
S/2009/504  تحـدةاألمــم امل 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
2 October 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

071009    071009    09-52534 (A) 

*0952534* 

  ليشيت - تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور    
  )٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١عن الفترة من (    

    
  مقدمة  -أوال   

، الــذي مــدد اجمللــس  )٢٠٠٩ (١٨٦٧يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١
. ٢٠١٠فربايـر  / شـباط ٢٦ليـشيت حـىت     - حدة املتكاملـة يف تيمـور     مبوجبه والية بعثة األمم املت    

 ليشيت وتنفيذ والية البعثـة منـذ تقريـري املـؤرخ            -ويغطي التقرير التطورات الرئيسية يف تيمور       
  ).S/2009/72 (٢٠٠٩فرباير / شباط٤
 ٣٦٣مــدين يــضم عنــصر ، تتــألف مــن ٢٠٠٩أغــسطس / آب٣١وكانــت البعثــة، يف   - ٢

؛ ) امــرأة١٧٠مــن بينــهم  ( موظفــا وطنيــا  ٨٨٨ ؛ و) امــرأة١٢٧ بينــهم مــن(موظفــا دوليــا  
 مــن مــوظفي االتــصال العــسكريني  ٣٣ و ؛) امــرأة٦١مــن بينــهم (ضــابط شــرطة  ١ ٥٦٠ و

وكـان فريـق األمـم املتحـدة القطـري يتكـون مـن              ). من بينـهم امـرأة واحـدة      (وضباط األركان   
).  امـرأة ١٢١مـن بينـهم   (وطنيـا   موظفـا   ٤٨١و  )  نـساء  ١١٠مـن بينـهم     ( موظفا دوليا    ٢٦٠

وواصل ممثلي اخلـاص، أتـول كهـاري، قيـادة البعثـة والتنـسيق مـع اجلهـات الفاعلـة يف منظومـة                       
 نيلـسن، نائـب     -وسـاعده يف ذلـك فـني ريـسكي          . األمم املتحـدة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة          

ــسانية، وت    ــة وتنـــسيق الـــشؤون اإلنـ ــة والتنميـ ــدعم احلوكمـ ــسا املمثـــل اخلـــاص املعـــين بـ اكاهيـ
وواصـلت البعثـة    . كاواكامي، نائب املمثل اخلـاص املعـين بـدعم قطـاع األمـن وسـيادة القـانون                

، بعــد أن وضــعت إطــارا اســتراتيجيا  “منظومــة أمــم متحــدة واحــدة ”اتبــاع هنجهــا املتكامــل  
متكامال وحققت مزيدا من التقدم من خالل بذل اجلهود املتكاملة باالشتراك مـع فريـق األمـم                 

  .ع اجملاالت اليت تغطيها واليتهاالقطري يف مجياملتحدة 
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   ٢٠٠٩يناير /التطورات السياسية واألمنية منذ كانون الثاين  -ثانيا   
ــارخيي هــام هــو االحتفــال يف        - ٣ ــالتقرير بتزامنــها مــع معلــم ت ــرة املــشمولة ب اتــسمت الفت
ن كبـار   وشـارك العديـد مـ     . أغسطس بالذكرى السنوية العاشـرة لالسـتطالع الـشعيب        /آب ٣٠

الشخـــصيات والـــضيوف الـــدوليني يف االحتفـــاالت الـــيت نظمتـــها احلكومـــة ومكتـــب رئـــيس  
 اخلــاص الــسابق ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة يف يوشــارك بــامسي إيــان مــارتن، ممثلــ. اجلمهويــة
  .ليشيت - تيمور

 ظلت احلالة األمنية هادئة خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، مـع حتقيـق تقـدم كـبري                 وقد    - ٤
. ٢٠٠٦يف معاجلة وضع املشردين داخليا، وهم من أهم اآلثـار الـيت تـذكر اجلميـع بأزمـة عـام               

ــا      / آب٢٢ويف  ــستون املخصــصة للمــشردين داخلي ــت املخيمــات اخلمــسة وال أغــسطس، كان
، S/2009/72انظــر (دون وقــوع حــوادث كــبرية رمسيــا ديلــي وبوكــو قــد أغلقــت مجيعهــا  يــــف

ــرة ــرة ،٤٥ الفق ــاه٤٦ والفق ــاك حــوايل   / آب٣١ويف ).  أدن  مــن ٣ ٠٠٠أغــسطس، كــان هن
 الــذين ال زالــوا يقيمــون يف مالجــئ انتقاليــة، رغــم إعــالن احلكومــة أن مجيــع  اًاملــشردين داخليــ

وتشري تقارير الرصد ملرحلة مـا بعـد العـودة إىل وجـود عـدد               . سبتمرب/املالجئ ستغلق يف أيلول   
، وال سـيما فيمـا يتعلـق بظـروف الـسكن            من القـضايا الـيت حيتمـل أن تزعـزع جهـود االنتعـاش             

يوليه، بدأت إجراءات حماكمة غاستاو سالـسينها، أحـد         / متوز ١٣ويف  . واألراضي واملمتلكات 
 ليـشيت،  -شركاء القائد الراحل للشرطة العسكرية يف القوات املسلحة للتحرير الوطين لتيمـور    

ــداءات الــيت وقعــت يف    ٢٧ و ــورط يف االعت ــهما بتهمــة الت ــر /اط شــب١١ مت  علــى ٢٠٠٨فرباي
، S/2008/501انظـر   (الرئيس خوسيه راموس هورتـا ورئـيس الـوزراء كـاي راال زانانـا غومسـاو                 

 مـن أفـراد القـوات       “املتظلمني”واستمرت بسالسة عملية إعادة دمج      ). ١٦ و   ٦-٣الفقرات  
  ).٣ ، الفقرةS/2009/72انظر ( ليشيت يف احلياة املدنية -املسلحة للتحرير الوطين لتيمور 

ومتكّنت مؤسسات الدولـة، بفـضل التقـدم احملـرز يف التـصدي للتحـديات النامجـة عـن                     - ٥
ــز املؤســسات والعمليــات   هــا، مــن مواصــلة تكثيــف جهود ٢٠٠٦أزمــة عــام  ــة إىل تعزي  الرامي
ــة ــار١٤ويف . الدميقراطيـ ــور   / أيـ ــة لتيمـ ــشرطة الوطنيـ ــدأت الـ ــايو، بـ ــتئناف  -مـ  ليـــشيت يف اسـ

 للشرطة يف مقاطعة لوتيم، وذلك باتباع هنج تـدرجيي وعلـى            ساسيةاالضطالع باملسؤوليات األ  
 ٢٠انظـر الفقـرة     (مراحل، باالستناد إىل معايري اتفق عليها بشكل مشترك بني احلكومة والبعثة            

يونيه، أقر جملس الوزراء جمموعة هامـة مـن مـشاريع القـوانني املتعلقـة               / حزيران ١٠ويف  ). أدناه
ب ذلك إىل اللجنـة الربملانيـة للـشؤون اخلارجيـة والـدفاع واألمـن               بقطاع األمن اليت أحيلت عق    

  ). أدناه٢٥انظر الفقرة (تعراضها القومي، بغية اس
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يوليــه، أصــدر الــرئيس رامــوس هورتــا القــانون املتعلــق بــسلطات اجملتمــع    / متــوز٨ويف   - ٦
ن حمكمـة   بعـدما حـصل علـى فتـوى مـ         ) يف إشارة إىل رؤساء القرى وجمالـسها      (احمللي وانتخاهبا   

ويف وقــت . االســتئناف، وهــي أعلــى حمكمــة يف غيــاب احملكمــة العليــا، بــأن القــانون دســتوري 
 موعـدا إلجـراء   ٢٠٠٩أكتـوبر  / تـشرين األول ٩الحق، حددت اللجنة االنتخابية الوطنية يـوم   

الــيت ســتكون )  أدنــاه١٣انظــر الفقــرة (وتقــدم البعثــة الــدعم لتنظــيم االنتخابــات . االنتخابــات
 نظـرا إىل  ٢٠٠٧وبة من الناحيـة التقنيـة مـن االنتخابـات الوطنيـة الـيت جـرت يف عـام             أكثر صع 

  .٤٤٢ة من القرى اليت يبلغ عددها إجراء اقتراع وحيد يف كل قري
واعتمد الربملان تـشريعات هامـة لتعزيـز احلوكمـة الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك تـشريعات                     - ٧

، وأودعـت احلكومـة     ) أدنـاه  ١٢انظـر الفقـرة      (إلنشاء جلـان ملكافحـة الفـساد وللخدمـة املدنيـة          
وعلــى )  أدنــاه٣٦انظــر الفقــرة (وثــائق التــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد 

يوليـه،  / متـوز  ١٤ويف  ).  أدنـاه  ٤٤انظـر الفقـرة     (أربعة اتفاقيات أساسية ملنظمـة العمـل الدوليـة          
عتبـارات اجلنـسانية، وذلـك بـدعم مـن خمتلـف       اعتمد الربملان قرارا بشأن أول ميزانية تراعـي اال  

وحث القرار احلكومة على إنشاء آلية تنسيق تكفل اعتماد خمصصات امليزانيـة علـى              . األحزاب
يوليـه  / متـوز  ٣٠ويف  . حنو يليب احتياجات النساء والرجـال والفتيـات والفتيـان علـى حـد سـواء               

زيـر الدولـة لتعزيـز املـساواة بـني       ليشيت، برئاسة و   -املاضي، شارك يف نيويورك وفد من تيمور        
  . بالقضاء على التمييز ضد املرأةاجلنسني، يف إجراء حواره البناء األول مع اللجنة املعنية

  
  دعم احلوار واملصاحلة  -ألف   

أغـسطس ومـا حولـه علـى     / آب٣٠األنشطة االحتفاليـة الـيت جـرت يـوم      برهنت بقوة     - ٨
 ليـشيت وللجهـود الـيت تبـذهلا بغيـة التغلـب       -يل لتيمـور  الدعم املتواصل الذي يبديه اجملتمع الدو     

وبــدا هــذا الــدعم واضــحا أيــضا يف بعــض   . ٢٠٠٨ واعتــداءات عــام ٢٠٠٦علــى أزمــة عــام  
ل املؤمتر الـدويل النـسائي الثـاين مـن أجـل الـسالم، الـذي عقـد يف ديلـي يـومي           ـــرات مث ــالتظاه

 وحــضره “دعــة لبنــاء الــسالم النــساء بوصــفهن عناصــر مب ”مــارس حتــت عنــوان  / آذار٦و  ٥
 بلــدا ملناقــشة املــسائل املتعلقــة خبــربات النــساء يف بنــاء   ٢٨ مــشاركا مــن ٣٥٠يقــرب مــن  مــا

وألقى رئيس الوزراء الكلمة االفتتاحية يف املؤمتر الذي نظمه اجملتمـع املـدين بـدعم مـن                 . السالم
  .والبعثةحكومة النرويج، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، 

ــة لــصنع القــرارات       - ٩ وشــجع ممثلــي اخلــاص علــى إجــراء عمليــات استــشارية ودميقراطي
كمـا واصـل عقـد لقاءاتـه األسـبوعية مـع رئـيس              . مبشاركة جمموعة واسـعة مـن اجلهـات املعنيـة         

 واألمـني العـام   ؛ دي أراوخـو “السـاما ” ورئـيس الربملـان فرنانـدو       ؛ ورئيس الوزراء  ؛اجلمهورية
وخـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،        .  مـاري ألكـاتريي    ،ليـشيت املـستقلة    -للجبهة الثورية لتيمـور     
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ُعقــد اجتماعــان للجنــة التنــسيق الرفيعــة املــستوى، وســبعة اجتماعــات ملنتــدى التنــسيق الثالثــي 
، فـضال عـن سـبعة اجتماعـات مـع ممـثلني عـن مجيـع األحـزاب                   )٩، الفقـرة    S/2008/501انظر  (

ــسياسية  ــة يف الربملــان مبــا يف ذلــك األحــزاب غــري امل   (ال وعقــد اثنــان مــن االجتماعــات    ). مثل
ستمر يـ املذكورة مع ممثلي أحزاب نسائية، يف مبادرة بدأت خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير وس              

أبريـل، بـدأ نائـب ممثلـي اخلـاص املعـين بـدعم احلوكمـة                /ومنـذ نيـسان   . عقدها كل ثالثة أشـهر    
نائـب  مـاريو كاراسـكاالو     ت شـهرية مـع      والتنمية وتنسيق الشؤون اإلنسانية يف عقـد اجتماعـا        

 ملناقــشة مبــادرات ،ن حــديثااملعــّيلتنــسيق الــشؤون ذات الــصلة بــإدارة الدولــة،  رئــيس الــوزراء 
املــساءلة والــشفافية، وواصــل عقــد االجتماعــات األســبوعية مــع نائــب رئــيس الــوزراء خوســيه 

واصــل نائــب ممثلــي لــويس غــوترييس ملناقــشة مــسائل احلوكمــة والقــضايا اإلنــسانية، يف حــني   
اخلاص املعين بدعم قطاع األمن وسيادة القـانون عقـد اجتماعـات منتظمـة مـع وزيـري الدولـة                    
لشؤون األمن ولشؤون الدفاع ملناقشة بعض القضايا مثل اسـتئناف اضـطالع الـشرطة الوطنيـة                

طين وتطـوير القـوات املـسلحة للتحريـر الـو      األساسية يف جمـال احلفـاظ علـى األمـن،            امبسؤولياهت
  .ليشيت -لتيمور 

ــة       - ١٠ ــسات الدولـ ــرام ملؤسـ ــار االحتـ ــسياسية إظهـ ــزاب الـ ــع األحـ ــلت مجيـ ــي . وواصـ ففـ
 ليـشيت املـستقلة بيانـا صـحفيا دعـت فيـه             -يونيه، أصدرت اجلبهة الثورية لتيمـور       /حزيران ٢٤

مجيع األطراف إىل التقيد بقرار حمكمة االستئناف الذي أشـار إىل أن مرسـوم القـانون القاضـي                  
إنشاء هيئة البترول الوطنية دستوري، وذلك بعد أن كانت قد قـدمت طلبـا للمحكمـة للنظـر                  ب

 ليشيت املستقلة االضطالع أيضا بـدور هـام يف        -وواصلت اجلبهة الثورية لتيمور     . يف دستوريته 
ومع ذلك، ظـل احلـزب ينكـر علنـا شـرعية احلكومـة الـيت شـكلها التحـالف مـن أجـل             . الربملان

