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 )٢٠٠٧ (١٧٤٠القرار   
 

ــاين ٢٣ املعقــودة يف ٥٦٢٢الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      /  كــانون الث
 ٢٠٠٧ يناير

  
 إن جملس األمن، 

اتفـاق سـالم    علـى   لنيبـال   ) املـاوي ( بتوقيع حكومة نيبال واحلزب الشيوعي       إذ يرحب  
وقـف إطـالق النـار القـائم        بتحويـل   لتزام الطرفني املعلن    ، وبا نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢١ يف   شامل
 دائم ومستمر ويشيد باخلطوات املتخذة حىت اآلن لتنفيذ االتفاق،سـالم إىل 

األمـم املتحـدة يف تنفيـذ جوانـب رئيـسية        من  ساعدة  امل الطرفني   بطلب وإذ حييط علما   
من االتفاق، السيما رصد الترتيبات املتعلقة بإدارة أسلحة الطرفني وأفرادمها املـسلحني ورصـد        

 االنتخابات،

 ٢٠٠٦نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ٢٢ إىل رســـالة األمـــني العـــام املؤرخـــة    وإذ يـــشري 
)S/2006/920 ( ديــــسمرب / كــــانون األول١وإىل بيــــان رئيــــسه املــــؤرخ)S/PRST/2006/49( ،

 وظفي االنتخابات يف نيبال،ملويرحب بالتقدم احملرز يف اإليفاد والنشر املسبق للمراقبني و

مهيـة الـيت    األم وإعـادة الدميقراطيـة و     الة القوية للـشعب النيبـايل يف الـس         الرغب وإذ يدرك  
يكتسيها يف هذا الصدد تنفيذ اتفاق السالم الشامل، ويشجع الطرفني على احلفـاظ علـى ذلـك       

 الزخم،

يف عملية السالم الحتياجـات النـساء واألطفـال         بضرورة إيالء عناية خاصة    وإذ يسلم  
 ، الشامليف اتفاق السالماملذكور نحو ال ، علىعادةاملهمشة والفئات 
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) S/2007/7 (٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٩ بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وإذ يرحــب 
نظر يف توصياته املستندة إىل طلب املوقعني على اتفاق السالم الشامل ونتائج بعثـة التقيـيم           وقد

 التقين،

ال يف إطـار تنفيـذ اتفـاق الـسالم       عن استعداده لـدعم عمليـة الـسالم يف نيبـ           وإذ يعرب  
 الشامل تنفيذا فعليا ويف الوقت املناسب،

 لزمـام   ها سيادة نيبال وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي وامتالك       وإذ يعيد تأكيد   
 تنفيذ اتفاق السالم الشامل،املبادرة يف 

املتحـدة   جلهـود األمـني العـام وممثلـه الشخـصي، وفريـق األمـم                وإذ يعرب عن تقديره    
ن يف والقطري مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان وممثلـو األمـم املتحـدة اآلخـر      

 نيبال،

 قيـادة ممثـل خـاص       ـتبعثة سياسية لألمـم املتحـدة يف نيبـال حتـ          أن ينشئ    يقرر - ١ 
 :قريرهوينيط ا الوالية التالية استنادا إىل توصيات األمني العام الواردة يف تلألمني العام 

رصــد إدارة أســلحة الطــرفني وأفرادمهــا املــسلحني، متــشيا مــع أحكــام اتفــاق     )أ( 
 السالم الشامل؛

مساعدة الطرفني عن طريـق جلنـة مـشتركة لتنـسيق الرصـد يف تنفيـذ اتفاقهمـا                   )ب( 
 االتفاق؛ذلك بشأن إدارة األسلحة  واألفراد املسلحني، على النحو املنصوص عليه يف 

 املساعدة يف رصد ترتيبات وقف إطالق النار؛ )ج( 

تقدمي الدعم التقين للتخطيط النتخاب مجعيـة تأسيـسية واإلعـداد لـه وإجرائـه                 )د( 
 زاهة، بالتشاور مع الطرفني؛ـيف جو من احلرية والن

توفري فريق مـصغر مـن مـراقيب االنتخابـات السـتعراض مجيـع اجلوانـب التقنيـة                   )هـ( 
 ية، وتقدمي تقارير عن إجراء االنتخابات؛للعملية االنتخاب

 شـهرا  ١٢ أن تكون والية البعثة السياسية لألمم املتحدة يف نيبـال لفتـرة           يقرر ‐ ٢ 
اعتبارا من تاريخ هذا القرار، نظرا للظروف اخلاصة، ويعـرب عـن عزمـه إـاء تلـك الواليـة أو          

مـني العـام مـن أن تكـون البعثـة           متديدها بناء على طلب حكومة نيبال، مع مراعاة ما يتوقعـه األ           
 وحمددة املدة؛اهلدف مركزة 
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 باقتراح األمني العـام الـداعي إىل أن يقـوم ممثلـه اخلـاص بتنـسيق جهـد                   يرحب - ٣ 
يف املعنيـة    عملية السالم، بالتشاور الوثيـق مـع األطـراف           الرامي إىل دعم  األمم املتحدة يف نيبال     

 وليني اآلخرين؛نيبال وبالتعاون الوثيق مع الفاعلني الد

 إىل األمني العـام أن يطلـع الـس بانتظـام علـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                يطلب - ٤ 
 هذا القرار؛

ــال  إىل الطــرفني يطلــب - ٥  ــة    يف نيب ــز ســالمة البعث اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزي
 احملددة يف الوالية؛لدى تنفيذ املهام واألفراد املرتبطني ا وأمنهم وحرية تنقلهم 

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٦ 

 


