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 إىل  ٢٤ من    يف الفترة  ليشيت - إىل تيمور املوفدة  تقرير بعثة جملس األمن       
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

 
 مقدمة -أوال  

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣١ يف رسـالته املؤرخـة       ،أبلغ رئيس جملـس األمـن األمـني العـام          - ١
٢٠٠٧ (S/2007/647) ، ليــشيت يف  - مــوربــأن أعــضاء جملــس األمــن قــرروا إرســال بعثــة إىل تي

واهلـدف الرئيـسي مـن البعثـة، كمـا هـو        .٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ إىل ٢٤الفترة من 
مبني يف اختصاصاهتا، هـو إعـادة تأكيـد التـزام جملـس األمـن مبـساعدة الـشعب التيمـوري علـى                       

 فتــرة مــا بعــد   ليــشيت يف - يف تيمــورتوطيــد الــسالم واحلكــم الــدميقراطي وســلطة القــانون      
 ليــشيت، - التــام لبعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور   هخابــات، واإلعــراب عــن دعمــ االنت

وكـذلك أُمـرت البعثـة بـإجراء        . بعثـة الوتقييم التقدم احملرز يف امليـدان فيمـا يتعلـق بتنفيـذ واليـة               
ــوير          ــى تط ــد عل ــساعدة البل ــشأن ســبل م ــة ب ــسلطات التيموري ــع ال ــادل اآلراء م ــشات وتب مناق

ــدرات الالز ــة       الق ــن والدميقراطي ــة حــىت اآلن يف جمــايل األم ــن املكاســب احملقق ــة لالســتفادة م م
 . ويرد يف مرفق هذا التقرير كامل اختصاصات البعثة وتكوينها .وغريمها من اجملاالت

ــورك يف   - ٢ ــة نيويـ ــادرت البعثـ ــاين ٢٤وغـ ــشرين الثـ ــوفمرب، و/ تـ ــادت نـ ــانون ١يف عـ  كـ
خوسـي رامـوس هورتـا،      ،  ليـشيت  - ة برئيس تيمـور    الزيار لوالتقت البعثة خال   .ديسمرب/األول

وبرئيس الوزراء زانانا غومساو، ورئيس الربملان الوطين، ورئيس حمكمـة االسـتئناف، والـوزراء،        
ــدين، والق      ــع املـ ــسياسية، واجملتمـ ــزاب الـ ــاء األحـ ــان، وزعمـ ــضاء الربملـ ــيَّن   وأعـ ــام املعـ ــد العـ ائـ

دبلوماسي، وبعثة األمم املتحدة املتكاملـة،      الوطنية، وقائد القوات املسلحة، والسلك ال      للشرطة
ــ .وقائـــد قـــوات األمـــن الدوليـــة بالنيابـــة  ة اجتماعـــات منفـــصلة مـــع أســـقفي  وعقـــدت البعثـ

وإضافة إىل ذلك زارت البعثة أيضا مقاطعة ليكيكا الغربيـة، وثـاين أكـرب مدينـة      .وباوكاو ديلي
 الـبالد، لاللتقـاء باملـسؤولني    ليـشيت، وهـي باوكـاو، الواقعـة يف اجلـزء الـشرقي مـن              - يف تيمور 
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ملتحـدة املتكاملـة    بعثة األمـم ا   قواد الشرطة الوطنية وشرطة     احملليني، وممثلي األحزاب السياسية و    
 .يف كل مقاطعة

 
 الشواغل والقضايا الرئيسية -ثانيا  

 املصاحلة الوطنية والدميقراطية  
اسـية وبرملانيـة جـرت منـذ         ليشيت عقب إجراء أول انتخابـات رئ       -زارت البعثة تيمور     - ٣

يف وقــت حيــاول فيــه البلــد ، ٢٠٠٧يونيــه /حزيــرانومــايو /أيــاروأبريــل /نيــساناالســتقالل، يف 
 أن اخلالفـات بـني الزعمـاء    ٢٠٠٦ وقد أظهرت أزمـة عـام        .٢٠٠٦ببطء التعايف من أزمة عام      

ممـا يؤكـد    انقسامات اجملتمع التيموري علـى مجيـع املـستويات،          للبلد زادت يف حدة     السياسيني  
ــوطني   حتقيــقمــن أجــلأفــضل احلاجــة إىل بــذل جهــود   وبينمــا جــرت  .نياملــصاحلة واحلــوار ال

 بسالم، وخلصت التقييمات التيمورية وتقييمات اجملتمع الدويل إىل أهنـا           ٢٠٠٧انتخابات عام   
 إعــالن تــشكيل احلكومــة اجلديــدة يف  ت أعقبــيتالعنــف الــأعمــال كانــت حــرة وعادلــة، فــإن  

 مـن أجـل األغلبيـة الربملانيـة، الـذي      عي إىل تشكيل احلكومة التحالف  ُد (٢٠٠٧أغسطس  /آب
سابق، احلاصـل علـى     الـ زب فـرتيلني احلـاكم      ضـا عـن حـ     وع  مقعدا يف الربملـان،    ٣٧حصل على   

دليال على هشاشة الوضع السياسي وعلى احلاجة إىل مواصلة بذل جهـود            كانت  ،  ) مقعدا ٢١
 .يقيدؤوبة من أجل بناء جمتمع دميقراطي حق

هورتــا، ورئــيس الــوزراء غومســاو للبعثــة تــصميم الدولــة  - وقــد أكــد الــرئيس رامــوس - ٤
ــة،    ــتقرار والظـــروف الطبيعيـ ــادة االسـ ــة علـــى إعـ ــادا واحلكومـ ــا  وأعـ التـــشديد علـــى التزامهمـ

أغــسطس /وُبعيــد تــسلم احلكومــة اجلديــدة زمــام األمــور يف آب .بالدميقراطيــة وســلطة القــانون
راء عـن قناعتـه بـأن احلكومـة قـادرة علـى التـصدي للمـشاكل الـيت             ، أعرب رئيس الـوز    ٢٠٠٧

ستعترض سبيلها خالل فترة الـسنة أو الـسنتني املقبلـة، مـع االعتـراف بالتحـديات الكـثرية الـيت                   
 ، أمهيـة خاصـة لـشفافية املؤسـسات، ومكافحـة الفـساد      ويليـ قـائال إنـه   ضاف وأ .يواجهها البلد

الواضح أن االنتخابات شكلت خطوة إىل األمـام  من و .راطيةوبناء ثقافة تستند إىل القيم الدميق
ــة   - لتيمــور ــز الدميقراطي ــشيت يف جمــال تعزي ــد العمــل    .لي ــان اجلدي ــدأ الربمل ــذ أن ب  شــكلت ومن

، تبعـث   املناقشات بشأن برنامج احلكومة وامليزانيـة االنتقاليـة ممارسـة للنقـاش الـدميقراطي البنـاء               
حترام الـالزم للربملـان باعتبـاره هيئـة مـستقلة مـن اهليئـات        وقد أظهرت احلكومة اال .األملعلى 

