار االفتقار ل    -  ٢٧
   ً                                فضالً عن عدم توفر سجالت دقيقة يف          ،   )  ٢٧           ، الفقرة   E/CN.4/2006/107      انظر     (    ٢٠٠٥       ديسمرب   /                     بشأنه يف كانون األول   

                                         رصد احلالة القانونية للمعتقلني وعمليات                          فيجعل من العسري                 أحناء البلد،      مجيع                الشرطة يف          ومراكز                        العديـد مـن السجون      
                                                 كما تشعر املفوضية بالقلق ألن سوء حفظ سجالت حاالت       .         معاجلة         حباجة إىل        قضايا    ال               وال تزال تلك     ،         سراحهم       إطـالق 

ّ                               االحتجاز يف مراكز الشرطة وتأخر تسليم احملتجزين إىل السلطات القضائية قد يّسر االحتجاز التعسفي                              ويساور املفوضية    .                                                                    
ُ           انوا يف ُعهدة الشرطة                                                القلق أيضا إزاء حاالت فردية تتعلق بأطفال وأحداث ك         .   

                  ً                                                                                              وقامت املفوضية أيضاً بالتحقيق يف ادعاءات تتعلق باالعتقال التعسفي، وإساءة املعاملة وثالث حاالت وفاة أثناء                -  ٢٨
                                                ُ                                                   يف مرافق احتجاز موجودة يف أحد املنتزهات الوطنية، وُيعتقد أن واحدة من حاالت الوفاة حدثت                    ٢٠٠٦              االحتجاز عام   

   .                                       قل اثنان من حراس املنتزه بسبب هذه احلالة                   ُ نتيجة للتعذيب، واعُت

 وحقوق اإلنسان) املاوي( احلزب الشيوعي النيبايل -جيم 

                                                                                                     باإلضافة إىل األحكام الواردة يف اتفاقات السالم، تعهد احلزب الشيوعي املاوي بالتزامات أخرى تتعلق               -  ٢٩
                                            الذي أعلن فيه احترامه العام للقانون           ٢٠٠٦       أبريل /     نيسان    ١٧                                                  باحترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بيانه املؤرخ         

      ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول   ٢   ً                            فضالً عن توجيهاته الصادرة يف        .                                                    اإلنسـاين الدويل ومعايري حقوق اإلنسان والتزامه هبا       
                                                                                                        بشـأن اإلجـراءات اليت ينبغي اختاذها ضد املسؤولني عن عمليات الضرب واالختطاف والقتل وفرض التربعات                
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                                                                                 انتهاكات احلزب الشيوعي املاوي املرتبطة بالصراع بعد وقف إطالق النار، غري أن                            وقـد توقفـت       .           اإللزامـية 
     حماكم  "    و  "              إنفاذ القوانني  "                                                                                       االنتهاكات اليت وقعت يف األشهر التالية، ال سيما تلك املتعلقة بأنشطة احلزب يف جمال               

                      تقريرها الصادر يف                      وأعربت املفوضية يف    .                                                          ، وكذلـك جتنيد األطفال، كانت تبعث على القلق الشديد          "       الشـعب 
                                                                                    عـن الكثري من دواعي القلق وناشدت احلزب الشيوعي املاوي وقف هذه االنتهاكات                  ٢٠٠٦         سـبتمرب  /       أيلـول 

   .                 ومساءلة مرتكبيها

        ، لتشمل  "          حماكم الشعب "                                                       ، قام احلزب الشيوعي املاوي بتوسيع هياكله املوازية، ال سيما      أبريل /     نيسان     وبعد  -  ٣٠
   ٣           املؤرخة    "                        املذكرة التوجيهية اخلاصة   "      وعقب    .                                  ليت مل تكن موجودة فيها من قبل                                     مقـاره يف املقاطعات والقرى ا     

                              جلسات االستماع للشكاوى يف      "           حماكم الشعب  "                                                       يوليه من رئيس احلزب الشيوعي املاوي، أوقفت غالبية          /     متـوز 
     ٣٥٠         ة حوايل                وأكدت املفوضي   .                                                                                 مقار املقاطعات، لكنها استمرت يف املناطق الريفية والقريبة من مقار املقاطعات          

          نوفمرب، مبا  /                إىل تشرين الثاين     أبريل /     نيسان      ً                                                       تقريراً عن حاالت اختطاف قام هبا احلزب الشيوعي املاوي يف الفترة من 
                                                                  وتراجعت عمليات االختطاف إىل حد كبري منذ توقيع اتفاق السالم الشامل،      .     ً   طفالً   ٣٠                      يف ذلك اختطاف حوايل     

  ُ                   وأُطلق سراح غالبية     .      يناير /               كانون الثاين   ٥                     حالة اختطاف حىت       ٣٦                                            باسـتثناء اإلقليم األوسط حيث تأكد وقوع        
        باألشغال   "           احلكم عليهم "                                وبقي البعض اآلخر رهن االحتجاز بعد   .                                      املختطفني الذين أشرفت املفوضية على حاالهتم

   .                 الشاقة التأديبية

                والقتل واألحداث                                                                                وكانت االهتامات اليت يوجهها احلزب الشيوعي املاوي ضد املختطفني تشمل السرقة             -  ٣١
  .  "                       عالقات جنسية غري مشروعة   "  ُ                                          ً                        واُتهم البعض بانتهاك التقاليد الثقافية، غالباً من خالل إقامة            .                 املتصلة باملخدرات 

ِ                                                وُيزعم أن عدداً كبرياً من األشخاص الذين اختطفهم احلزب الشيوعي املاوي اُتِهموا مبمارسة العنف القائم على                  ُ                                             ً     ً            ُ 
   .                                                           از عدد قليل من املختطفني بسبب عالقتهم باجليش أو بالنظام السابق    ُ          كما ُيزعم احتج  .              أساس نوع اجلنس

                                                                                                      وكان املختطفون ينقلون يف الغالب من مكان إىل آخر وحيتجزون يف منازل خاصة أو مصانع أو يف مبان                   -  ٣٢
      زين،                                    ً                                           وكان احلزب الشيوعي املاوي يقوم أحياناً بتأخري وصول املفوضية إىل هؤالء احملتج             .                        أخـرى من هذا القبيل    

                                                                    ووردت تقارير عن إساءة املعاملة والتعذيب وكانت املفوضية شاهدة يف بعض      .                                 ال سيما يف منطقة وادي كامتاندو     
                                                    وهناك بعض االنتهاكات اليت قامت هبا منظمات تابعة للحزب    .                                              األحيان على وقوع إصابات تتسق مع االدعاءات      

  ،  )       الثورية (                                           ، واالحتاد الوطين لنقابات عمال عموم نيبال                                                              الشيوعي املاوي، مثل نقابة عمال احلزب الشيوعي النيبايل       
   .                       وعصبة الشبيبة الشيوعية

                          هي مبعث قلق خاص بالنسبة  "             إنفاذ القوانني "                                                وكانت حاالت الوفاة املتصلة بعمليات االختطاف يف إطار  -  ٣٣
                   حالة قتل أو وفاة   ١٣  ع     ّ               ، وثّقت املفوضية وقو    ٢٠٠٦       أكتوبر  /               إىل تشرين األول    مايو /    أيار             ويف الفترة من   .         للمفوضية

            ومشلت احلاالت    .                                                                                    يف ظـروف مريبة ألشخاص قام احلزب الشيوعي املاوي باختطافهم وضرهبم يف بعض احلاالت             
                           نسبت بشكل مباشر أو غري        ٢٠٠٦       يونيه   /             مايو وحزيران  /                                                       سلسلة من مثاين عمليات قتل يف املنطقة الوسطى يف أيار         

                                      ومع أن احلزب الشيوعي املاوي نفى تورطه  .               تشجيعهم للقرويني                                       مباشر لكوادر احلزب الشيوعي املاوي من خالل 
                              وبعد إعالن املفوضية عما يساورها   .                                                                يف بداية األمر، فقد اعترف قادة احلزب احملليون باملسؤولية عن بعض احلاالت

