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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

ضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

   ليشيت-تيمور     

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات، واإلجـراءات               
تحـدة  اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم امل   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب     . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية              

وقـد ذكـرت    . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
 ،ويف إعداد التقرير  . صورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          ب

ويف حالة عدم وجـود  . متت مراعاة كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات   
. خذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن مل تكن قـد تقادمـت             معلومات حديثة، أُ  

كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسيـة، فـإن                 وملا
 يعـزى إىل عـدم      قداالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل             

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعـاون مـع اآلليـات الدوليـة      /التصديق على معاهدة ما و    
  .ساناإلن حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
أو تاريخ التصديق 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفةاالنضمام أو
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 

  التمييز العنصري
أبريل / نيسان١٦

٢٠٠٣  
 إعالنات ةال توجد أي

  حتفظات  أو
 ال ): ١٤املادة ( األفراد  منشكاوى

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

أبريل / نيسان١٦
٢٠٠٣  

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

-  

سبتمرب / أيلول١٨  يةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس
٢٠٠٣  

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

شــكاوى مــشتركة بــني الــدول
  ال ): ٤١ املادة(

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد 
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

سبتمرب / أيلول١٨
٢٠٠٣  

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

-  

كال التمييز ضد اتفاقية القضاء على مجيع أش
  املرأة

أبريل / نيسان١٦
٢٠٠٣  

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على 
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

أبريل / نيسان١٦
٢٠٠٣  

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

  نعم: فراداألشكاوى من 
):٩ و ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق   

  نعم
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ا

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
أبريل / نيسان١٦

٢٠٠٣  
ال توجد أية إعالنات 

  حتفظات   أو
  ال): ٢١املادة (شكاوى الدول 

  ال): ٢٢املادة (األفراد من شكاوى 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

أبريل / نيسان١٦  اتفاقية حقوق الطفل
٢٠٠٣  

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

أغسطس / آب٢
٢٠٠٤  

إعالن ملزم مبوجب 
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
األطفال واستغالل املتعلق ببيع األطفال وبغاء 
  األطفال يف املواد اإلباحية

أبريل / نيسان١٦
٢٠٠٣  

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

-  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
  املهاجرين وأفراد أسرهم

   / كانون الثاين٣٠
  ٢٠٠٤يناير 

ال توجد أية إعالنات 
  حتفظات  أو

  ال ): ٧٦املادة (شكاوى الدول 
  ال ): ٧٧املادة ( األفراد شكاوى

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة:  ليشيت طرفاً فيها   -املعاهدات اليت ليست تيمور     
لـسياسية، الربوتوكـول، الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا          )٢٠٠٩توقيع فقط،    ()٣(والثقافية

فاقيـةات،  )٢٠٠٥توقيع فقـط،    ( أو املهينة    االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            
مجيع األشـخاصاالتفاقية الدولية حلماية     ،وق األشخاص ذوي اإلعاقة   الربوتوكول االختياري التفاقية حق   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     

  .من االختفاء القسري
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٤( ذات صلةأخرىصكوك دولية رئيسية 
  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو
  عم، فيما عدا اتفاقيات األشخاص عدميي اجلنسيةن  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  )٧(اإلضافية امللحقة هبا  والربوتوكوالت
  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

  ١٣٨ و١١١ و١٠٥ و١٠٠نعم، باستثناء االتفاقيات رقم   )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال   اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

             شجعت جلنة القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة             ،٢٠٠٩يف عام     -١
 ليشيت على التفكري يف املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن              -تيمور  

  .)٩( ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاصعلى االختفاء القسري، و
 ليشيت كانت قد - أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن تيمور        ،٢٠١١ويف عام     -٢

، ١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكول عـام        ١٩٥١أبدت حتفظات على اتفاقية عام      
وأوصى بـسحب هـذه      )١٠( الالجئني وطاليب اللجوء   يتعلق بالوصول إىل احملاكم ورفاه    فيما  

   .)١١(التحفظات
 ليشيت باملصادقة على اتفاقية اليونسكو      -، أوصت اليونسكو تيمور     ٢٠١١ويف عام     -٣

 املتعلقة بـالتعليم   ١٩٨٩ ملكافحة التمييز يف جمال التعليم واتفاقية اليونسكو لعام          ١٩٦٠لعام  
  .)١٢(التقين واملهين

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ليشيت  -ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة تيمور        دعت اللجنة املعني  ،  ٢٠٠٩يف عام     -٤

إىل تضمني دستورها وغريه من التشريعات املالئمة تعريفاً للتمييز ضد املرأة يشمل كالً مـن               
 وإدراج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف الدستور أو يف غـريه             ،التمييز املباشر وغري املباشر   

  .)١٣( االتفاقيةمن القوانني املالئمة مما يتماشى مع
، أشار تقرير األمني العام عن بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف              ٢٠٠٩ويف عام     -٥

 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٣إىل  يناير  /كانون الثاين  ٢١ ليشيت عن الفترة املمتدة من       - تيمور
ـ إىل) ٢٠٠٩قرير األمني العام لسنة    ويشار إليه فيما بعد بت    ( ان  أن قانون العقوبات اجلديد ك

معايري القانون اجلنـائي    متضمناً  يونيه من تلك السنة،     / يف شهر حزيران   النفاذقد دخل حيز    
  .)١٤(الدويل ومعايري حقوق اإلنسان الدولية األساسية وجاعالً من العنف املرتيل جرمية عامة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قانون مكافحة العنف املرتيل، الذي اعتمد               -٦
 جعل من العنف املرتيل جرمية عامة وكان ينتظر منه أن يزيد محايـة املـرأة،                ٢٠١٠عام  يف  
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 -وذلك جزئياً من خالل أحكامه إلنشاء شبكة إحالة للدعم الطيب والقـانوين والنفـساين               
  .)١٥(املساعدة الطارئة للضحاياتقدمي االجتماعي و

، يف  ٢٠١١ان ينظر، يف أوائل عام      وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الربملان ك          -٧
مشروع قانون مدين، وقانون للعمل، وقانون يتعلق باألراضي، مبا ينص على حـق املـرأة يف                

وكانت وزارة العدل يف املراحل األخرية من إجناز تشريع لعدالة          . امللكية وقانون ملكافحة الفساد   
ضع اللمسات األخـرية علـى       وأوصى الفريق القطري بو    .)١٦(األحداث وقانون يتعلق بالطفل   