  .السيادية، واتسمت املناقشات يف الربملان عموما بسمة بناءة
 األمني العـام حلـزب فـرتيلني ورئـيس     ،وخالل اجتماع مع البعثة، أشار ماري ألكتريي       - ٥

 اجلديـدة بأهنـا   ووصـف احلكومـة   . إىل أن االنتخابـات أثـارت مـشاكل جديـدة    ،الوزراء السابق
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، حيـث مل يـصوت للحـزب        “ال مـشروعية هلـا    ” وأعلـن أهنـا      “وغري قانونية ” “غري دستورية ”
 يف املائة من الناخبني، بينما حـصل حـزب فـرتيلني علـى      ٢٤الذي يتزعمه زانانا غومساو سوى      

وأضاف أن التحـالف الـذي يتزعمـه غومسـاو، واملكـون مـن أربعـة               .  يف املائة من األصوات    ٢٩
 االنتخابـات، بغـرض   بعـد إال شكل مل يُـ  يف املائة مـن األصـوات،    ٥١ب تلقت ما جمموعه     أحزا

 قبــلوقــال ألكــاتريي إنــه لــو كــان للتحــالف وجــود  .احلــصول علــى أغلبيــة املقاعــد يف الربملــان
وأعلــن   .االنتخابــات، وشــارك فيهــا ككتلــة وفــاز، فــإن حــزب فــرتيلني كــان ســيقبل النتــائج  

، ورمبا يكـون ذلـك    ٢٠٠٩تخابات جديدة يف موعد ال بتجاوز عام        كذلك أنه سيتعني عقد ان    
غري أنه أعرب عن تصميم حزب فرتيلني على عدم اسـتخدام العنـف             . ٢٠٠٩يف منتصف عام    

 إلقناع الـرئيس بـضرورة      “وسائل سياسية ”حلل اخلالفات، مشددا على أن احلزب سيلجأ إىل         
تيلني، أبلغـت مجيـع أطـراف احلـوار     وعلى الرغم من شواغل حـزب فـر   .عقد انتخابات جديدة

بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة     ممثلـي  هورتا، وألكـاتريي، و  - البعثة، مبا يف ذلك الرئيس راموس    
 ليــشيت، أن حــزب فــرتيلني حيــضر دورات الربملــان وأنــه شــارك بنــشاط يف أعمــال  -يف تيمــور 

 . اللجان واملناقشات العامةمناقشاتالربملان، مبا فيها 
ينما حتقق تقدم ملحوظ يف إقامة الدميقراطية، الحظـت البعثـة أن األسـباب اجلذريـة                وب - ٦

وال تـزال قطاعـات مـن اجملتمـع،          .بالكامـل وعواقبها ما زالت مل تعـاجل بعـُد          ٢٠٠٦ألزمة عام   
سياسـية كامنـة تعـود إىل فتـرة         متر بتوترات   على كل من مستوى املقاطعات واملستوى الوطين،        

ات اليت جرت مؤخرا، ومن ذلك القوى املؤيدة حلزب فرتيلني واملعارضـة لـه،          األزمة واالنتخاب 
وأشـار عـدد مـن     .قليمية بني شرق البلـد وغربـه، وانقـسامات بـني اجلـيش والـشرطة      إوتوترات 

تيمـور الـشرقية تواجـه أزمـة       ”ه إىل البعثـة إىل أن       تاملنظمات غري احلكومية احملليـة يف بيـان أرسـل         
نــشأ هــذا الواقــع عــن املاضــي املعقــد واحلافــل باالنقــسامات للــشعب  قــد و”. “واختبــارهويــة 

التيموري خالل األجيـال الثالثـة األخـرية، وتـشكل هـذه االنقـسامات حتـديات جبـارة لعمليـة                    
احلكومـة علـى إنـشاء آليـات     وا البعثـة أن تـساعد   وناشـد  .“بنـاء الدولـة، ولتنميـة البلـد عمومـا     

ع املدين، مبا ميكن من وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية مـشتركة             للحوار مع األطراف الفاعلة يف اجملتم     
  .لبناء الوحدة الوطنية

 
 احلالة األمنية العامة وإصالح القطاع األمين  

لقد حتسن الوضع األمين العام يف مجيـع أحنـاء البلـد عقـب أعمـال العنـف الـيت شـهدهتا                      - ٧
 وال تـزال   .أغـسطس / آب ٨ي يف   املقطعات الشرقية بعد أداء احلكومة اجلديدة اليمني الدستور       

 .قالقل طفيفة ومتفرقة، كمـا ال يـزال الوضـع يتـسم باهلـشاشة والتقلـب          أجزاء من ديلي تشهد   
مثـل قـضية امليجـور    (املـشاكل الناشـئة عـن األزمـة     يكون السـتمرار  أن احتمال قلق من  وهناك  
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 علـى الوضـع     تـأثري سـليب   ) ، واملـشردين داخليـا    “مقـدمي االلتمـاس   ”اهلارب رينادو، ومـشكلة     
شـرطة بعثـة   قـوة  ليـشيت مبـسامهة    - وقـد اعتـرف مجيـع املـشاركني يف احلـوار يف تيمـور       .األمين

ــة يف تيمــور    ــشيت يف حتــسني الوضــع األمــين، ودعــوا إىل اســتمرار    -األمــم املتحــدة املتكامل  لي
وأعربـت أحـزاب    .  وطلبوا أن تستمر يف مساعدة احلكومة على احلفاظ على األمـن           ها،حضور

مير حبالة من عدم الـيقني بالنـسبة        ارضة املمثلة يف الربملان عن رأي مفاده أن الشعب ال يزال            املع
األمن واالستقرار على املدى الطويل، وذلك بـسبب االنقـسامات داخـل            الحتماالت استتباب   

األمـم  مجيعهـا  ودعـت األطـراف    .القيادة السياسية وانعدام الثقة يف املؤسسات األمنية التيمورية
 .اء اهلياكل الدميقراطيةتحدة إىل البقاء، إىل جانب قوات األمن الدولية، يف حني جيري بنامل
ــة يف تيمــور        - ٨ ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــأن التعــاون بــني شــرطة بعث ــة ب  -وأُبلغــت البعث

ليــشيت، املكلفــة بإنفــاذ القــانون يف الفتــرة االنتقاليــة، وبــني الــشرطة الوطنيــة الــيت تــشغل نفــس    
وقـد اشـتكى بعـض ممثلـي      .ن العمل، كـان مرضـيا عمومـا، وإن كـان مثـة جمـال للتحـسني       أماك

بعض أفـراد شـرطة بعثـة    لـ  يتعـسف من السلوك الاجملتمع املدين التيموري يف املقاطعات إىل البعثة        
يف خميمـات املـشردين     ، منها تلك اليت تقـع       حداثأاألمم املتحدة، مبا يف ذلك عند تعاملهم مع         

