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  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة
 باملـادة  عمـال  الدعوات

٣٧  
 عمــال باملــادة  الــدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
 - املعارضـون  -املؤيدون(

  )التصويت عن املمتنعون

       ٦٦٣١  
 /األول تشرين ١٤

  ٢٠١١ أكتوبر

تقرير األمني العـام  
ــن  ــةعـ ــم بعثـ  األمـ

ــدة ــق املتحـ  لتحقيـ
 يف االســــــــــــتقرار

ــاييت  هــــــــــــــــــــــــ
)S/2011/540(  

مشـروع قـرار مقــدم   
ــن  ــن  ١١مـ ــة مـ دولـ

ــاء  ــدول األعضـ  (ح)الـ
)S/2011/637(  

ــبانيا، األرجنـــتني،  وإسـ
ــواي، ــريو، وأوروغـ  وبـ
 وكنــــدا، وغواتيمــــاال،

  وهاييت

 )٢٠١١( ٢٠١٢القــــرار     
٠-٠-١٥  

  
  .وهاييت (رئيس الوزراء) والنرويج، وكندا، وكولومبيا، وغواتيماال، الدومينيكية، وإسبانيا، وأوروغواي، وبريو، واجلمهورية األرجنتني،  (أ)  

 واملكسـيك  وكنـدا  وفرنسـا  وشـيلي  وبـريو  والربازيل وأوروغواي األرجنتني تشمل اليت( هاييت أصدقاء جمموعة باسم أوروغواي ممثل تكلم  (ب)  
   ).املتحدة والواليات

 املتحـدة،  والواليـات  والنمسـا،  واملكسـيك،  وكنـدا،  وفرنسـا،  وغواتيمـاال،  وشـيلي،  وبـريو،  والربازيل، وأوروغواي، وإسبانيا، األرجنتني،  (ج)  
  واليابان.

  .وهاييت والنرويج، وكندا، وكولومبيا، وأوروغواي، وبريو، وشيلي، األرجنتني،  (د)  
 واملكسـيك  وكنـدا  وفرنسـا  وشـيلي  وبـريو  والربازيل وأوروغواي األرجنتنيثل أوروغواي باسم جمموعة أصدقاء هاييت (اليت تشمل تكلم مم  (هـ)  

  ).املتحدة والواليات
املتحـدة،   والواليـات  واملكسـيك،  وكنـدا،  وفرنسـا،  وغواتيماال، وشيلي، وبريو، والربازيل، وأوروغواي، وإكوادور، وإسبانيا، األرجنتني،  (و)  

  واليابان.
وشـيلي،   كوريـا،  ومجهوريـة  الدومينيكيـة،  واجلمهوريـة جـزر البـهاما،   وبـريو، و  وإسـرائيل، وأوروغـواي،  أسـتراليا،  و وإسـبانيا،  األرجنتني،  (ز)  

، نــدوراسوهــاييت (الــرئيس)، وه ونيكــاراغوا، والنــرويج، واملكســيك،كوبــا، وكنــدا، ، و)البوليفاريــة -مجهوريــة ( وفرتويــال وغواتيمــاال،
  واليابان.

الواليـات املتحـدة،   والنمسـا،  واملكسـيك،  وكنـدا،  وفرنسـا،  وغواتيمـاال،  وشـيلي،  وريو، وبـ الربازيل، وأوروغواي، وإسبانيا، واألرجنتني،   (ح)  
  .اليابانو

    
  آسيا

    ليشيت - يف تيمور احلالة - ١٨
  عامعرض   
الفترة قيد االستعراض، عقد جملس األمن مثـاين   خالل  
 يشــملليشــيت، مبــا  -تيمــور  مــا يتعلــق باحلالــة يف في جلســات

ــوات     ــدان املســامهة بق ــع البل ــتني م ــذ )٣٦٧(جلســتني مغلق ، واخت
__________ 

 .٦٣٣٢  و ٦٢٧٥اجللستان   )٣٦٧(

لـس يف القـرار   ا، قـرر  ٢٠١٠فرباير شباط/ ٢٦ ويفقرارين. 
ــة    )٢٠١٠( ١٩١٢ ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــة بعث متديــد والي

ــرة ل )٣٦٨(ليشــيت -يف تيمــور  ــر األمــني   فت ســنة، ورحــب بتقري
__________ 

ــة، انظــر اجلــزء العاشــر،       )٣٦٨( ــة البعث ــد مــن املعلومــات بشــأن والي ملزي
 .“عمليات حفظ السالم”األول،  القسم
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اســـتئناف املتعلقـــة بتوصـــيات الالعـــام، مبـــا يف ذلـــك النتـــائج و
مسـؤولياا تـدرجييا يف جمـال    ليشـيت   -تيمور لالشرطة الوطنية 

 مـدد الـس   ،٢٠١١فرباير شباط/ ٢٤ . ويف)٣٦٩(حفظ األمن
طلـب  والية البعثة لسنة واحدة، و )٢٠١١( ١٩٦٩يف القرار 

