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   صباحا٠٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع ( من االتفاقية١٨
ـــالتقري   ـــر الــــــ ـــدوري األولـــــــ ـــي لتيمــــــــــ  ‐ور ـــــــــ
ــشيت    CEDAW/C/TLS/1; CEDAW/C/TLS/Q/1 (ليــ
  )Add.1و   

 مكانـه  ليـشيت    ‐بدعوة من الرئيسة، اختذ وفد تيمـور          - ١
  .إىل مائدة اللجنة

ــ  - ٢ ــسيدة رودريغـ ــور  (زويالـ عرضـــت ):  ليـــشيت-تيمـ
ــدها   ــدوري األويل لبل ــر ال  وقالــت (CEDAW/C/TLS/1)التقري

ســيطرة الرجــل إن اجملتمــع التيمــوري يقــوم علــى أســاس نظــام  
وذكــرت أن املــرأة تــأثرت . أثــر ســلبيا علــى حيــاة املــرأةذي الــ

تأثرا سيئا علـى وجـه اخلـصوص نتيجـة لـسنوات الـصراع الـيت         
ت أهنـا فخـورة بأهنـا    علـى أهنـا أضـاف     . سبقت عودة االسـتقالل   

ــا       ــدور إجيــايب يف املعركــة مــن أجــل االســتقالل وبأهن قامــت ب
حليــاة تــشارك اآلن إىل حــد كــبري يف املؤســسات الوطنيــة ويف ا 

  .السياسية
وذكرت أن الدسـتور يتـضمن أحكامـا تفـصيلية فيمـا              - ٣

يتعلق بـاحلقوق األساسـية للمـواطنني، ومنـها املـساواة الكاملـة             
ــاة      ــاالت احليـ ــع جمـ ــل يف مجيـ ــرأة والرحـ ــني املـ ــوق بـ . يف احلقـ

وأضــافت أن احلكومــة احلاليــة أثبتــت التزامهــا بتعزيــز حقــوق   
يوليــه /متــوزدما أنــشأت يف املــرأة وباملــساواة بــني اجلنــسني عنــ 

 وزارة دولة لتعزيز املساواة وأن هذه الوزارة أصـبحت     ٢٠٠٩
تقــوم باألعمــال الــيت كــان يقــوم هبــا ســابقا مكتــب املستــشار    

وقالــت إن هــذه الــوزارة . املعــين بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني
باعتبارها اهليئة الرئيسية املسؤولة عـن تـصميم وتنفيـذ وتنـسيق            

اسات املتــصلة بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني قــد   وتقيــيم الــسي
ــتراتيجية للفتــرة       ــها االس ــوير خطت ــيح وتط ــؤخرا بتنق ــت م قام

 الــيت قامــت علــى أربعــة أهــداف هــي بنــاء       ٢٠١٥-٢٠١٠
قدرهتا املؤسسية، والدعوة إىل سياسات وتشريعات تـستجيب        
حلقوق املرأة، وتـشجيع إشـراك املـرأة يف األنـشطة الرئيـسية يف           

ــادة   املؤســسات ــة، وزي ــة ويف وكــاالت الدول ــوعي  احلكومي  ال
مبــسائل اجلنــسني بــني أصــحاب املــصلحة ولــدى الــرأي العــام    

  .على الصعيدين الوطين واحمللي
ــوزارة      - ٤ ــرت أن الـ ــدف األول، ذكـ ــق باهلـ ــا يتعلـ وفيمـ

وضــعت هــيكال تنظيميــا جديــدا وأهنــا تقــوم بتعــيني عــدد مــن   
نـه جيـري كــذلك    إقالـت  و.املـوظفني املـدنيني لتعزيـز أنـشطتها    

ــة ال تكفــي       ــق احلالي ــبىن جديــد ألن املراف ــل م البحــث يف متوي
وأضــافت أن الــوزارة ملتزمــة . ملواجهــة االحتياجــات املتزايــدة

 مثـل   نيبتشجيع التعاون الوثيق مع أصحاب املـصلحة اخلـارجي        
منظمات اجملتمع املدين واللجان الربملانية ذات الـصلة وشـركاء          

نـها عقـد اجتماعـات شـهرية منتظمـة          التنمية، وذلك بوسائل م   
  .للتنسيق

وفيما يتعلق باهلدف الثاين، قالت إن قانون العقوبـات           - ٥
 يـشتمل   ٢٠٠٩مارس  /آذاراجلديد الذي متت املوافقة عليه يف       

. على عدد من املواد اليت تـؤثر تـأثريا مباشـرا علـى حيـاة املـرأة                
نائيـة  فنتيجة ملادة جتـرم العنـف املـرتيل أصـبحت اإلجـراءات اجل            

ال تتوقف على تقدمي الضحية لشكوى رمسيـة وأصـبحت اآلن           
من اختصاص النظام القضائي للدولة وحده، وذلـك السـتبعاد          

وذكـرت أن   . أي آليات للعدالة التقليديـة قـد تكـون موجـودة          
.  شـاغل مـن الـشواغل      ،، من ناحية أخرى    هو جترمي اإلجهاض 

بالكنيــسة وأضــافت أن اجملتمــع التيمــوري متــأثر تــأثريا قويــا      
ــرا     ــار اإلجهــاض أم ــرر اعتب ــوزراء ق ــة وأن جملــس ال الكاثوليكي

ــصحة اجلــسمانية     ــدما تكــون ال ــشروعا عن ــسيكولوجية م أو ال
ولكــن الربملــان رفــض هــذا  . لــألم أو للجــنني معرضــة للخطــر 

علـى أهنـا ذكــرت أن   . التـشريع وأدخـل تـدابري تقييديــة أخـرى    



CEDAW/C/SR.899  
 

09-43310 3 
 

ملــرأة حــىت الــوزارة مــصممة علــى زيــادة الــوعي العــام حبقــوق ا
قليـة ميكـن أن يـسمح بالقيـام قريبـا بإصـدار              يف الع  حيدث تغيري 

وذكـرت أن الـوزارة   . تشريع ينفي صفة اجلرمية عن اإلجهاض    
تعمــل أيــضا بنــشاط علــى جعــل قــضايا اجلنــسني مــن املــسائل   
الرئيــسية يف سياســات احلكومــة، مبــا فيهــا الــسياسات املتعلقــة   

ــة، وهـــ    ــات الوطنيـ ــد األولويـ ــة حتديـ ــيط  بعمليـ ــة ختطـ ي عمليـ
استراتيجي سنوية تقوم فيها مجيع الوزارات بتحديـد سياسـاهتا         

  .وأهدافها الرئيسية يف إطار األولويات اإلمنائية الوطنية
وفيما يتعلق باهلدف الثالث، ذكرت أن الوزارة تقـوم           - ٦

بتنقيح سياسة السنوات اخلمس لتعمـيم املنظـور اجلنـساين الـيت            
، وتـــوفري التـــدريب ٢٠٠٢عـــام وافقـــت عليهـــا احلكومـــة يف 

والــدعم ملراكــز التنــسيق املهتمــة مبــسائل اجلنــسني والــيت أعيــد   
ــشاؤها يف  ــارس /آذارإنـ ــوزارات   ٢٠٠٨مـ ــستوى الـ ــى مـ  علـ

ــاليم ــدموا      . واألق ــد ق ــة ق ــا أضــافت أن شــركاء التنمي ــى أهن عل
املـــساعدة يف تعزيـــز النـــهج الـــذي تتبعـــه احلكومـــة يف تعمـــيم  

ه نتيجــــة هلــــذا مت اختيــــار نــــذكــــرت أو. املنظــــور اجلنــــساين
مستشارين دوليني يف شؤون اجلنسني والتنميـة للعمـل مباشـرة           
مع مراكز التنسيق املعنية بقـضايا اجلنـسني يف وزارات الـصحة            
والتعلـــيم والزراعـــة والعـــدل، وأنـــه يتوقـــع تعـــيني مستـــشارين 

  .إضافيني يف الوزارات املعنية األخرى
عقــــدت أمــــا عــــن اهلــــدف الرابــــع، فــــذكرت أنــــه    - ٧

اجتماعات منتظمة بني الوزارة وممثلي وسائل اإلعالم لـضمان         
التعـــاون الوثيـــق وزيـــادة الـــوعي بقـــضايا اجلنـــسني يف قطـــاع  
ــع حمطــات       ــاهم م ــذكرة تف ــى م ــع عل اإلعــالم؛ وخاصــة التوقي
ــاول     ــرامج تتن ــة للــسماح بإعــداد ب ــون الوطني اإلذاعــة والتليفزي

ــة   ــهامها يف الـــسلم والتنميـ ــرأة وإسـ ــافت أن وأ. حقـــوق املـ ضـ
الوزارة اختذت أيضا مبادرات لزيادة الوعي بالنـسبة لعـدد مـن            
املوضوعات احملددة، ومنها القانون اجلديد املتعلق بالالمركزيـة        

ــرأة يف الـــسياسة   ــة لتـــشجيع مـــشاركة املـ . واالنتخابـــات احملليـ
وقالت إنه مت تنظيم عـدد مـن احلمـالت ملكافحـة العنـف ضـد                

مبــا يف ذلــك اجملتمعــات الريفيــة    ، املــرأة يف مجيــع أحنــاء البلــد   
النائية؛ وأن ضباط الشرطة يتلقون تـدريبا مـستمرا فيمـا يتعلـق         

وأضــافت أن اليـوم الـدويل للمـرأة واليــوم    . بـالعنف ضـد املـرأة   
الدويل للمرأة الريفية واليوم الوطين للمـرأة هـي ثالثـة أحـداث             
ــني        ــساواة ب ــرأة وامل ــوق امل ــز حق ــسبة لتعزي ــسية بالن ــنوية رئي س

