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  آسيا
)١(ليشيت –احلالة يف تيمور  -  ٢٤

ــؤرخ   ــرر امل (اجللســة  ٢٠٠٠آب/أغســطس  ٣املق
  )١(): بيان من الرئيس٤١٨٢

 العــام األمـني ، قـدم  ٢٠٠٠ يرالثاين/ينـا  كـانون  ٢٦يف 
، )٢(إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمـور الشـرقية   تقريرا عن

يغطــي أنشــطتها يف فتــرة الثالثــة أشــهر املنصــرمة منــذ إنشــائها  
 تشـــــرين  ٢٥) املـــــؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٧٢مبوجـــــب القـــــرار  

إدارة األمـم  إىل أن  العـام  األمني. وأشار ١٩٩٩ األول/أكتوبر
قـد بـدأت يف عمليتـها يف     ليـة يف تيمـور الشـرقية   املتحدة االنتقا

أحناء تيمور الشرقية، وقامت باستحداث آليات استشارية مـع  
ســكان تيمــور الشــرقية، وأقامــت العناصــر األساســية هلياكلــها  
اإلدارية. والحظ كـذلك أن األشـهر الثالثـة األوىل مـن عمـل      
 اإلدارة االنتقالية قد شهدت بـذل جهـود حثيثـة إلحـراز تقـدم     

يف  مبـا من أجل حل طائفة واسعة مـن املسـائل اهلامـة وامللحـة،     
األمــــن وشــــؤون احلكــــم واإلدارة العامــــة واملســــاعدة ذلــــك 

  اإلنسانية واإلعالم.
ــاد  ــذل موظفــو    العــام األمــنيوأف ــه يف حــني ب  األمــمأن

قصارى جهـدهم لكفالـة االنتقـال بصـورة سلسـة مـن        املتحدة
إدارة األمـم املتحـدة   إىل  يف تيمـور الشـرقية   املتحـدة  األممبعثة 

، فقد أعقـب ذلـك فـراغ كامـل يف     االنتقالية يف تيمور الشرقية
السلطة اإلدارية وعمليات الشرطة واألعمال القضـائية. وحتـتم   
ــك        ــلء ذل ــوم مب ــور الشــرقية أن تق ــة يف تيم ــوة الدولي ــى الق عل

إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة يف تيمـور   الفراغ، حيث مل تكن 
ادرة بعد علـى االضـطالع بالسـلطة اإلداريـة بشـكل      ق الشرقية

فعال، بتدين مالك موظفيها وعملـها يف ظـل ظـروف مروعـة.     
__________ 

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤املعقـودة يف   ٤٦٤٦اعتبارا من اجللسة   )١(  
ليصـبح  ’’ احلالـة يف تيمـور الشـرقية   ‘‘، ُنقح البند املعنـون  ٢٠٠٢

 ’’ليشيت -احلالة يف تيمور ‘‘

  )٢(  S/2000/53 ١٢٧٢، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

وكان قادة تيمور الشرقية حريصـني علـى التصـدي للمشـاكل     
ــة     ــوطين للمقاومـ ــرك اجمللـــس الـ ــد حتـ ــها. فقـ ــخمة معاجلتـ الضـ
ــتقالل،      ــدة لالسـ ــات املؤيـ ــالف للجماعـ ــو حتـ ــة، وهـ التيموريـ

ــلح  ــوات املسـ ــور   والقـ ــوطين لتيمـ ــر الـ ــة التحريـ ــة جلبهـ ة التابعـ
الشرقية، ملـلء فـراغ السـلطة وتأكيـد االضـطالع بـدور أمـين.        
وحتسنت احلالـة مـع عـودة السـيد خوسـيه الكسـندر غومسـاو،        

الـــوطين حلركـــة التحريـــر الـــوطين، إىل تيمـــور  اجمللـــسرئـــيس 
الشرقية واضطالعه بدور قيادي فعال. وبناء علـى االتصـاالت   

اإلدارة ومــدير  ،العــام ألمــنيني املمثــل اخلــاص لالــيت جــرت بــ
لتيمـــور الشـــرقية، والســــيد غومســـاو وغـــريه مــــن     االنتقاليـــة  

االستشـاري الـوطين    اجمللـس شخصيات تيمور الشرقية، أنشـئ  
لتيمور الشرقية باعتباره اآللية الرئيسية اليت يشارك مـن خالهلـا   
ــرار. وأشــار     ــة صــنع الق ــو شــعب تيمــور الشــرقية يف عملي  ممثل

إىل أن إدخــال اجلماعــات املؤيــدة للحكــم الــذايت  العــام األمــني
االستشـاري الـوطين كـان خطـوة هامـة علـى طريـق         اجمللسيف 

املصاحلة. وبالنسبة للعالقات بـني تيمـور الشـرقية واندونيسـيا،     
الوطين للمقاومـة التيموريـة    اجمللسأفاد أن حكومة اندونيسيا و

 إقامـــة عالقـــات علـــى حـــد ســـواء قـــد اظهـــرا إرادة قويـــة يف  
  بينهما.  طيبة

إىل احلالـــة األمنيـــة يف تيمـــور    العـــام األمـــنيوانتقـــل 
الشرقية، فأشار إىل أنه يف حني أدى وصـول القـوة الدوليـة يف    
ــة     ــها الطبيعي ــة إىل حالت ــة األمني تيمــور الشــرقية إىل إعــادة احلال
بدرجة كبرية، فـإن معـدالت اجلرميـة قـد ازدادت، وخباصـة يف      

ز احلضرية األخـرى، وهـو مـا كـان يرجـع بصـفة       ديلي واملراك
ــودة      ــاطلني وعــ ــداد العــ ــبرية يف أعــ ــادة الكــ ــة إىل الزيــ خاصــ
الصـراعات القدميـة إىل الظهـور يف اجملتمـع مـن جديـد. وأشـار        

إىل أنه بعد عدد من احلوادث علـى طـول احلـدود بـني      العام األمني
ة)، قـام  تيمور الشرقية وتيمور الغربية (منطقة نوسـا تينغـارا الشـرقي   

العسـكريون بنشـر أفرقـة اتصـال حدوديـة إىل       املتحدة األمممراقبو 
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تيمور الغربية بغرض االتصال وبنـاء الثقـة عـرب احلـدود. وأشـار إىل      
، توقيــع خطــة ٢٠٠٠ ينــاير الثــاين/ كــانون ٨أنــه مت يف ديلــي، يف 

ــة إىل    ــوة الدوليـ ــن القـ ــال مـ ــتركة لالنتقـ ــدة  مشـ ــم املتحـ إدارة األمـ
ــة يف  ــك    تيمــور الشــرقية االنتقالي ــن ذل ــهاء م ــرر االنت ــن املق ، وأن م

  .٢٠٠٠فرباير  /شباط ٢٨االنتقال حبلول 
االنتبـاه إىل احلالـة اإلنسـانية يف     العـام  األمنيكما وجه 

تيمور الشرقية، حيث جرى تشريد نسـبة كـبرية مـن السـكان     
ــق       ــة واملراف ــاين اخلاصــة والعام ــة املب ــدمري غالبي ــارهم وت ــن دي م

إن واحـدة مـن املهـام العاجلـة وامللحـة تتمثـل        األساسية. وقال
الجــئ مــن تيمــور  ٢٥٠ ٠٠٠يف الترتيــب لعــودة مــا يقــدر بـــ 

ــوازم      ــع مراعــاة االحتياجــات اإلنســانية امللحــة ول ــة. وم الغربي
ــت    ــة، أسسـ ــدمات العامـ ــة   اخلـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ إدارة األمـ

العناصــر األساســية هليكــل إداري، ونشــطت يف تنســيق جهــود 
  ة اإلنسانية.املساعد

ــدمات     ــة للخـ ــة االنتقاليـ ــاء اللجنـ ــة إنشـ ــع مالحظـ ومـ
ــاير كــانون ٥القضــائية يف  ــد    الثاين/ين ــة بع ــوة الدولي ــام الق وقي

ــاء القــبض واالحتجــاز إىل      ــا املتصــلة بإلق ذلــك بتســليم مهامه
ــة التابعــة ل  وللجهــاز القضــائي يف   املتحــدة ألمــمالشــرطة املدني

ى أمهيـة التـدريب وبنـاء    علـ  العـام  األمـني تيمور الشـرقية، أكـد   
  القدرات يف قطاع العدالة.

/فرباير شــــباط ٣املعقــــودة يف  )٣(٤٠٩٧ويف اجللســــة 
 العــام األمــنيتقريــر  أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه، ٢٠٠٠

عــن   ٢٠٠٠ الثاين/ينــاير كــانون ٢٦ســالف الــذكر املــؤرخ   
__________ 

اجللســات الــيت يغطيهــا هــذا  إىل  باإلضــافةخــالل هــذه الفتــرة، و  )٣(  
عــددا مــن اجللســات اخلاصــة مــع البلــدان    اجمللــسالقســم، عقــد 

ــوات يف  ــامهة بقـ ــور  املسـ ــة يف تيمـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ إدارة األمـ
الثـاين، اجلـزءان    )، املرفـق ٢٠٠١( ١٣٥٣بـالقرار  عمال  الشرقية

ــف وبــاء   األول/أكتــوبر تشــرين ٢٥. وُعقــدت اجللســات يف  أل
)، ٤٤٥٦( ٢٠٠٢ الثاين/ينــاير كــانون ٢٣)، و٤٣٩٧( ٢٠٠١

ــايوأيار ٦و ــايوأيار ١٦)، و٤٥٢٧( ٢٠٠٢ /مــــــ  ٢٠٠٣ /مــــــ
)٤٧٥٥.( 

واســتمع  )٢(.إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف تيمــور الشــرقية
، ومــن العــام ألمــنيإىل إحــاطتني مــن املمثــل اخلــاص ل  ساجمللــ

لتيمــور الشــرقية. وأدىل كــل أعضــاء    اإلدارة االنتقاليــة مــدير 
  ببيانات. اجمللس

، يف إحاطتــه، إن  العــام  ألمــني وقــال املمثــل اخلــاص ل   
، ١٩٩٩ /ســبتمربأيلولالــذي شــهده شــهر  ‘‘العنــف املــدمر’’

وأيـدت فيـه    دةاملتحـ  األممعقب االستفتاء الذي أشرفت عليه 
 ٠٠٠غالبية املصـوتني االسـتقالل، قـد أسـفر عـن تشـريد حنـو        

 ٨٨٠ ٠٠٠شخص، من أصل السـكان البـالغ عـددهم     ٧٥٠
نسمة، أو هروهبم أو طـردهم عـرب احلـدود إىل تيمـور الغربيـة.      
ــة، ويف      ــدمري معظــم املمتلكــات وتوقــف اخلــدمات العام ومت ت

ــة وا   زداد أعقـــاب ذلـــك العنـــف، تصـــاعدت معـــدالت اجلرميـ
  السخط وعادت املنازعات احمللية إىل الظهور.

وبعــد أن أكــد املمثــل اخلــاص علــى أنــه جيــب قبــل أي 
شئ ضمان األمن اجلسدي جلميع أبناء تيمور الشـرقية، فضـال   
عن إقرار القانون والنظام، أشار إىل أمهيـة إعـادة الالجـئني إىل    

ى ديـــارهم، وتـــوفري املـــوارد الالزمـــة لتلبيـــة احتياجـــات املـــأو 
والرعايــة الصــحية واإلصــحاح أثنــاء إعــادة إدمــاجهم. وحــذر  
من أن امليليشيات يف املناطق احلدودية كانت مـا تـزال تشـكل    

إدارة يف  السـالم  حفـظ أن قـوة   اجمللـس هتديدا، وأكد ألعضـاء  
ســـتعمل بـــنفس  األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة يف تيمـــور الشـــرقية
يف تيمـور الشـرقية،    احلسم والعزم اللذين أبدهتما القوة الدولية

مع القيام بصورة منتظمة بتقييم القـوام العسـكري الـالزم بغيـة     
إجراء التخفيضات احملتملة فيه. ومع مالحظة ازدياد معـدالت  
اجلرميـــة بســـبب انتشـــار البطالـــة وتفكـــك الـــنظم االجتماعيـــة 

ــوى     ــر سـ ــتم نشـ ــه مل يـ ــار إىل أنـ ــة، أشـ ــردا  ٤٨٠والتعليميـ فـ
 ألمـم رخص بـه للشـرطة التابعـة ل   فحسب من القوام الكامل امل

ــردا. ولـــذلك، فـــإن   ١ ٦١٠، الـــذي يبلـــغ املتحـــدة دارة اإلفـ
تسعى إىل إدماج املشاركة احمللية يف أنشـطة مكافحـة   االنتقالية 
ضــباط شــرطة تيمــور الشــرقية الســابقون يف ذلــك  مبــااجلرميــة، 
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واألفـراد السـابقون غـري املسـلحني يف القـوات املسـلحة التابعــة       
ــة الت ــور الشــرقية   جلبه ــوطين لتيم ــر ال ــع  حري ، للمســاعدة يف من

اجلرميــة. وفيمــا يتعلــق باملســتقبل السياســي ومــا يــرتبط بــه مــن  
جدول زمين، فقد رأى من السابق ألوانه التنبؤ بالوقت الـذي  

، اإلنسـان  قـوق ستبدأ فيه عملية صياغة الدسـتور. وبالنسـبة حل  
اصـة بتيمـور   التحقيـق الدوليـة اخل  ذكَّر املمثل اخلاص بـأن جلنـة   

ــية، قـــد قـــدمتا    الشـــرقية، وكـــذلك جلنـــة التحقيـــق االندونيسـ
قــد اضــطلعت بــدور قيــادي  دارة االنتقاليــةتقريريهمــا، وأن اإل
  .)٤(يف عملية التحقيق

إدارة علـى أمهيـة املهـام املنوطـة بـ      اجمللـس وأكد أعضاء 
، وأعربـــوا عـــن األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة يف تيمـــور الشـــرقية 

مــن جهــود إلنشــاء هيكــل إداري، وتنســيق   دعمهــم ملــا تبذلــه
اجلهود اإلنسانية، وإعادة اخلدمات العامـة األساسـية. ورحـب    

ــاء   ــثلني بإنشـ ــن املمـ ــد مـ ــسالعديـ ــوطين،   اجمللـ ــاري الـ االستشـ
وشـــددوا علـــى دوره يف بنـــاء القـــدرات احملليـــة لألمـــن وإدارة 

. وأكـد  )٥(احلكم وتعزيز امـتالك العناصـر احملليـة لزمـام األمـور     
االستشـــاري الـــوطين،  اجمللـــسأن  اجمللـــسمـــن أعضـــاء  كـــثري

باعتباره هيئـة لصـنع القـرار تضـم خمتلـف اجلماعـات، مبـا فيهـا         
تلك املؤيدة لالستقالل، ميكن أن يلعب دورا هاما يف تشـجيع  

  .)٦(املصاحلة الوطنية
ورحب العديد من املـتكلمني بالتقـدم احملـرز يف كفالـة     

دولية يف تيمور الشـرقية إىل  االنتقال بصورة سلسة من القوة ال
، وأعربـوا عـن   إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمـور الشـرقية  

__________ 

  )٤(  S/PV.4097 ،٨إىل  ٢ات الصفح. 

ــع  )٥(   ــفحة املرجــ ــه، الصــ ــنغالديش)؛ و ١١ نفســ ــفحة(بــ  ١٢ الصــ
 (الصني). ١٩ الصفحة(جامايكا)؛ و ١٣ الصفحةدا)؛ و(كن

)؛ جامايكا( ١٣)؛ والصفحة فرنسا( ١٠نفسه، الصفحة  املرجع  )٦(  
ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   ١٤والصـــفحة  ــا( ١٥(االحتـ )؛ ماليزيـ
)؛ والصــفحة ناميبيــا( ١٧)؛ والصــفحة أوكرانيــا( ١٦والصــفحة 

 .)الصني( ١٩

أملهم يف أن تكتمل العملية على النحو املقرر هلا. ويف غضون 
ذلــك، رأى ممثــل كنــدا أن العمليــة اجلاريــة يف تيمــور الشــرقية  

ــة ل      ــة حفــظ ســالم تابع ــا أن تكــون عملي ــي هل ــمكــان ينبغ  ألم
مــن البدايــة. فلــو كــان قــد حتقــق ذلــك، لكــان قــد مت   املتحــدة

تنظــيم العمليــة علــى حنــو أكثــر جتانســا مــن الناحيــة السياســية،  
ــر       ــد أمكــن تقســيم تكاليفهــا الكــبرية علــى حنــو أكث ولكــان ق

. وباملثل،أشـار ممثـل الصـني    )٧(مالءمة وإنصافا فيما بني الـدول 
إىل أن حكومتـــه كانـــت تؤيـــد دائمـــا تســـوية مســـألة تيمـــور   

  .)٨(املتحدة األمملشرقية يف إطار ا
ــاء     ــد مــن املمــثلني عــن قلقهــم إزاء األنب وأعــرب العدي
ــاطق      ــدماج يف املن ــدة لالن ــواردة عــن أنشــطة مليليشــيات مؤي ال

يف أن تـــؤدي  . وأعـــرب ممثـــل ناميبيـــا عـــن أملـــه )٩(احلدوديـــة
والقـوة الدوليـة والقـوات    اإلدارة االنتقاليـة  املذكرة املربمة بـني  

ــلحة اال ــد مـــن     املسـ ــوع مزيـ ــة دون وقـ ــية إىل احليلولـ ندونيسـ
احلوادث، أو على األقل متكني األطراف من التصـدي للوضـع   

ــة . ويف حــني رحــب متكلمــون بأوجــه التحســن يف    )١٠(بفعالي
احلالــة األمنيــة الداخليــة يف تيمــور الشــرقية، فقــد الحظــوا مــع   

ــة االقتصــادية     ــة وضــعف احلال ــاد معــدالت اجلرمي ــق ازدي -القل
ة. ويف ذلــك الصــدد، دعــا العديــد مــن املمــثلني إىل  االجتماعيــ

  .)١١(املتحدة ألممسرعة نشر الشرطة املدنية التابعة ل
__________ 

 .١٣ نفسه، الصفحة املرجع  )٧(  

 .١٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٨(  

 ١٢)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٨نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٩(  
 ١٧(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة    ١٥)؛ والصـــفحة كنـــدا(
 .)هولندا( ١٨)؛ والصفحة أوكرانيا وناميبيا(

 .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )١٠(  

 ١١)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٨نفســه، الصــفحة   املرجــع  )١١(  
ــفحة   ــنغالديش)؛ والصـــ ــا( ١٣(بـــ ــفحة جامايكـــ  ١٩)؛ والصـــ

 .)الصني(
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ــتكلمني علـــى ضـــرورة حتســـني    وشـــدد كـــثري مـــن املـ
أوضاع الالجئني وتشجيعهم على العـودة إىل تيمـور الشـرقية،    

تشـــجيع املصـــاحلة الوطنيـــة وحتســـني األوضـــاع  يف ذلـــك  مبـــا
علـى أمهيـة    اجمللـس ية. كما أكـد أعضـاء   االجتماع-االقتصادية

، ورحبوا بالتقارير األخرية الـيت أصـدرهتا جلنـة    اإلنسان حقوق
التحقيــق الدوليــة وجلنــة التحقيــق االندونيســية يف انتــهاكات      

  يف تيمور الشرقية. اإلنسان حقوق
ــة   /مـــــارسآذار ٢١املعقـــــودة يف  ٤١١٤ويف اجللســـ

املســاعد  العــام األمــنيإىل إحاطــة مــن  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠٠
. وأدىل ببيانــــــــات معظــــــــم الســــــــالم حفــــــــظلعمليــــــــات 

  .)١٢(اجمللس  أعضاء
املســاعد االنتبــاه، يف إحاطتــه، إىل  العــام األمــنيووجــه 

دواعـــي القلـــق االقتصـــادية واالجتماعيـــة واألمنيـــة، وأفـــاد أن 
امليليشيات املؤيـدة للحكـم الـذايت يف تيمـور الغربيـة قـد زادت       

ــنها د   ــيت تشـ ــارات الـ ــن الغـ ــا   مـ ــرقية. ووفقـ ــور الشـ ــل تيمـ اخـ
، فإن عناصر القـوات  إلدارة االنتقاليةللمعلومات اليت توفرت ل

املسلحة االندونيسية ظلت تغض الطرف عـن امليليشـيات، بـل    
وتــدعمها. وأشــار إىل أن بعــض التطــورات اهلامــة مشلــت نقــل 
املســؤولية رمسيــا مــن القــوة الدوليــة إىل العنصــر العســكري يف  

والبنـك  اإلدارة االنتقاليـة  ؛ وتوقيع اتفـاق بـني   ليةاإلدارة االنتقا
الدويل بشأن مشروع كبري لتمكني اجملتمعات احمللية؛ وإصـدار  

ــة  ــا    اإلدارة االنتقالي ــيت أقره ــن التشــريعات ال ــد م ــسالعدي  اجملل
االستشاري الوطين. ورغم حوادث العنف، فإن عمليـة إعـادة   

مـــا. الالجـــئني وإعـــادة إدمـــاجهم تســـري بصـــورة سلســـة عمو 
وأعرب عن اعتقاده أنه ينبغي إبداء املرونة فيما يتعلـق باملوعـد   
النهائي الذي حددته السلطات االندونيسية للقـرارات املتعلقـة   
ــادة توطينـــهم يف    ــرقية أو إعـ ــور الشـ بعـــودة الالجـــئني إىل تيمـ

__________ 

مل يــدل ممــثال أوكرانيــا وتــونس ببيانــات. وُدعــي ممثــل اندونيســيا   )١٢(  
 للمشاركة، ولكنه مل يدل ببيان.

اندونيسيا. وأضـاف أن الزيـارة الـيت قـام هبـا رئـيس اندونيسـيا        
إعـادة  يف ذلـك   مبانتائج إجيابية، قد حققت  الشرقية تيمورإىل 

فتح معـابر احلـدود أمـام التجـارة واسـتئناف الـرحالت اجلويـة        
. وأضاف أنه مت إنشـاء  الشرقية تيمورالتجارية بني اندونيسيا و

آليــة مشــتركة ملراقبــة احلــدود يف حماولــة لتقليــل احلــوادث عــرب  
  .)١٣(احلدود إىل أدىن درجة ممكنة

ال الســلس مــن القــوة  باالنتقــ اجمللــسورحــب أعضــاء 
إدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف   إىل  الشرقية تيمورالدولية يف 

 تيمــور، وبتحســن العالقــات بــني اندونيســيا و تيمــور الشــرقية
مبناسبة زيـارة رئـيس اندونيسـيا، وبالتقـدم احملـرز فيمـا        الشرقية

ــة     ــانون وإصـــالح البنيـ ــيادة القـ ــئني وسـ ــوطني الالجـ ــق بتـ يتعلـ
ربـــوا يف الوقـــت ذاتـــه عـــن قلقهـــم إزاء حالـــة  األساســـية. وأع

الالجئني واحلالة األمنية، وأكـدوا ضـرورة تـوفري مـوارد كافيـة      
يف األجلــــني القصــــري  الشــــرقية تيمــــورللتنميــــة االقتصــــادية ل

والطويــل. وفيمــا يتعلــق باالســتقالل، أكــد ممثــل ماليزيــا علــى   
ضــرورة تــوخي احلــذر عنــد املضــي قــدما يف وضــع جــدول        

ضَّل ممثـل بـنغالديش حتديـد املالمـح البـارزة علـى       . وف)١٤(زمين
ــى      ــين علــــ ــار زمــــ ــع إطــــ ــتقالل ووضــــ ــق إىل االســــ الطريــــ

  .)١٥(األساس  ذلك
أيضـا عـن أسـفهم إزاء تصـاعد      اجمللسوأعرب أعضاء 

ــانون      ــرار القـ ــرورة إقـ ــى ضـ ــددوا علـ ــة، وشـ ــدالت اجلرميـ معـ
. ويف ذلــك الصــدد، أكــد الشــرقية تيمــورواســتعادة النظــام يف 

ــثال جامايكــ  ا وبــنغالديش ضــرورة التعجيــل بنشــر العنصــر     مم
  .)١٦(اإلدارة االنتقاليةاملدين يف 

__________ 

  )١٣(  S/PV.4114 ،١٩إىل  ١٦، و٦إىل  ٢ات الصفح. 

 .١٢ نفسه، الصفحة املرجع  )١٤(  

 .١٦ نفسه، الصفحة املرجع  )١٥(  

 ١٥)؛ والصــــفحة جامايكــــا( ١٣نفســــه، الصــــفحة   املرجــــع  )١٦(  
 .(بنغالديش)
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عـن قلقهـم    اجمللسأعرب أعضاء إىل ذلك،  باإلضافةو
الشــديد إزاء اســتمرار تــواتر أنبــاء عــن أنشــطة للميليشــيات يف 

، واستنكروا ازديـاد حـوادث احلـدود يف اآلونـة     الشرقية تيمور
تحــدة علــى ضــرورة أن تلــح  األخــرية. وأكــد ممثــل اململكــة امل 

بقوة يف إقناع جاكرتا مبسألة احتمـال تواطـؤ    اإلدارة االنتقالية
ــأن يوضــح     القــوات املســلحة االندونيســية مــع امليليشــيات، وب

. وتشــكك ممثــل )١٧(أن مثــل هــذا الســلوك غــري مقبــول اجمللــس
ــيا علـــى وضـــع حـــد    ــا يف قـــدرة الســـلطات يف اندونيسـ فرنسـ

. )١٨(لالنـــدماج بشـــكل فعـــال   ألنشـــطة امليليشـــيات املؤيـــدة  
ــل  ــاتوأعـــرب ممثـ ــدة الواليـ ــوات   املتحـ ــاده أن القـ ــن اعتقـ عـ

املسلحة االندونيسية مل تفعل الكثري ملواجهـة االعتـداءات الـيت    
واملـدنيني   املتحـدة  األمـم ارتكبتها امليليشيات مؤخرا ضد أفراد 

ــاء   ــدم إحــراز    الشــرقية تيمــورمــن أبن ، وأعــرب عــن أســفه لع
ــيا   ــة اندونيســ ــات   حكومــ ــالح مجاعــ ــزع ســ ــدم يف نــ أي تقــ
  .)١٩(امليليشيات وتسرحيها

ــة  ــودة يف  ٤١٣٣ويف اجللســ ــان ٢٧املعقــ  /أبريلنيســ
 العـام  األمـني إىل إحاطـة مـن    اجمللـس ، اليت استمع فيهـا  ٢٠٠٠

، أدىل ببيانـات غالبيـة أعضـاء    السـالم  حفـظ املساعد لعمليـات  
  .)٢٠(اجمللس

ــة املســاعد حــدوث تقــدم يف احل  العــام األمــنيوأفــاد  ال
ــة احلــدود مــع     ــة بوجــه عــام، ويف منطق ــةغربال تيمــوراألمني . ي

ووجه االنتباه، يف ذلك الصدد، إىل اجلهـود الـيت يبـذهلا املمثـل     
يف ، الـيت مشلـت القيـام    الشـرقية  تيمـور يف  العـام  ألمـني اخلاص ل

ع مـذكرة تفـاهم للتنسـيق التكتيكـي يف     يوقبتنيسان/أبريل  ١١
قائد القـوات  وارة األمم املتحدة قائد قوة إد بنيمنطقة احلدود 

__________ 

 .٥ نفسه، الصفحة املرجع  )١٧(  

 .٨ نفسه، الصفحة املرجع  )١٨(  

 .٦ نفسه، الصفحة املرجع  )١٩(  

 مل يدل ممثل كندا بيان.  )٢٠(  

. ومع اإلشارة إىل عـودة  املسلحة اإلندونيسية يف تيمور الغربية
يف الشـهر السـابق،    الشـرقية  تيمـور الجـئ إىل   ٧ ٠٠٠حوايل 

ــال إن  ــؤون     قـ ــامي لشـ ــدة السـ ــم املتحـ ــوض األمـ ــب مفـ مكتـ
إن إمكانيـة الوصـول إىل املخيمـات قـد حتسـنت      أفاد الالجئني 

ة إندونيسـيا اتسـمت باملرونـة    ـــــ ، وأن حكوماـــــ حتسنا ملموس
ـــف ـــي استمرارهــ ــة إىل خميمـــات الالجـــئني يف  ـــ ا بتقـــدمي املعونـ

ــة.  ــور الغربي ــا  تيم ــإن حــوايل    لووفق لســلطات اإلندونيســية، ف
. وعـالوة  ال يزالون يف تيمور الغربيةكانوا الجئ  ١٢٦ ٠٠٠

لـيني  العمل مع القـادة احمل اإلدارة االنتقالية على ذلك، واصلت 
لكفالـة اسـتقبال الالجـئني العائـدين بصـورة       الشـرقية  تيموريف 

  سلمية.
املساعد كذلك علـى أن األوضـاع    العام األمنيوشدد 

، وأن مــا زالــت متثــل شــاغال رئيســيا االقتصــادية واالجتماعيــة 
من قلة الصرب وخيبة األمـل جتـاه مـا يبـدو     يبدون شيئا السكان 

ــم املتحــ     ــدرة ســلطة األم ــدام ق ــن انع ــور  م ــة يف تيم دة االنتقالي
وأوضـح بالتفصـيل    الشرقية على تلبية توقعـاهتم بـوترية أسـرع.   

مـن   ١ ٢٠٠تسـجيل  يف ذلـك   مبـا ما تبذله البعثة مـن جهـود،   
ــة؛ و  ــاء وحــــدة للنــــهوض  املؤسســــات التجاريــــة اخلاصــ إنشــ

ــاء مكاتـــب خلـــدمات التوظيـــف يف ديلـــي  باالســـتثمار ؛ وإنشـ
خطـط  ووضـع  ص العمـل؛  وباكاو لتقدمي املساعدة يف إجياد فر

ــة األساســية    ملشــروعات األثــر الســريع  مــن أجــل إصــالح البني
  احمللية.

املســاعد االنتبــاه إىل األنشــطة  العــام األمــنيكمــا وجــه 
االستشــاري الــوطين، وإىل  اجمللــسالتشــريعية الــيت اضــطلع هبــا  

التطورات اليت شهدهتا اإلدارة العامـة وجهـاز القضـاء، وسـلط     
 /أبريلنيســان ٧تفــاهم الــيت أبرمــت يف الضــوء علــى مــذكرة ال

بشــأن التعــاون يف  اإلدارة االنتقاليــة بــني حكومــة اندونيســيا و
. وابلــغ اإلنســان قــوقاألمــور القانونيــة والقضــائية واملتعلقــة حب

كانــت تتشــاور بصــورة  اإلدارة االنتقاليــةكــذلك بــأن  اجمللــس
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ة حـول مسـألة العالمـات البـارز     الشـرقية  تيموروثيقة مع أبناء 
الــيت يــتعني اجنازهــا علــى الطريــق إىل االســتقالل. وأضــاف أن 

ــة  قــد بــدأ يــدعو إىل إنشــاء   اجمللــس الــوطين للمقاومــة التيموري
ــية شـــديدة التعقيـــد        ــري يف سياســـته يف قضـ ــيش، وهـــو تغـ جـ

  .)٢١(واحلساسية
ــسورحــب أعضــاء   ــة،   اجملل ــة األمني بالتحســن يف احلال

، الـــيت أبريـــل/نيســـان ٧وكــذلك مبـــذكرة التفـــاهم املربمـــة يف  
أشادوا هبـا باعتبارهـا عالمـة علـى جتـدد التعـاون بـني حكومـة         

كما أعربوا عن القلق مـن اسـتمرار   . املتحدة األمماندونيسيا و
 تيمــوروجــود أعــداد كــبرية مــن الالجــئني يف املخيمــات يف      

ــة، وإن أعربـــوا عـــن ارتيـــاحهم إزاء اجلهـــود املبذولـــة      ال غربيـ
 الواليــاتم. ودعــا ممثــل لتمكينــهم مــن العــودة يف أمــان وســال

ــدة ، وكـــرر دعوتـــه ممثـــل اململكـــة املتحـــدة، حكومـــة      املتحـ
اندونيســيا إىل إغــالق معســكرات تــدريب امليليشــيات، ونــزع 

  .)٢٢(سالحها، ووقف تعاون القوات املسلحة معها
وفيمـا يتعلــق باحلالــة االقتصــادية واالجتماعيــة، أعــرب  

رات الـــيت عـــن قلقهـــم إزاء التوقعـــات والتـــوت اجمللـــسأعضـــاء 
فيمـا تبذلـه مـن     إلدارة االنتقاليـة أثارهتا، وأعربوا عن تأييدهم ل

جهــود إلحــداث حتســن. وفيمــا يتعلــق مبســألة الالجــئني، دعــا  
األعضاء إىل وضـع حـد حلملـة التضـليل الـيت جيـري نشـرها يف        

يف ذلـك   مبـا خميمات الالجئني وهتيئة أوضـاع مواتيـة لعـودهتم،    
االجتماعيـة وضـمان   -صـادية من خالل حتسـني األوضـاع االقت  

  متكني مناصرو احلكم الذايت السابقني من العودة يف أمان.
وفيمــا يتعلــق بوضــع معــامل أساســية لالنتقــال مــن إىل    

إىل  املتحــدة واململكــة املتحــدة الواليــاتاالســتقالل، نبــه ممــثال 
ضرورة توخي الوقـت الصـحيح إلعـالن االسـتقالل، يف حـني      

__________ 

  )٢١(  S/PV.4133 ،٦إىل  ٢ات الصفح. 

ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٦نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٢٢(    ٩ (الوالي
 .املتحدة) اململكة(

جيب حسمها بالتشـاور مـع شـعب     رأى ممثل فرنسا أن املسألة
  .)٢٣(الشرقية تيمور

 /مــــــايوأيار ٢٥املعقــــــودة يف  ٤١٤٧ويف اجللســــــة 
 العـام  األمـني إىل إحاطـة مـن    اجمللـس ، اليت استمع فيهـا  ٢٠٠٠

، أدىل ببيانــات كــل أعضــاء  الســالم حفــظاملســاعد لعمليــات  
  .اجمللس

ــاد  ــنيوأف ــام األم ــه، أن   الع اإلدارة املســاعد، يف إحاطت
حققـــت تقـــدما كـــبريان وخاصـــة يف جمـــايل بنـــاء       ليـــةاالنتقا

املؤسســـات والقـــدرات وتـــوفري اخلـــدمات احلكوميـــة. وابـــرز  
يف  مبــاأوجــه التحســن يف احلالــة األمنيــة، الــيت ظلــت مســتقرة، 

، حيـث اخنفـض وتـرية أنشـطة     يـة غربال تيمـور احلدود مـع  ذلك 
امليليشيات عقب اخلطوات اليت اختذت لتنفيذ مـذكرة التفـاهم   

ــى  ــية      عل ــلحة االندونيس ــوات املس ــني الق التنســيق التكتيكــي ب
اإلدارة . وأشــــار يف ذلــــك الصــــدد إىل أن اإلدارة االنتقاليــــةو

 يفجنـــدي  ٥٠٠ختفـــيض يقـــدر حبـــوايل بـــدأت يف  االنتقاليـــة
ــرقي  ــاع الشـ ــن أن   القطـ ــاطق. وأعلـ ــدأ املنـ ــربه أهـ ــذي اعتـ ، الـ

 ٨ ٣٩٦ الذي يبلغاإلدارة االنتقالية  لقوام قوةاملستوى احلايل 
حبلـــول شـــهر تشـــرين فـــردا  ٧ ٨٩٦إىل فـــردا ســـيتم خفضـــه 

غـــري أنـــه أعـــرب عـــن قلقـــه إزاء حالـــة إقـــرار  األول/أكتـــوبر.
القــانون والنظــام، حيــث مــا زالــت معــدالت اجلرميــة مرتفعــة.  

خـالل   الشـرقية  تيمـور وقد اخنفض عدد الالجئني العائدين إىل 
ــابقة إىل  ــهر السـ ــون   ١ ٠٠٠الشـ ــئ فحســـب. ويف غضـ الجـ

تقدر مفوضية األمم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجـئني     ك، ذل
، وتفيـد  الجئي ٩٠ ٠٠٠عدد الباقني يف تيمور الغربية حبوايل 

  أهنا ستجري تعدادا لتحديد أعدادهم الدقيقة.
املساعد أنـه كانـت هنـاك زيـادة يف      العام األمنيوأكد 

األنشــطة السياســية، حيــث قامــت األحــزاب السياســية بفــتح    
__________ 

 ١٠(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٢٣(  
 .)فرنسا( ١١املتحدة)؛ والصفحة  اململكة(
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ــب وع ــد كثفــت    مكات ــات. وق ــاءات يف املقاطع ــد لق اإلدارة ق
بشــأن كافــة   الشــرقية تيمــورمشــاوراهتا مــع أبنــاء   االنتقاليــة 

االستشــاري الــوطين  اجمللــسمســائل السياســات اهلامــة، وعقــد 
جلســاته بانتظــام، كمــا عقــد عــددا مــن جلســات االســتماع     
العامــة لتشــجيع املناقشــة العامــة ملســائل السياســات الرئيســية.   

قــد واصــلت أيضــا تشــجيع  اإلدارة االنتقاليــة لــى أن وشــدد ع
  .)٢٤(الشرقية تيمورتطبيع العالقات بني اندونيسيا و

ــاجلهود الــيت تبــذهلا    اجمللــسورحــب أعضــاء   اإلدارة ب
 تيمـور ، وبأن إمجايل عدد الالجـئني الـذين عـادوا إىل    االنتقالية
الجئ. غري أهنم أعربوا عن القلـق   ١٦١ ٠٠٠قد بلغ  الشرقية
، واستفســروا يــةغربال تيمــورأوضــاع الالجــئني املتــبقني يف  إزاء

عن األسباب الـيت حتـول جـون عـودهتم. وشـدد ممـثال اململكـة        
املتحدة وهولنـدا علـى ضـرورة املضـي قـدما يف إجـراء التعـداد        

. ورحـب ممثـل   )٢٥(على وجه السرعة لتسجيل الالجئني الباقني
ليــة تتجــاوز اعتمــاد فتــرة انتقاكنــدا بقــرار حكومــة اندونيســيا 

، وشــدد علــى ضــرورة الجــئنياللعــودة احملــدد املوعــد النــهائي 
العــودة املبكــرة والطوعيــة هلــؤالء الالجــئني أو إعــادة توطينــهم  

  .)٢٦(إندونيسيابصورة دائمة يف 
بتحســن احلالــة   اجمللــسورحــب العديــد مــن أعضــاء    

ــني     ــاون بـ ــز التعـ ــة وبتعزيـ ــماألمنيـ ــدة األمـ ــلطات  املتحـ والسـ
. ويف حني رحـب ممثـل ماليزيـا بتحسـن احلالـة      )٢٧(االندونيسية

إزاء مـا تـردد مـن أنبـاء عـن      األمنية، فقد أعـرب عـن انزعاجـه    
أحــداث العنــف الــديين واملضــايقات املوجهــة لألقليــات اإلثنيــة 

__________ 

  )٢٤(   S/PV.4147 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 

 ١٤)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٥نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٢٥(  
 .)هولندا(

 .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٦(  

 ١١(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨نفســه، الصــفحة  رجــعامل  )٢٧(  
 ١٤)؛ والصــــفحة األرجنــــتني( ١٢(بــــنغالديش)؛ والصــــفحة  

 .)أوكرانيا( ١٩)؛ والصفحة ماليزيا(

االنتقاليــة إىل اختــاذ  اإلدارة ودعــاوالدينيــة يف تيمــور الشــرقية، 
هـذا العنـف   لحيلولة دون تكرار مثـل  لمجيع التدابري الضرورية 

. ويف حــني رحــب ممثــل فرنســا بقــرار خفــض  )٢٨(واملضــايقات
، أكد ممثل هولندا أنـه ينبغـي   اإلدارة االنتقاليةمستويات قوات 
للنظــر يف جممــل احلالــة العســكرية   لمجلــسأن تتــاح الفرصــة ل

. وأكـــد عـــدة )٢٩(واألمنيـــة قبـــل اختـــاذ قـــرار بتقلـــيص احلجـــم
املدنيـة التابعــة   مـتكلمني علــى ضـرورة التعجيــل بنشـر الشــرطة   

. )٣٠(، وكــذلك بتــدريب قــوة الشــرطة احملليــةإلدارة االنتقاليــةلــ
أن الشـرطة املدنيـة مسـلحة     املتحـدة  الواليـات والحظت ممثلـة  

، واقترحــت النظــر يف تعمــيم الشــرقية تيمــوريف بعــض منــاطق 
  .)٣١(هذه املمارسة يف أحناء اإلقليم

علـــــى قلقهـــــم إزاء احلالـــــة  اجمللـــــسوظـــــل أعضـــــاء 
االقتصادية وإزاء الفجوات التمويليـة يف املسـاعدة   -ماعيةاالجت

. والحــظ ممثــل الصــني أن الشــرقية تيمــورالدوليــة املقدمــة إىل 
البطالــة هــي املســالة األكثــر إحلاحــا، حيــث ميكــن أن ختلــق        

إىل خلـق  اإلدارة االنتقاليـة  مشكالت أمنية. ولذلك، فقد دعـا  
 باملشـاركة يف  املزيد من فرص العمل والسماح للسكان احمللني

  .)٣٢(املسائل اإلدارية بدرجة اكرب
ــل اململكــة      ــق مبســألة االســتقالل، كــرر ممث وفيمــا يتعل

 الشـرقية  تيمـور املتحدة التأكيد على ضرورة كفالـة أن يتـوفر ل  
قدرة كافية على مواجهة االستقالل مـن حيـث نظـام احلكـم،     
واخلــــدمات احلكوميــــة، واألمــــن، واملؤسســــات الدميقراطيــــة 

وتسـاءل ممثـل األرجنـتني     .)٣٣(ة كاملة من هذه األموروجمموع
__________ 

 .١٣ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٨(  

 .)هولندا( ١٥)؛ والصفحة فرنسا( ١٠نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٩(  

)؛ جامايكا( ١٦والصفحة )؛ فرنسا( ١٠نفسه، الصفحة  املرجع  )٣٠(  
 .)مايل( ٢٠والصفحة 

 .٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٣١(  

 .٢١ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٢(  

 .٧ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٣(  
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القــوات املســلحة التابعــة جلبهــة التحريــر الــوطين  عــن مســتقبل 
ــور الشــرقية  ــة      لتيم ــوات مســلحة للدول ــا يتصــل بإنشــاء ق فيم

ــه جــرى   )٣٤(املســتقلة يف املســتقبل ــدا إىل أن . وأشــار ممثــل هولن
ء قـوة  يف إنشـا  املتحـدة  األمـم اإلعراب عـن القلـق إزاء إشـراك    

تلقـي دراسـة   ، وقال إنـه يتطلـع إىل   الشرقية تيمورعسكرية يف 
ــيت  ــتقلني الـ ــرباء املسـ ــان اخلـ ــدادها  كـ ــري إعـ ــأن تلـــك   جيـ بشـ

ــاركة   ــألة.ورأى أن مش ــيتيح للمجتمــع   املتحــدة األمــماملس س
مــع  ةتوافقــمتلــك القــوة  تكــونن يضــمن أن الــدويل فرصــة أل

، ومراعــاة املعــايري معــايري الرقابــة املدنيــة، واحملاســبة الدميقراطيــة
ورحــب ممثــل اململكــة  .)٣٥(واملبــادئ الدوليــة حلقــوق اإلنســان 

وأكـد   ،للخـروج  إسـتراتيجية وضـع  ل املتحدة بـاجلهود املبذولـة  
اإلدارة لتنفيذ املهام املسـندة إىل  اجة إىل وضع حدود زمنية احل

  .)٣٦(االنتقالية
ــال   املســاعد إن  العــام األمــنيوردا علــى التعليقــات، ق

البطالة وبدرجة التفكـك   بارتفاع مستوىترتبط األمنية احلالة 
ــذي   ــاعي الـــ ــباالجتمـــ ــداث الـــــيت وقعـــــت يف   أعقـــ األحـــ

وتوضيحا للقرار األويل خبفض العنصر  .١٩٩٩أيلول/سبتمرب 
فرد من القطـاع   ٥٠٠مبا قدره  اإلدارة االنتقاليةالعسكري يف 

ــوبر تشــرينالشــرقي حبلــول  ــه ٢٠٠٠ األول/أكت إذا ، أعلــن أن
ــت  ــتقرة،   ظل ــة مس ــة األمني ــن املمكــن  احلال ــيكون م إجــراء  س

القطـاع  ذلك يف املائة من القوات يف  ٥٠ختفيض شامل بنسبة 
، وختفــيض آخــر حبلــول صــيف    ٢٠٠١ حبلــول نيســان/أبريل 

ــةوأوضـــح أن  .٢٠٠١ ــتعراض  اإلدارة االنتقاليـ ستواصـــل اسـ
احلالة واقتراح املزيـد مـن التخفيضـات يف القطاعـات األخـرى      

  .)٣٧(احلالة األمنيةحسب تطور 
__________ 

 .٣٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٤(  

 .١٦ و ١٥تان نفسه، الصفح املرجع  )٣٥(  

 .٧ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٦(  

 .٢٣ و ٢٢تان نفسه، الصفح املرجع  )٣٧(  

 /يونيـــهحزيران ٢٧املعقـــودة يف  ٤١٦٥ويف اجللســـة 
 ألمـني املمثـل اخلـاص ل  إىل إحاطـة مـن    اجمللـس ، استمع ٢٠٠٠
، أدىل ببيانـات ممثلـو   اجمللـس مجيع أعضـاء  إىل  باإلضافة. والعام

ــرويج    ــدا والن ــان ونيوزيلن اســتراليا والربازيــل واندونيســيا والياب
ــة عــــن   ــادوالربتغــــال (بالنيابــ ــة  )٣٨()األورويب االحتــ ومجهوريــ

  كوريا.
، يف إحاطتــه، علــى العــام ألمــنيوأكــد املمثــل اخلــاص ل

إدارة األمــم تفــرد وضــخامة وتعقــد واليــة احلكــم املســندة إىل  
، الـيت صـادفت عـددا مـن     املتحدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية   

التحــديات يف الوفــاء بالتوقعــات العريضــة الــيت يعقــدها عليهــا   
. واســتطرد يوضــح التحــديات القائمــة  الشــرقية ورتيمــشــعب 

علــى أرض الواقــع، مثــل كفالــة األمــن خــالل الفتــرة االنتقاليــة 
ــة الالزمــة إلقــرار األمــن بعــد االســتقالل؛     وتيســري إنشــاء اآللي

ومسـاعدهتم يف العـودة    يةغربال تيمورومعاجلة فقر الالجئني يف 
ئي حيتـرم  إىل ديارهم بطريقة حرة ومنظمة؛ وإنشاء نظـام قضـا  

األساسية ويقدر على إقـرار القـانون والنظـام؛     اإلنسان حقوق
وإعادة بناء اخلدمات العامة؛ وإقامـة إدارة قـادرة ماليـا يف ظـل     
ــو    ــول السياســــي حنــ ــة التحــ ــوريني؛ وكفالــ توجيهــــات التيمــ

.  باعتماد دستور وإجراء انتخابات دميقراطية متامـا  االستقالل،
ــا أجــراه     ــى م ــاء عل ــه بن ــادة   وأوضــح أن مــن مناقشــات مــع الق

السياســـيني احمللـــيني، ســـتجرى االنتخابـــات اخلاصـــة مبســـتقبل 
وأوائــل آب/أغســطس  ٣٠يف وقــت يقــع بــني الشــرقية  تيمــور

  .٢٠٠١كانون األول/ديسمرب 
ومع اإلشارة إىل أن املسـألة اإلنسـانية األوسـع كانـت     
هي اجملال الذي حتقق فيه اجلانب األعظم مـن التقـدم، أسـهب    

يف احلــديث عــن النظــام القضــائي واملشــكالت   اخلــاصاملمثــل 
املرتبطة به، واالحتياجـات املتصـلة بـالتعمري وإنشـاء اإلدارة يف     

__________ 

إسـتونيا، وأيسـلندا، وبلغاريـا، وبولنـدا،     انضم إىل البيان كل من   )٣٨(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

 .وسلوفينيا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا
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. وأعلــن أنــه جــرى بــذل جهــود إلنشــاء جلنــة   الشــرقية تيمــور
للمصــاحلة الوطنيــة، كمــا تقــرر إجــراء دراســة مســتقلة عــن        

ــة ل  ــوراالحتياجــات األمني ــك،   الشــرقية تيم ــى ذل ــالوة عل . وع
ــاء القــدرات تتركــز علــى إنشــاء    أع ــة لبن لــن أن اجلهــود املبذول

  نظام تعليمي فعال، فضال عن مركز لتنمية املوارد البشرية.
مل  وفيما يتعلق مبسـالة بـطء صـرف األمـوال، قـال إنـه      
، تكــن هنــاك أي قــدرة حكوميــة يف جمــال املشــتريات يف ديلــي

امليزانيـة  وأشار إىل أنه مت يف لشبونة يف األسـبوع السـابق إقـرار    
. وأعلن أن تنفيذ بـرامج  ٢٠٠١-٢٠٠٠للسنة املالية  املوحدة

التوظيف سيبدأ قريبا، وأعرب عن اعتقـاده أنـه سـتتوفر فـرص     
للعمل من خالل التعيينات يف اخلدمة املدنيـة اجلديـدة. وأعلـن    

ســيتم  إلدارة االنتقاليــةلــكــذلك أن خفــض القــوام العســكري 
تتوىل الشرطة املدنية حفظ  بصورة تدرجيية، وأن من املقرر أن

  .)٣٩(النظام العام
ورحــب املتكلمــون بــالتطورات اإلجيابيــة الــيت عرضــها 

مـن   اإلدارة االنتقاليـة املمثل اخلاص، وبالتقدم احملرز مـع حتـول   
تلبية االحتياجات الطارئة إىل الـربامج األطـول أجـال. وأعربـوا     
عــن ارتيــاحهم بصــفة خاصــة القتراحــات تقاســم الســلطة بــني  

، وملـؤمتر املـاحنني األخـري    اإلدارة االنتقاليةو الشرقية تيمورقادة 
للبنـك   يف لشبونة الذي أقر برنامج عمل الصندوق االسـتئماين 

  .  ٢٠٠١-٢٠٠٠الدويل واإلدارة االنتقالية للفترة 
كما أعرب املمثلون عن قلقهم إزاء احلالة األمنيـة الـيت   

ا الســابق يف تــدهورت يف اآلونــة األخــرية، ممــا عكــس مســاره 
ــد مــن املمــثلني عــن       ــدرجيي. وأعــرب العدي اجتــاه التحســن الت

مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني بتعليـق       أسفهم لقيام
ــانغ      ــة كوب ــة مــن خميمــات الالجــئني يف منطق أنشــطتها يف ثالث
بســــبب ازديــــاد أعمــــال العنــــف والترويــــع الــــيت تقــــوم هبــــا  

__________ 

  )٣٩(  S/PV.4165 ،٤٥إىل  ٤١و ٨إىل  ٢ات الصفح. 

