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 مجلس حقوق اإلنسان
 ل المعني باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

 والعشرون سادسةالدورة ال
 2016 تشرين الثاين/نوفمرب 11 -تشرين األول/أكتوبر  31

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مر ق قرار المجلس 

 *للشتي - ملمور  
إىل  (1)صاابةة ملال ة اتجهعشر  املقدمة من للمعلوماتهذا التقرير هو موجز   

االستعراض الدوري الشامل. وهو يتةع املةادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس عملية 
 وجهاااات نأاااار أو يتضاااامن التقريااار أي  را  أو . وال17/119يف مقااارر   بقاااوإل اان اااا 

قرار  أي بكم أوال اان ا  و اقرتابات من جانب مفوضية األمم املت دة ال امية حلقوإل 
مراجاع بادعا ات حماددة. وقاد كركارت بلاورة مةهيفياة يف بوايا  لاياة الاة  فيما يتلل 

الةلاااوأل األصااالية دو  اابقاااا  علااا  قااادر اامكاااا  كماااا   املعلوماااات الاااواردة يف التقريااار  
لاااا ، ب ااااب مقتضاااا  احلااااال، فاااار  م ااااتقل ، 16/21عمااااقر بقاااارار ا لااااس و تغياااا .  ُير
الساتعراض واملعتمادة ا موضاو ت املؤس ة الوطةية حلقوإل اان ا  التابعاة للدولاة اسهاما

للمفوضااية ال ااامية  لشااةك ةااادئ باااريس. وتتااال علاا  املوقااع امبالكاماال  بةااا  علاا  التقيااد
روعاا  يف . وقااد الااواردةحلقااوإل اان ااا  الةلااوأل الكاملااة الاايت تتضاامن  يااع املعلومااات 

 .يف تلك الفرتةاليت بدثت والتطورات  عراضهذا التقرير دورية االستإعداد 

__________ 

 األمم املت دة.ا إىل دوارر الرت ة الت ريرية بقةل إرساهل الوثيقةحترَّر هذ  مل  *
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علومووووام المقدمووووة موووون الم سسووووة الوننلووووة للقوووووق اإلنسووووان التابعووووة مال -توال   
بمبواد  الكامول للدولة موموع االسوتعراض والمعتمودة بنوال هلوت التقلود 

 باريس
ليشايت  -تيمور )املكتب( أ   قوإل اان ا  والعدالةاملأامل املعين حبالبظ مكتب أمني  -1

اتفاقياااة بقاااوإل األياااإلاأل كوي ااعاقاااة واتفاقياااة  اياااة  ياااع األياااإلاأل مااان مل تلااادإل علااا  
االختفااا  الق ااري بالتلااديع علاا  اتفاقيااة ليشاايت  -تيمااور االختفااا  الق ااري. وأوصاا  املكتااب 

 .(2)عل  الفور

املقدماة ليشيت كامل التوصيات العاماة  - تيموراملكتب الضو  عل  عدم اعتماد وسلط  -2
الليفةااااة املعةيااااة و ساااايما التوصااايات املقدمااااة ماااان  ةااااة بقاااوإل الطفاااال  مااان هي ااااات املعاهاااادات وال

علا  الار م مان أ  الدساتور يعتماد املةاادئ العاماة  ،بالقضا  عل   يع أيكال التمييز ضاد املارأة
وأ   ليشاايت -تيماور والعرفياة املةلاوأل عليهااا يف القاانو  الاادوه واملعاهادات الاايت صادقت عليهااا 

 .(3)ال تتعارض مع القانو  الدوهجيب أ يع التشريعات الوطةية 

تقاريرهاااا مبوجاااب يف تقاااد  متاااةخرة بالفعااال ليشااايت  - أيضاااار أ  تيماااوروالباااظ املكتاااب  -3
والعهاااد الااادوه احلااااأل بااااحلقوإل االقتلاااادية  العهاااد الااادوه احلااااأل بااااحلقوإل املدنياااة وال ياساااية

اتفاقية مةاهضة التعذيب و    مان القضا  عل  التمييز العةلري و واتفاقية واالجتماعية والثقافية
 .(4)ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو القإن انية أو املهيةة

التوصااية املةةثقااة عاان ا ولااة ال جت ااد املرصااودة لاا  وككاار املكتااب أ  تللااات امليزانيااة  -4
ميزانية الدولاة    منض امل تمر يف تللاتال ابقة لقستعراض الدوري الشامل، مقبأار االخنفا

 .(5)2016و 2012بني عام  
لتشااامل وأياااار املكتاااب إىل ضااارورة توسااايع نطااااإل والياااة الليفةاااة الوطةياااة حلقاااوإل الطفااال  -5

الليفةاة لقا  تتلو  ،الوزارات العاملة يف جماالت بقوإل الطفل كات اللالةإزا  التدخقت املؤس ية 
 .(6)اان ا  احلاصة بالطفلالشكاوى بشة  انتهاكات بقوإل 

وأ  هةاا  ليشايت  -تيمور زالت مرتفعة يف  والبظ املكتب أ  باالت العةف املةزه ما -6
مما ي مح لأليإلاأل املعةيني باعتماد تاداب  الوسااطة فاد  املقبقة القضارية تةخ ار طويقر يف 

وا يرفعاو  قضاايا العةاف املةازه زالا أيضار أ  بعض أفراد ا تمع مااولوبظ . لقضاياهمإجياد بلول 
أ  عاادم وجاود جهاات فاعلاة قضااارية علا   لياة القضاا  التقليادي. وواصاال املكتاب التةكياد أماام 

 .(7)يؤثر يف مراعاة األصول القانونية يف إطار قضايا العةف املةزه احملالة إىل احملكمة

إزا  العةاف يف ار طلقاموإك البظ املكتب أ  وزارة التعلايم أرسات سياساة عادم الت اامح  -7
املةاين املدرسية، أوص  احلكومة بة  تلدر أمارار وزارياار ملةاع املدرساني مان اساتإلدام العةاف الةادين 
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ضااد الطااقب ومةااع الطااقب ماان اسااتإلدام العةااف ضااد املدرسااني يف م ااار التاادريس والااتعلم يف 
 .(8)املدارس

اكم املتةقلاة  لزياادة فارأل قاد نفاذت برنااما  احملاليشيت  -تيمور وإك البظ املكتب أ   -8
الاايت ال املقاطعااات ، أوصاا  الةلااد مبواصاالة تةأاايم احملاااكم املتةقلااة يف القضااا   ااو  األيااإلاأل إىل

 .(9)فيها باليار حماكم حمليةتوجد 

باعتماد قانو  حمدد يةخذ يف االعتةار األيإلاأل ليشيت  -تيمور وأوص  املكتب أيضار  -9
بإفااااادا م  كاااا  ياااادلوا   ،أل كوو ااعاقااااات ال اااامعية والةلااااريةساااايما األيااااإلا وال ،كوي ااعاقااااة

 .(10)كشهود أمام احملكمة

 ليشايت -تيماور لالادفا   ةقاو أفاراد والبظ املكتاب عادم وجاود حمكماة ع اكرية حملاكماة  -10
وأوصااااا  بإنشاااااا  حمااااااكم ع اااااكرية علااااا  الة اااااو املةلاااااوأل عليااااا  يف  ،الاااااذين يرتكةاااااو  ا ااااارارم

