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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 األربعون الدورة 
 2022شباط/فبراير  4 - كانون الثاني/يناير  24

 ليشتي - تيمورتجميع بشأن   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االسااتارا   16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسااان   -1
تجميع للمالومات الواردة في تقارير هيئات المااهدات واإلجراءات الخاصاااااااة  هو  الدوري الشاااااااامقر والتقرير  

 وغيرها من وثائق األمم المتحدة ذات الصلة، وهو مقّدم في شكق موجز تقيدًا بالحد األقصى لادد الكلماتر 

تعاااون مع ايليااات والت اااات الاادوليااة لحقوق  نطاااق االلتمامااات الاادوليااة وال -ثانياا  
(2()1)اإلنسان

 

في  ليشاااااااااتي  - تيمور بأن تنظر   ُقطري وفريق األمم المتحدة الأوصاااااااااا لجنة مناهباااااااااة التاذي    -2
التصااااديق على االتةااية الدولية لحمامة جميع األشااااخات من االقتةاء القسااااري واتةااية حقوق األشااااخات  

في التصااااااااااديق على    ليشااااااااااتي  - تيمور ر كما أوصااااااااااا لجنة مناهبااااااااااة التاذي  بأن تنظر (3)ذوي اإلعاقة
ة القاسااااااااااااااية أو  البروتوكول االقتياري التةااية مناهبااااااااااااااة التاذي  وغيرا من أاااااااااااااارو  المااملة أو الاقو 

 ر(4)الالإنسانية أو المهينة

في إصادار اإلعالن المنصوت   أن تنظر على   ليشاتي - تيمور شاجاا لجنة مناهباة التاذي   و  -3
من اتةااية مناهبااااااااااااة التاذي  وغيرا من أاااااااااااارو  المااملة أو الاقو ة القاسااااااااااااية أو    22عليه في المادة  

البالغات الواردة من األفراد الخاأااااين    و حثفي تلقي    باقتصاااات اللجنة ماترفةً   ،الالإنساااانية أو المهينة
 ر(5)لواليتها القبائية

إلى اتةااية    ليشاتي - تيمور لشاوون الالجئين بأن تنبام  الساامية  أوصاا مةوأاية األمم المتحدة  و  -4
خةض حاالت انادام  ب  المتالقة  1961األشاخات عدممي الجنساية واتةااية عام   بوأاعالمتالقة    1954عام  

 ر(6)الجنسية
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لساااّن  على اتةااية الحد األدنى    ليشاااتي - تيمور بأن تصااادق    ُقطري أوصاااى فريق األمم المتحدة الو  -5
ة واتةااااياا  ،(105)رقم   1957لاااام واتةاااايااة إلااااء الامااق الجبري   ،(138)رقم    1973لاااام   االسااااااااااااااتخاادام
  2019واتةااية الانف والتحرش لاام    ،(144)رقم   1976لاام    الثالثية )ماايير الامق الدولية(  اتالمشاااااااااور 
 ر(7)( لمنظمة الامق الدولية190)رقم 

على    ليشتي - تيمور بأن تصّدق  أوصا منظمة األمم المتحدة للتر ية والالم والثقافة )اليونسكو(  و  -6
 ر(8)التاليم مجالالتمييز في  مكافحةاتةااية 

لم توجه باد دعوة دائمة إلى المكلةين   ليشاتي - تيمور أن  إلى    ُقطري فريق األمم المتحدة ال وأشاار  -7
على   ليشاااتي - تيمور ر وأوصاااا لجنة مناهباااة التاذي  بأن تقبق (9)بوالمات في إطار اإلجراءات الخاصاااة

التاذي  وغيرا من أااارو  المااملة أو الاقو ة القاساااية  مساااألة  وجه السااارعة طل  المقرر الخات الماني ب
 ر(10)أو الالإنسانية أو المهينة لزيارة البلد

 (11)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
طة عمق وطنية  وافقا على صااياغة واعتماد ققد أن الحكومة    ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة ال -8

هذا  توقةا   ،2014في عام  المتخذة  بشاااااااااااااأن حقوق اإلنساااااااااااااانر وعلى الرغم من الخطوات األولية والواعدة  
 ر(12)الميزانية الحكومية والموارد البشرية مخّصصاتالاملية منذ ذلك الحين بسب  عدم كةامة 

لمبادراتها الرامية إلى تاديق سااااااااياساااااااااتها  ليشااااااااتي - تيمور وأثنا لجنة مناهبااااااااة التاذي  على   -9
وقاصااااااااااااااة   ،لحقوق اإلنسااااااااااااااان وتطبيق اتةااية مناهبااااااااااااااة التاذي   حمامة أكبر وإجراءاتها من أجق توفير 

  بااالانف القااائم على النوج االجتماااعي )الانف الجنسااااااااااااااااني(قطااة الامااق الوطنيااة الثااانيااة المتالقااة  اعتماااد
  ،( 2020-2016)  ليشااااااااااتي - تيمور ألطةال في المتالقة با  واعتماد قطة الامق الوطنية  ؛(2017-2021)

 ر(13)التي دعا إلى ماالجة مسألة الاقو ة البدنية

الشاااااارطة    ألفرادببرامج التدري  الاامة القائمة بشااااااأن حقوق اإلنسااااااان    و ينما أحاطا اللجنة علماً  -10
 تأثير إزاء نقص المالومات عن   فإنها ال تزال تشاااااار بالقلق  ،وأفراد القوات المسااااالحة والمواةين القباااااائيين

  للمواةين المكلةينعدم توفير تدري  محدد  إزاء  عن أسةها  اللجنة  أعر ا    ،ذلك وفباًل عنالتدري  المقدمر  
واألطباء الشااارعيين والمواةين الطبيين بشاااأن كيتية اكتشاااا  وتوثيق    ووكالء النيابةوالقبااااة  القوانين  إنةاذ  ب

 ر(14)ة والنةسية للتاذي  وغيرا من أرو  المااملة أو الاقو ة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةبدنيال  اآلثار 

مع مراعاة القانون الدولي    ،حقوق اإلنسانالمتعلقة بتنف ذ االلتمامات الدولية   -رابعاا  
 الواجب التطب قني اإلنسا

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

 المساواة وعدم التم  م -1 

أنه ال تكاد توجد أي إشااااااااااااارة إلى التمييز على أسااااااااااااا  الميق    ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة ال -11
  لألسابا بما في ذلك في القائمة الشااملة    ،الجنساي والهوية الجنساانية في التشارياات أو الساياساات الوطنية

على أسااااا  التوجه  القائم  فإن مشاااااعر التمييز   ،التمييز في الدسااااتورر ومع ذلك  على أساااااسااااهاحظر التي مُ 
  أنه لم مجر تجريمعلى الرغم من  ر و ارتكا  جريمة  في حالةالجنساااااااااااااي تشاااااااااااااكق  اروًفا مشاااااااااااااددة للاقو ة   
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بين شخصين  الزواج  ن بحاالت  لم ماتر  القانو   ،الاالقات الجنسية بالتراأي بين البالاين من نةس الجنس
 ر(15)من نةس الجنس

التمييز المنهجي في حاالت أن القواعد والممارساااااااات و   أمبااااااااً   ُقطري والحظ فريق األمم المتحدة ال -12
 بكثير   قد أّدت  ،أو الهويات الجنسااااانية/و  بالتةباااايالت الجنساااايةعلى أسااااا  االقتالفات المتالقة    ،المدار 

