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  ) ٢٠٠٩ (١٨٦٤القرار     
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣، املعقودة يف ٦٠٧٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
  ،)٢٠٠٧ (١٧٤٠و ) ٢٠٠٨ (١٧٩٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٥إىل قراراته  إذ يشري  
 زمـام   سيادة نيبال وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي وامتالكهـا       وإذ يعيد تأكيد      

  املبادرة يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل واالتفاقات الالحقة، 
 تـشرين  ٢١، يف  )املاوي(إىل توقيع حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل         وإذ يشري   
، علــى اتفــاق ســالم شــامل، وإىل االلتــزام الــذي أعلنــه الطرفــان كالمهــا  ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين

إذ يــشيد بــاخلطوات الــيت اختــذت حــىت اآلن لتنفيــذ      بالتوصــل إىل ســالم وطيــد ومــستدام، و   
  االتفاق،
الدميقراطيـة، وأمهيـة أن     استعادة  رغبة شعب نيبال القوية يف حتقيق السالم و       وإذ يدرك     

  تقوم األطراف املعنية، يف هذا الصدد، بتنفيذ اتفاق السالم الشامل واالتفاقات الالحقة،
ــة  وإذ يعــرب    ــدعم عملي ــاء علــى طلــب   عــن اســتعداده املــستمر ل ــال بن ــسالم يف نيب  ال

ــات         ــشامل واالتفاق ــسالم ال ــاق ال ــال ويف الوقــت املناســب التف ــذ الفع ــال يف التنفي ــة نيب حكوم
  يونيه، / حزيران٢٥الالحقة، وخاصة اتفاق 

 بالنجــــــاح احملــــــرز يف إجــــــراء انتخابــــــات اجلمعيــــــة التأسيــــــسية يف  وإذ يرحــــــب  
طراف منـذ تـشكيل اجلمعيـة التأسيـسية يف          ، وبالتقدم الذي حققته األ    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١٠

العمل على إقامة حكومة دميقراطية، مبا يف ذلك القـرار الـذي اختـذ يف الـدورة األوىل للجمعيـة                    
  التأسيسية بإعالن نيبال مجهورية دميقراطية احتادية، 

   بتشكيل حكومة ومؤسسات منتخبة دميقراطيا يف نيبال، وإذ يرحب  
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 اخلاصــة لإلشــراف علــى أفــراد اجلــيش املــاوي وإدمــاجهم   بإنــشاء اللجنــةوإذ يرحــب  
حبكومــة نيبــال وجبميــع األحــزاب الــسياسية أن تعمــل معــا علــى كفالــة  وإذ يهيــب وتأهيلــهم، 

  الفعالية ألعمال اللجنة، وإمتام عملية إدماج أفراد اجليش املاوي وتأهيلهم،
رك بــسرعة يف تنفيــذ  دعــوة األمــني العــام مجيــع األطــراف يف نيبــال إىل التحــوإذ يــردد  

 إىل التقييم الـذي أجـراه األمـني العـام والـذي مفـاده               وإذ يشري االتفاقات اليت مت التوصل إليها،      
ــأة متامــا للمــساعدة يف إدارة األســلحة واألفــراد      ــة األمــم املتحــدة يف نيبــال ســتكون مهي أن بعث

 وإذ ينـوه باسـتعداد   يونيـه املـربم بـني األحـزاب الـسياسية،     / حزيـران ٢٥املسلحني وفقـا التفـاق      
  البعثة ملساعدة األطراف يف ذلك، حسب املطلوب، يف سبيل التوصل إىل حل دائم،

يناير، عن بعثة األمـم املتحـدة       / كانون الثاين  ٢ بتقرير األمني العام، املؤرخ      وإذ يرحب   
  يف نيبال، الذي أعده وفقا لواليته، 

عدة املـــستمرة يف إدارة باكتمـــال مـــرحلتني مـــن عمليـــة التحقـــق واملـــسا وإذ يرحـــب  
، )٢٠٠٧ (١٧٤٠األســلحة واألفــراد املــسلحني مــن كــال اجلــانبني، وفقــا لقــرار جملــس األمــن  

إىل أمهيـة التوصـل إىل حـل طويـل األجـل            وإذ يـشري    ومتشيا مع أحكام اتفاق السالم الـشامل،        
، شري أيـضا يـ  وإذقابل لالستمرار للمساعدة على هتيئة الظروف الالزمة إلجنـاز أنـشطة البعثـة،     

يف هذا الصدد، إىل ضرورة معاجلة القضايا العالقة، وال سيما إطـالق سـراح القـّصر احملتجـزين                   
 بـالتزام حكومـة نيبـال بـإطالق سـراح القـّصر دون مزيـد مـن                  وإذ يرحـب  يف مواقع التجميـع،     

 حكومــة نيبــال إىل الوفــاء هبــذا االلتــزام يف أســرع وقــت ممكــن ومواصــلة    وإذ يــدعواإلبطــاء، 
  ، )٢٠٠٥ (١٦١٢بالغ عن هذه املسألة على النحو املطلوب يف القرار اإل

ــدير    ــه مت بالفعــل وإذ يالحــظ مــع التق ــة    ، أن ــات اجلمعي  مــع النجــاح يف إجــراء انتخاب
  ، )٢٠٠٧ (١٧٤٠التأسيسية، إجناز بعض عناصر الوالية املتصلة بالبعثة واملبينة يف القرار 

