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  )٢٠٠٩ (١٨٦٧القرار     
ــسته        ــن يف جلـــــ ــذه جملـــــــس األمـــــ ــذي اختـــــ ــودة يف ٦٠٨٦الـــــ  ٢٦، املعقـــــ

  ٢٠٠٩ فرباير/شباط
  

  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 ــران ٢٠املـ ــه /حزيـ ، ٢٠٠٦يونيـ

ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٣ و ــسطس / آب١٨املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٤ ، و٢٠٠٦أغـــــ املـــــ
 ١٨٠٢ ، و ٢٠٠٧فربايـر   /شباط ٢٢املؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٤٥، و   ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٢٥

  ،٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥املؤرخ ) ٢٠٠٨(
  ،)S/2009/72 (٢٠٠٩فرباير / شباط٤العام املؤرخ  بتقرير األمني وإذ يرحب  
ليـشيت واسـتقالهلا وسـالمتها     -  التزامـه الكامـل بـسيادة تيمـور    وإذ يؤكـد مـن جديـد     

  اإلقليمية ووحدهتا الوطنيــة وبتعزيز االستقرار الطويل األمد فيها،
تعافـت  ليـشيت، الـيت      -  بالتحسينات يف احلالة السياسية واألمنية يف تيمـور        وإذ يرحب   

 أن احلالــة الــسياسية وإذ يالحــظ، ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١١ وأحــداث ٢٠٠٦مــن أزمــة عــام 
  واألمنية لئن كانت عموما هادئة فإهنا ال تزال هشة،

 باحلملة الوطنية جلمع األسلحة اليت دامـت سـتة أسـابيع برعايـة احلكومـة،                وإذ يرحب   
 ليـشيت   -حـدة املتكاملـة يف تيمـور        أغسطس، واليت دعمتها بعثة األمـم املت      / آب ٣١وانتهت يف   

  وقوات األمن الدولية، وكذلك بتدمري األسلحة اجملّمعة يف يوم األمم املتحدة من تلك السنة،
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 ليشيت ومؤسـساهتا احلكوميـة إلعـادة االسـتقرار          - بالقيادة السياسية لتيمور     وإذ يشيد   
، “ظلمنياملـت ”جمموعـة    بعودة عدد كبري من املشردين يف الداخل وحـلّ           وإذ يرحب وتوطيده،  
ــ  يف الوقــت نفــسه بأمهيــة اختــاذ تــدابري إضــافية مــن أجــل حتقيــق مــصاحلة ذات مغــزى    روإذ ُيقّ

  م احمللية،وإعادة إدماجهم يف مجاعاهت
 ليـشيت إىل    -دعوته القيـادة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين يف تيمـور             وإذ يكرر تأكيد      

   تسوية اخلالفات،مواصلة احلوار السلمي وجتنب اللجوء إىل العنف يف
 ليـشيت مـن أجـل إتاحـة     - باجلهود اليت تبـذهلا القيـادة الـسياسية يف تيمـور          وإذ يرحب   

  الفرص جلميع األحزاب السياسية حىت تقدم مسامهات يف القضايا حمل االهتمام الوطين،
 يرحـب  وإذ ضرورة احتـرام اسـتقاللية اجلهـاز القـضائي ومـسؤوليته،             وإذ يعيد تأكيد    

 ليشيت بضرورة إقامة العدل وتصميمهم على مكافحة ظاهرة اإلفـالت           -ماء تيمور   باقتناع زع 
 يف هــذا اخلــصوص بــالنقص الــشديد يف مــوارد النظــام القــضائي،        وإذ يــسلم مــن العقــاب،   

 ليشيت على مواصلة بذل اجلهود من أجل حتديد املسؤولية عـن            - القيادة يف تيمور     يشجع وإذ
جلنة التحقيـق اخلاصـة      عمال مبا أوصت به      ٢٠٠٦ناء أزمة عام    اجلرائم اجلسيمة اليت ارتكبت أث    

  املستقلة،
ــسابقة بــشأن ضــرورة التنفيــذ الكامــل لـــ       وإذ يــشري   املتعلــق االتفــاق ” إىل بياناتــه ال

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

   قدرات الشرطة الوطنية وإمكانياهتا، ليشيت هبدف تنمية-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،-لطلبات حكومة تيمور 

السكان التيموريني كمـا يـشري إىل ذلـك          عن القلق لتفاقم الفقر يف أوساط        وإذ يعرب   
تقريــر األمــني العــام، وإذ يؤكــد أمهيــة مواصــلة تقــدمي دعــم التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية يف 

