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  آسيا
  ليشيت - احلالة يف تيمور - ٢٠

  عرض عام  

، عقــد جملــس األمــن  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨خــالل عــامي   
ليشـيت، مـن بينـها جلسـة     -تسع جلسات بشأن احلالة يف تيمـور 

واختـذ قـرارين    ،)٣١٢(واحدة خاصة مع البلدان املسامهة بقوات
ل هذه اجللسات، ناقش الـس  واعتمد بيانني رئاسيني. وخال

ــور     ــة يف تيم ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــام بعث ليشــيت، -دور ومه
ــدي      ــد والتصـ ــي يف البلـ ــين والسياسـ ــع األمـ ــورات الوضـ وتطـ

  .حملاوليت اغتيال رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء
 ومدد أيضا الس والية البعثة مرتني ملـدة عـام واحـد     

)٣١٣(.  
: بيان من الـرئيس بشـأن   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١١  

  اجلمهورية ورئيس الوزراء حماوليت اغتيال رئيس

شــــــباط/فرباير  ١١يف بيــــــان أدىل بــــــه الــــــرئيس يف   
ــة    أ ،)٣١٤(٢٠٠٨ ــة حماولـ ــارات املمكنـ ــد العبـ ــس بأشـ دان الـ

هورتا، واهلجـوم   - اغتيال رئيس تيمور ليشيت خوسيه راموس
ــا    ــوزراء، كــاي راال زانان ــيس ال غومســاو، يف  علــى موكــب رئ

د أن االعتـــداءين يشـــكالن  ، وأكـــ٢٠٠٨شـــباط/فرباير  ١١
ليشـيت. ودعـا الـس،    -اعتداء على املؤسسات الشرعية لتيمور

ليشـيت إىل تقـدمي املسـؤولني عـن     -يف مجلة أمور، حكومة تيمور
هــذا العمــل الشــنيع إىل العدالــة، وحــث مجيــع األطــراف يف       

__________ 

  .٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٧املعقودة يف  ٦١٢٩اجللسة   )٣١٢(
). للحصول علـى  ٢٠٠٩( ١٨٦٧) و ٢٠٠٨( ١٨٠٢القراران   )٣١٣(

مزيد من املعلومات انظر اجلزء العاشر، القسم األول، فيما يتعلق 
  ببعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور ليشيت.

)٣١٤(  S/PRST/2008/5.  

ليشــيت علــى التعــاون تعاونــا فعليــا مــع الســلطات يف   - تيمــور
ــل أ   ــى حـ ــدد، وعلـ ــذا الصـ ــية   هـ ــبل السياسـ ــات بالسـ ي نزاعـ

  والسلمية يف إطار مؤسساا الدميقراطية.
: ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٩شــباط/فرباير إىل  ٢١  

إحاطات إعالمية وبيان من الرئيس بشـأن التصـدي   
  حملاوليت االغتيال

ىل ، اســـــتمع الـــــس إ٢٠٠٨شـــــباط/فرباير  ٢١يف   
إحاطة إعالمية من وكيل األمني العام لعمليـات حفـظ السـالم    
ــم         ــة األم ــن بعث ــام ع ــني الع ــث لألم ــر الثال ــرض التقري ــذي ع ال

وأبلـغ الـس أنـه منـذ      .)٣١٥(املتحدة املتكاملة يف تيمور ليشـيت 
حمـــاوليت االغتيـــال بقيـــت احلالـــة األمنيـــة هادئـــة وأن الـــرئيس  

ــوس ــزال يف امل  - رامـ ــان ال يـ ــا، وإن كـ ــإن  هورتـ ــفى، فـ ستشـ
 يـأملون أن يسـترد عافيتـه متامـا.     حالتـه مسـتقرة، وأن األطبـاء   

 ٤٨وذكر أن الربملان قد مدد حالة احلصـار الـيت فرضـت ملـدة     
 أيـام.  ١٠ساعة منعا للتجول ومنعـا ملظـاهرات اجلمـاهري ملـدة     

