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  آسيا

  ليشيت -تيمور احلالة يف  - ٢٣

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٤٣القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٤٩٦٨األم ــار/ ١٤املعق  أي

    ٢٠٠٤مايو 

، قــدم األمــني العــام إىل   ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ١٣يف   
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي      ــرا خاصــا عــن بعث جملــس األمــن تقري

أشــار األمــني العــام يف التقريــر، و .)١(الــدعم يف تيمــور الشــرقية
ــزال قائمــة مــع     ــيت ال ت ــة ال ــالنظر إىل التحــديات اهلائل ــه ب إىل أن
اقتــراب الواليــة احلاليــة لبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف   

، سـيكون  ٢٠٠٤أيار/مـايو   ٢٠ور الشرقية من ايتـها يف  تيم
مــن الضــروري تقــدمي املزيــد مــن املســاعدة لتوطيــد املكاســب   
احملرزة يف جو من السالم واألمن، واالسـتفادة منـها. وأوصـى    
ــة ملــدة ســنة أخــرى، مــع ختفــيض حجمهــا      ــرة البعث بتمديــد فت
ــوفري      ــة ت ــوة أمــن بغي وتعــديل واليتــها. وأوصــى أيضــا بنشــر ق

  احلماية لضباط االتصال العسكريني.  

شـباط/فرباير   ٢٠املعقـودة يف   ،)٢(٤٩١٣ويف اجللسة   
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام.      ٢٠٠٤

ووجه الرئيس (الصني) انتباه أعضاء الس إىل رسالة مؤرخـة  
يعـرب   ،)٣(موجهة من ممثل الربتغـال  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ١١

__________ 

  )١(  S/2004/117 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢(.  
الفترة، وإضـافة إىل اجللسـات الـيت يشـملها هـذا الفـرع،        تلكخالل   )٢(  

عقد الس جلسات سرية مع البلدان املسامهة بقوات يف بعثة األمـم  
املتحدة يف تيمور الشرقية عمال باجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين      

ــرار   ــن القـ ــات يف   ٢٠٠١( ١٣٥٣مـ ــذه اجللسـ ــدت هـ ــد عقـ ). وقـ
ــاين/نوفمرب  ١١) و ٤٩٦٣(اجللســة  ٢٠٠٤أيار/مــايو   ٦ تشــرين الث

(اجللســــــة  ٢٠٠٥أيار/مــــــايو  ١٦) و ٥٠٧٤(اجللســــــة  ٢٠٠٤
٥١٧٩.(  

  )٣(  S/2004/108.  

تغـال عـن تأييـده إلدمـاج قـوة عسـكرية ضـمن        فيها رئيس الرب
وجود األمم املتحدة بعـد انتـهاء مهمـة بعثـة األمـم املتحـدة يف       

 ،)٤(ليشــيت  -تيمــور  تيمــور الشــرقية؛ وإىل رســالة مــن ممثــل     
يطلب فيها متديد وجود إحـدى كتائـب قـوات حفـظ السـالم      

يار/مـايو  أإىل مـا بعـد    ليشـيت  -تيمور التابعة لألمم املتحدة يف 
ــوء التقلـــب العـــام الســـائد يف املنطقـــة وعـــدم       ٢٠٠٤ يف ضـ

ــع      ــد للتعامــل بصــورة مســتقلة م ــة للبل اســتعداد القــوات احلالي
ــوترات الد ــل     االت ــن وكي ــة م ــس إىل إحاط ــة. واســتمع ال خلي

ــس      ــات حفــظ الســالم. وأدىل أعضــاء ال ــام لعملي األمــني الع
رلنـدا  ببيانات، وأدلت ببيانات أيضا أستراليا، وإندونيسـيا، وأي 

ــد، و  ،)٥((باســم االحتــاد األورويب)  ــال، وتايلن  -تيمــور والربتغ
ــا،  ليشـــيت ــة الســـورية، ومجهوريـــة كوريـ ، واجلمهوريـــة العربيـ

وفيجي، وماليزيا، ونيوزيلنـدا، واليابـان، واألمـني     ،وسنغافورة
  التنفيذي جلماعة البلدان الناطقة بالربتغالية.  

ــني ا     وعــرض   ــام تقريــر األم ــل األمــني الع لعــام وكي
أحـرزت تقـدما بـاهرا،     ليشـيت  - تيمـور  أنـه رغـم أن   فذكر 

فــإن البلـــد مل يتجــاوز بعـــد عتبـــة االتكــال احلقيقـــي علـــى    
الــذات. وقــال إن اســـتمرار وجــود عمليـــة صــغرية حلفـــظ     
الســالم خــالل مرحلــة توطيــد إضــافية مــدا عــام واحــد        
يكتسي أمهيـة أساسـية يف تـدعيم وتعزيـز مـا مت إجنـازه حـىت        

__________ 

  )٤(  S/2004/114.  
ــن إســت      )٥(   ــان أيضــا كــل م ــد البي ــا ،ونياأي ــا ،يســلنداأو ،وألباني  ،وبلغاري

ــك  ــنة واهلرسـ ــدا ،والبوسـ ــا ،وبولنـ ــيكية  ،وتركيـ ــة التشـ  ،واجلمهوريـ
 ،وســلوفاكيا  ،ورومانيــا  ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا    

 ،والتفيــا ،وكرواتيــا ،وقــربص ،واجلبــل األســود وصــربيا ،وســلوفينيا
  ريا.وهنغا ،والنرويج ،ومالطة ،وليختنشتاين ،وليتوانيا
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ورأى أن اســتمرار تقــدمي املســاعدة لــإلدارة      ذلــك اليــوم.  
ــدمي     ــتمرار تقـ ــا إن اسـ ــال أيضـ ــل. وقـ ــب عاجـ ــة مطلـ العامـ
ــات يف      ــب أساســي إلجــراء التحقيق ــة مطل املســاعدة الدولي
اجلرائم اخلطرية ومباشرة الدعاوى املتعلقة ا، وذلك لبيـان  
عــزم الــس علــى التصــدي ملســألة اإلفــالت مــن العقــاب.    

اهلدوء يف وقت من التوترات احملتملة، من أجل تعزيز دعا و
وتوفري األمن واحلماية وإخراج موظفي األمـم املتحـدة، إىل   

  .)٦(٢٠٠٤اإلبقاء على قوة عسكرية صغرية بعد أيار/مايو 

ورحــب املتكلمــون عمومــا بالتقــدم الــذي أحرزتــه    
ــود   ليشـــيت - تيمـــور  ــة، ويف اجلهـ ــاالت اإلدارة العامـ يف جمـ

ــة إىل التصـــدي لل  جـــرائم اخلطـــرية وإحـــالل األمـــن    الراميـ
ــني    ــات ب ــز العالق ــداخلي ومواصــلة تعزي  ليشــيت - تيمــور ال

وإندونيسيا، ويف املنطقة. واتفق املتكلمون على احلاجـة إىل  
ــها    ــيت حققت ــد وتوســيع اإلجنــازات ال  ليشــيت - تيمــور توطي

املاضـية، واتفقـوا    ١٨وبعثة األمم املتحدة خالل األشهر الـ 
بعـد   ليشـيت  - تيمـور  من املسـاعدة إىل   على أن تقدمي املزيد

ســيكون ضــروريا يف جمــاالت مثــل     ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٢٠
النظــام القضــائي واهلياكــل اإلداريــة واحلفــاظ علــى األمــن.   

قـد   ليشـيت  - تيمـور  أن علـى  واتفق املتكلمـون يف تقيـيمهم   
وصلت إىل منعطـف حاسـم، وأنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل       

ســبيل مســاعدة مؤسســات   أن يواصــل العمــل املتضــافر يف 
 ذكـر على بلوغ االكتفـاء الكامـل. ومثلمـا     ليشيت - تيمور 

ممثل الربازيـل، ال ينبغـي أن يبـالغ اتمـع الـدويل يف تقييمـه       
باعتبارها قصة جناح ملموس لألمـم   ليشيت - تيمور متثله   ملا

. وأعرب ممثل اجلزائر )٧(املتحدة، فما زال يلزم عمل الكثري
من واجب اتمع الدويل أن يواصـل دعـم   أنه بعن اعتقاده 
__________ 

  )٦(  S/PV.4913 ٦- ٢، الصفحات.  
  .٨- ٦ لصفحاتااملرجع نفسه،   )٧(  

ــة    تلـــك الدولـــة الفتيـــة يف هـــذه املرحلـــة احلامســـة مـــن إقامـ
 ة بلـده أن حكومـ بـ  ليشـيت  - تيمور ممثل وأقر  .)٨(مؤسساا

تتحمل جزءا من املسؤولية عن مواطن قصـورها وضـعفها،   
تمتع باالسـتقالل منـذ فتـرة تقـل عـن      يأن البلد ذكر إال أنه 

قـد   ة بلدهىل أنه ال أحد من أعضاء حكومالعامني. وأشار إ
مـــارس احلكـــم مـــن قبـــل، وأن هنـــاك نقصـــا يف التـــدريب، 

سيما يف القطـاع القضـائي، حيـث يـتعني تعزيـز الشـرطة         ال
  .)٩(على وجه اخلصوص

وأعرب بعض املـتكلمني عـن شـعورهم بـالقلق إزاء       
احلالة األمنيـة، الـيت ال تـزال معرضـة للخطـر ألسـباب منـها        

املزعزعة لالستقرار اليت تواصل العمل يف تيمـور  اجلماعات 
وشـدد آخـرون علـى ضـرورة      .)١٠(الغربية عرب خط احلـدود 

تعزيــــز ســــيادة القــــانون والتصــــدي النتــــهاكات حقــــوق  
اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــك املســـاعدة يف إجنـــاز التحقيقـــات يف 

واستئصــــــال  ١٩٩٩اجلــــــرائم الــــــيت ارتكبــــــت يف عــــــام 
 - تيمـــور تكلمني وحـــث عـــدد كـــبري مـــن املـــ .)١١(الفســـاد
ــاق مبكــر بشــأن      ليشــيت ــى التوصــل إىل اتف وإندونيســيا عل

ممثـل إندونيسـيا يف هـذا الصـدد أن     وذكـر  حدودمها الربيـة.  
اللجنة الوزارية املشتركة أنشأت عـددا مـن األفرقـة العاملـة     
ــة، واألمــور     للتعامــل مــع قضــايا احلــدود، والتجــارة، واملالي

__________ 

  (اجلزائر). ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
(فرنســـا)؛  ١٠(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٠(  

  (الربتغال). ٣٧نيا)؛ والصفحة (إسبا ١٥والصفحة 
(شـــيلي)؛  ١٢(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١١(  

 ١٩(رومانيـا)؛ والصــفحة   ١٧(الفلـبني)؛ والصــفحة   ١٣والصـفحة  
(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة 

دا)؛ (نيوزيلنــ ٣١(أيرلنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة  ٢٩
ــان)؛ والصــفحة   ٣٤والصــفحة  ــد)؛ والصــفحة   ٣٨(الياب  ٤٣(تايلن

  (مجهورية كوريا).
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ــة وال  ــؤون التعليميــــ ــة، والشــــ ــل القانونيــــ ــة، والنقــــ ثقافيــــ
وأعرب عدد من املتكلمني عـن األمـل يف    .)١٢(واالتصاالت

ــن        ــرب مـ ــا يقـ ــأن مـ ــل بشـ ــا إىل حـ ــل قريبـ ــتم التوصـ أن يـ
وإن كان  ،)١٣(الجئ يف اجلزء الغريب من اجلزيرة ٢٨  ٠٠٠

ممثل إندونيسيا قد ذكر أن بقية التيموريني الشرقيني ليسـوا  
ــاروا البقــاء يف إندونيســيا   ، وتتخــذ اآلن الجــئني، وإمنــا اخت

  .)١٤(إجراءات ملنحهم اجلنسية اإلندونيسية

ــى    ــدها     وعل ــن تأيي ــود ع ــت الوف ــة، أعرب ــذه اخللفي ه
ــن     ــه مـ ــداء املوجـ ــام، والنـ ــة مـــن األمـــني العـ ــية املقدمـ للتوصـ

شـهرا أخـرى    ١٢، بتمديد والية البعثـة ملـدة   ليشيت -   تيمور
ــها.      ــيص حجمهــا وتعــديل واليت ــد مــع تقل ــة التوطي يف مرحل

تكلمـــون علـــى أن أي انســـحاب فـــوري للوجـــود  واتفـــق امل
العسكري ولوجود الشرطة الدوليني هناك من شأنه أن خيلق 
فراغا أمنيـا يف البلـد. وأعـرب عـدد كـبري مـن املـتكلمني عـن         
التأييد التام ملقترحـات األمـني العـام، مبـا يف ذلـك مقتـرح أن       

ويف هـذا  )١٥(بقي البعثـة علـى قـوة عسـكرية أصـغر حجمـا      ت ،
__________ 

  .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
ــه، الصـــفحة    )١٣(   ــبانيا)؛ والصـــفحة  ١٥املرجـــع نفسـ ــاد  ١٦(إسـ (االحتـ

(اجلزائـــر)؛  ١٨ومانيـــا)؛ والصـــفحة (ر ١٧)؛ والصـــفحة الروســـي
(الربتغــــال)؛  ٣٧(اململكــــة املتحــــدة)؛ والصــــفحة  ١٩والصــــفحة 
  (فيجي). ٤٤والصفحة 

  .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
(شـــيلي)؛  ١٢(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٥(  

 ١٦(إســبانيا)؛ والصــفحة  ١٥(الفلــبني)؛ والصــفحة  ١٣والصــفحة 
(بـنن)؛   ٢٠(رومانيـا)؛ والصـفحة    ١٧(االحتاد الروسي)؛ والصفحة 

 ٢٧(باكسـتان)؛ والصـفحة    ٢٣لصفحة (أنغوال)؛ وا ٢١والصفحة 
ــنغافورة)؛ و ــفحات(ســ ــاد    ٣١- ٢٩ الصــ ــم االحتــ ــدا، باســ (أيرلنــ

(اليابـــان)؛  ٣٤(نيوزيلنـــدا)؛ والصـــفحة  ٣١األورويب)؛ والصـــفحة 
 ٤٠(تايلنــد)؛ والصــفحة  ٣٨(الربتغــال)؛ والصــفحة  ٣٧والصــفحة 

الصــفحة (اجلمهوريــة العربيــة الســورية)؛ و ٤٢(ماليزيــا)؛ والصــفحة 
  (جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية). ٤٥فيجي)؛ والصفحة ( ٤٤

ــه ال شــك     الصــدد أو ــل إســبانيا أن أن االحتفــاظ يف ضــح ممث
مبكون عسـكري سـيخفض خطـر وقـوع أحـداث تـؤدي إىل       

وأكــد عــدد مــن املمــثلني أن حكومــة  .)١٦(زعزعــة االســتقرار
قـد أعربـت عـن رغبتـها يف اسـتمرار وجـود        ليشـيت  - تيمور 

وسـلط   .)١٧(قوة حلفظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة يف البلـد     
ــني   ــل باكســتان واألم ــة     ممث ــدان الناطق ــة البل ــذي جلماع التنفي

بالربتغاليــــة الضــــوء علــــى القيمــــة الرادعــــة لوجــــود ذلــــك   
متكلمـون آخـرون أن العنصـر العسـكري     وذكـر   ،)١٨(املكون

حــدث تــأثريا حامســا، ميثــل جهــدا متواضــعا نســبيا ميكــن أن ي
  .)١٩(متشيا مع احلقائق احلاصلة على أرض الواقع

راليا تأكيـد  سـت أ، كـرر ممثـل   وعلى العكس من ذلـك   
ــلحة  وهــــو رأي حكومتــــه  أن وجــــود وحــــدة شــــرطة مســ

احتياطية تابعـة لألمـم املتحـدة لالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ       
ــور يف  ــد علــى التصــدي      ليشــيت - تيم ميكــن أن يســاعد البل

للتحديات األمنيـة الـيت يواجههـا، الـيت هـي داخليـة، وحتتـاج        
. بالتـايل إىل اســتجابة مــن الشــرطة ولــيس اســتجابة عســكرية 

الوحدة املقترحة ستضطلع بدور تكميلـي ضـروري   وقال إن 
لوجود أية قوة حلفـظ السـالم يف حـني تكـون املسـؤولية عـن       
ــة     ــة مقصــورة علــى حكوم ــة والتنفيذي أعمــال الشــرطة اليومي

واتفــــق بعــــض املــــتكلمني علــــى أن   .)٢٠(ليشــــيت - تيمــــور 
__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
 ٢٠(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ١٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٧(  

ــفحة   ــنن)؛ والصـــ ــم االحتـــــاد األورويب)؛    ٢٩(بـــ ــدا، باســـ (أيرلنـــ
ــفحة ــفحة   ٣٤  والصــ ــان)؛ والصــ ــة   ٤٢(اليابــ ــة العربيــ (اجلمهوريــ
  (فيجي). ٤٤والصفحة السورية)؛ 

(جمموعــة  ٤٥(باكســتان)؛ والصــفحة  ٢٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٨(  
  البلدان الناطقة بالربتغالية).

ــا)؛ والصــفحة   ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٩(   ــوال)؛  ٢١(روماني (أنغ
  (نيوزيلندا). ٣١(سنغافورة)؛ والصفحة  ٢٧والصفحة 

  .٣٣و  ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠(  
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عـد  ذات ب ليشـيت  - تيمـور  التهديدات األمنيـة الـيت تواجههـا    
ــترايل داخلـــي  ــراح األسـ ــا، وأيـــدوا االقتـ ويف  .)٢١(يف معظمهـ

الوقت نفسـه، أعـرب ممـثال أملانيـا وأسـتراليا عـن اسـتعدادمها        
لالنضمام إىل توافـق يف اآلراء بشـأن قـوة حفـظ السـالم الـيت       

ذكـر  و .)٢٢(اقترحها األمني العام، مبا فيها العنصـر العسـكري  
 مــن جهتــه، أن وجــود قــوة للشــرطة ، ليشــيت - تيمــور ممثــل 

يوفر نفس الـردع واملصـداقية اللـذين يوفرمهـا وجـود قـوة         ال
عســـكرية، الـــيت مـــن شـــأا أن تـــوفر للبلـــد الوقـــت واحليـــز  

  .)٢٣(الالزمني لتعزيز قويت الدفاع والشرطة فيه

ــة      وقــال ممثــل فرنســا، يف معــرض تشــديده علــى أمهي
الزمنيـة اجلديـدة   إن املـدة  حتديد استراتيجية خروج واضـحة،  

أال تتعـدى فتـرة عـام واحـد وأكـد      ينبغي املتحدة لبعثة األمم 
أنه ينبغي وضع جدول زمين دقيق خلفض القوات إىل أن يتم 

وأكــد ممثــل فيجــي أيضــا علــى ضــرورة   .)٢٤(انســحاا ائيــا
ــة     ــاء البعث ــين إل ــرام وضــع جــدول زم ــل   .)٢٥(احت وذكــر ممث

الواليات املتحدة األمريكية أن أي مسـاعدة يف جمـال اإلدارة   
ســـتقدم مـــن خـــالل الـــدعم  ٢٠٠٥ة بعـــد أيار/مـــايو املدنيـــ

العادي من املـاحنني الثنـائيني واملتعـددي األطـراف، بـدالً مـن       
ــظ        ــدة حلفـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــالل عمليـ ــن خـ ــك مـ ــتم ذلـ أن يـ

عـن اعتقـاده بـأن     ليشـيت  - تيمـور  وأعـرب ممثـل    .)٢٦(السالم
ــدفاع     ــوىل مســؤوليات أعمــال الشــرطة وال ــده ميكــن أن يت بل

__________ 

ــفحة   ا  )٢١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١١ملرجـ ــا)؛ والصـ ــة  ١٩(أملانيـ (اململكـ
  (الواليات املتحدة). ٢٢املتحدة)؛ والصفحة 

  (أستراليا). ٣٢(أملانيا)؛ والصفحة  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  
  .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  
  .٢٢فسه، الصفحة املرجع ن  )٢٦(  

إال أن ممثــل االحتــاد الروســـي    .)٢٧(٢٠٠٥و حبلــول أيار/مــاي  
إقامـة  عمليـة  مثال آخر على أن  يه ليشيت - تيمور ذكر أن 

ــة  ــي دولـ ــة   هـ ــة كثيفـ ــة وتتطلـــب عمالـ ــدة للغايـ ــة معقـ عمليـ
ميكـــن اختزاهلـــا علـــى حنـــو مصـــطنع يف منـــاذج وأطـــر         وال

  .)٢٨(جامدة  قائمة

ــام   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٩ويف    ــني الع ــدم األم ، ق
را عن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم يف      إىل الس تقري

واصــل فيــه تطــوير مقترحاتــه بشــأن      ،)٢٩(تيمــور الشــرقية 
ــدة      ــة، مبــا يف ذلــك وضــع توصــية جدي ــد البعث ــة توطي مرحل

ومــع بإنشــاء وحــدة اســتجابة دوليــة يف حــاالت الطــوارئ. 
أتـاح  التقدم الرائـع الـذي حـدث    إشارة األمني العام إىل أن 

ود الـدويل علــى أرض الواقــع، فقــد  اإلسـراع بتقلــيص الوجــ 
أوصــى مــرة أخــرى بتمديــد فتــرة البعثـــة ملرحلــة توطيـــد        
أخـــرى ملــدة ســنة لضــمان اســتدامة املكاســب الــيت حتققــت  

 ليشــيت - تيمــور حـىت اآلن وتعزيزهــا وتــدعيمها، ممـا ميكِّــن   
مــن أن حتقــق االكتفــاء الــذايت. ولــذلك، فقــد اقتــرح ثالثــة   

والعدالة، وتطوير إنفاذ القانون، برامج لدعم اإلدارة العامة 
واألمن واالستقرار. وأشار إىل أن تقـدمي الـدعم عـن طريـق     
حفظ السالم ميكن به تلبيـة متطلبـات البلـد األكثـر إحلاحـا      

جيب أن يكمله ويعززه دعـم  وإىل أن ذلك الدعم فحسب، 
  ثنائي ومتعدد األطراف، إذا ما أريد حدوث تقدم حقيقي. 

أيار/مــــايو  ١٠ملعقــــودة يف ا ،٤٩٦٥ويف اجللســــة   
ــني    ٢٠٠٤ ــر األمـ ــه تقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

ــل اخلــاص       ــدمها املمث ــة ق ــس إىل إحاط ــتمع ال ــام. واس الع
. وأدىل ببيانات مجيع الدول ليشيت - تيمور لألمني العام يف 
__________ 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  
  )٢٩(  S/2004/333 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.(  
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ــاء يف الــــس ــتراليا )٣٠(األعضــ ــو أســ ــيا ،وممثلــ  ،وإندونيســ
ــاد األورويب  و ــم االحتــــ ــدا (باســــ ــال)٣١()أيرلنــــ  ،، والربتغــــ
ــورو ــيت -   تيمـ ــنغافورة ،ليشـ ــرويج ،وسـ ــدا ،والنـ  ،ونيوزيلنـ

  .)٣٢(واليابان ،واهلند

وعرض املمثل اخلاص لألمني العام التقريـر وتطـرق     
ــارجي    ــاألمن اخلــ ــة بــ ــة املتعلقــ ــر الواليــ إىل خمتلــــف عناصــ
والــداخلي ودعــم اإلدارة العامــة، مــن قبيــل تطــوير قــدرات  

عنصـــر العســـكري للبعثـــة،   الشـــرطة الوطنيـــة، ووجـــود ال  
وإندونيسيا. وذكـر أن   ليشيت - تيمور والعالقة الثنائية بني 

البعثة أسهمت بقدر هام، من خالل أنشطتها يف جمـال بنـاء   
 - تيمـور  املؤسسات والقدرات، يف حتقيق قدرة مؤسسـات  

علـــى البقـــاء ويف اســـتقرارها السياســـي. واعتـــرب أن  ليشـــيت
ــة لضــم    ــل  وجــود اســتراتيجية خــروج قوي ان االســتدامة ميث

التحدي الرئيسي خالل مرحلة توطيد البعثـة. وذكـر أيضـا    
ــد أحــرز تقــدم كــبري يف      ــه ق املمثــل اخلــاص لألمــني العــام أن

  .)٣٣(تقليص حجم البعثة بصورة منظمة

ورحب املتكلمون عمومـا بالتقـدم الكـبري احملـرز يف       
ــور  ــو املـــبني يف تقريـــر األمـــني     ليشـــيت - تيمـ ، علـــى النحـ

مبـا يف ذلـك احلالـة األمنيـة اهلادئـة إىل حـد كـبري؛         ،)٣٤(العام
وإندونيسـيا؛   ليشيت - تيمور واستمرار العالقة اإلجيابية بني 

والتطور اجلاري يف اإلدارة العامة يف البلد؛ وقيـام احلكومـة   
__________ 

  تكلمت الربازيل أيضا باسم مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية.  )٣٠(  
ــا أيــدت هــذا البيــ   )٣١(   ــا ،يســلنداأو ،ان كــل مــن ألباني والبوســنة  ،وبلغاري

ــك ــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا    ،وتركيـــا ،واهلرسـ  ،ومجهوريـــة مقـ
  وليختنشتاين. ،وكرواتيا ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا

ليشــيت الوزيــــــرة األقـــــــدم والوزيـــــــرة فـــــي رئاســة  -  مثلــت تيمــور  )٣٢(  
  .لديهاجملس الوزراء 

  )٣٣(  S/PV.4965  وCorr.1 ٧- ٣، الصفحات.  
  )٣٤(  S/2004/333.  

