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عـن  ( ليـشيت    -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمـور        تقرير األمني العام عن         
  )٢٠١١يناير / الثاينكانون ٧ إىل ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١لفترة من ا

    
  مقدمة  - أوال  

، الــذي مــدد اجمللــس  )٢٠١٠ (١٩١٢ بقــرار جملــس األمــن  م هــذا التقريــر عمــالً قــدَُّي  - ١
. ٢٠١١فربايـر  / شـباط ٢٦ليـشيت حـىت     - تحدة املتكاملـة يف تيمـور      والية بعثة األمم امل    مبوجبه

ليــشيت، وحالــة تنفيــذ البعثــة لواليتــها منــذ  - ويتنــاول التطــورات الرئيــسية الــيت شــهدهتا تيمــور
 قيــادة البعثــة والتنــسيق مــع ، ممــثليت اخلاصــة، أمــرية حــقواصــلتو. ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ٢٠

وسـاعدها يف ذلـك فـني    . حدة وغريها مـن اجلهـات املعنيـة   اجلهات الفاعلة يف منظومة األمم املت    
تنـسيق   والتنميـة و   احلوكمـة املعـين بـدعم     لألمـني العـام      نائب املمثلة اخلاصـة      ،نيلسن - ريسكي

املعــين بــدعم قطــاع لألمــن العــام  نائــب املمثلــة اخلاصــة ،الــشؤون اإلنــسانية، وشــيغريو موشــيدا
ــانون األ ــة يف اتبــ . مــن وســيادة الق ــدأ   ومــضت البعث ــى مب ــائم عل ــا الق وحــدة العمــل  ”اع هنجه
   .رها االستراتيجي املتكاملا، مبا يتماشى مع إط“منظومة األمم املتحدة يف

  
  ٢٠١٠سبتمرب /التطورات السياسية واألمنية منذ أيلول  -ثانيا   

 خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وتـشري      ليشيت هادئة عمومـاً    - ظلت احلالة يف تيمور     - ٢
علـى   إىل إحراز مزيد من التقدم جتاه حتقيق السالم واالسـتقرار والتنميـة              بصفة عامة ت  االجتاها

 يف الرسـائل    بـصفة دائمـة    السالم واالستقرار والوحـدة      يف إحالل وجتلت الرغبة   . املدى الطويل 
، هورتـا  -  رامـوس  خوسـيه وأكـد   .  القادة الوطنيني مبناسبة العام اجلديد      العديد من  اليت وجهها 
أمهيــة  ،٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١ يفيف خطابــه الــذي ألقــاه   ليــشيت -ور رئــيس تيمــ

 ٢٠٠٦ الفـــضل يف التقـــدم البـــيِّن احملـــرز منـــذ عـــام عـــزاتعزيـــز الوحـــدة واحلـــوار الـــوطنيني، و
اجلبهـة  قـادة   اجلهود املتضافرة اليت يبذهلا مكتبه واحلكومـة وزعمـاء األحـزاب، مبـا يف ذلـك                  إىل

 املــستقلة، وقــوات األمــن، واجملتمــع املــدين، والكنيــسة الكاثوليكيــة،    ليــشيت - الثوريــة لتيمــور
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. هــموالــشركاء الثنــائيون واملتعــددو األطــراف، واألمــم املتحــدة، وقــوات األمــن الدوليــة، وغري 
يناير، أصدر وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء بياناً صـحفياً أكـد فيـه أن               / كانون الثاين  ٣ ويف

ليـشيت جلميـع     -  السالم والنمـو واالزدهـار يف تيمـور         إحالل لضماناملوارد  ستحشد  احلكومة  
 األمـني   ،لكاتريياديسمرب، دعا ماري    / كانون األول  ١٥ املؤرخةيف رسالته   و. األجيال القادمة 

لـدفاع عـن   من أجـل ا يتحدوا إىل أن موريني ي الت ،املستقلةليشيت   - العام للجبهة الثورية لتيمور   
مـن أجـل    القانون يف ظـل الدميقراطيـة، وإىل نبـذ اسـتخدام العنـف              سيادة  عن  مبادئ الدستور و  

ــادى بــأن يكــون عــام   الوصــول إىل ــسياسية، ون ــاء الثقــة فيمــا بــني   ٢٠١١ الــسلطة ال  عامــاً لبن
   .لتضامن الوطينا لتحقيقالتيموريني و

 يف ، كــاي راال زانانـا غومســاو ،وعقـب املـشاورات العامــة الـيت عقــدها رئـيس الـوزراء       - ٣
ــع  ــاتامجي ــة ملقاطع ــن   الفرعي ــت ســابق م ــام يف وق ــشروع  ٢٠١٠ ع ــشأن م ــة اخل ب ــةط  اإلمنائي

 مـن   ٣ الفقـرة    انظـر  (٢٠٣٠ إىل عـام     ٢٠١١االستراتيجية الوطنية اليت تغطـي الفتـرة مـن عـام            
. شروع اخلطــــة ملــــ ُيفــــرغ بعــــد مــــن وضــــع الــــصيغة النهائيــــة     ، مل )S/2010/522 الوثيقــــة

لدولـة لعـام    ا ميزانيـة     مقتـرح   يف االعتبـار، قـدمت      مشروع اخلطـة   ، وقد أخذت  احلكومة أن بيد
ويف جلـسات اللجنـة     . للموافقـة عليـه   نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥ إىل الربملان الوطين يف      ٢٠١١

 أعــضاء احلكومــة أوضــحديــسمرب، /نــوفمرب وكــانون األول/ يف تــشرين الثــايناملعقــودةالربملانيــة 
الـيت  ، ودافعـوا عـن خمصـصات امليزانيـة          ٢٠١٠نفقات الدولة والربامج الـيت مت تنفيـذها يف عـام            

ــا ــام اقترحوه ــساور اجل  عكــس خطــوة تويف . ٢٠١١ لع ــيت ت ــشواغل ال ــشأن مهــور خمتلــف ال ب
 بــشأن  تــساؤالت أعــضاء الربملــانأثــار الفــساد، وتزايــديرونــه مــن إهــدار لألمــوال العامــة   مــا

كهربـاء  الري حملطـة توليـد       اجلا التشييد، مثل   الواسعة النطاق عامة  الستثمارات  لالمشاريع معينة   
ــاء الوشــبكة  ــة الكهرب ــدتني، اجلوطني ــاروا مــزاعم  كمــا دي ــشأن أث إســاءة اســتعمال األمــوال،  ب

كمـا أعـرب بعـض أعـضاء الربملـان عـن القلـق           . الوقـود واألرز  و شـراء املركبـات      ألغراض منها 
مـا  إزاء مقترح احلكومـة بإنـشاء صـندوق خمـصص للـهياكل األساسـية جيـري مـن خاللـه إدارة                      

ميكن ترحيله من سنة إىل أخرى وإعـادة ختصيـصه دون احلـصول           ، حبيث   يزيد عن ثلث امليزانية   
  .الربملان موافقة على
 يف ُنظـم  االجتمـاع الـذي   يف احلكومـة  الـيت اختـذهتا   ت الرئيـسية    ا إحـدى املبـادر    ومتثلت  - ٤

ــرة مــن   ــع   / كــانون األول٢٩ إىل ٢٧الفت ــي مــع مجي ــسمرب يف ديل  دهم القــرى وعــد زعمــاءدي
وأتـاح هـذا احملفـل      . ، وقام وزير إدارة شؤون الدولة وتنظيم األراضي بافتتاحـه واختتامـه           ٤٤٢

، ٢٠١١احلكومـة لعـام     اإلمنائيـة الـيت وضـعتها       طـط   اخل القرى فرصة ملناقشة     ولزعماءللحكومة  
  .وال سيما يف جمايل التعليم والزراعة
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 تـويل عمليـات الـشرطة       رئيسية عن الواستأنفت الشرطة الوطنية االضطالع باملسؤولية        - ٥
 عـشر مقاطعـات وسـت      ليصبح العدد اإلمجـايل   ،   أخرى يف مقاطعتني إضافيتني وثالث وحدات    

 خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،         الـذي سـاد   على الرغم من اهلدوء العام      و . حىت اآلن  وحدات
 هـذه   أخطـر وقـد وقـع أحـد       . بـني مجاعـات مـن الـشباب        فيمـا    عدد من حوادث العنـف    ُسّجل  

وأسـفر عــن مقتـل شـخص واحــد    ، ديـسمرب يف مقاطعــة إرمـريا  / كـانون األول ١٦ يف احلـوادث 
متفرقـة ختللتـها    ل ثالثة أشخاص آخرين يف حوادث عنـف         ِتوقُ.  مرتالً ٢٤وإصابة اثنني وتدمري    

 إىل  ١الفتـرة مـن     خـالل   لفنـون القتاليـة يف مقاطعـة بوكـو          ا  مـن حمتـريف    بني مجاعات اشتباكات  
عن نزاعات حمليـة    فهي نامجة    ،ومع أن وقوع هذه احلوادث يدعو للقلق      . يناير/اينكانون الث  ٣
  . البيئة األمنية العامةأثر ُيذكر يف هلا مل يكنو
وعقـد رئـيس الـوزراء      . ليـشيت قويـة    - ندونيـسيا وتيمـور   إوتبقى العالقات الثنائية بـني        - ٦

 الـذي    يف منتـدى بـايل للدميقراطيـة       غومساو والرئيس سوسيلو بامبـانغ يودويونـو اجتماعـاً ثنائيـاً          
املنتـدى، أعربـت إندونيـسيا عـن     وخـالل هـذا    . ديـسمرب / كـانون األول   ١١  و ١٠يومي   ُعقد،

 رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا          االنضمام إىل عضوية   ليشيت يف  - استعدادها لدعم رغبة تيمور   
  .٢٠١١أثناء فترة رئاستها يف عام 

  
  دعم احلوار واملصاحلة   -ألف   

 ممــثليت اخلاصــة بــذل جهــود املــساعي احلميــدة مــن خــالل عقــد اجتماعــات     واصــلت  - ٧
“ السـاما ”ورتـا، ورئـيس الـوزراء، ورئـيس الربملـان فرنانـدو             ه - منتظمة مـع الـرئيس رامـوس      

 استـضافة   واصـلت كمـا   . ليـشيت املـستقلة    - أوروخو، واألمني العام للجبهة الثورية لتيمـور       دو
اب الـسياسية، مبـا يف ذلـك األحـزاب غـري املمثلـة يف الربملـان،          اجتماعات مع ممثلي مجيع األحـز     

احلوكمـة  وواصـل نائـب ممـثليت اخلاصـة املعـين بـدعم             . ومع النساء الـاليت ميـثلن أحزابـا سياسـية         
والتنمية وتنسيق الشؤون اإلنسانية عقـد اجتماعـات منتظمـة مـع نائـب رئـيس الـوزراء ملناقـشة           

ــساءلة واحلكــم،    ــصلة بامل ــسائل املت ــدارس، والتأهــب     امل ــة بامل ــرامج التغذي ــذائي، وب ــن الغ  واألم
 وســيادة قطــاع األمــنوواصــل نائــب ممــثليت اخلاصــة املعــين بــدعم   . واجهــة خمــاطر الكــوارث مل

الــدفاع ملناقــشة املــسائل شــؤون القــانون عقــد اجتماعــات مــع وزيــري الدولــة لــشؤون األمــن و
 مع التركيز بوجه خاص على إجناز عمليـة         القطاع األمين األوسع نطاقاً،   ب و حبفظ النظام املتصلة  

، مـن حفـظ األ   الشرطة الوطنية، واستئناف الشرطة الوطنية االضطالع مبسؤوليات         اعتماد أفراد 
ــة     ــة احلامســ ــرة االنتخابيــ ــاء الفتــ ــتقرار أثنــ ــن واالســ ــى األمــ ــاظ علــ ــة للحفــ ــدابري الالزمــ  والتــ

  .٢٠١٢ عام يف
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 مـشاريع القـوانني  العامـة بـشأن   اجللـسة    سبتمرب، بدأ الربملـان مـداوالت     / أيلول ٢١ويف    - ٨
 انظـر ( وإنشاء مؤسسة ملتابعـة أعمـال جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة واملـصاحلة                بالتعويضات ةاملتعلق

 مـع مؤسـسات    أجريـت الـيت أعقبـت مـشاورات واسـعة    و،  )S/2010/85  من الوثيقـة   ٧٦الفقرة  
 أظهـر النقـاش   و .الـضحايا ب عنيـة  امل نظماتامل أخرى واجملتمع املدين والزعماء الدينيني و      حكومية

ملؤسـسة هيئـة مـستقلة أم تابعـة         اأن تكـون     ذا كـان ينبغـي    إاختالفاً يف وجهات النظر بـشأن مـا         
سـبتمرب، أرجـأ الربملـان إجـراء مزيـد مـن            / أيلـول  ٢٩ويف   .للحكومة، وبشأن تعريـف الـضحايا     

 عـضواً يف    ١٢مـه    بنـاًء علـى طلـب قد       ٢٠١١فربايـر   /النقاش بشأن مشاريع القوانني إىل شـباط      
بـشأن  ري مناقشة التـشريعات القائمـة       جتبأن  )  داخل احلكومة وخارجها   أحزاباميثلون  (الربملان  

 العديـد مـن     أكـد ويف هـذا الـسياق،       .قدامى احملـاربني قبـل مواصـلة النظـر يف مـشاريع القـوانني             
 تـساب حتديـد شـروط اك   من قبيـل   البت على حنو أفضل يف مسائل      على ضرورة أعضاء الربملان   

 الـسعي إىل حـل   قبـل  وذلـك ، املـستحق هلـم   أو االعتـراف     اإلعانـة صفة قـدامى احملـاربني ونـوع        
  . الضحاياتعويضمسألة 

وبدعم من الرئيس، ُعِقد املؤمتر اخلتامي حلوار الوفـاق الـوطين بـشأن احلقيقـة والعدالـة                   - ٩
اسـته رئـيس الربملـان      أكتوبر، وشارك يف رئ   / تشرين األول  ٢٣ إىل   ٢١واملصاحلة، يف الفترة من     

وأتــاح  .ليــشيت - لنــرويج إىل تيمــورلالــوطين واألســقف غونــار ستالــسيت، املبعــوث اخلــاص   
بـني احلكومـة وأعـضاء الربملـان والزعمـاء التيمـوريني اآلخـرين بـشأن                فيمـا   املؤمتر تيسري احلـوار     

