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ة لالستعراض  الدورة الثانية عشر  خالل احلوار التفاعلي الذي دار بشأن التقرير الوطين يف            -١
 ليشيت هبذه   - وترحب تيمور    . توصيةً ١٢٥ ليشيت ما جمموعه     - إىل تيمور    الدوري الشامل، قُدم  

وأُجِّـل  . ، وُرفضت توصية واحدة    فوراً  توصيةً ٨٨ توصيةً، قُبلت    ١٢٥ ومن أصل    .التوصيات
  . توصيةً بغية إمعان النظر فيها٣٦البت يف التوصيات املتبقية البالغ عددها 

لـى  ، أال وهـي التـصديق ع    متنوعةمواضيع  ضمن  التوصيات املتبقية   وقد ُجمِّعت     -٢
 ليشيت دولة   -صكوك دولية جديدة متعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذ تلك اليت أصبحت تيمور            

الوفـاء  وطرفاً فيها، والتعديل التشريعي لضمان االمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان،            
 متعلقة مبعاهدات حقوق اإلنسان، والتـصدي النتـهاكات حقـوق        تقدمي تقارير  بالتزامات

، والتعاون مع هيئات وآليات األمم املتحدة املعنيـة حبقـوق   حصلت يف املاضي  اإلنسان اليت   
  . أخرىاإلنسان، وتوصيات

 ليشيت  -تعرب تيمور   يف جوهر التوصيات وخمتلف اجلوانب املتصلة بتنفيذها،        وبعد النظر     -٣
  :عن موقفها على النحو التايل

  تنفيذهاقوق اإلنسان واملتعلقة حبالتصديق على الصكوك الدولية     

  ٨-١التوصيات     
 ليشيت على هذه التوصيات وتلتزم بالعمل على حتقيق أهداف - تيمورتوافق  :مقبولة  -٤

 ليشيت أنّ التزامها بالصكوك الدولية املتعلقة حبقوق        -وتدرك تيمور   .  املشار إليها  االتفاقيات
املـوارد الطبيعيـة   "اإلنسان سيتطلب يف املقام األول، مثلما ذُكر يف التقريـر الـوطين، أن              

". لتأمني االمتثال لاللتزامات املتعهد هبا مبوجب هذه الـصكوك        متوفرة  والشروط املؤسسية   
ويشكل ذلك شروطاً ضرورية كي تتمكن تيمور ليشيت من الوفاء بالتزاماهتا املترتبـة علـى               

لياً كـي   وجيري العمل حا  . التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وفاًء تاماً        
سياسة  ليشيت   -واعتمدت تيمور   . ينضم البلد إىل بعض االتفاقيات املشار إليها يف التوصيات        

اتفاقية حقـوق   التصديق على   سُيستتبع ذلك قريباً ب   و.  بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة    وطنية
 ليشيت أيضاً أن تعرب عن تعهدها الواضح بالتصديق         -وتوّد تيمور   . األشخاص ذوي اإلعاقة  

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة       على  
 امللحق بالعهد الدويل اخلاص      األول الربوتوكول االختياري القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و     

والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         ،باحلقوق املدنية والسياسية  
التصديق على املعاهدات الدولية املعنية حبقـوق       إذا كان   و. قتصادية واالجتماعية والثقافية  اال

ايـة واسـعة   على محينص أصالً    ليشيت   -دستور تيمور   سيستغرق وقتاً أطول، فإن     اإلنسان  
  .النطاق حلقوق اإلنسان
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  ٩التوصية     
 منـذ   نائية الدوليـة  نظام روما األساسي للمحكمة اجل     ليشيت عضو يف     - تيمور: مقبولة  -٥

  .، وتلتزم مبواصلة مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكام نظام روما األساسي٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

  اإلطار التشريعي    

  ١٠التوصية     
ينتظـر  و حاليـاً،  مشروعصيغة  يف   القانون بشأن االجتار باألشخاص هو       :مقبولة  -٦