. نسني وتعزيز السياسات العامة الراميـة إىل الـتمكني للمـرأة     اجل
ــدويل للمــرأة يف عــام     ــاليوم ال ــه احتفــاال ب  ٢٠٠٨وأضــافت أن

وقّعت احلكومة والربملان ومنظمات اجملتمـع املـدين واملنظمـات          
ــي املــشترك   ــة إعــالن ديل ــد   . الديني وقالــت إن هــذه اجلهــات ق

االعتبـار عنـد    وافقت بذلك على أن تؤخذ مسائل اجلنسني يف         
إعداد امليزانيات، والقضاء على العنف ضـد النـساء والفتيـات،           
ووضع آلية لتعزيـز املـساواة يف فـرص امللكيـة وحقـوق األرض              

ومـــن ضـــمن االلتزامـــات األخـــرى الـــيت  . ويف التعلـــيم العـــايل
تعهــدت هبــا هــذه اجلهــات تــشجيع الــسياسة الــصحية املراعيــة  

 نقـــــص املناعـــــة ملـــــسائل اجلنـــــسني فيمـــــا يتعلـــــق بفـــــريوس
اإليــدز، وتنظــيم األســرة، واخلــدمات الــصحية احملليــة  /البــشرية

املتكاملــة، وضــمان األخــذ بنــهج متكامــل فيمــا يتعلــق بقــضايا 
 يف خطة التنمية الوطنية الثانية، وإجياد شراكة نـشطة          ،اجلنسني

لتقاســم املــوارد واملعــارف فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني  
ة عــن طريــق األخــذ بــسياسة الالمركزيــة،  واالســتثمار يف املــرأ

  .وذلك كله هبدف حتقيق أهداف االتفاقية
وذكرت أنه بعد ذلك بسنة قامت احلكومة حبـصر مـا      - ٨

حققته من منجزات وما واجهته من حتـديات يف تنفيـذ إعـالن             
وقالت إنه حتقق تقدم يف جمـال التعلـيم حيـث أصـبحت             . ديلي

ــسبة  ــتحق  نـ ــذ امللـ ــذات والتالميـ ــة  التلميـ ــدارس االبتدائيـ ني باملـ
واصـــلن متـــساوية اآلن تقريبـــا وزاد عـــدد الفتيـــات الـــاليت ي    

 حـــىت الـــصف الـــسادس؛ وأصـــبح عـــدد امللتحقـــات  الدراســـة
 يف  ٤٠ صـبح باملدارس الثانوية أكثر من عدد امللتحقني هبـا، وأ        

املائة من الطالب يف املعاهد الفنيـة ومعاهـد التعلـيم العـايل مـن               
ول حمـو األميـة الـيت تـستهدف املـرأة           وأضافت أن فـص   . اإلناث
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يف املقام األول وتقدم جدوال زمنيا مرنا يناسب ظروف املـرأة           
وقالت إنه بفـضل مـشروع جتـرييب      .  يف مجيع األقاليم   تقد بدأ 

يـتم حمـو   سيتم فيما بعد تكراره يف مجيـع أحنـاء البلـد يتوقـع أن           
ــي   ــة يف إقليمـ ــوس واألميـ ــام   أأويكـ ــول عـ ــورو حبلـ . ٢٠١٠تـ

أنه يوجد برنامج معادلة للمـدارس االبتدائيـة يـسمح          وأضافت  
ــالث ســنوات      ــيم النظــامي يف ث ــى التعل ــساء باحلــصول عل . للن

وأضافت أنه استجابة الرتفـاع معـدل احلمـل بـني املراهقـات،             
الــذي يــؤدي يف كــثري مــن احلــاالت إىل تــسرب الفتيــات مــن    
 املــدارس، تقــوم وزارة التعلــيم والثقافــة بتنفيــذ برنــامج جتــرييب  
لتعليم املهارات احلياتية للشباب غري امللـتحقني باملـدارس كمـا           
تقــوم بوضــع منــهج وطــين للمــدارس الثانويــة يتــضمن املــسائل  

  .الصحية اجلنسية واإلجنابية
ويف جمـــال احلقـــوق الـــصحية واإلجنابيـــة، ذكـــرت أن    - ٩

 لكـل  ٦٦٠ الـذي بلـغ   ٢٠٠٢يف عـام  معدل وفيـات األمومـة   
 يعترب مـن أعلـى املعـدالت يف         ذيال حالة والدة، و   ١٠٠ ٠٠٠

وذكــرت أنــه جيــري القيــام  . املنطقــة، هــو أحــدث رقــم متــاح 
بدراســـة استقـــصائية دميوغرافيـــة صـــحية للتأكـــد مـــن الوضـــع 

وأضــافت أن احلكومــة ملتزمــة التزامــا قويــا بتخفــيض . الــراهن
وفيــات األمومــة وأهنــا اختــذت عــددا مــن التــدابري بينــها وضــع   

بيــة وسياســة وطنيــة لتنظــيم األســرة، اســتراتيجية للــصحة اإلجنا
كما تقوم بتوفري التدريب ملقدمي الرعاية الـصحية فيمـا يتعلـق            
مبمارسات الوضع املأمونة والرعاية يف حـاالت الطـوارئ أثنـاء           
الــوالدة، وتزويــد املرافــق الــصحية باملعــدات الــيت تــساعد علــى 
حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف أن يكــون معــدل وفيــات األمومــة       

ــام   ١٠٠ ٠٠٠ كــل  يف٤٨٠ ــول ع ــة والدة حبل . ٢٠١٠ حال
 قامــت احلكومــة، باالشــتراك مــع  ٢٠٠٨وقالــت إنــه يف عــام  

اجلامعة الوطنية، بإنشاء مدرسة للقبالة والتمريض لزيـادة عـدد          
القــابالت القــادرات علــى تقــدمي اخلــدمات الــصحية لألمهــات  

وأضـافت أن وزارة الـصحة تقـوم        . وخاصة يف املنـاطق الريفيـة     
تنفيذ برنامج إلدخال اخلدمات املتعلقة بصحة األمهـات        أيضا ب 

ــة    ــى مــستوى اجملتمعــات احمللي وقالــت إن . وتنظــيم األســرة عل
معظم النساء يتلقني اللوازم املتعلقة بتنظيم األسرة مـن القطـاع        

وذكـــرت أنـــه يف إطـــار اســـتراتيجية الـــصحة اإلجنابيـــة . العـــام
لـدعوة بـدعم    والسياسة الوطنية لتنظيم األسـرة بـذلت جهـود ا         

مـــن أصـــحاب املـــصلحة الرئيـــسيني علـــى الـــصعيدين الـــوطين  
واإلقليمي، مبا يف ذلك ممثلـو وزاريت الـصحة والتعلـيم والقـادة             

  .الدينيون وقادة اجملتمعات احمللية والشباب واآلباء واألمهات
ويف جمــال الزراعــة، ذكــرت أن ســبع جمموعــات مــن      - ١٠

 حــني أن جلــان املزارعــات تلقــت مــدخالت تكنولوجيــة علــى 
البــالغ منطقــة مــن املنــاطق  ١٢األمــن الغــذائي الــيت أنــشئت يف 

.  ضم كـل منـها ثـالث ممـثالت علـى األقـل             منطقة ١٣عددها  
وأضافت أن وزارة الزراعة نفذت خطة عمل تتعلق باجلنـسني          

، وأضــافت أن ســبعا مــن يــةيف مجيــع املكاتــب الزراعيــة اإلقليم
. م اآلن مــــديرات تــــض وزارة١٢الــــوزارات البــــالغ عــــددها 

ــد      ــة لتحدي ــة الوطني ــك، وكجــزء مــن العملي وباإلضــافة إىل ذل
ــام   ــات لع ــدريب   ٢٠٠٩األولوي ــوزارة أهــدافا للت ، وضــعت ال

وفيمـا يتعلـق بتكـافؤ فـرص        . وتقدمي املـدخالت إىل املزارعـات     
التملك والتمتع حبقوق األرض تضمن مشروع القـانون املـدين          

ت عامــة قادهتــا  جمموعــة مــن التوصــيات وذلــك بعــد مــشاورا   
  .الوزارة باالشتراك مع غريها من أصحاب املصلحة

كــرت أن احلكومــة قامــت، ذويف اجملــال االقتــصادي،   - ١١
 مــشروعا  ٢٤مــن خــالل الــوزارة، بتقــدمي الــدعم املــايل إىل       

 مـشروعا يف    ٢٩ وإىل   ٢٠٠٨تقودها مجاعات نسائية يف عـام       
ــام  ، وذلـــك لتـــشجيع مبـــادرات ربـــات األعمـــال     ٢٠٠٩عـ
وقالــت إن وزارة الــشؤون االقتــصادية والتنميــة قــد   . غريةالــص

اختـــذت تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة بإعطـــاء األولويـــة للجماعـــات  
ــصغر، كمــا      ــة ال ــات املتناهي ــه مــن االئتمان ــسائية فيمــا تقدم الن
أصبح اآلن من األيسر على املرأة أن تنتفع باخلدمات املـصرفية           

ــور    ــاء تيم ــع أحن ــاح املــ   -يف مجي ــضل افتت ــشيت بف صارف يف  لي
لسنة الثانية علـى    لوأضافت أن الوزارة ستقوم،     . املناطقمعظم  
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التــوايل، وبالتعــاون مــع ســائر اهليئــات احلكوميــة ومــع شــركاء  
التنمية واملنظمـات غـري احلكوميـة، بتنظـيم سـوق ملـدة أسـبوع              
مبناسبة اليوم الدويل للمرأة الريفية يتيح الفرصة للمـرأة الريفيـة           

ما يـوفر التـدريب واحللقـات الدراسـية         لعرض وبيع منتجاهتا ك   
  .لدعم املشتغالت باألعمال

