األمم المتحدة

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/40/TLS/1
Distr.: General
9 November 2021
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

تقرير وطني مقدددو واقددا للفقرة  5من مراق قرار مجلس حقوق
اإلنسان *21/16
تيمور  -ليشتي

*

تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

)GE.21-15704 (A

A/HRC/WG.6/40/TLS/1

أوال -مقدمة
قدمت تيمور  -ليش ت ت ت ت تتتي تقريرها المتعلق بالجولة الثانية من االس ت ت ت ت تتتعراش الدور الش ت ت ت ت تتام في
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عام  ،2016وتلقت من الفريق العام المعني باالست تتتعراش الدور الشت تتام  154توصت تتية اعتمدها في  8تشت تترين
الثاني/نوفمبر  2016أثناء دورته الستتادستتة والعش ترين .وفيما يتعلق بتنفيذ تيمور  -ليشتتتي لجميع التوصتتيا

المقدمة إليها ،فقد أحرز تقدما وهي بصت ت تتدد تنفيذ بعا تلص التوصت ت تتيا  ،وال تها .تدرد بع ت ت تتها .ويقدم
هذا التقرير معلوما
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حس ت

وبيانا

ذا

صلة للفترة قيد االستعراش.

ولذلص ،ست ت ت تتقدم تيمور  -ليش ت ت تتتي معلوما

مس ت ت تتت ملة عن التوص ت ت تتيا

أولويتها استتتنادا إلا الة ة امنماةية االستتتراتيجية الو،نية ،تشتتم العابا

التي هي بص ت ت تتدد تنفيذها
والتحدتا

التي وا هتها

حتا تنون البلد صتريحا وصتتادقا مع للية الفريق العام المعني

تيمور  -ليشتتتي أثناء تنفيذ هذه التوصتتيا

باالستتتعراش الدور الشتتام  .ودولة تيمور  -ليشتتتي وشتتعبها ملتهمان التهاما كبي ار بتحستتين مستتتوز تعهيه
وحماتة حقوق امنسان ونشرهما في البلد علا أساد ثقافة "االحترام المتباد .وعدم التمييه".
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ويقدم هذا التقرير ألغراش الجولة الثالثة من االستتتعراش الدور الشتتام  ،ويت تتمن المستتتجدا

التي شت ت ت ت ت تتهدتها تيمور  -ليشت ت ت ت ت تتتي في مجا .حقوق امنست ت ت ت ت تتان والتقدم الذ حققته لم .الفترة المشت ت ت ت ت تتمولة
باالس ت تتتعراش والتقدم الذ أحرزته في تنفيذ التوص ت تتيا

الشت ت ت تتام في عام  ،2016كما تص ت ت ت ت

حقوق امنسان.

العابا

والتحدتا

المقدمة في الجولة الثانية من االس ت تتتعراش الدور

التي توا هها تيمور  -ليشت ت ت تتتي في تنفيذ حماتة

ثانيا -المنهجية
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تولا إعداد هذا التقرير المقدم في إ،ار الجولة الثالثة من االستعراش الدور الشام و ازرة العد.

بدعم من الو از ار التنفيذتة ،وبدعم كذلص من الوحدة االس ت ت تتتش ت ت تتارية التابعة لمفو ت ت تية األمم المتحدة لحقوق
امنست ت تتان في تيمور  -ليشت ت تتتي .وصت ت تتاغته المديرية الو،نية لحقوق امنست ت تتان والموا،نة التابعة لو ازرة العد.
وتتحم المستتلولية ال املة عن صتتياغته .وتستتتند بنية هذا التقرير إلا المبادج التو يهية التي أقرها مجل

حقوق امنسان التابع لألمم المتحدة.
-5

وأ رز الفريق التقني مش ت ت ت ت ت ت تتاو ار

الو،ني ،وهو ما شت تتن

عتامتة مع المجتمع كنت ومع ميع ال يتانتا

هءا مهما من عملية إعداد هذا التقرير .واست تتتهدا بمشت تتاوراته ها

الو از ار التنفيذتة ،ومنظما

ا تماعا

2

مع بيانا

ومعلوما

االستتعراش الدور في تيمور  -ليشتتي .وشتملت المنهجية المتبعة إ راء مناقشتا
ماةدة مستديرة.

رةيست تتية مث

المجتمع المدني ،والش ت ت تتر،ة الو،نية لتيمور  -ليش ت ت تتتي ،وقوة الدفاع لتيمور -

ليشت ت ت تتتي ،والملس ت ت ت تست ت ت تتة الو،نية لحقوق امنست ت ت تتان ،وذلص من أ
توصتيا

علا الصت ت ت ت ت ت تتعيتد

موثوقة عن تنفيذ

ماةية وعقد
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ثالثا -النتداج التي حققتهدا تيمور  -ليشدددددددددتي والتحدداداا التي واتهتهدا اي مجدا
حمااة حقوق اإلنسان وتعزيزها
األشخاص ذوو اإلعاقة

(التوصددددددددياا من  1-89إلى  ،22-89و ،150-89و ،151-89و ،142-89و،62-89
و ،87-89و ،60-89و)61-89
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عنتدمتا قتدمتت تيمور  -ليشت ت ت ت ت ت تتتي تقريرهتا للجولتة الثتانيتة من االست ت ت ت ت ت تتتعراش التدور الشت ت ت ت ت ت تتامت في

عام  ،2016أقر بأنها لم تص ت تتدق بعد علا اتفاقية حقوق األش ت تتةاق ذو امعاقة ،غير أن الس ت تتياس ت تتا

الحنومية المنفذة تراعي حقوق األشتةاق ذو امعاقة ،مث ستياستة المستاعدة اال تماةية لألشتةاق ذو

امعاقة ،من لم .برامج و ازرة الت ت ت تتامن اال تماعي وامدماك التي كان لها أثر إتجابي علا األش ت ت تتةاق

ذو امعاقة ،ف م عن سياسة بناء الهياك األساسية التي تراعي األشةاق ذو امعاقة.
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ول تمان حقوق األشتةاق ذو امعاقة ،و تعت تيمور  -ليشتتي ل ة عم و،نية لألشتةاق

ذو امعاقة وهذه الة ة أداة للتنفيذ وتشت ت تتن

هءا من الست ت تتياست ت تتة الو،نية لألشت ت تتةاق ذو امعاقة ،وهي

السياسة التي حددتها الو از ار التنفيذتة ووزراء الدولةذو الصلة ألغ ارش التنفيذ.
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وو ت ت ت تتعت تيمور  -ليشت ت ت تتتي ل ة عم و،نية لألشت ت ت تتةاق ذو امعاقة للفترة .2018-2014

ورغم العابتا

التي اعتر ت ت ت ت ت ت تتت تنفيتذ هتذه الة تة ،فقتد أحرز بعا التقتدم التذ كتان لته أثر إتجتابي علا

تحسين حالة األشةاق ذو امعاقة.
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وفي عام  ،2021وافقت حنومة تيمور  -ليشت ت ت ت ت تتتي علا المرحلة الثانية من ل ة العم الو،نية

لألشتتةاق ذو امعاقة للفترة  .2030-2021واعتمد

و ازرة الت تتامن اال تماعي وامدماك مبادرة ديدة

لتش تتني لجنة تو يهية تتولا و تتع ل ة عم و،نية لألش تتةاق ذو امعاقة ،وت أرس تتتها المديرية الو،نية

لحماتة األش تتةاق ذو امعاقة والنهوش بهم التابعة للو ازرة وت تتم في ع تتويتها ممثلين عن األش تتةاق

ذو امعاقة والو از ار التنفيذتة ووزراء الدولة .وترمي الست ت ت ت تتياست ت ت ت تتة المتعلقة باألشت ت ت ت تتةاق ذو امعاقة إلا
ت تتمان وص ت تتولهم إلا ميع المجاال  ،مث النمو البدني ،والمس ت تتاة االقتص ت تتادتة ،والمس ت تتاة اال تماةية،

والتعليم ،والةدما
-10

العامة ،والتدري (.)1

ولتعهيه ل ة العم الو،نية لألشت تتةاق ذو امعاقة ،فزن و ازرة الت ت تتامن اال تماعي وامدماك

بصتدد إعداد مشتروع قانون منشتاء مجل

و،ني لألشتةاق ذو امعاقة .ويتولا هذا المجل

وتقييم تنفيذ السياسة الو،نية مدماك األشةاق ذو امعاقة وحمايتهم.
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دعم ورصتد

ول ت ت تتمان حص ت ت تتو .األش ت ت تتةاق ذو امعاقة علا مس ت ت تتاعدة من الحنومة ،تنفذ و ازرة الت ت ت تتامن

اال تمتاعي وامدماك برنامجتا لمن" "إعانة امعاقة" لألشت ت ت ت ت ت تةتاق ذو امعاقة البتال ين من العمر  17عاما

في ميع أنحتاء البلتد ،بمتا في ذلتص المنتا،ق النتاةيتة .وتبله قيمتة هتذه امعتانتة  30دوال ار في الشت ت ت ت ت ت تتهر .وفي

عام  ،2020حص ت علا هذه امعانة  8 470ش تتةص تتا من ذو امعاقة .كما قدم الدعم للملس تس تتا
تعنا باألشت تتةاق ذو امعاقة ،وأنشت تتط مركه و،ني معادة تأهيلهم ،واست تتتمر نشت تتر معلوما

في المجتمع بأس ت تره ،واتةذ

تدابير لمنحهم فرصت تتا كاملة لح ت تتور المناست تتبا

ووفر و ازرة الت تامن اال تماعي وامدماك ال تروريا

عن حقوقهم

الريا ت تتية الو،نية والدولية،

األستاستية لهم وكذلص ال ارستي المتحركة واأل،راا

االص ت ت ناةية وعص ت تتي المش ت تتي .وفي عام  ،2019قدمت هذه الو ازرة دعما ماليا إلا عش ت تتر منظما

باألشةاق ذو امعاقة بله مجموعه  327 131,13دوال ار(.)2
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واعتمد

الحنومة ،من لم .وزير الدولة لستياستة العمالة والتدري

المهني ل ت تتمان إمنانية حصت تتو .األشت تتةاق ذو امعاقة علا التدري
الدولة لس تتياس تتة العمالة والتدري

المهني ،تدريبا شتم التدري

المهني .وبناء عليه ،و ت تتع وزير

المهني ،تدريبا لاص تتا

المهني ،من لم .المركه الو،ني للعمالة والتدري

لألش تتةاق ذو امعاقة علا أس تتاد قدراتهم البدنية الةاص تتة علا المش تتاركة في أنواع معينة من التدري .
وهيأ المركه الو،ني للعمالة والتدري المهني ظروفا وأماكن تمةم األش ت ت ت تتةاق ذو امعاقة وتراعي احتيا اتهم،

ووفر لهم التدري

في مجاال

البناء واللحام والنجارة والسباكة وال هرباء وال يافة(.)3

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

(التوصياا من  46-89إلى )49-89

مكتب أمين المظالم المعني بحقوق اإلنسان والعدالة
-13

لدز تيمور  -ليش ت ت ت ت تتتي هيئة مس ت ت ت ت تتتقلة ت ف حماتة ميع حقوق امنس ت ت ت ت تتان في البلد وفقا لواليتها
أمين المظالم المعني بحقوق امنست ت ت تتان والعدالة .وتتمث رمية منت

الدست ت ت تتتورية ،وهي منت

أمين المظالم

المعني بحقوق امنس ت ت ت تتان والعدالة في حماتة حقوق امنس ت ت ت تتان وتدةيم النهاهة وتعهيه الحوكمة الرش ت ت ت تتيدة في
تيمور  -ليشت ت ت ت تتتي  .ولتنفيذ هذه الرمية ،يتمتع منت

أمين المظالم باالست ت ت ت تتتقملية وله ميهانيته وست ت ت ت تتياست ت ت ت تتاته

الةاصة ،وتةصص له ك عام أموا .سنوية من ميهانية الدولة.
-14

ويملص منت

أمين المظالم المعني بحقوق امنست ت ت تتان والعدالة الموارد البشت ت ت ترية المزمة لي ت ت ت ت لع

بعمله .وفي عام  ،2020بله عدد موظفيه  138موظفا ،منهم  66امرأة و 72ر م .ويصت عدد الموظفين
الحنوميين من هتذا المجموع إلا  100موظ  .ويتوزع موظفوه بين ثمثتة منتاتت

وست ت ت ت ت ت تتبع متديريتا

أو متا

تعادلها ،وهي مديرية المس ت ت ت تتاعدة العامة ،ومديرية التحايقا  ،ومديرية الرقابة والتوصت ت ت ت تيا  ،ومديرية تعهيه

حقوق امنستتان ،ومديرية إدارة الموارد البش ترية ،ومديرية امدارة والمالية ،ووحدة المستتاعدة القانونية والشتتلون
امدارية والبحوث ،وأربعة مراكه إقليمية في أوكوست ت ت تتي ،وبوبونارو ،وباوكو ،وست ت ت تتاما  .ولدز المنت

مةتلط من الهياك البنيوية والوظيفية ،است تتنادا إلا المرس تتوم بقانون رقم  .2016/31وي تتم المنت

عشر منصبا إداريا لمسلولي المديريا
-15

واألقسام ،ويعتهم تةصيص  10موظفين ل

نظام

س تتبعة

مركه إقليمي(.)4

وتهتدا هود التدولتة الراميتة إلا زيتادة الموارد البشت ت ت ت ت ت تريتة والمتاليتة إلا تمنين منتت

أمين المظتالم

المعني بحقوق امنستان والعدالة من العم كملستستة حنومية تةصتص لها ميهانية ستنوية لتموي أنشت تها.