د التــزام حكومتــه . وكــرر ممثــل اندونيســيا تأكيــ)٤٠(امليليشــيات
بإقرار األمن، وسلط الضـوء علـى مـا يشـعر بـه الالجئـون مـن        

. كمـا  )٤١(إحباط، وعلى تعقيد املهام الـيت تواجههـا اندونيسـيا   
أدان املتكلمــون بأشــد اإلدانــة هجــوم امليليشــيات األخــري علــى 

ــةموقــع متقــدم لــ  ــه أحــد حفظــة  إلدارة االنتقالي ، أصــيب خالل
  السالم.

ــثال   ــوأشــار مم ــتراليا إىل حتســن   املتحــدة اتالوالي واس
احلالـــة األمنيـــة علـــى الـــرغم مـــن احلـــوادث األمنيـــة األخـــرية، 
وأعربــا عــن تأييــدمها إلجــراء ختفيضــات تدرجييــة، وإن كانــت 

ــوات   ــة مطــردة، يف ق . )٤٢(يف القطــاع الشــرقي اإلدارة االنتقالي
ــة يف وقــت   املتحــدة الواليــاتوحــث ممثــل  علــى تنفيــذ العملي

فة، مــع تــوفر قــدرة علــى تعزيــز القــوات   مبكــر وبصــورة شــفا 
خالل مهلة قصرية ملراعاة احتمـال نشـوب العنـف مـن جديـد      

ــيات علـــى أيـــدي ــدة  )٤٣(امليليشـ ــة املتحـ . ورأى ممـــثال اململكـ
جيـب أن يأخـذ    اإلدارة االنتقاليـة أي ختفيض لقـوة   وهولندا أن

ــيت تشــكلها امليليشــيات     . )٤٤(يف احلســبان اســتمرار املخــاطر ال
نــدا، وأيــده يف ذلــك ممثــل هولنــدا، أن يســتمع  وطلــب ممثــل ك

إىل إحاطة عن احلالة األمنيـة قبـل أن يتخـذ قـرارا هنائيـا       اجمللس
__________ 

)؛ هولنـدا ( ١٥ة )؛ والصـفح كنـدا ( ١٢نفسـه، الصـفحة    املرجع  )٤٠(  
 ٢١)؛ والصفحة ناميبيا( ١٩)؛ والصفحة ماليزيا( ١٧والصفحة 

 ٢٤)؛ والصــفحة جامايكــا( ٢٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  
)؛ مــايل( ٢٦)؛ والصــفحة تــونس( ٢٥)؛ والصــفحة األرجنــتني(

األورويب)؛ والصفحة  االحتادالربتغال بالنيابة عن ( ٣١والصفحة 
 .)نيوزيلندا( ٣٩)؛ والصفحة استراليا( ٣٧

 .٣٤إىل  ٣٢ات نفسه، الصفح املرجع  )٤١(  

 ٣٧(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٩نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٤٢(  
 .)استراليا(

 .٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٤٣(  

 ١٥)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ١٣نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٤٤(  
 .)هولندا(
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. )٤٥(اإلدارة االنتقاليـة بشأن خفض قوام العنصر العسـكري يف  
ملغــادرة املباغتــة لــإلدارة االنتقاليــة يف أن اوالحــظ ممثــل فرنســا 

عـة اسـتقرار البلـد    كون عامال رئيسيا يف زعزتهناية واليتها قد 
لتخطـيط خلفـض حجـم    وشـدد علـى احلاجـة ل    ،املستقل حديثا

  .)٤٦(البعثة وتنظيمه خالل بعض الوقت
ــتكلمني عــن ســرورهم بتوســيع      وأعــرب كــثري مــن امل

االستشاري الوطين، بإشراك ممثلـي النسـاء    اجمللساملشاركة يف 
والشــباب وغريهــم. وســلط العديــد مــن املمــثلني الضــوء علــى  

ــة ضــرورة حتســ  ــة األقليــات العرقي ــد عــدد مــن  )٤٧(ني محاي . وأي
ــثلني  ــرة’’املمـــ ــن   ‘‘تيمـــ ــدوا أن مـــ ــة، وأكـــ اإلدارة االنتقاليـــ

بطريقـة متثيليـة واسـعة،     الشـرقية  تيمـور الضروري إشراك أبناء 
النساء والشـباب، يف عمليـة رسـم السياسـات ويف     يف ذلك  مبا

اهليكــــل اإلداري علــــى أعلــــى املســــتويات خــــالل الفتــــرة      
  .)٤٨(ليةاالنتقا

وأعــرب كــثري مــن املمــثلني عــن قلقهــم الشــديد إزاء     
ــع       ــى طــول احلــدود م ــة عل ــة األمني ــة الالجــئني وإزاء احلال حال

، ودعوا إحراز املزيد من التقـدم يف عمليـة عـودة    يةغربال تيمور
الالجئني ويف تشجيع إعـادة تـوطني مـن ال يرغبـون يف العـودة      

ثـل الربتغـال بالنيابـة    يف اندونيسيا. وتكلـم مم  الشرقية تيمورإىل 
، فــدعا اندونيســيا إىل احتــرام التزامهــا    األورويب االحتــادعــن 

مبســاعدة مــن يرغبــون يف العــودة، وحــث علــى إبعــاد القــوات  
املسلحة وامليليشيات عن خميمات الالجئني، وعزل مجيـع قـادة   
امليليشيات، وإصدار تأكيدات مبحاسبة مـن يعرقلـون عمليـات    

__________ 

 .)هولندا( ١٥لصفحة )؛ واكندا( ١٢نفسه، الصفحة  املرجع  )٤٥(  

 .٢٧ نفسه، الصفحة املرجع  )٤٦(  

ــع  )٤٧(   ــفحة   املرجـــ ــه، الصـــ ــني( ١٨نفســـ ــفحة الصـــ  ٢١)؛ والصـــ
 .)جامايكا( ٢٢(بنغالديش)؛ والصفحة 

 ١٦)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ١٣نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٤٨(  
الربتغـــال ( ٣٢)؛ والصـــفحة اليابـــان( ٢٩)؛ والصـــفحة ماليزيـــا(

 .)الربازيل( ٣٥األورويب)؛ والصفحة  حتاداالبالنيابة عن 

. وأكد العديد من املمثلني على )٤٩(يارهمإعادة الالجئني إىل د
ــادة     ــئني وإعـ ــودة الالجـ ــة يف تيســـري عـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ أمهيـ

  .)٥٠(توطينهم، ورحبوا بإنشاء جلنة للمصاحلة الوطنية
رتبــاط وأعــرب ممثــل اململكــة املتحــدة عــن تأييــده ال     

 تيمـــوراالســـتراتيجي يف  اإلدارة االنتقاليـــة خبيـــارات الـــدفاع
قوات املسلحة التابعة جلبهة التحريـر الـوطين   الوبوضع  الشرقية

ــائج الــيت    لتيمــور الشــرقية ــه يتطلــع إىل النت (فالينتــل)، وقــال إن
ستنتهي إليها الدراسة املستقلة لـذلك املوضـوع، املقـرر هلـا أن     

علــى معاجلــة  اإلدارة االنتقاليــة. وشــجع /يوليــهمتوز ٧تبــدأ يف 
. )٥١(ممثل هولنـدا  االحتياجات الفورية لفالينتل، وأيده يف ذلك

ــدفاع عــن       ــوة لل ــل يف ق ــدا اســتيعاب فالينت ــل هولن ــرح ممث واقت
وبــالنظر  (51)الــنفس، كطريقــة للحيلولــة دون تفــاقم إحبــاطهم.

، رحـب العديـد   الشـرقية  تيمـور إىل مستقبل القطاع األمـين يف  
وتـدريب قـوة    املتحـدة  األمممن املتكلمني بازدياد نشر شرطة 

  .)٥٢(الشرقية رتيموشرطة حملية من أبناء 
وباإلشارة إىل اجلدول الزمين احملتمـل للفتـرة االنتقاليـة،    

ــل   ــاتأعــرب ممث ــزمين    املتحــدة الوالي ــده للجــدول ال عــن تأيي
ــبونة، وأكـــد أمهيـــة حتديـــد    املقتـــرح يف مـــؤمتر املـــاحنني يف لشـ

. وأشــار كــذلك إىل التــاريخ علنــا وبوضــوح ويف وقــت مبكــر
تقدمي املساعدة إىل شـعب  ضرورة مواصلة األنشطة االنتقالية و

أن األمم املتحـدة  بعد االنتخابات، مع مالحظة  الشرقية تيمور
كســلطة قائمــة ’’دورهــا بصــورة ال لــزوم هلــا ينبغــي أال تطيــل 
__________ 

 .٣١ الصفحةنفسه،  املرجع  )٤٩(  

)؛ ناميبيـا ( ١٩)؛ والصـفحة  ماليزيـا ( ١٧نفسه، الصـفحة   املرجع  )٥٠(  
 .)جامايكا( ٢٢(بنغالديش)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 

)؛ اململكــــة املتحــــدة  ( ١٤و ١٣ تاننفســــه، الصــــفح   املرجــــع   )٥١(  
 .)هولندا( ١٤والصفحة 

 ٢٣(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٠نفسه، الصفحة  رجعامل  )٥٢(  
 .)الربتغال( ٣٢)؛ والصفحة فرنسا( ٢٧)؛ والصفحة أوكرانيا(
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وتساءل ممثـل هولنـدا عمـا إذا كـان االسـتقالل       .)٥٣(‘‘باحلكم
سيعقب إجراء االنتخابات مباشرة، يف حني شدد ممثل ماليزيـا  

يكون التيموريـون  عندما  أال يأيت إال ينبغي لالستقالأن اعلى 
الشــرقيون علــى اســتعداد لتحمــل مســؤولية حكــم أنفســهم       

ــا ــن    )٥٤(متامـ ــان مـ ــل اليابـ ــذر ممثـ ــل   . وحـ ــاييس لنيـ ــع مقـ وضـ
ــة    ــة بدرجــة غــري واقعي ــث أن االســتقالل عالي ــة  ، حي ــاء األم بن

. وشــدد ممثــل اســتراليا علــى  )٥٥(عمليــة شــاقة وبطيئــة وطويلــة 
 مبـا ، اإلدارة االنتقاليـة وضع إسـتراتيجية خلـروج   أمهية النظر يف 

تيمـور   متكنجمموعة من العالمات الواقعية اليت وضع  يف ذلك
  .)٥٦(دولة مستقلةكبفعالية من العمل الشرقية 

تقريــرا  العــام األمــني، قــدم ٢٠٠٠ /يوليــهمتوز ٢٦ويف 
، أعلـن  )٥٧(إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشـرقية عن 

ه مــن أجــل تســهيل املشــاركة األوســع يف عمليــة صــنع   فيــه أنــ
االستشـاري الـوطين، الـذي يضـم      اجمللسالقرار، استعيض عن 

عضــوا   ٣٣الــوطين الــذي يتــألف مــن     اجمللسعضــوا، بــ  ١٥
وأعـادت   .اإلدارة االنتقاليـة كلهم من التيموريني يعينهم مدير 

ريـة،  تنظيم نفسها، يف هيئة مثانية مناصب وزااإلدارة االنتقالية 
لكـــي تـــزداد شـــبها باحلكومـــة املســـتقبلية ولزيـــادة املشـــاركة   

 تيمـور وباإلشارة إىل النشاط السياسي يف املباشرة للتيموريني. 
الضــوء علــى عــدد مــن حــاالت   العــام األمــني، ســلط الشــرقية

ال تنتمـي إىل اجمللـس   الترويع اليت تثري االنزعـاج ضـد مجاعـات    
د األقليــات العرقيــة الــوطين للمقاومــة التيموريــة، وكــذلك ضــ 

والدينيــة. وأضــاف أن تطبيــع العالقــات مــع اندونيســيا ميضــي   
بصورة جيدة، من خـالل عـدد مـن الزيـارات املتبادلـة، فضـال       

__________ 

 .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٥٣(  

 .)ماليزيا( ١٧)؛ والصفحة هولندا( ١٥نفسه، والصفحة  املرجع  )٥٤(  

 .٢٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٥٥(  

 .٣٧ نفسه، الصفحة املرجع  )٥٦(  

  )٥٧(  S/2000/738 ١٢٧٢، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

عن توقيع مـذكرة تفـاهم بشـأن التعـاون يف الشـؤون القانونيـة       
والقضــائية ومســـائل حقـــوق اإلنســان. وفيمـــا يتعلـــق مبســـألة   

من الالجئني ُيقدر أنـه يتـراوح    الالجئني، أفاد أنه قد بقي عدد
ــني  ــات يف  ١٢٠ ٠٠٠و  ٨٥ ٠٠٠ب ــور  الجــئ يف خميم تيم

الغربية، حيث ال تـزال امليليشـيات املناهضـة لالسـتقالل تتمتـع      
ــل عمــل مفوضــية     ــوذ كــبري وتعرق ــمبنف لشــؤون  املتحــدة األم

الالجــئني مــن خــالل الترويــع واســتعمال العنــف. كمــا عــرض 
املبذولــة إلنشــاء هياكــل احلكــم  تفاصــيل اجلهــود العــام األمــني

واإلدارة العامة، مع تقدمي تقييم للخدمـة املدنيـة واملاليـة العامـة     
ــانون      ــحة والقـ ــيم والصـ ــية والتعلـ ــة األساسـ ــاد والبنيـ واالقتصـ
والنظام. وأوضح أن احلالة األمنية كانت مستقرة بوجـه عـام.   

القـــوات املســـلحة التابعـــة جلبهـــة  ويف غضـــون ذلـــك، ظلـــت  
(فالينتـل) تتمركـز يف ظـروف     وطين لتيمـور الشـرقية  التحرير ال

معيشية بالغة القسوة، بينمـا يـزداد قلقهـا بشـأن دورهـا احلـايل       
ــل يف  ــورواملقب ــوخى   الشــرقية تيم ــن املت . ويف حــني مل يكــن م

ــورأصــال ل ــاد     الشــرقية تيم ــد أف ــوات مســلحة، فق ــك ق أن متتل
ــة  أن  العــام األمــني غــري قــد اجمللــس الــوطين للمقاومــة التيموري

ــن      ــوة أم ــدعو إىل إنشــاء ق ــه وأصــبح ي ــد يف  موقف ــة تعتم وطني
ــاء  ــى أعضـ ــة علـ ــادة   البدايـ ــل. ورأى قـ ــوطين  فالينتـ ــس الـ اجمللـ
ــة   ــة التيموري ــرة    للمقاوم ــوة عنصــرا ضــروريا يف فت يف تلــك الق

  التحول إىل االستقالل.
ــة  ــودة يف  ٤١٨٠ويف اجللســــ ــهمتوز ٢٨املعقــــ  /يوليــــ

 العــام األمــنيقريــر يف جــدول أعمالــه ت اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠
 األمــنيإىل إحاطــة مــن  اجمللــس. واســتمع )٥٧(الســالف الــذكر

ــام ــات   الع ــظاملســاعد لعملي ــات كــل   .الســالم حف وأدىل ببيان
، وممثلو استراليا واندونيسـيا واليابـان ونيوزيلنـدا    اجمللسأعضاء 

  والربتغال.
ــام األمــنيوأشــار  ــه، إىل  الع ــه  املســاعد، يف إحاطت مت أن
كـبرية علـى حالـة الطـوارئ اإلنسـانية، وانتقـل       التغلب بدرجة 



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
  جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

11--21843 559 
 
 

ــتعمري. واتســع نطــاق املشــاركة يف      ــز إىل اإلصــالح وال التركي
عملية صنع القرار السياسـي مـن خـالل تشـكيل جملـس وزراء      
ــن االضــطالع باملســؤوليات       ــوريني م ــا ميكــن التيم ــايل، مب انتق

 اجمللـــساحلكوميــة ألول مــرة، ومـــن خــالل االستعاضـــة عــن     
ــوطين بــ االستشــاري ا ــوطين، وتوســيع املشــاركة يف    اجمللسل ال

ــؤمتر    ــاف أن مـ ــريعية. وأضـ ــاورات التشـ ــوطين  املشـ اجمللـــس الـ
ســـيدفع  /أغســـطسآباملقـــرر عقـــده يف للمقاومـــة التيموريـــة 

ــلة      ــية املتصـ ــايا األساسـ ــأن القضـ ــة بشـ ــبرية املناقشـ ــة كـ بدرجـ
ــدول   ــد واجلـ ــتور اجلديـ ــات    بالدسـ ــراء االنتخابـ ــزمين إلجـ الـ

أنه يف حني حتسنت العالقـات مـع حكومـة    السياسية. والحظ 
اندونيسيا بدرجة كبرية، كان ال يزال هناك عـدد مـن املسـائل    
ــه     ــراءات علـــى وجـ ــاذ إجـ ــة الـــيت تتطلـــب اختـ ــية املعلقـ الرئيسـ

. وعلـى  يـة غربال تيمـور السرعة، ومـن بينـها حالـة الالجـئني يف     
وجه اخلصوص، كان ينبغي تشـجيع حكومـة اندونيسـيا علـى     

لفـوري لنفـوذ املليشـيات يف خميمـات الالجـئني      الوقـف ا  كفالة
وأنشطتها يف املناطق احلدودية. ومـع اإلحاطـة علمـا باسـتقرار     

املسـاعد   العـام  األمـني احلالة األمنية يف أحناء بقية البلد، أعـرب  
السـتمرار حـوادث العنـف والغـارات عـرب احلـدود.        عن أسـفه 

قلـق  وعالوة على ذلك، فقد كانت هناك زيادة تبعـث علـى ال  
أدى إىل اختاذ قـرار بـأن    يف أعمال السرقة واجلرائم العنيفة، مما

ــم املتحــدة أســلحة       ــابعني لألم ــة الت ــراد الشــرطة املدني حيمــل أف
ــد  ــة عن ــة      جانبي ــبة لالحتياجــات الدفاعي ــا بالنس الضــرورة. أم

املسـاعد   العـام  األمـني يف املسـتقبل، فقـد أشـار     الشرقية تيمورل
الكليـة امللكيـة يف لنـدن بشـأن هـذا       الدراسة اليت جتريها إىل أن

 املوضــوع مل تكتمــل بعــد، وإن كــان مــن املفتــرض أن فالينتــل 
ستكون يف صلب قوة الدفاع أو األمن اجلديدة، ممـا سـيتطلب   

  .)٥٨(الدويل مساعدة وتدريبا كبريين من اجملتمع
__________ 

  )٥٨(  S/PV.4180   وCorr.1 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 

ــه    ــذي أحرزتــ ــدم الــ ــون بالتقــ ــاد املتكلمــ اإلدارة وأشــ
مبشــاركة  الشــرقية تيمــوررة يف يف بنــاء هياكــل اإلدا االنتقاليــة

ــذي       ــى النحــو ال ــب الشــعب التيمــوري، عل ــن جان ــدة م متزاي
 اجمللـــسيتجســـد يف تشـــكيل جملـــس وزراء واالستعاضـــة عـــن 

ــ الــوطين. وأعربــوا عــن اســتيائهم   اجمللساالستشــاري الــوطين ب
ــةغربال تيمــورالســتمرار الغــارات الــيت تشــنها امليليشــيات يف     ي

وهتــا مبقتــل أحــد حفظــة الســالم عــرب احلــدود، والــيت بلغــت ذر
النيوزيلنديني يف األسبوع السابق، وحثـوا علـى تقـدمي مـرتكيب     
اجلرميــة إىل العدالــة. والحــظ املتكلمــون مــع القلــق أن أعمــال   
العنف والترويع من جانـب امليليشـيات قـد اضـطرت مفوضـية      

لشؤون الالجئني إىل تأجيـل مـا تضـطلع بـه مـن       املتحدة األمم
 يــــةغربال تيمــــورالجــــئني املوجــــودين يف جهــــود لتســــجيل ال

وإعادهتم إىل ديارهم، وأهابوا حبكومة اندونيسـيا أن تضـاعف   
يف مشكلة الغارات الـيت   اإلدارة االنتقاليةجهودها للتعاون مع 

ُتشن عرب احلدود، ولرتع سالح امليليشيات وتسرحيها. وشـدد  
ــدد مــن املمــثلني علــى أمهيــة إجــراء نقــاش سياســي يتســع         ع

، وأعربـوا عــن قلقهــم إزاء الــدالئل  الشــرقية تيمــوريف  للجميـع 
ــرض      ــيت تتعـ ــايقة الـ ــوادث املضـ ــب وحـ ــى التعصـ ــرية علـ األخـ

  .)٥٩(األقليات
ــة     ــم إزاء حالـ ــن قلقهـ ــراب عـ ــون اإلعـ ــرر املتكلمـ وكـ
ــتمرار أنشــــطة    ــودهتم، واســ الالجــــئني، وبــــطء معــــدالت عــ

 تيمــورامليليشــيات املؤيــدة لالنــدماج يف خميمــات الالجــئني يف  
، وكـــذلك يف منطقـــة احلـــدود. وناشـــد كـــثري مـــن      يـــةغربال

املتكلمني حكومـة اندونيسـيا أن تزيـد مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا        
، يـــةغربال تيمـــوروفقـــا لالتفاقـــات الســـابقة لكفالـــة األمـــن يف 

يف املخيمــــات، ولــــرتع ســــالح امليليشــــيات    يف ذلــــك  مبــــا
__________ 

)؛ مـايل ( ٢١(بـنغالديش)؛ والصـفحة    ٥نفسه، الصـفحة   املرجع  )٥٩(  
 .)جامايكا( ٢٢والصفحة 
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. وشــدد العديــد مــن املمــثلني علــى أمهيــة حتســن  )٦٠(وتســرحيها
ــور األمـــن يف ــةغربال تيمـ ــئني،   يـ ــودة الالجـ ــة عـ ــبة لعمليـ بالنسـ

وكذلك بالنسبة بقدرة مفوضية شؤون الالجئني علـى إكمـال   
تســجيل الالجــئني، مبــا يســمح بتحديــد هويــة مــن يرغبــون يف  
ــرى يف      ــاكن أخـ ــهم يف أمـ ــادة توطينـ ــيتم إعـ ــن سـ ــودة ومـ العـ

. وذكَّـر ممثـل اململكـة املتحـدة بـأن املفوضـية قـد        )٦١(اندونيسيا
ــددت ــا يف    حـ ــدا هنائيـ ــيا موعـ ــة إندونيسـ ــرين  ٣١حلكومـ تشـ

ــوبر ــا     األول/أكت ــام يف املخيمــات وم ــانون والنظ الســتعادة الق
مـن حكومـة إندونيسـيا أن تتخـذ تـدابري      حوهلا، وأشار إىل أنه 

ويف غضـون  . )٦٢(فعالة وملموسـة وحازمـة للوفـاء هبـذا املوعـد     
صَّلــت  تنقـد  إن اندونيسـيا   املتحدة الوالياتذلك، قالت ممثلة 

مــن مســؤوليتها عــن احملافظــة علــى القــانون والنظــام يف تيمــور  
 ، وأن حتتــرمأن تنفــذ التزاماهتــا، وحثــت جاكرتــا علــى الغربيــة

عالقـات وديـة   أمـام إقامـة   أن متهـد الطريـق   واتفاقاهتا الدوليـة؛  
  .)٦٣(دولة اجلديدةمع ال

ــثال   ــاتوأعــرب مم ــدا أيضــا عــن    املتحــدة الوالي وهولن
جــزر  زاء اســتمرار أعمــال العنــف يف منطقــةقلقهمــا الشــديد إ

ــوك، األمــر الــذي أســفر عــن إزهــاق أرواح اآلالف وعــن     املل
ـــس    ــانية متـ ــة إنسـ ــوء أزمـ ــواطنني    نشـ ــن املـ ــاة اآلالف مـ حيـ

اإلندونيســيني، وحثــا حكومــة اندونيســيا علــى اختــاذ خطــوات 
والســماح  ملعاجلــة املســألة، واســتعادة النظــام وفــرض القــانون، 

__________ 

)؛ كنـدا ( ١٢(بـنغالديش)؛ والصـفحة    ٥نفسه، الصفحة  املرجع  )٦٠(  
ــات( ١٥والصــفحة  ــدا( ١٨دة)؛ والصــفحة املتحــ الوالي )؛ هولن
ــايل( ٢١والصــفحة  ــدا( ٢٣)؛ والصــفحة م )؛ والصــفحة نيوزيلن

 .)اليابان( ٢٦)؛ والصفحة استراليا( ٢٥

 ٢٠)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٧نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٦١(  
ــا( ــا( ٢٢)؛ والصــــــفحة أوكرانيــــ  ٢٥)؛ والصــــــفحة جامايكــــ
 .)استراليا(

 .٧ نفسه، الصفحة املرجع  )٦٢(  

 .١٦ و ١٥تان الصفح نفسه، املرجع  )٦٣(  

ل املســـاعدة اإلنســـانية بالوصـــول إىل هـــؤالء للعـــاملني يف جمـــا
  .)٦٤(عائق الناس دون

علمـا بالتحسـن    املتحدة الوالياتوأحاط ممثال ناميبيا و
ــدرجيي       ــدء يف اخلفــض الت ــرار الب ــا بق ــة، ورحب ــة األمني يف احلال

. ويف )٦٥(يف القطــاع الشــرقي اإلدارة االنتقاليــةملســتوى قــوات 
ــالنظر إىل غضــون ذلــك، رأى ممــثال األرجنــتني وهولنــد  ا أنــه ب

شـديد  بتأٍن حادث مقتل أحد حفظة السالم، فإنه ينبغي النظر 
. ودعــا )٦٦(يف القطــاع الشــرقي  يف مســألة ختفيضــات القــوات 

ضــرورة إتاحــة الفرصــة للمجلــس للنظــر يف ممثــل أوكرانيــا إىل 
ــرقية،    ــة يف تيمـــور الشـ ــة الكاملـ األوضـــاع العســـكرية واألمنيـ

  .)٦٧(ملسألةولتلقي معلومات حمددة عن تلك ا
يف  الشـرقية  تيمـور وفيما يتعلق باالحتياجات الدفاعيـة ل 

املستقبل، رحب ممثال ناميبيا وهولندا بوجود فالينتل يف صـلب  
إنشـاء  . وأشـار ممثـل هولنـدا إىل أن    )٦٨(القوة الدفاعية اجلديـدة 

حتســني يســهم يف  ميكــن أن الشــرقية تيمــوراملســلحة لالقــوات 
  .)٦٩(إمكانية الوجود الدويل هناك، ويوفر بذلك يةاألمن احلالة

وفيمــا يتعلــق باالنتقــال إىل االســتقالل، أعــرب العديــد  
عالمــات الطريــق الــواردة يف تقريــر مــن املمــثلني عــن تأييــدهم ل

__________ 

 ١٩(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٦نفسه، الصفحة  املرجع  )٦٤(  
 .)هولندا(

(الواليـات   ١٥)؛ والصـفحة  ناميبيـا ( ١٠الصفحة نفسه،  املرجع  )٦٥(  
 .املتحدة)

 ١١)؛ والصـــــفحة األرجنـــــتني( ٩نفســـــه، الصـــــفحة  املرجـــــع  )٦٦(  
 .)هولندا(

 .٢٠ صفحةنفسه، ال املرجع  )٦٧(  

 .)هولندا( ١٨)؛ والصفحة ناميبيا( ١٠نفسه، الصفحة  املرجع  )٦٨(  

 .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٦٩(  
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إجـراء   . وشـدد ممثـل بـنغالديش علـى ضـرورة     )٧٠(األمني العـام 
مشاورات مع القيادة الوطنية، فضـال عـن تقـدمي تغذيـة مرتـدة      

. ورأى )٧١(العالمات بشأن تلكلس األمن، بصورة منتظمة جمل
ــا أن   ــل فرنسـ ــداد    ممثـ ــتور واإلعـ ــع دسـ ــزمين لوضـ ــدول الـ اجلـ

لالنتخابات ميكن اختصاره نوعا مـا. وميكـن عندئـذ أن تتخـذ     
ــاعدات اإلمنائيــــة       ــدة شــــكل املســ ــاعدات األمــــم املتحــ مســ

ــة ــى     )٧٢(التقليدي ــدا عل ــل هولن ــة أخــرى، شــدد ممث ــن ناحي . وم
ــرورة  ــة ضـ ــدد عمليـ ــوريني  أن تتحـ ــؤوليات للتيمـ ــليم املسـ تسـ

. وأضـاف أنـه   الشرقيني وفقا للظهـور الفعلـي للقـدرات احملليـة    
جملـس  كانت االنتخابات على األرجح سـتجري النتخـاب    ملا

ال ينبغـي لالسـتقالل أن   فـ  ،تشريعي ينـاقش الدسـتور ويعتمـده   
  .)٧٣(يلي االنتخابات مباشرة

ون ووجـــه ممثـــل اندونيســـيا االنتبـــاه إىل مســـتوى التعـــا
، وكـذلك  اإلدارة االنتقاليـة واملرضي الذي نشـأ بـني حكومتـه    

إىل اجلهود املبذولة إلقامة عالقات ودية ومفيـدة للطـرفني بـني    
. وأضــــــاف أن الســــــلطات الشــــــرقية تيمــــــوراندونيســــــيا و

ــهاكات     االندونيســية واصــلت املســاعدة يف تقــدمي مــرتكيب انت
تمع الـدويل  إىل العدالة. ومع إشارته إىل أن اجمل اإلنسان حقوق

يتحمل مسؤولية مجاعية عن الالجئني، فقد شدد على احلاجـة  
  .)٧٤(إىل املساعدة الدولية ملعاجلة شواغل الالجئني

 /أغســـــطسآب ٣املعقـــــودة يف  ٤١٨٢ويف اجللســـــة 
إدارة عـن   العـام  األمـني نظره يف تقريـر   اجمللس، واصل ٢٠٠٠

__________ 

 ١٥(بـــــنغالديش)؛ والصـــــفحة  ٦نفســـــه، الصـــــفحة  املرجـــــع  )٧٠(  
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ــدا( ١٨(الوالي  ٢٣)؛ والصــفحة هولن

 .)جامايكا(

 .٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٧١(  

 .١٧ الصفحة نفسه، املرجع  )٧٢(  

 .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٧٣(  

 .٢٩إىل  ٢٧ات نفسه، الصفح املرجع  )٧٤(  

ــة يف تيمــور الشــرقية    ــم املتحــدة االنتقالي اجللســة  . ويف)٧٥(األم
، )٧٦(اجمللــسأدىل الــرئيس (ماليزيــا) ببيــان بالنيابــة عــن  نفســها،

  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 
اخلطــوات الــيت اختــذهتا اإلدارة االنتقاليــة مــن أجــل   يؤيــد بقــوة

تدعيم دور شعب تيمور الشـرقية ومشـاركته املباشـرة يف إدارة إقليمـه،     
عتمــاد دســتور ع األســاس الالــذي يضــال ســيما إنشــاء اجمللــس الــوطين  

  ؛وإجراء انتخابات دميقراطية
متوز/يوليـــــه  ٢٤مقتـــــل جنـــــدي مـــــن نيوزيلنـــــدا يف   يـــــدين

ــة  ٢٠٠٠ ــع اإلدارة االنتقالي ــه  ،،كــان يعمــل م ــع  ويعــرب عــن تعاطف م
  ؛حكومة نيوزيلندا وشعبها ومع أسرة اجلندي الفقيد من حفظة السالم

ــائج حت   يطلـــب ــام إبـــالغ اجمللـــس بنتـ ــه يف إىل األمـــني العـ قيقاتـ
  ؛احلادث

إزاء استمرار وجـود أعـداد كـبرية مـن      يعرب عن قلقه العميق
  ؛الالجئني من تيمور الشرقية يف املخيمات يف تيمور الغربية

ــه   ــال  مســتوىإزاء بشــكل خــاص   يعــرب أيضــا عــن قلق أعم
والــيت تســتهدف مــوظفي مفوضــية  امليليشــيات، هبــا  تقــومالتــهويل الــيت 

  ؛يف املخيمات ؤون الالجئنياألمم املتحدة السامية لش
لالجئني واملوظفني كل األطراف باحترام سالمة وأمن ا يطالب

  ؛الدوليني العاملني يف اجملال اإلنساين
تعـاون، جتلـى يف توقيـع    مـن  حكومـة إندونيسـيا    مبا أبدته يسلِّم
يعرب عـن أسـفه إزاء اسـتمرار املشـاكل اخلطـرية       هإال أن ،اتفاقات هامة
  ؛هذه االتفاقات تنفيذ اليت تعترض

ــا ــيط علمـ ــر    حيـ ــم العنصـ ــام ختفـــيض حجـ ــاعتزام األمـــني العـ بـ
ــة يف القطــاع الشــرقي لتيمــور الشــرقية      ــإلدارة االنتقالي  إىلالعســكري ل

يف ضـوء احلالـة    ٢٠٠١فرد حبلول هناية شهر كـانون الثاين/ينـاير    ٥٠٠
  ؛على أرض الواقع
ي املقبـل،  إىل األمني العام أن يقدم إليه، يف تقريره العـاد  يطلب

  .خططا مفصلة بشان انتقال تيمور الشرقية إىل مرحلة االستقالل
(اجللســـة  ٢٠٠٠/ســـبتمرب أيلول ٨املقـــرر املـــؤرخ 

 )٢٠٠٠( ١٣١٩القرار ): ٤١٩٥
 آب/أغســـــطس ٢٩يف املعقــــودة   ٤١٩١يف اجللســــة  

املسـاعد   العـام  األمنيإىل إحاطة من  ســاجمللاستمـــع ، ٢٠٠٠
__________ 

  )٧٥(  S/2000/738. 

  )٧٦(  S/PRST/2000/26. 
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. وأدىل ببيانـــات كـــل أعضـــاء   مالـــــــالس ظــــــحفلعمليـــات 
ــيا  اجمللــــــــس ــتراليا والربازيــــــــل واندونيســــــ ــو اســــــ ، وممثلــــــ
  والنرويج.  ونيوزيلندا

، إن مجاعــات إحاطتــهوقــال األمــني العــام املســاعد، يف 
العنـف اتسـم بدرجـة     أعمـال امليليشيات قد واصلت منطـا مـن   

ــدنيني      غــري مســبوقة مــن التنســيق والتحضــري ضــد الســكان امل
نتقالية. وقد وقـع عـدد مـن احلـوادث اخلطـرية      اإلدارة االوضد 

اليت بلغت ذروهتا مبقتل أحـد حفظـة السـالم النيبـاليني وجـرح      
 واختذت اإلدارة االنتقاليـة آب/أغسطس.  ١٠يف  آخرينثالثة 

للرد على التهديد الذي تشكله امليليشيات، وقـررت   إجراءات
ــرقي.    ــاع الشـ ــة خفـــض القـــوات يف القطـ ــذ خطـ تأجيـــل تنفيـ

والقيـــادة التيموريـــة الشـــرقية    اإلدارة االنتقاليـــة نأ وأضـــاف
تعكفان عن كثب على دراسـة التقريـر املتعلـق خبيـارات القـوة      

فريق الكلية امللكيـة يف لنـدن.    األمنية، وهو التقرير الذي أعده
حالـة الالجـئني يف تيمـور     أصـاب ومع مالحظة التدهور الذي 

ــة نتيجــة   ــا  ألنشــطةالغربي  أجــزاءت ويف امليليشــيات يف املخيم
املمثــل اخلــاص لألمــني  أن أعلــنكــبرية مــن املنــاطق احلدوديــة، 

ــة اندونيســيا علــى التعــاون مــع األمــم      ــد حــث حكوم العــام ق
لالجـئني  املتحدة يف التصدي للحالـة وضـمان العـودة الطوعيـة     

وفيمـا يتعلـق    خالل فترة تتراوح بني ثالثة أشهر وسـتة أشـهر.  
ــم  ــألة احلكـ ــة،  واإلدارةمبسـ ــارأالعامـ ــاء اإلدارة  أن إىل شـ إنشـ

وسـاق،   االنتقالية اجلديدة يف تيمـور الشـرقية مـاض علـى قـدم     
تقدم جيد يف االستعدادات اجلارية إلنشـاء   إحراز أيضامت  وأنه

متوز/يوليــه، ُتــدار امليزانيــة  ١أنــه منــذ  وأعلــن. اجمللــس الــوطين
ــة      ــن ميزانيـــ ــزل عـــ ــذ مبعـــ ــرقية وتنفـــ ــور الشـــ ــة لتيمـــ املدجمـــ

  .)٧٧(اليةاالنتق  اإلدارة
إىل عمليـة املشـاورة الشـعبية الـيت      اجمللسوأشار أعضاء 

، وصوت فيها الشعب بأغلبية سـاحقة  ١٩٩٩أجريت يف عام 
__________ 

  )٧٧(  S/PV.4191 ،٧إىل  ٢ات الصفح. 

لصــاحل االســتقالل، وإىل تــدخل اجملتمــع الــدويل الــذي أعقــب  
اهنيار القـانون والنظـام. ويف ذلـك الصـدد، أكـدوا علـى أمهيـة        

 /أغسـطس آب ٣٠ذكرى مرور عام على املشاورة الشعبية يف 
بالنســبة للتقــدم احملــرز علــى طريــق اســتقالل، وأعربــوا  ٢٠٠٠

عن قلقهم إزاء تـدهور احلالـة األمنيـة علـى النحـو الـذي أفـاده        
  املساعد. العام األمني

كمـــا أدان املتكلمـــون تصــــاعد أنشـــطة امليليشــــيات،    
وأشاروا إىل مقتل جندي نيبايل مـن حفظـة السـالم، وكـذلك     

علـى أفـراد مفوضـية     /أغسـطس آب ٢٢اهلجوم الذي وقـع يف  
لشؤون الالجـئني يف أحـد خميمـات الالجـئني يف      املتحدة األمم

إىل  إندونيسياتيمور الغربية. ودعا العديد من املمثلني حكومة 
الوفــــاء بالتزامهــــا بالســــيطرة علــــى املوقــــف ونــــزع ســــالح  
امليليشــيات وتســرحيها. وشــددوا كــذلك علــى ضــرورة عــزل    

 تيمــوربقني عــن الالجــئني احلقيقــيني يف أفــراد امليليشــيات الســا
توطئـــة إلغـــالق خميمـــات الالجـــئني وفقـــا ملـــا أعلنتـــه   يـــةغربال

علـى إظهـار    اجمللـس . وحث ممثل اململكة املتحـدة  )٧٨(احلكومة
نفـــس املســـتوى مـــن االلتـــزام والتصـــميم، وقـــال إن اململكـــة   

ــى اســتعداد    ــن    لاملتحــدة عل ــإجراء رمســي م ــام ب ــدفع إىل األم ل
اإلدارة االنتقاليـــة للخطـــر عمـــل يتعـــرض لـــة أال لكفااجمللـــس 

  .)٧٩(بسبب عنف املليشيات
وأكــد العديــد مــن املــتكلمني جمــددا عــدم رضــاهم عــن 

، وعــن األوضــاع األمنيــة يف يــةغربال تيمــورحالــة الالجــئني يف 
 تيمـور تلك املخيمات، فضال عـن توقـف عمليـات العـودة إىل     

إىل أنشـطة   ، وهو ما كـان يرجـع يف جانـب كـبري منـه     الشرقية
__________ 

 ١٥)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٩الصــفحة  نفســه، املرجــع  )٧٨(  
ــا( ــفحة جامايكــــ ــتراليا( ٢٤)؛ والصــــ ــفحة اســــ  ٢٦)؛ والصــــ
 .)ازيلالرب(

 .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٧٩(  
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ــيات ــاد     )٨٠(امليليشـ ــن االحتـ ــة عـ ــا بالنيابـ ــل فرنسـ ــم ممثـ . وتكلـ
علــى الوفــاء الكامــل  إندونيســيا، فحــث حكومــة )٨١(األورويب

ــذين يرغبــون يف العــودة     وغــري املشــروط بالتزامهــا مبســاعدة ال
ــيت      ــة ال ووضــع حــد حلمــالت التضــليل والترهيــب غــري املقبول

ويف حـني وصـفت    .)٨٢(تشنها املليشيات يف خميمات الالجـئني 
بأنـه   يـة غربال تيمـور ممثلة استراليا إغـالق خميمـات الالجـئني يف    
ــد أكــدت    ــة األساســية   خطــوة يف االجتــاه الصــحيح، فق األمهي

ــا لعــودة الالجــئني علــى أســاس    وحثــت كــذلك   .طــوعي متام
حكومـــة إندونيســـيا والقـــوات املســـلحة اإلندونيســـية علـــى      

والقــبض  ،رتع ســالح املليشــيات وحلــهالــمضــاعفة جهودهــا 
 تيمـــورعلـــى أفـــراد امليليشـــيات الـــذين يعملـــون انطالقـــا مـــن 

املســؤولني تقــدمي ون خميمــات الالجــئني، عــ وإبعــادهم ،يــةغربال
ــهاكات   ــن انتـ ــوقعـ ــة  حقـ ــان للعدالـ ــعيا وراء  .)٨٣(اإلنسـ وسـ
مــع امليليشــيات، رأى  ‘‘عــدم التســامح بتاتــا’’انتــهاج سياســة 

كري لــإلدارة إعطــاء العنصــر العســ  ممثــل الربازيــل أنــه جيــب    
االنتقالية الوسائل الالزمة ملواجهة التهديـد الـذي ميثلـه أعضـاء     

  .)٨٤(عليهم املليشيا
ــادرة األخــرية الــيت     ورحــب العديــد مــن املــتكلمني باملب

الـذين   الشـرقية  تيمـور إلعادة توطني الجئـي   إندونيسياأعلنتها 
__________ 

ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٨نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٨٠(    ٩(الوالي
 ١٢)؛ والصــفحة بــنغالديش( ١٠املتحــدة)؛ والصــفحة  اململكــة(

ــفحة  ــدا)؛ والصـ ــا( ١٤(هولنـ ــفحة ناميبيـ ــدا( ١٧)؛ والصـ )؛ كنـ
)؛ أوكرانيــا وماليزيــا ( ٢٠)؛ والصــفحة تــونس( ١٩والصــفحة 
 .)فرنسا( ٢٢والصفحة 

إســتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، انضــم إىل البيــان كــل مــن   )٨١(  
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 .وقربص، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا

 .٢٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٨٢(  

 .٢٥و ٢٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٨٣(  

 .٢٧ نفسه، الصفحة املرجع  )٨٤(  

، يف حـني دعـا الـبعض    )٨٥(يـة غربال تيموركانوا ما يزالوا داخل 
يف  مبـا القيام خبطوات ملموسة من أجل تنفيذ تلك اخلطـة،  إىل 

ــة التســجيل لعــزل    ذلــك  ــة وإكمــال عملي ــة األمني حتســني احلال
. وتساءل ممثـل هولنـدا عـن    )٨٦(املقاتلني السابقني عن الالجئني

مــدى واقعيــة خطــة إعــادة الالجــئني وإعــادة توطينــهم الــيت        
 اتالواليــ ، يف حــني دعــا ممثــل    إندونيســيا طرحتــها حكومــة  

  .)٨٧(‘‘خطة عملية’’إىل وضع  املتحدة
ويف ضوء تدهور احلالـة األمنيـة، رحـب ممثـل اململكـة       

املتحــدة بقــرار وقــف ختفــيض حجــم العنصــر العســكري يف       
. وفيمــا يتعلــق بقــوة الــدفاع املقبلــة، أكــد )٨٨(اإلدارة االنتقاليــة

املسـتقلة البـد وأن يكـون     الشـرقية  تيمـور ممثل ماليزيا على أن 
الــدفاع عــن نفســها، ورحــب بانضــمام فالينتــل إىل    مبقــدورها

يف العمليـــات األمنيـــة علـــى طـــول احلـــدود،  اإلدارة االنتقاليـــة
الركيـــزة وذلـــك بعـــد تلقيهـــا مؤشـــرات علـــى أهنـــا ســـتكون   

  .)٨٩(األساسية لقوة الدفاع اجلديدة
وردا علـــــى االدعـــــاءات بتقـــــدمي القـــــوات املســـــلحة 

كــل  إندونيســياممثــل  ة الــدعم إىل امليليشــيات، أدانندونيســياإل
ــرفض    ــة أعمــال العنــف، وأعــرب عــن أســفه ل  اإلدارة االنتقالي

تدابري بناء الثقة العسـكرية الـيت اقترحتـها حكومتـه. وقـال إنـه       
علـى منـع    دائمـا دأبـت القـوات املسـلحة اإلندونيسـية      يف حني

 ، فــإن حتقيــقتيمــور الشــرقية عبــور احلــدود إىلاملســلحني مــن 
__________ 

 ١١)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٩نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٨٥(  
 .)االحتاد الروسي( ١٣)؛ والصفحة بنغالديش(

 ١١)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٩نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٨٦(  
)؛ ماليزيـا ( ٢١)؛ والصـفحة  كنـدا ( ١٧)؛ والصـفحة  بنغالديش(

 .)فرنسا( ٢٢والصفحة 

 ١٢(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٨٧(  
 .(هولندا)

 .٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٨٨(  

 .٢١ نفسه، الصفحة املرجع  )٨٩(  
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ل. ء تيمــور الشــرقية مــا زال بعيــد املنــا صــاحلة فيمــا بــني أبنــا امل
ــى اســتمرار       ــة عل ــار االقتصــادية واملاليــة املترتب ــار إىل اآلث وأش

 تيمــوروجــود خميمــات الالجــئني بالنســبة للســكان احمللــيني يف  
ــعتها   يـــةغربال ــة العمـــل الـــيت وضـ ، وكـــرر التأكيـــد علـــى خطـ

حكومته إلغالق املخيمات ونقل الالجئني إىل خميمـات مؤقتـة   
 . ومـع تأكيـده علـى طوعيـة    يـة غربال تيمـور و الشـرقية  ورتيميف 

، فقــد شــدد علــى احتــرام    القــرار الــذي يتخــذه كــل الجــئ    
، مـع اإلقـرار بـدور    ‘‘القرار الذي يتخذه كـل الجـئ مبفـرده   ’’

  .)٩٠(يف عملية التسجيل املتحدة األمم
 /ســـبتمربأيلول ٨املعقـــودة يف  )٩١(٤١٩٥ويف اجللســـة 

؛ )٩٢(نتبــاه إىل مشــروع قــرار، وجــه الــرئيس (مــايل) اال٢٠٠٠
وطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون   

)، الــذي جــاء فيــه،   ٢٠٠٠( ١٣١٩مناقشــة بوصــفه القــرار   
  :اجمللس ضمن مجلة أمور، أن

على أن تتخذ حكومة إندونيسيا خطوات إضافية فوريـة،   يصر
وإعـادة  وفاء منـها مبسـؤولياهتا، لنــزع سـالح امليليشـيات وحلـها فـورا،        

بسط القانون والنظـام يف املنطقـة املتضـررة مـن تيمـور الغربيـة، وكفالـة        
األمـــن والســـالمة يف خميمـــات الالجـــئني وبالنســـبة للعـــاملني يف اجملـــال  

  اإلنساين، ومنع عمليات اإلغارة العابرة حلدود تيمور الشرقية؛
على ضـرورة مقاضـاة املسـؤولني عـن االعتـداءات علـى        يشدد
  ليني يف تيمور الغربية وتيمور الشرقية؛املوظفني الدو
ــدعو ــة      ي ــة وفعال ــدابري فوري الســلطات اإلندونيســية إىل اختــاذ ت

لكفالة العودة اآلمنة لالجئني الذين خيتارون العودة إىل تيمـور الشـرقية،   
علــى احلاجــة إىل وضــع بــرامج موازيــة إلعــادة تــوطني األفــراد    يشــددو

  الذين ال يرغبون يف العودة؛
أن العاملني التابعني ملفوضية األمم املتحدة لشـؤون   على يشدد

الالجئني ال ميكنهم العودة إىل تيمور الغربية حىت توجد ضمانات أمنيـة  
__________ 

 .٣٢إىل  ٢٩ات نفسه، الصفح املرجع  )٩٠(  

بوجـود الـزعيمني التيمـوريني الشـرقيني، السـيد زانانـا        اجمللساقر   )٩١(  
 .اجمللسهورتا، يف قاعة -غومساو والسيد خوسيه راموس

  )٩٢(  S/2000/853. 

