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حـــث مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة علـــى العـــودة  و  
الفوريــة إىل احملادثــات السداســية األطــراف دون شــرط مســبق، والعمــل  

 أيلـــــول/ ١٩يف  علـــــى التنفيـــــذ الســـــريع للبيـــــان املشـــــترك الصـــــادر 
، وال سيما التخلي عن مجيع األسـلحة النوويـة والـربامج    ٢٠٠٥ سبتمرب

  النووية القائمة.

التجربــة النوويــة، إن أجرــا مجهوريــة كوريــا شــدد علــى أن و  
الشـــعبية الدميقراطيـــة، ســـوف تشـــكل ديـــدا صـــرحيا للســـالم واألمـــن 
الـدوليني، وأن جملــس األمــن، يف حالــة مـا إذا جتاهلــت مجهوريــة كوريــا   
الشعبية الدميقراطية نداءات اتمع الـدويل، سـوف يتصـرف مبـا تقتضـيه      

  دة.مسؤوليته مبوجب ميثاق األمم املتح
    

   ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة  - ٢٨

  موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن
  

  اإلجراءات التمهيدية
  

ــان ال   ــه بي  ٥٥٧٦لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٥٧٦يف اجللســـــــ ــانون  ١املعقـــــــ كـــــــ
لمشـاركة فيهـا،   لاليت دعي ممثل نيبال  ،٢٠٠٦األول/ديسمرب 

البنــد  ،دون اعتــراضبــ ،أدرج جملـس األمــن يف جــدول أعمالـه  
 ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٢رســـالة مؤرخـــة ”املعنـــون 

  .)١(“موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

ما يتعلـق بعمليـة    يف الرسالة، يفوقد أفاد األمني العام   
املسـاعدة مـن األمـم املتحـدة يف تلـك       السالم يف نيبال وطلـب 

العمليــة، بــأن حمادثــات الســالم بــني حتــالف األحــزاب الســبعة   
ــايل      ــيوعي النيبـ ــزب الشـ ــال واحلـ ــة نيبـ ــكل حكومـ ــذي يشـ الـ

تشــرين  ٨(املــاوي) أســفرت عــن جنــاح إبــرام اتفــاق مهــم يف   
، مــدعم باتفــاق ســالم شــامل، وقــع يف ٢٠٠٦نــوفمرب  الثــاين/

ــاين/نوفمرب ٢١ . ويف ذلــك االتفــاق، اتفــق  ٢٠٠٦ تشــرين الث
الطرفـــان علـــى الترتيبـــات األساســـية لتجميـــع مقـــاتلي جـــيش 
التحريــر الشــعيب املــاوي وختــزين أســلحة وذخــائر اجلــانبني.       

__________ 

  )١(  S/2006/920. 

ــل      ــزام الطــرفني بتحوي ــى الت ــنص اتفــاق الســالم الشــامل عل وي
  وقف إطالق النار الراهن إىل سالم دائم.

ؤرخـــة املالة رســ وذكــر األمـــني العــام باإلشـــارة إىل ال    
، والرسـالة  )٢(من رئـيس وزراء نيبـال   ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩

الــــواردة يف نفــــس التــــاريخ مــــن رئــــيس احلــــزب الشــــيوعي 
 تشـــــرين الثـــــاين/  ١٦، والرســـــالة املؤرخـــــة يف  )٣(النيبـــــايل

ــوفمرب ــر اخلارجيــة      ٢٠٠٦ ن ــوزراء ووزي ــيس ال ــب رئ ــن نائ م
ترتيبـات  أنه قـد طُلـب إىل األمـم املتحـدة مراقبـة ال      ،)٤(نيبال يف

ــراد املســلحني مــن خــالل      ــإدارة األســلحة واألف ذات الصــلة ب
توفري مراقبني مؤهلني مدعومني بقـدرة تقنيـة مالئمـة. ونطـاق     
وطــابع هــذه املســاعدة مهــا يف مرحلــة االستشــارة بــني املمثــل   

ــة،     ــام واألطــراف املعني ــاخ   ــدفاخلــاص لألمــني الع ــة من يئ
تشـــكيل مجعيـــة يفضـــي إىل إجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة ل