 .(11)الدستور

لشاااةاب املرتاوباااة لوالباااظ املكتاااب أ  مشااارو  القاااانو  بشاااة  نأاااام العقوباااات احلااااأل  -11
سااةة قااد عراارض علاا  جملااس الااوزرا  الااذي عرلقاات موافقتاا  علاا  املشاارو   21و 16أعمااارهم بااني 

 .(12)لفرتة زمةية معيةة مما أثر يف إجرا ات احملاكمة املتعلقة بقضايا خت  األطفال

تةفااذ الاارباما الوطةيااة لتطعاايم األطفااال مةااذ الااوالدة ليشاايت  -تيمااور والبااظ املكتااب أ   -12
سةوات من العمر عل  نطاإل الةلد. ومع كلك، أيار إىل تفاقم انعدام الوع  يف  9بىت بلو هم 

ا تمعات احمللية وعدم بلول أفراد ا تمع املقيمني يف مةاطع نارياة جادار علا  احلادمات املتاباة 
  .(13)اكز الل ية نتييفة لقفتقار إىل مرفع لضما  جودة اللقاباتواملر العيادات الفرعية يف 

زالوا يث و  م ةلة االفتقاار إىل املرافاع واملعادات  والبظ املكتب أ  املوظفني الطةيني ما -13
برل  الكافية اليت ت مح هلم بتوف  احلدمات الل ية القزمة. والبظ أيضار أ  عدد القابقت ما

عةاد  مةاطع حمددة لتقد  امل اعدة الطةية األساسية إىل الة ا إىل ال يوفد أبد متدنيار جدار وأن  
 .(14)الوالدة

والبظ املكتب أ  التةخ  املتكرر يف ختلي  ميزانية لربنااما التغذياة املدرساية ياؤثر يف  -14
ميتهااا  اا  لربناااما نأاارار إىل تاادين جااودة األ ذيااة املااوفرة وكل جياادة تةفيااذ الربناااما. وأوصاا  مبراقةااة

الكافيااة. ويف هااذا اللاادد، أوصاا  املكتااب احلكومااة بااة  حتاادد وختلاا  ميزانيااة كافيااة لت  ااني 
 .(15)الةىن الت تية املدرسية اليت تدعم الربناما فد  ضما  استدامت 

سايما انقطاا  الطالةاات يف  والبظ املكتب أ  تر  املدرسة م اةلة تثا  قلقاار ياديدار وال -15
 .(16)ملاحلإىل كلك ب ةب الضطرارهن عن الدراسة ال ةوات األخ ة 
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 علومام المقدمة من أهام معنلة تخرىمال -ثانلا   
 المعلومام ادساسلة واإلنار -تلف 

 (17)نطاق االلتعامام الدوللة -1 

أيادت التوصايات املتعلقاة باالنضامام ليشايت  -تيماور أ   العفو الدولياةالبأت مةأمة  -16
ا ولة األوىل لقساتعراض الادوري خقل   يع األيإلاأل من االختفا  الق رياتفاقية  اية إىل 

 .(18)   أ  احلكومة مل تتابع هذ  التوصيات بىت إجنازها ،الشامل
أاااام روماااا نصااادقت علااا  ليشااايت  -تيماااور أيضاااار أ   العفاااو الدولياااةمةأماااة والبأااات  -17

هاذ  إال ألا مل ت ن بعد تشريعات تاة  علا  التعااو  ماع  ،األساس  للم كمة ا ةارية الدولية
 .(19)احملكمة 

 اإلنار الدستوري والتشريعي -2 
أ  قاانو  العقوباات ال ياة  علا  أي أبكاام تشادد عقوباة  3البأت الورقاة املشارتكة  -18

لار م مان علا  ا ،ثةارياة ا اةسبالاة ا رارم املرتكةة بدافع الت يز عل  أساس اهلوياة ا ة اانية أو 
التمييااز علاا  أساااس نااو  ا ااةس أ  ا اارارم املرتكةااة باادافع ماان هااذا القااانو  تعتاارب  52أ  املااادة 

وككااارت الورقااااة . أياااد يعاااارض لعقوبااااتوامليااال ا ة ااا  مااان الأااارو  املشااااددة للعقوباااة مماااا قاااد 
 أيضااار أ  هااذ  امل ااةلة ياااركة بوجاا  خاااأل نأاارار إىل ارتفااا  م ااتويات أعمااال العةااف 3 املشاارتكة

يف  مغااااايري اهلويااااة ا ة ااااانية الةاااادين والرماااازي وا اااارارم املرتكةااااة باااادافع الكراهيااااة الاااايت ت ااااتهد 
  .(20)ليشيت - تيمور

 اإلنار الم سسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -3 
قااوإل اان ااا  والعدالااة املأااامل املعااين حبمكتااب أمااني أ   العفااو الدوليااةالبأاات مةأمااة  -19

والت قياع ليشايت  -تيماور مكلف بوالية رصد  يع التقارير بشة  انتهاكات بقاوإل اان اا  يف 
إال أناا   .تقااارير  إىل مكتااب املاادع  العااام ملواصاالة ااجاارا ات ا ةاريااةبإمكاناا  إبالااة وأ   ،فيهااا

 .(21)وامل تشارين القانونينييواج  صعوبات ب ةب ميزانيت     الكافية وافتقار  إىل احملققني 
 (22)41-77بالتاااداب  الااايت اختاااذ ا احلكوماااة لتةفياااذ التوصاااية رقااام  4الورقاااة املشااارتكة وربةااات  -20

االساااتعراض الااادوري الشاااامل ال اااابع واملتعلقاااة بت ااايفيل املوالياااد. والبأااات الورقاااة املةةثقاااة عااان 
 63 300أكثاار ماان  2011عااام  املشارتكة أيضااار أ  احلملااة الوطةياة لت اايفيل املواليااد سايفلت يف

بالكامل، وخلوصاار يف  41-77إال أن  من الضروري تكثيف ا هود لتةفيذ التوصية رقم  .طفل
 .(23)املةاطع الريفية والةارية من الةلد بيث يولد األطفال يف الغالب يف املةزل



A/HRC/WG.6/26/TLS/3 

5 GE.16-14254 

لوودولي منفلووا االلتعامووام الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووو مراهوواة القووانون ا -بال 
 اإلنساني الواأب التطبلق

 المساواة وهدم التمللع -1 
ليس لديها أي قوانني حتأار التميياز علا  ليشيت  -تيمور  أ  3البأت الورقة املشرتكة  -21

، صاوتت 2001أساس امليل ا ة   واهلوية ا ة انية وثةارية ا ةس. ويف كانو  األول/دي امرب 
( مان 2)16اج امليل ا ة   كةساس لعدم التمييز يف املاادة ا معية التةسي ية بالت ديد ضد إدر 

 .(24)الدستور
أ  االفتقاااار إىل تشاااريعات حماااددة عامااال ي ااااهم يف التميياااز  3الورقاااة املشااارتكة وككااارت  -22