                                                                                                             مـن قلـق هبـذا الشأن، توقفت عمليات القتل هذه يف املنطقة الوسطى بعد تطمينات احلزب الشيوعي املاوي                   
                                               كما أجرت املفوضية حتقيقات تتعلق حباالت مثانية         .                                    ً                      مفوضـية بـأن عمليات القتل ال تشكل جزءاً من سياسته            لل
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ِ                                                                            عاماً اُتِهموا بارتكاب جرائم اغتصاب وامرأة متهمة بإقامة عالقة غري مشروعة،              ١٣                          أشخاص، بينهم طفل عمره       ُ  ً     
  ِ                                           ن ِقبل احلزب الشيوعي املاوي يف الفترة بني         ُ                     ً                                                  وُيدعـى أهنـم انتحروا مجيعاً أثناء أو عقب اعتقاهلم بفترة وجيزة م            

  ُ                                                                     وأُثريت مع احلزب الشيوعي النيبايل، مبا يف ذلك مع قياداته الوطنية،             .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /               وتشرين األول      مايو /      أيـار 
                                                                                                               مجـيع حاالت القتل، والوفاة يف ظروف مريبة، وحاالت االنتحار املزعومة، إال أن املفوضية مل تتلق إي رد على                   

                                                                                               قدمتها للحصول على معلومات مفصلة عن التحقيقات اليت أجراها احلزب الشيوعي املاوي بشأن                            الطلـبات اليت  
   .       أكتوبر /   ُ   ّ                                ومل ُيبلّغ عن حاالت مماثلة منذ تشرين األول  .          هذه احلاالت

                       ً                                                                                كما أثارت املفوضية مراراً، مع احلزب الشيوعي املاوي مباشرة وبشكل علين، دواعي قلقها إزاء أنشطة                -  ٣٤
                                                             ، مشرية إىل أن عمليات االختطاف، وما يتصل هبا من حتقيقات            "           حماكم الشعب  "             واستخدام    "       قوانـني            إنفـاذ ال   "

                                                                                                        وعقوبـات ال توفر حىت احلد األدىن من ضمانات احملاكمة حسب األصول واحملاكمة العادلة أو احلق يف السالمة                  
                                 ب الشيوعي املاوي إما إىل إطالق                         ودعت باستمرار احلز    .                                                     اجلسدية، وتنتهك بذلك املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      

                                                                وختتلف العالقة بني احلزب الشيوعي املاوي وبني الشرطة النيبالية           .                                           سراح مجيع من حيتجزهم أو تسليمهم للشرطة      
      ً     ً                                                                                                 اخـتالفاً كـبرياً من مقاطعة إىل أخرى، ولكن حدثت زيادة كبرية يف أعداد املشتبه هبم احملتجزين لدى احلزب                   

ُ          الشـيوعي املـاوي الذين ُسل                                                   ويف بعض األحيان جنحت طلبات احلزب الشيوعي املتعلقة   .                          موا إىل الشرطة النيبالية                      
      وصرحت   .                                                                                                          بتسـلم مشـتبه هبم من الشرطة النيبالية أو جنح يف تعليق حتقيقات الشرطة النيبالية يف بعض القضايا                 

                        ة اليت يقوم احلزب الشيوعي                                                                           الشرطة النيبالية احمللية للمفوضية أن رفضها اختاذ إجراءات حىت ضد االعتداءات اخلطري
                                                                                                               املاوي يعود إىل خوفها مما قد حيمله التغيري السياسي املقبل وكذا عدم وجود توجيه سياسي مالئم على املستوى                  

  .                                                 ّ                                          وصرح احلزب الشيوعي املاوي يف بعض املناطق بأنه لن يسلّم السجناء إال بعد تشكيل احلكومة املؤقتة       .       املركزي
  .                                                                            بأنه لن يفكك اهلياكل املوازية هذه إال بعد ما تتوىل احلكومة االنتقالية مهام عملها                       ً وصرح احلزب الشيوعي مراراً

                                                                                                      واستمرت املفوضية يف تلقي العديد من التقارير اليت مفادها أن أعضاء احلزب الشيوعي املاوي يأخذون                -  ٣٥
                       حلكومية واملدارس ورجال                                                           من اجملتمعات احمللية واملوظفني احلكوميني واملنظمات غري ا         "       تـربعات  "       أو    "       ضـرائب  "

                                                                       وتشـعر املفوضية بقلق خاص عندما خيتطف األشخاص أو يتعرضون للتهديد             .                               األعمـال والسـياح واملعـلمني     
                                                       ويف احلاالت اليت مل يصدر فيها هتديد صريح وكان يبدو أن األشخاص   .                                      باالختطاف إذا رفضوا دفع املبالغ املطلوبة

                                          ً                           ون سؤال، كان التهديد يف كثري من األحيان ضمنياً بالنظر إىل أمناط                د  "       الضرائب "    و  "       التربعات "                 ميتثلون ويدفعون   
  .                     االعتداءات يف حاالت أخرى

                                                                                                     وبالرغم من وقف إطالق النار، كان مبعث القلق املستمر يتمثل يف استمرار احلزب الشيوعي املاوي يف                 -  ٣٦
                          نيد موثقة يف شهر تشرين               حالة جت    ٥٦          وهناك   -        سنة     ١٢                           بعضهم ال يتجاوز عمره      -                          جتنـيد واستخدام األطفال     

ُ ّ                 ً          وُيقال إن بعضهم ُجّند للمشاركة فعلياً        .                              ً                        وحده، الشيء الذي ميثل انتهاكاً للمبادئ الدولية           ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين               ُ 
                                                             ويف مجيع احلاالت، أصر احلزب الشيوعي املاوي على أن التجنيد            .                                            يف أنشـطة جيش التحرير الشعيب وامليليشيات      

ُ                                      ليل من األطفال الذين هربوا أو ُسمح هلم بالعودة إىل ذويهم منذ ذلك الوقت         وهناك الق  .                  كان على أساس طوعي                               .  
                                                                                                ويف سياق عملية السالم، مبا يف ذلك املناقشات املتعلقة بإدارة األسلحة والعناصر املسلحة، يعد سحب األطفال من 

                      لتقدمي الدعم إىل جيش                                    ويضطلع األطفال بأدوار متنوعة       .                                                   القوات املسلحة ومن اجملموعات املسلحة قضية أساسية      
                                                                                                                   الـتحرير الشعيب من خالل املشاركة املباشرة أو األنشطة اليت تنظمها اجملموعات الطالبية أو النسائية أو الثقافية                 



A/HRC/4/97 
Page 12 

 

                                      ً                                                   ومـن الصعب تقدير عدد األطفال املعنيني نظراً لعدم إمكانية الوصول إليهم ونفي احلزب                .                    وكـذا امليليشـيات   
                                           واعترفت قيادة احلزب الشيوعي النيبايل، يف        .                                 امه بتجنيد أو استخدام األطفال                                      الشيوعي املاوي بصورة منهجية لقي    

   "            ألسباب وجيهة  "                                       أغسطس، أن احلزب الشيوعي املاوي يضم        /     آب   ٢٤                                         اجتماع عقد مع املفوضية واليونيسيف يف       
  ن                                                                                                           اآلالف مـن األطفـال، بيد أن قيادة احلزب نفت باستمرار وجودهم يف جيش التحرير الشعيب على الرغم م                   

                                                                       وتتعاون املفوضية مع اليونيسيف ووكاالت محاية األطفال للدعوة إىل فصل            .                                 الشواهد اليت تدل على عكس ذلك     
   .                                   مجيع األطفال عن احلزب الشيوعي النيبايل

  .                                                              عمليات االختطاف اجلماعية الواسعة النطاق للمعلمني والطالب           ٢٠٠٦       أبريل   /                     وتراجعـت منذ نيسان    -  ٣٧
                  احتاد الطلبة الوطين                                                           زب الشيوعي النيبايل أو أعضاء منظمة احتاد الطالب التابع له، و                         ومع ذلك، ال تزال كوادر احل