ــة    بوضــع قــانون أساســي ومدونــة تأديبيــة للشــرطة التيموري
ت وقـــانون أساســـي لقـــوات الـــدفاع التيموريـــة. ويف الوقـــ 

نفسه، اتفق املتكلمون على أنه ال يزال هنـاك الكـثري الـذي    
يتعني القيـام بـه، واتفقـوا مـع األمـني العـام علـى أنـه ينبغـي          
متديد والية البعثة مع تعديل واليتها وخفـض عـدد أفرادهـا    
ملــدة عــام آخــر مــن أجــل بلــوغ مشــارف حامســة لالكتفــاء   

نتني الذايت وترسيخ املكاسب الـيت حتققـت خـالل فتـرة السـ     
منذ إنشاء البعثـة. وعلـى وجـه اخلصـوص، وافقـوا علـى أن       
تواصـــــل البعثـــــة تقـــــدمي دعـــــم قـــــوي إىل اإلدارة العامـــــة 

، ومسـاعدة  ليشـيت  - تيمـور  واملؤسسات األمنية الناشـئة يف  
البلد على إنشاء نظام قضائي قوي مع التأكيد على حقوق 
اإلنسان وسـيادة القـانون. ورحـب املتكلمـون بالتـايل علـى       

ه اخلصوص بتوصية األمـني العـام بإنشـاء برنـامج لـدعم      وج
اإلدارة العامة والعدالة. وذكر املتكلمون أيضا أنـه ال ميكـن   
ــادية    ــة االقتصــ ــع التنميــ ــا يتمشــــى مــ إحــــراز تقــــدم إال مبــ
واالجتماعية. وأكد ممثل اململكة املتحدة أن بنـاء إمكانـات   

ضـــروري أمــر  دون تعقيــدات   ليشـــيت - تيمــور  احلكــم يف  
  .)٣٥(يض قوام بعثة الدعم بصورة سلسةلتخف

وذكــر ممثــل فرنســا أنــه ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص   
ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب علــى اجلــرائم اخلطــرية الــيت   

ورحــب عــدد مــن املــتكلمني  ،)٣٦(١٩٩٩ارتكبــت يف عــام 
وأعـرب   .)٣٧(بالعمل الذي تقوم به وحـدة اجلـرائم اخلطـرية   

ــاد    ــن اعتق ــات املتحــدة ع ــل الوالي ــأن وحــدة اجلــرائم   ممث ه ب
اخلطرية ينبغي أن تتقيد تقيدا شديدا باسـتراتيجية اإلكمـال   

__________ 

  )٣٥(  S/PV.4965 و Corr.1 ١١، الصفحة.  
  .١١و  ١٠ املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٦(  
 ١٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحتان   ١١املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٧(  

ــفحتان    ١٧ و ــدة)؛ والصــ ــات املتحــ ــدا،  ٢٩ و ٢٨(الواليــ (أيرلنــ
  (نيوزيلندا). ٢٨االحتاد األورويب)؛ والصفحة   باسم
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ــت ال يتجــاوز      ــات يف وق ـــة التحقيق ـــا، مـُـنـهي ــيت تـبـنـَّـتـه ال
حــىت يتســىن هلــا اختتــام مجيــع  ٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب 

احملاكمــات الــيت تقــوم ــا يف وقــت ال يتجــاوز أيار/مــايو       
للمجتمـع الـدويل، إىل جانــب    . وأضـاف أنـه ينبغـي   ٢٠٠٥

األمم املتحدة، أن ينظرا يف إنشاء جلنة دولية معنية باحلقيقة 
بوصفها وسيلة لتحقيق املساءلة ويف اية املطـاف املصـاحلة   

 .)٣٨(عن طريق حسم احلاالت املطروحة ليشيت - تيمور يف 

وأعرب بعض املتكلمني عن تأييدهم حلسم املسـائل املتبقيـة   
لة واملتعلقة باجلرائم األقل خطـورة مـن خـالل    يف جمال العدا

ــة واملصــاحلة يف      ــة االســتقبال واحلقيق ــوازي للجن العمــل املت
  .)٣٩(ليشيت - تيمور 

وأعرب عدد كبري من الوفـود عـن القلـق إزاء عـدم       
استقرار أوضاع القطـاع األمـين، مـع اسـتمرار وجـود عـدد       

 - تيمـور  من مواطن الضعف املؤسسي يف الشرطة الوطنية ل

. ويف هــذا الصــدد، رحــب بعــض املــتكلمني صــراحة  ليشــيت
فـردا   ١٢٥باقتراح نشر وحدة اسـتجابة دوليـة تتـألف مـن     

مــن شــرطة الــدرك، إضــافة إىل العنصــر العســكري املقتــرح   
جنـود، لتشـكيل قـوة أمنيـة ذات      ٣١٠سابقا واملؤلـف مـن   

يف  ليشيت - تيمور عنصرين، لتقدمي الدعم لقوات األمن يف 
  .)٤٠(ئحاالت الطوار

وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن البعثــة   
، ٢٠٠٥يف تــاريخ ال يتعـــدى أيار/مــايو   ينبغــي أن تنتــهي  
__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
ــفحة    )٣٩(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــيلي)؛  ١٣املرجـ ــفحة و(شـ ــدا، ٢٣الصـ  (أيرلنـ

(نيوزيلنــــدا)؛  ٣٥ و ٣٤الصــــفحتان االحتــــاد األورويب)؛ و  باســــم
  (النرويج). ٣٨و  ٣٧الصفحتان و

ــع نفســـه، الصـــفحة     )٤٠(   ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة    ٧املرجـ  ٢٧(االحتـ
  (أستراليا). ٣٦(سنغافورة)؛ والصفحة 

وهــو التــاريخ الــذي ينبغــي للحكومــة حبلولــه أن تتحمـــل       
كامـل مسؤوليتها عن أمنها بينما تواصل تلقـِّـي الدعم مـن  
مكان آخر يف منظومة األمـم املتحـدة ومـن أعضـاء آخـرين      

ــدويل يف ــع ال ــن   كــذلك .)٤١( اتم ــان أن م ــل الياب ، رأى ممث
الضروري خالل هذه الفترة إجناز اإلجراءات االنتقالية مـن  
مرحلة عمليات حفظ السالم ألغـراض تسـوية الصـراع إىل    
املرحلة التالية املتمثلة يف تنفيذ األنشـطة اإلمنائيـة الـيت جيـب     

الدوليــة  أن تــتم عــن طريــق القنــوات الثنائيــة أو املؤسســات 
ممثــل اهلنــد علــى أنــه ال بــد مــن أن  ووافــق  .)٤٢(ذات الصــلة

حيـــل التعـــاون الثنـــائي واإلقليمـــي تـــدرجييا حمـــل املســـاعدة   
  .)٤٣(املتعددة األطراف بنطاقها احلايل

أيار/مــــايو  ١٤، املعقــــودة يف ٤٩٦٨ويف اجللســــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه مـرة أخـرى تقريـر     ٢٠٠٤

ــؤر   ــني العــام امل ــن بعثــة   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٩خ األم ع
ووجـه الـرئيس    .)٤٤(األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشـرقية 

بعـد  طـرح   ،)٤٥((باكستان) انتباه الـس إىل مشـروع قـرار   
 ١٥٤٣للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  ذلــك 

  :ما يلي الس مجلة أمور منهابه الذي قرر  ،)٤٦()٢٠٠٤(

ـــة ب    ــد واليـ ـــرر متدي ـــم يف    قـ ـــم الدع ــم املتحــدة لتقدي ـــة األم عثـ
ليشــيت ملــدة سـتة أشــهر، عاقــدا النيــة علـى متديــد تلــك الواليــة    -تيمـور  

  ؛  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٠لفترة أخرى وائية مدا ستة أشهر حىت 
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
  .٣٢حة املرجع نفسه، الصف  )٤٣(  
  )٤٤(  S/2004/333.  
  )٤٥(  S/2004/383.  
ولكنـها مل تـدل   جللسـة  ايف للمشـاركة  ليشـيت   -  دعيت ممثلة تيمور  )٤٦(  

  ببيان.
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ــا        ــا، وفقـ ــيح مهامهـ ــة وتنقـ ــم البعثـ ــيض حجـ ــا ختفـ ـــرر أيضـ قـ
ــام يف ا   ــني العــ ــيات األمــ ــره املــــ   لتوصــ ــن تقريــ ــث مــ ــرع الثالــ ؤرخ لفــ

  ؛  ٢٠٠٤نيسان/أبريل   ٢٩

قـــرر بنــاء علــى ذلــك أن تتــألف البـعـثـــة مــن العناصــر التاليــة،     
نيســـان/أبريل  ٢٩علـــى النحـــو املبـــين يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  

ليشـــيت،  -: (أ) دعـــم اإلدارة العامـــة ونظـــام العـــدل يف تيمـــور  ٢٠٠٤
ير إنفـاذ القـانون   ودعم العدالة يف جمـال اجلرائم اخلطرية؛ (ب) دعم تطـو 

  ليشيت؛   -ليشيت؛ (ج) دعم األمن واالستقرار يف تيمور  -يف تيمور 

قـرر أيضا أن تظل مبادئ حقوق اإلنسان املقبولة دوليـا جـزءا     
ال يتجزأ من أنشطة التدريب وبناء القدرات الـيت تنفـذها البعثـة مبوجـب     

  أعاله.   ٣الفقرة 

التزامـاً   وشدد ممثل الربازيل علـى أن القـرار يشـكل     
واضحاً من جانب اتمع الدويل بإقرار السـالم واألمـن يف   
بلد ال يزيد عمره على سنتني، وقال إنه علـى يقـني مـن أن    
مرحلة التوطيد اليت تستغرق عاماً واحداً مـن وجـود األمـم    

ليشيت ستكون فائقة األمهية لتطور ذلك  - املتحدة يف تيمور
  .)٤٧(فاء الذايتالبلد وتنمية قدراته وحتقيقه االكت

  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٧٣القــــرار   

تشـرين   ١٦املعقـودة يف   ٥٠٧٩األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

، قــدم األمــني العــام   ٢٠٠٤آب/أغســطس  ١٣يف   
تقريرا مرحليا عن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم فـــــي       

ــرقية ــاد يف  .)٤٨(تيمـــور الشـ ــالتقريـــر وقـــد أفـ ــة بـ أن حكومـ
ــور ــيت -   تيمــ ــذ     ليشــ ــة منــ ــوات هامــ ــدة خطــ ــذت عــ اختــ

دف الوصول إىل مشارف االكتفـاء   ٢٠٠٤نيسان/أبريل 
ــت يف تـــويل       ــريعا إضـــافيا وجنحـ ــد ســـنت تشـ ــذايت. فقـ الـ

__________ 

  )٤٧(  S/PV.4968٣و  ٢ لصفحتان، ا.  
  )٤٨(  S/2004/669 ١٥٤٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  

املســؤولية عــن أمنــها الــداخلي واخلــارجي، بينمــا اســتمرت  
إدارا العامة، ووكاالت إنفاذ القـانون التابعـة هلـا، وقواـا     

ــا ــح يف   املســـلحة مجيعهـ ــور والنضـــج. ومـــن الواضـ يف التطـ
الوقــت ذاتــه أنــه ال يــزال هنــاك الكــثري الــذي يــتعني إجنــازه   
خــالل األشــهر املتبقيــة لواليـــة البعثــة، وســيتوقف إحـــراز      

 ليشــيت - تيمــور التقــدم علــى اجلهــود املشــتركة الــيت تبــذهلا 
  والبعثة واتمع الدويل. 

 آب/ ٢٤، املعقــــــــــودة يف ٥٠٢٤ويف اجللســــــــــة   

ــر   ٢٠٠٤س أغســط ــه تقري ــس يف جــدول أعمال ، أدرج ال
األمني العـام. واسـتمع الـس إىل إحاطـة مـن األمـني العـام        
ــع    ــات مجيـ ــالم. وأدىل ببيانـ ــظ السـ ــات حفـ ــاعد لعمليـ املسـ

 ،والربتغــال ،وإندونيســيا ،أعضــاء الــس وممثلــو أســتراليا   
 باســم( وهولنــدا ،ونيوزيلنــدا ،وماليزيــا ،ليشــيت - تيمــور و

  واليابان. ،)٤٩(ورويب)ألا االحتاد

وذكر األمني العام املساعد يف عرضه لتقرير األمـني    
العام أنه باستثناء بضعة حـوادث طفيفـة وقعـت فـإن احلالـة      

ما برحت مستقرة وسلمية إىل حد كبري  ليشيت - تيمور يف 
ما يتعلق بسـري العمليـة    خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ويف

الســلس لتسـجيل النــاخبني ألول   الدميقراطيـة، فــإن اإلجـراء  
منذ االسـتقالل تطـور مشـجع     ليشيت - تيمور انتخابات يف 

تقــدما مطــردا صــوب  ليشــيت - تيمــور أيضــا. وبينمــا حتــرز 
إىل حباجة لبعض الوقت فإا ستظل حتقيق اكتفائها الذايت، 

 - مـوارد ماليـة وبشـرية علـى حـد سـواء        - مساعدة دوليـة  
أصـدرا ومـن أجـل تعزيـز      من أجل تنفيذ التشـريعات الـيت  

__________ 

ــان   )٤٩(   ــا كــل مــن  أيــدت هــذا البي ــا ،يســلنداأو ،ألباني والبوســنة  ،وبلغاري
ــك ــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا    ،وتركيـــا ،واهلرسـ  ،ومجهوريـــة مقـ

 ،وليختنشـــتاين  ،وكرواتيـــا  ،واجلبـــل األســـود  وصـــربيا  ،نيـــاوروما
  والنرويج.
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فعالية املؤسسات الرئيسية للدولة واحلكومـة. وقـال األمـني    
العام املساعد يف معرض حديثه عن التقدم احملرز يف جماالت 
الربامج الثالثة املقررة يف والية البعثة إنه قد مت االنتـهاء مـن   
ــال إن     ــدعم اإلدارة العامــة. وق تعــيني مستشــارين مــدنيني ل

 املـوظفني املـؤهلني يف قطـاعي اإلدارة العامـة     هناك نقصا يف
ــوطين يف   ــة ويف قــــــوات الشــــــرطة والــــــدفاع الــــ   والعدالــــ

كثريا من األشخاص الذين وبالنظر إىل أن . ليشيت  -   تيمور
  وردت أمســـــاؤهم يف لــــــوائح اــــــام ال يزالــــــون خــــــارج  

مــا يتعلــق  ومل يــتم تقــدميهم إىل العدالــة يف ليشــيت - تيمــور 
ــام  جبــرائم خطــرية ارتك  ــت يف ع ــتمكن  ١٩٩٩ب ــد ال ت ، فق

عملية متابعة اجلرائم اخلطرية مـن االسـتجابة بشـكل كامـل     
للرغبات يف حتقيق العدالة للمتضررين من أعمال العنف يف 

ضمن اإلطار الـزمين احملـدود واملـوارد احملـدودة      ١٩٩٩عام 
ــزال متاحــة. وأشــار األمــني العــام املســاعد إىل أن     الــيت ال ت

ــدف   ــوات ال ــص يف    تطــوير ق ــن نق ــاين م ــزال تع ــيت ال ت اع، ال
ــديدة    ــة الشـ ــن احملدوديـ ــدات، ومـ ــب واملعـ ــدريب املناسـ التـ
للقدرات اللوجسـتية لالنتشـار، سـيظل يعتمـد علـى الـدعم       

  .)٥٠(اخلارجي من خالل تقدمي املعدات والتدريب

ورحب متكلمون باخلطوات الـيت اختـذا احلكومـة      
ــذايت خــالل اجلــزء األول     ــاء ال ــق االكتف ــة   لتحقي ــن مرحل م

التوطيد. وعلى وجه اخلصـوص، سـلطوا الضـوء علـى تـويل      
احلكومة املسؤولية عن األمن الداخلي واخلارجي، واعتمـاد  
عــدد مــن القــوانني األساســية، واخلطــوات املتخــذة يف جمــال 
ــب أمــني حقــوق اإلنســان     ــاخبني، وإنشــاء مكت تســجيل الن

 يف الوقــت نفســه إىل أوجــه القصــور يف أشــاروا والعدالــة. و
  جمال بناء القدرات.  
__________ 

  )٥٠(  S/PV.5024 ٦- ٢، الصفحات.  

وأشاد متكلمون أيضا بالـدعم املقـدم مـن البعثـة يف       
ــرة    ــة يف الفقـ ــة املبينـ ــرار  ٣جمـــاالت الـــربامج الثالثـ مـــن القـ

ــإلدارة    ). ففــي٢٠٠٤( ١٥٤٣ ــق بالــدعم املقــدم ل مــا يتعل
العامة ونظام العدالة (الربنامج األول)، أشاد بعض املمـثلني  

ــدرة   ــيت أدخلــت يف ق ــة،   بالتحســينات ال ــة اإلدارة العام وبني
إىل  )٥١(ولكن اتفقوا مع األمني العام، الذي أشار يف تقريره

أنه إضافة إىل إعداد مـوظفي اخلدمـة املدنيـة لتـويل مناصـب      
قياديــة، فمــن الضــروري أيضــا تــوفري مــوظفني مناســبني يف   

ممثــل وذكــر  .)٥٢(املســتوى املتوســط مــن املناصــب اإلداريــة 
ــدة   ــات املتحـ ــود الواليـ ــوجـ ــارين  حاجـ ــة إىل مستشـ ة ماسـ

 - تيمـــور مـــدنيني للبعثـــة لنقـــل مهـــارام إىل نظـــرائهم يف  
  .)٥٣(٢٠٠٥قبل أيار/مايو  ليشيت

ــار    ــتكلمني وأشـ ــدة مـ ــق   ،عـ ــع القلـ ــاالت إىل مـ حـ
التأخري املطولة يف جمال إقامة العدل، واتفقـوا علـى ضـرورة    
ــض     ــار بعـ ــدد، أشـ ــذا الصـ ــافية. ويف هـ ــدرات إضـ ــة قـ تنميـ

ابري الــيت اعتمــدها جملــس تنســيق شــؤون  املــتكلمني إىل التــد
ــز      ــاء مركـ ــور، إىل إنشـ ــة أمـ ــة وأدت، يف مجلـ ــام العدالـ نظـ
للتــدريب القضــائي للمســاعدة علــى تنميــة املــوارد البشــرية  

وأعــرب متكلمــون عــن  .)٥٤(الالزمـة لســري العمــل القضـائي  
ــة مــن خــالل وحــدة     تأييــدهم للمســاعدة املقدمــة مــن البعث

ســــليط الضــــوء علــــى   اجلــــرائم اخلطــــرية. ويف معــــرض ت  
االستراتيجية اليت أعـدا الوحـدة، والـيت ـدف إىل إكمـال      
األحكــــام القضــــائية الصــــادرة بشــــأن طلبــــات مــــذكرات 

__________ 

  .١١، الفقرة S/2004/669انظر   )٥١(  
  )٥٢(  S/PV.5024 (إسبانيا). ٢٠(شيلي)؛ والصفحة  ٦، الصفحة  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  
(الواليــــات  ٩(شــــيلي)؛ والصــــفحة  ٦املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٥٤(  

  (اململكة املتحدة). ١٣املتحدة)؛ والصفحة 
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ــايو   ــادرة حبلـــول أيار/مـ ضـــد مجيـــع  ٢٠٠٥االعتقـــال الصـ
حتـــل قضـــاياهم بعـــد علـــى    األشـــخاص املتـــهمني الـــذين مل

 علمـا بـأن اهليئـة قـد ال    أنـه حيـيط   ممثل شـيلي  ذكر احملكمة، 
تكون قادرة على إمتام عملـها يف الوقـت احملـدد ويف حـدود     
املوارد املتاحة حاليا وأنه ينبغي للمجلس بالتايل أال يستبعد 

ودعـا عـدة    .)٥٥(احلاجة إىل اختاذ تدابري إضافية يف املسـتقبل 
متكلمني إىل وجود درجة ما من املساءلة عن الفظـائع الـيت   

ــوا عــن قلق١٩٩٩ارتكبــت يف عــام  ــالغ إزاء ، وأعرب هــم الب
إذا كانت األحكام اليت أصـدرا مـؤخرا إحـدى حمـاكم       ما

االستئناف يف إندونيسـيا وإجـراءات احملكمـة اخلاصـة ميكـن      
أن توفر مساءلة كاملة وذات مصداقية عن التجاوزات اليت 

ودعــا الــبعض إىل اســتمرار الــدعم املقــدم مــن    .)٥٦(حــدثت
األمـني  وذكـر   .)٥٨(أو عرض تقدمي الدعم )٥٧(اتمع الدويل

العام املساعد أن األمني العـام قـد طلـب مـن مفـوض األمـم       
املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أن يعـد تقريـرا عـن التقـدم     

ــاريخ يف    ــك التـ ــىت ذلـ ــرز حـ ــة الاحملـ ــاجلرائم  عمليـ ــة بـ املتعلقـ
ــرية ــيا أو يف اخلطــ ــواء يف إندونيســ ــور ، ســ ــيت - تيمــ . ليشــ

ت علـى أسـاس   وأعرب عن اعتقـاده بأنـه ميكـن اختـاذ قـرارا     
ــة أن تتحــرك   ــة الذلــك التقريــر لكفال املتعلقــة بــاجلرائم عملي

  .)٥٩(اخلطرية إىل األمام وأال يسود اإلفالت من العقاب
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  
 ١٢تحـــدة)؛ والصـــفحة (الواليـــات امل ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٥٦(  

(أملانيـا)؛   ١٨اململكة املتحدة)؛ والصفحة ( ١٣)؛ والصفحة (فرنسا
 ٢٧(هولنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة     ٢٦والصــفحة 

  (نيوزيلندا). ٢٩(اليابان)؛ والصفحة 
(رومانيــا)؛  ١٨(الربازيــل)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥٧(  

 ٢٩االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة   (هولنــدا، باســم  ٢٦والصــفحة 
  (نيوزيلندا).

  (إسبانيا). ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  
  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

ما يتعلق بالـدعم املقـدم لتطـوير إنفـاذ القـانون       ويف  
(الربنامج الثاين)، رحـب متكلمـون بالعمـل الـذي تقـوم بـه       

إىل اسـتمرار  الشرطة الوطنية، ولكنهم شددوا على احلاجـة  
ــدريب، ال ســيما يف  ــن      الت ــدر أكــرب م ــق ق ــق بتحقي ــا يتعل م

املهنيـة والنجاعــة واملســؤولية، مــع وضـع تأكيــد قــوي علــى   
  احترام حقوق اإلنسان. 

