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عـن  ( ليشيت   -تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور               
  )٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠ إىل ٢٠١١يناير / كانون الثاين٨الفترة من 

  

  مقدمة  -أوال   
، الــذي مــدد اجمللــس )٢٠١١ (١٩٦٩هــذا التقريــر مقــدم عمــال بقــرار جملــس األمــن    - ١

. ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٢٦ ليـشيت حـىت   - املتكاملـة يف تيمـور       مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة    
 /الثـاين  كـانون  ٧ ليـشيت وتنفيـذ واليـة البعثـة منـذ            -وهو يغطي التطورات الرئيسية يف تيمـور        

وواصلت أمرية حق، ممثليت اخلاصة، قيـادة البعثـة والتنـسيق مـع اجلهـات الفاعلـة                 . ٢٠١١ يناير
 نيلـسن،   -وساعدها يف ذلك فني ريسكي      . عنية األخرى يف منظومة األمم املتحدة واجلهات امل     

ــسانية، وشــيغريو      ممــثليت نائــب  ــشؤون اإلن ــسيق ال ــة وتن ــدعم احلوكمــة والتنمي اخلاصــة املعــين ب
ومضت البعثة يف اتبـاع     . اخلاصة املعين بدعم قطاع األمن وسيادة القانون      ممثليت  موشيدا، نائب   

، وفقا إلطارها االسـتراتيجي     “مة األمم املتحدة  وحدة العمل يف منظو   ”هنجها القائم على مبدأ     
  . املتكامل

  

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٧التطورات السياسية واألمنية منذ   -ثانيا   
 ليشيت هادئة عموما يف ظل استمرار التقـدم احملـرز حنـو             -ظلت احلالة العامة يف تيمور        - ٢

ياسية األنـشطة التنظيميـة الداخليـة       وكثفـت األحـزاب الـس     . توطيد السالم واالستقرار والتنميـة    
األنــشطة، أكــد قــادة   تلــك وخــالل . ٢٠١٢حتــضريا لالنتخابــات الرئاســية والربملانيــة لعــام     

األحــزاب ضــرورة احلفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة والتركيــز علــى االســتراتيجيات االجتماعيــة    
يــه ويــسره أســقف يول/ متــوز٢٦جــري يف ويف حــوار أُ. واالقتــصادية واإلمنائيــة الطويلــة األجــل

، اتفــق الزعمــاء الــسياسيون علــى أمهيــة ضــمان االســتقرار خــالل    )١١انظــر الفقــرة (باوكــاو 
  .العملية االنتخابية



S/2011/641
 

2 11-53621 
 

 ليــشيت، وهــو أكــرب حــزب يف حكومــة  -وعقــد املــؤمتر الــوطين إلعــادة تعمــري تيمــور    - ٣
أبريـل إىل   / نيـسان  ٢٩التحالف من أجل األغلبية الربملانية، مـؤمتره الـوطين الثـاين يف الفتـرة مـن                 

وأعيد انتخاب كاي راال زانانا غومساو، رئيس الوزراء، رئيسا للمجلـس الـوطين             . مايو/أيار ٢
وذكــر رئــيس الــوزراء يف كلمتــه . للمقاومــة التيموريــة، وديونيــسيو بــابو أمينــا عامــا للمجلــس 

واالحترام املتبـادل   االفتتاحية مسؤولية احلزب عن تعزيز القيم الدميقراطية، مبا يف ذلك التسامح            
  .ونبذ العنف

ــات     / آب٢٠ويف   - ٤ ــشرقية املــستقلة انتخاب ــة لتيمــور ال أغــسطس، أجــرت اجلبهــة الثوري
مباشـــرة لـــشغل أعلـــى منـــصبني يف احلـــزب، مـــع إقامـــة مراكـــز اقتـــراع يف مجيـــع املقاطعـــات   

، رئيــسا “لــو أولــو”وأعيــد انتخــاب فرانسيــسكو غــوترييس، املعــروف باســم  . عــشرة الثالثــة
وُعقـد املـؤمتر الـوطين      . لكاتريي أمينا عاما هلـا    أ، وماري    الثورية لتيمور الشرقية املستقلة    لجبهةل

لكـاتريي يف كلمتـه     أسبتمرب، حيث أكـد الـسيد       / أيلول ١١ إىل   ٨الثالث للحزب يف الفترة من      
  .االفتتاحية على التزام احلزب بتعزيز الوحدة والسالم واالستقرار

 الــسادسة والــثالثني إلنــشاء القــوات املــسلحة للتحريــر الــوطين   ويف الــذكرى الــسنوية  - ٥
ــشرقية يف   ــسريح    / آب٢٠لتيمــور ال ــة احتفــاال يف ديلــي لتكــرمي وت أغــسطس، أجــرت احلكوم

، مبـا يف ذلـك، رئـيس الـوزراء،     ) امـرأة ٤٠منهم ( من األعضاء السابقني يف تلك القوات  ٢٣٦
رئـيس اجلبهـة الثوريـة لتيمـور الـشرقية      ويـة،   وتاور ماتـان رواك، قائـد القـوات املـسلحة التيمور          

وحـضر أيـضا ممثلـون عـن عـدد مـن البلـدان، إىل جانـب وفـد إندونيـسي كـبري يـضم                         . املستقلة
ــار املــسؤولني العــسكريني    ــدفاع، وبعــض كب ــر ال  /أيلــول ١ويف . بورنومــو يوســغيانتورو، وزي

  . سبتمرب، قدم قائد القوات املسلحة التيمورية، استقالته
بــذل جهــوده لتعزيــز الوحــدة  ليــشيت -رئــيس تيمــور رامــوس هورتــا خوزيــه صــل ووا  - ٦

الوطنية واالستقرار من خالل توجيـه رسـائل للجمهـور وتنظـيم مناسـبات بـارزة، مبـا يف ذلـك                     
ــاين الــذي نُ ثاملــارا ــران١٨ظــم يف ون الث ــوان  / حزي ــه حتــت عن ــسالم -ديلــي ”يوني ــة ال ، “ مدين

سـبتمرب حتـت عنـوان      / أيلـول  ١٦ إىل   ١١يف الفتـرة مـن      والسباق الثالث للدراجات الذي نظـم       
مـارس،  / آذار٨ويف اليوم الدويل للمرأة الذي حيتفل بـه يف       ). Tour de Timor (“دورة تيمور ”

أصــدر الــرئيس بيانــا يــدعو للتــضامن مــن أجــل بنــاء جمتمــع يعــيش يف ســالم واســتقرار ووئــام،   
  . عم باألملويكون فيه للمرأة والرجل نظرة واثقة إىل مستقبل مف

ــي       - ٧ ــاش دميقراطـ ــراء نقـ ــوي إلجـ ــدى حيـ ــة منتـ ــان مبثابـ ــل الربملـ ــانون ٢٨ويف . وظـ  كـ
 البالغـة  ٢٠١١يناير، بعد أسبوعني من املناقشات، وافق الربملان على ميزانية الدولـة لعـام     /الثاين
 ختـصيص اعتمـاد إضـايف     ذلـك ، مبـا يف  مقترحـة عليهـا   تعـديالت إدخال   بليون دوالر، مع     ١,٣
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وبعـد مناقـشة جـرى بثهـا        . مليون دوالر للمبـادرات الراميـة إىل مكافحـة العنـف العـائلي            قدره  
يوليه على اخلطة اإلمنائية االستراتيجية لتيمـور       / متوز ١١على مدى يوم كامل، وافق الربملان يف        

، وإن كـان أعـضاء يف اجلبهـة         )٣، الفقـرة    S/2010/522انظر   (٢٠٣٠-٢٠١١ ليشيت للفترة    -
ور الشرقية املستقلة، وحزب الوحدة الوطنية، ورابطـة األبطـال التيمـوريني غـادروا              الثورية لتيم 

فربايـر، صـوت الربملـان      / شـباط  ١٤ويف  . قبل التصويت للتعبري عـن عـدم رضـاهم عـن املناقـشة            
مرة أخرى لتأجيل مناقشة مشروعي القـانونني املـتعلقني بالتعويـضات ومبؤسـسة متابعـة أعمـال                 

  ). ٨، الفقرة S/2011/32انظر (يقة واملصاحلة وجلنة احلقيقة والصداقة جلنة االستقبال واحلق
مارس، أقيم حفل يف ديلي لالحتفـال بالـذكرى الـسنوية احلاديـة عـشرة               / آذار ٢٧ويف    - ٨

وكــان يف هــذه املناســبة إشــارة أيــضا إىل اســتئناف .  ليــشيت-إلنــشاء الــشرطة الوطنيــة لتيمــور 
اء وقيادة ومراقبـة مجيـع عمليـات الـشرطة يف البلـد اسـتنادا               الشرطة الوطنية مسؤوليتها عن إجر    

مـــارس بـــني ممـــثليت اخلاصـــة ورئـــيس الـــوزراء / آذار٢٦إىل الرســـائل املتبادلـــة الـــيت وقعـــت يف 
وقد حضر املناسبة، يف مجلة مـن حـضرها، وفـد يتكـون مـن      ).  أدناه٢٦ و ٢١الفقرتني   انظر(

ندونيـــسية، وممثلـــون عـــن الـــسلك  عـــضوا مـــن قـــوات الـــشرطة والقـــوات العـــسكرية اإل   ٤٠
  . الدبلوماسي، وقيادة البعثة، ووكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم آنذاك

ــور       - ٩ ــشاركة تيم ــادرات م ــدة مب ــد عكــست ع ــا شــريكا    -وق ــة باعتباره ــشيت الفعال  لي
ــا ــسيا      ثنائي ــيت تقيمهــا مــع إندوني ــة املــستمرة ال ــة القوي ــا، فــضال عــن العالق ــومي . وإقليمي ويف ي
ــران٣٠ و ٢٩ ــة      / حزي ــا ملراجع ــا ملنظمــة املؤســسات العلي ــة اجتماع ــضافت احلكوم ــه، است يوني

ــرة مــن      ــة، ويف الفت ــة بالربتغالي ــدان الناطق ــة البل ــول٢٣ إىل ١٩احلــسابات جلماع ســبتمرب، / أيل
 زكريـاس   ورأس. استضاف الربملـان اجلمعيـة الربملانيـة الثالثـة جلماعـة الـدول الناطقـة بالربتغاليـة                

االجتمـاع الرابـع واألربعـني لـوزراء خارجيـة رابطـة أمـم           وفـدا يف    ، وزيـر اخلارجيـة،      كوستا دا
يوليــه، حيــث أعــرب الــرئيس / متــوز١٩يف بــايل، بإندونيــسيا يــوم املعقــود جنــوب شــرق آســيا 

 ليــشيت االنــضمام إىل -سوســيلو بامبــانغ يودويونــو عــن أمــل بلــده يف أن ُيــدعم طلــب تيمــور  
أغـسطس يف ديلـي، وقـع       / آب ٢١وكـذلك يف    ). ٦، الفقـرة    S/2011/32 انظر(عضوية الرابطة   

غومســاو، رئــيس الــوزراء، و يوســغيانتورو، وزيــر الــدفاع اإلندوينيــسي، مــذكرة تفــاهم بــشأن  
املنـاطق  وضـع عالمـات   وواصل الَبلَدان أيضا إجراء مـشاورات حـول     . التعاون يف جمال الدفاع   

، مبـا يف    ) اإلمجـايل   احلـدود  ثـة يف املائـة مـن طـول        حنـو ثال  (سم بعـد    حتـ املتبقية من احلدود اليت مل      
خــالل يف بــايل مــايو / أيــار٢٣يف الــدولتني ذلــك املناقــشات الــيت جــرت بــني وزيــري خارجيــة 
  .املؤمتر الوزاري السادس عشر حلركة عدم االحنياز
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  دعم احلوار واملصاحلة   -ألف   
ل عقــد اجتماعــات واصــلت ممــثليت اخلاصــة بــذل جهــود املــساعي احلميــدة مــن خــال     - ١٠

ــدو       ــان فرنان ــيس الربمل ــوزراء، ورئ ــيس ال ــرئيس، ورئ  دي أوروخــو، “الســاما”منتظمــة مــع ال
وواصـلت أيـضا استـضافة اجتماعـات        .  ليـشيت املـستقلة    -واألمني العام للجبهة الثورية لتيمـور       

ــسياسية، و     ــسياسية، وممــثالت األحــزاب ال ــع األحــزاب ال . اجملتمــع املــدين ممثلــي مــع ممثلــي مجي
واصل نائـب ممـثليت اخلاصـة املعـين بـدعم احلوكمـة والتنميـة وتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية عقـد                     و