ويف جمال العدل، ذكرت أنه جتـري يف جملـس الـوزراء              - ١٢
مناقشة ملشروع قـانون ضـد العنـف املـرتيل الغـرض منـه وضـع                
ــوق       ــز حق ــرتيل وتعزي ــع العنــف امل ــة ملن ــات الالزم ــز اآللي وتعزي

ت إن احلكومــة وقالـ . الـضحايا وضـمان احلمايــة القانونيـة هلــن   
العمل على إقرار هـذا املـشروع       ان قد أبديا التزاما قويا ب     والربمل
وأضافت أن مشروع القانون يتـضمن،      . ٢٠٠٩ هناية عام    قبل

فيما يتضمنه،  تعزيز شـبكة مراكـز الـدعم وحيـدد مـسؤوليات              
اهليئات احلكومية املختلفة الـيت تقـوم باالشـتراك مـع منظمـات             

  .خلدماتاجملتمع املدين بتقدمي ا
أثنت على الدولة الطرف ملا أبدته من إرادة        : الرئيسة  - ١٣

ــرأة     ــز ضــد امل ــى التميي ــة يف القــضاء عل  ورحبــت ،سياســية قوي
ــة يف       ــه املنظمــات غــري احلكومي ــوم ب ــذي تق ــشط ال ــدور الن بال

.  ليشيت وبوجود أمني مظامل حلقوق اإلنسان والعـدل        -تيمور  
ــأن تيمــور     ــسليمها ب ــش-وقالــت إهنــا مــع ت يت هــي بالفعــل   لي

طرف يف كثري من االتفاقيـات الدوليـة تأمـل يف انـضمامها إىل              
ــار      ــع االجتـ ــع وقمـ ــول منـ ــوقني وبروتوكـ ــوق املعـ ــة حقـ اتفاقيـ
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمل       
التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،               

  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١وأن تقبل تعديل الفقرة 
  ٦ إىل ١املواد من 

 ليـشيت علـى     -هنـأت تيمـور     : السيدة شـيمونوفيتش    - ١٤
ــا مـــع  . تـــصديقها علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري  وقالـــت إهنـ

ترحيبها بالعملية التشاركية الـيت اسـتخدمت يف إعـداد التقريـر            
الدوري األويل تالحـظ أن الربملـان، علـى خـالف مـا تـشترطه           

وفيمـا يتعلـق    . ة، ال يبدو أنه قـد اشـترك يف هـذه العمليـة            اللجن
 ليــشيت تقــوم -بــالقوة القانونيــة لالتفاقيــة، ذكــرت أن تيمــور  

ــا      ــة هلــذا الــسبب تنطبــق نظري علــى نظــام أحــادي وأن االتفاقي
وأضــافت .  احملــاكم ال تطبــق أحكامهــاولكــنوبــشكل مباشــر 

االتفاقيـة  أنه ينبغي هلذا أن توضح الدولة الطرف ما إذا كانت           
ذات وزن أكـرب أو ذات    مـن دسـتورها  ٩تعترب مبوجـب املـادة     

وقالــت إنــه ينبغــي أيــضا . وزن مــساو بالنــسبة للقــوانني احملليــة
ــسوية أشــكال التعــارض بــني       ــتم هبــا ت ــيت ت ــة ال توضــيح الكيفي

ــوي هبــا تيمــور      ــيت تن ــة ال ــي والكيفي ــانون احملل ــة والق  -االتفاقي
لتغــيري األجــزاء التمييزيــة مــن ليــشيت اســتخدام االتفاقيــة كــأداة 

وقالـت إنـه يف ظـل النظـام األحـادي نفـسه             . التشريعات احمللية 
يكون من املهم جدا تطبيق أحكام االتفاقية تطبيقا كـامال مـن            

  . خالل التشريعات احمللية
مـن االتفاقيـة    ) أ (٢ أشار إىل املادة     :السيد فلينترمان   - ١٥

م القانون، وفقـا للفقـرة      وأعرب عن قلقه ألن مبدأ املساواة أما      
 ال (HRI/CORE/TLS/2007) مـــــن الوثيقـــــة األساســـــية ١٢٥

وتـساءل عـن الـسبب يف وجـود         . طبق إال بالنـسبة للمـواطنني     ي
ــسية أو      ــدميات اجلنـ ــساء عـ ــت النـ ــا إذا كانـ ــد وعمـ ــذا القيـ هـ

. األجنبيات حيرمن نتيجة لذلك من فرصـة اللجـوء إىل احملـاكم           
كـافؤ الفـرص بـني الرجـال        كما الحظ أن الدستور يـشري إىل ت       

 مـن   ٢والنساء ولذلك مل يلب بـشكل كامـل متطلبـات املـادة             
. االتفاقية، كما تسلم بـه الدولـة الطـرف يف الوثيقـة األساسـية             

ــا         ــزم هب ــيت تعت ــة ال ــذا يرحــب بتوضــيح للكيفي ــه هل وأضــاف أن
احلكومة ضمان أن تكون أحكام الدسـتور ذات الـصلة جيـري            

وأضاف أن الدستور حيظر التمييـز      . تفسريها يف ضوء االتفاقية   
 ومــع ذلــك فإنــه ال يتــضمن ١٦علــى أســاس اجلــنس يف املــادة 

وقال إنه من غـري الواضـح نتيجـة لـذلك مـا إذا           . تعريفا للتمييز 
 مـن   ١ تفسر وفقـا للتعريـف الـوارد يف املـادة            ١٦كانت املادة   

الفقــرة (وذكــر، أخــريا، أن الوثيقــة األساســية تــذكر . االتفاقيـة 
أيـة مجاعـة معينـة       أكثر أشكال التمييز اليت تواجهها       أن) ٣٨٦
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 ليشيت هو التمييز على أساس نـوع اجلـنس، وهلـذا            - تيمور   يف
 مـن الدسـتور     ١٦يف املـادة    فإن من املهـم توضـيح أن اإلشـارة          

  .إىل التمييز على أساس اجلنس تشري إىل نفس هذا املفهوم
ت، رحبـت بتنقـيح قـانون العقوبـا       : السيدة بوبيسكو   - ١٦

وخاصة بتجـرمي العنـف املـرتيل، وطلبـت توضـيح الكيفيـة الـيت               
تـــستطيع هبـــا املـــرأة طلـــب العدالـــة يف حالـــة حـــدوث انتـــهاك 

ــوع اجلــنس   ــزم تقــدمي   . حلقوقهــا علــى أســاس ن ــه يل وقالــت إن
معلومات إضافية عن التدابري املتخذة حلماية املـرأة مـن انتـهاك            

شارة  مثـــل االستـــ-حقوقهـــا وتيـــسري حـــصوهلا علـــى العـــدل 
وأضافت أنه سيكون مـن املفيـد أيـضا معرفـة           . القانونية اجملانية 

الكيفية اليت ميكن هبا تغيري القانون العريف حبيث تـستطيع املـرأة            
  . احلصول على العدل من خالل هذه اآللية

رحبت بالتقدم اهلام الـذي حتقـق يف        : السيدة نيوباور   - ١٧
. املساواة بني اجلنـسني   تعزيز الواليات واآلليات املتعلقة بتعزيز      

 األساســـي اخلـــاص بـــوزارة الدولـــة وأشـــارت إىل أن القـــانون
 وتـساءلت عـن     ه الـوزارة،   قـد وسـع واليـة هـذ        لتعزيز املـساواة  

عمـا  كـذلك  وتـساءلت  . قوم هبـا اآلن تالوظائف اإلضافية اليت    
ــة      ــة ووحــدة اإلدارة واملالي ــسياسة والتنمي ــت وحــدة ال إذا كان

 ٢٠١١-٢٠٠٦السـتراتيجية للفتـرة    ن مبوجب اخلطـة ا    ااملنشأت
عمــا أيــضا وتــساءلت .  يف اهليكــل اجلديــدمـا زالتــا موجــودتني 

ــتراتيجية        ــة االس ــار اخلط ــيريات يف إط ــن تغ ــه م ــام ب ــع القي يتوق
 إىل جانــــب زيــــادة عــــدد  ٢٠١٥-٢٠١٠اجلديــــدة للفتــــرة 

ــانون األساســي   ــوظفني، ويف إطــار الق ــدد   .امل  وســألت عــن ع
كمـا تـساءلت عمـا إذا       . بالوزارةاملوظفني الذين يعملون اآلن     

تعزيـز املـساواة    ل الدولـة    ةكان القانون األساسـي يـسمح لـوزير       
وأشــارت، أخــريا، إىل أن . حبــضور اجتماعــات جملــس الــوزراء

مراكز التنسيق املتعلقـة بقـضايا اجلنـسني أنـشئت يف الـوزارات             
ــة       ــة ني ــاك أي ــت هن ــا إذا كان ــساءلت عم ــة، وت واإلدارات احمللي

 رفيع تكـون    ىمشترك بني الوزارات على مستو    إلنشاء هيكل   

 الالزمة لضمان التنفيذ الفعـال لتعمـيم       له سلطة اختاذ القرارات   
  .املنظور اجلنساين

رحبـــت بتعزيـــز اآلليـــة الوطنيـــة : الـــسيدة بوبيـــسكو  - ١٨
للمساواة بني اجلنـسني وتـساءلت عـن التـدابري الـيت مت اختاذهـا               

ــا للوصـــول إىل املـــر  ــة والـــيت يعتـــزم اختاذهـ أة يف املنـــاطق النائيـ
. وترمجة االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري إىل اللغـات احملليـة           

ــد،     ــيت تواجــه يف جمــال النقــل بالبل ــصعوبات ال وأشــارت إىل ال
ــشارين     ــن املستـ ــبكة مـ ــاك شـ ــا إذا كانـــت هنـ ــساءلت عمـ وتـ
اإلقليمــيني واحمللــيني فيمــا يتعلــق مبــسائل اجلنــسني تكــون هلــم    