   ويف   .                                                                           ، يأخذون األطفال لفترات قصرية ليشاركوا يف التجمعات السياسية اجلماهريية          )    ثوري (                      املستقل لعموم نيبال    
  .                                 لبة الوطين املستقل لعموم نيبال             احتاد الط           ُ                                                           كامتاندو، أُخذ آالف األطفال من املدارس للمشاركة يف برامج ينظمها           

                                                                                              ودعـت املفوضـية واليونيسيف وجهات أخرى مجيع األحزاب السياسية إىل الكف عن إعاقة التعليم يف املدارس    
                                                                         ّ                             بسـبب األنشطة السياسية وعدم إجبار األطفال على املشاركة يف الربامج السياسية، وحثّت األحزاب على وضع           

   .                             صورة مالئمة يف األنشطة السياسية                               مدونة سلوك بشأن مشاركة األطفال ب

  االعتداءات اليت تقوم هبا مجاعات مسلحة أخرى-دال 

                    ً                      ، تلقت املفوضية مزيداً من التقارير عن           ٢٠٠٦       أبريل   /                                            عقـب احلركة االحتجاجية اليت حدثت يف نيسان        -  ٣٨
      ٢٠٠٤           يف عام                                                  ، وهي مجاعة مسلحة غري قانونية بدأت نشاطها        )JTMM (                                     أعمال قتل واختطاف قامت هبا مجاعة       

       اجلماعة   :                                  ، انقسمت هذه اجلماعة إىل فصيلني         ٢٠٠٦       أغسطس   /                                               كجماعة تابعة للحزب الشيوعي النيبايل، ويف آب      
                                      ويدعو الفصيالن إىل الكفاح املسلح من        .                                                                     األصـلية بقيادة جايا كريشا غويت ومجاعة أخرى بقيادة جواال سينغ          

  .     ً                 ليدياً يف اجملتمع النيبايل                                               أجل تقرير املصري بالنسبة لطائفة مادهيسي املهمشة تق

                                                                 ببسط نفوذها من بعض مقاطعات ترياي الشرقية إىل مقاطعات أخرى يف املناطق   ) JTMM (           وقامت مجاعة  -  ٣٩
                           يف املقاطعات الشرقية حىت هناية   ) JTMM (                      واستمرت انتهاكات مجاعة   .                                   الشرقية والوسطى ورمبا يف الغرب األوسط

                                 مجاعة كانت تعيش يف اجلبال وهاجرت إىل  (                   من طائفة باهاديس      ً  شخصاً  ٣٠                   ، ومشلت اختطاف حوايل     ٢٠٠٦    عام 
  .                                                             حتتجز العديد من هؤالء، مع أهنا أطلقت سراح غالبيتهم بعد دفع فدية  ) JTMM (               ؛ وال تزال مجاعة  )           مقاطعة ترياي

   ). JTMM (                                                                                                وحدثت بعض عمليات االختطاف أثناء اإلضرابات يف قطاعي النقل والتجارة اليت دعت إليها مجاعة               
ـ                                       ديسمرب هو األول الذي استهدف طائفة       /              كانون األول    ٣٠       إىل     ١٦               ُ                          ان اإلضـراب الذي ُنظم يف الفترة من             وك

                      النار على أحد ركاب      ) JTMM (                    ديسمرب أطلقت مجاعة     /              كانون األول    ٢٨                    ويف حادثة وقعت يف       .             باهاديس فقط 
  .                   ً احلافالت فأرادته قتيالً

                  ً                    نزاع مفتوح، خصوصاً يف الفترة بني                                 واحلـزب الشيوعي املاوي يف      ) JTMM (                       كمـا دخلـت مجاعـة        -  ٤٠
                                             بإطالق النار على مخسة على األقل من أعضاء          ) JTMM (             وقامت مجاعة     .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /             يونيه وأيلول  /        حزيـران 

                                             وقام احلزب الشيوعي املاوي بإطالق النار على ثالثة   )      يوليه /                     تويف اثنان منهم يف متوز  (                          احلـزب الشـيوعي املاوي      
                            وقامت كل مجاعة باختطاف أفراد    ).      يوليه /                  ً       تويف واحد منهم أيضاً يف متوز   ) (JTMM (                       أعضاء على األقل من مجاعة 
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                                                                          ومع استثناءات قليلة، مل حتقق الشرطة أو تتدخل ملنع أعمال العنف اليت              .                                   مـن اجلماعة األخرى بتهمة التجسس     
                 جود مناخ من اخلوف                                    وأدى عدم إنفاذ القانون بفعالية إىل و  .                        أو احلزب الشيوعي النيبايل  ) JTMM (             تقوم هبا مجاعة 

                                                   وميكن أن تؤثر فيها على سري العملية االنتخابية،          ) JTMM (                                                    وعدم االطمئنان يف املقاطعات اليت تنشط فيها مجاعة         
            ، أعلن واحد     ٢٠٠٧      يناير  /              ويف كانون الثاين  .                                                            ال سيما يف حالة عدم تلبية متطلبات طائفة مادهيسي بصورة مالئمة  

  .                                         انتخابات اجلمعية التأسيسية يف مقاطعة ترياي            أنه سوف يوقف  ) JTMM (              من فصيلي مجاعة 

                                            غري القانونية واحلزب الشيوعي املاوي والسلطات  "       االنتقام      مجاعات  "                                   كمـا أدت األعمـال العدائية بني        -  ٤١
     ، مل      ٢٠٠٦                             ومع ذلك، وحبلول هناية عام        .                                                                       احلكومية يف مقاطعات ترياي يف املنطقة الغربية إىل أعمال عنف وابتزاز          

                                       وساهم يف ذلك االتفاق الذي مت التوصل         .                                                           ير متواترة عن قيام مجاعات االنتقام مبثل هذه االنتهاكات                      تعد ترد تقار  
                                                                                                              إلـيه بوساطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بني احلزب الشيوعي املاوي ومجاعات االنتقام، مع أن بعض أعضاء                 

                                     هو احلال يف مقاطعات ترياي الشرقية،            وكما    .                                              ً     ً           هـذه اجلماعات مل يتخلوا عن أسلحتهم ويشكلون هتديداً حمتمالً         
   .                                                                                    حتجم الشرطة عن القيام بالتحقيق أو التدخل ملنع أعمال العنف اليت تقوم هبا مثل هذه اجملموعات

 املساءلة -     ً رابعا  

                                                                                             أصبحت العدالة االنتقالية، مبا يف ذلك املساءلة عن االنتهاكات السابقة، إحدى املسائل الرئيسية املطروحة  -  ٤٢
                                                                             يتضمن اتفاق السالم الشامل إنشاء جلنة حقيقة ومصاحلة للتحقيق يف انتهاكات            و  .                      يف سياق عملية السالم           للنقاش  

                                                كم يلزم االتفاق األطراف مبواصلة إجراء حتقيقات         .  "                                   إجياد مناخ مؤات للمصاحلة يف اجملتمع      "                 حقـوق اإلنسان و   
                      واستجابة إىل االهتمام     .          اإلنصاف                          وكفالة حق الضحايا يف     "                             عدم تشجيع اإلفالت من العقاب     "                  نـزيهة من أجل     

                                                                                                                املـتزايد هبـذه املسألة، تقوم املفوضية بتوفري املعلومات وإسداء املشورة لواضعي السياسة وبناء قدرات اجلهات                
                                                                                                              الفاعلة يف اجملتمع املدين، وتؤكد على احلاجة إىل فترة طويلة إلشاعة الوعي وإجراء املشاورات مع جهات واسعة                 

  .                                                                                جمموعات الضحايا، قبل أن تقوم حكومة انتقالية بتحديد اختصاصات جلنة احلقيقة واملصاحلة                النطاق، مبا يف ذلك
                                                                                                  وال تزال املفوضية تؤكد على الصلة اهلامة بني آليات البحث عن احلقيقة ومقاضاة اجلناة، ودفع تعويضات للضحايا 