ــزع ســالح         ــي صــوب ن ــدم حقيق ــك إحــراز تق ــا يف ذل ــا، مب ــوق هب موث
  امليليشيات وحلها؛
أنـــه ينبغـــي إلدارة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة يف تيمـــور  يؤكـــد
بقــوة علــى التهديــد الصــادر عــن امليليشــيات يف تيمــور  الشــرقية أن تــرد

تشـرين   ٢٢) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٧٢الشرقية، متشـيا مـع قـرار اجمللـس     
  .١٩٩٩األول/أكتوبر 

ــؤرخ   ــرر املـ ــانون ٦املقـ ــمرب كـ  ٢٠٠٠ األول/ديسـ
   بيان من الرئيس): ٤٢٤٤(اجللسة 

 /ســـبتمربأيلول ٢٩املعقـــودة يف  )٩٣(٤٢٠٣يف اجللســـة 
 ألمـني إىل إحاطـة مـن املمثـل اخلـاص ل     لـس اجمل، استمع ٢٠٠٠
. وأدىل ببيانـات  الشـرقية  تيمـور لاإلدارة االنتقاليـة  ومـدير   العام

، وكـــذلك ممثلــــو اســــتراليا والربازيــــل  اجمللــــسكـــل أعضــــاء  
  واليابان وموزامبيق ونيوزيلندا. إندونيسياو

تطـورين متناقضـني    العـام  ألمنياملمثل اخلاص لوعرض 
فمــن جهــة، : اجمللــسطتــه الســابقة إىل اســتجدا منــذ تقــدمي إحا

، شـهد ذروتـه   حدث تدهور كـبري يف األمـن يف تيمـور الغربيـة    
ثالثــة مــن مــوظفي مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية    يف مقتــل

ــة أخــرى،   أيلول/ســبتمرب ٦يف  لشــؤون الالجــئني  ــن جه ؛ وم
ــةحققــت  ــدم يف إدارة    اإلدارة االنتقالي ــن التق ــورالكــثري م  تيم
ة مــع أبنائهــا. وشــدد علــى أن جنــاح ذلــك   يف شــراك الشــرقية

التقدم واستمراره يتوقف إىل حد كبري على التصـدي لتـدهور   
  احلالة األمنية.

وقــال إنــه مل يكــن مــن املمكــن النجــاح يف التصــدي       
اإلدارة و الشـــرقية تيمـــورلكـــثري مـــن التحـــديات الـــيت تواجـــه 

ــة ــة للمشــكلة القائمــة،     االنتقالي دون معاجلــة األســباب اجلذري
__________ 

ــة   )٩٣(   ــة يف  ٤١٩٨يف اجللســـــ ــة خاصـــــ ــودة كجلســـــ  ١٩، املعقـــــ
إىل إحاطــة مــن املبعــوث   اجمللــس، اســتمع ٢٠٠٠ /ســبتمربأيلول

ــوزير املنســق للشــؤون السياســية   إندونيســيااخلــاص حلكومــة   ، ال
واملبعـوث اخلـاص    اجمللـس واالجتماعية واألمنية. وأجرى أعضـاء  

ـــ   ــة لتنفي ــول احلاجـ ــاءة حـ ــرحية وبنـ ــة صـ ــرار مناقشـ  ١٣١٩ذ القـ
 ) بصورة كاملة يف وقت مبكر.٢٠٠٠(
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ي مشــــكلة امليليشــــيات. وأكــــد أن مســــؤولية حكومــــة وهــــ
ــل يف  إندونيســيا ــة ’’تتمث امليليشــيات وكســر شــوكتها   مالحق

االحتفـال   . غري أنـه باإلشـارة إىل  ‘‘وتقدمي زعمائها إىل العدالة
أيلول/ســبتمرب، أعــرب عــن  ٢٤بــرتع الســالح يف أتــامبوا يــوم 

 أســفه ألن احلكومــة مل تــتمكن مــن معاجلــة املشــكلة علــى حنــو
 تيمــورعلــى التصــدي للحالــة األمنيــة يف   اجمللــسفعــال. وجــع 

جمـددا إىل   األمـن  جملـس علـى وجـه االسـتعجال، ودعـا      يةغربال
كعالمــة علــى تشــجيعه ودعمــه  الشــرقية تيمــورإيفــاد بعثــة إىل 

.ورحب املمثل اخلـاص  إلدارة االنتقاليةلو الشرقية تيمورألبناء 
، وشـدد  يـة غربال ورتيمـ و الشـرقية  تيمـور باحلوار السياسي بـني  

على أنه جيب على كافة األطراف، كشرط مسـبق، أن ينبـذوا   
يف حتقيــق أغــراض سياســية، مــع التنديــد بقتــل   أعمــال العنــف 

عدد مـن مـوظفي األمـم املتحـدة مـؤخرا. واسـتنكر احملـاوالت        
ــاء     ــة بــني أبن ــة إىل تصــوير املشــكلة كحــرب أهلي  تيمــورالرامي

ــاك ع  ، مضــيفاالشــرقية ــه مل تكــن هن ــور لعناصــر  أن ــات عب ملي
إىل الغربيـة، وأن اخلطـر القـائم هـو      مسلحة من تيمور الشـرقية 

العقــاب يف داخــل  خطــر امليليشــيات، الــيت تعمــل مبنــأى عــن  
ــة، والــيت تشــن هجمــات مســلحة عــرب احلــدود.     تيمــور الغربي

، أشـار إىل  الشـرقية  تيموروتعليقا على التطورات السياسية يف 
ــوط لمجلــسل املــؤمتر األخــري  ــال  ال ــة كمث ين للمقاومــة التيموري

للنشاط احلزيب السياسي العلين، الـذي ميكـن بـدوره أن يـؤدي     
إىل بداية السياسات احلزبية. ومع أخذ ذلك يف احلسبان، قـال  

ظلت ملتزمـة بـإجراء االنتخابـات الوطنيـة      اإلدارة االنتقالية إن
بغيـــة تشـــكيل مجعيـــة    ٢٠٠١يف النصـــف الثـــاين مـــن عـــام    

وجيـــه االنتبـــاه إىل اخلطـــوات اإلداريـــة الـــيت تأسيســـية. ومـــع ت
، فقـد أفـاد أن جملـس الـوزراء قـد قـرر       اإلدارة االنتقاليةاختذهتا 

، وهــي القــوة الــيت ســتكون الشــرقية تيمــورإنشــاء قــوة دفــاع ل
عــامال يســهم يف إقامــة إدارة مســتقرة وفعالــة. وشــدد علــى       

مـع   ‘‘بعالقات ثقة وشـراكة ’’ الشرقية تيمورضرورة احتفاظ 
. كمـا أشــار إىل صـدور بيــان نتيجـة لزيــارة قـام هبــا     ندونيسـيا إ

ــيس وزراء  ، وإىل /فربايرشــباط ٢٩إىل ديلــي يف  إندونيســيارئ
، يتضـمن  /سـبتمرب أيلول ١٤توقيع اتفاق شامل يف دنباسار يف 

ــارا       ــدود وإطـ ــتركة للحـ ــة مشـ ــاء جلنـ ــها إنشـ ــور منـ ــة أمـ مجلـ
ــة الطـــ   ــا يتعلـــق خبطـ ــة. وفيمـ ــوارد الطبيعيـ ــتغالل املـ وارئ السـ

املوضوعة ملواجهة التدفق املفاجئ املمكن لالجـئني مـن تيمـور    
 ١٠٠ ٠٠٠الغربية، أفاد أنه ميكن توقـع وصـول مـا يصـل إىل     

اإلدارة نتيجــة للجهــود الــيت تبــذهلا   الشــرقية تيمــورالجــئ إىل 
  .)٩٤(واملنظمات اإلنسانية الدولية االنتقالية

يبذلونـه  وأثىن املتكلمون على املمثل اخلاص وفريقـه ملـا   
ــلة يف    ــود متواصـ ــن جهـ ــورمـ ــرقية تيمـ ــددا  الشـ ــدوا جمـ ، وأكـ

 املتحــدة األمــماســتنكارهم ملقتــل ثالثــة مــن مــوظفي مفوضــية  
لشؤون الالجئني واثنني من حفظة السـالم. كمـا وافقـوا علـى     

إمنا ينبع مـن عـدم    اإلدارة االنتقاليةأن التهديد الرئيسي جلهود 
كومــة لــرتع ســالح   إحــراز تقــدم يف اجلهــود الــيت تبــذهلا احل    

ــى التقــدم       ــىن املتكلمــون أيضــا عل امليليشــيات وتســرحيها. وأث
 اإلدارة االنتقاليـة احملرز يف اجملالني املؤسسـي واإلداري وتركيـز   

علــى التشــاور ومتكــني القــوى احملليــة مــن الــتحكم يف العمليــة   
  وحتقيق املصاحلة.

وأعــرب العديــد مــن املــتكلمني عــن القلــق إزاء مصــري    
ــئني  ــئني،    الالجـ ــؤون الالجـ ــية شـ ــحاب مفوضـ ــوء انسـ يف ضـ

وشاطروا املمثل اخلاص رأيه القائـل بـأن خطـة العمـل الشـاملة      
إال عنـدما يـتم إهنـاء وجـود امليليشـيات الـيت        ال ميكن أن تنجح

، ودعـــا حتتجـــز الالجـــئني عـــن طريـــق التهديـــدات والتضـــليل 
ــة  ــياحكومـ ــع   إندونيسـ ــكل كامـــل مـ ــاون بشـ اإلدارة إىل التعـ
ــة ــل  )٩٥(االنتقالي ــاد. وأعــرب ممث ــه إزاء   الروســي االحت ــن قلق ع

__________ 

  )٩٤(  S/PV.4203 ،٣٨إىل  ٣٤و ٧إىل  ٢ات الصفح. 

ــات املتحــدة)؛   ٧الصــفحة  نفســه، املرجــع  )٩٥(    ٩الصــفحة و(الوالي
 ١٤الصــفحة و(بــنغالديش)؛  ١٠الصــفحة واملتحــدة)؛  اململكــة(
)؛ جامايكا( ٢١الصفحة و)؛ أوكرانيا( ٢٠الصفحة و)؛ هولندا(
 .)اليابان( ٢٥الصفحة و
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بشــأن امليليشــيات   /ســبتمربأيلول ٢٦األنبــاء الــيت تــواترت يف   
. وقـال  ندونيسـي املسلحة بأسلحة آلية وترتدي الزي الرمسي اإل

إن وفــده يــود أن يتلقــى مــن األمانــة العامــة معلومــات ميكــن        
مـات  معلويف ذلـك   مبـا الوثوق هبا عن عمليـة تسـليم األسـلحة،    

. وتكلم ممثـل  )٩٦(عن التقييمات اليت تستند إليها تلك املعلومات
، فكرر التأكيد علـى الطلـب   األورويب االحتادفرنسا بالنيابة عن 

لعقـد   ٢٠٠٠ /أغسـطس آب ٣يف  اجمللـس الذي وجهـه أعضـاء   
  .)٩٧(بكافة أوجهها جلسة إحاطة خاصة عن احلالة العسكرية

فيـذ حكومـة   وأكد كثري من املتكلمني علـى ضـرورة تن  
 يف ذلـك  مبـا ) بشكل فعال، ٢٠٠٠( ١٣١٩للقرار  إندونيسيا

من خالل نزع السـالح امليليشـيات وتسـرحيها. ورحـب عـدد      
إطـالق  يف ذلـك   مبامن املمثلني باجلهود املبذولة لتنفيذ القرار، 

، يف حـني أعـرب اخـرون عـن أسـفهم      )٩٨(عملية لرتع السالح
ــذ الع   ــل تنفيـ ــن أجـ ــذة مـ ــوات املتخـ ــل  ألن اخلطـ ــة مل تكلـ مليـ

. وكــرر العديــد مــن املمــثلني التأكيــد علــى أمهيــة  )٩٩(بالنجــاح
بعثة لزيارة املنطقة يف اقرب وقـت ممكـن للتحقـق     اجمللسإيفاد 

. ويف حـــني رحـــب )١٠٠()٢٠٠٠( ١٣١٩مـــن تنفيـــذ القـــرار 
__________ 

 .١٥ نفسه، الصفحة املرجع  )٩٦(  

إســتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، انضــم إىل البيــان كــل مــن   )٩٧(  
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 .وليتوانيا، ومالطة، وهنغارياوالتفيا، وقربص، 

(االحتاد  ١٥حة )؛ والصفبنغالديش( ١١نفسه، الصفحة  املرجع  )٩٨(  
)؛ أوكرانيــا( ٢٠)؛ والصـفحة  تـونس ( ١٨الروسـي)؛ والصـفحة   

 ٢٨)؛ والصفحة اليابان( ٢٥)؛ والصفحة فرنسا( ٢٤والصفحة 
 .)استراليا( ٣٠)؛ والصفحة موزامبيق(

(االحتاد  ١٥)؛ والصفحة األرجنتني( ١٢نفسه، الصفحة  املرجع  )٩٩(  
 .)جامايكا( ٢١الروسي)؛ والصفحة 

ــ  )١٠٠(  ١١)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٩نفســه، الصــفحة   عاملرج
 ٢٠)؛ والصــــفحة األرجنــــتني( ١٢)؛ والصــــفحة بــــنغالديش(
فرنســا ( ٢٤)؛ والصــفحة جامايكــا( ٢١)؛ والصــفحة أوكرانيــا(

ــن   ــة عــ ــادبالنيابــ ــفحة  االحتــ )؛ اليابــــان( ٢٥األورويب)؛ والصــ
 .)نيوزيلندا( ٢٩والصفحة 

ممثل كندا بإطالق عملية لرتع سالح امليليشيات، فقـد أعـرب   
إندونيســـيا  ن مقترحـــات أعضـــاء يف حكومـــة  عـــن أســـفه أل 

القتـل الـيت    يبدو أهنا تعرضت لنفي رمسـي، وهـي أن أعمـال    ال
ارتكبت مـؤخرا ارتكبـها بطريقـة أو بـأخرى عمـالء أجانـب،       
. أو أنـــه كـــان مـــن احملـــتم حـــدوثها بســـبب وجـــود الالجـــئني

وجـــود رقابـــة دوليـــة حمايـــدة لعمليـــة  ولـــذلك، فقـــد دعـــا إىل
  .)١٠١(السالح  نـزع

يف ضـــوء احلالـــة األمنيـــة وأشـــار ممثـــل ماليزيـــا إىل أنـــه 
اخلطـة الـيت    يف فوفة باملخاطر، ال بد من النظـر حبـذر شـديد   احمل

وضعت من قبل لتقليل حجم إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة يف  
ورحــب كــذلك بــالقرار الــذي اختــذه جملــس   .تيمــور الشــرقية

. وتطـرق  )١٠٢(الوزراء االنتقايل بتأييـد إنشـاء قـوة دفـاع وطـين     
هولنـدا إىل مسـألة االحتياجـات الدفاعيـة لتيمـور      ممثال ناميبيا و

الشرقية مستقبال، فرأيا أن ازدياد نشاط امليليشيات يبني مـدى  
. وأشار ممثـل  )١٠٣(الشرقية تيمورإحلاح إنشاء قوة دفاع وطين ل

 ألعمال التحضـريية مملكة املتحدة إىل ضرورة البدء بسرعة يف ا
الدراسـة الـيت   يف  املطروحة يف ذلك الصدد املقترحاتاملتعلقة ب
  .)١٠٤(الربيطانية“ كلية امللك”أجنزهتا 

ــه بالتقــدم     ــزام حكومت وأكــد ممثــل إندونيســيا جمــددا الت
ودعمــه لــذلك التقــدم، وأعــرب عــن  الشــرقية تيمــوراحملــرز يف 

أســفه ملصــرع مــوظفي مفوضــية شــؤون الالجــئني مــؤخرا يف    
خميم أتامبوا لالجئني. وتأكيدا على ضـرورة إجيـاد حـل شـامل     

اعتمـاد تـدابري جسـورة بشـأن     شكلة الالجئني، فقـد دعـا إىل   مل
ــع مســائل رئيســية   ــق يف حــادث    )١( :أرب ــامبوا أإجــراء حتقي ت

ــة؛   ــه إىل احملاكمــ ــؤولني عنــ نــــزع ســــالح  )٢(وتقــــدمي املســ
__________ 

 .١٧ نفسه، الصفحة املرجع  )١٠١(

 .١٩ نفسه، الصفحة املرجع  )١٠٢(

 .)هولندا( ١٥)؛ والصفحة ناميبيا( ١٣نفسه، الصفحة  املرجع  )١٠٣(

 .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )١٠٤(
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الوصــول إىل حــل شــامل ملشــكلة الالجــئني؛  )٣(امليليشــيات؛ 
. وبالنســـبة تشـــجيع املصـــاحلة بـــني التيمـــوريني الشـــرقيني )٤(

للنقطة األوىل، أشار إىل أن التحقيق جيـري علـى قـدم وسـاق،     
وأنــه مت إلقــاء القــبض علــى أحــد املشــتبه هبــم. وبالنســبة لــرتع   

اعتمــدت  ســالح امليليشــيات، ذكَّــر املمثــل بــأن حكومتــه قــد  
، تألف من عمليـة لتسـليم األسـلحة بصـورة     هنجا من خطوتني

د أن عـرض  طوعية، أعقبتها عملية واسعة بعد بضعة أيام. وبع
بالتفصيل أعداد وأنـواع األسـلحة والـذخائر الـيت مت مجعهـا يف      

ــة التســليم الطــوعي، أشــار إىل أن    ــةأي قصــور يف مرحل  عملي
يؤدي إىل طمس احلقيقة األساسـية وهـي أنـه     الالتسليم جيب أ

. وانتقــل املمثــل إىل جــرى تســليم كميــة كــبرية مــن األســلحة  
ــال إن وجــودهم أصــبح  مســألة الالجــئني،  ــوم   فق ــد ي ــا بع يوم
ــا  ــا مالي ، وحــث اجملتمــع الــدويل علــى املســاعدة يف   يســبب عبئ

التخفيــف مــن حمنــة الالجــئني. وشــدد علــى احلاجــة امللحــة         
، وأعـرب عـن أملـه    الشرقية تيمورلتحقيق املصاحلة بني شعب 

ــا.     ــة مصــاحلة شــاملة متام ــة عملي يف أن تشــجع اإلدارة االنتقالي
جــد مــربر للمطالبــات  يووقــال يف ذلــك الســياق إنــه يف حــني   

فإنـه  برتع السالح املوجهة إىل اجلانب الـذي يؤيـد االنـدماج،    
ينبغي تطبيقها باملثل على جبهـة فالنتيـل أيضـا إذا أريـد لعمليـة      

  .)١٠٥(مصاحلة حقيقية أن تبدأ
ــة  ــودة يف  )١٠٦(٤٢٣٦ويف اجللســـ ــرين ٢٨املعقـــ  تشـــ

، الـــيت أدىل فيهـــا ببيانـــات كـــل أعضـــاء ٢٠٠٠ الثـــاين/نوفمرب
__________ 

 .٣٤إىل  ٣١ات نفسه، الصفح املرجع  )١٠٥(

 ٢٠٠٠ األول/أكتوبر تشرين ١٢املعقودة يف  ٤٢٠٦يف اجللسة   )١٠٦(
جيــة إىل إحاطــة مــن وزيــر خار اجمللــسكجلســة خاصــة، اســتمع 

والوزير إىل الرسالة اليت وجهها  اجمللس. وأشار أعضاء إندونيسيا
، ٢٠٠٠ /سـبتمرب أيلول ٨يف  العام األمنيإىل  األمن جملسرئيس 

 الشـــرقية تيمـــوروالـــيت تضـــمنت موافقتـــه علـــى إيفـــاد بعثـــة إىل 
 إندونيســيا؛ ورحبــوا بالــدعوة الــيت وجهتــها حكومــة إندونيســياو

 تشـرين  ١٣يف األسبوع الـذي يبـدأ يف    إندونيسياإليفاد بعثة إىل 
ــاين/نوفمرب ــة ٢٠٠٠ الثـ ــة   ٤٢٢٨. ويف اجللسـ ــودة كجلسـ املعقـ

إىل  اجمللـس ، اسـتمع  ٢٠٠٠ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٢٠خاصة يف 

 ألمــنيإىل إحاطــة مــن املمثــل اخلــاص ل اجمللــس، اســتمع ساجمللــ
  .الشرقية تيموريف اإلدارة االنتقالية ومدير  العام

 جملـس ووجه الـرئيس (هولنـدا) االنتبـاه إىل تقريـر بعثـة      
، وإىل رسـالة  )١٠٧(إندونيسـيا و الشرقية تيموراملوفدة إىل  األمن

، اإندونيسـي من ممثـل   ٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٧مؤرخة 
  .)١٠٨(اجمللسحييل هبا رد حكومته على بعثة 
أنـــه جـــرت إىل  العـــام ألمـــنيوأشـــار املمثـــل اخلـــاص ل

 ٤١٠بنجاح يف األسبوع السابق إعـادة جمموعـة يبلـغ عـددها     
 يتألف معظمها مـن عناصـر الـدفاع املـدين     الجئني إىل الوطن،

ــة     ــر بعث ــواردة يف تقري ــسالعســكرية. ورحــب بالتوصــية ال  جمل
االهتمام لزيادة املرونة يف استخدام املوارد املقررة بإيالء  األمن

. املتحدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية    للبعثات مثل إدارة األمم
مت وضــع إســتراتيجية  وفيمــا يتعلــق بقطــاع العدالــة، أعلــن أنــه  

التحقيقـات يف   شاملة للتحقيق يف اجلرائم اخلطرية، واسـتكمال 
ــتندات     ــا مسـ ــد هلـ ــيت توجـ ــايا الـ ــع القضـ ــانون   مجيـ ــول كـ حبلـ

. وشــــدد علــــى ضــــرورة أن تشــــرع ٢٠٠١األول/ديســــمرب 
يف إجــــراء احملاكمــــات يف اقــــرب وقــــت ممكــــن.  إندونيســــيا

وباإلشــارة إىل حالــة البنيــة األساســية، أكــد أن حجــم التــدمري  
يف تيمور الشرقية يعين أن التعمري سـيظل يشـكل حاجـة ماسـة     

عــني أن ينظــر ب اجمللــساالســتقالل. كمــا طلــب مــن  حــىت بعــد
املتحـدة   األمـم  إدارةالعطف إىل إمكانية السماح ببقاء أصـول  

تيمــور الشــرقية، بعــد انتــهاء البعثــة، بغيــة تزويــد   يفاالنتقاليــة 
__________ 

 تيمــوراملوفــدة إىل  اجمللــسإحاطــة مــن ممثــل ناميبيــا ورئــيس بعثــة 
). S/2000/1105، الـذي عـرض تقريـر البعثـة (    إندونيسياو الشرقية

 املتحــدة األمــمعــي ممثلــو البلــدان املســامهة بقــوات يف إدارة     وُد
ــة يف  حلضــور اجللســة. وأجــرى أعضــاء    الشــرقية تيمــوراالنتقالي

 مناقشة أولية للتقرير. اجمللس

)١٠٧(  S/2000/1105. 

)١٠٨(  S/2000/1125. 
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أجهــزة احلاســوب ومعــدات   مبــا حتتاجــه مــن اإلدارة االنتقاليــة 
  اإلذاعة واملركبات وغري ذلك من املعدات األساسية.

 مـن املتوقـع   وأشار املمثل اخلـاص كـذلك إىل أنـه لـيس    
لقـوة دفـاع تيمـور الشـرقية أن تبلـغ قوامهـا الكامـل قبـل هنايــة         

. وبنــاء عليــه، فــإن وجــود األمــم املتحــدة حلفــظ   ٢٠٠٣عــام 
الســالم ســيكون مطلوبــا بشــكل مــا رمبــا حــىت ذلــك التــاريخ.  
وبالنســبة للعمليــة االنتقاليــة السياســية، أكــد علــى أن تشــكيل   

ميـثالن معـا    وطين التيمـوري الـ  اجمللـس جملس الوزراء االنتقايل و
فيهـا السـلطة علـى حنـو متزايـد اإلدارة       مرحلة جديدة، تتشاطر

جملتمـع تيمـور    االنتقالية وممـثلني خمتـارين مـن القاعـدة العريضـة     
الروزنامـة السياسـية للمرحلـة األخـرية      الشرقية. وأشـار إىل أن 

ذروته يف االنتخابـات الدميقراطيـة حلكومـة     لالنتقال الذي يبلغ
مور الشـرقية مل توضـع يف صـيغتها النهائيـة، وإن كـان يبـدو       تي

. ٢٠٠١ســـتعلن اســتقالهلا يف هنايـــة عـــام   الشـــرقية تيمــور أن 
وأكــد يف ختــام بيانــه أن الســرعة يف إضــفاء الطــابع التيمــوري  

علـى   املتحـدة  األمـم بقـدرة   علـى اإلدارة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا    
 األمـم لى أن دور لتلك اإلدارة، وشدد ع بناء القدرات الالزمة

لن ينتهي بانتهاء اليوم األخري لواليـة   الشرقية تيموريف  املتحدة
  .)١٠٩(الشرقية إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور

ــاقهم بوجــه عــام مــع    اجمللــسوأعــرب أعضــاء   عــن اتف
فيمـا يتعلـق    األمـن  جملـس االستنتاجات الـيت انتـهت إليهـا بعثـة     

أيـــدوا مـــا تضـــمنه تقريـــر )، و١٩٩٩( ١٢٧٢بتنفيـــذ القـــرار 
البعثة من توصيات باخلطوات اليت ينبغي اختاذها لتسريع تنفيـذ  

ــرار  رأيهــا اإلدارة االنتقاليــة ). وشــاركوا ٢٠٠٠( ١٣١٩الق
ــة       ــدويل يف العمليـ ــع الـ ــاركة اجملتمـ ــتمرار مشـ ــرورة اسـ يف ضـ

وبعده، مـع مالحظـة أن    الشرقية تيموراالنتقالية قبل استقالل 
  تكون كبرية.متطلبات التعمري س

__________ 

)١٠٩(  S/PV.4236 ،٧إىل  ٢ات الصفح. 

أيضـا بتحديـد موعـد الجتمـاع      اجمللـس ورحب أعضاء 
جلنــة احلــدود املشــتركة، وشــددوا علــى أمهيــة تشــجيع قيــام        

. ويف ذلـــك الشـــرقية تيمـــورو إندونيســـياعالقـــات طيبـــة بـــني 
السياق، شدد ممثل اململكة املتحدة بصفة خاصة علـى التـرابط   

  .)١١٠(بني البلدين
ء وجود امليليشـيات  على قلقهم إزا اجمللسوظل أعضاء 

ــوريف  ــةغربال تيمـ ــة   يـ ــاء حكومـ ــرورة وفـ ــى ضـ ــددوا علـ ، وشـ
بشــكل كامــل مبســؤولياهتا عــن نــزع ســالح تلــك     إندونيســيا

. كما أعـرب املتكلمـون عـن قلقهـم     )١١١(امليليشيات وتسرحيها
ــاالت   ــودة وكـ ــرورة عـ ــمإزاء ضـ ــدة األمـ ــانية إىل  املتحـ اإلنسـ

منـة متكـن الالجـئني    خميمات الالجئني، بغية توفري بيئة حمايـدة آ 
من ممارسة االختيار احلر سـواء كـان للعـودة اآلمنـة إىل تيمـور      

ــاتالشــرقية أو االنــدماج يف إندونيســيا. وأعــرب ممــثال     الوالي
ــتعراض     املتحــدة واململكــة املتحــدة ــام االس ــهما يف إمت عــن أمل

يف  املقــرر أن يقــوم بــه موظفــو األمــن التــابعون لألمــم املتحــدة 
. وأكـد  )١١٢(ا يسـهل عـودة وكـاالت اإلغاثـة    الغربية، مبـ  تيمور

ــول    ــة قب ــيني إىل   إندونيســياممثــل الصــني أمهي إليفــاد خــرباء أمن
علــى مواصــلة تعزيــز اإلدارة االنتقاليــة ، وحــث يــةغربال تيمــور

. وتأكيــدا لضــرورة قيــام )١١٣(إندونيســياتواصــلها مــع حكومــة 
ــة يف عــام    إندونيســيا مبحاكمــة املســؤولني عــن اجلــرائم املرتكب
، ٢٠٠٠يف عــام  املتحــدة األمــموعــن مقتــل مــوظفي   ١٩٩٩

__________ 

 .١٢ نفسه، الصفحة املرجع  )١١٠(

 ١٢(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٩صــفحة نفســه، ال املرجــع  )١١١(
ــا( ١٥املتحــدة)؛ والصــفحة   اململكــة(  ١٧)؛ والصــفحة أوكراني
 ٢٢)؛ والصــــفحة األرجنــــتني( ١٨)؛ والصــــفحة بــــنغالديش(
ــي ( ــاد الروسـ ــفحة االحتـ ــونس( ٢٣)؛ والصـ ــفحة تـ  ٢٥)؛ والصـ
 .)فرنسا( ٢٧)؛ والصفحة مايل(

تان حــدة)؛ والصــفح(الواليــات املت ١٠نفســه، الصــفحة  املرجــع  )١١٢(
 .املتحدة) اململكة( ١٣و ١٢

 .)الصني( ٢٧)؛ والصفحة فرنسا( ٢٠نفسه، الصفحة  املرجع  )١١٣(
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احملـاكم  أن يبـدأ عمـل   أن من امللح  املتحدة الوالياترأى ممثل 
  .)١١٤(يف جاكرتااخلاصة 

ــسوأكــد أعضــاء   ــدء يف التخطــيط    اجملل ــة الب ــى أمهي عل
، والنظـر يف  الشـرقية  تيمـور لالنتقال إىل مرحلـة االسـتقالل يف   

ل. ودعــا ممثــل اململكــة عقــب االســتقال املتحــدة األمــموجــود 
عملـيني وقـابلني   ’’ وجدول زميناملتحدة إىل وضع إستراتيجية 

ــذ ــويل شــعب تيمــور      ‘‘للتنفي ــال، مــع وضــوح ت ــة االنتق لعملي
. ويف ذلـك السـياق،   )١١٥(أمـره يف تلـك العمليـة    الشـرقية لزمـام  

ــب أعضــــاء   ــتعدادات اجلاريــــة إلجــــراء    اجمللــــسرحــ باالســ
ــدم احملــ    ــذلك بالتق ــات، وك ــاع.   االنتخاب ــوة دف رز يف إنشــاء ق

وعالوة على ذلـك، أعربـوا عـن تأييـدهم إلنشـاء وجـود دويل       
 الواليـات عقـب االسـتقالل. وذكـرت ممثلـة      الشرقية تيموريف 

ــبري      املتحــدة ــتخدام تع ــبق اس ــد س ــه ق ــم إدارةضــوء ’’بأن  األم
هنـاك،   اجمللـس أثناء بعثـة   ‘‘الشرقية تيموريف  املتحدة االنتقالية

ــواع املســاعدات الــيت ســتحتاجها   وأكــدت ضــرورة حتديــ  د أن
  .)١١٦(مستقبال الشرقية تيمور

 األول/ كــــانون ٦املعقــــودة يف  ٤٢٤٤ويف اجللســــة 
تقريــر بعثــة  يف جــدول أعمالــه اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠ ديســمرب

ــيا     ــرقية وإندونيســ ــور الشــ ــن إىل تيمــ ــس األمــ ــؤرخ جملــ ، املــ
  .)١١٧(٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب تشرين  ٢١

 اجمللــستنفيــذ قــراري  وتضــمن التقريــر مالحظــات عــن
). وفيمـــا يتعلـــق بـــاألمن ٢٠٠٠( ١٣١٩) و١٩٩٩( ١٢٧٢

ــه يف حــني كانــت     ــة أن ــادت البعث ــة والقــانون والنظــام، أف احلال
األمنية يف تيمور الشرقية تتسم عموما باالستقرار نسبيا حيـث  
بدا نشر الشرطة املدنية، فإنه ما يزال يلزم القيـام مبـا هـو أكثـر     

__________ 

 .٩ نفسه، الصفحة املرجع  )١١٤(

 .١٤و ١٣تان نفسه، الصفح املرجع  )١١٥(

 .٨ نفسه، الصفحة املرجع  )١١٦(

)١١٧(  S/2000/1105. 

املدنية؛ وبناء القدرات واملـوارد احملليـة    لتسريع تدريب الشرطة
الالزمـــة للنظـــام القضـــائي؛ وكفالـــة تـــوفر القـــدرة العســـكرية 
الكافية ملواجهة اخلطر املستمر الـذي تشـكله امليليشـيات. ويف    
ــرجح أن تظــل       ــن امل ــه م ــة إىل أن ــك الســياق، أشــارت البعث ذل
احلاجة قائمة السـتمرار الوجـود الشـرطي والعسـكري الـدويل      

ة ما بعد االستقالل. ومع مالحظة التقـدم احملـرز يف احلالـة    لفتر
ــاظ     ــة ضــرورة احتف ــةاإلنســانية، أكــدت البعث  اإلدارة االنتقالي

، كجــزء ألي تــدفق كــبري مــن الالجــئنيباســتعدادها للتصــدي 
من إستراتيجيتها إلعـادة الالجـئني. وفيمـا يتعلـق بإنشـاء إدارة      

ــا الشـــرقية تيمـــورفعالـــة يف   جلهود املبذولـــة، رحبـــت البعثـــة بـ
ـــل  ــوريني ’’للتعجيـــــ ـــد اإلدارة إىل التيمـــ ـــل مقاليــــــ  ،‘‘بنقـــــ

وشددت على ضرورة اسـتمرار بنـاء القـدرات فيمـا بـني أبنـاء       
. ويف حــني رحبــت البعثــة بأوجــه التحســن يف  الشــرقية تيمــور

البنية األساسية، وخباصة يف ديلـي، فقـد أكـدت علـى ضـرورة      
بتــوخي  اء البلــد، وأوصــتمعــدل التقــدم يف ســائر أحنــ تــوازن 

املزيد من املرونـة يف اسـتخدام املـوارد مـن امليزانيـة املمولـة مـن        
األنصبة املقررة. وجرى إبراز احلاجـة لتـوفر التـزام دويل قـوي     

  بعد االستقالل. الشرقية تيمورجتاه 
وأعربت البعثة أيضا عـن أسـفها لعـدم إحـراز تقـدم يف      

إىل  إندونيســيا حــل مســألة الالجــئني، ودعــت الســلطات يف    
لكفالـــة العـــودة اآلمنـــة لالجـــئني  اختـــاذ تـــدابري فوريـــة وفعالـــة

ــادة     ــة، أو إعـ ــور الغربيـ ــبقني يف تيمـ ــرقيني املتـ ــوريني الشـ التيمـ
توطينهم أو إعادهتم إىل ديارهم. وأكدت البعثة علـى ضـرورة   
االضــطالع بعمليــة تســجيل موثــوق هبــا وحمايــدة وجمــردة مــن   

العتزامهــا  إندونيســياحكومــة الطــابع السياســي، واثنــت علــى 
األمنـيني لتقيـيم    املتحـدة  األمـم النظر يف وضـع ترتيبـات خلـرباء    

ــع يف    ــى أرض الواق ــة عل ــوراحلال ــةغربال تيم ــب  ي ــع الترحي . وم
للتصدي للتهديـد الـذي    إندونيسياباجلهود اليت تبذهلا حكومة 

تشكله امليليشيات، أعربـت البعثـة عـن أملـها يف تكثيـف تلـك       
ــدم يف إجــراء التحقيقــات     اجلهــود، ويف ــد مــن التق ــق مزي حتقي
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ــة،      ــة إىل العدال ــات العنيف ــرتكيب اهلجم ــدمي م ــاوتق ــك  مب يف ذل
 املتحـدة  ألمـم اهلجمات اليت تعرض هلا حفظة السالم التابعني ل

وموظفــو مفوضــية شــؤون الالجــئني. كمــا أعربــت عــن قلقهــا 
إزاء التبـــاطؤ الـــذي اتســـمت بـــه يف إندونيســـيا عمليـــة تقـــدمي 

إىل العدالـــة،  ١٩٩٩ يب أعمـــال العنـــف يف محلـــة عـــاممـــرتك
  ورحبت باخلطوات اليت اختذها النائب العام يف ذلك الصدد.

ــرئيس ( ــة، أدىل الـ ــادويف اجللسـ ــان الروســـي االحتـ ) ببيـ
ــن   ــة عـ ــسبالنيابـ ــور،    )١١٨(اجمللـ ــة أمـ ــمن مجلـ ــه، ضـ ــاء فيـ ، جـ

  :اجمللس  أن
ــ يرحــــب دة إىل تيمــــور الشــــرقية بتقريــــر بعثــــة اجمللــــس املوفــ

التوصـيات   ويؤيد، ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١املؤرخ  ندونيسياوإ
  الواردة فيه؛

ما تراه اللجنة من حاجة إىل أن يكون مثة وجـود دويل   يالحظ
قوي يف تيمور الشرقية بعد االستقالل، بغية حتقيق مجلة أمور مـن بينـها   

ملثــل علـى أن التخطــيط   ويتفــقتـوفري املســاعدة املاليــة والفنيـة واألمنيــة،   
  هذا الوجود ينبغي أن يبدأ يف أسرع وقت ممكن؛

  بعمل إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية؛ يشيد
علـى   ويشـدد بإنشاء اجمللس الوطين يف تيمور الشـرقية،   يرحب

أمهية املضي يف العمل على االنتقال حنو االسـتقالل، مبـا يف ذلـك وضـع     
  خابات؛جدول زمين وآليات للدستور واالنت

ــي      يؤكــد ــة حلــل مشــكلة الجئ ضــرورة اختــاذ إجــراءات عاجل
  تيمور الشرقية املوجودين يف تيمور الغربية؛

على ضرورة اختاذ تدابري من أجل معاجلة أوجه القصـور   يشدد
  يف إقامة العدل يف تيمور الشرقية؛

ضـــرورة مثـــول مـــرتكيب اهلجمـــات العنيفـــة يف تيمـــور   يؤكـــد
دالـة، مبـن فـيهم مرتكبـو اهلجمـات ضـد أفـراد        الشرقية والغربية أمـام الع 

  األمم املتحدة؛
على أمهية العالقة الثنائية القائمة بني إدارة األمم املتحدة  يشدد

  االنتقالية يف تيمور الشرقية وحكومة إندونيسيا؛
ــد ــداد      يؤكـ ــلة بسـ ــة املتصـ ــائل العالقـ ــوية املسـ ــة إىل تسـ احلاجـ

يبــات املقترحــة للعبــور بــني معاشــات املــوظفني املــدنيني الســابقني والترت
         جيب أويكوسي وسائر منطقة تيمور الشرقية.

__________ 

)١١٨(  S/PRST/2000/39. 

ــؤرخ   ــرر املــ ــانون ٣١املقــ ــاير كــ  ٢٠٠١ الثاين/ينــ
  )٢٠٠١( ١٣٣٨القرار ): ٤٢٦٨(اجللسة 

 العــام األمــنيقــدم ، ٢٠٠١ كــانون الثاين/ينــاير ١٦يف 
ــن إدارة  ــرا عـــ ــمتقريـــ ــدة األمـــ ــة يف  املتحـــ ــوراالنتقاليـــ  تيمـــ

ــرقية ــر)١١٩(الشـ ــلطة   ، عـ ــاء السـ ــرز يف إنشـ ــدم احملـ ــه التقـ ض فيـ
 تيمــورونقــل الســلطة إىل شــعب  الشــرقية تيمــوراالنتقاليــة يف 

حتــتفظ األمــم علــى أنــه يف حــني  العــام األمــني. وأكــد الشــرقية
ــن       ــس األم ــرار جمل ــا لق ــا وفق  ١٢٧٢املتحــدة باملســؤولية العلي

تـدرجييا تفـويض مزيـد مـن السـلطات إىل أن       سيتم ،)١٩٩٩(
ــتم نقــل ا ــا إىل حكومــة ي ــة املســتقلة لســلطة هنائي . ومــع الدول

التحذير من أن الربنامج الزمين السياسي املقتـرح مـا يـزال مـن     
املمكـــــن أن يتـــــأثر باحلالـــــة األمنيـــــة، أو املصـــــاعب الفنيـــــة  

، ٢٠٠١صـيف  السياسية، فقد توقع إجراء االنتخابـات يف   أو
ــالن ــتكون اإلدارة     وإعـ ــام. وسـ ــة العـ ــول هنايـ ــتقالل حبلـ االسـ

مع احلـرص   االنتخابات، إجراءالنتقالية مسؤولة بالكامل عن ا
ــه  ــع   يف الوقـــت ذاتـ ــدرات يف مجيـ ــاء القـ ــتدامة وبنـ علـــى االسـ

  .جوانب التخطيط لالنتخابات
إىل أن  العـام  األمـني وفيما يتعلق باحلالـة األمنيـة، أشـار    

، وكـرر  يـة غربال تيمـور امليليشيات واصلت ترويع الالجـئني يف  
للوفـــاء بالتزاماهتـــا مبوجـــب  إندونيســـياإىل  النـــداءات املوجهـــة

) بــرتع ســالح امليليشــيات وتســرحيها  ٢٠٠٠( ١٣١٩القــرار 
وكفالة سالمة الالجئني وأمنهم. وأضـاف أنـه مل يـتم التوصـل     

ــابعني ل     ــيني ت ــاد خــرباء أمن ــاق بشــأن إيف ــمإىل اتف  املتحــدة ألم
توطئـة لعـودة وكـاالت اإلغاثـة      يـة غربال تيمـور لتقييم احلالة يف 

ــاد   ــ العــام األمــنياإلنســانية. وأف نقســامات يف بعــض اال روظه
بعــض أوســاط اجملموعــة الرئيســية املناديــة باالســتقالل الــذايت و 

تيمــور  الــذين أعلنــوا اســتعدادهم للعــودة إىل امليليشــياتقــادة 
للمثـول أمـام العدالـة. كمـا أفـاد عـن التقـدم احملـرز يف         ية شرقال

__________ 

)١١٩(  S/2001/42١٢٧٢بالقرار  ، املقدم عمال )١٩٩٩.( 
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يف  مبـا ، الشـرقية  تيموريف قطاعات أخرى يف السلطة االنتقالية 
الشــرطة والشــؤون اخلارجيــة والــدفاع والقضــاء والبنيــة   ذلــك 

ــار إىل أن   ــيم، وإن أشـ ــية والتعلـ ــود  األساسـ ــود عقـ ــدم وجـ عـ
ــتغالل األرض  ــانالس ــتثمرين      ك ــن املس ــا لكــل م ــامال مثبط ع

سـتظل حباجـة إىل    الشرقية تيمور. وأكد أن واألجانب احملليني
االسـتقالل، وخاصـة فيمـا يتعلـق     كثري من الـدعم الـدويل بعـد    

متكاملـة  بالدفاع والشرطة وقطاع القضاء. واقترح إنشاء بعثة 
يرأســها املمثــل الشخصــي لألمــني العــام وحيــدد واليتــها جملــس 

. ويف غضــون ذلــك، االشــتراكات املقــررة األمــن ومتــول مــن
حــىت اإلدارة االنتقاليــة علــى متديــد واليــة  األمــن جملــسشــجع 

  هناية العام.
 الثـــاين/ كـــانون ٢٦املعقـــودة يف  ٤٢٦٥اجللســـة  ويف

 األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر   اجمللــس، أدرج ٢٠٠١ ينــاير
ــام ــن    الع ــاله ع ــذكور أع ــم املتحــدة امل ــة إدارة األم يف  االنتقالي
املمثـل  إىل إحاطـات مـن    اجمللـس . واستمع )١١٩(الشرقية تيمور

؛ الشـرقية  اخلاص لألمني العام ومـدير اإلدارة االنتقاليـة لتيمـور   
املـدير القطـري بالبنـك    و ؛مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو

ــدة وجــزر احملــيط       ــا اجلدي ــابوا غيني ــدويل لتيمــور الشــرقية وب ال
املستشــار يف إدارة آســيا واحملــيط اهلــادئ بصــندوق   و ؛اهلــادئ

، أدىل ببيانـات  اجمللـس وباإلضافة إىل كل أعضاء . النقد الدويل
 إندونيسـيا وشيلي وفيجـي و  ازيل ونيوزيلنداممثلو استراليا والرب

ــويد     ــا والسـ ــة كوريـ ــبني ومجهوريـ ــق والفلـ ــان وموزامبيـ واليابـ
، وكــذلك الســيد خوســيه )١٢٠((بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب)

عضو جملس وزراء اإلدارة االنتقالية لتيمـور  هورتا،  - راموس
  .الشرقية املسؤول عن الشؤون اخلارجية

) االنتبـاه إىل رسـالة مؤرخـة    ووجه الـرئيس (سـنغافورة  
مـن   اجمللـس موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠١ الثاين/يناير كانون ٢٥

__________ 

وبلغاريـا، وبولنـدا،   وأيسـلندا،  إسـتونيا،  انضم إىل البيان كل من   )١٢٠(
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

 وسلوفينيا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

إلدارة ممثـــل الربتغـــال، تتضـــمن معلومـــات عـــن دعـــم بلـــده لـــ
  .)١٢١(الشرقية تيمورولالنتقال إىل استقالل  االنتقالية

املمثل اخلاص لألمني العام تقرير األمـني العـام،   وعرض 
تنفــذ املهــام األساســية احملــددة يف املســؤولية عــن  أن إىل وأشــار
أصـبحت تقـع علـى عـاتق اهلياكـل       )١٩٩٩( ١٢٧٢ القـرار 

 اإلدارة االنتقاليـة احلكومية اجلديدة يف تيمور الشرقية بدال من 
كما كان متصورا أصال. وحذر من توقع قيام احلكومـة بـأداء   

 هـذه املهـام بشـكل مناسـب اعتمـادا علـى مـا أمسـاه بامليزانيـة         
استغالل مـوارد   دون أن تكون قادرة على “لقاسيةا”السنوية 

األكثر تعددا. ومع مالحظـة أن هنـاك توافقـا    اإلدارة االنتقالية 
ــة     ــات اجلمعيـ ــراء انتخابـ ــدا إلجـ ــكل تأييـ ــذ يتشـ يف اآلراء آخـ

مثــة قــرارات  أن أعلــنآب/أغســطس، فقــد  ٣٠يف  التأسيســية
أساســـية توشـــك أن تتخـــذ فيمـــا يتعلـــق بتفاصـــيل اخلطـــوات  

قـوة دفـاع    أن وأضـاف إىل االسـتقالل.   ية اليت ستؤديالسياس
تيمور الشرقية ال يتوقع أن تكون بكامل تشكيلها قبـل عـامني   

أنـه سـيلزم اسـتمرار املـوظفني الـدوليني       وأكـد أو ثالثة أعوام، 
وبنـــــاء  بعـــــد االســـــتقالل لتـــــوفري املســـــاعدة التقنيـــــة    

  .)١٢٢(واألمن  القدرات
وكـاالت   أن منـائي اإلمدير برنامج األمم املتحدة  وأفاد

وبــرامج األمــم املتحــدة قــد بــدأت، بالتعــاون مــع شــركائها        
ــاء ذلــك ، العمــل يف اإلمنــائيني بــني أعمــال  ‘‘اجلســر اهلــام’’بن

ــور    ــة األجـــل يف تيمـ ــة طويلـ ــادة التأهيـــل والتنميـ ــة وإعـ اإلغاثـ
ــة لتلــك    وأضــافالشــرقية.  ــه ال جيــري تــوفري املــوارد الكافي أن
ــة ــة  املهم ــة األمهي جتــاوز االحتياجــات   ضــرورة كــدوأ، البالغ

ــررة ــوال  املتكـ ــة وصـ ــتراتيجية إىلالقائمـ ــتمرار  إسـ ــة لالسـ قابلـ
  .)١٢٣(للتمويل والربجمة
__________ 

)١٢١(  S/2001/83. 