وفيمـا يتعلـق بـالتعزيز املؤسـسي       . أثنـاء بعـضها    النـساء واألطفـال للعنـف     يتعـرض     داخليا، واليت 
برنــامج التــسجيل ومــنح الــشهادات للــشرطة الوطنيــة التيموريــة وفقــا لالتفــاق   للــشرطة، يــسري

 مــن أفــراد ٣ ١١٠وقــد جــرى حــىت اآلن تــسجيل وفــرز  .التكميلــي املتعلــق بأعمــال الــشرطة
ومـن ضـمن هـؤالء، ُمنحـت شـهادات مؤقتـة        ). قوام الشرطة يف املائة من جمموع٩٧(الشرطة 

غـري أن    .علـى شـهادات كاملـة     شـرطيا    ١٨٦شـرطيا، وحـصل     لف ومائتني وأربعة وسـبعني      أل
أفراد الشرطة الوطنيـة    قائلني إن   عددا من ضباط الشرطة الوطنية التيمورية أعربوا عن استيائهم          

، نظــرا لكــون عمليــة فــرز أفــراد الــشرطة   ةتنفيذيــمــن االضــطالع مبهــام  مل يتمكنــوا التيموريــة 
 . أوامر شـرطة بعثـة األمـم املتحـدة         ، فاضطروا إىل اتباع   الوطنية وإرشادهم تستغرق وقتا طويال    

وأعربــوا عــن رأي مفــاده أن التيمــوريني ينبغــي أن يــشاركوا يف أقــرب فرصــة ممكنــة يف املهــام    
. شوا يف نظـر شـعبهم  أن ُيهمَّـ ن  القلـق يـساورهم مـ   التشغيلية للـشرطة، ال سـيما يف ديلـي، وأن     

وعلى الرغم من هذه املشاغل فقد أظهر التيموريون رغبة واضحة يف أن تنقل الـشرطة الدوليـة          
مهاراهتا وخربهتـا إىل الـشرطة التيموريـة، وأن تـوفر مزيـدا مـن التـدريب، واقُتـرح أن يوفـد إىل                       

  .يف جمال التدريبالبعثة مزيد من أفراد شرطة األمم املتحدة املتفانني واملهرة 
التفاعـل  أما التحديات األوسع نطاقا يف القطاع األمين، اليت تشمل احلاجة إىل حتـسني                 - ٩

ت األمنيــة، وتعزيــز اإلطــار القــانوين، وزيــادة القــدرات التــشغيلية وتعزيــز الرقابــة  ابــني املؤســس
بـدأت اخلطـوات    وقـد   . املدنية، فمـن املقـرر معاجلتـها يف سـياق عمليـة إصـالح القطـاع األمـين                 

، بإنـــشاء الفريـــق العامـــل املـــشترك املعـــين ٢٠٠٦ديـــسمرب /األوليـــة للعمليـــة يف كـــانون األول
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بعثـة األمـم   وباستعراض القطاع األمين، الذي يـشترك يف رئاسـته كبـار ممثلـي الـوزارات املعنيـة             
اض وقـد اضـطلع الـرئيس بـدور قيـادي يف عمليـة اسـتعر               . ليـشيت  -املتحدة املتكاملة يف تيمـور      

وذكـر للبعثـة أن قـوة الـشرطة انـشقت       .إنشاء آلية ثالثية املستوياتحيث قام ب القطاع األمين،   
 .إىل فـصائل حتــت قيـادة الــوزير الـسابق، وأن علــى التيمـوريني أن يتعلمــوا مـن أخطــاء املاضــي     

وأضاف أن تطوير قوة شرطة تتسم بالكفاءة املهنية سـوف يتطلـب وقتـا، وأن مـساعدة األمـم                   
أن املـشاكل اخلطـرية سـوف تـستمر إىل     أيـضا  وأكـد   . ستكون ضرورية يف هذا الـصدد املتحدة

، واعتـرف يف نفـس الوقـت بأنـه سـعى         األمنيتـان  نؤسـستا املأن تعاجل املصاعب اليت تعاين منـها        
وأشـار كـل مـن     . قـد حتـسنت بالفعـل   اتإلقامة عالقات أفضل بني املؤسستني وأن تلك العالق

نيـة وقائـد القـوات املـسلحة إىل أنـه مل ُتـصغ حـىت اآلن سياسـة أمنيـة                     وزير الدولة للـشؤون األم    
ا يبعـث علـى   ومم .وأشار قائد القوات إىل ضرورة إيضاح دور القوات املسلحة يف البلد. وطنية
مالحظة أن العمل بدء مؤخرا لوضع مـشروع سياسـة أمنيـة وطنيـة مبـساعدة بعثـة األمـم                األمل  

اســتعدادا لالســتعراض الــشامل للقطــاع األمــين، الــذي   يــشيت، ل-املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور 
 .البعثة مبساعدة احلكومة على إجرائهكلّفت 

ــائيني،  ، الـــيت تعتمـــد يف منوهـــا أسوتـــشمل القـــوات املـــسلحة - ١٠ اســـا علـــى املـــاحنني الثنـ
قـدمت شـكاوى    ، بعـد أن     ٢٠٠٦مـارس   / جنـديا يف آذار    ٥٩٤فـصل   منـذ   رجل وامرأة    ٧٠٠
 “مقــدمي االلتمــاس”وقــد كانــت طريقــة معاجلــة قــضية  . صــفوف القــوةمتييــز مزعــوم يفعــن 

وموقــف الــرئيس واحلكومــة هــو أن قــضية  .٢٠٠٦هــؤالء مــن األســباب املباشــرة ألزمــة عــام 
تركيبة من التعويضات املالية للـبعض، وإتاحـة الفرصـة          باستخدام  مقدمي االلتماس ميكن حلها     

علـى أن يـوازن    .س النظر يف كل حالـة علـى حـدة   إلعادة التجنيد يف القوات املسلحة على أسا
وقد أبلغ الرئيس البعثة بأن قائد القـوات املـسلحة التيموريـة قـد قبـل       .لقوةلذلك بتقدمي حوافز 

اآلن هــذا االقتــراح، وكــان يعــارض يف الــسابق أيــة عمليــة إلعــادة جتنيــد مقــدمي االلتمــاس يف   
 .قوةال

 بناء القدرات  
اء القــدرات بوصــفه أحــد االحتياجــات األساســية حلكومتــه،   حــدد رئــيس الــوزراء بنــ  - ١١

هــا يــد املــساعدة لتعزيــز  إليّدمتــ لكــي ةراوالــدول اجملــمــشريا إىل أن حكومتــه بــصدد االتــصال ب
ــدراهتا يف خمتلــف اجملــاالت  ــذ عــام    . ق ــد قُطعــت أشــواط كــبرية من ــاء  ٢٠٠٢وق  يف مــضمار بن

فخـــالل أزمـــة .  بتحـــديات جـــسامقـــدرات القطـــاع العـــام، بيـــد أن الطريـــق مـــا زال حمفوفـــا 
 شــخص، معظمهــم ٨ ٠٠٠، بلــغ عــدد املــوظفني املــدنيني الــذين فــروا مــن البلــد  ١٩٩٩ عــام