ويتلقا المنت مس ت تتاعدة تقنية ومالية من برنامج األمم المتحدة امنماةي بهدا تعهيه قدراته الملست ت تس ت تتية .وكانت

الميهانية المةصت ت تص ت تتة للمنت في الس ت تتنوا من  2017إلا  2020علا النحو التالي 1 616 360,00 :دوال ار

في عام  ،2017و 1 129 354,00دوال ار في عام  ،2018و 1 968 032,00دوال ار في عام .2019
لجنة حقوق الطفل
-16

أنش ت ت تتئت لجنة حقوق ال ف في عام  ،2014وو ت ت تتعها المرس ت ت تتوم بقانون رقم  2020/27بش ت ت تتأن

الهين التنظيمي للحنومة الدس تتتورية الثامنة تحت وص تتاتة و ازرة الت تتامن اال تماعي وامدماك و علها ملست تس تتة

عامة تتمتع باالستتتقملية من حيا امدارة والمالية والممتل ا  .وأنشتتأ المرستتوم بقانون رقم  2020/27معهد
الدفاع عن حقوق ال ف .
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وتتمث العابا

التي توا هها لجنة حقوق ال ف في عدم كفاتة الموارد البشت ت ت ت ت ترية بس ت ت ت ت تتب

نقص

الموظفين الداةمين ،ويبله عدد موظفي اللجنة حاليا  11موظفا .وبام ت ت ت ت تتافة إلا نقص الموارد البشت ت ت ت ت ترية،
ترصد للجنة ميهانية سنوية

4

ئيلة(.)5
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لجنة مكااحة الفساد
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تواص ت ت تيمور  -ليشت تتتي ،بوصت تتفها دولة قاةمة علا ست تتيادة القانون الدتمقرا،ية ،بذ .الجهود للق ت تتاء

-19

الجمهورية القانون رقم  2020/7بش ت تتأن التدابير الرامية إلا منع

علا الفساد في البلد ،وأنشأ

في عام  2009لجنة منافحة الفساد بمو

وفي عام  ،2020أص ت تتدر رةي

القانون رقم .2009/8

الفس ت تتاد ومنافحته .وس ت تتيلد س ت تتن هذا القانون إلا تعهيه كفاءة هذه الملس ت تس ت تتة مرس ت تتاء مس ت تتتوز أعلا من

الحوكمة الرشيدة.

سياسة حقوق اإلنسان وخطة العمل الوطنية

(التوصياا من  50-89إلى )54-89
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إن تيمور  -ليش تتتي ملتهمة بحماتة حقوق امنس تتان وتعهيهها .وتقر الحنومة بأنه لي

لديها حتا ا ن

ل ة عم و،نية لحقوق امنست ت ت ت تتان ،غير أن تيمور  -ليشت ت ت ت تتتي لديها بالفع ل ط العم الو،نية التالية :ل ة

العم الو،نية بشتأن العن

الجنستاني ،ول ة العم الو،نية بشتأن الق تاء التام علا الجوع ،ول ة العم بشتأن

المرأة والستمم واألمن ،ول ة العم الو،نية بشتأن حقوق ال ف  ،ول ة العم الو،نية لألشتةاق ذو امعاقة.
وست ف هذه الة ط حقوق الفئا

ال عيفة ،بما في ذلص النساء واأل،فا .واألشةاق ذوو امعاقة.

التصديق على االتفاقياا الدولية

(التوصياا من  1-89إلى  ،4-89ومن  6-89إلى  ،10-89و ،27-89و)29-89
-21

دولية لحقوق امنستان ،وتبذ .هودا في الوقت

صتدقت دولة تيمور  -ليشتتي علا ستبع اتفاقيا

الحالي للوفاء بالتهاماتها تجاه الص تتنول الدولية لحقوق امنس تتان التي لم تص تتدق عليها بعد ،حيا إن الدولة
بصت ت تتدد إعداد الموارد البش ت ت ترية والمالية المزمة وتست ت تتعا إلا زيادة القد ار الملس ت ت تست ت تتية ل ت ت تتمان تنفيذ هذه
الصنول الدولية في المستقب قب التوقيع والتصديق عليها مع بروتوكوالتها االلتيارية.

-22

وتقر تيمور  -ليشت ت تتتي بأنها لم تصت ت تتدق بعد علا اتفاقية حقوق األشت ت تتةاق ذو امعاقة ،ول نها

بص ت تتدد التح ت تتير لعملية التص ت تديق .وأنش ت تتأ و ازرة الت ت تتامن اال تماعي وامدماك وو ازرة العد .وو ازرة الةار ية

والتعاون فريقا يتولا التح تتير لعملية التصتتديق .كما تعترا تيمور  -ليشتتتي بأنها لم تصتتدق بعد علا االتفاقية

الدولية لحماتة ميع األشةاق من االلتفاء القسر .
-23

ويجرم قانون العقوبا

في تيمور  -ليشتتي الجراةم

تد امنستانية وفقا للمعايير المنصتوق عليها

في نظام روما األس ت تتاس ت تتي للمحنمة الجناةية الدولية ،ويحدد في المواد من  123إلا  130المبادج المتعلقة

بجراةم امبادة الجماةية والجراةم

ت ت ت تتد امنس ت ت ت تتانية و راةم الحرب .وتعاق

المادة  123من قانون العقوبا

علا ريمة امبادة الجماةية بالس ت ت ت ت ت تتجن لمدة تتراو بين  15و 30عاما ،وتعاق
المرت بة

ت ت ت ت تتد امنست ت ت ت تتانية بالست ت ت ت تتجن لمدة تتراو بين  15و 30عاما ،فيما تعاق

الحرب المرت بة

المادة  124علا الجراةم
المادة  125علا راةم

ت ت ت تتد األفراد بالس ت ت ت تتجن لمدة تتراو بين  15و 30عاما .وبالتالي ،فزن قانون العقوبا

تيمور  -ليشتي يتبنا األحنام القانونية المنصوق عليها في نظام روما األساسي.
-24

ورغم أن تيمور  -ليشتتتي لم تصتتدق بعد علا االتفاقيا

-25

ولم تصدق تيمور  -ليشتي بعد علا اتفاقية منظمة العم الدولية رقم  189بشأن العما .المنهليين،

فزن قوانينها الو،نية ت ف حقوق الموا،نين وتفرش عقوبا

المتصتتلة بالجراةم المرت بة

في

شديدة علا مرت بي الجراةم

تتد امنستتانية،

د امنسانية.

غير أن و ازرة تنستيق الشتلون االقتصتادتة بصتدد إعداد مشتروع قانون بشتأن العما .المنهليين ستيقدم إلا مجل
الوزراء للموافقة عليه(.)6
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التعاون مع آلياا األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
التوصياا من  63-89إلى )68-89
-26

تعترا دولة تيمور  -ليشت تتتي ،بوصت تتفها ،رفا في معاهدا

في تقتدتم تقتاريرهتا إلا هيئتا

هتذه المعتاهتدا

دولية لحقوق امنست تتان ،بأنها تألر

منتذ التصت ت ت ت ت ت تتديق عليهتا .وبتالرغم من ذلتص التتألير ،فقتد أوفتت

تيمور  -ليش ت ت ت ت ت تتتي بالتهاماتها كدولة ،را واس ت ت ت ت ت تتتةدمت كام قدراتها معداد تقاريرها ،مث التقرير األولي

والتقريرين الثاني والثالا بشت ت ت تتأن اتفاقية الق ت ت ت تتاء علا ميع أشت ت ت تتنا .التمييه

ت ت ت تتد المرأة ،والتقرير األولي

والتقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالا بشت تتأن اتفاقية حقوق ال ف  ،والتقرير األولي بشت تتأن االتفاقية الدولية
لحماتة حقوق ميع العما .المها رين وأفراد أستترهم ،والتقرير األولي بشتتأن اتفاقية مناه تتة التعذي وغيره

من

تروب المعاملة أو العقوبة القاستية أو المإنستانية أو المهينة .وتصتو و ازرة العد .حاليا التقرير األولي

بشت ت تتأن العهد الدولي الةاق بالحقوق المدنية والست ت تتياست ت تتية ،والتقرير األولي بشت ت تتأن العهد الدولي الةاق بالحقوق
االقتصت ت ت تتادتة واال تماةية والثقافية ،والتقرير الدور الرابع بشت ت ت تتأن اتفاقية حقوق ال ف  ،وتجر مشت ت ت تتاو ار

عامة بشأن التقرير المتعلق باالتفاقية الدولية للق اء علا ميع أشنا .التمييه العنصر .
-27

وبعد أن قدمت تيمور  -ليشتتتي تقرير الجولة الثانية من االستتتعراش الدور الشتتام في عام ،2016

قدمت تيمور الش ت تترقية في عام  2017تقريرها األولي بش ت تتأن اتفاقية مناه ت تتة التعذي

إلا لجنة مناه ت تتة

التعذي في نيف في تشت ت ترين الثاني/نوفمبر  ،2017وتقريرها الرابع بش ت تتأن اتفاقية الق ت تتاء علا ميع أش ت تتنا.

التمييه

د المرأة في عام .2020

-28

وفي عام  ،2019دعت تيمور  -ليشت ت ت تتتي المقررة الةاصت ت ت تتة المعنية بحقوق الشت ت ت تتعوب األصت ت ت تتلية

لهيارة البلد ،وقامت المقررة الةاص ت ت تتة ،الس ت ت تتيدة فينتوريا تاولي  -كوربوز ،بهيارة تيمور  -ليش ت ت تتتي في الفترة

من  8إلا  16نيس ت ت ت ت ت ت تتان/أبريت  ،2019وعقتتد لم .زيتتارتهتتا ا تمتتاعتتا مع كيتتانتتا التتدولتتة ،والحنومتتة،
والمجتمع المتدني ،كمتا زار أمتاكن للمجتمعتا المحليتة .وترحت حنومتة تيمور  -ليشت ت ت ت ت ت تتتي بتلليتا حقوق
امنسان ،مث المقررين الةاصين ،لهيارة البلد لم،مع علا حالة حقوق امنسان.
-29

وفي عام  ،2017و ت تتعت تيمور  -ليشت تتتي لري ة ،ريق لبلو أهداا التنمية المست تتتدامة .وفي

عام  ،2019قدمت تقريرها األو .بش ت تتأن االس ت تتتعراش الو،ني ال وعي لتنفيذ أهداا التنمية المس ت تتتدامة في
مقر األمم المتحدة في نيويورل.

حمااة األطفا  ،وال سيما من العنف وسوء المعاملة
(التوصددددددددديددداا  ،35-89و ،45-89و ،57-89و ،102-89و ،84-89و،101-89
و ،98-89و ،99-89و ،100-89و ،58-89و ،53-89و ،54-89و)131-89
ت تتحاتا ست تتوء المعاملة والتمييه واالست تتت م.

-30

تلتهم دولة تيمور  -ليشت تتتي بتوفير الحماتة لأل،فا.

-31

ويركه تنفيذ ل ة العم الو،نية لل ف للفترة  2020-2016علا أربعة مجاال

وامهمتتا .والعن واأل،فتتا .المةتتالفين للقتتانون ،وفي عتتام  2016اعتمتتد الحنومتتة ل تتة العم ت الو،نيتتة
لل ف للفترة  ،2020-2016التي تعهز التهام تيمور  -ليشتي بحماتة حقوق ال ف وتعهيهها.
موا ت ت ت ت ت ت تتيعية،

أولهتا حمتاتة ال فت  ،وثانيهتا صت ت ت ت ت ت تحتة ال فت والمراهق وت تذيتهمتا ،وثالثهتا التعليم قبت المتدرست ت ت ت ت ت تتي واالبتتداةي

واأل،فا .ذوو امعاقة ،ورابعها مشاركة المراهقين ،ويتولا تنفيذ هذه الة ة الو از ار التنفيذتة ووزراء الدولة.

وتلتهم دولة تيمور  -ليش ت ت ت تتتي بو ت ت ت تتع نظام لحماتة األ،فا .حماتة كاملة ،وتس ت ت ت تتعا إلا مواءمة
-32
ميع القوانين المتعلقة بتعهيه وحماتة حقوق األ،فا .والمراهقين ،ويعقد البرلمان الو،ني حاليا مشت ت ت ت ت ت تتاو ار
عامة بش ت تتأن مش ت تتروع قانون لحماتة األ،فا .والمراهقين المعر ت تتين للة ر .ويهدا هذا القانون إلا تعهيه
حقوق األ،فا .والمراهقين المعر ت ت ت تتين للة ر وحمايتهم ل ت ت ت تتمان رفاهم ونماةهم األست ت ت تتاست ت ت تتيين .كما تجر

البرلمان حاليا مناقشا
6
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تحس تتين رفاه األ،فا .واألس تتر ،أنش تتأ

الحنومة ،من لم .و ازرة الت تتامن اال تماعي

-33

ومن أ

من أ

توفير الدعم المش تتروط .ويقدم الدعم لألس تتر واأل،فا .ال تتعفاء بهدا تحس تتين نوةية حياة األس تتر

المرس تتوم بقانون رقم 2012/18

وامدماك ،برنامج "بولس تتا دا ما " (منحة األم) .وينفذ هذا البرنامج بمو

عن ،ريق االس ت ت تتتثمار في تعليم األ،فا ..ويمن" عن ك ،ف بد .إعالة يبله  5دوال ار ش ت ت تتهريا ،ويص ت ت ت

مجموع المبله الذ تمنن أن تتلقاه األس ت ت ترة في ست ت تتنة واحدة إلا ما بين  60و 180دوال ار( .)8وبين عامي 2015
و ،2019استفاد من برنامج "بولسا دا ما " للدعم  421 480أسرة( .)9وال يها .هذا البرنامج قيد التنفيذ.