ربملــان  الــرئيس، ورئــيس الكــل مــن االفتتاحيــة حــضر اجللــسةقــضايا العدالــة واملــصاحلة، حيــث 
  ومشلــت.املــستقلةليــشيت  - الــوطين، ورئــيس الــوزراء، واألمــني العــام للجبهــة الثوريــة لتيمــور 

  مـن الوثيقـة    ٣٣الفقـرة    انظـر ( التعامـل مـع قـضية مـاترينوس بـريي            كيفيـة املسائل اليت نوقشت    
S/2009/504(،                   ودفع تعويضات لـضحايا انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبـت بـني عـامي

واستـشهد   .١٩٩٩، وحماكمة مرتكيب اجلـرائم اخلطـرية الـيت وقعـت يف عـام        ١٩٩٩  و ١٩٧٤
 العدالـة جيـب      جهـاز  هورتا بالعالقة الثنائية اجليـدة مـع إندونيـسيا، وأكـد أن            - الرئيس راموس 

ــور  يأن  ــة لتيمـ ــة اخلاصـ ــار احلالـ ــذ يف االعتبـ ــليـــشيت وأن  - أخـ ــة  ُيـ ــر العقابيـ وازن بـــني العناصـ
 االضـطراب ، أن    الـسائدة   االسـتقرار  أجـواء لـوزراء، يف إشـارة إىل       وذكر رئـيس ا    .صالحيةواإل

إمنــا أيــضاً مــن انعــدام العدالــة     و،  فحــسبوالعنــف ال ينــشآن مــن مــشاكل العدالــة الرمسيــة     
ــة ــام      .االجتماعي ــدأ يف ع ــذي ب ــوطين ال ــاق ال ــة  ٢٠٠٩واسترشــد حــوار الوف ، بتوجيهــات جلن

ــة مؤلفــة مــن ممــثلني جلميــع األحــزاب الــ    ــة وطني  مــن املنظمــات غــري  ةسياسية، مبــساعدتوجيهي
ــة  ــة، والكنيــسة الكاثوليكي ــة األمــم  ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، و  ،احلكومي بعث

  . ليشيت-املتحدة املتكاملة يف تيمور 
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نــوفمرب مــع / تــشرين الثــاين٢٤وعقــدت ممــثليت اخلاصــة مناقــشات مائــدة مــستديرة يف    - ١٠
لنــسائية، بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق ممــثلني ملنظمــات اجملتمــع املــدين ا

، يف ) مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     اًالـذي يـشكل حاليـاً جـزء    (األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة    
 سـنوات علـى صـدور قـرار     ١٠ مـرور  بـذكرى  ُنظمـت احتفـاالً  إطار األنـشطة التذكاريـة الـيت     

ورحــــب  ).S/2010/522  مــــن الوثيقــــة١١الفقــــرة  انظــــر) (٢٠٠٠ (١٣٢٥جملــــس األمــــن 
مبـا يف ذلـك      ، وبـإجراءات املتابعـة ذات الـصلة       رتيلاالجتماع بإصدار قانون مكافحة العنـف املـ       

 حقـوق املـرأة يف متلـك      عزيـز  تنفيذ القانون، وأكد جمدداً أمهية مواصلة بـذل اجلهـود لت           إجراءات
  االجتمـاع أيـضاً   إىلليت اخلاصـة  ممثقدمتو .األراضي وزيادة مشاركتها يف العمليات السياسية  

ليـشيت   - أيرلنـدا الـشمالية وتيمـور     / أيرلنـدا   بني قرير عملية التعلم املتبادل   ت إحاطة بشأن صدور  
 تتوجيـــاً ،أكتـــوبر يف نيويـــورك/ تـــشرين األول٢٥ يف )٢٠٠٠ (١٣٢٥ القـــرار بـــشأنوليربيـــا 
ــ يــسمرب، عقــد برملــان  د/ كــانون األول٩ويف  .ني هــذه البلــدان مــدهتا ثــالث ســنوات  ملبــادرة ب

 مـن  ١١الفقـرة   انظـر (أغـسطس  /الشباب الذي افتتحه وزير الدولـة للـشباب والرياضـة يف آب     
خطابـاً   رئـيس الربملـان الـوطين أيـضاً       ألقـى   دورته األوىل يف ديلي، حيث       ،)S/2010/522 الوثيقة
ه املبـادرة   دعم هـذ  تـ ) اليونيـسيف ( األمم املتحدة للطفولـة      منظمة تزال  وما . مندوباً ١٣٠ أمام

  .الدولةاليت أطلقها وزير 
ــاعي يف           - ١١ ــضامن االجتم ــر الت ــتح وزي ــائي، افت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن برن ــدعم م وب
يــوم حقــوق اإلنــسان، إدارة بنــاء الــسالم والتماســك  الــذي يوافــق ديــسمرب/كــانون األول ١٠

اإلدارة إىل تعزيـز    ه  هـذ وسـتهدف    .لمديرية الوطنية للمـساعدة االجتماعيـة     التابعة ل االجتماعي  
منــع نــشوب الرتاعــات، وبنــاء الــسالم، وتعزيــز القــدرات يف جمــال التماســك االجتمــاعي علــى  
الصعيدين الـوطين واحمللـي، وتـشجيع زيـادة مـشاركة املـرأة يف مبـادرات بنـاء الـسالم، وتعمـيم            

  .عمليات التنمية املراعية لظروف الرتاعات
  

 تعزيز احلكم الدميقراطي  -باء   
إدخـال  نـوفمرب، وافـق جملـس الـوزراء علـى           / تشرين الثـاين   ٢٤ سبتمرب و / أيلول ٢٩يف    - ١٢

تعــديالت علــى القــوانني املتعلقــة باالنتخابــات الرئاســية واالنتخابــات الربملانيــة وهيــئيت   بعــض ال
طــرح وقــدمت التعــديالت إىل الربملــان للموافقــة عليهــا، ومــن املتوقــع أن تُ   . إدارة االنتخابــات

وســتتيح عنــد صــدورها تنظــيم االنتخابــات املقــرر حاليــا       . ٢٠١١ عــام  مطلــعللمناقــشة يف
 ليـشيت وبرنـامج     -وواصلت بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور            . ٢٠١٢يف عام   إجراؤها  

اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة    ومها (األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي الدعم إىل هيئيت إدارة االنتخابات  
ا إجـراء  مـ ؤسـسية حبيـث يتـسىن هل   ما امل وذلك بتعزيز قـدراهت    ،)إلدارة االنتخابات واألمانة الفنية   
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عـــن الـــدعم الـــذي تعـــّين تقدميـــه خـــالل  االنتخابـــات يف املـــستقبل يف ظـــل دعـــم دويل يقـــل  
دم الـدعم إىل    وعلـى وجـه اخلـصوص، قُـ       ). ٦٤انظـر الفقـرة      (٢٠٠٧النتخابات الوطنية لعام    ا

ســياق ديــسمرب لتحــديث قــوائم تــسجيل النــاخبني ويف  /ولالعمليــة الــيت أجريــت يف كــانون األ
تعزيـز  وركـزت علـى   باالشـتراك مـع األحـزاب الـسياسية        اليت ُنظمت   الربامج التدريبية املختلفة    

وردا علــى . مــشاركة املــرأة يف العمليــة االنتخابيــة بوصــفها مرشــحة وناخبــة علــى حــد ســواء   
 البعثــة مــن مــدير األمانــة الفنيــة إلدارة   أكتــوبر املوجهــة إىل/تــشرين األول ١الرســالة املؤرخــة 

، وعلــى ٢٠١٢عــام ل والــيت يطلــب فيهــا دعــم األمــم املتحــدة للعمليــة االنتخابيــة  ،االنتخابــات
ــه يف  مــا أُ حنــو ــوبر، /األول تــشرين ١٠بلــغ يف رســالة وجهــت إلي شــعبة املــساعدة ســتقوم أكت

ــة   ــة التابع ــاد   االنتخابي ــسياسية بإيف ــشؤون ال ــة لتقيــ إلدارة ال ــام   بعث ــع ع يم االحتياجــات يف مطل
 مـــن أجـــل حتديـــد نطـــاق ونـــوع الـــدعم الـــالزم، وذلـــك بالتنـــسيق مـــع هيـــئيت إدارة   ٢٠١١

 .اجلهات املعنية االنتخابات وغريمها من

ديــسمرب، نظمــت جلنــة مكافحــة الفــساد، بالتنــسيق مــع مكتــب   / كــانون األول٧ويف   - ١٣
ــوزراء   ــوطين ومكتــب رئــيس ال ــرئيس والربملــان ال ــار   در حلقــة،ال اســية ألعــضاء احلكومــة وكب

وكانــــت مــــشاركة . متعلقــــة باستئــــصال الفــــساد  بــــشأن مــــسائلةدنيــــامل  اخلدمــــةمــــوظفي
ــة       رئــيس ــوزراء ونائــب رئــيس الربملــان الــوطين واملــدعي العــام واألمــني العــام للجبهــة الثوري ال
تـدابري  ليشيت املستقلة، وغريهـم، تبعـث علـى األمـل وأظهـرت تأييـدا واسـع النطـاق ل                  - لتيمور

يف  واحتفـاال بـاليوم الـدويل ملكافحـة الفـساد، نظمـت جلنـة مكافحـة الفـساد                 . مكافحة الفـساد  
 ، بينـهم امرأتـان    ، لعـشرة حمققـني مـستقدمني حـديثا        الـيمني ديسمرب حفـل أداء     /كانون األول  ٩

يف أكتـوبر، أصـدرت حمكمـة االسـتئناف         / تشرين األول  ٢٠ويف  . حضره رئيس الربملان الوطين   
لــصالحيات الدســتورية املخولــة للمحكمــة العليــا لــشؤون اإلدارة والــضرائب  رســتها لإطــار مما

الدولـة لعـام   ميزانية ومراجعة احلسابات اليت مل تنشأ بعد، تقريرها األول عن مراجعة حسابات     
، الذي تضمن انتقادات لتعليل إنفـاق األمـوال العامـة، وال سـيما عـدم وجـود تفاصـيل          ٢٠٠٩
ولــئن كــان هــذا التقريــر  . ت الــصلة تتــيح إجــراء حتليــل مناســب للنفقــات الوثــائق ذا كافيــة يف
  .راجعة القضائية للحسابات العامة فإنه يشكل سابقة فيما يتعلق بامل،حيث نطاقه حمدودا من

 أبلــغ رئــيس الــوزراء رئــيس الربملــان الــوطين   ،ســبتمرب/ أيلــول١٥ويف رســالة مؤرخــة   - ١٤
جــرائم اإلثــراء الرتكاهبمــا لــوزراء ووزيــر اخلارجيــة اهتــام حبــق نائــب رئــيس ابــصدور الئحــيت 

 ،نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٣ ويف بيان صحفي صـادر يف      .وإساءة استعمال السلطة   القانوين غري
إشـعارا   ديلـي احملليـة قـدم يف ذلـك اليـوم           أفادت وزارة اخلارجية بأن رئيس فريق قـضاة حمكمـة         

مكتـب   وردا علـى طعـن تقـدم بـه        . خلارجيـة بأنه رفض كل االهتامات املقدمة ضد وزيـر ا        يفيد  
. قــرار احملكمــة احملليــة ديــسمرب/ كــانون األول١٣ أيــدت حمكمــة االســتئناف يف ،املــدعي العــام
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تلقـى   إىل أنـه  التلفزيـون الـوطين  يف بيان بثـه     أشار رئيس الوزراء     ،نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٥ ويف
ــة  ــن حمكمـ ــعارا مـ ــة   إشـ ــي احملليـ ــدعوه إىل وقـــف  ديلـ ــي يـ ــب رئـ ــل نائـ ــن العمـ ــوزراء عـ  ،س الـ

طعـن قدمـه فريـق الـدفاع قبـل          بـشأن   احلكومة ستنتظر صدور حكم حمكمـة االسـتئناف          أن إال
ــا أن تبــدأ احملاكمــة يف آذار  .  يف هــذا الــشأناختــاذ أي قــرار . ٢٠١١مــارس /ومــن املقــرر حالي

بــشأن ببيانــات علنيــة أدلــوا يبعــث علــى التفــاؤل أن يقــوم مجيــع القــادة الــسياسيني الــذين   وممــا
 .  بالتأكيد على ضرورة احترام اإلجراءات القضائية،رئيس الوزراء  مبن فيهم،االهتامالئحيت 

، الوطنيـة اجلهـات املعنيـة    بالتعـاون مـع   ، نظمت البعثة،وخالل الفترة املشمولة بالتقرير     - ١٥
ع مزيـدا مـن الفـرص أمـام املـواطنني للتفاعـل مـ             أتاحـت   ثالثة منتديات عـن احلكـم الـدميقراطي         

قـدامى   و ، املتعلقـة بـإدارة املـوارد الطبيعيـة        سائلوركزت املنتديات علـى املـ     . زعمائهم الوطنيني 
ــة، و احملــاربني ــة لأللفي ــا  ، واألهــداف اإلمنائي ــان وموظفــ شــارك فيه ــدنيوأعــضاء يف الربمل  نون م

 ووضعت جلنة اخلدمة املدنية سياسـة بـشأن حتويـل       . وسائط اإلعالم واجملتمع املدين   عن  ن  ووممثل
 تــشرين ١٣وافــق عليهــا جملــس الــوزراء يف وظــائف اخلدمــة املدنيــة املؤقتــة إىل وظــائف دائمــة  

 ١٣ ٠٠٠زهـــاء ( يف املائـــة ٥٠حنـــو مـــن   يف املائـــة٣١وتبلـــغ نـــسبة النـــساء . أكتـــوبر/األول
وقـد وضـعت جلنـة اخلدمـة         .بعقـود مؤقتـة   حاليـا   العـاملني   من مـوظفي اخلدمـة املدنيـة        ) موظف

 نظامـا للمعلومـات املتعلقـة بـإدارة شـؤون املـوظفني             ،م مـن الربنـامج اإلمنـائي       بـدع  ،املدنية أيضا 
 . اخلدمة املدنيةلتيسري اختاذ القرارات املستنرية والتخطيط الوظيفي ملوظفي 

 ٢٠٠٩فربايــــر /املتوســــطة األجــــل يف شــــباطاإلمنائيــــة منــــذ وضــــع االســــتراتيجية و  - ١٦
بعـض التقـدم حنـو حتقيـق األهـداف والنقـاط        حـرز   أُ ،)S/2009/72 من الوثيقـة     ٤٧الفقرة   انظر(