ــة، يف مجلــة  ــور،  إىل البعث ــدعم يف تقــدمي أم واليتــها  حــدودال
ــة  ــري لاحلاليـ ــات النتللتحضـ ــة والخابـ ــية املالربملانيـ ــررةرئاسـ  قـ

ــام ــة  التطــوير املؤسســي  مواصــلة ، و٢٠١٢ لع للشــرطة الوطني
  ليشيت وبناء قدراا. -لتيمور 

إحاطـات مـن   إىل الـس   اسـتمع خالل هذه الفترة، و  
البعثة عـن   ةليشيت ورئيس -تيمور للألمني العام  ةاخلاص ةاملمثل

 -لتيمـور   الوطنيـة  الشـرطة اسـتئناف   يشـمل أنشطة البعثة، مبا 
ــؤولياليشـــيت  ــدعم مسـ ــن، والـ ــال حفـــظ األمـ ــتقين  ا يف جمـ الـ

لالنتخابات الرئاسـية والربملانيـة   تحضري يف ال املقدم اللوجسيتو
  .٢٠١٢املقررة يف عام 

 تشــرين األول/  ١٩  و ٢٠١٠فرباير شــباط/  ٢٣  
 الشرطة: إحاطات بشأن استئناف ٢٠١٠أكتوبر 
ــة ــور  الوطنيـ ــيت - لتيمـ ــؤولياا ليشـ ــال يف مسـ  جمـ

  األمن حفظ

 ةاخلاصــ ةاملمثلــ ت، أفــاد٢٠١٠فرباير شــباط/ ٢٣ يف  
ليشـيت قـد حققـت تقـدما ملحوظـا       -أن تيمـور  بلألمني العام 

مرحلـة جديــدة   بلـغ ، وأن البلــد قـد  ٢٠٠٦منـذ أحـداث عـام    
علــى التــدابري الالزمــة للحفــاظ علــى      مكثــف تركيــزبــإيالء 

الدميقراطية وسـيادة القـانون، واحلـد     أسس تعميقواالستقرار، 
 األمــن حتقيــق وتعزيــز املؤسســات. وذكــرت أن   ،مــن الفقــر 
يعتمـد علـى    ليشيت -الطويل يف تيمور  مداألعلى  واالستقرار
ا ســــؤولياليشــــيت م -لتيمــــور  الوطنيــــة الشــــرطةاســــتئناف 

__________ 

)٣٦٩(  S/2010/85. 

وأكــدت أن إعــادة تشــكيل األساســية يف جمــال حفــظ األمــن. 
 االبعثة ستكون واحـدة مـن أولوياـ    يف وتوجيه عنصر الشرطة
دى املهـارات لـ   نميـة دعم مواصـلة ت أيضا الرئيسية، اليت تشمل 

 فــارةاخلأنشــطة ليشــيت، وزيــادة   -تيمــور لوطنيــة لشــرطة الا
ــن       ــق بقطــاع األم ــا يتعل ــة. وفيم ــات اجلنائي ــة والتحقيق اتمعي

ــف وضــع ، ذكــرت أنككــل ــد تعري دوار أل واضــحني وحتدي
ــؤوليات  ــة  اومسـ ــرطة الوطنيـ ــور للشـ ــيت  -تيمـ ــوات ليشـ والقـ

ليشيت، فضـال عـن تعزيـز     -املسلحة للتحرير الوطين يف تيمور 
يعــدان مــن املســائل اهلامــة والقــدرات اإلداريــة، ملدنيــة الرقابــة ا

  .)٣٧٠(اليت ال تزال معلقة
 إرســاء ليشــيت أن - نائــب رئــيس وزراء تيمــور ذكــرو  

أصـبحا  ليشيت  -بيئة سياسية سلمية يف تيمور توافر االستقرار و
يدل على أن قرارات الس كانت  وهو ما، يف بلدهأمراً واقعاً 

ــدخ وأنَّ مناســبة، ــم املتحــدة يف تيمــور  ت ليشــيت كــان   -ل األم
منــوا  يســجلليشــيت  -جــدا. وأفــاد بــأن اقتصــاد تيمــور  اناجحــ

املسـاءلة والشـفافية يف    لزيـادة احلكومة تبـذل جهـودا    أنقويا، و
 ،ة القــانون، وتعزيــز املؤسســات القضــائية وســياد   جمــال املاليــة 

ــاك     ــة. وذكــر أن هن ــع دول املنطق ــات م ــاً وحتســني العالق توافق
أن تبقى يف البلد  ينبغيأن البعثة  علىليشيت  -يف تيمور  لآلراء

  . )٣٧١(أوصى به األمني العام الذي على النحو ٢٠١٢حىت عام 
تسمت به ا باالستقرار الذيرحب املتكلمون عموما و  

. املشــار إليهــا ليشــيت خــالل الفتــرة  -يف تيمــور  ةاألمنيــ احلالــة
دوار وضـع حتديـد واضـح لـأل    ضرورة  كلمنيوأكد عدد من املت

ــني  ســؤولياتاملو ــة ب ــة   املوزع ليشــيت  -تيمــور لالشــرطة الوطني
ليشـيت، باعتبـار    - تيمـور  يف الـوطين  للتحرير املسلحة القواتو

