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  ) ٢٠١٢ (٢٠٣٧القرار     
   ٢٠١٢فرباير / شباط٢٣، املعقودة يف ٦٧٢١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
 ليــشيت، -مجيــع قراراتــه وبياناتــه الــسابقة بــشــأن احلالــة فــــــي تيمــور  إذ يعيــد تأكيــد   

 ١٧٠٣، و )٢٠٠٦ (١٦٩٠، و )٢٠٠٦ (١٦٧٧، و )٢٠٠٥ (١٥٩٩ســــيما قراراتــــه  وال
 ١٨٦٧، و      )٢٠٠٨ (١٨٠٢، و      )٢٠٠٧ (١٧٤٥، و      )٢٠٠٦ (١٧٠٤، و      )٢٠٠٦(
  ،)٢٠١١ (١٩٦٩ و) ٢٠١٠ (١٩١٢، و )٢٠٠٩(

  ،)S/2012/43 (٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٨بتقرير األمني العام املؤرخ وإذ يرحب   
يميـة   ليشيت واستقالهلا وسـالمتها اإلقل     -التزامه الكامل بسيادة تيمور     وإذ يعيد تأكيد      

   الطويل،األمدووحدهتا الوطنية، وبتعزيز االستقرار يف البلد على 
باالستقرار العام الذي حتقق بفضل التحسينات اإلضافية الـيت أدخلـت        وإذ حييط علما      

ــين،     ــسياسي واألم ــى الوضــع ال ــادة     وإذ يرحــبعل ــات القي ــب جه ــن جان ــوي م ــااللتزام الق  ب
ــور     ــصلحة يف تيم ــشاركة    -واجلهــات األخــرى صــاحبة امل ــوطين وامل ــز احلــوار ال ــشيت بتعزي  لي

ــى        ــشجيع عل ــذهلا للت ــيت تب ــة، واجلهــود املتواصــلة ال ــات الدميقراطي ــشاملة يف العملي ــسلمية وال ال
  استمرار السالم واالستقرار والوحدة،

 ٢٠١٢ نتخابية سـلمية وموثوقـة وشـفافة يف عـام         ا على أمهية ضمان عملية      وإذ يشدد   
 التقــدم املطــرد احملــرز يف إعــداد وإذ يــشجعه األجــل الطويــل، ليــشيت علــى -الســتقرار تيمــور 

ــالتزام القــادة الــسياسيني بالــسالم واال    ــة وخاصــة ب ــاء االنتخابــات الرئاســية والربملاني ســتقرار أثن
نتخابية وباجلهود اليت تبذهلا حاليا هيئات إدارة االنتخابات من أجل زيـادة مـشاركة              العملية اال 

  ة االنتخابية، املرأة والشباب يف العملي
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بعمـل اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة باملرحلـة االنتقاليـة،               مع التقـدير  وإذ حييط علما      
سـبتمرب  / أيلـول  ١٩املؤرخـة    خبطة اللجنة الرفيعة املـستوى املعنيـة بـالفترة االنتقاليـة             وإذ يرحب 

إذ يتطلــع إىل  ليــشيت وبعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة، و- واملوقعــة بــني حكومــة تيمــور ٢٠١١
  تنفيذها الفعال،

علـى ضـرورة    وإذ يـشدد    ضرورة احترام استقاللية اجلهاز القـضائي،       وإذ يعيد تأكيد      
مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب، مع االعتراف باستمرار النقص الـشديد يف مـوارد النظـام        

يــادة يف القــضائي وبــاجلهود الــيت تبــذهلا احلكومــة ملواجهــة هــذه التحــديات، وإذ يــشجع الق       
 اجلهـود مـن أجـل حتديـد املـسؤولية عـن اجلـرائم                مـن   ليشيت على مواصـلة بـذل املزيـد        - تيمور

، حـسب مـا أوصـت بـه جلنـة         ٢٠٠٦اجلسيمة، مبا فيهـا اجلـرائم الـيت ارتكبـت أثنـاء أزمـة عـام                 
  التحقيق اخلاصة املستقلة،

ع القـوانني  علـى حتقيـق مزيـد مـن التقـدم يف وضـع الـصيغة النهائيـة ملـشاري                وإذ يشجع     
املتعلقــة بالتعويــضات، وبإنــشاء مؤســسات ختلــف جلنــة االســتقبال وتقــصي احلقــائق واملــصاحلة  

 كــانون ١٤ ليــشيت يف -وجلنــة احلقيقــة والــصداقة، عمــال بــالقرار الــذي اختــذه برملــان تيمــور    
  ،٢٠٠٩ديسمرب /األول

 تقـــدم يف تعزيــــز القــــدرات يف قطــــاعي العدالــــة ال  مزيــــد مــــنبــــإحرازوإذ يرحـــب    
واإلصالحيات األمر الذي أدى إىل تعزيـز فـرص االحتكـام إىل القـضاء، وتقلـيص عـدد قـضايا                    