-34

ولتحس ت ت ت تتين ت ذتة ال ف  ،أ،لقت حنومة تيمور  -ليش ت ت ت تتتي برنامجا للت ذتة في المدارد لتقدتم و با

،عام يوم كام لجميع األ،فا .الملتحقين بالمدارد االبتداةية (من الص ت

األو .إلا الص ت

التاستتع) في ميع

أنحاء البلد .ويهدا ه ذا البرنامج إلا تحست ت ت تتين ت ذتة األ،فا .في ست ت ت تتن الد ارست ت ت تتة ،والحد من عدد األ،فا.
المنق عين عن الد ارستتة ،وتحفيه األ،فا .علا االلتهام بعملية التعلم ،وزيادة اهتمامهم بالتعلم والمشتتاركة في

الفصت ت تتو .الد ارست ت تتية لهيادة معارفهم وتحست ت تتين النوةية .كما ت ف الحنومة نوةية ال ذاء المقدم لأل،فا .وفقا

لمعايير الت ذتة والصحة .وبدأ تنفيذ برنامج الت ذتة في المدارد في عام  2018ويستمر حتا ا ن.
-35

واتةذ

الحنومة تدابير عديدة لمنافحة العن

الدولة للمست تتاواة وامدماك ،ل ة عم و،نية للعن

الجنستتاني ،وتوفير الةدما

هامة ،هي :منع العن

تتد المرأة وال ف  .فقد و تتعت ،من لم .كتابة

الجنست تتاني للفترة  2020-2017تست تتتند إلا أربع ركاةه

لل تتحاتا ،وكفالة إمنانية لجوء ال تتحاتا إلا الق تتاء،

وتنست تتيق المباد ار المتةذة ورصت تتدها وتقييمها .وفي عام  ،2020أ،لقت الحنومة برنامج مبادرة تست تتليط ال ت تتوء

بهدا منافحة العن

الجنساني ،مث العن

د المرأة والفتاة.

الزواج المبكر

(التوصية )94-89
-36

تنف دس ت ت ت ت تتتور تيمور  -ليش ت ت ت ت تتتي حق ميع الناد في الهواك .وتنص المادة  1500من القانون

المدني علا أن امذن بهواك القاصت تتر الذ تق عمره عن ست تتبعة عشت تتر عاما ويهيد علا ست تتتة عشت تتر عاما
تمنحه الوالدان ،في إ،ار ممارسة السل ة األبوية ،أو الوصي.

-37

وتعترا الحنومة بأن البلد تشت تتهد حاال

ويعهز معظم هذه الهيجا

إلا الص تتعوبا

كثيرة من الهواك المبنر ،وال ست تتيما في المنا،ق الناةية،

االقتص تتادتة التي يوا هها ا باء ،ويتم بع تتها بموافقة حرة من

القصت ت تر .ولمنع الهواك المبنر ،تقوم الحنومة ،من لم .و ازرة الص ت تتحة ولجنة حقوق ال ف  ،برفع مس ت تتتوز
الوعي في المدارد والمجتمعا

القصر وحياتهم.
-38

المحلية ،وال سيما في صفوا ا باء ،بشأن أثر الهواك المبنر علا صحة

وتنتهج و ازرة التعليم والش تتباب والريا تتة (و ازرة التعليم) س تتياس تتة عدم التس تتام" إ،مقا مع ممارس تتة

العقوبة البدنية في المدرسة واألسرة .وتقوم و ازرة التعليم برصد المدارد وت بيق سياسة عدم التسام" إ،مقا

مع العقوبة البدنية في ميع أنحاء األ ار ت تتي الو،نية ،وتوفر الفرق لجميع األ،فا .لتقدتم الشت تتناوز
أحد أفراد األسرة أو المدرسين بسب

ممارسة التعذي

ت تتد

أو العقوبة البدنية.

-39

ويجرم قانون العقوبا في تيمور  -ليشتتتي االغتصتتاب ،بما في ذلص االغتصتتاب الذ يرت به أحد أفراد

-40

وينص قانون االتجار بالبشتتر رقم  2017/3علا تدابير لاصتتة لتقدتم المستتاعدة للقصتتر

األسرة ،وتنص المادة  173منه علا تشديد العقوبة في حاال االغتصاب المرت

من أحد أفراد األسرة .
()10

تتحاتا

االتجار بالبش ت تتر ،حيا تةو .المادة  18المتعلقة بحماتة ال ت تتحاتا القص ت تر األ،فا .حق االمتياز في الحص ت تتو.

الفور علا مساعدة السل ا (.)11
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قضاء األحداث

(التوصيتان  118-89و)119-89
-41

لأل،فا .الحق في الحصتو .علا حماتة لاصتة من األسترة والمجتمع والدولة ،وال ستيما من ميع

أشت تتنا .امهما .والتمييه والعن

واالعتداء الجنست تتي واالست تتت م ..ويتمتع األ،فا .بجميع الحقوق المعترا

بها عالميا ،وكذلص الحقوق المنصوق عليها في دستور تيمور  -ليشتي وقوانينها.
-42

وتلتهم الحنومة ،من لم .و ازرة العد ،.بص ت ت تتياغة قانون الوص ت ت تتاتة والتعليم الةاص ت ت تتين بالقص ت ت تر

المتراوحة أعمارهم بين  12و 16عاما ومشت تتروع نظام العقوبا

الةاق للقصت تر المتراوحة أعمارهم بين 16

و 21عاما .وس ت تتي بق مش ت تتروع قانون الوص ت تتاتة والتعليم الةاص ت تتين بالقصت ت تر تدابير للوص ت تتاتة والتعليم ،كما
س تتي بق تدابير م راء عملية تعليمية تناست ت

القصت تر الذين يرت بون فعم يوصت ت

ويس ت ت تتتهدا مش ت ت تتروع القانون هذا أت ت ت تتا القص ت ت تر المعفيين بمو

أعمارهم بين  12و 16عاما.
-43

العقوبا

في القانون بأنه ريمة.

القانون من المس ت ت تتلولية الجناةية الذين تتراو

وبام ت ت تتافة إلا قانون الوصت ت تتاتة والتعليم الةاصت ت تتين بالقصت ت تر ،هنال تشت ت تريعا

ألرز مث نظام

الةاق للقصت ت ت ت تر الذ ين بق علا الشت ت ت ت تتباب المتراوحة أعمارهم بين  16و 21عاما .ويرمي هذا

القانون إلا و ت ت ت ت تتع نظام هاةي لاق ين بق علا الشت ت ت ت تتباب الذين يرت بون راةم ،والذين تتراو أعمارهم
وقت ارت اب الجريمة بين  16عاما و 21عاما .وينص هذا النظام القانوني علا إل ت ت تتاع هلالء الش ت ت تتباب
لمعاملة هاةية لاصة ،حتا في حالة تو يه االتهام إليهم.

تسجيل األطفا

(التوصيتان  42-89و)43-89
-44

يتمتع ميع األ،فا .المولودين في إقليم تيمور  -ليش ت تتتي بالحق في التس ت تتجي  ،ويج

تس ت تتجيلهم

مجانا .وتعاونت و ازرة العد .مع و ازرة الص ت ت ت تتحة معداد كتي لألمها الحوام تمأل منذ أن تص ت ت ت تتب" األم حامم
وأثناء فحوصاتها الصحية لم .فترة الحم وحتا والدة ال ف  .كما أنشأ

المشفا الو،ني وفي البلدتا
-45

و ازرة العد .مراكه للتسجي في

حتا يتسنا تسجي األ،فا .المولودين في المستشفا علا الفور.

وبام ت ت تتافة إلا تس ت ت تتجي األ،فا .في المس ت ت تتتش ت ت تتفا ،تمنن لوالد األ،فا .الذين لم تس ت ت تتجلوا في

المس ت ت تتتش ت ت تتفا أو ولدوا في المنه .تس ت ت تتجيلهم في و ازرة العد ،.عن ،ريق المديرية العامة لةدما

التس ت ت تتجي

والتوثيق علا الصت تتعيد الو،ني ،وكذلص في البلدتا  .كما تنفذ و ازرة العد .برنامجا للتست تتجي المتنق تست تتتهدا

المجتمعا

المحلية في ميع أنحاء إقليم تيمور  -ليش ت تتتي ،وال س ت تتيما المنا،ق الناةية ،ويرمي إلا تس ت تتجي

األ،فا .حتا سن لم
-46

سنوا  .وبدأ العم بهذا البرنامج منذ عام  2017ويستمر حتا ا ن.

ويتمتع أبنتتاء المهتتا رين المولودين في إقليم تيمور  -ليش ت ت ت ت ت تتتي بنف

الحقوق المنفولتتة للموا،نين من

حيا تسجي المواليد ،وال يو د أ تمييه بين عملية تسجي أ،فا .المها رين وعملية تسجي مواليد الموا،نين.

التعليم

(التوصددددددددديدددداا  ،130-89و ،131-89و ،140-89ومن  144-89إلى ،147-89
و ،59-89و ،152-89و)149-89

-47

ت ف دولة تيمور  -ليشتتتي حصتتو .ميع الناد علا التعليم بمو

المادة  59من الدستتتور والقانون

ام،تار لنظتام التعليم رقم  .2008/14وبمتا أن نظتام التعليم الجيتد تحتتاك إلا بنيتة تحتيتة متدرست ت ت ت ت ت تيتة يتدة
وموارد بشت ترية يدة ،فقد أع ت الحنومة األولوية للبنية التحتية لبناء المدارد وةعادة تأهي المدارد المت ت تتررة،

8
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وعلا الرغم من التقتدم المحرز في البنيتة التحتيتة المتدرست ت ت ت ت ت تيتة ،فتزن األمر يت لت

مهيتدا من العمت مع تاء

األولوية للمدارد .وتولي الحنومة األولوية لبرنامج بناء المدارد وةعادة تأهي المدارد المت ررة.

وتقر الحنومة بأن بعا المدارد في المنا،ق الناةية ال تها .تفتقر إلا النظافة الصحية الجيدة.

-48

غير أن الحنومة تستعا إلا

البنين والبنا
-49
أ

في المدارد.

تمان تهويد ميع المدارد بمراحيا للبنا

وتواصت و ازرة التعليم نشتتر المعلوما

زيادة الوعي بالعن

وفي البلدتا .

وعقد حلقا

الجنستتاني ،وتوفر التدري

والبنين وبالمياه ل تمان صتحة

د ارستتية للمدارد التي توا ه ل ر العن

من

علا الصتتحة امنجابية للمدارد علا الصتتعيد الو،ني

-50

ولتحس ت تتين نوةية التعليم والموارد البشت ت ترية ،ونظ ار ألن المربين هم ركيهة هامة ،تنتهج و ازرة التعليم

التدري

الجيد وزيادة تحس ت تتين ت وير ممارس ت تتا المناهج الد ارس ت تتية للمعلمين حتا يتمننوا من توفير تعليم يد

ست تتياست تتة لتوفير التدري للمعلمين من لم .المعهد الو،ني لتدري

لل مب .ويتأل

المعلمين والمهنيين التربويين بهدا تعهيه

تدري المعلمين من أربع وحدا تدريبية ،أولها التدري

علا الل تين الرس ت ت ت ت ت تتميتين البرت الية

والتيتوم ،بهتدا زيتادة معتارا المعلمين حتا يتمننوا من التحتدث والقراءة وال تتابتة بهتاتين الل تين وفهم المنتاهج

التتد ارست ت ت ت ت ت تيتتة .وتتمثت الوحتتدة التتتدريبيتتة الثتتانيتتة في التتتدريت

علا المعتتارا العلميتتة والتقنيتتة ،وترمي إلا تهويتتد

المعلمين بمعرفة واستعة حو .المناهج الد ارستية الو،نية التي تدرد .والثالثة هي التدري علا المنهجية بهدا
تنويع معارا المعلمين حو .التقنيا

هي التدري
-51

واالس ت ت تتتراتيجيا

المناس ت ت تتبة لتقييم التعلم في الفص ت ت ت الد ارس ت ت تتي ،والرابعة

المهني ال ارمي إلا مساعدة المعلمين علا أن تنونوا مربين ومحفهين ومرشدين يدين

.

()12

وبام ت ت ت ت ت ت تتافة إلا ذلص ،يتلقا المعلمون تدريبا أكادتميا ،وتعاون المعهد الو،ني لتدري

المعلمين

والمهنيين التربويين مع البرت ا .والب ارزي لتنظيم دورة دراسية للحصو .علا در ة البنالوريود في مجاال

متةصت ت ت تصت ت ت تتة .كما تعاون المعهد مع امعة تيمور  -ليشت ت ت تتتي الو،نية لتوفير التدري
البنالوريود ،وقدم أت ت ت ت تتا التدري

المست ت ت تتتمر لمعلمي التعليم الثانو العام واالبتداةي األست ت ت تتاست ت ت تتي وما قب

المدرستتي .وفي الفترة بين عامي  2015و ،2020قدم المعهد التدري

علا ميع المستويا
-52

لمدرست ت ت تتي مست ت ت تتتوز

الدراسية ،واستفاد من ذلص التدري

للمعلمين في مجموعة من المجاال

 12 091معلما من مجموع  14 868معلما

وتنتهج تيمور  -ليشت ت تتتي ست ت تتياست ت تتة التعليم الشت ت تتام التي اعتمد

.