املثلياااات واملثلياااو  ومزدوجاااو امليااال ا ة ااا  ومغاااايرو اهلوياااة ا ة اااانية وبااااملو الاااذي يتعااارض لااا  
 .(25)ليشيت-االت احلياة العامة يف تيموريف  يع جم صفات ا ة ني

أماار يعااارض أيضااار أ  عاادم االعااارتا  القااانوين بةااو  ا اااةس  3الورقااة املشااارتكة وأكاادت  -23
اليت تتطلب تاوف  املعلوماات مغايري اهلوية ا ة انية للتمييز إىل بد كة  يف  يع جماالت احلياة 

 .(26)ية والتعليم والليفو  إىل القضا عن نو  ا ةس وتشمل جماالت العمل والرعاية الل 
إىل اساتمرار عادم وجاود تعرياف ياامل للتميياز ضاد املارأة يف  1الورقاة املشارتكة وأيارت  -24

ااطااار القااانوين احمللاا  وككاارت أ  القااانو  املاادين يتضاامن بعااض األبكااام املةطويااة علاا  التمييااز 
اثوليك  والعققااات حبكاام الواقااع دو  الكااالاازواج مثاال عاادم االعاارتا  حباااالت الاازواج الااديين  اا  

تيماور ال اواد األعأام مان الة اا  يف أ   1الورقة املشرتكة ويف هذا املضمار، البأت  .(27)زواج
يعشاااان يف إطااااار عققااااات االقاااارتا  حبكاااام الواقااااع أو مل ي اااايفلن بعااااد عقااااد زواجهاااان ليشاااايت  -

ا ل  عواقب عل  بقوإل املرأة مان التقليدي نأرار إىل عدم وجود قانو  لت يفيل األبوال املدنية مم
 .(28)املمتلكات الزوجية والةفقة

 وتمني الشخصي حق الفرد  ي الللاة واللرية  -2 
أيارت مةأمة العفو الدولياة إىل تواصال انتهاكاات بقاوإل اان اا  الايت ترتكةهاا قاوات  -25

امل اااا لة. ويف هاااذا مةاااذ االساااتعراض األخاا  واساااتمرار ضاااعف  لياااات ليشااايت  -تيماااور األماان يف 
اللاااادد، أيااااارت املةأمااااة إىل التقااااارير الاااايت تلقتهااااا عاااان اسااااتإلدام القااااوة واألساااال ة الةاريااااة  اااا  

 .(29)الضروري واملفرط من جانب كتيةة الةأام العام
وأعرباات مةأمااة العفااو الدوليااة أيضااار عاان قلقهااا إزا  انعاادام امل ااا لة عاان التقااارير بشااة   -26

 ااو  املعاملااة الاايت تعاارض هلااا عشاارات األوجاا  األخاارى لوالتعااذيب و  باااالت االعتقااال التع ااف 
األفااراد علاا  يااد قااوات األماان يف إطااار العمليااات األمةيااة املشاارتكة بااني الشاارطة الوطةيااة والقااوات 

والفاارتة بااني  2014يف الفاارتة بااني يااهري يااةاط/فرباير وأيار/مااايو  باوكاااو مقاطعااةالع ااكرية يف 
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. والبأااات املةأماااة أيضاااار أ  تلاااك العملياااات قااااد 2015ياااهري  كار/ماااارس و ب/أ  اااطس 
 .(30)الثوري  استهلت تلديار للهيفمات املزعومة اليت يةها ماو  مورو ، زعيم جملس ماوب  

وعاقوة علاا  كلاك، البأاات مةأماة العفااو الدولياة أ  مةأمااات حملياة حلقااوإل اان ااا   -27
رار وتكارارار أفاراد متهماو  باةلم أتةاا  ماراتعارض فيهاا للضارب والركال وثّقت عشرات احلااالت الايت 

ماان جانااب قااوات األماان أثةااا  وكلااك  - 2015الااذي قرتاال يف  ب/أ  ااطس  -ماااو  مااورو  
 .(31)اليدين والرجلنيمقيد إلقا  القةض عليهم وابتيفازهم بيةما كا  بعضهم 

ي  احلكومااة بتاادعيم التااادريب املتلاال مبعاااا 1الورقااة املشااارتكة ويف هااذا اللاادد، أوصااات  -28
واملوجاا  إىل الشاارطة الوطةيااة والقااوات الع ااكرية وضااما  امتثااال إجاارا ات عماال بقااوإل اان ااا  

املكرساة العملياات املشارتكة ملعااي  بقاوإل اان اا  االياتةا  يف وقواعاد  يانيهذين ا هازين األمة
مااة أيضااار يف القااانو  الاادوه اان اااين والدسااتور والقااانو  املتعلااع باااألمن الااداخل . ويةةغاا  لل كو 

تدعيم  ليات امل ا لة الداخلية ضمن جهازي الشرطة الوطةياة والقاوات الع اكرية وتعزياز يافافية 
 .(32)يف االدعا ات املتعلقة بانتهاكات بقوإل اان ا  اتنتارا الت قيق

أ  احلكومااة مل تتإلااذ التااداب  القزمااة لتااوف  احلاادمات  مةأمااة الةقااا  الثقااايفوالبأاات  -29
 ااا  والفتيااات ماان الشااعوب األصاالية علاا  الاار م ماان قااانو  مكاف ااة العةااف املةاازه للةواحلمايااة 

مماثلااة يااوا ل مةأمااة العفااو الدوليااة عاان وأعرباات  .(33)وخطااة العماال الوطةيااة بشااة  العةااف املةاازه
القضا  عل   يع أيكال التمييز ضاد إزا  عدم وفا  قانو  مكاف ة العةف املةزه مبعاي  اتفاقية 

الربملااا  بااة  يةاااقم ويعتمااد التعااديقت  1الورقااة املشاارتكة وأوصاات  .(34)علاا  الة ااو املقراام املاارأة
مشااارو  قاااانو   ، وكاااذلكاملقااارتل إدخاهلاااا علااا  قاااانو  العقوباااات وقاااانو  مكاف اااة العةاااف املةااازه

 .(35)إيق  االعتةار الواجب للتعليقات اليت يقدمها ا تمع املدينمع مكاف ة االجتار بالةشر 
إبالة عدد قليل من قضايا العةف ضد األطفال وعادد أقال  4والبأت الورقة املشرتكة  -30

مااان قضاااايا االعتااادا  ا ة ااا  علااايهم إىل احملااااكم. وككااارت أ  القاااانو   ّمااال الوالااادين امل اااؤولية 
وأ  املشااكل  ،األولية عن رفع قضايا االعتدا  ا ة   عل  طفال دو  احلام اة عشارة مان العمار

 .(36)أبد الوالدين مما جيعل الطفل أس  أسرة م ي ة إلي هو ما يكو  ا اين املزعوم تأهر عةد
عادم تاوفر إجارا ات بفاظ األمان وااجارا ات القضاارية  مةأماة الةقاا  الثقاايفوالبأت  -31