لذا، ستستغرق استعادة املـستوى املالئـم مـن القـوام والكفـاءة واخلـربة عـددا مـن                   . إندونيسيون
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ني املـؤهلني   ظفليـشيت مـن املـو      - فعالوة على حمدودية رصيد القطاع العام يف تيمور       . السنوات
ــة األساســية، مــا زال القطــاع العــام يفتقــر بــشكل حاســم إىل     ذوي  املهــارات واملعــارف التقني

ومــا زال إنــشاء قطــاع   . الوضــوح علــى صــعيد اهليكــل التنظيمــي والــنظم وأســاليب العمــل       
ترتكز نظمـه وإجراءاتـه علـى اجلـدارة والكفـاءة واملهنيـة وال خيـضع لالعتبـارات الـسياسية                     عام

 .ديايشكل حت
الرئاسـة والربملـان واحملكمـة واجلهـاز        (وعلى غرار األجهـزة الـسيادية األربعـة األخـرى            - ١٢

ــذي ــة متواصــلة   )التنفي ــة إىل مــساعدة دولي ــاج قطــاع العدال ــيس حمكمــة   . ، حيت ــد أعــرب رئ وق
، وهو قاض دويل تيموري املولد واحملتد، عـن تقـديره للبعثـة           )أعلى حمكمة يف البلد   (االستئناف  

األمم املتحدة واجملتمع الدويل بإيفاد قضاة مغتربني ومدعني عامني وغريهـم مـن املـوظفني        لقيام  
 أيضا تـدريب املـوارد البـشرية        تاحما أتاح للنظام، على حد قوله، أن يعمل وأ        وهو  القضائيني،  

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن بنـاء املـوارد الوطنيـة الـضرورية                . هـا القطـاع    إلي الوطنية اليت حيتـاج   
وذهــب رئــيس حمكمــة االســتئناف إىل أن شــح املــوارد البــشرية . د سيــستلزم عــدة ســنواتللبلــ

، ممــا زاد حجــم القــضايا املعروضــة، نظــرا ألن التحريــات   ٢٠٠٦تفــاقم مــن جــراء أزمــة عــام  
ومـضى يقـول إن     . لمحاكمـة قُدِّم ل اكتملت بشأن العديد من القضايا احلساسة والبعض اآلخر         

ليـشيت، وإن اقتـران تلـك اهلـشاشة          -  أكـرب حتـد جيابـه تيمـور        هشاشة اهليكل املؤسـسي تـشكل     
مبحدوديــة القــدرات ونقــص املهــارات والتــدريب يقــوض عمليــة بنــاء ثقافــة التــسوية الــسلمية    

وعلـى  . عـون لتوطيـد قطـاع العدالـة       عزز ما تقدمه مـن      للصراعات، مث ناشد األمم املتحدة أن ت      
 مـدعني   مثانيـة ليـشيت إىل أنـه لـيس مثـة سـوى             - راملنوال نفسه، أشار نائب املدعي العـام لتيمـو        

 مــدعني عــامني دولــيني، ممــا جيعــل هيئــة االدعــاء العــام تعــاين نقــصا يف    أربعــةعــامني وطنــيني و
وضـرب مـثال علـى ذلـك      . مالكها الـوظيفي وتفتقـر إىل املـوارد البـشرية الالزمـة ألداء واليتـها              

 كليهمـا مبناشـدة اجملتمـع الـدويل تقـدمي            ليـشيت  - قيام احلكومـة وبعثـة األمـم املتحـدة يف تيمـور           
ليشيت إلجراء التحقيقات واحملاكمات املتصلة بالقـضايا الـيت    - اخلربة للنظام القضائي يف تيمور   

وممـا يبعـث علـى التفـاؤل أن نالحـظ       . ليـشيت  - حددهتا جلنة التحقيق اخلاصـة املـستقلة لتيمـور        
قطــاع العدالــة يف امليزانيــة لكفالــة إعــراب احلكومــة اجلديــدة عــن عزمهــا علــى رفــع خمصــصات 

 .اضطالعه باملهام املنوطة به
 

 العدالة وسيادة القانون  
ــوبر   أوصــت  - ١٣ ــشهر أكت ــا ل ــق، يف تقريره ــة التحقي ــشرين األول /جلن ، مبقاضــاة ٢٠٠٦ت
. ٢٠٠٦ال إجرامية ارتكبت خالل أزمـة عـام         فعيف أ ضلوعهم  زعم  ب شخصا   ٦٠يربو على    ما

وأجريـت  . إجراميـة يف أفعـال  رير، اسـتهلّ املـدعي العـام سـتة عـشر حتقيقـا             ويف إطار متابعة التق   
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ومــع . ثــالث قــضايا، بينمــا ال تــزال ثــالث قــضايا أخــرى تنتظــر احملاكمــةخبــصوص حماكمــات 
يف مراعاة القيود الشديدة علـى املـوارد الـيت يعـاين منـها قطـاع القـضاء علـى حنـو مـا أشـري إليـه               

 يف تنفيــذ ملحــوظبيئــة الــسياسية احلــساسة، فقــد أحــرز تقــدم  أعــاله، إضــافة إىل ال ١٢الفقــرة 
وشـدد مجيــع التيمـوريني الــذين التقـت هبــم البعثـة علــى أمهيـة العدالــة      . نـة التحقيــق توصـيات جل 

علـى أمهيـة إجـراء حتقيقـات مـع          مؤكـدين   ،  ٢٠٠٦حـداث عـام     تلـك األ  واملساءلة فيما يتعلـق ب    
، ناشـد   دويف هـذا الـصد    . وحماكمتـهم م،  كـان انتمـاؤه     أّيـا  ٢٠٠٦عـن صـراع عـام       املسؤولني  

بعــض األحــزاب الــسياسية املعارضــة األمــم املتحــدة أن تعّجــل بتنفيــذ توصــيات جلنــة التحقيــق، 
 ســيما تعــيني نائــب املــدعي العــام الــدويل، بغيــة كفالــة إجــراء احملاكمــات يف جــو خلــوٍ مــن وال

 .التأثري السياسي
ار قائد الشرطة العـسكرية لقـوات الـدفاع         ويستخدم حزب فرايتلني مسألة استمرار فر      - ١٤

وجـه   وإفالتـه مـن      ، اهلـارب مـن اخلدمـة العـسكرية،        الوطنية التيمورية امليجـور ألفريـدو رينـادو       
ــة  ــسجن يف آب  العدال ــن ال ــه م ــة   ـحجــ، ٢٠٠٦أغــسطس /عقــب هروب ــة احلالي ة ضــد احلكوم

