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  )٢٠١٠ (١٩١٢القرار     
  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦، املعقودة يف ٦٢٧٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
 ،األمن جملس إن  

  يــــــــــف احلالــــــة أنــبــــــش الــــــسابقة وبياناتــــــه قراراتــــــه مجيــــــع يعيــــــد تأكيــــــد إذ  
 ١٦٩٠ و ،)٢٠٠٦( ١٦٧٧ و ،)٢٠٠٥( ١٥٩٩ قراراتـــــه ســـــيما وال ليـــــشيت، - تيمـــــور

، )٢٠٠٨( ١٨٠٢ و  ،)٢٠٠٧ (١٧٤٥ و ،)٢٠٠٦ (١٧٠٤ و ،)٢٠٠٦ (١٧٠٣و   ،)٢٠٠٦(
 ،)٢٠٠٩( ١٨٦٧ و

 يف مبـا  ،)S/2010/85( ٢٠١٠ فرباير/شباط ١٢ املؤرخ العام األمني بتقرير وإذ يرحب   
ــام االســتعراض ذلــك ــة وتوصــيات الســتنتاجات الع ــيم بعث ــتقين، التقي  الواســعة واملــشاورات ال
 املعنية، اجلهات من وغريها التيمورية تالسلطا مع أجرهتا اليت النطاق

 اإلقليميـة  وسـالمتها  واستقالهلا ليشيت - تيمور بسيادة الكامل التزامه تأكيد يعيد وإذ  
 الطويل، املدى على البلد يف االستقرار وبتعزيز الوطنية، ووحدهتا

 الـيت  اإلضـافية  التحسينات بفضل البالد شهدته الذي العام باالستقرار علما حييط وإذ  
 اآلخـرين  املـصلحة  وأصـحاب  القيـادة  دعوته يكرر وإذ ،واألمين السياسي الوضع على أدخلت

 اخلالفات، تسوية يف العنف إىل اللجوء وجتنب السلمي احلوار مواصلة إىل ليشيت - تيمور يف

 تـشرين  يف )الـسوكو ( القـرى  صـعيد  علـى  االنتخابـات  إجنـاز  يف بالنجـاح  يرحب وإذ  
 يف الدميقراطيـة  الـسياسية  العمليـة  يف احملـرز  التقـدم  علـى  مؤشـرا  باعتبـاره  ٢٠٠٩ أكتوبر/األول
  ،ليشيت - تيمور

 أجـل  مـن  ليـشيت  - تيمـور  يف الـسياسية  القيـادة  تبـذهلا  الـيت  بـاجلهود  أيضا يرحب وإذ  
 الوطين، االهتمام حمل القضايا يف مسامهات تقدم حىت السياسية األحزاب جلميع الفرص إتاحة
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 ضـرورة  علـى  وإذ يـشدد   القـضائي،  اجلهـاز  اسـتقاللية  احترام ضرورة أكيدت يعيد وإذ  
 مــوارد يف الــشديد بــالنقص الــصدد هــذا يف يــسلم وإذ العقــاب، مــن اإلفــالت ظــاهرة مكافحــة
 أجـل  مـن  اجلهـود  بـذل  مواصـلة  علـى  ليـشيت  - تيمـور  يف القيـادة  يـشجع  وإذ القضائي، النظام
 ٢٠٠٦ عـام  أزمـة  أثنـاء  ارتكبـت  الـيت  اجلـرائم  فيهـا  امبـ  ،اجلـسيمة  اجلـرائم  عن املسؤولية حتديد
 ليـشيت  - تيمـور  برملـان  باختـاذ  يرحـب  وإذ املـستقلة،  اخلاصـة  التحقيـق  جلنة به أوصت مبا عمال
  ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٤ يف الشأن هبذا قرارا

 حتـت  مـستقلة  هيئـة  وهـي  الفـساد،  مكافحـة إلنـشاء جلنـة      التـام  دعمـه  عـن  وإذ يعرب   
 ليـشيت   - تيمـور    يـشجع  وإذ للجنـة،  األول املفوض بتعيني يرحب وإذ الوطين، الربملان إشراف
ــادة مواصــلة أجــل مــن اخلطــوات مــن املزيــد اختــاذ علــى  ومــساءلتها العامــة اإلدارة شــفافية زي