ــامج    ويف   مــا يتعلــق بــدعم األمــن واالســتقرار (الربن
الثالـــث)، رحـــب متكلمـــون باهلـــدوء النســـيب املســـتتب يف  

شدد البعض على أمهية . ويف الوقت نفسه، ليشيت - تيمور 
إيــالء االهتمــام لشــواغل مــن قبيــل التــهريب واالجتــار غــري    

  .)٦٠(القانوين واجتياز احلدود

أن الــس لـــن  إىل ممثـــل أســتراليا  أشــار  ويف حــني    
يتخــذ قــرارا قبــل تشــرين الثــاين/نوفمرب، فقــد ذكــر أن رأيــه 
الراســـخ هـــو أنـــه ينبغـــي للبعثـــة أن تواصـــل احملافظـــة علـــى 

، نظـرا ألنـه ال   ٢٠٠٥ايل حـىت أيار/مـايو عـام    تشكيلها احلـ 
يؤيد االنسـحاب املبكـر أو تقلـيص حجـم شـرطة البعثـة أو       

  .)٦١(عناصرها العسكرية

 - تيمـور  وشدد متكلمـون أيضـا علـى أمهيـة بلـوغ        
مســتوى مــن التنميــة االقتصــادية يتــيح التغلــب علــى   ليشــيت

الفقـــر والبطالـــة. ويف حـــني أكـــد متكلمـــون علـــى بـــرامج   
ة اليت تنفذها األمم املتحدة ومؤسستا بريتون وودز املساعد

ــرأي علــى     ــائيني، فقــد توافقــوا يف ال وعــدة مــن املــاحنني الثن
ــايل      ــدعم املـ ــن الـ ــد مـ ــدمي مزيـ ــدويل تقـ ــع الـ ــدة اتمـ مناشـ

، واالســتمرار يف تقــدمي ذلــك الــدعم، مــن ليشــيت -   تيمــورل
أجل تيسري انتقاهلا من مرحلة صنع السالم إىل مرحلـة بنـاء   

__________ 

(الربازيـــل)؛  ١١(شـــيلي)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٦٠(  
  (رومانيا). ١٨والصفحة 

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
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ســالم. ويف هــذا الصــدد، دعــا ممثــل باكســتان إىل دراســة   ال
إمكانية إنشاء جلنة مشتركة مؤلفة من جملس األمن والس 
ــيق    ــة للتنســـ ــة العامـــ ــاعي واجلمعيـــ ــادي واالجتمـــ االقتصـــ

  .)٦٢(ليشيت - تيمور واإلشراف على الدعم الدويل املقدم ل

، ليشـيت  - تيمـور  بالعالقـات الثنائيـة ل  يتصل ما  ويف  
ية املتكلمني عن تطلعهم إىل االنتـهاء مبكـرا مـن    أعرب غالب

وضــع اللمســات األخــرية علــى رســم احلــدود البحريــة بــني   
وأســتراليا وإىل التوصــل إىل اتفــاق بشــأن    ليشــيت - تيمــور 

تقاسم البترول ومـوارد الغـاز الطبيعـي يف املنطقـة. وأعربـوا      
عـن اعتقــادهم بــأن ذلــك مطلـب ال غــىن عنــه حــىت تــتمكن   

مـن اسـتغالل كامـل إمكاناـا االقتصـادية.       ليشيت - تيمور 
وشدد متكلمون أيضا على أمهية تعزيز العالقـة الثنائيـة بـني    

على وجه اخلصـوص،  رحبوا . وليشيت - تيمور إندونيسيا و
ــاق      ــدين يف التوصــل إىل اتف ــني البل ــل ب بالتقــدم احملــرز بالفع
ــن     ــوا عـ ــتركة، وأعربـ ــدودمها املشـ ــيني وإدارة حـ ــأن تعـ بشـ

التوصـل إىل اتفـاق ـائي حـول هـذا الشـأن يف       تطلعهم إىل 
  املستقبل القريب. 

، قـــدم األمـــني ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٩ويف   
العام إىل الس تقريرا مرحليا عن بعثة األمم املتحدة لتقـدمي  

ــرقية  ـــي تيمـــور الشـ ــام يف  .)٦٣(الـــدعم فــــ وأورد األمـــني العـ
ــذ آب/    ــة من ــذي اســتعرض أنشــطة البعث ــره، ال أغســطس تقري

، توصـــيات مقدمـــة علـــى أســـاس اســـتنتاجات بعثـــة  ٢٠١٤
يف تشـرين   ليشـيت  - تيمور التقييم التقين املتكامل اليت زارت 

خلصــت بعثــة التقيــيم وأشــار إىل أن . ٢٠٠٤األول/أكتــوبر 
إىل أنه على الرغم مـن التقـدم البـاهر الـذي حتقـق يف مرحلـة       

ة االكتفـاء  بعد إىل عتب ليشيت - تيمور توطيد البعثة، مل تصل 
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  
  )٦٣(  S/2004/888 ١٥٤٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  

خاصـة قطاعـات املاليـة     - الذايت احلامسة. فـاإلدارة احلكوميـة   
مــا زالــت ضــعيفة وهشــة. وانتــهى       - واملصــارف والعــدل   

األمـني العــام إىل أن الوضــع علـى أرض الواقــع ال يســوغ أي   
تعــديل يف املهــام املنوطــة بالبعثــة مبوجــب قــرار جملــس األمــن   

بعثـــة يف ). وأي تغـــري يف تكـــوين وحجـــم ال٢٠٠٤( ١٥٤٣
الظـــروف الراهنـــة، مبـــا يف ذلـــك عنصـــر الشـــرطة والعنصـــر  

  العسكري، قد حيد من قدرا على النهوض مبسؤولياا.  

ــة    ــودة يف ٥٠٧٦ويف اجللســـ تشـــــرين  ١٥، املعقـــ
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه ٢٠٠٤الثــــاين/نوفمرب 

تقرير األمني العام. واستمع الس إىل إحاطة قدمها املمثل 
ــام يف  اخلــاص ل ــني الع ــور ألم ــات ليشــيت - تيم . وأدىل ببيان

ــتراليا     ــو أســ ــس وممثلــ ــاء الــ ــع أعضــ  ،وإندونيســــيا ،مجيــ
ــال ــد، ،والربتغــ ــور و وتايلنــ ــيت - تيمــ ــنغافورة، ،ليشــ  وســ

ــدا ،وماليزيــا  ،)األورويب االحتــاد باســم( وهولنــدا ،ونيوزيلن
  .)٦٤(واليابان

وقال املمثل اخلاص لألمـني العـام يف عرضـه لتقريـر       
ظلــت مســتقرة وســلمية،  ليشــيت - تيمــور مــني العــام إن األ

ــة        ــن الشــرطة التيموري ــام ضــباط م ــتثناء واحــد حــني ق باس
متوز/يوليـه يف إلقـاء القـبض     ٢٠باستخدام القوة املفرطة يف 

يف على متظاهرين سلميني، أغلبـهم مـن املقـاتلني السـابقني     
 االستقالل. إال أنه مـن األمـور املهمـة أن القيـادة     سبيل نيل

التيموريـــة قـــد اختـــذت مبـــادرات فوريـــة ملعاجلـــة تظلمـــات 
أعضـاء املقاومــة السـابقني واجلماعــات األخـرى الســاخطة.    
وذكر أنه قد أحرز مزيد من التقدم يف التحضريات إلجـراء  

__________ 

ــان    )٦٤(   ــاكــل مــن  أيــدت هــذا البي ــا ،يســلنداأو ،ألباني والبوســنة  ،وبلغاري
ــك ــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا    ،وتركيـــا ،واهلرسـ  ،ومجهوريـــة مقـ
 ،ختنشـــتاين ولي ،وكرواتيـــا  ،واجلبـــل األســـود  وصـــربيا  ،ورومانيـــا
  والنرويج.
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ــة     ــغر وأن اللجنـ ــة األصـ ــدات اإلداريـ ــات للوحـ أول انتخابـ
االنتخابيــة الوطنيــة تتــداول بشــأن اإلجــراءات الــيت تتــيح       

  قتراع. اال  بدء

وذكـــر يف معـــرض تناولـــه للنكســـات الـــيت وقعـــت   
خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير أنــه أبلــغ جملــس األمــن أن   
الربملان مل يتمكن من اختيار أمني حقوق اإلنسان والعدالـة  
وأنــه مل يكمــل بعــد مداوالتــه بشــأن التقــارير الــيت قدمتــها    

بني. جلنتــا شــؤون املقــاتلني الســابقني وشــؤون قــدامى احملــار 
ومل تسفر احملادثات املتعلقة بترسيم احلدود عن التوصل إىل 
اتفــاق ــائي، كمــا كــان متوقعــا مــن قبــل. وتطــرق املمثــل  
اخلاص لألمني العام إىل مسـألة تقـدمي مـرتكيب الفظـائع الـيت      

للعدالة، فقال إنه لن ميكن للعملية  ١٩٩٩ارتكبت يف عام 
كل كامل للرغبـة يف  املتعلقة باجلرائم اخلطرية االستجابة بش

الوقـت وقلـة   بالنظر إىل ضـيق  حتقيق العدالة جلميع الضحايا 
  اإلمكانيات املتاحة. 

ما يتعلق حبالة تنفيذ والية البعثة، أشـار املمثـل    ويف  
ــة       ــدريب الشــرطة الوطني ــه يف حــني اســتمر ت اخلــاص إىل أن

مـن بينـها   ، ال تزال هناك حتديات رئيسـية،  ليشيت - تيمور ل
ىل الدرايـة املهنيــة، وعـدم احتــرام بعـض املــوظفني    االفتقـار إ 

ــوة       ــدرة ق ــه يف حــني تواصــل ق ــوق اإلنســان. وذكــر أن حق
الدفاع التيمورية الشرقية النمو، ال يزال يعيـق القـوة نقـص    
املوظفني ذوي اخلربة وحمدودية القدرة اللوجستية. وإضـافة  
ــة الشــرقية ال     إىل ذلــك، فــإن أجهــزة أمــن احلــدود التيموري

  عد القدرة على إدارة شؤون احلدود مبفردها.  متلك ب

وأكد املمثل اخلاص مرة أخرى توصية األمني العام   
ــض يف     ــة أو أي خفـ ــام البعثـ ــديل يف مهـ ــداث تعـ ــدم إحـ بعـ
حجمها، وتطرق إىل ضرورة أن تركز البعثة بشكل متزايد 
على تنفيذ استراتيجيتها االنتقاليـة يف خـالل األشـهر السـتة     

هـذا الصـدد أن البعثـة تضـاعف جهودهـا      املقبلة. وذكـر يف  

لزيــادة مشــاركة التيمــوريني وأخــذهم بناصــية األمـــور يف      
العمليات الربناجمية الـثالث. وعـالوة علـى ذلـك، ذكـر أنـه       

أفرقــة عمـــل لتحديــد تـــدابري معينــة مطلوبـــة     ةل مثانيـــشــكَّ 
لالنتقـــال الســـلس مـــن عمليـــات حفـــظ الســـالم إىل البنـــاء 

  اإلمنائية املستدامة.  التقليدي للدولة واملساعدة

وأعرب متكلمون عن تأييدهم لتوصية األمني العام   
ــة باملســتوى احلــايل ملهامهــا وتشــكيلها     ــة البعث ــد والي بتمدي

ــة حـــىت    ــهر ائيـ ــتة أشـ ــرة سـ ــا لفتـ ــايو  ٢٠وحجمهـ أيار/مـ
ــة     ٢٠٠٥ ــوم البعث ــة أن تق ــى أمهي ــام عل . وشــددوا بوجــه ع

شــأا  بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية خــروج فعالــة يكــون مــن 
ضــــمان االنتقــــال الســــلس عنــــد املغــــادرة، علــــى النحــــو  

بــه يف تقريــر األمــني العــام. وذكــر ممثــل أنغــوال أن    املوصــى
هــذه االســتراتيجية ســتقوم علــى التــويل املتزايــد للتيمــوريني  
لنظم اإلدارة العامة والقضاء وإنفاذ القانون واألمن الـوطين  

ــا ــيتعني  ويف الوقـــت نفســـه .)٦٥(ومشـــاركتهم فيهـ علـــى سـ
ممثال الفلبني واململكة املتحدة، تعبئة أيضا ، كما ذكر البعثة

ــتكون     ــذين سـ ــراف الـ ــددي األطـ ــائيني ومتعـ ــركاء الثنـ الشـ
مســاعدم حامســة يف جهــود أخــرى مــن أجــل إجيــاد إطــار   

وذكــر متحــدثون   .)٦٦(للمســاعدة علــى التنميــة املســتدامة   
آخــرون أنــه ينبغــي للبعثــة أن تركــز علــى إعــداد وتنفيــذ        

ــترا تيجية اخلـــروج اخلاصـــة ـــا، بقصـــد زيـــادة متلـــك      اسـ
ــة      ــاعدة الدوليـ ــادة املسـ ــذلك زيـ ــة، وكـ ــوريني للعمليـ التيمـ
املستدامة الثنائية واملتعددة األطـراف عقـب مغـادرة البعثـة.     
وشدد ممثل نيوزيلندا بوجه خاص علـى أمهيـة االسـتراتيجية    

__________ 

  )٦٥(  S/PV/5076 ١٤، الصفحة.  
 ١٣(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٩املرجـــع نفســـه، الصـــحفة     )٦٦(  

  (الفلبني). ١٦(أنغوال)؛ والصفحة 
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وأعــرب ممثــل ماليزيــا عــن   .)٦٧(االنتقاليــة يف قطــاع العدالــة
فــــاده أن األشــــهر الســــتة املقبلــــة ســــتكون حامســــة  رأي م

البعثـة تـأثري كـبري    أال يكـون النسـحاب   يتعلق بكفالة   ما  يف
. وبناء على ذلـك،  ليشيت - تيمور على حسن أداء حكومة 

ما يتعلق باعتمـاد    دعا إىل إجراء تقييم دقيق وشامل يففقد 
  .)٦٨(البلد على الذات

فرقة العاملـة  إن إنشاء األ ليشيت - تيمور وقال ممثل   
الثمانية، اليت كلفت مبهمة كفالـة إجـراء انتقـال سـلس مـن      
حفــظ الســالم وبنــاء الســالم إىل التنميــة املســتدامة، ميثــل       
مبادرة حسنة التوقيت ستسهم يف إجياد أنسـب اسـتراتيجية   

. وذكـر  )٧٠(وقد رحب ا عدد من املتكلمني ،)٦٩(للخروج
فرقـة العاملـة ميكـن    ممثل إندونيسيا أن اجلهود الـيت تبـذهلا األ  

ــة بشــكل     ــة البعث أن يــئ فرصــة تفضــي إىل اســتكمال والي
وأكد ممثل االحتاد الروسـي   .)٧١(ناجح يف إطار زمين مأمون

أنه ينبغي أن تويل البعثة أقصى اهتمام لتحضـري اسـتراتيجية   
  .)٧٢(االنسحاب

ورحــب كــثري مــن املــتكلمني بتعزيــز العالقــات بــني   
ــيما  والـــدول األ ليشـــيت - تيمـــور  ــة، ال سـ خـــرى يف املنطقـ

إندونيسيا، وأعربوا عن أملـهم يف إحـراز املزيـد مـن التقـدم      
__________ 

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  
  .١٨سه، الصفحة املرجع نف  )٦٩(  
ــبني)؛ والصــفحة   ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )٧٠(   ــبانيا)؛  ١٨(الفل (إس

 ٢٩(اليابان)؛ والصـفحة   ٢٨(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 
  (نيوزيلندا).

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  

مع إندونيسيا وأسـتراليا يف وضـع الصـيغة النهائيـة للحـدود      
  البحرية وترسيم احلدود الربية. 

ــة    ــودة يف ٥٠٧٩ويف اجللســـ تشـــــرين  ١٦، املعقـــ
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه مـرة    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف    أخرى
ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتباه  .)٧٣(تيمور الشرقية

 تللتصــويبعــد ذلــك طــرح  ،)٧٤(الــس إىل مشــروع قــرار 
ــواعتمــد باإلمجــاع و  ــرار  ب  ١٥٧٣دون مناقشــة بوصــفه الق

  : يلي  ما الذي قرر به الس مجلة أمور منها ،)٧٥()٢٠٠٤(

ــ   ــدمي الـــدعم يف      قـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة بعثـــة األمـ ــد واليـ   رر متديـ
 أيـــار/ ٢٠مـــدا ســـتة أشـــهر حـــىت    ليشـــيت لفتـــرة ائيـــة    -تيمـــور 

  ؛  ٢٠٠٥  مايو

قرر أيضا إبقاء املهام احلالية للبعثـة وهيكلـها وحجمهـا علـى     و  
ــها         ــن واليت ــام الرئيســية م ــة بإكمــال امله ــا يســمح للبعث ــه مب ــا هــي علي م

  حتققت حىت اآلن؛ وتوطيد املكاسب اليت

طلــب إىل البعثــة التركيــز بشــكل متزايــد علــى اســتراتيجية       و  
خروجهــا، وذلــك بوجــه خــاص لكفالــة زيــادة مشــاركة التيمــوريني يف   

  ااالت الربناجمية الثالثة للبعثة وتبنيهم هلا؛

ليشـــيت  -حـــث دوائـــر املـــاحنني علـــى مواصـــلة مـــد تيمـــور  و  
  باملساعدات اليت ال غىن عنها؛  

ــث،و   ــة     حـ ــدة اإلمنائيـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــاص، وكـ ــه خـ بوجـ
واإلنسانية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، علـى الشـروع فـورا يف    

ــة   -التخطــيط لالنتقــال علــى حنــو ســلس، يف تيمــور    ليشــيت، مــن عملي
  حلفظ السالم إىل إطار للمساعدة على حتقيق التنمية املستدامة.  

  

__________ 

  )٧٣(  S/2004/888.  
  )٧٤(  S/2004/901.  
ولكنـــها جللســـة ايف للمشـــاركة ليشـــيت  -  دعيـــت ممثلـــة تيمـــور    )٧٥(  

  ببيان.  تدل  مل
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جملــــس  ) الــــذي اختــــذه٢٠٠٥( ١٥٩٥القــــرار   

 نيسـان/  ٢٨املعقودة يف  ٥١٧١األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٥أبريل 

، قــدم األمــني العــام إىل ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٨يف   
الس تقريرا مرحليا عـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم       

ــور الشــرقية   ـــي تيم ــر    .)٧٦(فـــ ــام يف التقري ــني الع  أوصــى األم

ــة لألمــم املتحــدة ذات هيكــل    ــرة  باالحتفــاظ ببعث مصــغر لفت
تصل إىل اثين عشـر شـهرا، أي حـىت العشـرين مـن أيار/مـايو       

ــالنظر إىل أن ، ٢٠٠٦عــام  ــة ميكــن أن خيلــف   ب ســحب البعث
ــى حســن أداء       ــد واســتقراره، وعل ــن البل ــى أم ــرا ســلبيا عل أث

  مؤسسات الدولة.  

ــودة يف ٥١٣٢ويف اجللســة    شــباط/فرباير  ٢٨، املعق
قرير األمـني العـام.   ، أدرج الس يف جدول أعماله ت٢٠٠٥

واستمع الس إىل إحاطة قدمها املمثل اخلاص لألمـني العـام   
. وأدىل ببيانـات مجيـع الـدول األعضـاء يف     ليشيت - تيمور يف 

ــس وممثلــو أســتراليا    ،وتايلنــد ،والربتغــال ،وإندونيســيا ،ال
 االحتــاد باســم( ولكســمربغ ،وســنغافورة ،ليشــيت - تيمــور و

  .)٧٨(نداونيوزيل ،)٧٧()األورويب

وقــال املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف عرضــه لتقريــر   
األمني العام إنه قـد حتقـق تقـدم ملمـوس بـإجراء االنتخابـات       
احمللية وتعزيز العالقات من البلدان ااورة وبنـاء املؤسسـات   
ــر تلــك التحــديات مــدعاة     ــه ذكــر أن أكث ــة. إال أن الدميقراطي

__________ 

  )٧٦(  S/2005/99 ١٥٧٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  
ــان   أيــدت  )٧٧(   ــاكــل مــن  هــذا البي ــا ،يســلنداأو ،ألباني والبوســنة  ،وبلغاري

ــابقا  ،واهلرســـك ــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية سـ ــا ،ومجهوريـ  ،ورومانيـ
  والنرويج. ،وكرواتيا ،واجلبل األسود وصربيا

ليشيت الوزيــــر األقــــــدم ووزيــــــر الشـؤون اخلارجيـة      -  تيمورمثَّل    )٧٨(  
  .فيها والتعاون

لقــة بترســيم احلــدود لبــذل اجلهــود يتمثــل يف املفاوضــات املتع
ــة        ــة العامل ــا األفرق ــيت توصــلت إليه ــائج ال ــا للنت ــة. ووفق الربي
االنتقالية، ال تزال هنـاك حتـديات رئيسـية يف أربعـة جمـاالت،      
هــي: األمــن واالســتقرار؛ وتنميــة قــدرات الشــرطة؛ واإلدارة  
العامـــة ونظـــام العدالـــة؛ وحقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز احلكـــم  

مجيــع هــذه اــاالت يف حالــة مــا وبــالنظر إىل أمهيــة الرشــيد. 
بعد الصراع، ذكر املمثل اخلاص لألمني العـام أنـه إذا قامـت    

ــع ضــباط االتصــال العســكر     ني ياألمــم املتحــدة بســحب مجي
وضـــباط الشـــرطة لـــدى انتـــهاء واليـــة البعثـــة، فقـــد تواجـــه  

ــور ــو      ليشــيت -   تيم ــا يف مســارها حن ــذر جتاوزه ــديات يتع حت
  السالم واالستقرار.  