حـــزب رئيس لـــالـــسابق نائـــب ال(للتـــدليل علـــى حتّيزهـــا، نظـــرا ألن وزيـــر الداخليـــة الـــسابق   
ــرايتلني ــام       )ف ــة ع ــسبب دوره يف أزم ــن ب ــة وأدي ــد خــضع للمحاكم ــرئيس  . ٢٠٠٦ق ــغ ال وأبل
هورتـا البعثـة أن احلكومـة كانـت قـد حاولـت إلقـاء القـبض بـالقوة علـى رينـادو يف                      - راموس
فربايــر، لكــن العمليــة أســفرت عــن مــصرع مخــسة أشــخاص، بينمــا متكــن رينــادو مــن    /شــباط
، ألن ذلــك  رينــادوتعتــزم اســتخدام القــوة العتقــال  ىل أن احلكومــة الإالــرئيس وأملــح . الفــرار

، لكنــه أعــرب عــن تــصميمه علــى كفالــة مثــول رينــادو أمــام   “غــري مــسؤول”ســيكون عمــال 
ولئن كانـت اسـتراتيجية احلكومـة تتمثـل يف التفـاوض      . العدالة، ولو تطلب األمر عشر سنوات    

حالتـه بقـضية    يزيـد مـن ربـط       مـن جانبـه أن      حيـاول   ه  فإنـ  أمـام العدالـة،      همثولـ بـشأن   مع رينادو   
، علـى وجـه اخلـصوص أعـضاء الربملـان املنتمـون حلـزب فـرايتلني          قـام   فقد  . مقدمي االلتماسات 

للبعثــة مــرارا بــاإلعراب  إضــافة إىل العديــد مــن ممثلــي األحــزاب الــسياسية واجملتمــع املــدين،       
ينــضاف و، ممـا يــشكل عـامال   رينــادبعـد لقـضية   يـساورهم مــن قلـق إزاء عــدم إجيـاد حــل     عمـا 
 .املخاوف القائمة إزاء استمرار هشاشة احلالة األمنية وإمكانية ازدياد العنف يف املستقبل إىل
 

 حالة املشردين داخليا  
ـــ      - ١٥ ــدد يقـــدر بـ ــا زال هنـــاك عـ ــي  ١٠٠ ٠٠٠مـ  يف ديلـــي، ٣٠ ٠٠٠( مـــشرد داخلـ
 ،٢٠٠٦اء أزمـة عـام   جـرّ ارهم ديـ يتألفون من تيموريني فروا مـن      ،  ) يف احملافظات  ٧٠ ٠٠٠ و

أعـرب أعـضاء الربملـان وممثلـو        قـد   و. ذويهـم بسبب إحراق منازهلم أو خشية على أمنهم وأمـن          
ة ــــحلالبعــد اد حــل ــــم للبعثــة إزاء عــدم إجي ــــاألحــزاب الــسياسية واجملتمــع املــدين عــن قلقه    
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ــاــاملــشردي ــدا   . ن داخلي ــا هتدي ــالوا إهنــم يعتربوهن ــس حيــدق وق ياسي واالجتمــاعي، باالســتقرار ال
األربعـة  الرئيـسية   وقامت البعثة بزيارة أحد املخيمات      . ومبعث قلق خطري من الناحية اإلنسانية     

.  املستـشفى الـوطين، وحتـدثت مـع املـشردين داخليـا            الواقـع جبانـب   للمشردين داخليا يف ديلي،     
تحـدة يف   ويكمن شغلهم الشاغل يف شعورهم بأنه على الرغم من وجـود شـرطة بعثـة األمـم امل                 

ليشيت وقوات األمن الدولية يف ديلي، فـإن احلالـة األمنيـة ال تـسمح مبغـادرهتم املخـيم                    - تيمور
علـــى صـــعيد وأعربـــوا أيـــضا عـــن رأي مفـــاده أنـــه مل حيـــرز أي تقـــدم . والعـــودة إىل ديـــارهم

 .اإلجراءات القضائية يف البلد
ــذين حيــوال  اوكــان واضــح  - ١٦ ــسيني الل ــسببني الرئي ــة أن ال ــادرة املــشردين   للبعث ن دون مغ

وســاد رأي بــني .  الــسكنانعــداماألمــن ومهــا انعــدام إىل ديــارهم أوبتــهم داخليــا للمخيمــات و
امليجـور رينـادو    قـضيتا    أنـه مـا مل تعـاجل         ، مفاده العديد من التيموريني الذين حتدثت إليهم البعثة      

وجـود  مـن شـأن   كـان  إذا و. ومقدمي امللتمسات، فـإن املـشردين داخليـا سـيلبثون يف خميمـاهتم        
مـن الواضـح أيـضا      ف علـى العـودة إىل جمتمعـاهتم احملليـة،           همبيئة سياسية وأمنية داعمة أن يشجع     

 هم أو تـشييد أن احلاجة تدعو إىل بذل احلكومة جهودا على املدى األطول إلعادة بنـاء مـساكن        
 .مجديدة هلمساكن 

 
 حقوق اإلنسان  

 لحكومـــة، فـــإن شـــعبل حتـــديا رئيـــسيا  كانـــت حالـــة املـــشردين داخليـــا تطـــرحلـــئن - ١٧
حريـة التعـبري،   تـشمل  ليـشيت يتمتـع علـى وجـه العمـوم بطائفـة مـن حقـوق اإلنـسان،            - تيمور

ويـشكل تعزيـز نظـام العدالـة وحتـسني      . وحرية انتقاد احلكومة، وحرية التجمـع، وحريـة الـدين    
ايـة حقـوق اإلنـسان      فرص الوصول إىل القضاء أولوية لزيادة ثقة الناس يف قدرة الدولة على مح            

مالحظـة أن مكتـب أمـني     مما يبعث على األمل     وفيما يتعلق بآليات حقوق اإلنسان،      . ملواطنيها
حقــوق اإلنــسان والعدالــة، الــذي أنيطــت بــه صــالحية محايــة حقــوق اإلنــسان وتوطيــد الرتاهــة 

 الـيت   ع نطاق أنشطته يف أعقـاب االنتكاسـة        قد وسّ  ،وتعزيز احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد    
خـالل اجتمـاع عقدتـه      ف. ٢٠٠٦شهدها جماال حقـوق اإلنـسان واحلوكمـة خـالل أزمـة عامـة               

كــسيمينس، أوضــح أن مكتبــه ا، سيباســتيان ديــاس  والعدالــةالبعثــة مــع أمــني حقــوق اإلنــسان 
رصـد املـشردين    طريـق   ن  عـ فتئ يعمل بنشاط للتصدي لألزمة اإلنسانية واألمنية، وال سيما           ما

بيـد  . احلكومـة وغريهـا مـن الوكـاالت يف حماولـة حلمايـة حقـوقهم           مـع   االت  داخليا وإقامة اتص  
الـدور  بعموم اجلمهـور  توعية ه أشار إىل أنه ما زال يتعني على مكتبه بذل الكثري من اجلهد ل     ـأن