وأحرار الهوية  المثليات والمثليين ومزدوجي الميق الجنسااااااااااااااي وماايري الهوية الجنسااااااااااااااانية  من من الطال   
الوصااول  إمكانية  على    ما لذلك من آثار مع    ،وحاملي صااةات الجنسااين إلى التاي  عن المدرسااةالجنسااانية  

 ر(16)في المستقبق الماتبر إلى سوق الامق والامق 

ن التشرياات الوطنية تحمي حقوق األشخات المصابين  كذلك أنه على الرغم من أ  الةريق  والحظ -13
حتى داقق أسااااااارهم ومجتمااتهم   كبيرينفإنهم يتارأاااااااون لوصااااااام وتمييز   ،بةيرو  نقص المناعة البشااااااارية

 ر(17)وقطاج الرعامة الصحية المحلية

( وحااالااة طوارف التيباااااااااااااااانااات في 19-كوفياادجااائحااة فيرو  كورونااا )وشااااااااااااااادد الةريق على أن  -14
التي كانا أكثر عرأااااااة للتأثيرات    ،من الةئات الباااااا يةة  كثير من تهميش    تازادقد   2021و  2020 عامي

  ،تحدمات محددة من حيث الوصول إلى المالومات   أمباً هذا الكوارث ولكنها واجها  لالصحية واالقتصادمة  
الدولةر وقد    تتيحهاالدعم التي    ونظم  ،و رامج الحمامة واالستجابة االجتماعية  ،والخدمات الصحية والتاليمية
مثق أفراد األسر الم يشية الوحيدة    ،أكثر من غيرهم  ةالباف المتاددحاالت  عانى كبار السن واألفراد ذوو  

  بصااورة قاصاة  الوالد في المناطق الريتية والنساااء والةتيات ذوات اإلعاقةر وقد تأثر األشااخات ذوو اإلعاقة
 ر(18)محاوالت إلدراجهم في االستجابات بذل حتى رغم ،ج محددة مصممة الستهدافهمهُ بسب  عدم وجود نُ 

حمالت    عن طريقلزيادة مادل إصاااااااادار شااااااااهادات الميالد    بذل جهودوالحظ أنه على الرغم من  -15
  ليشاااااتي  -  تيمور بأن تُقرِّ     يوصاااااالدعوة و ناء قدرات مقدمي الخدمات، لم تحدث زيادة كبيرة في البياناتر وأ

مع جاق الاملية اإلدارية أكثر   ،ال ساااااااايما في المناطق الريتيةو   ،قدمات تسااااااااجيق المواليد من المسااااااااتةيدين
 ر(19)فاالية وأقق تكلةة

 التنمية والب اة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

بحقوق الشاااو  األصاالية إلى الشااواغق الخطيرة التي أثيرت  يما    ةالماني  ةالخاصاا  ةالمقرر   تأشااار  -16
عدم إجراء تقييمات شاااااااااملة  إلى  و   الكبير الحجم مين‘تاسااااااااي  ’يتالق بالنتائج البيئية واالجتماعية لمشااااااااروج  

يوثر ف  ،من التلوث الذي قد يوثر على موارد المياا واألراأااااااااااايبالقلق  المجتماات المحلية   وتشاااااااااااار لألثرر  
 ر(20)(البيولوجياألحيائي )والتنوج  البشرية الصحةعلى 

  (،2030- 2011)  أمباًا إلى أن الحكومة، في قطتها للتنمية االساتراتيجية  ةالخاص  ةالمقرر   ت وأشاار  -17
الشاااااااا  التيموري والطبياة من أجق أااااااامان اإلدارة المساااااااتدامة  بين   الر اط القائمقد اعترفا بأهمية تازيز 
على الحكوماة العترافهاا المقررة الخااصااااااااااااااة ر وأثناا (21)األجياال القاادماة  لصااااااااااااااال للبيئاة والموارد الطبي ياة  

وشااااااااااااجاا الحكومة والمانحين الدوليين على دعم    ،اإلمجابي بالممارسااااااااااااات الار ية إلدارة الموارد الطبي ية
التكيف  في  زيادة تازيز اسااااتخدام الممارسااااات الار ية في الحةظ و من أجق تماات التقليدمة  الساااالطات والمج
 ر(22)مع تاير المناخ
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 الحقوق المدنية والسياسية -ءاب 

 (23)الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي -1 

هي  ق كما لو كانا  تاام    إساءة المااملةالحظا لجنة مناهبة التاذي  بقلق أن أفاال التاذي  و  -18
على األفاال التي   مقتصاااااااااااار   167التاريف الوارد في المادة  فر  نةس الجريمة بموج  أحكام القانون الجنائي

مقاأااااااة المواةين    وهو ما ممكن أن محول دون   ،عامة محددة  بمهاميرتكبها مباشااااارة األشاااااخات المكلةون  
أاااة إليهم مهامألشاااخات  صاااراحة أو افيها الاموميين الااملين في مجاالت غير مذكورة   أو    اآلقرين المةوَّ

  وأشاااااارت اللجنة أمبااااااً آقرينر   إمقاج ألم مبرح أو مااناة على أيديعلى    صااااامتواالذين وافقوا أو    المواةين
التمييز من أي  الحادثْين لار   إلى أن تاريف التاذي  الوارد في القانون الجنائي ال مشاااامق األلم والمااناة  

القانون الجنائي لم    لكون قتبااايه اتةااية مناهباااة التاذي ر وأعر ا كذلك عن قلقها  على النحو الذي ت  ،نوج
 ر (24)للتاذي  بالسجن لمدة عامين فقط   الاقو ة الدنيا حدد  م مكةق فر  عقو ات مناسبة على أفاال التاذي ، ألنه  

أي  لم تسااّجق الساالطات    أن  على نحو متكرر  ليشااتي  - تيمور أعر ا اللجنة عن قلقها إزاء تأكيد  و  -19
  لكون كررت اللجناة اإلعرا  عن قلقهاا    ،الةترة قياد االسااااااااااااااتارا ر وفي هاذا الصاااااااااااااادد أثنااءحااالت تااذيا  

الشارطة    أفرادعلى أيدي    إسااءة المااملةالحاالت التي ُنشارت على نطاق واساع بشاأن ادعاءات التاذي  أو  
 عنتلقا مالومات    قد  ،بصااورة أعم  ،ن اللجنةولكو   ماليانا لم تسااةر عن أي محاكماتو   أويكو و   في أتورو
  ،الشاااارطة  من جان   ،بما في ذلك االسااااتخدام المةرط للقوة  إساااااءة المااملة،بشااااأن التاذي  و  كثيرةادعاءات  

 وفباااااااااًل عنهذا االنتهاكات مع اإلفالت من الاقا ر    قد ارتكباتةيد بأن قوات األمن  تقارير فباااااااااًل عن 
تحقيقاتها في بشاأن نتائج  ليشاتي - تيمور   المقدَّمة منزاء نقص المالومات  أعر ا اللجنة عن أساةها إ  ،ذلك
التي ارتكبها أفراد من الشاارطة والجيش في سااياق عملية    مدَّعاةال  إساااءة المااملةمن حوادث التاذي  و  كثير 

  ،في قرية اللوالي   الحادثة التي وقاامثق   ،2015و  2014ري الثوري في عامي   يمشتركة أد مجلس ماو 
لالحتجاز التاساااااااةي    قد تاّرأاااااااوا  ،نسااااااااء وأطةالبمن فيهم   ،من األفراد  عدداً أن   ُيدَّعىحيث   ،بلدمة باكاوب

