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  املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على بالقضاء املعنية اللجنة
   اتالدور قبل ملا العامل الفريق
   واألربعون الرابعة الدورة
        ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ - وليهي/متوز ٢٠

  الدورية التقارير يف النظرفيما يتعلق ب املطروحة واألسئلة القضايا قائمة    
    

  ليشيت - تيمور    
ــر   ــق نظــ ــ الفريــ ــا لالعامــ ــل ملــ ــد قبــ ــر يف ورات،الــ ــورل يلاألّو التقريــ ــشيت - تيمــ  ليــ

)CEDAW/C/TLS/1.(   
  

  عامة معلومات    
ــر  - ١ ــة تقــ ــرف الدولــ ــة يف الطــ ــية الوثيقــ ــشتركة األساســ  )HRI/CORB/TLS/2007( املــ
 .إحــصائية وسياســة بيانــات وجــود عــدم بــسبب البيانــات مجــع يف واجهتــها الــيت الــصعوباتب

 ،عمومـا  البلـد  يف البيانـات  مـع جب يتعلـق  فيمـا  الوضـع  بـشأن  ستكملةم معلومات تقدمي فالرجاء
يف أوســاط ســكان األريــاف  ذلــك يف مبــا ،اجلــنس نــوع علــى هــامجعاالعتمــاد يف  مــدىوبيــان 

 خمتلـف  بتنفيـذ  املتعلقـة  البيانـات  مجـع  يف احملـرز  التقـدم  عـن  معلومات تقدمي يرجىو .واألقليات
 التمــاس إمكانيــة يف تفكــر الطــرف الدولــة كانــت إذا التنويــه أيــضا ويرجــى .االتفاقيــة أحكــام
   .صددال هذا يف تقنية مساعدة

  
  التمييزية حكاماأل/القوانني    

 االتفاقيــات يــعمج فــإن الدســتور، مــن ٩ املــادة ألحكــام وفقــا” أنــه إىل التقريــر يــشري  - ٢
 مـن  جـزء  يهـ  فيهـا  طرفـا  ليـشيت  - تيمـور  تكـون  الـيت  الدوليـة  واالتفاقات واملعاهدات الدولية
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 الـــداخلي القـــانون يف اإلنـــسان حقـــوق معاهـــدات إدراج” وأن ،“للدولـــة الـــداخلي القـــانون
 توضـيح  فالرجـاء  .“اإلنـسان  حقـوق  ملعـايري  الكامـل  التنفيـذ  حنـو  هامـة  خطوة ليشيت - لتيمور

 بيـان و ، من االتفاقية  ١ للمادة وفقا الوطنية التشريعات يف اظورحم املرأة ضد التمييز كان إذا ما
 قـد  االتفاقيـة  أحكـام  كانـت  إذا مـا اإلشـارة إىل   أيضاويرجى   .املتاحة القانونية االنتصاف سبل
   .إليها االحتكام ومدى احملاكم فيها نظرت قضايا يف مباشرة هبا احتج
 تـها ومحاي القانون أمام املساواة للمرأة يكفل الدستور أن من الرغمب هفإن لتقريرووفقا ل   - ٣

 عـدة  بـسبب  احلـال،  واقـع  يف ،حمـدود  العدالـة  إىل وصـوهلا  فـإن  ،الرجـل  مـع  املـساواة  قدم على
 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .القانونيـة  اإلجـراءات  وطـول  ،اقوقهـ حب وعيهـا  كفايـة منـها عـدم      عوامل
 إطـار  داخـل اخلالفـات    تـسوية مـن أجـل      جتماعيـة اال والـضغوط  للوصـم  تتعـرض  ما كثريا فهي

إملــام املــرأة  لزيــادة الطــرف الدولــة اختــذهتا الــيت تــدابريال عــن معلومــات تقــدمي فالرجــاء .األســرة
 ومحايــة اجلــنس، نــوع علــى القــائم التمييزبــ واحملــامني القــضاة وعــي وزيــادة القانونيــة،باملبــادئ 
   .الكايف التدريب خالل من للمرأة اإلنسان حقوق

