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 ليـشيت   -تقرير األمني العام عـن بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور                     
  )٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٠يناير إىل / كانون الثاين٧فترة من لل(
    

  مقدمة  -أوال   
ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــذي مــدد اجمللــس  ) ٢٠١٢ (٢٠٣٧ُيقــدم هــذا التقري ال

ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ ليـشيت حـىت   -ملـة يف تيمـور   مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة املتكا    
 وحالـة تنفيـذ البعثـة        ليـشيت  -ويغطي التقرير التطورات الرئيـسية الـيت شـهدهتا تيمـور            . ٢٠١٢
يتـضمن أيـضا   هـو  و. ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢٠ إىل يناير/ كانون الثاين٧من  يف الفترة    لواليتها

ــة وحك      إلمتــام األعمــال    ليــشيت-تيمــور  ومــةتوصــيايت بــشأن الطريــق الــذي ستــسلكه البعث
كومة بـشأن دور    احلآراء  مع   النسحاب البعثة مبا يتفق مع احلالة على أرض الواقع و          التحضريية

،  ليـشيت - بـشأن تيمـور    ممـثليت اخلاصـة  ظلـت و. بعد البعثـة  األمم املتحدة يف البلد يف مرحلة ما  
 نيلـسن،   - أصـبح فـني ريـسكي        ، حيـث  يونيـه / حزيـران  ٩ البعثـة حـىت       تتـوىل قيـادة    أمرية حـق،  

الــذي شــغل مــن قبــل منــصب نائــب املمثــل اخلــاص املعــين بــدعم احلوكمــة والتنميــة وتنــسيق      
نائــب املمثــل   يف ذلــكوســاعدمها. املمثــل اخلــاص بالنيابــة يتــوىل منــصب الــشؤون اإلنــسانية، 

بــاع وواصــلت البعثــة ات.  شــيغريو موشــيدا،اخلــاص املعــين بــدعم قطــاع األمــن وســيادة القــانون
، مبـا يتماشـى مـع إطارهـا         “وحـدة العمـل يف منظومـة األمـم املتحـدة          ”هنجها القائم على مبـدأ      
  .االستراتيجي املتكامل

  
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٧التطورات السياسية منذ   -ثانيا   

، بالفعاليــة  ليــشيت-تيمــور كومــة حل ، التابعــةت األمانــة التقنيــة إلدارة االنتخابــاتمتيــز  - ٢
 جولــةأبريــل، و/ نيــسان١٦مــارس و / آذار١٧  يفالنتخابــات الرئاســية ا وليتجلــ اهــيمتنظ يف

 اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة علـى العمليـة            إشـراف   يف ظـل   يوليه،/متوز ٧ االنتخابات الربملانية يف  
 إىل يف املائـة  ٧٣تراوحـت مـن   مشاركة عالية من النـاخبني   بنسبة  ومتيزت اجلوالت   . االنتخابية
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 مجيع املرشحني واألحزاب الـسياسية       النتائج من جانب   ئة، وبيئة أمنية هادئة، وقبول     يف املا  ٧٨
 ،القائـد الـسابق للقـوات املـسلحة التيموريـة        صـبح   ونتيجة هلذه االنتخابـات، أ    . وعموم السكان 

ــستقال،    ــذي ترشــح م ــان رواك، ال ــاور مات ــوت ــد  ه ــرئيس اجلدي ــة ال ــصبه  ، للجمهوري ــد من  وتقل
  أربعــة أحــزاب مبقاعــدتوفــاز. يوليــه/ متــوز٣٠تح الربملــان اجلديــد يف  وافُتــ،مــايو/أيــار ٢٠ يف
 مقعـدا للمـؤمتر الـوطين لـتعمري         ٣٠:  كما يلي   وذلك عضوا، ٦٥  عدد أعضائه  الربملان البالغ  يف

 مقاعـد للحـزب    ٨و   مقعدا للجبهـة الثوريـة لتيمـور الـشرقية املـستقلة؛             ٢٥و   ليشيت؛   -تيمور  
ــة ا  ــدان جلبه ــدميقراطي؛ ومقع ــيريال ــة   وأســفرت احلــصص امل . لتغ ــشريعات االنتخابي ــررة يف الت ق

منطقـة آسـيا    ، وهـي أعلـى نـسبة يف      ) مقعـدا  ٢٥(قاعـد   امل يف املائة من     ٣٨فوز املرأة بنسبة     عن
  .واحمليط اهلادئ

  عــدم فــوز أي حــزب بأغلبيــة مطلقــة، دخلــت أحــزاب املــؤمتر الــوطين لــتعمري   ل نظــراو  - ٣
. طي وجبهــة التغــيري يف ائــتالف لتــشكيل احلكومــة اجلديــدة  ليــشيت واحلــزب الــدميقرا-تيمــور 

أغسطس، أدى أعـضاء احلكومـة اجلديـدة الـيمني أمـام الـرئيس تـاور ماتـان رواك،                   / آب ٨ ويف
 إىل  ، رئيـسا للـوزراء    ، بـصفته   كـاي راال زانانـا غومسـاو       ،املـؤمتر الـوطين   حـزب    رئـيس    هم في نمب
وأصبحت اجلبهـة الثوريـة     .  وزير دولة  ٢٦  و ، نائب وزير  ١٢ ، و )منهم امرأتان ( وزيرا   ١٦ و

حـزب املعارضـة، ومل تطعـن يف شـرعية احلكومـة اجلديـدة، علـى                هـي   لتيمور الـشرقية املـستقلة      
 تــشارك  اجلبهــة وال تــزال؛)٤، الفقــرة S/2007/513انظــر  (٢٠٠٧ يف عــام  ممــا حــدثالنقــيض

ــشاط    يف ــا بن ــسهم فيه ــة وت ــشات الربملاني ــول١٤ويف . املناق ــامج   ســبتمرب/ أيل ــان برن ــر الربمل ، أق
غومسـاو، إثـر   زانانـا   قدمـه رئـيس الـوزراء     الذيمس للحكومة الدستورية اخلامسةاخلسنوات  ال

  .مت بثها مباشرة على شبكة التلفزيون واإلذاعة الوطنيةومناقشة استمرت ثالثة أيام 
ا شـهرين   مـ وعهبلـغ جمم  اللـتني   ،  تني الرئاسية والربملانيـة    االنتخابي تني احلمل وخالل فتريت   - ٤

 دبلــســفر املرشــحون واألحــزاب الــسياسية علــى نطــاق واســع يف مجيــع أحنــاء ال   تكــاثر تقريبــا،
وجـرت  . ابوب األ طرق و يةوارات اجملتمع احلات وعقد   ؤمتر امل ومارسوا الدعاية االنتخابية بإقامة   
 ت بــاحلمال  فيمــا يتــصل  خطــرية يــة وقــوع حــوادث أمن  دونهــذه األنــشطة يف بيئــة هادئــة،   

 استمرار الـسالم واالسـتقرار،       ضرورة وكثريا ما أشار املرشحون أثناء احلمالت إىل      . خابيةاالنت
ــديهم علــى املــشاركة املــسؤولة   ــررو. وشــجعوا مؤي   املتعلقــة بادعــاءات إســاءة شكاوىالــت ُم

دوليـة ملراقبـة   الوطنيـة و ال  األفرقـة وأصـدرت . ةختـص  اآلليات التنظيمية والقانونية امل    عرب السلوك
لمنتـدى  ل هـا التابعـة   ، مبـا في   ) مراقـب لكـل انتخـاب      ٢ ٥٠٠ أكثر مـن     تضماليت  (ات  االنتخاب

اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة واالحتـاد األورويب،                 
تنظـيم  شأن  شـواغل بـ    دةعـ  بعـضها أعـرب عـن         وإن كـان   النتخابات،لتقييمات إجيابية عموما    
  .ابيةمتويل احلمالت االنتخ
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، نظمـــت ٢٠١٢ يف عـــام وإضـــافة إىل النجـــاح يف تنفيـــذ هـــذه العمليـــات االنتخابيـــة   - ٥
مـايو،  / أيـار ٢٠ففي . السلطات التيمورية احتفاالت واسعة النطاق مبناسبة أحداث تارخيية عدة  

 يف احتفـال حـضره عـدد    اليشيت بالذكرى السنوية العاشرة الستعادة استقالهل     -احتفلت تيمور   
ــة  مــن الشخــصي ــة والدولي ــسا  فينرفيعــة املــستوى، مبــ الات اإلقليمي ــسيا والربتغــال  هــا رئي  إندوني
ــ ــالونوماواحلكــام الع ــدا، وكــذلك مستــشاري اخلــاص املعــين مبيامنــار؛     ألســتراليا وتوف ونيوزيلن

 نقل السلطة من الرئيس آنذاك خوسيه راموس هورتـا إىل رئـيس الدولـة                أيضا اليومذلك  وشهد  
 الذكرى السنوية الثالثة عـشرة       إحياء أغسطس، مت / آب ٣٠ويف  ).  أعاله ٢ة  انظر الفقر (اجلديد  

  فيه الرئيس تـاور ماتـان رواك       كدقيم بقصر احلكومة يف ديلي، أ     لالستطالع الشعيب يف احتفال أُ    
وا عملـ أن ي وناشـد اجلميـع      ،هتـصميم وحـدة شـعبها و    متثـل يف    ليـشيت    -ر تيمور   اصتناأن مفتاح   

لتخفيف من حدة الفقـر واسـتخدام ثـروات          ا لمن أج  ،ح التضحية  برو  متحلني د وصدق جب معا
  .اوبناهت ليشيت -وأكثر ازدهارا ألبناء تيمور حاال األمة لبناء بلد أفضل 

عـدد  إقامـة  مـارس، وذلـك ب  / آذار٨ بـاليوم العـاملي للمـرأة يف         أيـضا  احتفت احلكومـة  و  - ٦
 رئـيس الـوزراء وممثلـي      فيـه   سـلط  ،قيم يف مركز مؤمترات ديلـي     ، منها احتفال أُ   االحتفاالت من

. اخلــاص الــضوء علــى أمهيــة مــشاركة املــرأة يف عمليــات التنميــة الوطنيــة ومتكــني املــرأة الريفيــة 
 جوائز تقديرا ملا حققتـه مـن إجنـازات يف تنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات                  شىت وتلقت وزارات 

فرباير، عقـد   / شباط ٦يف  و. تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على مدى السنوات اخلمس املاضية        
 لـق عت التقريـر امل   صـدار ليـوم العـاملي للمـرأة، إل      ل  التمهيد الربملان جلسة استثنائية، يف إطار أنشطة     

، S/2010/522انظـر   (الصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة والتثقيـف اجلنـسي            ب املعينباملؤمتر الوطين   
 أخــرى  للــسكان ووكــاالت بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة مت إعــداده، الــذي)٤٥الفقــرة 
  .ألمم املتحدةل تابعة
أغـسطس،  / آب ١٦ و   ١٥ليـشيت يـومي      -وكان مـن دواعـي سـروري زيـارة تيمـور              - ٧
زانانـا  د تشكيل احلكومة اجلديدة، واجتمعت مع الرئيس تاور ماتان رواك ورئيس الـوزراء               يعُب

 ، مـاري ألكــاتريي ،وريـة  للجبهـة الث ة العامـ ةغومسـاو ورئـيس الربملـان فيـسنيت غـوترييس واألمينــ     
 أمام الربملـان، وشـاركت يف حلقـة عمـل          وحتدثت أيضا . اجلهات املعنية  و اتاديوغريهم من الق  

 مـشاركة  اجلديـد لل   تفـاق  اال  عناصـر  أحـد (اهلـشاشة   مـدى    تقيـيم     بـشأن  استضافتها وزارة املالية  
 يتربـاد ازا مل  وإبر .وزرُت مركز تدريب الشرطة ومتحف املقاومة اجلديد      ) الدول اهلشة دعم   يف

جامعـة تيمـور     ألقيت حماضرة علـى طـالب مـن       ،  “مبادرة التعليم أوال  ” املعنونة   العاملية اجلديدة 
 املـدارس االبتدائيـة مـن أجـل التأكيـد علـى أمهيـة                وحتاورت مع تالميـذ مـن      ي الوطنية، الوروس
 ىلـ وأكـدت طـوال زيـاريت ع   .  اجلـودة ومالئـم وشـامل للجميـع         مـن  عالمبستوى  تعليم  التوفري  

ليشيت يف العديد مـن اجملـاالت علـى مـدى العقـد املاضـي،               -التقدم الكبري الذي أحرزته تيمور      
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  اضــطالع، مبــا يف ذلــك احلفــاظ علــى بيئــة أمنيــة مــستقرة واســتئناف  ٢٠٠٦ومنــذ أزمــة عــام 
، والنجـاح   ٢٠١١مارس  /يف آذار جبميع املسؤوليات الشرطية    ليشيت   -الوطنية لتيمور   الشرطة  

توطيــد جمــال  يف  للجميــعوشــجعت علــى اتبــاع هنــج شــامل. ٢٠١٢تخابــات عــام يف إجــراء ان
االقتــصادي، وتعزيــز  - االجتمــاعي يــداني للتحــديات، مبــا يف ذلــك يف امل املكاســب والتــصد

.  وســيادة القــانون وبنــاء مــستقبل آمــن ومــستقر ة الدميقراطيــةكمــوليــشيت باحل -التــزام تيمــور 
اجلمهوريــة  احلكومــة ومكتــب رئــيس مــنني لوؤس مــن مــ مؤلــفورحبــت أيــضا بإنــشاء فريــق

 األمـم املتحـدة يف فتـرة مـا بعـد             مـشاركة  والربملان من أجل التوصل إىل موقـف مـشترك بـشأن          
 املـستمر  نظمـة على دعـم امل  أن تعتمد   ليشيت   - تيمور    أن بوسع  علىمن جديد   البعثة، وأكدت   

عن امتنـاهنم للـدعم الـذي قدمتـه         وأعرب مجيع القادة التيموريني واحملاورين اآلخرين       . وطيدوال
  .األمم املتحدة على مر السنني

  
  دعم احلوار واملصاحلة  -ألف   

 عقـد    طريـق  نعـ مساعيهما احلميـدة    بذل   اخلاص بالنيابة    ي وممثل ة اخلاص يت ممثل تواصل  - ٨
ورئيس الوزراء ورئيس الربملان واألمـني العـام للجبهـة    اجلمهورية اجتماعات منتظمة مع رئيس    

ــ ــسية الــيت نوقــشت مشلــت املــسائل  و. ةالثوري  األعمــال التحــضريية   يف هــذه االجتماعــات الرئي
  ها والدعم املقدم لتعزيز بنـاء القـدرات والتنميـة املؤسـسية للـشرطة الوطنيـة               ءلالنتخابات وإجرا 

واسـتمرا  . لبعثةقوام ا التدرجيي ل لخفض  ل والتخطيط    اجلارية، ، وعملية االنتقال   ليشيت -ور  ملتي
  وممـثالت األحـزاب الـسياسية      ،ستضافة اجتماعات مع ممثلي مجيع األحزاب السياسية      أيضا يف ا  
  الـسياسي،  الـيت اشـتد فيهـا النـشاط    وخالل فتـرات االنتخابـات  .  وممثلي اجملتمع املدين ،النسائية

اءة واملـسؤولة، وعلـى أن جنـاح االنتخابـات          دا باستمرار على أمهيـة املـشاركة الـسياسية البنّـ          أك
 نائـب ممثلـي   دأبو. ٢٠٠٦ البلـد مـن أحـداث عـام         جمال تعـايف    يف  حدثا فارقا  ونيك ميكن أن 
االجتمـاع مـع وزيـري الدولـة لـشؤون      علـى  دعم قطاع األمن وسيادة القـانون    شؤون  اخلاص ل 
قطـاع األمـن األوسـع    مـسائل   و الـشرطة ناقش مع كـل منـهما مـسائل       يالدفاع ل لشؤون  األمن و 

 املنـصوص    بناء القدرات يف اجملاالت ذات األولويـة        ميدان يفنطاقا، وخباصة تقدمي البعثة للدعم      
  . املشتركة بني الشرطة الوطنية وشرطة البعثة التطوير خطةعليها يف

فربايــر قبــل بدايــة احلملــة / شــباط٢٨يف الوطنيــة تــها اللجنــة االنتخابيــة  نظمويف مناســبة  - ٩
  الرئاسـة  مرشـحا مـن مرشـحي      ١٢ع  مـشارك، وقّـ    ١ ٠٠٠االنتخابية الرئاسية حبضور أكثر مـن       

ــشر  ــة عـ ــافيري دو    (الثالثـ ــسكو خـ ــب فرانسيـ ــع تغيـ ــحية أمـ ــباب صـ ــارال ألسـ ــا ٢٢و ) مـ  حزبـ
 الـوطين تعهـدوا     ستوى علـى املـ     شـامال  قـا  ميثا األحزاب السياسية املسجلة األربعة والعـشرين،      من

ة بـني اجلنـسني    القوانني واللـوائح االنتخابيـة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان واملـساوا      ميعفيه بااللتزام جب  
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ت املناسبة باحتفال تقليدي حضره شيوخ مـن مجيـع املقاطعـات        بدأو. واحترام نتائج االنتخابات  
  اللجنـة  لرئاسـة االثـىن عـشر أدارهـا رئـيس         ا بـني مرشـحي       فيمـا   مبنـاظرة   وُتوجـت  ،ةالثالث عشر 
االنتخابيــة   اللجنــةيف إطــار برنــامج و.ثــت علــى شــبكة التلفزيــون واإلذاعــة الوطنيــةاالنتخابيــة وُب

سـبق اعتمـاد امليثـاق الـوطين     ،  االنتخابـات  خـالل فتـرة   الرتاع وتعزيز الـسالم   وطنية ملنع نشوب  ال
التـزام   ممـا أبـرز وجـود        مواثيق مماثلة واحتفاالت سالم يف مجيـع املقاطعـات الـثالث عـشرة،            إبرام  

  . السالم واالستقرار خالل فترة االنتخاباتكفالةمثري لإلعجاب ب
ــة   - ١٠ ــة علــى مــستوى   وبغي ــشعبي القواعــدتــسهيل مزيــد مــن احلــوار واملــشاركة املدني ، ة ال
 ة الدميقراطيـــةكمـــوحلبـــشأن ا منتـــدى ٤٥ إدارات املقاطعـــات والقـــرى ت قيـــادات مـــننظمـــ
. سـبتمرب، بـدعم مـن البعثـة       / أيلـول  ٢٠ينـاير و    / كـانون الثـاين    ٧مجيع أحنـاء البلـد فيمـا بـني           يف
، )رأةمـ ا ٥٦٩منـهم   ( مـشاركا    ٢ ٧٨٥ شطة مـن جانـب    نـ  املنتديات املشاركة ال   حققت هذه و

 وتوقعــات املــواطنني مــن مــسؤوليهم ،نتخابــاتال ا كفالــة ســلميةعلــى مواضــيع مثــلوركــزت 
  . وكذلك مسامهاهتم يف البلد،املنتخبني

  
  ةالدميقراطي  ةكموتعزيز احل  -باء   

ــت   - ١١ ــات جنحـ ــة و   هيئـ ــات القانونيـ ــطالع بالعمليـ ــات يف االضـ التنفيذيـــة إدارة االنتخابـ
أجرت األمانة التقنيـة إلدارة االنتخابـات       فقد  . واللوجستية الالزمة إلجراء انتخابات موثوق هبا     

ــن     ــرة مـ ــاخبني يف الفتـ ــسجيل النـ ــوائم تـ ــديثا لقـ ــارأ ١٨ إىل ٢حتـ ــولتني  /يـ ــايو، ونظمـــت جـ مـ
لـب  األمـر الـذي تط    . ،ربملانية يف غضون أربعـة أشـهر      لالنتخابات ال  جولةرئاسية و ال اتنتخابلال

ــدريب مــا يقــرب مــن    ــراع موظــف  ٨ ٨٠٠اســتقدام وت ــة االقت ــوا يف لعملي  مركــز ٦٤٠، عمل
 بنـشر حـوايل     ،الوطنيـة االنتخابيـة    اللجنـة    يوهـ املشرفة على االنتخابـات،     وقامت اهليئة    .اقتراع
  . املقاطعات لرصد احلمالت االنتخابية واإلشراف على عمل األمانة التقنيةيف موظف ٧٠٠
بعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة  ال موظفــا مــن مــوظفي ١٧٠ متكامــل يــضم م فريــقاوقــ  - ١٢

الوطنيـة، مبـن فـيهم    االنتخابيـة   الدعم لألمانة التقنية إلدارة االنتخابات واللجنـة     بتقدمي اإلمنائي،
ركزوا على التخطـيط للعمليـات، وتوعيـة النـاخبني       ،   متطوعا من متطوعي األمم املتحدة     ١٣٠
ــا حمــدودا   الووفــرت  . واللوجــستيات، القــدرات، وبنــاءدين املــثقيــفوالت بعثــة أيــضا نقــال جوي

 .ملوظفي االنتخابات واملواد االنتخابية إىل املناطق اليت يتعذر الوصول إليها يف أيام االنتخابـات             
بيد أن نطاق الدعم املطلوب من األمم املتحدة جاء أقل بكثري مما كان عليـه يف انتخابـات عـام          

  .إدارة االنتخابات بدرجة ملحوظةهيئات درات  قزدياد نظرا ال٢٠٠٧
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خـــذت مبـــادرات خمتلفـــة للتوعيـــة اســـتهدفت قطاعـــات معينـــة مـــن الـــسكان  وقـــد اتُّ  - ١٣
منظمـة  مـن   دعم  ال يف العمليات االنتخابية، وحظيت هذه املبادرات ب       ةشاركعلى امل  هملتشجيع

واة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        للمـسا  املتحدة   األممهيئة  و) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
، S/2012/43نظــر ا(بعثــة وبرنـامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي    مـن ال  و)هيئـة األمـم املتحــدة للمـرأة   (

إدارة االنتخابات مناقشات وأنتجت مواد إعالمية إللقاء الـضوء         هيئات   ونظمت   .)١١ الفقرة
مـرة األوىل، وكـان مـن بـني         على أمهية مشاركة الـشباب والنـاخبني الـذين يـدلون بأصـواهتم لل             

هــذه املــواد ملــصقات وفقــرات إعالنيــة إذاعيــة وتلفزيونيــة وكتيبــات لطلبــة املــدارس الثانويــة،    
وأنتجت األمانـة التقنيـة إلدارة االنتخابـات أيـضا، للمـرة األوىل،             . بدعم من اليونيسيف  وذلك  

ــى اإلدالء بأصــواهتم     ــة عل ــشجيع األشــخاص ذوي اإلعاق ــة لت ــواد إعالمي ضــطلعت وزارة وا .م
 مبجموعـة مـن األنـشطة    ،مـع منظمـات اجملتمـع املـدين     ، باالشتراكالدولة لشؤون تعزيز املساواة 

 الــوطين  مذاعــة تلفزيونيــا علــى الــصعيداســتهدفت الناخبــات، مبــا يف ذلــك إجــراء أول سلــسلة 
  .يونيه/ حزيرانذلك يف، ورشحات لعضوية الربملاناملنساء ال املناظرات فيما بني من
ــدر يف   - ١٤ ــباط٦وصـ ــيط    / شـ ــشأن التخطـ ــانون بـ ــوم بقـ ــر مرسـ ــائي فربايـ ــل اإلمنـ املتكامـ
املقاطعات، حدد القواعد املتعلقة باالختصاصات املطلوبة إلجناز مشاريع الدولة والتخطـيط            يف

 ســواء علــى مــستوى املقاطعــات أو املقاطعــات الفرعيــة، األمــر الــذي    ،هلــا وتنفيــذها ومتويلــها 
الدولـة يف اجملـاالت الـيت تـرى املقاطعـات واملقاطعـات الفرعيـة أن هلـا                  سيكفل اسـتثمار ميزانيـة      

 اإلمنـائي    املتحـدة  وساعد صندوق األمم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة وبرنـامج األمـم             .األولوية
  .يف التخطيط واإلدارة املالية واملشتريات وتنفيذ اإلجراءات املرتبطة باخلطط

ــة إىل ت   - ١٥ ــات مكافحــة الفــساد  وتواصــلت اجلهــود الرامي ــز عملي ــران٢٢ويف  .عزي  / حزي
تنفيـذ  بـشأن    ليـشيت    - تيمـور سـتعراض التقيـيم الـذايت ل      يونيه، جرى اعتماد املوجز التنفيـذي ال      

 املعـين    التنفيـذ   اسـتعراض  اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، وذلـك خـالل اجتمـاع فريـق                
 دولـة طرفـا   ٤١رابـع دولـة مـن بـني        يـشيت  ل - تيمـور  وأصـبحت    ؛قد يف فيينا   الذي عُ  باالتفاقية

يــذي توصــيات خمتلفــة   وتــضمن املــوجز التنف  . ذلــكشرنــ ت٢٠١١ يف عــام  االســتعراضقيــد
أسـرع؛  علـى حنـو     تحقيقات  البينها، توصيات تتعلق باستكشاف السبل اليت تسمح بإجراء          من

غـرات أو تعزيـز     والنظر يف إمكانية إدراج أحكام يف مشروع قانون مكافحـة الفـساد ملعاجلـة الث              
محاية املبلّغني عـن املخالفـات واخلـرباء؛ وإدراج        منها   ،ملة أمور جب عالية القوانني احلالية املتعلقة   ف

ــاه ــة املتعلقــة بالفــساد    من ــاهج يف املج متخصــصة للتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائي الدراســية ن
ة اإلمنـائي يف تقـدمي الـدعم    بعثة وبرنـامج األمـم املتحـد    الواستمرت  . مركز التدريب القانوين   يف

املتعلقـة    االسـتعراض  مكافحة الفساد، مبا يف ذلك تقدمي املشورة التقنية من خالل عمليـة            للجنة
لربملانيني ضد الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي حلقـة          لونظمت املنظمة العاملية     .تفاقيةالاب
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  اســتهدفت تــوفريلمجتمــع املــدين،ل نيمــارس ملمــثلني برملــانيني وممــثل / آذار٢٩  و٢٨يف عمــل 
ليـة التقيـيم الـذايت      عمأكثـر فعاليـة يف      على حنو   شاركة  على امل تشجيع  ال االتفاقية و   جبوهر املعرفة
ــة مكافحــة الفــساد      .الرمســي ــدمت جلن ــالتقرير، ق ــرة املــشمولة ب ــهى  ١٤وخــالل الفت ــة انت  حال

 . حـاالت أخـرى  ٧ات جارية يف زالت التحقيق  بينما ما ؛حقيق فيها إىل مكتب املدعي العام     الت
 أدانت حمكمة مقاطعة ديلي وزير العدل آنـذاك وأصـدرت ضـده حكمـا          ،يونيه/ حزيران ٨ويف  

ملسلكه غري القـانوين يف عمليـة        دوالرا   ٤ ٣٥٠ مخسة أعوام وبدفع تعويض قدره        ملدة بالسجن
  .بعدفيما احلكم ذلك  يف  الوزيرطعن؛ وقد شترياتعقد من عقود امل

ــدمت  - ١٦ ــبني واملهن    ال وقـ ــتني للمحاسـ ــتني مهنيـ ــشاء رابطـ ــضا إلنـ ــدعم أيـ ــة الـ ــني بعثـ دسـ
 هبـدف تعزيـز التوحيـد القياسـي ألســاليب     ،يوليـه علـى التــوايل  / متـوز ٢٧مـارس و  /آذار ٣١ يف

ــة هلمــا    ــؤهالت الالزم ــتني   . عمــل احملاســبة واهلندســة وامل ــة اجتماعــات اللجن ــضافت البعث واست
ــرابطتني، وقـــدمت خـــدما  ــة املؤالتـــوجيهيتني للـ ــا التواصـــل  ت األمانـ ــا، وســـهلت هلمـ ــة هلمـ قتـ

  .املنظمات املهنية اإلقليمية والدولية اليت تركز على هذين اجملالني مع
السـتراتيجية املتوسـطة     املرجعيـة احملـددة يف ا      عـايري استيفاء عدد مـن امل    ومت إىل حد كبري       - ١٧

 واحلـوار، لكـن اإلرادة      يةقراط الدمي ةكمواحل ثقافةبشأن  ) ٤٧، الفقرة   S/2009/72نظر  ا(األجل  
السياسية املستمرة ستكون مطلوبة يف املدى البعيد لكفالة مواصـلة تعزيـز التقـدم احملـرز والبنـاء                   

يـنص الدسـتور وغـريه      تعزيز احلقوق والـضمانات الدسـتورية جلميـع املـواطنني؛ و          جيري  و .عليه
الركـائز الرئيـسية األربـع     بـني   القائمـة فيمـا     الضوابط واملوازين   من التشريعات ذات الصلة على      

علـى  لقواعـد الـسلوك تـسري       ؛ وأصدرت جلنـة اخلدمـة املدنيـة مدونـة أخالقيـة             الوطنيةلسيادة  ل
وإن كـان يلـزم تقـدمي     ، إطـار قـانوين عـام ملكافحـة الفـساد      ئمجيع املـوظفني احلكـوميني؛ وأنـش      
مـشروع القـانون    يف  نظـر     قد الربملان السابق وكان  . الربملانإىل  مشروع قانون ملكافحة الفساد     

عملــه بنــشاط، ميــارس قطــاع إعالمــي مــستقل  وهنــاك .يعتمــدهولكنــه مل الــذي قــدم مــن قبــل 
، S/2012/43نظـر   ا( حيتاجون مزيدا من الـدعم لبنـاء القـدرات والتـدريب          كان الصحفيون    وإن

ؤون  دائرة مراجعة احلسابات يف احملكمـة العليـا لـش          ئورغم أن القانون الذي ينش     ).١٤ الفقرة
ومت تعــيني موظفيهــا  ٢٠١١يوليــه / متــوز٦مــد يف اإلدارة والــضرائب ومراجعــة احلــسابات اعتُ 

 ويف. س عملـها بـشكل كامـل حـىت اآلن         مل متـار  إهنـا   ، ف )١٥الفقـرة   ،  جـع نفـسه   رملا(وتدريبهم  
نفاق العام وتضمن شـفافيته، بطـرق عـدة     إلالوقت ذاته، زادت القدرات واآلليات اليت تراقب ا       

  .نترنتالبوابات اإللكترونية املعنية بالشفافية اليت أنشأهتا احلكومة على شبكة اإلمن بينها 
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  صون األمن العام  -جيم   
 .ازال معـدل اجلـرائم املبلـغ عنـها منخفـض          ي زال الوضع األمين مستقرا يف البلد، وال       ما  - ١٨
تشكل أغلبيـة اجلـرائم      اجلنساينزالت اجلرائم املتعلقة باالعتداءات والعنف العائلي والعنف         وما

حـوادث  أي  عـن   بالغـات   لشرطة   ومل ترد ل   . يف مقاطعة ديلي   هااملبلغ عنها، ويقع أكرب عدد من     
ــشطتها يف       ــد أن ــذ جتمي ــة من ــون القتالي ــق جبماعــات الفن ــذكر تتعل ــسمرب /كــانون األول ٢٢ت دي

  ).١٨، الفقرة ملرجع نفسها (٢٠١١
م الرئاسية والربملانية يف أجـواء سـادها الـس   كر آنفا، فقد أجريت االنتخابات ال   وكما ذُ   - ١٩
فرت الـشرطة الوطنيـة األمـن الـالزم طـوال العمليـة االنتخابيـة، وكانـت                وو.  عام وجهام ب والنظ

املـؤمتر  ويف أعقاب املـؤمتر الـذي عقـده          . للشرطة الوطنية   للقيام بدور داعم    جاهزة بعثةالشرطة  
ــوطين لــ  ــه/ متــوز١٥يف  ليــشيت - تيمــورتعمري ال ــا علــى الــصعيد  ،يولي ــع تلفزيوني ــوطين،  وأُذي  ال

ــدلعت بعــض حــ  ــل معظمهــا يف رشــق احلجــارة ووضــع     اإلخــاللثوادان  بالنظــام العــام، ومتث
بعثــة الــدعم لعمليــات  الوقــدمت شــرطة . متــاريس علــى الطــرق يف مقــاطعيت ديلــي وفيكيكــي  

شرطة ، بطـرق شـىت مـن بينـها نـشر وحـدات الـ         وادثالشرطة الوطنية يف تعاملها مع بعـض احلـ        
وخـالل  . لة، فعاد الوضع األمين إىل طبيعتـه يف هـاتني املقـاطعتني خـالل أقـل مـن أسـبوع                 املشكّ

 أطلـق   الـشرطة الوطنيـة   أفـراد   أحـد    ُزعـم أن     يوليه يف مقاطعة ديلـي،    / متوز ١٦حادثة وقعت يف    
 ٣٨ نظـر الفقـرة   ا( فيمـا بعـد      تـويف أن هـذا الـشاب       عامـا و   ١٩ يبلغ من العمـر      النار على شاب  

  .جراءات تأديبية وجنائيةالشرطي عن العمل، وهو يواجه حاليا إوقد مت إيقاف هذا ). أدناه
ــة اجل    - ٢٠ ــة، ازدادت ثق ــصفة عام ــوروب ــة،  مه ــشرطة الوطني   وإن كــان أســلوب معاجلــة  يف ال

ــأفرادهــا  ــدأ .  إزاءهــا الــسلبية بعــض التــصورات أســهم يف اســتمرار احلــوادثبعضل ورغــم أن مب
تنفيـذ  فـإن  لـشرطة الوطنيـة،   ليف القـانون األساسـي   بوصفه مبـدأ توجيهيـا   اخلفارة اجملتمعية مكرس   