  وكفاءهتا،

ــشرطة باســتئناف يرحــب وإذ   ــة ال ــشيت - لتيمــور الوطني ــسؤوليات االضــطالع لي  بامل
 التنفيـذ  ضـرورة  بـشأن  الـسابقة  بياناتـه  إىل يـشري  وإذ اآلن، حـىت  لـشرطة ا أعمـال  عـن  األساسية
 علـى  واملـساعدة  ليـشيت  - تيمـور  يف واستـتـبـابـــه  العام األمن بإعادة املتعلق االتفاق” لـ الكامل
 ،“بنائهمــا  وإعادة تنظيمهمـا وإعادة الداخلية ووزارة ليشيت - لتيمور الوطنية الشرطة إصالح
ـــرم ــني املب ــة ب ــشيت - تيمــور حكوم ــة لي ــم وبعث ــة املتحــدة األم ــشيت - تيمــور يف املتكامل  يف لي

  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١

 كــانون ٩ يف هورتــا - رامــوس خوســي الــرئيس بــه أدىل الــذي البيــان إىل يــشري وإذ  
 بــه ستــضطلع الــذي الــدور خبــصوص التيموريــة الــسلطات آراء بــشأن ٢٠٠٩ ديــسمرب/األول

  ،٢٠١٢-٢٠١٠ الفترة أثناء ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم عثةب شرطة مستقبال

 مـساعدة  يف الدوليـة  األمـن  قـوات  تؤديـه  الـذي  للـدور  الكامـل  دعمـه  عـن  يعرب وإذ  
ــة ــشيت - تيمــور حكوم ــة لي ــانون اســتتباب جمــال يف والبعث ــات اســتجابة واالســتقرار، الق  لطلب
 ليشيت، - تيمور حكومة

 سكانالـ  أوسـاط  يف والفقـر  البطالـة  معـدالت  ارتفاع إزاء عميقال قهقل عن يعرب وإذ  
 بـاجلهود  الـصدد  هـذا  يف يرحـب  وإذ العـام،  األمني تقرير يف إليه املشار النحو على ،ينيتيمورال

 إىل الراميـة  اجلهـود  سـيما  وال املـسائل،  هـذه  ملعاجلةبالفعل   ليشيت - تيمور حكومة هاتبذل اليت
 مـا  مواصـلة  أمهيـة  علـى  يـشدد  وإذ ،الوطنيـة  االسـتراتيجية  اإلمنائية لخطةل النهائية الصيغة وضع
  ليشيت، - تيمور يف واالقتصادية االجتماعية للتنمية دعم من الدويل اجملتمع يقدمه

 ذات كانــت وإن ليــشيت، - تيمــور يف احلاليــة التحــديات مظــاهر أن إىل يــشري وإذ  
 يـشيد  وإذ رمـان، احل أوجـه  من به يرتبط وما قرالف أيضا فيها يساهم ومؤسسية، سياسية طبيعة
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ـــن ليــشيت - تيمــور بــشركاء ــا األطــراف ومتعــددي الثنائـيـي ــه مل ـــمة، مــساعدة مــن يقدمون  قـيـِّ
 والتنميــــة املؤســــسية القــــدرات وبـنـــــاء البــــشرية املــــوارد بتنميــــة يتعلــــق فيمــــا ســــيما ال

 وكمـة احل جوانـب  مـن  العديـد  تطـوير  لجمـا  يف احملرز بالتقدم يـقّر وإذ واالقتصادية، االجتماعية
 ليشيت، - تيمور يف

 فيـــه يقـــر الـــذي الوقـــت يف داخليـــا، املـــشردين خميمـــات مجيـــع بـــإغالق يرحـــب وإذ  
 ضـمان  خيص فيما كاملة، بصورة داخليا املشردين إدماج إعادة تواجه تزال ال اليت بالتحديات
 ،فيه إدماجهم وإعادة التيموري اجملتمع إىل عودهتم استدامة

 )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ قراراتــه تأكيــد يعيــد وإذ  
 )٢٠٠٩( ١٨٩٤ و )٢٠٠٦( ١٦٧٤ و واألمــن، والــسالم املــرأة بــشأن )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و

 ومـوظفي  اإلنـسانية  املـساعدة  مـوظفي  محايـة  بـشأن  )٢٠٠٣( ١٥٠٢ و املـدنيني،  محاية بشأن
 جهــود لــدعم اآلخــرين املتحــدة األمــم ركاءشــ مــع البعثــة بتعــاون يرحــب وإذ املتحــدة، األمــم