  يبت فيها بعد، وحتسني اهلياكل األساسية للسجون، املالحقة اجلنائية اليت مل
 ليـشيت ملواصـلة تعزيـز القـدرات         -للخطوات اليت اختذهتا حكومة تيمـور       وإدراكا منه     

 وجلنة اخلدمة املدنية وفعاليتـهما، ولترسـيخ الـدعم علـى نطـاق              املؤسسية للجنة مكافحة الفساد   
باملوافقة على القـانون املتعلـق مبنـع ومكافحـة          وإذ يرحب   واسع الختاذ تدابري ملكافحة الفساد،      

غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وإذ يؤكــد علــى أمهيــة وجــود قــوانني ومؤســسات وآليــات   
ملـساءلة والكفـاءة يف اإلدارة العامـة، لتحقيـق االسـتقرار            ومعايري فعالة يف ما يتعلـق بالـشفافية وا        
يف هذا الصدد تنفيـذ القـانون املتعلـق بإنـشاء     وإذ يشجع والتنمية يف البلد على األجل الطويل،     

ــة      ــضرائب ومراجعـ ــشؤون اإلدارة والـ ــا لـ ــة العليـ ــة للمحكمـ ــسابات التابعـ ــة احلـ ــرة مراجعـ دائـ
  ،احلسابات
االضـطالع  ) الشرطة الوطنيـة  ( ليشيت   -نية لتيمور   باستئناف الشرطة الوط  وإذ يرحب     

باملسؤوليات األساسية الكاملة عن أعمال الشرطة، وبالتنفيـذ اجلـاري خلطـة التطـوير املـشتركة                
بـني قـوة الـشرطة الوطنيـة وشـرطة البعثــة وباسـتمرار الـشرطة الوطنيـة يف التركيـز علـى القــدرة           

ريا للعملية االنتخابية القادمـة واالعتمـاد النـهائي         التشغيلية، مبشورة تقنية من شرطة البعثة، حتض      
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ــة،    ــشرطة الوطني ــشري إلعــادة تكــوين ال ــدعم ملواصــلة    وإذ ي إىل اســتمرار احلاجــة إىل تقــدمي ال
  التطوير املؤسسي للشرطة الوطنية وبناء قدراهتا،

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

   ليشيت،-حكومة تيمور 
بعثـات  يف  نـشر أفـراد     التيمورية، مبا يف ذلك     بتعزيز قدرة القوات املسلحة     وإذ يرحب     

تحــدة  حلفــظ الــسالم مثــل قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان وبعثــة األمــم امل     املتحــدة     األمــم  
  السودان، يف

 ليــشيت يف حتقيــق منــو اقتــصادي - حكومــة تيمــور الــذي أحرزتــهبالتقــدم وإذ يرحــب   
 اجتماعية قوية، مبا مشل ختفيض نسبة الـسكان الـذين يعيـشون يف فقـر                -قوي وتنمية اقتصادية    

والنــهوض مبؤشــرات التنميــة البــشرية، مــع اإلقــرار باملــصاعب الــيت ال تــزال قائمــة يف مــا يتعلــق 
بتحقيق منو مستدام يشمل اجلميع، وخباصة من خالل تعزيز التنمية الريفية، والقطـاع اخلـاص،               
وإجياد فرص العمـل، وخـصوصا للـشباب، وعـن طريـق تنظـيم سـندات األراضـي واملمتلكـات                    

  وملكيتها،
 ليــشيت للخطــة اإلمنائيــة االســتراتيجية -كــذلك باعتمــاد حكومــة تيمــور وإذ يرحــب   

  ، ٢٠٣٠ و ٢٠١١ الفترة ما بني عامي الوطنية اليت تغطي
 ليـشيت يف الكـثري مـن جوانـب          -إىل أنـه رغـم التقـدم الـذي شـهدته تيمـور              وإذ يشري     

التنميــة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة، وكــذلك يف ميــدان تنميــة املــوارد البــشرية وبنــاء    
مرة مــن جانــب املؤســسات، مــا زال البلــد يواجــه الكــثري مــن املــصاعب ويلزمــه مــساعدة مــست 

اجلهات الـشريكة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف مـن أجـل حتقيـق كامـل إمكاناتـه يف جمـال النمـو                        
  املنصف واملستدام، والشامل للجميع،

 ليشيت يف الربهنة علـى األمهيـة البالغـة لبنـاء            -باملسامهة اليت قدمتها تيمور     وإذ يعترف     
اع، مبـا يف ذلـك عـن طريـق عملـها يف جمموعـة               املؤسسات يف سياق بناء السالم بعد انتهاء الـرت        

