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 املنهجية  -أوالً   

شاركة واسعة ومشل فريقاً عامالً مشتركاً بني الـوزارات         مبحظي إعداد هذا التقرير       -١
وباإلضـافة إىل   .  من جهات الوصل املعنية حبقوق اإلنسان، وقد نسقته وزارة العدل          مؤلف

مجع البيانات، عقدت جلسات للفريق العامل مع أعضاء احلكومة حول متحورت مرحلة أولية 
  .واجملتمع املدين

ولعبت املشاورات العامة دوراً رئيسياً يف إعداد االستعراض الدوري الشامل قـصد              -٢
 مقاطعـة، مت    ة عشر مقاطعات ليشيت البالغ عددها ثالث    مجع البيانات يف سبع مقاطعات من       

 احمللية، مبـن  العامة مشاركة ممثلني عن اجملموعات    ت هذه املشاورات    ومشل. اختيارها عشوائياً 
ة ذروهتا يف إجراء مشاورة     وبلغت عملية املشاورات العام   . طفالممثلون عن األ  نساء و الفيهم  

  .ديليوطنية يف 
ولتكميل املعلومات اجملمعة أثناء املشاورات، أجرى الفريق املشترك بني الـوزارات             -٣

 التشريعات، والسياسات العامة، والربامج الوزاريـة،        ذلك  ذات الصلة، مبا يف    حتليالً للوثائق 
  .والتقارير

واعتمد جملس الوزراء مشروع التقرير النهائي قبل عرضه على عملية االسـتعراض              -٤
  .الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان

  وصف عام  -ثانياً   
دولة دميقراطية وذات سيادة    ) شيتلي -تيمور  (ليشيت الدميقراطية    - تيمور   يةمجهور  -٥

وحيتل البلد اجلزء الشرقي    . ٢٠٠٢ومستقلة تقوم على سيادة القانون، وقد تأسست يف عام          
. زيرة أتاورو وجزيـرة جـاكو     كوسي أمبينو، وجُ   - من جزيرة تيمور، فضالً عن جيب أو      

سـكاهنا   كيلومتراً مربعاً ويبلغ عـدد       ١٤ ٩١٩مساحة قدرها    ليشيت على    - تيمور   ومتتد
 لغـة   ١٦والتيتوم والربتغالية مها اللغتان الرمسيتان، ويعترف بقرابـة         .  نسمة ١ ٠٦٦ ٥٨٢

ليشيت عدد مـن الـديانات املختلفـة، أمههـا           -وميارس يف تيمور    . أخرى كلغات وطنية  
  .الكاثوليكية، ومجيعها متارس يف جو من التسامح دون عنف بني األديان

 ١٣ إىل   تنقـسم  ليشيت الدميقراطيـة     - ن مجهورية تيمور  أما من الناحية اإلدارية فإ      -٦
وهناك حالياً عمليـة جاريـة      .  قرية ٢ ٢٢٥ و )١(بلدة ٤٤٢ مقاطعة فرعية، و   ٦٥مقاطعة، و 

  .إلنشاء بلديات، وسوف تزود هذه البلديات باالستقالل الذايت اإلداري واملايل
 عامـاً ميثلـون     ٢٤وجزء كبري من السكان يتألف من األطفال والشباب دون سن             -٧

ويقطن السكان أساساً يف املناطق الريفية وثلثهم يعيش .  يف املائة من جمموع السكان٦٠قرابة 
             يف مؤشـر التنميـة البـشرية       ١٢٢ ليـشيت املرتبـة      - وحتتل تيمور . يف املناطق احلضرية  
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        ستقالل، كانت وُبعيد اال .  عاماً ٦٢، وهلا متوسط عمر متوقع عند الوالدة يبلغ         ٢٠١٠لعام  
  .ليشيت من بني أدىن البلدان ترتيباً يف مؤشر التنمية البشرية -تيمور 

ليـشيت بـشكل     - عام من احلكم الربتغايل، أعلنت تيمور        أربعمائةوبعد أكثر من      -٨
وحىت قبل حـصول الـبالد علـى        . ١٩٧٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨أحادي استقالهلا يف    

ليـشيت   -اعتربت تراب تيمـور     والهلا كانت إندونيسيا قد احتلتها      االعتراف الدويل باستق  
، ونتيجة الستشارة شعبية أجرهتـا      ١٩٩٩أغسطس  /آبويف  . مقاطعتها السابعة والعشرين  

. األمم املتحدة، أعربت أغلبية السكان عن رغبتها يف االستقالل عن البلد القائم بـاالحتالل             
 اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة، أصبحت تيمور     ، وبعد عامني من     ٢٠٠٢مايو  /أيار ٢٠ويف  

 عـضواً يف األمـم املتحـدة يف         ، ليشيت مستقلة وأصبحت، بصفتها دولة ذات سـيادة        -
  .من نفس السنةسبتمرب /أيلول

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ثالثاً   

  تنظيم السلطات  -ألف   
            وقـد اعتمـد دسـتور      . ليشيت دولة دميقراطية تقوم على سيادة القانون       - تيمور  -٩

 يراعي مبدأ استقالل السلطات والفصل بني اهليئـات ذات          رئاسينظاماً شبه    )٢(٢٠٠٢عام  
 مـن دسـتور     ٦٩املادة  (رئيس اجلمهورية، والربملان الوطين، واحلكومة، واحملاكم       : السيادة

لسيادية مع رئـيس    ووظائف الدولة تتقامسها اهليئات ا    ).  ليشيت الدميقراطية  - مجهورية تيمور 
اجلمهورية والربملان الوطين فيما تتوىل احلكومة املسؤولية عن الوظيفة السياسية، ويتوىل كـلٌ          

، وتتـوىل   التنفيذيةمن الربملان الوطين واحلكومة الوظيفة التشريعية، وتتوىل احلكومة الوظيفة          
  . احملاكم الوظيفة القضائية

 من  ٧٤املادة  (لقائد األعلى للقوات املسلحة     ورئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة وا       -١٠
وللرئيس أن حيـل، يف     ).  من الدستور  ٧٦املادة  (وينتخب باالقتراع العام واملباشر     ) الدستور

وللرئيس أيضاً سلطة   . ظروف معينة، الربملان الوطين، ويقيل احلكومة، ويعزل رئيس الوزراء        
 لدستورية القواعد، والتأكـد   وجتريديةقية  التوجه إىل حمكمة العدل العليا بطلب مراجعة استبا       

  ).من الدستور) ه(٨٥املادة (من عدم الدستورية نتيجة للتقصري 
والربملان الوطين هو اهليئة املمثلة جلميع مواطين تيمور وهو مناط بسلطات تـشريعية             -١١

 ميكن  وأعضاؤه، الذين ).  من الدستور  ٩٢املادة  (وإشرافية وسياسية وخمول الختاذ القرارات      
 عضواً، ُينتخبـون    ٦٥ عضواً وعدد أقصى قدره      ٥٥أن يتراوح عددهم بني عدد أدىن قدره        

  ).٩٣املادة (باالقتراع العام واملباشر 
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واحلكومة هي اهليئة املسؤولة عن توجيه وتنفيذ السياسات العامة للبالد، وهي اهليئة              -١٢
 الوزراء يعينه رئـيس اجلمهوريـة،       ورئيس).  من الدستور  ١٠٣املادة  (العليا لإلدارة العامة    

          حبسب نتائج انتخابات الربملان الوطين، فيما يقترح رئـيس الـوزراء أعـضاء احلكومـة               
وبالتايل فإن احلكومة مسؤولة أمام رئـيس اجلمهوريـة         ).  من الدستور  ١٠٦املادة  (املتبقني  

  ). من الدستور١٠٧املادة (والربملان الوطين 
. ولة عن إدارة العدالة، وهي مستقلة وال ختضع إال للدستور والقانون          واحملاكم مسؤ   -١٣

 ١٢٠املـادة   (وحيظر على احملاكم تطبيق القواعد اليت ختالف الدستور أو املبادئ املكرسة فيه             
وحمكمة العدل العليا هي اهليئة األمسى يف هرم احملاكم وهلا سلطات فيما يتعلق             ). من الدستور 

وهذه السلطات تتوالها   ).  من الدستور  ١٢٤املادة  (والدستورية واالنتخابية   باملسائل القانونية   
كما ينص الدستور على إنشاء حماكم خاصة، ومثال علـى ذلـك            . مؤقتاً حمكمة االستئناف  

  ، اليت جيري حالياً إنشاؤها)من الدستور) ب)(١(١٢٣املادة (حمكمة مراجعة احلسابات 

  واحلرياتالضمانات الدستورية للحقوق   -باء   
ضمن ي ،وعلى هذا األساس. قيمة اإلنسان وكرامته مها مبدآن يسترشد هبما الدستور        -١٤

وحيتل نظـام  . كل فرد احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   الدستور ل 
حقوق اإلنسان الدويل مكانة مرموقة يف النظام القانوين الوطين، ويوجه اإلعـالن العـاملي              

 تفسري احلقوق األساسية املكرسة يف الدستور، مـع العلـم أن            ١٩٤٨حلقوق اإلنسان لعام    
  .للقانون الدويل األسبقية على القانون الوطين العادي

وباإلضافة .  ليشيت -وقد لعبت حقوق اإلنسان الدولية دوراً بارزاً يف تاريخ تيمور             -١٥
. ؤية البالد فيما يتعلق بكرامة اإلنـسان       تتفق معايري حقوق اإلنسان الدولية مع ر       ،إىل ذلك 

على سبع اتفاقيـات تتعلـق حبقـوق     ٢٠٠٣يف عام  ليشيت   -وهلذه الغاية، صادقت تيمور     
العهـد  : اإلنسان وأدرجت هذه الصكوك يف نظامها القانوين الوطين، وهذه الصكوك هـي           

االقتـصادية  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقـوق      
الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،             

الدوليـة حلمايـة    واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية          
 ليـشيت علـى عـدة       -كما صادقت تيمور    . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    حقوق  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية    اختيارية منها بروتوكول    بروتوكوالت  
كما أن  .  وبروتوكول اتفاقية حقوق الطفل    اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة     بروتوكول  و

 ليشيت دولة طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية منـع              - تيمور
الـسخرة  جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، واتفاقيات منظمة العمل الدوليـة بـشأن             

وحـق التنظـيم    ) ٨٧االتفاقية رقم   (واحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم      ) ٢٩االتفاقية رقم   (
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وأسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية       ) ٩٨االتفاقية رقم   (جلماعية  واملفاوضة ا 
وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة ) ١٨٢االتفاقية رقم (للقضاء عليه 

  .النساء واألطفال
 ليشيت حالياً بصدد حتديد سياسة وطنية لتنفيذ حقوق األشـخاص ذوي            -وتيمور    -١٦

الوفاء بااللتزامات اليت ستتقيد هبا قريباً عندما تصادق البالد على اتفاقيـة             أجل   مناإلعاقة،  
وقد سبق أن اعُتمدت السياسة الوطنية للـصحة العقليـة          . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

  .واستراتيجية إعادة التأهيل اجملتمعية األساس
طنية مستقلة للدفاع عن أيضاً هيئة و ليشيت -ولنظام محاية حقوق اإلنسان يف تيمور         -١٧

حقوق اإلنسان، وهي أمني مظامل حقوق اإلنسان والعدالة، وهي هيئة تتفـق مـع مبـادئ       
، اعترفت جلنة التنسيق الدولية ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة          ٢٠٠٨ويف عام   . باريس

  ".ألف"ركز بامل ليشيت بأنه مؤسسة تتمتع -بأمني مظامل تيمور 
طنية حلقوق اإلنسان واملواطنة املسؤولية، حتـت إشـراف وزارة          وتتوىل املديرية الو    -١٨

 نشر املعلومات على السكان خبصوص حقوقهم وواجباهتم وتقييم الُنظُم األساسية           عنالعدل،  
  .اجلديدة يف ضوء حقوق اإلنسان، إضافةً إىل نشرها وتوعية اجملتمع هبا

جيع املساواة بني اجلنسني، يف     وتركز أمانة الدولة للنهوض باملساواة على مسائل تش         -١٩
حني تتوىل وزارة التضامن االجتماعي املسؤولية عن محاية وتعزيز حقوق اجملموعات املعرضة            

