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  )٢٠١٠ (١٩٣٩القرار     
ــسته        ـــن يف جلـ ـــس األمــ ـــذه جملــ ـــذي اختــ ــودة يف ٦٣٨٥الــ ــول١٥ املعقـ /  أيلـ

  ٢٠١٠سبتمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
، وإىل بيــان رئيــسه )٢٠١٠ (١٩٢١ إىل قراراتــه الــسابقة، وال ســيما القــرار إذ يــشري  
  ،)S/PRST/2009/12 (٢٠٠٩مايو / أيار٥املؤرخ 

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

تـشرين   ٢١ يف ،)املاوي( إىل توقيع حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل         وإذ يشري   
ي أعلنه الطرفـان بالتوصـل إىل       ، على اتفاق سالم شامل، وإىل االلتزام الذ       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، الم يف نيبــا عــن اســتعداده املــستمر لــدعم عمليــة الــس  وإذ يعــرب  

ــال،   ــة نيب ــصل ب حكوم ــا يت ــال يف  فيم ــذ الفع ــه التنفي ــشامل واالتفاقــات    أوان ــسالم ال ــاق ال التف
  ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥الالحقة، وخاصة اتفاق 

املوعـد النـهائي احملـدد إلعـالن الدسـتور الـدميقراطي اجلديـد لنيبـال                متديـد   يالحظ  وإذ    
  ،٢٠١١مايو / أيار٢٨ يوم ليصبح

  يف نيبال ،اليت نشبت مؤخرا  إزاء التوترات قلقالإذ يعرب عن و  
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، الـــسلميالتفـــاوض تـــسوي خالفاهتـــا عـــن طريـــق أن ميـــع األطـــراف  جبيهيـــبوإذ   
املؤقتـة واألحـزاب    نيبـال   االتفاق الـذي توصـلت إليـه حكومـة          ب يف هذا الصدد     يط علما حي وإذ

وضـع الـصيغة النهائيـة      االنتـهاء مـن     ب  قر ‘١’ومفاده  ،  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣السياسية يف   
عملية السالم وتنفيـذ الوثـائق      صياغة  وجود تفاهم باملضي يف     واخلاصة    اللجنة يفلوثائق املعدة   ل

اللجنـة اخلاصـة وتقـدمي البيانـات        إشـراف    وضع مقاتلي اجلـيش املـاوي حتـت          ‘٢’ املتفق عليها؛ 
ــة دون إبطــاء؛    ــشأهنم إىل اللجن ــة ب ــام  ‘٣’الكامل ــدء امله ــة  ب ــن   لاملتبقي ــارا م ــسالم اعتب ــة ال عملي

 رغبـة  ‘٤’؛ ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٤ واالنتـهاء منـها حبلـول        ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلول ١٧
أربعـة أشـهر هـو آخـر     ملـدة  والية بعثة األمم املتحدة يف نيبال     فترة  األطراف يف أن يكون متديد      

  متديد هلا،
ــر األمــني العــام املــؤرخ   وإذ يرحــب   ــة األمــم  عــن  ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢ بتقري بعث

  ،)S/2010/453(املتحدة يف نيبال 
عمليـــة التحقـــق ويرحـــب باملـــساعدة مراحـــل إىل اكتمـــال مـــرحلتني مـــن  وإذ يـــشري  

 ١٧٤٠ وفقـا للقــرار  ،نياملـستمرة يف رصـد إدارة األسـلحة واألفــراد املـسلحني مـن كــال اجلـانب      
ذ يـشري إىل أمهيـة التوصـل إىل حـل           أحكام اتفاق السالم الـشامل، وإ     مع  يتمشى   ومبا) ٢٠٠٧(

، مبـا يف ذلـك       دون مزيـد مـن التـأخري       إىل ضـرورة معاجلـة القـضايا املعلقـة        ووطيد طويل األجل    
  ئق انتهاء وجود البعثة يف نيبال،طرااملوافقة على 

ما اتفـق   باكتمال عملية تسريح أفـراد اجلـيش املـاوي غـري املـؤهلني، حـسب               وإذ يرحب   
أفـراد  وتأهيـل   تـسريح   بـشأن    ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ؤرخـة   عليه يف خطة العمل امل    

، املتفق عليهـا بـني حكومـة نيبـال واحلـزب الـشيوعي النيبـايل        غري املؤهلني القّصر  اجليش املاوي   
واألمم املتحدة، وإذ يهيب جبميع األطراف أن تواصل تنفيذ خطـة العمـل مـن               ) املاوي(املوّحد  

 ١٨٨٢  و،)٢٠٠٥ (١٦١٢ناســــبة، وفقــــا للقــــرارين خــــالل أنــــشطة الرصــــد واإلبــــالغ امل
)٢٠٠٩( ،  

 مت بالفعل إجنـاز بعـض   ،جراء انتخابات اجلمعية التأسيسية  إجناح   إىل أنه بعد     وإذ يشري   
  ،)٢٠٠٧ (١٧٤٠عناصر الوالية املنوطة بالبعثة واملبّينة يف القرار 

