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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األعــضاء مبوجــب املــادة       
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  * الطرفةاألويل للدولالدوري التقرير     

  
  ** ليشيت-تيمور     

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .(HRI/CORS/TLS/2007)خلاصة باإلتفاقية باإلقتران مع الوثيقة األساسية املوحدة ينبغي قراءة الوثيقة ا  *  
  .هذا التقرير صادر بدون حترير رمسي  *  
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA TIMOR-LESTE  

   ليشيت الدميقراطية-مجهورية تيمور           
  

  الدولة لتعزيز املساواةأمانة
 

 

  تقرير أويل

  اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتف

  ليشيت- رتيمو
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  تقرير أويل

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  )موجز(

 

 

 

 

  بيانات للعرض على جملس الوزراء

   الدولة لتعزيز املساواةأمانة

٢٠٠٧ 



CEDAW/C/TLS/1

 

4 08-61762 
 

  مقدمة    
ض مــن هــذا التقريــر األويل يف الوفــاء جبميــع التزامــات  ، يتمثــل الغــر١٨طبقــا للمــادة   

وقـد صـدق   .  ليشيت جتاه اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             –حكومة تيمور   
 ١٦الربملان على هـذه االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري املتعلـق هبـا، بـدون أي حتفظـات، يف                     

 ٢٠٠٢مـايو  / أيـار ٢٠ة من نيـل االسـتقالل يف   ويغطي هذا التقرير الفتر  . ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
  .٢٠٠٦مايو / أيار١٩إىل 

، دعــا األمــني العــام، يف تقريــره الثــاين بــشأن إصــالح األمــم املتحــدة، ٢٠٠٢ويف عــام   
، إىل تبـسيط عمليـة   )A/57/387(“ برنامج إلجـراء املزيـد مـن التغـيريات       : تعزيز األمم املتحدة  ”

، جــرت صــياغة ٢٠٠٤وبعــد ذلــك، يف عــام  . عاهــداتإعــداد التقــارير الــيت تقــدم مبوجــب م 
ــارير    ــة جديـــدة إلعـــداد التقـ ــة لعمليـ ــدهتا )HRI/MC/2004/3(مبـــادئ توجيهيـ ، أعـــدهتا واعتمـ

وجـرى اسـتعراض هـذه املبـادئ التوجيهيـة يف العـام التـايل               . قـوق اإلنـسان   الـسامية حل  فوضية  امل
)HRI/MC/2005/3 (  ــور ــا يف تيمـ ــاق   –واختبارهـ ــب اتفـ ــشيت مبوجـ ــة   ليـ ــني وزارة اخلارجيـ بـ

  .قوق اإلنسانالسامية حلفوضية املوالتعاون و
ومبوجب مشروع هذه املبادئ التوجيهية، أعدت وثيقـة أساسـية موحـدة موسـعة، إىل                 

 النهائيـة، علـى النحـو الـذي          املوحـدة  والوثيقـة األساسـية   . حمـددة عاهـدة   خـاص مب  جانب تقريـر    
فاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد قــدمت بــه كجــزء مــن التقريــر األوىل املتعلــق بات

 ليـشيت، واإلطـار العـام حلمايـة         –املرأة، تـشمل معلومـات ذات صـلة باإلطـار القـانوين لتيمـور               
حقوق اإلنسان واألحكام املتطابقة املستمدة من كـل مـن املعاهـدات األساسـية الـسبع حلقـوق                  

ــز؛ وُســبل  وهــذه األحكــام املتطابقــة تــشمل قــضايا مــن قبيــل املــ   . اإلنــسان ساواة وعــدم التميي
ويقـصد  . االنتصاف؛ واحلقوق اإلجرائية؛ واالشتراك يف احلياة العامة والـزواج واحليـاة األسـرية       

قــرأ التفاقيــة حتديــد قــضايا حمــددة حلقــوق املــرأة والتركيــز عليهــا وينبغــي أن ُيباص ابالقــسم اخلــ
عزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف     بالترادف مع الوثيقة األساسية املوحدة يف السياق الشامل لت        

والتقريــر املتعلــق باالتفاقيــة حيتــوي أيــضا علــى مرفــق بــشأن البيانــات املتاحــة  .  ليــشيت–تيمــور 
ــة املتعلقــة      ــادئ التوجيهي ــة، وفقــا للمب املــصنفة حــسب اجلــنس، يف اجملــاالت املــشمولة باالتفاقي

  ).HRI/GEN/2/Rev. 1/Add. 2(بشكل وحمتوى التقارير األولية للدول األطراف 
 ليـشيت  – اسـتعراض عـام لوضـع املـرأة يف تيمـور       قـدمي  إىل ت  ويرمي هـذا التقريـر األويل       

وقـد أعـد   . بغية حتديد مدى التقدم الذي أحرزته احلكومة يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية         
ت األمـم   التقرير مبساعدة احلكومة، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين فـضال عـن وكـاال             

املتحدة ويستفيد من جمموعة واسعة من البحوث املتعلقة حبقـوق املـرأة، مبـا يف ذلـك البيانـات،                   
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حيثمـا كانــت متاحــة، مــن وزارات تنفيذيـة حمــددة ومــصادر أخــرى مثـل التعــداد الــوطين لعــام    
ويلقي التقرير الضوء على التقدم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقيـة فـضال عـن شـرح العقبـات            . ٢٠٠٤

  . ليشيت، والقيود املفروضة عليه– رحلالية اليت تعترض متتع املرأة باحلقوق يف تيموا
واألمل معقود على أن يوفر هذا التقرير األويل أساسا إلعداد التقريـر الـدوري األول،                 

الـسياسات  فضال عن تقيـيم لالحتياجـات واألهـداف املـستقبلية يف جمـال متكـني املـرأة ولوضـع                    
  . هذه األهدافبلوغ من واخلطط اليت متكن

وقــد قــام مكتــب مستــشار رئــيس جملــس الــوزراء املعــين بتعزيــز املــساواة بإعــداد هــذا      
التقرير، بإرشاد وتعاون من شعبة املعاهدات وحقوق اإلنسان املتعددة األطراف التابعة لـوزارة             

  .اخلارجية والتعاون
  

   اإلعدادعملية    
مبوجـب معاهـدات    يت تقـدم    د التقارير ال  إلعدارئيسية  ت عملية من مخس مراحل      ُوضع  
وتطــورت هــذه اخلطــة . ٢٠٠٥فربايــر / وقُــدمت إىل جملــس الــوزراء يف شــباط ٢٠٠٤يف عــام 

هـذه املراحـل    تـرد   و. مبرور الوقت وما زالت مرنة للتطور حسبما تقتضيه احتياجـات الربنـامج           
  : ة احملددة على النحو التايلرئيسيال

  التخطيط األويل  :املرحلة األوىل •

عـداد  إ مـع املعاهـدات وعمليـة     التطبيع اإلجتمـاعي   و ياالنطالق الرمس   :املرحلة الثانية •
 التقارير

التشاور بني احلكومة واجملتمع احمللي جلمع البيانـات املتعلقـة بالتقـارير              :املرحلة الثالثة •
  مبوجب معاهداتيت تقدمال

 يرالتشاور بني الوزارات بشأن مشاريع التقار  :املرحلة الرابعة •

ــام       :املرحلة اخلامسة • ــارير إىل األمــني الع ــدمي التق ــهائيان، وتق ــر واالســتعراض الن التحري
 )١(وجلان حقوق اإلنسان

 املسؤولية الكاملة عـن تنـسيق صـياغة التقـارير، مـع             وتتحمل وزارة اخلارجية والتعاون     
قريـر املتعلـق    مكتب املستشار املعين بتعزيز املساواة املسؤول على وجه التحديـد عـن صـياغة الت              

__________ 

عقب تقدمي التقارير إىل األمني العام واهليئة ذات الـصلة املنـشأة مبوجـب معاهـدة، عـادة مـا تقـدم إىل الدولـة                           )١(  
ويوصـى بـأن حيـضر العـرض        . الطرف قائمة بأسئلة أخرى للرد عليها ويتحدد موعد للنظر رمسيـا يف التقـارير             

  .سئلة أو القضايا احملددة أثناء هذا العرضأو كبار املسؤولني للرد على األ/الرمسي وفد من الوزراء و
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وجـرى احلـصول علـى قـدر كـبري مـن         . باتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              
املساعدة التقنية واملالية وخباصة من صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة، وكـان هنـاك أيـضا                  

ة دعم مـن وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، مبـا يف ذلـك وحـدة حقـوق اإلنـسان التابعـة لبعثـ              
 ليـشيت، ومفوضـية     –مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور          / الـشرقية  األمم املتحدة للدعم يف تيمـور     

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، واليونيـسيف وصـندوق األمـم               
  .املتحدة للسكان

مــع  االجتمــاعي طبيــعة للتواســع محلــة وتــضمنت عمليــة مجــع البيانــات للتقريــر األويل   
كوســي، وديلــي خــالل عــامي  يإينــارو، وموبــارا، وبوكــو، وأو: االتفاقيــة يف مخــس مقاطعــات

 التــدريب علــى الربوتوكــول االختيــاري امللحــق التطبيــع اإلجتمــاعيومشــل . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
 احلكومـة واجملتمـع املـدين       ممثلـي  هـذه األنـشطة      اسـتهدفت و. باالتفاقية وصياغة التقرير املـوازي    

 فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمـرأة، وتعزيـز فهـم االتفاقيـة             مدف زيادة وعيه  من كل مقاطعة هب   
بصورة أعمق وزيـادة القـدرة علـى تعزيـز حقـوق املـرأة عـن طريـق تنفيـذ االتفاقيـة علـى مجيـع                          

ــيت أثــريت والتوصــيات ذات         . املــستويات ونتــائج هــذه املناقــشات، مبــا يف ذلــك الــشواغل ال
  .التقريراألولوية، مدرجة يف مجيع جوانب 

، مؤلـف مـن ممـثلني مـن احلكومـة           إلتفاقيـة  فريق عامل معـين با     ئنشأ،  ٢٠٠٤ويف عام     
 دعـم مكتـب تعزيـز املـساواة والفريـق           )١(ومتثل غرض هذا الفريـق العامـل يف         . واجملتمع املدين 

) ٢ (املعين بإعداد التقرير املتعلق باالتفاقية يف جتميع ومجع املعلومات الالزمة للتقريـر األويل؛ و             
 بإعداد التقرير املتعلق باالتفاقيـة فيمـا يتعلـق    إسداء املشورة ملكتب تعزيز املساواة والفريق املعين     

 تعزيــز الــشراكات بــني احلكومــة واجملتمــع املــدين يف إعــداد التقريــر  إىلةراميــباالســتراتيجيات ال
د التقريــر املتعلــق إســداء املــشورة ملكتــب تعزيــز املــساواة والفريــق املعــين بإعــدا   ) ٣(األويل؛ و 

 لتوجيـه االنتبـاه لالتفاقيـة وحقـوق اإلنـسان           عامـة باالتفاقية فيمـا يتعلـق بإعـداد محـالت توعيـة            
إسداء املشورة فيما يتعلق باالسـتراتيجيات الراميـة        ) ٤( لمرأة، وال سيما يف املناطق الريفية؛ و      ل

  .ع املدينإىل تعزيز استخدام االتفاقية كأداة للدعوة داخل احلكومة واجملتم
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وبالتصديق على الطائفـة الكاملـة مـن املعاهـدات األساسـية حلقـوق اإلنـسان يف عـامي                     
 ليشيت ملتزمة بتنفيذ أحكامها وإبـالغ اللجـان الدوليـة           – أصبحت تيمور    )٢(٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣

  .بالتقدم احملرز يف تنفيذها، على حد سواء
ق باالتفاقيــة بعــد عــام واحــد مــن   ، يــتعني تقــدمي التقريــر األويل املتعلــ إلتفاقيــةوطبقــا ل  

  .التصديق عليها، ويتعني تقدمي التقارير الدورية كل أربع سنوات بعد ذلك
  

  األدوات
ــة األساســية املوحــدة           ــة للوثيق ــات الالزم ــن مجــع البيان ــتمكني م ــتبيانات لل أعــدت اس

اهـدات ذات   عيف امل وتقوم هذه االستبيانات علـى األحكـام احملـددة          . ةباإلتفاقية  اصوالوثائق اخل 
الــصلة وكــذلك املبــادئ التوجيهيــة لإلبــالغ الــيت قامــت بــصياغتها املفوضــية الــسامية حلقــوق     

