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   ليـشيت  -املتكاملـة يف تيمـور       املتحـدة    األمـم عـن بعثـة      العام   األمنيتقرير      
  )٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ٢٠٠٨يوليه /متوز ٩عن الفترة من (
  

  مقدمة  - أوال  
ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــذي مــدد اجمللــس  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٢ُيقــدم هــذا التقري ال

. ٢٠٠٩فربايـر  /شـباط  ٢٦ ليـشيت حـىت   -تكاملـة يف تيمـور      امل املتحدة   األمممبوجبه والية بعثة    
ــور     ــسية يف تيم ــؤرخ      -ويغطــي التطــورات الرئي ــري امل ــذ تقري ــة من ــة البعث ــذ والي ــشيت وتنفي  لي

  ).S/2008/501 (٢٠٠٨يوليه /متوز ٢٩
ــاين٢٠ويف   - ٢ ــاير / كــانون الث ــة تتكــون مــن عنــصر مــدين يــضم    ٢٠٠٩ين ، كانــت البعث

؛ ) امـرأة  ١٥٨مـن بينـهم     ( موظفـا وطنيـا      ٨٧٤؛ و   ) امرأة ١٢٢هم  من بين (موظفا مدنيا    ٣٤٠
 عنــصرا مــن ضــباط االتــصال    ١٣٠؛ و ) امــرأة٧٤مــن بينــهم  ( مــن أفــراد الــشرطة   ٥١٠و 

القطـري يتكـون     املتحـدة    األمـم وكان فريـق    ). من بينهم امرأتان  (العسكريني وضباط األركان    
مـن بينـهم   ( املـوظفني الـوطنيني    مـن  ٥٠٨، و   ) امـرأة  ١١١مـن بينـهم     ( موظفا دوليـا     ٢٥٤من  
ــرأة١٣٣ ــويل      ).  ام ــاري، يف ت ــول كه ــي اخلــاص، أت ــتمر ممثل ــع    واس ــسيق م ــة والتن ــادة البعث قي

وساعده يف ذلـك فـني    . وأصحاب املصلحة اآلخرين   املتحدة   األممالفاعلة من منظومة     اجلهات
ــسكي  ــسن-ري ــدعم شــؤون    ، نيل ــل اخلــاص ل ــب املمث ــشؤ  احلكــم نائ ــسيق ال ــة وتن ون  والتنمي

املوظـف املـسؤول، وسـاعده كـذلك        اإلنسانية الذي يقوم أيـضا يف غيـاب ممثلـي اخلـاص مبهـام               
، الـذي   دعـم قطـاع األمـن وسـيادة القـانون     نائب املمثل اخلاص لـشؤون تاكاهيسا كاواكامي،  

منظومـة أمـم   ”اتبـاع هنجهـا املتكامـل    وواصـلت البعثـة     . نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢توىل مهامه يف    
، وأحـرزت تقـدما ملحوظـا يف حتقيـق التكامـل يف مجيـع اجملـاالت ذات الـصلة                    “متحدة واحدة 

القطـري دور فاعـل يف إتاحـة     املتحـدة    األمـم وكـان للجهـود املـشتركة للبعثـة وفريـق           . بواليتها
 ليـشيت علـى   - وتقـدمي الـدعم الـسياسي والـتقين واملـايل ملـساعدة تيمـور                ،اتباع سياسـة منـسقة    

  .حتقيق أهدافها



S/2009/72
 

2 09-22244 
 

  ٢٠٠٨يوليه /متوزلتطورات السياسية واألمنية منذ ا  -ثانيا   
ــة م     - ٣ ــالتقرير مرحل ــرة املــشمولة ب ــة عــام    شــهدت الفت ، ٢٠٠٦همــة يف التعــايف مــن أزم

ــر أحــداث    ــة إث ــودة إىل الظــروف الطبيعي ــر /شــباط ١١ والع ، S/2008/501انظــر  (٢٠٠٨فرباي
 وفـق البـارامترات     ةفة عامـ  وظل الوضع األمين هادئا وسارت الترتيبات األمنيـة بـص         ). ٣الفقرة  

 نتيجـة للـهجمات الـيت       أعلنـت  االسـتثنائية الـيت      الظـروف الدستورية والقانونيـة منـذ رفـع حالـة          
سـانانا  راال    هورتا ورئـيس الـوزراء كـي       - راموس   جوزيهعلى الرئيس   فرباير  /شباطوقعت يف   

ي اعدمـس أحـد   ينها، وهـو    سالـس وظـل غـستاو     ). ٦-٤، الفقـرات    S/2008/501انظر  (غومساو  
، وأفـراد جمموعتـه الـذين سـلموا أنفـسهم للـسلطات احلكوميـة               قائد الشرطة العـسكرية الراحـل     

. واصـل املـدعي العـام التحقيقـات اجلنائيـة         بينما  قيد االحتجاز،   ) ٥، الفقرة   S/2008/501انظر  (
املتبقــيني املتــرتبني علــى أزمــة عــام األثــرين وحققــت احلكومــة أيــضا تقــدما ملحوظــا يف معاجلــة 

انظـــر  (ن داخليـــا ي واملـــشرد“املـــتظلمني”لقـــوات املـــسلحة  أفـــراد امـــسألتا ، ومهـــا ٢٠٠٦
S/2008/501 ــة بــذل مزيــد مــن اجلهــود  وإن كــان األمــر يقتــضي  ، )٧، الفقــرة لــضمان الدؤوب

الدفعـة  الرام  أيتـاراك    الـذين جتمعـوا يف معـسكر         املتظلمـون قد قَبِـل    و. التوصل إىل حلول دائمة   
النـصف   ويف. أغـسطس /آب ١إىل منـازهلم حبلـول      وعـادوا   ،  يوليـه /وزمتـ يف  األجـور   من  األوىل  

 ومل ُيبلـغ عـن وقـوع حـوادث          ،أكتوبر، استلموا الدفعة الثانية والنهائية    /الثاين من تشرين األول   
فقــد تــسارعت وتــرية عمليــة املــشردين داخليــا أمــا عــن . تــؤثر علــى إدمــاجهم يف احليــاة املدنيــة

 كــانون ٢٠ممــا كــان مــن نتيجتــه أنــه مت يف  ، ) أدنــاه٤٥قــرة انظــر الف(تــسارعا هــائال عــودهتم 
دون ديلـي وبوكـاو      خميمـا للمـشردين داخليـا يف         ٦٣ مـن أصـل      ، خميما ٥٤يناير، إغالق   /الثاين

  .وقوع أية حوادث يؤبه هلا
 مليـون دوالر  ٧٨٨,٣، وافق الربملان على زيادة يف امليزانية قـدرها          يوليه/متوز ٣٠ويف    - ٤

سحب بــ، يــتم متويلــها يف معظمهــا ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ٣١املنتهيــة يف للــسنة املاليــة 
 مليـون   ٢٤٠وتـشمل امليزانيـة ختـصيص مبلـغ         .  مليون دوالر من صندوق الـنفط      ٦٨٦,٨مبلغ  

ــوفري         ــه يف ضــمان ت ــل أحــد أهداف ــذي يتمث ــصادي، ال ــق االســتقرار االقت ــصندوق حتقي دوالر ل
ســعار يف متنــاول اجلميــع، وذلــك جزئيــا يف ســياق  بأالــضرورية اإلمــدادات والــسلع األساســية 

ــة التــصدي  نــوفمرب، أعلنــت حمكمــة االســتئناف،  / تــشرين الثــاين١٣ويف . ألزمــة الغــذاء العاملي
وجـــود حمكمـــة عليـــا، أن ختـــصيص مبلـــغ  نظـــرا لعـــدم  ،أعلـــى هيئـــة قـــضائية يف البلـــد وهـــي
ب أي مبــالغ ســحأن بــوقــضت احملكمــة أيــضا . مليــون دوالر للــصندوق لــيس دســتوريا ٢٤٠

ــة مــن الــدخل املــستدام املقــدر  ٣وهــو مــا ميثــل  ( مليــون دوالر ٣٩٦,١تتجــاوز  مــن )  يف املائ
ونظـرا إىل  . يشكل انتـهاكا لقـانون الـنفط   دون تقدمي مربرات كافية إىل الربملان   صندوق النفط   
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؛ أواخـر الـسنة املاليـة، فـإن أثـره العملـي حمـدود       يف أن هذا احلكم ال يسري بأثر رجعي وصدر        
  . مليون دوالر٣٩٦مبلغ  ديسمرب، كان قد ُسحب من صندوق النفط/ كانون األول٣١ويف 
حيـث أنـه أول    ليشيت، -تيمور تاريخ  يف ا مشهوداحدثيعترب قرار احملكمة الواقع أن   و  - ٥

الــرغم مــن بعــض   علــى و. تــشريع صــادر  يطعــن يف ٢٠٠٦حكــم رئيــسي منــذ أزمــة عــام     
ــذين يعملــون يف احملكمــة، أدىل    االنتقــادات الــيت ُوجهــت يف البدا  ــة لــدور القــضاة الــدوليني ال ي

صـرح فيـه بوضـوح      نـوفمرب، ببيـان عـام       / تشرين الثـاين   ٢٠ هورتا يف    -الرئيس جوزيه راموس    
ويـشكل ذلـك مـسامهة مهمـة جتـاه          . لبس بأن قرار احملكمـة جيـب أن ُيحتـرم         يدع جماال ألي     ال

  .انونتعزيز احترام الدستور وفصل السلطات وسيادة الق
  

  احلوار واملصاحلة  -ألف   
ــور    - ٦ ــات     -برهنــــت تيمــ ــدمة هجمــ ــد صــ ــبرية بعــ ــة كــ ــا مبرونــ ــى متتعهــ ــشيت علــ  ليــ
إىل إجيـاد املـساحة الـضرورية       سـريع   علـى حنـو     وأدى استقرار الوضع األمـين      . فرباير/شباط ١١

قراطي واحلكم الـدمي   تعزيز سيادة القانون     زيادةلتجدد االهتمام الوطين بإصالح قطاع األمن، و      
وشـجع ممثلـي اخلـاص علـى اختـاذ خطـوات بّنـاءة لكـسب                .  االقتـصادية  -والتنمية االجتماعيـة    

العمليات االستشارية الـيت تـشمل طائفـة    ، وتعزيز توافق آراء واسع بشأن هذه املسائل الرئيسية      
 - وتفيـد مـن جمموعـة مـن التجـارب واخلـربات املتاحـة لتيمـور         ،واسعة من أصـحاب املـصلحة   

واصل عقد اجتماعاته األسبوعية املنتظمة مع الرئيس ورئـيس جملـس الـوزراء، وشـرع       و. ليشيت
دي “ السـاما ”نانـدو  رييف إجراء مقابالت علـى أسـاس أسـبوعي مـع رئـيس الربملـان، ف          كذلك  
للجنـة التنـسيق الرفيعـة      اجتماعان موسعان   وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، ُعقد      . أروخو

  ).٩، الفقرة S/2008/501انظر (مع منتدى التنسيق الثالثي املستوى، وست اجتماعات 
، األمـني العـام     ماري ألكـاتريي   وواصل ممثلي اخلاص أيضا عقد اجتماعاته املنتظمة مع         - ٧

كرب عدد مـن املقاعـد    أاحلزب الذي لديه     ليشيت املستقلة باعتباره قائد      -للجبهة الثورية لتيمور    
أيــضا وواصــل . تماعاتــه املنتظمــة مــع أوســاط اجملتمــع املــدينيف الربملــان، باإلضــافة إىل عقــد اج

مـــع ممثلـــي مجيـــع )  اجتماعـــا٢١يبلـــغ جمموعهـــا اآلن (الـــدعوة إىل عقـــد اجتماعـــات شـــهرية 
األحــزاب الــسياسية، مبــا فيهــا األحــزاب الــيت لــيس لــديها متثيــل يف الربملــان، متيحــا هلــا منتــدى  

جمموعـة مـن االجتماعـات الفرديـة مـع      لك كـذ وعقـد  . ملناقشة املسائل الوطنيـة بـشكل مجـاعي     
قادة األحزاب السياسية أكـد فيهـا علـى أمهيـة احلـوار الـسياسي البّنـاء والتعـاون بـشأن املـسائل                    

والتنميــة وتنــسيق احلكــم دعم جهــود لــوواصــل نائــب ممثلــي اخلــاص  . الوطنيــة ذات األولويــة
راء، يف الوقـت الـذي واصـل    عقد اجتماعاته األسبوعية مع نائب رئيس الـوز   اإلنسانية  الشؤون  

 عقـد   ، الـذي وصـل حـديثا      ،فيه نائب ممثلي اخلاص لشؤون دعم قطاع األمـن وسـيادة القـانون            



S/2009/72
 

4 09-22244 
 

اجتماعات منتظمة للبعثة مع وزير الدولة لشؤون األمن، ومتثل هذه االجتماعات فرصة مهمـة              
االجتماعـات  وشـجعت البعثـة يف مجيـع هـذه          . ملناقشة املسائل املتعلقة بقطاعي الشرطة واألمـن      

ــز       احلكــم علــى اختــاذ قــرارات تــدعم األســس الــيت يقــوم عليهــا االســتقرار ألمــد طويــل وتعزي
القـرارات، وأتاحـت اإلفـادة مـن        تلـك   تنفيـذ   فيمـا يتـصل ب    ، وقدمت تعليقات بّنـاءة      الدميقراطي
  .، لتسهيل تنفيذهااالقتضاءومواردها، حسب  املتحدة ألمماحلميدة لاملساعي 

