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 (HRI/CORE/TLS/2007)تقـــــرُّ الدولـــــة الطـــــرف يف الوثيقـــــة األساســـــية املـــــشتركة   - ١
بالصعوبات اليت متت مواجهتها يف مجع البيانات، بالنظر لنقص املعلومات اإلحـصائية واملتعلقـة              

ُيرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن حالـة مجـع البيانـات يف البلـد بـصورة                     . بالسياسة العامة 
عامة، وبيان مدى مجـع البيانـات علـى أسـاس نـوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك البيانـات عـن سـكان                          

كما ُيرجى تقدمي معلومات حـول التقـدم احملـرز يف مجـع البيانـات املتعلقـة               . األرياف واألقليات 
وُيرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر حاليـا يف طلـب              . مبختلف أحكام االتفاقية  

  .ية هلذا الغرضمساعدة فن
 خـاص  بوجـه  الريفيـة  املنـاطق  ويف . عام، مهمة صعبة جدا    بوجهيشكل مجع البيانات،      
  . أزواجهن انتظار اإلجابة عند طلنب يببساطة ألهنن النساء، مع مقابلة إجراء أحيانا يصعب

 مواجهـة  متـت  أنـه  إالَّ،  ٢٠٠٣ عـام  منذ اجلنس نوع أساس على البيانات مجع بدأ لقد  
ــك يف صــعوبات ــضا ذل ــذا .أي ــا وه ــدعو م ــوفري إىل ي ــشئة” ت ــة تن ــساء “اجتماعي  والرجــال للن

 إىل أبويـة  هـي  ليـشيت    - تيمـور    ثقافـة  ألن اجلنـسني،  بني املساواة حول باملعلومات تزويدهم أو
 للتنـشئة  كـان  مـا  إذا الدوليـة  املنظمـات  قبـل  مـن  فـين  دعـم  تـوفري  املهم من وسيكون .بعيد حد

  .تتم أن االجتماعية
يــشري التقريــر إىل أن مجيــع االتفاقيــات واملعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة الــيت دخلــت      - ٢

 مـن الدسـتور، جـزءا مـن قـانون       ٩ ليـشيت طرفـا فيهـا تـشكل، مبوجـب أحكـام املـادة                ‐تيمور  
 ليـشيت احمللـي يـشكل    ‐الدولة احمللـي وأن إدمـاج معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف قـانون تيمـور             

ُيرجـى بيـان مـا إذا كـان التمييـز           . تنفيـذ الكامـل ملعـايري حقـوق اإلنـسان         خطوة هامة يف اجتاه ال    
 مــن االتفاقيــة حمظــوراً يف التــشريع الــوطين وبيــان ُســبل االنتــصاف   ١ضــد املــرأة وفقــا للمــادة  

كما ُيرجى أيضا بيان ما إذا كانت أحكام االتفاقية قد جـرى االحتجـاج هبـا                . القانونية املتاحة 
  .يف قضايا أمام احملاكممباشرة، وإىل أي مدى، 

 ليــشيت - تيمــور مجهوريــة دســتور مــن ١٧ واملــادة ١٦ املــادة مــن )٢( الفقــرة تــنص  
 للفقرة واملـادة املـذكورتني      ترمجة يلي وفيما .املرأة أو الرجل ضد التمييز حترمي على الدميقراطية

  ):التيتونية اللغة من(
 اللــون، أســاس علــى شــخاصاأل ضــد التمييــز جيــوز ال” :١٦ املــادة مــن )٢( الفقــرة  

ــة و أالعــرق، وأ  االجتمــاعي املركــز و أاللغــة، و أالعرقــي، األصــل و أاجلــنس، و أاملدنيــة، احلال
ــصادي، أو ــسياسية اآلراء و أاالقت ــديولوجياأو ال ــدين، و أ، اإلي ــيم، و أال ــة أو التعل ــة احلال  البدني
  .“اإلعاقة أو العقلية أو
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 ويف األســرة تنــشئة يف والواجبــات احلقــوق نفسبــ والرجــل املــرأة تتمتــع” :١٧املــادة   
  .“والسياسية واالقتصادية واالجتماعية الثقافية اجملاالت
   حكومــــة تــــصدره الــــذي الــــوطين التــــشريع مــــن نــــوع أي علــــى ُيحظــــر لــــذلك،  
 شــخص أي وباســتطاعة املــرأة؛ ضــد تنطــوي علــى متييــز بنــود أي يتــضمن أن ليــشيت -تيمــور 
 ويف .الرمسـي  القـضائي  النظـام  أمـام  بـدعوى  يتقـدم  أن اجلـنس  أسـاس  علـى  ضده بالتمييز يشعر
 أحكـام االحتجـاج ب  فيهاجرى  حالة بأي علم على ليشيت - تيمور  حكومة ليست الوقت هذا

  .احملاكم أمامقضايا  يف مباشرة بصورة االتفاقية
 التمييـز،  حظـر  علـى  بالفعـل  العقوبـات  قـانون  مـواد  بعـض  تـنص  ذلـك،  إىل وباإلضافة  
 .بـالتمييز  خـاص  موحَّـد  قـانون  وضـع  يف ليـشيت    - تيمـور    يف الـسياسيني  القـادة  عظمم ويبحث
  .املسألة هذه حول السكان مع مشاورات احلكومة وزراء بعض وُيجري
 أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  باتفاقيـة االحتجـاج    أثناءهـا  مت قـضايا  توجد ال اآلن وحىت  
 .االتفاقيـة  أحكـام  علـى  للقـضاة  تـدريب  يـا حال يوجـد  وال احملـاكم  نظـام  أمـام  املرأة ضد التمييز

 واملؤسـسات  الدوليـة  الوكـاالت  مـع  باالشـتراك  العمـل تود   املساواةلتعزيز   الدولة وزارة أن إال
  .املستقبل يف التدريب هذا لتوفري األخرى

يشري التقرير إىل أنه على الرغم مـن أن الدسـتور يـضمن للمـرأة املـساواة أمـام القـانون           - ٣
، إال أن عوامـل عديـدة حتـول يف الواقـع دون وصـول املـرأة               على قدم املساواة  ماية  حلاويوفر هلا   

وفـضالً عـن ذلـك،      . إىل العدالة، كمعرفتها غري الكافية حلقوقهـا، وطـول اإلجـراءات القانونيـة            
كــثرياً مــا تكــون املــرأة عرضــة للوصــم والــضغوط االجتماعيــة فتــتم معاجلــة الرتاعــات يف نطــاق 

ــة     ُيرجــى تقــ . األســرة ــة الطــرف حملــو األمي دمي معلومــات حــول اإلجــراءات الــيت اختــذهتا الدول
القانونية بني النساء ولزيادة وعي القضاة واحملامني بالتمييز على أساس اجلنس وحلماية احلقـوق              

  . اإلنسانية للمرأة من خالل توفري التدريب املناسب هلا
  

  .األمية حمو هي الرمسي غري التعليم يف األوىل اخلطوةأوال،   
  

التوعيــة القانونيــة  القــانوين التــدريب مركــزتــشمل املواضــيع الــيت جيــري تدريــسها يف    
 احلكومـة  اختـذهتا  الـيت  اخلطوات وتشمل .واألطفال النساء حقوق ذلك يف مبا اإلنسان، قوقحب

 لكـي  وبـاألخص  للنـساء،  األولويـة  إعطـاء  مـع  املنـاطق،  مجيـع  يف األميـة  وحملـ  بـرامج اسـتحداث  
 دسـتور  مـن  ٥٩وفقـا للمـادة    التعلـيم، ويـتمكن مـن احلـصول علـى         كنـساء،  حقـوقهن  دركني

 التعلـيم  يف األشـخاص  مجيـع  حـق  علـى  الدسـتور  ويـنص  .الدميقراطيـة  ليشيت   - تيمور   مجهورية
  .القانونية األمية حمو على أيضالينطبق  القانون هذاوميكن التوسع يف تفسري  .األساسي
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 أشـهر  ثالثـة  مدتـه  األميـة  حملـو  أساسـي  برنامج على رمسيال غري التعليم برامج وتنطوي  
 الربنـامج  هـذا  ويـضم  .أشـهر  سـتة  مدتـه  “Iha Dalan”  الوظيفية يـسمى األمية حملو برنامج يليه

ــاول خمتلفــةوحــدات  ــصحة، كــالتعليم، مواضــيع تتن ــسان وحقــوق وال  فــصلال ويتــضمن .اإلن
  .“املرأة أمن” حولموجزة  وحدة اإلنسان قوقاملتعلق حب
مسؤول االتصال املعين بالقـضايا اجلنـسانية        عمل خطة تشمل الرمسي، التعليم يف ثانيا،  