()13

في يناير  .2017وتست ت تتتند هذه

الست ت ت تتياست ت ت تتة إلا القانون ام،ار لنظام التعليم والة ة االست ت ت تتتراتيجية الو،نية للتعليم للفترة .2030-2011
وتهدا ستياستة التعليم الشتتام إلا

ذو االحتيا ا
-53

تمان حصتتو .الجميع علا التعليم علا قدم المستاواة ،وتعهيه حصتو.

الةاصة علا التعليم ،و مان عدم التمييه

د األشةاق ال عفاء.

وت ف و ازرة التعليم وص تتو .األش تتةاق ذو امعاقة إلا المدارد مجانا ،وتقدم المس تتاعدة التقنية

لنظام التعلم الشام  ،وتوفر التدري

علا ل ة امشارة و،ريقة ب ار وكيفية مساعدة المعلمين لل مب الذين

تستعملون ال راسي المتحركة .وفي عام  ،2020تعاون المعهد الو،ني لتدري

مع منظمتة أغتابي التدوليتة لتوفير التتدريت
وماناتوتو وفينيني ولينيس ت ت تتا( .)14ونفذ

المعلمين والمهنيين التربويين

علا ل تة امشت ت ت ت ت ت تتارة لفتاةتدة  120متتدربتا من بلتدتتا

إرمي ار وديلي

و ازرة التعليم برنامجا لأل،فا .ذو امعاقة علا مس ت ت تتتوز المدارد

االبتداةية العامة لتمنينهم من الد ارست ت ت ت تتة مع ال مب ا لرين الذين ال تعانون من إعاقة ،مما تعهز التفاع
اال تماعي فيما بينهم.

-54

وبدأ

الحنومة في تنفيذ برنامج لمحو األمية تحم شت ت ت ت تتعار "نعم ،أست ت ت ت تتت يع" بين عامي 2008

و .2012وبين ع تتامي  2014و ،2020نف تتذ

برن تتامج تتا لمحو األمي تتة بعنوان "نعم ،أست ت ت ت ت ت تتت يع" وبرن تتامج

"ألفانامور" .واستتفاد من برنامج "ألفانامور"  21 205مشتاركين حصتلوا علا شتهادة .وواصتلت و ازرة التعليم،

GE.21-15704

9

A/HRC/WG.6/40/TLS/1

عن ،ريق المديرية الو،نية للعودة إلا التعليم المدرس ت ت تتي ،االس ت ت تتتثمار من أ

تعهيه اس ت ت تتتدامة التدري علا

محو األمية من لم .برنامج للمعادلة .ومنذ بداتة تنفيذ برنامج محو األمية ،لم تحقق بعد هدا الق تتاء التام

علا األمية في تيمور  -ليشتتتي ،غير أن و ازرة التعليم تواص ت االستتتثمار في هذا الصتتدد بتةصتتيص التموي
لبرنامج محو األمية حتا تصب" ميع موا،ني تيمور  -ليشتي ملمين بالقراءة وال تابة في المستقب (.)15

وتعترا الحنومة بأن اةحة كوفيد 19-أثر علا تيمور  -ليشت ت تتتي وعلا ق اع التعليم .وتمث
-55
األثر الست تتلبي ل وفيد 19-في الحيلولة دون است تتتمرار ال مب في التعلم أثناء حالة ال وارج وعه .المنا،ق
المحلية ألسباب تتعلق بالصحة العامة وامغمق الشام  ،والحيلولة أت ا دون تلقي المعلمين للتدري .

المستوى المعيشي المناسب – الغذاء والماء والحمااة االتتماعية
(التوصددددددد ديداا  ،54-89و ،55-89و ،39-89و ،154-89و ،132-89و،133-89
و)136-89
-56

تنفذ الحنومة برنامجا لتحس ت ت تتين حياة الناد ،ولدز تيمور  -ليش ت ت تتتي ل ة عم و،نية للق ت ت تتاء

-57

تتمان حقوق المستتتهل ين والدفاع عنها ومواصتتلة تحستتين الظروا المعيشتتية للستتنان

علا الجوع وسوء الت ذتة ت ف تمتع ميع الناد بحقهم في األمن ال ذاةي ب ذاء يد وصحي وم ذ.
ومن أ

حتا يتمننوا من الحص ت ت تتو .علا أغذتة يدة النوةية في أس ت ت تواق تيمور  -ليش ت ت تتتي ،أنش ت ت تتأ

الحنومة عن

،ريق و ازرة الس ت تتياحة والتجارة والص ت تتناعة هيئة تفتيش ورص ت تتد األنشت ت ت ة االقتص ت تتادتة والص ت تتحية واألنش ت ت ة

المتص تتلة باألغذتة( ،)16التي تتولا مس تتلولية تحس تتين األمن ال ذاةي والت ذتة من لم .إ راء عمليا

التفتيش

والرص تتد والوقاتة فيما يتعلق بال ذاء والت ذتة ،بما في ذلص الدفاع عن الص تتحة العامة وتلقي التقارير والش تتناوز

من المجتمع المحلي حو .المواد ال ذاةية المعرو ة للبيع في المتا ر والمتا ر ال برز.

وتواصت ت ت تيمور  -ليش ت تتتي تنفيذ س ت تتياس ت تتة للتنمية المجتمعية في المجا .االقتص ت تتاد وفقا للة ة

-58

امنماةية االستتراتيجية الو،نية
المجتمعا

 .بهدا الق تاء علا الفقر ،وذلص عن ،ريق لليا

()17

المحلية من لم .تقدتم إعانا

ترمي إلا زيادة دل

مالية للمهارعين واألعما .التجارية الصت ت ت يرة ،وتقدتم الدعم إلا

الق تاع الةتاق ،وةتجتاد فرق عمت في مجتا .األعمتا .التجتاريتة والصت ت ت ت ت ت تنتاعتة ،وةبرام اتفتاقتا
مهورية كوريا وأستراليا بشأن برامج العما..

-59

ثنتاةيتة مع

واس ت ت تتتثمر الحنومة ،من لم .و ازرة الهراعة والثروة الس ت ت تتمنية ،في الق اع الهراعي بهدا زيادة

نوةية وكمية الدل المست ت ت ت ت ت تتتدام للمهارعين فيما يتعلق بال ذاء والت ذتة ،وذلص عن ،ريق تقدتم الدعم التقني

للمهارعين في المنا،ق الريفية والح ترية من أ

االس تتتعا تتة عن النظام التقليد بالممارس تتا

عليها والحديثة ،وتوزيع الج ار ار ال بيرة والصت ت ت ت يرة علا المهارعين ،وتوزيع لال
وتوزيع األسمدة ،وتقدتم إعانا

-60

مالية فيما يتعلق بالبذور المجازة(.)18

المتعارا

تقشت ت ت تتير األرز وقصت ت ت تتفه،

وحققت تيمور  -ليش ت ت ت ت تتتي تقدما في الهراعة بين عامي  2017و  ،2018حيا بله إنتا ها

الس ت ت ت ت ت تتنو ، 26 426نا  ،بهيادة قدرها  82في الماةة ،وبله امنتاك الست ت ت ت ت تتنو للذرة ، 83 634نا ،بهيادة
قدرها  41في الماةة( ،)19واعتبا ار من عام  2019هيمنت الة تروا

المحلية علا الستوق الو،نية ،بما في

ذلص المتا ر ال برز .وواصت ت ت تتلت و ازرة الهراعة والثروة الست ت ت تتمنية تنفيذ ست ت ت تتياست ت ت تتة االست ت ت تتتثمار في مجموعا

المهارعين( .)20كما عهز  ،من لم .المديرية الو،نية للةدما
بتوفير الت عيما

البي رية ،الرعاتة األساسية لصحة الحيوان

المجانية للدوا ن واألبقار والةنازير في المنا،ق الح رية والريفية.

الحنومة برنامجا لتقدتم إعانا

ولتحست ت تتين الظروا المعيشت ت تتية لموا،ني تيمور  -ليشت ت تتتي ،نفذ
-61
مالية لمن هم في ست تتن الست تتتين فما فوق واألشت تتةاق ذو امعاقة ،حيا يتلقا ك شت تتةص من هلالء 30
دوال ار أمرينيا في الشت تتهر ،ف ت تتم عن إعانا

أ
10

تحرير الو،ن وفقا ل

مالية للمحاربين القدماء وةعاشت تتة ألب ا .وشت تتهداء ال فا من

مستوز ،حيا يتلقا ك شةص منهم ما بين  85و 340دوال ار أمرينيا.
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-62

وتقر الحنومة بتأثير كوفيد 19-علا تيمور  -ليشتتتي في عام  ،2020حيا أ بر الدولة علا

فرش حالة ،وارج لفترة ،ويلة امتد

موا،ني تيمور  -ليشت تتتي .وحد

من عام  2020حتا عام  2021وأثر بص ت تتورة س ت تتلبية علا حقوق

الحنومة من حق الموا،نين في التنق  ،محليا ولار يا ،وكان الهدا من

الق ار ار التي اتةتذتهتا هو حمتاتتة الموا،نين من كوفيتد .19-بيتد أن التدولتة تعترا بتأن فرش حتالتة ال وارج
كان له أثر س تتلبي علا اقتص تتاد البلد .ولذلص ،و تتعت الحنومة في عام  2020س تتياس تتة لتقدتم إعانة مالية

قدرها  200دوالر أمريني ل

أس ت ت ترة معيش ت ت تتية في األ ار ت ت تتي الو،نية تق دللها عن  500دوالر أمريني.

ودفعت الحنومة هذه األموا .مباشرة إلا األسر علا المستوز الو،ني وحتا علا مستوز القرز.
-63

ونظ ار الست ت تتتمرار كوفيد 19-في عام  ،2021شت ت تترعت الحنومة في تنفيذ برنامج الست ت تتلة ال ذاةية،

الذ قدمت من لمله إعانة مالية ل

ش تتةص بايمة  50دوال ار في ش تتن قس تتيمة لش تراء المنتجا

المحلية علا المس ت ت ت ت تتوز الو،ني ،ووزعت األغذتة مباش ت ت ت ت ترة علا المجتمعا
والبلتدتتا  ،واشت ت ت ت ت ت تتتر الحنومتة هتذه المنتجتا

أنح تتاء البل تتد به تتدا الترويج للمنتج تتا

حالة ال وارج.
-64

ال ذاةية

المحلية علا مست ت ت ت تتتوز القرز

المحليتة من المهارعين ثم وزعتهتا علا الموا،نين في ميع

المحلي تتة ومست ت ت ت ت ت ت تتاع تتدة االقتصت ت ت ت ت ت ت تتاد الو،ني علا االنتع تتاال لم.

كمتتا أن فرش حتتالتتة ال وارج بست ت ت ت ت ت تبت

تتاةحتتة كوفيتتد 19-كتتان لتته أثر ست ت ت ت ت ت تتلبي علا الظروا

االقتص ت تتادتة للق اع الةاق ،حيا إن العديد من الش ت تتركا

لم تعد لها دل  ،مما أثر علا العما .وأفقدهم

وظاةفهم .وللتص ت تتد لهذا الو ت تتع ،قدمت الحنومة ،من لم .المعهد الو،ني لل ت تتمان اال تماعي ،إعانة

مالية للش ت ت ت ت تتركا

وأت ت ت ت ت تتا للعما .في الق اع غير النظامي الذين لم يتمننوا من العم أثناء حالة ال وارج

وامغمق الشام .