  .األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة واملسنون واألرامل ذكوراً وإناثاًمبن يف ذلك للخطر، 
، وهي خمصصة    ليشيت جلنة وطنية حلقوق الطفل     - أنشأت تيمور    ،ويف وزارة العدل    -٢٠

 قانون الطفل، أن تكتسب هذه اهليئة اسـتقاللية         ، باعتماد ومن املزمع . لتنفيذ حقوق الطفل  
  .ا جيعلها مؤسسة إدارية مستقلةمبمؤسسية ووظيفية 

 ليشيت مؤسسة متخصصة يف مكافحة الفساد، وهـي جلنـة           -كما أنشأت تيمور      -٢١
تطلعات السكان إىل الشفافية واملـساءلة      وتسعى هذه اهليئة إىل االستجابة ل     . مكافحة الفساد 

ويعترب اجملتمع املدين هـذه اجلرميـة       . اللتني يطالب هبما اجملتمع املدين أكثر من أي شيء آخر         
  .تعدياً على حقوق اإلنسان

  النظام القانوين  -جيم   
ىل فـإ .  ليشيت ُمعقَّد يف طبيعته    -نتيجةً للظروف التارخيية فإن النظام القانوين لتيمور          -٢٢

               يسري أيضاً التشريع اإلندونيسي الـذي دخـل حيـز التنفيـذ يف           ،جانب التشريع الوطين  
 ليشيت وذلـك حـىت      - وكذلك لوائح إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور          ١٩٩٩ عام
 والقوانني املعتمدة من هيئات هلا سلطات تشريعية حتل تدرجيياً        . ها وما مل ختالف الدستور    ئإلغا
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 الثقـايف   -حمل هذا التشريع، وتضمن نظاماً قانونياً متناسقاً يعكس الوضـع االجتمـاعي             
  .والسياسي للبالد ويتماشى مع القانون الدويل

قوق اإلنسان، ميكن إبـراز العناصـر   حبوفيما يتصل بالتشريع الذي له صلة مباشرة        -٢٣
 والعنـف أو    اإلرهاب اجلنائي لقضايا    النظام اخلاص يف اإلجراء   : التالية للنظام القانوين احلايل   
، وقـانون   )٢٠٠٨(، والقانون األساسي بشأن التعليم      )٢٠٠٦(اجلرمية املنظمة بدرجة عالية     

، والقواعد التأديبية لقوات الشرطة الوطنية وقوات الـدفاع         )٢٠١٠(مكافحة العنف املرتيل    
، والقـانون   )٢٠٠٦(، والقانون بشأن حرية التجمع وتنظيم املظاهرات        )٢٠٠٦ و ٢٠٠٤(

، )٢٠٠٩(، وقانون محاية الـشهود      )٢٠٠٥ (، وقانون اإلجراءات اجلنائية   )٢٠٠٩(اجلنائي  
.  من بني قوانني ولوائح أخـرى      ،)٢٠٠٨(وقانون منحة املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة       

 النظام اخلاص لتحديـد : االعتماد  يف طور الصياغة أو هي يف انتظار   وبعض التشريعات حالياً  
، وقانون الطفل، والنظام القانوين للتبين، وقـانون العمـل،      )قانون األراضي (كية العقارية   املل

والقانون املدين، والقانون املتعلق باالجتار بالبشر، والقانون املتعلق بالوصاية على األحـداث،            
  .، من بني تشريعات وقوانني أخرىباالحتكام إىل احملاكموالقانون املتعلق 

  ازات والتحديات يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان اإلجن  -رابعاً   

 واحلق يف عدم التعرض   ،احلق يف احلياة، واحلرية، وحظر التعذيب وسوء املعاملة         -ألف   
  للعبودية

احلياة ال جيوز وقف العمل به       واحلق يف . ُتقدِّر الدولة حق اإلنسان يف احلياة وحتميه        -٢٤
  . ليشيت- اإلعدام يف تيمور يف أي ظرف من الظروف، وال وجود لعقوبة

واالستخدام التعسفي للقوة القاتلة على أيدي قوات األمن والدفاع حمظور وهو ميثل              -٢٥
واللوائح الداخلية، متشياً مع املعايري الدولية، تنظم استخدام        . فعالً جنائياً ُيعاقب عليه القانون    

  .ع  وضمان مساءلتهاالقوة وجيري تعزيز آليات اإلشراف على قوات الشرطة والدفا
وال جيوز احتجاز أحد بصورة غري قانونية، وال جيوز االحتجـاز، وفقـاً لقـانون                 -٢٦

ونظام احلق يف املثول أمام القضاء منـصوص عليـه يف            . إال كحل أخري   ،اإلجراءات اجلنائية 
جاز، وقد اعُتمدت أيضاً قواعد قانونية ُتحّدد مدة االحت       .  ليشيت ويف القانون   -تيمور  دستور  

  .ومتت زيادة طاقة احملاكم، وحتسَّن التنسيق بني خمتلف السلطات اليت تشكل النظام اجلنائي
والتعذيب حمظور بشكل صريح ويعترب جرمية ُيعاقب عليها مبوجب أحكام القـانون              -٢٧

  .ال تكون أدلة مقبولة يف احملـاكم      عن طريق التعذيب    وأية أدلة يتم احلصول عليها      . اجلنائي
جد أية تقارير حديثة عن ادعاءات تعذيب مرتكبة على أيدي قوات األمن، ولـو أن               وال تو 

. التقارير قد أفادت حباالت سوء معاملة على أيدي الشرطة وقوات الدفاع وحراس السجون            
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 ليشيت بشدة أي سوء معاملة تصدر عن املوظفني املسؤولني عن إنفـاذ             -وينبذ جمتمع تيمور    
 للمساءلة إىل ارتفاع يف عدد       اجملتمع وتعزيز اآلليات املؤسسية    عيوقد أدت زيادة و   . القانون

وبزيادة قدرة هيئات التفتيش والتأديب، مت التحقيق يف املزيد من . تقارير سوء املعاملة املزعومة
ومن بني التدابري التأديبية املنطبقة ميكن اإلشارة بشكل خاص إىل التوقيف عن العمل             . القضايا

  .إجراءات جنائيةمباشرة مة و، يف بعض احلاالت، والطرد ودفع غرا
واإلعداد والتدريب احملدودان مها من بني العوامل اليت تساهم يف وجود سلوك معيب          -٢٨

 ليشيت حاليـاً جهـوداً      -من جانب أفراد قوات األمن والدفاع، وهلذا السبب تبذل تيمور           
أنـشطة اإلعـداد     وإىل جانب    .لتصحيح هذا الوضع وحتسني نوعية قدرة قواهتا على العمل        

برامج تعاون مع أستراليا والربتغـال،      مت وضع   ،  األمم املتحدة والتدريب اليت تقوم هبا شرطة      
وشارك أيضاً الـبعض مـن   . تسعى إىل تعزيز قدرات الشرطة الوطنية يف جماالت نشاط عدة    
  .أفراد قوات الشرطة يف برامج تدريبية متخصصة يف بلدان أخرى

 ليشيت ُتسلّم بأن سوء املعاملة حتدث يف املدارس يف شكل عقوبة جسدية             -وتيمور    -٢٩
بالنـسبة للمدرسـني الـذين      " عدم التسامح "ووضعت وزارة التعليم سياسة     . وإيذاء لفظي 

وبذل كل من وزارة التعليم، ووزارة التضامن االجتماعي،        .  هذا النوع من السلوك    يسلكون
الشرطة الوطنية، ومنظمات اجملتمع املدين، جهوداً لزيادة       ووحدة محاية الضعفاء التابعة لقوات      

وعي املدرسني فيما يتعلق حبظر اللجوء إىل العقوبة اجلسدية وغري ذلك من أشـكال سـوء                
. معاملة الطالب، وأيضاً استخدام أساليب تعليمية أخرى قصد ضمان االنضباط يف املدارس           

الب كي يتمكنوا من اإلبالغ عن حـاالت        ويهدف هذا الربنامج املشترك أيضاً إىل دعم الط       
  .سوء املعاملة احملتملة يف املدارس

 ليشيت قد كانت، يف األعوام األخرية، وجهة للمتجرين         -ومن املسلم به أن تيمور        -٣٠
 ليشيت تكافح االجتار بالبشر بوسائل جنائيـة،  -وتيمور . بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي  

ا هذه اجلرمية من خالل إجراءات منسقة بني وزارة التـضامن           وتضمن أيضاً املساعدة لضحاي   
. نياالجتماعي ووزارة الصحة، أي عن طريق تقدمي املساعدة الطبية والدعم واملشورة النفسي           

 أيضاً شراكات مع املنظمات غري احلكومية لتوفري مـأوى مؤقـت هلـؤالء              احملكمةوأقامت  
 ملعظم ضحايا االجتار بالبشر ولـو أن اإلذن        وإعادة التوطني هي احلل الذي وجدته      ،الضحايا

  .)٣(العودة إىل الوطن هي احلل األنسب ليشيت غري مضمون مىت تبني أن -بالبقاء بتيمور 

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع وتنظيم املظاهرات  -باء   
 التعبري والتجمع وتكـوين اجلمعيـات وتنظـيم      حرية ليشيت   -حيدد دستور تيمور      -٣١

املظاهرات بوصفها حقوقاً أساسية، ومت اعتماد عدة قوانني تشكل إطاراً قانونياً متماسكاً يـؤمن              
، )٢٠٠٨-٢٠٠٤(األحزاب السياسية ومتويلـها     بشأن  فعالية هذه احلقوق، مبا يف ذلك القوانني        
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            عـن   ممارسـة رياضـة الـدفاع     بشأن  ، و )٢٠٠٦(وبشأن حرية التجمع وتكوين اجلمعيات      
  ).٢٠٠٥(، وبشأن تسجيل املنظمات اخلريية )٢٠٠٨(نفس ال

وجلميع األشخاص احلق يف التعبري عن أفكارهم بشكل مباشر أو عن طريق وسائل               -٣٢
.  جرميـة  اإلعالم، بدون أية عراقيل ولكن مبا ميليه عليهم ضمريهم، علماً بأن التشهري يعتـرب             

ويف . ان يف القانون  سياسية مضمون اإلعالم عن أي سلطة      وسائل   وحرية الصحافة واستقالل  
، اعُتمدت سياسة وطنية بشأن وسائل اإلعالم من بني أهدافها تعزيـز وسـائل              ٢٠١٠عام  

         ليـشيت  -وحرية الصحافة واقع يف تيمور      . اإلعالم لضمان حريتها واستقالليتها وتعدديتها    
  .وال يوجد أي نوع من أنواع الرقابة أو اإلكراه

 وجود إذاعة وتلفزيـون وطنـيني مهـا، علـى التـوايل، إذاعـة                         وتضمن الدولة   -٣٣
 ليشيت، ومها حالياً وسيلتا االتصال األوسـع تغطيـة يف           - ليشيت وتلفزيون تيمور     -تيمور  
 االتصال احلكوميتني، ملزمتان بالواجبات القانونيـة        وهاتان اهليئتان، بوصفهما هيئيت    .البالد

وكالمها يشجع التعددية يف النقاش خبصوص   . وعية والرتاهة والشمول  املتمثلة يف املهنية واملوض   
، اليت تشمل مشاركة ممثلني      ليشيت -جوانب حيوية من جوانب اجملتمع والسياسية يف تيمور         

وخيصص كل من اإلذاعة والتلفزيـون الوقـت يف        . عن احلكومة، واملعارضة، واجملتمع املدين    
.  حـرة وجمانيـة    يـة ة وتلفزيون يخدمة إذاع هذه  املدين، و براجمهما لبث برامج ُيعدها اجملتمع      
 ليشيت العديد من احملطات اخلاصة من بينها        -تيمور  متتلك  وباإلضافة إىل حمطة اإلذاعة العامة      

وتـؤدي اإلذاعـة    . حمطات إذاعية خاصة باجملموعات احمللية تدعمها احلكومة إىل حد كبري         
تصال األكثر شيوعاً يف صـفوف الـسكان،        وظيفة اجتماعية هامة جداً بوصفها وسيلة اال      

  .وجلميع املقاطعات حمطة إذاعة جمتمعية واحدة على األقل
.  ليشيت أربع صحف يومية وأربع أسبوعيات ومجيعها متمركزة يف العاصمة-لتيمور   -٣٤