ويــشمل . اء األمــور واملعلمــنييـ  العمـل مــع مجعيــات أول ٢٠٠٩يف وزارة التعلـيم والثقافــة لعــام  
برنــامج إعــداد املعلمــني وضــع برنــامج بــشأن حقــوق اإلنــسان للمعلمــني يــشمل أيــضا حقــوق  

ــرأة ــيناقش مــ . امل ــدريب       وس ــة ت ــة كيفي ــري احلكومي ــسائية غ ــات الن ــع املنظم ــصال م سؤول االت
ــني ــام     . املعلمـ ــني يف عـ ــع املعلمـ ــاون مـ ــق التعـ ــة يف حتقيـ ــيم والثقافـ ــل وزارة التعلـ  ٢٠٠٩وتأمـ

  . ٢٠١٠ عام أو
 تقـــوم بوســـائل منـــها ســـن يالطـــرف لكـــُيرجـــى بيـــان التـــدابري الـــيت اختـــذهتا الدولـــة   - ٤

مارسـات كـالزواج املبكـر أو املتفـق عليـه مـسبقا بـني األهـل            التشريعات، بتعديل األعـراف وامل    
  .واملهر، اليت تسفر عن متييز ضد املرأة أو تتسبب يف إدامة هذا التمييز

 .املـدين  القـانون  مـشروع  يف وكذلك الدميقراطية ليشيت مجهورية دستور يف هذا يظهر  
 أنـه  أي إكـراه،  أي دون - ١٧ ـالـ  سـن  يفللـزواج    واملـرأة  للرجل احلرية القانون هذا ُيعطي إذ

 الـيت  املـرأة  اختيـار  حريـة  الرجـل  وميـنح  هلـا،  زوجـا  يكـون  الـذي  الرجل اختيار حرية املرأة مينح
 بـذلك  أهلـهم  هلـم  مسـح  إذا ١٦ الــ  سـن  يف الـزواج  والنـساء  للرجـال  وميكـن  .لـه  زوجـة  تكون
 القـانون  يعترف وال .١٥ الـ سن يف بالزواج هلم ُيسمح وال .التسجيل مكتب يف ذلك وُيدون
 أن ميكـن  عواقـب  أي مـع  يتعامـل  ال وهـو  اليـوم،  حىت الواقع يف موجودا زال ما أنه مع باملهر،
  .عليه تترتب

  
   باملرأة للنهوض الوطنية األجهزة    

 من الوثيقة األساسية املشتركة إىل أن الدولة الطرف أثبتت التزامهـا           ١٧١تشري الفقرة     - ٥
املـساواة يف   لتعزيـز   رأة والرجل بإنشائها مكتب مستشار رئـيس الـوزراء          بتحقيق املساواة بني امل   

، رغـم   ليس له قانون أساسـي    املكتب املذكور   أن  إىل  الوثيقة  كما تشري   . ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
القـانون   قد بينت احلاجة لوضـع هـذا         ٢٠٠٥لعام  اخلاصة به   أن أنشطة التخطيط االستراتيجي     

  . مستكملة هبذا اخلصوصُيرجى توفري معلومات . كأولوية
 الكامـل  واالسـتثمار  الـوعي  تعزيـز  الرابعـة  الدسـتورية  احلكومة قررت ،٢٠٠٧ عام يف  

 اســتجابة أيــضا ذلــك وجــاء .املــساواةلتعزيــز  الدولــة وزارة بإنــشائها املــساواة،جمــال تعزيــز  يف
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 الدولــة رةوزا وتتبــع .٢٠٠٤ يوليــه/متــوز يف الثــاين الــوطين النــسائي املــؤمتر عــن صــادر ملقتــرح
يف  اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم وهـي مـسؤولة عـن        .الـوزراء  رئيس مكتب املساواةلتعزيز  
 الـسياسات  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  وحتقيـق  احلكوميـة،  واإلدارات والتشريعات الربامج مجيع

  .العامة والتشريعات
لتعزيـز املـساواة     الدولـة  لـوزارة  األساسـي القـانون    الـوزراء  جملـس أقر   ٢٠٠٨ عام يفو  

ــوزارة ســلطات وسَّــع الــذي ،١٦/٢٠٠٨ رقــم ــة ال  االستــشاري اجمللــس ســلطات مــع باملقارن
اخلمـسية   اخلطـة  اجمللـس   هـذا وضـع  ،٢٠٠٦ عام ويف .املساواة الذي حلت الوزارة حمله  لتعزيز  

ــدة  االســتراتيجية  ليــشيت - تيمــور حكومــة مبــشاركة ،٢٠١١  عــامإىل ٢٠٠٦  عــاممــناملمت
 باملقارنـة  تقـدما لتعزيـز املـساواة      الدولـة  وزارة وحققت .املدين اجملتمع منظمات من وشريكاهتا

 .االستـشاري  اجمللـس  نـشاط  مـن  املاضـية  األربـع  الـسنوات  جتربـة  إىل باالسـتناد  اخلطة، هذه مع
 واملـرأة  الرجـل  بـني  واملساواة باملشاركة للنهوض أولوية ذات قطاعات مخسة الوزارة وحددت

 األولويــة وجمــاالت .الثقافــة جمــال ويف والــسياسية واالجتماعيــة االقتــصادية نميــةالت جمــاالت يف
  :التالية هي

  احلكومة؛مجيع وزارات   يفمتكاملة جنسانية استراتيجية وتطوير تنفيذ  -أوال   
 اجلنساين؛ اجملال يف الضرورية والتشريعات والربامج السياسي، النفوذ توفري  -ثانيا   

 احلـوار  لتـسهيل  املـدين  واجملتمـع  الـوزارة  ضـمن  عمـل  وفريق تنسيق آلية إنشاء  -ثالثا   
 وكفاءة؛ فعالية أكثر ومشاريع وبرامج سياسات إىل الوصول هبدف والتشاور،

 داخــل اجلنــسانية املــسائل فهــم لتحــسني اتــصاالت اســتراتيجية وتنفيــذ وضــع  -رابعا   
  جمتمع؛ كل

ــدرة تطــوير  -خامــسا    ــة وزارة ق ــز املــسا  الدول ــوارد مــنواة لتعزي ــشرية امل ــأمني الب  وت
  . مستقبالاملؤسسي تطورها

 الــوزراء  جملــس  اجتماعــات  يففقــد شــاركت   الــوزارة،  هــذه  ملــسؤوليات  وبالنــسبة  
 إىلويـضاف ذلـك    .جنـساين  منظور من واملشاريع والربامج السياسات علىومارست ضغوطا  

 :مهــا  الــوزارةيف وحــدتني ءإنــشاواملتمثــل يف  االســتراتيجية، اخلطــة أســاس علــى املــبين العمــل
 ،والرصــد والتخطــيط، الــسياسي، التطــوير عــن سؤولةاملــ والتطــوير الــسياسات وحــدة )١(

 مـسؤولة  وماليـة  إدارية وحدة )٢( و باالستشارات؛ والقيام التنسيق، على والتدريب والتقييم،
  .املاليةالشؤون و ،واللوجستيات اإلدارة، عن
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ــارس/آذار ١٩ ويف   ــر  ٢٠٠٨ م ــأق ــوزراء سجمل ــرار ال ــادة يقــضي اق ــشاء بإع ــاط  إن نق
 هبـدف  واملقاطعـات،  الـوزارات  مـستوى  علـى  إليها االهتمام وتوجيه وتعزيزهااتصال جنسانية   

 ،ةوالعامـ  والـسياسية  االسـتراتيجية  اتالتـشريع  يف اجلنـسانية  للمسائل  للتناول املوحد  آلية وضع
 واالقتــصادية،  االجتماعيــة، جملــاالت ا يف النــسائية للتجــارب متماســك  حتليــل إىل وباالســتناد
   .بأسره التيموري اجملتمع داخل والثقافية واألسرية، والسياسية،

  
  املؤقتة اخلاصة التدابري    

 من الوثيقة األساسية املشتركة إىل أن تقدمي التقرير تزامن مع وضـع             ٤١٩تشري الفقرة     - ٦
. ض تسريع املساواة بـني املـرأة والرجـل        أو اعتماد بعض القوانني أو التدابري املؤقتة خصيصا لغر        

ــة          ــا الدول ــيت أشــارت إليه ــة ال ــدابري املؤقت ــوانني والت ــوى الق ــات حــول حمت ــدمي معلوم ُيرجــى تق
وبيان اإلطار الزمين احملدد العتماد القوانني اليت مل تكـن قـد دخلـت حيـز النفـاذ وقـت                     الطرف

  .تقدمي التقرير
 يف املائـة   ٣٠ نـسبة  النساء تشغل أن نبغيي أنه على ٢٠٠٧ لعام االنتخاب قانون ينص  