)١٢٢(  S/PV.4265 ،١٠إىل  ٤ات الصفح. 

 .١٢إىل  ١٠ات فسه، الصفحن املرجع  )١٢٣(
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وضــع خطــة  وشــدد ممثــل البنــك الــدويل علــى ضــرورة 
واضـــحة منظمـــة ملرحلـــة االنتقـــال والواليـــة احملـــددة ملـــا بعـــد  

ذلـــك نتيجـــة للجهـــود التعاونيـــة اســـتقالل تيمـــور الشـــرقية، و
. ومع مالحظة أنه ال بـد مـن   اإلمنائينييع الشركاء بني مج فيما

املـوارد   تنفيذ اخلطة يف أقرب وقت ممكـن للـتمكني مـن حشـد    
ــةاملرجــوة، فقــد شــدد علــى    دمــج التخطــيط االقتصــادي   أمهي

واإلداري والسياسي، فضال عن الطبيعة البالغة األمهية إلنعـاش  
ــق االســتقالل االقتصــادي لشــعب       ــة حتقي القطــاع اخلــاص بغي

  .)١٢٤(تيمور الشرقية
ــور     ــدويل يف تيمـ ــد الـ ــندوق النقـ ــدور صـ ــيحا لـ وتوضـ

دور الصـندوق قـد تركـز    الشرقية، قال مستشار الصـندوق إن  
ــي لتوجيـــه صـــنع القـــرار        ــى وضـــع إطـــار اقتصـــادي كلـ علـ

ــاء القــدرة االقتصــادية   ــاءاالقتصــادي وبن تيمــور الشــرقية.  ألبن
يزانيـــة امل أنوقـــال إنـــه، خالفـــا ملـــا يـــراه املمثـــل اخلـــاص مـــن  

، فإنه يعتقد أهنا ميزانية واقعيـة تتسـق السـياق القـائم     ‘‘قاسية’’
ــرقية، وأن     ــور الشـ ــادية لتيمـ ــاالت االقتصـ ــتقبل لالحتمـ واملسـ

  .)١٢٥(تتمثل يف استدامتها األساسيةاحلاجة 
الفجوة القائمـة   إىلووجه رئيس اجلمعية العامة االنتباه 

ــة  بـــني  ــيني وحقيقـ ــكان احمللـ ــات السـ ــة ’’توقعـ ــنية العمليـ املضـ
لبنـاء الدولـة. وحـذر مـن خـروج األمـم املتحـدة مـن          ‘‘البطيئة

لطلـب اجمللـس    تأييـده عـن   وأعربتيمور الشرقية قبل األوان، 
زيــــادة املرونــــة يف اســــتخدام املــــوارد مــــن األنصــــبة املقــــررة 

اإلدارة املخصصــــة لعمليــــات حفــــظ الســــالم املعقــــدة مثــــل  
ه هيئـات اجلمعيـة   باسـترعاء انتبـا   أخـرى مـرة   االنتقالية، وتعهد

  .)١٢٦(العامة ذات الصلة إىل هذا الطلب
__________ 

 .١٥إىل  ١٢ات نفسه، الصفح املرجع  )١٢٤(

 .١٩إىل  ١٥ات نفسه، الصفح املرجع  )١٢٥(

 .٢٢إىل  ٢٠ات نفسه، الصفح املرجع  )١٢٦(

ــذ    - ووصــف الســيد رامــوس  ــا التقــدم احملــرز من هورت
اإلدارة االنتقاليـة، وسـلط الضـوء علـى ازديـاد مشـاركة        إنشاء

 إىلالتيموريني يف السلطة االنتقالية يف تيمـور الشـرقية. وانتقـل    
رار عمليـة  الـداخلي واخلـارجي واسـتم    باألمناجلوانب املتعلقة 

أنـه   إىل فأشـار رأب الصدع وتطبيع العالقـات مـع إندونيسـيا،    
هــدف  إىلمــا يــزال يــتعني اختــاذ عــدد مــن القــرارات للوصــول 

انتخابــات اجلمعيــة التأسيســية  إجــراء االســتقالل، مبــا يف ذلــك
ــذي يقــوم مبناقشــة وإعــداد      ــؤمتر الدســتوري ال  أولوتنظــيم امل

الشـرطة املدنيـة    أداء مشروع للدستور. ورأى أنه ميكن حتسني
ــالل      ــن خـ ــدة مـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــادةالتابعـ ــا  إعـ ــا تنظيمهـ وفقـ

ــات وأشــكال      ــط بــني خمتلــف الثقاف للجنســيات، لتجنــب اخلل
التدريب واملذاهب األمنية. وحث األمم املتحدة على مواصـلة  

عــن طريــق  شــراكتها مــع شــعب تيمــور الشــرقية، مبــا يف ذلــك
  .)١٢٧(فترة االنتقالاإلبقاء على وجود حلفظ السالم بعد 

 األمـني ورحب املتكلمون بالتقدير الذي تضـمنه تقريـر   
ــام ــود توافـــق متزايـــد يف اآلراء لـــدى شـــعب    العـ ــوربوجـ  تيمـ

ــام      الشــرقية ــة ع ــول هناي ــتقالل حبل ــالن االس ــى إع ، ٢٠٠١عل
 إدارةواليــة  اجمللــسوأعربــوا عــن تأييــدهم لتوصــيته بــأن ميــدد  

 كــانون ٣١حــىت  شــرقيةال تيمــوريف  املتحــدة االنتقاليــة األمــم
. وفيما يتعلق جبهود إعـادة البنـاء، أكـد    ٢٠٠١ األول/ديسمرب

 اإلدارة االنتقاليـة املتكلمون أمهية التعـاون علـى حنـو فعـال بـني      
والبنــك الــدويل والربنــامج اإلمنــائي وصــندوق النقــد الــدويل       

ــد مــن  الشــرقية تيمــورواجملتمــع املــدين وشــعب   . وكــرر العدي
ــة يف اســتخدام   املــتكلمني التأكيــد  ــادة املرون علــى تأييــدهم لزي

  .)١٢٨(إلدارة االنتقاليةاملوارد يف ميزانية األنصبة املقررة ل
__________ 

 .٣٠إىل  ٢٢ات نفسه، الصفح املرجع  )١٢٧(

)١٢٨(  S/PV.4265 (Resumption 1) ٢، الصــفحة )؛ والصــفحة تــونس(
)؛ والصــفحة اســتراليا( ٢٥حة (الواليــات املتحــدة)؛ والصــف ١٥
 .)موزامبيق( ٤٤)؛ والصفحة مجهورية كوريا( ٤١
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ورحــب معظــم املــتكلمني بالتقــدم احملــرز يف التحضــري    
إلجراء االنتخابات، وأكـدوا ضـرورة أن تكـون حـرة ونزيهـة      
ومفتوحـة أمــام اجلميــع. وأعــرب ممــثال كولومبيــا واليابــان عــن  

ــة    أســفهما حلــ  ــف األخــرية املتصــلة حبمــالت الدعاي وادث العن
. ودعـــا عـــدة ممـــثلني إىل تســـريع معـــدل عـــودة )١٢٩(السياســـية

ــة يف    ــاء الدول ــة بن  الشــرقية تيمــورالالجــئني، وأشــاروا إىل أمهي
. وأعـرب ممـثال   )١٣٠(بطريقة تشمل أوسع طائفـة مـن األطـراف   

ــة علــى     ــار املترتب اململكــة املتحــدة وفرنســا عــن القلــق إزاء اآلث
حمـرومني   يـة غربال تيمـور النتخابات يف حالة بقاء الالجـئني يف  ا

  .)١٣١(من حق التصويت
باحلالــة األمنيــة، أعــرب معظــم املــتكلمني   قوفيمــا يتعلــ

عن قلقهـم إزاء اسـتمرار أنشـطة امليليشـيات يف تيمـور الغربيـة       
وما تشكله من هتديد لالجئني. وأكـدوا علـى ضـرورة حتسـني     

ــن   ــتمكني مـ ــة للـ ــة األمنيـ ــادهتم،   البيئـ ــئني وإعـ ــجيل الالجـ تسـ
ــات    ــراء االنتخابـ ــانية، وإجـ ــة اإلنسـ ــود اإلغاثـ ــتئناف جهـ واسـ

إىل  إندونيســـيابصـــورة آمنـــة وهادئـــة. ودعـــا عـــدة مـــتكلمني 
) تنفيــــذا ٢٠٠٠( ١٣١٩تكثيــــف جهودهــــا لتنفيــــذ القــــرار 

ــا ــدويل علــى      )١٣٢(تام ــع ال ، يف حــني حــث ممثــل الصــني اجملتم
. )١٣٣(ود لتنفيـذ القـرار  يف ما تبذله مـن جهـ   إندونيسيامساعدة 

ودعا عدة ممـثلني إىل إقـرار العدالـة وحتقيـق املصـاحلة، ورحبـوا       
__________ 

 .)اليابان( ٣١)؛ والصفحة كولومبيا( ٨نفسه، الصفحة  املرجع  )١٢٩(

ــع  )١٣٠( ــفحة   املرجـــ ــه، الصـــ ــفحة   ٦نفســـ ــا)؛ والصـــ  ٢١(جامايكـــ
السـويد  ( ٣٣)؛ والصفحة اليابان( ٣١)؛ والصفحة موريشيوس(

 .رويب)األو االحتادبالنيابة عن 

)١٣١(  S/PV.4265،  ٣٢الصــفحة ) ــة املتحــدة  S/PV.4265 )؛ واململك

(Resumption 1) ، فرنسا( ٥الصفحة(.  
)١٣٢(  S/PV.4265،  ٣٢الصــفحة ) ــة املتحــدة  S/PV.4265 )؛ واململك

(Resumption 1) ، ــفحة ــدا ( ١٣الصـ ــفحأيرلنـ  ١٨تان )؛ والصـ
ــرويج( ١٩و ــة عــن   ( ٣٥)؛ والصــفحة الن ــالســويد بالنياب  اداالحت

 .األورويب)

)١٣٣(  S/PV.4265 (Resumption 1) ،١٠ة الصفح. 

 الشــرقية تيمــورو إندونيســيابــاخلطوات الــيت اختــذها كــل مــن  
  .)١٣٤(لتقدمي مرتكيب اجلرائم اخلطرية إىل العدالة

 األمـني وأعرب معظـم املـتكلمني عـن تأييـدهم لتوصـية      
شـهرا، ودعـوا إىل    ١٢ملـدة  لية اإلدارة االنتقامتديد والية  العام

النظر يف طرائق إيفاد بعثة متكاملة بعد االستقالل لكفالة إمتـام  
االنتقــال بصــورة سلســة ووضــع إســتراتيجية خــروج جيــدة       

. وشــدد ممثــل اليابــان علــى أن نقــل إلدارة االنتقاليــةاإلعــداد لــ
 املتحـدة  األمـم السلطة جيب أن يكـون كـامال، مبـا يكفـل قيـام      

ــا  ــدور استشـ ــا أن    بـ ــل فرنسـ ــظ ممثـ ــني الحـ ــت، يف حـ ري حبـ
 إىل بنــاء الســالم حفــظاالســتقالل يعــين انتقــاال حامســا مــن     

إلدارة ، ودعـا إىل وضـع إسـتراتيجية خـروج واضـحة لـ      السالم
  .)١٣٥(االنتقالية

وأعرب املتكلمون بوجـه عـام عـن موافقتـهم علـى أنـه       
يف فتــرة  الشــرقية تيمــوريلــزم أن يكــون هنــاك وجــود دويل يف 

االستقالل، وعلى ضرورة أن يشمل ذلـك مسـؤوليات    بعد ما
تتصل بالتنميـة وبنـاء القـدرات، فضـال عـن الـدفاع والشـرطة،        
وهي املسؤوليات اليت ينبغـي نقلـها تـدرجييا. ويف حـني رحـب      

 تيمـور كثري من املتكلمني بالتقدم احملرز يف تشكيل قـوة دفـاع   
ــرقية ــل    الشـ ــة قبـ ــوات الدوليـ ــن ســـحب القـ ــذروا مـ ــد حـ ، فقـ

. وأعرب العديد من املمـثلني عـن اعتقـادهم أن أي    )١٣٦(اناألو
يف فتــرة مــا بعــد االســتقالل   املتحــدة ألمــمعنصــر أمــين تــابع ل 

__________ 

 .)اليابان( ٣٠)؛ والصفحة فرنسا( ٥نفسه، الصفحة  املرجع  )١٣٤(

 .)اليابان( ٣١)؛ والصفحة فرنسا( ٥نفسه، الصفحة  املرجع  )١٣٥(

)١٣٦(  S/PV.4265 ، ٣٢الصــفحة ) ــة املتحــدة  S/PV.4265 و )؛اململك

(Resumption 1) ،  (الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٧الصـفحة
 ٢٩)؛ والصــــفحة اســــتراليا( ٢٧)؛ والصــــفحة النــــرويج( ١٨

 االحتــــادالســــويد بالنيابــــة عــــن ( ٣٥)؛ والصــــفحة نيوزيلنــــدا(
)؛ الربازيــل( ٣٨)؛ والصــفحة شــيلي( ٣٧األورويب)؛ والصــفحة 

 .)الفلبني( ٤٤والصفحة 
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ــاء ’’جيــب أن يأخــذ شــكل    ، وأن يكــون ‘‘ذوي اخلــوذ الزرق
  .)١٣٧(األمن جملسذلك بإذن من 

بالتفصــيل اجلهــود الــيت تبــذهلا  إندونيســياوعــرض ممثــل 
 مبـا ، الشـرقية  تيمـور املتصـلة ب  حكومته من أجل املسائل املعلقـة 

مسـأليت الالجـئني ونـزع سـالح امليليشـيات، وأعـرب       يف ذلك 
، خــالل فتــرة واليتــها اإلدارة االنتقاليــةعــن أملــه يف أن تركــز 

بعد متديدها، على التصدي لتحديات املستقبل بصـورة إجيابيـة   
  .)١٣٨(ومتوازنة وشاملة

 الثـــاين/ كـــانون ٣١املعقـــودة يف  ٤٢٦٨ويف اجللســـة 
 العـــام األمـــنينظـــره يف تقريـــر  اجمللـــس، واصـــل ٢٠٠١ ينـــاير

ــاير كــانون ١٦املــؤرخ  ــرئيس  )١٣٩(٢٠٠١ الثاين/ين . ووجــه ال
وطُــرح مشــروع  ؛)١٤٠(قــرار(ســنغافورة) االنتبــاه إىل مشــروع 

ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه      ــرار للتصــويت، واعتم الق
)، الذي جـاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور،      ٢٠٠١( ١٣٣٨القرار 
  جمللس:أن ا

متديــد الواليــة احلاليــة إلدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف   يقــرر
، واضعا يف االعتبـار  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٣١تيمور الشرقية لغاية 

ــزمين       ــديالت تتصــل باجلــدول ال ــة وجــود حاجــة إىل إدخــال تع إمكاني
  لالستقالل؛

ــب ــاذ      يطلـ ــل اختـ ــام أن يواصـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ إىل املمثـ
ت لتفــويض مزيــد مــن الســلطة تــدرجييا داخــل اإلدارة االنتقاليــة   خطــوا

لتيمور الشرقية إىل شعب تيمور الشرقية حىت يتم نقل السلطة بالكامـل  
  إىل حكومة دولة تيمور الشرقية بعد استقالهلا؛

إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف تيمــور الشــرقية علــى  يشــجع
نتقال إىل االسـتقالل، بوسـائل   مواصلة تقدمي الدعم الكامل من أجل اال

  منها تنمية قدرات شعب تيمور الشرقية وتدريبه؛
__________ 

)١٣٧(  S/PV.4265 (Resumption 1) ، ٢١الصفحة )والصفحة )؛ استراليا
)؛ والصــفحة مجهوريــة كوريــا( ٤٢)؛ والصــفحة نيوزيلنــدا( ٢٧
 .)الفلبني( ٤٤

 .٤٩إىل  ٤٦ات نفسه، الصفح املرجع  )١٣٨(

)١٣٩(  S/2001/42. 

)١٤٠(  S/2001/92. 

اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة املالية والتقنيـة الالزمـة    حيث
  إلنشاء قوة دفاع لتيمور الشرقية؛

على ضرورة قيام إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور  يؤكد
  امليليشيات يف تيمور الشرقية؛ الشرقية بالرد حبزم على هتديد

على ضرورة اختاذ تدابري ملعاجلة أوجه القصـور يف إقامـة    يشدد
  العدل يف تيمور الشرقية؛

إلـــــــى األمــني العــام أن يقــدم إىل جملــس األمــن، حبلــول  يطلــب
تقريرا عـن تنفيـذ واليـة إدارة األمـم املتحـدة       ٢٠٠١نيسان/ أبريل  ٣٠

ــرق  ــور الشـ ــة يف تيمـ ــات   االنتقاليـ ــة تقييمـ ــفة خاصـ ــمنه بصـ ية، وأن ُيّضـ
عسكرية وسياسية للحالة على امليدان وما يترتب على تلـك التقييمـات   
ــة يف تيمــور الشــرقية،     ــار يف حجــم إدارة األمــم املتحــدة االنتقالي مــن آث

  وهيكلها ونشرها؛
احلاجــة إىل وجــود دويل كــبري يف تيمــور الشــرقية بعــد     يؤكــد

  االستقالل.
(اجللســة  ٢٠٠١/ســبتمرب أيلول ١٠املقــرر املــؤرخ 

  بيان من الرئيس): ٤٣٦٨
 /أبريلنيســــان ٥املعقــــودة يف  )١٤١(٤٣٠٨اجللســــة  يف
املســاعد  العــام األمــنيإىل إحاطــة مــن  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠١

  ببيانات. اجمللس. وأدىل كل أعضاء السالم حفظلعمليات 
املساعد أخر تطـورات احلالـة منـذ     العام األمنيوعرض 
)، وأشـــار إىل أنـــه مت إحـــراز ٢٠٠١( ١٣٣٨ار اعتمـــاد القـــر

تقدم هائل، وإن كان ال يـزال الكـثري ممـا يـتعني اجنـازه. ورأى      
أنـه مـع اسـتمرار مسـاعدات اجملتمـع الـدويل، سـيكون مبقـدور         

أن حيققوا آماهلم يف إقامـة دولـة دميقراطيـة     الشرقية تيمورأبناء 
ــغ أعضــاء      ــاء. وابل ــى البق ــادرة عل ــسمســتقلة ق ــه اجملل مت يف  أن

اعتمــاد قواعــد لتشــكيل اجلمعيــة التأسيســية،   /مــارسآذار ١٣
إلجـــراء االنتخابـــات، رهنـــا  /أغســـطسآب ٣٠وحتـــدد يـــوم 

 /حزيـران  ٢٤باكتمال عملية التسجيل االنتخابيـة حبلـول يـوم    
ــه مت أيضــا اعتمــاد   ٢٠٠١ يونيــه . وأفــاد، يف ذلــك الصــدد، أن

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١٤١(
ء، احلالة القسم با ،الثاين، اجلزء الثالثهذه اجللسة، انظر الفصل 

 .بالقيود املفروضة على االشتراك يف اجللساتفيما يتصل  ،٩
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، الـذي  يةالشـرق  تيمـور قواعد إنشـاء السـجل املـدين املركـزي ل    
يوفر أساسا إلعداد السجالت االنتخابية. وأشار إىل أنه لكـي  

بــاحلق يف االنتخــاب، فــإن  الغربيــة تيمــوريتمتــع الالجئــون يف 
، ٢٠٠١ /يونيــهحزيران ٢٤علــيهم أن يســجلوا أنفســهم قبــل  

يف يوم االقتراع. وملـا   الشرقية تيموروأن يكونوا موجودين يف 
ــتعني أن تقــوم   ــة التكــان ي الدســتور يف بإعــداد  أسيســيةاجلمعي

فقد قـال إنـه لـن يكـون مـن املمكـن حتديـد         ،يوما ٩٠غضون 
موعــد االســتقالل إال عنــدما تبــدأ اجلمعيــة التأسيســية عملــها.  

 اجمللـس كـذلك أن السـيد زانانـا غومسـاو، رئـيس       اجمللسوابلغ 
رفـض اجمللـس مشـروع    الوطين، قد استقال مـن منصـبه عقـب    

 إجراء عمليـة آليــة تسـمح بـ   الئحـة كانـت تـنص علـى إنشـاء     
  .مشاورات واسعة بشأن الدستور

ــق باملســائل العســكرية،    ــا يتعل ــادوفيم ــام   أف األمــني الع
شباط/فرباير مبناسبة حـل املقـاتلني    ١املساعد أنه مت احتفال يف 

ــوات  ــوطين لتيمــور     الســابقني للق ــر ال ــة التحري املســلحة جلبه
، الـيت  الشرقية اع تيمورالشرقية (فالنتيل) وإنشــــاء قــــوة الدفــ

فــرد احتيــاطي. ومــع  ١ ٥٠٠فــرد نظــامي و  ١ ٥٠٠ستضــم 
 أشـار يف أعـداد الالجـئني العائـدين،     األخريةالترحيب بالزيادة 

الجــئ ال يزالــون يف تيمــور    ١٠٠ ٠٠٠مــا يقــدر بـــ    أن إىل
 ألعمــالتتــواتر بشــأن اســتمرار تعرضــهم  األنبــاءالغربيــة، وأن 

احلصــول علــى معلومــات عــن  يــةإمكانترويــع، مــع عــدم تــوفر 
احلالة يف تيمور الشرقية. وبالنسبة لالقتـراح الـذي تقـدمت بـه     

تقيــيم امــين يف تيمــور الغربيــة بغيــة ختفــيض   إلجــراءإندونيســيا 
(مستوى اإلخـالء)، وهـو    األميناملرحلة اخلامسة من املستوى 

مــا ميكــن مــن عــودة وكــاالت األمــم املتحــدة، قــال إن منســق  
 أنالنتائج الـيت ُيـرجح    إزاءعن قلقه  أعربقد  ةاألمنيالشؤون 

  تكون سلبية ملثل ذلك التقييم.
والقـــانون والنظـــام يف تيمـــور    بـــاألمنوفيمـــا يتعلـــق  

احلالة على احلدود مع تيمور الغربيـة كانـت    أن أعلنالشرقية، 
العديدة السابقة، اليت اتسـمت بوقـوع العديـد     األياممتوترة يف 

أنــه رغــم اخنفــاض معــدالت   إىلثــل بامل وأشــارمــن احلــوادث. 
ــإن      ــور الشــرقية، ف ــام يف تيم ــة بوجــه ع ــةاجلرمي  األخــرية اآلون

شــهدت سلســلة مــن احلــوادث العنيفــة يف مقاطعــات عديــدة.   
وقال إنـه نتيجـة للنظـر خـالل سلسـلة مـن اللقـاءات احملليـة يف         
تلك املقاطعات، رئي أن إجيـاد فـرص للعمـل املسـتقر هـو أمـر       

تقــدم يف  إحــراز أنار العنــف. ورأى أساســي للحــد مــن أخطــ
يكــون فعــاال مــا مل  أناحلفــاظ علــى القــانون والنظــام ال ميكــن 

يكــن هنــاك تطــوير مماثــل يف عمــل النظــام القضــائي ونظــام        
  العقوبات.

اإلدارة وانتقل األمني العـام املسـاعد للتخطـيط ملـا بعـد      
فريـــق عامـــل لـــذلك  إنشـــاءمت  بأنـــهاالنتقاليـــة، فـــابلغ اجمللـــس 

ض، وأنـــه سيتشـــاور مـــع قيـــادة تيمـــور الشـــرقية ويقـــدم الغـــر
حــــول املســــتوى التقــــديري احملــــدد للمــــوظفني     توصــــيات 

وللمســاعدة الفنيــة الدوليــة، وكــذلك اســتراتيجيات التــدريب  
واملـــدة الـــيت تعتـــرب ضـــرورية لتلـــك الوظـــائف، الـــيت ســـتكون 

لـدعم حكومـة تيمـور الشـرقية بعـد االسـتقالل. كمـا         مطلوبة
ــار ــ أن إىل أش ر األمــم املتحــدة كــان يستكشــف يف ذلــك     مق

فرقة عمل لوضع توصيات حمـددة بشـأن    إنشاء إمكانيةالوقت 
  .)١٤٢(االستقالل الوجود الدويل الكامل يف تيمور الشرقية بعد

علــى انتخابــات   اجمللــسوتركــزت مناقشــات أعضــاء   
ــطسآب ٣٠ ــذين    ٢٠٠١ /أغســـ ــئني الـــ ــاركة الالجـــ ومشـــ
واحلالة األمنية، وخاصة علـى  فيها؛  الغربية تيموريزالون يف  ال

ــات؛    إندونيســيااحلــدود مــع   ــى االنتخاب ــرة الســابقة عل يف الفت
عقب االستقالل. وقال  الشرقية تيموريف  املتحدة األممودور 

املمثلــون إهنــم يتطلعــون إىل التقــارير املقبلــة، املطلوبــة عمــال       
اإلدارة االنتقاليــة )، عــن تنفيــذ واليــة ٢٠٠١( ١٣٣٨بــالقرار 
 تيمـور توصيات املتعلقة باحلاجـة لوجـود دويل قـوي يف    وعن ال
  عقب االستقالل. الشرقية

__________ 

)١٤٢(  S/PV.4308  وCorr.1 ،٧إىل  ٢ات الصفح. 
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 /أغسـطس آب ٣٠وفيما يتعلـق بالتحضـري النتخابـات    
ــة    اجمللــس، شــدد أعضــاء  ٢٠٠١ ــة أن تكــون العملي علــى أمهي

التحضـــريية مفتوحـــة للجميـــع، مـــع إشـــراك مجيـــع األطـــراف  
ــا، الشــرقية تيمــورالسياســية والســكان يف   ــك  مب حــوايل يف ذل

، مــــن أجــــل إجــــراء الغربيــــة تيمــــورالجــــئ يف  ١٠٠ ٠٠٠
ــدة       ــة التأسيســية. وأعــرب ع ــة للجمعي ــات حــرة ونزيه انتخاب

 الغربيـة  تيمـور ممثلني عن أملهم يف عـودة الالجـئني املتـبقني يف    
ــرقية تيمــــورإىل  حبلــــول املوعــــد النــــهائي للتســــجيل يف   الشــ
. وأعـرب ممثـل بـنغالديش عـن     )١٤٣(٢٠٠١ /يونيهحزيران ٢٤

أسفه لعدم ختصـيص حصـص للنسـاء بـني املرشـحني، يف حـني       
أن يتحقــق التــأثري املطلــوب أعــرب ممثــل النــرويج عــن أملــه يف 

اليت تشـجع علـى املشـاركة     االنتخايب لفقرة الديباجة يف النظام
ــه البــد  الروســي االحتــاد. ورأى ممثــل )١٤٤(املتســاوية للنســاء أن

تعاونـا وثيقـا    نيسياإندووحكومة  اإلدارة االنتقاليةوأن تتعاون 
يف حل املسألة املتعلقة مبصري الالجـئني. كمـا أعـرب عـن أملـه      

جمـرد مـا    التحـرك حنـو إجـراء االنتخابـات    أال يكون أسـاس  يف 
ينطوي عليه هذا التاريخ من داللة رمزيـة قويـة، بـل أن يكـون     

. وردا علــى ذلــك، )١٤٥(أيضـا تقــديرا واقعيــا للحالـة يف اإلقلــيم  
الوطين قرر أنه يتعني علـى   اجمللساملساعد أن  العام األمنيأفاد 

 تيمـور التيموريني الراغبني يف اإلدالء بأصـواهتم أن يعـودوا إىل   
. وأضاف أن من املـأمول أن يـدفع ذلـك القـرار بعـض      الشرقية

  .)١٤٦(الالجئني إىل العودة
__________ 

)؛ أيرلنـدا  ( ١٦)؛ والصـفحة  النرويج( ٨نفسه، الصفحة  املرجع  )١٤٣(
)؛ فرنسـا ( ١٨و ١٧تان )؛ والصـفح موريشـيوس ( ١٧والصفحة 
 .)املتحدة اململكة( ٢٥)؛ والصفحة الصني( ١٨والصفحة 

 ٢٤)؛ والصــــــفحة النــــــرويج( ٨نفســــــه، الصــــــفحة  املرجـــــع   )١٤٤(
 .)بنغالديش(

 .٢٤ نفسه، الصفحة املرجع  )١٤٥(

 .٢٠ نفسه، الصفحة املرجع  )١٤٦(

وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة األمنيـــة، أعـــرب بعـــض أعضـــاء 
 تيمـــوراألخـــرية يف عـــن قلقهـــم إزاء أعمـــال العنـــف   اجمللـــس
 اإلدارة االنتقاليـة ، وخباصـة يف منطقـة احلـدود، ودعـوا     الشرقية

ــة لالســتقرار مســتقبال. وأكــد      ــى أي زعزع ــوة عل ــرد بق إىل ال
ــاد منســق     ــة إيف ــد مــن املمــثلني علــى أمهي ــمالعدي  املتحــدة األم

بغيـة تيسـري عـودة     الغربيـة  تيمـور األمين لفريـق تقيـيم أمـين إىل    
املسـاعد   العـام  األمـني . وأشـار  )١٤٧(نسـانية وكاالت اإلغاثـة اإل 

ــين إىل أن  ــرى  املنســق األم ــان ي ــيم  أن ك ــى التقي ــيخلص عل  س
ــر  رجـــحاأل ــا ضـ ــة مفادهـ ــة  إىل نتيجـ ــاء علـــى املرحلـ ورة اإلبقـ

ــر .اخلامســة ــ وذكَّ ــور    ب ــدما ذهــب إىل تيم ــا متق ــا أمني أن فريق
الـيت   إحدى املنـاطق الغربية ومل يتمكن من زيارة املخيمات يف 

  .)١٤٨(يها امليليشياتتسيطر عل
ممـــثال الواليـــات املتحـــدة وموريشـــيوس عـــن   وأعـــرب

هبــم يف قتــل معاملــة حكومــة إندونيســيا للمشــتبه   إزاءقلقهمــا 
عـاملني تـابعني ملفوضـية    لـإلدارة االنتقاليـة وثالثـة    جندي تـابع  

ورأى ممثـل اململكـة املتحـدة أنـه جيـب       .)١٤٩(الالجـئني  شـؤون 
  .)١٥٠(جلرائممتابعة مسألة تسليم مرتكيب تلك ا

وقــال معظــم املــتكلمني إهنــم يتطلعــون إىل تلقــي تقريــر  
ــام األمـــني ــياته بشـــأن مشـــاركات   العـ  األمـــممشـــفوعا بتوصـ
ــراد      املتحــدة ــه ينبغــي ســحب أف ــل فرنســا أن ــة. ورأى ممث املقبل

تدرجييا عقب االنتخابـات مـع اقتـراب موعـد      اإلدارة االنتقالية
ــتقالل  ــالن االسـ ــنغافور )١٥١(إعـ ــل سـ ــرح ممثـ ــربط . واقتـ ة أن يـ

__________ 

)؛ أوكرانيا( ١١)؛ والصفحة تونس( ١٠نفسه، الصفحة  املرجع  )١٤٧(
)؛ كولومبيـــــا ( ١٥(جامايكـــــا)؛ والصـــــفحة   ١٤والصـــــفحة 

 .)بنغالديش( ٢٤لصفحة )؛ واالصني( ١٩والصفحة 

 .٢٠ نفسه، الصفحة املرجع  )١٤٨(

 ١٧(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٩نفســه، الصــفحة  املرجــع  )١٤٩(
 .)موريشيوس(

 .٢٦ نفسه، الصفحة املرجع  )١٥٠(

 .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )١٥١(
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ولـيس   مبسألة االستقالل اإلدارة االنتقاليةخفض قوات  اجمللس
علـى  أنـه  املساعد  العام األمني. والحظ )١٥٢(وعد االنتخاباتمب

الـيت اضـطلعت   صـرف  الهـين  املطـابع  العمليـة ذات  الرغم من ال
 ،قائمـة  تظلـ  ، فـإن املشـاكل  على احلدوداإلدارة االنتقالية هبا 
املزيد منها خالل الفترة السـابقة علـى   من املرجح أن يقع أنه و

ــة   حيـــث قـــد حتـــاول االنتخابـــات،  بعـــض اجملموعـــات زعزعـ
هنـاك  كـان  ، ونتيجة لذلك .استقرار الوضع خالل تلك الفترة
ــدان   ــة يف املي ــوي للغاي ــأال  إحســاس ق ــب ــم املتحــدة س مت  األم

  .)١٥٣(قبل االنتخابات ، وخاصةمستويات القوة
تقريرا عـن   العام نياألم، قدم ٢٠٠١ /يوليهمتوز ٢ويف 

، أشار فيـه  )١٥٤(الشرقية تيموريف  املتحدة االنتقالية األمم إدارة
حني ظلت تيمور الشـرقية حتقـق تقـدما علـى طريـق      إىل أنه يف 
ال يزال هناك الكثري ممـا يـتعني القيـام بـه مـن أجـل        االستقالل،

األمـني العـام    أشـار بلوغ ذلك اهلـدف. ويف اجلانـب االجيـايب،    
 آذار/ ١٦الئحـــة انتخـــاب اجمللـــس التأسيســـي يف  إعـــالن  إىل

، مضيفا أنه يتعني االنتهاء من تسـجيل املقـيمني   ٢٠٠١مارس 
حزيران/يونيــــه إلتاحــــة فتــــرة كافيــــة لعمليــــات   ٢٠حبلــــول 

االســتعراض والطعــن واالســتئناف املتعلقــة بقــوائم االنتخابــات 
ــراع يف   آب/أغســطس. ويف حــني حقــق   ٣٠قبــل موعــد االقت

يف املائة، فقد ظـل معـدل البطالـة     ١٥ا قُدر بنسبة االقتصاد منو
مرتفعــا، ومرشــحا ملزيــد مــن االرتفــاع مــع اخنفــاض أعــداد        

الالجئني اخلاصـة بـ   . وبالنسبة للمسألة املعلقةاملوظفني الدوليني
الالجــئني  إبــالغاألمــني العــام أنــه مت  أعلــنيف تيمــور الغربيــة، 

تسـجيل مـدهتا    بـإجراء عمليـة  باخلطط اإلندونيسية اليت تقضي 
أيار/مايو، ُيمنح فيه مجيع الالجـئني   ٢١يف  يوم واحد، العملية

ــودة إىل  ــني الع ــار ب ــدائم يف    اخلي ــني االســتقرار ال ــهم وب موطن
__________ 

 .٢٢ نفسه، الصفحة املرجع  )١٥٢(

 .٢٠ نفسه، الصفحة املرجع  )١٥٣(

)١٥٤(  S/2001/436١٣٣٨قدم عمال بالقرار ، امل )٢٠٠١.( 

ــالقرار الــذي اختذتــه إندونيســيا    إندونيســيا. ورحــب كــذلك ب
اخلطـــرية ت بإنشـــاء حمكمـــة خمصصـــة للتعامـــل مـــع االنتـــهاكا 

لقصـر واليـة احملكمـة     هأسـف عـن   أعـرب حلقوق اإلنسـان، وإن  
  .١٩٩٩آب/أغسطس  ٣٠على األعمال اليت ارتكبت بعد 

ــة    ــأن املرحلـ ــام بـ ــر األمـــني العـ ــةوذكَّـ ــة  األمنيـ اخلامسـ
زالت قائمة يف تيمور الغربية، وبأن إندونيسـيا مل تنفـذ بعـد     ما

 األمــيناملنســق  أن وأفــاد)، ٢٠٠٠( ١٣١٩بالكامــل القــرار  
ني الوكــاالت توفــد إىل قــرر أن يــنظم ويقــود بعثــة مشــتركة بــ 

ــايو    ــة يف أيار/م ــور الغربي ــيم ٢٠٠١تيم ــن.  لتقي ــاراألم  وأش
امليليشــيات ظلــت قــوة ال يســتهان هبــا،      أن إىلاألمــني العــام  

بالكفـاح املسـلح مـن أجـل ضـم تيمـور        إىلحيث ظلت تدعو 
ــا يف التجــارة غــري     الشــرقية إىل إندونيســيا، كمــا ازداد تورطه

على ضرورة االحتفـاظ بالعنصـر    وأكداملشروعة عرب احلدود. 
اإلدارة االنتقاليــة حــىت العســكري وعنصــر الشــرطة املدنيــة يف  

الالزمة للسـماح   متتلك قوة الدفاع احمللي وقوة الشرطة القدرة
ضــرورة  أكــدبانســحاب قــوات األمــم املتحــدة تــدرجييا. كمــا 

يف  وأشــاراالحتفــاظ بوجــود مــدين كــبري يف تيمــور الشــرقية.   
فريقا عامال معنيا بالتخطيط لفترة ما بعـد   أن إىلذلك السياق 

ــا    ــدأ استعراضـ ــد بـ ــة قـ ــديري   اإلدارة االنتقاليـ ــتوى التقـ للمسـ
ــدوليني املطلــوبني واملهــارات  املطلــوب توافرهــا  للمــوظفني ال

فــيهم، وأنــه ينظــر يف وضــع جــدول زمــين شــامل للمشــاورات 
    .املفصلة اليت ستجرى مع شعب تيمور الشرقية

 /مـــــــايوأيار ١٨املعقـــــــودة يف  ٤٣٢١ويف اجللســـــــة 
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠١

 األمــنيإىل إحاطــة مــن  اجمللــس. واســتمع )١٥٤(املــذكور أعــاله
ــام ــات   الع ــظاملســاعد لعملي ــات كــل  الســالم حف . وأدىل ببيان

 إندونيســيا، وممثلــو اســتراليا والربازيــل وكنــدا واجمللــسأعضــاء 
ــ دا والربتغـــال ومجهوريـــة كوريـــا والســـويد  واليابـــان ونيوزيلنـ
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ــة عــن   ــا غومســاو  )١٥٥()األورويب االحتــاد(بالنياب ، والســيد زانان
رئيس اجمللس الوطين للمقاومة التيموريـة، وإىل السـيد خوسـيه    

ــوس ــور الشــرقية     ه–رام ــة لتيم ــة االنتقالي ــا، عضــو احلكوم ورت
  .املسؤول عن الشؤون اخلارجية

قامـت  اإلدارة االنتقاليـة   املسـاعد أن  العـام  األمنيوأفاد 
تعمــل علــى قــدم  ، وأهنــا شــخص ٣٩٠ ٠٠٠تســجيل زهــاء ب

وساق إلجناز عمليـة التسـجيل حبلـول املوعـد احملـدد لـذلك يف       
ــراع يف املوعــد     ٢٠ ــة االقت ــاً إلجــراء عملي ــه متكين حزيران/يوني

. كمــا أعــرب عــن أســفه  آب/أغســطس ٣٠املتوقــع هلــا وهــو 
التقريــر املتعلــق حبالــة لعــدم إحــراز تقــدم ملمــوس منــذ صــدور 

اجملتمـع  الالجئني. وفيمـا يتعلـق مبسـألة العدالـة، شـدد علـى أن       
أيار/مــايو،  ٤تلقــى بالدهشــة وعــدم التصــديق ويف قــد الــدويل 

تتـراوح بـني    والـيت  ،جاكرتـا حمكمـة يف   اأصدرهتاليت  حكاماأل
شهراً علـى سـتة رجـال فيمـا يتعلـق بقتـل        ٢٠أشهر وبني  ١٠

ضـية شـؤون الالجـئني يف تيمـور الغربيـة      ثالثة من موظفي مفو
ــوم  ــار كــذلك إىل أن تقريــر    .٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٦ي وأش
حدد املخاطر، الداخليـة واخلارجيـة، الـيت يتعـرض      العام األمني

ــا األمــن يف   ــه  الشــرقية تيمــورهل ســيكون مــن  ، وخلــص إىل أن
احلكمة اإلبقاء على العنصر العسكري التابع لإلدارة االنتقاليـة  

  .)١٥٦(له احلايل بصفة أساسيةيف شك
ــار ــاو   وأشــ ــيد غومســ ــاحلة   أن إىلالســ ــة واملصــ العدالــ

عنصران يف عملية البـد مـن اسـتمرارمها جنبـاً إىل جنـب، وأن      
اجملتمع الـدويل يشـارك يف هـذه املسـؤولية علـى قـدم املسـاواة.        
وقــال إن املســؤولية الرئيســية يف إرســاء العدالــة ينبغــي أن تقــع  

دويل، بينما يضطلع التيموريـون الشـرقيون   على عاتق اجملتمع ال
__________ 

وبلغاريـا، وبولنـدا،   وأيسـلندا،  إسـتونيا،  انضم إىل البيان كل من   )١٥٥(
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

والنـــرويج، وســـلوفينيا، وقـــربص، والتفيـــا، وليتوانيـــا، ومالطـــة، 
 وهنغاريا.

)١٥٦(  S/PV.4321 ،٥إىل  ٣ات الصفح. 