  .)١٧(تشريع عدالة األحداث ومشروع قانون الطفل، كما أوصى باعتماد مشروع قانون العمل
 ليشيت إىل ضمان تطّرق -ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تيمور     -٨

، وبشكل خاص، اقية االتفميع اجملاالت اليت تغطيهاجلمشروع القانون املدين للتمييز ضد املرأة      
فيما يتصل باإلرث وحقوق امللكية عند الطالق واألهلية القانونية، وإعطاء درجة عالية مـن              

  . )١٨(األولوية لإلسراع يف اعتماد هذا القانون
، يف عمليـة     بالـسهر   ليشيت - أوصت جلنة حقوق الطفل تيمور       ،٢٠٠٨ويف عام     -٩

القوانني  لطفل الفُضلى على النحو املالئم يفاستعراض تشريعها، على أن ينعكس مبدأ مصاحل ا
  .)١٩(ذات الصلة

 أوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري            ،٢٠١١ويف عام     -١٠
الطوعي بتعديل القانون اجلنائي إلزالة إمكانية العفو العام عن اجلـرائم اجلـسيمة يف إطـار              

  .)٢٠(ء القسريالقانون الدويل، مبا يف ذلك جرمية االختفا

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
اعتمدت جلنة التنسيق الدولية ملؤسسات حقوق اإلنـسان الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة                -١١

  .)٢١("ألف" مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة ومنحته املركز ،٢٠٠٨ يف عام ،اإلنسان حقوق
لقطري أن طاقات مكتب أمني حقـوق اإلنـسان          ذكر الفريق ا   ،٢٠١١ويف عام     -١٢

والعدالة آخذة يف االرتفاع، وأن السلطات تتعاون بشكل عام مع التحريات اليت تقوم هبـا               
غري أن احلكومة مل ُتقدم يف الوقت املناسب أية ردود على توصيات املؤسسة كما              . املؤسسة

  . )٢٢(يقضي بذلك القانون، ومل ُينفَّذ إال عدد قليل من التوصيات
وأعرب تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور الـشرقية عـن             -١٣

 إليه فيما بعد    ويشار (٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٧ إىل   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١الفترة من   
عن القلق لكون مكتب أمني حقوق اإلنـسان والعدالـة          ) ٢٠١١بتقرير األمني العام لسنة     

  . )٢٣(اجه صعوبات بسبب ميزانيته غري الكافية وقلة املوظفنيزال يو ما
وأشار الفريق القطري إىل أن جلنة وطنية حلقوق الطفل كانـت قـد أنـشئت يف                  -١٤
  . )٢٤( وأُنيطت بوالية تعزيز ومحاية ورصد متتع األطفال حبقوقهم ورفاههم٢٠٠٩ عام
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  تدابري السياسة العامة  -دال   
 ليشيت كانت قد حـددت      -، إىل أن تيمور     ٢٠١١، يف عام    أشار الفريق القطري    -١٥

 كانت األولويـات    ،٢٠١١وبالنسبة لعام   . أولويات وطنية سنوية ووضعت خططاً قطاعية     
تتمثل يف البىن التحتية؛ والتنمية الريفية؛ وتعجيل تنمية املوارد البشرية؛ واالحتكام إىل العدالة؛             

وأُدرجـت  . دارة؛ والسالمة واألمـن العامـان     وتوفري اخلدمات لعامة اجلمهور؛ وحسن اإل     
  .)٢٥(وضع أهداف األولويات الوطنيةعملية املساواة بني اجلنسني تدرجيياً يف 

وأشار الفريق القطري أيضاً إىل أنه يف حني أُحرز قدر كبري من التقدم يف النـهوض                  -١٦
صص إال قدر غـري    وال ُيخ . حبماية حقوق الطفل إال أنه ال توجد خطة عمل وطنية لألطفال          

  .)٢٦(كاٍف من املوارد هليئات رصد حقوق الطفل
 ليشيت  -، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تيمور           ٢٠٠٩ويف عام     -١٧

على السهر على أن يكون كل من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني        
 ليشيت علـى    -كما حثت تيمور    . العملية االنتقالية رئيسية يف مجيع جوانب     من األهداف ال  

إيالء عناية جادة لالحتياجات احملددة اخلاصة باملرأة يف فترة ما بعد الرتاع وضمان مـشاركة               
  . )٢٧(املرأة املتساوية مع الرجل يف صنع القرار

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  قوق اإلنسانالتعاون مع آليات ح  -ألف   

  )٢٨(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
 تقدمي التقريـر األويل     حل موعد         جلنة القضاء على التمييز العنصري

  .٢٠٠٤منذ عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
ريـر األويل    تقدمي التق  حل موعد       

  .٢٠٠٥منذ عام 
 تقدمي التقريـر األويل     حل موعد         اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  .٢٠٠٤منذ عام 
القضاء على التمييز   املعنية ب لجنة  ال

  ضد املرأة
حيل موعد تقدميـه يف       ٢٠٠٩أغسطس /آب  ٢٠٠٨

 .٢٠١١أغسطس /آب
حيل موعد تقدمي التقريرين الثاين     

 .٢٠١٣والثالث جمتمعني يف عام 
حل موعد تقدمي التقريـر األويل              جلنة مناهضة التعذيب

  .٢٠٠٤منذ عام 
حيل موعد تقدمي التقريرين الثاين         ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل

 .٢٠١٣والثالث جمتمعني يف عام 
 التفاقيةالربوتوكول االختيـاري   

بإشـراك  حقوق الطفل املتعلـق     
  حةاألطفال يف الرتاعات املسل

سُتقدم معلومات يف التقريـرين         ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧
الثاين والثالث اللذين حيل موعد     

  .٢٠١٣تقدميهما يف عام 



A/HRC/WG.6/12/TLS/2 

GE.11-15125 6 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية

ت يف التقريـرين    سُتقدم معلوما     ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧
الثاين والثالث اللذين حيل موعد     

  .٢٠١٣تقدميهما يف عام 

نة محاية حقوق مجيع العمـال      جل
  جرين وأفراد أسرهماملها

حل موعد تقدمي التقريـر األويل            
  .٢٠٠٥منذ عام 

 ليشيت  - هنأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تيمور           ،٢٠٠٩ويف عام     -١٨
  . )٢٩( مع وثيقة حمددة خاصة باالتفاقيةباالقتران بتقدمي وثيقة أساسية شاملة لقيامها