 اجلنسني، بني املساواة جمال يف وطنيتني واستراتيجية سياسة وضع أجل من احلكومة

ــام بالــدور يعتــرف وإذ   ــز يف أداءه بعثــةال تواصــل الــذي اهل  واالســتقرار الــسالم تعزي
 ألمــما وفريــق ثــةالبع تبــذهلا الــيت للجهــود تقــديره عــن يعــرب وإذ ليــشيت، - تيمــور يف والتنميــة
 العام، لألمني اخلاص املمثل بقيادة القطري، املتحدة

ـــرر  - ١   ــد يق ــة متدي ــة والي ــم بعث ــة املتحــدة األم ــشيت - تيمــور يف املتكامل  حــىت لي
 حاليا؛ هبا املأذون باملستويات ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٦

 علـى  الـسياسيني،  القـادة  وخـصوصا  ليشيت، - تيمور يف األطراف مجيع حيث  - ٢  
ــا، العمــل مواصــلة ــة مع ــد سياســي، حــوار وإقام ــائم وتوطي ــسالم دع ــة ال  وســيادة والدميقراطي
ــانون، ــة الق ــة والتنمي ــصادية االجتماعي ــستدامة، واالقت ــهوض امل ــة والن ــوق حبماي ــسان، حق  اإلن
 يبــذهلا الــيت املــستمرة للجهــود الكامــل تأييــده جديــد مــن ويؤكــد البلــد، يف الوطنيــة واملــصاحلة
ــة العــام لألمــني اخلــاص املمثــل  بــاألمن واملتــصلة الــسياسية احلامســة القــضايا معاجلــة إىل والرامي
 تعاونيـة  عمليـات  خـالل  مـن  الـدميقراطي  احلكـم  ثقافـة  تعزيـز  ذلـك  يف مبـا  البلـد،  يواجههـا  اليت

 اجلميع؛ تشمل

 الــضروري الــدعم احلاليــة، واليتــها حــدود يف تقــدم، أن بعثــةال إىل يطلــب  - ٣  
 علــى الـدويل  اجملتمــع ويـشجع  ،ذلــك ليـشيت  - تيمــور حكومـة  تطلبــ إذ ة،البلديـ  لالنتخابـات 
 العملية؛ هذه يف املساعدة
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 ليـشيت  - تيمـور  يف األمـن  قطـاع  اسـتعراض  أمهيـة  اسـتمرار  جديـد  من يؤكد  - ٤  
 التيموريـــة املـــسلحة القـــوات ومـــسؤوليات أدوار بـــني التمييـــز ضـــرورة ســـيما ال وإصـــالحه،
 اإلشـــراف ليـــاتآل اوحتـــسين القانونيـــة، ألطـــرل اتعزيـــز يـــشيت،ل - لتيمـــور الوطنيـــة والـــشرطة

 حكومــة دعــم مواصــلة البعثـة  إىل ويطلــب األمنيــتني، املؤســستني لكلتـا  املدنيــة واملــساءلة املـدين 
 اجلهود؛ هذه يف ليشيت - تيمور

ــد  - ٥   ــال يؤي ــة األعم ــشأن اجلاري ــشرطة اســتئناف ب ــة ال ــور الوطني ــشيت - لتيم  لي
 املعـايري  الوطنيـة  الـشرطة  استيفاء لكفالة تدرجيي، هنج خالل من الشرطة أعمال عن مسؤولياهتا

 مــن ٢١ الفقــرة يف املــبني النحــو علــى والبعثــة ليــشيت - تيمــور حكومــة بــني عليهــا املتفــق
ــر ــام األمـــني تقريـ ــؤرخ العـ ــباط ٤ املـ ــر/شـ ــة إىل ويطلـــب ،)S/2009/72( ٢٠٠٩ فربايـ  حكومـ
ــشيت - تيمــور ــة  لي ــات تواصــال أنوإىل البعث ــل عاوهنم ــذ للتعجي ــة بتنفي ــشرطة اســتئناف عملي  ال

 عليها؛ املتفق للمعايري وفقا ملسؤولياهتا

 مبـا  لبعثـة، ل التـابع  الـشرطة  عنـصر  تـشكيل  إعـادة علـى    العـام  األمني عزم يؤيد  - ٦  
 الــيت الــشرطة أعمــال ملــسؤوليات التــدرجيي االســتئناف لعمليــة وفقــا تــدرجييا، ختفيــضه يــشمل

 تقريــره يف يــدرج أن العـام  األمــني إىل ويطلــب ليـشيت،  - لتيمــور لوطنيــةا الـشرطة  هبــا تـضطلع 
 العملية؛ هلذه استعراضه املقبل