 ليشيت أمهية كبرية -  وتويل تيمور.إلقراره جملس الوزراء، من أجل عرضه على الربملان موافقة
 ليشيت  - في اخلطة االنتقالية املشتركة اليت أعدهتا حكومة تيمور       ف. ملسألة االجتار باألشخاص  

 ليشيت، جرى حتديد مسألة االجتار باألشخاص بوصفها أحد         - وبعثة األمم املتحدة يف تيمور    
من الدعم التقين الذي قدمته بعثة األمـم         ليشيت   -واستفادت تيمور   . اجملاالت ذات األولوية  

ضع اإلطار   وجمال و  املؤسسية والبشرية   يف جمال تعزيز املوارد    املنظمة الدولية للهجرة  املتحدة و 
  .القانوين على حد سواء

  ١١التوصية     
سـيمنح   و . حالياً برعاية وزارة العدل    اللجنة الوطنية حلقوق الطفل    تعمل   :مرفوضة  -٧

وإحدى األولويـات بالنـسبة إىل   . استقاللية مؤسسية ووظيفية اللجنة مشروع قانون الطفل  
يف حتسني التنسيق إمنا تكمن تعزيز محاية حقوق األطفال الرامية إىل  ليشيت يف اجلهود -تيمور 

ويتطلب هـذا   . تنفيذاً استراتيجياً املشترك بني الوكاالت وتنفيذ أعمال متعددة التخصصات        
. عنـه ُيفترض أن تكون مفصولة      يف هيكل احلكومة التنفيذي، وال       األمر دمج اللجنة الوطنية   

مكتب أمـني املظـامل حلقـوق     مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، هي       ليشيت   -تيمور  ومتلك  
الـشكاوى  معاجلـة  ، خمولة )Provedoria de Direitos Humanos e Justiça (اإلنسان والعدالة

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان

  ٢٠التوصية     
تتمتع املرأة والرجل   " ليشيت على أنّ     - من دستور تيمور     ١٧تنّص املادة   : فوضةمر  -٨

بنفس احلقوق والواجبات يف مجيع جماالت احلياة األسرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية           
مشروطة  ليشيت   -تيمور  قانون يف   صحة كل   تكون  أن  على  الدستور أيضاً   وينص   ."والثقافية
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نعدام املساواة بني املرأة    اأوجه  ليست  و. ر والقانون الدويل حلقوق اإلنسان     مع الدستو  باتساقه
  . ليشيت نامجة عن قوانني متييزية-والرجل اليت ما زالت موجودة يف بعض املناطق يف تيمور 

  ٢٦التوصية     
الذي وتنفيذ العقوبات اجلنائية    ينتظر املوافقة عليه يتعلق ب    قانون  مثة مشروع    :مقبولة  -٩

  .مسألة العفو الرئاسيم، من مجلة أمور، سينظ

   تقدمي تقاريرء بالتزاماتالوفا    

  ١٥-١٢التوصيات     
ليشيت طرف يف معظم املعاهدات األساسية املعنية حبقوق         -رغم أنّ تيمور    : مقبولة  -١٠

تقدم سوى تقريرين متعلقني باتفاقيتني، أي التقرير األويل املتعلق باتفاقية حقوق             مل اإلنسان،
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد   والتقرير األويل املتعلق ب٢٠٠٧لطفل يف العام   ا

 بشأن معاهدات   هايف تقدمي تقارير  أهنا تأخرت   ليشيت   -وتدرك تيمور   . ٢٠٠٨ يف العام    املرأة
ويف اآلونة األخرية، أُنشئت فرقة     . حلّ أكثر فعالية  إلجياد  أخرى، وهي تبذل قصارى جهدها      

إعـداد  تنسيق عملية    من أجل    ،وزارة العدل ووزارة الشؤون اخلارجية    تتبع   ،مشتركةعمل  
ليشيت حتديات يف تقـدمي تقـارير بـشأن          -تواجه تيمور   وإذ  . باملعاهداتاملتعلقة  تقارير  ال

ترحب باجلهود املبذولة لتبسيط آليـات تقـدمي التقـارير          فإهنا  معاهدات حقوق اإلنسان،    
  . وهيكلها، وتبدي استعدادها للمشاركة فيها

  التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     

  ١٩-١٦التوصيات     
اآلليات اخلاصة التابعة جمللس   ليشيت الدور املهم الذي تؤديه       -تقدر تيمور   : مرفوضة  -١١

 واسـتقبلت   .تقييم حاالت معينة متعلقة حبقوق اإلنسان     ضرورة  م على   حقوق اإلنسان ويقو  
اإلجراءات اخلاصة، وستواصل   يف إطار   واليات  الأصحاب  من   ليشيت إىل اآلن عدداً      -تيمور  

وفقاً ىل كل حالة على حدة      إبد أن جيري بالنظر       ال على أن ذلك  . الترحيب هبم يف املستقبل   
راء تنسيق مناسب بني الدولـة املـستقبِلة وأصـحاب          بإجذلك  وسيسمح  . ملتطلبات احلالة 

  .يق األهداف املرجوة من الزياراتالواليات يف سبيل حتق
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   يف املاضيحصلتالتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت     

  ٢٥-٢٣التوصيات     
بغيـة  شّتى   ليشيت، يف حدود اختصاصاهتا، تدابري       -اختذت حكومة تيمور    : مقبولة  -١٢

حبيـث   وترمي الربامج اإلمنائية إىل حتسني الظـروف         .اضيها القريب املرتبطة مب ثار  اآلمعاجلة  
  . يتمكن كلّ تيموري من العيش بكرامة يف بيئة يسودها السالم والوئام

  ٣١-٢٧التوصيات     
وجلنـة   جلنة االستقبال واحلقيقة واملـصاحلة     ليشيت أنّ    -تعترب تيمور   : مقبولة جزئياً   -١٣

انتهاكات ُتقدر بثمن يف اجلهود الرامية إىل معاجلة          ال إسهاماتت كلتامها   قدماحلقيقة والصداقة   
 ليـشيت،  -بالتوصيات املوجهة إىل تيمور يتعلق  فيما و . اليت حصلت يف املاضي    حقوق اإلنسان 

من أجل إجياد البديل األكثر قابلية للتطبيق بغية        بأسلوب منفتح   يف كل النهج    فهي بصدد النظر    
تالئم ظـروف     ال قدصيات على حنو فعال، بدالً من التثّبت على وصفات          حتقيق أهداف التو  

  .البلد ووقائعه

  التوصيات األخرى    

  ٢١التوصية     
 ليشيت،  - يف تيمور    بوصفه حقاً غري قابل للتقييد    به  احلق يف احلياة معترف      :مقبولة  -١٤

الدستور والقـانون   وجيب أن ميتثل أي قيد مفروض على هذا احلق امتثاالً صارماً ملقتضيات             
  .الدويل حلقوق اإلنسان

  ٢٢التوصية     
تعتمد املقاضاة الفعالة حلاالت العنف املرتيل على عدد من العوامل، منها فعالية            : مقبولة  -١٥

 باإلضـافة إىل  . ووعي عامة الناس بشأن هذه اجلرميةسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية   
، وبذل اجلهود لتعزيـز     ٢٠١٠ يف العام    مكافحة العنف املرتيل  سّن قانون   اختاذ تدابري من قبيل     

 ليشيت استراجتيات   -، استخدمت تيمور    جلهات املعنية بإنفاذ القانون واجلهات القضائية     قدرات ا 
وبرامج إلذكاء وعي عامة الناس هبذه املسألة، مما أدى إىل نتائج إجيابية يف عدد من احلـاالت                 

يف الوقـت    ليشيت مبضاعفة جهودها يف سبيل ضمان اسـتجابة          -ر  وتلتزم تيمو . اليت أُفيد هبا  
  .وأكثر فعالية حلاالت العنف املرتيلاملناسب 



A/HRC/19/17/Add.1 

GE.12-12020 6 

  ٣٢التوصية     
 ليـشيت   - من التقرير الوطين، تدرك تيمور       ٥٢مثلما ذُكر يف الفقرة     : مقبولة جزئياً   -١٦