   ليشيت،-تيمور 
 ليــشيت، وإن كانــت ذات  - إىل أن مظــاهر التحــديات احلاليــة يف تيمــور    وإذ يــشري  

ــا    ــر ومـ ــإن الفقـ ــسية، فـ ــية ومؤسـ ــة سياسـ ــن ح  طبيعـ ــه مـ ــرتبط بـ ــذلك يف  يـ ــهما كـ ــان أسـ رمـ
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 ليـــشيت الثنائـيـيــــن ومتعـــددي األطــــراف    - بـــشركاء تيمـــور   وإذ يـــشيد التحـــديات،   هـــذه 
ــا ــه مل ـــمة، ال  يقدمون ــة    ســيما فيمــا  مــن مــساعدة قـيـِّ ـــاء القــدرات املؤســسية والتنمي يتعلــق بـبـن

ب احلكـم يف     بالتقدم احملرز يف جمال تطوير العديد مـن جوانـ          ـقّروإذ ي االجتماعية واالقتصادية،   
   ليشيت،-تيمور 

بـشأن املـرأة والـسالم      ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـه    وإذ يعيد تأكيد    
بشأن محاية موظفي املساعدة اإلنـسانية ومـوظفي األمـم املتحـدة،            ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ واألمن و 

 بتعاون البعثة مع شركاء األمم املتحدة اآلخـرين لـدعم جهـود احلكومـة مـن أجـل                   وإذ يرحب 
  ع سياسة واستراتيجية وطنيتني يف جمال املساواة بني اجلنسني،وض

 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   

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

   باملستويات املأذون هبا حاليا؛٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦
 ليشيت، وخـصوصا القـادة الـسياسيني، علـى          - مجيع األطراف يف تيمور      حيث  - ٢  
ــة وســيادة       مواصــل ــسالم والدميقراطي ــائم ال ــد دع ــة حــوار سياســي، وتوطي ــا، وإقام ة العمــل مع

القــانون، والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية املــستدامة، والنــهوض حبقــوق اإلنــسان ومحايتــها،    
 تأييــده الكامــل للجهــود املــستمرة الــيت يبــذهلا ويؤكــد مــن جديــدواملــصاحلة الوطنيــة يف البلــد، 

مني العام والرامية إىل معاجلة القضايا األساسية السياسية واملتصلة بـاألمن الـيت             املمثل اخلاص لأل  
يواجهها البلد، مبا يف ذلك تعزيز ثقافة احلكم الدميقراطي من خـالل عمليـات تعاونيـة وتـشمل                 

  اجلميع، مبا يف ذلك جلنة التنسيق املوّسعة الرفيعة املستوى ومنتدى التنسيق الثالثي؛
ــب  - ٣   ــور      إىل يطل ــة يف تيم ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــّدم، يف  -بعث ــشيت أن تق  لي

ــا إجراؤهــا يف عــام      ــة املقــرر حالي حــدود واليتــها احلاليــة، الــدعم الــضروري لالنتخابــات احمللي
 اجملتمـع الـدويل علـى       ويـشجع  ليـشيت،    -، وذلك استجابة منها لطلب حكومـة تيمـور          ٢٠٠٩

  املساعدة يف هذه العملية؛
 ليـشيت   - اسـتمرار أمهيـة اسـتعراض قطـاع األمـن يف تيمـور               ديـد يؤكد من ج    - ٤  

وإصـــالحه، ال ســـيما ضـــرورة التمييـــز بـــني أدوار ومـــسؤوليات القـــوات املـــسلحة التيموريـــة  
والشرطة الوطنية التيموريـة وذلـك مـن أجـل تعزيـز األطـر القانونيـة، وتعزيـز آليـات اإلشـراف                      

 ليـشيت يف    - البعثة مواصلة دعم حكومـة تيمـور         واملساءلة املدنية لكلتا املؤسستني، ويطلب إىل     
  هذه اجلهود؛
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ــد  - ٥   ــشرطة الوطن يؤي ــة لتيمــور   اســتئناف ال ــسؤولياهتا عــن   -ي ــدرجييا مل ــشيت ت  لي
 مـن خـالل هنـج تـدرجيي، ويؤكـد يف الوقـت نفـسه أنـه                ٢٠٠٩أعمال الشرطة ابتداء مـن عـام        