. مـــات إىل املـــرأة يف املنـــاطق النائيـــة القـــدرة علـــى نقـــل املعلو
وتــساءلت، أخــريا، عــن األولويــات الــيت مت حتديــدها يف إطــار   
ــيت     ــصعوبات الـ ــن الـ ــدتني وعـ ــتراتيجيتني اجلديـ ــتني االسـ اخلطـ

 تعميم املنور اجلنساين وحتقيـق املـساواة بـني          ووجهت يف تنفيذ  
  .اجلنسني وعما حتقق من تقدم يف هذه اجملاالت

قالت إنه على   ):  ليشيت -تيمور   (يزوغالسيدة رودري   - ١٩
ــرغم مــن أن نظــام   ــا زال  ســلطة الرجــل  ال ــدها م ــسائد يف بل ال

يــشكل عقبــة رئيــسية أمــام حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني فــإن   
 ليـشيت تكفـل املـساواة الكاملـة         - من دستور تيمور     ١٧املادة  

وذكـرت  . يف احلقوق جلميع املواطنني بغض النظر عـن اجلـنس         
ــب  ــساواة   وزأن مكت ــز امل ــة لتعزي ــرة الدول ــات  ي ــد اجتماع  يعق

شهرية وينظم زيارات دوريـة إىل املنـاطق الريفيـة يـشترك فيهـا             
شــركاء التنميــة ووكــاالت األمــم املتحــدة ومنظمــات اجملتمــع   
املـــدين وممثلـــو وســـائل اإلعـــالم مـــن أجـــل التـــصدي لفجـــوة  
. املعلومــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف املنــاطق الريفيــة

 بقضايا اجلنـسني املوجـودة   ةوأضافت أن مراكز التنسيق اخلاص 
ــة وبا  ــالوزارات احلكوميــ ــاطقبــ ــذه  ملنــ ــضا يف هــ ــشارك أيــ  تــ

  .الزيارات
وقالــت إهنــا باعتبارهــا وزيــرة الدولــة لتعزيــز املــساواة     - ٢٠

ــشريعات والــربامج        ــن ضــمان أن تكــون مجيــع الت ــسؤولة ع م
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قالـت إن مكتبـها     و.  مراعية لالعتبارات اجلنـسانية    والسياسات
 قـد تلقـى زيـادات يف امليزانيـة ويف           ٢٠٠٧الذي أنشئ يف عام     

عــــدد املــــوظفني وأنــــه اآلن أكثــــر اســــتعدادا لتنفيــــذ خطتــــه  
ــن    ــتراتيجية  للــسنوات م علــى أهنــا  . ٢٠١٥ إىل ٢٠١٠االس

أضافت أنه إزاء صعوبة العثور علـى منـسقني ملـسائل اجلنـسني             
ــاملوار   ــيهم الــشروط املتعلقــة ب ــوافر ف د البــشرية الــيت حــددها  تت

مكتبها فإن مـن املعتـزم وضـع برنـامج تـدرييب ملنـسقي مـسائل                
وأضـافت  . اجلنسني على املستوى الوزاري واملـستويات احملليـة       

ــع وزارات      ــذه يف مجي ــساين جيــري تنفي ــيم املنظــور اجلن أن تعم
  .احلكومة مبساعدة من منظمات اجملتمع املدين

ـــ   - ٢١ ة الريفيــــات ال وقالــــت إن مــــن الــــصحيح أن أغلبيـ
وقالت إنه جيري اختـاذ تـدابري       . يستطعن استخدام نظام العدالة   

لتحسني وضعهن يف هذا الصدد مبا يف ذلـك عقـد اجتماعـات             
ــري     ــات غـ ــع املنظمـ ــة ومـ ــركاء التنميـ ــع شـ ــة مـ ــهرية منتظمـ شـ
 احلكومية مـن أجـل تنـسيق احلمـالت الراميـة إىل تثقيـف املـرأة          

وأضـافت  . إىل نظام العدالـة الريفية فيما يتعلق بكيفية الوصول      
أن إجراء مناقشة شهرية وإذاعة برنامج أسبوعي مهـا وسـيلتان           

ــن  ــائلالمـ ــرأة يف   وسـ ــات إىل املـ ــيل املعلومـ ــستخدمة لتوصـ  املـ
املناطق الريفية وإىل السكان بوجـه عـام مـن أجـل تغـيري اآلراء               

  .الشعبية فيما يتعلق بالعالقات بني اجلنسني
 مــنح ٢٠٠٤ لــسنة ٥ار رقــم وقالــت إنــه عمــال بــالقر  - ٢٢

القــادة احملليــون ســلطة بالنــسبة للمــسائل املتعلقــة بــالقرى مــن    
ــى أســاس اجلــنس      ــائم عل ــع العنــف الق ــهم مــن من . أجــل متكين

وأضافت أنه مت وضع نظام مماثل على الصعيد احمللـي ولكـن مل             
  .يتم تنفيذه بعد

وقالت إن مكتب وزيرة الدولة لتعزيـز املـساواة يـنظم             - ٢٣
اجتماعات منتظمة مع أعضاء الربملـان لـضمان إدخـال          كذلك  

وقالــت إن املكتــب . املنظــور اجلنــساين يف التــشريعات الوطنيــة
ينظم أيضا اجتماعات مـع مجيـع املستـشارين املعنـيني باملـسائل       

ــم املتحــدة ومنظمــات      ــة ووكــاالت األم ــسانية يف احلكوم اجلن
امج املـساواة   اجملتمع املدين ومع املاحنني الذين قدموا الـدعم لـرب         

بني اجلنسني حىت ميكن تنسيق تنفيـذ سياسـات تعمـيم املنظـور             
 وأضــافت أن الربملــان والــسلطة القــضائية يتلقيـــان     .اجلنــساين 

تدريبا فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة وخاصـة فيمـا يتعلـق مبنـع العنـف                 
  .املرتيل ومعاملته باعتباره جرمية عامة

 سـتتم إتاحـة      ليـشيت  -وقالت إنه وفقا لدستور تيمور        - ٢٤
 -مجيـــع املـــسائل والتـــشريعات بـــاللغتني الـــرمسيتني يف تيمـــور 

ــة      ــوم، باإلضــافة إىل لغ ــة التيت ــة ولغ ــة الربتغالي ليــشيت ومهــا اللغ
  .باياسا إندونيسيا واللغة اإلنكليزية

تـساءل عـن الـسبب يف قـصر مبـدأ           : السيد فلينترمان   - ٢٥
 وعن اآلثـار     ليشيت -املساواة أمام القانون على مواطين تيمور       

ل عـن الكيفيـة الـيت جيـري هبـا تفـسري             أوسـ . املترتبة علـى ذلـك    
 من الدسـتور املتعلقـتني باملـساواة، وخاصـة          ١٧ و   ١٦املادتني  

وتـساءل عمـا    . أنه ال يوجد تعريف للتمييز على أساس اجلنس       
إذا كان هناك وعي عـام بـضرورة تفـسري هـاتني املـادتني وفقـا                

ــادة  ــة١للمـ ــادة  وفي.  مـــن االتفاقيـ ــا يتعلـــق باملـ مـــن ) ج (٢مـ
ــسبة لــضمان        ــة كــبرية بالن ــا ذات أمهي ــيت قــال إهن ــة، ال االتفاقي

إىل أنــه مــا زال مــن الــصعب احلــصول  أشــار احلمايــة الفعالــة، 
أن مكتــب األمــني مــا زال غارقــا يف     وإىل علــى التعويــضات   

 أيـة   وتـساءل عمـا إذا كانـت لـدى احلكومـة          . دراسة الطلبـات  
  . القصور هذهخطة مخسية لتصحيح أوجه

ــها  : الـــسيدة بيمينتيـــل  - ٢٦ ــة الـــيت يكفلـ رحبـــت باحلمايـ
الدســــتور مــــن التمييــــز وبــــضمان املــــساواة يف احلقــــوق ويف 
ــة     ــة واالجتماعي مــسؤوليات الرجــل واملــرأة يف اجملــاالت الثقافي

علــى أهنــا أضــافت أنــه يلــزم إدخــال  . واالقتــصادية والــسياسية
صدد بقــانون تعــديالت علــى التــشريعات ورحبــت يف هــذا الــ  

العقوبات اجلديـد ومبـشروع القـانون املـدين مبـا نـصا عليـه مـن                
وقالت إهنا تـود أن تعـرف مـا         . أحكام بشأن العنف ضد املرأة    
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إذا كــان قــانون العقوبــات يركــز علــى املــسألة اجلنــسانية بــأن   
الــيت جيعــل، مــثال، اغتــصاب الزوجــة جرميــة ويلغــي األحكــام   

املــرأة الــيت تعــاين مــن  الــيت جتــين علــى  الرجــل وةتعكــس ســلط
وطلبـت معلومـات أكثـر تفـصيال عـن القـانون            . جرائم اجلـنس  

املدين اجلديد وتساءلت عمـا إذا كـان هـذا القـانون خلـوا مـن                
األحكام التمييزية مبا فيها، على سبيل املثال، األحكام املتعلقـة          

  .حبقوق الوالدين على األطفال
ــة : الـــــــسيدة بوبيـــــــسكو  - ٢٧ أشـــــــارت إىل أن اخلطـــــ
 ٢٠١١-٢٠٠٦الســتراتيجية للمــساواة بــني اجلنــسني للفتــرة  ا

، وتـساءلت   ٢٠١٥-٢٠١٠ستحل حملها خطة جديدة للفترة      
عــن التحــديات الرئيــسية الــيت ووجهــت خــالل اخلطــة األوىل   

  .وعن أغراض اخلطة الثانية
تــساءلت عــن وضــع أحكــام : يتشفالــسيدة شــيمونو  - ٢٨