اجتماعات منتظمة مع نائب رئيس الوزراء ملناقشة املـسائل املتـصلة باحلوكمـة والتنميـة، مبـا يف                 
وواصل نائب ممثليت اخلاصة املعين بـدعم قطـاع   . ذلك الدعم االنتخايب املقدم من األمم املتحدة  

ألمــن وســيادة القــانون عقــد اجتماعــات مــع وزيــري الدولــة لــشؤون األمــن وشــؤون الــدفاع   ا
ملناقشة املسائل املتصلة حبفظ النظام وبالقطـاع األمـين األوسـع نطاقـاً، مبـا يف ذلـك دعـم البعثـة                       

  .  ليشيت-ملواصلة بناء قدرات الشرطة الوطنية لتيمور 
يوليـه امتـدادا للحـوار      / متـوز  ٢٦اوكـاو يف    وقد كان احلوار اهلام الذي يـسره أسـقف ب           - ١١

أغـسطس  / آب٢٢ و  ٢١الذي جرت استضافته مع القادة الوطنيني البارزين يف موبيس يـومي            
وكان من بني املشاركني الـرئيس،      ). ٩، الفقرة   S/2010/522؛ و    أعاله ٢انظر الفقرة    (٢٠١٠

يموريــة، ورئــيس اجلبهــة ورئــيس الــوزراء، ونائــب رئــيس الــوزراء، وقائــد القــوات املــسلحة الت 
إضــافة إىل ذلــك، كــان مــن بــني احلاضــرين و. الثوريــة الســتقالل تيمــور الــشرقية وأمينــها العــام

 ليـشيت،   -رئيس الربملان، وممثلو مجيـع األحـزاب الربملانيـة الرئيـسية، والـشرطة الوطنيـة لتيمـور                  
 النقـاش الرئيـسية يف      ومتثـل أحـد مواضـيع     . وهيئيت إدارة االنتخابات، ومنظمـات اجملتمـع املـدين        

ــام     ــة لعـ ــرة االنتخابيـ ــتقرار خـــالل الفتـ ــاظ علـــى األمـــن واالسـ ــرورة احلفـ واتفـــق . ٢٠١٢ضـ
ــل         ــادل األفكــار قب ــة لتب ــادرة هام ــل مب ــيت متث ــى مواصــلة هــذه االجتماعــات، ال املــشاركون عل

  . االنتخابات إجراء
حول املشاركة الـسياسية    العام  تبادل لآلراء   ويف سياق اجلهود املستمرة املبذولة لتعزيز         - ١٢

يوليـه اجتماعـا    / متـوز  ١٤للمرأة قبل االنتخابـات، استـضافت وزارة الدولـة لتعزيـز املـساواة يف               
وأدىل الرئيس ببيان افتتـاحي خـالل   . “دروس للمرأة يف احلياة السياسية   ”حول موضوع   قوميا  

علــى الــصعيد ية االجتمــاع، الــذي وفــر منــربا إلجــراء مناقــشات مــع القيــادات الــسياسية النــسائ
ــىت   ــومي وحـ ــرى القـ ــستوى القـ ــو    / آب٢٥ويف . مـ ــدي فيتـ ــسة ريـ ــدت مؤسـ ــسطس، عقـ أغـ

 البعثـة تولـت   حلقـة عمـل تعـىن بـالتخطيط،         ) شبكة من املنظمات النسائية غري احلكومية      وهي(
ويف يـوم مفتـوح نظمـه    . ، وذلـك بـشأن التحـضري ملـشاركة املـرأة يف االنتخابـات         تيسري عقـدها  

املتحـدة للمـساواة بـني       هيئـة األمـم   كل مـن البعثـة و     ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥من  بشأن قرار جملس األ   
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 وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف     )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة    (اجلنــسني ومتكــني املــرأة   
األقــضية ســبتمرب يف باوكــاو، أجــرت ممــثليت اخلاصــة مناقــشات مــع ممثلــي القــرى و  /أيلــول ١٣

ع احمللــي بــشأن مــشاركة املــرأة يف الــسياسة علــى مجيــع   وغريهــم مــن أفــراد اجملتمــ واملقاطعــات 
أغسطس، نظم وزيـر الدولـة للـشباب        / آب ٩ويف  . املستويات، مبا يف ذلك االنتخابات القادمة     

، االجتمـاع الثـاين لربملـان    )اليونيـسيف (األمـم املتحـدة للطفولـة    منظمـة   والرياضة، بالتعاون مع    
 مـن الربملـانيني الـشباب القـضايا         ١٣٠نـاقش   حيـث   ) ١١ ، الفقـرة  S/2010/522انظـر   (الشباب  

 إىل ١٠ونظـم وزيـر الدولـة أيـضا حلقـة عمـل يف الفتـرة مـن                 . الرئيسية اليت تؤثر على الـشباب     
، “أنــا علــى اســتعداد للمــسامهة يف التنميــة املــستدامة     ”أغــسطس يف ديلــي بعنــوان   / آب١٢

  .  شاب، مبا يف ذلك أعضاء يف برملان الشباب١٠٠حضرها أكثر من 
  

  تعزيز احلكم الدميقراطي   -باء   
ــ  - ١٣ دخلــت علــى القــوانني املتعلقــة هبيــئيت إدارة االنتخابــات  شرت التعــديالت الــيت أُلقــد ُن

ــة   ، بالــصيغة الــيت )١٢، الفقــرة S/2011/32انظــر (واالنتخابــات الرئاســية واالنتخابــات الربملاني
ــه، / حزيــران٢٢رمسيــة بتــاريخ مــايو، يف اجلريــدة ال/أبريــل وأيــار/أقرهــا الربملــان يف نيــسان  يوني

ومبــا أن قــانون االنتخابــات الربملانيــة  . ٢٠١٢مــا أتــاح املــضي يف تنظــيم انتخابــات عــام   وهــو
امـرأة واحـدة لكـل ثالثـة     إىل زيادة حصة املرأة يف قـوائم مرشـحي األحـزاب    ينص على   املعدل  

دد النـساء يف الربملـان   ، ميكن أن تتواصل زيادة ع)مقارنة بامرأة لكل أربعة مرشحني   (مرشحني  
  ).  عضوا٦٥ من أصل ٢٠ حاليا(

وقد أوفدت إدارة الشؤون السياسية بعثة لتقييم االحتياجات االنتخابيـة يف الفتـرة مـن                 - ١٤
، S/2011/32انظـــر (فربايـــر لتحديـــد نطـــاق الـــدعم االنتخـــايب املطلـــوب      / شـــباط١٧ إىل ٧

واألمانـة الفنيـة إلدارة االنتخابـات، فـضال     ة القوميـ ، بالتنسيق مع اللجنة االنتخابيـة      )١٢ الفقرة
 ومـع األخــذ بعــني االعتبــار النتـائج الــيت توصــلت إليهــا بعثــة  . عـن أصــحاب املــصلحة اآلخــرين 

ــيم ــة يف تيمــور    التقي ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــامج األمــم املتحــدة   -، واصــلت بعث  ليــشيت وبرن
ــم املتحــدة     ــة األم ــسيف وهيئ ــع اليوني ــاون م ــائي، بالتع ــئيت إدارة   اإلمن ــدعم هلي ــدمي ال ــرأة، تق  للم

ــ ــسياسية     اتاالنتخابــ ــزاب الــ ــدرات األحــ ــاء قــ ــاالت بنــ ــضا يف جمــ ــساعدة أيــ ــدمت املــ ، وقــ
ــرامج ــرأة يف      وب ــز مــشاركة امل ــات ألول مــرة وتعزي ــشباب واملــشاركني يف االنتخاب ــاخبني ال الن

  . العمليات االنتخابية
لبعثـة تنظـيم منتـديات بـشأن احلكـم          وبالتعاون مـع اجلهـات الوطنيـة املعنيـة، واصـلت ا             - ١٥

، املـستوى القـومي   وقد عقدت ثالثة مـن هـذه املنتـديات علـى            . الدميقراطي يف مجيع أحناء البلد    
مـستوى   منها على    ٥٩أبريل، وعقدت   / نيسان ١٤ يف   “املرأة يف الربملان  ”بشأن مواضيع منها    
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 القـادة واملـسؤولني      شـخص يف هـذه املناقـشات مـع         ٤ ٥٠٠وشارك أكثر من    . املناطق الفرعية 
  . التيموريني حول مسائل واسعة النطاق

يناير، كان مالك موظفي جلنة مكافحة الفـساد قـد اكتمـل،          / كانون الثاين  ٣١وحبلول    - ١٦
وقــد عــززت . ســبتمرب/ أيلـول ٢٠وأحالـت اللجنــة ســبع قــضايا إىل مكتـب املــدعي العــام حــىت   
ــشط      ــدأت جمموعــة مــن أن ــق وب ــى التحقي ــدرهتا عل ــة ق ــدعم مــن    اللجن ــة مــن الفــساد، ب ة الوقاي

أبريــل، شــرعت اللجنــة، بتعــاون وثيــق مــع البعثــة  /ويف نيــسان. األمــم املتحــدة اإلمنــائي برنــامج
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف تنـسيق                   

ويف .  املتحــدة ملكافحــة الفــساد ليــشيت التفاقيــة األمــم-عمليــة التقيــيم الــذايت المتثــال تيمــور  
غـوترييس، نائـب رئـيس الـوزراء،        خوزية لـويس    مايو، برأت حمكمة ديلي احمللية ساحة       /أيار ٩

، )١٤ ، الفقــرةS/2011/32انظــر (وإســاءة اســتعمال الــسلطة  املــشروع مــن هتمــيت اإلثــراء غــري  
  . أغسطس/ آب١٧احلكم الذي أيدته حمكمة االستئناف يف  وهو
يوليه، وافق الربملان على القانون املنشئ لدائرة مراجعـة احلـسابات التابعـة             /وز مت ٦ويف    - ١٧

وسـيكون للـدائرة صـالحية      . للمحكمة العليـا لـشؤون اإلدارة والـضرائب ومراجعـة احلـسابات           
 عـن مليـون دوالر     اتزيد قيمته املشتريات اليت   مراجعة كل الشؤون املالية العامة وضمان امتثال        

  . ةالساريللتشريعات 
فقـد افتـتح    . ونفذت أيضا مؤسسات الدولة مبادرات أخرى لتعزيز الشفافية واملساءلة          - ١٨

 -مـارس املوقـع الـشبكي لـشفافية امليزانيـة يف تيمـور       / آذار١٥رئيس الـوزراء ووزيـر املاليـة يف        
جمـال  ليشيت، كما افتتحا املؤمتر اإلقليمي األول آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن مبادرة الـشفافية يف               

، بوابـة الـشراء اإللكتـروين، ممـا         أغـسطس /آب ٢٦استـضافه يف    الصناعات االستخراجية الـذي     
ــا      ــصلة هبـ ــود املتـ ــة والعقـ ــة الدولـ ــذ ميزانيـ ــام لتنفيـ ــد العـ ــادة الرصـ ــيح زيـ ــذلك يف . يتـ  ٢١وكـ

يونيــه، وقــع مكتــب املفــتش العــام مــذكرات تفــاهم مــع تــسع وكــاالت تابعــة للدولــة  /حزيــران
  . اجعة الداخلية للحساباتإلجراء عمليات املر

وظلت معظم املنافذ اإلعالميـة تتركـز يف ديلـي، بينمـا ظـل وجودهـا حمـدودا نـسبيا يف            - ١٩
ولتحسني فرص حصول السكان على املعلومات، قامـت البعثـة بتمويـل جتديـد جهـاز                . املناطق

وطنيـة  ، وبتـدريب هيئـة البـث اإلذاعـي ال         )AM(لإلرسال اإلذاعي يعمـل بنظـام تـضمني الـسعة           
  . على صيانته

وتواصــل التقــدم احملــرز صــوب حتقيــق النقــاط املرجعيــة لالســتراتيجية املتوســطة األجــل   - ٢٠
أشــري وكمــا . فيمــا يتعلــق بثقافــة احلكــم الــدميقراطي واحلــوار ) ٤٧، الفقــرة S/2009/72انظــر (

. العـام ، اُتخذت خطوات ملموسة لتعزيز نظام مكافحـة الفـساد وزيـادة شـفافية اإلنفـاق             أعاله
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ــة       ــة عملي ــة اخلدمــة املدني ــة، بــدأت جلن ــة اخلدمــة املدني ــادة فعالي ــة لزي ومواصــلة للجهــود املبذول
مت مــنح ســبتمرب /أيلــول ٢٠ويف لتحويــل املــوظفني بعقــود مؤقتــة إىل مــوظفني مــدنيني دائمــني، 