بيـد أن احلـزب اسـتمر    . بدور مهـم داخـل الربملـان   ة الثورية االضطالع اجلبهوواصلت    - ٨
ــة ا      ــل األغلبيــ ــن أجــ ــالف مــ ــة التحــ ــشرعية حكومــ ــراف بــ ــضا يف رفــــض االعتــ ــةأيــ  لربملانيــ

وائتالف التحـالف   اجلبهة  وسامهت النربة العامة لبعض أعضاء      ). ٤، الفقرة   S/2007/513 انظر(
يف اطمئنـان اجلمهـور   عـدم  يف ، اسـتخدماها ب الـيت  ، وأساليب اخلطـا الربملانيةمن أجل األغلبية  

النقـاش الـصريح يعـد عنـصرا     ويف حـني أن  . االستقرار السياسي للبلـد ، إىل حالة    بعض األحيان 
بعـض القـادة   ضروريا يف عملية احلكم الدميقراطي، فإن العبارات اخلطابيـة امللتهبـة الـيت يتبادهلـا           

لب املواقف وزيادة التوترات بـني أتبـاع التجمعـات           وتؤدي إىل تص   ،هلا تأثري سليب على اجملتمع    
  . من مستوى القلق لدى عامة اجلمهور، كما أهنا تزيد السياسية

جبهـود جـديرة بالثنـاء إلجيـاد فـرص للمعارضـة تقـدم         هورتا   - الرئيس راموس    لقد قام   - ٩
، أكتـــوبر/ تـــشرين األول٩ففـــي . االهتمـــام الـــوطينحمـــل مـــن خالهلـــا مـــسامهات يف املـــسائل 

الرئيس، يف خطاب ألقاه أمام الربملان إىل إشراك املعارضة يف الترتيبـات اإلداريـة لـصندوق                 دعا
 اجتماعـا مـع    ،نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢١وعقد الرئيس الحقا، يف     . حتقيق االستقرار االقتصادي  

ظمـة  فيه على مواصـلة إجـراء مناقـشات منت        الثورية، اتفقوا   لجبهة  لرئيس الوزراء واألمني العام     
 وقع مكتب الـرئيس علـى مـذكرة تفـاهم مـع       ،نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٩ويف  . كل ثالثة أسابيع  

مركز احلوار اإلنـساين للـدخول يف عمليـة حـوار لتحقيـق توافـق يف اآلراء بـشأن املـسائل ذات                      
وأيـد ممثلـي اخلـاص    . وقد كانت هذه مبادرات مهمـة لتعزيـز النـهج التـشاورية          . األمهية الوطنية 

املعارضـة بـدور   قيـام  القـادة الـسياسيني بـالتزامهم بـضمان        تـذكري   هود بـسبل مـن بينـها        هذه اجل 
ــى النحــو احملــدد يف   هــادف ــاق ، عل ــسياسية امل اتف ــع يف األحــزاب ال ــار٢٥وق ــايو / أي  ٢٠٠٧م

. جهود احلوار واملصاحلة أيضا على املستوى احمللـي       وتواصلت  ). ٧، الفقرة   S/2007/513 انظر(
 بـدعم مـن   ،)واثنـان يف املقاطعـات  ديلـي  مخـسة منـها يف   (حـوار حكوميـة   وأنشئت سبعة أفرقة   

ديــسمرب، متكنــت األفرقــة بنجــاح مــن / كــانون األول٣١ويف . برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي
ودعمــت .  اجتماعــا للحــوارات اجملتمعيــة١٦ اجتماعــا حتــضرييا لإلعــداد لـــ  ٤٥تــسهيل عقــد 

للتوصــل إىل حتتــاج الــدعم  حالــة ٢٤٥ وجــود وســاطة، مــععمليــة  ٣٩٢األفرقــة مــا جمموعــة 
ـــ   مــن خــالل املفاوضــات،  تــسوية ــة منــها٢٣١وقــد مت إجيــاد حلــول ل وركــزت جهــود .  حال



S/2009/72  
 

09-22244 5 
 

ــا          ــشردين داخلي ــودة امل ــات ع ــة بعملي ــسائل املتعلق ــى امل ــشكل أساســي عل الوســاطة واحلــوار ب
  ).٤٦، الفقرة S/2008/501 نظرا(
  

  تعزيز احلكم الدميقراطي   -باء   
بعثة وفريق األمـم املتحـدة القطـري املـشاركة يف األنـشطة الراميـة إىل تعزيـز                  الصلت  وا  - ١٠

. حلكــم الــدميقراطي، تــشمل حتــسني آليــات املــساءلة وزيــادة مــشاركة املــواطنني قوامهــا اثقافــة 
واشــترك رئــيس الــوزراء وممثلــي اخلــاص يف عقــد مثانيــة منتــديات للحكــم الــدميقراطي كمتابعــة 

 ١٢انظـر الفقـرة     (أبريـل   / نيسان ١١ة املعنية باحلكم الدميقراطي املعقودة يف       حللقة العمل الوطني  
وخــالل هــذه املنتــديات، نــاقش املــشاركون، مبــن فــيهم مــسؤولو    ). S/2008/501مــن الوثيقــة 

ــسياسية،        ــدين، وزعمــاء األحــزاب ال ــدوليون، وأعــضاء اجملتمــع امل ــة ال ــة، وشــركاء التنمي الدول
املوازنة بينها، وإصالح القطاع العـام، واملـشاركة الـسياسية،     مسائل من قبيل فصل السلطات و     

وعلى املستوى الـتقين، قـدمت البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة              . مبا يف ذلك العمليات االنتخابية    
. اإلمنائي املشورة يف اجملال القانوين من أجل إنشاء جلنة للخدمة املدنيـة وجلنـة ملكافحـة الفـساد                 

  . فمرب، صدق الربملان على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادنو/ تشرين الثاين٥ويف 
وضـع  للجهـود الراميـة إىل      وقدمت البعثة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري أيـضا الـدعم                 - ١١

وقدم صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة وبرنـامج األمـم               . أطر تشريعية مهمة أخرى   
ــةاملتعلــق بالفيمــا يتعلــق باإلطــار القــانوين  املتحــدة اإلمنــائي املــساعدة للحكومــة   ويف . المركزي

نوفمرب، استهلت احلكومة سلسلة من املـشاورات العامـة بـشأن جمموعـة مـن               /تشرين الثاين  ١٣
وســـتدرج نتـــائج هـــذه . مـــشاريع القـــوانني الـــيت ســـتحدد شـــكل اإلدارة احملليـــة يف املـــستقبل  

  . ملان للموافقة عليهااملشاورات يف مشاريع القوانني قبل عرضها على الرب
 بالـدعم االنتخـايب     ا وشكلت البعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي فريقا مشتركا معني          - ١٢

تعزيـز القـدرة املؤسـسية هليـئيت إدارة االنتخابـات، ومهـا اللجنـة             من أجل   واصل تقدمي املساعدة    
اب الـسياسية مـن خـالل أربعـة         االنتخابية الوطنية واألمانـة التقنيـة إلدارة االنتخابـات، ولألحـز          

حتــديث عمليــة املــساعدة دعــم تلــك ومشلــت . مراكــز للمــوارد يف املقاطعــات وبرنــامج تــدرييب
ســجل النــاخبني وتــوفري التربيــة املدنيــة وتثقيــف النــاخبني يف ســياق اإلعــداد النتخابــات القــرى 

كومـة إىل أن    ويف هـذا الـصدد، أشـارت احل       . ٢٠٠٩والبلديات املقـرر حاليـا إجراؤهـا يف عـام           
وقد تلقى ممثلـي اخلـاص      . هيئيت إدارة االنتخابات ستحتاجان إىل دعم إضايف من األمم املتحدة         

طلبــات رمسيــة مــن رئــيس الــوزراء ورئــيس اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة مــن أجــل الــدعم الــتقين   
  . واللوجسيت والتنفيذي، مبا يشمل األمن واالتصاالت والنقل
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 تقـدمي املـساعدة يف بنـاء قـدرات الـصحفيني احمللـيني عـن طريـق                  وواصلت البعثـة أيـضا      - ١٣
عمليات التدريب الداخلي يف جمال اإلذاعة، ودورات التدريب التقين، والتدريب أثنـاء العمـل،            

ودعمــت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  . العاديــةزيــارات الــصحفيني وتيــسري 
وباإلضـافة  . سـبتمرب /يف أيلـول   يف الـصحف واإلذاعـة       العـاملني صحفيني  الـ تـدريب   ) اليونسكو(

ــدعم     ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ال ــة إىل ذلــك، قــدم برن ــصلة   لعملي ــوانني مت صــياغة مخــسة ق
  . حاليا على الربملانمعروضة بوسائط اإلعالم 

ــدين           - ١٤ ــع امل ــة اجملتم ــه منظم ــذي نظمت ــرأة، ال ــث للم ــوطين الثال ــؤمتر ال ــد امل ــة وُعق اجلامع
ــورودي” ــرة مــن  )Redefeto (“فيت ــر األســاس الــذي   / أيلــول١٢ إىل ١٠، يف الفت ســبتمرب، ووف

يــستند إليــه حاليــا مكتــب وزيــر الدولــة لــشؤون تعزيــز املــساواة يف تنــسيق صــياغة سياســة           
وقد برهن إشراك نـساء مـن مجيـع املقاطعـات علـى             . واستراتيجية وطنية للمساواة بني اجلنسني    

  . ملية صنع السياسات الوطنيةمشاركة اجملتمع املدين يف ع
  

  احلفاظ على األمن العام   -جيم   
 ليــشيت خــالل الفتــرة -مل يــتغري قــوام شــرطة بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور     - ١٥

مـن بينـهم    ( ضـباط    ١ ٥١٠كـان يتـألف مـن       ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٠فـي    ف املشمولة بالتقرير، 
 يعملون يف وحدة الشرطة املشكلة املاليزيـة،        ١٤٠هم  بين(ضابطا   ٩٢٣  منهم ، ُنشر ) امرأة ٧٤
 يعملــون يف وحــدة الــشرطة   ٣٦ يعملــون يف وحــدة الــشرطة املــشكلة الربتغاليــة، و     ١٣٩و 

 يعملـون  ١٣٩يف مقاطعـات أخـرى، منـهم    ضـابطا   ٥٨٧يف ديلي وُنـشر     ) املشكلة الباكستانية 
 يعملــون ١٠٢و )  فيكيكــي يف٥٠ يف بوكــو و ٨٩(يف وحــدة الــشرطة املــشكلة البنغالديــشية 
وواصـلوا القيـام    ).  يف إيـرمريا   ٢٢ يف بوبونـارو و      ٨٠(يف وحدة الـشرطة املـشكلة الباكـستانية         

عـة  بمبتانفـسه   باملهام املوكولة إليهم املتمثلة يف إنفاذ القانون بصورة مؤقتة، مع القيام يف الوقت              
 ليـشيت،  -طة الوطنيـة لتيمـور   قـوة الـشر  أي اجلهود الرامية إىل دعـم تـدريب الـشرطة الوطنيـة،          

  . وتنمية قدراهتا املؤسسية وتعزيزها
وميكـن أن يعـزى هـذا جزئيـا إىل اسـتراتيجيات         . بوجه عام  وظلت احلالة األمنية هادئة     - ١٦

أيـضا إىل تفاعـل البعثـة بنـشاط مـع اجلهـات             وأعمال الشرطة االستباقية الـيت اعتمـدهتا الـشرطة          
يف املتوسـط  كـل أسـبوع عـن حـوادث بلـغ عـددها        رى اإلبـالغ    وجـ . املعنية السياسية الرئيـسية   

الفتــرة املــشمولة  حادثــا يف ١١١ حادثــا مــن مجيــع األنــواع، معظمهــا اعتــداءات، مقابــل ١١٨
معلومـات   جيري تـضمينها     حبيثاإلبالغ  يف جمال    اجراءاهتإالبعثة  حسنت  وقد   (بالتقرير السابق 

ة اجلديـدة، قـدر اإلمكـان، بـأثر رجعـي علـى             بقـت هـذه املنهجيـ     وطُ. اجلرائم البـسيطة  عن  أدق  
 انظـر   ،اإلحصاءات املتعلقة بالفترة املشمولة بالتقرير السابق، مما يفسر معـدل احلـوادث اجلديـد             
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ــرة  ــة  ١٩الفق ــة   اواخنفــض عــدد حــو  ). S/2008/501 مــن الوثيق دث اجلــرائم اخلطــرية مــن أربع
.  يف أعمـال العنـف     ريةدات كـب  ومل تقع اضـطرابات عامـة أو زيـا        . حوادث أسبوعيا إىل حادثني   

وقـد واصـل    . األمـن العـام    يف جمـال     شواغل الرئيـسية  الـ ويشكل العنف اجلنسي واجلنساين أحـد       
، ةإحدى منظمات اجملتمع املدين احملليـ     جنبا إىل جنب مع     صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      

ة بـشأن العنـف اجلنـسي    وهي رابطة القانون وحقوق اإلنسان والعدالة، أعمال الـدعوة والتوعيـ    
واجلنــساين وإتاحــة خــدمات الــدعم، مثــل تــوفري املــأوى والــدعم الطــيب واملــشورة عــن طريــق     
الربامج اإلذاعية، والنشرات واملناقـشات العامـة يف مقـاطعيت كوفاليمـا وبوبونـارو احلـدوديتني،                

نــساء الالــيت تــستهدف العنــف اجلنــسي واجلنــساين معــدالت مــن أعمــال أعلــى تــشهدان اللــتني 
ــات ــشرطة و. والفتي ــضا،واصــلت ال ــة   ، أي ــادرات جمتمعي ــدوريات مكثفــة ومب ــام ب يف إطــار  القي
ــا    أنــشطتها  ــة الــيت اســتقرت فيهــا أســر مــشردة داخلي مــن أجــل وذلــك داخــل اجملتمعــات احمللي