قد أنشئت آليات لتحسـني التنسـيق بـني بعثـة األمـم املتحـدة       و
ــة وقـــوات األمـــن الد  ــوة  املتكاملـ ــة والقـــوات املســـلحة وقـ وليـ

ــا يبعــث علــى         ــر أنــه مم ــور ليشــيت. وذك الشــرطة التابعــة لتيم
شـباط/فرباير، التزمــت   ١١االطمئنـان أنـه يف أعقـاب أحـداث     

ليشيت والربملان ومجيع األحـزاب السياسـية، مبـا    -حكومة تيمور
فيهـا أحــزاب املعارضــة، واملؤسسـات األمنيــة والســكان بوجــه   

نفس وأولت االحترام الواجب للدسـتور  عام، اهلدوء وضبط ال
ــالرغم مــن أن االعتــداءات  .وســيادة القــانون أثــارت بعــض  وب

القضــايا اخلطــرية املتعلقــة بــاألمن، فــإن مســار األحــداث الــيت    
__________ 

)٣١٥(  S/2008/26.  
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وقعت خالل األيام العشرة املاضية عززت أمهية استمرار بعثـة  
ــور  ــة يف تيمـ ــدة املتكاملـ ــم املتحـ ــع   -األمـ ــراكة مـ ليشـــيت، بشـ

ــاالت   التيمـــوريني ــة ىف اـ ــود املبذولـ ــى اجلهـ ــز علـ ، يف التركيـ
أال وهـي   األربعة ذات األولوية احملددة يف تقريـر األمـني العـام،   

ــن،     ــزاســتعراض وإصــالح قطــاع األم ــانون،   وتعزي ســيادة الق
والتنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة، وتعزيـــز ثقافـــة احلكـــم      

لتشـجيع  أشار إىل التقدم احملـرز يف وضـع آليـات    و الدميقراطي.
أطلــع بعــد . واحلــوار بــني احلكومــة واملعارضــة واتمــع املــدين 

ذلــك الــس علــى آخــر مســتجدات عمــل البعثــة، وخصوصــا 
يف تطوير قدرات الشرطة ونقل املسؤولية إىل الشـرطة الوطنيـة   

ليشيت، وعلى أعمال أخرى تتعلق بتطـوير القـدرات يف   -لتيمور
حـديات اإلنسـانية   جمال سـيادة القـانون. وشـدد أيضـا علـى الت     

  .)٣١٦(واإلمنائية، ال سيما التحديات املتعلقة باملشردين داخليا
ــور     ــل تيمـ ــد ممثـ ــات    - وأكـ ــد اهلجمـ ــه بعـ ــيت أنـ ليشـ

الفاشلة، اختذت احلكومة التـدابري الالزمـة إللقـاء القـبض علـى      
دالة، مع التقيد الصارم بأحكام دسـتور  اجلناة وتقدميهم إىل الع

البلد والقوانني الوطنية. وأكد أن احلكومـة تلتـزم متـام االلتـزام     
بــأعلى معــايري حقــوق اإلنســان يف جهودهــا لتســوية الوضــع.   
وأعــرب عــن تأييــده الســـتمرار وجــود األمــم املتحــدة، مـــع       
اإلشـــارة إىل ضـــرورة جتنـــب الظهـــور مبظهـــر االعتمـــاد علـــى  

يل بشكل مفرط. ووافق أيضا على أنـه جيـب علـى    اتمع الدو
ليشيت أن ينحوا خالفام السياسـية وأن يركـزوا    -قادة تيمور

على مواجهة التحديات املتعددة اليت تواجه البلد، مبـا يف ذلـك   
  .)٣١٧(التحديات اليت يطرحها املشردون داخليا وامللتمسون

يف وأكد مجيع املتحدثني إدانتـهم لالعتـدائني املنفـذين      
هورتا ورئـيس الـوزراء   -شباط/فرباير على الرئيس راموس ١١

غومساو. وأشادت عـدة وفـود بـرد الفعـل السـريع مـن جانـب        
__________ 

)٣١٦(  S/PV.5843 ٨-٢، الصفحات.  
  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣١٧(