وظـل الربملـان يـشكل منـربا بـالغ األمهيـة            . من هؤالء املوظفني عقـودا دائمـة      موظف   ١٢ ٥٠٠
باملـــشاركة الفعالـــة ألحـــزاب  اقـــشة سياســـات احلكومـــة والتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ الـــربامج ملن

  .املعارضة
  

 احلفاظ على األمن العام  -جيم   
مـارس  / آذار ٢٧ظلت احلالة األمنية يف البلد مستقرة، مع استئناف الشرطة الوطنية يف              - ٢١

ودون أن يـؤثر    )  أدنـاه  ٢٦قـرة   نظـر الف  ا(االضطالع باملسؤوليات الرئيسية عن أعمال الـشرطة        
وعمـال بالرسـائل املتبادلـة بـني احلكومـة والبعثـة             .املـنخفض للجرميـة    ذلك على استمرار املعدل   

شرطة البعثـة   واصلت  ، والطلب الدائم من القائد العام للشرطة الوطنية،         ) أعاله ٨ نظر الفقرة ا(
ــتقــدمي  ايــة املباشــرة، والــدوريات  لــشرطة الوطنيــة يف جمــاالت مــن قبيــل احلم  ا لعمليــاتدعم ال

وتـشكل اجلـرائم يف مقاطعـة ديلـي نـصف          ). أدنـاه  ٢٦نظر، الفقرة   ا(املشتركة وشرطة احلدود    
 .غ عنها تقريبااجلرائم املبلَّ

 مجاعـات فنـون القتـال والـشباب، فـضال عـن       ضلعت فيها وقد وقع عدد من احلوادث  - ٢٢
 .د مــن القــوات املــسلحة التيموريــةبعــض االحتكاكــات بــني أفــراد مــن الــشرطة الوطنيــة وأفــرا 

وكانت أخطر احلوادث تلك اليت مشلت قتاال نشب بني ضباط من القـوات املـسلحة التيموريـة     
أبريــل، عقــب حــادث مــرور، وأســفرت  / نيــسان٢٢الــشرطة الوطنيــة يف مستــشفي ديلــي يف و

 التحقيـق   وباإلضـافة إىل   .اثنني من ضباط الشرطة الوطنية    باملعركة عن إحداث إصابات طفيفة      
اجلنائي يف احلادث واختاذ اإلجراءات التأديبية ضـد أحـد ضـباط القـوات املـسلحة، فقـد شـكل                    

سـبتمرب، بتـوفري املزيـد مـن التـدريب ألفـراد            / أيلـول  ٧رئيس الوزراء جلنة مشتركة أوصـت، يف        
وقـد انطلقـت أكـرب عمليـة للـشرطة       .ار كل منهمادوأالقوات املسلحة والشرطة الوطنية بشأن 

يونيــه بعــد أن تلقــى الربملــان تقــارير مــن زعمــاء   /حزيــران ٢٠وطنيــة يف مقاطعــة باوكــاو يف ال
أغـــسطس / آب٣٠يف الـــيت انتـــهت  العمليـــة وضـــمت تلـــكعـــن احلـــوادث األمنيـــة،  القـــرى

، ٣٨ومن ضـمن املـشتبه هبـم احملتجـزين البـالغ عـددهم               . ضابطا حينما بلغت ذروهتا    ٢٢٠ حنو
  ). أدناه٣٧نظر الفقرة ا(اهبم جرائم خمتلفة  منهم الرتك٩لقي القبض على أُ

قاطعــة كوفاليمــا، تعــرض أحــد ضــباط  مب زومــوالي قــضاءأغــسطس، ويف / آب١٤ويف   - ٢٣
إلصابة جبروح، وذلـك  لالشرطة الوطنية وهو خارج اخلدمة إىل طعنة قاتلة وتعرض شخص آخر  

 إشـعال النـار يف     وجنـم عـن هـذا     . قتـال نـشب بـني جممـوعتني مـن جمموعـات فنـون القتـال               خالل  
 . الكنيـــسة الكاثوليكيـــة احملليـــةجلـــوء كـــثريين منـــهم إىل عائلـــة، مـــع ١٦٨مـــرتال ونـــزوح  ٥٨
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واستجابت الـشرطة الوطنيـة، ومتكنـت مبـساعدة مـن شـرطة البعثـة وبالنقـل اجلـوي الـذي وفرتـه                
لقوات املسلحة  اكما جرى نشر عشرة جنود من       . قوات األمن الدولية من السيطرة على الوضع      

سـبتمرب، عـاد معظـم العـائالت الـيت نزحـت إىل       / أيلـول ٢٠ويف  .يف مقاطعة كوفاليما  متمركزين  
فيمـا يتـصل     ١٥(زالـوا رهـن احلـبس االحتيـاطي           مـشتبها بـه ومـا      ٣٣منازهلا وأٌلقي القبض على     

وأعلـن وزيـر     ). فيمـا يتـصل بإحلـاق ضـرر باملمتلكـات          ١٨ بوفاة أحد ضباط الـشرطة الوطنيـة و       
مقاطعـة  أغسطس، تعليق أنشطة جمموعـة فنـون القتـال يف           / آب ١٩ب والرياضة، يف    الدولة للشبا 

سـبتمرب، قامـت وزارة التـضامن االجتمـاعي ومبـشاركة          / أيلـول  ٩ويف   .كوفاليما ملدة سـتة أشـهر     
  بقـضاء  حـوار تقليـدي لبنـاء الـسالم يف قريـة تاشـيلني            إجراء  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتيسري      

 من أفراد اجملتمع احمللي، ممـا أسـفر عـن التزامـات بالتعـاون معـا حلـل املـشاكل             زوماالي مع مئات  
  .اليت أسهمت يف نشوب الرتاع

وكان من املقرر ختفيض عدد أفراد شرطة البعثة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مـع                    - ٢٤
 مـن وحـدات      منـهم  ٤٨٥سـبتمرب،   / أيلـول  ٢٠يف  )  أمـرأة  ٧٩مبن فـيهم    ( شرطيا   ١ ١٩٥نشر  

  . شرطيا من األخريين يف ديلي٢٨٥وجرى نشر  .الشرطة املشكلة

فعالـة بـني    وما برح ضباط االتصال العسكري يف البعثة ييـسرون إقامـة عالقـات عمـل        - ٢٥
 ليشيت وإندونيسيا، ولرصـد احلالـة األمنيـة علـى طـول احلـدود               - وكاليت أمن احلدود يف تيمور    

  . االتصال الوثيق مع قوات األمن الدولية مستمرايزال وال . ليشيت- ويف مجيع أحناء تيمور
  

 دعم املؤسسات األمنية وتعزيزها املؤسسي -دال   
مـارس ملـسؤوليات االضـطالع      / آذار ٢٧لقد شكل أيضا استئناف الشرطة الوطنيـة يف           - ٢٦

، هناية مرحلة التوحيد وبدايـة      ) أعاله ٨نظر الفقرة   ا(ليشيت،   - جبميع أعمال الشرطة يف تيمور    
 االستئناف بعـد أن بينـت تقييمـات الفريـق املـشترك بـني       ت عمليةوجر .مرحلة إعادة التشكيل
ــة أن  ــة     ١٢احلكومــة والبعث  مقاطعــة وتــسع وحــدات قــد اســتوفت املعــايري املتفــق عليهــا لعملي

 على الرسائل املتبادلـة الـيت تؤكـد علـى     مارس/آذار ٢٦االستئناف، وعقب التوقيع الذي مت يف       
ــة   ــزم احلكوم ــات       ع ــدها يف التقييم ــة ألي فجــوات وأوجــه ضــعف مت حتدي ــى املعاجلــة التام عل

مجيــع املقاطعــات والوحــدات خــالل فتــرة معقولــة وذلــك بتنفيــذ الترتيبــات الالزمــة وتــوفري   يف
ــة  ــة لالحتياجــات اللوجــستية  ملاحلكوم ــشمل     .يزاني ــات ست ــضا أن الترتيب وحــددت الرســائل أي

 املـشتركة بـني قـوة الـشرطة الوطنيـة           التطـوير ة يف خطـة     التدريب وأنشطة بناء القـدرات الـوارد      
فرباير، وستقدم احلكومة والبعثـة تقـارير       / شباط ٢٣وشرطة البعثة واليت جرى التوقيع عليها يف        

ــش   ــشتركة بـ ــة مـ ــة      أمرحليـ ــة االنتقاليـ ــة باملرحلـ ــستوى املعنيـ ــة املـ ــة الرفيعـ ــذ إىل اللجنـ ن التنفيـ
املتبادلـــة، انـــصب تركيـــز دور شـــرطة البعثـــة  وعمـــال بالرســـائل  ). أدنـــاه٢٧الفقـــرة  نظـــرا(
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واصلة تنميـة مؤسـسات الـشرطة الوطنيـة وبنـاء قـدراهتا، ويف الوقـت نفـسه                  ملدعم  ال تقدمي على
كــان ذلــك الزمــا ومطلوبــا    مــىتيف جمــال العمليــاتاحلفــاظ علــى قــدرة كافيــة لتقــدمي الــدعم  

ات شـرطة البعثـة لـيعكس    م عمليـ ووجرى حتديث مفه   ).٦٠، الفقرة   S/2011/32الوثيقة   انظر(
  .هذه الترتيبات

 املـشتركة تفاصـيل اجملـاالت اخلمـسة ذات األولويـة للـدعم املقـدم        التطويروحتدد خطة     - ٢٧
 وللمـساعدة  .التشريع، والتدريب، واإلدارة، واالنضباط والعمليات :فيما يلي من شرطة البعثة

لوطنيـة وشـرطة البعثـة خطـط     على حتقيـق أهـداف اخلطـة املـشتركة، وضـع قـادة قـوة الـشرطة ا               
وتقـدم أفرقـة شـرطة البعثـة      .يونيـه /حزيـران  ١٥عمل حمددة وهي اليت جرت املوافقـة عليهـا يف   

ومـن   .املؤلفة من ضباط ذوي مهارات يف كل جمال من اجملاالت ذات األولوية، الـدعم للتنفيـذ   
 من كبـار ضـباط    ١٥٩ لـ والقيادة   آداب املهنة ضمن مهام شرطة البعثة توفري التدريب يف جمال         

وبـشأن الـوعي والتحليـل اجلنـسانيني والعنـف العـائلي            )  امـرأة  ١٦منـهم   (قوة الـشرطة الوطنيـة      
ــة   ١١٧لفائــدة  وقــدم القائــد العــام لقــوة   ). امــرأة٥٨ منــهم( مــن ضــباط قــوة الــشرطة الوطني

ــة        ــذ خطــة التنمي ــدم احملــرز يف تنفي ــشأن التق ــرا ب ــة تقري ــة ومفــوض شــرطة البعث ــشرطة الوطني  ال
املــشتركة إىل اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة باملرحلــة االنتقاليــة يف اجتماعاهتــا املعقــودة يف         

ع كـل   يوليـه، وقَّـ   / متـوز  ٢١ويف   .سـبتمرب / أيلـول  ١٩ يونيـه و  / حزيـران  ٢٤ و أبريل/نيسان ١٩
مج من قوة الشرطة الوطنية، والبعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وثيقة مـشروع بـشأن الربنـا            

ــز قــدرات الــشرطة يف تيمــور تاملــش  .طــةاخلوالــذي يرمــي إىل دعــم تنفيــذ   ليــشيت، - رك لتعزي
 قوة الشرطة الوطنية وشرطة البعثة تـدريبات تتـصل باالنتخابـات    يجتراستعدادا لالنتخابات،  و

  . خطة مشتركة للعملياتكما تتوليان وضعجلميع القادة من الضباط 

نميــة قــدرات الــشرطة الوطنيــة، طلــب رئــيس الــوزراء يف   املطلــوب لتوبالنــسبة للــدعم  - ٢٨
فربايـر أن تعـني شـرطة البعثـة بـني صـفوفها ضـباطا يتمتعـون مبهـارات مالئمـة بوصـفهم                       /شباط

