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 )٢٠٠٧ (١٧٤٥ قرارال  
 

ـــي جلــسته       ـــن فــ ـــس األمـ ـــذه جملــ ـــذي اختـ /  شــباط٢٢ املعقــودة يف ٥٦٤٣الـ
 ٢٠٠٧فرباير 
 ،إن جملس األمن 

ليـشيت،   - مجيـع قراراتـه وبياناتـه الـسابقة بـشأن احلالـة يف تيمـور            إذ يؤكد من جديـد     
) ٢٠٠٦ (١٦٧٧ ، و٢٠٠٥أبريــل  / نيــسان٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٩ســيما قراراتــه   ال

ــؤرخ  ــار١٢املـ ــايو / أيـ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٩٠ ، و٢٠٠٦مـ ــران٢٠املـ ــه / حزيـ ، ٢٠٠٦يونيـ
 ٢٥املـــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٤  و٢٠٠٦أغـــــسطس / آب١٨املـــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٣ و

 ،٢٠٠٦أغسطس /آب

 ،)S/2007/50 (٢٠٠٧فرباير / شباط١ بتقرير األمني العام املؤرخ وإذ يرحب 

ليـشيت واسـتقالهلا وسـالمتها     - كامـل بـسيادة تيمـور    التزامـه ال وإذ يؤكـد مـن جديـد    
 ،ذلك البلداإلقليمية ووحدهتا الوطنيــة وبتعزيز االستقرار الطويل األمد يف 

 لعملها املتواصل مـن أجـل التغلـب علـى     ة ليشيت شعبا وحكوم  - على تيمور    وإذ يثين  
 مـن أجـل إجـراء احلـوار         التحديات السياسية الـيت تـواجهـهــا ولـسائر اخلطـوات الـيت تـتـخذهــا             

 مجيع األطراف على مضاعفة جهودهــا يف هـذا         وإذ يشجع املصاحلة السياسية،   حتقيق  الوطين و 
 الصدد،

 يرحـب  وإذ ضـرورة احتـرام اسـتقالل اجلهـاز القـضائي ومـسؤوليته،         وإذ يعيد تأكيـد    
اإلفـالت   ليشيت باحلاجة إىل العدالة وتـصميمهم علـى مكافحـة ظـاهرة              -باقتناع زعماء تيمور    

 من العقاب،
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 إزاء هــشاشة وتقلــب احلالــة األمنيــة والــسياسية واالجتماعيــة   وإذ يعــرب عــن القلــق  
  باجلهود األولية املبذولة يف القطاع األمين،وإذ يرحب ليشيت، -واإلنسانية يف تيمور 

 موجهـة إىل    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧ برسالة مشتركة مؤرخة     وإذ حييط علما   
 هورتـا ورئـيس   - مـن الـرئيس غومسـاو، ورئـيس الـوزراء رامـوس       ) S/2006/1022 (األمني العام 

 ليـشيت   - الربملان الوطين غـوتيـريـس، يطلبون فيها تعزيز بعثة األمم املتحدة املتكاملـة يف تيمـور             
 بوحدة شرطة مشكـَّـلة إضافية،

ن خطـوة هامـة    رأيه أن االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة املقبلـة سـتكو    وإذ يكرر تأكيد   
  ليشيت،-يف عملية تعزيز الدميقراطية يف تيمور 

 باعتمــاد القــانون املتعلــق باللجنــة الوطنيــة املعنيــة باالنتخابــات، وكــذلك   وإذ يرحــب 
يف   علـى اختـاذ إجـراءات إضـافية، مبـا        ويـشجع القانون املتعلق باالنتخابات الربملانية والرئاسـية،       

فيذ إطار تنظيمي مناسب، والتحضريات اللوجـستية الـيت   ذلك إجراء التعديالت الضرورية، وتن    
  ليشيت،-ينبغي القيام هبا مبساعدة بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

 ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٩ ليــشيت يف - باختــاذ برملــان تيمــور وإذ يرحــب كــذلك 
ــة التحقيــق اخلاصــة املــستقلة والتوصــيا     ــه توصــيات جلن ــة  لقــرار اعتمــد مبوجب ت اإلضــافية للجن

