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 ليـشيت   -تقرير األمني العام عـن بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور                   
 )٢٠٠٨يوليه / متوز٨يناير إىل / كانون الثاين٨عن الفترة من (
  

 مقدمة -أوال  
ــرار جملــس األمــن      - ١ ــر عمــال بق ــذي مــدد اجمللــس  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٢يقــدم هــذا التقري ال

. ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٦ ليـشيت حـىت   -ة يف تيمـور     مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة املتكاملـ      
 ليـشيت وتنفيـذ واليـة البعثـة منـذ تقريـري املـؤرخ               -وهو يغطـي التطـورات الرئيـسية يف تيمـور           

 ).S/2008/26 (٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ١٧
 موظفـا  ٣١٩، كانت البعثـة تتكـون مـن عنـصر مـدين يـضم       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨ويف   - ٢

ــا  ــهم  (دوليــ ــن بينــ ــرأة١١٧مــ ــا  ٨٤٦، و ) امــ ــا وطنيــ ــهم  ( موظفــ ــن بينــ ــرأة١٤٧مــ  ؛) امــ
ــهم  ( ضــابط شــرطة  ١ ٥٤٢و  ــن بين ــرأة٧٦م ــسكريني    ٣٣؛ و ) ام ــصال الع ــن ضــباط االت  م

واستمر ممثلي اخلاص، أتول كهاري، يف تـويل قيـادة البعثـة            ). مجيعهم رجال (وضباط األركان   
. ة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين   والتنسيق مـع مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف منظومـة األمـم املتحـد         

وساعده يف ذلك نائب املمثل اخلاص لدعم شؤون احلكم والتنمية وتنسيق الشؤون اإلنـسانية،              
 . نيلسون-فني ريسكي 

 
  ٢٠٠٨يناير /التطورات السياسية واألمنية منذ كانون الثاين -ثانيا  

يهــا علــى  فربايــر والــرد عل / شــباط١١ســيطرت األحــداث املؤســفة الــيت وقعــت يف      - ٣
ــة ــالتقرير   البيئ ــرة املــشمولة ب ــة خــالل الفت ــسياسية واألمني ــوم، شــنت اجملموعــة   . ال ويف ذلــك الي

املــسلحة بقيــادة اهلــارب ألفريــدو رينــادو، قائــد الــشرطة العــسكرية الــسابق بــالقوات املــسلحة   
 هورتـا ورئـيس الـوزراء       -التيمورية، هجمات مـسلحة منفـصلة علـى الـرئيس جوزيـه رامـوس               
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.  ســانانا غوســناو، والــذي نــتج عنــه إصــابة الــرئيس جبــراح شــبه مميتــة ووفــاة رينــادو كــاي راال
 .وأدى التدخل الطيب السريع يف ديلي ويف وقت الحق يف أستراليا إىل إنقاذ حياة الرئيس

ومثلت احلوادث حتديا غـري متوقـع وخطـري ملؤسـسات الدولـة، ولكـن ممـا يبعـث علـى                      - ٤
، مل يــؤد الوضــع علــى عجــل إىل أزمــة تزعــزع  ٢٠٠٦ التــشجيع، وعلــى عكــس أحــداث عــام

ــه  ــة بطريقــة مالئمــة وتتــسم باملــسؤولية    . اســتقرار اجملتمــع بأكمل واســتجابت مؤســسات الدول
وأبـدى رئـيس الـوزراء قيـادة تتـسم بالـصالبة والتعقـل؛ وعمـل                . وحتترم اإلجراءات الدسـتورية   

عمـاء مجيـع األحـزاب الـسياسية        الربملان بفعالية كمحفل للمداولة استجابة لألحداث؛ وحث ز       
ــة علــى      مؤيــديهم إىل التــزام اهلــدوء، يف حــني أبــدى الــسكان بــصفة عامــة ثقــة يف قــدرة الدول

ويف . وبدأ مكتب املـدعي العـام حتقيقـا جنائيـا فوريـا عقـب اهلجمـات             . التعامل مع هذا الوضع   
مـم املتحـدة   فربايـر، وافـق الربملـان علـى قـرار يوصـي بـأن تتفـاوض احلكومـة مـع األ                   / شباط ٢٠

مــايو، رد رئــيس / أيــار٢٧ويف . فربايــر/ شــباط١١لتــشكيل جلنــة دوليــة للتحقيــق يف أحــداث  
الـوزراء بــاقتراح يف أن ينظــر الربملــان يف إعــادة صــياغة القــرار مبنــع أي ازدواج مــع التحقيقــات  

 .اجلنائية الوطنية اجلارية
رض حظــر التجــول يف وأعلــن الربملــان عقــب اهلجمــات مباشــرة حالــة الطــوارئ مــع فــ - ٥

فرباير، وافق جملس الـوزراء علـى قـرار بتكليـف قائـد القـوات       / شباط ١٧ويف  . مجيع أحناء البلد  
املسلحة التيمورية بإنشاء قيادة مشتركة تضم أفـرادا مـن القـوات املـسلحة التيموريـة والـشرطة                  

ظـرا ألن احلالـة     ون.  ليشيت لالطالع بالعمليات األمنيـة خـالل حالـة الطـوارئ           -الوطنية لتيمور   
األمنية ظلت هادئة، فـإن حالـة الطـوارئ اخنفـضت تـدرجييا يف نطاقهـا اجلغـرايف ودرجتـها عـرب                 

أبريــل، كانــت حالــة الطــوارئ مطبقــة فقــط علــى مقاطعــة إيــرمريا، / نيــسان٢٣وحبلــول . البلــد
حيــث جتمــع مهــامجو الــرئيس، وتــوىل قيــادهتم يف ذلــك املوقــع مــساعد لرينــادو ُيــدعى غــستاو   

مـايو، ممـا أدى أيـضا إىل إهنـاء     / أيار٢٢وانتهت حالة الطوارئ يف مقاطعة إيرمريا يف     . سنهاسال
/  حزيـران  ٤األساس القانوين للقيادة املشتركة، اليت قام جملس الوزراء بإلغائها بـصفة رمسيـة يف               

 .يونيه/ حزيران١٩يونيه ومت حلها يف 
فربايـر، وسـامهت    / شـباط  ١١ث  وكان إنشاء قيادة مـشتركة اسـتجابة مفهومـة ألحـدا           - ٦

ومع ذلـك كانـت أوجـه القـصور املعروفـة           ).  أدناه ١٦انظر الفقرة   (يف استسالم أعوان رينادو     
للمؤسسات األمنية فيما يتعلق باملعايري املهنية واحترام سيادة القانون، ومها مـسألتان مـدرجتان              

وق اإلنـسان والعدالـة     وقـام أمـني حقـ     . يف صلب والية البعثة، وأصبحتا واضـحتان مـرة أخـرى          
 قضية انتهاكات زعم أهنا ارتكبت يف منـاطق عمليـات القيـادة املـشتركة               ٤٤بفتح حتقيقات يف    

ــاه٣٠الفقــرة  انظــر( ــهاكات حقــوق اإلنــسان وإســاءة اســتخدام    ).  أدن ويف حــني أن عــدد انت
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 اجلهـود  السلطة املبلغ عنها اخنفضت يف اجلزء األخري من حالة الطوارئ، مما يشري إىل أن بعـض     
قد ُبذلت خلفضها، فإنه كان من اجللي إحراز تقدم ضئيل يف التحقيق أو إسـناد املـسؤولية عـن              
االنتهاكات املرتكبة خالل املرحلة األوىل مـن حالـة الطـوارئ، وقـد جـرى حـل الفريـق الـذي                     

ــشتركة ذاهتــا        ــادة امل ــد حــل القي ــشتركة املــسؤولة عــن هــذه التحقيقــات عن ــادة امل ــشأته القي . أن
ــة     وأشــ ارت احلكومــة إىل التزامهــا مبعاجلــة أوجــه القــصور هــذه، والــيت تعتربهــا حتــديات طويل

ومــع ذلــك، ال يــزال اخلطــر قائمــا واملتمثــل يف أنــه، يف غــضون ذلــك، ســتؤدي تلــك   . األجــل
احلوادث إىل زيادة ترسـيخ أسـاليب الـسلوك غـري املالئمـة واملفهـوم الـسائد بالفعـل بـأن قـوات               

 .اإلفالت من العقاباألمن والدفاع حتظى ب
مقدمي االلتمـاس   ”وأدت فاة رينادو، الذي لعب دورا ملحوظا يف تعثر معاجلة قضايا             - ٧

ــا، إىل فـــتح  ) ٦، الفقـــرة S/2008/26انظـــر  (“للقـــوات املـــسلحة التيموريـــة  واملـــشردين داخليـ
جابة واسـت . ٢٠٠٦احتماالت جديدة ملعاجلة هـذين األثـرين املتبقـيني املتـرتبني علـى أزمـة عـام           

فربايـر، بـدأ عـدد صـغري مـن          / شباط ٨لنداء موجه من احلكومة لعقد اجتماع إلجراء حوار يف          
وعقــب وقــوع هجمــات . مقــدمي االلتمــاس يف احلــضور إىل معــسكر يف إيتــاراك الران بــديلي

ويف .  يف هنايــة أيــار مــايو٧٠٩فربايــر، تــسارع معــدل عمليــات الوصــول، وبلغــت / شــباط١١
ت احلكومـة مرسـوما تـشريعيا يقـدم عروضـا شـاملة مـن التعويـضات                 يونيـه، أصـدر   /حزيران ٤

وبينمــا . املاليــة ملقــدمي االلتمــاس الــذين قــرروا العــودة للحيــاة املدنيــة، وهــم األغلبيــة العظمــي  
يزال يتعني معاجلة املظامل األصلية الـيت أدت إىل فـرار مقـدمي االلتمـاس أصـال، والـيت بلغـت          ال

، فــإن العــروض الــشاملة الــيت وافــق عليهــا مقــدمو  ٢٠٠٦ة عــام ذروهتــا يف هنايــة املطــاف بأزمــ
مارس، تسارعت أيضا بصورة ملحوظـة عمليـات        /ويف بداية آذار  . االلتماس تعترب تطورا إجيابيا   

 ). أدناه٤٥انظر الفقرة (عودة املشردين داخليا 
 

 دعم احلوار واملصاحلة -ألف  
 احلوار والتنسيق اليت أنشأهتا بالفعـل       فرباير، أثبتت آليات  / شباط ١١استجابة ألحداث    - ٨

فربايـر، التقـت احلكومـة والبعثـة     / شـباط ١١ويف صـباح    . احلكومة والبعثة فعالياهتـا مـرة أخـرى       
ــي        ــسيق الثالثـ ــارئ ملنتـــدى التنـ ــاع طـ ــن الـــدويل يف اجتمـ ــوات األمـ ، S/2007/50انظـــر (وقـ

ــرة ــرة S/2008/513؛ و ٤٠ الفقـ ــرة S/2008/26؛ و ٢٧ الفقـ ــ) ١٠، الفقـ ــيس  والـ ــا رئـ ذي دعـ
ولدى عودتـه إىل ديلـي مـن نيويـورك، يف اليـوم التـايل،               . الوزراء إىل عقده لتنسيق تدابري األمن     

قــام ممثلــي اخلــاص جبهــود مكثفــة إلجــراء مــساعي محيــدة لــدى جمموعــة عريــضة مــن العناصــر   
ك دي أروخـو، والـسل    “ مااالسـ ”الفاعلة مبا يف ذلك رئيس الوزراء، والرئيس بالنيابة فرنانـدو           