                                       املقاضاة عن انتهاكات حقوق اإلنسان                                             وال يتناول اتفاق السالم الشامل مسألة       .                              وإصالح املؤسسات السيئة األداء   
  .                 اليت حدثت يف السابق

         أعضاء   ٥                                                                                              وقامـت احلكومـة اجلديدة، فور توليها السلطة، بتعيني جلنة حتقيق رفيعة املستوى تتألف من                 -  ٤٣
                                                                                                              برئاسـة قاضـي احملكمة العليا السابق كريشنا جانغ راياماجهي من أجل التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان                 

                                      ، مبا يف ذلك ما ارتكب منها خالل احتجاجات     ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط   ١                            اءة استغالل أموال الدولة منذ         وحاالت إس
     ٢٠٠            ً                          نوفمرب تقريراً يتضمن أمساء أكثر من        /               تشرين الثاين    ٢٢                      وقدمت إىل احلكومة يف       .     ٢٠٠٦         أبـريل  /       نيسـان 

                     مل تستجب احلكومة إىل               ومع ذلك،     .   ّ                                       وعّين جملس الوزراء جلنة لدراسة النتائج       .      ُ                     شخص اُتخذت إجراءات ضدهم   
  ،      سبتمرب /     أيلول    ويف    .                                                                                            الدعـوات املـتكررة املتعلقة بنشر التقرير ومل تتمكن املفوضية من احلصول على نسخة منه              

                   ً                      ُ                                                                       قدمـت املفوضـية تقريراً إىل اللجنة يتضمن ما خلُصت إليه التحقيقات اليت أجرهتا بشأن استخدام قوات األمن                  
   .   يل   أبر /     نيسان                          املفرط للقوة أثناء مظاهرات 
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 ُ                                                                                                وُيعد توضيح مئات حاالت االختفاء اليت حدثت على يد كل من قوات األمن واحلزب الشيوعي املاوي                 -  ٤٤
                                                               وألزم اتفاق السالم الشامل الطرفني باختاذ تدابري قوية ملعاجلة           .                          ً       ً                وكفالـة املساءلة عنها، شاغالً رئيسياً للمفوضية      

           وتشمل هذه    .                                              ات اليت مت االلتزام هبا يف االتفاقات السابقة                                                             املسـائل املتعلقة حباالت االختفاء، وكرر تأكيد التعهد       
     ً     يوماً،    ١٥                                                                                           الـتعهدات اإلعالن عن حالة األشخاص احملتجزين لدى كل من الطرفني وإطالق سراحهم يف غضون                

          وحىت بداية   .      ً                                                                يوماً عن أمساء األشخاص الذين اختفوا أو قتلوا أثناء الصراع وإبالغ أسرهم  ٦٠              واإلعالن يف غضون 
   ٨                                           وباإلضافة إىل ذلك، تضمن االتفاق املربم يف          .                                      ، مل تكن هذه األحكام قد نفذت بعد           ٢٠٠٧       يناير   /        ن الثاين     كانو

                                                                           تشكيل جلنة رفيعة املستوى للتحقيق يف أماكن وجود املواطنني الذين اختفوا            "          ً               نوفمرب حكماً يتعلق ب        /            تشرين الثاين 
   .  "                                               يف املاضي بفعل الدولة أو املاويني ونشر هذه املعلومات

    ٢٥   ُ                                                                                                ومل ُيـنفذ حىت اآلن توجيه اللجنة الربملانية املعنية بالشؤون اخلارجية وحقوق اإلنسان للحكومة يف                 -  ٤٥
     ً                    ووفقاً للتوجيه، ينبغي أن   .  "                      حاالت االختفاء بشكل هنائي       مسألة                      جلنة كاملة الصالحيات حلل  "       بتشكيل       يوليه  /   متوز

                                                        املدين، ومدافعني عن حقوق اإلنسان، كما ينبغي منحها                                                               تـتألف جلنة التحقيق من برملانيني، وأعضاء من اجملتمع        
  .                                                                              سلطة التحقيق يف أعمال اجليش النيبايل، وحتديد اجلناة والتوصية مبعاقبة من تثبت إدانتهم

ّ                                         أي رد خطي مفّصل من احلكومة على تقرير قدمته يف                ٢٠٠٧       يناير   /                                   ومل تتلق املفوضية حىت كانون الثاين      -  ٤٦             
     ً           شخصاً احتجزهتم   ٤٩                                                      ثق حاالت االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء ملا ال يقل عن     يو    ٢٠٠٦     مايو  /    أيار      أواخر 

                         وأشار اجليش النيبايل إىل      .     ٢٠٠٤                وأوائل عام        ٢٠٠٣                                                           كتيبة بايرابنات يف مهاراجغونج، كامتاندو، يف أواخر عام         
                  سراح اثنني من                        وأكدت املفوضية إطالق    .                                                                 قـيامه بالتحقيق يف هذه احلاالت وقدم معلومات عن بضعة أشخاص          

                                                             إال أن املفوضية وجدت يف حالة أخرى أدلة تناقض مزاعم اجليش النيبايل   .                                   احملتجزين وتسليم جثمان آخر إىل عائلته
   ُ                                                                           ومل ُيحيل اجليش النيبايل إىل املفوضية التقرير الذي أعدته فرقة العمل اليت              .                                       بـأن الضـحية مات يف انفجار قنبلة       

   .       حالة  ٤٩                      ورة أعاله البالغ عددها ُ  ّ                         ُشكّلت للتحقيق يف احلاالت املذك

                                                                                      ، قدمت املفوضية إىل قوات األمن املعنية وإىل فريق األمم املتحدة العامل املعين حباالت                   سبتمرب /     أيلول    ويف   -  ٤٧
                                                                   حالة اختفاء سابقة، باإلضافة إىل احلاالت املذكورة أعاله البالغ             ٣٣٠                                         االخـتفاء القسري أو غري الطوعي حوايل        

        ويف مجيع    .                             حالة قال إهنا قد أوضحت        ٣١٥             حالة من      ٤٢                               ام اجليش النيبايل بالرد على        وق  .          حالـة    ٤٩         عددهـا   
                           ً                                                                        احلاالت اليت جرت متابعتها الحقاً، باستثناء حالة واحدة، مل جتد املفوضية أدلة تدعم رواية اجليش اليت مفادها أن 

                  وال تعترب املفوضية     .            طلق سراحهم             ُ                                                      ُ              األشخاص إما قُتلوا أثناء عمليات قوات األمن ضد احلزب الشيوعي املاوي أو أُ            
                                                                                                   أن حتقيقات اجليش النيبايل تتسم بالشفافية أو الرتاهة، وهي تواصل الضغط من أجل قيام جلنة مستقلة بالتحقيق يف 

  .             مجيع هذه احلاالت

                                         بإنشاء جلنة معنية حباالت االختفاء تتألف من     ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران                                 وقامت وزارة الداخلية يف أوائل شهر  -  ٤٨
       ً           ، موضحاً أن مصري         يوليه /   متوز    ٢٥                                                               وقدم هذا الشخص استنتاجاته األولية إىل جلنة جملس النواب يف             .        واحد    شخص

                    أثناء تبادل إطالق         قتلوا   "       أو    " ُ            أُطلق سراحهم  "                                   شخص من املختفني كان إما أنه           ١٠٠                            أو مكـان وجود أكثر من       
                ولكنه ذكر عدم     .              ً     شخص آخر جمهوالً      ٦٠١               وال يزال مصري      .      ً                                     وفقاً للمعلومات املقدمة من قوات األمن       "        الـنريان 

  .                      قدرته على إجراء حتقيقات
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                                وقدمت املفوضية توصيات إىل جلنة       .         ً                                                            وجيب أيضاً تعزيز اإلطار القانوين لتدعيم املساءلة عن أية انتهاكات          -  ٤٩
                                                                                                            الصـياغة بشأن اإلفالت من العقاب، وإىل رئيس جملس النواب بشأن دواعي القلق املتعلقة مبشروع قانون خاص                 