 عـن طريـق مراكـز تنـسيق القـضايا       ووزعت االستبيانات علـى كـل وكالـة حكوميـة،         . اإلنسان
، مبــا يف ذلــك الفريــق ة اإلقليميــشاوراجلنــسانية وحقــوق اإلنــسان اخلاصــة هبــا، وعلــى أفرقــة التــ

 مــن احلكومــة  باملعلومــاتتاســهاما املعــين باالتفاقيــة، كوســيلة لــضمان احلــصول علــى العامــل
  .بأكملها، مبا يف ذلك على مستوى املقاطعات

  
  التطبيع اإلجتماعي    

طبقا للخطة األصلية، فإنه مبجـرد صـياغة مجيـع الوثـائق وترمجتـها إىل اللغـة الربتغاليـة،                     
فربايـر  / يف شـباط  حـدوث ذلـك  توقـع امل منوكان . جترى سلسلة مشاورات فيما بني الوزارات 

  .بيد أن اخلطة توقفت بسبب األزمة اليت واجهها البلد. ٢٠٠٦
وبغية كفالة االضطالع بربنامج فعال للتكيف االجتماعي علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي،                 

رجيني اخلـ مـن   كان من املزمع أيضا ترمجة مشاريع التقارير إىل لغة التيتوم، باالستعانة مبجموعـة              
بيـد أن   .  برعاية وزارة العدل، املعتمدين من معهد األلـسن        ةلااجلدد من املترمجني يف قطاع العد     

إمتام هذه اخلطة تأجل أيضا بسبب األحداث اليت شـهدها البلـد يف العـام املاضـي؛ ومـع ذلـك،                     
__________ 

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛   )٢(  
  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛    
  واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛    
  التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛وا    
  واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛    
  واتفاقية حقوق الطفل؛ و    
  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
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ة النهائيـة    وسُتستأنف رهنا باملوافقـ    ٢٠٠٦بدأت بالفعل ترمجة التقرير املتعلق باالتفاقية يف عام         
  .جمللس الوزراء على مشروع التقرير

التطبيــع ومــع األخــذ يف االعتبــار الــصعوبات الناجتــة عــن األزمــة، أُلغيــت عمليــات           
ومــع ذلــك، فــإن هــذا ال يقــوض .  واملــشاورة العامــة فيمــا يتعلــق مبــشاريع التقــاريراإلجتمــاعي

يف االعتبــار أن عمليــات مجــع الطــابع القــائم علــى املــشاركة لعمليــة إعــداد التقــارير، إذا أخــذ   
البيانات الالزمة التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل           

  .تقوم على إجراء مشاورات مستفيضة على مجيع الصعد
وبرغم التغـيريات يف اخلطـة األصـلية، مـن األمهيـة إعـادة تأكيـد أنـه جـرى االضـطالع                        

  :٢٠٠٥أغسطس / إىل آب٢٠٠٤ديسمرب /فترة من كانون األولباألنشطة التالية يف ال
عقد اجتماعات متهيدية يف كل مقاطعة من املقاطعات الثالث عـشرة إلبـالغ               ‘١’  

ــتراك        ــشتركني بالتزامــات احلكومــة املتعلقــة بإعــداد التقــارير وتــشجيع اش امل
  .املقاطعات يف عملية إعداد التقارير

 إقليمية مع احلكومـة واجملتمـع   شاورأفرقة ت/ عملاتتنظيم ثالث دورات حللق     ‘٢’  
املدين جلمـع املعلومـات الالزمـة إلعـداد الوثيقـة األساسـية املوحـدة، والوثـائق                 

اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد            باخلاصة  
  .املرأة

 إعــداد التفاقيــة باالضــافة إىللتقــدمي التــدريب علــى الربوتوكــول االختيــاري    ‘٣’  
ممثلــي منظمــة رصــد العمــل الــدويل مــن أجــل حقــوق مبعرفــة التقــارير املوازيــة 

بدعم من برنامج صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي         ) آسيا واحمليط اهلادئ  (املرأة  
  .للمرأة جلنوب شرق آسيا

وينبغــي التأكيــد علــى أن التقــارير الــيت يوافــق عليهــا جملــس الــوزراء وتقــدم إىل األمــم     
وكــذلك تعليقــات وتوصــيات اللجــان ستخــضع لعمليــة تكيــف اجتمــاعي يف الوقــت املتحــدة، 
  . املناسب

  
  التحديات    

  :كانت هناك حتديات كثرية يف عملية إعداد التقارير، من بينها  
        أثـار هـذا حتـديات       –اإلصـالح   /التحديات يف تنفيذ وتنسيق الوثيقة األساسية املوحـدة 

استبيان باستخدام املبـادئ التوجيهيـة للوثيقـة    /فمحاولة إعداد منهجية . مفاهيمية هامة 
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ت عمليــة صــعبة بــصورة هائلــة ألن مفهــوم الوثيقــة األساســية كانــاألساســية املوحــدة 
 قـسام املوحدة يسبب فروقا اعتباطية مـن ناحيـة املعلومـات الـيت ينبغـي إدراجهـا يف األ                 

 . املختلفة من التقارير

      إن إصـالح اهليئـات الدوليـة املنـشأة مبوجـب            – ةالطبيعة املتغرية للبيئات الدولية واحملليـ 
معاهدات مستمر ودائم التطور مما جيعل من الـصعب معرفـة اهليكـل النـهائي للتقـارير                 

 ليـشيت بـالتغري     –تيمـور   يف  وباالضافة إىل ذلـك، تتـسم األوضـاع احملليـة           . يف املستقبل 
 .السريع مع دخول قوانني وسياسات جديدة حيز النفاذ كل يوم

 ــ ــداد التقـــارير عـــن طريـــق        –ة الـــشديدة للمـــوارد  احلاجـ ــم حماولـــة تبـــسيط إعـ رغـ
االصالحات، ما زالت اآللية اجلديدة تتطلب مستوى عال من املوارد، وبالتـايل تبقـى              

  .عملية شاقة للدول
  املعرفــــة احملــــدودة باملعاهــــدات يف مجيــــع وزارات احلكومــــة –االفتقــــار إىل الــــوعي 

  .واجملتمعات احمللية
 مبــا يف ذلــك الــوزراء، واملنظمــات غــري  (ألطــراف الفاعلــة ذات الــصلةاك اشــرا/مــتالكإ

 مـن احلكومـة بأسـرها مهمـة          ميثـل احلـصول علـى اسـهام        –) احلكومية واجملتمع احمللي  
مات هامة من مراكز التنسيق املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني     اسهاوجرى تقدمي  . شاقة

لـصعيد الـوزاري وكـذلك علـى صـعيد      ومراكز التنسيق املعنية حبقـوق اإلنـسان علـى ا       
بيــد أنــه يف كــثري مــن األحيــان ال تكــون مراكــز التنــسيق املعنيــة    . إدارات املقاطعــات

باملــساواة بــني اجلنــسني ومراكــز التنــسيق املعنيــة حبقــوق اإلنــسان واعيــة، أو ال تتمتــع  
 .بسلطة تقدمي املعلومات املتعلقة بقضايا معينة

  وجـــود معلومـــات حاليـــة متعلقـــة باالحـــصاءات      عـــدم – االفتقـــار إىل املعلومـــات
 .والسياسات

   ــة ــشاكل اللغ ــارير إ  –م ــات   تتطلــب ترمجــة التق ــالث لغ ــة مل (ىل ث ــة الربتغالي ــة اللغ وافق
التطبيع االجتماعي واللغـة االنكليزيـة لتقـدميها لألمـم          /الوزارات، ولغة التيتوم للتشاور   

  .املعلومات يف الترمجة/ارتوفري موارد هامة والتعرض ملخاطر ضياع األفك) املتحدة
    سـؤال يـتعني النظـر فيـه يف         -التقارير وثيق الصلة بتخطيط التنمية؟      عداد  إكيفية جعل 

 .املستقبل
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  النتائج األساسية    
  حملة عامة حلالة املرأة    

  حالة املرأة التيمورية
ــة     –يوجــد يف تيمــور     ــسند وظــائف ومــسؤوليات خمتلف ــوي مهــيمن ي  ليــشيت نظــام أب
  .لنساءللرجال وا
يرتب نتائج على مستويات خمتلفة، وعلى سبيل املثال هناك اسـتثمار أقـل             النظام  وهذا    

. يف تعلـيم البنـات، ويزيـد عـدد البـنني امللـتحقني باملـستويات األعلـى للتعلـيم عـن عـدد البنــات           
 ٢٢( للرجـال    امنـه )  يف املائـة   ٢٥(ومعدالت عدم إملام الكبار بـالقراءة والكتابـة أعلـى للنـساء             

  .٢٠٠٤، طبقا للبيانات املستخلصة من تعداد عام )يف املائة
راك املـرأة يف القـوة العاملـة أقـل وعـادة مـا تكـون يف املراتـب األدىن يف التسلـسل                       تشاو  

ــة         ــا الوظيفي ــصعود يف حياهت ــل لل ــاالت أق ــل واحتم ــتحقاقات أق ــات أدىن، واس ــوظيفي، مبرتب ال
 يف املائــة، يف حــني تبلــغ ٥٢يف القــوة العاملــة  نــساءتبلــغ نــسبة اشــتراك البوجــه عــام و. املهنيــة

  . يف املائة٦٩النسبة للرجال 
 إنعكاسـات علـى إعـدادها       يرتبوال تشترك املرأة تقليديا يف عمليات صنع القرار، مما            

أنـه ال يوجـد   القائلـة ب قيقـة  احلتـرجم علـى سـبيل املثـال يف     توقبول اجملتمـع للمـرأة يف الـسياسة،         
  . يف البلد بأكملهىقرات الرئيسمن  ٢٢ر و وكفال اترئيسمن  ٧سوى 

ومعـدل سـوء    . وتتسم صحة املرأة بالضعف، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالـصحة اإلجنابيـة                
 لكـــل ٨٠٠هـــات أثنـــاء النفـــاس بــــ يف النـــساء احلوامـــل، وتقـــدر وفيـــات األممرتفـــع التغذيـــة 
باالضــافة إىل وهــذا .  أطفــال تقريبــا للمــرأة٧ مولــود حــي ويبلــغ معــدل اخلــصوبة ١٠٠ ٠٠٠

  .املمارسات التقليدية اليت ال تفيد صحة املرأة والطفل
  . منتشر بصورة كبرية، ومتثل املرأة الضحية الرئيسيةايناجلنسوالعنف   

  
  التقدم احملرز

. ستوياتاحلاجــة إىل تعزيــز دور املــرأة يف اجملتمــع علــى مجيــع املــ  بهنــاك وعــي متزايــد   
  :ملناصب الرئيسية لصنع القرار، مثلوهناك زيادة يف اشتراك املرأة يف ا

ــل إدارة الدولـــة،          ــوزارات األساســـية مثـ ــوزراء املختلفـــون يف الـ ــوزراء ونـــواب الـ الـ
  .والتخطيط واملالية والتعليم والثقافة
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   يف املائة من الربملانيني٢٦ومتثل املرأة نسبة   
  . يف املائة من موظفي اخلدمة املدنية٢٤ومتثل املرأة نسبة   
لدسـتور املـساواة يف احلقـوق والواجبـات للرجـل واملـرأة يف احليـاة األسـرية،                  ويتوخى ا   

، اينكما أنه يكفل احلمايـة مـن التمييـز اجلنـس          . والثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية والسياسية   
  .وكذلك املساواة يف احلقوق وااللتزامات فيما يتعلق بالعمل واختيار املهنة

ــة حتقيــق هــذه املبــادئ،    ــز    ولكفال ــوزراء املعــين بتعزي  أنــشئ مكتــب مستــشار رئــيس ال
  .يته يف كفالة تنفيذ تعميم املنظور اجلنساين يف احلكومة بأكملهاوالاملساواة، الذي تتمثل 

صـميم  وميكن مالحظة اخلطوات اهلامة الـيت حتققـت جتـاه تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف                    
ــة أن مستــ    ــرامج االســتثمار القطــاعي األساســية ويف حقيق ــو ب ــيس ال ــز  شار رئ زراء املعــين بتعزي

  . دائم يف األفرقة العاملة لربامج االستثمار القطاعياملساواة عضو
والقانون االنتخايب لرؤسـاء الكفـور وجمـالس الكفـور يعطـي النـساء إمكانيـة انتخـاهبن                    

  .رئيسات للكفور واالشتراك يف جمالس الكفور
ا اجلنــسانية يف مجيــع مؤســسات  وكانــت هنــاك أنــشطة للتــدريب والتوعيــة يف القــضاي    

