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 )٢٠٠٨ (١٨٢٥القرار   
 ٢٠٠٨يوليه /متوز ٢٣ املعقودة يف ٥٩٤١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ، )٢٠٠٧ (١٧٤٠و ) ٢٠٠٨ (١٧٩٦ إىل قراريه إذ يشري 
ــد وإذ   ــن جديـ ــد مـ ــسياسي،    يؤكـ ــتقالهلا الـ ــيها، واسـ ــالمة أراضـ ــال، وسـ ــيادة نيبـ  سـ

 اتفاق السالم الشامل واالتفاقات الالحقة،وامتالكها زمام املبادرة يف تنفيذ 
 تـشرين   ٢١يف  ) املـاوي ( إىل توقيع حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبـايل          وإذ يشري  
 يهمــاكل ناااللتــزام الــذي أعلنــه الطرفــ إىل  علــى اتفــاق ســالم شــامل، و ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين

 حىت اآلن لتنفيذ االتفاق،اخلطوات املتخذة ومستقر، وإذ يثين على سالم دائم بالتوصل إىل 
أن الدميقراطيـة، وبأمهيـة     واسـتعادة   يف الـسالم    الـشديدة    برغبة شـعب نيبـال       موإذ يسلّ  

ــيني م وقــي ــصدد،  أصــحاب املــصلحة املعن ــذ اتفــاق ا ، يف هــذا ال ــشامل واالتفاقــات  بتنفي ــسالم ال ل
 ،الالحقة

علــى طلــب ، بنــاء عمليــة الــسالم يف نيبــال لــدعم  عــن اســتعداده املــستمر  وإذ يعــرب 
 مـن خـالل تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل واالتفاقـات الالحقـة، وخاصـة                   حكومة نيبال، وذلك  

 يونيه، يف الوقت املناسب وبصورة فعالة، / حزيران٢٥اتفاق 
ــاجح  وإذ يرحــب  ــام الن ــسية يف  باالختت ــة التأسي ــات اجلمعي ــسان١٠ النتخاب ــل / ني أبري
إقامـة  العمـل علـى   ل اجلمعيـة التأسيـسية يف   منذ تشكيحققته األطراف التقدم الذي  ب، و ٢٠٠٨

ــة، مبــا  ــة التأسيــسية     حكومــة دميقراطي ــاء الــدورة األوىل للجمعي يف ذلــك القــرار الــذي اختــذ أثن
 نيبال مجهورية دميقراطية احتادية، بإعالن 
  نيبال،يفاحتمال تشكيل حكومة ومؤسسات منتخبة دميقراطيا ب رحبيذ إو 
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قــدما إىل املــضي إىل مجيــع األطــراف يف نيبــال املوجهــة  دعــوة األمــني العــام وإذ يكــرر 
 بـــالتقييم وإذ حيـــيط علمـــاتنفيـــذ االتفاقـــات الـــيت مت التوصـــل إليهـــا؛ علـــى وجـــه الـــسرعة يف 

أجــراه األمــني العــام ومفــاده أن بعثــة األمــم املتحــدة يف نيبــال ســتكون يف وضــع يؤهلــها   الــذي
بــني املــربم يونيــه / حزيــران٢٥قــا التفــاق للمــساعدة يف إدارة األســلحة واألفــراد املــسلحني وف 

، بنـاء علـى   لـك تقدمي املساعدة إىل األطراف يف ذل باستعداد البعثة يقر وإذاألحزاب السياسية؛   
 حل دائم،يف سبيل التوصل إىل طلبها، 

ــوإذ يرحــب  ــاريخ     تقرير ال ب ــه، بت ــة املــسندة إلي الــذي قدمــه األمــني العــام، وفقــا للوالي
 ، عثة األمم املتحدة يف نيبال بشأن بيوليه/متوز ١١

 واملــساعدة املــستمرة يف ، باكتمــال مــرحلتني مــن مراحــل عمليــة التحقــق وإذ يرحــب 
ومبا يتمشى مـع    ) ٢٠٠٧ (١٧٤٠إدارة األسلحة واألفراد املسلحني لكال الطرفني وفقا للقرار         

للمـساعدة   بأمهية إجياد حـل دائـم طويـل األجـل     وإذ حييط علما أحكام اتفاق السالم الشامل،     
 ،يف هــذا الــصدد أيــضا، حيــيط علمــاوإذ  ،أنــشطة البعثــةاملالئمــة إلجنــاز علــى هتيئــة الظــروف 

ر احملتجزين يف مواقـع التجميـع،   باحلاجة إىل معاجلة القضايا العالقة، مبا فيها إطالق سراح القُصّ      
 ،)٢٠٠٥ (١٦١٢القرار يف ومواصلة اإلبالغ عن هذه املسألة على النحو املطلوب 

 مع التقدير أنـه بنجـاح عقـد انتخابـات اجلمعيـة التأسيـسية، يكـون بعـض                   إذ يالحظ و 
 قد أُجنز بالفعل،) ٢٠٠٧ (١٧٤٠عناصر والية البعثة املبينة يف القرار من 