  . املساعدة يف إجياد بيئة مواتية للمصاحلة احمللية
حة علـى نطـاق البلـد دامـت سـتة      ملـة جلمـع األسـل    حب ،احلكومـة اضطلع، حتت رعاية    و  - ١٧

. أغــسطس، وجـرى تنــسيقها عـن طريـق منتــدى التنـسيق الثالثــي    / آب٣١انتـهت يف  وأسـابيع  
وأسـلحة   سـالحا ناريـا مـرتيل الـصنع          ٨٦٤الـيت قادهتـا الـشرطة، مجـع         تلك احلملـة    خالل  مت،  و

 ٧ ٩٣٠  جهـازا متفجـرا، مثـل القنابـل اليدويـة؛ و         ٤٨، مثل البنـادق اهلوائيـة، و        خفيفة أخرى 
 ســالحا مــن ١٦٤ طلقــة ذخــرية؛ و ٩ ١١٦ســالحا مــرتيل الــصنع، مثــل الــسهام الــصغرية، و  

يف وأقيمـت  وُدمرت هذه األسلحة يف احتفاالت عامة رأسـها وزراء حكوميـون        . أنواع أخرى 
   .أكتوبر، احتفاال بيوم األمم املتحدة/تشرين األول ٢٤
، عــادت الترتيبــات األمنيــة إىل حالتــها  يونيــه/ حزيــران١٩القيــادة املــشتركة يف وحبــل   - ١٨

قوة الـشرطة الوطنيـة   جنبا إىل جنب مع  واضطلعت شرطة البعثة    . الطبيعية يف مجيع أرجاء البلد    
ــداخلي   -لتيمــور  ــن ال ــسؤولية عــن األم ــشيت بامل ــة .  لي ــا،وتنظــر احلكوم  يف إعطــاء دور ، حالي

 القوات املسلحة التيموريـة حاليـا    وتقوم. للقوات املسلحة التيمورية يف جمال كفالة أمن احلدود       
وتتوقـع نـشر فريـق يتـألف     ) بوبونـارو ( بييبوتونـو ) كوفاليما(بإنشاء مراكز للمراقبة يف تيلومار     

وسـيجري  . ٢٠٠٩مـارس   / عشر شخصا يف كـل مركـز مـن هـذه املراكـز حبلـول آذار                من اثين 
ــيال     ــشاء مركــزين إضــافيني بعــد ذلــك يف ل ــا(وباتوغــادي ) كوفاليمــا(إن ــصلت ). روبوبون وات

. لــة الــشفافية والتعــاون اجليــد  يف هــذا الــصدد لكفااإلندونيــسيةالــسلطات التيموريــة بنظرياهتــا 
ــة أن جيــري  األمــور  ومــن ــة األمهي ــد أدوار ومــسؤوليات  البالغ ــة  كــل مــن  حتدي ــشرطة الوطني ال
 تلـك  إجـراء مـشاورات واسـعة النطـاق وتـدوين     بعـد    التيموريـة،    الـدفاع  ة ليشيت وقو  - لتيمور

قيــادة يف جمــال ترتيبــات واضــحة وإرســاء علــى حنــو مناســب يف قــانون،  ألدوار واملــسؤوليات ا
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. والتحكم بني هاتني املؤسـستني األمنيـتني ومـع الوكـاالت التيموريـة األخـرى املعنيـة باحلـدود                  
  .  يف هذا اجملال التيموريةالدفاع ةتدريب لقوال ، أيضا، توفريسيكون من املهمو

ظفي االتـصال العـسكريني التـابعني للبعثـة وأنـشطتهم يف املقاطعـات              وساهم وجود مو    - ١٩
ــا عــن طريــق تيــسري إقامــة      احلدوديــة يف اســتقرار احلالــة األمنيــة يف تلــك املنــاطق، وذلــك جزئي

ــة بــني    ــات عمــل فعال ــأمن احلــدود يف تيمــور    العالق ــة ب ــسيا  -وكــاالت املعني ــشيت وإندوني . لي
 يف أداء دور يف مجـع املعلومـات علـى نطـاق مجيـع               ، أيضا ، االتصال العسكريون  ضباطواستمر  

ــة، الــيت نــشرهتا أســتراليا    أيــضا ســاهم و. مقاطعــات تيمــور ليــشيت  وجــود قــوات األمــن الدولي
وظـل التعـاون بـني البعثـة        . يف احلفاظ على بيئـة آمنـة      إسهاما كبريا   ونيوزيلندا يف تيمور ليشيت،     

اث العامـة الكـربى، وذلـك بوسـائل منـها         سيما خـالل األحـد     وقوات األمن الدولية جيدا، وال    
  . تقدمي الدعم للشرطة، وخالل عودة املشردين داخليا ونقلهم

  
  دعم مؤسسات األمن وتعزيز قدراهتا املؤسسية   -دال   

أدت اجلهود املتواصلة إىل إحراز مزيـد مـن التقـدم يف برنـامج التـسجيل والفـرز ومـنح            - ٢٠
 ١٥انظـر الفقـرة      (“احلفـاظ علـى األمـن     رتيـب املتعلـق ب    للت”الشهادات للشرطة الوطنية، وفقـا      

 ليـشيت الـذين منحـوا       -الـشرطة الوطنيـة لتيمـور       ضـباط   ومـن أصـل     ). S/2008/501من الوثيقة   
، ) امـرأة  ٥٣٨منـهم   (ضـابطا    ٢ ٦٤٤، حصل   ضباط ٣ ١٠٨شهادات مؤقتة والبالغ عددهم     

مراحـل  لـضباط املتبقـون فهـم يف       أمـا ا  .  يف املائة من القـوة علـى شـهادات اعتمـاد هنائيـة             ٨٥أو  
ظهــرت مــشاكل ) م مخــس نـساء همنـ (ضــابطا  ١٧١خمتلفـة مــن الربنـامج اإلرشــادي، باسـتثناء    

يلـزم أن يفـصل يف      )  واحـدة  بينـهم امـرأة   (ضـابطا    ٩٩ومـن بـني هـؤالء،       . فيما يتعلق برتاهتـهم   
 عمليـات   ليـشيت، وميـر البـاقون مبراحـل أخـرى مـن            -  التقيـيم الـذي تقـوده تيمـور        قأمرهم فري 

إال أن مـشكلة قلـة اجتماعـات        ). S/2008/501 من الوثيقـة     ٢٠انظر الفقرة   (التحقيق والتحري   
 املعيـنني كـانوا مـن   )  نـساء ١٠منـهم  (ضـابطا إضـافيا      ١١٧وعاد  .  قائمة زالت فريق التقييم ما  

 تدريبـهم   ا إىل أكادمييـة الـشرطة، وأكملـو       ٢٠٠٦مـايو   /أبريـل وأيـار   /اجلدد خالل أزمـة نيـسان     
ــي يف األ ــاين ٢٠ساســ ــشرين الثــ ــوفمرب/ تــ ــا  . نــ ــك، مــ ــى ذلــ ــالوة علــ ــابطا  ٦٣زال  وعــ ضــ
قـوة الـشرطة الوطنيـة      ضـباط   مـن   )  امـرأة  ١٢بينـهم   (ضـابطا    ٧٣مـن أصـل     ) امـرأة  ١١ بينهم(

جــرى وقــد . الــشرطة الوطنيــةليــشيت غــري املــسجلني علــى قائمــة كــشوف مرتبــات   - لتيمــور
باحلفـاظ  غـري املـسجلني، وفقـا للترتيـب املتعلـق         الضباطاحلكومة على اختاذ قرار بشأن      تشجيع  

  . على األمن
ــشرطة        - ٢١ ــوة ال ــشأن اســتئناف ق ــة إىل اتفــاق واســع النطــاق ب ــة والبعث وتوصــلت احلكوم

، وفقـا لعمليـة     ٢٠٠٩ ابتـداء مـن عـام        احلفاظ علـى األمـن     ليشيت مسؤوليات    -الوطنية لتيمور   
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رغـم توقـع بـدء العمليـة خـالل النـصف األول        و. آنف الـذكر  إعادة التشكيل املبينة يف الترتيب      
 مقاطعـة تلــو  - وسـُتنجز علـى مراحـل   . ، فإهنـا لـن تـرتبط جبـدول زمــين حمـدد     ٢٠٠٩مـن عـام   

 وفـق معـايري متفـق عليهـا بـشكل متبـادل وحمـددة بوضـوح، علـى                   - أخرى ووحدة تلو أخرى   
 قــدرة الــشرطة ، والــدعم املقــدم مــنباحلفــاظ علــى األمــنأســاس توصــيات بعثــة اخلــرباء املعنيــة 

 ٢١انظـر الفقـرة   (ابعـة  الدائمة التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم خـالل إحـدى بعثـات املت           
قــدرة الــشرطة الوطنيــة ) أ: (وفيمــا يلــي هــذه املعــايري املتفــق عليهــا ). S/2008/501 الوثيقــة مــن

ة؛ ئـــة األمنيـــة يف مقاطعـــة معينـــ ليـــشيت علـــى االســـتجابة علـــى النحـــو املناســـب للبي-لتيمـــور 
الـشرطة الوطنيـة   ضـباط  من ضابطا  ٨٠يقل على  إصدار شهادات االعتماد النهائية ملا ال     )ب(

جـات  تـوافر االحتيا  ) ج( ليشيت املـؤهلني يف مقاطعـة أو وحـدة معينـة يـراد تـسليمها؛                 - لتيمور
االستقرار املؤسـسي الـذي يـشمل، يف مجلـة أمـور، القـدرة              ) د (؛ و اللوجستية التشغيلية األولية  

 كــل مــن وســيحدد مــدى تأهــب   .  القيــادة والــتحكم، واحلــصول علــى قبــول اجملتمــع     علــى
ليــشيت، مــع  - املقاطعــات والوحــدات عــن طريــق تقيــيم مــشترك بــني األمــم املتحــدة وتيمــور   

احتمال مـشاركة خـرباء مـستقلني، باالسـتناد إىل املؤشـرات الـيت اشـتركت يف وضـعها شـرطة                     
  . ل االلتزام مبعايري حقوق اإلنسانالبعثة ونظرياهتا الوطنية، واليت ستشم

ــع أن   - ٢٢ ــسؤوليات  والواق ــة اســتئناف امل ــشرطة   لســاس سترســي األعملي ــدرات ال ــة ق تنمي
مـن أجـل   بطريقة مترويـة   ليشيت يف األجل الطويل وبالتايل جيب التعامل معها -الوطنية لتيمور   

 خطر تكـرار احلـوادث الـيت        ويف حالة عدم القيام بذلك، سينشأ     . كفالة نزاهة العملية وفعاليتها   
ــام   ــرة  (٢٠٠٦عـــصفت بالـــشرطة الوطنيـــة يف عـ ــة ١٠انظـــر الفقـ ). S/2006/628 مـــن الوثيقـ

 يف نفــس ىوهكــذا، ســتؤدي شــرطة البعثــة دورا حامســا يف رصــد وتتبــع التقــدم احملــرز، وســتبق 
الوقت على اسـتعداد إلسـداء املـشورة وتقـدمي الـدعم التنفيـذي، واالضـطالع مـرة أخـرى، يف                     

وحتقيقـا  . لـب منـها ذلـك   طُإذا وعنـد اللـزوم   االت القصوى، بإنفاذ القانون بـصورة مؤقتـة،        احل
هلــذه الغايــة، جيــب االتفــاق علــى وثيقــة تفــصيلية وملزمــة حتــدد األدوار اخلاصــة لــشرطة البعثــة   

 ليـشيت يف هـذه املرحلـة املقبلـة، وإصـدار هـذه            -ومدى اشتراك البعثة والشرطة الوطنية لتيمور       
وإىل حـني إعـادة تـشكيل الـشرطة الوطنيـة بالكامـل، حيــتفظ       .  قبـل بـدء عمليـة التـسليم    الوثيقـة 

مفـوض شـرطة البعثــة بالقيـادة والــتحكم بـصفة عامـة، لكنــه سـيفوض املــسؤولية التنفيذيـة عــن        
ومبـا أن شـرطة     . املقاطعات والوحدات اليت ُسلمت إىل القائد العام املعني لقوة الشرطة الوطنيـة           

االضطالع مبـسؤوليات كـبرية عـن إنفـاذ القـانون بـصورة مؤقتـة، باإلضـافة إىل              البعثة ستواصل   
  . بقي على وجودها باملستويات احلاليةدور الرصد واملشورة الذي تقوم به، فإنه يقترح أن ُت
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التــزام مــدى وســيتوقف جنــاح إعــادة تــشكيل وتطــوير الــشرطة يف آخــر املطــاف علــى    - ٢٣
أن العمـل علـى ضـمان        وباإلضافة إىل ذلك، يعد   .  الطويل جلاأليف  احلكومة والشرطة الوطنية    

  .  أمرا بالغ األمهيةاملساعدة الثنائية مرحلة إىلعلى حنو فعال وسلس نتقال اال
  

  االستعراض الشامل لقطاع األمن   - هاء  
، S/2008/501انظـر   (يونيـه   /ومنذ توقيع مشروع استعراض القطـاع األمـين يف حزيـران            - ٢٤

قد جملس املشروع الذي يضم أعـضاء مـن مكتـب الـرئيس والربملـان واحلكومـة                 ، ع )٢٦الفقرة  
 ليشيت وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، برئاسـة وزيـر           - وبعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور     

