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 تـشرين  ٦ إىل ٣ ليشيت، من -تقرير بعثة جملس األمن املوفدة إىل تيمور       
  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

    
  مقدمة  - أوال  

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣١األمـني العـام، يف رسـالتة املؤرخـة           أبلغ رئيس جملـس األمـن       - ١
٢٠١٢) S/2012/793( ىل  إ١ مــن  ليــشيت يف الفتــرة-، بــأن اجمللــس قــرر إيفــاد بعثــة إىل تيمــور

  :وكان تكوين البعثة على النحو التايل .)١(٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٧
  البعثة ، رئيس)جنوب أفريقيا(السفري باسو سانغكو، املمثل الدائم   
  )أذربيجان(السفري أغشني مهدييف، املمثل الدائم   
  )اهلند(السفري ماجنيف سينغ بوري، نائب املمثل الدائم   
  )باكستان(ري تارار، نائب املمثل الدائم السفري رازا باش  
  )الربتغال(السفري جواو ماريا كابرال، نائب املمثل الدائم   
  ).توغو(السفري كودجو مينان، املمثل الدائم   

والغرض األساسي لبعثة جملس األمن، علـى النحـو املـبني يف االختـصاصات الـيت وافـق                    - ٢
أكيد التزام اجمللس بتعزيـز االسـتقرار يف البلـد علـى     عليها مجيع أعضاء جملس األمن، هو إعادة ت       

 ليشيت لتمكّنه من إجـراء انتخابـات رئاسـية وبرملانيـة            - واإلشادة بشعب تيمور   املدى الطويل؛ 
 ليـشيت علـى     - وتشجيع احلكومـة والربملـان واألحـزاب الـسياسية والـشعب يف تيمـور              ناجحة؛

توطيــد الــسالم   مــن أجــل تعزيــز مواصــلةمواصــلة العمــل معــاً والبــدء يف حــوار شــامل للجميــع
__________ 

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
 .٢٠١٢نوفمرب / الثاينتشرين ٦ إىل ٣ فعليا من  ليشيت-تيمور متت الزيارة اليت قامت هبا بعثة جملس األمن إىل    )١(  
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والدميقراطيـــة وســـيادة القـــانون وإصـــالح القطـــاع األمـــين والتنميـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية  
واإلعـراب   املستدامة واملصاحلة الوطنية يف البلد، مبا يف ذلـك تعزيـز دور املـرأة يف هـذا الـصدد؛               

وتــود  .لــة وتوليهــا مقاليــد أمورهــا ليــشيت مرحلــة التطوراملقب-عــن دعــم اجمللــس لقيــادة تيمــور 
البعثة أيضاً اإلعراب عن دعم اجمللس التام للدور الذي تضطلع به بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة                 

 ليــشيت، وتقيــيم التقــدم احملــرز -يف تيمــور  وفريــق األمــم املتحــدة القطــري ليــشيت - يف تيمــور
أيـضاً توجيهـاً بـإجراء        جملـس األمـن    وتلقت بعثـة   .عملية التخفيض التدرجيي لعمليات البعثة     يف

والتأكيـد   مناقشات مع احلكومة بشأن تصورها لعالقة عمل تعاونية مبتكرة مع األمم املتحـدة،         
ــستدام         ــشكل مـ ــة بـ ــسالم والتنميـ ــق الـ ــل بتحقيـ ــل األجـ ــدويل الطويـ ــع الـ ــزام اجملتمـ ــى التـ   علـ

تلـك اجلهـود التيموريـة     ليشيت، وعلى دعم الشركاء الثنـائيني والـدوليني املتواصـل ل         -يف تيمور   
  .وترد اختصاصات البعثة وبرنامج عملها يف مرفق هذا التقرير .حسب االقتضاء

ليــشيت منــذ  -جملــس األمــن إىل تيمــور  وكانــت هــذه هــي الزيــارة الثانيــة الــيت يوفــدها  - ٣
ــة  ــشاء بعثـ ــور   إنـ ــة يف تيمـ ــدة املتكاملـ ــم املتحـ ــشيت يف - األمـ ــسطس / آب٢٥ ليـ  .٢٠٠٦أغـ

  يف أعقــاب إجــراء أول٢٠٠٧نــوفمرب / أن أوفــد زيــارة يف تــشرين الثــاين ســبق للمجلــس وقــد
  .انتخابات رئاسية وبرملانية منذ استعادة االستقالل

نـــوفمرب، مث عـــادت يف /رين الثـــاين تـــش١وغـــادرت بعثـــة جملـــس األمـــن نيويـــورك يف   - ٤
  ليـشيت،  -تيمـور   تاور ماتان رواك رئـيس       والتقت البعثة، أثناء الزيارة    .نوفمرب/تشرين الثاين  ٧

، فا غـوترييس رئـيس الربملـان الـوطين        ، وفنسينيت دا سيل   رئيس الوزراء  وكاي راال زانانا غومساو   
ووزيــر الــشؤون  ؛)األجهــزة الــسيادية األربعــة( وكالوديــو زميينــيس رئــيس حمكمــة االســتئناف 

لعــام ووزيــر العــدل واملــدعي ا اخلارجيــة والتعــاون، وغريهــم مــن كبــار املــسؤولني احلكــوميني؛ 
وحمامي الدفاع العام ومفوض مكافحة الفساد ونائب أمني حقوق اإلنسان والعدالـة؛ وأعـضاء              

 ليـشيت؛ وقائـد قـوات الـدفاع التيموريـة      -من الربملـان؛ والقائـد العـام للـشرطة الوطنيـة لتيمـور           
ية ومـن بينـهم األمـني العـام للجبهـة الثوريـة لتيمـور الـشرق               (وقـادة األحـزاب الـسياسية        بالنيابة؛
واجتمعـت بعثـة     .وممثلي اجملتمع املدين؛ واجلماعـات النـسائية       وأسقف أبرشية ديلي؛   ؛)املستقلة

 ليـشيت، ومنـهم   - جملس األمن أيضاً مع كبار مسؤويل بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور       
وشــاجيريو ، ليــشيت - املمثــل اخلــاص بالنيابــة لألمــني العــام يف تيمــور   نيلــسن،-فــني ريــسكي 

نون؛ ولـويس كاريلـهو مفـوض       نائب املمثل اخلـاص لـدعم قطـاع األمـن وسـيادة القـا              وشيدا،م
 ل العــسكري التــابع لألمــم املتحــدة،االتــصا  والعقيــد مــارتن درانــسفيلد رئــيس فريــقالــشرطة،

 وأعـضاء الـسلك    إضـافة إىل قائـد القـوة األمنيـة الدوليـة،           وأعضاء فريق األمم املتحدة القطري،    
إلضــافة إىل ذلـــك، قامــت البعثـــة بزيــارة ملركــز تـــدريب الــشرطة يف ديلـــي      وبا .الدبلوماســي 

 ليـشيت   -الـشرطة الوطنيـة لتيمـور        لالستماع إىل إحاطات إعالميـة قـدمها مـدير املركـز وقـادة            
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ــاهي حلــضور        ــة مانوف ــدة ســام يف مقاطع ــارة إىل بل ــة األمــم املتحــدة، وكــذلك بزي وشــرطة بعث
شيت يف مـبىن مديريـة املقاطعــة ومـع قـادة الــشرطة      ليــ-اجتماعـات مـع رئــيس مجهوريـة تيمـور     

  .هي يف مركز شرطة مدينةبلدة سامالوطنية وشرطة بعثة األمم املتحدة يف مقاطعة مانوفا
  

   ليشيت-زيارة جملس األمن إىل تيمور   -ثانياً   
  املعلومات األساسية والسياق  -ألف   

إىل الـسلطات التيموريـة     أوضحت بعثة جملس األمـن، عنـد شـرح الغـرض مـن زيارهتـا                  - ٥
وغريها من اجلهات املعنية، أهنـا استرشـدت باملعـايري واألهـداف الـواردة يف قـرار جملـس األمـن                     

ــه   )٢٠١٢ (٢٠٣٧ ــيت اعتمــدها اجمللــس بأكمل ــصاصات ال ــا   .، واالخت ــة إىل أهن وأشــارت البعث
ادر لـــصأخـــذت يف احلـــسبان أيـــضاً التقييمـــات والتوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر األمـــني العـــام ا

، الــــــذي يناقــــــشه جملــــــس األمــــــن )S/2012/765 (٢٠١٢أكتــــــوبر /تــــــشرين األول ١٥ يف
ــاين  ١٢ يف ــشرين الث ــسه      /ت ــوم نف ــس يف الي ــراً إىل اجملل ــضاً تقري ــتقدم أي ــة س ــوفمرب، وأن البعث  .ن

بعثـة األمـم   بشأن انتهاء والية  تقرير املقدم،وسيتخذ اجمللس قراراً يف وقت الحق، استناداً إىل ال      
  .ليشيت -  املتكاملة يف تيموراملتحدة

بــأن اجمللــس  ذكّــرت بعثــة جملــس األمــن ،)٢٠١٢( ٢٠٣٧وعنــد اإلشــارة إىل القــرار   - ٦
التخفــيض ، وأقــّر خطــة ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٣١قــرر متديــد واليــة البعثــة حــىت   قــد

امليـدان   ليـشيت، والظـروف القائمـة يف         -وفقاً لرغبات حكومـة تيمـور       ”التدرجيي ألفراد البعثة    
ــد إكمــال الع  ــام  وبع ــة لع ــة االنتخابي ــذي أوصــى     ،“ بنجــاح٢٠١٢ملي ــى النحــو ال وذلــك عل

األمــني العــام، وعلــى النحــو املــبني يف اخلطــة االنتقاليــة املــشتركة بــني احلكومــة وبعثــة األمــم  بــه
وأكـدت بعثـة جملـس     .٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول  ١٩املؤرخة    ليشيت - املتحدة املتكاملة يف تيمور   

 ليـشيت وشـعبها     -قـادة تيمـور      جلميع احملاورين أن اجمللس قد شدد علـى أمهيـة أن ميتلـك            األمن  
يف عمليــة تتبــع التقــدم احملــرز يف البلــد، وتقيــيم مــستوى    زمــام االســتراتيجية املتوســطة األجــل 

بعثـة جملـس األمـن    وشـددت   .وشكل الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة والتعـاون مـع احلكومـة    
 سيكون أسـاس   بتملك اجلهات الوطنية زمام األمور والسيادة الوطنية       دأ املتعلق على أن هذا املب   

  .مناقشاهتا طوال الزيارة
جملس األمن كذلك إىل أن اجمللـس قـد طلـب، يف قـراره         ويف هذا اإلطار، أشارت بعثة      - ٧

 تتعلـق بإمتـام بعثـة األمـم        أن يقدم تقريـراً يتـضمن توصـيات        إىل األمني العام   ،)٢٠١٢ (٢٠٣٧
 ليشيت ملهمتها وبنقل املسؤوليات من أجل متكني احلكومـة وبعثـة            - املتحدة املتكاملة يف تيمور   

األمم املتحدة من االنتهاء من االستعدادات النسحاب البعثة، وشجع احلكومة على اختاذ قـرار              
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بــشأن طبيعــة دور األمــم املتحــدة وأنــشطتها ونطاقهــا يف مرحلــة مــا بعــد     يف الوقــت املناســب
وفريـق األمـم املتحـدة القطـري وسـائر           اب البعثة، وذلك بالتنسيق مع بعثة األمم املتحـدة        انسح

وأوضحت بعثة جملس األمـن أهنـا قـد أخـذت يف االعتبـار توصـية األمـني العـام                     .اجلهات املعنية 
املـضي   أكتـوبر، بـأن تواصـل بعثـة األمـم املتحـدة           / تـشرين األول   ١٥الواردة يف تقريـره املـؤرخ       

، ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ التدرجيي لقوامها إىل أن تكتمـل واليتـها يف           التخفيض يف
إىل األمـني العـام مـن رئـيس الـوزراء       طبقاً لآلراء اليت أعربت عنها احلكومة يف الرسالة املوجهة    

 .، وعلى النحو املتوخى يف اخلطة االنتقالية املـشتركة        )S/2012/736(سبتمرب  / أيلول ٢٠املؤرخة  
 ليـشيت مل تعـد حتتـاج إىل         -  أن رئيس الوزراء ذكـر، يف تلـك الرسـالة، أن تيمـور             وأشارت إىل 

ســواء كانــت بعثــة حلفــظ الــسالم  مــن خــالل وجــود بعثــة تابعــة هلــا، دعــم مــن األمــم املتحــدة
 حاجـة إىل اسـتمرار جملـس األمـن          فـال  وبالتـايل، ،  ٢٠١٢فيمـا بعـد هنايـة عـام          بعثة سياسية،  أم
 ليشيت؛ وأن األمم املتحدة ستظل شريكاً هاماً يف املرحلـة اجلديـدة          -النظر يف شؤون تيمور      يف

 ليشيت تود، بناًء على ما أحرزتـه مـن تقـدم، ومتاشـياً مـع مبـادئ                  -من تنمية األمة؛ وأن تيمور      
عالقـة عمـل    ”أن تقـيم مـع األمـم املتحـدة           اهلشة املوسـعة   االتفاق اجلديد جملموعة الدول السبع    

يف تعـيني مبعـوث خـاص لألمـني      حد أمثلة هـذا النـهج ميكـن أن يتمثـل    وأن أ ؛“تعاونية مبتكرة 
العام ملدة سنتني يركز على تعزيز املؤسسات والتنمية، وهو ما ميكن أن يوفر صلة مباشـرة بـني         

بعثــة جملــس  وضــعت وباإلضــافة إىل ذلــك، . ليــشيت ومــساعي األمــني العــام احلميــدة -تيمــور 
ــوزراء قــ   ــيس ال ــة األمــن يف حــسباهنا أن رئ ــدء    د أشــار إىل أن احلكوم ــاً عــامالً لب شــكّلت فريق

قاليـة املـشتركة ملـا بعـد عـام          بـشأن األمـور احملـددة يف اخلطـة االنت          املناقشات مـع األمـم املتحـدة      
، وأن األمـني العـام      )وأن مصفوفة التخطـيط الـوطين سُتـستخدم لتقيـيم هـذه األنـشطة              (٢٠١٢

  فريــق اإلدارة العليــا لبعثــة األمــم املتحــدة     طلــب إىل ممثلــه اخلــاص بالنيابــة أن يكفــل تعــاون     
وشركاء فريق األمم املتحدة القطري على أكمـل وجـه مـع الفريـق العامـل،           ليشيت - يف تيمور 

أيـضاً إىل أن األمـني العـام قـد أشـاد بالتقـدم               وأشـارت بعثـة جملـس األمـن        .الفريـق  لتيسري عمل 
 بـني النظـراء   سـتدامة الـشراكة الوثيقـة القائمـة      يف العملية االنتقاليـة املـشتركة وبا       املتواصل احملرز 

 ليشيت وبعثة األمم املتحدة، وأهاب جبميع اجلهـات املعنيـة أن تواصـل كلـها                -جانيب تيمور    يف
العمــل معــاً وأن تكثــف جهودهــا مــن أجــل تيــسري التنفيــذ الفّعــال لألنــشطة املتبقيــة مــن اخلطــة  

  .االنتقالية املشتركة
أكتـوبر يعـرض تقييمـاً واسـعاً        / تـشرين األول   ١٥ العام املؤرخ    ونظرا ألن تقرير األمني     - ٨

عن التقدم احملرز يف اجملاالت ذات األولوية املعهودة لبعثة األمم املتحدة وعن التحديات املتبقيـة               
 سـبتمرب / أيلـول  ٢٠ ليـشيت املؤرخـة      -يف هذا الصدد، وأن الرسالة املوجهة من حكومة تيمـور           