 ليـشيت والبعثـة     -يتعني على الشرطة الوطنية أن تستويف املعايري املتفق عليها بني حكومة تيمور             
م من أجل كفالة استعداد الشرطة الوطنيـة       من تقرير األمني العا    ٢١على النحو املبني يف الفقرة      

إىل حكومـــة  ويطلـــبالســـتئناف االضـــطالع هبـــذه املـــسؤوليات يف أي مقاطعـــة أو وحـــدة،  
 ليـشيت أن تتعاونـا معـا لتنفيـذ عمليـة            - ليشيت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمـور          - تيمور

 خـالل وجـود عنـصر الـشرطة      استئناف الشرطة ملسؤولياهتا، ويطلب إىل البعثة أن تواصل، مـن         
 ليــشيت، -صــيانة األمــن العــام يف تيمــور التــابع للبعثــة، تقــدمي الــدعم للــشرطة الوطنيــة وكفالــة 

مهمة تشمل إنفاذ القانون وحفظ األمن العام مؤقتا إىل أن يعاد تشكيل الـشرطة الوطنيـة                 وهي
   ليشيت بصورة كاملة؛-لتيمور 

 العمليـات وقواعـد االشـتباك بانتظـام،     على احلاجـة إىل حتـديث مفهـوم      يشدد  - ٦  
 إىل األمــني ويطلــبحــسب الــضرورة، وإىل أن تكــون متمــشية متامــا مــع أحكــام هــذا القــرار، 

العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل جملس األمن والبلدان املسامهة بوحـدات وبقـوات شـرطة يف                  
   يوما بعد اعتماد هذا القرار؛٩٠غضون 
خــالل عملــها مــع شــركائها، أن تكثــف جهودهــا      مــن  إىل البعثــة، يطلــب  - ٧  

للمساعدة يف تقدمي املزيـد مـن التـدريب والتوجيـه والتنميـة املؤسـسية وتعزيـز الـشرطة الوطنيـة                     
  للمرأة؛  ليشيت هبدف زيادة فعاليتها، مبا يف ذلك يف جمال تلبية االحتياجات اخلاصة-لتيمور 

ــد مــن جديــد    - ٨   ــن أجــل      يؤك ــة م ــود اجلاري ــة اجله ــساءلة   أمهي ــديف امل ــق ه حتقي
 ليـشيت للتوصـيات الـواردة يف تقريـر جلنـة            - على أمهية تنفيذ حكومة تيمـور        ويشدد،  والعدالة

، مبـا يف ذلـك الفقـرات مـن     )S/2006/822 (٢٠٠٦التحقيق اخلاصة التابعة لألمـم املتحـدة لعـام        
  ؛ من التقرير٢٢٨ إىل ٢٢٥

طـاع العـدل، اسـتنادا إىل     علـى أمهيـة تـوخي هنـج منـسق إزاء إصـالح ق         يشدد  - ٩  
تقيــيم االحتياجــات، واحلاجــة املتواصــلة إىل زيــادة تــويل التيمــوريني ملقاليــد األمــور وتعزيــز         
القدرات الوطنية على تويل املناصب القضائية، مبـا يف ذلـك تـدريب احملامـاة والقـضاة الـوطنيني                   

  وختصصهم؛
 ليـشيت مـن     -تيمـور    ضـرورة مواصـلة تقـدمي اجملتمـع الـدويل دعمـه إىل               يؤكد  - ١٠  

  أجل إقامة مؤسساهتا وتعزيزها ومواصلة بناء قدراهتا يف قطاع العدل؛
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 إىل البعثة مواصلة بذل جهودها، مع تعديلـها حـسب الـضرورة ألجـل           يطلب  - ١١  
 ليـشيت يف تنفيـذ اإلجـراءات    -تعزيز فعالية النظام القضائي، وذلك يف مساعدة حكومة تيمـور     

  قيق؛اليت أوصت هبا جلنة التح
 ليـشيت يف مـا تبذلـه مـن جهـود           - بالبعثة تقـدمي الـدعم حلكومـة تيمـور           يهيب  - ١٢  

  لتنسيق التعاون املقدم من اجلهات املاحنة يف جماالت بناء القدرات املؤسسية؛
 ليـشيت لإلنعـاش الـوطين وإعـالن احلكومــة     - باسـتراتيجية تيمـور   حيـيط علمـا    - ١٣  

