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أوال -مقدمة
 -1تل ّقتتت تيمتتور  -ليشتتي يف عتتا  2012توصتتيات متتن ال ريتتم العامتتا املعتتض با ستتتعرا
التتدوري الشتتاما يال ريتتم العامتتاا كانتتت تتد اعتُمتتدت يف  14تش ترين األول/أكتتتوبر  2011يف
دورة ا ستعرا الثانية عشرة وبلغ جمموعها  125توصية .وَبِا وفد تيمور  -ليشي  88توصية
ست وثالثني توصية إىل تيمور  -ليشي بقرار من جملس الوزراء ملنا شتها
منها ،وأُحيلت أحدث ٍّ
وحتليلهتتا حتلتتيالي مست ي تاي متتن أاتتا التترد علتتع ال ريتتم العامتتا التتتاب لتتس حقتتو ا نستتان يف
آذار/متتار  2012يف اني ت  .ولتتالل فتتية تن يتتذ التوصتتيات املقدمتتة إىل تيمتتور  -ليشتتي متتن
ال ريتتم العامتتا يف عتتا  ،2011اتترت متابعتتة بع تتها التتذي يُن ا تتذ حاليتاي وأُحتترز تقتتد يف تن يتتذه،
بينما يزال بع ها اآللر يد البحث با أن تقبله تيمور  -ليشي.
 -2ولتتذل  ،ستتتقد تيمتتور  -ليشتتي حتتتديثاي للمعلومتتات املتعلقتتة بالتوصتتيات ايتتاري تن يتتذها
وفق تاي ليتيبهتتا متتن حيتتث األولويتتة استتتناداي إىل ااالتتة الوةنيتتة ا س تياتياية للتنميتتة ،يشتتما العقبتتات
والتحديات الي توااهها تيمور  -ليشي أثناء تن يتذ هتذه التوصتيات ،لي تون البلتد وا تحاي وصترحاي
م ت آليتتة ال ريتتم العام تا .ودولتتة تيمتتور  -ليشتتي وشتتعبها ملتزمتتان التزام تاي رحيستتياي بتحستتني مستتتو
تعزيز ومحاية حقو ا نسان ونشتراا يف البلتد علتع أستا ثقافتة اا حتيا املتبتادل وعتد التمييتزا.
و تتد بتتدأ هتتذا ا لت تزا حينمتتا ح تتلت تيمتتور  -ليشتتي علتتع استتتقال ا يف  20أيار/متتايو 2002
واستمر بت ديقها علع ا ت ا يات الدولية حلقو ا نسان.
 -3ويق اد هتذا التقريتر ألاترا ايولتة الثانيتة متن عمليتة تقتدي التقتارير إىل آليتة ا ستتعرا
الدوري الشاما ،ويت ّمن املستادات الي شهدها البلد يف جمال حقتو ا نستان والتقتد التذي
أحتترزه يف هتتذا ا تتال ،كمتتا يتتواز العقبتتات والتحتتديات التتي يوااههتتا أثنتتاء عمليتتة تن يتتذ محايتتة
حقو ا نسان وما ُحتما موااهته من عقبات وحتديات يف املستقبا.
 -4وتدرك تيمور  -ليشي أن آلية ا ستعرا الدوري الشاما ركيزة مهمة من ركتاحز عمليتة
النهتتو وقتتو ا نستتان فيهتتا .كمتتا أعتتا أداة لتعزيتتز التتدول األع تتاء ح ت تتتتم ن متتن تتمان
املمارستتة ال عليتتة حلقتتو ا نستتان وب امتتا احلريتتة متتن أاتتا محايتتة هتتذه احلقتتو علتتع ال تتعيدين
الوةض والدويل.

ثانيا -المنهجية
 -5أُعت ّد هتذا التقريتر املتعلتم بايولتة الثانيتة متن ا ستتعرا التدوري الشتاما بتدعم فتاحم متتن
الوحتتدة ا ستشتتارية املعنيتتة وقتتو ا نستتان يف تيمتتور  -ليشتتي والتابعتتة لألمتتم املتحتتدة يالوحتتدة
ا ستشاريةا .وتتوىل تنستيم عمليتة إعتداده فريتم أساستت متن ستتة أشتخا  ،و اداتا وزارة العتدل
الي ع ت هبذه املسؤولية كاملةي ،وح لت علع أ ع مستويات الدعم من  33فرداي من بينهم
منسقون علع صعيدي البلديات والوزارات التن يذية.
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 -6وأار ال ريم التقض مشاورات عامة م ا تم ك ا وم مجي ال يانات علع ال عيد
الوةض ،وكان هذا ازءاي مهماي من عملية إعداد هذا التقرير ،واستهدف مبشتاوراته اهتات رحيستية
مثا الوزارات التن يذية ،ومنظمات ا تم املدين ،وأبناء الالواح الدينية ،واهاز الشرةة الوةنيتة
لتيم تتور  -ليش تتي ،و تتوة ال تتدفا لتيم تتور  -ليش تتي ،والع تتاملني يف جم تتال ال تتحة ،واملس تتؤولني م تتن
املؤسستتة الوةنيتتة حلقتتو ا نستتان يأمتتني املظتتاألا ،ووكتتا ت األمتتم املتحتتدة يف تيمتتور  -ليشتتي.
وهتتدفت املشتتاورات إىل مجت بيانتتات ومعلومتتات موثو تتة عتتن تن يتتذ توصتتيات ا ستتتعرا التتدوري
الشت تتاما مت تتن الوحت تتدة ا ستشت تتارية .ومشلت تتت املنهايت تتة املتّبعت تتة إا ت تراء منا شت تتات مجاعيت تتة وعقت تتد
ااتماعات ماحدة مستديرة.
 -7وتستتتند بنيتتة هتتذا التقريتتر إىل املبتتادة التوايهيتتة التتي أ رهتتا جملتتس حقتتو ا نستتان التتتاب
لألمتتم املتحتتدة والتتي تشتتما التتزا الدولتتة بالت تتديم علتتع ال ت وك الدوليتتة ،وتعزيتتز املؤسستتات،
ومحاية ال ئات ال عي ة ،وإعمال احلقو ا ت ادية وا اتماعية والثقافية.

ثالثا -النت اااال الت ااي حققته ااا تيم ااور  -ليش ااتي والتح ااديال الت ااي وا هته ااا ف ااي
مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -التصديق على الصكوك الدولية
 -8تب تتذل دول تتة تيم تتور  -ليش تتي يف الو تتت الت تراهن اه تتوداي م تتن أا تتا الوف تتاء بالتزاماا تتا القاحم تتة
مبواب ال وك الدولية حلقو ا نسان ،علتع النحتو املتذكور يف تقاريرهتا الوةنيتة ،وتستعع حاليتاي إىل
إعتداد املتوارد يالبشترية واملاليتةا الالزمتة لتتذل وإىل رفت مستتتو القتدرات املؤسستية تتماناي لتن يتذ هتتذه
ال ت وك الدوليتتة يف املستتتقبا عنتتد التو ي ت والت تتديم علتتع ات ا يتتة حقتتو األشتتخا ذوي ا عا تتة
وبروتوكو ا ا لتياري ،كما أوصع جملس حقو ا نسان (التوصيتان  1-79و.)8-79
 -9ووفق ت تاي للمت تتادة 3-95يوا مت تتن دست تتتور مجهوريت تتة تيمت تتور  -ليشت تتي الدميقراةيت تتة املتعلقت تتة
بالت تتديم ،تتتا الربملتتان التتوةض باملوافقتتة علتتع ا ت ا تتات وا شتتعار بدعاحهتتا والت تتديم علتتع
املعاهدات وا ت ا يات الدولية .ومن أمثلة ذل علع واه التحديد الت ديم علع ات ا ية حقو
األشتتخا ذوي ا عا تتة وبروتوكو تتا ا لتيتتاري كمتتا أوصتتع جملتتس حقتتو ا نستتان ،إذ ينتظتتر
الربملان الوةض حالياي تل ّقت مقيح متن احل ومتة هبتذا الشت ن يف نتا تن يتذ سياستتها املتعلقتة بتهيئتة
األحتوال املواتيتتة للت تتديم وفحتتا مجيت الظتتروف املت تتلة وقتتو ا نستتان وألتتذها يف ا عتبتتار،
مب تتا يف ذل ت األث تتر امل تتايل امليت تتب عل تتع الت تتديم وم تتمون ا ت ا ي تتات املزم ت الت تتديم عليه تتا،
لتحديتتد متتا إذا كتتان البلتتد سي ت ّد عليهتتا ازحي تاي أو كلي تاي ،تبع تاي لسياستتة احل ومتتة و تتدراا علتتع
وحتمتا مجيت النتتاحؤ واملستؤوليات امليتبتة علتع ذلت  ،والوفتاء بالتزامااتا
التو يت والت
تديم1اعليهتاّ ،
ي
املتعلقة بتن يذها (التوصيتان  1-79و.)8-79
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باء -التعاون مع آليال األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 -10تعتتيف دولتتة تيمتتور  -ليشتتي بوصت ها ةرفتاي يف معظتتم املعاهتتدات الدوليتتة حلقتتو ا نستتان
ب عا د ت لرت يف تقدي التقارير ذات ال لة إىل كا متن هيئتات هتذه املعاهتدات منتذ أن صت ّد ت
عليها .وبالرام من ذل التت ل ،،فقتد أَوفتت تيمتور  -ليشتي بالتزامااتا كدولتة ةترف واستتخدمت
كامتتا تدراا متتن أاتتا إعتتداد تقريريهتتا األويل والتتدوري بش ت ن ات ا يتتة الق تتاء علتتع مجي ت أش ت ال
التمييتتز تتد امل ترأة ،وتقريرهتتا األويل بش ت ن ات ا يتتة حقتتو الال تتا والتقريتتر اتتام للتقري ترين التتدوريني
الثاين والثالث ،وتقريرها األويل بش ن ا ت ا يتة الدوليتة حلمايتة حقتو مجيت العمتال املهتاارين وأفتراد
أس تترهم ،وتقريره تتا األويل بشت ت ن ات ا ي تتة مناه تتة التع تتذيب وا تت،ه م تتن تترو املعامل تتة أو العقوب تتة
وُتري تيمور  -ليشي حاليتاي مشتاورة عامتة هبتدف صتيااة تقريرهتا
القاسية أو الالإنسانية أو املهينةُ .
األويل بش ن العهد الدويل ااتا بتاحلقو املدنيتة والسياستية ،وستستعع إىل إعتداد وتقتدي تقريريهتا
األوليتتني بشت ن العهتتد التتدويل ااتتا بتتاحلقو ا ت تتادية وا اتماعيتتة والثقافيتتة وا ت ا يتتة الدوليتتة
للق اء علع مجي أش ال التمييز العن ري (التوصيال من  12-79إلى .)15-79
 -11وعلع الرام من أن دولة تيمور  -ليشي أل تُ در دعوة داحمة إىل امل ل ني بو يات يف
إةار ا اراءات اااصة لس حقو ا نسان التاب لألمم املتحدة ،فقد زارها بعض منهم مثتا
املقرر ااا املعض مبس لة ال قر املتد وحقتو ا نستان وال ريتم العامتا املعتض وتا ت ا لت تاء
ّ
القستتري أو اتت ،الالتتوعت يف تش ترين الثتتاين/نوفمرب  ،2011كمتتا زارهتتا ممثتتا األمتتني العتتا املعتتض
باملشردين داللياي يف كتانون األول/ديستمرب  .2008وعقتب انتهتاء زيتارات املق ّترر ااتا وال ريتم
العامتتا وممثتتا األمتتني العتتا  ،تتد كتتا متتنهم تقريتتره عتتن نتتتاحؤ زيارتتته إىل جملتتس حقتتو ا نستتان
(التوصيال من  11-79إلى .)19-79