 .(37)للاااض ضاا ايا العةااف املةاازه الااذين يلتم ااو  احلمايااة وحتقيااع العدالااة إزا  املعتاادين علاايهم
أيضااار علاا  ارتكاااب أخطااا  قانونيااة يف اال ااام بارتكاااب جاارارم أقاال  1ويااددت الورقااة املشاارتكة 

اال تلااب يف إطاار املقبقة القضارية عن وعل  ية  انعدام  ،يف إطار إجرا ات اال ام ،خطورة
عان وقلماا تةاذل ا هاود للة اث  اعلا  الرضا الزواج. و الةار ما يعتارب عادم مقاوماة الضا ايا دلايقر 

أدلاااة داعماااة عةااادما ال تتاااوفر أي أدلاااة طةياااة. ولاااوبظ أ  األبكاااام يعلاااع تةفياااذها يف كثااا  مااان 
 ا ةااةياروط مثاول األبيا  وتةطوي عل  فرض الغرامات وتفتقر إىل إصدار أوامر م ااعدة مثال 

 .(38)أمام ال لطات
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لتةليا  الضاو  علا  تفضايل الضا ايا عادم ا 4وفضقر عن كلك، سلطت الورقاة املشارتكة  -32
عن باالت االعتدا  يف كث  من األبياا  ب اةب خاوفهم مان األعماال االنتقامياة. وباىت عةادما 
تكااو  بااااالت العةاااف معروفاااة،  الةاااار ماااا تاااتم ت اااوية املةازعاااات املةزلياااة باالعتمااااد علااا  القاااوانني 

 .(39)واملمارسات التقليدية إما داخل األسرة وإما أمام زعما  ا تمعات احمللية
أيضااااار إىل ضاااارورة تعزيااااز تةفيااااذ احلليااااات القانونيااااة حلمايااااة  1وأيااااارت الورقااااة املشاااارتكة  -33

الشاهود والضا ايا وال  أا   .الض ايا والشهود وخلوصار ض ايا العةاف مان الة اا  واألطفاال
 .(40)يف الواقع بتداب  احلماية الفعالة بىت يف بال تعرض سقمتهم ورفاههم لتهديدات واض ة

أ  عقوباة األطفاال  ملةادرة العاملية الا   يع أياكال العقوباة الةدنياة لألطفاالاوككرت  -34
تعتاارب  اا  مشااروعة يف نأااام العقوبااات إال ألااا  اا  حمأااورة يف املةاازل ليشاايت  -تيمااور الةدنيااة يف 

 ومراكااز الرعايااة الةهاريااة واملاادارس. والبأاات املةااادرة العامليااة أيضااار أ ومؤس ااات الرعايااة الةديلااة 
الةقاش جاار بشاة  مشارو  قاانو  للطفال مماا يتايح علا  الفاور فرصاة حلأار  ياع أياكال العقوباة 

أيضار عن القلع إزا  العقوبة الةدنية باعتةارها ممارسة يارعة  4وأعربت الورقة املشرتكة  .(41)الةدنية
 .(42)سيما يف إطار نأام التعليم زال يلعب القضا  عليها وال ما
ماااةح إىل و  ،إىل يااايو  عمااال األطفاااال لااادعم دخااال األسااارة 4الورقاااة املشااارتكة وأياااارت  -35

األولوياااة داخااال األسااار يف الغالاااب لعمااال أطفاهلاااا علااا  ب ااااب تعلااايمهم وخلوصاااار يف املةااااطع 
الريفيااة. ولااوبظ أ  األطفااال يف معأاام األبيااا  يعملااو  يف األراضاا  الزراعيااة األساارية يف قااراهم 

 .(43)  الرمس  ويشار  العديد مةهم يف أعمال خط ة أو ياقةاحمللية يف إطار االقتلاد  

 وسلادة القانون ،اإل الم من العقابمسألة  ، بما  ي ذلكإقامة العدل -3 
أ  القاااارارات اللااااادرة عاااان الربملااااا  واحلكومااااة يف تشاااارين  1الورقااااة املشاااارتكة البأاااات  -36

حلم ااة قضاااة دوليااني واثةااني يت ليشاا -تيمااور أدت إىل الطاارد الفااوري ماان  2014األول/أكتااوبر 
وأ  احملاااكم رفضاات التقيااد بااذلك.  ،ماان املاادعني العااامني وحمقااع وابااد يف  ةااة مكاف ااة الف اااد

 .(44)القانوين عل  وقف تدريب القضاة كعاقةة مةايرة لتلك القراراتوأرجرب مركز التدريب 
  القضااا  يف بااني أ  زيااادة تللااات امليزانيااة لقطااا أيضااار  1الورقااة املشاارتكة البأاات و  -37

زال يواجااا  حتاااديات رري اااية تعااازى جزرياااار إىل افتقاااار  إىل ميزانياااة  الااادفا  العاااام مااااحماااام  مكتاااب 
احلكومة والربملا  بإماداد مكتاب  1الورقة املشرتكة مةفللة خاصة ب . ويف هذا املضمار، أوصت 

ملتعلاع باةجور العااملني يف الدفا  العام مبيزانية خاصة ب  وضما  أ  ية  مشرو  القانو  احمام  
 .(45)  الدفا  العاميال لك القضار  عل  مرتةات وظرو  أكثر إنلافار حملام

العادد املرتفاع ن اةيار مان احملتيفازين قةال احملاكماة الضاو  علا   1الورقاة املشارتكة وسلطت  -38
. 2015يف املاراة يف عاام  24و 2013يف املارة من جممو  ال يفةا  يف عام  30.3الذين مثلوا 

، يتمثاال أبااد العواماال امل ااةةة لقبتيفاااز املطااول قةاال احملاكمااة يف عاادم 1للورقااة املشاارتكة ووفقااار 
  الاادفا  يوكركاار أ  احملتيفاازين يشااكو  ماان أ  حمااام بلااول احملتيفاازين علاا  امل اااعدة القانونيااة.
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حمااااميهم يلتقاااو  مااا ار  الةاااومااان أ  احملتيفاازين  ،ماااوكليهم يف ال اايفو إىل ار ال ياااذهةو  تقريةااالعااام 
 .(46)للمرة األوىل يف احملكمة

بلفة املتقاضا  قطا  القضا  يتعاملن مع أ  الة ا  اللوايت  1والبأت الورقة املشرتكة  -39
دع  عليااا  يتعرضااان باساااتمرار ملواقاااف سااالةية وقوالاااب  طياااة قارماااة علااا  ناااو  املااا وأة ضااا يال وأ

تهمن بارتكاااب أعمااال العةااف ممااا لاا  عواقااب وخيمااة بوجاا  خاااأل علاا  الة ااا  الااقيت يراا ،ا ااةس
احلكوماااة بضااارورة وضاااع  1الورقاااة املشااارتكة عااان الاااةفس. ويف هاااذا اللااادد، أوصااات ار دفاعااااملةااازه 

  الادفا  العاام يللقضااة واملادعني العاامني وحماامار إلزامياالقاانوين املتواصال جتعل التثقياف تشريعات 
واحملااامني يف جماااالت امل اااواة بااني ا ة ااني وبقااوإل اان ااا  احلاصااة باااملرأة واألسااةاب األساسااية 