 ليــشيت حــىت اآلن، - اإلجــراءات الــيت اختــذهتا حكومــة تيمــور   ويالحــظالربملانيــة املخصــصة، 
ذلــك إقامــة عــدد مــن اإلجــراءات القــضائية فيمــا يتــصل باألحــداث الــيت وقعــت يف           يف مبــا

 احلاجة إىل مواصلة اجلهود لتنفيـذ توصـيات   كذلك ويالحظ،  ٢٠٠٦مايو  /أبريل وأيار /نيسان
  التحقيق،جلنة

ــشدد وإذ  ــى ي ــذ الكامــل لـــ  ضــرورة  عل ــاق ” التنفي ــق باالتف ــادةاملتعل ــام  إع  األمــن الع
ـــه يف تيمــور  ــة ووزارة   -واستـتـبـابـ  ليــشيت واملــساعدة علــى إصــالح الــشرطة الوطنيــة التيموري

 ليـشيت وبعثـة األمـم    - ، املبـرم بني حكومـة تيمـور     “الداخلية وإعادة تنظيمهمـا وإعادة بنائهمـا    
 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ ليشيت يف -املتحدة املتكاملة يف تيمور 

ــة اســتجابة لطلبــات     وإذ يعــرب   عــن دعمــه الكامــل ملواصــلة نــشر قــوة األمــن الدولي
 -  ليشيت، وألنشطتها الرامية إىل دعم بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور              -حكومة تيمور   

 ن واالستقرار ،ليشيت يف جمال استعـادة وصون القانو

 ليـشيت، واألمـم     -  توقيـع مـذكرة تفـاهم بـني حكومـة تيمـور            وإذ يالحظ مع التقدير    
 تقـضي بإنـشاء مـنـتــدى تنـسيق     ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦املتحدة وحكومـة أسـتراليا يف       
 ثالثي لتعزيز األنشطة األمنية،
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وإن كانــت ذات  ليــشيت، - إىل أن مظــاهر التحــديات احلاليــة يف تيمــور    وإذ يــشري 
ــا    ــر ومـ ــإن الفقـ ــسية، فـ ــية ومؤسـ ــة سياسـ ــذلك يف     طبيعـ ــهما كـ ــان أسـ ــن حرمـ ــه مـ ــرتبط بـ يـ

ــذه ــديات،  هــ ــشيدالتحــ ــور  ويــ ــشركاء تيمــ ــراف   - بــ ــددي األطــ ـــن ومتعــ ــشيت الثنائـيـيــ  ليــ
ــا ــه مل ـــمة، ال  يقدمون ــة    ســيما فيمــا  مــن مــساعدة قـيـِّ ـــاء القــدرات املؤســسية والتنمي يتعلــق بـبـن

 -تيمــور احلكــم يف  بالتقــدم يف تطــوير العديــد مــن جوانــب  ويـُـقـــرادية، االجتماعيــة واالقتــص
 ليشيت،

 ليــشيت وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي - باالتفــاق بــني حكومــة تيمــور وإذ يرحــب 
 على توفري الدعم التقين، بدعم من املاحنني، من أجل تعزيز تدابـيـر الشفافية ومكافحة الفساد،

ــا  ــاير / كـــانون الثـــاين١٧ نـــداء موحـــد يف  بتوجيـــهوإذ حيـــيط علمـ ــة ٢٠٠٧ينـ  لتلبيـ
ــد كــانون         ــرة ســتة أشــهر بع ــة لفت ــة القائم ــة واحتياجــات احلماي ــسانية املتبقي االحتياجــات اإلن

، مبــا يف ذلــك تــوفري املــساعدة اإلنــسانية للمــشردين يف الــداخل هبــدف   ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
 تيسري عودهتم ونقلهـم وإعادة إدماجهم،