عـدم رضـاه عـن     عـن  وأعـرب باملسؤولية عن عملية املصـاحلة.  
فيمـــا يتعلـــق بالعدالـــة، موجهـــا االنتبـــاه إىل      إندونيســـياأداء 

اليت صدرت على قاتلي موظفي مفوضية  ‘‘املرّوعة’’األحكام 
. ووصــــف شــــؤون الالجــــئني الثالثــــة املعتــــرفني جبرميتــــهم    

ــات  ــة االنتخاب ــة   املقبل ــة مؤسســات دميقراطي ــاوإقام ــة  بأهن نقط
يف العمليــة املؤديــة إىل تــويل التيمــوريني الشــرقيني زمــام   حتــول

كـذلك علـى إبقـاء بعثـة      اجمللـس أمور بلدهم بالكامل. وحـث  
بعـد إعـالن االسـتقالل. كمـا      الشـرقية  تيموريف  السالم حفظ

نشـاء  أشار إىل أنه سـيتم قريبـا، مبسـاعدة مـن البنـك الـدويل، إ      
فريــق يعمــل بصــورة متفرغــة يف مســألة التنميــة اإلســتراتيجية،  

  .)١٥٧(وتعهد بأن يشارك شخصيا يف تلك العملية
ــال الســيد رامــوس   ــه ســيتم   -وق ــا إن حــل اجمللــس  هورت

الوطين للمقاومة التيمورية يف حزيران/يونيه، ليحل حمله جملس 
ــا ميكــن مــن       ــت، مب وطــين كــان جيــري تشــكيله يف ذلــك الوق

 آب/ ٣٠السياســـية يف انتخابـــات  األحـــزابفـــة مشـــاركة كا
تسـفر املفاوضـات اجلاريـة     أنأغسطس. وقال إنـه مـن املتوقـع    

اتفاق يف غضـون   إبرامعن  اإليراداتمع استراليا بشأن تقاسم 
وبنـــاء  ‘‘التيمـــرة’’تســـريع وتـــرية عمليـــة  إىلشـــهرين، ودعـــا 

القدرات. وحـث كـذلك علـى تعزيـز وحـدة اجلـرائم اخلطـرية        
كمــا حــث الســلطات اإلندونيســية  لــإلدارة االنتقاليــة،  التابعــة

ــرتكيب        ــدمي م ــا بتق ــيت التزمــت هب ــدات ال ــى أال تنســى التعه عل
 إىلجرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنسـانية يف تيمـور الشـرقية       

  .)١٥٨(احملاكمة
وكـــرر كـــثري مـــن املـــتكلمني العديـــد مـــن اآلراء الـــيت  

مــن احلكمــة ، ومنــها أن العــام ألمــنيملؤقــت لاتضــمنها تقريــر 
اإلبقاء علـى العنصـر العسـكري يف شـكله القـائم أساسـا حـىت        

ــة   ــرارات   الشــرقية تيمــورتثبــت حكوم ــدامها؛ وكــذلك الق أق
__________ 

 .٧إىل  ٥ات نفسه، الصفح املرجع  )١٥٧(

 .١٠إىل  ٧ات نفسه، الصفح املرجع  )١٥٨(



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
  جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

11--21843 579 
 
 

ــالتخطيط ملــا بعــد     اإلدارة املتعلقــة بإنشــاء فريــق عامــل معــين ب
ــة ــدعم       االنتقالي ــر ل ــة يف املق ــة للبعث ــة تابع ــة عمــل متكامل وفرق

  الفريق العامل.
مثلني باإلعالن عن اعتزام املنسـق  ورحب العديد من امل

األمين تنظيم وقيادة بعثـة تقيـيم أمنيـة مشـتركة بـني الوكـاالت       
، وقـالوا إهنـم يتطلعـون    ٢٠٠١ /مـايو أياريف  الغربيـة  تيمورإىل 

  .)١٥٩(الغربية تيمورإىل إمكانية عودة املوظفني الدوليني إىل 
ــا يف    ــرر إجراؤهـ ــات املقـ ــبة لالنتخابـ  /آب ٣٠وبالنسـ

ــيت    ٢٠٠١ أغســطس ــاء ال ــتكلمني باألنب ، رحــب كــثري مــن امل
قـد   الشرقية تيموريف املائة من سكان  ٤٠أفادت أن أكثر من 

مت تســجيلهم لالقتــراع، ودعــوا إىل مواصــلة بــذل اجلهــود قبــل 
. كمـا أشـاروا إىل   /يونيـه حزيران ٢٠إغالق باب التسجيل يف 

 تـوخي احلـذر نظـرا النتشـار    اإلدارة االنتقاليـة  ضرورة مواصلة 
املخــاوف علــى نطــاق واســع بــني الســكان مــن أن العمليــة        
السياســية قــد ال تظــل ســلمية، ولتوقــع التيمــوريني أن حتمــيهم  

  من أعمال العنف السياسية. اإلدارة االنتقالية
ــار      ــم إزاء آث ــتكلمني عــن قلقه ــن امل ــد م وأعــرب العدي

علـى االنتخابـات،    الغربيـة  تيموراستمرار مشكلة الالجئني يف 
علــى التعجيـــل بعمليــة التســجيل لـــتمكني     ونيســيا إندوحثــوا  

يف وقـــت يســـمح  الشـــرقية تيمـــورالالجـــئني مـــن العـــودة إىل 
 الروسـي  االحتـاد . وأوضح ممثال فرنسـا و )١٦٠(بتسجيل الناخبني
__________ 

 ١٣)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ١١نفســه، الصــفحة  املرجــع  )١٥٩(
ــنغافورة( ــفحة ســــ ــني( ١٤)؛ والصــــ ــفحة الصــــ  ٢٠)؛ والصــــ
)؛ تونس( ٢٧(جامايكا)؛ والصفحة  ٢٢)؛ والصفحة كولومبيا(

، S/PV.4321 (Resumption 1)و  )؛النـــــرويج( ٢٨والصــــفحة  
  .)اليابان( ٧الصفحة 

)١٦٠(  S/PV.4321 ، ١١الصـــفحة )ــة املتحـــدة  ١٣)؛ والصـــفحة اململكـ
 ١٩)؛ والصــــــفحة أيرلنــــــدا ( ١٨)؛ والصــــــفحة ســــــنغافورة(
السـويد  ( ٣٢)؛ والصـفحة  النـرويج ( ٢٨)؛ والصـفحة  كولومبيا(

ــة عــن   ــادبالنياب ــتراليا( ٣٤األورويب)؛ والصــفحة  االحت  و )؛اس

أن تأجيــل التســجيل يف نفــس اليــوم قــد جعــل مــن املســتحيل    
عودة كل الالجئني املتبقني يف وقت يسـمح هلـم باملشـاركة يف    

  .)١٦١(اتاالنتخاب
ويف حــني رجــب كــثري مــن املــتكلمني بــاخلطوات الــيت  

إىل  ١٩٩٩لتقــدمي مــراكيب اعتــداءات عــام   إندونيســيااختــذهتا 
العدالة وإنشاء حمكمة خمصصة للنظر يف االنتـهاكات اجلسـيمة   

، فقــد أعربــوا عــن أســفهم الشــديد لألحكــام  اإلنســان قــوقحل
ــيت صــدرت حبــق    ــة ال ــوظفي مفوضــية شــؤون   املخفف ــاتلي م ق

. ورحــب العديــد مــن )١٦٢(الالجــئني الثالثــة املعتــرفني جبرميتــهم
الطعــن يف تلــك   ندونيســياملــتكلمني بقــرار املــدعي العــام اإل   

. وقال ممثل كندا (وأيده يف ذلـك ممثـل النـرويج)    )١٦٣(األحكام
إن األحكام املخففة تقلل مـن ثقـة املنظومـة الدوليـة يف النظـام      

مــا ثبــت عجــز النظــام  ، وأكــد أنــه إذا إندونيســياالقضــائي يف 
عــن إنفــاذ القواعــد القانونيــة املقبولــة دوليــا، فــإن   ندونيســياإل

اجملتمــع الـــدويل البــد وأن يبحـــث عـــن ســبل أخـــرى إلقـــرار    
__________ 

S/PV.4321 (Resumption 1) ، ؛ والصـفحة  نيوزيلندا( ٨الصفحة(
 .)مجهورية كوريا( ١٠

)١٦١(  S/PV.4321 ــفحة ــا( ١٦، الصـ ــفحة فرنسـ ــاد  ١٧)؛ والصـ (االحتـ
 .الروسي)

 ١٣)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ١١نفســه، الصــفحة  املرجــع  )١٦٢(
 ٢٩)؛ والصــــــفحة أيرلنــــــدا ( ١٩)؛ والصــــــفحة ســــــنغافورة(
(الواليـات   ٣١)؛ والصـفحة  اأوكراني( ٣٠)؛ والصفحة النرويج(

األورويب)؛  االحتـاد السويد بالنيابة عن ( ٣٣املتحدة)؛ والصفحة 
ــفحة  ــتراليا( ٣٦والصـ ،  S/PV.4321 (Resumption 1) و )؛اسـ
ــفحة  ــدا( ٤الصـ ــفحة كنـ ــل( ٦)؛ والصـ ــفحة الربازيـ  ٧)؛ والصـ

 .)اليابان(

)١٦٣(  S/PV.4321 ، ١١الصـــفحة )ــة املتحـــدة  ١٣)؛ والصـــفحة اململكـ
 ٢٢)؛ والصــــــفحة فرنســــــا( ١٦)؛ والصــــــفحة غافورةســــــن(

(الواليـات   ٣١)؛ والصفحة النرويج( ٢٩(جامايكا)؛ والصفحة 
 األورويب)؛ االحتـاد السويد بالنيابة عن ( ٣٣املتحدة)؛ والصفحة 

)؛ والصـفحة  كنـدا ( ٤الصـفحة  ،  S/PV.4321 (Resumption 1) و
 .)نيوزيلندا( ٨
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 االحتـاد . ومن ناحية أخرى، حذر ممثال سنغافورة و)١٦٤(العدالة
ــي ــة ذات     الروسـ ــائية لدولـ ــات القضـ ــدخل يف العمليـ ــن التـ مـ
  .)١٦٥(سيادة

ــاقهم   ويف حــني أعــرب العديــ  ــتكلمني عــن اتف د مــن امل
ــاك وجــود دويل كــبري يف       ــالزم أن يكــون هن ــن ال ــه م ــى أن عل

بعــد االســتقالل، فــإهنم أكــدوا علــى ضــرورة    الشــرقية تيمــور
. ورأى ممثــل فرنســا أنــه  )١٦٦(التخطــيط إلســتراتيجية للخــروج 

بعـــد  اإلدارة االنتقاليـــةميكـــن ختفـــيض العنصـــر العســـكري يف 
 العــام ألمــنيالتقريــر املقبــل ل االنتخابــات، واقتــرح أن يتضــمن

ــةتوصــيات بشــأن تكــوين    ــل  )١٦٧(اإلدارة االنتقالي . وحــذر ممث
 اسـتراتيجيات اخلـروج  أن املناقشـة بشـأن   مجهورية كوريا مـن  

للعناصــر الــيت هتــدد ’’عطــي إشــارة خاطئــة غــري مقصــودة  تقــد 
أن أي خفــض للقــوات . وأكــدت ممثلــة اســتراليا )١٦٨(‘‘األمــن
، ولــيس خــروج شــاملة تراتيجيةإســأن يكــون جــزءا مــن  جيــب

. كمـا حـذر ممثـل كنـدا مـن أي      )١٦٩(بغرض خفـض التكـاليف  
ــا يف الوقــ     ــا دع ــل األوان، بينم ــوات قب ــه إىل  تخفــض للق ذات

. وأكــد )١٧٠(‘‘قــدر معقــول مــن الــتحفظ يف امليزانيــة’’ممارســة 
االهتمــــام مبــــردود ’’ممثـــل اململكــــة املتحــــدة علـــى ضــــرورة   

__________ 

)١٦٤(  S/PV.4321 ، ــفحة ــروي( ٢٩الصــــ  S/PV.4321 و )؛جالنــــ

(Resumption 1) ، كندا( ٤الصفحة(.  
)١٦٥(  S/PV.4321 ، ١٣الصــفحة )(االحتــاد  ١٧)؛ والصــفحة ســنغافورة

 .الروسي)

 ١٢)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ١١نفســه، الصــفحة  املرجــع  )١٦٦(
 ٣١)؛ والصــــفحة موريشــــيوس( ٢٤)؛ والصــــفحة ســــنغافورة(

 S/PV.4321 و )؛اليااســتر( ٣٤(الواليـات املتحــدة)؛ والصــفحة  

(Resumption 1) ، ــفحة ــال( ٣الصــــ ــفحة الربتغــــ  ١٠)؛ والصــــ
 .)مجهورية كوريا(

)١٦٧(  S/PV.4321 ،١٦ الصفحة. 

)١٦٨(  S/PV.4321 (Resumption 1) ،١٠ الصفحة. 

)١٦٩(  S/PV.4321 ،٣٤ الصفحة. 

)١٧٠(  S/PV.4321 (Resumption 1) ،٣ الصفحة. 

ارة امليزانية وإحراز تقـدم يف  حتسني إديف ذلك  مبا، ‘‘التكاليف
  .)١٧١(استرداد التكلفة

، األورويب االحتـــادوتكلـــم ممثـــل الســـويد بالنيابـــة عـــن 
، ودعــا ‘‘التيمــرة’’فـأعرب عــن القلــق إزاء بــطء وتـرية عمليــة   
  .)١٧٢(إىل تعزيز جهود التوظيف وبناء القدرات

التـزام [حكومتـه]   ’’ممثل إندونيسـيا مـن جديـد     وأكد 
قـــدمي املســـؤولني عـــن انتـــهاكات حقـــوق  بت ‘‘الـــذي ال يفتـــر

اإلنســان للعدالــة. وقــال يف ذلــك الصــدد إن حماكمــة املتــهمني  
ــية شـــــؤون الالجـــــئني يف    ــة مبفوضـــ بقتـــــل املـــــوظفني الثالثـــ

تنتـه بعـد، حيـث قـدم املـدعي العـام        مل ٢٠٠٠أيلول/سـبتمرب  
االمتنـاع عـن    إىلاملعنيـة   األطـراف طعنا يف القضية، ودعا كـل  

جلـــة إىل أن يـــتم البـــت يف األمـــر بشـــكل إصـــدار أحكـــام متع
ال يتوافقـان، مؤكـدا   املصـاحلة واالنتقـام    أنهنائي. وحـذر مـن   

كـي تـنجح عمليـة     سـد فجـوة اخلالفـات الواسـعة    أنه البد من 
ــا أل  ــدم    املصــاحلة. كمــا دع ــم املتحــدة بع ــارير األم ن تتســم تق

  .)١٧٣(التحيز والتوازن واملوضوعية
تقريــرا  العــام مــنياأل، قــدم ٢٠٠١ /يوليــهمتوز ٢٤ويف 

 تيمـــــوريف  املتحـــــدة االنتقاليـــــة األمـــــم إدارةمرحليـــــا عـــــن 
أنـه مت حـل    إىل، يف التقريـر،  العـام  األمـني . وأشار )١٧٤(الشرقية

أسـابيع؛   اجمللس الوطين والشروع يف محلة انتخابيـة مـدهتا سـتة   
؛ وتســجيل اتـــــوض االنتخابـــــــا خلـــــــــحزب ١٦ل ــــــوتسجي
ــي  ٧٣٧ ٨١١ ــة  الشــرقية تيمــورمني يف مــن املق ؛ وشــارك قراب
يف املائــة مــن النــاخبني يف جلســات اســتماع عامــة حــول    ١٠

الدستور. ورفض حزبان صغريان فحسب التوقيع علـى ميثـاق   
الوحدة الوطنية، بينما ظلت مجاعتان سياسيتان خـارج عمليـة   

__________ 

)١٧١(  S/PV.4321 ،١١ الصفحة. 

 .٣٢ نفسه، الصفحة رجعامل  )١٧٢(

)١٧٣(  S/PV.4321 (Resumption 1) ،١٣إىل  ١١ات الصفح. 

)١٧٤(  S/2001/719 ١٣٣٨، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 
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االنتخابات نظـرا العتراضـهما علـى إجـراء االقتـراع. وعـرض       
تفصيل التقـدم الـذي أحرزتـه السـلطة االنتقاليـة      بال العام األمني

يف سلسلة من األهـداف املرسـومة، وأشـار إىل     الشرقية تيمورل
مــا تبذلــه مــن   الشــرقية تيمــورأنــه يف حــني كثفــت القيــادة يف  

ظلـت   إندونيسـيا جهود لتشـجيع املصـاحلة، فـإن السـلطات يف     
مــن مــذكرة التفــاهم بشــأن املســائل      أجــزاءتتلكــأ يف تنفيــذ  

النتـائج   أن وأفـاد انونية والقضائية ومسائل حقوق اإلنسان. الق
 ٢٠٠١حزيران/يونيـه   ٧و ٦لتسجيل الالجـئني يـومي    األولية
يف املائة قد اختاروا البقـاء يف إندونيسـيا. غـري أنـه      ٩٨ أنتبني 

هــذه النتيجــة قــد ال تعــرب عــن نوايــا الالجــئني يف  أنحــذر مــن 
أنــه جيــري حتليــل  إىل أشــاراألجــل الطويــل. ويف الوقــت ذاتــه، 

تيمـور   إىلاملوفـدة   األمينبعثة التقييم  إليهاالنتائج اليت خلصت 
ــة       ــه يف حــني ظلــت احلال ــام مــن أن ــة. وحــذر األمــني الع الغربي

تتســم باالســتقرار عمومــا، فــإن األحكــام املخففــة الــيت  األمنيــة
ــاملني يف مفوضــية        ــة مــن الع ــل ثالث ــا يتعلــق مبقت صــدرت فيم

ــادة     ، وشــؤون الالجــئني  كــذلك احلكــم الصــادر حبــق أحــد ق
شجع بعض العناصر املتشـددة  امليليشيات املعروفني جيدا، قد ت

يف  يف امليليشيات على التخطيط الستئناف العمليات اهلجوميـة 
مــن  عــن قلقــه أعــربالفتــرة الســابقة علــى االنتخابــات. كمــا 

ــدريب      ــى ممارســة نشــاطها والت ــدرة امليليشــيات عل اســتمرار ق
أسـلحة حديثـة. وفيمـا يتعلـق بالتحضـري لبعثـة        واحلصول علـى 

الفريــق العامــل  اإلدارة االنتقاليــة، قــال األمــني العــام إنختلــف 
املعين بالتخطيط ملرحلة مـا بعـد إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة      

للبعثـة   تيمور الشرقية يعكف مع فرقـة عمـل متكاملـة تابعـة     يف
ــبريا   يف نيويـــورك ــا كـ ــة، تتضـــمن خفضـ يف  علـــى وضـــع خطـ

بينما تبقي على العناصر املدنية  املتحدة لألمم اإلمجايلالوجود 
والشرطية والعسكرية حـىت يصـبح مـن املمكـن إكمـال تسـليم       

  بصورة تدرجيية ومستدامة.   الشرقية تيموراملهام إىل شعب 
ــة  ــودة يف  ٤٣٥١ويف اجللســــ ــهمتوز ٣٠املعقــــ  /يوليــــ

 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠١

إىل إحاطـة مـن    اجمللـس . واسـتمع  )١٧٤(املرحلي املذكور أعـاله 
. وأدىل ببيانـات  الشـرقية  تيمـور يف  املمثل اخلاص لألمـني العـام  

ــو اســتراليا وبلجيكــا  اجمللــسكــل أعضــاء   ــة عــن  ، وممثل (بالنياب
ــدا و )١٧٥(االحتــاد األورويب) ــان  إندونيســياوالربازيــل وكن والياب

ــا وتايلنـــد،  ونيوزيلنـــدا والفلـــبني والرب تغـــال ومجهوريـــة كوريـ
ــة   ه–خوســيه رامــوس والســيد  ــة االنتقالي ــا، عضــو احلكوم ورت

  .  لتيمور الشرقية املسؤول عن الشؤون اخلارجية
قطعـت  املمثـل اخلـاص لألمـني العـام إنـه يف حـني       وقال 

اإلدارة االنتقاليـــة شـــوطا طـــويال حنـــو إعـــداد تيمـــور الشـــرقية 
 أهـــداف أربعـــةاز لالســـتقالل، فمـــا زال يتوجـــب عليهـــا اجنـــ

، وهــي:  إليهــا رئيســية للوفــاء بالواليــة الــيت أســندها اجمللــس      
) توجيه تيمـور  ٢توطيد البيئة اآلمنة واملستقرة السائدة؛ ( )١(

ــراء      ــة وإجـ ــات دميقراطيـ ــاء مؤسسـ ــالل إنشـ ــن خـ ــرقية مـ الشـ
) وضع لبنات البنيان يف مكاهنـا  ٣انتخابات ناجحة وسلمية؛ (
ــة العامــ   ــن أجــل إدارة املالي ــة ٤ة وصــنع السياســات؛ ( م ) إقام

إطار إلدارة حكومية فعالـة ومسـتدامة. وقـال إنـه يعتـزم، بعـد       
مـــن  هئأعضـــالـــس وزراء موســـع كـــل جماالنتخابـــات، تعـــيني 

تنظيمهـا، وهـي    إعـادة لتويل السلطة االنتقاليـة بعـد    التيموريني
كــي تــبني بصــورة أوضــح املســؤولية    الــيت ســيجري ختفيضــها 

حكومة املسـتقبل املسـتقلة. وشـدد علـى     احلكومية املتوقعة من 
يستمر يف غضـون ذلـك وجـود األمـم املتحـدة يف       أنأنه جيب 

تيمور الشـرقية، الـذي لـن يقتصـر علـى كفالـة فعاليـة الشـرطة         
 أيضـا والقوات العسكرية واجلهاز القضائي فحسب، بل وميتد 

بناء القدرات ونقل املهارات. ومع قوله إن البعثـة اجلديـدة    إىل
املقــررة، فقــد وصــف التوصــيات  األنصــبةُتمــول مــن  أنجيــب 

ســتكون تقييمــا  بأهنــااملقــرر تقــدميها يف تشــرين األول/أكتــوبر 
__________ 

وبلغاريـا، وبولنـدا،   وأيسـلندا،  إسـتونيا،  انضم إىل البيان كل من   )١٧٥(
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

 تفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.وسلوفينيا، وقربص، وال
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 استراتيجيا معقوال، وقبل كل شيء متواضعا، ملا هـو مطلـوب  
  .)١٧٦(يف تيمور الشرقية

هورتــا أنــه بينمــا كانــت احلالــة  –الســيد رامــوسورأى 
ــو تراجـــع معـــدال   ــام حنـ ــه عـ ــه بوجـ ــة تتجـ ت هجمـــات األمنيـ
يف  املتحــدة ألمــمامليليشــيات، فــإن الوجــود العســكري التــابع ل

سيظل يتسم بأمهية حامسة يف احلفاظ علـى بيئـة    الشرقية تيمور
آمنة فيما بعد إجراء االنتخابات. ومع تسـليمه بضـرورة تـوفر    
عالقات حسن اجلوار للوصول إىل تلك الغاية، فقـد أشـار إىل   

ــات إجي   ــاء عالق ــدم يف بن ــع  إحــراز تق ــة م ــغ إندونيســياابي ، وابل
مبشاركته يف اآلونة األخرية يف اجتمـاع وزاري لرابطـة    اجمللس

أمم جنوب شرق آسيا. ويف حـني رأى أن ختفـيض العنصـرين    
ــكري يف   ــرطي والعسـ ــةالشـ ــا يف   اإلدارة االنتقاليـ ــب حقـ يصـ

فقد شدد على التحـديات الـيت   ، الشرقية تيمورمصلحة شعب 
نية تتوفر هلا مقومات احلياة، وأكـد  ينطوي عليها بناء دولة وط

  .)١٧٧(على ضرورة استمرار دعم اجملتمع الدويل هلا
ونــوه املتكلمــون بالترتيبــات املتعلقــة بــإجراء انتخابــات  

، ٢٠٠١ /أغســطسآب ٣٠دميقراطيــة للجمعيــة التأسيســية يف 
حزبـا   ١٤وأحاطوا علمـا مبيثـاق الوحـدة الوطنيـة الـذي وقعـه       

 /حزيـران  ٢٠يف  الشـرقية  تيمـور  حزبا سياسيا يف ١٦من بني 
، وهــو امليثــاق الــذي يــدعو إىل القيــام حبمــالت   ٢٠٠١ يونيــه

  سياسية سلمية وقبول نتائج االنتخابات.
وسلم املتكلمون بأنه يف حني متثل االنتخابـات منعطفـا   

 أن أظهـرت ، فإن التجارب قـد  اإلدارة االنتقاليةهاما يف والية 
ريا ما تكون مضـطربة بدرجـة   الفترة اليت تعقب االنتخابات كث

ينظر اجمللس إىل تلك الفتـرة بيقظـة بـدال     أنكبرية، وأنه ينبغي 
من اعتبارها فرصة خلروج مبكر من تيمور الشـرقية. وشـددوا   
على ضرورة استمرار وجود األمم املتحدة عقـب االسـتقالل،   

__________ 

)١٧٦(  S/PV.4351 ،١٠إىل  ٣ات الصفح. 

 .١٤إىل  ١١ات نفسه، الصفح املرجع  )١٧٧(

ــع ختفيضــه،    ــدفاع،    إىل وأشــارواوإن يكــن م ــل ال جمــاالت مث
دعـم   حتتـاج إىل  أهنـا  باعتبـار عدالـة، واحلكـم   واألمن العـام، وال 

 دويل أطول أجال. ويف ذلك السياق، رحبوا بالتقـدم احملـرز يف  
وضع تفاصيل البعثة الالحقة، مع مراعاة تطور األوضاع علـى  

 العـام  األمنيأرض الواقع، وقالوا إهنم يتطلعون إىل تلقي تقرير 
كـد ممثـل   املقبل الـذي سـيبني تلـك التفاصـيل بدرجـة اكـرب. وأ      

كولومبيــا أن إســتراتيجية اخلــروج جيــب أن تســتند فقــط علــى  
تقدير األوضاع يف الواقع وعلى احتياجات ومتطلبـات شـعب   

، وليس على االعتبارات السياسـية أو االقتصـادية يف   إندونيسيا
. وحذر ممثل سنغافورة مـن اخللـط بـني    )١٧٨(املتحدة األمممقر 

وأصـر  . )١٧٩(يـة للخـروج  استراتيجيات اخلروج واملواعيـد النهائ 
ــرورة   ــرويج علــــى ضــ ــاد ممثــــل النــ ــالقرار االسترشــ  ١٢٧٢بــ

. وأكــد )١٨٠(معينــة لالنســحاب املتعلــق بوضــع معــايري) ١٩٩٩(
معرضـة   املتحـدة  األمـم العديد من املتكلمني على أن مصـداقية  

ــرقية تيمـــورللخطـــر وهـــي تضـــطلع بضـــمان انتقـــال   إىل  الشـ
  .)١٨١(االستقالل

نـــزع ســـالح  دونيســـياإنوناشـــد املتكلمـــون حكومـــة 
وتســرحيها، وكفالــة    الغربيــة  تيمــور امليليشــيات املوجــودة يف  

. الشــرقية تيمــورتــوفر بيئــة آمنــة علــى طــول حــدودها مــع       
ــة يف     ــهم يف أن تتحســن احلال ــوا عــن أمل ــوروأعرب ــة تيم  الغربي

هنـاك، وقـالوا إهنـم     املتحـدة  األمـم حبيث ميكن استعادة وجـود  
ــيت ســتنت   ــائج ال ــيم األمــين   يتطلعــون إىل النت ــة التقي ــا بعث هي إليه

وجد من غـري   إندونيسيااملشتركة بني الوكاالت. غري أن ممثل 
 املتحـدة  ألمـم املقبول أن يربر التقرير االحتفاظ بوجـود قـوي ل  

__________ 

 .٢٨ نفسه، الصفحة املرجع  )١٧٨(

 .١٤ نفسه، الصفحة املرجع  )١٧٩(

)١٨٠(  S/PV.4351 (Resumption 1)  ،٢ الصفحة. 

)١٨١(  S/PV.4351 ، ــاد الروســي)؛   ٢٤الصــفحة  S/PV.4351 و(االحت

(Resumption 1)  ، ١١)؛ والصـــفحة الربتغـــال( ٩الصـــفحة 
 .)نيوزيلندا( ٢٣)؛ والصفحة استراليا(
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نتيجة لعدم قيام حكومـة   الشرقية تيموريف منطقة احلدود ويف 
. وأعــرب ممثــل كنــدا عــن  )١٨٢(بتســريح امليليشــيات إندونيســيا
املقـرر   الشـرقية  تيمـور إزاء ارتفاع عدد أفـراد شـرطة   حتفظات 

قـوة شـبه عسـكرية    ’’تدريب تدريبهم، ورأى أن التركيز على 
 املبادئ الدميقراطية القائمـة  هو احنراف ال لزوم له عن ‘‘كبرية

  .)١٨٣(على أساس منوذج الشرطة احمللية
ــاخلطوات الــيت اختــذهتا     كمــا أحــاط املتكلمــون علمــا ب

ــة  ــن     إندونيســياحكوم ملعاجلــة مســألة الالجــئني واملشــردين م
ــور ــيمني يف  الشــرقية تيم ــوراملق ــة تيم ــم، وشــجعوا الغربي  األم
ة ندونيسـي على العمـل بصـورة وثيقـة مـع السـلطات اإل      املتحدة

  حلل تلك املسألة.
وتأكيدا على أمهية املصاحلة بالنسبة لتحقيـق االسـتقرار   

ــتكلمني ع  الشــرقية تيمــوريف  ــن امل ــد م ــىن العدي ــى ، أث  تيمــورل
إلنشائها جلنة تقصـي احلقـائق واالسـتقبال واملصـاحلة،      الشرقية

الـــــيت هتـــــدف إىل املســـــاعدة علـــــى حتقيـــــق املصـــــاحلة بـــــني 
ــف ــع      )١٨٤(الطوائ ــراء مناقشــات م ــا إىل إج ــل فرنس ــا ممث . ودع

ــى صــعيد      ــد مــن التقــدم عل ــال إن إحــراز املزي امليليشــيات، وق
لسـلطة  علـى ا  الشـرقية  تيمـور املصاحلة يقتضي حصـول شـعب   

  .)١٨٥(السياسية يف وقت مبكر
ــات حســن      ــة عالق ــى أمهي ــتكلمني عل وشــدد معظــم امل

، ودعــــوا اإلدارة إندونيســــياو الشــــرقية تيمــــوراجلــــوار بــــني 
ــياإل مــذكرة التفــاهم  ة اجلديــدة إىل أن تنفــذ بالكامــل   ندونيس

بشــأن التعــاون يف املســائل   ٢٠٠٠ /أبريلنيســان ٦املربمــة يف 
، وأن تنشـــئ علقـــة حبقـــوق اإلنســـانالقانونيـــة والقضـــائية واملت

__________ 

)١٨٢(  S/PV.4351 (Resumption 1)  ،٢٤ الصفحة. 

 .٢٦ نفسه، الصفحة املرجع  )١٨٣(

)١٨٤(  S/PV.4351 ، ١٨الصـــفحة )ــة املتحـــدة  ٢٤)؛ والصـــفحة اململكـ
 .)فرنسا( ٢٦(جامايكا)؛ والصفحة 

 .٢٦ نفسه، الصفحة املرجع  )١٨٥(

ــن مــن   إندونيســيايف  اإلنســان قــوقحمكمــة خاصــة حل  مبــا ميكّ
حماكمة اجلرائم اخلطرية املرتكبة. ودعا عدة ممثلني جاكرتا إىل 
ــدرت يف      ــيت صـ ــة الـ ــام املخففـ ــى األحكـ ــن علـ ــلة الطعـ مواصـ

مقتـل  على األشخاص املسؤولني عن  ٢٠٠٠ /سبتمربأيلول ٦
ــة مــن العــاملني يف  ــامبوا،  مفوضــية شــؤون الالجــئني  ثالث يف أت

 ١٣١٩وكـــــــذلك تنفيـــــــذ التـــــــدابري احملـــــــددة يف القـــــــرار 
التعـاون الكامـل يف   . وحث ممثـل  أيرلنـدا علـى    )١٨٦()٢٠٠٠(

يف أيار/مــايو بــأن  أيرلنــدا التحقيــق يف االدعــاءات الــيت أثارهتــا 
بعض النساء الالئى اخـتطفن يف تيمـور الشـرقية أثنـاء الصـراع      

يف تيمــــــــــور الغربيــــــــــة يف ظــــــــــروف    نحمتجــــــــــزات اآل
  .)١٨٧(اجلنسي  الرق

ستصبح على األرجـح   الشرقية تيمورومع مالحظة أن 
عضــوا يف رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، شــدد العديــد مــن  
املتكلمني على الدور الرئيسي الذي ميكن أن تقـوم بـه الرابطـة    

  .)١٨٨(وسالمة أراضيها الشرقية تيموريف احلفاظ على سيادة 
ــه مــا زالــت ملتزمــة   دونيســياإنوأكــد ممثــل  أن حكومت

ــق باالتفاقــات     ــاء بالتزاماهتــا ومســؤولياهتا فيمــا يتعل ــا بالوف متام
بـذل اجلهـود   واصـل  ست ، وأهنـا الدولية اخلاصة بتيمـور الشـرقية  

عالقـات مثمـرة مـع زعمـاء تيمـور       وإقامـة حلل املسائل املتبقية 
 امالعــ األمــنيغــري أنــه انتقــد يف نفــس الوقــت تقريــر   الشــرقية.

ــوي يف     ــاظ بوجــود ق ــره ضــرورة االحتف ــورلتربي  الشــرقية تيم
علــى اختــاذ إجــراءات؛  إندونيســيابزعمــه عــدم قــدرة حكومــة 

__________ 

 ٢٥)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ١٨نفســه، الصــفحة  املرجــع  )١٨٦(
 S/PV.4351 (Resumptionو)؛ فرنسا( ٢٧(جامايكا)؛ والصفحة 

)؛ والصـفحة  استراليا( ١٣)؛ والصفحة أيرلندا ( ٤الصفحة ،  (1
ــا( ١٥ ــفحة   بلجيكـ ــاد األورويب)؛ والصـ ــن االحتـ ــة عـ  ٢٢بالنيابـ

 .)نيوزيلندا(

)١٨٧(  S/PV.4351 (Resumption 1)  ،٤ الصفحة. 

)١٨٨(  S/PV.4351 ، ــفحة ــنغافورة( ١٧الصـــــ  ٢٠)؛ والصـــــــفحة ســـــ
 .)فرنسا( ٢٧)؛ والصفحة بنغالديش(
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نعكـس  وعدم اعترافه بأن النجاح يف عملية نـزع السـالح قـد ا   
؛ يف عدم وقوع حوادث مسلحة خطرية تسبب إصابات بليغـة 

ــق بأنشــطة        ــا يتعل ــا فيم ــاءات ال أســاس هل ــى ادع ــه عل واحتوائ
ــة    ــإقرار العدالـ ــه بـ ــزام حكومتـ ــرر تأكيـــد التـ ــيات. وكـ امليليشـ

ملناقشــة أي اقتراحــات تــؤدي  هااســتعدادواملصــاحلة، وكــذلك 
ــد اســتقالل تيمــور     إىل شــكل جمــدٍ  ــم املتحــدة بع لوجــود األم

  .)١٨٩(الشرقية
ــة  ــودة يف  )١٩٠(٤٣٦٧ويف اجللســـ ــول ١٠املعقـــ  /أيلـــ

وكيـل   إىل إحاطة من اجمللس، اليت استمع فيها ٢٠٠١ سبتمرب
، أدىل ببيانات كـل أعضـاء   السالم حفظلعمليات  العام األمني
بالنيابــــة عــــن االحتــــاد ، وممثلــــو اســــتراليا وبلجيكــــا (اجمللــــس
  .)١٩٢(واليابان ونيوزيلندا والربتغال )١٩١()األورويب

__________ 

)١٨٩(  S/PV.4351 (Resumption 1)  ،٢٥إىل  ٢٣ات الصفح. 

 /آب ٢٣املعقـــــودة كجلســـــة خاصـــــة يف  ٤٣٥٨يف اجللســـــة   )١٩٠(
 العــام األمــنيإحاطــة مــن إىل  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠١ أغســطس

، الـذي عـرض تفاصـيل ترتيبـات     السـالم  حفظاملساعد لعمليات 
االنتخابـــات. وُدعـــي للمشـــاركة ممثلـــو األرجنـــتني، واســـتراليا،  

، والربازيل، والربتغال، وبلجيكـا، ومجهوريـة   إندونيسياوأملانيا، و
كوريـــا، والـــدامنرك، والســـويد، وفنلنـــدا، وكنـــدا، واملكســـيك، 

، اجمللـس يوزيلندا، وهولندا، واليابـان. وشـدد أعضـاء    وناميبيا، ون
وكذلك ممثل بلجيكا، علـى أمهيـة إجـراء االنتخابـات املقـررة يف      

بصورة سلمية. وأعربوا عن اعتقادهم أن  /أغسطسآب ٣٠يوم 
وجود عمليـة دميقراطيـة سـلمية سـيكون خطـوة أوىل كـبرية حنـو        

ل االسـتقرار  وسط العملية املعقدة إلحـال  الشرقية تيموراستقالل 
. وشــجع املتكلمــون علــى نشــر روح الســالم  الشــرقية تيمــوريف 

ــدها،      ــا بع ــة وم ــة االنتخابي ــة والتســامح طــوال العملي والدميقراطي
دعمه للجهود البطوليـة الـيت يبـذهلا شـعب      العام األمنيوشاركوا 

 ، وحثه على اإلقبال على االقتراع بصورة كبرية.الشرقية تيمور

إســتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، ان كــل مــن انضــم إىل البيــ  )١٩١(
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 ومالطة، وهنغاريا.وليختنشتاين، وقربص، وليتوانيا، 

ُدعي ممثال إندونيسيا وشيلي إىل املشاركة يف اجللسة، ولكنـهما    )١٩٢(
  مل يدليا ببيانات.

أن انتخابــــات اجلمعيــــة  العــــام األمــــنيوأفــــاد وكيــــل 
التأسيسية قد أجريت بصورة منظمـة وسـلمية، وتـوفرت فيهـا     
معـــايري االنتخابـــات احلـــرة الرتيهـــة، طبقـــا للجنـــة االنتخابيـــة   

يف املائـة مـن النـاخبني قـد شـاركوا       ٩١املستقلة. وأضـاف أن  
ــراع، ومل تتحقـــق املخـــاوف مـــن تعـــرض النـــاخبني       يف االقتـ

ــائج املصــدق  العــام األمــنيللترويــع. وأشــار وكيــل   إىل أن النت
ــا أظهـــرت أن  ــريتيلنيعليهـ ــة فـ قـــد حصـــلت علـــى   )١٩٣(جبهـ

يف املائـة)، وهـو    ٥٧,٤مقعدا (بنسـبة   ٨٨مقعدا من بني  ٥٥
يقل خبمسة مقاعد عـن األغلبيـة الالزمـة إلجـازة الدسـتور؛       ما

حزبـا مسـجال مـن نيـل التمثيـل       ١٦حزبا من بـني   ١٢ومتكن 
مــن  املائــة يف ٢٧يف اجلمعيــة؛ وشــكلت النســاء مــا يصــل إىل  

م إىل األعضاء. وأوضح أن بعض الالجـئني قـد أرجـأوا عـودهت    
خوفــــا مــــن انــــدالع أعمــــال عنــــف أثنــــاء  الشــــرقية تيمــــور

االنتخابات، وأفـاد أن ترتيبـات جتـري لتسـهيل مواصـلة عـودة       
الالجـــئني. أشـــار إىل أن بعثـــة التقيـــيم األمـــين املشـــتركة بـــني  
الوكــاالت انتــهت إىل أنــه ميكــن ختفــيض املرحلــة األمنيــة مــن   

، الغربيـة  مـور تياملستوى اخلامس إىل الرابع يف مجيع مقاطعات 
باستثناء واحدة منها، عقب توقيع مذكرة تفاهم بـني حكومـة   

 الالزمــةحتــدد الترتيبــات األمنيــة    املتحــدة األمــمو إندونيســيا
  .)١٩٤(ألفراد األمم املتحدة

ورحب املتكلمون بـإجراء االنتخابـات بصـورة سـلمية     
وحرة ونزيهة وبارتفاع معدل اإلقبال على االقتـراع. وأعربـوا   

يف احتـرام نتـائج االنتخابـات، وأن تتقيـد األحـزاب       عن أملهم
بالتزاماهتــا مبوجــب ميثــاق الوحــدة الوطنيــة وتعمــل معــا علــى    

 الواليـات . وأشـاد ممثـل   الشـرقية  تيمـور صياغة دستور جديـد ل 
بقادة جبهة فـريتيلني اللتـزامهم بتـبين هنـج شـامل قـائم        املتحدة

ك علــى التوافــق يف صــياغة دســتور حــديث، وشــاركه يف ذلــ   
__________ 

 تيمور الشرقية.جبهة التحرير الوطنية ل  )١٩٣(

)١٩٤(  S/PV.4367 ،٦إىل  ٢ات الصفح. 
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اإلدارة . وشــجع ممثــل النــرويج  )١٩٥(ممــثال كولومبيــا والربتغــال 
تســتجيب للهيئــة لكــي أن تعــدل طــرق عملــها  علــىاالنتقاليــة 

ــا  ــة دميقراطي ــل، )١٩٦(املنتخب ــن    . وباملث ــا ع ــل أوكراني ــرب ممث أع
 جيــب أن تــويل اهتمامــا خاصــا    اإلدارة االنتقاليــة اعتقــاده أن 

املنتخـــبني  معيـــةاجلأعضـــاء لتـــوفري املســـاعدة ذات الصـــلة إىل 
  .)١٩٧(، وذلك إعدادا هلم ملمارسة احلكم الرشيدحديثا

كما أكد املتكلمون على أمهية عالقـات حسـن اجلـوار    
. ويف ذلــك الســياق، رحــب  الشــرقية تيمــورو إندونيســيابــني 

من تعاون خـالل   إندونيسياكثري من املمثلني مبا أبدته حكومة 
عن أملـه   املتحدة الواليات. وأعرب ممثل )١٩٨(فترة االنتخابات

يف أن يشــجع إجــراء االنتخابــات بصــورة ســلمية علــى عــودة   
  .)١٩٩(الغربية تيمورمزيد من الالجئني من 

وكــرر املتكلمــون أيضــا التأكيــد علــى تأييــدهم لوجــود 
بعــد االســتقالل، وأكــدوا علــى  الشــرقية تيمــوردويل كــبري يف 

اإلدارة ضـــرورة البـــدء يف التخطـــيط للبعثـــة الـــيت ســـتخلف      
 العــام األمــني، وقــالوا إهنــم يتطلعــون إىل تلقــي تقريــر قاليــةاالنت

عــن ترتيبــات تلــك البعثــة. وشــدد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى  
 شـاملة ختطيط ذلك بصورة سليمة، والقيام به بصورة ضرورة 

  .)٢٠٠(وبروح تقرير اإلبراهيمي
__________ 

 ١٤(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨نفســه، الصــفحة  املرجــع  )١٩٥(
 .)الربتغال( ٢٠)؛ والصفحة كولومبيا(

 .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )١٩٦(

 .١٥ نفسه، الصفحة املرجع  )١٩٧(

 ٩(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٧نفســـه، الصـــفحة  املرجـــع  )١٩٨(
)؛ بـنغالديش ( ١٢)؛ والصـفحة  تونس( ١٠)؛ والصفحة يرلنداأ(

)؛ موريشـيوس وأوكرانيـا  ( ١٥)؛ والصفحة مايل( ١٣والصفحة 
 .)فرنسا( ١٧)؛ والصفحة الصني( ١٦والصفحة 

 .٨ نفسه، الصفحة املرجع  )١٩٩(

ــع  )٢٠٠( ــفح  املرجــ ــه، الصــ ــر   ٧و ٦تان نفســ ــى تقريــ ــالع علــ . لإلطــ
 حفــظاملعــين بعمليــات  دةاملتحــ األمــماإلبراهيمــي (تقريــر فريــق  

 .S/2000/809)، انظر السالم

ــبتمربأيلول ١٠املعقــــودة يف  ٤٣٦٨ويف اجللســــة   /ســ
، )٢٠١(اجمللـس ببيـان بالنيابـة عـن     ، أدىل الرئيس (فرنسا)٢٠٠١

  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 
بــإجراء انتخابــات اجلمعيــة التأسيســية     يرحــب ترحيبــا حــارا  

، ٢٠٠١آب/أغسـطس   ٣٠األوىل لتيمور الشرقية، الذي مت بنجـاح يف  
وال سيما إجراء االنتخابات على حنو منظم وسـلمي، واالرتفـاع البـالغ    

االقتراع، مما يدل على رغبة شعب تيمـور الشـرقية   لنسبة املشاركني يف 
  ؛يف إقامة دميقراطية تقوم على املشاركة الكاملة

إلدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف تيمــور   يعــرب عــن تقــديره
  ؛الشرقية اليت يسَّرت لعملية االنتخابات أن تكون سلسة ومتثيلية

لشـرقية  أمهية كفالـة وجـود دويل كـبري يف تيمـور ا     يكرر تأكيد
  ؛يف فترة ما بعد االستقالل

إىل تلقــي تقريــر األمــني العــام يف شــهر تشــرين       يتطلــع قُــدما 
  .األول/أكتوبر عن الفترة االنتقالية وفترة ما بعد االستقالل

 ٢٠٠١تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١املقــرر املــؤرخ  
  بيان من الرئيس): ٤٤٠٤(اجللسة 

ــوبر   ١٨يف  ــرين األول/أكتـ ــني ٢٠٠١تشـ ــدم األمـ  ، قـ
 تيمـــوريف  املتحـــدة االنتقاليـــة األمـــم إدارةتقريـــرا عـــن  العـــام

، عـرض فيـه تقييمـا للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليــة       )٢٠٢(الشـرقية 
ــة ــف   اإلدارة االنتقاليــ ــة ختلــ ــأن بعثــ ــيات بشــ اإلدارة ، وتوصــ

ــة  ــد االســتقالل.  االنتقالي ــد    بع ــة التأسيســية ق ــاد أن اجلمعي وأف
ــيني احل  ــتور، ومت تعـ ــياغة الدسـ ــة بـــدأت يف صـ ــة االنتقاليـ كومـ

ــة يف      ــة فعال ــة إدارة عام ــدم احملــرز يف إقام ــة. وعــرض التق الثاني
، فضـــال عـــن تطـــوير اقتصـــاد وبنيـــة أساســـية الشـــرقية تيمـــور

مستدامني. والحظ أنه يف حني تراجع نشاط امليليشيات، فـإن  
معـــدالت التجـــارة غـــري املشـــروعة عـــرب احلـــدود والســـرقات   

باء عن محـالت للتضـليل   أخذت يف االزدياد، كما استمرت أن
والترويــع يف خميمــات الالجــئني. وملعاجلــة مســائل األمــن عــرب    

مــــع القــــوات املســــلحة اإلدارة االنتقاليــــة احلــــدود، وقعــــت 
__________ 

)٢٠١(  S/PRST/2001/23. 

)٢٠٢(  S/2001/983   وCorr.1 ١٣٣٨، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 
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لتشجيع تقاسـم املعلومـات    ة اتفاقا للترتيبات التقنيةندونيسياإل
  والتنسيق فيما بينهما.

 الشـرقية  تيمـور أنه يف حني كانت  العام األمنيوالحظ 
مل تنفـذ   إندونيسـيا حترز تقدما يف جمايل العدالة واملصاحلة، فإن 

ــد  ــة    بعـ ــائل القانونيـ ــاون يف املسـ ــأن التعـ ــاهم بشـ ــذكرة التفـ مـ
. ورأى أنــه رغــم توســيع والقضــائية واملتعلقــة حبقــوق اإلنســان

، فإهنـا  اإلنسـان  قـوق الوالية القضـائية للمحكمـة املخصصـة حل   
  ظلت حمدودة إىل حد بعيد.  

 األمـني ، أفـاد  املتحـدة  األمـم ق بتكـوين بعثـة   وفيما يتعلـ 
أنــه ســيتم يف الشــهور الســابقة علــى االســتقالل خفــض    العــام

ــدين يف     ــةالعناصــر الشــرطي والعســكري وامل . اإلدارة االنتقالي
بعثة متكاملـة  اإلدارة االنتقالية وعقب االستقالل، ستحل حمل 

ــظحل ــة      الســالم ف ــن عنصــر عســكري وشــرطة مدني ــألف م تت
ين. وســتركز البعثــة علــى تــوفري األمــن؛ وتــدريب  وعنصــر مــد

 تيمـــورمـــوظفي اخلدمـــة املدنيـــة وضـــباط الشـــرطة املدنيـــة يف  
وإسداء املشورة هلم؛ واالضـطالع باملهـام الرئيسـية يف     الشرقية

هياكل اإلدارة واحلكومة، حىت يتوفر مـا يكفـي مـن القـدرات     
ــة واملــوارد البشــرية املتطــورة. وشــدد    علــى  العــام األمــنياحمللي

 الشــرقية تيمــورضــرورة نقــل املســؤوليات تــدرجييا إىل شــعب  
  على مدى عامني عقب االستقالل.