 املوجهــة مــن ٢٠٠٨ديــسمرب /نون األول كــا١٢بالرســالة املؤرخــة وإذ حيــيط علمــا   
، اليت تنوه فيها مبسامهات البعثة وتطلـب متديـدها          )S/2008/837(حكومة نيبال إىل األمني العام      

على نطاق أصغر ملدة سـتة أشـهر مـن أجـل تنفيـذ املهـام املتبقيـة مـن واليتـها، وإذ حيـيط علمـا                           
 بالبعثــة حبلـول هنايــة فتـرة الــستة   م حكومــة نيبـال إهنــاء متطلبـات الرصــد اخلاصـة   ازتعاكـذلك بـ  

  أشهر املذكورة،
إيـــالء اهتمـــام خـــاص يف عمليـــة الـــسالم الحتياجـــات املـــرأة   احلاجـــة إىلوإذ يـــدرك   
والفئات املهّمـشة تقليـديا، علـى النحـو املـذكور يف اتفـاق الـسالم الـشامل ويف القـرار                      والطفل
٢٠٠٠( ١٣٢٥(،  



S/RES/1864 (2009)  
 

09-21769 3 
 

دي دورا هامـــا يف عمليـــة االنتقـــال إىل أن بإمكـــان اجملتمـــع املـــدين أن يـــؤوإذ يـــدرك   
  الدميقراطية ويف منع نشوب الرتاعات، 

 للممثـل اخلـاص لألمـني العـام علـى مـا قدمـه مـن مـسامهات،             وإذ يعرب عـن تقـديره       
وللفريق العامل معه يف البعثة على ما بذله من جهـود، ولفريـق األمـم املتحـدة القطـري، مبـا يف                      

تقـوم برصـد حقـوق اإلنـسان بنـاء علـى طلـب احلكومـة،                ذلك مفوضـية حقـوق اإلنـسان الـيت          
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، 

حكومـة نيبـال وتوصـيات األمـني العـام، جتديـد واليـة              ، متشيا مـع طلـب       يقرر  - ١  
، ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٢٣، وذلـك حـىت   )٢٠٠٧ (١٧٤٠البعثة، كمـا أنـشئت مبوجـب القـرار      

آخذا يف االعتبار إجناز بعض عناصـر الواليـة واألعمـال اجلاريـة بـشأن الرصـد وإدارة األسـلحة              
م بــني األحــزاب الــسياسية، وهــو يونيــه املــرب/ حزيــران٢٥واألفــراد املــسلحني متــشيا مــع اتفــاق 

  سيؤدي إىل دعم اكتمال عملية السالم؛ ما
 مجيــع األطــراف إىل االســتفادة الكاملــة مــن خــربة البعثــة واســتعدادها،  يــدعو  - ٢  

ضمن إطار واليتـها، لتقـدمي الـدعم لعمليـة الـسالم مبـا ييـسر إجنـاز اجلوانـب غـري املكتملـة مـن                           
  والية البعثة؛

 العام يف الرأي بأنـه ال ميكـن مواصـلة ترتيبـات الرصـد احلاليـة                  مع األمني  يتفق  - ٣  
 علـى ضـرورة أن تنظـر حكومـة نيبـال يف اختـاذ مـا يلـزم مـن تـدابري                       ويـشدد إىل ما ال هناية له،      

  لتقليص احتياجات البعثة يف جمال الرصد؛
 توصيات األمني العـام خبفـض عـدد مـوظفي البعثـة، مبـن فـيهم القـائمون               يؤيد  - ٤  

ــى رصــ  ــة    عل ــصورة تدرجيي ــى مراحــل وب ــرح يف   د األســلحة، وســحبهم عل ــى النحــو املقت ، عل
   من تقرير األمني العام؛٦٣ و ٦٢ الفقرتني
ع جملـس األمـن بانتظـام علـى التقـدم احملـرز يف               إىل األمني العـام أن ُيطلِـ       يطلب  - ٥  

ذلـك   تقريـرا عـن      ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٣٠تنفيذ هـذا القـرار وأن يقـدم يف موعـد ال يتجـاوز               
  وعن آثاره على البعثة، بغية مواصلة ختفيض حجم البعثة؛

ــدعو  - ٦   ــة الظــروف     ي ــال إىل مواصــلة اختــاذ القــرارات الالزمــة لتهيئ  حكومــة نيب
ــاق         ــذ اتفـ ــها تنفيـ ــرق منـ ــة بطـ ــة احلاليـ ــرة الواليـ ــة فتـ ــع هنايـ ــة مـ ــشطة البعثـ ــاز أنـ ــة إلجنـ املواتيـ

  يونيه، تيسريا النسحاب البعثة من نيبال؛/حزيران ٢٥
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 مجيـع األحـزاب الـسياسية يف نيبـال          ويـدعو  بالتقدم احملـرز حـىت اآلن،        يرحب  - ٧  
إىل تعجيل عملية السالم، وإىل مواصلة العمل معا بروح التعـاون وتوافـق اآلراء والتراضـي مـن       
أجل مواصلة االنتقال إىل حل طويـل األجـل قابـل لالسـتمرار ميكّـن البلـد مـن التحـرك صـوب            

  والدميقراطية واملزيد من االزدهار؛مستقبل يسوده السالم 
إىل األطــراف يف نيبــال اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز ســالمة البعثــة   يطلــب  - ٨  

  الوالية؛ واألفراد املرتبطني هبا وأمنهم وحرية تنقلهم يف سياق تنفيذ املهام احملددة يف
  .إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر   - ٩  

  