تعتــرب مــن  يف العالقــة بينــهما  أن حالــة عــدم الــيقني املســتمرة    
__________ 

)٣٧٠(  S/PV.6276 ، ٧-٢الصفحات.  
 .١٠-٧نفسه، الصفحات املرجع   )٣٧١(
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 يـب ترح. ومـع ال )٣٧٢(العوامل اليت يحتمل أن تزعزع االسـتقرار 
ليشيت مسـؤولياا يف جمـال    -الوطنية لتيمور  باستئناف الشرطة

ــاء احلفــاظ علــى األمــن، أكــد عــدة مــتكلمني أيضــا ضــرورة     بن
الشـــرطة  ألفـــرادالتـــدريب الكـــايف إتاحـــة القـــدرات الكافيـــة و

  .)٣٧٣(الوطنية
ــرين األول/ ١٩ ويف   ــوبر تشـــ ــاد٢٠١٠أكتـــ  ت، أفـــ

يف  ةالسياســيمنيــة واأل احلالــة أنبــلألمــني العــام  ةاخلاصــ ةاملمثلـ 
ملؤسســات  تــيحمــا يوهــو مســتقرة، ال تــزال ليشــيت  -تيمــور 
. اليت تواجه البلـد  مدطويلة األاللتركيز على التحديات االدولة 

وأشـــــارت إىل أن العديـــــد مـــــن اخلطـــــط واالســـــتراتيجيات  
ة األمـد الطويلـ الرؤيـة   التركيز علـى بضعت واملؤسسات قد و ،

ــة وجمموعــة مــن     مبــا يف ذلــك خطــة اســتراتيجية لقطــاع العدال
 -تيمـور  لالشرطة الوطنيـة  ب. وفيما يتعلق قوانني األمن الوطين

وثيـق مـع البعثـة    التعـاون  بالليشيت، ذكرت أن احلكومـة تعمـل   
وتعزيــز  ابنــاء قــدرا عمليــةاســتراتيجيات لتوجيــه  وضــع علــى

مســؤولياا يف جمــال   الســتئناف للتحضــري أيضــا مؤسســاا، و
ــا   ــن. أم ــى األم ــاظ عل ــة،  ف احلف ــق بقطــاع العدال ــا يتعل ــد يم  فق

 اجلهـات  انتقـال أن تقدما مطردا قد أحرز، مبا يف ذلك أكدت 
، استشـارية  أدوار إىل التنفيـذ  مهام من الدولية القانونية الفاعلة

ه مت عــدد اجلهـات الفاعلـة الوطنيــة. وذكـرت أنــ    يف ظـل تزايـد  
__________ 

 تان(اململكـة املتحـدة)؛ الصـفح    ١٦- ١٥ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٣٧٢(
 تان(املكسـيك)؛ الصـفح   ١٩- ١٨ تان(أوغندا)؛ الصفح ١٨- ١٧
 (البوسنة واهلرسك). ٢٥- ٢٣ ات(الربازيل)؛ الصفح ٢٣- ٢٢

 ١٤ تان(اليابـــان)؛ الصـــفح ١١- ١٠ تاناملرجـــع نفســـه، الصـــفح  )٣٧٣(
ــفح  ١٥  و ــي)؛ الصـــ ــاد الروســـ ــة  ١٦  و ١٥ تان(االحتـــ (اململكـــ

ــفح  ــدة)؛ الصـ ــفح  ١٩  و ١٨ تاناملتحـ ــيك)؛ الصـ  ١٩ تان(املكسـ
(تركيـــــا)؛  ٢٢- ٢٠ ات(الواليــــات املتحـــــدة)؛ الصـــــفح  ٢٠  و

(البوســنة  ٢٥- ٢٣ ات(الربازيــل)؛ الصــفح ٢٣  و ٢٢ تانالصــفح
 ٣٢- ٣٠ ات(نيجرييا)؛ الصـفح  ٢٧- ٢٥ اتواهلرسك)؛ الصفح

 (الربتغال). ٣٨- ٣٧ الصفحتان)؛ أفريقياب (جنو

إنشـاء  بشـأن  ليشـيت   -اتفـاق مـع حكومـة تيمـور     إىل  التوصل
متســقة مــع  يــةالعمليــة االنتقالأن تكــون  كفالــةآليــة مشــتركة ل

ــة، وأن ــتراتيجيات احلكومــ ــتم اســ ــل يــ ــة إىل نقــ ــام البعثــ  مهــ
  .  )٣٧٤(بسالسةدولة ال مؤسسات
التقـدم احملـرز يف    علـى ليشـيت   -تيمـور   ةممثل شددتو  

 -لتيمــور   الوطنيــة  الشــرطة  جمــاالت رئيســية مثــل اســتئناف   
ليشيت مسؤولياا حاليا يف جمال احلفاظ علـى األمـن، وإصـدار    

صـيغة  ووضع ال ،األمن الوطينب املتعلقة التشريعاتجمموعة من 
ن تيمـور  أ لكنها ذكـرت وطنية. الستراتيجية االخطة لل النهائية