ــة إىل يطلــب  - ٧   ــابع الــشرطة عنــصر وجــود خــالل مــن تواصــل، أن البعث  هلــا الت
 مهـام  شمليـ  ممـا  ليـشيت،  - تيمـور  يف العـام  األمن صون كفالة ،الوطنية للشرطة الدعم تقدميو

 ليـشيت  - لتيمـور  الوطنيـة  الـشرطة  تـشكيل  يعـاد  أن إىل مؤقتـا  العام األمن وحفظ نالقانو إنفاذ
 تقــدمي يف للمــساعدة جهودهــا شــركائها، مــع عملــها خــالل مــن ،تكثــف وأن كاملــة، بــصورة
 هبـدف  ليـشيت  - لتيمور الوطنية الشرطة وتعزيز املؤسسية والتنمية والتوجيه التدريب من املزيد
 ولتلبيــة الــشرطة، أعمــال يف احملليــة اجملتمعــات سامهةمبــ يتعلــق مــا ذلــك يف مبــا فعاليتــها، زيــادة

 املناسـبة  املـؤهالت  البعثـة  أفـراد  لـدى  تكـون  أن كفالة بأمهية ويقر   للمرأة، اخلاصة االحتياجات
 للغـرض  مـدنيني  خرباء إىل احملتملة وباحلاجة املهام، هبذه للقيام املتخصصة املهارات وجمموعات
 الذكر؛ السالف

 بانتظـام،  االشـتباك  وقواعـد  العمليـات  مفهـوم  حتـديث  إىل احلاجـة  على يشدد  - ٨  
 العـام  األمني إىل ويطلب القرار، هذا أحكام مع متاما متمشية تكون أن وإىل الضرورة، حسب

 يفوشــرطية  عــسكرية بقــوات املــسامهة والبلــدان األمــن جملــس إىل ذلــك عــن تقريــرا يقــدم أن
 القرار؛ هذا اختاذ بعد يوما ٩٠ غضون
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 والعدالــة، املــساءلة حتقيــق أجــل مــن اجلاريــة اجلهــود أمهيــة يؤكــد مــن جديــد  - ٩  
 حــدود يف الــصدد هبــذا ليــشيت - تيمــور حكومــة ملــساعدة البعثــة ألعمــال تأييــده عــنويعــرب 
 جلنـة  تقريـر  يف الـواردة  للتوصـيات  ليـشيت  - تيمـور  حكومـة  تنفيـذ  أمهيـة  على ويشدد   واليتها،
 مـن  الفقـرات  ذلـك  يف مبـا  ،)S/2006/822( ٢٠٠٦ لعـام  املتحـدة  لألمـم  تابعةال اخلاصة التحقيق
 ؛التقرير من ٢٢٨ إىل ٢٢٥

 يف يأخــذ العــدل، قطــاع إصــالح إزاء منــسق هنــج وجــود أمهيــة علــى يــشدد  - ١٠  
 اخلطـة  تنفيـذ  خـالل  ومـن  لالحتياجـات  املـستقل  الـشامل  التقيـيم  يف الـواردة  التوصـيات  اعتباره

 تـويل  زيـادة  إىل املتواصلة واحلاجة التيمورية، احلكومة وضعتها اليت العدالة علقطا االستراتيجية
 ،بالقـضاء  اخلاصـة  التنفيذيـة  املهـام  أداء علـى  الوطنيـة  القدرات وتعزيز األمور ملقاليد التيموريني

 اســتمرار ضــرورة علــى ويؤكــد وختصــصهم، الــوطنيني والقــضاة احملــامني تــدريب ذلــك يف مبــا
 القطاع؛ هذا يف املؤسسات وتعزيز القدرات بناء جمال يف الدويل اجملتمع من املقدم الدعم

 علـى  ليـشيت    - تيمـور    حكومـة  ملـساعدة  جهودها تواصل أن البعثةإىل   يطلب  - ١١  
ــذ ــيت اإلجــراءات تنفي ــها ال ــة طلبت ــق، جلن ــضيات حــسب اجلهــود تلــك ُتكيــف وأن التحقي  مقت

   القضائي؛ اجلهاز فعالية يعزز مبا األحوال
 جهـود  مـن  تبذلـه  ما يف ليشيت - تيمور حلكومة الدعم تقدم أن بالبعثة يهيب  - ١٢  
 املؤسسية؛ القدرات بناء جماالت يف املاحنة اجلهات جانب من التعاون لتنسيق