   ،+٧ الـ
 ليـشيت بتعزيـز أهـداف قـرار جملـس األمـن             -أيضا بـالتزام حكومـة تيمـور        وإذ يرحب     
واألعمال اليت تقوم هبا يف هذا الصدد، مبـا يف ذلـك التـدابري املتخـذة حلمايـة                  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

 املتعلقـة بتنفيـذ قـانون مكافحـة العنـف          النساء والفتيات من العنف اجلنساين، وال سيما التـدابري        
ــضعفاء، با      ــة بال ــة املعني ــشرطة الوطني ــل وحــدات ال ــائلي، وعم ــة   إلالع ــزام احلكوم ضــافة إىل الت
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نتخابـات القادمـة وغـري ذلـك مـن التـدابري املتـصلة              مبشاركة املرأة يف اجملـال الـسياسي خـالل اال         
  حبالة النساء والفتيات،

جيابيــة واســتجابتها البنــاءة بعــد     ليــشيت اإل- مبــشاركة حكومــة تيمــور  وإذ يرحــب   
استعراض تقريرها الوطين عن طريـق آليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي يقـوم بـه جملـس                      

  حقوق اإلنسان،
باملسامهة املهمة اليت تقـدمها البعثـة يف تعزيـز الـسالم واالسـتقرار والتنميـة يف            وإذ ينوه     
ــق األمــم املتحــدة     عــن تقــديره للج وإذ يعــرب ليــشيت، -تيمــور  ــة وفري ــذهلا البعث هــود الــيت تب

  القطري، بقيادة املمثل اخلاص لألمني العام،
ليـــشيت إىل  - متديـــد واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة يف تيمـــور يقـــرر   - ١  

 باملـــستويات املـــأذون هبـــا حاليـــا ويؤيـــد خطـــة ختفيـــضها  ٢٠١٢ديـــسمرب /كـــانون األول ٣١
 ليـشيت، والظـروف القائمـة يف امليـدان وبعـد إكمـال              -مة تيمور   التدرجيي، وفقا لرغبات حكو   

 مـن تقريـر     ٦٥ بنجاح، وذلك على النحو املوصى به يف الفقـرة           ٢٠١٢العملية االنتخابية لعام    
  ، ووفقا للخطة االنتقالية املشتركة؛)S/2012/43(األمني العام 

اسيني، علـى    ليشيت، وخـصوصا القـادة الـسي       -مجيع األطراف يف تيمور     حيث    - ٢  
مواصلة العمل معا، واالخنراط يف حوار سياسي، وتوطيد دعـائم الـسالم والدميقراطيـة وسـيادة                
القــانون، والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية املــستدامة، والعمــل علــى محايــة حقــوق اإلنــسان،   

 الـيت  تأييـده الكامـل للجهـود املـستمرة    ويؤكد من جديد والنهوض باملصاحلة الوطنية يف البلد،    
يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العام يف تعزيز ثقافة احلكم الدميقراطي عن طريـق عمليـات تعاونيـة                 

  تشمل اجلميع؛
إىل البعثة أن تواصـل تقـدمي الـدعم الـالزم، يف حـدود واليتـها احلاليـة،              يطلب    - ٣  

 ليــشيت، -للتحـضري لالنتخابـات الربملانيـة والرئاسـية وتنفيـذها، حـسب طلـب حكومـة تيمـور          
باجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة يف هذه العملية مبا يف ذلك عن طريق إرسـال مـراقيب              ويهيب  

   ؛ ليشيت- ذلك حكومة تيمور انتخابات ومتطوعني كما طلبت
ليشيت السـتعراض وإصـالح      -أمهية مواصلة حكومة تيمور     يؤكد من جديد      - ٤  

ــور    ــين يف تيم ــاع األم ــوات      -القط ــسؤوليات الق ــد أدوار وم ــيما ضــرورة حتدي ــشيت، وال س  لي
املسلحة التيمورية والـشرطة الوطنيـة، وتعزيـز األطـر القانونيـة، وتوطيـد اإلشـراف املـدين علـى                    

اجلهـود الـيت يبـذهلا املمثـل اخلـاص لألمـني            ويـدعم   ملؤسستني األمنيتني وآليات املساءلة فيهما،      ا
 ليـشيت، علـى النحـو املطلـوب، يف         -إىل البعثة أن تواصل دعـم حكومـة تيمـور           ويطلب   ،العام

  اجلهود اليت تبذهلا يف البلد؛
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شرطة الوطنيــة أمهيــة اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لــضمان مــصداقية الــ  يؤكــد   - ٥  
ونزاهتها، ويالحظ اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة مـن أجـل إجيـاد حـل للتـهم التأديبيـة واجلنائيـة                        

  العالقة اليت يواجهها ضباطها؛
علــى بــذل اجلهــود مــن أجــل إعــادة تــشكيل الــشرطة الوطنيــة عمــالً    يــشجع   - ٦  

