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  )٢٠٠٩ (١٨٦٦ قرارال    
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٣، املعقودة يف ٦٠٨٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
املـــــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٨ انقـــــرارهـــــا ال إىل قراراتـــــه الـــــسابقة، مبـــــا فيإذ يـــــشري  

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٣٩ و ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٥
ــضع يف   ــارهوإذ يــ ــؤرخ     اعتبــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــباط٤ تقريــ ــر / شــ  ٢٠٠٩فربايــ

)S/2009/69( ،  
تنفيـذ  ال وبتـدابري  ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١٢ باتفاق النقاط الـست املـؤرخ      وإذ يرحب   

  ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨الالحقة املؤرخة 
، ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين األول ١٥ مبناقشات جنيف اليت بوشرت يف وإذ حييط علما    

  املشاركني فيها على التوصل إىل نتائج عملية، يشجع إذ و
  السلمية، بالوسائل ملنازعاتا أمهية تسوية علىيشدد وإذ   
ــ  - ١   ــات الــيت   إىل شريي ــزامالترتيب أغــسطس / آب١٢ هبــا مبوجــب اتفــاقي  مت االلت
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨  و٢٠٠٨

اق وقـف إطـالق   مـن اتفـ   ) أ (٢ إىل التقيد باألحكـام الـواردة يف الفقـرة           يدعو  - ٢  
إىل ،  )S/1994/583 (١٩٩٤مـايو   / أيار ١٤النار والفصل بني القوات املوقع يف موسكو بتاريخ         

 بالتوصـيات املتعلقـة    علمـا وحييط،   واالتفاق عليه   إجراء مشاورات بشأن نظام أمين منقح      حني
  ؛ ٢٠٠٩فرباير / شباط٤بالنظام األمين الواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ 

 عمـال  مـن أ   عمـل  عن استعمال القوة أو عن أي        االمتناع على ضرورة    يشدد  - ٣  
ؤسـسات، والقيـام دون متييـز    امل مـن األشـخاص أو       مجاعـات شـخاص أو    األالتمييز العرقي ضـد     
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 ومحايــة ممتلكــات الالجــئني   احلركــة، يف حريــة ص وحــق األشــخا ،بكفالــة أمــن األشــخاص  
  واملشردين؛

ــدعو  - ٤   ــسا  ي ــدمي امل ــسري تق ــضررين    إىل تي ــسانية إىل األشــخاص املت ــن عدة اإلن م
 عـن وضـع أي عراقيـل أمامهـا،          ، وإىل االمتنـاع    الالجئون واملـشردون داخليـا     مبن فيهم زاع،  ـنال
  ؛ معوقاتدون ب ووالكرميةمنة واآلإىل تيسري عودهتم الطوعية كذلك  يدعوو

 إىل تكثيـــف اجلهـــود مـــن أجـــل التـــصدي ملـــسألة األمـــن واالســـتقرار  يـــدعو  - ٥  
 املناقـشات اجلاريـة حاليـا يف جنيـف،          مـن خـالل   اإلقليميني ومسألة الالجئني واملشردين داخليا      

ــه اخلــاص، تقــدمي الــدعم الكامــل هلــذه   عــن طريــق إىل األمــني العــام أن يواصــل،  ويطلــب  ممثل
  ؛ هذا الشأنعن التقدم احملرز يف يبلغالعملية، وأن 

، ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٥لـس، حبلـول     اجمل إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل           يطلب  - ٦  
يتـضمن  وأنـشطة بعثـة األمـم املتحـدة،         علـى األرض    احلالـة   عـن   تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار و         

  ؛ املستقبليةتوصيات بشأن األنشطة 
ــه  يعــرب  - ٧   ــام،  عــن نيت ــول القي ــران١٥حبل ــه / حزي  خمطــط وضــع، ب٢٠٠٩يوني

نها  التوصــيات الــيت سيــضمِّمــع مراعــاة،  يف املــستقبللعناصــر وجــود لألمــم املتحــدة يف املنطقــة
  ؛على األرض، ومناقشات جنيف، واملستجدات ٦األمني العام تقريره املشار إليه يف الفقرة 

 / حزيـران  ١٥ أن ميدد والية بعثة األمم املتحدة لفتـرة جديـدة تنتـهي يف               يقرر  - ٨  
  ؛٢٠٠٩يونيه 

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٩  
  