واتـسمت تلـك اجلهـود باألمهيـة لكفالـة تبـادل املعلومـات،              . الدبلوماسي، واألحزاب السياسية  
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وقـد  . وتدعيم الوحدة فيما بني العناصـر الفاعلـة الـسياسية وتنـسيق املـسائل األمنيـة والـسياسية                 
خدمت أيضا الغرض األوسع نطاقـا املتمثـل يف تـشجيع ممارسـات احلكـم الـدميقراطي الرشـيد،                   

ذلك صنع القـرارات الـيت تـستند إىل الـسياسات والتخطـيط الـيت جـرى وضـعها بـصورة                     يف   مبا
وحــث ممثلــي اخلــاص أيــضا علــى القيــام بعمليــات وضــع الــسياسات القائمــة علــى     . مؤســسية

 .املشاركة واليت ميكن أن تنعكس فيها آراء املعارضة واجملتمع املدين
ــالتقرير، عقــدت ثالثــة   - ٩ ــة التنــسيق رفيعــة   وخــالل الفتــرة املــشمولة ب  اجتماعــات للجن

مبــا يف ذلــك اجتمــاع مطــول مــع أعــضاء اجمللــس األعلــى للــدفاع واألمــن، وجملــس    (املــستوى 
وتـسع  ) وأمينـها العـام   ) جبهـة فـرتلني   (الدولة، ورئيس اجلبهة الثوريـة لتيمـور الـشرقية املـستقلة            

اص الـدعوة إىل عقـد      وعالوة على ذلك، واصـل ممثلـي اخلـ        . اجتماعات ملنتدى التنسيق الثالثي   
مـع ممثلـي مجيـع األحـزاب الـسياسية،          )  خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        ٥(اجتماعات شـهرية    

فربايــر / شــباط١٤ويف االجتمــاع املعقــود يف . يف ذلــك تلــك الــيت لــيس لــديها متثيــل برملــاين مبــا
ــوزراء     ــيس ال ــرئيس ورئ ثلــي وواصــل مم. أدانــت األحــزاب باإلمجــاع اهلجمــات املوجهــة إىل ال

ومــع ) أو مــع الــرئيس بالنيابــة يف حالــة غيابــه(اخلــاص أيــضا اجتماعاتــه األســبوعية مــع الــرئيس 
وواصل نائـب ممثلـي اخلـاص اجتماعاتـه     . رئيس الوزراء، واجتماعاته الدورية مع رئيس الربملان      

األسبوعية مـع نائـب رئـيس الـوزراء، وهـي مناسـبة هامـة لتنـسيق اجلهـود لـدعم اسـتراتيجيات                       
 .ش الوطيناإلنعا
أبريل، أكد الرئيس، يف خطابه اجلماهريي الرئيسي األول بعـد عودتـه       / نيسان ٢٣ويف   - ١٠

 ليشيت، أمهية احلوار واستغالل خربات ومهارات مجيع الزعماء التيمـوريني ملعاجلـة           -إىل تيمور   
ــة   ــة القومي ــضايا ذات األمهي ــريتلني      . الق ــة ف ــع جبه ــة إىل العمــل م ــصفة خاصــة احلكوم ــا ب ودع

ــى معظــم األصــوات   ”اعتبارهــا ب ــة   . “احلــزب احلاصــل عل ــرب االجتماعــات املوســعة للجن وتعت
، والــيت تــشمل حاليــا قيــادة جبهــة فــريتلني،  ) أعــاله٩انظــر الفقــرة (التنــسيق الرفيعــة املــستوى 

خطوة بناءة حنو اكتساب توافق آراء وطين واسـع النطـاق بـشأن القـضايا الرئيـسية الـيت تواجـه                   
ثلي اخلاص تيسري ودعـم هـذه الـُنهج الـشاملة وعقـد اجتماعـات أسـبوعية مـع                   وواصل مم . البلد

وأبدى الـرئيس التزامـه بـاحلوار علـى مجيـع املـستويات، وشـارك يف             . األمني العام جلبهة فريتلني   
 .ثالثة حوارات جمتمعية يف ديلي دعما إلعادة إدماج املشردين داخليا

 قـد واصـلت االضـطالع بـدور هـام باعتبـاره             ومما يدعو إىل التشجيع أن جبهة فريتلني       - ١١
وهـي تواصـل وصـف احلكومـة،        . معارضة ملتزمة وفعالة داخل الربملان، الذي تعترف بشرعيته       

الــيت شــكلها التحــالف مــن أجــل األغلبيــة الرئاســية بقيــادة رئــيس الــوزراء، بأهنــا غــري دســتورية  
جح يف هنايـة املطـاف العـروض        ومل تـن  ). ٤، الفقرة   S/2007/513انظر  (“ ومة األمر الواقع  حك”
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املقدمة من جبهة فريتلني إىل الرابطة الدميقراطية االجتماعية التيموريـة، وهـي عـضو بـاالئتالف        
من أجـل أغلبيـة برملانيـة، لتـشكيل حتـالف، يف إضـعاف االئـتالف، ولكنـها سـامهت يف إغـراق                     

 أغلبيـة برملانيـة مـستقرا       وبينمـا يبـدو االئـتالف مـن أجـل         . الرابطة يف معركة علنية على الزعامة     
علــى األقــل علــى املــدى القــصري أو املتوســط، فــإن التجربــة تــصور اهلــشاشة الكامنــة يف بعــض   
األحيــان يف أي ائــتالف حكــومي، والــذي يعمــل بــصورة علنيــة يف دميقراطيــة شــابة ومتعــددة    

 .األحزاب مثل تيمور الشرقية
 

  الدميقراطي احلكم تعزيز - باء 
 والفريـق  البعثـة  اسـتمرت  اخلـاص،  ممثلـي  يبـذهلا  اليت احلميدة املساعي ودجه إىل إضافة - ١٢

 مـن  الـدميقراطي  احلكـم  ثقافـة  تعزيـز  إىل الراميـة  املبادرات دعم يف املتحدة لألمم  التابع القطري
 الرقابـة  وظـائف  وتعزيـز  املـساءلة،  آليـات  وحتسني املواطنني، مشاركة زيادة منها أنشطة خالل

، املـساعدة  تقـدمي يف   اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  واسـتمر    .اإلعـالم  وسائط ودعم الربملانية،
 تعزيـز  إىل الراميـة  األنـشطة  مـن  ذلك وغري الداخلي التدريب أنشطة توفري خالل منوال سيما   
مـن  و حمليـة،  مـوارد  مراكـز  أربعـة  خـالل  مـن  الـسياسية  ألحـزاب  من أجـل ا     املؤسسية القدرات

التـابع   القطـري  والفريـق  البعثـة  نظمـت  أبريـل، /نيسان ١١ ويف .اباتاالنتخ إلدارة هيئتنيأجل 
 مبـشاركة  الـدميقراطي،  احلكـم  بـشأن  وطنيـة  عمـل  حلقـة  احلكومة، مع بالتعاون املتحدة، لألمم
 حتقيـــق عمليـــة أعمـــال جـــدول وضـــع يف هـــام دور هلـــا كـــان ليـــشيت، - تيمـــور قـــادة مجيـــع

 جملـس  مبوافقـة  ،احلكوميـة  الـسياسات  يف اجلنـساين  املنظور مراعاة تعميم تعزيز ومت .الدميقراطية
 لتعزيـز  لدولـة لـوزارة ا   التنظيمي اهليكل بشأن  تشريعي مرسوم على مارس/آذار ١٩ يف الوزراء
 إىل وإضـافة . الـوزارات  مجيـع  يف اجلنسانية الشؤون لتنسيق جهات إنشاءب قرار وعلى ،املساواة
 القـضاء  اتفاقيـة تنفيذ   عن ليشيت - لتيمور األويل التقرير وتقدمي بإقرار الوزراء جملس قام ذلك،
 صـندوق  وضـعه  يف والتيـسري  املـساعدة  جهـود  قـدم  الذي املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على
 .للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم

 ،“اإلداري اإلصــالح ســنة” عــن مــايو/أيــار ٨ يف الــوزراء رئــيس إعــالن قبــل وحــىت - ١٣
 احلكومـة  إىل الـسياسات  جمـال  يف املـشورة  يقدمان اإلمنائي املتحدة ماألم وبرنامج البعثة كانت

 العـام  املفـتش  مكتـب  مهـام  صـياغة  وإعادة املدنية، لخدمةل جلنة نشاءوضع األطر الالزمة إل    يف
 األمـم  برنـامج  واسـتمر  .الفـساد  ملكافحـة  وكالة وإنشاء احلسابات، مراجعة مهام بأداء لتكليفه
 والتـشريعية  اإلجرائيـة  العمليـات  علـى أداء   القدرات لبناء دعما جهوده بذل يف اإلمنائي املتحدة
 للمـرأة  اإلمنـائي األمـم املتحـدة    وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  وقـدم  .الربملـان  ضمن
 مخـسية  خطـة  وضـع  يف الربملـاين  النـسائي  للتجمـع   الـدعم  املـساواة  لتعزيز الدولة وزيرو والبعثة
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ــساين املنظــور لتعمــيم) ٢٠١٢-٢٠٠٨( ــان عمــل يف اجلن ــوطين الربمل ــة وإدراكــا .ال  أن حلقيق
 البعثـة  تـدعم  اإلذاعـة،  طريـق  عن األخبار على يطلع ليشيت - تيمور شعب من العظمى الغالبية
 يف اإلذاعيــة التغطيــة نــسبة يزيــد أن املنتظــر مــن لإلرســال، جهــاز تركيــب يف الوطنيــة اإلذاعــة
 .ليـشيت  - تيمـور  أراضي من املائة يف ٨٠ من أكثر إىل الياح املائة يف ٦٠ من ليشيت - تيمور
 والفنـيني؛  واملنـتجني  الـصحفيني  وتـدريب  احملليـة؛  اجملتمعـات  توعيـة  بـرامج  البعثـة  واصلت كما

ــة للــربامج املــشترك واإلنتــاج واإلنتــاج  ليــشيت - تيمــور شــعب إىل املعلومــات لتقــدمي ،اإلذاعي
 .القدرات تنمية ودعم

 
 العام األمن على احلفاظ - جيم 

 بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  هـذه  خـالل  البعثـة  شـرطة  قـوام  علـى  يـذكر  ريأي تغ  يطرأ مل - ١٤
 نـشر  مت الـضباط  هـؤالء  ومـن . يوليـه /متـوز  ٨ يف) امـرأة  ٧٦ منهم (ضابطا ١ ٥٤٢ بلغوالذي  
 وحــدة يف ١٤٠ و املاليزيــة، املــشكلة الــشرطة وحــدة يف ١٤٠ منــهم (ديلــي يف ضــابطا ٩٦٣
 وحــدة يف ٣١ و الباكــستانية، املــشكلة الــشرطة وحــدة يف ٣٨ و الربتغاليــة، املــشكلة طةالــشر

 ضـباط  ١٠٩ منـهم  أخـرى،  منـاطق  يف ضـابطا  ٥٧٩ نـشر  ومت ،)شيةيالبنغالد املشكلة الشرطة
 ضــابط ١٠٢ و) فيكيكــي يف ٢٠و باوكــاو يف ٨٩( شيةيــالبنغالد املــشكلة الــشرطة وحــدة يف
 أداء اسـتمروا يف   وقـد . )بوبونـارو  يف ٧٧و إرمريا يف ٢٥ (ستانيةالباك املشكلة الشرطة وحدةب

 دعــم إىل الراميــة جهــودهم زيــادة مــع ،القــانون مؤقتــا إنفــاذ يف واملتمثلــة إلــيهم املوكلــة املهمــة
 . وتعزيزها اهتامؤسس ةوتنمي ليشيت - لتيمور الوطنية الشرطة قوة تدريب

