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 )٢٠٠٨ (١٧٩٦القرار   
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣، املعقودة يف ٥٨٢٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

 
 ،إن جملس األمن 
 ،٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣ املؤرخ ١٤٧٠إىل قرار جملس األمن  إذ يشري 
تـشرين   ٢١، يف  )املاوي(إىل توقيع حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل         وإذ يشري  

، على اتفاق سالم شامل، وإىل ما أبداه كل مـن الطـرفني مـن التـزام جتـاه         ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
حتويل وقف إطالق النـار القـائم إىل سـالم دائـم وقابـل لالسـتمرار، وإذ يـشيد بـاخلطوات الـيت                      

 اختذت حىت تارخيه لتنفيذ ذلك االتفاق،
 واستقالهلا الـسياسي وملكيتـها لزمـام        سيادة نيبال وسالمتها اإلقليمية   وإذ يعيد تأكيد     

 عملية تنفيذ اتفاق السالم الشامل واالتفاقات التالية له،
عــن اســتعداده املــستمر لــدعم عمليــة الــسالم يف نيبــال فيمــا يتعلــق بتنفيــذ  وإذ يعــرب  

 اتفاق السالم الشامل واالتفاقات التالية له على حنو فعال ويف الوقت املناسب،
شعب النيبـايل القويـة يف حتقيـق الـسالم وإعـادة إرسـاء الدميقراطيـة،        رغبة الـ وإذ يدرك   

 واألمهية اليت يكتسيها يف هذا الصدد تنفيذ اتفاق السالم الشامل واالتفاقات التالية له،
  أن بإمكان اجملتمع املدين تأدية دور هام يف منع نشوء الرتاعات، وإذ يدرك 
عـن  ) S/2008/5 (٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٣بتقرير األمني العام املؤرخ      وإذ يرحب  

 بعثة األمم املتحدة يف نيبال، الذي أعده وفقا لواليته،
 بندا، الذي مت التوصل إليه بني أطراف التحـالف          ٢٣باالتفاق املكون من    وإذ يرحب    

، هبـدف إجـراء انتخابـات للجمعيـة التأسيـسية يف            ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٣السبعة يف   
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 أن القيود الزمنية احملددة يف االتفاق، اليت يـشكل االلتـزام            يدرك وإذ،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠
 هبا مهمة شاقة، تتطلب بذل جهود من مجيع األطراف لبناء الثقة املتبادلة،

بضرورة إيالء اهتمـام خـاص يف عمليـة الـسالم الحتياجـات املـرأة والطفـل                  موإذ يسلّ  
ــديا، حــسبما    ــشامل   واجملموعــات املهمــشة تقلي ــسالم ال ــاق ال ــن   ورد يف اتف ــرار جملــس األم وق

٢٠٠٠ (١٣٢٥(، 
التحــرك بــسرعة يف تنفيــذ إىل نيبــال دعــوة األمــني العــام مجيــع األطــراف يف  وإذ يــردد 

 االتفاقات املربمة،
أن حكومة نيبال تعترف مبسامهة بعثة األمم املتحـدة يف نيبـال، كمـا جـاء          وإذ يالحظ  

ــة   ــالتها املؤرخـــ ــانون١٨يف رســـ ــسمرب / األول كـــ ــام  ٢٠٠٧ديـــ ــة إىل األمـــــني العـــ  املوجهـــ
)S/2007/789وأهنا تطلب متديد والية البعثة ملدة ستة أشهر،)، املرفق ، 

باكتمــال مــرحلتني مــن عمليــة التحقــق واملــساعدة املــستمرة يف مــا يتعلــق  وإذ يرحــب 
، ١٧٤٠ألمـن  بإدارة شؤون األسلحة واألفراد املسلحني من كال اجلانبني، وفقـا لقـرار جملـس ا        

 أمهيـة التوصـل إىل حـل ميكـن أن يـدوم             يالحـظ  وإذومتشيا مع أحكام اتفـاق الـسالم الـشامل،          
على األجل الطويل فيما يتعلق باملساعدة على هتيئة الظروف الالزمة إلجناز أنـشطة بعثـة األمـم               

ــال ،   ــصدد، ضــرو  يالحــظ وإذاملتحــدة يف نيب ــة،   كــذلك، يف هــذا ال ــسائل املتبقي رة معاجلــة امل
 فيها تلك املتعلقة بالقّصر، مبا

للجهود اليت بذهلا املمثل اخلـاص لألمـني العـام وفريقـه يف بعثـة          وإذ يعرب عن تقديره      
األمــم املتحــدة يف نيبــال، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، مبــا يف ذلــك مفوضــية األمــم املتحــدة 

ضـرورة   يؤكـد  وإذاإلنسان بناء على طلب احلكومـة،    حلقوق اإلنسان اليت تقوم برصد حقوق       
ــة        ــة لألمــم املتحــدة يف منطقــة البعث ــة التابع ــع األطــراف الفاعل ــة ومجي ــسيق اجلهــود بــني البعث تن

 وضرورة تكامل هذه اجلهود،
، بناء على طلب من حكومة نيبال واستنادا إىل توصية األمـني العـام، أن               يقرر - ١ 

 ١٧٤٠دة يف نيبـال، وذلـك وفقـا ملـا جـاء يف قـرار جملـس األمـن                    جيدد واليـة بعثـة األمـم املتحـ        
 ؛٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣، حىت )٢٠٠٧(

مجيـع األطــراف   ويناشـد عـن تأييـده الكامــل التفـاق الـسالم الــشامل،     يعـرب   - ٢ 
ــاء يف       ــذ االتفــاق، واالســتمرار يف املــشاركة بــشكل بّن ــزخم املكتــسب يف تنفي احملافظــة علــى ال

، مبا يف ذلك التوصل إىل اتفاق بشأن البعثـة يف وقـت مبكـر، والعمـل معـا           جهود األمم املتحدة  
 إلحراز تقدم يف انتخابات اجلمعية التأسيسية؛
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 مجيــع األطــراف علــى االســتفادة بــشكل كامــل مــن خــربة البعثــة واســتعدادها  يــشجع - ٣
 لتوفري الدعم للعملية السلمية، ضمن إطار واليتها احلالية؛

 العـام أن يطلـع اجمللـس بانتظـام علـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ               إىل األمني  يطلب - ٤ 
هذا القرار، والقيام، على وجه اخلصوص، باسـتعراض أنـشطة بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال يف                    

، آخـذا يف االعتبـار آراء حكومـة         ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٠ضوء االنتخابات املقرر عقدها يف      
 نيبال وما يستجد من تطورات؛

إىل األطراف يف نيبال اختـاذ اخلطـوات الـضرورية لتعزيـز سـالمة وأمـن         بيطل - ٥ 
وحرية حتركات بعثة األمـم املتحـدة يف نيبـال واألفـراد املـرتبطني هبـا يف مـا يتعلـق بتنفيـذ املهـام                

 احملددة يف واليتها؛
 .إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٦ 

 