كة األمـم املتحـدة بعـد اكتمـال مهمـة بعثـة األمـم املتحـدة، فقـد            تشري إىل موقفها بـشأن مـشار      
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قررت بعثة جملس األمن التركيز على احلصول على تعليقـات مـن الـسلطات التيموريـة وغريهـا            
سعت بعثة جملس األمـن، مـن أجـل كفالـة اختـاذ              أوالً، .من اجلهات املعنية بشأن ثالث مسائل     

ــشأن ا    ــة، جملــس األمــن لقــرار مــسؤول ومــستنري ب ــة االنتقالي ــة رأي كــل حمــاور   ملرحل إىل معرف
إذا كـان يفـضل مواصـلة ختفـيض قـوام بعثـة األمـم املتحـدة وإغالقهـا حبلـول                      تيموري بشأن ما  
ديسمرب، مع مراعاة حالـة تنفيـذ أنـشطة اخلطـة االنتقاليـة املـشتركة والتقـدم                 /هناية كانون األول  

لقـدرات املتاحـة والترتيبـات الالزمـة للتـصدي          وا احملرز والتحديات املتبقيـة الـيت يواجههـا البلـد         
 ليـشيت تقـدمي املزيـد       -ة تيمـور    مـن حكومـ    وثانياً، طلبـت بعثـة جملـس األمـن         .لتلك التحديات 

التفاصيل عن رؤيتها املتعلقة بإقامة عالقـة عمـل مبتكـرة للتعـاون مـع األمـم املتحـدة تركـز                       من
، وعـن النتـائج الـيت خيلـص إليهـا           ٢٠١٢على تعزيز املؤسسات والتنمية يف مرحلة ما بعـد عـام            

ضطالع هبا يف فترة مـا بعـد عـام          األمم املتحدة اال   فريقها العامل بشأن األنشطة اليت يتعني على      
وسعت بعثة جملس األمن أيضاً إىل معرفة وجهات النظراألخرى ملتحاورين تيمـوريني             ؛٢٠١٢

 أثــارت بعثــة جملــس األمــن   و .بــشأن الــشكل املنــشود ملــشاركة األمــم املتحــدة يف املــستقبل      
 احلكومة، مع اإلقرار باملبدأ األساسي لتملك اجلهات الوطنية زمام األمور فيما يتعلق بـدور            مع

 تـستلزم  مـسألة مـا إذا كانـت هنـاك أيـة مـسائل متبقيـة               البعثة، بعد اكتمال مهمة   األمم املتحدة 
يت لـن ينجزهـا فريـق التحقيـق          والـ  ٦١مساعدة األمم املتحدة، مثل القضايا اليت ُيقّدر عددها بـ          

ــابع لبعثــة األمــم املتحــدة   ــاً،  .ديــسمرب/حبلــول هنايــة كــانون األول  يف اجلــرائم اجلــسيمة الت وثالث
 ليـشيت علـى مواصـلة عمليـة توطيـد      -والشعب يف تيمـور   شجعت بعثة جملس األمن السلطات 
  .اإلجنازات واإلصالحات والبناء عليها

  
   ليشيت- األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور توصية بإكمال تصفية بعثة  - باء  

خــالل املناقــشات الــيت جــرت مــع احلكومــة واملــسؤولني احلكــوميني وســائر األطــراف    - ٩
ديــسمرب، /املعنيــة التيموريــة بــشأن تــصفية بعثــة األمــم املتحــدة وإغالقهــا يف هنايــة كــانون األول 

ــرز يف البلــد خــالل ا        ــن علــى التقــدم احمل ــت بعثــة جملــس األم ــد املنــصرم منــذ اســتعادة    أثن لعق
 يف أعقـاب  ٢٠٠٦أغـسطس  /االستقالل، وال سيما منذ بداية عمل بعثة األمـم املتحـدة يف آب      

وفقا ملا أشار إليـه املـسؤولون يف كـل مـن بعثـة األمـم                 والحظت بعثة جملس األمن، أنه    . األزمة
، فقـد أُحـرز     )ني العـام  ويف تقرير األم  ( ليشيت وفريق األمم املتحدة القطري       -املتحدة يف تيمور    

إلجنـازات البـارزة هـذا العـام،        تقدم ملمـوس يف جمـاالت متعـددة، فـضال عـن حتقيـق عـدد مـن ا                  
يدل علـى مواصـلة تعزيـز االجتـاه حنـو حتقيـق الـسالم املـستدام واحلكـم الـدميقراطي وسـيادة                        مما

ألمثلـة البليغـة علـى     ومـن بـني ا    . القانون والتنمية االجتماعية االقتصادية خـالل الفتـرة االنتقاليـة         
 مـن املـشردين   ١٥٠ ٠٠٠أوجه التقدم الكبرية الـيت مت حتقيقهـا، أشـارت البعثـة إىل عـودة حنـو         
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ــيت         ــداءات ال ــذ االعت ــة مــستقرة من ــة هادئ ــة أمني ــى حال ــاً وإغــالق خميمــات؛ واحلفــاظ عل داخلي
عنـها  ؛ واسـتمرار اخنفـاض معـدل اجلـرائم املبلـغ        ٢٠٠٨استهدفت الرئيس ورئيس الوزراء عام      

لية عــن مجيــع عمليــات حفــظ األمــن      ليــشيت املــسؤو - بعــد تــويل الــشرطة الوطنيــة لتيمــور    
احلـوار    ليـشيت بوصـفها مـشاركة يف رئاسـة         -؛ والدور القيادي لتيمـور      ٢٠١١مارس  /آذار يف

الدويل بشأن بناء السالم وبنـاء الدولـة، وجمموعـة الـدول اهلـشة الـسبع املوسـعة، لتعزيـز فعاليـة                      
يف قطاعـات منـها     (قيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وتعزيز قدرات مؤسـسات الدولـة           املعونة وحت 

؛ وإجـراء ثـالث جـوالت مـن االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة عـام                 )األمن والعدالـة واحلوكمـة    
 يف أجــواء ســلمية ومبــشاركة كــبرية مــن النــاخبني، أدت إىل تــشكيل حكومــة جديــدة   ٢٠١٢

أعلـى نـسبة يف منطقـة    ( يف املائـة مـن املقاعـد    ٣٨فيـه النـساء نـسبة    وافتتاح برملان جديد تشغل  
واملـشاركة النـشطة مـن جانـب املعارضـة؛ والتـصديق علـى حتقـق إعـادة                  ) آسيا واحملـيط اهلـادئ    

أكتــوبر، باعتبارهــا / تــشرين األول٣١ ليــشيت يف -التــشكيل الكامــل للــشرطة الوطنيــة لتيمــور 
  .قادرة على القيام جبميع مهام الشرطة

وإضــافة إىل التقــدم الواضــح علــى أرض الواقــع، أشــارت البعثــة إىل أهنــا متفائلــة جــدا     - ١٠
 ليشيت والنهج التطلعي الـذي اتبعتـه، مبـشاركتها الفعالـة            -بالنضج السياسي الذي أبدته تيمور      

على الساحتني الدولية واإلقليمية للمسامهة يف األنـشطة املتعـددة األطـراف، علـى النحـو الـذي                
ى يف الــدور البــارز الــذي اضــطلعت بــه احلكومــة مــؤخرا يف حمافــل اجلمعيــة العامــة الــيت     يتجلــ

ــيم أوال        ــسالم والتعل ــاء ال ــادريت بن ــسبع املوســعة، ومب ــدول اهلــشة ال ــة ال ــى جمموع  ،ركــزت عل
وأشــارت بعثــة جملــس األمــن . وكــذلك يف اجتماعــات مجاعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة

 ليـشيت لالنـضمام إىل رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا يـربهن علـى                    -مـور   أيضا إىل أن تطلع تي    
التزامها مبواصلة تعزيز اندماجها اإلقليمي وعالقاهتا الودية مع مجيع جرياهنـا، وهـي نقطـة شـدد           

  .عليها كل من رئيس الوزراء ووزير الشؤون اخلارجية والتعاون، ضمن أمور أخرى
ء املناقــشات بــأن بعــض التحــديات  ألمــن أثنــابعثــة جملــس ا ويف الوقــت نفــسه، أقــرت   - ١١
رت البعثــة أن جملــس األمــن أشــار  ويف هــذا الــصدد، ذكــ . تــزال قائمــة يف مجيــع القطاعــات  ال
 ليشيت قـد أحـرزت تقـدما يف العديـد مـن جوانـب               -إىل أن تيمور    ) ٢٠١٢ (٢٠٣٧قراره   يف

بناء املؤسـسات، ولكـن     رية و تنميتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويف تنمية املوارد البش       
مــا زال يواجــه الكــثري مــن املــصاعب ويلزمــه مــساعدة مــستمرة مــن جانــب اجلهــات      ”البلــد 

املنـصف  الشريكة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف مـن أجـل حتقيـق كامـل إمكاناتـه يف جمـال النمـو                       
 املنقـضية   ونظـرا لتحقـق املزيـد مـن التقـدم خـالل الـسنة املاضـية               . “واملستدام والشامل للجميع  

ــة جملــس األمــن تع     ليقــات مــن املتحــاورين بــشأن  منــذ صــدور هــذا القــرار، فقــد التمــست بعث
ــا ــصفية ب     إذا م ــة ت ــذ عملي ــشاكل يف تنفي ــون أي م ــا  كــانوا يتوقع ــم املتحــدة وإغالقه ــة األم . عث
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 ســنوات فقــط، أكــدت بعثــة جملــس ١٠ ليــشيت دولــة نــشأت قبــل -التــسليم بــأن تيمــور  ومــع
طر حتما، شـأهنا يف ذلك شأن غريها من البلدان اخلارجة مـن الـرتاع، إىل               األمن على أهنا ستض   

 وستـستلزم بـذل جهـود    “حلـول سـريعة  ”حتديات طويلة األجل ال توجد هلـا   مواصلة مواجهة   
  .متواصلة خالل األشهر والسنوات القادمة

  
  توافق املوقف بني السلطات التيمورية وسائر اجلهات املعنية    

ــة   - ١٢ ــوريني       اندهــشت بعث ــني املتحــاورين التيم ــسائد ب ــق اآلراء ال ــن تواف ــن م ــس األم  جمل
باختالف انتماءاهتم على أنه ينبغي املضي يف إغالق بعثة األمم املتحدة يف هنايـة واليتـها احلاليـة                  

ــهم إىل ال  /يف كــانون األول ــد من ــسمرب، حيــث أشــار العدي ــد   دي ــذي أحــرزه البل ــل ال تقــدم اهلائ
ة، وإىل طبيعــة ونطــاق التحــديات املتبقيــة الــيت يــتعني التــصدي هلــا شــراكة مــع األمــم املتحــد يف

ــراف         ــددي األط ــائيني واملتع ــشركاء الثن ــم املتحــدة القطــري وال ــق األم ــن فري ــدعم م ــذ . ب واخت
مـن خـالل التأكيـد مـن جديـد علـى             احملاورون من احلكومة ومؤسسات الدولـة موقفـا موحـدا         

ســبتمرب املوجهــة إىل / أيلــول٢٠ه املؤرخــة املوقــف الــذي أعــرب عنــه رئــيس الــوزراء يف رســالت
 ليـشيت لـن تعـود حباجـة، بعـد إغـالق بعثـة األمـم املتحـدة، إىل                   -األمني العام، وهـو أن تيمـور        

دعم األمم املتحدة من خالل وجود بعثة حلفظ السالم أو بعثة سياسية، ولذا فلـيس مثـة حاجـة       
 جهـات معنيـة أخـرى،     باملثـل وأشـارت . إىل مواصلة إدراجهـا يف جـدول أعمـال جملـس األمـن           

ــة لتيمــور الــشرقية املــستقلة  (أحــزاب سياســية خــارج احلكومــة   بينــها مــن ) مثــل اجلبهــة الثوري
صفية بعثــة األمــم املتحــدة وأنــه إىل أنــه ينبغــي مواصــلة تــ واجملتمــع املــدين واجلماعــات النــسائية،

  .حاجة إليها يف هذه املرحلة من تنمية البلد ال
لس األمن علما كذلك بأن احملاورين التيمـوريني أثـاروا بـشكل دائـم              وأحاطت بعثة جم    - ١٣

  :ثالث نقاط فيما يتعلق بتوافق اآلراء بشأن تصفية بعثة األمم املتحدة وإغالقها
ــاور     )أ(   ــع احملـ ــاطع، مجيـ ــشكل قـ ــار، بـ ــاأوالً، أشـ ــدم   ين تقريبـ ــدعم املقـ إىل أن الـ

ــة والفريــق القطــري و   مــن ــائينيبعثــات األمــم املتحــدة املتتالي  واملتعــددي األطــراف الــشركاء الثن
يف تيـسري التقـدم احملـرز يف البلـد     ) مـع بعـض االنتكاسـات   (هذه اجلهات قد ساعدا    والشراكة مع 

عــرب خمتلــف القطاعــات واحلفــاظ علــى االســتقرار العــام منــذ األحــداث املــدمرة الــيت وقعــت عــام 
ــه جــرى تعز    . ١٩٩٩ ــضا علــى أن ــشراكة  وشــدد عــدد مــن هــؤالء املتحــاورين أي ــة وال ــز العالق ي

التعاونيتني مع األمم املتحدة بدرجة كبرية مـن خـالل الطرائـق املختلفـة احملـددة يف إطـار العمليـة                     
توجيـه   ىل أولويات احلكومـة التيموريـة يف  ، واليت تستند إ ة اليت تتم بقيادة مشتركة بينهما     االنتقالي

باملرحلـة االنتقاليـة الـيت استـضافها الـرئيس          مثل إنشاء اللجنة الرفيعة املستوى املعنية       (املضي قدما   
واألفرقة العاملة التقنية التابعة هلا؛ وإعادة توجيه الـدعم الـذي تقدمـه شـرطة بعثـة األمـم املتحـدة                     
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ــاء القــدرات، علــى النحــو املــبني يف خطــة التطــوير املــشتركة للــشرطة املربمــة يف       لريكــز علــى بن
 ليـشيت وشـرطة بعثـة األمـم املتحـدة؛ واخلطـة           -ور   بني الشرطة الوطنية لتيم    ٢٠١١فرباير  /شباط

  ؛)٢٠١١سبتمرب /االنتقالية املشتركة بني احلكومة وبعثة األمم املتحدة يف أيلول
يــع احملــاورين علــى أنــه، وإن كــان وجــود بعثــة األمــم املتحــدة  ثانيــا، شــدد مج  )ب(  

ا للمهـام املتبقيـة      ليشيت مل يعد الزما من أجل حفظ السالم، فمن الـضروري، نظـر             -تيمور   يف
والتحديات القائمة يف خمتلف القطاعـات، أن يـستمر فريـق األمـم املتحـدة القطـري والـشركاء                   
الثنائيون واملتعـددو األطـراف يف تقـدمي الـدعم، يف إطـار ترتيبـات تقودهـا الـسلطات التيموريـة                     

د عــدد وأكــ. وتأخــذ بعــني االعتبــار اخلــربة والدرايــة واملهــارات اللغويــة الالزمــة للتــصدي هلــا   
احملاورين على أهنم، نظـرا لـبعض املهـام امللحـة يف القطاعـات والرغبـة يف التعجيـل بتحقيـق                      من

، فــإهنم يــرون أن مــن األفــضل  تــؤثر علــى احليــاة اليوميــة للــسكاننتـائج ملموســة مــن شــأهنا أن 
واملتعـددي  واألكثر فعالية التماس املساعدة من فريق األمم املتحدة القطري والشركاء الثنـائيني             

األطراف الذين بإمكاهنم توفري خرباء يتمتعون مبا يلزم من مهارات ومعـارف متخصـصة وإملـام       
وإضـافة إىل ذلـك، ذكـروا أن اخلـرباء النـاطقني باللغـة الربتغاليـة                . بالظروف الـسائدة يف امليـدان     