  .احلكومة ذات الصلة ويف اجملتمع املدين
معاجلــة مــشاكل حمــددة، مثــل العنــف  وقــد ُنظمــت عــدة أحــداث ومحــالت للتوعيــة و   
  .وسائط اإلعالميف ، مبا يف ذلك ايناجلنس

ــساين يف         ــة لتعمــيم املنظــور اجلن ــادئ التوجيهي ــل املب ــشورات، مث ــد أجنــزت عــدة من وق
  .لك كتيبات دليلية للبحث والتدريباحلكومة، وكذ

  
  ية املوحدةألساسالوثيقة ا    
   معلومات وقائعية وإحصائية عامة–اجلزء األول     

يشمل استعراضا إحصائيا فضال عن التاريخ السياسي، واهليكل الدستوري والـسياسي             
  . والقانون العام

  
  ا وتعزيزه اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان–اجلزء الثاين     

ويـشمل  . ق بقبول حقـوق اإلنـسان     املتعليقدم هذا اجلزء معلومات أساسية عن اإلطار          
اإلطار معلومـات عـن مـىت ومـا هـي احلقـوق الـيت ميكـن تعليقهـا، أي حالـة الطـوارئ أو حالـة                           

  .احلصار، وكذلك معلومات عن أي قوانني حمددة تقيد حقوق اإلنسان
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 ليـشيت   –لوطنية واملتخصصة يف تيمور     ويشمل اإلطار أيضا معلومات عن الوكاالت ا        
  .اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مكتب املستشار املعين بتعزيز املساواة

 معلومـات وقائعيـة عـن اجملـاالت األخـرى موضـع االهتمـام،        زءوأخريا، يقـدم هـذا اجلـ        
للمجتمـع املـدين    ئية  مثل برامج التدريب والتثقيف يف القـضايا اجلنـسانية ودور املنظمـات النـسا             

 أيـضا معلومـات عـن       زءل هـذا اجلـ    مويـش . ساين يف مجيع قطاعات احلكومة    م املنظور اجلن  وتعمي
التقدم احملرز يف تعميم املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك معلومات عن السياسات احملـددة يف خطـة                 

جية الــيت اعتمــدها ، واالســتراتي املختلفــةالتنميــة الوطنيــة، والتقــدم احملــرز يف قطاعــات احلكومــة 
ــز املــساواة، واعتمــاد آليــات ل   ــاء بــ مكتــب تعزي ــاتبعض امللوف  األساســية لتعمــيم املنظــور  تطلب

 زءويشمل هـذا اجلـ  . اجلنساين، مثل التحليل اجلنساين للتشريع والبيانات املصنفة حسب اجلنس     
املـساواة  أيضا التحديات املوجودة يف تنفيذ تعمـيم املنظـور اجلنـساين وتوصـيات مكتـب تعزيـز                  

  .وأولوياته العاجلة
  

   احلقوق املشتركة يف معاهدتني أو أكثر–اجلزء الثالث     
  عدم التمييز واملساواة  )ح(

 األوضاع الـسيئة   ليشيت تشمل    –اليت تواجهها فئات حمددة يف تيمور       ألوضاع السيئة   ا 
 .قائمة على نوع اجلنسال

               احلمايـة املتـساوية للمـرأة، فـإن        مع أن الدسـتور يكفـل املـساواة للمـرأة أمـام القـانون و
فتقـار  ال املرأة يف الواقع إىل القانون مقيد بعدة عوامل، مثل قلة املـوارد املاليـة أو ا        جلوء

هلا؛ واالفتقار إىل وسائل النقـل؛ واالفتقـار إىل املعرفـة باللغـة الربتغاليـة، أو اإلنكليزيـة                  
قـانون، والوقـت الطويـل املـستغرق     يتوم؛ واملعرفة احملدودة حبقوقها اليت حيميهـا ال      تأو ال 

 .يف إجناز اإلجراءات القانونية

          مـن ناحيـة اللجـوء إىل القـانون، وال سـيما فيمـا              متثل املمارسات التقليديـة أيـضا عقبـة
للوصـم  وكـثريا مـا تتعـرض املـرأة     .  بوجـه عـام  اينيتعلق بالعنف العائلي والعنف اجلنس    

 . داخل األسرةوالضغط االجتماعي ولذلك جتري معاجلة احلاالت

  تــدابري ” ميكــن أيــضا أن تعتمــد عياجتمــإلاإلدمــاج اإعــادة وزارة العمــل ولــوحظ أن
للتغلب على املمارسات واملفاهيم التمييزية اليت تعوق تكـافؤ الفـرص للمـرأة             “ خاصة

واملعاملة املتساوية يف احلصول على التدريب والوظائف وكذلك فيما يتعلق بأوضـاع            
 . ال تعترب متييزيةوهذه التدابري. العمل
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        جراءات خمتلفة للعمـل    ، جرى تنفيذ إ   ٢٠٠١أثناء انتخابات اجلمعية التأسيسية يف عام
ونتيجـة لـذلك، شـكلت املـرأة        . اإلجيايب من أجل تعزيز اشـتراك املـرأة يف االنتخابـات          

 . يف املائة من أعضاء الربملان الوطنيني٢٦نسبة 

  نتخــاب رؤســاء الكفــور وجمــالس الكفــور،  ، اعتمــد القــانون املتعلــق با٢٠٠٤يف عــام
 .الذي كفل للمرأة احلق يف أن تصبح رئيسة للكفر أو تنتخب جمللس الكفر

 احملــيط –، عــن طريــق شــعبة آســيا  عياجتمــإلاإلدمــاج اإعــادة وزارة العمــل و تمــاق 
بتوزيــع ، بالتعــاون مــع منظمــة غــري حكوميــة حمليــة، مؤســسة ألــوال واجلنوبيــة اهلــادئ 
 .ة دراسة على الشابات منح٧٠٠حوايل 

      ــا للنفقــة، ويكفــل ــالعنف العــائلي يتــضمن قانون ــذلت جهــود لوضــع قــانون متعلــق ب ُب
 .اإلعالة لضحايا العنف العائلي وأطفاهلن

  )واإلجراءات اجلنائية، والعدالة التقليدية, االعتقال واالحتجاز(الضمانات اإلجرائية   )ط(
ــسجو     • ــل امل ــادة تأهي ــات إىل إع ــام العقوب ــدف نظ ــة    يه ــرامج اجتماعي ــق ب ــن طري نني ع

وإىل جانــب الــربامج األخــرى الــيت وضــعتها وزارة العــدل وبرنــامج األمــم   . وتثقيفيــة
املتحدة اإلمنائي، ينفذ مكتب تعزيز املـساواة، باالشـتراك مـع صـندوق األمـم املتحـدة                 

 .املتسمني بالعنفللسكان، برنامج سيطرة على الغضب للمجرمني 

اخلــدمات الطبيــة يف حالــة الطــوارئ، واخلــدمات (اصــة  دعــم خجيــري تقــدمي خــدمات •
لـدعم ضـحايا العنـف      )  االجتماعيـة وإسـداء املـشورة      –القانونية، واخلدمات النفـسية     

 يف ويتمثــل مقــدمو اخلدمــة الرئيــسيون . الالعــائلي، واالعتــداء اجلنــسي وإيــذاء األطفــ 
ــة لتيمــور      ــشرطة الوطني ــدائرة ال ــة ل ــضعفني التابع ــشيت،–وحــدة املست  والوكــاالت  لي

 .)٣(احلكومية واملنظمات غري احلكومية

 العدالة التقليدية 

يتـسم النظــام الرمســي حلـل الــرتاع بارتفــاع التكلفـة وبعــدم إملــام املـواطنني بــه، وهكــذا      •
وكــثريا مــا يعتربهــا . بــدعم كــبري مــن اجملتمــع احمللــي“ adat”العدالــة التقليديــة تتمتــع 

 .وية الرتاعاتاجملتمع احمللي وسيلة أسرع وأعدل لتس

 .يرد يف هذا القسم جممل هليكل نظام العدالة التقليدية •

__________ 

  .صة باإلتفاقيةستناقش هذه القضية مبزيد من التفصيل يف الوثيقة اخلا  )٣(  
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الناجتــة عــن عــدم املــساواة  أشــكاليتــضح اهليكــل اهلرمــي للنظــام التقليــدي جبــالء يف    •
 .تطبيقه، وعلى سبيل املثال متتع الرجال باألولوية يف وراثة األرض

 مـا ال حتـصل علـى تعـويض          وعـادة . ال جيري إشراك املرأة عادة يف الـدعاوى التقليديـة          •
ويض لألفــراد الــذكور يف عــمــن اجلــاين يف العدالــة التقليديــة؛ وعــادة مــا يعطــى هــذا الت

 .أسرة اجملين عليها

الـرتاع، وعلـى سـبيل      تـسوية   كثريا ما تتعرض املرأة للضغط من أسـرهتا أو مـن اجلـاين ل              •
 .رمسيةاملثال، العنف العائلي، بوسائل تقليدية مع عدم استخدام اآلليات ال

 اجلرائم اخلطرية املنطوية على اعتداء جنسي سـببا         تسويةميثل استخدام النظم التقليدية ل     •
 .يدعو للقلق

ما زال يتعني العمل من أجل حتقيق التوافق بـني نظـام العدالـة التقليديـة ونظـام العدالـة                      •
 .الرمسية

  االشتراك يف احلياة العامة  )ي(
 احلق يف اجلنسية 

 والقوانني واللـوائح املنظمـة للجنـسية األصـلية واملكتـسبة مبـا يف         الضمانات الدستورية؛  •
 . اجلنسيةالتخلي عنذلك وسائل 

 .دور وزارة العدل يف اكتساب اجلنسية •

بـنفس احلقـوق،    يتمتعـون   الرجال والنـساء    أي أن   املساواة يف حقوق اجلنسية مؤكدة،       •
ــا األجانـــب   ــن الرعايـ ــثري مـ ــي  امل وكـ ــن فـ ــات، مبـ ــساء تيموريـ ــزوجني بنـ ــال تـ هم الرجـ

 .اإلندونيسيون، ال حيرمون من احلقوق املتساوية

 احلق يف املشاركة السياسية 

الــضمان الدســتوري، مبــا يف ذلــك احلــق يف إنــشاء أحــزاب سياســية واالشــتراك فيهــا،    •
نتخــب، وعــدم التمييــز يف املــشاركة وحــق الفــرد وواجبــه يف اإلدالء بــصوته ويف أن ُي

 .السياسية مؤكد

ــصوص   • ــار املنـ ــة،     اإلطـ ــية، والربملانيـ ــات، أي الرئاسـ ــة لالنتخابـ ــواع الثالثـ ــه لألنـ عليـ
 .كفر وجملس الكفروانتخابات رئيس ال
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لإلشـراف  )  يف املائـة ٢٥(إنشاء هيئة انتخابيـة مـستقلة تتمتـع فيهـا املـرأة بتمثيـل قـوي              •
 .على االنتخابات ورصدها وتلقي الشكاوى

ساواة؛ وتــشغل املــرأة مناصــب  تــدعو احلكومــة بقــوة إىل اشــتراك املــرأة علــى قــدم املــ    •
رئيسية يف احلكومة مبا يف ذلـك منـصب وزيـر ونائـب وزيـر إلدارة الدولـة، ومنـصب               

 .وزير ونائب وزير للتخطيط واملالية، ومنصب نائب وزير للخارجية والتعليم

ــرأة    • ــل امل ــسبة متثي ــغ ن ــة٢٦تبل ــان، يف املائ ــد   يف الربمل  ويف املناصــب الدبلوماســية وتتزاي
 .ورة كبرية يف بعض الوزارات يف اخلدمة املدنيةالنسبة بص

 مينح املـرأة احلـق يف أن تـصبح    ٢٠٠٤الس لعام   اجملوالكفور  القانون املتعلق بانتخابات     •
 .رئيسة قرية أو أن تنتخب جمللس قرية

ل الثقافـة    علـى قـدم املـساواة تـشم        ةالـسياسي يف احليـاة    العقبات الـيت تعتـرض االشـتراك         •
 تعلــيم املــرأة مقترنــا بارتفــاع معــدالت األميــة؛ وضــيق   توياتاألبويــة؛ واخنفــاض مــس