  .السياسية األحزاب يف املراكز من
ــة ويف   ــة احلكوم ــى أو احمللي ــستوى عل ــسوكو” م ــاء( “suco الـ ــتعني  ،)الرؤس  حجــزي

 مرحلـة  يف زال مـا  آخـر  بلـدي  قانون هناك ذلك، إىل وباإلضافة .للنساء مراكز ٦ أصل من ٣
 أثنــاء للنــساء مراكــز ثالثــة إىل واحــد مركــز حجــز ميــت بــأن اقتراحــاً يتــضمن العــام، التــشاور

  ).النهائي للعدد وفقاً( االنتخابات
 الدولــة ووزراء الــوزراء تــشجيع يــتم احلكومــة، يف دولــة وزيــر/الــوزير مــستوى وعلــى  

 وبنـاء  .الطالبـات  فـيهم  مبـن  اخلـارج،  يف للدراسـة  للطـالب  كمنح مرتباهتم من جزء تقدمي على
   .املاضية السنة خالل طالبات ٣ بينهم من طالب ٨ لـ دعماً ثالًم العدل وزير قدم عليه،
يشري تقرير الدولة الطرف إىل أنه على صعيد الواقع ال ُيتاح للمرأة جمـال للوصـول إىل                  - ٧

مـا هـي    . التعليم واحلياة السياسية والعامة، والعمالة، وصنع القرار، والعدالة مثلما ُيتاح للرجـل           
 اختــذهتا الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك التــدابري اخلاصــة املؤقتــة وفقــاً للفقــرة  الــيت احملــددةالتــدابري

ــادة   ١ ــم    ٤مــن امل ــة والتوصــية العامــة رق ــاملرأة،   ٢٥مــن االتفاقي ــهوض الكامــل ب ــق الن ، لتحقي
  وباألخص يف اجملاالت اآلنفة الذكر؟

 ،٢٠٠٤ عـام  يف اجلنـسانية  للقـضايا  وحـدة  والعمـل  املهـين  للتـدريب  الدولة وزير أنشأ  
 هـذا وكانت مهمة    .له مباشرة بصورة تابعة ،انيةاجلنس قضايالل االستشاري اجمللس اآلن تدعى
 ضــمن الــربامج كــل يف للجنــسني بالنــسبة التعامــل يف باملــساواة الــوعي زيــادة  تتمثــل يفاجمللــس
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 مركــز يف عنــها ُيعلَــن الــيت للوظــائف التقــدم علــى النــساء تــشجيع خــالل ومــن .الدولــة وزارة
 املهـين  التـدريب  يف املشاركة على النساء بتشجيع اجمللس قام هلن، املهين التوجيه وتوفريمالة  الع

 يف يف املائـة   ٥٠ نـسبة  النـساء  مـشاركة  وبلغـت  .العـادة  يف أكرب بنسبة الرجال إليه يتقدم الذي
 هنلتزويـد  الريفيـة  املناطق يف للنساء خاصة بصفة املوجَّه ،Liman Badaen بادن ليمان مشروع
  .العمالة على والتدريب املهين بالتدريب
 الوصـول  يـستطعن  ال والـاليت  يـستطعن  الاليت النساء عدد عن بيانات حالياً توجد وال  

 بـني  احلقـوق  يف املـساواة  حالـة  بتحـسني  للـشروع  طريقة أفضل  هي املدنية التربيةو .العدالة إىل
 يفاحلقـوق    كليـة  وفتحـت  .جمانيـة  ونيـة قان مساعدة العام احملامي وكالة وتوفر .والنساء الرجال
 وكـذلك  العدالة، إىل النساء من املزيدإمكانية جلوء    لتسهيل قانونيةمركزا للمساعدة ال   اجلامعة

 وزارة وذكـرت  .العـام  احملـامي  قبـل  مـن إمكانية حصوهلن على خدمات الـدفاع القـانوين جمانـا           
 )الرؤسـاء  (الـسوكو  جملـس  أعـضاء  انتخاب يف أنه صراحة األراضي وإصالحاإلدارة احلكومية   

 مـع  وباملقارنـة  قـرار،  صـنع  مراكـز  ليـست  املراكـز  هذه أن إال .للنساء مراكز ثالثة حجزيتعني  
 االنتخـاب  قـانون  ويـذكر  .برتبة مدير مقاطعة أو مـدير مقاطعـة فرعيـة        نساء توجد ال ،٢٠٠٢
 فـوق  فمـا  نـساء  ثـالث  ناكه يكون أن ينبغي أنه احمللية احلكومة أو البلدية باالنتخابات اخلاص
  .املرشحني أمساء قائمة ضمن

 وزارة تنفــذ والنــساء، الرجــال بــني املــساواة حتقيــق يف أخــرى لــوزارات منــها ودعمــاً  
 مجيــعللنــهوض مبــستوى  برناجمــاً والثقافــة التعلــيم وزارة مــع باالشــتراك  لتعزيــز املــساواةالدولــة

ــال ــن األطف ــيم خــالل م ــ .التعل ــة  تومت ــامجتغطي ــ برن ــذا ساواةامل ــعيف  ه  اإلعــالم وســائل مجي
  .والوطنية احمللية

 تتعلــق مؤقتــة خاصــة تــدابري والتنميــة االقتــصاد وزارة اعتمــدت ذلــك، إىل وباإلضــافة  
  .النسائية للمجموعات األولوية بإعطاء تتواله، الذي الصغر البالغ التمويل نطاق يف بالنساء

 مؤقتـة  خاصـة  تـدابري  الختـاذ  احلاجـة  فـة والثقا التعليم وزارة تدرك ذلك، إىل وباإلضافة  
 مــديرالــذي هــو أيــضا  ،اجلنــساين االتــصالمــسؤول  توىليوســ .والنــساء البنــات بتعلــيم تتعلــق

 أيـضاً  ضعيـ وس إحلاحـاً،  األولويـات  أكثـر  حتديـد  االسـتراتيجية،  اخلطـة  عن واملسؤول التخطيط
 الـسنوية  العمـل  خطـة  ضـمن  األجـل  قـصرية  قـضايا  وستضاف .مديرية لكل جنسانية مؤشرات

 للـسنوات  األجـل  طويلـة  قضايا حتديد أيضا سيتم كما .هلا مناسبة ميزانية وتوضع ٢٠١٠ لعام
  .االستراتيجية اخلطة يف نُتضّم وسوف القادمة اخلمس

  .املؤقتة اخلاصة بالتدابري يتعلق فيما ٦ السؤال إىل الرجوع أيضاً ُيرجى  
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   الثقافية واملمارسات النمطية القوالب    
لتنميـة الوطنيـة   ل خطتـها يشري تقريـر الدولـة الطـرف إىل أن احلكومـة تلتـزم مـن خـالل              - ٨

بتطــوير وحتــسني نوعيــة الكتــب الدراســية، وغــري ذلــك مــن مــواد التــدريس وعمليــات الــتعلم،   
املنــاهج الدراســية ذات مؤكــدة علــى أمهيــة القــضاء علــى القوالــب النمطيــة اجلنــسانية واعتمــاد  

  . ملواجهة هذه احلالةة زمنياحمدداختذت تدابري  قد ت إذا كانا مُيرجى بيان. الصلة
ــستطيع   ــيم وزارة ت ــة التعل ــن أن والثقاف ــوق أن تعل ــسان حق ــد اإلن  نطــاق يف أُدجمــت ق
 عـام  يف الربنـامج  هبـذا  العمـل  بـدأ قد  و .االبتدائي التعليم مستوى على البيئية الدراسات برنامج
الدراسية تعكـف    املناهج شعبة زالت ما والثانوي، الثانوي قبل التعليم مستوى وعلى .٢٠٠٢
الــذي  ،اجلنــساين االتــصالمــسؤول  إىل بعــد املــسودة ُتقــدم ومل .املدنيــة التربيــة موضــوع علــى

 لـضمان   الدراسـية  املنـاهج  شـعبة /واضـعي  مـع  بالتشاور والعمل املسودة تقييمطلب، مع ذلك،    
  .االعتبار يف اجلنسانية االهتمامات أخذ
ــشري ا  - ٩ ــور    يـ ــسيطر يف تيمـ ــوي مـ ــام أبـ ــود نظـ ــر إىل وجـ ــي أدواراً  ‐لتقريـ ــشيت يعطـ  ليـ

ُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن . ومــسؤوليات خمتلفــة وغــري متــساوية للرجــال والنــساء
املــساواة مــن أجــل إلغــاء األدوار  لتعزيــز التــدابري الــيت اختــذها مكتــب مستــشار رئــيس الــوزراء  

وُيرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن      . ساواة بني اجلنـسني املالنمطية وحتقيق   القوالب  اجلنسانية و 
  .تأثري هذه التدابري