القـوانني   سـن  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبا الطرف، الدولة اختذهتا اليت التدابري ذكر يرجىو  - ٤
 نمـ  ،التمييـز  هـذا  إدامـة  أو املـرأة  ضـد  متييـز  عنـها  ينشأ اليت مارساتاملوالتقاليد   غيريتمن أجل   

   .)١(رواملهاملدّبر  أو املبكر الزواج قبيل
  

   باملرأة للنهوض الوطنية اآللية    
 أثبتــت قــد الطــرف الدولــة أن إىل املــشتركة األساســية الوثيقــة مــن ١٧١ الفقــرة شريتــ  - ٥
 مكتـب  إنـشاء ب ٢٠٠١ سـبتمرب /أيلـول  يف بقيامهـا  والرجـل  املـرأة  بـني  املـساواة  بتحقيق امهاالتز

 املـشتركة  األساسـية  الوثيقـة  شريوتـ  .اجلنـسني  بـني  املساواة تعزيزيعىن ب  الوزراء رئيسل مستشار
 أنــشطة كانــت وإن ،أساســي قــانون اجلنــسني بــني املــساواة تعزيــز كتــبمل لــيس هنــأ ىلإ يــضاأ
 القـانون  هـذا  وضـع  إىل احلاجـة أبـرزت   ٢٠٠٥ عـام اليت اضطلع هبـا يف       ستراتيجياال لتخطيطا

   .الصدد هذا يف مستكملة معلومات تقدمي فالرجاء .ياتولواأل من باعتباره
  

__________ 
 بأن تتخـذ الدولـة    ٢٠٠٨رباير  ف/  شباط ١أوصت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية اليت اعتمدهتا يف             )١(  

الطرف التدابري املناسبة لزيادة الوعي باآلثار الضارة للزواج املبكر، وخباصة يف اجملتمعات احمللية اليت يـتم فيهـا     
تزويج الفتيات الصغار يف إطار ممارسات القانون العريف، وذلك بغية كفالة عدم إجبار الفتيات علـى الـزواج          

)CRC/C/TLS/CO/1٦٢ة ، الفقر.(  
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   املؤقتة اخلاصة التدابري    
 تــدابري أو قــوانني ضعةبــعلــى أن  املــشتركة األساســية الوثيقــة مــن ٤١٩ الفقــرةتــنص   - ٦

 بـني  املـساواة  تحقيقب لتعجيلل حتديدا اعتمدت تقدمي التقرير قد وضعت أو       كانت وقت  مؤقتة
 إليهـا  تـشري  الـيت  والتـدابري  املؤقتـة  القوانني مضمون عن معلومات تقدمي فالرجاء .والرجل املرأة
 بعـد  دخلـت  قـد  تكـن  مل الـيت  والتـدابري  القـوانني  العتمـاد  الـزمين  اإلطـار  بيانو الطرف، الدولة
   .التقرير تقدمي وقت النفاذ حيز
 املتاحــة هانفــس الفــرصتتــاح هلــا عمليــا  ال ملــرأةا أن إىل الطــرف الدولــة تقريــر يــشريو  - ٧

 فـرص  مـن  االسـتفادة و العامة، واحلياة السياسية احلياة يف االشتراكو التعليم،ب لاللتحاق للرجل
 الـيت  امللموسـة  بريالتدا هي ماف .الةالعد إىل والوصول ،القرار صنع مواقع إىل الوصولو ،العمل
 أعـاله،  املـذكورة  اجملـاالت  يف وخاصـة  ملرأة،بـا  الكامـل  النهوض لتحقيق الطرف الدولة اختذهتا

 االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ لفقـرة ا مبوجـب  عليهـا  املنـصوص  ؤقتـة امل اصـة اخل تـدابري ال فيهـا  مبا
   ؟٢٥ رقم العامة والتوصية