،  بالتعـــاون مـــع نظرائهـــا احلكـــوميني،وقـــد حـــددت البعثـــة .يف جمـــاالت حمـــددة مستـــشارين
مــن  مرشــحا ٢٢٥ســبتمرب اختيــار / أيلــول٢٠ستــشار متخــصص، وجــرى يف  ملوظيفــة  ٢٥٧
 يفوعالوة على ذلـك، جـرى نـشر املرشـحني املختـارين       . للعمل كمستشارين  امرأة ٢٧بينهم  
)  نـساء ٦هم  بينـ مـن (وظيفة  ١٩ وظيفة من وظائف اخلرباء املدنيني اإلضافية البالغ عددها  ١٨

 ).٢٢ ، الفقرةS/2011/32 نظر الوثيقةا(يف إطار عنصر شرطة البعثة 

ديــسمرب، أوصــى مكتــب وزيــر الدولــة لــشؤون األمــن باختــاذ    /ألول كــانون ا٢٠ويف   - ٢٩
) مــن بينـهم امرأتــان ( مــن ضـباط قـوة الــشرطة الوطنيـة    ١٢١إجـراءات جنائيـة أو تأديبيــة ضـد    

ــالغ عــددهم   ــهم  ( ضــابطا ١٩٩الب ــساء١٠مــن بين ــضايا )  ن ــهمون يف ق ــة  واملت ــة أو تأديبي  جنائي
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دم اختـاذ أي إجـراءات إضـافية    بعـ و ،)٢٤فقـرة  ، الS/2011/32نظـر الوثيقـة   ا (ُيبت فيهـا بعـد   مل
 وجـــرى تـــشكيل فريـــق خـــاص يف وزارة الدولـــة لـــشؤون األمـــن.  ضـــابطا آخـــرين٧٨ضـــد 

 يتألف من اثنني من ضباط قوة الشرطة الوطنيـة يـدعمهما اثنـان مـن      ،للمساعدة يف التحقيقات  
 .ضباط شرطة البعثة ومستشار قانوين من البعثة

شيت هـي الرائـدة يف املنطقـة فيمـا يتعلـق بعمـل املـرأة يف صـفوف                    ليـ  - تزال تيمور  وال  - ٣٠
ــا تــــضمالــــشرطة، الــــيت  ــرأة مــــن ٥٧٥ حاليــ ــالغعــــددال امــ ــرطيا ٣ ١٤٦  اإلمجــــايل البــ  شــ

 اثــنني مـن ضــباط قــوة  نقــلأبريـل،  /نيــسان ١٢وباإلضــافة إىل ذلـك،جرى يف   ).املائـة  يف ١٨(
وعقــب  .بيــساو -اء الــسالم يف غينيــا الــشرطة الوطنيــة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــ

ــيني    ــة بتع ــرار احلكوم ــة    ٢٥٠صــدور ق ــشرطة الوطني ــوة ال ــة  ا( شــرطيا إضــافيا يف ق نظــر الوثيق
S/2011/32 ٥٠٠ســـبتمرب، اجتـــاز / أيلـــول٢٠ طلـــب، ويف ٩ ٠٠٠ورد حنـــو ، )٢٥، الفقـــرة 

  .القبولامتحان ) امرأة ٢٥من بينهم (مرشح 

زيـــر الدولـــة لـــشؤون األمـــن عـــن بـــدء تنفيـــذ نظـــام أبريـــل، أعلـــن و/ نيـــسان٢٩ويف   - ٣١
 .املعلومات املتعلقة بإدارة احلدود يف ديلي، وذلك بدعم متواصل مـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة                

ليــشيت علــى تــسجيل التحركــات   - وجــرى تــصميم النظــام ملــساعدة دائــرة اهلجــرة يف تيمــور 
  ).٢٦، الفقرة S/2011/32نظر الوثيقة ا(احلدودية وإدارهتا 

 فــــرد إضــــايف ٦٠٠وأجنــــزت القــــوات املــــسلحة التيموريــــة عمليــــة التجنيــــد لعــــدد   - ٣٢
 .امتقــدم ١٣ ٢٤٥ مــن املتقــدمني البــالغ عــددهم    ،)٢٧، الفقــرة S/2011/32 الوثيقــة نظــرا(

وخـالل الفتـرة    . وظيفـة ٦٠٠ وظيفـة مـن الوظـائف البـالغ عـددها      ٩٢ لشغلواختريت النساء 
 ) امـرأة  ٣٠منـهم   ( مـن اجملنـدين اجلـدد        ٣٠٠طس، شـارك    أغس/ آب ٣٠مايو إىل   /أيار ٣٠من  

 .يف دورة تدريبية يف مركز التدريب التابع للقوات املسلحة التيمورية

ويف  . الداخليـة   اإلجـراءات التأديبيـة    تعـزز تنفيـذ   وما برحت القوات املسلحة التيمورية        - ٣٣
 والـذين أُدينـوا بتهمـة القتـل          فصل ثالثة أفراد من القـوات املـسلحة التيموريـة           مت مايو،/أيار ٢٧

ــ ــل    ةوحماولـ ــار أدت إىل مقتـ ــالق نـ ــة إطـ ــل يف حادثـ ــة يف    ٨ القتـ ــشرطة الوطنيـ ــن الـ ــراد مـ  أفـ
كمــا فُــصل مــن اخلدمــة يف   ).٢٨، الفقــرة S/2011/32نظــر الوثيقــة ا(، ٢٠٠٦مــايو /أيــار ٢٥
امــرأة   مقتـل يونيـه أحـد جنـود القـوات املــسلحة التيموريـة الـذي ُيـزعم تـسببه يف        /حزيـران  ١٧

 ). أدناه٣٧انظر الفقرة  (مايو/ أيار١٥مسنة يف 

وجرى االضطالع مبختلف األنشطة التدريبية لبناء القـدرات ملواصـلة تعزيـز القـدرات                - ٣٤
البعثـة وغريهـا مـن شـركاء         املؤسسية والبـشرية للقـوات املـسلحة التيموريـة، وذلـك بـدعم مـن              

وواصـل ضـباط االتـصال العـسكري تقـدمي       ).٩ نظر الفقـرة ا (الثنائينيوالشركاء األمم املتحدة 
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التوجيه ألفراد القوات املسلحة التيمورية متهيدا لنـشرهم يف املنـاطق احلدوديـة بـصفتهم ضـباط                 
اتصال، ونفذوا مبادرات لبناء القدرات مـن أجـل إعـدادهم إلمكانيـة اخلدمـة يف بعثـات األمـم                    

 تقــدمي الــدعم لتنميــة قــدرات يــضا أر ضــباط االتــصال العــسكريويــسَّ .املتحــدة حلفــظ الــسالم
ــوارث       ــصدي للكـ ــود التـ ــة وجلهـ ــسلحة التيموريـ ــوات املـ ــة للقـ ــة التابعـ ــوات البحريـ  ويف .القـ

أغــسطس، عقــدت وحــدة دعــم قطــاع األمــن التابعــة   / آب١٠  و٩ يونيــه و/حزيــران ٢ و ١
للبعثة وفريق االتصال العسكري حلقات دراسية بشأن عمليات األمـم املتحـدة البحريـة حلفـظ                

 القـوات    مـن أفـراد    ٣٧السالم يف القاعدة البحرية التابعة للقوات املسلحة التيموريـة وحـضرها            
يوليــه اثنــا عــشر مهندســا تــابعني للقــوات املــسلحة       / متــوز١٥وبــدأ يف  .املــسلحة التيموريــة 

يف  ملدة ستة أشـهر مـن أجـل إعـدادهم لـدجمهم يف الوحـدة الربتغاليـة                   ا مشترك االتيمورية تدريبي 
 - ويــشكل هـذا املــسامهة العـسكرية األوىل لتيمــور   .ة األمــم املتحـدة املؤقتــة يف لبنـان  قـو إطـار  

  .ليشيت يف إحدى بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
  

 دعم االستعراض الشامل لقطاع األمن  -هاء   
 شــامل يلقــد أحــرزت احلكومــة مزيــدا مــن التقــدم يف تطــوير إطــار تــشريعي وسياســ     - ٣٥

أغــسطس مرســوما بقـانون بــشأن لــوائح  / آب٣ اعتمــد جملــس الـوزراء يف  وقـد  .لقطـاع األمــن 
أغـــسطس مرســـوما بقـــوانني بـــشأن / آب١٧الـــشرطة الوطنيـــة وانـــضباطها، كمـــا اعتمـــد يف 

اســتخدام القــوة والنظــام القــانوين املعــدل ملرتبــات أفــراد الــشرطة الوطنيــة، الــذي قــدمت البعثــة 
أو لــوائح بــشأن /بعثــة، إعـداد تــشريعات و وواصــلت احلكومـة، وبــدعم مــن ال  .دعمـا لــصياغته 

وواصــل مكتــب وزيــر الدولــة   .احلمايــة املدنيــة، وإدارة احلــدود، والــشركات األمنيــة اخلاصــة 
لشؤون األمن استعراض مشروع السياسة العامة لألمن الوطين، وقدم مـشروع الوثيقـة املتعلقـة               

بعثـة، إىل جملـس الـوزراء يف        باالستعراض الشامل لقطاع األمن، الـيت أُعـدت بـدعم تقـين مـن ال              
ويف وقـت الحـق أدرج وزيـر         ).٣١  و ٣٠، الفقرتـان    S/2011/32نظر الوثيقـة    ا(مايو  / أيار ١١

وعالوة على ذلك، أعدت البعثة وبرنـامج األمـم    .الدولية املزيد من تعليقات الوزراء يف الوثيقة
 مــشروع تطــوير قطــاع املتحــدة اإلمنــائي، بالتــشاور مــع مكتــب الــرئيس، واحلكومــة والربملــان،

ســبتمرب والــذي يهــدف إىل تعزيــز القــدرات املدنيــة علــى /أيلــول ١يف تنفيــذه األمــن الــذي بــدأ 
 .الرقابة واإلدارة يف إطار قطاع األمن

سـتراتيجية املتوسـطة األجـل    اال ومعـايري زيد من التقدم حنو حتقيق أهـداف     املوقد أُحرز     - ٣٦
  التـشريع القـائم آليـات واضـحة للرقابـة املدنيــة     وحيــدد .قطـاع األمـن  يف جمـال دعـم مؤسـسات    

وأدوار كـل مــن مؤســسات القطــاع األمــين، شـريطة أن تتــوىل الــشرطة الوطنيــة املــسؤولية عــن   
الــدفاع اخلــارجي ولكــن   مــسؤولية األمــن الــداخلي وأن تتــوىل القــوات املــسلحة التيموريــة      
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ومـع   . بعض حاالت حمـددة يطلب إليها أيضا االضطالع بأنشطة دعما للسلطات املدنية يف قد
، فـضال   وأطـر العمليـات   ضافية لزيادة فهم اُألطـر التـشريعية        إجهود  بذل  ذلك، فثمة حاجة إىل     

عن اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان والـشؤون اجلنـسانية، داخـل مؤسـسات اخلـدمات األمنيـة                 
  .والرقابة املدنية

  

  تعزيز حقوق اإلنسان وإقامة العدل  - اثالث  
  فري الدعم لرصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها تو  -ألف   

ــة يف       - ٣٧ ــدة املتكاملــ ــم املتحــ ــة األمــ ــالتقرير، وردت إىل بعثــ ــشمولة بــ ــرة املــ ــالل الفتــ   خــ
 حالـة انتـهاك حلقـوق اإلنـسان ارتكبـها أفـراد مـن قـوة         ٧٦ ادعـاءات تتـصل بــ        ليـشيت  -تيمور  

رتكبـها أفـراد مـن القـوات املـسلحة           ليشيت، وبثمان حـاالت انتـهاك ا       -الشرطة الوطنية لتيمور    
ادعــاءات تتــصل باالعتقــال غــري القــانوين واملعاملــة  أيــضا وقــد تلقــت البعثــة .  ليــشيت-تيمــور ل

 شخــصاً علــى األقــل خــالل العمليــة الــيت قامــت هبــا الــشرطة الوطنيــة يف مقاطعــة ٢٠الــسيئة لـــ 
دمة العسكرية أحد أفـراد     وقد فُصل من اخل   ).  أعاله ٢٢انظر الفقرة   (يونيه  /باوكاو يف حزيران  

 عامـاً يف   ٦٥اعتداؤه جنسياً على امـرأة عمرهـا        الذي ُزعم    ليشيت   -القوات املسلحة يف تيمور     
، وشـرع املـدعي العـام يف التحقيـق     ) أعـاله ٣٣انظـر الفقـرة     (مقاطعة ديلي مما تسبب يف وفاهتا     