قد أيد توصية األمـني العـام بتمديـد واليـة     ولذلك ف  
أيار/مــــايو  ٢٠شــــهرا، حــــىت  ١٢البعثــــة ملــــدة تصــــل إىل 

وذكر ، ولكن مع خفض عددها بالشكل املناسب، ٢٠٠٦
ــدر      ــواىل يف املســتقبل ق ــرة إذا ت ــه ميكــن تقصــري هــذه الفت أن

  .)٧٩(كاف من الدعم الثنائي واملتعدد األطراف

ــل     ــد  ا ليشــيت - تيمــور وناشــد أيضــا ممث لــس متدي
مــا يتعلــق بضــباط االتصــال العســكريني،  واليـة البعثــة. ويف 

أن هنــاك حاجــة إىل وجــودهم  ليشــيت - تيمــور ذكــر ممثــل 
ــلة تـــدريب وحـــدة حـــرس احلـــدود التيمـــوريني وأن    ملواصـ
وكاالت األمن الوطنية ليست يف وضع يتيح ضمان سالمة 
وأمـــن ضـــباط االتصـــال. ويف الوقـــت نفســـه، أعـــرب عـــن 

ملناقشـة الترتيبـات مـع أي بلـد يف املنطقـة يعـرض        استعداده
يرغب يف عـرض ترتيبـات احتياطيـة لإلجـالء وأي دعـم        أو

مـــا يتعلـــق بتـــدريب ضـــباط الشـــرطة  لوجســـيت آخـــر. ويف
التيموريـــة، رأى املمثـــل أنـــه مـــن األساســـي إبقـــاء مـــدريب  

ـــ   ــيس مــن     ٦٢الشــرطة ال ــيت ل ــذين نشــروا يف اــاالت ال ال
__________ 

  )٧٩(  S/PV.5132 ٦- ٢، الصفحات.  
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دمي مساعدة متعددة األطراف وثنائية. املرجح فيها حاليا تق
ــارين املــدنيني،       ــى املستش ــق عل ــر نفســه ينطب ــال إن األم وق
الــــذين توجــــد حاجــــة إلــــيهم لتعزيــــز القــــدرة املؤسســــية  

أن  ليشـيت  - تيمور ملؤسسات الدولة. وإذا كان يتعني على 
تعــول حصــريا علــى التمويــل الثنــائي، فــإن احلالــة ســتكون   

ان تشــغيل مؤسســاا وبنــاء مــا يتعلــق بضــم كئيبــة جــدا يف
الــس علمــا بــاجلهود   يف بيانــه فأحــاط   ىقــدراا. ومضــ 

ــيت تبـــذهلا حكومـــ  ــتركة الـ ــم  ة بلـــدهاملشـ ــيا حلسـ وإندونيسـ
البالغــات املتعلقــة بانتــهاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة يف 

وقال إن مباحثات ترسيم احلـدود بـني البلـدين     ١٩٩٩عام 
يف  ٩٦ســيم حنــو  أحــرزت تقــدما يف زمــن قياســي، ومت تر   

املائــة مــن احلــدود. وقــال يف معــرض حديثــه عــن اللجنــة        
اجلديدة لتقصـي احلقـائق واملصـاحلة إن هـذه املبـادرة فريـدة       
من نوعهـا ألـا املـرة األوىل يف التـاريخ املعاصـر الـيت يقـرر        
ــائل        ــع مس ــامال م ــزاع ســابق أن يتع ــا يف ن ــدان كان ــا بل فيه

ــي احل     ــتركة لتقصــ ــة مشــ ــالل جلنــ ــن خــ ــف مــ ــائق العنــ قــ
  .)٨٠(واملصاحلة

 - تيمـور  وأقر متكلمـون بالتقـدم امللمـوس احملـرز يف       
يف الوقـت نفسـه أن   ذكروا ، ولكنهم ١٩٩٩منذ عام  ليشيت

هذا التقدم ليس كافيـا، ورأوا أنـه مـن الضـروري أن تسـتمر      
ــد   ــة بعـ ــاعدة الدوليـ ــايو  ٢٠املسـ ــيما   ، وال٢٠٠٥أيار/مـ سـ

ت األمن. ويف هـذا  لإلدارة العامة واملؤسسات القضائية وقوا
حييطـون علمـا     الصدد، ذكر عـدة مـتكلمني أـم يؤيـدون أو    

بــاقتراح األمــني العــام متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة ســنة   
وأعربت عـدة وفـود عـن تأييـدها      .)٨١(أخرى بتشكيل أصغر
__________ 

  .١٢-٦ لصفحاتاملرجع نفسه، ا  )٨٠(  
(االحتاد  ١٥- ١٤(اليابان)؛ والصفحتان  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

ــتني)؛ والصــفحة   ١٥الروســي)؛ والصــفحة   ــان)؛  ١٨(األرجن (اليون
 ٢١)؛ والصـفحة  ئـر (اجلزا ٢٠(الفلـبني)؛ والصـفحة    ١٩والصفحة 

 

ــتمرار وجــود األمــم املتحــدة، وشــدد     علــى ضــرورة   تالس
طـار التنميـة   االنتقال السـلس مـن مرحلـة حفـظ السـالم إىل إ     

وذكــر ممثــل  .)٨٢(املســتدامة الــذي يركــز علــى بنــاء القــدرات
اململكة املتحدة أن البعثـة الـيت سـتخلف البعثـة احلاليـة ينبغـي       
ــزا، وأن     ــر تركي أن تكــون بعثــة سياســية أصــغر حجمــا وأكث

ــذ    ــة للتنفي  .)٨٣(تكــون هلــا اســتراتيجية خــروج واضــحة وقابل

البعثة على النحو املقرر ودعا ممثل الواليات املتحدة إىل إاء 
ــه مل يعــد هنــاك ديــد   ٢٠٠٥يف أيار/مــايو  ، علــى أســاس أن

ــظ     ــة حلفـ ــود عمليـ ــتدعي وجـ ــدوليني يسـ ــن الـ ــلم واألمـ للسـ
السالم. وأعـرب عـن اسـتعداده لتقصـي إمكانيـة إنشـاء بعثـة        

  .)٨٤(سياسية خاصة ملدة حمددة وحمدودة

ما يتعلق بااالت اليت تتطلب دعمـا مسـتمرا،    ويف  
ب عدد من املتكلمني عن قلق بالغ إزاء حمدودية التقدم أعر

ــني إندونيســيا       ــيم احلــدود الربيــة املشــتركة ب ــرز يف ترس احمل
. ويف حـــني أشـــاد عـــدد مـــن املـــتكلمني  ليشـــيت - تيمـــور و

بتحسن العالقات بني البلدين، فقد حثوا كال البلدين علـى  
التوصل إىل اتفـاق ـائي يف أقـرب وقـت ممكـن، ممـا يـؤدي        

حتسني إدارة ومراقبة احلـدود. ورحـب متكلمـون أيضـا      إىل
بإنشــاء جلنــة ثنائيــة لتقصــي احلقــائق والصــداقة للتعامــل مــع 

، ١٩٩٩انتــهاكات حقــوق اإلنســان الــيت ارتكبــت يف عــام 
__________ 

ــ( ــة تن ــنن)؛ والصــفحة  ٢٧زانيا املتحــدة)؛ والصــفحة ـمجهوري  ٣٠(ب
(ســنغافورة)؛  ٣١(لكسـمربغ، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة  

  (تايلند). ٣٧(الربتغال)؛ والصفحة  ٣٣والصفحة 
(اململكـــة  ١٥(اليابـــان)؛ والصـــفحة  ١٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٨٢(  

(الربازيـــل)؛  ٢٢لـــدامنرك)؛ والصـــفحة (ا ١٧املتحـــدة)؛ والصـــفحة 
(فرنســــا)؛  ٢٦(الواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة  ٢٣والصــــفحة 
  (نيوزيلندا). ٣٩(أستراليا)؛ والصفحة  ٢٩والصفحة 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  
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تأييـــدهم للجنـــة اإلعــراب عـــن  ويف هــذا الصـــدد، كـــرروا  
ــن      ــد م ــام الستكشــاف مزي ــيت أنشــأها األمــني الع اخلــرباء ال

  ملسألة اإلفالت من العقاب. السبل للتصدي 

نيسـان/أبريل   ٢٨، املعقـودة يف  ٥١٧١ويف اجللسة   
، وجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه الــس إىل تقريــر      ٢٠٠٥

األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتقدمي الـدعم يف تيمـور   
ــرقية ــرار  )٨٥(الشـ ــروع قـ ــد اعت .)٨٦(وإىل مشـ ــك  مـ ــد ذلـ بعـ

ــر   ١٥٩٩ار باإلمجــــــاع وبــــــدون مناقشــــــة بوصــــــفه القــــ

  : يلي  ما الذي قرر به الس مجلة أمور منها ،)٨٧()٢٠٠٥(

ليشــيت  - قــرر إنشــاء بعثــة سياســية خاصــة للمتابعــة يف تيمــور   
ليشـيت، تظـل    - ملدة سنة واحدة، هـي مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور     

  ؛  ٢٠٠٦مايو  أيار/ ٢٠ليشيت لغاية  -يف تيمور 

  حــــــدة يف قــــــرر أيضــــــاً أن يضــــــطلع مكتــــــب األمــــــم املتو  
ليشــيت بالواليــة التاليــة: (أ) دعــم إنشــاء مؤسســات الدولــة         - تيمــور 

مستشـارا مـدنيا؛ (ب) دعـم     ٤٥احليوية من خالل توفري عدد يصل إىل 
ــرط   ــاز الشـ ــوير جهـ ــلة تطـ ــل إىل    مواصـ ــدد يصـ ــوفري عـ ــالل تـ ــن خـ ة مـ

مستشـارا لشـؤون الشـرطة، ودعــم تطـوير وحـدة حراسـة احلــدود،        ٤٠
مستشـارا آخـرين، ميكـن أن يكـون      ٣٥إىل من خالل توفري عدد يصـل  

ــى احتــرام       ١٥ ــدريب عل ــهم مستشــارين عســكريني؛ (ج) تــوفري الت من
قواعد احلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان من خـالل تـوفري عـدد يصـل     

ــدم       ١٠إىل  ــوق اإلنســان؛ (د) رصــد واســتعراض التق ــوظفي حق ــن م م
  احملرز يف الفقرات (أ) إىل (ج) أعاله.

  
__________ 

  )٨٥(  S/2005/99.  
  )٨٦(  S/2005/267.  
ولكنـــها  اجللســـة  يفللمشـــاركة  ليشـــيت  -  دعيـــت ممثلـــة تيمـــور    )٨٧(  

  ببيان.  تدل  مل

) الذي اختـذه جملـس   ٢٠٠٦( ١٦٧٧ القرار  
املعقـــــــودة يف  ٥٤٣٦األمـــــــن يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٦أيار/مايو   ١٢

ــايو  ١٢يف    ــام إىل  ٢٠٠٥أيار/مــ ــني العــ ــدم األمــ ، قــ
الس تقرير اية واليـة بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف تيمـور       

الذي استعرض فيه األنشـطة الـيت قامـت ـا البعثـة       )٨٨(الشرقية
ــؤرخ     ــره الســـابق املـ ــذ تقريـ  )٨٩(٢٠٠٥شـــباط/فرباير  ١٨منـ

ووصـــف األعمـــال التحضـــريية لتنفيـــذ واليـــة مكتـــب األمـــم  
  ليشيت. - املتحدة يف تيمور

ــة    ــودة يف  ،٥١٨٠ويف اجللســـ ــايو  ١٦املعقـــ أيار/مـــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥
. واستمع الس إىل إحاطـة مـن   ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٢املؤرخ 

املسـاعد لعمليـات حفـظ السـالم. وأدىل ببيانـات      األمني العـام  
 ،وإندونيســيا ،مجيــع أعضــاء الــس وممثلــو كــل مــن أســتراليا  

ــاد   ،ليشـــيت - وتيمـــور ،والربتغـــال ولكســـمربغ (باســـم االحتـ
  وماليزيا.، )٩٠(األورويب)

لتقريـر األمـني    هيف عرض ،وسلط األمني العام املساعد  
سياسـية، مـن قبيـل    العام، الضوء على بعض أبـرز التطـورات ال  

إجراء انتخابات حمليـة سـلمية ومنظمـة يف املقاطعـات الشـرقية      
ــد، ومواصــلة حتســني العالقــات بــني تيمــور    ليشــيت  - مــن البل

يــربر وقــوع حادثــة حدوديــة  واســتدرك قــائال إنوإندونيســيا. 
احلاجــة املتواصــلة إىل وجــود األمــم املتحــدة لتيســري   مــع ذلــك

ــني وحــدة حراســة احلــدو    ــل ب د واجلــيش اإلندونيســي.  التفاع
__________ 

  )٨٨(  S/2005/310 ١٥٧٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

  )٨٩(  S/2005/99. 

ــا  أيـــد  )٩٠(   ــن ألبانيـ ــان كـــل مـ ــلنداأو ،البيـ ــا ،يسـ ــا ،وبلغاريـ  ،وتركيـ
ــا ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا   ،وصــربيا ،وروماني

 وكرواتيا. ،واجلبل األسود
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وحدة التدخل السريع ال تزال تعتمد إىل حـد   كذلك، قال إن
كبري على نصائح عنصر الشرطة املدنيـة التابعـة للبعثـة. ورغـم     
تعزيــز تــويل اجلهــات احملليــة زمــام األمــور وإحــراز املزيــد مــن    

 - التقــدم صــوب توطيــد دعــائم مؤسســات الدولــة يف تيمــور  

ــزال عمــل اجلهــ   ــدعم   ليشــيت، ال ي ــى ال ــد عل از القضــائي يعتم
أن إجالء قـوات البعثـة    ذكراملقدم من املستشارين الدوليني. و

  .)٩١(املتحدة  ميكن أن تكون له آثار على أمن موظفي األمم

ــاء         ــدم احملــرز أثن ــام بالتق ــون بوجــه ع ورحــب املتكلم
مبــا يف ذلــك إجــراء انتخابــات  املرحلــة النهائيــة لتوطيــد البعثــة،

ــلمية؛ وحتســـني ا ــة   سـ ــاورة، وخباصـ ــدول اـ ــع الـ ــات مـ لعالقـ
إندونيسيا؛ وتعزيـز األمـن؛ وإحـراز تقـدم يف بنـاء املؤسسـات؛       
والنهوض بالدميقراطية وحقوق اإلنسـان. ومـع ذلـك، أشـاروا     
إىل أنـه ال يـزال هنـاك الكـثري الـذي يـتعني القيـام بـه، إذا كـان          

ا ليشيت أن حتقق االكتفاء الذايت املسـتدام. وقـالو   - على تيمور
 ،إم يتطلعون إىل تقرير جلنـة اخلـرباء الـيت عينـها األمـني العـام      

مشددين على ضرورة مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب وإحالـة      
ــام    ــرائم اخلطـــرية الـــيت اقترفـــت يف عـ إىل  ١٩٩٩مـــرتكيب اجلـ

إىل أن التقريــر سيصــدر بعــد إغــالق البعثــة،   وبــالنظرالعدالــة. 
صـفية وحـدة اجلـرائم    فقد أيد ممثـل الواليـات املتحـدة إرجـاء ت    

ــة     ــيات جلنـ ــر يف توصـ ــس النظـ ــىن للمجلـ ــرية إىل أن يتسـ اخلطـ
وأعـرب ممثـل الفلـبني عـن اعتقـاده بـأن مثـة فرصـة          .)٩٢(اخلرباء

ــة اخلــرباء وعمــل جلنــة احلقيقــة     كــبرية للتكامــل بــني عمــل جلن
__________ 

  )٩١(  S/PV.5180 ٦-٢، الصفحات. 

 .١٤و  ١٣ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٩٢(  

بــني ، وشــجع متكلمــون آخــرون علــى التنســيق  )٩٣(والصــداقة
    .)٩٤(ةمن أجل ضمان حتقيق العدال اللجنتني

وسلط ممثل إندونيسيا الضوء على مسـؤولية كـل مـن      
البلدين عن التصدي النتـهاكات حقـوق اإلنسـان املبلـغ عنـها      

يف إطار جلنة احلقيقة والصداقة الـيت يعتقـد أـا     ١٩٩٩يف عام 
تبقى اآللية املثلى إلجيـاد حـل مقبـول. وأعـرب عـن تطلعـه إىل       

خلــرباء يف عمــل جلنــة اإلســهامات اإلجيابيــة الــيت تقــدمها جلنــة ا
  .)٩٥(احلقيقة والصداقة يف طي صفحة هذه املسألة العالقة

ضـــافة إىل ذلـــك، شـــدد متكلمـــون علـــى ضـــرورة  إو  
ليشــيت وإندونيســيا،  - مواصــلة حتســني العالقــات بــني تيمــور 

وتعزيزهــا. وســلموا  ،ليشــيت وأســتراليا - وكـذلك بــني تيمــور 
وا خبالفـــة باســـتمرار احلاجـــة إىل املســـاعدة الدوليـــة، ورحبـــ    

ــة   ،املكتــب ــه علــى بنــاء الســالم والتنمي  ،الــذي يركــز اهتمامات
للبعثة. وأشار ممثل اململكة املتحدة إىل أنـه، مـع إنشـاء مكتـب     

ليشـــيت، انتقلـــت أنشـــطة األمـــم  - األمـــم املتحـــدة يف تيمـــور
ليشـــيت إىل مرحلـــة جديـــدة وأصـــبحت  - املتحـــدة يف تيمـــور

دة تركيــز أنشــطتها   نــها مــن إعــا  املنظمــة اآلن يف موقــف ميكّ 
وجهودهــا علــى اــاالت الــيت مــا زال شــعب تيمــور الشــرقية  

 نوأعرب ممثـل الصـني عـ    .)٩٦(مساعدة موجهة إىلفيها  حيتاج
ليشـيت   - األمل يف أن يكون مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    

يتعلق باجتاهـه وأن يركـز علـى جتربـة      ما واضحا من البداية يف
ــرى لضـــ    ــارات أخـ ــل ومهـ ــق إدارة  إدارة النقـ ــاء فريـ مان إنشـ

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

 ١٥الصـــــفحة و(رومانيـــــا)؛  ١١املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٩٤(  
غ، باســـــــــم (لكســـــــــمرب ٢٢(األرجنـــــــــتني)؛ والصـــــــــفحة 

 األورويب).  االحتاد

 .٢٥ و ٢٣ اتنفسه، الصفح املرجع  )٩٥(  

 .١٦نفسه، الصفحة املرجع   )٩٦(  
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ويف الوقــت  .)٩٧(تيمـوري مهـين مسـتقل متامــا يف موعـد مبكـر     
نفســه، شــدد بعــض املــتكلمني علــى ضــرورة تــأمني املســاعدة   
الثنائيــة واملتعــددة األطــراف عــالوة علــى الــدعم الــذي يقدمــه   

  .)٩٨(املكتب

ــاك        ــون هنــ ــب أن تكــ ــه جيــ ــان أنــ ــل اليابــ ورأى ممثــ
ت حفظ السالم وأنه ينبغـي  استراتيجيات واضحة إلمتام عمليا

ــألة يف    ــذ تلـــك املسـ ــات أن تأخـ ــة هلـــذه العمليـ للبلـــدان املتلقيـ
االعتبار وأن تبذل قصاراها لتحقيق االكتفـاء الـذايت. وأعـرب    
عن أمله، وقد أثىن علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة يف       

ليشـيت، أن تضـاعف عمليـات أخـرى حلفـظ السـالم        - تيمور
ــذ وال  ــا الســتراتيجيات إجنــاز تناســب   جهودهــا لتنفي ياــا وفق

. وأيــدت ممثلــة الــدامنرك   )٩٩(احلــاالت اخلاصــة ــا يف امليــدان   
النهج القائم على تويل األمور على الصعيد الوطين، وهـو ـج   

ليشـيت، ولـذا رحبـت     - يضع دفة القيادة بأيدي شعب تيمـور 
بتخفـــيض عـــدد خـــرباء األمـــم املتحـــدة الـــدوليني يف غضـــون  

قبلة إلفساح اال أمـام التيمـوريني السـتالم مقاليـد     األشهر امل
  .)١٠٠(احلكم

ليشـيت مـن جديـد، مـع اإلشـارة       - وأكد ممثل تيمـور   
يف الوقت نفسه إىل عدم الـنص علـى تـوفري قـوة أمنيـة مـؤازرة       

ــرار  ــدرات   ٢٠٠٥( ١٥٩٩يف القـ ــة قـ ــدم كفايـ ــراره بعـ ) وإقـ
حبمايـة   بلده، التزام بلده بإحالل السالم واالستقرار، وكـذلك 

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

(مجهوريـة   ١٠)؛ والصـفحة  (الفلـبني  ٦املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٨(  
ــفحة    ــدة)؛ والصـ ــا املتحـ ــفحة   ١١ترتانيـ ــا)؛ والصـ  ٢١(رومانيـ

ــفحة   ــتراليا)؛ والصـــ ــم ٢٢(أســـ ــمربغ، (لكســـ ــاد  باســـ االحتـــ
 ٢٧(ماليزيـــــــــا)؛ والصـــــــــفحة  ٢٦)؛ والصـــــــــفحة األورويب

 (الربتغال).

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(

 موظفي األمم املتحدة. وأكد من جديد التزام كل مـن تيمـور  

ــة    - ــيت هــي موضــع ليشــيت وإندونيســيا حبــل املســائل العالق  ال
كانــت تــدرس  ة بلــدهاهتمــام مشــترك. وأشــار إىل أن حكومــ 

 ــدفبعنايــة املقترحــات األســترالية املتعلقــة باحلــدود البحريــة 
  .)١٠١(التوصل إىل اتفاق عادل ومنصف

ــام  ٢٠٠٥آب/أغســـطس  ١٨يف و   ، قـــدم األمـــني العـ
 - تقريـــرا مرحليـــا عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف تيمـــور      

تنــاول فيــه التطــورات الرئيســية الــيت حــدثت علــى   )١٠٢(ليشــيت
أرض الواقــع منــذ انتــهاء واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف  

ووصف األنشطة الـيت يضـطلع ـا مكتـب      )١٠٣(تيمور الشرقية
  ليشيت منذ إنشائه. - تيموراألمم املتحدة يف 

آب/أغســطس  ٢٩املعقــودة يف  ،٥٢٥١ويف اجللســة   
، أدرج الس تقريـر األمـني العـام يف جـدول أعمالـه.      ٢٠٠٥

واستمع الس إىل إحاطة قـدمها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام      
ليشــيت. وأكــد املمثــل اخلــاص، يف عرضــه لتقريــر   - يف تيمــور

ليشـيت ظلـت هادئـة     - امة يف تيمـور األمني العام، أن احلالة الع
ليشيت وإندونيسـيا،   - ومستقرة، كما أن العالقات بني تيمور

ليشيت وأستراليا آخـذة يف التحسـن. وأفـاد بـأن      - وبني تيمور
بزمـــام  اإلمســـاكالنظـــراء التيمـــوريني عـــززوا مـــن إحكـــامهم 

املســؤوليات الوظيفيــة نتيجــة للــدعم الــذي قدمــه املستشــارون  
املؤسسات األساسية للدولة. بيد أن هنـاك افتقـارا    املدنيون إىل

إىل احلد األدىن مـن القـدرات الوطنيـة يف قطاعـات متخصصـة      
وتتسم بصبغة فنية عالية من قبيل العدل والشؤون املالية. وقـد  
بـــدأ مستشـــارون يف جمـــال تـــدريب الشـــرطة برناجمـــا تـــدريبيا  
لوحدة دوريات احلـدود، ومت تعـيني مـوظفني لشـؤون حقـوق      

__________ 

 .٢٨ و ٢٧نفسه، الصفحتان  املرجع  )١٠١(

)١٠٢(  S/2005/533 ١٥٩٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.( 

)١٠٣(  S/2005/310. 
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اإلنسان من أجل تعزيز قدرات املؤسسـات احلكوميـة الوطنيـة    
على محاية حقوق اإلنسـان وتعزيزهـا علـى مجيـع املسـتويات.      

ســجالت اجلــرائم اخلطــرية قــد   وذكــر أن اتفاقــا بشــأن حفــظ 
العملية املتعلقة باجلرائم اخلطـرية.   أن اختتمتبعد اآلن نوقش 

أمنيــة تابعــة وأوضــح ممثــل األمــني العــام أنــه بعــدم وجــود قــوة  
لألمــم املتحــدة، فــإن أمــن وســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة        
ســـيظالن مصـــدر قلـــق وحتـــديا يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف 

  .)١٠٤(ليشيت - تيمور

، قـــدم األمـــني  ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٧ويف   
ــب    ــن املكت ــا ع ــرا مرحلي ــام تقري ــة   أوجــز )١٠٥(الع ــه، يف مجل في
 املكتـب إىل رحلـة وجـود   مأمور، اخلطط اجلارية لالنتقال مـن  

ــة وجــود إطــار  ــة املســتدامة. و  مرحل ــال إن للتنمي الوضــع يف ق
بـالرغم مـن اإلجنـازات الالفتـة للنظـر الـيت        ،البلد ال يزال هشـا 

. فمؤسسـات الدولـة   ١٩٩٩ليشيت منذ عـام   - حققتها تيمور
ــة، ال  ــة األمهي ــزال ضــعيفة     البالغ ــة، ال ت ســيما يف قطــاع العدال

ري إىل االفتقــار إىل املــوارد البشــرية  ويعــزى ذلــك إىل حــد كــب 
املتســـمة بالكفـــاءة، وســـيتطلب جتـــذير احلوكمـــة الدميقراطيـــة 

األمـني العـام    أعـرب وحقوق اإلنسان يف البلد وقتـا. ولـذلك،   
جازمـا بأنـه علـى الـرغم مـن أن مسـتقبل        ه اعتقـادا تقـاد عن اع

ــإن اتمــع       ــه، ف ــد الشــعب التيمــوري وحكومت ــى بي ــد يبق البل
 أيــار/ ٢٠ليشــيت بعـد   - غـي أن يظــل معنيـا بتيمـور   الـدويل ينب 

، عنــدما تنتــهي واليــة مكتــب األمــم املتحــدة يف   ٢٠٠٦مــايو 
  ليشيت. - تيمور

كـــــــانون   ٢٧املعقـــــــودة يف   ٥٣٥١ويف اجللســـــــة    
ــاير  ــر   ٢٠٠٦الثاين/ينـ ــه تقريـ ــدول أعمالـ أدرج الـــس يف جـ

ه األمني العام. ووجـه الـرئيس (مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة) انتبـا      
__________ 

)١٠٤(  S/PV.5251٥-٢ت ، الصفحا. 