 ر(25)المجموعة  أفراد  السلطات إلجبارهم على إفشاء مالومات حول مكان وجود  من جان والبر  والتهديد  

بانتظام عن االسااتخدام المةرط للقوة  اسااتمرار ورود تقارير  إلى    ُقطري فريق األمم المتحدة ال  وأشااار  -20
ةي  إساااااااااءة المااملةو  هذا  ورود  اسااااااااتمر ر و الجيش  ،و درجة أقق  ،من جان  الشاااااااارطة  وإلقاء القبض التاسااااااااّ

التي ُفرأااا في اق حاالت الطوارف المتتالية  و   19-كوفيد جائحةب  المتصاالةالتقارير في سااياق تنةيذ القيود  
شاااااااجاوا فيها قوات  ر ياو المساااااااتوب وعباااااااو برلمان ببيانات  وقد أدلى مساااااااوولون    ر2020آذار/مار   منذ  

ر وأعر ا  (26)األمن على إطالق النار أو اسااااااااتخدام القوة المةرطة أااااااااد األشااااااااخات الذين ينتهكون القانون 
 ر(27)مماثلة في هذا الصدد أوجه قلقلجنة مناهبة التاذي  عن 

المتمثلة في و في السااااااااجون  بَّاة  المتأعر ا لجنة مناهبااااااااة التاذي  عن أسااااااااةها ألن الممارسااااااااة  و  -21
على جميع السااااااجناء    حبس انةراديتاني أاااااامنًا تطبيق نظام    الُجدداسااااااتخدام  زنازين أمنية  إليواء النزالء  

لم تقدم مالومات بشااأن  ليشااتي - تيمور األمام األولى من حبسااهمر كما أعر ا اللجنة عن أسااةها ألن    أثناء
تارأاااااااااوا ليس فقط للحبس االنةرادي لادة  قد  قلق اللجنة إزاء التقارير التي تةيد بأن جميع الساااااااااجناء الجدد  

ن كشاااااكق من أشاااااكال  و مواةي الساااااج  من جان أو المااملة المهينة  /للبااااار  المنتظم و  أمبااااااً ولكن    ،أمام
 ر(28)تهيئة السجناء

هو من بين المشااااكق الرئيساااية التي تواجه نظام الساااجونر وأعر ا  والحظا اللجنة أن االكتظاظ   -22
  التشااااااييد المخطَّطوقاصااااااة    أوأاااااااج االحتجاز،لتحسااااااين   ليشااااااتي -  تيمور   بذلتهاعن تقديرها للجهود التي  
مانوفاهي وتركي  كاميرات تلةزيونية ذات دائرة مالقة  و   سجنين في بلديتي باكاوللمركز الحتجاز األحداث و 

  ،زين فئات المحتج   بالةصاااااااق بينفي الساااااااجونر و ينما أحاطا اللجنة علمًا بالترتيبات المتالقة  لردج الانف  
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 ين و   ،فإنها ال تزال تشاااار بالقلق إزاء التقارير التي تشاااير إلى أن الةصاااق الصاااارم بين القاصااارين والبالاين
ر وأعر ا اللجنة عن  دائماً ليس مكةوالً الرجال  و النساااااء   ين و   ،السااااجناء المدانينو المحتجزين رهن المحاكمة  
فإنها لم    ،مركز احتجاز منةصاااق لألحداث تشاااييدإلى   ساااايهاإلى   ليشاااتي -  تيمور أساااةها ألنه بينما أشاااارت  
 ر(29)مركز احتجاز منةصق للنساء تشييدتشر إلى أنها تساى إلى 

بما يلي: )أ( إنشااااااااء آلية شاااااااكاوب مساااااااتقلة تمامًا ممكن   ليشاااااااتي  - تيمور بقيام  أوصاااااااا اللجنة  و  -23
وتكون لها ساااالطة التحقيق بساااارعة ونزاهة    ،لألشااااخات المحرومين من حريتهم الوصااااول إليها بشااااكق سااااري 

أاامان أن  ) (    إساااءة المااملة؛التاذي  و ما ُمطر ح من ادعاءات وشااكاوب تتالق بأفاال  وفاالية في جميع  
و قاائهم    أعماالهمماااملاة عن   وإساااااااااااااااءةتااذي     أفااالة المشااااااااااااااتباه في ارتكاابهم  جميع الجناا  مجري حااًل وقف

في وأااع مساام  بال ذلك  أنهم ساايكونون  عند وجود قطر   وقاصااة  ،طوال فترة التحقيقعن الامق   موقوفين
 ر(30)التحقيق بارقلةأو  مدَّعاةأفاال انتقامية أد البحية الأو بتنةيذ لهم بإعادة ارتكا  الجريمة 

ر  إساااااءة المااملة إطار قانوني لتوفير الجبر لبااااحاما التاذي  و   االفتقار إلىحظا اللجنة بقلق  وال -24
لم تقدم مالومات عن تدابير الجبر والتاويض التي أمرت بها   ليشااااااااااااتي  - تيمور وأعر ا عن أسااااااااااااةها ألن 

أو أسرهم منذ    إساءة المااملةبالةاق إلى أحاما التاذي  أو    والتي ُقدِّماالمحاكم أو هيئات حكومية أقرب 
لم تقدم أي   ليشاااتي - تيمور بدء نةاذ اتةااية مناهباااة التاذي  في البلدر كما أعر ا اللجنة عن أساااةها ألن  

عمق المنظمات غير الحكومية التي تساااااااااى   وتيسااااااااير أو التدابير المتخذة لدعم   الجبر مات عن برامج  مالو 
 ر(31)إساءة المااملةأحاما التاذي  و إلى  تقدمم قدمات إعادة التأهيقإلى 

من حاااالت    كثير ذكر  يمااا يتالق بااالتحقيق في  وأعر ااا اللجنااة عن قلقهااا إزاء عاادم إحراز تقاادم يااُ  -25
ر كما الحظا بقلق أن  1999-1975الةترة    أثناء ليشاتي  - تيمور حدثا في   أنها  ىمدَّعلقساري الاالقتةاء ا
لم تُنشااااااااااااع باد لجنة مانية باالقتةاء القسااااااااااااري مكلةة بجمع البيانات عن جميع حاالت    ليشااااااااااااتي - تيمور 

طةااق من   4 500  بتحااديااد أماااكن وجود األطةااال المقاادر عااددهم   تلااك الةترة و  طوالاالقتةاااء التي ارتكبااا  
 ر(32)االحتالل أثناءالذين ُنقلوا قسرًا إلى إندونيسيا  ليشتي - تيمور 

 (33)اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون مسألة إقامة العدل، بما في ذلك  -2 

في  تقري  الادالة من النا  و  مساااااتمرة فيأن المحاكم المتنقلة    ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة ال -26
لمحاااكم المتنقلااة منااذ  على االكاااملااة    الساااااااااااااايطرةتمتلااك الحكومااة ر و زيااادة الوعي بنظااام الااادالااة الرساااااااااااااامي

قد اق مشاكق الوصاول إلى الادالة    بيد أنتامق على الرغم من محدودمة المواردر    والتي الا  ،2019 عام
فقط أر ع محاكم محلية ومحكمة اسااتئنا  واحدة في جميع    توجدإذ  ر  جزء كبير من السااكانتحدمًا بالنساابة إلى  

