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 )٢٠٠٨ (١٨٠٢القرار   
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥ املعقودة يف ٥٨٤٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،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

ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٣ و ــسطس / آب١٨املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٤ ، و٢٠٠٦أغـــــ املـــــ
، وبيانـــه ٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط٢٢املـــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٤٥، و ٢٠٠٦أغـــسطس /آب ٢٥

S/PRST/2008/5 ٢٠٠٨فرباير / شباط١١ املؤرخ، 
، )S/2008/26 (٢٠٠٨ينـاير  / كانون الثـاين ١٧ألمني العام املؤرخ     بتقرير ا  وإذ يرحب  
 إىل ٢٤ مــن  يف الفتــرةليــشيت - إىل تيمــوراملوفــدة بعثــة جملــس األمــن    إىل تقريــر وإذ يــشري

 ،)S/2007/711 (٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠
ليـشيت واسـتقالهلا وسـالمتها     -  التزامـه الكامـل بـسيادة تيمـور    وإذ يؤكـد مـن جديـد    

 اإلقليمية ووحدهتا الوطنيــة وبتعزيز االستقرار الطويل األمد فيها،
ــيت أجريــت عــام     وإذ يرحــب  ــة ال ــات الرئاســية والربملاني  ٢٠٠٧ حبــسن ســري االنتخاب

 ليشيت منتخبة دميقراطيا، - وبتشكيل حكومة ومؤسسات يف تيمور
حــل  ليــشيت، حكومــة وشــعبا، علــى مواصــلة جهودمهــا مــن أجــل -تيمــور وإذ حيــث  

اسـتعادة االسـتقرار    بتصميم احلكومـة علـى      وإذ حييط علما مع التقدير      مشاكل البلد السياسية،    
 وســيادة القــانون، واحليــاة الطبيعيــة يف البلــد، إىل جانــب تأكيــدها جمــددا التزامهــا بالدميقراطيــة  

  مع التقدير بالتزام املعارضة بدعم السالم واالستقرار الوطين، حييط علما كذلك وإذ
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ــة واإلنــسانية يف    إذ يالحــظ و  ــة واالجتماعي ــة الــسياسية واألمني اســتمرار هــشاشة احلال
  ليشيت،-تيمور 

ىل إليـشيت    - القيـادة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين يف تيمـور           دعوته   وإذ يكرر تأكيد   
 مواصلة احلوار السلمي وجتنب اللجوء إىل العنف يف تسوية اخلالفات،

 يرحـب  وإذسـتقاللية اجلهـاز القـضائي ومـسؤوليته،          ضرورة احتـرام ا    وإذ يعيد تأكيد   
 ليشيت بضرورة إقامة العدل وتصميمهم على مكافحة ظاهرة اإلفـالت           -باقتناع زعماء تيمور    

 يف هــذا اخلــصوص بــالنقص الــشديد يف مــوارد النظــام القــضائي،        وإذ يــسلم مــن العقــاب،   
 أجل حتميل املسؤولية عـن     ليشيت على مواصلة بذل اجلهود من      -  القيادة يف تيمور   يشجع وإذ

جلنة التحقيـق اخلاصـة      عمال مبا أوصت به      ٢٠٠٦اجلرائم اجلسيمة اليت ارتكبت أثناء أزمة عام        
 املستقلة،
ــل لـــ       يــشري وإذ  ــشأن ضــرورة التنفيــذ الكام املتعلــق االتفــاق ” إىل بياناتــه الــسابقة ب

علـى إصـالح الـشرطة الوطنيـة         ليـشيت واملـساعدة      -األمـن العـام واستـتـبـابـــه يف تيمـور           إعادةب
، املبـــرم بــني حكومــة “ليــشيت ووزارة الداخليــة وإعــادة تنظيمهمـــا وإعــادة بنائهمـــا  - لتيمــور
ديـسمرب  / كـانون األول   ١ ليـشيت يف     - ليشيت وبعثة األمم املتحدة املتكاملـة يف تيمـور           - تيمور
 شرطة البعثة والـشرطة      يف هذا الصدد على احلاجة إىل قيام تعاون بناء بني          وإذ يشدد ،  ٢٠٠٦