 العالقة، من مجلة أمور      القضائي واليت أدت إىل تراكم القضايا      هاالتحديات اليت يواجهها نظام   
 ليشيت يف اجلهود لتعزيز النظام القضائي هبـدف مكافحـة بـطء    - وتشارك تيمور  .أخرى

 ليشيت أن تقبل بـاجلزء  -وال ميكن لتيمور . إجراءات احملاكم وخفض عدد القضايا املتراكمة    
ُتناقش أسباب  و. الثاين من التوصيات، املتصل مبرتبات حمامي الدفاع العامني واملدعني العامني         

 من التقرير الوطين، ومل ترد مستويات أجور حمـامي الـدفاع            ٥٢تراكم القضايا يف الفقرة     
أخري يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات       يف الت العامني واملدعني العامني بني العوامل املتسببة       

 العامي هي مستويات مرتبات حمامي الدفاع العامني واملدعنيفإن عالوةً على ذلك، و. اجلنائية
وخالفاً لالفتراضات اليت تقوم عليهـا      . ليشيت -أصالً أعلى بكثري يف اخلدمة املدنية يف تيمور         

   .التوصية، من املمكن أن تقّوض هذه الزيادة قطاع العدالة برمته

  ٣٣التوصية     
 الصيغة النهائية ملشروع القانون املتعلق بعدالة األحـداث       إعداد  حالياً  جيري   :مقبولة  -١٧

  .وسيخضع يف وقت قريب للعملية التشريعية الرمسية املتعلقة باملوافقة

  ٣٤التوصية     
يف تأسيس أسـرة والعـيش يف       كل فرد    ليشيت حق    - يكفل دستور تيمور     :مقبولة  -١٨

على املوافقة احلرة لألطراف وعلى شروط املساواة       ] الزواج[يرتكز  ... "أن  ويشترط  كنفها،  
 ويعّرف القانون املدين الذي ُسّن يف اآلونـة     ."لزوجني، وفقاً للقانون  الكاملة يف احلقوق بني ا    

  .بني رجل وامرأةعلى أنه اقتران األخرية الزواج 

  ٣٥التوصية     
تركيزاً كبرياً على    ٢٠٣٠-٢٠١٠ تركز خطة التنمية االستراتيجية الوطنية       :مقبولة  -١٩

 ليشيت من أجل حتسني رفاه      -مور  اجلهود اليت تبذهلا تي   معرض   ويف   .قطاعي الصحة والتعليم  
 ليـشيت أن    -وتوّد تيمـور    . سكاهنا، ترحب باملعونات الدولية السخية، وهي تستفيد منها       

تواصل تعاوهنا مع اجملتمع الدويل يف عملية بناء األمة والدولة، باالستناد إىل مبدأ أنّ التيموريني 
  .مهم صانعو القرارات املتصلة مبسائل متس حياهتم ومستقبله
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  ٣٦التوصية     
     يفإنّ حرية كل شخص يف الوجدان والـدين والعبـادة مكفولـة             : مقبولة جزئياً   -٢٠

ومـع  .  ليشيت الطوائف الدينية باالستناد إىل عدد أتباعها       - وال تصنف تيمور     . ليشيت -تيمور  
 أي عمل ينتهك حق أي شخص يف احلريـة        القابل بأن   بدأ  امل ليشيت على    -ذلك، توافق تيمور    

يف الوقت الذي يواجـه فيـه البلـد         و.  فوراً لسلطات املعنية بإنفاذ القانون   بلَّغ به ا  ُتوالعبادة  
مشاكل، حيث ظهرت   داثة عهده كدولة مستقلة، وقعت حوادث       مالزمة حل كثرية  مشاكل  

من ديانات  أفراد جمتمعات حملية    يف نزاعات بني    ،   املتصلة باالدعاءات مبلكية األراضي    على غرار تلك  
وهذه احلوادث أفعال جنائية بسيطة، وجرى التحقيق فيها بـسرعة، وُتمثـل أي حماولـة               . تلفةخم

 .تشويهاً صارخاً للوقائعلتصويرها على أهنا صراعات دينية نقصاً يف معرفة احلالة احلقيقية أو 

        