 .(47)للعةف ضد املرأة
للتلااادي لتفاااقت مااان وأبااارزت مةأماااة العفاااو الدولياااة أ  قاااانو  العقوباااات ال يكفااا   -40

 أاام روماا األساسا نوأ  بعاض جواناب هاذا القاانو  ال تت اع ماع  ،العقاب عل  ا رارم املاضاية
مااع القااانو  الاادوه العااريف. وككاارت بلاافة خاصااة أ  ال و  ،ومعاهاادات بقااوإل اان ااا  األخاارى

عفاو وطاين أو إصادار عل  ما يةدو ضمانات تكفل يف امل تقةل عادم يشمل قانو  العقوبات ال 
لتفاااقت مااان العقااااب علااا  ا ااارارم املرتكةاااة قةااال ااداناااة أو اختااااك تاااداب  مماثلاااة قااارارات باااالعفو 

 .(48)مبوجب القانو  الدوه

النعاااادام العدالااااة واحلقيقااااة وا اااارب للة ااااا  مةأمااااة العفااااو الدوليااااة عاااان أساااافها وأعرباااات  -41
قاوات أفاراد مان علا  ياد  والفتيات اللوايت تعرضن للعةف ا ة   والعةف القارم عل  نو  ا اةس

يف فاارتة االبااتقل ااندوني اا  ليشاايت  -تيمااور ورجااال ماان وأجهز ااا التابعااة األماان ااندوني ااية 
 .(49)1999و 1975االستققل بني عام  عل  واالستفتا  

الضاااو  علااا  الثغااارات الكةااا ة املتةقياااة يف ااطاااار التشاااريع   1الورقاااة املشااارتكة وسااالطت  -42
، مل  اارز 1للورقااة املشاارتكة ووفقااار س اا  بشااة   ايااة الطفاال وقضااا  األباادا .  واملؤ ايتوال ياساا

قانو  الوصااية والتعلايم لألطفاال املرتاوباة أعماارهم ومها  ،مشروعا قانونني بشة  قضا  األبدا 
 ،ساةة 21و 16سةة ونأام العقوباات احلااأل لألياإلاأل املرتاوباة أعماارهم باني  16و 12بني 
 .(50)لعدل ويتطلةا  املزيد من التشاورتقدم داخل وزارة اأي 

  اللق  ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية -4 
البأات ا موعاة الدوليااة للادعوة يف جمااال بقاوإل اان اا  يف كليااة احلقاوإل ويليااام س.  -43

تفرض أ  يوىل أمر ليشيت  -تيمور ريتشاردسو  يف جامعة هاواي مبانوا أ  املمارسات العرفية يف 
 .(51)الطقإل ةاألم يف بالوليس األطفال لألب 

وساالطت ا موعااة الدوليااة للاادعوة يف جمااال بقااوإل اان ااا  الضااو  علاا  الاادور الكةاا   -44
مقابااال دفاااع شااان. وأيااا  إىل تعااارض  اتشاااابال( العرفياااة يف ترتياااب زواج barlakeملمارساااة املهااار )
للعةااف املةاازه يف بيااا ن العامااة واحلاصااة ممااا يااؤثر تااةث ار  أيضااار والفتيااات اللااغ ات معأاام الة ااا  
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املشاااركة يف ا تمااع علاا  قاادم امل اااواة مااع سااارر يااديدار يف قاادر ن علاا  احللااول علاا  التعلاايم و 
 .(52)أفراد 
والبأاات ا موعااة الدوليااة للاادعوة يف جمااال بقااوإل اان ااا  أيضااار أ  املمارسااة العرفيااة  -45

 ،متلكاات املوروثاة عاادة إىل الاوار  الاذكر األكارب ساةار الةااق  علا  قياد احليااةتؤدي إىل انتقال امل
 .(53)إكا كا  الزوج الةاق  عل  قيد احلياة امرأة

  التجمو السلميو  مكوين الجمعلامحرية التعبلر و  -5 
ية   2014مةأمة العفو الدولية أ  قانو  وسارل ااعقم الذي أرقر يف عام البأت  -46

رة أ  يشار  األفراد يف تدريب داخل  ملادة ساتة أياهر يف مؤس اة لتعاقم ويعتمادهم عل  ضرو 
جملااااس لللاااا افة للعماااال كلاااا فيني. وهااااذا أماااار يفكاااان أ  يقمااااع بريااااة التعةاااا  يف الةلااااد وفقااااار 

 .(54)للمةأمة
وإك البأت مةأمة العفو الدولية أ  أي خرإل ألبكام قانو  وسارل ااعقم يفكن أ   -47

يؤدي إىل فرض  رامات عل  الل فيني ووسارل ااعاقم، أعربات أيضاار عان قلقهاا إزا  إمكانياة 
 .(55)القانو  ملةع وسارل ااعقم من انتقاد احلكومةيف صيا ة غموض استغقل ال

دوليااة أ  القااانو  املتعلااع حبريااة التيفمااع والتأاااهر يفاارض قيااودار وككاارت مةأمااة العفااو ال -48
 اا  معقولااة علاا  بريااة التيفمااع ماان خااقل بأاار التيفمعااات والتأاااهرات يف باادود م ااافة تقاال 

ومقااااار إقامااااة أصاااا اب املةاصااااب يف اهلي ااااات  ،ماااارت ماااان مكاتااااب اهلي ااااات ال اااايادية 100عاااان 
 ،ومةااااين ال ااايفو  ،الع اااكريليهاااا الطاااابع وتلاااك الااايت يرضاااف  عواملةشاااات الع اااكرية  ،ال ااايادية

ومكاتاااب األبااازاب ال ياساااية. ويف هاااذا اللااادد،  ،ومكاتاااب الةعثاااات الدبلوماساااية والقةلاااليات
سااالطت املةأماااة الضاااو  علااا  أ  هاااذا الشااارط املفاااروض مبوجاااب القاااانو  املتعلاااع حبرياااة التيفماااع 

أماارار يااة  م اات يل  علاا  ماارأى وم اامع ماان ا مهااور امل ااتهد والتأاااهر جيعاال تةأاايم تأاااهرة 
بالة ااةة إىل احملتيفااني نأاارار إىل ياادة قاارب املةاااين احلكوميااة ماان الةعثااات الدبلوماسااية يف العاصاامة 

 .(56)ديل  وقرب موقع العاصمة من الة ر
زالات تف ار القاانو  املتعلاع حبرياة  والبأت مةأمة العفو الدولية أ  الشرطة الوطةياة ماا -49

 ؛تأاااهرة احللااول علاا  إك العلاا  أناا  يفاارض علاا  مةأماا   (1/2006التيفمااع والتأاااهر )رقاام 
 ،وقاااد بأااارت عاااددار مااان التيفمعاااات ال ااالمية املرتةطاااة مبطالةاااات بامل اااا لة عااان ا ااارارم املاضاااية

 .(57)ف اد موظفني بكومينيبو 

 اللق  ي العمل و ي ظروف همل هادلة ومواملة -6 
تثا  القلاع ليشايت  -تيمور يز يف أ  م ةلة عدم مكاف ة التمي 3الورقة املشرتكة أكدت  -50