 ليشيت هبدف تنمية قدرات الشرطة الوطنية وإمكانياهتا، - الوطنية لتيمور
 عـن دعمـه الكامـل للـدور الـذي تؤديـه قـوات األمـن الدوليـة يف مـساعدة                      وإذ يعرب  

يف جمــال استعـــادة القــانون واالســتقرار وصــوهنما، اســتجابة   ليــشيت والبعثــة  - حكومــة تيمــور
 ليشيت، - مورلطلبات حكومة تي

 ليــشيت، وإن كانــت ذات  - 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

 بالتقدم احملرز يف جمال تطوير العديد من جوانب احلكـم يف            وإذ يـُـقـر االجتماعية واالقتصادية،   
  ليشيت،-تيمور 

ــد   ــد تأكي ــه وإذ يعي ــسالم واألمــن و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراري ــرأة وال ــشأن امل  ١٥٠٢ ب
 عنيني بتقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة،بشأن محاية املوظفني امل) ٢٠٠٣(
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 ليـشيت   -األمم املتحدة املتكاملة يف تيمـور       بعثة   بالدور اهلام الذي تواصل      وإذ يعترف  
 للجهود  وإذ يعرب عن تقديره   ليشيت،   - تعزيز السالم واالستقرار والتنمية يف تيمور     أداءه يف   

 التابع لألمم املتحدة، بقيادة املمثل اخلاص لألمني العام،اليت تبذهلا البعثة والفريق القطري 
ـــرر - ١  ــة يف تيمــور    يق ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــة بعث ــد والي ــشيت حــىت   -  متدي لي

  باملستويات املأذون هبا حاليا؛٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٦
ــتهدفا رئــــيس     يــــدين - ٢  ــذين اســ ــة االعتــــداءين اللــ ــارات املمكنــ ــد العبــ   بأشــ
 ومجيـــع حمـــاوالت زعزعـــة ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١١ورئـــيس وزرائهـــا يف  ليـــشيت -تيمـــور 

االســتقرار يف البلــد، مالحظــا أن هــذين العملــني الــشنيعني يــشكالن اعتــداء علــى املؤســسات    
  بردة الفعل السريعة والبناءة اليت قامت هبا البلدان اجملاورة؛ويرحب ليشيت، -الشرعية لتيمور 

إىل تقدمي املسؤولني عن هذا العمل الـشنيع إىل          ليشيت   - حكومة تيمور    يدعو - ٣ 
 ليــشيت علــى التعــاون تعاونــا فعليــا مــع الــسلطات - العدالــة، وحيــث مجيــع األطــراف يف تيمــور

 ؛لتحقيق هذا الغرض
 ليــشيت التــزام اهلــدوء وضــبط الــنفس واحملافظــة علــى  - بــشعب تيمــور يهيــب - ٤ 

 االستقرار يف البلد؛
ليشيت، وخـصوصا القـادة الـسياسيني، علـى          - يمور مجيع األطراف يف ت    حيث - ٥ 

ــة وســيادة         ــسالم والدميقراطي ــائم ال ــد دع ــة حــوار سياســي، وتوطي ــا، وإقام مواصــلة العمــل مع
 عـن   ويعـرب القانون، والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، واملصاحلة الوطنيـة يف البلـد،            

 لألمــني العــام والراميــة إىل معاجلــة القــضايا تأييــده للجهــود املــستمرة الــيت يبــذهلا املمثــل اخلــاص
األساسية السياسية واملتصلة باألمن اليت تواجه البلد وذلك من خالل عمليات ال تـستثين أحـدا              