يم -المعايير القانونية الوطنية
القوانين
 -12ل تتت ت تتا الدول تتة فعالي تتة وك اي تتة احلماي تتة امليتب تتة عل تتع تن ي تتذ تتانون م افح تتة العن ت
املنتتزيل ،فقتتد ع نتتت عتتن ةريتتم وزارة الت تتامن ا اتمتتاعت متتن تن يتتذ ب ترامؤ مثتتا إنشتتاء شتتب ة
حلمايتتة تتحايا العن ت املن تتزيل والعن ت الق تتاحم عل تتع أستتا ن تتو ايتتنس يف  13بلدي تتة ،ورفع تتت
مستتتو تتدرة الشتتب ة الوةنيتتة ملراكتتز التتدعم علتتع تقتتدي املستتاعدة املباشتترة إىل دور ا ي تواء عتتن
ةريتتم التتتدريب علتتع تن يتتذ ا ا تراءات التشتتعيلية ،كمتتا أعتتادت إدمتتاب ال تتحايا يف ا تم ت بعتتد
مع تتادرام دور ا ي تواء ،و تتدمت إل تتيهم ال تتدعم الن س تتت  -ا اتم تتاعت ونظم تتت أنش تتالة للتوعي تتة
العامة ،ون ذت أي اي إاراءات تشتعيلية لشتب ات ا حالتة ،وأدارت احلتا ت علتع أستا اعتدة
بيانات احمة علع أنشالة الرصد (التوصيال من  20-77إلى .)25-77
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 -13وتسعع دولة تيمور  -ليشي إىل محايتة حيتاة ا نستان حت وفاتته الالبيعيتة ،علتع النحتو
امل تّتر يف املتتادة  2-29متتن دستتتور ايمهوريتتة التتي تتتنا علتتع إ ترار الدولتتة وتتم املتواةنني كافتتة
يف احليتتاة وعلتتع محايتهتتا حيتتاام ،واملتتادة  1-32منتته املتعلقتتة بتقييتتد العقوبتتات والتتتداب ،األمنيتتة
والتتي تتتنا علتتع عتتد تالبيتتم عقوبتتة ال استتان املؤبتّتد و أي عقوبتتات أو تتتداب ،أمنيتتة اتت ،حمتتددة
األاا (التوصية .)21-79
 -14و تتماناي حلق تتو ومس تتؤوليات األة تتال أو الش تتبا أو امل تراهقني اي تتا ني أو املخ تتال ني
للقتتانون ،تُعِتتد احل ومتتة حالي تاي عتتن ةريتتم وزارة العتتدل مشتترو تتانون بش ت ن التتتداب ،العقابيتتة -
اليبوية لألة ال بني سن الثانية عشترة والسادستة عشترة ،ومشترو نظتا انتاحت لتا بالشتبا
أو امل تراهقني بتتني ستتن السادستتة عشتترة واحلاديتتة والعش ترين ،حيتتث ا العتتر علتتع جملتتس التتوزراء
لتحديتتد موعتتد للمنا شتتة وا ترار .و تتد مشلتتت عمليتتة إعتتداد هتتذين املشتتروعني إا تراء مشتتاورات
عامة مت مؤسستات للدولتة ،كاكتاكم وداحترة النيابتة العامتة وم تتب املتدعت العتا ووزارة الت تامن
ا اتماعت واللانة املعنية وقو الال ا ،با و صيعتهما النهاحية (التوصية .)33-79
 -15و ت ّتمنت تيمتتور  -ليشتتي انوعتتا التتوةض أح تتا نظتتا رومتتا األساستتت ،بوص ت ها دولتتة
م ّد ة عليته ،متن أاتا ُتتري األعمتال املرت بتة تد ا نستانية علتع النحتو املب ّتني يف املتادة 124
متتن القتتانون اينتتاحت والتتي تتتنا حتديتتداي علتتع أن يعا َتتب بال استتان امتتس عشتترة إىل ثالثتتني ستتنة
علتتع ا تتتا الس ت ان أو إبتتادام أو تتترحيلهم س تراي ،وستتان أي شتتخا أو ستتلب حريتتته املاديتتة
مب تتا يش ت ت ا انتهاك ت تاي للقت تتانون الت تتدويل ،والتع تتذيب ،وا ات ت تتا  ،وا س تتي ا اينست تتت ،والبعت تتاء
القسري ،والتعقيم القسري ،وأي ش ا من أش ال العن اينست مياثلها يف ااالورة ،وا الهاد
أي فئتتات أو مجاعتتات بستتبب السياستتة أو العتتر أو اينستتية أو األصتتا ا ثتتض أو التتدين أو نتتو
ايتتنس ،وا لت تتاء القستتري ،وال تتا العن تتري ،وكتتا فعتتا إنستتاين يستتبب املعانتتاة أو يُلحتتم
بالبدن أو ال حة العقلية أو البدنية رراي لال،ايا(( )2التوصية .)9-79
السياسال
 -16واص تتلت احل وم تتة الدس تتتورية ااامس تتة دأهب تتا يف اعتم تتاد سياس تتة ع تتد حتزي تتب الوني تتة
العامتة .وتعتمتد وزارة التعلتيم سياستة تتمثتا ر يتهتا ومهمتهتا يف إلعتاء العقوبتة البدنيتة لألة تال يف
املتتدار وت تتا انتهتتاب سياستتة اعتتد التستتام ماللق تايا م ت تالبيتتم العقوبتتة البدنيتتة وتن يتتذ هتتذه
السياسة علع نالا واس عرب أ اء ا ليم (التوصية .)26-77
 -17واترت املنا شتات املتعلقتة بالسياستة املتذكورة آن تاي علتع تو ايتد وصتيغ مشتروعها هتتذا
العا  ،وأحرزت احل ومة تقدماي فيما يتعلم بالقرار احل ومت ر م  2012/14الذي يُقتر السياستة
الوةنية دماب حقو األشخا ذوي ا عا ة وتعزيزها ،املقرر تن يتذها .ومتن أاتا زيتادة ك التة
و مان تن يذ هذه السياسة ،وحتقيم التعزيز واحلماية املناستبني حلقتو األشتخا ذوي ا عا تة،
و عت تيمور  -ليشي لالة عما وةنية لألشخا ذوي ا عا ة لل ية .2018-2014
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خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان وخطة العمل المعنية بحقوق الطفل
 -18إن تيمتتور  -ليشتتي ملتزمتتة ومايتتة حقتتو ا نستتان والنهتتو هبتتا .ولتتذل  ،أُنشتتئت يف
عتتا  2014مبواتتب األمتتر ر تتم  17/X/2014ال تتادر عتتن رحتتيس التتوزراء اللانتتة الوةنيتتة التوايهيتتة
بقيتتادة وزارة العتتدل .وتتت ل هتتذه اللانتتة متتن ممثلتتني لوكتتا ت األمتتم املتحتتدة يف تيمتتور  -ليشتتي
يالوحتتدة ا ستشتتارية املعنيتتة وقتتو ا نستتان وهيئتتة األمتتم املتحتتدة للم ترأة يف تيمتتور  -ليشتتيا،
وأم تتني املظ تتاأل ،وممثل تتني ملنظم تتات ا تمت ت امل تتدين ،ومنس تتقت ال تتوزارات التن يذي تتة املعني تتني وق تتو
ا نسان ،وسيتوىل فريم تقض من وزارة العدل من اللانة أ تع دراتات التدعم .ويتمثتا ا تدف
األساست من إنشاء هذه اللانة يف رسم وصيااة لالة العما الوةنية حلقو ا نسان .و تد فترغ
ال ريم التقض اآلن من إاراء أواثه امل تبية و الط اراء أوتاث ميدانيتة لتقتدي معلومتات كافيتة
وموثو ة من أاا إصدار لالة عما وةنية ايدة بش ن حقو ا نسان (التوصية .)3-78
 -19كما حتظتع اللانتة املعنيتة وقتو الال تا بتدعم فتاحم متن أاتا و ت لالتة عمتا وةنيتة
للال ولة .إذ تُعِتد اللانتة حاليتاي هتذه ااالتة عتن ةريتم إاتراء حلقتة دراستية مت التوزارات وايهتات
الشري ة الرحيسية هبدف البدء يف رسم ااالة الي ستسيشد هبتا تيمتور  -ليشتي يف كي يتة حتقيتم
حي تتاة أف تتا لألة تتال يف املس تتتقبا .وس تتتوفر لال تتة العم تتا مب تتادة توايهي تتة ل تتدعم دور اللان تتة
[الوةنيتتةا املعنيتتة وقتتو الال تتا يف رصتتد عمتتا التتوزارات التن يذيتتة استتتناداي إىل التوصتتيات املقدمتتة
من ينة حقو الال ا (التوصية .)16-77
 -20ولد تيمور  -ليشي أي اي لالتا العما التاليتان :لالة العما الوةنية مل افحة العنت
القاحم علع أسا نو اينس ولالة العما الوةنيتة للق تاء علتع ايتو  ،ولتديها مشتاري لالتط
عما ألر كذل كمشرو لالة عمتا بشت ن املترأة والستلم واألمتن ومشترو لالتة عمتا بشت ن
األشخا ذوي ا عا ة.

دال -المؤسسال
لجنة مكافحة الفساد
 -21تواصتا تيمتور  -ليشتي كدولتتة دميقراةيتة احمتة علتتع ستيادة القتانون بتتذل اهتود متن أاتتا
املبني يف القتانون ر تم 2009/8
املخول ،علع النحو ّ
الق اء علع ال ساد عن ةريم الربملان الوةض ّ
مل افحتتة ال ستتاد ،الستتلالة التش تريعية للت تتدي لل ستتاد وصتتون ستتالمة املؤسستتات وتعزيتتز التعتتاون
ال عال فيما بني السلالات وا يئات املعنية ،ويع س مق د هذا القتانون روح ات ا يتة األمتم املتحتدة
مل افحتتة ال ستتاد .و تتد أنشت ت الدولتتة ينتتة مل افحتتة ال ستتاد مهمتهتتا تن يتتذ إاتراءات و احيتتة وإاتراء
حتقيق تتات اناحي تتة فيم تتا يتعل تتم جب تراحم ال س تتاد ك تتا لتال  ،وإس تتاءة اس تتتخدا الس تتلالة ،واس تتتعالل
الن تتوذ ،وبال س تتاد املت تتا باملش تتاركة ا ت تتادية يف األعم تتال التااري تتة ،وذلت ت عل تتع النح تتو املب تتني
يف أح ا القانون ايناحت (التوصية .)26-77
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أمين المظالم المعني بحقوق اإلنسان والعدالة
ُ -22تتهد الدولة من أاتا حتستني مستتو املتوارد البشترية واملاليتة مل تتب أمتني املظتاأل املعتض
ت لن تتوذ
وقتتو ا نستتان والعدالتتة ،هبتتدف تتمان عملتته كمؤسستتة مستتتقلة تابعتتة للدولتتة
الس تتلالات األل تتر يف الدول تتة حت ت ت تتتم ن م تتن أداء مهامه تتا وفقت تاي لت اص تتااا عل تتع النح تتو
امل ت ّتر يف دستتتور ايمهوريتتة ويف القتتانون .و تتا احل ومتتة ستتنوياي عتتويالي بقيمتتة  1.4مليتتون
دو ر من دو رات الو يات املتحدة متن ميزانيتة الدولتة ألنشتالة بترامؤ امل تتب .وح تا امل تتب
عل تتع مس تتاعدة تقني تتة ومالي تتة م تتن برن تتامؤ األم تتم املتح تتدة ا س تتاحت هب تتدف تعزي تتز درت تته املؤسس تتية
(التوصيتان  14-77و.)15-77
اللجنة المعنية بحقوق الطفل
 -23أُ ر النظا األساست للانة املعنيتة وقتو الال تا مبواتب ا عتمتاد التوزاري ر تم 2014/10
حينمتتا كانتتت لا تتعة لتتوزارة العتتدل .ووفقتاي لسياستتة إعتتادة هي لتتة احل ومتتة الدستتتورية السادستتة ،تتبت
املنس تتم للش تتؤون ا اتماعي تتة ،وس تتتبذل اه تتوداي م تتن أا تتا تنق تتي املرس تتو
اللان تتة مباش تترة وزي تتر الدول تتة ج
بق تتانون ر تتم  2015/6امل تتؤر  11آذار/م تتار  2015وتعديلت ته .وتق تتد ح وم تتة تيم تتور  -ليش تتي
ال تتدعم م تتن امليزاني تتة إىل اللان تتة املعني تتة وق تتو الال تتا لبن تتاء هي له تتا املؤسس تتت ،ل تتن يف ن تتا إع تتادة
املنستتم للشتتؤون ا اتماعيتتة .وعتل ت
ا ي لتتة ،يلتتز أن تنتقتتا التبعي تتة ا داريتتة للانتتة إىل وزيتتر الدول تتة ج
اللانتتة م توارد بش ترية حمتتدودة متتن حيتتث تعيتتني الق تادة نظ تراي إىل أن بعتتض أع تتاحها يدرستتون حالي تاي يف
ااارب ،ل ن ُ الاط اراء تعيينات يف عا .2016
 -24وت تتالل اللانتتة املعنيتتة وقتتو الال تتا بتتدور مهتتم يف جمتتال التتدعوة ويف تن يتتذ أنشتتالة م ت
التتوزارات املعنيتتة بش ت ن املستتاحا القانونيتتة املت تتلة بشتتؤون الال تتا كتستتايا املواليتتد ،ومش ترو تتانون
التداب ،العقابية  -اليبوية لل ُق ّر ،ومشرو النظتا اينتاحت ااتا باألحتداث ،وتنقتي املتادة 173
من القانون ايناحت لتوف ،احلماية أي اي يف حتا ت ست اح اكتار  .وتتنتاول أنشتالة اللانتة يف ميتدان
التعلتتيم الق تتايا املتعلقتتة بالعقوبتتة البدنيتتة لألة تتال يف املدرستتة ،وا نقالتتا عتتن الدراستتة ،وحتتا ت
احلما املب ر يف ستن املدرستة ،وذلت متن لتالل سياستات ست تمن حقتو هتؤ ء ال ُق ّتر .أمتا يف
جمال ال حة ،فتشتما أنشتالتها تايا ستوء تعذيتة األة تال ،وامليتاه النظي تة ،ولتدمات الت تحاح،
والنظافتتة ال تتحية .ويف جمتتال احلمايتتة ا اتماعيتتة ،تن تتذ اللانتتة سياستتة بشت ن رفتتاه الال تتا واألستترة،
تشت ت تتما برنت ت تتامؤ ‘منحت ت تتة األمومت ت تتة‘ ) ،(Bolsa da Mãeوسياست ت تتة بش ت ت ت ن األة ت ت تتال ذوي ا عا ت ت تتة.
كمتتا تشتتما اللانتتة ب نشتتالتها تتية ا ُتتتار باألة تتال يف التتدالا وااتتارب .ومتتن جمتتا ت العمتتا
املهم تتة األل تتر  ،سياس تتة محاي تتة األة تتال الع تتاملني .وألت ت،اي ،ا هتم تتا بت ت ن تتمتت ت املن تتاةم الري ي تتة
ببىن حتتية تراعت احتيااات الال ا ،كالالر واملباين وشب ات ال هرباءي3ا (التوصية .)11-79
 -25كما ت الل اللانة املعنية وقو الال تا بتدور مهتم يف التدعوة إىل اعتا ميزانيتة الدولتة
مراعية حتيااات الال ا ،هبدف دعم يا التمويتا للق تايا ا اتماعيتة املت تلة مب تاحله.
وت تتدعو اللان تتة أي ت تاي إىل تن يت تتذ نظ تتا للنم تتاء يف مرحل تتة الال ولت تتة املب تترة يف تيم تتور  -ليشت تتي،
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وتُبذل حالياي اهود نشاحه .وتتلقع أمانة اللانة أي اي ش او من األة ال واألستر وا تمعتات
وحتي تتا معظ تتم احل تتا ت ال تتي ت ِرده تتا إىل املؤسس تتات
اكلي تتة بشت ت ن أعم تتال العنت ت
تتد األة تتال ُ
املخت ة لتتعاما معها وفقاي للقانون.
 -26وتوفر ح ومة تيمور  -ليشي ملون ت اللانة املعنيتة وقتو الال تا فتر احل تول علتع
متتن دراستتية لتحستتني مهتتاراام يف جمتتا ت ا دارة واحلقتتو والسياستتات والق تتايا ا اتماعيتتة.
وكتتان لسياستتة إعتتادة ا ي لتتة التتي انتهاتهتتا ح ومتتة تيمتتور  -ليشتتي أثتتر ايتتد علتتع اللانتتة ،إذ
املنس تتم للش تتؤون ا اتماعي تتة فيم تتا يتعل تتم بدع تتداد هي له تتا
أص تتبحت تابع تتة مباش تترة ل تتوزير الدول تتة ّ
ا داري املؤسست ،ومشلت هذه العملية تنقي نظا اللانة األساستت التذي أصتب منشت ي مبواتب
مرسو بقانون ،اعتمتاد وزاري ،وتالتوير التربامؤ واملتوارد البشترية ،وزيتادة التمويتا املخ تا متن
الدولتة للانتتة ،وتتتوف ،مبتتىن وأر لاصتتني هبتتا .وبتتالنظر إىل واتتود بعتتض أواتته الق تتور ،تتزال
اللانتتة املعنيتتة وقتتو الال تتا وااتتة إىل دعتتم املؤسستتات املعنيتتة كاملنظمتتات الوةنيتتة والدوليتتة اتت،
احل ومية ووكا ت األمم املتحدة كذل (التوصية .)17-77

