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  آسيا

  )١(احلالة يف تيمور الشرقية -  ٢٠    
  

ــؤرخ     ــرر املــ ــايو  ٧املقــ ــة  ١٩٩٩أيار/مــ (اجللســ
    )١٩٩٩( ١٢٣٦): القرار ٣٩٩٨

، قّدم األمـني العـام إىل اجمللـس    ١٩٩٩أيار/مايو  ٥يف   
. وأشـار األمـني العـام يف    )٢(لة يف تيمور الشرقيةاتقريرا عن احل

ــا، عــرب      ــا فتئت ــال م ــره إىل أنّ حكــوميت إندونيســيا والربتغ تقري
إلجيـاد حـل    ١٩٨٣منذ عـام   امساعيه احلميدة، تبذالن جهود

ــد        ــور الشــرقية. وق ــا ملســألة تيم ــول دولي ــادل وشــامل ومقب ع
ــالتوقيع يف   ُتوِّ ــود ب ــذه اجله ــايو  ٥جــت ه ــى  ١٩٩٩أيار/م عل

اللــتني عهــدتا إليــه بتنظــيم     )٣(اتفــاق شــامل بــني احلكــومتني   
ــور       ــا إذا كــان شــعب تيم ــة م ــرأي ملعرف وإجــراء اســتطالع لل
الشرقية يقبل أو يرفض إطار دستوريا مقترحا ينص علـى متتـع   
 تيمور الشرقية حبكم ذايت خاص داخل إندونيسيا. وطُلـب إىل 
األمــني العــام يف االتفــاق أيضــا أن ينشــئ بعثــة لألمــم املتحــدة   
إلجــراء هــذا االســتطالع. ومت يف نفــس اليــوم التوقيــع علــى       
اتفاقني تكميليني بني األمم املتحدة واحلكـومتني بشـأن طرائـق    
اســتطالع رأي شــعب تيمــور الشــرقية عــن طريــق االقتــراع       

  .)٤(املباشر وبشأن الترتيبات األمنية لذلك
 ١٩٩٩أيار/مـايو   ٧املعقودة يف ، ٣٩٩٨ ة اجللسيفو  

ــه يف مشــاورات    وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إلي
__________ 

 ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣عقودة يف امل ٤٠٤١منذ جلسة اجمللس   )١(  
ــر نــص هــذا البنــد مــن    ــة يف تيمــور”تغّي ــة يف ”إىل  “احلال احلال

 .“تيمور الشرقية

  )٢(  S/1999/513.  
  املرجع نفسه، املرفق األول.  )٣(  
  املرجع نفسه، املرفقان الثاين والثالث.  )٤(  

تقريـر األمـني   لس يف جـدول أعمالـه   اجملأدرج  السابقة، اجمللس
. “احلالـــة يف تيمـــور”العـــام وشـــرع يف حبـــث البنـــد املعنـــون  

وعقب اعتماد جدول األعمـال، دعـا الـرئيس (غـابون) ممثلـْي      
، إىل املشـــاركة يف مابنـــاء علـــى طلبـــهندونيســـيا والربتغـــال، إ

أيضـا  وجـه  ت. والتصـوي  يف قاحل مايكون هل دون أنب املناقشة
أُعـّد يف  كـان قـد   انتباه أعضاء اجمللـس إىل نـص مشـروع قـرار     

  .)٥(مشاورات اجمللس السابقة أثناء
طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد       وبعد ذلـك   

  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٩( ١٢٣٦رار الق بوصفهباإلمجاع 
  

  إن جملس األمن،  
  إىل قراراته السابقة بشأن احلالة يف تيمور الشرقية، إذ يشري  
) ١٥-(د ١٥١٤إىل قرارات اجلمعيـة العامـة    وإذ يشري أيضا  

) وقرارات اجلمعية العامة بشأن ٢٥-(د ٢٦٢٥و ) ١٥-(د ١٥٤١و 
  .٣٧/٣٠مسألة تيمور الشرقية، وخباصة القرار 

اجلهــود الدائبــة الــيت تبــذهلا حكومتــا      وإذ يأخــذ يف اعتبــاره   
، باالسـتعانة مبسـاعي   ١٩٨٣والربتغال منـذ شـهر متوز/يوليـه     اإندونيسي

األمني العام احلميدة، من أجل إجياد حل عـادل وشـامل ومقبـول دوليـا     
  ملسألة تيمور الشرقية،

ادثات بني بالتقدم احملرز يف اجلولة األخرية من احمل وإذ يرحب  
ــم املتحــدة،       ــام لألم ــة األمــني الع ــال وإندونيســيا، برعاي حكــوميت الربتغ

  أيــار/ ٥أفضــى إىل إبــرام سلســلة مــن االتفاقــات يف نيويــورك يف       ممــا
  ،١٩٩٩مايو 

بوجــه خــاص علــى املمثــل الشخصــي لألمــني العــام   وإذ يــثين  
  بذله من جهود يف هذا الصدد،  ملا

  عام،بتقرير األمني ال وإذ حييط علما  
ــا    ــر     وإذ حيــيط علم ــها يف تقري ــيت أعــرب عن ــق ال مبشــاعر القل

  األمني العام فيما يتعلق باحلالة األمنية يف تيمور الشرقية،
__________ 

  )٥(  S/1999/520.  
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بـإبرام االتفـاق بـني إندونيسـيا والربتغـال يف       يرحب  - ١  
  ؛بشأن مسألة تيمور الشرقية (االتفاق العام) ١٩٩٩أيار/مايو  ٥

ت بــني األمــم املتحــدة بــإبرام االتفاقــا يرحــب أيضــا  - ٢  
وحكوميت إندونيسيا والربتغال يف التاريخ نفسه بشأن الترتيبات األمنيـة  
(املرفق الثالث) وطرائق استطالع رأي شعيب ألهايل تيمور الشرقية مـن  

  خالل اقتراع مباشر؛
بــاعتزام األمــني العــام إقامــة وجــود   يرحــب كــذلك  - ٣  

ــرب     ــرقية يف أقـ ــور الشـ ــدة يف تيمـ ــم املتحـ ــا،   لألمـ ــن عمليـ ــت ممكـ وقـ
املساعدة يف تنفيذ هذه االتفاقـات وذلـك بوجـه خـاص عـن طريـق        بغية

  ما يلي:
إجراء استطالع رأي شعب ألهـايل تيمـور الشـرقية      (أ)  

بشأن قبول أو رفض إطار دستوري ملـنح تيمـور الشـرقية حكمـا ذاتيـا،      
  ، وفقا لالتفاق العام؛١٩٩٩هو مقرر يف آب/أغسطس  كما

مـــن ضـــباط الشـــرطة املدنيـــة ليعملـــوا  تـــوفري عـــدد   (ب)  
كمستشارين للشرطة اإلندونيسية يف أدائها ملهامها يف تيمـور الشـرقية،   
وليتولوا إبـان اسـتطالع الـرأي اإلشـراف علـى نقـل بطاقـات وصـناديق         

  االقتراع إىل مواقع التصويت ومنها؛
أمهيــة الطلبــات املوجهــة إىل األمــني العــام يف   يؤكــد  - ٤  

أن يبلغ جملس األمن واجلمعيـة العامـة وكـذلك حكـوميت     االتفاق العام ب
إندونيســيا والربتغــال وشــعب تيمــور الشــرقية بنتيجــة اســتطالع الــرأي   
الشــعيب، وأن يكفــل وجــودا مالئمــا ألمــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية     
خـالل الفتـرة املؤقتـة املمتـدة بـني انتـهاء اسـتطالع الـرأي الشـعيب وبـدء           

ال ومهـا احلكـم الـذايت يف كنـف إندونيسـيا أو      تنفيذ أي مـن اخليـارين، أ  
  املرحلة االنتقالية املفضية إىل االستقالل؛

مسؤولية حكومة إندونيسيا عـن حفـظ    يؤكد أيضا  - ٥  
السالم واألمن يف تيمور الشرقية لضمان إجراء استطالع الرأي بصورة 
نزيهة وسلمية يف مناخ خال من الترهيب أو العنف أو التـدخل مـن أي   

ب ولكفالة سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة ومراقبيهـا وسـائر        جان
  املوظفني واملراقبني الدوليني يف تيمور الشرقية؛

أمهيــــة قيــــام حكومــــة إندونيســــيا  يؤكــــد كــــذلك  - ٦  
باملساعدة يف كفالـة متكّـن األمـم املتحـدة مـن أداء مجيـع املهـام املسـندة         

  إليها بغرض تنفيذ االتفاقات؛
ام بـه األمـني العـام مـن إنشـاء صـندوق       مبا قـ  يرحب  - ٧  

ــدول األعضــاء مــن تقــدمي تربعــات للمســاعدة يف      ــتمكني ال اســتئماين ل
ــدول      متويــل وجــود األمــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية، وحيــث مجيــع ال
األعضاء اليت هي يف وضع يسمح هلا بالتربع علـى أن تفعـل ذلـك دون    

  متّهل؛

س األمـن علـى   إىل األمني العـام أن يبقـي جملـ    يطلب  - ٨  
علم بكل تطـورات احلالـة يف تيمـور الشـرقية، وأن يقـدم إليـه يف أقـرب        

، تقريـرا عـن   ١٩٩٩أيار/مـايو   ٢٤وقت ممكن، وعلى أية حال حبلـول  
أعــاله  ٢و  ١تنفيــذ هــذا القــرار واالتفاقــات املشــار إليهــا يف الفقــرتني   

أن حيدد فيه، يف مجلة أمور، طرائق مفصـلة إلجـراء اسـتطالع الـرأي، و    
ــة         ــررا بشــأن والي ــس كــي يتخــذ مق ــدم توصــيات تفصــيلية إىل اجملل يق
وحجم وهيكل وميزانية بعثة األمم املتحدة، مبا يف ذلك ضباط الشـرطة  

أعاله، وأن يقدم تقريرا عن ذلـك   ٣املدنية، كما هو متوخى يف الفقرة 
  إىل اجمللس كل أربعة عشر يوما بعد ذلك؛

عاجـل بشـأن إنشـاء    عن اعتزامـه اختـاذ قـرار    يعرب   - ٩  
  أعاله؛ ٨بعثة لألمم املتحدة على أساس التقرير املشار إليه يف الفقرة 

إىل األمني العام أن حيـيط اجمللـس علمـا، قبـل      يطلب  - ١٠  
بـــدء تســـجيل النـــاخبني واســـتنادا إىل التقيـــيم املوضـــوعي لبعثـــة األمـــم 

تنفيـذ السـلمي   املتحدة، مبا إذا كان قد متت هتيئة احلالة األمنية الالزمة لل
  لعملية استطالع الرأي أم ال؛

  إبقاء املسألة قيد النظر. يقرر  - ١١  
  

(اجللسة  ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١١املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٤٦): القرار ٤٠١٣

 ١٢٣٦، وعمـــال بــــالقرار  ١٩٩٩أيار/مـــايو   ٢٢يف   
ــرا عــن مســألة     ١٩٩٩( ــام إىل اجمللــس تقري ــّدم األمــني الع )، ق

يقترح فيه إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف تيمـور       تيمور الشرقية
ــره وصــفا مفصــال      .)٦(الشــرقية ــام يف تقري وعــرض األمــني الع

لعملية اسـتطالع الـرأي الـيت سـتجريها األمـم املتحـدة، فضـال        
عن توصياته بشأن والية البعثة وحجمها وهيكلها وميزانيتـها.  
ــس،       ــة ودعــم اجملل ــة جيــب أن حتظــى بثق ــى أنّ البعث وشــدد عل
ــة      ــاملوارد الالزم ــل، وب ــاون الســلطات اإلندونيســية الكام وبتع
للقيــام مبهامهــا. وأشــار األمــني العــام إىل أنّ الوضــع يف تيمــور  
ــا. وأعــرب عــن األمــل يف أن      ــوترا ومتقلب ــزال مت الشــرقية ال ي
ُتتَّخذ اخلطوات الالزمة لتحسني األوضاع األمنية حـىت يتسـىن   

يف جــو مفعــم بــاألمن لعمليــة اســتطالع الــرأي أن تســري قــدما 
__________ 

  )٦(  S/1999/595 ــة ووال ــوين البعثـــ ــى تكـــ ــا . ولإلطـــــالع علـــ ياهتـــ
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والسالم. ويف اخلتـام، طلـب إىل اجمللـس أن يوافـق علـى واليـة       
  البعثة وعلى طرائق إجراء عملية استطالع الرأي.

ــودة يف ، ٤٠١٣ ة اجللســويف   ــه  ١١املعق حزيران/يوني
ــاهم الـــذي  ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــه لــس يف جــدول اجملأدرج  الســابقة، مشــاورات اجمللــس أعمال
ــام. وعقــب اعتمــاد جــدول األعمــال، دعــا      ــر األمــني الع تقري
ــال     ــيا والربتغــ ــتراليا وإندونيســ ــي أســ ــا) ممثلــ ــرئيس (غامبيــ الــ

دون بـ  املناقشـة ، إىل املشـاركة يف  مبناء على طلبـه ونيوزيلندا، 
أيضــا انتبــاه أعضــاء  ووجــهت. التصــوي يف قاحلــ ميكــون هلــ أن

مشـاورات   أثناءيف  أُعّد كان قد اجمللس إىل نص مشروع قرار
هــي االنتبــاه أيضــا إىل عــدة وثــائق  ووجــه .)٧(اجمللــس الســابقة

ــا ــي م ــة  يل ــايو  ١١: رســالة مؤرخ موجهــة إىل  ١٩٩٩أيار/م
ــا حييــل هبــا البيــان املتعلــق بتيمــور      األمــني العــام مــن ممثــل أملاني

رئاسـة االحتـاد    ١٩٩٩أيار/مـايو   ٧الشرقية الذي أصـدرته يف  
ــة عنـــ  ــام     و هاألورويب بالنيابـ ــني العـ ــع األمـ ــه بتوقيـ ــت فيـ رحبـ

 ؛)٨(وإندونيسيا والربتغال علـى اتفـاق مسـتقبل تيمـور الشـرقية     
ــة  ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٧ورسـ ــة إىل رئـــيس  ١٩٩٩أيار/مـ موجهـ

فيها أنّ بعـض جوانـب    يوضحجملس األمن من ممثل إندونيسيا 
تقريــر األمــني العــام رمســت صــورة غــري متوازنــة عــن احلقــائق   

موجهـة   ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ٧مؤرخـة   ورسالة ؛)٩(السائدة
إىل األمن العام ورئيس جملس األمن من ممثل الربتغال يعلمهمـا  
فيها بتعيني املفوض الربتغايل لدعم العملية االنتقاليـة يف تيمـور   

  .  )١٠(الشرقية
طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد       وبعد ذلـك   

  نصه:ما يلي  )، ويف١٩٩٩( ١٢٤٦القرار  بوصفهباإلمجاع 
  إن جملس األمن،  

__________ 

  )٧(  S/1999/666.  
  )٨(  S/1999/547.  
  )٩(  S/1999/612.  
  )١٠(  S/1999/652.  

إىل قراراته السـابقة بشـأن احلالـة يف تيمـور الشـرقية،       إذ يشري  
  ؛١٩٩٩أيار/مايو  ٧) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٦وعلى األخص القرار 

إىل االتفــاق املــربم بــني إندونيســيا والربتغــال بشــأن  وإذ يشــري  
 (االتفـاق العـام) وإىل   ١٩٩٩أيار/مـايو   ٥مسألة تيمور الشرقية بتاريخ 

االتفاقني املربمني بني األمم املتحـدة وحكـوميت إندونيسـيا والربتغـال يف     
نفس التاريخ بشأن طرائق عملية استطالع رأي شـعب تيمـور الشـرقية    

  عن طريق االقتراع املباشر وبشأن ترتيبات األمن (االتفاق األمين)؛ 
بتقريــر األمــني العــام عــن مســألة تيمــور الشــرقية   وإذ يرحــب  

  ؛١٩٩٩أيار/مايو  ٢٢املؤرخ 
ــق      ــع القل ــا م ــوارد يف     وإذ حيــيط علم ــام ال ــني الع ــيم األم بتقي

بالغـة التـوتر   ”تـزال   تقريره وهو أن احلالـة األمنيـة يف تيمـور الشـرقية ال    
  ؛“والتقلب

باحلاجة امللحة إىل حتقيق املصاحلة بني خمتلـف   وإذ حييط علما  
  الفصائل املتنافسة داخل تيمور الشرقية؛

التعــاون املثمــر مــن جانــب حكومــة إندونيســيا   ب وإذ يرحــب  
  والسلطات احمللية يف تيمور الشرقية مع األمم املتحدة؛

ــه  ٧بالرســالة املؤرخــة  وإذ حيــيط علمــا    ١٩٩٩حزيران/يوني
املوجهة من املمثل الدائم للربتغال لدى األمم املتحـدة إىل رئـيس جملـس    

  األمن؛
دونيسيا واألمم باختتام املشاورات بني حكومة إن وإذ يرحب  

املتحــدة بشــأن نشــر مــوظفي االتصــال العســكريني ضــمن إطــار البعثــة    
  املنشأة مبوجب هذا القرار؛

اجلهــود املتواصــلة املبذولــة مــن جانــب  وإذ يضــع يف االعتبــار  
، عـــن طريـــق ١٩٨٣حكـــوميت إندونيســـيا والربتغـــال منـــذ متوز/يوليـــه 

ــدة لألمــني العــام، مــن أجــل إجيــاد حــل عــ     ادل وشــامل املســاعي احلمي
  ومقبول دوليا ملسألة تيمور الشرقية؛

بتعــيني املمثــل اخلــاص لألمــني العــام الســتطالع     وإذ يرحــب  
دعمـه للجهـود الـيت يبـذهلا     وإذ يعيد تأكيد رأي شعب تيمور الشرقية، 

  رقية؛شاملمثل الشخصي لألمني العام لتيمور ال
إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية  يقــرر  - ١  

لتنظــيم وتنفيــذ عمليــة اســتطالع رأي  ١٩٩٩آب/أغســطس  ٣١ حــىت
علـى   ١٩٩٩آب/أغسـطس   ٨شعب تيمور الشرقية املقرر إجراؤها يف 

أسـاس االقتـراع املباشـر والسـري والعـام مـن أجـل التأكـد ممـا إذا كـان           
شعب تيمور الشرقية يقبل اإلطار الدستوري املقترح الـذي يـنص علـى    

لشــرقية يف إطــار مجهوريــة إندونيســيا    احلكــم الــذايت اخلــاص لتيمــور ا   
املوحدة أم يـرفض ذلـك اإلطـار ممـا يـؤدي إىل انفصـال تيمـور الشـرقية         
عــن إندونيســيا، وذلــك وفقــا لالتفــاق العــام، ومــن أجــل متكــني األمــني 

  من االتفاق األمين؛ ٣العام من االضطالع مبسؤوليته يف إطار الفقرة 
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دنيـة يف إطـار   من أفراد الشـرطة امل  ٢٨٠بنشر  يأذن  - ٢  
، ١٩٩٩آب/أغسـطس   ٣١بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية، حىت 

