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  )٢٠١٠ (١٩٢١القرار     
مــايو / أيــار١٢، املعقــودة يف ٦٣١١الــذي اعتمــده جملــس األمــن يف جلــسته         

٢٠١٠  
  

  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــهإذ يــــ ) ٢٠٠٩ (١٨٦٤ و) ٢٠٠٩ (١٨٧٩و ) ٢٠١٠ (١٩٠٩  إىل قراراتــــ

بيــــــان رئيــــــسه املــــــؤرخ إىل و) ٢٠٠٧ (١٧٤٠ و) ٢٠٠٨ (١٧٩٦ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٥ و
  ،)S/PRST/2009/12 (٢٠٠٩مايو /أيار ٥

 سيادة نيبال وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي وامتالكهـا زمـام           وإذ يعيد تأكيد    
  املبادرة يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل واالتفاقات الالحقة، 

تـشرين   ٢١ يف ،)املاوي( إىل توقيع حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل         وإذ يشري   
اتفاق سالم شامل، وإىل االلتزام الذي أعلنه الطرفـان بالتوصـل إىل            ، على   ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

  ومستدام،دائم سالم 
أمهيــة برغبــة شــعب نيبــال القويــة يف حتقيــق الــسالم واســتعادة الدميقراطيــة، وبيقــر وإذ   

  تقوم األطراف املعنية، يف هذا الصدد، بتنفيذ اتفاق السالم الشامل واالتفاقات الالحقة،  أن
بنــاء علــى طلــب  ل، عــن اســتعداده املــستمر لــدعم عمليــة الــسالم يف نيبــا   وإذ يعــرب  

ــال،   ــة نيب ــصل ب حكوم ــذ الفعــال ويف  فيمــا يت ــهالتنفي ــات   حين ــشامل واالتفاق ــسالم ال  التفــاق ال
  ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥الالحقة، وخاصة اتفاق 

ــد لن     أنيالحــظ وإذ    ــدميقراطي اجلدي ــهائي احملــدد إلعــالن الدســتور ال ــال املوعــد الن يب
، وإذ يساوره القلـق إزاء عـدم توصـل األحـزاب الـسياسية حـىت اآلن            ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ هو

  إىل توافق يف اآلراء بشأن الدستور اجلديد أو بشأن متديد فترة والية اجلمعية التأسيسية،
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 جبميـع   وإذ يهيـب   إزاء التوترات الـيت نـشبت مـؤخرا يف نيبـال،             وإذ يعرب عن القلق     
  ى خالفاهتا عن طريق التفاوض السلمي،األطراف أن تسو

 دعــوة األمــني العــام مجيــع األطــراف يف نيبــال إىل التحــرك بــسرعة يف تنفيــذ دوإذ يــرّد  
االتفاقات اليت مت التوصل إليها، وإذ يشري إىل التقييم الذي أجراه األمـني العـام ومفـاده أن بعثـة        

دارة األسـلحة واألفـراد املـسلحني وفقـا         إرصد  األمم املتحدة يف نيبال مهيأة متاما للمساعدة يف         
 علـى  البعثـة بقـدرة   سلم املربم بني األحزاب الـسياسية، وإذ يـ  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥التفاق  

  ،وطيدالتوصل إىل حل من أجل ، بناء على طلبهاساعدة األطراف يف ذلك، م
عــن بعثــة األمــم   ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٨  بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ وإذ يرحــب  

  ،)S/2010/214 (املتحدة يف نيبال
املــساعدة املــستمرة يف ويرحــب ب إىل اكتمــال مــرحلتني مــن عمليــة التحقــق وإذ يــشري  
ــا      رصــد  ــن كــال اجلــانبني وفق ــسلحني م ــراد امل ــرار لإدارة األســلحة واألف ) ٢٠٠٧ (١٧٤٠لق
 طويـل  د وطيـ أحكام اتفاق السالم الشامل، وإذ يشري إىل أمهية التوصـل إىل حـل    يتماشى و  ومبا

األجل للمساعدة على هتيئـة الظـروف الالزمـة إلجنـاز أنـشطة البعثـة، وإذ يـشري أيـضا، يف هـذا                       
  مزيد من التأخري، دوناملعلقة الصدد، إىل ضرورة معاجلة القضايا 

اكتمال عملية تسريح أفراد اجلـيش املـاوي غـري املـؤهلني، حـسب املتفـق                 ب وإذ يرحب   
 تـسريح أفـراد اجلـيش املـاوي     ل٢٠٠٩ديـسمرب  /نون األولكـا  ١٦عليه يف خطة العمل املؤرخة     

حكومـة نيبـال واحلـزب الـشيوعي     املتفق عليها بني    تأهيلهم،  إعادة   و اقّصرغري املؤهلني لكوهنم    
تواصـل تنفيـذ خطـة       أن   األطـراف يهيـب جبميـع      وإذاملتحـدة،    واألمـم ) املـاوي (النيبايل املوّحد   

 )٢٠٠٥( ١٦١٢ ينلقــرارل املناســبة، وفقــا اإلبــالغو مــن خــالل أنــشطة الرصــد  هــذه العمــل
  ،)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و