، ويـدعو إىل إجـراء انتخابـات قبـل هنايـة فتـرة            )٤، الفقـرة    S/2007/513انظـر   (انية  األغلبية الربمل 
ووجــه الــرئيس رامــوس هورتــا، يف خطــاب ألقــاه أمــام  . ٢٠١٢واليــة الربملــان احلــايل يف عــام 

مارس، نداء من أجل تعزيز احلـوار الـسياسي وحتويلـه إىل أداة لبنـاء توافـق               / آذار ١٧الربملان يف   
  .لبلد حول التحديات اليت يواجههال توحيد الصف يف ااآلراء، ومن أج

وجنحـت أفرقـة احلـوار    . كما تواصـلت جهـود احلـوار واملـصاحلة علـى املـستوى احمللـي          - ١١
، )٩، الفقـرة  S/2009/72انظـر  (احلكومية، اليت أنشئت بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         

 اجتمـاع حـوار يف اجملتمعـات    ١٦يـصل إىل   اجتماعـا حتـضرييا، وإجـراء مـا     ٤٥يف تيسري عقـد   
 أيـــضا دعمـــا جلهـــود الوســـاطة يف وقـــدمت األفرقـــة. أغـــسطس/ آب٣١احملليـــة حـــىت تـــاريخ 

وركزت هذه اجلهود يف املقام األول علـى القـضايا       .  حالة منها  ٢٣١حالة، وأمكن حل     ٣٩٢
  .ة بإعادة إدماج املشردين داخلياذات الصل
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  تعزيز احلكم الدميقراطي  -باء   
مــايو /تنفيــذ اإلصــالحات اإلداريــة الــيت أعلنــها رئــيس الــوزراء غومســاو يف أيــاراســتمر   - ١٢

تقـدم يف تطـوير األطـر التـشريعية     إحـراز  ، ومشل ذلك )١٣، الفقرة  S/2008/501انظر   (٢٠٠٨
ينـاير لـشغل املنـصب اجلديـد        / كـانون الثـاين    ٢٢وأدى مـاريو كاراسـكاالو الـيمني يف         . املناسبة

الــوزراء لتنــسيق الــشؤون ذات الــصلة بــإدارة الدولــة، مــع االضــطالع مبــسؤولية  لنائــب رئــيس 
أبريـل، أقـر جملـس الـوزراء مرسـوم قـانون            / نيـسان  ٢٩ويف  . رصد مبادرات اإلصـالح اإلداري    

وأقـر الربملـان قـانونني      . يسمح ملكتب املفـتش العـام بتأديـة مهـام املراجعـة الداخليـة للحـسابات               
يونيـه علـى    / حزيـران  ٢٩ مـايو و  / أيـار  ٢٢فـساد وللخدمـة املدنيـة يف        إلنشاء جلنتني ملكافحـة ال    

أغـسطس، عينـت احلكومـة ثالثـة مـن مفوضـي اخلدمـة املدنيـة اخلمــسة؛         / آب١٢ويف . التـوايل 
وقــدمت البعثــة املــشورة الفنيــة للحكومــة خــالل عمليــات . وســيختار الربملــان االثــنني اآلخــرين

وواصل صندوق األمم املتحدة للمـشاريع    .  القوانني الصياغة والتشاور اليت انتهت إىل سن هذه      
. اإلنتاجية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي تقـدمي املـشورة للحكومـة بـشأن سياسـة الالمركزيـة                  

يونيه، أقر الربملان قـانون التقـسيم اإلقليمـي واإلداري، كمـا تـدارس مـشاريع       / حزيران ١٠ويف  
لديـة الـيت انطـوت علـى مـشاورات عامـة مكثفـة يف               قوانني بشأن احلكم احمللي واالنتخابـات الب      

ــبالد  ــع أحنــاء ال ــدم صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، بالتعــاون مــع جتمــع      . مجي كمــا ق
Redefeto                وهو من منظمات اجملتمع املدين اجلامعة اليت تتكون من مجاعـات نـسائية، ومنتـدى ،

اورات بني كتلة النـساء الربملانيـات يف      ليشيت، الدعم للمش   -املنظمات غري احلكومية يف تيمور      
 ليــشيت واملنظمــات النــسائية وقادهتــا، مــن أجــل اســتعراض مــشاريع القــوانني اخلاصــة  -تيمــور 

  .بالالمركزية واحلكم احمللي ومن أجل انتخاب قادة اجملتمع احمللي
 / شــباط٢٦املــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٦٧وعلــى النحــو املطلــوب يف قــرار جملــس األمــن     - ١٣

ــر ــة       ٢٠٠٩ فرباي ــات احمللي ــداد لالنتخاب ــن أجــل اإلع ــدعم م ــة ال ــدمت البعث ــة(، ق ــيت ) القروي ال
 متطوعــا مــن متطــوعي األمــم  ٦٢أكتــوبر، ومشــل ذلــك نــشر  / تــشرين األول٩ســتجرى يــوم 

ويقدم موظفو البعثة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل اهليئـات املـسؤولة عـن إدارة                   . املتحدة
ــة بــشأن التــشريعات والعمليــات      مــناالنتخابــات دعمــا متكــامال  خــالل تــوفري املــشورة التقني

أغسطس، انتـهت فتـرة األيـام الـستة لتقـدمي الترشـيحات،             /آب ٢٧ويف  . والتخطيط اللوجسيت 
 قائمة من قوائم مرشحي جمالس القرى الذين بلغ جمموعهم ما يقرب مـن              ١ ١٦٨مع تسجيل   

ــة إل   ٢٧ ٠٠٠ ــة الفني ــه األمان ــا ذكرت ــا مل ــات مرشــح وفق ــدم صــندوق األمــم  . دارة االنتخاب وق
 مـن أجـل   Redefetoاملتحدة اإلمنائي للمرأة وصندوق األمم املتحـدة للدميقراطيـة دعمـا لتجمـع        

علــى القيــادة اهلادفــة إىل التغــيري،    )  امــرأة٩٧مــن بينــهم  ( ميــسرا يف األقــضية  ١٩٥تــدريب 
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 مــن النــساء اللــوايت ٣٠٠والــسياسة، وشــارك هــؤالء امليــسرون بــدورهم يف تــدريب أكثــر مــن 
  .رشحن أنفسهن لالنتخابات القرويةحيتمل أن ي

) ١٠، الفقـرة    S/2009/72انظر  (ونظمت البعثة ستة منتديات بشأن احلكم الدميقراطي          - ١٤
بالتعــاون مــع اجلهــات الوطنيــة املعنيــة، هبــدف تــوفري الفرصــة للمــواطنني للتفاعــل مباشــرة مــع    

وشـــارك يف املنتـــديات رئـــيس . شؤون احلكـــمتعلقـــة بـــزعمـــائهم بـــشأن القـــضايا الرئيـــسية امل
ــيس حمكمــة االســتئناف، وأمــني حقــوق       ــوزراء، ورئ ــيس ال ــان، ورئ ــيس الربمل ــة، ورئ اجلمهوري

وواصــلت البعثــة .  ليــشيت املــستقلة-اإلنــسان والعــدل، واألمــني العــام للجبهــة الثوريــة لتيمــور  
 ســيما مــع العــاملني يف اإلذاعــة    أنــشطتها الراميــة إىل بنــاء القــدرات يف قطــاع اإلعــالم، وال     

وقدمت البعثـة أيـضا الـدعم حلمـالت إعالميـة بـشأن أحـداث هامـة مثـل                   . والتلفزيون الوطنيني 
، والذكرى السنوية العاشرة لالستطالع الـشعيب،       ١٩٩٩ مايو/أيار ٥الذكرى السنوية التفاق    
  .واالنتخابات القروية املقبلة

  
  احلفاظ على األمن العام  -جيم   

 ليــشيت -مل يــتغري قــوام قــوة الــشرطة التابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور     - ١٥
 ١ ٥٦٠أغــسطس / آب٣١التقريــر، حيــث بلــغ عــدد أفرادهــا يف ذا خــالل الفتــرة املــشمولة هبــ

 يف وحــدة ١٣٨منــهم ( موظفــا يف ديلــي ٩١٨وُنــشر منــهم ).  امــرأة٦١مــن بينــهم (موظفــا 
ــة،    ــشكلة املاليزي ــشرطة امل ــة، و   ١٤٠ وال ــشكلة الربتغالي ــشرطة امل  يف وحــدة ٣٧  يف وحــدة ال
 يف وحــدة ١٣٩ موظفــا يف بقيــة املنــاطق، مبــا يف ذلــك  ٦٤٢ و) الــشرطة املــشكلة الباكــستانية
 يف وحـدة الـشرطة      ١٠٣و  )  يف فيكيكـي   ٤٠ يف باوكـاو و      ٩٩(الشرطة املشكلة البنغالدشـية     

وواصلت هذه القـوة أداء املهمـة الـيت         ). إرمريا يف   ٢٤ يف بوبونارو و     ٧٩(املشكلة الباكستانية   
أوكلــت إليهــا واملتمثلــة يف إنفــاذ القــانون يف الفتــرة االنتقاليــة، فــضال عــن بــذل اجلهــود لــدعم   

وهنـاك حاجـة مـستمرة إىل زيـادة عـدد           . التدريب، والتنمية املؤسسية، وتعزيز الشرطة الوطنيـة      
، يف حـني    )يف املائـة   ٤منخفضا ويشكل نـسبة     الذي ال يزال     (النساء املوظفات يف شرطة البعثة    

  . من املالكيف املائة ٢٠ ليشيت ميثل -أن عددهن يف قوة الشرطة الوطنية لتيمور 
ــا إىل اســتراتيجيات العمــل       - ١٦ ــة عمومــا، ويعــزى ذلــك جزئي ــة هادئ ــة األمني وظلــت احلال

ت الــسياسية الــشرطي االســتباقي وإىل تفاعــل قيــادة البعثــة علــى حنــو فعــال مــع أهــم اجلهــا         
ومشلــت هــذه االســتراتيجيات مــشاركة شــرطة البعثــة يف تــدريب قــوة الــشرطة الوطنيــة  .املعنيــة

كمـا أن   . بـدعم مـن حكـوميت أسـتراليا ونيوزيلنـدا         احملليـة    ةالشرطأعمال   ليشيت على    -لتيمور  
 ليـشيت نفـذتا بنجـاح خططـا تـشغيلية لألحـداث             -شرطة البعثة وقوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور          

وبلـغ متوسـط عـدد احلـوادث        . اصة مثل االحتفاالت بالذكرى السنوية لالستطالع الـشعيب       اخل
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حادثـا يف   ١١٨ مقابـل    )أغلبـها اعتـداءات   ( حادثـا مـن مجيـع األنـواع          ٩٧املبلغ عنـها أسـبوعيا      
حلوادث اليت تنطـوي علـى جـرائم خطـرية     وظل متوسط عدد ا  . الفترة املشمولة بالتقرير السابق   

. ، ومل تقــع اضــطرابات عامــة أو زيــادات حــادة يف أعمــال العنــف      بوعيامبعــدل حــادثني أســ  
 يف املائــة مــن مجيــع اجلــرائم املبلــغ عنــها يف  ٤٠وشــكلت حــوادث االعتــداء واالعتــداء املــرتيل  

أبرز مـدى احلاجـة إىل مواصـلة اجلهـود ملعاجلـة العنـف اجلنـسي واجلنـساين               ليشيت، مما  -تيمور  
ومل حتــــدث أي زيــــادة يف اجلــــرائم .  عامــــا رئيــــسيايــــزال يــــشكل شــــاغال أمنيــــا  الــــذي ال

 ليــــشيت االضــــطالع -ســـتئناف قــــوة الـــشرطة الوطنيــــة لتيمـــور    الاالضـــطرابات نتيجــــة   أو
كمــا اســتمر .  للــشرطة يف ثــالث منــاطق ويف مركــز تــدريب الــشرطة  ساســيةباملــسؤوليات األ

  .ن الوثيق مع قوات األمن الدوليةالتعاو
ة بشأن القيادة والرقابـة بـني املؤسـسات األمنيـة يف املنـاطق              ويظل اختاذ ترتيبات واضح     - ١٧

يوليــه بتــشكيل جلنــة لتنــسيق  / متــوز١٦وقــد أذنــت احلكومــة يف  . األمهيــةبــالغ احلدوديــة أمــرا 
وواصـل  . العمليات على احلدود بغية معاجلة هذا األمـر والتحـديات األمنيـة احلدوديـة األخـرى        

ل إقامـــة عالقـــات عمـــل فعالـــة بـــني وكـــاالت  موظفـــو االتـــصال العـــسكري يف البعثـــة تـــسهي
ــن ــور   أم ــاء     -احلــدود يف تيم ــع أحن ــات يف مجي ــسيا، وأداء دور يف مجــع املعلوم ــشيت وإندوني  لي
يوليـه، بنـاء علـى      / متـوز  ١٦ و   ١٥ أبريـل و  / نيـسان  ٢١ و   ٢٠كما نظموا يف    .  ليشيت - تيمور

لحة للتحريـر الـوطين     طلب احلكومة، حلقات عمل توجيهية ملوظفي االتـصال يف القـوات املـس            
وأعربـت احلكومـة عـن      .  ليشيت املنتشرين يف منطقيت بوبونارو وكوفاليما احلـدوديتني        - لتيمور

تقديرها لتنظيم حلقات العمل اليت استعرضها أيضا فريق تقين زائر من وحدة إصـالح القطـاع                
  .األمين التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم ومكتب الشؤون العسكرية

يونيه حادث مثري للقلق عندما اندلع قتال بـني عـصابات الـشباب             / حزيران ٧ع يف   ووق  - ١٨
وكــان أول مــن وصــل إىل مكــان احلــادث موظفــون مــن   . يف ســوق يقــع يف منطقــة بوبونــارو 

 ليـشيت، ولكــن عـددا مـن مـوظفي القــوات     -شـرطة البعثـة ومـن قـوة الــشرطة الوطنيـة لتيمـور       
 وصلوا يف وقت الحق وحاولوا وقف القتـال فأعـاقوا            ليشيت -املسلحة للتحرير الوطين لتيمور     