للعمــــل كمستشــــارين للشــــرطة اإلندونيســــية يف ســــياق االضــــطالع  
بواجباهتا، والقيام وقت االستطالع باإلشراف علـى عمليـة نقـل أوراق    

  وصناديق االقتراع إىل مواقع االقتراع ومنها؛
االتصــال العســكريني يف مــن أفــراد  ٥٠بنشــر  يــأذن  - ٣  

ــىت   ــة، حـ ــار البعثـ ــطس  ٣١إطـ ــالقوات  ١٩٩٩آب/أغسـ ــال بـ ، لالتصـ
ــن االضــطالع        ــام م ــن أجــل متكــني األمــني الع املســلحة اإلندونيســية م

  مبسؤولياته مبوجب االتفاق العام واالتفاق األمين؛
اقتراح األمـني العـام الـذي يـدعو إىل أن تضـم       يؤيد  - ٤  

  الشرقية العناصر التالية أيضا: بعثة األمم املتحدة يف تيمور
عنصر سياسي تنـاط بـه املسـؤولية عـن رصـد مـدى         (أ)  

تـــوفر العدالـــة يف البيئـــة السياســـية، وكفالـــة احلريـــة جلميـــع املنظمـــات   
السياسية وغريها من املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق باألنشـطة الـيت   

اخلـاص بشـأن   تقوم هبا حبرية، وبعملية الرصد وإسـداء املشـورة للممثـل    
  مجيع املسائل ذات األبعاد السياسية؛

عنصر انتخايب تناط به املسؤولية عن كافة األنشـطة    (ب)  
  ذات الصلة بالتسجيل والتصويت؛  

عنصر إعالمي تناط به املسؤولية عـن شـرح أحكـام      (ج)  
االتفاق العام وإطار احلكم الذايت املقترح لشعب تيمور الشرقية بطريقة 

دة ودون مســـاس بـــأي موقـــف أو نتيجـــة، لتـــوفري     موضـــوعية وحمايـــ 
معلومات عن عمليـة وإجـراءات التصـويت، وعـن شـرح اآلثـار املترتبـة        

  على التصويت بقبول أو رفض االقتراح؛
بــاعتزام حكــوميت إندونيســيا والربتغــال  حيــيط علمــا  - ٥  

إيفــاد عــدد متســاو مــن املمــثلني ملراقبــة مجيــع املراحــل التنفيذيــة لعمليــة   
  ع داخل تيمور الشرقية وخارجها على السواء؛االستطال

بعزم األمـني العـام علـى أن يقـوم، يف أقـرب       يرحب  - ٦  
وقــت ممكــن، بــإبرام اتفــاق مــع حكومــة إندونيســيا بشــأن مركــز البعثــة 

على اختتام املفاوضات يف وقت مبكر للـتمكني مـن نشـر البعثـة      وحيث
  بالكامل ويف الوقت املناسب؛

األطراف أن تتعاون مع بعثة األمـم  إىل مجيع  يطلب  - ٧  
املتحـــدة يف تيمـــور الشـــرقية يف االضـــطالع بواليتـــها، وتـــأمني ســـالمة 
موظفيهــا وحريــة تنقلــهم مــن أجــل تنفيــذ واليــة البعثــة يف مجيــع منــاطق 

  تيمور الشرقية؛
علـــى طرائـــق تنفيـــذ عمليـــة اســـتطالع رأي  يوافـــق  - ٨  

ــا يف    ــرر إجراؤهـ ــعب املقـ ــطس  ٨الشـ ــى ١٩٩٩آب/أغسـ ــو  علـ النحـ
 ٢٢مــن تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   ١٨إىل  ١٥املوضــح يف الفقــرات 

  ؛١٩٩٩أيار/مايو 

على مسؤولية حكومة إندونيسيا  يشدد مرة أخرى  - ٩  
ســيما يف احلالــة  عــن احملافظــة علــى الســلم واألمــن يف تيمــور الشــرقية ال

إجـراء   األمنية الراهنة املشار إليها يف تقرير األمني العام من أجل ضـمان 
اســـتطالع رأي الشـــعب بطريقـــة نزيهـــة وســـلمية ويف جـــو خـــال مـــن 
الترهيب أو العنف أو التـدخل مـن أي جانـب، ولضـمان سـالمة وأمـن       
ــدوليني يف      ــراقبني ال ــوظفني وامل مــوظفي األمــم املتحــدة وغريهــم مــن امل

  تيمور الشرقية؛  
مبا قررته حكومة إندونيسـيا   يرحب يف هذا الصدد  - ١٠  

ق وزاري ملراقبة وضمان األمن أثناء عملية استطالع رأي من إنشاء فري
  من االتفاق األمين؛ ١من االتفاق العام والفقرة  ٣الشعب وفقا للمادة 

 ويـدعو مجيع أعمال العنف أيا كان مصـدرها  يدين   - ١١  
ــات املســلحة        ــع الفئ ــال وإىل أن تضــع مجي ــك األعم إىل وضــع حــد لتل

ــة  املوجــودة يف تيمــور الشــرقية أســلحتها   ، وإىل اختــاذ اخلطــوات الالزم
لتحقيق نزع السالح واختاذ املزيد من اخلطوات بغيـة ضـمان تـوفر بيئـة     
خاليـة مـن العنـف أو غـريه مــن أشـكال الترهيـب، وهـو شـرط أساســي         

  إلجراء اقتراع حر ونزيه يف تيمور الشرقية؛
إىل مجيــع األطــراف هتيئــة األحــوال الالزمــة    يطلــب  - ١٢  

تطالع رأي الشعب، مع كفالة املشاركة التامـة مـن   للتنفيذ الشامل الس
  جانب شعب تيمور الشرقية؛

علــى بــذل كــل اجلهــود املمكنــة لتســيري عمــل  حيــث  - ١٣  
بصـفة خاصـة علـى ضـرورة      ويشـدد اللجنة املعنية بالسالم واالستقرار، 

قيام السـلطات اإلندونيسـية بتـوفري األمـن واحلمايـة الشخصـية ألعضـاء        
  ع البعثة؛اللجنة بالتعاون م

إىل األمـني العـام أن يبقـي جملـس األمـن       يكرر طلبـه   - ١٤  
على علم دقيق هبذه احلالة، وأن يستمر يف تقدمي تقارير إليـه كـل أربعـة    
عشر يوما عن تنفيذ قرارات اجمللـس وبشـأن االتفاقـات الثالثيـة واحلالـة      

  األمنية يف تيمور الشرقية؛
  ره.أن يبقي هذه املسألة قيد نظ يقرر  - ١٥  

  
(اجللســـــة  ١٩٩٩حزيران/يونيـــــه  ٢٩املقـــــرر املـــــؤرخ 

  ): بيان من الرئيس٤٠١٩
ــه  ٢٢يف    ــالقرار  ١٩٩٩حزيران/يونيــــ ــال بــــ ، وعمــــ
ــرا عــن    ١٩٩٩( ١٢٤٦ ــّدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري )، ق

مسألة تيمور الشرقية يتضمن معلومات مستكملة عـن أنشـطة   
األمـــين يف بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف تيمـــور الشـــرقية والوضـــع  
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نّ امليليشيات املؤيـدة  وقال األمني العام يف تقريره إ .)١١(اإلقليم
لالندماج، اليت ُيعتقد أّنهـا تعمـل مبوافقـة عناصـر مـن اجلـيش،       

تـزال   ف وختويف ضد السـكان احمللـيني. وال  قامت بأعمال عن
ــر        ــّرض للخط ــا يع ــية، م ــة السياس ــل احلري ــال تعرق ــذه األعم ه

أي. ونظـرا خلطـورة احلالـة األمنيـة     انفتاح عملية اسـتطالع الـر  
يف معظـــم أحنـــاء اإلقلـــيم وعـــدم املســـاواة يف الفـــرص املتاحـــة  
لألطراف، ومن أجل إتاحة وقت كاف لنشر البعثة بالكامـل،  
فقــد قــّرر األمــني العــام إرجــاء عمليــة التســجيل ليتــأخر بــذلك 

  موعد االقتراع مدة أسبوعني.
ــودة يف ، ٤٠١٩ ة اجللســويف   ــه حزيرا ٢٩املعق ن/يوني
ــاهم الـــذي  ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــه  اجملأدرج  الســابقة، مشــاورات اجمللــس لــس يف جــدول أعمال
ــام. وعقــب اعتمــاد جــدول األعمــال، دعــا      ــر األمــني الع تقري

، مابناء على طلبـه الرئيس (غامبيا) ممثلي إندونيسيا والربتغال، 
 يف قاحلـــ  مـــا يكـــون هل  دون أنبـــ  املناقشـــة إىل املشـــاركة يف  

  ت.التصوي
ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)١٢(اجمللس

نظــر جملــس األمــن يف تقريــر األمــني العــام عــن مســألة تيمــور     
  .١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٢الشرقية املؤرخ 

وحييط جملـس األمـن علمـا مـع الـتفهم بقـرار األمـني العـام أن           
قـراره، الـذي سيسـتند فيـه إىل العناصـر       يؤجل ملـدة ثالثـة أسـابيع اختـاذ    

، بشــأن مــا إذا ١٩٩٩أيار/مــايو  ٥الرئيســية احملــددة يف تقريــره املــؤرخ 
كانـــت تتـــوفر احلالـــة األمنيـــة الالزمـــة لبـــدء املرحلـــة التنفيذيـــة لعمليـــة 
االستشارة، على النحو الذي يقضي به االتفاق املربم بني األمم املتحـدة  

ــة األمــني العــام   وحكــوميت إندونيســيا والربتغــ  ال. كمــا يؤيــد اجمللــس ني
تبــدأ املرحلــة التنفيذيــة مــن االستشــارة الشــعبية إال بعــد االنتشــار         أال

الكامل لبعثة األمـم املتحـدة يف تيمـور الشـرقية، وكـذلك قـراره تأجيـل        
  موعد االقتراع ملدة أسبوعني.

__________ 

  )١١(  S/1999/705.  
  )١٢(  S/PRST/1999/20.  

ويؤكد جملس األمـن علـى أن إجـراء استشـارة لشـعب تيمـور         
ل اقتراع مباشر وسري وعـام ميثـل فرصـة تارخييـة حلـل      الشرقية من خال

مسألة تيمور الشرقية حال سلميا. ويتفق اجمللس مع تقيـيم األمـني العـام    
القائل بأن هذه العملية ال بد وأن تتسم بالشفافية، وأن مجيع األطـراف  

  ال بد وأن تتمتع بفرصة التعبري عن نفسها حبرية.
ــذا الصــدد      ــن يف ه ــس األم ــرب جمل ــق ألن    ويع ــالغ القل ــن ب ع

قـد انتـهى يف تقييمـه إىل أن الشـروط الالزمـة مل تتـهيأ بعـد         العاماألمني 
للشروع يف املراحل التنفيذية من عملية االستشارة، نظرا للحالة األمنيـة  
السائدة يف خمتلف أحنـاء قطـاع كـبري مـن تيمـور الشـرقية، ونظـرا لعـدم         

اجمللـس القلـق بصـفة     ويسـاور “. ساحة تكفل املساواة للجميع”وجود 
خاصة من قيام امليليشيات واجلماعات املسلحة األخرى بأعمـال عنـف   
ضــد الســكان احمللــيني وممارســتها لتــأثريات لترهيبــهم، ومــن أن هــذه        

تزال تشكل قيدا علـى احلريـة السياسـية يف تيمـور الشـرقية،       األنشطة ال
اجمللــس  ممــا يعــرض للخطــر االنفتــاح الــالزم لعمليــة االستشــارة. وحيــيط

علما بتقييم األمني العـام الـذي يفيـد أنـه يف حـني حـّدت احلالـة األمنيـة         
بصورة شديدة من فرص التعبري العام للنشـطاء الـداعني إىل االسـتقالل،    

  تستمر احلملة الداعية إىل االستقالل الذايت بصورة نشطة.  
ويشـدد جملــس األمـن علــى ضـرورة أن تضــع كافـة األطــراف       

العنف وأن متارس أقصى قـدر مـن ضـبط الـنفس قبـل       حدا جلميع أنواع
االستطالع وأثناءه وبعده. ويدعو بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشـرقية  
إىل متابعة التقارير املتعلقة بأعمال العنف من جانب امليليشيات الداعيـة  
لالندماج ومن جانب القوات املسلحة للتحرير الوطين لتيمـور الشـرقية   

يف هذا الصدد يعرب عن بالغ قلقه إزاء اهلجوم الذي على حد سواء. و
ــرقية، يف    ــا، تيمــــــور الشــــ ــة يف ماليانــــ وقــــــع علــــــى مكتــــــب البعثــــ

. ويطالــب اجمللــس بــإجراء حتقيــق واف يف    ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٢٩
احلادث وبتقدمي مرتكبيه إىل العدالـة. ويطالـب اجمللـس أيضـا بـأن تتقيـد       

. ويؤيـد اجمللـس البيـان الـذي     مجيع األطراف بسـالمة وأمـن أفـراد البعثـة    
ــام يف     ــه املتحــدث باســم األمــني الع ــه  ٢٩أدىل ب ، ١٩٩٩حزيران/يوني

  ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا آخر عن هذه املسألة.
يرحب جملس األمن بالتطورات اإلجيابية اليت حددها األمـني  و  

بـني البعثـة    العام. ويرحب اجمللس ترحيبا كبريا بقنوات االتصال املمتازة
والســلطات اإلندونيســية، وهــو مــا ســهله إنشــاء فرقــة عمــل إندونيســية  
رفيعة املستوى يف ديلي. كمـا يرحـب اجمللـس ترحيبـا كـبريا مبحادثـات       
داري الثانيــة يف جاكرتــا مــع ممثلــي مجيــع األطــراف يف تيمــور الشــرقية   

  وبالتقدم احملرز يف ممارسة جلنة السالم واالستقرار لنشاطها.  
ــة       وي   ــى مســؤولية حكوم ــرة أخــرى عل ــن م ــس األم ؤكــد جمل

إندونيسيا عن إقرار السالم واألمـن يف تيمـور الشـرقية. ويشـدد اجمللـس      
علــى أنــه ال بــد وأن يلتــزم مجيــع املســؤولني احمللــيني يف تيمــور الشــرقية   
بأحكام االتفاقات الثالثية. وخباصة فيمـا يتعلـق بـالفترة احملـددة للحملـة      
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م األمـــوال العامـــة يف األغـــراض املتعلقـــة باحلملـــة، الدعائيـــة، واســـتخدا
وضرورة أن يقتصروا يف أنشـطتهم يف احلمـالت الدعائيـة علـى صـفتهم      

  الشخصية، دون اللجوء إىل الضغوط املستمدة يف سلطة مناصبهم.  
ويساور جملس األمن القلق بصفة خاصـة إزاء حالـة املشـردين      

كن أن تترتب على ذلك بالنسبة داخليا يف تيمور الشرقية واآلثار اليت مي
لعمومية االستطالع. ويدعو اجمللس مجيع األطـراف املعنيـة إىل أن تـوفر    
للمنظمــات اإلنســانية بصــورة كاملــة إمكانيــة الوصــول وحريــة احلركــة 
لتوصيل املساعدات اإلنسانية، وأن توقف على الفور األنشـطة الـيت قـد    

بعودة مجيع املشـردين   تتسبب يف تشريد املزيد من السكان، وأن تسمح
  داخليا الذين يرغبون يف العودة إىل ديارهم.

ويالحظ جملس األمن أنـه لـن يتسـىن حتقيـق االنتشـار الكامـل         
ــل      ــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية قب ــة األم ــه  ١٠لبعث ، ١٩٩٩متوز/يولي

ــة        ــع اخلطــوات الالزم ــى أن يتخــذ مجي ــام عل ــس األمــني الع وحيــث اجملل
الكامل قبل ذلك املوعـد، وحيـث مجيـع األطـراف      لضمان إمتام االنتشار

على التعاون متاما مع البعثة. ويشدد اجمللـس علـى أمهيـة السـماح للبعثـة      
  حبرية التنقل داخل تيمور الشرقية من أجل االضطالع مبهامها. 

وحيث جملس األمن احلكومة اإلندونيسية واجلماعـات الداعيـة     
االسـتقالل علـى مواصـلة التعـاون     إىل االندماج واجلماعات الداعيـة إىل  

مـــع البعثـــة وتعزيـــزه، للســـماح لالســـتطالع الشـــعيب باملضـــي قـــدما يف 
  التوقيت احملدد له.  

  وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره.  
  

(اجللسـة   ١٩٩٩آب/أغسـطس   ٣املقرر املـؤرخ    
  ) ١٩٩٩( ١٢٥٧): القرار ٤٠٣١

، أخطر األمـني  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٨رسالة مؤرخة ب  
ام اجمللـــس بأنـــه قـــرر، بعـــد مناقشـــات أجراهـــا مـــع ممثلـــه  العـــ

الشخصي يف تيمور الشرقية، ويف أعقاب النصيحة اليت تلقاهـا  
من بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية، تأجيل موعـد إجـراء   
ــرقية إىل     ــور الشــ ــري يف تيمــ ــذي جيــ ــل الــ ــتطالع املقبــ االســ

ولذلك، طلـب إىل اجمللـس أن    .)١٣(١٩٩٩آب/أغسطس  ٣٠
ــأ ــدة شــهر واحــد حــىت       ي ــة مل ــة للبعث ــة احلالي ــد الوالي ذن بتمدي
أن األمم املتحـدة ستواصـل    . وذكر١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣٠

االحتفاظ بوجود هلا يف تيمور الشرقية بعـد االسـتطالع وهـي    
__________ 

  )١٣(  S/1999/830.  

ختطط حالياً لتلـك املرحلـة وتنـاقش ذلـك األمـر مـع حكـوميت        
  إندونيسيا والربتغال.  