وكـان أول مـشروع يوافـق عليـه اجمللـس هـو تنظـيم              .الدولة للشؤون األمنية، ثالثة اجتماعـات     
دائرة األمـن املـدين التابعـة       بـ ،  نياألمـن املـدين غـري املـسلح       أفـراد    لفائـدة    تدريب املـدربني  لدورة  
وقام اجمللس أيضا بتمويل حلقة دراسـية بـشأن إصـالح قطـاع األمـن وتطـويره ُعقـدت          . للدولة
ديــسمرب، وهــي مبــادرة مــشتركة بــني الــرئيس واحلكومــة،       / كــانون األول١٢  و١١يــومي 

وقـد ضـمت هـذه احللقـة الدراسـية طائفـة مـن              . ة اإلمنـائي  تدعمها البعثة وبرنامج األمـم املتحـد      
اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية اليت اجتمعت ملناقشة مواضيع من قبيـل تـشريعات وسياسـات               

وقـد سـلطت الـضوء علـى الـصالت بـني التنميـة واألمـن، وأمهيـة الرقابـة املدنيـة                      . األمن الوطين 
. والتنـسيق والـتحكم   جة إىل هياكل واضحة للقيـادة       وسيادة القانون والشفافية واملساءلة، واحلا    

ينــاير / كــانون الثــاين١٥ويف . وُيتوقــع عقــد حلقــات دراســية يف املــستقبل علــى ســبيل املتابعــة  
. للرأي العام بشأن املـسائل األمنيـة      استطالع  ، وافق اجمللس من حيث املبدأ على إجراء         ٢٠٠٩

ــدرا     ــة الق ــشطة أخــرى لتنمي ــى تنظــيم أن ــضا عل ــصاالت   ووافــق أي ــها صــيانة معــدات االت ت من
  .الالسلكية واالستعانة خبرباء لتحسني قدرات وزارة الدفاع واألمن والربملان يف جمال الرقابة

وأحرزت احلكومة تقدما يف صياغة تشريعات رئيـسية تتعلـق بـاألمن الـوطين والـدفاع                   - ٢٥
وطنيـة، وهـي عمليـة     سياسـة أمنيـة     وواصـلت البعثـة دعـم احلكومـة يف وضـع            . واألمن الداخلي 

وقـد  . املتـصلة هبـا   العالقة بني هذه السياسة والتـشريعات       تفتقر إىل الوضوح فيما خيص      زال  ت ال
سامهت املبادرات االستشارية من قبيـل احللقـة الدراسـية الـيت ُعقـدت مـؤخرا، يف دعـم التقـدم                     

ــدين وا         ــع امل ــك اجملتم ــا يف ذل ــة، مب ــات الفاعل ــن اجله ــة م ملعارضــة، يف احملــرز حنــو إشــراك طائف
ــين      ــاع األم ــستقبل القط ــشأن م ــة ب ــشات اجلاري ــ. املناق ــا يف   وُيؤم ــة جهوده ــزز احلكوم ل أن تع

  .الصدد هذا
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  تعزيز حقوق اإلنسان وإقامة العدل  -ثالثا   
  دعم رصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها  -ألف   

اخنفــض عــدد  وحــل القيــادة املــشتركة،  ئية االســتثنايف أعقــاب انتــهاء حالــة الظــروف   - ٢٦
قـد  و. التوقيـف ادعاءات سوء املعاملـة واإلفـراط يف اسـتعمال القـوة والتخويـف أثنـاء عمليـات                  

بعـض أفـراد الـشرطة الوطنيـة وأن عـددا        ضـد   تدابري تأديبية بـسيطة     ه مت اختاذ    أنبأفادت التقارير   
ر، مل ُيقـدم أي  ينـاي / كانون الثـاين ٢٠نه اعتبارا من إال أقليال من القضايا ال يزال قيد التحقيق،      

. ئيةاالسـتثنا الظـروف    لـة الرتكابـه انتـهاكات أثنـاء حالـة         فرد مـن أفـراد قـوات األمـن إىل العدا          
ُيـدعى فيهـا وقـوع انتـهاكات حلقـوق            حالـة  ٥٠وخالل هذه الفترة، متكّنت البعثـة مـن توثيـق           

ويف . ليـشيت  - الشرطة الوطنيـة لتيمـور  توقيف قامت هبا اإلنسان وإساءة املعاملة أثناء عمليات      
، أصدرت حمكمة مقاطعـة بوكـاو حكمـا بالـسجن ملـدة سـت               ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٩

انتخـايب يف مقاطعـة     يف مجـع    سنوات يف حق فرد من أفراد الشرطة الوطنيـة إلدانتـه بقتـل رجـل                
أكتوبر، صدر حكم بالسجن ملدة ستة أشـهر        / تشرين األول  ١٤ويف  . ٢٠٠٧فيكيكي يف عام    
ذ ضد قائد مقاطعة بوكاو، الـذي مل ميتثـل ألمـر وقـف عـن العمـل صـادر عـن                      مع إيقاف التنفي  

. ويف وقت الحق، ألغت حمكمة االستئناف قـرار حمكمـة مقاطعـة بوكـاو             . مفوض شرطة البعثة  
أكتــوبر يف ماليانــا، مبقاطعــة بوبونــارو، قــام أفــراد مــن الــشرطة الوطنيــة  / تــشرين األول٢٢ويف 

ن طريــق اإليــذاء البــدين والــشفوي عنــدما كــان بــصدد   بتهديــد موظــف وطــين تــابع للبعثــة عــ  
مساعدة ضحيتني يدعيان أهنما تعرضا لسوء املعاملة على أيـدي الـشرطة علـى تقـدمي شـكوى؛               

ــوبيخ كتــايب      ــه ت ــة تثبــت هــذه االدعــاءات ومتــت املوافقــة علــى توجي وبعــد هــذا . وقُــدمت أدل
ــد    ااحلــادث، ق ــاء علــى طلــب قائ ــة، بن ــة  امــت البعث ــد الــشرطة الوطني ــوفري ، يف املقاطعــةجلدي بت
  .حقوق اإلنسانيف جمال  ألفراد الشرطة الوطنية يف ماليانا التدريب

واستمرت املبادرات الرامية إىل تعزيز قدرة مكتب أمني حقوق اإلنـسان والعدالـة مـن                 - ٢٧
خـالل مــشروع مـشترك بــني برنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي ومفوضـية األمــم املتحـدة حلقــوق       

، مشلت األنشطة توفري التوجيـه اليـومي إلدارة الرصـد           ٢٠٠٨يوليه  /واعتبارا من متوز  . اإلنسان
؛ وتنظيم حلقات عمل بشأن مراجعة خطة العمـل          حقوق اإلنسان  والدعوة التابعة ملكتب أمني   

وقــام األمــني والبعثــة   . ورصــدها؛ وعقــد حلقــيت عمــل لفائــدة الــشركاء مــن اجملتمــع املــدين       
ــع ا   ــن اجملتم ــشركاء م ــودة       وال ــات ع ــسية، وخباصــة عملي ــسائل الرئي ــشترك للم ــدين برصــد م مل

املشردين داخليا واحلاالت اليت يّدعى فيها وقوع انتهاكات حلقوق اإلنـسان علـى أيـدي أفـراد                 
سبتمرب، قامت البعثـة، بالتعـاون مـع أمـني          /يوليه إىل أيلول  /ويف الفترة من متوز   . الشرطة الوطنية 

 مـن   ٣٥٦ تدريب تثقيفي بـشأن حقـوق اإلنـسان اسـتهدف            واحلكومة، بتوفري حقوق اإلنسان   
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 مقاطعـة، مـع التركيـز علـى إدمـاج           ١٣يف  )  امـرأة  ١١١مـن بينـهم     (معلمي املدارس االبتدائيـة     
، قـدم مـدربون     ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول  . حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الوطنية     

ه ثالثـة أيـام لفائـدة مـوظفي مكتـب أمـني             برناجمـا تـدريبيا مدتـ     تابعون ملفوضية حقوق اإلنـسان      
ويتوقـع أن ُيـصدر أمـني       . حقوق اإلنسان والعدالة بشأن رصد حقوق اإلنسان واإلبـالغ عنـها          

قـضية جـرى التحقيـق     ٤٤ بـشأن  ٢٠٠٩الربـع األول مـن عـام    تقريـرا خـالل   حقوق اإلنـسان   
سان علـى أيـدي     وقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـ       بفيها أثناء حالـة احلـصار بـشأن ادعـاءات تفيـد             

  ).٢٩، الفقرة S/2008/501انظر (قوات األمن 
ــشرطة     نظمــت و  - ٢٨ ــدة ال ــسان لفائ ــة بــشأن حقــوق اإلن ــضا ســبع دورات تدريبي ــة أي البعث

الوطنيــة؛ ودعمــت تنظــيم حلقــة دراســية عــن حقــوق اإلنــسان لفائــدة أفــراد القــوات املــسلحة   
ة اإلمنائي للمرأة ومنظمات اجملتمـع       ليشيت؛ وقامت بالتعاون مع صندوق األمم املتحد       - لتيمور

حقـوق اإلنـسان والقـضايا اجلنـسانية والقـانون اإلنـساين لفائـدة              يف جمـال    املدين بتنظيم تـدريب     
 ١٠، وذلــك يــومي ) نــساء٥مــن بينــهم (ليــشيت  -  مــن ضــباط القــوات املــسلحة لتيمــور ٤٣
ع املـدين؛ واضـطلعت      مناسبات تدريبية لفائدة اجملتمـ     ١٠ونظمت  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١١ و

وأصدرت البعثة تقريرين عن حقـوق اإلنـسان        . مبهمة تيسري تسع مناقشات عامة يف املقاطعات      
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، يركـز أحـدمها علـى القطـاع األمـين والوصـول إىل العدالـة، يف                     

ان جلـسة   ديـسمرب، عقـد الربملـ     / كـانون األول   ١٠ويف  . حني ينصب الثاين على احلق يف الغـذاء       
. إلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان      العتمـاد ا  عامة استثنائية لالحتفال بالذكرى الـسنوية الـستني         

‘‘ جــوائز ســرجيو فــيريا دي ميلــو حلقــوق اإلنــسان’’وُتــّوج االحتفــال بتقــدمي أول سلــسلة مــن 
  .اجلوائز والدورة االستثنائية تقليدا سنوياجبعل  ليشيت وبطلبٍ من الرئيس - لتيمور
وأُحرز تقدم حمدود فيما يتعلق مبساءلة املسؤولني عـن األعمـال اإلجراميـة وانتـهاكات                - ٢٩

، علـى حنـو مـا أوصـت بـه جلنـة التحقيـق               ٢٠٠٦حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت أثنـاء أزمـة عـام           
وواصــل املــدعي العـام الــدويل املعــني بتمويــل مــن  ). ٣٠، الفقــرة S/2008/26(اخلاصـة املــستقلة  
إلنــسان للنظــر خّصيــصا يف القــضايا املعروضــة علــى اللجنــة حتقيقاتــه يف هــذا مفوضــية حقــوق ا

 حماكمـة  ،٢٠٠٨أكتـوبر  / يف تـشرين األول  ،ومن بني أحد عشر حتقيقـا جاريـا، بـدأت          .الشأن
ينـاير  / كانون الثـاين   ١٢وبدأت حماكمة ثانية يف     .  شخصا من املدعى عليهم    ١٦واحدة تشمل   

أمـا األفـراد األربعـة التـابعني     . ٢٠٠٩أبريـل  /إىل نيسان  لكنها أُرجئت يف وقت الحق       ،٢٠٠٩
ليشيت واملدانني بارتكاب جرميـة القتـل العمـد وحماولـة القتـل العمـد                - للقوات املسلحة لتيمور  

، ٢٠٠٦الـــشرطة الوطنيـــة يف عـــام يف عمليـــة إطـــالق نـــار أدت إىل مقتـــل مثانيـــة مـــن رجـــال 
ومل ُتـدفع بعـد التعويـضات       . اعهم الـسجن  يزالون حمتجزين يف مرفق عسكري بدال من إيـد         فال

يتقاضــون مرتكبــو تلــك اجلــرائم  ال يــزال الــيت أمــرت هبــا احملكمــة ألرامــل الــضحايا، يف حــني   



S/2009/72  
 

09-22244 13 
 

 ٢٠٠٦ بــالفرار مــن ســجن بيكــورا يف عــامي يــزال أيــضا الــسجناء الــذين الذوا  وال. مرتبــاهتم
ــة معاجلــة هــذه املــسأل  .  ســجينا طلقــاء٤٦ وعــددهم ٢٠٠٧ و ة مــع الــسلطات وتواصــل البعث

  . التيمورية من أجل كفالة إعادهتم إىل السجن
ــسيا وتيمــور  / متــوز١٥ويف   - ٣٠ ــه، تلقــى رئيــسا إندوني ــة احلقيقــة    - يولي ــر جلن ليــشيت تقري

وأصدرا، باالشتراك مع رئيس الوزراء غومساو، بيانـا مـشتركا بقبـول االسـتنتاجات              . والصداقة
عـن األسـف لـضحايا انتـهاكات حقـوق اإلنـسان يف             والتوصيات الـواردة يف التقريـر، وأعربـوا         

أكتـوبر، قـدم    / تشرين األول  ٩ويف  . التقريرالواردة يف   توصيات  البتنفيذ  تعهدوا  ، و ١٩٩٩عام  
وأرجأ الربملان مناقـشة    . هورتا رمسيا تقرير جلنة احلقيقة والصداقة إىل الربملان        - الرئيس راموس 

 االستقبال واحلقيقة واملـصاحلة إىل تـاريخ الحـق          توصيات كل من جلنة احلقيقة والصداقة وجلنة      
ومع ذلك، بدأ فريق عامل مكون مـن اللجنـة ألـف التابعـة للربملـان الـوطين واألمانـة        . غري حمدد 