 .السياسية بسبب املسؤوليات الكبرية داخل البيتإلشتراك يف احلياة الوقت ل

املـرأة يف   بـذهلا لـدعم زيـادة اشـتراك         يكان مكتب تعزيز املساواة نشطا يف اجلهود الـيت           •
ــاة  ــسياسياحلي ــور ةال ــامج    – يف تيم ــن خــالل برن ــشيت، م ــد” لي ــتق ــدعم مي ال تمكني ل
وعن طريـق برنـامج تعزيـز قيـادة املـرأة الريفيـة واشـتراكها يف بنـاء الدولـة يف                     . “املرأة

 األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، قـام       صندوقمع  ذ باالشتراك   فِّـُ ليشيت، الذي ن   –تيمور  
املكتــب بتــدريب املرشــحات احملــتمالت وانتخــب مــسؤوالت أثنــاء فتــرة االنتخابــات  

 وأنتج املكتب مواد إعالم وتثقيف واتـصال وقـام حبمـالت إعالميـة لتـشجيع                .القروية
 .املرأة على االشتراك كمرشحة وممارسة حقها يف اإلدالء بصوهتا يف االنتخابات

  املسائل االجتماعية واالقتصادية  )ك(
 مستويات املعيشة 

 يف ١٤٠ة   ليشيت واحدة من أقل البلدان منوا، وحتتـل فحـسب املرتبـ            –ما زالت تيمور     •
 .دليل التنمية البشرية

 .اثنان من كل مخسة أشخاص فقراء ويتركز الفقراء يف املقام األول يف املناطق الريفية •

 .األطفال هم األشد فقرا يف حني أن املسنني هم األقل فقرا •

 عادة من األسر املعيـشية الـيت ترأسـها           يف حال أفضل   األسر املعيشية اليت يرأسها ذكور     •
 .ية التعليم، والصحة والرفاه الشخصي من ناحثإنا
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 .يقل احتمال حصول النساء على الغذاء من الرجال أو األطفال •

  الزواج واحلياة األسرية  )ل(
 الزواج 

 .العالقات األسرية تنظمها جمموعة من القوانني املدنية، والدينية والعرفية •

عالقــات األســرية تــدريب األخــصائيني االجتمــاعيني واجلماعــات املهنيــة للتعامــل مــع ال •
 .ايني الصحة، والعدالة والعنف اجلنسهالتدريب اليت جرى فيها االت اجملو. حمدود

 ولكـن توجـد قيـود واضـحة فيمـا يتعلـق حبـاالت               زوجـه حيق نظريا لكل فرد أن خيتـار         •
الزواج بني أفراد معينني من أسر معينة، وعلى سـبيل املثـال ابـن العـم البنـة العـم، مـع                    

يف الواقـع ابـن   ( األم وابنـة األخ   ليـشيت هـو زواج ابـن     – يف تيمـور     أن الزواج املفضل  
 ).ال إىل ابنة اخلالةاخل

. زوج للمــرأة عنــد والدهتــا لــختــار ا مــا ُيابــرغم زيــادة حريــة االختيــار للــزواج، كــثري   •
يسمح للبنت بأن ختالف الوعد الذي قطعـه والـداها، حـىت لـو كانـت ال متيـل أو                     وال

 .املرتقبال حتب يف الواقع زوجها 

بيـد أنـه يـصعب التأكـد        . حيرم القانون تعدد الزوجات ولكـن هـذه املمارسـة مـستمرة            •
من املدى احلقيقي للمشكلة إذ أن السجل املدين ال يتطلـب إال تـسجيل اسـم إحـدى                  

، حيــث يقــضي الــزوج وقتــه مــع ‘األوىل’همــل الزوجــة ونتيجــة لــذلك، ُت. الزوجــات
 .يهاينفق ماله علاألسر األخرى و

 الدســتور املــساواة يف احليـاة األســرية ولكــن األدوار التقليديـة والفهــم التقليــدي   يؤكـد  •
 صـكوك امللكيـة   ؛ وهذا ما توضحه احلقيقـة القائلـة بـأن            كامال  هذا احلق  إعمالن  انعمي

 .ة تنتقل عادة عن طريق سلسلة نسب الذكوريثاالور

. نيابــة عــن األســرة يف الــزواج، ويتخــذون القــرارات بالرئيــسينييعتــرب الرجــال أطرافــا  •
مـن أجـل    ويتوقع من املرأة أن ختضع لزوجها يف معظـم األمـور، وأن تـضحي روتينيـا                 

 .زوجها وأن حترص على عدم جلب العار ألسرهتا

تتمثل املسؤولية الرئيسية للمرأة يف محل األطفال يف حني يتـرك الـزوج البيـت للبحـث                  •
 .عن عمل وإعالة أطفاله
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رة صارمة من سن صغرية وهو ما ميكن أن يـؤدي إىل            ينفذ دور كل من اجلنسني بصو      •
ــالتنميــة احملــدودة ملهــارات املــرأة التثقيفيــة، وفيمــا بي   ها وبــني الغــري ومهــارات احليــاة  ن

 .األخرى

منــذ نيــل االســتقالل، بــدأت املواقــف الثقافيــة تــتغري مــع اكتــساب فكــرة املــساواة قــوة  •
 . عدد من القضايارأيها حبرية يفعن  تعرب املرأة بأن متزايدة توقعاتوهناك . دافعة

ميكــن للرجــل واملــرأة علــى حــد ســواء الطــالق وفقــا للقــانون، ولــو أن فتــرة االنتظــار    •
 .للدخول يف زواج جديد ختتلف للرجل وللمرأة

طبقــا للقــانون التقليــدي، ميكــن أن ينفــصل الرجــل عــن زوجتــه ولكــن جيــب أن يــدفع  •
 .مبلغا كبريا ألسرة الزوجة

‘ بديلـة ’ احمللية، إذا رغبت املـرأة يف االنفـصال، جيـب تـوفري زوجـة                يف بعض اجملتمعات   •
 .وال ُيطلب دفع أي مبلغ

 ليشيت، بوصفها جمتمعـا كاثوليكيـا قويـا، ال تناصـر الطـالق وال حتظـى املـرأة                   –تيمور   •
 .بالتأييد إذا رغبت يف الطالق

ول يف األسـر    يف قليل من احلاالت اليت يقع فيها الطـالق فـإن هـذا حيـدث يف املقـام األ                   •
 .املرتفعة الدخل وألغراض الدخول يف عالقة جديدة

 ١٥ عاما وتتزوج املـرأة عنـد سـن     ١٨طبقا للقانون، ميكن أن يتزوج الرجل عند سن          •
 يف املقــام األول يف احلــاالت ، ليــشيت–ومــن املقبــول زواج األطفــال يف تيمــور . عامـا 

 للفقر املـدقع حيـث ميكـن االتفـاق          اليت يكون فيها الزواج مرتبا عند الوالدة أو نتيجة        
 .’barlake‘ مثن العروسعلى 

 مثن العروس/’Barlake‘  

ال يعترب مثن العروس غري قانوين وال يزال ُيمارس يف كـثري مـن املقاطعـات حيـث يعتـرب               •
 . الزواجعقدسلع بني أسرة الرجل وأسرة املرأة يف غاية األمهية يف التبادل 

 ميثـل الـسبب اجلـذري للتمييـز وإنعـدام املـساواة       وسعـر تدعي نساء ناشطات أن مثـن ال    •
وُيقـال يف الواقـع أن هـذه املمارسـة          . يف حني يؤكد كبار السن أنه يعطي قيمة للمرأة        

مثـن  ’ومبجـرد دفـع     للمـرأة    الزوجيـة    ةيـا احلجوانـب   كـثري مـن      يف   عواقبتنطوي على   
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اة حقــوق وعلــى هـذا النحــو، يـرى بعــض دعـ   . )٤(تعتــرب املـرأة ملكــا للـزوج  ‘ العـروس 
 .ميثل سببا للعنف ضد املرأة‘ مثن العروس’اإلنسان أن 

تـشري املـشاورات أيـضا إىل أن الرجــال يـشعرون بـأهنم ضــحايا بـسبب الـضغط الواقــع         •
 .‘مثن العروس’عليهم لدفع مبالغ كبرية لـ 

مـن املتعـذر الـتحكم يف العـبء      ، أصـبح    ‘مثن العـروس   ’يف إلغاء  كثريون   تردديف حني ي   •
 .األسرالواقع على 

 رعاية الطفل 

 قوي مبسؤوليات األسـرة، والوالـدين واجملتمـع احمللـي جتـاه            عترافإعلى   الدستور   نصي •
 .الطفل مع احترام املمارسات العرفية إىل احلد الذي يتفق مع املعايري الدولية

املــساواة يف احلقــوق واملــسؤوليات يف الــزواج مكفولــة يف القــانون، ومــع ذلــك تــشري     •
 .بالضرورةغري موجودة ساواة امل أنفية إىل املمارسات العر

: وبوجه عام، هناك نوعان من املمارسـات فيمـا يتعلـق بتربيـة الطفـل بعـد وفـاة الوالـد                     •
ــام األمـــومي  ــام األبـــوي والنظـ ــاة األب أو  . النظـ ــة وفـ ــام األمـــومي، يف حالـ ويف النظـ

ــر       ــاحلق األساســي يف اختــاذ الق ــتفظ األم ب ــع األم، وحت ــل م ــى الطف ارات الطــالق، يبق
ــل   ــة الطف ــة بتربي ــوي    . املتعلق ــام األب ــصحيح يف ظــل النظ ــو ال ــة . والعكــس ه ويف حال

 تــزوج األم ثانيــة، تظــل األم والطفــل علــى حــد ســواء وعــدمالطــالق أو وفــاة األب، 
. املوسـعة األبويـة  جزءا من أسرة األب، وتنتقل املسؤولية عن تربية الطفل إىل األسـرة             

قى الطفـل مـع أسـرة األب، ويف بعـض األحيـان، قـد               وإذا قررت األم الزواج ثانية، يب     
وميكن أن يـشكل هـذا ممارسـة متييزيـة تـدعو احلاجـة       . تفقد األم احلق يف رعاية طفلها     

 . قانونية وإدارية رمسية هلالولإىل النظر يف ح

يشهد نظام العدالة حاليا حالة تغري مستمر مع تدخل حمدود للدولة يف شـؤون األسـرة        •
ــادة ع(حــىت اآلن  ــددة       ع ــضلى احمل ــصاحل الف ــهاك خطــري فحــسب للم ــد حــدوث انت ن

 ).للطفل

__________ 

مثـن  ’ الـذي ذكـرت فيـه النـساء الالئـي جـرت مقابلتـهن أنـه مت دفـع                     ٢٠٠٣تقرير جلنة اإلنقـاذ الدوليـة لعـام           )٤(  
  . يف املائة فحسب أنه كان له تأثري سليب٩؛ وقالت نسبة ‘العروس
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  صة االوثيقة اخل    
  

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
  من االتفاقية٢املادة  (ايناجلنسالعنف ( 

 بـشأن طبيعـة ومـدى       ١٩٩٩، توجد معلومـات قليلـة قبـل عـام           متفشية مشكلة   ع أنه م •
ويف اآلونة األخرية فحـسب بـدأت املـرأة تفـصح          .  ليشيت –ر   يف تيمو  اينالعنف اجلنس 

تعتـرب تقليـديا مـسألة خاصـة        كانـت    مـشكلة    عرب عن رأيهـا حبريـة يف      عن احتياجاهتا وت  
 .داخل األسرة

مجيــع النــساء الالئــي جــرت استــشارهتن يف دراســة أجرهتــا )  يف املائــة٥١(قــال نــصف  •
 بعـدم األمـان      شهرا السابقة، شـعرن    ١٢نه يف الـ     أ ٢٠٠٣جلنة اإلنقاذ الدولية يف عام      

لعنـف مـن    مـن ا  )  يف املائة  ٢٤,٨( ربع النساء تقريبا     اىنوع. )٥(أزواجهنبيف عالقتهن   
  .)٦(ميماحل العشري

عنـف  ’ حالـة    ٤٩٢ ليشيت، وردت    –طبقا لألرقام اليت نشرهتا الشرطة الوطنية لتيمور         •
ومـن  . )٧(٢٠٠٥أكتـوبر   /ولينـاير إىل تـشرين األ     /يف الفترة مـن كـانون الثـاين       ‘ عائلي

علــى العكــس مــن و. مــن مقاطعــة ديلــي وحــدها) ٣٥٠( الثلثــان هــذه احلــاالت، ورد
مــن مكتــب املــدعي العــام لــنفس الفتــرة إال إىل  املقدمــة ، ال تــشري االحــصاءات ذلــك
ــة ١١٨ ــةة ءاســإ’ حال ــائلي ’و ‘  معامل ــف ع ــدد   . )٨(‘عن ــاض ع ــذا إىل اخنف ــشري ه وي