وتصدر الصحف بالتيتوم والربتغالية واإلنكليزية والباهاسا واإلندونيسية، ما يضمن وصـول           
 -ولضمان الوصول إىل املعلومات، أقامت حكومـة تيمـور          . نوع إىل املعلومات  مجهور مت 

 ليشيت لتيسري التوزيع اجملاين للصحف الرئيـسية يف         -ليشيت شراكة مع نادي صحافة تيمور       
والصحف املكتوبة توزع أيضاً على حمطات اجملتمعات احمللية اإلذاعية باملقاطعـات،           . البلدات

  .على مناطق البالد الريفيةمبا يدعم بث املعلومات 
ريـة أكادمييـة    حب ، ليشيت، مبا فيها جامعة الدولة     -اجلامعات يف تيمور    كل   وتتمتع  -٣٥

  .للتدريس والبحث ونشر الدراسات والتحاليل
 االنضمام إىل اجلمعيات له طابع سياسـي        جتاه ليشيت إحساس    -ويوجد يف تيمور      -٣٦

ا على سبيل املثال العدد الكـبري مـن األحـزاب           وهذه احلالة يدل عليه   . واجتماعي وثقايف 
، ٢٠١٠ويف عـام    .  التشريعية ٢٠٠٧السياسية، وقد تنافس مخسة عشر حزباً يف انتخابات         

 ليشيت للمنظمات غري    - منظمة غري حكومية نفسها يف منتدى تيمور         ٤٠٠سجلت أكثر من    
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، من بينها العديد من     ىت غري احلكومية توجد مجعيات أخر     وباإلضافة إىل املنظما  . احلكومية
  .احلركات االجتماعية واملنظمات اجملتمعية األساس

واملنظمات غري احلكومية تشارك    . واجملتمع املدين شريك حيوي يف العملية السياسية        -٣٧
يف جمموعة متنوعة من الربامج يف خمتلف املناطق، على مستوى املناصرة وأيـضاً يف تـوفري                

الدعم ملنظمات اجملتمع املدين، مشددة بشكل خـاص علـى          وتوفر دولة تيمور    . اخلدمات
ذلك من خالل اإلعفاء من دفع اإلجيار فيما يتصل مبمتلكـات الدولـة          واجملموعات الدينية،   

، أنشئ مكتب   ٢٠٠٧ويف عام   . والضرائب، باإلضافة إىل تقدمي الدعم املايل لتنفيذ أنشطتها       
يس الوزراء لتيسري االتصال وتعزيز الشراكة بني املستشار املعين باجملتمع املدين داخل مكتب رئ  

  .احلكومة واجملتمع املدين
وجلميع األشخاص احلق . واحلق يف تنظيم املظاهرات يضمنه الدستور وينظمه القانون     -٣٨

وعلى الشرطة واجب قـانوين     . يف التظاهر دون احلاجة إىل إذن مسبق من السلطات العامة         
 العـرائض كما أن احلق يف تقدمي      . خل وتأمني النظام العام   بضمان أن تتم املظاهرات دون تد     

، منصوص عليه أيضاً يف     بشكل مجاعي والشكاوى إىل السلطات العامة، إما بشكل فردي أو         
  ). من الدستور٤٢املادة (الدستور 

  االنتخابات واملشاركة السياسية  -جيم   
ة متأصلة يف مبادئ الدستور     جذور مشاركة املواطنني الدميقراطية يف العملية السياسي        -٣٩

 ليشيت من ثالثة    -وتتألف العملية االنتخابية يف تيمور      . وضماناته ومنصوص عليها يف القانون    
 واالنتخابـات   ؛ واالنتخابات التشريعية  ؛سيةااالنتخابات الرئ : أنواع من األعمال االنتخابية   

  . والسري واحلرومجيع هذه العمليات الثالث تقوم على التصويت املباشر. احمللية
وجترى االنتخابات داخل البلدات، وهي االنتخابات احمللية، بقصد اختيـار قـادة              -٤٠

 ٢٠٠٤( البلـدات    لزعامةوأجري حىت اآلن انتخابان     . اجملتمع احمللي، وزعيم البلدة وجملسها    
 وتلعب بنية قيادات اجملتمعات احمللية دوراً هاماً يف اجلمع بني السكان، وضـمان            ). ٢٠٠٩و

املركزية يف اإلجراء لتحديد وتنفيذ األنشطة ذات األولوية اليت هي أساسية لضمان التمتـع              
  .بتلك احلقوق على مستوى اجملتمع احمللي

وجلنة االنتخابات الوطنية هيئة مستقلة منصوص عليها يف الدستور، وهي مـسؤولة              -٤١
بني ووصوالً إىل عملية فـرز  عن اإلشراف على العمليات االنتخابية انطالقاً من تسجيل الناخ     

سلطات البت يف الشكاوى فيمـا يتعلـق        أيضاً  ذه املؤسسة   هلو)). ٦(٦٥املادة  (األصوات  
وهـذه  . باملخالفات االنتخابية املزعومة، والطعن يف هذه القرارات أمام حمكمة العدل العليا          

رب ضـمانة هامـةً     األخرية، بدورها، هلا سلطات إقرار نتائج االنتخابات، علماً بأن ذلك يعت          
  .لإلشراف على العملية االنتخابية



A/HRC/WG.6/12/TLS/1 

GE.11-14904 10 

 وطنيـون ودوليـون     مراقبونها  نيل االستقالل اعترب  واالنتخابات اليت أجريت بعد       -٤٢
  .مستقلون حرة ونزيهة ومتفقة مع املعايري الدولية السارية

وبإمكان املواطنني أيضاً املشاركة يف عملية احلوكمة عن طريـق برنـامج احلكـم                -٤٣
والوزراء وممثلوهم جيتمعون بانتظام مع سكان      . فتوح الذي ينفذ منذ أكثر من مخسة أعوام       امل

املقاطعات واملقاطعات الفرعية لغرض نشر املعلومات و، يف نفس الوقت، مجع أفكار الـرأي      
ومؤسسة تيمور العامة تأخذ هذا اإلجراء التشاوري مأخـذ         . العام حول املسائل ذات الصلة    

مان قدرة الرأي الذي يعرب عنه اجملتمع على التأثري يف وضع الربامج العامـة              اجلد عن طريق ض   
  .وتنفيذها

  االحتكام إىل العدالة  -دال   
نظام العدالة املستقل والشفاف والفعال والرتيه القادر بكون واعية  ليشيت -إن تيمور   -٤٤

 لتعزيز  اًال العدالة هام  على كسب ثقة اجملتمع واالستجابة يف الوقت املناسب الحتياجاته يف جم          
ثر املشاورة الشعبية اليت أجريـت      إعلى  لكن  . القانونسيادة  ومحاية حقوق اإلنسان وترسيخ     

البىن التحتية للدولة، مبا فيها احملاكم، وغادر املهنيون واحملترفـون يف           اهنارت  ،  ١٩٩٩يف عام   
يات ضخمة فيما يتعلـق     تواجه حتد  ليشيت   -ومنذ ذلك احلني وتيمور     . قطاع العدالة البالد  
ومن بني هذه التحديات املرافق األساسية احملدودة للمحاكم وغريها من      . بتطوير نظام عدالتها  

 نظـام ال و،مؤسسات قطاع العدل، وعدم وجود ما يكفي من املهنيني املدربني ذوي اخلـربة    
 اإلطـار   ال يزال يف طور اإلنشاء بسبب تأثريات خمتلفة متجـذرة يف          الذي  وطين  القانوين ال 

  .التارخيي للبالد
 حماكم درجة   ٤وخالل فترة إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية، أنشئت             -٤٥

كما أنشئت  . )٤(أوىل يف أربع مقاطعات، وهي متارس االختصاص على كامل التراب الوطين          
ة العدل  حمكمة درجة ثانية، هي حمكمة االستئناف، اليت متارس بشكل مؤقت سلطات حمكم           

ونفس هذه البنية القضائية استمرت إىل يومنا       .  كما ورد النص على ذلك يف الدستور       العليا،
 ليشيت بصدد إجراء دراسة حول خيارات تعزيز النظام، مبا يف ذلك املوافقـة              -وتيمور  . هذا

  .اجلديدتنياحملكمتني احملليتني على القانون العضوي اجلديد للمحاكم وإنشاء 
 احملاكم احمللية األربع كانت حمكمة ديلي احمللية هي احملكمة الوحيدة العاملة            ومن بني   -٤٦

 كانت احملاكم احمللية األخرى تفتقر للظروف الالزمة        ٢٠٠٧وحىت عام   . كلياً بعد أن أنشئت   
ويف بعض احلاالت، ونتيجة لعدد القضاة احملدود وعـدم كفايـة املرافـق             . لعقد اجللسات 

العوامل، كانت جلسات االستماع للقضايا يف إطـار اختـصاص          األساسية وغري ذلك من     
وهذا الوضع بعيـد كـل   . احملاكم احمللية، وال زالت إىل اآلن، تعقد مبباين حمكمة ديلي احمللية          

بني نظـام العدالـة الرمسـي    الفاصلة  املسافة  ذلك أنه يدمي  ،البعد عن أن يكون وضعاً مثالياً     
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ضع، أطلقت مبادرة حملية للعدالة املتنقلة وهي تقوم علـى          ولتصحيح هذا الو  . واجملتمع احمللي 
  .يانال سواي ومايت إلجراء حماكمات يف مقاطعتتنقلحماكم 
وعندما أنشئ نظام العدالة للمرة األوىل كان يعّول على مشاركة مهنيني قـانونيني               -٤٧

 ٢٠٠٤م  ويف عـا  . بدون أية خربة حمددة، ولو أن مجيعهم كانوا حيملون شهادة يف احلقوق           
  .اً مؤقتاً تعيين معّينني نواب عامني٩ مدعياً عاماً و١٣ قاضياً و٢٣كان 
ثر تقييم نظام العدالة، مت اخللوص إىل أن هذا النظام ميثـل            ، وعلى إ  ٢٠٠٤ويف عام     -٤٨

العدد ا يعرب عن هذا الوضع، بشكل خاص،        وم.  ليشيت -جماالً من أضعف اجملاالت يف تيمور       
لعالقة أمام احملاكم والعدد الكبري من األشخاص احملتجزين بـشكل غـري            الكبري من القضايا ا   

والتأخري موجود على مستوى احملاكم وأيضاً على مستوى مكتب املدعي العام أثناء            . مشروع
والدليل على ذلك هو ارتفاع نـسبة  فيما بعد، إىل حد كبري  وحتسن الوضع   . مرحلة التحقيق 

  .الرمسياحتكام السكان إىل نظام العدالة 
 ليشيت مركز التدريب القانوين هبـدف تنظـيم         -، أنشأت تيمور    ٢٠٠٥ويف عام     -٤٩

واألشخاص الذين أمتوا تلك الدروس بنجاح استطاعوا       . برامج تدريب مكثفة ملهنيي القضاء    
 ،٢٠١١ويف عـام    . احلصول على تعيني دائم للقضاة واملدعني العامني والنـواب العـامني          

، ومجـيعهم   )٥( نائباً عامـاً   ١٦ مدعياً عاماً و   ١٧ قاضياً و  ١٧تعد   ليشيت   -أصبحت تيمور   
وباإلضافة إىل التدريب األساسي الفرصة متاحة جلميـع مهنيـي          . يتمتعون بتعيينات دائمة  

  . ليشيت والربتغال-القضاء للمشاركة يف مبادرات تدريبية متخصصة يف تيمور 
حترام مهنيـي القـضاء للمعـايري       ولضمان السري املالئم ملؤسسات العدالة وفرض ا        -٥٠

 ليشيت ثالث مؤسسات إشراف مستقلة للقضاة واملدعني        -األخالقية للمهنة، أنشأت تيمور     
العامني والنواب العامني، وهي على التوايل اجمللس األعلى للقضاء واجمللس األعلـى ملكتـب              

  .املدعي العام واجمللس األعلى للنيابة العامة
           شد حرماناً أمـام احملـاكم، وضـمان       األية أساسية لضمان متثيل     والنيابة العامة آل    -٥١

ومبوازاة مع ذلـك أطلقـت   . فرصة الوصول إىل القانون، دون أية تكاليف أو دون أي متييز          
ختريج  يسعى إىل    ،ركز التدريب القانوين  مب اجماً تدريبياً للمحاميني اخلواص    ليشيت برن  -تيمور  