  
   الثقافية واملمارسات النمطية القوالب    

 نبـأ  الوطنيـة  التنميـة  خطـة  خـالل  مـن  ملتزمة احلكومة أن الطرف الدولة تقرير يف يرد  - ٨
 علـى  التـشديد  مـع  الـتعلم،  وعمليـات  املـواد  مـن  وغريها املدرسية، الكتب نوعية وحتسن تطور
 ذكــر فالرجــاء .مالئــم دراســي منــهج واعتمــاد اجلنــسانية النمطيــة القوالــب علــى اءضالقــ أمهيــة
   .احلالة هذه ملعاجلةزمنيا  حمددة تدابري اختاذ مت إذا ما
 والرجـل  املـرأة  إىل سنديـ  ليـشيت  - تيمـور  يفالنظام األبوي السائد     أن التقرير يف ويرد  - ٩

 التـدابري  بـشأن  مـستكملة  معلومـات  تقـدمي  فالرجـاء  .األمهية ومتباينة خمتلفة ومسؤوليات اأدوار
 علـى  للقـضاء  اجلنـسني  بـني  املـساواة  زيـز تع لـشؤون  الـوزراء  رئيس مستشار مكتب اختذها اليت

 ويرجـى  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  وحتقيـق  ،النمطيـة  والقوالـب  اجلـنس  لنـوع  وفقا دواراألحتديد  
   .التدابري هذه أثر عن معلومات تقدمي

  
   املرأة ضد العنف    

ىل إ املـرتيل  العنـف  بـشأن  قـانون  مشروعمت تقدمي    قد هأن إىل الطرف الدولة تقرير يشري  - ١٠
 املـشروع  كـان  إذا مـا وبيـان    القـانون،  مـشروع  عـن  معلومـات  تقـدمي  فالرجـاء  .الـوزراء  جملس
 اإلشـارة  أيـضا  يرجـى و .١٩ رقم العامة التوصية ويراعي املرأة ضد العنف أشكال مجيع يتناول
   .القانون مشروع العتماد الزمين اإلطار إىل
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 املـرتيل  العنـف  ضـحايا  النـساء  لتـشجيع  فالطر الدولة اختذهتا اليت التدابريبيان   يرجىو  - ١١
 تـسوية ل التقليديـة األسـاليب    مـن  بـدال  الرمسـي  القـانوين  النظـام  خـالل  مـن  العدالـة  التمـاس  على

 مـن  العنـف  لـضحايا  املتاحـة  واخلـدمات  آوىاملـ  عـن  معلومـات  تقـدمي  أيـضا  يرجـى و .الرتاعات
 الوصـول  العنـف  ضـحايا  مـن  اداخليـ  اتاملـشرد بإمكـان    كان إذا ما إىل أيضا اإلشارةو النساء،

   .اخلدمات هذه إىل
 نواحملـارب  كـان  إذا مـا  توضـيح  يرجى ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس قرار مراعاة مع  - ١٢

 تـدابري  مـن و املـساواة  قـدم  علـى  هبـم  االعتراف من وااستفاد قدمن الرجال والنساء،     نالسابقو
   .الطبية الرعايةيف ذلك  مبا تأهيل،ال إعادة

  
  االجتار    

 قـانون ال مشروع يف ستدرج االجتار مكافحة أحكام أن إىل الطرف الدولة تقرير يشري  - ١٣
 اللجنـة  إطـالع  فالرجـاء  .٢٠٠٧ عـام  أوائـل  أو ،٢٠٠٦ عام أواخر يف إصداره املتوقع اجلنائي
 حقـوق  حلمايـة  قـوانني  توجـد  ال أنـه  إىل أيضا التقرير ويشري .املشروع هلذا الراهن الوضع على