)١٠٥(  S/2006/24 ١٥٩٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.( 

ــة   ــالة مؤرخـ ــاير  ٢٠الـــس إىل رسـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠٦كـ
ليشـيت يطلـب فيهـا إنشـاء      - موجهة مـن رئـيس وزراء تيمـور   

ــمليشـــيت  - مكتـــب سياســـي خـــاص يف تيمـــور  ــر  يضـ عناصـ
املســـــاعدة االنتخابيـــــة واملستشـــــارين املـــــدنيني وتـــــدريب     

واستمع الس إىل إحاطة قدمها املمثـل اخلـاص    .)١٠٦(الشرطة
ليشـيت. وأدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء      - ام يف تيمـور لألمني الع

ــتراليا    ــن أس ــو كــل م ــس وممثل ــابوا ،ال ــدة  - وب ــا اجلدي  ،غيني
ــال ،والربازيـــل ــور ،والربتغـ ــم  ،ليشـــيت - وتيمـ ــا (باسـ والنمسـ

  .)١٠٧(االحتاد األورويب)

لتقريـر األمـني العـام،     هيف عرضـ  ،املمثل اخلاص وذكر  
ــابعني مل  ــم املتحـــدة يف  أن املستشـــارين املـــدنيني التـ كتـــب األمـ

ــور ــية     - تيمـ ــة املاضـ ــهر اخلمسـ ــالل األشـ ــوا خـ ــيت عجلـ ليشـ
ــن      ــراءهم مــ ــة، وأن نظــ ــارات واملعرفــ ــل املهــ ــودهم لنقــ جبهــ
ــام     ــى أداء واجبـ ــرب علـ ــدرة أكـ ــرون اآلن قـ ــوريني يظهـ التيمـ

ــواســتعدادا أكــرب ل ــام ب ــة يف  لقي ذلك. غــري أن القــدرات الوطني
العدالــة والتمويــل، ال تــزال اــاالت العاليــة التقنيــة، مــن قبيــل 

ــاري     ــدعم االستشـ ــح أن الـ ــن الواضـ ــبح مـ ــدا، وأصـ ــة جـ قليلـ
ــة   والـــدويل،  ــا طيلـ ــيكون الزمـ ــالني، سـ ــذين اـ ــة يف هـ خباصـ

ســنوات قادمــة. وعــالوة علــى ذلــك، أكــد املمثــل اخلــاص أن   
أنشطة حقوق اإلنسـان حتتـاج إىل اهتمـام مسـتمر مـن جانـب       

املكتـب الـدعم للشـرطة     يتعلـق بتقـدمي   مـا  اتمع الـدويل. ويف 
ــة،  ــال إنالوطني ــة   ق ــة حدودي ــب إىل إعــادة  دفعــت حادث املكت

تركيز االهتمام على تعزيز الروح املهنية لدى وحدة دوريـات  
ــيم االحتياجــات    احلــدود. مث وجــه االنتبــاه إىل إيفــاد بعثــة لتقي

__________ 

)١٠٦(  S/2006/39.املرفق ، 

والبوسـنة   ،وبلغاريـا  ،وأيسـلندا  ،أيد هـذا البيـان كـل مـن ألبانيـا       )١٠٧(
 ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا  ،وتركيــا ،واهلرســك
 والنرويج. ،وكرواتيا ،واجلبل األسود ،وصربيا ،ورومانيا
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االنتخابيــة خلصــت إىل أنــه إذا أريــد أن تكــون االنتخابــات      
حـرة ونزيهـة،    ٢٠٠٧طين والرئاسـة يف عـام   املقبلة للربملان الو

ــور  ــإن تيمـ ــدويل    - فـ ــع الـ ــاعدة اتمـ ــة إىل مسـ ــيت حباجـ ليشـ
ــدرس     ــأن ي ووجــود سياســي قــوي. وأوصــى املمثــل اخلــاص ب

ليشــيت إنشــاء مكتــب  - الــس بعنايــة طلــب حكومــة تيمــور 
سياسي خاص، مـع مراعـاة الوضـع السياسـي واألمـين الناشـئ       

  .)١٠٨(حديثا

ــو    ــل تيمــ ــر ممثــ ــذي   - روذكــ ــر الــ ــيت أن التقريــ ليشــ
استكملت إعداده مؤخرا جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة واملصـاحلة     
ــة       ــن منظــور الكشــف عــن حقيق ــيس م ــيم ل يف حاجــة إىل تقي
انتهاكات حقوق اإلنسان فحسب، وإمنـا كـذلك مـن منظـور     

ــور      ــة لشــعب تيم ــة طويل ــة عملي ــذي كــان مبثاب  - املصــاحلة ال

ــازات    ليشــيت. ويف ــا يتعلــق باإلجن  - والتحــديات يف تيمــور م

ليشيت، أقـر املمثـل باالنتقـادات املوجهـة إىل الشـرطة الوطنيـة،       
ــة. و   ــاع العدالـ ــور يف قطـ ــه القصـ ــرح وأوجـ ــة  اقتـ ــى خلفيـ علـ

االنتخابات الربملانية والرئاسية القادمـة، أن ينظـر الـس، بنـاء     
ــور  ــيس وزراء تيمـ ــاء )١٠٩(ليشـــيت - علـــى طلـــب رئـ ، يف إنشـ

  .)١١٠(ليشيت - ة يف تيمورمكتب سياسي خاص للمتابع

ــون و   ــر املتكلمـ ــا، ذكـ ــة   أنعمومـ ــورات اإلجيابيـ التطـ
ــة  ــيت حــدثت  اهلام ــورال ــدمي    - يف تيم ــك تق ــا يف ذل ليشــيت، مب

، تقريــر جلنــة االســتقبال واحلقيقــة واملصــاحلة إىل األمــني العــام  
ــور   مشــجعة ــني تيم ــات ب ليشــيت  - . وأشــادوا بتحســن العالق

نائيـة للحقيقــة والصـداقة الــيت   وإندونيسـيا مــع إنشـاء اللجنــة الث  
ــوا عــن تطلعهــم إىل صــدور    غــدت ذات أمهيــة خاصــة، وأعرب

ليشـيت.   - تقرير األمني العام عـن العدالـة واملصـاحلة يف تيمـور    
__________ 

)١٠٨(  S/PV.5351 ٥-٢، الصفحات. 

 ، املرفق.S/2006/39: انظر  )١٠٩(

)١١٠(  S/PV.5351 ١٠-٥، الصفحات. 

ليشــيت  - وأثــىن املتكلمــون علــى االتفــاق املــربم بــني تيمــور      
 ذكـروا وأستراليا بشأن تقاسم عائدات النفط والغاز. بيد أم 

املســاعدة كــان مطلوبــا علــى الــرغم مــن التقــدم  أن املزيــد مــن 
احملرز. واتفقوا على أن ضرورة ضمان النجاح الطويـل األجـل   
لعمليـــة بنـــاء الدولـــة هـــي املهمـــة الرئيســـية يف املســـتقبل الـــيت  

معلمــا  ٢٠٠٧ستشــكل االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة لعــام 
 عـن  من معاملها. وحتقيقا هلذه الغايـة، أعـرب أغلبيـة املـتكلمني    

ــدهم إنشــاء مكتــب سياســي خــاص يف تيمــور    ليشــيت،  - تأيي
ليشــيت. وأعــرب  - كمتابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة يف تيمــور

أن أي اسـتمرار لوجـود األمـم    بـ  اعتقـادهم عدة مـتكلمني عـن   
متكـني التيمـوريني مـن     ـدف املتحدة ينبغي أن يكون حمـدودا  

 قـال و .)١١١(أن يكونوا يف موقع القيادة لتنمية بلـدهم مسـتقبال  
ليشـيت أمـر مشـروع     - ممثل فرنسا، وقد أقر بأن طلـب تيمـور  

. ورأى )١١٢(اهليكل جيـب أن يكـون مناسـبا ووظيفيـا     نإ متاما،
ــات املتحــدة أن إغــالق مكتــب األمــم املتحــدة يف     ــل الوالي ممث

ليشــيت،  - ليشــيت ال يعــين إــاء املســاعدة إىل تيمــور - تيمــور
ليشـيت يف   - ومـة تيمـور  حكاستمرار واعدا بكفالة التأكد من 

ــك       ــائي والبن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن برن ــي املســاعدة م تلق
  .)١١٣(الدويل وطائفة متنوعة من اجلهات املاحنة الثنائية

__________ 

 ١٦ تان(الـــدامنرك)؛ والصـــفح  ١٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )١١١(
(اململكـــــة املتحـــــدة)؛   ٢٠(ســـــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة   ١٧ و

 ٢٧ تان(مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة)؛ والصـــفح ٢٧والصـــفحة 
 حتاد األورويب).باسم اال ،(النمسا ٢٨ و

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(
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ــار عــدد مــن املــتكلمني    مســألة اإلفــالت مــن   )١١٤(وأث
العقاب، مع تأكيد البعض علـى أن املصـاحلة جيـب أن ال تعـين     

  .)١١٥(أن متر أخطر اجلرائم من دون عقاب

، قــدم األمــني العــام إىل ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٠ويف   
 الس تقريره عن اية والية مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    

الــذي اقتــرح فيــه إنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة   )١١٦(ليشــيت -
ــور     ــن تيمـ ــدم مـ ــب املقـ ــتجابة للطلـ ــة اسـ ــل للمتابعـ  - املتكامـ

  .)١١٧(ليشيت

، ٢٠٠٦مـايو  أيار/ ٥املعقودة يف  ٥٤٣٢ويف اجللسة   
أدرج الـس يف جــدول أعمالـه تقريــر األمـني العــام. واســتمع    

 - الـس إىل إحاطــة مـن املمثــل اخلــاص لألمـني العــام لتيمــور   

ــتراليا   ، ليشــــيت. وأدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس وأســ
ــيا ــل، وإندونيســ ــال، والربازيــ ــور، والربتغــ ــد، وتيمــ  - وتايلنــ

ــنغافورة، )١١٨(ليشــيت ــا، وس ــاوال، وماليزي ــم االحتــاد   نمس (باس
__________ 

 ١٦ تان(الـــدامنرك)؛ والصـــفح  ١٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )١١٤(
ــفح  ١٧ و ــلوفاكيا)؛ والصـــــ ــا)؛  ١٨و  ١٧ تان(ســـــ (فرنســـــ

(مجهوريــة  ٢٧(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٧والصــفحة 
ــا املتحــــدة)؛ والصــــفحة   ــا(الن ٢٩ترتانيــ ــاد  ،مســ باســــم االحتــ

 األورويب).

 ١٧(ســــلوفاكيا)؛ والصــــفحة  ١٦املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١١٥(
 باسم االحتاد األورويب). ،(النمسا ٢٨(فرنسا)؛ والصفحة 

)١١٦(  S/2006/51 و Corr.1 ١٥٩٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.( 

ــة    )١١٧( ــالة مؤرخـ ــاير   ١٧رسـ ــانون الثاين/ينـ ــة إىل  ٢٠٠٦كـ موجهـ
ــا  ــني الع ــور  األم ــيس وزراء تيم ــن رئ ، S/2006/39ليشــيت ( - م م

موجهــة إىل   ٢٠٠٦آذار/مــارس   ٢املرفــق)؛ ورســالة مؤرخــة   
ليشــيت  - األمــني العــام مــن وزيــر الشــؤون اخلارجيــة يف تيمــور  

)S/2006/157   ــق)؛ ورســـــــالة مؤرخـــــــة  نيســـــــان/ ٢، املرفـــــ
ــل ــور     ٢٠٠٦ أبري ــيس تيم ــن رئ ــام م ــني الع ــة إىل األم  - موجه

 ).S/2006/230ليشيت (

ليشـــيت الوزيـــــــر األقــــــــدم ووزيــــــــر الشـــؤون  - ل تيمـــورمثَّـــ  )١١٨(
 .فيها اخلارجية والتعاون

ونيوزيلنـدا. ووجـه   ، األورويب والبلدان الـيت تؤيـد هـذا البيـان)    
 نيســان/ ١٠الــرئيس (الكونغــو) االنتبــاه إىل رســالة مؤرخــة     

موجهــة إىل األمــني العــام مــن القــائم باألعمــال   ٢٠٠٦أبريــل 
 نيســان/ ٢ليشــيت حييــل ــا رســالة مؤرخــة   - بالنيابــة لتيمــور

ة ما بعد انتهاء وجود مكتب األمـم  بشأن مرحل ٢٠٠٦أبريل 
  .)١١٩(ليشيت - املتحدة يف تيمور

أن بــ تــه،يف إحاط ،املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وأفــاد   
ليشــيت قــد تغــريت بســرعة منــذ صــدور       - احلالــة يف تيمــور 

قبـل أسـبوعني. ووجـه انتبـاه      )١٢٠(التقرير األخـري لألمـني العـام   
ــا      ــام ــيت ق ــس إىل املظــاهرات ال ــن ج ٥٩٤ال ــوات  م ــود ق ن

طالبوا بأن يتم إنشاء جلنة مسـتقلة مـن    نالدفاع التيمورية الذي
أجــل التصــدي للتمييــز والتحقيــق يف شــكاواهم. وبعــد أربعــة   

مـن  ”أيام من املظاهرات السلمية، هـاجم حشـد مـن الشـباب     
ـــ   ــري الـ ــب   “ ٥٩٤غـ ــبىن مكاتـ ــية مـ ــر السياسـ وبعـــض العناصـ

لــك إىل ليشـيت بعــد ذ  - احلكومـة، واضــطرت حكومـة تيمــور  
نشر قواا العسكرية الستعادة النظام. والحظ املمثـل اخلـاص   

ــذي حلــق       ــئن كــان الضــرر ال ــه ل ــام أن ــني الع املمتلكــات بلألم
ــار النفســية الــيت تعــرض هلــا الشــعب كانــت     ضــئيال، فــإن اآلث

شـخص جلـأوا إىل    ١٤ ٠٠٠هائلة. ويف هذا الصدد، قـال إن  
 ١ ٠٠٠ر مــن الكنــائس وغريهــا مــن املبــاين العامــة، وأن أكثــ  

 - فرد من أفراد أسر موظفي مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    

ليشـيت.   - ليشيت احملليني احتموا مبقر األمـم املتحـدة يف تيمـور   
وقدر املكتب أن مخسة أشخاص قد قتلوا وأصـيب مـا ال يقـل    

ــل اخلــاص،   ذكــرجبــروح. و ٦٠عــن  ــامج  مشــريااملمث إىل برن
الدولــة، أن إطــار  املكتــب يف جمــال بنــاء قــدرات مؤسســات     

املســـاعدة علـــى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة قـــد أجنـــز يف مجيـــع 
__________ 

)١١٩(  S/2006/230. 

)١٢٠(  S/2006/251 و Corr.1. 
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أحرز بعض التقدم يف تـدريب  كان قد ااالت تقريبا. وبينما 
ليشيت، فقد دعـا اتمـع الـدويل إىل     - الشرطة الوطنية لتيمور

ــف واملســاعدة يف      ــدريب املكث ــن الت ــد م ــد الشــرطة باملزي تزوي
هنة وغريه من آليات حقـوق اإلنسـان.   تعزيز مكتبها آلداب امل

وذكــر أن إنشــاء مكتــب متكامــل لألمــم املتحــدة بعــد انتــهاء    
ــور    ــم املتحــدة يف تيم ــب األم ــة مكت ليشــيت واســتمرار   - والي

وجود أفراد شـرطة األمـم املتحـدة مهـا أمـران يف غايـة األمهيـة        
ــدعم تيمــور  ــى الســلم واالســتقرار،   ليشــيت يف ا - ل ــاظ عل حلف

إجراء انتخابات وطنيـة حـرة ونزيهـة يف عـام      سيما دف وال
١٢١(٢٠٠٧(  .  

ليشــيت عــن تفضــيله حضــورا   - وأعــرب ممثــل تيمــور  
حمدودا ولكنه قـوي لألمـم املتحـدة يف البلـد خـالل الفتـرة مـن        

، ملتابعـة بعثـات األمـم    ٢٠٠٧إىل أيار/مـايو   ٢٠٠٦أيار/مـايو  
س يف عـن أملـه يف أن ينظـر الـ     ، معربـا املتحدة املتعاقبة هنـاك 

طلب بلده يف سبيل حتقيق هذه الغاية. ووصف أعمال العنـف  
مبثابـة صـيحة إنـذار حلكومـة      بأـا  اليت وقعت مؤخرا يف ديلـي 

ــن     ــأن مـ ــاده بـ ــن اعتقـ ــرب عـ ــدويل، وأعـ ــع الـ بلـــده وللمجتمـ
الضروري اختاذ تدابري وقائية عاجلة مـن أجـل منـع العـودة إىل     

ــال إن العنــف وعــدم االســتقرار. و  ــق القــادة  ق العســكريني فري
أعربــوا يف احلــوار معهــم  الســابقني الــذين أثــاروا هــذا احلــادث 

عـن رغبتـهم يف التعـاون مـع احلكومـة.       الذي أمن أياما عديدة
ورأى مــع ذلــك أن اجلنــود الســابقني فقــدوا الســيطرة علــى       
املظـاهرة الــيت تســلمها آخــرون اســتولوا علــى خطتــهم. وأكــد  

لالنتخابـات   للمجلس أن احلكومـة حتركـت بسـرعة للتحضـري    
املقبلــة، ويف هــذا الصــدد، ذكــر األســباب ذات الصــلة بإنشــاء  

البيئة السياسية اهلشة؛ والتحـديات   ومن بينهامكتب متكامل، 
احلفــاظ علــى االســتقرار الــداخلي وســيادة  الــيت ينطــوي عليهــا
__________ 

)١٢١(  S/PV.5432 ٦-٣، الصفحات. 

القانون واحترام حقوق اإلنسـان قبـل االنتخابـات ويف أثنائهـا     
ــة،    ــة آمن ــة بيئ ــدها، ويئ ــة احلــدود؛   وبع ــك يف منطق ــا يف ذل مب

واحلاجــة املاســة الســتمرار تقــدمي املســاعدة الدوليــة إىل قطــاع  
بالتأكيـد علــى أن  بيانــه ليشـيت   - العـدل. واختــتم ممثـل تيمــور  

االقتراح الوارد يف تقرير األمـني العـام ميثـل احلـد األدىن الـالزم      
يف ضــوء قــال إنــه يطلــب مــرة أخــرى،     ليشــيت، و - لتيمــور

األخرية، توفري قوة شـرطة دوليـة قويـة يبلـغ قوامهـا       التطورات
الوســائل اللوجســتية املناســبة مــزودة بقــوام ســرية علــى األقــل  

  .)١٢٢(خالل الفترة املفضية إىل االنتخابات الوطنية

وأعرب معظم املتكلمني عن تأييـدهم لتوصـية األمـني      
ليشـيت الـيت    - العام باستمرار وجـود األمـم املتحـدة يف تيمـور    

توطيد السالم والدميقراطية فيهـا، وأعربـوا عـن اعتقـادهم      يلزم
بأن الدعم من اتمع الدويل سيكون ال غىن عنـه يف التحضـري   

وبنـاء مؤسسـات    ٢٠٠٧لالنتخابات الرئاسية والربملانيـة لعـام   
ــات املتحــدة،        ــل الوالي ــرب ممث ــل. وأع ــو كام ــى حن ــة عل الدول

جــود األمــم خــرى، عــن اعتقــاده بــأن متابعــة واألناحيــة ال مــن
 توقيتــهابدقــة، لــن يكــون    ةمدروســ تاملتحــدة، مهمــا كانــ  

أن متديـد الواليـة احلاليـة    بـ  اعتقـاده مناسبا حاليا. وأعـرب عـن   
 للبعثة لشهر الواحد فقط من شـأنه أن يتـيح للوضـع يف تيمـور    

يــوفر الوقــت الكــايف للمجلــس أن و ،يســتقر أنليشــيت وقتــا  -
  .)١٢٣(دراسة الوضع لزيادة

ليشـيت   - عظم املـتكلمني علـى أن تيمـور   ومع اتفاق م  
قد أحرزت تقدما كـبريا صـوب حتقيـق االعتمـاد علـى الـذات       

ــع إندونيســيا، فقــ      ــات م ــدم احملــرز يف العالق ــهم بالتق  دوترحيب
، كمــا يتضــح مــن أعمــال العنــف     بــأن البلــد ال يــزال   أقــروا

األخرية، يتسم باهلشاشة وحيتاج إىل دعـم مسـتمر مـن اتمـع     
__________ 

 .١٣-٦ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )١٢٢(

 .٢١و  ٢٠تان املرجع نفسه، الصفح  )١٢٣(



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

695/1582 11-02856 
 

، ال تـزال  املتكلمـون علـى أن حتـديات جسـيمة     الدويل. واتفق
األمــني العــام يف تقريــره، قائمــة يف جمــاالت الــدفاع  ذكــركمــا 

والشـــرطة والعدالـــة وحقـــوق اإلنســـان ودوريـــات احلـــدود      
واإلدارة العامة. وأكد بعض املمثلني أن التوصيات اليت قـدمها  

ليشـيت،   - األمني العام هي احلد األدىن الالزم من أجل تيمـور 
ــسو ــذ  أن الـ ــب أن يتخـ ــة    جيـ ــة طويلـ ــار خطـ ــراء يف إطـ إجـ

ــي أن    ورأى. )١٢٤(األمــد ــه ينبغ ــل فرنســا أن ــة يكــون يف ممث بعث
املتابعــة أيضــا قســم حلقــوق اإلنســان يتــابع املســائل املتعلقــة        

  .)١٢٥(بالعدالة وحتقيق املصاحلة

وقال ممثل أسـتراليا إن مـن الضـروري االعتـراف بـأن        
ليشيت، مبـا يف ذلـك القالقـل     - رالتحديات اليت تواجهها تيمو

األخرية، حملية يف طابعها، وينبغي التركيـز يف مسـاعداتنا علـى    
ليشــيت علــى إنشــاء مؤسســات ووضــع  - إعانــة شــعب تيمــور

ليشـيت اجلديـدة،    - سياسات مستدامة تدعم دميقراطيـة تيمـور  
، وأمــن شــعبها  فيهــا واســتقرارها السياســي، وســيادة القــانون  

  .)١٢٦( املستقبلومنوه االقتصادي يف

واحد يف املائـة  الوذكر ممثل إندونيسيا أن ترسيم نسبة   
توقـــــع أن يكتمـــــل حبلـــــول املتبقيـــــة مـــــن احلـــــدود الربيـــــة ي

آب/أغسطس، وأن تعزيز التعاون املتعلق بأمن احلدود مـا زال  
  .)١٢٧(متواصال

ــة    ــودة يف  ،٥٤٣٦ويف اجللســـ ــايو  ١٢املعقـــ أيار/مـــ
ــرة أخــرى يف جــ  ٢٠٠٦ ــر  ، أدرج الــس م ــه تقري دول أعمال

__________ 

 ٣٧ تان(األرجنـــتني)؛ والصـــفح ١٤حة املرجـــع نفســـه، الصـــف  )١٢٤(
 ٣٣(الربتغــال)؛ والصــفحة    ٣٤(الربازيــل)؛ والصــفحة   ٣٨ و

 (الكونغو).

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٦(

 .٤٢صفحة الاملرجع نفسه،   )١٢٧(

ووجه الرئيس (الكونغـو) انتبـاه    .)١٢٨(األمني العام عن املكتب
ــرار   ــس إىل مشــروع ق ــك  طــرح ،)١٢٩(ال ــد ذل للتصــويت  بع

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ ــد باإلمجـ  ١٦٧٧واعتمـ

  ما يلي: منها الس مجلة أمور قرر به، الذي )١٣٠()٢٠٠٦(

  ؛٢٠٠٦  يونيه ن/حزيرا ٢٠قرر متديد والية القوة إىل   

ــن يف موعــد        ــس األم ــدم إىل جمل ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم طل
ــران/ ٦أقصــاه  ــه  حزي ــة يف     ٢٠٠٦يوني ــن احلال ــات مســتكملة ع معلوم
ــور ــور    - تيم ــم املتحــدة يف تيم ــن دور األم ــب   - ليشــيت وع ليشــيت عق

ــدف    ــك ـ ــب وذلـ ــة املكتـ ــهاء واليـ ــراءات    انتـ ــن اإلجـ ــد مـ ــاذ املزيـ اختـ
  املوضوع.  بشأن

  
 ٥٤٤٥لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه يــان بال  

  ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٤٤٥يف اجللســــ ــايو  ٢٥املعقــــ أيار/مــــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة موجهــة مــن  ٢٠٠٦

حييـل ـا رسـالة مـن      )١٣١(األمني العام إىل رئـيس جملـس األمـن   
 - يف تيمــورالــرئيس ورئــيس الــوزراء ورئــيس الربملــان الــوطين 

ــأن تيمــور    ــا ب ــادوا فيه ــت    - ليشــيت أف ــد طلب ــت ق ليشــيت كان
أستراليا ونيوزيلنـدا وماليزيـا   واملساعدة من حكومات الربتغال 

ــوات أمــن إىل تيمــور    ــوات عســكرية وكــذلك ق  - بإرســال ق

ليشيت على سبيل االسـتعجال نظـرا لتـدهور األوضـاع األمنيـة      
ــني    ــت إىل األمـ ــد، وطلبـ ــك البلـ ــة يف ذلـ ــاذ   الداخليـ ــام اختـ العـ

أجــل احلصــول علــى الــدعم الــدويل      اخلطــوات الالزمــة مــن  
للمساعدة املراد تقـدميها مـن جانـب البلـدان املـذكورة أعـاله.       