-65

والمعهد الو،ني لل تتمان اال تماعي هو ملس تس تتة ش تتبه حنومية أنش تتئت بمو

المرس تتوم بقانون

رقم  2016/47بهدا االستتتجابة لبرامج ال تمان والحماتة اال تماعيين .ولم .اةحة كوفيد ،19-أعلنت
الدولة حالة ال وارج .واتةذ

الحنومة ،من لم .المعهد الو،ني لل مان اال تماعي ،تدابير لدعم أرباب

العمت في ست ت ت ت ت ت تيتاق تاةحتة كوفيتد ،19-ونفتذ المعهتد أثنتاء حتالتة ال وارج البرنتامجين التتاليين :برنتامج دعم

العم وفقا للمرستوم بقانون رقم  2020/16بشتأن تدابير لدعم العم في ستياق اةحة كوفيد ،19-وبرنامج

دعم استئناا األنش ة والحفاظ عليها في سياق االنتعاال االقتصاد وفقا للمرسوم بقانون رقم ،2020/51
متاليتة ألربتاب العمت والعمتا .أثنتاء حتالتة

التذين هتدفتا إلا تحست ت ت ت ت ت تتين التدلت الملقتت عن ،ريق تقتدتم إعتانتا

ال وارج .وفي هذا الصتتدد ،بل ت األموا .التي لص تصتتتها الحنومة  5 331 876,38دوال ار أمرينيا ،ووص ت
مجموع المستفيدين منها إلا 11 623مستفيدا(.)21

التمييز ضد المرأة أو المساواة بين الجنسين وعدو التمييز على أساس الجنس

(التوصدددددياا  ،5-89و ،69-89و ،71-89و ،34-89و ،38-89و ،72-89و،44-89
و ،45-89و ،75-89و ،73-89و)97-89

-66

يت تتمن دس تتتور تيمور  -ليش تتتي وقوانينها أحناما تتعلق بالمس تتاواة بين الجنس تتين وتنص علا أن

أو الجن

أو األص ت ت ت امثني أو الل ة أو األيديولو ية أو الدين أو الحالة العقلية أو البدنية ،وأن المرأة والر

تتد أ شتتةص علا أستتاد اللون أو العرق

ميع الموا،نين متستتاوون أمام القانون ،وأنه ال تجوز التمييه

يتمتعان بنف

الحقوق والوا با

ب ا النظر عن النس ت ت ت
ويج
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في ميع مناحي الحياة األس ترية والثقافية واال تماةية واالقتصتتادتة والستتياستتية،

والجنست ت تتية والعمر ومست ت تتتوز التعليم ،ولهما الحق في احترام كرامتهما امنست ت تتانية،

أن ت ف لهما فرق متساوية للعيش بمنأز عن العن

.
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-67

الحنومة ميع التدابير مرست ت ت ت تتاء مبدأ المست ت ت ت تتاواة بين ميع الناد دون تمييه ومعاملتهم

واتةذ

معاملة متستتاوية ،ل تتمان تمتع المرأة والر

بنف

الحقوق في الممتل ا

الثابتة وحماتة الحق في المستتاواة

وتعهيهه في ميع الظروا .وترد أحنام المس ت تتاواة في ك من القانون رقم  2017/3بش ت تتأن منافحة االتجار

بالبشت تتر ،والقانون رقم  2016/12بشت تتأن إنشت تتاء نظام لل ت تتمان اال تماعي قاةم علا االشت تتتراكا  ،والقانون

رقم  2017/13بشأن النظام الةاق لتحديد مل ية الممتل ا
-68

قانون العقوبا

ويعاق

الثابتة.

في تيمور  -ليشت تتتي ك من يتست تتب

توافق علا ام هاش من لدن ،را ثالا أو تتسب

في إ هاش أم حام  ،وك أم حام

في ام هاش بأفعالها أو أفعا، .را ثالا .وال تعاق

األم الح تتامت ت التي تقوم ب تتام ه تتاش إذا ك تتان ام ه تتاش مبني تتا علا المعرف تتة والةبرة ال بيتين وك تتان من

ال تترور إنقاذ حياة األم أو الجنين عن ،ريق إنهاء الحم مبعاد المرأة الحام عن ل ر الوفاة ،ش تري ة
أن تنون هنال إذن ،بي وأن تجر عملية ام هاش ،بي

العامة معترا بها رسميا ،وبموافقة المرأة الحام (.)23

أو ألصتاةي صتحي للر في ملستستة للصتحة

ويحدد القانون المدني لتيمور  -ليشت ت ت ت ت تتتي ثمثة أنواع من الهواك ،هي الهواك ال اثوليني ،والهواك

-69

المدني ،والهواك العرفي بهو ة واحدة فقط ،وو ازرة العد .بص تتدد إعداد مش تتروع قانون التس تتجي المدني الذ
س ت تتيش ت تتم

ميع أنواع الهواك ،وهي الهواك المدني المس ت تتج  ،والهواك ال اثوليني ،والهواك المدني في ش ت تتن

ديني ،والهواك المدني العرفي بهو ة واحدة فقط(.)24

وتحظا مش ت ت تتاركة المرأة في الحياة الس ت ت تتياس ت ت تتية باألولوية في تشت ت ت تريعا

-70

تيمور  -ليش ت ت تتتي ،حيا

تةص تتص حص تتة للنس تتاء .وينص قانون انتةاب أع تتاء البرلمان الو،ني علا أن القاةمة الفعلية والت ميلية
للمرشحين تج

-71

القرية ورةي

أن تشم امرأة واحدة علا األق من ك ثمثة مرشحين.

وينص القانون رقم  2016/9بش ت ت تتأن قادة المجتمع المحلي علا أن الترش ت ت تتيحا
القرية الفرةية تج

أن ت م امرأة واحدة علا األق  ،وأن مجل

القرية تج

لمنص ت ت ت

رةي

أن ت م مندوبة

واحدة وممثلة واحدة للشباب ،كما ينص علا و وب اشتما .الفريق االنتةابي علا امرأة واحدة(.)25

وال تها .مشاركة المرأة في الحياة السياسية في تيمور  -ليشتي للذة في الت ير ،وفي عام 2017

-72

أفرز نتاةج االنتةابا
أمين الرةاسة وناة

-73

البرلمانية فوز  26امرأة بمقعد في البرلمان الو،ني ،وانتةبت امرأتان في منصت ت ت ت

أو .لألمين وامرأتان في منص

وبعتتد االنتةتتابتتا

ناة .

البرلمتانيتتة العتتامتتة لعتتام  ،2017أ ر تيمور  -ليشت ت ت ت ت ت تتتي انتةتتابتتا

عام  ،2018فاز فيها  22امرأة بالع ت تتوية في البرلمان الو،ني ،وانتةبت النس ت تتاء في منص ت ت
لرةي

البرلمان الو،ني وأمين أو .للرةاسة ورةيسي لجنتين برلمانيتين.

-74

وعلا مستتوز الستل ة التنفيذتة كذلص ،ما فتط عدد النستاء الع توا

مبنرة في

ناة

أو.

في الحنومة يتهايد علا مر

الحنوما

المتعاقبة ،حيا

-75

وال تقتصت تتر مشت تتاركة المرأة علا الصت تتعيد الو،ني فحس ت ت  ،ب إنها تشت تتارل أت ت تتا علا مست تتتوز

وزي ار  ،وناةبة لرةي

ت تتمت الحنومة الثامنة في الفترة  2023-2018ست تتبع ع ت توا  ،منهن ثمث

الوزراء ،وثمث ناةبا

القرز ،حيتتا متتا برحتتت الفت ار
المترشحا

-76

لمنص

رةي

وزراء ،وكاتبة دولة.

االنتةتتابيتتة المتتتتاليتتة تشت ت ت ت ت ت تهتتد ت ي ار كبي ار في مش ت ت ت ت ت ت تتاركتتة المرأة ،وبله عتتدد

قرية في عام  2016ما مجموعه  319امرأة ،انتةبت  21منهن رةيسة قرية.

وواص ت تتلت الدولة تنفيذ إعمن ديلي من أ

تمنين المرأة من االس ت تتتقم .االقتص ت تتاد  ،من لم.

ريادة المرأة لألعما .أو إتجاد فرق عم لنفسها بوصفه عامم أساسيا في تحقيق أهداا التنمية المستدامة
وغاتاتها المحددة في ل ة التنمية المس ت ت ت تتتدامة لعام  ،2030وال س ت ت ت تتيما في مجا .الحد من الفقر من لم.
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تةصتيص ميهانية ستنوية للدولة تراعي االعتبا ار الجنستانية .وتواصت الدولة بذ .ميع الجهود الرامية إلا

إصتم الحقوق االقتصتادتة للمرأة وتعهيهها و تمان وصتو .المرأة إلا الموارد االقتصتادتة علا قدم المستاواة
مع الر  ،وذلص بغية تمنينها من الحصو .علا المل ية وتعهيه العمالة ال املة والعم ال ريم .وابتداء من

عتام  ،2019نفتذ وزير التدولتة للمست ت ت ت ت ت تتاواة وامدمتاك برنتامجتا للتنميتة االقتصت ت ت ت ت ت تتادتتة للمرأة بهتدا تقتدتم التدعم
للجماعا

النست ت تتاةية من لم .التحويم

العامة لألموا ،.وتلقت  106مجموعا

نست ت تتاةية أمواال عامة في

عامي  2019و . 2020واس ت ت ت ت تتتمر كتابة الدولة للمس ت ت ت ت تتاواة وامدماك في تعهيه مش ت ت ت ت تتاركة المرأة من لم.
التدري

للتدري

وبناء القد ار في مجاال

في ميع البلدتا

هامة ،من قبي الريادة وامدارة والمستاءلة والمالية ،وأنشتأ

.

()26

أت تا مراكه

العنف الجنساني

(التوصدياا  ،86-89و ،92-89و ،93-89و ،96-89و ،89-89و ،90-89و،84-89
و ،88-89و ،91-89و ،74-89و ،83-89و ،87-89و ،54-89و ،55-89و،95-89

و ،82-89و)85-89
-77

تعترا الحنومة بأن العن

ول نها تواص السعي للحد منه.
-78

الجنست ت ت تتاني ال يها .تمارد في تيمور  -ليشت ت ت تتتي ،وال ست ت ت تتيما

وأ،لقت الحنومة ل ة عم و،نية لمنافحة العن
الدولة بح المشتتاك للحد من العن

التهاما من ان

ت ت ت تتد المرأة،

الجنست ت ت تتاني للفترة  ،2021-2017بوصت ت ت تتفها

الجنستتاني الذ يلثر علا النستتاء والر ا .واأل،فا.

في المجتمع المحلي والق اء عليه من لم .التنسيق والمشاركة الشاملة لجميع ال يانا .
-79

وتنتهج الدولة ست تتياست تتة ترمي إلا مواصت تتلة النهوش بالنست تتاء والفتيا

التمتع بحقوقهن ،وتواص الحد من التمييه في الملسسا

وحمايتهن حتا يتمنن من

العامة والةاصة ،بما في ذلص منافحة ممارسا

االتجار بالبش تتر واالس تتت م .الجنس تتي والهواك المبنر والهواك القس تتر  ،وتوفر فرص تتا متس تتاوية للمرأة لتتولا

الايادة علا الصعيد السياسي.
-80

غير الحنومية ،وأنشتتأ

وتعم الحنومة مع المنظما

وتوفر ست ت تتننا ملقتا ،بما في ذلص رعاتة

علا األ،فا .أو االتجار بالبشتتر والنا يا

أماكن لمنة ومحمية لل تتحاتا والنا يا ،

ت ت تتحاتا االعتداء الجنست ت تتي أو العن

العاةلي أو االعتداء الجنست ت تتي

منه .وتو د ا ن غرا لمنة في المشتتفا الو،ني ومستتتشتتفيا

امحالة والمراكه الص ت تتحية في أربع بلدتا  ،وتقدم منظمة التعافي والنماء النفس ت تتي اال تماعي في تيمور -

ليشتي لدما
-81

ال را ا منة.

كما أنشئت مم ط في إ،ار التعاون بين الحنومة ومنظما

كانت هنال مم ط لمنة في ميع البلدتا

العن

الجنستاني وتوفر أت تا التدري

وةكسابهن القدرة علا كس

-82

ومن أ

العيش.

المجتمع المدني .وفي عام ،2018

الباله عددها  13بلدتة ،وهي مم ط ت ف ست ت ت ت تتممة

علا مها ار كست

ت ت ت ت تتحاتا

العيش بهدا إعادة إدماك ال تحاتا في المجتمع

منع حدوث التحرال الجنسي في منان العم  ،أنشأ

عن التحرال الجنست تتي ،وييست تتر نظام رو از للدردشت تتة ا لية امبم عن العن

لجنة الةدمة العامة للية لإلبم
الجنست تتاني في حاال

محددة

تتعلق بتالتحرال الجنست ت ت ت ت ت تتي التذ يرت بته موظفو الحنومتة في منتان العمت أو في منتان عتام .ويحمي نظتام

رو از للدردشة ا لية هوية المشت ية.
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المساواة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

(التوصيتان  76-89و)77-89
-83

تقر الحنومة بأن بعا أفراد مجتمع المثليا

والمثليين ومهدو ي المي الجنستي وم اير الهوية

الجنست تتانية يوا هون وصت تتما ست تتلبيا وعنفا في المجتمع .غير أنها ملتهمة بحماتة ميع الموا،نين من العن
والتمييه .وتعتبر المادة  52من قانون العقوبا

في تيمور  -ليش ت تتتي ارت اب الجريمة بدافع المي الجنس ت تتي

ظرفتا مش ت ت ت ت ت ت تتددا للعقوبتة .ولتذلتص ،تحق أل فرد من مجتمع المثليتا

والمثليين ومهدو ي الميت الجنست ت ت ت ت ت تتي

وم اير الهوية الجنس ت ت تتانية تش ت ت تتعر بأنه تعرش لعم من أعما .الوص ت ت تتم أو الترهي

است ت تتتنادا إلا ميله الجنست ت تتي المةتل

وأ ت ت تتر بست ت تتممته البدنية أو النفست ت تتية أو العقلية أن تقدم شت ت تتنوز إلا
القانونية المنصوق عليها في قانون ام راءا

السل ا

الق اةية المةتصة وفقا لإل راءا

-84

وت ف س ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتة الدولة لجميع الموا،نين نف

المثليا

ارت به ش ت ت تتةص للر
الجناةية.