وملنـع تكـرار    . جهود شرطة البعثة يف منطقة ما زالت حتـتفظ فيهـا مبـسؤوليات الـشرطة األوليـة                
مثل هذه احلوادث، أنشأت البعثة واحلكومة آلية تشاورية غـري رمسيـة يف املنطقـة تـشمل شـرطة       

 ليــشيت، -ا، وقــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور  البعثــة ومــوظفي االتــصال العــسكريني التــابعني هلــ 
ويف حـادث  .  ليـشيت، ومـوظفني يف اإلدارة احملليـة   -والقوات املسلحة للتحريـر الـوطين لتيمـور       

يونيــه يف ديلــي، اســتجابت وحــدة شــرطة مــشكلة تابعــة للبعثــة إىل / حزيــران٢٧آخــر وقــع يف 
ملـسلحة للتحريـر الـوطين    حادث وقع يف مطعم، وبعد وصوهلا، استخدم أحد موظفي القـوات ا    

وقـد أوقـف املوظـف املـذكور عـن          .  ليشيت سالحا ناريا مع أنـه كـان خـارج اخلدمـة            -لتيمور  
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كمـا جتـري البعثـة حاليـا        .  اآلن التحقيقـات التأديبيـة واجلنائيـة الداخليـة املناسـبة           يالعمل، وجتر 
حقيـق األولويـة   حتقيقا داخليا بـشأن طريقـة تـدخل وحـدة الـشرطة املـشكلة، وقـد أويل هـذا الت            

  .ملعاجلة أي حساسيات نامجة عن هذه القضية
  

  دعم مؤسسات األمن وتعزيز قدراهتا املؤسسية  -دال   
قـوة الـشرطة   ضباط  اجلهود إىل إحراز مزيد من التقدم يف برنامج تسجيل  أدى تواصل   - ١٩

ق للترتيـــب املتعلـــ”، وفقـــا مـــنحهم شـــهادات االعتمـــاد و وفـــرزهمليـــشيت -الوطنيـــة لتيمـــور 
، ممــا أســفر عــن اعتمــاد   )S/2008/501 مــن الوثيقــة  ١٥انظــر الفقــرة   (“علــى األمــن  باحلفــاظ
ــهم ( ضــابطا ٢ ٨٩٧ ــرأة٥٥٧من ــون ) ام ــادا    ٩٢، ميثل ــوة، اعتم ــن الق ــة م ــا حــىت   يف املائ هنائي
فيواجهـون  )  امـرأة  ١٨منـهم   ( ضـابطا    ٢٥٩أما الضباط املتبقون وعددهم     . أغسطس/آب ٣١

ضـابطا يـتعني أن يفـصل يف أمـرهم           ٦٤ هـؤالء    ويضم. ديبية قيد النظر  أو تأ /إجراءات جنائية و  
راحــل  ضــابطا مل١٩٥وعــددهم  البــاقون وخيــضعليــشيت،  -  التقيــيم الــذي تقــوده تيمــورقفريــ

واسـتمرت أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـصعوبات            . أخرى من عمليات التحقيـق والتحـري      
سـبتمرب بـسبب التـأخر يف املوافقـة     /يـة أيلـول  ا يف بدإالّاليت واجهها فريق التقييم الذي مل ينعقـد     

 مــن ٢٠انظـر الفقـرة   (علـى ميزانيتـه وعـدم التــيقن مـن وضـع رئيــسه املعـني مـن قبـل احلكومــة         
يوليـه، أعـادت احلكومـة فـتح بـاب        / متـوز  ٣٠ إىل   ١٥وخالل الفتـرة مـن      . )S/2009/72الوثيقة  

).  نـساء ٩منـهم  ( ضـابطا  ٥٣م آنـذاك   التسجيل أمام الضباط غري املسجلني، فـسجل مـن بينـه          
قوة الـشرطة الوطنيـة   من )  امرأة١٢منهم ( ضابطا   ٧١أغسطس،  / آب ٣١وبذلك تبقى، حىت    

مـدرجني  )  امـرأة  ١١منـهم   (ضـابطا    ٦٣ غري مسجلني؛ ومن بـني هـؤالء ظـل           ليشيت -لتيمور  
ــات  يف ــدابري ضــد ضــباط     . كــشوف املرتب ــة يف اختــاذ ت ــدأت احلكوم ــشرطة الوطن وب ــوة ال ــة ق ي

قيقــات جنائيــة جاريــة    غــري احلاصــلني علــى شــهادات االعتمــاد بــسبب حت     ليــشيت - لتيمــور
قـوة الـشرطة    انتهاكات مدعى هبا حلقوق اإلنسان، ومشلـت هـذه التـدابري فـصل ضـابط مـن                   أو

كــان اختــاذ إجــراءات ضــد وملــا .  كــان مل يقــم أيــضا بتــسجيل نفــسهليــشيت - الوطنيــة لتيمــور
قـوة الـشرطة   ل مقاطعة أو وحدة معينة يعد شرطا مسبقا السـتئناف      املسجلني داخ  الضباط غري 

 يف جمال احلفاظ علـى األمـن، فقـد شـجعت            ألساسية تويل مسؤولياهتا ا   ليشيت -الوطنية لتيمور   
 احلكومـة علـى اختـاذ التـدابري املالئمـة يف مجيـع               ليـشيت  -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمـور        

  .احلاالت اليت مل يبت فيها
ألساســية  ليــشيت اســتئناف مــسؤولياهتا ا  -واســتهلت قــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور       - ٢٠
، وأعقبتـها مبقاطعـة أوكوسـي       مـايو / أيـار  ١٤جمال احلفاظ على األمن بادئة مبقاطعة لـومت يف           يف
يوليـــه، ومركـــز تـــدريب الـــشرطة / متـــوز٢٥يونيـــه، مث مقاطعـــة مانـــاتوتو يف /حزيـــران ٣٠يف 
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 وقبل بدايـة هـذه املرحلـة مـن إعـادة تـشكيل قـوة الـشرطة، أبـرم رئـيس                      .سبتمرب/أيلول ١١ يف
مـايو، اتفاقـا يف شـكل تبـادل رسـائل يـبني األدوار       / أيار ١٣الوزراء غومساو وممثلي اخلاص، يف      

 ليـشيت وقـوة     -واملسؤوليات احملـددة لكـل مـن شـرطة بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور                     
 يف جمــال احلفــاظ علــى ألساســيةيت بعــد اســتئنافها ملــسؤولياهتا ا ليــش-الــشرطة الوطنيــة لتيمــور 

 وكـــرر االتفـــاق التأكيـــد. )٢٢ الفقـــرة ،S/2009/72 انظـــر(األمـــن يف مقاطعـــة أو وحـــدة مـــا 
ــى ـــاملعايي عل ــي    ـ ــسؤوليات وه ــتئناف امل ــا الس ــق عليه ــدرة ) أ(: ر املتف ــوة ق ــة  ق ــشرطة الوطني ال

ئـــة األمنيـــة يف مقاطعـــة معينـــة؛ ناســـب للبي ليـــشيت علـــى االســـتجابة علـــى النحـــو امل- لتيمـــور
الـشرطة  ضـباط قـوة    مـن    يف املائـة     ٨٠ عـن يقـل    إصدار شهادات االعتمـاد النهائيـة ملـا ال         )ب(

السـتئناف املـسؤوليات الرئيـسية      ؤهلني يف مقاطعـة أو وحـدة معينـة          املـ  ليشيت   - الوطنية لتيمور 
؛ ستية التــــشغيلية األوليــــةتــــوافر االحتياجــــات اللوجــــ) ج(؛ يف جمــــال احلفــــاظ علــــى األمــــن

االستقرار املؤسسي الذي يشمل، يف مجلة أمور، القدرة على القيادة والتحكم، واحلـصول              )د(
فريـــق تقـــين مـــشترك يتـــألف مـــن   ويـــنص االتفـــاق أيـــضا علـــى إنـــشاء  .علـــى قبـــول اجملتمـــع

تكاملـة يف  للمجتمـع املـدين ولقـويت الـشرطة التـابعتني للحكومـة ولبعثـة األمـم املتحـدة امل                   ممثلني
ــور  ــايري       -تيم ــك املع ــتنادا إىل تل ــات والوحــدات اس ــتعداد املقاطع ــدى اس ــد م ــشيت لتحدي .  لي

 ليـشيت، يف املقاطعـات والوحـدات        -وستواصل شرطة بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور             
 عــن ألساســية ليــشيت تــويل املــسؤوليات ا-الــيت ستــستأنف فيهــا قــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور  

 على األمن، أداء دور حاسم يف رصد وتتبع التقدم احملـرز يف تطـوير املؤسـسة، وإسـداء                   احلفاظ
عنـد   مرة أخرى، يف احلاالت القصوى، بإنفاذ القانون بصورة مؤقتة،           املشورة والدعم، والقيام  

  .لب منها ذلكطُإذا واللزوم 
وة الــشرطة ويــضع االتفــاق أيــضا إطــارا آلليــة مــشتركة لرصــد التقــدم الــذي حتــرزه قــ    - ٢١

ــور   ــة لتيم ــيت   -الوطني ــات والوحــدات ال ــشيت يف املقاطع ــسؤوليات     لي ــويل امل ــا ت ــتأنفت فيه  اس
 عــن احلفــاظ علــى األمــن، وذلــك مــن أجــل دعــم اإلصــالح املتواصــل للقــوة وإعــادة  ألساســيةا

وتشري تقارير الرصد األوىل اآلتية من املقاطعات الثالث والوحـدة الـيت            . هيكلتها وإعادة بنائها  
تؤنفت فيهــا املــسؤوليات إىل أن قــوة الــشرطة الوطنيــة تنــهض مبــسؤولياهتا بطريقــة مرضــية،  اســ

 الــسلوك الــيت تــستوجب اختــاذ إجــراءات وءوأهنــا تعاملــت علــى وجــه الــسرعة مــع حــاالت ســ 
ومـع ذلـك، تظـل مواصـلة الرصـد أمـرا حيويـا، وال سـيما للوحـدات اهلامـة الـيت تعـىن                         . تأديبية

  .ة الشرطة الوطنية على تلبية االحتياجات املتعلقة بالدعم اللوجسيتباملستضعفني، ولقدرة قو
وصـدر  . وتواصل احلكومة استعراض وتنقيح األطر التشريعية والتنظيمية لقوة الـشرطة           - ٢٢
 ليــــشيت -فربايــــر قــــانون أساســــي جديــــد لقــــوة الــــشرطة الوطنيــــة لتيمــــور  / شــــباط١٠يف 

وتعكــف قــوة الــشرطة الوطنيــة . يمــي للقــوةإدخــال تغــيريات كــبرية علــى اهليكــل التنظ يتــوخى
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 ليــشيت معــا علــى وضــع  - ليــشيت وشــرطة بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور   -لتيمــور 
وينتظــر أن يعــزز القــانون األساســي أداء قــوة الــشرطة الوطنيــة . إجــراءات تنفيــذ ذلــك القــانون

ة الوحدات اخلاصة عـن     تسلسلها القيادي، وحيسن كفاء   من حيث    ليشيت، وال سيما     -لتيمور  
وبنــاء علــى طلـب وزيــر الدولــة لــشؤون األمــن، قــدمت بعثــة  . طريـق مجعهــا يف وحــدة واحــدة 

 ليشيت دعما لتنفيذ املرسـومني القـانونيني املـتعلقني بترقيـات            -األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور      
رسـوم األول أن    ويقـرر امل  . ديـسمرب / كانون األول  ١٣ومبرتبات أفراد الشرطة اللذين صدرا يف       

 ليـشيت احلاصـلني علـى شـهادات االعتمـاد هـم وحـدهم               -ضباط قوة الشرطة الوطنيـة لتيمـور        
  .املؤهلون للترقية

 ليـشيت سـيتعني عليهـا أن تـستأنف تـويل      -وبالنظر إىل أن قوة الشرطة الوطنية لتيمـور      - ٢٣
حـدات، فـإن الطلـب      عن احلفاظ على األمن يف مزيد من املقاطعات والو         ألساسيةاملسؤوليات ا 

 ليــشيت، وال ســيما فيمــا خيــص التــدريب -ســيتزايد علــى مــوارد قــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور 
إعـادة تـشكيل قـوة الـشرطة وتنميتـها يف هنايـة املطـاف               عمليـة   وسيتوقف جناح   . واللوجستيات

 ليــشيت واحلكومــة، وسيقتــضي -علــى االلتــزام الطويــل األجــل لقــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور  
وسـتكون مواصـلة   . صيص اعتمـادات يف امليزانيـة وختطيطـا متماسـكا وواقعيـا طويـل األجـل       ختـ 

  .املساعدة الثنائية الطويلة األجل وتنسيقها من األمور احليوية أيضا يف هذا الصدد
ويف .  ليـشيت  -وتتواصل اجلهود الرامية إىل املضي يف تطـوير القـوات املـسلحة لتيمـور                 - ٢٤
 رقيبـا   ٢٩ ، و ) امـرأة  ٤٤منـهم   ( جنـديا    ٤٧٧: تائج آخر عملية استقدام   مايو، أعلنت ن  / أيار ٩
) لــيس بينــهم نــساء  ( ضــابطا ٧٣ اســتقدموا مباشــرة علــى هــذه الرتبــة، و    )  نــساء٣منــهم (

 ليـشيت مـع بعثـة األمـم     -وتعاونت القوات املسلحة لتيمـور   . استقدموا مباشرة على هذه الرتبة    
صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة مـن أجـل إدراج                ليشيت و  -املتحدة املتكاملة يف تيمور     

وحدتني تدريبيتني عن حقـوق اإلنـسان والقـضايا اجلنـسانية يف تـدريب القـوات املـسلحة، مـع                    
  .التركيز على تدريب املدربني

  
  االستعراض الشامل لقطاع األمن  - هاء  

ــز األطــ       - ٢٥ ويف . طــاع األمــن ر القانونيــة لقواصــلت احلكومــة جهودهــا الراميــة إىل تعزي
يونيــه، وافــق جملــس الـوزراء علــى مــشاريع قــوانني بـشأن األمــن الــوطين، واألمــن   /حزيـران  ١٠

وتقتـرح مـشاريع القـوانني هـذه هنجـا متكـامال            . الداخلي، والدفاع الـوطين قـدمت إىل الربملـان        
إزاء وظائف األمن والـدفاع بغـرض التـصدي للتهديـدات، وتـصف آليـات التعـاون والتنـسيق،                   