توقـف يف حـاالت     و،   خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        شـديد التفـاوت     كان اخلفارة اجملتمعية ج  ُهُن
الــيت احلــوادث كمــا أن  .يف املقاطعــات هبــذا املبــدأالوطنيــة علــى مــدى التــزام قــادة الــشرطة كــثرية 

الشرطة الوطنية للقوة املفرطة أو استخدام األسلحة النارية بـدون           باستخدامنتجت عنها ادعاءات    
زالــت إدارة  ومــا .مهــور أثــرت أيــضا علــى ثقــة اجل،) أدنــاه٣٩ إىل ٣٧نظــر الفقــرات مــن ا(داع 
لشرطة الوطنية، املسؤولة عن إجراء التحقيقات التأديبية، تواجـه بعـض التحـديات،             ل  التابعة العدل

الشرطة الوطنية تبذالن اجلهـود لتحـسني   وزالت احلكومة  وما . البشريةهاموارد حمدوديةمن بينها   
االسـتراتيجية  التطـوير   تأديبية، بطـرق شـىت مـن بينـها خطـة            التحقيقات  الالقدرات املطلوبة إلجراء    

شـرطة  تطـوير املـشتركة بـني الـشرطة الوطنيـة و          ال، وخطـة    ٢٠١٢-٢٠١١للفترة  الوطنية  لشرطة  ل
 )٢٠١٢-٢٠١١( ليـشيت    - يف تيمـور  الوطنيـة   ج املشترك لتعزيـز قـدرات الـشرطة         بعثة، والربنام ال
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، S/2012/43 نظرا(بعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      الوشرطة   الذي تشارك فيه الشرطة الوطنية    
  .بعثةال، واخلطة االنتقالية املشتركة للحكومة و)٢٢الفقرة 
ــدمي   الوركــزت شــرطة    - ٢١ ــى تق ــشطتها عل ــة يف أن ــز    بعث ــن أجــل مواصــلة التعزي ــدعم م  ال

تطـوير املـشتركة بـني الـشرطة الوطنيـة      اللشرطة الوطنيـة، وفقـا خلطـة        لاملؤسسي وبناء القدرات    
ــة شــرطة الو ــة يف حتمــل    ،)٢٦، الفقــرة S/2011/641 نظــرا(بعث بينمــا اســتمرت الــشرطة الوطني

 املتبادلــة بــني احلكومــة ووفقــا ملــا جــاء يف الرســائل .مــسؤولية القيــام جبميــع العمليــات الــشرطية
لـشرطة الوطنيـة    ل مـن القائـد العـام        دائـم وبنـاء علـى طلـب       ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٦بعثة يف   الو
 قـدمت شـرطة البعثـة دعمـا للعمليـات يف جمـاالت عـدة مـن بينـها،                    ،)٨املرجع نفسه، الفقـرة     (

بلـغ   ،تـدرجيي االنسحاب ال وفقا خلطة   و .احلدودخفارة  احلماية املباشرة والدوريات املشتركة و    
مـــن بينـــهم  ( فـــردا ١ ١٤٩ ،٢٠١٢ ســـبتمرب/ أيلـــول٢٠ يف  لـــشرطة البعثـــة، قـــوام النـــشر 

ــرأةا ٩٠ ــهم  ،)م ــردا  ٤٩٠من ــيف وحــدات ف ــهم  (لة شكَّاملــشرطة ال ــانامــن بين يوجــد و ).مرأت
  .يف مقاطعة ديليفردا  ٢٨٧األخرية فئة هذه ال من
 وحـدة دوريـات احلـدود التابعـة         واستمرت شرطة البعثة يف تسيري دوريات مشتركة مـع          - ٢٢

 .للشرطة الوطنية، ويف تقدمي الدعم واملشورة هلا يف مخس نقاط عبور على احلدود مع إندونيـسيا            
بعثة يف تـسهيل عالقـات العمـل الفعالـة بـني الوكـاالت              ال يف   وناالتصال العسكري ضباط  واستمر  

د الوضـع األمـين علـى طـول          ليـشيت وإندونيـسيا، ويف رصـ       - األمنية احلدودية يف كل مـن تيمـور       
  . الدوليةيةقوات األمنالواستمر التنسيق الوثيق مع .  ليشيت-احلدود ويف مجيع أحناء تيمور 

العالقـات عـرب احلـدود،    انـسجام  و  التطـورات اهلامـة فيمـا يتعلـق بـأمن احلـدود          مشلتو  - ٢٣
افتتـاح  بونـارو و  فربايـر يف باتوغـادي مبقاطعـة بو       / شباط ٤افتتاح أول معرب حدودي متكامل يف       

 آنـذاك ورئـيس الـوزراء وسـفري إندونيـسيا            اجلمهوريـة  سوق تقليدية، وذلك يف حـضور رئـيس       
نفــس املوقــع، يف ويــضم املعــرب عــدة وكــاالت ملراقبــة احلــدود تتــشارك   . ليــشيت- لــدى تيمــور

 .فيها الوكاالت املسؤولة عن اهلجرة واجلمارك، وذلك بغية تسهيل حركة البـشر والبـضائع          مبا
يونيــه  / حزيــران ٢٨يف  معــربان متكــامالن يف مقــاطعيت أويكوســي وكوفاليمــا      أيــضا تحافُتــو
  .على التوايل يوليه/متوز ٢٦ و
  

  تقدمي الدعم والتعزيز املؤسسي للمؤسسات األمنية  -دال   
بعثة يف التركيز على القيام بأنـشطة يف جمـاالت مخـسة            الاستمر الدعم املقدم من شرطة        - ٢٤

ــن   ــة م ــشتركة   ذات أولوي ــشريعهــي (خطــة التطــوير امل ــضباط  اتالت ــدريب واإلدارة واالن  والت
، مـع تقـدمي الـدعم أيـضا يف جمـال العمليـات عنـد احلاجـة                  ) أعاله ٢١نظر الفقرة   ا) (والعمليات
لـشرطة الوطنيـة ومفـوض شـرطة     لواستمر فريق التقييم املشترك، برئاسة القائـد العـام    . والطلب
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سـتعراض التقـارير املرحليـة املتعلقـة بتنفيـذ اخلطـة ولكفالـة اختـاذ                 ال ابعثة، يف االجتماع شـهري    ال
ــة اإلجــراءات املناســ  ــول ٢٠ يفو. بة ملعاجلــة الثغــرات املتبقي ــة  ســبتمرب،/أيل  كانــت شــرطة البعث

 منــصوصا نــشاطا ٥٥٩ وبنـاء القــدرات مــن بــني  تــدريبمــن أنــشطة ال نــشاطا ٤٥١ أمتــت قـد 
 إنـشاء خمتـرب للطـب الـشرعي،          املهمـة  جنـازات عض اإل وتشمل ب ).  يف املائة  ٨١(عليها يف اخلطة    

قاعـدة بيانـات   الشرطة الوطنيـة، وإنـشاء   ملالك املوظفني يف ووضع توصيف للوظائف وجداول     
ــات للمحفوظــات ةلألســلحة وقاعــد  ــكإضــافة إىل و. بيان ــراد  حــضر ، ذل ــة  أف ــشرطة الوطني ال

ــا ــه  م ــ ١١ ٦٣٤جمموع ــشريع  حلق ــة يف جمــاالت الت ــضباتة تدريبي ــوق  واالن اط واإلدارة وحق
ــاملـــصروفات اإلنـــسان والتوعيـــة باملـــسائل اجلنـــسانية وقـــوانني العنـــف العـــائلي وإدارة     ةالنثريـ

وإجـــراءات االعتقـــال واحملافظـــة علـــى النظـــام العـــام والقيـــادة واإلشـــراف واحلمايـــة املباشـــرة   
الطــب األســلحة وشــؤون وتكنولوجيــا املعلومــات وقــراءة اخلــرائط والقيــادة والــتحكم وإدارة   

لـشرطة الوطنيـة ومفـوض      لوأفاد كـل مـن القائـد العـام          .  االستخبارية الشرعي ومجع املعلومات  
شــرطة البعثــة حبــدوث تقــدم يف تنفيــذ خطــة التطــوير املــشتركة، وذلــك يف تقــارير قــدمت إىل    

فربايــر / شــباط٢اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة باملرحلــة االنتقاليــة يف اجتماعاهتــا املعقــودة يف   
  .أغسطس/ آب١٠ أبريل و/ نيسان٢٧ و

التـدريبات املكتبيـة     البعثة دعـم     اختذهتابالتدريب اليت   املتصلة  ومشلت املبادرات األخرى      - ٢٥
 الـشرطة   أفـراد  نيـد لشرطة الوطنية استعدادا لالنتخابات، وتقدمي الدعم التقين لعملية جت        والفعلية ل 

 الـشرطة الوطنيـة وشـرطة       املستوى املشتركة بـني   فيعة  وواصلت األفرقة العاملة الر   . حالياارية  اجل
االجتمـاع السـتعراض الـسياسات واإلجـراءات اإلداريـة          ) ٢٢، الفقـرة    S/2012/43انظـر   (البعثة  

.  بـسبب األولويـات التـشغيلية خـالل العمليـة االنتخابيـة            قـل ذلك بوترية أ  كان  والتشريعية، وإن   
ة وشــرطة البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة  واســتمر تنفيــذ الربنــامج املــشترك بــني الــشرطة الوطنيــ 

، مــع التركيــز )٢٠١٢-٢٠١١( ليــشيت - يف تيمــور  الوطنيــةاإلمنــائي لتعزيــز قــدرات الــشرطة 
 واالنـضباط واإلدارة    اتالتـشريع املتعلقـة ب  االت  اجملـ بوجه خاص علـى دعـم الـشرطة الوطنيـة يف            

شـرطة  الـيت اضـطلعت هبـا        نـشطة األاملـشروع، مشلـت     هذا  ويف إطار   ). نفسهاملرجع  (والتدريب  
لــشرطة الوطنيــة، وإجــراء دورات تدريبيــة، وتــوفري املعــدات      ل ألساســيةالبعثــة حتــسني البنيــة ا  

 ٢٠١٢ديـسمرب   / حـىت كـانون األول     ه، مت متديـد    للمـشروع  متويـل إضـايف   تدبري   بعدو. األساسية
ة للحــسابات لتقـدمي الـدعم للـشرطة الوطنيـة يف جمـاالت مـن قبيـل االنـضباط واملراجعـة الداخليـ          

بــذا توسَّــع  وصــيانة أســطول املركبــات، واجملتمعيــةوإدارة األصــول والتحقيــق اجلنــائي واخلفــارة 
  . مبا يف ذلك العمليات،ولوية يف خطة التطوير املشتركةاأل  ليشمل مجيع اجملاالت ذاتالربنامج
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طة الـشر  مـن أفـراد      ١٩٩ ملفـات     معاجلـة  وواصل مكتب وزيـر الدولـة لـشؤون األمـن           - ٢٦
 عندما مت اعتمادهم مـن قبـل        مل ُيبت فيها بعد   الوطنية كانوا متهمني يف قضايا جنائية أو تأديبية         

ــن يف    ــشؤون األمـ ــة لـ ــر الدولـ ــانون األول٢٨وزيـ ــسمرب / كـ ــر  (٢٠١٠ديـ  ،S/2011/641انظـ
ملفــا مــن هــذه امللفــات دون   ١٣٥مت إغــالق كــان قــد ســبتمرب، /أيلــول٢٠ يف و).٢٩ الفقــرة
 ؛ للترقـي  يـة أصـحاب هـذه امللفـات       على أهل بية أو جنائية من شأهنا أن تؤثر         تأدي  جزاءات فرض

؛ إداريـــة أو/جنائيـــة وأو / إجـــراءات تأديبيـــة و توقيـــعيف انتظـــارال تـــزال حالـــة  ٤٩وكانـــت 
. تـهم  ترقي إمكانيـة بالتايل مـن    وحرموا   جزاءات تأديبية    أفراد ة وتلقى مثاني  أفراد؛فصل سبعة    ومت

ـــ قــدم احملــرز يف الوواصــلت البعثــة رصــد الت بــشأن عربــت عــن بعــض الــشواغل  ، وأ حالــة٤٩ـ
  .مكتب وزير الدولة لشؤون األمنلدى إجراءات املتابعة 

وكــان قــد مت االتفــاق بــني احلكومــة والبعثــة علــى أن أي قــرار بــشأن إعــادة التــشكيل      - ٢٧
ــة ي  ــهائي للــشرطة الوطني انظــر (دة  أن يــأيت بعــد االنتخابــات وتــشكيل احلكومــة اجلديــ  نبغــيالن

S/2012/43 ة،  الـــسابقة اخلاصـــيت باالتفـــاق بـــني رئـــيس الـــوزراء وممـــثل إحلاقـــاو). ٢٣، الفقـــرة
ختاذ القرار النهائي بشأن التـصديق علـى        ال طرائق تنفيذ التقييم الالزم       على أن تكون   حق، أمرية

ــة واحلكومــة    ــة تــوخى يف الرســائل اعلــى النحــو امل(أســاس املعــايري املتفــق عليهــا بــني البعث ملتبادل
ة الوطنيـــة ومفـــوض شـــرطة البعثـــة، ، أنـــشأ القائـــد العـــام للـــشرط)٢٠١١مـــارس /ارذآ ٢٦ يف
لتـصديق الـذي يتـألف مـن أفـراد مـن الـشرطة              عـين با  ملا الفريق العامـل     ك،خالل توجيه مشتر   من

وكمـا ورد يف التوجيـه،      . يونيه لتـسهيل هـذه العمليـة      / حزيران ٢١ شرطة البعثة يف     منالوطنية و 
 املعايري الثالثة التالية املتفق عليها للحـصول علـى           على أساس  تقييمإجراء ال الفريق العامل ب  ف  لِّكُ

 ةمـسؤولي لل  بـصفة مـستمرة    ة الـشرطة الوطنيـة    رسـ امم) أ: ( ذات الصلة  تقاريرالالتصديق، وتقدمي   
 منــذ ، بالنظــام العــامتعلقــةلحــوادث املل املناســبة ةعــن عمليــات الــشرطة، مبــا يف ذلــك االســتجاب

جاريـة للثغـرات    عاجلـة   امل كانت   نما إ ) ب(  و ؛٢٠١١مارس  /ارذ يف آ  لهامعستئناف الشرطة ل  ا
ــة احملــومــواطن الــضعف  ــيم املــشترك جلميــع امل مليــات يف عددةاملتبقي  والوحــدات قاطعــات التقي

ز وبنـاء   املركَّـ التـدريب    أنـشطة  تنفيـذ الترتيبـات الالزمـة، مبـا يف ذلـك             عن طريق ) املرجع نفسه (
ــة    نــصوص عليهــا املالقــدرات  ــة وشــرطة البعث ــشرطة الوطني  ؛ يف خطــة التطــوير املــشتركة بــني ال

 املتفـق عليهـا     يسيةملموس يف اجملاالت اخلمسة الرئ    بقدر  على حنو مستمر و   تقدم  الإحراز   )ج( و
ف الفريـق   لِّـ وفيمـا يتـصل هبـذه العمليـة، كُ        ).  أعـاله  ٢٤الفقـرة    انظـر (يف اخلطة املذكورة أعاله     

إىل القائد العام للشرطة الوطنيـة ومفـوض        مشتركة  بتقدمي تقرير مشترك وتوصيات     العامل أيضا   
أجــرى  و،تقيــيم، اتبــع خطــة عمــل معتمــدةالولــدى قيــام الفريــق العامــل بــإجراء . شــرطة البعثــة

دم إىل قادة الشرطة الوطنيـة يف املقاطعـات واملقاطعـات الفرعيـة          إىل استبيان قُ   تمقابالت استند 
لتفتـيش املـوقعي    لعمليـات   شـرطة البعثـة يف املقاطعـات، وقـام ب         وكـذلك قـادة      ،ورؤساء األقسام 
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 تكملـة  الـثالث عـشرة مـن أجـل          قاطعـات الوثـائق يف مجيـع امل     مراجعة  والتحقق من السجالت و   
  . تقريره حاليا على إعداد الفريق العامليعكفو. تلقاةاملعلومات امل

ليــه إىل القائــد العــام للــشرطة الوطنيــة  وســيقدم تقريــر الفريــق العامــل النــهائي املتفــق ع   - ٢٨
 كـان ينبغـي التـصديق       نمـا إ  بـشأن   ومفوض شرطة البعثة من أجل إصدار تقييم خطي مشترك          

التامـة   القـدرة  تتـوافر لـديها  عيد تشكيلها بالكامل و أُعلى أهنا هيئةعلى اعتماد الشرطة الوطنية     
تفـق عليهـا   املعـايري  بناء علـى امل يت ليش - يف مجيع أحناء تيمور شرطة جبميع مهام الالنهوضعلى  

). ٢٦، الفقـرة    S/2011/641انظـر   (قـا للرسـائل املتبادلـة املـذكورة آنفـا           طببني احلكومة والبعثـة     
متــام رئــيس الــوزراء وممثلــي اخلــاص بالنيابــة بــشأن الــذي ســيتخذه وسيــسترشد القــرار النــهائي 

 اخلطــي املــشترك املتعلــق   قيــيم بتقريــر الفريــق العامــل، والت  ،يــةإعــادة تــشكيل الــشرطة الوطن  
مـن املـرجح أن ُيتخـذ هـذا     واملقدم من القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثـة، و       به

، ٢٠١٢ أكتــوبر/ هنايــة تــشرين األول حبلــولإعــادة التــشكيلمتــام بــشأن التــصديق علــى القــرار 
 التـشغيلي مـن شـرطة       الـدعم نتـهاء تقـدمي     اهناية مرحلة إعادة التـشكيل و       التصديق هذا يمثلسو

تـدرجيي كـبري    يف خفـض    عندئـذ   ومن املقرر أن تشرع شرطة البعثـة        . لشرطة الوطنية إىل ا البعثة  
  .نوفمرب/ شهر تشرين الثاينلقوامها طوال

 فريـق مـن شـعبة الـشرطة التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم،             قامويف وقت سابق،      - ٢٩
أبريـل إىل   /نيـسان  ٢١ليـشيت يف الفتـرة مـن         - تيمـور ، بزيـارة     مستـشار شـؤون الـشرطة      بقيادة

لدولــة،  مــن احلكومــة ومؤســسات امشلــت جهــات، أطــراف شــىتمــايو، واجتمــع مــع /يــارأ ٥
 وكـان حمـور     . وشـركاء املعونـة الثنائيـة       وفريق األمـم املتحـدة القطـري       والشرطة الوطنية والبعثة  

 الــشرطة؛ متــدرجيي لقــواخطــة التخفــيض الإجنــاز تركيــز زيــارة الفريــق هــو مــساعدة البعثــة يف  
وحتديــد املهــارات املطلوبــة لــشرطة البعثــة حــىت هنايــة الواليــة لتقــدمي الــدعم املتواصــل للــشرطة   

تـشكيل الـشرطة الوطنيـة؛      متـام إعـادة      احملرز يف التحضري للتـصديق علـى         دم وتقييم التق  ؛الوطنية
عـاون مـع الـسلطات احلكوميـة     وحتديد أي دعم حتتاج إليه البعثة إلجناز املهام املذكورة آنفا بالت    

حـّدد مـواطن     و نيـة  بالتقـدم الـذي أحرزتـه الـشرطة الوط          فيـه   تقريـرا أقـر    قدم الفريـق  و. املختصة
املتـضمنة  ن اجملـاالت اخلمـسة      ال مـ  املتبقيـة الـيت ينبغـي معاجلتـها يف كـل جمـ            الثغرات   أو   الضعف

ــاملعونــة اء ىل ضــرورة اســتمرار شــرك إأيــضا  الفريــق نبــهو. خطــة التطــوير املــشتركة  يف  ةالثنائي
للـشرطة الوطنيـة علـى أسـاس خطـط مملوكـة وطنيـا        يف تقدمي الـدعم      األطراف   ةاملتعدداملعونة  و

  .اإلجنازات يف جمال بناء القدرات ة استدامكفالةلتطوير الشرطة ل
  



S/2012/765  
 

12-53813 13 
 

 جلهود التنسيق بني اجلهات املاحنة، واصلت شرطة البعثة العمـل بـشكل وثيـق               تكملةو  - ٣٠
، اسـتمرار دعـم الـشركاء لتعزيـز بنـاء القـدرات والتنميـة املؤسـسية               كفالـة   لوطنيـة ل  مع الشرطة ا  

ويف هذا الصدد، عقدت الشرطة الوطنية، بـدعم مـن شـرطة البعثـة،              . ٢٠١٢اصة بعد عام    خبو
أغــسطس /آب ٢ يونيــه و/ حزيــران٧ يف “أصــدقاء الــشرطة الوطنيــة” باســم تثالثـة اجتماعــا 

ممثلـي  الثـاين مـع     ، و الرئيـسية للمعونـة الثنائيـة      مع اجلهات    أوهلا،  سبتمرب على التوايل  / أيلول ٤ و
األمـم املتحـدة    مـن   شركاء  الـ  و ةالثنائيـ املعونـة   شركاء  الثالث مع   فريق األمم املتحدة القطري، و    

لـشرطة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك         لتعزيـز الـدعم املنـسق       علـى   املبـادرة   هـذه   ؤمل أن تشجع    ُيو. معا
ــة ا  ــة إىل تلبي ــة ومعاجلــة الثغــرات اجلهــود الرامي  العالقــة يف اجملــاالت اخلمــسة  الحتياجــات املتبقي

  .األولوية يف خطة التطوير املشتركة ذات
بـدأوا التـدريب   )  امـرأة ٢٥مـن بينـهم   ( متدربا إضـافيا   ٢٥٠وجندت الشرطة الوطنية      - ٣١

، ٢٠١٢ ديـــسمرب/وعنـــد إكمـــاهلم التـــدريب يف كـــانون األول. مـــارس/ارذ آ١األساســـي يف 
ورغـم اخنفـاض    .  امـرأة  ٥٩٨، مـن بينـهم       فـردا  ٣ ٣٨٦ الشرطة الوطنية إىل     أفرادد عدد   سيزدا

ليــشيت  -، مــا زالــت تيمــور  لالنتخابــات يف اجلولــة األخــريةرهنعــدد النــساء الالئــي مت اختيــا 
ــة     ــسب املئوي ــى الن ــن أعل ــع بواحــدة م ــرأة يف صــفوف تتمت ــراد   للم ــشرطة أف ــة١٨(ال )  يف املائ

معــدل العنــف املــرتيل  أيــضا نظــرا الرتفــاع  ذا أمــر مهــم  اهلــادئ، وهــمنطقــة آســيا واحملــيط  يف
انظــر  (نـساء ا مـن ال امهمـع ضـحاي  ستلزمه ذلــك مـن تعامـل   يـ  اما مبـ غ عنـه ي املبلَّـ والعنـف اجلنـس  

مارس، أقامت الشرطة الوطنية وشـرطة      / آذار ٨ويف اليوم الدويل للمرأة يف      ).  أعاله ١٨الفقرة  
ــدور وإ   ــا ب ــاال اعتراف ــة احتف ــشرطة يف تيمــور  شرطياتجنــازات الــ البعث ــشيت - يف جهــود ال . لي

وإضافة إىل ذلك، واصلت الشرطة الوطنية تقدمي مسامهات يف بعثات األمـم املتحـدة يف أجـزاء       
 لدى مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم            عمل شرطيان منها   من العامل، حيث ي    ىأخر

ــا  ــساو-يف غيني ــار.  بي ــة   رطياشــ ١٧مــايو، أصــبح  /ويف أي ــهم ( إضــافيا مــن الــشرطة الوطني بين
  .نشر يف بعثات األمم املتحدةالمؤهلني إلمكانية ) امرأتان
 لتعزيـز القـدرات املؤسـسية،       ا إضـافية  وبذلت القـوات املـسلحة التيموريـة أيـضا جهـود            - ٣٢

تطـوير  وشرعت احلكومة يف تنفيذ توصيات خطـة      . البعثةمن   و ةالثنائياملعونة  بدعم من شركاء    
ــS/2012/43انظــر  (٢٠١٧-٢٠١١ لفتــرةقــوات املــسلحة التيموريــة لال ) ٣٠ و ٢٩ ان، الفقرت
املاليــة داخــل القــوات املــسلحة شؤون  إدارة العقــود واملــشتريات والــ أجهــزةءيف ذلــك إنــشا مبــا

التـابعني   االتـصال    ضباطلبعثة التوجيـه لـ    التابعون ل  ون االتصال العسكري  ضباطوقدم  . التيمورية
ــة حة لقــوات املــسل ل ــة للعمليــات يف م إىل قبــل نــشرهم  التيموري ــارو قــاطعيتقواعــد أمامي  بوبون

وحــدات تابعــة ومت نــشر .  الرئاســيةخابــاتقواعــد إضــافية أنــشئت قبــل االنت إىل  و،وكوفاليمــا
لتعزيـز   الثالث عـشرة أثنـاء فتـرة االنتخابـات        قاطعاتلقوات املسلحة التيمورية يف تسع من امل      ل
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يف هـذه   يزالـون    الالقـوات املـسلحة     كان أفـراد مـن      سبتمرب،  /أيلول٢٠ يفو. حساس باألمن اإل
التـابعون   ونري االتصال العسك  ضباطساعد  و. العسكري -القواعد لتنفيذ مهام التعاون املدين      

مـراقبني عـسكريني إىل     بـصفة   يف إعداد اثنني من ضباط القوات املـسلحة إليفادمهـا           أيضا  لبعثة  ل
  إىلعــــود ي ، عنــــدماأكتــــوبر/الــــسودان يف تــــشرين األولبعثــــة األمــــم املتحــــدة يف جنــــوب  

  ).٢٧ املرجع نفسه، الفقرة( وفد سابقا إىل تلك البعثةالضابط املليشيت  - تيمور
  

   لقطاع األمناالستعراض الشاملدعم   - هاء  
ــار٢يف   - ٣٣ ــون   اعتمــدمــايو، / أي ــشامل لقطــاع األمــن املعن ــوزراء االســتعراض ال   جملــس ال
 وقدمــه وزيــر الدولــة  املختــصةضــع مبــشاركة املؤســسات األمنيــة  الــذي ُو،“ املــستقبلتــأمني”

املرحلـــة األوىل هـــو أن االســـتعراض إىل  اجمللـــس يف نـــشرته الـــصحفية نـــوَّهو. لـــشؤون األمـــن
 مـزودة  أن جتعـل مؤسـسات قطـاع األمـن أكثـر كفـاءة وفعاليـة، و          شأهناعملية مستمرة من     من
. بعمليــات منــسقة تنــسيقا جيــدا   االضــطالع حتديــدا واضــحا تتــيح هلــا    صالحيات حمــددة بــ
قــدم وزيــر الدولــة لــشؤون األمــن إىل اجمللــس مــشروع سياســة األمــن   ،مــايو أيــضا/أيــار ٢ يفو

ــوطين ــشؤون األمـــ   و. الـ ــة لـ ــر الدولـ ــى وزيـ ــد أن تلقـ ــشروع   بعـ ــى املـ ــات علـ ــوطين تعليقـ ن الـ
  .  السياسةذه تنقيحات هلة، يقوم حاليا بإجراءيعناملوزارات ال من
أو األنظمــة الفرعيــة /ا زال مكتــب وزيــر الدولــة لــشؤون األمــن يعــد التــشريعات وومــ  - ٣٤

. ، بــدعم تقــين مــن البعثــة)٢٨، الفقــرة ملرجــع نفــسها(املتعلقــة باحلمايــة املدنيــة وإدارة احلــدود 
م ينظـ تبـشأن  قـدم  فربايـر علـى مـشروع املرسـوم بقـانون امل     / شـباط ١٥ووافق جملس الوزراء يف  
 صدرهن نظاما لإلنفاذ واجلزاءات، لكـن مل يـ     تضماألمن، الذي ي   جمال   نشاط القطاع اخلاص يف   

، ملديريـة الوطنيـة ألمـن املبـاين العامـة         بـشأن ا   نظرا لعدم وجود قانون أساسـي         اجلمهورية رئيس
بـني  وبـدعم مـستمر مـن املـشروع املـشترك           . على شركات األمـن اخلاصـة     اليت تضطلع بالرقابة    

ــة  ــامج األمــ البعث ــز القــدرات    املتحــدة موبرن ــشأن تعزي ــائي ب ــة واإلدارة  اإلمن ــى الرقاب ــة عل املدني
ضـع مـشروع قـانون أساسـي        شرطة البعثـة، وُ   من  و) ٢٩، الفقرة   ملرجع نفسه ا(قطاع األمن    يف

 لـشؤون   لةمكتب وزير الدو  حاليا لدى   جيري استعراضه   و،  مهامها بنية املديرية الوطنية و    ُيحدد
بإنـشاء  أغـسطس   / آب ٢٩يف  أيضا   احلكومة    قامت ، املشروع املشترك  لكوبدعم من ذ  . األمن

. املركــز الــوطين لتنــسيق العمليــات، الــذي ســيقود تنــسيق عمليــات اإلطفــاء واإلنقــاذ    وجتهيــز 
الشرطة الوطنية والقوات املـسلحة وعـدد       من  وعالوة على ذلك، قدمت البعثة التدريب ألفراد        

تعلقــة املاالت اجملــ يف ،شؤون األمــنالدولــة لــوزارة يف إطــار مــسؤولية املــشمولة  ديرياتمــن املــ
مـايو، عينـت   / أيـار ٣ يفويف احتفـال أقـيم   . بسيادة القانون وحقوق اإلنسان واألطر التـشريعية     
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احلكومة رمسيا مدير معهـد الـدفاع الـوطين، الـذي مت إنـشاؤه بـدعم مـن البعثـة وبرنـامج األمـم               
  .ة اإلمنائياملتحد
تيفاء املعايري املرجعية لالستراتيجية املتوسـطة األجـل   حرز املزيد من التقدم حنو اس وقد أُ   - ٣٥

عمليـات  الوالـُنظم   إىل حـد بعيـد      تتـوافر حاليـا     و. يف جمال تقدمي الدعم ملؤسـسات قطـاع األمـن         
ــها مــن   هــذه إلدارة الالزمــةليــاتاآلو دد  أدوارهــا علــى النحــو احملــ إجنــاز املؤســسات ولتمكين
 راداطِّــتوقف يوســ. والقــوات املــسلحة التيموريــة ذلــك الــشرطة الوطنيــة يفالتــشريعات، مبــا  يف

والعـاملني  التزام القيادات احلكومية    على استمرار   ، يف جزء منه،     التعزيز ملؤسسات قطاع األمن   
. ة الدميقراطيـ  ةكمـ واحترام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون ومبـادئ احل           بـ يف تلك املؤسـسات     
املدنيـة املعنيـة    يز آليات الرقابة واملـساءلة      تعزملواصلة   جهود خاصة    يلزم بذل ويف الوقت نفسه،    

بـــالنظر إىل و. الـــشرطة الوطنيـــة والقـــوات املـــسلحة وغريمهـــا مـــن مؤســـسات قطـــاع األمـــن ب
الـشؤون اخلارجيـة واألمـن      (يف وزارة الدفاع واألمـن واللجنـة الربملانيـة بـاء            املعنية  األمانات   أن

 برسـم اصة يف اجملاالت املتعلقـة   خبت، و القدرامن حيث    ةتواجه حتديات معين  ال تزال   ) والدفاع
 فــإن مثــة حاجــة إىل ،)٥٧، الفقــرة S/2010/85انظــر  (شؤون املاليــةالــسياسات واملــشتريات والــ

  .ام والدعم للتصدي هلذه التحدياتاملزيد من االهتم
ــ  - ٣٦ دوار  يف األكفالــة التمييــز الواضــح الــسابقة بــشأن احلاجــة إىل شواغلوقــد تقلــصت ال
خطـر التـوترات احملتملـة      بـشأن   الشرطة الوطنية والقوات املسلحة التيموريـة، و      بني   سؤولياتاملو

اتـان املـسألتان   ، وإن كانت ه)٦٢ ، و٣٣-٣١، الفقرات  S/2006/628انظر  (مها  فرادبني أ فيما  
 القــوات املــسلحة باســتمرار  أكــد قائــدقــدو.  اهتمامــا مــستمرا مــن القيــادة التيموريــةانســتتطلب

 دورا مـساندا فقـط   ؤديلنية خالل الفترة االنتخابية على أن القـوات املـسلحة سـت      تعليقاته الع  يف
وإضـافة  . للشرطة الوطنية، مشددا على أن هذه األخرية هي اجلهة املسؤولة عن األمـن الـداخلي        

ــام    ــد الع ــا لــريي ، املــسلحةللقــواتإىل ذلــك، واصــل القائ ــد العــام للــشرطة   تيمــور، نأن والقائ
 اوالتعـاون فيمـ   التفـاهم   حتقيق  قد اجتماعات أسبوعية منتظمة، مما ساهم يف         ع ، مونتريو ،الوطنية

مـع  املؤسـستني، واحتمـال زيـادة التفاعـل بينـهم       هـاتني     يف ومع تزايد عدد األفراد   . بني الكيانني 
كفالـة   سيكون من املهـم      قاطعات، يف عدد أكرب من امل     ةالقوات املسلحة التيموري  أفراد من   نشر  

  . الرقابة املدنيةيف ظلبني الكيانني على حنو وثيق والتعاون استمرار التنسيق 
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  ةلاتعزيز حقوق اإلنسان والعد  -ثالثا   
   لرصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها املقدمالدعم  -ألف   

مـن حـاالت     ٤٧خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وردت إىل البعثـة ادعـاءات بوقـوع                  - ٣٧
ــاءة امل ــة أو إسـ ــراطاإلعاملـ ــوة  فـ ــتعمال القـ ــب   يف اسـ ــن جانـ ــراد مـ ــن أفـ ــة مـ ــشرطة الوطنيـ   الـ