الفنية ملا بعـد جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة واملـصاحلة واملركـز الـدويل للعدالـة االنتقاليـة ومفوضـية            
 مناقـشات بـشأن اقتـراح إنـشاء مؤسـسة ملتابعـة أعمـال               حقوق اإلنسان وممثلـي اجملتمـع املـدين،       

ــصداقة     ــة احلقيقــة وال ــة واملــصاحلة وجلن ــة االســتقبال واحلقيق ــاين ١٩ويف . جلن ــاير / كــانون الث ين
، بدأ مستشار متوله مفوضية حقوق اإلنـسان صـياغة تـشريع للجنـة ألـف حيـدد اإلطـار                    ٢٠٠٩

  .القانوين ملؤسسة متابعة مقترحة
يقات البعثة يف قضايا االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان املرتكبـة يف               وتواصلت حتق   - ٣١

ــام  ــه       ١٩٩٩ع ــق مع ــاون الوثي ــام وبالتع ــدعي الع ــب امل ــك حتــت إشــراف مكت ــدأت . ، وذل وب
التحقيقات يف مخـس مقاطعـات جديـدة إضـافة إىل املقاطعـات األربـع الـيت كانـت التحقيقـات                     

القــضايا املعلقــة مــن جممــوع قــضية  ٣٥اهتــا يف وحــىت اآلن، أكملــت البعثــة حتقيق. جاريــة فيهــا
، وقــدمت تقــارير التحقيــق النهائيــة إىل مكتــب املــدعي العــام لكــي ينظــر  قــضية٣٩٦وعــددها 

  . قضية أخرى إضافية٣٩وجيري التحقيق حاليا يف . فيها
موظفيهــا، حيــث بــني وســعت البعثــة جاهــدة إىل احلفــاظ علــى أعلــى معــايري الــسلوك    - ٣٢

لتدريب جلميـع فئـات مـوظفي األمـم املتحـدة، مبـن فـيهم املوظفـون الوطنيـون،                   واصلت توفري ا  
ويف . الـسلوك واالنــضباط املتـصلة ب سائل املـ وسـائر  واالنتـهاك اجلنـسيني   بـشأن منـع االسـتغالل    

ــارو  ــة بوبونـ ــر مقاطعـ ــائ ووفـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــن  صـ ــرة مـ ــرأة يف الفتـ  إىل ٢٢ي للمـ
، تـدريبا بـشأن العنـف    ) نـساء ٧مـن بينـهم   (الـشرطة الوطنيـة     مـن أفـراد      ٣٠لــ   يوليـه   /متوز ٢٤

طــة بــأفراد الــشرطة  نونيــة واألدوار واملــسؤوليات املنواجلنــسي واجلنــساين يــشمل األحكــام القا 
واإلجــراءات الالزمــة ملعاجلــة حــاالت العنــف اجلنــسي واجلنــساين وفهــم احتياجــات الــضحايا    

ر ارتيادهـا مبـا يـشمل إجـراء زيـارات حتقـق             وعـززت البعثـة رصـدها للمواقـع احملظـو         . والناجني
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وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أُبلــغ عــن حالــة واحــدة ُيــّدعى فيهــا   . مفاجئــة للمؤســسات
وأعيـد  . وقوع استغالل جنسي؛ ويتوىل مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة حاليـا التحقيـق فيهـا                

بارتكابه جرميـة االسـتغالل    ادعاءات سابقة   صحة  موظف واحد إىل وطنه بعد أن ثبتت باألدلة         
اإليـدز دورة توجيهيـة للبعثـة وتواصـل         /وتضمنت دورة فريوس نقـص املناعـة البـشرية        . اجلنسي

وحـصل مـا جمموعـه      . اإليـدز /التدريب األساسي اإللزامي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
بـشأن   علـى تـدريب يف إطـار الـدورة التوجيهيـة         )  نساء ٣٠٥من بينهم   ( من املوظفني    ١ ٤٧٨

التـدريب  )  امـرأة ١٨١مـن بينـهم    ( موظفـا    ٧٩٤ اإليـدز، وتلقـى   /فريوس نقص املناعـة البـشرية     
علــى تــدريب ُمثقِّفــي )  امــرأة١٨مــن بينــهم ( موظفــا مــدنيا ٣٦األساســي اإللزامــي، وحــصل 

  .األقران
  

  الدعم املقدم لبناء قدرات نظام العدالة وتعزيزه  -باء   
صــياغة العديــد مــن النــصوص التــشريعية األساســية   واصــلت احلكومــة تركيزهــا علــى    - ٣٣

وسـاعدت البعثـة، باالشـتراك مـع        . لضمان حسن سري نظـام العدالـة، وخاصـة القـانون اجلنـائي            
صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، يف تــوفري املــشورة 

تــداء اجلنــسي والعنــف املــرتيل الفنيــة لتحــسني بعــض أحكــام القــانون ذات الــصلة بــضحايا االع 
، بالتعـاون مـع منظمـة األمـم          أيضا قدمت البعثة و. والقصر من ضحايا اجلرائم اجلنسية والفساد     

، املــشورة الفنيــة والتقنيــة لــدعم صــياغة مــشروع قــانون قــضاء   )اليونيــسيف(املتحــدة للطفولــة 
نون حلمايــة عــالوة علــى ذلــك، واصــلت البعثــة دعمهــا لــصياغة قــانون مــدين وقــا   . األحــداث

وتواصــلت تنميــة قــدرات املــوظفني  . الــشهود وقــانون بــشأن العنــف املــرتيل وقــانون لألســلحة  
ويف . القضائيني من خالل مركز التدريب القانوين الذي يدعمه برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        

ني دعيوليه، شهد املركـز انطـالق الـدورة التدريبيـة الثالثـة للخـرجيني مـن القـضاة واملـ                   / متوز ٢٩
 مرشـحا سيخـضعون لتـدريب أكـادميي وعملـي           ١٨، شارك فيها    العامني وحماميي الدفاع العام   

  . شخصا٣٧ما جمموعه وقد خترج من هذا املركز . ملدة سنتني ونصف
 بـني  حتـت رعايـة فريـق عمـل مـشترك            ة العامـ  والنيابـة التنسيق بني الشرطة    لقد حتسن   و  - ٣٤
 يف تنفيــذ اإلخطــارات ملحــوظذه املبــادرة إىل تقــدم هــوأدت .  العــام واألمــم املتحــدة دعياملــ
علــى الــرغم مــن هــذا و. اإلســراع يف جتهيــز العــدد املتزايــد مــن امللفــات اجلنائيــة إىل و وامــرواأل

نقلــت وســي يكــاو وأوكالعامــة الــيت ختــص مقــاطعيت بو  النيابــةمجيــع ملفــات  ومــن أناجلهــد، 
 الـيت مل يبـت فيهـا      حجـم القـضايا اجلنائيـة       يقـدر حاليـا      ،بالفعل من ديلـي إىل هـاتني املقـاطعتني        

تسعة مـن املـدعني العـامني الـوطنيني      اشتركوقد  . على نطاق البلد بكامله    قضية ٥ ٤٠٠بنحو  
 مــن هــذا الكــمجتهيــز يف العمــل يف مقــر واحــد علــى   ،دولينيالــعــامني الدعني مــن املــومخــسة 
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واملوارد البشرية واخلـربة التقنيـة      احلاجة إىل زيادة التمويل،     ب السلطات الوطنية    أقرتو. القضايا
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقـدما يف       أحرز  يف غضون ذلك،    و. من أجل تعزيز إدارة القضايا    

ــروين    ــام إلكت ــذ نظ ــضاياإلتنفي ــزودميكــن أن  دارة الق ــسؤولني  ي ــار امل ــوطنيني مب كب  علومــاتال
  .االختناقاتوف على حسب األولوية والوق القضايا مبا يسمح بترتيب ةسريع إحصائية

مـن أجـل البـدء يف إجـراء     احلكومـة املـشاورات   اسـتأنفت   ممثلي اخلاص،   من  تشجيع  وب  - ٣٥
 ،S/2006/628انظـر    ( به سـابقا   أوصىما  حسبشامل الحتياجات قطاع العدالة،     ومستقل   تقييم

ــك،  و). ٨٨الفقــرة  ــدعمعــالوة علــى ذل ــة يف تيمــور   ت ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــشيت - بعث  لي
العدالـة  نظـام   وضع إطار قـانوين لـربط  ما تطلبه من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي احلكومة يف       و

   .آليات العدالة التقليدية وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانب الرمسي
ــسجون ا وأكملــت   - ٣٦ ــة ال ــة لمديري ــة، مبــساعدة مــن  لتابع ــة ولحكوم ــامج األمــم  البعث برن

مـن  سـبعة  وأكمـل  . رة الـسجون ئيـة لـدا  تحتن مـشاريع حتـسني البنيـة ال    عددا م  املتحدة اإلمنائي، 
.  املديريـة  اتتـدريب املـدربني كخطـوة أوىل حنـو تطـوير قـدر            برناجما ل موظفي مديرية السجون    

ازديـاد  لتمثيـل القـانوين، و    ل االفتقـار الحتجـاز الـسابق للمحاكمـة، و      ل ةدة غـري املعقولـ    وتظل املـ  
هـي   ة،عقليـ الض  امـر أل وعدم وجـود عـالج ل      ،بق للمحاكمة أعداد األحداث يف االحتجاز السا    

  . ليشيت -  نظام السجون يف تيموريواجههابعض التحديات الرئيسية اليت 
  

  االقتصادية واملساعدة اإلنسانية- ، والتنمية االجتماعية“االتفاق”دعم   - رابعا  
 “االتفاق”عملية دعم   - ألف  

 التنميـــة حيـــث نـــاقش لـــشركاء ربـــع الـــسنوياالجتمـــاع ُعقـــد يوليـــه، / متـــوز٣١ يف  - ٣٧
الذي أجـراه    األول لفترة الستة أشهر   ستعراض  االالصادرة عن    تفصيل التوصيات بالاملشاركون  

والـذي   ، ليـشيت  -الـيت تـشكل العهـد الـدويل لتيمـور            ٢٠٠٨ألولويات الوطنيـة لعـام      األقران ل 
ناقـشت  منتـدى  مبثابـة  تمـاع   االجوكـان ). ٣٦، الفقـرة   S/2008/501انظر  (البنك الدويل   نظمه  
العقبـات يف مجيـع اجملـاالت       التقـدم احملـرز و     ،صراحةيف جو من ال    ،حلكومة واجلهات املاحنة  فيه ا 

مـن عـدد    اآلراء املـستقاة عمومـا      ، يف ضـوء     هو أنـه  هم  األمر امل و. ذات األولوية اليت مت حتديدها    
أيـضا تأكيـد     االجتمـاع     جـدد   علـى مـستويات عليـا،      نيلثَّمَـ  مُ واكبري من املشاركني الـذين كـان      

 يف  ،البنـك الـدويل   ووجد  . األولويات الوطنية على عملية   احلكومة والشركاء الدوليني    مصادقة  
وأبـرز أن   ،  ألولويات الوطنيـة مناسـبة    املتعلقة با الدعم   و اإلبالغ نظمه اإلجيايب عموما، أن     تقييم

  يف سـيما  ال  أهـداف احلكومـة،    إجنازهذا اإلطار أثبت فعاليته يف حتقيق وتوثيق التقدم احملرز يف           
 والفئــات قــدمي الــشكاوىملالنقديــة ات لــدفعوحتويــل اجمــال إعــادة إدمــاج املــشردين داخليــا،  
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وقـد شـاركت    . شباب والرياضـة  فيمـا يتـصل بالـ      يتطـوير املؤسـس   جمال ال الضعيفة، وكذلك يف    
عمل الدولية، ومنظمـة    بعثة األمم ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، مثل منظمة ال         ال

ــة    ــم املتحــدة للطفول ــسيف(األم ــة      )اليوني ــة الدولي ــائي، واملنظم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ، وبرن
يف احملـددة   للهجرة، بنشاط يف األفرقة العاملـة املنـشأة لرصـد التقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف                    

ــا ب. األولويــات الوطنيــة ــامج األول ويــضطلع حالي ــة لعــام  األعمــال التحــضريية لربن ويــات الوطني
تشمل تعديل هيكل الفريق العامـل الـذي اعتمـده جملـس الـوزراء ومـا تـاله مـن                   هي  ، و ٢٠٠٩

ــة إصــدار مــذكرة  ــبالفعــل عــدة  وزاراتت بــدأوعلــى هــذا األســاس،  . مفــصلةمفاهيمي ضع ت
 القطاعيـــة اتشاورمـــمت إرســـاء أســـس للو. ٢٠٠٩برنـــامج املنـــشودة مـــن  ا وغاياهتـــاهأهـــداف

أهنا ملتزمـة   براتيجي املتوسط األجل، وأظهرت احلكومة على أعلى املستويات         والتخطيط االست 
  . روح الشراكةظل رصد حتقيق األهداف املتفق عليها مع اجملتمع الدويل يف ب

  
  االقتصادية  -التنمية االجتماعية   - اءب  

ــام   ســتمر ا  - ٣٨ ــصادي يف ع ــزخم االقت ــدل   ،٢٠٠٨ال ــغ مع ــث يبل ــو ال حي ــة ١٠نم  يف املائ
ــات حــسب ــدويل،    توقع ــد ال ــزى  صــندوق النق ــذي يع ــر ال ــام األول،واألم ــاد، يف املق   إىل ازدي