ذا كانـــت هلـــذه االتفاقيـــة يف النظـــام القـــانوين، وخاصـــة مـــا إ 
وقالـت إنـه إذا مـا       . األحكام أسبقية على التشريعات األخـرى     

كــان األمــر كــذلك فــإن هــذه األحكــام متثــل أداة قويــة لتغــيري  
  .املمارسات التمييزية

ــسيدة أووري  - ٢٩ ــشاء    : ال ــرغم مــن إن ــى ال ــه عل قالــت إن
مـدعي املـستقبل يف     ومركز للتـدريب القـضائي حملـامي وقـضاة          

بــدو أن املنــهج الدراســي ال يتنــاول مــسائل  فإنــه ي٢٠٠٤عــام 
ــة   وأاجلنـــسني  ــام االتفاقيـ . مـــسائل حقـــوق اإلنـــسان أو أحكـ

  . وتساءلت عما تعتزم احلكومة القيام به يف هذا الصدد
ــسيد كــاردوز    - ٣٠ ــشيت-تيمــور (ال ــده،  ):  لي ــال إن بل ق

 مــن االتفاقيــة ١باعتبــاره مجهوريــة دميقراطيــة، يعتــرب أن املــادة  
اواة بوجـه أعـم مهـا العمـاد الـذي تـستند إليـه مجيـع               ومبدأ املس 

 -على أنه أضـاف أن تيمـور        . التشريعات اليت تصدر مستقبال   
 مـــن ٢ليـــشيت باعتبارهـــا بلـــدا جديـــدا مل تـــدمج بعـــد املـــادة  

 مت ٢٠٠٦وقـــال إنـــه يف عـــام . االتفاقيـــة يف نظامهـــا القـــانوين
 وضع برنامج تدرييب بشأن اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال            

التمييز ضد املرأة وعن اتفاقية حقوق الطفل للقـضاة واملـدعني           
ــامني  ــدأت    . واحملــامني الع ــد ب ــسلطة القــضائية ق وأضــاف أن ال

لتوها يف استخدام هذين الصكني الدوليني عنـد توجيـه االهتـام            
  .إىل مرتكيب العنف اجلنسي والعنف املرتيل

ــل       - ٣١ ــا تكفـ ــضمن أحكامـ ــدين يتـ ــانون املـ ــال إن القـ وقـ
مثـل الـنص علـى وجـوب أال تقـل سـن        اواة بني اجلنـسني،     املس

وقال إنه بتحـسني  .  سنة ١٨الزواج بالنسبة للرجل واملرأة عن      
 إرســال ٢٠٠٥إمكانيــة الوصــول إىل العدالــة بــدأ منــذ عــام      

وأضـاف  . القضاة إىل املناطق النائيـة لعقـد جلـسات االسـتماع        
 مجيـع    ليـشيت يتمتـع    - من دستور تيمور     ٢٦أنه مبقتضى املادة    

املـــواطنني بـــاحلق يف احلـــصول علـــى املـــساعدة القانونيـــة الـــيت 
  .يقدمها احملامون العامون

ــة   أ ذكــرو  - ٣٢ ــة يف لغ ــوافر املــصطلحات القانوني ن عــدم ت
 -التيتــوم مــا زال عقبــة حتــول دون وصــول مــواطين تيمــور       

ليــشيت إىل العدالــة، وأن احلكومــة لــذلك تعمــل علــى وضــع       
مجة التشريعات القائمـة مـن اللغـة        املصطلحات ذات الصلة وتر   

  .الربتغالية إىل لغة التيتوم
ــع إىل       - ٣٣ وقـــال إن املمارســـات العرفيـــة التقليديـــة ترجـ

أجيال عديدة، ولكن هذه املمارسات قـد بـدا فيهـا شـيء مـن               
التغــيري يف ظــل احلكــم الربتغــايل واحلكــم اإلندونيــسي وخــالل 

بعـض القـضايا   وأضاف أنه قد ثبـت أن    . الفترة منذ االستقالل  
ميكـــن تـــسويتها داخـــل اجملتمـــع احمللـــي وأنـــه يف حالـــة توجيـــه 
االهتامات اجلنائية ميكن إحالة ما تتوافق عليـه اآلراء يف اجملتمـع            

  .لة إىل احملكمةأاحمللي بالنسبة للمس
قالـت إن الدسـتور ال يـشتمل علـى          :بـاور والسيدة ني   - ٣٤

ا يبــدو ال تعريــف للتمييــز علــى أســاس اجلــنس وهلــذا فإنــه فيمــ 
حيدد األساس القانوين للتدابري اخلاصة املؤقتة الـيت تتخـذ عمـال            

. ٢٥ والــيت فــصلتها اللجنــة يف توصــيتها العامــة رقــم ٤باملــادة 
وذكرت أن من الواضح أن هذه التدابري مل تعتمد يف اجملـاالت            
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وتساءلت عمـا   . اليت تكون فيها الزمة لضمان املساواة الفعلية      
ومة أية خطـط لتـوفري أسـاس قـانوين ملثـل            إذا كانت لدى احلك   

ــدابري ــذه التـ ــد   . هـ ــا الوفـ ــار إليهـ ــدابري الـــيت أشـ وقالـــت إن التـ
باعتبارها تـدابري مؤقتـة هـي يف الواقـع تـدابري لتحقيـق املـساواة                
يف الفرص ولكنها ليست كافية للتغلب علـى األثـر الـسليب ملـا              

  .وقع من متييز يف املاضي
 أن قــانون االنتخابــات أشــارت إىل: الــسيدة هاياشــي  - ٣٥

 يف املائـة  ٣٠ل املـرأة  غ ينص على أنه ينبغي أن تش  ٢٠٠٦لعام  
عـن األدوار الـيت     وتـساءلت   من املراكز يف األحزاب الـسياسية       

قامت هبا املرأة من حيث حتقيق تعميم املنظور اجلنـساين وعمـا      
ورحبـت مبـا ذكـر مـن      . إذا كان هذا اهلدف قـد حتقـق بالفعـل         

 من أعضاء الربملـان هـن مـن النـساء وتـساءلت           يف املائة  ٢٧أن  
احلكومة لزيادة مشاركة املـرأة يف      تتخذها  عن اإلجراءات اليت    

وأضـافت  . احلياة العامة، رمبا من خالل آليات خاصة للتـدخل        
هـي زيـادة الـوعي وشـجعت        شؤون اجلنسني   أن مهمة مكتب    

علـى  . املرأة يف هذا الـصدد علـى املـشاركة يف التـدريب املهـين         
ا تساءلت عما إذا كانت احلكومة حتاول أيضا تـوفري فـرص            أهن

وذكرت، أخـريا، أن حريـة الوصـول    . العمل يف املناطق الريفية  
ــا إذا كانــت      ــساءلت عم ــها ت ــة ولكن ــة مكفول إىل نظــام العدال

وأضـافت أنـه    . توجد تدابري خاصـة تكفـل وصـول املـرأة إليهـا           
 أن جيــب علــى احلكومــة، باإلضــافة إىل ضــمان هــذا الوصــول،

تعزز قدرة السلطة القضائية عن طريق متويـل املـشاريع املتعلقـة            
  .مبسائل املرأة وتوفري التدريب للمهنيني يف اجملاالت القانونية

قالـــت إن ):  ليـــشيت-تيمـــور  (الـــسيدة رودريغـــويز  - ٣٦
 ليـشيت حيتـاجون إىل مزيـد مـن  الوقـت             -القانونيني يف تيمور    

ــات اجلديــ    ــانون العقوب ــى ق ــع  . دللتعــرف عل وذكــرت أن مجي
 ليشيت يتمتعون حبـق املـساواة يف األجـور     -املواطنني يف تيمور    

وانتقلـت إىل بـرامج املـنح       . وأنه ال يوجد متييز يف هـذا الـصدد        
الدراسية فأشـارت إىل أنـه بـالنظر إىل طبيعـة الثقافـة التيموريـة               

ــة  ــى ســلطة الرجــل    كثقاف ــا عل ــاء  تقــوم تارخيي ــإن معظــم اآلب ف

ن إرسال أوالدهـم الـذكور إىل املـدارس مـن           واألمهات يفضلو 
وقالـــت إنـــه اســـتجابة هلـــذه الظـــاهرة أنـــشأت . دون الفتيـــات

 يف املائـة مـن      ٥٠احلكومة برناجما للمنح الدراسية خيصص فيـه        
  .املنح للفتيات ولكنها أضافت أن هذا اهلدف مل يتم حتقيقه

 اعتمـــاد التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة أدى إىل وقالـــت إن  - ٣٧
وذكـرت أنـه مت     .  يف املائـة   ٢٨ة متثيل املرأة يف الربملـان إىل        زياد

انتخاب سبع نـساء فقـط كرئيـسات للقـرى، ولكـن احلكومـة              
ملتزمة بالعمل مع شركاء التنمية ومنظمات اجملتمع املـدين مـن           
أجل زيادة عدد املرشحات ملراكز املـسؤولية يف القـرى خـالل          

  .االنتخابات القادمة
ة العــدل أدخلــت منظــورا جنــسانيا وأضــافت أن وزار  - ٣٨

وقالت إنه فيما يتعلق مبـشاركة املـرأة        . يف خطتها االستراتيجية  
ــشطة    ــا يف األنــ ــرأة أساســ ــصادية تنــــشط املــ ــة االقتــ يف التنميــ
االقتصادية الصغرية وخاصة يف املناطق الريفية وتفتقـر يف كـثري      
من األحيان إىل املوارد الالزمة لالسـتفادة مـن فـرص األعمـال             

وأضــافت أن وزارة الــسياحة والتجــارة والــصناعة    . تجاريــةال
وغريها من الوزارات ذات الـصلة بالتنميـة تقـوم بإعـداد املـرأة              
لوضع خطط األعمال التجارية مـن أجـل مـساعدة اقتـصادهن            
األســـري وإنـــشاء صـــندوق عـــام للتحـــويالت يقـــدم خدماتـــه 