جممـوع  ومـن  . أفـراد مـن القـوات املـسلحة التيموريـة      مـن جانـب      حالـة    ١٣ ليشيت و    -لتيمور  
  مــندفــراحــاالت مــزاعم بقيــام أ ١٠مشلــت أفراد الــشرطة الوطنيــة، املتعلقــة بــ ٤٧ ـاحلــاالت الــ

فـراد خـارج أوقـات العمـل        كان فيها األ   بإطالق سالح ناري، مبا يف ذلك أربع حاالت          هؤالء
احلــوادث العــشر، ُزعــم هــذه ني مــن تويف اثنــ. ال خيــول هلــم القــانون محــل أســلحة ناريــةحيــث 

أوالمهـــا وقعـــت و ،مـــن الـــشرطة الوطنيـــةأفـــراد أيـــدي بالرصـــاص أُطلـــق علـــيهم مـــدنيني  أن
 ٣٨انظـر الفقـرة     (إىل مقتـل أحـد املـدنيني        وأدت  يوليه يف هريا، يف مقاطعة ديلي،       /متوز ١٦ يف

أدت إىل إصــابة ويونيــه يف كايبــادا، يف مقاطعــة بوكــو، / حزيــران١وقعــت الثانيــة يف و، )أدنــاه
، كانـت سـبع   ٤٧ومـن احلـاالت الــ      . ثالثة مـدنيني جبـروح اسـتوجبت دخـوهلم إىل املستـشفى           

حـام  أعمـال اقت  غـري قـانوين، ب    علـى حنـو     علق مبزاعم بقيام أفراد مـن الـشرطة الوطنيـة،           تتحاالت  
أفراد تعلقـة بـ   امل١٣ أربـع حـاالت مـن احلـاالت الــ      بينما مشلت هذه الفئة      اعتقال،تفتيش أو    أو

جمموعـة تـضم تـسعة أفـراد     قامـت  أبريـل،   / نيـسان  ١يف  عـم أنـه     ُزو. القوات املـسلحة التيموريـة    
غري قـانوين، بتفتـيش وإسـاءة معاملـة رجـل يف مقاطعـة              ، على حنو    نظاميني من القوات املسلحة   

  .ةقضيهذه اليف حتقيق جنائي جيري حاليا و. إىل املستشفىدخوله استوجب  اليما، مماكوف
مـزاعم بارتكـاب أفـراد    أعمال املالحقـة القانونيـة للحـوادث الـيت تـشمل       وقد أحرزت     - ٣٨

من الشرطة الوطنيـة ومـن القـوات املـسلحة أعمـاال غـري قانونيـة تقـّدما خـالل الفتـرة املـشمولة                        
ــالتقرير ــد أدىل. ب ــسي ب وق ــه مل شــاهد رئي ــشأن    أقوال ــام ب ــدعي الع ــب امل ــة كت ــدين  حادث ــاة م وف

ــام   ــراد مــن بالرصــاص نتيجــة لقي ــة بــإطالق أف ــار عليــه يف مقاطعــة فيكيكــي  الــشرطة الوطني  الن
أصـدرت  فربايـر،  / شـباط ٢٤ويف ). ٣٣، الفقرة  S/2011/32انظر   (٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٣ يف

شرطة بالـسجن   أحد أفراد ال  على  كمة االستئناف،   حكما، أيدته الحقا حم   حمكمة مقاطعة ديلي    
 ت وقعـ  رنـا لل إطـالق    ةحبادثـ ما يتصل   القتل وحماولة القتل في   الرتكاب جرمييت    سنوات   ١٠ ملدة
 عـن مقتـل مـدين واحـد وإصـابة آخـر       تأسفرو ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ديلي يف   يف  

 يوليـه / متـوز ١٦ يف  ت وقعـ  يتالـ  ةيتعلـق باحلادثـ   وفيمـا   ). ٣١، الفقـرة    S/2012/43انظر  (جبروح  
أفـراد  تأديبيـة ضـد أحـد       النائية و اجلجراءات  بدأ اختاذ اإل  ،   أعاله ٣٧الفقرة   على حنو ما ذُكر يف    

شــاب غــري علــى  النــار ه يومــا بــزعم إطالقــ٩٠مت وقفــه مؤقتــا عــن العمــل ملــدة حيــث الــشرطة 
هنـاك أفـراد    و. يوليـه / متـوز  ١٦يف مدينـة هـريا، مبقاطعـة ديلـي، يف           وقتلـه    سنة   ١٩مسلح عمره   
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 تأديبيـة شرطة آخرون أيضا ُيزعم أهنم متورطون يف هـذا احلـادث وخيـضعون حاليـا لتحقيقـات                  
الــشرطة أفــراد أغــسطس، حكمــت حمكمــة مقاطعــة ســواي علــى أحــد / آب٢٣ ويف .وجنائيــة

لرصـاص،  إطالق ل الوطنية بالسجن ملدة أربع سنوات بتهمة القتل نتيجة اإلمهال يف إطار قضية             
مـــا يف حفـــل يف مقاطعـــة بوبونـــارو  عا١٩ حبيـــاة امـــرأة ســـنها ىج أوقـــات العمـــل، أودخـــار
مؤقتـا  مـرت بعزلـه      وأ )٣١  و ١٧املرجـع نفـسه، الفقرتـان        (٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥ يف

فــرد ثــان يونيــه، أطلقــت احملكمــة ســراح  / حزيــران٢٢ويف . فتــرة عقوبتــهطــوال مــن الــشرطة 
وأُغلــق ملــف كمــة، اقبــل احمل يــاواحتجــز احتياط القــضية يف هــذهالــشرطة كــان قــد اعتقــل  مــن

 مكتــب املــدعي صــدر، أ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٠ويف . ه هتــم رمسيــةيــلإه وجــقــضيته دون أن ُت
 يف مقاطعـة لـوِتم   ت وقعـ يت الـ ةباحلادثـ فيمـا يتعلـق   أفراد من القـوات املـسلحة      الئحة اهتام لستة    

املرجــع (يني وإصــابة آخــرين جبــروح دن إىل وفــاة أحــد املــت وأد٢٠١٠أغــسطس /آب ٢٧ يف
ــة مــن حيــث اهتــم ، )٣١نفــسه، الفقــرة  الــستة مجيعــا اهتــم األفــراد القتــل واألفــراد جبرميــة ثالث

  .سبتمرب/ أيلول٢١هو  احملاكمة ءبدلاملقرر املوعد و. ارتكاب اعتداء بسيطب
ليشيت فـتح    -الشرطة الوطنية لتيمور    أفراد من   حاالت رفض فيها    أيضا  ووثّقت البعثة     - ٣٩

املعنيـة  شـكوى خطيـة مـن الـضحية         ، إال إذا تلقـوا      آخـرين أفـراد شـرطة     حتقيقات تأديبية بـشأن     
أن القـانون ال يـشترط ذلـك، وأثـارت البعثـة هـذه املـسألة مـع إدارة                   ، بـرغم    )الضحايا املعنيني (

شار إىل أن الـــشرطة الوطنيـــة وُيـــ.  ليـــشيت-العـــدل التابعـــة للـــشرطة الوطنيـــة لتيمـــور شـــؤون 
أولوياهتــا يف إطــار خطــة التطــوير ضــمن العــدل أدرجــت تعزيــز إدارة شــؤون  ليــشيت - تيمــورل

  .املشتركة بني الشرطة الوطنية وشرطة البعثة
اجلـرائم  ارتكـاب    املـسؤولني عـن       األشـخاص  حاسـبة فيما يتعلق مب   ادم حمدود كان التق و  - ٤٠

ــسان    ــوق اإلنـ ــرية حلقـ ــهاكات اخلطـ ــت  واالنتـ ــيت وقعـ ــام   الـ ــة عـ ــالل أزمـ ــىت . ٢٠٠٦خـ وحـ
صدرت أحكام هنائية بشأن سبع قضايا، أفضت إىل إدانـة تـسعة            كانت قد   سبتمرب،  /أيلول ٢٠

يونيــه، بــدأت حمكمــة  / حزيــران١ويف .  شخــصا، وأُغلقــت أربــع قــضايا ٤٣أشــخاص وتربئــة 
 سـيلفا   اتـهمني يف قـضية احلـرق العمـد ملـرتل أسـرة د             امل ١٤األفراد الــ    مقاطعة ديلي يف حماكمة     

ــة آنــذاك   الــذي ، ٢٠٠٦مــايو /يــار أ٢٥ يف ، أســفر عــن مقتــل ســتة مــن أقــارب وزيــر الداخلي
ناقـشة  املفربايـر، بـدأ الربملـان       / شباط ٢١ويف  ). ٣٥، الفقرة   S/2011/32 انظر(روجرييو لوباتو،   

ــ ة مــادةمــاد ــة    مل شروعي القــانونني املــتعلقني بالتعويــضات وبإنــشاء مؤســسة ملتابعــة أعمــال جلن
). ٣٤، الفقـــرة S/2012/43انظـــر (املـــصاحلة وجلنـــة احلقيقـــة والـــصداقة االســـتقبال واحلقيقـــة و

 وعـدم اكتمـال النـصاب القـانوين         ةخمتلفـ املناقـشة بعـد انـسحاب برملـانيني مـن دوائـر             أرجئت  و
 جـر  ومل تُ  ؛فربايـر / شـباط  ٢٨ و   ٢٧قـدمها يف    اجللستني الالحقـتني اللـتني كـان مـن املقـرر ع            يف

  .ك بعد ذلوننيشروعي القانملمناقشة 
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ــز    - ٤١ ــة األطفــال  مــا تقدمــه مــن  وقامــت وزارة التــضامن االجتمــاعي بتعزي خــدمات محاي
ملوظفيها املختصني حبماية األطفال ومـوظفي مرافـق رعايـة األطفـال،         خالل توفري التدريب     من

 االجتماعية، ومعاجلة الـصدمات النفـسية    -لرعاية وتقدمي املشورة النفسية     أنشطة ا على ختطيط   
، فــضال بالتعــاون مــع اليونيــسيفوذلــك  ،لــى التعــايف، وإعــادة اإلدمــاج يف األســرواملــساعدة ع

باحلمايـة، بالتعـاون مـع البعثــة    املختــصني  هـا حقـوق اإلنـسان ملوظفي  تـوفري التـدريب بــشأن    عـن 
اللجنة الوطنية حلقوق الطفـل، بـدعم مـن اليونيـسيف والبعثـة،             ثابرت  و. ومنظمة إنقاذ الطفولة  

مـن خـالل   التثقيف بـشأن محايـة الطفـل،    ية إىل التوعية حبقوق الطفل و     بذل جهودها الرام  على  
لقــادة اســتهدفت ا ،للطفــل وخــالل فتــرة االنتخابــاتدويل تنظــيم أحــداث لالحتفــال بــاليوم الــ

أبريل، وافق جملـس الـوزراء علـى قـرار      / نيسان ١٨ويف  . السياسيني واملعلمني واألسر واألطفال   
. وتعزيـز حقـوقهم   يف اجملتمع   دماج األشخاص ذوي اإلعاقة     السياسة الوطنية إل  بشأن  لحكومة  ل

والتهديـد مـن جانـب      ترهيب  الحوادث  أُبلغ عن وقوع بعض     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،     
كنيــسة بروتــستانتية يف قريــة ريتــابو يف مقاطعــة  ضــد أنــشطة أعــضاء  اجملتمــع احمللــي أفــراد مــن 
  ).٣٨، الفقرة S/2011/641انظر (بوبونارو 

مـع اآلليـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،          تواصـال نـشطا     ليـشيت    - تيمـور تواصـلت   وقد    - ٤٢
ــة الــيت   ــة إىل وزارة العــدل تبفــضل املــساعدة التقني ، ٢٠١٢مــارس / آذار١٦ويف . قــدمها البعث

ــسان  اعتمــد جملــس  ــائجحقــوق اإلن ــشامل   نت ــدوري ال ــشأ االســتعراض ال ــشيت -ن تيمــور ب  لي
ليـشيت،   - ت حكومـة تيمـور   قبلـ و). ٣٥، الفقـرة    S/2012/43 ؛ و A/HRC/DEC/19/115 انظر(

الدوليـة اإلضـافية    عاهـدات   امل  بعـض  التصديق على الداعية إىل   ، التوصيات    توصيات  مجلة ضمن
ــسان و حل ــوق اإلن ــدات     إىل ق ــذ املعاه ــة تنفي ــن حال ــارير ع ــدمي تق ــصدَّق تق ــلُ  املُ ــن قب ــا م . عليه
ــران ٢١ ويف ــة املع  /حزيـ ــرِّرة اخلاصـ ــه، عرضـــت املقـ ــة مبـــ يونيـ ــوق  نيـ ــدقع وحقـ ــر املـ سألة الفقـ

 ليـشيت   -البعثـة الـيت قامـت هبـا إىل تيمـور            املتعلـق ب  تقرير  العلى جملس حقوق اإلنسان      اإلنسان
هـذا البلـد علـى تنفيـذ     بـأن يركـز   توصـيات   متـضمنا    ،)٢٠١١نوفمرب  /ثاينتشرين ال  ١٨-١٣(

، مبـا    للجميـع  وشـاملني ا وتنمية منصفني     منو سياسات اجتماعية واقتصادية تكفل للسكان كافةً     
احلـصول  اللجـوء إىل القـضاء و  إمكانيـة  حتـسني  ويف ذلك ما يتعلق باإلطار املؤسسي والقانوين،       

 يـة االجتماعاحلمايـة  واحلقـوق املتـصلة باألراضـي، وتعزيـز نظـام           على التعليم والرعايـة الـصحية       
)A/HRC/20/25/Add.1 ؛ وانظر S/2012/43    مـارس، عـرض الفريـق      /آذار ٥ويف  ). ٣٧، الفقـرة

تقريـر  الالعامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، علـى جملـس حقـوق اإلنـسان،                 
 )٢٠١١فربايــــر / شــــباط١٤-٧(ليــــشيت  - إىل تيمــــوراملتعلــــق بالزيــــارة الــــيت قــــام هبــــا     

)A/HRC/19/58/Add.1 .( ــك ويف ــر، ذلـ ــوه التقريـ ــيت    نـ ــدة الـ ــاجلهود العديـ ــل بـ ــق العامـ الفريـ
 ليشيت منذ استقالهلا على الـرغم مـن التحـديات الـيت واجههـا البلـد،                -ذهلا تيمور   برحت تب  ما
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 إجنـاز ا زال يـتعني     مـ  أنـه    ه أشـار إىل   حتقيـق عمليـة املـصاحلة الوطنيـة، ولكنـ         يف جمـال    مبا يف ذلك    
تعرضـوا لالختفـاء     إعمال احلق يف معرفة احلقيقة ويف العـدل ويف التعـويض ملـن                لكي يتم  الكثري

 ليـشيت بيانـات   -، قـدمت حكومـة تيمـور       ٢٠١٢يونيـه   /مـارس وحزيـران   /ويف آذار . ذويهملو
إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن التقريرين املتعلقني باالستعراض الدوري الشامل والزيـارة الـيت             

مـع آليـات    تتواصـل علـى حنـو نـشط         منظمات اجملتمـع املـدين      ظلت   و ؛املقررة اخلاصة قامت هبا   
  . الدعم املقدَّم من البعثةحقوق اإلنسان بفضل

وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، عـــّين مكتـــب أمـــني حقـــوق اإلنـــسان والعدالـــة     - ٤٣
ــدا  ٣٢ ــا جديـ ــرأ١٧منـــهم (موظفـ ــر ال ) ة امـ ــه يف املقـ ــز قدراتـ ــائنلتعزيـ ــة ديلـــي كـ  يف مقاطعـ
وقــام املكتــب برصــد حالــة حقــوق  ). ٤٢، الفقــرة S/2011/641انظــر (املكاتــب اإلقليميــة  ويف

الدعم التقين املقدَّم مـن البعثـة، وأطلـع اجلمهـور           مستعينا يف ذلك ب   اإلنسان خالل االنتخابات،    
جمموعة تـضم أربعـة مستـشارين    التحقت  و. يوليه/ متوز ١٩على مالحظاته يف تقرير أصدره يف       

دورة تدريبيـة ملـدة ثالثـة    والعدالة بـ يف مكتب أمني حقوق اإلنسان ) ثالثة نساءهم  من(قانونيني  
مستــشارين قــانونيني آخــرين مــع بــشأن القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان يــسرهتا البعثــة شــهر أ

ــة  مــن ــامج  اســتمر تقــدمي و. وزارة العــدل ومكتــب رئــيس اجلمهوري دعــم إضــايف يف إطــار برن
يرمـي إىل   مشترك بني مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 

احتياجـات املكتـب املـستمرة يف جمـال بنـاء           رغم  بو. أمني حقوق اإلنسان  تعزيز قدرات مكتب    
ــه زاول العمــل   ــسان وتعزيزهــا،    القــدرات، فإن ــة حقــوق اإلن ــة حلماي كمؤســسة مــستقلة وفعال

  .يف االستراتيجية املتوسطة األجلذا الصلة ر احملدد يااملع بذلك واستوىف
حقيـق يف اجلـرائم اجلـسيمة التـابع       وحتت إشراف مكتب املدعي العام، واصـل فريـق الت           - ٤٤

للبعثة حتقيقاته يف القضايا املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وغريهـا مـن اجلـرائم اجلـسيمة                 
ــاين١بــني فيمــا الــيت ارُتكبــت  ــاير و/ كــانون الث ــوبر / تــشرين األول٢٥ ين وحــىت . ١٩٩٩أكت

البـالغ  تبقيـة   مـن القـضايا امل     قـضية    ٣١١يف  كانت التحقيقات قـد اكتملـت       سبتمرب،  /أيلول ٢٠
  . قضية خالل الفترة املشمولة بالتقرير٦١ ها، من) يف املائة٧٩( قضية ٣٩٦عددها 

االسـتغالل  ارتكـاب   مع  إطالقا  عدم التسامح   أولوية عليا لسياسة    وواصلت البعثة إيالء      - ٤٥
ضباطي وبـرامج   توفري برامج التدريب الـسلوكي واالنـ      اجلنسيني، مبا يف ذلك من خالل       إليذاء  وا

ويف إطــار مواصــلة . اجلنــسيني يف مكاتبــها اإلقليميــة األربعــةاإليــذاء بــشأن االســتغالل والتوعيــة 
التوعيــة خــالل الفتــرة هــا املتعلــق بربناجملاإليــدز /الوحــدة املعنيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

اإليـــدز /ةس نقـــص املناعـــة البـــشريوفـــرت الوحـــدة التـــدريب بـــشأن فـــريواملـــشمولة بـــالتقرير، 
  .البعثة ووكاالت األمم املتحدةمن موظفي )  امرأة١١٥منهم (موظفا  ٦٥٣ لـ
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  بناء قدرات النظام القضائي وتعزيزهاملقدم لدعم ال  -باء   
عوجلــت ســبتمرب، / أيلــول١٢وفقــا إلحــصاءات أصــدرها مكتــب املــدعي العــام يف        - ٤٦

وبعــد تــسجيل . أغــسطس/ آب٣١ينــاير و / كــانون الثــاين١مــا بــني في قــضية جنائيــة ٢ ٢٦٩
 قـضية  ٤ ٧٤٢زال قيـد النظـر      تـ ال  كانت   قضية جنائية جديدة، بلغ عدد القضايا اليت         ١ ٩٩١

ــشغيلية يف ممارســات إدارة القــضايا  التحــسينات ال تاســتمرو. أغــسطس/ آب٣١يف  بفــضل ت
شـركاء   بعـض تنفيذ النظام املتكامل إلدارة القضايا، بدعم من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و         

بـني مكتـب املـدعي العـام، ومكتـب          فيما  ويهدف هذا النظام إىل تيسري التعاون       . ةالثنائياملعونة  
السجون وإعادة اإلدماج االجتمـاعي، والـشرطة الوطنيـة         ملرافق  احملامي العام، واملديرية الوطنية     

 ،اق النظـام أن يتـسع نطـ  رتقـب  ُيو). ٤٥، الفقرة S/2011/641انظر ( ليشيت، واحملاكم -لتيمور  
  .يف املرحلة املقبلة، ليشمل مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة

ــار٢٩ويف   - ٤٧ ــة بــشأن العنــف      / أي ــوزراء علــى خطــة العمــل الوطني مــايو، وافــق جملــس ال
شؤون وضــع هــذه اخلطــة وتنــسيقها مكتــب وزيــر الدولــة لــ اضــطلع بقيــادة عمليــة و. اجلنــساين

وبرنــامج األمــم ألعمــال الــصياغة قطاعــات تعــددة المجلنــة وطنيــة ، بــدعم مــن تعزيــز املــساواة
املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، واليونيـسيف،              

هــذه اخلطــة عمليــة تــشاور واســعة النطــاق إعــداد وتطلــب . بعثــة، واملنظمــة الدوليــة للــهجرةالو
خمتلـف الـوزارات ومؤسـسات الدولـة       مـن   الـالزم لتنفيـذها     دعم  الاستمرت سنة كاملة لضمان     

وتركز اخلطة على ثالثـة جمـاالت   . اجلهات املعنيةغريها من واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين و     
إمكانيـة جلـوء    تـوفري   دمات للـضحايا، و   اخلـ العنـف اجلنـساين، وتقـدمي       منع  : استراتيجية للتدخل 

  .عدالةالضحايا إىل ال
ال يوجــــد يف انتظــــار االعتمــــاد ال يــــزتقرير، كــــان خــــالل الفتــــرة املــــشمولة بــــال و  - ٤٨
ــبعض اجملــاالت احل    اإلصــدار  أو/و امســة، عــدد مــن مــشاريع النــصوص التــشريعية الــيت تتــصل ب
حبقــوق اللجوء إىل احملــاكم، وكــذلك بــبقــضاء األحــداث وتتعلــق ذلــك مــشاريع قــوانني  يف مبــا

وجـّدت  . إلطـار التنظيمـي   بعض الفجوات يف ا   ظلت توجد   امللكية، وبالتايل   األراضي وحقوق   
بعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،          اليف جمال السجون، دعمتـها      جديرة باالهتمام   تطورات  

ــا يف ذلــك إصــدار  ــشأن مب ــانون ب  األساســي حلــرس  نظــام النظــام املهــين اخلــاص وال  املرســوم بق
 فرباير وما أعقـب ذلـك مـن إجنـاز تـدريب متخـصص ملـوظفي حراسـة                 / شباط ٢٩السجون يف   

صـوغ   متو. معاملة السجناء وتـسوية الرتاعـات     بشأن  دائرة السجون الوطنية    التابعني ل ن  والسج
تغطي جماالت مثـل    اليت  النسخة األوىل من إجراءات التشغيل املوحدة لدائرة السجون الوطنية،          

، واألمن، والـصحة، واالنـضباط، وأنـشأت       النـزالءاإلدارة، وإدارة احلاالت اإلفرادية، وحقوق      
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 أفرقة عاملـة لقيـادة املناقـشات الـيت           وإعادة اإلدماج االجتماعي    السجون  الوطنية ملرافق  ديريةامل
االمتثـال  مـدى   جري أيضاً حتليل للحالة الراهنة يف الـسجون السـتعراض           وأُ. جتري بشأن النص  

ة بناء على قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملـة الـسجناء، وذلـك بـدعم مـن البعثـ                  فيها  
  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

مجيع شرائح السكان أحد التحـديات     إىل القضاء أمام    لجوء  الوال يزال حتسني إمكانية       - ٤٩
ومما يـسهم يف إعاقـة إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء، وال سـيما بالنـسبة                 . الرئيسية يف هذا القطاع   
شـامل  تنظيمـي   طـار   واالفتقـار إىل إ    ،اجملـاين حمدودية عدد حماميي الـدفاع      للفئات األشد ضعفا،    

فر متويـل مـن اجلهـات املاحنـة خلـدمات املعونـة القانونيـة بعـد شـهر            اللمعونة القانونية، وعدم تـو    
وقـد سـاعدت    . )سـبتمرب، كانـت املناقـشات جاريـة بـشأن ذلـك           / أيلول ٢٠يف   (أغسطس/آب

واحملـــامني اجملـــاين  الـــدورات التدريبيـــة املـــستمرة للقـــضاة واملـــدعني العـــامني وحمـــاميي الـــدفاع 
اخلاصني، وغري ذلك من اجلهود اليت يبذهلا مركز التدريب القـانوين، بـدعم مـن برنـامج األمـم                   

أول مبـا يف ذلـك ختـرج    املتحدة اإلمنائي، يف معاجلة ثغرات القدرات املرتبطـة بـاملوارد البـشرية،            
ه معوقـات كـبرية،     ــــ يواجال يـــزال    املركز نفسه   بيد أن   . يوليه/ متوز ٤سبعة حمامني خاصني يف     

يـؤدي إىل  ممـا  مبا يف ذلك مـا خيـص املـوارد البـشرية والقـدرات اإلداريـة الفنيـة واالسـتراتيجية،                   
اسـتمرار الـدعم    ومن مث يلـزم     . خربات معينة توفري  استمرار االعتماد على املوظفني الدوليني يف       
 خمتلفـة، بـدعم مـن البعثـة         وقـد اتُّخـذَت مبـادرات     . من أجل تعزيز اخلربات والقـدرات الوطنيـة       

إمكانية اللجوء إىل القضاء بالنـسبة لـضحايا العنـف          لتحسني  وصندوق األمم املتحدة للسكان،     
 ة هـذه املبـادرات إدراج      ومـن أمثلـ    ؛ولتعزيز املساءلة عن هـذه اجلـرائم      اجلنساين  العائلي والعنف   

كــز تــدريب الــشرطة، يف املنــاهج الدراســية ملراجلنــساين العنــف حــاالت مهــارات التحقيــق يف 
 ليـشيت  - الـشرطة الوطنيـة لتيمـور     يف هـذا اجملـال ألفـراد        ة مدهتا أسـبوعان     ــوتنظيم دورة تدريبي  

ــه/ حزيــران١٢ -مــايو / أيــار٣٠( ــة  ، باإلضــافة إىل إصــدار دل)يوني ــة القانوني يــل حملــاميي املعون
جلمهـور بالنظـام    ولتـسهيل تعزيـز ثقـة ا      . ليـشيت  - يف تيمـور  اجلنـساين    العنف    مسألة معاجلة عن

ــدعوة،       ــة العامــة وال ــز علــى التوعي ــداً مــن التركي القــضائي الرمســي، وضــعت وزارة العــدل مزي
بوسائل منها بـث سلـسلة بـرامج متعلقـة بالعدالـة يـدعمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـرب                      

العدالـة  تقـدمي   ” مـن جلـسات التوعيـة املعنونـة           عدد الربنامج اإلذاعي األسبوعي للبعثة، وتنظيم    
  .احمللية املختلفةيف إطار اجملتمعات “ للشعب

 عــايريواملهــداف بلــوغ األوعلــى النحــو املــبني أعــاله، مت إحــراز مزيــد مــن التقــدم حنــو    - ٥٠
. الستراتيجية املتوسطة األجل يف جمـاالت سـيادة القـانون والعدالـة وحقـوق اإلنـسان               املرجعية ل 

دي للتحــديات املتعلقــة بآليــات املــساءلة  لتــصل  إضــافية بــذل جهــود بوجــه خــاصولكــن يلــزم
وحتتــاج آليــات املـساءلة يف قطــاع العدالــة إىل مزيــد  . والعدالـة التقليديــة وتنفيــذ بعـض القــوانني  
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التعزيز، بوسائل منها اجلهود الرامية إىل حتسني عمل اجملـالس العليـا للقـضاء والنيابـة العامـة                   من
قيـد  وال يـزال    .  وحتقيـق انـضباطها    هـن القانونيـة   املممارسة   وكذلك جملس تنظيم     ،والدفاع العام 

ــدفاع       االنتظــار  ــامني وحمــاميي ال ــدعني الع ــضاة وامل ــدونات لقواعــد ســلوك الق اجملــاين وضــع م
إطـار قـانوين يأخـذ يف االعتبـار         بتطبيـق     املرجعي املتعلق  عياراملوفيما يتعلق ب  . واحملامني اخلاصني 

دئ األساسـية إلقامـة العـدل ومبعـايري حقـوق اإلنـسان،             آليات العدالة التقليديـة الـيت تلتـزم باملبـا         
سيتطلب التوفيق بني نظـامي العدالـة التقليـدي والرمسـي مزيـداً مـن الوقـت ملعاجلتـه، وال سـيما                    

وميكن تعزيز تنفيذ قـوانني رئيـسية معينـة،         .  اجلنساين بالنسبة للتعامل مع العنف العائلي والعنف     
وبـالنظر إىل أن فريـق      . ذلك آليـات الرصـد املتـصلة هبـا        مثل قانون مكافحة العنف العائلي، وكـ      

مـن التحقيـق    ى  ـــ د انته ـــ قسـبتمرب   / أيلـول  ٢٠حتـــى   ة مل يكـن     ــي اجلـرائم اجلـسيم    ـــ ق ف ــالتحقي
 العــدد وإىل أن، ) أعــاله٤٤انظــر الفقــرة ( قــضية معلقــة مــن قــضايا اجلــرائم اجلــسيمة   ٨٥ يف

ديـسمرب  / األول كـانون  ٣١وعـد انتـهاء الواليـة يف        اإلضايف املتوقع إجنازه مـن القـضايا حبلـول م         
  .٢٠١٢ديسمرب /كانون األولُيستوىف حبلول  لن  ذي الصلةاملعيارإن ف قضية، ٢٠يقارب 

  
 االقتـصادية،  -الدعم املقدم لربنامج األولويات الوطنيـة، والتنميـة االجتماعيـة          -رابعا   

  واملساعدة اإلنسانية
  امج األولويات الوطنيةالدعم املقدم لعملية برن  -ألف   

ــام بعـــــد   - ٥١ ــانون األول اختتـــ ــة يف كـــ  ٢٠١١ديـــــسمرب /برنـــــامج األولويـــــات الوطنيـــ
 حلقـة عمـل     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٢، نظمت وزارة املالية يف      )٤٣، الفقرة   S/2012/43 انظر(

، وذلك بدعم من البعثـة والبنـك        “األولويات الوطنية برنامج  بعد  ملا  الدروس املستفادة   ”بشأن  
ن برنــامج الفتــرة ــــتقيــيم الــدروس املــستفادة مهــــو ة العمــل ـوكــان اهلــدف مــن حلقــ. لــدويلا

هلــشاشة، الــذي ملعاجلــة امنــوذج النطــاق املتــدرج إلدمــاج  وصــياغة توصــيات ٢٠١١-٢٠٠٨
د لتنفيـذ خطـة   ــــ ار جديـــ ي إطـــ ، ف+)g7(ع املوسـعة  ـــة الـسب ـــدول اهلـش ـــ ة ال ــه جمموع ــاعتمدت
ــش ل- تيمــور ــة يت ي ــرة  اإلمنائي ــة  ٢٠٣٠-٢٠١١االســتراتيجية للفت ــة لأللفي . واألهــداف اإلمنائي
شــفافية بــشأن  املنــشأة مــؤخرا الــشبكيةبوابــة الحلقــة العمــل، عرضــت وزيــرة املاليــة أيــضاً  ويف

، ويقـدم  جمهـور شـبكة اإلنترنـت متـاح لل   ، وهـي نظـام مبتكـر علـى         ليـشيت  - املعونة يف تيمور  
موال املصروفة من جانب املاحنني واألنشطة الـيت يقومـون هبـا، ومـشاريع              املعلومات املتعلقة باأل  

تـسترشد جهـود التنميـة      سو. عن اإلنفاق العام يف جمال التنميـة      إفادات  املعونة اخلارجية، ويقدم    
ــة يف املــستقبل باخلطــة  االســتراتيجية وبربنــامج الــسنوات اخلمــس للحكومــة الدســتورية   اإلمنائي

، ويركـز علـى تنميـة       ) أعـاله  ٣انظـر الفقـرة     (سـبتمرب   / أيلول ١٤ملان يف   اخلامسة الذي أقره الرب   
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رأس املال االجتماعي، وتطـوير اهلياكـل األساسـية، والتنميـة االقتـصادية وإجيـاد فـرص العمـل،                   
  . األولويات، بوصفها مناإلطار املؤسسيوتوطيد 

، S/2012/43ر انظــ(الــدول اهلــشة دعــم  يف مــشاركةوبعــد اعتمــاد االتفــاق اجلديــد لل   - ٥٢
ويف الفتـرة  . ، شرعت احلكومة ووزارة املالية يف عدد من األنشطة لتـشجيع تنفيـذه         )٤٤الفقرة  

 عقدت احلكومة، بصفتها رئيسة مشاركة جملموعـة الـدول          ،يناير/ كانون الثاين  ٢٧ إىل   ٢٥من  
، وذلـك   ةبعثـ الجملموعـة بـدعم مـن       امانـة   أته  ريـسّ اجتماعا فنيا للمجموعة    السبع اهلشة املوسعة،    

وركز االجتماع بوجه خاص على كيفية توطيد األهـداف         . خطة للعمل والتنفيذ  صوغ  هبدف  
ســتراتيجيات الؤشــرات وااملبنــاء الــسالم وبنــاء الــدول، وكيفيــة وضــع  بــشأن الــيت مت إقرارهــا 

 وأشـرف االجتمـاع أيـضاً علـى إنـشاء      ؛تنفيـذ األهـداف علـى الـصعيد القطـري       تصلة بـذلك ل   امل
ملعاجلـة  التعريف الذي وضعته اجملموعة للهـشاشة وللنطـاق املتـدرج           صقل  ن أجل   أفرقة عاملة م  