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   -١  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 كـانون   ١٢-٧(ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين يف الـداخل             آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٣٠()٢٠٠٨ ديسمرب/األول

 ١٤-٧ (حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي          الفريق العامل املعين    
  )٣١()٢٠١١فرباير /شباط

 موجزة وممثل األمني    تزيارة مشتركة للمقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام بإجراءا         ق عليها من حيث املبدأالزيارات املوافَ
أوقفتها  - ٢٠٠٦أغسطس  /آب(خل  العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين يف الدا      

  .) ليشيت وحلت حملها جلنة حتقيق دولية-تيمور 
ستتم الزيارة يف النصف الثـاين      ( املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع       اخلبري املستقل 

  ).٢٠١١من عام 
  ).٢٠٠٦ الزيارة يف عام طُلبت(مبسألة التعذيب املقرر اخلاص املعين   ق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافَ

، شكر الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري             ٢٠١١يف عام     التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٣٢( ليشيت تعاوهنا اإلجيايب جداً قبل البعثة وأثناءها-الطوعي حلكومة تيمور 

    متابعة الزيارات
  .مل توجَّه أية بالغات أثناء الفترة املشمولة باالستعراض  اجلةالردود على رسائل االدعاءات والنداءات الع

 اسـتبياناً أرسـلها املكلفـون       ٢٤ ليشيت على استبيانني من أصل       -ردت تيمور     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٣٣(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  نسانالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإل  -٢  
ُتقدم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم لعنصر حقوق اإلنسان يف بعثة األمـم               -١٩

 ، وتشمل واليته الواسعة األسـاس الرصـد       .)٣٤( ليشيت - للسالم يف تيمور      املتكاملة املتحدة
  . )٣٥( والعدالة االنتقالية، وإصالح القطاع األمين، وبناء القدرات،واإلبالغ

، قدمت املفوضية الدعم لتحري ومقاضاة جتاوزات       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وخالل عامي     -٢٠
املاضي، وتعزيز مكتب أمني املظامل، وإدراج برامج التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف               

  . )٣٦(املدارس االبتدائية
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  لتطبيقالدويل الواجب ا

  املساواة وعدم التمييز  -١  
إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء انتشار إيديولوجية السلطة               -٢١

 ليشيت، واستمرار املعايري والعادات والتقاليد      -األبوية ذات الصور النمطية املتأصلة يف تيمور        
ه والزواج املبكر، وتعدد الزوجات، وحتديـد       الثقافية السلبية الراسخة، ومنها الزواج باإلكرا     

  .)٣٧()بارالكُيطلق عليه اسم (سعر للعروس أو مهر 
األشخاص املعاقني ما زالوا يواجهون     أن   إىل الفريق القطري    أشار ،٢٠١١ويف عام     -٢٢

حتديات ومتيزياً يف ممارسة حقوقهم يف الصحة والتعليم واإلعالم واملشاركة السياسية والعدالة،       
قة ألشخاص مصابني   ومما يبعث على القلق بشكل خاص حاالت موثّ       .  بني حقوق أخرى   من

بأمراض عقلية حمتجزين بشكل دائم أو ألجل طويل يف ظروف ال إنسانية على أيدي أسـر                
وال يوجد أي مرفق حكومي للرعاية الطويلة األجل لألشخاص  . أفراد اجملتمع أشخاص من    أو

  . )٣٨(املصابني مبرض عقلي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف أمنه الشخصي  -٢  
ذكر الفريق القطري أن تقارير أفادت بسوء معاملة واستخدام مفرط للقوة على أيدي               -٢٣

 أدىن، على أيدي اجليش وقوات الدفاع الوطنية        وبدرجة ليشيت،   -أفراد الشرطة الوطنية لتيمور     
أن الوضع األمين كان قد حتسَّن إىل حد كبري         غري  . التيمورية، وقد ترددت هذه التقارير بانتظام     

وما زالت نظم التأديب الداخلية يف الشرطة الوطنية وقوات         . ٢٠٠٦منذ األزمة السياسية لعام     
 فيما حيتاج األمر إىل قدر أكرب من الشفافية فيما يتصل باملعايري العملية             ،الدفاع حباجة إىل تعزيز   

 يف  - وال سيما الشرطة العسكرية      -ور قوات الدفاع    ود. ألنشطة التأديب والشرطة العسكرية   
  .)٣٩(األمن الداخلي حباجة إىل مزيد التوضيح، وال سيما على املستوى العملي

 الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري            ،٢٠١١ويف عام     -٢٤
ق حلقـوق    ليشيت كانت تشكو من انتهاكات جسيمة وواسعة النطـا         -الطوعي أن تيمور    

كما الحظ أن جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة       . ١٩٩٩ و ١٩٧٤اإلنسان يف الفترة ما بني      
.  لقوا مصرعهم أثناء الفترة هذه نتيجة للـصراع   مدين ١٠٢ ٨٠٠ت بأن ما ال يقل عن       قدر

 شخص قُتلوا أو اختفوا، فيما لقت البقية حتفها نتيجة          ١٨ ٦٠٠وأضاف أنه ُيقدر أن قرابة      
 ُيقدر البعض عـدد األشـخاص       ،وإضافة إىل ذلك  . صلة بالرتاع أو نتيجة للجوع    له  ملرض  

كما الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري  . )٤٠(املفقودين مبئات اآلالف  
وأضـاف أن   .  ليشيت - تتعلق بتيمور    ، حاالت ٥٠٤الطوعي أنه كان قد تناول ما جمموعه        

. قاعدة االختصاص املكاين لتحديد البلد الذي ُتسند إليـه احلـاالت          الفريق العامل يستخدم    
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 اليت تلقاها الفريق العامل فيما يتعلق بتـراب         ت حاال ٥٠٤أصل احلاالت البالغ عددها      ومن
  .)٤١( حالة عالقة٤٢٨ حالة فيما تظل ٥٨ ليشيت، كان قد استوضح -تيمور 
االنتشار على نطاق واسع بـشكل  وذكر الفريق القطري أن العنف ضد املرأة واسع       -٢٥

ومل تستجب السلطات يف مجيع األحوال على النحـو املالئـم لـشكاوى          . خاص يف البالد  
الضحايا إىل آليات العدالة بل أحالت  مل تفتح الشرطة حتقيقات ،ويف بعض احلاالت . الضحايا

