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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

أغسطس فيما يتصل بنظـر اجمللـس   / آب١٩ املعقودة يف   ٥٩٥٩يف جلسة جملس األمن      
ــون  ــد املعنـ ــور ”يف البنـ ــة يف تيمـ ــايل   “ ليـــشيت-احلالـ ــان التـ ، أدىل رئـــيس جملـــس األمـــن بالبيـ

 :اجمللس باسم
دة املتكاملـة   م املتحـ  ـــ ة األم ــن بعث ــيرحب جملس األمن بتقرير األمني العام ع      ”  

، كمــا يرحــب باإلحاطــة الــيت قــدمها الــسيد أتــول  )S/2008/501( ليــشيت - يف تيمــور
 .٢٠٠٨أغسطس / آب١٩ ليشيت، يف -ر كاري، املمثل اخلاص لألمني العام لتيمو

ــشي”   ـــد جملــويـ ـــس األمــ ـــن بالقيــ ــسياسيــ ــســادة الـ ـــات الدولــة ومؤسـ ة يف ــ
احلاسم واملتسم باملـسؤولية ومبراعـاة اإلجـراءات         السريع و  نحو ليشيت، على ال   - تيمور

 / شـباط ١١ املـشينة الـيت وقعـت يف    ثداحـ ي استجابت به لأل ذ ال ،الدستورية يف البلد  
ويـــسلم جملـــس األمـــن بـــأن احلالـــة الـــسياسية واألمنيـــة واالجتماعيـــة  . ٢٠٠٨فربايـــر 

يف  عـام  بـشكل  ال تزال هـشة بـرغم التقـدم الـذي أحـرز       ليشيت-تيمور واإلنسانية يف  
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران-مايو / أيارمنذ أحداثالبلد، احلالة األمنية يف 

ويرحب جملس األمن باجلهود املتواصـلة الراميـة إىل تعزيـز احلـوار واملـصاحلة       ”  
 ليــشيت عــرب آليــات خمتلفــة، وخباصــة اجتماعــات التنــسيق الرفيعــة  -الوطنيــة يف تيمــور 

تنـسيق الثالثـي األطـراف، عـالوة علـى املـساعي       املستوى اليت اتسع نطاقهـا ومنتـدى ال       
ويرحـب اجمللـس أيـضا بالتقـدم الـذي      . احلميدة املستمرة للممثـل اخلـاص لألمـني العـام        

 .ة حالة األشخاص املشردين داخلياأحرز مؤخرا يف معاجل
ويؤكــد جملــس األمــن جمــددا أمهيــة اســتعراض وإصــالح قطــاع األمــن يف         ”  

الفــصل بــصورة واضــحة بــني أدوار ومــسؤوليات  ضــرورة  ليــشيت، وخباصــة - تيمــور
 ليـشيت   - ليشيت والقـوات املـسلحة للتحريـر الـوطين لتيمـور             -الشرطة الوطنية لتيمور    

يف جمايل األمن الـداخلي واخلـارجي؛ وترسـيخ األطـر القانونيـة وتعزيـز قـدرات آليـات                   
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ات الوطنيـة   ويدرك جملس األمن اجلهـود الـيت تبـذهلا الـسلط          . اإلشراف املدين واملساءلة  
 ليـشيت، ويرحـب بتقريـر       -والبعثة هبدف إعادة تأسيس قوات الشرطة الوطنية لتيمـور          

مـايو  / أيـار ١٦ ليـشيت املـؤرخ     -بعثة اخلرباء املعنية بأعمال الشرطة واملوفدة إىل تيمور         
٢٠٠٨) S/2008/329 (   ــواردة يف وبــاخلطوات الــضرورية املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات ال
لس على أن بناء قـوات شـرطة وطنيـة مـستقلة وغـري منحـازة علـى                  ويشدد اجمل . التقرير

ــراف يف تيمــور   ــة    -مــستوى االحت ــة الوطني ــة األجــل، وأن امللكي ــة طويل ــشيت عملي  لي
عنصر أساسي يف هذا الصدد، وأن لـدى البعثـة دور رئيـسي يف املـساعدة علـى كفالـة              

 .تصاصها يف جمال اخإعداد قوات الشرطة الوطنية ومتكينها من استئناف أداء مهامها
س األمـــن إىل ضـــرورة عـــدم انقطـــاع دعـــم اجملتمـــع الـــدويل  ـــــر جملــويـــشي”  

 .تواصل بناء قدرات القطاع العديل ليشيت كي تنمي مؤسساهتا وتعززها و- لتيمور
جملــس األمــن جمــددا كــذلك أمهيــة اجلهــود املــستمرة هبــدف حتقيــق   ويؤكــد ”  

 ليشيت للتوصـيات الـواردة   -املساءلة والعدالة، ويشدد على أمهية تنفيذ حكومة تيمور       
ويرحـب اجمللــس  . ٢٠٠٦التحقيــق اخلاصـة التابعــة لألمـم املتحـدة لعــام     يف تقريـر بعثـة  

صميمهم علـى اختـاذ إجـراءات     ليـشيت بـضرورة إقامـة العـدل وتـ     - باقتناع قادة تيمـور  
ويــشدد اجمللــس علــى أمهيــة تعزيــز محايــة حقــوق       . ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب   

 االقتـصادية يف    -ويدرك جملس األمن ضرورة معاجلة التحديات االجتماعيـة          .اإلنسان
 ليــشيت -ويرحــب اجمللــس يف هــذا الــصدد بــإعالن حكومــة تيمــور   .  ليــشيت-تيمــور 

، مبا يف ذلـك الـسالمة العامـة واألمـن العـام؛ واحلمايـة               ٢٠٠٨م  لألولويات الوطنية لعا  
ــة وإدرار     ــشباب؛ والعمال ــة والتــضامن االجتمــاعي؛ واســتيفاء احتياجــات ال االجتماعي
. الــدخل؛ وحتــسني إجنــاز اخلــدمات االجتماعيــة؛ واملزيــد مــن الــشفافية وفعاليــة احلكــم

لمــساعدة اإلمنائيــة للفتــرة ويرحــب اجمللــس أيــضا بــالتوقيع علــى إطــار األمــم املتحــدة ل 
 ليشيت واألمم املتحـدة، الـشيء الـذي مـن شـأنه أن ميـد          - بني تيمور    ٢٠١٣-٢٠٠٩

 . البلد بأداة هامة يف مسريهتا جتاه التنمية
ويعيد جملس األمن تأكيـد تأييـده الكامـل لعمـل البعثـة ويعـرب عـن تقـديره                   ”  

خلـاص هبـدف كفالـة التنفيـذ الكامـل      للجهود املستمرة اليت يبذهلا األمـني العـام وممثلـه ا     
ويــشجع اجمللــس البعثــة علــى أن تتعــاون، وفقــا لواليتــها، مــع وكــاالت  . لواليــة البعثــة

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، فضال عن الشركاء املعنيني، من أجل تـوفري الـدعم           
شاور مـع  يعـد، بالتـ  أن ويشري اجمللس إىل طلباته لألمني العـام  .  ليشيت-حلكومة تيمور  

ذات نقــاط مرجعيــة مناســبة و ليــشيت، اســتراتيجية متوســطة األجــل -حكومــة تيمــور 
ــر         ــدما ي ــارير حــسبما وعن ــن التق ــد م ــدم املزي ــه، وأن يق ــدم احملــرز وتتبع ــاس التق ى لقي

 .“مناسبا ذلك