، والتنمية الريفية وتنمية قدرات املوارد البـشرية ويـدعو           سنة بناء اهلياكل األساسية    ٢٠٠٩عام  
 ليـشيت إىل مواصـلة التعـاون والتنـسيق          -بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور          يف هذا الصدد    

مع وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ومـع مجيـع الـشركاء املعنـيني لـدعم حكومـة                
وضـع سياسـات للحـد مـن الفقـر وتعزيـز سـبل العـيش                 ليـشيت واملؤسـسات املعنيـة يف         -تيمور  

  املستدامة وحتقيق النمو االقتصادي؛
 ليـشيت علـى تعزيـز منظـور بنـاء الـسالم يف جمـاالت         - حكومـة تيمـور      يشجع  - ١٤  

مثل إدماج املشردين يف الداخل، والعمالـة والـتمكني، وال سـيما التركيـز علـى املنـاطق الريفيـة                    
  جتماعية واالقتصادية احمللية مبا يف ذلك األنشطة الزراعية؛والشباب، وكذلك التنمية اال

أن تراعـي بالكامـل االعتبـارات اجلنـسانية علـى النحـو املـبني             إىل البعثة    يطلب  - ١٥  
كمـسألة شـاملة خـالل كامـل        ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف قراري جملـس األمـن       

تقريـره إىل جملـس األمـن معلومـات          إىل األمـني العـام أن يـضمِّن          ويطلب كـذلك  فترة واليتها،   
عــن التقــدم احملــرز يف جمــال تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف مجيــع أنــشطـة البعثــة ومجيــع اجلوانــب    

يتعلـق بـضرورة محايتـهن مـن العنـف           سـيما فيمـا    األخرى املتعلقـة بوضـع النـساء والفتيـات، ال         
حلمايـة النـساء والفتيـات مـن        اجلنساين، مع ذكر تفاصيل عن التدابري اخلاصة املقترحة واملتخذة          

  هذا العنف؛
األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة التقيـد الكامـل             إىل   يطلب  - ١٦  

ــسي          ــشأن االســتغالل اجلن ــى اإلطــالق ب ــسامح عل ــدم الت ــم املتحــدة بع ــسياسة األم ــة ب يف البعث
يـع البلـدان املـسامهة     مجوحيـث واالعتداء اجلنـسي وأن يطلـع اجمللـس علـى ذلـك، علـى الـدوام،                

بوحدات وبقوات شـرطة علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة وكفالـة املـساءلة الكاملـة يف                     
  حاالت قيـام األفراد التابعني هلا بـمثل هذه التصرفات؛

 إىل األمــني العــام إطــالع اجمللــس بانتظــام علــى التطــورات يف   يطلــب كــذلك  - ١٧  
 املتعلقة باإلعداد لالنتخابـات احملليـة املقـررة، وعلـى مـدى تنفيـذ        امليدان، مبا يف ذلك التطورات    

هذا القرار، مبا يف ذلك بوجه خـاص التقـدم احملـرز يف نقـل املـسؤولية عـن أعمـال الـشرطة مـن                  
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البعثــــة إىل الـــــشرطة الوطنيـــــة، وتقـــــدمي تقريـــــر إىل جملـــــس األمـــــن يف موعـــــد ال يتجـــــاوز  
ــول ٣٠ ــبتمرب /أيلـ ــه، يف مج ٢٠٠٩سـ ــستعرض فيـ ــة    ، يـ ــشرطة الوطنيـ ــتئناف الـ ــور، اسـ ــة أمـ لـ

 ٢٠١٠فربايــر / شــباط١االضــطالع مبــسؤوليات عمــل الــشرطة، وتقريــر يف موعــد ال يتجــاوز 
  يتضمن التعديالت اليت ميكن إدخاهلا على والية البعثة وقوامها؛

 ليشيت لوضـع    - بالعمل الذي يضطلع به األمني العام وحكومة تيمور          يرحب  - ١٨  
 -األجل وحتديد نقاط مرجعية لقياس ورصد ما حيرز من تقـدم يف تيمـور      استراتيجية متوسطة   

ليــشيت، وقيــاس مــستوى وشــكل الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة مــع اإلبقــاء علــى النقــاط  
 ليـشيت وشـعبها،     - على أمهيـة أن يتـوىل قـادة تيمـور            ويشدداملرجعية قيد االستعراض النشط،     

  ستراتيجية؛يف هذه العملية، مهمة تنفيذ هذه اال
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٩  

  