ا يف ذلـك تـوفري      غالبا ما يعجلون بوترية تقدمي هذه املساعدة إىل األطراف املعنيـة التيموريـة، مبـ              
  التدريب والرصد الالزمني؛

ثالثا، شدد معظم احملاورين، ومن بينهم رئيس الوزراء، على أهنم يـرون، بعـد                 )ج(  
 عامــا مــن عمــل بعثــات األمــم املتحــدة يف البلــد ويف ضــوء التقــدم الــذي   ١٣مــرور أكثــر مــن 

 االعتمـاد  حلقـة ” ليـشيت  - قد حـان لكـي تكـسر تيمـور      أحرزته خالل هذه الفترة، أن الوقت     
 ويف االضـطالع بالـدور القيــادي    وتعتمـد علــى نفـسها يف املـضي قـدما إىل األمــام    “علـى الغـري  

  أوضــــحواو. مواجهـــة التحــــديات املتبقيــــة وحتديــــد اجلهــــات الـــيت تقــــدم املــــساعدة هلــــا   يف
ــداً مــستفيداً ” ليــشيت مل تعــد  -أن تيمــور  ــأثر “بل ــد    ضــعيفا مت ــل بلــد حقــق العدي ــالرتاع، ب ا ب

. اف بنــاء الــسالم، وتركــز اآلن علــى عمليــة بنــاء الدولــة وتعزيــز املؤســسات والتنميــة أهــد مــن
 إىل البلـدان األخـرى   “رد اجلميـل ” ليـشيت تركـز اآلن أيـضا علـى       -يمـور وأوضحوا أيضا أن ت   

يف العــامل يف تعزيــز الــسالم والتنميــة، بوســائل منــها مــشاركتها يف املبــادرات الثنائيــة واملتعــددة   
، )جمموعة الدول اهلشة السبع املوسـعة مـثال       باعتبارها مشاركة يف رئاسة   (هتا هلا   األطراف وقياد 

وبإتاحة أفراد شرطتها وأفرادها العسكريني للعمل يف بعثـات األمـم املتحـدة يف املنـاطق املتـأثرة                  
 حتتذيـه البلـدان اخلارجـة مـن ظـروف           “الـدروس املـستفادة   ” منـوذج جيـسد      بالرتاعات، وتقـدمي  

  .ة كي يتسىن هلا االستفادة من تبادل خرباهتاتارخيية مماثل
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بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة  بعــد مــا مرحلــة يف املطلوبــة واملــساعدة املتبقيــة التحــديات    
   ليشيت- تيمور   يف
علــى  بقطاعــات معينــة احملــاورون التيموريــون املختــصون أصــر أعــاله، وفقــا للمــذكور  - ١٤

إىل وجــود بعــض املهــام  التــدرجيي لبعثــة األمــم املتحــدة،مناقــشة مــسألة اإلهنــاء  ، عنــداإلشــارة
خمتلــف  عــرب مــن مــدى متاثــل اآلراء بعثــة جملــس األمــن علــى حنــو أدهــش والتحــديات املتبقيــة،

 كـبرية  وإن كانـت   التحديات، هذه أن يرون احملاورين أيضا أن  للنظر الالفت ومن .القطاعات
ــست   بعــض يف ــا لي ــات، فإهن ــى احلــل   القطاع ــصية عل ــساعدة إذا  - مستع ــوافرت امل ــة  ت املوجه

 وقــت يف ســائدة كانــت الــيت القاســية الظــروف ســياق يف إليهــا النظــر يــتعني  وأنــه- املناســبة
 وعنـد ). ومرافـق مـدمرة تقريبـا      أساسـية  هبياكـل ( الزمـان  مـن  عقد البلد الستقالله قبل   استعادة

الـيت   واإلجنـازات  قـدم الت إىل أوجـه   بفخـر  أشـار احملـاورون    الـصعبة،  التطرق إىل تلـك الظـروف     
 وبنـاء  الـسالم  قـدما يف بنـاء     املـضي  يف التيمـوري،  والـشعب  القادة التيموريون  حققها مع ذلك  

 تتفـق البعثـة مـع مجيـع       الواقـع،  ويف .اآلن حىت نسبيا االنتقالية القصرية  الفترة هذه خالل الدولة
مـن هـذا     النظـر  عنـد  يماسـ  ال ليـشيت،  - أجنزه قادة وشعب تيمـور     يف أهنا ترى أن ما     احملاورين
 بـشكل مميـز وواضـح علـى        والتصميم اهلدف الشاملة  التارخيي، ما هو إال إعالء لوحدة      املنظور
  .الصمود غري عادية على األساسية، فضال عن قدرة الوطنية االحتياجات تلبية
 أن مناقـشاهتا الزاخـرة     كانـت تـرى    املالحظـات،  عنـد إبـدائها هلـذه     ،  وبعثة جملس األمن    - ١٥
 األحـوال  مـن  حال بأي تشكل أهنا على إليها النظر ميكن ال التيموريني احملاورين مع املعلوماتب

 الـسفر  الزيـارة وحمدوديـة    مدة يف ضوء  سيما وال( قطاع املتبقية يف كل   للتحديات تقييما شامال 
 األنـشطة  بـرامج  أنـواع  حاليـا  يناقش الفريق العامل احلكومي    ذلك، على وعالوة ).خارج ديلي 

ــيتا ــضطلع ل ــا سي ــق هب ــري الفري ــابع القط ــم الت ــة يف املتحــدة لألم ــا مرحل ــد م  ،٢٠١٢ عــام بع
ــستعرض ــصفوفة ويــ ــة املــ ــن املقدمــ ــق مــ ــشاريع الفريــ ــذها  للمــ ــل تنفيــ ــرة  احملتمــ ــالل الفتــ   خــ

 املــشتركة، االنتقاليــة واخلطــة اخلمــس، للــسنوات احلكــومي الربنــامج إطــار يف ٢٠١٤-٢٠١٣
 االتفـاق  ببناء السالم وبناء الدولة ضـمن أهـداف        ألهداف املتعلقة لأللفية، وا  اإلمنائية واألهداف

التــشاورية الــيت  اكتمــال العمليــة املهــم مــن أن البعثــة وتــرى. الــدول اهلــشة اجلديــد للتعامــل مــع
ــة تقودهــا اجلهــات  ــم املتحــدة    الوطني ــة األم ــضا بعث ــا أي ــشارك فيه ــق وأن ت  املتحــدة األمــم وفري

  .القطري
 املـوارد  املتعلقـة بقـدرات    القيـود  بـصفة عامـة    احملاورون ذكرها يتال التحديات وتشمل  - ١٦

 والقطاعـات  والعدالـة  قطاعـات األمـن    يف سـيما  ال( الدولـة  مؤسسات تعزيز ومواصلة البشرية؛
 ليــشيت - لتيمــور الوطنيــة الــشرطة قــدرات املــستمر لبنــاء ؛ والــدعم)واالقتــصادية االجتماعيــة
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 اللجـوء إىل   وتـوفري إمكانيـة    الوطنيـة  القـضائية  القـدرات  وتعزيز األمن؛ قطاع إصالح ومواصلة
، املاضــي جــرائم عــن املــساءلة ومنعــه؛ وضــمان واجلنــسي االعــائلي واحلــد مــن العنــف العدالــة؛
 احملليـة  واجملتمعـات  للـشباب  العمـل  فرص للضحايا؛ وزيادة  اجلرائم احلالية واالنتصاف   وكذلك
حبيـث جتـين مثارمهـا       مان باإلنصاف والشمول للجميع   اللذين يتس  والتنمية النمو وتعزيز الريفية؛
ــها الــسكان، قطاعــات مجيــع ــز بــسبل من ــة اخلــدمات تعزي ــيم ( االجتماعي  اجليــد مــن قبيــل التعل

 مناقـشات  ويف ضـوء حمـور تركيـز    ). املـستدامة  العـيش  وحتـسني سـبل    والرعاية الصحية اجليـدة،   
ت واملــساعدة املطلوبــة فيمــا يتعلــق ثــريأُ الــيت التحــديات يــرد أدنــاه أيــضا مــوجز لــبعض البعثــة،
  .العدالة  وقطاعليشيت - الوطنية لتيمور بالشرطة

  
   ليشيت‐ الشرطة الوطنية يف تيمور     

املراسـم الـيت أُقيمـت       مـن  أيـام  ثالثـة  بعـد  ليشيت - تيمور إىل وصلت بعثة جملس األمن     - ١٧
 الـوزراء  رئـيس  اختـذه  ذيالـ  لالحتفـال بـالقرار    أكتوبر/األول تشرين ٣١يف القصر الرئاسي يف     

 الوطنيـة  الـشرطة  ، عـن طريـق تبـادل الرسـائل، علـى أن           بالتـصديق  العـام  لألمني اخلاص واملمثل
 مهـام  جوانـب  جبميـع  القيـام  علـى  قادرة وأصبحت ليشيت قد أُعيد تشكيلها بالكامل      - لتيمور
 شـرطة  نمـ  بعـد اآلن   تتلقـى دعمـا    ومبوجـب ذلـك لـن      ليـشيت،  - تيمور أحناء مجيع يف الشرطة
 ليـشيت  - لتيمـور  الوطنيـة  الـشرطة  متلـك ”الـيت متثـل قمـة        املرحلـة  هذه ويف .املتحدة األمم بعثة

 ليـشيت  - لتيمـور  الوطنية بني الشرطة  العالقة تطور البعثة ناقشت ،“زمام أمور أعمال الشرطة   
 وزيـر ،  سفرانسيسكو دا كوستا غوتريي    مع السائدة األمنية واحلالة بعثة األمم املتحدة،   وشرطة
 ،ليـشيت  -لتيمـور    الوطنيـة  للـشرطة  العـام  القائـد ،  ولونغوينهوس مونتريو  األمن، لشؤون الدولة

ــسوس فونــسولوأ ــب، دي خي ــد نائ ــام، القائ ــو  الع ــارلوس خريونيم ــد، وك ــز قائ ــدريب مرك  ت
مـع نظـريه يف بعثـة األمـم         ( مانوفـاهي  مقاطعـة  الوطنية يف بلـدة سـام يف       وقائد الشرطة  الشرطة،
 القـانون،  وسـيادة  األمـن  قطـاع  لـدعم  العـام  لألمـني  اخلاص املمثل نائب مع وكذلك ،)املتحدة
 العـام  والقائـد  األمـن  لـشؤون  الدولـة  وأعرب وزيـر   .ضمن أشخاص آخرين   الشرطة، ومفوض
 وشـرطة  ليـشيت  - لتيمـور  الوطنية اآلخرين يف الشرطة   الضباط مجيع وكذلك الوطنية، للشرطة

 الوطنيـة  الـشرطة  حلصول  عن فخرهم  بعثة جملس األمن،   هبم اجتمعت الذين بعثة األمم املتحدة  
ــور ــشيت - لتيم ــصديق    لي ــذا الت ــصديق وأكــدوا أن ه ــى الت ــة للمؤســسة    عل ــة هام شــكل مرحل

جيـدة اإلعـداد ووثيقـة التنـسيق بـني قـوة الـشرطة               لعمليـة مـشتركة    وتتوجيا املرحلة االنتقالية  يف
 التحـضريية  العمليـة  أن وأبـرزوا . “شـريكني ”ارمهـا   مـم املتحـدة، باعتب    الوطنية وشـرطة بعثـة األ     

ــى  ــسليم ُبنيــت عل ــدرجيي الت ــة شــرطة مــن الوحــدات/املقاطعــات يف للمــسؤوليات الت  إىل البعث
ــة الـــــشرطة ــور الوطنيـــ  بالكامـــــل الـــــشرطية تـــــستأنف مـــــسؤولياهتا إىل أن ليـــــشيت - لتيمـــ

 االقتـضاء  عنـد  غيلياتـش  دعمـا  بعثة األمـم املتحـدة     تقدمي شرطة  مع( ٢٠١١ مارس/آذار ٢٧ يف
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 أوضـحوا  االستئناف للمسؤوليات،  وإىل جانب هذا   .املتبادلة عمالً بالرسائل  )الطلب وحسب
 األمــم بعثــة ليــشيت وشــرطة - الــشرطة الوطنيــة لتيمــور بــني املــشتركة التطــوير خطــة توقيــع أن

 الوطنيـة  ةخطة التطويراالستراتيجية للـشرط    إىل اليت تستند (٢٠١١ فرباير/شباط ٢٣ يف املتحدة
بعثة األمـم    يركز الدعم الذي تقدمه شرطة     ضمن أن  )٢٠١٢-٢٠١١ للفترة ليشيت - لتيمور
 الوطنيــة الــشرطة حــددهتا الــيت األولويــة ذات اخلمــسة اجملــاالت علــى القــدرات بنــاء يف املتحــدة
 الـشعور  على حنـو عـزز     ،)والعمليات واالنضباط واإلدارة والتدريب التشريع( ليشيت - لتيمور

 يف مواقـف   ملمـوس  إجيـايب  أثـر  وكان له  ،“االحتياجات على القائمة”للعملية   الوطنية امللكيةب
 التقـدم  وأثنـوا علـى    .هـذه  القـدرات  بنـاء  إزاء جهـود   ليـشيت  - لتيمـور  الوطنيـة  الـشرطة  ضباط
وأشـادوا يف هـذا      اآلن، حـىت  حتققـت  الـيت  واإلجنـازات  التطـوير املـشتركة    خطـة  تنفيـذ  يف احملرز

 تقـديرهم  بـالغ  عـن  وأعربوا ،ليشيت -الوطنية لتيمور    الشرطة أفراد أبداه الذي بااللتزاماإلطار  
يف  األمــم املتحــدة حتــت قيــادة املفــوض كاريلــهو بعثــة شــرطة املقــدمني مــن واملــساعدة للتعــاون

  .خالل العملية“ اصطحاهبم”
 الــشرطة لــوممث شــدد التحــضريية للتــصديق، العمليــة إطــار التعقيــب بإســهاب علــى ويف  - ١٨

الوطنيـة،   الـشرطة  يف تقيـيم   بعثة األمـم املتحـدة علـى الـشفافية         وشرطة ليشيت - لتيمور الوطنية
ــذي ــن أجــري ال ــق خــالل م ــشترك   طرائ ــشكل م ــررت ب ــذا ويف .تق ــصدد، ه ــى  ال ــدوا عل  أك
 بعثـة األمـم املتحـدة    وشـرطة  ليـشيت  - لتيمـور  الوطنيـة  الفريق العامـل املـشترك بـني الـشرطة         أن

 تقييمـا دقيقـا علـى      ليشيت - لتيمور الوطنية للشرطة املؤسسية لتصديق قد قيَّم القدرات   با املعين
 إجـراء   التقيـيم علـى  ىوانطـو  واحلكومة، بعثة األمم املتحدة   بني عليها متفق معايري ثالثة أساس

املوقـع، وقـدموا تقريـرا مفـصال مؤرخـا           ميدانيـة يف   تفتـيش  وعمليـات  النطاق واسعة مشاورات
أكتــوبر /األول تــشرين ٥مؤرخــة  إحالــة رســالة إطــار يف وتوصــيات أكتــوبر/ألولا تــشرين ٢

جـرى إطـالع    ( بعثـة األمـم املتحـدة      شـرطة  ومفـوض  الوطنيـة  للـشرطة  العـام  القائـد  إىل موجهة
 ذكـر  العامـل  أن الفريـق   الرسـالة،  تلـك  يف أيـضا،  وأبـرزوا  ).األمن عليها يف وقت الحق     جملس
 املـــشتركة التقييمـــات يف حتديــدها  مت الـــيت الــضعف  اطنومـــو أن مجيــع الثغـــرات  وجـــد”أنــه  