 قـرار  مبوجـب  ،للبعثة التابعة الشرطة قوة هبا كلفت اليت املسؤوليات عدم تأثر  كفالةول - ١٥
ــس ــن جمل ــب” و) ٢٠٠٦ (١٧٠٤ األم ــق الترتي ــشرطة املتعل ــر (“بال ــة انظ ، S/2007/50 الوثيق
 ممثلـي  أكـد  ،)أعـاله  ٥ الفقـرة  انظر (املشتركة القيادة طرائق عمل  من سلبيا اتأثر ،)٣٣ الفقرة
 الوطنيـة  الـشرطة  ضـباط  أن ربايـر ف/شـباط  ٢١ يف الـوزراء  رئـيس  مـع  للرسائل تبادل يف اخلاص

 ومـسؤولية  إشـراف  حتـت  مباشـرة  بـصورة  يعملـوا  لـن  للعمليات املشتركة القيادة يف املشاركني
 مـشاركة  ومـدة  تـاريخ ب البعثـة  شـرطة  تبلـغ  لـم ف ، أما على الصعيد العملي    .البعثة شرطة مفوض
 الـشهادات  مـنح  عمليـات  يف صـعوبات  مما سـبب   املشتركة، القيادة عمليات يف الضباط فرادى
 ظلـوا  نيذالـ  الوطنيـة،  الـشرطة ضـباط   و البعثـة  شـرطة  جهـود  مضاعفةلكن  . العمليات وختطيط
 بيئـة  علـى  احلفاظ يف كبريا إسهاما  رغم ذلك  أسهمت فرباير،/شباط ١١ بعد البعثة قيادة حتت
 مـن ، وال سـيما     الـصدد  هـذا  يف حاسـم  بـدور أيـضا    الدوليـة  األمـن  قـوات  اضطلعت وقد. آمنة

 .الشرطة دعم خالل
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 شـركاء  مـن  وغـريه  سالـسينها  علـى  للـضغط  خمتلفة إجراءات املشتركة القيادة طبقتو - ١٦
 احملـددة  االشـتباك  بقواعـد  عمومـا  املـشتركة  القيادة التزمت وقد .االستسالم إىل لدفعهم رينادو
 ةواحـد  وفـاة  حالـة  سـجلت  وقـد  ؛الـنفس  عـن  للـدفاع  إال النـار  بإطالق هلا ترخص ال اليت هلا،
 مـن  ،حلـوار ا الدولـة   تابعـت  ذلـك،  علـى  وعـالوة . الناريـة  لألسـلحة  القيادة استخدام عن نامجة
بــصورة  باالستــسالم سالــسينها إلقنــاع ،واحمللــي الــوطين ينياملــستو علــى احملــاورين شــىت خــالل
 يف جمموعتـه  مـن  عـضوا  ١٢ و سالسينها استسالم إىل جمتمعة اجلهود تلك أفضت وقد. سلمية
 متـهما  ٢٧ جمموعـه  مـا  هويـة  حتديـد  مت قـد  كـان  يوليـه، /متـوز  مطلع وحبلول. ريلأب/نيسان ٢٩
 .االحتياطي احلبس رهن منهم ٢٣ وال يزال فرباير،/شباط ١١ هبجمات صلة ذوى

 مرضـيا علـى    التشغيلية املسائل بشأن املشتركة والقيادة البعثة شرطة بني التعاون كانو - ١٧
ــثرية احلــوادث بعــض وقعــت ولكــن. العمــوم وجــه ــق امل ــق فيمــا للقل ــشتبه بنقــل يتعل ــيهم امل  ف

 أوكوسـي  مقاطعـة  مـن  فـيهم  املـشتبه  أحـد  قـل ُن فربايـر، /شـباط  ٢٧ ففي. ومعاملتهم والسجناء
 قـام حنـو   ديلـي،  يف العموديـة  الطائرات منصة ويف .البعثة شرطة حراسة حتت ديلي إىل رةاحملاص
بإجبـار   طويلـة،  ماسـورة  ذات أسـلحة  ونحيملـ  التيموريـة،  املسلحة القوات  أفراد من عشر اثين

ــة شــرطة ــسليم علــى البعث ــه املــشتبه همت ــر،/شــباط ٢٨ ويف. في  القــوات عناصــر اعتقلــت فرباي
 التـابع  املراقبـة  مركز إىل اقتادوهو مركبتهم، على رحبج ألقى أنه ُزعم رجال، التيمورية املسلحة
 اهنـالوا ضـربا علـى     و شتركةاملـ  القيـادة  مـن  أعـضاء  وصل قصري بوقت ذلك وبعد ديلي، لشرطة
 ملنـع  التـدخل  حـاول  عنـدما  البعثـة  شـرطة  إىل أحد ضـباط    النارية األسلحة وصوبوا فيه، املشتبه
  .االعتداء

 بـصورة  والراميـة ،  حالـة الطـوارئ   خـالل    إرمـريا  مقاطعة يف املنفذة األنشطة سياق ويف - ١٨
 األمـن  جمـال  يف املعـامل  حمـدد  دور املـشتركة  للقيـادة  كـان  يستـسلم،  سالسينها جعل إىل مباشرة
 األخــرى املنــاطق يف اضــطلعت التيموريــة املــسلحة والقــوات الوطنيــة الــشرطةلكــن  .الــداخلي
 يف إضــافية ومهـام  بوظـائف  ،حالــة الطـوارئ مطبقـة فيهـا    تعـد  مل والـيت  إرمـريا،  خـارج  الواقعـة 
 أسـاس  دون طةاألنـش   تلـك   اسـتمرت  وقـد . البعثة شرطة مع التنسيق دون الداخلي األمن جمال
 ممثلـي  اتفق مـع   الوزراء رئيس أن رغم مايو،/أيار ٢٢ يف الطوارئ حالة انتهاء بعد حىت قانوين
 سـبيل  وعلى. الطوارئ حالة انتهاء بعد يتنفيذ دور أي املشتركة للقيادة ليس أنه على اخلاص
 ،يونيـه /حزيـران  ٥ مـن  ابتـداء  ،أيـام  عـدة  مـدى  علـى  التيموريـة  املسلحة القوات أجرت املثال،

 أفـراد،  سـتة  مـن  منـها  كـل  تتـشكل  مـسلحة  دوريـات  ثـالث  نـشرت ف ديلـي،  يف ليليـة  دوريات
 األنـشطة  واستمرت. يةالقتال فنونلل جمموعات بني االشتباكات منع هو منها اهلدف أن مدعية
 مـن  واعتبـارا . يونيـه /حزيران ١٩ يف ذاهتا القيادة حل بعد حىت املشتركة القيادة هبا بادرت اليت
 تـزال  ال املـشتركة،  القيـادة  األصـل  يف أنـشأهتا  ثابتـا،  أمنيا مركزا ٢٣ هناك كان يوليه،/متوز ٨
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 الوطنيـة،  الـشرطة  مـن  بطااضـ  ٢٥٨ اهبـ  ويعمـل  ديلـي،   منتـشرة يف مجيـع أحنـاء       أحيـاء  يف قائمة
ــاد اهليكــل خــالل مــن تقــاريرهم يقــدمون الوهــم  ــادة املعت  مفــوض يترأســها الــيت الــشرطة لقي
  .البعثة شرطة

 معظـم  وكـان  .طبيعتـه  إىل بـسرعة  العـام  األمـين  الوضـع  عـاد  فربايـر، /شـباط  ١١ وبعـد  - ١٩
. الفـور  علـى  الـشرطة  هبا واهتمت بالنظام، خمل وبسلوك باعتداءات تتعلق عنها املبلغ احلوادث
 ، حادثـا  ٣٤ أسـبوعيا  عنـها  املبلـغ  احلـوادث  عـدد  متوسط بلغ بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل
ــم وهــو ــل رق ــرة خــالل عــددها متوســط عــن بكــثري يق ــشمولة الفت ــالتقرير امل ــالغ األخــري ب  الب
 واالغتـصاب،  واالختطـاف  كالقتـل  املرتكبـة  اخلطـرية  اجلـرائم  عـدد  أيـضا  وتراجـع  .حادثـا  ٥٤
 حنـو  إىل الـسابق  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  الـشهر  يف جـرائم  مخس حوايل من اخنفض إذ

 تبنتـها  الـيت  هجالـنُ  إىل بعيـد  حـد  إىل اإلجيـايب  االجتـاه  هـذا  ويعزى. ليةاحلا الفترة يف جرائم أربع
 املــثرية املنــاطق يف اهلــدف حمــددة دوريــات نــشر يف واملتمثلــة ،الوطنيــة والــشرطة البعثــة شــرطة

 ويف ب،لالضـطرا  خـاص  بوجـه  معرضـة  تعـد  الـيت  للمنـاطق  خـاص  اهتمام إيالء مع للمشاكل،
 االتـصال  ضـباط  وأنـشطة  وجود سهم وأ .التجول حظر خالل من التحركات على قيود فرض

 علــى احلفــاظ ويف االســتقرار حتقيــق يف احلدوديــة املقاطعــات يف للبعثــة التــابعني العــسكريني
 ضـباط  واضـطلع . وإندونيسيا ليشيت - لتيمور احلدودية الوكاالت بني مستمرة جيدة عالقات
 األمـن  علـى  تـؤثر  الـيت  القـضايا  شأنبـ  املعلومات مجع يف فعال بدور أيضا نوالعسكري االتصال

 . األخرى املقاطعات مجيع يف
 

 وتعزيزها اهتاؤسسم ةوتنمي الوطنية الشرطة تدريب - الد 
ــامج التــسجيل والفــرز ومــنح الــشهادات لقــوة الــشرطة     و - ٢٠ حتقــق تقــدم ملحــوظ يف برن

يونيــه، /زيــرانويف ح .ليــشيت الــذي اســتمر وفقــاً للترتيــب املتعلــق بالــشرطة   - الوطنيــة لتيمــور
ــشهادات امل    ــنح ال ــة م ــهت عملي ــث مت  انت ــة، حي ــادؤقت ــهم ( ضــابطاً ٣ ١١٤ صــالحية اعتم من

ــرأة ٥٧٠ ــة ) امـ منـــهم  (٥٩٩ حـــصل ، هـــؤالء الـــضباطومـــن بـــني .لتلقـــي شـــهادات مؤقتـ
ني ملراحـل خمتلفـة مـن       تبقوخيضع مجيع الضباط امل    .النهائيةاالعتماد  شهادات  على  ) امرأة ١٢٦

تــبني إتيــاهنم أعمــال تنــال مــن     )  امــرأة١١منــهم ( ضــابطاً ٢٤٢اســتثناء برنــامج التوجيــه، ب 
 ضـابطاً   ١١٧ التيموريـون يف أمـرهم، إىل جانـب          بقيـادة مما استلزم نظر فريق التقيـيم        ،نزاهتهم

، ٢٠٠٦ مـايو /أبريـل وأيـار   / خالل األزمـة الـيت انـدلعت يف نيـسان          كانوا جمندين )  نساء ١٠منهم  (
وتعرضـــت عمليـــة مـــنح  .ألكادمييـــة لتلقـــي التـــدريب األساســـيوحيتـــاجون إىل الرجـــوع إىل ا

الشهادات للتأجيل نظراً لعدم اجتماع فريق التقييم اجلديد الذي أنـشئ بعـد تـشكيل احلكومـة                 
 .٢٠٠٨ فرباير/ شباط اجلديدة؛ واستأنف الفريق اجتماعاته حتت رئاسة نائب املدعي العام يف
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مـارس،  /، يف منتـصف آذار    )٥٨ ، الفقرة S/2008/26(وكما أشرت يف تقريري السابق       - ٢١
مستشار شؤون الشرطة التابع لألمم املتحـدة بزيـارة البلـد وأصـدرت             برئاسة  قامت بعثة خرباء    