ــام يف    وإذ حيــيط علمــا   ــال املوجهــة إىل األمــني الع ــه/ متــوز٨ برســالة حكومــة نيب  يولي
)S/2008/476، صـغر  أعلـى نطـاق   تـها  البعثـة وتطلـب متديـد والي       الـيت تعتـرف مبـسامهة        ،) املرفق

 ،شهرأ ستة البعثة ملدةمن والية تبقى  املتنفيذ 
الـيت   احلاجة إىل إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء واألطفـال والفئـات             وإذ يدرك  

 يف عمليـة الـسالم، علـى النحـو املـذكور يف اتفـاق الـسالم الـشامل ويف                    تتعرض عادة للتهميش  
 ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار 

التحـــول إىل عمليـــة م يف المجتمـــع املـــدين أن يقـــوم بـــدور هـــل ه ميكـــن بأنـــوإذ يقـــر 
 ، اتالرتاعنشوب منع يف الدميقراطية و

يف ل معــه العامــ جلهــود املمثــل اخلـاص لألمــني العــام والفريـق   وإذ يعـرب عــن التقـدير   
 مفوضية حقوق اإلنسان اليت تقوم برصد حقـوق         هالبعثة، ولفريق األمم املتحدة القطري، مبا في      

بـني البعثـة     ضرورة تنسيق اجلهود وتكاملها فيمـا      وإذ يؤكد اإلنسان بناء على طلب احلكومة،      
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 مـع  ،رارها وال سيما كفالـة اسـتم      ،ومجيع اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة يف منطقة البعثة        
 من هنايتها،البعثة اقتراب والية 

، متـــشيا مـــع طلـــب حكومـــة نيبـــال وتوصـــيات األمـــني العـــام، جتديـــد  يقـــرر - ١ 
ــة واليـــة ــرار  البعثـ ــا أنـــشئت مبوجـــب القـ ــانون ٢٣حـــىت وذلـــك ، )٢٠٠٧ (١٧٤٠، كمـ  كـ
شأن  بـ  واألعمـال اجلاريـة   ،  عناصر الوالية من  بعض  إجناز  االعتبار  آخذا يف   ،  ٢٠٠٩يناير  /الثاين

املـربم  يونيـه   / حزيران ٢٥يتمشى مع اتفاق      إدارة األسلحة واألفراد املسلحني مبا      وبشأن رصدال
 ية السالم؛عملدعم اكتمال  ، وهو ما سيؤدي إىلالسياسيةحزاب بني األ

 إطـار  ضـمن  ،كاملة من خربة واستعداد البعثةاإلفادة ال جبميع األطراف  يهيب - ٢ 
 من والية البعثة؛غري املكتملة اجلوانب مبا ييّسر إجناز  السالم واليتها، لتقدمي الدعم لعملية

لـن تكـون ضـرورية    ترتيبـات الرصـد احلاليـة    بـأن  رأي األمـني العـام   مـع  تفـق  ي - ٣ 
 يف إطار فترة هذه الوالية؛إهناءها ، ويتوقع أن يشهد طويلة أخرىلفترة 

ــر - ٤  ــة    يق ــوظفي البعث ــام بتخفــيض وســحب م ــ، توصــيات األمــني الع ــيهم  مب ن ف
 األسلحة، على مراحل وبصورة تدرجيية؛القائمون على رصد 

هـذا   إىل األمني العام أن يطلع جملس األمن على التقدم احملـرز يف تنفيـذ         يطلب - ٥ 
 تــشرين ٣١آثــاره علــى البعثــة يف موعــد ال يتجــاوز  عــن  عــن ذلــك وا تقريــرالقــرار وأن يقــدم

 ؛٢٠٠٨أكتوبر /األول
ملفـضية   الظـروف ا الالزمـة خللـق   مواصلة اختـاذ القـرارات    حبكومة نيبال  يهيب - ٦ 

مـــن خـــالل تنفيـــذ اتفـــاق   مبـــا يف ذلـــك ،أنـــشطة البعثـــة مـــع هنايـــة الواليـــة احلاليـــة إىل إجنـــاز 
 يونيه، من أجل تيسري سحب البعثة من نيبال؛/حزيران ٢٥

ــق اآلراء     يهيــب - ٧  ــروح التعــاون وتواف ــا ب ــال العمــل مع ــع األطــراف يف نيب  جبمي
إىل حـل دائـم طويـل األجـل لـتمكني البلـد مـن التحـرك         النتقـال  مواصـلة ا راضي مبـا يكفـل      والت

 ستقبل سلمي ودميقراطي وأكثر ازدهارا؛صوب م
 إىل األطــراف يف نيبــال اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز ســالمة البعثــة  يطلــب - ٨ 

 ددة يف الوالية؛تنفيذ املهام احمليف سياق واألفراد املرتبطني هبا وأمنهم وحرية تنقلهم 
 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٩ 

 