ــة   الـــدول اـــاورة، وال ســـيما املســـاعدات العســـكرية والطبيـ
العاجلة املقدمة من أستراليا. واتفـق املتحـدثون أيضـا أنـه علـى      

ــك اال   ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــورات اإلجيابيـ ــن التطـ ــرغم مـ ــات الـ نتخابـ
فقـد أظهـر    ،الوضع األمين وتشكيل احلكومة والتقدم احملرز يف

ليشــيت. ويف  - االعتــداءان اســتمرار هشاشــة احلالــة يف تيمــور 
ــادة        ــل القي ــى رد فع ــة املتحــدثني عل ــىن غالبي ــت نفســه، أث الوق

ــداءين، حيــث    - السياســية وشــعب تيمــور  ليشــيت علــى االعت
اهلــدوء. وشــددوا أبــدوا ضــبط الــنفس وكفلــوا اســتمرار حالــة 

ليشيت يظـل   - على أن احلوار بني الفصائل السياسية يف تيمور
حامسا لتحقيق املصاحلة الوطنية ومتكـني األحـزاب مـن معاجلـة     
القضـــايا املعلقـــة، مبـــا يف ذلـــك املســـائل املتعلقـــة باألشـــخاص  
ــة       ــن املتحــدثني أمهي ــد م ــا. وأكــد أيضــا العدي املشــردين داخلي

 خاصة قوة الشرطة.وقطاع األمن، مواصلة التقدم يف إصالح 

، اســـتمع الـــس إىل ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٩ويف   
إحاطة قدمها املمثل اخلـاص لألمـني العـام ورئـيس بعثـة األمـم       

ليشــيت الــذي عــرض التقريــر     - املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور  
وأشـــار إىل أن احلكومـــة واصـــلت  .)٣١٨(الرابـــع لألمـــني العـــام

ــديات ذات    ــبعض التحـ ــدي لـ ــبرية يف التصـ ــزات كـ ــق قفـ حتقيـ
متوز/يوليـه،   ١٤. ففـي  ٢٠٠٦نبثقة عـن أزمـة عـام    األولوية امل

بـــدأ امللتمســـون الســـابقون مـــن القـــوات املســـلحة يتلقـــون       
ــارهم، ويف    ــودون إىل ديـ ــتحقام ويعـ ــطس،  ١مسـ آب/أغسـ

كان مجيع مقدمي االلتماسات قد غـادروا خمـيم إيتـاراك الران    
ــل  ــي. ويتواصـ ــادة    يف ديلـ ــدم يف إعـ ــض التقـ ــراز بعـ ــا إحـ أيضـ

قطاع األمن. وأشـار أيضـا إىل    ويف استعراضاملشردين داخليا 
ــى أحــداث    ــه ردا عل ــة    ١١أن ــارت احلكوم شــباط/فرباير، اخت

منوذجا أمنيا خمتلطا بني الشـرطة واجلـيش تولـت مبوجبـه قيـادة      
مشتركة بشكل مؤقت املسؤوليات األمنية الداخليـة، ال سـيما   
يف منــاطق حمــددة مــن الــبالد كــان اهلــاربون متواجــدين فيهــا.   

__________ 

)٣١٨(  S/2008/501.  
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الــرغم مــن جنــاح هــذا النــهج يف اإلســهام يف استســالم   وعلــى 
ــهاكات    فاهلــاربني،  ــاك بعــض املخــاوف بشــأن ارتكــاب انت هن

ــغ      ــوات اجلــيش. وأبل ــوات، وال ســيما ق ــك الق ــدى تل ــى أي عل
الس أن احلكومـة قـد أعربـت عـن رغبتـها يف اسـتئناف قـوة        

ليشـيت حتملـها مسـؤوليات مهـام      - الشرطة الوطنيـة يف تيمـور  
الكامل يف مطلع العام املقبل. ومع ذلك، أكد املمثـل  الشرطة ب