ــة    ــودة٤٠٣١ويف اجللسـ ــطس  ٣يف  ، املعقـ آب/أغسـ
ــاهم الـــذي و ١٩٩٩ ــاً للتفـ ــد فقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس الرسـالة املوجهـة مـن    
األمني العام يف جدول أعماله. وعقب إقرار جدول األعمـال،  

ــا) انتبــاه اجمللــس إىل نــص مشــروع قــرار   وّجــه  الــرئيس (ناميبي
 . وبعد ذلك)١٤(السابقة سخالل مشاورات اجملل أعد كان قد
طـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع   ذلـــك

  :  ويف ما يلي نصه ١٢٥٧بوصفه القرار 
  

  ،  إن جملس األمن  
إىل قراراته السـابقة بشـأن احلالـة يف تيمـور الشـرقية،       إذ يشري  

  ، ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١١) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٦وال سيما القرار 
ة املوجهة مـن األمـني العـام إىل رئـيس     بالرسال وإذ حييط علما  
، واليت خيطـر فيهـا اجمللـس    ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٨من، املؤرخة جملس األ

الشـــعيب يف تيمـــور الشـــرقية حـــىت   بقـــراره تأجيـــل إجـــراء االســـتطالع 
، ويطلــب فيهــا اإلذن بتمديــد واليــة بعثــة     ١٩٩٩آب/أغســطس  ٣٠

  األمم املتحدة يف تيمور الشرقية ملدة شهر واحد، 
ــرر  - ١   ــة حــىت    يق ــة البعث ــد والي أيلول/ســبتمرب  ٣٠متدي
  ؛١٩٩٩

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٢  
  

(اجللسة  ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٧املقرر املؤرخ   
 مـــن ) وبيـــان١٩٩٩( ١٢٦٢): القـــرار ٤٠٣٨
  الرئيس 

، قـــدم األمـــني العـــام إىل ١٩٩٩آب/أغســطس   ٩يف   
معلومـات   منيتضـ اجمللس تقريـراً عـن مسـألة تيمـور الشـرقية،      

عــن دور األمــم املتحــدة يف مرحلــة مــا بعــد االقتــراع ويوصــي  
بـــأن تعـــدل بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف تيمـــور الشـــرقية مهامهـــا 

__________ 

  )١٤(  S/1999/843.  
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وطلـب األمـني العـام يف تقريـره أن      .)١٥(وهياكلها وفقاً لـذلك 
ينظر اجمللس يف توصـياته املتعلقـة بتشـكيل بعثـة األمـم املتحـدة       

نفيـذها لفتـرة أوليـة تتـألف مـن      يف تيمور الشـرقية وأن يـأذن بت  
يف  ثالثة أشهر اعتباراً من تاريخ عملية استطالع رأي الشـعب 

  .  ١٩٩٩آب/أغسطس  ٣٠تيمور الشرقية املقرر إجراؤها يف 
آب/أغســطس  ٢٧املعقــودة يف ، ٤٠٣٨ويف اجللســة   
ــاهم الـــذي  و ١٩٩٩ ــاً للتفـ ــد فقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

جمللس تقرير األمني العـام يف  مشاورات اجمللس السابقة، أدرج ا
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        

كوريـا   (ناميبيا) ممثلي أستراليا وإندونيسيا والربتغال ومجهورية
يف املناقشـة   إىل املشـاركة وفنلندا ونيوزيلندا، بناًء على طلبهم، 

  التصويت.   يف قاحلدون أن يكون هلم ب
أنـه عشـية    منعن قلق حكومته وأعرب ممثل الربتغال   

ــطة يف      ــلحة نشـ ــيات مسـ ــاك ميليشـ ــزال هنـ ــاورات، ال تـ املشـ
ــتم التحقيــق فيهــا     ــة ال ي ــيم، وأن معظــم أعماهلــا اإلجرامي اإلقل

ــة عليهــا. و  األحــداث الــيت وقعــت يف تيمــور    قــال إن واملعاقب
الشرقية باألمس دليل علـى أن التـدابري الـيت اختـذت حـىت اآلن      

ــة وغــري كاف   ــب أن تتخــذ    غــري مالئم ــى اإلطــالق. وطل ــة عل ي
ــف      ــف العنـ ــة لوقـ ــوات ملموسـ ــية خطـ ــلطات اإلندونيسـ السـ
وكفالة إجراء االستطالع الشعيب يف جـو خـال مـن التخويـف     

ــارة إىل    أو العنـــف أو ــد اإلشـ ــن أي جانـــب. وعنـ ــدخل مـ التـ
مســتقبل تيمــور الشــرقية، أبــرز دور التيمــوريني الشــرقيني ومــا 

تغلبـهم   ة الوطنية. وذكر أنأحرزوه من تقدم يف سبيل املصاحل
ــالم   ــاً يف سـ ــيش معـ ــاهتم والعـ ــى خالفـ ــا علـ ــرب  مهـ ــديني أكـ حتـ

  .  )١٦(بعد االستطالع يواجههما
مصـممة مـن    وأكد ممثـل إندونيسـيا أن حكومـة بلـده      

ــاً لالتفاقـــات    ــة باالضـــطالع مبســـؤولياهتا وفقـ جانبـــها وملتزمـ
__________ 

  )١٥(  S/1999/862.  
  )١٦(  S/PV.4038 ٤إىل  ٢، الصفحات.  

 استطالع شـعيب حـر   إجراءوكفالة أن تؤدي احلالة األمنية إىل 
مـع أنـه اعتـرف بوقـوع     وعـادل وسـلمي يف تيمـور الشـرقية. و    

نتيجــة لتصــرفات الطــرفني، فقــد  “املؤســفة”بعــض األحــداث 
ــة      أكــد أن الشــرطة اإلندونيســية عملــت بســرعة يف كــل حال
لكـي تفصـلهما يف نفــس الوقـت الـذي جتــري فيـه التحقيقــات      
ــويه     ــزال جيـــري تشـ ــه ال يـ ــفه ألنـ ــة. وأعـــرب عـــن أسـ الالزمـ

هناك جممـوعتني يف تيمـور الشـرقية،    ”حظ أن التصورات. وال
ــدامها    وال ميكــــن، بــــل ال ــر عــــن إحــ جيــــب أن نغــــض النظــ

  .)١٧(“تلقائياً
وأعربت ممثلة أستراليا عن تأييدها إلعادة هيكلة بعثـة    

األمم املتحدة يف تيمور الشرقية لتمكني البعثة من مواصـلة يـد   
وتنفيــذ  العــون خــالل املرحلــة احلامســة املقبلــة بــني االســتطالع 

إحدى مسؤوليات األمـم املتحـدة الرئيسـية    قالت إن نتائجه. و
بناء الثقة ودعم االسـتقرار  يف فترة ما بعد االستطالع ستكون 

ة مجيع اجملموعـات، مبـا يف ذلـك اجملموعـات الـيت تشـعر       وطمأن
  .)١٨(خبيبة أمل إزاء النتائج

وتكلمــت ممثلـــة فنلنــدا، بالنيابـــة عــن بلـــدان االحتـــاد      
، فأعلنت عزم االحتاد على إرسال فريق مـن املـراقبني   األورويب

إىل االســتطالع يف تيمــور الشــرقية. وشــددت املمثلــة علــى أن 
االحتــاد األورويب يشــعر بــالقلق الشــديد إزاء احلالــة األمنيــة يف   
ــيات    ــلوك التخـــويفي للميليشـ ــيما السـ ــرقية، ال سـ تيمـــور الشـ

عديــدون  املناصــرة لالنــدماج والــيت ربطهــا مراقبــون مســتقلون
  .)١٩(بعناصر من القوات املسلحة اإلندونيسية

 وقال ممثل نيوزيلندا إنه ال ميكن أن تكون هنـاك فتـرة    
لبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف تيمـــور الشـــرقية. وأثنـــاء   “هـــدوء”

املرحلة االنتقالية عقب االقتراع فـوراً، سـتواجه البعثـة سلسـلة     
__________ 

  .٦إىل  ٤فسه، الصفحات املرجع ن  )١٧(  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  
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ــها امل     ــنعكس يف تكوين ــامِ، وجيــب أن ت ــب مــن خمتلــف امله طال
اجلديــدة تلــك. وســوف يكــون العمــل حنــو املصــاحلة وإرســاء   
الثقـــة بـــني مجيـــع الفئـــات حامســـاً علـــى مـــدى تلـــك املرحلـــة  
االنتقاليــة. ولــذلك، حــث إندونيســيا، وال ســيما الســـلطات      
العســـكرية يف إندونيســـيا، علـــى مضـــاعفة جهودهـــا لضـــمان  

  .)٢٠(األمن واهلدوء يف إدارة االقتراع ويف الفترة الالحقة له
ه لديـه الثقـة   بلـد  وأكد ممثـل مجهوريـة كوريـا أن وفـد      

ــالتزام احلكومــة اإلندونيســية والشــعب اإلندونيســي    ــة ب الكامل
وقدرهتما على االضطالع مبسؤوليتهما بفعالية من أجل حفـظ  

  .  )٢١(القانون والنظام يف تيمور الشرقية
ار للتصـويت واعتمـد   طـرح مشـروع القـر   بعد ذلـك  و  

  ويف ما يلي نصه:) ١٩٩٩( ١٢٦٢رار الق باإلمجاع بوصفه
  ،  إن جملس األمن  
إىل قراراته السـابقة بشـأن احلالـة يف تيمـور الشـرقية،       إذ يشري  

 ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ١١) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٦وال ســيما القــرار 
  ، ١٩٩٩آب/أغسطس  ٣املؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٥٧والقرار 

تغــال بشــأن إىل االتفــاق املــربم بــني إندونيســيا والرب وإذ يشــري  
واالتفاقــات املربمــة  ١٩٩٩أيار/مــايو  ٥مســألة تيمــور الشــرقية املــؤرخ 

ة يف التـاريخ  خـ بني األمـم املتحـدة وحكـوميت إندونيسـيا والربتغـال املؤر     
ذاتــه فيمــا يتعلــق بطرائــق إجــراء اســتطالع شــعيب يشــارك فيــه مواطنــو    

  ة،ع املباشر، وبالترتيبات األمنيتيمور الشرقية عن طريق االقترا
آب/أغســـطس  ٩ني العـــام املـــؤرخ بتقريـــر األمـــ وإذ يرحـــب  
١٩٩٩،  

باحلاجة إىل أن تواصل األمم املتحدة ما تبذله  وإذ حييط علما  
من جهود يف تيمور الشرقية يف الفترة التالية إلجراء االقتراع لبناء الثقـة  
ودعم االستقرار وطمأنة مجيـع اجلماعـات، ال سـيما تلـك الـيت تشـارك       

اع بوصفها أقلية، بأن هلـا دورا تضـطلع بـه يف احليـاة السياسـية      يف االقتر
  مستقبال يف تيمور الشرقية،  

أن تواصـــل بعثـــة األمـــم بـــاقتراح األمـــني العـــام  وإذ يرحـــب  
ــة الواقعــة بــني      ــة االنتقالي املتحــدة يف تيمــور الشــرقية عملياهتــا يف املرحل

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠(  
  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

أن ائج ودء تنفيــذ مــا يســفر عنــه مــن نتــ اختتــام االســتطالع الشــعيب وبــ 
  جيري تعديل مهامها وهيكلها وفقا لذلك،

ــرقية لقيامهــا      وإذ يشــيد   ــور الش ــم املتحــدة يف تيم ــة األم ببعث
بالتأكيد الوارد يف تقريـر األمـني    ويرحببتنفيذ واليتها برتاهة وفعالية، 

ــؤوليتها      ــطالع مبسـ ــارها لالضـ ــذل قصـ ــل بـ ــة ستواصـ ــأن البعثـ ــام بـ العـ
  ذاهتا،  بالطريقة

ــاونوإذ يرحـــب    ــور    بتعـ ــر يف تيمـ ــيا املثمـ ــة إندونيسـ حكومـ
  الشرقية مع األمم املتحدة،  

ــرر  - ١   ــة األمــم املتحــدة يف تيمــور       يق متديــد واليــة بعث
اقتـراح األمـني    ويؤيـد ، ١٩٩٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠الشرقية حـىت  

  أن تشتمل البعثة يف املرحلة االنتقالية على العناصر التالية:لعام ا
ــة ع   (أ)   ــدة انتخابيــ ــر   وحــ ــبني يف تقريــ ــه املــ ــى الوجــ لــ

  العام؛  األمني
عنصـــر للشـــرطة املدنيـــة مكـــون مـــن عـــدد أقصـــاه    (ب)  

فردا ملواصـلة إسـداء املشـورة إىل الشـرطة اإلندونيسـية ولإلعـداد        ٤٦٠
  لتعيني أفراد قوة شرطة تيمور الشرقية اجلديدة وتدريبهم؛

عنصر لالتصال العسـكري مكـون مـن عـدد أقصـاه        (ج)  
لوجـه املـبني يف تقريـر األمـني العـام لالضـطالع باملهـام        فرد على ا ٣٠٠

الالزمـــة لالتصـــال العســـكري، وملواصـــلة املشـــاركة يف عمـــل اهليئـــات 
التيمورية الشرقية املنشأة من أجل تعزيز السالم واالسـتقرار واملصـاحلة،   
وإسداء املشورة إىل املمثل اخلاص املعين باالسـتطالع الشـعيب يف تيمـور    

املسائل األمنية لدى طلبها، عمال بأحكام تنفيذ اتفاقـات  الشرقية بشأن 
  ؛١٩٩٩أيار/مايو  ٥

عنصــر للشــؤون املدنيــة إلســداء املشــورة إىل املمثــل    (د)  
اخلاص املعين باالستطالع الشعيب يف تيمـور الشـرقية فيمـا يتعلـق مبراقبـة      

علـــى الوجـــه املـــبني يف تقريـــر     ١٩٩٩أيار/مـــايو  ٥تنفيـــذ اتفاقـــات  
  ام؛الع  األمني

عنصـر إعالمـي لتـوفري املعلومـات عـن التقـدم احملـرز          (هـ)  
حنو تنفيذ نتيجة االقتراع، ونشر رسالة تعزز املصاحلة، والثقة، والسـالم  

  واالستقرار؛
إىل مجيع األطراف أن تتعاون مع بعثة األمـم   يطلب  - ٢  

املتحدة يف تيمور الشرقية يف تنفيذ واليتها، وأن تكفل سالمة موظفيهـا  
يـــة تنقلـــهم لـــدى قيـــامهم بتنفيـــذ تلـــك الواليـــة يف مجيـــع منـــاطق  وحر
  الشرقية؛  تيمور

إىل اســتمرار اضــطالع إندونيســيا باملســؤولية   يشــري  - ٣  
  عن احملافظة على السلم واألمن يف تيمور الشرقية يف املرحلة االنتقالية؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٤  
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بالبيـان التـايل نيابـة    وعقب اختاذ القـرار، أدىل الـرئيس     
  عن اجمللس:  

عشية الذهاب إىل صناديق االقتراع، يود أعضاء جملس األمـن    
، S/PRST/1999/20أن يؤكدوا على وجهـة نظـرهم، الـواردة يف الوثيقـة     

وهــــــي أن إجــــــراء االســــــتطالع الشــــــعيب للشــــــعب التيمــــــوري يف  
ــة حلســم مســألة تيمــور الشــرقية      ٣٠ ــل فرصــة تارخيي آب/أغســطس ميث
ــالط ــر     ب ــدة لتقري ــام شــعب تيمــور الشــرقية فرصــة فري رق الســلمية. وأم

مصــريه، ومهمــا تكــن نتيجــة االســتطالع الشــعيب، فــإن أعضــاء جملــس    
األمن يأملون أمالً قوياً بأن حيترم شعب تيمور هـذا القـرار ويعمـل معـاً     
لبنــاء مســتقبل ســلمي ومزدهــر. واجمللــس باعتمــاده القــرار الــذي يــأذن   

، إمنـا يـدلل   ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠حىت  بوجود األمم املتحدة
  .)٢٢(على استعداده ملواصلة دعمهم بعد أن يكونوا قد اختذوا قرارهم

  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٣املق
  الرئيس من ): بيان٤٠٤٢

، أعلم األمني ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣رسالة مؤرخة ب  
قــد   تيمــور الشــرقيةالعــام اجمللــس بــأن بعثــة األمــم املتحــدة يف  

ــول      ــرقية حـ ــور الشـ ــعيب يف تيمـ ــرأي الشـ ــتطالع الـ أهنـــت اسـ
االســتقالل الــذايت املقتــرح. وصــدقت اللجنــة االنتخابيــة علــى  

ــى النحــو الواجــب  ــيت      عل ــتطالع ككــل ال ــة االس ــائج عملي نت
شخصــــاً  ٩٤ ٣٨٨جــــاءت نتائجهــــا علــــى النحــــو التــــايل: 

الل الـــذايت إلطـــار االســـتقيف املائـــة صـــوتوا تأييـــداً  ٢١,٥ أو
يف املائـــة صـــوتوا   ٧٨,٥أو  شخصـــاً ٣٤٤ ٥٨٠اخلـــاص و 

ضــده. وهكــذا فقــد رفــض شــعب تيمــور الشــرقية االســتقالل  
الـــذايت اخلـــاص املقتـــرح وأعـــرب عـــن رغبتـــه يف الشـــروع       

نقـل   كـذلك إن األمني العـام   وقالالتحول حنو االستقالل.  يف
الســــلطة يف تيمــــور الشــــرقية بصــــورة ســــلمية ومنظمــــة إىل  

ــ ــدة، مب ماألمــ ــات  املتحــ ــب اتفاقــ ــايو  ٥وجــ ، ١٩٩٩أيار/مــ
كون مهمة معقدة وشاقة، ويعـزى ذلـك خاصـة إىل انعـدام     سي

  .)٢٣(اإلقليم  األمن يف
__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
  )٢٣(  S/1999/944.  

أيلول/ســـبتمرب  ٣عقـــودة يف ، امل٤٠٤١ويف اجللســـة   
ــاهم الـــذي و ١٩٩٩ ــاً للتفـ ــد  فقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

يف رج قة، نظــر اجمللــس يف البنــد املــد مشــاورات اجمللــس الســاب 
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        

ا والربتغــال، بنــاًء علــى طلبــهما، إىل ممثلــي إندونيســي (هولنــدا)
  التصويت.   يف قاحلدون أن يكون هلما بيف املناقشة  املشاركة
األمـــني العـــام اجمللـــس  خاطـــبويف اجللســـة نفســـها،   

تحــدة أبرمــت   فأشــار إىل أن الربتغــال وإندونيســيا واألمــم امل   
جمموعــة مــن االتفاقــات التارخييــة  ١٩٩٩أيار/مــايو  ٥بتــاريخ 

شــعب تيمــور  وقــال إنبغــرض حــل مســألة تيمــور الشــرقية.   
علــــى  ١٩٩٩آب/أغســــطس  ٣٠بتــــاريخ  أقــــدم الشــــرقية

التصويت بأعداد كبرية يف االستطالع الشـعيب ورفـض احلكـم    
 وتقـــف تيمـــور الشـــرقية اآلن، بعـــدالـــذايت اخلـــاص املقتـــرح. 

كــون علــى عتبــة مــا يأمــل اجلميــع أن ي عامــاً مــن الــرتاع،  ٢٤
ــع      ــة انتقــال مــنظم وســلمي حنــو االســتقالل. وحــث مجي عملي
األطراف على أن تضـع حـداً للعنـف وأن تبـدأ عمليـة للحـوار       

الشــرقية.  واملصــاحلة عــن طريــق اللجنــة االستشــارية لتيمــور     
وطالــب أيضــاً حكومــة إندونيســيا بكفالــة جناحهــا عــن طريــق  

  .)٢٤(فظ القانون والنظام يف اإلقليمح
أيلول/ســـبتمرب  ٣عقـــودة يف ، امل٤٠٤٢ويف اجللســـة   
ــاهم الـــذي  ١٩٩٩ ــاً للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس الرســالة املؤرخــة      
املوجهة مـن األمـني العـام يف جـدول      ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣

األعمال، دعـا الـرئيس (هولنـدا)    أعماله. وعقب إقرار جدول 
يف  إىل املشـاركة ممثلي إندونيسيا والربتغال، بناء على طلبهما، 

  التصويت.  يف ق احلدون أن يكون هلما باملناقشة 
__________ 

  )٢٤(  S/PV. 4041 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٢٥(عن اجمللس

يرحب جملس األمـن باسـتطالع الـرأي الشـعيب النـاجح الـذي         
وبرسالة األمني  ١٩٩٩آب/أغسطس  ٣٠ تيمور الشرقية يوم جرى يف

الـيت تعلـن عـن     ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣العام إىل رئيس اجمللس املؤرخة 
نتائج االقتراع. ويشيد اجمللس بشجاعة من اشـتركوا بأعـداد قياسـية يف    
االقتراع لإلعراب عن آرائهم. وهو يعترب استطالع الـرأي الشـعيب هـذا    

  آراء شعب تيمور الشرقية.  صورة دقيقة عن 
ويشيد جملس األمن بالعمل اهلائل الذي أجنزه املمثل اشخصي   

لألمــني العــام، ويــثين أيضــا علــى شــجاعة وتفــاين املمثــل اخلــاص املعــين   
باستطالع الرأي الشعيب يف تيمور الشرقية وموظفي بعثة األمم املتحـدة  

 ظـروف صـعبة   يف تيمور الشرقية يف تنظـيم اسـتطالع الـرأي الشـعيب يف    
  للغاية.  

