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 مشروع قرار  
 ،إن جملس األمن 
قراريـه  سـيما   ال ليشـيت،    - قراراته السابقة بشأن احلالـة يف تيمـور          إذ يؤكد من جديد    
 تشـــرين ١٦املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٣ ، و٢٠٠٤مــايو  /أيـــار ١٤املــؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٣
 ،٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 ،)S/2005/99 (٢٠٠٥فرباير / شباط١٨يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر  
 ليشــيت ملــا حققــاه مــن ســالم واســتقرار يف  - علــى شــعب وحكومــة تيمــور وإذ يــثين 

 مؤسسات الدولة،تعزيز البلد، وكذلك جلهودمها الدؤوبة حنو توطيد الدميقراطية و
 ليشـيت، بقيـادة املمثـل       - علـى بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف تيمـور               وإذ يثين كـذلك    

يف عليهـا   املنصـوص   حب بالتقدم املستمر حنو إجناز املهـام الرئيسـية          اخلاص لألمني العام، وإذ ير    
 )٢٠٠٤( ١٥٤٣ جملـس األمـن     يوالية البعثة، وخصوصا أثنـاء مرحلـة توطيـدها، وفقـا لقـرار            

 ،)٢٠٠٤ (١٥٧٣ و
 ليشــيت ملــا قــدموه مــن  - بالشــركاء الثنــائيني واملتعــددي األطــراف لتيمــور  وإذ يشــيد 

تعلـــق ببنـــاء القـــدرات املؤسســـية والتنميـــة االجتماعيـــة  مســـاعدات قيمـــة، وخصوصـــا فيمـــا ي 
 واالقتصادية،

 وفر الدعم للبعثة،تعن تقديره للدول األعضاء اليت وإذ يعرب  
ــاير / كــانون الثــاين٢٠يف الرســالة املؤرخــة نظــر قــد و   املوجهــة مــن رئــيس  ٢٠٠٥ين

 ،)S/2005/103(ليشيت إىل األمني العام  -وزراء تيمور 
الحتفــاظ بوجــود لألمــم للحاجــة إىل اليــل الــذي أعــده األمــني العــام التحوإذ يالحــظ  

  وإن كان مبستوى خمفض،،٢٠٠٥مايو / أيار٢٠ليشيت بعد  -املتحدة يف تيمور 
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زالت يف طـور التوطيـد     ليشيت ما  - أن املؤسسات الناشئة يف تيمور       أيضاوإذ يالحظ    
وتعزيز القطاعـات الرئيسـية،     املطردة  ة  وأن من الالزم تقدمي املزيد من املساعدات لضمان التنمي        

 ليشـيت،  -العدل وحقـوق اإلنسـان ودعـم شـرطة تيمـور           ، مبا يف ذلك     سيادة القانون  ال سيما و
 وغريها من اإلدارات احلكومية،

ــا احلســنة الــيت طبعــت العالقــات بــني    باالتصــاالت املتميــزة يقــروإذ    -تيمــور والنواي
نشاء جلنة للحقيقة والصـداقة، واتفاقهمـا املتعلـق باحلـدود           مبا يف ذلك قرار إ    ليشيت وإندونيسيا،   

 يف املائـة مـن احلـدود        ٩٦، الذي يشـمل زهـاء       ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٨الربية املوقع يف ديلي يف      
اجلهـود صـوب تسـوية هـذه املسـألة ومجيـع            كلتـا احلكـومتني علـى مواصـلة         وإذ يشجع   الربية،  

 املسائل الثنائية العالقة، 
رد يف رســالته املوجهــة إىل جملــس األمــن املؤرخــة ار األمــني العــام الــواقــربيســلم وإذ   

ــاين  ١١ ــانون الثـ ــاير /كـ ــرباء إىل  ) S/2005/96 (٢٠٠٥ينـ ــة خـ ــال جلنـ ــوربإرسـ ــيت- تيمـ   ليشـ
حسـب   والتوصية بتـدابري أخـرى       ،وإندونيسيا الستعراض عمليات املساءلة عن اجلرائم اخلطرية      

