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، ٦١٦٧الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته ) ٢٠٠٩ (١٨٧٩القــــرار     
   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣املعقودة يف 

  
  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــه إذ يــــ ) ٢٠٠٨ (١٧٩٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٥و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٤ إىل قراراتــــ

  ، )S/PRST/2009/12 (٢٠٠٩مايو / أيار٥بيان رئيسه املؤرخ إىل و) ٢٠٠٧ (١٧٤٠ و
 سيادة نيبال وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي وامتالكهـا زمـام           دوإذ يعيد تأكي    

  املبادرة يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل واالتفاقات الالحقة، 
 تـشرين  ٢١، يف )املاوي( إىل توقيع حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل         وإذ يشري   
ام الـــذي أعلنـــه الطرفـــان   ، علـــى اتفـــاق ســـالم شـــامل، وإىل االلتـــز    ٢٠٠٦نـــوفمرب /الثـــاين
ــد ومــستدام،    كالمهــا ــشيدبالتوصــل إىل ســالم وطي ــاخلطوات الــيت اختــذت حــىت اآلن   وإذ ي  ب
  االتفاق، لتنفيذ

واسـتعادة الدميقراطيـة، وأمهيـة      رغبـة شـعب نيبـال القويـة يف حتقيـق الـسالم               وإذ يدرك   
   واالتفاقات الالحقة، تقوم األطراف املعنية، يف هذا الصدد، بتنفيذ اتفاق السالم الشامل أن

 عــن اســتعداده املــستمر لــدعم عمليــة الــسالم يف نيبــال، بنــاء علــى طلــب    وإذ يعــرب  
ــال،   ــة نيب ــصل ب حكوم ــا يت ــشامل      فيم ــسالم ال ــاق ال ــت املناســب التف ــال ويف الوق ــذ الفع التنفي

  ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥واالتفاقات الالحقة، وخاصة اتفاق 
ــه  وإذ يرحــب   ــذي أحرزت ــذ ذلــك احلــني    بالتقــدم ال ــسية من ــة التأسي صــياغة يف اجلمعي

ــة       ــذ إجــراء انتخابــات اجلمعي ــزمين احملــّدد من ــال ضــمن اإلطــار ال ــد لنيب دســتور دميقراطــي جدي
  ، ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠التأسيسية بنجاح يف 
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ددة  اجلهـود املتجّـ    وإذ يـشجع   التطورات الـيت حـدثت مـؤخرا،         وإذ يالحظ مع القلق     
إلجياد هنج موّحد بني األحـزاب الـسياسية بـسبل منـها اقتـراح إنـشاء آليـة                  واملتواصلة اليت ُتبذل    

   منتدى ملناقشة القضايا احلرجة يف عملية السالم،   مبثابةتشاور رفيعة املستوى لتكون
 حبكومة نيبال وجبميع األحزاب السياسية أن تعمـل معـا علـى كفالـة إعـادة              وإذ يهيب   

تأهيلـهم يف وقـت   إعادة راد اجليش املاوي وإدماجهم وتشكيل اللجنة اخلاصة لإلشراف على أف   
  من الدعم الذي تقدمه اللجنة التقنية، مستفيدة يف ذلك ، عملها بفعاليةمبكّر وكفالة 

 دعــوة األمــني العــام مجيــع األطــراف يف نيبــال إىل التحــرك بــسرعة يف تنفيــذ دوإذ يــرّد  
م الذي أجراه األمني العام ومفـاده أن بعثـة           إىل التقيي  وإذ يشري االتفاقات اليت مت التوصل إليها،      

األمــم املتحــدة يف نيبــال ســتكون مهيــأة متامــا للمــساعدة يف إدارة األســلحة واألفــراد املــسلحني 
 باســتعداد وإذ ينــوه املــربم بــني األحــزاب الــسياسية، ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٥وفقــا التفــاق 