 اجلنـسانية  األدوار علـى  للقـضاء  التـدابري  مـن  بعـدد  لتعزيـز املـساواة    الدولـة  وزارة تقوم  
  :منها اجلنسني بني املساواة ولتحقيق النمطيةالقوالب و

 النـــساء مـــشاركة زيـــادة إىل يهـــدف الـــذي “القيـــادة يف التحـــوُّل” برنـــامج إدارة  -  
  السياسة؛ يف

 للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وصـندوق صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          مـع  العمل  -  
 اجلنس؛ نوع على القائم والعنف اجلنسني بني الفروق مراعاة حول التعليم لتوفري

 املقترح؛ املرتيل العنف قانونمشروع  إعداد  -  

 احلكومــة، وزارات مجيــع يفللــشؤون اجلنــسانية  صالاتــمــسؤويل  شــبكة علــى اإلبقــاء  -  
 وهنـــاك  .احلكوميـــة اإلدارات مجيـــع  يف اجلنـــساين املنظـــور مراعـــاة  تعمـــيم بغـــرض

 الـوزارات،  يف ١٤ و رجـال،  ممنـه  ٢ املقاطعـات،  مـستوى  على اتصالمسؤول   ١٣
 .رجال منهم ٣



CEDAW/C/TLS/Q/1/Add.1  
 

09-29867 9 
 

   املرأة ضد العنف    
 إىل جملــس قُــدمنون العنــف املــرتيل  قــامــشروع يــشري تقريــر الدولــة الطــرف إىل أن      - ١٠

تطـرق إىل مجيـع     ي كـان إذا  مـا    و هذاالقانون  مشروع  معلومات عن حالة    تقدمي  ُيرجى  . الوزراء
ُيرجـى أيـضاً بيـان      . ١٩أشكال العنف ضد املرأة، مع األخـذ يف االعتبـار التوصـية العامـة رقـم                 

  .القانون حيز النفاذإلدخال مشروع اإلطار الزمين احملدد 
ــغ   لتعزيــز  الدولــة وزارة قبــل مــن( املراجعــة مرحلــة املــرتيل العنــف قــانون اقتــراح بل
 إىل الربملـان  يف احتجـازه  لـسبب  املـرتيل،  العنـف  قـانون  اعتماد يف تأخري أيضاً وهناك ).املساواة

 املـرتيل  العنـف  قـانون  بـني  املواءمـة ( سـابقا  املقـدم  العقوبـات  قانون اقتراح على املصادقة تتم أن
 مـع  باالشـتراك  ،لتعزيـز املـساواة    الدولـة  وزارة تقـوم  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  ).العقوبات وقانون
ــانوين، فريــق ــانون ضــوء يف القــانون هــذا مبراجعــة ق  وزارة خطــة إىل وباالســتناد .العقوبــات ق

ــساواة  ــز امل ــة لتعزي ــانون ســيقدم الدول ــوزراء جملــس إىل املــرتيل العنــف ق ــشهر هــذا خــالل ال  ال
ــه، .)٢٠٠٩ مــارس/آذار( ــة وزارةفقــد جعلــت  وعلي مــن بــني أهــدافها   لتعزيــز املــساواة الدول

 يف ليـشيت    - تيمـور    يف الـوطين  الربملـان أن يقـره     قبـل  القانون هلذاكسب تأييد اجملتمعات احمللية     
 يف القـانون لكـي يقـر      الربملـان علـى حـشد تأييـد        حاليـاً  وزارةتعمـل الـ    لذا، .٢٠٠٩ يوليه/متوز
  .ممكن وقت أقرب

 فـإن  املثـال،  سـبيل  علـى ف .املـرأة  ضـد  العنـف  أشكال مجيع املرتيل العنف قانون ويغطي  
  :للغاية واسع )املرتيل العنف مفاهيم( املرتيل للعنف ٣ املادةتعريف 
ُيقتــرف   تــصرف، أي احلــايل، القــانون يف املــرتيل، العنــف مفهــوم يــشمل”    

 كمـا  األسـرية،  الـة احل نطـاق  يف ،تقـصري  أو بعمل كان سواء الوسائل،وسيلة من    بأي
أفــراد  مــن آخــر شــخص أو آخــر ضــد شــخص قبــل مــن التاليــة، املــادة يف اإليهــ يــشار

ــا  ،اجــسدي أذى أو جرميــة مباشــرة غــري أو مباشــرة بــصورة يــسببو األســرة، أو عقلي
ــد ختويــف اجملــين     أو ــسيا ويكــون مــن نتائجــه بالتحدي ــه،  جن ــه أو إذالل ــه أو معاقبت  علي
ط بنــوع اجلــنس أو الــسن أو املــساس بالكرامــة اإلنــسانية إبقــاءه يف دور منطــي مــرتب أو

للمجين عليه، واستقالله اجلنسي أو االقتـصادي، وسـالمته اجلـسدية والعقليـة ونزاهتـه               
ته، أو التقليل من قدرتـه      يأو التأثري على سالمته الشخصية أو احترامه لنفسه أو شخص         

  “الفكرية اجلسدية أو
ختـذهتا الدولـة الطـرف لتـشجيع النـساء ضـحايا العنـف املـرتيل           ُيرجى بيان التدابري اليت ا      - ١١

ــة     التمــاس علــى  ــة عــن طريــق النظــام القــانوين الرمســي بــدالً عــن طريــق التــسوية التقليدي العدال
واخلدمات املقدمـة للنـساء ضـحايا العنـف         املآوي  وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن      . للرتاعات
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ــا إذا كانـــت النـــساء    ــشردات ومـ ــحايا العنـــف  داخليـــا مـــ املـ ستطعن الوصـــول إىل ويـــن ضـ
  .اخلدمات هذه

ــة ســبق   ــربت أن للدول ــف أن اعت ــرتيل العن ــشكل امل ــة ي ــة جرمي ــراح يف( عام ــانون اقت  ق
   .احملكمة/الرمسي القانوين النظام خالل من معاجلته تتوجب وعليه، ).سابقا املقدم العقوبات
: نــف املــرتيل علــى النحــو التــايل مــن القــانون املقتــرح الع٣ مــن املــادة ١ُيعــرِّف البنــد (  

ــن        ” ــأي وســيلة م ــرف ب ــصرف، يقت ــانون احلــايل، أي ت ــرتيل، يف الق ــف امل ــوم العن ــشمل مفه ي
الوســائل، ســواء كــان بعمــل أو تقــصري، يف نطــاق احلالــة األســرية، كمــا يــشار إليهــا يف املــادة   

ة اد األسـرة، يـسبب بـصورة مباشـر        التالية، من قبل شخص ضد آخر أو شـخص آخـر مـن أفـر              
ــا، أو جنــسيا ويكــون مــن نتائجــه بالتحديــد      أو غــري مباشــرة جرميــة أو أذى جــسديا، أو عقلي

ختويف اجملين عليه، أو معاقبته، أو إذالله، أو إبقاءه يف دور منطي مرتبط بنوع اجلـنس أو الـسن        
ــه، واســتقالله    اجلنــسي، أو االقتــصادي، وســالمته  أو املــساس بالكرامــة اإلنــسانية للمجــين علي

ية، والعقلية، ونزاهته أو التأثري على سالمته الشخـصية أو احترامـه لنفـسه أو شخـصيته،                 اجلسد
  ).“أو التقليل من قدرته اجلسدية أو الفكرية

  منظمــةمثــل احلكوميــة غــري املنظمــات مــع لتعزيــز املــساواة الدولــة وزارة عملــت وقــد  
PRADET  والتحــرش املــرتيل العنــف بــضحايا تعــىن الــيت املــدين اجملتمــع منظمــات إحــدىوهــي 
، JSMP العدالـة  نظام رصد وبرنامج PRADET ملنظمة املماثلة FOKUPERS ومنظمة اجلنسي،

 والغـذاء املـأوى    قـضايا  أيـضاً  القـانون  ويشمل .املرتيل العنف ضحايا ملساعدةمأوى   إنشاء على
  .ملانالرب يف للمناقشة حالياً املعروض املقترح ضمن واحدة كحزمة املرتيل، العنف لضحايا

ــت ويف    إىل الوصــــول داخليــــااملــــشردون  األشــــخاص يــــستطيع ال احلاضــــر، الوقــ
  .املآوي هذه