 حمـسوس  تقـدم  وهنـاك  بالفعل، عوجلت قد أو جيري معاجلتها،  ، إما إنه  )مقاطعة ووحدة  لكل(
 التـدريب  يف جمـايل   سـيما  وال التطـوير املـشتركة،    خطـة  يف اخلمـسة مجيعهـا احملـددة      اجملاالت يف

األكــادميي  صـوب االعتمــاد  احملــرز التقــدم التـوايل  علــى الـذي جيــسده  النحــو علــى والعمليـات، 
 احمليطـة  الفتـرات  يف وأعمال حفظ األمـن الـيت جـرى القيـام هبـا            الشرطة، تدريب ملركز الكامل

الوطنيـة   للـشرطة  العام القائد أن املمثلون أوضح ذلك، على وعالوة .“٢٠١٢ عام بانتخابات
 الفريــق لتقريــر مــشتركا ييمــاأجريــا تق بعثــة األمــم املتحــدة  شــرطة ومفــوض ليــشيت -لتيمــور 

 الـوزراء  رئيس موجهة إىل  أكتوبر/ تشرين األول  ١٢مؤرخة   مشتركة العامل، وأعلنا يف رسالة   
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ويريـان   التقريـر،  يؤيـدان االسـتنتاجات الـواردة يف       أهنمـا  العـام،  لألمـني  بالنيابـة  اخلـاص  واملمثل
األمـر   بشكل متبـادل،   عليها فقاملت معايري التصديق  تستويف ليشيت - لتيمور الوطنية الشرطة أن

  .املطاف هناية يف أدى إىل قرار التصديق الذي
 ليـشيت وشـرطة بعثـة األمـم املتحـدة علـى            - ممثلو الشرطة الوطنية لتيمور    أثىن حني ويف  - ١٩

ــا لتقدميــه تقييمــا العامــل تقريــر الفريــق  املعــززة للــشرطة املؤســسية للقــدرات عــام بــشكل مواتي
 املمثلـون  أشـار  املاضـية،  القليلـة  الـسنوات  خـالل  احملـرز  الكـبري  والتقـدم  شيتلي - لتيمور الوطنية
املتبقيـة   الـضعف  ونقـاط  الثغـرات  مـن  عـددا  أن هنـاك   أوضـحا  والتوصـيات  التقريـر  أن إىل أيضا
ــها، وســيلزم  الــيت ال يــزال اجملــاالت، خمتلــف يف ــة األمــم املتحــدة   جيــري معاجلت  بعــد إغــالق بعث

ويف اإلحاطـة    .القطري والشركاء اآلخرين   املتحدة جانب فريق األمم   نم املقدم الدعم استمرار
قاعـة   يف بوينـت  بـاور  برنـامج  ليشيت باستخدام  - اليت قدمها نائب قائد الشرطة الوطنية لتيمور      

املمتلئــة عــن آخرهــا، عــرض حملــة عامــة صــرحية عــن االســتنتاجات الــيت   الــشرطة تــدريب مركــز
ــر الفريــق   الالزمــة اإلجــراءات بــشأن الرئيــسية التوصــيات وكــذلك، العامــل توصــل إليهــا تقري

 .الـضعف  ونقـاط  الثغرات هذه ملعاجلة التطوير املشتركة  خلطة اخلمسة اجملاالت من كل جمال  يف
 ويف اهلياكـل   يف اجلوانـب اللوجـستية     تـشمل أوجـه قـصور      التحـديات  هـذه  بعض أن إىل وأشار

 واملرافـق واالتـصاالت    األصـول  وحتـسني إدارة   امليزانيـة؛  يف املخصصات زيادة تتطلب األساسية
ــشرطة بـــني ــع الـ ــة مواقـ ــور الوطنيـ ــات ليـــشيت - لتيمـ ــة يف املقاطعـ ــر الفرعيـ ــات واملقـ   واملقاطعـ

ــا( ــك يف مب ــرب  ذل ــت التواصــل ع ــدمي ومواصــلة ؛)اإلنترن ــدريب تق ــضباط الت ــشرطة ل ــة ال  الوطني
 اجملتمعـات  خفـارة  ومبـادئ  نونيةالقا األطر عن أمور منها  ( واملقر املقاطعات يف ليشيت - لتيمور
ومواصـلة   ليـشيت؛  - لتيمـور  الوطنيـة  الـشرطة  يف هياكل  التدريب تنسيق مراكز وتنظيم ،)احمللية

 اإلبـالغ؛  وآليـات  الوطنيـة  للـشرطة  التـأدييب  النظـام  وحتـسني  التـشريعات الثانويـة    وضع وتوحيد 
 العمـل  مـن خطـة    ليـشيت  - لتيمور ةالوطني بالشرطة املتعلقة اجلوانب لتنفيذ الكايف وتوفري الدعم 

ــة واجلهــود اجلــنس نــوع علــى القــائم العنــف بــشأن الوطنيــة  ضــابطات عــدد حتــسني إىل الرامي
  .الشرطة
الرؤيـة   ليـشيت  - لتيمـور  الوطنية الشرطة قائد نائب عرض التوصيات، هبذه وباالقتران  - ٢٠

 قـدرات  يف بنـاء   السـتمرار ا كفالـة  هبـدف  ،“قدما املضي”يف املستقبل من أجل      والدعم الالزم 
 اســتدامة أجــل مــن بعثــة األمــم املتحــدة انــسحاب بعــد فيمــا ليــشيت - لتيمــور الوطنيــة الــشرطة
 قيـادي  لدور ليشيت - لتيمور الوطنية تويل الشرطة  إطار شرح  ويف .التطوير املؤسسي  إجنازات

ــة يف بــسبل  احنــة،امل اجلهــات تــدعمها الــيت واألنــشطة املــشاريع وتنــسيق وتنظــيم ختطــيط عملي
 الـيت  اجملـاالت  تفاصيل وقدم ،“ليشيت - لتيمور الوطنية الشرطة أصدقاء” بينها اجتماعات  من

 الثنــائيني فيهــا، والــشركاء القطــري املتحــدة األمــم فريــق مــن الــدعم مــن مزيــد التمــاس جيــري
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 عامــة حملــة وعــرض كــذلك الوطنيــة، الــشرطة قــدرات بنــاء ملواصــلة باعتبارهــا جمــاالت أساســية
 احليويـة  املعـدات  بعـض  لنقلها وأعرب أيضا عن تقديره للبعثة     .اجلارية الثنائية الدعم برامج عن

 احلكومـة  بـني  جاريـة  املناقـشات  أن موضـحا  ليـشيت،  - لتيمـور  الوطنية إىل الشرطة  واملركبات
  .إليها احلاجة متس اليت إضافية لألصول نقل لعمليات والبعثة بشأن ترتيبات

 لـشؤون  الدولـة  أعرب كل من وزير    املناقشات، مجيع يف أنه البعثة ؤلومن دواعي تفا    - ٢١
بعثـة األمـم     شـرطة  مفـوض  وكـذلك ،  العـام  القائـد  ونائـب  الوطنيـة  للشرطة العام والقائد األمن
عـن شـعورهم     العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثـل  بالنيابة ونائـب   العام لألمني اخلاص واملمثل املتحدة

 الــشرطة بكامــل مهــام صــارت مهيئــة ومــستعدة للقيــام ليــشيت - لتيمــور الوطنيــة بــأن الــشرطة
ويف إطار التأكيـد علـى اسـتعدادها،        . السكان وأمنهم  سالمة على واحملافظة البلد أحناء مجيع يف

 للــشرطة واملؤســسية التــشغيلية القــدرات تعزيــز )أ( :أشــاروا علــى وجــه التحديــد إىل مــا يلــي  
 شـرطة  مـن  املقـدم  والـدعم  املكثـف  التـدريب  أعقاب بدرجة كبرية يف   ليشيت - لتيمور الوطنية

 /شـــباط منـــذ القـــدرات لبنـــاء بعمليـــة موجهـــة(مستـــشارا مـــدنيا  ١٩ بعثـــة األمـــم املتحـــدة و
ــائيني ومــن الــشركاء ،)٢٠١١ فربايــر  الــشرطة الربتغــاليون يف مركــز  مــدربو ومــن بينــهم( الثن

وبرنـامج   بعثـة األمـم املتحـدة      وشـرطة  الوطنيـة  ومن الربنـامج املـشترك بـني الـشرطة         ،)التدريب
واسـتمرار   )ب(  ليـشيت؛  -تيمور   يف الوطنية الشرطة قدرة بتعزيز املتعلق األمم املتحدة اإلمنائي  

 شـهرا ١٨ الــ  احلالة األمنية يف البلد واستمرار اخنفاض معدل اإلبالغ عن اجلرمية خالل           استقرار
 جلميـع عمليـات    واملراقبـة  هام القيادة مل ليشيت - لتيمور الوطنية مضت منذ مباشرة الشرطة    اليت

 لـــسري ســـلمية بيئـــة هتيئـــة يف ليـــشيت - لتيمـــور الوطنيـــة الـــشرطة أداء وإســـهام )ج( الـــشرطة؛
 الوطنيـة  الـشرطة  تعامـل أفـراد    مـع  جديـدة،  حكومـة  وتشكيل  بسالسة، ٢٠١٢ عام انتخابات
التيموريـة   القيادة لدى ئمةالسياسية القا  واإلرادة )د(تقع؛   اليت العام النظام حوادث مع بفعالية

ــا تبقــى مــن ثغــرات ونقــاط ضــعف      ــع م ــصدي جلمي ــضمان الت ــها  ل ــشرطة تعــاين من ــة ال  الوطني
 ليـشيت، أشـارت قيـادة      - لتيمـور  الوطنيـة  على قدرات الشرطة   آخر وكمثال .ليشيت - لتيمور

ــة بفخــر   ــشرطة الوطني ــن  إىل أن ال ــدداً م ــون حاليــا،      ع ــون يعمل ــوا، وال يزال ــد عمل  الــضباط ق
 أخـرى  أجـزاء  يف واألمن السالم حتقيق يف املسامهة أجل من املتحدة األمم بعثات يف اخلارج يف
 ويف مركـز التـدريب، قُـدم       ).ولبنـان  وكوسوفو بيساو - غينيا يف املثال، سبيل على( العامل من
للنــشر  مــؤخرا أُجيــزوا) منــهم امرأتــان( الوطنيــة الــشرطة أفــراد فــردا إضــافيا مــن ١٧ البعثــة إىل

مبنحهم شـرف    عميق اهتمامهم  عن مؤثرة وقد أعربوا بطريقة   املتحدة، األمم يف بعثات  احملتمل
  .املتحدة األمم راية حتت اخلدمة أثناء اآلخرين ومساعدة الزرقاء القبعة ارتداء
مجيـع   ويف الـشرطة،  تـدريب  حفـل مركـز    يف البعثـة  رئـيس  قـدمها  اليت املالحظات ويف  - ٢٢

بعثـة جملـس     أثنـت  واحلكومـة،  ليـشيت  - لتيمـور  الوطنيـة  مـن الـشرطة    يناحملـاور  مـع  التفاعالت
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 ٢٠٠٦ عــام والتقـدم الـذي أحرزتـه منـذ     ليـشيت  - لتيمــور الوطنيـة  التـزام الـشرطة   علـى  األمـن 
 الوثيقـة  شـراكتها  عـن  فـضال  التـصديق،  االنتقاليـة املتمثـل يف      للمرحلة “املعلم البارز  ”بلوغ يف
 واحترمت يف الوقت نفـسه امـتالك     الرحلة، هذه يف صاحبتها ليتا املتحدة األمم بعثة شرطة مع

  “قـــصة جنـــاح”جانبـــا هامـــا مـــن جوانـــب  الـــذي اعتربتـــه لزمـــام العمليـــة، اجلهـــات الوطنيـــة
  الــــشرطة الوطنيــــة بــــه اضــــطلعت الــــذي املتفــــاين العمــــل خــــالل ومــــن . ليــــشيت-تيمــــور 
 لعـام  االنتخابيـة  العملية خالل ةوسلمي آمنة بيئة على احلفاظ على املساعدة ليشيت يف  - لتيمور
 تعزيـز  أيـضا يف    وإمنـا  ،فحـسب  االنتخابـات  جنـاح  كفالـة  يف رئيـسيا  دورا فإهنا مل تؤد   ،٢٠١٢

ــة جملــس األمــن عــن   .البلــد يف الدميقراطيــة ــه ســيجري  األمــن، جملــس ثقــة وأعربــت بعث  مــن أن
 الوطنيـة  ز الـشرطة  مواصـلة تعزيـ    بعثـة األمـم املتحـدة،      شـرطة  تـصفية  بعد،  قدما إطار املضي  يف

 واحتــرام، خيــدم املــواطنني مبهنيــة للــشرطة تعمــل كجهــاز ليــشيت باعتبارهــا مؤســسة - لتيمــور
 وترى بعثة جملـس األمـن     . أرستها اليت واملعايري املبادئ وتعزيز تنظمها اليت بالقوانني االلتزام مع

 حلفــظ ملتحــدةا األمــم بعثــات يف ليــشيت - لتيمــور الوطنيــة الــشرطة مــشاركة ضــباط أن أيــضا
ليــشيت إزاء اإلســهام   -مــن عناصــر النــهج التطلعــي لتيمــور      آخــر هــام هــي عنــصر  الــسالم

ليـشيت ألهنـا تـشكل منوذجـا         - السالم واألمن العامليني، وتثين على الـشرطة الوطنيـة لتيمـور           يف
 وتـشدد  ). يف املائـة ١٨(حتتذيه البلدان األخرى من حيث ارتفاع نسبة الشرطيات لديها نسبيا    

 واألمــن الــسالم جهــود مــن جــزءا املــرأة تكــون أن الــضروري مــن أنــه علــى بعثــة جملــس األمــن
 والعنـف  اجلـنس  نـوع  علـى  يف معاجلـة حـوادث العنـف القـائم         أيـضا  تساعد وأن مكان كل يف

 ليـشيت  - لتيمـور  الوطنيـة  االنـضمام إىل الـشرطة      علـى  النساء من املزيد البعثة وتشجع العائلي،
  .اخلارج يف املتحدة األمم بعثات يف ملوالع املستقبل، يف
  

  قطاع العدالة    
ــشترك     - ٢٣ ــا م ــم املتحــدة اجتماع ــة األم ــوظفني حكــوميني ومــسؤولني   عقــدت بعث ــع م ا م
  بالعدالـــة وحقـــوق اإلنـــسان وحماربـــة الفـــساد الدولـــة يقـــودون ســـت مؤســـسات خمتـــصة مــن 
يــو زميينــيس رئــيس ديونيــسيو بابوســواريس وزيــر العــدل، وكالود  ليــشيت، منــهم - تيمــور يف

العـام،   حمـامي الـدفاع   حمكمة االستئناف، وآنا بيـسوا بينتـو املدعيـة العامـة، وسـريجيو هورنـاي              
وأديريتو دوخيسوس سواريس املفوض املعين مبكافحة الفساد، وسـيلفرييو بينتـو بابتيـستا نائـب           

اول مــسألة وأثنـاء تنـ   ).خــارج البلـد  كـان األمـني موجـودا يف   (حقـوق اإلنـسان والعدالــة    أمـني 
يف قطاع العـدل بعـد إغـالق بعثـة      ليشيت قادرة على القيام باملهام املتبقية      - كانت تيمور  إذا ما

األمم املتحدة، مبا يف ذلك قضايا اجلرائم اخلطرية، شدد الوزير بـابو ومجيـع احملـاورين اآلخـرين                  
ــة والتحــديات املت     ــه ينبغــي النظــر يف التقــدم احملــرز والقــدرات احلالي ــةعلــى أن القطــاع  أمــام بقي