يمور ، مبا يضمن مستويات عالية من االمتياز تتفق مع تطلعات شعب تفئة من احملامني األكفاء  
  . القانوين فيما يتعلق بتمثيلهةاملشروع

 ١ ٨٢٩  قرابـة  يبلغ كان عدد القضايا العالقة أمام احملاكم        ،٢٠١١يونيه  /وحىت حزيران   -٥٢
عالقـة   ال  ومعظم القضايا  ، قضايا ٧٠٣ استطاعت احملاكم أن تبت يف       ٢٠١٠وخالل عام   . قضية

اسـتعادة  هي قضايا مدنية معقدة للغاية وصلت احملاكم خالل السنوات األوىل اليت عقبـت              
. غري أن قضايا جديدة، وال سيما قضايا جنائية، جيري حالياً حلها مبعدل حمتـرم             . االستقالل

 ٣ ٧١٢ قضية انتهى النظر يف      ٨ ٧٥١ جهز مكتب املدعي العام أكثر من        ،ويف نفس الفترة  
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 قضية تقريباً، وذلك أساسـاً      ٥ ٠٣٩والتأخري احلايل يف مكتب املدعي العام هو        . قضية منها 
لتحسن يف عمل مكتب املدعي العام وزيادة       وبا. )٦(بسبب القيود اليت تشهدها عملية التحقيق     

عدد املدعني العامني وموظفي الدعم، ينتظر أن ينخفض التأخري إىل أعداد يسهل أكثر التعامل          
 إنشاء  معوتعزيز مهارات التحقيق هو أيضاً أولوية من األولويات،         . بل القريب معها يف املستق  

يف سياق استراتيجية وطنية ملكافحة اجلرميـة املعقـدة         مؤطّرة  هيئة خاصة للتحقيق اجلنائي،     
  .واملنظمة، اليت غالباً ما تكون هلا صلة بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان

انوين ومكافحة الفساد تشمل إنشاء حمكمـة ملراجعـة         واستراتيجية تعزيز النظام الق     -٥٣
وتدريب املهنيني للقيام بالوظائف يف هذه املؤسسة جيري        . احلسابات، طبقاً ألحكام الدستور   

  .حالياً تطويره مع التركيز بشكل خاص على اجملاالت اليت هلا صلة بالقانون واملالية واحملاسبة

  انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية  -هاء   
 ليشيت احلاجة إىل معاجلة املسائل الناجتـة        - االستقالل، واجهت تيمور     استعادةبعد    -٥٤

             ويف . ١٩٩٩ و١٩٧٥بـني  مـا  عن انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت جـدت يف الفتـرة         
، أنشأت إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف تيمور الشرقية وحدة اجلرائم اجلـسيمة،             ١٩٩٩عام  

 ومناطة بوالية حمددة تتمثل يف التحقيق يف اجلرائم املزعومة          لة أمام املدعي العام   ليت هي مسؤو  ا
ينـاير  /كانون الثايناملخلة باإلنسانية، واإلبادة اجلماعية، واجلرائم اليت حدثت أثناء الفترة من        

ومبوازاة ذلك، أنشأت إدارة األمم املتحدة الفريق اخلـاص     . ١٩٩٩أكتوبر  /إىل تشرين األول  
ين باجلرائم اجلسيمة كجزء من حمكمة ديلي احمللية اليت كانت تتألف من مزيج من القضاة               املع

  .الوطنيني والدوليني
       حماكمـة أفـضت إىل      ٥٥ أجرى هذا الفريق     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ويف الفترة ما بني       -٥٥

            وعلى الرغم من كون هذه العملية قـد أجريـت يف           . ة ثالثة أشخاص  ئ فرداً وترب  ٨٤إدانة  
األمم املتحدة، تواصل العمل على إهناء      من   ليشيت ما زالت، بدعم      - فإن تيمور    ٢٠٠٥عام  

وطبقاً للقانون اجلنائي، فإن اجلرائم املخلة باإلنسانية وجرائم        . التحقيقات اليت ال تزال عالقة    
  .اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب ال تتقادم

انت هناك حاجة إىل استجالء األحداث املسجلة       ، ك التحقيقاتوباإلضافة إىل هذه      -٥٦
وقد أُنشئت جلنة االستقبال واحلقيقة     .  عاماً ٢٤خالل فترة االستعمار اإلندونيسي اليت دامت       

وتتمثل األهداف الرئيسية من هذه اللجنة يف التحقيق يف انتهاكات  . ٢٠٠٠واملصاحلة يف عام    
شاف احلقيقـة فيمـا يتعلـق هبـذه         حقوق اإلنسان اليت حصلت خالل هذه الفترة، واكت       

االنتهاكات، وحتديد العوامل اليت أدت إليها، وحتديد السياسات واملمارسات اليت أفـضت            
إليها كوسيلة ملنع حدوثها جمدداً يف املستقبل، وتعزيز احترام حقوق اإلنـسان، وتـشجيع              

  .املصاحلة ودعم عملية إعادة إقرار كرامة الضحايا
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 مت جتميع بيانات الشهود اليت كشفت، يف معظمها، عـن           ،ةوخالل جلسات اللجن    -٥٧
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، والتعريف حبقيقة الوقائع، ومن مث املـسامهة يف عمليـة              

 ٢٠٠٥، الذي صدر يف عام      "!Chega"عدت اللجنة، يف تقريرها املعنون      وأ. املصاحلة الوطنية 
 ليشيت وأعضاء اجملتمع    - هة إىل دولة تيمور   عقب اختتام أعماهلا، سلسلة من التوصيات املوج      

وقد مشل ذلك التقدم بتوصيات بشأن اخلطوات الالزمة إلعادة إقرار كرامة الضحايا،      الدويل،  
  . يف املستقبلتكرر مثل هذه األحداث ومنع اإلنسان، ولتعزيز حقوق 

  ليـشيت  - ويف نفس الوقت، من األساسي مبكان أن تقوم العالقـة بـني تيمـور               -٥٨
وإندونيسيا على أساس الثقة واالحترام املتبادل، والتحلي بروح التضامن، واختاذ موقف يقوم            

، أُنشئت جلنة احلقيقة والصداقة، وهي تتألف من مفوضني من          ٢٠٠٦ويف عام   . على املساواة 
 ١٩٩٩كال البلدين، هبدف كشف احلقيقة حول األحداث اليت سبقت املشاورة الشعبية لعام             

 الذي صدر يف ‘Per Memoriam Ad Spem‘خلصت هذه اللجنة يف تقريرها املعنون و. وعقبتها
، إىل أن هناك انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وأن هناك مسؤولية مؤسـسية             ٢٠٠٨عام  

وتقدمت هذه اهليئة بعدة توصيات بشأن جمموعة واسعة من املـسائل،     . عن هذه االنتهاكات  
 بني البلدين بغية تشجيع إقامة آليات لتسوية املنازعات عرب من بينها احلاجة إىل ضمان التعاون

وأوصت أيضاً باختاذ إجراءات ملساندة الضحايا، فضالً عن إنـشاء      . التبادل الثقايف والتعليمي  
  .جلنة مشتركة الستجالء مكان تواجد األشخاص املفقودين

. ةنسان املاضـي   ليشيت متعهدة بتقدمي الدعم لضحايا انتهاكات حقوق اإل        - وتيمور  -٥٩
وجتري حالياً يف الربملان الوطين مناقشة مسألة منح تعويضات للضحايا وإنشاء مؤسسة حلفظ             

  . ليشيت- ذاكرة األحداث التارخيية يف تيمور

  احلق يف الصحة   -واو   
ليشيت حالياً واحد من أضعف مؤشرات الصحة يف آسيا، ولو أن تقدماً ذا              -لتيمور    -٦٠

 خدمات املستـشفيات     ليشيت الوطين يف جمال الصحة     - شمل نظام تيمور  وي. شأن قد أُحرز  
وهناك مستشفى وطـين يف     .  الصحية األولية على مستوى اجملتمعات احمللية      وخدمات الرعاية 

ديلي ومخسة مستشفيات فرعية تغطي االحتياجات الصحية الثانوية وهي منتشرة على مراكز            
 مركزاً صحياً حملياً، فضالً     ٦٥ مركزاً صحياً و   ١٨٧، و الصحة اإلقليمية يف مجيع أحناء البالد     

موزعة يف القرى والبلدات اليت يصعب فيها الوصـول إىل املرافـق            مراكز إقليمية    ٥٠٧عن  
  . الصحية

 ليشيت ال متتلك حىت اآلن الظروف األساسية لتأمني مساعدة متخصـصة            - وتيمور  -٦١
ولتحسني هذا الوضع، أبرمت . نواع األمراضوعالج طيب يف مرافقها للرعاية الصحية جلميع أ

. اتفاقات مع مستشفيات يف أستراليا وإندونيسيا وسنغافورة، وأقامت نظاماً إلحالة املرضـى           
  .  ليشيت- وتكاليف هذه املساعدة، اليت من حق كل مواطن التمتع هبا، تتحملها تيمور
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 وعدداً حمدوداً مـن      ليشيت تعد حفنة من األطباء     - ، كانت تيمور  ٢٠٠٢ويف عام     -٦٢
. والوصول إىل املعدات واألدوية حمدود حقـاً      . القابالت واملمرضات ممن هلن تدريب مالئم     

 الصحية، مت توقيع اتفاقات مع كل مـن كوبـا والـصني             ةولالستجابة الحتياجات الرعاي  
ـ      .  ليشيت - أطباء للعمل يف تيمور   جللب  وإندونيسيا والفلبني    ا ومشل االتفاق املربم مـع كوب

 طالـب تيمـوري يف      ٧٠٠ كوبا حىت اآلن أكثر من       واستقبلتتدريب األطباء التيموريني    
 ليـشيت إلكمـال   - ، عاد أكثر من نصف هؤالء األطباء إىل تيمور   ٢٠١٠ويف عام   . الطب

صبح  لي ٢٠١٥وتوجد خطط لزيادة معدل مهنيي الرعاية الصحية حبلول عام          . تدريبهم الطيب 
 ١ ٠٠٠ اإلمجايل   ، وبذلك يصبح عدد األطباء التيموريني     نٍ ساك ١ ٢٠٠املعدل طبيب لكل    

  . طبيب
 املمرضات  النهوض مبؤهالت  ليشيت املعهد الوطين للصحة هبدف       - وأنشأت تيمور   -٦٣

وفتحـت جامعـة    . والقابالت والصيادلة ومهنيي املخابر الطبية من خالل األنشطة التدريبية        
كلية للطـب  ) Universidade Nacional Timor Lorosa’e - UNTL( ليشيت الوطنية - تيمور

  .لعلوم الصحية بغية تعزيز تطوير خطة املوارد البشرية اجلديدة يف جمال الصحةاو
 ليشيت هي السل واملالريا واألمراض التنفـسية        - وأكثر األمراض انتشاراً يف تيمور      -٦٤

 إىل عمل جاد    والسل مشكل من مشاكل الصحة الرئيسية، وحيتاج األمر       . وأمراض اإلسهال 
. وباإلضافة إىل التدخل الطيب، تنظم احلكومة محالت توعية هبذا املـرض          . متضافر ملكافحته 

 ليشيت واعية كل الوعي بالعالقة بني التغذية وخمتلف األمراض، مبا يف ذلك السل،              - وتيمور
قف بـدورها   وتبذل حالياً، يف هذا السياق، جهداً لتحسني املنظومة الغذائية العائلية اليت تتو           

وجيري حالياً تطبيق الـدورة     . بشكل مباشر على حتسن الوضع االقتصادي لألسرة التيمورية       
العالجية القصرية اخلاضعة للمراقبة املباشرة املوصى هبا دولياً، ومجيع األشخاص الذين يـتم             

  . تشخيص إصابتهم بالسل يتمتعون بإمكانية احلصول على هذا النوع من العالج
 ١ ٠٠٠ من أصل كـل      ١٠٤,٢ يبلغ   ٢٠١٠ يف عام    اعدل انتشار املالري  وكان م   -٦٥

وتبذل احلكومة جهداً جدياً يف مكافحة املالريا، وال سيما مـن خـالل إدخـال               . ساكن
حتسينات على نظام تشخيص هذا املرض وعالجه، وزيادة توزيع شـبكات الوقايـة مـن               