بوجاا  خاااأل نأاارار إىل بأاار التمييااز يف العماال علاا  أساااس املياال ا ة اا  مبوجااب قااانو  العماال 
ااااّن يف عااااام  املثليااااات ، ممااااا يفثاااال تراجعااااار يعاااارض 2012وأرلغاااا  يف عاااام  2002ال اااابع الااااذي سر
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ات ا ة اني مان العمااال واملثلياني ومزدوجا  امليال ا ة ا  ومغاايري اهلويااة ا ة اانية وباامل  صاف
 .(58)يف العملو ول دو  متتعهم باحلع للتمييز واملضايقة 

عاااددار كةااا ار مااان الشاااكاوى املتعلقاااة بانتهاكاااات قاااانو   1الورقاااة املشااارتكة وإك البأااات  -51
، 2015و 2012يااركة وطةيااة ودوليااة يف الفاارتة بااني عااام   80العماال واملقدمااة ماان عمااال يف 

و اا  مت يااز لأاارو  ة العامااة للعماال عمليااات تفتاايم مةااتأم ويااامل املفتشاايأوصاات بااة  جتااري 
احلاد األد  وأ  يرفاع جملاس العمال الاوطين  ،ليشايت-العمال يف  ياع الشاركات املوجاودة يف تيماور

 .(59)يف املارة 50ألجور بة ةة ل

 مستوى معلشي الئقالتمتو باللق  ي الضمان االأتماهي و ي  -7 
 ،اخنفاضااار يف اانفاااإل العااام علاا  اللاا ة والتعلاايم والزراعااة 1ة الورقااة املشاارتكالبأاات  -52

 .(60)والكفا يف املارة من ال كا  عل  الزراعة لتلةية االبتياجات األساسية  75بيةما يعتمد 
األساار  ( الااذي ي ااتهد Bolsa Da Mãeبرناااما مة ااة األم ) 1الورقااة املشاارتكة والبأاات  -53

وتعاايم دو  خااط الفقاار يااريطة الت اااإل أطفااال هااذ  األساار الاايت تعاااين ماان بالااة ضااعف يااديد 
باملادارس وتطعايمهم. والبأات أيضاار ماواطن القلاع إزا  عادم وجاود  لياات فعالاة ملراقةاة الربناااما 

 .(61)من أجل ضما  الوفا  بشرط  التعليم والتطعيم

 اللق  ي الصلة -8 
ة انشااا  مراكااز وعيااادات طةيااة بالتااداب  الاايت اختااذ ا احلكوماا 4الورقااة املشاارتكة ربةاات  -54

االساتعراض املةةثقاة عان  (62) 45-77متشيار مع التوصاية رقام املقاطعات بلورة تدرجيية يف  يع 
احللااول علاا  احلاادمات اللاا ية. ومااع كلااك، إمكانيااة الاادوري الشااامل ال ااابع فااد  حت ااني 

وى جاااودة احلااادمات عااان القلاااع إزا  اساااتمرار أوجااا  التفااااوت يف م ااات 4الورقاااة املشااارتكة أعربااات 
 .(63)الل ية بني املد  الرري ية والقرى ا ةلية والريفية

اللاا ة والتعلاايم امل ااؤولتني إداريت عاادم التااازر الأاااهر بااني  2الورقااة املشاارتكة والبأاات  -55
عااان بلاااول األطفاااال علااا  خااادمات الرعاياااة اللااا ية. ومااان هاااذا املةطلاااع، أيااا  إىل امل اااارل 

والتاااداب  االبتياطياااة ملكاف اااة  ،وااساااهال لااادى الرضاااع ،اكل التةف ااايةاملشااااملتمثلاااة يف الرري اااية 
اادارتااني وال يةاادو أ  أيااار ماان  ،والتاادخني جااوز التةةااولواملإلاااطر املرتةطااة بعااادات مضاا   ،ال اال

 .(64)والوقايةللتثقيف تتلدى هلا بشكل مةهيف  من خقل توف  براما 
الرجااال التقااارير عاان التمييااز ضااد مغااايري اهلويااة ا ة ااانية و  3 الورقااة املشاارتكةوالبأاات  -56

الاااااذين يفارساااااو  ا اااااةس فيماااااا بيااااااةهم لااااادى خضاااااوعهم لف وصاااااات صااااا ية يف امل تشاااااافيات 
الرجاااال الاااذين يفارساااو  ، يتعااارض مغاااايرو اهلوياااة ا ة اااانية و 3 للورقاااة املشااارتكةوالعياااادات. ووفقاااار 
أ  يف مراكاااااز الرعاياااااة اللااااا ية. وأيااااا  إىل  مل اااااتويات عالياااااة مااااان الوصااااام ا اااااةس فيماااااا بياااااةهم

حللااول علاا  الرعايااة اللاا ية احلمةااة و اا  املةطويااة علاا  التمييااز تثااين أمااام إمكانيااة االلااعوبات 
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املثليات واملثليني ومزدوج  امليل ا ة   ومغاايري اهلوياة ا ة اانية وباامل  صافات ا ة اني عان 
 .(65)احللول عل  الرعاية الل ية

 التعللساللق  ي  -9 
ألاااا تعمااال مااان أجااال تةفياااذ احلطاااة علااا  تةكياااد احلكوماااة  2الورقاااة املشااارتكة البأااات  -57

وتةأااايم دورات  ،( عااارب مراجعاااة املاااةها الدراسااا 2013-2011االسااارتاتييفية الوطةياااة للتعلااايم )
 2الورقاة املشارتكة وم ك سيفل مفلل لل ضور. ومع كلك، أعربات  ،مةتأمة لتدريب املعلمني

 .(66)املدارسعن عن القلع إزا  عدم التلدي للم توى املإليف لتغيب املوظفني واألطفال 
العدياد مان إمكانياة الت ااإل اساتمرار عادم  4الورقاة املشارتكة وعل  حنو مماثل، البأت  -58

أو انقطااعهم عان تكارارهم للعاام الدراسا ، أو ابتماال كلاك، أو تةخرهم يف  ،املدارسباألطفال 
علااا  الااار م مااان ت ااايفيل ارتفاااا  هارااال يف م اااتوى االلت ااااإل  ، وكلاااكوقااات مةكااار الدراساااة يف
 .(67)يف ال ةوات األخ ةليشيت  -تيمور باملدارس يف 

وسلطت ا موعة الدولية للدعوة يف جمال بقوإل اان ا  الضاو  علا  وجاود ثغارة علا   -59
اساتكمال التعلايم الثاانوي عارقاار كةا ار متثال حبلاول فارتة للفتيا  والفتيات م توى التعليم االبتدار  

 .(68) ول دو  متتع املرأة بوضع اجتماع  عل  قدم امل اواة مع الرجل
املااااادارس االلت ااااااإل بأيضاااااار اساااااتمرار التميياااااز يف فااااارأل  4والبأااااات الورقاااااة املشااااارتكة  -60