ــام       يف ــتعادة االســتقالل يف ع ــذ اس ــدم احملــرز من ــام   ٢٠٠٢ســياق التق ــد مأســاة ع ، ١٩٩٩ بع
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كــان يف ذلــك  وإذ أكــدوا علـى أن نظــام العدالـة   . ســنة٢٤واالحـتالل اإلندونيــسي الـذي دام   
لتطور وتعزيز نظام جديد متاما على مدى العقد املاضـي           الوقت شبه منعدم، قدموا عرضا عاما     

ن حيث إنشاء وتوسيع مؤسساته، وبنيته التحتية، وأطـره القانونيـة وقـدرات مـوارده البـشرية                 م
وال سـيما برنـامج     (بـدعم مـن بعثـات األمـم املتحـدة، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                    الوطنية،

  .ثنائيني ومتعددي األطراف ء آخرينوشركا) األمم املتحدة اإلمنائي
الدولة ملتزمة مببادئ سـيادة القـانون علـى النحـو املنـصوص             هؤالء احملاورون أن     وأبرز  - ٢٤

ــه يف دســتور تيمــور  ــديها  - علي ــها، وخططــا    ليــشيت، وأن ل ــؤدي عمل ــة ت مؤســسات دميقراطي
استراتيجية، وموظفني مؤهلني يف القطاع مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون، وحقـوق اإلنـسان،                   

سسات احلديثـة العهـد ال تـزال حتتـاج إىل      وجهود مكافحة الفساد، على الرغم من أن هذه املؤ        
مزيــد مــن التعزيــز وزيــادة تطــوير مهــارات وقــدرات املــوارد البــشرية املتخصــصة وكــذلك إىل   

ولئن جرى التأكيـد علـى أنـه ال يـزال            .مستمرة من األمم املتحدة والشركاء اآلخرين      مساعدة
تفـق مجيـع احملـاورين      هناك طريق طويـل ينبغـي قطعـه يف تطـوير مؤسـسات القطـاع وهياكلـه، ا                 

على أن قطاع العدالة، بعد أن استفاد من وجـود اجملتمـع الـدويل ومـساعدته لـسنوات عديـدة،              
ملتحـدة وأنـه حيظـى     يف املضي قـدما بعـد إغـالق بعثـة األمـم ا        “قادر على الوقوف على قدميه    ”

 يواجههـا   أشـاروا يف الوقـت نفـسه إىل أنـه بـالنظر إىل التحـديات العديـدة الـيت                  و. بثقة الـسكان  
هذا القطاع، فإن من األمهية مبكان احلصول على املزيد من دعم فريـق األمـم املتحـدة القطـري           

  .والشركاء اآلخرين للمساعدة يف التصدي هلا
وتعزيــز  وركــز احملــاورون علــى اجملــالني املتــرابطني املــتعلقني مبحدوديــة املــوارد البــشرية   - ٢٥

خـــاص إىل االهتمـــام والـــدعم يف نفـــس الوقـــت، املؤســـسات باعتبارمهـــا حيتاجـــان علـــى حنـــو 
مبــا يف ذلـــك   يف مجيــع املقاطعــات،   ســيما لتعزيــز إمكانيــة احتكــام الـــسكان إىل القــضاء      وال
احملـاورون، يف معـرض تأكيـدهم علـى احلاجـة إىل مواصـلة               وأشـار  .املناطق الريفية واملنعزلـة    يف

 واملــؤهلني يف القطــاع لكفالــة تطــوير وتوســيع املؤســسات والزيــادة يف عــدد املــوظفني املــدربني
حمليـة   حاليـا أربـع حمـاكم      ليـشيت لـديها    - استفادة مجيـع املـواطنني مـن خـدماهتا، إىل أن تيمـور            

تعمل يف الواقـع كمحـاكم إقليميـة تغطـي أكثـر مـن مقاطعـة واحـدة وُتكِملـها حمـاكم متنقلـة                        (
حمكمـة عليـا يف غـضون       ويتوقـع إنـشاء     (، وحمكمـة اسـتئناف واحـدة        )يدعمها الربنامج اإلمنائي  

يف أربــع  ، ومكتــب للمــدعي العــام يف ســت مقاطعــات، ومكتــب حملــامي الــدفاع العــام )عــامني
ويف مـا يتعلـق      . وكذلك مكاتب للتسجيل املدين يف مجيع املقاطعات الثالث عـشرة          ،مقاطعات

 حماميــا عامــا ١٦  مــدعيا عامــا، و١٧  قاضــيا، و١٧بــاملوظفني الــوطنيني، أوضــحوا أن هنــاك  
لزامـي الـيت مـدهتا سـنتان ونـصف          بـرامج التـدريب اإل     خترجـوا يف   يف الـبالد   مساعدة القضائية لل
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مركــز التــدريب القــانوين، الــذي يدعمــه الربنــامج اإلمنــائي وشــركاء آخــرون، والــذي عــني   يف
  .٢٠١٠ مديره الوطين األول يف عام

ئية الرامـي إىل    ومن أجـل الزيـادة يف إضـفاء الطـابع الالمركـزي علـى اخلـدمات القـضا                   - ٢٦
تعزيز إمكانية احتكـام الـسكان إىل القـضاء، أوضـحوا أن اخلطـة احلاليـة تتمثـل يف فـتح حمـاكم                       

وكــذلك مكاتــب إضــافية    ومكاتــب للمــدعني العــامني يف مجيــع املقاطعــات الــثالث عــشرة      
مبـا يف ذلـك     (أعدادا إضافية من القـضاة       القضائية، ولكنها تستلزم   للمحامني العامني للمساعدة  
 .واملــدعني العــامني املــؤهلني وغريهــم مــن املمارســني القــانونيني ) مــن أجــل حمكمــة االســتئناف

وشددوا على أنه بسبب العدد احملدود من القضاة واملدعني العـامني وحمـامي الـدفاع الـوطنيني،                 
ليــشيت االعتمــاد علــى املــوظفني القــضائيني الــدوليني، ومعظمهــم مــن بلــدان    - تواصــل تيمــور

غــة الربتغاليــة، مــن أجــل القيــام بــبعض املهــام التنفيذيــة وتقــدمي التوجيــه إىل النظــراء     ناطقــة بالل
عنــدما  ممارســون قــانونيون وذكّــر رئــيس حمكمــة االســتئناف بــأن البلــدمل يكــن لديــه .الــوطنيني

، وبـــأن التجربـــة أثبتـــت أنـــه لـــيس بـــدأت إدارة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة يف تيمـــور الـــشرقية
دد املــوظفني القــضائيني الــوطنيني بــسرعة نظــرا ألنــه يتخــرج كــل عــامني  الــسهل زيــادة عــ مــن

ــدريب         ــا مــن مركــز الت ــة ومخــسة قــضاة ومــدعني عــامني إضــافيني تقريب ــا بــني ثالث ونــصف م
 . مـن أجـل إجـراء التـدريب يف املوقـع بـدال مـن اخلـارج                 ٢٠٠٤القانوين، الذي أنـشئ يف عـام        

مزيـد   نوين بغيـة تـوفري    مج مركـز التـدريب القـا      وأشار إىل أنه لذلك، جرى التخطيط لزيادة بـرا        
ة، مــن بينــهم حمــامون خــصوصيون، املمارســني القــانونيني املــؤهلني للعمــل يف نظــام العدالــ  مــن
وأكـد هـو واملدعيـة العامـة أن          .أمر حاسـم مـن أجـل حتقيـق االكتفـاء الـذايت يف املـستقبل                وهو

املـؤهلني تـأهيال كـامال،       مني واحملامني اهلدف الرئيسي اآلن هو زيادة عدد القضاة واملدعني العا        
جلـب جمموعـة أوسـع مـن املـدرِبني مـن أجـل مركـز التـدريب القـانوين،                     األمر الذي سيـستلزم   

ومن األفضل أن يكونوا من بلدان ناطقـة باللغـة الربتغاليـة وممـن هلـم خلفيـة يف القـانون املـدين،                  
 أن ختطــيط املــوارد البــشرية وأشــري إىل .وذلــك بــدعم مــن وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة

 الــيت وافقــت ٢٠٣٠-٢٠١١للفتــرة  االســتراتيجية لقطــاع العدالــة ضــمن اخلطــة مــدرج أيــضا
  .مرجعية قصرية ومتوسطة وطويلة اآلجال ، واليت حتدد نقاطا٢٠١٠عليها احلكومة يف عام 

 املـضي   وانطالقا من مالحظة أن مجيع احملـاورين أكـدوا علـى أمهيـة امللكيـة الوطنيـة يف                   - ٢٧
التحــديات املتبقيــة، أثــارت بعثــة  ملعاجلــة وإن املــساعدة الدوليــة ال تــزال الزمــة مــع ذلــك قــدما

الـذي  (مـسألة أن فريـق التحقيـق يف اجلـرائم اجلـسيمة التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة                      جملس األمـن  
ــه مكتــب املــدعي العــام مبوجــب مــذكرة تفــاهم     ــادرا علــى إكمــال   ) يــشرف علي ــن يكــون ق ل

ــ ــول كــانون األول   التحقيق ــع اجلــرائم اخلطــرية حبل ــسمرب/ات يف مجي ــدى .دي ــى   ول ــشديد عل الت
ضرورة النظر ليس فقط يف قضايا اجلرائم اخلطرية اليت ال تـزال معروضـة، بـل أيـضا يف اجلـرائم                    
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إىل أن وحــدة اجلــرائم اجلــسيمة  العاديــة الــيت حيقــق فيهــا نظــام العدالــة، أشــارت املدعيــة العامــة 
األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية مل تـتمكن مـن إمتـام عملـها حبلـول عـام                   التابعة إلدارة   

التـابع لبعثـة األمــم     وأهنـا تلقـت مــؤخرا تقريـرا مـن فريــق التحقيـق يف اجلـرائم اجلــسيمة      ٢٠٠٢
ــة يف تيمــور  ــادرا علــى إمتــام التحقيقــات يف     - املتحــدة املتكامل ــن يكــون ق ــه ل ــد بأن  ليــشيت يفي

متنوعــة، منــها طــول الوقــت الــذي اســتغرقه اســتقدام حمققــني مــؤهلني يف   قــضية ألســباب  ٦١
، والــصعوبات يف إجــراء حتقيقــات تتطلــب أدوات ومهــارات وتقنيــات ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفتــرة

أشــارت إىل أن معظــم التحقيقــات الــيت أجنزهــا الفريــق يف احلــاالت البــالغ    وبينمــا .متخصــصة
م كفايـة األدلـة، ذكـرت أن ملفـا واحـدا             حالة أرسلت إىل احملفوظات بسبب عد      ٣٠٠عددها  

وأوضـــحت  .متعلقـــا جبـــرائم خطـــرية أحيـــل يف اآلونـــة األخـــرية إىل احملكمـــة وأدى إىل إدانـــة  
خيص املضي قدما أهنا تتوقع االحتفاظ باخلرباء الدوليني الذين يعملون حاليا مع مكتبـها،               ما يف

، والـرأس األخـضر    الربتغـال  مثـل ،  يـة مجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغال       يف الغالب مـن    والذين هم 
 ،)الـذي تـدعم وظيفتـه مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان           (وكذلك نائب املـدعي العـام       

مزيـد    حالـة، ولكـن سـيلزمهم   ٦١وتشعر بأن لديهم اخلربة للتعامل مع احلاالت البـالغ عـددها       
 نتــهاء مــن مجيــع القــضاياأن يــضمنوا اال مــن املــساعدة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف وال ميكنــهم

  .٢٠١٤-٢٠١٣الفترة  يف
علـى ضـرورة ضـمان إمكانيـة احتكـام مجيـع مـواطين             وأكد أيضا حمـامي الـدفاع العـام         - ٢٨

وإذ أشــار إىل أن مكتــب حمــامي  .ليــشيت إىل القــضاء ومــا يتــصل بــذلك مــن حتــديات - تيمــور
يا، أوضـح أنـه مـن املقـرر          موظفا وطن  ١٦ أربع مكاتب للمقاطعات يعمل هبا     الدفاع العام لديه  

ــدريب        ــادة يف ت ــاء قــدرات املــوارد البــشرية مــن خــالل الزي فــتح مكاتــب إضــافية ومواصــلة بن
املــوظفني يف مركــز التــدريب القــانوين، هبــدف ضــمان متكــن مجيــع املــواطنني مــن ممارســة احلــق 

ة وأشــار إىل أن املكتــب يبــذل جهــودا لتوعيــ     .األساســي يف الــدفاع واالحتكــام إىل القــضاء   
مبـا يف ذلـك يف مـا يتعلـق          (املواطنني بنظام العدالة الرمسـي وكيفيـة ممارسـة حقـوقهم يف احملـاكم               

، )باالتفاقيات املصدق عليها واملتعلقة باملساواة بني اجلنسني، والعنف العائلي، وحقـوق الطفـل          
ة إىل وشدد يف الوقت نفـسه علـى احلاجـ    .وكذلك تقدمي اخلدمات القانونية اجملانية إىل السكان   

ــها          ــه، بطــرق من ــز هياكــل املكتــب وقدرات ــدويل مــن أجــل تعزي ــوطين وال ــدعم ال ــد مــن ال املزي
االعتماد على الربنامج اإلمنائي وشـركاء آخـرين         التدريب، وهو األمر الذي من أجله سيواصل      

ويف مـا يتعلـق مبكتـب أمـني حقـوق            .٢٠١٢مثل الربازيل والربتغال والرأس األخضر بعد عـام         
عدالة، أشار نائب األمني إىل أنـه بـالنظر إىل أن معظـم االنتـهاكات املتعلقـة حبقـوق                   اإلنسان وال 

أفــراد مــن القــوات  يلــيهم ليــشيت - اإلنــسان يرتكبــها أفــراد مــن قــوة الــشرطة الوطنيــة لتيمــور  
 ،)ويـأيت املوظفــون املــدنيون يف املرتبـة الثالثــة مــن حيـث عــدد االنتــهاكات   ( املـسلحة التيموريــة 
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تــدريبا يف جمــال حقــوق اإلنــسان مــن أجــل املؤســستني األمنيــتني يف مركزيهمــا  جيــري املكتــب 
وأشار إىل أن املكتب يعمل بشكل وثيق مع مكتـب املـدعي العـام، وجلنـة                 .اخلاصني بالتدريب 

 مكافحة الفساد وجلنة اخلدمة املدنية، ويتعاون أيضا مع احملاكم لتوفري الوثائق الـيت قـد حيتاجهـا           
وسيـستمر يف االعتمـاد علـى الـدعم الـذي            لعامون وحمـامو الـدفاع العـامون،      القضاة واملدعون ا  

  .تقدمه مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والربنامج اإلمنائي يف املستقبل
 مفوض مكافحة الفساد وحماورون آخرون على أن إنشاء جلنة مكافحـة الفـساد             وأكد  - ٢٩

ة قـضايا الفـساد يف وقـت مبكـر وإرادهتـا            ليـشيت معاجلـ    - يعكـس التـزام تيمـور      ٢٠١٠يف عام   
السياسية يف هذا الصدد من أجل جتنب مشاكل أكرب، وميثل كـذلك اعترافـا بـأن الفـساد لـيس       

وأوضــح  .حمققــني خمتــصني ويــستلزم) اجلرميــةَ املنظمــة إذ غالبــا مــا يــشمل(جمــرد جرميــة بــسيطة 
 وشـركاء آخـرين، بـدأت اللجنـة     املفوض أنه، بدعم من بعثة األمـم املتحـدة والربنـامج اإلمنـائي        

بعـد عمليـة اسـتقدام للمـوظفني دامـت سـنة، وأجـرت        ) بتوقعات عاليـة  (٢٠١١العمل يف عام   
استعراض التقييم الذايت بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد الـذي نـشر يف تلـك                   