 .آلية متاحة جلميع احملتاجني خلدماتهصبح يف نظرهم ياملنوط به حىت 
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ــغ  - ١٨ ــة    وأبل ــسان والعدال ــوق اإلن ــني حق ــة أنــ الأم ــهبعث ــذ آذار تلقّ ــارس /ى، من ، ٢٠٠٦م
تتعلــق  الــشكايات يف معظمهــا بادعــاءات توتعلقــ.  شــكاية مــن عمــوم النــاس٣٧٠عــدده  مــا
ــ ــاءات   ب ــا مباشــرة ادع ــسان  بسوء اإلدارة، تليه ــوق اإلن ــهاك حق ــن   . انت ــدد م ــصّب أكــرب ع وان

إىل حـد    وطنيـة جايل حقوق اإلنسان وسوء اإلدارة كليهما على الشرطة ال        املتصلة مب الشكايات  
أن تــستثمر احلكومــة يف عمــا حيــدوه مــن أمــل حقــوق اإلنــسان والعدالــة وأعــرب أمــني بعيــد، 
. مـن املـوارد يف تـدريب الـشرطة الوطنيـة وتطويرهـا مهنيـا، ويف إقامـة آليـات للمـساءلة          مزيــدا  
ــدعو  وممــا ــة  لتفــاؤل أن أمــني  لي ــسان والعدال ــة أن ميزاني حقــوق اإلن ــغ البعث ـــأبل  ٢٠٠٨ة عــام ـ

تتضمن خمصصات لتوسيع نطاق أنشطة املكتب عن طريق إنـشاء أربعـة مكاتـب إقليميـة ألول                 
 تتعلـق بـنقص القـوى العاملـة املدربـة،           اقيـود حقوق اإلنسان والعدالـة يواجـه       أن أمني    بيد. مرة

على غرار التحديات اليت واجهتها مؤسسات الدولة األخرى، وسيظل يف حاجـة إىل مـساعدة               
 .اجملتمع الدويل

 
 التنمية االجتماعية االقتصادية  

 عــــال جــــدا، الحظــــت البعثــــة أن معــــدل البطالــــة، وخباصــــة يف أوســــاط الــــشباب  - ١٩
ــة يف املتوســط ٤٠( ــات ، وأن ذلــك ) يف املائ . ســببا مهمــا مــن أســباب العنــف واالضــطراب   ب

ن وأشارت منظمات غري حكومية يف بيان سلمته إىل البعثة إىل أن العديـد مـن األطفـال والـشبا          
، فنـون الـدفاع عـن الـنفس        ويف جمموعـات     “غـرب الشرق و الـ ”بني  تورطوا يف الصراع العرقي     

 .يـــساهم يف القالقـــل املدنيـــة ويتـــسبب يف اهنيـــار اهليكـــل االجتمـــاعي، وخباصـــة يف ديلـــي ممـــا
ليـشيت؛ وال يـزال زهـاء      - وما زال الفقر يشكل سببا رئيسيا وراء انعـدام االسـتقرار يف تيمـور             

 من السكان يعيشون حتت خـط الفقـر الـوطين، ومـن الـالزم حتقيـق منـو اقتـصادي                      يف املائة  ٤٠
ومـن دواعـي ارتيـاح البعثـة أهنـا        .  الفقـر بـشكل ملحـوظ      لحـد مـن    يف املائة يف الـسنة ل      ٧مبعدل  

 “االتفـاق ”جمـاال ذا أولويـة يف صـلب      بوصـفه   الحظت قيام احلكومة بتحديد تـشغيل الـشباب         
 عبــارة عــن إطــار تنــسيقي للمــوارد يرمــي إىل “االتفــاق” (.ليــشيت - الــدويل مــن أجــل تيمــور

تيــسري تعزيــز التعــاون بــني أصــحاب املــصلحة الــدوليني والــوطنيني يف ســتة جمــاالت اســتراتيجية 
 ).ذات أولوية

يف شـكل   ليـشيت تتـأتى      -والحظت البعثة أيضا أن املوارد املالية املتاحـة لتنميـة تيمـور              - ٢٠
 إيــرادات إنتــاج الــنفط والغــاز يف حبــر تيمــور  ات إىل أنريقــدالتشري وتــ. نفطيــة وغازيــة مــوارد

وتـودع العائـدات يف صـندوق الـنفط الـذي      . ٢٠٠٧ هناية عام حبلول بليون دوالر   ١,٩بلغ  ست
ومــن املتوقــع أن يرتفــع رصــيد الــصندوق علــى حنــو مطــرد يف األجــل   . ٢٠٠٥أنــشئ يف عــام 

  بليـون دوالر   ٢,٩ق اإلمجاليـة ستـصل إىل       وتـبني التوقعـات احلاليـة أن قيمـة الـصندو          . املتوسط
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بيـــد أن املنظمـــات غـــري . ٢٠١١حبلـــول عـــام   بليـــون دوالر٥,٦، وإىل ٢٠٠٨حبلـــول عـــام 
ــة أن     ــسلم إىل البعثـ ــا املـ ــت يف بياهنـ ــة الحظـ ــاع احلكوميـ ــاع   ارتفـ ــن قطـ ــة مـ ــدات املتأتيـ العائـ

دارهتـــا إلة اإلشـــادة باحلكومـــوعلـــى الـــرغم مـــن . ؤثر يف حيـــاة النـــاس حـــىت اآلنيـــ مل الـــنفط
ــة ــصندوق         الفعال ــوارد ال ــيدة مل ــني اإلدارة الرش ــوازن ب ــق ت ــالزم حتقي ــن ال ــصندوق، م ــة لل ملنفع
لـسكان  الراهنة  القادمة وتسخري تلك املوارد لتحسني الظروف االجتماعية االقتصادية          األجيال
 .ليشيت، وال سيما الشباب منهم - تيمور

 
 مالحظات -ثالثا  

ــتقبا   - ٢١ ــة باس ــت البعث ــور    حظي ــة تيم ــن حكوم ــوري،   -ل حــار م ــشعب التيم ــشيت وال  لي
زيارهتا البلد تأكيدا جديدا للدعم واملساعدة اللذين تقدمهما األمـم          األغلبية الساحقة   واعتربت  

وأعـرب مجيـع احملـاورين الـذين اجتمعـت هبـم البعثـة              .  ليـشيت  -املتحدة واجملتمع الدويل لتيمور     
بعثـة األمـم     ليـشيت، وأشـادوا بعمـل        -مـن دعـم لتيمـور       عن امتنـاهنم لألمـم املتحـدة ملـا تقدمـه            

وأبدت القيادة التيموريـة وأعـضاء احلكومـة بوجـه خـاص ارتيـاحهم الكامـل        . املتحدة املتكاملة 
وأعرب مجيع أصحاب املصلحة التيموريني أيضا عن رغبتـهم الـشديدة           . لتعاون البعثة املتكاملة  

بــالنظر إىل التحــديات اهلائلــة الــيت  يــل األجــلعلــى أســاس طويف بقــاء األمــم املتحــدة يف البلــد 
 .يواجها البلد

وبعد أن اجتمعت البعثة بالقيادة، والربملـانيني، واألحـزاب الـسياسية، واجملتمـع املـدين،                - ٢٢
ــة، رأت أن        ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــسؤويل بعث ــار م ــدوائر الدبلوماســية، وكب ــسة، وال والكني