تأسيســية. وقــال األمــني العــام إنــه قبــل إجــراء تقيــيم مــن هــذا   
القبيل، البد أن يكـون مبقـدور األمـم املتحـدة مسـاعدة عمليـة       
السالم خالل املرحلة االنتقالية احلالية من خالل النشر املسـبق  

__________ 

  )٢(  S/2006/920.املرفق األول ، 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٣(  

 املرجع نفسه، املرفق الثالث.  )٤(  
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أضـاف أنـه   و .لوجود مالئـم يف امليـدان يف أقـرب وقـت ممكـن     
  لك.يعتزم املضي قدما وفقا لذ

ويف مجلــة  .وأدىل الــرئيس (قطــر) ببيــان باســم الــس   
  أورده الس يف البيان أنه:  ما

رحــب ترحيبــا حــارا بقيــام حكومــة نيبــال واحلــزب الشــيوعي    
 تشـــرين الثـــاين/ ٢١النيبــايل (املـــاوي) بتوقيــع اتفـــاق ســـالم شــامل يف    

ر نوفمرب، وبااللتزام الذي أعرب عنه الطرفان بتحويل وقف إطـالق النـا  
  احلايل إىل سالم دائم؛

أحــاط علمــا بطلــب الطــرفني احلصــول علــى مســاعدة األمــم  و  
ســـيما رصـــد  املتحـــدة يف تنفيـــذ اجلوانـــب الرئيســـية مـــن االتفـــاق، وال 

الترتيبات املتعلقـة بـإدارة األسـلحة واألفـراد املسـلحني التـابعني للجـانبني        
تسـتجيب  ورصد االنتخابات؛ ووافق على أنـه ينبغـي لألمـم املتحـدة أن     

  لطلب املساعدة هذا باإلجياب وعلى وجه السرعة؛

أعرب عن استعداده للنظر يف اقتراحات األمني العـام الرمسيـة   و  
  مبجرد انتهاء التقييم الفين.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار   

ــته  ــانون  ٢٣املعقـــــــودة يف  ٥٦٢٢يف جلســـــ كـــــ

  ٢٠٠٧الثاين/يناير 

كــــــــانون  ٢٣ة يف املعقــــــــود ٥٦٢٢يف اجللســــــــة   
ــاير  ــال  ٢٠٠٧الثاين/ين لمشــاركة فيهــا، ل، الــيت دعــي ممثــل نيب

أدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر األمـــني العـــام  
عــــن طلــــب نيبــــال  ٢٠٠٧كــــانون الثاين/ينــــاير  ٩املــــؤرخ 

ــا       ــة الســالم فيه ــدعم عملي ــم املتحــدة ل ــن األم  .)٥(املســاعدة م
لـداخلي املسـلح قـد    األمني العام يف تقريره أن الصـراع ا وذكر 

ــام   ــدأ يف ع ــاق الســالم      ١٩٩٦ب ــرفني اتف ــهى بتوقيــع الط وانت
، الـــذي وحـــد ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢١الشـــامل يف 

__________ 

  )٥(  S/2007/7 ، كـانون األول/ديسـمرب    ١الرئاسـي املـؤرخ يف   املقدم
٢٠٠٦ )S/PRST/2006/49.( 

ع يف تشــــرين نقطــــة املوقَّــــ ١٢التفــــاهم الــــذي يتــــألف مــــن 
بني حتالف األحزاب السبعة املشكل مـن   ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

ــيوعي الن  ــزب الشـ ــة، واحلـ ــاوي)، األحـــزاب الربملانيـ ــايل (املـ يبـ
بإرســاء الدميقراطيــة املطلقــة عــن  ” والــذي تعهــد فيــه الطرفــان 

واسـتنادا إىل الطلبـات الـواردة    “. طريق إـاء امللكيـة املسـتبدة   
أرسـل األمـني العـام بعثـة تقيـيم       ،)٦(يف الرسالة املذكورة أعـاله 

 ١٧إىل  ٩متعــــددة التخصصــــات إىل نيبــــال يف الفتــــرة مــــن 
وضع مفهـوم متكامـل للعمليـات     دفكانون األول/ديسمرب 

اخلاصة ببعثـة سياسـية لألمـم املتحـدة يف نيبـال. وجـرى أيضـا        
مـن أفـراد الرصـد     ٣٥وضع خطط للنشر السريع ملا يصل إىل 