وأسـباب ذلـك تــشمل   . عي العـام عـن طريـق الـشرطة    احلـاالت الـيت تعـرض علـى املـد     
العار، واالعتمـاد االقتـصادي علـى اجلـاين، واالفتقـار إىل الـدعم مـن األسـرة وتأجيـل                 

 .احملكمة للقضايا بصورة متكررة

هناك افتقار إىل وجود معايري موحدة جلمع البيانات عن طريـق الوكـاالت واملنظمـات         •
 اعنفـ ’كثري من احلاالت الـيت يبلـغ عنـها بوصـفها            و. اينالعاملة يف ميدان العنف اجلنس    

__________ 

  )٥(  IRC Study ‘Prevalence of Gender Based Violence in East Timor (2003), cited in ‘Traditional Justice and 

Gender Based Violence’ (IRC 2003), p. 13.  
  )٦(  IRC Pilot Study on GBV in East Timor (2003), cited in ‘Traditional Justice and Gender Based Violence’ 

(IRC 2003), p. 13.  
  )٧(  ‘Summario Statistika’, (UNFPA) (10 November 2005). Figures from National Vulnerable Persons Unit.  
ينـاير  /كـانون الثـاين   (‘ ٢٠٠٥ ليـشيت عـام      –استعراض عام للعدالة يف تيمور      ’برنامج رصد النظام القضائي،       )٨(  

  .٢٢، الصفحة )٢٠٠٦
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وهـذا جيعـل    . اء جنـسي لألطفـال    يذميكن، على سبيل املثال، أن تنطوي على إ       ‘ ياعائل
 .التامن الصعب إجراء حتليالت سنوية مقارنة صحيحة أو تتبع التقدم احملرز يف احل

ــام   • ــذ ع ــم املت     ٢٠٠١من ــن صــندوق األم ــدعم م ــساواة ب ــز امل ــب تعزي ــذ مكت حــدة ، نف
. اينللسكان، مـشروعا يهـدف إىل تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى معاجلـة العنـف اجلنـس                   

ــامج، جــرت صــياغة قــانون مكافحــة العنــف العــائلي وهــو جــاهز      وخــالل هــذا الربن
وهـذا  . ر مـشروع قـانون العقوبـات      وللعرض النهائي على جملس الـوزراء مبجـرد صـد         
ة يف هذا اجملال، ويقـدم تعريفـا أوسـع          القانون يذهب أبعد من األحكام القانونية احلالي      

مباشـر  بطريـق   للعنف العائلي، مبا يف ذلك سوء املعاملة البدنية، أو العقلية أو اجلنـسية              
ويشمل أيضا القواعـد املنظمـة ملـدفوعات النفقـة بعـد االنفـصال بـسبب                . وغري مباشر 

 .العنف العائلي وينص على إنشاء دور إيواء للضحايا

ساواة إىل جانـب املنظمـات غـري احلكوميـة، الـيت كـان بعـضها                يعمل مكتـب تعزيـز املـ       •
 ت، إلنشاء وتعزيز شـبكة أساسـية لتقـدمي اخلـدما    ١٩٩٩يعمل يف هذا اجملال منذ عام     

ــداء اجلنــسي وإيــ   ــسية.اء األطفــالذلــضحايا العنــف العــائلي، واالعت   واخلــدمات الرئي
رطة ــالـش : اليتنيـــ ني الت ام يف الفئـت   ـه عـ  ـها بوجـ  صنيف ميكـن تـ    اينـلضحايا العنـف اجلنـس    

؛ واخلــدمات الطبيــة، واخلــدمات  )٢٠٠١ت يف عــام ئوحــدة املستــضعفني الــيت أنــش (
 . االجتماعية واخلدمات القانونية–النفسية 

ما زال من الصعب جدا ألغلبية النساء واألطفال الذين يعيشون يف املنـاطق الريفيـة يف                 •
 ألهنــا تقــع يف ديلــي يف املقــام   خــدمات شــبكة اإلحالــةوصــول إىل ليــشيت ال–تيمــور 
 .األول

قدمي اخلدمات، ولكـن ال توجـد    بني معاملةتوجد حاليا شبكات غري رمسية واتصال   •
 مــذكرات تفــاهم أو بروتوكــوالت إحالــة رمسيــة إلضــفاء الطــابع الرمســي علــى    بينــها

 .احلاالت، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل االرتباك

 اإلحالـة مـشروعا أوليـا     اتشـبك يف  شركاء  لـ ا، وضع أحـد     ٢٠٠٦ -٢٠٠٥يف الفترة    •
بروتوكول العنـف العـائلي، واالعتـداء اجلنـسي وإيـذاء األطفـال مـن أجـل األطبـاء                   ’ لـ

، وهـو منـوذج موحـد يتـضمن تعليمـات ورسـومات             ‘ والفاحصني الشرعيني  الشرعيني
. بيانيــة جلمــع األدلــة يف حــاالت العنــف العــائلي، واالعتــداء اجلنــسي وإيــذاء األطفــال 

 .ةفحوصات الشرعيالجيري القيام بتدريب األطباء على إجراء و

، بــدأ مكتــب تعزيــز املــساواة باالشــتراك مــع صــندوق األمــم املتحــدة    ٢٠٠٥يف عــام  •
للسكان برناجمـا بـشأن الـسيطرة علـى الغـضب والـسلوك العنيـف للمـسجونني الـذين                   
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يجية إعـادة    مـن اسـترات    اويشكل الربنامج جـزء   . عنف جنسي وعائلي  رتكاب  أُدينوا با 
العنــف املهــارات الالزمــة لتجنــب  جــرائم التأهيــل واملنــع ويرمــي إىل إعطــاء مــرتكيب  

 .العنف قبل مغادرهتم السجن والعودة إىل جمتمعاهتم احمللية

بدعم من صندوق األمـم املتحـدة للـسكان وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،                    •
ــدريبا للــشرطة، واملــ    ــز املــساواة ت دعني العــامني، ورجــال القــضاء،  نظــم مكتــب تعزي

 . يف جمال العنف العائلي واجملتمع املدينكفورورؤساء ال

لعنــف، يف إدارة سلــسلة ا اة أيــضا مــع مجيعــة الرجــال ضــدعمــل مكتــب تعزيــز املــساو •
حلقات عمل جمتمعية ركزت على تغيري مواقف أفراد اجملتمعـات احملليـة الـذكور جتـاه                

 للحوار بـني الرجـال والنـساء يف    ةام أيضا خبلق مساحاملرأة واستخدام العنف، مع القي 
 .هذه القضية

مشـل هـذا   و.  قوية ملكافحـة العنـف اجلنـساين   اضطلع مكتب تعزيز املساواة حبملة دعوة    •
التليفزيـون، واإلذاعـة   (أخـرى  إعالميـة   يوما الوطنية ضد العنف ومحالت  ١٦محلة الـ   

 .نيسةوحلقات عمل مع املدارس وأنشطة مع الك) والصحافة

مع أن مكتب تعزيز املساواة حقق الكثري، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـالتطورات القانونيـة          •
مثل قانون العنف العائلي، والدعوة فيما يتعلق مبشروع قانون العقوبات، الـذي جيـرم              

، الـذين يتحملـون     كفوراآلن معظم اجلرائم اجلنسية واملرسوم بقانون املتعلق بزعماء ال        
.  العنـف العـائلي يف جمتمعـاهتم احملليـة، مـا زالـت التحـديات كـبرية                 اآلن مسؤولية منـع   

واملـوارد املتاحـة ملعاجلتـها        ليشيت واسعة النطاق   –ومشكلة العنف اجلنساين يف تيمور      
ومن املسلم بـه أن احلاجـة تـدعو إىل القيـام بكـثري مـن العمـل يف جمـال                     . حمدودة حاليا 

قف داخل اجملتمع مما يكفـل عـدم التـسامح        ، إلحداث تغيري يف املوا    ‘القلوب والعقول ’
 .مع أي نوع من العنف اجلنساين

 من االتفاقية٥املادة  (تنميطاألدوار الثقافية وال ( 

 ات املــشتركت، اعترفــ٢٠٠٤يف املــؤمتر النــسائي اإلقليمــي الثــاين الــذي ُعقــد يف عــام   •
ارا سـلبية علـى     بوية للثقافة التيمورية الـيت ترتـب آثـ        أل عالنية على اجلوانب ا    نواعترض

ــال، تعــدد       ــة يف اجملتمــع، وعلــى ســبيل املث املــرأة ومتنعهــا مــن االشــتراك بــصورة كامل
 .والوراثة‘ ن العروسمث’الزوجات، و 
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ــسلبية األخــرى لل   • ــيطواألشــكال ال ــة   تنم ــد حري ــشمل تقيي ــث  حركــة ت ــرأة حي ــه  امل أن
جه إىل الـسوق    ميكنها مغادرة البيت إال يف مناسبات حمددة، وعلى سبيل املثال التو           ال

 .أو الذهاب إىل الكنيسة

 .ةشائعحاالت زواج القُصَّر  •

ويـرى الرجـال والنـساء علـى     .  السكان بالغ األمهية لنجاح تنمية تيمور       عدد كربيعترب   •
 البلـد بالـسكان، وال سـيما يف أعقـاب العـدد الكـبري               تزويـد حد سواء أنه يتعني إعادة      

وهــذا بــرغم املخــاطر . الل اإلندونيــسيمــن الوفيــات ذات الــصلة بــالرتاع أثنــاء االحــت
دة الـصغرية بـني   عـ اب أطفـال كـثريين مـع امل      اجنابالصحية اليت تتعرض هلا املرأة بسبب       

 .الوالدات

شـهر ألن مـن     أ األول لعـدة     ألمنصح املرأة بعـدم إرضـاع طفلـها بلـنب ا          وبعد الوالدة، تُ   •
النساء لـف أطفـاهلن     كما أن من عادة كثري من       . ‘املوث’يكون  املالحظ أن هذا اللنب     

حديثي الوالدة ملـدة شـهر واحـد علـى األقـل، اعتقـادا بأنـه ينبغـي أن يبقـوا قريبـا مـن                      
 .ال يتعرضوا للهواء اخلارجيأالنار وداخل البيت و

عـىن باحتياجـات أسـرهتا       مـن واجبـها أن تُ       الثقافية للمـرأة يف أهنـا تـرى أن         تتمثل التربية  •
 ما مل تكن مريـضة بـصورة     لعالج وحتصل عليه  ا طلبأن ت املرغوب فيه   أوال ومن غري    

 .خطرية

ترك سـت  ا ألن مـن املتوقـع أهنـ   ةملدرسـ للـذهاب إىل ا  اهت بالتشجيع من أسررأةال حتظى امل   •
ويف . رة زوجهـا مـن تعليمهـا      د أسـ  يستفمعىن ألن تـ   ، ال   لذلك مبجرد التزوج، و   اهتأسر

 .ا من مواصلة التعليمملوارد املالية مينعهيف اكثري من احلاالت هناك افتقار أيضا 

تقليدية أو حتظى بالتـشجيع لـذلك، مبـا يف ذلـك املـرأة              زعيمة  ال يتوقع أن تصبح املرأة       •
وميكن أن تـضطلع املـرأة بـأدوار القيـادة ولكـن فقـط إذا أثبتـت        . من العشائر األمومية 

 .أو أقدر من الرجل يف نفس املنصب‘ قادرة’أهنا 

 ليـشيت،   – سـلبية يف وسـائط اإلعـالم يف تيمـور             جنـسية  ألمنـاط  املـرأة    تعرضكثريا ما ت   •
وكــثريا . حتتــذى مــن أجــل التغــيريالــيت كــثريا مــا تــصورها كــضحية وال تقــدم منــاذج  

 .تنشر هويتها عند اإلبالغ عن اجلرائم ما

تعزيـز ثقافـة املـساواة      ’يتمثل أحد جماالت الربنامج الرئيسي ملكتـب تعزيـز املـساواة يف              •
 يف هذا اجملال تشمل التدريب مع منظمـات وسـائط           اتازواإلجن. ‘ ليشيت –يف تيمور   

تفاقيـة؛  إلاإلعالم على مبادئ املساواة بني اجلنسني؛ وإنتاج الربامج اإلذاعية املتعلقـة با           
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ــة     ــرأة ومـــسامهاهتا يف كفـــاح املقاومـ ــتراك املـ ــردا الشـ وإصـــدار منـــشورات تقـــدم سـ
ــية علـــى الـــصعيد الـــوطين   ــام يف احللقـــات الدراسـ ــتراكها بانتظـ ــعيد واشـ ، وعلـــى صـ