 ةمـ يف كل قد قال رئيس الوزراء     و. ق تنفيذ امليزانية  ي تع  القدرات إال أن حمدودية   ؛النفقات العامة 
 مليـون  ٤٣٦,٦ النقديـة بلـغ   جمموع النفقات    إن   ،يناير/ كانون الثاين  ١٤ألقاها أمام الربملان يف     

ــا يقــرب مــن   ممــار، دوال ــل م ــة مــن  ٥٥ ميث ــة عــام  جممــوع يف املائ ــو. ٢٠٠٨ ميزاني  سعىيف م
 علـى    احلكومـةَ  بعثةُال، وتقدمي اخلدمات، شجعت     تها حتسني تنفيذ ميزاني   علىملساعدة احلكومة   

خـرباء توليـد العمالـة        بـني  دمجالـ  ارجيـة، عـن طريـق     اخلصادر  املببقدر أكرب   عانة  يف االست النظر  
  .لقدرات يف اجملاالت الرئيسية اليت تعاين من نقص القدراتوخرباء بناء ا

عــام  ٢٠٠٩إعــالن احلكومــة عــام   نعتــرب اخنفــاض النفقــات الرأمساليــة،   إىل نظر بــالو  - ٣٩
. موضـــع ترحيـــب اتـــدبري ،املـــوارد البـــشرية التحتيـــة والتنميـــة الريفيـــة وتنميـــة قـــدرات  البنيـــة

. ض مـــشاريع البنيـــة التحتيـــة الرئيـــسية   بعـــمت إكمـــال املـــشمولة بـــالتقرير،   الفتـــرة وخـــالل
  الـشرقية  ةاملنطقـ اثنتني مـن مقاطعـات       مخسة جسور يف     تتح افتُ ،نوفمرب/الثاين تشرين ١٨ ويف

حتــسني التنميــة الريفيــة مــن خــالل فــتح  أن تــؤدي تلــك اجلــسور إىل  ومــن املتوقــع مــن الــبالد؛
برنـامج   تنفيـذه  يـشترك يف  ج  يف إطار برنام  تشييدها  مت  وقد  . أسواق جديدة للمنتجات الزراعية   

األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، بتمويل من احلكومـة واالحتـاد              
ــذ متــوز و. ورويبألا ــ/من ــة،  ،هيولي ــة التحتي ــة و و قامــت وزارة البني ــصاد والتنمي ــةوزارة االقت  أمان

فـرص  إلجيـاد    مبـادرات    بإعـداد  األمم املتحـدة،      من ، مبساعدة وظيفاملهين والت تدريب  الدولة لل 
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 فـرص عمـل     هاهيلـ أصـيانة الطـرق وإعـادة ت      حيث وفرت   .  األجل قصري ال ةلاالعمكثيف   للعمل
  .شخص ٤ ٠٠٠مؤقتة حلوايل 

تنـال مـن اجلهـود      عـاين مـن العوامـل الـيت          ليشيت ت  -  تيمور تويف الوقت نفسه، ما زال      - ٤٠
أظهـــرت قـــد و. إلمنائيـــة لأللفيـــة التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر وحتقيـــق األهـــداف ا الراميـــة إىل

ــ املتعلقـــةاالستقـــصائية  دراســـةال  مديريـــة أجرهتـــا، الـــيت ليـــشيت - تيمـــوربستويات املعيـــشة مبـ
د از أن الفقـر     ،نـوفمرب / يف تـشرين الثـاين     وأمتتـها الوطنية بدعم مـن البنـك الـدويل،          اإلحصاءات

ــن  ــة يف ٣٦مـ ــام   املائـ ــسكان يف عـ ــن الـ ــوايل   ٢٠٠١ مـ ــصل إىل حـ ــة   يف امل٥٠ليـ ــة يف هنايـ ائـ
النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي غـري النفطـي بنـسبة              مـن    ،نـصيب الفـرد    اخنفـض و. ٢٠٠٧ عام
ــة خــالل تلــك الــسنوات  ١٢ ــُيســتهالك الويرجــع ذلــك إىل اخنفــاض كــبري يف ا . يف املائ  هرسِّفَ

 الزيـادة  معـدل     ارتفـاع  سامهت عوامـل أخـرى، مثـل      و. القتصاد غري النفطي  يف ا الركود النسيب   
  . البالديفحتت خط الفقر ذين يعيشون ال نيعدد التيموريازدياد ، يف ةسكانيال

لتحـصني  لوصـلت نـسبة التغطيـة       حيـث    ؛التحـسن يف  التحـصني   تغطيـة   استمر معـدل    و  - ٤١
النـسبة  إىل  ل  والوصـ ومـن املتوقـع     ،  ٢٠٠٨ يف املائـة حبلـول منتـصف عـام           ٧٥إىل   احلـصبة ضد  

يف  بــدأت احلكومــة و.  يف املائــة يف القريــب العاجــل  ٨٠ املــستهدفة الــشديدة األمهيــة البالغــة   
توكـسويد  ب وطنيـة    ، محلـة تطعـيم     بـدعم مـن اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة العامليـة            ،٢٠٠٨ عام
قـدت جـوالت    ُعو. ٢٠١٠ على أمل القضاء على كزاز األمهات واملواليـد حبلـول عـام              زالكزا

شري التقـارير األوليـة إىل أن أكثـر         وتـ . نـوفمرب /أكتـوبر وتـشرين الثـاين     /التطعيم يف تشرين األول   
 جرعـة واحـدة مـن       نيتلقـ )  سـنة  ٤٥ إىل ١٢من سن    (ات يف املائة من النساء املستهدف     ٨٠من  

دورات الـ منظمة الصحة العامليـة بنـشاط       ودعمت  . لقاح توكسويد الكزاز خالل اجلولة األوىل     
ــة ال ــدة للممرضــات والقــابالت،  اجلتدريبي ــيتدي ــدأت ال ، وفتحــت ٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول يف ب

 .لقبالة يف اجلامعـة الوطنيـة بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                 لاحلكومة كلية جديدة    
اليونــسكو، باالشــتراك مــع البنــك الــدويل واليونيــسيف، تقــدمي الــدعم الــتقين لتعزيــز وواصــلت 
  .علومات إدارة التعليمملكومة حلاقدرة نظام 

 ،ونائب ممثلي اخلاص، بـصفته املنـسق املقـيم     رئيس الوزراء    وقع ،أغسطس/ آب ٨يف  و  - ٤٢
ه  يف توقيعـ   أيـضا وشـارك   . ٢٠١٣-٢٠٠٩لفتـرة   األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ل    إطار عمل   

 الـسالم   وطيـد اهلـدف الـشامل لإلطـار هـو ت        و.  الطـابع املتكامـل للبعثـة      جيـسد ممثلي اخلاص، ممـا     
 جمـاالت بالغـة األمهيـة      بوصـفها  طـة املترابلتعـاون    ا ثالثـة مـن جمـاالت     حيث بـرزت    واالستقرار،  

التماسـك  حتقيـق  الدميقراطية وإرساء ‘ ١’:  وهي أال،فريق األمم املتحدة القطري   دعم  بالنسبة ل 
 اخلـدمات االجتماعيـة   ‘٣ ’ و؛سـبل العـيش املـستدامة    كفالـة    احلد من الفقر و    ‘٢’ ؛االجتماعي
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 طـار عمــل األمـم املتحــدة  إيــل تمول ينــاهز جممـوع األمــوال الالزمـة  ومــن املتوقـع أن  . األساسـية 
وباإلضـافة إىل   .  مليـون دوالر   ٣١٤على امتداد فترته البالغة مخس سنوات،        للمساعدة اإلمنائية 

  . إمكانية متويل املشاريع من خالل صندوق بناء السالماستطالع ذلك، جيري 
  

  املساعدة اإلنسانية   - جيم  
ــامج اعمــل  - ٤٣ ــةغذأل برن ــاملي ي ــصال يف ظــل اال الع ــة  لات ــق مــع احلكوم ــشأنوثي ــسألة ب  م
 يف  هـا توفرمـدى   أسـعار املـواد الغذائيـة و      وقام برصـد     ،سعار املواد الغذائية  أيف  العاملي  رتفاع  اال
.  املعيـشية   علـى مـستوى األسـر      الغـذاء تـوافر   ل غـري مباشـر    امؤشـر  باعتبـار ذلـك   ق الـبالد،    اسوأ
الضعيفة، مثل احلوامـل واملرضـعات   برنامج األغذية العاملي توفري الغذاء للفئات أيضا،   ،واصلو

الــيت تعــاين مــن  وأطفــال املــدارس واجملتمعــات احملليــة ،واألطفــال دون ســن اخلامــسة مــن العمــر
  . األمن الغذائيانعدام 
ــة إىل شــهدت اجلهــود وقــد   - ٤٤ ــوفر اإلمــدادضــمان الرامي ــة ت الات ــة غذائي حتــديات الكافي

ــها ــود الــ  خلقت ــضعهاالقي ــو املــصدريت ي ــسينون اإلقليمي ــا ن و الرئي ــة إىل إعطــاء  مم ــع احلكوم دف
ــادة   ــة لزي ــاجاألولوي ــوطين اإلنت ــي ال ــايل و.  الزراع ــام   بالت ــة ع ــضمنت ميزاني ــادة ٢٠٠٨ت يف  زي

ــادات ــة    االعتم ــدات الزراعي ــشراء اجلــرارات واملع ــة شــجعت، واألخــرى املخصــصة ل  احلكوم
منظمـة   وقامـت    .نتـاج اإل والـذرة الـصفراء لزيـادة        األرزل ثـان مـن      و حمـص  ةعازراملزارعني على   

 املعرضـني    ملساعدة املزارعني  نياملاحناملتأتية من   املوارد  تعبئة املوارد الداخلية و    ب األغذية والزراعة 
، أغــسطس/يوليـه وآب /متـوز خـالل شـهري   و. يـة غذألااحمللـي مـن    اإلنتـاج ، وتعزيـز  لـصعوبات 

ــةمعيــشية أســرة  ٤ ٠٠٠ت قــتل خــالل واألرز اء الــذرة الــصفر  البــذور واألمســدة لزراعــة ريفي
البـذور واألمسـدة واألدوات     معيـشية   أسرة   ٢٦ ٠٠٠حوايل  كما تلقت   الثاين،  احملصول  موسم  

ريفيـة بـذور    معيـشة   ةأسـر  ٢٢ ٠٠٠ تنـوفمرب، تلقـ   /يف تـشرين الثـاين    و. إلنشاء حدائق مرتلية  
ــة صــفراء غــري  ذرة  ــوع مــن هجين ــادة  وفــري معــدلن ــة لزي ــاج الغل ــا خــالل موســم الزر اإلنت  ةع
معدنيـة لتحـسني ختـزين حبـوب         أسـرة صـوامع    ٢ ٠٠٠تلقـت    ،٢٠٠٨نهاية عام   وب. سيالرئي
. ةرتفعـ مالـيت عـادة مـا تكـون          كبري خسائر مـا بعـد احلـصاد          خفض إىل حد  مما  ،   الصفراء الذرة

 األغذيـة املتاحـة ألشـد الفئـات ضـعفا           يفزيـادة   جمتمعـة     هذه التـدخالت   أن تترتب على  ر  دَّقَُيو
  . يف املائة٢٠  نسبتهابني سكان الريف

شردة داخليـا   املـ سـر   مـن األ   ١٦ ٥٠٠مـا جمموعـه      ُسجِّليناير،  / كانون الثاين  ٢٠ يفو  - ٤٥
نظــر ا( الــيت وضــعتها احلكومــةللحــصول علــى مــساعدة يف إطــار اســتراتيجية اإلنعــاش الــوطين  

S/2008/501،   ٦٣مـن أصـل   ( يف ديلـي وبوكـاو   خميمـا ن و أربعـة ومخـس  قلِـ غْوأُ). ٤٥ الفقرة(، 
وعلى الـرغم   .  أسرة ١١ ٣٣٥  إىل  اإلنعاش جمموعة إجراءات من  املستفيدة   األسرعدد  ل  وصو
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تتـصل يف املقـام األول مبنازعـات علـى      بعض احلوادث املتفرقة خالل عمليـة العـودة،    من وقوع 
 ة واسـع  إال أنه مل تنشب أحداث عنـف      ،  من شغلوا ممتلكاهتم بصفة ثانوية    امللكية بني العائدين و   

ي املعـين  ممثلـ  كـالني  وقـد قـام والتـر   . اومة خطـرية تـؤثر علـى جممـل عمليـة العـودة         النطاق أو مق  
 ١٣ إىل ٦ يف الفتــرة مــن ليــشيت - زيــارة عمــل لتيمــوربقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــا،  حب

ــسمرب/كــانون األول ــز علــى اســتدامة  ضــرورة مواصــلة  حــول همتحــورت توصــيات و. دي  التركي
  .خيمات ودعم احللول الدائمة بعد إغالق املفيماالعودة عمليات 

  وبنـاء الثقـة    ،اإلسـكان  (ة جمـاالت   خلمـس  الـشاملة استراتيجية اإلنعـاش الـوطين       وهتدف  - ٤٦
ــة، واألمــن واالســتقرار،اجملتمــعلــدى  ــة واالقتــصادية ،  واحلمايــة االجتماعي ــة االجتماعي  والتنمي
يرجـع  و.  املـشردين داخليـا    دائمة حلالـة  ولة  ل متكام حلو إىل إجياد   اليت وضعتها احلكومة   )احمللية
 عمــل إىل تــضافر جهــود احلكومــة والــشركاء يف ال ةدوالعــعمليــات  التقــدم امللحــوظ يف معظــم

 مزيـد مـن التقـدم يف معاجلـة           يلـزم إحـراز    مـع ذلـك   و ؛اإلنساين يف جماالت اإلسكان وبناء الثقة     
جنـاح   ، أيـضا، وقفسيتو. األراضي وحقوق امللكيةب  القضايا املتعلقةالقضايا األوسع نطاقا مثل   