  .احلشرات املعاجلة باملبيدات، فضالً عن تكثيف احلمالت اإلعالمية
 ليشيت تتخذ التدابري للقـضاء    - ت تيمور وبدعم من منظمة الصحة العاملية، ما انفك        -٦٦

.  شخص ١٠ ٠٠٠ عن كل    ٥,١٨، كان معدل انتشار اجلذام      ٢٠٠٤ويف عام   . على اجلذام 
 شـخص يف    ١٠ ٠٠٠ عن كل    ٠,٧٣ متضافر إىل ختفيض هذا املعدل إىل        جهدوأدى بذل   

ة ، وهذا ما يعين أن اجلذام مل يعد يشكل شغالً شاغالً للـصح            ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
  .العمومية

متالزمة نقص املناعـة    / حالة من حاالت فريوس نقص املناعة البشري       ٢٢٠وقرابة    -٦٧
ليشيت، األمر الذي يشري إىل أن هذا األمـر ال يـزال             -املكتسب قد مت حتديدها يف تيمور       
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غري أن وجود عدة عوامل لسرعة التأثر فيما يتصل بفريوس          . مشكلة صحية على نطاق صغري    
متالزمة نقص املناعة املكتسب خيلق خطراً حقيقياً بتزايد تفـشي هـذا            / البشري نقس املناعة 

 ليشيت خطة عمل تركز علـى الوقايـة والتثقيـف           - لذلك وضعت حكومة تيمور   . املرض
  .الطوعية والعالج الطيب يف إطار هنج متعدد القطاعاتواالستشارة  النصحوإسداء 

وحسب تعـداد   .  ينخفض الرّضع وفيات   ومنذ استعادة االستقالل، ما انفك معدل       -٦٨
 ١ ٠٠٠ حالة دون السنة األوىل من العمر لكل         ٨٣ الرّضع، كان معدل وفيات     ٢٠٠٤عام  

 هبوطاً كبرياً وهو الرّضع، هبط معدل وفيات     ٢٠١٠ و ٢٠٠٤ويف الفترة ما بني     . مولود حي 
دل وفيـات  وحتقق هبوط مماثل فيما يتصل مبع   . رضيع ١ ٠٠٠ حالة وفاة عن كل      ٤٥حالياً  

  عـن  ١١٥وكان معدل الوفيات دون سن اخلامـسة     . األطفال دون سن اخلامسة من العمر     
 ٢٠١٠، وكان هذا الرقم قد هبط بشكل مفاجئ يف عام       ٢٠٠١ مولود يف عام     ١ ٠٠٠كل  

واالخنفاض اهلائل يف هذين املؤشرين يدل على    .  والدة ١ ٠٠٠ حالة من كل     ٦٤ويبلغ حالياً   
لجهود احلامسة املبذولة لتحسني ظروف اخلدمة الصحية، وتزايد عدد املهنيني          التأثري اإلجيايب ل  

   .ذوي الصلة بالصحة، وجناح الشراكة مع اجملتمع املدين يف احلمالت اإلعالمية
ليشيت استراتيجية عالية اجلودة لتحصني األطفال، وال سيما بغية خفض           -ولتيمور    -٦٩

وتكشف املؤشرات عن وضع يبعث على التفاؤل       . معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة     
مع توافر تغطية ذات شأن، إن مل تكن مثالية، ملختلف أنواع حتصني الرضع دون سن الواحدة       

، بلغت  ٢٠١٠ويف عام   . من العمر، إضافة إىل التحصني من التيتانوس بالنسبة للنساء احلوامل         
         يف املائـة، وبلغـت بالنـسبة        ٦٦,٢نسبة تغطية التحصني الوطنية للوقاية من احلصبة نسبة         

 يف املائة، وبلغت نسبة التلقيح ضد األمراض الثالثـة الـديفترييا والتيتـانوس              ٧٢,٤للسل  
.  يف املائة  ٧٢,٣ يف املائة، وكانت نسبة التحصني ضد شلل األطفال          ٧٣,٢والسعال الديكي   

يف املائة من مجيع األمهـات       ٣٢,٥ويف نفس الفترة، مت توفري التحصني ضد التيتانوس لنسبة          
  .احلوامل

 ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٦١ليشيت من    -وارتفعت الرعاية ملا قبل الوالدة يف تيمور          -٧٠
 حاالت الوضع مبساعدة مهنيني يف جمـال الرعايـة          ونسبة. ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٨٦إىل  

              يف املائـة يف    ٣٠  إىل ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام        ١٨الصحية ارتفعت ارتفاعاً كبرياً مـن       
 ليشيت يظل مرتفعاً باملقارنة مع      - ويف حني أن معدل اخلصوبة احلايل يف تيمور       . ٢٠١٠عام  

  إىل ٢٠٠٣ أطفال للمرأة الواحدة يف عـام        ٧غريها من البلدان، إال أنه اخنفض مع ذلك من          
، والزيـادة يف    وإمجاالً، فإن التحسينات يف الرعايـة الـصحية       . ٢٠١٠ يف عام    ٥,٧ معدل

الوصول إىل املعلومات بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية، فضالً عن ارتفاع فـرص وصـول              
 ليـشيت ملتزمـة     - وتيمور. األسر إىل التنظيم العائلي، قد أعطت نتائج إجيابية لصحة األم         

وما انفك معدل وفيـات     . بإحراز تقدم يف هذا اجملال إىل أن يتحقق مستوى احلماية األمثل          
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مهات ينخفض، وهذا األمر يعود إىل توافر العمليات القيصرية يف مستـشفيات اإلحالـة              األ
  . اخلمسة املنتشرة يف مجيع أحناء البالد

  احلق يف التعليم  - زاي  
، وهو يضمن جلميع املـواطنني      )٥٩املادة  (الدستور  يف  التعليم حق أساسي مكرس       -٧١

دريب املهين، والوصول إىل أعلـى مـستويات   احلق يف التعليم ويف تساوي فرص التعليم والت  
وهو حيدد أيضاً دور الدولة يف إنشاء نظـام عـام      . التعليم، والبحث العلمي، واإلبداع الفين    

  .للتعليم األساسي الشامل الذي هو إلزامي وجماين، مىت أمكن ذلك
ت وكان. ، كان معظم اهلياكل األساسية التعليمية عبارة عن أنقاض        ١٩٩٩ويف عام     -٧٢

وكانت . هناك هيئة صغرية من املدرسني وكانوا يفتقرون إىل التدريب العلمي أو البيداغوجي           
ج الدراسي وما ينتج عن ذلك من إعـداد         اهناك حاجة إىل عملية إعادة هيكلة عميقة للمنه       

غرافيـة  و ليـشيت الدمي - أثبتت بنية تيمورومبوازاة ذلك،    .ونشر للمواد التعليمية ذات الصلة    
عدم كفاية النظام التعليمي الواضحة يف الوفاء باحتياجات )  يف املائة٥٧( نسبة األمية وارتفاع
  . السكان

وعلى الرغم من االستثمار احلايل يف بناء وترميم مباين املدارس، ال يزال عدد كـبري                 -٧٣
            وحبلـول . من املدارس يف حالة أنقاض مؤقتة وهي تواجـه قـصوراً ألغـراض التـدريس     

ولضمان وصول كل طفل يف سن الدراسة إىل        .  فقط  مبىن ٥٧٦ مت بناء وترميم     ،٢٠١٠اية  هن
  .اً مبىن مدرسي١ ٥٢٣املدرسة يقدر أن األمر حيتاج إىل عدد إمجايل قدره 

تـشرين  ويف هذا السياق، ميثل القانون األساسي بشأن التعليم، الـذي صـدر يف                -٧٤
إقامة إطار قانوين مرجعي لتنظيم كامل النظام       ، خطوة حامسة يف طريق      ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

ليشيت مقـسم إىل     -وبعبارة عامة فإن النظام التعليمي يف تيمور        . التعليمي وضبطه وتطويره  
التعليم ملا قبل سن الدراسة، والتعليم األساسي، والتعليم الثانوي، والتعليم العـايل، وجتديـد           

  .املعارف
ل وإلزامي وجمـاين، يقـسم إىل ثـالث دورات          والتعليم األساسي، الذي هو شام      -٧٥
. الدورة األوىل مدهتا أربعة أعوام، والثانية تدوم عامان، فيما تدوم الثالثة ثالثة أعوام            : ميةيتعل
     ، كان املعدل احلقيقي للتسجيل يف املرحلتني األوىل والثانيـة مـن التعلـيم          ٢٠٠١عام   ويف

.  مدرسـاً ٣ ٩٢٥ طالب و٢١٢ ٠٠٠  بيل يقدر    يف املائة، وكان العدد اإلمجا     ١٧األساسي  
              ، وقـد كـان    )٧( يف املائـة   ٩٠، كان هذا الرقم قـد ارتفـع إىل نـسبة            ٢٠١٠ويف عام   

والتقدم املسجل يف الوصول إىل التعليم األساسي       .  مدرساً ٩ ٩٩٥ طالباً و  ٢٨٩ ٤٥٥هناك  
ويف هذا السياق، بدأت    . التعليميكشف عن احلاجة امللحة إىل تعزيز املوارد من حيث جودة           

 يف تنفيذ املنهاج الوطين املعد للمرحلتني األوىل والثانية مـن           ٢٠٠٦شيت يف عام    يل -تيمور  
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، اخُتتمت عملية تصميم املنهاج للدورة الثالثـة، ومـن          ٢٠١٠ويف عام   . التعليم األساسي 
واملنـهاج اجلديـد    . ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين املخطط أن يبدأ تنفيذها الكامل اعتباراً من        

تطلبات علمية وبيداغوجية دولية صارمة وقد ُوضع مع مراعاة واقـع          ملللتعليم األساسي ميتثل    
  . ليشيت- تيمور
،  إىل التعلـيم   وهبدف تيسري فرص وصول الطالب من األسر ضعيفة احلال اقتصادياً           -٧٦

 ليـشيت   - ولتيمور. ساسيطوال مرحلة التعليم األ   "  اخلفيفة  املدرسية األكلة"توفر احلكومة   
أيضاً نظام لتقدمي املنح الدراسية للتعليمني األساسي والثـانوي، توفرهـا وزارة التـضامن              

ووعياً بالصعوبات . االجتماعي باالستناد إىل معايري ضعف احلال االقتصادي واإلجناز التعليمي
ة هبدف توفري مـوارد     اليت تواجهها خمتلف معاهد التعليم، ُوضع برنامج لالمتيازات املدرسي        

  .مالية كافية جلميع املدارس يف البالد
والتعليم الثانوي يدوم ثالثة أعوام ويقسم إىل التعليم الثانوي العام والتعليم اإلعدادي              -٧٧
 مدرساً على هذا املستوى من      ٢ ٠٧٠و طالباً   ٤٠ ٧٨٠، كان هناك    ٢٠١٠ويف عام   . املهين
رزة يف جمال التردد على التعليم األساسي أنه سيكون هناك          وتثبت النتائج األخرية احمل   . التعليم

يف األجل القصري طلب شديد على املستوى الثانوي، ومن امللح بالتـايل تكييـف اهلياكـل           
  . األساسية احلالية واملوارد البشرية القائمة ملواجهة هذا الوضع املنتظر

، كان  ٢٠٠٦وقبل عام   . ين العايل ويشمل التعليم العايل التعليم اجلامعي والتعليم الف        -٧٨
.  مؤسسة غري معتمدة للتعليم العايل، ال توجد من بينها إال جامعة حكومية واحدة             ١٧هناك  

 منها هلا اعتمـاد أكـادميي،   ٩ مؤسسة للتعليم العايل مسجلة، ١١ويف الوقت احلاضر هناك     
. التعليم العـايل   واتضح أهنا أساسية لضمان جودة       ٢٠٠٨وذلك نتيجة لعملية بدأت يف عام       

.  ليشيت حباجة إىل التعاون مع مؤسسات معتمدة دولياً        - وعلى مستوى التعليم العايل، تيمور    
التيمـوريني  ويف هذا السياق جيري تنفيذ مبادرات خمتلفة لزيادة مؤهالت األساتذة اجلامعيني            

 الدراسـية   ويوجد برنامج شامل للمنح   . من خالل إعداد برامج للتدريب والتبادل األكادميي      
ترعاه وزارة التعليم، وهو يسمح ألعداد كبرية مـن الطـالب التيمـوريني بالتـسجيل يف                