ــدميقراطي و   ــة احلكــم ال ــة بثقاف ــة املتعلق ــة يف    .احلــواراملرجعي ــة املدني ــة اخلدم ــشاء جلن وشــكل إن
احلكومـة أيـضا    قامـت   و. دنيـة املدمـة   تعزيـز فعاليـة اخل     خطوة إجيابية حنـو      ٢٠٠٩أغسطس  /آب

ة للوصـول إىل اجملتمعـات احملليـة مـن          القـدرة علـى االسـتفادة مـن وسـائط اإلعـالم احملليـ             بتطوير  
مــع للعمــل الــوزارات جهــودا متزايــدة   حيــث تبــذل معظــم،سياســاهتا وبراجمهــاتوضــيح أجــل 

قـدرة  وجود   رغم   ، املقاطعات يفاإلمنائي  إنفاقها  بزيادة  احلكومة أيضا   قامت  و. وسائل اإلعالم 
 مـن أجـل   املقاطعـات يد علـى صـع    مـوظفي اخلدمـة املدنيـة وقـادة اجملتمعـات احملليـة      مـن حمـدودة  

اإلشـراف علـى   مهـام   ممارسـة   الربملـان   وباإلضافة إىل ذلـك، واصـل       . تنفيذ ورصد اإلنفاق العام   
 ليــشيت املــستقلة -اجلبهــة الثوريــة لتيمــور يف ملعارضــة املتمثلــة ا مــع مــشاركة ،أنــشطة احلكومــة
ات علـى   ؤشـر املعـل أبـرز     ول .فيهاتقدميها إسهاماً كبرياً    يف املناقشات الربملانية و   مشاركة نشطة   

ــور   ــتقرار تيم ــل و  -اس ــشيت يف األجــل الطوي ــام    ا لي ــن أحــداث ع ــها م ســيتمثل  ٢٠٠٦نتعاش
ــة ســلمية يف عــام  إمكانيــة  يف ــة انتخابي ورغــم أن ذلــك ســيتطلب إجــراء   .٢٠١٢ إجــراء عملي

حتقيـق   فـإن جنـاح االنتخابـات لـن يـضمن مبفـرده              ،باملصداقية والـشفافية  تتسم  انتخابات وطنية   
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ركـائز  فيمـا بـني     الـضوابط واملـوازين     واحتـرام   وال يزال يتعني ترسـيخ فهـم        . كم الدميقراطي احل
 مثة شواغل أيـضا بـشأن احتمـال استـشراء           ،)٣ انظر الفقرة (وكما أشري أعاله    . السيادة األربع 

 وإنـشاء   ،مراجعـة احلـسابات    عـن     األول هـا تقرير حمكمـة االسـتئناف   إصـدار   وإن كان    ،الفساد
 . زيـادة تدرجييـة يف القـدرات املؤسـسية علـى مكافحـة الفـساد               ان عـن  الفساد ينمّ مكافحة  جلنة  

ــالني        ــدعم يف اجملـــ ــشورة والـــ ــة باملـــ ــد اللجنـــ ــة تزويـــ ــلت البعثـــ ــسياق، واصـــ ــذا الـــ ويف هـــ
 .والسياسايت القانوين

  
 احلفاظ على األمن العام  -جيم   

 ختـل بالنظـام العـام    أحداث كبرية ظلت احلالة األمنية يف البلد مستقرة، فلم تسجل أي      - ١٧
 الـيت اسـتأنفت فيهـا الـشرطة         املقاطعات مبا يف ذلك يف      ،يف اجلرائم املبلغ عنها   حادة  أو زيادات   

مشلـت  ظمـت عـدة مناسـبات       وُن .عن أعمال الـشرطة   الرئيسية  الوطنية االضطالع باملسؤوليات    
ل يف  مبـــا يف ذلـــك احتفـــاالت عيـــد االســـتقال،جتمعـــات عامـــة كـــبرية بطريقـــة ســـلميةتنظـــيم 

نــوفمرب وأنــشطة األحــزاب الــسياسية الــيت عمــت مجيــع أرجــاء البلــد خــالل /تــشرين الثــاين ٢٨
ــالتقرير   ــشمولة ب ــرة امل ــشرين األول١٨ ويف ديلــي يف .الفت ــوبر/ ت ــرب مــن    ،أكت ــا يق  تظــاهر م

 ،نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٠ ويف   ،عمليات إخالء األراضـي املقـررة     احتجاجا على    شخصا ٨٠
تقــدمي املــساعدة  عــدماحتجاجــا علــى ب جــامعي أمــام الربملــان الــوطين   طالــ١٠٠تظــاهر حنــو 

فيهـــا وكانـــت املظاهرتـــان ســـلميتني وتعـــاون املـــشاركون  .للطـــالب يف جمـــال النقـــل الكافيـــة
 .الشرطة مع

 ،قوام شرطة البعثة خالل هذه الفترة املشمولة بـالتقرير        من املقرر إجراء ختفيض     وكان    - ١٨
 ٥٢٣كـان    ،ينـاير / كـانون الثـاين    ٧اعتبـارا مـن     )  امـرأة  ٧٦هم  من( شرطيا   ١ ٤٨٠شر  حيث نُ 
 منـهم ( شـرطيا يف ديلـي       ٣٢٦شر  ومـن هـؤالء، نُـ     . يف وحـدات الـشرطة املـشكلة      منهم  شرطيا  
ــرطيا يف ١٤٠ ــة ال شـ ــدة املاليزيـ ــرطيا يف ١٤٠  و،وحـ ــة ال شـ ــدة الربتغاليـ ــرطيا  ٤٦  و،وحـ شـ
شــــرطيني  ١٠٥ منــــهم (ى أخــــرمقاطعــــات شــــرطيا يف ١٩٧  و،)وحــــدة الباكــــستانيةال يف
ــو ال يف ــشية يف بوكـ ــدة البنغالديـ ــرطيا يف ٩٢  و،وحـ ــستانية ال شـ ــدة الباكـ ــهم،وحـ  يف ٦٦  منـ

أداء مهمـة إنفـاذ القـانون املـسندة      واصـلت شـرطة البعثـة    يف حني   و ).إرمريا  يف ٢٦ وو  بوبونار
هتا اعلـى دعـم تـدريب الـشرطة الوطنيـة وبنـاء قـدر              متزايدبشكل  ، ركزت جهودها    مؤقتاإليها  

عمليــــة اســــتئناف الــــشرطة الوطنيــــة االضــــطالع ضــــوء اســــتمرار يف  وتطويرهــــا املؤســــسي
 .قوات األمن الدولية وتواصل التنسيق الوثيق مع .عن أعمال الشرطةالرئيسية  باملسؤوليات

يف بوغـور، إندونيـسيا    قـد األخري املتعلق بترسـيم احلـدود الـذي عُ   التقين ويف االجتماع     - ١٩
 تقــرر ،)S/2010/522  مــن الوثيقــة٢٠ الفقــرة انظــر(أغــسطس / آب٢٩ إىل ٢٧مــن  يف الفتــرة
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نــوفمرب مــن أجــل معاجلــة األحــداث األخــرية يف املنــاطق الــيت   /عقــد اجتمــاع يف تــشرين الثــاين 
منذ ذلـك   أرجئ  غري أن االجتماع    . على طول احلدود يف مقاطعة أوكوسي     بعد  يفصل فيها    مل

 تـشرين  ٢٧بـني   مـا مـشترك يف الفتـرة   تقـين  ع بعمـل   جـرى االضـطال   ،ويف تطور إجيايب  . احلني
ديسمرب لفحص العالمـات احلدوديـة وإدخـال حتـسينات علـى            /كانون األول  ٨ نوفمرب و /الثاين

 ترسـيم إمتـام   ويؤمل أن يواصل الطرفان املشاركة يف املناقشات الراميـة إىل           . الشبكة اجليوديسية 
يف املائـة مـن إمجـايل طـول          ٣ حوايلواليت تشكل   ( فصل فيها املناطق املتبقية اليت مل يُ     احلدود يف 

 .احلدود املتفق عليها مسبقا فيما يتعلق بترسيمالتقنية امتثاال للمعايري ) احلدود الربية

وواصل ضباط االتصال العـسكري التـابعني للبعثـة تيـسري عالقـات العمـل الفعالـة بـني                     - ٢٠
علـى طـول احلـدود ويف     د احلالـة األمنيـة   ليشيت وإندونيسيا ورصـ  -وكاليت أمن احلدود لتيمور     

مـع وحـدة دوريـات احلـدود      مقرهـا   وواصلت شرطة البعثـة تقاسـم        . ليشيت -شىت أحناء تيمور    
 ليشيت يف نقاط العبور اخلمس للحدود مع إندونيـسيا وتـسيري            -لشرطة الوطنية لتيمور    لالتابعة  

لـشرطة  لحلـدود التابعـة     وحـدة دوريـات ا    أجـرت   و. دوريات مشتركة وتوفري الـدعم واملـشورة      
فـصل فيهـا    ُي الـيت مل  احلدودية  املناطق   الوطنية مثاين دوريات مشتركة مع اجليش اإلندونيسي يف       

كـــانون  ٧ إىل ٢٠١٠أكتــوبر  / تـــشرين األول٢٠مــن  يف مقاطعــة أوكوســـي يف الفتــرة   بعــد  
  .٢٠١١يناير /الثاين

  
 دعم املؤسسات األمنية وتعزيزها املؤسسي  -دال   

مــايو / أيــار١٣علــى االتفــاق املــربم بــني رئــيس الــوزراء وممــثليت اخلاصــة ســابقا يف بنـاء    - ٢١
مــسؤولياهتا  اســتأنفت الــشرطة الوطنيــة  ،)S/2009/504 مــن الوثيقــة ٢٠انظــر الفقــرة  (٢٠٠٩
ســبتمرب ويف مقاطعــة مانوفــاهي / أيلــول٢١ يف مقاطعــة أييلــو يف عــن أعمــال الــشرطة الرئيــسية

 اهلجـرة واجمللـس     دائـرة  و ،وحـدة دوريـات احلـدود     فيما يتعلـق ب   ك  سبتمرب، وكذل / أيلول ٢٤ يف
، اسـتأنفت الـشرطة الوطنيـة مـسؤولياهتا       ويف اجملمـوع  . سـبتمرب / أيلـول  ٢٨الوطين لإلنتربول يف    

 مقاطعــة أصــبحت مقاطعــات وســت وحــدات، يف حــني ١٠ يف عــن أعمــال الــشرطةالرئيــسية 
ــدت ــا ووحـ ــة و (ن اكوفاليمـ ــشية العامـ ــا مكتـــب املفتـ ــةمرمهـ ــة اجعـ ــسابات واإلدارة الوطنيـ  احلـ
 . املتعلقـة هبـا    حدد الحقا مواعيـد االسـتئناف     وسُتالالزمة   الشروط    تستويف )للتحقيقات اجلنائية 

الرئيـسية  ا  مـسؤولياهت  السـتئناف     الشرطة الوطنية صـدور توصـية الفريـق الـتقين املـشترك            تنتظرو
ومـــن املقـــرر إجـــراء مزيـــد  .ييف املقـــاطعتني املتبقيـــتني بوبونـــارو وديلـــعـــن أعمـــال الـــشرطة 

األربـع املتبقيـة باعتبارهـا      فيمـا يتعلـق بالوحـدات        ٢٠١١ينـاير   /التقييمات يف كـانون الثـاين      من
انظــر ( ويف هــذه األثنــاء، وكمــا لــوحظ يف تقريــري الــسابق  .لعمليــة االســتئنافمــستعدة  غــري

ــرة  ــة  ٢٢الفق ــن الوثيق ــةال، اشــتركت شــرطة  )S/2010/522 م ــشرطة الوطن بعث ــة يف وضــع  وال ي
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، يف هنايـة    ة الوطنيـة مـن أجـل تـسهيل اسـتئنافها          رطوتنفيذ تدابري لتعزيز القدرات املؤسسية للـش      
ــات والوحــدات   املطــاف،  ــع املقاطع ــسؤولياهتا يف مجي ــةمل ــز    .  املتبقي ــدابري تعزي ــذه الت ــت ه ومشل

بعثـة  القدرات اللوجستية للشرطة الوطنية وتنظيم دورات تدريبية موجهة مشتركة بني شرطة ال           
 املهـارات اإلداريـة والتحقيـق يف أعمـال العنـف اجلنـساين              من قبيل والشرطة الوطنية يف جماالت     

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . مكافحة االجتار بالبـشر وخفـارة اجملتمعـات احملليـة         جهود  و
دة قدم مركز تدريب الشرطة، مبساعدة تقنية من مكاتب البعثة ذات الصلة وفريق األمـم املتحـ               

 دورة تدريبية بشأن املهام األساسية للشرطة، فـضال عـن مـسائل    ٦١، القطري وشركاء ثنائيني 
وصــيانة املركبــات والتوريــد ،  اجلنــسانية، والعنــف املــرتيلتوعيــة حقــوق اإلنــسان، والمــن قبيــل

وباإلضــافة إىل .  الــشرطة الوطنيــةأفــراد مــن شــرطيا ١ ٣٢١واخلــدمات اللوجــستية ملــا عــدده  
 الـشرطة الوطنيـة مـن أجـل     أفـراد  مـن  شـرطيا  ٤٠ شرطة البعثة التدريب ملا عدده       ذلك، قدمت 

.  باخلدمــة يف بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم  يف املــستقبلإعــدادهم الحتمــال التحــاقهم  
،  االختيـار  يف عمليـة  تقييم فريق األمم املتحدة للمـساعدة       الشرطيني  من هؤالء   اجتاز مثانية    قدو

 .نهم يف إحدى البعثات لشؤون األمن بتعييى وزير الدولةوأوص

ويف املقاطعــات والوحــدات الــيت اســتأنفت فيهــا الــشرطة الوطنيــة النــهوض باملــسؤولية    - ٢٢
، واصلت شرطة البعثـة اضـطالعها بـدور هـام يف تقـدمي املـشورة                ة عن عمليات الشرط   الرئيسية

الدعم التشغيلي واملـساعدة  والتدريب وبناء القدرات والرصد، كما ظلت على استعداد لتقدمي         
وواصـل  . لب منـها ذلـك     مىت اقتضى األمر وطُ    ، ظروف قصوى   نشوء  يف حالة   الوطنية شرطةلل