  االتفــــاق اجلديــــد علــــى حنــــو جتــــرييب تنفيــــذ بــــدء يف إطــــار   والــــذي سُيــــستخدمهلــــشاشةا
وباإلضـافة إىل املـشاركة     .  بـصفتها بلـدانا رائـدة للتنفيـذ        ليشيت وستة بلدان أخـرى     - يف تيمور 

، )٤٤، الفقـرة    S/2010/522انظـر    (اء السالم وبناء الدول   ــن بن أــ احلوار الدويل بش   ياجتماع يف
واســتمرت يونيــه علــى التــوايل، /مــارس وحزيــران/آذاريف  يف كوبنــهاغن ونــريويب اعقــداللــذين 
 اجلديــدتنفيــذ االتفــاق لمناقــشة عمليــة االتفــاق اجلديــد، أنــشأت احلكومــة فرقــة عمــل    فيهمــا 

ليـشيت بلـداً     - وباعتبـار تيمـور   . قـدم هلـا الـدعم الـتقين       ، تشارك فيها البعثـة وت      ليشيت -تيمور   يف
وضـع مؤشـرات   هبـدف  ، الـوطين علـى املـستوى   لهـشاشة  ل تقيـيم   إجراءرائداً، شرعت أيضاً يف   
د، ـــ التقدم احملرز يف إطـار نطـاق اهلـشاشة املتـدرج لالتفـاق اجلدي             لقياس  على املستوى القطري    

تقيــــيم اهلــــشاشة بــــشـــأن ة حلقــــة عمــــل ـــــــرة املاليـــــــوزراء ووزيــــــس الــــــواستــــضاف رئي
وتقــديراً ).  أعــاله٧انظــر الفقــرة  ( تلــك احللقــةيفوقــد ألقيــت كلمــة أغــسطس، /آب ١٥ يف
رئيــسة مــشاركة بــصفتها ليــشيت  - تيمــورحتقــق مــن إجنــازات ومــسامهات رائعــة علــى يــد   ملــا
، وللــدور )٤٤قـرة  ، الفS/2010/522انظــر (احلـوار الـدويل بــشأن بنـاء الــسالم وبنـاء الـدول       يف

يوليـه، عـضوة    / متـوز  ٣١نتـها، يف     إميليـا برييـس، فقـد عي       ،الـذي قامـت بـه وزيـرة املاليـة         املمتاز  
  .٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عام الرفيع املستوى فريق الشخصيات البارزة  يف
  

  االقتصادية -التنمية االجتماعية   -باء   
ــةملــا أفــادت بــه  وفقــا   - ٥٣ ليــشيت  - ظــل معــدل النمــو االقتــصادي يف تيمــور   ،وزارة املالي

 يف املائـة    ١١  قـارب  وكان معدل التـضخم مرتفعـاً أيـضاً، إذ        .  يف املائة  ١١  ناهز مرتفعاً، حيث 
حــدث البيانــات املتاحــة   وفقــا أل(مــايو /ينــاير إىل أيــار /يف الفتــرة املمتــدة مــن كــانون الثــاين    

ــ). املديريــة الوطنيــة لإلحــصاء مــن ارتفــاع أســعار املــواد فــشملت ضخم، وتنوعــت أســباب الت
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ــة، وارتفــاع قيمــة عمــالت    ــشركاء التجــاريني الرئيــسيني، وارتفــاع مــستوى الطلــب    االغذائي ل
الـسلع  إمـدادات   اإلمجايل مدفوعاً أساسـاً بازديـاد النفقـات احلكوميـة، والقيـود املفروضـة علـى                 

يد صـندوق الـنفط     ليـشيت، وصـل رصـ      - لتيمـور  املركـزي لبيانات املصرف   ووفقاً  . واخلدمات
  . باليني دوالر١٠,٦يوليه إىل / متوز٣١ يف
  س لــــشركاءــــــاع اخلامـــــــمــــايو االجتم/ أيــــار١٦  و١٥  يفةمــــت احلكواستــــضافو  - ٥٤

 إجنـازات التـسليم،     -ألمـام   إىل ا أمة تسري   ”اإلمنائيني يف إطار املوضوع املعنون      ليشيت   - تيمور
مـن البلـدان وغريهـا     ١٦جتمـاع وفـود مـن     وشاركت يف هذا اال    .“وحتديات وفرص املستقبل  

املناقــشات علــى اهلــواء وُبثَّــت بعثــة ووكــاالت األمــم املتحــدة، ال هــاعنيــة، مبــا فياملهــات مــن اجل
احلكومـــة ُيعقـــد يف ظـــل وألن هـــذا كـــان آخـــر اجتمـــاع . مباشـــرة عـــرب اإلذاعـــة والتلفزيـــون

 الرئيـسي عـن فتـرة الـسنوات          غومساو يف خطابـه     زانانا الدستورية الرابعة، حتدث رئيس الوزراء    
ليـشيت، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز والتحـديات والفـرص                - بناء الدولة يف تيمـور    جلهود  العشر  
ا مـن العناصـر     ، وشدد على أمهية املصاحلة وبنـاء القـدرات يف اجملتمعـات احملليـة باعتبارمهـ               املقبلة

، قــام فيــه كــل وزيــر  املهــامليمتــسلواخُتــِتم االجتمــاع بإقامــة حفــل . هــذه العمليــةيف الرئيــسية 
واجملتمـع  ) مبـا يف ذلـك وكـاالت األمـم املتحـدة          (اإلمنـائيني   شركاء  الـ ووزير دولـة باإلضـافة إىل       

ــسليم    ــوزراء دعمــ املهــام املــدين، بتقــدمي تقــارير ت النتقــال الــسلس إىل حكومــة  ل اإىل رئــيس ال
  .جديدة بعد االنتخابات الربملانية

لتلبيـة احتياجـات   وشـرعت يف تنفيـذ عـدد آخـر        دة بـرامج     عـ   تنفيذ واصلت احلكومة و  - ٥٥
  يف إعــداد،اليونيــسيفعت وزارة التــضامن االجتمــاعي، بــدعم مــن  شــرو. الرضــع واألطفــال

  ذلـك إجــراء ســتلزموانظـام شــامل ومتكامـل لرعايـة الطفــل واألسـرة،      إقامــة  ترمـي إىل سياسـة 
  هـذه الـسياسة  ، ومل توضـع عـات اطقربـع م مشاورات واسـعة النطـاق مـع اجملتمعـات احملليـة يف أ       

ــة بعـــــد  يف ــيغتها النهائيـــ ــافة إو. صـــ ــإضـــ ــاعي ىل ذلـــــك، وافقـــ ت وزارة التـــــضامن االجتمـــ
. مـايو علـى سياسـة إلنـشاء شـبكات محايـة الطفـل علـى مـستوى املنـاطق الفرعيـة                     /أيار ٢٩ يف

بتـوفري  وقامت جامعة تيمور لوروساي الوطنيـة، بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                   
لزيادة عدد القابالت املؤهالت يف البلد، وقامت بتحـسني املعـدات يف مدرسـة         الالزم  ريب  تدال

 ،هـذا التـدريب  ار  ويف إطـ  ). سـبتمرب /ولـــ  أيل ٣افتـتح رمسيـا يف      (القبالة وجتديـد خمتـرب املهـارات        
دورة دراسـية بـشأن مهـارات    يونيـه،  / حزيـران ١٥، يف    الـسريرية  ةمن معلمات القبال   ٢٥ت  أمت

ت أمتـ و. إىل املرافق الصحية  الدارسات املوفدات   اإلشراف على   ب  يقمن لكيلسريرية  التدريس ا 
بـشأن صـحة املـراهقني اجلنـسية         منهج دراسـي      وضع ،ة التعليم، بدعم من الصندوق أيضا     وزار

  .الثانوية وما قبل الثانويةاملرحلتني ملدارس واإلجنابية 



S/2012/765  
 

12-53813 25 
 

ــة تــشكل إحــدى األولويــات     - ٥٦ ــزال معاجلــة البطال ــسية للحكومــة وال ت وواصــلت .  الرئي
األمـم  وزارة الدولة لشؤون التدريب املهين والعمالة، بدعم من برنامج األغذية العاملي ومنظمة         

املـشاريع  ألغذيـة والزراعـة، تنفيـذ مـشاريع العمـل يف اجملتمعـات الريفيـة، مبـا يف ذلـك            املتحدة ل 
فـرداً   ١٤ ٧٣٠ه املـشاريع مـا جمموعـه    ويعمـل يف هـذ  . ونظم الـري  واحلراجة  املتعلقة بالطرق الفرعية    

وكفلت برامج أخرى كثيفة العمالة تـروج هلـا وزارة الدولـة،            ).  يف املائة منهم من النساء     ٥١(
 وأتاحت فرص عمـل قـصرية األجـل         كيلومتراً من الطرق،   ٢ ٨٨٧الصيانة الروتينية ألكثر من     

ت قـ وحق.  املنـاطق الريفيـة    شخصاً يف  ٧٨ ٤٢٢ من أيام العمل استفاد منها       ٢,٢ تتجاوز   ملدد
ة ــــ ، بدعم من منظمة العمل الدوليـة، إجنـازات ال يـستهان هبـا يف جمـايل تنمي                  أيضا ةلوزارة الدو 

ــز   ــارات وتعزيــ ــاملهــ ــةرص فــ ــل ذلــــك وض . العمالــ ـــومشــ ــتراتيجية وطنيـــ ـــع اســ ــةــــ   ة للعمالــ
  .يناير/ الثاين كانون١٨ليشيت، نظر فيها جملس الوزراء يف  - يف تيمور

 املرجعيـة لالسـتراتيجية املتوسـطة       عـايري تقـدم حنـو بلـوغ األهـداف وامل        الإحـراز   استمر  و  - ٥٧
ليـشيت ال تـزال تواجـه     - تيمـور وإن كانـت  االقتـصادية،   - التنمية االجتماعيـة يف جمال األجل  

حتديات كبرية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك من حيث حتقيـق حتـسينات مـستدامة يف سـبل العـيش                     
 الفقـر أحـد التحـديات       ال يزال و. مل يف املناطق الريفية وفرص العمل للشباب      وزيادة فرص الع  

كثفــت احلكومــة اجلهــود الراميــة إىل التــصدي لــه يف ســياق قــد ليــشيت، و - يف تيمــورالكــربى 
ــذي يــ    ــا ذي اخلمــس ســنوات ال ــاعي    برناجمه ــال االجتم ــة رأس امل ــات تنمي ضع ضــمن األولوي

ومـا فتـئ متوسـط      ).  أعـاله  ٥١ و   ٣انظـر الفقـرتني     (مـل    وإجياد فـرص الع    ،والتنمية االقتصادية 
فوارق كبرية يف األجور بـني ديلـي وبقيـة          وإن كانت توجد    الدخل يف املناطق احلضرية يتزايد،      

ليـشيت   -  االستقـصاء الـدميغرايف والـصحي الـذي أجـري يف تيمـور        وفقـا لنتـائج   و.  البلـد  مناطق
 يف معـــدل ٢٠١٠ و ٢٠٠٣ي بـــني عـــامحـــدثت اخنفاضـــات فيمـــا ، ٢٠١٠-٢٠٠٩لفتـــرة ل

 ويف معــدل ؛ مولــود حــي١ ٠٠٠ لكــل ٦٤ إىل ٨٣مــن وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة 
 ويف معـــدل وفيـــات األطفـــال ؛ مولـــود حـــي١ ٠٠٠ لكـــل ٤٥ إىل ٦٠مـــن وفيـــات الرضـــع 

وظـل معـدل سـوء التغذيـة مرتفعـا، حيـث تظهـر              .  مولـود حـي    ١ ٠٠٠ لكـل    ٢٠ إىل   ٢٣ من
 يف املائـة مـن األطفـال        ٥٨,١علـى أكثـر مـن       ) قامة بالنسبة للعمر  قصر ال (أعراض توقف النمو    

  . يف املائة منهم من نقص الوزن٤٤,٧دون سن اخلامسة، ويعاين 
  

  املساعدة اإلنسانية  -جيم   
. مل تقـــع أي حـــوادث أو كـــوارث إنـــسانية كـــبرية خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير  - ٥٨

الراميــة إىل  هــاليــشيت جهود - كــوارث يف تيمــورالحــاالت وواصــلت املديريــة الوطنيــة إلدارة 
مـن أجـل     ،الكـوارث حـاالت   تعزيز سياسات استجابة احلكومة وأطـر عملـها املتكاملـة إلدارة            
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ــستقبل    حتــسني  ــسانية يف امل ــة أي حتــديات إن ــرة S/2012/43انظــر (التأهــب ملواجه ). ٥٠، الفق
 لتحديـــد مســـات املخـــاطرهـــذا الـــصدد بـــدأت املديريـــة يف إجـــراء دراســـة وطنيـــة شـــاملة  ويف
وذلــك يف إطــار برنــامج مــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة  الكوارث الطبيعيــة، بــ يتعلــق فيمــا

 ٢٠١١بـني عـامي   مـن املقـرر تنفيـذه فيمـا     الكـوارث   حـاالت   اإلمنائي واملديريـة الوطنيـة إلدارة       
ــر      ،٢٠١٣ و ــاطق املعرضــة للخط ــيالت املخــاطر يف املن ــة لتحل ــك دراس ــشمل ذل ــل ويتم.  وي ث

اهلــدف العــام للربنــامج يف تعزيــز قــدرات إدارة خمــاطر الكــوارث علــى الــصعيد الــوطين وعلــى    
 يف ،يف االســتراتيجية املتوســطة األجــل احملــدد   املرجعــي اســتيفاء املعيــارومت. صــعيد املقاطعــات

 عــودة املــشردين داخليــا وإعــادة إدمــاجهم     بــشأن   ،االقتــصادية  - جمــال التنميــة االجتماعيــة   
  ).٥٢ الفقرة S/2010/522؛ و ١٤، الفقرة S/2010/85 انظر(
  

  اإلعداد للعملية االنتقالية  -خامسا  
جهات معنية أخرى، التعاون وإحـراز مزيـد مـن التقـدم            مع  واصلت احلكومة والبعثة،      - ٥٩

 اللجنة الرفيعة املـستوى املعنيـة باملرحلـة االنتقاليـة           سياقالعملية االنتقالية، مبا يف ذلك يف       بشأن  
أبريـل  / نيسان ٢٧فرباير و   / شباط ٢اليت عقدت اجتماعات يف     ) ٥١، الفقرة   S/2012/43نظر  ا(

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٠  و ) فقـط مـن تـشكيل احلكومـة اجلديـدة          بعـد يـومني   (أغسطس  / آب ١٠و  
أغـسطس، الـذي رأسـه الـرئيس        / آب ١٠ويف االجتمـاع املعقـود يف       ).  أدنـاه  ٦٠انظر الفقـرة    (

وزراء الـ  رئيس الوزراء، ورئيس الربملان، وجمموعة متنوعـة مـن       تاور ماتان رواك وحضره نائب    
ليــشيت، وقائــد القــوات املــسلحة   - وممثلــي احلكومــة، والقائــد العــام للــشرطة الوطنيــة لتيمــور  

التيمورية، وممثلي اخلاص بالنيابة، وفريق اإلدارة العليا للبعثـة، استعرضـت اللجنـة التقـدم احملـرز        
إعرابـاً  و. تتـضمنها الـيت   التركيـز   مـن جمـاالت     جمـال    املـشتركة يف كـل       يف تنفيذ اخلطـة االنتقاليـة     

اجلديـدة  مواقـع التنـسيق     االلتزام املستمر بآلية اخلطة االنتقاليـة املـشتركة، أكـدت احلكومـة              عن
جـال الـشرطة، قـدم      مب ما يتعلـق  فيو. خيص جماالت التركيز السبعة للمرحلة االنتقالية     لديها فيما   

ن حالـة تنفيـذ األنـشطة الـواردة       الوطنيـة ومفـوض شـرطة البعثـة عرضـا عـ            القائد العـام للـشرطة    
ــة وشــرطة البعثــة      يف  ٢٤ و ٢١انظــر الفقــرات  (خطــة التطــوير املــشتركة بــني الــشرطة الوطني
إعادة تـشكيل   متام  العملية اجلارية لتيسري اإلعداد للتصديق على       تناوال باملناقشة    و ) أعاله ٢٥ و

قـوام شـرطة البعثـة      التـدرجيي ل  تقلـيص   ال وكـذلك علـى خطـة        ،شيتلي - الشرطة الوطنية لتيمور  
أكتــوبر /تــشرين األول ٣١واالنتــهاء املتوقــع للــدعم التــشغيلي املقــدم للــشرطة الوطنيــة حبلــول   

ملــشتركة لفتــرة األشــهر الثالثــة وتبــّين مــن رصــد اخلطــة االنتقاليــة ا ).  أعــاله٢٨انظــر الفقــرة (
 اســتمرار إحــراز تقــدم جيــد يف تنفيــذ األنــشطة،  ٢٠١٢يونيــه /أبريــل إىل حزيــران/نيــسان مــن

 نـشاطا كانـت   ١٢٩البـالغ  يف املائة من جمموع أنشطة اخلطـة         ٨٣نسبة   أن    الرصد أظهرحيث  
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ــة، وتـــــسري  ــا للخطـــ ــشطة  أنوفقـــ ــاز يف األنـــ ــسبة اإلجنـــ ــغ  متوســـــط نـــ ــة٦٨بلـــ  ، يف املائـــ
مؤلفـا  ا أنـشأت فريقـا     أهن ،باسم احلكومة متكلما   ، وزير اخلارجية  ذكرو. يونيه/حزيران ٣٠ يف

 والربملـان السـتعراض مـا ورد يف اخلطـة           اجلمهوريـة  مـوظفني مـن احلكومـة ومكتـب رئـيس         من  
 والتوصـل إىل    ،ترتيبات ما بعد انتهاء بعثة األمـم املتحـدة        بشأن  االنتقالية املشتركة من خيارات     

  . هبذا الشأنموقف مشترك
 رواك اجتماعــا اســتثنائيا للجنــة   ســبتمرب، رأس الــرئيس تــاور ماتــان   / أيلــول٢٠ويف   - ٦٠

ليـشيت بعـد     -  ملناقشة مشاركة األمم املتحـدة يف تيمـور         املعنية باملهلة االنتقالية   الرفيعة املستوى 
ــوزراء       ــيس ال ــاع رئ ــة، وحــضر االجتم ــهاء البعث ــا انت ــة،    زانان ــان بالنياب ــيس الربمل ــاو، ورئ غومس

عام للشرطة الوطنيـة، وقائـد القـوات        وجمموعة متنوعة من وزراء ومسؤويل احلكومة، والقائد ال       
نيلـسن، وفريـق اإلدارة      - ريـسكي  ، فـني  املسلحة التيموريـة، فـضال عـن ممثلـي اخلـاص بالنيابـة            

ويف ذلك االجتماع، سلم رئيس الوزراء إىل ممثلي اخلاص بالنيابـة رسـالة موجهـة               . العليا للبعثة 
 بـشأن دور    ،واسـعة النطـاق   مـشاورات   ، الـذي اختذتـه بعـد إجـراء           تعرض موقـف احلكومـة     إيلّ

ــة     ــهاء البعث ــد انت ــد بع ــقS/2012/736انظــر (األمــم املتحــدة يف البل ــرات ؛ ، املرف  ٦٥ و ٦٤الفق
ــاه٧٥ و ٦٩ و ــوزراء يف املالحظــات  ).  أدن ــيس ال ــى   وشــدد رئ ــداها يف االجتمــاع عل ــيت أب  ال
قــشة جمــاالت األمــم املتحــدة ســتظل شــريكا هامــا يف املرحلــة اجلديــدة لتنميــة البلــد، وأن منا أن

برنامج احلكومة ذي اخلمـس سـنوات،       التعاون ستتواصل يف سياق اخلطة االنتقالية املشتركة، و       
  .٢٠٣٠-٢٠١١ للفترة  ليشيت- واخلطة اإلمنائية االستراتيجية لتيمور

ــة   ويف إطــار   - ٦١ ــها و مــسعى آخــر مــن مــساعي البعث ــة إىل تيــسري إجنــاز واليت حتقيــق الرامي
شـراكة مبتكـرة مـع أربعـة مـن أعـضاء فريـق األمـم املتحـدة                  برمـت   أُليـة،   سالسة العمليـة االنتقا   

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، واليونيــسيف،   (القطــري 
خـــالل الفتـــرة معينـــة مـــن األنـــشطة املقـــررة  لتنفيـــذ أنـــشطة ) وهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة 

مـن الـدعم املـايل     البعثـة  مـع حتديـد مـا خيـص    ، ٢٠١٢ ديسمرب/يوليه إىل كانون األول   /متوز من
وتتـسم اتفاقـات الـشراكة هـذه، الـيت تتعلـق            . تفـاهم ال اتمـذكر عـدد مـن     يف  املالية  والترتيبات  

ــور       ــل تيمـ ــن أجـ ــل مـ ــتراتيجي املتكامـ ــار االسـ ــددة يف اإلطـ ــشطة احملـ ــشيت  - باألنـ ــرةليـ   للفتـ
ــة يف االســتراتيجية  ٢٠١٢-٢٠١١ ــة    يف اجملــاالت ذات األولوي املتوســطة األجــل، وهــي كفال

 ةالدميقراطيـ احلكومـة  األمن واالستقرار، وسـيادة القـانون، والعدالـة وحقـوق اإلنـسان، وثقافـة               
االقتصادية، بأهنا متـسقة أيـضا مـع مبـادريت املتعلقـة بالقـدرات               - واحلوار، والتنمية االجتماعية  

ــات   ــاب الرتاعـــ ــة يف أعقـــ ــر (املدنيـــ ). A/67/312-S/2012/645 و A/66/311-S/2011/527انظـــ
أورتــا ورئيــسة جمموعــة  -  الــسابق رامــوس اجلمهوريــةرئــيسك شاَرَتــفربايــر، / شــباط٢٢ ويف

  لــــدول األعــــضاء بــــشأنل ة يف رئاســــة مــــشاور، هــــيلني كــــالرك،األمــــم املتحــــدة اإلمنائيــــة
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 اشـارك فيهـ  الـيت  ، املـشاورة  إدارة ، أمـرية حـق  ،ليشيت، وتولت ممثليت اخلاصـة الـسابقة    - تيمور
لبعثــات الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة، وكــذلك وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها    ل نممثلــو

حافظــة مــشاريع ضــمت وخــالل تلــك املناســبة، عــرض وزيــر املاليــة  . وإدارات شــىتوبراجمهــا 
 باالشــتراك مــع احلكومــة، لــدعم توطيــد ، صــيغتفريــق األمــم املتحــدة القطــريلمــشروعا  ٣٤

وتغطـي حافظـة املـشاريع      . عد مغادرة البعثـة علـى النحـو املقـرر هلـا           ليشيت ب  - السالم يف تيمور  
 مليــون ٧٦يقــارب وتتطلــب متــويال إمجاليــا ) ٢٠١٤-٢٠١٢(فتــرة تــستغرق ثــالث ســنوات  

 مع الـدول األعـضاء،      ةاملشاورهذه  ومنذ إجراء   .  مليون دوالر سنويا   ٢٥,٣أي مبعدل   دوالر،  
قها وبراجمهــا الــدول األعــضاء أن تقــدم  ناشــدت احلكومــة ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــنادي  

  .املشاريعالالزم حلافظة التمويل 
أنــشطة التــدريب الــيت تــضطلع ويف ضــوء اإلغــالق املتوقــع للبعثــة، عــززت البعثــة أيــضا    - ٦٢
املتعدد املراحل لبناء القدرات من أجل تعزيز مهارات موظفيهـا الـوطنيني،            مشروعها  إطار   يف هبا

ــك يف جمــاالت شــىت  ــن،وذل ــدريب املهــين واللغتــ   م ــها اإلدارة والت ــة،  ا بين ــة والربتغالي ن اإلنكليزي
، S/2011/641انظــر (عمــل بعــد انتــهاء خدمتــهم يف البعثــة  الفــرص لتــوفر هلــم آفاقــا أوســع   كــي
يقارب املوظفني الوطنيني العاملني يف البعثة، الذي       جمموع   يف املائة من     ٩٠أمت  وقد  ). ٥٩ الفقرة
سبتمرب، كـان   /أيلول ٢٠املقدمة، ويف   الدورات  أو أكثر من    واحدة   ةيتدريبدورة   موظفا،   ٨٥٠
  . الداخلي للتصديق على الصالحيةالبعثةبرنامج  موظفا قد أكملوا ٣٤٠
تخفـيض  الأغـسطس تنفيـذ اسـتراتيجية       /ويف أعقاب االنتخابـات، بـدأت البعثـة يف آب           - ٦٣

ز أهداف اخلطة االنتقالية املـشتركة      قوامها، بالتشاور مع احلكومة، هبدف كفالة إجنا      التدرجيي ل 
لـدعم التــشغيلي الــذي  لاملرتقــب  اإلهنـاء وتـشمل االســتراتيجية  . فتــرة الواليـة املتبقيــة يف حـدود  

أكتـوبر، وإغـالق مجيـع املكاتـب      / تـشرين األول   ٣١  يف تقدمه شرطة البعثة إىل الشرطة الوطنية     
 كــــانون ١٧ت اجلويــــة يف ديــــسمرب، وإهنــــاء العمليــــا/ كــــانون األول١٥اإلقليميــــة حبلــــول 

نقـل  مـع   إغالق املكاتب اإلقليميـة األربعـة، سـُتعاد املرافـق إىل احلكومـة          لدىو. ديسمرب/األول
 ،)معـدات ستواصـل الـشرطة الوطنيـة اسـتخدامها     أساسـاً  وتـشمل  (بعض معدات البعثـة   حيازة  
انظــر ( العامــة رهنــا مبوافقــة اجلمعيــة  ولنظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة،      ل طبقــا

S/2012/43ــضا إىل     ). ٥٢ ، الفقــرة ــة، ســُتعاد أي ــة البعث ــهاء والي ــصفية بعــد انت ــرة الت وخــالل فت
فريـق  سيستبقي  و تستخدمها البعثة يف ديلي،      احلكومة أربعة جممعات من اجملمعات اخلمسة اليت      

  .اً واحداًاألمم املتحدة القطري جممع
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   البعثةدور األمم املتحدة بعد انتهاء  -سادسا  
 ٦٠الفقـرة     يف فيما يتعلق مبشاركة األمم املتحدة بعد انتهاء البعثة، على النحو املذكور            - ٦٤
انظـر  ( ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠غومساو رسـالة مؤرخـة      زانانا   رئيس الوزراء    ، بعث إيلَّ  أعاله

S/2012/736ــان احلكومــة اخلــالص لألمــم املتحــدة     ) ، املرفــق زاء إأعــرب فيهــا عــن تقــدير وامتن
منذ إجـراء االسـتطالع الـشعيب يف عـام           ودعمها هلا     معها هاليشيت وتضامن  - حنو تيمور التزامها  
 وحــىت يومنــا هــذا، وأشــار إىل أن ظــروف البلــد، بوصــفه بلــدا ناشــئا خــرج مــن بــراثن   ١٩٩٩

ــدا،    ــرتاع ليواجــه حتــديات مفهومــة جي ــررت ال ــات  ب ــشاء بعث ــددة وإن ــة لألمــم   متنوعــةمتع تابع
كفالـة اسـتتباب الـسالم واالسـتقرار        وأجـل تقـدمي املـساعدة يف عمليـة بنـاء الدولـة              املتحدة، من   

يف هذا السياق أيضا على الدور الـذي أدتـه البعثـة يف إعـادة إرسـاء                 ركز  و. على الصعيد الوطين  
األمـن علـى الـصعيد الـداخلي ويف تقـدمي الـدعم للدولـة التيموريـة مـن أجـل توطيـد الدميقراطيــة            

هـو    مؤكـدا علـى أن هـذا       التـسامح، بنـشر    الـسياسي ووضـع التـدابري الكفيلـة          والنهوض باحلوار 
، مراعـاة   ٢٠١٢ديـسمرب   /للبعثـة حـىت كـانون األول      األوليـة   الواليـة   ميـّدد   جملس األمـن    جعل   ما

وذكـر رئـيس الـوزراء كـذلك        . ٢٠١٢ عـام يف  لالنتخابات الرئاسية والربملانيـة املقـرر إجراؤهـا         
عليهـا عمليـة صـياغة اخلطـة     قامـت   إذ جتـد أن االفتراضـات الـيت         الغ  باحلكومة تشعر بارتياح     أن

 ، قــد حتققــت بنجــاح،٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٩االنتقاليــة املــشتركة، الــيت أقرهــا اجلانبــان يف  
جريــت االنتخابــات العامــة وفقــا للمعــايري الدوليــة؛ وتــشكلت احلكومــة   االســتقرار؛ وأُفاســتتب

أمام املعارضة الـسياسية كـي تعمـل وفقـا للمبـادئ             اجملال حوأُفسعلى أساس نتائج االنتخابات؛     
قـد أُحـرز    التقـدم   أن قدرا ملموسـا مـن       إىل  رئيس الوزراء   نّوه  وباإلضافة إىل ذلك،    . الدميقراطية

أن البيئـة    تعتقـد    احلكومـة  عـل األمر الذي جي  لعملية االنتقالية للبعثة،    ليف اجملاالت الرئيسية احملددة     
 يف وضـع   احلكومة أصـبحت مستقرة وأن باتتليشيت  -  العامة يف تيمور  السياسية واالجتماعية 

 ةدولـ الزمـام القيـادة يف عمليـة التنميـة الوطنيـة، مبـا يـشمل توطيـد عمليـة بنـاء           توىل تا أن   هليتيح  
  .٢٠٣٠-٢٠١١ اإلمنائية االستراتيجية للفترة ةطاخلالدميقراطية وفقا لسيادة القانون وتنفيذ 

إىل اجملاالت اليت اضطلعت فيها البعثة بأنشطتها وقدمت الـدعم بـشأهنا،            وبعد اإلشارة     - ٦٥
  اجلمهوريــةوإىل التقــدم احملــرز يف البلــد، وإىل املــشاورات الواســعة النطــاق الــيت أجراهــا رئــيس 

 رئــيس الــوزراء إىل اإلعــراب تطــرقاملعارضــة والربملــان الــوطين والكنيــسة واجملتمــع املــدين،  مــع
وذكـر رئـيس    . ا بعد انتـهاء البعثـة     فيممشاركة األمم املتحدة    بشأن  يت  ليش - موقف تيمور  عن

مـن خـالل وجـود    الـدعم  األمـم املتحـدة     أن تقـدم    ليشيت مل تعد حتتاج إىل       - الوزراء أن تيمور  
ال توجـد   ومـن مث    ،  ٢٠١٢بعثة تابعة هلـا حلفـظ الـسالم أو بعثـة سياسـية، فيمـا بعـد هنايـة عـام                      

التنويـه  ويف معـرض  . ليـشيت  - األمن يف النظر يف شؤون تيمـور    حاجة أيضا إىل استمرار جملس      
إىل أن األمم املتحدة ستظل شريكا هاما يف املرحلة اجلديدة لتنميـة البلـد، ذكـر رئـيس الـوزراء                 
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أنه بناء على ما أحرزه البلد من تقـدم، واتـساقاً مـع مبـادئ جمموعـة الـدول اهلـشة الـسبع                      أيضا  
عالقـة عمـل تعاونيـة     ليشيت أن تقيم مـع األمـم املتحـدة    -تيمور ، تود  االتفاق اجلديد  و املوسعة

  .تعزيز املؤسسات وتطويرهامبتكرة تركز على 
  

  اجلوانب املالية  -سابعا   
، ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢١ املــؤرخ ٦٦/٢٧٠خصــصت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا   - ٦٦

 ليـشيت   -املتكاملة يف تيمور    األمم املتحدة    مليون دوالر لإلنفاق على بعثة       ١٥٥,٤مبلغا قدره   
وإذا قـرر جملـس األمـن عـدم         . ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١للفترة من   

، فـإن تكـاليف ختفـيض قـوام         ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١متديد والية البعثة إىل ما بعـد        
  .امةليت وافقت عليها اجلمعية العاملوارد اسُتغطَّى من البعثة وتصفيتها إداريا 

، بلغت األنصبة املقررة غري املـسددة للحـساب اخلـاص    ٢٠١٢أغسطس / آب ٣١ويف    - ٦٧
بلغ جممـوع األنـصبة املقـررة غـري املـسددة         ويف ذلك التاريخ أيضا،     .  مليون دوالر  ٥٤,٥للبعثة  

  . مليون دوالر٣ ١٦١,٨جلميع عمليات حفظ السالم 
ملستحقة للبلدان املـسامهة بوحـدات      ، وصل جمموع املبالغ ا    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١ويف    - ٦٨

ــشرطة املــشكَّ  ــة إىل ال ــون دوالر١١,٩لة يف البعث ــ.  ملي املعــدالت اململوكــة  دت تكــاليف دِّوُس
أغــسطس /آب ٣١لفتــرتني املمتــدتني حــىت لوحــدات الــشرطة املــشكلة واململوكــة للوحــدات ل

  . على التوايل٢٠١١يونيه /زيران ح٣٠ و ٢٠١١
  

  صياتاملالحظات والتو  -ثامنا   
 ليـشيت،  -لقد كانت هذه حبق سنة مشجعة وفارقة من نواح كثرية بالنسبة إىل تيمور              - ٦٩

ــسنة عــدة    . شــهدت تقــدما كــبريا يف جمــاالت متعــددة   وكمــا ذكــرت ســابقا، وافقــت هــذه ال
 ليــشيت الســتقالهلا   -مناســبات تارخييــة، منــها الــذكرى الــسنوية العاشــرة الســتعادة تيمــور        