 وقائمة على التعاون، تشمل جلنة التنسيق الرفيعة املستوى ومنتدى التنسيق الثالثي؛
، أمهية اجلهود اجلارية من أجل بلوغ هديف املساءلة والعدالـة          يؤكد من جديد   - ٦ 

 ٢٠٠٦الــواردة يف تقريــر عــام توصــيات  ليــشيت لل-حكومــة تيمــور ويــشدد علــى أمهيــة تنفيــذ 
 ؛اصة التابعة لألمم املتحدةلجنة التحقيق اخلل

ليـشيت مـن     -  ضـرورة مواصـلة تقـدمي اجملتمـع الـدويل دعمـه إىل تيمـور               يؤكد - ٧ 
 ة مؤسساهتا وتعزيزها ومواصلة بناء قدراهتا يف قطاع العدل؛أجل إقام
 إىل البعثة مواصلة بـذل جهودهـا، مـع تعديلـها حـسب الـضرورة، مـن                يطلب - ٨ 

ليشيت يف تنفيذ اإلجراءات الـيت       - أجل تعزيز فعالية النظام القضائي، ومساعدة حكومة تيمور       
 أوصت هبا جلنة التحقيق؛
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ليـشيت يف مـا تبذلـه مـن جهـود            - لـدعم حلكومـة تيمـور      بالبعثة تقـدمي ا    يهيب - ٩ 
 لتنسيق التعاون املقدم من اجلهات املاحنة يف جماالت بناء القدرات املؤسسية؛

، مبـساعدة مـن البعثـة، يف        ليـشيت االسـتمرار    -  حبكومـة تيمـور    يهيب كـذلك   - ١٠ 
ستقبل مبـا يف ذلـك    مواصلة العمل إلجـراء استعراض شامل لدور قطاع األمن واحتياجاته يف امل          

ــة لتيمــور   ــشرطة الوطني ــة وال ــة    - وزارة الداخلي ــدفاع الوطني ــوات ال ــدفاع وق ــشيت ووزارة ال لي
؛ ونظـرا ملـا هلـذا القطـاع مـن أمهيـة يف حتقيـق االسـتقرار علـى املـدى الطويـل،                    ليـشيت  - لتيمور
ق مـع    إىل البعثة تكثيف جهودها دعمـا إلجـراء هـذا االسـتعراض وذلـك بالتعـاون الوثيـ                  يطلب

بإنــشاء آليــة تنــسيقية مــن ثــالث  ويرحــب ليــشيت واجلهــات املاحنــة املعنيــة،   - حكومــة تيمــور
  ملواجهة املشاكل العامة اليت يواجهها قطاع األمن؛٢٠٠٧أغسطس /مستويات يف آب

مــن خــالل عملــها مــع شــركائها، أن تكثــف جهودهــا        إىل البعثــة، يطلــب - ١١ 
ب والتوجيـه والتنميـة املؤسـسية وتعزيـز الـشرطة الوطنيـة             للمساعدة عرب تقدمي املزيد من التـدري      

ليشيت هبدف زيادة فعاليتها، مبا يف ذلك يف جمـال تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة،               - لتيمور
إعـادة ترسـيخ األمـن العـام        وأن تواصل، من خالل وجود عنصر الـشرطة التـابع للبعثـة، كفالـة               

وهذه مهمـة تـشمل كفالـة    الدعم للشرطة الوطنية،    وصونه عن طريق تقدمي       ليشيت -يف تيمور   
 ليشيت؛ - إنفاذ القانون وحفظ األمن العام مؤقتا إىل أن يعاد تشكيل الشرطة الوطنية لتيمور

بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة      باعتزام األمني العام إيفاد بعثة خرباء إىل     يرحب - ١٢ 
ن أجـل إجـراء تقيـيم واف الحتياجـات           مـ  ٢٠٠٨ ليشيت يف الربـع األول مـن عـام           –يف تيمور   