ســيادة عــن املــسائل املتعلقــة مبهــام الــشرطة و) S/2008/329انظــر (تقريـراً قــدم توصــيات شــاملة  
شر أعــضاء قــدرة الــشرطة الدائمــة ُنــوعليــه،  .لقــانون األوســع نطاقــاً وإصــالح القطــاع األمــينا

التابعــة إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم، بطلــب مــن ممثلــي اخلــاص، وبــدعم مــن املركــز الــدويل  
ليـشيت لثمانيـة أسـابيع تبـدأ         -  بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمـور       يف إطار للعدالة االنتقالية،   

ومـن خـالل هـذا الـدعم، ُوضـعت       .مايو للمساعدة يف تنفيذ توصيات بعثة اخلـرباء / أيار٢٣يف 
 - ستراتيجيات بالتشاور الوثيق مع وزير الدولة للشؤون األمنية وقوة الشرطة الوطنيـة لتيمـور             ا

 .ليشيت من أجل وضع جدول زمين الستئناف قوة الشرطة الوطنيـة ملهـام الـشرطة اخلاصـة هبـا     

وصــوفة يف الترتيــب وسيــستند هــذا إىل مراحــل إعــادة تــشكيل قــوة الــشرطة الوطنيــة الــثالث امل
وخـالل املرحلـة الثانيـة، وهـي         .بأن املرحلـة املبدئيـة قـد اكتملـت        مع التسليم   املتعلق بالشرطة،   

يد، يتوخى التخطيط املبدئي استئناف قوة الشرطة الوطنيـة تـدرجيياً ملهـام الـشرطة               وحمرحلة الت 
نـصف  كمل يف ال  تتـس   علـى أن   ٢٠٠٨أغـسطس   /يف مقاطعات ووحدات حمـددة بـدءاً مـن آب         

ليـشيت اجلـدول     - وقد وضعت بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور          . ٢٠٠٩األول من عام    
 قــوة الــشرطة الوطنيــة  قيــادةاملــسؤوليات، بالتــشاور الوثيــق مــعاالضــطالع بالــزمين الســتئناف 

وسيتم تعديل اجلدول عن طريق التقييم الدقيق حلالة تأهـب قـوة الـشرطة               . التيمورية كومةواحل
ت توظيــف الــضباط عــدال م)ب(؛  البيئــة األمنيــة)أ (:يــة باالســتعانة خبمــسة معــايري، هــي الوطن
ــدينامل ــة  )ج(؛ عتمـ ــستية التـــشغيلية األوليـ ــوافر الـــشروط اللوجـ ــتقرار املؤســـسي)د(؛  تـ ؛  االسـ
 .ة التيمورية وقوة الشرطة الوطنيةاالحترام املتبادل بني القوات املسلح )هـ(

انظـر  (تواجه عملية التوجيه خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           واستمرت التحديات اليت     - ٢٢
S/2008/26 ليـشيت مقاومـة     - وواصل بعض ضباط قوة الشرطة الوطنيـة لتيمـور        ). ٢٢ ، الفقرة

 يف القيـادة     الوطنيـة  قوة الشرطة ضباط  بعثة؛ وزادت مشاركة أعداد كبرية من       الإشراف شرطة   
ر اسـتئناف قـوة     وسييـسَّ  .ملتكاملة هذا االجتـاه سـوءاً     املشتركة البعيدة عن إشراف شرطة البعثة ا      

ملسؤولية عن طريق برنامج توجيه مت تنقيحه وتبسيطه، مع تركيـز           االضطالع با ة  وطنيالشرطة ال 
 بـشكل مـشترك شـرطة       ا ونفـذهت  اوضـعته الـيت   التدريب اإللزامي على عوامل الكفـاءة الرئيـسية         

مبــنح الــشهادات هــذا وينبغــي أن يــسمح  .بعثــة األمــم املتحــدة وضــباط قــوة الــشرطة الوطنيــة  
وقبـل  . ٢٠٠٨أكتـوبر  /ول تـشرين األ ١ يف املائة من قوة الشرطة الوطنية حبلـول          ٨٠ـ  النهائية ل 

تهمني يف قـضايا    إمتام إعادة التشكيل الكامل لقوة الشرطة الوطنية، ينبغي عزل مجيع الضباط امل           
 .عتمدينوطنية املقوة الشرطة ال  ضباطإالفيها  وأال خيدم ، من القوةنائيةج أو/تأديبية و
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اسـتعدادها   ، وال بنجاح  استئناف املسؤوليات إمتام قوة الشرطة الوطنية تطورها       ين وال يع  -٢٣
 على األحرى مرحلة أخـرى      يفه .مساعدة دولية مستمرة  تلقي  لتحمل تلك املسؤوليات دون     

ل، يف حـني ال تـزال األمـم    مـ عالمن خالل   أكثر تطوراً من تطورها املهين، حيث يتعلم الضباط         
فستــضع األســاس الــذي تقــوم عليــه   .لتزويــدهم بالــدعم واملــساندةبقوامهــا جــدة اوتاملتحــدة م

ُيقَتـرح أن تقلـص    لـذا فإنـه ال   .العملية الطويلة األجل إلقامة خدمة شرطة غـري منحـازة ومهنيـة   
وبـدالً   . ملـسؤولياهتا  بعثة األمم املتحدة من تواجدها خالل استئناف قوة الشرطة الوطنية         شرطة  

ــذا، ستواصــل    ــن ه ــع      ال شــرطةم ــن مجي ــالغ م ــدور خطــري يف الرصــد واإلب ــة االضــطالع ب بعث
املقاطعات، مـع التواجـد أيـضاً إلسـداء املـشورة، باإلضـافة إىل تقـدمي الـدعم التـشغيلي، وتـويل                      

يوفر وسـ  .وكـان مطلوبـاً  كانت هنـاك حاجـة إليـه    مسؤوليات مؤقتة يف جمال إنفاذ القانون، إذا  
الـدعم الـالزم لبعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة         األربـع    شرطة املـشكلة  استمرار تواجد وحدات الـ    

 .صون االستقرارلوقوة الشرطة الوطنية 
عملية اإلصالح الـيت تقـوم هبـا الـشرطة يف هنايـة املطـاف علـى        النهائي ل نجاح  الوسيعتمد   - ٢٤

بوضـع  سـيما    ، ال  نطـاق  جملتمـع الـدويل األوسـع     والتـزام احلكومـة، باإلضـافة إىل ا       الشرطة الوطنية   
 الـذي   برامج التدريب والتنميـة املؤسـسية الثنائيـة املتـضافرة والطويلـة األجـل، مـن قبيـل الربنـامج                   

 .ليشيت - لشرطة يف تيمورا لتطويرسترالية عن طريق برناجمها خططته الشرطة االحتادية اال
 

 قطاع األمين التعزيز املؤسسي واالستعراض الشامل لل - هاء 
 الربملــان قــانون نظــم املعلومــات الــذي يــضع تعريفــاً عامــاً لبنيــان   اعتمــدمــايو،/يف أيــار - ٢٥

وميـنح مـشروع القـانون رئـيس الـدائرة الوطنيـة للمعلومـات            .ليـشيت  - االستخبارات يف تيمور  
س وباإلضـافة إىل هـذا، وافـق جملـ         .السلطة على فروع االستخبارات التابعـة للجـيش والـشرطة         

بــشكل أكــرب وهــو حيــدد  بــشأن تنظــيم وزارة الــدفاع واألمــن،  تــشريعيالــوزراء علــى مرســوم
 .اهتاأدوار هذه الوزارة ومسؤولي

وعلــى الــرغم مــن هــذه التطــورات، تــبني املــسائل احمليطــة بعمليــات القيــادة املــشتركة     - ٢٦
ل الواضـح بـني   جتـاه تطـوير القطـاع األمـين، لـضمان الفـص         نظم  احلاجة إىل اتباع هنج شامل ومـ      

األدوار واملسؤوليات األمنية الداخليـة واخلارجيـة بـني قـوة الـشرطة الوطنيـة والقـوات املـسلحة                   
 عمليــة وفروســت. آليــات الرقابــة املدنيــةالنــهوض بالتيموريــة، مــن أجــل تعزيــز األطــر القانونيــة و

 .ة بالـسياسات  يف هـذه املـسائل املتعلقـ   ةمـ استعراض القطاع األمين اجلارية بالفعل مدخالت قّي
 / حزيـران ١٣عـه يف  الستعراض هو مـشروع اسـتعراض القطـاع األمـين الـذي وقّ           لواحملور الرئيسي   

 .يونيه رئيس الوزراء ونائب ممثلي اخلاص بصفته املمثـل املقـيم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   
وخـالل   .ألمـين وحتدد الوثيقة الدعم الذي ستقدمه األمم املتحدة لتحقيق تقييم شامل للقطاع ا   
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الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، دعمــت بعثــة األمــم املتحــدة أيــضاً عمليــة تقودهــا احلكومــة لوضــع    
لـك  وستواصل البعثة املتكاملـة العمـل بـشكل وثيـق مـع احلكومـة، مبـا يف ذ        .يةموقسياسة أمنية 

ــستو   ــة امل ــسيق الثالثي ــة التن ــشئت يف آب ياتآلي ــيت أن ، S/2008/26انظــر  (٢٠٠٧أغــسطس / ال
 .للتصدي للتحديات األوسع نطاقاً داخل القطاع األمين ،)٢٧لفقرة ا

 
 النهوض حبقوق اإلنسان وإقامة العدل  - ثالثا 
 دعم رصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها - ألف 

 الـذي تالهـا   طوارئفرباير وإعالن حالة ال/ شباط١١ت يف وقعشكلت اهلجمات اليت   - ٢٧
 إال أن األمـــر اإلجيـــايب هـــو التـــزام احلكومـــة باألحكـــام  .حتـــديات الحتـــرام حقـــوق اإلنـــسان 

يف التـشريعات ذات الـصلة     ددة  فلـم تنتـهك القيـود احملـ        .طـوارئ الدستورية عند إعالهنا حلالـة ال     
املتعلقة باحلق يف التنقل وحرية التظاهر والتجمع، واألحكام املتعلقة بقيام أفراد اجلـيش بتفتـيش               

دواعـي  إال أنـه نـشأت       .ليـشيت  -  االلتزامات الدولية لتيمور   ،ئية مبوجب أوامر قضا   املنازل ليالً 
ــق  ــادة اال قل ــق بزي ــة  خطــرية تتعل ــسوء املعامل ــة ب ــوة  ،دعــاءات املتعلق ــراط يف اســتخدام الق  واإلف

ســيما إبــان عمليــات إلقــاء القــبض علــى       والترويــع مــن جانــب أفــراد القيــادة املــشتركة، ال     
اً تقـارير تتعلـق بتهديـدات بالقتـل واعتقـاالت غـري             وتلقت بعثة األمم املتحـدة أيـض       .األشخاص

وقـدمت البعثـة    .قانونية وأعمال تفتيش للمنـازل بـشكل غـري قـانوين وإسـاءة اسـتعمال الـسلطة       
بــشكل منــتظم معلومــات عــن حــاالت االنتــهاك املزعــوم حلقــوق اإلنــسان أو إســاءة اســتعمال   

إال أن آليـات املـساءلة تتـسم     .اتالسلطة إىل السلطات التيموريـة املختـصة علـى أعلـى املـستوي     
 التعرف على اجلنـاة، عـادة مـا يـتم االكتفـاء بتوجيـه اللـوم                 يف حاالت فحىت  . بالضعف الشديد 