الحقوق والوا با للعيش بحرية ،بما في ذلص مجتمع

والمثليين ومهدو ي المي الجنستتي وم اير الهوية الجنستتانية .وعلا الرغم من أن تيمور  -ليشتتتي لي

لديها حتا ا ن قانون محدد بشأن االقتران المدني فيما يتعلق بالحياة الةاصة للمثليا

والمثليين ومهدو ي المي

الجنستتي وم اير الهوية الجنستتانية ،فزن الدولة تواصت ستتعيها لهيادة معرفة الموا،نين وتوعيتهم عن ،ريق نشتتر
القوانين وحقوق امنس ت ت ت ت ت تتان لتعهيه واحترام وحمتاتتة حقوق المثليتا

والمثليين ومهدو ي الم تي الجنس ت ت ت ت ت تتي وم تاير

الهوية الجنست تتانية في تيمور  -ليشت تتتي .ورغم أن قانون البلد ال تعترا باالقتران المدني بين شت تتةصت تتين من نف

الجن  ،فزن تيمور  -ليشتي ال تعاق الشةصين من نف
-85

الجن

الذين ترب هما عمقة حميمة.

وعلا المس ت ت تتتوز الس ت ت تتياس ت ت تتي ،حققت تيمور  -ليش ت ت تتتي تقدما إتجابيا في حماتة المثليا

والمثليين

ومهدو ي المي الجنست تتي وم اير الهوية الجنست تتانية .فعلا ست تتبي المثا ،.دعمت الحنومة في عام 2017

كرنفتتاال و،نيتتا للمثليتتا

والمثليين ومهدو ي الميت الجنست ت ت ت ت ت تتي وم تتاير الهويتتة الجنس ت ت ت ت ت ت تتانيتتة نظم في ديلي

الجنسانية ،والمجموعا

الدينية ،وع و من الحنومة ،ومسلولين حنوميين ،وهو حدث تقام ك عام.

وح ت ت ت ت ترته كيانا

متعددة ،مث أفراد مجتمع المثليا

والمثليين ومهدو ي المي الجنس ت ت ت تتي وم اير الهوية

الصحة

(التوصياا من  136-89إلى  ،139-89ومن  141-89إلى  ،143-89و)122-89
-86

تنف النظام الصت تتحي في تيمور  -ليشت تتتي الحقوق األست تتاست تتية للموا،نين في الصت تتحة علا النحو

المنصت تتوق عليه في الدست تتتور والقوانين ،أ الةدما

الصت تتحية الشت تتاملة المجانية للجميع .وما فتط النظام

الصحي في تيمور  -ليشتي يت ور ت و ار كبي ار علا مر السنين.
-87

وتمث الةدما

الصتحية األولية نق ة الوصتو .األولا لمعظم ستنان تيمور  -ليشتتي إلا النظام

الصت تتحي ،حيا يتلقون المست تتاعدة من موظفي الةدما

الصت تتحية في المراكه الصت تتحية لعواصت تتم البلدتا ،

والمراكه الص ت تتحية المجتمعية في المراكه امدارية ،والمراكه الص ت تتحية الفرةية المس ت تتلولة عن توفير الرعاتة

الصحية للمجتمعا
-88

المحلية في المنا،ق الريفية.

وتستتند الرعاتة الصتحية التي تقدمها موظفو الةدما

الصتحية األولية في المنا،ق الريفية ،علا

مست ت تتتوز القرز الفرةية والقرز والمراكه امدارية ،إلا ل ة و ازرة الصت ت تتحة ،ولديهم القدرة علا توفير الرعاتة
الصت ت ت تتحية علا مست ت ت تتتوز المراكه الصت ت ت تتحية الفرةية من لم .البرامج العم ية ولدما
األولية التي تتناو .الوقاتة وامرش تتاد .وينظم موظفو الرعاتة الص تتحية ك أس تتبوع ةيادا
المحلية في المنا،ق الريفية باس ت ت ت ت تتتةدام الد ار ا

14

النارية والمركبا

الرعاتة الصت ت ت تتحية

متنقلة للمجتمعا

المتعددة األغراش ،وذلص في المنا،ق
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التي لي
الةدما

لديها مس تتتوصت ت

علا مس تتتوز القرز والقرز الفرةية لتوفير الرعاتة الص تتحية األولية التي تش تتم

العم ية األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية ،وبرامج الت عيم ،والرعاتة الص ت ت ت تتحية لألم وال ف  ،وبرامج الت ذتة ،وبرامج

منافحة الس  ،ف م عن امرشاد والتثايف الصحيين(.)27
-89

وأنشت ت ت ت تتأ

ومست ت تتتشت ت تتفيا

حنومة تيمور  -ليشت ت ت ت تتتي  337مرك اه صت ت ت ت تتحيا فرةيا ،و 69مرك اه صت ت ت ت تتحيا مجتمعيا،

لإلحالة ،ومشت ت تتفا و،نيا تعم علا نحو ممةم لتيست ت تتير حصت ت تتو .الموا،نين علا العم ا

الصت ت تتحية ،بما في ذلص إنشت ت تتاء مرافق للموظفين الصت ت تتحيين علا مست ت تتتوز البلدتا
حتا يتمننوا من تقدتم الةدما

و عتها و ازرة الصحة(.)28
-90

للمجتمع المحلي بمس ت ت ت ت تتاعدة مهنية وفقا م راءا

و ميع المنشتتل الصتتحية التي أنشتتأتها الحنومة مجههة بنف

والمراكه امدارية والقرز

التش ت ت ت ت ت ي الموحدة التي

المرافق ،وهي غرا الفحص ،والعنابر،

وغرا عه .المصت ت ت ت تتابين بأمراش معدتة ،وغرا إعادة تأهي األشت ت ت ت تتةاق الذين تعانون من مرش عقلي.

وتنتهج الحنومة ست ت تتياست ت تتة رعاتة المر ت ت تتا الذين تعانون من أمراش عقلية في مشت ت تتفا غيدو  -فاالداري

الو،ني ،ويجر ا ن إنشاء ةيادة للصحة العقلية(.)29
-91

وترمي ست ت تتياست ت تتة و ازرة الصت ت تتحة إلا تهويد ك مركه صت ت تتحي فرعي ،بحلو .عام  ،2020ب بي

وممر تتتين وقابلة لتقدتم لدما

الصتتحة األولية في ميع أنحاء البلد حيا تو د مرافق صتتحية .وتواص ت

و ازرة الصحة تعيين الموظفين الصحيين ،إذ عينت في عام  2020ما مجموعه  1 112موظفا

-92

.

()30

ولمنافحة س تتوء الت ذتة ،هنال ل ة عم و،نية للق تتاء علا الجوع وس تتوء الت ذتة في تيمور -

ليشت تتتي .وهنال أت ت تتا المجل

الو،ني لألمن ال ذاةي والست تتيادة ال ذاةية والت ذتة في تيمور  -ليشت تتتي الذ

يتولا تحقيق رمية الق اء التام علا الجوع وسوء الت ذتة في تيمور  -ليشتي.

-93

وتواصت ت ت ت ت و ازرة الص ت ت ت تتحة تعهيه الجهود الرامية إلا معالجة مش ت ت ت تتنلة س ت ت ت تتوء الت ذتة في المجتمع

المحلي ،مع التركيه علا األ،فا .دون ستتن الةامستتة الذين تعانون من ستتوء الت ذتة ،بأستتالي
والعمك من نقص الت ذتة .وتنظم أت ت تتا حمم

لت يير الس ت تتلول بش ت تتأن الت ذتة بهدا لفا معد .س ت تتوء

الت ذتة ،بما في ذلص النسبة المئوية لأل،فا .الذين تة ع نموهم للمتابعة والرصد .ومن أ

الموا،نين ،تقدم و ازرة الصحة للمر ا المنومين في المستشفيا
-94

منها الوقاتة

م ذتة يوميا.

ثمث و با

تحسين ت ذتة

وتنفذ و ازرة الصتحة ،من لم .المستتشتفيا  ،برنامج الشتراكة لتحستين الت ذتة في تيمور  -ليشتتي

التذ يتدعم ام راءا

الراميتة إلا الحتد من حتاال

ست ت ت ت ت ت تتوء الت تذتتة لتدز األمهتا

الحوامت ويشت ت ت ت ت ت تتجع علا

الر ت تتاعة ال بيعية وتوفير األغذتة الم ذتة لأل،فا .دون ست تتن الةامست تتة .وتهدا هذه البرامج إلا تحست تتين
ت ذتة األمها

واأل،فا .عن ،ريق تحس ت تتين ممارس ت تتة الر ت تتاعة ال بيعية وتوفير ال ذاء للر ت تتع واأل،فا.

دون ست ت ت تتن الةامست ت ت تتة من لم .تعهيه التثايف الصت ت ت تتحي وةعداد األغذتة المحلية ،وتوزيع الم ذتا
علا األ،فا( .فيتامين أل  ،وألبندازو ،.والم ذتا

علا المراهقين والحوام والمر عا  ،وعمك حاال
-95

سوء الت ذتة الشديد لدز األمها .

الدقيقة

وا ت لعت و ازرة الصتتحة بدور هام في تنفيذ برامج للتثايف بشتتأن الصتتحة امنجابية في تيمور -

ليشتتتي ،إلا ان
من عدد الوالدا

برامج للصتتحة امنجابية ترمي إلا تحستتين تنظيم األسترة ،والمباعدة بين الوالدا  ،والحد

في إ،ار تنظيم األس ترة ،وتوفير لليا

التثايف بشأن العمقا
-96

الدقيقة المس ت ت تتحوقة) ،وتوزيع منمم

الم ذتا

الدقيقة

للرعاتة الصتتحية أثناء الحم والوالدة ،بما في ذلص

الجنسية الصحية بين الهو ين قب الوالدة وبعدها

وفي هذا الصت ت تتدد ،تايم و ازرة الصت ت تتحة عمقا

تعاون مع كيانا

.

()31

مث منظما

المجتمع المدني،

وال نيس تتة ،وكذلص الوكاال الدولية التي تتمث مهمتها في تقدتم لدما الدعم لبرامج تنظيم األس ترة .وحتا ا ن،

ال تها .الو ازرة تتلقا المست ت ت تتاعدة في مجا .الرعاتة الصت ت ت تتحية وتنظيم األست ت ت ترة في المنا،ق الريفية والمنا،ق
الناةية في تيمور  -ليشتي من الشركاء وأت ا في إ،ار التعاون الثناةي.
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-97

ولتدز و ازرة الصت ت ت ت ت ت تحتة ل تة عمت لتحست ت ت ت ت ت تتين رعتاتتة التوليتد والمواليتد الجتدد في الحتاال

للفترة  ،2019-2016وهي ل ة ترمي إلا مواص تتلة إنقاذ األمها
األمها

ل يرة أثناء الوالدة وبعد الوالدة بغية الحد من وفيا

ال تارةتة

واأل،فا .الذين تعانون من م تتاعفا

وحديثي الوالدة.

-98

ويحظا ت وير ق اعي الصحة والتعليم في تيمور  -ليشتي بأولوية استراتيجية في دعامة التنمية

-99

وابتداء من عام  ،2020كان لجاةحة كوفيد 19-أثر ستتلبي علا الةدما الصتتحية في تيمور  -ليشتتتي.

الو،نية ،وأل له ت خ الدولة استثما ار كبيرة في هذين الق اعين ك عام.

ميع

وواص ت ت ت ت تتلت الحنومة بذ .الجهود للحد من انتقا .فيرود كوفيد 19-في المجتمع المحلي ،وأست ت ت ت ت تتفر

التدابير التي اعتمدتها للتص ت ت ت تتد لهذا المرش عن نتاةج يدة .بيد أن الحنومة تقر بأن اةحة كوفيد19-
تش ت ت تتن عابة رةيس ت ت تتية يتعين علا الحنومة الت ل

والش ت تتركاء في التنمية ،أنقذ
ميع أنحاء البلد.

-100

الحنومة الش ت تتع

عليها .وبدعم مالي وتقني من منظمة الص ت ت تتحة العالمية

من كوفيد 19-وتواص ت ت حاليا برنامج ت عيم الموا،نين في

وستتنة تلو األلرز ،تحظا الميهانية المةص تصتتة لمستتتثمار في ق اعي الصتتحة والتعليم بأقصتتا

قدر من االهتمام ،حيا يولا هذان الق اعان األولوية ك عام وترصد لهما مباله كبيرة من التموي

.

()32

العدالة

(التوصددددددد ديداا من  104-89إلى  ،109-89ومن  30-89إلى  ،33-89و،114-89
و ،96-89ومن  115-89إلى )117-89

-101

تيمور  -ليشت تتتي دولة دتمقرا،ية تقوم علا ست تتيادة القانون ،ولذلص فهي تعهز است تتتقملية الق ت تتاء،

وال س تتيما الركيهة الق تتاةية ،والق تتاة والمدعين العامين والمحامين ،من لم .التدابير التشت تريعية وامدارية.
وتنظم التدابير التش ت ت تريعية عم الجها

الفاعلة الق ت ت تتاةية والمحامين ،كما تنص المادة  119من دس ت ت تتتور

تيمور  -ليشتتي علا أن المحاكم مستتقلة وال تة تع إال للدستتور والقانون .وتنص المادة  3-132علا أن
المدعين العامين ،عند أداء وا باتهم ،تة ت ت ت تتعون لمعايير الشت ت ت تترةية والمو ت ت ت تتوةية والحياد ويتقيدون بالتو يها

واألوامر علا النحو المنص ت ت ت ت ت تتوق عليه في القانون .وتنص المادة  2-135علا أن الدور األس ت ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت ت تتي

للمحامين ومحامي المست ت ت ت تتاعدة الق ت ت ت ت تتاةية هو امست ت ت ت تتهام في حست ت ت ت تتن إقامة العد .وحماتة حقوق الموا،نين

ومصالحهم المشروعة.
-102

ول تتمان تقدتم الجها

الفاعلة الق تتاةية والمحامين ومحامي المستتاعدة الق تتاةية لةدما

تتست ت تتم بال فاءة والحياد واأللمق ،تة ت ت تتع هذه المهن للتفتيش والتقييم ،وتقدم التوصت ت تتيا
إلا هيئا

المجل

امشتراا ،مث المحاكم والمجل

مهنية

المنبثقة عن ذلص

األعلا للق تاء ،التي تتولا إدارة الق تاة وتأديبهم ،إذ تةتص

األعلا للق ت ت ت ت تتاء بتعيين الق ت ت ت ت تتاة وتنهي در تهم ونقلهم وترقيتهم وفقا للمادة  28من الدس ت ت ت ت تتتور.