ــة  ــاطق الريفيــ ــرأة يف املنــ ــافت أن وزارة التــــضامن . للمــ وأضــ
جتمــاعي تقــدم اإلعانــات إىل الرجــال والنــساء علــى أســاس اال

وذكــرت، أخــريا، أنــه فيمــا يتعلــق بالنظــام القــضائي  . املــساواة
تتمثل األولوية األوىل يف خطـة مكتبـها االسـتراتيجية يف تـوفري             

  .التدريب املراعي لالعتبارات اجلنسانية
تكلمــت بوصـفها خــبرية فقالـت إن اللجنــة   : الرئيـسة   - ٣٩

ــة الطــرف مــشاركة تامــة شــواغلها فيمــا يتعلــق    تــشارك ا لدول
ــة   ــها الوطنيـ ــى هويتـ ــة علـ ــسيطرة   باحملافظـ ــن الـ ــرون مـ ــد قـ  بعـ

مــن اخلطــورة ربــط مــسألة املــساواة بــني    ولكــن االســتعمارية 
اجلنــسني باألفكــار األجنبيــة الــيت دخلــت اجملتمــع التيمــوري       
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وذكرت أن اخلصوصية الثقافيـة ينبغـي يف        . وفندها هذا اجملتمع  
قع احترامها ولكن القوالب الفكرية السلبية عن املـرأة الـيت           الوا

ــذوره  ــود جبـ ــا   اتعـ ــصدي هلـ ــب التـ ــة جيـ ــد والثقافـ .  إىل التقاليـ
وأضــافت أهنــا تــود أن تعــرف الكيفيــة الــيت يعتــزم هبــا مكتــب   
وزيرة الدولة لتعزيز املساواة استخدام وسائل اإلعالم يف البلـد          

  . مارسات التقليديةملواجهة مشكلة األمية من أجل تغيري امل
وأعربت عن قلقها لفكرة إبقاء املرأة يف الـدور املـرتيل         - ٤٠

ــه ولكــن ال ينبغــي أن يــستبعد        ــدي، وهــو دور لــه أمهيت التقلي
ــة يف جمتمــــع خــــارج مــــن    ــأدوار أخــــرى، وخاصــ ــا بــ قيامهــ

وذكـــرت يف هـــذا الـــصدد أنـــه مبناســـبة اقتـــراب  . الـــصراعات
 ١٣٢٥س األمـن    رار جملـ  لـصدور قـ   الذكرى الـسنوية العاشـرة      

 ليــشيت ألن تكــون مثــاال -ينبغــي أن تــسعى تيمــور ) ٢٠٠٠(
للدور اإلجيايب الذي تستطيع املرأة أن تقوم به يف تعزيز الـسلم            

  .واألمن
وقالــت إن مــن املفيــد معرفــة الكيفيــة الــيت ختطــط هبــا     - ٤١

الدولــة الطــرف لتغــيري الــصورة الــسلبية التقليديــة عــن املــرأة يف 
ــاهج التعليم ــةاملن ــضا أن تعطــى     . ي ــرأة جيــب أي وذكــرت أن امل

املعلومـــات الالزمـــة هلـــا الختـــاذ قراراهتـــا فيمـــا يتعلـــق بتنظـــيم  
وفيما يتعلـق بـسن الـزواج، قالـت إن الدولـة الطـرف              . األسرة

ملتزمــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق باحلــد األدىن لــسن 
 - سـنة    ١٥ وهي   -الزواج املدين ولكن سن الزواج التقليدية       

وذكـــرت، أخـــريا، أن مـــسألة املهـــر ينبغـــي . سألة إشـــكاليةمـــ
ــان      ــن األحي ــستخدم يف كــثري م ــا ت ــا ألهن ــصدي هل  كوســيلة الت

  . إلكراه الشابات على الزواج
قالت إن قـادة    ):  ليشيت -تيمور   (السيدة رودريغويز   - ٤٢

اجملتمعات احمللية التقليديني يقومون بدور هام يف حل املـشاكل        
وذكــرت أن احلكومــة عملــت مــع    . رتيلاملتــصلة بــالعنف املــ  

شــركاء التنميــة علــى تدريبــهم علــى منــع العنــف القــائم علــى   
  . أساس اجلنس

، )٢٠٠٠ (١٣٢٥وفيمــا يتعلــق بقــرار جملــس األمــن    - ٤٣
قالت إنه جيري تنفيـذ بـرامج خمتلفـة تـسهم إسـهاما مباشـرا يف                

وأضــافت أن مــسألة املنــاهج التعليميــة هــي . تنفيــذ هــذا القــرار
ــا    أولو ــوافر هلــا حالي ــة مــن األولويــات، ولكــن احلكومــة ال تت ي

املـــوارد البـــشرية الالزمـــة لوضـــع منـــهج دراســـي تراعـــى فيـــه  
  .االعتبارات اجلنسانية

وقالــت إن مــن الــصحيح أن املــرأة التيموريــة حتمــل        - ٤٤
 مــن األطفــال يف املتوســط وأن الفتيــات يــصبحن   ٧,٥مبعــدل 

ــسبب ا    ــاإلكراه ب ــزواج ب ــا ضــحايا لل ــاك   أحيان ــر ولكــن هن مله
تدابري جيري اختاذها للتصدي هلـاتني املـشكلتني، مثـل مـشروع       
قانون العنف املرتيل الذي وضع حديثا واملشاورات اليت جتـرى          

  .مع قادة اجملتمع احمللي
قــال إن منــهج ):  ليــشيت-تيمــور  (الــسيد ســواريس  - ٤٥

التعليم باملـدارس االبتدائيـة يـشتمل علـى كتـب مت إعـدادها يف               
 ليـــشيت يف الـــشهور القليلـــة -تغـــال وأرســـلت إىل تيمـــور الرب

أما فيما يتعلق مبنهج التعلـيم باملـدارس الثانويـة فـذكر         . السابقة
أنــه مــا زال يف مرحلــة اإلعــداد، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم  
املتحــــدة للطفولــــة وغــــريه مــــن ووكــــاالت األمــــم املتحــــدة  

ا املنـهج   ومنظمات اجملتمع املدين، بغرض ضمان أن يتناول هـذ        
املسائل ذات الصلة باملرأة، مثل حقوق املـرأة والتربيـة الوطنيـة            

ــات  ــنني والبن ــا هــي    . للب ــستخدمة حالي ــاهج امل وأضــاف أن املن
مناهج انتقالية وال تتناول إال الصفوف من األول إىل الـسادس           

  . االبتدائيمن مرحلة التعليم 
أشـارت إىل عـدد     ):  ليـشيت  -تيمـور    (السيدة غوميز   - ٤٦

األطفــال الــذين يولــدون للمــرأة التيموريــة فقالــت إن وزارة      
ــوالدات مــن أجــل      ــة املباعــدة بــني ال الــصحة تؤكــد علــى أمهي

  .صحة األم وسالمتها
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تكلمـــت بوصـــفها خـــبرية فتـــساءلت عـــن : الرئيـــسة  - ٤٧
القوالب الفكرية  الكيفية اليت تعتزم هبا الدولة الطرف مكافحة        

  .مومةاملتعلقة بالصحة اإلجنابية وباأل
 قالـــت إن ): ليـــشيت-تيمـــور  (يزوالـــسيدة رودريغـــ  - ٤٨

احلمالت التعليمية وغريها من الربامج الـيت تنفـذ الغـرض منـها             
هــو التــصدي للقوالــب الفكريــة واملواقــف الــسائدة يف الثقافــة   
ــل     ــن أجـ ــصحة مـ ــشاركة وزارة الـ ــذ مبـ ــا تنفـ ــة، وأهنـ التيموريـ

تريـد مـن    مساعدة املرأة علـى فهـم حقوقهـا وتقريـر عـدد مـن               
  .األطفال

ــسة  - ٤٩ ــن   : الرئيـ ــبرية فأعربـــت عـ ــفها خـ تكلمـــت بوصـ
سرورها ملا تبذله الدولـة الطـرف مـن جهـود إلدخـال املنـاهج                

وذكـرت أنـه قـد يكـون        . الدراسية  اجلديدة واألفكار اجلديدة    
مــن األســهل االســتعارة مــن البلــدان األخــرى املتكلمــة باللغــة   

حلاليـة، ولكنـها أعربـت عـن     الربتغالية خـالل الفتـرة االنتقاليـة ا    
ــور   ــستطيع تيمـ ــها يف أن تـ ــضع  -أملـ ــة أن تـ  ليـــشيت يف النهايـ

  .موادها التعليمية ومناهجها الدراسية اخلاصة هبا
قالت إهنا تود أن تعرف املوعد الذي       : خسالسيدة را   - ٥٠

وقالــت إن مــن املهــم  . يتوقــع فيــه إقــرار قــانون العنــف املــرتيل  
ــور   ــسبة إىل تيمـ ــشيت ب-بالنـ ــن    ليـ ــا مـ ــدا خارجـ ــا بلـ اعتبارهـ

ــد يف      ــن جدي ــدء م ــهاز الفرصــة للب ــستطيع انت ــصراعات أن ت ال
وأشـارت إىل   . إطار االتفاقية وإلغاء مجيع التشريعات التمييزيـة      

عــدم وجــود بيانــات موحــدة عــن العنــف القــائم علــى أســاس   
 - وهــو نقــص أشــري إليــه يف تقريــر الدولــة الطــرف   -اجلــنس 

ــساءلو ــيت جيــر  تت ــسبة جلمــع   عــن اخلطــوات ال ي اختاذهــا بالن
البيانات بطريقة منظمة فيما يتعلق بالعنف القـائم علـى أسـاس            