س املسؤولني عن وكانت اجلهود لتحسي. التقليدية اليت قد ال تكون كافية حلماية حقوق املرأة        
ومل تكـن   . جاريـة  اجملموعات احمللية بقانون مكافحة العنف املـرتيل         وزعماءإنفاذ القانون   

 إىل  تنحصرة للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة القانونية واملأوى، كافية وكانت           اخلدمات املوفرَّ 
  .)٤٢(حد كبري يف املناطق احلضرية

ملفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان       اقرير   وت )٤٣(٢٠١٠ألمني العام لسنة    اتقرير    -٢٦
 يف جمال حقوق اإلنـسان يف       تطوراتال ليشيت عن    -األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور       وبعثة

وُيشار إليـه    (٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١  ليشيت للفترة من   -تيمور  
أن التقريـر   والحظ  . قلق مماثلة  أوجه   قد أثار ) ٢٠٠٩وضية والبعثة لعام    فيما بعد بتقرير املف   

 اإلجـراءات املرأة اليت ُتبلغ عن حاالت العنف املرتيل ال ُيسمع صوهتا يف مجيع األحـوال يف                
  .)٤٤(والعمليات التقليدية، وأحياناً ُيمنح تعويض ألسرة املرأة وليس للمرأة نفسها

 ليشيت،  -أة تيمور   جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر      ل، حثت ال  ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧
يف مجلة أمور، على التعريف على نطاق واسع بقانون مكافحة العنـف املـرتيل يف صـفوف                 

وأوصت مبعاجلة حـاالت العنـف ضـد        . املسؤولني العموميني وعامة اجملتمع، ورصد فعاليته     
وأوصى الفريق القطري بتخصيص ما يكفـي مـن         . )٤٥(من خالل النظام اجلنائي الرمسي     املرأة
ارد للشرطة الوطنية للتحقيق يف حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على نـوع اجلـنس               املو

  .)٤٦(وتوفري احلماية للضحايا
 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار االجتار            اللجنةوأعربت    -٢٨

ودهـا الراميـة إىل      ليشيت تعجيل جه   -وطلبت من تيمور    . )٤٧(بالنساء واستغالهلن يف البغاء   
  .)٤٨(التنفيذ الفعلي واإلنفاذ الكامل لتشريعها ملكافحة االجتار بالنساء

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن قضايا تتعلق باالعتـداء            ٢٠٠٨ويف عام     -٢٩
على األطفال مل يتم التطرق هلا على النحو املالئم يف النظام القضائي وأن أغلبيـة حـاالت                 

 ليشيت على إجراء    -وحثت جلنة حقوق الطفل تيمور      . )٤٩(طفال مل ُيبلَّغ عنها   العنف ضد األ  
؛ واسـتنباط  املـرتل دراسة حول كافة جوانب العنف املرتيل واالعتداء علـى األطفـال يف    

استراتيجية وطنية شاملة ملنع العنف املرتيل واالعتداء على األطفال والتصدي هلما؛ ووضـع             
ي الشكاوى ورصدها وحتريها؛ والسهر علـى حـصول مجيـع           آليات وإجراءات فعالة لتلق   

  .)٥٠(األطفال ضحايا العنف واالعتداء على الرعاية واملشورة واملساعدة الكافية
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وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار وجود عمل األطفال على نطاق واسع،              -٣٠
تعزيز جهودهـا ملنـع   : لي ليشيت مبا ي-، وأوصت تيمور    )٥١(وخاصة يف القطاع غري الرمسي    

 بشأن احلـد  ١٣٨ومكافحة عمل األطفال؛ واملصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
األدىن لسن االستخدام؛ والسهر على أن يكون قانوهنا اجلديد للعمل متفقاً متاماً مع املعـايري               

إلنفاذ الفعلي الصارم للحد    احملددة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املشار إليها؛ والسهر على ا          
األدىن للسن من خالل عدد كاف من مفتشي العمل املزوَّدين كما ينبغي باملوارد واملكلفـني         

  .)٥٢(بوالية حمددة
 ليشيت علـى مواصـلة      -وباإلضافة إىل ذلك، شجعت جلنة حقوق الطفل تيمور           -٣١

يجة االحتالل األجنيب،   جهودها لتسوية ما تبقى من حاالت األطفال املنفصلني عن أسرهم نت          
  .)٥٣(سيما يف احلاالت اليت يظل فيها األطفال معزولني عن والديهم وال
 ليـشيت بـإجراء دراسـات حـول         -وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً تيمـور          -٣٢

االجتماعية الكاملة لتجارب األطفال املشاركني يف األعمال العدائية أثناء كفاح           املضاعفات
ح من أجل االستقالل، هبدف حتديد األطفال اجلنود السابقني وتـوفري            ليشيت املسل  -تيمور  

  .)٥٤(اخلدمات النفسانية والتأهيلية املالئمة
وذكر الفريق القطري أن وزير التعليم قد أصدر تعميماً بشأن عدم التسامح خبصوص   -٣٣

قلقـة إزاء   واللجنـة   . )٥٥(يزال شائعاً  العقوبة اجلسدية، لكن العنف على أيدي املدرسني ال       
 لتأديـب   ُيلجأ إليها التقارير اليت تفيد بأن العقوبة اجلسدية ظاهرة شائعة يف املرتل وكثرياً ما             

 ليشيت باحلظر -وأوصت تيمور . )٥٦( التعليميةاألوساطاألطفال يف املدرسة ويف غري ذلك من 
توعيـة  ذلك من خالل تنظيم محـالت        يف الصريح للعقوبة اجلسدية يف مجيع األوساط، مبا      

 اللجنـة وتقدمت  . )٥٧(تستهدف األسر، والنظام املدرسي، وغري ذلك من األوساط التعليمية        
  . )٥٨( بتوصيات مماثلة٢٠٠٩املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
قطري إىل أن شيئاً من التقدم قد أُحرز مـن حيـث            ، أشار الفريق ال   ٢٠١١يف عام     -٣٤

ومنـذ  . ١٩٩٩ و ١٩٧٤املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف الفترة مـا بـني             
، أهنى فريق التحقيق يف اجلرائم اجلسيمة التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة               ٢٠٠٨فرباير  /شباط

وعرض عدداً من هذه القضايا على       قضية   ١ ٩٩٩ حتقيقاً يف    ١٨٤ ليشيت   -يف تيمور    املتكاملة
 اإلفراج بشكل غري مشروع عن      ، على ما ُيزعم،   ، أنه مت  ٢٠٠٩ويف عام   . مكتب املدعي العام  