).  أعـاله  ٥انظـر الفقـرة      (١٩٩٩لثة عـشرة لالسـتطالع الـشعيب يف عـام           والذكرى السنوية الثا  
 ليـشيت بنجـاح ثالثـا مـن جـوالت االنتخابـات       -وكانت هـذه أيـضا سـنة أجـرت فيهـا تيمـور           

 ليـشيت قـدرهتا القياديـة القويـة         -ويف هذه السنة، أظهرت تيمور      . بيئة سادها اهلدوء واألمن    يف
ك لكل من احلوار الدويل بـشأن بنـاء الـسالم وبنـاء الـدول               يف سياق توليها لدور الرئيس املشار     

وجمموعة الدول اهلشة السبع، من أجل العمل علـى تنفيـذ االتفـاق اجلديـد للمـشاركة يف دعـم                    
وإضـافة إىل ذلـك، ستـشهد هـذه الـسنة حـدثا             . الدول اهلشة، وإجناز األهداف اإلمنائية لأللفيـة      

 ليـشيت، حيـث   -ألغراض حفظ الـسالم يف تيمـور          املتحدة األممرئيسيا آخر هو انتهاء وجود      
 ملدة جاوزت حاليا عقدا بأكملـه، عملـت خالهلـا      املتحدة ألممتعاقبت عدة عمليات وبعثات ل    
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 ليشيت وشعبها دعمـا جلهودهـا الراميـة إىل اخلـروج            -يف إطار شراكة وثيقة مع حكومة تيمور        
ــمـــن و ــاء الـــسالم واألمـــن املـــست  هـ ــز علـــى بنـ ــة دة الـــرتاع والتركيـ دامني، ومؤســـسات الدولـ

ويف الوقـت نفـسه،     .  االقتـصادية املنـصفة الـشاملة للجميـع        -الدميقراطية، والتنميـة االجتماعيـة      
 األمـم علـى اقتـراح احلكومـة أن تظـل           املتحـدة    األمـم وكما أوضـحت للقيـادة التيموريـة، تـثين          

مـل تعاونيـة مبتكـرة      شـريكا مهمـا يف املرحلـة اجلديـدة لتنميـة البلـد وأن تقـيم عالقـة ع                  املتحدة  
  .للمرحلة التالية النتهاء البعثة تركز فيها على تعزيز املؤسسات وتطويرها

 ليشيت إجنازات رائعـة خـالل       -وكما أوضحت خالل زياريت األخرية، حققت تيمور          - ٧٠
 وأدت ٢٠٠٦العقد الذي تال اسـتعادهتا السـتقالهلا، وخباصـة منـذ األزمـة الـيت وقعـت يف عـام           

 كـانون  ليشيت، ومنذ زيـاريت لـذلك البلـد يف    -املتكاملة يف تيمور  املتحدة األممعثة إىل إنشاء ب  
ــان S/2008/26انظــر  (٢٠٠٧ديــسمرب /األول ، ذكــرت ٢٠١٠ويف عــام ). ١٤ و ١٣، الفقرت
 مـــن حيـــث ٢٠٠٦للتقيـــيم الـــتقين أن البلـــد قـــد تعـــاىف مـــن أزمـــة عـــام  املتحـــدة األمـــمبعثـــة 
، مبــا يف ذلــك  )٢٢ و ٢١، الفقرتــان S/2010/85انظــر (التحــديات الفوريــة قــد عوجلــت     أن

ــودة حــوايل      ــن، وع ــتقرار واألم ــتعادة االس ــارهم    ١٥٠ ٠٠٠اس ــا إىل دي ــشردين داخلي ــن امل  م
وإغـــالق مجيـــع املخيمـــات، وإعـــادة اإلدمـــاج التدرجييـــة ألفـــراد القـــوات املـــسلحة التيموريـــة  

ألمنية هادئة ومـستقرة منـذ وقـوع أول    وظلت احلالة ا. يف احلياة املدنية“ منيلاملتظ”املفصولني  
ــه فيمــا بعــد عــام     ــار تتعــرض ل ــوزراء    ٢٠٠٦اختب ــيس ال ــة ورئ ــيس اجلمهوري  حــني تعــرض رئ

). ٤ و ٣، الفقرتــان S/2008/501انظــر  (٢٠٠٨فربايــر /شــباط ١١هلجمــات علــى حياهتمــا يف 
ــة لتيمــور    ــع العمل  -وقــد ظلــت الــشرطة الوطني يــات  ليــشيت متــارس املــسؤولية عــن تــسيري مجي

ــشرطية يف تيمــور   ـــ  -ال ــة ال ــها    ١٨ ليــشيت طيل ــغ عن  شــهرا املاضــية، وظــل معــدل اجلــرائم املبل
منخفــضا، بينمــا ركــز شــرطة البعثــة علــى مواصــلة أعمــال التطــوير وبنــاء القــدرات املؤســسية    

  ). أعاله٢١انظر الفقرة (تقدمي الدعم التشغيلي يف جماالت معينة  مع
ــز القــدرات املؤســسية وقــدرات املــوارد    أيــضا يف وأُحــرز قــدر كــبري مــن التقــدم    - ٧١ تعزي

البشرية للمؤسـسات األخـرى للدولـة، مبـا يف ذلـك قطاعـات األمـن والعدالـة واحلوكمـة، الـيت                      
 عاما مـضت، ولكنـها أصـبحت تـؤدي حاليـا أدوارا حامسـة               ١٣كان وجودها شبه منعدم منذ      

ان حمفال نـشطا للنقـاش الـسياسي،        ويشكل الربمل . يف صون االستقرار واحلفاظ على الدميقراطية     
ومـن األمـور املـشجعة بـصفة        . مبشاركة بّناءة من جانب االئـتالف احلـاكم وأحـزاب املعارضـة           

خاصة أن االنتخابات الرئاسية والربملانية أُجريت هـذا العـام علـى حنـو سـاده الـسالم واالنتظـام             
ستويات عاليـة ملـشاركة     ، ومبـ  )٢٠٠٧يقل كـثريا عمـا قدمتـه يف عـام            املتحدة   األممبدعم من   (
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تتــاح برملــان فالنــاخبني وقبــول النتــائج مــن اجلميــع، وُتــوج ذلــك بتــشكيل حكومــة جديــدة وا   
وعالوة على ذلك، جيري بذل مزيد من اجلهود، يف إطار اخلطـة اإلمنائيـة االسـتراتيجية                . جديد

 وبرنــامج احلكومــة ذي اخلمــس ســنوات، مــن أجــل  ٢٠٣٠-٢٠١١ ليــشيت للفتــرة -لتيمــور 
وتعكس هذه اإلجنـازات الرائعـة مجيعهـا قـوة االلتـزام            . سني أحوال املعيشة اليومية للمواطنني    حت

 ليـشيت وسـكاهنا باحلوكمـة الدميقراطيـة وسـيادة القـانون وبنـاء مـستقبل                 -لدى قيادات تيمـور     
وقد مت التأكيد خالل زياريت على أن هذا التقدم يـدل أيـضا علـى               . يشيع فيه األمن واالستقرار   

 ليشيت متضي على مـسار مبـشر بـاخلري، وعلـى أن هـذا املنـاخ اإلجيـايب هـو اإلطـار                       -تيمور  أن  
، وتـشارك يف املناقـشات   ٢٠١٢العدة لسحب البعثة يف هنايـة عـام       املتحدة   األممالذي تعد فيه    

هبــدف صــوغ دعمهــا علــى حنــو يوافــق  املتحــدة األمــماملتعلقــة بــشكل جديــد تتخــذه مــشاركة 
  .ة للبلداالحتياجات املتغري

 ليــشيت جتابــه حتــديات -بيــد أنــه مــع هــذه التطــورات املبــشرة بــاخلري، ال تــزال تيمــور    - ٧٢
كــثرية، علــى حنــو مــا ذُكــر أعــاله يف ســياق اســتعراض التقــدم احملــرز يف اجملــاالت األربعــة ذات  

فعلـى  ). ٥٨-٨انظـر الفقـرات     (األولوية املقـررة للبعثـة واملـشمولة يف اخلطـة املتوسـطة األجـل               
الــرغم مــن أن عــددا مــن املعــايري املرجعيــة لالســتراتيجية قــد اســُتويف بقــدر كــبري، فإنــه ال تــزال 
توجد ثغرات ومواطن للضعف ُتعزى يف جزء كبري منـها إىل اسـتمرار القيـود املتعلقـة بقـدرات            

ويف حني أنه أُشـري سـابقا إىل أن قـدرا مهمـا مـن التقـدم قـد أُحـرز يف القطـاع                    . املوارد البشرية 
ألمــين، حيــث أصــبحت توجــد قيــد التطبيــق قــوانني وأنظمــة ومــدونات حتــدد أدوار الــشرطة    ا

 ٣٥انظـر الفقـرة     (الوطنية والقوات املسلحة التيمورية وغريمهـا مـن مؤسـسات القطـاع األمـين               
، فإن فعالية التنفيذ ستكون أمرا بالغ األمهية، مبا يف ذلك التقيـد بالرقابـة املدنيـة وسـيادة                   )أعاله
  ).٣٦، الفقرة S/2011/641انظر أيضا (ن وحقوق اإلنسان القانو
وسيلزم مزيد من الدعم لتنمية القدرات الوطنية املـستدامة وتعزيـز مؤسـسات الدولـة،                 - ٧٣

.  االقتـــصادي وقطـــاع الـــشرطة الوطنيـــة-قطـــاع العدالـــة والقطـــاع االجتمـــاعي ال ســـيما يف 
نمية القدرات واخلربات القضائية الوطنيـة      جمال العدالة، سيلزم بذل جهود مستمرة لتعزيز ت        ويف

جبملة وسائل، منها مواصلة تدريب القضاة واملـدعني العـامني وحمـامي الـدفاع اجملـاين واحملـامني                  
ــة القيمــة هــي مركــز التــدريب القــانوين       ــدعم املقــدم ملؤســسة عالي ــز ال انظــر (اخلاصــني، وتعزي

ــضا إ  ).  أعــاله٤٩ الفقــرة ــدعم أي ــسان   وينبغــي مواصــلة تقــدمي ال ىل مكتــب أمــني حقــوق اإلن
وينبغي أن تركز اجلهـود علـى التـدابري والـسبل املؤديـة إىل تيـسري فـرص الوصـول إىل                  . والعدالة

وصا أمــام الفئــات الــضعيفة وقــاطين املنــاطق الريفيــة، وإىل تعزيــز املــساءلة، مبــا يف صالعدالــة، خــ
سيمة، وكذا عـن العنـف املـرتيل        ذلك عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وغريها من اجلرائم اجل         

وحيدوين األمـل أيـضا يف أن يـستأنف الربملـان املناقـشة بـشأن               . واجلنساين الذي ما زال مستمرا    
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مــشاريع القــوانني املتعلقــة بتعــويض الــضحايا وبــشأن املؤســسة الــيت ســتتابع نتــائج أعمــال جلنــة 
  .االستقبال واحلقيقة واملصاحلة وجلنة احلقيقة والصداقة

 االقتـصادية وتعزيـز التنميـة    -ثل اجلهـود الراميـة إىل معاجلـة التحـديات االجتماعيـة            ومت  - ٧٤
املنصفة الشاملة للجميع يف أحناء البلد كافـة، خـصوصا لفائـدة سـكان املنـاطق الريفيـة والنـساء                    
والشباب، عملية طويلة األمد تتوالها احلكومة عن طريق برناجمهـا ذي اخلمـس سـنوات الـذي                 

. ٢٠٣٠-٢٠١١ ليــشيت للفتــرة -ن مــؤخرا واخلطــة اإلمنائيــة االســتراتيجية لتيمــور أقــره الربملــا
أمـر  البشرية  ويف حني أن ما حتقق من حتسن يف السنوات األخرية يف كثري من مؤشرات التنمية                

فإن اتقدم احملـدود نـسبيا إزاء بعـض املؤشـرات، ومنـها مـثال املؤشـرات املتعلقـة بـسوء              مشجع،  
 على ضرورة بذل جهود مستمرة ومعززة يف عـدد مـن اجملـاالت، وخباصـة                التغذية، يؤكد بقوة  

ــد    ــيم اجلي ــوفري التعل ــة ت ــذي (لكفال ــال ــسماة    ت ــة امل ــادريت العاملي ــوفريه مب ــى ت ــادرة ”شجع عل مب
واخلــدمات الــصحية اجليــدة، وتعزيــز التنميــة الريفيــة، وإجيــاد املزيــد مــن فــرص   ) “أوال التعلــيم

 ليــشيت مــن أجــل كفالــة -بــذهلا تيمــور تاجلهــود الــيت هــذه  وإنــين ألثــين علــى. العمــل للــشباب
التـــسيري الـــوطين ألســـس وبـــارامترات الـــسالم والتنميـــة املـــستدامني وكفالـــة ســـرعة اســـتجابة 

الـدور الـذي تـضطلع    مـن   املساعدات الدولية لتلبية أشد احتياجاهتا إحلاحا، على حنو ما يتـضح            
ة الـسبع املوسـعة ومـن قيادهتـا النـشطة جلهـود             به بوصفها الرئيس املشارك جملموعة الـدول اهلـش        

التــرويج لتنفيــذ االتفــاق اجلديــد للمــشاركة يف دعــم الــدول اهلــشة، مبــا يف ذلــك التقيــيم الــذايت  
 املتحـدة   األمـم وقد قدمت البعثـة وفريـق       . الذي أجرته بوصفها بلدا رائدا يف إطار هذا االتفاق        

 األمـم  اجلديد على الصعيد القطري، وسـتظل         ليشيت يف تنفيذ االتفاق    -لتيمور   القطري الدعم 
  .شريكا مثابرا هلا يف الفترة املقبلةاملتحدة 

ــسعدين أن أو   - ٧٥ ــسياق، ي ــة التخفــيض    صــويف هــذا ال ــدما يف عملي ــة ق ــأن متــضي البعث ي ب
ــها يف        ــل واليتـ ــة إىل أن تكتمـ ــة التاليـ ــهر الثالثـ ــالل األشـ ــا خـ ــدرجيي لقوامهـ ــانون ٣١التـ  كـ

كومــة يف الرســالة املوجهـــة إيلّ   قــا لــآلراء الــيت أعربــت عنــها احل     ، طب٢٠١٢ديــسمرب  /األول
 املتـوخى يف اخلطـة االنتقاليـة        وعلى النحـو  )  أعاله ٦٥ و   ٦٤قرتني  انظر الف (رئيس الوزراء    من

ت فريقـا عـامال لبـدء املناقـشات        وقد أوضح رئيس الـوزراء أيـضا أن احلكومـة شـكل           . املشتركة
، ٢٠١٢ددة يف اخلطــة االنتقاليــة املــشتركة ملــا بعــد عــام  احملــبــشأن األمــور  املتحــدة األمــم مــع
مصفوفة التخطيط الوطين سُتستخدم لتقييم هذه األنـشطة وسـتكون هـي األداة األساسـية                 وأن

، بوصـفها جـزءا أصـيال مـن عمليـة ميزانيـة             ٢٠١٢املستعملة لدى تصميم الربامج ملا بعـد عـام          
يـدا مـن التنـسيق والتـواؤم والتعزيـز لربنـامج            ونوه رئيس الـوزراء إىل أن هـذا سـيكفل مز          . البلد

األنــشطة اإلمنائيــة، هبــدف إجنــاز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة عــن طريــق تنفيــذ برنــامج احلكومــة  
. ٢٠٣٠-٢٠١١ ليـشيت للفتـرة      -اخلمس سـنوات واخلطـة اإلمنائيـة االسـتراتيجية لتيمـور             ذي
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 املتحـدة   األمـم دمتـه البعثـة وفريـق       وإنين إذ أضع موضع االعتبـار الـدعم الطويـل األمـد الـذي ق              
 ليشيت على مدار السنوات املاضية، مبا يف ذلك يف سياق اخلطـة االنتقاليـة           -القطري إىل تيمور    
 مـن جانـب رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوزراء             ٢٠١١سـبتمرب   /أيلول ١٩املشتركة املوقّعة يف    

، )٥٨، الفقـرة    S/2011/641انظـر   ( ليـشيت، أمـرية حـق        -وممثليت اخلاصة الـسابقة بـشأن تيمـور         
أرحب بإنشاء الفريق العامـل املـذكور أعـاله، وقـد طلبـت إىل ممثلـي اخلـاص بالنيابـة أن يكفـل              

القطـري علـى التعـاون علـى         املتحـدة    األممحرص فريق اإلدارة العليا للبعثة والشركاء يف فريق         
قـشات معـه، تيـسريا    أكمل وجه مع الفريق العامل وعلى املشاركة التامة فيما سـيجري مـن منا           

  .لعمل الفريق
وحتضريا لالنسحاب املتوقع للبعثة، ما برح التخطيط الذي جيري منـذ فتـرة للتخفـيض               - ٧٦

التــدرجيي ألفــراد الــشرطة واألفــراد العــسكريني التــابعني للبعثــة، فــضال عــن موظفيهــا املــدنيني،  
انظـر  (ن العمليـة االنتقاليـة      ووفقـا ملـا ذُكـر يف الفـرع الـوارد أعـاله بـشأ              . بالتشاور مع احلكومة  

لتــشغيلي للــشرطة الوطنيــة حبلــول ، ُيتوقــع أن تنــهي شــرطة البعثــة دعمهــا ا)٦٣-٥٩الفقــرات 
ــشرين ٣١ ــوبر/ األولتــ ــالغ    . أكتــ ــة، البــ ــرطة البعثــ ــوام شــ ــط لقــ ــيض املخطــ ــا للتخفــ   ووفقــ
 ، مـن املتوقـع حاليـا أن يغـادر         ) أعـاله  ٢١انظـر الفقـرة     (سـبتمرب   /أيلول ٢٠ شرطيا يف    ١ ١٤٩

 تـشرين  شـرطا يف     ٥٤٠، و   أكتـوبر / األول تـشرين  شـرطيا يف     ٧٠ ليشيت عدد يقارب     -تيمور  
ــاين ــوفمرب/الث ــرطيا يف ٣٠، و ن ــانون ش ــسمرب/ األولك ــزم ســحب    . دي ــك، ُيعت وإضــافة إىل ذل

وحـدات الــشرطة املــشكّلة خــالل األســبوعني التـاليني النتــهاء تقــدمي الــدعم التــشغيلي للــشرطة   
اعيد املغادرة للوحدات املاليزية والبنغالديشية والربتغاليـة والباكـستانية         الوطنية، حبيث تكون مو   

وبالتنـــاظر مـــع االخنفـــاض . ، علـــى التـــوايلنـــوفمرب/ الثـــاينتـــشرين ٤ و ١٢ و ١٠ و ٨هـــي 
، ديـسمرب / األول كـانون األنشطة ذات الصلة بالبعثة خالل الفتـرة املتبقيـة مـن واليتـها لغايـة                 يف

 موظفـا يف  ٣٣٢البـالغ جممـوعهم   ( املدنيني الـدوليني التـابعني للبعثـة    من املعتزم خفض املوظفني  
 موظفـــا ٨١، و أكتـــوبر/ األولتـــشرين موظفـــا يف ٥٩بأعـــداد تقـــارب ) ســـبتمرب/أيلـــول ٢٠
، واســـتبقاء حـــوايل  ديـــسمرب/ األولكـــانون موظفـــا يف ١٣٢، و نـــوفمرب/ الثـــاينتـــشرين يف
  .موظفا لفريق التصفية ٦٧
تقـــدم املتواصـــل احملـــرز يف العمليـــة االنتقاليـــة املـــشتركة وباســـتدامة  وأود أن أشـــيد بال  - ٧٧

البعثــة، وكــذلك بالتقــدم املفــاد     ليــشيت و-الــشراكة الوثيقــة بــني النظــراء يف جــانيب تيمــور      
انظـر  (إحرازه يف تنفيـذ أنـشطة اخلطـة االنتقاليـة املـشتركة طـوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                      عن

 انتـهاء فتـرة واليتـها احلاليـة         إىل أن من املقتـرح اختتـام البعثـة لـدى          وبالنظر  ).  أعاله ٥٩الفقرة  
، فإين أهيب جبميع اجلهات املعنيـة، مبـا فيهـا الـسلطات التيموريـة         ديسمرب/ األول كانون ٣١ يف

القطـري، وكـذلك شـركاء       املتحـدة    األمـم وغريها من اجلهات الوطنيـة املعنيـة، والبعثـة وفريـق            
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ة األطراف، أن تواصل كلها العمل معـا وأن تكثـف جهودهـا مـن أجـل                 املعونة الثنائية واملتعدد  
ــة مــن اخلطــة     ــشطة املتبقي ــال لألن ــذ الفع ــسري التنفي ــة    . تي ــى أمهي ــد شــددت عل ــين ق ويف حــني أن

 إىل اآلن، فـإن مـن املهـم    ٢٠٠٦منـذ عـام    ليشيت قيادة وشـعبا  -اإلجنازات اليت حققتها تيمور  
فية الراميـة إىل بنـاء الـسالم املـستدام وحتقيـق التنميـة              أمهية بالغـة مواصـلة دعـم جهـودهم اإلضـا          

  .املستدامة وتعزيز حقوق اإلنسان، حفاظا على ما حتقق من مكاسب حىت اآلن
  وأود أن أنـــوه إىل أن التـــصديق النـــهائي علـــى متـــام إعـــادة تـــشكيل الـــشرطة الوطنيـــة  - ٧٨

تقريبـا، سيـسجل   أكتـوبر  /ل األوتـشرين  ليشيت، الذي ُينتظر أن يصدر يف هنايـة شـهر         -لتيمور  
بيـد أن بنـاء خـدمات شـرطية     .  إىل اآلن  ٢٠٠٦ما أحرزته الشرطة الوطنية من تقـدم منـذ عـام            

. تتمتع باالقتدار املهـين والرتاهـة وحتتـرم سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان عمليـة طويلـة األمـد                     
ثـة سـُيختتم حبلـول      حني أن تنفيذ خطة التطوير املشتركة بني الـشرطة الوطنيـة وشـرطة البع              ويف

مـع انتـهاء واليـة البعثـة، فـإن االحتيـاج سـيظل قائمـا إىل مواصـلة تقـدمي            ديسمرب  / األول كانون
الدعم الالزم لبناء القدرات والتعزيز املؤسسي، مبا يف ذلك ما يتعلق باآلليات التأديبية للـشرطة               

 الـشرطة الوطنيـة   ويف هـذا الـدد، أحـث احلكومـة علـى إمتـام اسـتعراض حـاالت أفـراد              . الوطنية
أو إداريـة   /أو إجراميـة و   /التسعة واألربعـني الـذين مـا زالـت توجـد بـصددهم مـسائل تأديبيـة و                 

ــد    مل وأناشــد احلكومــة أيــضا أن تكفــل ختــصيص     ).  أعــاله٢٦انظــر الفقــرة  (ُيبــت فيهــا بع
 اعتمـادات كافيــة يف امليزانيــة لتلبيـة االحتياجــات اللوجــستية للـشرطة الوطنيــة، وأشــجع الــدول   
املاحنة وغريها مـن الـشركاء علـى أن تواصـل تقـدمي الـدعم ألنـشطة التعزيـز املؤسـسي للـشرطة                    

  .الوطنية، حسب االقتضاء، يف السنوات املقبلة
وختاما، أود أن أوجه الشكر إىل ممـثليت اخلاصـة الـسابقة، أمـرية حـق، وممثلـي اخلـاص                       - ٧٩

 األمـم ة حكيمة، وإىل مجيع أفراد بعثـة   نيلسن، على ما مارساه من قياد-بالنيابة، فني ريسكي    
القطـري علـى مـا بـذلوه مـن جهـود             املتحـدة    األمـم  ليشيت وفريق    -املتكاملة يف تيمور    املتحدة  

 ليشيت يف سعيه إىل توطيد الـسالم واالسـتقرار وحتقيـق التنميـة يف سـياق      -دعما لشعب تيمور    
 ليــشيت والتزامــه -د شــعب تيمــور إن صــمو. تقدمــه يف مــسريته اهلامــة املوصــلة إىل بنــاء الدولــة

 ليـشيت  -بالوحدة الوطنية وبالعمـل معـا علـى بنـاء جمتمـع أكثـر ازدهـارا جلميـع سـكان تيمـور                     
ــا   مهــا ــا مجيع ــهم لن ــال مل ــة علــى    .مث ــة الدولي ــشكر أيــضا إىل القــوات األمني  وأود أن أتقــدم بال
  . املتحدةاألممقدمته من دعم متواصل لبعثة  ما
  


	تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي (للفترة من 7 كانون الثاني/يناير إلى 20 أيلول/سبتمبر 2012)
	أولا - مقدمة
	1 - يُقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2037 (2012) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. ويغطي التقرير التطورات الرئيسية التي شهدتها تيمور - ليشتي وحالة تنفيذ البعثة لولايتها في الفترة من 7 كانون الثاني/يناير إلى 20 أيلول/سبتمبر 2012. وهو يتضمن أيضا توصياتي بشأن الطريق الذي ستسلكه البعثة وحكومة تيمور - ليشتي لإتمام الأعمال التحضيرية لانسحاب البعثة بما يتفق مع الحالة على أرض الواقع ومع آراء الحكومة بشأن دور الأمم المتحدة في البلد في مرحلة ما بعد البعثة. وظلت ممثلتي الخاصة بشأن تيمور - ليشتي، أميرة حق، تتولى قيادة البعثة حتى 9 حزيران/يونيه، حيث أصبح فين ريسكي - نيلسن، الذي شغل من قبل منصب نائب الممثل الخاص المعني بدعم الحوكمة والتنمية وتنسيق الشؤون الإنسانية، يتولى منصب الممثل الخاص بالنيابة. وساعدهما في ذلك نائب الممثل الخاص المعني بدعم قطاع الأمن وسيادة القانون، شيغيرو موشيدا. وواصلت البعثة اتباع نهجها القائم على مبدأ ”وحدة العمل في منظومة الأمم المتحدة“، بما يتماشى مع إطارها الاستراتيجي المتكامل.
	ثانيا - التطورات السياسية منذ 7 كانون الثاني/يناير 2012
	2 - تميزت الأمانة التقنية لإدارة الانتخابات، التابعة لحكومة تيمور - ليشتي، بالفعالية في تنظيمها لجولتي الانتخابات الرئاسية في 17 آذار/مارس و 16 نيسان/أبريل، وجولة الانتخابات البرلمانية في 7 تموز/يوليه، في ظل إشراف اللجنة الانتخابية الوطنية على العملية الانتخابية. وتميزت الجولات بنسبة مشاركة عالية من الناخبين تراوحت من 73 في المائة إلى 78 في المائة، وبيئة أمنية هادئة، وقبول النتائج من جانب جميع المرشحين والأحزاب السياسية وعموم السكان. ونتيجة لهذه الانتخابات، أصبح القائد السابق للقوات المسلحة التيمورية، تاور ماتان رواك، الذي ترشح مستقلا، هو الرئيس الجديد للجمهورية، وتقلد منصبه في 20 أيار/مايو، وافتُتح البرلمان الجديد في 30 تموز/يوليه. وفازت أربعة أحزاب بمقاعد في البرلمان البالغ عدد أعضائه 65 عضوا، وذلك كما يلي: 30 مقعدا للمؤتمر الوطني لتعمير تيمور - ليشتي؛ و 25 مقعدا للجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة؛ و 8 مقاعد للحزب الديمقراطي؛ ومقعدان لجبهة التغيير. وأسفرت الحصص المقررة في التشريعات الانتخابية عن فوز المرأة بنسبة 38 في المائة من المقاعد (25 مقعدا)، وهي أعلى نسبة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
	3 - ونظرا لعدم فوز أي حزب بأغلبية مطلقة، دخلت أحزاب المؤتمر الوطني لتعميرتيمور - ليشتي والحزب الديمقراطي وجبهة التغيير في ائتلاف لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي 8 آب/أغسطس، أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس تاور ماتان رواك، بمن فيهم رئيس حزب المؤتمر الوطني، كاي رالا زانانا غوسماو، بصفته رئيسا للوزراء، إلى و 16 وزيرا (منهم امرأتان)، و 12 نائب وزير، و 26 وزير دولة. وأصبحت الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة هي حزب المعارضة، ولم تطعن في شرعية الحكومة الجديدة، على النقيض مما حدث في عام 2007 (انظر S/2007/513، الفقرة 4)؛ ولا تزال الجبهة تشارك في المناقشات البرلمانية وتسهم فيها بنشاط. وفي 14 أيلول/سبتمبر، أقر البرلمان برنامج السنوات الخمس للحكومة الدستورية الخامسة الذي قدمه رئيس الوزراء زانانا غوسماو، إثر مناقشة استمرت ثلاثة أيام وتم بثها مباشرة على شبكة التلفزيون والإذاعة الوطنية.
	4 - وخلال فترتي الحملتين الانتخابيتين الرئاسية والبرلمانية، اللتين بلغ مجموعهما شهرين تقريبا، تكاثر سفر المرشحون والأحزاب السياسية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد ومارسوا الدعاية الانتخابية بإقامة المؤتمرات وعقد الحوارات المجتمعية وطرق الأبواب. وجرت هذه الأنشطة في بيئة هادئة، دون وقوع حوادث أمنية خطيرة فيما يتصل بالحملات الانتخابية. وكثيرا ما أشار المرشحون أثناء الحملات إلى ضرورة استمرار السلام والاستقرار، وشجعوا مؤيديهم على المشاركة المسؤولة. ومُررت الشكاوى المتعلقة بادعاءات إساءة السلوك عبر الآليات التنظيمية والقانونية المختصة. وأصدرت الأفرقة الوطنية والدولية لمراقبة الانتخابات (التي ضمت أكثر من 500 2 مراقب لكل انتخاب)، بما فيها التابعة للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والاتحاد الأوروبي، تقييمات إيجابية عموما للانتخابات، وإن كان بعضها أعرب عن عدة شواغل بشأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
	5 - وإضافة إلى النجاح في تنفيذ هذه العمليات الانتخابية في عام 2012، نظمت السلطات التيمورية احتفالات واسعة النطاق بمناسبة أحداث تاريخية عدة. ففي 20 أيار/مايو، احتفلت تيمور - ليشتي بالذكرى السنوية العاشرة لاستعادة استقلالها في احتفال حضره عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية الرفيعة المستوى، بمن فيها رئيسا إندونيسيا والبرتغال والحكام العامون لأستراليا وتوفالو ونيوزيلندا، وكذلك مستشاري الخاص المعني بميانمار؛ وشهد ذلك اليوم أيضا نقل السلطة من الرئيس آنذاك خوسيه راموس هورتا إلى رئيس الدولة الجديد (انظر الفقرة 2 أعلاه). وفي 30 آب/أغسطس، تم إحياء الذكرى السنوية الثالثة عشرة للاستطلاع الشعبي في احتفال أُقيم بقصر الحكومة في ديلي، أكد فيه الرئيس تاور ماتان رواك أن مفتاح انتصار تيمور - ليشتي تمثل في وحدة شعبها وتصميمه، وناشد الجميع أن يعملوا معا بجد وصدق متحلين بروح التضحية، من أجل التخفيف من حدة الفقر واستخدام ثروات الأمة لبناء بلد أفضل حالا وأكثر ازدهارا لأبناء تيمور - ليشتي وبناتها.
	6 - واحتفت الحكومة أيضا باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس، وذلك بإقامة عدد من الاحتفالات، منها احتفال أُقيم في مركز مؤتمرات ديلي، سلط فيه رئيس الوزراء وممثلي الخاص الضوء على أهمية مشاركة المرأة في عمليات التنمية الوطنية وتمكين المرأة الريفية. وتلقت وزارات شتى جوائز تقديرا لما حققته من إنجازات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي 6 شباط/فبراير، عقد البرلمان جلسة استثنائية، في إطار أنشطة التمهيد لليوم العالمي للمرأة، لإصدار التقرير المتعلق بالمؤتمر الوطني المعني بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي (انظر S/2010/522، الفقرة 45)، الذي تم إعداده بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
	7 - وكان من دواعي سروري زيارة تيمور - ليشتي يومي 15 و 16 آب/أغسطس، بُعيد تشكيل الحكومة الجديدة، واجتمعت مع الرئيس تاور ماتان رواك ورئيس الوزراء زانانا غوسماو ورئيس البرلمان فيسنتي غوتيريس والأمينة العامة للجبهة الثورية، ماري ألكاتيري، وغيرهم من القيادات والجهات المعنية. وتحدثت أيضا أمام البرلمان، وشاركت في حلقة عمل استضافتها وزارة المالية بشأن تقييم مدى الهشاشة (أحد عناصر الاتفاق الجديد للمشاركة في دعم الدول الهشة) وزرتُ مركز تدريب الشرطة ومتحف المقاومة الجديد. وإبرازا لمبادرتي العالمية الجديدة المعنونة ”مبادرة التعليم أولا“، ألقيت محاضرة على طلاب من جامعة تيمور لوروساي الوطنية، وتحاورت مع تلاميذ من المدارس الابتدائية من أجل التأكيد على أهمية توفير التعليم بمستوى عال من الجودة وملائم وشامل للجميع. وأكدت طوال زيارتي على التقدم الكبير الذي أحرزته تيمور - ليشتي في العديد من المجالات على مدى العقد الماضي، ومنذ أزمة عام 2006، بما في ذلك الحفاظ على بيئة أمنية مستقرة واستئناف اضطلاع الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي بجميع المسؤوليات الشرطية في آذار/مارس 2011، والنجاح في إجراء انتخابات عام 2012. وشجعت على اتباع نهج شامل للجميع في مجال توطيد المكاسب والتصدي للتحديات، بما في ذلك في الميدان الاجتماعي - الاقتصادي، وتعزيز التزام تيمور - ليشتي بالحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مستقبل آمن ومستقر. ورحبت أيضا بإنشاء فريق مؤلف من مسؤولين من الحكومة ومكتب رئيس الجمهورية والبرلمان من أجل التوصل إلى موقف مشترك بشأن مشاركة الأمم المتحدة في فترة ما بعد البعثة، وأكدت من جديد على أن بوسع تيمور - ليشتي أن تعتمد على دعم المنظمة المستمر والوطيد. وأعرب جميع القادة التيموريين والمحاورين الآخرين عن امتنانهم للدعم الذي قدمته الأمم المتحدة على مر السنين.
	ألف - دعم الحوار والمصالحة
	8 - واصلت ممثلتي الخاصة وممثلي الخاص بالنيابة بذل مساعيهما الحميدة عن طريق عقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والأمين العام للجبهة الثورية. وشملت المسائل الرئيسية التي نوقشت في هذه الاجتماعات الأعمال التحضيرية للانتخابات وإجراءها والدعم المقدم لتعزيز بناء القدرات والتنمية المؤسسية للشرطة الوطنيةلتيمور - ليشتي، وعملية الانتقال الجارية، والتخطيط للخفض التدريجي لقوام البعثة. واستمرا أيضا في استضافة اجتماعات مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية، وممثلات الأحزاب السياسية النسائية، وممثلي المجتمع المدني. وخلال فترات الانتخابات التي اشتد فيها النشاط السياسي، أكدا باستمرار على أهمية المشاركة السياسية البنّاءة والمسؤولة، وعلى أن نجاح الانتخابات يمكن أن يكون حدثا فارقا في مجال تعافي البلد من أحداث عام 2006. ودأب نائب ممثلي الخاص لشؤون دعم قطاع الأمن وسيادة القانون على الاجتماع مع وزيري الدولة لشؤون الأمن ولشؤون الدفاع ليناقش مع كل منهما مسائل الشرطة ومسائل قطاع الأمن الأوسع نطاقا، وبخاصة تقديم البعثة للدعم في ميدان بناء القدرات في المجالات ذات الأولوية المنصوص عليها في خطة التطوير المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة.
	9 - وفي مناسبة نظمتها اللجنة الانتخابية الوطنية في 28 شباط/فبراير قبل بداية الحملة الانتخابية الرئاسية بحضور أكثر من 000 1 مشارك، وقّع 12 مرشحا من مرشحي الرئاسة الثلاثة عشر (مع تغيب فرانسيسكو خافيير دو أمارال لأسباب صحية) و 22 حزبا من الأحزاب السياسية المسجلة الأربعة والعشرين، ميثاقا شاملا على المستوى الوطني تعهدوا فيه بالالتزام بجميع القوانين واللوائح الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين واحترام نتائج الانتخابات. وبدأت المناسبة باحتفال تقليدي حضره شيوخ من جميع المقاطعات الثلاث عشرة، وتُوجت بمناظرة فيما بين مرشحي الرئاسة الاثنى عشر أدارها رئيس اللجنة الانتخابية وبُثت على شبكة التلفزيون والإذاعة الوطنية. وفي إطار برنامج اللجنة الانتخابية الوطنية لمنع نشوب النزاع وتعزيز السلام خلال فترة الانتخابات، سبق اعتماد الميثاق الوطني إبرام مواثيق مماثلة واحتفالات سلام في جميع المقاطعات الثلاث عشرة، مما أبرز وجود التزام مثير للإعجاب بكفالة السلام والاستقرار خلال فترة الانتخابات.
	10 - وبغية تسهيل مزيد من الحوار والمشاركة المدنية على مستوى القواعد الشعبية، نظمت قيادات من إدارات المقاطعات والقرى 45 منتدى بشأن الحوكمة الديمقراطية في جميع أنحاء البلد فيما بين 7 كانون الثاني/يناير و 20 أيلول/سبتمبر، بدعم من البعثة. وحققت هذه المنتديات المشاركة النشطة من جانب 785 2 مشاركا (منهم 569 امرأة)، وركزت على مواضيع مثل كفالة سلمية الانتخابات، وتوقعات المواطنين من مسؤوليهم المنتخبين، وكذلك مساهماتهم في البلد.
	باء - تعزيز الحوكمة الديمقراطية
	11 - نجحت هيئات إدارة الانتخابات في الاضطلاع بالعمليات القانونية والتنفيذية واللوجستية اللازمة لإجراء انتخابات موثوق بها. فقد أجرت الأمانة التقنية لإدارة الانتخابات تحديثا لقوائم تسجيل الناخبين في الفترة من 2 إلى 18 أيار/مايو، ونظمت جولتين للانتخابات الرئاسية وجولة للانتخابات البرلمانية في غضون أربعة أشهر،. الأمر الذي تطلب استقدام وتدريب ما يقرب من 800 8 موظف لعملية الاقتراع، عملوا في 640 مركز اقتراع. وقامت الهيئة المشرفة على الانتخابات، وهي اللجنة الانتخابية الوطنية، بنشر حوالي 700 موظف في المقاطعات لرصد الحملات الانتخابية والإشراف على عمل الأمانة التقنية.
	12 - وقام فريق متكامل يضم 170 موظفا من موظفي البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقديم الدعم للأمانة التقنية لإدارة الانتخابات واللجنة الانتخابية الوطنية، بمن فيهم 130 متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة، ركزوا على التخطيط للعمليات، وتوعية الناخبين والتثقيف المدني، وبناء القدرات، واللوجستيات. ووفرت البعثة أيضا نقلا جويا محدودا لموظفي الانتخابات والمواد الانتخابية إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها في أيام الانتخابات. بيد أن نطاق الدعم المطلوب من الأمم المتحدة جاء أقل بكثير مما كان عليه في انتخابات عام 2007 نظرا لازدياد قدرات هيئات إدارة الانتخابات بدرجة ملحوظة.
	13 - وقد اتُّخذت مبادرات مختلفة للتوعية استهدفت قطاعات معينة من السكان لتشجيعهم على المشاركة في العمليات الانتخابية، وحظيت هذه المبادرات بالدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومن البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (انظر S/2012/43، الفقرة 11). ونظمت هيئات إدارة الانتخابات مناقشات وأنتجت مواد إعلامية لإلقاء الضوء على أهمية مشاركة الشباب والناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، وكان من بين هذه المواد ملصقات وفقرات إعلانية إذاعية وتلفزيونية وكتيبات لطلبة المدارس الثانوية، وذلك بدعم من اليونيسيف. وأنتجت الأمانة التقنية لإدارة الانتخابات أيضا، للمرة الأولى، مواد إعلامية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم. واضطلعت وزارة الدولة لشؤون تعزيز المساواة، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، بمجموعة من الأنشطة استهدفت الناخبات، بما في ذلك إجراء أول سلسلة مذاعة تلفزيونيا على الصعيد الوطني من المناظرات فيما بين النساء المرشحات لعضوية البرلمان، وذلك في حزيران/يونيه.
	14 - وصدر في 6 شباط/فبراير مرسوم بقانون بشأن التخطيط الإنمائي المتكامل في المقاطعات، حدد القواعد المتعلقة بالاختصاصات المطلوبة لإنجاز مشاريع الدولة والتخطيط لها وتنفيذها وتمويلها، سواء على مستوى المقاطعات أو المقاطعات الفرعية، الأمر الذي سيكفل استثمار ميزانية الدولة في المجالات التي ترى المقاطعات والمقاطعات الفرعية أن لها الأولوية. وساعد صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التخطيط والإدارة المالية والمشتريات وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالخطط.
	15 - وتواصلت الجهود الرامية إلى تعزيز عمليات مكافحة الفساد. وفي 22 حزيران/ يونيه، جرى اعتماد الموجز التنفيذي لاستعراض التقييم الذاتي لتيمور - ليشتي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك خلال اجتماع فريق استعراض التنفيذ المعني بالاتفاقية الذي عُقد في فيينا؛ وأصبحت تيمور - ليشتي رابع دولة من بين 41 دولة طرفا قيد الاستعراض في عام 2011 تنشر ذلك. وتضمن الموجز التنفيذي توصيات مختلفة من بينها، توصيات تتعلق باستكشاف السبل التي تسمح بإجراء التحقيقات على نحو أسرع؛ والنظر في إمكانية إدراج أحكام في مشروع قانون مكافحة الفساد لمعالجة الثغرات أو تعزيز فعالية القوانين الحالية المتعلقة بجملة أمور، منها حماية المبلّغين عن المخالفات والخبراء؛ وإدراج مناهج متخصصة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد في المناهج الدراسية في مركز التدريب القانوني. واستمرت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم للجنة مكافحة الفساد، بما في ذلك تقديم المشورة التقنية من خلال عملية الاستعراض المتعلقة بالاتفاقية. ونظمت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حلقة عمل في 28 و 29 آذار/مارس لممثلين برلمانيين وممثلين للمجتمع المدني، استهدفت توفير المعرفة بجوهر الاتفاقية والتشجيع على المشاركة على نحو أكثر فعالية في عملية التقييم الذاتي الرسمي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت لجنة مكافحة الفساد 14 حالة انتهى التحقيق فيها إلى مكتب المدعي العام؛ بينما ما زالت التحقيقات جارية في 7 حالات أخرى. وفي 8 حزيران/يونيه، أدانت محكمة مقاطعة ديلي وزير العدل آنذاك وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام وبدفع تعويض قدره 350 4 دولارا لمسلكه غير القانوني في عملية عقد من عقود المشتريات؛ وقد طعن الوزير في ذلك الحكم فيما بعد.
	16 - وقدمت البعثة الدعم أيضا لإنشاء رابطتين مهنيتين للمحاسبين والمهندسين في 31 آذار/مارس و 27 تموز/يوليه على التوالي، بهدف تعزيز التوحيد القياسي لأساليب عمل المحاسبة والهندسة والمؤهلات اللازمة لهما. واستضافت البعثة اجتماعات اللجنتين التوجيهيتين للرابطتين، وقدمت خدمات الأمانة المؤقتة لهما، وسهلت لهما التواصل مع المنظمات المهنية الإقليمية والدولية التي تركز على هذين المجالين.
	17 - وتم إلى حد كبير استيفاء عدد من المعايير المرجعية المحددة في الاستراتيجية المتوسطة الأجل (انظر S/2009/72، الفقرة 47) بشأن ثقافة الحوكمة الديمقراطية والحوار، لكن الإرادة السياسية المستمرة ستكون مطلوبة في المدى البعيد لكفالة مواصلة تعزيز التقدم المحرز والبناء عليه. ويجري تعزيز الحقوق والضمانات الدستورية لجميع المواطنين؛ وينص الدستور وغيره من التشريعات ذات الصلة على الضوابط والموازين القائمة فيما بين الركائز الرئيسية الأربع للسيادة الوطنية؛ وأصدرت لجنة الخدمة المدنية مدونة أخلاقية لقواعد السلوك تسري على جميع الموظفين الحكوميين؛ وأنشئ إطار قانوني عام لمكافحة الفساد، وإن كان يلزم تقديم مشروع قانون لمكافحة الفساد إلى البرلمان. وكان البرلمان السابق قد نظر في مشروع القانون الذي قدم من قبل ولكنه لم يعتمده. وهناك قطاع إعلامي مستقل يمارس عمله بنشاط، وإن كان الصحفيون يحتاجون مزيدا من الدعم لبناء القدرات والتدريب (انظر S/2012/43، الفقرة 14). ورغم أن القانون الذي ينشئ دائرة مراجعة الحسابات في المحكمة العليا لشؤون الإدارة والضرائب ومراجعة الحسابات اعتُمد في 6 تموز/يوليه 2011 وتم تعيين موظفيها وتدريبهم (المرجع نفسه، الفقرة 15)، فإنها لم تمارس عملها بشكل كامل حتى الآن. وفي الوقت ذاته، زادت القدرات والآليات التي تراقب الإنفاق العام وتضمن شفافيته، بطرق عدة من بينها البوابات الإلكترونية المعنية بالشفافية التي أنشأتها الحكومة على شبكة الإنترنت.
	جيم - صون الأمن العام
	18 - ما زال الوضع الأمني مستقرا في البلد، ولا يزال معدل الجرائم المبلغ عنها منخفضا. وما زالت الجرائم المتعلقة بالاعتداءات والعنف العائلي والعنف الجنساني تشكل أغلبية الجرائم المبلغ عنها، ويقع أكبر عدد منها في مقاطعة ديلي. ولم ترد للشرطة بلاغات عن أي حوادث تذكر تتعلق بجماعات الفنون القتالية منذ تجميد أنشطتها في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 (المرجع نفسه، الفقرة 18).
	19 - وكما ذُكر آنفا، فقد أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أجواء سادها السلام والنظام بوجه عام. ووفرت الشرطة الوطنية الأمن اللازم طوال العملية الانتخابية، وكانت شرطة البعثة جاهزة للقيام بدور داعم للشرطة الوطنية. وفي أعقاب المؤتمر الذي عقده المؤتمر الوطني لتعمير تيمور - ليشتي في 15 تموز/يوليه، وأُذيع تلفزيونيا على الصعيد الوطني، اندلعت بعض حوادث الإخلال بالنظام العام، وتمثل معظمها في رشق الحجارة ووضع متاريس على الطرق في مقاطعتي ديلي وفيكيكي. وقدمت شرطة البعثة الدعم لعمليات الشرطة الوطنية في تعاملها مع بعض الحوادث، بطرق شتى من بينها نشر وحدات الشرطة المشكّلة، فعاد الوضع الأمني إلى طبيعته في هاتين المقاطعتين خلال أقل من أسبوع. وخلال حادثة وقعت في 16 تموز/يوليه في مقاطعة ديلي، زُعم أن أحد أفراد الشرطة الوطنية أطلق النار على شاب يبلغ من العمر 19 عاما وأن هذا الشاب توفي فيما بعد (انظر الفقرة 38 أدناه). وقد تم إيقاف هذا الشرطي عن العمل، وهو يواجه حاليا إجراءات تأديبية وجنائية.
	20 - وبصفة عامة، ازدادت ثقة الجمهور في الشرطة الوطنية، وإن كان أسلوب معالجة أفرادها لبعض الحوادث أسهم في استمرار بعض التصورات السلبية إزاءها. ورغم أن مبدأ الخفارة المجتمعية مكرس بوصفه مبدأ توجيهيا في القانون الأساسي للشرطة الوطنية، فإن تنفيذ نُهُج الخفارة المجتمعية كان شديد التفاوت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتوقف في حالات كثيرة على مدى التزام قادة الشرطة الوطنية في المقاطعات بهذا المبدأ. كما أن الحوادث التي نتجت عنها ادعاءات باستخدام الشرطة الوطنية للقوة المفرطة أو استخدام الأسلحة النارية بدون داع (انظر الفقرات من 37 إلى 39 أدناه)، أثرت أيضا على ثقة الجمهور. وما زالت إدارة العدل التابعة للشرطة الوطنية، المسؤولة عن إجراء التحقيقات التأديبية، تواجه بعض التحديات، من بينها محدودية مواردها البشرية. وما زالت الحكومة والشرطة الوطنية تبذلان الجهود لتحسين القدرات المطلوبة لإجراء التحقيقات التأديبية، بطرق شتى من بينها خطة التطوير الاستراتيجية للشرطة الوطنية للفترة 2011-2012، وخطة التطوير المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة، والبرنامج المشترك لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية في تيمور - ليشتي (2011-2012) الذي تشارك فيه الشرطة الوطنية وشرطة البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (انظر S/2012/43، الفقرة 22)، والخطة الانتقالية المشتركة للحكومة والبعثة.
	21 - وركزت شرطة البعثة في أنشطتها على تقديم الدعم من أجل مواصلة التعزيز المؤسسي وبناء القدرات للشرطة الوطنية، وفقا لخطة التطوير المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة (انظر S/2011/641، الفقرة 26)، بينما استمرت الشرطة الوطنية في تحمل مسؤولية القيام بجميع العمليات الشرطية. ووفقا لما جاء في الرسائل المتبادلة بين الحكومة والبعثة في 26 آذار/مارس 2011، وبناء على طلب دائم من القائد العام للشرطة الوطنية (المرجع نفسه، الفقرة 8)، قدمت شرطة البعثة دعما للعمليات في مجالات عدة من بينها، الحماية المباشرة والدوريات المشتركة وخفارة الحدود. ووفقا لخطة الانسحاب التدريجي، بلغ قوام النشر لشرطة البعثة، في 20 أيلول/سبتمبر 2012، 149 1 فردا (من بينهم 90 امرأة)، منهم 490 فردا في وحدات الشرطة المشكَّلة (من بينهم امرأتان). ويوجد من هذه الفئة الأخيرة 287 فردا في مقاطعة ديلي.
	22 - واستمرت شرطة البعثة في تسيير دوريات مشتركة مع وحدة دوريات الحدود التابعة للشرطة الوطنية، وفي تقديم الدعم والمشورة لها في خمس نقاط عبور على الحدود مع إندونيسيا. واستمر ضباط الاتصال العسكريون في البعثة في تسهيل علاقات العمل الفعالة بين الوكالات الأمنية الحدودية في كل من تيمور - ليشتي وإندونيسيا، وفي رصد الوضع الأمني على طول الحدود وفي جميع أنحاء تيمور - ليشتي. واستمر التنسيق الوثيق مع القوات الأمنية الدولية.
	23 - وشملت التطورات الهامة فيما يتعلق بأمن الحدود وانسجام العلاقات عبر الحدود، افتتاح أول معبر حدودي متكامل في 4 شباط/فبراير في باتوغادي بمقاطعة بوبونارو وافتتاح سوق تقليدية، وذلك في حضور رئيس الجمهورية آنذاك ورئيس الوزراء وسفير إندونيسيا لدى تيمور - ليشتي. ويضم المعبر عدة وكالات لمراقبة الحدود تتشارك في نفس الموقع، بما فيها الوكالات المسؤولة عن الهجرة والجمارك، وذلك بغية تسهيل حركة البشر والبضائع. وافتُتح أيضا معبران متكاملان في مقاطعتي أويكوسي وكوفاليما في 28 حزيران/يونيه و 26 تموز/يوليه على التوالي.
	دال - تقديم الدعم والتعزيز المؤسسي للمؤسسات الأمنية
	24 - استمر الدعم المقدم من شرطة البعثة في التركيز على القيام بأنشطة في مجالات خمسة ذات أولوية من خطة التطوير المشتركة (هي التشريعات والتدريب والإدارة والانضباط والعمليات) (انظر الفقرة 21 أعلاه)، مع تقديم الدعم أيضا في مجال العمليات عند الحاجة والطلب. واستمر فريق التقييم المشترك، برئاسة القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثة، في الاجتماع شهريا لاستعراض التقارير المرحلية المتعلقة بتنفيذ الخطة ولكفالة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الثغرات المتبقية. وفي 20 أيلول/سبتمبر، كانت شرطة البعثة قد أتمت 451 نشاطا من أنشطة التدريب وبناء القدرات من بين 559 نشاطا منصوصا عليها في الخطة (81 في المائة). وتشمل بعض الإنجازات المهمة إنشاء مختبر للطب الشرعي، ووضع توصيف للوظائف وجداول لملاك الموظفين في الشرطة الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات للأسلحة وقاعدة بيانات للمحفوظات. وإضافة إلى ذلك، حضر أفراد الشرطة الوطنية ما مجموعه 634 11 حلقة تدريبية في مجالات التشريعات والانضباط والإدارة وحقوق الإنسان والتوعية بالمسائل الجنسانية وقوانين العنف العائلي وإدارة المصروفات النثرية وإجراءات الاعتقال والمحافظة على النظام العام والقيادة والإشراف والحماية المباشرة وتكنولوجيا المعلومات وقراءة الخرائط والقيادة والتحكم وإدارة شؤون الأسلحة والطب الشرعي وجمع المعلومات الاستخبارية. وأفاد كل من القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثة بحدوث تقدم في تنفيذ خطة التطوير المشتركة، وذلك في تقارير قدمت إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالمرحلة الانتقالية في اجتماعاتها المعقودة في 2 شباط/فبراير و 27 نيسان/أبريل و 10 آب/أغسطس.
	25 - وشملت المبادرات الأخرى المتصلة بالتدريب التي اتخذتها البعثة دعم التدريبات المكتبية والفعلية للشرطة الوطنية استعدادا للانتخابات، وتقديم الدعم التقني لعملية تجنيد أفراد الشرطة الجارية حاليا. وواصلت الأفرقة العاملة الرفيعة المستوى المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة (انظر S/2012/43، الفقرة 22) الاجتماع لاستعراض السياسات والإجراءات الإدارية والتشريعية، وإن كان ذلك بوتيرة أقل بسبب الأولويات التشغيلية خلال العملية الانتخابية. واستمر تنفيذ البرنامج المشترك بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية في تيمور - ليشتي (2011-2012)، مع التركيز بوجه خاص على دعم الشرطة الوطنية في المجالات المتعلقة بالتشريعات والانضباط والإدارة والتدريب (المرجع نفسه). وفي إطار هذا المشروع، شملت الأنشطة التي اضطلعت بها شرطة البعثة تحسين البنية الأساسية للشرطة الوطنية، وإجراء دورات تدريبية، وتوفير المعدات الأساسية. وبعد تدبير تمويل إضافي للمشروع، تم تمديده حتى كانون الأول/ديسمبر 2012 لتقديم الدعم للشرطة الوطنية في مجالات من قبيل الانضباط والمراجعة الداخلية للحسابات وإدارة الأصول والتحقيق الجنائي والخفارة المجتمعية وصيانة أسطول المركبات، وبذا توسَّع البرنامج ليشمل جميع المجالات ذات الأولوية في خطة التطوير المشتركة، بما في ذلك العمليات.
	26 - وواصل مكتب وزير الدولة لشؤون الأمن معالجة ملفات 199 من أفراد الشرطة الوطنية كانوا متهمين في قضايا جنائية أو تأديبية لم يُبت فيها بعد عندما تم اعتمادهم من قبل وزير الدولة لشؤون الأمن في 28 كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر S/2011/641، الفقرة 29). وفي 20أيلول/سبتمبر، كان قد تم إغلاق 135 ملفا من هذه الملفات دون فرض جزاءات تأديبية أو جنائية من شأنها أن تؤثر على أهلية أصحاب هذه الملفات للترقي؛ وكانت 49 حالة لا تزال في انتظار توقيع إجراءات تأديبية و/أو جنائية و/أو إدارية؛ وتم فصل سبعة أفراد؛ وتلقى ثمانية أفراد جزاءات تأديبية وحرموا بالتالي من إمكانية ترقيتهم. وواصلت البعثة رصد التقدم المحرز في الــ 49 حالة، وأعربت عن بعض الشواغل بشأن إجراءات المتابعة لدى مكتب وزير الدولة لشؤون الأمن.
	27 - وكان قد تم الاتفاق بين الحكومة والبعثة على أن أي قرار بشأن إعادة التشكيل النهائي للشرطة الوطنية ينبغي أن يأتي بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة (انظر S/2012/43، الفقرة 23). وإلحاقا بالاتفاق بين رئيس الوزراء وممثلتي الخاصة السابقة، أميرة حق، على أن تكون طرائق تنفيذ التقييم اللازم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التصديق على أساس المعايير المتفق عليها بين البعثة والحكومة (على النحو المتوخى في الرسائل المتبادلة في 26 آذار/مارس 2011)، أنشأ القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثة، من خلال توجيه مشترك، الفريق العامل المعني بالتصديق الذي يتألف من أفراد من الشرطة الوطنية ومن شرطة البعثة في 21 حزيران/يونيه لتسهيل هذه العملية. وكما ورد في التوجيه، كُلِّف الفريق العامل بإجراء التقييم على أساس المعايير الثلاثة التالية المتفق عليها للحصول على التصديق، وتقديم التقارير ذات الصلة: (أ) ممارسة الشرطة الوطنية بصفة مستمرة للمسؤولية عن عمليات الشرطة، بما في ذلك الاستجابة المناسبة للحوادث المتعلقة بالنظام العام، منذ استئناف الشرطة لعملها في آذار/مارس 2011؛ و (ب) ما إن كانت المعالجة جارية للثغرات ومواطن الضعف المتبقية المحددة في عمليات التقييم المشترك لجميع المقاطعات والوحدات (المرجع نفسه) عن طريق تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما في ذلك أنشطة التدريب المركَّز وبناء القدرات المنصوص عليها في خطة التطوير المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة؛ و (ج) إحراز التقدم على نحو مستمر وبقدر ملموس في المجالات الخمسة الرئيسية المتفق عليها في الخطة المذكورة أعلاه (انظر الفقرة 24 أعلاه). وفيما يتصل بهذه العملية، كُلِّف الفريق العامل أيضا بتقديم تقرير مشترك وتوصيات مشتركة إلى القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثة. ولدى قيام الفريق العامل بإجراء التقييم، اتبع خطة عمل معتمدة، وأجرى مقابلات استندت إلى استبيان قُدم إلى قادة الشرطة الوطنية في المقاطعات والمقاطعات الفرعية ورؤساء الأقسام، وكذلك قادة شرطة البعثة في المقاطعات، وقام بعمليات للتفتيش الموقعي والتحقق من السجلات ومراجعة الوثائق في جميع المقاطعات الثلاث عشرة من أجل تكملة المعلومات المتلقاة. ويعكف الفريق العامل حاليا على إعداد تقريره.
	28 - وسيقدم تقرير الفريق العامل النهائي المتفق عليه إلى القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثة من أجل إصدار تقييم خطي مشترك بشأن ما إن كان ينبغي التصديق على اعتماد الشرطة الوطنية على أنها هيئة أُعيد تشكيلها بالكامل وتتوافر لديها القدرة التامة على النهوض بجميع مهام الشرطة في جميع أنحاء تيمور - ليشتي بناء على المعايير المتفق عليها بين الحكومة والبعثة طبقا للرسائل المتبادلة المذكورة آنفا (انظر S/2011/641، الفقرة 26). وسيسترشد القرار النهائي الذي سيتخذه رئيس الوزراء وممثلي الخاص بالنيابة بشأن تمام إعادة تشكيل الشرطة الوطنية، بتقرير الفريق العامل، والتقييم الخطي المشترك المتعلق به والمقدم من القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثة، ومن المرجح أن يُتخذ هذا القرار بشأن التصديق على تمام إعادة التشكيل بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012، وسيمثل هذا التصديق نهاية مرحلة إعادة التشكيل وانتهاء تقديم الدعم التشغيلي من شرطة البعثة إلى الشرطة الوطنية. ومن المقرر أن تشرع شرطة البعثة عندئذ في خفض تدريجي كبير لقوامها طوال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
	29 - وفي وقت سابق، قام فريق من شعبة الشرطة التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، بقيادة مستشار شؤون الشرطة، بزيارة تيمور - ليشتي في الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 5 أيار/مايو، واجتمع مع أطراف شتى، شملت جهات من الحكومة ومؤسسات الدولة، والشرطة الوطنية والبعثة وفريق الأمم المتحدة القطري وشركاء المعونة الثنائية. وكان محور تركيز زيارة الفريق هو مساعدة البعثة في إنجاز خطة التخفيض التدريجي لقوام الشرطة؛ وتحديد المهارات المطلوبة لشرطة البعثة حتى نهاية الولاية لتقديم الدعم المتواصل للشرطة الوطنية؛ وتقييم التقدم المحرز في التحضير للتصديق على تمام إعادة تشكيل الشرطة الوطنية؛ وتحديد أي دعم تحتاج إليه البعثة لإنجاز المهام المذكورة آنفا بالتعاون مع السلطات الحكومية المختصة. وقدم الفريق تقريرا أقر فيه بالتقدم الذي أحرزته الشرطة الوطنية وحدّد مواطن الضعف أو الثغرات المتبقية التي ينبغي معالجتها في كل مجال من المجالات الخمسة المتضمنة في خطة التطوير المشتركة. ونبه الفريق أيضا إلى ضرورة استمرار شركاء المعونة الثنائية والمعونة المتعددة الأطراف في تقديم الدعم للشرطة الوطنية على أساس خطط مملوكة وطنيا لتطوير الشرطة لكفالة استدامة الإنجازات في مجال بناء القدرات.