  . املؤسسات األكادميية الدولية املعترف هبا
 استجابة مباشرة لالحتياجات إىل الكفـاءات       جاءووضع برنامج تقين للتعليم العايل        -٧٩

، ٢٠١٢يونيـه   /حزيرانوحبلول  . البلدالتقنية املتخصصة لتلبية طلبات العمل ألغراض تنمية        
صـناعة  : سترسى أُسس مؤسسات عامة متعددة التخصصات سُتقسَّم إىل ثالثة مراكز امتياز          

  .السياحة واالستضافة، واهلندسة، والزراعة
ويشمل جتديد املعارف برامج حمو األمية للكبار وبرامج حمددة متنح شهادات تتفـق               -٨٠

        وللتغلب على مستوى األمية املتزايد، أطلقـت احلكومـة يف         . مع التعليم األساسي والثانوي   
            ، وقعـت حكومـة    ٢٠٠٧ويف عـام    .  برناجماً حملو األمية للشباب والكبـار      ٢٠٠٣عام  
 ليشيت على اتفاق مع حكومة كوبا إلعداد وتنفيذ برنامج وطين حملو األمية بشراكة              - تيمور
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وحـىت  .  شخص ١١٦ ٠٠٠ا الربنامج بالفعل أكثر من      وأكمل هذ . مع السلطات التيمورية  
اآلن، كان هذا املشروع مسؤوالً عن حمو األمية يف مقاطعات الوتيم ومانوفاهي ومانـاتوتو              

ليشيت  - وهتدف احلكومة إىل استئصال األمية يف تيمور      . وأوكوسي ومقاطعة أتاورو الفرعية   
  .٢٠١٥حبلول هناية عام 

وقـصد  . تأهيل املدرسـني  هو  حتسني نظام التعليم    يف  سية  عامل من العوامل األسا   و  -٨١
االستجابة الحتياجات تدريب وتأهيل املدرسني، أنشأت وزارة التعليم معهداً وطنياً لتدريب           

ويقوم املعهد حالياً بوضع جمموعة من برامج الباتشلور واملاسـتر،          . املدرسني ومهنيي التعليم  
 ليـشيت دروسـاً     - ز مع ذلك، توفر جامعة تيمـور      وبتوا. وبرامج تدريبية أولية ومتواصلة   

  . ملا قبل التخرج والتخرج وبعد التخرجدروساً للمدرسني، أي 

  احلق يف احلصول على عمل وحقوق العمل   - حاء  
). ٥٠املـادة  (طبقاً للدستور، لكل شخص احلق يف العمل ويف أن خيتار حبرية مهنته        -٨٢

الصحة والسالمة يف العمل وتقاضي أجر وأيضاً التمتع        ويضمن الدستور أيضاً للعامل احلق يف       
كما أنه حيظر طرد العامل دون سبب وجيه أو على أساس أراء العامـل              . بأيام راحة وعطل  

وجلميع العاملني احلق يف اإلضراب، أما إغالق األبواب يف وجه          . السياسية الدينية والعقائدية  
  ). ٥١املادة (العاملني فهو حمظور 

 الدستور أيضاً حق العامل يف تكوين النقابات أو اجلمعيات املهنية املـستقلة           ويضمن  -٨٣
  ).٥٢املادة (عن الدولة وعن أصحاب العمل، واملشاركة فيها 

ومشروع قانون العمل، الذي جتري مناقشته يف الربملان الوطين، هو اإلطار القانوين              -٨٤
ات العمل من قبيل عدد ساعات العمل       للعمل أو العالقات التعاقدية، وهو حيدد خمتلف ضمان       

األقصى، وخمتلف أنواع العطل، واحلق يف املشاركة يف عمليات التفاوض اجلماعي وتـسوية             
  . منازعات العمل

 اليت ، عاما٦٠ً و١٥ اليت تتراوح بني  العمرية ويتألف السكان يف سن العمل من الفئة        -٨٥
 يف املائـة مـن      ٤٠موعة جند أن قرابـة      ومن هذه اجمل  .  يف املائة من السكان    ٥٨متثل نسبة   

 يف املائـة  ٩٦ومن بني السكان الناشطني اقتصادياً تعمل نسبة . األشخاص ناشطون اقتصادياً  
  تتقاضـى  لكن، يف صفوف السكان الناشطني العاملني ال        .  يف املائة بدون عمل    ٤فيما نسبة   
من العاملني يعتربون يف وضع هشاشة      يف املائة    ٧٠وقرابة  . منتظماًأجراً   يف املائة    ٢٩إال نسبة   

  . ومعظم األشخاص يف هذه الفئة يعملون يف قطاع زراعة الكفاف. من حيث العمل
 ١٢ يف املائة يف القطاع العام، و      ٥٥ منتظم، تعمل نسبة     بأجروفيما يتصل بالعاملني      -٨٦

عدل ملونظراً  . ومية يف املائة تعمل يف املنظمات غري احلك       ٧يف املائة تعمل يف املنازل اخلاصة و      
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اجلـزء   من التعليم، يـصنف      من األفراد الذين هلم مستوى متدنّ     األمية املرتفع والعدد الكبري     
  .  ليشيت بأنه فئة غري متخصصة- القوة العاملة يف تيموراألعظم من 

وقصد توفري استجابة لقلة العمل الرمسي والنوعية احملدودة للقوة العاملة، اسـتنبطت              -٨٧
تطوير القدرات عن طريق مبـادرات      :  سياسة تركز على ثالثة جوانب رئيسية هي       احلكومة
ولتشجيع طاقة القوة العاملـة،     .  وتشجيع الوصول إىل العمل    ، وخلق فرص العمل   ،التدريب

ة شراكة مع منظمة العمل الدوليـة واجملتمـع   ر مركزاً للتدريب املهين، وهذه املباد٢٩أُنشئ  
 التدريب يف عدة جماالت، من بينها التعمري، وامليكانيكا، وصـناعة           وتوفر هذه املراكز  . املدين

للحام، وجتهيز املواد الغذائية احمللية، واللغات األجنبية، وتكنولوجيات     االسياحة واالستضافة، و  
ويشارك يف . املعلومات، واإلدارة، واملالية، واالتصال، وإدارة الشركات واملؤسسات الصغرى

ونفذت احلكومة .  شخص يف خمتلف الدورات الدراسية  ١ ٢٠٠أكثر من   هذا التدريب حالياً    
أيضاً سياسة للتدريب يف اخلارج هبدف إعداد فريق من املدربني التيموريني من الطراز العايل              

  .ملراكز التدريب املهين
وتشجع احلكومة االستراتيجيات الطويلة والقصرية األجل خللق مـواطن شـغل يف              -٨٨

وفيما يتعلق باملبادرات القصرية األجل، تنفذ احلكومة       . لمواطنني التيموريني القطاع الرمسي ل  
مشاريع صغرية احلجم تتوىل تنفيذها الوكاالت والشركات الوطنية على املستوى احمللي خللق            

 ٤٥ ٠٠٠، أمكن ملشاريع من هذا النوع خلق أكثر من        ٢٠١٠ويف عام   . فرص عمل للشبان  
ليت ركزت على خلق العمل يف األجل الطويل، تقوم حاليـاً           واحلكومة ا . فرصة عمل جديدة  

كما أهنا تيسر وصول الشركات . بتنفيذ برنامج لبناء القدرات لدعم تطوير الشركات الوطنية       
الوطنية إىل االئتمان املايل، قصد متكينها من زيادة قدرهتا والتوسع، مبا يزيد بالتايل قدرهتا على   

  .استيعاب املزيد من العاملني
 ليشيت مصرف وطين للتنمية، - ولدعم التنفيذ املستدام هلذا الربنامج، سيكون لتيمور        -٨٩

وتعتزم احلكومة أيضاً تقدمي الدعم املباشر للتعاونيـات  . ٢٠١١سيبدأ العمل حبلول هناية عام     
ويقدر أيضاً أن خيلـق تطـوير       . احمللية كخطوة يف طريق املسامهة يف تعزيز االقتصاد الوطين        

يع البىن التحتية الواسعة النطاق، من قبيل الطرقات واملوانئ، فضالً عن غريها من الـبىن        مشار
  .التحتية ذات الصلة بصناعة النفط، عدداً كبرياً من مواطن الشغل

 ليشيت سـتة مراكـز تـشغيل        - ولتيسري الوصول إىل سوق العمل، أنشأت تيمور        -٩٠
بحثون عن عمل حبسب جمـال ختصـصهم        وتسجل هذه املراكز األشخاص الذين ي     . إقليمية

وقد . ونوع وجمال العمل املنشود وتقوم، يف نفس الوقت، بتوزيع املعلومات عن فرص العمل            
  . ليشيت اتفاقات مع كوريا اجلنوبية وأستراليا إليفاد عاملني إىل هذه البلدان- وقعت تيمور
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  احلق يف مستوى معيشي الئق  - طاء  
ستوى معيشي الئق، مبا يشمل بشكل خاص ضمانات        جلميع األشخاص احلق يف م      -٩١

الضرورية للبقاء، واحلصول على املاء واملرافـق       باملقومات  احلصول على سكن الئق، والتمتع      
والتنفيذ الكامل هلـذا   . لتحرر من اجلوع  ا واحلق يف مستوى معيشي الئق يعين أيضاً      . الصحية

  . ليشيت-يمور احلق هو واحد من التحديات الرئيسية اليت تواجهها ت
 يعين احلق يف السكن احلصول على سكن من حجم الئـق للفـرد      ،وطبقاً للدستور   -٩٢

مـي عالقـات العائلـة احلميمـة        حيالرفاه و أسباب  الظروف الصحية و  فيه  وأسرته تتوافر   
 مرتل قد دمـرت يف      ٦٨ ٠٠٠ويقدر أن أكثر من     ). من الدستور  ٥٨املادة  (وخصوصيتها  

 يف املائة مـن     ٤٠ هذا العدد نسبة     ُيمثلو. روف ال تليق للسكن    أو كانت يف ظ    ١٩٩٩عام  
وبدعم من وكاالت األمـم     .  يف املائة من املساكن يف العاصمة      ٧٠إمجايل املساكن، ونسبة    
 إعادة بنـاء    ، استطاع معظم السكان، مباشرة بعد املشاورة الشعبية       ،املتحدة واجملتمع الدويل  

  .مساكنهم، وإن كان ذلك بشكل مؤقت فقط
ومع .  البالدباقي أحناءومعظم املساكن يف ديلي من نوعية أعلى مما هو عليه احلال يف   -٩٣

من نوعية متدنية ظهرت نتيجة للرتوح مـن منـاطق          فيها  سكن  الذلك توجد مناطق صغرية     
مت بناؤها بدون ختطيط عمراين، األمر       مسكن   ٢٠ ٠٠٠ و ١٨ ٠٠٠ما بني   و. البالد الريفية 

وباإلضافة إىل التخطيط العمراين لتحـسني      . فيما يتصل بالصحة والسالمة   الذي أثار مسائل    
ر نوعية السكن، أقامت احلكومة نظاماً لإلشراف على البنايات اجلديدة، من خـالل إصـدا             

 باالقتران مع الشركاء الوطنيني والـدوليني،       ، احلكومة ويف نفس الوقت وضعت   . التراخيص
  .اءللدعم يف جمال البناً حملياً برناجم
 لبنـاء مـساكن     برناجماًولضمان التمتع باحلق يف السكن الالئق، أطلقت احلكومة           -٩٤

 وحدة سـكنية اجتماعيـة      ٤٥٠ مت تسليم    ،٢٠١٠ويف عام   . اجتماعية للمجموعات احمللية  
 هناك أيضاً خمطط لبناء قرابة مخس وحدات        ٢٠١١ويف عام   . للبعض من أضعف األسر حاالً    

وتشمل خطـة   .  مسكناً ١١ ١٤٠ية من القرى مبا يبلغ جمموعه       سكنية اجتماعية يف كل قر    
         السكن الوطنية بناء بيوت جمتمعية بوصف ذلك خططاً متوسطة األجـل تنفـذ يف الفتـرة               

وسوف تدعم هذه البيوت إقامة نظام للشراء والكراء بقصد تيسري          . ٢٠٢٠ و ٢٠١١ما بني   
وتقـدم  . الكافية من احلصول على سكن الئق     وصول األسر اليت ال متتلك القدرة االقتصادية        