 .املقاطعات، واملقاطعات الفرعية، وكذلك يف اجلامعات واملدارس

 . املرأة لفترة زمنية طويلةُنسبت إىلليس من السهل تغيري األمناط السلبية للمرأة ألهنا  •

من املسلم به أيضا أن هناك قدرا كـبريا يف الثقافـة التيموريـة لـه قيمتـه الكـبرية وينبغـي                  •
 .احملافظة عليه

 من االتفاقية٦املادة (جتار بالنساء والبغاء اال ( 

واالجتـار باألطفـال   .  ليـشيت جرميـة يعاقـب عليهـا بالـسجن     –االجتار بالبـشر يف تيمـور        •
 .شدأيعاقب عليه بعقوبة 

 . ليشيت بلد مقصد لإلجتار ألغراض االستغالل اجلنسي–تيمور  •

جيـري منـه االجتـار     ليـشيت بلـد عبـور أو بلـد          –ليس من الواضح مـا إذا كانـت تيمـور            •
 .بالنساء والبنات الصغريات

جــرت صــياغة قــانون العقوبــات املقبــل بنيــة صــرحية ملعاقبــة مــن يــشتركون يف جــرائم    •
بيد أنـه ال توجـد      . االجتار، واالستغالل اجلنسي لطرف ثالث، والبغاء واملواد اإلباحية       

 .جه التحديدحاليا قوانني معمول هبا ترمي إىل محاية حقوق ضحايا اإلجتار على و

ي تيمـور القـانون   ال البغـاء يف حـد ذاتـه جرميـة مبوجـب             يـشكل  مل إعداد التقريـر،     توق •
 . ولكن، كما ورد أعاله، يعترب اإلجتار ألغراض البغاء جنحةاحلايل،

للمـواد  ‘ املـستخدمون النـهائيون   ’أو  طبقا لقانون العقوبـات املقبـل، ال يعاقـب الزبـائن             •
نـه  فإر تلـك املـواد،      تـصدي /ا يف توزيع، أو نشر أو استرياد      بيد أنه إذا اشتركو   . اإلباحية
 .تهمعاقبمميكن 

لــيهن تطبقــا للبحــوث، فــإن أغلبيــة النــساء املــشتغالت بــاجلنس يف ديلــي تيموريــات،     •
وبلـغ متوسـط سـن البـدء يف     . اإلندونيسيات، والصينيات، والتايلنـديات، والفلبينيـات     

 . عاما١٧راسة االستقصائية لدبا شمولةاالشتغال باجلنس يف اجملموعة امل

 باجلنس نتيجة لصدمة أثرت على حيـاهتن بـصورة عميقـة       إلشتغال أغلبية النساء ا   تهنمت •
أو األسرة القـريبني   د  افرأحد أ وعلى سبيل املثال التعرض إليذاء جنسي سابق من قبل          

 .أو بسبب االحتياجات االقتصادية/ ومحيمصديق 
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. ن كـان علـى نطـاق أصـغر منـه يف العاصــمة     ، وإاتيوجـد البغـاء علـى صـعيد املقاطعـ      •
 مـورد نساء ضعيفات جدا، مثل األرامل، الالئي لـيس لـديهن         هؤالء  ن  ووكثريا ما يك  

 .رزقخر لكسب الآ

السلوك العنيف جتاه املشتغالت باجلنس متكرر مع كثري من النـساء الالئـي يـبلغن عـن                  •
وكثري من النـساء    . نائحوادث العنف الناشئة إىل حد كبري من اإليذاء من جانب الزب          

، وال سـيما يف  والتعـز هن مهن اجملتمع احمللي األوسع، و  تنبهنة اجلنس جي  مباملشتغالت  
 .املقاطعات

.  ليــشيت–اختــذت احلكومــة عــددا مــن اخلطــوات ملعاجلــة مــشكلة االجتــار يف تيمــور      •
 ليـــشيت –وعهـــدت باملـــسؤولية إىل إدارة اهلجـــرة التابعـــة للـــشرطة الوطنيـــة لتيمـــور   

 .قيق يف قضايا االجتار بالبشر طبقا لقانون اهلجرة واللجوءللتح

وكــان االهتــام . كــان هنــاك ســوء فهــم وســوء تطبيــق للقــوانني احلاليــة املتعلقــة باالجتــار •
ن رحلن بـدون التأكـد مـ      يوجه للنساء املشتغالت باجلنس بإرتكاب جرائم اإلجتـار ويُـ         

 .إلجتاراكن ضحايا ي احتمال أن

ه املـشكلة بإنــشاء فريـق عامـل معـين باالجتـار ومـشترك بــني       هـذ مـع  ت احلكومـة  جتاوبـ  •
الوزارات، ويتألف من ممثلني عن احلكومة مثل وزارة اخلارجية والتعاون، ووكـاالت             

وهـذا الفريـق    . األمم املتحدة مثل املنظمـة الدوليـة للـهجرة واملنظمـات غـري احلكوميـة              
، يهــدف إىل تعزيــز العامــل، الــذي كــان جيــري إعــادة تــشكيله وقــت إعــداد التقريــر   

داخــل االشـتراك يف مجيـع قطاعـات احلكومـة مـن أجـل زيـادة الـوعي بقـضايا االجتـار           
ويهـدف الفريـق أيـضا إىل تقـدمي اإلرشـاد           . واجملتمـع املـدين علـى حـد سـواء         احلكومة  

تــسهيل اهلجــرة الــشرعية ومكافحــة اهلجــرة غــري  ’لوضــع الــسياسات واإلجــراءات لـــ  
 .‘ ليشيت وخارجها–يب واإلجتار باألشخاص يف تيمور القانونية مبا يف ذلك التهر

  من االتفاقية١٠املادة (املساواة يف التعليم ( 

ــة تكــافؤ     • يتمثــل أحــد املبــادئ التوجيهيــة يف القــانون األساســي لنظــام التعلــيم يف كفال
 .الفرص للجنسني

يــل تواجــه البنــات متييــزا يف احلــصول علــى التعلــيم بــسبب املمارســات التقليديــة مــن قب  •
 . األسرة املعيشية الثقيلةواجباتاحلمل والزواج يف سن مبكرة و

 بيـد   إللتحـاق، ال توجد فروق بني اجلنسني على مستوى املدارس االبتدائية من ناحية ا            •
 . فصاعداةأن هناك نسب تسرب مرتفعة للبنات من مستوى املدارس قبل الثانوي
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 مـن املـدارس، والرسـوم املدرسـية،     تشكل األعمال املرتلية الثقيلـة، واملـسافات الطويلـة       •
واملخاوف املتعلقة بالتأديب واالفتقـار إىل املـراحيض باالضـافة إىل املعتقـدات الثقافيـة               

 .ن من الذهاب إىل املدرسةهفيما يتعلق بتعليم البنات عوامل متنع

تشري نتائج االمتحانات إىل أن البنات يـستفدن مـن التعلـيم يف مجيـع الفئـات العمريـة،                    •
 .هنن ميلن إىل التخلف عن البنني يف الفئات العمرية األكرب سنامع أ

 .املرأة ممثلة متثيال ناقصا يف مهنة التدريس واإلدارة التعليمية •

األم يف سن املراهقة حمرومة بوجه خاص ولـديها فرصـة ضـئيلة أو معدومـة للعـودة إىل                 •
ــا طفــال   ــساعدة األمهــات   . املدرســة مبجــرد إجناهب ــة مل ــاك فــرص قليل ــدات، وهن  الوحي

ساســية ألواحلوامـل واألمهــات الــصغريات الالئــي مل يــتمكن مــن اكتــساب املهــارات ا 
 .لإلملام بالقراءة والكتابة

 برنامج منهجي ممول من احلكومة علـى نطـاق الدولـة لتحـسني ذهـاب                ال يوجد حاليا   •
 . ليشيت–البنات للمدارس يف تيمور 

إدخــال أنــشطة األلعــاب الرياضــية، واجهــت اجلهــود املبذولــة للقيــام بــصورة منهجيــة ب •
علـى عقبـات بـسبب حمدوديـة قـدرة          الدراسـية األ  ستويات  املـ سيما للبنـات، علـى       وال

 .وعدم كفاية املعدات وعدم وفائها بالغرضوالتقنية املوارد البشرية 

هناك افتقار عـام للتثقيـف فيمـا يتعلـق بـصحة املـراهقني والـصحة اإلجنابيـة اجلنـسية يف                      •
نظمــت وزارة الــصحة، بــدعم مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، جمموعــة وقــد . املــدارس

، للمـدارس اسـتهدفت البنـات يف جمـاالت مثـل            ‘حلقات عمل بشأن مهـارات احليـاة      ’
اإليدز وعاجلـت قـضايا مثـل العالقـات         /الصحة اإلجنابية وفريوس نقص املناعة البشرية     

 .ونوع اجلنس، واالتصال وصنع القرار

متيــل إىل وعلــى هــذا املــستوى، . قــصا بوجــه عــام يف التعلــيم العــايلاملــرأة ممثلــة متثــيال نا •
 .دراسة مواد مثل اللغات، والتعليم واالقتصاد

فالنـسبة املئويـة    . الفروق بني اجلنسني كبرية يف معدالت إملام الكبـار بـالقراءة والكتابـة             •
عـد سـن   لقراءة والكتابة أعلى منها لإلناث يف مجيـع األعمـار ب    للذكور القادرين على ا   

 . سنوات٩

وضعت وكـاالت خمتلفـة بـرامج حملـو األميـة وتعلـيم الكبـار، وحققـت درجـات جنـاح                      •
وتدير إدارة التعليم غري النظامي يف وزارة التعليم صفوفا دراسـية حملـو األميـة               . متفاوتة

 .١٣يف مجيع املقاطعات الـ 
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ــة واالشــتراك في    • . هــا بنــشاطهنــاك صــعوبة يف تــشجيع املــرأة حلــضور الــربامج التعليمي
وأسباب افتقارهن للمشاركة تعكس كثريا من أسـباب افتقـارهن لالشـتراك يف احليـاة            

 قلـــة الـــدعم أو انعدامـــه، واملـــسؤوليات عـــن رعايـــة األســـرة والطفـــل،   –الـــسياسية 
واالفتقــار إىل الوقــت، واألحــداث اجملتمعيــة التقليديــة الــيت تعتــرب أهــم مــن الــصفوف    

ــار إىل وســائل   ــدراهتا     الدراســية، واالفتق ــالنفس يف ق ــة ب ــضعف الثق ــاالقتران ب  النقــل ب
 .‘متقدمة جدا يف السن’واالعتقاد بأهنا 

 فـاوت األسباب اليت أعطتها املرأة للرغبة يف حتسني مستوى إملامها بالقراءة والكتابـة تت             •
ما بني القدرة على قراءة الصحف، والفتات احلافالت، وقراءة الوقـت، وإبـداء مزيـد           

ء السلع من املتاجر واألسـواق، وفهـم إدارة عملـها التجـاري، وفهـم               من الثقة يف شرا   
 .الدستور وحقوقها املنصوص عليها فيه وكرامتها األساسية

  من االتفاقية١١املادة  (ميدان العملاملساواة يف ( 

 يف املائــة مــن مجيــع أنــشطة الكفــاف ٤٣، متثــل املــرأة نــسبة ٢٠٠٤طبقــا لتعــداد عــام  •
 يف ٦٦، مــع أن النــسبة املئويــة أعلــى يف ديلــي حيــث تبلــغ  )صــيد األمســاك والزراعــة(

 أن يكـون الـرقم الـصحيح أعلـى بكـثري إذ أن كـثريا مـن األعمـال                    حومن املـرج  . املائة
ــة يف      ــري مدرجـ ــدير أو غـ ــة التقـ ــون مبخوسـ ــل إىل أن تكـ ــرأة متيـ ــدخل للمـ ــدرة للـ املـ

 .فوع عادةغري مدكقضية مسلم هبا ألنه  عمل املرأة يؤخذو. االحصاءات الرمسية

وهـذه  . تواجه املرأة عقبات كـثرية متنعهـا مـن انتـهاز الفـرص يف القطـاع غـري النظـامي              •
ــة، واالفتقــار للوقــت      العقبــات تــشمل اخنفــاض مــستوى املهــارات، واحلــواجز الثقافي