	30 - وتكملة لجهود التنسيق بين الجهات المانحة، واصلت شرطة البعثة العمل بشكل وثيق مع الشرطة الوطنية لكفالة استمرار دعم الشركاء لتعزيز بناء القدرات والتنمية المؤسسية، وبخاصة بعد عام 2012. وفي هذا الصدد، عقدت الشرطة الوطنية، بدعم من شرطة البعثة، ثلاثة اجتماعات باسم ”أصدقاء الشرطة الوطنية“ في 7 حزيران/يونيه و 2 آب/أغسطس و 4 أيلول/سبتمبر على التوالي، أولها مع الجهات الرئيسية للمعونة الثنائية، والثاني مع ممثلي فريق الأمم المتحدة القطري، والثالث مع شركاء المعونة الثنائية والشركاء من الأمم المتحدة معا. ويُؤمل أن تشجع هذه المبادرة على تعزيز الدعم المنسق للشرطة الوطنية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتبقية ومعالجة الثغرات العالقة في المجالات الخمسة ذات الأولوية في خطة التطوير المشتركة.
	31 - وجندت الشرطة الوطنية 250 متدربا إضافيا (من بينهم 25 امرأة) بدأوا التدريب الأساسي في 1 آذار/مارس. وعند إكمالهم التدريب في كانون الأول/ديسمبر 2012، سيزداد عدد أفراد الشرطة الوطنية إلى 386 3 فردا، من بينهم 598 امرأة. ورغم انخفاض عدد النساء اللائي تم اختيارهن في الجولة الأخيرة للانتخابات، ما زالت تيمور - ليشتي تتمتع بواحدة من أعلى النسب المئوية للمرأة في صفوف أفراد الشرطة (18 في المائة) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهذا أمر مهم أيضا نظرا لارتفاع معدل العنف المنزلي والعنف الجنسي المبلَّغ عنهما بما يستلزمه ذلك من تعامل مع ضحاياهما من النساء (انظر الفقرة 18 أعلاه). وفي اليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/مارس، أقامت الشرطة الوطنية وشرطة البعثة احتفالا اعترافا بدور وإنجازات الشرطيات في جهود الشرطة في تيمور - ليشتي. وإضافة إلى ذلك، واصلت الشرطة الوطنية تقديم مساهمات في بعثات الأمم المتحدة في أجزاء أخرى من العالم، حيث يعمل شرطيان منها لدى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو. وفي أيار/مايو، أصبح 17 شرطيا إضافيا من الشرطة الوطنية (بينهم امرأتان) مؤهلين لإمكانية النشر في بعثات الأمم المتحدة.
	32 - وبذلت القوات المسلحة التيمورية أيضا جهودا إضافية لتعزيز القدرات المؤسسية، بدعم من شركاء المعونة الثنائية ومن البعثة. وشرعت الحكومة في تنفيذ توصيات خطة تطوير القوات المسلحة التيمورية للفترة 2011-2017 (انظر S/2012/43، الفقرتان 29 و 30) بما في ذلك إنشاء أجهزة إدارة العقود والمشتريات والشؤون المالية داخل القوات المسلحة التيمورية. وقدم ضباط الاتصال العسكريون التابعون للبعثة التوجيه لضباط الاتصال التابعين للقوات المسلحة التيمورية قبل نشرهم إلى قواعد أمامية للعمليات في مقاطعتي بوبونارو وكوفاليما، وإلى قواعد إضافية أنشئت قبل الانتخابات الرئاسية. وتم نشر وحدات تابعة للقوات المسلحة التيمورية في تسع من المقاطعات الثلاث عشرة أثناء فترة الانتخابات لتعزيز الإحساس بالأمن. وفي 20أيلول/سبتمبر، كان أفراد من القوات المسلحة لا يزالون في هذه القواعد لتنفيذ مهام التعاون المدني - العسكري. وساعد ضباط الاتصال العسكريون التابعون للبعثة أيضا في إعداد اثنين من ضباط القوات المسلحة لإيفادهما بصفة مراقبين عسكريين إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في تشرين الأول/أكتوبر، عندما يعود إلىتيمور - ليشتي الضابط الموفد سابقا إلى تلك البعثة (المرجع نفسه، الفقرة 27).
	هاء - دعم الاستعراض الشامل لقطاع الأمن
	33 - في 2 أيار/مايو، اعتمد مجلس الوزراء الاستعراض الشامل لقطاع الأمن المعنون ”تأمين المستقبل“، الذي وُضع بمشاركة المؤسسات الأمنية المختصة وقدمه وزير الدولة لشؤون الأمن. ونوَّه المجلس في نشرته الصحفية إلى أن الاستعراض هو المرحلة الأولى من عملية مستمرة من شأنها أن تجعل مؤسسات قطاع الأمن أكثر كفاءة وفعالية، ومزودة بصلاحيات محددة تحديدا واضحا تتيح لها الاضطلاع بعمليات منسقة تنسيقا جيدا. وفي 2 أيار/مايو أيضا، قدم وزير الدولة لشؤون الأمن إلى المجلس مشروع سياسة الأمن الوطني. وبعد أن تلقى وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني تعليقات على المشروع من الوزارات المعنية، يقوم حاليا بإجراء تنقيحات لهذه السياسة. 
	34 - وما زال مكتب وزير الدولة لشؤون الأمن يعد التشريعات و/أو الأنظمة الفرعية المتعلقة بالحماية المدنية وإدارة الحدود (المرجع نفسه، الفقرة 28)، بدعم تقني من البعثة. ووافق مجلس الوزراء في 15 شباط/فبراير على مشروع المرسوم بقانون المقدم بشأن تنظيم نشاط القطاع الخاص في مجال الأمن، الذي يتضمن نظاما للإنفاذ والجزاءات، لكن لم يصدره رئيس الجمهورية نظرا لعدم وجود قانون أساسي بشأن المديرية الوطنية لأمن المباني العامة، التي تضطلع بالرقابة على شركات الأمن الخاصة. وبدعم مستمر من المشروع المشترك بين البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تعزيز القدرات المدنية على الرقابة والإدارة في قطاع الأمن (المرجع نفسه، الفقرة 29) ومن شرطة البعثة، وُضع مشروع قانون أساسي يُحدد بنية المديرية الوطنية ومهامها، ويجري استعراضه حاليا لدى مكتب وزير الدولة لشؤون الأمن. وبدعم من ذلك المشروع المشترك، قامت الحكومة أيضا في 29 آب/أغسطس بإنشاء وتجهيز المركز الوطني لتنسيق العمليات، الذي سيقود تنسيق عمليات الإطفاء والإنقاذ. وعلاوة على ذلك، قدمت البعثة التدريب لأفراد من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة وعدد من المديريات المشمولة في إطار مسؤولية وزارة الدولة لشؤون الأمن، في المجالات المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان والأطر التشريعية. وفي احتفال أقيم في 3 أيار/مايو، عينت الحكومة رسميا مدير معهد الدفاع الوطني، الذي تم إنشاؤه بدعم من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	35 - وقد أُحرز المزيد من التقدم نحو استيفاء المعايير المرجعية للاستراتيجية المتوسطة الأجل في مجال تقديم الدعم لمؤسسات قطاع الأمن. وتتوافر حاليا إلى حد بعيد النُظم والعمليات والآليات اللازمة لإدارة هذه المؤسسات ولتمكينها من إنجاز أدوارها على النحو المحدد في التشريعات، بما في ذلك الشرطة الوطنية والقوات المسلحة التيمورية. وسيتوقف اطِّراد التعزيز لمؤسسات قطاع الأمن، في جزء منه، على استمرار التزام القيادات الحكومية والعاملين في تلك المؤسسات باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومبادئ الحوكمة الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، يلزم بذل جهود خاصة لمواصلة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة المدنية المعنية بالشرطة الوطنية والقوات المسلحة وغيرهما من مؤسسات قطاع الأمن. وبالنظر إلى أن الأمانات المعنية في وزارة الدفاع والأمن واللجنة البرلمانية باء (الشؤون الخارجية والأمن والدفاع) لا تزال تواجه تحديات معينة من حيث القدرات، وبخاصة في المجالات المتعلقة برسم السياسات والمشتريات والشؤون المالية (انظر S/2010/85، الفقرة 57)، فإن ثمة حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم للتصدي لهذه التحديات.
	36 - وقد تقلصت الشواغل السابقة بشأن الحاجة إلى كفالة التمييز الواضح في الأدوار والمسؤوليات بين الشرطة الوطنية والقوات المسلحة التيمورية، وبشأن خطر التوترات المحتملة فيما بين أفرادهما (انظر S/2006/628، الفقرات 31-33، و 62)، وإن كانت هاتان المسألتان ستتطلبان اهتماما مستمرا من القيادة التيمورية. وقد أكد قائد القوات المسلحة باستمرار في تعليقاته العلنية خلال الفترة الانتخابية على أن القوات المسلحة ستؤدي دورا مساندا فقط للشرطة الوطنية، مشددا على أن هذه الأخيرة هي الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي. وإضافة إلى ذلك، واصل القائد العام للقوات المسلحة، ليري أنان تيمور، والقائد العام للشرطة الوطنية، مونتيرو، عقد اجتماعات أسبوعية منتظمة، مما ساهم في تحقيق التفاهم والتعاون فيما بين الكيانين. ومع تزايد عدد الأفراد في هاتين المؤسستين، واحتمال زيادة التفاعل بينهم مع نشر أفراد من القوات المسلحة التيمورية في عدد أكبر من المقاطعات، سيكون من المهم كفالة استمرار التنسيق والتعاون على نحو وثيق بين الكيانين في ظل الرقابة المدنية.
	ثالثا - تعزيز حقوق الإنسان والعدالة
	ألف - الدعم المقدم لرصد حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها
	37 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت إلى البعثة ادعاءات بوقوع 47 من حالات إساءة المعاملة أو الإفراط في استعمال القوة من جانب أفراد من الشرطة الوطنيةلتيمور - ليشتي و 13 حالة من جانب أفراد من القوات المسلحة التيمورية. ومن مجموع الحالات الـ 47 المتعلقة بأفراد الشرطة الوطنية، شملت 10 حالات مزاعم بقيام أفراد من هؤلاء بإطلاق سلاح ناري، بما في ذلك أربع حالات كان فيها الأفراد خارج أوقات العمل حيث لا يخول لهم القانون حمل أسلحة نارية. وفي اثنتين من هذه الحوادث العشر، زُعم أن مدنيين أُطلق عليهم الرصاص بأيدي أفراد من الشرطة الوطنية، ووقعت أولاهما في 16 تموز/يوليه في هيرا، في مقاطعة ديلي، وأدت إلى مقتل أحد المدنيين (انظر الفقرة 38 أدناه)، ووقعت الثانية في 1 حزيران/يونيه في كايبادا، في مقاطعة بوكو، وأدت إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح استوجبت دخولهم إلى المستشفى. ومن الحالات الـ 47، كانت سبع حالات تتعلق بمزاعم بقيام أفراد من الشرطة الوطنية، على نحو غير قانوني، بأعمال اقتحام أو تفتيش أو اعتقال، بينما شملت هذه الفئة أربع حالات من الحالات الـ 13 المتعلقة بأفراد القوات المسلحة التيمورية. وزُعم أنه في 1 نيسان/أبريل، قامت مجموعة تضم تسعة أفراد نظاميين من القوات المسلحة، على نحو غير قانوني، بتفتيش وإساءة معاملة رجل في مقاطعة كوفاليما، مما استوجب دخوله إلى المستشفى. ويجري حاليا تحقيق جنائي في هذه القضية.
	38 - وقد أحرزت أعمال الملاحقة القانونية للحوادث التي تشمل مزاعم بارتكاب أفراد من الشرطة الوطنية ومن القوات المسلحة أعمالا غير قانونية تقدّما خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أدلى شاهد رئيسي بأقواله لمكتب المدعي العام بشأن حادثة وفاة مدني بالرصاص نتيجة لقيام أفراد من الشرطة الوطنية بإطلاق النار عليه في مقاطعة فيكيكي في 3 حزيران/يونيه 2007 (انظر S/2011/32، الفقرة 33). وفي 24 شباط/فبراير، أصدرت محكمة مقاطعة ديلي حكما، أيدته لاحقا محكمة الاستئناف، على أحد أفراد الشرطة بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكاب جريمتي القتل ومحاولة القتل فيما يتصل بحادثة إطلاق للنار وقعت في ديلي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2009 وأسفرت عن مقتل مدني واحد وإصابة آخر بجروح (انظر S/2012/43، الفقرة 31). وفيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في 16 تموز/يوليه على نحو ما ذُكر في الفقرة 37 أعلاه، بدأ اتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد أحد أفراد الشرطة حيث تم وقفه مؤقتا عن العمل لمدة 90 يوما بزعم إطلاقه النار على شاب غير مسلح عمره 19 سنة وقتله في مدينة هيرا، بمقاطعة ديلي، في 16 تموز/يوليه. وهناك أفراد شرطة آخرون أيضا يُزعم أنهم متورطون في هذا الحادث ويخضعون حاليا لتحقيقات تأديبية وجنائية. وفي 23 آب/أغسطس، حكمت محكمة مقاطعة سواي على أحد أفراد الشرطة الوطنية بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة القتل نتيجة الإهمال في إطار قضية إطلاق للرصاص، خارج أوقات العمل، أودى بحياة امرأة سنها 19 عاما في حفل في مقاطعة بوبونارو في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (المرجع نفسه، الفقرتان 17 و 31) وأمرت بعزله مؤقتا من الشرطة طوال فترة عقوبته. وفي 22 حزيران/يونيه، أطلقت المحكمة سراح فرد ثان من الشرطة كان قد اعتقل في هذه القضية واحتجز احتياطيا قبل المحاكمة، وأُغلق ملف قضيته دون أن تُوجه إليه تهم رسمية. وفي 20 نيسان/أبريل 2012، أصدر مكتب المدعي لائحة اتهام لستة أفراد من القوات المسلحة فيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في مقاطعة لوتِم في 27 آب/أغسطس 2010 وأدت إلى وفاة أحد المدنيين وإصابة آخرين بجروح (المرجع نفسه، الفقرة 31)، حيث اتهم ثلاثة من الأفراد بجريمة القتل واتهم الأفراد الستة جميعا بارتكاب اعتداء بسيط. والموعد المقرر لبدء المحاكمة هو 21 أيلول/سبتمبر.
	39 - ووثّقت البعثة أيضا حالات رفض فيها أفراد من الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي فتح تحقيقات تأديبية بشأن أفراد شرطة آخرين، إلا إذا تلقوا شكوى خطية من الضحية المعنية (الضحايا المعنيين)، برغم أن القانون لا يشترط ذلك، وأثارت البعثة هذه المسألة مع إدارة شؤون العدل التابعة للشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي. ويُشار إلى أن الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي أدرجت تعزيز إدارة شؤون العدل ضمن أولوياتها في إطار خطة التطوير المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة.
	40 - وكان التقدم محدودا فيما يتعلق بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال أزمة عام 2006. وحتى 20 أيلول/سبتمبر، كانت قد صدرت أحكام نهائية بشأن سبع قضايا، أفضت إلى إدانة تسعة أشخاص وتبرئة 43 شخصا، وأُغلقت أربع قضايا. وفي 1 حزيران/يونيه، بدأت محكمة مقاطعة ديلي في محاكمة الأفراد الـ 14 المتهمين في قضية الحرق العمد لمنزل أسرة دا سيلفا في 25 أيار/مايو 2006، الذي أسفر عن مقتل ستة من أقارب وزير الداخلية آنذاك، روجيريو لوباتو، (انظر S/2011/32، الفقرة 35). وفي 21 شباط/فبراير، بدأ البرلمان المناقشة مادة مادة لمشروعي القانونين المتعلقين بالتعويضات وبإنشاء مؤسسة لمتابعة أعمال لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة ولجنة الحقيقة والصداقة (انظر S/2012/43، الفقرة 34). وأرجئت المناقشة بعد انسحاب برلمانيين من دوائر مختلفة وعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلستين اللاحقتين اللتين كان من المقرر عقدهما في 27 و 28 شباط/فبراير؛ ولم تُجر مناقشة لمشروعي القانونين بعد ذلك.
	41 - وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز ما تقدمه من خدمات حماية الأطفال من خلال توفير التدريب لموظفيها المختصين بحماية الأطفال وموظفي مرافق رعاية الأطفال، على تخطيط أنشطة الرعاية وتقديم المشورة النفسية - الاجتماعية، ومعالجة الصدمات النفسية والمساعدة على التعافي، وإعادة الإدماج في الأسر، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، فضلا عن توفير التدريب بشأن حقوق الإنسان لموظفيها المختصين بالحماية، بالتعاون مع البعثة ومنظمة إنقاذ الطفولة. وثابرت اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، بدعم من اليونيسيف والبعثة، على بذل جهودها الرامية إلى التوعية بحقوق الطفل والتثقيف بشأن حماية الطفل، من خلال تنظيم أحداث للاحتفال باليوم الدولي للطفل وخلال فترة الانتخابات، استهدفت القادة السياسيين والمعلمين والأسر والأطفال. وفي 18 نيسان/أبريل، وافق مجلس الوزراء على قرار للحكومة بشأن السياسة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتعزيز حقوقهم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُبلغ عن وقوع بعض حوادث الترهيب والتهديد من جانب أفراد من المجتمع المحلي ضد أنشطة أعضاء كنيسة بروتستانتية في قرية ريتابو في مقاطعة بوبونارو (انظر S/2011/641، الفقرة 38).
	42 - وقد تواصلت تيمور - ليشتي تواصلا نشطا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بفضل المساعدة التقنية التي تقدمها البعثة إلى وزارة العدل. وفي 16 آذار/مارس 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان نتائج الاستعراض الدوري الشامل بشأن تيمور - ليشتي (انظر A/HRC/DEC/19/115؛ و S/2012/43، الفقرة 35). وقبلت حكومة تيمور - ليشتي، ضمن جملة توصيات، التوصيات الداعية إلى التصديق على بعض المعاهدات الدولية الإضافية لحقوق الإنسان وإلى تقديم تقارير عن حالة تنفيذ المعاهدات المُصدَّق عليها من قبلُ. وفي 21 حزيران/يونيه، عرضت المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان على مجلس حقوق الإنسان التقرير المتعلق بالبعثة التي قامت بها إلى تيمور - ليشتي (13-18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011)، متضمنا توصيات بأن يركز هذا البلد على تنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تكفل للسكان كافةً نموا وتنمية منصفين وشاملين للجميع، بما في ذلك ما يتعلق بالإطار المؤسسي والقانوني، وتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على التعليم والرعاية الصحية والحقوق المتصلة بالأراضي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية (A/HRC/20/25/Add.1؛ وانظر S/2012/43، الفقرة 37). وفي 5 آذار/مارس، عرض الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، على مجلس حقوق الإنسان، التقرير المتعلق بالزيارة التي قام بها إلى تيمور - ليشتي (٧-١٤ شباط/فبراير ٢٠١١) (A/HRC/19/58/Add.1). وفي ذلك التقرير، نوه الفريق العامل بالجهود العديدة التي ما برحت تبذلها تيمور - ليشتي منذ استقلالها على الرغم من التحديات التي واجهها البلد، بما في ذلك في مجال تحقيق عملية المصالحة الوطنية، ولكنه أشار إلى أنه ما زال يتعين إنجاز الكثير لكي يتم إعمال الحق في معرفة الحقيقة وفي العدل وفي التعويض لمن تعرضوا للاختفاء ولذويهم. وفي آذار/مارس وحزيران/يونيه 2012، قدمت حكومة تيمور - ليشتي بيانات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن التقريرين المتعلقين بالاستعراض الدوري الشامل والزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة؛ وظلت منظمات المجتمع المدني تتواصل على نحو نشط مع آليات حقوق الإنسان بفضل الدعم المقدَّم من البعثة.
	43 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عيّن مكتب أمين حقوق الإنسان والعدالة 32 موظفا جديدا (منهم 17 امرأة) لتعزيز قدراته في المقر الكائن في مقاطعة ديلي وفي المكاتب الإقليمية (انظر S/2011/641، الفقرة 42). وقام المكتب برصد حالة حقوق الإنسان خلال الانتخابات، مستعينا في ذلك بالدعم التقني المقدَّم من البعثة، وأطلع الجمهور على ملاحظاته في تقرير أصدره في 19 تموز/يوليه. والتحقت مجموعة تضم أربعة مستشارين قانونيين (منهم ثلاثة نساء) في مكتب أمين حقوق الإنسان والعدالة بدورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر يسرتها البعثة بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان مع مستشارين قانونيين آخرين من وزارة العدل ومكتب رئيس الجمهورية. واستمر تقديم دعم إضافي في إطار برنامج مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرمي إلى تعزيز قدرات مكتب أمين حقوق الإنسان. وبرغم احتياجات المكتب المستمرة في مجال بناء القدرات، فإنه زاول العمل كمؤسسة مستقلة وفعالة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واستوفى بذلك المعيار المحدد ذا الصلة في الاستراتيجية المتوسطة الأجل.
	44 - وتحت إشراف مكتب المدعي العام، واصل فريق التحقيق في الجرائم الجسيمة التابع للبعثة تحقيقاته في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت فيما بين 1 كانون الثاني/يناير و 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وحتى 20 أيلول/سبتمبر، كانت التحقيقات قد اكتملت في 311 قضية من القضايا المتبقية البالغ عددها 396 قضية (79 في المائة)، منها 61 قضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	45 - وواصلت البعثة إيلاء أولوية عليا لسياسة عدم التسامح إطلاقا مع ارتكاب الاستغلال والإيذاء الجنسيين، بما في ذلك من خلال توفير برامج التدريب السلوكي والانضباطي وبرامج التوعية بشأن الاستغلال والإيذاء الجنسيين في مكاتبها الإقليمية الأربعة. وفي إطار مواصلة الوحدة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لبرنامجها المتعلق بالتوعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفرت الوحدة التدريب بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لـ 653 موظفا (منهم 115 امرأة) من موظفي البعثة ووكالات الأمم المتحدة.
	باء - الدعم المقدم لبناء قدرات النظام القضائي وتعزيزه
	46 - وفقا لإحصاءات أصدرها مكتب المدعي العام في 12 أيلول/سبتمبر، عولجت 269 2 قضية جنائية فيما بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 آب/أغسطس. وبعد تسجيل 991 1 قضية جنائية جديدة، بلغ عدد القضايا التي كانت لا تزال قيد النظر 742 4 قضية في 31 آب/أغسطس. واستمرت التحسينات التشغيلية في ممارسات إدارة القضايا بفضل تنفيذ النظام المتكامل لإدارة القضايا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض شركاء المعونة الثنائية. ويهدف هذا النظام إلى تيسير التعاون فيما بين مكتب المدعي العام، ومكتب المحامي العام، والمديرية الوطنية لمرافق السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، والشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي، والمحاكم (انظر S/2011/641، الفقرة 45). ويُرتقب أن يتسع نطاق النظام، في المرحلة المقبلة، ليشمل مكتب أمين حقوق الإنسان والعدالة.
	47 - وفي 29 أيار/مايو، وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني. واضطلع بقيادة عملية وضع هذه الخطة وتنسيقها مكتب وزير الدولة لشؤون تعزيز المساواة، بدعم من لجنة وطنية متعددة القطاعات لأعمال الصياغة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، والبعثة، والمنظمة الدولية للهجرة. وتطلب إعداد هذه الخطة عملية تشاور واسعة النطاق استمرت سنة كاملة لضمان الدعم اللازم لتنفيذها من مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية. وتركز الخطة على ثلاثة مجالات استراتيجية للتدخل: منع العنف الجنساني، وتقديم الخدمات للضحايا، وتوفير إمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة.
	48 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان لا يزال يوجد في انتظار الاعتماد و/أو الإصدار عدد من مشاريع النصوص التشريعية التي تتصل ببعض المجالات الحاسمة، بما في ذلك مشاريع قوانين تتعلق بقضاء الأحداث وباللجوء إلى المحاكم، وكذلك بحقوق الأراضي وحقوق الملكية، وبالتالي ظلت توجد بعض الفجوات في الإطار التنظيمي. وجدّت تطورات جديرة بالاهتمام في مجال السجون، دعمتها البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك إصدار المرسوم بقانون بشأن النظام المهني الخاص والنظام الأساسي لحرس السجون في 29 شباط/فبراير وما أعقب ذلك من إنجاز تدريب متخصص لموظفي حراسة السجون التابعين لدائرة السجون الوطنية بشأن معاملة السجناء وتسوية النزاعات. وتم صوغ النسخة الأولى من إجراءات التشغيل الموحدة لدائرة السجون الوطنية، التي تغطي مجالات مثل الإدارة، وإدارة الحالات الإفرادية، وحقوق النـزلاء، والأمن، والصحة، والانضباط، وأنشأت المديرية الوطنية لمرافق السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي أفرقة عاملة لقيادة المناقشات التي تجري بشأن النص. وأُجري أيضاً تحليل للحالة الراهنة في السجون لاستعراض مدى الامتثال فيها بناء على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وذلك بدعم من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	49 - ولا يزال تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام جميع شرائح السكان أحد التحديات الرئيسية في هذا القطاع. ومما يسهم في إعاقة إمكانية اللجوء إلى القضاء، ولا سيما بالنسبة للفئات الأشد ضعفا، محدودية عدد محاميي الدفاع المجاني، والافتقار إلى إطار تنظيمي شامل للمعونة القانونية، وعدم توافر تمويل من الجهات المانحة لخدمات المعونة القانونية بعد شهر آب/أغسطس (في 20 أيلول/سبتمبر، كانت المناقشات جارية بشأن ذلك). وقد ساعدت الدورات التدريبية المستمرة للقضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع المجاني والمحامين الخاصين، وغير ذلك من الجهود التي يبذلها مركز التدريب القانوني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في معالجة ثغرات القدرات المرتبطة بالموارد البشرية، بما في ذلك تخرج أول سبعة محامين خاصين في 4 تموز/يوليه. بيد أن المركز نفسه لا يــزال يواجـــه معوقات كبيرة، بما في ذلك ما يخص الموارد البشرية والقدرات الإدارية الفنية والاستراتيجية، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد على الموظفين الدوليين في توفير خبرات معينة. ومن ثم يلزم استمرار الدعم من أجل تعزيز الخبرات والقدرات الوطنية. وقد اتُّخذَت مبادرات مختلفة، بدعم من البعثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة لضحايا العنف العائلي والعنف الجنساني ولتعزيز المساءلة عن هذه الجرائم؛ ومن أمثلة هذه المبادرات إدراج مهارات التحقيق في حالات العنف الجنساني في المناهج الدراسية لمركز تدريب الشرطة، وتنظيم دورة تدريبيــة مدتها أسبوعان في هذا المجال لأفراد الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي (30 أيار/مايو - 12 حزيران/يونيه)، بالإضافة إلى إصدار دليل لمحاميي المعونة القانونية عن معالجة مسألة العنف الجنساني في تيمور - ليشتي. ولتسهيل تعزيز ثقة الجمهور بالنظام القضائي الرسمي، وضعت وزارة العدل مزيداً من التركيز على التوعية العامة والدعوة، بوسائل منها بث سلسلة برامج متعلقة بالعدالة يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر البرنامج الإذاعي الأسبوعي للبعثة، وتنظيم عدد من جلسات التوعية المعنونة ”تقديم العدالة للشعب“ في إطار المجتمعات المحلية المختلفة.
	50 - وعلى النحو المبين أعلاه، تم إحراز مزيد من التقدم نحو بلوغ الأهداف والمعايير المرجعية للاستراتيجية المتوسطة الأجل في مجالات سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان. ولكن يلزم بوجه خاص بذل جهود إضافية للتصدي للتحديات المتعلقة بآليات المساءلة والعدالة التقليدية وتنفيذ بعض القوانين. وتحتاج آليات المساءلة في قطاع العدالة إلى مزيد من التعزيز، بوسائل منها الجهود الرامية إلى تحسين عمل المجالس العليا للقضاء والنيابة العامة والدفاع العام، وكذلك مجلس تنظيم ممارسة المهن القانونية وتحقيق انضباطها. ولا يزال قيد الانتظار وضع مدونات لقواعد سلوك القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع المجاني والمحامين الخاصين. وفيما يتعلق بالمعيار المرجعي المتعلق بتطبيق إطار قانوني يأخذ في الاعتبار آليات العدالة التقليدية التي تلتزم بالمبادئ الأساسية لإقامة العدل وبمعايير حقوق الإنسان، سيتطلب التوفيق بين نظامي العدالة التقليدي والرسمي مزيداً من الوقت لمعالجته، ولا سيما بالنسبة للتعامل مع العنف العائلي والعنف الجنساني. ويمكن تعزيز تنفيذ قوانين رئيسية معينة، مثل قانون مكافحة العنف العائلي، وكذلك آليات الرصد المتصلة بها. وبالنظر إلى أن فريق التحقيــق فــي الجرائم الجسيمــة لم يكن حتــى 20 أيلول/سبتمبر قــد انتهــى من التحقيق في 85 قضية معلقة من قضايا الجرائم الجسيمة (انظر الفقرة 44 أعلاه)، وإلى أن العدد الإضافي المتوقع إنجازه من القضايا بحلول موعد انتهاء الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر يقارب 20 قضية، فإن المعيار ذي الصلة لن يُستوفى بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012.
	رابعا - الدعم المقدم لبرنامج الأولويات الوطنية، والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية، والمساعدة الإنسانية
	ألف - الدعم المقدم لعملية برنامج الأولويات الوطنية
	51 - بعد اختتام برنامج الأولويات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2011 (انظر S/2012/43، الفقرة 43)، نظمت وزارة المالية في 12 نيسان/أبريل 2012 حلقة عمل بشأن ”الدروس المستفادة لما بعد برنامج الأولويات الوطنية“، وذلك بدعم من البعثة والبنك الدولي. وكان الهدف من حلقـة العمل هــو تقييم الدروس المستفادة مــن برنامج الفترة 2008-2011 وصياغة توصيات لإدماج نموذج النطاق المتدرج لمعالجة الهشاشة، الذي اعتمدتــه مجموعــة الــدول الهشـــة السبـــع الموسعة (g7+)، فــي إطــار جديـــد لتنفيذ خطة تيمور - ليشتي الإنمائية الاستراتيجية للفترة 2011-2030 والأهداف الإنمائية للألفية. وفي حلقة العمل، عرضت وزيرة المالية أيضاً البوابة الشبكية المنشأة مؤخرا بشأن شفافية المعونة في تيمور - ليشتي، وهي نظام مبتكر على شبكة الإنترنت متاح للجمهور، ويقدم المعلومات المتعلقة بالأموال المصروفة من جانب المانحين والأنشطة التي يقومون بها، ومشاريع المعونة الخارجية، ويقدم إفادات عن الإنفاق العام في مجال التنمية. وستسترشد جهود التنمية في المستقبل بالخطة الإنمائية الاستراتيجية وببرنامج السنوات الخمس للحكومة الدستورية الخامسة الذي أقره البرلمان في 14 أيلول/سبتمبر (انظر الفقرة 3 أعلاه)، ويركز على تنمية رأس المال الاجتماعي، وتطوير الهياكل الأساسية، والتنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، وتوطيد الإطار المؤسسي، بوصفها من الأولويات.
	52 - وبعد اعتماد الاتفاق الجديد للمشاركة في دعم الدول الهشة (انظر S/2012/43، الفقرة 44)، شرعت الحكومة ووزارة المالية في عدد من الأنشطة لتشجيع تنفيذه. وفي الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني/يناير، عقدت الحكومة، بصفتها رئيسة مشاركة لمجموعة الدول السبع الهشة الموسعة، اجتماعا فنيا للمجموعة يسّرته أمانة المجموعة بدعم من البعثة، وذلك بهدف صوغ خطة للعمل والتنفيذ. وركز الاجتماع بوجه خاص على كيفية توطيد الأهداف التي تم إقرارها بشأن بناء السلام وبناء الدول، وكيفية وضع المؤشرات والاستراتيجيات المتصلة بذلك لتنفيذ الأهداف على الصعيد القطري؛ وأشرف الاجتماع أيضاً على إنشاء أفرقة عاملة من أجل صقل التعريف الذي وضعته المجموعة للهشاشة وللنطاق المتدرج لمعالجة الهشاشة والذي سيُستخدم في إطار بدء تنفيذ الاتفاق الجديد على نحو تجريبيفي تيمور - ليشتي وستة بلدان أخرى بصفتها بلدانا رائدة للتنفيذ. وبالإضافة إلى المشاركة في اجتماعي الحوار الدولي بشــأن بنــاء السلام وبناء الدول (انظر S/2010/522، الفقرة 44)، اللذين عقدا في كوبنهاغن ونيروبي في آذار/مارس وحزيران/يونيه على التوالي، واستمرت فيهما مناقشة عملية الاتفاق الجديد، أنشأت الحكومة فرقة عمل لتنفيذ الاتفاق الجديد في تيمور - ليشتي، تشارك فيها البعثة وتقدم لها الدعم التقني. وباعتبار تيمور - ليشتي بلداً رائداً، شرعت أيضاً في إجراء تقييم للهشاشة على المستوى الوطني، بهدف وضع مؤشرات على المستوى القطري لقياس التقدم المحرز في إطار نطاق الهشاشة المتدرج للاتفاق الجديــد، واستضاف رئيــس الــوزراء ووزيـــرة الماليـــة حلقة عمل بشـــأن تقييم الهشاشة في 15 آب/أغسطس، وقد ألقيت كلمة في تلك الحلقة (انظر الفقرة 7 أعلاه). وتقديراً لما تحقق من إنجازات ومساهمات رائعة على يد تيمور - ليشتي بصفتها رئيسة مشاركة في الحوار الدولي بشأن بناء السلام وبناء الدول (انظر S/2010/522، الفقرة 44)، وللدور الممتاز الذي قامت به وزيرة المالية، إميليا بيريس، فقد عينتها، في 31 تموز/يوليه، عضوة في فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015.
	باء - التنمية الاجتماعية - الاقتصادية
	53 - وفقا لما أفادت به وزارة المالية، ظل معدل النمو الاقتصادي في تيمور - ليشتي مرتفعاً، حيث ناهز 11 في المائة. وكان معدل التضخم مرتفعاً أيضاً، إذ قارب 11 في المائة في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو (وفقا لأحدث البيانات المتاحة من المديرية الوطنية للإحصاء). وتنوعت أسباب التضخم، فشملت ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع قيمة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، وارتفاع مستوى الطلب الإجمالي مدفوعاً أساساً بازدياد النفقات الحكومية، والقيود المفروضة على إمدادات السلع والخدمات. ووفقاً لبيانات المصرف المركزي لتيمور - ليشتي، وصل رصيد صندوق النفط في 31 تموز/يوليه إلى 10.6 بلايين دولار.
	54 - واستضافت الحكومة في 15 و 16 أيار/مايو الاجتمـــاع الخامــس لشركاءتيمور - ليشتي الإنمائيين في إطار الموضوع المعنون ”أمة تسير إلى الأمام - إنجازات التسليم، وتحديات وفرص المستقبل“. وشاركت في هذا الاجتماع وفود من 16 من البلدان وغيرها من الجهات المعنية، بما فيها البعثة ووكالات الأمم المتحدة، وبُثَّت المناقشات على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون. ولأن هذا كان آخر اجتماع يُعقد في ظل الحكومة الدستورية الرابعة، تحدث رئيس الوزراء زانانا غوسماو في خطابه الرئيسي عن فترة السنوات العشر لجهود بناء الدولة في تيمور - ليشتي، بما في ذلك التقدم المحرز والتحديات والفرص المقبلة، وشدد على أهمية المصالحة وبناء القدرات في المجتمعات المحلية باعتبارهما من العناصر الرئيسية في هذه العملية. واختُتِم الاجتماع بإقامة حفل لتسليم المهام، قام فيه كل وزير ووزير دولة بالإضافة إلى الشركاء الإنمائيين (بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة) والمجتمع المدني، بتقديم تقارير تسليم المهام إلى رئيس الوزراء دعما للانتقال السلس إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