حملاكمة على  قبل ا شخص متهم بارتكاب جرائم خملة باإلنسانية وإطالق سراحه من االحتجاز           
، أعربت املفوضة   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولويف  . )٥٩(أيدي السلطات احلكومية وعاد إىل بلد ثالث      
  .)٦٠(اإلفراج غري املشروع املزعومذا يتصل هب السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها للرئيس فيما
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يتصل  وذكر الفريق القطري أيضاً أن بعض التقدم الذي أُحرز يف تأمني العدالة فيما              -٣٥
استثناء شخص  ونتيجة لذلك، وب  . بانتهاكات حقوق اإلنسان السابقة قد أضعفته تدابري الرأفة       

خملة  جرمية جسيمة، مبا فيها جرائم       ١ ٩٩٩واحد، مل يقض أي من األفراد املدانني بارتكاب         
  . )٦١(اإلنسانية، عقوبة سجنب

جلنـة االسـتقبال    (وأشار الفريق القطري كذلك إىل أن متابعة أعمال جلنيت احلقيقة             -٣٦
، ٢٠١١مارس  /آذار ٢١وحىت  . ودةًقد كانت حمد  ) واحلقيقة واملصاحلة وجلنة احلقيقة والصداقة    

مل يعتمد الربملان الوطين تشريعاً من شأنه أن ينشئ مؤسسة ملتابعة توصيات كل من اللجنـتني                
للـذاكرة   وأوصى الفريق القطري بإنـشاء معهـد   . )٦٢(برنامج تعويضات مرافق لذلك   يضع  و

لـصداقة، فـضالً عـن      كمؤسسة متابعة للجنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة وجلنة احلقيقة وا        
  . )٦٣(تعويضات للضحايا برنامج
وفيما يتعلق هبذه املسألة، أوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري               -٣٧
استنباط برنامج تعويضات لضمان أن تكون هذا التعويضات شاملة؛         : يلي غري الطوعي مبا   أو

 والتشاور مع الـضحايا  ،لد ذكراهاووضع املزيد من األماكن اليت حتتفل بأحداث املاضي وخت    
ومجعيات الضحايا يف عملية تشييد هذه األماكن؛ وتطوير عملية حلفظ املعلومـات املتعلقـة       

يتعلق باألشـخاص الـذين      بالرتاع يف حمفوظات واسترجاع هذه املعلومات، وكذلك فيما       
  . )٦٤(اختفوا بوصف ذلك أمراً حيوياً للذاكرة والعدالة

 املوصى ٢٠٠٦القطري، فيما يتعلق بالقضايا اجلنائية ذات الصلة بأزمة      وذكر الفريق     -٣٨
 إصدار أحكـام  ٢٠١١فرباير /شباطمبقاضاهتا يف جلنة التحقيق املستقلة اخلاصة، أنه قد مت يف           

. أرجئ النظر يف أربع قـضايا   تربئة، فيما٤٣هنائية يف سبع قضايا، أفضت إىل تسع إدانات و       
وأشار تقرير لألمني العـام   . )٦٥(٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين ة يف   وُوجهت الئحة اهتام جديد   

 إىل أن مجيع القضايا املوصى مبقاضاهتا يف جلنة التحقيق اخلاصة املستقلة قد مت              ٢٠١١ يف سنة 
التحقيق فيها، لكن عدداً حمدوداً فقط أُحيل إىل احملاكمة ومتت، يف تلك القضايا، تربئة عـدد   

  .)٦٦(دلةمن األفراد بسبب قلة األ
، أن ستة من أصل األفـراد       ٢٠٠٦يتعلق بقضايا    وأشار الفريق القطري أيضاً، فيما      -٣٩

ُحكم على الثالثة املتبقني بعقوبات مـع        املدانني التسعة أفادوا من الرأفة وأُفرج عنهم، فيما       
 ٢٠١٠ الحظ تقرير لألمني العام يف سنة     و. )٦٧(إرجاء التنفيذ أو كانوا موضع إفراج مشروط      

بقلق أن التخفيف من العقوبة ميكن أن يضعف التحقيقات واحملاكمات يف املستقبل يف القضايا  
اليت توصي هبا جلنة التحقيق، وتؤدي إىل إدراك عام وأن أفراد قوات األمن يعاملون بطريقـة                

  .)٦٨(فيها حماباة من جانب السلطات
ولية عن خدمات الشرطة من      إىل نقل املسؤ   ٢٠١١وأشار تقرير لألمني العام يف سنة         -٤٠

 ليشيت إىل الشرطة الوطنية، وهو األمر الذي سـيجل    -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور       
بداية مرحلة من إعادة البناء وستسبق مرحلة اعتماد إعادة البناء والقدرة الكـاملتني اللـتني               
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، مدَّد جملس األمن واليـة      ٢٠١١فرباير  /شباطويف  . )٦٩(ستأتيان يف هناية مرحلة إعادة البناء     
مستوياهتا احلالية، وطلب إىل البعثة دعم مزيـد   وإبقائها على    ٢٠١٢فرباير  /شباطالبعثة حىت   

ملسؤولية عن أنشطة الشرطة    االتطوير املؤسسي وبناء القدرات لدى الشرطة الوطنية إثر توليها          
  .)٧٠(األولية يف مجيع املقاطعات والوحدات

قطري، يف مجلة أمور، بتعزيز اإلشراف املدين لقطاع األمن والنظم          وأوصى الفريق ال    -٤١
 األمن، وضمان املقاضاة السريعة والفعالة ألفراد قوات األمن املتورطني          اتالتأديبية داخل قو  

  .)٧١(يف انتهاكات حلقوق اإلنسان
 اًوالحظ الفريق القطري أيضاً أن بعض األشخاص العاملني يف القضاء ومعه، وأفراد             -٤٢

وأوصـى  . من الربملان، كانوا قد أعربوا عن قلقهم إزاء التدخل السياسي يف العملية القضائية            
  .)٧٢(الفريق القطري تأمني االحترام الكامل الستقاللية القضاء

، الحظت جلنة حقوق الطفل أن األطفال احملتجزين ال يفصلون يف           ٢٠٠٨ويف عام     -٤٣
الكبار، وال يتم النظر مبنهجية يف اختاذ تدابري عدالـة          ينبغي عن احملتجزين     مجيع األحوال كما  