وحـدة الـشرطة اخلاصـة      ل  تدريبيـة   دورات تقـدمي   التابعـة للبعثـة     وحـدات الـشرطة املـشكلة      أفراد
مـن  يف سلـسلة   الـسادسة الـدورة  ، مبـا يف ذلـك   قدراهتاتعزيز  بشأن سبل التابعة للشرطة الوطنية 

ــة   ــة األمني ــد املعلومــات   دورات  ومثــاينالوثيقــةدورات احلماي ــشأن مكافحــة الــشغب لتجدي . ب
 عنـصر شـرطة      ضـمن   وظيفة ١٩  البالغ عددها  وفيما يتعلق بالوظائف اإلضافية للخرباء املدنيني     

وطنيـة  شرطة ال الـ  قـدرات  بنـاء    ز تعزيـ  التركيز علـى  دقة   أن تساهم يف زيادة    توخى، واليت يُ  البعثة
، جـرى حـىت     )S/2010/522 مـن الوثيقـة      ٥٩انظـر الفقـرة     ( يف جماالت حمـددة      مؤسساهتاوتنمية  

جيـري  كمـا    ،خـرين آينـاير اختيـار مخـسة خـرباء ومتـت التوصـية بتعـيني مخـسة                 /كانون الثاين  ٧
 .املرشحني للوظائف التسع املتبقيةفحص 

اللجنـة احلكوميـة الرفيعـة املـستوى        و  البعثة برئاسة الرئيس، بني  ،  ويف االجتماع املعقود    - ٢٣
دم قـ . ) أدنـاه  ٥٦  و ٥٥انظـر الفقرتـان     (نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥النتقالية، يف   ااملعنية باملرحلة   

-٢٠١١ة العام للشرطة الوطنية عرضـا عـن اخلطـة اإلمنائيـة االسـتراتيجية للـشرطة للفتـر         القائد
، وهـي التـشريعات، والتـدريب،       اهـ ، أوجز فيها مخـسة جمـاالت رئيـسية ملواصـلة تطوير           ٢٠١٢

 شـرطة   بشأن الـدعم الـذي تقدمـه       فضال عن توصيات حمددة      ،واإلدارة، والـتأديب، والعمليات  



S/2011/32  
 

11-21257 11 
 

سية موضـع تركيـز     يـ وستصبح هذه اجملـاالت اخلمـس الرئ      .  من تلك اجملاالت   البعثة يف كل جمال   
سـبتمرب مـن    / أيلـول  الفريق العامل املشترك بني شرطة البعثة والـشرطة الوطنيـة، الـذي أنـشئ يف              

 الـشرطة الوطنيـة     لزيادة الدعم الذي تقدمـه البعثـة يف جمـال بنـاء القـدرات إىل              أجل وضع خطة    
 يف مجيـــع املقاطعـــات أعمـــال الـــشرطةسؤولية الرئيـــسية عـــن ضـــطالع باملـــالابعـــد اســـتئنافها 

ة، يف  ومن املتوقع أن تساهم هذه اجلهـود، الـيت هتـدف إىل تعزيـز القيـادة التيموريـ                 . والوحدات
كفالة التوصل إىل اتفاق متبادل بني الـشرطة الوطنيـة وشـرطة البعثـة فيمـا يتعلـق بأهـداف بنـاء                      

 حامســة لتحقيــق نتــائج وهــي عوامــلالقــدرات وأســاليب العمــل ومــضمون الــربامج التدريبيــة،  
ــة ــةوســترد هــذه اخلطــة يف   .فعال ــة واحلكومــة   رســائل متبادل  جيــري التفــاوض بــشأهنا بــني البعث

ترتيبـــات جديـــدة ختتلـــف، مبوجـــب اتفـــاق متبـــادل، عـــن األحكـــام ذات الـــصلة  ستتـــضمن و
ــام     يف ــشرطة لع ــق بأعمــال ال ــي املتعل ــدة،  مبوجــب و. ٢٠٠٦الترتيــب التكميل ــات اجلدي الترتيب

بداية مرحلة إعـادة التـشكيل      يف   إىل الشرطة الوطنية     عن حفظ األمن  سؤولية  امل تسليم   سيجري
 هنايــة عنــد، الــيت ســوف تــأيت هتاوقــدر للــشرطة الوطنيــة الكامــلإعــادة التــشكيل اعتمــاد  قبــلو

 .مرحلة إعادة التشكيل

أحــدهم  ، الــشرطةأفــرادوعقــب قيــام القائــد العــام للــشرطة الوطنيــة بإقالــة أربعــة مــن     - ٢٤
ــران يف ــه و/حزي ــة اليوني ــسمرب / يف كــانون األولاآلخــرينثالث ــد ، مل٢٠١٠دي ــتم بع ــاد  ي  اعتم

  انتظـار نتـائج إجـراءات جنائيـة أو تأديبيـة      بـسبب تمادا هنائيا   اع)  امرأة ١١منهم   (شرطيا ١٩٩
ــة ــد و. جاري ــة إىل أن  ق ــة خطــرية،     ٥٢أشــارت احلكوم ــة وجنائي ــا تأديبي ــون هتم ــهم يواجه  من

ــشرطينيدعى أن حــني يـُـ  يف ــبقنيال ــسيطة   شــرطيا ١٤٧ وعــددهم ، املت ــوا جــرائم ب ــد ارتكب ، ق
ــسبيا ــن يف    . نـ ــشؤون األمـ ــة لـ ــر الدولـ ــن وزيـ ــك، أعلـ ــع ذلـ ــة  ومـ ــالة مؤرخـ ــانون ٢٨ رسـ  كـ
 موجهة إىل رئيس الوزراء ووزير الدفاع واألمن غومساو، قـراره اعتمـاد       ٢٠١٠ديسمرب  /األول
لن يعفوا من أي مـسؤوليات جنائيـة وتأديبيـة إذا ثبتـت             م  ، مشريا إىل أهن   ١٩٩ الشرطة الـ أفراد  

  آليـة  الـذي أجرتـه   اض   االسـتعر  باالسـتناد إىل   هـذا القـرار      صدر و .إدانتهم عند هناية اإلجراءات   
توجيهـات   تسترشد ب  وهي آلية   وبناء على توصية منها،    اليت أنشأهتا احلكومة،    اجلديدة االعتماد

 احلــسابات، وجلنــة متابعــة عمليــة الترقيــات يف وزارة الدولــة  ومراجعــةمكتــب املفتــشية العامــة 
 واليتــه يف اءبعــد انتــه  ليــشيت-تيمــور  الــيت حلــت حمــل فريــق التقيــيم بقيــادة   ،لــشؤون األمــن

وقـد أعربـت    .)S/2010/522 مـن الوثيقـة   ٢١انظـر الفقـرة     (٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٣١
 يواجهـون اهتامـات    الـذين الـشرطة أفراد  للقيادة التيمورية بشأن اعتماد قلقهاممثليت اخلاصة عن   

 .شرطيا ٥٢جنائية خطرية، وعددهم 

الدولــة لــشؤون األمــن والقائــد  ، أعلــن وزيــر ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٣ويف   - ٢٥
  يف الـشرطة الوطنيـة      إضـافيا  شـرطيا  ٢٥٠العام للشرطة الوطنية بشكل رمسي اعتزامهمـا تعـيني          
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وستــستهدف جهــود التوظيــف املــواطنني التيمــوريني . ٢٠١١ينــاير / مــن كــانون الثــايناعتبــارا
ى األقـل مـن      يف املائـة علـ     ١٠ عاما، مع ختـصيص نـسبة        ٢٣  و ١٨الذين تتراوح أعمارهم بني     
 .جمموع املرشحني لإلناث

ــهجرة دعــم    - ٢٦ ــة لل ــةوواصــلت املنظمــة الدولي  إدارة اهلجــرة واحلــدود، وخــصوصا   عملي
ل دائرة اهلجرة إىل وكالة مستقلة تابعة للـشرطة الوطنيـة، وذلـك مـن خـالل تقـدمي الـدعم                     يحتو

األوىل مــن تنفيــذ نظــام القــانوين الفــين لتنقــيح قــانون اهلجــرة واللجــوء، واملــساعدة يف املرحلــة   
واصــلت أنــشطة مكافحــة تو. احلــدود يف املراكــز احلدوديــة الرئيــسيةاملتعلقــة بــإدارة علومــات امل

جتــار برئاســة وزارة االاالجتــار الــيت يــضطلع هبــا الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين ب 
 يف إطـار الربنـامج      اخلارجية، كمـا تواصـلت املـساعدة املقدمـة إىل ضـحايا االجتـار باألشـخاص               

 .قيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاملشترك لصندوق حت

ــة لــ وزارةوواصــلت   - ٢٧ ــذل اجلهــود    شؤون ا الدول ــة ب ــدفاع والقــوات املــسلحة التيموري ل
الراميــة إىل تطــوير املــوارد البــشرية والقــدرات املؤســسية للقــوات املــسلحة التيموريــة، مــع قيــام  

 ٢٠١٥-٢٠١١ ة تطـوير القـوات املـسلحة التيموريـة للفتـرتني          البعثة بتقدمي املشورة بشأن خط    
أكتــوبر، وافــق رئــيس الــوزراء غومســاو، بــصفته  /ويف مطلــع تــشرين األول. ٢٠٢٠-٢٠١٦ و

 تعــيني يتــوخى علــى اهليكــل اجلديــد للقــوات املــسلحة التيموريــة الــذي  ،وزيــر للــدفاع واألمــن
ــرد إضــايف ٦٠٠ ــد لل   .  ف ــانون أساســي جدي ــا وضــع ق ــة  وجيــري حالي ــسلحة التيموري قــوات امل

وخـالل  . ومشروع قانون بشأن الربجمة العسكرية ومشروع قانون بشأن املـشتريات العـسكرية           
بـدعم مـن البعثـة وشـركاء     ، الفترة املشمولة هبذا التقرير، اضطلعت القـوات املـسلحة التيموريـة          

لـت مواضـيع شـىت    ثنـائيني آخـرين، بأنـشطة تدريبيـة خمتلفـة تناو     وشـركاء  تابعني لألمم املتحـدة   
التحقيــق يف الــشرطة إجــراءات  ويــة التأديبوالتــدابري ووســائط اإلعــالم، ،منــها حقــوق اإلنــسان

 القـوات   فـراد  أل توجيهـا مـستمرا   وقدم ضباط االتصال العـسكريون التـابعون للبعثـة           .العسكرية
 ، فــضال عــن بــصفتهم ضــباط اتــصالاملــسلحة التيموريــة متهيــدا لنــشرهم يف املنــاطق احلدوديــة 

جـل إعـدادهم لاللتحـاق مـستقبال باخلدمـة      أ مـن  أفراد الـشرطة برامج توجيهية لعدد حمدود من      
 .يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم

 قـسم العدالـة التـابع للقـوات املـسلحة التيموريـة،             بدأوخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       - ٢٨
التحقيـق يف   ات  لتأديبيـة، إجـراء    بالتحقيقـات ا   لالضطالع ٢٠١٠يونيه  / يف حزيران  الذي أنشئ 

وأفــضت التحقيقــات يف القــضية األوىل املتعلقــة باالســتخدام غــري املــشروع   . قــضيتني بــارزتني
تتعلـق حبـادث    أما القـضية األخـرى، و      املخالفة،   كبتالذي ار ، إىل فصل الضابط     لسالح ناري 

 مـن  ٣١ الفقـرة  انظـر  (فهـي قيـد نظـر هيئـة العدالـة          ،هجوم مزعوم أدى إىل وفاة مواطن مـدين       
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ومل يباشر قسم العدالة حىت اآلن أي حتقيقات يف القضايا املتعلقـة بأزمـة              ). S/2010/522الوثيقة  
ووفقـا ملدونـة    . أحـداثها  القـوات املـسلحة التيموريـة يف     أفراد من دعى تورط    اليت يُ  ٢٠٠٦عام  

لتحقيـق يف   ، جيوز لقـسم العدالـة بـدء ا        )١٧/٢٠٠٦مرسوم القانون رقم    (االنضباط العسكري   
 ظــلينــاير، / كــانون الثــاين٧وحــىت . حــادث مــا يف غــضون مخــس ســنوات مــن تــاريخ وقوعــه 

اجلنود الثالثة التابعني للقـوات املـسلحة التيموريـة الـذين أدينـوا بتهمـة القتـل وحماولـة القتـل يف                      
ــار أدت إىل   ــة إطــالق ن ــة يف أفــراد ٨ مقتــلحادث ، ٢٠٠٦مــايو / أيــار٢٥  مــن الــشرطة الوطني

ــاد ومل ن يواصــلو ــهم املعت ــة  إجــراءاتخيــضعوا ألي  عمل ــة داخلي ــرة  ( تأديبي  مــن ٣٤انظــر الفق
 ).S/2010/522الوثيقة 

 ونقاطهـا  حتقيـق أهـداف االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل       صـوب ويتفاوت التقدم احملرز      - ٢٩
وعلــى الــرغم مــن متكــن قــوات الــشرطة . يف جمــال تقــدمي الــدعم للمؤســسات األمنيــةاملرجعيــة 

جراءاهتـا التأديبيـة الداخليـة، يـتعني بـذل املزيـد مـن اجلهـود ملتابعـة احلـاالت                    إية من تعزيـز     الوطن
لقـوات املـسلحة التيموريـة،      ل وإذا كان قسم العدالة التـابع        .) أدناه ٣٣انظر الفقرة   (املبلغ عنها   

ىل  قـد بـدأ معاجلـة القـضايا التأديبيـة، فإنـه حباجـة أيـضا إ             ٢٠١٠يونيـه   /الذي أنشئ يف حزيـران    
مزيد مـن التـدعيم، وال سـيما فيمـا يتعلـق بتـدريب الـضباط مـن الرتـب الوسـطى والعليـا علـى                      

وبصفة عامة، ميكن زيادة توطيد الرقابـة املدنيـة علـى الـشرطة الوطنيـة               . معاجلة املسائل التأديبية  
ويف حـني حتـدد التـشريعات أدوار    . والقوات املسلحة التيمورية، وال سيما هـذا الكيـان األخـري       

ــة ومــسؤوليات الــشرطة   ــد    الوطني ــادة توضــيحها وحتدي ــزم زي ــة، يل والقــوات املــسلحة التيموري
 . على املستوى السياسيإشراكهمامن خالل مواصلة ومعاملها على املستوى التنفيذي 

  
 الستعراض الشامل لقطاع األمن ادعم   - هاء  

 تطــوير إطــار  احلكومــة تقــدما ملحوظــا يفأحــرزتكمــا أشــرت يف تقريــري الــسابق،   - ٣٠
وعاجلـت  ،  )S/2010/522 مـن الوثيقـة      ٢٩انظر الفقرة   (تشريعي وسياسايت شامل لقطاع األمن      