هاء -القضاء
 -27تعتتيف دولتتة تيمتتور  -ليشتتي ب ت ن التتا الق تتاء ركيتتزة مهمتتة متتن ركاحزهتتا ،ولتتذل  ،فقتتد
بتادرت احل ومتتة الدستتورية الرابعتتة عتن ةريتتم وزارة العتتدل إىل رستم لالتتة استياتياية لقالتتا الق تتاء
ح لت علع أ ع دراات الدعم من جملتس التنستيم الق تاحتي4ا التذي ح تا بتدوره علتع دعتم
تقتض متتن األمانتة التقنيتتة .وتتال ّتر ااالتتة ا ستياتياية لقالتتا الق تاء إىل وستتة جمتا ت موا تتيعية،
وهتتت -1 :التنميتتة املؤسستتية -2 ،إصتتالح ا ةتتار القتتانوين -3 ،تنميتتة امل توارد البش ترية -4 ،البتتىن
التحتيتتة وت نولوايتتا ا ت تتا ت -5 ،إم انيتتة ا حت تتا إىل الق تتاء .و تتد صتتيعت ااالتتة استتتناداي
إىل حتلي تتا للو ت ت م تتن حي تتث حال تتة الق تتاء الراهن تتة ،هب تتدف حتس تتني عملي تتات التن ي تتذ يف ا تتا ت
املوا تتيعية اامستتة .كمتتا أُنشتتئت وستتة أفر تتة عاملتتة ت ل تتت متتن ممثلتتني ملؤسستتات الق تتاء الوةنيتتة
ومنظمات ا تم املدين والوكا ت الدولية (التوصية .)30-77
 -28ومن أاا حتسني نظا الق اء يف تيمور  -ليشي ،بذلت دولة تيمتور  -ليشتي اهتوداي
عديتتدة ،متتن أمثلتهتتا علتتع واتته التحديتتد اهتتود وزارة العتتدل الراميتتة إىل بنتتاء تتدرات ومتتؤهالت
العناص تتر الق تتاحية ال اعل تتة املمثل تتة لرك تتاحز نظ تتا الق تتاء .ف تتت ع تتا  ،2012أُوف تتد  50ش تترةياي
يعملتون يف جمتال البحتتث العلمتت اينتتاحت يف بعثتة دراستية إىل الربتعتتال ،ويف عتا  ،2013ح تتا
عتتدة حمتتامني لاصتتني علتتع متتن للتتتدريب التتداللت يف كتتابو فتت،دي ،ويف عتتا  ،2015أُوفتتدت
ثالثة عناصر احية فاعلة للمشاركة يف دورة تدريبية مباكاو ،وتشارك ستة عناصتر تاحية فاعلتة
حالياي يف دورة تدريبية ت ميلية مباكاو (التوصية .)31-77
 -29تش ا العناصر الق احية ال اعلة ركيزة مهمة ،و با أن تؤدي واابااا ،تقد إليهتا وزارة
العتتدل التتتدريب عتتن ةريتتم مركتتز التتتدريب الق تتاحت التتذي يقتتد التتتدريب لراتتال الق تتاء وحمتامت
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التتدفا العتتا كاتتزء متتن لالتتة لرف ت ال تتاءة العلميتتة يف إةتتار التتدورة التدريبيتتة ااامستتة لرا تال
الق اء وحمامت الدفا العا  ،فيما بتني عتامت  2013و ،2015متن أاتا زيتادة معتارفهم بشت ن
مس ت لي التع تتذيب وإس تتاءة املعامل تتة ،وعاص تتة فيم تتا يتعل تتم بال ئ تتات ال تتعي ة كاألة تتال والنس تتاء
وال قراء واألشخا ذوي ا عا ة .وتركتز املتواد التدريبيتة علتع أح تا دستتور ايمهوريتة واحلقتو
األساستتية ،وحقتتو األستترة واأل ليتتات ،وحقتتو الال تتا ،والق تتايا اينستتانية ،وتُق ت اد بتستتهيالت
متتن كتتا ت األمتتم املتحتتدة ،كمنظمتتة األمتتم املتحتتدة للال ولتتة ياليونيس تي ا وهيئتتة األمتتم املتحتتدة
للمرأة (التوصية .)31-77
 -30و تتد واصتتلت الدولتتة اهودهتتا الراميتتة إىل تعزيتتز املؤسستتات الق تتاحية ،ف تزادت احل ومتتة
بالتتايل عتن ةريتم وزارة العتتدل عتدد األفتراد العتاملني ،علتتع واته التحديتد ،إىل  34ا تتياي ،و34
ع ت تواي للنياب تتة ،و 31حماميت تاي لل تتدفا الع تتا  ،و 72حماميت تاي لاصت تاي ،و 30ش تترةياي لألدل تتة ايناحي تتة.
ويتلقع  28حمامياي لاصاي يف الو ت الراهن التدريب (التوصية .)32-77
 -31ومتن أاتتا تعزيتتز املؤسستتات الق تتاحية متتن حيتتث التمويتتا ،أل تَت ُعتتد وزارة العتتدل تُتتدير ماليتتة
ه ت تتذه املؤسس ت تتات ،كاك ت تتاكم وداح ت تترة النياب ت تتة العام ت تتة ،وا ة ت تتذت لال ت تتوة ت تتو حتقي ت تتم ا دارة الذاتي ت تتة
للمؤسستتات الق تتاحية وفق تاي مل تا حقتتم أ تتع دراتتة متتن ال عاليتتة للعمليتتات املاليتتة للمحتتاكم اكليتتة
وداحرة النيابة العامة .وح هذا التتاري ،،تواتد أي ص تات ماليتة معتمتدة متن كتا متن التدواحر
الق احية لعملية تقدي الدعم املايل إىل اكاكم املتنقلتة .إ أنته ع تو هتذه املست لة ،تولتت بعتض
ايهتتات ا ساحيتتة الشتري ة ،كمرفتتم دعتتم التتا الق تتاء  -الوكالتتة األستيالية للتنميتتة الدوليتتة وبرنتتامؤ
األمتتم املتحتتدة ا ستتاحت ،عويتتا اكتتاكم املتنقلتتة منتتذ عتتا  .2012ويف عتتا  ،2014حينمتتا انتهتتت
مهمتتة ‘مرفتتم دعتتم التتا الق تتاء‘ يف تيمتتور  -ليشتتي ،واصتتا برنتتامؤ األمتتم املتحتتدة ا ستتاحت تقتتدي
ال تتدعم إىل برن تتامؤ اك تتاكم املتنقل تتة ،وعاص تتة يف املس تتاحا ايناحي تتة يف املن تتاةم البعي تتدة ع تتن اك تتاكم،
وسواي ،وديلت .كما عتل اكاكم ح اآلن مرافم للالتب الشترعت ،ل ّتن يستتعان
مثا باوكاوُ ،
عترباء الالتب الشترعت متن اهتاز الشترةة الوةنيتة لتيمتور  -ليشتي ،ووحتدة البحتث العلمتت اينتاحت
جبهاز الشرةة ،و‘مستش ع ايدو فا دوريس الوةض‘ (التوصية .)32-77
 -32وتتختتذ الدولتتة حالي تاي تتتداب ،لتعزيتتز نظتتا الق تتاء ول تتض عتتدد الق تتايا املعلقتتة ،وتبتتذل
اهتتوداي لرس ترا بتتوت،ة إدارة الق تتايا يف اكتتاكم هبتتدف ا ستتها يف ال تتا يف الق تتايا املعلقتتة.
إ تتافةي إىل ذل ت  ،يُن ا تتذ برنتتامؤ اكتتاكم املتنقلتتة يف أربت و يتتات تتاحية ،وهتتت :ديلتتت ،وباوكتتاو،
وس تواي ،وأُوي تتو  .ويواتتد يف تيمتتور  -ليشتتي حم متتة ديلتتت اكليتتة التتي تعالتتت إرم ت،ا ولي يستتا
ُ
وأَيْليتتو ،وحم متتة باوكتتاو اكليتتة التتي تعالتتت وتتتيم وفِي يت ْ ومانتتاتوتو ،وحم متتة ُستواي اكليتتة التتي
تعالتتت أَيْنتتارو ومانوفتتاي وبوبونتتارو ،وحم متتة أُوي تتو اكليتتة التتي تعالتتت منالقتتة أُوي تتو ا داريتتة
اااص تتة ب كمله تتا .و تتا الدول تتة س تتنوياي ع تتويالي بقيم تتة كاني تتة مالي تتني دو ر للمح تتاكم وأربع تتة
ماليني دو ر لداحرة النيابة العامة (التوصيتان  33-77و.)34-77
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 -33وتعيف الدولة بزيادة عدد الق ايا املعلقة سنوياي؛ ف تت عتا  ،2014علتع ستبيا املثتال ،بلتغ
عدد الق ايا املعلقة  2 128ية ،مث يف عتا  ،2015بلتغ عتدد الق تايا ايديتدة  2 930تية،
أي بلغ جممتو الق تايا املعلقتة والق تايا ايديتدة  5 058تية .ات ،أن اكتاكم ع نتت متن ال تا
يف  2 252ية ،مشلت الق ايا الي ف لت فيها اكاكم املتنقلتة ،وهتو متا أست ر عتن اع تا عتدد
الق تتايا املعلقتتة اع ا تايكب ت،اي لي تتا إىل  2 806تتايا ،أي أنتته يف ال تتية  2015-2014فُ تتا
فيما جمموعه  2 252ية .وفيما تا الق تايا املدنيتة ،بلتغ عتددها  737تية يف عتا ،2014
ويف ع ت تتا  ،2015بل ت تتغ ع ت تتدد الق ت تتايا ايدي ت تتدة  413ت تتية ،أي م ت تتا جمموع ت تته  1 150ت تتية،
وع نت اكاكم من ال ا فيها استناداي إىل النظا التذي أُنشت  .ومت أن اكتاكم املتنقلتة ت تا يف
الق تتايا املدنيتتة ،إ أعتتا استتتالاعت التعايتتا بعمليتتة اكاكمتتة وال تتا يف  856تتية مدنيتتة ،وتواتتد
حالي تاي  294تتية مدنيتتة معلقتتة ،فتم نتتت بتتذل اكتتاكم املتنقلتتة متتن تقتتدي التتدعم ول تتض عتتدد
ي5ا
الق تتايا املعلقتتة يف اكتتاكم  .وبتتالرام متتن ذلت  ،تتتدرك الدولتتة أن برنتتامؤ اكتتاكم املتنقلتتة يوااتته أي تاي
حتتتديات ،وعاصتتة فيمتتا يتعلتتم بعمليتتة اكاكمتتة ،إذ يتعتتذر م ت واتتود عتتدد كبتت ،متتن الق تتايا أحيان تاي
مان اودة اكاكمات ،ل نها تثم يف أن اكاكمات الي ُُتر توىل أ ع دراتات ا عتبتار ل التة
عدال تتة النت تتاحؤ .كم تتا تق تتر الدول تتة ب ت ن برن تتامؤ اك تتاكم املتنقل تتة ي تزال ا تت ،ك تتافي6ا ويل تتز حتس تتينه يف
املستقبا .وملعاية املساحا املذكورة آن اي ،تبذل الدولة يف الو تت التراهن اهتوداي متن أاتا صتيااة لالتة
لبناء مرافتم مناستبة اتراء اكاكمتات ،وكتذل متن أاتا تتوف ،التدعم متن ميزانيتة الدولتة ،مت إم انيتة
بناء حماكم يف مجي البلديات استناداي إىل ااالة ا سياتياية لقالا الق اء (التوصية .)34-77
 -34و تتماناي م اني تتة عتت ت األش تتخا كاف تتة ،مب تتن ف تتيهم ذوو ا عا تتة ،ب تتاحلم يف حماكم تتة
عادلتتة ،تعتمتتد احل ومتتة الدستتتورية السادستتة لالتتة دمتتاب التتتدريب يف املنتتاهؤ الدراستتية اااصتتة
براتال الق تتاء ،مبتا يشتتما الق تتاة وأع تاء النيابتتة وحمتتامو التدفا العتتا  ،متتن لتالل تثقيت هتتذه
العناصر الق تاحية ال اعلتة ب ي يتة التعامتا مت األشتخا التذين يعتانون متن إعا تات كتامل وفني
وال تتم والتتب م املختتال ني للقتتانون أو ال تتحايا هبتتدف إمتتدادهم باملستتاعدة ال افيتتة أثنتتاء عمليتتة
التحقي تتم حت ت ص تتدور ت ترار ع تتاحت بشت ت عم ل تتمان ع تتد و تتوعهم تتحايا م تترة أل تتر بس تتبب
إعتتا تهم .واستتتناداي إىل هتتذه ااالتتة ،ستتيبدأ يف عتتا  2016التتتدريب الستتابم ذكتتره علتتع أيتتدي
تتقدمون م تتن املنظم تتات ال تتي ييك تتز
م تتدربني م تتن ذوي اا تتربة يف التعام تتا م ت ذوي ا عا تتة وسيُس ت َ
اهتمامها علع ذوي ا عا ة يف تيمور  -ليشي.
العدالة االنتقالية
 -35فيمتتا يتعلتتم بتن يتتذ توصتتيات ينتتة ا ستتتقبال واحلقيقتتة وامل تتاحلة وينتتة احلقيقتتة وال تتدا ة،
يعما الربملان الوةض يف دورته التشريعية الثانية حالياي علع صيااة انون بشت ن تعوي تات ال تحايا،
ترار معتتاي ،لل تتحايا مبتتا يشتتما كي يتتة احل تتول علتتع املستتاعدة الدوليتتة متتن أالهتتم .ويف
وذل ت
دورته التشريعية الثانيتة أي تاي ،ستيدرب الربملتان يف لالتة عملته الستنوية إنشتاء مؤسستة تذكاريتة ،ل تن
هذا ستيتو علتع متد تتوفر التمويتا وا رادة السياستية ل تا جمموعتة برملانيتة .ويف ا تون ذلت ،
تتال رحتتيس اللانتتة الربملانيتتة األ ت ا إنتته تتد اتترت يف الربملتتان التتوةض نقاشتتات مت تتررة بش ت ن كي يتتة
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التوصتتا إىل حتتا مالحتتم ملس ت لة تن يتتذ توصتتيات ينتتة ا ستتتقبال واحلقيقتتة وامل تتاحلة وينتتة احلقيقتتة
وال تدا ة ،ل نهتا تُعتد مست لة معقتدة وحساستة اتداي ،ولتذل ستيتباحثها أع تاء الربملتان وستيُارون
منا شتتة مست ي تتة بشت عا للتوصتتا إىل حتتا ح تتيم كتتت يقاستتت ال تتحايا متتن اديتتد األأل التتذي
استتوه يف املا تتتي7ا .وعلتتع التترام متتن أن تن يتتذ هتتذه التوصتتيات تتد أل تتم أحيان تاي يف إعتتالء روح
تقريتتر ‘شتتيعا‘ يك تتعا ل تتمان عتتد ت ترار و تتو هتتذه األعمتتال يف املستتتقبا ،فتتدن هنتتاك ثقتتة يف أن
الدولتة ستتتن ذ هتتذه التوصتيات تتدر املستتتالا  ،إذ يلزمهتا النظتتر فيهتتا بعنايتة كتتت تتستتبب يف و تتو
نزا بني املواةنني التيموريني (التوصيال من  27-79إلى .)31-79
قطاع األمن
 -36ا ت تتذت بعت تتض مؤسست تتات الدولت تتة ،كاهت تتاز الشت تترةة الوةنيت تتة لتيمت تتور  -ليشت تتي و ت تتوة
ال تتدفا لتيم تتور  -ليش تتي ،إات تراءات لتن ي تتذ القت ترار الربمل تتاين ر تتم  2014/4ال تتذي ُع تتزز ب تتالقرار
ر تم  2014/8والقترار احل تتومت ر تم  2014/8و ترار جملتتس التوزراء ر تم  .2014/13وتعتتر
ه ت تتذه القت ت ترارات ت ت ترار الربمل ت تتان ال ت تتوةض بو ت ت ت أنش ت تتالة جمل ت تتس م ت تتاوب،ه الث ت تتوري كليت ت تاي ،وك ت تتذل
أنشتتالة ا لتتس الشتتعد للتتدفا عتتن مجهوريتتة تيمتتور  -ليشتتي الدميقراةيتتة ،عتباراتتا اتت ،شتترعيني
نظراي إىل البيان الذي أصدره جملس ماوب،ه الثوري ودعا فيه إىل حاّ الربملان وإعادة تنظيم الدولة.
فق تتد ش ت ا ه تتذا البي تتان ادي تتداي لس تتيادة الدول تتة وانتهاك تاي لس تتيادة الق تتانون الدميقراةي تتة امل ّرس تتتني
يف املادة  1من دستور ايمهورية واملن و عليهما يف املادة  202من القانون ايناحتي8ا.
 -37وتؤكد تيمور  -ليشي جمتدداي أن األعمتال التي ا تالل هبتا مون تون تتابعون للدولتة أثنتاء
العملية املشيكة الي نُ ذت بقيادة الشرةة الوةنية لتيمور  -ليشتي و توة التدفا لتيمتور  -ليشتي
تن ذ أح تا القترارات املتذكورة آن تاي علتع النحتو الستليم وبا متثتال للمعتاي ،الدوليتة واملهنيتة ذات
ال تتلة متتن أاتتا تو يت أع تتاء جملتتس متتاوب،ه الثتتوري .و تتد أثتتارت العمليتتة استتتياء التتبعض ،ولتتن
تتااه تتا س تتيادة الق تتانون الدميقراةي تتة يف تيم تتور  -ليش تتي املالحظ تتات وا نتق تتادات ال تتي واهته تتا
بعض ايهات صاحبة امل لحة إىل العمليتة ،مت أن انونيتهتا تد حظيتت بت ييتد اكتاكم بوصت ها
ا يئات ذات ال الحية األكرب اذ رارات استناداي إىل أدلة حمددة .وبالتتايل ،فمتن أاتا تقليتا
األعمال املنته ة حلقو ا نستان إىل أد حتد مم تن يف املستتقبا ،ستواصتا دولتة تيمتور  -ليشتي
س تتعيها إىل رفت ت ك تتاءة أفت تراد الش تترةة الوةني تتة لتيم تتور  -ليش تتي و تتوة ال تتدفا لتيم تتور  -ليش تتي
مب تتا ي تتمن الت تزامهم بالق تتانون الناف تتذ واح تيامهم إي تتاه لي تتاللعوا ب ت دوارهم مبهني تتة ووفق تاي للمع تتاي،
الدولية .ولذل  ،فمن الالز مواصلة بناء درات أفراد الشرةة و وة الدفا فيما يتعلم باستتخدا
القوة واحيا املبادة الدولية (التوصيتان  20-78و.)21-78
 -38و تتماناي تتالال متتون ت الدولتتة ،وعاصتتة أفتراد الشتترةة الوةنيتتة لتيمتتور  -ليشتتي و تتوة
التدفا لتيمتور  -ليشتتي ،بت دوارهم مبهنيتتة وفقتاي للقواعتتد املقتررة والقتتانون املعمتول بتته ،وكوستيلة لزيتتادة
مع تتارف م تتون ت الدول تتة بش ت ن من ت التع تتذيب واس تتتخدا الق تتوة واح تيا مب تتادة حق تتو ا نس تتان،
دمت بعض وكا ت األمم املتحدة كقسم حقتو ا نستان والعدالتة ا نتقاليتة ببعثتة األمتم املتحتدة
املت املة يف تيمور  -ليشتي بالتعتاون مت م تتب أمتني املظتاأل ،فيمتا بتني عتامت  2004و،2015
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التدريب إىل أفراد الشترةة الوةنيتة وذلت يف مركتز تتدريب الشترةة .وا تالل أفتراد الشترةة بت دوارهم
وفقاي للقواعد املقررة وبا متثال للمعاي ،الدولية (التوصيتان  23-78و.)24-78