  سبيل التوصل إىل حل دائم،، يف بناء على طلبهاالبعثة ملساعدة األطراف يف ذلك، 
 عن بعثة األمـم املتحـدة       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤ بتقرير األمني العام املؤرخ      وإذ يرحب   
  يف نيبال،
املـساعدة املـستمرة يف      ب وإذ يرحب  إىل اكتمال مرحلتني من عملية التحقق        وإذ يشري   

يتماشـى   ومبا) ٢٠٠٧ (١٧٤٠لقرار  لإدارة األسلحة واألفراد املسلحني من كال اجلانبني وفقا         
قابــل و إىل أمهيــة التوصــل إىل حــل طويــل األجــل  وإذ يــشريأحكــام اتفــاق الــسالم الــشامل،  و

 يف وإذ يـشري أيـضا،  لالستمرار للمساعدة علـى هتيئـة الظـروف الالزمـة إلجنـاز أنـشطة البعثـة،            
يف  وإذ يرحـب دون مزيـد مـن التـأخري،    غـري املكتملـة    هذا الصدد، إىل ضرورة معاجلة القضايا       

البـدء رمسيـا يف   ) املـاوي ( بقـرار حكومـة نيبـال واحلـزب الـشيوعي النيبـايل املوّحـد               هذا الصدد 
 فــيهم ن، مبــ غــري املــستوفني لــشروط االنــضمام إىل اجلــيشعمليــة تــسريح أفــراد اجلــيش املــاوي

 جبميـع األحـزاب الـسياسية أن تنفـذ هـذه العمليـة بـشكل                وإذ يهيـب  تأهيلهم،  إعادة  القّصر، و 
ــ ريع، وأن تواصـــل اإلبـــالغ عـــن هـــذه املـــسألة علـــى النحـــو املطلـــوب يف القـــرار   كامـــل وسـ

٢٠٠٥( ١٦١٢( ،  
 إىل أنه قد مت بالفعـل، مـع النجـاح يف إجـراء انتخابـات اجلمعيـة التأسيـسية،                    وإذ يشري   

  ،)٢٠٠٧ (١٧٤٠نة يف القرار إجناز بعض عناصر الوالية املنوطة بالبعثة واملبّي
 تعّهدت حكومة نيبال بإعدادها، والـيت سيـسّهل تنفيـذها            خبطة العمل اليت   وإذ يرحب   

  سحب البعثة من نيبال، 
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٧ بالرسالة املؤرخة    إذ حييط علما  و  
 متديــد واليتــها ملــدة تفيهــا مبــسامهات البعثــة وطلبــأقــرت ، الــيت )S/2009/360(حكومــة نيبــال 

 بالتزامـات حكومـة نيبـال بإعـادة تـشكيل اللجنـة اخلاصـة                كـذلك  مـا  حيـيط عل   وإذستة أشـهر،    
اجلـيش  أفـراد  وتعزيزها بالدعم املقّدم من وزارة السالم والتعمري، وكـذلك ببـدء عمليـة إدمـاج              

 ،  وإعادة تأهيلهماملاوي

 إيــالء اهتمــام خــاص يف عمليــة الــسالم الحتياجــات ودور املــرأة   ضــرورة وإذ يــدرك  
ملهمشة تقليديا، على النحو الـوارد يف اتفـاق الـسالم الـشامل ويف القـرار                والطفل واجملموعات ا  

٢٠٠٠ (١٣٢٥(،  
التــصدي لظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب وتعزيــز ومحايــة حقــوق    ضــرورة  يــدركوإذ   

  اإلنسان من خالل بناء قدرات املؤسسات الوطنية املستقلة، 
 يف عمليـــة االنتقـــال إىل  أن بإمكـــان اجملتمـــع املـــدين أن يـــؤدي دوراً هامـــاًوإذ يـــدرك  

  الدميقراطية ويف منع نشوء الرتاعات،
 ملمثلـة األمـني العـام علـى مـا قدمتـه مـن مـسامهات، وللفريـق                   وإذ يعرب عـن تقـديره       