 االقتضاء،
  ليشيت،-مــــا كامال بتعزيز االستقرار الدائم يف تيمور  ملتزمــــا التزاوإذ يظل 
ملدة سـنة واحـدة،    ليشيت  -بعثة سياسية خاصة للمتابعة يف تيمور       إنشاء   يقرر - ١ 

مـايو  /أيـار  ٢٠ ليشـيت لغايـة      - ليشـيت، تظـل يف تيمـور         -هي مكتب األمـم املتحـدة يف تيمـور          
 ؛٢٠٠٦

 ليشـيت بالواليـة     -دة يف تيمـور     مـم املتحـ   أن يضـطلع مكتـب األ      يقرر كـذلك   - ٢ 
 :التالية

ــل إىل      � �١  ــدد يصـ ــوفري عـ ــن خـــالل تـ ــة مـ ــة احليويـ ــات الدولـ ــاء مؤسسـ ــم بنـ دعـ
 مستشارا مدنيا؛  ٤٥

ــم  � �٢  ــوير دعـ ــلة تطـ ــاز مواصـ ــرطة الجهـ ــل إىل   شـ ــدد يصـ ــوفري عـ مـــن خـــالل تـ
وحــدة حراســة احلــدود، مــن  مستشــارا لشــؤون الشــرطة، ودعــم تطــوير   ٤٠

 منـهم   ١٥آخرين، ميكـن أن يكـون       مستشارا   ٣٥ل إىل   خالل توفري عدد يص   
 مستشارين عسكريني؛

توفري التدريب على احتـرام قواعـد احلكـم الـدميقراطي وحقـوق اإلنسـان مـن                  ��٣ 
  من موظفي حقوق اإلنسان؛١٠خالل توفري عدد يصل إىل 

 أعاله؛� �٤إىل � �١رصد واستعراض التقدم احملرز يف البنود من  ��٤ 
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أن يؤكد املكتب، عنـد تنفيـذ واليتـه، علـى النقـل املناسـب للمهـارات            يطلب   - ٣ 
ــاء قــدرات املؤسســات العامــة لتيمــور     ــة بن  ليشــيت علــى تقــدمي خــدماهتا وفقــا   -واملعــارف بغي

للمبادئ الدولية لسيادة القانون، والعدل، وحقوق اإلنسان، واحلكـم الـدميقراطي، والشـفافية،             
 واملساءلة، والكفاءة املهنية؛

يطلب كذلك أن يتوىل رئاسة املكتب ممثل خاص لألمني العام، يوفّر التوجيـه              - ٤ 
 ليشـيت عـن طريـق مكتبـه، مـع      -لعمليات البعثة وينسق مجيع أنشـطة األمـم املتحـدة يف تيمـور             

إيــالء االهتمــام الواجــب لســالمة املــوظفني، وأن ُتيِســر أعمــال املكتــب مســتوياٌت مناســبة مــن  
 يف ذلك وسائل النقل، مثل النقل اجلوي، عند الضرورة؛ الدعم اللوجسيت، مبا 

� ٢ �٢ املـأذون هبـم يف الفقـرة    نستشـاري بعـض امل  إىل األمني العام نشر    يطلب - ٥ 
وحـدة حراسـة احلـدود ويف    لليشيت الوطنية يف وضع إجـراءات    - ملساعدة شرطة تيمور  أعاله،  

ــة تيمــور    ــدريب أفرادهــا، ومســاعدة حكوم  االتصــاالت مــع الســلطات  ليشــيت يف تنســيق  -ت
، هبدف نقـل املهـارات إىل الوحـدة لتضـطلع بكامـل املسـؤولية عـن هـذا              العسكرية اإلندونيسية 

 التنسيق يف أقرب وقت ممكن؛ 
ليشـيت   - ضرورة تنسيق املساعدة املقدمة من األمم املتحـدة إىل تيمـور             يؤكد - ٦ 