واو -المساواة وعدم التمييز
 -39يستتود بتيمتتور  -ليشتتي نظتتا تتاحم علتتع الستتلالة األبويتتة وهتتو أحتتد العوامتتا احلاحلتتة دون
ح ول املرأة علع ال ر  ،مبا يؤدي إىل تعر ها للتمييز وو وعها حية للعن املنتزيل .و تتزال
الشتتابات أي تاي ت توااهن جمموعتتة متتن املشتتاكا ا اتماعيتتة التتي تتتؤثر علتتع حيتتاان ا اتماعيتتة
وا ت ت تتادية والثقافيت تتة والسياست تتية ألن أاي ت تة امل ت ترأة يف األست تترة املعيشت تتية وا تم ت ت تعتت تترب ثانويت تتة.
ولتحسني هذا الو  ،ومن أاا ع ني املرأة من التمت باملستاواة يف مجيت القالاعتات ومتن عتد
التعر للتمييز ،فقد ُشر يف بذل اهود عديدة ،منها تل الي بذلتها ح ومة تيمور  -ليشتي
عتتن ةري تتم وزارة الدولتتة لتعزي تتز املس تتاواة وباعتمتتاد إع تتالن ديل تتت املعنتتون ‘اس ااتثمر ف ااي النه ااوض
با االمرأة والطف اال  -اس ااتثمر ف ااي المس اااواة‘ ال تتذي وّع تته ك تتا م تتن الربمل تتان ال تتوةض واحل وم تتة
وال نيسة ومنظمات ا تم املدين ،و ور رحيس الدولة ورحيس الوزراء ورحيس الربملان الوةض.
 -40وكوس تتيلة لتعزي تتز ونش تتر إع تتالن ديل تتت عل تتع مجيت ت ال ُ ت ُتعد ،أنشت ت ت وزارة الدول تتة لتعزي تتز
املساواة آلية اديدة لتحسني التنسيم الوةض وعلع صعيد البلديات لسياستة تُعتىن بتعمتيم مراعتاة
املنظور اينساين .كما أُحدثت تعي،ات فيما يتعلم مبنسقت املساحا اينستانية املتمثلتني يف ال ريتم
العامتتا املعتتض باملستتاحا اينستتانية .ولتتد البلتتد لالتتة عمتتا بش ت ن املستتاحا اينستتانية للبلتتديات
ا ثني عشترة ،مبتا يف ذلت منالقتة أُوي تو ا داريتة اااصتة ،اتدف إىل الوفتاء بتا لتزا املعتروف
بتتالتزا البلتتديات بتحقيتتم املستتاواة بتتني اينستتني .و تتد تعتت ،مبواتتب القتتانون األساستتت للح ومتتة
الدس تتتورية السادس تتة اس تتم وزارة الدول تتة لتعزي تتز املس تتاواة إىل وزارة الدول تتة ل تتدعم امل ت ترأة والنه تتو
ا اتماعت -ا ت ادي هبا (التوصية .)8-78
 -41ويق تتد إع تتالن ديل تتت إىل دول تتة تيم تتور  -ليش تتي مب تتادة توايهي تتة ش تتاملة لتحقي تتم ا تتدف
املتمثا يف حتقيم املساواة الديْنامية بني اينسني من أاتا تمان تعمتيم مراعتاة املنظتور اينستاين يف
تتد
ااالتتط الوةنيتتة للتنميتتة ،وو ت ميزانيتتات تراعتتت ا عتبتتارات اينستتانية ،والق تتاء علتتع العن ت
ممولتة للتن يتذ اتدف إىل معايتة تايا العنت املنتزيل .واتدف مبتادة
املرأة والال ا عن ةريم لالتة ّ
ا ع تتالن التوايهي تتة أي تاي إىل اس تتتحداث آلي تتة لتعزي تتز احل تتم يف املل ي تتة واحلق تتو املت تتلة باألرا تتت
وت افؤ فر النساء واألة ال م ساحر األفراد يف احل تول علتع مستتو أعلتع متن التعلتيم ،مبتا يف
ذل تقدي من دراسية يف ميدان إدارة املوارد الالبيعية ،وإىل التشاي علع و ت سياستات صتحية
للو اية من ف،و نقا املناعة البشرية/ا يدز تراعت ا عتبتارات اينستانية ،والتيويؤ لتنظتيم األسترة
وتعزي تتز اا تتدمات ال تتحية ا تمعي تتة املت امل تتة .كم تتا ا تتدف املب تتادة التوايهي تتة إىل ا س تتتثمار يف
النهو باملرأة من لالل سياستة لتحقيتم الالمركزيتةي9ا وا تاذ إاتراءات لرستها يف حتقيتم أهتداف
ات ا ية الق اء علع مجي أش ال التمييز د املرأة (التوصية .)10-78
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 -42ومن بني مجي ايهود الي بذلتها تيمور  -ليشي من أاا حتقيم املساواة بني اينسني،
تتالتتع ياداتتا ‘للخالتتة ايديتتدة‘ و‘ موعتتة التتدول ا ّشتتة الستتب املوستتعة‘ كامتيتتاز منحتتته إياهتتا
األمم املتحدة ،وهت تش ا ااالوة األوىل يف مس،ة تيمتور  -ليشتي يف هتذا امليتدان ،ويلتز البلتد
بذل مزيد من ايهود ليستتالي منافستة ستاحر دول العتاأل .ويقتود كتا متن وزيتر الدولتة لتدعم املترأة
والنهتتو ا اتمتتاعت  -ا ت تتادي هب تا ووزيتتر الدولتتة لشتتؤون األمتتن مشتتاورة يف الو تتت ال تراهن
بشت ن لالتتة العمتتا الوةنيتتة املتعلقتتة بتتالقرار  .1325وحتتازت امرأتتتان تيموريتتتان اتتاحزتني لشتتب ة
السال علع ال عيد ا ليمت ،اياحزة األوىل يف عا  2011والثانية يف عتا  .2013ويُؤمتا أن
تش ال دوة حسنة وتُلهمتا ستاحر النستاء للعمتا متن أاتا حتقيتم الستال يف ا تمت والدولتة بعيتة
ا ع تياف بت انيهمتتا واهوداتتا يف بنتتاء الستتال  .و تتد ن ّقحتتت وزارة الدولتتة لتعزيتتز املستتاواة ااالتتة
ا سياتياية لل ية  2015-2010لتشما ال ية ( 2017-2012التوصية .)9-78

زاي -العنف واإليذاء
 -43ت ا تيمور  -ليشي احلماية ال عالة وال افية بتن يذ انون م افحة العن املنزيل ،و د
ع نتتت الدولتتة عتتن ةريتتم وزارة الت تتامن ا اتمتتاعت متتن تن يتتذ ب ترامؤ متتن بيتتا إنشتتاء شتتب ة
حلمايتتة تتحايا العنت املنتتزيل والعنت القتتاحم علتتع أستتا نتتو ايتتنس يف  12بلديتتة ،وكتتذل يف
منالقة أُوي و ا دارية اااصة ،ورفعت مستو تدرة الشتب ة الوةنيتة ملراكتز التدعم علتع تقتدي
املساعدة املباشرة إىل دور ا يواء عن ةريتم التتدريب علتع املعتاي ،التشتعيلية ،كمتا أعتادت إدمتاب
ال حايا يف ا تم بعد معادرام دور ا يواء ،و دمت إليهم الدعم لتلبية احتياااام الن سية -
ا اتماعيتتة ونظمتتت أنش تالة للتوعيتتة العامتتة ،ون تتذت أي تاي معتتاي ،تشتتعيلية لشتتب ات ا حالتتة،
وأدارت احلتتا ت علتتع أستتا اعتتدة بيانتتات احمتتة علتتع أنشتتالة الرصتتد (التوصاايال ماان 20-77
إلى .)25-77
 -44وتبذل دولة تيمور  -ليشي ال ث ،من ايهد يف سبيا م افحة العن املنزيل عن ةريتم
تتانون م افحتتة العن ت املنتتزيل ولال تتة العمتتا الوةنيتتة مل افحتتة العن ت القتتاحم علتتع أستتا ن تتو
ايتنس ،وستواصتا احل ومتة ك احهتا متن أاتا تمان فعاليتة تن يتذ هتذا القتانون علتع ال تتعيدين
الوةض والدويل بالتنسيم بني القالاعات املتعددة .كمتا نظمتت وزارة الدولتة لتدعم املترأة والنهتو
وعقدت شراكة م منظمات ا تمت املتدين
ا اتماعت  -ا ت ادي هبا أنشالة للتوعية العامةُ ،
علع ال عيد الوةض يف هذا ا ال ،وكذل يف املناةم الري ية ،وذل عن ةريم تن يتذ ةاح تة متن
الت تتداب ،مث تتا :عق تتد ال تتدورات التدريبي تتة/احللقات الدراس تتية ،والت اع تتا ع تتن ةري تتم هيئ تتة ا ذاع تتة
والتل زيون يف تيمور  -ليشي ،وعن ةريم إذاعة ا تمعات اكليتة ،ونشتر مقتا ت الترأي العتا يف
ال ح  ،ونشر ال تيّبات وا الت واملنشورات ،وو الالفتات (التوصية .)11-78