     وينص   .     ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول    ٢٢  ُ                           وأُقر مشروع القانون باإلمجاع يف   .                                     اجلـيش جيري استعراضه يف جملس النواب      ب
      إال أن   .                                                                                              القـانون اجلديد بصفة خاصة على الوالية القضائية احلصرية للمحاكم املدنية يف قضايا االغتصاب والقتل    

                                               ايا التعذيب واالختفاء، مع إمكانية االستئناف أمام                                                        أحكام القانون متنح الوالية القضائية للمحاكم العسكرية يف قض
                                      ً                                                                           احملكمة العليا، وختول احملاكم العسكرية، بدالً من احملاكم املدنية، سلطة ممارسة الوالية القضائية على أفراد اجليش                

      مع                                            ويقضي القانون بأن يتعاون اجليش النيبايل       .                                                               النيـبايل الذين يرتكبون انتهاكات أخرى فادحة حلقوق اإلنسان        
                   ُ                                                                                         السـلطات املدنية اليت ُتمنح صالحيات التحقيق مع األفراد العسكريني الذين يرتكبون انتهاكات فادحة حلقوق               
                                                                                                 اإلنسان، لكنه ال حيدد احلقوق الفردية للمدعى عليهم يف إطار إجراءات احملاكم العسكرية لضمان احملاكمة العادلة 

   لس  جم       وأصدر    .                          للمحكمة اجلنائية الدولية                روما األساسي            على نظام       صديق      بالت                    كما أوصت املفوضية      .          واملنصـفة 
           وحىت كانون    .               ً                            بالتوقيع فوراً على نظام روما األساسي                     يأمر احلكومة         ً   توجيهاً     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٢٥             الـنواب يف    

   .                                                                              ، كان نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية ينظران يف تقرير هبذا الشأن قدمته فرقة عمل    ٢٠٠٧      يناير  /     الثاين

             ً         أكثر استعداداً لتقدمي                             ً       اليت حدثت يف السابق أو مؤخراً                                         ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان               ن أقرباء      وكـا  -  ٥٠
       ُ       حالة أُبلغت   ٢٣        أكثر من                املفوضية برصد        وتقوم.                 فتح حتقيقات جنائية       من أجل        للشرطة   )              تقارير إعالمية (      شكاوى 

          اإلرادة        انعدام         بسبب                    هذه احلاالت معلقة           وغالبية    .            أحناء البلد     شىت        يف        مماثلة          انتهاكات         بوقوع                 الشرطة تتعلق         هبـا   
          عدم مضيها    إن                    الشرطة يف بعض احلاالت      قالت  و  .                                                        السياسية واملؤسسية، وبسبب عوائق قانونية حقيقية أو متصورة

                      الشرطة يف بلباري،          امتنعت                    فعلى سبيل املثال،       .                                 وجود حتقيق مستقل أو برملاين جار                 يـرجع إىل                    يف التحقـيقات    
              ً              متظاهرين الحقاً يف أواخر      ٦            ُ                                             ء حتقيق فيما ُيزعم من اغتصاب امرأة وقتلها، ومقتل                                       مبقاطعـة مورانـغ، عـن بد      

  .              من احلكومة            وصدر اإلذن         ربملانية    ال       تحقيق    ال        جلنة                           وذلك إىل أن صدر تقرير                                    أبريل على يد اجليش النيبايل،       /     نيسان
   .                  ا أفادت به احلكومة                                                                   ً   وقد استكملت اللجنة تقريرها اآلن وهو أمام اجمللس التشريعي االنتقايل، وفقاً مل

     ً                                               عاماً ماتت يف غضون ساعات من اعتقاهلا من قبل            ١٥                                                      ويف حالة ماينا سونوار، وهي فتاة تبلغ من العمر           -  ٥١
                            ً                                                          ، قامت الشرطة النيبالية أخرياً بزيارة مركز تدريب بريندرا لعمليات السالم التابع                ٢٠٠٤                        اجلـيش النيـبايل عام      

        وملعرفة                                                       من أجل احلصول على معلومات تتعلق بوفاة الفتاة           ،    ٢٠٠٦       يونيه /            يف حزيران         بانشكال                   للجيش النيبايل يف    
               اجليش النيبايل       اعتراض            ً                   العملية متاماً منذ ذلك احلني بسبب       تعطلت     لكن  و  .      فيه ة     مدفون      رفاهتا                       املوقع الذي يعتقد أن   
            باحلصول على          املتعلق                                   ستجابة لطلب الشرطة النيبالية       اال      يف       ً كثرياً                        لشرطة، وتأخر السلطات                      عـلى صـالحيات ا    

                  ، أصدرت املفوضية       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              يف كانون األول   و  .              يف التحقيق                    ً     إمكانية املضي قدماً       بشأن                   شـورة القانونية      امل
                        يوثق املوانع اليت حالت   "               أثناء احتجازها                ماينا سونوار                                               تلخيص دواعي القلق املتصلة بتعذيب ووفاة        "      ً          تقريراً بعنوان   

                                                          ً             ذلك حماوالت اجليش النيبايل مواراة االنتهاكات، ودعا التقرير جمدداً إىل                                                     دون إقامة العدل يف هذه القضية، مبا يف         
          بانتهاكات        اخلاصة                            يف التحقيقات اجلنائية                                ً       إحجام السلطات عن املضي قدماً          يقتصر    وال    .                       إجـراء حتقـيق مستقل    

                 ير إعالمي للشرطة   تقر                    ُ    ففي مقاطعة دانوشا، قُدم    .            اجليش النيبايل            املتورط فيها                               حقوق اإلنسان السابقة على احلاالت 
          الشرطة           أفراد من       أمساء            ترد فيه      ،      ٢٠٠٣        أكتوبر   /              يف تشرين األول            مخسة طالب                              يولـيه يـتعلق باختفاء       /        يف متـوز  

     ُ            الذي ُيعتقد أن        وقع    امل                 وقد مت حتديد    .            هم الرئيسيني   في                                                        واملسـؤول اإلداري احملـلي يف ذلك احلني بوصفهم املشتبه           
          على الرغم                                                         ذلك سوى خطوات حمدودة إلجراء املزيد من التحقيقات                                       ُ               الطالب اخلمسة قد دفنوا فيه، ومل ُتتخذ مع       
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     بأهنا         احلكومة          وتأكيد                                                         واملنظمات غري احلكومية احمللية والوطنية، واملفوضية،         ،         األقارب            اليت مارسها    ط   و          مـن الضغ  
  .                                      وتعترب احلكومة اآلن أن ملف القضية قد أغلق  .               مبواصلة التحقيق  "              توجيهات صارمة   "     أصدرت

                      انتهاكات حقوق اإلنسان   عن        ملساءلة            ما يتعلق با  في       حىت اآلن                            ً         ل دور السلطة القضائية حمدوداً للغاية       وال يزا -  ٥٢
  ،     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩    ويف    .                                                                  وذلـك على الرغم من بعض التطورات اليت حدثت يف اآلونة األخرية           

                              باملثول أمام احملكمة بعد أن بقيت                                قضية اختفاء صدرت بشأهنا أوامر   ٢٧     من   ٢٢                        ً     استمعت احملكمة العليا أخرياً إىل 
    ٢٨    ويف    .     ٢٠٠٧                                                                                            معلقة ألشهر عديدة ولسنوات يف بعض احلاالت، ومن املتوقع أن تصدر أحكامها يف بداية عام                

                                                                                          ، أمـرت احملكمة العليا للمرة األوىل بإنشاء فرقة عمل للتحقيق يف حاالت اختفاء أربعة                   ٢٠٠٦         أغسـطس  /  آب
        ، أمرت      ٢٠٠٧       يناير   /                ويف كانون الثاين    .     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٩              ألمن يف عامي                         ِ                   أشـخاص بعد اعتقاهلم من ِقبل قوات ا       