ــة  ــودة يف  ٤٤٠٣ويف اجللسـ ــرين ٣١املعقـ  األول/ تشـ
 األمـني يف جدول أعمالـه تقريـر    اجمللس، أدرج ٢٠٠١ أكتوبر
ــام ــاله  الع ــذكور أع ــس. واســتمع )٢٠٢(امل ــن   اجملل ــة م إىل إحاط

رئـيس وزراء  ؛ والشـرقية  تيمـور يف  لعـام املمثل اخلاص لألمني ا
ــرقية     ــور الش ــة لتيم ــة الثاني ــة االنتقالي ــرئيس  ؛ واحلكوم ــب ال نائ

؛ للشــؤون اخلارجيــة وشــؤون األمــم املتحــدة يف البنــك الــدويل
إىل  باإلضـافة . واملدير املساعد لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي و

ليا ، وممثلــو اســترا)٢٠٣(اجمللــسأدىل ببيانــات كــل أعضــاء ذلــك، 
__________ 

 كانت  أيرلندا ممثلة بوزير خارجيتها.  )٢٠٣(

والربازيل وبـروين   )٢٠٤()بالنيابة عن االحتاد األورويبوبلجيكا (
ــا وفيجــي و  ــا  إندونيســيادار الســالم وكمبودي واليابــان وماليزي

واملكســــيك وموزامبيــــق ونيوزيلنــــدا وبــــابوا غينيــــا اجلديــــدة 
  والفلبني والربتغال ومجهورية كوريا وتايلند.

ــاه إىل رســالة مؤ    ــدا) االنتب ــرئيس ( أيرلن رخــة ووجــه ال
، حييـل هبـا   العـام  األمـني مـن   ٢٠٠١ األول/أكتوبر تشرين ٣٠

  .)٢٠٥(الشرقية تيموررسالة من رئيس اجلمعية التأسيسية ل
إنه بعد إنشاء اجلمعيـة  املمثل اخلاص لألمني العام وقال 

عمــل علــى دعــم بعثــة تاإلدارة االنتقاليــة التأسيســية، أصــبحت 
أن يكـون  على  اجمللساحلكومة. وأعرب عن أمله يف أن يوافق 

ــاريخ  ــايو  ٢٠تـ ــور    ٢٠٠٢أيار/مـ ــتقالل تيمـ ــد اسـ ــو موعـ هـ
ـــ . ورأى أن تلــك الشــرقية الســابقة علــى ذلــك  ٢٠٠األيــام ال

التاريخ تتسم بأمهيـة بالغـة يف اإلعـداد لالسـتقالل. وأشـار إىل      
أن إحدى املهام الرئيسية تتمثل يف كفالة االنتقـال السـلس إىل   

كبرية عـن امليزانيـة املعمـول     وضع ميزانية وطنية ختتلف بدرجة
. وعــالوة علــى ذلــك، أشــار إىل اإلدارة االنتقاليــةهبــا يف إطــار 

ــائف     ــل الوظـ ــة نقـ ــبري يف عمليـ ــدم كـ ــراز تقـ ــا مت إحـ ــه بينمـ أنـ
، فإنـه سـيلزم تـوفري مسـاعدة     الشرقية تيموراحلكومية إىل أبناء 

إضافية بعد االستقالل إلكمال تلـك العمليـة. وتوخيـا لـذلك،     
حاطتـــه علـــى تفاصـــيل العناصـــر املاليـــة واألمنيـــة  فقـــد ركـــز إ

 اإلدارة االنتقاليـة والعسكرية واملدنية للبعثـة املقتـرح أن ختلـف    
يف فتــرة مــا بعــد االســتقالل، مؤكــدا أن أمــن الدولــة اجلديــدة   
سيكون واحـدا مـن أهـم عناصـر البعثـة اجلديـدة. والحـظ أنـه         

ســؤولية عنــد إمتــام االســتقالل، ســيظل األمــن الــداخلي ميثــل امل
األولية للشرطة املدنية الدولية، الـيت سـُيخفض حجمهـا بنسـبة     

__________ 

وبلغاريـا، وبولنـدا،   وأيسـلندا،  إسـتونيا،  انضم إىل البيان كل من   )٢٠٤(
تشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة ال

ومالطـة،  وليختنشـتاين،  وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا،    
 وهنغاريا.

 .اجمللسمل تصدر كوثيقة من وثائق   )٢٠٥(
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ــة يف ٢٥ ــرطة    املائـ ــدرات الشـ ــو قـ ــتقالل. ومـــع منـ ــد االسـ عنـ
الوطنيـــة، ســـيجري ختفـــيض حجـــم العنصـــر الـــدويل. وأعلـــن 

بنسـبة  اإلدارة االنتقاليـة  اعتزامه ختفيض العنصـر العسـكري يف   
ــة يف ٤٤ ــة فعاليــ  املائ ة أمــن احلــدود،  ، مــع االســتمرار يف كفال

  .الشرقية تيمورحلني اكتمال إنشاء وتدريب قوة دفاع 
ــف،      ــة اخلل ــرح يف البعث ــدين املقت ــل إىل العنصــر امل وانتق

، فضــال عــن اإلنســان قــوقفأشــار إىل أهنــا ستشــمل عنصــرا حل
وحدة للجرائم اخلطرية، بغـرض معاجلـة اجلـرائم الـيت ارتكبـت      

شـار إىل اجلهـود   . وكما هو حمدد يف التقريـر، أ ١٩٩٩يف عام 
اإلمنـائي،   املتحـدة  األمماليت تبذهلا احلكومة، بدعم من برنامج 

لتحديد احتياجات كافة الـوزارات مـن املـوارد البشـرية. وقـد      
 ٣٠٠هنـاك حاجـة إىل مـا جمموعـه     أوضحت تلك العمليـة أن  

البشـرية واحلـد    منصـب، وخاصـة يف اجملـاالت املتعلقـة بالتنميـة     
الوظـائف الثالمثائـة، مت حتديـد قرابـة     من الفقر. ومن بـني تلـك   

وظيفــة أساســية باعتبارهــا تتســم بأمهيــة حامســة بالنســبة    ١٠٠
ــرا     ــي، ونظـ ــتقرارها السياسـ ــل واسـ ــة ككـ ــتمرار احلكومـ السـ
العتمادها على اخلربة الفنية الدوليـة يف جمـاالت املاليـة والـنظم     

 القضائية والقانونية واخلدمات األساسية للبنية التحتية والـنظم 

ــتية املركزيــة.       ــة والــنظم اللوجس ــية التنظيميــة واإلداري األساس
علـى  املمثـل اخلـاص   ونظرا لضرورة تلك الوظائف، فقد شدد 

  .)٢٠٦(احلاجة لتمويلها من األنصبة املقررة لفترة حمددة
رئــيس وزراء احلكومــة االنتقاليــة الثانيــة لتيمــور  وأكــد 

ــه    الشــرقية ــا أجنزت ــه رغــم م ــةأن ــإاإلدارة االنتقالي ــها ن ، ف واليت
بعد. وأوضح أن األولويـة بالنسـبة    بالكامل تكن قد أجنزت مل
تتمثل يف مواصلة عملية بناء املؤسسـات حبيـث    الشرقية تيمورل

ــيتســىن  ــةل ــة إىل احلوكمــة    إلدارة االنتقالي نقــل مهامهــا اإلداري
أن يواصـل   اجمللـس املستقلة بصورة فعالة ومنظمة. وطلـب إىل  

بعد االسـتقالل. ورأى أنـه يف ضـوء    دعم ذلك االنتقال إىل ما 
__________ 

)٢٠٦(  S/PV.4403 ،١٠إىل  ٣ات الصفح. 

ــة، ينبغــي      ــيت مــرت بأوضــاع مماثل ــدان األخــرى ال جتــارب البل
ضمان تلك املسـاعدة للبعثـة اخللـف مـن خـالل أنصـبة مقـررة        
إلزامية. كما جيب أن تواصل احلكومة التمـاس احلصـول علـى    
املســاعدة للوفــاء باحتياجاهتــا مــن املــاحنني الثنــائيني واملتعــددي  

ــ ــة يف  األطــــراف، ومــ ــائر الوكــــاالت املتخصصــ  األمــــمن ســ
  .)٢٠٧(املتحدة

نائب الرئيس للشـؤون اخلارجيـة وشـؤون األمـم     وأكد 
ــدويل   ــك الـ ــدة يف البنـ ــدرات    املتحـ ــات والقـ ــاء املؤسسـ أن بنـ

ــني       ــيق بـ ــتراتيجي والتنسـ ــج اسـ ــاع هنـ ــيتطلب إتبـ ــرية سـ البشـ
املنظمــات املاحنــة املتعــددة. وأشــار كــذلك إىل أن عــددا كــبريا 

املدنية املقترحة يف البعثة اخللف تـدخل يف قطـاع   من الوظائف 
ــار اخلــدمات        ــر اهني ــب خط ــة لتجن ــة بالغ ــة، وتتســم بأمهي املالي
احلكوميــة يف الفتــرة الــيت تعقــب االســتقالل مباشــرة. غــري أنــه  

اإلدارة االنتقاليــة الصــندوق املوحــد الــذي تــديره أشــار إىل أن 
املؤسسـة   والصندوق االسـتئماين لتيمـور الشـرقية الـذي تـديره     

، يف التمويـل كـبرية  اإلمنائية الدولية يعانيان جمتمعني من فجـوة  
ــد االســتقالل، حــىت      ــا بع ــل إىل م وستســتمر صــعوبات التموي

ــق  ــن  تتحقـ ــبرية مـ ــد كـ ــاز عوائـ ــنفط والغـ ــاج الـ ــر   إنتـ ــن حبـ مـ
يف  املقـرر عقـده  لمـاحنني،  لاملقبل .وأوضح أن االجتماع تيمور

تــوفري منطلــق  إىلسيســعى  ،أوســلو يف كــانون األول/ديســمرب
لبدء مناقشات للماحنني حول الربنـامج املتوسـط األجـل لـدعم     

  .)٢٠٨(تيمور الشرقية بعد االستقالل
 املدير املشارك لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    وعرض 

بالتفصــيل الدراســة التقنيــة الــيت اضــطلع هبــا الربنــامج اإلمنــائي    
ــني القصــــ     ــرية يف األجلــ ــوارد البشــ ــن املــ ــات مــ ري لالحتياجــ

ــاالت   ــال إن وكـ ــمواملتوســـط. وقـ ــدة األمـ ــناديقها  املتحـ وصـ
وبراجمهــا ال متتلــك إال قــدرا حمــدودا مــن املــوارد اخلاصــة هبــا،    

__________ 

 .١٥إىل  ١٠ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٠٧(

 .١٧إىل  ١٥ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٠٨(
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أن تعتمـد علـى تربعـات     الشـرقية  تيمـور ولذلك سـيتعني علـى   
إضافية من املاحنني الثنائيني وغريهـم. وأعـرب عـن أملـه يف أن     

مـن اجنـاز    ملتحـدة ا األمـم وسيلة لضمان أن تتمكن  اجمللسجيد 
، وأكد جمددا التزام الربنامج اإلمنـائي  الشرقية تيمورمهمتها يف 

ــة إىل       ــربامج الرامي ــذ ال ــن خــالل تنفي ــود م بإكمــال تلــك اجله
تطــــــوير اخلدمــــــة املدنيــــــة الكاملــــــة وبنــــــاء القــــــدرات يف  

  .)٢٠٩(الطويل  األجل
وتوصــياته. ومــع  العــام األمــنيوأيــد املتكلمــون تقريــر  

ــه إشــادهتم بالتقــدم  ــة الــذي أحرزت علــى مــدار اإلدارة االنتقالي
اإلدارة السنتني السابقتني، أعربوا عـن موافقتـهم علـى أن دور    

)، مل يكـن  ١٩٩٩( ١٢٧٢، الذي أسـنده هلـا القـرار    االنتقالية
ليكتمل عند االستقالل. وبناء عليه، فقد أكدوا علـى ضـرورة   

قـال  يف فتـرة مـا بعـد انت    الشـرقية  تيمـور كفالة وجـود دويل يف  
الســلطة السياســية. وحــذر معظــم املــتكلمني مــن االنســحاب    
الســابق ألوانــه، ودعــوا إىل وضــع إســتراتيجية خــروج تتوقــف  
على تطور القدرة احمللية يف ميادين األمـن، والقـانون والنظـام،    

  والعدالة، واحلكم، واخلدمات العامة.
وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني عـــن تأييـــدهم للتوصـــيات  

 ألمــمر، واقترحــوا إنشــاء بعثــة خلــف تابعــة لالــواردة يف التقريــ
بتكليف مـن   السالم فظتأخذ شكل عملية متكاملة حل املتحدة
الواضـح لتوصـيات    اجمللـس . ورأى عدة ممثلني أن تأييـد  اجمللس
عامـــل هـــام يف كفالـــة االنتقـــال الســـلس إىل      العـــام األمـــني

أن التقريـر يـوفر    الروسـي  االحتـاد . وأكـد ممثـل   )٢١٠(االسـتقالل 
أوىل طيبــة، غــري أنــه دعــا إىل تقــدمي توصــيات موضــعية  خطـوة 

. وباملثــل، أعــرب ممثــل اليابــان عــن أملــه يف  )٢١١(أكثــر تفصــيال
__________ 

 .١٩إىل  ١٧ات فسه، الصفحن املرجع  )٢٠٩(

)٢١٠(  S/PV.4403 (Resumption 1) ، ١٣الصفحة )؛ والصفحة استراليا(
ــا( ٢٤)؛ والصـــــفحة الربازيـــــل( ١٨  ٣١)؛ والصـــــفحة ماليزيـــ

 .)نيوزيلندا(

)٢١١(  S/PV.4403 ،٢٩ و ٢٨تان الصفح. 

علـى أن   اجمللـس تقدمي خطة أكثر تفصيال للبعثة املقبلة، وحث 
يف موعد مبكر داللة واضحة فيما خيص الوجود املسـتمر  يوفر 

  .)٢١٢(لألمم املتحدة
للبعثـة اخللـف، أيـد معظـم      وفيما يتعلق بالعنصـر املـدين  

ـــ    ــائف الــ ــة بتمويــــل الوظــ ــية اخلاصــ ــتكلمني التوصــ  ١٠٠املــ
األساسية من األنصـبة املقـررة. وأعـرب ممثـل اململكـة املتحـدة       

ــه يف   ــن أملـ ــل    أن ُتعـ ــررة لتمويـ ــبة املقـ ــتخدم األنصـ ــكسـ  تلـ
ــائف  ــليم،   الوظ ــو س ــى حن ــية عل ــك إىل   األساس ــؤدي ذل وأال ي

مســامهات إىل تيمــور    إحبــاط اآلخــرين مــن التطــوع لتقــدمي    
مصـلحة  مـن   . ورأى أنالشرقية يف مرحلة مـا بعـد االسـتقالل   

تقليديــة للمســاعدة اإلمنائيــة حاملــا  أكثــر تبــع طــرقُتاجلميــع أن 
  .)٢١٣(ميكن استدامة ذلك، ال قبله

وأكد كثري مـن املـتكلمني علـى ضـرورة مواصـلة دعـم       
 يف البعثــة اخللــف. اإلنســان حقــوقاملســائل اخلاصــة بالقضــاء و

كما رحبوا بإنشاء جلنة تقصي احلقائق واالستقبال واملصاحلة، 
بتوســيع الواليــة القضــائية   إندونيســياوكــذلك بقــرار حكومــة  
ــة املخصصــة حل  ــوقللمحكم ــثلني   اإلنســان ق ــدة مم . وســلط ع

الضوء علـى ضـرورة حماكمـة مـرتكيب جـرائم احلـرب وغريهـا        
فحـة  من األعمال الفظيعة حفاظا علـى القـانون والنظـام، ومكا   

. وحـث  )٢١٤(ظاهرة اإلفالت مـن العقـاب، وتشـجيع املصـاحلة    
على جتديـد التزامـه بتقـدمي املسـؤولني عـن       اجمللسممثل النرويج 

. )٢١٥(إىل العدالـــة ١٩٩٩اجلـــرائم اجلســـيمة املرتكبـــة يف عـــام  
وأعرب ممثال جامايكا وبلجيكـا (وحتـدث األخـري بالنيابـة عـن      

__________ 

)٢١٢(  S/PV.4403 (Resumption 1) ،١١ الصفحة. 

)٢١٣(  S/PV.4403 ،٣٣ الصفحة. 

اململكـة  ( ٣٣(جامايكا)؛ والصـفحة   ٢٥نفسه، الصفحة  رجعامل  )٢١٤(
 S/PV.4403 (Resumptionو)؛ كولومبيا( ٣٧)؛ والصفحة املتحدة

بالنيابــــة عــــن االحتــــاد األورويب)؛    بلجيكــــا( ٨الصــــفحة ، (1
 .)الربتغال( ١٠والصفحة 

)٢١٥(  S/PV.4403 ،٣٦ الصفحة. 
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ــاد ــهما يف  األورويب االحتـ ــن أملـ ــوم) عـ ــا   أن تقـ ــة العليـ احملكمـ
األحكــام الــيت صــدرت بشــأن مقتــل   اإلندونيســية باســتعراض 

ــن  ــة مــــــ ـــ  ثالثــــــ ــوظفي مفوضـــــ ــدة   يةمــــــ ــم املتحــــــ األمــــــ
  .)٢١٦(الالجئني  لشؤون

 تيمـــوروتأكيـــدا ألمهيـــة عالقـــات حســـن اجلـــوار بـــني 
ــرقية ــياو الشـ ــري  إندونيسـ ــاالت غـ ــون باالتصـ ، رحـــب املتكلمـ

مـا أعربـوا عـن    الرمسية رفيعة املستوى بني البلـدين اجلـارين. ك  
قلقهــم إزاء األنبــاء الــيت تــواترت بشــأن أنشــطة امليليشــيات يف   

، غــري أهنــم رحبــوا بعــدد الالجــئني العائــدين إىل الغربيــة تيمــور
. وشدد العديد من املمثلني علـى أمهيـة التعجيـل    الشرقية تيمور

، إندونيسـيا وحكومـة   املتحـدة  األمـم بتوقيع مذكرة تفاهم بني 
ــا  ــا يســــــمح بعــــــودة وكــــ ــانية إىل مبــــ ــة اإلنســــ الت اإلغاثــــ

  .)٢١٧(الغربية  تيمور
علـى أمهيـة تعزيـز العالقـات مـع       إندونيسـيا وشدد ممثل 

، وقــال إنــه يتطلــع إىل عقــد اجتمــاع ثنــائي يف  الشــرقية تيمــور
املســتقبل القريــب لبحــث ســبل حــل املســائل املعلقــة وإرســاء    
ــد      ــار إىل أن أحــ ــتقبال. وأشــ ــات مســ ــليم للعالقــ ــاس ســ أســ

ابية كان يتمثـل يف التوقيـع مـؤخرا علـى اتفـاق      التطورات االجي
ــا أشــار إىل       ــن الســالح. كم ــد حــدودمها م ــائي بشــأن جتري ثن

تبذلــه حكومتــه مــن جهــود إلعــادة الالجــئني إىل ديــارهم،   مــا
 قــــوقوتوســــيع الواليــــة القضــــائية للمحكمــــة املخصصــــة حل

  .)٢١٨(، وحل سائر املسائل املعلقةاإلنسان
__________ 

 S/PV.4403و(جامايكـــــا)؛  ٢٥نفســـــه، الصـــــفحة  املرجـــــع  )٢١٦(

(Resumption 1) ، ــا( ٨الصـــفحة ــاد   بلجيكـ ــة عـــن االحتـ بالنيابـ
 .األورويب)

 S/PV.4403و(جامايكـــــا)؛  ٢٤نفســـــه، الصـــــفحة  املرجـــــع  )٢١٧(

(Resumption 1) ، ــا( ٨الصـــفحة ــاد   بلجيكـ ــة عـــن االحتـ بالنيابـ
مجهوريـة  ( ٢٢)؛ والصـفحة  الربازيـل ( ١٩األورويب)؛ والصفحة 

 .)كوريا

)٢١٨(   S/PV.4403 )(Resumption 1 ،٢٧ و ٢٦تان الصفح.  

رة املشـاركة املتزامنـة   وأكد غالبية املتكلمني على ضـرو 
للماحنني الثنائيني واملتعددي األطراف والتنسيق فيما بينـهم مبـا   

ــدعم املقــدم إىل    ــة ومتاســك ال ، يف الشــرقية تيمــوريكفــل فعالي
إىل  السـالم  حفـظ الوقت الذي يتواصل فيه حتول التركيـز مـن   

، واإلعـداد لالنتقـال السـلس إىل املسـاعدة اإلمنائيـة      السالم بناء
 الواليـــاتو املتحـــدة تقليديـــة. وشـــدد ممـــثال اململكـــة  األكثـــر
ــة     املتحــدة ــرد حلال ــابع املتف ــى الط ــورعل كســبب  الشــرقية تيم

  .)٢١٩(للجوء مؤقتا إىل التمويل من األنصبة املقررة
ــة  ــودة يف  ٤٤٠٤ويف اجللسـ ــرين ٣١املعقـ  األول/ تشـ

 األمـني نظره يف تقريـر   اجمللس، اليت واصل فيها ٢٠٠١ أكتوبر
ــام ــن  الع ــم دارةإع ــة   األم ــوريف املتحــدة االنتقالي ــرقية تيم  الش

، أدىل الــرئيس )٢٢٠(٢٠٠١ األول/أكتــوبر تشــرين ١٨املــؤرخ 
، جـاء فيـه، ضـمن    )٢٢٢(اجمللـس ببيان بالنيابـة عـن    )٢٢١((أيرلندا)

  :اجمللسمجلة أمور، أن 
مبا أحرز من تقدم سياسي حـىت اليـوم حنـو إنشـاء دولـة       يرحب

توصــية اجلمعيـــــة التأسيســية    ؤيــــــدويمســتقلة فــــي تيمــور الشــرقية،    
  ؛٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٠الداعية إىل إعالن االستقالل يف 

مــع األمــني العــام يف تقــديره أن علــى األمــم املتحــدة أن     يتفــق
حـىت   متديد اإلدارة االنتقاليةووجوب  ،تواصل عملها يف تيمور الشرقية

  ؛االستقالل
ر بعثــة متكاملــة توصــيات األمــني العــام الداعيــة الســتمرا  يؤيــد

تابعة لألمم املتحدة تكـون خمفضـة احلجـم يف فتـرة مـا بعـد االسـتقالل،        
تكــون برئاســة ممثــل خــاص لألمــني العــام وتضــم عنصــرا عســكريا   وأن 

  ؛وعنصرا من الشرطة املدنية وعنصرا مدنيا
إىل تلقي املعلومات عن اآلثار املاليـة الـيت سـتترتب علـى      يتطلع

  .فيهاتلقي تقييم مفّصل عن اقتسام املسؤوليات  إنشاء بعثة املتابعة وإىل
__________ 

)٢١٩(  S/PV.4403 ، ٣٢الصـــفحة )ــة  ٣٤املتحـــدة)؛ والصـــفحة  اململكـ
 .(الواليات املتحدة)

)٢٢٠(  S/2001/983  و Corr.1. 

 كانت  أيرلندا ممثل بوزير خارجيتها.  )٢٢١(

)٢٢٢(  S/PRST/2001/32. 
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ــؤرخ   ــرر املــ ــاير   ٣١املقــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠٠٢كــ
  )٢٠٠٢( ١٣٩٢): القرار ٤٤٦٣(اجللسة 

 ، قــدم األمــني العــام٢٠٠٢كــانون الثاين/ينــاير  ١٧يف 
، ابلـغ فيـه   )٢٢٣(الشـرقية  تيمـور يف اإلدارة االنتقاليـة  تقريرا عـن  

اء اإلدارة العامـة، وحتسـني احلالـة    بالتقدم احملـرز يف إنشـ   اجمللس
األمنية، وتنفيذ السياسات الرامية إىل تعزيز التنميـة االقتصـادية   
واالجتماعية. ومع مالحظـة متديـد عمليـة اسـتعراض مشـروع      

 ٩٠الدستور خبمسة أسابيع بعد املوعد النهائي احملدد أصـال بــ   
 يوما، أوضح أن النص املطروح يتضمن إنشاء دولـة دميقراطيـة  
موحــدة، مــع أجهــزة نيابيــة منتخبــة مــن خــالل االقتــراع العــام 

ــية يف    ــات الرئاســ ــرى االنتخابــ ــر. وُتجــ ــاناملباشــ  /أبريلنيســ
ــات    ٢٠٠٢ ــراء انتخابـ ــوات إلجـ ــردد مـــن دعـ ــا تـ ــم مـ ؛ ورغـ

تشـــريعية جديـــدة، فـــإن اجلمعيـــة التأسيســـية كانـــت تنظـــر يف 
حتويــل نفســها إىل هيئــة تشــريعية، علــى النحــو املتــوخى. كمــا 

 الشــرقية تيمــورل إحــراز تقــدم يف العالقــات الثنائيــة بــني تواصـ 
 تيمــــور، واختــــذت خطــــوات رمسيــــة النضــــمام إندونيســــياو

، عنـد اسـتقالهلا، إىل رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا.        الشرقية
مـن أن   العام األمنيمالحظة قلة ظهور امليليشيات، حذر ومع 

 تيمــورامليليشــيات األكثــر تشــددا قــد تظــل تشــكل هتديــدا ل      
يف األجل الطويل. وعالوة على ذلـك، فـإن األسـواق     لشرقيةا

غري املشروعة اليت تعمل بالقرب من احلدود تثري قلقـا متزايـدا.   
وأفاد أنه على الـرغم مـن اسـتمرار محـالت التضـليل والترويـع       
يف خميمــات الالجــئني، فــإن معــدالت عــودة الالجــئني أخــذت 

ود لتشـجيع  تتسارع. وأوضح أنه بينما كـان جيـري بـذل اجلهـ    
ــة يف    ــرار العدال ــوراملصــاحلة وإق ــإن الســلطات  الشــرقية تيم ، ف

ة مل تكــن قــد جتاوبــت بعــد مــع الطلبــات املوجهــة   ندونيســياإل
ــا مبوجـــب  ــائل   إليهـ ــاون يف املسـ ــأن التعـ ــاهم بشـ ــذكرة التفـ مـ

  .القانونية والقضائية واملتعلقة حبقوق اإلنسان
__________ 

)٢٢٣(  S/2002/80  وCorr.1 ١٣٣٨، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

 التأكيــد علــى أن بلــوغ األهــداف  العــام األمــنيوكــرر 
ــيت حــددها   ــسال ــة حل    اجملل ــب اســتمرار وجــود عملي ــظيتطل  ف

ــالم ــام االنت   السـ ــة إمتـ ــتقالل. ورأى أن سالسـ ــد االسـ ــال بعـ قـ
ــوظفني الـــدوليني؛ وإدمـــاج       ــي اخلفـــض التـــدرجيي للمـ تقتضـ

 األمـم اخلدمات األساسية املشتركة يف احلكومـة ونقـل أصـول    
اإلدارة إليهــا؛ ونقــل بعــض مهــام احلكــم املتبقيــة مــن    املتحــدة

ــةا ــة؛     النتقالي ــة الالزم ــزة التشــريعية واإلجرائي ــوير األجه ؛ وتط
وتوظيف مستشـارين مـدنيني يف حكومـة مـا بعـد االسـتقالل.       
وأشار إىل أن خفـض القـوات واملـوظفني املـدنيني جيـري كمـا       
هــو مقــرر، وأن التخطــيط للبعثــة اخللــف مســتمر. وأوصــى يف 

 رة االنتقاليـة إلداالواليـة احلاليـة لـ    اجمللـس الوقت ذاته بأن ميـدد  
  حىت تاريخ االستقالل.

ــانون ٣٠املعقـــودة يف  ٤٤٦٢ويف اجللســـة   الثـــاين/ كـ
 األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر   اجمللــس، أدرج ٢٠٠٢ ينــاير
ــام ــاله  الع ــذكور أع ــس. واســتمع )٢٢٣(امل ــن   اجملل ــة م إىل إحاط

. وأدىل ببيانـات  الشـرقية  تيمـور يف  املمثل اخلاص لألمـني العـام  
ــاء  ــتراليا)٢٢٤(لـــساجملكـــل أعضـ ــنغالديش  )٢٢٥(، وممثلـــو اسـ وبـ

ــان و   ــل وفيجــي والياب ــياوالربازي ــبني   إندونيس ــدا والفل ونيوزيلن
بالنيابــة عــن االحتــاد   والربتغــال ومجهوريــة كوريــا وأســبانيا (   

هورتــا، الــوزير   –الســيد خوســيه رامــوس   ، و )٢٢٦()األورويب
  .الشرقية تيموريف  األول للشؤون اخلارجية والتعاون

أخر املعلومات عـن  ل اخلاص لألمني العام املمثوعرض 
، املقــرر يــوم الشــرقية تيمــورالتحضــريات ليــوم االســتقالل يف  

ــايوأيار ٢٠ ، وســـلط الضـــوء علـــى التقـــدم الـــذي  ٢٠٠٢ /مـ
__________ 

 نت  أيرلندا ممثلة بوزير الدولة للشؤون اخلارجية.كا  )٢٢٤(

 كانت استراليا ممثلة برئيس وزرائها.  )٢٢٥(

وبلغاريـا، وبولنـدا،   وأيسـلندا،  إسـتونيا،  انضم إىل البيان كل من   )٢٢٦(
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

الطـة،  وموليختنشـتاين،  وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا،    
 وهنغاريا.
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ــب      ــرار اجلانـ ــتعراض وإقـ ــية يف اسـ ــة التأسيسـ ــه اجلمعيـ أحرزتـ
بقــراره املوافقــة  اجمللـس األعظـم مــن مشـروع الدســتور. وابلــغ   

. كمـا  /مـارس آذار ٩عمليـة التشـاور حـىت     على طلب بتمديد
 /نيســان ١٤ســيتوجه يف  الشــرقية تيمــورأشــار إىل أن شــعب 

ــل ــم يف    أبريـ ــيس هلـ ــاب أول رئـ ــراع النتخـ ــناديق االقتـ إىل صـ
دورا رئيسـيا يف إجرائهـا.    الشـرقية  تيمورانتخابات يتوىل أبناء 

ــوم     ــد يــ ــرئيس املنتخــــب اجلديــ ــيب الــ ــتم تنصــ ــرر أن يــ وتقــ
  االستقالل.

ــ ــات   وانتقـ ــألة عالقـ ــاص إىل مسـ ــل اخلـ ــورل املمثـ  تيمـ
مع جرياهنا يف املنطقة، فوجه االنتباه إىل ما حدث مـن   الشرقية

ــات بــــني    ــدعيم العالقــ ــايب يف تــ ــدم إجيــ ــورتقــ ــرقية تيمــ  الشــ
 الشـرقية  تيمـور ، ويف حل املسائل املعلقة. وقال إن إندونيسياو
ســــتعقدان حمادثــــات رفيعــــة املســــتوى يف هنايــــة  إندونيســــياو

، تعقبــها حمادثــات ثالثيــة عنــدما تنضــم  ٢٠٠٢ /فربايرطشــبا
  إليهما استراليا.  

ــة ظلــت مســتقرة:     ــة األمني وأشــار كــذلك إىل أن احلال
فــدائرة الشــرطة الوطنيــة تتطــور بصــورة جيــدة بتوجيــه مــن        

، كمـا مت إحـراز تقـدم يف    املتحـدة  ألمـم الشرطة املدنية التابعة ل
ســيظل يلـزم تــوفري   . غــري أنـه الشـرقية  تيمــورإنشـاء قــوة دفـاع   

شرطة مدنية ووجود عسكري دوليني حىت يتحقق تقدم كـبري  
  يف تطوير املؤسستني على حد سواء.

وفيمـــا يتعلـــق مبســـألة املصـــاحلة الوطنيـــة، أفـــاد املمثـــل 
مفوضني وطنـيني يف جلنـة االسـتقبال وتقصـي     اخلاص أن سبعة 

ــاه إىله. أمامــقــد أدوا الــيمني  احلقــائق واملصــاحلة  ووجــه االنتب
ــدويل      ــدعم ال ــد واحلاجــة القائمــة لل ــة الولي هشاشــة نظــام العدال
ــرة مــا بعــد االســتقالل. كمــا      املســتمر مــن أجــل تطــويره يف فت

يف ذلـك الصـدد،    إندونيسياعرض التطورات اليت استجدت يف 
ــوقفيمــا يتصــل باحملكمــة املخصصــة حل   ، وباحملكمــة اإلنســان ق

وضـيحا للتقـدم   العليا، وبالتقـدم الـذي حتقـق يف التحقيقـات. وت    

احملرز يف عدد من خميمات الالجـئني واجلهـود املبذولـة لتشـجيع     
علـى   الغربيـة  تيمـور الجـئ مـا زالـوا يف     ٦٠ ٠٠٠ما يصـل إىل  

العــودة إىل قبــل االســتقالل، أشــار إىل أن اخلــوف مــن محــالت  
ــع ــا زال  التروي ــودة الالجــئني،   يم ــوق ع ــل  إضــافة إىلع العوام

  .كبريا أيضا يف هذا اجملالمتثل رادعا  اليتاالقتصادية 
يف  اجمللـس وأعرب املمثـل اخلـاص عـن أملـه يف أن ينظـر      

ــر     ــوارد يف تقري ــف، ال ــة اخلل ــنيإطــار البعث ــام األم ، وأن )٢٢٧(الع
يوافــق عليــه. وأوضــح أن األنشــطة املدنيــة للبعثــة ســتتركز علــى 
مهام أساسية يف اإلدارة املدنيـة، وسـتقدم املسـاعدة للتحقيقـات     

. وفيمـا  اإلنسـان  حقـوق سيمة ويف تعمـيم مراعـاة   يف اجلرائم اجل
يتعلــق بعنصــر الشــرطة، فــإن مفــوض الشــرطة الدوليــة ســيتوىل    

 الشــرقية تيمــوربصــورة غــري مســبوقة القيــادة العامــة لشــرطة      
، وذلــك لكفالــة تنســيق املتحــدة ألمــموللشــرطة املدنيــة التابعــة ل

كتمـل  االستجابة الشرطية يف امليدان. وقـال إن مـن املتوقـع أن ي   
 الشـرقية  تيمـور تسليم أنشطة الشرطة تـدرجييا إىل دائـرة شـرطة    

ــول  ــاير كــانونحبل ــل، ســيتم يف الوقــت  ٢٠٠٤ الثاين/ين . وباملث
املناسب تسليم املسؤوليات من العنصر العسكري إىل قوة دفاع 

، كما كان جيري بذل جهود للتوصـل إىل اتفـاق   الشرقية تيمور
ف أنــه ســيجري ختفــيض   بشــأن العالقــة بــني اجلــانبني. وأضــا    

العنصــر العســكري، املســؤول عــن األمــن اخلــارجي وســالمة       
أراضــي الدولــة، بــالتوازي مــع إنشــاء نظــم ملراقبــة احلــدود. ويف 

اإلدارة الوقـت نفســه، أفــاد عــن عمليـة مســتمرة خلفــض حجــم   
قبــل االســتقالل، وإن كــان قــد   املائــة يف ٧٥بنســبة االنتقاليــة 

اإلدارة لنامجــة عــن إهنــاء ختفيــف الصــدمة اأكــد علــى ضــرورة 
. ويف والشـروع يف بعثـة أصـغر حجمـا بدرجـة أكـرب       االنتقالية

 األمـني على اقتراح  اجمللساخلتام، أعرب عن أمله يف أن يوافق 
__________ 

)٢٢٧(  S/2002/80  وCorr.1.املرفق ، 
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 /أيــــار ٢٠حــــىت اإلدارة االنتقاليــــة بتمديــــد واليــــة   العــــام
  .)٢٢٨(٢٠٠٢  مايو

وأثىن املتكلمون على عمل اجلمعية التأسيسية يف صـياغة  
ــتور ــورل دس ــهم يف أن     الشــرقية تيم ــن أمل ــوا ع املســتقلة، وأعرب

يستند الدستور النهائي إىل أوسع مشاورات شعبية ممكنة. كمـا  
رحبوا بـاإلعالن املتعلـق مبوعـد االنتخابـات الرئاسـية، وكـذلك       

فيهـا. وحثـوا مجيـع     الشـرقية  تيمـور بالدور الذي سـيتواله أبنـاء   
بصورة سلمية وشفافة.  األطراف على القيام حبمالهتا االنتخابية

، األورويب االحتــادووجــه ممثــل أســبانيا، متكلمــا بالنيابــة عــن      
االنتباه إىل حوادث العنف السياسـي، وأكـد علـى أمهيـة وجـود      

ــبري عــــــن   ــبة للتعــــ ــة واخــــــتالف القنــــــوات املناســــ املعارضــــ
  .)٢٢٩(السياسية  اآلراء

وأعـــرب كـــثري مـــن املمـــثلني عـــن أملـــهم يف أن تعمـــل  
ى حتســني عالقاهتمــا وحــل املســائل املعلقــة  علــ الشــرقية تيمــورو

تعيني احلدود والتعـاون يف تقـدمي املسـؤولني    يف ذلك  مبابينهما، 
 إندونيسـيا عن ارتكاب جرائم جسيمة إىل العدالـة. وأكـد ممثـل    

ــه ودعمهــا ل  ــزام حكومت ، واســتعدادها الشــرقية تيمــورجمــددا الت
ل ذات الستكشاف سبل حلل املسائل املعلقة وغريها مـن املسـائ  

  .)٢٣٠(االهتمام األوسع للجانبني
 تيمـور وبالنظر لعدد الالجئني الذين كانوا ما يزالـون يف  

، دعـا ممثــل اململكـة املتحـدة، وانضــم إليـه يف ذلـك ممثــل      الغربيـة 
 اجنـــازإىل  الشـــرقية تيمـــورو إندونيســـياالكـــامريون، كـــال مـــن 

ــودة إىل       ــن الع ــة م ــتمكني الوكــاالت الدولي ــاهم ل ــذكرة التف م
ــادة تــــوطني مــــن تبقـــــى مــــن    تيمــــور ــرقية وتيســــري إعــ الشــ

__________ 

)٢٢٨(  S/PV.4462 ،١١إىل  ٣ات الصفح. 

)٢٢٩(  S/PV.4462 (Resumption 1) ،٣ و ٢تان الصفح.  
 .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٣٠(

، األورويب االحتاد. وتكلم ممثل أسبانيا بالنيابة عن )٢٣١(الالجئني
فقال إنه جيب أن تسـتمر اجلهـود املبذولـة لتشـجيع االتصـاالت      
عــرب احلــدود، وزيــادة الثقــة املتبادلــة، وحــل مشــكلة تســديد        

  .)٢٣٢(املعاشات التقاعدية
 إىل اسـتمرار اخلطـر الـذي    وأشـار العديـد مـن املـتكلمني    

يشكله عـدم االسـتقرار، وأكـدوا علـى ضـرورة تعزيـز املصـاحلة        
والعدالة، ورحبوا بالتقدم احملـرز يف إنشـاء جلنـة تقصـي احلقـائق      

. ورحب العديد مـن املمـثلني بإنشـاء    )٢٣٣(واالستقبال واملصاحلة
، وأعربـوا عـن   إندونيسـيا يف  اإلنسـان  قوقاحملكمة املخصصة حل

. وكـرر ممثـل   )٢٣٤(أن تبدأ احملاكمـات يف وقـت قريـب    أملهم يف
إىل  األورويب االحتـاد أسبانيا التأكيـد علـى الـدعوة الـيت وجههـا      

للتعجيل بتفعيل احملكمة وتفويضـها بالكامـل بالواليـة     إندونيسيا
وفقــــــــا  اإلنســــــــان حقــــــــوقعلــــــــى كافــــــــة انتــــــــهاكات 

  .)٢٣٥(الدولية للمعايري
ورحـب جبلسـات   أمهيـة املصـاحلة،    إندونيسياوأكد ممثل 

، الشــرقية تيمــوراحلــوار فيمــا بــني خمتلــف اجلماعــات مــن أبنــاء  
ني وقـات  ندونيسـي وكذلك بالتنسـيق الوثيـق بـني العسـكريني اإل    

. وكـرر اإلعـراب عـن تأكيـدات حكومتـه بـإقرار       السالم حفظ
 قــوقالعدالــة، مشــريا إىل تعــيني قضــاة للمحكمــة املخصصــة حل  

عملـها يف الشـهر التـايل. ويف    ، اليت كان متوقعا أن تبدأ اإلنسان
__________ 

)٢٣١(   S/PV.4462 ، ١٤الصــفحة ) ؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة(
 .)الكامريون( ٢٧

)٢٣٢(  S/PV.4462 (Resumption 1) ،٣ الصفحة. 

)٢٣٣(  S/PV.4462 ، ١٦الصـــفحة ) ٢٢و ٢١ تان)؛ والصـــفحأيرلنـــدا 
ــرويج( ــفحة النــــــ ــا( ٢٨)؛ والصــــــ ــفحة غينيــــــ  ٣٤)؛ والصــــــ
 ٣الصـــفحة  ، S/PV.4462 (Resumption 1)و)؛ موريشـــيوس(
  .بالنيابة عن االحتاد األورويب) أسبانيا(

)٢٣٤(  S/PV.4462 ،٢٤و ٢٣تان الصفح )٣٣تان )؛ والصفحاملكسيك 
 ٣الصـفحة  ، S/PV.4462 (Resumption 1)و)؛ موريشيوس( ٣٤و
  .بالنيابة عن االحتاد األورويب) أسبانيا(

)٢٣٥(  S/PV.4462 (Resumption 1) ،٣ الصفحة. 
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حني أعرب عن احترامه للنظام القضـائي يف بلـده، فقـد رحـب     
أيضـا بـاحلكم املــنقح الـذي أصـدرته احملكمــة العليـا فيمـا يتصــل       

 املتحــــــدة األمــــــممبقتــــــل ثالثــــــة مــــــن مــــــوظفي مفوضــــــية 
  .)٢٣٦(الالجئني لشؤون

ويف حني وصف معظم املتكلمني االجنازات اليت حتققت 
، فقـد اتفقـوا   املتحـدة  ألمـم بأهنـا قصـة جنـاح ل    رقيةالش تيموريف 

مسـريهتا،   املتحـدة  األمـم على أنه من األمهيـة البالغـة أن تواصـل    
ــة كفــؤة تعتمــد علــى      وأن تعــزز جناحهــا مــن خــالل إقامــة دول

. وأشـاروا إىل أن بلـوغ ذلـك اهلـدف     الشـرقية  تيمـور نفسها يف 
 مــمألبصــورة متراكمــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة حمــددة ســيوفر ل 

إستراتيجية خروج جيدة. ووصوال لتلك الغاية، أعربـوا   املتحدة
اإلدارة بتمديـــد واليـــة  العـــام األمـــنيعـــن تأييـــدهم لتوصـــيات 

، كمـــا أيـــدوا اإلطـــار ٢٠٠٢ /مـــايوأيار ٢٠حـــىت االنتقاليـــة 
املقترح للبعثة اخللف. وقال املتكلمون إهنم يتطلعـون إىل تلقـي   

يف واليـة   جلس أن ينظرمقترحات أكثر حتديدا كي يتسىن للم
 االحتـاد البعثة اجلديدة قبل االستقالل مبـدة كافيـة. غـري أن ممثـل     

تصـور موحـد   ’’ اجمللـس أعرب عن قلقه من عدم تلقي  الروسي
  .)٢٣٧(‘‘وشامل ملستقبل تقدمي املساعدة الدولية

وانتقل العديد من املتكلمني إىل مسألة املساعدة املقدمـة  
تقالل، فأشــاروا إىل أمهيــة إشــراك بعــد االســ الشــرقية تيمــورإىل 

طائفــة عريضــة مــن املنظمــات والوكــاالت مــن داخــل منظومــة   
ــة، واملؤسســات   املتحــدة األمــم ، وكــذلك مــن اهلياكــل اإلقليمي

  .)٢٣٨(املالية الدولية، وفرادى البلدان املاحنة
__________ 

 .١٩إىل  ١٧ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٣٦(

)٢٣٧(  S/PV.4462 ،٢٦ الصفحة. 

 ٣٢ و ٣١ تان)؛ والصفحاملكسيك( ٢٤نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٣٨(
مجهورية ( ١٢الصفحة ، S/PV.4462 (Resumption 1)و)؛ نسافر(

  .)كوريا

ــل   ــاتوأكــد ممث ــى املتحــدة الوالي ضــرورة مواصــلة   عل
عـدم تقـدمي   دف للوصـول إىل هـ   املتحـدة  األمـم خفض وجـود  

ــول منتصــف عــام      ، ٢٠٠٤أي دعــم مــايل حلفــظ الســالم حبل
وقـوة  القوات العسـكرية  عنصري لتخفيض وأعرب عن تأييده 
يف الفتــــرة الــــيت تســــبق   ألمــــم املتحــــدة  ل الشــــرطة التابعــــة 

. وشــدد ممثــل املكســيك، وأيــده يف ذلــك ممثــل )٢٣٩(االســتقالل
وات حـول  التشاور مـع البلـدان املسـامهة بقـ     فرنسا، على أمهية

. وباملثـل،  )٢٤٠(، قبـل وبعـد االسـتقالل   اإلدارة االنتقالية تكوين
أن تشـكيل الوجـود الـدويل وإطـاره      الروسي االحتادرأى ممثل 

ــل     ــاس حتليــ ــى أســ ــده علــ ــي حتديــ ــتقبل ينبغــ ــزمين يف املســ الــ
االحتياجات احلقيقية لتيمور الشرقية، وأيضا خطى التطـورات  

ــع ــاة ، علــــى أرض الواقــ ــع مراعــ ــدموقــــف حكومــ ــة البلــ  مــ
  .)٢٤١(كاملة  بصورة

هورتــا االنتبــاه إىل كــثري مــن   -ووجــه الســيد رامــوس 
ــة يف   ــها اخنفــاض  الشــرقية تيمــورالتطــورات االجيابي ، ومــن بين

ــوة       ــة وق ــدائرة الشــرطة الوطني ــة، والتحضــري ل ــدالت اجلرمي مع
، وعودة الالجئني، والعالقات الثنائيـة مـع   الشرقية تيموردفاع 

ــيا ــة  إندونيســ ــع املنطقــ ــاحلة،    ومــ ــة واملصــ ــع، والعدالــ األوســ
واملفاوضـــات بشـــأن الدســـتور، والتحضـــريات لالنتخابـــات     

اإلدارة الرئاسية. ويف الوقت نفسه، ومـع ترحيبـه خبفـض قـوام     
على مدار الشهور التالية، فقد أعـرب عـن قلقـه إزاء    االنتقالية 

قدرة بعض عناصـر امليليشـيات السـابقة علـى زعزعـة اسـتقرار       
بشأن البعثـة   العام األمنيقد رحب مبقترحات البلد. ولذلك، ف

 اجمللـــــــساخللـــــــف، وأعـــــــرب عـــــــن أملـــــــه يف أن يؤيـــــــد 
  .)٢٤٢(االقتراح  ذلك

__________ 

)٢٣٩(  S/PV.4462 ،١٨ الصفحة. 