ويــدعو جملــس األمــن مجيــع األطــراف، داخــل تيمــور الشــرقية   
وخارجها، إىل احتـرام نتيجـة اسـتطالع الـرأي الشـعيب. وحيـث اجمللـس        
شعب تيمور الشرقية على تكثيف جهـوده لتنفيـذ مـا قـرره يف االقتـراع      

ار حبرية ودميقراطية، وعلى التعاون من أجل بناء السالم وحتقيق االزدهـ 
يف إقليمــه. وينتظــر جملــس األمــن اآلن مــن احلكومــة اإلندونيســية اختــاذ   
اخلطــوات الدســتورية الالزمــة لتنفيــذ نتيجــة االقتــراع، وفقــا التفاقــات   

  .١٩٩٩أيار/مايو  ٥
الـيت   ١٩٩٩أيار/مـايو   ٥ويعترف جملس األمن بـأن اتفاقـات     

 ثلتحـد أدت إىل تنظيم استطالع رأي شعب تيمور الشرقية ما كانت 
لـــوال املتبـــادرة الـــيت اختـــذهتا حكومـــة إندونيســـيا يف الوقـــت املناســـب، 
واملوقف البناء من جانب حكومة الربتغال. ويثين على اجلهود الدؤوب 
اليت بذلتها حكومتا إندونيسـيا والربتغـال، عـن طريـق املسـاعي احلميـدة       
لألمني العام، بغية إجيـاد حـل عـادل شـامل مقبـول دوليـا ملسـألة تيمـور         

شــرقية، ويعــرب عــن تقــديره حلكومــة إندونيســيا لتعاوهنــا مــع األمــم    ال
  املتحدة يف العملية.

ويــدين جملــس األمــن العنــف الــذي حــدث يف تيمــور الشــرقية   
ــراع   ــل اقت ــه     ١٩٩٩آب/أغســطس  ٣٠قب ــن تعازي ــرب ع ــده. ويع وبع

لألســر الــيت فجعــت يف ذويهــا مــن بــني مــوظفي األمــم املتحــدة احمللــيني  
ــاخ مــن    وغريهــم. ويشــدد علــ  ــراع يف من ــذ نتيجــة االقت ى ضــرورة تنفي

ــة        ــى حكوم ــب. وعل ــف والترهي ــن العن ــد م ــن ودون مزي الســالم واألم
إندونيســيا، وفقــا ملســؤوليتها يف احملافظــة علــى الســلم واألمــن مبوجــب    

، أن تتخذ خطوات ملنع حدوث مزيد مـن  ١٩٩٩أيار/مايو  ٥اتفاقات 
ل أمــن أفــراد بعثــة العنــف. وهــو يتوقــع مــن حكومــة إندونيســيا أن تكفــ

__________ 

  )٢٥(  S/PRST/1999/27.  

األمم املتحدة يف تيمور الشرقية وأماكن عملها. واجمللس مسـتعد للنظـر   
يف أي مقتـــرح يقدمـــه األمـــني العـــام لكفالـــة التنفيـــذ الســـلمي لعمليـــة  

  استطالع الرأي الشعيب.
ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يقدم يف أقرب وقـت    

ن واليـة  أيتضـمن توصـيات بشـ   ممكن تقريرا عن تنفيذ نتيجـة االقتـراع،   
ة لـ وحجم وهيكل وجود األمـم املتحـدة يف تيمـور الشـرقية خـالل مرح     

  التنفيذ (املرحلة الثالثة).  
  وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره.  

  
 (اجللسـة  ١٩٩٩ أيلول/سـبتمرب  ١٥ املؤرخ املقرر  

  )١٩٩٩( ١٢٦٤ القرار ):٤٠٤٥
 مـؤرختني  من،األ جملس رئيس إىل موجهتني رسالتنيب  

 ممــــثال طلــــب التــــوايل، علــــى ١٩٩٩ أيلول/ســــبتمرب ٩ و ٨
 احلالـة  ملناقشـة  للمجلـس  عاجلـة  جلسة عقد والربازيل الربتغال

  .)٢٦(الشرقية تيمور يف “لالنزعاج واملثرية اخلطرية”
ــة ويف   ــودة ٤٠٤٣ اجللسـ ــبتمرب ١١ يف املعقـ  أيلول/سـ
 الربتغـال  ممثلـي  مـن  الـواردتني  الرسالتني اجمللس أدرج ،١٩٩٩
 املعنـون  البند يف النظر يف وشرع أعماله جدول على والربازيل

 األعمــال، جــدول إقــرار وبعــد .“الشــرقية تيمــور يف احلالــة”
 وأملانيا وإكوادور وأستراليا إسبانيا ممثلي (هولندا) رئيسال دعا

- (مجهوريــــة وإيــــران وأوروغــــواي وأنغــــوال وإندونيســــيا
 وباكسـتان  اجلديـدة  غينيـا  وبـابوا  وإيطاليـا  يرلنـدا أو اإلسالمية)
 الليبيـــة العربيـــة واجلماهرييـــة وبـــيالروس وبلجيكـــا والربتغـــال
 وجنـوب  الشـعبية  الدميقراطيـة  الو ومجهورية كوريا ومجهورية
 والســـودان وســـنغافورة األخضـــر والـــرأس والـــدامنرك أفريقيـــا
 وفنلنــدا والفلــبني بيســاو - وغينيــا والعــراق وشــيلي والســويد
 وموزامبيـق  ومصـر  ولكسـمربغ  وكوبـا  مبوديـا وك نـام  وفييت

 علـــى بنـــاء ،واليونـــان واهلنـــد ونيوزيلنـــدا والنمســـا والنـــرويج
يف  قاحلـ  هلـم  يكـون  أن دون املناقشـة  يف ملشـاركة إىل ا طلبهم،

 مؤرخــة رســالة إىل اجمللــس انتبــاه الــرئيس وجــه مث التصــويت.
__________ 

  .S/1999/961و  S/1999/955انظر:   )٢٦(  
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ــة ١٩٩٩ أيلول/ســبتمرب ٧ ــام األمــني إىل موجه ــل مــن الع  ممث
 جانـب  مـن  للغايـة  املرتفـع  اإلقبـال رغـم   أنـه  فيهـا قـال   دا،أيرلن

 الــيت والســلمية املنظمــة الطريقــة وكــذلك املســجلني، النــاخبني
ــا جــرى ــراع، هب ــبريا االقت ــور لشــعب كــبري جنــاح عــن تع  تيم
 شـواغل  مثـة  الشـرقية،  تيمـور  يف املتحـدة  األمـم  ولبعثـة  الشرقية
 رأي وأبلــغ الواقــع. أرض علــى األمنيــة احلالــة بشــأن تتزايــد
 عـاجزة  إندونيسـيا  كانـت  إذا أنـه  ترى اليت األيرلندية احلكومة

 تـدارس  مـن  بـد  فال الشرقية، تيمور يف األمن على احلفاظ عن
 تؤيــد ســوف الســياق هــذا يف أيرلنــدا وأن أخــرى، احتمــاالت

ــاد ــوة إيف ــظ ق ــرئيس ووجــه .)٢٧(الســالم حلف ــاه ال ــس انتب  اجملل
 موجهــة ١٩٩٩ ربأيلول/ســبتم ٨ مؤرخــة رســالة إىل كــذلك

 اإلعــالن هبــا يرفــق أنغــوال، ممثــل مــن األمــن جملــس رئــيس إىل
 يف األعضـاء  الـدول  نع الصادر الشرقية تيمور يف احلالة بشأن

ــة ــدان مجاعـــــ ــة البلـــــ ــة الناطقـــــ  يف لشـــــــبونة يف بالربتغاليـــــ
 اجملتمــع دعــوة فيــه جــاء ممــا والــذي ،١٩٩٩ أيلول/ســبتمرب ٦

 مـن  وسعه يف ما كل ذلب إىل األمن، جملس سيما وال الدويل،
ــادة أجــل ــة واألوضــاع األمــن إع ــيم، إىل بســرعة الطبيعي  اإلقل
 مؤرخـة  رسـالة  وإىل ؛)٢٨(السالم حلفظ قوات نشر ذلك يف مبا
 مـن  األمن جملس رئيس إىل موجهة ١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٠
 عاجلــة جلســة عقــد الربتغــال طلــب فيهــا يكــرر الربتغــال ممثــل

ــس ــر للمجل ــة يف للنظ ــورتي يف احلال ــث الشــرقية م  تســتمر حي
 وحـدث  واسـع،  نطـاق  على املمتلكات وتدمري القتل عمليات
  .)٢٩(الواقع أرض على اإلنسانية احلالة يف ملحوظ تدهور

 أبلــغ أنــه إىل فأشــار اجمللــس العــام األمــني وخاطــب  
 خيــار رفــض الشــرقية تيمــور شــعب بــأن أســبوع قبــل اجمللــس
 وأعـرب  السـتقالل. ا إىل االنتقـال مؤيدا  توصّو الذايت احلكم

__________ 

  .S/1999/950انظر:   )٢٧(  
  .S/1999/956انظر:   )٢٨(  
  .S/1999/963انظر:   )٢٩(  

 احلالـة  بـدأت  حـىت  االقتراع نتيجة أعلنت إن ما نهأل أسفه عن
 العنـــف أعمـــال نطـــاق فـــاق إذ الفوضـــى، مهـــب يف تنحـــدر
 اتصـال  علـى  كـان  إنـه  وقـال  التوقعـات.  كـل  والـدمار  واملوت
 سـعيا  إندونيسـيا،  رئيس منهم وخصوصا الدول، برؤساء دائم
ــة إىل ــيح الــيت الظــروف هتيئ ــة تت  تيمــور يف املتحــدة مــماأل لبعث

 العـام  األمـني  وأشـار  هبـا.  املنوطـة  بالواليـة  االضـطالع  الشرقية
 لكـي  إندونيسـيا  إىل بعثـة  أرسـل  قـد  كـان  اجمللـس  أن إىل أيضا
ــه تتســم الــذي االســتعجال طــابع البلــد هــذا لزعمــاء يؤكــد  ب
ــة ــة إجــراءات اختــاذ وضــرورة احلال  األمــني وواصــل .)٣٠(فوري
ــ إنــه قــائال كالمــه العــام  احلالــة فــإن اجلهــود مجيــع مــن الرغمب

 األمــم بعثــة أجــربت وقــد مســتمرة بصــورة تتــدهور األمنيــة
 باسـتثناء  مكاتبـها  مجيـع  إغـالق  على الشرقية تيمور يف املتحدة
 تقريبـا  شـخص  ١ ٠٠٠ أن إىل كـذلك  وأشـار  واحد. مكتب
 املتحـــدة، األمـــم جممـــع إىل جلـــأوا الشـــرقية تيمـــور أبنـــاء مـــن
 الغالبيـة  إن وقـال  باملخـاطر.  حمفوفـة  ظـروف  يف يعيشـون  وهم

 والحـظ  بـالقوة.  لتشـريد ل تعرضـت  قـد  السـكان  مـن  الساحقة
 الشــرقية تيمــور أحنــاء إىل الوصــول إمكانيــة انعــدام ظــل يف أنــه

 األبعــاد مــن يتأكــد أن يســتطيع ال الــدويل اجملتمــع فــإن كافــة،
ــة ــة الكامل ــات أو اإلنســانية لألزم ــاء األساســية املتطلب ــن لبق  م
 حكومــة أيضــا وحــث احليــاة. قيــد علــى ديــارهم مــن اأُخرجــو
 دوليـة  قـوة  مرابطـة  علـى  تـأخري  دون توافـق  أن على إندونيسيا

 تسـعى  كي حان قد الوقت أن على وشدد الشرقية. تيمور يف
 الـيت  مبسؤولياهتا الوفاء إىل الدويل، اجملتمع مبساعدة إندونيسيا،

 تـدعو  الـيت  للفئـة  املدنيني الزعماء ومحاية سالمة ضمان تشمل
  .)٣١(االستقالل إىل

__________ 

موجهتــان إىل  ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٦و  ٥رســالتان مؤرختــان   )٣٠(  
 S/1999/946األمــــــني العــــــام مــــــن رئــــــيس جملــــــس األمــــــن (

  ).S/1999/972 و
  )٣١(  S/PV.4043 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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 اجمللــس بــأن الربتغــال ممثــل رذكَّــ نفســها، اجللســة ويف  
 الـدوليني  واألمـن  السـلم  صـون  عـن  األوىل باملسـؤولية  يضطلع
 تــاريخ يف حيــدث مل إنــه وقــال املتحــدة. األمــم ميثــاق مبوجــب
 الواضـح  الشـكل  هبـذا  عضو دولة مؤسسات سعت أن املنظمة

 وتنفــذها. املتحــدة األمــم تنظمهــا عمليــة نســف إىل والصــارخ
 وأخالقيـا  قانونيـا  واجبـا  املتحـدة  األمـم  علـى  أن املـتكلم  وأكد
 احملـك  علـى  توجد مصداقيتها وأن الشرقية، تيمور أبناء حلماية

 مجلـة  يف للمجلـس،  ينبغـي  أنـه  علـى  شـدد  مث املرحلـة.  هذه يف
 لوقــف ملموســة خطــوات إندونيســيا تتخــذ أن ضــمان أمــور،
 لوقـف  فوريـا  إجـراء  تتخـذ  وأن النظام، واستعادة القتل أعمال
 لعـــودهتم الظـــروف وهتيئـــة بـــالقوة املـــدنيني الســـكان تشـــريد
 جلميــع معوقــات دون الفــوري بالــدخول تســمح وأن بســالم،

 األمحـــر الصـــليب وجلنـــة اإلنســـانية املتحـــدة األمـــم وكـــاالت
 هتيـــئ وأن إليهـــا، حيتـــاجون مـــن إىل اإلغاثـــة لتقـــدمي الدوليـــة
 يف املتحـدة  األمـم  لبعثـة  تسمح اليت الضرورية منيةاأل الظروف
 حكومـة  أيضا املتكلم وحث بواليتها. تفي بأن الشرقية تيمور

 اجلنسـيات،  متعددة قوة نشر على فورا املوافقة على إندونيسيا
 الـــيت الوحشـــية األعمـــال عـــن املســـؤولني حتـــدد أن وناشـــدها
    .)٣٢(للعدالة وتقدمهم الشرقية تيمور يف ترتكب

 عـاجال  هتديـدا ” يواجـه  اجمللس أن الربازيل ممثل أكدو  
 أال جيــب الــدويل اجملتمــع إن قــال مث .“الــدويل لألمــن وخطــريا
ــة الفظــائع وجــه يف األيــدي مكتــوف يبقــى ــاء حبــق املرتكب  أبن
 الـذي  األساسـي  احلـق  من أيضا ُيحرمون الذين الشرقية تيمور
 صـري. امل تقريـر  حـق  أي - تـوفريه  أجل من املنظمة هذه قامت

 للجـوء  اسـتعداد  علـى  يكـون  أن جيب الدويل اجملتمع أنورأى 
 أحكـام  مبوجـب  تصـرفه  إطـار  يف لـه  املتاحـة  الوسائل مجيع إىل

 الكامـل  والتطبيـق  السـلم  اسـتعادة  لضمان املتحدة األمم ميثاق
__________ 

  .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢(  

 اسـتبعاد  ينبغـي  ال” إنـه  وقـال  .١٩٩٩ أيار/مـايو  ٥ التفاقات
  .)٣٣(“خيار أي

 املتحــدة األمــم بعثــة إن املتحــدة الواليــات ممثــل وقــال  
 أمـام  الفرصـة  إتاحـة  أجل من بنجاح عملت الشرقية تيمور يف

 إرادتـــــــــه، عـــــــــن ليعـــــــــرب الشـــــــــرقية تيمـــــــــور شـــــــــعب
 مـن  ٤٠٠ ٠٠٠ علـى  يزيد ما أفصح آب/أغسطس ٣٠ يف إذ

 اليـوم  يفولكـن   بوضـوح.  اختيـارهم  عـن  الشـرقية  تيمـور  أبناء
 نزلـت  االقتراع، جبنتائ فيه ُيحتفل أن املفروض من كان الذي
 ،“قاتـل  اهتيـاج ” عـن  يـنم  مبـا  وتصرفت ميليشيا الشوارع إىل

 املتحـــدة األمـــم موظفـــو وتعـــرض األشـــخاص، مئـــات فقُتـــل
ــك    هلجمــات. ــى ذل ــةوعــالوة عل ــل مث ــى واضــحة دالئ  أن عل
ــداءات تؤيــد” اإلندونيســية القــوات ــة االعت  أرض علــى اجلاري
 كـثري  يف يهـا ف تشـارك  ولرمبـا  وتوجههـا،  عليها وتشجع الواقع
 السـلطات  إىلبرسـالة   اجللسـة وسـتبعث تلـك    .“احلـاالت  من

 إن الـدويل  الصعيد على بالعزلة مهددة أهنا مفادها اإلندونيسية
ولـذا فهـو حيــث    العنــف. لوقـف  الـالزم  اإلجــراء تتخـذ  مل هـي 

 اجلنسـيات  متعـددة  لقوة فوري بإدخال السماح على احلكومة
  .)٣٤(الشرقية تيمور إىل

ــال   ــل وق ــا إن فرنســا ممث  الشــرقية تيمــور يف حيــدث م
 علــى املتحــدة األمــم شــجعت فقــد اآلن. بعــد حتملــه ميكــن ال

 ذلـك  ويبـدو  املصـري،  تقريـر  إىل أفضـت  تفاوضـية  بعملية القيام
ــا. عمــال ــار    مثالي  أعمــالوأدت  شــيء. كــلولكــن فجــأة اهن
 ودمـرت  كـبرية،  بأعـداد  واملشـردين  الالجئني تدفق إىل العنف

 اختـــذهتا الـــيت اخلطـــواتومل تكـــن  ديلـــي. ينـــةمد امليليشـــيات
 ُيشـكك  االسـتقالل  خيـار بات و فعالة، اإلندونيسية السلطات

ينبغــي أن تقبــل  الســلطات تلــكالســالح. وقــال إن  بقــوة فيــه
 مسـاعدهتا  يف واملتمثـل  الـدويل  اجملتمـع  هلـا  قدمـه  الـذي  العرض