 ليشيت وتعزز   -وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف مجلة أمور، بأن تواصل تيمور           . )٧٣(إصالحية
جهودها لضمان التنفيذ الكامل ملعايري عدالة األحداث؛ وتعجيل جهودها الرامية إىل وضـع             

األحداث، والسهر على أالّ ُيحرم األطفال من       اللمسات األخرية على تشريعها املتعلق بعدالة       
حريتهم إالّ كحل أخري؛ واختاذ التدابري لضمان فصل األطفال عن احملتجزين الكبار، إذا كان              

  .)٧٤(االحتجاز أمراً ال مناص منه

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف احلياة العائلية  -٤  
 عامـاً   ١٨ ليشيت بتحديد سن     -، أوصت جلنة حقوق الطفل تيمور       ٢٠٠٨يف عام     -٤٤

وباملثـل،  . )٧٥(كسن دنيا للزواج، على أن ينطبق ذلك على الفتيان والفتيات على حد سواء            
 ليشيت على رفع -، تيمور ٢٠٠٩ حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام         

كما حثـت   . عاماً ١٨السن الدنيا للزواج بالنسبة للنساء يف مشروع القانون املدين لتصبح           
 ليشيت على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على الزواج القسري، والسهر علـى              -تيمور  

 وتساوي املرأة مـع الرجـل يف        متتع املرأة بأهلية قانونية مماثلة لألهلية اليت يتمتع هبا الرجل،         
  .)٧٦(اإلرث وحقوق امللكية، وتأمني تساوي املرأة مع الرجل يف حقوق امللكية عند الطالق

 ليشيت باختاذ التدابري لزيادة الـوعي باآلثـار         -وأوصت جلنة حقوق الطفل تيمور        -٤٥
يف سن مبكـرة جـداً   سيما يف اجملتمعات اليت ُتزوَّج فيها الفتيات   الضارة للزواج املبكر، وال   

  .)٧٧(، وذلك بغية ضمان عدم إرغام الفتيات على الزواجمبوجب ممارسات القانون العريف
 منخفضاً جداً،   ال يزال وتظل جلنة حقوق الطفل قلقة ألن معدل تسجيل الوالدات            -٤٦
شيت  لي -وحثت جلنة حقوق الطفل تيمور      . )٧٨(سيما يف املناطق الريفية ويف املناطق النائية       وال

على تكثيف جهودها لتحسني نظام تسجيل الوالدات قصد ضمان تسجيل مجيع األطفـال             
  .)٧٩(واليتها القضائيةل اخلاضعني
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حرية الدين واملعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف                -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

األمم املتحدة القطري إىل أن أفراد اجلالية الكاثوليكيـة         ، أشار فريق    ٢٠١١يف عام     -٤٧
حصول عدة أحداث عنف ضد     عن   ٢٠٠٨منذ عام   أبلغوا  الذين يشكلون األغلبية الدينية قد      

ولوحظ رد فعل ضعيف من جانـب       . أفراد بعض مجاعات الكنيسة اإلجنيلية وأماكن عبادهتا      
وذلك على الرغم من بعض اجلهود الرامية       احلكومة حلماية أفراد جمموعات األقليات الدينية،       

  .)٨٠(إىل الوساطة وزيادة دوريات الشرطة
 ليشيت بتعزيز جهودها - املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تيمور     اللجنةوأوصت    -٤٨

سيما على املستوى احمللـي ويف مراكـز         لزيادة مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار، وال       
 بيئـة آمنـة     وضمان ليشيت على خلق     -كما حثت تيمور    . القطاع اخلاص اإلدارة العليا يف    

  .)٨١(ختشى فيها املرشحات التخويف أو االنتقام ال

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز الفعلـي                -٤٩

املرأة يف العمل، كما ينعكس ذلك يف عملية التوظيف، والثغرة الواسعة جـداً             الذي تواجهه   
وهي قلقة أيضاً إزاء ارتفاع معدل البطالة، وقلـة أمـن           . القائمة يف األجور، والتمييز املهين    

  .)٨٢(العمل بالنسبة للنساء وتركزهن يف القطاع غري الرمسي يف جمموعة ضيقة من األنشطة
 ليشيت على املـصادقة     -عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تيمور        وشجعت اللجنة امل    -٥٠

 بشأن عدم   ١١١سيما منها االتفاقية رقم      على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وال       
 ليشيت  -وحثت اللجنة تيمور    .  بشأن املساواة يف األجور    ١٠٠التمييز يف العمل، واالتفاقية رقم      

يتعلـق   سـيما فيمـا    ة لضمان ورصد االمتثال للتشريعات القائمة، وال      على إنشاء آليات فعال   
 لشيت بإيالء عناية خاصـة      -وأوصت تيمور   . األمومة وغري ذلك من املزايا ذات الصلة       بإجازة

سيما يف الزراعة، بغية تأمني حـصوهلن علـى          ألوضاع العامالت يف القطاع غري الرمسي، وال      
  .)٨٣(املزايا االجتماعية

  ق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحل  -٧  
 يف املائـة مـن      ٤١، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن نسبة          ٢٠١١يف عام     -٥١

ويظل انعدام األمن   .  يعيشون دون خط الفقر واالحتياجات األساسية       ليشيت - سكان تيمور 
، مـا انفكـت     ٢٠٠٨ومنذ عام   . ةسيما يف املناطق الريفي    الغذائي مبعث قلق رئيسي، وال    

احلكومة توفر املساعدة الغذائية ألشد األشخاص ضعفاً وأكثرهم افتقاراً لألمـن الغـذائي،             
 وبرامج الغذاء مقابل    ،ذلك من خالل صحة وتغذية األم والطفل، والتغذية يف املدرسة          يف مبا

جه حتـديات خطـرية     أن برنامج وزارة التجارة والصناعة لدعم أسعار األرز وا         غري. العمل
وتوقف، يف حني فشل برنامج الوزارة للشراء احمللي إىل حد كبري يف تشجيع اإلنتـاج مـن                 

  . )٨٤(خالل حفز السوق بسبب التنسيق احملدود بني وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة
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بتعزيز جهودها ملكافحـة    يشيت-، أوصت جلنة حقوق الطفل تيمور   ٢٠٠٨ويف عام     -٥٢
قر من خالل رصد املوارد الختاذ تدابري فعالة للحد من الفقر، ومن خالل تعزيز القدرات على الف