املــوارد   بــالقيود يفمت التحقيــق فيهــا تــأثرومــع ذلــك، أشــار إىل أن عــدد القــضايا الــيت  . الــسنة
البشرية وأن العدد احملدود من احملققني املستقدمني الذين تتوفر فيهم املؤهالت املطلوبة ال يـزال               

أقيم من تعـاون وطيـد وعالقـات عمـل قويـة             ويف الوقت نفسه، أوضح أن ما      .ميثل حتديا كبريا  
 كـان لـه دور كـبري يف         اإلحالـة إىل احملاكمـة،     مع مكتب املدعي العام، الوحيد الـذي لـه سـلطة          

انوين حملاكمـة مـرتكيب الفـساد،       ويف وضـع اإلطـار القـ       جلنة مكافحة الفـساد    بناء قدرات حمققي  
وشــدد . نــوقش مــؤخرا مــشروع قــانون ملكافحــة الفــساد مــع اللجنــة ألــف التابعــة للربملــان     إذ

ة الـيت  املفوض، يف ما خيص املـضي قـدما يف التـصدي لتحـديات بنـاء القـدرات واملـوارد البـشري          
الـشركاء والـدعم املقـدم منـهم،       تواجهها جلنة مكافحة الفساد، علـى أن اسـتمرار التعـاون مـع              

  .سيكونان مهمني، ة ملكافحة الفساديف ذلك الربنامج اإلمنائي والوكاالت الدولي مبا
  

  املتكاملة رأي احلكومة بشأن إقامة عالقة عمل تعاونية مبتكرة مع األمم املتحدة            - جيم  
   ليشيت-ور يف تيم
نــوفمرب، اجتمعــت بعثــة جملــس األمــن مــع رئــيس الــوزراء غومســاو  / تــشرين الثــاين٥يف   - ٣٠

، ووزيـر   )السيد خوسـيه لـويس غـوترييس      (والوفد املرافق له الذي ضّم وزير اخلارجية والتعاون         
 ، ووزيـر الـصحة    )الـسيدة إميليـا برييـس     (ووزيـرة املاليـة     ) السيد ديونيسيو بابو سواريس   (العدل  

، إىل )الــسيد بنــديتو فريتــاس دوس ســانتوس (، ووزيــر التعلــيم )الــسيد ســريجيو غامــا دا لوبــو (
ووزيـرة الدولـة لتعزيـز املـساواة     ) السيد خوليو توماس بينتو(جانب وزير الدولة لشؤون الدفاع      

ويف إطـار الترحيـب ببعثـة جملـس األمـن، أكـد رئـيس الـوزراء                 ). السيدة إيـدلتا ماريـا رودريغـز      (
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ــزا إىل تيمــور   األ أن ليــشيت وأن بعثــات األمــم املتحــدة   - مــم املتحــدة قــد قــدمت إســهاما متمي
ــد       ــة يف العدي ــاء الدول ــاء الــسالم وبن ــة قــد ســاعدت شــعبه يف مــساعيه لبن مــن اجملــاالت،  املتعاقب

ذلك يف جمال استعادة االستقرار وحتسني املؤسـسات وتعزيـز احلكـم الـدميقراطي والتنميـة                 يف مبا
 ةصقـ ” ليـشيت هـو    - وأفاد بأن حكومته تعترب أن ما حدث يف تيمـور         . واالقتصاديةاالجتماعية  

، ورغم االنتكاسات اليت وقعت خـالل العقـد املاضـي منـذ احلـصول علـى         “ألمم املتحدة لجناح  
االستقالل، فإن احلكومة قـد متكّنـت اآلن مـن وضـع خطـة طويلـة األجـل للبلـد يف إطـار خطـة                         

وأوضـح أن حكومتـه تتطلـع إىل مواصـلة التعامـل            . ٢٠٣٠-٢٠١١ة  التنمية االستراتيجية للفتـر   
مع األمم املتحدة بعد إغالق بعثتها، وأن املمثل اخلاص بالنيابة لألمني العام قد طلب منه تقـدمي                 

  .مزيد من املعلومات عن طلبه املتعلق بإقامة عالقة عمل تعاونية مبتكرة مع األمم املتحدة
 الذي سـتقوم عليـه هـذه    “النموذج اجلديد”اء إىل تفاصيل    وعندما تطرق رئيس الوزر     - ٣١

العالقــة، أوضــح أن حكومتــه تؤيــد منوذجــا يركــز علــى تعزيــز املؤســسات وعلــى التنميــة الــيت    
تــساعد علــى تنفيــذ اخلطــة اإلمنائيــة االســتراتيجية واخلطــة اخلمــسية للحكومــة يف إطــار حتقيــق    

وأوضح أن هـذا    . وعة الدول اهلشة السبع املوّسعة    األهداف اإلمنائية لأللفية واإلطار اجلديد جملم     
النموذج قد يستدعي تعيني مستشار خاص غري مقيم يكون مسؤوال أمام األمني العـام، ولـيس                

أو أكثــر إذا لــزم (ليــشيت مــرة يف الــسنة علــى األقــل   - أمــام جملــس األمــن، ويــسافر إىل تيمــور 
 أن املستـشار اخلـاص قـد يـساعد علـى            وأشـار إىل  . حلضور اجتماع الـشركاء يف التنميـة      ) األمر

تنفيــذ اخلطــة اإلمنائيــة االســتراتيجية ويــدعم اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز املؤســسات يف إطــار          
 االتفـاق اجلديـد بـني     العمـل إلعـداد  يـدعم وتفاق اجلديـد؛  الاألهداف اإلمنائية لأللفية ومبادئ ا   

بـدورها القيـادي يف إطـار اجلهـود         ليـشيت علـى القيـام        - املاحنني واملـستفيدين؛ ويـساعد تيمـور      
ــدول   ــة ال ــة جمموع ــة إىل تقوي ــسبعالرامي ــة  (املوســعة   ال ــشاركة يف رئاســة اجملموع ). بوصــفها م

   األمـم   وأوضح كذلك أن املستشار ميكن أن حيصل علـى دعـم علـى املـستوى احمللـي مـن فريـق             
  . القطري وإطار األمم املتحدة اإلمنائي  املتحدة  

، أوضـح    الـسبع املوسـعة    هـذا النمـوذج يف سـياق مبـادرة جمموعـة الـدول            وأثناء عرض     - ٣٢
ليشيت، باعتبارها عـضوا يف هـذه اجملموعـة، تـدرك متامـا احتياجـات                - رئيس الوزراء أن تيمور   

البلدان األخرى اهلشة وتود أن تعرض كيف ميكنها أن تتعامل مع األمم املتحدة ومـع اجلهـات                 
 ويف إطـار جمموعـة الـدول      . “تبعيـة نـسبية   ”سـتظل يف حالـة      األخرى بأسلوب ناجح وإال فإهنا      

ــسبع املوســعة  ــور    ال ــى تيم ــتعني عل ــسؤولية     -، أصــبح ي ــل م ــل كــل شــيء أن تتحم ــشيت قب  لي
احتياجاهتا، وأن تأخذ على عاتقها مسؤولية معاجلة مشاكلها بنفسها، فاإلمساك بزمـام األمـور     

 ليشيت أن تساهم بفعاليـة      -كن لتيمور   على الصعيد الوطين يعين حتمل املسؤولية، وبعد ذلك مي        
ــى نطــاق أوســع    ــدويل عل ــادرات اجملتمــع ال ــهوأوضــح أن. يف مب ــع حكومت ــسبب،   تتوق  هلــذا ال
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يتطلـب الثقـة    هو أمر   ، و  السبع املوسعة  تضطلع األمم املتحدة بدور يف سياق جمموعة الدول        أن
ليــشيت  - ر إىل أن تيمــوروأشــا. يف الوضــع يف البلــد ويف قدرتــه علــى مواصــلة مــسريته اإلمنائيــة

مرت مبرحلة بنـاء الـسالم األوليـة، وتركـز اآلن علـى بنـاء الدولـة، وتنـصّب جهودهـا علـى                        قد
ــيم    ــل التعلـ ــسية مثـ ــة الرئيـ ــات اإلمنائيـ ــة االحتياجـ ــة ن والبتلبيـ ــة التحتيـ ــيةيـ ــرا إىل.  األساسـ   ونظـ

 كومتـه تريـد   ، أشار رئيس احلكومة إىل أن ح      “يف مفترق طرق  ” اآلن   تقفليشيت   - أن تيمور 
مـن خـالل مـشاركتها      حـِدث فرقـا      وأن تُ  ٢٠١٥عملية اإلطار اإلمنائي ملـا بعـد عـام          ب االلتحاق

. ة علـى حـد سـواء   عداصاالقتـصادات اهلـشة واالقتـصادات الـ     فيهـا    تسهم    اليت يف هذه العملية،  
، عة الـسبع املوسـ    التفاق اجلديد ولنهج جمموعـة الـدول      لوأعرب عن ارتياحه لتأييد األمني العام       

  .وأكد أنه واثق من أن هذه املبادرة كفيلة بأن تترك أثرا ملموسا على تعزيز فعالية املعونة
أجاب رئيس الوزراء على استفـسار بعثـة جملـس األمـن، فأوضـح أنـه يـرى أنـه جيـب                  و  - ٣٣

االتفاق على النموذج اجلديد للشراكة مـع األمـم املتحـدة مـع األمـني العـام، وأنـه ال يـستدعي                      
لزمـام   “ الوطنيـة  ملكيـة النمـوذج اجلديـد لل    ”وأوضح أنـه يعتقـد أن هـذا         . لس األمن إشراف جم 

 حتقيـق   تـدعم إنشاء آلية تنسيق أفضل بـني األمـم املتحـدة واحلكومـة    األمور ميكن أن يؤدي إىل    
ــار      ــيعمل يف إطـــ ــاص ســـ ــشار اخلـــ ــى أن املستـــ ــشددا علـــ ــة، مـــ ــا اإلمنائيـــ ــازأولوياهتـــ    اجلهـــ

ربنـامج  المع وكـاالت األمـم املتحـدة حبيـث تكّمـل براجمهـا               للتنسيق   - “معنا ” و - ياحلكوم
وأكــد رئــيس الــوزراء أنــه يعتقــد أن آليــة   .  واخلطــة اإلمنائيــة االســتراتيجية  للحكومــةاخلمــسي

 سـتحقق نتـائج أفـضل للجميـع          الـسبع املوسـعة    دولالـ التنسيق اجلديدة هذه املرتبطـة مبجموعـة        
ــا( ــشيت واألمــم املتحــدة   - يف ذلــك تيمــور  مب ــستفيدون  )واجلهــات املاحنــة لي ــع سي ، وأن اجلمي

ــة برييــس  . منــوذج الــشراكة اجلديــد  مــن ــرة املالي رفيــع املــستوى فريــق الالعــضوة يف ال(أمــا وزي
فقـد  ) ٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عـام  وشخصيات البارزة الذي أنشأه األمني العام     ال من

كومـة معنيـة بـالنموذج اجلديـد،        أوضحت كذلك أن رئيس الوزراء أنشأ فرقة عمـل داخـل احل           
 من احملادثات مـع املمثـل اخلـاص    اجري مزيدستمق وعتا مل ُتكمل بعد إجراء استعراض م      إال أهن 

تفــاق اجلديــد الوأشــارت إىل أن النمــوذج اجلديــد يتماشــى مــع مبــادئ ا. بالنيابــة لألمــني العــام
 حيـل مكـان     “ترتيـب مؤقـت   ”بـة   الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وأنـه سـيكون مبثا          

بعثة األمم املتحدة بعد إهنائها، وُيرتقب أن يكون املستشار اخلـاص علـى درايـة كـبرية باملنطقـة             
وأن يـساعد علـى إطـالع األمـني العـام علـى       ) السـتثمار امبا يف ذلـك فـرص    (وباملسائل اإلمنائية   

  األخـرى األعـضاء يف جمموعـة       الدروس املستفادة من التجربة التيمورية وأن يتحاور مع البلدان        
وأشارت الوزيرة أيضا إىل أنه سيتم إنشاء وظيفـتني         .  بشأن تلك الدروس   الدول السبع املوسعة  

حكوميتني للتركيز على هذه الشراكة اجلديدة مـن أجـل التنميـة، وأن املستـشار اخلـاص ميكـن                   
  .أن يساعد الفريق الوطين
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ــدبو  - ٣٤ ــن    ع ــس األم ــة جمل ــدة     إىل أن  أن نوهــت بعث ــة اجلدي ــَرح للعالق ــوذج املقت ــذا النم ه
ن املناقـشات مـع احلكومـة، ولـيس          إجـراء مزيـد مـ       يف حـال   سيكون حتت إشـراف األمـني العـام       

تــستلزم متبقيــة مــسائل هنــاك   إذا كانــت عمــابعثــةالاختــصاص جملــس األمــن، استفــسرت   مــن
ــة األمــم املتحــدة يف تيمــور   االهتمــام مــن بــني تلــك الــيت كانــت تعــىن هبــا     ــل ليــشيت - بعث ، مث

وأوضحت بعثـة جملـس األمـن       . جيري االنتهاء منها  لن   طرية اليت اخلرائم  اجلالتحقيقات يف قضايا    
ف تعتـزم   ، وأهنـا تـود أن تعـرف كيـ         عدالـة أهنا قـد أثـارت هـذه املـسألة أيـضا مـع ممثلـي قطـاع ال                 

زال تواجـه   ليـشيت ال تـ     - وأكد رئيس الوزراء أنه رغـم أن تيمـور        . لةسأاحلكومة معاجلة هذه امل   
إغالقها نظـرا    ليشيت أن تواصل عملية      -بعض التحديات، فيمكن لبعثة األمم املتحدة يف تيمور         

ــه ليــس  ــاكتإىل أن ــشغال     هن ــى االن ــث عل ــة تبع ــضايا متبقي ــة    .  ق ــوزراء باخللفي ــيس ال ــر رئ وذكّ
ــة تعاُمــل تيمــور   ــة وراء كيفي ــسيا بــشأن مــسألة اجلــرائم    - واألســباب الكامن ليــشيت مــع إندوني

. طرية، مبا يف ذلك إنشاء جلنة االستقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة وجلنـة احلقيقـة والـصداقة              اخل
اجلـرائم اخلطـرية، فقـد أفـاد بـأن حكومتـه سـتهتم هبـذه العمليـة                   أما بشأن التحقيقات املتبقيـة يف     

  .“ستغلق هذا امللف” و
  

  آراء اجلهات املعنية األخرى    
اورين التيمـوريني اآلخـرين     ىل معرفـة وجهـات نظـر احملـ        من أيضا إ  سعت بعثة جملس األ     - ٣٥

الــذين تناقــشت معهــم بــشأن الــشكل املنــشود ملــشاركة األمــم املتحــدة يف املــستقبل، وأعــرب    
األمـني العـام     ،ألكـاتريي وأثناء االجتماع مـع     . بعضهم عن مواقف ختتلف عن موقف احلكومة      

ب نوابـــه الثالثـــة وأربعـــة أعـــضاء انـــإىل ج (ثوريـــة لتيمـــور الـــشرقية املـــستقلةحلـــزب اجلبهـــة ال
 تبعث على االعتقاد بإحراز تقـدم       “مظاهر”، أعرب أمني عام احلزب عن قلقه من         )الربملان يف

 ليشيت ال تزال بعيدة جـدا عـن املـستوى املطلـوب يف جمـال                -يف حني أن الواقع يبيِّن أن تيمور        
ل، أن كــل مــا حيــدث خاضــع وذكــر، علــى ســبيل املثــا. الدميقراطيــة والعدالــة واحلكــم الرشــيد