 -45وبعد اعتماد انون م افحة العن املنزيل ،ار التعامتا مت حتا ت عنت منتزيل عديتدة
وعو ب مرت بو هتذه ايتراحم ،فحتدث بالتتايل تعت ،كبت،
وفقاي للقانون املعمول به يف تيمور  -ليشي ُ
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يف الو منذ اعتماد القانونُ ،تلع حتديداي يف اع ا عدد حا ت العنت املنتزيل ،وهتو متا يتدلا
علت تتع أن م ت تواةض بلت تتدنا ،وحتديت تتداي النست تتاء واألة ت تتال والرات تتال ،يبت تتد ون اآلن يف معرفت تتة حقت تتو هم
األساستتية وأن العنت املنتتزيل ارميتتة ولتتيس شت ناي لاصتاي .و تتن نثتتم يف أن العناصتتر الق تتاحية ال اعلتتة
ستواصتتا إي تتالء ا نتبتتاه مل تتد لالتتورة ه تتذه احلتتا ت ،وم تتن ال تتروري أن تش ت جا مجي ت األس تتر يف
تيمور  -ليشي علتع نبتذ العنت أو عتد التستام فيته ماللقتاي .ومتن التالز أن تبتادر كتا األستر إىل
املش تتاركة يف التنمي تتة الوةني تتة ،ح ت وإن ك تتان العدي تتد م تتن النس تتاء يعتم تتدن عل تتع الرا تتال ا ت تتادياي.
فيلزمنا ،إذن ،ايئة الظروف و مان ال ر لتم ينهن يف ا الني املنزيل والعا .

حاء -حماية الطفل
 -46تس تتعع الدول تتة إىل تعزي تتز عملي تتة تس تتايا الست ت ان .ف نشت ت ت وزارة الع تتدل ،ع تتن ةري تتم
املديريتتة الوةنيتتة اتتدمات التستتايا والتوثيتتم ،نظام تاي لتستتايا املواليتتد يف البلتتديات ا ثنتتي عشتترة
ويف منالقتتة أُوي تتو ا داريتتة اااصتتة ،وكتتذل يف ديلتتت عتتن ةريتتم نظتتا تستتايا اتت ،مت تتا
بشب ة ا نينت ،يف ال ية  ،2014-2002وبلغ جممو احلا ت املستالة  807 817حالتة.
ويشت ا تستتايا املواليتتد إا تراءي إلزاميتاي وفق تاي للقتتانون ،و تتد ا تتذت الدولتتة لالتوات ملموستتة تتو
إعتتداد متتذكرة ت تتاهم م ت املستش ت يات ،وكتتذل العيتتادات ،لتستتايا األة تتال ح ت ستتن وتتس
سنوات يف أ اء البلد كافة (التوصيتان  40-77و.)41-77
 -47واعتمتتدت تيمتتور  -ليشتتي ،استتتناداي إىل املتتادة  69متتن تتانون العمتتا ،حتتداي أد لستتن
ا لتحا بسو العما ،إذ حتدد هتذه املتادة الستن التدنيا للقتدرة علتع العمتا عمستة عشتر عامتاي
وُتيز للق ّتر ا تالال مبهتا ل ي تةي10ا .وحظتر تانون العمتا علتع األة تال دون الستن التدنيا
ُ
املقتررة أداء األعمتتال التتي تتد اتتدد حيتتاام .اتت ،أنته عقتتب ت تتديم تيمتتور  -ليشتتي علتتع ات ا يتتة
منظمتتة العمتتا الدوليتتة ر تتم  ،182ستتتالبام أح تتا ا ت ا يتتة علتتع النظتتا القتتانوين التتداللت وفق تاي
للم تتادة  9م تتن دس تتتور ايمهوري تتة ،وم تتن مث س تتتُالبام س تتن الثامن تتة عش تترة بوص ت ت ها الس تتن ال تتدنيا
لال تتالال هبتتذه األعمتتال .و تتد أنش ت القترار احل تتومت ر تتم  2014/1اللانتتة الوةنيتتة مل افحتتة
عما األة ال لتُعىن بتن يذ أح ا ات ا ية منظمة العما الدولية ورصده.
وحظتترت علتتع
 -48وو تتعت الدولتتة ححتتة دالليتتة ترار احمتتة باألنشتتالة التتي نُظتتر فيهتتا ُ
األة ال دون سن الثامنة عشرة ،كتدب ،م ّما ألح ا املتادة 2-67يدا متن تانون العمتا التي
حتظتر علتتع األة تتال أداء األعمتتال التتي تتد تتؤدي ب عتتا ةبيعتهتتا أو الظتتروف التتي تتزاول فيهتتا إىل
ا رار ب حتهم أو أمنهم أو ألال همي11ا (التوصية .)29-77
 -49وتعم تتا دول تتة تيم تتور  -ليش تتي يف الو تتت ال تراهن عل تتع تعزي تتز نظامه تتا الق تتاحت وإع تتالء
امل تتاا ال تتلع لألة تتال املختتال ني للقتتانون .إذ تُعتتد وزارة العتتدل حالي تاي مشتترو تتانون للتتتداب،
العقابية  -اليبوية للق ّر بني سن الثانية عشترة والسادستة عشترةُ ،تد إىل جملتس التوزراء لتقييمته
واملوافقة عليه ،ومشرو نظا اناحت لا للق ّتر بتني ستن السادستة عشترة واحلاديتة والعشترين،
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ُُت ت تتر بش ت ت نه حالي ت تاي مش ت تتاورة عام ت تتة م ت ت املؤسس ت تتات املعني ت تتة كاك ت تتاكم ،وداح ت تترة النياب ت تتة العام ت تتة،
وم تت تتب حمت تتامت الت تتدفا الع ت تتا  ،ووزارة الت ت تتامن ا اتمت تتاعت ،واللان ت تتة املعنيت تتة وقت تتو الال ت تتا
(التوصيال .)36-77 ،35-77 ،10-77 ،9-77
 -50وي ا دستور تيمور  -ليشي عت مجي األشخا بتاحلم يف التزواب ،إذ يتنا علتع حتم
الراتتا وامل ترأة يف التتزواب بشتترة املوافقتتة احلتترة عليتته وفق تاي للمتتادة  3-39منتته التتي حتتتدد الستتن التتدنيا
للزواب بالسابعة عشترة ،ل ّتن القتانون املتدين ايتز التزواب يف ستن السادستة عشترة ،كستن دنيتا ،بتدذن
وعل تتم الوال تتدين أو ويل األم تتر .وتع تتيف تيم تتور  -ليش تتي ب ع تتا أل حت تتدد الس تتن ال تتدنيا لل تتزواب وفقت تاي
للقتوانني الدوليتة حت اآلن .بيتد أن لالتهتتا ا ستياتياية للتنميتة لل تية  2030-2011تد مشلتتت
حتديداي لالة ملواصلة توعية ا تم بنشر معلومات عما مي ن أن ييتب علع الزواب املب تر متن آثتار
ستتلبية علتتع حيتتاة األشتتخا  ،إذ تتد ي قتتدون حقهتتم يف التعلتتيم ،كمتتا مي تتن أن يتتؤثر ستتلباي علتتع
ال حة ا جنابية ،ولاصة لل تيات (التوصية .)25-78

طاء -اإلعاقة
 -51تبتتذل دولتتة تيمتتور  -ليشتتي حالي تاي اهتتوداي متتن أاتتا تتمان حقتتو األشتتخا ذوي
ا عا ة با الت ديم علع ات ا ية حقو األشخا ذوي ا عا تة ،بوستاحا منهتا حتديتداي اعتمتاد
الق ترار احل تتومت ر تتم  2011/15املنش ت ل ر تتة عمتتا متعتتددة التخ تتات اتتدف إىل إع تتداد
سياستتة بش ت ن األشتتخا ذوي ا عا تتة ،واعتمتتاد احل ومتتة أي تاي الق ترار احل تتومت 2012/14
املتعلتتم بو ت سياستتة للنهتتو بتتذوي ا عا تتة وإدمتتااهم يف ا تمت  ،كمتتا يُ تتاغ حاليتاي مشتترو
نظا أساست للمالس الوةض لألشخا ذوي ا عا ة.
 -52كما شترعت ح ومتة تيمتور  -ليشتي يف ايئتة احلتد األد متن الظتروف الالزمتة للنهتو
باألش تتخا ذوي ا عا تتة يف مجيت ت القالاع تتات م تتن أا تتا تتمان حق تتو هم ،فب تتادرت عل تتع وا تته
التحديتتد إىل و ت لالتتة عمتتا وةنيتتة لألشتتخا ذوي ا عا تتة لل تتية  ،2018-2014و تتدمت
إعان تتة إعا تتة مل تتن ه تتم يف س تتن الس تتابعة عش تترة فم تتا ف تتو ع تتن ةري تتم برن تتامؤ لل تتمان ا اتم تتاعت،
ودعمت بالتمويا مؤسسات مثا مركتز عتادة ت هيتا ذوي ا عا تة علتع ال تعيد التوةض ،وعملتت
علتتع حتقيتتم ت تتافؤ ال تتر للبتتالعني واألة تتال متتن ذوي ا عا تتة يف ا لتحتتا باملدرستتة متتن لتتالل
إ رار نظم تعليم شاملة للامي ونظم تعليم عادية (التوصيال من  1-77إلى .)8-77
 -53وراتتم أن تيمتتور  -ليشتتي أل ت ت ّد بعتتد علتتع ات ا يتتة حقتتو األشتتخا ذوي ا عا تتة،
التعهد بالتزامهتا بتديالء أ تع اهتمتا لألشتخا ذوي ا عا تة .ووفقتاي
إ أعا تواصا وُتدد ت كيد ّ
لتعتتداد الس ت ان لعتتا  ،2010بلتتغ عتتدد األشتتخا ذوي ا عا تتة يف تيمتتور  -ليشتتي 48 488
شخ اي ،أي بنسبة  4.6يف املاحةي12ا من جممو الس ان (التوصية .)6-77
 -54وتعتمتتد ح ومتتة تيمتتور  -ليشتتي ،عتتن ةريتتم وزارة الت تتامن ا اتمتتاعت ،برناجمتاي لتقتتدي
"إعانة إعاقة" إىل األشخا ذوي ا عا ة يف سن الستابعة عشترة فمتا فتو  ،و تد دعمتت عويتا
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املؤسس تتات املعني تتة بتق تتدي اا تتدمات إىل ذوي ا عا تتة ،وأنش ت ت مرك تزاي وةني تاي ع تتادة تت ت هيلهم،
وواصتتلت نش تتر معلوم تتات ع تتن حق تتو هم يف ا تم ت ب ستتره ،ونظم تتت وهي ت ت تتم أ تتع ف تتر
املش تتاركة يف األح تتداث الريا تتية الوةني تتة والدولي تتة ،لتس تتعع الدول تتة ب تتذل إىل الش تترو يف عملي تتة
الت ديم علع ا ت ا ية الدولية حلقو األشخا ذوي ا عا ة.
 -55وتعم تتا تيم تتور  -ليش تتي حاليت تاي عل تتع حتس تتني بع تتض الظ تتروف املتعلق تتة باألش تتخا ذوي
ا عا تتة ل تتمان رفتتاههم ،وكتتذل لتهيئتتة الظتتروف املواتيتتة تتم بتتا الت تتديم عل تع ات ا يتتة حقتتو
األشتتخا ذوي ا عا تتة ،وذل ت باعتمتتاد الق ترار احل تتومت ر تتم  2011/15القا تتت بدنشتتاء فر تتة
عما متعددة التخ ات ملنا شة صيااة مشرو سياسة بش ن األشخا ذوي ا عا ة .وتعيف
تيمور  -ليشي وقو هؤ ء األشخا امل ّرسة وامل ولة مبواب املادة  21من دستور ايمهورية.

 -56وأنش ت احل ومة مبواب القرار احل ومت ر تم  ،2011/15وعتن ةريتم وزارة الت تامن
ا اتمت تتاعت ،فريت تتم عمت تتا عت تتداد سياست تتة للنهت تتو باألشت تتخا ذوي ا عا ت تتة وإدمت تتااهم يف
ا تم  ،واعتمداا بالقرار ر م  .2012/14وو عت أي تاي لالتة عمتا وةنيتة لألشتخا ذوي
ا عا ة لل ية  .2018-2014ويف عا  ،2015بدأت احل ومة إاراء منا شات بش ن ا لس
التتوةض لألشتتخا ذوي ا عا تتة وإعتتداد مشتترو نظتتا أساستتت لتته ،وستتيُعر بعتتد و ت صتتيعته
النهاحية علع جملس الوزراء لتقييمه من أاا اعتماده يف ش ا مرسو ح ومت بقانون.
 -57وتركتتز احل ومتتة يف الو تتت التراهن عتتن ةريتتم وزارة التعلتتيم علتتع تتمان إم انيتتة التحتتا
األش تتخا ذوي ا عا تتة بامل تتدرا جمانت تاي وعل تتع تق تتدي املس تتاعدة التقني تتة ل تتنظم التعل تتيم الش تتاملة
للاميت  ،وتقتتد التتتدريب حاليتاي إىل  236معلمتاي هبتتدف تتمان إم انيتتة التحتتا األة تتال ذوي
ا عا تتة بامل تتدار العادي تتة .وتن ت تتذ وزارة التعل تتيم حالي ت تاي سياست تتة حل تتا األة تتال ذوي ا عا ت تتة
باملتتدار ا بتداحيتتة العامتتة ليتلقتوا التعلتتيم مت ستتاحر األة تتال التتذين يعتتانون متتن أي إعا تتة ،يف
نا نروف تشا علع الت اعا ا اتماعت فيما بينهم.