محكمة محلية    تشاااييدالامق في    ويجري بساااب  ساااوء حالة الطرقر    وطويالً قد مكون الساااةر مكلًةا  بلدر و أنحاء ال
تزال محدودة   بالشاو  األصلية أن قدرة نظام الادالة ال  المقررة الخاصة المانية  ار والحظ(34)جديدة في ديلي

  المحاكم المتنقلةمساى إلى توسيع نطاق وجود    أّما مشروج المانحين الذي وأنه مااني من تراكم آال  القبامار  
 ر(35)تتالق بالتمويق ألسبا  فقد جرب تاليقه موقتاً في انتظار إنشاء محاكم محلية إأا ية 

  ، يما يتالق بالوصاااااول إلى الادالة واالمتثال لماايير حقوق اإلنساااااان   الخاصاااااة،  المقررة  اوالحظ -27
ُتاقد    ،ةي نظام الادالة الارفيفوجود أوجه قصااور في كق من نظام الادالة الرساامي ونظام الادالة الارفير  

ا  لجرائم المتالقة بباااااحام ا  أنه غير مناسااااا  في حالةمن الواأااااا   هو أمر و   ،علنيبشاااااكق   الجلساااااات عادةً 
توايع  قد تستتبع باض ممارسات الادالة الار ية  ر و الباةاء عاطتيًا وإساءة مااملة األطةال  اأُلسري الانف  
 ر(36)يتاار  مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان األمر الذي ،بدنيةعقو ات 
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من   التحقيق فورًا و طريقة نزيهةعلى أاااااااامان   ليشااااااااتي - تيمور وحثا لجنة مناهبااااااااة التاذي    -28
عدم وجود عالقة موسااااسااااية أو  أاااامان  و   إساااااءة المااملة،هيئة مسااااتقلة في جميع شااااكاوب التاذي  و   جان 

وتازيز قدرة وحدة الط  الشاااارعي    ،األفاال  في ارتكابهم هذاالهيئة والجناة المشااااتبه هذا  هرمية بين محققي 
 ر(37)والتحقيقات الجنائية على إجراء هذا التحقيقات

من قانون اإلجراءات    60في المادة    المنصاااااااااااااوت عليهانات اإلجرائية والحظا اللجنة الباااااااااااااما -29
وإبالغهم    ،ساااااااااااااااعاة من القبض عليهم  72أماام قاا  بااد   إحبااااااااااااااارهموهي حق المحتجزين في   ،الجناائياة

  بما في ذلك عند البارورة ،والوصاول إلى محام مساتقق  ،التزام الصاما و   ،حقوقهم بأسابا  القبض عليهم و 
  إزاء نقصعن أسااااااااااااااةها  قد أعر ا  اللجنة    بيد أنواالتصااااااااااااااال باألقار ر    ،انونيةالمساااااااااااااااعدة الق  عن طريق

البااااامانات وغيرها    لهذاالتدابير واإلجراءات المامول بها لبااااامان التطبيق الاملي   عنالمالومات المقدمة  
بأن  فيد  أُ   ،ر وفي هذا الصاااااددإسااااااءة المااملةمنع التاذي  و الرامية إلى  من البااااامانات القانونية األسااااااساااااية  

أعر ا اللجنة عن   ،ذلك وفبااًل عنالمحتجزين كثيرًا ما ُمحرمون من االتصاال بمحام  في الوقا المناسا ر  
  لار ساعة    72االلتزام بمهلة  ادم  قلقها إزاء االدعاءات المتالقة بادم االحتةاظ بسجالت احتجاز دايقة و 

أن قطوات فاالة لبااااااااامان    ليشاااااااااتي  - تيمور ينباي أن تتخذ   ،ر ووفقًا للجنة(38)القاأاااااااااي  علىالمحتجزين  
أن  و   إساااااااااءة المااملة،عدم قبول االعترافات المنتزعة تحا التاذي  أو  الاملية    مجري في مجال الممارسااااااااة

لبمان قدرتهم على التار  بشكق فاال   ووكالء النيابةبرامج التدري  المهني لكق من القباة  نطاق  توسع  
 ر(39)هذا األفاالالمتالقة بمثق  دعاءاتاالوالتحقيق في جميع  المااملة إساءةعلى التاذي  و 

فإنها    ، 2017تموز/يوليه في  التذكارية  تشااااااياا   المركز الوطني لموسااااااسااااااة   بإنشاااااااء   و ينما رحبا اللجنة  - 30
رة عن  الصااااد تنةيذ عدد من التوصااايات الرئيساااية  ب   ليشاااتي   -  تيمور   عدم ايام أعر ا عن قلقها البالغ إزاء اساااتمرار 
وفي هذا    ليشاتير   -  ولجنة الحقيقة والصاداقة التي أنشاأتها إندونيسايا وتيمور   ، لجنة االساتقبال والحقيقة والمصاالحة 

أي جهود متبااااافرة لتقدمم المسااااوولين عن قتق أو اقتةاء ما مقدر    بذل أعر ا اللجنة عن قلقها إزاء عدم    ، الصاااادد 
ادعاء    1  000بالتاذي  وأكثر من  يتالق ادعاء    11  000أكثر من إزاء وجود  شااااااخص إلى الادالة و   18  600 ب 

لجنة االساتقبال   قاما بتوثيقها   ، واالسات باد الجنساي بما في ذلك االغتصاا    ، بارتكا  أعمال عنف جنساي يتالق  
 ر ( 41) مماثلة   أوجه قلق عن    ُقطري ر وأعر  فريق األمم المتحدة ال ( 40) يقة والمصالحة والحق 

إلى أااامان نشااار توصااايات لجنة االساااتقبال والحقيقة والمصاااالحة    ليشاااتي - تيمور ودعا اللجنة   -31
ق   يما يتالق بحقو وفاااًل    نشااااااااااارًا عامًا على نطاق واساااااااااااع وتنةيذها تنةيذًا كامالً ولجنة الحقيقة والصاااااااااااداقة  

الخاصااااة    الهيئات  اناقاداتخاذ تدابير فاالة للساااااماح بإعادة  وإلى    ؛الباااااحاما في الادالة والحقيقة والتاويض
بما في   ،بارتكا  جرائم تاذي   ادعاءاتلجرائم الخطيرة واساااااااااتئنا  المحاكمات التي تنطوي على  المانية با

الساااااااي إلى التااون مع الساااااالطات اإلندونيسااااااية في تسااااااليم  وإلى    ؛ذلك الانف الجنسااااااي واالقتةاء القسااااااري 
الرتكابهم  لجرائم الخطيرة أوامر توايف  في حقهم الهيئات الخاصااااااااة المانية بااألشااااااااخات الذين أصاااااااادرت  

  اقُترفاة لمرتكبي الجرائم التي  أاااامان المساااااءلة الجنائيالرامية إلى  تازيز الجهود  ول  ،جرائم تشاااامق التاذي 
النظر في وإلى    ؛جرائمال  يتحّملون أكبر مساااااااااااوولية عن ارتكا  هذاأولئك الذين  وقاصاااااااااااة    ،في الماأاااااااااااي

واألشخات المدَّعى  بالبحاما    المتالقةقاعدة البيانات    الوصول إليه بشكق عامتاح  يُ أرشيف وطني   تبمين
دماا إلى  قاُ التي  و  ‘لمتحادة للتحقيق في الجرائم الجساااااااااااااايماةفريق األمم ا’والشااااااااااااااهود التي جماهاا  أنهم جنااة