 أفــراد الــشرطة الوطنيــة ولتعزيــز اآلليــات التأديبيــة الداخليــة، ضــاعف. اجلنــائي يف تلــك القــضية
 ليشيت اجلهود من أجل تنظـيم تنفيـذها يف مجيـع املقاطعـات، ولكـن هنـاك حاجـة إىل             -لتيمور  

  . املزيد من التحسينات حلفظ سجالت الشكاوي املسجَّلة وحتديث قاعدة البيانات
 الـشرطة فربايـر هتمـة إىل ضـابط يف      / شـباط  ١٠ويف تطور إجيايب، وجه املدعي العام يف          - ٣٨

 أسـفرت عـن     ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٨الوطنية يف مـا يتعلـق حبادثـة إطـالق نـار يـوم               
ومل ُتقـدَّم بعـد الئحـة لالهتـام         ). ٣٣، الفقـرة    S/2011/32انظر  (وجرح آخر   أحد املدنيني   مقتل  

ــور         يف ــسلحة يف تيم ــوات امل ــراد الق ــداء أحــد أف ــا اعت ــدَّعى فيه ــضية ُي ــدين   -ق ــى م ــشيت عل  لي
 وخـالل الفتـرة املـشمولة    .)املرجـع نفـسه  (، مما أسفر عن مقتلـه    ٢٠١٠طس  أغس/آب ٢٧ يوم

 وردت بالغات عن حوادث ترهيب قام هبا أفراد اجملتمع احمللي ضـد أنـشطة الكنـائس     ،بالتقرير
يوليـه  / متوز ١٩وأعلنت وزارة العدل يف     . نتية يف مقاطعات باوكاو وديلي ومانوفاهي     االربوتست

  .أهنا بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق باحلرية الدينية
فـإن  ، ٢٠٠٩ولئن كان العنف املرتيل يعترب جرمية عامة مبوجـب القـانون اجلنـائي لعـام          - ٣٩

يديـة ال تتماشـى دائمـاً مـع املعـايري الدوليـة             عن طريق آليات تقل   ال تزال ُتحلّ    مثل هذه القضايا    
 ليـشيت قـضايا العنـف املـرتيل         -وتراقب بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور        . حلقوق اإلنسان 
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الفردية لتقييم ما إذا كانت التدابري املتخذة من قبل النظام القضائي الرمسي ومقـدمي اخلـدمات                
وقد واصل وزير الدولة املعين بتعزيز املـساواة        . الوطنيةذوي الصلة تتفق مع املتطلبات القانونية       

ــادة         ــدريب ق ــسكان ومنظمــات اجملتمــع املــدين تنظــيم ت ــم املتحــدة لل ــدعم مــن صــندوق األم ب
ــة   ــات احملليـ ــشر اجملتمعـ ــى نـ ــرتيل     علـ ــبل وقـــف العنـــف املـ ــشأن سـ ــوار بـ ــه احلـ ــوعي وتوجيـ  الـ

 ليــشيت بواســطة -تيمــور وكــذلك قــدمت الــشرطة الوطنيــة ل ) ٣٤ ، الفقــرةS/2011/32 انظــر(
وحدهتا املعنية بالضعفاء واخلفارة اجملتمعية تدريباً علـى مـستوى البلـد لتـشجيع قـادة اجملتمعـات                  

  .احمللية على اإلبالغ عن مجيع حاالت العنف املرتيل
بــدعم مــن  قامــت وزارة العــدل واللجنــة الوطنيــة حلقــوق الطفــل، ،مــايو/ أيــار١٧ويف   - ٤٠

بتنظــيم مــشاورات عامــة بــشأن مــشروع قــانون  ) اليونيــسيف(للطفولــة منظمــة األمــم املتحــدة 
ودعمـت اليونيـسيف أيـضاً اجمللـس        . أغـسطس / آب ١٧الطفل الذي نظر فيه جملس الوزراء يف        

وعلى الرغم من إحراز بعـض التقـدم حنـو تعزيـز            . الوطين للشباب يف وضع خطته االستراتيجية     
عام خيتص باملسائل املتعلقة بالطفل، فهنـاك حاجـة         آليات محاية الطفل، مبا يف ذلك تعيني مدعٍ         

مثـل  . املسائل اليت تتعلـق حبمايـة األطفـال والفئـات الـضعيفة األخـرى             ملعاجلة  إىل جهود إضافية    
قضاء األحـداث، وتأسـيس سـجون ومرافـق حجـز منفـصلة للنـساء واألحـداث،                 قانون  اعتماد  

  .اخلدمات التعليمية لألحداث واملعاقني ذهنياًتوفري و
ــهاكات        - ٤١ ــق مبحاســبة املــسؤولني عــن اجلــرائم واالنت ــا يتعل ــاً يف م ــزال التقــدم بطيئ وال ي

 ٢٤الفقـرة   ،  S/2006/628انظر   (٢٠٠٦اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارُتِكَبت خالل أزمة عام         
ــرة S/2011/32 و ــول٢٠يف و). ٣٥، الفق ــة يف   ٢٠١١ســبتمرب / أيل ، صــدرت األحكــام النهائي

فربايـر، قـام الفريـق    / شـباط ١٧ إىل ٤مـن  ويف الفترة   . غلقت أربع قضايا أخرى   سبع قضايا، وأُ  
 -العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي التـابع لألمـم املتحـدة بزيـارة لتيمـور                   

ليشيت وأثىن على احلكومة لتصديقها علـى معظـم معاهـدات حقـوق اإلنـسان األساسـية لألمـم                   
ع الفريـق العامـل أيـضاً       وقد شجَّ . ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    املتحدة وعلى نظام روم   

 ليـــشيت علـــى التـــصديق علـــى امليثـــاق الـــدويل حلمايـــة مجيـــع -يف اســـتنتاجاته األوليـــة تيمـــور 
األشخاص من االختفـاء القـسري وعلـى أن تعمـل املزيـد ملتابعـة التوصـيات الـواردة يف تقـارير                      

ــة االســتقبال وتقــصي احلقــائق   ــة تقــصي احلقــائق والــصداقة، مبــا يف ذلــك   ،واملــصاحلةجلن  وجلن
  .يتعلق بالتعويضات وإنشاء معهد للذاكرة العامة ما
. اســـتمرت املبـــادرات الراميـــة إىل تعزيـــز مكتـــب أمـــني حقـــوق اإلنـــسان والعدالـــة  و  - ٤٢
ليحــدد اهليكــل التنظيمــي النفـاذ  يونيــه دخــل القـانون األساســي للمكتــب حيــز  /حزيـران  ٨ ويف
يـزال برنـامج مـشترك       وال.  اخلاصة بـه   الوظائف الدائمة النص على   تب ووظائفه وكذلك    لمكل
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بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية حقوق اإلنـسان يقـدم التـدريب والتوجيـه ملـوظفي                 
التوعيـة  وتتواصـل أيـضاً جهـود       ). ٣٦، الفقرة   S/2011/32انظر  (أمانة حقوق اإلنسان والعدالة     

 قـدم مكتـب   ،مـارس / آذار٢١ويف . يـادات متنقلـة للتوعيـة يف سـت مقاطعـات         بوسائل منـها ع   
 منظمــة مــن منظمــات اجملتمــع ٥٥راً مــشتركاً مــع ـــــة تقريـــــان والعدالـــوق اإلنــســـــن حقـــــأمي

بــشأن دوري الــشامل الــذي ســيجريه جملــس حقــوق اإلنــسان ــــك لالســتعراض الــــاملــدين، وذل
 -ملـساعدة التقنيـة لـه بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور          ليـشيت والـذي قَـدَّمت ا   -تيمور  

  .ليشيت وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 حتت إشـراف مكتـب   ،وواصل فريق التحقيق يف اجلرائم اجلسيمة التابع للبعثة التحقيق       - ٤٣

رية الــيت  يف القــضايا املتعلقــة بــاجلرائم ضــد اإلنــسانية وغريهــا مــن اجلــرائم اخلطــ  ،املــدعي العــام
يف و. ١٩٩٩أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٥ينـــاير و / كـــانون الثـــاين١كبـــت يف الفتـــرة بـــني ارُت
نـسبة  بأي   (املعلّقـة  ٣٩٦ مـن القـضايا الــ        ٢٣٥، اخُتِتم التحقيـق يف      ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٠
ومـا زال التحقيـق   .  منـها خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      ٥١وأهني التحقيـق يف     )  يف املائة  ٥٩
ــ ــضية٢٤ستمراً يف م ــساين      ، ق ــف جن ــاء ارتكــاب عن ــق بادع ــضايا تتعل ــالث ق ــك ث ــا يف ذل .  مب
ينــاير، قــدم املــدعي العــام إىل حمكمــة مقاطعــة ديلــي الئحــة اهتــام ضــد    / كــانون الثــاين٢٥ ويف

ــه      ــرياه بوتيـ ــسي مـ ــشيا بيـ ــابقني يف ميليـ ــضوين سـ ــي يف    . عـ ــة ديلـ ــة مقاطعـ ــدرت حمكمـ وأصـ
املتـهمني بالـسجن ملـدة تـسع سـنوات الرتكابـه القتـل              يوليه حكمهـا علـى أحـد هـذين          /متوز ٨

ــشا، ١٩٩٩ســبتمرب / أيلــول٦، يف ضــد اإلنــسانية، باعتبارهــا إحــدى اجلــرائم  العمــد  يف ليكيت
املتــهم الثــاين لكونــه حماكمــة ومل جتــرِ . وقــدم الــدفاع بعــد صــدور احلكــم إشــعاراً باالســتئناف 

التحقيـق  أفرقـة    ليشيت عـدد     -كاملة يف تيمور    وقد زادت بعثة األمم املتحدة املت     . يزال طليقاً  ال
 فرقــة هبــدف إهنــاء مجيــع التحقيقــات حبلــول هنايــة  ١٣إىل فــرق يف اجلــرائم اخلطــرية مــن مخــس 

التحقيقـات قـد ال يكـون ممكنـاً بـسبب عوامـل مثـل        مجيـع  إهنـاء  إن   ورغم ذلك فـ    .٢٠١٢ عام
  .  شهود معيننيالوصول إىلعلى قدرة ال وعدم ، وحمدودية املوارد،تعقيد القضايا

ــة كــبرية لــسياسة عــدم التــسامح إطالقــاً مــع االســتغالل       - ٤٤ وال تــزال البعثــة تعطــي أولوي
ــة  /وتواصــل وحــدة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  . واالنتــهاك اجلنــسيني اإليــدز برنــامج التوعي
ن  كــانو٨ويف الفتـرة مـن   . “برنـامج األمـم املتحـدة للرعايـة    ”اسـتراتيجية  اخلـاص هبـا يف إطـار    

ــاين ــول٢٠ينــاير إىل /الث ــى  / أيل ــن بينــهم  ( موظفــاً ٧٣٣ســبتمرب تلق ــرأة١٢٥م يف البعثــة )  ام
  .اإليدز/ووكاالت األمم املتحدة تدريباً يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية
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   وتعزيزهالقضائينظام الدعم بناء قدرات   -باء   
 قـضية   ٢ ٩٦٣اجلـة   وفقاً لإلحصاءات الـصادرة عـن مكتـب املـدعي العـام، جـرت مع                - ٤٥

، ويعـد هـذا حتـسناً       ٢٠١١أغـسطس   / آب ٣١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ١جنائية يف الفتـرة مـن       
 قـضية تنتظـر أن ُيبـتَّ    ٤ ٨٣٠ قضية جنائية جديدة، أصبحت هناك  ٢ ٦٤٦وبتسجيل  . كبرياً
ن بـدعم مـ   ) ٤٠، الفقـرة    S/2011/32انظر  (وجرى توسيع النظام املتكامل إلدارة القضايا       . فيها

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والشركاء الثنائيني، ليتجاوز نطاق مكتب املـدعي العـام ويـشمل               
ــام، و   ــامي الع ــب احمل ــة مكت ــة املديري ــسجون وخلــدمات االوطني ــادة ل ــاعي إع ــاج االجتم  ،اإلدم

وقــدم مركــز التــدريب القــانوين بــدعم مــن برنــامج األمــم . وكــذلك الــشرطة الوطنيــة واحملــاكم
منائي جمموعة من الدورات التدريبية املصممة خصيصاً الحتياجـات العناصـر الفاعلـة            املتحدة اإل 