األساار وخلوصااار بالة ااةة إىل بعااض الف ااات امل تضااعفة ماان األطفااال مثاال األطفااال املةتمااني إىل 
علاا  الاار م مان االعاارتا  حبقااوإل الطفاال وكلااك  ،واألطفااال كوي ااعاقاة ،والفتيااات ،األياد فقاارار 

 .(69)وبأر التمييز يف القانو  الوطين
أ  إتابة خدمات التعليم م ةلة تث  قلقار يديدار يف األماكن  4وككرت الورقة املشرتكة  -61

اديااة للماادارس ونقاا  الكتااب املدرسااية ومااواد الاايت يفكاان أ   ااول فيهااا ضااعف الةااىن الت تيااة امل
 .(70)التدريس و موض جدول مواعيد الدراسة دو  توف  التعليم ا يد لألطفال

زالات  ا  كافياة مان  أ  املرافع املدرسية ما 1وعل  حنو مماثل، البأت الورقة املشرتكة  -62
ثاا  قاعاات الادروس بيث عددها وظروفها مثل عادم تاوفر ماواد التعلايم وخادمات ااصا ال وأ

 .(71)فضقر عن كثرة تغيب املعلمني
بااة  اعاارتا  م ااودة سياسااة وطةيااة بشااة  التعلاايم الشااامل  1والبأاات الورقااة املشاارتكة  -63

 .(72)   الرمس ااقلا  ف ة معرضة حلطر يعترب  الفتيات احلوامل واألمهات الشابات 
ثااار اساااتإلدامار يف الوقااات احلااااه يف أ  لغاااة التيتاااوم هااا  أك 4والبأااات الورقاااة املشااارتكة  -64

املدارس اليت يلت ع فا األطفال مان املةااطع األياد فقارار وأ  اللغاة الربتغالياة ها  أكثار اساتإلدامار 
مماا ياؤدي إىل حتياز  ،يف املدارس اليت يلت ع فاا األطفاال املةتماو  إىل األسار كات الادخل األعلا 

أيضااار عاان القلااع إزا  احمل ااوبية املرتسااإلة يف  2رتكة وأعرباات الورقااة املشاا .(73)اقتلااادي يف التعلاايم
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التعليم بتفضيلهم عل  املعلمني املؤهلني املتإلرجني من وظارف يرعني أفراد األسر يف بيث الةأام 
 .(74)الكلية الوطةية وكلية باوكاو اعداد املعلمني

 ادشخاص ذوو اإلهاقة -10 
دت سياسااااااااااة وطةيااااااااااة ادماااااااااااج أ  احلكومااااااااااة اعتماااااااااا 1البأاااااااااات الورقااااااااااة املشاااااااااارتكة  -65

هلاااااا مةااااااظرة وخطاااااة عمااااال وطةياااااة  2012األياااااإلاأل كوي ااعاقاااااة وتعزيزهاااااا يف عاااااام  بقاااااوإل
. والبأاات أيضااار اعتاازام احلكومااة إنشااا  جملااس وطااين لأليااإلاأل كوي 2018-2014 للفاارتة

ويف هااااذا  .(75)العامااااة ضااااعف تةفيااااذ التزامااااات ال ياسااااة 5ااعاقااااة. والبأاااات الورقااااة املشاااارتكة 
احلكومة بضارورة أ  تواصال مشااورا ا بشاة  ااطاار التةأيما   1اللدد، أوصت الورقة املشرتكة 

تعتماد هاذا ااطاار أ  احلاأل مبيفلاس وطاين للادعوة مان أجال بقاوإل األياإلاأل كوي ااعاقاة و 
أيضاار بوضاع اسارتاتييفية واضا ة  1وتةشئ ا لس يف أسر  وقت ممكن. وأوصت الورقاة املشارتكة 

تكاملة بشة  ابتياجات إعادة التةهيل القارمة عل  ا تمع  د  إىل توسايع نطااإل خادمات وم
 .(76)إعادة التةهيل ك  تتيفاوز العاصمة ديل 

عدم توفر بيانات إبلارية متعلقاة بالة اا  والفتياات كوات  5والبأت الورقة املشرتكة  -66
رات بشة  وضع الرباما وامليزانية ال تةخذ مما جيعل احلكومة تتإلذ قرا ،ليشيت - تيمورااعاقة يف 

 .(77)يف احل ةا   يع األيإلاأل كوي ااعاقة مبن فيهم الة ا  والفتيات كوات ااعاقة
وإمهااااال األطفااااال كوي ااعاقااااة يف إىل انتشااااار العةااااف  5الورقااااة املشاااارتكة وأيااااارت  -67
اجهتهم للميفتماع ب اةب ليشيت. وختف  عدة أسر األطفال داخل املةزل أو حتد مان ماو  - تيمور

تقيياد األطفاال كوي تكةيال و أيضاار  5الورقة املشرتكة العار والوصم املرتةطني بإعاقتهم. والبأت 
 .(78)سيما األطفال كوو ااعاقات الةف ية االجتماعية ااعاقة وال

أيضااااار أ  األيااااإلاأل كوي ااعاقااااة يواجهااااو  باسااااتمرار  1والبأاااات الورقااااة املشاااارتكة  -68
ة و ااا  مادياااة للوصاااول إىل احملااااكم. وعلااا  الااار م مااان أ  القضااااة ملزماااو  مبوجاااب عقةاااات ماديااا

القانو  بتي   الوصول من خقل ضما  تقد  امل اعدة التقةياة املعتمادة علا  املرت اني الفاوريني 
إىل األيإلاأل امللابني بعيفز يف الةطاع و/أو األياإلاأل كوي ااعاقاات ال امعية، فمان الةاادر 

احلكوماة بتاوف  الاادعم الكاايف واملااوارد  5وأوصات الورقاة املشاارتكة  .(79)الواقااع أ  يت قاع كلاك يف
الكافيااة مثاال إتابااة خاادمات الرت ااة الفوريااة واألجهاازة امل اااعدة ووسااارل الةقاال املي اارة لتمكااني 
الة ااا  كوات ااعاقااة ماان احللااول علاا  الاادعم مل اااعدة الضاا ايا والاادعم ماان الشاارطة والةأااام 

 .(80)القضار 
أيضااااار احلكومااااة بتعااااديل قااااانو   ايااااة الشااااهود كاااا  ياااادرج  5وأوصاااات الورقااااة املشاااارتكة  -69

أبكامااار خاصاااة بامل ااااعدين واملرت اااني الفاااوريني امللماااني بلغاااة ااياااارة لتمكاااني األياااإلاأل كوي 
 .(81)سيما األيإلاأل كوو ااعاقات احل ية من اادال  بشهادا م يف احملكمة ااعاقة وال
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أيضار أ  األيإلاأل كوي ااعاقات ال معية يتمتعو  حبرية  5ة املشرتكة والبأت الورق -70
تعة  حمدودة نأرار إىل عدم تطوير لغاة إياارة رمسياة أو االعارتا  فاا يف الدولاة. ويف هاذا اللادد، 

ليشاايت  -تيمااور احلكومااة بتإللااي  املااوارد والاادعم لتمكااني اللاام يف  5أوصاات الورقااة املشاارتكة 
معااارت  فاااا تكفااال إتاباااة الفرصاااة لألطفاااال والشاااةاب اللااام وامللاااابني  مااان تطاااوير لغاااة إياااارة