  الجبر أاااامان إعادة صااااياغة ساااارياة للتشاااارياات المقترحة لتوفير وإلى    ؛2013الساااالطات الوطنية في عام  
  ؛الوطني  مركز تشااااياابه   ىعلى النحو الذي أوصاااا  ،في الماأاااايلجميع أااااحاما انتهاكات حقوق اإلنسااااان 

بما    ،الجبر على    ،بما في ذلك الانف الجنسي  إساءة المااملة،اذي  و أمان حصول جميع أحاما التوإلى  
 ر(42)إعادة التأهيق الكامق قدر اإلمكان ووسائقالتاويض  مشمق
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 (43)السياسيةفي الحياة الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة و  -3 

تقارير عن حوادث ترهي  عرأااااااااااية أااااااااااد مواةي    وردتأنه   ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة ال -32
أو تورط فيها مواةون    حقوق اإلنسااااااااااااااانتتالق بأو قباااااااااااااااما    حاالت  تهمالمنظمات غير الحكومية باد إثار 

 ر(44)حكوميون 

اعتماد قانون وسائط اإلعالم    عن طريقإلااء تجريم التشهير  جرب أنه  والحظا منظمة اليونسكو   -33
األقذ  مشروج قانون مايد    2020في عام    قد اقترحوزير الادل    بيد أن(ر  5/2014رقم  القانون  )  2014اام  ل
إلااء    ليشااااتي - تيمور بأن تواصااااق ر وأوصااااا اليونسااااكو  (45)القانون الجنائي  عن طريقالتشااااهير الجنائي  ب

ر  ( 46) وأاااامان إدماجه في القانون المدني وفقًا للماايير الدولية  ،تجريم التشااااهير وفقًا لقانون وسااااائط اإلعالم
 ر(47)توصيات مماثلة ُقطري وقدم فريق األمم المتحدة ال

أن المواطنين التيموريين موهلون للتصااااااااااااااوياا من الخاارج في   ُقطري الحظ فريق األمم المتحادة الو  -34
في باثة دبلوماساااية أو مركز اقتراج    شاااخصاااياً   يج  أن مصاااوتوار و االنتخابات الوطنية والبرلمانية والرئاساااية

من المواطنين   كثير  مكون بإمكانقد ال ر و نامحدد وأن مكون بحوزتهم بطاقة ناق  وجواز سااااااااااااااةر ساااااااااااااااري
 ر(48)أو غير مدركين إلجراءات التصويا بهغير مهتمين قد مكونون التيموريين في الخارج التصويا أو 

 (49)جميع أشكال الرق  حظر -4 

 ( 2018- 2016الحظ فريق األمم المتحدة الُقطري أن قطة الامق الوطنية لمكافحة االتجار بالبشاااار )  - 35
بغية إنشاااااء الةريق الاامق المشااااترو بين الوكاالت لمكافحة االتجار    2016في عام  أن مجري قد ساااامحا ب

  ،المنع أي  طنية )في إطار قطة الامق الو المشااااار إليها  تحسااااين التنساااايق من أجق تحقيق األهدا  األر اة  
 ر(50)والشراكات( والمقاأاة، ،والحمامة

 (51)الحق في الخصوصية والحياة األسرية -5 

الزواج في   ينصاااار اممكن للق  ولكن  ،عاماً  17الحظا اليونسااااكو أن الحد األدنى لساااان الزواج هو   -36
تحدد    لكي على تاديق تشاريااتها ذات الصالة    ليشاتي   -   تيمور عامًا بموافقة الوالدينر وشاجاا اليونساكو   16سان 

 ر ( 53) توصيات مماثلة   ُقطري ر وقدم فريق األمم المتحدة ال ( 52) للةتيان والةتيات   عاماً   18لزواج با  السن الدنيا ل 

 يةالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف -جيم 

 (54)ومواتيةالحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة  -1 

الحمامة االجتماعية لتشاامق  نطاق    ليشااتي - تيمور بأن توسااع    ُقطري أوصااى فريق األمم المتحدة ال -37
 ر(55)تازيز االنتقال إلى واائف الئقةبغية الامال غير الرسميين 

 الحق في الضمان االجتماعي -2 

نظامًا جديدًا للباااامان   2016أنشاااااأت في عام  قد أن الحكومة    ُقطري المتحدة الالحظ فريق األمم   -38
  الاااملينجميع من أجاق على االشااااااااااااااتراكاات    وهو نظاام ملزم وقاائم  يتباااااااااااااامن مخططاًا عااماًا،  ،االجتمااعي

  الااملينلجميع    ومخططًا طوعياً   ؛الماينين رساااااااميًا )أر ا  الامق والمواةون( من القطاعين الخات والاام
وكذلك اساتحقاقات    ،واساتحقاقاتومااش ورثة   ،ومااش عجز   ،مااشاًا تقاعدماً قدم النظام الجديد  ير و ريناآلق
في بلد يهيمن   وقاصااااة  ،ال تزال التاطية الةاالة منخةبااااة للاامة  ،في الوقا الحالير و )أمومة وأبوة(  والدمة

حاااالياااة غير القاااائماااة على  على الرغم من أن برامج الحمااااماااة االجتمااااعياااة الر و  ياااه الاماااق غير الرساااااااااااااامي
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هي األقرب  التاطية الةاالة   فإن  ،النا  البااااةاءاالشاااتراكات تهد  إلى اساااتهدا  مجموعات مختلةة من 
ر  مبالغ اإلعانات إلحداث تأثير فاال على الحد من الةقر على الصااااايد الوطني   وال تكةي  ،منخةبااااة للاامة

اساااااااااتراتيجية على على قانون أسااااااااااساااااااااي للحمامة االجتماعية و   2021من المتوقع الموافقة قبق نهامة عام  و 
 ر(56)وطنية للحمامة االجتماعية

 (57)الحق في مستوى معيشي الئق -3 

تمكين وصاااااااول   ُمقصاااااااد بهالذي    ،أن نظام تحديد الهوية الةريد  طري قُ الحظ فريق األمم المتحدة ال -39
  ،أفبااااااااق  على نحودعم تقدمم الخدمات ورصاااااااادها  إلى  فاال إلى الخدمات الحكومية و  على نحوالمواطنين  
تاداد  وسااااااايكون أمباااااااًا من شاااااااأن ر  2025و  2021اساااااااتراتيجية متكاملة بين عامي    عن طريق ساااااااُيوقذ به
تخصاااايص  من  التخطيط الحكومي و  أن ممّكن من  ،2022عام  الذي أُعيد تحديد موعدا ليكون في    ،السااااكان
 ر(58)أفبق على نحوالميزانية 

بالشاااو  األصاالية أن اإلحصاااءات تشااير إلى أن ما مقر  من   ةالماني  ةالخاصاا  ةالمقرر   االحظو  -40
  36 نحوالتاذمة المزمن وأن    ماانون من ساوء ليشاتي - تيمور األطةال دون سان الخامساة في  جميع نصاف 

الحكومة  بأن تازز  ر وأوصااااااا  (59)على نحو مزمنفي المائة من السااااااكان ماانون من انادام األمن الاذائي  
من أجق دعم األساااااار الم يشااااااية الةقيرة التي   (Bolsa da Mãe)   حقيبة األم تنةيذ برنامجل  الالزمةالموارد  

 ر(60)لها نساءو تا

 (61)الحق في الصحة -4 

عن واصاالا تازيز تنةيذ برنامج صااحة األساارة  قد أن الحكومة    ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة ال -41
لكشااااااف المبكر عن من أجق ا  ،النائيةالمناطق  أو  /و  في المناطق الريتيةوقاصااااااة    ،المنزليةالزيارات    طريق