 ليــشيت يف املــسائل املتعلقــة -فــسح كــذلك جمــاال أوســع ملــشاركة القــوات املــسلحة لتيمــور  وت
نائــب ممثلــي اخلــاص لــشؤون ســبتمرب، شــارك / أيلــول٢ويف . بــاألمن الــوطين يف ظــروف معينــة
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دعم قطاع األمن وسيادة القانون يف جلـسة اسـتماع عقـدهتا جلنـة الـشؤون اخلارجيـة والـدفاع               
فأكـد، يف معـرض إبدائـه مالحظـات علـى         . ملان ملناقشة مشاريع القـوانني    واألمن الوطين يف الرب   

 ليـشيت ودور  -مشاريع القوانني، ضرورة التمييز الواضح بني دور قوة الشرطة الوطنية لتيمـور        
 ليشيت، وضرورة اإلشراف املدين املالئم، وفقا ملا يقـضي بـه دسـتور             -القوات املسلحة لتيمور    

  . ليشيت-تيمور 
ويف . ثفــت احلكومــة جهودهــا الراميــة إىل املــضي يف إعــداد سياســة لألمــن الــوطين  وك  - ٢٦
أغسطس، نظمـت وزارة الدولـة لـشؤون األمـن، بالتعـاون مـع مكتـب الـرئيس ومبـساعدة                    /آب

 ليــشيت، مثــاين مناقــشات مائــدة مــستديرة  -بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور  تقنيــة مــن 
 عن مؤسسات الدولة، واجملتمع املدين، وبعثة األمـم         ممثلني ركزت على السياسات، دعت إليها    

كمـا بـدأت بعثـة األمـم     .  ليشيت، والفريق القطري لألمـم املتحـدة    -املتحدة املتكاملة يف تيمور     
 ليشيت يف العمل مع وزارة الدولة لشؤون األمن يف صـياغة قـانون   -املتحدة املتكاملة يف تيمور    

ارة الدولة للدفاع يف وضع ورقة خيـارات ملؤسـسة دفـاع وطنيـة              بشأن احلماية املدنية، ومع وز    
  .تقوم بالبحوث وتوفر التدريب

 مـــن الوثيقـــة ٢٤انظـــر الفقـــرة (واجتمـــع جملـــس مـــشروع اســـتعراض قطـــاع األمـــن   - ٢٧
S/2009/72(  وتــشمل هــذه .  مخــس مــرات، ووافــق علــى متويــل عــدة مبــادرات لبنــاء القــدرات

 جهاز السلكي وحمطات ُمكرِّرات السـلكية يف أربـع     ٤٠٠ املبادرات جتديد وإصالح أكثر من    
 بذلك من تدريب على صيانة املعدات لـصاحل قـوة الـشرطة الوطنيـة               لمقاطعات وتوفري ما يتص   

.  ليــشيت واملديريــة الوطنيــة ألمــن املبــاين العامــة  - ليــشيت والقــوات املــسلحة لتيمــور  -لتيمــور 
نة الـشؤون اخلارجيـة والـدفاع واألمـن الـوطين       وُعني، بتمويل من املشروع، مستشار دويل للج      

بالربملان، وجيري النظر يف الردود على مناقصة إلجراء دراسة استقصائية، وافـق عليهـا اجمللـس،                
  .الستطالع الرأي العام يف املسائل األمنية

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

ــدوائر   تمــا زالــت التقــارير تتــواتر عــن انتــهاكا    - ٢٨  حلقــوق اإلنــسان يقترفهــا أفــراد يف ال
.  املعاملــة واإلفـراط يف اســتعمال القـوة والتخويــف  وءاألمنيـة، تـشمل علــى وجـه اخلــصوص سـ    

 ليـشيت ادعـاءات     -ت بعثة األمم املتحدة املتكاملـة يف تيمـور          ، تلقّ قيد االستعراض وأثناء الفترة   
 حـاالت ارتكبتـها     ٨  ليـشيت و   -لـة انتـهاك ارتكبتـها قـوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور                حا ٤٤عن  

وظلت آليات املساءلة الداخلية ضعيفة، وقُـدم أفـراد الـدوائر      .  ليشيت -القوات املسلحة لتيمور    
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فربايــر، / شــباط١٠ويف . األمنيـة املــسؤولون عـن االنتــهاكات، يف معظـم احلــاالت، إىل العدالـة    
ســتئناف بالــسجن ملــدة أربــع ســنوات علــى ضــابط بقــوة الــشرطة الوطنيــة   حكمــت حمكمــة اال

 ليشيت ثبتت إدانته بتهمة الشروع يف القتل إلطالقه النار علـى أحـد املـدنيني وإصـابته         -لتيمور  
مــايو، أدانــت حمكمــة مقاطعــة بوكــاو قائــد مقاطعــة فرعيــة مــن قــوة الــشرطة / أيــار٦ويف . إيــاه

ــة لتيمــور   ــنني -الوطني ــشيت واث ــق عمــدا يف عــام      لي ــدنيني بتهمــة إشــعال احلرائ  ٢٠٠٧ مــن امل
ــر( ــرة  انظـ ــة  ٢٠الفقـ ــن الوثيقـ ــدة     وحك)S/2007/513 مـ ــسجن ملـ ــهم بالـ ــل منـ ــى كـ مـــت علـ

  .سنوات ثالث
وتواصلت املبادرات الرامية إىل تعزيز مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة من خـالل               - ٢٩

. ي ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان     مشروع مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنـائ     
ــضمنت األنــشطة تــوفري التــدريب وعقــد حلقــات عمــل وتقــدمي التوجيــه إلداريت الرصــد          وت

يونيــه، قــدم أمــني حقــوق / حزيــران٢٩ويف . والــدعوة مبكتــب أمــني حقــوق اإلنــسان والعدالــة
 الـيت وردت إىل     اإلنسان والعدالة تقريره السنوي وكذلك تقريره عن التحقيقات يف الشكاوى         

وفتح أمـني حقـوق اإلنـسان والعدالـة مكاتـب فرعيـة يف              . ٢٠٠٦رئيس الربملان أثناء أزمة عام      
ــالتقرير    ــشمولة ب ــرة امل ــاطعتني خــالل الفت ــائي للمــرأة    . مق ــم املتحــدة اإلمن ودعــم صــندوق األم

  ليـشيت األويل علـى اللجنـة      -مشاركة أمـني حقـوق اإلنـسان والعدالـة يف عـرض تقريـر تيمـور                 
وباإلضـافة إىل ذلـك، أصـدرت بعثـة         . يوليـه / متـوز  ٣٠املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف        

ســـبتمرب، تقريرهـــا العـــام عـــن  / أيلـــول١٥ ليـــشيت، يف -األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة يف تيمـــور  
يوليـه  /متـوز  ١، الـذي غطـى الفتـرة مـن           ليـشيت  -التطورات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان يف تيمـور          

ــران٣٠ إىل ٢٠٠٨ ــه / حزي ــساءلة     ٢٠٠٩يوني ــصلة بامل ــسية املت ــى التطــورات الرئي ، وركــز عل
  .ومكافحة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات السابقة واحلالية حلقوق اإلنسان

 وأحرز قدر إضايف، ولكن حمدود، من التقدم صوب حماسـبة املـسؤولني عـن األعمـال            - ٣٠
، علــــى ٢٠٠٦أثنــــاء أزمــــة عــــام اقترفــــت اإلجراميــــة وانتــــهاكات حقــــوق اإلنــــسان الــــيت 

. )S/2009/72 مـن الوثيقـة   ٢٩انظـر الفقـرة   (أوصت بـه جلنـة التحقيـق اخلاصـة املـستقلة        ما حنو
ومولــت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان مــدعيا عامــا دوليــا للنظــر خصيــصا يف هــذه  

عة أشـخاص؛  أغسطس، صدر حكم هنائي يف قضيتني أدين فيهما سـب    / آب ٣١وحىت  . احلاالت
ــق يف     ــات؛ وجيــري التحقي ــضية١٣وتتواصــل مخــس حماكم ــايري   .  ق ــت احملاكمــات للمع وامتثل

. ولكن ظلـت العقبـات الـيت تعتـرض إنفـاذ األحكـام قائمـة              . الدولية واحترمت حقوق املتهمني   
  ليشيت املدانون بالقتـل العمـد والـشروع يف         -فاألفراد األربعة التابعون للقوات املسلحة لتيمور       

ــش      الق ــراد ال ــن أف ــة م ــار أردت مثاني ــة إطــالق ن ــل يف عملي ــام   ت ــى يف ع ــة قتل  ٢٠٠٦رطة الوطني
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يزالـــون حمتجـــزين يف مرفـــق عـــسكري بـــدال مـــن إيـــداعهم ســـجنا مـــدنيا، ومل ُتـــدفع بعـــد   ال
  .مرت هبا احملكمة ألرامل الضحاياالتعويضات اليت أ

 مـن الوثيقـة   ٣٠نظـر الفقـرة   ا(ومل يناقش الربملان بعد توصيات جلنة احلقيقة والـصداقة     - ٣١
S/2009/72(      ومـن مث، فـإن ضـحايا اجلـرائم املرتكبـة بـني         .  وجلنة االستقبال واحلقيقـة واملـصاحلة

ــوا يطلبـــون العدالـــة   وأســـرهم مـــا١٩٩٩ و ١٩٧٤عـــامي  ويف الفتـــرة مـــن .  والتعـــويضزالـ
ــران١٩ إىل ١٧ ــدعم مــ   / حزي ــرئيس، ب ــه، نظــم مكتــب ال ــرويج اخلــاص إىل  يوني ن مبعــوث الن

 ليشيت، حوارا وطنيا عن العدالة واملصاحلة مع قادة األحزاب السياسية وممثلـي اجملتمـع          - تيمور
املدين أسفر عن توافـق عـام يف اآلراء يؤيـد تقـدمي تعويـضات للـضحايا األشـد ضـعفا ألحـداث                    

، وضـرورة إنـشاء مؤسـسة تتـابع         ١٩٩٩ إىل عـام     ١٩٧٤  من عـام   العنف اليت وقعت يف الفترة    
ســبتمرب، / أيلــول٢ويف . لــصداقةاالســتقبال واحلقيقــة واملــصاحلة وجلنــة احلقيقــة واأعمــال جلنــة 

، الــذي عقــد علــى مــدى ثالثــة أيــام ونظمتــه   ‘‘املــؤمتر الــوطين للــضحايا’’املــشاركون يف  دعــا
منظمات غري حكوميـة يف ديلـي بـدعم مـن مفوضـية حقـوق اإلنـسان، إىل تقـدمي مـن ارتكبـوا                        

  . إىل حمكمة دولية١٩٩٩-١٩٧٤اقترفت أثناء الفترة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت 
وتواصــلت التحقيقــات الــيت جيريهــا فريــق التحقيــق يف اجلــرائم اجلــسيمة، التــابع لبعثــة      - ٣٢

 ليـشيت، حتـت إشـراف مكتـب املـدعي العـام، يف حـاالت                -األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور         
 من املقاطعـات    ٩، وذلك يف    ١٩٩٩عام  االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف        

 حالـة مـن     ٨٩أغسطس، كان الفريق قد انتهى من التحقيق يف         / آب ٣١وحىت  . الثالث عشرة 
ــق يف     ٣٩٦ ــد النظــر؛ وجيــري يف الوقــت احلاضــر التحقي ــة قي ــة إضــافية ٢١ حال ــرت .  حال وأث

لنائيـة   سـرعة التحقيقـات، كـان مـن بينـها صـعوبة الوصـول إىل املنـاطق ا         ىمعوقات خطـرية علـ    
 الطـرق والطقـس؛ وطـول وقـت الـسفر بـسبب اتـساع منـاطق املـسؤولية املـسندة                     ةبسبب حالـ  

ولـذا خصـصت بعثـة      . لكل فريق حتقيـق؛ واالحتيـاج إىل متـرمجني حتريـريني وفـوريني إضـافيني              
 ليشيت مخس وظائف إضافية ملترمجني فوريني وستخـصص،         -األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور      

 بعد انتخابات القرى، ستة حمققني من قوة الشرطة التابعـة هلـا             ٢٠٠٩أكتوبر  /يف تشرين األول  
ــق يف اجلــرائم اخلطــرية   ــم املتحــ   . للتحقي ــرئيس األم ــا ال ــد دع ــا يف   وق ــيت ألقاه ــة ال دة، يف الكلم

إىل حـل    نوية العاشـرة لالسـتطالع الـشعيب،      أغسطس مبناسبة االحتفال بالـذكرى الـس      /آب ٣٠
. ليـشيت  - وجيـه األمـوال صـوب تعزيـز اجلهـاز القـضائي لتيمـور              وت “اجلرائم اخلطـرية  وحدة  ”

غــري أن جهــود فريــق التحقيــق يف اجلــرائم اخلطــرية ليــست إال اســتئنافا لوظــائف التحقيــق الــيت   
ومــن مث، أكــد ممثلــي اخلــاص للــرئيس أمهيــة . كانــت تقــوم هبــا وحــدة اجلــرائم اخلطــرية الــسابقة

ويـستلزم  ). ٢٠٠٦( ١٧٠٤لس األمن يف قـراره      ئها من جم  التحقيقات اليت صدر تكليف بإجرا    
  .اجملال ز قدرة احملققني الوطنيني يف هذااألمر، يف الوقت نفسه، تعزي
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ــشيا الكــسور    / آب٨ويف   - ٣٣ ــد ميلي أغــسطس، احتجــزت الــشرطة مــارتينوس بــريي، قائ
ات وتـشمل االدعـاء  . السابق، بناء على أمر قبض ما زال قائما، الرتكابه جرائم ضد اإلنـسانية      

 / أيلـول  ٦املوجهة ضده االشتراك يف مذحبة كنيسة سواي مبقاطعـة كوفاليمـا الـيت ارتكبـت يف                 
 شـخص مـن بينـهم نـساء وأطفـال وثالثـة       ٢٠٠، واليت قتل فيها عدد يصل إىل        ١٩٩٩سبتمرب  
وقد ألقي القبض على مارتينوس بريي، الذي يقيم يف إندونيسيا، أثناء زيارة قـام هبـا                . قساوسة
 / آب٣٠ويف . ليــشيت ونقــل إىل ســجن بيكــورا يف ديلــي كمحتجــز قبــل احملاكمــة    -لتيمــور 