 مثـل خلـق     ، األخـرى  اجملـاالت  الطويل على حتقيق مزيـد مـن التقـدم يف            يف األجل عملية العودة   
عناية خاصة لألنشطة االقتصادية الـيت تـسهم يف إعـادة           إيالء    ذلك كسب العيش، مبا يف   لفرص  

 وتعزيـــز احلمايـــة االجتماعيـــة، مـــع التركيـــز بـــشكل خـــاص علـــى  ؛إدمـــاج املـــشردين داخليـــا
وبــالنظر إىل التقــدم املــستمر يف نقــل  . هتمعــودل مواتيــة وإجيــاد بيئــة أمنيــة مــستقرة  ؛تياجــاهتماح

مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية أنـشطته       أهنـى  حالـة الطـوارئ،   إهنـاء األسر املـشردة داخليـا و    
 الــشؤون اإلنــسانية تنـسيق  مكتــب ه ســيحفظ يفبيــد أنـ . ٢٠٠٨نهايـة عــام   ب تــدرجيياهجـود وو

  معـىن  مـع فريـق صـغري   والعمـل  يف البلد لدعم منسق الشؤون اإلنسانية، الوطنينيبأحد موظفيه  
ــسان  ــشؤون اإلنـ ــاء ية متبالـ ــه علاإلبقـ ــسيق  ب يـ ــساعدة يف تنـ ــة للمـ ــشطة   البعثـ ــن أنـ ــى مـ ــا تبقـ مـ

  .اإلنسانية املساعدة
  

  توسطة األجلاملستراتيجية االإعداد   - خامسا 
ــرة S/2008/501(يف تقريـــري الـــسابق   - ٤٧ ــتراتيجية أن تغطـــي توخيـــت، )٤٨، الفقـ  االسـ

 ١٨٠٢ جملـــس األمـــن علـــى النحـــو املطلـــوب يف قـــرار ،املتوســـطة األجـــل والنقـــاط املرجعيـــة
  ليــشيت- املتكاملــة يف تيمــور  املتحــدةاألمــملبعثــة  ذات األولويــة ةاالت األربعــاجملــ ،)٢٠٠٨(

 ،دة القــانون وتعزيــز ســيا،اســتعراض وإصــالح القطــاع األمــين: الــصادر بــشأهنا تكليــف، وهــي
ومنــذ ذلــك .  واحلــوار والتــرويج لثقافــة احلكــم الــدميقراطي ،والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة

الــرئيس  ( هــذا املوضــوع مــع اجلانــب التيمــوري     بــشأنمــشاورات مكثفــة  أُجريــت ، احلــني
اسـتراتيجية  وقد وضعت   .  والسلك الدبلوماسي  )واحلكومة واألحزاب السياسية واجملتمع املدين    
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 األولويـات الوطنيـة وغريهـا       مستلهمة مـن عمليـة    ،  إرشادية ذات نقاط مرجعية  ة األجل   متوسط
مـن أجـل    والتخطـيط   للمـساعدة اإلمنائيـة     من عمليات التخطيط مثل إطار عمل األمـم املتحـدة           

 ذات النقــاط املرجعيــةوتــشمل . ، هلــذه اجملــاالت األربعــةتهااســتئناف الــشرطة الوطنيــة مــسؤولي
لكـي  الـنظم واملـوارد داخـل مؤسـسات قطـاع األمـن        عمليـات   ورة الكافيـة،     القـد  )أ(: األولوية
 االلتزامـات يف جمـال حقـوق اإلنـسان، يف إطـار             يف ذلـك  ، مبـا    الدور املنوط هبـا    كل منها    تؤدي

 ووضـع  مجيـع التحقيقـات املعلقـة        هنـاء  إ )ب(  اإلشـراف املـدين؛    لكفالـة آليات واضحة وشـفافة     
سيادة القانون من خـالل احتـرام       ب التقيد )ج(؛  ة القضائي اهليئةآليات فعالة لتحسني أداء ونزاهة      

 حتــسني )د(صارمة، الــخالقيــة األعــايري ملبااحلقــوق والــضمانات الدســتورية جلميــع املــواطنني، و
 التركيــز علــى املنــاطق الريفيــة والــشباب، وعــودة وخاصــةنوعيــة احليــاة وزيــادة فــرص العمــل، 

سـتراتيجية  االوقـد وافقـت احلكومـة علـى     . و مـستدام  علـى حنـ   وإعادة إدمـاج املـشردين داخليـا      
  ).انظر املرفق (والنقاط املرجعية

 يف قيـاس التقـدم احملـرز يف التـصدي للتحـديات الـيت               النقاط املرجعية ميكن أن تساعد    و  - ٤٨
توقـع أن   علـى حنـو معقـول       لـذلك، ميكـن     . الـيت أدت إىل واليـة البعثـة       وليـشيت    -تواجه تيمور   

.  والدميقراطيـة والرخـاء    باالستقرارليشيت   -تيمور  لكي تتمتع    األساس   ريتوفل األهداف   تتحقق
أعتقـد أن اجمللـس     فـإين   ،  ومراحلها البارزة  النقاط املرجعية هذه  الوفاء ب  ومبا أن التقدم يتم نتيجة    

ــضل    ــتعراض ســيكون يف وضــع أف ــها،   الس ــة وهيكل ــة البعث ــّيموالي ــت املناســب،  ويق ، يف الوق
  .طلوب من األمم املتحدة يف مرحلة ما بعد البعثةمستوى وشكل الدعم امل

  
  اجلوانب املالية  - سادسا 

ــة اعتمــدت   - ٤٩ ــة العام ــا  يف اجلمعي ــدره  ٦٢/٢٥٨قراره ــا ق ــون دوالر ١٧٢,٨، مبلغ  ملي
ــرة مــن     ــة للفت ــى البعث ــوز ١لإلنفــاق عل ــه/مت ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨ يولي ــه/حزي يف و. ٢٠٠٩ يوني

ــول ٣٠ ــغ جممــوع  ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــةاالشــتراكات املقــررة غــري املــسددة حلــساب  ، بل   البعث
جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة جلميـع عمليـات             وبلغ  .  مليون دوالر  ٧٦,٧اخلاص  

وفقــا جلــدول الــسداد الفــصلي،  و.  دوالرماليــني ٤ ٠١٤,١ حفــظ الــسالم يف ذلــك التــاريخ 
دات اململوكـــة ملعـــومـــدفوعات ا وحـــدات الـــشرطة املـــشكلةومـــدفوعات ســـداد تكـــاليف  مت

  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠لوحدات الشرطة املشكلة للفترة حىت 
  

  مالحظات  - سابعا  
أحرزتـه  ما   ٢٠٠٦من املشجع أن نرى بعد انقضاء ما يربو على عامني منذ أزمة عام                - ٥٠

فقـد  .  ليشيت، قادة وشـعبا، مـن تقـدم مـشهود يف التغلـب علـى أبـرز آثـار ذلـك العـام              -تيمور  
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فربايـر، وبـدأ   / شـباط ١١شردين داخليـا بعـد أحـداث     وترية عمليات إغـالق خميمـات املـ       زادت
املتظلمون من أفراد القوات املسلحة يندجمون يف احلياة املدنية ومت التجاوز عـن املـسائل املتـصلة                 

 جّرائهـا  فريدو رينادو وإن كان قد دفع حياتـه مثنـا هلـا وحلقـت بـالرئيس رامـوس هورتـا مـن           ألب
والواقع، أن سرعة تطبيـع الترتيبـات األمنيـة بعـد حـل القيـادة         . ت أن تودي حبياته   ادإصابات ك 

املشتركة واستمرار استقرار املناخ األمين املتميز باخنفاض معدالت اجلرائم اخلطرية إمنا هـو أمـر               
 ليــشيت الــيت متــضي بعزميــة وإصــرار يف جهودهــا الراميــة إىل هتيئــة الظــروف   -ُيحــسب لتيمــور 

ــضرورية  ــد  ال ــنعم البل ــة   أللي ــسالم واالســتقرار والتنمي ــل بال ــم   . جــل طوي ــة األم ــد أدت بعث ولق
 ليـشيت  -املتحدة، أيضا، بدعم من قوات األمن الدولية، دورا بـالغ األمهيـة يف مـساعدة تيمـور         

  .إال أن هذا االستقرار ال يزال هشا. استقرار احلالة األمنيةاحلفاظ على على 
تلـك اجلهـود بإبـداء الثقـة يف مؤسـسات الدولـة علـى حنـو                 ولقد جتـاوب اجلمهـور مـع          - ٥١

.  ما زالـت ماثلـة     ٢٠٠٦ أزمة عام    نشوببيد أن التحديات األساسية اليت أسهمت يف        . متزايد
وهــي تــشمل الفقــر والبطالــة والــصعوبة الــيت تواجههــا املراكــز احلــضرية يف اســتيعاب اهلجــرة     

ــصل     ــسائل املت ــال ملعاجلــة امل ــام فع ــار إىل نظ ــام    واالفتق ــات؛ وضــعف النظ ة باألراضــي واملمتلك
وُيــذكر أن احلكومــة بــذلت جهــودا . القــضائي وعــدم اكتمــال صــورة املؤســسات األمنيــة بعــد

 -ملعاجلة هذه املـسائل لكـن إىل أن تـؤيت هـذه اجلهـود مثارهـا، سـتظل إمكانيـة خـروج تيمـور                         
مـر يتطلـب اختـاذ      وسـيظل األ  .  خطـرا يتهـددها    ،ليشيت عن مسار التقدم صوب االكتفاء الـذايت       

ــة تقــدمي         ــة وحتــسني عملي ــبىن التحتي ــى االســتثمار يف ال ــة تنــصب عل ــدابري املالي جمموعــة مــن الت
  . اخلدمات العامة مبا يسمح بإحراز تقدم كبري يف التخفيف من حدة الفقر

ــارة الــيت قُمــت هبــا عــام       - ٥٢ ــّين بوضــوح خــالل الزي ــشيت، - لتيمــور ٢٠٠٧وكمــا تب  لي
ه املـسائل إقامـة حـوار متـصل لكفالـة وحـدة اجلهـود إن مل يكـن لـضمان                     ستستلزم معاجلـة هـذ    

ويلـزم  . حتقيق توافق يف اآلراء واسع النطاق بشأن القضايا حمـل االهتمـام علـى الـصعيد الـوطين                 
التنويه يف هذا الصدد، جبهود الرئيس راموس هورتـا وباسـتجابة التجمعـات الـسياسية الكـربى                 

 ممثلـي اخلـاص بـذل مـساعيه احلميـدة لتيـسري تلـك اجلهـود                 وسوف يواصل ،  ليشيت -يف تيمور   
مع التركيز على أمهيـة احلـوار الـسياسي البّنـاء؛ واحتـرام مؤسـسات الدولـة مبـا يف ذلـك الـدور                        
ــة         ــدد األحــزاب؛ وإدراك مــدى أمهي ــان يف إطــار نظــام دميقراطــي متع ــه الربمل ــذي يؤدي املهــم ال

ومـن  . عّبر عن شواغلها بالوسائل الدميقراطية     تُ اإلسهام الذي ميكن أن تقدمه أي معارضة فعالة       
املهـــم أن تـــشارك مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة الـــسياسية يف احلـــوار الـــدائر وُتـــسهم يف التـــصدي   

 ليــشيت يف عــام -ومــن االختبــارات الــيت ستخــضع هلــا تيمــور . للتحــديات الــيت يواجههــا البلــد
  .، إجراء انتخابات حملية٢٠٠٩
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ســتقرار يف األجــل الطويــل علــى قــدرة املؤســسات األمنيــة وســوف يتوقــف األمــن واال  - ٥٣
التيمورية على أداء مهامها على حنـو مـسؤول وفعـال ُيتـوخى فيـه الرتاهـة واخلـضوع للمـساءلة                     

 وعلى ثقة اجلمهـور فيهـا وتأييـده      ،مع إيالء االحترام الواجب لسيادة القانون وحقوق اإلنسان       
 االستثنائية، متكنت الدولـة مـن جتديـد االهتمـام           فبعد رفع حالة الظروف   . هلا على نطاق واسع   

واضطلع بعدة مبادرات يستدل منها على حتقيـق بعـض التقـدم يف             . بعملية إصالح قطاع األمن   
بيد أنه من التحديات الرئيسية الـيت تواجههـا احلكومـة، مـسألة حتديـد دور هـادف                  . هذا اجملال 

ح عالقتـها مـع الـشرطة الوطنيـة وإقامـة            ليشيت يف وقت السلم وتوضـي      -لقوة الدفاع يف تيمور     
. آليات للمساءلة الداخلية وإخضاعها للرقابة املدنية اسـتنادا إىل نتـائج اسـتعراض قطـاع األمـن                

عني تزويــدمها وكيمــا تنــهض الــشرطة الوطنيــة وقــوة الــدفاع مبــسؤولياهتا علــى حنــو فعــال ســيت   
طــوير املؤســسي ممــا يــشمل لتط لطُر الــسياسات العامــة الــضرورية وخطــبقــدرات مــستدامة وبــأ

وضع استراتيجيات وخطط واضحة يـضطلع هبـا         ويلزم بذل مزيد من اجلهود لكفالة     . التدريب
ومن شـأن بلـورة رؤيـة واضـحة للخطـوات القادمـة أن              . داخل مؤسسات الدولة وعلى نطاقها    