 .يهم، حىت يف حاالت الضرب املربحإل
كثرياً مـا يـتم      ف .ويبقى العنف اجلنساين أحد الشواغل الكربى يف جمال حقوق اإلنسان          - ٢٨
ت التقليديــة لفــض املنازعــات الــيت ال تتمحــور دومــاً حــول   القــضايا عــن طريــق اآلليــا“حــل”

 مـن الـدعم مـن أجـل     اًوتقـدم وكـاالت األمـم املتحـدة كمّـ      .الضحايا وال ينظمها إطـار قـانوين  
مواجهة العنف اجلنساين على الصعيدين الوطين واحمللي، مبـا يف ذلـك إعـداد دليـل تـدرييب بلغـة                    

لحملــة الوطنيــة للرجــال إلهنــاء العنــف ضــد النــساء، تيتــوم عــن العنــف املــرتيل، وتقــدمي الــدعم ل
ورسم خريطة حلاالت العنف اجلنساين، وبناء قدرات السلطات واجملتمعات احمللية إلجياد سـبل             

وباإلضافة إىل هذا، بذلت وكاالت األمم املتحدة جهوداً لتشجيع النـساء   .لعالج تلك القضايا
 شطة حـــل الرتاعـــات يفإىل جانـــب أنـــعلـــى املـــشاركة يف الوســـاطة يف حالـــة نـــشوب نـــزاع  

 .احمللي اجملتمع
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 والعدالـة مـن     اإلنـسان  تعزيز قدرة مكتب أمني حقوق       إىلواستمرت املبادرات الرامية     - ٢٩
األمــم املتحــدة  ومكتــب مفوضــية اإلمنــائي املتحــدة األمــمخـالل مــشروع مــشترك بــني برنــامج  

على التوجيـه    األنشطةيونيه، اشتملت   /يناير وحزيران /وفيما بني كانون الثاين    .اإلنسانقوق  حل
 اإلنــسان؛ والتــدريب يف جمــال حقــوق والتثقيــف والتــرويجدارات التحقيــق والرصــد اليــومي إل
 اإلنـسان  وجلـسات إحاطـة عـن مـسائل حقـوق            ؛ الـشكاوى  إدارة وحلقة عمـل حـول       ؛حتديدا

 يف جمـال    شاء جهـات حتقيـق وتثقيـف وطنيـة        إنـ  و ؛شـخاص املعـوقني   ، مبا يف ذلك األ    ذات الصلة 
 .لطــوارئبالنــسبة حلالــة احقــوق اإلنــسان والعدالــة  ألمــني ة وإســداء املــشوراإلنــسان؛حقــوق 

القـضاء علـى مجيـع أشـكال     بشأن اتفاقيـة  التدريب األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     وقدم صندوق   
مع التركيز بشكل خـاص علـى العنـف القـائم           حقوق اإلنسان والعدالة    التمييز ضد املرأة ألمني     

ــوع اجلــنس  ــى ن ــة   .عل ــام الطــوارئ،وخــالل حال ــة ب  أمــني ق ــسان والعدال ــارات حقــوق اإلن زي
 املتحـدة املتكاملـة يف      األمـم بعثـة     مـع ممثلـي    ،مشتركة لرصد جماالت عمليات القيـادة املـشتركة       

ــور  ــوق     -تيم ــانون وحق ــة الق ــشيت ومنظم ــسانلي ــق     اإلن ــة لتوثي ــة احمللي ــري احلكومي ــدل غ  والع
 حقــوق اإلنــسان  عــرض ثالثــة تقــارير علــى الربملــان مــن قبــل أمــني    إىل، ممــا أدىتــهاكاتناال

ــة ــول  .والعدال ــوز١وحبل ــه/ مت ــدأ ،يولي ــة   أمــنيمكتــب  ب ــسان والعدال  يفحتقيقــات حقــوق اإلن
 .حالة ٤٤

 وانتـهاكات   اإلجراميـة حماسـبة املـسؤولني عـن األعمـال         يف  حرز أيـضا بعـض التقـدم        وأُ - ٣٠
حقيـق اخلاصـة     على النحـو الـذي أوصـت بـه جلنـة الت            ،٢٠٠٦ خالل أزمة عام     اإلنسانحقوق  
وجرى تعـيني مـدع      . على الرغم من تواصل املناقشات غري الرمسية بشأن قانون العفو          املستقلة،

 ملـساعدة مكتـب املـدعي العـام يف متابعـة تنفيـذ              اإلنـسان عام دويل بتمويل من مفوضية حقوق       
ــة  ــقتوصــيات جلن ــار ٢٠ يف  صــدر مرســوم رئاســي ،ومــع ذلــك  . التحقي ــالعفو عــن  /أي ــايو ب م

فردا وختفيف األحكام الصادرة عليهم، وعلى الرغم من قانونية هذا اإلجراء، فقـد اعتـربه                ٩٤
 وقـد   .فالت من العقاب   املساءلة والعدالة ومكافحة اإل     تعزيز إىل ةضا للجهود الرامي  العديد مقوِّ 

 يــة األسـبق روغــريو لوبـاتو بعــد   لـوزير الداخل ،هيونيــ/وائــل حزيـران أيف فــراج املـشروط  ُمـنح اإل 
 ٢٠٠٦مت ختفيف حكـم صـدر عليـه بالـسجن لـسبع سـنوات ونـصف لـدوره يف أزمـة عـام                         ما
)S/2007/513 ، ــرة ــسفر  ،)١٣الفقــ ــه بالــ ــمح لــ ــيب يف   إىل وُســ ــالج الطــ ــي العــ ــا لتلقــ  ماليزيــ

حكـام الـصادرة حبـق تـسعة         وجرى أيـضا ختفيـف األ      .اآلنومل يعد حىت     ٢٠٠٧غسطس  أ/آب
 وأفـرج عـن   .١٩٩٩ عـام  يف اإلنـسانية ون أحكاما بالسجن الرتكاهبم جرائم ضد  سجناء يقض 

حبلـول هنايـة   عنـهم   اج املـشروط    فـر ن لإل وخـر آربعـة   أ  وسـيتأهل  ،يونيـه /ربعة منـهم يف حزيـران     أ
 إطـالق النـار     يف ربعـة جنـود أدينـوا     أن  أيضا  أومن دواعي القلق    . ٢٠٠٨كتوبر  أ/ولتشرين األ 

 وال يــزال )٣٠ الفقــرة، S/2008/26 (٢٠٠٦ يف عــام  وقتلــهممثانيــة مــن رجــال الــشرطة  علــى
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وجـرى   .اآلن جتنـب االعتقـال بـصورة جـادة حـىت            يواصـلون  و ، يف سجن مـدين    يتعني إيداعهم 
 ومـع ذلـك     ،جـورهم كاملـة   أزالـوا حيـصلون علـى        األربعة عن العمل وال   اجليش    ضباط إيقاف

 كجــزء مــن العقوبــة   ذلك بــ  ةيــدفعوا تعويــضات ألرامــل ضــحاياهم كمــا أمــرت احملكمــ       مل
 .عليهم الصادرة

 إىل مت التوقيــع علــى اتفــاق يــسمح للبعثــة بالوصــول      ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١٢ويف  - ٣١
ــلمت    ــسابقة، والـــيت ُسـ ــرية الـ ــرائم اخلطـ ــدة اجلـ ــام يف  إىلحمفوظـــات وحـ  مكتـــب املـــدعي العـ

 ،دعي العـام   وحتلـيال للمـصادر املتاحـة يف مكتـب املـ           ةقوائم تفصيلي  وأعدت البعثة . ٢٠٠٥ عام
 ةتـهاكات اخلطـري   ناال يف حـاالت     ة ملفا من ملفات قـضايا التحقيقـات اجلاريـ         ٤٥٨الذي يضم   

 وأدلـة الطـب     ة املادي دلةواأل،   وغريها من الوثائق   ،١٩٩٩ عام   يفتكبت   ار اإلنسان اليت حلقوق  
ومنذ ذلـك احلـني أهنـت البعثـة التحقيقـات يف             .الصبغي، وعينات من احلمض اخللوي      الشرعي

 . حالة٢٠

ــة تعــزز وتنفــذ بقــوة سياســة عــدم التــسامح مــع االســتغالل      - ٣٢ ــداء وال تــزال البعث واالعت
وتتـابع البعثـة تـوفري       .ضباطنـ اال و ة احملافظـة علـى أعلـى مـستويات الرتاهـ          إىلواحلاجـة   اجلنسيني  

 مبــن فــيهم املوظفــون الوطنيــون، يف جمــال منــع ، املتحــدةاألمــمالتــدريب جلميــع فئــات مــوظفي 
 يف حـني أتيحـت      ،ضباطنـ اال وغـري ذلـك مـن مـسائل الـسلوك و           نياجلنـسي واالعتداء  غالل  االست

ع احملظـور   واسـتمر رصـد واسـتعراض املواقـ        .قليميـة يـع املكاتـب اإل     يف ديلـي ومج    ةبرامج التوعيـ  
 حالــة واحــدة مــن  عــنبلــغ بــالتقرير، أُةوخــالل الفتــرة املــشمول .يارتيادهــا علــى أســاس شــهر
 وجيــرى حاليــا التحقيــق فيهــا مــن قبــل مكتــب خــدمات  ،ي املزعــومحــاالت االســتغالل اجلنــس

اإليـدز املتـضمنة يف الـدورة       /ة البـشري  ة دورة فريوس نقص املناعـ     إىلافة  ض وباإل .الرقابة الداخلية 
 ةفـريوس نقـص املناعـ     بـشأن    أساسـي إلزامـي    شرعت البعثـة أيـضا يف تـدريب          ،التوجيهية للبعثة 

مـن بينـهم   ( مـن املـوظفني املـدنيني        ١ ١٢٩  ما جمموعـه   وحصل .مارس/ آذار يفاإليدز  /ةالبشري
 /ة البــشرياملناعــةفــريوس نقــص يف إطــار الــدورة التوجيهيــة بــشأن  علــى تــدريب )  امــرأة٢٦٧

 األساســيالتــدريب )  امــرأة١٢٦مــن بينــهم  ( مــن املــوظفني املــدنيني   ٣٩٥اإليــدز، وتلقــي  
 .تدريب ُمثقِّفي األقرانعلى )  امرأة١٣من بينهم ( موظفا مدنيا ٢٤ وحصل ،اإللزامي

 
 الدعم املقدم لبناء قدرات نظام العدالة وتعزيزه -باء  

 ومــن بينــها تــشريعان ،ةاألساســيتواصــل احلكومــة التركيــز علــى النــصوص التــشريعية   - ٣٣
وجيــري حاليــا وضــع  .أمهيــة خاصــة ومهــا القــانون اجلنــائي وقــانون مكافحــة العنــف العــائلي  ذا

ع قـانون مكافحـة العنـف العـائلي مـن قبـل فريـق مـن خـرباء قـانونيني                  اللمسات النهائيـة ملـشرو    
وسـاعدت   .وطنيني ودولـيني، وسـيتم عرضـه علـى الربملـان عنـد املوافقـة علـى القـانون اجلنـائي                  
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 السلطات الوطنية يف اعتمـاد      ،)اليونيسيف( املتحدة للطفولة    األممالبعثة، باالشتراك مع منظمة     
 إىل ةكما قدمت اليونيسيف الدعم جلهود احلكومة الراميـ        .داثحوتنفيذ استراتيجية لقضاء األ   

 . عنهابالغ جلنة حقوق الطفلإيه حقوق الطفل ورصد حالة تنفيذ اتفاق

 أدى  ،مـارس / آذار ١٤في  ف .وال تزال تنمية قدرات موظفي السلطة القضائية مستمرة        - ٣٤
بوصـفهم قـضاة ومـدعني      ) ءمـن بينـهم ثـالث نـسا       ( من العاملني يف احملاكم الوطنيـة        ١٠اليمني  