	55 - وواصلت الحكومة تنفيذ عدة برامج وشرعت في تنفيذ عدد آخر لتلبية احتياجات الرضع والأطفال. وشرعت وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم من اليونيسيف، في إعداد سياسة ترمي إلى إقامة نظام شامل ومتكامل لرعاية الطفل والأسرة، واستلزم ذلك إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمعات المحلية في أربع مقاطعات، ولم توضع هذه السياسة في صيغتها النهائية بعد. وإضافة إلى ذلك، وافقت وزارة التضامن الاجتماعي في 29 أيار/مايو على سياسة لإنشاء شبكات حماية الطفل على مستوى المناطق الفرعية. وقامت جامعة تيمور لوروساي الوطنية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتوفير التدريب اللازم لزيادة عدد القابلات المؤهلات في البلد، وقامت بتحسين المعدات في مدرسة القبالة وتجديد مختبر المهارات (افتتح رسميا في 3 أيلــول/سبتمبر). وفي إطار هذا التدريب، أتمت 25 من معلمات القبالة السريرية، في 15 حزيران/يونيه، دورة دراسية بشأن مهارات التدريس السريرية لكي يقمن بالإشراف على الدارسات الموفدات إلى المرافق الصحية. وأتمت وزارة التعليم، بدعم من الصندوق أيضا، وضع منهج دراسي بشأن صحة المراهقين الجنسية والإنجابية لمدارس المرحلتين الثانوية وما قبل الثانوية.
	56 - ولا تزال معالجة البطالة تشكل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة. وواصلت وزارة الدولة لشؤون التدريب المهني والعمالة، بدعم من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تنفيذ مشاريع العمل في المجتمعات الريفية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالطرق الفرعية والحراجة ونظم الري. ويعمل في هذه المشاريع ما مجموعه 730 14 فرداً (51 في المائة منهم من النساء). وكفلت برامج أخرى كثيفة العمالة تروج لها وزارة الدولة، الصيانة الروتينية لأكثر من 887 2 كيلومتراً من الطرق، وأتاحت فرص عمل قصيرة الأجل لمدد تتجاوز 2.2 من أيام العمل استفاد منها 422 78 شخصاً في المناطق الريفية. وحققت وزارة الدولة أيضا، بدعم من منظمة العمل الدولية، إنجازات لا يستهان بها في مجالي تنميـــة المهارات وتعزيز فرص العمالة. وشمل ذلك وضــع استراتيجية وطنيـــة للعمالةفي تيمور - ليشتي، نظر فيها مجلس الوزراء في 18 كانون الثاني/يناير.
	57 - واستمر إحراز التقدم نحو بلوغ الأهداف والمعايير المرجعية للاستراتيجية المتوسطة الأجل في مجال التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، وإن كانت تيمور - ليشتي لا تزال تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، بما في ذلك من حيث تحقيق تحسينات مستدامة في سبل العيش وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية وفرص العمل للشباب. ولا يزال الفقر أحد التحديات الكبرى في تيمور - ليشتي، وقد كثفت الحكومة الجهود الرامية إلى التصدي له في سياق برنامجها ذي الخمس سنوات الذي يضع ضمن الأولويات تنمية رأس المال الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل (انظر الفقرتين 3 و 51 أعلاه). وما فتئ متوسط الدخل في المناطق الحضرية يتزايد، وإن كانت توجد فوارق كبيرة في الأجور بين ديلي وبقية مناطق البلد. ووفقا لنتائج الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أجري في تيمور - ليشتي للفترة 2009-2010، حدثت انخفاضات فيما بين عامي 2003 و 2010 في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 83 إلى 64 لكل 000 1 مولود حي؛ وفي معدل وفيات الرضع من 60 إلى 45 لكل 000 1 مولود حي؛ وفي معدل وفيات الأطفال من 23 إلى 20 لكل 000 1 مولود حي. وظل معدل سوء التغذية مرتفعا، حيث تظهر أعراض توقف النمو (قصر القامة بالنسبة للعمر) على أكثر من 58.1 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة، ويعاني 44.7 في المائة منهم من نقص الوزن.
	جيم - المساعدة الإنسانية
	58 - لم تقع أي حوادث أو كوارث إنسانية كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وواصلت المديرية الوطنية لإدارة حالات الكوارث في تيمور - ليشتي جهودها الرامية إلى تعزيز سياسات استجابة الحكومة وأطر عملها المتكاملة لإدارة حالات الكوارث، من أجل تحسين التأهب لمواجهة أي تحديات إنسانية في المستقبل (انظر S/2012/43، الفقرة 50). وفي هذا الصدد بدأت المديرية في إجراء دراسة وطنية شاملة لتحديد سمات المخاطر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، وذلك في إطار برنامج مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرية الوطنية لإدارة حالات الكوارث من المقرر تنفيذه فيما بين عامي 2011 و 2013، ويشمل ذلك دراسة لتحليلات المخاطر في المناطق المعرضة للخطر. ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز قدرات إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات. وتم استيفاء المعيار المرجعي المحدد في الاستراتيجية المتوسطة الأجل، في مجال التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، بشأن عودة المشردين داخليا وإعادة إدماجهم (انظر S/2010/85، الفقرة 14؛ و S/2010/522 الفقرة 52).
	خامسا - الإعداد للعملية الانتقالية
	59 - واصلت الحكومة والبعثة، مع جهات معنية أخرى، التعاون وإحراز مزيد من التقدم بشأن العملية الانتقالية، بما في ذلك في سياق اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالمرحلة الانتقالية (انظر S/2012/43، الفقرة 51) التي عقدت اجتماعات في 2 شباط/فبراير و 27 نيسان/أبريل و 10 آب/أغسطس (بعد يومين فقط من تشكيل الحكومة الجديدة) و 20 أيلول/سبتمبر (انظر الفقرة 60 أدناه). وفي الاجتماع المعقود في 10 آب/أغسطس، الذي رأسه الرئيس تاور ماتان رواك وحضره نائب رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ومجموعة متنوعة من الوزراء وممثلي الحكومة، والقائد العام للشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي، وقائد القوات المسلحة التيمورية، وممثلي الخاص بالنيابة، وفريق الإدارة العليا للبعثة، استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الانتقالية المشتركة في كل مجال من مجالات التركيز التي تتضمنها. وإعراباً عن الالتزام المستمر بآلية الخطة الانتقالية المشتركة، أكدت الحكومة مواقع التنسيق الجديدة لديها فيما يخص مجالات التركيز السبعة للمرحلة الانتقالية. وفيما يتعلق بمجال الشرطة، قدم القائد العام للشرطة الوطنية ومفوض شرطة البعثة عرضا عن حالة تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة التطوير المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة (انظر الفقرات 21 و 24 و 25 أعلاه) وتناولا بالمناقشة العملية الجارية لتيسير الإعداد للتصديق على تمام إعادة تشكيل الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي، وكذلك على خطة التقليص التدريجي لقوام شرطة البعثة والانتهاء المتوقع للدعم التشغيلي المقدم للشرطة الوطنية بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر (انظر الفقرة 28 أعلاه). وتبيّن من رصد الخطة الانتقالية المشتركة لفترة الأشهر الثلاثة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه 2012 استمرار إحراز تقدم جيد في تنفيذ الأنشطة، حيث أظهر الرصد أن نسبة 83 في المائة من مجموع أنشطة الخطة البالغ 129 نشاطا كانت تسير وفقا للخطة، وأن متوسط نسبة الإنجاز في الأنشطة بلغ 68 في المائة، في 30 حزيران/يونيه. وذكر وزير الخارجية، متكلما باسم الحكومة، أنها أنشأت فريقا مؤلفا من موظفين من الحكومة ومكتب رئيس الجمهورية والبرلمان لاستعراض ما ورد في الخطة الانتقالية المشتركة من خيارات بشأن ترتيبات ما بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة، والتوصل إلى موقف مشترك بهذا الشأن.
	60 - وفي 20 أيلول/سبتمبر، رأس الرئيس تاور ماتان رواك اجتماعا استثنائيا للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالمهلة الانتقالية لمناقشة مشاركة الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي بعد انتهاء البعثة، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء زانانا غوسماو، ورئيس البرلمان بالنيابة، ومجموعة متنوعة من وزراء ومسؤولي الحكومة، والقائد العام للشرطة الوطنية، وقائد القوات المسلحة التيمورية، فضلا عن ممثلي الخاص بالنيابة، فين ريسكي - نيلسن، وفريق الإدارة العليا للبعثة. وفي ذلك الاجتماع، سلم رئيس الوزراء إلى ممثلي الخاص بالنيابة رسالة موجهة إليّ تعرض موقف الحكومة، الذي اتخذته بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق، بشأن دور الأمم المتحدة في البلد بعد انتهاء البعثة (انظر S/2012/736، المرفق؛ الفقرات 64 و 65 و 69 و 75 أدناه). وشدد رئيس الوزراء في الملاحظات التي أبداها في الاجتماع على أن الأمم المتحدة ستظل شريكا هاما في المرحلة الجديدة لتنمية البلد، وأن مناقشة مجالات التعاون ستتواصل في سياق الخطة الانتقالية المشتركة، وبرنامج الحكومة ذي الخمس سنوات، والخطة الإنمائية الاستراتيجية لتيمور - ليشتي للفترة 2011-2030.
	61 - وفي إطار مسعى آخر من مساعي البعثة الرامية إلى تيسير إنجاز ولايتها وتحقيق سلاسة العملية الانتقالية، أُبرمت شراكة مبتكرة مع أربعة من أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) لتنفيذ أنشطة معينة من الأنشطة المقررة خلال الفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2012، مع تحديد ما يخص البعثة من الدعم المالي والترتيبات المالية في عدد من مذكرات التفاهم. وتتسم اتفاقات الشراكة هذه، التي تتعلق بالأنشطة المحددة في الإطار الاستراتيجي المتكامل من أجل تيمور - ليشتي للفترة2011-2012 في المجالات ذات الأولوية في الاستراتيجية المتوسطة الأجل، وهي كفالة الأمن والاستقرار، وسيادة القانون، والعدالة وحقوق الإنسان، وثقافة الحكومة الديمقراطية والحوار، والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية، بأنها متسقة أيضا مع مبادرتي المتعلقة بالقدرات المدنية في أعقاب النزاعات (انظر A/66/311-S/2011/527 و A/67/312-S/2012/645). وفي 22 شباط/فبراير، تَشارَك رئيس الجمهورية السابق راموس - أورتا ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، هيلين كلارك، في رئاسة مشاورة للدول الأعضاء بشأنتيمور - ليشتي، وتولت ممثلتي الخاصة السابقة، أميرة حق، إدارة المشاورة، التي شارك فيها ممثلون للبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، وكذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وإدارات شتى. وخلال تلك المناسبة، عرض وزير المالية حافظة مشاريع ضمت 34 مشروعا لفريق الأمم المتحدة القطري، صيغت بالاشتراك مع الحكومة، لدعم توطيد السلام في تيمور - ليشتي بعد مغادرة البعثة على النحو المقرر لها. وتغطي حافظة المشاريع فترة تستغرق ثلاث سنوات (2012-2014) وتتطلب تمويلا إجماليا يقارب 76 مليون دولار، أي بمعدل 25.3 مليون دولار سنويا. ومنذ إجراء هذه المشاورة مع الدول الأعضاء، ناشدت الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الدول الأعضاء أن تقدم التمويل اللازم لحافظة المشاريع.
	62 - وفي ضوء الإغلاق المتوقع للبعثة، عززت البعثة أيضا أنشطة التدريب التي تضطلع بها في إطار مشروعها المتعدد المراحل لبناء القدرات من أجل تعزيز مهارات موظفيها الوطنيين، وذلك في مجالات شتى، من بينها الإدارة والتدريب المهني واللغتان الإنكليزية والبرتغالية، كي توفر لهم آفاقا أوسع لفرص العمل بعد انتهاء خدمتهم في البعثة (انظر S/2011/641، الفقرة 59). وقد أتم 90 في المائة من مجموع الموظفين الوطنيين العاملين في البعثة، الذي يقارب 850 موظفا، دورة تدريبية واحدة أو أكثر من الدورات المقدمة، وفي 20 أيلول/سبتمبر، كان 340 موظفا قد أكملوا برنامج البعثة الداخلي للتصديق على الصلاحية.
	63 - وفي أعقاب الانتخابات، بدأت البعثة في آب/أغسطس تنفيذ استراتيجية التخفيض التدريجي لقوامها، بالتشاور مع الحكومة، بهدف كفالة إنجاز أهداف الخطة الانتقالية المشتركة في حدود فترة الولاية المتبقية. وتشمل الاستراتيجية الإنهاء المرتقب للدعم التشغيلي الذي تقدمه شرطة البعثة إلى الشرطة الوطنية في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وإغلاق جميع المكاتب الإقليمية بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر، وإنهاء العمليات الجوية في 17 كانون الأول/ديسمبر. ولدى إغلاق المكاتب الإقليمية الأربعة، ستُعاد المرافق إلى الحكومة مع نقل حيازة بعض معدات البعثة (وتشمل أساساً معدات ستواصل الشرطة الوطنية استخدامها)، طبقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، ورهنا بموافقة الجمعية العامة (انظر S/2012/43، الفقرة 52). وخلال فترة التصفية بعد انتهاء ولاية البعثة، ستُعاد أيضا إلى الحكومة أربعة مجمعات من المجمعات الخمسة التي تستخدمها البعثة في ديلي، وسيستبقي فريق الأمم المتحدة القطري مجمعاً واحداً.
	سادسا - دور الأمم المتحدة بعد انتهاء البعثة
	64 - فيما يتعلق بمشاركة الأمم المتحدة بعد انتهاء البعثة، على النحو المذكور في الفقرة 60 أعلاه، بعث إليَّ رئيس الوزراء زانانا غوسماو رسالة مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2012 (انظر S/2012/736، المرفق) أعرب فيها عن تقدير وامتنان الحكومة الخالص للأمم المتحدة إزاء التزامها نحو تيمور - ليشتي وتضامنها معها ودعمها لها منذ إجراء الاستطلاع الشعبي في عام 1999 وحتى يومنا هذا، وأشار إلى أن ظروف البلد، بوصفه بلدا ناشئا خرج من براثن النزاع ليواجه تحديات مفهومة جيدا، بررت إنشاء بعثات متعددة ومتنوعة تابعة للأمم المتحدة، من أجل تقديم المساعدة في عملية بناء الدولة وكفالة استتباب السلام والاستقرار على الصعيد الوطني. وركز في هذا السياق أيضا على الدور الذي أدته البعثة في إعادة إرساء الأمن على الصعيد الداخلي وفي تقديم الدعم للدولة التيمورية من أجل توطيد الديمقراطية والنهوض بالحوار السياسي ووضع التدابير الكفيلة بنشر التسامح، مؤكدا على أن هذا هو ما جعل مجلس الأمن يمدّد الولاية الأولية للبعثة حتى كانون الأول/ديسمبر 2012، مراعاة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2012. وذكر رئيس الوزراء كذلك أن الحكومة تشعر بارتياح بالغ إذ تجد أن الافتراضات التي قامت عليها عملية صياغة الخطة الانتقالية المشتركة، التي أقرها الجانبان في 19 أيلول/سبتمبر 2011، قد تحققت بنجاح، فاستتب الاستقرار؛ وأُجريت الانتخابات العامة وفقا للمعايير الدولية؛ وتشكلت الحكومة على أساس نتائج الانتخابات؛ وأُفسح المجال أمام المعارضة السياسية كي تعمل وفقا للمبادئ الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، نوّه رئيس الوزراء إلى أن قدرا ملموسا من التقدم قد أُحرز في المجالات الرئيسية المحددة للعملية الانتقالية للبعثة، الأمر الذي يجعل الحكومة تعتقد أن البيئة السياسية والاجتماعية العامة في تيمور - ليشتي باتت مستقرة وأن الحكومة أصبحت في وضع يتيح لها أن تتولى زمام القيادة في عملية التنمية الوطنية، بما يشمل توطيد عملية بناء الدولة الديمقراطية وفقا لسيادة القانون وتنفيذ الخطة الإنمائية الاستراتيجية للفترة 2011-2030.
	65 - وبعد الإشارة إلى المجالات التي اضطلعت فيها البعثة بأنشطتها وقدمت الدعم بشأنها، وإلى التقدم المحرز في البلد، وإلى المشاورات الواسعة النطاق التي أجراها رئيس الجمهورية مع المعارضة والبرلمان الوطني والكنيسة والمجتمع المدني، تطرق رئيس الوزراء إلى الإعراب عن موقف تيمور - ليشتي بشأن مشاركة الأمم المتحدة فيما بعد انتهاء البعثة. وذكر رئيس الوزراء أن تيمور - ليشتي لم تعد تحتاج إلى أن تقدم الأمم المتحدة الدعم من خلال وجود بعثة تابعة لها لحفظ السلام أو بعثة سياسية، فيما بعد نهاية عام 2012، ومن ثم لا توجد حاجة أيضا إلى استمرار مجلس الأمن في النظر في شؤون تيمور - ليشتي. وفي معرض التنويه إلى أن الأمم المتحدة ستظل شريكا هاما في المرحلة الجديدة لتنمية البلد، ذكر رئيس الوزراء أيضا أنه بناء على ما أحرزه البلد من تقدم، واتساقاً مع مبادئ مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة والاتفاق الجديد، تود تيمور - ليشتي أن تقيم مع الأمم المتحدة علاقة عمل تعاونية مبتكرة تركز على تعزيز المؤسسات وتطويرها.
	سابعا - الجوانب المالية
	66 - خصصت الجمعية العامة، في قرارها 66/270 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2012، مبلغا قدره 155.4 مليون دولار للإنفاق على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وإذا قرر مجلس الأمن عدم تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، فإن تكاليف تخفيض قوام البعثة وتصفيتها إداريا ستُغطَّى من الموارد التي وافقت عليها الجمعية العامة.
	67 - وفي 31 آب/أغسطس 2012، بلغت الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 54.5 مليون دولار. وفي ذلك التاريخ أيضا، بلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام 161.8 3 مليون دولار.
	68 - وفي 31 تموز/يوليه 2012، وصل مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بوحدات الشرطة المشكَّلة في البعثة إلى 11.9 مليون دولار. وسُدِّدت تكاليف المعدلات المملوكة لوحدات الشرطة المشكلة والمملوكة للوحدات للفترتين الممتدتين حتى 31 آب/أغسطس 2011 و 30 حزيران/يونيه 2011 على التوالي.
	ثامنا - الملاحظات والتوصيات
	69 - لقد كانت هذه بحق سنة مشجعة وفارقة من نواح كثيرة بالنسبة إلى تيمور - ليشتي، شهدت تقدما كبيرا في مجالات متعددة. وكما ذكرت سابقا، وافقت هذه السنة عدة مناسبات تاريخية، منها الذكرى السنوية العاشرة لاستعادة تيمور - ليشتي لاستقلالها والذكرى السنوية الثالثة عشرة للاستطلاع الشعبي في عام 1999 (انظر الفقرة 5 أعلاه). وكانت هذه أيضا سنة أجرت فيها تيمور - ليشتي بنجاح ثلاثا من جولات الانتخابات في بيئة سادها الهدوء والأمن. وفي هذه السنة، أظهرت تيمور - ليشتي قدرتها القيادية القوية في سياق توليها لدور الرئيس المشارك لكل من الحوار الدولي بشأن بناء السلام وبناء الدول ومجموعة الدول الهشة السبع، من أجل العمل على تنفيذ الاتفاق الجديد للمشاركة في دعم الدول الهشة، وإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وإضافة إلى ذلك، ستشهد هذه السنة حدثا رئيسيا آخر هو انتهاء وجود الأمم المتحدة لأغراض حفظ السلام في تيمور - ليشتي، حيث تعاقبت عدة عمليات وبعثات للأمم المتحدة لمدة جاوزت حاليا عقدا بأكمله، عملت خلالها في إطار شراكة وثيقة مع حكومة تيمور - ليشتي وشعبها دعما لجهودها الرامية إلى الخروج من وهدة النزاع والتركيز على بناء السلام والأمن المستدامين، ومؤسسات الدولة الديمقراطية، والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية المنصفة الشاملة للجميع. وفي الوقت نفسه، وكما أوضحت للقيادة التيمورية، تثني الأمم المتحدة على اقتراح الحكومة أن تظل الأمم المتحدة شريكا مهما في المرحلة الجديدة لتنمية البلد وأن تقيم علاقة عمل تعاونية مبتكرة للمرحلة التالية لانتهاء البعثة تركز فيها على تعزيز المؤسسات وتطويرها.
	70 - وكما أوضحت خلال زيارتي الأخيرة، حققت تيمور - ليشتي إنجازات رائعة خلال العقد الذي تلا استعادتها لاستقلالها، وبخاصة منذ الأزمة التي وقعت في عام 2006 وأدت إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، ومنذ زيارتي لذلك البلد في كانون الأول/ديسمبر 2007 (انظر S/2008/26، الفقرتان 13 و 14). وفي عام 2010، ذكرت بعثة الأمم المتحدة للتقييم التقني أن البلد قد تعافى من أزمة عام 2006 من حيث أن التحديات الفورية قد عولجت (انظر S/2010/85، الفقرتان 21 و 22)، بما في ذلك استعادة الاستقرار والأمن، وعودة حوالي 000 150 من المشردين داخليا إلى ديارهم وإغلاق جميع المخيمات، وإعادة الإدماج التدريجية لأفراد القوات المسلحة التيمورية المفصولين ”المتظلمين“ في الحياة المدنية. وظلت الحالة الأمنية هادئة ومستقرة منذ وقوع أول اختبار تتعرض له فيما بعد عام 2006 حين تعرض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهجمات على حياتهما في 11 شباط/فبراير 2008 (انظر S/2008/501، الفقرتان 3 و 4). وقد ظلت الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي تمارس المسؤولية عن تسيير جميع العمليات الشرطية في تيمور - ليشتي طيلة الـ 18 شهرا الماضية، وظل معدل الجرائم المبلغ عنها منخفضا، بينما ركز شرطة البعثة على مواصلة أعمال التطوير وبناء القدرات المؤسسية مع تقديم الدعم التشغيلي في مجالات معينة (انظر الفقرة 21 أعلاه).
	71 - وأُحرز قدر كبير من التقدم أيضا في تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية للمؤسسات الأخرى للدولة، بما في ذلك قطاعات الأمن والعدالة والحوكمة، التي كان وجودها شبه منعدم منذ 13 عاما مضت، ولكنها أصبحت تؤدي حاليا أدوارا حاسمة في صون الاستقرار والحفاظ على الديمقراطية. ويشكل البرلمان محفلا نشطا للنقاش السياسي، بمشاركة بنّاءة من جانب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. ومن الأمور المشجعة بصفة خاصة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أُجريت هذا العام على نحو ساده السلام والانتظام (بدعم من الأمم المتحدة يقل كثيرا عما قدمته في عام 2007)، وبمستويات عالية لمشاركة الناخبين وقبول النتائج من الجميع، وتُوج ذلك بتشكيل حكومة جديدة وافتتاح برلمان جديد. وعلاوة على ذلك، يجري بذل مزيد من الجهود، في إطار الخطة الإنمائية الاستراتيجية لتيمور - ليشتي للفترة 2011-2030 وبرنامج الحكومة ذي الخمس سنوات، من أجل تحسين أحوال المعيشة اليومية للمواطنين. وتعكس هذه الإنجازات الرائعة جميعها قوة الالتزام لدى قيادات تيمور - ليشتي وسكانها بالحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مستقبل يشيع فيه الأمن والاستقرار. وقد تم التأكيد خلال زيارتي على أن هذا التقدم يدل أيضا على أن تيمور - ليشتي تمضي على مسار مبشر بالخير، وعلى أن هذا المناخ الإيجابي هو الإطار الذي تعد فيه الأمم المتحدة العدة لسحب البعثة في نهاية عام 2012، وتشارك في المناقشات المتعلقة بشكل جديد تتخذه مشاركة الأمم المتحدة بهدف صوغ دعمها على نحو يوافق الاحتياجات المتغيرة للبلد.
	72 - بيد أنه مع هذه التطورات المبشرة بالخير، لا تزال تيمور - ليشتي تجابه تحديات كثيرة، على نحو ما ذُكر أعلاه في سياق استعراض التقدم المحرز في المجالات الأربعة ذات الأولوية المقررة للبعثة والمشمولة في الخطة المتوسطة الأجل (انظر الفقرات 8-58). فعلى الرغم من أن عددا من المعايير المرجعية للاستراتيجية قد استُوفي بقدر كبير، فإنه لا تزال توجد ثغرات ومواطن للضعف تُعزى في جزء كبير منها إلى استمرار القيود المتعلقة بقدرات الموارد البشرية. وفي حين أنه أُشير سابقا إلى أن قدرا مهما من التقدم قد أُحرز في القطاع الأمني، حيث أصبحت توجد قيد التطبيق قوانين وأنظمة ومدونات تحدد أدوار الشرطة الوطنية والقوات المسلحة التيمورية وغيرهما من مؤسسات القطاع الأمني (انظر الفقرة 35 أعلاه)، فإن فعالية التنفيذ ستكون أمرا بالغ الأهمية، بما في ذلك التقيد بالرقابة المدنية وسيادة القانون وحقوق الإنسان (انظر أيضا S/2011/641، الفقرة 36).
	73 - وسيلزم مزيد من الدعم لتنمية القدرات الوطنية المستدامة وتعزيز مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاع العدالة والقطاع الاجتماعي - الاقتصادي وقطاع الشرطة الوطنية. وفي مجال العدالة، سيلزم بذل جهود مستمرة لتعزيز تنمية القدرات والخبرات القضائية الوطنية بجملة وسائل، منها مواصلة تدريب القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع المجاني والمحامين الخاصين، وتعزيز الدعم المقدم لمؤسسة عالية القيمة هي مركز التدريب القانوني (انظر الفقرة 49 أعلاه). وينبغي مواصلة تقديم الدعم أيضا إلى مكتب أمين حقوق الإنسان والعدالة. وينبغي أن تركز الجهود على التدابير والسبل المؤدية إلى تيسير فرص الوصول إلى العدالة، خصوصا أمام الفئات الضعيفة وقاطني المناطق الريفية، وإلى تعزيز المساءلة، بما في ذلك عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الجسيمة، وكذا عن العنف المنزلي والجنساني الذي ما زال مستمرا. ويحدوني الأمل أيضا في أن يستأنف البرلمان المناقشة بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بتعويض الضحايا وبشأن المؤسسة التي ستتابع نتائج أعمال لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة ولجنة الحقيقة والصداقة.
	74 - وتمثل الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاجتماعية - الاقتصادية وتعزيز التنمية المنصفة الشاملة للجميع في أنحاء البلد كافة، خصوصا لفائدة سكان المناطق الريفية والنساء والشباب، عملية طويلة الأمد تتولاها الحكومة عن طريق برنامجها ذي الخمس سنوات الذي أقره البرلمان مؤخرا والخطة الإنمائية الاستراتيجية لتيمور - ليشتي للفترة 2011-2030. وفي حين أن ما تحقق من تحسن في السنوات الأخيرة في كثير من مؤشرات التنمية البشرية أمر مشجع، فإن اتقدم المحدود نسبيا إزاء بعض المؤشرات، ومنها مثلا المؤشرات المتعلقة بسوء التغذية، يؤكد بقوة على ضرورة بذل جهود مستمرة ومعززة في عدد من المجالات، وبخاصة لكفالة توفير التعليم الجيد (الذي تشجع على توفيره مبادرتي العالمية المسماة ”مبادرة التعليم أولا“) والخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز التنمية الريفية، وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب. وإنني لأثني على هذه الجهود التي تبذلها تيمور - ليشتي من أجل كفالة التسيير الوطني لأسس وبارامترات السلام والتنمية المستدامين وكفالة سرعة استجابة المساعدات الدولية لتلبية أشد احتياجاتها إلحاحا، على نحو ما يتضح من الدور الذي تضطلع به بوصفها الرئيس المشارك لمجموعة الدول الهشة السبع الموسعة ومن قيادتها النشطة لجهود الترويج لتنفيذ الاتفاق الجديد للمشاركة في دعم الدول الهشة، بما في ذلك التقييم الذاتي الذي أجرته بوصفها بلدا رائدا في إطار هذا الاتفاق. وقد قدمت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري الدعم لتيمور - ليشتي في تنفيذ الاتفاق الجديد على الصعيد القطري، وستظل الأمم المتحدة شريكا مثابرا لها في الفترة المقبلة.
	75 - وفي هذا السياق، يسعدني أن أوصي بأن تمضي البعثة قدما في عملية التخفيض التدريجي لقوامها خلال الأشهر الثلاثة التالية إلى أن تكتمل ولايتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، طبقا للآراء التي أعربت عنها الحكومة في الرسالة الموجهة إليّ من رئيس الوزراء (انظر الفقرتين 64 و 65 أعلاه) وعلى النحو المتوخى في الخطة الانتقالية المشتركة. وقد أوضح رئيس الوزراء أيضا أن الحكومة شكلت فريقا عاملا لبدء المناقشات مع الأمم المتحدة بشأن الأمور المحددة في الخطة الانتقالية المشتركة لما بعد عام 2012، وأن مصفوفة التخطيط الوطني ستُستخدم لتقييم هذه الأنشطة وستكون هي الأداة الأساسية المستعملة لدى تصميم البرامج لما بعد عام 2012، بوصفها جزءا أصيلا من عملية ميزانية البلد. ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذا سيكفل مزيدا من التنسيق والتواؤم والتعزيز لبرنامج الأنشطة الإنمائية، بهدف إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق تنفيذ برنامج الحكومة ذي الخمس سنوات والخطة الإنمائية الاستراتيجية لتيمور - ليشتي للفترة 2011-2030. وإنني إذ أضع موضع الاعتبار الدعم الطويل الأمد الذي قدمته البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري إلى تيمور - ليشتي على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك في سياق الخطة الانتقالية المشتركة الموقّعة في 19 أيلول/سبتمبر 2011 من جانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وممثلتي الخاصة السابقة بشأن تيمور - ليشتي، أميرة حق (انظر S/2011/641، الفقرة 58)، أرحب بإنشاء الفريق العامل المذكور أعلاه، وقد طلبت إلى ممثلي الخاص بالنيابة أن يكفل حرص فريق الإدارة العليا للبعثة والشركاء في فريق الأمم المتحدة القطري على التعاون على أكمل وجه مع الفريق العامل وعلى المشاركة التامة فيما سيجري من مناقشات معه، تيسيرا لعمل الفريق.
	76 - وتحضيرا للانسحاب المتوقع للبعثة، ما برح التخطيط الذي يجري منذ فترة للتخفيض التدريجي لأفراد الشرطة والأفراد العسكريين التابعين للبعثة، فضلا عن موظفيها المدنيين، بالتشاور مع الحكومة. ووفقا لما ذُكر في الفرع الوارد أعلاه بشأن العملية الانتقالية (انظر الفقرات 59-63)، يُتوقع أن تنهي شرطة البعثة دعمها التشغيلي للشرطة الوطنية بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا للتخفيض المخطط لقوام شرطة البعثة، البالغ149 1 شرطيا في 20 أيلول/سبتمبر (انظر الفقرة 21 أعلاه)، من المتوقع حاليا أن يغادر تيمور - ليشتي عدد يقارب 70 شرطيا في تشرين الأول/أكتوبر، و 540 شرطا في تشرين الثاني/نوفمبر، و 30 شرطيا في كانون الأول/ديسمبر. وإضافة إلى ذلك، يُعتزم سحب وحدات الشرطة المشكّلة خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء تقديم الدعم التشغيلي للشرطة الوطنية، بحيث تكون مواعيد المغادرة للوحدات الماليزية والبنغلاديشية والبرتغالية والباكستانية هي 8 و 10 و 12 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر، على التوالي. وبالتناظر مع الانخفاض في الأنشطة ذات الصلة بالبعثة خلال الفترة المتبقية من ولايتها لغاية كانون الأول/ديسمبر، من المعتزم خفض الموظفين المدنيين الدوليين التابعين للبعثة (البالغ مجموعهم 332 موظفا في 20 أيلول/سبتمبر) بأعداد تقارب 59 موظفا في تشرين الأول/أكتوبر، و 81 موظفا في تشرين الثاني/نوفمبر، و 132 موظفا في كانون الأول/ديسمبر، واستبقاء حوالي 67 موظفا لفريق التصفية.
	77 - وأود أن أشيد بالتقدم المتواصل المحرز في العملية الانتقالية المشتركة وباستدامة الشراكة الوثيقة بين النظراء في جانبي تيمور - ليشتي والبعثة، وكذلك بالتقدم المفاد عن إحرازه في تنفيذ أنشطة الخطة الانتقالية المشتركة طوال الفترة المشمولة بالتقرير (انظر الفقرة 59 أعلاه). وبالنظر إلى أن من المقترح اختتام البعثة لدى انتهاء فترة ولايتها الحالية في 31 كانون الأول/ديسمبر، فإني أهيب بجميع الجهات المعنية، بما فيها السلطات التيمورية وغيرها من الجهات الوطنية المعنية، والبعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، وكذلك شركاء المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف، أن تواصل كلها العمل معا وأن تكثف جهودها من أجل تيسير التنفيذ الفعال للأنشطة المتبقية من الخطة. وفي حين أنني قد شددت على أهمية الإنجازات التي حققتها تيمور - ليشتي قيادة وشعبا منذ عام 2006 إلى الآن، فإن من المهم أهمية بالغة مواصلة دعم جهودهم الإضافية الرامية إلى بناء السلام المستدام وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان، حفاظا على ما تحقق من مكاسب حتى الآن.
	78 - وأود أن أنوه إلى أن التصديق النهائي على تمام إعادة تشكيل الشرطة الوطنيةلتيمور - ليشتي، الذي يُنتظر أن يصدر في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر تقريبا، سيسجل ما أحرزته الشرطة الوطنية من تقدم منذ عام 2006 إلى الآن. بيد أن بناء خدمات شرطية تتمتع بالاقتدار المهني والنزاهة وتحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان عملية طويلة الأمد. وفي حين أن تنفيذ خطة التطوير المشتركة بين الشرطة الوطنية وشرطة البعثة سيُختتم بحلول كانون الأول/ديسمبر مع انتهاء ولاية البعثة، فإن الاحتياج سيظل قائما إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لبناء القدرات والتعزيز المؤسسي، بما في ذلك ما يتعلق بالآليات التأديبية للشرطة الوطنية. وفي هذا الدد، أحث الحكومة على إتمام استعراض حالات أفراد الشرطة الوطنية التسعة والأربعين الذين ما زالت توجد بصددهم مسائل تأديبية و/أو إجرامية و/أو إدارية لم يُبت فيها بعد (انظر الفقرة 26 أعلاه). وأناشد الحكومة أيضا أن تكفل تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لتلبية الاحتياجات اللوجستية للشرطة الوطنية، وأشجع الدول المانحة وغيرها من الشركاء على أن تواصل تقديم الدعم لأنشطة التعزيز المؤسسي للشرطة الوطنية، حسب الاقتضاء، في السنوات المقبلة.
	79 - وختاما، أود أن أوجه الشكر إلى ممثلتي الخاصة السابقة، أميرة حق، وممثلي الخاص بالنيابة، فين ريسكي - نيلسن، على ما مارساه من قيادة حكيمة، وإلى جميع أفراد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي وفريق الأمم المتحدة القطري على ما بذلوه من جهود دعما لشعب تيمور - ليشتي في سعيه إلى توطيد السلام والاستقرار وتحقيق التنمية في سياق تقدمه في مسيرته الهامة الموصلة إلى بناء الدولة. إن صمود شعب تيمور - ليشتي والتزامه بالوحدة الوطنية وبالعمل معا على بناء مجتمع أكثر ازدهارا لجميع سكان تيمور - ليشتي هما مثال ملهم لنا جميعا. وأود أن أتقدم بالشكر أيضا إلى القوات الأمنية الدولية على ما قدمته من دعم متواصل لبعثة الأمم المتحدة.