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  
  .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٤(  
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 دوليـة  قوة إنشاء اجمللس قرر إذاو واألمن. السلم استعادة على
  .)٣٥(فيها ستشارك فرنسا فإن

 شـديد  بقلـق  يراقـب  بلـدها  نأ أسـتراليا  ممثلةوذكرت   
ومـع قوهلـا    الشـرقية.  تيمـور  يف اجلاريـة  األحداث متزايد وهلع
 اإلندونيسـية  القواتعدم وفاء  بسبب نشأ املؤسف الوضعإن 

 الشـرقية  تيمـور  يف األمـن  بتـوفري  القاضـية  إندونيسـيا  بالتزامات
 دعـت فقد  املتحدة، لألمم التابعة واالنتقال عاالستطال لعملية

 هبـا  تـأذن  دوليـة  قـوة  مرابطة على فورا توافق أن إىل إندونيسيا
ــم ــوفري املتحــدة األم ــن لت ــالزم األم ــة ال ــم لبعث  يف املتحــدة األم
 إندونيسـيا،  حثـت و هناك. دورها تستأنف كي الشرقية تيمور

 يف الشـرقية  تيمـور  شـعب  دعـم  علـى  وجارة، صديقة بوصفها
ــق ــذي االســتقالل هــدف حتقي ــه. يصــبو ال ــت إلي ــد وأعلن  تعه
 اسـتعادة  يف للمساعدة االستعداد أهبة على تكون بأن أستراليا
 يسـتطيع  الـيت  الظـروف  وهتيئة اإلقليم ربوع إىل واألمن السالم
 املتكلمـة  وختمت حياته. بناء إعادة الشرقية تيمور شعب فيها

 ناجحــة إندونيســيا امقيــ يف تكمــن أســتراليا مصــلحة إن بقوهلــا
 معزولـة  إندونيسـيا  ال الـدويل،  اجملتمـع  يف بنـاءة  بصورة تشارك
  .)٣٦(الشرقية تيمور حول مواجهة بسبب وحمرومة
 القلــق عــن املناقشــة خــالل املــتكلمني معظــم وأعــرب  
 الشـرقية،  تيمـور  يف واإلنسـانية  األمنية احلالة تدهور إزاء البالغ

 بعثـة  ومـوظفي  املـدنيني  السـكان  ضـد  العنف أعمال واستمرار
 اإلندونيسـية  السـلطات  دعوا الشرقية. تيمور يف املتحدة األمم
 نتــائج بتطبيــق والســماح والنظــام، القــانون ســلطة اســتعادة إىل

 مسـؤولية  علـى السلمية، مشـددين   بالطرق الشعيب االستطالع
ــة ــيا حكومـ ــن علـــى إندونيسـ ــور يف األمـ ــرقية، تيمـ ــق الشـ  وفـ

ــ ،١٩٩٩ ر/مــايوأيا ٥ اتفــاق عليــه يــنص مــا  احلكومــةوا وحث
 واملوافقــة عليهــا املعروضــة الدوليــة املســاعدة قبــول علــى أيضــا

__________ 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦(  

 النظـام  اسـتعادة  يف للمساعدة اجلنسيات متعددة قوة نشر على
ــال وضــمان ــيم انتق ــلميا اإلقل ــو س ــتقالل حن ــدد .)٣٧(االس  وش
 أن جيـب  السـالم  حلفـظ  قـوة  أي نشر أن على املتكلمني بعض
 آخـرون  وذهب .)٣٨(إندونيسيا حكومة قبلهوت اجمللس به يأذن
 تـدابري  األخـرية  اآلونـة  يف اختذت قد إندونيسيا حكومة أن إىل

 نشـر  أنومن مث رأوا  الواقع، أرض على األمنية احلالة لتحسني
 يتفـاقم  ال لكي بعناية دراسته ينبغي املذكور النوع من قوة أي

  .)٣٩(الوضع
__________ 

(األرجنـتني)؛ والصـفحتان    ١٢و  ١١املرجع نفسـه، الصـفحتان     )٣٧(  
(غـــــــابون)؛  ١٤و  ١٣صـــــــفحتان (كنـــــــدا)؛ وال ١٣و  ١٢

(فنلندا، باسم االحتـاد األورويب وبلغاريـا    ٢٠و  ١٩والصفحتان 
وبولندا واجلمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفانيا وقربص والتفيا 

ــفحتان   ــة)؛ والصــــ ــا)؛   ٢١و  ٢٠ومالطــــ ــة كوريــــ (مجهوريــــ
ــفحتان  ــفحتان   ٢٢و  ٢١والصـــ ــدا)؛ والصـــ  ٢٣و  ٢٢(أيرلنـــ

(االســــتئناف)،  Corr.1و  S/PV.4043أيضــــا  (الفلــــبني)؛ وانظــــر
 ٤و  ٣(جنــــوب أفريقيــــا)؛ والصــــفحتان  ٣و  ٢والصــــفحتان 

ــفحتان   ــر)؛ والصـــ ــفحة   ٧و  ٦(مصـــ ــق)؛ والصـــ  ٨(موزامبيـــ
ــرويج)؛ والصــفحتان   ــوادور)؛ والصــفحتان   ٩ و ٨(الن  ١٠(إك

 ١٢(نيوزيلنــــدا)؛ والصــــفحة  ١١(شـــيلي)؛ والصــــفحة   ١١ و
(أوروغـواي)؛   ١٥والصـفحة   (إيطاليا)؛ ١٤(أملانيا)؛ والصفحة 

 ١٧و  ١٦(اليونـــــان)؛ والصـــــفحتان  ١٦و  ١٥والصـــــفحتان 
 ١٩و  ١٨(إســبانيا)؛ والصــفحتان  ١٧(باكســتان)؛ والصــفحة 

بيسـاو)؛   -(غينيا  ٢٠ و ١٩(بابوا غينيا اجلديدة)؛ والصفحتان 
ــفحة  ــفحتان   ٢٢والصـ ــويد)؛ والصـ ــوال)؛  ٢٤ و ٢٣(السـ (أنغـ

ــفحتان  ــرأس األ ٢٥ و ٢٤والصـ ــفحتان  (الـ ــر)؛ والصـ  ٢٥خضـ
(الدامنرك)؛ والصـفحة   ٢٧و  ٢٦(بلجيكا)؛ والصفحتان  ٢٦ و

 ٣١(النمســـا)؛ والصـــفحة   ٢٨(لكســـمربغ)؛ والصـــفحة   ٢٧
  (هولندا). ٣٢(سلوفينيا)؛ والصفحة 

 ١٦(الصـــــني)، والصـــــفحة  ١٤، الصـــــفحة S/PV.4043انظـــــر   )٣٨(  
)، (االســتئناف Corr.1و  S/PV.4043الروســي)؛ وانظــر   (االحتــاد

ــفحتان  ــفحتان   ٨و  ٧والصــــــ ــا)؛ والصــــــ  ١٨و  ١٧(كوبــــــ
ــت ــام)؛ والصــفحتان   (فيي ــنغافورة)؛ والصــفحة   ٢١و  ٢٠ن (س
  (اهلند). ٢٦(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحة  ٢٥

 ٥و  ٤(االســــتئناف)، الصــــفحتان  Corr.1و  S/PV.4043انظــــر   )٣٩(  
(مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة  ١٠و  ٩(الســـودان)؛ والصـــفحتان 

  (العراق). ٢٣و  ٢٢لشعبية)؛ والصفحتان ا
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اختــار  الشــرقية تيمــور شــعب نأ الصــني ممثــلوذكــر   
 شـعب  إرادة حتتـرم  أن كافـة  املعنيـة  األطراف وناشد ،مستقبله
 العنـف  أعمـال  لكـل  الفـوري  بالوقف طالبو الشرقية. تيمور
 قضــية أن علــى أيضــا وشــدد املتحــدة. األمــم مــوظفي ومحايــة
 وأن املتحـدة،  األمـم  خـالل  مـن  حسـمها  جيـب  الشرقية تيمور
 طلـب  لـى ع بنـاء  يكـون  أن ينبغـي  السـالم  حلفـظ  قـوة  أي نشر

  .)٤٠(األمن جملس عليه يصادق وأن اإلندونيسية احلكومة
ــال   ــل وق ــة ممث ــده إن املتحــدة اململك ــرارا أوضــح بل  م

 اجلنسـيات  متعـددة  لقـوة  املسـاعدة  تـوفري  يف رغبتـه  إلندونيسيا
 العـــروض هـــذهولكـــن  الشـــرقية. تيمـــور يف األمـــن الســـتعادة

 اسـتعادة  لـى ع قـادرة  أهنـا  معتـربة  اآلن حىت إندونيسيا تقبلها مل
ــن ــىوجيــب  بنفســها. األم ــة عل ــي أن اإلندونيســية احلكوم  تف

 األمــم لبعثــة تســمح وأن الثالثــي، االتفــاق مبقتضــى بالتزاماهتــا
ــع يف بالعمــل الشــرقية تيمــور يف املتحــدة ــوع مجي ــيم، رب  اإلقل
 املســؤولية فســتتحمل ذلــك تفعــل مل إن أهنــا تفهــم أن وجيــب
  .)٤١(الدويل اجملتمع أمام

 املسـاعدة  تقـدمي  جيـب  إنـه  الروسـي  االحتـاد  لممث وقال  
ــة إىل  الشــرقية، تيمــور يف النظــام الســتعادة إندونيســيا حكوم

 عـــدمة حالـــويف  هنـــاك. الشـــعيب االســـتطالع نتـــائج ولتنفيـــذ
 قـوة  إيفـاد  يف النظـر  يسـتوجب  قـد  ممـا  الوضـع،  علـى  السيطرة
ــة، ــد فــال دولي ــول مــن ب ــل اإلندونيســية الســلطات قب  هــذه ملث
 واليـة  حيـدد  قـرار  على األمن جملس مصادقة من بد وال القوة،
 بقيـة  مـع  للعمـل  الروسـي  االحتـاد  اسـتعداد وأعلـن   القوة. تلك

 حلـل  إضـافية  تـدابري اختـاذ   يف إبطـاء  دون للنظـر  اجمللـس  أعضـاء 
 الــذي التقريــر يف النظــر ذلــك يف مبــا الشــرقية، تيمــور أزمــة

  .)٤٢(إندونيسيا إىل املوفدة األمن جملس بعثة ستقدمه
__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
  .١٦إىل  ١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٤١(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 دعـم  ستواصـل حكومة بلـده   إن إندونيسيا ممثل وقال  
ــود ــيت اجله ــذهلا ال ــم تب ــور يف املتحــدة األم ــن الشــرقية، تيم  ول
ــا تنكــث ــا املنوطــة بالتزاماهت ــات مبوجــب هب ــايو ٥ اتفاق  أيار/م
 يومـا  تتغـاض  ملحكومة بلـده   أن على التأكيد وكرر .١٩٩٩
ــع. أو العنــف أشــكال مــن شــكل أي عــن  قبلــت اوقــد التروي
 بعـض  مـن  الرغم علىو وستحترمها. الشعيب االستطالع نتائج

 الوضــع، علــى للســيطرة ُتبــذل جهــودا فــإن املتفرقــة، احلــوادث
 إىل تعـود  أخـذت  هبا احمليطة واملناطق ديلي العاصمة يف واحلياة

 هيكـل  تشـكيل  اإلندونيسـية  السـلطات وقـد أعـادت    طبيعتها.
ــادة ــوات يف القي ــن، ق ــا تركــز وهــي األم ــاح اهتمامه ــى الي  عل
ــة ــن إىل املســاعدة إيصــال وتيســري اإلنســانية احلال ــاجون م  حيت
ــا. ــار إليه ــتكلم وأش ــة أن إىل امل ــيا، حكوم ــذه إزاء إندونيس  ه

 تــوفري يف البلــدان مــن عــدد رغبــة متامــا تــتفهم إذو اخللفيــة،
ــة املســاعدة ــرى ال إلندونيســيا، األمني ــوة نشــر إىل حاجــة ت  ق
ــددة ــظ قــوة أو اجلنســيات متع ــذه يف مالســال حلف  املرحلــة. ه
ــة أن مــن وحــذر  تفــاقم يف تتســبب قــد القبيــل هــذا مــن عملي
  .)٤٣(عكسية نتائج إىل وتؤدي احلالة

 الـــيت البعثـــة قـــدمت ،١٩٩٩ أيلول/ســـبتمرب ١٤ ويف  
 مــع التحــاور مبهمــة وديلــي جاكرتــا إىل األمــن جملــس أوفــدها
 اختاذهــا الــالزم امللموســة اخلطــوات بشــأن إندونيســيا حكومــة
 تقريــرا الســلمية بــالطرق ١٩٩٩ أيار/مــايو ٥ اتفاقــات لتنفيــذ
 مــن وديلــي جاكرتــا يف عقــدهتا الــيت االجتماعــات نتــائج عــن
 يف البعثـــة واســـتنتجت .)٤٤(١٩٩٩ أيلول/ســـبتمرب ١٢ إىل ٨

 بشــأن إندونيســيا حكومــة تقــدمها الــيت الروايــات أن تقريرهــا
 اختــذهتا الــيت اإلجــراءات وبشــأن الشــرقية تيمــور يف األحــداث
ــاء إندونيســيا ــاة باملســؤوليات للوف ــى امللق ــا عل  مبوجــب عاتقه

 قـدمها  الـيت  واملعلومـات  تتوافـق  ال ١٩٩٩ أيار/مـايو  ٥ اتفاق
__________ 

  .٣١إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤٣(  
  .Corr.1و  S/1999/976انظر   )٤٤(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

746 09-25531 
 

 جاكرتـا  يف الدبلوماسيني املمثلني وكبار املتحدة األمم موظفو
ــي، ــابق وال وديلــ ــع تتطــ ــداث مــ ــع. أرض علــــى األحــ  الواقــ
 الـدفاع  واتق فشل أن إىل البعثة أشارت ذلك، إىل وباإلضافة

 لبعثــة األمــن بتــوفري احلكومـة  بالتزامــات الوفــاء يف مــرات عـدة 
 والسـكان  الدوليـة  واملنظمـات  الشرقية تيمور يف املتحدة األمم
ــة ــين عامـ ــلطات أن يعـ ــية السـ ــا اإلندونيسـ ــري إمـ ــادرة غـ  أو قـ
ــة غــري ــة يف راغب ــة هتيئ  أيار/مــايو ٥ اتفــاق لتنفيــذ املناســبة البيئ

 يغـري  مل العرفيـة  األحكـام  فرض أن إىل التقرير وأشار .١٩٩٩
 يف اإلنسـانية  لألزمـة  يكفـي  مبـا  يستجب ومل شيئا، الوضع من

 إىل األمــن جملــس توصــياهتا يف البعثــة ودعــت الشــرقية. تيمــور
 حلفــظ دوليــة قــوة دعــوة إندونيســيا رئــيس بقــرار الترحيــب
ــاون الســالم ــع للتع ــادة يف إندونيســيا م ــن الســلم إع  إىل واألم
 املقتـرح،  هـذا  لتنفيـذ  إطارا يشكل قرار واختاذ ة،الشرقي تيمور
 يضـطلع  كـي  الدوليـة  األمـن  وحدات من متقدم لفريق واإلذن

 املتحـدة  األمـم  ببعثـة  تـرتبط  أساسـية  مبهام وضواحيها ديلي يف
 حكومــة ومحــل اإلنســانية، اللــوازم وتقــدمي الشــرقية تيمــور يف

 مــن الثانيــة املرحلــة إطــار يف بالتزاماهتــا الوفــاء علــى إندونيســيا
ــاق ــايو، ٥ اتف ــق إجــراءات يف والشــروع أيار/م  بشــأن التحقي
ــدو مــا ــهاكات أهنــا يب ــدويل اإلنســاين للقــانون انت  تيمــور يف ال

 إعطـــاء إىل املتحـــدة األمـــم كـــذلك البعثـــة ودعـــت الشـــرقية.
 تشــهدها الــيت اخلطــرية اإلنســانية لألزمــة القصــوى األولويــة
 تسـمح  كـي  دونيسياإن حكومة على واإلحلاح الشرقية، تيمور

ــدخول ــم بـ ــدة األمـ ــات املتحـ ــانية واملنظمـ ــة اإلنسـ  إىل الدوليـ
  هناك. األمن هلا وتوفر أراضيها
ــة ويف   ــودة ٤٠٤٥ اجللسـ ــبتمرب ١٥ يف املعقـ  أيلول/سـ
 جــدول علــى املــدرج البنــد يف النظــر اجمللــس واصــل ،١٩٩٩
 (هولنـدا)  الـرئيس  دعـا  األعمـال،  جـدول  إقـرار  وبعـد  أعماله.
 ونيوزيلنـــدا وفنلنـــدا والربتغـــال وإندونيســـيا لياأســـترا ممثلـــي

 أن دونبـ  املناقشـة  يف ملشـاركة إىل ا طلبهم، على بناء واليابان،
 أعضــاء انتبــاه الــرئيس ووجــه التصــويت.يف  قاحلــ هلــم يكــون

 جاكرتـا  إىل األمـن  جملـس  أوفـدها  الـيت  البعثـة  تقرير إىل اجمللس
ــي ــرار مشــروع نــص وإىل ،)٤٥(وديل ــد   ق ــدكــان ق  لخــال أُع

 إىل أيضـــا انتبـــاههم ووجـــه .)٤٦(الســـابقةمشـــاورات اجمللـــس 
 األمــني إىل موجهــة ١٩٩٩ أيلول/ســبتمرب ١٤ مؤرخــة رســالة
 قيـادة  تـويل  بلـده  قبـول  عـن  فيهـا  يعرب أستراليا ممثل من العام
 يف كــبري إســهام لتقــدمي واســتعداده اجلنســيات املتعــددة القــوة
  .)٤٧(نفسها القوة

 اعُتمـد و للتصـويت  القـرار  مشـروع بعد ذلـك طـرح   و  
  نصه:ويف ما يلي  )١٩٩٩( ١٢٦٤ القراربوصفه  باإلمجاع
  إن جملس األمن،  
إىل قراراته السـابقة وبيانـات رئيسـه بشـأن احلالـة يف       إذ يشري  

  تيمور الشرقية،
إىل االتفـاق بـني إندونيسـيا والربتغـال بشـأن       وإن يشري أيضـا   

واالتفاقـات املربمـة    ،١٩٩٩أيار/مـايو   ٥مسألة تيمور الشـرقية املـؤرخ   
ــال      ــاريخ بــني األمــم املتحــدة وحكــوميت إندونيســيا والربتغ يف نفــس الت
بشأن طرائق إجراء استطالع الرأي الشعيب لسكان تيمور الشـرقية عـن   

  وبشأن الترتيبات األمنية،طريق اقتراع مباشر 
ــه بنجــاح اســتطالع الــرأي الشــعيب لشــعب    وإذ يكــرر   ترحيب

بنتائجـه،   وإذ حييط علمـا ، ١٩٩٩/أغسطس آب ٣٠تيمور الشرقية يف 
  اليت يرى فيها تعبريا دقيقا آلراء شعب تيمور الشرقية،