 .والقدرة على احلركة واالفتقار لألسواق ملنتجاهتا

 يف  ٤٣نـساء والرجـال نـسبة       ل ال ـّمثـ ،  ٢٠٠٤ت املستخلصة من تعداد عام      طبقا للبيانا  •
بيد أن معـدل اشـتراك املـرأة أدىن         .  على التوايل  ةملا الع ىقوال يف املائة من     ٥٧املائة و   

 يف املائـة تقريبـا مـن        ٩وحاليا، تعمل نسبة    ).  يف املائة  ٦٩(منه للرجل   )  يف املائة  ٥٢(
عـدد  ويقـوم  .  يف املائـة مـن الرجـال       ١٣مجيع النساء يف عمـل مـدفوع األجـر، مقابـل            

 .أكرب من الرجال بعمل مدفوع األجر، وال سيما يف ديلي

معدالت بطالة النساء أعلى منـها أيـضا للرجـال يف مراكـز احلـضر؛ وواحـدة مـن كـل                      •
 .رجالسبعة أربع نساء عاطلة باملقارنة برجل واحد من كل 

الوظائف مثل املديرين، والـشرطة، واملدرسـني واملمرضـني، ومجيعهـا حمايـد نظريـا مـن                  •
 .حية نوع اجلنس، حتبذ الرجال على النساء من الناحية العمليةنا
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 يف املائـــة؛ ٢٤مـــن بـــني النـــساء الالئـــي يعملـــن، بلغـــت نـــسبة متثيلـــهن يف احلكومـــة    •
واملنظمــات غــري احلكوميــة )  يف املائــة٢٥(واســتخدمت األمــم املتحــدة أعــدادا مماثلــة 

)  يف املائـة ٤٨(قطـاع اخلـاص   من العاملني يف ال   وأقل من النصف قليال     ) يف املائة  ٢٣(
 .من النساء

وعـة عوامـل، وعلـى سـبيل        ُحرمت املرأة من تكافؤ الفرص يف جمال العمـل بـسبب جمم            •
 للعمـل بـسبب افتقـارهن إىل التعلـيم النظـامي            اتتقدم كـثري مـن النـساء طلبـ        املثال ال   

وأيــضا، متنــع . منافــسة الرجــال علــى قــدم املــساواة  مــن واخلــربة الــضروريني للــتمكن
 والعمـل خـارج سـاعات     . املعتقدات الثقافية املرأة من البحث عن عمل خارج البيـت         

 . العادي غري مقبول اجتماعياالدوام

املرأة يف املناطق الريفية والنائية جتد من الصعب بوجه خاص احلـصول علـى معلومـات                •
ملـام بـالقراءة    اإلعن فرص العمل، وال سـيما الالئـي يتـسمن بارتفـاع مـستويات عـدم                 

 .الكتابةو

من بني الوظائف اليت توجد يف القطاع العـام، جيـري اسـتخدام عـدد قليـل مـن النـساء                      •
ــةليقــل العــدد علــى املــستويات العا  و ــساء يف الغالــب بأعــداد كــبرية يف   . ي وتتركــز الن

حـىت يف هـذه    وجماالت مثل التعليم، والصحة، والعمل البدين واخلدمات االجتماعيـة،          
 .يةالقطاعات تشكل النساء أقل

 ليــشيت وال توجــد معلومــات  –حــىت اآلن، مل جتــر دراســة للعمــل النظــامي يف تيمــور    •
علـى أسـاس عـدم       أو   على أسـاس التفـرغ    حمددة تقارن النسبة املئوية للنساء العامالت       

 .التفرغ

، مـا برحـت احلكومـة       ٢٠٠٤منذ املوافقة على قانون اخلدمة املدنية واعتمـاده يف عـام             •
نظام تطـوير احليـاة الوظيفيـة،      بد تغطية املسائل ذات الصلة      تضع مراسيم تكميلية بقص   

 . التقاعد واملعاش التقاعدي، واإلجازات، فضال عن التعيني وتقييم األداءبرنامجو

ــا       • ــضمام إليه ــشجيع لإلن ــات العمــال أو حتظــى بالت ــساء جــزءا مــن نقاب ــشكل الن . ال ت
 ليـشيت أعـضاء     –ور  وتوجد يف كل نقابة من نقابـات العمـال اخلمـس البـارزة يف تيمـ               

 .من اإلناث، ولو أن اشتراكهن يف هذه النقابات العمالية ما زال ضئيال

بيـد أن العمـل الـضار يف    . التدابري الرامية إىل منع العمل الضار جمملة يف القانون احلـايل     •
 ليشيت ميكن أن يشمل أيضا عمل األسرة املعيشية، مثل أمراض الرئـة الناجتـة               –تيمور  

وانتـشار األمـراض عـن طريـق امليـاه          .  احلـروق الناجتـة عـن نـار الطهـي          عن الـدخان أو   
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الناجتة عن العمل يف احلقول شائع أيضا وكذلك حاالت مثل تديل الرحم النـاتج عـن                
 .محل محوالت ثقيلة

وأظهـرت املـشاورات مـع      . القوانني احلالية حتظر املـضايقات اجلنـسية يف مكـان العمـل            •
 ليــشيت متثــل –ات اجلنــسية يف مكــان العمــل يف تيمــور املنظمــات النــسائية أن املــضايق

إعــادة وزارة العمــل ووقــد تلقــت شــعبة الوســاطة واملــصاحلة التابعــة لــ . مــشكلة هامــة
 . عددا من الشكاوى من النساءعياجتمإلاإلدماج ا

العمـل قبـل الـوالدة وبعـدها        التواجد يف مكان    مينح الدستور املرأة احلق يف اإلعفاء من         •
 أي استحقاقات؛ غري أنه ال يوجد قانون حمدد ينص بوضـوح علـى أن              بدون أن تفقد  

 .يتأثر باحلمل أو باحلالة الزواجية للمرأة أمنها الوظيفي ال

كثري من النساء الالئي حيصلن على إجازة أمومـة ال حيـصلن إال علـى جـزء صـغري مـن                      •
فـة للعـودة    تعد هلـن أي وظي ملأنه جيدن استحقاقاهتن، أو ال حيصلن على أي أجر، أو  

وال توجد خدمات لرعاية الطفل ممولـة مـن الدولـة ومتاحـة             . إليها بعد والدة أطفاهلن   
 .لألمهات العامالت

  من االتفاقية١٢املادة (املساواة يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية ( 

كــثريا مــا حتــرم املــرأة مــن احلــصول علــى الرعايــة الــصحية ألن التكــاليف املرتطبــة            •
حـددت  قـد  و.  كثريا ما تكون أعلى منها للرجل يف نفس األسرة املعيـشية       باحتياجاهتا

 يف احلـصول علـى املـشورة الطبيـة          ‘كـبرية ’ة احلـصول علـى املـال بوصـفه مـشكلة            املرأ
 .والعالج

 .كثريا ما حتتاج املرأة إلذن زوجها للحصول على العالج الطيب •

 طلـب مينـع املـرأة أيـضا مـن         ية  شخـص  مناقـشة القـضايا ال     مـن  حلـرج االفتقار إىل الثقة وا    •
 .املساعدة الطبية

االفتقار إىل املعلومات فيما يتعلق بأين توجد اخلدمات واملـسافات الطويلـة إىل مراكـز                •
الصحة اجملتمعية والوحدات الصحية، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية متثـل أسـبابا              

 . املرأة العالج الطيبطلبأخرى لعدم 

 الــصحية للمــرأة علــى تــوفري احتياجاهتــا املتعلقــة بالــصحة       انــصب تركيــز اخلــدمات   •
بيــد أن املــرأة واجهــت صــعوبات يف احلــصول علــى اخلــدمات الـــصحية        . اإلجنابيــة 

ــصدمات        ــال الـ ــبيل املثـ ــى سـ ــة، وعلـ ــصحة العقليـ ــل الـ ــة مثـ ــري اإلجنابيـ ــشاكل غـ للمـ
 .واالضطرابات النفسية ذات الصلة
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التنظيميـة،  ات الـصحية، علـى األصـعدة        جيري استخدام عدد قليل من النساء يف اخلدم        •
 .اإلدارية واخلدمية، مع أن مجيع القابالت من النساء

 يف املائـة    ٥٣وال حتصل نسبة    . الحقة هلا لوالدة و ل سابقةتوجد يف البلد رعاية حمدودة       •
 .من النساء من املناطق املرتفعة على أي رعاية سابقة للوالدة على اإلطالق

العنايـة مـرتني علـى األقـل أثنـاء محلـهن، وإىل حـد         )  يف املائـة   ٥٧(تلقت أغلبية النـساء      •
بيد أنه، طبقا للمعايري الطبية، قامت نـسبة        . كبري يف مراحلهن املبكرة، قبل ستة أشهر      

 .كافبشكل  يف املائة فحسب بعدد ومواعيد زيارات ١٤

 –، وال سـيما لرعايـة التوليـد الطـارئ، حمـدود يف تيمـور                ةمـاهر مولـدة   احلصول علـى     •
ولذلك ما زال كثري من النساء التيموريـات وأطفـاهلن ميوتـون أثنـاء املخـاض،                . ليشيت

 .وغالبا يف البيت

ــوالدة تــشمل الرتيــف املفــرط، حيــث ميكــن       • ــاء ال ــشأ أثن املــضاعفات الــيت ميكــن أن تن
 –وهذه مـشكلة شـديدة األمهيـة يف تيمـور           .  ساعات ٦-١حدوث الوفاة يف غضون     

 الرعايـة، يتبعـه    طلـب ريا ما يكون هنـاك تـأخري أويل يف تقريـر            ليشيت بالنظر إىل أنه كث    
تــأخري ثــان يف الوصــول إىل اخلــدمات الــصحية قبــل احلرمــان يف النهايــة مــن احلــصول  

د أطبـاء يف أقـرب   وعلى الرعاية املناسبة بسبب عدم وجود إمدادات للدم أو عدم وج         
 .مرفق صحي

 ليـشيت   –هات أثناء النفاس يف تيمـور       العوامل املسامهة يف ارتفاع معدالت وفيات األم       •
ــاض   ــشمل اخنف ــداتاســتخدام ت ــمول ــام الفحوصــات الــ   اتهرا م ــدم انتظ ة لامش؛ وع

والدات؛ والـــدرن، واملالريـــا واألمـــراض الـــالـــسابقة للـــوالدة؛ وقـــصر الفتـــرات بـــني 
 .ئلتوليد الطاراألساسية لرعاية الاألخرى واالفتقار إىل احلصول على 

 يف املائـة يف     ٩تلـد يف البيـت، تليهـا نـسبة          )  يف املائـة   ٩٠(نـساء   الغالبية الساحقة مـن ال     •
ــة    ــام وأقلي ــق صــحي ع ــة١(مرف ــق صــحي خــاص  )  يف املائ ــا زال الطــب  . يف مرف وم

 .  ليشيت–التقليدي يؤدي دورا هاما يف تيمور 

 وتلـي ).  يف املائـة   ٦١(غالبية الوالدات تـتم مبـساعدة إحـدى القريبـات أو الـصديقات               •
ــةذلــك ــة   يف األمهي ــدة التقليدي ــة١٩( املولِّ ــة  )  يف املائ  يف ١٦(تليهــا املمرضــة أو القابل
 ).املائة

صــمم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وبــدأ تنفيــذ  بنــاء علــى طلــب وزارة الــصحة،  •
برنــامج تــدرييب للقــابالت واألطبــاء فيمــا يتعلــق بالرعايــة األساســية للتوليــد الطــارئ     



CEDAW/C/TLS/1

 

30 08-61762 
 

 ومستـشفيات اإلحالـة     ملستشفى الوطين يف ديلي   وجيري التدريب يف ا   . ورعاية املواليد 
 .كوسيييه، وماليانا وأويف بوكو، وسوو

تعتزم احلكومة أيـضا جتربـة بيـوت انتظـار الـوالدة يف مخـس مقاطعـات، حيـث تـدخل                      •
ويـشكل هـذا جـزءا مـن محلـة         . املرأة احلامل املستشفى قبل موعدها احملـدد بأسـبوعني        

احلصول علـى رعايـة التوليـد     والتمكني من اتهرا املاتولداملاستخدام عامة لتشجيع  
 .ل خطرا على احلياةشك يف حالة حدوث مضاعفات تالطارئ

.  ليشيت منخفـضة جـدا     –املعرفة بوسائل منع احلمل واستخدامها بني النساء يف تيمور           •
بفـريوس نقـص املناعـة      فيما يتعلق   وهناك أيضا مستويات وعي ومعرفة منخفضة جدا        