ن ال غـىن  ييّسر، أيضا، تنسيق الدعم املقـدم مـن اجملتمـع الـدويل مبـا فيـه الـشركاء الثنـائيون الـذي          
 قــومومــن املهــم يف هــذا الــصدد، أن ت. عنــهم لنجــاح إصــالح قطــاع األمــن يف األجــل الطويــل

عملية حتديد اآلليات اليت ستكفُل مراعاة النتـائج املـستمدة مـن          سياق  لحكومة يف   لبدعم  البعثة  
  .استعراض قطاع األمن يف جهود تطوير ذلك القطاع

هـات الفاعلـة بالدولـة جبميـع مـستوياهتا أن هنـاك             ويتبني من املناقـشات الـدائرة مـع اجل          - ٥٤
ــا يف اآلراء حــول ضــرورة أال تكــون     ــا عام ــدريج    توافق ــتئنافها بالت ــدى اس ــة ل ــشرطة حمكوم ال

جبـدول زمـين مفتعـل قـد ال يعّبـر بدقـة عـن مـدى اسـتعداد            مسؤولياهتا عن احلفاظ علـى األمـن        
مــن ذلــك التركيــز علــى اســتيفاء الــشرطة الوطنيــة يف أي مقاطعــة أو وحــدة وأنــه، ينبغــي بــدال 

املعايري مبا يضمن الرتاهة يف تلك العملية ويكفل أال ُتمىن خدمـة الـشرطة بـأي فـشل عـام آخـر                      
وبناء على هـذا الـرأي، تنـاقش احلكومـة والبعثـة       . يف حالة تعّرضها ألزمة أو ضغط يف املستقبل       

/  آذار٢٧يف علــى األمــن احلفــاظ  عــن امــسؤولياهتالــشرطة اآلن إمكانيــة بــدء عمليــة اســتئناف 
ويف الوقت نفسه، من الضروري أن يظل لشرطة البعثـة وجـود قـوي يف مجيـع                 . ٢٠٠٩مارس  

 اسؤولياهتالـشرطة الوطنيـة ملـ     أحناء البلد، يشمل وحدات شرطة مشكّلة، دعما جلهود استئناف          
يـة، أحـث    وحتقيقـا لتلـك الغا    . وملواصلة اإلسـهام يف ضـمان األمـن العـام يف أثنـاء تلـك العمليـة                

احلكومة على أن تواصل العمل مع البعثة لزيادة تطوير إطار استئناف أنشطة الـشرطة وضـمان                
والواقــع أن اســتئناف . اختــاذ خطــوات تفــي باملتطلبــات اللوجــستية املــستدامة للــشرطة الوطنيــة 

 ليس إال خطوة واحدة يف عملية تطوير الـشرطة الوطنيـة يف األجـل الطويـل     اهتاملسؤوليالشرطة  
  .وسوف يتوقف على استمرار التزام احلكومة واجملتمع الدويل، مبا فيه الشركاء الثنائيون
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وال يزال اجلهاز القضائي متداعيا ممـا يـضر بنظـام سـيادة القـانون بأكملـه مبـا يف ذلـك                        - ٥٥
وإنـين أؤيـد متامـا الـسلطات، ومـن بينـها الـرئيس، فيمـا تتطلـع إليـه مـن زيـادة                        . أنشطة الشرطة 

ومن شأن التزام احلكومة التزامـا راسـخا بـإجراء تقيـيم     .  التيموريني مناصب قضائية   فرص تويل 
ــروٍ يف       ــّسق مت ــاع هنــج من شــامل مــستقل الحتياجــات القطــاع القــضائي أن ُيفــسح اجملــال التب
إصالح قطاع القضاء حيدد بـشكل أوضـح الـدعم املطلـوب مـن اجملتمـع الـدويل وميهـد الـسبيل                      

وإنــين أرحــب مبــا أبدتــه حكومتــا إندونيــسيا  . الــة تيمــوري فّعــالأيــضا لــسرعة إقامــة نظــام عد
والـصداقة وأُشـجع احلكـومتني علـى         التزام بتنفيـذ توصـيات جلنـة احلقيقـة        من   ليشيت   -وتيمور  

اختاذ خطوات عملية لكفالة املساءلة التامة ووضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب ومـنح الـضحايا                    
  . املتعلقة حبقوق اإلنسانتعويضات وفقا للمعايري واملبادئ الدولية

والواقع أن املهام األساسية املـتعني أداؤهـا ال تتعلـق بالـضرورة حبـل مـسائل بعينـها بـل                       - ٥٦
بتعزيز مؤسسات الدولة وحتسني عمليات رسم السياسات وصنع القـرارات املتـسمة بالـشفافية             

 طريـق االكتفـاء      ليشيت املـضي قـدما علـى       -واخلضوع للمساءلة والتشاور حبيث يتسىن لتيمور       
 ليشيت يف حاجـة إىل دعـم كـبري مـن اجملتمـع الـدويل، وخباصـة، األمـم                    -وستظل تيمور   . الذايت

وقــد أكــد القــادة التيموريــون احلاجــة إىل اســتمرار وجــود بعثــة مــزّودة بقــدرة علــى    . املتحــدة
د يف   ليـشيت مـن جهـو      -كفالة استدامة دعم اجملتمع الـدويل ملـا تبذلـه تيمـور             من أجل   ف. الردع

ســبيل حتقيــق األمــن والرخــاء، ال بــد مــن متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة بتكوينــها   
سؤولية عـن إنفـاذ     املـ وبالنظر إىل استمرار تويل البعثـة       .  شهرا ١٢لفترة قدرها    وقوامها احلاليني 

د اسـتمرار  مسؤولية إضافية عن تيسري استئناف الشرطة الوطنيـة ملـسؤولياهتا يعـ   توليها  القانون و 
وسـوف  . درة علـى الـردع أمـرا ذا أمهيـة قـصوى           وتتـوافر لـديها القـ     بعثـة   لوجود شـرطة تابعـة ل     

وإنـين أوصـي أيـضا      . خيضع قوام الشرطة الستعراض مستمر وسيخفّض حسب وعند االقتضاء        
)  يف املقـام األول  األمـم املتحـدة  متطوعـو (واألمنيـة والبـشرية    بأن توفر البعثة املوارد اللوجـستية   

خابـــات احملليـــة يف لالزمـــة لتلبيـــة طلـــب احلكومـــة احلـــصول علـــى املـــساعدة مـــن أجـــل االنت  ا
  .٢٠٠٩ عام
وختامــا أود أن أشــكر ممثلــي اخلــاص علــى ُحــسن قيادتــه للبعثــة وأُهنــئ مجيــع الرجــال    - ٥٧

والنساء يف البعثة ويف فريق األمم املتحدة القطـري علـى تفـانيهم وعلـى مـا يبذلونـه مـن جهـود           
ــة يف  ــشراكة الوثيقــة مــع الــشعب التيمــوري، مــن أجــل النــهوض بقــضية الــسالم      دؤوب ظــل ال

  . ليشيت-واالستقرار يف تيمور 
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  ملرفقا
    االستراتيجية املتوسطة األجل    
   األمن واالستقرار، يف احلاضر واملستقبلكفالة  - ١  

  األهداف
وحتميهـا  تـرم حقـوق اإلنـسان       حتمن  األقطاع  يف  ، ومؤسسات   مستقرةحالة أمنية   توفر    

ــة مــن ال وتكــون علــى  ــفعالدرجــة كافي  علــى املــدىة لــضمان األمــن واالســتقرار  يسؤولواملــة ي
  .تعزيز األمن واالستقرار على املدى الطويلاستمرار  يف نفسهيف الوقت وتسهم القصري، 

  
  النقاط املرجعية

 خطـط  يف املـستقبل ووضـعت  دور واحتياجات قطـاع األمـن    ل استعراض شامل    أجري  •  
  منسقة إصالح

، الـشرطة الوطنيـة  و التيموريـة،  الـدفاع  ةمبـا فيهـا قـو   (مؤسسات قطاع األمن    أن تتمتع     •  
 كافيــــة بقــــدرات)  واهلجــــرةاالســــتخبارات املــــدين، واجلمــــارك، وأجهــــزة واألمــــن

لوفـــاء ل) املهـــارات اإلداريـــة والتقنيـــة، فـــضال عـــن القـــيم املؤســـسية و، ةاالســـتراتيجي(
  االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان يف ذلك ، مبااهت ومسؤولياوأدوارهابالتزاماهتا 

 )ماليـة وماديـة  ( وعمليـات ومـوارد   اقطـاع األمـن نظمـ   يف ؤسـسات  أن يكـون لـدى امل    •  
   الفعالة ومتكينها من أداء دورهاملؤسساتا لضمان إدارة كافية

  ؤسسات التابعة لقطاع األمن بوضوحأدوار خمتلف املحتديد   •  
   الرقابة املدنيةلكفالةوشفافة إنشاء آليات واضحة   •  

  
  سيادة القانون والعدالة وحقوق اإلنسان  - ٢  

  األهداف
إقامـة   إىل يـؤدي  كـاف، ممـا   على حنـو مؤسسات وقدرات قطاع العدالة تطوير وتعزيز     
ســيادة القــانون احتــرام و. صداقيةمبــ ويتمتــع ميكــن الوصــول إليــه قــضائي وجزائــي فعــال نظــام

  . بشكل مناسبومعاجلتهاإلفالت من العقاب، مع  لتسامحاعدم وواستقالل القضاء؛ 
ــة إقــرار واملــساءلة حتقيــق    ــة طــرية اخلللجــرائم بالنــسبة العدال أبريــل /مــن نيــساناملرتكب
  .لتحقيق اخلاصة املستقلةانة جل ما أوصت به فيها، مبا ٢٠٠٦مايو / أياروحىت ١٩٩٩
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  النقاط املرجعية
ضـد اإلنـسانية وغريهـا مـن        املرتكبـة   رائم  اجلـ بـشأن   مجيع التحقيقات املعلقـة     استكمال    •  

ــني      ــرة ب ــيت ارتكبــت يف الفت ــاين ١اجلــرائم اخلطــرية ال ــا/ كــانون الث ــشرين ٢٥ير و ين  ت
  ١٩٩٩أكتوبر /األول

وضــع إطــار قــانوين يأخــذ يف االعتبــار آليــات العدالــة التقليديــة الــيت تتمــسك باملبــادئ    •  
تحقيــق بسان مــع إيــالء اهتمــام خــاص  األساســية إلقامــة العــدل ومعــايري حقــوق اإلنــ  

  بني اجلنسني ومسائل قضاء األحداثالعدالة 
املؤســسات  عمليــة بنــاء ملواصــلة التقنيــةمــن الناحيــة الرئيــسيني وظفي العدالــة متكــني مــ  •  

  وأداء املهام التنفيذية
 ة وفعالـ  ة وشفاف ة مستقل مؤسسة وطنية  يصبح مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة     أن    •  

  ئد يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسانبدور راولن يضطلع اإلنسان، حلقوق 
  اجملالس العليا يف ذلك القضائية، مبا اهليئةآليات مساءلة فعالة لتعزيز نزاهة إنشاء   •  

  
   الدميقراطي واحلواراحلكمثقافة   - ٣  

  األهداف
دام املــستلــدميقراطي احلكــم اواســع، واعتمــاد قــيم ومبــادئ إشــاعة الفهــم علــى نطــاق   

ؤسـسية  املثقافـة   ال يف زيـادة تعزيـز        الـيت تـسهم     يف مجيع مؤسسات الدولة واجملتمع     هباوالتمسك  
  . الدميقراطيللحكم

  
  النقاط املرجعية

الــضوابط وفعاليــة واحتــرام احلقــوق والــضمانات الدســتورية جلميــع املــواطنني؛  تعزيــز   •  
ئاســة اجلمهوريــة والربملــان روالــسلطة التنفيذيــة (ربــع األ بــني دعــائم الــسيادة واملــوازين
  )والقضاء

حـوار وتواصـل بـني مؤسـسات الدولـة          إقامـة   مـستقلة، و  ووسـائل إعـالم مهنيـة       وجود    •  
تـوفري معلومـات دقيقـة      ل وتعزيـز وسـائل اإلعـالم        ،واألحزاب السياسية واجملتمـع املـدين     

  متوازنةو
والتمـــــسك باملعـــــايري دونـــــة قواعـــــد ســـــلوك مب مؤســـــسات الدولـــــة تقيـــــد مجيـــــع  •  

  الصارمة ألخالقيةا
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  خدماهتاتقدمي من  املدنية املهنية اهليئات لتمكني فعالة نظم وعمليات وضع  •  
  مستويات الشفافية واملساءلةحتسني و؛ كافحة الفسادإنشاء وتشغيل نظام مل  •  

  
  التنمية االجتماعية واالقتصادية  - ٤  

  األهداف
ويــوفر الفــرص  جتمــاعيالتــضامن االيعــزز ومــستدام للجميــع اقتــصاد ســليم وشــامل    
  .إنتاجيةحياة أكثر من أجل  ويطوروهنا أنفسهمليشيت  - تيمور  لكي يدعم سكانالالزمة

  
  النقاط املرجعية

حتـسني مرافـق     و ، خفض سوء التغذية وانتشار األمـراض      من خالل نوعية احلياة   حتسني    •  
   االجتماعية واحلماية االجتماعيةاملياه والصرف الصحي والرعاية

التركيز على املناطق الريفية والفئـات      ب خاصةسني سبل العيش وزيادة فرص العمل،       حت  •  
   الشبابمبا يف ذلكالضعيفة، 

هياكــل ووضــع ؛ ة مــستدامبطريقــةتوطينــهم وإعــادة دجمهــم ون داخليــا يإعــادة املــشرد  •  
  زمات يف املستقبلاأل  من حدةتخفيفل للإلعدادفعالة إلدارة الكوارث 

  