إجنــاز مت بالفعــل   بنجــاحإجــراء انتخابــات اجلمعيــة التأسيــسية  بعــد  إىل أنــهوإذ يــشري  
  ،)٢٠٠٧( ١٧٤٠نة يف القرار بعض عناصر الوالية املنوطة بالبعثة واملبّي

 األمـني العـام مـن     املوجهـة إىل   ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٥ بالرسـالة املؤرخـة      إذ حييط علما  و  
حــىت طلــب متديــد واليتــها  تفيهــا مبــسامهات البعثــة و تقــر ، الــيت )S/2010/229(حكومــة نيبــال 

 ،٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١٥

 إيــالء اهتمــام خــاص يف عمليــة الــسالم الحتياجــات ودور املــرأة   ضــرورة وإذ يــدرك  
ــديا، علــى النحــو املــ    ــشامل ويف  ذكوروالطفــل واجملموعــات املهمــشة تقلي ــسالم ال  يف اتفــاق ال

  ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ القرار
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حقـوق اإلنـسان     وتعزيـز    ،التـصدي لظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب         ضـرورة    يدركوإذ    
   حلقوق اإلنسان وفقا للمبادئ الدولية،قدرات املؤسسات الوطنية املستقلةومحايتها، وتعزيز 

 عمليـــة االنتقـــال إىل  أن بإمكـــان اجملتمـــع املـــدين أن يـــؤدي دورا هامـــا يفوإذ 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 

،  نيبــالكومــةحسان بنــاء علــى طلــب مفوضــية حقــوق اإلنــسان الــيت تقــوم برصــد حقــوق اإلنــ
يشدد على ضرورة تنسيق اجلهود وتكاملها فيما بني البعثة ومجيع اجلهـات الفاعلـة التابعـة                  وإذ

لألمم املتحدة يف منطقة البعثة، وال سيما من أجل كفالة االستمرارية مـع اقتـراب واليـة البعثـة                   
  من هنايتها،

صـيات األمـني العـام، جتديـد واليـة      شيا مع طلـب حكومـة نيبـال وتو       ا، مت يقرر  - ١  
آخـذا  ،  ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ١٥، حىت   )٢٠٠٧ (١٧٤٠البعثة، كما أنشئت مبوجب القرار      

 واألعمال اجلارية بـشأن رصـد إدارة األسـلحة واألفـراد            ،يف االعتبار إجناز بعض عناصر الوالية     
الـسياسية، وهـو     اب املـربم بـني األحـز      ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٥اتفاق  مبا يتماشى و  املسلحني  

  سيؤدي إىل دعم اكتمال عملية السالم؛ ما
ميع األطراف االستفادة الكاملة من خربة البعثة واسـتعدادها، ضـمن            جب يهيب  - ٢  

املكتملة من واليـة البعثـة    إطار واليتها، لتقدمي الدعم لعملية السالم مبا ييسر إجناز اجلوانب غري 
  ؛٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥حبلول 

 أن الترتيبات احلالية قد وضـعت علـى أسـاس أهنـا ترتيبـات مؤقتـة                  على دديش  - ٣  
أنه ينبغي للبعثة، بالعمل مع الطرفني، أن تبدأ علـى الفـور   قرر يوليست حلوال طويلة األجل، و 

الالزمة من أجل انسحاهبا، مبا يف ذلك نقل أي مـسؤوليات متبقيـة يف جمـال    ترتيبات  يف وضع ال  
  ؛٢٠١٠بتمرب س/ أيلول١٥ الرصد حبلول

 االتفـاق علـى     )املاوي(كومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل املوّحد        حب يهيب  - ٤  
إدمـاج وإعـادة تأهيـل    خطة عمل مرتبطة جبدول زمين حمدد ومعايري مرجعية واضحة مـن أجـل      

اللجنة اخلاصـة لإلشـراف علـى أفـراد اجلـيش      وتنفيذ تلك اخلطة، بدعم من  أفراد اجليش املاوي    
  وإدماجهم وإعادة تأهيلهم، ومن جلنتها التقنية؛املاوي 

عمليــة الــسالم، بــوترية تعجيــل الميــع األحــزاب الــسياسية يف نيبــال  جب يهيــب  - ٥  
  التعـاون وتوافـق اآلراء والتراضـي مـن أجـل مواصـلة االنتقـال إىل حـل                   مـن  والعمل معـا بـروح    



S/RES/1921 (2010)
 

4 10-35996 
 

م والدميقراطيـة واملزيـد    طويل األجل ميكّن البلد من التحرك صوب مستقبل يسوده السال          وطيد
  من االزدهار؛ 

إىل األطــراف يف نيبــال اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز ســالمة البعثــة  يطلــب   - ٦  
  الوالية؛ واألفراد املرتبطني هبا وأمنهم وحرية تنقلهم يف سياق تنفيذ املهام احملددة يف

ســبتمرب /لأيلــو ١ إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جملــس األمــن حبلــول  يطلــب  - ٧  
  ؛تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ٢٠١٠

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٨  
  