العمـل  أثنـاء   ويتلقـى العـاملون حتـت االختبـار التـدريب            .عامني وحمامني عـامني حتـت االختبـار       
واإلشراف من موجهني دوليني ووطنيني ملدة سنة واحدة وبعدها يتم تقييمهم ويقومـون بـأداء               

تدريب القانوين الـذين     الثانية يف مركز ال    ةانونيون طالب من الدورة التدريبي    وهؤالء الق . اليمني
 ،S/2008/26 انظــر (٢٠٠٧ديــسمرب /ولكــانون األ يف ةهنــوا التــدريب علــى الفــصول الدراســيأ

 . دورة مـا بعـد التخـرج الثالثـة يف مركـز التـدريب القـانوين                هيولي/وبدأت يف متوز   ).٣٧ الفقرة
 واملـدعني العـامني   ني  واستعرضت البعثة املناهج واملواد التدريبية القائمـة للقـضاة واحملـامني العـام            

ضـافية بـشأن حقـوق    إإىل عقد جلسات  الدعوة إىل ةوضباط الشرطة، وتواصل جهودها الرامي   
زيـادة  الورغـم    .حداث مبركز التدريب القانوين ومؤسـسات تـدريب الـشرطة         الطفل وقضاء األ  

ية  قــض٤ ٧٠٠ وتقــدر حاليــا بـــ ؛ فــإن القــضايا املتراكمــة آخــذة يف النمــو ،املــوارد البــشريةيف 
وقـدم فريـق     .اجلـنس نـوع    ينطوي ما يقرب من ثلثهـا علـى جـرائم قائمـة علـى أسـاس                  ،جنائية
 املدعي العـام عـن حتـسني فعاليـة عالقـة العمـل        إىل املتحدة العامل املعين بالعدالة توصيات       األمم

النظـر فيهـا يف إطـار    القـضايا و رفع بني الشرطة ومكتب املدعي العام وهو أمر حيوي من أجل       
 .م القانوين الرمسي على الوجه الصحيحالنظا

 والبعثة تنسيق الدعم املقـدم للحكومـة يف جمـال           اإلمنائي املتحدة   األممويواصل برنامج    - ٣٥
، مبـساعدة   يونيـه مركـز تـدريب جديـد يف سـجن بيكـورا            / حزيـران  ٦وافتتح يف    .اإلصالحيات
وجيري فريـق مؤلـف    .اإلمنائي املتحدة   األممستراليا والربتغال وبدعم من برنامج      أمن حكوميت   

أنشئ حـديثا دورات تدريبيـة ملـوظفي الـسجون          ) من بينهم امرأتان  (من سبعة موظفني وطنيني     
 .لتعزيز مهاراهتم املهنية

 
 اإلنسانيةواملساعدة  - والتنمية االجتماعية االقتصادية ،“االتفاق”دعم  - رابعا 

 “االتفاق”لعملية الدعم املقدم  -ألف 
انظـر   (٢٠٠٧كتـوبر   أ/ول تـشرين األ    يف “االتفـاق ” جملـس الـوزراء لوثيقـة        راربعد إقـ   - ٣٦

S/2008/26   ليـشيت يف  -ول اجتمـاع لـشركاء تيمـور    عـداد أل ، بدأت احلكومة اإل)٤٣، الفقرة 
 إىل ٢٧ الـــذي عقــد يف الفتـــرة مـــن  ،وقـــد ضــم االجتمـــاع  .٢٠٠٦التنميــة منـــذ أزمــة عـــام   
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ــة واملتعــددة األطــراف ةاجلهــات املاحنــ  مــن ممثلــي  ٣٥٠ حنــو ،٢٠٠٨مــارس /آذار ٢٩  ؛ الثنائي
 ، فـضال عـن اجملتمـع املـدين        ،الربملان والوزارات ؛ و  املتحدة وصناديقها وبراجمها   األممووكاالت  

 املتحـدة  األمـم  الـذي نظـم بـدعم مـن       ،وخـالل االجتمـاع    .اإلعـالم والقطاع اخلـاص ووسـائل      
 الـيت تـشكل العهـد الـدويل         ،٢٠٠٨ام  ولويـات الوطنيـة لعـ     ، أطلقت احلكومة األ   والبنك الدويل 

 . ليشيت-لتيمور 

 ة احلمايـ )ب(؛ مـن العـام   الـسالمة العامـة واأل  )أ( ي ه٢٠٠٨ الوطنية لعام  واألولويات - ٣٧
 حتـسني   )هـ(؛   العمالة وتوليد الدخل   )د( ، تلبية احتياجات الشباب   )ج(؛  االجتماعية والتضامن 

وأسـند رئـيس الـوزراء املـسؤولية عـن           . وفعالـة   حكومة نظيفة  )و(؛  تقدمي اخلدمات االجتماعية  
 اللجنة املـشتركة بـني الـوزارات      إىل ٢٠٠٨ولويات الوطنية لعام    جمال األ رصد التقدم احملرز يف     

هـداف احملـددة يف   ة برصـد التقـدم احملـرز يف بلـوغ األ    وتقـوم احلكومـ   .املعنية بالتنمية االقتصادية  
 العاملــة املتفــق عليــه بــني كــل مــن  ةفرقــم لألالل نظــا مــن خــ٢٠٠٨ولويــات الوطنيــة لعــام األ

الضـطالع وزارة   وتقـوم البعثـة والبنـك الـدويل بتقـدمي اخلـربة الفنيـة                .احلكومة واجملتمع الـدويل   
سـتعراض  املـستقل ال فريـق  ال ة وقـد قـام البنـك الـدويل برعايـ        ، بعملـها   الوطنية ألولوياتالدولة ل 

  .األقران لتوفري االستعراض اخلارجي للعملية
 

  االقتصادية-التنمية االجتماعية  -باء  
 تقـدما  ليـشيت  -، مل تـشهد تيمـور       مورغم بذل احلكومة وشركائها لقصارى جهـوده       - ٣٨
 عادتاسـت  أن منـذ  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  أو الفقـر  حدة من التخفيف جمال يف كبريا

تنـاهز  نـسبة   بد غري النفطي    ويقل نصيب الفرد من الدخل يف االقتصا       .٢٠٠٢ عام يف استقالهلا
ومثـة حاجـة إىل    .، ممـا يـوحي بزيـادة معـدل الفقـر     ٢٠٠٢ما كـان عليـه يف عـام    ع يف املائة  ٢٠

زيــادة االســتثمارات العامــة يف القطاعــات غــري النفطيــة وغــري الغازيــة إذا مــا أريــد لالقتــصاد أن 
ويف . من صـندوق الـنفط    وقد يأيت بعض هذا االستثمار      . يشهد منوا حقيقيا يف السنوات املقبلة     

 التـشغيل   ال يـؤدي إىل تغـيري     الوقت الذي يؤخذ فيه تدين مـستوى تنفيـذ امليزانيـة يف احلـسبان و              
تركيـــز املـــصروفات يف ”مته، مثـــة حاجـــة إىل النظـــر يف طـــرق لـــصندوق أو اســـتدالاألساســـي 

يـف مـن     انطالقا مـن صـندوق الـنفط لتيـسري تعزيـز النمـو االقتـصادي املـستدام والتخف                  “البداية
 ليـشيت وشـركاؤها يف األمـم        -وما فتئـت بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور               . حدة الفقر 

 يف ليـشيت،  -املتحدة تدعو إىل اختاذ هنـج حـصيف ومـستدام إزاء إدارة الثـروة النفطيـة لتيمـور                   
  .احلكومة بقيادة الفقر من للحد برنامج إطار

يوليــه، اقترحــت /انيــة الــذي أجــري يف متــوز لميزلسنوي الــســتعراض نــصف الوأثنــاء ا - ٣٩
 مـن مبلـغ     ٢٠٠٨احلكومة على الربملان اعتمادا إضافيا من شـأنه أن يزيـد جممـوع ميزانيـة عـام                  
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 مليــون ٢٤٠ويــشمل ذلــك اعتمــاد مبلــغ   . مليــون دوالر٧٧٣,٣ مليــون دوالر إىل ٣٤٧,٨
ــن وطــ       ــصادي بغــرض التخفيــف م ــق االســتقرار االقت ــدة صــندوق حتقي ــشاكل دوالر لفائ أة امل

ــصعيد العــاملي     ــى ال ــادات األســعار عل ــة الناجتــة عــن زي ــا فتئــت    .الداخلي ــك، م ويف غــضون ذل
ــرادات نفــط تيمــور   ــشيت -إي ــزداد لي ــادة نتيجــة ت ــسعر املتواصــلة الزي ــنفط، ل ــا وهــو ال  أدى م

 قيـود  االعتبـار  بعـني  اًأخـذ  الـنفط،  صـندوق  مـن  املقدر املستدام الدخل استعراض إىل باحلكومة
ومـن مث، قـد يكـون لزامـا علـى احلكومـة النظـر يف                 .امليزانيـة  تنفيذ على تؤثر اليت احلالية ةالقدر

إضـافة إىل ذلـك،   و .فتقـر إىل القـدرات  ت الـيت االسـتعانة مبـصادر خارجيـة يف اجملـاالت الرئيـسية      
 توليـد ستكون احلكومة حباجة إىل تعزيز األشغال العامة وتنمية اهلياكل األساسـية بقـوة بغـرض            

 . أكثر حيث إن نفقاهتا الرأمسالية متدنية للغايةعملص فر

ــابع لألمــم املتحــدة إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة        - ٤٠ ــق القطــري الت وأجنــز الفري
مــارس، بــصورة متكاملــة بــني وكــاالت األمــم املتحــدة وبعثــة األمــم املتحــدة   /اإلمنائيــة يف آذار

ــور   ــة يف تيم ــا   -املتكامل ــز برن ــشيت، هبــدف تعزي ــد األداء”مج  لي ــور “توحي ــشيت - يف تيم  .لي
 مـن  واالسـتقرار  الـسالم  توطيد دعم إىل ،٢٠١٣-٢٠٠٩طار، الذي يغطي الفترة     اإلويهدف  
 والعدالــة؛ واألمــن الدولــة بنــاء يــشمل مبــا االجتمــاعي، تــرابطوال الدميقراطيــة إرســاء )أ( خــالل

 لفئـات با خـاص  اهتمـام  إيـالء  مـع  العـيش،  كـسب مـستدامة ل   سـبل إجياد  و الفقر من احلد )ب(
 للكـوارث؛  املعرضة احمللية واجملتمعات داخليا واملشردون والنساء الشباب ذلك يف مبا الضعيفة،

ــدمات )ج( ــة اخلـ ــية، االجتماعيـ ــا األساسـ ــشمل مبـ ــيم، يـ ــصحة، التعلـ ــة، والـ ــاه والتغذيـ  وامليـ
ع هبـــا وســـتكون الــربامج القطريـــة الـــيت تـــضطل  .واحلمايـــة االجتماعيـــة والرعايـــة والتــصحاح، 

 .طاراإلوكاالت األمم املتحدة قائمة على أولويات 

وشرعت وزارة الـصحة يف تنفيـذ عـدة مبـادرات وطنيـة، مبـا فيهـا جمموعـة للخـدمات                      - ٤١
ــة     ــة املتكامل ــصحية اجملتمعي ــصحية األساســية وجمموعــة للخــدمات ال ــد هــذه   .ال ــع أن تزي ويتوق

عايــة الــصحية اجليــدة يف أحنــاء املبــادرات إىل حــد كــبري مــن فــرص احلــصول علــى خــدمات الر 
. البلد، وأن تضع البلد على املسار الصحيح لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتـصلة بالـصحة               