لتــدهور احلالــة األمنيــة يف تيمــور     وإذ يســاوره بــالغ القلــق    
الشــرقية، وال ســيما الســتمرار أعمــال العنــف ضــد املــدنيني يف تيمــور     

شـاكل  الشرقية وتشريدهم وترحيلهم على نطاق واسـع، مبـا يف ذلـك امل   
  املتزايدة النامجة عن وجود أعداد كبرية من املشردين،

للـهجمات علـى مـوظفي بعثـة      وإذ يساوره بالغ القلـق أيضـا    
ــى       ــا، وعل ــة هل ــاكن العمــل التابع ــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية وأم األم
ــدوليني       ــوظفي املســاعدة اإلنســانية ال ــة وم ــات األجنبي ــوظفي احلكوم م

  والوطنيني،
__________ 

  .Corr.1و  S/1999/976انظر   )٤٥(  
  .S/1999/977انظر   )٤٦(  
  .S/1999/975انظر   )٤٧(  
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بادئ ذات الصلة الواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة   إىل امل وإذ يشري  
بســـالمة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد املـــرتبطني هبـــا املعتمـــدة يف  

  ،١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٩
ســيما  احلالــة األمنيــة يف تيمــور الشــرقية، ال  تفــاقم هعــوإذ يري  

  وأن آثارها تطال النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخرى،
حـــق الالجـــئني واملشـــردين يف العـــودة إىل   يـــد تأكيـــدوإذ يع  

  ديارهم يف سالمة وأمن،
  تقرير بعثة جملس األمن إىل جاكرتا وديلي، وإذ يؤيد  
أيلول/ســـبتمرب  ١٢ببيـــان رئـــيس إندونيســـيا يف  وإذ يرحـــب  
، الــذي أعــرب فيــه عــن اســتعداد إندونيســيا لقبــول قــوة دوليــة   ١٩٩٩

  ة يف تيمور الشرقية،حلفظ السالم عن طريق األمم املتحد
بالرســـالة املوجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن وزيـــر  وإذ يرحـــب  

  ،١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٤خارجية أستراليا املؤرخة 
  احترام سيادة إندونيسيا وسالمتها اإلقليمية، وإذ يعيد تأكيد  
للتقارير اليت تفيد بأن انتهاكات منتظمـة   وإذ يعرب عن قلقه  

ــانون حقــوق    وواســعة النطــاق وصــارخة ل  ــدويل اإلنســاين وق ــانون ال لق
علـى أن األشـخاص    وإذ يشـدد اإلنسان قد ارتكبت يف تيمور الشرقية، 

املــرتكبني لتلــك االنتــهاكات يتحملــون املســؤولني عــن ذلــك بصــفتهم   
  الشخصية،
أن احلالـة الراهنـة يف تيمـور الشـرقية تشـكل هتديـدا        وإذ يقرر  

  للسلم واألمن،
ــرف   ــل   وإذ يتصـ ــم   مبوجـــب الفصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ السـ
  املتحدة،

ــدين  - ١   ــرقية،     يـ ــور الشـ ــال العنـــف يف تيمـ ــع أعمـ مجيـ
مبحاكمة أولئـك املسـؤولني عـن هـذه      ويطالبإىل وقفها فورا،  ويدعو

  األعمال؛
احلاجة املاسـة إىل تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية      يؤكد  - ٢  

آمنـة  وأمهية السماح بوصول منظمات املعونة اإلنسانية بصورة كاملـة و 
من مجيع األطراف التعـاون مـع هـذه املنظمـات      ويطلبودون عراقيل، 

لضـــمان محايـــة املـــدنيني املعرضـــني للخطـــر، والعـــودة اآلمنـــة لالجـــئني 
  واملشردين، وإيصال املعونة اإلنسانية على حنو فّعال؛

بإنشــاء قــوة متعــددة اجلنســيات حتــت هيكــل   يــأذن  - ٣  
سـيا املوجـه إىل األمـني العـام     قيادة موحدة، عمال بطلب حكومة إندوني

، تتمثــل مهامهــا فيمــا يلــي: إعــادة الســلم ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٢يف 
واألمن إىل تيمور الشرقية، ومحاية بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشـرقية  
ودعمهــا يف قيامهــا مبهامهــا، يف حــدود قــدرات تلــك القــوة، وتســهيل   

شـاركة يف القـوة املتعـددة    للـدول امل  ويأذنعمليات املساعدة اإلنسانية، 
  اجلنسيات باختاذ مجيع التدابري الالزمة لالضطالع هبذه الوالية؛

ــة     يرحـــب  - ٤   ــب حكومـ ــن جانـ ــريح مـ ــااللتزام الصـ بـ
إندونيسيا بالتعاون مع القوة املتعددة اجلنسيات يف مجيـع جوانـب تنفيـذ    

إىل التنســيق الوثيــق بــني القــوة املتعــددة اجلنســيات       ويتطلــعواليتــها، 
  وحكومة إندونيسيا؛

ــار واليـــة القـــوة املتعـــددة   يشـــدد،  - ٥   آخـــذا يف االعتبـ
أعاله، على املسؤولية املتواصـلة حلكومـة    ٣اجلنسيات احملددة يف الفقرة 

عــن حفــظ الســلم    ١٩٩٩أيار/مــايو  ٥إندونيســيا مبوجــب اتفاقــات   
واألمــن يف تيمــور الشــرقية يف املرحلــة االنتقاليــة الفاصــلة بــني إجــراء       

تطالع الشــعيب وبــدء تنفيــذ نتائجــه ومســؤوليتها عــن ضــمان أمــن  االســ
  موظفي بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية وأماكن العمل التابعة هلا؛

بعـروض الـدول األعضـاء الراميـة إىل تنظـيم       يرحب  - ٦  
القــوة املتعــددة اجلنســيات يف تيمــور الشــرقية وقيادهتــا واملســامهة فيهــا،   

اء تقــدمي املزيــد مــن املســامهات مــن األفــراد مــن الــدول األعضــ ويطلــب
الدول األعضـاء الـيت هـي يف وضـع      ويدعوواملعدات واملوارد األخرى، 

ميكنــها مــن تقــدمي املســامهات أن تبلــغ قيــادة القــوة املتعــددة اجلنســيات   
  واألمن العام بذلك؛

أن مــن مســؤولية الســلطات اإلندونيســية أن   يؤكــد  - ٧  
لضمان العـودة اآلمنـة لالجـئني إىل تيمـور      تتخذ إجراءات فورية وفعالة

  الشرقية؛
 ١٩٩٩أيار/مـايو   ٥مـن اتفـاق    ٦أن املادة يالحظ   - ٨  

تقتضــي أن تتفــق حكومتــا إندونيســيا والربتغــال واألمــني العــام علــى        
ترتيبــات لنقــل الســلطة ســلميا وبطريقــة منظمــة يف تيمــور الشــرقية إىل    

تعـددة اجلنسـيات أن تتعـاون    إىل قيـادة القـوة امل   ويطلـب األمم املتحـدة،  
  مع األمم املتحدة تعاونا وثيقا للمساعدة يف تلك الترتيبات ودعمها؛

أن نفقات القـوة سـتتحملها الـدول األعضـاء      يؤكد  - ٩  
إىل األمـني العـام أن ينشـئ صـندوقا اسـتئمانيا       ويطلباملشاركة املعنية، 

  ة؛توجه عن طريقه املسامهات إىل الدول أو العمليات املعني
علـى نشـر القـوة املتعـددة اجلنسـيات بصـورة        يوافق  - ١٠  

مجاعية يف تيمور الشرقية حلـني االستعاضـة عنـها يف أقـرب وقـت ممكـن       
األمني العام إىل تقـدمي   ويدعوبعملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة، 

  توصيات فورية إىل جملس األمن بشأن إنشاء عملية حلفظ السالم؛
ني العــام إىل التخطــيط واإلعــداد إلنشــاء األمــ يــدعو  - ١١  

ــة      ــة لألمــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية، تشــمل عملي ــة تابع إدارة انتقالي
لألمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، وتنشــر يف مرحلــة تنفيــذ االســتطالع        
الشعيب (املرحلة الثالثة)، وإىل تقدمي توصيات إىل جملس األمن يف أقـرب  

  وقت ممكن؛
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القـوة املتعـددة اجلنسـيات أن تقـدم      إىل قيادة يطلب  - ١٢  
تقارير دورية إىل جملس األمـن، عـن طريـق األمـني العـام، بشـأن التقـدم        
ــون       ــر األول يف غضـ ــدم التقريـ ــى أن يقـ ــها، علـ ــذ واليتـ ــرز يف تنفيـ احملـ

  يوما من اختاذ هذا القرار؛ ١٤
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  

  
الربتغـــال إن احلالـــة  ويف اجللســـة نفســـها، قـــال ممثـــل   

األمنية واحلالة اإلنسانية يف تيمور الشرقية مل تتحسن، بـل تـرد   
تقارير مزعجة عـن اسـتمرار األعمـال الوحشـية والعنـف ضـد       
الالجئني واملشردين داخليا، وعـن الـنقص الشـديد يف األغذيـة     

ــة.  ــك، واألدوي ــى ذل ــ وعــالوة عل ــة األمــم املتحــدة يف  ف إن بعث
إىل االنســـحاب مـــن مقرهـــا رغـــم  تيمـــور الشـــرقية اضـــطرت

ــية،    ــلطات اإلندونيسـ ــها السـ ــيت قدمتـ ــمانات الـ ــدثالضـ  وحـ
ــاء علــى      ــة مــراقيب الربتغــال الــيت أوفــدت بن الشــيء نفســه لبعث

اث غري مقبولة على اإلطـالق،  هذه األحدواتفاقات نيويورك. 
دليل قاطع على عدم قدرة إندونيسيا علـى احلفـاظ علـى     وهي

بإنشاء قـوة   ولذلك فهو يرحبقليم. السالم واالستقرار يف اإل
ث إندونيســيا علــى التعــاون مــن أجــل  حيــمتعــددة اجلنســيات و
  .)٤٨(حتقيق هذا املسعى

، بعــد وقــال ممثــل إندونيســيا إن حكومــة بلــده قامــت   
زيارة قائـد القـوات املسـلحة اإلندونيسـية إىل تيمـور الشـرقية،       
 وهو يصحب البعثة اليت أرسـلها جملـس األمـن لترصـد بصـورة     

احلالـة   اضاستعربمباشرة أثر إعالن حالة الطوارئ العسكرية، 
ــدة      ــم املتحـ ــب إىل األمـ ــررت أن تطلـ ــرقية وقـ ــور الشـ يف تيمـ

وعــالوة التعــاون يف معاجلــة احلالــة األمنيــة يف تيمــور الشــرقية. 
ــ علــى ذلــك، ، بــروح مــن مل تضــع إن احلكومــة اإلندونيســيةف

املتعـــددة التعـــاون واملرونـــة، أي شـــروط تتعلـــق بنشـــر القـــوة  
اجلنســيات يف إطــار البنــد الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،    
ــوة       ــة إىل الق ــام املوكول وســتتعاون مــن أجــل تيســري إجنــاز امله
املتعـــددة اجلنســـيات. وأكـــد للمجلـــس أيضـــا أن اإلجـــراءات 

__________ 

  )٤٨(  S/PV.4045 ٣و  ٢، الصفحتان.  

املناسبة سُتتخذ من أجل سـالمة وأمـن الـذين يقـدمون املعونـة      
  .)٤٩( اإلنسانية
ــتراليا      ــل أس ــية   ورحــب ممث ــة اإلندونيس ــرار احلكوم بق

القاضــي بــدعوة قــوة متعــددة اجلنســيات إىل تيمــور الشــرقية.    
وقال إن أستراليا، بطلب مـن األمـني العـام، تبـدي اسـتعدادها      
لقبــول قيــادة هــذه القــوة. وقــال إن أســتراليا تقــف علــى أهبــة   
االستعداد للمساعدة يف توفري املساعدة اإلنسـانية الطارئـة ويف   

  .)٥٠( حلةعملية املصا
والبلـدان  وتكلمت ممثلة فنلندا باسم االحتـاد األورويب    

، فرحبت بالقرار الذي اختذه اجمللـس  )٥١(املنتسبة واملنحازة إليه
ح اجملــال أمــام النشــر الســريع لوحــدات إلفســايف وقــت مبكــر 

دوليــة. وقالــت إن موقــف االحتــاد األورويب جتــاه إندونيســيا      
ــى تعاوهنــا الكامــل مــع ال    ــة. وأبلغــت  ســيتوقف عل ــوة الدولي ق

ــق يف     ــاد األورويب وافــ ــأن االحتــ ــياق بــ ــذا الســ اجمللــــس يف هــ
أيلول/سبتمرب على فـرض حظـر    ١٣االجتماع الذي عقده يف 

على تصدير األسلحة والـذخائر واملعـدات العسـكرية، ووقـف     
إمدادات األجهزة اليت قد ُتستخدم يف أعمـال القمـع احملليـة أو    

ــاون الع   ــق التع ــاب، وتعلي ــدة    اإلره ــك مل ــائي، وذل ســكري الثن
بــأن  أيضــا إندونيســيا االحتــاد األورويب يطالــبوأربعــة أشــهر. 

ــة للمنظمـــات والوكـــاالت    ــام العـــودة اآلمنـ تفســـح اجملـــال أمـ
  .)٥٢(اإلنسانية الدولية إىل تيمور الشرقية دون إبطاء

ممثــل اليابــان بإنشــاء قــوة متعــددة اجلنســيات   ورحــب  
رأي  مشـددا علـى  الشـرقية،  الستعادة السلم واألمن يف تيمـور  

__________ 

  .٥إىل  ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٤٩(  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠(  
(إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا  ٧و  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان   )٥١(  

واجلمهوريـــة التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا والتفيـــا وليتوانيـــا 
  ندا وليختنشتاين والنرويج).وهنغاريا؛ وكذلك أيسل

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢(  
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أن املهمــة املباشــرة يف تيمــور الشــرقية ذات وجــوه  وهــووفــده 
ثالثــة، أوهلــا وجــوب اإلســراع باســتعادة القــانون والنظــام يف    
ــة األمــم     ــة البيئــة املناســبة الــيت تتــيح لبعث تيمــور الشــرقية، وهتيئ
املتحــــدة يف تيمــــور الشــــرقية اســــتئناف عملياهتــــا، وتســــمح 

 وستواصـل طة اإلنسـانية يف ظـروف آمنـة.    باالضطالع باألنشـ 
قــرار جملــس األمــن، تقــدمي الــدعم واملســاعدة   ، بقبوهلــااليابــان

للعمليــة السياســية واإلنســانية الراميــة إىل اســتعادة الســلم يف      
ــرقية ولتنفيـــ   ــور الشـ ــرى يف    تيمـ ــذي جـ ــراع الـ ــائج االقتـ ذ نتـ

ممثل اليابان أيضا أنه لدى السـعي   وأوضحآب/أغسطس.  ٣٠
ألهــداف الــيت يــنص عليهــا القــرار، جيــب مراعــاة أن  لتحقيــق ا

ــة إىل     ــها الرامي ــة حرجــة يف عمليت إندونيســيا نفســها متــر مبرحل
إرســـاء الدميقراطيـــة الـــيت تقـــوم حكومـــة إندونيســـيا وشـــعبها  

مـن املهـم    وقـال إن بتنفيذها يف ظل صعوبات اقتصادية هائلة. 
وهـو  للمجتمع الدويل أن يضع يف اعتباره هذه الصورة األكرب 

  .)٥٣( يواصل التصدي هلذه املسألة الصعبة
ورحب ممثل نيوزيلندا باختاذ اجمللس قرارا يـأذن بنشـر     

الشـــرقية اســـتجابة لقـــرار  قـــوة متعـــددة اجلنســـيات يف تيمـــور
ــداعي إىل إنشــاء وجــود دويل حلفــظ     احلكومــة اإلندونيســية ال
السالم عن طريق األمم املتحدة. وقال إن نيوزيلنـدا، بوصـفها   

إندونيسـيا علـى دعـوة وجـود      حثـت ا وشريكا إقليميـا،  صديق
دويل حلفظ السالم، وقد ُسـرت نيوزيلنـدا باسـتجابة احلكومـة     

بـدور أسـتراليا يف جعـل هـذه القـوة       ومع ترحيبـه اإلندونيسية. 
أيضـا يف أن يسـجل    فإنه يرغباملتعددة اجلنسيات أمرا ممكنا، 

ــام اجمللــ    س يف أن بلــده يتوقــع، حــىت وإن اتضــحت ضــرورة قي
هذا الوقـت بإنشـاء قـوة متعـددة اجلنسـيات بـالنظر إىل الطـابع        
امللــح للحالــة، أن ُيســتعاض عــن القــوة املتعــددة اجلنســيات يف   

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  

أقرب وقت ممكن بعملية حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة،      
  .)٥٤( وفق ما ينص عليه القرار وتوصيات األمني العام

  
 ١٩٩٩تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٥املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٩(  ١٢٧٢): القرار ٤٠٥٧(اجللسة 
عمــال بــالقرار و، ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٤يف   
)، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس، تقريــرا عــن ١٩٩٩( ١٢٦٤

احلالة يف تيمور الشرقية يعـرض فيـه إطـارا ومفهومـا لعمليـات      
إدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية، ويـبني آخـر       

ات علــى أرض الواقــع وأنشــطة بعثــة األمــم املتحــدة يف التطــور
ن تنفيــذ إاألمــني العــام يف تقريــره   وقــال .)٥٥( تيمــور الشــرقية

تضـرر كـثريا مـن أعمـال العنـف       ١٩٩٩أيار/مايو  ٥اتفاقات 
والتدمري اليت اجتاحت تيمـور الشـرقية علـى إثـر إعـالن نتيجـة       

النظـام   وقفتو اإلدارة املدنية قد اهنارتفاالستطالع الشعيب. 
ــك، توقفــت اخلــدمات      القضــائي عــن العمــل. وإضــافة إىل ذل
الطبية، ويوجـد مئـات اآلالف مـن املشـردين حباجـة ماسـة إىل       
اإلغاثة الطارئـة. وقـد نقلـت إندونيسـيا بالفعـل املسـؤولية عـن        
تطبيــق القــانون وحفــظ النظــام إىل القــوة املتعــددة اجلنســيات،  

لفراغ القـائم يف اإلدارة  لكن هذه األخرية مل تتمكن من ملء ا
املدنية. ولـذلك أوصـى األمـني العـام بـأن يوافـق جملـس األمـن         
ــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية      ــة لألم ــى إنشــاء إدارة انتقالي عل
ــرة      ــة إلدارة تيمــور الشــرقية خــالل الفت ــوىل املســؤولية العام تت
االنتقالية حىت االسـتقالل، وتكـون هلـا صـالحية ممارسـة مجيـع       

. )٥٦(شريعية والتنفيذية، مبـا يف ذلـك إقامـة العـدل    السلطات الت
وستعمل اإلدارة االنتقالية حتـت سـلطة جملـس األمـن املمنوحـة      
ــه اخلــاص. وســتتوىل اإلدارة      ــيت ميارســها ممثل ــام وال لألمــني الع

__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  
  )٥٥(  S/1999/1024.  
لالطالع على تفاصيل تشـكيل إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف       )٥٦(  

  تيمور الشرقية وواليتها، انظر الفصل اخلامس.
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املؤقتة توفري األمن واحملافظة على القانون والنظام يف كل أحنـاء  
ــة، واملســاعد  ــيم، وإنشــاء إدارة فعال ة يف إنشــاء اخلــدمات اإلقل

ــاعدة      ــدمي املسـ ــيق وتقـ ــمان التنسـ ــة، وضـ ــة واالجتماعيـ املدنيـ
اإلنسانية وإعادة التأهيل واملسـاعدة اإلمنائيـة، ودعـم القـدرات     
الالزمة للحكـم الـذايت، واملسـاعدة يف هتيئـة الظـروف املالئمـة       
للتنمية املستدامة. وستنشئ اإلدارة املؤقتـة أيضـا آليـة للتشـاور     

ــا  ــع الربتغـ ــيا، حســـب   مـ ــع إندونيسـ ــاورات مـ ــنظم مشـ ل، وتـ
ــرر     ــئ املقـ ــات، سينشـ ــيم انتخابـ ــتم تنظـ ــرورة. وإىل أن يـ الضـ
ــارية علـــى مجيـــع املســـتويات لضـــمان    اخلـــاص هيئـــات استشـ
ــه.    ــيم وإدارتـ ــم اإلقلـ ــرقيني يف حكـ ــوريني الشـ ــاركة التيمـ مشـ

ــد    ــام كــذلك إىل أن ع ــام اإلدارة  وأشــار األمــني الع ــن مه دا م
التربعات، وأن صندوقا استئمانيا سينشـأ  مول من االنتقالية سيَّ

هلذا الغرض. ودعـا األمـني العـام الـدول األعضـاء إىل املسـامهة       
  يف هذا الصندوق بسخاء وعلى وجه االستعجال.  