                                             حالة وردت يف تقرير املفوضية عن مقاطعة          ٤٩                                                                    احملكمة العليا فرقة العمل بالتحقيق يف حاالت اختفاء يبلغ عددها           
              ثالث دعاوى       ٢٠٠٦       ديسمرب   /            وكانون األول        يوليه   /                        احملكمة العليا يف متوز                     ومـع ذلك، رفضت     .              ماهـاراجغوجني 

  ن  ك                                               اجليش النيبايل لتقدميهم معلومات مضللة عن أما         يف                                                        إهانة احملكمة رفعتهما عائالت املختفني ضد ضباط كبار          ب
   .              األشخاص املختفني

     احلزب             املفوضية     ّ  حثّت                                                                                وباإلضـافة إىل الدعوة للمساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الدولة،              -  ٥٣
                     سلسلة عمليات القتل يف      إزاء                       عربت املفوضية عن القلق           كر أعاله، أ         ُ  ومثلما ذُ .             مساءلة أعضائه    على               الشيوعي املاوي 

                وعلى الرغم من     .     ٢٠٠٦       يونيه   /             مايو وحزيران  /                 أشخاص يف أيار        مثانية                    أسفرت عن مقتل           اليت                   املـنطقة الوسـطى   
                                                   املذكورة وما تالها من حاالت قتل أو وفاة أثناء                                   بالتحقيق يف حاالت القتل              الشيوعي      احلزب                      التأكـيدات بقيام    

                     من القيادة الوطنية                    أية معلومات        ٢٠٠٦           هناية عام                      تتلق املفوضية حىت          ، مل                  من تثبت إدانتهم                ومعاقـبة             االحـتجاز 
  .             اختاذ أي إجراء         للحزب عن 

                    ً                                                                      وأعربت املفوضية مراراً للحزب الشيوعي النيبايل عما يساورها من قلق إزاء حاالت االختطاف اليت جتاوز  -  ٥٤
                  عتقد أن من بني     ُ وُي  .      ً   جمهوالً        املختطفني                        ال يزال مصري أو مكان       و                  فترة الصراع،       خالل       ُ               حالة أُبلغ عنها        ١٢٠       عددها  
   .         مزعومني      مرشدين                                                        من أعضاء األحزاب السياسية، واملعلمني، وأفراد قوات األمن، و       العشرات      هؤالء

                            على وضع آلية على الصعيد                           احلزب الشيوعي املاوي                     ، حثت املفوضية        ٢٠٠٦         يونـيه    /           حزيـران    ٢٦    ويف   -  ٥٥
                                            ارتكاب انتهاكات، من أجل كفالة أن تكون                      قيام كوادره ب                                                 لإلشراف على التحقيقات الداخلية يف مزاعم             الوطين

              هذه التحقيقات     مثل     أن        أكدت       كما    .                        املزيد من االنتهاكات           تؤدي إىل                                            هـذه التحقـيقات نـزيهة وكاملة، وأال         
      والحظت   .                        حمكمة مدنية تابعة للدولة             القضائية يف   ات                              حتل حمل التحقيقات املستقلة واملالحق        ميكن أن                 الداخلـية ال    

ُ  ّ                                          املفوضية أن أربعة من كوادر احلزب الشيوعي املاوي قد ُسلّموا للشرطة بزعم تورطهم يف ارتكاب انتهاكات                                                  .   

                                                                              خاص إىل أنه على الرغم من تصريح القيادة باختاذ إجراءات ضد املسؤولني عن                                  الحظت املفوضية بقلق     و -  ٥٦
    ذي   وال  ، )A/60/359             من الوثيقة   ٣٧            انظر الفقرة  (      ٢٠٠٥    عام                 ، مبقاطعة شيتوان                            اهلجوم على حافلة عامة يف مادي

         أن قضوا   "                                        ُ                           من املدنيني وأفراد قوات األمن، فإن بعضهم أُطلق سراحه بعد              ٣٥                                    أسـفر عـن مقتل ما ال يقل عن          
      ديسمرب  /  ول             ويف كانون األ    .  "                 العقوبة التقوميية  "       من    ،             على ما يبدو         أشهر،        ثالثة      إىل         شهرين              تتراوح من     "       ً   أحكامـاً 
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                                                                                                        ، بعثـت املفوضـية برسالة إىل قيادة احلزب الشيوعي املاوي تطلب احلصول على وثائق وعلى املزيد من                      ٢٠٠٦
  .                                         املعلومات عن التحقيقات اليت متت يف هذه احلادثة

  التشريد الداخلي-     ً خامسا  

                  ثريون من املشردين                                                             منذ وقف إطالق النار، التشريد الداخلي القسري ويقوم ك                                  لقد انتهى إىل حد كبري،       -  ٥٧
                                                 ً                              والتزم الطرفان بسالمة واستدامة عودة املشردين داخلياً وبإعادة األراضي واملمتلكات      .       ً                     داخلياً بالعودة إىل ديارهم   

                                                                 ً                                وتعتقد املنظمات غري احلكومية والسلطات احمللية أن غالبية املشردين داخلياً قد عادوا بالفعل يف                .             الـيت صودرت  
              ً                          ومن احملتمل أيضاً أن يندمج كثري من القرويني   .                                عودهتم للتو بالنسبة ملقاطعات أخرى                         بعض املقاطعات، بينما بدأت 

              ً                                  ً                                                            املشـردين داخلياً يف اجملتمعات احلضرية حيث يقيمون حالياً، آملني يف حتسن احلصول على فرص العمل والتعليم                 
   .                        واخلدمات االجتماعية األخرى

                                                        يذ التزامات الطرفني إزاء عمليات العودة، مبا يف ذلك                                                           ومع ذلك، هناك عدد من التحديات اليت تعوق تنف         -  ٥٨
                                    ً               ً                                                        الشـواغل املـتعلقة حبمايـة املشردين داخلياً املعارضني سياسياً للحزب الشيوعي املاوي، وعدم احلصول على                

                                                                                  كما أن قادة احلزب الشيوعي على مستوى القرى، حيث ترجع غالبية العائدين، ال               .                            مساعدات مادية عند العودة   
                  وجرى يف بعض املناطق   .    ً        ً     ً                                                              ئماً التزاماً تاماً بالتعهدات اليت قطعتها القيادة الوطنية للحزب الشيوعي النيبايل          يلتزمون دا

  .                        ً                                                                          الترحيـب باملشـردين داخلياً العائدين دون قيد أو شرط من جانب احلزب الشيوعي، وأعيدت إليهم ممتلكاهتم    
                           ُ                ، يف تقرير من حيق له العودة وُيقال إهنا تفرض                                       ً                   وتـتحكم كـوادر احلزب الشيوعي احمللية فعلياً، يف بعض املناطق  

                                                  ومع تزايد حركة العودة التلقائية والعودة اليت         .          مزعومة  "     أخطاء "     ً                                           شروطاً للعودة، مبا يف ذلك االعتذار العلين عن         
                                                                                                           تيسرها املنظمات غري احلكومية، تتوىل املفوضية رصد حركات العودة، وتقوم بدعوة احلزب الشيوعي إىل احترام               

  .                                    ً                              دات الرمسية بتأمني عودة املشردين داخلياً بأمان وكرامة على املستوى احمللي     التعه

                     وال توجد خطة شاملة      .                                                  ً                             ومل تستجب احلكومة نفسها حىت اآلن لرغبة املشردين داخلياً املتزايدة يف العودة            -  ٥٩
                       ه وزارة الداخلية إىل                            ً                                                               تعـاجل حاجة املشردين داخلياً إىل املساعدة واحلماية، واحنصرت املسألة فقط يف طلب وجهت             

                            وتتيح هذه الثغرة لغالبية      .                                                                   ً                كـبار املسـؤولني يف املقاطعات تطلب منهم حتري الدقة يف تسجيل املشردين داخلياً             
  .                                                                                               املسؤولني على مستوى املقاطعة التعامل بصورة سلبية مع مسألة ختطيط ودعم عمليات العودة على الصعيد احمللي