ــد ت  ــدوإذ يعي ــه أكي ــسالم واألمــن و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراري ــرأة وال ــشأن امل  ١٥٠٢ ب
 بشأن محاية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة،) ٢٠٠٣(

 -  للجهود الـيت تبـذهلا بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور        وإذ يعرب عن تقديره    
 ثل اخلاص لألمني العام،ليشيت والفريق القطري التابع لألمم املتحدة، بقيادة املم

 يــرافرب/ شــباط٢٦ متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة حــىت       يقـــرر - ١ 
 ؛٢٠٠٨

 -  أن يزيد قوام القوة املأذون به لبعثة األمم املتحدة املتكاملـة يف تيمـور              يقـرر - ٢ 
إضـافية   فردا من أفراد الشرطة إلتاحة نشر وحـدة شـرطة مـشكلة          ١٤٠ليشيت مبا ال يزيد على      

سيما خالل فترة ما قبـل االنتخابـات ومـا           لتعزيز صفوف وحدات الشرطة املشكـَّـلة القائمة ال      
 بعدها؛

ــتقين العــسكري بــني األمــم املتحــدة وأســتراليا يف     يرحــب - ٣  ــع الترتيــب ال  بتوقي
وىل مبوجبه قوة األمن الدولية كفالة محايـة مبـاين األمـم             الذي تت  ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  ٢٥

املتحدة وممتلكاهتا وكذلك بناء قدرة رد سريع للشرطة التابعة لبعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف                
  ليشيت؛- تيمور

بعثـة األمـم    تـساعدها يف ذلـك       ليـشيت أن تقـوم،       - إىل حكومة تيمـور      يطلب - ٤ 
 ليــشيت، مبواصــلة العمــل إلجـــراء اســتعراض شــامل لــدور قطــاع -املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور 
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األمــن واحتياجاتــه يف املــستقبل مبــا يف ذلــك وزارة الداخليــة، والــشرطة الوطنيــة التيموريــة،         
 ووزارة الدفاع، وقوات الدفاع الوطنية التيمورية؛

هـذا   ، يف ويرحب ضرورة عقد اجتماعات منتظمـة وتبادل املعلومات،        يؤكد - ٥ 
 ليــشيت وبعثــة - د، بإنــشاء منـتــدى ثالثــي للتنـسيق يــضم مــشاركني مـن حكومــة تيمـور    الـصد 

  ليشيت وقوة األمن الدولية، من أجل مواصلة التنسيق؛-األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

ــور  يهيـــب - ٦  ــراف يف تيمـ ــع األطـ ــذ العنـــف   - جبميـ ــادئ نبـ ــد مببـ ــشيت التقيـ  ليـ
كفالــة أن تفــضي االنتخابــات املقبلــة إىل توحيــد الــصفوف والعمليــات الدميقراطيــة والقانونيــة ل

 مجيــع األطــراف التيموريــة علــى ويــشجع ليــشيت، -وتــساهم يف التقريــب بــني ســكان تيمــور  
كفالة إجراء انتخابات حرة وعادلة وسلمية واحترام اجلدول الزمين لعمليـات االقتـراع، الـذي              

 وضعته اللجنة الوطنية املعنية باالنتخابات؛

 علـى   ويـشجع  بعمل فريق التصديق املستقل التابع لألمم املتحدة،         حييط علما  - ٧ 
 اجملتمـع الـدويل علـى       ويشجع أيضا تنفيذ توصياته الرئيسية لكفالة مصداقية العملية االنتخابية،        
 املساعدة يف هذه العملية بوسائل منها مراقبة االنتخابات؛

ســيما الزعمــاء الــسياسيني،   ليــشيت، وال- جبميــع األطــراف يف تيمــور يهيــب - ٨ 
 - مواصلة العمل معا يف روح من التعاون والتراضي هبدف تعزيز التقدم الـذي أحرزتـه تيمـور                 

