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 موجهــة إىل األمــني العــام مــن القــائم  ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان١٠رســالة مؤرخــة   
  ليشيت لدى األمم املتحدة-باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتيمور 

 
يشرفين أن أحيـــل إليكم رسالة موجهـة مـن سـعادة الـسيد كـي راال إكـسانا غومسـاو                     

 -د مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور           ليـشيت الدميقراطيـة بـشأن وجـو        -رئيس مجهورية تيمـور     
وسأغدو ممتنا لو عملـتم علـى تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن                    ).انظر املرفق (ليشيت  

 .األمن وثائق جملس
 بورغيس صوفيا )توقيع(

 القائم باألعمال بالنيابة
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٠مرفق الرسالة املؤرخـة       
  ليشيت لدى األمم املتحدة-م باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتيمور القائ

 
ليشيت  -  موجهة من رئيس مجهورية تيمور     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٧رسالة مؤرخة     

 إىل األمني العام
 

أود أن أنتــهز هــذه الفرصــة ألبعــث لكــم جمــددا بــأمسى آيــات االحتــرام لقيــادة األمــم      
كمــا أود أيــضا أن أعــرب عــن . هتمــام عــاملي للمجتمــع الــدويلاملتحــدة يف عــدة قــضايا ذات ا

شكري مرة أخرى للفرصة اليت أتيحت يل لالجتمـاع بكـم وملخاطبـة جملـس األمـن يف كـانون              
 . يف نيويورك٢٠٠٦يناير /الثاين

وأنا أتابع اليـوم الرسـالتني اللـتني وجههمـا سـعادة رئـيس الـوزراء مـاري ألكـاتريي يف                      
اخلارجيــــة خوزيــــه رامــــوس خورتــــا يف   وســــعادة وزيــــر ٢٠٠٦ير ينــــا/ كــــانون الثــــاين١٧
 - يف تيمـور    “مكتبا سياسيا خاصـا   ”مارس فيما يتعلق بطلبنا بأن تنشئ األمم املتحدة         /آذار ٢

وإنـين أفهـم أن جملـس األمـن     . ٢٠٠٧ليشيت ملساعدتنا يف إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف عام     
وتكوين وجود األمم املتحدة اجلديد بعد انتـهاء        قد طلب إليكم تقدمي اقتراح عن دور وهيكل         

 . ٢٠٠٦مايو / ليشيت يف أيار-والية مكتب األمم املتحدة يف تيمور 
ــة       ــالته املؤرخـ ــاتريي يف رسـ ــوزراء ألكـ ــيس الـ ــر رئـ ــا ذكـ ــاين ١٧ومثلمـ ــانون الثـ  / كـ

 فإننا نرى من الـضروري بالنـسبة لوجـود األمـم املتحـدة اجلديـد أن يـشتمل علـى                     ٢٠٠٦ يناير
يع العناصر األربعة، أي وحدة املساعدة االنتخابية، ومستـشاري تـدريب الـشرطة، وضـباط               مج

. لالتصال العسكري، واملستشارين املدنيني يف ااالت احليويـة الـيت تتطلـب مـساعدة مـستمرة      
البنـك الـدويل بالنـسبة    وفيما يتعلق باملستشارين املـدنيني، فقـد حـصلت احلكومـة علـى موافقـة             

ــاز           ــل بعــض الوظــائف يف اجله ــى متوي ــة عل ــات ماحنــة ثنائي ــة جه ــى موافق ــة، وعل لقطــاع املالي
بيــد أن هنالــك حاجــة لتــأمني خدمــة املستــشارين الــدوليني لتعزيــز خــدمات النيابــة    . القــضائي

ــدفاع وقــوات دفــاع        ــوزارة ال ــاء األســاس التنظيمــي والقــدرة املؤســسية ل العامــة فــضال عــن بن
ولــذلك سـوف نغـدو ممتــنني للغايـة لـو تكــرمتم     .  ليـشيت يف ضــوء التطـورات األخـرية   - تيمـور 

 مستشارين مـدنيني لبنـاء القـدرة املؤسـسية          ١٠ إىل   ٨بالطلب إىل جملس األمن كي يأذن بنشر        
يف جمال الدفاع والنيابة العامة، كما نرحب أيضا بنـشر مـوظفني حلقـوق اإلنـسان لرصـد حالـة        

اإلبالغ عنـها أثنـاء الفتـرة املفـضية إىل االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة املقـرر                  حقوق اإلنسان و  
 .٢٠٠٧إجراؤها يف عام 
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حنن نعترب أن من الضروري وجود مجيع هذه العناصر حتـت قيـادة عليـا وتوحيـد مجيـع                 
وقد أثبت الوجود املوحـد جلميـع   . “املكتب السياسي اخلاص ”وكاالت األمم املتحدة يف هذا      

سات األمم املتحدة حتت قيادة موحدة وممثل رفيـع لألمـم املتحـدة عـن جـدواه يف تنـسيق                    مؤس
 .األنشطة اليت تضطلع ا وكاالت األمم املتحدة

 غومساو كاي راال إكزانا )توقيع(
  ليشيت الدميقراطية -رئيس مجهورية تيمور 

 