 الذين هـم    مساعدة خاصة من خالل توفري املساكن لقدامى مناضلي حركة التحرير الوطين          
 ليشيت تنفيذ مبادرات    -ويف املنظور الطويل األجل تنوي تيمور       . اآلن يف حالة ضعف شديد    

         ية يف الـبالد حبثـاً عـن       ستساعد على ختفيض الرتوح من املناطق الريفية إىل املناطق احلضر         
  .فرص العمل
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 ليشيت أموال ختصص سنوياً لتقدمي الدعم للسكان يف حاالت الكـوارث         -ولتيمور    -٩٥
               ، قـدمت دولـة تيمـور مـساعدة ألكثـر          ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ ويف الفترة ما بني      .الطبيعية

           واملالبـس،   والغـذاء،    ، أسرة، مقدمـة الـدعم ملـواد تـرميم البيـوت           ٣٠ ٠٠٠من  
  .واألدوات الزراعية

 ليـشيت يف عـام      - ضرب تيمور    ويتمثل واحد من اآلثار اليت خلفها الدمار الذي         -٩٦
، )٨(كون عدد كبري من األسر اليت فقدت منازهلا ال تزال تعـيش يف فقـر عـام                 يف   ١٩٩٩

. سات العامـة  والدولة تعي ضرورة استعادة استخدام معظم هذه البيوت لدعم عملية املؤس          
 تـضطر  ليشيت متعهدة بتوفري املوارد الالزمة لضمان عدم انتهاك حق أي أسـرة              -وتيمور  

 حتقيقاً هلذا اهلدف،    ٦/٢٠١١واعُتمد املرسوم بقانون رقم     . ملغادرة ملكيتها يف السكن الالئق    
        وذلك قصد مساعدة األسر على وجود سكن جديد، حيثما كـان هنـاك مـربر لـذلك                

  . إنسانيةألسباب
 الذين يعيـشون يف املنـاطق    من السكان يف املائة٢٩ كانت نسبة    ٢٠٠٤ويف عام     -٩٧

 يف املائة من السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية تتمتع باملياه الصاحلة ٣٠احلضرية ونسبة 
ويف . للشرب، من خالل مياه يتم نقلها باألنابيب إىل البيوت أو من خالل حنفيات عمومية             

وعلى .  يف املائة على التوايل    ٤١ يف املائة و   ٤٣ إىل   ال ارتفعت هاتان النسبتان لتص    ٢٠٠٧عام  
 عادية  بارأاملاء من   احلصول على    إىل   ونيلجأالرغم من هذا االرتفاع، ال يزال معظم السكان         

املـاء مـن    احلصول علـى    أو  مضخات يدوية    ة أو بدون مساعد   ةأو أبار ارتوازية، مبساعد   
وزادت احلكومة إىل حد كبري االستثمار . قصد الوفاء باحتياجاهتم لالستهالك املرتيلاجلداول، 

 مليون دوالر من دوالرات     ٨,١يف توريد املياه للمناطق الريفية، وقد اعتمدت ميزانية قدرها          
وخصص نفس  .  لبناء وترميم املرافق األساسية للمياه النظيفة      ٢٠١٠الواليات املتحدة يف عام     

وساهم كل من الشركاء يف التنمية واملنظمات غري احلكومية إىل حـد          . ٢٠١١ عام   املبلغ يف 
  . ليشيت-كبري يف حتسني الوصول إىل املياه النظيفة لسكان األرياف يف تيمور 

 وضعت احلكومة مبادئ توجيهية لتوريد املياه يف املنـاطق          ، اجملتمع إشراكولتسهيل    -٩٨
 النشاط اجملتمعي عن طريق دوائرها العامـة للميـاه          اإلشراف على هذا  تؤمن   وهي   ،الريفية

 قرار قانوين فيما يتعلق بـدفع       ٢٠٠٤وعلى الرغم من أنه يوجد منذ عام        . واملرافق الصحية 
  .ظل جمانياً حىت اليوميلخواص لمقابل الستهالك املاء إال أن توفري هذه اخلدمة 

وديلي تتمتـع بالفعـل   .  ليشيت-ر الكهرباء حتدياً رئيسياًَ لتيموب السكان   متتعوميثل    -٩٩
 سـاعة ويـتم     ١٢بتوريد مستمر للكهرباء، لكن الكهرباء ال توفر يف املقاطعات إال لفترة            

ويف املنـاطق الريفيـة     . احلصول على الكهرباء يف الغالب باستخدام مولدات تعمل بالوقود        
كامل التـراب،   ى  علولضمان التوريد املستمر للطاقة     . تكمل الطاقة الشمسية توريد الطاقة    

  .٢٠١٢جيري حالياً بناء حمطتني للطاقة الكهربائية، ستكونان شغالتني بالكامل حبلول عام 
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 ليشيت تعين أن سجالت امللكيـة اخلاصـة قـد          -وحالة الرتاع اليت عاشتها تيمور        -١٠٠
وعدم اليقني هذا خيلق صراعات     . دمرت، حبيث أصبح من املستحيل حتديد مالكي العقارات       

وقـصد  . اعية فضالً عن أنه يكبح بشدة االقتصاد وحيد ما تقوم به الدولة من إجراءات             اجتم
حل هذه املشكلة اخترنا وضع خطة عمل جتمع بني إجراء دراسة استقصائية وطنية للمـسح               

والدراسـة  .  ليـشيت  -العقاري وإصدار تشريع لتفعيل وتنظيم ملكية العقارات يف تيمـور           
 ٤٠ ٠٠٠ ومت حىت اآلن حتديد أكثر من        ٢٠٠٨ بدأت يف عام     االستقصائية للمسح العقاري  

  . يف املائة من املطالبني٩قطعة أرض ال يتنازع بشأهنا إال 
 مـشروع   ٢٠١٠مـارس   /رض على الربملان الوطين يف آذار     ومن حيث التشريع، عُ     -١٠١

ت، واهلدف من ذلك هو حتديد ملكيـة العقـارا  . قانون بشأن األراضي ال يزال قيد املناقشة    
 وإقامة آليات لتسوية احلاالت املتنـازع  ،واالعتراف حبق امللكية يف احلاالت غري املتنازع فيها       

  . ويعترف مشروع القانون أيضاً مبلكية أراضي اجملموعات احمللية.فيها
وحالة الضعف فيما يتصل بالغذاء هلا تأثري خاص على وضع األطفال التيموريني يف               -١٠٢

وتظهر نتائج الدراسـة    . ما منهم األطفال دون سن اخلامسة من العمر       سي جمال التغذية، وال  
 يف املائة من األطفال     ٤٤,٧ أن نسبة    ٢٠١٠غرافية واملتعلقة بالصحة لعام     واالستقصائية الدمي 

 يف املائة من بينهم يشكون من نقـص         ١٧دون سن اخلامسة يقل وزهنم عن الوزن العادي و        
 التغذية هذا، هناك فرق كبري بني املناطق الريفية واملناطق          وفيما يتعلق مبؤشر  . مزمن يف الوزن  

  .احلضرية، ولو أنه ال يوجد أي فرق سليب بني اجلنسني
وعلى الـرغم مـن     . ومعظم اإلنتاج الزراعي الوطين يستخدم لالستهالك الداخلي        -١٠٣
الد ومـن   ال تزال هناك حاجة إىل استرياد كمية هائلة من الغذاء لتلبية احتياجات الـب     ،ذلك

ونظراً هلـذا  .  يف األجل الطويل، أال تكون الواردات إال مكمالً لإلنتاج الداخلي    ،املستصوب
. الوضع، استثمرت احلكومة بكثافة يف تطوير اإلنتاج الزراعي هبدف حتسني األمن الغـذائي            

والربامج اليت مت وضعها تشمل متكني املزارعني من حتسني األسـاليب الـيت يـستخدموهنا،               
  . التخزينوأساليبخال التكنولوجيا لتكثيف الزراعة وتشجيع تكنولوجيا جتهيز األغذية وإد

 ترعـاهم   تقنيني زراعـيني  ولتحسني األساليب الزراعية حتظى مجيع البلدات بدعم          -١٠٤
، ٢٠٠٨ وما انفكت األدوات واآلالت الزراعية توزع منذ عام          .)extensionistas(احلكومة  

ولزيادة فرص الوصول إىل املنتجات الزراعية احملليـة        . ملتوسطة احلجم واليدوية  مبا يف ذلك اجلرارات ا    
 "O Povo produz, o Governo compra"  ب وضعت احلكومة برناجمـاً يعـرف   ،على السوق الداخلية

 وتوزعها على خمتلـف     ، الذي متتلك فيه احلكومة املنتجات الزراعية      ]الشعب ينتج واحلكومة تبيع   [
، أنشئت جلنة معنية باألمن     ٢٠٠٧ويف عام   . ستناد إىل احتياجات اجملموعة احمللية    األسواق باال 

، والسياحة والتجارة والـصناعة، والتـضامن       الغذائي تتألف من ممثلني عن وزارات الزراعة      
  . والصحة والتعليماالجتماعي،
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  حقوق الطفل  - ياء  
قوق املعترف هبـا عامليـاً       ليشيت على متتع األطفال جبميع احل      -ينص دستور تيمور      -١٠٥

وتعد احلماية الفعلية حلقوق الطفل أولوية بالنسبة ). ١٨املادة (واملكرسة يف املعاهدات الدولية 
.  ليشيت، وقد مت اعتماد تدابري تشريعية توفر ظروفاً أكثر مالءمـة لنمـاء الطفـل               -لتيمور  

للجنة الوطنية حلقوق    ا ٢٠٠٩وحددت الدولة الواجبات فيما يتصل بالطفل فأنشأت يف عام          
 الطفل بوصفها الوكالة احلكومية املسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق الطفل، حتـت رعايـة              

  .وزارة العدل
 عدد مرتفع من حاالت العنف واالعتداء واالستغالل        إحساس بوجود ويوجد حالياً     -١٠٦

هذه تفيد بوجود     ولو أنه ال توجد أية تقارير منهجية منتظمة        فيما يتصل باألطفال،  واإلمهال  
ويعد الفقر عامالً من العوامل اليت تساهم يف املستوى احلـايل للـصعوبات الـيت               . احلاالت

وعلى الرغم من تزايد نسبة التمدرس، ال يزال هناك عـدد           .  ليشيت -يعترضها أطفال تيمور    
متـام  ترك الدراسة قبل إيضطرون لكبري من األطفال الذين ال يترددون على املدرسة أو الذين     

  .بقصد مؤازرة عائالهتم يف توفري سبل العيشاإللزامي األعوام التسعة من التعليم األساسي 
 عدة مبادرات لتعزيز محاية األطفال، شاركت فيها خمتلـف الكيانـات             واُتخذت  -١٠٧

وأقامت احلكومة شبكات حلماية الطفل أفـادت مـن         . اجملتمع املدين شارك فيها   العمومية و 
تمعات احمللية، واملنظمات غري احلكومية، ووزارة التضامن االجتمـاعي،         مشاركة زعماء اجمل  

وتـضمن  . ووزارة العدل، ووزارة التعليم، والشرطة، ممثلة بوحدة األشخاص الضعفاء احلال         
هذه الشبكات تنفيذ إجراءات وقائية متعددة االختصاصات ومنسقة، مبا يف ذلك توفري الدعم             

وقصد توفري الدعم الالزم لألطفال ضـحايا       . يف حاالت حمددة  لتقدمي املساعدة االجتماعية    
العنف وغريه من أشكال االعتداء، وضعت وزارة التضامن االجتماعي كتيباً حول آليـات              

ومت أيضاً إعداد مبادئ توجيهية حول كيفية التعامل        . إحالة هذه احلاالت إىل الدوائر املختصة     
 ليشيت تدير املنظمـات     -ويف تيمور   . نف اجلنسي مع األطفال ضحايا العنف، مبا يف ذلك الع       

وتوفر احلكومة أنواعاً   . غري احلكومية أو اجملموعات الدينية معظم دور اليتامى ومآوى الوقاية         
خمتلفة من الدعم، مبا يف ذلك الدعم املايل، واملواد، واملعدات، والتدريب، وتلعب أيضاً دوراً              

.  للظروف الالزمة لضمان محاية حقيقيـة لألطفـال        إشرافياً يف السهر على تلبية املؤسسات     
واجلوانب القانونية واالجتماعية حلماية الطفل جزء من الدورة التدريبية للمرشحني ملناصـب        