عـن طريـق التـدابري املتفـق        ليـشيت والبعثـة، مبـا يف ذلـك           -بالرسائل املتبادلة بني حكومة تيمـور       
  عليها بني الطرفني لتعزيز القدرة املؤسسية للشرطة الوطنية؛

إىل البعثــة أن تقــدم الــدعم التــشغيلي للــشرطة الوطنيــة، وال ســيما يف   يطلــب   - ٧  
ــة          ــني حكومـ ــه بـ ــق عليـ ــا يتفـ ــسب مـ ــة، وحـ ــها احلاليـ ــدود واليتـ ــة، يف حـ ــة االنتخابيـ   العمليـ

  ؛ ليشيت والبعثة-تيمور 
إىل البعثة أن تـدعم مواصـلة التطـوير املؤسـسي للـشرطة الوطنيـة وبنـاء           طلب  ي  - ٨  

مجيـع  ويناشـد   البعثـة،   شـرطة   الـشرطة الوطنيـة و    قـوة   قدرهتا، عمال خبطة التطوير املشتركة بـني        
البلدان املعنية املوافقة على طلبات متديد نشر ضباط الشرطة الذين يشغلون مناصـب حيويـة يف            

الدور املزمع أن تقوم به يف هـذا اجملـال اجلهـات الـشريكة األخـرى الثنائيـة         أمهية  ويؤكد  البعثة،  
  واملتعددة األطراف وأمهية تعزيز القيادة التيمورية؛ 

على احلاجـة إىل حتـديث مفهـوم العمليـات وقواعـد االشـتباك بانتظـام،        يشدد    - ٩  
  حسب الضرورة، وإىل أن تكون متمشية متاما مع أحكام هذا القرار؛

مــن جديــد أمهيــة اجلهــود اجلاريــة مــن أجــل حتقيــق املــساءلة والعدالــة،   يؤكــد   - ١٠  
 ليشيت يف هـذا الـصدد       -ويعرب عن تأييده لألعمال اليت تؤديها البعثة ملساعدة حكومة تيمور           

ــة،        ــسان والعدال ــز مكتــب أمــني حقــوق اإلن ــة إىل تعزي ــادرات الرامي ــها، وللمب يف حــدود واليت
 ليـشيت للتوصـيات الـواردة يف تقريـر جلنـة التحقيـق              -ة تيمـور    على أمهية تنفيذ حكومـ    ويشدد  

 ٢٢٥، مبــا يف ذلــك الفقــرات مــن  )S/2006/822 (٢٠٠٦اخلاصــة التابعــة لألمــم املتحــدة لعــام  
   من التقرير؛٢٢٨ إىل

ــشدد   - ١١   ــي        ي ــدل، يراع ــسق إزاء إصــالح قطــاع الع ــة وجــود هنــج من ــى أمهي عل
ـــ   ــشامل امل ــيم الـ ــواردة يف التقيـ ــيات الـ ــة   التوصـ ــذ اخلطـ ــالل تنفيـ ــن خـ ــات ومـ ستقل لالحتياجـ

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

علــى ضــرورة اســتمرار ويؤكــد طنيني وختصــصهم، مبــا يف ذلــك تــدريب احملــامني والقــضاة الــو 
  الدعم املقدم من اجملتمع الدويل لعملية بناء القدرات وتعزيز املؤسسات يف هذا القطاع؛ 
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 ليـشيت علـى   -إىل البعثة أن تواصل جهودها ملـساعدة حكومـة تيمـور          يطلب    - ١٢  
 حـسب مقتـضيات   تنفيذ اإلجراءات اليت أوصـت هبـا جلنـة التحقيـق، وأن ُتكيـف تلـك اجلهـود               

  احلال مبا يعزز فعالية اجلهاز القضائي؛
 ليشيت يف ما تبذله مـن  -بالبعثة أن تواصل تقدمي الدعم حلكومة تيمور     يهيب    - ١٣  

  جهود لتنسيق التعاون من جانب اجلهات املاحنة يف جماالت بناء القدرات املؤسسية؛
 ليـشيت، وال سـيما      -مـور   بأمهية اخلطط اإلمنائية الـيت وضـعتها حكومـة تي         يقر    - ١٤  

اخلطة اإلمنائية االستراتيجية الوطنية، وخباصة االهتمـام الـذي يـوىل للـهياكل األساسـية والتنميـة        
، يف هـذا الـصدد، مبيثـاق ديلـي للتنميـة الـذي              ويرحـب الريفية وتنمية قدرات املـوارد البـشرية،        

ــة تيمــور    ــه بــني حكوم ــه /متــوزليــشيت وجمتمــع املــاحنني يف   - جــرى االتفــاق علي ، ٢٠١١يولي
البعثة إىل مواصلة التعاون والتنسيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا،                  ويدعو
 ليــشيت واملؤســسات املعنيــة، يف وضــع -مجيــع الــشركاء املعنــيني، لــدعم حكومــة تيمــور   ومــع