__________ 

)١٢٨(  S/2006/251  وCorr.1. 

)١٢٩(  S/2006/290. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة اركة يف لمشلليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٣٠(
 ببيان.

)١٣١(  S/2006/319. 
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ووجه الرئيس (الكونغو) االنتباه إىل أربع رسائل موجهـة إليـه   
موجهـة   ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٤هي كما يلـي: رسـالة مؤرخـة    

 ة غـري املسـتقرة يف تيمـور   تشري إىل احلال )١٣٢(من ممثل نيوزيلندا

ليشـيت للحصـول علـى     - ليشيت، وطلب تقدمت بـه تيمـور   -
معونــة دوليــة للمســاعدة علــى إعــادة إحــالل األمــن والثقــة يف  

إىل الس أن يويل اهتماما عـاجال للمسـألة؛    فيه البلد وطلبت
ــة   ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٥ورسـ ــل   ٢٠٠٦أيار/مـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ

أيار/مـايو   ٢٤املؤرخـة   ا برسـالته إحلاقـ أبلغ فيهـا،   )١٣٣(أستراليا
، أن أستراليا قد ردت بشكل إجيايب على طلب خطـي  ٢٠٠٦

ــور   ــن تيم ــدمي املســاعدة     - رمســي م ــى تق ــت عل ليشــيت ووافق
إعـادة   يفاملالئمة مـن أجـل دعـم قـوات البلـد للـدفاع واألمـن        

أيار/مــايو   ٢٥بنــاء النظــام العــام وحفظــه؛ ورســالة مؤرخــة      
ــة مـــن ممثـــل الرب  ٢٠٠٦ ــالموجهـ ــالة  )١٣٤(تغـ ــا رسـ ، حييـــل ـ

موجهـــة مـــن وزيـــر الشـــؤون  ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٢٤مؤرخـــة 
اخلارجية يبلغ فيها أن الربتغال، بالتنسيق مع أسـتراليا وماليزيـا   
ونيوزيلندا، قد وافقت على نشر قوة أمنيـة متعـددة اجلنسـيات    

ليشـيت، وذكـر أن نشـر     - استجابة للطلـب املقـدم مـن تيمـور    
ن قرار فوري يتخـذه الـس يؤكـد فيـه     هذه القوة سيستفيد م

ــة    ــالة مؤرخـ ــة؛ ورسـ ــة الكاملـ ــلطتها الدوليـ ــايو  ٢٥سـ أيار/مـ
حييل ـا بيانـا أصـدرته     )١٣٥(موجهة من ممثل نيوزيلندا ٢٠٠٦

وأعلنـت فيـه    ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٦رئيسة وزراء نيوزيلندا يف 
النشــر األويل لطــائرة نيوزيلنديــة وأفــراد فـــي دارويــن اســتجابة 

  ليشيت. - يف تيمورللحالة 
__________ 

)١٣٢(  S/2006/320. 

)١٣٣(  S/2006/325. 

)١٣٤(  S/2006/326. 

)١٣٥(  S/2006/327. 

 .)١٣٦(مث أدىل الــرئيس (الكونغــو) ببيــان باســم الــس    

  :البيان أنهيف  )١٣٧(الس ويف مجلة ما أورده

ليشــيت، وأدرك  - أعـرب عــن بـالغ قلقــه للتطـورات يف تيمــور     
وأدان أعمـال   ،ما تكتسيه احلالـة األمنيـة املتـدهورة مـن طـابع اسـتعجايل      

  ان تدمري املمتلكات.  العنف املرتكبة ضد الناس كما أد

ــة تيمــور    ــع اخلطــوات     - حــث حكوم ــى اختــاذ مجي ليشــيت عل
  للعنف؛    الالزمة من أجل وضع حد

ليشـيت علـى اإلحجـام عـن      - حث مجيـع األطـراف يف تيمـور     
  العنف وعلى املشاركة يف العملية الدميقراطية؛  

رحــب بــالردود اإلجيابيــة الــواردة مــن احلكومــات املعنيــة وأيــد   
ليشـيت علـى    - اما نشر قواـا الدفاعيـة واألمنيـة ملسـاعدة تيمـور     تأييدا ت

  وجه السرعة على إعادة األمن وصونه.  

ليشـيت   - تطلع إىل التعاون الوثيق بني األمم املتحدة يف تيمـور   
  وقوات احلكومات املعنية؛  

رحـــب مببـــادرات األمـــني العـــام، مبـــا فيهـــا اســـتعداده إليفـــاد    
  شيت دف تسهيل احلوار السياسي؛  لي - مبعوث خاص إىل تيمور

ــة يف       ــن كثــــب احلالــ ــابع عــ ــام أن يتــ   طلــــب إىل األمــــني العــ
  ليشيت ويقدم تقريرا عن التطورات عند الضرورة.   -  تيمور

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٩٠القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥٤٦٩األمــــــــ

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٢٠

ــة    ــودة يف  ،٥٤٥٧يف اجللسـ ــه  ١٣املعقـ حزيران/يونيـ
، استمع الس إىل بيان أدىل به األمني العام، واسـتمع  ٢٠٠٦

__________ 

)١٣٦(  S/PRST/2006/25. 

ــو كــل مــن أســتراليا    )١٣٧( ــال، دعــي ممثل ، ليشــيت - وتيمــور، والربتغ
وا لكنـهم مل يـدل  و اجللسـة ونيوزيلنـدا إىل املشـاركة يف   ، وماليزيا
 ببيانات.
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 - إىل إحاطــة مــن املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام يف تيمــور      

ــتراليا   ، ليشــــيت. وأدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس وأســ
، ليشــــيت - وتيمــــور، والربتغــــال، والربازيــــل، وإندونيســــيا

، وماليزيـا ، وفيجـي ، والفلـبني ، وسـنغافورة ، ومجهوريـة كوريـا  
، لبيــان)ل املؤيــدةوالنمســا (باســم االحتــاد األورويب والبلــدان    

ونيوزيلندا. ووجه الرئيس (الـدامنرك) انتبـاه الـس إىل رسـالة     
موجهــة مــن األمــني العــام  ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ١٣مؤرخــة 

ــن  ــس األمــ ــيس جملــ ــة    )١٣٨(إىل رئــ ــالة مؤرخــ ــا رســ ــل ــ حييــ
من الرئيس ورئيس الربملـان  موجهة  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١١

مـن   ون فيهـا طلبـ يليشـيت   - الوطين ورئـيس الـوزراء يف تيمـور   
الس أن ينشئ على الفور قوة شرطة تابعة لألمم املتحـدة يف  

ــي    - تيمـــور ــام يف ديلـ ــانون والنظـ ــى القـ ــيت للحفـــاظ علـ ليشـ
وأجزاء أخرى من البلـد حسـب االقتضـاء، إىل حـني خضـوع      

التنظيم واهليكلـة لكـي تـؤدي عملـها     عادة إلالشرطة التيمورية 
  كوكالة مستقلة ومهنية إلنفاذ القانون.

ــام    ــدد األمــني الع ــه ون ــيت جــد  يف بيان ت باألحــداث ال
ليشيت اليت بينت أوجه القصور من جانـب   - مؤخرا يف تيمور

القيــادة التيموريــة ومــن جانــب اتمــع الــدويل يف عــدم تعزيــز  
مــن الواضــح أن  وقــال إنة. عمليـة بنــاء الدولــة مبــا فيــه الكفايــ 

عمال هـائال ينتظرنـا، لكـن األمـم املتحـدة عقـدت العـزم علـى         
عــدم التخلــي عــن الشــعب التيمــوري يف أوقــات الشــدة هــذه. 

 - وأشار األمني العام إىل أنه تلقى رسـالة مـن حكومـة تيمـور    

ليشيت دعت فيها األمم املتحدة إىل إنشاء جلنة خاصـة مسـتقلة   
نيسـان/أبريل   ٢٩ و ٢٨اليت وقعـت يف  يف األحداث للتحقيق 

ــائل األخــــــــرى   ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ويف  ــايو، واملســــــ أيار/مــــــ
ــه ســيطلب إىل مفــوض األمــم    ذات الصــلة باألزمــة. وأعلــن أن

__________ 

)١٣٨(  S/2006/383. 

ــذه     ــاء هــ ــام بإنشــ ــان القيــ ــوق اإلنســ ــامي حلقــ ــدة الســ املتحــ
  .)١٣٩(اللجنة

الـذي كـان قـد زار     ،املبعوث اخلاص لألمني العـام  أما  
 حزيــران/ ٧أيار/مــايو إىل  ٢٩ة مــن ليشــيت يف الفتــر - تيمــور

بـأن جملـس الدولـة والـس األعلـى       فقد أفاد يف إحاطته يونيه،
ــن يف تيمــور   ــدفاع واألم ــى    - لشــؤون ال ــا عل ــد اتفق ليشــيت ق

ــية لألزمــة        ــة عمــل لكــي تتصــدى القيــادة السياس وضــع خط
األمنية. وتوىل الرئيس املسؤولية الرئيسـية عـن الـدفاع واألمـن     

ــاون الوث ــوظفني، و    بالتع ــار امل ــائر كب ــع س ــق م ــل ي ــادة تعم القي
التيمورية بشكل وثيق مع القوات العسـكرية وقـوات الشـرطة    
ــد. وأوضــح املبعــوث اخلــاص لألمــني      ــة املنتشــرة يف البل الدولي

علـق بالقطـاع   تالعام أن أخطـر أسـباب االضـطرابات األخـرية ت    
األمين، مـع وقـوع انقسـامات سياسـية بـني الشـرطة واجلـيش،        

داخليــا يف كــل مؤسســة منــهما. وإضــافة إىل ذلــك،  وكــذلك 
إن التصــاعد املفــاجئ يف االحتكـــاك بــني الشــرق والغـــرب     فــ 

قـوات الـدفاع   وبوصفه عامال مركزيـا يف األزمـات يف اجلـيش    
ــوات الشــرطة ميكــن أن يشــكل أخطــر االنقســامات الــيت        وق

ــة. ويف  ــا تزعــزع الوحــدة الوطني ــد    م ــذي يري ــدور ال ــق بال يتعل
ليشـيت يف   - تضطلع به األمم املتحدة يف تيمورالتيموريون أن 

املســـتقبل، أشـــار املبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـــام إىل الطلـــب 
املوجه إىل األمني العام لكفالة املساءلة والتحقيق يف انتـهاكات  

وذكـر  حقوق اإلنسان خالل االنتفاضات اليت جرت مـؤخرا.  
ينبغـي   أن األمـم املتحـدة  علـى  أيضـا توافقـا يف اآلراء    أنه وجد

، ٢٠٠٧أن تقوم بدور رئيسـي يف تنظـيم االنتخابـات يف عـام     
والتأكد من أا ستكون حرة ونزيهة، عند اسـتعراض وكفالـة   
ــدويل ملؤسســات       ــدعم ال ــوفري ال ــن، ويف ت إصــالح قطــاع األم

__________ 

)١٣٩(  S/PV/5457 ٣ و ٢، الصفحتان. 
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الدولة، فضال عن الرغبة يف أن تعرض األمم املتحدة مسـاعيها  
١٤٠(تمعيةاحلميدة يف تعزيز املصاحلة السياسية وا(.  

العمــل الــذي  يف بيانــه إنليشــيت  - ممثــل تيمــور قــالو  
قامـــت بـــه األمـــم املتحـــدة واتمـــع الـــدويل، باالشـــتراك مـــع 
ــات       ــكل مؤسسـ ــى شـ ــذوره علـ ــرب جبـ ــد ضـ ــوريني، قـ التيمـ
حكوميــة كانــت هلــا القــدرة علــى مواصــلة العمليــات حــىت يف  

األول املنـاطق املتضـررة يف املقـام     وتقتصرأوج األزمة الراهنة. 
ـــ       ــات ال ــل يف املقاطع ــع ســري العم ــي م ــى ديل األخــرى  ١٢عل

ليشـيت   - بصورة طبيعية، وبقاء احلدود بني إندونيسيا وتيمـور 
هادئة. وأبلغ الس باخلطوات اليت اختـذا احلكومـة للشـروع    
يف إجراء حوار شامل للجميع يف غضون أسـبوعني، بـالتوازي   

كـان بلـده قـد طلبـها.      مع جلنة التحقيق اخلاصـة املسـتقلة الـيت   
ما يتعلق بوجود األمم املتحدة يف املستقبل، فقد أعـرب   أما يف

أن مكتب األمـم املتحـدة يف   بليشيت عن اعتقاده  - ممثل تيمور
ليشــيت ينبغــي أن يســتعاض عنــه يف الوقــت املناســب   - تيمــور

بقوة حفظ سالم بتكليف من األمم املتحدة تضـم عـددا أكـرب    
أكد أن اإلطـار الـزمين إلنشـاء هـذه القـوة      من بلدان املنطقة. و

ينبغــي أن يكــون طــويال مبــا يكفــي لــتمكني مؤسســات الدولــة 
  .)١٤١(من اجتياز املرحلة اهلشة

وأثىن متكلمون على العمل السريع الـذي أدتـه بلـدان      
ــة    ــق االســتقرار األربع ــوة حتقي ــال وماليزيــا    ،ق أســتراليا والربتغ

 - السـتقرار يف تيمـور  ونيوزيلندا، يف حـني ذكـروا أن حتقيـق ا   

ليشيت سيتطلب بذل اتمـع الـدويل بأسـره، وخباصـة الـس،      
ــة املصــاحلة الوطنيــة.       ــتئناف عملي ــف واس ــف العن ــودا لوق جه
ورحبـــوا بتقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية يف الوقـــت املناســـب،      
وحثـــوا، يف ضـــوء وجـــود مـــا يزيـــد علـــى عشـــرة آالف مـــن  

__________ 

 .٧-٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٠(

 .١٢-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٤١(

ىل املزيـد مـن تقـدمي    املشردين داخليا، على أن حتظـى الـدعوة إ  
  معونة من هذا القبيل باالهتمام.  

واتفـــق املتكلمـــون علـــى أن اســـتمرار وجـــود األمـــم    
ليشــيت ضــروري مــن أجــل املســاعدة يف   - املتحــدة يف تيمــور

جماالت االنتخابات وسيادة القانون واملصاحلة الوطنيـة وتعزيـز   
ــد أن اآلراء    ــدرات. بيـ ــاء القـ ــة وبنـ ــتالدميقراطيـ ــأن  تباينـ بشـ

ســتقبل الوجــود الــدويل بعــد انتــهاء واليــة األمــم املتحــدة يف   م
أعـرب ممثــل أســتراليا عـن اعتقــاده بأنــه   فقــد ليشــيت.  - تيمـور 

ــي،  ال ــور    داع ــدويل يف تيم ــن أن الوجــود ال ــرغم م ــى ال  - عل

ليشــيت الزم لــبعض الوقــت، ألن تكــون قــوة حتقيــق االســتقرار 
غبتـه يف أن  عـن ر  معربـا حتت الوالية املباشـرة لألمـم املتحـدة،    

تكــون األمــم املتحــدة طليقــة اليــدين مــن أجــل التركيــز علــى    
ليشــيت الطويلــة األجــل مــن خــالل بعثــة   - احتياجــات تيمــور

البعثـة اجلديـدة ينبغـي أن    ورأى أن جديدة بوالية مـن الـس.   
ف بتيسري احلـوار  نشأ مبوجب الفصل السابع من امليثاق وتكلَّت

ة الشــعب وتعزيــز نظـــام   السياســي واملصــاحلة، واســتعادة ثقـــ   
ن االضــطرابات يف بيانــه إ ممثــل الربتغــال  وقــال .)١٤٢(العدالــة

احلالية تدل على ضرورة جتديد االشتراك طويل األمد من قبـل  
ليشيت. ولدى حتديـد الواليـة املقبلـة     - األمم املتحدة يف تيمور

أوال  اإلصـغاء  ليشـيت ينبغـي   - لوجود األمم املتحدة يف تيمـور 
إىل آراء التيمـوريني لكـي حنتـرم تـوليهم زمـام       وقبل كل شـيء 

دولـة فاشـلة    ليسـت ليشـيت   - أمورهم. وشدد علـى أن تيمـور  
ولكنها تعيش أزمة سياسـية عميقـة هلـا تبعـات أمنيـة وإنسـانية       

. ودعــا عــدة ممــثلني إىل إجــراء تقيــيم شــامل  )١٤٣(خطــرية جــدا
لالحتياجات، مبا يف ذلـك املشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية،     

__________ 

 .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٢(

 .١٥و  ١٤ تاناملرجع نفسه، الصفح  )١٤٣(
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ويف هـذا الصـدد،    .)١٤٤(نظر يف اخليارات املتاحة يف املستقبللل
حذر ممثل فرنسا من االنسحاب السابق ألوانه أو املخطـط لـه   
بشكل سيئ، وأكد أن أحد الدروس املسـتفادة مـن األحـداث    
ــاكل      ــق للمشـ ــل متعمـ ــراء حتليـ ــة إىل إجـ ــو احلاجـ ــرية هـ األخـ

  .)١٤٥(ليشيت - السياسية يف تيمور

أن نشــر عمليــة حفــظ ســالم   ورأى بعــض املــتكلمني  
ممثـل   فقـد رأى  .)١٤٦(ميثل الـرد املناسـب  “ قوية”أو “ كاملة”

مـن الواضـح بشـكل متزايـد أن اسـتمرار وجـود       أن األرجنتني 
القــوات العســـكرية والشـــرطية الدوليــة ســـيكون ضـــروريا يف   
ــيت       ــة ال ــات العام ــة، وخباصــة يف ضــوء االنتخاب األشــهر القادم

الـس ينبغـي أال يسـتبعد    . وأكـد أن  ٢٠٠٧ستجرى يف عـام  
مبدئيا أي إمكانية إلدراج عنصر عسـكري وعنصـر شـرطة يف    

ــور      ــدة يف تيمـ ــم املتحـ ــب األمـ ــف ملكتـ ــة اخللـ ــة البعثـ  - واليـ

أمـم متحـدة   وأيد ممثل اململكة املتحدة إنشاء بعثـة   .)١٤٧(ليشيت
وأيـد عـدة ممـثلني توسـيع وجـود األمـم       ، )١٤٨(شرطية وسياسية

ويف انتظــار  .)١٤٩(ارطة قويــعنصــر شــ  حبيــث يضــم املتحــدة، 
توصيات األمني العـام عـن مشـاركة األمـم املتحـدة يف مرحلـة       

__________ 

ــفحة    )١٤٤( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٦املرجــ ــدا)؛ والصــ  ١٧(نيوزيلنــ
ــا)؛  ــفحة (ماليزيـــ ــا املتحـــــدة)؛    ١٨والصـــ (مجهوريـــــة ترتانيـــ

 (اليابان). ٢٣(غانا)؛ والصفحة  ٢١  والصفحة

 .٢٨صفحة الاملرجع نفسه،   )١٤٥(

 ٢٠(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ١٧ و ١٦املرجع نفسه؛ الصـفحتان    )١٤٦(
 (سنغافورة). ٣٩(الربازيل)؛ والصفحة  ٣٣(بريو)؛ والصفحة 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

 .٣١رجع نفسه، الصفحة امل  )١٤٨(

ــفحة     )١٤٩( ــه، الصــ ــع نفســ ــدامنرك)؛  ٣٢املرجــ ــفحة و(الــ  ٣٧الصــ
 (الفلبني).

ليشـيت، أيـد بعـض     - ما بعد مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    
  .)١٥٠(فنيا ااملمثلني إجراء متديد

ــودة يف  ،٥٤٦٩ويف اجللســة    ــه  ٢٠املعق حزيران/يوني
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠٦

موجهة من األمني العـام إىل رئـيس    ٢٠٠٦يران/يونيه حز ١٣
 ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ١٣ورسالة مؤرخـة   ،)١٥١(جملس األمن

  .  )١٥٢(ليشيت - موجهة إىل األمني العام من ممثل تيمور

ووجــه الــرئيس (الــدامنرك) انتبــاه الــس إىل مشــروع    
باإلمجـاع وبـدون مناقشـة بوصـفه      بعد ذلـك  اعتمد ،)١٥٣(قرار

ــرار  ــذي٢٠٠٦( ١٦٩٠الق ــه  )، ال ــرر ب ــور  ق ــة أم ــس مجل  ال
  :  )١٥٤(ما يلي منها

  ؛  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣١قرر متديد والية القوة إىل   

طلـــــب إىل األمـــــني العـــــام أن يقـــــدم إىل الـــــس حبلـــــول  و  
ــطس  ٧ ــدة يف     ٢٠٠٦آب/أغســــ ــم املتحــــ ــن دور األمــــ ــرا عــــ   تقريــــ

__________ 

 ٢٦ و ٢٥(اليابـان)؛ والصـفحتان    ٢٣ ةاملرجع نفسـه، الصـفح    )١٥٠(
(اململكــــة   ٣١والواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة     ،(الصــــني 

 (الدامنرك). ٣٢املتحدة)؛ والصفحة 

)١٥١(  S/2006/383،   حزيران/يونيـــه   ١١رخـــة الـــيت حتيـــل رســـالة مؤ
ــيس تيمــور    ٢٠٠٦ ــام مــن رئ ــني الع ليشــيت  - موجهــة إىل األم

 ورئيس برملاا الوطين ورئيسة وزرائها.

)١٥٢(  S/2006/391 ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٨، اليت حتيل رسالة مؤرخة 
ــاع      ــر دف ــاون ووزي ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي موجهــة مــن وزي

ــاء جلنـــة حتقيـــق خاصـــ   - تيمـــور ــأن إنشـ ــتقلة ليشـــيت بشـ ة مسـ
ــومي    ــت ي ــيت وقع  نيســان/ ٢٩ و ٢٨ الســتعراض األحــداث ال

، وغريهــا مــن ٢٠٠٦أيار/مــايو  ٢٥ و ٢٤ و ٢٣أبريــل وأيــام 
 األحداث أو القضايا ذات الصلة اليت أسهمت يف األزمة.

)١٥٣(  S/2006/414. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٥٤(
 ببيان.
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ــور ــة الرا       - تيم ــع أخــذ احلال ــب، م ــة املكت ــهاء والي ــد انت ــة ليشــيت بع هن
    .واحلاجة إىل تعزيز وجود األمم املتحدة بعني االعتبار

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٠٣القــــرار   

ــة   ــن يف اجللســــــــ ــودة يف  ٥٥١٤األمــــــــ املعقــــــــ

    ٢٠٠٦آب/أغسطس   ١٨

، قـــدم األمـــني العـــام إىل ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٨يف   
عـرض فيــه توصــيات   )١٥٥(ليشــيت - الـس تقريــرا عـن تيمــور  
فقــد ليشــيت.  - م املتحــدة يف تيمــوربشــأن مســتقبل دور األمــ

أوصى بإنشاء بعثة متكاملـة متعـددة األبعـاد لألمـم املتحـدة يف      
، قـائال إن ذلـك   شـهرا  ١٢ليشـيت لفتـرة أوليـة مـدا      - تيمور

يتطلب وجود عنصر مـدين قـوي يشـمل قـوات شـرطة مدنيـة       
يف  املوجــودتابعــة لألمــم املتحــدة يفــوق قوامهــا كــثريا القــوام   

ليشــيت، ويســانده عنصــر   - املتحــدة يف تيمــور مكتــب األمــم  
اخلـاص   وسـيقيم املمثـل    عسكري مصغر تـابع لألمـم املتحـدة.    