أغــسطس ُســلم إىل الــسلطات اإلندونيــسية يف ســفارهتا يف ديلــي، ألن املــسؤولني اإلندونيــسيني 
كــانوا، كمــا يقــال، ينتظــرون تأكيــد اإلفــراج عنــه قبــل حــضور االحتفــال بالــذكرى الــسنوية    

وأثار اإلفراج مسائل تتعلق بانتهاكات للقانون الـوطين        . يت ليش - لالستطالع الشعيب يف تيمور   
وقد كرر البيـان الـذي أصـدره املتحـدث الرمسـي            . التيموري وكذلك للمعايري واملبادئ الدولية    

أغسطس تأكيد املوقف الثابت لألمم املتحـدة املتمثـل يف عـدم جـواز العفـو                / آب ٣١بامسي يف   
اجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، أو اإلفـالت        عن اجلرائم اخلطرية، مثل جرائم احلرب و      

كما طلبت مفوضة األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان توضـيحا عـاجال بـشأن                . من العقاب عليها  
اإلفراج الذي تناقلته األنباء وأعربت علنا عن معارضتها القوية لإلفراج عن شخص هنـاك أمـر                

  .من هذا النوع بإلقاء القبض عليه
 القرار نقاشا مكثفا وواسعا بني األحـزاب يف الربملـان حيـث طلـب نـواب شـىت،                   وأثار  - ٣٤

وُوصـف  . من املعارضة ومن حتالف األغلبية الربملانية احلاكم على حـد سـواء، تفـسريا لإلفـراج               
القرار من قبل السلطات التيمورية وأعـضاء الربملـان واجملتمـع املـدين بطـرق خمتلفـة تتـراوح بـني                     

كمـا تعالـت أصـوات      . يف العمليـة القـضائية    ‘‘ تـدخال سياسـيا   ’’وكونه  ‘‘ سياقرارا سيا ’’كونه  
سبتمرب، أصدر رئـيس   / أيلول ٩ويف  . تدعو وزير العدل والنائب العام إىل التحدث أمام الربملان        

حمكمة االستئناف بيانا جاء فيه أن اإلفراج مل يتم بناء على قـرار حمكمـة وأن املفـتش القـضائي                    
ســبتمرب، صــرح رئــيس الــوزراء علنــا، يف كلمــة ألقاهــا يف   / أيلــول١٠يف و. ســيحقق يف األمــر

سـبتمرب، طـرح زعـيم الكتلـة     / أيلـول ١٤ويف . التلفزيون الوطين، بأنه املسؤول عـن هـذا القـرار     
سـبتمرب،  / أيلـول  ٢٢الربملانية حلزب فـرتليين اقتراحـا بـسحب الثقـة يف الربملـان، الـذي قـرر، يف                   

والطريقــة الــيت عوجلــت هبــا القــضية . أكتــوبر/ تــشرين األول٦و  ٥مناقــشة االقتــراح يف يــومي 
املــساءلة عــن اجلــرائم املتعلقــة بــضمان حتمــاالت الميكــن أن تكــون هلــا عواقــب خطــرية علــى ا 

  .١٩٩٩جلسيمة اليت ارتكبت يف عام ا
ــة يف تيمــور      - ٣٥ ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــع   -وكثفــت بعث ــة إىل من ــشيت اجلهــود الرامي  لي

 السلوك والتصدي هلا، تنفيذا لنشريت املتعلقة حبظر التمييز والتحرش، مبا يف ذلـك              وءحاالت س 
وعمـال علـى التوعيـة بالتـدابري        . (ST/SGB/2008/5)التحرش اجلنسي، وإساءة استخدام السلطة      
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ــسلوك املتوقعــة مــن مــوظفي األمــم املتحــدة،       ــسي، ومعــايري ال ــع االســتغالل اجلن ــة إىل من الرامي
 ليـشيت أنـشطة توعيـة يف كـل     - نظمت بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   وآليات اإلبالغ، 

وجتـرى مـشاورات مـع فريـق األمـم املتحـدة            . املقاطعات وتابعتـها مـع منظمـات اجملتمـع املـدين          
القطري من أجل تدعيم هنج متكامل يتبع يف مجلة مسائل منها إنشاء شبكة ملـساعدة الـضحايا                 

أغسطس، أُبلغ عن حـاليت اسـتغالل       / آب ٣١ويف  . االنتهاك اجلنسيني واحلماية من االستغالل و   
 إحـدامها ال يقــوم عليهـا دليــل   وانتـهاك جنـسيني؛ ووجــد مكتـب خــدمات الرقابـة الداخليــة أن    

وأدت زيـادة تتبـع املخالفـات، ودخـول حـاالت سـابقة يف              . األخرى فيواصل التحقيق فيها    أما
واسـتمرت بعثـة    . االت املدرجة يف قاعـدة البيانـات       السلوك إىل ارتفاع عدد احل     وءنظام تتبع س  

 ليشيت يف توفري تدريب لتوعية مجيع موظفي األمـم املتحـدة            -األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور      
أغـــسطس كـــان  / آب٣١، وحـــىت “هتمـــةاألمـــم املتحـــدة م ”ســـتراتيجية ايف إطـــار تنفيـــذ  

إللزامـي بـشأن فـريوس نقـص      قد تلقوا التـدريب التـوجيهي ا      )  امرأة ١١٨منهم  (موظف   ٧٠١
 ليـشيت أيـضا حبملـة     - واضطلعت بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمـور       . اإليدز/املناعة البشرية 

 إىل املــشورة وخــدمات االختبــار الطــوعيتني والــسريتني، وتعزيــز بيئــة العمــل   لتــشجيع اللجــوء
  ). نساء١٠هم من( موظفا دربوا على توعية أقراهنم ١٨املتساحمة من خالل شبكة تضم 

  
  قدرات نظام العدالة وتعزيزهالدعم املقدم لبناء   - باء  

أحرزت احلكومة تقدماً كبرياً حنـو اعتمـاد تـشريعات مهمـة ووضـع خطـة اسـتراتيجية                    - ٣٦
فرباير وأودعت احلكومـة صـك      / شباط ١٧وأقر الربملان قانون محاية الشهود يف       . لقطاع العدل 

 /حزيــران ٨ويف . مــارس/ آذار٢٧حــدة ملكافحــة الفــساد يف  التــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املت 
يونيــه، دخــل القــانون اجلنــائي اجلديــد حيــز النفــاذ متــضمناً القــانون اجلنــائي الــدويل األساســي   

وأقـر جملـس الـوزراء يف       . واملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان ومعتـرباً العنـف العـائلي جرميـة عامـة              
أجــرت  كمــا. العنــف العــائليعلــى وجــه التحديــد  أغــسطس قانونــاً منفــصالً يتنــاول/ آب١٩

وسـامهت بعثـة األمـم املتحـدة     . وزارة العدل مشاورات عامـة بـشأن مـشروع قـانون لألراضـي            
 ليشيت يف هـذه اجلهـود بتـوفري املـساعدة التقنيـة وتقـدمي التوصـيات بـشأن                   -املتكاملة يف تيمور    

نـف العـائلي، فـضالً عـن منازعـات         وما برحت قـضايا االعتـداء اجلنـسي والع        . مشاريع القوانني 
وقـدم أيـضاً كـل مـن        . أخرى كثرية، تعاجل بآليات تقليدية على الرغم من سن القانون اجلنـائي           
 ليـشيت املـساعدة إىل      -برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وبعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور                 

ــال      ــة ب ــشاورية املتعلق ــة الت ــاء اضــطالعها بالعملي ــوزارة أثن ــريف   ال ــانون الع ــضاء والق لجوء إىل الق
والقــضاء احمللــي لوضــع مبــادئ توجيهيــة لتطــوير الــسياسات وصــياغة مــشروع قــانون عــن          

وبدعم من البعثة، جرى انتقـاء أربعـة مستـشارين إلجـراء تقيـيم شـامل                . “لتقليديةالعدالة ا ” و



S/2009/504
 

16 09-52534 
 

دة مـــن خـــالل الفتـــرة املمتـــ) ٨٨، الفقـــرة S/2006/628(مـــستقل الحتياجـــات قطـــاع العـــدل 
ومن املفترض النظر يف جمموعة واسعة مـن التوصـيات          . سبتمرب/ أيلول ٢٨أغسطس إىل   /آب ٣

التقيـيم مقترنـةً باخلطـة االسـتراتيجية لقطـاع العـدل الـيت سـتقدم إىل جملـس التنـسيق               املنبثقة عن   
  ).يتألف من رئيس حمكمة االستئناف ووزير العدل واملدعي العام(

عملــييت التحقيــق واملقاضــاة ســياق  والتغــيريات العامــة يف وأدخلــت بعــض التحــسينات  - ٣٧
فقـد أفـاد مكتـب املـدعي العـام مبعاجلـة          . بشأن اجلرائم مع زيادة استخدام نظام القضاء الرمسـي        

أغسطس، بينمـا تنـاقص     / آب ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١قضية يف الفترة املمتدة من       ٣ ١٢٠
.  قـضية تقريبـاً   ٥ ٠١٣  إىل ٥ ٤٠٠يع أحنـاء البلـد مـن        عدد القضايا اجلنائية قيد التحقيق يف مج      

ويعد ذلك تطوراً مرحباً به بالنظر حتديـداً إىل العـدد الكـبري للقـضايا اجلديـدة الـواردة يف ديلـي                      
وازداد ). ٣٤، الفقـرة    S/2009/72انظـر   (وحدها وإىل العطلة القضائية اليت ختللـت الفتـرة ذاهتـا            

ــة بتخــرج أرب   ــز القــدرة الوطني ــدريب   / آذار٥عــة مــدعني عــامني يف  تعزي مــارس مــن مركــز الت
 عمــلكمــا اســتفاد قطــاع العــدل مــن .  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيالــذي يدعمــهالقــانوين 

ويف جمـال الـسجون، قـدم    . مـايو / أيـار  ١٨ القـسم يف      جـدد أدوا   قاضيني وأربعـة حمـامني عـامني      
خلـدمات املـشاريع الـدعم لعمليـة إصـالح          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة        

  .السجن اجلارية يف مقاطعة ماناتوتو
  

 االقتصادية واملـساعدة اإلنـسانية      -، والتنمية االجتماعية    “االتفاق”دعم    - ارابع  
 واإلنعاش املبكر

 “االتفاق”دعم عملية   -ألف   
تـشكل االتفـاق    أُحرز تقدم صـوب بلـوغ األهـداف املتعلقـة باألولويـات الوطنيـة الـيت                   - ٣٨

نـسبة  ما يزيـد عـن      ذلك أن   ). ٣٦، الفقرة   S/2008/501انظر  ( ليشيت   -الدويل من أجل تيمور     
هـي   أو   ا مت حتقيقهـ   ٢٠٠٩ستني يف املائة من األهداف احملـددة للـربعني األول والثـاين مـن عـام                 

ــزام احلكومــة والــشركاء اإلمنــائيني بعمليــ  ممــا يــربهن علــى  حنــو اإلجنــاز، يف ســبيلها  ة حتديــد الت
وعــالوةً علــى . ومت توســيع عــضوية الفريــق العامــل لتــضم متثــيالً للمجتمــع املــدين  . األولويــات

ذلــك، اعتــربت احلكومــة آليــة حتديــد األولويــات الوطنيــة مبثابــة اإلطــار الــالزم ملواءمــة أعماهلــا   
. ملـاحنني  االستراتيجية املتوسطة األجل ودعـم ا      اإلمنائية، وخطتها   ٢٠١٠التحضريية مليزانية عام    

ــة يف          ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــاة األه ــيم مراع ــزام بتعم ــن االلت ــا ع ــة إعراهب ــد احلكوم وعقــب جتدي
مبـا يكفـل   منظومة األمـم املتحـدة    أصبحت تتلقى الدعم من     للتنمية الوطنية،   الرئيسية  العمليات  

 . لألهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٠جتسيد األهداف الوطنية ذات األولوية احملددة لعام 
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  االجتماعية- التنمية االقتصادية  -باء   
يف املائـة يف     ١٢,٨من غري النفط بنسبة تقـدر بــ         اإلمجايل   منو الناتج القومي     زاد معدل   - ٣٩

كمــا يتوقــع الــصندوق أن ينمــو النــاتج . ، وفقــاً لتقــديرات صــندوق النقــد الــدويل٢٠٠٨عــام 
 وبنــسبة ٢٠٠٩ يف املائــة يف عــام ٧,٢احمللــي اإلمجــايل احلقيقــي للقطاعــات غــري النفطيــة بنــسبة 

، لتقـدم  ٢٠٠٧وأخذت عملية تنفيذ امليزانية تتـسارع منـذ عـام          . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٧,٩
 كميــة مــن النقــد يف ٢٠٠٨وضــخت احلكومــة يف عــام . حــافزاً ماليــاً كــبرياً للنمــو االقتــصادي

ــائل          ــك عــرب وس ــت ذل ــد فعل ــابقة، وق ــوام س ــا ضــخته يف أع ــد عم ــصاد تزي ــل  االقت ــها حتوي من
 مليـــون دوالر إىل فئـــات مثـــل املـــشردين داخليـــاً ٨٥مـــدفوعات حمـــددة يبلـــغ جمموعهـــا حنـــو 

بيــد أن حتقيــق قاعــدة اقتــصادية مــستدامة  . واملــسنني، األمــر الــذي قــدم حــافزاً اقتــصادياً هامــاً  
سيتوقف على توجيـه املـوارد حنـو االسـتثمار يف قطاعـات االقتـصاد اإلنتاجيـة غـري النفطيـة مـن                      

  .جل احلد من الفقر وحتسني سبل كسب الرزق وإجياد فرص العملأ
 إىل ٢ ليــشيت يف الفتــرة مــن - للــشركاء يف تنميــة تيمــور ٢٠٠٩وعقــد اجتمــاع عــام   - ٤٠
بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف يف ممــثالً (وأكــد مــن جديــد اجملتمــع الــدويل . أبريــل/نيــسان ٤

ــق األمــ  -تيمــور  ــدويل وفري ــشيت والبنــك ال ــدد  ٤٥ م املتحــدة القطــري و  لي ــاً ومتع ــداً ثنائي  وف
لحكومـة، حبيـث تتمـشى مـع        اإلمنائيـة ل  سـتراتيجيات   االواءمة الربامج مع    استعداده مل ) األطراف