تنفيذ ورصد استراتيجيات احلد من الفقر على املستويني احمللي واجملتمعي؛ وبذل اجلهود لتحسني           
أمان لصاحل أكثر اجملموعات تأثرا، والنظر      شبكات  احلصول على اخلدمات االجتماعية، ووضع      

  .)٨٥( مسألة إنشاء نظام للتأمني االجتماعي يضمن مستوى معيشياً أدىن جلميع األسريف
وأشار الفريق القطري أيضاً إىل أن األمن الغذائي مل يكن يف مرتبة علياً على سـلم                  -٥٣

، وهذا أمر ُيؤَسف له ألن البيانات املستقاة من الدراسة ٢٠١١ أولويات احلكومة الوطنية لعام
غرافية واملتعلقة بالصحة كشفت عن وجود مـشاكل خطـرية يف جمـال        وة الدمي االستقصائي

االهتمـام  درجـة   رفع  بوأوصى الفريق القطري    . )٨٦(سيما يف صفوف األطفال    التغذية، وال 
  .)٨٧(باألمن الغذائي والتغذية إىل أعلى مستوى وزيادة جهود الرصد على مجيع املستويات

 ٥٥٧عدل وفيات األمهات يظل مرتفعاً ويـصل إىل         وأشار الفريق القطري إىل أن م       -٥٤
 ٤٥ما يبعث على شديد القلق أيضاً كون        إىل أن    مولود حي، و   ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    

 يف  ٥٨يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة من العمر دون الوزن العادي وأن منو نـسبة                 
الـسلوك  ال بـسبب رداءة     وهذه مشكلة تشمل خمتلف األجي    . املائة من هذه الفئة قد توقف     

  .)٨٨( وقلة الوصول إىل خدمات التغذية األساسية واستخدامهاالغذائي
 يشيت باملضي يف اختاذ التدابري للحد من معدل         -وأوصت جلنة حقوق الطفل تيمور        -٥٥

وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة، وذلك يف مجلة أمور عن طريق تـوفري فـرص                
رافق الصحية ملا قبل الوالدة وبعدها؛ واملضي يف تعزيـز التـدابري            الوصول إىل اخلدمات وامل   

للتصدي للتهديدات اليت تطرحها أمراض مثل املالريا ومحى التيفوئيد ومحى الضنك والتهاب            
 ،اجلهاز التنفسي وااللتهاب املعوي؛ وحتسني إمكانية الوصول إىل املياه الـصاحلة للـشرب            

  .)٨٩(عاجلة بشكل فعال مببيدات احلشراتاملية من البعوض واقالناموسيات الوزيادة استخدام 
 ليـشيت علـى بـذل      -وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تيمور            -٥٦

قصارى جهدها من أجل توعية النساء وزيادة استفادهتن من مرافق الرعاية الصحية واملساعدة           
الريفية ويف جمال الرعاية بعد الوالدة بـشكل        الطبية اليت يوفرها موظفون مدربون يف املناطق        

 ليشيت بتنفيذ برامج وسياسات ترمي إىل توفري وسـائل منـع            - كما أوصت تيمور     .خاص
احلمل وخدمات تنظيم األسرة بأسعار تكون يف املتناول وضمان تـرويج بـرامج التثقيـف     

اهتمام خاص ملنع   اجلنسي على نطاق واسع وتوجيهها حنو الفتيات والصبيان، وكذلك إيالء           
 ليشيت إىل استعراض التشريعات املتعلقة باإلجهاض       -كما دعت اللجنة تيمور     . احلمل املبكر 

  .)٩٠(بغية إزالة األحكام اجلزائية املفروضة على النساء اللوايت جيهضن
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء املشاكل الناجتة عن عدم كفاية فـرص                -٥٧

وأوصـت اللجنـة   . )٩١( وغياب األنظمة املناسبة املتعلقة مبلكية األرضاحلصول على السكن  
 ليشيت بتحسني إمكانية احلصول على سكن الئق، والسهر على أن تفضي اجلهـود              - تيمور

ساعد علـى التخفيـف مـن       تاملتواصلة لتنظيم ملكية األرض إىل توزيع عادل لألراضي و        
  .)٩٢(الفقر وطأة
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 إعاقةأيضاً إزاء استمرار العوامل اليت تدمي ارتفاع معدالت         وجلنة حقوق الطفل قلقة       -٥٨
. اخلدمات الصحية الرمسيـة مرافق األطفال، مبا يف ذلك معايري صحة األم املتدنية، والبعد عن       

وأعربت عن أسفها ألن األطفال املعاقني غالباً ما ُيستبعدون من التعليم العادي ومن حيـاة               
 ليـشيت   -جلنة حقوق الطفل فيما أوصت بأن توفر تيمـور          وأوصت  . )٩٣(اجملتمعات احمللية 

  .)٩٤(لألطفال املعاقني إمكانية الوصول إىل خدمات اجتماعية وصحية مالئمة تفي باملعايري

  احلق يف العليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع احمللي الثقافية  -٨  
معرفة القراءة والكتابة   ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن معدل          ٢٠١١يف عام     -٥٩

 يف املائة، مما يشري إىل   ٥٨ ليشيت كانت    -عاماً فما فوق يف تيمور       ١٥يف فئة البالغني من العمر      
 يف املائة من السكان البالغني مل يكونوا قادرين على القراءة والكتابة بواحدة مـن               ٤٢أن قرابة   

 االقتصادي  -الستبعاد االجتماعي   وكان من شأن ذلك أن يؤدي يف املستقبل إىل ا         . لغيت العمل 
وأوصى الفريـق القطـري باعتمـاد       . )٩٥(والتهميش للطالب املنتمني إىل أقليات إثنية ولغوية      

  .)٩٦(على اللغة األمباألساس  بشأن التعليم املتعدد اللغات القائم ٢٠١١ سياسة عام وتنفيذ
 ٨٢رس االبتدائية يبلغ    وذكر الفريق القطري أيضاً أن معدل صايف التسجيل يف املدا           -٦٠

 يف املائة من األطفال يف سن السادسة من العمر مسجلون يف الـصف              ٥٠يف املائة وأقل من     
 يف  ٢٧ إال نسبة تقارب     معدالت ترك الدراسة مرتفعة وال تصل إىل النصف التاسع        و. األول

ن العديد من   ويف حني أن تقدماً قد أُحرِز، فإ      . املائة من األطفال الذين يدخلون الصف األول      
  . )٩٧(تزال متدنية زالت يف حالة مادية يرثى هلا، ونوعية التدريس ال املدارس ما