يف أنـــه واجـــه العديـــد مـــن التحـــديات، و ت ال تـــزالليشـــيت  -
ــاء مــن خطــة املرحلــة احلاليــة  ــةالبن جمــاالت الســالم  تعتــرب دول

ــر، و    ،واالســتقرار ــن الفق ــو االقتصــادي واحلــد م ــق والنم حتقي
وقالـت  أولويـات البلـد.    ، مـن العدالة، وتعزيز حقوق اإلنسـان 

سـتئناف، وأن  العمليـة ا  اآلمال معقـودة اآلن علـى مـا بعـد     إن
مرحلـة جديـدة،    بلـغ ليشـيت   -تعزيز الشـرطة الوطنيـة لتيمـور    

 وتنميـة  مسـتدامة  وطنية قدرة إجياد إىل الرامية اجلهود بتكثيف
ودعـــت أعضـــاء الـــس واتمـــع الـــدويل إىل     املؤسســـات. 

بنـــاء دولـــة لوتقـــدمي املســـاعدة الالزمـــة  ممواصـــلة مشـــاركته
  .)٣٧٥(مستقرة ومزدهرة

ــون     ــب املتكلمـ ــتمرار بورحـ ــة اسـ ــتقرار يف حالـ االسـ
حتقيـق   اجلهود اليت تبذهلا احلكومة مـن أجـل  بليشيت و -تيمور 

ــدرات     ــاء قــ ــادية، وبنــ ــة االقتصــ ــة، والتنميــ ــاحلة الوطنيــ املصــ
قيـام الشـرطة    إىل أن كلمنيؤسسات. وأشار العديـد مـن املـت   امل

مســؤولياا تــدرجييا يف جمــال احلفــاظ علــى اســتئناف ب الوطنيــة
__________ 

)٣٧٤(  S/PV.6405 ، ٧-٢الصفحات. 

 .١٠-٧الصفحات  املرجع نفسه،  )٣٧٥(
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ممثــل  وأعــرب. )٣٧٦(األمــن مل يــؤد إىل زيــادة مســتوى اجلــرائم 
زمين لنقـــل الـــدول اجلـــاالحتـــاد الروســـي عـــن رأي مفـــاده أن 

يسـتند إىل   أن ينبغـي  باحلفـاظ علـى األمـن    املتعلقة املسؤوليات
ــدى ــذل اســتعداد وحــدات الشــرطة   م ــى االرتكــاز  ال، كل عل
ه ينبغي عـدم إدخـال   ممثل تركيا أن . وأكد)٣٧٧(مصطنع جدول

ــة وت مزيــد مــن التغــيريات علــى  ــة البعث ــل قــوة ال شــكيلةوالي قب
ز املزيــد مــن  يــترك ه ال بــد مــن ، وأنــ٢٠١٢انتخابــات عــام  

الدولـــة   مؤسســـات اجلهـــود علـــى بنـــاء قـــدرات الشـــرطة و     
  .)٣٧٨(األخرى

  
ــباط ٢٢   /نوفمرب الثـــــاين تشـــــرين ٢٢ /فرباير وشـــ

: إحاطـــات بشـــأن التـــدابري املتخـــذة لـــدعم  ٢٠١١
  ٢٠١٢ام ليشيت يف التحضري النتخابات ع -تيمور 

 ةاخلاصـ  ةاملمثلـ  ت، أعربـ ٢٠١١فرباير شـباط/  ٢٢ يف  
 اسـتئناف الشـرطة  بإمكانية إجناز عمليـة   الألمني العام عن ثقته

ملسؤولياا األساسية يف جمـال احلفـاظ    ليشيت - لتيمور الوطنية
ــاطق يف األشــهر املقبلــة. و علــى األمــن  ــه  يف مجيــع املن قالــت إن

 شـرطة  خالهلـا  سـتركّز  التشكيل اليتسيتبع ذلك مرحلة إعادة 
ــادة علــى األوىل الدرجــة يف البعثــة ــاء املؤسســي التعزيــز زي  وبن

 احلامســة املهــام طنيــة. وذكــرت أن إحــدى الو للشــرطة القــدرة
 تكـون  أن كفالة على املساعدة تتمثل يف البعثة ا تضطلع اليت

 الوطنيــة، للشــرطة ونزيهــاً احترافيــاً جهــازاً الوطنيــة الشــرطة
 األمـن  ضـمان  على قادراً ويكون التيموري الشعب بثقة يتمتع
 وســيادة اإلنســان حلقــوق الواجــب االحتــرام مــع إيــالء العــام،

__________ 

ــفحتان    )٣٧٦( ــه، الصــ ــع نفســ ــدة)؛   ١٤ و ١٣املرجــ ــة املتحــ (اململكــ
ــفحتان  ــفحتان   ١٥ و ١٤الصــــ ــل)؛ الصــــ  ٢٧ و ٢٦(الربازيــــ

ــفحتان  ــا)؛ الصــ ــفحتان  ٣٣ و ٣٢(تركيــ ــبني)؛ الصــ  ٣٦(الفلــ
 (االحتاد األورويب). ٣٧ و