ويتولا المجل

األعلا للنيابة العامة ،الذ ي أرس ت ت تته الناة

العام ،إدارة النيابة العامة و ت ت تتمان كفاءة لدماتها

واتةاذ ام راءا التأديبية المتعلقة بأع تاةها .وية تع محامو المستاعدة الق تاةية للتفتيش من لدن المفتشتين

بالتنستيق مع المجل

األعلا لمحامي المستاعدة الق تاةية( ،)33وية تع المحامون الةاصتون ألحنام النظام

القانوني المتعلق بالمحاماة الةاص ت ت تتة وتدري

المحامين والقانون رقم  2015/04الذ تنص المادة  57منه

علا أنه إلا حين إنشت ت ت تتاء نقابة المحامين ،فزن لمجل

إدارة و ت ت ت تتبط مهنة المحاماة ست ت ت تتل ا

يتعلق بالمحامين الةاصين .ويناقش البرلمان الو،ني حاليا مشروع قانون بشأن نقابة المحامين.
-103

تأديبية فيما

وال تها .و ازرة العتد .تع ي األولويتة لتعهيه نظتام العتدالتة وبنتاء قتد ار الق ت ت ت ت ت ت تتاة من لم .مركه

التدري القانوني والق تتاةي الذ يواصت ت توفير التدري للجها الفاعلة الق تتاةية ومحامي المس تتاعدة الق تتاةية
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والمحامين الةاصتتين بشتتأن قانون العقوبا
المهن ولدابها المهنية .ويجر التدري

والقانون المدني و ميع ام راءا

وأت تتا بشتتأن ألمقيا

والممارس ت تتة دال البلد من لم .مركه التدري

وكذلص في الةارك ،حيا يتناوب الق ت ت ت تتاة ك ست ت ت تتتة أشت ت ت تتهر علا المشت ت ت تتاركة في تدري

هذه

القانوني والق ت تتاةي
ينظم في البرت ا.

ويشم

انبي الدراسة والممارسة.

-104

وتعترا الدولة بو ود العديد من الق ت ت ت تتاتا المعلقة التي لم يبت فيها بعد ،وال س ت ت ت تتيما الق ت ت ت تتاتا المدنية

بس تتب قلة عدد الق تتاة ،وتواص ت المحاكم بذ .الجهود لتةفيا عدد الق تتاتا المعلقة .واتةذ ل وة هامة في

عام  2020بتعيين ثمثة ق ت تتاة دد في المحاكم المحلية ألوكوس ت تتي وس ت توا وديلي .وفي عام  ،2021س ت تتينظم
مركه التدري القانوني والق اةي عملية توظيف لتدري  50قا يا ومحاميا من محامي المساعدة الق اةية.

-105

ول تتمان إمنانية وص تتو .الجميع إلا العدالة ،بما في ذلص في المنا،ق الريفية ،تواص ت المحاكم

عقتد محتاكمتا

متنقلتة في ميع أنحتاء البلتد بهتدا إحقتاق العتدالتة للنتاد .كمتا أن من شت ت ت ت ت ت تتأن المحتاكمتا

المتنقلة أن تقل من عدد الق اتا المعلقة.
-106

وتقر الحنومة بأن المحاكم ،أثناء حالة ال وارج التي فر تها اةحة كوفيد ،19-لم تعم حس

-107

وبام افة إلا زيادة الموارد البشرية في الركيهة الق اةية ،استنادا إلا الة ة االستراتيجية لق اع

النمط المعتاد ،إذ إنها لم تنظر إال في الق اتا العا لة ولم تجر أ محاكما

متنقلة.

العتد .للفترة  ،2030-2011هنتال أهتداا ألرز لتشت ت ت ت ت ت تتييتد المهيتد من مبتاني المحتاكم .ويجر بنتاء محنمتة
ديدة في مقا،عة ديلي ،وس ت ت تتتنش ت ت تتأ محاكم في بلدتا

ألرز .ول نها س ت ت تتتنش ت ت تتأ علا مراح نظ ار لمحدودتة

الموارد المالية .وتنتهج الحنومة الدست تتتورية الثامنة ست تتياست تتة لإلصت تتم الق ت تتاةي ،والبرلمان الو،ني بصت تتدد

و ت تتع قانون التنظيم الق ت تتاةي ،الذ س ت تتتنش ت تتأ بمو به محنمة العد .العليا ،ومحنمة االس ت تتتئناا بوص ت تفها

محنمة الدر ة الثانية ،والمحنمة العليا للق تاتا امدارية وال تريبية وم ار عة الحستابا  .وفي عامي 2021

و ،2022ست ت تتتنشت ت تتأ ثمث محاكم ابتداةية في مقا،عا

الوتيم وةرمي ار وفينيني .وبام ت ت تتافة إلا ذلص ،وافق

البرلمان الو،ني علا قانون النظام األستاستي للق تاة .وفي الوقت نفسته ،تجر حاليا مناقشتة مشتروع قانون
بشأن النيابة العامة ومشروع قانون بشأن النظام القانوني للمحامين في تيمور  -ليشتي.

-108

وتعتمد تيمور  -ليشت ت ت تتتي ل تين رست ت ت تتميتين ،هما التيتوم والبرت الية ،وبالتالي تمنن صت ت ت تتياغة الوثاةق

القانونية بهاتين الل تين ،ل ن في الواقع تصتا أغل القوانين بالل ة البرت الية نظ ار لقلة الموارد البشترية المزمة

لتوفير التر مة .ومع ذلص ،هنال إدارة للتر مة في المديرية الو،نية للمس تتاعدة القانونية والتشت تريع تتولا تر مة
القوانين علا أساد األولوية والموارد المتاحة .ول مان إمنانية وصو .ميع أفراد المجتمع إلا العدالة ،تدبر

المديرية الو،نية لحقوق امنس ت ت تتان والموا،نة وس ت ت تتاة لنش ت ت تتر القوانين بل ة التيتوم في المجتمعا
ص ت ت تتعيد البلدتا

المحلية علا

والمراكه امدارية والقرز .وبام ت ت تتافة إلا و ازرة العد .التي تنش ت ت تتر القوانين بل ة التيتوم ،تقوم

ملسسا

حنومية ألرز والمجتمع المدني أت ا بنشر القوانين في المجتمع المحلي بل ة التيتوم.

-109

وأنشت تتأ دولتا تيمور  -ليشت تتتي وةندونيست تتيا لجنة مست تتتقلة تست تما لجنة الحايقة والصت تتداقة بين تيمور -

ليش تتتي و مهورية إندونيس تتيا ،التي قدمت إلا البرلمان الو،ني في  9تش ترين األو/.أكتوبر  2008تقريرها النهاةي

بعنوان "( "Per Memoriam Ad Spemمن الذاكرة تأتي األم ) وأوصت ت ت ت تتت فيه بأن تراعي الدولتان الظروا

المزمة ل ت تتمان عدم ت رار أحداث الما ت تتي في المست تتتقب  ،وأن تبحثا عن لليا تشت تريعية لتمنين ال ت تتحاتا من
حقهم في معرفة الحايقة والحصتو .علا تعوي تا وةنشتاء معهد للذاكرة .وفي الفترة بين عامي  2008و،2012

قدم مش تتروع قانون بش تتأن إنش تتاء معهد للذاكرة العامة ومش تتروع قانون بش تتأن برنامج و،ني لتعويا ال تتحاتا إلا
اللجنة أل

التابعة للبرلمان الو،ني .غير أن هذين المش ت ت ت ت ت تتروعين لم تةر ا إلا الو ود بس ت ت ت ت ت تتب التما ا راء

بشتتأنهما .ومع ذلص ،أدر ت الدولة التعوي تتا

في برنامج ستتياستتي و،ني يرمي إلا تقدتم إعانة مالية للمحاربين

القدماء وأع اء الشبنة السرية والنا ين ،بما في ذلص تقدتم من" دراسية ألبناء المحاربين القدماء.
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-110

وبام تافة إلا ذلص ،أصتدر الحنومة المرستوم بقانون رقم  2016/48بشتأن إنشتاء مركه تشتي ا

الو،ني ،الذ يتولا معالجة عملية التعوي ت تتا

أو الت ت تتامن لص ت تتال" النا ين اس ت تتتنادا إلا رميته ومهمته

ول ته االس ت تتتراتيجية .وي ت ت لع هذا المركه بمهمة تعهيه تنفيذ التوص ت تتيا
والحايقة والمصالحة ولجنة الحايقة والصداقة ،وتعهيه حقوق امنسان(.)34

-111

ويتعاون مركه تشتتي ا الو،ني مع ميع ال يانا

الص ت تتادرة عن لجنة االس ت تتتابا.

لم ت مع بدوره وفقا لتوصتتية لجنة االستتتابا.

والحايقة والمصتتالحة ولجنة الحايقة والصتتداقة .وفي عام  ،2019و تتع المركه الستتياستتة المتعلقة بصتتندوق
علا أست تتاد المفهوم ومت لبا

الت ت تتامن لدعم ست تتياست تتة التعوي ت تتا
بيانا حدد  170نا يا تس تتتوفون معايير الحص تتو .علا دعم الت تتامن أو التعوي تتا  .وفي عام ،2021
تعاون المركه أت تتا مع و ازرة إدارة الدولة لمعالجة مل
ال ت تتعيفا

ت تتحاتا أعما .العن

التصت تتنيف وتصت تتميم النموذك .وهنال

 76شتتةصتتا والتحقق منهم ،وستتيوفر الستتنن للنستتاء

المرت بة في الما ت تتي .وابتداء من عام  ،2018قدم المركه تعوي ت تتا

بل ت في مجموعها  200 000,00دوالر أمريني ،وقدمت و ازرة الت تتامن اال تماعي وامدماك تعوي تتا
بايمة  80 000,00دوالر أمريني(.)35

حرية التعبير وتكوين الجمعياا
(التوصياا من  123-89إلى  ،127-89و ،37-89و)79-89
 -112تنف دست تتتور تيمور  -ليشت تتتي حق الموا،نين في حرية التعبير علا النحو المنصت تتوق عليه في
المادة  40منه بشت ت تتأن حرية التعبير وامعمم( .)36وينف القانون رقم  2014/5بشت ت تتأن وست ت تتاةط امعمم حق
الموا،نين في التعبير عن أف ارهم للمس تتاهمة في العملية الدتمقرا،ية .فالمادة  9من هذا القانون تنص علا
أن ميع األش ت ت ت تتةاق يتمتعون بحرية التعبير عن أف ارهم ونش ت ت ت تترها من لم .وس ت ت ت تتاةط امعمم ،وال تجوز
م تاتقة أ شتةص بستب

لراةه الستياستية أو الفلستفية أو الدينية أو غيرها .وينف دستتور تيمور  -ليشتتي

أت تتا حرية الصتتحافة ووستتاةط امعمم ،علا النحو المنصتتوق عليه في المادة  41منه ،وال تشتتم القيود
التي تفر ت تتها المادة  11من قانون وست تتاةط امعمم علا حرية الصت تتحافة إال ما يتعلق بالشت تترا ،والست تتمعة
ال يبة ،والشهرة ،والةصوصية ،وقرينة البراءة ،واألسرار الق اةية ،وأسرار الدولة.
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وت تست ت ت ت ت تتي األهلية المهنية للصت ت ت ت ت تتحفيين أهمية كبيرة ،ويحدد قانون وست ت ت ت ت تتاةط امعمم كيف تمنن

للش تتةص أن تص تتب" ص تتحفيا محترفا ،حيا تج

الصت ت تتحافة ثم تنم فترة تدري

أن يتلقا تدريبا إلهاميا في مجا .الص تتحافة تقدمه مجل

وينج" في االمتحانا

حتا تعتمد كصت ت تتحفي محترا

وساةط امعمم علا حق الصحفيين في إعمم الجمهور ،الذ تج

 .كما ينص قانون

()37

أن تمارد علا أساد أحنام الدستور

وال تجوز أن تة ت ت تتع أل تدل يهدد اس ت ت تتتقملية الص ت ت تتحفيين ومو ت ت تتوعيتهم ،وحريتهم في امبداع ،وحرية

ال ت ت تتمير المنفولة لهم ،وحقهم في التماد المعلوما

وتلقيها ،والس ت ت ترية المهنية ،وحقهم في المش ت ت تتاركة في

الق ار ار التحريرية لوساةط امعمم التي تعملون لديها دون أ قيود علا التهامهم بألمقيا
-114

المهنة

.