سياســــات للحــــد مــــن الفقــــر وحتــــسني التعلــــيم وتعزيــــز ســــبل العــــيش املــــستدامة وحتقيــــق 
  االقتصادي؛ النمو

على بذل املزيد من اجلهود الرامية إىل التنفيذ الفعال للخطـة االنتقاليـة        يشجع    - ١٥  
 ليــشيت والــشركاء الثنــائيني -املــشتركة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون بــني حكومــة تيمــور  

ة واملتعددي األطراف يف ما يتعلق بنقل املهام اليت تضطلع هبا حاليـا البعثـة والـيت سـتوجد حاجـ                
  إليها بعد انسحاب البعثة؛ 

ة تعزيز منظورات بنـاء الـسالم يف   ل ليشيت على مواص-حكومة تيمور   يشجع    - ١٦  
جماالت من قبيل العمالة والتمكني، وال سيما التركيز على املنـاطق الريفيـة والنـساء والـشباب،                 

  ؛وكذلك التنمية االجتماعية واالقتصادية احمللية، وخباصة يف القطاع الزراعي
إىل البعثـة أن تراعـي بالكامـل االعتبـارات اجلنـسانية املبينـة يف قـرارات                 يطلب    - ١٧  

 ١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملــــــــــــس األمــــــــــــن 
باعتبارهــا مــسألة شــاملة خــالل كامــل فتــرة واليتــها، مــع التأكيــد علــى أمهيــة تعزيــز ) ٢٠٠٩(

 ١٦٧٤ياجات اخلاصة للمرأة، ويعيـد تأكيـد قراريـه          قدرة القطاع األمين على االستجابة لالحت     
ــراره    ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦( ــدنيني وقـ ــة املـ ــتعلقني حبمايـ ــق ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢املـ املتعلـ

  حبماية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة؛
إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة التقيـد الكامـل             يطلب    - ١٨  

 البعثة بسياسة األمـم املتحـدة القائمـة علـى عـدم التـسامح مطلقـا إزاء االسـتغالل واالعتـداء                      يف
 على علم هبذه املسائل، وحيث البلـدان املـسامهة بقـوات عـسكرية              لسلمجاجلنسيني وأن يبقى ا   
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 وقوات شرطة على اختاذ التدابري الوقائية املناسبة وعلى كفالة املساءلة الكاملة يف احلـاالت الـيت       
  يتورط فيها أفراد تابعون هلا يف مثل هذا السلوك؛ 

أمهية االستراتيجية املتوسطة األجل والنقاط املرجعيـة لقيـاس         يؤكد من جديد      - ١٩  
 ليـشيت، ولتقيـيم مـستوى وشـكل الـدعم الـذي تقدمـه               -ورصد مـا حيـرز مـن تقـدم يف تيمـور             

النقـاط املرجعيـة قيـد االسـتعراض         ليشيت مع إبقاء     -األمم املتحدة والتعاون مع حكومة تيمور       
 ليـشيت وشـعبها، يف هـذه العمليـة، مقاليـد        -على أمهيـة أن يتـوىل قـادة تيمـور           ويشدد  الفعلي،  

  هذه االستراتيجية؛
أيضا إىل األمني العام أن يطلع جملس األمن بانتظام على التطـورات يف             يطلب    - ٢٠  

 بعـد تـشكيل احلكومـة اجلديـدة ويف       يومـا  ٦٠امليدان، وأن يقدم إىل جملـس األمـن، يف غـضون            
، تقريرا يتضمن تقييما للحالة األمنيـة والـسياسية         ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول  ١٥أجل أقصاه   

نقـل املـسؤوليات مـن أجـل متكـني حكومـة            وويقدم توصـيات يف مـا يتعلـق بإمتـام مهمـة البعثـة               
 مبـا يتفـق مـع احلالـة يف           ليشيت والبعثة من االنتهاء من االسـتعدادات النـسحاب البعثـة           -تيمور  

 ليـشيت  -ليشيت يف ما يتعلق بـدور األمـم املتحـدة يف تيمـور           -امليدان ومع آراء حكومة تيمور      
  يف مرحلة ما بعد انسحاب البعثة؛

، يف الوقـت املناسـب، بـشأن         على اختـاذ قـرار      ليشيت -حكومة تيمور    يشجع  - ٢١  
لة ما بعد انسحاب البعثة وذلـك بالتنـسيق         طبيعة دور األمم املتحدة وأنشطتها ونطاقها يف مرح       

  مع البعثة وفريق األمم املتحدة القطري وسائر اجلهات املعنية؛
  .إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   - ٢٢  

  