اخلاص أن تـوخي إطـار زمـين مـرن هلـذه العمليـة، بـاقتران مـع         
االلتزام مبعايري يتفـق عليهـا اجلميـع، لـه أمهيـة حامسـة يف كفالـة        
ــن         ــة ع ــة عام ــدم حمل ــل. وأخــريا، ق ــدى الطوي ــى امل النجــاح عل

املتكاملــة يف  اجلهــود األخــرى الــيت تبــذهلا بعثــة األمــم املتحــدة 
ــور ــيادة القــانون      -تيم ــن أجــل حتســني س ــة م ليشــيت واحلكوم

  .  )٣١٩(ومحاية حقوق اإلنسان والقضايا اإلمنائية
ليشـيت إىل أن القيـادة املشـتركة     - وأشار ممثـل تيمـور    

ى حمـــاوليت للشـــرطة والقـــوات املســـلحة الـــيت أنشـــئت ردا علـــ
االغتيال نفذت عمليتها دون عنف ملحوظ مع وجـود درجـة   
مـــن التعـــاون املؤسســـي بينـــت التقـــدم احملـــرز يف إعـــادة بنـــاء   

قضــــية وردت فيهــــا  ٤٤املؤسســــتني. وبينمــــا أقــــر بوجــــود 
إدعــــاءات بوقــــوع انتــــهاكات يف منــــاطق عمليــــات القيــــادة 
 املشــتركة، شــدد علــى أن احلكومــة ملتزمــة بتحديــد املســؤولية

احلــوادث  هـذه  واختـاذ إجـراءات تأديبيـة للحيلولــة دون تكـرار    
يف املستقبل. وأعرب أيضا عـن أملـه يف أن تفصـل أي مناقشـة     
ــوة الشــرطة      ــم املتحــدة عــن اســتئناف ق لتخفــيض شــرطة األم

ليشــيت االضــطالع مبســؤولياا، وأن يحــتفظ -الوطنيــة لتيمــور
اليـة لبعثـة   بوجود قوي لشرطة األمم املتحدة خالل الواليـة احل 

 .)٣٢٠(ليشيت وفيما بعدها - األمم املتحدة احلالية يف تيمور

- ورحـب املتحـدثون بـالتطورات اإلجيابيـة يف تيمـور       
ليشيت، ولكن شددوا على ضرورة االسـتمرار يف إحـراز تقـدم    

__________ 

)٣١٩(  S/PV.5958 ٥-٢، الصفحات.  
  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٠(

املصـــاحلة السياســـية. وبشـــأن اإلصـــالحات يف قطـــاع األمـــن  
ر عـن سـوء   وأعرب عدد من املتحـدثني عـن قلقهـم إزاء تقـاري    

ســلوك بعــض أفــراد اجلــيش والشــرطة، وال ســيما خــالل فتــرة  
العمــل حتــت القيــادة املشــتركة، وشــددوا علــى أنــه بعــد أن        
انتهت حالة الطوارئ اآلن، فـإن مجيـع أفـراد الشـرطة الوطنيـة      
جيب أن يعملوا حتت قيادة مفوض شرطة بعثة األمـم املتحـدة،   

ــني د    ــحا بـ ــزا واضـ ــز متييـ ــة أن متيـ ــى احلكومـ ــوات وعلـ ور القـ
  املسلحة ودور مؤسسات إنفاذ القانون.  

املعقــودة يف التــاريخ نفســه، أدىل   ٥٩٥٩ويف اجللســة   
ــان باســم الــس   ــرئيس ببي ــه الــس بالق  ،)٣٢١(ال ــادة أشــاد في ي

ليشـيت ملـا أبدتـه مـن      - السياسية ومؤسسـات الدولـة يف تيمـور   
سرعة وحسم ومسؤولية، مع مراعاة اإلجـراءات الدسـتورية يف   

فربايـر   شـباط/  ١١البلد، يف مواجهة األحـداث الـيت وقعـت يف    
. وســـــلم الـــــس بـــــأن احلالـــــة السياســـــية واألمنيـــــة  ٢٠٠٨