دمم الخدمات في المناطق  المجتم ية المتكاملة تق  دائرة قدمات الصحةواإلحالة الةوريةر وواصلا    األمرا 
واصااالا الحكومة إنشااااء مرافق صاااحية جديدة في   ،التي ال تتوافر فيها المرافق الصاااحيةر وعالوة على ذلك

الااملين  مع التوسااااااااع في ساااااااالساااااااالة تبريد اللقاح وتوافر  و ر  المناطق ذات التاطية المنخةبااااااااة من الخدمات
من التاطية    وأّدت زيادةر  عمليات التلقي ل إلى  ن الوصاااااو تحساااااَّ   ،في المراكز الصاااااحية  الصاااااّحيين المدرَّ ين
الروتيني لألطةال إلى القبااااااء على الحصااااابة والسااااايطرة على الحصااااابة األلمانية في   حيث عمليات التلقي 

في المائة   20إلى    10 فإن نحو  ،ر ومع ذلك2023في عام  المسااااتهد  اإلقليمي المتوقَّع  قبق    ،2018عام  
 ر (62)ليسا لديهم سوب إمكانية محددة للوصول إلى التلقي  ،  جداً ماكن نائية من السكان، الذين م يشون في أ 

األدوية    تارقق الوصاااااااول إلىأن الحواجز المادمة التي    أمبااااااااً والحظ فريق األمم المتحدة الُقطري   -42
  أمباً   قد حّدتولكن القيود الثقا ية والدينية    ،في المناطق النائية وال سيما  ،ووسائق منع الحمق ال تزال كبيرة

ألشخات الذين ليس لديهم أطةال أو  في حالة ا وال سيما  ،من الوصول إلى األسالي  الحديثة لتنظيم األسرة
في تكون  ولكنها    ،الحمق في مرافق الصااااحة الاامة  أسااااالي  منع  مجاناً  وُتوفَّر   راألشااااخات غير المتزوجين

 ر(63)نساء الالئي لديهن أطةال بالةاقمخصصة للماظم الحاالت 

ر  قرار الدقول في عالقات جنسية دور ّيذكر في  على أنه يبدو أن الشابات ليس لديهن    الةريق   وشدد -43
وقبااااما    ، في المائة(   7حمق المراهقات )حاالت  المادل المرتةع نسااابيًا ل  هو  إلى تأكيد هذا النتائجوأن ما مميق  

ع وهجر    ،جها  غير اآلمنمثق و يات األمهات بساااااااب  اإل أن المارفة    و النظر إلىاألطةالر    وقتق  ،الرأاااااااّ
فمن المتوقع أن تسهم برامج الحكومة المتالقة بالصحة    ، النساء  لدببالصحة اإلنجابية منخةبة بشكق قات  

الحساااسااية الثقا ية بشااأن    بيد أنالحقوق في الحد من انتشااار هذا القبااامار    بشااأناإلنجابية الجنسااية والتثقيف  
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ال ُمساااام  باإلجها  في حالة االغتصااااا  أو    ، على ساااابيق المثالر و عائقا أمام التنةيذ ال زالا  هذا الموأااااوج  
 ر(64) ىسةاح القر 

عماًل بتاااديااق   ،قااات من أن اإلجهااا   بوجااهأعر ااا لجنااة مناااهباااااااااااااااة التاااذياا  عن قلقهااا  و  -44
التي مكون فيها  جريمة جنائية في جميع الحاالت باسااااااااااتثناء الحاالت   مشااااااااااكق  ،للقانون الجنائي  2009 عام

في الحاالت التي قد    القاعدةالقانون ال ينص على اسااااااااااتثناءات لهذا  هذا  وأن   ،لحمامة حياة األم  أاااااااااارورياً 
في حاالت    وقاصة  ،يودي فيها إجبار المرأة على االستمرار في الحمق إلى مااناتها من آالم ومااناة شديدة

 ر(65)الجنين الشديداعتالل االغتصا  أو سةاح القر ى أو 

 (66)الحق في التعليم -5 

بين أطةال المناطق  بالشاااااااااو  األصاااااااالية اسااااااااتمرار التةاوتات   المقررة الخاصااااااااة المانية  االحظ -45
  2015أاهر تاداد عام  ر و الحصااااااااااااااول على التاليمإمكانية  الحباااااااااااااارية وأطةال المناطق الريتية من حيث

مقارنة بالمناطق  بالفي المائة(    86,2في مادل اإللمام بالقراءة والكتابة في المناطق الحبرية )  ارتةاعًا كبيراً 
في   100 نحوفي المائة(ر و لغ صااااااافي االلتحاق بالتاليم االبتدائي في المناطق الحباااااارية    52,5الريتية )

  كماا كااناا أحوالنقص في المواد التاليمياة   يوجادكاان  ر و في الماائاة في المنااطق الريتياة 60الماائاة مقااباق 
 ر(67)رديئةالبنية التحتية للمدار  

لطال  الذين  لباألعداد الكبيرة  مباشااااااااارةً التاليم تتأثر   أن جودة  ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة الو  -46
أو ثالث  دراساااااايتين  ةترتين لالمدار    تامقما    ر وكثيراً المدرساااااايةفي الةصااااااول    حيز محدوديتنافسااااااون على  

 ر(68)الطال  إلى ساعتين فقط في اليوم االتصال بينما مقلق من ساعات  ،الحيز في نةس  فترات

لةيرو  كورونا    للتصاااّدي اعتمدت قطة  قد  وأشاااارت اليونساااكو إلى أن وزارة التاليم والشااابا  والرياأاااة   -47
أاااااااااااااماان اساااااااااااااتمرار األطةاال في تاليمهم قالل فترة إغالق   في الهاد  الااام منهاا  تمثّاق    ، 2020ماايو  / في أماار 
 ر ( 69) مجرد إعادة فت  المدار  التالم ب   وتداُرو ما فات من إعادة االندماج بنجاح  تحقيق  دعمهم ل جرب  و   المدار  

 محددةأو مجموعات  محددين حقوق أشخاص  -الد 

 (70)النساء -1 

في حمااااماااة وتازيز    أوجاااه التقاااّدم المتحققاااةأناااه على الرغم من   ُقطري ذكر فريق األمم المتحااادة ال -48
ما    ،فإن إدماج حقوق اإلنسااااااان للمرأة في التشاااااارياات ال يزال مةتقر إلى نهج منهجي وشااااااامق  ،حقوق المرأة 

أو ال تمتثق لاللتزامات الجنساااااااااانية الدوليةر وكثيرًا ما    المنظور الجنساااااااااانيمن القوانين تتجاهق  كثيراً مجاق 
تكون  الار ية أن   لقواعدلممكن   ،فيها ذلك  مةالنوفي الحاالت التي   ،المطالبة بحقوقهن ُتحجم النسااااااااااااااء عن
الار ية في الحصاااول على األراأاااي ووراثتها    القواعدكانا    ،على سااابيق المثالر و الاملية  هي الموّجهة لهذا

 ر(71)(2017تاكس حقوق المرأة بموج  قانون األراأي الجديد ) وال التحّيز أد النساءشديدة 

لقااااائم على النوج االجتماااااعي )الانف  اأن الانف    أمبااااااااااااااااااً   ُقطري والحظ فريق األمم المتحاااادة ال -49
 ليشتي،   -  في مجال حقوق اإلنسان في تيمور  تالااًل وانتشاراً ماتر  به باعتبارا أحد الشواغق األكثر    ( الجنساني 