إضافة إىل ذلك، شرعت الوزارة يف تنفيذ برنامج لعالج التدرن املقاوم لعدة عقـاقري مبـساعدة         و
وبغيـة  . نامج الوطين ملكافحة التـدرن من منظمة الصحة العاملية، اليت يتوقع أن تواصل تعزيز الرب       

صــياغة خطــة العمــل الــسنوية يف جمــال الــصحة للعــام القــادم، أجــرت وزارة الــصحة استعراضــا 
يونيـه، مبـشاركة كاملـة مـن جانـب      / حزيـران ٢٦ إىل ١٦سنويا لقطـاع الـصحة يف الفتـرة مـن       

لعت هـذه العمليـة     واضـط . اجلهات املاحنة ووكاالت األمم املتحدة وغريهـا مـن شـركاء التنميـة            
بدور حتديد األولويات الوطنية يف قطاع الصحة، وهي ستواصل مساعدة احلكومـة والـشركاء              

 .  دعما هلذه األولوياتميف مواءمة أهدافه
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 يف  ٢٣ويف ديلي، حيث يوجد حوايل ربع القـوة العاملـة، يقـدر معـدل البطالـة بنـسبة                    - ٤٢
ومـع   . سـنة  ٢٩ و   ١٥مـن تتـراوح أعمـارهم بـني          يف املائـة يف أوسـاط        ٤٠املائة إمجاال ونـسبة     

ــة       ــة يف كــل ســنة، يــشكل إجيــاد فــرص العمــل أولوي انــضمام آالف الــشباب إىل القــوى العامل
 .قصوى بالنسبة للحكومة، وهي اليت ما فتئت تتلقى املساعدة من األمـم املتحـدة هلـذا الغـرض                 

 الشباب، وهو عبـارة عـن   رع رمسيا يف تنفيذ برنامج تشجيع عمالة   ، شُ ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار 
مبادرة مشتركة بني احلكومة والفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة، تبلـغ ميزانيتـها اإلمجاليـة                    

 أربع سنوات إىل تقدمي الدعم يف جمـال         تبلغ مدته ويهدف الربنامج الذي    .  مليون دوالر  ١٦,٥
ويف مرحلــة بــدء  . مــن الــشابات والــشباب يف كــل املقاطعــات٧٠ ٠٠٠ ـالعمالــة والتــدريب لــ

 .التنفيذ، شرع الربنامج يف إقامـة شـبكة مـن املراكـز املهنيـة للـشباب بغـرض مـساعدة الـشباب                  
 نظـام للتـدريب   نـشاء كما شرع يف تشغيل املعهد الوطين لتنمية القوى العاملة، الـذي سـيتوىل إ            

 .املهين موجه حنو سوق العمل

تنفيــذه برنــامج األمــم املتحــدة  ومــن خــالل برنــامج احلــد مــن الفقــر الــذي اشــترك يف    - ٤٣
 جمموعة من جمموعـات     ٢٥٠ من   كثراإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، تلقى أ       

 يـة املساعدة الذاتيـة يف مقاطعـات إيكوسـي وأينـارو ومانـاتوتو املـساعدة بغـرض حتـسني اإلنتاج              
 والتـدريب   ، الـشتالت   وتـوفري  ، بطريقة أفضل   من خالل املساعدة على ختزين احملاصيل      ةالزراعي

إضـافة إىل ذلـك، سـاعد صـندوق للتنميـة اجملتمعيـة علـى إعـادة                 و. على تقنيـات زراعيـة حمـسنة      
مرافـق  تأهيل اهلياكل األساسية اجملتمعية الـيت تـضطلع، علـى صـغرها، بـدور حاسـم، مـن قبيـل                     

مج األمـم   وسـريكز برنـامج مـشترك بـني برنـا         .  وإقامة اجلسور واملدارس واملراكز اجملتمعية     الري
رع يف   مخـس سـنوات وشُـ      مدتـه املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمـشاريع اإلنتاجيـة،          

ــسان  ــذه يف ني ــل /تنفي ــدة     ٢٠٠٨أبري ــة لفائ ــى اخلــدمات املالي ــادة فــرص احلــصول عل ــى زي ، عل
قطاعات السكان املتدنيـة الـدخل مـن خـالل وضـع الـسياسات والتنـسيق االسـتراتيجي لتعزيـز                    

 التحـضريية  املراحـل  يف حاليـا  ليـشيت  -وتوجـد حكومـة تيمـور       . ة يف القطـاع املـايل     بيئة متكينيـ  
  .للسكان املتحدة األمم صندوق من بدعم ،٢٠١٠ عام يف إجراؤه املقرر املقبل للتعداد

 
 املساعدة اإلنسانية -جيـم  

 ارتفــاع فــإن الغذائيــة، للمــواد الــصافية املــستوردة البلــدان مــن ليــشيت -مبــا أن تيمــور  - ٤٤
ومـا فتـئ فريـق     .خـاص  بـشكل  القلـق  علـى  يبعـث  العـاملي  الـصعيد  علـى  الغذائيـة  الـسلع  أسعار

مشترك بني الوكاالت، بقيادة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي              
ن والبنك الدويل، يسدي املشورة التقنية للحكومة إزاء اإلجراءات املمكن اختاذها للتخفيف مـ            

وتشمل هـذه اإلجـراءات مواصـلة دعـم األرز وكفالـة      . وطأة هذه التطورات يف السوق العاملية  
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اء األرز علـى الـصعيد اإلقليمـي    توافر املؤن، واألهـم مـن ذلـك، إتاحـة مزيـد مـن األمـوال لـشر             
الــدويل تفاديــا لــنقص األرز يف املــستقبل املنظــور، حيــث إن خمــزون البلــد مــن األرز يكفــي    أو

وبـدعم مـن منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، تعتـزم احلكومـة تـشجيع                    . ط فق ينلشهر
 .زراعة احملاصيل الثانية عن طريق توزيع البذور وضمان شراء احلكومة للمحاصيل الثانية

ررت احلكومة ختفيض التوزيع الشامل لألغذيـة علـى املـشردين داخليـا يف ديلـي إىل         وق - ٤٥
 بغــرض تــشجيع عــودة املزيــد مــن   ٢٠٠٨فربايــر / شــباطنــصف حــصص اإلعاشــة ابتــداء مــن  

 أسـرة خميمـات     ١ ٤٠٠ومنذ بداية السنة، أحـرز بعـض التقـدم وغـادرت أزيـد مـن                . املشردين
ــيت         ــة ال ــا، حيــث تلقــت جمموعــة إنعــاش يف إطــار اســتراتيجية اإلنعــاش الوطني ــشردين داخلي امل

ــة  ــد أُ. وضــعتها احلكوم ــا   وق ــشر خميم ــق أحــد ع ــهاغل ــي، مبــ  من ــك بعــض أكــرب   ا يف يف ديل  ذل
 وزارة التـضامن  للتعامل مـع  أسرة تقريبا إىل اآلن نيتها يف العودة  ١٣ ٥٠٠ أبدتو. املخيمات
التصور الـسائد لـدى املـشردين داخليـا الـذي جعلـهم             يف التعجيل بالعودة    وساهم  . االجتماعي

 .الم سالسينهاسيعتقدون أن أوضاعهم األمنية قد تتحسن مبوت رينادو واست

غري أن عددا من العراقيل اليت تواجه املشردين داخليـا ال تـزال مثـار قلـق كـبري، مبـا يف                       - ٤٦
الرتاعــات علــى األراضــي مثــل معــات احملليــة الــيت يعــودون إليهــا ذلــك املــسائل العالقــة مــع اجملت

ويشجع جمتمع األنشطة اإلنسانية احلكومـة علـى اإلبقـاء علـى هنـج شـامل لعـودة                  . واملمتلكات
اخليـــا وإعـــادة توطينـــهم وإعـــادة إدمـــاجهم، مبـــا ينـــسجم مـــع األركـــان اخلمـــسة  املـــشردين د

ــيت وضــعتها احلكومــة     ــة ال ــاء الثقــة يف اجملتمعــات   (الســتراتيجية اإلنعــاش الوطني اإلســكان، وبن
 -احملليـــة، وإحـــالل األمـــن واالســـتقرار، وتـــوفري احلمايـــة االجتماعيـــة، والتنميـــة االجتماعيـــة  

ــارات العــودة وإعــادة    ). لــياالقتــصادية علــى الــصعيد احمل  ويف إطــار هــذا النــهج، ســتعرض خي
 وبـصورة ميكـن التحقـق     ومناسـبة التوقيـت   التوطني وإعادة اإلدماج بطريقة منهجيـة ومـستدامة         

 ،ويـدعم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عمليـة حـوار وطنيـة هتـدف إىل تعزيـز االتـصال                      . منها
.  احملليـة ماملـشردين داخليـا وجمتمعـاهت     أسـر   ني احلكومـة و    وبناء الثقة فيما ب    ،جتماعيةال ا لتنشئةاو

وبتــوفري بعثــة األمــم املتحــدة والفريــق القطــري التــابع لألمــم املتحــدة إطــارا حلمايــة األشــخاص  
ا يواصـالن أيـضا الرصـد واملتابعـة بـشأن احلـاالت       مـ الذين بصدد العودة أو إعادة التـوطني، فإهن     

الدوليـة للـهجرة ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية       ودعمـت املنظمـة     .اليت تبعـث علـى القلـق      
واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة منظمـة حمليـة مـن منظمـات اجملتمـع احمللـي             

 مـن  للمـرأة  مـا  حلمايـة  داخليـا  املشردين خميمات يف نسائية جلان إنشاء بغرض Redefetoتدعى  
 مارس، شرع اجملتمع الـدويل    /ويف آذار  .نساينواجل اجلنسي العنف ورصد وتعزيزها اإلنسان حقوق

 مــن دوالرات مليــون دوالر ٣٣,٥  قــدرهيف تنفيــذ اســتراتيجية انتقاليــة وتوجيــه نــداء جلمــع مبلــغ  
تلقـي   اآلن   حـىت  جـرى و. هماملـشردين داخليـا وإعـادة توطينـ       يف إعادة   لمساعدة  ل الواليات املتحدة 

 . من املبلغ املطلوب يف النداء)  دوالر مليون١٠,٥أي ما يناهز ( يف املائة فقط ٣٠نسبة 
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 إعداد االستراتيجية املتوسطة األجل -خامسا  
 الـيت أعقبتـها،   الطوارئفرباير وحبالة / شباط١١أحداث بوبالنظر إىل انشغال احلكومة      - ٤٧

وكـــذلك بعملياهتـــا يف جمـــال التخطـــيط الـــوطين، مثـــل اســـتعراض امليزانيـــة يف منتـــصف العـــام  
، مل يتــــسن بعـــد إجــــراء نقاشـــات ذات مغــــزى بــــشأن   ٢٠٠٨نيــــة لعـــام  واألولويـــات الوط 

االستراتيجية املتوسـطة األجـل والنقـاط املرجعيـة املالئمـة، علـى حنـو مـا طلبـه جملـس األمـن يف                        
وبالتايل أقترح الرجـوع إىل اسـتراتيجية ونقـاط مرجعيـة متفـق عليهـا                ).٢٠٠٨ (١٨٠٢قراره  

  .يف تقريري املقبل

ــا   - ٤٨ ــوخى حالي ــة للمجــاالت    ويت ــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل والنقــاط املرجعي تغطي
اسـتعراض وإصـالح    : يالـصادر بـشأهنا تكليـف، وهـ        املتحـدة    األمـم لبعثة  األربع ذات األولوية    

التــرويج لثقافــة  و؛والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة ؛ وتعزيــز ســيادة القــانون ؛القطــاع األمــين
وستــصاغ النقــاط  .هــود املبذولــة لتعزيــز احلــوار واملــصاحلة  إىل جانــب اجل؛احلكــم الــدميقراطي