إلرادة شخص واحد ميسك بزمام السلطة، وأن ظاهرة اإلفالت من العقـاب والتـأثري الـسياسي      
على احملاكم أصـبحت متفـشية، وأن الفـساد اسـتفحل وأن املاليـني مـن الـدوالرات ُتنفَـق دون                     

 يوجــد قــال إنــه الو. حتقيــق نتــائج، فــضال عــن اتــساع اهلــوة بــني العاصــمة ديلــي واملقاطعــات  
قنبلـة  ” مبثابـة     ُيعـد   أمـر  ودالـة الرمسيـة أو االقتـصادية، وهـ        نوع من العدالة االجتماعية أو الع      أي

أشار إىل ضرورة التوصل إىل توافق وطين يف اآلراء الختاذ قـرار بـشأن مـا إذا كـان               و،  “موقوتة
ك توافــق ل االنتخابــات، كــان هنــاوأشــار إىل أنــه قبــ. يــتعني علــى األمــم املتحــدة مغــادرة البلــد

أنـه ينبغـي أن تكـون هنـاك بعثـة سياسـية صـغرية ختِلـف                 علـى   اآلراء بني احلكومة واملعارضة      يف
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 ليشيت، إال أن احلكومة غريت موقفها يف وقت الحـق واختـذت             -بعثة األمم املتحدة يف تيمور      
  .دون التشاور مع املعارضةبقرارها 
ــشأن وجــود    - ٣٦ ــا ب ــم  أم ــ  املتحــدة     األم ــسيد ألكــاتريي أن ست يف امل  اجلبهــة قبل، فأوضــح ال

ــة ــة أن القـــوات املـــسلحة مل تعـــد  وإن كانـــت توافـــق أيـــضا علـــى الثوريـ   ، فهـــي تعتقـــد الزمـ
ــور  ــشيت -أن تيم ــة إىل ” لي ــزال حباج ــل حتــت ال ت ــم املتحــدة ل   أن تظ ــون األم ــا   عي كــي تولين

ضا إىل إقامــة  وإمنــا هــي حباجــة أيــ فقــط،، وأهنــا ليــست حباجــة إىل وكــاالت التنميــة“اهــاهتمام
وبينمـا أوضـح ألكـاتريي أن حزبـه يريـد           . ليـشيت واألمـم املتحـدة      - عالقة سياسـية بـني تيمـور      

، “تبعيـة ”إقامة عالقة خمتلفة مع األمم املتحدة وأنه ال يرغب يف أن تكون هـذه العالقـة عالقـة        
ال تـتم  أة و شدد على أن العملية االنتقالية كان ينبغي أن تتم على مدى السنوات اخلمس املاضي             

 ىويـر . “عمليـة انتقاليـة سـليمة     ”مع شـخص واحـد، ألن هـذا املـسار ال ميكـن أن يـؤدي إىل                  
ــنج      ــن ت ــة ل ــا احلكوم ــيت تقترحه ــة املبتكــرة ال ــه أن الطريق ح ألن املبعــوث اخلــاص ســيزور   حزب

ويف الوقــت . “رئــيس الــوزراء لــن يعمــل بكالمــه ” ليــشيت بــشكل دوري فقــط وأن - تيمــور
لكاتريي أن اجلبهة الثورية سـتبذل قـصارى جهـدها ملواصـلة تعزيـز الـسالم                نفسه، أكد السيد أ   

واالســتقرار ألهنــا تريــد أن تكــون الدولــة قــادرة علــى البقــاء واالســتمرار، وأهنــا مل تتوقــف عــن 
ــا        ــل أفكاره ــان يتجاه ــم أن الربمل ــة رغ ــع احلكوم ــاءة م ــة بّن ــة عالق ــسعي إلقام ــب . ال وإىل جان

ذّر ألكـاتريي مـن   ، حـ ٢٠٠٦ل بلده جمددا كما حدث يف عام أن ال يفش اإلعراب عن أمله يف 
شريا، علــى ســبيل املثــال، إىل أن الــشرطة ليــست مــستعدة بعــُد  ، مــدثحيــ أن هــذا الفــشل قــد

 لتحمل مسؤولياهتا األمنية على مستوى القيادة والسيطرة واإلدارة واخلـدمات اللوجـستية وأنـه             
قـوات املـسلحة التيموريـة ولبنـاء املؤسـسات مـن             اجليل املقبـل مـن قـادة ال         أعمال إلعداد  تمت مل

  .أجل ضمان استمرارية العملية االنتقالية
وأثناء االجتمـاع اجلمـاعي الـذي عقدتـه بعثـة جملـس األمـن مـع العديـد مـن األحـزاب                         - ٣٧

 هـي الرابطـة الدميقراطيـة االجتماعيـة التيموريـة،           -السياسية، حضر ممثلون عـن سـبعة أحـزاب          
ــوطين ل  ، واحلــزب  لتيمــور الــشرقية املــستقلة  لمقاومــة التيموريــة، واجلبهــة الثوريــة   واجمللــس ال

الدميقراطي، واحلزب الـدميقراطي االجتمـاعي، واحلـزب الـوطين الـدميقراطي، وحـزب الوحـدة                 
 حزبــا ُوجِّهــت هلــا الــدعوة حلــضور  ١١ مــن أصــل - الوطنيــة الدميقراطيــة للمقاومــة التيموريــة

 يف املائـة مـن األصـوات يف االنتخابـات     ١  نـسبة لت علـى الـيت حـص  وهي األحزاب  (االجتماع  
 تعزيـز الوحـدة الوطنيـة    ؛ ومل حيضر االجتماع ممثلون عن جبهة التغيري، وال عن حزب  )الربملانية

.  وال عــن احلــزب التيمــوري االشــتراكي، وال عــن االحتــاد الــدميقراطي التيمــوريألبنــاء تيمــور
ــسبعة احلاضــرة      ليــشيت ســتكون  -عــن اعتقادهــا أن تيمــور  وأعربــت مخــسة مــن األحــزاب ال

 ليشيت، إىل دعم متواصل من األمـم املتحـدة          - يف تيمور      املتحدة     األمم   بعثة   غالقحباجة، بعد إ  
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 نطـاق عمـل كـل منـها،          يف ا ممتاز ا تعاون  اليت تقيم معها   عن طريق وكاالهتا وصناديقها وبراجمها    
 من بينها التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية وبنـاء           مواجهة التحديات املتبقية يف جماالت    من أجل   

مبـا يف ذلـك تعزيـز       (املؤسسات وتنمية املوارد البشرية، والبنية التحتية، وإصالح القطاع األمين          
ومن ناحية أخرى، أعرب ممثـل احلـزب الـدميقراطي          . وفعالية املعونة ) الشرطة الوطنية التيمورية  

ليـشيت علـى قـدميها علـى         - وقت قد حان لتقـف تيمـور      االجتماعي عن اعتقاده أنه رغم أن ال      
لتحـل مكـان بعثـة       “ ذات ثقـل   بعثـة صـغرية ولكـن     ”مسار التقدم، فإن حزبه يرغب يف وجود        

 ليــشيت لتــتمكّن مــن تعبئــة املــوارد وتنــسيق املــساعدة الــيت - يف تيمــور    املتكاملــةاملتحــدة     األمــم  
. التنميــة اآلخــرون ليكــون الــدعم أكثــر فعاليــة تقــدمها وكــاالت األمــم املتحــدة والــشركاء يف  

  مـن هـذا النـوع أيـضا         دعمـا  قبيـل وأعرب عن أمله يف أن تقدم بعثـة لألمـم املتحـدة مـن هـذا ال                
وإضافة إىل ذلك، كـرر     .  يف املستقبل  ُتجرىجلهود حتقيق الالمركزية ولالنتخابات البلدية اليت       

أنـه نظـرا هلـشاشة البلـد        ) ل السيد ألكاتريي قبله   مث ( لتيمور الشرقية املستقلة   ممثل اجلبهة الثورية  
، فــإن حزبــه يرغــب  )مبــا يف ذلــك قــضايا اجلــرائم اخلطــرية (ل الــيت مل يــتم حلــها بعــُد  ئاسوللمــ
 بعثة سياسية صغرية لفترة حمدودة من الزمن بعد تـصفية بعثـة األمـم املتحـدة لتـتمكن                   وجود يف

  بعثــة األمــم املتحــدة  رحيــل أنــه بعــدوأشــار عــدد مــن املمــثلني أيــضا إىل . مــن مراقبــة الوضــع 
ــة ــشيت - يف تيمــور املتكامل ــسياسية     ( لي ــع األحــزاب ال ــنظم اجتماعــات مــع مجي ــيت كانــت ت ال

، ينبغي أن تنشئ احلكومـة آليـة إلجـراء مـشاورات دوريـة مـع األحـزاب غـري                    )املسّجلة بانتظام 
  .للتعبري عن وجهات نظرهااملمثلة يف الربملان بشأن املسائل الوطنية اهلامة لتتيح هلا فرصة 

ــة جملــس األمــن مــع تــسع منظمــات مــن       - ٣٨ ــاء اجتمــاع بعث اجملتمــع املــدين منظمــات وأثن
، كرر ممثلو املنظمـات باسـتمرار أنـه ينبغـي           ) منظمة مدعوَّة  ١٥من أصل   (واجلماعات النسائية   

 ليـشيت بعـد    - أن تواصل الكيانات التابعة لفريـق األمـم املتحـدة القطـري تقـدمي الـدعم لتيمـور                 
.  بعثــة األمــم املتحــدة للقيــام بــبعض املهــام الــيت مل تكتمــل وملواجهــة التحــديات املتبقيــة إغــالق

وإضافة إىل ذلك، أوضحت إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة أهنـا تـرى أنـه ينبغـي إنـشاء بعثـة                        
ن يظـل   أل هالي تفـض   عـن  ، وأعربـت منظمـة أخـرى      ةلـ اسياسية صغرية لتقدمي الدعم لقطـاع العد      

بـّين يف رسـالة موجهـة إىل بعثـة          علـى النحـو امل    (لد ُمدرًجا على جدول أعمـال جملـس األمـن           الب
ــن  ــث   ). جملــس األم ــاه أن معظــم املم ــشكل خــاص    ومــن امللفــت لالنتب ــم ب ــوا عــن قلقه لني أعرب

مشكلة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان واجلـرائم اخلطـرية           من
ا، مؤكـدين أن سـخط الـضحايا        ذلك علـى اجلـرائم املرتكَبـة حاليّـ        ضـي وكـ   اليت ارُتكبـت يف املا    

 الــسبل  التمــاسدوا األمــم املتحــدةناشــوأســرهم ميكــن أن يتــسبب أيــضا يف عــدم االســتقرار، و
ــة   ــة  (الكفيلــة بــضمان املــساءلة والعدال وســلّط ). وقــد دعــت منظمتــان إىل إنــشاء حمكمــة دولي

رة أن تقّدم األمم املتحـدة الـدعم للـربامج واألنـشطة             على ضرو   أيضا العديد من املمثلني الضوء   
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لعنـف اجلنـساين والعنـف    نـع ا املتصلة بتمكني املرأة ومشاركتها يف اجملـال الـسياسي، وكـذلك مب        
ــيم         ــصحية والتعل ــة ال ــضاء؛ وحتــسني الرعاي ــى اللجــوء إىل الق ــضحايا عل ــساعدة ال األســري ومب

قـف النمـو ووفيـات    ت سـوء التغذيـة وتو  مثالً من أجـل ختفـيض معـدال       (واخلدمات االجتماعية   
يني الـــشاملني واملـــستدامني ؛ وتعزيـــز النمـــو والتنميـــة االقتـــصاد)وفيـــات النفاســـيةاألطفـــال وال

؛ وتعزيز الشرطة الوطنيـة التيموريـة     )من أجل احلد من الفقر، وزيادة فرص العمل املتاحة         مثالً(
ــشوب     ــع ن ــة؛ ومن ــة ومؤســسات العدال ــسلحة التيموري ــوات امل ــع بعــض   والق  الرتاعــات؛ وتوزي

  .منشآت األمم املتحدة على منظمات اجملتمع املدين لتمكينها من القيام بعملها بشكل أفضل
  

  مالحظات  -ثالثا   
ــان  (علــى النحــو املــبني أعــاله     - ٣٩ ــة جملــس األمــن   )١٣  و١٢انظــر الفقرت ، الحظــت بعث
 مبـا يف ذلـك   -ين اجتمعت معهـم     هناك توافق يف اآلراء بني مجيع املتحاورين التيموريني الذ         أن

 ومنظمات اجملتمـع    من داخل احلكومة ومؤسسات الدولة والربملان واألحزاب السياسية       من هم   
 ليـشيت ينبغـي   -يف تيمـور  املتكاملـة  أن بعثة األمـم املتحـدة      على   -عات النسائية   ااملدين، واجلم 

ــا وأن ت    نأ  كــانون ٣١تــها يف نــهي أعماهلــا عنــد انتــهاء والي   تواصــل عمليــة تقلــيص حجمه
ليــشيت مل تعــد حباجــة إىل مــساعدة وجــود    - ، ألهنــم يــرون أن تيمــور ٢٠١٢ديــسمرب /األول

حلفظ السالم تابع لألمم املتحدة يف هذه املرحلة من منوها وذلـك نظـرا للتقـدم امللحـوظ الـذي       
إىل وإضـافة   .  االسـتقالل وعلـى مـستوى التحـديات املتبقيـة الـيت تواجههـا               استعادة أحرزته منذ 

ذلك، أيدت هذا املوقف قيادة بعثة األمم املتحدة وفريق اإلدارة العليا وممثلون عن فريـق األمـم       
املتحدة القطري الذين أجرت معهم بعثة جملس األمن مناقشات مستفيضة بشأن هـذه املـسألة،               

ة مبا يف ذلك بشأن تقييمهم الذي خلص إىل أنه سيتم حتقيـق أهـداف اخلطـة االنتقاليـة املـشترك                   
 وفيما يتعلق بنقـاط الـضعف والثغـرات املتبقيـة         .   املتحدة     األمم  أثناء الفترة املتبقية من والية بعثة       

اليت أشار هلا تقرير الفريق العامل املعين بالتـصديق الـذي           و الشرطة الوطنية التيمورية     اليت تواجه 
، تشعر بعثة جملس األمـن        املتحدة     األمم  كان يضم أفرادا من الشرطة التيمورية ومن شرطة بعثة          

باالرتياح ألن قيادة الشرطة التيمورية والـسلطات التيموريـة اعترفـت صـراحة هبـذه التحـديات                 
  بـسبل منـها مواصـلة      وتعهدت باختاذ اإلجراءات الالزمة والقيام بالترتيبات املناسـبة ملواجهتـها،         

وهلـذا، ونظـرا   . ثنائي واملتعدد األطـراف  الدعم املقدَّم من فريق األمم املتحدة القطري والدعم ال        
ســبتمرب الــيت / أيلــول٢٠إىل املوقــف الواضــح الــذي أعربــت عنــه احلكومــة يف الرســالة املؤرخــة 

وجهها رئيس الوزراء إىل األمني العام، ونظرا إىل إمجاع وجهـات النظـر املـذكور أعـاله وبنـاء                   
، توافـق بعثـة جملـس        أرض الواقـع   لىعلى املناقشات اليت أجرهتا واملالحظات اليت خلُصت هلا ع        
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ــدما حنــو     ــام باملــضي قُ ــى توصــية األمــني الع ــة األمــم املتحــدة  تقلــيص حجــم األمــن عل  إىل  بعث
  .ديسمرب/ كانون األول٣١ واليتها يف تكتمل أن
وأعربت بعثة جملس األمن عن تقديرها ألنه فضال عـن املوقـف الـذي تـضمنته الرسـالة          - ٤٠