كمــا حــضر االجتمــاع ممثلــون عــن اجملتمــع املــدين . مبـادئ إعــالن بــاريس بــشأن فعاليــة املعونــة 
أبريـل، أصـدر رئـيس جملـس        / نيـسان  ٣وأثناء هـذا االجتمـاع الـذي عقـد يف           . والقطاع اخلاص 

 أكــدليــشيت، الــذي  - لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بتيمــور  ٢٠٠٩الــوزراء تقريــر عــام  
وبينمـا يـشري التقريـر      . حاجة البلد إىل اختاذ مزيد من اخلطوات لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          

يف اليــوم، مــن األمهيــة  دوالر ٠,٨٨ عاشــوا بأقــل مــن ٢٠٠٧إىل أن نــصف الــسكان يف عــام 
ترمي إىل بلوغ اهلدف اإلمنـائي لأللفيـة   اليت ربامج الاحلامسة أن تواصل احلكومة جهودها لتعزيز     
  .املتعلق بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع

ترمـي إىل زيـادة    تـدابري  ،يف سعيها لبلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    ،   وتتخذ احلكومة   - ٤١
يونيـه محلـة   / وقـد نظمـت يف حزيـران      .ي والصحة والتغذية ومحاية الطفل    حتسني التعليم األساس  

علــى مــستوى البلــد للتحــصني مبولــدات املــضادات املتعــددة اســتغرقت شــهراً واحــداً ومشلــت    
 يف املائـة تقريبـاً مـن جممـوع          ٤٠ امـرأة، أي مـا يـشكل نـسبة           ٢٣٧ ٠٠٠  طفل و  ١٩٤ ٠٠٠

ألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة ببقــاء  الــسكان، واهلــدف مــن ذلــك هــو اإلســراع يف بلــوغ ا 
ليشيت حتليالً لواقع التغذيـة وفقـاً ملـا أوصـت بـه              - كما أعدت تيمور  . الطفل وصحة األمهات  

وبـدعم مـن    .  البلد الوحيـد يف آسـيا الـذي قـام بـذلك            يجلنة األمم املتحدة الدائمة للتغذية، وه     
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ــسكان، ُنظمــت مخــس دورات تدري    ـــ صــندوق األمــم املتحــدة لل ــة ل ــاء  ٦٠ بي ــة وســتة أطب  قابل
ــشأن ــد األساســية يف حــاالت الطــوارئ    ب ــة التولي ــسان٢٣وأطلقــت يف . رعاي ــة  / ني أبريــل جلن
الـيت سـتعمل   ) اليونـسكو (ليشيت الوطنية ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          - تيمور

  .واالتصاالت مثل التربية والعلم مع اهليئات احلكومية وغري احلكومية يف جماالت
.  لتعزيـز التنميـة الريفيـة بإدخـال حتـسينات يف إنتـاج األغذيـة               اوبذلت احلكومـة جهـود      - ٤٢

ألغذيـة والزراعـة بـذور الـذرة     األمـم املتحـدة ل  ومتشياً مـع سياسـات احلكومـة، وزعـت منظمـة       
 أســرة معيــشية مزارعــة تفتقــر إىل األمــن  ٣٠ ٠٠٠واألرز واألمســدة ذات اجلــودة العاليــة علــى 

الزراعة صـوامع معدنيـة ووزعتـها علـى         ووباإلضافة إىل ذلك، أنتجت منظمة األغذية       . غذائيال
أســرة معيــشية ريفيــة هبــدف ختفــيض خــسائر مــا بعــد احلــصاد النامجــة عــن    ٣ ٠٠٠أكثــر مــن 

ومن املتوقـع أن تـسجل حماصـيل      .  يف املائة  ٣٠ناهز  اليت تصل إىل ما ي    وسائل التخزين التقليدية    
 ٢٠٠٨ يف املائـة عـن النـسبة الـيت سـجلتها يف عـام                ١٥ نـسبة تفـوق      ٢٠٠٩ام  الذرة واألرز لع  

نتيجة األثر املزدوج الناجم عن هذه االسـتثمارات واسـتثمارات احلكومـة األخـرى يف القطـاع                 
غري أن مثة حاجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود لتنفيـذ                . الزراعي، باإلضافة إىل الظروف املناخية    

 بزيادة املشتريات من احملاصـيل املنتجـة حمليـاً، وعلـى األخـص يف ضـوء                 سياسة احلكومة املتعلقة  
عوامل مثل استرياد األرز من أجل البيع املدعوم، وحاالت التـأخري يف مـدفوعات احلكومـة إىل                 

  .ة إىل املزارعني عن هذه السياسةاملزودين احملليني وعدم تقدمي معلومات فعال
ــدأ يف عــام    - ٤٣ ــامج  ٢٠٠٩وب ــذ برن ــه ثــالث ســنوات    تنفي ــق  مــشترك مدت ــصندوق حتقي ل

الــذي يركــز علــى العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، بتمويــل         واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   
 صندوق األمم املتحدة للمرأة وبرنـامج األمـم         -والشركاء املنفذون   . ماليني دوالر  ٤,٩ قدره

) اليونيــسيف( للطفولــة املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــة الدوليــة للــهجرة ومنظمــة األمــم املتحــدة       
وصندوق األمم املتحدة للسكان هم نظراء للحكومة يدعموهنا يف تنظـيم محلـة إعالميـة وطنيـة                 

كمـا دعـم املـشروع      . بشأن االجتار بالبشر ووضع استراتيجية طويلـة األجـل لإلعـالم والـدعوة            
ــشرطة الوط        ــة لل ــضعفني التابع ــع وحــدة األشــخاص املست ــدرات م ــاء الق ــة تنظــيم دورات لبن ني

 ليشيت ولوحدة الـشرطة األهليـة واختـاذ إجـراءات تنفيذيـة للتحقيـق يف إسـاءة معاملـة                  - لتيمور
مـايو، أطلقـت احلكومـة، بـدعم مـن          / أيـار  ٢٩ويف  . األطفال والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس        

وهـي  . للتعبئة االجتماعية مـن أجـل محايـة األطفـال         أول استراتيجية على اإلطالق     اليونيسيف،  
جبميـع أشـكال العنـف واإلسـاءة واالسـتغالل      فيما يتعلق جاً شامالً لتوعية اجملتمع احمللي    تقدم هن 

سـبتمرب، أنـشأت احلكومـة    / أيلـول ٢٢ويف . املوجهة ضد األطفال ولتعزيز نظام محاية األطفـال     
يوليــه، أقــر صــندوق حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة /ويف متــوز. أيــضاً اللجنــة الوطنيــة حلقــوق الطفــل

برناجماً مـشتركاً مدتـه ثـالث سـنوات لتعزيـز اسـتدامة األغذيـة واألمـن الغـذائي مبيزانيـة                     لأللفية  
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دوالر، وهو برنامج سـيتوىل تنفيـذه كـل مـن اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة                 ماليني   ٣,٥قدرها  
ــة والزراعــة بالتعــاون مــع       ــة العــاملي ومنظمــة األغذي ــامج األغذي ــة وبرن ــوطنيني  العاملي النظــراء ال

  .الصلة ذوي
ــة عــن           - ٤٤ ــة القائم ــوة العامل ــاً الق ــد حالي ــة، تزي ــة العمــل الدولي ــديرات منظم وحــسب تق

 ٢٠٠٨ فرصة عمـل يف عـام   ٤٧ ٥٠٠وقد أفادت احلكومة بأهنا أوجدت    .  عامل ٣٠٠ ٠٠٠
 فرصــة عمــل يف عــام ٤٥ ٠٠٠، وتتوقــع إجيــاد لألجــورمــن خــالل توليــد مباشــر وغــري مباشــر 

 شــخص، يعمــل معظمهــم  ٤٠ ٠٠٠ يوظــف وظــل القطــاع اخلــاص صــغرياً، حيــث  . ٢٠٠٩
 ٦ ٢٤٧ومن املساعدة التقنية اليت تقدمها منظمة العمل الدوليـة، مت توظيـف             .  اخلاص حلساهبم
عن طريق برامج تنفـذها أمانـة الدولـة العامـة للتـدريب             )  يف املائة منهم من النساء     ٢٩(شخصاً  

صــلت منظمــة األمــم ووا.  يــوم عمــل١٨٣ ٥٦٣املهــين والتوظيــف الــيت أوجــدت مــا جمموعــه 
تقـدمي الـدعم ملركـز يتـيح الفـرص للفئـات الـضعيفة بتـوفري                ) اليونيـدو (املتحدة للتنمية الصناعية    

يونيـه، أودعـت يف جنيـف       /حزيـران  ١٦ويف  . سبل العيش املستدامة عرب بيع منتجات اخليزران      
تفاقية رقـم   اال(صكوك التصديق على أربع اتفاقيات رئيسية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية            

ــة رقــم   ٢٩ ــة حــق التنظــيم؛    ٨٧ بــشأن العمــل اجلــربي؛ واالتفاقي ــة ومحاي ــة النقابي ــشأن احلري  ب
 بـشأن أسـوأ   ١٨٢ بشأن حق التنظيم واملفاوضـة اجلماعيـة؛ واالتفاقيـة رقـم       ٩٨واالتفاقية رقم   

 وســاعد مــصرف التنميــة اآلســيوي احلكومــة يف وضــع خمطــط عــام    .)أشــكال عمــل األطفــال 
  . إصالح أربعة طرق أساسيةرق ودعمللط
أغـــسطس، صـــدق الربملـــان علـــى اتفاقيـــة فيينـــا حلمايـــة طبقـــة األوزون  / آب٢٥ويف   - ٤٥

 يــسمح بالتــصديق العــاملي ممــاوبروتوكـول مونتريــال املتعلــق بــاملواد املــستنفدة لطبقـة األوزون،   
 .على املعاهدتني

  
 كراملساعدة اإلنسانية والدعم اإلنساين لإلنعاش املب  -جيـم   

ــالغ عــددها       - ٤٦ ــاً الب ــشردين داخلي ــاً كــل خميمــات امل  خميمــاً واســتفادت  ٦٥أغلقــت رمسي
وقـد عـاد معظـم     . أغـسطس / آب ٣١ أسرة من جمموعـات إجـراءات اإلنعـاش لغايـة            ١٤ ٠٠٠

 أسـرة تقـيم يف      ٢٤٠املشردين داخلياً أو أعيد توطينهم دون أيـة حـوادث أمنيـة هامـة باسـتثناء                 
اجلهــود بفــضل التقــدم امللحــوظ قــد حتقــق هــذا  و. أغــسطس/ آب٣١يــة املــآوى االنتقاليــة لغا

سـبتمرب،  / أيلـول  ١١ويف  . يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية      املتضافرة اليت تبذهلا احلكومة والشركاء      
. ســبتمرب/ ســتغلق يف شــهر أيلــول   االنتقاليــةالجــئأعلنــت وزارة التــضامن االجتمــاعي أن امل  

 يف  ٥٨ الـيت أعـدها جملـس الالجـئني النروجيـي أن نـسبة               ذلك، تبني الدراسـة االستقـصائية      ومع
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ــة مــن  ــهــذه املالجــئ  أســرة تقــيم يف ٤٢٠املائ ، ٢٠٠٦ك مــرتالً قبــل أزمــة عــام  مل تكــن متتل
  . واتباع هنج أكثر حتديداً للهدفإجياد حل هلذه احلاالت سيتطلب املزيد من الوقت وأن
لـة مـا بعـد العـودة لـضمان أن تعـاجل             مواصلة إيالء االهتمـام مبرح    من الضرورة مبكان    و  - ٤٧

علــى النحــو الواجــب مــسائل مثــل تــوفري ســبل كــسب الــرزق وفــرص إدرار الــدخل وإمكانيــة  
احلــصول علــى امليــاه واخلــدمات األساســية، باعتبارهــا العوامــل احملــددة الــيت ميكــن أن تزعــزع     

ا بعـد العـودة إىل      وقـد قـدمت املـساعدة يف مرحلـة مـ          . االستقرار يف اجملتمعـات احملليـة للعائـدين       
العائـدين مـن املـشردين داخليـا وأفــراد اجملتمـع احمللـي املـستقبلني هلــم مـن خـالل مـشاريع البنيــة           

واهلــدف مــن املــشاريع اجلاريــة الــيت ينفــذها كــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة  . التحتيــة الــصغرية
ــع جتــدد ا       ــام االجتمــاعي ومن ــاء الوئ ــهجرة هــو بن ــة لل ــة الدولي ــائي واملنظم ــرتاع بإشــراك  اإلمن ل

حملليــة يف منــاطق العــودة يف مــشاريع التخطــيط الــيت تعــود بالفائــدة العامــة علــى          ااجملتمعــات 
وقد مت تأمني املزيد من املـوارد       . اجملتمعات املستقبلة والعائدين من املشردين داخلياً على السواء       

  .مإلعادة إدماج املشردين داخلياً عن طريق نافذة الطوارئ لصندوق بناء السال
ــ/ آذار٣١ويف   - ٤٨ ـــارس، شـــكلت منظومـمـ ــدةــ ــم املتحـ ــراكةة األمـ ــة  يف شـ ــع حكومـ  مـ

ــور ــشيت  - تيم ــة١١لي ــساعدة       جمموع ــسانية تعكــس هيكــل امل ــساعدة اإلن ــات امل ــن جمموع  م
لت ، تـشكّ ٢٠٠٥وكركن من أركان عملية اإلصالح اإلنساين العـاملي لعـام          . اإلنسانية العاملية 

مبثابــة آليــة تــساعد يف حتديــد الثغــرات وســدها مــن خــالل         لتكــون “قيــادات اجملموعــات ”
االستجابة اإلنسانية وحتسني نوعية العمل اإلنـساين، إىل جانـب جمموعـات متثـل شـراكة قائمـة                  
بني احلكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات الدوليـة وحركـة الـصليب األمحـر واهلـالل                    

دى عـشرة جمموعـة علـى أنـشطة اإلنعـاش           وقـد ركـزت اإلحـ     . األمحر ووكاالت األمم املتحدة   
املبكر ومـساعدة احلكومـات يف التأهـب للكـوارث الطبيعيـة واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ                 

وقدم كل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملنظمـة الدوليـة للـهجرة                  . والتخطيط للطوارئ 
مة، بدعم مـن برنـامج      وأسست احلكو . الدعم لنظرائها من احلكومات يف جمال إدارة الكوارث       