 يف البعثة على مـا بذلـه مـن جهـود، ولفريـق األمـم املتحـدة القطـري، مبـا يف ذلـك                         االعامل معه 
نــسان بنــاء علــى طلــب احلكومــة،     مفوضــية حقــوق اإلنــسان الــيت تقــوم برصــد حقــوق اإل      

 على ضرورة تنسيق اجلهود وتكاملها فيما بني البعثة ومجيع اجلهات الفاعلـة التابعـة               يشدد وإذ
لألمم املتحدة يف منطقة البعثة، وال سيما من أجل كفالة االستمرارية مـع اقتـراب واليـة البعثـة                   

  من هنايتها، 
يات األمـني العـام، جتديـد واليـة     شيا مع طلـب حكومـة نيبـال وتوصـ        ا، مت يقرر  - ١  

  / كـــانون الثـــاين٢٣، وذلـــك حـــىت )٢٠٠٧ (١٧٤٠البعثـــة، كمـــا أنـــشئت مبوجـــب القـــرار 
، آخــذا يف االعتبــار إجنــاز بعــض عناصــر الواليــة واألعمــال اجلاريــة بــشأن رصــد   ٢٠١٠ينــاير 

م بـني    املـرب  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٥اتفـاق   مبـا يتماشـى و    وإدارة األسلحة واألفراد املـسلحني      
  األحزاب السياسية، وهو ما سيؤدي إىل دعم اكتمال عملية السالم؛  

ميع األطراف االستفادة الكاملة من خربة البعثة واسـتعدادها، ضـمن            جب يهيب  - ٢  
إطار واليتها، لتقدمي الدعم لعملية السالم مبا ييسر إجناز اجلوانب غري املكتملة من واليـة البعثـة    

  ؛ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٣حبلول 
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 مع األمني العـام يف الـرأي بـأن ترتيبـات الرصـد احلاليـة ُوضـعت لتكـون                    يتفق  - ٣  
 علـى  ويشددتدابري مؤقتة، وليس حلوالً طويلة األجل، وال ميكن اإلبقاء عليها إىل ما ال هناية،             

  ؛   الرصد احلاليةترتيباتضرورة أن تنظر حكومة نيبال يف اختاذ ما يلزم من تدابري إلهناء 
 / تـشرين األول ٣٠ إىل األمني العـام أن يقـدم إىل جملـس األمـن حبلـول           يطلب  - ٤  
 إلجنـاز  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وعن التقدم احملرز يف هتيئة الظروف املواتية              ٢٠٠٩أكتوبر  

رسـالة  أنشطة البعثة قبل هناية الوالية احلالية، مبا يف ذلك تنفيذ االلتزامات اليت مت التعهـد هبـا يف                  
  ؛  ٢٠٠٩يوليه / متوز٧حكومة نيبال املؤرخة 

كومة نيبال مواصلة اختـاذ القـرارات الالزمـة لتهيئـة الظـروف املواتيـة              حب يهيب  - ٥  
ــذ اتفــاق        ــها تنفي ــة بطــرق من ــة احلالي ــرة الوالي ــة فت ــة مــع هناي ــران ٢٥إلجنــاز أنــشطة البعث   /حزي

  ، تيسريا النسحاب البعثة من نيبال؛ ٢٠٠٨يونيه 
ميـع األحـزاب الـسياسية يف نيبـال         ويهيـب جب   بالتقدم احملرز حىت اآلن،      يرحب  - ٦  

عملية الـسالم، والعمـل معـا بـروح التعـاون وتوافـق اآلراء والتراضـي مـن أجـل              بوترية  تعجيل  ال
قابــل لالســتمرار ميكّــن البلــد مــن التحــرك صــوب   ومواصــلة االنتقــال إىل حــل طويــل األجــل   

  طية واملزيد من االزدهار؛ مستقبل يسوده السالم والدميقرا
إىل األطــراف يف نيبــال اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز ســالمة البعثــة  يطلــب   - ٧  

  واألفراد املرتبطني هبا وأمنهم وحرية تنقلهم يف سياق تنفيذ املهام احملددة يف الوالية؛
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٨  

  