 -58وحل ر عدد األة ال ذوي ا عا ة يف البلد علتع تو أف تا ،شترعت احل ومتة يف مجت
بيان تتات يف املنت تتاةم الري يت تتة لتحديت تتد األة ت تتال ذوي ا عا ت تتة .وتن ت تتذ احل ومت تتة حالي ت تاي يف ثت تتالث
بلديات ،هتت ديلتت وأَيْليتو و وتتيم ،سياستة عامتة بشت ن إم انيتة الوصتول ،وذلت ب ت ة ُتريبيتة،
وستواصا تالبيقها علع ساحر البلديات يف كاما ا ليم الوةض.

ياء -األقليال
 -59منتتذ أن تتدمت تيمتتور  -ليشتتي تقريرهتتا يف ايولتتة األوىل متتن ا ستتتعرا التتدوري الشتتاما
أل تق يف البلد أي انتهاكات للحقتو ا نستانية لأل ليتات أو أي حتوادث تستتهدفها أو صتراعات
رأس تتية أو أفقي تتة معه تتا .ويُع تتز ذل ت إىل العال تتة ايي تتدة ال تتي ت تربط مؤسس تتات الدول تتة باأل لي تتات،
مب تتا فيه تتا األ لي تتات الديني تتة ،ال تتم ا تتو م تتن الالم نين تتة واألم تتان م تتن أا تتا حتقي تتم ا س تتتقرار ال تتوةض
و مان الوحا وا حيا املتبادل (التوصية .)36-79
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 -60وتعيف تيمور  -ليشي أي اي باأل ليتات األلتر  ،وعاصتة ال ئتات ذات امليتول اينستية
املختل تتة ،كاملثليتتات واملثليتتني ومزدواتتت امليتا اينستتت ومعتتايري ا ويتتة اينستتانية .ويواتتد يف البلتتد
اآلن مجاعتتة اديتتدة تُتتدعع ‘احتتتالف التنتتو والتتدعوة‘ ،أُنشتتئت يف عتتا  ،2014وهتتت ع تتو يف
منتد املنظمات ا ،احل ومية .وتعما هذه ايماعتة مت بعتض هيئتات الدولتة ،كاهتاز الشترةة
الوةنيتتة لتيمتتور  -ليشتتي ،ووزارة الت تتامن ا اتمتتاعت ،واللانتتة املركزيتتة للابهتتة الثوريتتة لتيمتتور -
ليشتتي املستتتقلة ،وم تتتب أمتتني املظتتاأل املعتتض وقتتو ا نستتان والعدالتتة ،واللانتتة املعنيتتة مب افحتتة
فت،و نقتا املناعتة البشترية/ا يدز ،متن أاتا ممارستة التدعوة يف جمتايل الو ايتة متن فت،و نقتا
املناعتتة البش ترية/ا يدز واحلقتتو هبتتدف محايتتة األ ليتتات وةني تاي وعلتتع صتتعيد البلتتديات ،وعاصتتة
ال ئات ذات امليتول اينستية املختل تة .و حتتالف التنتو والتدعوة شتب ة يف ستت بلتديات ،وهتت:
باوكاو ،وفِي ي  ،وبوبونارو ،وأُوي و  ،وأَيْليو ،وكوفاليما.

كاف -الحقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية
المستوى المعيشي المالام
 -61حتقيقتاي لرعمتتال التتتدرات للحقتتو ا ت تتادية وا اتماعيتتة والثقافيتتة وفقتاي لقتتدرة الدولتتة،
تواصتتا ح ومتتة تيمتتور  -ليشتتي اهودهتتا الراميتتة إىل ك التتة عتت امل تواةنني مبستتتو معيشتتت مالحتتم،
ولاصتتة الس ت ن الالحتتم ،إذ لتتديها ب ترامؤ متنوعتتة لتتتوف ،الس ت ن الالحتتم لل ئتتات ال تتعي ة وأستترها،
وهت حتديداي :األهداف ا ساحية لألل ية ،ومبادرة وزارة الدولة لسياسة العمالة والتدريب املهتض ووزارة
الت امن ا اتماعت لبناء منازل لل ئات ال عي ة يف املناةم الري يتة .ويف إةتار تن يتذ هتذا الربنتامؤ،
اعيفت احل ومة أنه برام متا بُتذل متن اهتود كبت،ة لتتوف ،الست ن لل ئتات ال تعي ة ،يتزال هنتاك
نق تتا يف م ت تواد البن تتاء املس تتتوردة م تتن اا تتارب ،مم تتا يق ت ّتو ال تتمانات الالزم تتة ل تتيانة ه تتذه املن تتازل
واستدامتها ،ل ّن احل ومة ستستعيض عن هذا النظا يف املستقبا با ستخدا األمثا للمواد اكلية.
 -62وكوسيلة للو اية من انعدا األمتن العتذاحت يف تيمتور  -ليشتي ،تتعتاون احل ومتة عتن ةريتم
وزارة الزراعة وم احد األمساك م برنامؤ األاذيتة العتاملت لألمتم املتحتدة متن أاتا استتحداث لالتة
عمتتا وةنيتتة للق تتاء علتتع ايتتو  ،تقتتد لتيمتتور  -ليشتتي مبتتادة توايهيتتة ل تتمان أمنهتتا العتتذاحت.
ومن أاا حتقيم األمن العذاحت يف الوا العملت ،تواصتا التوزارة املتذكورة اهودهتا الراميتة إىل ك التة
األم تتن الع تتذاحت ،وم تتن مث تق تتدي تتمانات إىل األس تتر يف املن تتاةم الري ي تتة .و تد ش تتهد و ت األم تتن
العذاحت يف تيمتور  -ليشتي لتالل عتا  2015بعتض التعت،ات وزيتادة بواته لتا يف إنتتاب التذرة
واألرز التتذي يتتتم توزيعتته يف األس توا  ،وهتتو متتا مي تتن أي تاي أن ي تتا لألسر/األستتر املعيشتتية األمتتن
العذاحت (التوصيتان  43-77و.)29-78
الصحة
 -63تواصا الدولة اهودها الرامية إىل حتسني النظا ال حت يف البلتد وزيتادة التوعيتة متن أاتا
حتقيتتم التنميتتة ا اتماعيتتة وا ت تتادية .فا تتذت احل ومتتة عتتن ةريتتم وزارة ال تتحة لالتوات لتن يتتذ
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ب ت ترامؤ يف املستش ت ت يات لعت تتالب ست تتوء التعذيت تتة وب ت ترامؤ للت تتدعوة يف جمت تتال التعذيت تتة تست تتتهدف مجي ت ت
املواةنني ،من لتالل نشتر معلومتات عتن كي يتة الو ايتة متن ستوء التعذيتة وعتن تنتاول األاذيتة اكليتة
املعذيتة .كمتا تواصتتا تنميتة معتارف املهنيتتني العتاملني يف التتا ال تحة واألةبتاء عتتن ةريتم التتتدريب
املتخ تا هبتتدف حتستتني اتتودة عمليتة تقتتدي ااتتدمات الشتتاملة املتعلقتة بتتاألمرا املعديتتة املنتشتترة
يف تيمور  -ليشي .كما أُةلقت محلة وةنية ذكاء الوعت باملعلومات األساسية عتن فت،و نقتا
املناع تتة البشت ترية/ا يدز ،اس تتتهدفت صتلت ت الشت تراح الس ت انية ك تتالالال  ،ف ت تالي ع تتن املؤسس تتات
الدينية والسلالات اكلية ،من أاا زيادة فهم كي يتة انتقتال فت،و نقتا املناعتة البشترية/ا يدز إىل
األشتتخا ليق توا أن ستتهم متتن ا صتتابة هبتتذا املتتر املعتتدي ،وتقتتدي لتتدمات وعالاتتات لاصتتة
لل ئ تتات املعر ت تتة اال تتر ا صت تتابة ب تته .وتعمت تتا وزارة ال ت تتحة حالي ت تاي م ت ت وك تتا ت األمت تتم املتحت تتدة،
واملنظمتتات الوةنيتتة والدوليتتة اتت ،احل وميتتة ،واملؤسستتات الدينيتتة ،ومؤسستتات الدولتتة كقتتوة التتدفا
لتيمور  -ليشي والشرةة الوةنية لتيمور  -ليشي ووزارة الت امن ا اتماعت ،وم تادة ا تمعتات
اكلية من أاا م افحة هذه األمرا املعديةي13ا (التوصيتان  32-78و.)33-78
 -64وتنالتتوي عمليتتة تن يتتذ بترامؤ ال تتحة العامتتة علتتع حشتتد املستتاعدة التقنيتتة واملتوارد مل افحتتة
األمرا املعدية ،وتتخذ احل ومة حالياي عن ةريتم وزارة ال تحة تتداب ،اتدف إىل تتوف ،مرافتم امليتاه
والت تتحاح والنظافتتة ال تتحية يف املنتتاةم الري يتتة متتن أاتتا تتتوف ،مرافتتم امليتتاه النظي تتة للماتمعتتات
اكلية هنتاك ،وإىل و ت لالتط شتراك ا تمعتات اكليتة مباشترية يف بنتاء نظتم امليتاه النظي تة هبتدف
تعزيتتز الشتتعور مبل يتتة هتتذه التتنظم .وأُنشتتئت أفر تتة دارة هتتذه املرافتتم متتن أاتتا صتتيانة نظتتم امليتتاه
النظي تتة واكافظتتة علتتع دوا تشتتعيلها لتيستت ،إم انيتتة ح تتول ا تمعتتات اكليتتة علتتع امليتتاه النظي تتة؛
وك التتة تتتوفر ميتتاه شتتر م مونتتة ونظي تتة ولتتدمات ت تتحاح كافيتتة؛ وتوعيتتة ا تمعتتات اكليتتة بش ت ن
تعزيتتز مرافتتم الت تتحاح األساستتية يف مجي ت األستتر املعيشتتية ،وذل ت عتتن ةريتتم ت تتني هتتذه األستتر
املعيشية علع أسا صتحتها البيئيتة ومتد تتوفر مرافتم معايتة امليتاه النظي تة تا؛ وحتليتا نوعيتة ميتاه
الشر عن ةريتم املختترب التوةض؛ وم افحتة نوا تا محتع ال تن واملالريتا يف مجيت األستر املعيشتية؛
وتشتتاي مجي ت األستتر املعيشتتية علتتع إنشتتاء دورات امليتتاه واستتتخدامها وعلتتع استتا اليتتدين ،وذل ت
عتتن ةريتتم تن يتتذ لالتتة عمتتا جمتمعيتتة تقتتد معلومتتات عتتن الت تتحاح والنظافتتة ال تتحية؛ والتوعيتتة
وا ع تتال باملس تتاحا املتعلق تتة باملي تتاه والت تتحاح والنظاف تتة ال تتحية ع تتن ةري تتم برن تتامؤ نظ تتا ال تتحة
املت امتتا؛ وتنظتتيم محتتالت توعيتتة يف جمتتال امليتتاه والت تتحاح والنظافتتة ال تتحية عتتن ةريتتم وستتاحط
ا عال (التوصيتان  34-78و.)35-78
 -65وستواصتا ح ومتتة تيمتور  -ليشتتي عتن ةريتتم وزارة ال تحة تن يتتذ برنتامؤ نظتتا ال تتحة
املت امتا متن أاتا تقتدي ااتدمات إىل فئتات الست ان يف املنتاةم الري يتة ل التة ح تول ايميت
علتتع ااتتدمات ال تتحية .وعلتتع التترام ممتتا تتذا الربنتتامؤ متتن مزايتتا متتن حيتتث تقريبتته ااتتدمات
ال تحية إىل أفتراد ا تمعتات اكليتتة يف املنتاةم الري يتتة ،تعتتيف احل ومتة بواتتود أواته تتور فيتته،
وعاصة حمدودية عدد املهنيني ال تحيني ،ونقتا األدويتة ،وعتد واتود بعتض املعتدات ،وصتعوبة
ا نتقتتال متتن أاتتا الوصتتول إىل املنتتاةم الري يتتة بستتبب مستتتو البتتىن التحتيتتة األساستتية وعاصتتة
الالر الي ت تقر إىل ايسور ،األمر الذي ي عب علع العاملني يف الربنامؤ إم انية الوصول إىل
هذه املناةم يف موسم األمالار.
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 -66وبالرام من واود جمموعة من التحديات ،تواصا احل ومة اهودهتا الراميتة إىل التعلتب علتع
هتتذه الظتتروف با تتاذ إا تراءات حمتتددة للت تتدي تتذه األو تتا وك التتة إم انيتتة ح تتول ايمي ت علتتع
اادمات ال حية األساستية .و التط وزارة ال تحة اآلن لتعزيتز التربامؤ ال تحية يف املنتاةم الري يتة ،إذ
ستتتُوفد إىل كتتا ريتتة وستتة متتن املهنيتتني ال تتحيني لتقتتدي أ تتع دعتتم مم تتن ل تربامؤ ال تتحة هنتتاك،
وستتيت ل ون متتن ةبيتتب عتتا و تتابلتني وممتتر وصتتيديل ،وستتيبد ون مزاولتتة عملهتتم هتتذا العتتا  .ويهتتدف
تعيني مهنيتني صتحيني يف املنتاةم الري يتة إىل تيست ،وتقتدي ا ستعافات األوليتة يف ا تمعتات اكليتة يف
حا ت الالوارة الي يتع ّذر فيها نقا األشخا إىل املستش ع الوةض أو املستش يات املركزية.
 -67وتس تتعع الدول تتة إىل حتس تتني ا تتودة اا تتدمات يف مي تتدان ال تتحة باس تتتمرار ،إذ تن تتذ وزارة
وُتتتري
ال تتحة حالي تاي برناجم تاي لاص تاي ُاتتري املون تتون الالبيتتون يف إةتتاره فحوصتتات بدنيتتة ون ستتيةُ ،
الوزارة ستنوياي عتن ةريتم معهتد ال تحة التوةض دورات تدريبيتة للمتون ني الالبيتني بشت ن تن يتذ بترامؤ
ل حوصات الالب الشرعت .وح هذا التاري ،،تلقع  36مون اي ةبياي التدريب علتع مزاولتة عملهتم
يف اكتاكم ،حستتب ا ت تتاء .كمتتا أبرمتتت وزارة ال تتحة ات ا تتات تعتتاون مت املؤسستتات األكادمييتتة
يف ااارب ،وعاصة م البلدان الي تعر تقدي دورات تدريبية لاصة إىل الالال التيموريني.
 -68وتواصا ح ومة تيمور  -ليشتي ستعيها إىل ل تض معتد ت ستوء التعذيتة ،وعاصتة يف
ص ت وف األة تتال .فم تتا برح تتت وزارة التعل تتيم تن تتذ من تتذ ع تتا  ،2006كدح تتد وس تتاحا ل تتض
معد ته ،برامؤ للتعذية املدرسية يف مجي البلديات ،وكذل يف منالقة أُوي و ا دارية اااصة،
بالشراكة م برنتامؤ األاذيتة العتاملت .ويف عتا  ،2012وفترت ح ومتة تيمتور  -ليشتي األاذيتة
ومولتت شتراء اا تراوات ليافتم الوابتات العذاحيتة املقدمتة
الالزمة لتن يذ برنامؤ التعذيتة املدرستية ّ
يف إة تتاره .ويه تتدف برن تتامؤ التعذي تتة املدرس تتية ،ع تتالوة عل تتع احل تتد م تتن س تتوء التعذي تتة ،إىل حت ي تتز
الالال علع التعلم لالل ساعات الدراسة (التوصية .)30-78
 -69و تتد أةلتتم م تتتب رحتتيس ال تتوزراء با ش تياك م ت وزارة ال تتحة يف عتتا  2015برن تتامؤ
‘الرعايتتة ال تتحية األساستتية لألستترة‘ ااتتا التتذي يهتتدف إىل محايتتة صتتحة األستتر ال تتعي ة يف
املناةم الري ية يف مجي أ اء تيمور  -ليشي وحتسني الرعاية ال حية األساسية املقدمة إليها.
التعليم
 -70م تتن أا تتا حتس تتني ا تتودة التعل تتيم يف تيم تتور  -ليش تتي و تتمان أن ت تتويل ب ترامؤ التعل تتيم فيه تتا
اهتمامت تاي لاصت تاي للمت ترأة ،تق تتد احل وم تتة من تتذ ع تتا  ،2011ع تتن ةري تتم وزارة التعل تتيم ،ت تتدريباي يميت ت
املعلمني يف علم أصول التدريس ويف جمايل األلال واللعة الربتعالية ،ف الي عن تتدريب متخ تا أو
تدربوا متن بتتا كمدرستني .كمتتا تتمثتا ر يتتة ااالتة ا ستياتياية
اشتهادة اامعيتةا للمعلمتتني التذين أل يتُ ّ
الوةنية للتعليم يف رورة أن تُتاح يمي التيموريني إم انية ا لتحتا باملدرستة وأن يتلقتوا تعليمتاي ايتداي
م تتن أا تتا ا س تتها يف عملي تتة التنمي تتة الوةني تتة .ول تتذل أدلل تتت وزارة التعل تتيم تعي ت ت،ات عل تتع نظ تتا
ا متحانتتات التتدوري هبتتدف تشتتاي املعلمتتني علتتع التواصتتا م ت كتتا ةالتتب ب ت ة دوريتتة أو منتظمتتة
الثامن ،بينما سيخ ت ةتال ال ت
األول ح ال
وتقييم أنشالته الدراسية اليومية منذ ال
التاس متحان شهادة وةض لتقييم مستواهم املعريف علع أسا النااح أو الرسو فيه.
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 -71و تتد اعتُم تتدت بع تتض الت تتداب ،لتحس تتني ا تتودة التعل تتيم ع تتن ةري تتم إا تراء إص تتالح ش تتاما
للمناهؤ الدراسية .ف ت عا  ،2013أدللت وزارة التعليم تعديالي علع مناهؤ ال وف من األول
إىل الستتاد واعتمتتدت انون تاي بش ت ن املنتتاهؤ الدراستتية ي ل ت املراكتتز التعليميتتة بتعزيتتز منهاي تتات
التدريس التشاركية .ويف عتا  ،2015بتدأت وزارة التعلتيم أي تاي استتحداث لالتط للمتواد الدراستية
لل وف من األول إىل الراب م إدراب درو يف جمتال العلتو ا اتماعيتة وت تمينها موا تي مثتا
املساحا اينسانية ،وا عا ة ،واحيا التنو  ،ومحاية الال ا من العن وا عتداء.
 -72وتيس،اي لعملية التعلم علع األة ال يف املدار ا بتداحية ،ما برحتت وزارة التعلتيم تعمتا
م ت م تتتب منظمتتة األمتتم املتحتتدة لليبيتتة والعلتتم والثقافتتة يف تيمتتور  -ليشتتي متتن أاتتا التتيويؤ
للعات األ هبتدف تيست ،فهتم التدرو واملتواد الدراستية علتع الالتال  .و تد نُ تذت هتذه التربامؤ
للم تترة األوىل يف بل تتديي وت تتيم ومان تتاتوتو ويف منالق تتة أُوي تتو ا داري تتة اااص تتة كت تربامؤ ُتريبي تتة
عمم علع مجي بلديات تيمور  -ليشي.
وستُ ّ