  15)تتراوح أعمارهن بين   دقلن في شراكات اقترانيةفي المائة(    59من كق قمس نساء )  نظرًا إلى أن ثالثاً 
لم    ،ر ومن بين هوالء نأو الجنساااااي من الشاااااريك الحميم في حياته/و  البدنيللانف    قد تاّرأااااان(  عاماً   49و

وأوأااا  الةريق  الرسااامية أو سااالطات أقربر أو الدوائر  في المائة المسااااعدة من الوكاالت    86 تطل  نسااابة
ت والمثليين ومزدوجي الميق الجنساااي وماايري الهوية  المثليا  فبااااًل عن  ،النسااااء والةتيات ذوات اإلعاقة  أن
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الذي يرتكبه في كثير   ،أكثر عرأاة للانفهم    ،وحاملي صاةات الجنساين  وأحرار الهوية الجنساانيةالجنساية 
 ر(72)األسرةمن أفراد  من األحيان

عن تجريم االغتصاااااااا    ليشاااااااتي  - تيمور أعر ا لجنة مناهباااااااة التاذي  عن قلقها إزاء إحجام  و  -50
وأعر ا عن أسااااةها لادم تقدمم مالومات عن عدد الشااااكاوب    ،كجريمتين منةصاااالتينالزوجي وسااااةاح القر ى  

 ر(73)أد المرأة  الجنسانيالانف  والتحقيقات والمحاكمات واإلدانات والاقو ات الصادرة في قباما

النااقبين كاانوا من النساااااااااااااااء في  في الماائاة من 49إلى أن    ُقطري وأشااااااااااااااار فريق األمم المتحادة ال -51
وهي    ،في المائة من مقاعد البرلمان الوطني  38شااااااااالا النساااااااااء    ،2020في عام  ر و 2017انتخابات عام  

  بيد أن(ر  المائة في  26البالغ  )  الاالمي  والمتوسااط(  المائة في  19البالغ  )  اإلقليمينساابة أعلى من المتوسااط  
 ر(74)الرئيسية األقرب  القرار  صنع ناص م في تمثياًل ناقصاً  ممثلةال زالا  المرأة 

زيادة في مشااااركة المرأة في القوة الااملة الرسااامية ولكن الةوارق بين الجنساااين   حدثا أنه  والحظ أمباااًا   -52
القوة الااملة  في المائة من    45,7  ا نساابة النساااء هي كان   ، 2019على الرغم من أنه بحلول عام  ر و تزال قائمة  ال 

 ر ( 75) في المائة   16  تبلغ   فجوة في األجور بين الجنسين في الامالة الرسمية   توجد فإنه    ، الكلية 

 (76)األطفال -2 

  بدنيمن الانف ال مرتةاةعن مسااااااااتويات  التقارير قد تحدثا   أن  ُقطري ذكر فريق األمم المتحدة ال -53
اسااااتحداث قدمات حكومية باد  مجر   ولمر و والااطةي أااااد األطةال في كق من المنزل والسااااياقات التاليمية

آثار قطيرة على إعادة دمج   ُمسااااااااااااةر عنما    ،لدعم األطةال والمراهقين الناجين من الانف  متخصااااااااااااصااااااااااااة
 ر(77)األطةال في أسر آمنة

الاقو ة البدنية لألطةال في المنزل والمدرساااااااااااة    لكون أعر ا لجنة مناهباااااااااااة التاذي  عن قلقها  و  -54
نها ال تزال منتشاارة على  ألالقانون الوطني و  فيحظر صااراحة باد  والرعامة البديلة ودور الرعامة النهارية لم تُ 

أو تسااان تشااارياات تحظر بشاااكق /والتشااارياات   ليشاااتي  - تيمور ل ينباي أن تادِّ   ،للجنة  ر ووفقاً نطاق واساااع
بما في ذلك    ،التدابير الالزمة لمنع هذا الاقو ة السياقات وأن تتخذالبدنية في جميع    صري  وواأ  الاقو ة

وأن    ؛التنةيذ الصااااااارم للمبادف التوجيهية لوزارة التاليم بشااااااأن االنبااااااباط في الةصااااااول الدراسااااااية  عن طريق
لزيادة الوعي   حمالت إعالمية عامة  وأن تنّظمأشااااااااااكال التأدي  غير الانيةة كبدائق للاقا  البدني   تشااااااااااّجع

 ر(78)هذا الاقو ةالمترتبة على باآلثار البارة 

الااادالاة  أن الااادالااة لألطةااال تاُادار حاااليااًا باااسااااااااااااااتخاادام قوانين    ُقطري الحظ فريق األمم المتحاادة الو  -55
يزال  ألطةالر واللاالعتبارات الخاصة   عدم إيالء سوب قدر أئيق أو منادم منمع    ،البالاين  المطبَّقة على
قانونين بشااااااااأن قباااااااااء األحداث ينتظران الموافقة: قانون قباااااااااء األحداث لألطةال الذين تتراوح  مشااااااااروعا

عاااماًار   21و  16ونظااام جنااائي قااات للشاااااااااااااابااا  الااذين تتراوح أعمااارهم بين   عاااماااً   16و 12أعمااارهم بين  
  الةريق  ر كما أشااااار (79)مثق ساااان المسااااوولية الجنائية  ،مع الماايير الدولية ال يتماشااااى بدرجة كا يةكالهما  و 

نظام شااامق لقباااء األحداث مشاامق الوقامة والتحويق وإعادة اإلدماج    اسااتحداثإلى محدودمة االسااتثمار في 
 ر(80)أمان عدم احتجاز األطةالبغية االجتماعي والرعامة الالحقةر ويلزم وأع تدابير بديلة 

 (81)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

صااااياغة قطة عمق وطنية لألشااااخات ذوي اإلعاقة    جرتأنه   ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة ال -56
بالشاااو     والحظا المقررة الخاصااة المانيةر  (82)ها تنتظر موافقة مجلس الوزراءولكن  ،2030-2021للةترة  

كا     على نحو وال مجري ر  في المناطق الريتية وال ساايما ،سااياسااات وقدمات مناساابة  االفتقار إلىاألصاالية  
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عن كا     م على نحوالتاامق ماهكما ال مجري    ،تساااااجيق حالة األشاااااخات ذوي اإلعاقة في اإلحصااااااءات
 ر(83)السياسات الحكومية المتالقة بالتاليم والصحة والوصول إلى الادالة طريق

  تمييزًا وعنةاً زالوا يواجهون    ماي اإلعاقة  على أن األشااااااخات ذو   ُقطري فريق األمم المتحدة ال  وأّكد -57
أحد أكبر التحدمات التي يواجهها   ويتمّثقر  الدقق  من حيثعن انادام األمن    فبالً   ،باد يوم  مستمرين يوماً 

إلى نقص المارفة   ماظمهفي يرجع هو ما  و   ،الوصاااااااااااول إلى الادالةإمكانية   فياألشاااااااااااخات ذوو اإلعاقة  
 ر(84)ظام وتلقي الدعمالن السْير في هذاكيتية  بشأن

أعر ا لجنة مناهبااة التاذي  عن قلقها إزاء محدودمة توافر قدمات الط  النةسااي لألشااخات  و  -58
على   وأاااااع ُمجب رون  يهما أدب إلى   ليشاااااتي،  - تيمور االجتماعية في  - ذوي اإلعاقات الذهنية والنةساااااية