يف ســياق هــذه العمليــة العديــد مــن العناصــر احملــددة يف مــشروع االســتعراض الــشامل لقطــاع    
ي ويف حني تسىن إصدار القوانني املتعلقة باألمن الوطين والدفاع الوطين واألمـن الـداخل             . األمن

 ال تـزال هنـاك حاجـة إىل         ،)S/2010/522 من الوثيقة    ٢٩انظر الفقرة    (٢٠١٠أبريل  /يف نيسان 
وأشـار وزيـر الدولـة لـشؤون األمـن          . وضع مزيد من التشريعات واللوائح والسياسات الفرعيـة       

ــودة يف   ــة املعقـ ــة مقتـــرح ن أنـــوفمرب إىل / تـــشرين الثـــاين٢٦يف اجللـــسة الربملانيـ ــة الدولـ ميزانيـ
وقد أعيد مؤخرا مـشروع الـسياسة       . شري إىل إنشاء آليات وعمليات ذات الصلة      ي ٢٠١١ لعام

 معـا إطـارا شـامال     تـشكل العامة لألمن الوطين، والذي سيكمل القوانني الـسالفة الـذكر حبيـث             
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لقطاع األمن، إىل وزارة الدولـة لـشؤون األمـن بغـرض مراجعتـه عقـب استعراضـه مـن جانـب                    
 ).S/2010/522 من الوثيقة ٢٩الفقرة  انظر(جملس الوزراء 

وتــأخر وضــع الــصيغة النهائيــة ملــشروع الوثيقــة املتعلقــة باالســتعراض الــشامل لقطــاع     - ٣١
 .على اسـتعراض الوثيقـة، بالتـشاور مـع البعثـة          حاليا  وتعكف احلكومة ومكتب الرئيس     . األمن

قبل القريـب، فقـد      الصيغة النهائيـة للوثيقـة يف املـست        يتسىن وضع ويف حني يبدو من املستبعد أن       
  سـلف ذكـره    على حنـو مـا    وثيقة  المت بالفعل تناول العديد من العناصر اليت ُحددت يف مشروع           

 .مرجعا مفيدا، وستشكل عند االنتهاء من صياغتها )٣٠انظر الفقرة (

ويف هذه اإلثناء، ركـزت جهـود األمـم املتحـدة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير علـى                       - ٣٢
قــدمي املــساعدة التقنيــة، وال ســيما مــن خــالل املــشروع املــشترك بــني البعثــة     بنــاء القــدرات وت

ومشلـت املبـادرات   ). S/2009/72 مـن الوثيقـة     ٢٤انظـر الفقـرة     (وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
 كـانون   ٢٢املمولة يف إطار املشروع تقدمي الدعم إلنشاء معهد الدفاع الوطين الـذي افُتـتح يف                

دم الــدعم أيــضا يف جمــال احلمايــة املدنيــة، مبــا يف ذلــك االســتجابة حلــاالت  وقُــ. ديــسمرب/األول
ظمـت بـرامج تدريبيـة يف    وُن. الطوارئ والكوارث الطبيعية املعقـدة ويف جمـال خـدمات اإلطفـاء         

 والتـشغيلية، مـن قبيـل    التقنيةجماالت التخطيط االستراتيجي لقطاع األمن، واإلدارة، واجملاالت  
ومت تعزيـز  .  وصـيانتها، واحلـرس املـدين واألمـن اخلـاص، واإلنـذار املبكـر             االتصاالت الالسلكية 

مشاركة اجملتمع املدين ومناقشة الـسياسات العامـة املتعلقـة بقـضايا القطـاع األمـين، وذلـك مـن                    
خــالل تــوفري املــنح الــصغرية ملنظمــات اجملتمــع املــدين والتوعيــة بــشأن القــوانني اجلديــدة املتــصلة 

خمتلـف مؤسـسات الدولـة مـن         إىل   دمت املـساعدة التقنيـة    ة على ذلـك، قُـ     وعالو. بقطاع األمن 
وستواصــل األمــم ). مــن بينــهم مثانيــة مستــشارين وطنــيني (خــالل متويــل ســتة عــشر مستــشارا  

ــوفري       ــز قطــاع األمــن مــن خــالل ت ــادة تعزي ــة إىل زي املتحــدة دعــم احلكومــة يف جهودهــا الرامي
 .مبادرات بناء القدرات واملساعدة التقنية

  
 تعزيز حقوق اإلنسان والعدالة  -ثالثا   
 دعم رصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها   -ألف   

 ارتكـاب انتـهاكات   ادعى فيهـ ا يُـ  بالغـ ١٨ تلقت البعثة خالل الفترة قيـد االسـتعراض         - ٣٣
 انتـهاكات   ارتكـاب دعى فيهـا     بالغات يُ  ٤  أفراد الشرطة الوطنية و     من جانب  حقوق اإلنسان 
تأديبيــة التــدابري الزيــادة تنفيــذ ت ولوحظــ.  القــوات املــسلحة التيموريــةيــدي أفــرادمماثلــة علــى أ

ومشلـت التحـسينات الـيت أدخلـت     . داخلية ضد أفراد من قوات األمن، وال سيما من الشرطة     ال
ــشكاوى، وحتــديث قاعــدة         ــدمي ال ــق إجــراءات تق ــز توثي ــشرطة تعزي ــة لل ــات التأديبي ــى اآللي عل
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 الشكاوى، وبدء التحقيقات استنادا إىل تقارير واردة من مـصادر           البيانات املستخدمة لتسجيل  
ومـع  . أخرى غـري الـضحايا، وتعزيـز إنفـاذ التـدابري الراميـة إىل كفالـة تنفيـذ القـرارات التأديبيـة                     

.  واحملــاكم بطيئــة يف معاجلتــها لقــضايا االنتــهاكات العــام الــشرطة وهيئــة االدعــاءظلــتذلــك، 
ُيعــزى أيــة لــوائح اهتــام فيمــا يتعلــق حبــادث إطــالق النــار الــذي     ُتقــدموعلــى ســبيل املثــال، مل  

، والذي أسـفر عـن مقتـل مـدين واحـد            ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ الشرطة يف    أفراد إىل
 مـــن الوثيقـــة ٣١والفقـــرة ، S/2010/85 مـــن الوثيقـــة ٩انظـــر الفقـــرة  ( جبـــروحوإصـــابة آخـــر

S/2010/522 .(     ارتكـاب  ُيـدعى فيهـا  حـة اهتـام يف قـضية    وباإلضافة إىل ذلـك، مل تـصدر أيـة الئ 
 ،٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٧أفراد من القوات املسلحة التيموريـة اعتـداء خطـريا ضـد مـدين يف                

دعى فيها قيـام  ويف القضية اليت يُ   ). S/2010/522 من الوثيقة    ٣١انظر الفقرة   ( أدى إىل وفاته     مما
انظـر الفقـرة     (٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢١ الـشرطة الوطنيـة بـإطالق النـار يف           أحد أفـراد  

جهـت إىل   مما أسفر عن إصابة مدين جبروح خطرية يف ديلـي، وُ          ،  )S/2010/522 من الوثيقة    ٣١
 هتمــة االعتــداء اجلــسدي اجلــسيم واالعتــداء اجلــسدي النــاجم عــن اإلمهــال يف كــانون الــشرطي
 ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣وقضت حمكمـة ديلـي احملليـة برباءتـه يف           ،  ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 ويف تطور إجيايب، أمر مكتـب املـدعي العـام بإعـادة فـتح التحقيـق يف قـضية                    .لعدم كفاية األدلة  
 يف مقاطعــة ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣ الــشرطة يف أفــراددعى فيهــا قتــل مــدين علــى يــد أحــد  ُيــ

بق علـى أسـاس عـدم كفايـة األدلـة،         غلـق يف وقـت سـا      فيكيكي، وهو التحقيق الذي كان قـد أُ       
 . مكتب املدعي العام يف مقاطعة بوكوحاليافيه  ينظرو

، ٢٠٠٩ولــئن كــان العنــف املــرتيل يعتــرب جرميــة عامــة مبوجــب القــانون اجلنــائي لعــام     - ٣٤
 آليـات   عن طريق العنف اجلنساين   من أشكال    العنف املرتيل وغريه  يتواصل حل عدد من قضايا      

يقـوم صـندوق األمـم املتحـدة        و. نـسان تقليدية ال تتماشى دائما مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإل            
من خالل الربنـامج املـشترك لـصندوق حتقيـق         ،  للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     

تنظــيم يف جهــوده الراميــة إىل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، بــدعم وزيــر الدولــة لتعزيــز املــساواة   
ــه  قــادة اجملتمعــات احملليــة واملعلمــني  لفائــدة دورات تدريبيــة  والطــالب هبــدف توعيتــهم وتوجي

 مكافحـة  معلومات عـن قـانون        تقدمي احلوارات بشأن سبل وضع حد للعنف املرتيل، فضال عن        
وواصــل صــندوق األمــم املتحــدة ). S/2010/522 مــن الوثيقــة ٣٩الفقــرة  انظــر(العنــف املــرتيل 

 يف كفالـة مراعـاة    ساعدةاملأيضا تقدمي املساعدة التقنية ألعضاء الربملان من أجل         للمرأة  اإلمنائي  
ــساين   ــدىاملنظــور اجلن ــانون     ل ــذ ق ــوارد الالزمــة لتنفي ــا يف ذلــك ختــصيص امل ــة، مب  وضــع امليزاني

 .املرتيل  العنفمكافحة

وظل التقدم بطيئا فيمـا يتعلـق مبـساءلة مـرتكيب اجلـرائم واالنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق                     - ٣٥
تحقيــق الهــات مــن قبيــل جلنــة ، علــى حنــو مــا أوصــت بــه ج٢٠٠٦اإلنــسان خــالل أزمــة عــام 
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ــستقلة   ــة املـ ــر(اخلاصـ ــرة  انظـ ــة  ٢٤الفقـ ــن الوثيقـ ــرة ،S/2006/628 مـ ــة  ٣٤ والفقـ ــن الوثيقـ  مـ
S/2010/522 .( صــدرت أحكــام هنائيــة يف ســبع قــضايا، ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٧وحــىت ،

ا أربعـة قـضاي   بـإغالق    متـهما، يف حـني قـضت احملكمـة           ٤٣ إدانة تسعة متهمني وتربئة      تضمنت
  طلبـا  تـضمنت  فـردا  ١٥الئحـة اهتـام ضـد       بتقدمي  مكتب املدعي العام    قيام  ويف أعقاب   . أخرى

ــق جبرميــة احلــرق العمــد ملــرتل        ــهم فيمــا يتعل ــاء القــبض علــى ســتة من  دي ســيلفا يف أســرةبإلق
لوبـاتو، وزيـر الداخليـة      روجرييـو   ، مما أسفر عـن مقتـل سـتة مـن أقـارب              ٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٥

مث أطلــق ، نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١١ يف األفــرادبض علــى مخــسة مــن هــؤالء لقــي القــآنــذاك، أُ
 .سراحهم مع إخضاعهم لتدابري تقييدية يف انتظار حماكمتهم

وتواصلت املبادرات الرامية إىل تعزيز مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة من خـالل               - ٣٦
ومشلـت األنـشطة    . وق اإلنسان برنامج مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية حق        

وبـرامج  ) بشأن مـسائل منـها النـهج القائمـة علـى حقـوق اإلنـسان              (املضطلع هبا برامج تدريبية     
 الفرص للتفاعل مع اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية املعنية حبقـوق           إتاحةتوجيهية، فضال عن    

 حقـوق   األوىل ملكتـب أمـني  وضع اخلطـة االسـتراتيجية  ب فيما يتعلق حرز تقدم كبري    وأُ. اإلنسان
 بنــاء علــى مــشاورات منتظمــة شــاركت فيهــا مكاتبــه اإلقليميــة        اإلنــسان والعدالــة، وذلــك  

عزى يف جانـب منـه   مني حتسنا مستمرا ُياأل قدرة مكتب شهدتوقد . ومنظمات اجملتمع املدين  
سـسة يف  ومع ذلك، يظل من املقلق اسـتمرار الـصعوبات الـيت تواجههـا املؤ             . إىل هذه املبادرات  

ومالكهـا الـوظيفي، وال سـيما     مواردهـا املاليـة     تنفيذ واليتها على حنو فعال بسبب عدم كفايـة          
 .فيما يتعلق بالوظائف املتاحة وعدد املوظفني يف املقاطعات

ــني يف        - ٣٧ ــب األمـ ــايل إىل مكتـ ــتقين واملـ ــدعم الـ ــة الـ ــدمت البعثـ ــه التحـــضريية وقـ  أعمالـ
 جملس حقوق اإلنـسان،     الذي جيريه  ٢٠١١يشيت لعام    ل - الدوري الشامل لتيمور   لالستعراض

ومشـل ذلـك تقـدمي      . عمـل للاآلليـة وتـصميم خطـة       ذه  مبا يف ذلك يف جمـاالت زيـادة التعريـف هبـ           
 إىل  يتـوخى تقدميـه   الدعم إىل مكتب األمني يف تعاونه مع اجملتمع املـدين إلعـداد تقريـر مـشترك                 

 ٢٠١٠أكتـوبر   /رة مـن تـشرين األول     ويف الفتـ  . ٢٠١١مـارس   /جملس حقـوق اإلنـسان يف آذار      
، عقدت احلكومـة، بـدعم مـن البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة                ٢٠١١ر  يناي/ كانون الثاين  ٧إىل  

. اإلمنائي، مشاورات عامة على مستوى املقاطعات بشأن عمليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل              
طفولـة ومفوضـية    وواصلت اللجنة الوطنية حلقـوق الطفـل، بـدعم مـن منظمـة األمـم املتحـدة لل                 

 .حقوق اإلنسان والبعثة، أنشطة التوعية بشأن اتفاقية حقوق الطفل

 حتت إشـراف مكتـب      ،وواصل فريق التحقيق يف اجلرائم اجلسيمة التابع للبعثة حتقيقاته          - ٣٨
 ١٩٩٩ يف عــام الــيت ارُتكبــت يف قــضايا االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان ،املــدعي العــام
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، اخُتتمـــت ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاين٧ حـــىتو.  مقاطعـــة١٣ل  مقاطعـــة مـــن أصـــ١١ يف
 قـضية خـالل     ٢١ قضية مل ُيبـت فيهـا بعـد، منـها            ٣٩٦ قضية من جمموع     ١٨٤التحقيقات يف   