()38

وتعيد تيمور  -ليشتتتي التأكيد أن المبادج المنصتتوق عليها في الدستتتور وقانون وستتاةط امعمم

تتفق ومعايير حقوق امنسان ألنها ال تقوش عم الصحفيين فيما يتعلق بحرية التعبير.

قواا األمن
(التوصياا  ،40-89و ،41-89و ،78-89و ،80-89ومن  110-89إلى ،113-89
و)89-89
 -115تواصت ت ت تيمور  -ليش ت تتتي تعهيه س ت تتياس ت تتتها بش ت تتأن تدري قوا األمن في مجا .حقوق امنس ت تتان
بهدا تمان ا ت مع موظفي ق اع األمن بدورهم في تعهيه وحماتة حقوق امنستان المنفولة للموا،نين،
وذلص أثناء أداء هلالء الموظفين لمهامهم في المجتمع من أ
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-116
التدري

وال تها .القوا

من ملس ت ت تست ت تتا

المس تتلحة التيمورية وقوة الش تتر،ة الو،نية لتيمور  -ليش تتتي تتلقا الدعم في مجا.

الدولة ،مث و ازرة الدفاع وو ازرة الداللية وو ازرة العد .ومنت

بحقوق امنسان والعدالة والشركاء الدوليين.
-117

ولتعهيه قد ار موظفي الشت تتر،ة والقوا

أمين المظالم المعني

المست تتلحة التيمورية ،توفر ملس ت تست تتا
بتالتعتاون بين منتت

مجتا .حقوق امنس ت ت ت ت ت ت تتان التذ تجرز في مراكه التتدريت

الدولة التدري

في

أمين المظتالم المعني بحقوق

امنس ت تتان والعدالة ،والوحدة االس ت تتتش ت تتارية المعنية بحقوق امنست ت تان في تيمور  -ليش ت تتتي ،التي توفر التدري
ألفراد الشت ت ت ت ت ت تتر،تة والرقبتاء وال ت ت ت ت ت ت تبتاط العتاملين في البلتدتتا

البتاله عتددهتا  13بلتدتتة ،والوحتدا

الشت تتر،ة الو،نية لتيمور  -ليشت تتتي علا الصت تتعيد الو،ني وعلا صت تتعيد البلدتا  .كما تقدم تدري

للمدربين بشت ت ت تتأن ست ت ت تتياست ت ت تتة است ت ت تتتةدام القوة من ان

لإل ارءا
-118

والمعايير الدولية.

إ ت تتافي

موظفي قوة الشت ت ت تتر،ة الو،نية لتيمور  -ليشت ت ت تتتي وفقا

ويشتن التعاون الملستستي بين ق اعي األمن والق تاء دعامة هامة ل تمان وتعهيه مبدأ الشترةية

المنصت ت ت ت ت ت تتوق عليته في قتانون العقوبتا

وقتانون ام راءا

الجنتاةيتة فيمتا يتعلق بجميع التتدابير التي تن بق

علا الق ت ت تتاتا المتعلقة باالعتقا .واالحتجاز واس ت ت تتتةدام القوة المفر،ة .وتايم الملست ت ت تس ت ت تتا

إ راءا

منتهني المعايير وحقوق امنسان ويجر التحقيق معهم.
-119

التتابعتة لقوة

األمنية والمحاكم يتست تتم بمست تتتوز عا .من الثقة

وهنال تنست تتيق بين المجتمع المدني والملس ت تست تتا

والتفتاهم المهني ،وعنتدمتا ت ون هنتال حتاال
ت ون محط متابعة من لدن ملست تست تتا

ت ت تتد

تعتبر انتهتاكتا لحقوق امنست ت ت ت ت ت تتان من تانت

قوا

األمن ،فتزنهتا

حقوق امنست تتان والمجتمع المدني وت ون مفتوحة منذ بدء التحايقا

دال الجيش والشت ت ت تتر،ة حتا إحالة المست ت ت تتألة إلا المحنمة ،دون و ت ت ت تتع قيود علا إمنانية الوصت ت ت تتو .إلا

العملية برمتها.
-120

ولم .الفترة المشت تتمولة بالتقرير الثالا ،أ ر تحقيق بشت تتأن ق ت تتية تتعلق بأفراد من قوة الشت تتر،ة

من ان

ألرز .وفي عام  ،2017كانت

الو،نية أ،لقوا النار علا موا،نين ،وحوكموا أمام المحنمة .وعولجت مس ت تتألة االس ت تتتةدام المفرط لألس ت تتلحة
أفراد قوا

األمن لقت األش ت تتةاق وةص ت تتابتهم وارت اب انتهاكا

هنال  116حالة انتهال من ان

موظفي قوة الش تتر،ة الو،نية ،أس تتفر عن عه .موظفين ،ووق

تس تتعة

عشتر موظفا عن العم  ،وفرش ستت عشترة غرامة ،وتو يه اثني وثمثين توبيةا ل يا ،وةغمق ستت عشترة
ق ية دون إصدار أ عقوبة ،فيما لم يبت بعد في إحدز وثمثين ق ية(.)39

-121

وفي عام  ،2018بله عدد حاال

لرق األنظمة التأديبية لقوة الشت ت ت ت تتر،ة الو،نية والتعس ت ت ت ت ت

اس ت تتتعما .الس ت تتل ة وانتهال حقوق امنس ت تتان  214حالة ،وأس ت تتفر عن عه .موظفين ،ووق

في

اثني وعش ت ترين

موظفا عن العم  ،وفرش اثنتي وعش ت ت ترين غرامة ،وتو يه س ت ت تتتة وأربعين توبيةا ل يا وتوبيخ لفظي واحد،

وةغمق أربع وثمثين ق تية دون إصتدار أ عقوبة ،فيما ال تها .ستت وثمانون ق تية قيد التحقيق وأ ريت

المحاكمة بشت ت تتأن ق ت ت تتية واحدة .وفي عام  ،2019ست ت تتجلت إدارة العد .التابعة لقوة الشت ت تتر،ة الو،نية 194

ق ت ت تتية ،تمةا عنها وق

أربعة عش ت ت تتر موظفا عن العم  ،وفرش أربع غراما  ،وتو يه س ت ت تتبعة عش ت ت تتر

ته129 .
توبيةا ل يا وتوبيخ لفظي واحد ،وةغمق اثنتي وعشترين ق تية دون إصتدار أ عقوبة ،فيما ال ا
ق ية قيد التحقيق وأ ريت المحاكمة بشأن سبع ق اتا(.)40

-122

ويقع علا عاتق ميع ملسسا

الدولة وا

و تمانها .وتيمور  -ليشتتي ملتهمة بتعهيه ملستستا
أنش ة الوقاتة ،من لم .التربية المدنية والتدري
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تعهيه حقوق امنسان المنفولة للموا،نين وحمايتها

حقوق امنستان وتو،يدها وةشترال المجتمع المدني في

والتحايقا

ورصد عم قوا

األمن.
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ريمتة من الجراةم المرت بتة
 -123ويجر التحقيق في الحتاال المتعلقتة بتانتهتال حقوق امنست ت ت ت ت ت تتان وأ
وفقا للقواعد القاةمة ،ويقوم برصتتدها المجتمع المدني ومنت أمين المظالم المعني بحقوق امنستتان والعدالة.
وتقدم المس ت ت تتاعدة القانونية ل ت ت تتحاتا انتهاكا
تتص بقوا

-124
انتهاكا
تحدتا

األمن بغية

حقوق امنس ت ت تتان ،وينون التحقيق إلهاميا بش ت ت تتأن أ ادعاءا

مان شفافية العملية برمتها في ميع الحاال

وتعترا ملست تس تتة قوة الش تتر،ة الو،نية بأن عدم تدري

في هذا الصتتدد ،مث

موظفي قوة الشت تتر،ة الو،نية علا تدري

من موظفيها بعد تدريبا في هذا المجا.
وعنتدمتا يرت ت

تة ت تتعون م راءا

أفراد قوا

المس ت ت تتتمر لموظفيها .ول نها توا ه

التموي المةصتتص للتدري  ،حيا ال تمنن تنظيم التدري

من الش تتركاء ألن ملست تس تتة قوة الش تتر،ة الو،نية لي

-125

موظفيها تش تتن عابة تلد إلا ارت ابهم

لحقوق امنس ت ت تتان .وتلتهم قوة الش ت ت تتر،ة الو،نية بتوفير التدري
تتع

التي تحدث.

إال بدعم

لديها ميهانيتها الةاص تتة .وحصت ت  1 559موظفا من

في مجا .حقوق امنست تتان ،فيما لم يتلق أكثر من  2 561موظفا
.

()41

األمن انتهتاكتا

تأديبية من ان

لحقوق امنست ت ت ت ت ت تتان أو أ أفعتا .إ راميتة ألرز ،فتزنهم

الجيش أو الشت تتر،ة .ولدز قوة الشت تتر،ة الو،نية للية تأديبية داللية

المس تتلحة بص ترامة

من لم .إدارة العد ،.وت بق العمليا واألنظمة التأديبية .وتتس تتم األنظمة التأديبية للقوا
أكبر إزاء أ فرد من أفرادها يرت انتهاكا لحقوق امنسان ،إذ تجرز التحقيق فيها علا الفور.

 -126وتقر الحنومة بأنه لم .تنفيذ حالة ال وارج وتدابير امغمق الشتتام بستتب
،بقت قواعد معينة وارت بعا موظفي الشت تتر،ة انتهاكا لحقوق امنست تتان ت تتد الموا،نين .و رز التعام
الت بيق.
مع هلالء الموظفين الذين ارت بوا انتهاكا وفقا للقانون الوا

اةحة كوفيد،19-

المهاترون
(التوصيتان  43-89و)153-89
 -127صتدقت تيمور  -ليشتتي علا االتفاقية الدولية لحماتة حقوق ميع العما .المها رين وأفراد أسترهم.
وي من قانون تيمور  -ليشتي أل،فا .المها رين المولودين فيها الحق في التسجي والحصو .علا شهادة
ميمد ،كما ت تتمن للمها رين الذين يلدون أ،فاال في تيمور  -ليشتتتي نف الحقوق المنفولة لموا،ني البلد
في الحصو .علا التسجي عند الوالدة.

 -128كمتا ت فت الحنومتة حقوق موا،ني تيمور  -ليشت ت ت ت ت ت تتتي التذين تعملون في الةتارك .وتحمي التدولتة
تمان حقوق العما .وحمايتها،
موا،ني تيمور  -ليشتتي في الةارك ،وهو ما تنفله دستتور البلد .ومن أ
أنشت تتأ تيمور  -ليشت تتتي ست تتفا ار في البلدان التي تعم فيها موا،نوها .وتقدم الست تتفا ار المست تتاعدة والعون
لموا،ني تيمور  -ليشتي حينما يوا هون صعوبا .
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ويتمتع موا،نو تيمور  -ليش تتتي المها رون والعاملون في الةارك بحق التص تتويت في االنتةابا

العامة .وفي إ،ار االنتةابا

العامة لعام  ،2017تمنن موا،نو تيمور  -ليشت تتتي المايمون في الةارك من

التصت تتويت ألو .مرة ،حيا صت تتو في الممل ة المتحدة  88شت تتةصت تتا ،وفي أست تتتراليا  474شت تتةصت تتا ،وفي

البرت ا 310 .أشةاق ،وفي مهورية كوريا  154شةصا .ولم .االنتةابا

أ ر التصويت أت ا في الممل ة المتحدة وأستراليا والبرت ا .و مهورية كوريا.

العامة المبنرة لعام ،2018

االتجار بالبشر
(التوصياا  ،36-89و ،95-89و)103-89
 -130في عام  ،2017أصتتدر رةي الجمهورية القانون رقم  2017/3بشتتأن منع االتجار بالبشتتر ومنافحته،
الذ ت ت تتمن حق ت تتحاتا االتجار بالبشت تتر في الحصت تتو .علا تعوي ت تتا  .وينم هذا القانون المادة  163من
قانون العقوبا المتعلقة باالتجار بالبشر والمادة  165منه المتعلقة باالتجار باألع اء البشرية.
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 الذ تحدد، بشتأن لجنة منافحة االتجار بالبشتر2021/9 الحنومة المرستوم بقانون رقم

واعتمد
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 وس ت ت تتيتوافق هذا المرس ت ت تتوم بقانون مع أحنام القانون المتعلق بمنع.ريقة عملها،ت وين هذه اللجنة وهينلها و

علا

 ومهمته التنستتيق بين مجموعة من ال يانا، االتجار بالبشتتر ومنافحته ل تتمان التنستتيق بين الو از ار

 وس ت تتت ون هذه اللجنة مس ت تتلولة عن تعهيه.ني المس ت تتلولة عن منع االتجار بالبش ت تتر ومنافحته،الص ت تتعيد الو
.)42( منافحة االتجار بالبشر.األ نبية في مجا

و مان التعاون مع ال يانا

 عن التنستيق علا.نية لمنافحة االتجار بالبشتر لت ون ال يان المستلو،وستتنشتط الحنومة لجنة و

-132

.نية لمنافحة االتجار بالبش ت تتر، ويو د حاليا فريق عام بص ت تتدد امعداد منش ت تتاء لجنة و.ني،الص ت تتعيد الو
نية بشت ت ت ت تتأن، ست ت ت ت تتت ت ت ت ت تتع هذه اللجنة ل ة عم و،نية لمنافحة االتجار بالبشت ت ت ت تتر،وبعد إنشت ت ت ت تتاء اللجنة الو

.االتجار بالبشر
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