ات اإلقليميـــة، واملنظمـــات غـــري مـــع جهـــود املـــاحنني الثنـــائيني واملتعـــددي األطـــراف، واآلليـــ  
غـري ذلـك مـن األطـراف الفاعلـة يف اجملتمـع الـدويل،               احلكومية، ومؤسسات القطاع اخلـاص، و     

ويشــجع املمثــل اخلــاص لألمــني العــام علــى إنشــاء وتــرؤس فريــق استشــاري مؤلــف مــن هــذه    
  ليشيت، يعقد اجتماعات بانتظام هلذا الغرض؛ -اجلهات املعنية يف تيمور 

ــة     مجاعــة  حيــث - ٧  املــاحنني وكــذلك وكــاالت األمــم املتحــدة واملؤسســات املالي
املتعددة األطراف على مواصلة تقدمي املوارد واملسـاعدات مـن أجـل تنفيـذ مشـاريع هتـدف إىل                   

 علـى   مجاعـة املـاحنني   وحيث  ليشيت،   - حتقيق التنمية املستدامة والتنمية الطويلة األجل يف تيمور       
 ؛٢٠٠٥أبريل /ؤمتر املاحنني املقرر عقده يف نيساناملشاركة بصورة نشطة يف م

 ليشـيت، ومكتـب األمـم املتحـدة يف          -بصفة خاصة، حكومـة تيمـور        شجع،ي - ٨ 
،  ليشيت، واألمانة العامة لألمم املتحدة، ووكـاالت األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واإلنسـانية               -تيمور  

ــة املتعــددة األطــراف   ــدء  علــى ،واملؤسســات املالي ــورا يفالب  - تيمــوريف  التخطــيط لالنتقــال  ف
للمســاعدة علــى حتقيــق إىل إطــار بعثــة سياســية خاصــة  مــن ،ســريعو بأســلوب ســلس ،ليشــيت

 ؛ةستدامالتنمية امل
االنتـهاكات  مساءلة هلـا مصـداقيتها عـن        أن تكون هناك     ضرورة   يؤكد جمددا  - ٩ 

ــان   ــيمة حلقـــوق اإلنسـ ــام   اجلسـ ــرقية يف عـ ــور الشـ ــدو ،١٩٩٩الـــيت ارتكبـــت يف تيمـ  يف يؤكـ
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ــذا ـــالص ه ـــدد ضـ ـــرورة أن حتتفــ ــم املتحــدة   ـــ ــة لألم ــة العام ــع ســلطات   ظ األمان ــاق م ، باالتف
 وحــدة اجلــرائم اخلطــرية، ّمجعتــهابنســخة كاملــة مــن مجيــع الســجالت الــيت   ليشــيت، - تيمــور
 مـع عمـل جلنـة اخلـرباء التابعـة لألمـني العـام،               ا تامـ  اتعاونـ أن تتعاون    مجيع األطراف إىل     ويدعو

بل املمكنة ملعاجلة هـذه املسـألة، مبـا يف ذلـك     بحث السي إىل تقرير اللجنة املقبل الذي س     يتطلعو
  ليشيت على إنشائها؛-سبل مساعدة جلنة احلقيقة والصداقة، اليت اتفقت إندونيسيا وتيمور 

إطـالع اجمللــس عـن كثـب وبانتظـام علـى التطــورات       إىل األمـني العـام   يطلـب  - ١٠ 
ــى أرض   ــة عل ــى  اجلاري ــع، وعل ــذ الواق ــة مكتــب األمــم املتحــدة يف تيمــور    تنفي  ليشــيت، -والي

 يف اتقريــروالتخطــيط لالنتقــال إىل إطــار للمســاعدة علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة، وأن يقــدم  
بعـد ذلـك، مشـفوعا       كل أربعـة أشـهر       ا وتقرير ،هذا القرار اختاذ  غضون أربعة أشهر من تاريخ      

وتكوينـه  كتـب   املحجـم   بإدخاهلـا علـى     مح التقـدم احملـرز      قد يسـ  بشأن أي تعديالت    بتوصيات  
 وواليته وطول فترة وجوده؛

 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١١ 
 