ُيــدعى  قــضية، منــها قــضيتان ةوجيــري حاليــا التحقيــق يف مثــاين عــشر. الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
 املتبقيـة، قامـت     القضاياع وترية التحقيقات يف     تسريسعيا إىل    و .ارتكاب العنف اجلنساين  فيهما  

 فريقـا، وتعتـزم   ١١البعثة بزيادة عدد أفرقـة التحقيـق يف اجلـرائم اجلـسيمة مـن مخـسة أفرقـة إىل            
، وذلـك يف  ٢٠١١ فريقـا خـالل الربـع األول مـن عـام        ١٤زيادة عددها مرة أخرى ليصل إىل       

 .٢٠١٢متام مجيع التحقيقات حبلول عام إلحماولة 

 إعطــاء ،وواصــلت البعثــة، بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا  - ٣٩
أولويـــة عاليـــة لـــسياسة عـــدم التـــسامح مطلقـــا إزاء االســـتغالل اجلنـــسي واالعتـــداء اجلنـــسي،  

ذلك من خالل توفري التـدريب اإللزامـي جلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة، وتقيـيم ورصـد                   يف مبا
مــوظفي املطلــوب توافرهــا يف سلوك الــيــذ بــرامج التوعيــة بــشأن معــايري املواقــع اخلارجيــة، وتنف

ــم ــا يف إطــار اســتراتيجية       . املتحــدة األم ــضطلع هب ــيت ت ــة ال ــشطة التوعي ــة أن ــا واصــلت البعث كم
منـــهم ( موظفــا  ٣٤٤تلقــى  وخـــالل الفتــرة املــشمولة بـــالتقرير،   . ‘‘املتحــدة مهتمــة   األمــم ’’
مــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا تــدريبا يتــصل  مــن مــوظفي البعثــة ووكــاالت األ ) امــرأة ٦٣

وباإلضافة إىل ذلك، نظمت البعثة بـرامج لبنـاء القـدرات           . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
 وذلـك لفائـدة  يف جماالت التوعية بالقضايا اجلنسانية والعنف املـرتيل ومكافحـة االجتـار بالبـشر،           

 املــدنيني؛ وقُــدم التــدريب هــاوموظفيالبعثــة مــن أفــراد شــرطة )  امــرأة٨٢منــهم ( موظفــا ٣٤٠
مـن أفـراد شـرطة البعثـة والـشرطة الوطنيـة             ٥٣اجلنـسانية ملـا عـدده         حتليـل القـضايا    بـشأن  أيضا

 . امرأة٢٣منهم   ليشيت-لتيمور 
  

 دعم بناء قدرات نظام العدالة وتعزيزه  -باء   
 جممـوع عـدد القـضايا    تشري اإلحصاءات الصادرة عن مكتب املدعي العام إىل اخنفاض      - ٤٠

 قـضية يف    ٤ ٨٤٧ سـبتمرب إىل  / قـضية يف هنايـة أيلـول       ٥ ٠٩٢بت فيها بعد من     اجلنائية اليت مل يُ   
 قـضية جنائيـة جديـدة،    ٨٢٨، ُسـجلت   ذاهتـا وخـالل هـذه الفتـرة   . نـوفمرب /هنايـة تـشرين الثـاين   

دعي العام بتجهيـز     الرمسي، وقام مكتب امل    العدالةيشري إىل استقرار مستويات الثقة يف نظام         مما
وقدم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم الـتقين واملـايل مـن أجـل تطـوير نظـام                     .  قضية ٧٨٧

 مـن الوثيقـة     ٣٨انظـر الفقـرة     (جترييب متكامل إلدارة القضايا ملختلف مؤسسات قطاع العدالـة          
S/2010/522( ، دعي أكتــوبر يف مكتـب املــ /تـشرين األول شـهر   بـدأ العمــل بـه يف أواخــر   حيـث

ومن املقرر عند انتهاء هذه الفترة التجريبية توسـيع نطـاق        .العام لفترة جتريبية مدهتا ثالثة أشهر     
االجتمـاعي، وكـذلك    دمـاج  الوطنية للسجون واإل   والدائرةتشغيله ليشمل مكتب احملامي العام      
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 إسـهاما    وقامت البعثة، بالتنسيق مع مكتب املدعي العام، بتيسري حلقيت عمـل           .الشرطة الوطنية 
 .ون بني الشرطة واملدعني العامنيمنها يف اجلهود الرامية إىل تعزيز التعا

 فريق عمـل برئاسـة املـدير الـوطين         ، بدعم من البعثة   ،ديسمرب، أنشئ /ويف كانون األول    - ٤١
 واإلدمـاج  الـسجون    وتـشغيل  وضع إطـار للـسياسات العامـة املتعلقـة بـإدارة             من أجل للسجون  

 البعثــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وصــندوق  اشــتركتو. ٢٠١١االجتمــاعي يف عــام 
 املبــادرات احلكوميــة لالتــصال والتوعيــة بــشأن   تعمــيماألمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف دعــم 

 الـشرطة   أفـراد عشرون من   متكن  و. اجلهات املعنية  العنف املرتيل على طائفة من       مكافحةقانون  
الـدورة التدريبيـة الـيت نظمهـا صـندوق األمـم            مـن إمتـام     فني   الوحدة املعنية باملستـضع    يفالوطنية  

وقــد أدرج مركــز التــدريب  . املتحــدة للــسكان بــشأن التحقيقــات يف قــضايا العنــف اجلنــساين  
 مكافحــةالقــانوين، بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، دورات تدريبيــة بــشأن قــانون    

ــة يف  إىل العنــف املــرتيل يف مناهجــه الدراســية املوجهــة    ــع اجلهــات الفاعل اجلهــاز القــضائي  مجي
، كمــا أدرج وحــدات تثقيفيــة بــشأن الــصكوك الدوليــة املتعلقــة بالقــضايا اجلنــسانية يف  الــوطين

 القـضاة واملـدعني العـامني واحملـامني         املوجهـة إىل  وخاصـة تلـك     (مجيع براجمه التدريبيـة اجلديـدة       
 ).العامني واحملامني اخلاصني

لتقــدم يف حتقيــق أهــداف االســتراتيجية املتوســطة األجــل يف جمــال    حــرز مزيــد مــن ا وأُ  - ٤٢
سيادة القانون والعدالة وحقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باخلطـة االسـتراتيجية لقطـاع                      

وأهنــى فريــق ). S/2010/522 مــن الوثيقــة ٣٨  و٤انظــر الفقــرتني ( ليــشيت -  يف تيمــورةلــاالعد
ــر    ــا يق ــق يف اجلــرائم اجلــسيمة م ــة جبــرائم ضــد     التحقي ــع التحقيقــات املتعلق ب مــن نــصف مجي

 إىلينــاير /كــانون الثــاين ١ مــن يف الفتــرة الــيت ارُتكبــتاإلنــسانية وغريهــا مــن اجلــرائم اخلطــرية 
 هبـا  التحقيـق يف مجيـع القـضايا الـيت أوصـت             بـدأ ويف حـني    . ١٩٩٩أكتـوبر   /تشرين األول  ٢٥

 هـذا   مجلـة ألغراض احملاكمة، ومـن     فقط  ا  تحقيق اخلاصة املستقلة، أحيل عدد حمدود منه      الجلنة  
وصــيغت .  احملكمــة بتربئــة عــدد مــن األفــراد بــسبب عــدم كفايــة األدلــة قــضت، احملــدودالعــدد 
وباإلضـافة إىل   .  العنـف املـرتيل    مكافحةنت تشريعات رئيسية، منها القانون اجلنائي وقانون        وُس

، وقـانون  )تشريعات فرعيـة وما يتصل به من     (ذلك، مت إعداد مشاريع نصوص قانون األراضي        
 وجـرت مناقـشتها مـع الـسلطات القـضائية الوطنيـة واجملتمـع        ،املصادرة وقانون الصندوق املـايل    

املــدين والــشركاء الــدوليني، بــدعم تقــين مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وقــد ينظــر فيهــا   
 .٢٠١١الربملان يف عام 

 ليـــصل مـــرة أخـــرى امني العـــامني القـــضاة واملـــدعني العـــامني واحملـــ    عـــدد وارتفـــع  - ٤٣
ــضائياً  ٥١ إىل ــاً ق ــهم م( موظف ــة    ) امــرأة١٤ن ــة القانوني ، واســتمر انتقــال مهــام اجلهــات الفاعل
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ويف حــني بــدأ . الدوليــة مــن املهــام التنفيذيــة إىل أداء األدوار االستــشارية يف مؤســسات العدالــة
أداء مهامهما، مل يـتم بعـد       لقضائي  ااجمللس األعلى لدائرة االدعاء العام واجمللس األعلى للجهاز         

ــة مــستقلة     .  للمحــامنيتــشكيل اجمللــس األعلــى ملكتــب احملــامي العــام، كمــا ال توجــد أي نقاب
 ممـا أدى إىل تعزيـز قـدرة         ، اإلمنائي دعم مركز التدريب القـانوين       األمم املتحدة  ويواصل برنامج 

احملـاكم ومكتـب احملـامي العـام         من كتبـة     ٥٦أهنى  ،  اجلهات الفاعلة الوطنية؛ وعلى سبيل املثال     
حــرز تقــدم ملحــوظ يف قطــاع مؤســسات الــسجون، ســواء علــى وأُ. ٢٠١٠التــدريب يف عــام 

اهلياكـل األساسـية للـسجون      إدخال حتسينات على    مستوى السياسات أو الربامج، مما أدى إىل        
ُتـستوىف  الـيت مل     االحتياجـات  هنـاك العديـد مـن     ال تزال   ومع ذلك،   . معاملة السجناء جمال  يف  و

ــد ــك  بع ــا يف ذل ــصلة  ، مب ــشاء ســجون منف ــة     ل إن ــوفري اخلــدمات التعليمي ــساء واألحــداث، وت لن
 للمعــاقني عقليــا، فــضال عــن تــوفري التــدريب املهــين جلميــع  ةاالجتماعيــلألحــداث، واخلــدمات 

مكتــب أمــني حقــوق اإلنــسان والعدالــة حباجــة إىل تلقــي املــساعدة التقنيــة  ال يــزال و. الــسجناء
التوصـيات الـيت    وباإلضافة إىل ذلك، فإن     .  أوجه النقص يف ميزانيته وموارده البشرية      بالنظر إىل 
ومـع ذلـك، يعمـل املكتـب باعتبـاره          . ذ دائمـا  نفَّـ ُت ؤسسات احلكومية األخـرى ال    امل إىل   يقدمها

 .وتعزيزها هيئة مستقلة ويؤدي دورا رائدا يف جمال محاية حقوق اإلنسان

 السكان إىل العدالة، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة،     تفئاوحتسنت فرص وصول بعض       - ٤٤
وإن ظل إنشاء خدمات فعالة للمساعدة القانونية علـى مـستوى املقاطعـات ميثـل مـشكلة نظـرا           

ال تـزال املـرأة تواجـه عـددا مـن العقبـات             و.  البلـد  قـائم علـى نطـاق     لعدم وجود نظام حكومي     
 وميثـل إنـشاء ثـالث    ).S/2010/85 الوثيقـة    مـن  ٨٧  و ٨٢ ناتـ انظر الفقر (املرتبطة بنوع اجلنس    

وقـام  . حماكم متنقلة مبادرة واعدة لتحسني فرص اللجوء إىل القضاء علـى مـستوى املقاطعـات              
، بعقـد منتـديات منتظمـة        بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            ،مكتب احملامي العام أيضا   

 مجيــع أن أدوار وواليــاتبــشوذلــك هبــدف توعيــة املــواطنني وتعزيــز فهمهــم      عــن العدالــة،  
 . مع نظام العدالة التقليديوتفاعلهامؤسسات العدالة 

  
 دعـــم برنـــامج األولويـــات الوطنيـــة والتنميـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية    -رابعا   

 واملساعدات اإلنسانية
 دعم عملية برنامج األولويات الوطنية   -ألف   

ع ربـع الـسنوي لـشركاء التنميـة          االجتمـا  ديلـي ديـسمرب، عقـد يف      / كانون األول  ٢يف    - ٤٥
ص إىل حتقيـق تقـدم جيـد يف بلـوغ  الغايـات          برئاسة نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر املاليـة، وخلُـ            

انظـر  (ليـشيت    -الـيت تـشكل العهـد الـدويل لتيمـور           و ٢٠١٠املتعلقة باألولويـات الوطنيـة لعـام        
ق مــع البنــك الــدويل، وواصــلت البعثــة، بالتعــاون الوثيــ). S/2008/501 مــن الوثيقــة ٣٦الفقــرة 
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وعملـت األفرقـة العاملـة املعنيـة باألولويـات الوطنيـة        . ألولويات الوطنيـة  أمانة ا تقدمي الدعم إىل    
بيـد أن الفريـق العامـل املعـين         . يف جماالت العدالة والزراعة واألمن الغذائي على حتسني فعاليتـها         

 .٢٠١٠يوليه /باهلياكل األساسية مل جيتمع منذ متوز

نــوفمرب، عقــدت اللجنــة التوجيهيــة الوطنيــة لألهــداف اإلمنائيــة   / تــشرين الثــاين٣٠ويف  - ٤٦
وأقرت اللجنة خطـة عمـل شـاملة        . ٢٠١٠لأللفية برئاسة وزير املالية اجتماعها الثالث يف عام         

 .ها وتقييمهااألهداف اإلمنائية لأللفية ورصدبالتوعية جماالت ، تشمل ٢٠١١لعام 
  

 ة واالقتصادية التنمية االجتماعي  -باء   
ويف النــصف . ٢٠١٠ظــل اإلنفــاق العــام يــشكل حمركــا للتوســع االقتــصادي يف عــام     - ٤٧

، زادت الضغوط التضخمية بشكل مطرد، وخصوصا يف ديلي، ويعـزى           ٢٠١٠األول من عام    
ــوب      ــة للحب ــادة احلــادة يف األســعار الدولي ــام األول إىل الزي ــك يف املق ــسنوات  . ذل ــا يف ال وكم

. ٢٠١١قــع أن يــشكل إنفــاق الدولــة احملــرك الرئيــسي للتنميــة االقتــصادية يف عــام توالــسابقة، ُي
ــاهز وي ــة عــام  ن ــا  ٢٠١١جممــوع ميزاني ــوطين حالي ــشها الربملــان ال ــغ   الــيت يناق ــون ٩٨٥مبل  ملي