وكانــت يف حمـور األزمــة قـضايا احلكــم،   .  تعــاجل بعـد  مل٢٠٠٦العديـد مــن أسـباب أزمــة عـام    
ــاء املؤســسات املــستدامة   ــشقاقات يف   . وفــصل الــسلطات، وبن ــدلعت األزمــة بــسبب ان وقــد ان

عـالوة  . القيادة، وضـعف يف املؤسـسات، وخباصـة يف قـوات األمـن، ورداءة يف هياكـل احلكـم                  
قدمي االلتمـاس، واملـشردين     على ذلك فإن بعض عواقب األزمة، وتتمثل يف قضايا رينادو، وم          

وميثـل كـل مـن بنـاء ثقـة الـسكان يف مؤسـسات الدولـة واحلالـة األمنيـة،                  . مل تعاجل أيضا   داخليا
وإعادة إدماج املشردين داخليـا، وحـل الرتاعـات احلتميـة علـى األراضـي واملمتلكـات حتـديات                   

 . وبعده٢٠٠٧حقيقية للغاية تواجه البلد يف عام 
ــرغم مــن النجــاح يف إجــراء انتخابــات رئاســية     ويف مقــدم شــواغل ا - ٢٣ ــه علــى ال ــة أن لبعث

وهـذا يـنعكس علـى الوحـدة        . وبرملانية، ال تزال االختالفات قائمة يف أوساط القيادة الـسياسية         
الوطنية واالستقرار السياسي، يف وقت يلزم أن تتوافق فيه اآلراء ملعاجلـة املـشاكل اخلطـرية الـيت              

شاكل املتصلة باملشردين داخليا، وإصالح القطـاع األمـين، والتنميـة           يواجهها البلد، من قبيل امل    
ــرام       ــة، وحتــسني احلكــم، واحت ــز املؤســسات الدميقراطي ــصادية، وإعــادة االســتقرار، وتعزي االقت
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 ليــشيت علــى العمــل معــا بطريقــة -وحتــث البعثــة القــادة الــسياسيني يف تيمــور . ســيادة القــانون
وممـا ال شـك فيـه أن احلاجـة إىل           . مـة للمـصلحة الوطنيـة     منسقة على معاجلة هـذه املـشاكل خد       

استمرار احلوار وأنشطة تسوية الرتاعات على الصعيد الوطين واجملتمعي ما زالت قائمة لتـدعيم              
وتشجع البعثة بعثة األمم املتحدة املتكاملة علـى مواصـلة          . التوافق السياسي وهتدئة التوتر القائم    
ورأت البعثـة أن    . جلهود الراميـة إىل حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة         بذل مساعيها احلميدة لإلسراع بـا     

عملية املصاحلة ال ينبغـي أن متـس بـضرورة إحقـاق العـدل واحملاسـبة علـى األعمـال اإلجراميـة؛              
وحبق املسؤولني املنتخبني يف احلكم وفقا للدستور والقوانني، والربنـامج احلكـومي الـذي وافـق                

 االعتراض على الـسياسات احلكوميـة بالوسـائل الـسلمية وغـري             عليه الربملان؛ وحبق املعارضة يف    
 .العنيفة دون غريها

واتــضح للبعثــة أنــه مــا مل حتــل اخلالفــات يف أوســاط القيــادة التيموريــة، فــإن الغمــوض   - ٢٤
وأبــدى الــشعب . الــسياسي ســوف يــستمر ومعــه إمكانيــة جتــدد أعمــال العنــف وإراقــة الــدماء  

الة األمنية اهلشة ومن شأن حتسني البيئة األمنيـة أن يـسهم إىل حـد               التيموري قلقا كبريا إزاء احل    
ويف هـذا الـصدد، مـن اهلـام أيـضا أن تـسرع              . بعيد يف عودة املشردين داخليا وإعادة إدمـاجهم       

القيــادة بإجيــاد حــل ال لقــضييت رينــادو ومقــدمي االلتمــاس فحــسب بــل أيــضا لقــضايا أخــرى    
تعلقـة منـها بإحقـاق العـدل واحملاسـبة علـى االعتـداءات              ، وخباصـة تلـك امل     جلنة التحقيق حددهتا  

 جلنـة التحقيـق   كما أن حـل هـذه القـضايا وتنفيـذ توصـيات             . ٢٠٠٦اليت متت خالل أزمة عام      
سيربهنان على أن العدل قد أقيم وعلـى أنـه يأخـذ جمـراه، وسـيعززان سـيادة القـانون يف البلـد،                       

والعـدل الزم أيـضا لـدعم اجلهـود         . عقـاب وسيسهمان بالتايل يف مواجهة فكرة اإلفـالت مـن ال         
 .اجلارية من أجل احلوار واملصاحلة الوطنية

ونظرا لعدم ثقة التيموريني يف مؤسساهتم األمنيـة، وخباصـة الـشرطة منـذ انـدالع أزمـة                   - ٢٥
، فــإهنم يعتــربون اســتمرار وجــود شــرطة األمــم املتحــدة أمــرا ال غــىن عنــه حلفــظ     ٢٠٠٦عــام 

بيـد أن البعثـة الحظـت أن مثـة تـوترات            . ب الشرطة وتطويرهـا مؤسـسيا     القانون والنظام وتدري  
كامنـة يف العالقـة بــني شـرطة بعثـة األمــم املتحـدة املتكاملــة والـشرطة الوطنيـة علــى الـرغم مــن         
التعاون اجليد عموما بينهما، إذ يبدو أن هنـاك امتعاضـا يف أوسـاط أفـراد الـشرطة الوطنيـة ألن                     

ليت تضطلع مبهام العمليات يف حني أهنم تـابعون وغـري قـادرين علـى               شرطة البعثة املتكاملة هي ا    
النهوض هبذه املسؤوليات إذ ال تزال شرطة البعثة املتكاملـة تقـوم بفحـصهم وتـوجيههم، وفقـا                  

وتؤيـد البعثـة    . للترتيب التكميلي بـشأن أعمـال الـشرطة املوقـع بـني البعثـة املتكاملـة واحلكومـة                 
 ليـشيت أن يوفـد األمـني العـام بعثـة خـرباء يف          -مني العام يف تيمو     بقوة اقتراح املمثل اخلاص لأل    

أقرب وقت ممكن الستعراض عالقات العمل يف شرطة البعثـة املتكاملـة وأدوارهـا ومـسؤولياهتا                
 .وعالقتها بالقوات املسلحة ووزارة الداخلية، على النحو احملدد يف الترتيب التكميلي
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 ستظل حتتاج إىل مـساعدة األمـم املتحـدة يف عـدد مـن       ليشيت-وترى البعثة أن تيمور      - ٢٦
وستكون السنة القادمة سـنة حامسـة بالنـسبة للحكومـة اجلديـدة،             . اجملاالت يف املستقبل املنظور   