 .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٧(

 .٢٧ و ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٨(

للمرحلـة  وذكـرت أن التحـديات السياسـية الرئيسـية     القانون. 
االنتخابـات الرئاســية والربملانيـة الوطنيـة يف عــام     املقبلـة تشـمل  

ــيت ذكــرت  ،٢٠١٢ ــة ال ــا احلكوم ــا  ســتظل أ ــاج فيه إىل  حتت
  .)٣٧٩(املتحدة األمم املقدم من االنتخايب الدعم

يف وزيـــر الـــدفاع واألمـــن ورئـــيس الـــوزراء  وعـــرض  
ــة احلكومــة حققتــهاليشــيت اإلجنــازات الــيت   -تيمــور   االئتالفي
تـويل  منـذ   ،يف خمتلـف القطاعـات  أحـزاب،   مخسـة  مـن  املكونة
بصـدد  . وذكـر أن احلكومـة   ٢٠٠٧أغسـطس  آب/يف  مهامها

 أمــم رابطــة نضــمام إىلعلــى طلبــها لال إضــفاء الطــابع الرمســي
السالم واالسـتقرار   إعادة إرساءوأكد أن آسيا.  شرق جنوب

جـرى البـدء ـا يف     الـيت  صالحاتاإل عنيف املقام األول  ناجتة
 يف الــــوطين للتحريــــر املســــلحة والقــــوات الوطنيــــة الشــــرطة

 ليشيت، بعد جتاوز اخلالفات بـني الطـرفني. ورغـم أن    - تيمور
نقل املسؤولية التنفيذية من الشـرطة التابعـة لألمـم املتحـدة إىل     

ــور    ــة لتيمـــ ــرطة الوطنيـــ ــيت  -الشـــ ــليشـــ ــول ســـ يكتمل حبلـــ
 حباجـة  سـتظل ن الشـرطة الوطنيـة   فـإ ، ٢٠١١مارس آذار/ ٢٧

 املهــــام إىل مســــاعدة الشــــرطة التابعــــة لألمــــم املتحــــدة يف     
فتــــرة ببنــــاء القــــدرات. وفيمــــا يتعلــــق مهــــام ستشــــارية والا

مـع البعثـة    اخاصـ  ااتفاق سيربمتخابات، شدد على أن بلده االن
املشـــاركة مـــع  مـــنلــتمكني الشـــرطة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة  

  .)٣٨٠(البلدعلى النظام العام يف  احلفاظالشرطة الوطنية يف 
فريـق  لوأعرب معظم املتكلمني عن تقـديرهم للبعثـة و    

 -تيمـور   النتقال املقدمة ساعدةعلى امل القطري األمم املتحدة
الــدميقراطي. النظــام و ر املســتداماالســتقرامرحلــة  إىلليشــيت 

ــت  و ــد مــن امل ــدعم الشــرطة  الهــود جب كلمنيرحــب العدي ــة ل بعث
بنـاء القـدرات   والتـدريب  جمـاالت  ليشـيت يف   -تيمور لالوطنية 

__________ 

)٣٧٩(  S/PV.6485،  ٨-٢الصفحات. 

 .١٣-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٨٠(
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ــوير و ــيالتطـ ــد)٣٨١(املؤسسـ ــت  . وأكـ ــن املـ ــد مـ أن  كلمنيالعديـ
ــى األ ــتقرار علـ ــداالسـ ــل مـ ــق إال إذا  ال الطويـ ــن أن يتحقـ ميكـ

ــاب       ــن العق ــالت م ــا ضــد اإلف ــا حازم ــة موقف  اختــذت احلكوم
ــانية    وقـــدمت ــرائم ضـــد اإلنسـ ــرائم احلـــرب واجلـ مـــرتكيب جـ

  .)٣٨٢(وأعمال اإلبادة إىل احملاكمة
 ةاملمثلـ  ت، أفـاد ٢٠١١ /نوفمربتشرين الثاين ٢٢ يفو  
ــ ــام   ةاخلاصــ ــني العــ ــهبلألمــ ــارس ٢٧ يف أنــ ، ٢٠١١ آذار/مــ

 تـويل  نليشيت املسؤولية عـ  -الشرطة الوطنية لتيمور  استأنفت
مجيـع عمليـات الشـرطة يف البلـد. وأشـارت إىل       ضبطوقيادة و

التطــوير  تعزيــزأن البعثــة كثفــت تركيزهــا علــى تقــدمي الــدعم ل
ــة، وســوف حتــافظ     ــاء القــدرات للشــرطة الوطني املؤسســي وبن

. وفيمـا  ٢٠١٢على تلـك القـدرة طـوال فتـرة انتخابـات عـام       
يف عـام   املزمـع إجراؤهـا   يتعلق باالنتخابات الربملانية والرئاسـية 

عـن  م قديسـ  ، قالت إن دعم األمم املتحدة لالنتخابات٢٠١٢
وبرنامج األمـم  طريق فريق الدعم االنتخايب املشترك بني البعثة 