 .  جزء كبري منه لتنمية اهلياكل األساسيةخيصصدوالر، 

او النتــائج األوليــة لتعــداد  رئــيس الــوزراء غومســأعلــنأكتــوبر، / تــشرين األول٢٠ويف   - ٤٨
أبريـل  / نيـسان  للتعـداد حبلـول   ، ويتوقـع صـدور التقريـر الكامـل          ٢٠١٠السكان واملساكن لعام    

 الوطنيــة يف وزارة املاليــة يف اإلحــصاءات اضــطلعت بــه مديريــة ذين التعــداد، الــويبــّي. ٢٠١١
إمجـايل  اخنفـاض يف    حـدوث    بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،              ،٢٠١٠يوليـه   /متوز

ــن     ــسكان م ــو ال ــدالت من ــامي     ٣,٣٢مع ــني ع ــة ســنويا ب  ٢,٤١ إىل ٢٠٠٤  و٢٠٠٠يف املائ
ــة بــني عــامي   يف ــة   / كــانون األول١٠ويف . ٢٠١٠  و٢٠٠٤املائ ــر الدول ديــسمرب، أعلــن وزي

 -للتدريب املهين والتوظيف النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية عن القوة العاملـة يف تيمـور               
 وتـربز .  الوطنية مبساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية       اإلحصاءاتأجرهتا مديرية   ليشيت، اليت   

نتائج هذه الدراسة االستقصائية التحديات املستمرة فيمـا يتعلـق بـسبل العـيش وفـرص العمـل،                  
 .مبا يف ذلك يف املناطق الريفية وفيما يتعلق بالشباب

ــانون األول١٣ويف   - ٤٩ ــر املال  / ك ــسمرب، أصــدر وزي ــر    دي ــصحة التقري ــر ال ــب وزي ــة ونائ ي
، الــذي اضــطلعت بــه أيــضا  ٢٠١٠-٢٠٠٩النــهائي لالستقــصاء الــدميغرايف والــصحي للفتــرة  

ــة  ــق القطــري لألمــم املتحــدة    اإلحــصاءاتمديري ــدعم مــن الفري ــة ب ــائيواملــاحنني الوطني . ني الثن
اإلمنائيـة  عن إحراز تقدم يف بعض املؤشرات احلامسـة لألهـداف            هذا االستقصاء    وتكشف نتائج 

 حالة وفـاة    ٤٥ إىل   ٦٠، مبا يف ذلك اخنفاض معدل وفيات الرضع من          ٢٠٠٣لأللفية منذ عام    
. مواليد لكل امـرأة    ٥,٧ إىل   ٧,٨ مولود حي، واخنفاض معدل اخلصوبة من        ١ ٠٠٠بني كل   
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 إىل ٨٣وأكــد االستقــصاء أيــضا اخنفــاض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة مــن          
ومـع  ). S/2010/522 من الوثيقـة  ٤٦انظر الفقرة   (  مولود حي  ١ ٠٠٠ل  حالة وفاة بني ك    ٦٤

 ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة بـبني كـل          ٥٥٧ذلك، يظل معدل وفيات األمهات مرتفعا عنـد نـسبة           
 يف املائـة مـن      ٥٢ حي، وتشكل احلالة التغذوية لألطفـال مـصدر قلـق بـالغ حيـث يعـاين                  مولود

 .يف املائة من التقزم ٥٣ يعايناألطفال دون سن اخلامسة من نقص الوزن و

 مـن سـكان البلـد األكثـر         ٢٩٥ ٠٠٠وواصلت احلكومة تقـدمي املـساعدة الغذائيـة إىل            - ٥٠
تعرضا النعدام األمن الغذائي والضعف التغذوي، وذلك مبساعدة مـن برنـامج األغذيـة العـاملي                

، يف املـدارس  ة  برنامج التغذي وصحة وتغذية األم والطفل،      يف بعض اجملاالت، من خالل برنامج     
ــل العمــل   ــذاء مقاب ــامج الغ ــة  /وبرن ــساعدة الغوثي ــامج امل ــر مــن   . األصــول وبرن ــا أكث ــتج حملي وأن

طن من األغذيـة املخلوطـة ومت توزيعهـا علـى النـساء واألطفـال الـذين يعـانون مـن سـوء                        ٥٠٠
 برنـامج   يف إطـار  ، وذلـك    )رمريا وأوكوسـي  يـ وهـي أيلـو وإ    (التغذية يف ثالث مقاطعات جتريبية      

 .ة وتغذية األم والطفلصح

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، واصـلت منظمـة العمـل الدوليـة تقـدمي املـساعدة إىل                - ٥١
وال ســيما   البطالــة، مــن أجــل معاجلــة ارتفــاع معــدلوالتوظيــفوزارة الدولــة للتــدريب املهــين 

عمليــات يف  الوســيطدور جنحــت يف أداء وقــدمت التوجيــه املهــين، و. أوســاط شــباب البلــد يف
 .عقد دورات تدريبية بشأن تعزيز املهارات لعدد صغري من الشبابل وقدمت الدعم التوظيف

تغــري املنــاخ، قامــت وزارة  الــيت يطرحهــا تحــديات الملواجهــة البلــد ويف إطــار جهــود   - ٥٢
الدولة لشؤون البيئـة وإعـادة التحـريج، مبـساعدة مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بـصياغة                      

 العمل الوطين للتكيف مع تغري املنـاخ مـن خـالل عمليـة جامعـة تـشارك فيهـا احلكومـة                      برنامج
دم مـوجز لوثيقـة الربنـامج إىل مـؤمتر          وقُـ . واجملتمع املدين، واملنظمات الدوليـة والقطـاع اخلـاص        

، نكون، املكـسيك ااألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، املعقـود يف كـ           
وفـاء  يف إطار ال  لربنامج أيضا   ل وضع الصيغة النهائية     يندرجو. ٢٠١٠ديسمرب  /ون األول يف كان 
ليـشيت مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة              -االلتزامات اليت قطعتها تيمـور      بأحد  
 .املناخ بتغري

ونقاطهـا  طعت أشواط بعيدة صوب حتقيـق أهـداف االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل                وقُ  - ٥٣
يعـانون   يف املائـة مـن الـسكان         ٤١ولئن ظـل    . يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية    املرجعية  

واسـتحدثت احلكومـة بـرامج    . حتسنت نوعية احلياة الـيت تعيـشها بعـض الفئـات        فقد   الفقر،   من
، فضال عـن مـشاريع اهلياكـل األساسـية           األخرى الرعاية االجتماعية للمسنني والفئات الضعيفة    

ــيت ت ــة     ال ــستوى اجملتمعــات احمللي ــى م ــة عل ــة العمالي ــسم بالكثاف ــوفري ت ــراداتلت ــإي ألســر لة  نقدي
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ومـع  . ٢٠٠٦ عـام   يف أحـداث العنـف  الـيت أعقبـت   األزمـة االقتـصادية      بـسبب  زادت فقرا  اليت
.  سبل العـيش وفـرص العمـل يف املنـاطق الريفيـة حتـديا قائمـا                حتقيق حتسن مطّرد يف   ذلك، يظل   

ري القلـق بـصفة خاصـة ارتفـاع مـستوى البطالـة بـني الـشباب واحتمـال أن                    ثتـ ومن املسائل اليت    
 أحـد التحـديات   ، ممـا يـشكل  يؤدي ذلك إىل إثارة مشاعر اإلحباط واالضـطرابات االجتماعيـة         

وقد عاد السكان الـذين شـردهتم أحـداث         . الرئيسية املستمرة اليت يتعني على احلكومة معاجلتها      
وقامـت وزارة التـضامن االجتمـاعي    . يف جمتمعاهتم احمللية وجرى إدماجهم تدرجييا     ٢٠٠٦عام  

 مطالبـة، ُحـددت منـها    ٤ ٦٠٠مطالبات املشردين داخليـا وعـددها    ما تبقى من بتجهيز مجيع  
 مطالبــة باعتبارهــا تــستويف الــشروط الالزمــة للحــصول علــى تعويــضات ماليــة  ١ ٠٠٠حــوايل 

إدارة بنـاء الـسالم والتماسـك    أعمـال  ساهم  وستـ ). S/2010/522مـن الوثيقـة      ٥٢انظر الفقـرة    (
جهــود  يف مــساندة ) أعــاله١١انظــر الفقــرة (التابعــة لــوزارة التــضامن االجتمــاعي االجتمــاعي 

وجيـري حاليـا اسـتعراض هيكـل إدارة         .  إعادة اإلدمـاج   عمليات لدعم استدامة    املتواصلاحلوار  
انظـر الفقـرة    (ة يف املـستقبل      اإلنـساني   املتعلقـة باملـساعدات    الكوارث الالزم ملواجهـة التحـديات     

 ). أدناه٥٤
  

 تقدمي املساعدة اإلنسانية  -جيم   
مل تــسجل خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير حــوادث إنــسانية ُتــذكر، علــى الــرغم مــن    - ٥٤

استمرار بعض الفيضانات احمللية البسيطة واليت واجهتـها احلكومـة بفعاليـة دون احلاجـة إىل أي                 
ديـسمرب، عقـدت احلكومـة،      / كانون األول  ٣  و ٢ويف يومي   . تحدةمم امل دعم لوجسيت من األ   

بدعم من البعثة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حلقـة عمـل               
مــن أجـــل اســتعراض الـــسياسات   ‘‘ مواجهــة الكـــوارث يف  ة بأســـرهاهنـــج احلكومــ ’’بعنــوان  

ة اإلطــار الــوطين ملواجهــة الكــوارث، مــع  واإلجــراءات القائمــة ووضــع توصــيات لتعزيــز فعاليــ 
 .األخذ يف االعتبار جتارب البلدان األخرى يف املنطقة

  
 التحضري للمرحلة االنتقالية  -خامسا  

ويف أعقــــاب االتفــــاق املــــربم يف . أُحــــرز مزيــــد مــــن التقــــدم يف العمليــــة االنتقاليــــة   - ٥٥
تقاليـة وتنفيـذها، حتـت إشـراف         االن للمرحلـة سبتمرب إلنشاء آلية مشتركة للتخطيط      /أيلول ١٧

واإلحاطـة اإلعالميـة   ، )S/2010/522 من الوثيقـة     ٦٦الفقرة  انظر  (فريق توجيهي رفيع املستوى     
نوفمرب، استضاف الـرئيس يف     / تشرين الثاين  ١٠اليت قدمتها ممثليت اخلاصة إىل جملس الوزراء يف         

لرفيعة املستوى املعنيـة بالعمليـة    األول للجنة ا   الربع السنوي نوفمرب االجتماع   / تشرين الثاين  ٢٥
ن، وقائد القوات املـسلحة التيموريـة       ون آخر ون حكومي واالنتقالية، حضره رئيس الوزراء وممثل    



S/2011/32  
 

11-21257 23 
 

والقائد العام للشرطة الوطنية، فضال عن ممثليت اخلاصـة، ونـواب املمثلـة اخلاصـة وفريـق اإلدارة                  
حتديــد توى توجيــه العمليــة االنتقاليــة وومت االتفــاق علــى أن تتــوىل اللجنــة الرفيعــة املــس . العليــا

، تقـرر وستستعرض اللجنـة االحتياجـات املتبقيـة يف مجيـع جمـاالت واليـة البعثـة لكـي                .طرائقها
 ينبغـي أن    لـيت  والشركاء اآلخرين املعنيني، أوجـه الـدعم ا        واجلهات املعنية بالتعاون مع احلكومة    

.  الـالزم وخصائـصه    يفيالك الـوظ  املـ ويات   انتهاء والية البعثة، مبا يف ذلك مست       إىل حني تستمر  
وستركز اللجنة أيضا على كفالة نقل الدعم الذي تقدمه البعثة وتستمر احلاجة إليه بعـد انتـهاء       

ــة    ــصورة فعال ــة، ب ــة للبعث ــة النهائي ــشركاء     والوالي ــة وال ــضاء، إىل مؤســسات الدول حــسب االقت
 . ة القطرية واجملتمع املدينالثنائيني واملتعددي األطراف وكيانات أفرقة األمم املتحد

ــودة يف      - ٥٦ ــستها املعقــ ــستوى أيــــضا يف جلــ ــة املــ ــة الرفيعــ ــشرين ٢٥واتفقــــت اللجنــ  تــ
: نوفمرب على إنشاء أفرقة عاملة تقنيـة مـشتركة سـتركز علـى سـبعة جمـاالت رئيـسية هـي               /الثاين

ــدميقراطي ــسا  ؛ وقطــاع الــشرطة واألمــن ؛احلكــم ال ــة وحقــوق اإلن ن؛  وســيادة القــانون والعدال
والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية؛ ودعــم البعثــات واللوجــستيات؛ وتــوفري التــدريب ملــوظفي    

ومـن املتوقـع أن تعمـل جهـات     . األمم املتحدة الوطنيني؛ وأثر مغادرة البعثة يف االقتـصاد احمللـي       
 أن يـضطلع   علـى كفالـة      جمـال مـن تلـك اجملـاالت       التنسيق الرئيسية بني احلكومة والبعثة يف كل        

 يف العمـل    شـرعت وقـد   .  على حنو يدعم األولويـات والـشواغل الوطنيـة          مبهامه ل فريق عامل  ك
علـى قطـاع الـشرطة واألمـن، ودعـم البعثـات       ، علـى التـوايل،    ة العاملة الثالثـة الـيت تركـز       قاألفر

ــة وحقــوق اإلنــسان    ــانون والعدال ــا . واللوجــستيات، وســيادة الق ــة أم ، األخــرى اجلهــات املعني
 طرفــا وســتظل تحــزاب الــسياسية واجملتمــع املــدين واجلهــات املاحنــة، فقــد كانــاألذلــك  يف مبــا
مــشاورات منتظمــة جتــري طــوال العمليــة االنتقاليــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل االجتماعــات     يف

االجتمـــاع املعقـــود ت املناقـــشات الـــيت دارت يف ، ركـــزســـلف ذكـــرهوكمـــا . واإلحاطـــات
 ). أعاله٢٣انظر الفقرة ( الشرطة ودعم البعثات على جمايلأيضا نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥ يف
  