ــدرات    ــز الق ــا أدى إىل تعزي ــة، مم ــة يف    . يف قطــاع العدال ــم املتحــدة املتكامل ــة األم وتواصــل بعث
إعـادة  الوطنية للـسجون و  للمديرية   ليشيت وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي الدعم         - تيمور

املراقبـة القـضائية    /الجتماعي، ومن غايات هذا الـدعم وضـع نظـام لإلفـراج املـشروط             اإلدماج ا 
يستهدف إعادة اإلدماج االجتماعي والتـدريب املهـين ومنـها أيـضاً تعزيـز الـسياسات الداخليـة          

  ). أعاله٤٠انظر الفقرة (
تنفيـذ   يـز  جهـوداً خمتلفـة لتعز     ، يف شراكة مع اجملتمـع املـدين والربملـان         ،احلكومةبذلت  و  - ٤٦

مـارس،  /آذار ٤ويف . اإلعالميـة واملـشاورات  قانون مكافحـة العنـف املـرتيل بواسـطة احلمـالت           
نظــم وزيــر الدولــة املعــين بتعزيــز املــساواة، بالتعــاون مــع مكتــب املــدعي العــام، اجتمــاع مائــدة 

ثلــي  ومم، والقــضاة، وأعــضاء النيابــة العامــة،مــستديرة ملناقــشة تنفيــذ القــانون مــع احملــامي العــام 
وزاريت العــدل والتــضامن االجتمــاعي باإلضــافة إىل ممثلــي اجملتمــع املــدين وبعثــة األمــم املتحــدة   

وزير الدولة حـواراً آخـر بـشأن        أجرى  و.  ليشيت ووكاالت األمم املتحدة    -املتكاملة يف تيمور    
من مجيـع املقاطعـات    ) بينهم عشر نساء  ( من رؤساء القرى     ٤٠٠مارس مع   / آذار ٨القانون يف   

ــة يف   . بــشأن اســتراتيجيات التنفيــذ معهــم لتــشاور ل ــادرة إضــافية استــضاف وزيــر الدول ويف مب
ملـدة ثـالث سـنوات      قومية  وطنية تتعلق مبشروع خطة عمل      جلسة مشاورات   أغسطس  /آب ٩

والـشرطة الوطنيـة    ،  الـوزارات القـضاء، وخمتلـف     بشأن العنف اجلنـساين، مـع ممـثلني مـن قطـاع             
وقـدمت بعثـة األمـم املتحـدة        . املدين وغريهم من أصـحاب املـصلحة       واجملتمع   ، ليشيت -لتيمور  

األنـشطة مـن خـالل      هلـذه    ليشيت وصندوق األمم املتحدة للسكان الـدعم         -املتكاملة يف تيمور    
 دعمـت هيئـة     ،وباإلضـافة لـذلك   . الربنامج املشترك لصندوق حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          

فيهــا التنفيــذ الفّعــال مليزنــة تراعــي لكفالــة تعزيــز املــساواة لاألمــم املتحــدة للمــرأة وزارة الدولــة 
  .املنظور اجلنساينالوزارات 
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ة سـتراتيجية املتوسـط   باالاخلاصـة   املعـايري   الغايـات و  حتقيـق   وقد حتقق تقدم ملحوظ حنو        - ٤٧
 يف جمــال ســيادة القــانون والعدالــة وحقــوق اإلنــسان مبــا يف ذلــك مــا خيــص اخلطــة           األجــل

ــتراتيجية ل ــاع االس ــضاء قط ــور الق ــشيت -يف تيم ــر ( لي ــان S/2010/522انظ ). ٣٨ و ٤، الفقرت
بشكل خاص تقدم متواصل يف انتقال اجلهات الفاعلة القانونية الدولية من مهام التنفيـذ           حتقق  و

بينهم امـرأة   ( أدى اليمني أربعة قضاة وطنيني إضافيني        ،مايو/ أيار ١٦ويف  . إىل أدوار استشارية  
، وهبــذا يرتفــع اجملمــوع إىل   مــن املــدعني العــامني  مني عــامني ومخــسة  ، ومخــسة حمــا )واحــدة

 حمـام   ١٨ ، و )بينـهم مخـس نـساء     (من املـدعني العـامني       ٢١ ، و )بينهم مخس نساء  (قاضياً   ٢٥
 مــن ٢٢ال يــزال فإنــه الوطنيــة، القــضائية وبينمــا تتزايــد القــدرات ). بينــهم ثــالث نــساء(عــام 

 يف احملـاكم وتـسعة   ١١القـضائية، مـن بينـهم        اتؤسـس امل  يـدعمون  ني الـدولي  ني القانوني النشطاء
ذلـك تـستعرض وزارة     إىل  باإلضـافة   و. يف مكتب املدعي العام واثنـان يف مكتـب احملـامي العـام            

العــدل مــشاريع قــوانني بــشأن االعتــراف بالقــانون العــريف، والوصــول إىل احملــاكم، وتنفيــذ          
  .العقوبات، وقضاء األحداث

  

 - م لربنــــامج األولويــــات الوطنيــــة للتنميــــة االجتماعيــــةالــــدعم املقــــد  - رابعا  
  االقتصادية واملساعدة اإلنسانية

  الدعم املقدم لعملية برنامج األولويات الوطنية  - ألف  
ليـشيت   -ما زال برنامج األولويات الوطنية بأهدافه اليت تشكل االتفاق الدويل لتيمور              - ٤٨

لتنسيق بـني اجلهـات   اة الرئيسية للتخطيط والرصد و   ، يعد اآللي  )٣٦، الفقرة   S/2008/501انظر  (
أعـاله   ٧انظر الفقرتني   (املاحنة اليت تلجأ إليها احلكومة أثناء إعدادها خلطة التنمية االستراتيجية           

 ليـشيت والبنـك الـدويل     - وقد واصل كل من بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور              ). ٥١ و
ــة    ــات الوطني ــة األولوي ــم أمان ــومي ويف . دع ــران١٦  و١٥ي ــور  / حزي ــه، اشــتركت تيم  - يوني

يف رئاسـة احلـوار الـدويل الثـاين         اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية           ليشيت مع   
ويف املنتــدى، نــاقش ممثلــون مــن جمموعــة . بــشأن بنــاء الــسالم وبنــاء الدولــة يف منروفيــا، ليربيــا 

أخــرى مــع بلــدان )  ليــشيت يف قيادهتــا- يمــور تتالــيت شــارك ( املوســعةالــدول اهلــشة الــسبع 
ــة  لاجملتمــع املــدين الطريقــة الــيت ميكــن   مؤســسات ماحنــة وجهــات و ــأن تلمــساعدة اإلمنائي  رسي
  ).٤٤الفقرة ، S/2010/522انظر ( األهداف اإلمنائية لأللفية  تنفيذخالهلا من
منائيـة لأللفيـة، الـيت    أبريل، وافقت اللجنة التوجيهية الوطنية لألهداف اإل   / نيسان ٥ويف    - ٤٩

يترأســها وزيــر املاليــة، علــى إعطــاء األولويــة لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة اخلارجــة عــن املــسار،    
 املنـسق   بـصفة استـشارية  ضموافقـت اللجنـة علـى أن تـ       كمـا   . سيما تلـك املتعلقـة بالتغذيـة       الو

ــة ،املقــيم لألمــم املتحــدة  ــة األمــم املتحــدة للمــ  ، ومنظمــة العمــل الدولي ــسيف ،رأة وهيئ  واليوني



S/2011/641  
 

11-53621 17 
 

لقـروي لألهـداف اإلمنائيـة    وأدرج الربنـامج ا .  ومنظمة الصحة العامليـة   ،وبرنامج األغذية العاملي  
، وهـو برنـامج يرمـي مـن بـني أهدافـه إىل تـشييد مخـسة                  ٢٠١١ يف ميزانيـة الدولـة لعـام         لأللفية

ــازل يف كــل وحــدة مــن وحــد   ــالغ عــددها   من ــة الب ــد الريفي ــاء مبــ  ٢ ٢٢٨ات البل ستوى لالرتق
  .مخسة أعوامخالل  أسرة ٥٥ ٠٠٠الظروف املعيشية لـ 

  

   االقتصادية-التنمية االجتماعية   - باء  
ليــشيت  -اســتمرت النفقــات العامــة يف دفــع عجلــة النمــو االقتــصادي الــشديد لتيمــور    - ٥٠

 / حزيـران ٣٠ بليـون دوالر يف  ٨,٣أثناء فترة إعداد التقرير، ووصل رصيد صندوق النفط إىل        
ــ ــدفوعات   ٢٠١١ه يوني ــصرفية وامل ــال امل ــة األعم ــاً هليئ ــر / شــباط١٤وصــدرت يف . ، وفق فرباي

، ) أعــــاله٧انظــــر الفقــــرة ( بليــــون دوالر ١,٣ مببلــــغ قــــدره ٢٠١١ميزانيــــة الدولــــة لعــــام 
وصـندوق تنميـة رأس     )  ماليـني دوالر   ٥٠٦(تـضمنت إنـشاء صـندوق اهلياكـل األساسـية            قدو

  ). مليون دوالر٢٥(املال البشري 
يوليه، استضافت احلكومة االجتمـاع الرابـع لـشركاء         / متوز ١٣ إىل   ١١ويف الفترة من      - ٥١

 بلـداً وجهـات أخـرى صـاحبة         ٥٠ليشيت اإلمنائيني مبشاركة وفود أتت من أكثـر مـن            -تيمور  
.  ليـشيت ووكـاالت األمـم املتحـدة    -بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور       كان منها   مصلحة  

 ليشيت للتنميـة االسـتراتيجية للفتـرة      - ، أطلق رئيس الوزراء رمسياً خطة تيمور      ة تلك املناسب  ويف
ــصادي    ) أعــاله٧انظــر الفقــرة   (٢٠٣٠-٢٠١١ ، الــيت تــنص علــى اســتراتيجيات للنمــو االقت

ــشمالــيت واحلــد مــن الفقــر   ــرأس املــال االجتمــاعي واهلياكــل األساســية    لت ــة ل  اجلوانــب احليوي
 االجتمــاع ميثــاق ديلــي للتنميــة الــذي حيــدد التزامــات احلكومــة أقــرقــد و. والتنميــة االقتــصادية

ا اإلطـار الـشامل جلميـع       على أهنـ  م خبطة التنمية االستراتيجية     وشركائها يف العمل اإلمنائي ويسلّ    
 ، ليــشيت- مــايو، أطلــق رئــيس تيمــور/ أيــار٣ويف . عمليــات إنــشاء وتنفيــذ املــشاريع والــربامج

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   ــر تيمــور   ،وبرن ــشرية    ‐تقري ــة الب ــوطين للتنمي ــشيت ال  )٢٠١١(لي
تنميــة االقتــصاد غــري النفطــي لبلــوغ  : لتنميــة البــشريةمــن أجــل ااملعنــون إدارة املــوارد الطبيعيــة 

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
، أقـر الربملـان التعـديل األول علـى قـانون الـصندوق              يـوي قطاع النفط احل  ب ما يتعلق وفي  - ٥٢

ــام النفطــي ل  يــسمح بزيــادة مرونــة االســتثمار    أغــسطس، األمــر الــذي  / آب٢٣ يف ٢٠٠٥ع
مـايو، أقـر جملـس      / أيـار  ٢٥ويف  . خمتلف الـصكوك املاليـة وإمكانيـة احلـصول علـى القـروض             يف

الــشركة التيموريــة للغــاز والــنفط كــشركة عامــة إلدارة يقــضي بإنــشاء الــوزراء مرســوم قــانون 
 املـصرف   إىل ذلـك، افتـتح    وإضافة ً . اليت تعد ملكاً للدولة    عن قطاع النفط و    اليت تتأتى األصول  

يوليه، وهـو أول مـصرف حكـومي، ولـه فـروع            / متوز ١١ ليشيت يف    - التجاري الوطين لتيمور  
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 مهـام اهليئـة     يتـوىل سـبتمرب، افتـتح املـصرف املركـزي الـذي           / أيلـول  ١٣ويف  . اتطعاق م ١٠يف  
  .السابقة للمعامالت املصرفية واملدفوعات

يوليــه، أصــدرت مديريــة اإلحــصاء الوطنيــة التابعــة لــوزارة املاليــة النتــائج   / متــوز٨ ويف  - ٥٣
 للسكان واملساكن اليت أعدت باالشـتراك مـع صـندوق األمـم             ٢٠١٠النهائية إلحصاءات عام    