 ليشيت يف السنوات األخرية ومتكني البلد من االنتقال إىل مستقبل سلمي وأكثر ازدهارا؛

يتعلــق   أمهيــة اجلهــود اجلاريــة مــن أجــل حتقيــق املــساءلة والعدالــة فيمــا   يؤكــد - ٩ 
يف ذلــك  ، مبــا٢٠٠٦مــايو /أبريــل إىل أيــار/ والفتــرة املمتــدة مــن نيــسان١٩٩٩بأحــداث عــام 

، يف هــذا الــصدد، بعثــة األمــم املتحــدة ويــشجعمتابعــة تقريــر جلنــة التحقيــق اخلاصــة املــستقلة، 
 ليـشيت يف جهودهـا املتواصـلة مـن أجـل دعـم احلـوار الـوطين، واملـصاحلة                    -املتكاملة يف تيمـور     

 ية وتعزيز نظام العدالة؛السياس

 ليــشيت إىل مواصــلة التعــاون - بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور يــدعو - ١٠ 
والتنسيق مع وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا فـضال عـن مجيـع الـشركاء املعنـيني                      

ر  ليشيت واملؤسسات ذات الصلة ويف تصميم سياسـات للحـد مـن الفقـ           -لدعم حكومة تيمور    
 وحتقيق النمو االقتصادي؛

 الشركاء فـي التنمية، مبـا يف ذلـك وكـاالت األمـم املتحـدة واملؤسـسات            حيث - ١١ 
املالية املتعددة األطـراف علـى مواصـلة تـوفري املـوارد واملـساعدة الالزمـة للتحـضري لالنتخابـات                    
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مـع املـاحنني الـدوليني إىل        جمت ويـدعو املقبلة ولسائر املشاريع الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة،         
  ليشيت؛- لفائدة تيمور ٢٠٠٧النظر يف إمكانية املسامهة بسخاء يف النداء املوحد لعام 

 ليشيت أن تراعـي بالكامـل       - إىل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور         يطلب - ١٢ 
لة خـالل   كمـسألة شـام  ١٣٢٥االعتبارات اجلنـسانية علـى النحـو املـبني يف قـرار جملـس األمـن                 

كامل فترة واليتها، ويطلب كذلك إىل األمني العام أن يضمِّن تقريره إىل جملـس األمـن التقـدم                  
 -احملرز بشأن تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطـة بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور           

علــق بــضرورة يت ســيما فيمــا ليــشيت ومجيــع اجلوانــب األخــرى املتعلقــة بوضــع املــرأة والفتــاة، ال 
 محايتهن من العنف القائم على نوع اجلنس؛

ــال     يطلــب - ١٣  ــة االمتث ــة لكفال ــدابري الالزم ــام أن يواصــل اختــاذ الت  إىل األمــني الع
 ليشيت لسياسة األمم املتحدة بعدم التـسامح        -الكامل يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور         

 وحيـث جلنسي وإبقـاء اجمللـس علـى علــم بـاملـسألة،            إطالقا بشأن االستغالل اجلنسي واالعتداء ا     
مجيع البلدان املسامهة بوحدات وبقوات شرطة على اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة لكفالـة                 

 املساءلة الكاملة يف حاالت قيـام األفراد التابعني هلا بـمثل هذه التصرفات؛

ــام إطــالع اجمللــس عــن كثــب   يطلــب كــذلك  - ١٤   وبانتظــام علــى   إىل األمــني الع
ســيما حالــة التحــضيـرات لالنتخابــات املقبلــة واحلالــة األمنيــة وتقــدمي  التطــورات يف امليــدان، ال

 - يوما بعـد االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة يف تيمـور              ٦٠تقرير إلـى جملـس األمـن يف غضون       
ة األمـم املتحـدة     ليشيت، يتضمن توصيات بشأن التعديالت اليت ميكــن إدخاهلـا علــى واليـة بعثـ               

 يوما قبل انتـهاء     ٤٥ ليشيت وقوامها وأن يقدم تقريرا يف موعد ال يتجاوز           - املتكاملة يف تيمور  
 الوالية احلالية وتقاريـر أخـرى حسب االقتضاء ومتـى اقتضت الضرورة ذلـك؛

 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٥ 

 