 إىل األمـني  تنيه املـوج ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤ بالرسالتني املؤرختني وإذ حييط علما    
، )املــاوي(واحلــزب الــشيوعي النيبــايل املوّحــد ) S/2010/474(املؤقتــة  نيبــال العــام مــن حكومــة

  ،٢٠١١ يناير/ كانون الثاين١٥البعثة ملرة أخرية حىت ا متديد والية م يطلبان فيهلتنيلا
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 ضــرورة إيــالء اهتمــام خــاص يف عمليــة الــسالم الحتياجــات ودور املــرأة    وإذ يــدرك  
ــديا، علــى النحــو املــذكور يف   وا ــشامل ويف  لطفــل واجملموعــات املهمــشة تقلي ــسالم ال  اتفــاق ال

  ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ القرار
 ضـرورة التـصدي لظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب، وتعزيـز حقـوق اإلنـسان                   وإذ يدرك   

  ومحايتها، وتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان وفقا للمبادئ الدولية، 
يف عمليـة االنتقـال إىل الدميقراطيـة    أداء دور مهـم     بإمكان اجملتمع املـدين      ه أن ذ يدرك وإ  

  منع نشوب الرتاعات، و
مــن مــسامهات، ولفريــق تقدمــه  ملمثلــة األمــني العــام علــى مــا عــن تقــديره وإذ يعــرب  

مــن جهــود، ولفريــق األمــم املتحــدة القطــري، مبــا يف ذلــك البعثــة العامــل معهــا علــى مــا يبذلــه 
وضــية حقــوق اإلنــسان الــيت تقــوم برصــد حقــوق اإلنــسان بنــاء علــى طلــب حكومــة نيبــال، مف
يشدد على ضرورة تنسيق اجلهود وتكاملها فيما بني البعثة ومجيع اجلهـات الفاعلـة التابعـة                  وإذ

مــع اقتــراب جهودهــا لألمــم املتحــدة يف منطقــة البعثــة، وال ســيما مــن أجــل كفالــة اســتمرارية  
  ايتها، والية البعثة من هن

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٥أن جيـدد حـىت   ، متشيا مع طلب حكومـة نيبـال،    يقرر  - ١  
آخـذا يف االعتبـار مـا مت إجنـازه          ) ٢٠٠٧ (١٧٤٠، والية البعثة املنشأة، مبوجب القرار       ٢٠١١

 ،بعض عناصر الواليـة، واألعمـال اجلاريـة بـشأن رصـد إدارة األسـلحة واألفـراد املـسلحني                  من  
دعم يـ  املـربم بـني األحـزاب الـسياسية، وهـو مـا       ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٥فـاق   يتمـشى وات   مبا

  اكتمال عملية السالم؛ 
ــة يف     يقــرر كــذلك   - ٢   ــة البعث ــهي والي ــال، أن تنت ــة نيب ، متــشيا مــع طلــب حكوم

  وأن تغادر البعثة نيبال بعد ذلك التاريخ؛ ٢٠١١يناير /كانون الثاين ١٥
الكاملة من خـربة البعثـة واسـتعدادها ضـمن           جبميع األطراف االستفادة     يهيب  - ٣  

 مبا ييسر إجناز اجلوانب غري املكتملة من واليـة البعثـة   ،إطار واليتها لتقدمي الدعم لعملية السالم 
  ؛ ٢٠١١ يناير/كانون الثاين ١٥حبلول 

تنفيذ االتفـاق   ) املاوي( حبكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل املوّحد        يهيب  - ٤  
خطـة عمـل مرتبطـة جبـدول زمـين      إجنـاز   و٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ١٣صـل إليـه يف    الذي مت التو  

حمدد ومعايري مرجعية واضحة من أجل إدماج وتأهيل أفراد اجلـيش املـاوي، بـدعم مـن اللجنـة                   
  اخلاصة لإلشراف على أفراد اجليش املاوي وإدماجهم وتأهيلهم وجلنتها التقنية؛ 
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نيبــال التعجيــل بــوترية عمليــة الــسالم،   جبميــع األحــزاب الــسياسية يف  يهيــب  - ٥  
 بروح من التعـاون وتوافـق اآلراء والتراضـي مـن أجـل مواصـلة االنتقـال إىل حـل                     سوياوالعمل  

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

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

ــب  - ٧   ــول     يطلـ ــن حبلـ ــس األمـ ــدم إىل جملـ ــام أن يقـ ــني العـ ــشرين ١٥ إىل األمـ  تـ
 ملؤقتــةأكتــوبر، عقــب املناقــشات الرفيعــة املــستوى بــني األمــم املتحــدة وحكومــة نيبــال ا /األول

املـربم بـني حكومـة       ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ١٣واألحزاب الـسياسية، تقريـرا عـن تنفيـذ اتفـاق            
  نيبال املؤقتة واألحزاب السياسية؛ 

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٨  
  
  