  .القضاة واملدعني العامني واملدافعني العامني
وجيري حالياً إعداد نظام قانوين لتنظيم التبين الوطين والدويل الذي خيضع بالفعـل               -١٠٨

وتعمل وزارة التـضامن االجتمـاعي      . ظام رقابة صارمة، ويتضمن اإلشراف على القضاء      لن
كنقطة مرجعية هامة للمحاكم، وجتري عمليات تقييم لتحديد مدى وفاء األسـرة املتبنيـة              

  .بالغرض قصد ضمان مناء الطفل الكامل
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ل جهوداً هامة  بترافق مع الشركاء الوطنيني والدوليني، تبذ   ،وما انفكت وزارة العدل     -١٠٩
لتيسري عملية تسجيل الوالدات، وذلك من خالل سّن قانون التسجيل املدين، وتوفري خدمات        
التسجيل املدين يف املقاطعات الثالث عشرة وإقامة مراكز تسجيل باملستـشفيات وتنظـيم             

         دف حتقيـق التـسجيل الكامـل الـشامل يف          وذلك هب  محالت دورية لتسجيل الوالدات،   
معظم األطفال غري مسجلني أو يسجلون يف       يظل  ، رغم هذه اجلهود،     لكن.  ليشيت - تيمور

 محلة وطنيـة    ٢٠١١ونظمت يف عام    . الكربعند  وقت متأخر عندما يبلغون سن الدراسة أو        
لتسجيل األطفال حىت سن اخلامسة، مشلت مجيع زعماء البلدات والقرى، هبـدف حتقيـق              

  . يف هذه الشرحية العمرية يف املائة١٠٠تسجيل األطفال بنسبة 

  املساواة بني اجلنسني  - كاف  
              ويف. إن املساواة بني الرجل واملرأة أساسية يف عمليـة تنميـة األمـة التيموريـة                -١١٠
 مت رفع مركز الوكالة احلكومية املسؤولة عن مسائل اجلنسني إىل فئة أمانة الدولة ،٢٠٠٧عام  

ويتمثل دور مـن األدوار  . إىل رئيس الوزراءبالنظر بشكل مباشر تعود هي لتعزيز املساواة، و 
الرئيسية ألمانة الدولة هذه يف حتديد ورصد تنفيذ إدماج مسائل اجلنسني يف سياسات وخطط         

  .ويلعب اجملتمع املدين دوراً حمورياً يف تعزيز املساواة بني اجلنسني.  ليشيت-عمل تيمور 
ونتيجة لعمل أمانة الدولـة     .  ليشيت -ة يف تيمور    ريطويعد العنف املرتيل مشكلة خ      -١١١

 ٢٠١٠يونيـه   /لتعزيز املساواة، ومبسامهة من اجملتمع املدين، سّن الربملان الوطين يف حزيـران           
قانون مكافحة العنف املرتيل الذي يضمن احلماية غري القضائية لضحايا العنف املرتيل، مـن              

 املآوى، والعالج الطـيب، واملـساعدة االجتماعيـة         قبيل إسداء املشورة، واحلماية املؤقتة يف     
  .والقانونية

 ليشيت أن مشاركة املرأة احلقيقة يف اجملـال اخلـاص ويف املـسائل              -وترى تيمور     -١١٢
وباإلضافة إىل  . السياسية اليت هي حيوية حلياة األمة، تعد مؤشراً هاماً للمساواة بني اجلنسني           

وتطوير قدراهتا، تتحقق املساواة بني اجلنسني مـن خـالل          املبادرات اليت تشجع تعليم املرأة      
التدابري التشريعية، وبشكل خاص واجب إدراج النساء يف قوائم األحزاب السياسية ألغراض            

 الربملانية، وتشجيع مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية، وال سيما يف املناصـب             االنتخابات
وتبلغ حالياً نسبة النساء األعـضاء يف       . البلداتالقيادية، وختصيص مناصب للمرأة يف جمالس       

كما تشغل املرأة مناصب وزارية مثل وزارة املالية ووزارة العدل          .  يف املائة  ٢٩الربملان الوطين   
  .ووزارة التضامن االجتماعي، ومنصب املدعي العام تشغله امرأة أيضاً
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  احلماية يف حاالت الضعف  - الم  
 متنح إعانات للمواطنني ذوي اإلعاقة أو املواطنني        ٢٠٠٨ام  ما انفكت الدولة منذ ع      -١١٣

            ويف حني أن عدد املستفيدين يف الـسنة األوىل مـن الربنـامج كـان               .  عاماً ٦٠فوق سن   
 املبلـغ وكان  . ٢٠١١ يف عام    ٨٩ ٢١٥ من األشخاص فقد بلغ هذا الرقم        ٧١ ٧٠٣يبلغ  

ـ .  دوالراً ٣٠يات املتحدة فـارتفع إىل       دوالراً من دوالرات الوال    ٢٠األويل للمعونة    ى وعل
التأثري االقتصادي واالجتمـاعي هـام بالنـسبة        فإن   نسبياً   الرغم من أن مبلغ املعاش صغري     

فاملعاشات أدت، بشكل غري مباشر، إىل ارتفاع يف دوران العملـة يف اجملتمـع           . للمستفيدين
  .، وهلا بالتايل أثر مضاعفاحمللي، وهي متثل مورداً إضافياً هاماً لالقتصاد احمللي

تـوفر الغـذاء     إعانات منتظمة     تقدمي وإىل جانب تقدمي املساعدة املباشرة يف شكل        -١١٤
ني ذوي اإلعاقة، تضمن الدولة أيضاً مساعدة غري مباشـرة مـن            يرياضية للتيمور واللوازم ال 

ـ ١٠خالل تقدمي الدعم املايل للمنظمات غري احلكومية البالغ عددها          ٣٥٠ ٠٠٠ (ات منظم
 من املساعدة املقدمة لألفراد     ةواسعجمموعة  اليت توفر   و) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    

ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك العالج الطبيعي، واألعضاء االصطناعية، واملدارس للصم والـبكم،         
والدراجات من نوع خاص، والسكن االجتمـاعي، واأللعـاب        املتحركة  وصناعة الكراسي   

وتتبىن احلكومة أيضاً جلنة األلعاب األوملبية للمعـاقني        . ية، والتدريب يف خمتلف املهن    الرياض
  .قصد ضمان مشاركة رياضيي تيمور يف املسابقات الدولية

مـن  ) ٣(١١املادة  ( وشهداء حركة التحرير الوطين      قدامى مناضلي وتكفل الدولة دعم      -١١٥
 من  ١٢ ٥٤٠ والشهداء املسجلني،    ناضلنيامل من   ٧٦ ٠٦٣وهناك عدد إمجايل قدره     ). الدستور

 . معاشـاً   شخصاً ٩ ٦٤٤، تلقى   ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف الفترة ما بني     . بينهم هلم احلق يف معاش    
وأسر الشهداء، هلـم    املسنني واألشخاص املعاقني وأيضاً األرامل واليتامى       املناضلني  كما أن   
  . خمتلفةمساعداتاحلق يف 

  ئيسيةاألولويات الوطنية الر  -خامساً 
 ليشيت التقيد بالعديد من االتفاقيات الدولية اإلضـافية ذات الـصلة            -تعتزم تيمور     -١١٦

متثـال  حبماية حقوق اإلنسان، ما أن تتوافر املوارد الطبيعية والشروط املؤسسية لتـأمني اال            
وفيما يتعلق بالنظام القانوين، سيوضع العديـد       . هذه الصكوك لاللتزامات املتعهد هبا مبوجب     

جـودة حلمايـة حقـوق      وذا  ن األنظمة األساسية والقوانني اليت ستضمن إطاراً متماسكاً         م
قانون الطفل، وقانون األراضي، وقانون االحتكام إىل       إىل  وميكن اإلشارة من بينها     . اإلنسان

قانون بشأن احلرية الدينيـة، وقـانون االجتـار         الاحملاكم، وقانون الوصاية على األحداث، و     
  .)٩(ظام اجلنائي اخلاص للكبار، والقانون بشأن تنفيذ العقوباتبالبشر، والن
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 ليشيت متعهدة بتعزيز مؤسساهتا القانونية والقضائية، كما وردت اإلشارة          -وتيمور    -١١٧
، يف إطار من االسـتقاللية      )٢٠٣٠-٢٠١١(إىل ذلك يف اخلطة االستراتيجية لقطاع العدالة        

وهذا التعهد سيتخذ شـكل تركيـز       . حتكام إىل العدالة  ، مبا يكفل زيادة اال    التقنيةوالصرامة  
واضح على تدريب املهنيني القانونيني، وتوطيد نشاط احملـامني واالسـتثمار يف اهلياكـل              

  .األساسية
 ليشيت القيود القائمة يف جماالت الصحة والتعليم والسكن والتغذية        -وحددت تيمور     -١١٨

سان فأكدت عزمها على تكثيف خمتلف الـربامج  وغريها من اجملاالت ذات الصلة حبقوق اإلن  
ويعـد  . اجلارية بالفعل الستئصال الفقر وضمان الوصول العام الشامل إىل اخلدمات العامـة           

الدعم املقدم من اجملتمع الدويل واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة أساسياً يف             
  .هذا املسعى

سؤوليتها، مب قوات األمن والدفاع     اضطالعتياز يف    ليشيت تأمني االم   -تعتزم تيمور   و  -١١٩
 ليشيت مثـاالً دوليـاً      -لضمان احترامها املطلق حلقوق اإلنسان، مع توقع أن تصبح تيمور           

  .حيتذى من حيث املمارسة اجليدة يف هذا اجملال
ومن خالل محالت التوعية باحلقوق وإدراج حقوق اإلنسان يف املناهج التعليميـة،              -١٢٠

تمييز، مع التـشديد بـشكل      خال من ال   ليشيت إىل خلق جمتمع أكثر مساواة        -مور  تسعى تي 
  .خاص على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

ولكي يتسىن للمرأة أن متارس حقوقها ممارسة كاملة وتشارك يف تنمية البالد علـى                -١٢١
دة  ليشيت إىل تكثيـف االسـتراتيجيات املتعـد        -أساس التساوي مع الرجل، هتدف تيمور       

  .القطاعات لتعزيز متكني املرأة والقضاء على العنف القائم على نوع اجلنس

  اخلامتة  -سادساً 
من أجل نيل االستقالل، هو، يف جـوهره ويف كـل           التيموري  شعب  الإن كفاح     -١٢٢

وهبذا املعىن فإن دولة وجمتمع تيمور يؤمنان بأن حلم         . أبعاده، كفاح من أجل حقوق اإلنسان     
  .يف العيش بكرامة ميكن أن يصبح حقيقةمجيع الشعوب 

 ليشيت يف سعيها إىل ضـمان احتـرام حقـوق           -والتحديات اليت تواجهها تيمور       -١٢٣
اإلنسان ومحايتها وتعزيزها إمنا هي شاهد حي على وحدة خمتلـف الـضمانات األساسـية            

  .واستقالليتها وترابطها
يل يف حوار صريح يقوم على روح        ليشيت مفتوحة للتفاعل مع اجملتمع الدو      -وتيمور    -١٢٤

من االحترام املتبادل والتعاون، قصد حتديد أفضل سبل االمتثال اللتزاماهتا يف جمال حقـوق              
  .اإلنسان، وفقاً لظروف البالد املوضوعية
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Notes 
 1 Suco is the traditional administrative district, whose leaders are currently elected democratically by 

universal and direct suffrage. 
 2 Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste, CRDTL. 
 3 In accordance with data from the International Organization for Migration, between 2008 and 2010, 

32 victims of human trafficking were detected, with two of them remaining in Timor-Leste and the 
others repatriated to their countries of origin. 

 4 The four district courts of first instance are located in Baucau, Dili, Oe-Cusse and Suai. 
 5 There are also international court actors supporting the judicial system. By mid 2011, there were 6 

international judges, 4 international prosecutors and 2 international public defenders. 
 6 From these 5,039 around 2,000 can be considered pending since the investigation deadline has 

expired. 
 7 With a total of 289,455 students and 9,995 teachers. 
 8 Including both Buildings and State Land. 
 9 This law will regulate the rights of prisoners and the regime for granting pardons. 

        