 اجلوانب املالية   -سادسا  
ــا      - ٥٧ ــة مبوجــب قراره ــة العام ــررت اجلمعي ــغ  ٦٤/٢٧٤ق ــني٢٠٦,٣ أن تعتمــد مبل   مالي

. ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليــه /ز متــو١دوالر لإلنفــاق علــى البعثــة للفتــرة مــن 
بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للحــساب   ، ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ويف 

وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة جلميــع   .  مليــون دوالر٣٧,٩اخلــاص للبعثــة 
وإذا قـرر جملـس األمـن متديـد         .  مليون دوالر  ٢٧٤٦,٩عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ       

ــد     ــا بعـ ــة إىل مـ ــة البعثـ ــباط٢٦واليـ ــر / شـ ــة  ، ٢٠١١فربايـ ــإن تكلفـ ــىت   فـ ــا حـ ــاق عليهـ اإلنفـ
 . ستقتصر على املبالغ اليت وافقت عليها اجلمعية العامة٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠



S/2011/32
 

24 11-21257 
 

ــانون األول٣١ويف   - ٥٨ ــسمرب / كـ ــدان    ٢٠١٠ديـ ــستحقة للبلـ ــالغ املـ ــوع املبـ ــان جممـ ، كـ
ُســددت تكــاليف األفــراد واملعــدات قــد و. دوالرمليــوين املــسامهة بوحــدات الــشرطة املــشكَّلة 

 ٢٠١٠نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين٣٠ عـــــن الفتـــــرتني املنتـــــهيتني يفحـــــدات اململوكـــــة للو
  .وفقا جلدول السداد الفصلي،  على التوايل٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٣٠ و
  

  مالحظات  -سابعا   
من البوادر اليت تبعث على التفاؤل استمرار التقدم احملرز يف استئناف الـشرطة الوطنيـة                 - ٥٩

وتـرجيح إمتـام هـذا      )  أعـاله  ٢٣  و ٢١انظـر الفقـرتني     (لشرطة  ملسؤولياهتا الرئيسية عن أعمال ا    
وسـيمثل ذلـك بدايــة   . االسـتئناف يف مجيـع املقاطعـات والوحــدات يف غـضون األشـهر القادمــة     

مرحلــة إعــادة التــشكيل، حيــث ســتقوم البعثــة، وفقــا للترتيبــات الــيت ســيتم االتفــاق عليهــا مــع  
ة الوطنيـة مـسؤولية إجـراء وقيـادة ومراقبـة           ، بتـسليم الـشرط    ) أعـاله  ٢٣انظـر الفقـرة     (احلكومة  

وستتضمن الترتيبات اجلديـدة بـني البعثـة واحلكومـة          .  ليشيت - مجيع عمليات الشرطة يف تيمور    
  .أيضا عناصر تتعلق بالدعم الذي ستقدمه البعثة إىل الشرطة خالل مرحلة إعادة التشكيل

ــستمر احلاجــة إىل وجــود شــرطة ا      - ٦٠ ــسليم، ست ــة الت ــة مــن أجــل دعــم   وعقــب عملي لبعث
مواصــلة تنميــة مؤســسات الــشرطة الوطنيــة وبنــاء قــدراهتا، وكــذلك لتقــدمي الــدعم التــشغيلي     

كــان ذلــك الزمــا ومطلوبــا، إىل حــني اعتمــاد إعــادة التــشكيل الكامــل للــشرطة الوطنيــة     مــىت
ــدرهتا يف ــشكيل   وق ــادة الت ــة إع ــة مرحل ــة     . هناي ــة الرفيع ــه اللجن ــذي عقدت وخــالل االجتمــاع ال

نــوفمرب، طلبــت احلكومــة، علــى حنــو / تــشرين الثــاين٢٥توى املعنيــة باملرحلــة االنتقاليــة يف املــس
، أن يـستمر  )٢٣انظـر الفقـرة   (يرد بالتفصيل يف عرض قدمـه القائـد العـام للـشرطة الوطنيـة               ما

، على حنو يتيح، يف مجلـة أمـور، اسـتمرار الـدعم املقـدم         ٢٠١٢وجود شرطة البعثة خالل عام      
يف جمــاالت مــن قبيــل بنــاء القــدرات وتعزيــز املهــارات وتــوفري املهــام االستــشارية    إىل الــشرطة 

احملـــددة يف مجيـــع املقاطعـــات والوحـــدات، فـــضال عـــن تـــوفري التـــدريب املتخـــصص واملوجـــه  
مبـا يف ذلـك   (جماالت مثل التحقيقات اجلنائيـة وخفـارة اجملتمعـات احملليـة والتأديـب واإلدارة        يف

والعمليات وخفارة احلدود ووحـدات الـشرطة اخلاصـة واملـسائل           ) واملاليةإدارة املوارد البشرية    
وســيلزم وجــود شــرطة البعثــة بأعــداد كافيــة مــن أجــل االضــطالع مبثــل تلــك املهــام  . القانونيــة

الكبرية لبناء القدرات، وكذلك لتوفري الدعم التشغيلي للشرطة الوطنية يف حالة نشوء ظـروف              
نــها ذلــك، مبــا يف ذلــك خــالل الفتــرة احلامســة لالنتخابــات  قــصوى إذا اقتــضى األمــر وطُلــب م

وسيتطلب ذلـك اسـتمرار وجـود وحـدات الـشرطة           . ٢٠١٢الرئاسية والربملانية املقررة يف عام      
املشكلة التابعة للبعثة واليت ستضطلع بدور هام يف توفري التدريب والدعم األمـين بـاالقتران مـع                 

كومـة قـد طلبـت الـدعم الثنـائي لتعزيـز الـشرطة الوطنيـة                وبالنظر إىل أن احل   . عملية االنتخابات 
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باإلضافة إىل الدعم الذي ستقدمه البعثة، ستكون جهود احلكومة لتنسيق خمتلف برامج الـدعم              
  .الة تكامل تلك الربامججهودا حامسة لكف

ويف هذه األثناء، جيري إعادة تشكيل شرطة البعثة من أجل مراعـاة تغـري طبيعـة الـدور                    - ٦١
). S/2010/522 مــــن الوثيقــــة ٦٠انظــــر الفقــــرة (ليــــشيت  -  تــــضطلع بــــه يف تيمــــور الــــذي
جـرى فعـال ختفـيض قـوام شـرطة البعثـة، فإنـه مـن املقـرر زيـادة ختفيـضه تـدرجييا مـن                   حني ويف

 ١ ٢٨٠ فـردا إىل     ١ ٤٨٠ أفـراد والقـوام احلـايل البـالغ              ١ ٦٠٨القوام املأذون به أصال وهو      
ــران  ــول حزي ــردا حبل ــه /ف ــا ســيخلف   (٢٠١١يوني ــشرطة و ٧٩٠مم ــرادى ال ــردا ٤٩٠  مــن ف  ف

وسيتم اإلبقاء على هذا العـدد مـن شـرطة البعثـة حـىت منتـصف                ). وحدات الشرطة املشكلة   يف
، بعد إمتام االنتخابات، حيث ُيتوخى إجراء خفض سريع لقوام شرطة البعثـة، مـع               ٢٠١٢عام  

 مـن الوثيقـة     ٦٠انظـر الفقـرة     (الوطنيـة   مراعاة احلالة يف امليـدان ونتـائج تقيـيم مـستقل للـشرطة              
S/2010/522(                     فضال عن نتائج تقييم خلرباء يف شـؤون الـشرطة ُيـضطلع بـه الحقـا حتـت قيـادة ،

األمم املتحدة مـن أجـل النظـر يف إعـادة تـشكيل شـرطة البعثـة خـالل الفتـرة املتبقيـة مـن واليـة              
رطة الوطنيـة خــالل مرحلــة  وقــد أعربـت البعثــة عــن دعمهـا إلجــراء تقيـيم مــستقل للــش   . البعثـة 

ــه احلكومــة    ــشكيل، علــى حنــو مــا اقترحت ــسية األخــرى   . إعــادة الت ويتمثــل أحــد العناصــر الرئي
لالستراتيجية االنتقالية املشتركة مع احلكومة يف كفالة نقل املسؤولية عن مواصلة بنـاء قـدرات               

ألطـراف وغريهـم   متعـددي ا /الشرطة الوطنية ودعم مؤسساهتا بصورة فعالة إىل شـركاء ثنـائيني    
  .املتحدة من شركاء األمم

ومن املثري للقلق أن تقرر احلكومة الشروع يف االعتماد النهائي ألفراد الشرطة الوطنيـة          - ٦٢
الذين يواجهون هتما تأديبية وجنائية خطرية، ممـا يتعـارض مـع روح الترتيـب التكميلـي املتعلـق                   

ة بـأن هـؤالء األفـراد لـن ُيعفـوا حتـت             ومع ذلك، أفادت احلكوم   . ٢٠٠٦بأعمال الشرطة لعام    
وعلى غـرار ممـثليت اخلاصـة، أحـث         . أي ظرف من مواصلة اإلجراءات اجلنائية والتأديبية حبقهم       

  .احلكومة والسلطات القضائية على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة نزاهة الشرطة الوطنية
ان الـوطين، ورئـيس الـوزراء       ليـشيت، ورئـيس الربملـ      -ونزوال عنـد رغبـة رئـيس تيمـور            - ٦٣

وزعيم املعارضـة، علـى حنـو مـا ُنقـل إىل ممـثليت اخلاصـة، ويف ضـوء احلاجـة إىل اسـتمرار تقـدمي                          
 شــهرا ١٢الــدعم يف اجملــاالت احلامســة لواليــة البعثــة، فــإنين أوصــي بتمديــد واليــة البعثــة لفتــرة  

ني، مــع مواصــلة اخلفــض أخــرى بــالتكوين نفــسه وباملــستويات احلاليــة املــأذون هبــا مــن املــوظف 
وتتماشـى هـذه التوصـية      ). ٦١انظر الفقرة   (شرطة كما هو مشار إليه أعاله       الالتدرجيي ألفراد   

وينبغـي أن تراعـي واليـة       . مع املناقشات اليت أجرهتا البعثة مع احلكومة بشأن املرحلـة االنتقاليـة           
ادة تـشكيل الـشرطة الوطنيـة      شرطة البعثة الطبيعة املتغرية لدورها ومهامها بعد بداية مرحلـة إعـ           

  ).٥٩  و٢٣  و١٨انظر الفقرات (



S/2011/32
 

26 11-21257 
 

وســتتوىل اهليئتــان الوطنيتــان إلدارة االنتخابــات تنظــيم االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة   - ٦٤
ويف انتظار صدور توصيات البعثة املقـررة       . ٢٠١٢املقرر عقدها خالل النصف األول من عام        

اليت طلبتها احلكومة، من املتوقـع أن تقـوم األمـم املتحـدة             ) ١٢انظر الفقرة   (لتقييم االنتخابات   
  .بتقدمي الدعم التقين واللوجسيت

وشارف النمـو   . ٢٠٠٦ليشيت انتعاشا ملحوظا منذ أزمة عام        - وشهد اقتصاد تيمور    - ٦٥
معدال عشريا على مدى السنوات األربع األخرية إىل جانـب اخنفـاض يف معـدل الفقـر وحتـّسن              

وبفضل اإليرادات النفطية، تضاعف مبلغ ميزانية الدولـة املقترحـة          . تنمية البشرية يف مؤشرات ال  
وباإلضـافة إىل احلفـاظ علـى زخـم         . ٢٠٠٦ أربع مرات مقارنة مببلـغ ميزانيـة عـام           ٢٠١١لعام  

النمــو املرتفــع، يتمثــل التحــدي القــائم حاليــا يف حتقيــق منــو شــامل ومــستدام عــن طريــق تعزيــز   
  .طاع اخلاص وتوليد فرص العمل، وخباصة للشبابالتنمية الريفية والق

والتركيــز القــوي علــى تنميــة اهلياكــل األساســية، كجــزء مــن مــشروع اخلطــة اإلمنائيــة    - ٦٦
، ال يتطلـب زيـادة القـدرة التنفيذيـة     ٢٠١١االستراتيجية الوطنية وميزانية الدولة املقترحـة لعـام      

فر املؤســسات واآلليــات الالزمــة لكفالــة  فحــسب، وإمنــا أيــضا التنفيــذ الفعــال للقــوانني، وتــوا  
ــساءلة  ــشفافية وامل ــضايا ســوء اإلدارة     . ال ــق يف ق ــشأة للتحقي ــات املن ــسم هــذه اآللي ويف حــني تت

والفساد، بأمهية حامسة، فإنه من املهم أيضا التركيز علـى العمـل بنـشاط ملنـع هـذه املمارسـات                     
وعـالوة علـى ذلـك، سـيكون مـن      . ملدينعلى حنو ما أقر به الربملان الوطين واحلكومة واجملتمع ا         

واملنـاطق احلـضرية ودعـم     املهم مواصـلة اجلهـود الراميـة إىل تقليـل الفـروق بـني املنـاطق الريفيـة                   
  .ضعيفة وتنظيم سندات األراضي واملمتلكات وملكيتهاالفئات ال

ومــن املهــم أن تتواصــل اجلهــود املــضطلع هبــا علــى مجيــع مــستويات اجملتمــع ملكافحــة      - ٦٧
فالت من العقوبة وبنـاء ثقـة الـشعب يف النظـام القـضائي، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بالقـضايا                اإل

فانقطاع تلـك اجلهـود ميكـن أن يـؤدي إىل تقـويض      . اليت حددهتا جلنة التحقيق اخلاصة املستقلة 
ــدم امللحــوظ الــ   ــانون،      ذالتق ــة وســيادة الق ــة املؤســسات الدميقراطي ــق حــىت اآلن يف تنمي ي حتق

من جرأة املخّربني احملتملني كما ميكن أن حيول االنتباه عن اجلهـود املتواصـلة لتعزيـز                سيزيد   مما
  .التنمية االجتماعية واالقتصادية الطويلة األجل يف البلد

وختاما، أود أن أشكر ممـثليت اخلاصـة، أمـرية حـق، لـدورها القيـادي، ومجيـع مـوظفي                      - ٦٨
ليـشيت   -هم املتواصـلة يف دعـم شـعب تيمـور           ودالبعثة وفريق األمم املتحدة القطـري علـى جهـ         

وأود أيــضا أن أشــكر قــوات األمــن الدوليــة علــى دعمهــا . لتعزيــز الــسالم واالســتقرار والتنميــة
  . ليشيت- املتواصل للبعثة، مبا يف ذلك ما يتعلق باحلفاظ على حالة أمنية مستقرة يف تيمور

  