ــة، وغريهــا مــن     اتصــاالت مــع األطــراف والســلطات التيموري
أصــــــحاب املصــــــلحة، واملنظمــــــات الدوليــــــة واإلقليميــــــة، 

املالية الدوليـة، واجلهـات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة       واملؤسسات 
، والسلك الدبلوماسـي، وسيـبــذل مساعيــه احلميـدة     األطراف

لــدى الســلطات التيموريــة علــى مجيــع املســتويات، حســب       
  االقتضاء.

آب/أغســطس  ١٥املعقــودة يف  ،٥٥١٢يف اجللســة و  
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام،      ٢٠٠٦

 واستمع إىل إحاطة من املبعوث اخلاص لألمني العـام يف تيمـور  

يشيت. وتلقى الس أيضـا تقريـر األمـني العـام عـن العدالـة       ل -
__________ 

)١٥٥(  S/2006/628 ١٦٩٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

ووجه الرئيس (غانـا) االنتبـاه    .)١٥٦(ليشيت - واملصاحلة لتيمور
  .)١٥٧(ليشيت - أيضا إىل رسالتني من تيمور

، وأدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس، وممثلـو أسـتراليا       
، )١٥٨(ليشـــيت - وتيمـــور، والربازيــل ، والربتغـــال، وإندونيســيا 

ــ ــروالـ ــنغافورة، رأس األخضـ ــبني، وسـ ــم  ، والفلـ ــدا (باسـ وفنلنـ
ونيوزيلنـدا، واألمـني   ، وماليزيا، وكوبا، )١٥٩(االحتاد األورويب)

  التنفيذي جلماعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية.

يف ، يف إحاطتــه وشــدد املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام  
ر توصيات األمني العـام، علـى أنـه ينبغـي أال ينظـ      سياق شرحه

علـى  إىل إنشاء بعثة أكرب حجما إثـر عمليـات تقلـيص متعاقبـة     
عــودة إىل مرحلــة ســابقة مــن مشــاركة األمــم املتحــدة يف    أنــه

ليشـيت.   - ليشيت أو يف عمليـة بنـاء الدولـة يف تيمـور     - تيمور
على العكـس مـن ذلـك، إىل     ،تلك املقترحات دفقال إن و

مع الدويل تتسـم  ليشيت وات - إقامة شراكة منسقة بني تيمور
__________ 

)١٥٦(  S/2006/580. 

)١٥٧(  S/2006/620 ، ــيت ــة  الــ ــالة مؤرخــ ــل رســ ــطس  ٤حتيــ آب/أغســ
موجهـة إىل رئــيس جملـس األمــن مـن القائمــة باألعمــال     ٢٠٠٦

ليشــيت حتيــل ــا رســالة حتمــل  - بالنيابــة للبعثــة الدائمــة لتيمــور
 - ورنفــس التــاريخ موجهــة مـــن رئــيس وزراء مجهوريــة تيمـــ     

ليشيت تتنـاول إنشـاء بعثـة جديـدة متكاملـة حلفـظ السـالم تابعـة         
 آب/ ١٤رســالة مؤرخــة وليشــيت؛  - لألمــم املتحــدة يف تيمــور

موجهة إىل األمني العام من القائمة باألعمـال   ٢٠٠٦أغسطس 
ليشـيت حتيـل ـا رسـالة مؤرخـة       - للبعثة الدائمـة لتيمـور   بالنيابة

الـــوزراء بشـــأن  موجهـــة مـــن رئــيس  ٢٠٠٦آب/أغســطس   ٩
 السلطة التنفيذية لألمم املتحدة لالضطالع مبهام الشرطة.

ليشـــيت الوزيـــــــر األقــــــــدم ووزيــــــــر الشـــؤون  - ل تيمـــورمثَّـــ  )١٥٨(
 .فيها اخلارجية والتعاون

والبوسـنة  ، وبلغاريـا ، يسـلندا أو، أيدت هذا البيان كل من ألبانيا  )١٥٩(
مجهوريـــة مقـــدونيا  و، واجلبـــل األســـود ، وتركيـــا، واهلرســـك

، وصـربيا ، ورومانيـا ، ومجهوريـة مولـدوفا  ، اليوغوسالفية سـابقا 
 والنرويج.، وليختنشتاين، وكرواتيا
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مبزيد من الفعاليـة وتكـون حتـت قيـادة التيمـوريني. وأشـار إىل       
بعثــة مــن هــذا  ا يــتعني أن تضــطلع ــيتأن األدوار الرئيســية الــ

يف القطـاع   املتمثلـة  يف معظم ااالت البالغة األمهية هيالقبيل 
األمين وإقامة العـدل وسـري العمـل يف املؤسسـات الدميقراطيـة.      

قعــه أن تكــون املســاعدة يف إجــراء انتخابــات   أعــرب عــن توو
يف السـنة   وضـمان مصـداقيتها مهمـتني أساسـيتني     ٢٠٠٧ عـام 

ال بــد مــن إجــراء اســتعراض أساســي قــال إنــه األوىل للبعثــة. و
للقطاع األمـين برمتـه مـن أجـل توضـيح دوري قـوات الـدفاع        

وزاريت الداخليــة تعزيـز  مـع  هما، والشـرطة يف العالقـة فيمـا بينــ   
أن مطلــب املســاءلة باعتبــاره جــزءا مــن      وأضــاف. والــدفاع

، وأن العمــل احلاســم الــذي  قــوياألســس الالزمــة للمصــاحلة  
ليشـيت   - تضطلع به جلنـة التحقيـق املسـتقلة اخلاصـة يف تيمـور     

سيوفر نقطـة انطـالق موضـوعية يف سـبيل حتقيـق هـذه الغايـة.        
وحــث الــس علــى تأييــد التوصــيات الداعيــة إىل إنشــاء بعثــة  

ــد ــور   جديـ ــة تيمـ ــداء حكومـ ــتجيب لنـ ــيت تسـ ــيت  - ة والـ ليشـ
  .)١٦٠(وشعبها

رحـب متكلمـون بعـودة السـالم تـدرجييا، فقـد        فيماو  
ليشــيت  - شـددوا علــى أن احلالــة األمنيــة والسياســية يف تيمــور 

إىل أن العديـد مـن التحـديات ال تـزال      مشـريين تزال هشة،  ال
ــة و     ــة الكامن ــك معاجلــة األســباب اجلذري ــا يف ذل ــة، مب راء قائم

أعمــال العنــف الــيت جــدت مــؤخرا. ويف هــذا الصــدد، أعــرب  
املتكلمون بصفة عامة عن تأييدهم لتوصيات األمني العـام مـن   

ليشـيت،   - أجل إنشاء بعثة متكاملـة متعـددة األبعـاد يف تيمـور    
ــة.        ــه احلكوم ــذي قدمت ــب ال ــع الطل ــق م ــا تتف وأشــاروا إىل أ

ة إىل أن بعثـة  وأكدوا ضرورة تعزيز مـا مت حتقيقـه، مـع اإلشـار    
ــة      ــه الكفاي ــزم أن تكــون كــبرية مبــا في ــة يل األمــم املتحــدة املقبل
ــدريب الشــرطة        ــن قبيــل ت ــة لقضــايا ملحــة م للتصــدي بفعالي

__________ 

)١٦٠(  S/PV.5512٤و  ٣ نات، الصفح. 

. ٢٠٠٧الوطنيـــة وتقـــدمي الـــدعم مـــن أجـــل انتخابـــات عـــام  
ورحب كثري من املـتكلمني بـاقتراح األمـني العـام إبـرام اتفـاق       

لــدويل إلعــادة توجيــه ليشــيت واتمــع ا - بــني حكومــة تيمــور
ليشــيت واملســاعدة علــى   - اخلطــة االقتصــادية الوطنيــة لتيمــور 

بناء قدرات مؤسسات الدولـة واحلكومـة. ويف الوقـت نفسـه،     
مالحظــة األمــني العــام  علــى ن عــن موافقتــهم وأعــرب متكلمــ

ليشــيت  - احتــرام األمــم املتحــدة ســيادة تيمــورضــرورة بشــأن 
روري أن يتـوىل التيموريـون   من الض قائلني إناحتراما كامال، 

أنفسهم قيادة العملية. وأعرب بعض املمثلني، مع اإلشـارة إىل  
جو اخلوف السائد، عن قلقهـم بشـأن احلالـة اإلنسـانية ألكثـر      

ــا  ١٥٠ ٠٠٠مــن  ومســألة انتشــار  ،)١٦١(مــن املشــردين داخلي
األســلحة علــى نطــاق واســع الــيت ميكــن أن تســتخدم يف مزيــد 

وقـال ممثـل الفلـبني إن     .)١٦٢(سـتقرار من األعمـال املزعزعـة لال  
ــذار املبكــر      ــة جهــاز لإلن ــدة ينبغــي أن تكــون مبثاب ــة اجلدي البعث

  .)١٦٣(لتنبيه التيموريني بشأن األزمات احملتملة

ــور     ــل تيم ــرب ممث ــه ليشــيت  - وأع ــده  يف بيان ــن تأيي ع
ــك       ــا يف ذل ــام. وأكــد أن التوصــيات، مب ــني الع لتوصــيات األم

جم تابعـة لألمـم املتحـدة، هامـة     يتعلق منها بقوة صغرية احل ما
أفضــل خيــار ملواجهـــة األزمــة الراهنــة. وأعــرب عـــن       متثــل و

أن البعثة اجلديـدة املقترحـة ينبغـي أن تقـدم املسـاعدة      ب اعتقاده
__________ 

 ٢١(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )١٦١(
(فنلنــــدا، باســــم االحتــــاد األورويب)؛  ٢٤(غانــــا)؛ والصــــفحة 

 (الربتغال). ٢٧والصفحة 

(االحتـاد   ١٥(الصـني)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦٢(
(فنلنـــدا، باســـم االحتـــاد األورويب)؛  ٢٤الروســي)؛ والصـــفحة  

 (أستراليا). ٤٠(الربتغال)؛ والصفحة  ٢٧والصفحة 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٣(
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أيضــا علــى تصــميم سياســات واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر  
  .)١٦٤(والنمو االقتصادي

 بـني املـتكلمني   اتفاق واسـع النطـاق   وبينما كان هناك  
على احلاجة إىل عنصر شـرطة يف البعثـة اجلديـدة، فقـد اسـتمع      
إىل آراء متباينة بشأن كيفية التعامـل مـع عنصـرها العسـكري.     

أعـرب العديـد مـن املـتكلمني عـن اعتقـادهم بـأن وجـودا         فقـد  
ــادة     كــبريا للشــرطة وعنصــرا عســكريا صــغري احلجــم حتــت قي

مـني العـام،   األ مثلمـا قـال  ال غـىن عنـه،    هـي أمـر   األمم املتحدة
علـــى اســـتعادة االســـتقرار  نيســـاعداسألن هـــذين العنصـــرين 

وأعـــرب ممثـــل اليابـــان عـــن تفضـــيله  .)١٦٥(والقـــانون والنظـــام
ــة علــى عنصــر عســكري حتــت     اســتخدام قــوات األمــن الدولي

 .)١٦٦(قيادة األمم املتحدة، من أجـل ضـمان الفعاليـة التشـغيلية    

كيل قـوة تابعـة   ورأى ممثل اململكة املتحدة أن إعداد والية لتش
غـري   قـائال إنـه أمـر   لألمـم املتحـدة سيسـتغرق، ال حمالـة، وقتـا،      

ضروري يف الواقع، بالنظر إىل وجود الشركاء يف امليـدان وإىل  
وأعربـت ممثلـة الواليـات املتحـدة      .)١٦٧(متطلبات احلالة املؤقتـة 

عــن عــدم اقتناعهــا باحلاجــة إىل قــوة عســكرية تابعــة لألمــم        
ليشـيت داخليـة،    - شواغل األمنية يف تيمورال قائلة إناملتحدة، 
ــة   ومشــددة قائمــة بالفعــل جمهــزة  العلــى أن قــوة األمــن الدولي

نشـوء حاجـة    ةجيدا باملعدات واألفراد ومستعدة للـرد يف حالـ  
__________ 

 .٢٣ ةاملرجع نفسه، الصفح  )١٦٤(

(الصـني)؛   ١٠لكونغو)؛ والصفحة (ا ٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٥(
ــاد الروســي)؛ والصــفحة   ١٥والصــفحة  ــان)؛  ١٦ (االحت (اليون
ــلوفاكيا ٢٠ و ١٩(بـــريو)؛ والصـــفحتان  ١٨والصـــفحة   ،(سـ

ــا)، والصــفحتان   ٢٨(ســنغافورة)؛ والصــفحة   ٢٦ و ٢٥ وغان
(الــرأس  ٣٥(الربازيــل)؛ والصــفحة  ٣١(الربتغــال)؛ والصــفحة 

 األخضر).

 .١٢الصفحة  املرجع نفسه،  )١٦٦(

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٧(

ــك   .)١٦٨(إىل العمــل العســكري  ــى العكــس مــن ذل ، ذكــر وعل
ممثل اليونان أن الترتيبات الثنائيـة ال تشـكل حـال جمـديا طويـل      

ممثلـة نيوزيلنـدا أن    رأتو .)١٦٩(ن أجـل تعزيـز األمـن   األجـل مـ  
 أن نيوزيلنـدا ، مشـددة علـى   التوصية الواردة يف التقرير مقبولـة 

ــا ــرى، باعتبارهـ ــق    تـ ــوة حتقيـ ــامهة يف قـ ــات املسـ ــدى اجلهـ إحـ
العسـكري   الوجـود مـن املهـم أن حيظـى    أن االستقرار الراهنة، 

ــان تطـــوره، بتأييـــد عـــريض    - يف تيمـــور ــا كـ ليشـــيت، كيفمـ
. )١٧٠(قاعــدة وبشــرعية دوليــة معتــرف ــا علــى حنــو واضــح  ال

وقــال ممثــل أســتراليا إن بلــده لــئن كــان بصــدد ســحب قواتــه    
تـــدرجييا مـــن القـــوة الدوليـــة لتحقيـــق االســـتقرار مـــع حتســـن   

ــى اســتعداد ملواصــلة     - الظــروف يف تيمــور  ليشــيت، فهــو، عل
تقدمي قوات للقيام مبهـام الشـرطة واملهـام العسـكرية. وإلتاحـة      

على تفضيل املشـاركة اإلقليميـة يف    اشددماء فعال للقوات، أد
ــدرات    ــوفري ق النشــر الســريع واألمــن،   يف جمــايلهــذه القــوة بت

القـوة صـالحيات مبوجـب     أن خيول السوعلى أن من املهم 
ووجـه األمـني التنفيـذي موعـة البلـدان       .)١٧١(الفصل السـابع 

 تلـــك اموعـــةمـــاد الناطقــة باللغـــة الربتغاليـــة االنتبــاه إىل اعت  
عرض فيه املسـاعدة علـى إنشـاء بعثـة جديـدة      تإلعالن سياسي 

عـن اسـتعداد    وتعـرب فيـه  ليشـيت،   - لألمم املتحـدة يف تيمـور  
  .)١٧٢(أعضائها للمشاركة يف البعثة

ومبا أن قطـاعي العـدل والشـرطة كانـا األكثـر تضـررا         
 أثناء األزمة األخرية، فقد أيـد العديـد مـن املـتكلمني توصـيات     
األمــني العــام املتعلقــة بالعدالــة واملصــاحلة، مبــا يف ذلــك اقتــراح  

__________ 

 .١٧ة املرجع نفسه، الصفح  )١٦٨(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(

 .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٠(

 .٤٠لصفحة املرجع نفسه، ا  )١٧١(

 .٤١املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٢(
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إعادة إنشاء قـدرات للتحقيـق يف اجلـرائم اخلطـرية الـيت وقعـت       
. واتفقــوا علــى أنــه ينبغــي تقــدمي املســاعدة إىل  ١٩٩٩يف عــام 
ليشــيت لتســوية املســائل املتعلقــة بانتــهاكات حقــوق    - تيمــور

  يا.  اإلنسان وتوفري سبل االنتصاف للضحا

آب/أغســطس  ١٨املعقــودة يف  ،٥٥١٤ويف اجللســة   
ــر    ٢٠٠٦ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج الــس م

. ووجـــه )١٧٣(٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٨األمــني العـــام املـــؤرخ  
ــة        ــن العدال ــام ع ــني الع ــر األم ــاه إىل تقري ــا) االنتب ــرئيس (غان ال

وإىل رســــالة مؤرخــــة  ؛)١٧٤(ليشــــيت - واملصــــاحلة يف تيمــــور
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤

 آب/ ٩رســــالة مؤرخــــة إىل و ؛)١٧٥(ليشــــيت - ممثــــل تيمــــور

 - موجهة إىل األمـني العـام مـن ممثـل تيمـور      ٢٠٠٦أغسطس 

  .)١٧٦(ليشيت

ووجـــه الـــرئيس أيضـــا انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع         
للتصويت واعتمد باإلمجـاع وبـدون   بعد ذلك طرح  )١٧٧(قرار

ــذي  )١٧٨()٢٠٠٦( ١٧٠٣مناقشــة بوصــفه القــرار   ــه ال ــرر ب  ق
  ما يلي:منها الس مجلة أمور، 

ليشـيت إىل   - قرر متديد والية مكتب األمـم املتحـدة يف تيمـور     
    .٢٠٠٦  أغسطس آب/ ٢٥
  

__________ 

)١٧٣(  S/2006/628. 

)١٧٤(  S/2006/580. 

)١٧٥(  S/2006/620. 

)١٧٦(  S/2006/651. 

)١٧٧(  S/2006/660. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٧٨(
 ببيان.

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٠٤القــــرار   

 آب/  ٢٥املعقـــودة يف  ٥٥١٦األمـــن يف اجللســـة 

    ٢٠٠٦أغسطس 

ــة    ــودة يف  ،٥٥١٦يف اجللسـ ــطس آب ٢٥املعقـ /أغسـ
ــر    ٢٠٠٦ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج الــس م

ووجـــه  .)١٧٩(٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٨األمــني العـــام املـــؤرخ  
ــة        ــن العدال ــام ع ــني الع ــر األم ــاه إىل تقري ــا) االنتب ــرئيس (غان ال

ــور  ــاحلة يف تيمـ ــيت - واملصـ ــا   .)١٨٠(ليشـ ــرئيس أيضـ ــه الـ ووجـ
ــرار   ــاه إىل مشــروع ق ــك  طــرح ، )١٨١(االنتب ــد ذل للتصــويت بع

ــرار   وا ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ ــد باإلمجـ  ١٧٠٤عتمـ

  يلي:  منها ما الس مجلة أمور قرر به، الذي )١٨٢()٢٠٠٦(

ليشــيت، هــي بعثــة األمــم   - قــرر إنشــاء بعثــة متابعــة يف تيمــور   
  ليشيت؛   -  املتحدة املتكاملة يف تيمور

أكـد أنـه ينبغــي للمجلـس أن ينظـر يف التعــديالت الـيت ميكــن      و  
هيكـــل البعثـــة، مبـــا يف ذلـــك طبيعـــة العنصـــر العســـكري  إدخاهلـــا علـــى

  وحجمه، مع مراعاة آراء األمني العام؛

ــة يف    و   ــدة املتكاملــــ ــم املتحــــ ــة األمــــ ــرأس بعثــــ ــرر أن يــــ   قــــ
ليشــيت ممثــل خــاص لألمــني العــام يتــوىل إدارة عمليــات البعثــة    - تيمــور

  ليشيت؛   - وتنسيق كافة أنشطة األمم املتحدة يف تيمور

مــن الدوليــة إىل أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع  دعــا قــوات األو  
  البعثة وأن تقدم إليها املساعدة الالزمة لتنفيذ الوالية املذكورة أعاله؛

ليشــيت إىل التعــاون تعاونــا  - دعــا مجيــع األطــراف يف تيمــورو  
  تاما يف نشر البعثة وقوات األمن الدولية وتشغيلها.  

__________ 

)١٧٩(  S/2006/628. 

)١٨٠(  S/2006/580. 

)١٨١(  S/2006/686. 

لمشاركة يف اجللسـة ولكنـه مل يـدل    لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٨٢(
 ببيان.
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ــرار    ــذه الـــس   ٢٠٠٧( ١٧٤٥القـ ) الـــذي اختـ

ــته   يف ــودة يف  ٥٦٣٤جلســــ ــباط/ ٢٢املعقــــ  شــــ

    ٢٠٠٧  فرباير

، قـدم األمـني العـام تقريـره     ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١يف   
ليشيت عـن الفتـرة    - عن بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور

كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٦إىل  ٢٠٠٦آب/أغســــطس  ٩مــــن 
عــن تأييــده متديــد واليــة البعثــة  فيــه الــذي أعــرب )١٨٣(٢٠٠٧
دون إدخـــال أي تغــــيري يــــذكر إال بعــــد  بــــشــــهرا  ١٢ملـــدة  

تعزيـز األمـن مـن أجـل      أيـد، ـدف   االنتخابات املقبلة. إال أنه
العمليــة االنتخابيــة الــيت تتســم بأمهيــة حامســة، طلــب احلكومــة  

 وذكـر أن نشر وحدة إضافية مـن وحـدات الشـرطة املشـكلة.     
مــن ديلــي مقــرا هلــا مــن أجــل دعــم وحــدات  ســتتخذ الوحــدة

شكلة املوجودة، ولتسـتجيب علـى وجـه اخلصـوص     الشرطة امل
للحوادث املمكنة اليت قد تنشأ يف املقاطعات الغربيـة املالصـقة   
للعاصمة، واليت قد يتوقع حدوث اضطرابات فيهـا، وال سـيما   

  خالل الفترتني السابقة والالحقة لالنتخابات.