 هنـــاك كانـــت ،٢٠٠٧ لعـــام لتعزيـــز املـــساواة الدولـــة وزارة برنـــامج إىل وباالســـتناد  
 تقــدم واملــدين الــدويل واجملتمــع الوطنيــة الوكــاالت قبــل مــن تــدار خمتــارة  مراكــز إيــواءمنظومــة
مراكـز   برنـامج  تنـسيق  لتعزيـز املـساواة    الدولـة  وزارة وتولـت  .املـرتيل  العنـف  جمال يف املساعدة
 العنــف حــاالت يف املقدمــة املــساعداتلرصــد  أســبوعية اجتماعــاتيف إطــاره  وُتعقــد ،اإليــواء
 مقاطعـة  يف وآخر بوكو، مقاطعة يفأحدها   :مراكز إيواء  ٧ ليشيت   - تيمور   يف وتوجد .املرتيل

  .كوفاليما مقاطعة يف واحدو ديلي، عةمقاط يف وأربعة أوكوسي،
يف االعتبــار، ُيرجــى بيــان مــا إذا كــان ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مــع أخــذ قــرار جملــس األمــن   - ١٢

مبعاملة متـساوية وإعـادة تأهيـل، مبـا     حيظون رجال على حد سواء النساء والقدامى احملاربني من   
  .يف ذلك الرعاية الطبية
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 لقــــدامىتقــــدم  الــــيتللمزايــــا  التاليــــة األرقــــام االجتمــــاعي التــــضامن وزارة تقــــدم  
  :موعائالهت احملاربني

  مستفيداً ٢٤٢ - إلصالحيف إطار برنامج ا معاشات تقاعدية استثنائية
  مستفيداً ٢٥٥ - السن لكبار معاشات تقاعدية استثنائية
  مستفيداً ١١٩ - العمل أثناء يف للمعوقني معاشات تقاعدية استثنائية
  مستفيدين ٧ - والتمّيز للبسالة معاشات تقاعدية استثنائية
  مستفيدين ٤ - اإلصالح  إطار برنامجيف والتمّيز للبسالة معاشات تقاعدية استثنائية
  .مستفيداً ١٠ ٩٩١ - وورثتهم للناجني معاشات تقاعدية استثنائية

 قـد  سـواء  حـد  علـى  ورجـال  نـساء  مـن  احملاربني قدامى كان إذا ما معرفة املتعذر ومن  
 .الطبية الرعاية ذلك يف مبا تأهيل، وإعادة متساوية مبعاملة حظوا

  
   بالبشر االجتار    

ــة الطــرف إىل أن     - ١٣ ــر الدول ــانون العقوبــات ســوف  مــشروع يــشري تقري ــق شتمل علــى ي
. ٢٠٠٧ أو مطلـع عـام       ٢٠٠٦املصادقة عليـه يف أواخـر عـام         ومن املتوقع   أحكام ضد االجتار،    

إىل أنــه ال توجـد قــوانني  التقريـر  كمـا يــشري  . هـذا املــشروع اللجنــة علـى وضــع  ُيرجـى اطـالع   
ُيرجـــى بيـــان مـــا إذا كانــت احلكومـــة قـــد اختـــذت  . حلمايــة حقـــوق ضـــحايا االجتـــار بالبــشر  

وُيرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هنـاك سـبل انتـصاف قانونيـة              . خطوات ملعاجلة هذا الوضع    أي
ومـــا إذا كانـــت قـــد اعتمـــدت أحكـــام تـــضمن محايـــة  متاحـــة أمـــام ضـــحايا االجتـــار بالبـــشر  

  . والشهود الضحايا
 هــو كمــا العمليــة متــت وإذا .التــشاور مرحلــة يف وهــو العقوبــات قــانونجــرى تنقــيح   
ــتم فــسوف مقــرر، ــه املــصادقة ت ــر/شــباط يف علي  احلاضــر الوقــت يف توجــد وال .٢٠٠٩ فرباي

 وارد بالبـشر  االجتـار  جتـرمي  ولكن بالبشر، االجتار ضحايا حلماية خاص قانون لوضع خطط أي
 يتعلــق قــانون مناقــشة حاليــاً تــتم ذلــك، إىل وباإلضــافة .املــذكور العقوبــات قــانون اقتــراح يف

 علـى  ويفـرض  بالبشر االجتار ٧٢/٢٠٠٥ رقم اهلجرة قانون وحيظر .الربملان يف الشهود حبماية
 لــضحايا خــاص برنــامج االجتمــاعي التــضامن وزارة ولــدى .للــضحايا احلمايــة تــوفري احلكومــة
  .بالبشر االجتار
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يــشري التقريــر إىل عــدم وجــود قــوانني تــنظم أنــشطة وكــاالت الــزواج املعنيــة بترتيــب      - ١٤
ُيرجى بيان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تنظـر يف اعتمـاد                . الزجيات بني التيموريني واألجانب   

  . ملنع االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي من هذا القبيلقوانني
 الزجيـات  علـى  للرقابـة  خـاص  قـانون  احلاضـر  الوقت يف ليشيت   - تيمور   لدى يوجد ال  

 ٩/٢٠٠٢ رقـم  اجلنـسية  قـانون  أن إال .أخـرى  جنـسيات  مـن  وأشـخاص  التيموريني بنياملرتبة  
 للرجـال  ُيـسمح  أنـه  علـى  ينص وهو .واألجانب التيموريني بني بالزواج تتعلق أحكاماً يتضمن
 ،ذلــك إىل وباإلضــافة .التيموريــة جبنــسيتهم االحتفــاظ أجانــب مــن يتزوجــون الــذين والنــساء
 العقوبـات  قـانون  اقتـراح  ويـضفي  .بالبـشر  االجتار مسألة إىل أيضاً املدين القانون يتطرق سوف
 الرجـوع  أيـضا  ُيرجـى  .اجلرميـة  األفعـال  صـفة  اجلنـسي  واالسـتغالل  بالبشر االجتار على اجلديد
  .١٣ السؤال إىل
ــشري التقريــ   - ١٥ ــشكيل    ي ــع إعــادة ت ــزامن م ــه ت ــق الر إىل أن تقدمي ــشتركالعامــل فري ــني امل  ب

، وكـذلك   والية الفريق وتشكيله  ُيرجى تقدمي معلومات حول     .  املعين باالجتار بالبشر   الوزارات
  . اختذها حملاربة االجتارإجراءات حول أي 
  .املرفقة بالبشر باالجتار املعين العمل فريق صالحيات إىل الرجوع ُيرجى  

  
   العامة احلياة يف واملشاركة السياسية املشاركة    

تتناول الوثيقة األساسية املشتركة املبـادرات املتخـذة مـن قبـل مكتـب مستـشار رئـيس                    - ١٦
 لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة، مبـا يف ذلـك مـن    لتعزيز املساواةالوزراء  

ُيرجــى إطــالع اللجنــة علــى تــأثري هــذه التــدابري       . ةالتوعيــخــالل أنــشطة التــدريب وبــرامج    
. مجيع قطاعات احليـاة العامـة، مبـا يف ذلـك صـنع القـرار الـسياسي       يف مشاركة املرأة  خيص   فيما
 ٨ و   ٧ لتـأمني التنفيـذ الكامـل للمـادتني           حاليـا  اخلطوات اليت تتخـذها الدولـة الطـرف       ما هي   و

 مـن  ٤ مـن املـادة   ١اصـة املؤقتـة وفـق الفقـرة     من االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التـدابري اخل       
  ؟٢٥االتفاقية والتوصية العامة رقم 

 الـسياسي   النـشاط  يف املـرأة  مـشاركة  أن ٢٠٠٧ لعـام  التـشريعية  االنتخابـات  من يتبني  
 يف املائــة ٢٩ نــسبة الــوطين الربملــان يف النــساء متثيــل بلــوغ خــالل مــن يظهــر مــا وهــذا .جيــدة

  .يف املائة ٢٧ نسبة ليشيت -ر  تيموحكومة يف ومشاركتهن
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   التعليـــم    
ــة واجلامعــات        - ١٧ ــة والثانوي ــان نــسبة النــساء مــن بــني خرجيــي املــدارس االبتدائي ُيرجــى بي

ويـشري التقريـر إىل أن االسـتثمار أقـل يف جمـال             . ومقارنتها مع نسبة النساء إىل الرجال يف البلـد        
ُيرجـى تقـدمي   . تعلـيم العليـا يفـوق عـدد الفتيـات     تعليم الفتيات وأن عدد الفتيان يف مستويات ال     

معلومــات مــستكملة حــول الــسياسات واالســتراتيجيات الــيت وضــعتها وزارة التعلــيم للنــهوض 
مبشاركة الفتيات يف النظام التعليمي، مبا يف ذلك احلملة املشار إليهـا يف التقريـر لتغـيري املواقـف                   

ُيرجى تقدمي معلومات عن أي خطة لزيـادة امليزانيـة          كما  . التقليدية يف األسر واجملتمعات احمللية    
ــادة عــدد الفتيــات والنــساء املــستفيدات مــن      ــة لزي املخصــصة لتعلــيم الفتيــات واجلهــود االجيابي