 -73وتوفر سياسة التعليم يف تيمور  -ليشي فر تعليم مت افئة يميت األشتخا ب ترف
النظ تتر ع تتن ن تتو انس تتهم ،وتُع تتىن ل وصت تاي بالالالب تتات ك تتت ي تتنقالعن ع تتن الدراس تتة ،وتش تتا
األهتتا علتتع تتتوف ،فتتر تعلتتيم مت افئتتة لبنتتاان وأبنتتاحهن .واملعلمتتون يف تيمتتور  -ليشتتي ُملزمتتون
باملستتاعدة يف تقتتدي حلتتول تاحتتة فتتر التعلتتيم لألة تتال .ولتتالل األعتوا الثالثتتة األلتت،ة ،بلتتغ
مع تتدل ا لتح تتا بامل تتدرا ا بتداحي تتة  95.99يف املاح تتة ،بينم تتا بل تتغ مع تتدل ا لتح تتا بامل تتدار
الثانوي تتة  60.48يف املاح تتة .وتن تتتهؤ وزارة التعل تتيم سياس تتة ع تتد التس تتام ماللق تاي م ت ممارس تتة أي
تتدهم،
تتد األة تتال يف املتتدار  ،ويف حتتال و تتو أي أعمتتال عن ت
ش ت ا متتن أش ت ال العن ت
تتوىل هيئة التدريس أو املسؤولون اليبويون إ الة الشتخا املختال متن من تبه؛ ويف حتال ارت تا
احية وفقاي للقانون املعمول بهي14ا (التوصيتان  39-78و.)40-78
ارمية ،تُقا دعو
التعليم غير الرسمي
 -74ن تتذت ح وم تتة تيم تتور  -ليش تتي برناجمت تاي ك تتو األمي تتة حت تتت ش تتعار ‘نع اام ،أس ااتطيع‘،
استُهلت أنشالته يف عا  .2010ولتن يذه ،أ امت احل ومة تعاوناي ثناحياي م ح ومة كوبتا أست ر
عتتن حمتتو أميتتة  63 243شخ تاي والتحتتا  57 506أشتتخا بربنتتامؤ ‘أل تتامور‘ يوهتتت دورة
ي16ا
دراسية معادلةاي15ا .و د ُدر  67متدرباي تيمورياي تدريباي كافيتاي علتع تيست ،عمليتة حمتو األميتة
(التوصية .)43-77
 -75وبر يتتة موحتتدة لبلتتد لتتال متتن األميتتة ،تواصتتا تيمتتور  -ليشتتي يف الو تتت ال تراهن تن يتتذ
برنامؤ حمو األمية التذي بدأتته يف عتا 2010؛ و تد أبرمتت ،متن لتالل وزارة التعلتيم ،ات ا تاي مت
ح ومة كوبا علع مواصلته .وستوفد ح ومة كوبا املزيد من املدرسني إىل تيمتور  -ليشتي لتيست،
تن يتتذ برنتتامؤ حمتتو األميتتة فيهتتا نظتراي إىل أن الربنتتامؤ أل حقتتم بعتتد منتتذ تن يتتذه حلتتم الق تتاء علتتع
األمية يف تيمتور  -ليشتي .لتذل  ،تراتب ح ومتة تيمتور  -ليشتي يف مواصتلة تن يتذ برنتامؤ حمتو
األمية من أاا الق اء عليها يف ص وف التيموريني كافة.
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األراضي
 -76إن دول تتة تيم تتور  -ليش تتي ملتزم تتة مبواص تتلة اهوده تتا الرامي تتة إىل تعزي تتز حق تتو ا نس تتان
ومحايتها يف البلد ،مبا يشما التعزيز واحلماية فيما يت ا بقوانني األرا تت .ولتذل  ،تُعتد ح ومتة
تيمور  -ليشي يف الو ت الراهن عتن ةريتم وزارة العتدل حزمتة متن تانونني بشت ن األرا تت ،واتا
مشرو انون بش ن النظا ااا لتحديد مل ية األصول ا ،املنقولة و تانون بشت ن نتز املل يتة
للم تتلحة العامتتة ،مبتتا يشتتما صتتندو اي عقاري تاي حظتتت إنشتتا ه مبوافقتتة جملتتس التتوزراء .وست تتمن
املوافقة علع حزمتة تانوين األرا تت هتذه حتم املتواةنني يف مل يتة األرا تت والعقتارات امل ّتر يف
املتتادة  1-54متتن دستتتور ايمهوريتتة التتي تتتنا علتتع حتتم كتتا فتترد يف املل يتتة اااصتتة ويف نقلهتتا
أثناء حياتته أو بعتد وفاتته ،وفقتاي ألح تا القتانوني17ا .وستت جما حزمتة مشتروعت تانوين األرا تت
كتتذل املرستتو بقتتانون ر تتم  2011/27املتعلتتم مبل يتتة األصتتول اتت ،املنقولتتة يف حتتا ت املل يتتة
املتناز عليها (التوصيتان  11-77و.)12-77
اَ ،
الحماية اال تماعية
 -77تواصتتا ح ومتتة تيمتتور  -ليشتتي الستتعت إىل زيتتادة القتتدرة علتتع تقتتدي لتتدمات احلمايتتة
ا اتماعية إىل ا تم  ،كخدمات الرعايتة ال تحية األوليتة والتعلتيم ،وتتنظم حاليتاي محتالت وتن تذ
ب ترامؤ تعذيتتة لألة تتال وتتختتذ تتتداب ،مالحمتتة حلتتا املشتتاكا ا عالميتتة والتعليميتتة التقنيتتة ،مبتتا يف
ذل تداب ،لزيادة ا نتتاب الزراعتت ولرصتد حتا ت انعتدا األمتن العتذاحت متن أاتا تمان تن يتذ
برامؤ التعذية (التوصيتان  42-77و.)45-77
العمل
 -78كوسيلة ا ض معد ت البالالة يف تيمور  -ليشي ،استحدثت احل ومة  -من لتالل
وزارة الدولتتة لسياستتة العمالتتة والتتتدريب املهتتض  -سياستتة لتتتوف ،فتتر العمتتا للشتتعب التيمتتوري،
وعاصتتة الشتتبا نظتتراي رت تتا عتتددهم يف البلتتد .ولتتذل  ،أصتتدرت احل ومتتة ترار جملتتس التتوزراء
ر تتم  2013/24التتذي ت ّتول التتوزارة املتتذكورة الت تتا تن يتتذ هتتذا الربنتتامؤ هبتتدف زيتتادة فتتر
العما يف البلد.
 -79واستتتناداي إىل هتتذا الق ترار ،شتترعت تل ت التتوزارة يف إا تراء جمموعتتة متتن التتدورات التدريبيتتة
للعمالة تستهدف الباحثني عن عما ،وعاصة الشبا  ،ليتم نتوا متن احل تول علتع فتر عمتا
علتتع أستتا جمتتال معرفتتة كتتا متتنهم .كمتتا نشتترت التتوزارة علتتع مجيت ال ُتتعد تتانون العمتتا ومدونتتة
العمتتا لتش تتاي الش تتركات وأرب تتا العم تتا والق تتو العاملتتة عل تتع التقي تتد هبم تتا .وم تتن أا تتا زي تتادة
تتدرات العم تتال ،ب تتدأت ال تتوزارة تن ي تتذ جمموع تتة م تتن ال تتدورات التدريبي تتة الرامي تتة إىل بن تتاء تتدراام
ليتم نوا من استي اء الشروة الالزمة وإىل ا ستاابة حتيااات العاةلني.
 -80ول هم حالة القتو العاملتة يف البلتد علتع تو أف تا ،أاترت وزارة الدولتة لسياستة العمالتة
والتدريب املهض يف عا  2013دراسة استق احية عن القو العاملة تقد ال ث ،من املعلومات عن
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و العمالة الراهن يف تيمور  -ليشتي .إذ تقتد الدراستة ا ستق تاحية علتع واته التحديتد بيانتات
عن العاملني والعاةلني يف البلد ،وكذل عتن امل ونتات األلتر للقتو العاملتة ،مبتا يف ذلت نقتا
استتخدا العتتاملني املنتزليني لتوا ت معتارفهم يف جمتتا ت عمتا حمتتددة .ولتدعم الشتتعب التيمتتوري يف
احل تتول علتتع فتتر عمتتا ،استتتحدثت احل ومتتة عتتن ةريتتم وزارة الدولتتة لسياستتة العمالتتة سياس تةي
لتقدي التدريب يف الاعت ال ناعة والسياحة ا تمعية ،وافتتحت مركزاي للتدريب علع زراعة األزهار
والبساتني ،وكذل لتقدي دورات تدريبية ألر ذات صلة ،هبتدف رفت مستتو األشتخا املعتريف
ليتم ن توا م تتن احل تتول عل تتع ف تتر عم تتا .وتعزي تزاي للعمال تتة يف تيم تتور  -ليش تتي ،تق تتو وزارة الدول تتة
لسياس تتة العمال تتة بتيس تت ،وإا ت تراء عملي تتات الوس تتاةة ا ادف تتة إىل البح تتث ع تتن ف تتر عم تتا ل تتد
املؤسست تتات أو هيئت تتات القالت تتا اات تتا الت تتي توفرهت تتا ،وأ امت تتت عال ت تتات م ت ت ايهت تتات الش ت تري ة،
كاملنظمات الدولية والوةنية ا ،احل ومية وهيئات ا تم املدين ،هبدف توف ،فر العما ،وإاراء
دراسات استق احية وحتليالت عن سو العما ،وُتهيز ونشر املعلومات عن هذه السو .
 -81وتبذل ح ومة تيمور  -ليشتي عتن ةريتم وزارة الدولتة لسياستة العمالتة والتتدريب املهتض
اهوداي يف سبيا البحث عن جمموعة شاملة من أساليب احلد من البالالة اكلية ،ادف إىل ح ز
إااد فر عمتا ايتدة مل افحتة البالالتة اكليتة باعتبتار ذلت لدمتة عامتة مقدمتة يف إةتار عمتا
التتوزارة .كمتتا بتتذلت احل ومتتة اهتتوداي متتن أاتتا إنشتتاء داحتترة َل َدميتتة مركزيتتة م تتممة لتتتوف ،التتدعم
يمي العمالء عرب أ تاء تيمتور  -ليشتي ،كخدمتة عامتة تقتد التوايته يف جمتال التتدريب املهتض،
وتوز املعلومات عن أماكن وفر العما علع من يلتمسها من العمالء (التوصية .)42-77
 -82ويتستتم الو ت ال تراهن يف تيمتتور  -ليشتتي بواتتود العديتتد متتن األشتتخا البتتاحثني عتتن
العما وهم يف سن ا جنا  ،أي بني ااامسة عشرة والرابعتة والستتني متن العمتر ،ولتذل تستعع
احل ومتتة حالي تاي عتتن ةريتتم وزارة الدولتتة لسياستتة العمالتتة والتتتدريب املهتتض إىل استتتحداث برنتتامؤ
لتوف ،فر العما يف املناةم الري ية .وم أن ال ر الي تواتدها احل ومتة حمتدودة النالتا  ،كتة
اهود تبذل من أاا إااد فر عما يف املناةم الري يتة لتم تني الست ان علتع ال تعيد الشتعد
من احل تول علتع عمتا .فعلتع ستبيا املثتال ،هيت ت وزارة الدولتة لسياستة العمالتة فتر عمتا يف
جمايل شم الالر يف الري وبناء القدرات ،وكذل يف الاعت السياحة ا تمعية والزراعة ،وأي تاي
يف جمموعة من ال ناعات ،وذل هبدف ل ض معد ت البالالة يف تيمور  -ليشي.
 -83ومشلت ايهود الي بذلتها احل ومة من أاا ل ض معد ت البالالة يف البلد ،وعاصة يف
املنتتاةم الري ي تتة ،توني ت ش تتبا م تتن املن تتاةم الري ي تتة يف اا تتارب ،وبن تتاء تتدراام ب تتا س ت رهم وفق تاي
للشتتروة الالزمتتة املبيّنتتة يف متتذكرات الت تتاهم املوّعتتة مت البلتتدان التتي يلزمهتتا عتتاملني تيمتتوريني .ومتتن
تتقدمني متن بلتدان ألتر  ،يلتز
أاا رف ك تاءة العتاملني التيمتوريني ليستتاليعوا منافستة العتاملني املس َ
إ امة تعاون ايد بني احل ومتة وايهتات الشتري ة ،وعاصتة القالتا ااتا  ،لتقتدي التدعم يف جمتال
رف ك اءة العاملني ،إذ ما زالت احل ومة ح هذا التاري ،توااه مشاكا تتعلم بعد ك اية التمويا
التتالز للتتتدريب وبنتتاء القتتدرات نشتتاء مراكتتز تدريبيتتة ،ولتتذل فقتتد تعاونتتت احل ومتتة م ت القالتتا
ااتتا لتيستت ،تن يتتذ هتتذه ال تربامؤ .ورداي علتتع س تؤال ةُتترح عمتتا إذا كانتتت احل ومتتة تنتتتهؤ سياستتة
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ملساعدة األشخا يف احل تول علتع فتر العمتا ،فمتا زالتت احل ومتة توااته عقبتات فيمتا يتعلتم
مبحدودية فر العما املتاحة ،حيث تتوفر لنسبة تتااوز  30يف املاحة من القو العاملة ،ويُؤما
أن ييسر القالا ااا عما  70يف املاحة من القو العاملة يف البلد (التوصية .)44-77