ــع  )٢٤٠( ــفحة   املرجــ ــه، الصــ ــيك( ٢٣نفســ ــفحة املكســ  ٣٢)؛ والصــ
 .)فرنسا(

 .٢٥ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٤١(

 .٣٩إىل  ٣٤ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٤٢(
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 كـــانون الثـــاين/ ٣١املعقـــودة يف  ٤٤٦٣ويف اجللســـة 
 أعمالـــهاجمللـــس مـــن جديـــد يف جـــدول  أدرج، ٢٠٠٢ينـــاير 

ــؤرخ    ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــاير   ١٧تقريـــ ــانون الثاين/ينـــ كـــ
ــرئي .)٢٤٣(٢٠٠٢ ــه الـــ ــاه ووجـــ ــيوس) االنتبـــ  إىلس (موريشـــ

وطُرح مشروع القرار للتصـويت، واعتمـد    ؛)٢٤٤(مشروع قرار
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٢( ١٣٩٢باإلمجـ

ــررالــذي  ــه ق ــة أمــور،  اجمللــس في ــة  ، ضــمن مجل أن ميــدد الوالي
حـىت   الشـرقية  تيمـور يف  االنتقاليـة  إلدارة األمم املتحـدة احلالية 
  أن يبقي املسألة قيد نظره.  ، و٢٠٠٢ /مايوأيار ٢٠

ــؤرخ   ــرر املــ ــايو أيار ١٧املقــ ــة  ٢٠٠٢/مــ (اجللســ
  )٢٠٠٢( ١٤١٠): القرار ٤٥٣٤

تقريـرا  ، قدم األمـني العـام   ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٧يف 
، )٢٤٥(الشـــرقية تيمـــوريف  املتحـــدة االنتقاليـــة األمـــم إدارةعـــن 

ــتقالل     ــو اسـ ــرز حنـ ــدم احملـ ــيل التقـ ــه بالتفصـ ــورعـــرض فيـ  تيمـ
كذلك التحديات اليت تواجه أمن واسـتقرار الدولـة   ، والشرقية

أنـه   العام األمنياجلديدة يف األجلني القصري والطويل. والحظ 
، وقعــت اجلمعيــة التأسيســية نــص  ٢٠٠٢ /مــارسآذار ٢٢يف 

الدميقراطية، الذي يدخل حيـز   الشرقية تيموردستور مجهورية 
. وأضـــاف أن االنتخابـــات  ٢٠٠٢ /مـــايوأيار ٢٠النفـــاذ يف 

بصورة سلمية ومنظمـة.   /أبريلنيسان ١٤لرئاسية أجريت يف ا
 تيمـــوروتوضـــيحا للعمليـــة املســـتمرة إلنشـــاء اإلدارة العامـــة ل 

ــرقية ــاد  الشـ ــتقلة، أفـ ــام األمـــنياملسـ ــود التوظيـــف  العـ أن جهـ
والتدريب وبناء القدرات استغرقت أطول مما كان متوقعا هلـا،  

ية بشـكل  وظلت تواجه عقبات تعترض طريق عمل البريوقراط
القضــاء. وتفصــيال للتقــدم احملــرز يف إنشــاء يف ذلــك  مبــافعـال،  

، أشـار إىل القلـق مـن    الشـرقية  تيمـور دائرة شرطة وقـوة دفـاع   
__________ 

)٢٤٣(  S/2002/80  و Corr.1. 

)٢٤٤(  S/2002/130. 

)٢٤٥(  S/2002/432  وAdd.1 ١٣٩٢، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 

 “مجاعــات أمنيــة أخــرى”وجــود علــى أن الدســتور قــد نــص 
، ووعـــد بـــأن وجـــود تلـــك    جنبـــا إىل جنـــب مـــع الشـــرطة   

اجلماعــات، الــيت تتــألف أساســا مــن مقــاتلي جبهــة فالنتيــل         
السابقني ممن فقـدوا امتيـازاهتم، سـيظل حمـل اسـتعراض دقيـق.       

اإلدارة االنتقاليــــة ويف حــــني قــــال إن حســــن التعــــاون بــــني  
ة قــد أســهم يف تقلــص أنشــطة   ندونيســيوالقــوات املســلحة اإل 

امليليشــيات، فقــد حــذر مــن أن عناصــر امليليشــيات املتشــددة     
لـت  تظل متثـل هتديـدا حمـتمال، وأن األسـواق غـري املشـروعة ظ      

 إندونيســياأن  العــام األمــنيتعمــل يف منطقــة احلــدود. والحــظ 
استأنفت تقدمي املعونات الغذائية للفئات األكثـر ضـعفا عقـب    
تواتر أنباء عن حـاالت لسـوء التغذيـة، ووافقـت علـى تسـديد       
ــأخرة للمــوظفني الســابقني يف اإلدارة     ــة املت املعاشــات التقاعدي

 تيمـــورة يف ندونيســـياملدنيـــة والشـــرطة والقـــوات املســـلحة اإل
قـد   اإلنسـان  قوق. وأشار إىل أن احملكمة املخصصة حلالشرقية

شــرعت يف إجــراء حماكماهتــا األوىل، وأعــرب عــن أســفه ألن   
ــة  ــد  ااختصــاص ق نطــامل توســع  إندونيســياحكوم حملكمــة بع

ــدة مـــن  ــرة املمتـ ــان/أبريل  الفتـ ــبتمرب إىل نيسـ  ١٩٩٩أيلول/سـ
  .ليما وخارج مقاطعات ليكويكا وديلي وكوفا

خطتـــه لعمليـــة مســـتمرة، وإن  العـــام األمـــنيوعـــرض 
، تتأســس الســالم فــظحل املتحــدة ألمــمكانــت خمفضــة، تابعــة ل

حيقق االنسحاب التدرجيي للبعثـة  وينبين على مراحل  هنجعلى 
بعثة تابعة لألمـم  . واقترح إنشاء على امتداد فترة قدرها عامني

ف من ثالثة بـرامج  املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية تتأل
يف  مبـا ، االستقرار والدميقراطية وإقامة العدل) ١(: هي رئيسية
ــك  ــرائم     ذل ــات يف اجل ــة ومســاعدة التحقيق ــم اإلدارة العام دع

األمـن الـداخلي   ) ٢(؛ اجلسيمة وإجراءاهتا فيما بعد االسـتقالل 
ــانون  ــاذ الق ــوفري خــدمات الشــرطة   ، ويشــمل كــال مــن  وإنف ت

؛ ئــــرة شــــرطة تيمــــور الشــــرقيةا، ودعــــم تطــــوير دالتنفيذيــــة
تقـدمي   كفالة األمن اخلارجي ومراقبة احلدود، مبا يف ذلك )٣(

ــة لتيمــور      ــدعم املســتمر لألمــن اخلــارجي والســالمة اإلقليمي ال
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ــها    ــدود ومراقبتــ ــن احلــ ــوير أمــ ــاعدة يف تطــ ــرقية واملســ . الشــ
وســيجري نقــل املهــام تــدرجييا إىل الســلطات احملليــة املختصــة   

  القدرات احمللية. بالتوازي مع تطوير
ــة  ــومي   )٢٤٦(٤٥٢٢ويف اجللسـ ــودة يـ  ٢٩ و ٢٦املعقـ

يف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٢ /أبريلنيســان
إىل إحاطـة   اجمللـس . واسـتمع  )٢٤٥(املـذكور أعـاله   العـام  األمني
 حفــظاملســاعد لعمليــات  العــام األمــنيومــن  العــام األمــنيمــن 

ــات كــل أعضــاء  الســالم ــ. وأدىل ببيان ــو ساجملل أســبانيا ، وممثل
ــاد األورويب  ( ــن االحتـ ــة عـ ــيا   )٢٤٧()بالنيابـ ــتراليا وإندونيسـ واسـ

ــا     ــة كوريـ ــد ومجهوريـ ــال وتايلنـ ــل والربتغـ ــا والربازيـ وأوكرانيـ
والسـيد   وشيلي وفيجـي وماليزيـا ومصـر ونيوزيلنـدا واليابـان،     
الســيد وزانانــا غومســاو، الــرئيس املنتخــب لتيمــور الشــرقية،      

  الوزير األول لتيمور الشرقية.ماري بن أمودي الكتريي، 
يف بيانـه االسـتهاليل، ضـمن مجلـة      العـام  األمنيوناشد 

إنشاء عملية متابعـة حلفـظ السـالم    أمور، الدول األعضاء دعم 
ــوريف  ــرقية تيمـــ ــة    الشـــ ــاعدة املاليـــ ــدمي املســـ ــلة تقـــ ومواصـــ

 تيمـــورواالســـتثمارات للنمـــو املســـتدام. كمـــا دعـــا حكومـــة 
، وخباصـة مـن   إندونيسياالوثيق مع  إىل مواصلة تعاوهنا الشرقية

أجل االتفاق سريعا على تعيني احلدود، وعلى حالـة الالجـئني   
، وعلـى التعـاون يف حماكمـة املتـهمني     الغربيـة  تيمـور املتبقني يف 

  .)٢٤٨(١٩٩٩بارتكاب جرائم جسيمة يف عام 
 الســالم حفــظاملســاعد لعمليــات  العــام األمــنيوقــدم 

فصــيل خطـط البعثــة اخللــف،  وعــرض بالت ،العـام  األمــنيتقريـر  
__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٤٦(
، فيمـا  ٧احلالـة  ، اخلامس، اجلزء األولهذه اجللسة، انظر الفصل 

 النظام الداخلي املؤقت.من  ٣٦ إىل ٢٧تطبيق املواد يتعلق ب

إســتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، مــن انضــم إىل البيــان كــل   )٢٤٧(
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 ومالطة، وهنغاريا.وليختنشتاين، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، 

)٢٤٨(  S/PV.4522 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

. وأشـار  الشـرقية  تيمـور لتقدمي املساعدة يف  املتحدة األممبعثة 
ــة،      ــاالت اإلدارة العامــ ــدعم يف جمــ ــتقدم الــ ــة ســ إىل أن البعثــ
ــر     والقــانون والنظــام، واألمــن اخلــارجي، وأشــار إىل أن التقري
حدد نقاطا مرجعية معينة من شـأهنا أن تسـمح خبفـض وجـود     

  .)٢٤٩(جيياتدر املتحدة األمم
التحــديات  الشــرقية تيمــوروعــرض الــرئيس املنتخــب ل

ــة   ــيت ســتواجه دول ــدة، وناشــد اجملتمــع   الشــرقية تيمــورال الولي
الــدويل تقــدمي الــدعم املــايل واخلــربة الفنيــة هلــا. وابــرز ضــرورة 
توطيد أركان املؤسسات الدميقراطية األساسـية للبلـد، وتعزيـز    

ــية واأل    ــفافية املؤسســات السياس ــدرات وش ــة،  ق ــزة اإلداري جه
  .)٢٥٠(وحتقيق التطوير املالئم يف جمايل القانون والنظام

ــد الـــوزير األول ل  ــوروأكـ أن أولويـــات  الشـــرقية تيمـ
احلكومة، على النحو املبني يف خطة التنميـة الوطنيـة، سـتتركز    
ــة؛ والصــحة؛ واإلســكان؛       ــيم وحمــو األمي ــي: التعل ــا يل ــى م عل

تقـدمي الـدعم، وخباصـة     وتطوير الزراعة. وناشد اجملتمع الدويل
يف الســنوات الثالــث التاليــة، قبــل أن يصــبح مــن املمكــن توقــع 
أول إيرادات من تطـوير حقـول الغـاز والـنفط يف حبـر تيمـور.       

وتشـجيع   السـالم  حفـظ كما شدد على أمهية استمرار وجـود  
ــدول اجملــاورة كوســيلة لتحســني أمــن     ــة مــع ال العالقــات الطيب

  .)٢٥١(البلد
ـــ  ــاد املتكلمـــون ب ــرية يف وأشـ ــة األخـ التطورات االجيابيـ

إقـرار  يف ذلـك   مبـا ، العـام  األمنياملبينة يف تقرير  الشرقية تيمور
ــاو يف   ــيد غومسـ ــاب السـ ــتور، وانتخـ ــان ١٤الدسـ ، /أبريلنيسـ

ــادة       ــرورة زيـ ــلموا بضـ ــا سـ ــية. كمـ ــة األساسـ ــالح البنيـ وإصـ
املساعدات الدوليـة املقدمـة لـإلدارة اجلديـدة مـن أجـل توطيـد        

ــيت   ــن   املكاســـب الـ ــايل األمـ ــة يف جمـ ــل، وخاصـ حتققـــت بالفعـ
__________ 

 .٧إىل  ٤ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٤٩(

 .١٠إىل  ٧ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٥٠(

 .١٣إىل  ١١ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٥١(
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واخلدمات اإلدارية. وأكد املتكلمون على أن اسـتمرار الـدعم   
مـــن جانـــب املـــاحنني أمـــر أساســـي يف ذلـــك الصـــدد، وســـلم  
الكثريون بضرورة كفالة التنسـيق فيمـا بـني خمتلـف الوكـاالت      

  املاحنني الثنائيني.
 مالعـا  األمنيوأعرب املتكلمون عن تأييدهم لتوصيات 

، الشـرقية  تيمـور لتقدمي املسـاعدة يف   املتحدة األممبإنشاء بعثة 
وأثنوا التركيز املقترح على اإلدارة العامـة، والقـانون والنظـام،    
واألمن، وكذلك حتديد نقاط مرجعية واضحة توخيا لسـحب  
البعثة تدرجييا. واد عدد من املتكلمني على أن اجلـدول الـزمين   

. )٢٥٢(الوقائع على أرض الواقـع  للبعثة جيب أن يتحدد يف ضوء
سـتظل   الشـرقية  تيمـور وحذر ممثال الربتغـال واسـتراليا مـن أن    

تواجــه خمــاطر أمنيــة واجتماعيــة كــبرية مــع تقلــص الوجــود        
  .)٢٥٣(الدويل

وأكد كثري من املمثلني على أمهية تطوير دائـرة شـرطة   
وقوة دفاعها. كما أعربوا عن قلقهـم إزاء بـطء    الشرقية تيمور

قضـاء، ودعـوا إىل بنـاء القـدرات لكفالـة حتقيـق تقـدم        تطوير ال
  يف توفري العدالة واملساءلة.

ورحب كـثري مـن املـتكلمني بالعالقـة الوثيقـة املتوخـاة       
األوسـع يف   املتحـدة  األمـم بني بعثـة تقـدمي املسـاعدة ومنظومـة     

، وأكدوا ضرورة اسـتمرار املسـاعدات اإلمنائيـة    الشرقية تيمور
ألطــراف، وأعربــوا عــن أملــهم يف مواصــلة   الثنائيــة واملتعــددة ا

املاحنني مشاركتهم يف ذلك الصدد. وأشـار كـثري مـن املمـثلني     
إىل أن الــدعم اإلضــايف مــن املــاحنني ميكــن أن يعجــل بتحقيــق    
النقــاط املرجعيــة، وبالتــايل بانســحاب بعثــة تقــدمي الــدعم. ويف 

__________ 

ــع  )٢٥٢( ــفحة   املرجــ ــه، الصــ ــنغافورة( ٢١نفســ ــفحة ســ  ٢٥)؛ والصــ
)؛ الربتغـال ( ٣٥)؛ والصـفحة  أيرلنـدا  ( ٣١)؛ والصـفحة  فرنسا(

األورويب)؛ والصـفحة   االحتـاد أسبانيا بالنيابة عن ( ٣٧والصفحة 
ــتراليا( ٣٩  ٥ تانالصــفح، S/PV.4522 (Resumption 1)و )؛اس
  .)الربازيل( ٦ و

)٢٥٣(  S/PV.4522،  ٣٥الصفحة )استراليا( ٣٩)؛ والصفحة الربتغال(. 

 تيمـور حني رحب العديد مـن املـتكلمني بتحسـن العالقـة بـني      
وازدياد عودة الالجئني، فإهنم أكدوا علـى   إندونيسياو يةالشرق
تعـيني  يف ذلـك   مبـا معاجلـة املشـكالت الثنائيـة املعلقـة،      ةضرور

ــرتكيب      ــة م ــاون يف الشــؤون القضــائية؛ وحماكم احلــدود؛ والتع
  .)٢٥٤(اجلرائم اجلسيمة؛ وحتسني حالة الالجئني

إجيــاد حــل شــامل ملســألة     إىلودعــا ممثــل إندونيســيا   
ــئني ــدويل  ، الالجـ ــع الـ ــا اجملتمـ ــداء   إىلداعيـ ــع النـ ــاوب مـ التجـ

املشــترك بــني حكومــة مجهوريــة إندونيســيا واألمــم املتحــدة       
. وقـال إن  املتعلق بإجيـاد حلـول لالجـئني التيمـوريني الشـرقيني     

ــر األمــني العــام يعطــي    ‘‘ميليشــيات’’اســتخدام تعــبري   يف تقري
يف انطباعا خاطئا بوجود فوضى يف منطقة احلـدود، وتشـكك   

دليــل ملمــوس.   أيدون  اإلجرامــيتصــوير التقريــر للنشــاط   
تــرتبط بــأي حــال مــن    اتفاقــات احلــدود جيــب أال    أنورأى 

ــلة    ــة، ناهيـــك عـــن أن تكـــون متصـ ــائل األمنيـ األحـــوال باملسـ
ــة    ــيض العنصــر العســكري للبعث ــتعداد   وأكــد، بتخف ــددا اس جم

 حكومته للعمل بروح التعاون والصداقة مـن أجـل بنـاء جمتمـع    
  .)٢٥٥(الشرقية تيمورميتلك مقومات االستمرار يف سلمي 

 /مــــــايوأيار ١٧املعقــــــودة يف  ٤٥٣٤ويف اجللســــــة 
املــؤرخ  العــام األمــنينظــره يف تقريــر  اجمللــس، واصــل ٢٠٠٢

. ووجـــه الـــرئيس (ســـنغافورة) )٢٥٦(٢٠٠٢ /أبريلنيســـان ١٧
ــرار   ــروع قــ ــر إىل مشــ ــرار   ؛ )٢٥٧(النظــ ــروع القــ ــرح مشــ وطُــ

ــد باإلمجــاع ودو   ــرار   للتصــويت، واعتم ن مناقشــة بوصــفه الق
__________ 

ــا( ١٩و ١٨تان نفســه، الصــفح املرجــع  )٢٥٤(  ٢٣)؛ والصــفحة بلغاري
)؛ أيرلندا( ٣٢)؛ والصفحة النرويج( ٢٦)؛ والصفحة املكسيك(

 .األورويب) االحتادأسبانيا بالنيابة عن ( ٣٨ و ٣٧ تانوالصفح

)٢٥٥(  S/PV.4522 (Resumption 1)  ،١٧إىل  ١٥ات الصفح. 

)٢٥٦(  S/2002/432  وAdd.1.  
)٢٥٧(  S/2002/539. 
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أن فيــه، ضــمن مجلــة أمــور،     جــاء)، الــذي ٢٠٠٢( ١٤١٠
  :اجمللس

ولفتــرة   ٢٠٠٢أيــار/مايــــو   ٢٠أن ينشئ، اعتبــــارا من  يقرر
شــهرا، بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف تيمــور        ١٢أوىل مــدهتا 
  الشرقية؛

الدعم يف أن تتكون والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي  يقرر أيضا
تقدمي املساعدة للـهياكل اإلداريـة    (أ) تيمور الشرقية من العناصر التالية:

األساسية الضـرورية مـن أجـل أن تتـوفر لتيمـور الشـرقية أسـباب البقـاء         
ــة      (ب) واالستقرار السياسي؛ ــالمة العامـ ــانون والسـ ــاذ القـ ــأمني إنفـ تـ

ن يف تيمـور  بصورة مؤقتة وتقدمي املساعدة يف إنشاء جهاز إلنفاذ القانو
اإلســهام يف صــون األمــن  (ج) الشــرقية، دائــرة شــرطة تيمــور الشــرقية؛
  اخلارجي والداخلي يف تيمور الشرقية؛

أن يرأس البعثة ممثل خاص لألمني العام وأن تتألف البعثـة   يقرر
عنصر مدين يضـم مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام مـع         (أ) مما يلي:

ــا   ــؤون اجلنسـ ــىن بالشـ ــيق تعـ ــات تنسـ ــة  جهـ ــريوس نقـــص املناعـ نية وبفـ
 ١٠٠البشرية/اإليدز، وفريق الدعم املدين املؤلف من عناصـر تصـل إىل   

موظف يشغلون الوظائف األساسية، ووحدة اجلرائم اخلطـرية، ووحـدة   
 ١ ٢٥٠عنصـــر شـــرطة مدنيـــة يضـــم مبـــدئيا   (ب) حقـــوق اإلنســـان؛

ــابطا؛ ــه األساســـي يصـــل إىل   (ج) ضـ ــر عســـكري قوامـ  ٥ ٠٠٠عنصـ
  مراقبا عسكريا؛ ١٢٠فيهم جندي مبن 
ــرر ـــا     يق ـــة دوليــ ـــوق اإلنســان املقبولــ ــادئ حقـــ أن ُتشــكل مب

جزءا ال يتجزأ من التدريب وبناء القـدرات اللـذين تضـطلع هبمـا البعثـة      
  من منطوق هذا القرار؛ ٢يف إطار الفقرة 
للبعثة، يف إطار الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة،     يأذن
ات الالزمة، طيلة فترة واليتـها، لتحقيـق واليتـها، ويقـرر     باختاذ اإلجراء

القيام باستعراض هذه املسألة ومجيع اجلوانب األخرى لوالية البعثة بعـد  
  شهرا؛ ١٢مضي 

أن يبقــى التقــدم احملــرز باجتــاه حتقيــق العناصــر األساســية    يقــرر
خلطــة تنفيــذ الواليــة قيــد االســتعراض وأن ُيســتأنف تقلــيص قــوام البعثــة 

  رع وقت ممكن، بعد إجراء تقدير دقيق للحالة على األرض؛بأس
أن تقــوم البعثــة، يف فتــرة ســنتني، بنقــل مجيــع       يقــرر كــذلك 

  املسؤوليات التنفيذية بشكل كامل إىل سلطات تيمور الشرقية.
ــؤرخ   ــرر املــ ــايو أيار ٢٠املقــ ــة  ٢٠٠٢/مــ (اجللســ

  بيان من الرئيس): ٤٥٣٧

/مـــــايو يارأ ٢٠يف املعقـــــودة  )٢٥٨(٤٥٣٧يف اجللســـــة 
ــر    اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٢ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال م
. واســتمع )٢٥٩(٢٠٠٢ /أبريلنيســان ١٧املــؤرخ  العــام األمــني
. وأدىل ببيانـات كـل   العـام  األمنيإىل إحاطة من وكيلة  اجمللس

ــاء  ــسأعضـ ــو )٢٦٠(اجمللـ ــبانيا أ، وممثلـ ــاد  (سـ ــن االحتـ ــة عـ بالنيابـ
رانيــــا والربازيــــل واســــتراليا وإندونيســــيا وأوك )٢٦١()األورويب

(بالنيابـة عـن   والربتغال وبروين دار السـالم وتايلنـد وجامايكـا    
ومجهورية كوريا والفلبني وفرتويـال وكوبـا   اجلماعة الكاريبية) 

وماليزيـــا ونيبـــال  (بالنيابـــة عـــن جمموعـــة ريـــو) وكوســـتاريكا
  .ونيوزيلندا واليابان

شـعب تيمـور    إىلووجهت وكيلة األمني العام التهنئـة  
اجملتمع الدويل سيعمل مع قادته لتعزيـز   أن إىل وأشارقية، الشر

املؤسســــات الدميقراطيــــة الــــيت أنشــــئت، ولتشــــجيع التنميــــة  
بإندونيسـيا والربتغـال    وأشادتاالجتماعية واالقتصادية للبلد. 

أيار/مــايو، ورحبــت حبضــور رئيســة  ٥لتوقيعهمــا علــى اتفــاق 
االســتقالل إندونيســيا، ميغــاوايت ســوكارنوبوتري، احتفــاالت  

تعـاون تيمـور الشـرقية مـع جرياهنـا       أنعلى  وأكدتيف ديلي، 
ــا يف األجــل      ــر يف اســتقرارها وازدهاره ــه أكــرب األث ســيكون ل

مواصـلة التزامـه    الطويل. وحثـت اجملتمـع الـدويل كـذلك علـى     
بســخاء جتــاه تيمــور الشــرقية يف املســتقبل، وقالــت إن قــرار       

بعـاد، هـي بعثـة األمـم     اجمللس باإلذن بعمليـة متابعـة متعـددة األ   
املتحدة لتقدمي املسـاعدة يف تيمـور الشـرقية، هـو دليـل واضـح       

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٥٨(
القســم  ،األول، اجلــزء الثــاين عشــرهــذه اجللســة، انظــر الفصــل  

 من امليثاق. ٢باملادة ، فيما يتعلق ١احلالة  ألف،

)٢٥٩(  S/2002/432  و Add.1. 

 كانت سنغافورة ممثلة بوزير خارجيتها.  )٢٦٠(

إســتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، انضــم إىل البيــان كــل مــن   )٢٦١(
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 ومالطة، وهنغاريا.وليختنشتاين، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، 
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ــوب     ــس بوجــ ــاع اجمللــ ــى اقتنــ ــدون   ’’علــ ــروج بــ ــدم اخلــ عــ
األمــني العــام تلقــى مــن  أن أفــادت. ويف اخلتــام، ‘‘إســتراتيجية

رئيس وزراء تيمور الشرقية ووزير خارجيتـها طلبـا لالنضـمام    
لطلــب ســٌيعرض علــى اجمللــس، األمــم املتحــدة، وأن ذلــك ا إىل

  .)٢٦٢(وفقاً لإلجراءات املعمول هبا، للنظر فيه
ــوا     ــتقالل، وتوجهـ ــإعالن االسـ ــون بـ ورحـــب املتكلمـ

على النتيجة اليت انتـهى إليهـا    الشرقية تيموربالتهنئة إىل شعب 
نضاهلم من أجل تقرير مصريهم، وكذلك إىل اجملتمـع الـدويل،   

اء الدولــة واألمــة يف  ، لنجاحــه يف بنــ املتحــدة األمــموخباصــة 
. وابرز كثري من املتكلمني التعـاون الـذي أبدتـه    الشرقية تيمور

يف احتفــاالت  إندونيســيا، وأشــادوا بوجــود رئيســة إندونيســيا
االســـتقالل يف ديلـــي. وأثـــىن معظـــم املمـــثلني علـــى الوســـائل  

ــا شــعب     ــيت حقــق هب ــة ال  الشــرقية تيمــورالســلمية والدميقراطي
إىل  الشـرقية  تيمـور يتطلعون إىل انضـمام  استقالله، وقالوا إهنم 

ــم ــن أن     املتحــدة األم ــه، م ــم حــذروا، يف الوقــت ذات . غــري أهن
. ومع الترحيـب  الشرقية تيمورحتديات كربى ما زالت تواجه 

بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة يف تيمـور       باإلذن بإنشـاء  
، شــدد األعضــاء علــى احلاجــة الســتمرار املســاعدات  الشــرقية

لعـدة سـنوات مـن     الشـرقية  تيمـور ئية واملتعددة األطـراف ل الثنا
ــلته.    أجـــل تـــأمني التقـــدم احملـــرز حـــىت ذلـــك الوقـــت ومواصـ

دعوات تقدمي املساعدة لبنـاء القـدرات والتنميـة    إىل  باإلضافةو
املستدامة، أكـد كـثري مـن املمـثلني علـى ضـرورة إحـراز تقـدم         

ــوا بتحســن العال   قــات بــني يف جمــايل املصــاحلة والعدالــة، ورحب
. وأكد ممـثال الربتغـال وكوسـتاريكا    إندونيسياو الشرقية تيمور

على احلاجـة إلبـالء األولويـة لتشـجيع املمارسـات الدميقراطيـة       
علـى   الشـرقية  تيمـور ، وشجع األخـري  اإلنسان حقوقواحترام 

__________ 

)٢٦٢(  S/PV.4537 ،٤ إىل ٢ات الصفح. 

إلغاء قوة دفاعهـا وإعـادة ختصـيص املـوارد اخلاصـة هبـا للتنميـة        
  .)٢٦٣(االجتماعية واالقتصادية

 الشــرقية تيمــورووصــف كــثري مــن املمــثلني احلالــة يف  
، وأثنـوا علـى البعثـات املتعاقبـة     املتحـدة  ألمـم بأهنا قصة جنـاح ل 

 جملــس، وعلــى الشــرقية تيمــورإىل  املتحــدة األمــمالــيت أوفــدهتا 
إلظهاره قدرات املنظمـة. واشـر ممـثال اسـتراليا والفلـبني       األمن

ُنهجـــا  الشـــرقية رتيمـــوقـــد نفـــذت يف  املتحـــدة األمـــمإىل أن 
، مشلـت إنشـاء واليـات    السـالم  وبنـاء  السالم حفظجديدة يف 

واضـــحة وموثوقـــة وميكـــن اجنازهـــا، واســـتراتيجيات خـــروج  
  .)٢٦٤(األوسع املتحدة األممواضحة، وتنسيقا مع أسرة 

ــان     ــرئيس (ســنغافورة) ببي ويف اجللســة نفســها، أدىل ال
ــن   ــة عـ ــسبالنيابـ ــور،   )٢٦٥(اجمللـ ــة أمـ ــمن مجلـ ــه، ضـ ــاء فيـ  ، جـ

  :اجمللس  أن
ــب ــتقالهلا يف     يرحــ ــرقية الســ ــور الشــ ــل تيمــ ــار/  ٢٠بنيــ أيــ

  ؛٢٠٠٢  مايو
ــه  بســيادة تيمــور الشــرقية واســتقالهلا السياســي     يؤكــد التزام

  وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية داخل حدودها املعترف هبا دوليا؛
لقيـادة تيمـور الشـرقية وهـي تتسـلم       يعرب عن تأييـده القـوي  

عن وحكم دولة تيمور الشرقية اجلديدة ذات السيادة؛ زمام السلطة يف 
من أن تظل التحديات ألمن تيمور الشرقية واستقرارها قائمة بعـد   قلقه

  االستقالل؛
يف أن بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف   يعــرب عــن ثقتــه

) املــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٠جــــب القــــرار تيمــــور الشــــرقية املنشــــأة مبو
يف توطيد وتعزيز بيئة مستقرة يف تيمور ستساعد  ٢٠٠٢أيار/مايو  ١٧

  الشرقية؛
بالدول األعضاء أن تليب على حنو إجيـايب النـداء العاجـل     يهيب

  الذي وجهه األمني العام مللء الوظائف الشاغرة يف فريق الدعم املدين؛
__________ 

 ١٤)؛ والصـــــفحة الربتغـــــال( ١١نفســـــه، الصـــــفحة  املرجـــــع  )٢٦٣(
 .)كوستاريكا(

 .)الفلبني( ١٦)؛ والصفحة استراليا( ٥نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٦٤(

)٢٦٥(  S/PRST/2002/13. 



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
  جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

11--21843 599 
 
 

ــث ــا حيـ ــرى     أيضـ ــة األخـ ــات الفاعلـ ــاء واجلهـ ــدول األعضـ الـ
ــوة ا     ــاء ق ــتجابة ملناشــدات املســاعدة يف بن ــرة الشــرطة   االس ــدفاع ودائ ل

ــة       ــة االجتماعيـ ــم التنميـ ــرقية؛ ويف دعـ ــور الشـ ــة يف تيمـ ــاع العدالـ وقطـ
  واالقتصادية والتقليل من الفقر؛

إىل يوم قريب تنضـم فيـه تيمـور الشـرقية إلينـا بوصـفها        يتطلع
  عضوا يف األمم املتحدة.

ــؤرخ   ــرر املـ ــان ٤املقـ ــة  ٢٠٠٣/أبريل نيسـ (اجللسـ
  )٢٠٠٣( ١٤٧٣): القرار ٤٧٣٥

 الثـاين/  تشـرين  ١٤يف املعقودة  )٢٦٦(٤٦٤٦يف اجللسة 
 األمـني يف جدول أعمالـه تقريـر    اجمللسأدرج ، ٢٠٠٢نوفمرب 
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف تيمور الشـرقية عن  العام

ــؤرخ  ــاين/نوفمرب تشــرين ٦امل  األمــني. وأشــار )٢٦٧(٢٠٠٢ الث
ــام ــه يف  الع ــررت ٢٠٠٢ /ســبتمربأيلول ٢٧إىل أن ــة، ق  اجلمعي
ســابقا) ضــمن  الشــرقية تيمــورليشــيت ( -قبــول تيمــور  العامــة

 ليشـيت  - تيمـور وأوضـح أن قـادة   . )٢٦٨(املتحدة األممعضوية 
قد سعوا منذ استقالهلا إىل تشجيع قيام دميقراطيـة ذات قاعـدة   
واســعة، غــري أن املؤسســات الناشــئة يف البلــد كانــت مــا تــزال  

يف حــني حـدثت بعــض  هشـة وحباجـة إىل املســاعدة الدوليـة. و   
االضطرابات نتيجة الزدياد سخط املقـاتلني السـابقني وقـدامي    
ــن خــالل        ــائل م ــة تســعى ملعاجلــة املس ــإن احلكوم ــاربني، ف احمل

 األمـني ، سـلط  إندونيسـيا احلوار. وفيما يتصـل بالعالقـات مـع    
ــة املشــتركة للتعــاون     العــام ــة الوزاري الضــوء علــى إنشــاء اللجن

ذات االهتمـام املشـترك. وتأكيـدا علـى     الثنائي ملعاجلة املسـائل  
ــأن مفوضــية      ــر ب ــة واملســاءلة، ذكَّ ــة العدال ــمأمهي  املتحــدة األم

__________ 

 /آب ١٣املعقـــــودة كجلســـــة خاصـــــة يف  ٤٥٩٨يف اجللســـــة   )٢٦٦(
 العــام األمــنيإىل إحاطــة مــن  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠٢ أغســطس

املسـاعد   العـام  األمـني . وأجـرى  السـالم  حفـظ عد لعمليات املسا
واليابـــان  إندونيســـياوممثلـــو الربازيـــل واهلنـــد و اجمللـــسوأعضـــاء 

 والربتغال تبادال بناًء لآلراء.

)٢٦٧(  S/2002/1223 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 

فيمـا يتعلـق بانضـمام     اجمللـس اإلجراء الـذي اختـذه   لإلطالع على   )٢٦٨(
 .السابعاملتحدة، انظر الفصل  األممإىل عضوية  ليشيت - تيمور

قد أعربت عن قلقها بشأن إجـراءات احملكمـة    اإلنسان قوقحل
. إندونيســياالــيت أنشــأهتا حكومــة  اإلنســان قــوقاملخصصــة حل

بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  ويف عرضــه للتقــدم الــذي أحرزتــه 
يف خطتــها لتنفيــذ واليتــها، أشــار  ة يف تيمــور الشــرقيةاملســاعد

إىل أنه يف حـني يتـوىل فريـق الـدعم املـدين معاجلـة الثغـرات يف        
بعض اجملـاالت الرئيسـية، فـإن قطـاع العدالـة مـا يـزال متخلفـا         
عن الركب. أما بالنسبة لألمن الداخلي، فإن نقل مسـؤوليات  

قا للجـدول  الشرطة وخطة خفض قوة شرطة البعثة يسريان وف
الزمين املقرر. وعالوة على ذلـك، ففـي حـني اسـتمر التحسـن      
يف األمن اخلارجي عموما ويف مراقبة احلالة على احلـدود، فـإن   
ــها       ــيني احلــدود ومراقبت ــة املتصــلة بتع مشــكلة الالجــئني واحلال

علـــى احلاجـــة  العـــام األمـــنيزالـــت تـــدعو للقلـــق. وأكـــد  مـــا
ئيســية كــي يتســىن إكمــال  ملســاعدات املــاحنني يف اجملــاالت الر 

ــاعدة       ــة إىل املس ــال بصــورة سلس ــة واالنتق ــذ الوالي ــة تنفي خط
  اإلمنائية التقليدية.

إىل إحاطـــة مـــن املمثـــل  اجمللـــسويف اجللســـة، اســـتمع 
. وأدىل ببيانـات  ليشيت - تيموريف  العام ألمنياخلاص اجلديد ل

ــسكــل أعضــاء   ــو اجملل ــا   ، وممثل أســتراليا وإندونيســيا وأوكراني
ــور  والرب ــد وتيمــ ــال وتايلنــ ــا   -تغــ ــة كوريــ ليشــــيت ومجهوريــ

وشـيلي وفيجـي    )٢٦٩()بالنيابة عـن االحتـاد األورويب  ( والدامنرك
ــادئ)    ــيط اهلــ ــزر احملــ ــة عــــن منتــــدى جــ ــدا (بالنيابــ ونيوزيلنــ

  .واليابان  واهلند
وعرض املمثـل اخلـاص تقريـر األمـني العـام بالتفصـيل،       

 -جــه تيمــور التحــديات العديــدة الــيت توا إىلموجهــا االنتبــاه 
عديـدة، مـن بينـها سـيادة القـانون،       بـأمور ليشيت، واليت تتعلـق  

 أن وأكـد والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وبناء املؤسسـات.  
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف تيمـور الشـرقية تضـطلع    

__________ 

إســتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، انضــم إىل البيــان كــل مــن   )٢٦٩(
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.
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يف بناء الدولة، يف نفـس الوقـت الـذي تنفـذ      األمهيةبدور بالغ 
ــها املتصـــ  ــه واليتـ ــاألمنلة فيـ ــداخلي   بـ ــارجي والـ  واإلدارةاخلـ

ليشـيت مـن    -العامة. وقال إن هـدفها يتمثـل يف متكـني تيمـور     
الظهور كدولـة متلـك كـل مقومـات السـيادة امتالكـا كـامال،        

االسـتقرار والرخـاء. ويف ذلـك     وكدولة تنعم بقدر متزايد مـن 
 ١٤١٠املبينــة يف القــرار  أهــدافهاالصــدد، ولكــي حتقــق البعثــة 

وتظل متضي على الطريـق املقـرر هلـا وفقـا للجـدول       )٢٠٠٢(
جمددا على النـداء الـذي وجهـه األمـني      أكدالزمين احملدد، فقد 

ــة مســتمرة، وخاصــة يف اجملــاالت      ــام لتقــدمي مســاعدة دولي الع
العامـــة، والعدالـــة، والســـجون، والشـــرطة،  لـــإلدارةالرئيســـية 

ســحابة  أن إىل أشــارومراقبــة احلــدود، والــدفاع. ويف اخلتــام،  
إىل التحدي األمين  وأضافتقد خيمت على املنطقة  اإلرهاب

ــذي يواجــه تيمــور   ــذلك    -ال ليشــيت بالفعــل، وأن التصــدي ل
  .)٢٧٠(التحدي يتطلب توفر خربات خارجية

، ليشـيت  - تيمـور ورحب املتكلمون بالتقـدم احملـرز يف   
ــدة، وباملمثــل اخلــاص وب   ــة األمــم وأشــادوا باحلكومــة اجلدي بعث

يف ذلــك الصــدد،  دمي املســاعدة يف تيمــور الشــرقيةاملتحــدة لتقــ
، ليشـيت  - تيمـور ووجهوا االنتبـاه إىل التحـديات املتبقيـة أمـام     

ودعوا اجملتمع الدويل بقوة إىل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة 
  وزيادهتما يف اجملاالت املالية والفنية.

 -وفيمــــا يتعلــــق بــــالركن األول مــــن واليــــة البعثــــة  
ــة  االســتقرار وال ــة والعدال ــتكلمني   -دميقراطي رحــب معظــم امل

بالتقدم احملرز يف بناء القدرات ونقـل املسـؤوليات اإلداريـة إىل    
، وأشادوا باحلكومـة للنـهج السياسـي    ليشيت - تيمورسلطات 

. اإلنسـان  حقـوق الشامل الذي تتبعه وتأكيـدها علـى احلـوار و   
 وظل عدد من املمثلني يشـعرون بـالقلق إزاء حالـة السـخط يف    

__________ 

)٢٧٠(  S/PV.4646 ،٦إىل  ٢ات الصفح. 

صــفوف املقــاتلني الســابقني وقــدامى احملــاربني، وشــددوا علــى  
  .)٢٧١(ضرورة معاجلة ما لديهم من مظامل

وأحــاط املتكلمــون علمــا مبشــاعر القلــق الــيت تضــمنها  
 حقـوق فيمـا يتعلـق بتطـوير نظـام العدالـة، و      العام األمنيتقرير 

وســـيادة القـــانون. واثنـــوا علـــى عمـــل جلنـــة تقصـــي  اإلنســـان
قبال واملصـاحلة، وشـددوا علـى ضـرورة تقـدمي      احلقائق واالسـت 

إىل العدالـــة.  ١٩٩٩املســـؤولني عـــن أعمـــال العنـــف يف عـــام 
وأعربوا عن بالغ القلق إزاء أوجه القصور يف النظام القضـائي،  
وأكدوا ضـرورة كفالـة اسـتقالل القضـاء ومعاجلـة املشـكالت       
ــام الســجون، وخباصــة احتجــاز الســجناء دون      ــة يف نظ القائم

وسـنغافورة االنتبـاه إىل    املتحـدة  الوالياتووجه ممثال حماكمة. 
انعدام الوضـوح فيمـا يتعلـق بالفصـل بـني السـلطات القضـائية        

  .)٢٧٢(والتشريعية والتنفيذية
األمـن الـداخلي    -وفيما يتعلـق بـالركن الثـاين للواليـة     

ــاء الــيت أفــادت أن    -وإنفــاذ القــانون  رحــب املتكلمــون باألنب
أصـبحت تسـيطر علـى عـدد مـن       يتليشـ  - تيموردائرة شرطة 

املقاطعات، وهو ما يؤذن بإمتام النقل املقرر لتلك املسـؤوليات  
. وأحاط ممثـل  ٢٠٠٤ الثاين/يناير كانونإىل التيموريني حبلول 

ختصيص املزيد مـن املـوارد    العام األمنينيوزيلندا علما بتوصية 
، وشدد علـى أمهيـة الثقـة يف إنفـاذ     ليشيت - تيمورلقوة شرطة 

القانون ويف النظام القضائي لتوفري بيئة آمنـة ومسـتقرة، وأكـد    
ممثل استراليا على ضرورة إتباع هنج أكثر إستراتيجية وتنسـيقا  

  .)٢٧٣(يف تعزيز الشرطة
__________ 

ــعاملر  )٢٧١( ــفحة   جــ ــه، الصــ ــنغافورة( ٢٠نفســ ــفحة ســ  ٢٤)؛ والصــ
 .)كولومبيا(

 ٢٠(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٠نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٧٢(
 .)سنغافورة(

 S/PV.4646 و )؛نيوزيلنـــدا ( ٣١نفســـه، الصـــفحة    املرجـــع   )٢٧٣(

(Resumption 1) ، استراليا( ٧الصفحة(. 
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اخلارجي، وهو الركن الثالـث مـن    باألمنوفيما يتعلق 
التطـورات   والية البعثة، شدد كثري مـن املـتكلمني علـى    أركان

 ليشــيت - تيمــورثت نتيجــة لعمــل حكومــة االجيابيــة الــيت حــد
ــرقية   و ــور الشـ ــاعدة يف تيمـ ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ  بعثـ

ة. فالتعـاون بـني اهلياكـل الثالثـة     ندونيسـي والقوات املسـلحة اإل 
قـــد جعـــل مـــن املمكـــن حتســـني وكفالـــة شـــيوع منـــاخ مـــن   

 إندونيســيا. وشــجعوا الغربيــة تيمــوراالســتقرار واألمــن مــع   
لى مواصلة إحراز تقدم يف تعيني حـدودمها  ع ليشيت - تيمورو

املشتركة، وأعربوا عن أملـهم يف أن ميكِّـن ذلـك التقـدم البعثـة      
من تقلـيص وجودهـا خـالل فتـرة معقولـة، علـى النحـو الـذي         

تأكيـد التـزام حكومتـه     إندونيسـيا . وكرر ممثل اجمللسدعا إليه 
حبل مسألة احلـدود، وعـرض بالتفصـيل عمـل اللجنـة الوزاريـة       

ــائي  امل ــاون الثنـ ــتركة للتعـ ــا   )٢٧٤(شـ ــون أيضـ ــب املتكلمـ . ورحـ
إلقامـة عالقـات دبلوماسـية     ليشيت - تيمورباجلهود اليت تبذهلا 

مــع كافــة الــدول األعضــاء يف رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا 
تقريبــا، وعضــويتها يف مجاعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة 

  ضمن حمافل أخرى.
كيـد علـى مـا يشـعرون بـه      وكرر كثري من املمـثلني التأ 

مــن قلــق بشــأن الالجــئني. وأعــرب العديــد مــن املمــثلني عــن    
ــة شــهر       ــذ هناي ــودة الالجــئني من ــدالت ع ــطء مع ــم إزاء ب قلقه

، ورأوا أن عودة الالجئني شـرط مسـبق   ٢٠٠٢ /يونيهحزيران
 إندونيسـيا . وأشـار ممثـل   )٢٧٥(الستقرار البلد يف األجل الطويـل 

ــه قــدمت حــوافز إضــا  ــراغبني يف  إىل أن حكومت فية لالجــئني ال
العودة حبلول هناية العام، وأعرب عن أمله يف إجياد حل شـامل  

__________ 

)٢٧٤(  S/PV.4646 ،٣٤ و ٣٣تان الصفح. 

ــعامل  )٢٧٥( ــه، الصـــفحة  رجـ ــورية ( ١٣نفسـ ــة السـ ــة العربيـ )؛ اجلمهوريـ
)؛ املكســــيك( ١٧(موريشــــيوس)؛ والصــــفحة  ١٤والصــــفحة 
)؛ والصـفحة  كولومبيا( ٢٤)؛ والصفحة النرويج( ١٨والصفحة 

ــيلي( ٣٠ ــفحة ، S/PV.4646 (Resumption 1) و )؛شـ  ٧الصـ
  .)استراليا(

للمســـألة حبلـــول ذلـــك الوقـــت. وفيمـــا يتعلـــق بتبـــاطؤ عـــودة 
الالجــئني، أشــار إىل أن عــدم تــوفر الــدعم املــايل يشــكل عقبــة  
كبرية، وكرر التأكيد على أمهية وفاء اجملتمع الـدويل بالتزاماتـه   

 األمـــمو إندونيســـياه النـــداء املشـــترك املوجـــه مـــن  املاليـــة جتـــا
  .)٢٧٦(املتحدة

ــل   ــور ملمث ــام  ليشــيت - تيمــورويف أول ظه ــسأم  اجملل
 ، قال إن حكومتـه تقـف  املتحدة األممكممثل لدولة عضو يف 

، اهـ على أهبة االستعداد ملواجهة التحديات العديدة الـيت تنتظر 
. وأكـد  تحـدة باملبادئ الـيت تـروج هلـا األمـم امل     وتلتزم يف ذلك

ــا  ليشـــيت - تيمـــوريف الوقـــت نفســـه أن  ــا؛  مـ تـــزال بلـــدا فتيـ
يكتمل انتقاله بعد من عقود اتسمت بـالعنف واحلرمـان إىل    مل

أن و ،أن يصبح عضـوا يعمـل بالكامـل يف جمتمـع الـدول احلـرة      
املهمــة املتمثلــة يف بنــاء أمــة مكتفيــة ذاتيــا ومزدهــرة ســيتطلب   

ــس وشــراكته، فضــال    ــم اجملل ــم وشــراكة    مواصــلة دع عــن دع
ووجـه االنتبـاه إىل التحـديات العديـدة      اجملتمع الـدويل عمومـا.  

ــى أن       ــع تشــديده عل ــون اآلخــرون م ــا املتكلم ــيت أشــار إليه ال
 - تيمــورالتقــدم احملــرز يف جمــال التطــورات السياســية داخــل    

وخارجها يتصل، ضـمن مجلـة أمـور، بعمليـة املصـاحلة،       ليشيت
ــع  ــياوبالعالقــــات مــ ــت إندونيســ ــدويل، واســ ــع الــ راليا واجملتمــ

وبالتحضـري لتصـديق بلــده علـى العديـد مــن الصـكوك الدوليــة      
تظـل ملتزمـة    ليشـيت  - تيمـور اهلامة. ويف اخلتام، أشـار إىل أن  

متاما باملكافحة العاملية لإلرهـاب، وإن كانـت حباجـة إىل دعـم     
  .)٢٧٧(مستمر من اجملتمع الدويل

ــة   /مـــــارسآذار ١٠املعقـــــودة يف  ٤٧١٥ويف اجللســـ
يف جـــدول أعمالـــه التقريـــر اخلـــاص     اجمللـــس، أدرج ٢٠٠٣

__________ 

)٢٧٦(  S/PV.4646 ،٣٤ الصفحة. 