األغذية العاملي، نظاماً متعدد الوكاالت لتقيـيم األمـن الغـذائي للمـساعدة يف االرتقـاء مبـستوى                  
كما واصل برنامج األغذية العاملي تقدمي املـساعدة الغذائيـة إىل           . التأهب واالستجابة للكوارث  

التغذويــة، مثــل احلوامــل أشــد فئــات البلــد تعرضــاً النعــدام األمــن الغــذائي وضــعفاً مــن الناحيــة 
ــل     ــة األم والطفـ ــامج تغذيـ ــسة عـــن طريـــق برنـ ــال دون اخلامـ ــعات واألطفـ  ٥٣ ٠٠٠(واملرضـ

؛ ) مــستفيد٢١٢ ٠٠٠(؛ وأطفــال املــدارس عــن طريــق برنــامج التغذيــة املدرســية       )مــستفيد
ــل           ــذاء مقاب ــامج الغ ــق برن ــذائي عــن طري ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاين م ــيت تع ــة ال ــات احمللي واجملتمع

؛ والعائــدين مــن املــشردين داخليــاً ) مــستفيد١٩ ٠٠٠(برنــامج الغــذاء مقابــل األصــول /العمــل
ــستفيد٣٠ ٠٠٠( ــوارث   ) مـ ــن الكـ ــضررين مـ ــة املتـ ــستفيد١٠ ٠٠٠(؛ وإغاثـ ــت ).  مـ وكثفـ
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احلكومة، بدعم من منظمة الصحة العاملية، مراقبـة حـاالت اإلصـابة وختـزين العقـاقري للتـصدي                  
 .A (H1N1(لوباء فريوس اإلنفلونزا 

  
 اخلطة املتوسطة األجل  - اخامس 

وضـع نقـاط مرجعيـة ذات أولويـة تغطـي اجملـاالت             صـوب   استمر إحراز تقـدم تـدرجيي         - ٤٩
اسـتعراض قطـاع    :  ليشيت، وهـي   -األربعة اليت كلفت هبا بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور           

وار الـدميقراطيني؛ والتنميـة     ثقافة احلكم واحلـ   لترويج  الاألمن وإصالحه؛ وتعزيز سيادة القانون؛ و     
وقـد وضـعت البعثـة وفريـق        ). ، واملرفـق  ٤٧، الفقـرة    S/2009/72انظـر   (االقتصادية واالجتماعية   

األمم املتحدة القطري إطاراً استراتيجياً متكامالً حيدد األهداف واألنشطة املتعلقة بـدعم تطبيـق              
ات األولويـة واملتـصلة بتعزيـز مؤسـسات         وفيما يتعلق بالنقطة املرجعية األوىل ذ     . النقاط املرجعية 

قطاع األمن، صدرت خمتلف القوانني واللوائح اليت تـشمل تلـك املتعلقـة بتعزيـز جهـاز الـشرطة                  
النظــر يف القــوانني  ويواصــل الربملــان).  أعــاله٢٢انظــر الفقــرة (وهبياكــل املرتبــات واخلــدمات  

باألمن الوطين واألمـن الـداخلي    تعلقةاألخرى اليت أقرها جملس الوزراء، مثل مشاريع القوانني امل    
 يف  ألساسـية  ليـشيت مبـسؤولياهتا ا     -وقد دل اضطالع الـشرطة الوطنيـة لتيمـور          . والدفاع الوطين 

  ). أعاله٢٠انظر الفقرة ( القطاع حفظ األمن على التقدم الذي أحرز يف هذا
التحقيقــات املعلقــة بذات الــصلة  بالنقطــة املرجعيــة الثانيــة ذات األولويــة ويف مــا يتعلــق  - ٥٠

وحتسني أداء السلطة القضائية، فقد أحرز بعض التقدم بشأن حتقيقات اجلـرائم اخلطـرية وتنفيـذ            
وجيـري إعـداد تقيـيم مـستقل وشـامل      ).  أعاله٣٠انظر الفقرة (توصيات جلنة التحقيق اخلاصة   

ــيم، فــإن اســتعراض وتنفيــذ توصــي   . الحتياجــات قطــاع العــدل  اته ومــا إن يــستكمل هــذا التقي
ــدل         ــاع العـ ــتراتيجية لقطـ ــة االسـ ــع اخلطـ ــاالقتران مـ ــة وبـ ــسلطات التيموريـ ــع الـ ــصال مـ باالتـ

النقطـة  بالنـسبة إىل  أمـا  . سيقدم دافعاً آخر لبلوغ هذه النقطة املرجعية     )  أعاله ٣٦الفقرة   انظر(
عـن   لتقيد بقواعد ومبادئ احلكـم الـدميقراطي املـستدام       املرجعية الثالثة ذات األولوية واملتعلقة با     

احترام احلقوق والضمانات الدستورية جلميع املواطنني وباملعايري األخالقيـة، فقـد سـعت             طريق  
 ١٢انظـر الفقـرة     (ضمان التقيـد باملعـايري األخالقيـة الـصارمة          إىل  احلكومة على مستويات شىت     

وتــشري النقطــة ).  أعــاله٣٧  و٣٦انظــر الفقــرتني (احتــرام ســيادة القــانون إىل تعزيــز و) أعــاله
املرجعية الرابعـة ذات األولويـة إىل حتـسني نوعيـة احليـاة وزيـادة فـرص العمـل، وعلـى األخـص                       
ــاً علــى حنــو مــستدام وإعــادة       التركيــز علــى املنــاطق الريفيــة والــشباب وعــودة املــشردين داخلي

وقــد بــذلت احلكومــة جهــوداً متــضافرة بــدعم مــن بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف . إدمــاجهم
 وفريــق األمــم املتحــدة القطــري لتحــسني اخلــدمات االجتماعيــة وســبل الــرزق  ليــشيت-تيمــور 

، وللحـد  )التعليم والـصحة والتغذيـة ومحايـة الطفـل    فيما يتعلق، على سـبيل املثـال، بـ       (األساسية  
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).  أعــاله٤٤ إىل ٤١لفقــرات مــن  وا٣٨انظــر الفقــرة (مــن الفقــر وإجيــاد فــرص عمــل إضــافية 
يــف الــشباب واســتكملت اســتراتيجية وطنيــة للتوظيــف، أجنــزت خطــة عمــل وطنيــة لتوظ كمــا

  .ان حلول دائمة للمشردين داخلياًوتتواصل اجلهود الرامية إىل ضم
ــور        - ٥١ ــة يف تيم ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــة وبعث ــذلت احلكوم ــشيت وغريمهــ -وب ــن  لي ا م

دأت عمليـة  ففـي قطـاع األمـن، مـثالً، بـ     . األطراف جهوداً أخرى كثرية لبلوغ النقاط املرجعية    
جتنيد جديدة يف صفوف القـوات املـسلحة التيموريـة، وتيـسر البعثـة عقـد مناقـشات بـني وزيـر             

وزارة تـستعني   و. الدفاع واألطراف الثنائية من أجل مواصلة تطوير القوات املـسلحة التيموريـة           
ليـه،  يو/ متـوز ٧ويف . ملشتريات وإدارة األصولمدنيا يف جمال ا موظفاً ١٢عمل الدفاع واألمن ب 

أقر الربملان تعـديالت علـى القـانون املتعلـق مبقـاتلي التحريـر تؤهـل احملـاربني القـدماء باحلـصول                      
وفيمــا يتعلــق بالــسلطة القــضائية وســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان، . علــى معاشــات تقاعديــة

أنشئ، مبـشاركة الـسلك الدبلوماسـي، منتـدى غـري رمسـي للجهـات املاحنـة يعقـد كـل شـهرين                      
ــشة  ــساعدة إىل قطــاع    ملناق ــدمي امل ــة بتق ــسياسات املتعلق ــداً    ال ــك حتدي ــن ذل ــدل، واهلــدف م الع

وقـد أصـبح القـانون اجلنـائي اجلديـد نافـذاً، وبـذلت احملـاكم                . معاجلة الثغرات والتـداخالت    هو
 مـن أجـل زيـادة عـدد القـرارات املتخـذة يف القـضايا املدنيـة تفاديـاً ألي زيـادة يف عـدد                          جهودا

 وجيري استعراض احتياجات نظام إدارة قضايا التابع لقطـاع العـدل يف مـسعى               .املعلقةالقضايا  
 .لتكريس إدارة أكثر كفاءة لعبء القضايا

  
 اجلوانب املالية  - اسادس 

ــة العامــة، مبوجــب قرارهــا     - ٥٢  ماليــني ٢٠٥,٩ مبلغــاً قــدره ٦٣/٢٩٢خصــصت اجلمعي
 / متـوز ١ ليشيت للفترة املمتـدة مـن   - وردوالر لإلنفاق على بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيم  

ــه  ــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٩يولي أغــسطس، بلغــت قيمــة األنــصبة  / آب٣١ويف . ٢٠١٠يوني
وبلــغ جممــوع األنــصبة . مليــون دوالر ٧٧,٧املقــررة غــري املــسددة يف احلــساب اخلــاص للبعثــة  

. ماليـني دوالر  ٣ ٧٤١,٣املقررة غري املسددة جلميع عمليات حفظ الـسالم يف ذلـك التـاريخ         
، بلــغ جممــوع املبــالغ املــستحقة للبلــدان املــسامهة بوحــدات       ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠ويف 

وســـددت تكـــاليف ومـــدفوعات وحـــدات . دوالراليـــني  م٦,٤الـــشرطة املـــشكلة إىل البعثـــة 
ــشكلة ل      ــشرطة امل ــدات اململوكــة لوحــدات ال ــدفوعات املع ــشكلة وم ــشرطة امل ــرتني حــىت  ال لفت

، علــى التــوايل، وفقــاً جلــدول ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٣٠  و٢٠٠٨وفمرب نــ/تــشرين الثــاين ٣٠
 .السداد الفصلي
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  اتالحظامل  -ا سابع  
ــ  - ٥٣ ــادة تيمــور متكّ ــذكرى العاشــرة لالســتطالع    - ن ق  ليــشيت وشــعبها مــن االحتفــال بال

ويعـزى ذلـك بقـدر لـيس بالقليـل إىل االلتـزام             . الشعيب يف جو من األمان واالسـتقرار الـدائمني        
.  ليشيت ومؤسـساهتا احلكوميـة باختـاذ التـدابري الالزمـة ملواصـلة التقـدم               -صامد لشعب تيمور    ال

ــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور     ليــشيت والفريــق القطــري لألمــم املتحــدة،   -وقامــت بعث
بيـد أن  . بالتعاون مع الشركاء اآلخرين، بتقدمي الدعم احلاسم الـالزم لالضـطالع هبـذه اجلهـود        

ومـع أن التقـدم احملـرز يف جمـال عـودة وتـوطني املـشردين                .  واالسـتقرار ال يـزاالن هـشَّني       التقدم
داخليــا، وهــو أحــد اجملــاالت الــيت شــكلت أحــد التحــديات امللحوظــة الــيت خلفتــها أزمــة عــام    

، تكلل بالنجاح بكل املقاييس، ال يزال التوتر قائما يف بعض اجملتمعات احملليـة، وميكـن                ٢٠٠٩
ومــن بــني التحــديات أيــضا إغــالق  . ملــستقبل إىل نزاعــات علــى املــستوى احمللــي أن يــؤدي يف ا

ســيما يف ضــوء أوجــه الــضعف اخلاصــة الــيت تعــاين منــها األســر هنــاك،  املالجــئ االنتقاليــة، وال
وســيتوقف الكــثري علــى اجلهــود املتكاملــة الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل ضــمان إجيــاد حلــول   

سـية الـيت أسـهمت يف حـدوث أزمـة      ن الكثري مـن العوامـل األسا     وباإلضافة إىل ذلك، فإ   . دائمة
 ال تزال قائمة على الرغم مـن اخلطـوات اهلامـة الـيت يـضطلع هبـا للتـصدي لبعـضها               ٢٠٠٦ عام

، والبطالــة، وعــدم وجــود نظــام فعــال مللكيــة األراضــي   )الــذي اتــسع نطاقــه (مــن قبيــل الفقــر  
مرحلة التطور، مبا يف ذلـك قطـاعي القـضاء          واملمتلكات، فضال عن املؤسسات اليت ال تزال يف         

ــة لتيمــور   . واألمــن ــشرطة الوطني ــع أن ال ــشيت شــرعت يف اســتعادة بعــض مــسؤولياهتا    -وم  لي
ألمنيـــة، ال يـــزال هنـــاك الكـــثري املتعلقـــة مبهـــام الـــشرطة األوليـــة واســـتمر اســـتقرار الظـــروف ا

 علــى  ليــشيت-يمــور تيتوجــب القيــام بــه مــن أجــل تطــوير وتعزيــز املؤســسات األمنيــة يف     ممــا
ويلــزم املزيــد مــن الوقــت حــىت ميكــن ملختلــف اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة الكــثري مــن . تــام حنــو

ــة    ــسياسية واملؤســسية واالجتماعي ــة،    -التحــديات ال ــة الفتيَّ ــيت تواجــه هــذه األم ــصادية ال  االقت
  .العمليات الدميقراطية واملؤسسية، أن تضرب جبذورها يف خمتلف  ليشيت- تيمور
ــوس       - ٥٤ ــرئيس رام ــذهلا ال ــيت يب ــود ال ــا -إن اجله ــستمر      هورت ــز احلــوار امل ــن أجــل تعزي م
خمتلف االنتماءات السياسية وبني مجيع قطاعات اجملتمع، رجاالً ونساًء، علـى الـسواء، مـن          عرب

وسيواصـل  . أجل التصدي للقضايا ذات األولوية اليت تواجه البلد إمنا هي جهود تستحق الثنـاء             
ص بذل مساعيه احلميدة من أجل تعزيـز حـوار سياسـي بنـاء وتيـسري توحيـد اجلهـود                    ممثلي اخلا 

وكـان أيـضا مـن بواعـث        . بني خمتلف األطراف الفاعلة السياسية بشأن القـضايا الوطنيـة اهلامـة           
التشجيع التصرحيات العامة اليت أدلت هبا خمتلـف األطـراف الفاعلـة الـسياسية، ومـا اختذتـه مـن                    