 إليـه إبـالغ     ويطلـب الشرطة الوطنية والحتماالت إجراء تعديالت على مهارات شرطة البعثة؛          
 اجمللس بالنتائج اليت ختلص إليها بعثة اخلرباء؛

ليشيت لإلنعاش الـوطين الـيت ترمـي إىل          - استراتيجية تيمور  بوضع   حييط علما  - ١٣ 
االجتماعية اليت تواجه البلد، مبا فيهـا مـسألة املـشردين داخليـا وتـوفري               حل املشاكل االقتصادية    

 ليـشيت   - بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور            يدعوسبل الرزق املستدامة، ويف هذا الصدد       
إىل مواصــلة التعــاون والتنــسيق مــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ومــع مجيــع    

 ليشيت واملؤسسات املعنيـة ويف وضـع سياسـات للحـد            -كومة تيمور   الشركاء املعنيني لدعم ح   
 من الفقر وحتقيق النمو االقتصادي؛

 إىل البعثة أن تراعـي بالكامـل االعتبـارات اجلنـسانية علـى النحـو املـبني               يطلب - ١٤ 
إىل ويطلـب كـذلك      كمسألة شـاملة خـالل كامـل فتـرة واليتـها،             ١٣٢٥يف قرار جملس األمن     

أن يــضمِّن تقريــره إىل جملــس األمــن معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف جمــال تعمــيم األمــني العــام 
ــساء          ــة بوضــع الن ــب األخــرى املتعلق ــع اجلوان ــة ومجي ــشطـة البعث ــع أن ــساين يف مجي املنظــور اجلن
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يتعلــق بــضرورة محايتــهن مــن العنــف الــذي يــستهدفهن بــسبب نــوع  ســيما فيمــا والفتيــات، ال
ابري اخلاصة املقترحة واملتخـذة حلمايـة النـساء والفتيـات مـن             جنسهن، مع ذكر تفاصيل عن التد     

 هذا العنف؛
 إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة التقيـد الكامـل              يطلب - ١٥ 

ــسي          ــشأن االســتغالل اجلن ــى اإلطــالق ب ــسامح عل ــدم الت ــم املتحــدة بع ــسياسة األم ــة ب يف البعث
مجيـع  وحيـث   لـس علـى علــم بـآخر التطـورات يف هـذا اجملـال،                واالعتداء اجلنسي وأن يبقـي اجمل     

ــة        ــة املناســبة لكفال ــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائي ــدان املــسامهة بوحــدات وبقــوات شــرطة عل البل
 املساءلة الكاملة يف حاالت قيـام األفراد التابعني هلا بـمثل هذه التصرفات؛

ام علــى التطــورات يف  إىل األمــني العــام إطــالع اجمللــس بانتظــ يطلــب كــذلك - ١٦ 
امليــدان وعلــى مــدى تنفيــذ هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك علــى وجــه خــاص التقــدم الــذي تــشهده   
اجلهــود الــيت يبــذهلا ممثلــه اخلــاص دعمــا للحــوار واملــصاحلة، وتقــدمي تقريــر إىل جملــس األمــن يف 

ت الـــيت ميكــــن إدخاهلـــا علــــى  يتـــضمن التعـــديال٢٠٠٨أغـــسطس / آب١موعـــد ال يتجـــاوز 
ــة وعلــى قوامهــا،   واليــة ــضا البعث ــشاور مــع حكومــة    ويطلــب أي ــام، بالت  إىل األمــني العــام القي
تشتمل على معايري مرجعيـة مناسـبة لقيـاس         ليشيت، بوضع استراتيجية متوسطة األجل       - تيمور

 تقاريـر أخـرى حسب االقتضاء وحينما يعترب ذلك ضروريا؛ وتقدمي التقدم احملرز وتتبعه،
 .سألة قيد نظره إبقاء امليقرر - ١٧ 

 
 