	القرار 2037 (2012) 
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6721، المعقودة في 23 شباط/فبراير 2012 

	إن مجلس الأمن،
	إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة بشــأن الحالة فــــي تيمور - ليشتي، ولا سيما قراراته 1599 (2005)، و 1677 (2006)، و 1690 (2006)، و 1703 (2006)، و 1704 (2006)، و 1745 (2007)، و 1802 (2008)، و 1867 (2009)، و 1912 (2010) و 1969 (2011)،
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	وإذ يعيد تأكيد التزامه الكامل بسيادة تيمور - ليشتي واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وبتعزيز الاستقرار في البلد على الأمد الطويل،
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	وإذ يشدد على أهمية ضمان عملية انتخابية سلمية وموثوقة وشفافة في عام 2012 لاستقرار تيمور - ليشتي على الأجل الطويل، وإذ يشجعه التقدم المطرد المحرز في إعداد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخاصة بالتزام القادة السياسيين بالسلام والاستقرار أثناء العملية الانتخابية وبالجهود التي تبذلها حاليا هيئات إدارة الانتخابات من أجل زيادة مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية، 
	وإذ يحيط علما مع التقدير بعمل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالمرحلة الانتقالية، وإذ يرحب بخطة اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالفترة الانتقالية المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2011 والموقعة بين حكومة تيمور - ليشتي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة، وإذ يتطلع إلى تنفيذها الفعال،
	وإذ يعيد تأكيد ضرورة احترام استقلالية الجهاز القضائي، وإذ يشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، مع الاعتراف باستمرار النقص الشديد في موارد النظام القضائي وبالجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، وإذ يشجع القيادة في تيمور - ليشتي على مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل تحديد المسؤولية عن الجرائم الجسيمة، بما فيها الجرائم التي ارتكبت أثناء أزمة عام 2006، حسب ما أوصت به لجنة التحقيق الخاصة المستقلة،
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	وإذ يرحب بإحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في قطاعي العدالة والإصلاحيات الأمر الذي أدى إلى تعزيز فرص الاحتكام إلى القضاء، وتقليص عدد قضايا الملاحقة الجنائية التي لم يبت فيها بعد، وتحسين الهياكل الأساسية للسجون،
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	وإذ يرحب باستئناف الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي (الشرطة الوطنية) الاضطلاع بالمسؤوليات الأساسية الكاملة عن أعمال الشرطة، وبالتنفيذ الجاري لخطة التطوير المشتركة بين قوة الشرطة الوطنية وشرطة البعثة وباستمرار الشرطة الوطنية في التركيز على القدرة التشغيلية، بمشورة تقنية من شرطة البعثة، تحضيرا للعملية الانتخابية القادمة والاعتماد النهائي لإعادة تكوين الشرطة الوطنية، وإذ يشير إلى استمرار الحاجة إلى تقديم الدعم لمواصلة التطوير المؤسسي للشرطة الوطنية وبناء قدراتها،
	وإذ يعرب عن دعمه الكامل للدور الذي تؤديه قوات الأمن الدولية في مساعدة حكومة تيمور - ليشتي والبعثة في مجال استتباب القانون والاستقرار، استجابة لطلبات حكومة تيمور - ليشتي،
	وإذ يرحب بتعزيز قدرة القوات المسلحة التيمورية، بما في ذلك نشر أفراد في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام مثل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وبعثة الأمم المتحدة في السودان،
	وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة تيمور - ليشتي في تحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية اقتصادية - اجتماعية قوية، بما شمل تخفيض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر والنهوض بمؤشرات التنمية البشرية، مع الإقرار بالمصاعب التي لا تزال قائمة في ما يتعلق بتحقيق نمو مستدام يشمل الجميع، وبخاصة من خلال تعزيز التنمية الريفية، والقطاع الخاص، وإيجاد فرص العمل، وخصوصا للشباب، وعن طريق تنظيم سندات الأراضي والممتلكات وملكيتها،
	وإذ يرحب كذلك باعتماد حكومة تيمور - ليشتي للخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية التي تغطي الفترة ما بين عامي 2011 و 2030، 
	وإذ يشير إلى أنه رغم التقدم الذي شهدته تيمور - ليشتي في الكثير من جوانب التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في ميدان تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات، ما زال البلد يواجه الكثير من المصاعب ويلزمه مساعدة مستمرة من جانب الجهات الشريكة الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل تحقيق كامل إمكاناته في مجال النمو المنصف والمستدام، والشامل للجميع،