 هـذا  لتـصحيح  خطـوات  أي اختذت قد احلكومة كانت إذا ما توضيح فالرجاء .جتاراال ضحايا
 االجتـار  لـضحايا  متاحـة  قانونية انتصاف سبل هناك كانت إذا ما توضيح أيضا ويرجى .الوضع
   .والشهود الضحايا محاية تكفل أحكام اعتماد مت قد إذا وما
 تقــوم الــيت الــزواج وكــاالت نــشطةأ لتنظــيم قــوانني توجــد ال أنــهإىل  التقريــرويــشري   - ١٤
 تنظـر  الطـرف  الدولة كانت إذا ما توضيح فالرجاء .األجانبو التيموريني بني الزجيات ترتيبب
   .اجلنسي واالستغالل االجتار منع بغية قوانني اعتماد يف
 تـشكيل  إعـادة  يف جاريـا  يـزال  ال العمـل  كان تقدميه، وقت حىت هأن إىل التقرير يشريو  - ١٥
 هـذا  واليـة  عـن  معلومـات  تقـدمي  فالرجـاء  .باالجتـار  املعين الوزارات بني املشترك العامل فريقال

   .باألشخاص االجتار ملكافحة اختذها إجراءات أي عن وكذلك ،وأعضائه الفريق
  

   العامة احلياة يف واملشاركة السياسية املشاركة    
بيـان املبـادرات الـيت       كةاملـشتر  األساسـية  الوثيقـة  مـن    ١٢٠ و   ١١٩يرد يف الصفحتني      - ١٦
 مـشاركة  زيـادة ل اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  لـشؤون  الـوزراء  رئـيس  مستـشار  مكتـب  ااختذه
ــرأة ــاة يف امل ــسياسية احلي ــاةو ال ــا العامــة، احلي ــدريب أنــشطة خــالل مــن ذلــك يف مب ــرامج الت  وب

ــة ــاة الرجــاءف .التوعي ــة مواف ــ املتعلقــة املعلومــاتبأحــدث  اللجن ــدابري هــذه أثرب ــق فيمــا الت  يتعل
 هـي  مـا و .الـسياسي  القـرار  صـنع  ذلـك  يف مبـا  العامـة،  احليـاة  قطاعـات  مجيـع  يف املرأة مبشاركة
 االتفاقيــة، مــن ٨ و ٧ للمــادتني التــام التنفيــذ لــضمان الطــرف الدولــة هبــا تقــوم الــيت اخلطــوات
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 االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ لفقرةبـا  عمـال  مؤقتـة  خاصـة  تـدابري  اختـاذ  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبا
   ؟٢٥رقم  العامة والتوصية

  
   التعليم    

 والثــانوي االبتــدائي تعلــيمهن أمتمــن الالئــي اإلنــاث لعــدد املئويــة النــسب ذكــر يرجــى  - ١٧
 االسـتثمار  أن إىل التقريـر  ويشري ؟البلد يف الرجالو النساءنسبة   إىل نسبهن هي وما .يواجلامع

 .البنــات عــدد يفــوق التعلــيم مــن العليــا ستوياتاملــ يف البــنني عــدد وأن ، قليــلبنــاتال تعلــيم يف
 التعلـيم  وزارة وضـعتها  اليت واالستراتيجيات السياسات عن مستكملة معلومات تقدمي فالرجاء
 تقريـر ال يف إليهـا  املشار احلملةب يتعلق فيما ذلك يف مبا التعليم، نظام يف الفتيات مشاركة لتعزيز
 معلومـات  تقـدمي  أيضا والرجاء .احمللية واجملتمعات األسر يف يديةالتقل املواقف تغيري إىل والرامية

 املبذولـة  اإلجيابية واجلهود البنات، لتعليم يزانيةامل يف املخصصة االعتمادات لزيادة خطة أي عن
   .الدراسية املنح من اتاملستفيد والنساء البنات عدد لزيادة
 أن عندئـذ  يتوقـع  حيـث  البنـات،  لتعلـيم  حـدا  يـضع  املبكر احلمل أن إىل التقرير يشريو  - ١٨

 للبنـات  املتاحـة  التعليميـة  الـربامج  ذكـر  فالرجـاء  .لـها طف رعايـة ل املرتل يف ومتكث البنت تتزوج
 الـسياسات  هـي  مـا و ؟والتخـرج  املدرسـة  تـرك  سـن  هنبلوغ قبل املدرسة تركن الالئي والنساء
   الرمسي؟ التعليم نظام يف ندجمه إعادة ليتسىنهلن  املواتية الظروف لتوفري القائمة

