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، ٦٢٦٢الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته ) ٢٠١٠ (١٩٠٩ قــــرارال    
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢١املعقودة يف 

  
  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــهإذ يــــ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٥و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٤ و) ٢٠٠٩ (١٨٧٩  إىل قراراتــــ

 ٢٠٠٩مــــايو / أيــــار٥بيــــان رئيــــسه املــــؤرخ إىل و) ٢٠٠٧ (١٧٤٠ و) ٢٠٠٨ (١٧٩٦ و
)S/PRST/2009/12(،  

 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   
م شـــامل، وإىل االلتـــزام الـــذي أعلنـــه الطرفـــان     ، علـــى اتفـــاق ســـال  ٢٠٠٦نـــوفمرب /الثـــاين
  بالتوصل إىل سالم وطيد ومستدام، كالمها

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

 اســتعداده املــستمر لــدعم عمليــة الــسالم يف نيبــال، بنــاء علــى طلــب     عــنوإذ 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 لنيبــ      أنيالحــظ وإذ    ــدميقراطي اجلدي ــهائي احملــدد إلعــالن الدســتور ال ال املوعــد الن

  ،٢٠١٠مايو / أيار٢٨ هو
بتشكيل آلية سياسية رفيعة املستوى مؤخرا من أجل التركيز علـى إعـالن              وإذ يرحب   

  الدستور اجلديد يف حينه والوصول بعملية السالم اجلارية إىل هنايتها املنطقية،
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 دعــوة األمــني العــام مجيــع األطــراف يف نيبــال إىل التحــرك بــسرعة يف تنفيــذ دوإذ يــرّد  
 إىل التقييم الذي أجراه األمني العام ومفـاده أن بعثـة            وإذ يشري اقات اليت مت التوصل إليها،      االتف

إدارة األسـلحة واألفـراد املـسلحني وفقـا         رصد  األمم املتحدة يف نيبال مهيأة متاما للمساعدة يف         
ى  علـ  البعثـة بقـدرة    وإذ ينـوه   املربم بـني األحـزاب الـسياسية،         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥التفاق  

  التوصل إىل حل دائم،من أجل ، بناء على طلبهاساعدة األطراف يف ذلك، م
عـن بعثـة األمـم       ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٨  بتقرير األمني العام املؤرخ    وإذ يرحب   

  املتحدة يف نيبال،
املـساعدة املـستمرة يف    بوإذ يرحـب  إىل اكتمال مرحلتني من عملية التحقـق       وإذ يشري   
ــا     إدارة األســلحةرصــد  ــن كــال اجلــانبني وفق ــسلحني م ــراد امل ــرار ل واألف ) ٢٠٠٧ (١٧٤٠لق
 إىل أمهية التوصل إىل حل طويـل األجـل          وإذ يشري أحكام اتفاق السالم الشامل،     يتماشى و  ومبا
 وإذ يـشري أيـضا،  قابل لالستمرار للمساعدة على هتيئة الظروف الالزمة إلجناز أنـشطة البعثـة،             و

  دون مزيد من التأخري،غري املكتملة جلة القضايا يف هذا الصدد، إىل ضرورة معا
) املـــاوي(حكومـــة نيبـــال واحلـــزب الـــشيوعي النيبـــايل املوّحـــد   توقيـــع  بوإذ يرحـــب  
تـسريح أفـراد    بـشأن عمليـة   ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ١٦املتحدة خطـة عمـل يف      واألمم

تأهيلـهم،  إعـادة   ، و اقـّصر  غـري املـستوفني لـشروط االنـضمام إىل اجلـيش لكـوهنم               اجليش املـاوي  
، وأن  تنفيذا تاما وعلى وجه الـسرعة      جبميع األحزاب السياسية أن تنفذ هذه العملية         يهيب وإذ

 ١٨٨٢  و )٢٠٠٥( ١٦١٢ ينتواصل اإلبالغ عن هذه املسألة على النحو املطلوب يف القـرار          
)٢٠٠٩(،  

إجنـاز   بالفعـل    مت،   بنجـاح   إجراء انتخابات اجلمعية التأسيـسية     ، نتيجة  إىل أنه  وإذ يشري   
  ،)٢٠٠٧ (١٧٤٠نة يف القرار بعض عناصر الوالية املنوطة بالبعثة واملبّي

املوجهـة إىل األمـني      ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩ بالرسـالة املؤرخـة      إذ حييط علمـا   و  
 متديـد واليتـها     تفيها مبسامهات البعثـة وطلبـ     أقرت  ، اليت   )S/2010/25(العام من حكومة نيبال     

 ،٢٠١٠ايو م/ أيار١٥حىت 

 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
حقــوق اإلنــسان التــصدي لظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب وتعزيــز  ضــرورة  يــدركوإذ   