	وإذ يعترف بالمساهمة التي قدمتها تيمور - ليشتي في البرهنة على الأهمية البالغة لبناء المؤسسات في سياق بناء السلام بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك عن طريق عملها في مجموعة الـ 7+، 
	وإذ يرحب أيضا بالتزام حكومة تيمور - ليشتي بتعزيز أهداف قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والأعمال التي تقوم بها في هذا الصدد، بما في ذلك التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنساني، ولا سيما التدابير المتعلقة بتنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي، وعمل وحدات الشرطة الوطنية المعنية بالضعفاء، بالإضافة إلى التزام الحكومة بمشاركة المرأة في المجال السياسي خلال الانتخابات القادمة وغير ذلك من التدابير المتصلة بحالة النساء والفتيات،
	وإذ يرحب بمشاركة حكومة تيمور - ليشتي الإيجابية واستجابتها البناءة بعد استعراض تقريرها الوطني عن طريق آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان،
	وإذ ينوه بالمساهمة المهمة التي تقدمها البعثة في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في تيمور - ليشتي، وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام،
	1 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 بالمستويات المأذون بها حاليا ويؤيد خطة تخفيضها التدريجي، وفقا لرغبات حكومة تيمور - ليشتي، والظروف القائمة في الميدان وبعد إكمال العملية الانتخابية لعام 2012 بنجاح، وذلك على النحو الموصى به في الفقرة 65 من تقرير الأمين العام (S/2012/43)، ووفقا للخطة الانتقالية المشتركة؛
	2 - يحث جميع الأطراف في تيمور - ليشتي، وخصوصا القادة السياسيين، على مواصلة العمل معا، والانخراط في حوار سياسي، وتوطيد دعائم السلام والديمقراطية وسيادة القانون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والعمل على حماية حقوق الإنسان، والنهوض بالمصالحة الوطنية في البلد، ويؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود المستمرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في تعزيز ثقافة الحكم الديمقراطي عن طريق عمليات تعاونية تشمل الجميع؛
	3 - يطلب إلى البعثة أن تواصل تقديم الدعم اللازم، في حدود ولايتها الحالية، للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتنفيذها، حسب طلب حكومة تيمور - ليشتي، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة في هذه العملية بما في ذلك عن طريق إرسال مراقبي انتخابات ومتطوعين كما طلبت ذلك حكومة تيمور - ليشتي؛ 
	4 - يؤكد من جديد أهمية مواصلة حكومة تيمور - ليشتي لاستعراض وإصلاح القطاع الأمني في تيمور - ليشتي، ولا سيما ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات القوات المسلحة التيمورية والشرطة الوطنية، وتعزيز الأطر القانونية، وتوطيد الإشراف المدني على المؤسستين الأمنيتين وآليات المساءلة فيهما، ويدعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام، ويطلب إلى البعثة أن تواصل دعم حكومة تيمور - ليشتي، على النحو المطلوب، في الجهود التي تبذلها في البلد؛
	5 - يؤكد أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مصداقية الشرطة الوطنية ونزاهتها، ويلاحظ الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إيجاد حل للتهم التأديبية والجنائية العالقة التي يواجهها ضباطها؛
	6 - يشجع على بذل الجهود من أجل إعادة تشكيل الشرطة الوطنية عملاً بالرسائل المتبادلة بين حكومة تيمور - ليشتي والبعثة، بما في ذلك عن طريق التدابير المتفق عليها بين الطرفين لتعزيز القدرة المؤسسية للشرطة الوطنية؛
	7 - يطلب إلى البعثة أن تقدم الدعم التشغيلي للشرطة الوطنية، ولا سيما في العملية الانتخابية، في حدود ولايتها الحالية، وحسب ما يتفق عليه بين حكومة تيمور - ليشتي والبعثة؛
	8 - يطلب إلى البعثة أن تدعم مواصلة التطوير المؤسسي للشرطة الوطنية وبناء قدرتها، عملا بخطة التطوير المشتركة بين قوة الشرطة الوطنية وشرطة البعثة، ويناشد جميع البلدان المعنية الموافقة على طلبات تمديد نشر ضباط الشرطة الذين يشغلون مناصب حيوية في البعثة، ويؤكد أهمية الدور المزمع أن تقوم به في هذا المجال الجهات الشريكة الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف وأهمية تعزيز القيادة التيمورية؛ 
	9 - يشدد على الحاجة إلى تحديث مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك بانتظام، حسب الضرورة، وإلى أن تكون متمشية تماما مع أحكام هذا القرار؛
	10 - يؤكد من جديد أهمية الجهود الجارية من أجل تحقيق المساءلة والعدالة، ويعرب عن تأييده للأعمال التي تؤديها البعثة لمساعدة حكومة تيمور - ليشتي في هذا الصدد في حدود ولايتها، وللمبادرات الرامية إلى تعزيز مكتب أمين حقوق الإنسان والعدالة، ويشدد على أهمية تنفيذ حكومة تيمور - ليشتي للتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة لعام 2006 (S/2006/822)، بما في ذلك الفقرات من 225 إلى 228 من التقرير؛