 .٢٧إىل  ٢٥ات فحنفسه، الص املرجع  )٢٧٧(
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ــؤرخ  ــارسآذار ٣امل ــدم مــن   ٢٠٠٣ /م ــنياملق ــام األم عــن  الع
  .)٢٧٨(بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف تيمور الشرقية

ــام األمــنيوالحــظ  ــادة احلــادة يف  الع ــر، الزي ، يف التقري
أعمــال يف ذلــك  مبــاوتــرية وحجــم احلــوادث املتصــلة بــاألمن،  

الشغب يف ديلـي واهلجمـات علـى عـدد مـن القـرى، وأوضـح        
أن ذلك النشاط الزائـد للجماعـات املسـلحة قـد تكـون وراءه      
ــى احــد       ــة عل ــية أو عناصــر إجرامي ــع سياس عناصــر ذات دواف
سواء. وتذكريا بأن خطط تنفيذ واليـة البعثـة وخفـض قوامهـا     
قـد جــرى إعــدادها يف وقــت مـن التفــاؤل، فقــد أكــد ضــرورة   

ط خفض قوام البعثة مبا يعرب عن الظـروف املـتغرية.   تعديل خط
بسلسلة مـن التنقيحـات يف اسـتراتيجيات     العام األمنيوأوصى 

يف  مبـا ، ليشـيت  - تيمـور العنصر العسكري وعنصر الشرطة يف 
ــك  ــنقح      ذل ــدرج م ــج مت ــبين هن ــوين العنصــر العســكري وت تك

 لواليته مبا يعرب بصورة أفضل عن التهديـدات القائمـة؛ وتعزيـز   
ــة.      ــدريب لعنصــر الشــرطة الدولي ــدرة الت ــدرة التشــغيلية وق الق
وأشار إىل أن خطط خفض قـوام البعثـة كانـت تتأسـس دائمـا      
على احلاجة إلبقـاء احلالـة علـى أرض الواقـع قيـد االسـتعراض       
املســتمر. غــري أنــه شــدد علــى أن معــدل تطــور الدولــة الوليــدة 

  يظل سريعا على حنو استثنائي.
من األمني العام  إحاطة إىلاجمللس  ويف اجللسة، استمع

 أعضــاءاملســاعد لعمليــات حفــظ الســالم. وباإلضــافة إىل كــل 
ببيانـــات ممثلـــو أســـتراليا وإندونيســـيا والربتغـــال  أدىلاجمللـــس، 
  .ليشيت واليابان -وتيمور 

ــال  ــام األمــنيوق ــر   الع ــه، إن التقري املســاعد، يف إحاطت
مـا ركـز علـى    يركز على أوجه النجـاح الـيت حتققـت بقـدر      مل

لتحذيـــر واسترعــاء انتبـاه اجمللـس يف وقـت حاسـم إىل     احماولة 
لتوصـــية، يف الوقـــت او ،عــدد مـــن التطــــــورات املـــثرية للقلـــق 

تعديالت واقعية وحكيمـة يف   األمانة العامة عتربهتاملناسب، مبا 
__________ 

)٢٧٨(  S/2003/243 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 

خطــط خفــض عــدد قــوات البعثــة حــىت يتناســب الوضــع علــى 
ولتـأمني كـل مـا مت اجنـازه     أ، أرض الواقع مـع الـتغري الـذي طـر    

ونــوه إىل أن التقريـر يشـري إىل نـوعني مــن     .حـىت ذلـك الوقـت   
التطورات يف البيئة األمنية يهددان فيما يبـدو احلالـة األمنيـة يف    

ــة، املضـــطرابات الأخطـــار وحـــوادث ا: ليشـــيت - تيمـــور دنيـ
سـيما  زيادة أنشطة اجلماعات املسلحة يف املناطق الريفيـة، ال  و

د. كمــا ذكَّــر بــأن التقريــر اخلــاص الــذي قدمــه   لبلــيف غــرب ا
قــد تضــمن نــوعني مــن التوصــيات: تعزيــز قــدرة   العــام األمــني

البعثة على دعم تطوير الشرطة التيمورية؛ وتأخري خفض قـوام  
يف  مبـا العنصر العسكري وإعادة تكوينه يف اجملـاالت الرئيسـية،   

قريــر زيــادة قدرتـه علــى احلركــة. ويف حـني مل يقتــرح الت  ذلـك  
ــة، فقــد أكــد أن     تقلــيص حجــم  إرجــاء موعــد ســحب العملي

العامـــة يف  اإلســـتراتيجيةالبعثـــة قبـــل األوان ميكـــن أن يعـــرض 
  .)٢٧٩(للخطر ليشيت - تيمور

وشدد املتكلمون على أمهية االستقرار بالنسـبة للتطـور   
االقتصادي، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ازديـاد  -االجتماعي

مـــات املســـلحة. كمـــا شـــددوا علـــى احلـــوادث األمنيـــة واهلج
ضرورة إحراز تقدم يف معاجلة عوامل زعزعة االسـتقرار، مثـل   

الـذين   الغربيـة  تيمـور تعيني احلدود وعودة الالجئني املتبقني يف 
  الجئ. ٢٨ ٠٠٠يقدر عددهم بـ 

وأعرب كثري من املتكلمني عن اتفاقهم مع القول بـأن  
ــراد امليليشــيات الســابقني قــ     ــاد أنشــطة أف ــر إىل حــد  ازدي د غيَّ

. وأكـد ممـثال بلغاريـا    ليشيت - تيمورمن الصورة األمنية يف  ما
وغينيــا علــى ضــرورة التحقيــق يف خلفيــات ودوافــع احلــوادث  

. ويف ذلـك  )٢٨٠(األخرية، ودعيا إىل تقدمي مرتكبيها إىل العدالة
السياق، طلب ممثـل املكسـيك تلقـي توضـيحات بشـأن مـا إذا       

عــة باعتبــارات سياســية كجــزء كانــت األعمــال األخــرية مدفو
__________ 

)٢٧٩(  S/PV.4715 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 

 .)غينيا( ٢١)؛ والصفحة بلغاريا( ٨نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٨٠(
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ضــرورة  الروســي االحتــاد. وأكــد ممثــل )٢٨١(مــن محلــة منظمــة 
يشـكلون  التحقيق يف املعلومات اليت تفيـد أن مقـاتلني سـابقني    

 جمموعــات مســلحة ويقيمــون قواعــد وخمــابئ ســرية لألســلحة  
. وأعــرب ممثــل )٢٨٢(ليشــيت - تيمــور اســتقراربغــرض تفــويض 

 إشـارات قرير األمني العام من ورد يف تعن أسفه ملا  إندونيسيا
ــة ” إىل ــع    أن، مضــيفا “املليشــيات املدعوم ــوم جيــب أن يق الل

يف ممارستها للطريقة اليت تسـعى   ‘‘جلهلها املتعمد’’على البعثة 
  .)٢٨٣(هبا إىل محاية الشعب من العناصر اجملرمة

إىل أن املسـؤولية األوليـة    املتحدة الوالياتوأشار ممثل 
من الداخلي تقع على عاتق الشـرطة،  عن التصدي حلوادث األ

ســبباً وجيهــاً ، وقــال إنــه ال يــرى  الســالم حفــظولــيس أفــراد 
يصـعب  . وأشار إىل أنـه  للتوقف عن ختفيض قوة حفظ السالم

 ٢ ٧٨٠فهم كيف أن قوة حلفظ السالم مؤلفـة مـن   يأن  هعلي
ــردا ــهر متوز/يوليــه      ،ف ــذي تبلغــه يف ش ، ٢٠٠٣أي التعــداد ال

ى مســاعدة الشــرطة يف مواجهــة عــدد ســتكون غــري قــادرة علــ
وأضـاف أنـه   امليليشـيا السـابقني.    أفـراد صغري من اللصوص أو 

تقبــل  هرضــت املشــكلة بصــورة أكثــر إقناعــا، فباســتطاعت  إن ُع
ــع   .)٢٨٤(اجملــال ذلــكيف  ‘‘تعــديالت صــغرية’’ ــل، مل يقتن وباملث

 ليشــيت - تيمــورعــدد مــن املمــثلني بــأن املشــكالت األمنيــة يف 
املقترح يف خطط خفض قوام العنصـر العسـكري    تربر التعديل

يف البعثـــة، غـــري أهنـــم أيـــدوا إعـــادة توجيـــه القـــوة وتنقـــيح        
ــال الشــرطة،    ــتراتيجيتها ألعم ــاإس ــك مب ــد خفــض   يف ذل جتمي

. وباإلشـارة إىل اخـتالف وجهـات    )٢٨٥(عنصر الشـرطة بالبعثـة  
النظر حول التوصيات اخلاصة بالعنصر العسكري، أشـار ممثـل   

__________ 

 .١١ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٨١(

 .١٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٨٢(

 .٢٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٨٣(

 .١٣ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٨٤(

 ١٥املتحــدة)؛ والصــفحة  اململكــة( ١٠نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٢٨٥(
 .)استراليا( ٢٦)؛ والصفحة فرنسا( ١٨)؛ والصفحة أملانيا(

أن أي تغيريات يف خطـط ختفـيض القـوام ستسـتلزم     اليابان إىل 
إدخــال تعــديالت صــعبة مــن جانــب البلــدان املســامهة بقــوات  

  .)٢٨٦(واجملتمع الدويل بوجه عام
ــل   ــار ممثــ ــوروأشــ ــيت - تيمــ ــديالت  ليشــ إىل أن التعــ

ــر املفهــوم لقــوام البعثــة  العــام األمــنياملقترحــة يف تقريــر  ال تغّي
نسـحاهبا أو هـدفها النـهائي    العريض لعمليات البعثة أو تـاريخ ا 

ــتمرارية   ــدعيم اسـ ــة لتـ ــور وكفايـ ــة يف تيمـ ــدرات األمنيـ  - القـ
التعديالت املقترحة ستضـاعف فاعليـة البعثـة    ليشيت. ورأى أن 

مواجهـة التهديـدات األمنيـة     ليشـيت علـى   -يف مساعدة تيمـور  
تؤيـد   . وإدراكـا لـذلك، فـإن حكومتـه    اجلارية البالغة اخلطـورة 

م إعـادة التقيـيم والتوصـيات واالقتراحـات     تأييدا خملصـا وتـدع  
ــر.   ــواردة يف التقري ــع     ال ــات م ــز العالق ــار إىل أن تعزي ــا أش كم

البلدان اجملاورة يظل أولوية من األولويات، ورحـب باسـتمرار   
  .)٢٨٧(إندونيسياالتعاون وحسن النوايا مع 

ــودة يف  )٢٨٨(٤٧٣٥ويف اجللســة   /أبريلنيســان ٤املعق
يف جــدول أعمالــه تقريــر    مــن جديــد  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٣
. ووجـه الـرئيس (املكســيك)   )٢٨٩(املـذكور أعــاله  العـام  األمـني 

وطُــــرح مشــــروع القــــرار ؛ )٢٩٠(االنتبــــاه إىل مشــــروع قــــرار
ــرار      ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق للتصــويت، واعتم

أن فيــه، ضــمن مجلــة أمــور،     جــاء)، الــذي ٢٠٠٣( ١٤٧٣
  :  اجمللس

عنصـر الشـرطة يف البعثـة     أن جيري تعديل تشـكيل وقـوام  يقرر 
مـن التقريـر اخلـاص     ٣٥و  ٣٣واجلدول الزمين لتقليصه وفقـا للفقـرتني   

  لألمني العام؛
__________ 

 .٢٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٨٦(

 .٢٤إىل  ٢٢ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٨٧(

إىل املشـــاركة يف اجللســـة، ولكنـــه  ليشـــيت - تيمـــورُدعــي ممثـــل    )٢٨٨(
 يدل ببيان. مل

)٢٨٩(  S/2003/243. 

)٢٩٠(  S/2003/401. 
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تعديل اجلدول الـزمين لتقلـيص العنصـر العسـكري للبعثـة      يقرر 
وفقـا للرسـالة املؤرخـة     ٢٠٠٣للفترة املنتهية يف كـانون األول/ديسـمرب   

س األمــن مــن وكيــل املوجهــة إىل أعضــاء جملــ ٢٠٠٣آذار/مــارس  ٢٨
األمني العام لعمليات حفظ السالم؛ وبالتايل اإلبقاء على كتيبتني داخل 
املناطق املتامخة خلط التنسـيق التكتيكـي يف أثنـاء هـذه الفتـرة إىل جانـب       
ما يتصـل بـذلك مـن عناصـر القـوة، مبـا يف ذلـك التـنقالت؛ وأن جيـري          

فـردا بتـدرج    ١ ٧٥٠تقليص عدد أفراد حفـظ السـالم العسـكريني إىل    
  )؛ ٢٠٠٢( ١٤١٠أكرب مما كان متوخى يف القرار 

 ٢٠٠٣أيار/مـايو   ٢٠إىل األمني العام أن يقـدم حبلـول    يطلب
عســكرية منفصــلة للجــدول الــزمين املــنقح لتقلــيص العنصــر   إســتراتيجية

  العسكري للبعثة، وذلك لكي يوافق عليها جملس األمن؛  
مـــن عـــن كثـــب إىل األمـــني العـــام أن يطلـــع جملـــس األ يطلـــب

وبصورة منتظمة على التطورات الـيت تسـتجد علـى أرض الواقـع وعلـى      
 تنفيذ االستراتيجيات العسكرية واستراتيجيات الشرطة املنقحة؛

ــة تيمــور   يطلــب ليشــيت أن تواصــل العمــل عــن    –إىل حكوم
كثــــب مـــــع البعثـــــة، وال ســـــيما يف تنفيـــــذ اســـــتراتيجيات الشـــــرطة  

  .واالستراتيجيات العسكرية املنقحة
  
  

ــؤرخ   ــرر املــ ــايو  ١٩املقــ ــة  ٢٠٠٣أيار/مــ (اجللســ
  )٢٠٠٢( ١٤٨٠): القرار ٤٧٥٨

ــة  ــودة  ٤٧٤٤يف اجللســـ ــان/أبريل  ٢٨يف املعقـــ نيســـ
األمــني العــام  يف جــدول أعمالــه تقريــر اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٣

بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة يف تيمــور      تقريــرا عــن  
. وباإلشـارة إىل  )٢٩١(٢٠٠٣ /أبريلنيسـان  ٢١املؤرخ  الشرقية

 األمــني، أشــار ليشــيت - تيمــورأخــر التطــورات السياســية يف  
ــام ــدات      العـ ــى املعاهـ ــدق علـ ــد صـ ــوطين قـ ــان الـ إىل أن الربملـ

 ليشــيت - تيمــور، وواصــلت قيــادة اإلنســان قــوقاألساســية حل
بذل جهودها إلشراك طائفة واسـعة مـن القطاعـات التيموريـة     

قــدم احملــرز يف العالقــة يف احلــوار السياســي. ورأى أنــه رغــم الت
عقـد لقـاء بشـأن    يف ذلـك   مبا، ليشيت - تيمورو إندونيسيابني 

__________ 

)٢٩١(  S/2003/449 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 

ــن املمكــن بســهولة نســبية        ــه إىل أن م ــيني احلــدود أشــري في تع
من احلدود، فـإن مـن املشـكوك فيـه      املائة يف ٨٠االتفاق على 

 /يونيــــهحزيران ٣٠أن يتوصــــل اجلانبــــان إىل اتفــــاق حبلــــول 
التقــــدم احملــــرز يف  العــــام نياألمــــ. وبعــــد أن عــــرض ٢٠٠٣

األركان الثالثة خلطة تنفيذ الوالية، الحـظ أنـه البـد مـن بـذل      
املزيــد مــن اجلهــود الثنائيــة إىل جانــب مســامهات البعثــة، يف       
جمـــاالت مثـــل القطاعـــات احملـــددة لـــإلدارة العامـــة؛ والعمليـــة  

وغـري ذلـك مـن مبـادرات      ١٩٩٩القضائية ملعاجلة جرائم عام 
؛ ومواصلة تطـوير قـوة   اإلنسان حقوق ميدان بناء القدرات يف

شــرطة حمترفــة وغــري سياســية؛ والتعــاون يف الشــؤون الدفاعيــة   
الـدور الـذي اضـطلعت     العـام  األمنيواألمنية. وبعد أن عرض 

به العناصر املدنية والشرطية والعسكرية، أوصى بتمديد واليـة  
  البعثة ملدة سنة واحدة.

حاطـــة مـــن املمثـــل إىل إ اجمللـــسويف اجللســـة، اســـتمع 
. وأدىل ببيانــات كــل ليشــيت - تيمـور يف  العــام ألمــنياخلـاص ل 
استراليا وإندونيسيا والربازيـل والربتغـال   ، وممثلو اجمللسأعضاء 
  .ليشيت وفيجي ونيوزيلندا واليابان –وتيمور 

علـى األمهيـة البالغـة     العـام  ألمنيوشدد املمثل اخلاص ل
ــة يف الب   ــرطة املدنيـ ــر الشـ ــز عنصـ ــر  لتعزيـ ــة وخفـــض العنصـ عثـ

ــالقرار    ١٤٧٣العســــكري بصــــورة أكثــــر تــــدرجا عمــــال بــ
ــتجدة يف  ٢٠٠٣( ــدات املســ ــة التهديــ ــور) يف مواجهــ  - تيمــ

بــدأت تبــادر بــإجراءات حلكومــة  ، وأفــاد أن البعثــة قــد ليشــيت
ليشيت لتعزيز الشرطة وتدعمها يف ذلـك االجتـاه، مـع     -تيمور 

ال حـىت يـتم   تعزيز وجودها االستشاري لكفالـة سالسـة االنتقـ   
ــام      ــول منتصــف ع ــة املســؤوليات حبل ــل كاف ــا ٢٠٠٤نق . كم

أشار إىل إحراز تقـدم مرضـي يف تطـوير إدارة عامـة احترافيـة،      
ــة قــد بــدأت يف حتديــد اجملــاالت الــيت يلــزم     مشــريا إىل أن البعث
استمرار توفري الدعم هلا بعد رحيـل البعثـة. كمـا حتقـق تقـدم،      

ائم اخلطــرية واألفرقــة بــدعم مــن البعثــة، يف عمــل وحــدة اجلــر  
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اخلاصة املعنية باجلرائم اخلطرية. والحظ، يف ذلك الصدد، أنـه  
متثـل واليـة تقـدمي     إىل جانـب اإلدارة العامـة وأعمـال الشـرطة،    

إىل  ١٩٩٩مـــرتكيب اجلـــرائم اخلطـــرية الـــيت ارتكبـــت يف عـــام 
جماال آخر يتطلـب التـداول بشـأن الترتيـب املالئـم فيمـا        العدالة

ــد رحيــل الب  ــث أن العمليــة القضــائية ال ميكــن أن     بع عثــة، حي
  .٢٠٠٤تكتمل حبلول منتصف عام 

أنـــه يف حـــني كانـــت احلالـــة املمثـــل اخلـــاص والحـــظ 
االقتصادية تتحسن ببطء، فـإن املؤشـرات تبـدو مشـجعة علـى      
إمكــــان بلــــوغ األهــــداف االقتصــــادية يف املــــدى املتوســــط. 

فــاق معاهــدة حبــر تيمــور، فقــد جــرى حتديــد آ  إىل  باإلضــافةو
 تيمـور أخرى لزيادة اإليرادات واستكشـاف املـوارد. كمـا أن    

االعتراف هبا كبلـد مـن أقـل البلـدان      قد طلبت رمسيا ليشيت -
. ويف غضون ذلك، كان جيري وضع استراتيجيات إمنائيـة  منوا

لتنفيذ خطة التنمية الوطنية، والتزمت احلكومة بتسـجيل تقـدم   
ــة الرئيســية. وا  ــه   يف املؤشــرات االجتماعي ــه إن ــه بقول ــتم بيان خت

أن يبــدي، يف الوقــت املناســب، رأيــه يف  اجمللــسســيتعني علــى 
ليشـيت   -بتيمـور  الشكل األمثل الذي ينبغـي أن تتخـذه العالقـة   

بعد انتهاء مهمة بعثة األمم املتحدة. وشـدد علـى أن مشـاركة    
اجملتمـــع الـــدويل يف بنـــاء الســـالم وبنـــاء املؤسســـات ال بـــد أن 

اخليــارات املتاحــة الــيت  بعثــة ستسـتعرض ، وأوضــح أن التسـتمر 
  .)٢٩٢(ميكن عن طريقها الوفاء باالحتياجات املستمرة

ووافق املتكلمـون علـى أنـه وإن كـان التقـدم احملـرز يف       
ــتعني    ليشــيت - تيمــور ــه مــا زال ي تقــدما كــبريا ومشــجعا، فإن

اجناز ما أكثر، وإن استمرار مساعدة اجملتمـع الـدويل أمـر بـالغ     
يف تعزيـــز اإلدارة العامـــة وقـــوة الشـــرطة يف  األمهيـــة، وخباصـــة

ــائية و   ــة القضـ ــاء والعمليـ ــام القضـ ــوير نظـ ــوقالبلـــد، وتطـ  حقـ
، وتعزيــز قطــاعي الــدفاع واألمــن يف البلــد، وكــذلك  اإلنســان

  يف جمال التعمري االقتصادي والتنمية.
__________ 

)٢٩٢(  S/2003/449 ،٧إىل  ٢ات الصفح. 

وتأكيدا على أمهية العدالـة بالنسـبة للمصـاحلة والتقـدم     
مــــثلني إىل حتقيــــق تقــــدم االجتمــــاعي، دعــــا العديــــد مــــن امل

  .)٢٩٣(اخلطرية ١٩٩٩اإلجراءات اجلنائية املتعلقة جبرائم عام 
ويف حـــني رحـــب املتكلمـــون بوجـــه عـــام بتحســـن      

، فقـد دعـوا الطـرفني    إندونيسياو ليشيت - تيمورالعالقات بني 
أيضــا إىل زيــادة جهودمهــا للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن تعــيني        

 إندونيســياأعــرب ممثــل احلــدود حبلــول املوعــد احملــدد لــذلك. و
الـــيت وردت يف التقريـــر حـــول  ‘‘التحيـــزات’’عـــن قلقـــه إزاء 

بعـــض املســـائل، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاألمن علـــى احلـــدود 
والعدالة، وأشار إىل أن عالقة بلـده الـيت تنمـو بصـورة مطـردة      

هـــي أهـــم مـــن أن ُيســـمح ألي مســـألة  ليشـــيت - تيمـــورمـــع 
ن أملهم يف أن يسـمح  . وأعرب املتكلمون ع)٢٩٤(باإلخالل هبا

الربنامج واجلـدول الـزمين املـنقحني خلفـض عنصـر الشـرطة يف       
ــل       ــكري بنقـ ــر العسـ ــض العنصـ ــنقح خلفـ ــدول املـ ــة واجلـ البعثـ
املسؤوليات بالكامـل إىل اجلـيش والشـرطة الـوطنيني. وأعـرب      

الـواردة يف   العـام  األمـني كثري من املمثلني عن تأييدهم لتوصية 
 /مـايو أيار ٢٠ثـة لسـنة أخـرى، حـىت     التقرير بتمديد والية البع

التمديـد  ’’ذلـك بأنـه    املتحدة الواليات. ووصف ممثل ٢٠٠٤
. ويف حني أكد ممثل فيجي علـى  )٢٩٥(‘‘شهرا ١٢النهائي ملدة 

ــا ممثـــل     ــة، دعـ ــوام البعثـ ــرورة تـــوخي احلـــذر يف خفـــض قـ ضـ
ــاء    إىل إندونيســيا ــة إىل أبن ــدرجيي للمســؤوليات التنفيذي نقــل ت
ى أن حتتـــــرم البعثـــــة إســـــتراتيجية ، وغلـــــليشـــــيت -تيمـــــور 
  .)٢٩٦(خروجها

__________ 

 ١٧)؛ والصــــفحة الكــــامريون( ١٣نفســــه، الصــــفحة  املرجــــع  )٢٩٣(
 .)نيوزيلندا( ٢٩)؛ والصفحة الربتغال( ٢٦)؛ والصفحة فرنسا(

 .٣٢ الصفحةنفسه،  املرجع  )٢٩٤(

 .١٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٩٥(

 ٣١)؛ والصـــــفحة  فيجـــــي( ١٨نفســـــه، الصـــــفحة   املرجـــــع  )٢٩٦(
 .(إندونيسيا)
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ــه ممثـــل  ــوروتوجـ ــاء  ليشـــيت - تيمـ ــكر إىل أعضـ بالشـ
)، ورأى أن ٢٠٠٣( ١٤٧٣علـــى اعتمـــادهم القـــرار  اجمللـــس

ليشـيت   -القوية من األمـم املتحـدة وحكومـة تيمـور    االستجابة 
. وكــرر تأكيــد التــزام   قــد أعــادت تأكيــد الثقــة واالســتقرار    

ــه  ــوي  حكومت ــاء قضــاء ق ــاع    ببن ــار إىل أن قط ومســتقل، وأش
إىل ذلـك،   باإلضـافة العدالة ما زال حباجة إىل الدعم الدويل. و

قال إنه جيري بذل جهود لتلبية االحتياجات األساسية لشـعب  
مـن حيـث االسـتثمار يف املـوارد البشـرية، ويف       ليشيت - تيمور

جمــاالت الزراعــة ومصــائد األمســاك والســياحة. وتأكيــدا علــى   
باملشاركة الدولية، قـال إنـه يتطلـع قـدما      ليشيت - ورتيمالتزام 

ــة     إىل إكمــال املفاوضــات بشــأن البحــر الــدويل واحلــدود الربي
  .)٢٩٧(٢٠٠٣ حزيران/يونيه ٣٠حبلول 

 /مــــايوأيار ١٩املعقــــودة يف  )٢٩٨(٤٧٥٨ويف اجللســــة 
مــن جديــد يف جــدول أعمالــه تقريــر      اجمللــس، أدرج ٢٠٠٣
وجــه الــرئيس (باكســتان) . و)٢٩٩(املــذكور أعــاله العــام األمــني

وطُــــرح مشــــروع القــــرار ؛ )٣٠٠(االنتبــــاه إىل مشــــروع قــــرار
ــرار      ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق للتصــويت، واعتم

 )، الذي قرر فيه اجمللـس، ضـمن مجلـة أمـور،    ٢٠٠٣( ١٤٨٠
ــة   ــد والي ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة يف تيمــور    متدي بعث

  بقاء املسألة قيد نظره.، وإ٢٠٠٤ /مايوأيار ٢٠حىت  الشرقية
 تشــــــــرين ١٥املــــــــداوالت الــــــــيت أجريــــــــت يف 

 ) ٤٨٤٣(اجللسة  ٢٠٠٣األول/أكتوبر 
 األول/ تشــــرين ١٥يف املعقــــودة  ٤٨٤٣يف اجللســــة 

 األمـني تقريـر   يف جدول أعمالـه  اجمللسأدرج ، ٢٠٠٣أكتوبر 
__________ 

 .٢٥إىل  ٢٣ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٩٧(

إىل املشــاركة يف اجللســة، ولكنــه مل  ليشــيت - تيمــورُدعــي ممثــل   )٢٩٨(
 يدل ببيان.

)٢٩٩(  S/2003/449. 

)٣٠٠(  S/2003/545. 

 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف تيمور الشـرقية عن  العام
 األمــني. وأشــار )٣٠١(٢٠٠٣ األول/أكتــوبر شــرينت ٦املــؤرخ 
 - تيمـور ، يف التقرير، إىل التقدم امللحوظ الـذي أحرزتـه   العام

ليشـيت يف وضــع األســس خلدمــة مدنيــة وقــوة شــرطة عــاملتني.  
، وازدادت قـــوة العالقـــات مـــع األمنيـــةوقـــد حتســـنت احلالـــة 

وقد أكـد اجلـاران جمـددا     ، وخباصة إندونيسيا.األخرىالبلدان 
تزامهما بوضع اللمسـات النهائيـة علـى اتفـاق بشـأن احلـدود       ال

، مث ٢٠٠٣ الثـــاين/نوفمرب تشـــرين ٣٠الربيـــة الدوليـــة حبلـــول 
ــك،      ــد ذلـ ــدود بعـ ــن إدارة احلـ ــرى مـ ــب األخـ ــة اجلوانـ معاجلـ

 األمــنيوتشــجيع عــودة الالجــئني وإعــادة توطينــهم. وعــرض   
ل يف التقدم املتواصل يف كل من الربامج الثالثة الـيت تـدخ   العام

تطــوير اإلدارة العامــة يف ذلــك  مبــاإطــار خطــة تنفيــذ الواليــة،  
وقطــاع العدالــة، وتــدريب الشــرطة وســلطات إنفــاذ القــانون،  
فضــال عــن تطــوير القــوات املســلحة وتــوفري األمــن ومراقبــة        
احلدود. ويف غضون ذلك، أكد أن بعض االحتياجات سـتظل  

ن املمكــن قائمــة بعــد انتــهاء واليــة البعثــة، وأنــه لــن يكــون مــ   
االستغناء عن املساعدة الدوليـة املسـتمرة يف جمـاالت مـن قبيـل      
اإلدارة املدنية، والعدالة، وأعمال الشرطة، والتدريب يف جمـال  

، وأمـن احلـدود، وكـذلك يف العمليـة اخلاصـة      اإلنسـان  حقوق
بــاجلرائم اخلطــرية. ويف اخلتــام، شــجع اجملتمــع الــدويل علــى أن 

لكفيلــة باســتمرار الــدعم املقــدم إىل  يبــدأ يف النظــر يف الســبل ا 
  عقب سحب البعثة. ليشيت - تيمور

مـــن املمثـــل  إحاطـــة إىلويف اجللســـة، اســـتمع اجمللـــس 
ببيانــات كــل  وأدىلليشــيت.  -اخلـاص لألمــني العــام يف تيمـور   

 االحتــاد(بالنيابــة عــن اســتراليا وإيطاليــا اجمللــس، وممثلــو  أعضــاء
__________ 

)٣٠١(  S/2003/944 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 
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ــور  )٣٠٢()األورويب ــال وتيمـــ ــنغافورة لي –والربتغـــ شـــــيت وســـ
  والفلبني، وماليزيا ونيوزيلندا واهلند واليابان.  

 ١٧أنــه يف الـــ  إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وأشــار
بدايـة  ’’ليشـيت   –شهرا اليت تلــــت إنشاء البعثة، بدأت تيمـور  

يف خمتلف جماالت احلكـم: الزعامـة املنفتحـة، وسـن      ‘‘مصممة
ساسية، والتخطيط اإلمنـائي  التشريعات، وإعادة إعمار البىن األ

ــيا    ــة، والتعـــاون مـــع إندونيسـ املســـؤول واالنضـــباط يف امليزانيـ
لوضع اللمسات النهائية على اتفاقهما بشأن حـدودمها الربيـة،   
وتعزيــــز التكامــــل اإلقليمــــي والعــــاملي، وااللتــــزام مببــــادئ      
ــة      ــطلعت البعثـ ــد اضـ ــية. وقـ ــات الشخصـ ــة واحلريـ الدميقراطيـ

ــدة   ــم املتحـ ــاالت األمـ ــددي    ووكـ ــائيني واملتعـ ــركاء الثنـ والشـ
األطراف بدور داعم يف تعزيز مؤسسات الدولة، والدفع قدما 

  باألهداف االقتصادية واالجتماعية، وحتسني أمن الدولة.
أنـه رغـم مـا حتقـق مـن اجنـازات يف التـدريب         وأوضح

ــة علــى نطــاق    ــزال توجــد  أوســعونشــر الشــرطة الوطني ــا ت ، م
املنـاطق الريفيـة واحلضـرية علـى     هتديدات حمتملة لالسـتقرار يف  

اســتمرار وجــود عناصــر امليليشــيات   حــد ســواء، مبــا يف ذلــك 
يفحـص اجمللـس مسـائل     أنالسابقة يف منطقـة احلـدود. وتوقـع    

 إىلواحلكـــم بدقـــة اســـتعدادا لنقـــل مســـؤولية الـــدفاع   األمـــن
عنـد انتـهاء    ٢٠٠٤أيار/مـايو   ٢٠ليشيت يف  -حكومة تيمور 

أنــه حــىت  إىل علــى وجــه التحديــد روأشــاأجــل واليــة البعثــة. 
الكـامالن   يتسىن لوكاالت األمن التيمورية التدريب والتجهيـز 

ــة،     ــا العنصــر العســكري للبعث ــوم هب ــيت يق ــام ال ــإن  ألداء امله ف
قـد تكـون ضـرورية بعـد انتـهاء       ‘‘مساعدة دولية بشـكل مـا  ’’

والية البعثـة، وخباصـة مـن أجـل تـوفري الـدعم النفسـي لشـعب         
 د النسحاب الوجود الدويل املطمـئن بصـورة  ليس مستعدا بع
__________ 

إسـتونيا، وأيسـلندا، وبلغاريـا، وبولنـدا،     انضم إىل البيان كل من   )٣٠٢(
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 
وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،      

 وهنغاريا.والنرويج، 

ــا      ــيت اشــتركت فيه ــة. وعقــب تقييمــات االحتياجــات ال كامل
ــم املتحــدة     ــامج األم ــة وبرن ــة والبعث ــائياحلكوم ، حــددت اإلمن

والقضائية اليت تتسم بأمهية بالغـة   اإلداريةاحلكومة بعض املهام 
وترى أهنا حباجة إىل دعم دويل مستمر. وباإلضـافة إىل ذلـك،   

ــ ــروري قـ ــن الضـ ــوق   أنال إن مـ ــدة حلقـ ــود وحـ ــتمر وجـ يسـ
  .)٣٠٣(اإلنسان يف فترة ما بعد البعثة

وأعرب املتكلمون عن تقـديرهم للـدعم الـذي قدمتـه      
، وأثنـوا علـى قيـادة    ليشـيت  - تيمـور البعثة للعملية االنتقالية يف 

البلــد ملــا حققتــه مــن اجنــازات. والحظــوا مــع االرتيــاح إرســاء 
ومسـتقلة تعمـل مؤسسـاهتا السياسـات     أسس لدولـة دميقراطيـة   

ــديرهم      ــوا عــن تق ــا أعرب ــدة. كم ــة  البصــورة جي ســتقرار البيئ
ــة عمومــا  ــز عالقــات   األمني ــون بتعزي  - تيمــور. ورحــب املمثل

اإلقليمية والدوليـة، وأشـاروا بصـفة خاصـة إىل االتفـاق       ليشيت
بشــأن تعــيني احلــدود والتقــدم احملــرز يف  إندونيســياالثنــائي مــع 

  حبرية مع استراليا.إنشاء حدود 
غــري أن املــتكلمني وافقــوا علــى أنــه مــا تــزال هنــاك        

معتمــدة  ليشــيت - تيمــورحتـديات خطــرية مــن شــأهنا أن تتــرك  
على املساعدات الدوليـة يف فتـرة مـا بعـد انتـهاء واليـة البعثـة.        
كما أشاروا إىل أن مؤسسات الدولة الناشئة مـا زالـت هشـة،    

ــاك حاجــة إىل امل   ــه مــا زالــت هن ــدعم اإلداري.  وأن زيــد مــن ال
ورئي أن من األمهية مواصلة تعزيـز اجلـيش وبنـاء القـدرات يف     
قطـــاعي الشـــرطة والعدالـــة. ويف مواجهـــة احلالـــة االقتصـــادية  

، اشــتركت الوفــود يف الــرأي القائــل  ليشــيت - تيمــورالصــعبة ل
بــأن تعزيــز التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة مــن خــالل تعزيــز  

  مر يتسم بأمهية قصوى.الدعم من املاحنني أ
ورحـب املمثلـون باسـتقرار احلالــة األمنيـة منـذ اعتمــاد      
اخلطة املنقحة خلفـض قـوام البعثـة. ويف الوقـت نفسـه، أعـرب       
كــثري مــن املــتكلمني عــن تأييــدهم للجهــود املســتمرة املبذولــة   

__________ 

)٣٠٣(  S/PV.4843 ،٩إىل  ٢ات الصفح. 
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ــاء  ليشـــيت - تيمـــورلتـــدريب الشـــرطة وقـــوة الـــدفاع يف   وبنـ
طلب جهودا طويلـة األجـل.   قدراهتما، وإن سلموا بأن ذلك يت

ــدرات        ــز الق ــى تعزي ــا عل ــل غيني ــك الصــدد، شــجع ممث ويف ذل
ــة ل     ــوة الشــــرطة الوطنيــ ــية والتنفيذيــــة لقــ  - تيمــــوراملؤسســ

لبقــاء وحـــدة  علــى احلاجـــة  . وأكــد ممثـــل أنغــوال   )٣٠٤(ليشــيت 
االنتشار السريع التابعة لشـرطة بعثـة األمـم املتحـدة مـا دامـت       

بـني العنصـر العسـكري يف     تعزيـز التعـاون   إىلضـرورية، ودعـا   
  .)٣٠٥(بعثة األمم املتحدة والقوات املسلحة التيمورية

ويف حني رحب كثري من املتكلمني بالتحسـن يف نظـام   
العدالة، فقـد أكـدوا ضـرورة إرسـاء سـيادة القـانون، واحتـرام        

، وتقــدمي مــرتكيب اجلــرائم اخلطــرية يف املاضــي اإلنســان حقــوق
عـرب ممثـل أسـبانيا عـن خيبـة      إىل العدالة. ويف ذلك السـياق، أ 

 قـــوقأملـــه إزاء ســـري احملاكمـــات يف احملكمـــة املخصصـــة حل    
على ضـمان   إندونيسيا، وحث السلطات القضائية يف اإلنسان

أن تكون عملية االستئناف شفافة ومتفقة مع القواعـد الدوليـة   
. وكـرر ممثـل املكسـيك النـداء الـذي      )٣٠٦(العدالةإقامة لضمان 
سليم املتهمني بارتكاب اجلرائم اخلطـرية،  لت العام األمنيوجهه 

ــهم خــارج     ــذين يوجــد الكــثري من ــد ليشــيت - تيمــورال ، إىل ي
  .)٣٠٧(القضاء

بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي     وفيما يتعلق بفتـرة مـا بعـد    
، أعـرب كـثري مـن املــتكلمني عـن اتفـاقهم مـع تقيــيم       املسـاعدة 
ء الـذايت  بأنه لن يكون مبقدور البلد حتقيق االكتفـا  العام األمني

 /مـايو أيارقبـل   املتحدة األمميف بعض اجملاالت الرئيسية لوالية 
. ولتوطيد أركان كل ما حتقق من اجنازات حىت ذلـك  ٢٠٠٤

ــهي دور    ــن الواجـــب أال ينتـ ــإن مـ ــمالوقـــت، فـ ــدة األمـ  املتحـ
__________ 

 .١٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٠٤(

 .١٥ و ١٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٣٠٥(

 .١٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٠٦(

 .٢٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٠٧(

ــن     ــزء مــ ــذلك، وكجــ ــة. ولــ ــحاب البعثــ ــؤوليتها بانســ ومســ
ثلني علــى إســتراتيجية اخلــروج املنظمــة، أكــد العديــد مــن املمــ  

. ورأى )٣٠٨(األمـن  جملساحلاجة إىل بعثة خلف اصغر يأذن هبا 
بعـد انتـهاء    املتحدة ألممأن هذا الوجود ل ليشيت - تيمورممثل 

. وابلـغ ممثـل   )٣٠٩(البعثة جيب أن يكون قويا ويتمتع باملصـداقية 
 ليشـيت  - تيموربأنه بعد مناقشات مع حكومة  اجمللساستراليا 

منوذجـا لبعثـة تعقـب بعثـة     ومتـه  وسائر الشركاء، طرحـت حك 
وختتلـف   .سـنة واحـدة   ملـدة  األمن جملسينشئها األمم املتحدة 

 ذلـك جـوهر  البعثة املقترحة عـن سـابقتها مـن عـدة جوانـب: ف     
ولــن يكــون  ؛‘‘ليشــيت أنفســهم –أبنــاء تيمــور ’’النمــوذج هــو 

دور األمــم املتحــدة دورا تقليــديا حلفــظ الســالم، وإمنــا لتــوفري   
ليشــيت  –اللــذين ســيمكنان مؤسســات تيمــور الــدعم والنصــح 

ســيكون عــالوة علــى ذلــك،  مــن أن تتطــور وتزخــر بالثقــة. و 
البعثة صغرية وحمـدودة النطـاق وذات تركيـز علـى احتياجـات      

  .)٣١٠(سيكون هلا أيضا هناية واضحةكما حمددة، 
وأكد كثري من املتكلمني أن النظـام القضـائي، واملاليـة    

واألمـــن، بصـــفة خاصـــة،  والتخطـــيط االقتصـــادي، والـــدفاع
، ٢٠٠٤ /مــايوأياربعــد  املتحــدة األمــمســتكون حباجــة دعــم  

 األمـني وقالوا إهنم يتطلعـون إىل تلقـي املقترحـات القادمـة مـن      
 حفــظ . ويف حــني أشــار ممثــل اململكــة املتحــدة إىل أن      العــام
مها وجهـان لعملـة واحـدة، فقـد أكـد أن       السالم وبناء السالم

البعثـة سـتكون بالغـة األمهيـة لضـمان       املساعدة يف فترة ما بعـد 
. وتأكيـدا ألمهيـة االنتقـال    السـالم  فـظ جناح اجلهود اجلاريـة حل 

 ألمـم السلس إىل بناء السالم، قال إنه سيكون من الضروري ل
أن تلعـــــب دورا يف ترتيبـــــات املشـــــاركة الدوليـــــة   املتحـــــدة

__________ 

)؛ الربتغال( ٢٦)؛ والصفحة أسبانيا( ١٢نفسه، الصفحة  املرجع  )٣٠٨(
)؛ ســــــنغافورة( ٣٢)؛ والصــــــفحة اســــــتراليا( ٢٩والصــــــفحة 

 .)نيوزيلندا( ٣٨)؛ والصفحة ماليزيا( ٣٦و ٣٥ تانوالصفح

 .٢٥ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٠٩(

 .٣٠إىل  ٢٨ات نفسه، الصفح املرجع  )٣١٠(



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
  جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

11--21843 609 
 
 

. وأكدت ممثلة فرنسا على أمهيـة التمييـز الواضـح    )٣١١(مستقبال
ــبــني   ة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة يف تيمــور الشــرقية   بعث

، ودعـــا إىل تركيـــز ذلـــك املتحـــدة ألمـــموالوجـــود الالحـــق ل
ــة يف     ــدرات التيموريـ ــة القـ ــى تنميـ ــرب علـ ــة اكـ ــود بدرجـ الوجـ
القطاعــات احلامســة. وأضــافت ممثلــة فرنســا، وأيــدها يف ذلــك   

يف شكل عمل منسـق   ممثل املكسيك، أنه جيب تقدمي املساعدة
ــن ج ــع     م ــة، م ــم املتحــدة املختلف ــة األم انــب وكــاالت منظوم

  .)٣١٢(إعطائها إستراتيجية خروج كاملة حمددة
التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  ليشــيت - تيمــوروعــرض ممثــل   

ــة،   ــة الوطنيـ ــة التنميـ ــاخطـ ــك مبـ ــة   يف ذلـ ــات الزراعـ يف قطاعـ
__________ 

 .١٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٣١١(

 .)املكسيك( ٢٢)؛ والصفحة فرنسا( ١٣نفسه، الصفحة  املرجع  )٣١٢(

والرعاية الصحية والتعليم، مضـيفا أن مفاوضـات سـتبدأ قريبـا     
دود البحرية. وبعد أن سلط الضوء علـى  مع استراليا حول احل
يف جمــاالت رئيســية، أشــار إىل   إندونيســياالتعــاون القــائم مــع  

اجلهود الـيت ُبـذلت لتشـجيع إعـادة تـوطني الالجـئني وتسـهيل        
 تيمـور الجئ ما يزالوا يف املخيمـات يف   ٢٦ ٠٠٠عودة قرابة 

يف أنـه لـن يكـون     العـام  األمـني . وأعرب عن اتفاقه مـع  الغربية
ــاء الـــذايت يف بعـــض   ليشـــيت - تيمـــورقـــدور مب حتقيـــق االكتفـ

ــول   ــية حبلـ ــاالت الرئيسـ ــايوأيار ٢٠اجملـ ــب ٢٠٠٤ /مـ ، ورحـ
بإجراء مناقشـة حـول الوجـود القـوي الـذي يتمتـع باملصـداقية        

  .)٣١٣(مستقبال املتحدة ألممل
__________ 

 .٢٥و ٢٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٣١٣(

    
األفغانية- احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية -  ٢٥

(اجللســـة  ٢٠٠٠/مـــارس آذار ٢١املقـــرر املـــؤرخ 
  بيان من الرئيس): ٤١١٦

 /مــــــارسآذار ٢١يف املعقــــــودة  ٤١١٥يف اجللســــــة 
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٠

، ضــمن العــام األمــنيحــظ وال .)١(عــن احلالــة يف طاجيكســتان
 األمـم مجلة أمور، أن عمليـة السـالم الـيت أنشـئت بعثـة مـراقيب       

طاجيكستان لدعمها قد وصلت إىل هنايتها بـإجراء  يف  املتحدة
. متعـــددة األحـــزاب يف طاجيكســـتانأول انتخابـــات برملانيـــة 

ــة الســابقة وغريهــا مــن     وأثــىن علــى إشــراك األطــراف املتحارب
األطراف يف العملية االنتخابية، غري أنـه حـذر مـن أنـه مـا زال      
ــالح      ــرتع السـ ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــثري، وخباصـ ــاز الكـ ــتعني اجنـ يـ

لتسريح والتحول الـدميقراطي. والحـظ أنـه علـى الـرغم مـن       وا
تلـــك النـــواقص، كانـــت االنتخابـــات الربملانيـــة متثـــل الفصـــل  

__________ 

  )١(  S/2000/214١٢٧٤لقرار ، املقدم عمال با )١٩٩٩.(  

االتفاق العـام بشـأن إقـرار    اخلتامي للفترة االنتقالية املتوخاة يف 
. وبنــاء عليــه، الســلم وحتقيــق الوفــاق الــوطين يف طاجيكســتان 

ة يف طاجيكسـتان  بعثة مـراقيب األمـم املتحـد   فقد خلص إىل أن 
لـدى انتـهاء   كانت اجنـازا كـبريا، وقـال إنـه يعتـزم إهنـاء البعثـة        

إىل  العـام  األمـني . كما أشـار  ٢٠٠٠ أيار/مايو ١٥واليتها يف 
أنـــه كـــان جيـــري يف ذلـــك الوقـــت مشـــاورات مـــع حكومـــة  

لتيسـري   املتحـدة  ألمـم حول إنشاء مكتب صـغري ل  طاجيكستان
  .صراعوتوطيده بعد انتهاء البناء السالم 

 العام األمنيإىل إحاطة من  اجمللسويف اجللسة، استمع 
، أعقبتــها بيانــات مــن معظــم الســالم حفــظاملســاعد لعمليــات 

  .طاجيكستان، وكذلك من ممثل )٢(اجمللسأعضاء 
ــه، تفاصــيل   العــام األمــنيوعــرض  املســاعد، يف إحاطت

االنتخابــات الربملانيــة الناجحــة، وإن أشــار إىل بعــض العيــوب   
__________ 

  كندا ومايل ببيانات. ممثالمل يدل   )٢(  