  
   العمل    

 إجـازة احلـصول علـى      احلامـل  للمـرأة  حيـق  العمـل،  لقـانون  وفقـا  أنـه،  إىل التقريـر  يشري  - ١٩
 العديـد  هنـاك  ،عمليـا  أنـه  بيد .ثلثي الراتب  مبعدل األجر مدفوعة أسبوعا عشر ااثن مدهتا أمومة
 مـن  هتنعـود  عنـد  الـسابقة  هنوظـائف  نفقـد ي الالئـي  أو أجـر  علـى  حيـصلن  ال الالئي النساء من

 عقوبـات  فـرض  علـى  يـنص  العمـل  قانون مشروع كان إذا ما توضيح فالرجاء .األمومة إجازة
 الرجـاء و .واخلـاص  العـام  القطـاعني  مـن  كـل  يف احلكـم  هذا ينتهكون الذين العمل أرباب على
   .تالعامال ألمهاتا لاطفأ رعايةل الدولة متوهلا خدمات توجد كانت إذا مابيان  أيضا
 للتعلـيم  املـرأة  افتقارمثل   العوامل من جمموعةأن هناك    إىل الطرف الدولة تقرير يشريو  - ٢٠

لــت دون ااملــرتل، ح خــارج عمــل عــن بحــثال مــن متنعهــا الــيت الثقافيــة واملعتقــدات ،الرمســي
 يـة حكوم مبـادرة  أي عـن  معلومـات  تقـدمي  فالرجـاء  .املساواة بني املرأة والرجل يف جمال العمل      

   .احلالة هذه اجلةملع
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   صحةال    
 الكاثوليكيـة  والكنيـسة  احلكومـة  أصـدرت  ،٢٠٠٥ مـايو /أيـار  يف أنـه إىل   التقريريشري    - ٢١
 فالرجـاء  .قريبـا  سيـصدر  الـذي  اجلنـائي  قـانون ال يف اإلجهـاض  جترمي فيه يقترحان مشتركا بيانا

 سياســةبيــان  يرجــىو .فيــه النظــر بلغهــا الــيت املرحلــة بيــانو املقتــرح الــنص مــن نــسخة تقــدمي
 أيـضا  ويرجـى  .الوفـاة يف ذلـك   مبـا  ، غري اآلمـن اإلجهاض عواقب من املرأة محايةإزاء   احلكومة

حـصول   ذلـك  يف مبـا  اإلجنابيـة،  الـصحة  خـدمات  إىل املرأة وصول لضمان املتخذة التدابريبيان  
   .ميسورة بتكلفة احلمل منع سائلو إىل سواء حد على والشبان الشابات

 قبيــل احلوامــل اســتقبال بيــوت لتجريــب احلكومــة خطــة علــى اللجنــة إطــالع ىيرجــو  - ٢٢
 كـان  وإذا اخلطـة؟  هذه نفذت فهل .األمهات وفيات من احلد بغية مقاطعات مخس يف الوالدة
   .احملققة النتائج عن معلومات تقدمي يرجى كذلك، األمر
ــردو  - ٢٣ ــر يف ي ــة يف ٩٠ أن التقري ــساء مــن املائ ــدن الن  مــن مــساعدة يأ دون لاملــرت يف يل
 الـــسبب ميثـــل مـــا وهـــو ،الطارئـــة احلـــاالت يف توليـــد رعايـــة أيدون و مهـــرة أخـــصائيني أي

 خطـة  أي هنـاك  تكانـ  إذا مـا بيان   فالرجاء .لدالب يف األمهات وفيات معدل الرتفاع الرئيسي
ــاة ــادة متوخ ــدد لزي ــابالت ع ــاهرات الق ــيما وال ،امل ــاطق يف س ــة، املن ــن الريفي ــوفري خــالل م  ت
   .الكايف التدريب