 ليشيت بالسهر على توفري فرص متساوية جلميع        -وأوصت جلنة حقوق الطفل تيمور        -٦١
األطفال للحصول على تعليم ابتدائي جماين دون أية عراقيل مالية؛ واملضي يف اختاذ التـدابري               

فع معدالت التسجيل والبقاء يف املدارس؛ ومواصلة إيالء االهتمام ملسائل الفهم أثنـاء             ملزيد ر 
أو /فترة انتقال نظام التعليم املتعدد اللغات إىل اللغة الربتغالية؛ والقيام بشكل فعلي بتوظيف و             

تدريب مدرسني مؤهلني على النحو املالئم للمدارس االبتدائية والثانوية؛ وتعزيـز وتوسـيع             
  .)٩٨(اق برامج التغذية يف املدرسةنط
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تـدين معـدل                 -٦٢

تسجيل الفتيات يف املدارس الثانوية ويف التعليم العايل، فضالً عن ارتفـاع معـدالت تـرك             
حلمل املبكر، والـزواج    كما أعربت عن قلقها لكون املواقف التقليدية، وا       . الفتيات للدراسة 

املبكر، هي من بني األسباب الكامنة وراء ترك الفتيات للدراسة، وأعربت عن انزعاجها إزاء              
. )٩٩(لتحرش اجلنسي والعنف يف طريقهن إىل املدرسـة       يتعرضن ل ارتفاع عدد الفتيات الاليت     

 حتـول دون   ليشيت باختاذ اخلطوات للتصدي للمواقف التقليدية اليت   -وأوصت اللجنة تيمور    
حبقهن يف التعليم، وبقاء الفتيـات يف املـدارس، وتنفيـذ           متتعاً كامالً   متتع النساء والفتيات    

ودعت اللجنة  . سياسات للعودة إىل املدرسة متكن الشابات من العودة إىل املدرسة بعد احلمل           
 وإياباً، فضالً    ليشيت إىل توفري وسائل نقل آمنة تنقل الطالب إىل املدارس ذهاباً           -أيضاً تيمور   

  . )١٠٠(عن توفري بيئة تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف
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  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 ٣٤ وجود ما جمموعه     ٢٠١٣-٢٠٠٩سجلت وثيقة برجمة أعدهتا اليونسكو للفترة         -٦٣

ن تقديرات ولو أن الربتغالية لغة من اللغات الرمسية، إال أ. لغة من اللغات األصلية املتحدث هبا
  .)١٠١( يف املائة٣٧ و١٥,٦عدد املتحدثني هبا بطالقة يتراوح ما بني 

  األشخاص املشردون داخلياً  -١٠  
 أن األشخاص الذين شـردهتم أحـداث        ٢٠١١الحظ تقرير لألمني العام يف سنة         -٦٤
  .)١٠٢( عادوا ومت إدماجهم تدرجيياً يف جمتمعاهتم األصلية٢٠٠٦ عام
أى املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألشخاص املـشردين يف          ، ر ٢٠٠٩ويف عام     -٦٥

  . )١٠٣(أسباب العنف والتشردمعاجلة الداخل أن حتدياً من التحديات الرئيسية يتمثل يف 

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 يف املائة من السكان     ٤١ أنه ولئن ظلت نسبة      ٢٠١١جاء يف تقرير األمني العام لسنة         -٦٦

واستحدثت احلكومة بـرامج الرعايـة      . حياة بعض الفئات   تعاين من الفقر، فقد حتسنت نوع     
االجتماعية للمسنني والفئات الضعيفة األخرى، فضالً عن مشاريع اهلياكل األساسية الكثيفـة            

ألسر الـيت ازدادت    االستخدام لليد العاملة على مستوى اجملتمعات احمللية لتوفري إيرادات نقدية ل          
ومع ذلـك، يظـل     . ٢٠٠٦ فقراً بسبب األزمة االقتصادية اليت أعقبت أحداث العنف يف عام         

ومن املـسائل   . طرد يف سبل العيش وفرص العمل يف املناطق الريفية حتدياً قائماً          حتقيق حتسن م  
ن تبعث على القلق بصفة خاصة ارتفاع مستوى البطالة يف صفوف الـشباب واحتمـال أ               اليت

التحـديات   وهذا واحد من     - يؤدي ذلك إىل إثارة مشاعر اإلحباط واالضطرابات االجتماعية       
  .)١٠٤(الرئيسية املستمرة اليت يتعني على احلكومة معاجلتها

 ليشيت بوصفها أمة مل     -، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن تيمور         ٢٠١١ويف عام     -٦٧
ن تفخر بإنشاء عدة مؤسسات واعتمـاد تـشريعات         تنل استقالهلا إال منذ تسع سنوات هلا أ       

هذا إضافة إىل وجود تعاون جيد مع منظومة        . وسياسات عديدة تعزز حقوق اإلنسان وحتميها     
  . )١٠٥(األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان، ومع أصحاب املصلحة اآلخرين

  ئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الر  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
 ليشيت بالوفاء جبميـع     -ألغراض االنتخاب يف جملس حقوق اإلنسان، تعهدت تيمور           -٦٨

تزامات املنصوص عليها يف معاهدات حقوق اإلنسان األساسية، فضالً عن سائر           ل واال الواجبات
  .)١٠٦(ها ليشيت طرفاً في-صكوك حقوق اإلنسان وما اتصل هبا من صكوك أخرى تعد تيمور 
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  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
 -، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من تيمـور             ٢٠٠٩يف عام     -٦٩

ليشيت القيام، يف غضون سنتني، بتقدمي معلومات عن تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالوصـول          
  .)١٠٧(إىل التعليم وفيما يتصل مبعدل وفيات األمهات والرضع

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -ساً خام 
 إىل إنشاء فريق عامل مشترك بني شرطة بعثـة  ٢٠١١أشار تقرير األمني العام لسنة      -٧٠

 ليشيت والشرطة الوطنية، لوضع خطة ملزيد دعـم بنـاء           -األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور      
 هذه األخرية للمسؤوليات    القدرات من جانب البعثة لصاحل الشرطة الوطنية على إثر استئناف         
  .)١٠٨(األولية يف جمال خدمات الشرطة يف مجيع املقاطعات والوحدات

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باالستفادة من املـساعدة التقنيـة                -٧١
  .)١٠٩(واملالية يف وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إىل تنفيذ التوصيات، فضالً عن االتفاقية ككل
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