علــى  الشــركاء الــدوليني   أيضــااملتحــدة اإلمنــائي. وشــجعت   
األمـم   ألنشـطة إرسال مراقبني لالنتخابات وتوفري الدعم املايل 

  .)٣٨٣(االنتخابية املتحدة
ليشــيت  -وزيــر اخلارجيــة والتعــاون يف تيمــور   وشــدد  

احملرز يف العديـد مـن اـاالت، مبـا يف ذلـك       كبريالتقدم ال على
واالســــتقرار السياســــي واالجتمــــاعي،  ،التنميــــة االقتصــــادية

__________ 

 ١٥(اهلنــد)؛ الصــفحتان  ١٥ و ١٤املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٣٨١(
ــنة  ١٨ و ١٧(الواليـــات املتحـــدة)؛ الصـــفحتان  ١٦ و (البوسـ

 (أستراليا). ٤٠-٣٨واهلرسك)؛ الصفحات 

ــفحتان    )٣٨٢( ــه، الصـ ــع نفسـ ــدة)؛   ١٦ و ١٥املرجـ ــات املتحـ (الواليـ
 ٢٣ و ٢٢(فرنســــــا)؛ الصـــــــفحتان   ١٩ و ١٨الصــــــفحتان  
ــة امل ــفحتان  (اململكـــ ــدة)؛ الصـــ ــا)؛  ٢٩ و ٢٨تحـــ (كولومبيـــ
(أملانيـا)؛   ٣١ و ٣٠(لبنان)؛ الصـفحتان   ٣٠ و ٢٩الصفحتان 
 (االحتاد األورويب). ٤٢-٤٠الصفحات 

)٣٨٣(  S/PV.6664 ، ٧-٢الصفحات. 

ــاب     ــه يف أعقـ ــر أنـ ــن. وذكـ ــدفاع واألمـ ــاعي الـ وإصـــالح قطـ
ــات،  ــتبدأاالنتخابـ ــور  سـ ــدة   -تيمـ ــة جديـ ــيت مرحلـ ــع ليشـ مـ

ــدرجيي   ــد  لاالنســحاب الت ــة ودمــج البل ضــمن رابطــة أمــم  لبعث
  .)٣٨٤(جنوب شرق آسيا

 -التقــدم الــذي أحرزتــه تيمــور  بورحــب املتكلمــون   
علـى   واالنمـو االقتصـادي، وشـدد   على صعيد ليشيت، وخباصة 

بطريقـــة شـــفافة   ٢٠١٢االنتخابـــات يف عـــام  إجـــراء أمهيـــة 
 اهلـام  التعـاون سـتوى  مب كلمنيرحب العديد من املـت ووسلمية. 

ليشيت يف وضـع اخلطـة االنتقاليـة     -بني البعثة وحكومة تيمور 
املشتركة، والنجاح يف نقل مجيع املسؤوليات املتعلقة باحلفـاظ  

ممثــل  . وأكــد)٣٨٥(علــى األمــن مــن البعثــة إىل الشــرطة الوطنيــة 
ــة    اململكـــة املتحـــدة أن انســـحاب البعثـــة ينبغـــي أن يـــتم بعنايـ
ــين واضــح       ــى ضــرورة وضــع جــدول زم ــاءة، وشــدد عل وكف

ممثــل  وذكــر. )٣٨٦(النســحاب أفــراد البعثــة بعــد االنتخابــات    
االحتاد الروسي أن القرار النهائي بشأن انسحاب البعثـة ينبغـي   
أن يتخـــذ بعـــد إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية والربملانيـــة، مـــع 

الســائدة، وأن األخــذ بعــني االعتبــار احلالــة السياســية واألمنيــة 
ــة      ــرة الالحق ــم املتحــدة يف الفت ــة بوجــود األم ــات املتعلق الترتيب

ــ ات فنيــــة مــــع احلكومــــة املنتخبــــة  ينبغــــي أن خيضــــع ملناقشــ
  .)٣٨٧(حديثا

__________ 

 .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣٨٤(

(الربازيـــل)؛ الصـــفحات  ١٢-١٠الصـــفحات املرجـــع نفســـه،   )٣٨٥(
(جنـوب   ١٧ و ١٦(الواليات املتحـدة)؛ الصـفحتان    ١٥-١٣

ــا)؛ الصــــفحتان  ــا)؛ الصــــفحتان  ١٨ و ١٧أفريقيــ  ١٩(فرنســ
ــفحتان  ٢٠ و ــد)؛ الصــ ــدة)؛   ٢٢ و ٢١(اهلنــ ــة املتحــ (اململكــ

ــفحة  ــفحتان   ٢٤الصـــ ــي)؛ الصـــ ــاد الروســـ  ٢٦ و ٢٥(االحتـــ
 تغال).(الرب ٢٨-٢٦(أملانيا)؛ الصفحات 

 .٢٢ و ٢١ رجع نفسه، الصفحتانامل  )٣٨٦(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٧(
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 ليشيت -احلالة يف تيمور اجللسات: 

  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  اجللسة والتاريخ
ــال  ــدعوات عمــــــ  الــــــ