 قائمـة  اجملاالت لقياس ما إذا كانـت اهلياكـل واملؤسـسات والعمليـات الالزمـة              تلكاملرجعية يف   
عـالوة   .ليـشيت  -حنـو مـستدام يف تيمـور        لتوفري أساس متني لتحقيق االستقرار واالزدهار على        

ــتم وضــع االســتراتيجية املتو    ــك، ي ــى ذل ــة؛   يفســطة األجــل  عل ــات الوطني  ضــوء رصــد األولوي
 مرحلـة  إىل بالفعـل  األجـل  متوسـطة  اسـتراتيجية  وصـلت  فقد ،خيص قوة الشرطة الوطنية   وفيما
 ).أعاله ٢١ الفقرة انظر (التنفيذ من متقدمة

 
 اجلوانب املالية -سادسا  

يونيـــه / حزيـــران٢٠ املـــؤرخ ٦٢/٢٥٨خصـــصت اجلمعيـــة العامـــة مبوجـــب قرارهـــا   - ٤٩
 - علــى بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور نفــاق مليــون دوالر لإل١٧٢,٨ مبلــغ ٢٠٠٨

ــدة مـــن   ــرة املمتـ ــوز١ليـــشيت للفتـ ــه / متـ ــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـ ــه / حزيـ  وحـــىت .٢٠٠٩يونيـ
، بلغ جمموع االشتراكات املقررة غـري املـسددة للحـساب اخلـاص للبعثـة               ٢٠٠٨مايو  /أيار ٣١

جمموع االشتراكات املقررة غري املسددة جلميع عمليات حفـظ الـسالم           وبلغ  .  مليون دوالر  ٢٠,٨
ــاريخ   ــك الت ــون دوالر١ ٧٥٩,٧يف ذل ــصلي، ُســ   .  ملي ــسداد الف ــا جلــدول ال ددت تكــاليف ووفق

 عات لقـاء  ودفاملـ  غطـت  ، فيمـا  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣١وحدات الشرطة املشكلة للفترة املمتدة إىل       
 .٢٠٠٨مارس /آذار ٣١لة الفترة املمتدة إىل ة املشكاملعدات اململوكة لوحدات الشرط

 املالحظات -سابعا  
هــي االختبــار األول احلقيقــي لــصالبة مؤســسات فربايــر /شــباط ١١وكانــت أحــداث  - ٥٠

 لتلـك األحـداث      ليـشيت  -تيمـور   ومل يسمح زعمـاء وشـعب       . ٢٠٠٦الدولة منذ أحداث عام     
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واسـتمرت اجلهـود لتـشجيع احلـوار        . ةوظلت حالة األمن هادئـ    . بتهديد االستقرار الكلي للبلد   
واملــصاحلة، فقــد مجــع الــرئيس رامــوس هورتــا مجيــع الزعمــاء يف اجتمــاع موســع للجنــة تنــسيق 

ويف نفــس الوقــت، . رفيعــة املــستوى، وهــي آليــة لتــشجيع احلــوار الــسياسي واملــصاحلة الوطنيــة
 تـوافقي أكثـر     واصل ممثلي اخلاص جهـود مـساعيه احلميـدة، ممـا أدى إىل تـشجيع سـيادة منـاخ                  

فيما بني الزعماء السياسيني والعمل على ترسيخ تقـدير قيمـة املعارضـة القويـة والربملـان الفعـال          
ــسياسية   ــة ال ــت     . يف صــفوف العناصــر الفاعل ــدمي االلتمــاس يف الوق ــسألة مق ومتــت معاجلــة م

األولويـات  وأُعلن عن بدء تنفيـذ       الراهن؛ وبدأ املشردون داخليا يف العودة ببطء إىل جمتمعاهتم؛        
 .، واليت تشكل االتفاق الدويل٢٠٠٨الوطنية لعام 

ــضا مالحظــة أن       - ٥١ ــتعني أي ــه ي ــة، فإن ــتعني الترحيــب هبــذه التطــورات اإلجيابي ويف حــني ي
ــشدة علــى       ــا، اعتمــدت ب ــها ملــسأليت مقــدمي االلتمــاس واملــشردين داخلي احلكومــة، يف معاجلت

وميكن فقـط معاجلـة قـضايا معقـدة مثـل هـذه         . ةاالستراتيجيات اليت تعتمد على التسويات املالي     
ــيت تكفــل        ــة وسياســية مالئمــة وال ــة وأمني ــادرات اجتماعي ــة مبب ــا اســتكملت احلــوافز املالي إذا م

ويتطلـب هـذا، يف املقابـل، تعزيـز مؤسـسات           . املصاحلة النهائية على املـستويني القـومي واحمللـي        
وسـتكون هنـاك حاجـة إىل       . ك املبـادرات  الدولة واحلكومة حىت ميكنها أن تنفذ بفعالية مثل تلـ         

 .دعم دويل متواصل يف األجلني املتوسط والطويل ملساعدة هذه اجلهود
. أيـضا بعـض اآلثـار املترتبـة عليهـا والـيت تـثري القلـق               فربايـر   /شباط ١١وكان ألحداث    - ٥٢

ــادة مــشتركة إجــراء اســتثنائي ملعاجلــة ظــروف اســتثنائية     ــشاء قي  وبينمــا ســامهت يف . وكــان إن
االستسالم السلمي لسالسنها ومجاعته، فإن عدم قـدرة القيـادة املـشتركة أو رغبتـها يف معاجلـة                  
ــة          ــهاء حال ــد انت ــا بع ــشطتها إىل م ــتمرار أن ــة واس ــصورة كافي ــداءات ب ــة لالعت ــضايا املزعوم الق
الطوارئ، عنـدما أصـبحت بـدون أسـاس قـانوين، تعتـرب ذات داللـة علـى التحـديات املؤسـسية                  

وهتــدد أوجــه القــصور هــذه احتــرام ســيادة القــانون الــيت كانــت   . لقطــاع األمــيناألساســية يف ا
ــة الطــوارئ؛ وضــعف      ــام األوىل إلعــالن حال ــة حريــصة علــى عــدم تقويــضها خــالل األي الدول
ــادي للقــوات املــسلحة       اجلهــود يف إصــالح القطــاع األمــين مــع تــشوش املهــام والتسلــسل القي

ــأثري الــ   ــة؛ والت ــشرطة الوطني ــة وال ــدميقراطي بتجــاوز    التيموري ــة احلكــم ال سليب علــى تطــور ثقاف
وينبغـي معاجلـة التحـديات الـيت تواجـه القـوات       . اهلياكل والعمليات املالئمة لوضـع الـسياسات      

ــة   ــة والــشرطة الوطني عــن طريــق إجــراء مــشاورات واســعة النطــاق لتوضــيح    املــسلحة التيموري
ة الـيت سـيتعني علـى احلكومـة         وستكون من بـني التحـديات األساسـي       . وتطوير أدوار كل منهما   

لقـوات  لمواجهتها مبساعدة الشركاء الثنائيني يف األجلـني القـصري واملتوسـط حتديـد دور فاعـل                 
ــة،       ــشرطة الوطني ــها وتوضــيح صــلتها بال ــز تدريب ــة يف أوقــات الــسالم، وتعزي املــسلحة التيموري

 .ووضع آليات للمساءلة الداخلية والرقابة املدنية



S/2008/501  
 

08-43222 21 
 

  هلــا إعــادة تــشكيل الــشرطة الوطنيــة، وحــان الوقــت إلتاحــة الفرصــة وأُحــرز تقــدم يف - ٥٣
لتعزيز قدراهتا من خالل االستئناف التدرجيي ملسؤوليات الشرطة مـن اآلن وحـىت هنايـة الواليـة              

مـا يكـون عنـصر الـشرطة التـابع للبعثـة ال يـزال بقوامـه الـراهن،                بين،   املتحـدة  األمماحلالية لبعثة   
ويف .  أن تستفيد من دعم شـرطة البعثـة ومـشورهتا يف ميـدان العمـل     حىت ميكن للشرطة الوطنية   

هناية الواليـة الراهنـة، ميكـن ألي تقيـيم ملـا حتقـق خـالل مرحلـة التـدعيم أن يـؤدي إىل اسـتنارة                  
وأتـصور، مـع   . التقييم املتعلـق حبجـم وطبيعـة تواجـد شـرطة البعثـة يف ظـل أي واليـة مـستقبلية                

فيض حمتمل على احلاجة إىل استمرار التواجد القـوي لـشرطة      ذلك، أنه يتعني أن ينطوي أي خت      
البعثــة يف أحنــاء البلــد؛ مبــا يف ذلــك وحــدات الــشرطة املــشكلة، والــيت ستــضطلع بــدور الرصــد   
واإلبالغ، وتقدمي املشورة لدى طلبها، وأن تكون قادرة على تقدمي الدعم يف جمال العمليـات،                

نفــاذ القــانون الــداخلي إذا تطلــب األمــر ذلــك، ويف ظــروف اخلطــر البــالغ، حتمــل مــسؤوليات إ
وسـتحتاج الـشرطة الوطنيـة إىل تـدريب ودعـم لـسنوات عديـدة،          . وطلب إليها االضـطالع بـه     

 .يتطلب التزاما مستمرا من اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك الشركاء الثنائيني مما
املزيـد مـن اجلهـود      وباإلضافة إىل إعادة تشكيل الشرطة الوطنية، هناك حاجة إىل بذل            - ٥٤

إذا مـا أُريـد معاجلـة     املتحـدة  األمـم يف مجيع اجملاالت األربع ذات األولوية اليت ُعهد هبا إىل بعثة    
اســتعراض وإصــالح القطــاع األمــين، وتعزيــز ســيادة      : ٢٠٠٦األســباب اخلفيــة ألزمــة عــام    

 جتماعيـــة،القـــانون، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ توصـــيات جلنـــة التحقيـــق؛ والتنميـــة االقتـــصادية واال 
مبا يف ذلك ختفيف حدة الفقر وإجياد فرص عمل للشباب؛ والنهوض بثقافة احلكم الـدميقراطي               

ــة     - ــسياسي واملــصاحلة الوطني ــسري احلــوار ال ــا يف ذلــك اســتمرار اجلهــود لتي ــهج  . مب  وكــان الن
غري مناسب لتقدمي دعم متناسق وشامل لـشعب        “ منظومة أمم متحدة واحدة   ”املتكامل للبعثة   

ــشيت- تيمــور ــة،       .  لي ــدرة املؤســسات األمني ــود ق ــة، وكــذلك قي ــة األمني ــشاشة احلال ونظــرا هل
واملؤسسات الناشئة للحكومة والدولة، فإنه ال توجد توصية يف هذه املرحلـة بـإجراء تعـديالت         

 -ويف حـني أن املـسؤولية األساسـية عـن مـستقبل تيمـور         .  املتحـدة  األمـم يف والية وقـوام بعثـة       
أيـدي زعمائهـا وشـعبها، فـإن اسـتمرار التـزام اجملتمـع الـدويل ضـروري نظـرا                    ليشيت كامنة بني    

 . ليشيت حنو االكتفاء الذايت-لتقدم تيمور 
ه بالشكر إىل ممثلي اخلاص، أتول كـاري، علـى قيادتـه، وأتوجـه              جوختاما، أود أن أتو    - ٥٥

 املتحـدة   ألمـم لتـابع ل  والفريـق القطـري ا     املتحـدة    األمـم بالتهنئة إىل مجيع الرجال والنـساء ببعثـة         
علــى تفــانيهم وجهــودهم املفعمــة بــالعزم علــى إحــراز تقــدم لقــضية حتقيــق الــسالم واالســتقرار  

 . ليشيت-لتيمور 
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