   الدولية، للمبادئ حلقوق اإلنسان وفقاقدرات املؤسسات الوطنية املستقلةومحايتها، وتعزيز 
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 يف عمليـــة االنتقـــال إىل كـــان اجملتمـــع املـــدين أن يـــؤدي دورا هامـــا أن بإموإذ يـــدرك  
  الدميقراطية ويف منع نشوء الرتاعات،

دمتـه مـن مـسامهات، وللفريـق         ملمثلـة األمـني العـام علـى مـا ق           وإذ يعرب عـن تقـديره       
 يف البعثة على مـا بذلـه مـن جهـود، ولفريـق األمـم املتحـدة القطـري، مبـا يف ذلـك                         االعامل معه 

 يـشدد  وإذمفوضية حقوق اإلنسان اليت تقوم برصد حقوق اإلنسان بناء على طلب احلكومـة،    
التابعـة لألمـم    على ضـرورة تنـسيق اجلهـود وتكاملـها فيمـا بـني البعثـة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة                      

اقتـراب واليـة البعثـة مـن        املتحدة يف منطقة البعثة، وال سيما مـن أجـل كفالـة االسـتمرارية مـع                 
  هنايتها،

شيا مع طلـب حكومـة نيبـال وتوصـيات األمـني العـام، جتديـد واليـة             ا، مت يقرر  - ١  
، ٢٠١٠مــايو / أيــار١٥، وذلــك حــىت )٢٠٠٧ (١٧٤٠البعثــة، كمــا أنــشئت مبوجــب القــرار 

 واألعمـال اجلاريـة بـشأن رصـد إدارة األسـلحة      ،يف االعتبـار إجنـاز بعـض عناصـر الواليـة         آخذا  
ــسلحني   ــراد املـــ ــى و واألفـــ ــا يتماشـــ ــاق مبـــ ــران٢٥اتفـــ ــه / حزيـــ ــني  ٢٠٠٨يونيـــ ــربم بـــ  املـــ

  ي إىل دعم اكتمال عملية السالم؛السياسية، وهو ما سيؤد األحزاب
لبعثة واسـتعدادها، ضـمن     ميع األطراف االستفادة الكاملة من خربة ا       جب يهيب  - ٢  

إطار واليتها، لتقدمي الدعم لعملية السالم مبا ييسر إجناز اجلوانب غري املكتملة من واليـة البعثـة    
  ؛٢٠١٠مايو / أيار١٥حبلول 

الالزمـة  ترتيبـات  أنه يتعني على البعثـة، بالعمـل مـع الطـرفني، أن تـضع ال         قرر  ي  - ٣  
لـك نقـل أي مـسؤوليات متبقيـة يف جمـال الرصـد              مع حكومة نيبال من أجل انسحاهبا، مبا يف ذ        

  ؛٢٠١٠مايو / أيار١٥ حبلول
حكومــة نيبــال واحلــزب  بالتفــاهم الــذي مت التوصــل إليــه مــؤخرا بــني  يرحــب  - ٤  

 بشأن وجود خطة عمـل ذات جـدول زمـين حمـدد مـن أجـل                 )املاوي(الشيوعي النيبايل املوّحد    
هيـب هبمـا العمـل      ي، و ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٥ حبلـول إدماج وإعادة تأهيل أفـراد اجلـيش املـاوي          

اللجنــة اخلاصــة مــن أجــل كفالــة االنتــهاء مــن وضــع خطــة العمــل وتنفيــذها، بــدعم مــن     معــا
  لإلشراف على أفراد اجليش املاوي وإدماجهم وإعادة تأهيلهم، ومن جلنتها التقنية؛

 عمليــة الــسالم،بــوترية تعجيــل الميــع األحــزاب الــسياسية يف نيبــال  جب يهيــب  - ٥  
والعمل معا بروح التعاون وتوافق اآلراء والتراضي مـن أجـل مواصـلة االنتقـال إىل حـل طويـل                    

قابل لالستمرار ميكّن البلد مـن التحـرك صـوب مـستقبل يـسوده الـسالم والدميقراطيـة                  واألجل  
  واملزيد من االزدهار؛ 
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ثــة إىل األطــراف يف نيبــال اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز ســالمة البع يطلــب   - ٦  
  واألفراد املرتبطني هبا وأمنهم وحرية تنقلهم يف سياق تنفيذ املهام احملددة يف الوالية؛

تقريـرا  مـايو  / أيـار ١ إىل األمني العام أن يقـدم إىل جملـس األمـن حبلـول              يطلب  - ٧  
  ؛عن تنفيذ هذا القرار

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٨  
  
  