تشـــــــرين  ٢٥املعقـــــــودة يف  ،٤٠٥٧ويف اجللســـــــة   
 الذي كان قـد مت التوصـل  وفقا للتفاهم  ١٩٩٩األول/أكتوبر 

قة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    إليه يف مشاورات اجمللس الساب
العام على جدول أعمالـه. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا       
الرئيس (االحتاد الروسي) ممثلي أستراليا وإندونيسـيا والربتغـال   

لنـدا واليابـان، بنـاء    ومجهورية كوريـا وفنلنـدا والنـرويج ونيوزي   
دون أن يكــون هلــم بــملشــاركة يف املناقشــة علــى طلبــهم، إىل ا

التصــويت. ووجــه الــرئيس انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل    يف قاحلــ
ــتني      ــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي واألرجن نــص مشــروع ق
والربازيل والربتغال وسلوفينيا وفرنسا وكندا واململكة املتحـدة  

. ووجــه انتبــاههم  )٥٧( وناميبيــا وهولنــدا والواليــات املتحــدة   
ــن  ــدد مــ ــا إىل عــ ــة    أيضــ ــالة مؤرخــ ــرى: رســ ــائق األخــ الوثــ

موجهـة إىل األمـني العـام مـن ممثلـة       ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ٢١
بيانــا بشــأن تيمــور الشــرقية والغربيــة أصــدرته  هبــافنلنــدا حتيــل 

__________ 

  )٥٧(  S/1999/1083.  

أيلول/ســبتمرب  ٢١يف  باســم االحتــاد  رئاســة االحتــاد األورويب 
، ورحبت فيـه بالتقـدم احملـرز يف نشـر القـوات الدوليـة       ١٩٩٩

ــا   ون احلكومـــة يف تيمـــور الشـــرقية، معربـــة عـــن تقـــديرها لتعـ
ــية ــان )٥٨( اإلندونيســ ــالتان مؤرختــ ــرين  ١٥ و ٤ ؛ ورســ تشــ

موجهتــان مــن األمــني العــام إىل رئــيس   ١٩٩٩األول/أكتــوبر 
التقريرين الدوريني األول والثـاين، علـى    هبما، حييل )٥٩(اجمللس

التوايل، اللذين أعدهتما أستراليا عن عمليات القـوة الدوليـة يف   
  تيمور الشرقية.  

نفسها، قال ممثل الربتغـال إن إنشـاء إدارة   ويف اجللسة   
األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية يشكل تتوجيا لعمليـة  
تقرير املصري اليت ظل شعب تيمور الشرقية والربتغال يناضـالن  
يف سبيلها زمنـا طـويال. وأكـد أن إقامـة إدارة انتقاليـة ناجحـة       

إدارة األمـــم تقتضـــي االتصـــال الوثيـــق والتعـــاون الـــدائم بـــني 
املتحـــدة االنتقاليـــة يف تيمـــور الشـــرقية وقيـــادة شـــعب تيمـــور 

تيمــور الشــرقية إقلــيم غــري متمتــع بــاحلكم   وقــال إنالشــرقية. 
 ٧٣الذايت حرم من االمتيازات واحلقوق اليت متنحهـا لـه املـادة    

مــن امليثــاق؛ ودعــا إىل عكــس مســار هــذه احلالــة. وأعــرب يف 
القرار الذي سيعتمده اجمللـس.  هذا السياق عن تأييده ملشروع 

وقال إنه من أجـل كفالـة االلتـزام علـى صـعيد املمارسـة لـيس        
فقــط بــنص االتفــاق والقــرارات، وإمنــا بروحهــا أيضــا، يــتعني   
أوال أن يكفل اجمللس تنفيذ انتقـال سـريع وفعـال للسـلطة بـني      
القوة الدولية يف تيمور الشرقية وإدارة األمم املتحدة االنتقاليـة  

مور الشرقية بدون تعطيل؛ ويتعني ثانيا أن يضمن اجمللـس  يف تي
املراعاة التامة للسالمة اإلقليميـة لتيمـور الشـرقية؛ ويـتعني ثالثـا      
أن يضمن اجمللس توزيع املساعدة اإلنسانية لكل من حيتاجهـا؛  
ويتعني رابعا أن يكفل اجمللس أمن وسالمة الالجئني يف تيمـور  

يسـيا وفقــا للقـانون اإلنســاين   الغربيـة وأجـزاء أخــرى مـن إندون   
__________ 

  )٥٨(  S/1999/1004.  
  )٥٩(  S/1999/1025  وS/1999/1072.  
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يــتعني أن يكفــل اجمللــس تقــدمي إندونيســيا     أخــريا، الــدويل؛ و
ضــمانات بعــدم قيــام مــا يســمى باملليشــيات باســتخدام تيمــور 

  .)٦٠( الشرقية منطلقا لزعزعة استقرار تيمور الشرقية
وقال ممثل إندونيسيا إن مسـؤوليات بلـده بـدأت منـذ       

ــدلعت احلــ    ــدما ان ــر مــن عقــدين عن ــة يف تيمــور  أكث رب األهلي
ــا       ــيت هجره ــور الشــرقية، ال ــادة تيم ــار إىل أن ق الشــرقية. وأش
ــم       ــن احلكــ ــرون مــ ــة قــ ــد أربعــ ــابقون بعــ ــتعمروها الســ مســ
ــة    ــيا أن تلـــيب تطلعـــات غالبيـ ــدوا إندونيسـ ــتعماري، ناشـ االسـ

، مـن خـالل االنـدماج    متكنت شعبها. وقال إن تيمور الشرقية
لــيء بالتحــديات مــن  مــع إندونيســيا، مــن املضــي يف املســار امل 

ــيا هـــذه املســـؤولية    أجـــل بنـــاء الدولـــة. وقـــد قبلـــت إندونيسـ
اجلســيمة والعــبء اإلضــايف، رغــم أن تيمــور الشــرقية مل تكــن  
جزءا من جزر اهلند الشرقية اهلولندية، اليت منها نشأت الدولة 

كلم بــأن إندونيســيا شــاركت منــذ    اإلندونيســية. وذكّــر املــت  
مع الربتغال، حتت رعاية األمني  يف احلوار الثالثي ١٩٨٣ عام

العام، إلجياد حل عـادل وشـامل ومقبـول دوليـا ملسـألة تيمـور       
مل تتخــل أبــدا عــن التزامهــا  أن حكومــة بلــدهالشــرقية. وأكــد 

حيــال شــعب تيمــور الشــرقية. وقــال إن حكومــة بلــده أبــدت  
ــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية       ــة األم ــع بعث ــل م ــاون الكام التع

موظفي األمن إلجراء االستطالع الشـعيب   ووفرت ما يلزم من
 عنــدما انــدلعت أعمــال العنــف، أعلنــت ويف تيمــور الشــرقية. 

حكومـــة إندونيســـيا علـــى الفـــور حالـــة الطـــوارئ العســـكرية  
فأنشأت بذلك إطارا قانونيا ميكن القـوات املسـلحة مـن اختـاذ     
ــد      ــانون. وبع ــدابري الضــرورية الســتعادة النظــام وســيادة الق الت

ــي  ــادة تقيــ ــد إعــ ــة يف امليــ ــددة   م احلالــ ــوة املتعــ ــت القــ ان، دعــ
ــيات ــرقية    - اجلنسـ ــور الشـ ــة، تيمـ ــوة الدوليـ ــدمي  -القـ إىل تقـ

املســـاعدة بغيـــة اســـتعادة الســـلم واألمـــن علـــى أرض الواقـــع، 
ــائج االســتطالع الشــعيب. وأعــرب       ــذ نت ــاس، وتنفي ــة الن ومحاي

__________ 

  )٦٠(  S/PV.4057 ٤و  ٢، الصفحتان.  

املــتكلم عــن رفــض وفــد بلــده االدعــاء بــأن القــوات املســلحة    
كانـــت وراء احلـــوادث الـــيت وقعـــت مـــؤخرا يف   اإلندونيســـية

تيمـــور الشـــرقية. وأبـــدى أيضـــا القلـــق العميـــق إزاء التقـــارير  
املتعلقة بانتهاكات حقـوق اإلنسـان يف أعقـاب     “احملققة غري”

االستطالع الشعيب. ويف معرض كالمـه عـن مشـروع القـرار،     
أكد أن تعزيز املصاحلة الوطنيـة فيمـا بـني أبنـاء تيمـور الشـرقية       

يكون من أكثـر املهـام أمهيـة إلدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة       س
إذا كــان املــراد لتيمــور الشــرقية أن تغــدو أمــة مســتقلة وقــادرة 
ــه       ــتكلم إن ــال امل ــالنظر إىل وجــود طــائفتني، ق ــاء. وب ــى البق عل

األساســـي أن تكـــون اإلدارة االنتقاليـــة حمايـــدة يف تأديـــة   مـــن
  .)٦١(مهامها

ن األمن قـد اسـتعيد يف معظـم    وأكدت ممثلة أستراليا أ  
إقليم تيمور الشرقية، وأن الوكاالت اإلنسانية أصبحت قـادرة  
ــدأوا      ــد ب ــا، وأن أهــايل تيمــور الشــرقية ق ــى مباشــرة أعماهل عل
يعــودون إىل ديــارهم الــيت طــردوا منــها. وأعربــت عــن إشــادة   

ها بقرار اجمللس االستشاري الشعيب اإلندونيسي إلغـاء  بلد وفد
بإدمــاج تيمــور الشــرقية يف  الــذي يقضــي  ١٩٧٨قــراره لعــام 

إندونيسيا، وعن أملـه يف أن يكـون هـذا اإلجـراء إيـذانا ببدايـة       
عالقات جديدة بني شعيب إندونيسيا وتيمور الشرقية، وببدايـة  
املصاحلة أيضا فيما بـني أبنـاء شـعب تيمـور الشـرقية. مث قالـت       
إن أســــتراليا، بوصــــفها جــــارا لتيمــــور الشــــرقية وعضــــوا يف 

نطقتها اإلقليمية ويف اجملتمع الدويل األوسع، ملتزمة مبسـاعدة  م
إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية وشعب تيمـور  
ــه وتنميتــه.       ــادة بنائ ــده وإع ــتقالل بل ــداد الس ــرقية يف اإلع الش

ن بلــدها يــرى أن هــذه املســاعدة مســؤولية إقليميــة  أ وذكــرت
  .)٦٢(ودولية طويلة األجل

__________ 

  .٧و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  
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اعُتمـد  طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت و     وبعد ذلـك   
ويف مـا يلـي   ) التـايل  ١٩٩٩( ١٢٧٢القـرار   بوصـفه باإلمجاع 

  نصه:
  إن جملس األمن،  
وبيانــات رئسـه بشــأن احلالــة يف   إىل قراراتــه السـابقة  إذ يشـري   

ــرقية، وال  ــور الشـــ ــرارات   تيمـــ ــيما القـــ ــؤرخ  )١٩٧٥( ٣٨٤ســـ املـــ
ــمرب   ٢٢ ــانون األول/ديســـــ ــؤرخ ) ١٩٧٦( ٣٨٩ و ١٩٧٥كـــــ املـــــ
ــايو  ٧) املــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٦ و ١٩٧٦نيســــان/أبريل  ٢٢ أيار/مــ

 ١٩٩٩حزيران/يونيـــــــــه  ١١) املـــــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٦ و ١٩٩٩
ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٢ و ــطس  ٢٧) املــــ  ١٢٦٤ و ١٩٩٩آب/أغســــ
  ،١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٥ ) املؤرخ١٩٩٩(

إىل االتفــاق املــربم بــني إندونيســيا والربتغــال  وإذ يشــري أيضــا   
، واالتفاقـات  ١٩٩٩أيار/مـايو   ٥تيمور الشرقية واملـؤرخ   بشأن مسألة

املربمة يف ذلك التـاريخ نفسـه بـني األمـم املتحـدة وحكـوميت إندونيسـيا        
والربتغال بشأن طرائـق إجـراء اسـتطالع الـرأي الشـعيب لسـكان تيمـور        

   ،الشرقية عن طريق االقتراع املباشر وبشأن الترتيبات األمنية
نفيـذ النـاجح السـتطالع الـرأي الشـعيب      ترحيبـه بالت وإذ يكرر   

 وإذ حيـيط علمـا  ، ١٩٩٩آب/أغسـطس   ٣٠ لشعب تيمور الشـرقية يف 
تيمور الشرقية من خالهلا عـن رغبتـه الواضـحة     بنتائجه، اليت عّبر شعب

يف بــدء عمليــة انتقاليــة حتــت ســلطة األمــم املتحــدة صــوب االســتقالل،  
  تيمور الشرقية، واليت يعتربها اجمللس انعكاسا دقيقا آلراء شعب

بـالقرار الـذي اختـذه اجمللـس االستشـاري الشـعيب       وإذ يرحب   
بشــــــــأن  ١٩٩٩األول/أكتــــــــوبر  تشــــــــرين ١٩اإلندونيســــــــي يف 

  الشرقية،  تيمور
  على أمهية أن تعم املصاحلة شعب تيمور الشرقية،وإذ يشدد   
على بعثة األمم املتحـدة يف تيمـور الشـرقية ملـا أبدتـه      وإذ يثين   

  صميم جديرين باإلعجاب يف تنفيذ واليتها،من بسالة وت
بنشــر قــوة متعــددة اجلنســيات يف تيمــور الشــرقية  وإذ يرحــب  

ــالقرار   ــة مواصــلة التعــاون يف   يقــر وإذ)، ١٩٩٩( ١٢٦٤عمــال ب بأمهي
  هذا الشأن بني حكومة إندونيسيا والقوة املتعددة اجلنسيات.

ــا     ــيط علمـ ــني وإذ حيـ ــر األمـ ــؤرخ   بتقريـ ــام املـ ــرين  ٤العـ تشـ
  ،١٩٩٩األول/أكتوبر 

الناجحــة الــيت أســفر   بالنتــائجوإذ حيــيط علمــا مــع االرتيــاح    
، علـى  ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ٢٨عنها االجتماع الثالثي الذي عقد يف 
  النحو اجململ يف تقرير األمني العام،

احلالـة اإلنسـانية اخلطـرية النامجـة      إزاءوإذ يساوره بالغ القلق   
والتشـريد والترحيـل اللـذين تعـرض هلمـا       عن العنف يف تيمور الشـرقية، 

املدنيون يف تيمور الشرقية على نطاق واسع، مبن فيهم أعداد كبرية مـن  
  النساء واألطفال،

ضــرورة أن تكفــل األطــراف مجيعهــا   وإذ يؤكــد مــن جديــد    
محايــة حقــوق الالجــئني واملشــردين ومتكينــهم مــن العــودة إىل ديــارهم    

  طوعا وبسالم وأمان،
ــن    ــد  وإذ يؤكــد م ــرامجدي ســيادة إندونيســيا وســالمتها    احت
  اإلقليمية،
ــةوإذ يالحــظ    وإذ ضــمان أمــن حــدود تيمــور الشــرقية،    أمهي
يف هذا الصدد مبا أعلنته السلطات اإلندونيسية من اعتزامهـا   حييط علما

ــالقرار    التعـــاون مـــع القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات الـــيت ُنشـــرت عمـــال بـ
ــم املت ١٩٩٩( ١٢٦٤ ــع إدارة األمــ ــور   ) ومــ ــة يف تيمــ ــدة االنتقاليــ حــ
  الشرقية،

ــا ورد مــن تقــارير تشــري إىل أن    إزاءوإذ يعــرب عــن قلقــه     م
انتهاكات منتظمـة وواسـعة النطـاق وصـارخة للقـانون اإلنسـاين الـدول        

علـى   وإذ يؤكدوقانون حقوق اإلنسان قد ارتكبت يف تيمور الشرقية، 
سـؤولية عـن   أن األشخاص الذين ارتكبوا تلك االنتهاكات يتحملـون امل 

ــة،   ــفتهم الفرديـ ــاون يف   وإذ يـــدعوذلـــك بصـ مجيـــع األطـــراف إىل التعـ
  التحقيقات اليت جتري بشأن هذه التقارير،

املبادئ ذات الصلة الواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة    إىلوإذ يشري   
بســـالمة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد املـــرتبطني هبـــا املعتمـــدة يف  

  ،١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٩
يف تيمـور الشـرقية تشـكل هتديـدا      أن احلالـة الراهنـة  وإذ يقرر   

  للسالم واألمن،
ــرف    ــم   مبوجـــب وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ الفصـ
  املتحدة،

وفقـــا لتقريــر األمــني العـــام، إدارة    أن تنشــأ، يقــرر    - ١  
الشــرقية تســند إليهــا املســؤولية   انتقاليــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف تيمــور 

ــن   ــة عـ ــع    العامـ ــة مجيـ ــالحية ممارسـ ــول صـ ــرقية، وختـ ــور الشـ إدارة تيمـ
  السلطات التشريعية والتنفيذية، مبا يف ذلك إقامة العدل:

ــرر أيضــا   - ٢   ــم املتحــدة     يق ــة إدارة األم ــألف والي أن تت
  االنتقالية من العناصر التالية:

توفري األمن واحملافظة علـى القـانون والنظـام يف كـل       (أ)  
  قية؛أحناء إقليم تيمور الشر