، وذلـك لتوطيـد كياهنـا وتنفيـذ براجمهـا ذات            ٢٠٠٧أغسطس  /اليت مل تتول السلطة إال يف آب      
يشة الناس، وستحتاج إىل دعـم الـشركاء املتعـددي          األولوية الرامية إىل تعزيز األمن وحتسني مع      

وتأمـل البعثـة أن تنظـر احلكومـة يف االسـتثمار يف اهلياكـل         . األطراف والثنائيني لتحقيق أهدافها   
األساســية، مــن قبيــل الطــرق، والنقــل، واألشــغال العامــة، واالتــصاالت الــسلكية والالســلكية،  

لشباب التيمـوري فحـسب بـل أيـضا تـشجيع           والطاقة، ويتوقع من ذلك ال توفري فرص العمل ل        
االستثمار األجنيب وحفز السياحة، وهو قطـاع حيظـى البلـد فيـه بإمكانيـات كـبرية، وذلـك إذا                    

إذا أجنزت احلكومة اهلياكل األساسية القانونية املتعلقـة باألراضـي مـن          و. شيدت املرافق الالزمة  
مناخ االستثمارات واألعمـال    ا على    فإن ذلك سينعكس إجياب    أجل توفري حقوق امللكية الكاملة    

وقــد ترغــب احلكومــة أيــضا يف النظــر يف . التجاريــة وعمليــات إعــادة إدمــاج املــشردين داخليــا 
اســـتغالل الثـــروة املتأتيـــة مـــن املـــوارد الطبيعيـــة للـــنفط والغـــاز يف حتقيـــق التنميـــة االقتـــصادية   

 .واالجتماعية املستدامة
، ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط٢٦املـــة، الـــيت تنتـــهي يف وينبغـــي جتديـــد واليـــة البعثـــة املتك - ٢٧
ــا ــراره      كم ــن يف ق ــس األم ــك جمل ــرر ذل ــه يف    )٢٠٠٧ (١٧٤٥ق ــوم ب ــا تق ــا دورا هام ، ألن هل

مواصلة تقدمي املساعدة للشعب التيموري والقادة التيموريني ملواجهـة التحـديات الـيت ال يـزال                
ايـا احلـسنة علـى مـستوى اجملتمـع       ولئن كان هناك رصيد هام مـن النو       . هذا البلد الفيت يواجهها   

حتــرص علــى أن ينظــر إىل مــساعدة األمــم املتحــدة    ليــشيت، فــإن البعثــة  -الــدويل جتــاه تيمــور  
واجملتمع الدويل باعتبارها عنصرا يشجع على تعزيـز املؤسـسات الدميقراطيـة، وسـيادة القـانون،                

اد علـى املـساعدة      ليـشيت، مـن أجـل التخفيـف مـن االعتمـ            -واالعتماد علـى الـذات يف تيمـور         
ورأت البعثة أنه إذا كانت األمم املتحدة قـادرة علـى املـساعدة، فإنـه لـيس يف وسـعها                    . الدولية

 ليـشيت   -ومـستقبل تيمـور     . حل املشاكل الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية األساسـية للبلـد           
ية يف مــساعدة بأيــادي قادهتــا وشــعبها وعلــيهم أن يتبنــوا تنميتــها ويربهنــوا علــى الرغبــة الــسياس

وخالل فترة متديد الوالية، تطلب البعثة إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن التقـدم                   . أنفسهم
احملرز يف اجملاالت الرئيسية حىت يتسىن جمللس األمـن أن يقـيم مـدى الـدعم املطلـوب مـن األمـم                      

 .املتحدة يف املستقبل
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 املرفق 
 اختصاصات البعثة وتكوينها  

 :ت البعثة كما يليكانت اختصاصا 
 

 ليــشيت واســتقالهلا -تيمــور جملــس األمــن بــسيادة التأكيــد جمــددا علــى التــزام  )أ( 
 .وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية، وتعزيز استقرار البلد على املدى الطويل

 وملـا قـام     ، ليشيت لتمكنه من إجراء انتخابات ناجحة      -اإلشادة بشعب تيمور     )ب( 
 .إىل توطيد السالم والدميقراطية يف بلدهبه من جهود هتدف 

هبــا الــسياسية وشــعبها علــى  ليــشيت وبرملاهنــا وأحزا-تــشجيع حكومــة تيمــور  )ج( 
الــسالم والدميقراطيــة وســيادة  ، وتوطيــد املــشاركة يف احلــوار الــسياسي ، والعمــل معــامواصــلة 
ــانون ــة  ، وإصــالح القطــاع األمــين ،الق ــة االجتماعي ــصادية املــ و والتنمي املــصاحلة  و،ستدامةاالقت

 .البلد الوطنية يف
طيـد  التأكيد جمددا على التزام جملس األمن مبساعدة الشعب التيموري على تو           )د( 

 ليـشيت، ودعـم     - لالنتخابـات يف تيمـور       ةالسالم والدميقراطية وسيادة القانون يف املرحلة التاليـ       
صـيات األمـم املتحـدة يف ذلـك         وتشجيع اجلهود الرامية إىل ضمان املـساءلة والعدالـة وتنفيـذ تو           

 ليـشيت،   -نيطت ببعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمـور         والتأكيد على أن الوالية اليت أُ     الصدد،  
 مـن األمـم     مـسامهة مهمـة   تـشكّل   ،  )٢٠٠٧ (١٧٤٥على النحـو احملـدد يف قـرار جملـس األمـن             

 .املتحدة يف هذا املسعى
 عثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف  لباإلعــراب عــن تأييــد جملــس األمــن الكامــل   )هـ( 
 ليـشيت، وتقيـيم التقـدم احملـرز ميـدانيا يف           - ليشيت، ولوجـود األمـم املتحـدة يف تيمـور            -تيمور  

 . املتكاملةتنفيذ الوالية املنوطة بالبعثة
، بـشأن  االقيام مبناقشات مع السلطات التيمورية، وتبادل وجهات النظـر معهـ       )و( 

يف بنــاء القــدرات الــضرورية لإلفــادة مــن املكاســب البلــد مــة ملــساعدة الطرائــق والوســائل الالز
 .  اليت حتققت حىت اآلن، وغريها من املكاسب،األمنية والدميقراطية

 التشديد على االلتزام الطويل األمـد للمجتمـع الـدويل باالسـتقرار والتنميـة يف               )ز( 
ثنـائيون والـدوليون للجهـود       ليشيت، وضرورة تواصل الـدعم الـذي يقدمـه الـشركاء ال            -تيمور  

 .التيمورية الرامية إىل حتقيق االعتماد الذايت
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 :وكانت البعثة تضم األعضاء التالية أمساؤهم 
 ) رئيس البعثة-جنوب أفريقيا (زاين كومالو ميالسفري دو 
 )الصني(السفري لييو جنمن  
 )إندونيسيا(السيد حممد آنشور  
 )وسياالحتاد الر(السيدة ديانا إلوويفا  
 )سلوفاكيا(السفري بيتر بوريان  
 ) األمريكيةالواليات املتحدة(ولكوت السفرية جاكي و 

 