وتـشمل النتـائج الرئيـسية هجـرة سـريعة إىل         ). ٤٨، الفقـرة    S/2011/32انظـر   (املتحدة للسكان   
املــدارس يف املنــاطق الريفيــة واحلــضرية؛  باينــات بــني معــدالت االلتحــاق  املنــاطق احلــضرية؛ وتب

وازدياد معدالت األمية؛ وتراجع معدالت مشاركة القوة العاملة والعمالة؛ وحصول حنـو ثلثـي      
  .األسر املعيشية على املياه النظيفة

 ئـة  مـن الف    شـخص  ٣٠٠ ٠٠٠واستمرت احلكومة يف تقدمي املساعدة الغذائية إىل حنو           - ٥٤
ــ ــيتضعيفال ــوفري ا    ت ة ال ــع ت ــذائي، م ــدام األمــن الغ ــاين مــن انع ــاملي   ع ــة الع ــامج األغذي ــدعم لربن ل
. األصـول /خالل برامج صحة األم والطفل والتغذية والتغذية املدرسية والغذاء مقابل العمل        من
ــه /حزيــرانيف و ــه/متــوزويوني ــة وشــركاء    و ،يولي بــدعم مــن اليونيــسيف ومنظمــة الــصحة العاملي

 ،، نفذت وزارة الصحة محلة متكاملة علـى مـستوى البلـد لتـوفري التحـصني مـن احلـصبة                   ثنائيني
  يف املائـة مـن   ٩٦  هذه احلملة   وأدوية العالج من الديدان، وقد مشلت      ،ومكمالت فيتامني ألف  

  . طفل مستهدف٤٩٥ ٠٠٠
ــة لــشؤون التــدريب املهــين   / شــباط٢٦  و٢٥ويف يــومي   - ٥٥ ــر، نظمــت وزارة الدول فرباي
 ٥ ٠٠٠ي حــضره لــيالــة، بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة، معرضــاً للوظــائف يف د   والعم

ــه ممثلــو احلكومــات والــشركات اخلاصــة واجلهــات املــزودة بالتــدريب      طالــب، حيــث روج في
ع وزيـر   يونيه، وقّ /انر حزي ١٧ ويف   .للمسارات الوظيفية وفرص الدراسة   واملؤسسات التعليمية   

 ليـشيت بـشأن برنـامج     - لعمل الدولية واحتـاد نقابـات عمـال تيمـور         اخلارجية اتفاقاً مع منظمة ا    
  . شاب٧٠٠تدرييب ذي صلة بقطاع السياحة خصص لـ 

  

  املساعدة اإلنسانية  - جيم  
أغسطس، قدم فريق األمم املتحدة العامل إلدارة الكوارث، الذي يترأسـه           / آب ١٨يف    - ٥٦

بـشأن خيـارات للترتيبـات املؤسـسية إلدارة         برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ورقـة إىل احلكومـة           
الورقــة هــو تيــسري جهــود احلكومــة  هــذه والغــرض مــن .  ليــشيت- خمــاطر الكــوارث يف تيمــور

الرامية إىل تعزيز التنسيق بني املؤسسات اليت تضطلع مبسؤوليات االسـتجابة للكـوارث وتعزيـز               
  . منهاالقدرات الوطنية للوقاية من الكوارث واالستعداد هلا والتعايف
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  التحضري للمرحلة االنتقالية  - خامسا 
 ليـشيت واحلكومـة باالشـتراك      -كل من بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور               أحرز  - ٥٧

، S/2011/32انظــر  (مــع أصــحاب مــصلحة آخــرين مزيــداً مــن التقــدم يف العمليــة االنتقاليــة         
فيعــة املــستوى املعنيــة باملرحلــة فربايــر، وافقــت اللجنــة الر/ شــباط٢ويف ). ٥٦  و٥٥ الفقرتــان
ــة ــاين  يف االنتقالي ــا الث ــون      و ،اجتماعه ــوزراء وممثل ــيس ال ــرئيس وحــضرها رئ ــضافها ال ــيت است ال

 وفريـق اإلدارة الرفيـع      ، وممثلـي اخلـاص    ، والقائد العام لقوة الشرطة الوطنية     ،حكوميون آخرون 
والتقــت . ة مــشتركة علــى أن يــضع كــل مــن احلكومــة واألمــم املتحــدة خطــة انتقاليــ،املــستوى

للمـرة األوىل األفرقــة التقنيــة العاملـة املــشتركة الــسبعة، الـيت تألفــت مــن احلكومـة ومــن مراكــز     
وضـماناً  . فربايـر واعتمـدت خمططـاً عامـاً للخطـة         / شـباط  ١٧تنسيقية تابعـة لألمـم املتحـدة، يف         

يت يتعني معاجلتـها    للعمل املنسق، شرعت األفرقة العاملة يف حتديد االحتياجات ذات األولوية ال          
واألهداف املرجوة من التعاون واإلجراءات احملددة اليت يتعني اختاذهـا يف سـبعة جمـاالت تركيـز          

. أولويـات احلكومـة   أسـاس    علـى بنـاء   واردة يف مشروع اخلطة لغاية انتهاء واليـة البعثـة القـائم             
ــاً     ــدعم الــذي تقدمــه حالي ــة ال ــة ماهي ــة والــذي وإضــافة إىل ذلــك، حــددت األفرقــة العامل  البعث

ــه    ــة واليت ــا بعــد هناي ــرة م ــاً لفت ــة إىل   اســيكون الزم ــسليم حمتمل ــات ت ــة، وأدرجــت ترتيب  املتوقع
مؤســسات الدولــة أو الــشركاء الثنــائي الطــرف واملتعــددي األطــراف أو فريــق األمــم املتحــدة    

 وقامت أيضاً أفرقة عاملة ذات صلة بإشراك ممثلني ملختلف الـدول          . القطري أو كيانات أخرى   
ويف هذا السياق، وملواصلة دعم جهود بنـاء الـسالم، عمـل الفريـق              . األعضاء واألوساط املاحنة  

القطري لألمم املتحدة مع البعثـة ونظـراء حكـوميني علـى حتديـد مـوارد واحتياجـات األنـشطة                    
 مبا يتماشى مع خطـة      ٢٠١٤  و ٢٠١٠ه تعزيزها يف الفترة الواقعة بني عامي        ؤاليت ينوي أعضا  

اســتجابة  بــدأت املناقــشات األوليــةوقــد . لتنميــة االســتراتيجية وميثــاق ديلــي للتنميــةاحلكومــة ل
لطلــب جملــس األمــن احلــصول علــى تقريــر مــستكمل بــشأن التخطــيط املتعلــق بوجــود األمــم     

 ١٩٦٩ قـرار جملـس األمـن        انظـر  (٢٠١٢  عـام   ليشيت فيما بعـد انتخابـات      -املتحدة يف تيمور    
 أربعـة منـاذج     ) أدناه ٥٨انظر الفقرة    (طة االنتقالية املشتركة  وحتدد اخل . )١٩، الفقرة   )٢٠١١(

 منـها منبثقـة عـن خـربات مـستمدة      حمتملة ملشاركة األمـم املتحـدة بعـد انـسحاب البعثـة، ثالثـة       
تقيــيم ب ليــشيت، وذلــك رهنــاً -  حكومــة تيمــور مــنقتــرحمواحــد منــوذج بلــدان أخــرى و مــن

مع احلكومة اليت ستـشكل يف أعقـاب انتخابـات          ضرورة مناقشة أي خيار     تنويهاً ب استراتيجي و 
مكتباً سياسياً يرأسه ممثـل األمـم املتحـدة،    ) أ: (يلي وتشمل حالياً مناذج اخلطة ما .٢٠١٢عام  

مكتباً متكـامالً لألمـم املتحـدة    ) ب(مع فريق قطري مستقل لألمم املتحدة يرأسه منسق مقيم،          
مكتــب ) ج( أيــضاً بــصفته منــسقاً مقيمــاً،  يرأســه املمثــل التنفيــذي لألمــني العــام الــذي يعمــل  
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ات حمــددة اجــبعثــة سياسـية أنــشئت خصيــصاً لتلبيـة احتي  ) د(و  ،املتحــدة للمنـسق املقــيم  األمـم 
  .ليشيت - لتيمور
ين  املعقـــــوَد املعنيـــــة بـــــالفترة االنتقاليـــــةويف اجتمـــــاعي اللجنـــــة الرفيعـــــة املـــــستوى  - ٥٨
حلكومــة والبعثــة إحاطــات بــشأن التقــدم يونيــه، قــدمت ا/ حزيــران٢٤ أبريــل و/نيــسان ١٩ يف

. شتركة، وقـدم األعـضاء التعليقـات      الذي أحرزته األفرقة العاملـة يف إعـداد اخلطـة االنتقاليـة املـ             
وقـدم  . كما قدمت إحاطـات إىل أصـحاب املـصلحة املعنـيني يف مجيـع مراحـل عمليـة الـصياغة                   

ى تقــارير عــن عمليــة ختطــيط بانتظــام كــل مــن ممــثليت اخلاصــة وفريقهــا اإلداري الرفيــع املــستو 
املرحلة االنتقاليـة إىل قـادة األحـزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين وممثلـي اجلهـات املاحنـة والـدول                      
األعضاء، وكان ذلك عرب مناسبات منها جلسات اإلحاطة اليت تعقـد بعـد كـل اجتمـاع رفيـع                   

أغـسطس، قـدم نائـب      / آب ١٧ يوليـه و  / متـوز  ٢٧ويف  . املستوى للجنة ويف املشاورات الثنائيـة     
ــو     ــوزراء إحاطــات عــن مــشروع اخلطــة إىل جملــس ال ــيس ال ــا    رئ ــاً هل ــصاً هنائي ــر ن ــذي أق زراء ال

كمــا استــضاف نائــب رئــيس جملــس . ســبتمرب بعــد إجــراء مزيــد مــن املــشاورات/أيلــول ١٤ يف
الــوزراء يف ذلــك اليــوم اجتماعــاً مــع الــسلك الدبلوماســي، ضــم بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة  

 ليــشيت وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، لالطــالع علــى مــشروع اخلطــة، ورحــب  -مــور تي يف
 / أيلـول  ١٩وأقرت اللجنة الرفيعة املستوى يف اجتماعها املعقـود يف          . مبالحظاهتم طوال العملية  

وضـماناً لتجـاوب عمليـة      . ع عليها الرئيس ورئيس الوزراء وممثلي اخلاص      سبتمرب اخلطة اليت وقّ   
ــصلي       التخطــيط االنتقــ  ــتعراض ف ــة الس ــع، ستخــضع اخلط ــى أرض الواق ــع التطــورات عل ايل م

  .وتعديالت ربع سنوية حسب االقتضاء
وتعكــف البعثــة علــى تنفيــذ مــشروع متعــدد املراحــل لبنــاء القــدرات جيمــع بــني مــنح      - ٥٩

شهادات املهارات احمللية والدولية وتقدمي الدعم للتطـوير الـوظيفي مـن أجـل االرتقـاء مبـستوى                  
 / حزيـران ١٠ويف .  الوطنيني ليتاح هلم املزيد من فرص العمل بعـد انـسحاهبا          هاموظفيت  مهارا

ــشروع      ــة األوىل للمـ ــن املرحلـ ــوطنيني مـ ــوظفني الـ ــن املـ ــة األوىل مـ ــه، خترجـــت اجملموعـ  .يونيـ
 ليـشيت  - كتب الرئيس ووزارتـني وقـوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور      مبشارك خمتلف املوظفني     كما
  .لبعثة لييبلتدراشروع هذا امليف 
وناقــشت أيــضاً اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــالفترة االنتقاليــة األعمــال التحــضريية    - ٦٠

الحتمال نقل بعض معدات البعثـة عمـالً بالنظـام املـايل لألمـم املتحـدة وقواعـدها املاليـة ورهنـاً           
سلطات الوطنيــة وباإلضــافة إىل هــذه املناقــشات، عملــت البعثــة مــع الــ. مبوافقــة اجلمعيــة العامــة

ــن أصــول وخــدمات       ــه م ــة إدارت ــوىل البعث ــا تت ــسألة م ــشأن م ــيتب ــد  ، وال ــد   ق ــة بع ــصبح الزم ت
 لتقـــديرات يليفـــصتزودت البعثـــة وزارة املاليـــة بتوزيـــع  ، يوليـــه/ متـــوز٢٠ويف . االنـــسحاب
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ها قـوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور     مساق موقعاً تت ٥٦نتها فيما يتعلق بـ     تكاليف معدات البعثة وصيا   
ويف اجتمـاع اللجنـة الرفيعـة       .  ليـشيت  -ليشيت وشرطة بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور          -