  إنشاء إدارة فعالة؛  (ب)  
  املساعدة يف إنشاء اخلدمات املدنية واالجتماعية؛  (ج)  
ضمان تنسيق وإجناز املساعدة اإلنسـانية، واإلنعـاش     (د)  

  واملساعدة اإلمنائية؛



ة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرج - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
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  دعم بناء القدرات الالزمة للحكم الذايت؛  (هـ)  
املســـــاعدة يف هتيئـــــة الظـــــروف املالئمـــــة للتنميـــــة   (و)  
  املستدامة.
ــرر كــذلك   - ٣   ــة    يق أن تكــون أهــداف اإلدارة االنتقالي

ــر األمــني العــام،      ــع مــن تقري ــها علــى غــرار مــا ورد يف اجلــزء الراب وبنيت
  وخباصة أن تكون عناصرها الرئيسية كما يلي:

ــدة     (أ)   ــمن وحـ ــة، يتضـ ــم واإلدارة العامـ ــر للحكـ عنصـ
  فردا؛ ١ ٦٤٠للشرطة الدولية يصل قوامها إىل 

ة اإلنســانية واإلنعــاش يف حــاالت  عنصــر للمســاعد   (ب)  
  الطوارئ؛
جنــديا  ٨ ٩٥٠عنصــر عســكري، يصــل قوامــه إىل    (ج)  

  مراقب عسكري، ٢٠٠  و
لإلدارة االنتقالية باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة      يأذن  - ٤  

  إلجناز واليتها؛
ــر  - ٥   ــا     يق ــتحتاج، يف تطويره ــة س ــأن اإلدارة االنتقالي ب

االعتماد علـى خـربات وقـدرات     ها، إىلوأدائها لوظائفها يف إطار واليت
ــرى،       ــات األخـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــاء ووكـ ــدول األعضـ الـ

  ذلك املؤسسات املالية الدولية؛  يف مبا
باعتزام األمني العام تعيني ممثل خاص يكون  يرحب  - ٦  

ــة عــن مجيــع جوانــب أعمــال     مســؤوال، بوصــفه رئــيس اإلدارة االنتقالي
الشرقية، وتكون له سـلطة سـن قـوانني وأنظمـة      األمم املتحدة يف تيمور

ــا        ــل هبـ ــف العمـ ــة أو وقـ ــة القائمـ ــوانني واألنظمـ ــديل القـ ــدة وتعـ جديـ
  إلغائها؛  أو

ــد  - ٧   ــال     يؤكـ ــيا والربتغـ ــني إندونيسـ ــاون بـ ــة التعـ أمهيـ
  واإلدارة االنتقالية يف تنفيذ هذا القرار؛

ــد  - ٨   ــة   يؤكـــ ــوم اإلدارة االنتقاليـــ ــة إىل أن تقـــ احلاجـــ
التعاون على حنو وثيق مـع شـعب تيمـور الشـرقية كـي تنفـذ       بالتشاور و

واليتــها بفعاليــة، وذلــك بغيــة إقامــة مؤسســات دميقراطيــة حمليــة، مبــا يف  
ذلك إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسـان يف تيمـور الشـرقية، ونقـل     
الوظــائف اإلداريــة ووظــائف اخلدمــة العامــة الــيت ســتتوالها اإلدارة إىل   

  تلك املؤسسات؛
ــددة   يطلـــــب  - ٩   ــوة املتعـــ ــة والقـــ إىل اإلدارة االنتقاليـــ

) أن تتعاونـا معـا   ١٩٩٩( ١٢٦٤ اجلنسيات اليت نشرت عمـال بـالقرار  
علـــى حنـــو وثيـــق، وذلـــك أيضـــا بغيـــة إحـــالل العنصـــر العســـكري         

االنتقالية حمل القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف أقـرب وقـت ممكـن،        لإلدارة
ــام بعــد التشــا     ــا حيــدده األمــني الع ــا مل ــددة   وفق ــوة املتع ــادة الق ــع قي ور م

  اجلنسيات، واضعا يف االعتبار الظروف القائمة يف امليدان؛

احلاجة العاجلة إىل تقدمي املساعدة  يؤكد من جديد  - ١٠  
ــتعمري،     ــانية وال ــراض اإلنس ــباملنســقة لألغ ــراف    ويطل ــع األط ــن مجي م

التعاون مع املنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسـان بغيـة ضـمان    
متها ومحاية املدنيني، وخاصة األطفال، وعودة الالجئني واملشردين سال

  بسالم، وإيصال املعونة اإلنسانية على حنو فعال؛
بـــالتزام الســـلطات اإلندونيســـية بالســـماح  يرحـــب  - ١١  

لالجئني واملشـردين يف تيمـور الغربيـة ويف أمـاكن أخـرى يف إندونيسـيا       
ة أو البقـاء يف أماكنـهم أو إعـادة    باالختيار بني العودة إىل تيمور الشـرقي 

ــيا،    ــن إندونيسـ ــرى مـ ــاء أخـ ــهم يف أحنـ ــدتوطينـ ــماح   ويؤكـ ــة السـ أمهيـ
ــئني     ــول إىل الالجـ ــا، بالوصـ ــا ألعماهلـ ــانية، يف أدائهـ ــات اإلنسـ للمنظمـ

  واملشردين بصورة تامة وآمنة ودون عوائق؛
أن السلطات اإلندونيسية مسـؤولة عـن اختـاذ     يؤكد  - ١٢  

لضمان عودة الالجئني املوجودين يف تيمـور الغربيـة    تدابري فورية وفعالة
ويف أماكن أخرى يف إندونيسـيا إىل تيمـور الشـرقية بسـالم، وعـن أمـن       
ــئني       ــات الالجــ ــاين ملخيمــ ــدين واإلنســ ــابع املــ ــن الطــ ــئني، وعــ الالجــ
ومستوطناهتم، وخباصة عن طريـق كـبح أنشـطة العنـف والتخويـف مـن       

  ستوطنات؛جانب امليليشيات يف تلك املخيمات وامل
ــب  - ١٣   ــندوق     يرحـ ــاء صـ ــة إنشـ ــني العامـ ــاعتزام األمـ بـ

استئماين ليكون متاحا جلملة أمور منها تغطية تكاليف إصالح اهلياكـل  
ــاء املؤسســات الرئيســية وتشــغيل اخلــدمات      ــا يف ذلــك بن األساســية، مب

  واملرافق العامة، وتكاليف مرتبات موظفي اخلدمة املدنية احملليني؛
األعضـــاء والوكـــاالت واملنظمـــات  الـــدول يشـــجع  - ١٤  

ــوارد      ــدات واملـ ــاألفراد واملعـ ــة بـ ــد اإلدارة االنتقاليـ ــى تزويـ ــة علـ الدوليـ
ــاء         ــه بن ــا يتطلب ــك م ــا يف ذل ــام، مب ــه األمــني الع األخــرى، حســبما يطلب

ضـرورة التنسـيق الوثيـق هلـذه      ويؤكـد املؤسسات والقدرات األساسـية،  
  اجلهود إىل أقصى حد ممكن؛

ــدد  - ١٥   ــى أمه يشـ ــة   علـ ــاإلدارة االنتقاليـ ــق بـ ــة أن يلحـ يـ
موظفـون مــن الــذين تلقـوا تــدريبا مالئمــا يف جمـاالت القــانون اإلنســاين    
الدويل وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني، مبـا يف ذلـك األحكـام    
ــاوض       ــارات التف ــني اجلنســني ومه ــوارق ب ــاة الف ــل ومبراع املتصــلة بالطف

اجلهــات املدنيــة واجلهــات  واالتصــال، والــوعي الثقــايف، والتنســيق بــني  
  العسكرية؛
مجيـع أعمـال العنـف واألفعـال املرتكبـة دعمـا        يدين  - ١٦  

ــدعوللعنــف يف تيمــور الشــرقية،   ــورا،   وي بتقــدمي  ويطالــبإىل وقفهــا ف
  املسؤولني عن تلك األعمال إىل العدالة؛

ــرر  - ١٧   ــة حـــىت    يقـ ــرة أوليـ ــة لفتـ ــاء اإلدارة االنتقاليـ إنشـ
  ؛٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٣١
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إىل األمني العام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم،      يطلب  - ١٨  
بصورة وثيقة ومنتظمة، بالتقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار، مبـا يف ذلـك   
بصفة خاصة، ما يتعلق بنشـر اإلدارة االنتقاليـة، وبالتخفيضـات احملتملـة     
مستقبال لعنصرها العسكري إذا حتسنت احلالة يف تيمـور الشـرقية، وأن   

قدم تقريرا يف غضون ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار وكـل         ي
  ستة أشهر بعد ذلك؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٩  
  

ــ   ــانون  ٢٢يف  الـــــــيت أجريـــــــت داوالتاملـــــ كـــــ
  )٤٠٨٥(اجللسة  ١٩٩٩األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٤٠٨٥ اجللســــــــةيف   
التوصـل   مت كان قد هم الذيوفقاً للتفا ١٩٩٩األول/ديسمرب 

ــه يف مشــاورات اجمللــس  النظــر يف  واصــل اجمللــس الســابقة،  إلي
جـــدول أعمالـــه. وعقـــب إقـــرار جـــدول  املـــدرج علـــىالبنـــد 

 ٣٩األعمال، طلب الرئيس (اململكـة املتحـدة) مبوجـب املـادة     
من نظامه الـداخلي إىل األمـني العـام املسـاعد لعمليـات حفـظ       

وجـه  وى احلالـة يف تيمـور الشـرقية.    السالم أن يطلع اجمللس عل
كـــانون  ١٠إىل رســالة مؤرخــة    أيضــا  انتبــاه أعضــاء اجمللــس   

وموجهــة إليــه مــن األمــني العــام، حييــل  ١٩٩٩األول/ديسـمرب  
القــوة الدوليــة يف التقريــر الــدوري اخلــامس عــن عمليــات   هبــا

  .)٦٣(تيمور الشرقية
وذكر األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم أن   

الة يف تيمور الشرقية ما زالت مستقرة إىل حد كـبري، علـى   احل
الــرغم مــن حــوادث منفــردة وقعــت ضــد الالجــئني العائــدين.  

شر املراقبون العسكريون إلدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة   وقد ُن
يف مجيع أرجاء اإلقليم وأقاموا املراكز على جـانيب احلـدود مـع    

ــة االتصــال بــني   لقــوة الدوليــة يف تيمــور  اتيمــور الغربيــة لكفال
ــالشــــرقية و حة اإلندونيســــية ولتيســــري عــــودة لالقــــوات املســ

__________ 

  )٦٣(  S/1999/1248  وقــد أحيــل التقريــران الــدوريان الثالــث والرابــع .
ــوبر وتشــرين األ ٢٨برســالتني مــؤرختني  تشــرين  ١١ ول/أكت

 S/1999/1106، علــــــــــى التــــــــــوايل (١٩٩٩الثــــــــــاين/نوفمرب 
  ).S/1999/1169  و

ــور       ــة يف تيم ــوة الدولي ــن الق ــال م الالجــئني. وســيجري االنتق
الشرقية إىل األمم املتحدة يف شباط/فرباير علـى أسـاس مفهـوم    
متفق عليه يضمن االحتفاظ بقـدرة تشـغيلية قويـة طـوال تلـك      

اإلنســانية أيضــاً مــع أهنــا ال تــزال  الفتــرة. وقــد حتســنت احلالــة 
العالقــات بــني إدارة األمــم  وكــذلك فــإنحمفوفــة باملصــاعب. 

املتحدة االنتقالية وشعب تيمـور الشـرقية حسـنة للغايـة. وهلـذا      
ــور    ــة يف تيمـ الغـــرض، أنشـــأت إدارة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـ

االستشارية الشعبية اليت سيتوىل املمثـل اخلـاص    اللجنةالشرقية 
ــق       لأل ــة لتحقي ــاق إجيابي ــاك أيضــاً آف ــتها. وهن ــام رئاس ــني الع م

إقامة عالقات حسنة بني تيمـور الشـرقية    وتردالوفاق الوطين. 
وإندونيســـيا يف مقدمـــة جـــدول أعمـــال إدارة األمـــم املتحـــدة 

  .)٦٤(االنتقالية يف تيمور الشرقية

ممثلــة الواليــات املتحــدة أن عمليــات األمــم   وذكــرت  
ددة اجلنسيات تعمـل بشـكل جيـد جـداً يف     املتحدة والقوة املتع

باالجتمـاع األخـري الـذي     وأعربت عـن ترحيبـها  ترتيب فريد. 
عقـــد بـــني زعـــيم االســـتقالل واألطـــراف الداعيـــة يف الســـابق 

القرار الـذي اختذتـه امليليشـيات يف وقـت الحـق      بـ لالندماج، و
بالتخلي عن أسلحتها. بيد أهنا أعربت عـن القلـق حيـال عـدم     

عائــدين، وأشــارت إىل أنــه يــتعني علــى حكومــة   تزايــد عــدد ال
ــاء يف       ــذين اختــاروا البق ــوطن أولئــك ال ــيا أن ت  ذلــكإندونيس

أن يواصـل كـل مـن جلنـة      أيضـا علـى ضـرورة    أكـدت والبلد. 
التحقيــق الدوليــة بشــأن تيمــور الشــرقية واللجنــة اإلندونيســية   
املعنية حبقوق اإلنسـان حتقيقاهتمـا يف احلـوادث الـيت وقعـت يف      

الشــرقية مــن أجــل جلــب أولئــك املســؤولني عنــها إىل    تيمــور
  .)٦٥(العدالة

حتسـن احلالـة    إىل معظم املتحدثني مع االرتياح وأشار  
االنتقاليـة يف  يف تيمور الشرقية وأشـادوا بـإدارة األمـم املتحـدة     

__________ 

  )٦٤(  S/PV.4085 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٥(  
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ــور الشــرقية  ــور الشــرقية      تيم ــة يف تيم ــوة الدولي ــات الق وعملي
متاز الذي اضـطلعوا بـه.   واملمثل اخلاص لألمني العام للعمل امل

غــري أهنــم أعربــوا عــن القلــق إزاء احلالــة اإلنســانية، وال ســيما   
ــة إىل ضـــمان ســـالمتهم    ــدين واحلاجـ عـــدم تزايـــد عـــدد العائـ
وأمنهم. وأعربوا عـن ترحيبـهم بإنشـاء جلنـة استشـارية وطنيـة       
لتيمور الشرقية مـن أجـل تعزيـز إسـهام شـعب تيمـور الشـرقية        

التحقيـق   وأيـدوا عمليـة  ة اختـاذ القـرار؛   إسهاماً مباشراً يف عملي
يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين جللب أولئـك  
املسؤولني إىل العدالة. وشدد بعض املتكلمني على أمهية تنفيـذ  
انتقال مبكر من عمليات القـوة الدوليـة يف تيمـور الشـرقية إىل     
ا عملية األمم املتحدة حلفظ السالم، وذلـك لتخفـيض عنصـره   

العســكري تــدرجيياً، بينمــا ينتقــل شــعب تيمــور الشــرقية حنــو    
  .)٦٦(احلكم الذايت

__________ 

 ٨ و ٧(كنـدا)؛ والصـفحتان    ٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٦(  
ــفحة   ــل)؛ والصـ ــفحة  ٨(الربازيـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ  ٨ (االحتـ

 ١١ إىل ٩(ســـلوفينيا)؛ والصـــفحات  ٩(الصـــني)؛ والصـــفحة 
 ١٢(األرجنتني)؛ والصـفحة   ١٢و  ١١(فرنسا)؛ والصفحتان 

 ١٤(ناميبيــا)؛ والصــفحتان  ١٤ و ١٣(ماليزيــا)؛ والصــفحتان 

 ذكـر ورداً على التعليقـات والتسـاؤالت الـيت أثـريت،       
، م املساعد لعمليـات حفـظ السـالم أن مـن املمكـن     األمني العا

يتعلق باخنفاض معـدل العائـدين مـن الالجـئني مـن تيمـور        فيما
إىل عـــاملني مهـــا: نشـــر  ذلـــك االخنفـــاضالغربيـــة، أن يعـــزى 

معلومات خاطئـة والترهيـب مـن جانـب امليليشـيات؛ والـدمار       
ىل يف العــودة إليهــا. وإضـــافة إ   اهلائــل للمنــاطق الــيت يرغبـــون   

 - ذلك، فإن العديد من الذين صوتوا مؤيـدين للحكـم الـذايت   
قــد يتــرددون يف  - يف املائــة مــن الســكان ٢٠وهــم أكثــر مــن 

يتعلق بقـوام   يف الوقت احلايل. وفيماالعودة إىل تيمور الشرقية 
احلالـة األمنيـة قـد     قـال إن قوات األمم املتحدة حلفظ السـالم،  

حتسنت بفضـل القـوة الدوليـة يف تيمـور الشـرقية. ولـو اسـتمر        
االجتــاه الــراهن، ســيعيد األمــني العــام قطعــاً تقيــيم احلالــة يف        
الوقت املناسب ولـن يتـردد يف اقتـراح ختفيضـات لـو رأى مـن       

  .)٦٧(أمون إجراءهاامل
__________ 

(هولنـدا)؛ والصـفحة    ١٦ و ١٥(غابون)؛ والصفحتان  ١٥و 
  (اململكة املتحدة). ١٦

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

  احلالة يف كمبوديا -  ٢١    
  

 (اجللســـة ١٩٩٧متوز/يوليــه   ١١ؤرخ املــ قــرر  امل  
    رئيس ال): بيان من ٣٧٩٩

متوز/يوليــــــه  ١١، املعقــــــودة يف ٣٧٩٩لســـــة  يف اجل  
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

 بالبيــان(الســويد) رئيس الــأدىل مشــاورات اجمللــس الســابقة،   
  :)١(التايل باسم اجمللس

جملــس األمــن قلــق بــالغ إزاء التطــورات األخــرية يف      يســاور   
ــا يف ذلــك أعمــال العنــف، الــيت تعِّــ    ــا، مب رض للخطــر اســتمرار  كمبودي

__________ 

  )١(  S/PRST/1997/37. 

ــة،   ــالم الكمبوديــ ــة الســ ــدم يف عمليــ ــال   التقــ ــدعو إىل وقــــف القتــ ويــ
  .الفور  على

ــادئ      ويكــرر   ــرام مب ــى ضــرورة احت ــد عل جملــس األمــن التأكي
  .الوطنية ململكة كمبوديا وسالمة أراضيها وسيادهتا الوحدة

ــدعو   ــا    ويـ ــرم متامـ ــراف إىل أن حتتـ ــع األطـ ــن مجيـ جملـــس األمـ
ثهــا علــى حــل حيالتزاماهتــا مبوجــب اتفاقــات بــاريس بشــأن كمبوديــا. و

خالفاهتا من خـالل الوسـائل السـلمية واحلـوار السياسـي ومبـا يتفـق مـع         
  .روح املصاحلة الوطنية

مـــن األطـــراف جمـــددا إىل كفالـــة عمـــل     جملـــس األ ويـــدعو  
  .املؤسسات الدستورية بصورة فعالة وسلسة