                                                                    سؤولية تتحملها يف الغالب املنظمات غري احلكومية احمللية العاملة يف جمال حقوق      ً                           ونظراً لتقاعس الدولة، فإن هذه امل
     ً      ً                ً       دعماً مالياً للمشردين داخلياً         ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦                                          ورصدت وزارة املالية يف ميزانيتها لعام         .                        اإلنسـان، بتمويل حمدود   

                        وأبرزت املفوضية ووكاالت  .     ُ                                كما قُدم طلب متويل إىل جمتمع املاحنني الدويل  .                               العائدين وغريهم من ضحايا الصراع
                                                                                                        األمـم املتحدة األخرى احلاجة إىل برنامج تعويضات حكومي شامل ومتكامل جلميع ضحايا الصراع، مبن فيهم                

   .               ً املشردون داخلياً

      مارس /    آذار                                                                                           وتعكف احلكومة يف الوقت الراهن على استعراض وتعديل السياسة العامة اليت تنتهجها منذ               -  ٦٠
      ً                                                                         داخلياً من أجل وضع سياسة عامة تتسق مع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي                    بالنسبة للمشردين     ٢٠٠٦

                                        وقامت فرقة عمل تتألف من أعضاء من وزارة     ). E/CN.4/1998/53/Add.2                                    حسـبما ورد يف مـرفق الوثـيقة          (
         وباإلضافة   .     شأهنا                                          ُ                                       الداخلية وأمانة السالم بإعداد عدة مسودات وطُلب من وكاالت األمم املتحدة إبداء مالحظات ب
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                                                                                                               إىل إسـداء املشـورة الفنية بشأن حمتوى املسودات، اقترحت األمم املتحدة عملية شاملة لوضع السياسة العامة                 
                                   وترحب املفوضية بوضع سياسة جديدة       .                                                                     اجلديدة، مبا يف ذلك التشاور مع احلزب الشيوعي املاوي واجملتمع املدين          

                                                                   امللحة إىل إعطاء األولوية لوضع خطط عملية مدعومة باملوارد بغية                         ً                            للمشردين داخلياً لكنها شددت على احلاجة       
   .                                                        ًً                                  توجيه السلطات احمللية حنو إجياد حلول ملموسة للمشردين داخلياًً، مبا يف ذلك العودة اآلمنة واملستدامة

     شروع                          ً                                  ً                                     ويسـاور املفوضية القلق أيضاً ألن السياسة اجلديدة للمشردين داخلياً مل تؤخذ يف االعتبار يف م                -  ٦١
ُ                             وُحذفت من املسودة األولية أحكام   .                         ً                                                 القانون الذي اعتمد مؤخراً لتعديل وتعزيز القانون املتعلق بالقوائم االنتخابية  

   .                        ً                                     هامة متكن املشردين داخلياً من التصويت يف املناطق اليت نزحوا إليها

 التهميش االجتماعي/ االستبعاد-     ً سادسا  

                                        ً                     ثريات عميقة يف احلقوق املدنية والسياسية، فضالً عن احلقوق االقتصادية                                 إن التمييز املتجذر يف نيبال له تأ  -  ٦٢
                                                                                   وأدى التمييز القائم على أساس الطائفة أو االنتماء اإلثين أو نوع اجلنس أو االنتماء اجلغرايف   .                     واالجتماعية والثقافية

                                  املشاركة يف العمليات السياسية                                                                                   أو االعتبارات األخرى إىل هتميش واستبعاد املاليني من أبناء الشعب النيبايل من           
  .                                                                                                         ومؤسسات الدولة، ومن املساواة يف الوصول إىل املسكن واملاء وحيازة األراضي وغري ذلك من احلقوق املشاهبة               

                 وشاركت مثل هذه     .                                                                                            وهـناك العديد من اجملتمعات احمللية املهمشة اليت تعرضت ملعاناة كبرية أثناء الصراع املسلح             
                                                          وأصبحت تطالب أكثر فأكثر منذ ذلك الوقت باملساواة،             ٢٠٠٦       أبريل /     نيسان          احتجاجات                       اجملموعات بفعالية يف    

                                              وسوف تكون عملية انتخاب اجلمعية التأسيسية،        .                                                             وبإعـادة هيكلة الدولة بصورة جوهرية كوسيلة لتحقيق ذلك        
        ُ        ي مستقر ُتكفل                                                                                                 والتمثيل فيها، وعملية وضع الدستور والدستور نفسه مبثابة خطوات هامة إلنشاء جمتمع دميقراط            

  .                                   فيه محاية حقوق اإلنسان بالنسبة للجميع

                                                                                         عـدم كفايـة متثـيل اجملموعات املهمشة يف عملية السالم، مبا يف ذلك يف أفرقة حمادثات السالم وقيادة      -  ٦٣
                                                        وتالحظ اجملموعات املهمشة أكثر فأكثر أن عدم متثيلها يف           .                                                   األحـزاب السياسـية، ال يـزال يبعث على القلق         

  .                                                                                          ولة مثل، احلكومات احمللية وقوات األمن يشكل عقبة أمام مشاركتها يف مجيع جوانب احلياة العامة                  مؤسسات الد 
                                                                           يف املائة من وظائف اخلدمة املدنية ستكون خمصصة للنساء، بيد أن التشريعات          ٣٣                              وأبلغت احلكومة املفوضية بأن     

                                              ة التمييز وحقوق املرأة، وهناك بعض البنود                                                وتضمن اتفاق السالم الشامل تعهدات مبعاجل       .             ُ             التنفيذية مل ُتعتمد بعد   
  .      ُ                                                                                        الـيت أُدرجـت يف مشروع الدستور املؤقت، ومل يتخذ الطرفان حىت اآلن سوى القليل من اإلجراءات امللموسة    

                                      مقاطعة جلان تنسيق معنية بالنهوض        ٧٥                                                                      وقـررت احلكومة أن تنشئ يف كل واحدة من املقاطعات البالغ عددها             
                                أما التدبري اإلجيايب اآلخر فهو إدراج   .                                               قاطعات، وجلان تنسيق معنية باجملموعات اإلثنية احمللية                   جبماعات الداليت يف امل

   .                                          اخلطة احلكومية العشرية للتنمية يف هذه األحكام

   ُ                                                                                            واعـُتمدت بعض التشريعات اليت تؤدي، ضمن أمور أخرى، إىل حتسني املساواة بني اجلنسني من حيث                 -  ٦٤
ّ               حقـوق امللكية وُتجّرم السلو                             ُ             أما قانون اجلنسية الذي اعُتمد يف تشرين   .  "     النبذ "                                   كيات التمييزية فيما يتعلق مبسألة                 ُ  

                                                                           ، فسوف مينح اجلنسية إىل الكثريين من سكان سهول ترياي، ومينح اجلنسية، يف ظروف معينة،     ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين
                               الختبار، وهناك العديد من األحكام                                                ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه القوانني ال يزال حباجة إىل ا  .                     لألطفال من أم نيبالية
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                                                              وأعربت املفوضية عن قلقها البالغ ألن قانون اجلنسية ومشروع الدستور   .                                       القانونية التمييزية اليت تستوجب التعديل
   .                                                           املؤقت مل يتضمنا توصياهتا املتعلقة بتعديل بعض األحكام التمييزية

                    وتشكل طائفة مادهيسي   .                       ية حمورية يف عملية السالم                                               وتربز مسألة املساواة بالنسبة لطائفة مادهيسي كقض   -  ٦٥
                                                                                                   يف املائـة من سكان نيبال وترى أن العملية االنتخابية هي خطوة حامسة ملعاجلة التمييز الذي                   ٤٠-  ٣٠        حـوايل   