 شـــــــباط/ ١٢املعقـــــــودة يف  ،٥٦٢٨ويف اجللســـــــة   

لــس يف جـدول أعمالــه تقريـر األمــني   ، أدرج ا٢٠٠٧ فربايـر 
العام، واستمع إىل إحاطـة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف       

ليشــيت. وأدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء الــس وممثلــو   - تيمــور
ــتراليا  ــن أسـ ــل مـ ــاد األورويب) ، كـ ــم االحتـ ــا (باسـ ، )١٨٤(وأملانيـ

، وســـنغافورة، )١٨٥(ليشـــيت - وتيمـــور، والربتغـــال، والربازيـــل
  واليابان.، ونيوزيلندا، والفلبني

__________ 

)١٨٣(  S/2007/50 ١٧٠٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

والبوســنة  ،وأيســلندا ،وأوكرانيــا ،دت البيــان كــل مــن ألبانيــاأيــ  )١٨٤(
 ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا  ،وتركيــا ،واهلرســك

 والنرويج. ،وكرواتيا ،وصربيا ،ومجهورية مولدوفا

 .رئيس وزرائها ليشيت - ل تيمورمثَّ  )١٨٥(

مشـريا  ، يف إحاطتـه  وشدد املمثل اخلاص لألمني العـام   
ليشــيت تعــد لالنتخابــات الوطنيــة األوىل منــذ   -أن تيمــور  إىل

ــزال عنصــرا حامســا يف جنــاح     االســتقالل، علــى أن األمــن ال ي
العمليــة االنتخابيــة، وأن الوضــع ال يــزال هشــا رغــم ظهــور       

هذا الصـدد، قـال إنـه حيبـذ      بعض عالمات التحسن عليه. ويف
ــكَّ   ــرطة مشـ ــدة شـ ــر وحـ ــري   نشـ ــل التحضـ ــن أجـ ــافية مـ لة إضـ

لالنتخابــات ويف فتــرات مــا بعــد االنتخابــات مباشــرة. وأثــىن   
ليشـيت   - على إبرام مذكرة تفاهم مؤخرا بـني حكومـة تيمـور   

الـيت أنشـأت    ، وهـي املـذكرة  وحكومة أستراليا واألمم املتحدة
 - التنســيق األمــين يف تيمــور  منتــدى للتنســيق ثالثــي لتعزيــز    

ليشـيت الـيت شـرعت     - ليشيت. وأثىن أيضا على حكومة تيمور
عـن األمـل يف أن يـتم تنفيـذ      معربايف استعراض القطاع األمين 

توصــيات اللجنــة اخلاصــة املســتقلة للتحقيــق يف أقــرب وقــت.   
أن  مشــريا إىل وأبــرز املمثــل اخلــاص علــى وجــه اخلصــوص،      

زيزها يتطلبـان اسـتمرار دعـم اتمـع     النهوض بالدميقراطية وتع
الدويل، توصية األمني العام بتمديد البعثـة لفتـرة إضـافية مـدا     

  .)١٨٦(شهرا ١٢

وعلى الرغم من أن الترتيب القائم بني األمـم املتحـدة     
ليشيت بشأن األمن العام قد تنـاول املسـائل    - وحكومة تيمور

ليشــيت  - املتعلقــة بإصــالح الشــرطة، فقــد طلــب ممثــل تيمــور  
لة إضـافية بـالنظر   ينظر الس يف نشر وحـدة شـرطة مشـكَّ    أن

ليشـيت. وأشـار إىل أن    - إىل استمرار هشاشة احلالة يف تيمـور 
حكومتــه، بــدعم مــن األمــم املتحــدة، جعلــت مــن إصــالح        

ــة.   ــة،  وقــالالقطــاع األمــين أولوي ن إ، مشــريا إىل قطــاع العدال
ــيس مهيئــ      ــه ول ــوق طاقت ــاء تف ــوء بأعب ــام ين ــع  النظ ــل م ا للتعام

أن سيناريو ما بعد األزمة احلالية. والـتمس مـن األمـم املتحـدة     
إطارهــا الرئيســي للمســاعدة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات   تعــزز

__________ 

)١٨٦(  S/PV.5628 ٦-٢، الصفحات. 
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 مســلطاليشــيت،  - إقامــة العــدل العاجلــة. وحــث ممثــل تيمــور 
الضــوء علــى ضــرورة التــزام األمــم املتحــدة الطويــل األجــل يف  

الم الـدائم يف بلـده الـذي    ليشيت من أجـل إتاحـة السـ    - تيمور
مير مبرحلة حامسة األمهية، الس على متديد واليـة بعثـة األمـم    

ــور  ــة يف تيمــ ــدة املتكاملــ ــرة  - املتحــ ــيت لفتــ ــهرا  ١٢ليشــ شــ
  .)١٨٧(أخرى

أن  يف تقييمـه وهـو  األمـني العـام    واتفق متكلمـون مـع    
ــور   ــة يف تيم ــة العام ــذ أنشــئت      - احلال ــد حتســنت من ليشــيت ق

اتفقوا على أن العديـد مـن التحـديات ال يـزال      البعثة. بيد أم
يـتعني التصــدي هلـا مــن أجـل منــع العـودة إىل الــرتاع، وحتقيــق     
ــة املســتدامة. وأشــاروا إىل أن احلالــة األمنيــة مــا زالــت        التنمي
هشة، وما زال عدم إحراز تقدم يف النظام القضائي ومكافحـة  
اإلفالت من العقاب يشكل مصـدرا للقلـق. وشـدد متكلمـون     
ــة الظــروف املناســبة إلجــراء       ــة مبكــان يئ ــن األمهي ــى أن م عل

مـع مـرور   قالوا إم، االنتخابات الرئاسية والربملانية القادمة. و
ــم ليشــيت مبنعطــف حاســم، يشــاطرون   - تيمــور ــرأي  غريه ال

القائل بأن البلد حيتـاج إىل مواصـلة الـدعم القـوي مـن اتمـع       
العـام بتمديـد واليـة    توصـية األمـني    فهم يؤيدونولذا  ،الدويل

ــدة    ــم املتحــدة مل ــة األم ــوب    ١٢بعث ــل جن ــرب ممث شــهرا. وأع
 ،)١٨٨(أفريقيا عن اعتقاده بأنـه ينبغـي أيضـا تعزيـز واليـة البعثـة      

وأيد العديد من املتكلمني صراحة نشـر وحـدة شـرطة إضـافية     
ــات  ــل إجــراء االنتخاب ــتكلمني،    .)١٨٩(قب ــن امل ــدد م ورحــب ع

__________ 

 .١٢-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٧(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٨(

 ٢٢(إندونيســــيا)؛ والصــــفحة  ٢١املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٨٩(
(بلجيكــا)؛   ٢٦(فرنســا)؛ والصــفحة    ٢٣(بنمــا)؛ والصــفحة   

 ات(اليابــان)؛ والصــفح ٣٣(بــريو)؛ والصــفحة  ٢٧والصــفحة 
وأملانيـــا (باســـم االحتـــاد األورويب))؛     ،(ســـنغافورة  ٣٦ و ٣٤

 (الفلبني). ٤٠الصفحة و(الربتغال)؛  ٣٨والصفحة 

تمرار ال ميكـن أن يتحقـق   على أن سالما قـابال لالسـ   مشددين
ــي      إال ــدى التنســيق الثالث ــن، بإنشــاء منت ــة يســودها األم يف بيئ

ــور     ــة تيم ــة أســتراليا وحكوم ــني حكوم ــراف ب ليشــيت  - األط
واألمــــــم املتحــــــدة لتعزيــــــز األنشــــــطة األمنيــــــة اســــــتعدادا 

ــات ــاء     .)١٩٠(لالنتخاب ــى ضــرورة بن ــتكلمني عل وشــدد عــدة م
لتصـدي للتحـديات   شرطة وطنيـة تيموريـة فعالـة قـادرة علـى ا     

مبـا يف ذلـك    ،)١٩١(األمنية، واحلاجة إىل إصالح القطاع األمـين 
القيادة املسـتقبلية وتشـكيل قـوات الـدفاع التيموريـة. وأعـرب       
ممثل الواليات املتحدة عن قلقه من أن وجود جنـود مسـلحني   
مـــن القـــوات املســـلحة التيموريـــة أفضـــى إىل زيـــادة الشـــعور   

يمـوري، وحـث احلكومـة علـى     بانعدام األمن لدى الشـعب الت 
 وقـال إن ضمان أن يلتزم اجليش التيمـوري بالتصـرف الالئـق.    

شرطة األمم املتحدة ما زالت حتظى بوالية الس لالضـطالع  
  .)١٩٢(مؤقتا بإنفاذ القانون والسالمة العامة يف تيمور الشرقية

وأكد جمددا العديد من الوفود علـى احلاجـة املسـتمرة      
ــةإىل املســاءلة والعد ــذ    ،)١٩٣(ال ــد عــدد مــن املــتكلمني التنفي وأي

ــتقلة    ــة املســـ ــة اخلاصـــ ــيات اللجنـــ ــن التوقيـــــت لتوصـــ احلســـ
__________ 

 ٢٦(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة  ١٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٩٠(
ــفحة   ــا)؛ والصـــ ــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة   ٣٠(بلجيكـــ  ٣٣(ســـ

ــفحة  ــان)؛ والصـ ــا ٣٦(اليابـ ــاد األورويب)؛  ،(أملانيـ ــم االحتـ باسـ
 (الربازيل). ٤٢(الربتغال)؛ والصفحة  ٣٨والصفحة 

ــفحة    )١٩١( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــ ٢٣املرجـــ ــفحة (فرنســـ  ٢٥ا)؛ والصـــ
(اململكـــة  ٢٨ ة(بــريو)؛ والصـــفح  ٢٧(الكونغــو)؛ والصـــفحة  

 ٣٢ و ٣١(سـلوفاكيا)؛ والصـفحتان    ٣٠املتحدة)؛ والصـفحة  
 ،(أملانيـا  ٣٦(سـنغافورة)؛ والصـفحة    ٣٤(أستراليا)؛ والصفحة 

(نيوزيلنـدا)؛ والصـفحة    ٤١باسم االحتاد األورويب)؛ والصفحة 
 (الربازيل). ٤٢

 .١٥و  ١٤ تانفسه، الصفحاملرجع ن  )١٩٢(

ــفحتان     )١٩٣( ــه، الصـ ــع نفسـ ــا ١٤ و ١٢املرجـ ــات  ،(إيطاليـ والواليـ
باسـم   ،(أملانيـا  ٣٦(قطـر)؛ والصـفحة    ١٦املتحدة)؛ والصفحة 

 (نيوزيلندا). ٤٠االحتاد األورويب)؛ والصفحة 
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وحـــث ممثـــل الواليـــات املتحـــدة البعثـــة علـــى  .)١٩٤(للتحقيـــق
االنتـــهاء مـــن التحقيـــق يف اجلـــرائم املرتكبـــة يف البلـــد يف عـــام 

ــائال إن، ١٩٩٩ ــة جــدا      ق ــدة طويل ــدل مل ــة الع ــأخر يف إقام الت
ويف هــذا الســياق،   .)١٩٥(حرمــان منــها  ميكــن أن يتحــول إىل 

ــام     ــني العـ ــن تأييـــدهم لألمـ ــتكلمني عـ ــد مـــن املـ أعـــرب العديـ
من أن العدالـة شـرط مسـبق ال غـىن عنـه للمصـاحلة       يراه  ما يف

  .)١٩٦(الوطنية املستدامة

 شـــباط/ ٢٢املعقـــودة يف  ،)١٩٧(٥٦٣٤ويف اجللســـة   

ــر  ــه   ٢٠٠٧فرباي ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمال
 ألمني العام عن بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور     تقرير ا

ووجــه الـرئيس (ســلوفاكيا) االنتبـاه إىل رســالة    .)١٩٨(ليشـيت  -
موجهة إىل األمـني   ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١مؤرخة 

  .)١٩٩(ليشيت - العام من ممثل تيمور
__________ 

ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٩٤( (الوالي
ــا)؛ والصــــــفحة   ١٥  ٢٥ نســــــا)؛ والصــــــفحة (فر ٢٣(غانــــ

 (بريو). ٢٧ ة(بلجيكا)؛ والصفح ٢٦(الكونغو)؛ والصفحة 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٥(

(فرنســا)؛  ٢٤(غانــا)؛ والصــفحة  ١٥املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٩٦(
ــفحة  ــفحة   ٢٦والصـــ ــا)؛ والصـــ (ســـــلوفاكيا)؛  ٣٠(بلجيكـــ

 (الربتغال). ٣٨والصفحة 

ــور    )١٩٧( ــل تيمـ ــي ممثـ ــيت  - دعـ ــاركةلليشـ ــةيف  لمشـ ــه  اجللسـ ولكنـ
 ببيان.  يدل  مل

)١٩٨(  S/2007/513 ١٧٠٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

)١٩٩(  S/2006/1022 رســالة موجهــة مــن رئــيس تيمــور  ، الــيت حتيــل - 
 - ليشــيت ورئــيس الربملــان الــوطين ورئــيس الــوزراء يف تيمــور      

ــة غــري املســتقرة يف بعــض     ليشــيت يف ــالظروف األمني ــق ب مــا يتعل
يطلبـون فيهـا تعزيـز البعثـة بوحـدة شـرطة مشـكلة         مناطق البلد،

إضافية من احلرس الوطين اجلمهوري للربتغال لكفالـة أن جتـري   
 االنتخابات الرئاسية والتشريعية يف بيئة آمنة وسلمية.

بعـد   طرح )٢٠٠(مث وجه انتباه الس إىل مشروع قرار  
ــك ــدون مناقشــة بوصــفه    للتصــويت واعت ذل ــد باإلمجــاع وب م

ــرار  ــذي ٢٠٠٧( ١٧٤٥الق ــه )، ال ــرر ب ــور  ق ــة أم ــس مجل  ال
  يلي:منها ما 

  ؛  ٢٠٠٨  يرافرب شباط/ ٢٦قـرر متديد والية البعثة حىت   

 ١٤٠قرر أن يزيد قوام القوة املأذون ا للبعثـة مبـا يصـل إىل    و  
  فردا من أفراد الشرطة؛  

ــة، مبــ   و   ـــي التنمي ــم   حــث الشــركاء ف ــك وكــاالت األم ا يف ذل
املتحــدة واملؤسســات املاليــة املتعــددة األطــراف، علــى مواصــلة تــوفري        
املوارد واملساعدة الالزمة للتحضري لالنتخابـات املقبلـة ولسـائر املشـاريع     
ــة      ــة املســتدامة، وأهــاب باجلهــات املاحنــة الدولي ــق التنمي ــة إىل حتقي الرامي

لصـاحل   ٢٠٠٧نـداء املوحـد لعـام    النظر يف إمكانية املسامهة بسـخاء يف ال 
  ليشيت؛   - تيمور

طلب إىل البعثـة مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية بشـكل كامـل       و  
بوصــف ذلــك مســألة شــاملة طــوال فتــرة واليتــها، وطلــب كــذلك إىل    
األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره املقدمــة إىل الــس التقــدم احملــرز يف   

  بعثة بأسرها.  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف ال
  

الـــرئيس يف جلســـة جملـــس  الـــذي أدىل بـــهبيـــان ال  

  ٢٠٠٧  مايو أيار/ ٢٣املعقودة يف  ٥٦٨٢األمن 

ــة    ــودة يف ٥٦٨٢يف اجللســــ ــايو  ٢٣، املعقــــ أيار/مــــ
أدىل الــرئيس (الواليــات املتحــدة) ببيــان باســم      ،)٢٠١(٢٠٠٧
  :البيان أنهالس يف . ويف مجلة ما أورده )٢٠٢(الس

ـــ    ــإعالن نت ــب بـ ــور  رحـ ـــة يف تيمـ ــات الرئـاسيـ  - ائج االنتخابـ
هـورتـــا علــى انتخابــه رئيســا؛   - ليشــيت، وهنــأ الســيد خوســيه رامــوس 

__________ 

)٢٠٠(  S/2007/98. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )٢٠١(
 ببيان.

)٢٠٢(  S/PRST/2007/14. 
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وتطلــع إىل العمــل مــع احلكومــة اجلديــدة مــن أجــل املســاعدة علــى بنــاء  
  ليشيت؛   - مستقبل أفضل لتيمور

ــتقرار    و   ــدم اسـ ــة وعـ ــتمرار هشاشـ ــه إزاء اسـ ــن قلقـ ــرب عـ أعـ
ليشـيت.   - ة واالجتماعية واإلنسانية يف تيمـور األحوال األمنية والسياسي

ــروح التعــاون      ــع األطــراف يف العمــل ســويا ب ــة اســتمرار مجي وأكــد أمهي
ليشـيت يف   - وعدم التشدد من أجـل تعزيـز التقـدم الـذي أحرزتـه تيمـور      

السنوات األخرية، ومتكـني البلـد مـن املضـي قـدما جتـاه مسـتقبل سـلمي         
  وأكثر ازدهارا؛  

ملستمر لعمل بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة     أعرب عن دعمه او  
ليشيت، حتت قيادة املمثل اخلاص لألمني العـام، السـيد أتـول     - يف تيمور

كهــاري، وشـجع البعثــة علـى مواصـلة التعــاون والتنسـيق مـع وكــاالت       
األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا، فضـــال عـــن التنســـيق مـــع مجيـــع 

ــه   ــا لواليت ـــن، وفق ــة    الشــركاء املعنـيـي ــدعم حلكوم ــدمي ال ــن أجــل تق   ا، م
  ليشيت.   - تيمور

  
الـــرئيس يف جلســـة جملـــس  الـــذي أدىل بـــهبيـــان ال  

 كــــانون األول/ ١٠املعقــــودة يف  ٥٧٤٠األمــــن 

    ٢٠٠٧ديسمرب 

، قــــدم األمـــني العــــام  ٢٠٠٧آب/أغســـطس   ٢٨يف   
ــة يف تيمــــور   ــة األمــــم املتحــــدة املتكاملــ  - تقريــــرا عــــن بعثــ

االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة    أن انتهاء ، ذكر فيه)٢٠٣(ليشيت
دل بصورة ناجحة على أن اجلهود الـيت بـذلت للتغلـب علـى     ي

أن أوجـه الضـعف   بـ حترز تقدما. وأفاد أيضا  ٢٠٠٦أزمة عام 
يف القطاع القضائي تقوض ثقة اجلمهور يف مؤسسـات سـيادة   

ــة     ــك الشــرطة. وستواصــل البعث ــا يف ذل ــانون األخــرى، مب  ،الق
ئها الـدوليني اآلخـرين، تقـدمي الـدعم إىل     باالشتراك مـع شـركا  

ــن      ــة م القطــاع القضــائي، وإىل اجلهــود األخــرى أيضــا املبذول
ن إأيضـا   وقـال أجل تعزيـز حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون.      

__________ 

)٢٠٣(  S/2007/513 ١٧٤٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.( 

التحديات اإلنسانية املرتبطة بأزمة املشردين داخليـا الـيت طـال    
بدأ أمــدها ال تــزال قائمــة. ويف الفتــرة املتبقيــة مــن الواليــة، ســي 

التركيز يف البعثة على التحول من اإلنفـاذ املؤقـت للقـانون إىل    
تقدمي الدعم من أجل إعادة إصـالح الشـرطة وإعـادة هيكلتـها     
وإعــادة بنائهــا، مــع مراعــاة احلالــة الســائدة للقــانون والنظــام.   
وسوف يتم هذا يف إطار إصالح أوسـع لقطـاع األمـن، الـذي     

  ت البعثة.سيظل يشكل أولوية مستمرة من أولويا

ــودة يف  ،٥٧٣٩يف اجللســة و   أيلول/ســبتمرب  ١٠املعق
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام،      ٢٠٠٧

ــاون       ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي ــن وزي ــة م واســتمع إىل إحاط
ــور ــا ليشــيت. ذكــر  - لتيم ــية    فيه ــات الرئاس ــذه االنتخاب أن ه

متثـل  موريون، وأول انتخابات وطنية يديرها التي هيوالربملانية 
 أن قدرم علـى ممارسـة اسـتقالهلم. وشـدد علـى     لتأكيدا هاما 
بــدعم واســع النطــاق مــن بعثــة األمــم قــد جــرت، االنتخابــات 

ليشــــيت وحبضــــور املــــراقبني  - املتحــــدة املتكاملــــة يف تيمــــور
الدوليني والقوة الدوليـة لتحقيـق االسـتقرار، يف أجـواء سـلمية      

جتســيداً ألمــل الشــعب  وحــرة ونزيهــة وشــفافة، كمــا كانــت   
وثقته ومحاسته. وقال إنه يدرك، مع النظر جبديـة يف توصـيات   
الفريـــق املســـتقل للتصـــديق علـــى صـــحة االنتخابـــات، أنـــه مت 
استيفاء املعايري اليت تستند إليها عملية التصديق بصـورة جزئيـة   
فقــط يف بعــض احلــاالت، وأعــرب عــن التزامــه مبعاجلــة أوجــه   

ااالت ـدف حتسـني عمليـة إجـراء     القصور يف بلده يف تلك 
االنتخابــات املقبلــة. وشــدد علــى أن اهليكــل املؤسســي اهلــش    

شكل التحـدي الرئيسـي الـذي ال يـزال يف حاجـة إىل توجيـه       ي
حكومــــة  وقــــال موضــــحا، إنملمــــوس ومســــاعدة كــــبرية. 

املســؤولة يف املقــام  ، مــع ذلــك، هــيليشــيت ال تــزال - تيمــور
حلمايــة إىل مواطنيهــا. ومبــا أن   األول عــن تقــدمي املســاعدة وا  

إرســاء اإلطــار املؤسســي للدولــة كــان عمليــة طويلــة وصــعبة،  
فقــد طلــب وزيــر الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون إىل الــس أن   

وذكـر  . ٢٠١٢ينظر يف إمكانية متديد واليـة البعثـة حـىت عـام     
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أن من الضروري إنشـاء  يف رأيه وهو مع األمني العام  أنه يتفق
ــة ذات واليــ  ــى أن تبقــى يف      بعث ــد ذلــك عل ة لبنــاء الســالم بع

أن  ةعلـى ضـرور   إال أنـه يشـدد  مكاا مخس سنوات إضـافية،  
  .  )٢٠٤(٢٠١٠تبقى بعثة حفظ السالم حىت تاريخ يتجاوز 

 أيلـــــــول/ ١٠املعقـــــــودة يف  ،٥٧٤٠يف اجللســـــــة و  

أدرج الـــس مـــرة أخـــرى يف جـــدول   ،)٢٠٥(٢٠٠٧ ســـبتمرب
األمـم املتحـدة املتكاملـة يف    أعماله تقرير األمني العام عن بعثـة  

ــور ــم     .)٢٠٦(ليشــيت - تيم ــان باس ــا) ببي ــرئيس (فرنس مث أدىل ال
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه: ،)٢٠٧(الس

__________ 

)٢٠٤(  S/PV.5739 ٥-٢، الصفحات. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )٢٠٥(
 ببيان.

)٢٠٦(  S/2007/513 ١٧٠٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.( 

)٢٠٧(  S/PRST/2007/33. 

  ليشيت؛ - رحب بتشكيل احلكومة اجلديدة يف تيمور  

أكد على ضرورة قيـام مجيـع األطـراف حبـل مجيـع منازعاـا       و  
طـار املؤسسـات الدميقراطيـة، وأهـاب     بالطرق السلمية وحدها وضـمن إ 

ليشيت االمتناع عن ممارسة العنف والعمـل معـاً لضـمان     - بشعب تيمور
  استتباب األمن.  

ـــة تيمــور  و   ـــن حبكومـ ـــس األمـ ـــا   - أهــاب جملـ ليشــيت وبرملاـ
وأحزاـــا السياســـية وشعبهـــــا بـــذل جهـــود مشـــتركة والبـــــدء حبـــــوار  

راطيـــة وســـيادة القـــانون والتنميـــة     سياســـــي وتـــدعيم الســـالم والدميق  
االجتماعيــة واالقتصــادية املســتدامة واملصــاحلة الوطنيــة يف البلــد. وأكــد   
ــة        ــى أمهيــ ــدد علــ ــاءلة، وشــ ــة واملســ ــة إىل العدالــ ــد احلاجــ ــن جديــ مــ

توصـيات جلنـة التحقيـق اخلاصـة املسـتقلة الـواردة يف تقريرهـا عـن          تنفيذ
  .٢٠٠٦أحداث 

ــر األمــني العــام عــن عمــ  و   ــى  رحــب بتقري ــة وشــجع عل ل البعث
مواصــلة التعـــاون والتنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها  

ليشـيت   - وبراجمها وكذلك مجيع الشركاء املعنيني لدعم حكومـة تيمـور  
  على تنفيذ خطة تنمية وطنية.

      

  احلالة يف أفغانستان - ٢٤

املعقـودة   ٤٨٩٣املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤ين/يناير كانون الثا ١٥يف 

 كــانون الثــاين/  ١٥، املعقــودة يف ٤٨٩٣يف اجللســة   

جــدول أعمالــه تقريــر األمــني   ، أدرج الــس يف٢٠٠٤ينــاير 
ــى الســلم واألمــن     ــة يف أفغانســتان وآثارهــا عل العــام عــن احلال

ــانون األول/ديســــمرب  ٣٠املــــؤرخ  ،)١(الــــدوليني . ٢٠٠٣كــ
ــام يف تقريـــ    ــني العـ ــف األمـ ــرز  ووصـ ــدم احملـ ــذ ره التقـ يف تنفيـ

__________ 

  )١(  S/2003/1212. 

ــاق ــؤرخ   اتفـ ــون، املـ ــمرب   ٥بـ ــانون األول/ديسـ  ،)٢(٢٠٠١كـ
يف ذلك املرحلة التجريبية لربنامج نــزع السـالح والتسـريح     مبا

 كــانون األول/ ١وإعــادة اإلدمــاج؛ والتســجيل االنتخابـــي يف 

ــتوري يف  ديســـمرب؛ و ــا الدسـ ـــا جريغـ ــانون  ١٤جملـــس لويـ كـ
هــذه العمليــات األول/ديســمرب. وأكــد األمــني العــام أن جنــاح  

ميكن أن يعطي زمخا كبريا جلهـود بنــاء الدولـة يف أفغانسـتان،     
ســيما  أنــه ينبغــي التغلــب علــى التحــديات األساســية، وال  بيــد

ــة       ــة الســلمية ائي ــن، حــىت تصــبح العملي ــدام األم مشــاكل انع
ــال إن       ـــة نســبيا. وق ــة اهلشـ ــت مؤسســات الدول ــق تثبي ويتحق

__________ 

ــة يف أفغانســتان ريثمــا يعــاد إنشــاء   اتفــاق بشــأن الترتي  )٢(   بــات املؤقت
 ).S/2001/1154املؤسسات احلكومية الدائمة (انظر 