  . الدراسية املنح
ــا حــىت ســنوات بــضع منــذ    علــى املــدارس دخــول النــساء باســتطاعة أصــبح هــذا يومن
 العليـا  النـسبة  يشكلون الرجال أن إال .الثانوي يموالتعل )املتوسط( الثانوي قبل التعليم مستويي

 قبـل  مـن  املنظمـة  الثـانوي  التعلـيم  لطـالب  هذه الثالثة التخرج سنة ويف .األحيان أغلب يف فيها
  .امرأة ١٥٤ مقابل رجالً ١٨٠  عدد اخلرجينيبلغ، املعهد الوطين للتدريب املهين واملستمر

 الــوزارة داخــل اجلنــسني بــني املــساواة يــزلتعز والثقافــة التعلــيم وزارة سياســة وتقــضي  
 للطالبـات،   دراسـية  ِمـنح  تقـدمي  ذلك يف مبا التعليم، سياسة نظام يف الشابات مشاركة بتحسني
ــى ــرغم عل ــن ال ــك أن م ــيس ذل ــاً ل ــالنظر كافي ــسبة ألن ب ــساء ن ــدى ال الن ــة ٢٥ تتع  يف يف املائ

نــسب  بتحــسني تقــضي ياســةس التعلــيم وزارة ولــدى .الرجــال، باملقارنــة مــع العليــا الــصفوف
  .والطالببني املعلمني  النساء

  
   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ،االبتدائي بالتعليم االلتحاق معدل صايف    

  
  بنني  بنات   وطنيا 

  ٧٥,٢   ٧٧,٩   
  
 .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥اسة االبتدائية، صايف معدل املواظبة على الدر    
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٦٦,٦   ٦٤,٤   
  
 .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧صايف معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي،     
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٤٧,٤   ٥٢,٦   
  
 .٢٠٠٧ ليشيت، -ة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور اإلدار  :املصدر  
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧معدل إمتام التعليم االبتدائي،     
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٤٣   ٤٧   
  
 .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ليم االبتدائي، معدل إعادة السنة يف التع    
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٤٤,٣   ٥٥,٧   
  
 .نظم معلومات إدارة شؤون التعليم  :املصدر  
  

  معدل التسرب من التعليم االبتدائي     
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٤٤,٤   ٥٥,٦   
  
 .نظم معلومات إدارة شؤون التعليم  :املصدر  
  

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ قبل الثانوي، صايف معدل االلتحاق بالتعليم    
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٣٢,١   ٣٠,٢   
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧صايف معدل املواظبة على الدراسة يف التعليم قبل الثانوي،     
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٣٢,١   ٣٠,٢   
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧معدل إمتام التعليم قبل الثانوي،     
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٢٤,١   ٣١,٦   
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي، صا    
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٢٠,٥   ١٧,٤   
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧صايف معدل املواظبة على الدراسة يف التعليم الثانوي،     
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ٣٠   ١٨   
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧معدل إمتام التعليم الثانوي،     
  

  بنني  بنات   وطنيا 

  ١١,٩   ١٨,٣   
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
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 ســــنوات فمــــا فــــوق الــــذين مل يلتحقــــوا إطالقــــا باملدرســــة، ٦األطفــــال يف ســــن الـــــ     
٢٠٠٦/٢٠٠٧  

  
  بنني  بنات   وطنيا 

  ٤٤,٨   ٣٤,٤   
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧املدرسة، نسبة األطفال اإلناث الالئي مل يلتحقن إطالقا ب    
  

   سنة١٧‐١٥   سنة١٤‐١٢   سنة١١‐٦  فتيات 

  -  ٠,٨٠  ٠,٩٠  وطنيا
  
  .٢٠٠٧ ليشيت، -اإلدارة الوطنية لإلحصاء، استقصاء مستويات املعيشة يف تيمور   :املصدر  
  

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥، ) سنة٢٤- ١٥(معدل حمو األمية بني الشباب     
  

  اجملموع  إناث  ذكور  معدل حمو األمية بني الشباب 

  ٧١   ٧٤   ٧٣   
  
  ٢٠٠٤اإلدارة الوطنية لإلحصاء، تعداد السكان واملساكن،   :املصدر  
  

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨، ) سنة فما فوق٢٥(معدل حمو األمية بني الكبار     
  

  اجملموع  ذكور  إناث   الكبارمعدل حمو األمية بني 

  -  -  ٤١,٧   
  
  .٢٠٠٨زارة التعليم، مديرية التعليم غري الرمسي، و  :املصدر  
  

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ليشيت الوطنية، السنة الدراسية - جامعة تيمور     
  
  ذكور   إناث  
  اجملموع  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  

  ١ ٤٨٥  ٦٠  ٨٩١  ٤٠  ٥٩٤  الزراعة
العلــــوم /الــــسياسات االجتماعيــــة

  ١ ٨٩٣  ٧١,٤  ١ ٣٥١  ٢٨  ٥٤٢  السياسية
  ٢ ٨١٧  ٥٣,٤  ١ ٥٠٤  ٤٦,٦  ١ ٣١٣  التعليم

  ٢ ٠٦٤  ٥٥,٧  ١ ١٤٩  ٤٤,٣  ٩١٥  دراسات اقتصادية
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  ذكور   إناث  
  اجملموع  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  

  ١ ٠٣٣  ٨٥  ٨٧٧  ١٥  ١٥٦  دراسات تقنية
  ٢٢٨  ٣٥,١  ٨٠  ٦٤,٩  ١٤٨  املركز الصحي

  ٣٤    ٢٠  ٤١,١  ١٤  احلقوق
  ٩ ٥٥٤   ٦١,٥  ٥ ٨٧٢   ٣٨,٥  ٣ ٦٨٢  اجملموع

  
  ٢٠٠٨،  ليشيت-اخلدمات اإلدارية األكادميية، جامعة تيمور   :املصدر  
  

ــدى     ــد أب ــديروق ــيم م ــايل التعل ــه يفالع ــذ  رغبت ــربامج تنفي ــستقبلية ال ــام يف امل  ٢٠١٠ ع
  :يلي ما ٢٠١٠ لعام السنوية العمل خطة وتضمني

 .التـصورات األسـرية    وتغـيري  باملدرسـة  االلتحـاق  علـى  الفتيـات  لتـشجيع  تعليميـة  محلة  -  
 علــى وجــزء ســرة،واأل املدرســة مــستوى علــى جــزء جــزئني، علــى احلملــة وســتنطوي
بــشأن  والــصحف واإلذاعــة التلفزيــون خــالل مــن واملــسموع املرئــي اإلعــالم مــستوى
ــزام ــيم وزارة الت ــة التعل ــيم بالنــهوض والثقاف ــساء بتعل وقــد بــدأت البــث   .والفتيــات الن

 أيــضاً ُتــستخدم أن كــنومي ،١٣ الـــ املقاطعــات تغطــي تعليميــة تلفزيونيــةمــؤخرا حمطــة 
  .الفتيات تعليم أمهية حول رسائل هوتوجي خاصة برامج لوضع

إعداد امليزانيـة انطالقـا مـن منظـور جنـساين، مـع ختـصيص اعتمـاد خـاص لتـوفري مـنح                         -  
 .دراسية للنساء

يــصبح زواجهــن ُمتوقعــا، إذ تعلــيم الفتيــات، ُينــهي يــشري التقريــر إىل أن احلمــل املبكــر   - ١٨
 الربامج التعليميـة املتاحـة للفتيـات والنـساء          ُيرجى بيان ماهية  . ويبقني يف املرتل ويعنني بأطفاهلن    

الـسياسات املوضـوعة لتـوفري      مـا هـي     و. اللوايت تركن املدرسة قبل سن ترك املدرسـة والتخـرج         
  ظروف متكّن الفتيات والنساء من إعادة االندماج يف نظام التعليم الرمسي؟

 العــام املــدير عمــ احملــددة املــسألة هــذه التعلــيم وزارة يف التخطــيط مديريــة تــثري ســوف  
  .٢٠١٠ لعام السنوية العمل خطة يف تضمينها جيري خاصة سياسة وضع على وستعمل
 إجـراء  ،٢٠٠٩ لعـام  الـسنوية  خطتـها  من كجزء ،لتعزيز املساواة  الدولة وزارة وتعتزم  
 الثـــانوي والتعلـــيم )٩ و ٨ و ٧الـــصفوف ( الثـــانوي قبـــل التعلـــيم يفاملعلمـــني  مـــع حمادثـــات

   املــــسألة، هبــــذه الــــوعي لزيــــادة اإلقليمــــي، املــــستوى علــــى ،)١٢ و ١١ و ١٠الــــصفوف (
  .املشتركة األساسية الوثيقة يف املتضمنة املعلومات ذلك يف مبا
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   العمالـــة    
للمـرأة احلامـل احلـق يف احلـصول علـى إجـازة             ميـنح   يشري التقريـر إىل أن قـانون العمـل            - ١٩