تـزال هشـة رغـم    ليشـيت ال   - واالجتماعية واإلنسانية يف تيمور
التقدم الذي أُحرز بشـكل عـام يف احلالـة األمنيـة يف البلـد، منـذ       

، وأكــد مــن جديــد  ٢٠٠٦أحــداث أيار/مــايو وحزيران/يونيــه  
األمهية اليت ال يزال يتسم ا استعراض وإصـالح قطـاع األمـن،    

  وكذلك أمهية اجلهود اجلارية لتحقيق املساءلة والعدالة.
ــباط/فرباير  ١٩   ــان : إحا٢٠٠٩شــ ــان إعالميتــ طتــ

  ليشيت - مقدمتان من األمني العام ورئيس تيمور
، اســـــتمع الـــــس إىل ٢٠٠٩شـــــباط/فرباير  ١٩يف   

ــتني  ــيس تيمــور    إحــاطتني إعالمي ــام ورئ ــدمهما األمــني الع  - ق
، أُحـرز  ٢٠٠٨ليشيت. وذكر األمني العام أنه حبلول اية عـام  

تقدم ملحوظ يف معاجلة املشاكل العالقة من خملفات أزمة عام 
. وتوصل امللتمسون إىل تسوية مع احلكومـة. وعـادت   ٢٠٠٦

الغالبيــة العظمــى مــن املشــردين داخليــا إىل جمتمعــام احملليــة       
دون حــوادث تــذكر. وبالتــايل، فالبلــد ميكنــه أخــريا أن يــويل بــ

__________ 

)٣٢١(  S/PRST/2008/29.  
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اهتمامه املركز للمهمة الرئيسية املتمثلة يف بناء الركـائز القويـة   
والدائمة الالزمة لكفالة االستقرار على املـدى الطويـل. وأكـد    
األمني العام أن إحدى األولويات الرئيسية للعام املقبـل تكمـن   

ــوير القطــاع األمــين،   هــذا  وســتتمثل خطــوة كــبرية يف   يف تط
تـدرجييا للسـلطة التنفيذيــة    الشـأن يف اسـتعادة الشـرطة الوطنيــة   

ــه      ــر ل ــق مبهــام الشــرطة. وأشــار إىل أن أحــدث تقري فيمــا يتعل
يتضمن جمموعة من املعايري لقياس ما حترزه بعثة األمم املتحـدة  

ليشيت من تقدم يف تنفيـذ واليتـها، مؤكـدا    -املتكاملة يف تيمور
دا مـــن املســـائل األساســـية ســـيتطلب اهتمامـــا مطـــردا  أن عـــد
  .)٣٢٢(األمد يتجاوز فترة والية البعثة وطويل

ليشـيت   - وأبلغ رئيس تيمور ليشـيت الـس أن تيمـور     
تنعم اآلن بالسالم، وأن الوضـع األمـين حتسـن بشـكل جـذري      

ــى     وأن االقتصــاد ــا زاد عل ــوا حقيقي ــة يف  ١٠ســجل من يف املائ
. وقـدم عرضـا يف بيانـه عـن امليزانيـة وخطـط       ٢٠٠٨اية عام 

التنمية االقتصادية خالل السنوات القليلـة املقبلـة، مبـا يف ذلـك     
إصــالح القطــاع الزراعــي لزيــادة اإلنتــاج الغــذائي. وأشــار إىل 

ليـا قـد   خميما من خميمات املشردين داخ ٦٠من إمجايل  ٥٨أن 
. وفيمـا يتعلـق   ٢٠٠٩أغلقت وأن البقية ستغلق يف أوائل عـام  

مبكافحــة الفقــر، رأى أنــه علــى الــرغم مــن الزيــادة األخــرية يف  
مســتويات الفقــر، فــإن بلــده ســينجز هــدف حتقيــق األهــداف   

. وشــدد علــى أن إصــالح ٢٠١٥اإلمنائيـة لأللفيــة حبلــول عــام  
وعـرض التحسـينات   فترته الرئاسـية،   أولويةالقطاع األمين هو 