يت لـ وقالت إنه سيكون من املفيد أيضا معرفة الكيفيـة ا     . اجلنس
ــة تــصحيح عــدم قــ    ــزم هبــا احلكوم ــى  دتعت ــة عل ــرأة الريفي رة امل

ــسبة      ــة بالنـ ــدمات الداعمـ ــة واخلـ ــدمات الوقائيـ ــاع باخلـ االنتفـ
  .رتيللضحايا العنف امل

وقالت إن الدولة الطرف تسلم بـأن الفقـر هـو سـبب               - ٥١
ــة ل   ــباب اجلذري ــن األس ــار م ــاء واالجت ــشرلبغ ــا   بالب ــذا فإهن ، وهل

ترحــب بأيــة معلومــات أخــرى عــن التــدابري الــيت اختــذهتا ملنــع    
وتــساءلت عمــا إذا كــان قــد مت   . دخــول املــرأة جتــارة اجلــنس  

ــرأ    ــصادي للمـ ــتمكني االقتـ ــز الـ ــشيء لتعزيـ ــام بـ ــوفري القيـ ة وتـ
  .ملن يعانني من الصدمات النفسيةالنفسي اإلرشاد 

وفيمــا يتعلــق بقــضية الرجــل والنــساء الــسبع الــذين مت    - ٥٢
القــبض علــيهم بــسبب االجتــار والبغــاء، والــيت مت فيهــا اإلفــراج 
عن الرجـل وتوجيـه االهتـام إىل النـساء وترحيلـهن، قالـت إهنـا                

  خمتلفــة مــع أهنــمتــود أن تعــرف ملــاذا عومــل املتــهمون معاملــة 
ــة   ــذنب وشــركاء يف اجلرمي ــساوون يف ال ــت، أخــريا،  . مت وطلب
 قــد يكــون هنــاك مــن إجــراءات تقــوم هبــا  مــاتفاصــيل أكثــر ع

احلكومة لوقف الطلب على البغاء ومحايـة املـشتغالت بـاجلنس     
  .من االستغالل من جانب الرجل

قالت إهنا تـود أن تعـرف مـا إذا          : السيدة تشوتيكول   - ٥٣
ولة الطرف تقوم، إىل جانب األنـشطة املومسيـة مثـل           كانت الد 

االحتفال باليوم الدويل باملرأة، بالتخطيط لوضع اسـتراتيجيات    
الفكريـة اجلامـدة املتعلقـة      القوالـب   طويلة األجل للقـضاء علـى       

وتــــساءلت، باإلضــــافة إىل ذلــــك، عــــن التــــدابري  .باجلنــــسني
ــستقبال فيمــ     ــا م ــة اختاذه ــزم احلكوم ــيت تعت ــق امللموســة ال ا يتعل

ــزة       ــات املتحي ــسني وحظــر اإلعالن ــني اجلن ــساواة ب ــشجيع امل بت
جنــسيا وحظــر بــرامج العنــف ضــد املــرأة يف الــربامج اإلذاعيــة   

وقالت إنه سيكون من املفيد أيضا معرفـة مـا إذا         . والتليفزيونية
كانــت الــشكاوى املتعلقــة باملــسائل املتــصلة بوســائل اإلعــالم    

  .تلقى التشجيع
 مسألة االجتار فتساءلت عن وضع قـانون        وانتقلت إىل   - ٥٤

ــة      ــه املتعلقـ ــن أحكامـ ــيل عـ ــت تفاصـ ــنقح وطلبـ ــات املـ العقوبـ
كما طلبت تفاصيل عن قـانون محايـة        .  بالبشر مبكافحة االجتار 
وأشارت إىل أن الفريـق العامـل املـشترك بـني           . الشهود املقترح 
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فربايـر  /شـباط  مل جيتمـع منـذ        بالبـشر  الوكاالت واملعين باالجتار  
، وقالت إهنا تـود أن تعـرف أسـباب عـدم نـشاطه ومـا              ٢٠٠٨

إذا كانت املنظمـة الدوليـة للـهجرة واملنظمـات غـري احلكوميـة              
احمللية أو بعـض الكيانـات احلكوميـة األخـرى تقـوم بـسد هـذا                

ــراغ ــدعم   . الفـ ــدمات الـ ــن خـ ــافية عـ ــات إضـ وطلبـــت معلومـ
ــة       ــشر وعــن أي ــدم إىل ضــحايا االجتــار بالب ــيت تق املتخصــصة ال

وأضــافت أنــه . توجيهيــة وإجــراءات تتعلــق بتحديــدها مبــادئ 
يلزم تقدمي مزيد من اإليـضاح عمـا إذا كانـت احلكومـة لـديها         

 ليـــشيت مـــن بلـــدان -وســـائل لرصـــد املهـــاجرات إىل تيمـــور 
 القيام بدراسـة عـن هـذا        املنطقة للعمل هبا كبغايا وعن إمكانية     

الوضــع ميكــن اســتخدام نتائجهــا يف التخطــيط االســتراتيجي      
  .واجهة هذه الظواهرمل

قالت إن قانون   ):  ليشيت -تيمور   (السيدة رودريغيز   - ٥٥
. العنــف املــرتيل يــتعني أن يوافــق عليــه جملــس الــوزراء والربملــان

وذكــرت أن مكتبــها يعمــل مــع الربملــان لــضمان ســرعة إقــرار   
وأضافت أن مكتبها يعمـل أيـضا مـع وزارة التـضامن            . القانون

بيانات املتعلقة بـالعنف القـائم علـى        االجتماعي لتوحيد مجيع ال   
ــا اســتأجرت       ــى أســاس ســنوي وأهن ــك عل أســاس اجلــنس وذل
مستــشارا دوليــا للتــصدي للــصعوبات النامجــة عــن كــون كــل  

  .منظمة غري حكومية هلا إحصاءاهتا املختلفة
بقـــوة للمستـــضعفني وقالـــت إنـــه مت إنـــشاء وحـــدة      - ٥٦

اطق الريفيـة،   الشرطة الوطنية ملـساعدة النـساء، وخاصـة يف املنـ          
ــى       ــائم عل ــصبحون ضــحايا للعنــف الق ــد ي ــذين ق ــال ال واألطف

وأضــافت أن احلــاجز اللغــوي يــشكل عقبــة     . أســاس اجلــنس 
رئيسية بالنسبة لكثري من النساء الاليت يـسعني للحـصول علـى            

  .العدالة من خالل القنوات القانونية الرمسية
وفيمــا يتعلـــق بالبغــاء، قالـــت إن مكتبــها يعمـــل مـــع      - ٥٧
لربملـان وأنـه جتـري حاليـا مـشاورات أوليـة            باموعة النـسائية    اجمل

وأضـافت أنـه عنـدما يـتم       . بشأن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني        

إقرار قانون العنف املرتيل سيتم وضع مشروع قـانون ملكافحـة           
وقالت إنـه مل يـسبق إعـداد بيانـات عـن البغـاء              .  بالبشر االجتار

كون من املفيـد البـدء يف       بني التيموريات واملهاجرات وهلذا سي    
  .مجع اإلحصاءات املتعلقة بالوضع

قالــت إنــه يهمهــا أن تعــرف مــا إذا : الـسيدة بيمنتيــل   - ٥٨
كــان قــانون العقوبــات ومــشروع القــانون املــدين قــد احــتفظ    

وتساءلت، حتديدا،  . ببعض القوالب الفكرية فيما يتعلق باملرأة     
إذا كانـت   عما إذا كان اغتـصاب الزوجـة يعتـرب جرميـة وعمـا              

اجلــرائم اجلنــسية املرتكبــة ضــد املــرأة تــصنف بوصــفها جــرائم   
ضــد العــادات والــشرف واألخــالق أو باعتبارهــا كمــا هــي       

وتــساءلت عمــا إذا كــان  . معرفــة اآلن جــرائم ضــد الــشخص 
القــانون املــدين يبقــي علــى فكــرة أولويــة الرجــل يف العالقــة        

  .ل الزوجنيالزوجية وأولوية األب يف القرارات املتعلقة بأطفا
 -قالت إنه يسرها أن تيمـور       : السيدة شيمونوفيتش   - ٥٩

ــة رقـــم    ــية العامـ ــار التوصـ ــة ١٩ليـــشيت تأخـــذ يف االعتبـ  للجنـ
وتساءلت عن اخلطوات اليت اختذهتا اسـتجابة أليـة مالحظـات           
ــة بــشأن حقــوق الطفــل الــيت أعربــت أيــضا عــن      ــة للجن ختامي

  .وجهات نظر بشأن العنف ضد النساء والفتيات
ــانون األساســي اخلــاص       - ٦٠ ــا إذا كــان الق ــساءلت عم وت

بــوزارة الدولــة لتعزيــز املــساواة يتــضمن أيــة أحكــام تتنــاول        
ــشاء       ــي بإن ــه يكتف ــسني أم أن ــني اجلن ــساواة ب ــسألة امل ــل م بالفع

وأضــافت أهنــا تــود أن تعــرف مــا إذا كانــت  . املكتــب اجلديــد
ع االتفاقيــة تقــف مــن الناحيــة القانونيــة علــى قــدم املــساواة مــ   

  .القانون األساسي
ــسيدة بيغــوم  - ٦١ ــوزراء قــرر  : ال أشــارت إىل أن جملــس ال

ــيت تكـــون فيهـــا الـــصحة        ــازة اإلجهـــاض يف احلـــاالت الـ إجـ
اجلسمانية أو النفسية للمرأة أو للجنني معرضـة للخطـر ولكـن            
ــضا        ــه وضــع أي ــادرة ولكن ــذه املب ــرفض ه ــف ب ــان مل يكت الربمل