 علـى صـعيد الواقـع       إال أنـه  . ثلثـي املرتـب   مبعـدل   أمومة ملدة اثين عـشر أسـبوعاً مدفوعـة األجـر            
حتصل نساء عديدات على أجـورهن أو تفقـدن وظـائفهن الـسابقة عنـد عـودهتن مـن إجـازة                      ال

نطـوي علـى عقوبـات ضـد أصـحاب          يقـانون العمـل     كان مـشروع    ُيرجى بيان ما إذا     . األمومة
وُيرجـى أيـضاً    . د سواء العمل الذين ينتهكون هذه األحكام يف القطاعني العام واخلاص على ح          

  . بيان ما إذا كانت هناك خدمات رعاية أطفال ُتموِّهلا الدولة ُمتاحة لألمهات العامالت
 يـــتلقني ال اللـــوايت النـــساء باســـتطاعة أنـــه علـــى العمـــل قـــانونيـــنص مـــشروع  نعـــم،  

 ).العمــل عالقــات( العّماليــة العالقــات جملــس أمــام شــكوى تقــدمي هــذه األمومــة اســتحقاقات
 ويف .املوضـوع  هـذا  بـشأن  اجمللـس  هـذا  إىل شـكوى  تقـدمي  امرأة أي حتاول مل اآلن حىت ولكن
 أطفـال  رعايـة  خـدمات  أي بوجود علم على لتعزيز املساواة  الدولة وزارة ليست املرحلة، هذه
  .العامالت لألمهات متاحة الدولة متوهلا
رأة يف جمـال العمالـة نتيجـة     يشري تقرير الدولة الطرف إىل انعدام تكافؤ الفرص أمـام املـ             - ٢٠

جمموعة عوامل كافتقارها إىل التعليم النظامي، واملعتقدات الثقافية اليت متنعهن من البحـث عـن               
 .ُيرجى تقدمي معلومات عن أي مبادرة حكومية ملواجهة هذا الوضع. عمل خارج املرتل

 مجيـع  يف نـسني اجل بـني  املـساواة  مفهوم والعمالة املهين للتدريب الدولة وزارة عتمدتا  
ــساء مــشاركة تــشجع وهــي مــشاريعها، ــام إىل ذلــك ويعــود .املــشاريع يف الن ــة وزارة أي  الدول

جـزءا مـن     اجلنـسني  بـني تصبح املـساواة     أن قبل موجودة كانت اليت األراضي وإصالح لإلدارة
 ويــنص .٨/٢٠٠٤ رقـم  القــانون مبوجـب  العــام القطـاع  يفاملتعلقــة بأصـحاب العمــل   سياسةالـ 
 مدفوعـة  أمومـة  إجـازة  على احلصول يف طفالً أجننب اللوايت املستخدمات حق على قانونال هذا

 للتــدريب الدولــة وزارة مــع تعمــل الــيت اخلــاص، القطــاع يف العمــال منظمــات وتبــذل .األجــر
 بكـل  بينـة  علـى  وهـي  وحـداهتا،  مجيـع  يف العمـل  قـوانني  العتماد جهدها أقصى والعمالة املهين

  .العمال تواجه نأ ميكن اليت املشاكل
 الفقــرة إىل التحديــد وجــهعلــى و ،٧ الــسؤال علــى اجلــواب إىل الرجــوع أيــضاً ُيرجــى  
  .الصغر البالغ بالتمويل املتعلقة

  
   الصحــــة    

 أصــدرت احلكومــة والكنيــسة الكاثوليكيــة ٢٠٠٥مــايو /يــشري التقريــر إىل أنــه يف أيــار  - ٢١
ُيرجــى . قوبــات نــصاً يقــضي بتجــرمي اإلجهــاضتــضمني قــانون العيقترحــان فيــه بيانــاً مــشتركاً 
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كمـا ُيرجـى بيـان سياسـة احلكومـة          . تقدمي نسخة من نص القانون املقترح وبيان حالته الراهنـة         
وُيرجـى كـذلك بيـان      . بالنسبة حلماية النساء من عواقب اإلجهاض غري املأمون، ومنـها املـوت           

إلجنابيـة، مبـا يف ذلـك الوصـول إىل     التدابري املتخذة لتأمني وصول النـساء إىل خـدمات الـصحة ا        
  .سواءعلى حّد للشابات والشبان محل ميسورة وسائل منع 

 جتـــرمي بـــشأن اجلديـــد العقوبـــات قـــانون نـــص مـــن ١٤١ املـــادة إىل الرجـــوع ُيرجـــى  
  .األم صحة إىل تعود ألسباب باإلجهاض تسمح استثناءات يتضمن وهو .اإلجهاض
 تعــىن “اإلجنابيــة للــصحة الوطنيــة سةالــسيا” تــسمى سياســة الــصحة وزارة ووضــعت  
 مـشكلة  حلـل  منهجيـة  بـصورة  للتـدخل املشتغلني باملهن الطبيـة      جلميع استراتيجي توجيه بتقدمي

  .اإلجهاض مسألة ذلك يف مبا التكاثر، دورة عن والناشئة القائمةالصحة العمومية 
 مجيــع هــاُتطبق موحــدة عمليــة إجــراءات هنــاك املــأمون، غــري باإلجهــاض يتعلــق وفيمــا  

حــدوث   بــوادراملـرأة مـا ظهــرت علــى   فــإذا .الــضروريةحلــاالت التـدخل   بالنــسبة املستـشفيات 
 منـع  حماولـة  مث ومـن  األم، حيـاة  إنقاذ حماولة أوالً املستشفى على يتوجب مأمون، غري إجهاض
 الرعايـة  يتنـاول  واألسـرة  اإلجنابية للصحة نظامياً برناجماً الصحة وزارة وضعت وقد .اإلجهاض

 إجنابيــة لـوازم  لـديها  يكــون أن الـصحية  املراكـز  مجيــع عمـل  يـسهِّل  وممــا .وبعـدها  الـوالدة  قبـل 
 املعرضــة والفئــات احملليــة جملتمعــاتوتوعيــة ا مكثــف بــشكل املعلومــات نــشر يــتم وأن صــحية،
 تتـشارك  أن احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  األخرى القطاعات وعلى .والكنائس واملدارس للخطر

  .اإلجنابية الصحة مشكلة ملواجهة األنشطةو املعلومات يف
دور جتريبيـة لرعايـة احلوامـل قبيـل         ُيرجى إطـالع اللجنـة علـى خطـة احلكومـة إلنـشاء                - ٢٢

هـل مت تنفيـذ هـذه اخلطــة؟    . النفاسـية وفيـات  اليف مخـس مقاطعـات هبـدف التقليـل مـن      الـوالدة  
   .كانت قد ُنفذت ُيرجى تقدمي معلومات عن النتائج احملرزة وإذا

ــ تنفيـــذ مت   ــة احلوامـــل قبيـــل الـــوالدة   نـــشاءالتجـــرييب إل شروعاملـ  ســـت يفدور لرعايـ
يف  مخـسني  أن إال .ومانوفـاهي  ومانـاتوتو،  ا،كوليكيـس  ولـومت،  وآينـارو،  أيلـو،  :هي مقاطعات

 .عنـها  بعيـدا  قمـن ي القـابالت  ألن جيـد  بـشكل  يعمـل  المما جرى إنشاؤه من هذه الدور        املائة
 األطفـال  والدة جمـال  يف جيـداً  عملـها  تـؤدي  أنالـدور    تلـك  علـى  صعبالـ  مـن  جيعل ما وهذا

  .ومن هن على وشك الوضع احلامالت األمهات على الفحوص وإجراء
ــسبة     - ٢٣ ــر إىل أن ن ــشري التقري ــة ٩٠ي ــساء  يف املائ ــن الن ــضعن  م ــرتل دون  ي ــاهلن يف امل أطف

الـسبب الرئيـسي   يـشكل  ذي ، األمـر الـ   طارئة أثناء الوضـع وأي رعايةماهرة مساعدة أي قابلة   
ُيرجـى بيـان مـا إذا كانـت هنـاك أي خطـة مرتقبـة                . يف البلـد  النفاسـية   وفيـات   الالرتفاع معدل   
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ــادة عــدد القــابالت   ــة، مــن خــالل تــوفري التــدريب    املــاهراتلزي ، وبــاألخص يف املنــاطق الريفي
 .املناسب

 علـى  الـوالدة  عنـد    احلـصول  النـساء  مـن  يف املائـة   ٣٧ نـسبة  تستطيع احلاضر الوقت يف  
 توســيع إىل ليــشيت - تيمــور حكومــة بــادرت وقــد .مــدربنيأخــصائيني صــحيني  مــن مــساعدة