    ٣٧  باملادة
ــدعوات ــال الــــــ  عمــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  باملادة

  القرار والتصويت  
 -(املؤيـــــــــــــــــــدون 
 -املعارضــــــــــــــــــون 

ــن   ــون عـــــــ املمتنعـــــــ
  التصويت)

       ٦٢٧٦  
 شـــــــــــباط/ ٢٣

  ٢٠١٠فرباير 

تقرير األمني العـام عـن   
 املتحــــدة األمــــم بعثــــة

 - تيمــور  يف املتكاملــة
  )S/2010/85( ليشيت

ــتراليا، و   ــداأســـ  ،أيرلنـــ
 -وتيمــور  والربتغــال،

 رئـــيس نائـــب(ليشـــيت 
ــوزراء ــوب ،)الـــ  وجنـــ

ــا، ــا،  أفريقيــــ وماليزيــــ
  ونيوزيلندا

لألمــني  ةاخلاصــ ةاملمثلــ
ليشــيت  -العــام لتيمــور 

بعثــــة األمــــم  ةورئيســــ
ــدة ــة يف  املتحــ املتكاملــ

ــور  ــيت -تيمـــــ ، ليشـــــ
الــرئيس بالنيابــة لوفــد و

ــدى   االحتــاد األورويب ل
  األمم املتحدة

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــس و ــعالـــ  مجيـــ

  املدعوين

  

٦٢٧٨  
 شـــــــــــباط/ ٢٦

  ٢٠١٠فرباير 

تقرير األمني العـام عـن   
 املتحــــدة األمــــم بعثــــة

 - تيمــور  يف املتكاملــة
  )S/2010/85( ليشيت

مشـروع قــرار مقــدم  
ــن  ــة  ٢١مـ ــن دولـ مـ

ــاء  ــدول األعضــ  (أ)الــ
)S/2010/95(  

ــتراليا، ــال، أســ  والربتغــ
 ليشــــــيت، -وتيمــــــور 
أفريقيـــــــا،  وجنـــــــوب
ــا، والفلـــــبني،  وماليزيـــ
  ونيوزيلندا

ــرار       ١٩١٢القــــــــــــــ
)٢٠١٠(    

٠-٠-١٥  

٦٤٠٥  
ــرين  ١٩ تشـــــــــ

ــوبر  األول/أكتـــــ
٢٠١٠  

تقرير األمني العـام عـن   
 املتحــــدة األمــــم بعثــــة

 - تيمــور  يف املتكاملــة
  )S/2010/522( ليشيت

ــتراليا،   ــال، أســ  والربتغــ
 ليشــــــيت، -وتيمــــــور 
 أفريقيـــــــا، وجنـــــــوب
ــا، والفلـــــبني،  وماليزيـــ
  ونيوزيلندا

لألمــني  ةاخلاصــ ةاملمثلــ
رئـــيس وفـــد   و العـــام، 

  االحتاد األورويب  

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــس و ــعالـــ  مجيـــ

  املدعوين

  

٦٤٨٥  
 شـــــــــــباط/ ٢٢

  ٢٠١١فرباير 

تقرير األمني العـام عـن   
بعثــــة األمــــم املتحــــدة 

 -املتكاملــة يف تيمــور  
ليشيت (عـن الفتـرة مـن    

ــبتمرب  ٢١ أيلول/ســــــــ
ــانون  ٧إىل  ٢٠١٠ كـ

) ٢٠١١الثاين/ينـــــــاير 
)S/2011/32(  

ــتراليا،   ــور  أســ  -وتيمــ
ليشــيت (رئــيس الــوزراء 
ووزيــــــــــر الــــــــــدفاع 

 والفلـــــبني، واألمـــــن)،
  ونيوزيلندا، واليابان

لألمــني  ةاخلاصــ ةاملمثلــ
الرئيس بالنيابـة  والعام، 

  لوفد االحتاد األورويب  

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــس و ــعالـــ  مجيـــ
  املدعوين  

  

٦٤٨٧  
 شـــــــــــباط/ ٢٤

  ٢٠١١فرباير 

تقرير األمني العـام عـن   
بعثــــة األمــــم املتحــــدة 

 -املتكاملــة يف تيمــور  
ليشيت (عـن الفتـرة مـن    

ــبتمرب  ٢١ أيلول/ســــــــ
ــانون  ٧إىل  ٢٠١٠ كـ

) ٢٠١١الثاين/ينـــــــاير 
)S/2011/32(  

قــرار مقــدم  مشـروع 
ــن ــن  ٢٠ مـ ــة مـ  دولـ

 (ب)الـــدول األعضـــاء
)S/2011/86(  

ــتراليا ــور  ،أســ  -وتيمــ
 والفلـــــــبني، ليشـــــــيت،
ونيوزيلنـــدا،  وماليزيـــا،

  واليابان

ــرار       ١٩٦٩القــــــــــــــ
)٢٠١١(    

٠-٠-١٥  
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  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  اجللسة والتاريخ
ــال  ــدعوات عمــــــ  الــــــ

    ٣٧  باملادة
ــدعوات ــال الــــــ  عمــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  باملادة