 ة الوطنيـة لتيمـور    ـــام لقـوة الـشرط    ــد الع ـــدم القائ ـــسبتمرب، ق /ولــ أيل ١٩ي  ـــاملستوى املعقود ف  
ل وصـيانة    يـربز فيـه تكـاليف التـشغي        ، ليشيت عرضاً فيما يتعلق بانسحاب شرطة البعثة املقـرر         -

وتتعاون كـذلك احلكومـة     .  ليشيت - واستبدال أصول البعثة دعماً لقوة الشرطة الوطنية لتيمور       
مع البعثة من أجل ضمان االستمرار فيمـا يتعلـق بالـدعم اجلـوي وإدارة األسـطول واملعلومـات                   

نتقاليـة  اجلغرافية وخدمات الترمجة التحريرية والترمجـة الـشفوية علـى النحـو املـبني يف اخلطـة اال                 
  .املشتركة

  

  اجلوانب املالية  -سادسا  
 مليــون دوالر لإلبقــاء ١٩٦,١، ٦٥/٢٩٧اعتمــدت اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا    - ٦١

 ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١ ليـشيت للفتـرة مـن        -على بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور        
راكات املقـررة غـري املـسددة       ، بلغـت االشـت    ٢٠١١يوليـه   / متوز ٣١ويف  . ٢٠١٢يونيه  /حزيران

ــة   وبلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة   .  مليــون دوالر١٥٠,٨للحــساب اخلــاص للبعث
  . مليون دوالر٣ ٤٥١,٤جلميع عمليات حفظ السالم حىت ذلك التاريخ 

، بلــغ جممــوع املبــالغ املــستحقة للبلــدان املــسامهة      ٢٠١١أغــسطس / آب٣١وحــىت   - ٦٢
ومت سـداد تكـاليف األفـراد واملعـدات         .  مليـون دوالر   ٥,٤ يف البعثـة     بوحدات الشرطة املشكلة  

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ و   ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٨اململوكة للوحدات للفترة املمتدة حىت      
  . على التوايل٢٠١٠

  

  مالحظات  -سابعا   
 من بني التطورات املشجعة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير وقع حدث رئيـسي يتمثـل               - ٦٣

مـــارس لالضـــطالع  / آذار٢٧ ليـــشيت يف  -يف اســـتئناف جهـــود الـــشرطة الوطنيـــة لتيمـــور     
ــع عمليــات الــشرطة يف تيمــور     ــسيطرة عليهــا، مــع   -مبــسؤولياهتا عــن مجي  ليــشيت وقيادهتــا وال

تكثيف قوة الشرطة التابعة للبعثة على زيادة التطوير املؤسسي وبناء القدرات للـشرطة الوطنيـة               
).  أعـاله  ٢٧  و ٢٦ و   ٨انظـر الفقـرات     ( أساس خطة التطـوير املـشتركة         ليشيت على  - لتيمور
يبعث على االطمئنان املعدل اإلمجايل املنخفض للجرائم املبلغ عنها الذي ظـل دون تغـيري                فمما

  .إىل حد كبري، واستمرت حالة االستقرار واهلدوء العامني يف مجيع أحناء البلد
 املقبلـة، الـيت مـن احملتمـل أن تـشهد محلـة انتخابيـة        وميكن، مع ذلك، لفترة االنتخابات   - ٦٤

 ليـشيت،   -نشطة ومنافسة سياسية كثيفة أن تكون مبثابة اختبـار لقـوة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور                  
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، S/2010/522؛ و ١٧٦، الفقـــرة  S/2010/85انظـــر  (الـــيت ال تـــزال تواجـــه قيـــودا لوجـــستية     
فالـة أن تكـون لقـوة الـشرطة الوطنيـة           ولذلك سيكون من املهم للغاية ك     ). ٥٩ و   ٢٣ الفقرتان

القــدرة علــى الــرد علــى أي حتــديات أمنيــة حمتملــة خــالل الفتــرة االنتخابيــة والفتــرة التاليــة هلــا، 
. يف ذلك املناطق البعيدة، اليت سـتتطلب أيـضا الوفـاء باحتياجاهتـا اللوجـستية بـصورة كافيـة                   مبا

 يف جمـال العمليـات للـشرطة الوطنيـة          وستقف شرطة البعثة علـى أهبـة االسـتعداد لتقـدمي الـدعم            
  .كانت هناك حاجة إليه وطُلب منها ذلك خالل هذه الفترة احلرجة إذا
ولكفالة تقدمي الدعم الفعـال مـن جانـب قـوة شـرطة البعثـة إىل الـشرطة الوطنيـة، فـإن                        - ٦٥

 هناك حتديا رئيسيا سيظل متمثال يف حتديد واختيار ضـباط شـرطة مـؤهلني تـابعني لقـوة شـرطة           
البعثــــة يف إطــــار الرتــــب احلاليــــة لــــشغل الوظــــائف املتبقيــــة للمستــــشارين املتخصــــصني         

وكذلك فتـرات انتـشار أطـول هلـؤالء الـضباط والـضباط ذوي اخلـربة             )  أعاله ٢٨ الفقرة انظر(
ــة عــام    ــدول املــسامهة بقــوات    . ٢٠١٢اآلخــرين حــىت هناي ــبعض ال ــشار ل ــود االنت ويف ضــوء قي

 ليــشيت للبعثــة لزيــادة اســتخدام املــوارد  -اء حكومــة تيمــور للــشرطة، وهبــدف االســتجابة لنــد 
ألقصى حـد لإلسـهام يف التنفيـذ الفعـال خلطـة التطـوير املـشتركة، أشـجع مجيـع البلـدان املعنيـة                    
على املوافقة على الطلبات املتعلقة بتمديد فتـرات االنتـشار لـضباط الـشرطة الـذين خيـدمون يف                   

  .ابعة للبعثةاملناصب الرئيسية يف قوة الشرطة الت
وعالوة على إبداء القيادة التيمورية للرغبة يف اسـتئناف الـسيطرة علـى مجيـع عمليـات                   - ٦٦

الشرطة، فـإنين أرحـب بااللتزامـات املـستمرة جلميـع القيـادات، واألحـزاب الـسياسية واجملتمـع                   
ــة وكــذل       ــات التالي ــراب االنتخاب ــد مــع اقت ــسلم واالســتقرار يف البل ــة ال ك املــدين كــذلك لكفال

االحتــرام الــذي أبدتــه مجيــع األحــزاب، مبــا يف ذلــك املعارضــة، للعمليــات الدميقراطيــة ملواجهــة 
ــق  ــثرية للقل ــون      . القــضايا امل ــذهلا الزعمــاء التيموري ــيت ب ــين علــى اجلهــود ال ــصدد، أث ويف هــذا ال

انظــر (“ مــوبيس الثانيــة”للمــشاركة يف احلــوار املــستمر واملوســع مبــا يف ذلــك يف إطــار مبــادرة 
، وأشجع التزامهم املستمر طوال الفترة االنتخابيـة، وهـو مـا سيـساعد أيـضا                ) أعاله ١١قرة  الف

 للمـشاركة يف العمليـات    - النـساء والرجـال      -على تشجيع إحالل الثقة يف صـفوف الـسكان          
 ليـشيت يف املبـادرات األخـرى مـع     -وتعكس أيضا القيادة القوية لتيمـور    . السياسية واالنتخابية 

ني ودولــيني فوائــد احلــوار، كمــا اتــضح، علــى ســبيل املثــال، يف دورهــا يف تــويل شــركاء إقليمــي
الرئاسة بالتنـاوب أو استـضافة احلـوار الـدويل الثـاين بـشأن بنـاء الـسالم وبنـاء الدولـة، واملـؤمتر                        
اإلقليمي األول آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن املبـادرة املتعلقـة بـشفافية الـصناعات االسـتخراجية،       

نظمة املؤسسات العليا ملراجعة احلـسابات التابعـة لرابطـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة          واجتماع م 
  ). أعاله٤٨ و ١٨ و ٩انظر الفقرات (وجمموعة الدول السبع اهلشة املوسعة 

وفيمـا يتعلـق بالعمليـة االنتخابيـة ذاهتـا، فإنـه مـن دواعـي سـروري اإلشـارة إىل التقـدم              - ٦٧
االنتخابات الوطنية، مبساعدة متكاملـة مـن البعثـة والفريـق القطـري          الذي أحرزته هيئات إدارة     
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وســـيعد إجـــراء . ٢٠١٢لألمـــم املتحـــدة، يف اإلعـــداد لالنتخابـــات الرئاســـية والربملانيـــة لعـــام 
، إحـدى املعـامل اهلامـة       ٢٠٠٦انتخابات موثوق هبا وسلمية، للمرة الثانية منذ وقوع أزمة عـام            

ألعضاء أيضا أن تضطلع بدور هام لـدعم العمليـة االنتخابيـة،            وميكن للدول ا  .  ليشيت -لتيمور  
مبا يف ذلك إرسال مراقبني وكفالة التمويـل الكـايف لـربامج املـساعدة االنتخابيـة لألمـم املتحـدة                    

  .كما طلبت احلكومة
ويف ضوء احلالة األمنية اهلادئة واملنـاخ الـسياسي اإلجيـايب وكـذلك االلتزامـات بـإجراء                   - ٦٨

ابية سلمية، فإن البعثة تعمل بصورة مشتركة مع احلكومـة لتيـسري العمليـة االنتقاليـة                عملية انتخ 
بافتراض أن احلالة يف جمملها سـتظل مـستقرة وسـلمية، ممـا يـسمح باسـتمرار التخطـيط لرحيـل                     

وهبـدف زيـادة اجلهـود إىل أقـصى حـد خـالل الفتـرة املتبقيـة،                 . ٢٠١٢البعثة حبلـول هنايـة عـام        
األولويــة  ركيــز، يف كــل جمــال مــن جمــاالت واليتــها، علــى االحتياجــات ذات تواصــل البعثــة الت

واألنشطة اليت جرى حتديدها بصورة مشتركة مع احلكومة يف إطار اخلطة االنتقالية املـشتركة،              
وستـستمر أيـضا   . اليت سيتم بصورة منتظمـة استعراضـها وتعديلـها يف ضـوء التطـورات اجلاريـة               

 ليـشيت يف املرحلـة   -ات املتعلقة بوجود األمم املتحدة يف تيمـور       املشاورات بشأن خمتلف اخليار   
وستعمل البعثة على حتقيق املزيـد مـن التقـدم علـى طريـق              )  أعاله ٥٧انظر الفقرة   (التالية للبعثة   

حتقيق األهداف املتوسطة األجـل، وتزيـد تركيزهـا علـى تقـدمي الـدعم لبنـاء القـدرات يف مجيـع                      
ومـن املؤمـل أن     .  تعزيـز الـشرطة الوطنيـة واملؤسـسات التيموريـة          جماالت واليتـها، مبـا يف ذلـك       

يــسهم هــذا الــدعم والــدعم املقــدم مــن جهــات أخــرى يف جهــود القيــادة والــشعب يف تيمــور    
لتحقيق املزيد من التقدم على طريق حتقيـق أهـدافهم للمرحلـة احلاليـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                       

ض الفقـر والبطالـة، وحتـسني التعلـيم، والنـهوض       حتقيق النمو الشامل والعادل واملستدام مع خف      
مبستويات املعيشة املـستدامة، وتعزيـز احلمايـة االجتماعيـة وآلياهتـا، وال سـيما بالنـسبة للـشباب           

وستسهم أيضا برامج فريق األمم املتحدة القطـري وأنـشطته يف هـذه اجملـاالت، والـيت            . والنساء
ذه اجلهــود بــشرط احلــصول علــى التمويــل ترمــي إىل االســتمرار عقــب انــسحاب البعثــة، يف هــ

  .املطلوب
وختاما، أود أن أشكر ممثلي اخلاص، أمرية احلق جلهودها يف جمال القيادة، كمـا أوجـه      - ٦٩

الــشكر إىل مجيــع مــوظفي البعثــة والفريــق القطــري لألمــم املتحــدة علــى جهودمهــا املــستمرة يف 
وأود أيـضا أن    . واالسـتقرار والتنميـة    ليشيت يف التقـدم حنـو حتقيـق الـسالم            -دعم شعب تيمور    

أوجه الشكر إىل قوات األمن الدوليـة لـدعمها املـستمر للبعثـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باحلفـاظ            
  .على حالة أمنية مستقرة يف البلد

  