 هـذه  إىل تفتقـر  احلاليـة  الـصحية  املراكز ألن للوضع، ألماكن تتسع حبيث الصحية املراكز مجيع
 علـى  لتوزيعهن متهيداً جديدة قابلة ٤٠ حوايل تدريب الصحية العلوم معهد توىل وقد .اخلدمة

 أثنـاء   األساسـية  الرعايـة  ولتـوفري  .احلاضـر  الوقـت  يف قابالت لديها تتوفر ال اليت الصحية رافقامل
ــع ــاالت يف الوضـ ــة، احلـ ــت الطارئـ ــصحة وزارة قامـ ــدريب الـ ــة، ٨٠ بتـ ــا أو قابلـ ــارب مـ    يقـ

 القـائم،  النظـام  وتعزيـز  ولتسهيل . ليشيت -تيمور  يف   القابالت عدد جمموع من يف املائة  ٤٠ الـ
ــزم ــصحة ارةوز تعت ــراء ال ــيارة ش ــددة س ــوم الوظــائف متع ــشطة تق ــة باألن ــا العاجل ــن وغريه  م
  .اجملتمعية نشطةاأل
  

   الريفية املرأة
احتياجات املـرأة الريفيـة يف سياسـاهتا املتعلقـة     تلبية يشري التقرير إىل أن احلكومة حتاول      - ٢٤

مت وضـعها هبـذا     دة  حمـد ُيرجى تقدمي معلومات عن أي بـرامج أو مـشاريع           . بالقطاعات الزراعية 
وُيرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن أي مبــادرة حكوميــة لتــوفري تــسهيالت تــسويقية  . الــصدد

ــاف    ملنتجــات  ــصغر يف األري ــة ال ــشاريع البالغ ــسهيل حــصوهلن علــى القــروض   صــاحبات امل وت
  . واألراضي، مبا يف ذلك ملكية األراضي

ــة  إىل الرجــوع ُيرجــى   ــضميمة املعنون ــات :ال ــواد بيان ــدعم مب ــة ال ــات املقدم  للمجموع
  .األمساك وصيد الزراعة وزارة قبل من النسائية

  
   األسرية العالقات    

ــرأة املتزوجــة غــري        - ٢٥ ــه يتوجــب أن ال يكــون للم ــر إىل أن ــشري التقري ــوم  ي ــستقلة يف الن امل
. إىل أي مـسكن يـراه مناسـبا       فهـي ملزمـة بـأن تتبعـه         . والطعام أي مسكن غري مـسكن زوجهـا       

ر مـا إذا كـان حيـق للمـرأة املتزوجـة مبوجـب القـانون املـدين التيمـوري الـذي تـزامن                 ُيرجى ذكـ  
  . ، أن ختتار سكنهامع تقدمي تقرير الدولة الطرفوضعه يف صيغته النهائية 

 بــني يعقــد اتفــاق أي إىل الــسكن ملكيــة تــستند ، املقتــرحاجلديــد املــدين لقــانونوفقــا ل  
 االتفـاق  غيَّـرا  مـا  إذا أو بينـهما،  اتفـاق  مـن  هنـاك  يكـن  مل إذا ولكـن  .املتـزوجني  واملرأة الرجل

 أنــه أي الــزوجني، مــن أي طلــب علــى بنــاًء ذلــك تقــرر أن للمحكمــة ميكــن عنــدها األصــلي،
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 القـانون  نـص الـضميمة املرفقـة مبـشروع        إىل أيضاً الرجوع ُيرجى .القرار حق للمحكمة يكون
  .اجلديد املدين
الـسن القـانوين   متاثل نة حول اخلطوات املتخذة لضمان ُيرجى تقدمي معلومات إىل اللج      - ٢٦

  . الطالق فترة االنتظار قبل التزوج جمدداً بعدمتاثل لزواج الرجل واملرأة، وكذلك 
 بـنفس  بـالزواج  والنـساء  للرجـال  ُيـسمح  أنـه  علـى   املقتـرح  اجلديد املدين القانون ينص  
 علـى  يتوجـب  الطـالق  وبعـد  .ولكـن بـشرط احلـصول علـى إذن األبـوين           سنة، ١٦ أي،  العمر
ــساء ــاً ٣٠٠ انتظــار الن ــدداً، للــزواج )أشــهر ١٠( يوم ــال وعلــى جم  يومــاً ١٨٠ انتظــار الرج

 يومـا  ١٨٠ انقـضاء  بعـد  جمـدداً  تتـزوج  أن املـرأة  تستطيع ،ومع ذلك  .جمدداً للتزوج )أشهر ٦(
ــا تظهــر مل إذا الطــالق بعــد )أشــهر ٦( ــتم .احلمــل عالمــات جــسديا عليه ــى احلــصول وي  عل

  .احملكمة عن يصدر بإعالن بالزواج الترخيص
  يف الوقـت الـراهن  يشري التقرير إىل أن ما يعتري قضايا امللكيـة مـن نقـص يف الوضـوح             - ٢٧

ُيرجى تقدمي املعلومـات حـول ملكيـة املـرأة وحقهـا يف             . خيلق عقبات أمام متكني املرأة اقتصادياً     
للقـضاء علـى    اختـذت   وُيرجى بيان التـدابري الـيت       . وراثة األرض من الناحيتني القانونية والواقعية     

ووراثتـها، وبـاألخص   والتنـازل عنـها   لكيـة األرض  فيما يتعلـق مب مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  
كمــا ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن وضــع املــرأة فيمــا يتعلــق بتوزيــع    . املــرأة يف املنــاطق الريفيــة

  . الطالق الزوجية بعدممتلكات 
 واملـرأة  الرجـل  مـنح  املقتـرح إىل  اجلديـد  املـدين  والقانون ليشيت   -ر   تيمو دستور يسعى  
املتـصلة   املـرأة  حلقـوق  قـانون  اقتـراح  بإعـداد  ليـشيت    - تيمـور    حكومة تقومسو .نفسها احلقوق

 التعاقــد حــق ذلــك يف مبــا األرض، ملكيــة بــشأن التفــاوض يف احلــق هلــا يكــون حبيــث الزواج،بــ
 يتوجـب  الطـالق،  بعـد املمتلكـات    بوراثـة  يتعلـق  فيمـا و .القروض على احلصول أيضاً وكذلك
 بـني  اإلرث يـوزع  أوالً،الـزوج    ميوت وعندما .واملرأة الرجل بني بالتساوي املوجودات اقتسام
  .أطفال لديهما يكن مل إذا وحدها للزوجة يذهب أو واألطفال، الزوجة
 التعاقد، مبا يف ذلـك التعاقـد        ملرأة حق مينح ا ُيرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون املدين           - ٢٨

، والقيام بأي صـفقات جتاريـة بامسهـا اخلـاص          والعقارات وغريها من املمتلكات   بشان القروض   
  . دون موافقة زوجها

 الـذي  الوقـت  ويف ذلك، إىل وباإلضافة .٢٧ السؤال على اجلواب إىل الرجوع ُيرجى  
 النــساء علــى يتوجــب ذلــك، ريوغــ العقــود علــى التفــاوض العــازبني والرجــال للنــساء فيــه حيــق

  .التعاقد أجل من زوجاهتم أو أزواجهن موافقة على احلصول املتزوجني والرجال
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املدين كان قيد اإلعداد، األمر الذي مـن شـأنه أن           للتسجيل  يشري التقرير إىل أن قانوناً        - ٢٩
لومـات عـن    ُيرجـى تقـدمي املع    . يساعد يف رصد مدى التقيُّد بأحكـام احلـد األدىن لـسن الـزواج             

  . حالة هذا القانون وحمتواه
ــانونيوجــــب    ــدينالتــــسجيل  قــ ــد املــ ــد رصــ ــد التقّيــ ــزواج لــــسن األدىن باحلــ    يف الــ
 ، ليـشيت  -تيمـور   ل  مقتـرح  جديـد  مـدين  قـانون وضع الـصيغة النهائيـة ل      متقد  و . ليشيت -تيمور  
 حيــزإدخالــه املوافقــة علــى  تــتم مل بــشأنه، التــشاور عمليــة يف تــزال مــا احلكومــة أن مبــا ولكــن
  .بعد النفاذ

  
   الدستور من ٢٠ املادة من ١ الفقرة تعديل    

   .االتفاقية من ٢٠ من املادة ١ُيرجى وصف التقدم احملرز حنو قبول التعديل للفقرة   - ٣٠
 حـول  اخلارجيـة  الـشؤون  وزارة ملفاحتـة  سبيلها يف هي لتعزيز املساواة  الدولة وزارة إن  

  .املسألة هذه
  