الـــيت أدخلـــت يف قطاعـــات الشـــرطة واجلـــيش والقضـــاء. ويف 
اخلتام، شدد على أمهية املسـاعدة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة،      

ليشـيت   - مشريا إىل أن بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور   
يف املائـــة وأن النـــاس يعربـــون عـــن   ٧٥حتظـــى بتأييـــد نســـبته 

اء احلكومة والشرطة وغريهـا مـن   ارتياحهم بشكل عام إزاء أد
  .)٣٢٣(٢٠٠٦املؤسسات، مما يشكل حتوال كبريا عن عام 

__________ 

)٣٢٢(  S/PV.6085 ٤-٢، الصفحات.  
  .١٠-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٣(

ليشيت يف  - ورحب املتحدثون بالتقدم احملرز يف تيمور  
، وال سـيما معاجلـة   ٢٠٠٨شـباط/فرباير   ١١أعقاب اعتداءات 

أدت  على حنـو سـليم حبيـث    ٢٠٠٦احلكومة لعواقب أزمة عام 
يف احليـــاة املدنيـــة وعـــودة أغلبيـــة إىل إعـــادة إدمـــاج امللتمســـني 

املشردين داخليا. ويف الوقت نفسه، أقروا بـأن الدولـة الفتيـة ال    
تزال تواجـه العديـد مـن التحـديات، وركـزوا مالحظـام علـى        
إصالح قطـاع األمـن واإلصـالح القضـائي والتنميـة االقتصـادية       
االجتماعيــة. ويف هــذا الصــدد، رحبــوا باالســتراتيجية املتوســطة 

جــل الــواردة يف تقريــر األمــني العــام، وأحــاطوا علمــا بــأن        األ
احلكومة قد وافقت على ما يتصل ا من نقاط مرجعية. واتفق 
ــة     ــى احلاجــة إىل اســتمرار املســاعدة الدولي معظــم املتحــدثني عل

ليشـــيت بفعاليـــة للتحـــديات املتعـــددة  - لكـــى تتصـــدى تيمـــور
ــة اجلوانــب الــيت تواجههــا، ورحبــوا باســتمرار متديــد و   اليــة بعث

  ليشيت. - األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور
: إحاطة إعالمية ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٣  

  العام قدمها املمثل اخلاص لألمني
، اسـتمع الـس   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٣يف   

إىل إحاطة إعالمية قدمها املمثـل اخلـاص الـذي عـرض التقريـر      
ــة يف      ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــام عــن بعث الســادس لألمــني الع

وأشار إىل العديد مـن التطـورات الرئيسـية     .)٣٢٤(ليشيت-تيمور
األخـري، ومـن بينـها اعتمـاد ميزانيـة       اليت استجدت منذ تقريـره 

وطنيــة وإجــراء انتخابــات الســلطات احملليــة بنجــاح، ممــا يــدل   
على حتسـن قـدرة احلكومـة علـى إجـراء االنتخابـات بنفسـها.        
وقدم املمثل اخلاص أيضا حملة عامة عن أنشطة البعثة يف اآلونـة  
 األخــرية املتصــلة بالعدالــة االنتقاليــة، وعمليــة تســليم املســؤولية

 - عـــن مهـــام الشـــرطة اجلاريـــة إىل الشـــرطة الوطنيـــة لتيمـــور 
  .)٣٢٥(ليشيت، واألنشطة األخرى املتعلقة بسيادة القانون

__________ 

)٣٢٤(  S/2009/504.  
)٣٢٥(  S/PV. 6205 ،  ٦-٢الصفحات.  
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ليشـيت أنـه جـرى     - وأشار نائـب رئـيس وزراء تيمـور     
قتـراح حجـب   اختبار الدميقراطية التيمورية داخـل الربملـان بعـد ا   

الثقة عن احلكومة ألا قررت إطالق سراح أحد أفراد امليليشيا 
السابقني. وبعد نقاش متيز باحليوية بثته التلفزة، رفـض االقتـراح   