أن هـــذا أمـــر وذكـــرت . عقبـــات إضـــافية أمـــام إهنـــاء احلمـــل 
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ارتكاب العنف وقالـت إهنـا إزاء       إجازة   يعين    ألنه مؤسف جدا 
ــشديد يف   ــاع الــ ــدالت االرتفــ ــل  معــ ــة ومحــ ــات األمومــ وفيــ

املراهقات بالبلد حتث احلكومة علـى محايـة املراهقـات وإعـادة            
وتساءلت عمـا إذا  . النظر يف موقفها بالنسبة لتجرمي اإلجهاض 
ــواء النـــساء يف امل  ــد دور إليـ ــة وعـــن  كانـــت توجـ ــاطق النائيـ نـ
  .اخلدمات اليت تقدم للمحاربني القدماء

ــسيدة راســخ   - ٦٢ ــسؤال    : ال ــى ال ــه ردا عل أشــارت إىل أن
ي سألته فيما يتعلق بفرص املـرأة الريفيـة يف احلـصول علـى              ذال

اخلدمات املقدمة لضحايا العنف املرتيل أبرز الوفـد الـصعوبات          
د املرافـق املعمليـة     اليت تواجه يف إدانة املتهمني نظرا لعـدم وجـو         

على أهنا ذكـرت    .  اجلرائم مرتكيب DNAالالزمة للتعرف على    
أن سؤاهلا كان يتعلق بالتـدابري أو االسـتراتيجيات احملـددة الـيت             
اختذت أو وضعت لتيسري الوصـول إىل العدالـة وإىل اخلـدمات            
الــيت تقــدم ملــن يعــشن بعيــدا عــن العاصــمة ويعــانني العنــف أو  

  .يتعرضن له
ألت أيضا عن حادث جاء وصفه يف التقريـر وفيـه           سو  - ٦٣

ألقــي القــبض علــى ســبع نــساء إندونيــسيات ورجــل تيمــوري   
وأضـافت أنـه جـاء بـالتقرير أن الرجـل مت       . بتهمة ممارسة البغاء  

ــن        ــساء للمــضايقة م ــا تعرضــت الن ــه بينم ــراج عن ســؤاله واإلف
جانب الشرطة بـل تعرضـت إحـداهن لالغتـصاب مـن جانـب              

وقالــت إهنــا تريــد توضــيحا للــسبب يف  . أحــد رجــال الــشرطة
اإلفراج عن الرجل وتوجيه التهم إىل النـساء مث ترحيلـهن فيمـا       

  .بعد  وعما إذا كان قد اختذ أي إجراء ضد ضباط الشرطة
ــشوتيكول   - ٦٤ ــسيدة ت ــانون    ال ــا إذا كــان الق  ســألت عم

املتعلق حبماية الـشهود الـذي جتـري مناقـشته حاليـا يف الربملـان               
وذكـرت أنـه يهمهـا معرفـة        . ائم أو اقتـراح جديـد     هو قانون قـ   

  .املسائل اليت جتري مناقشتها
قـال إن القـانون     ):  ليـشيت  -تيمور   (السيد كاردوزو   - ٦٥

املدين ينص على سن الـزواج ولكـن ميكـن ملـن هـن دون هـذه              

وأضــاف أن إكــراه أي إنــسان . الــسن الــزواج مبوافقــة األســرة
شروع القــانون املتعلــق  وقــال إن مــ.علــى الــزواج يعتــرب جرميــة

حبقوق الطفل ينـاقش حاليـا يف جملـس الـوزراء وعنـدما يـصدر               
ــا     ــة حلقــوق الطفــل املوجــودة حالي ــة الوطني القــانون فــإن اللجن

  .ستكون مسؤولة عن تنفيذه
قالــت إن ):  ليــشيت-تيمــور _ (الــسيدة رودريغيــز   - ٦٦

قانون العقوبات قانون جديد جدا وإن الدولة الطـرف سـتقوم         
د اللجنــة باملعلومــات املفــصلة املطلوبــة عنــه يف تــاريخ       بتزويــ 
  .الحق
ــا يتعل  - ٦٧ ـــوفيمــ ــاض، قال ـــــ ــرمي اإلجهــ ـــق بتجــ ت إن ــــــ

ذه املــسألة وأن الربملــان ـــــــاحلكومــة والربملــان خمتلفــان بــشأن ه
ــا يتعلـــق    ــانون فيمـ يقـــوم حاليـــا بوضـــع مـــشروع لتعـــديل القـ

  .باإلجهاض
يل مل يـصدر بعـد ولكـن        وقالت إن قانون العنـف املـرت        - ٦٨

ــساعدة املنظمــات غــري      ــواء مب ــوفري دور اإلي ــة حتــاول ت احلكوم
ــة ــواء يف     . احلكومي ــع دور لإلي ــا أرب ــه توجــد حالي وذكــرت أن

  .العاصمة وثالث يف أقاليم خمتلفة
ة احملــاربني القــدماء فقالــت إن    ـــــوانتقلــت إىل مــسأل    - ٦٩

أن مجيــع د أعــدت تقريــرا بــشــــــوزارة التــضامن االجتمــاعي ق
. اث الـذين تقـدم هلـم إعانـات        ــــــ املستفيدين من الـذكور واإلن    

ى أساس نوع اجلـنس يف دفـع   ـــــوأضافت أنه ال يوجد متييز عل  
وذكــرت أن قــانون احملــاربني . اءـــــــمــستحقات احملــاربني القدم
تنقيحـــه مـــرة قـــد مت ه يف الربملـــان وـــــالقـــدماء جتـــري مناقـــشت

  .أخرى
أجـــاب علـــى ):  ليـــشيت-تيمـــور  (سالـــسيد ســـانتو  - ٧٠

سؤال السيدة راسـخ بـشأن معاجلـة الـشرطة حلـادث البغـاء يف                
الــشرطة كانــت  فقــال إنــه وقــت وقــوع احلــادث  ٢٠٠٣عــام 

حتــت ســلطة بعثــة األمــم املتحــدة وأهنــا راعــت املعــايري الدوليــة  
  .ذات الصلة
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  ٨ و ٧املادتان 
ى أشــارت إىل أنــه علــ: الــسيدة موريليــو دي ال فيغــا  - ٧١

 ليـشيت  -الرغم مـن أن املـرأة تـستطيع مبقتـضى دسـتور تيمـور          
التقدم لالنتخابات فإهنا تتردد يف القيـام بـذلك خـشية االنتقـام             

وقالت إن مثة مانعـا آخـر هـو أن املـرأة            . بل والضرر اجلسماين  
وقالت إهنـا   . ال تستطيع أن تتقدم لالنتخابات إال بإذن زوجها       

 دعــاوى أقيمــت ةهنــاك أيــ تهلــذا تــود أن تعــرف مــا إذا كانــ 
  .بسبب ختويف املرشحات لالنتخابات

وذكرت أنه على الرغم من أن نفـس معـايري االختيـار        - ٧٢
تطبق بالنـسبة للرجـل واملـرأة عنـد التعـيني يف الوظـائف العامـة                
فإهنا ال تفهم كيف ميكن ضمان املساواة احلقيقيـة يف الفـرص،       

بة بـني البالغـات     حسبما يطلبه القانون، إذا كان معـدل اخلـصو        
مرتفع إىل هذا احلد وأن التـسرب مـن املـدارس ظـاهرة شـائعة               

وأضـافت أن املـرأة جيـب أن يكـون هلـا احلـق يف               . بني الفتيـات  
أن تقرر مـا إذا كانـت تريـد أو ال تريـد أطفـاال كمـا جيـب أن         

  .تكون خدمات تنظيم األسرة متاحة هلا
ــصو      - ٧٣ ــوريني يت ــا أن بعــض التيم ــه يقلقه ــت إن رون وقال

املــساواة بــني اجلنــسني علــى أهنــا مفهــوم أجــنيب ويعتــربون أن    
املنظمات غري احلكومية اليت تدعو إىل حقوق املرأة تتـدخل يف           

ــد  ــؤون البلـ ــري    . شـ ــات غـ ــت املنظمـ ــا إذا كانـ ــساءلت عمـ وتـ
وقالــت إهنــا ســتكون .  متويــل مــن الدولــةتلقــى أياحلكوميــة ت

حـسب نـوع    ممتنة ألية معلومات يف هذا الصدد تكون موزعة         
وذكـرت، أخـريا، أن إلحـصاءات       . )علمانية أو دينيـة   (املنظمة  

تـود  تظهر أن املساواة مل تصبح حقيقـة واقعـة بعـد وهلـذا فإهنـا         
ــل        ــأي عم ــام ب ــتفكري يف القي ــان جيــري ال ــا إذا ك ــرف م أن تع

   .تصحيحي للتصدي هلذا الوضع
 ليـشيت   -هنأت تيمور   :  زرداين -السيدة بلميهوب     - ٧٤

 على االتفاقية بدون حتفظ واحد وهو أمـر يـدل       على تصديقها 

 مـن    تطبيق القانون الدويل بعد خروجه     على تصميم البلد على   
  . سنة من احلكم االستعماري٤٠٠أكثر من 

ــسبة     - ٧٥ ــام احلـــصص بالنـ ــة لنظـ ــع سياسـ واقترحـــت وضـ
نــسبة ب حــصتهاملــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية وأن تكــون 

مـن   ى يف املائة يف احلكومة وأعل     ٣٠و   يف املائة يف الربملان      ٣٣
وأضـافت أنـه إذا مل تلتـزم        . ذلك على مستويات احلكم احمللـي     

األحــزاب الــسياسية بــذلك فإنــه ينبغــي حرماهنــا مــن اإلعانــات 
وقالــت إنــه ينبغــي للمــرأة التيموريــة أن متثــل البلــد  . احلكوميــة

أيضا يف األمم املتحدة ويف الوكـاالت املتخصـصة ويف الـسلك            
  .بلوماسيالد

  . مساء٠٥/١رفعت اجللسة يف الساعة   
  