	11 - يشدد على أهمية وجود نهج منسق إزاء إصلاح قطاع العدل، يراعي التوصيات الواردة في التقييم الشامل المستقل للاحتياجات ومن خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة التي وضعتها الحكومة التيمورية، والحاجة المتواصلة إلى زيادة تولي التيموريين لمقاليد الأمور وتعزيز القدرات الوطنية على أداء المهام التنفيذية الخاصة بالقضاء، بما في ذلك تدريب المحامين والقضاة الوطنيين وتخصصهم، ويؤكد على ضرورة استمرار الدعم المقدم من المجتمع الدولي لعملية بناء القدرات وتعزيز المؤسسات في هذا القطاع؛ 
	12 - يطلب إلى البعثة أن تواصل جهودها لمساعدة حكومة تيمور - ليشتي على تنفيذ الإجراءات التي أوصت بها لجنة التحقيق، وأن تُكيف تلك الجهود حسب مقتضيات الحال بما يعزز فعالية الجهاز القضائي؛
	13 - يهيب بالبعثة أن تواصل تقديم الدعم لحكومة تيمور - ليشتي في ما تبذله من جهود لتنسيق التعاون من جانب الجهات المانحة في مجالات بناء القدرات المؤسسية؛
	14 - يقر بأهمية الخطط الإنمائية التي وضعتها حكومة تيمور - ليشتي، ولا سيما الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية، وبخاصة الاهتمام الذي يولى للهياكل الأساسية والتنمية الريفية وتنمية قدرات الموارد البشرية، ويرحب، في هذا الصدد، بميثاق ديلي للتنمية الذي جرى الاتفاق عليه بين حكومة تيمور - ليشتي ومجتمع المانحين في تموز/يوليه 2011، ويدعو البعثة إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومع جميع الشركاء المعنيين، لدعم حكومة تيمور - ليشتي والمؤسسات المعنية، في وضع سياسات للحد من الفقر وتحسين التعليم وتعزيز سبل العيش المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي؛
	15 - يشجع على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى التنفيذ الفعال للخطة الانتقالية المشتركة، بما في ذلك عن طريق التعاون بين حكومة تيمور - ليشتي والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف في ما يتعلق بنقل المهام التي تضطلع بها حاليا البعثة والتي ستوجد حاجة إليها بعد انسحاب البعثة؛ 
	16 - يشجع حكومة تيمور - ليشتي على مواصلة تعزيز منظورات بناء السلام في مجالات من قبيل العمالة والتمكين، ولا سيما التركيز على المناطق الريفية والنساء والشباب، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وبخاصة في القطاع الزراعي؛
	17 - يطلب إلى البعثة أن تراعي بالكامل الاعتبارات الجنسانية المبينة في قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) باعتبارها مسألة شاملة خلال كامل فترة ولايتها، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة القطاع الأمني على الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة، ويعيد تأكيد قراريه 1674 (2006) و 1894 (2009) المتعلقين بحماية المدنيين وقراره 1502 (2003) المتعلق بحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
	18 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التقيد الكامل في البعثة بسياسة الأمم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين وأن يبقى اﻟﻤﺠلس على علم بهذه المسائل، ويحث البلدان المساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة على اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وعلى كفالة المساءلة الكاملة في الحالات التي يتورط فيها أفراد تابعون لها في مثل هذا السلوك؛ 
	19 - يؤكد من جديد أهمية الاستراتيجية المتوسطة الأجل والنقاط المرجعية لقياس ورصد ما يحرز من تقدم في تيمور - ليشتي، ولتقييم مستوى وشكل الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والتعاون مع حكومة تيمور - ليشتي مع إبقاء النقاط المرجعية قيد الاستعراض الفعلي، ويشدد على أهمية أن يتولى قادة تيمور - ليشتي وشعبها، في هذه العملية، مقاليد هذه الاستراتيجية؛
	20 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن بانتظام على التطورات في الميدان، وأن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون 60 يوما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وفي أجل أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تقريرا يتضمن تقييما للحالة الأمنية والسياسية ويقدم توصيات في ما يتعلق بإتمام مهمة البعثة ونقل المسؤوليات من أجل تمكين حكومة تيمور - ليشتي والبعثة من الانتهاء من الاستعدادات لانسحاب البعثة بما يتفق مع الحالة في الميدان ومع آراء حكومة تيمور - ليشتي في ما يتعلق بدور الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي في مرحلة ما بعد انسحاب البعثة؛
	21 - يشجع حكومة تيمور - ليشتي على اتخاذ قرار، في الوقت المناسب، بشأن طبيعة دور الأمم المتحدة وأنشطتها ونطاقها في مرحلة ما بعد انسحاب البعثة وذلك بالتنسيق مع البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري وسائر الجهات المعنية؛
	22 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