 .(82)بإعاقات مسعية للتعلم باستإلدام لغة اايارة الوطةية احلاصة فم
أ  عاادم وجااود باادل حماادد ملقاادم  الرعايااة ياادعم األيااإلاأل  5وككاارت الورقااة املشاارتكة  -71

سااةة أماار ي ااةب املشااااكل  18عااان  املعةيااني برعايااة األطفااال كوي ااعاقاااة الااذين تقاال أعمااارهم
لألسر اليت ت ع  جاهدة إىل دعم األطفاال كوي ااعاقاة فيهاا. ويف هاذا اللادد، أوصات الورقاة 

بشة  ااعانات املقدمة إىل امل اةني  19/2008احلكومة بتعديل املرسوم بقانو  رقم  5املشرتكة 
ديل املرساااااوم بقاااااانو  واألياااااإلاأل كوي ااعاقاااااة لزياااااادة تي ااااا  احللاااااول علااااا  ااعاناااااات، وتعااااا

األم ملراجعة املعاي  من أجل مةح األولوية لألسر اليت تضم مة ة برناما بشة   18/2012 رقم
ربنااااما، وضاااما  دراياااة املاااواطةني فاااذ  اليف صااافو  أفرادهاااا يإللاااار كا إعاقاااة كااا  ت اااتفيد مااان 

 .(83)األهلية
قاااة متاثااال ابتياجاااات أ  ابتياجاااات األياااإلاأل كوي ااعا 5وككااارت الورقاااة املشااارتكة  -72

  هم من األيإلاأل من بيث احلدمات الل ية الايت تشامل خادمات الرعاياة اللا ية األولياة 
وخااادمات الف ااا  اللااا  . وإ  األياااإلاأل كوي ااعاقاااة لاااديهم أيضاااار ابتياجاااات حماااددة يف 

  تااجو جمال الرعاياة اللا ية تتلال بإعااقتهم مثال العاقج الطةيعا  أو األجهازة امل ااعدة وهام 
إال ألام يعيفاازو  عان احللااول علا  الرعايااة اللا ية علاا  قادم امل اااواة ماع سااارر  ،عماار إضااافيار د

( وجود مواقاف  طياة أو قارماة علا  التميياز يف صافو  العااملني 1األيإلاأل لألسةاب التالية: 
( وعاااادم توعيااااة 3( وعاااادم إمكانيااااة الوصااااول إىل املرافااااع اللاااا ية؛ 2يف جمااااال الرعايااااة اللاااا ية؛ 

 .(84)كوي ااعاقة باحلدمات املتابةاأليإلاأل 
مثال وااعاقاات احل اية الذهةياة أ  األطفاال كوي ااعاقاات  5وأكدت الورقة املشارتكة  -73

األطفااااال املكفاااااوفني أو اللااااام يواجهااااو  حتاااااديات كةااااا ة بوجاااا  خااااااأل يف االلت ااااااإل باملااااادارس 
ديااة علاا  نطاااإل الةلااد اتابااة . وأياا  إىل عاادم  ي ااة املاادارس العايااةواد التعليمواالسااتفادة ماان املاا

املااواد الاايت ت ااتإلدم طريقااة براياال أو خاادمات الرت ااة الفوريااة بلغااة اايااارة وعيفزهااا عاان احللااول 
احلكومة باختاك خطاوات مة اقة  5عل  هذ  األيكال. ويف هذا اللدد، أوصت الورقة املشرتكة 

املعلماني يف جماال التعلايم ماةح األولوياة لتادريب  ياع من خاقل  ،من أجل حتقيع التعليم الشامل
املتواصال أثةاا   هموتدرية ،الشامل كيفز  ال يتيفزأ من املةاها الدراسية األساسية لتدريب املعلمني

احلدمااااة، وختلااااي  امليزانياااااة اتابااااة األجهااااازة امل اااااعدة واملااااواد واملعااااادات والةي ااااات املي ااااارة يف 
 .(85)اقةوتوف  الدعم يف قاعات الدروس لألطفال كوي ااع ،املدارس
الضااو  علاا  مواجهااة األيااإلاأل كوي  5وعااقوة علاا  كلااك، ساالطت الورقااة املشاارتكة  -74

ااعاقاااة عقةاااات حتاااول دو  بلاااوهلم علااا  التعلااايم والتااادريب املهاااين مماااا يعرقااال خوضاااهم ميااادا  
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بلاة احلكومة بت  ني إتابة فرأل العمل مان خاقل حتدياد  5العمل. وأوصت الورقة املشرتكة 
احلااأل القطاا  و  ةالعاماجمااه احلدماة يف املارة من  ياع الوظاارف يف  1ةة ت توجب ختلي  ن 

أيضار احلكومة بإعداد براما للتدريب املهين  5الورقة املشرتكة لأليإلاأل كوي ااعاقة. وأوصت 
والتوظياف وأنشاطة تدريةيااة ت اتهد  األيااإلاأل كوي ااعاقاة لتعزيااز الفارأل املتابااة هلام للعماال 

فاارأل االسااتفادة ماان ماال، وضااما  أ  يااتمكن األيااإلاأل كوو ااعاقااة ماان والرتقاا  يف مكااا  الع
 .(86)التدريب املهين ال اردة

 الشعوب ادصللة -11 
امل ااع  املةذولاة لتكاوين هوياة وطةياة بعاد االساتققل  أ  مةأمة الةقا  الثقايفالبأت  -75

للغاااة الربتغاليااة يف التعلااايم ممااا عااارض اللغااات األم للشاااعوب األصااالية كااربى أدت إىل مااةح أولوياااة  
 .(87)إك أرر م أطفال تلك الشعوب عل  االندماج يف سياقات التعليمليشيت  -تيمور للإلطر يف 

 اللق  ي التنملة وقضايا البلئة -12 
اار إال أناا  مل ،ةاالجتماعيااللتهي ااة مااقت احلوجااود بعااض  1البأاات الورقااة املشاارتكة  -76  جتر

ومل ا تمعاات احمللياة املتااةثرة  ياتم إطااق  مشااورات جمدياة بشااة  مشااريع الةاىن الت تيااة الكاربى ومل
نشااااط يف هااااذ  العمليااااات. ويف هااااذا اللاااادد، أوصاااات الورقااااة تشااااار  هااااذ  ا تمعااااات بشااااكل 

لكااربى احلكومااة بضااما  أ  تشااار  ا تمعااات احملليااة املتااةثرة مبشاااريع الةااىن الت تيااة ا 1 املشاارتكة
إتابااة الفرصااة هلااذ  ا تمعااات بحتلاال علاا  معلومااات دقيقااة و اا  مت ياازة، و أ  مشاااركة جمديااة و 

للمشااااركة يف صااايا ة االتفاقاااات بشاااة  األراضااا  واالساااتفادة مةهاااا بشاااكل مةلاااف وعلااا  قااادم 
 .(88)امل اواة. ويةةغ  لل كومة أيضار تدعيم نأمها لتقييم احلثار االجتماعية ورصدها
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