  
   الريفية املرأة    

 مـن  تنتهجـه  فيمـا  الريفيـة  املـرأة  احتياجـات  تلبيـة  حتـاول  احلكومـة  أن إىل التقريـر  يـشري   - ٢٤
 ملموسـة  ومـشاريع  بـرامج  أي بشأن معلومات تقدمي فالرجاء .الزراعية القطاعات يف سياسات

 لتقــدمي ةيــحكوم درةمبــا أي عــن معلومــات تقــدمي أيــضا يرجــىو .الــصدد هــذا يف اســتحدثت
 وتــسهيل ريةالــصغ املــشاريع مــن مبــشروع املــشتغلة الريفيــة املــرأة منتجــات لتــسويق تــسهيالت
   .األرض ملكية ذلك يف مبا ،واألراضي االئتمانات إىل وصوهلا

  
   األسرية العالقات    

 جهـا زو بيـت  غـري  آخـر  مكـان  يف اإلقامـة  املتزوجة لمرأةل جيوز ال أنهإىل   التقريريشري    - ٢٥
 .أقــام حيثمــا باعــهتِّاب ملزمــةهــي و معــه وتعــيش تعاشــره تــزال وال عنــه منفــصلة غــري كانــت إذا

 تـزال  ال النهائيـة  صـيغته  كانـت  الـذي  ليـشيت  - لتيمـور  املدين القانون كان إذا مابيان   فالرجاء
ــر تقــدمي وقــت اإلعــداد قيــد ــة تقري ــار أن يف احلــق املتزوجــة مــرأةلل يكفــل ،الطــرف الدول  ختت
   .هااسكن حمل
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 الــسنأن تكــون  لــضمان املتخــذة اخلطــوات عــن اللجنــة إىل معلومــات تقــدمي يرجــىو  - ٢٦
 بعـد  االنتظـار  فتـرة  مـدة  كـذلك و ،للمـرأة والرجـل   بالنـسبة    هـي نفـسها      لزواجل الدنيا القانونية
   .أخرى مرة الزواج قبل الطالق
ــر ويــشري  - ٢٧ ــا يكتنــف الــذي الغمــوض أن إىل التقري  واملمتلكــات راضــياأل مــسائل حالي

 والفعليـة  القانونيـة  املـرأة  ملكية عن معلومات تقدمي فالرجاء .للمرأة االقتصادي التمكني يعرقل
 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  للقـضاء  املتخـذة  التـدابري بيـان    رجىوي .فيهاووراثتها   لألرض
 بالنــسبة صاخلــصو وجــه وعلــى ووراثتــها، ملكيتــها ونقــل األرض بــامتالك يتعلــق فيمــا املــرأة
 يتعلـق  فيمـا  للمرأة احلايل الوضع بشأن معلومات تقدمي أيضا ويرجى .الريفية املناطق يف للمرأة
   .الطالق عند الزوجية املمتلكات بقسمة
 بامسهـا  تـربم  أن يف احلـق  للمـرأة  يعطـي  املـدين  لقـانون ا كـان  إذا مـا بيـان    أيـضا  ويرجى  - ٢٨
ــب املتعلقــة العقــود فيهــا مبــا اعقــود زوجهــا موافقــة دون  مــن وغريهــا والعقــارات، ،اتاالئتمان

   .التجارية املعامالت بسائر املتعلقة والعقود املمتلكات،
 يف ساعديـ  أن ميكـن  املـدين  للـسجل  قـانون  وضـع  يف جـار  النظـر  أن إىل التقريـر  ويشري  - ٢٩
 هـذا  مـواد  بشأن معلومات تقدمي فالرجاء. لزواجل الدنيا السنب املتعلقة باألحكام لتزاماال رصد

   .بلغها اليت واملرحلة القانون
  

   االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة على أدخل الذي التعديل    
  .االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة تعديل قبول حنو احملرز التقدمبيان  يرجى  - ٣٠
  