من موظفي االنتخابـات علـى النحـو الـذي أقـره جملـس        ٢٥و 
ــي املـــؤرخ   ــه الرئاسـ ــمرب  ١األمـــن يف بيانـ ــانون األول/ديسـ كـ

لنتائج اليت توصـلت إليهـا بعثـة التقيـيم،     . واستنادا إىل ا٢٠٠٦
أوصى األمني العام بأن تنشأ بعثة سياسية خاصـة (بعثـة األمـم    

ــرة   ــال) لفت ــذ    ١٢املتحــدة يف نيب ــا بعــد تنفي ــد إىل م شــهرا، متت
ــام    ــية لعـ ــة التأسيسـ ــاب اجلمعيـ ــائج انتخـ ــل ٢٠٠٧نتـ . وتتصـ

العناصـــر الرئيســـية يف البعثـــة مبجـــاالت دعـــم اتفـــاق الســـالم   
ل اليت طلبتها األطـراف. وسـتقدم املسـاعدة الرئيسـية يف     الشام

ــوات،      ــق رصــد إدارة األســلحة والق ــة الســالم، عــن طري عملي
ورصد ترتيبـات وقـف إطـالق النـار، ودعـم انتخـاب اجلمعيـة        
التأسيسية. ونظرا لطلب األطراف املساعدة يف إجيـاد جـو مـن    
ــية، ويف رصـــد    ـــزاهة النتخـــاب اجلمعيـــة التأسيسـ احلريـــة والنـ
اجلوانب غري العسكرية لترتيبات وقف إطالق النار، فقد أكـد  
األمني العام على احلاجة إىل التنسيق بشكل وثيق مع مفوضية 
األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان ووظـائف الرصـد الـيت تضـطلع       
ــا بعثــة األمــم املتحــدة يف نيبــال. ومتشــيا مــع مبــدأ النــهج         

هــد إليهــا مبهمــة املتكامــل، ستنشــئ البعثــة وحــدة للتنســيق، يع 
__________ 

 .S/2006/920انظر   )٦(  
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أساســية تتمثــل يف كفالــة االنســجام االســتراتيجي والتعــاون      
التشــغيلي فيمــا بــني أســـرة األمــم املتحــدة واجلهــات املاحنــة        

  نيبال.  يف

ــهويف اجللســة،    ــاه   وج ــرئيس (االحتــاد الروســي) انتب ال
ــرار  ــد ذلـــك ؛ طـــرح)٧(الـــس إىل مشـــروع قـ ــويت  بعـ للتصـ

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــة ببـ ــرار دون مناقشـ ــفه القـ  ١٧٤٠وصـ

  :ما يلي الس مجلة أمور منها به)، الذي قرر ٢٠٠٧(

قرر أن ينشئ بعثة سياسية لألمم املتحدة يف نيبال حتــت قيـادة     
ــة: (أ)       ــا الواليــة التالي  ــام وينــيط ــاص لألمــني الع ــل خ رصــد إدارة  ممث

__________ 

  )٧(  S/2007/30. 

مسـاعدة الطـرفني عـن طريـق      أسلحة الطرفني وأفرادمها املسلحني؛ (ب)
شتركة لتنسيق الرصد يف تنفيذ اتفاقهما؛ (ج) املسـاعدة يف رصـد   جلنة م

ترتيبات وقف إطالق النار؛ (د) تقدمي الدعم التقين للتخطـيط النتخـاب   
مجعية تأسيسية واإلعداد له وإجرائه؛ (هـ) توفري فريق مصغر مـن مـراقيب   
ــة،     ــة االنتخابيـ ــة للعمليـ ــب التقنيـ ــع اجلوانـ ــتعراض مجيـ ــات السـ االنتخابـ

  تقارير عن إجراء االنتخابات؛وتقدمي 

قرر أيضا أن تكون واليـة البعثـة السياسـية لألمـم املتحـدة يف      و  
  شهرا؛ ١٢نيبال لفترة 

طلب إىل األمني العـام أن يطلـع الـس بانتظـام علـى التقـدم       و  
  احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

طلــب إىل الطــرفني يف نيبــال اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز  و  
بعثـة واألفـراد املـرتبطني ـا وأمنـهم وحريـة تنقلـهم لـدى تنفيـذ          سالمة ال

  املهام احملددة يف الوالية.