               كما يؤدي مشروع   .                                                              وال يتناول قانون اجلنسية إال بصورة جزئية مسألة عدم متتعهم باجلنسية  .                 ً تعرضت لـه تارخيياً
                                                                                                          املؤقت إىل عدم توازن نسيب بني الدوائر االنتخابية يف املناطق السهلية وتلك املوجودة يف املناطق اجلبلية،                         الدستور  

   .                                                        إذ يشترط توفر عدد أكرب من الناخبني لكل مقعد يف مقاطعة ترياي

     ّ                                                ُ                       ، نظّمـت مجاعـات طائفة مادهيسي سلسلة من اإلضرابات ملنع تنقُل طائفة                 ٢٠٠٦                   ويف هنايـة عـام       -  ٦٦
      ديسمرب  /             ويف كانون األول   ).       أعاله  ٤٠-  ٣٨         ً          انظر أيضاً الفقرات  (                                  اليت تتحرك حبرية داخل مقاطعة ترياي -     ديسي     باها

                                                                                                    ، اندلعت أعمال عنف طائفي خطرية بني اجلماعتني يف مدينة نيبالغوجني الواقعة يف الغرب األوسط، وذلك                  ٢٠٠٦
   ُ              وقُتل شخص واحد Nepal Sadbhawana Party (NSP)                                               عقب إضراب دعا إليه احلزب السياسي لطائفة مادهيسي 

   ومل   .                                                                                                  وحدثـت أعمال هنب وتدمري واسعة النطاق استهدفت ممتلكات أفراد طائفة مادهيسي على وجه اخلصوص              
  .                                                                                                تتمكن الشرطة من التدخل بصورة مالئمة من أجل حفظ القانون والنظام ومحاية ممتلكات أفراد طائفة مادهيسي 

                                                                               هذه األحداث اليت أبرزت إمكانية وقوع املزيد من العنف الطائفي يف منطقة                                             واعترفت احلكومة املركزية بفداحة   
                                                                                                               ترياي، واحلاجة املاسة إىل تعزيز القدرات الوظيفية لسلطات إنفاذ القوانني من أجل احملافظة على القانون والنظام،           

   .                                وإىل تطوير احلوار فيما بني الطوائف

                                                             تخابات اجلمعية التأسيسية على محالت عامة كبرية وتعبئة حول                                                 وحيتمل أن تشتمل العملية التمهيدية الن      -  ٦٧
                                                                                            ومن التحديات األساسية اليت تواجه عملية السالم واجلمعية التأسيسية، تلبية املطالبات املتزايدة بقيام   .              قضايا التمييز

               لى قدم املساواة                                               ُ   ّ                                 دولة ذات هيكل حيمي حقوق اإلنسان بالنسبة للجميع وُيمكّن كل الشعب النيبايل من املشاركة ع
                                                                           ُ                         ومثة خطر كبري من تفاقم االنقسامات االجتماعية، واندالع العنف يف هناية املطاف، إذا مل ُتعاجل هذه                  .         يف اجملتمع 

   .                   الشواغل بصورة جادة

  خالصة-     ً سابعا  

                                                                                                    لقـد طـرأ حتسن كبري على بعض اجلوانب املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف نيبال منذ تقدمي التقرير                   -  ٦٨
                                                               وأقرت احلكومة واحلزب الشيوعي املاوي يف اتفاق السالم الشامل بأن حقوق   .                     ري إىل جلنة حقوق اإلنسان   األخ

                                     ً                   وقد صاغ اجملتمع املدين، مبعناه األوسع، كثرياً من مطالبه           .                                                اإلنسـان هي العناصر األساسية يف عملية السالم       
   ً                            لوالً ملشاكل حقوق اإلنسان اليت طال                                   ومثة توقعات بأن حتمل عملية السالم ح .                       على أساس من حقوق اإلنسان

     ً    فضالً عن    ،     تها                                الفئات املهمشة وإساءة معامل                 والتحامل على                                                 أمدها، وخاصة مشكلة التمييز العميقة اجلذور،       
  .                التفاوت االقتصادي

                                                                       يدعو إىل القلق الشديد إزاء االنتهاكات املتواصلة حلقوق اإلنسان، وما              ما                           مع ذلك، ال يزال هناك       و -  ٦٩
                                                 يهدد أي انتكاس تتعرض له عملية السالم باحتمال تعرض  و   .                             ً ن احلايل يف حالة حقوق اإلنسان هشاً         برح التحس
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                                                           ومن الضروري للغاية أن يلتزم أصحاب املصلحة كافة بعملية السالم   .                                  حقـوق اإلنسـان آلثار سلبية مدمرة   
  .                  املقترن بالعدل                                                                                      والتصـدي للمشاكل املتصلة حبقوق اإلنسان يف كل مرحلة، وذلك لضمان استدامة السالم            

            ً    السائد حالياً يف      لضعف   وا  .                                                                        وهناك حتديات كثرية ال تزال مستمرة، وأكربها مشكلة إنفاذ القانون وإقامة العدل
                                              وقدرهتا أو إرادهتا احملدودة على صون القانون         )                                     بل وعدم وجودها يف كثري من األماكن       (                       أجهزة إنفاذ القانون    

                                                              ، والدعم احلكومي احملدود، ومقاومة احلزب الشيوعي املاوي، من          ف    العن                                    والنظام ومحاية السكان املدنيني من      
                                                                                                            شـأهنا كـلها أن تسـهل ظهور عناصر راغبة يف تقويض عملية السالم، ما مل تعاجل هذه املشاكل على وجه                     

                                            ً       ً                                               وسـيكون تعزيز إنفاذ القانون وسلطة القضاء أمراً جوهرياً لضمان تنظيم عملية انتخاب اجلمعية                .         السـرعة 
                       باملثل، تقع على عاتق     و  .                                                            ً            يف مراحلها األوىل دون خوف أو ترويع أو ارتكاب انتهاكات أشد خطراً                      التأسيسية  

      على    وجيب  .                                                                                     األحزاب السياسية مسؤولية كفالة احترام أعضائها التام حلق اآلخرين يف محل آراء سياسية مغايرة
                                ات املهمشة بأن يكون هلا متثيل                         العتراف مبطالب الفئ                        اختاذ خطوات ملموسة ل      ،                     ً     ، يف هذا السياق أيضاً          الطرفني
                                                                                     ومن أجل كفالة استعادة سيادة القانون يف املناطق اليت غابت عنها إىل حد كبري، جيب إجياد حل على   .      مناسب

                                                                                             وجه السرعة ومن خالل احلوار ملسألة االفتقار إىل طرائق لتأسيس هياكل احلكم احمللي االنتقايل، والعقبات اليت 
  .                                      ان تطوير القرى يف العديد من أرجاء البلد                     ال تزال حتول دون عودة جل

                                                                                                  وينبغي أن حتتل حماسبة املسؤولني عن العنف وانتهاك حقوق اإلنسان، ومن مث إهناء مناخ اإلفالت من                 -  ٧٠
                      فقد أضريت حياة مئات      .                                                            ، مكان األولوية على مستوى الدولة واحلزب الشيوعي املاوي                           ً   العقاب السائد حالياً  

                                                                                       وما زال الكثريون يعانون من آثاره، ممن فقدوا أعزاء لديهم، وممن تأثروا نتيجة                                       اآلالف مـن جراء الصراع،    
                        ، وممن تشردوا وواجهوا                                                                           ً          للتعذيب واالعتقال، وممن بترت أطرافهم بسبب القنابل واملتفجرات املصنوعة يدوياً         

                   تفتح باب األمل أمام              فعملية السالم   .                                                               املصاعب االقتصادية، وممن عانوا من الصدمة النفسية النامجة عن الصراع
                                                                                                اإلنعاش، ولكن يقع على عاتق أطراف الصراع مهمة ترمجة تعهداهتم املكتوبة مبراعاة حقوق اإلنسان إىل عمل      

                                                                                      ومفوضية حقوق اإلنسان على استعداد لتقدمي املساعدة فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان              .                فعـال ودائـم   
  .                   املتصلة بعملية السالم

_ _ _ _ _ 

 