 االهتمــام وخباصــة الــوطين، لإلنعــاش ليــشيت - تيمــور اســتراتيجية بأمهيــة يقــر  - ١٣  
 يف البعثـة  ويـدعو  البـشرية،  املوارد قدرات وتنمية يفيةالر والتنمية األساسية للهياكل يوىل الذي
 وبراجمهـا،  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مـع  والتنـسيق  التعـاون  مواصـلة  إىل الـصدد  هذا

 ،املعنيــة واملؤســسات ليــشيت - تيمــور حكومــة لــدعم املعنــيني، الــشركاء مجيــع عــن فــضال
 وحتقيـق  املـستدامة  العـيش  سـبل  يـز وتعز التعلـيم  وحتـسني  الفقـر  مـن  للحـد  سياسات وضع على
 االقتصادي؛ النمو

 جمـاالت  يف الـسالم  بناء اتمنظور تعزيز على ليشيت - تيمور حكومة يشجع  - ١٤  
 التنميـة  وكـذلك  والـشباب،  الريفيـة  املنـاطق  على التركيز سيما وال والتمكني، العمالة قبيل من

 راعي؛الز القطاع يف وخباصة احمللية، واالقتصادية االجتماعية

 املـبني  النحـو  علـى  اجلنـسانية  االعتبـارات  بالكامـل  تراعـي  أن البعثة إىل يطلب  - ١٥  
 )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـــــــن جملـــــــس قـــــــرارات يف
 أمهيـة  علـى  التأكيـد  مع ،واليتها فترة كامل خالل شاملة مسألة باعتبارها )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و

 إىل كـذلك  ويطلـب  ،للمـرأة  اخلاصـة  لالحتياجـات  سـتجابة اال علـى  األمـين  القطاع قدرة تعزيز
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 تعمــيم جمــال يف احملــرز التقــدم عــن معلومــات األمــن جملــس إىل تقريــره يــضمِّن أن العــام األمــني
 النـساء  بوضـع  املتعلقـة  األخـرى  اجلوانب ومجيع البعثة ةأنشطـ مجيع يف اجلنساين املنظور مراعاة

 عـن  تفاصـيل ال تقـدمي  مـع  اجلنساين، العنف من محايتهن بضرورة يتعلق فيما سيما ال والفتيات،
 العنف؛ هذا من والفتيات النساء حلماية اخلاصة التدابري

 الكامـل  التقيـد  لكفالة الالزمة التدابري اختاذ يواصل أن العام األمني إىل يطلب  - ١٦  
 واالعتـداء  لاالسـتغال  إزاء مطلقـا  التـسامح  عـدم  علـى  القائمـة  املتحـدة  األمـم  بسياسة البعثة يف

 علـى وشـرطية    عـسكرية  بقـوات  املسامهة البلدان وحيث ذلك، على اجمللس يطلع وأن نياجلنسي
 التـابعني  األفـراد  تـصرف  حـاالت  يف الكاملة املساءلة كفالة علىو املناسبة الوقائية التدابري اختاذ
 ؛السلوك اهذ بـمثل هلا

 التطـورات  علـى  بانتظـام  األمـن  جملـس  إطـالع  العام األمني إىل كذلك يطلب  - ١٧  
 يتجـاوز  ال موعـد  يف األمـن  جملـس  إىل تقريـر  وتقـدمي  القرار، هذا تنفيذ مدى وعلى امليدان، يف
ــشرين األول ١٥ ــوبر /ت ــضمن ٢٠١٠أكت ــة العناصــر يت ــرة يف املطلوب ــرار، هــذا مــن ٦ الفق  الق
 الــيت تالتعــديال يتــضمن ٢٠١١ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٦ يتجــاوز ال موعــد يف تقريــر تقــدميو

 وقوامها؛ البعثة والية على إدخاهلا ميكن

 لقيـاس  املرجعيـة  والنقاط األجل املتوسطة االستراتيجية أمهية جديد من يؤكد  - ١٨  
 تقدمـه  الـذي  الـدعم  وشـكل  مـستوى  ولتقيـيم  ليـشيت،  - تيمـور  يف تقـدم  مـن  حيـرز  مـا  ورصد
 أن أمهيـة  علـى  ويـشدد  ،الفعلـي  االسـتعراض  قيد املرجعية النقاط على اإلبقاء مع املتحدة األمم
 االستراتيجية؛ هذه تنفيذ مهمة العملية، هذه يف وشعبها، ليشيت - تيمور قادة يتوىل

  .نظره قيد املسألة إبقاء يقرر  - ١٩  
  