احتـرام سـيادة القـانون ومؤسـسات الدولـة، فـضال عـن قـدرة التحـالف                  إجراءات تـربهن علـى      
احلاكم، وهو التحالف من أجل األغلبية الربملانية، علـى أن يـشارك يف دعـم بعـض التـشريعات                  
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ولـئن كـان االخـتالف يف تبـادل الـرأي هـو جـزء ال يتجـزأ مـن عمليـة                      . املطروحة على الربملان  
ــدد األحــزا    ــى تع ــة القائمــة عل ــذا  الدميقراطي ــه ينبغــي هل ــصورة بّنــ  ب، فإن اءة احلــوار أن جيــري ب

وإنين أشجع احلكومة والربملـان علـى مواصـلة         . يستغل من أجل إذكاء التوترات يف اجملتمع       وأالّ
جهود التشاور علـى نطـاق واسـع علـى غـرار املـشاورات الـيت جـرت بـشأن مـشاريع القـوانني               

  .اضي واحلكومة احملليةاخلاصة باألر
ر بــاخلري جتــدد احلــوار الــسياسي، الــذي يــشمل األحــزاب الــسياسية وفئــات   وممــا يبــّش  - ٥٥

اجملتمــع املــدين األوســع نطاقــا، حــول قــضايا مــن قبيــل تعــويض الــضحايا، والعــدل واملــصاحلة،   
بيـد أن الـضحايا     . وتنفيذ توصيات جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة وجلنة احلقيقـة والـصداقة          

العدل والتعويـضات عـن اجلـرائم الـيت ارتكبـت خـالل الفتـرة مـن         وأسرهم ال يزالون يلتمسون   
ــان    . ١٩٩٩ إىل ١٩٧٤ ــان اللجنتـ ــها هاتـ ــيت قدمتـ ــيات الـ ــد  فالتوصـ ــان بعـ ــشها الربملـ . مل يناقـ
يؤدي التأخري يف تطبيق العدالة وتقدمي التعويـضات أن يـضاعف مـن التـأثري الـسليب علـى                    ولرمبا

 علـى أن تبـذل كـل     ليشيت-تيمور  أشجع حكومة ولذلك، فإنين. ثقة الناس يف سيادة القانون 
ــسق         ــا يت ــة التوصــيات مب ــدة ومتابع ــضة القاع ــشات عري ــة مــن أجــل إجــراء مناق اجلهــود املمكن

ــشيت-تيمــور واحتياجــات شــعب   ــه لي ــا    .  وأماني ــضا يف أن تكفــل حكومت ــراودين األمــل أي وي
ن يف االعتبـار تقريـر جلنـة         وإندونيسيا تقدمي مارتينوس بريي إىل العدالة، آخـذتا         ليشيت - تيمور

  ).S/2005/458انظر  (٢٠٠٥اخلرباء اليت عيِّنت يف عام 
وســوف يتوقــف حتقيــق األمــن واالســتقرار يف األجــل الطويــل علــى قــدرة املؤســسات      - ٥٦

األمنية على العمل بطريقة فعالة وخاضعة للمحاسبة، مع إيالء االعتبار الواجب لسيادة القـانون              
حكـام الـيت تتـضمنها جمموعـة مـشاريع القـوانني الـيت ينظـر فيهـا الربملـان                    واأل. وحقوق اإلنـسان  

حاليا، واليت ترمي إىل مساندة حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون واإلشـراف املـدين هـي أحكـام                    
 ليـشيت يف ظـل ظـروف      -بيد أن حتديد دور لـه أمهيتـه للقـوات املـسلحة لتيمـور               . جديرة بالثناء 

رطة الوطنية لتيمور الـشرقية، وإنـشاء آليـات للمحاسـبة، وحتقيـق             سلمية، وتوضيح عالقتها بالش   
اإلشراف املدين ستظل من بني التحديات الرئيسية الـيت تواجـه احلكومـة يف سـعيها للتوصـل إىل                  

وقــد شــارك نائــب ممثلــي اخلــاص . توافــق يف اآلراء بــشأن هــذا التــشريع ووضــعه موضــع التنفيــذ
 رأيهـم يف أن اآلليـات       ليـشيت  -تيمـور   ف احملـاورين يف     لدعم قطاع األمن وسـيادة القـانون خمتلـ        

اليت تقترحها مشاريع القوانني من أجل اإلشراف الربملاين ميكن تعزيزهـا، وال بـد لألحكـام الـيت        
تتنــاول حــاالت األزمــات أن حتــدد بوضــوح األدوار واملــسؤوليات املختلفــة لكــل مــن القــوات   

.  ليـشيت -تيمـور  يمور الشرقية مبا يتسق مع دسـتور  املسلحة لتيمور الشرقية والشرطة الوطنية لت   
وبالنظر إىل أمهية تعزيز الوعي بني عامة اجلمهـور بـشأن القـضايا الرئيـسية الـيت يثريهـا مـشروع                     
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التشريع األمين، فإنه مما يدعو إىل الترحيـب مـا تعتـزم جلنـة الـشؤون اخلارجيـة والـدفاع واألمـن                      
  .عامة يف بوكاو وأوكوسي وماليانا الوطين القيام به من عقد جلسات استماع

 حاليــا يف  ليــشيت-تيمــور  وبعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف  ليــشيت-تيمــور وتــشرع   - ٥٧
 ليـشيت  اسـتئناف      -القيام بعملية دقيقة يف الوقت الذي تبـدأ فيـه قـوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور                   

وال الراسـخ واملطـرد السـتئناف       ويعكـس املنـ   . مسؤولياهتا الرئيسية يف جمال احلفاظ علـى األمـن        
 يف جمال احلفاظ على األمن النظر املـتمعن الـذي قامـت بـه     ألساسيةقيام هذه القوة مبسؤولياهتا ا    

وهـذا النـهج الـذي ال يقيـده         . البعثة والسلطات التيموريـة يف املعـايري املتعلقـة هبـذه املـسؤوليات            
ملـستدام والطويـل األجـل هلـذه        خط زمين مصطنع سبق حتديـده هـو أمـر الزم لـضمان التطـور ا               

املؤسسة ولتجنب تكرار حـاالت الفـشل الـيت عانـت منـها خدمـة الـشرطة بـصورة منتظمـة يف                      
وسيكون الستمرار املراقبة مـن جانـب شـرطة البعثـة يف املنـاطق والوحـدات الـيت                  . ٢٠٠٦عام  

 احلامســة  أمهيتــهألساســية ليــشيت مــسؤولياهتا ا-ستــستأنف فيهــا قــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور   
لضمان تنفيذ السياسات واإلجراءات؛ وتقييم القـدرات املؤسـسية علـى التـصدي لالنتـهاكات               
املتعلقة باالنضباط وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ وحتديد ما يلزم اختاذه من تدابري أخـرى لتعزيـز            

ويقتــرن بــدور املراقبــة هــذا ضــرورة . وضــع الــسياسات والتوجهــات اخلاصــة بالــشرطة الوطنيــة
اجة إىل احلفاظ على قدرة شرطة البعثة على أن تتوىل، يف احلاالت القصوى، إنفـاذ القـانون                 احل

ــها ذ     ــا دعــت احلاجــة وإذا طلــب من ــة حيثم ــرة االنتقالي ــكيف الفت ــود   . ل ــى اجله ــين عل ــين أُث وإن
، وفقا ملسؤولياهتا يف إطار عملية منح شهادات االعتماد، إلبعـاد           بذلتها احلكومة حىت اآلن    اليت

ــضب دهـــا وســـيكون ملواصـــلة جهو . اط الـــذين ارتئـــي عـــدم صـــالحيتهم خلدمـــة الـــشرطة     الـ
ــة و    إبعــاد يف ــة حامســة للحفــاظ علــى موثوقي ــضباط أمهي ــة   هــؤالء ال ــشرطة الوطني ــوة ال نزاهــة ق

  . ليشيت- لتيمور
 ليـشيت   -وعلى الـرغم ممـا أحـرز مـن تقـدم يف اسـتئناف قـوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور                         - ٥٨

 يف جمال احلفاظ على األمـن، ال يـزال هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي القيـام        ساسيةأللتويل مسؤولياهتا ا 
ويـشمل ذلـك   . ولذا فإنين أعتقـد أنـه ينبغـي اإلبقـاء علـى القـوام والتـشكيل احلـاليني للبعثـة                  . به

وحــدات الــشرطة املــشكلة التابعــة للبعثــة، ســيما وأن الوحــدات اخلاصــة التابعــة لقــوة الــشرطة   
شيت متـر بعمليـات اإلصـالح التنظيميـة الالزمـة مبوجـب القـانون التنظيمـي                  ليـ  -الوطنية لتيمور   

وأي تعديالت ميكن إدخاهلـا علـى أعـداد  قـوات شـرطة البعثـة ينبغـي القيـام هبـا                   . اجلديد للقوة 
بصورة تدرجيية ومرحليـة يكـون مـن شـأهنا احلفـاظ علـى الثقـة العامـة الـيت حيظـى هبـا اسـتقرار                          

 ليــشيت جهــودا متواصــلة لتعزيــز احلــوار مــع -وتبــذل تيمــور . لــراهناحلالــة األمنيــة يف الوقــت ا
ومـن شـأن اجلهـود املنـسقة     . جمموعة من الشركاء الثنائيني الرئيسيني بـشأن قـضايا األمـن العـام           

 ليــشيت أن يعــزز -الــيت يبــذهلا هــؤالء الــشركاء لــدعم احلكومــة وقــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور 
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وفضال عن ذلك، وكمـا أبلـغ ممثلـي اخلـاص جملـس      .  األجلكثريا احتماالت االستقرار الطويل 
 ليـشيت يف    -، فإن بعثة تقييم تقنية ستقوم بزيـارة إىل تيمـور            ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩األمن يف   

أكتــوبر لوضــع توصــيات متوســطة األجــل إلعــادة تــشكيل البعثــة، مبــا يف /أواخــر تــشرين األول
أداة قيمـة لـصياغة مقترحـايت بـشأن أي          وسـتكون توصـيات بعثـة التقيـيم         . ذلك عنصر الشرطة  

تعديالت ميكن إدخاهلا علـى واليـة البعثـة وتـشكيلها وقوامهـا، والـيت سـترد يف تقريـري املقبـل                      
  .٢٠١٠فرباير / شباط١ أن يصدر يف املقرر
وال تزال مواطن الضعف اليت تعتري اجلهاز القـضائي تـؤثر علـى الثقـة العامـة يف نظـام                - ٥٩

وال تـزال خـدمات     .  ليـشيت  -ه، مبـا يف ذلـك قـوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور               سيادة القانون برمتـ   
النيابــة العامــة تواجــه حتــديات شــديدة علــى الــرغم ممــا أحــرز مــن تقــدم ضــئيل يف هــذا اجملــال،   
ويعزى ذلك جزئيا إىل القدرة احملدودة مـن املتخصـصني يف جمـال املقاضـاة وعـدم وجـود نظـام               

ستفادة من توصيات التقيـيم املـستقل لالحتياجـات الـشاملة           وينبغي اال . إداري عامل بوجه عام   
باعتبارهــا إســهاما يف هنــج منــسق ومــدروس إزاء إصــالح قطــاع العدالــة وأيــضا لتيــسري حتديــد   

  .احلاجة إليها من اجملتمع الدويلوتقدمي املساعدة اليت متس 
ــى         - ٦٠ ــة عل ــوارد الدول ــضمان إدارة م ــة ل ــود املبذول ــاء اجله ــستحق الثن ــا ي ــسم  كم حنــو يت

ــسي لتيمــور      . باملــسؤولية ــدخل الرئي ــة مــصدر ال ــنفط مبثاب ــد صــندوق ال ــشيت وينبغــي  -ويع  لي
ويف الوقــت . االســتمرار يف إدارتــه لــضمان حتقيــق عائــدات ميكــن التنبــؤ هبــا يف األجــل الطويــل 

نفسه، فإن تعزيز احلصافة املالية ينبغـي لـه أن يعمـل علـى تيـسري برنـامج متـوازن لالسـتثمارات               
امــة يركــز علــى توليــد فــرص العمــل والتوســع يف قطــاع االقتــصاد غــري املعتمــد علــى الــنفط   الع

بيد أن هـذه اجلهـود تعتمـد        . باعتباره ذا أمهية حيوية لتحقيق التنمية البشرية والنمو االقتصادي        
يف هناية املطاف على اإلرادة السياسية للحكومة ومؤسسات الدولة، بدعم مـن اجملتمـع املـدين،                

  . القائم على احملاسبة والشفافيةتعزيز ثقافة احلكملغرس و
ــرهن شــعب تيمــور     - ٦١ ــاء جمتمــع     -لقــد ب ــالزم لبن ــه باإلصــرار ال ــرارا علــى متتع  ليــشيت م

 ليـشيت  -بيـد أنـه بعـد سـبع سـنوات مـن اسـتعادة تيمـور             . دميقراطي ينعم بالـسالم واالسـتقرار     
 يف ذلـك البلـد، ممـا يتطلـب مواصـلة الـدعم              استقالهلا، ال يزال هناك الكثري مما ينبغـي القيـام بـه           

فمؤسسات الدولة ال تزال يف حاجة إىل الدعم الـدويل يف جمـاالت      . الذي يقدمه اجملتمع الدويل   
عديدة، وخباصة لكي تتمكن من جماهبة التحديات املتصلة باألمن واالستقرار؛ وسـيادة القـانون            

.  االجتماعيـة  -يني؛ والتنميـة االقتـصادية      والعدالة وحقوق اإلنسان؛ واحلكم واحلوار الـدميقراط      
“ ظومـة أمـم متحـدة واحـدة       من”ومرة أخرى أثبت النهج املتكامـل للبعثـة القـائم علـى مفهـوم               

  .م يف تلك اجملاالت ذات األولويةكفاءته وفعاليته يف املساعدة على تقدمي هذا الدع
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ادتــه، وأهنــئ مجيــع ويف اخلتــام، أود أن أشــكر ممثلــي اخلــاص، أتــول كهــاري، علــى قي   - ٦٢
ــدوه مــن تفــاٍن       ــة ويف الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة، رجــاالً ونــساًء، ملــا أب العــاملني يف البعث
وإخالص يف جهودكم، يف شراكة وثيقة ومـستمرة مـع الـشعب التيمـوري مـن أجـل النـهوض                 

  . ليشيت-بقضية السالم واالستقرار يف تيمور 
  
  