مت  بأغلبيــة كــبرية، ومل يــتم إطــالق ســراح عضــو امليليشــيا، بــل  
تسليمه إىل السفارة اإلندونيسية لكونـه مواطنـا إندونيسـيا. ويف    

، أشـار  ٢٠٠٦احملرز يف بلده يف أعقاب أزمة عام  عرضه التقدم
نائب رئيس الوزراء إىل إغالق مجيع خميمـات املشـردين داخليـا    
وإعــادة إدمــاج املشــردين داخليــا وإعــادة بنــاء املنــازل، وانتقــال  

تقــدمي املســاعدة فيمــا يتعلــق باملمتلكــات واألصــول  التركيــز إىل
حتققـت يف إصـالح   املدمرة. ويف عرضه تفاصيل اإلجنازات الـيت  

التنمية االقتصادية االجتماعية، قال إنه يف حـني  والقطاع األمين 
ــور  ــد تيم ــق       - تبتع ــرتاع وتســري حنــو حتقي ــن ال ــا ع ليشــيت حالي

التنمية، فإا ستظل يف حاجة إىل وجود األمم املتحدة ودعمهـا  
  .)٣٢٦(٢٠١٢ حىت عام
وأمجـــع املتحـــدثون علـــى اإلشـــادة بالتقـــدم احملـــرز يف    

، حيـث أثـىن عـدة منـدوبني     ٢٠٠٦ليشيت منـذ أزمـة    - تيمور
آب/أغســـطس بالـــذكرى    ٣٠علـــى االحتفـــال الســـلمي يف   

__________ 

  .١٠-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٦(

الســنوية العاشــرة لالســتفتاء الشــعيب الــذي فــتح الطريــق إىل       
االستقالل. وأشار العديد مـن املتحـدثني إىل إحـراز التقـدم يف     
احلكـــم الـــدميقراطي، مبـــا يف ذلـــك تـــدابري مكافحـــة الفســـاد،  

ــ ــوا بــ ــة يف  إجراء انتخاورحبــ ــلمية ودميقراطيــ ــة ســ ــات حمليــ بــ
تشــرين األول/أكتــوبر. ورحــب عــدد مــن املتحــدثني أيضــا   ٩

بانتقال التركيز مـن منـع الرتاعـات إىل بـذل جهـود تسـتهدف       
تنميــة أكثــر مشــوال، علــى الــرغم مــن حتــذير الكــثريين مــن أن    
الفقر والبطالة ال يزاالن مـن العوامـل املزعزعـة لالسـتقرار الـيت      

بغي للحكومة أن تعاجلها. ورحب العديـد مـن الوفـود أيضـا     ين
ــة      ــة األمني ــه احلال ــذي تتســم ب ــدوء املســتمر ال ــارت  باهل ، وأش

بشــكل خــاص إىل التقــدم احملــرز يف إغــالق خميمــات املشــردين 
ــاقش معظــم املتحــدثني      ــاج امللتمســني. ون ــادة إدم ــا وإع داخلي

حلكـــم أيضـــا التطـــورات يف الركـــائز األربـــع لواليـــة البعثـــة (ا 
الدميقراطي، والتنمية االقتصادية االجتماعيـة، وإصـالح قطـاع    

سيادة القانون)، وركزوا علـى جمـاالت متنوعـة     وتعزيزاألمن، 
ال تزال يف حاجة إىل إجـراء بعـض التحسـينات. وفيمـا يتعلـق      

رحــب معظــم  اخلصــوص، وجــه علــىبإصــالح قطــاع األمــن، 
ــة املســؤوليات عــن مهــام     الشــرطة إىل املتحــدثني بتســليم البعث

ليشــيت يف ثــالث منــاطق، وأعربــوا  - الشــرطة الوطنيــة لتيمــور
      عن أملهم يف إجراء مزيد من عمليات التسليم تلك قريبا.