الم -مساال أخرى
االتجار بالبشر
 -84تتختتذ دولتتة تيمتتور  -ليشتتي تتتداب ،بشت ن تن يتتذ لالتتة عملهتتا والسياستتات ذات ال تتلة،
مبتتا يف ذل ت ستتن تشتريعات مل افحتتة ا ُتتتار بالبشتتر ،وذل ت متتن أاتتا تتمان حتتم امل تواةنني يف
ا حت تتا إىل الق تتاء .ف ع ت ّدت ح ومتتة تيمتتور  -ليشتتي عتتن ةريتتم وزارة العتتدل مشتترو تتانون
مل افحتتة ا ُتتتار بالبشتتر وافتتم عليتته جملتتس التتوزراء وُتتد إىل الربملتتان التتوةض لتقييمتته واملوافقتتة عليتته
كق تتانون م جم تتا للم تتادة  163م تتن الق تتانون اين تتاحت املتعلق تتة با ُت تتار بالبش تتر وامل تتادة  165من تته
املتعلق تتة با ُت تتار باألع تتاء البشت ترية .وس تتي ا الق تتانون اي تتاري إص تتداره ح تتم تتحايا ا ُت تتار
باألشخا  ،وكذل الشهود ،يف احل ول علع تعويض (التوصية .)10-79
 -85ويف عتتا  ،2016أنش ت ت وزارة العتتدل وم تتتب رحتتيس التتوزراء جمتتدداي فريق تاي عتتامالي مل افحتتة
ا ُتتتار باألشتتخا يت ت ل متتن متتون ني متتن التتوزارات املعنيتتة وممثلتتني عتتن ا تم ت املتتدين ويهتتدف إىل
و لالة عما وةنية مل افحة ا ُتار بالبشر .إ افة إىل ذل  ،وّعتت تيمتور  -ليشتي علتع لالتة
عما مل افحة ا ُتار بالبشر يف الدول األع اء يف مجاعة البلدان الناةقة بالربتعالية ،واعتمداا.
التعاون مع المجتمع المدني
تزال ح ومة تيمور  -ليشي تقيم تعاوناي ايداي م ا تم املدين يف مجيت متا ت تالل
-86
به من عمليات ،كدشراكه يف املشتاورات العامتة يمت البيانتات الالزمتة لتقتدي التقتارير ،نظتراي ألنته
شري للح ومة وةرف رحيست فاعا ذو عال ات ايتدة علتع ال تعيد الشتعد .ويشتارك ا تمت
املتتدين أي تاي يف نش تتر توصتتيات ا س تتعرا ال تتدوري الشتتاما علتتع ال تتعيدين التتوةض والش تتعد.
وأل،اي ،أُاريت منا شات داحرة مستديرة لدمؤ البيانات واملعلومات ا معة ألارا ايولة الثانية
متتن عمليتتة تقتتدي التقتتارير إىل آليتتة ا ستتتعرا التتدوري الشتتاما ،والتحقتتم منهتتا ،حيتتث شتتارك
ا تم املدين مشاركة كاملة و د إسهامات وتعليقات بنّاءة.
 -87كما أ امت ح ومتة تيمتور  -ليشتي تعاونتاي ايتداي مت منظمتات دوليتة ألتر  ،كاللانتة
الدولية لل ليب األمحر ،ف الي عن مجعية ال ليب األمحر لتيمور  -ليشتي ،لتنظتيم متؤعر وحلقتة
دراسية علع ال عيد الوةض بش ن تن يذ القانون الدويل ا نساين يف تيمور  -ليشتي ،وإندونيستيا
كبلد جماور ،شارك فيهما أي اي ا تم املدين ،وكذل ةال املدار الثانوية.
 -88وللتنسيم بني احل ومتة ومنظمتات ا تمت املتدين يف شتؤون األمتن القتومت بتوادر إاابيتة.
فعلتتع ستتبيا املثتتال ،أتاحتتت احل ومتتة ملنظمتتات ا تم ت املتتدين ووستتاحط ا عتتال إم انيتتة رصتتد
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عمليتتة ‘هانيتتتا‘ املشتتيكة يHANITAا التتي ن تتذاا تتوة التتدفا لتيمتتور  -ليشتتي والشتترةة الوةنيتتة
لتيم تتور  -ليش تتي يف ع تتا  2015تتد مجاع تتات املتم تتردين .وم تتن مث ،أُتيح تتت للمنظم تتات ا تت،
احل وميتتة فرصتتة إثتتارة الق تتايا املتعلقتتة بانتهتتاك حقتتو ا نستتان ،املت تتلة هبتتذه العمليتتة ،والتتدعوة
إىل معايتتة هتتذه الق تتايا ،عتتن ةريتتم ال ريتتم العامتتا التتتاب مل تتتب رحتتيس التتوزراء منتتذ عتتا ،2015
والذي يت ل من املنظمات ا ،احل ومية العاملة يف جمال الق ايا األمنية وم تب رحيس الوزراء.
المساعدة التقنية الدولية
 -89أ امتت تيمتور  -ليشتتي تعاونتاي ايتتداي مت وكتتا ت األمتم املتحتتدة ملتا تقدمتته هتذه الوكتتا ت
إىل ح ومتهتتا متتن مستتاعدة تقنيتتة وماليتتة لي تتوغ البلتتد تقتتاريره الدوريتتة املتعلقتتة بات ا يتتة الق تتاء علتتع
مجي أش ال التمييز د املرأة ،وتقريتره األويل املتعلتم بات ا يتة مناه تة التعتذيب وات،ه متن ترو
املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو املهين تتة ،وتقري تتر ايول تتة الثاني تتة لالس تتتعرا ال تتدوري
الشتتاما ،بتتدعم متتن الوحتتدة ا ستشتتارية املعنيتتة وقتتو ا نستتان التابعتتة لألمتتم املتحتتدة وهيئتتة األمتتم
املتحتتدة للم ترأة .وتلقتتت ح ومتتة تيمتتور  -ليشتتي التتدعم أي تاي متتن م تتتب منظمتتة األمتتم املتحتتدة
للال ولتتة يف تيمتتور  -ليشتتي التتذي تتد إليهتتا التتدعم ل تتيااة التقريتتر ايتتام للتقريترين الثتتاين والثالتتث
بش ن ات ا ية حقو الال ا ،و د الدعم إىل اللانة املعنية وقتو الال تا لو ت لالتة عمتا وةنيتة
للال ولة (التوصيتان  1-78و.)5-78
 -90كما أ امت تيمور  -ليشي تعاوناي ايداي م منظمتات ا تمت املتدين ومنظمتات حقتو
ا نستان يف دول رابالتة أمتم انتو شتر آستتيا يآستيانا ،إذ يشتارك ممثلتون متن تيمتور  -ليشتتي
داحم تاي يف اكافتتا اآلستتيوية واتت ،اآلستتيوية أي تاي التتي تُعتتىن بق تتايا حقتتو ا نستتان وا،هتتا متتن
الق ايا الي توااهها البلدان اآلسيوية .ومتن األمثلتة اكتددة علتع ذلت التعتاون اييتد القتاحم بتني
تيمور  -ليشي ودول آسيوية ألر  ،و د الت،ت تيمور  -ليشتي هتذا العتا لتست تي منتتد
شتتعو رابالتتة أمتتم انتتو شتتر آستتيا لعتتا  ،2016وهتتو منتتتد إ ليمتتت أُنش ت هبتتدف بنتتاء
الت تتامن بتتني جمتمعتتات دول الرابالتتة ،ويعمتتا علتتع التواصتتا بتتني منظمتتات ا تم ت املتتدين فيهتتا
فيما يتعلم بالق ايا املهمة ومنها ايا حقو ا نسان (التوصية .)5-78
نشر المعلومال
 -91حينما دمت تيمور  -ليشي ردودهتا علتع التوصتيات التي تل ّقتهتا متؤلراي ،شتهد البلتد تعاونتاي
ممتازاي بني وزارة العدل ،ووزارة اااراية والتعتاون ،وم تتب أمتني املظتاأل ،وا تمت املتدين ،و ستم حقتو
ا نسان والعدالة ا نتقالية ببعثة األمم املتحدة املت املة يف تيمتور  -ليشتي .وع نتت هتذه املؤسستات
يف  12تشرين األول/أكتوبر  2012من تنظيم محالت للتوعية وأنشالة للتدعوة علتع املستتو التوةض
بش ن توصيات ا ستعرا الدوري الشاما علتع صتعيدي احل ومتة والتوزارات التن يذيتة .كمتا شتاركت
وزارة الع تتدل ع تتن ةري تتم املديري تتة الوةني تتة حلق تتو ا نس تتان واملواةن تتة يف التوعي تتة بتوص تتيات ا س تتتعرا
الدوري الشاما علع صعيد البلتديات ،و ستيما يف البلتديات الستت التي استتُهدفت يف عتا 2010
اراء املشاورة العامة املتعلقة بدعداد التقرير األول لالستعرا الدوري الشاما.
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From an interview with the President of Committee A of the National Parliament.
Penal Code, Article 124.
Response to a questionnaire from the KDL.
KK is a consultative body of the Ministry on justice issues that was established by the MJ.
Provided by a source at the Court of Appeal.
General observations of the judicial sector. JSMP Annual Report, page 16.
Interview with President of Committee A of the National Parliament.
Article 1 of the C-RDTL and Article 202 of the Penal Code.
DD, Invest in women and children – invest in Equality.
Labor Law, Article 69.
Labor Law, Article 67.2 d.
2010 Census.
Information sourced from additional CRC report.
Information sourced from an additional CRC report.
A source from the Ministry of Education, responding to a questionnaire.
Ibid.
C-RDTL, Article 54.1.
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