املوجهــة مــن رئــيس الــوزراء إىل األمــني العــام، أضــافت احلكومــة  ســبتمرب / أيلــول٢٠املؤرخــة 
 احملتمـل إلقامـة عالقـة عمـل تعاونيـة مبتكـرة بـني               “النمـوذج  ”بعض التفاصيل بشأن رؤيتـها و     

 ليـشيت واألمـم املتحـدة مـن أجـل املـضي قُـدما علـى درب التعـاون بعـد سـحب بعثـة                          -تيمور  
وهذه الرؤية الـيت مت اإلعـراب عنـها        .  لزمام األمور   الوطنية كية مبدأ املل   على    املبين املتحدة     األمم  

ليـشيت علـى جـدول       - لحكومة يف التوقف عن إدراج تيمور     ل  اجلماعية رغبةالتعكس بوضوح   
أعمال جملس األمـن ويف التركيـز علـى االحتياجـات االجتماعيـة واالقتـصادية مـن أجـل حتقيـق                     

ــادرة -ات، ودعــم مــشاركة تيمــور  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وتعزيــز املؤســس    ليــشيت يف مب
ىل إت احلكومـة  ارشـ أويف الوقـت نفـسه،     .  ودورها القيادي فيهـا     السبع املوسعة  دولالجمموعة  

ضرورة استمرار تقـدمي فريـق األمـم املتحـدة القطـري والـشركاء الثنـائيني والـشركاء املتعـددي                    
 املتبقيـة يف خمتلـف القطاعـات        ليـشيت مـن أجـل مواجهـة التحـديات          - األطراف الـدعم لتيمـور    

ونظــرا إىل أن احلكومــة قــد أنــشأت فريقــا . املتحــدة     األمــم  خــالل فتــرة مــا بعــد انــسحاب بعثــة 
عامال ال يزال ُيجري مناقشات مع املمثل اخلاص بالنيابة لألمني العام بـشأن نـوع الـربامج الـيت                   

، ٢٠١٢يف مرحلــة مــا بعــد عــام  ســتقوم هبــا الكيانــات التابعــة لفريــق األمــم املتحــدة القطــري   
 ١٥انظـر الفقـرات     (وبشأن منوذج جديد حمتمل للتعاون يشارك فيه مستشار خاص غري مقـيم             

، أبلغت بعثةُ جملس األمن رئـيَس الـوزراء بـأن هـذا النمـوذج سـيكون           ) أعاله ٣٤ إىل   ٣١ومن  
أمـا بـشأن   . مةخاضعا إلشراف األمني العام إذا استوجب إجراء املزيد من املناقشات مع احلكو    

ــالغ عــددها    ُيكمــل فريــق التحقيــق   قــضية حــسب التقــديرات الــيت لــن   ٦١مــسألة القــضايا الب
اجلرائم اجلسيمة التابع لبعثة األمم املتحدة التحقيقـات فيهـا، أشـارت بعثـة جملـس األمـن إىل                 يف

موقف رئـيس الـوزراء منـها إذ أنـه أكـد أن حكومتـه سـتتعامل مـع هـذه املـسألة وسـتنهي هـذا              
وبـشكل أعـّم،    . لفصل، وقد أعرب املدعي العام أيضا عن رأي مماثـل أمـام بعثـة جملـس األمـن                 ا

 علـى   قطـاع العدالـة   مـن كما ذُِكر أعاله، يتفق مجيع الـذين حتـاورت معهـم بعثـة جملـس األمـن               
 العزميــة والقــدرة علــى مواصــلة أداء مهامــه، بعــد إغــالق بعثــة األمــم املتحــدة، القطــاع لديــه أن

 الـسلطات  هطلبـ ت  حسب مايق مع الشركاء الثنائيني والشركاء املتعددي األطراف   وذلك بالتنس 
 والحظـــت بعثـــة جملـــس األمـــن أيـــضا  ). أعـــاله٢٩ إىل ٢٣انظـــر الفقـــرات مـــن (التيموريـــة 

ــوا عــن وجهــات ن    أن ظــر خمتلفــة بــشأن شــكل مــشاركة   أشخاصــا مــن خــارج احلكومــة أعرب
انظر الفقـرات مـن     (وقد متت اإلشارة إليها أعاله      ليشيت   - املتحدة يف املستقبل يف تيمور     األمم
  ). أعاله٣٨ إىل ٣٥
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 بعثـة جملـس    نقلتـه ، ومـا )١٠  و ٩انظـر الفقرتـان     (بوضـوح    هذا التقريـر      ملا بّينه  اوفقو  - ٤١
األمن للحكومة وجلميع املتحاورين التيموريني اآلخـرين، تـشيد بعثـة جملـس األمـن باإلجنـازات                

لـى مـدى العقـد املاضـي عقـب األحـداث املأسـاوية الـيت حـدثت يف                   البارزة اليت حققها البلد ع    
ليـشيت إلسـهامها     -  بالنـضج الـسياسي واملوقـف التطلعـي لتيمـور          ذلك كـ   وتشيد ،١٩٩٩عام  

ليـشيت   - الكبري يف املبادرات اإلقليمية والعاملية، األمر الذي يعكس قدرة قيـادة وشـعب تيمـور     
ــرات والــصمود وااللتــزا   ــة   علــى النــهوض مــن العث ــز الــسالم واألمــن املــستدامني والتنمي م بتعزي

. امل ومبــساعدهتم وكــذلك بالتواصــل مــع اآلخــرين يف العــ  ،الــشاملة واملنــصفة جلميــع الــسكان 
ذلـك، حتيـي بعثـة جملـس األمـن احلكومـة ومجيـع التيمـوريني علـى تعـاوهنم الثابـت                       وفضال عـن  

  حدة القطري منذ إنـشاء بعثـة األمـم املتحـدة           وفريق األمم املت     املتحدة     األمم  وشراكتهم مع بعثة    
 ليشيت، مبا يف ذلك أثناء العملية االنتقالية ذات القيادة املـشتركة الـيت عـززت مبـدأ                  -يف تيمور   

د بعثـة جملـس األمـن كـذلك علـى      ؤكـ وت. صلحة اجلميـع ام األمـور حتقيقـا ملـ    مـ زة الوطنية ل  لكيامل
  ليــشيت وهــي تتأهــب لالنتقــال للمرحلــة- ورتيمــيف التزامــه ودعمــه لاســتمرار اجملتمــع الــدويل 

. أخذ شكل عالقة تعاون وشراكة جديدة مع األمـم املتحـدة          ت س يتاملقبلة احلامسة من تنميتها، ال    
 ليـشيت، وكـذلك جلميـع       -وأخريا، تعرب بعثة جملس األمن عن امتناهنا العميق حلكومة تيمـور            

عرب بعثة جملس األمن عـن تقـديرها أيـضا          وت. املتحاورين معها، لتعاوهنم ودعمهم أثناء الزيارة     
 نيلــسن، املمثــل -  ريــسكيحتــت قيــادةلقيــادة بعثــة األمــم املتحــدة واملــوظفني العــاملني فيهــا،  

لكيانــات التابعــة لفريــق األمــم املتحــدة القطــري الــيت  ل  وكــذلكاخلــاص بالنيابــة لألمــني العــام،
يت ومرافقتها على درب رحلتـها،       ليش - كلَلٍ وبشكل متكامل ملساعدة تيمور    بال    معا تعاونت

  .فعالًملهمة ة بدروس فعموهي رحلة م
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   األولاملرفق
  

   ليشيت-األمن املوفدة إىل تيمور اختصاصات بعثة جملس     
  ليشيت واستقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة      -إعادة تأكيد التزام جملس األمن بسيادة تيمور          - ١

  لد على املدى الطويل؛ووحدهتا الوطنية وتعزيز االستقرار يف الب
ــور     - ٢ ــشعب تيم ــادة ب ــشريعية      -اإلش ــية وت ــات رئاس ــراء انتخاب ــن إج ــه م ــشيت لتمكن  لي

  بذله من جهود لتوطيد السالم والدميقراطية يف بلده؛ ناجحة، وملا
 ليــشيت وبرملاهنــا وأحزاهبــا الــسياسية وشــعبها علــى مواصــلة -تــشجيع حكومــة تيمــور   - ٣

 شامل للجميع من أجل تعزيز مواصـلة توطيـد الـسالم والدميقراطيـة            يف حوار    معاً والبدء  العمل
ــستدامة       ــصادية امل ــة واالقت ــة االجتماعي ــق التنمي ــانون وإصــالح قطــاع األمــن وحتقي  وســيادة الق

  واملصاحلة الوطنية يف البلد، مبا يف ذلك تعزيز دور املرأة يف هذا الصدد؛
 شيت مرحلـة التطـور املقبلـة وتوليهـا         ليـ  -اإلعراب عن دعم جملس األمن لقيـادة تيمـور            - ٤

  مقاليد أمورها؛
 ليشيت من تعاون وتـآزر متواصـلني يف مجيـع           -اإلقرار مبا أبداه شعب وحكومة تيمور         - ٥

   ليشيت واإلعراب عن االمتنان هلما؛-والية بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  مراحل
ــة وفريــــ       - ٦ ــه البعثــ ــضطلع بــ ــذي تــ ــدور الــ ــادة بالــ ــري  اإلشــ ــدة القطــ ــم املتحــ    ق األمــ

واإلعراب عن دعـم جملـس األمـن التـام لـه، وتقيـيم التقـدم احملـرز يف عمليـة                       ليشيت -يف تيمور   
  التدرجيي لعمليات البعثة؛ التخفيض

 ليــشيت بــشأن تــصورها لعالقــة عمــل تعاونيــة  -إجــراء مناقــشات مــع حكومــة تيمــور    - ٧
  األمم املتحدة؛ مبتكرة مع

 تــزام اجملتمــع الــدويل الطويــل األجــل بتحقيــق الــسالم والتنميــة بــشكل التــشديد علــى ال  - ٨
اجلهــود   ليــشيت وعلــى دعــم الــشركاء الثنــائيني والــدوليني املتواصــل لتلــك-مــستدام يف تيمــور 

  .التيمورية حسب االقتضاء
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   الثايناملرفق
  

 تــــشرين ٦ إىل ٣يف الفتــــرة مــــن  ليــــشيت - زيــــارة جملــــس األمــــن إىل تيمــــور    
  ٢٠١٢فمرب نو/الثاين

  
  برنامج الزيارة    

    
  نوفمرب/ تشرين الثاين٣السبت 

  
  الوصول من سنغافورة     ١٤:٢٥
اجتماع مع وزير الدولة لشؤون األمن والقائد العام للشرطة الوطنيـة             ١٥:١٥ - ١٤:٤٥

  ليشيت -لتيمور
   يف فندق تيمورالرتولبدء إجراءات      ١٥:٣٠
  والتعاوناجتماع مع وزير اخلارجية   ١٧:٤٥ - ١٧:٠٠
  حفل استقبال يقيمه السفري الربتغايل  ٢٠:٠٠ - ١٨:٠٠

  
  نوفمرب/ تشرين الثاين٤األحد 

  
    )برنامج مفتوح(اإلفطار       ٧:٣٠
 وفريـق اإلدارة العليـا      بالنيابـة اجتماع مع املمثل اخلـاص لألمـني العـام             ٩:١٥ - ٨:٣٠

  ليشيت - يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور
اجتماع مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري ورؤسـاء األقـسام يف بعثـة                    ١٠:١٥ - ٩:١٥

  ليشيت - األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور
ليــشيت  - تيمــورل للــشرطة الوطنيــة بالنيابــةاجتمــاع مــع القائــد العــام   ١٢:٣٠ - ١٠:٣٠

ليـشيت   - وضباط الشرطة يف بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور             
  ليشيت - لوطنية لتيموروضباط الشرطة ا

غداء مـع قائـد قـوات األمـن الدوليـة، وسـفريي أسـتراليا ونيوزيلنـدا،                   ١٤:١٥ - ١٢:٤٥
  تعقبه إحاطة بشأن أنشطة قوات األمن الدولية وخطط انسحاهبا

  وقت فراغ  ١٧:٤٥ - ١٤:٣٠
  حفل استقبال يقيمه سفري الواليات املتحدة  ١٩:٠٠ - ١٨:٠٠
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  مرب نوف/ تشرين الثاين٥ االثنني
  

  )برنامج مفتوح(اإلفطار       ٦:٣٠
  املغادرة إىل بلدة سامي، مقاطعة مانوفاهي      ٧:٣٠
اجتماع مع رئيس اجلمهوريـة، وبرفقتـه وزيـر التـضامن االجتمـاعي،                ٩:٣٠ - ٨:٣٠

  االبتدائي، ونائب وزير التعليم الثانوي/ونائب وزير التعليم األساسي
 سامي، وعقد اجتماع مـع قائـد الـشرطة          زيارة إىل مركز شرطة بلدة      ١٠:٤٥ - ٩:٤٥

ليــشيت يف مقاطعــة مانوفــاهي وضــباط الــشرطة يف   - الوطنيــة لتيمــور
ــة يف تيمــور   ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــشرطة   - بعث ليــشيت وضــباط ال

  ليشيت - الوطنية لتيمور
  املغادرة من بلدة سامي     ١١:٠٠
  العودة إىل بلدة ديلي     ١١:٣٠
مع ممثلـي قطـاع العـدل، مبـن فـيهم وزيـر العـدل، ونائـب                 غداء عمل     ١٤:٠٠ - ١٢:٠٠

وزير العدل، وحمـامي الـدفاع العـام، واملـدعي العـام، ورئـيس حمكمـة                
االستئناف، ونائب أمني حقوق اإلنسان والعدالة، ومفوض مكافحـة         

  الفساد، ورئيس مركز التدريب القانوين
النائــب األول لــرئيس اجتمــاع مــع رئــيس الربملــان الــوطين، وبرفقتــه     ١٥:١٥ - ١٤:١٥

  الربملان الوطين، وأمني الربملان الوطين
اجتماع مع رئيس الوزراء، وبرفقته وزير اخلارجية والتعاون، ووزيـر            ١٧:٠٠ - ١٥:٣٠

 ووزير الـصحة، ووزيـر التعلـيم، ووزيـر الدولـة            ،العدل، ووزير املالية  
   زير الدولة لشؤون تعزيز املساواةللدفاع، وو

، بالنيابـة  التيموريـة تماع مع وزير الدفاع، وقائد القـوات املـسلحة          اج  ١٨:٠٠ - ١٧:١٥
ــوطين يف    ــر الــ ــسلحة للتحريــ ــوات املــ ــان القــ ــه رئــــيس أركــ   وبرفقتــ

  ليشيت  - تيمور
  ليشيت املستقلة - اجتماع مع األمني العام للجبهة الثورية لتيمور  ١٩:١٥ - ١٨:١٥
  اونحفل استقبال يقيمه وزير اخلارجية والتع  ٢١:٠٠ - ١٩:٢٠
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  نوفمرب/ تشرين الثاين٦ الثالثاء
  

  إجراءات املغادرة من فندق تيمور      ٦:٣٠
  )برنامج مفتوح(اإلفطار       ٦:٤٥
   ديليأُسقف أسقفيةاجتماع مع       ٧:٣٠

  اجتماع مع األحزاب السياسية  ١٠:١٥ - ٨:٣٠ 
  اجتماع مع منظمات اجملتمع املدين واجلماعات النسائية  ١٢:١٥ - ١٠:٣٠
-غداء عمل مع اإلدارة العليا لبعثة األمم املتحدة املتكاملـة يف تيمـور              ١٣:٣٠ - ١٢:٣٠

ــات   ــتخالص املعلومــ ــاص لألمــــني   ليــــشيت الســ ــل اخلــ ــه املمثــ يقيمــ
  بالنيابة العام

  مؤمتر صحفي      ١٣:٤٥
  املغادرة إىل مطار ديلي     ١٤:٣٠

  
  
  