حاالت كثيرة ألشااااخات ذوي إعاقات   تشااااير إلى وجودإزاء التقارير الموثوقة التي  كذلك  و   ،البقاء مع أساااارهم
بما في ذلك    ،أفراد المجتمعأفراد األساارة أو   من جان المااملة    إلساااءةيتارأااون    اجتماعية-ذهنية ونةسااية

 ر(85)مهينة أوأاجحبسهم وتقييدهم بالقوة في 

ألشاااااااخات  اق بحق  أن القانون ال يزال غير متساااااااق  يما يتال  ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة الو  -59
من قاانون انتخاا  البرلمان  أُلاياا    بينماافر  االجتمااعياة في التصااااااااااااااوياا-ذوي اإلعااقاات الاذهنياة والنةسااااااااااااااياة

في حق  ال  من عقلياً الوطني مادة تحرم األشاااااااااااخات  الماروفين بشاااااااااااكق واأااااااااااا  وعلني بأنهم مرأاااااااااااى  
 ر(86)يةالمادة نةسها سارية في قانون انتخا  رئيس الجمهور هذا  ، ال تزالالتصويا

هق الوصاول  لرعامة الصااحية مسااْ لأن االفتقار إلى مرافق   أمباااً   ُقطري والحظ فريق األمم المتحدة ال -60
ه في مجاالوالتحادماات التي  مشااااااااااااااكاِّق هو إلعااقاة  وأاااااااااااااااج اإليهاا ومراعياة أل النقاق في المنااطق الريتية    تواجا 
 ر(87)يواجهها األشخات ذوو اإلعاقةماوقات شائاة 

سااياسااة وطنية تدريجية جديدة بشااأن   ،2017في عام    ،كذلك إلى أن الحكومة قد وأااااوأشااار  -61
أنه يلزم بذل جهود  إلى  و   ،التاليم لجميع األطةال الباةاءتوفير أهمية    وهو ما ُيبرز   ،للجميع  التاليم الشامق
  للتدريسة  ممتلك المالمون المهارات الالزم ال  ،ذلك وفبااااااااااًل عنر  بةاالية  هذا الساااااااااياساااااااااة  لبااااااااامان تنةيذ

  ،بطريقة برايق   المادة التاليميةاساااااااتخدام لاة اإلشاااااااارة وتوفير ما يتالق ببما في ذلك    ،ألطةال ذوي اإلعاقةل
 ر(88)اإلعاقة وبشكق كا   القباما التي يواجهها األطةال ذو  ال ماّطي المنهج كما أن

 الشعوب األصلية -4 

اتخذها المسااااااااوولون   مبادرات ماينةبالشاااااااااو  األصاااااااالية إلى  أشااااااااارت المقررة الخاصااااااااة المانية   -62
 المتالقة بتدابير تشري ية وإدارية ماينةرالحكوميون للتشاور مع المجتماات المحلية ونقق المالومات الاامة  

  ،هذا الامليات ر و اوراً وتشااااإصاااادارات تشااااري ية وإدارية تتطل  وصااااواًل إأااااا يًا إلى المالومات    توجد بيد أنه
كامق  مراعاتها أمن  ال مجري   ،المنصوت عليها في القوانين والمطبقة إلى حد ماين في الممارسة الاملية

 ر(89)لموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةنطاق وسياق وإطار ا

ن  وأ  التقليدمة ألراأااااااايهلشاااااااا  التيموري  ملكية ابأن تحمي الحكومة    المقررة الخاصاااااااة  وأوصاااااااا -63
المجتماات   وال سااايما  ،تاطي األولوية العتماد القوانين المكملة لقانون األر ر وينباي اساااتشاااارة التيموريين

حقوقهم  اعتماد قوانين في المسااااااااتقبق تحترم  كما ينباي  ؛صااااااااياغة هذا القوانين بشااااااااأن  ،المحلية المتبااااااااررة
وال ساااااااايما حقهم في أن تجري   ،حقوق الشاااااااااو  األصااااااااليةالمتالق ببموج  إعالن األمم المتحدة    وتحميها

 ر(90)تسجيق األراأيعملية تنةيذ وأن مجري  ،موافقتهم موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة
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إلى أن باض لاات الشااو  األصالية قد تكون على وشاك االقتةاء في   المقررة الخاصاة  توأشاار  -64
الحكومة إلى اتخاذ مزيد من التدابير لحمامة وتنشاااااااااااااايط جميع لاات السااااااااااااااكان   افدع  ليشااااااااااااااتي، - تيمور 

 ر(91)األصليين في البلد

 (92)اللجوء وملتمسوالمتاجرون والالجاون  -5 

  ،الموافقة على قانون الهجرة واللجوء   ، جرت2017أنه في عام    ُقطري الحظ فريق األمم المتحدة ال -65
إذا بقوا باااد إقطااارهم    ممكن احتجااازهمأنااه  و   ،من البلااد  النظاااميينعلى طرد المهاااجرين غير  ينص  الااذي 
كتدبير من تدابير  ساااااياساااااة أو اساااااتراتيجية لبااااامان عدم اساااااتخدام احتجاز المهاجرين إال   وال توجدر  بالطرد

 ر(93)بطيءتنةيذ القانون  في اتجااالتقدم  وأأا  أنر المالذ األقير 

  ليشاتي   -   أشاارت لجنة مناهباة التاذي  إلى أنها ال تزال تشاار بالقلق إزاء التقارير التي تةيد بأن تيمور و  - 66
باعتماد قانون     ينما أحاطا اللجنة علماً ر و تصاااارفا بشااااكق ينتهك مبدأ عدم اإلعادة القسااااريةر ما تكون قد 

سااااااااااااااعة   72 أبقى على ُمهلةأعر ا عن قلقها من أن القانون الجديد  فإنها    ،2017الهجرة واللجوء في عام  
 ر(94)له أثر إمقافي تلقائي ليسلتقدمم طلبات اللجوء وأن االستئنا  أد رفض طل  اللجوء 

  72  الاااااا  مهلة ليشتي - تيمور بأن ُتلاي  أوصا مةوأية األمم المتحدة السامية لشوون الالجئين  و  -67
  ،إجراءات اللجوء   إنصا مع المةوأية في محاولة لتحسين   وأن تزيد من تااونهاساعة لتقدمم طل  اللجوء  

 ليشاااااااااااتي  - تيمور   إلىجميع األفراد الذين مار ون عن اهتمامهم بالتما  اللجوء عند وصاااااااااااولهم  ل وأن تكةق
المالومات ذات الصاااااالة وقدمات  والحصااااااول على    ،إجراءات اللجوء الاادلة والةاالة االسااااااتةادة منإمكانية  

 ر(95)الترجمة الشةوية والمساعدة القانونية

 األشخاص عديمو الجنسية -6 

 ُينشاع تشاريعب ليشاتي - تيمور   تأقذة األمم المتحدة الساامية لشاوون الالجئين بأن أوصاا مةوأاي -68
ةة  مصاااانَّ   ،وأن تجمع إحصاااااءات دايقة عن حاالت انادام الجنسااااية  ،حاالت انادام الجنسااااية للبا فيإجراًء  

تأثير انادام الجنسااااااااااااااية على التمتع بالحقوق وتحديد الحلول القانونية   بغية بحث  ،حساااااااااااااا  الامر والجنس
 ر(96)وتقليق حاالت انادام الجنسية زيادة منعلوالسياساتية 
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