  ليشيت - اجللسات: احلالة يف تيمور 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي تارخيها  اجللسة و

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٣ 
ــباط/فرباير  ١١ شـــــــ

٢٠٠٨ 

       S/PRST/2008/5 

٥٨٤٣  
ــباط/فرباير  ٢١ شـــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــم ا ــة األمــ ــدة بعثــ ملتحــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/26) ليشيت

  ٣٧املادة  
دول مــــــن الــــــدول  ٨

  )أ(األعضاء

  ٣٩املادة 
وكيــــل األمــــني العــــام 
 لعمليات حفظ السالم

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي تارخيها  اجللسة و

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٤٤  
ــباط/فرباير  ٢٥ شـــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/26) ليشيت

ــدم    ــرار مق مشــروع ق
ــتراليا،  مــــــــــن أســــــــ
والربتغـــال، وجنـــوب 
 أفريقيـــا، ونيوزيلنـــدا 

(S/2008/124) 

  ٣٧ املادة
أســــتراليا، والربتغــــال، 
ــور ليشـــــــــيت،  وتيمـــــــ

 ونيوزيلندا

ــرار    )٢٠٠٨( ١٨٠٢القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٥٨  
ــطس  ١٩ آب/أغســــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/501) ليشيت

  ٣٧املادة  
دول مــــــن الــــــدول  ٨

  )ب(األعضاء

  ٣٩ املادة
ــني    ــل اخلــاص لألم املمث
العــــام ورئــــيس بعثــــة   
األمم املتحدة املتكاملة 

 ليشيت -  لتيمور

   مجيع املدعوين

٥٩٥٩  
ــطس  ١٩ آب/أغســــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/501) ليشيت

  ٣٧ املادة 
 ليشيت -  يمورت

 S/PRST/2008/29 

٦٠٨٥  
ــباط/فرباير  ١٩ شـــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2009/72) ليشيت

  ٣٧ املادة 
دولـــة مـــن الـــدول  ١٥

 )ج(األعضاء

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

  

٦٠٨٦  
ــباط/فرباير  ٢٦ شـــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2009/72) ليشيت

ــدم    ــرار مق مشــروع ق
ــن  دول مـــــــن  ٩مـــــ

) د(الـــــدول األعضـــــاء

)S/2009/111( 

  ٣٧ املادة
أســــتراليا، والربتغــــال، 

 وماليزيا، ونيوزيلندا

ــرار    )٢٠٠٩( ١٨٦٧القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢٠٥  
تشـــــرين األول/  ٢٣

 ٢٠٠٩أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 - املتكاملــة يف تيمـــور  
 (S/2009/504)ليشيت 

  ٣٧ املادة 
دول مــــــن الــــــدول  ٩

  )ـه(األعضاء

   ٣٩ املادة
ــني    ــل اخلــاص لألم املمث

 العام

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

  

  
  .واليابان ونيوزيلندا، ،نيوالفلب وسلوفينيا، ليشيت، - وتيمور والربتغال، والربازيل، ،أستراليا  (أ)  

  .واليابان ونيوزيلندا، وماليزيا، والفلبني، ، )يةاخلارج وزير( ليشيت - وتيمور والربتغال، والربازيل، ،أستراليا  (ب)  
 وجنــوب ،لتشــيكيةا واجلمهوريـة  ،)الــرئيس( ليشـيت  - وتيمــور وتايلنـد،  والربتغــال، والربازيـل،  وإيطاليــا، وأيرلنـدا،  وإندونيســيا، ،أسـتراليا   (ج)  

  .ونيوزيلندا والنرويج، وماليزيا، وكوبا، والفلبني، أفريقيا،
  .واليابان املتحدة، والواليات ونيوزيلندا، املتحدة، واململكة وماليزيا، وفرنسا، وتركيا، تغال،والرب ،أستراليا  (د)  
 أفريقيـا،  وجنـوب  ، )الـوزراء  رئيس نائب( ليشيت - وتيمور ،آسيا) شرق جنوب أمم رابطة باسم( وتايلند والربتغال، والربازيل، ،أستراليا  )ـ(ه  

  .ونيوزيلندا الفلبني،و ،)األورويب االحتاد باسم(  والسويد