  القرار والتصويت  
 -(املؤيـــــــــــــــــــدون 
 -املعارضــــــــــــــــــون 

ــن   ــون عـــــــ املمتنعـــــــ
  التصويت)

       ٦٦٦٤  
ــرين  ٢٢ تشـــــــــ

الثـــــــــاين/نوفمرب 
٢٠١١  

 تقرير األمني العـام عـن  
 املتحــــدة األمــــم بعثــــة

 - تيمــور  يف املتكاملــة
  )S/2011/641( ليشيت

وأنغــــــوال،  أســــــتراليا،  
ــابوا ــا وبــــــــــ  غينيــــــــــ

 -، وتيمـور  )ج(اجلديدة
 اخلارجيـة  وزير(ليشيت 

ــاون ــبني، ،)والتعـ  والفلـ
ـــ  ــاورو، ونيوزيلن ، داونـ

  واليابان

لألمــني  ةاخلاصــ ةاملمثلــ
نائـــب رئـــيس والعـــام، 

  وفد االحتاد األورويب

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــس، ــع  الــ ومجيــ

 وفقـــــا املـــــدعوين
 ٧ ، و٣٩لمــادة  ل

مـــــتكلمني وفقـــــا 
  (د)٣٧للمادة 

  

  
فرنسـا،  وغـابون،  والصـني،  وجنـوب أفريقيـا،   وتركيـا،  والبوسـنة واهلرسـك،   والربتغـال،  والربازيل، وأوغندا، وأستراليا، واالحتاد الروسي،   (أ)  

  .اليابانوالواليات املتحدة، ونيوزيلندا، ونيجرييا، والنمسا، واململكة املتحدة، واملكسيك، وماليزيا، ولبنان، والفلبني، و
وفرنسـا، والفلـبني،    وغـابون، االحتاد الروسي، وأستراليا، وأملانيا، والربازيـل، والربتغـال، والبوسـنة واهلرسـك، وجنـوب أفريقيـا، والصـني،          (ب)  

    ن.الياباوكولومبيا، ولبنان، وماليزيا، واململكة املتحدة، ونيجرييا، ونيوزيلندا، واهلند، والواليات املتحدة، و
وبـاالو، وتوفـالو، وتونغـا،     اجلديـدة،  غينيـا  ئ: بـابوا الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقـة احملـيط اهلـاد    سمبابوا غينيا اجلديدة باتكلمت   (ج)  

  .ناوروو ميكرونيزيا،و فيجي،وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، وفانواتو، و
  .بيانأي ب ناوروممثل  مل يدلِ  (د)  

    
    احلالة يف أفغانستان - ١٩

 عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
احلالـة يف أفغانسـتان، واختـذ أربعـة قـرارات،      بشأن جلسة  ١٣

ــال        ــى االنتق ــس عل ــز ال ــا رئاســيا واحــدا. وركّ ــد بيان واعتم
التـــدرجيي إىل تـــولّي األفغـــان املســـؤولية الكاملـــة عـــن األمـــن  

عقـد االنتخابـات الربملانيـة،    مسـألة  واحلكم والتنمية. ونظر يف 
ــدمي املســاعدة     ــم املتحــدة لتق ــة األم ــيت بعث إىل  ويف عمــل ووالي

أفغانســتان والقــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة املــأذون ــا مــن  
  طرف األمم املتحدة.  

ــدمي         ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــس واليـ ــدد الـ ومـ
املســـاعدة إىل أفغانســـتان مـــرتني لفتـــرة ســـنة واحـــدة يف كـــل 

صــل الســابع مـن امليثــاق، مــدد الــس  . ومبوجــب الف)٣٨٨(مـرة 
أيضا مرتني اإلذن بالقوة الدولية للمساعدة األمنيـة لفتـرة سـنة    
ــاء    ــا يف ذلـــك اإلذن للـــدول األعضـ ــرة، مبـ واحـــدة يف كـــل مـ
ــاء     ــة للوفـ ــدابري الالزمـ ــع التـ ــاذ مجيـ ــوة باختـ ـــمشارِكة يف القـ الـ

  .)٣٨٩(بواليتها
__________ 

. لالطـالع علـى   )٢٠١١( ١٩٧٤ و )٢٠١٠( ١٩١٧القراران   )٣٨٨(
ــة بع  ــات عــن والي ــدمي املســاعدة إىل    معلوم ــم املتحــدة لتق ــة األم ث

البعثات السياسـية  ”أفغانستان، انظر اجلزء العاشر، القسم الثاين، 
  .“وبعثات بناء السالم

. لالطـالع علـى   )٢٠١١( ٢٠١١ و )٢٠١٠( ١٩٤٣القراران   )٣٨٩(
معلومات عن والية القوة الدولية للمساعدة األمنيـة، انظـر اجلـزء    

ــع،   ـــظ الســـالم   ”الســابع، القســم الراب ـــذة حلف خاإلجــراءات املت
مـن   ٤٢واألمـن الـدوليني أو إعادمـا إىل نصـاما عمـال باملـادة       

  .“مليثاقا