 ليشيت، وال سـيما     –االتصال اجلنسي يف تيمور     بمراض اليت تنتقل    اإليدز واأل /البشرية
 .بني النساء

تقـــوم وزارة الـــصحة، ثانيـــة بـــدعم مـــن صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان، بوضـــع    •
 سـتركز علـى     ٢٠٠٧استراتيجية اتصال لتغيري السلوك من أجل الصحة اإلجنابية لعام          

ألسـرة، وصـحة املـراهقني والـصحة     عدد من اجملاالت مثل األمومـة املأمونـة، وتنظـيم ا       
ومـــن املتــوخى أن تــشكل هـــذه   . اإليــدز /اإلجنابيــة وفــريوس نقــص املناعـــة البــشرية    

االســـتراتيجية األســـاس لتخطـــيط التـــدخالت املتعلقـــة باالتـــصال لتغـــيري الـــسلوك يف  
ــارة، و  ــايلمقاطعــات خمت ــصحية واســتخدامها   بالت ــى اخلــدمات ال ــادة الطلــب عل . ، زي
 .ة عن طريق احلملة الوطنية لترويج تنظيم األسرةوستنفذ االستراتيجي

ــذ    • ــصحة تنفي ــزم وزارة ال ــامج ُم’تعت ــه   ‘ صــحة األســرة يجــروِّبرن ــذي ســيجري في ، ال
 معقـود   واألمـل . مـع احمللـي يف تـرويج الـصحة        سيني مثـل زعمـاء اجملت     رئـ تدريب أفـراد    

يا الـصحية،  على أن يؤدي تنفيذ هذا الربنامج يف هناية األمـر إىل زيـادة الـوعي بالقـضا            
 .وال سيما يف املقاطعات

  من االتفاقية١٣املادة (االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية للمرأة ( 

وفقــا لــضمانات عــدم التمييــز الــيت أكــدها الدســتور، ينبغــي أن يكــون احلــصول علــى    •
 .االئتمان متاحا بدون متييز

يني، أو  مـرجع أشخاص   إىل   وكثريا ما حتتاج املرأة   . ال حتصل املرأة تقريبا على االئتمان      •
 يف ملء النماذج بسبب عدم إملامها بـالقراءة والكتابـة،           توقيع الزوج أو تواجه صعوبة    

 . ال ميكن أن تقدم طلبات للحصول على قروضمن مثو
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ل يف األغلـب    هـ ومتيل مرافـق اإلقـراض إىل اسـتهداف مـا تعتـربه أنـشطة إنتاجيـة وتتجا                 •
 . فيه الغالبية العظمى من النساءأنشطة القطاع غري النظامي، الذي تعمل

 .هناك ميل إىل متويل األنشطة اليت يهيمن عليها الذكور •

  من االتفاقية١٤املادة (املرأة الريفية ( 

يعيش أقل قليال من ثالثة أرباع جمموع الـسكان يف املنـاطق الريفيـة ومتثـل املـرأة نـسبة                     •
 . يف املائة من جمموع سكان الريف٤٩,٧

. ملعيشية اليت ترأسها إناث يف املناطق الريفية عنه يف املناطق احلـضرية           يزيد عدد األسر ا    •
 .وقد أُعتربت هذه األسر املعيشية من بني أضعف السكان

مـن   يف املائـة     ٩٠يف املناطق الريفيـة، تعمـل يف القطـاع الزراعـي نـسبة تقـل قلـيال عـن                     •
 مقابـل يف الزراعـة     يف املائـة مـن النـساء العـامالت           ٧٠ونسبة  . مجيع اإلناث العامالت  

 يف املائة من النساء العامالت يف القطـاع غـري الزراعـي ال حتـصل علـى أجـر           ٤٦نسبة  
 .عن خدماهتا

فيمـا يتعلـق باحلـصول علـى الرعايـة          مـشاكل   ، تواجـه املـرأة الريفيـة        سـابقا كما لوحظ    •
 .نواالئتما) وال سيما املدارس الثانوية والتعليم العايل(الصحية، والتدريب والتعليم 

علــى الرعايــة الــسابقة للــوالدة ورعايــة يف املنــاطق الريفيــة يقــل احتمــال حــصول املــرأة  •
ومعدالت وفيات الرضع مرتفعة بوجـه      . التوليد الطارئ عن املرأة يف املناطق احلضرية      

 .خاص يف املقاطعات الغربية

رة مـع   يقل أيضا احتمـال قيـام املـرأة الريفيـة مبناقـشة املـسائل ذات الـصلة بتنظـيم األسـ                     •
زوجها عن املرأة يف احلضر ويؤدي اخنفاض مستوى معرفتها بالـصحة اجلنـسية بوجـه               

االتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص املناعـة          بعام إىل زيادة تعرضها لألمراض اليت تنتقل        
 .اإليدز/البشرية

 .مستويات عدم اإلملام بالقراءة والكتابة مرتفعة جدا لدى املرأة الريفية •

نشطة املدرة للـدخل يتـرك املـرأة الريفيـة وخباصـة األرملـة يف وضـع        االفتقار للعمل واأل   •
 .ضعيف للغاية

احلـــصول علـــى امليـــاه املأمونـــة، والتـــصحاح، واملـــسكن املالئـــم واإلمـــداد بالكهربـــاء   •
مــنخفض جــدا يف املنــاطق الريفيــة، ممــا يــؤثر بــصورة كــبرية علــى حيــاة املــرأة يف هــذه 

 .املناطق
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ــرأة مــسؤولية حمــددة   • ــاه و تتحمــل امل ــى  جللــب املي ــها،  اإلشــراف عل  اســتخدامها يف بيت
ويف بعض املناطق الريفيـة،     . ة باملياه، وال تعترب معرفتها ضرورية     فتعترب واسعة املعر   وال

ع الـصنابري أو    قـرار يف قـضايا مـن قبيـل حتديـد مواضـ            جرى استبعاد املـرأة مـن صـنع ال        
 .اآلبار ألهنا تعترب تقنية جدا

ووسائل االتصال قيدا رئيسيا آخـر يواجـه املـرأة الريفيـة، مـع              ميثل الوصول إىل الطرق      •
 شبكات الطرق واالتصال على حد سـواء، وخباصـة يف املنـاطق اجلبليـة األعلـى،                 متزق

 .يةوال سيما أثناء فترات األمطار املومس

يرتــب عــدم انتظــام وســائل النقــل آثــارا ســلبية علــى االنتاجيــة؛ ويعــوق الوصــول إىل      •
 .واملدارس، واألسواق واحلصول على املعلوماتاملرافق الصحية، 

ذا  ميكن أن تـشترك فيهـا املـرأة تتوقـف علـى مـا إ          أنواع املعامالت املتعلقة باألرض اليت     •
ويف األسـر األموميـة، ميكـن       . كانت املـرأة منحـدرة مـن أسـرة أموميـة أو أسـرة أبويـة               

ــشتري األرض، أو   ــرأة أن ت ــا أو تؤللم ــاتبيعه ــادة والعكــس . جره ــرأة صــحيح ع  للم
 . أبويةةاملنحدرة من عشري

  من االتفاقية١٥املادة (املساواة للمرأة أمام القانون ويف املسائل املدنية ( 

وفقا للدستور، تتمتع املرأة والرجل بنفس احلقوق والواجبات يف مجيـع جمـاالت احليـاة      •
 .األسرية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية

هنــاك  ،وبة يف اللجــوء إىل نظــام العدالــة الرمسيــة، وعلــى ســبيل املثــالتواجــه املــرأة صــع •
عقبـــات متنعهـــا مـــن االتـــصال بالـــشرطة، مثـــل االفتقـــار إىل وجـــود هـــاتف بالبيـــت  

ــشرط   ( ــة يف مراكــز ال ــل إىل مراكــز    )ةواخلطــوط اخلارجي ــار إىل وســائل النق ، واالفتق
 الـدعم مـن أفـراد األسـرة          وإىل إلقامة دعوى الشرطة ومنها وكذلك االفتقار إىل املال       

ويف حاالت العنف العائلي، كثريا ما مينـع املعتـدي املزعـوم            . أو املسؤوليات العائلية  /و
 .املرأة من مغادرة البيت لإلبالغ عن اجلرمية

 .للمرأة معرفة قليلة أو معدومة حبقوقها القانونية األساسية أو اآلليات القانونية الرمسية •

 احلالـة   معاجلـة الشرطة غري قـادرة علـى       أن   املرأة   ىكثريا ما تر  يف حالة العنف العائلي،      •
 تصدقها بالفعـل    افية تتجاوز التهديدات أو أهنا لن      هبا إصابات خطرية ك    لحقألنه مل ت  

 .حادثوقوع إذا أبلغت عن 

تتحرك القضايا ببطء شديد مـن خـالل نظـام العدالـة الرمسيـة، ونتيجـة لـذلك، ليـست                     •
 .أةة للمرظوحمل“ عدالة”هناك 
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ضــئيل وكــثريا مــا يكــون ) التقليديــة أو الرمسيــة(اشــتراك املــرأة يف جلــسات االســتماع  •
 .سطحيا، نظرا ألهنا كثريا ما ال تفهم لغة الدعاوى القضائية

قــيم العــدل ن يملــاألحكــام الــصادرة يف القــضايا كــثريا مــا تعكــس املعتقــدات الثقافيــة    •
ئلي، كـثريا مـا يقـع اللـوم علـى املـرأة          ويف قضايا العنف العا   .  وحتيزاهتما واجملتمع ككل 

 .يف العنفهي نفسها لتسببها 

مــن الناحيــة النظريــة، تتمتــع املــرأة حبريــة الــدخول يف عقــود وتغــيري حمــل اإلقامــة علــى    •
بيد أنه، مـن الناحيـة العمليـة، تتمتـع          .  من االتفاقية  ١٥النحو املنصوص عليه يف املادة      

ومـن الناحيـة    . ائل اخلارجـة عـن نطـاق البيـت        املرأة بقـدرة حمـدودة لالشـتراك يف املـس         
ه املــرأة، مــا مل تكــن العمليــة، ال يــؤثر الــزواج علــى املكــان الــذي ميكــن أن تعــيش فيــ 

 أمـومي، وعندئـذ ميكنـها أن تعـيش يف املمتلكـات اخلاصـة               منحدرة من سلسلة نـسب    
 .بأسرهتا

  
  اينالعنف اجلنس: تدابري مناهضة التمييز:  من االتفاقية٢املادة 

   العاموضعال
 بـشأن   ١٩٩٩، توجد معلومات قليلة قبل عـام        متفشية مشكلة   ايناجلنسمع أن العنف      

ــور    ــداه يف تيم ــه وم ــشيت–طبيعت ــساء       .  لي ــن الن ــار كــثري م ــدر كــبري باختي ــذا بق ــق ه ــد تعل وق
يف بيــوهتن وكــذلك علــى الــذي عــانني منــه  نــسيالتيموريــات التــزام الــصمت بــشأن العنــف اجل

وكـان مـن املعـروف      . ة أو امليليشيا أثناء سـنوات االحـتالل اإلندونيـسي         أيدي قوات أمن الدول   
 ضد املرأة يف البلد مرتفعة، ويعزى ذلك يف املقـام األول            اجلنسيعنف  البوجه عام أن معدالت     

-٢٠٠٢بيـد أن الوضـع اسـتمر حـىت     . )٩(إىل عوامل من قبيل العنف اجملتمعي واملواقف األبوية 
ميــة شــاملة يف مــدى إنتــشار العنــف  قــاذ الدوليــة دراســات ك  عنــدما نــشرت جلنــة اإلن ٢٠٠٣

 ويف الواقـع، مل تبـدأ املـرأة         .نتائجهـا الرئيـسية   ويـرد أدنـاه جممـل ل       ليـشيت،    – يف تيمور    اينجلنسا
تعتـرب  كانـت    عـن مـشكلة      صـراحة يف اآلونة األخرية يف االفصاح عن احتياجاهتا واإلعراب          إال

ــديا حــدثا خــص  ــ. ا داخــل األســرةوصيتقلي ــاء نــساءد أُثــري العنــف الــذي ارتكــب ضــد ال  وق  أثن
 يف جلـــسات االســـتماع الـــيت عقـــدهتا جلنـــة االســـتقبال والتحقيـــق ة عامـــســـاحةاالحـــتالل يف 
  .شهادهتن يف التقرير اخلتامي للجنةسجلت واملصاحلة و

__________ 

  )٩(  K. Robertson/PRADET, ‘Case Study on Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 9..  
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   ليشيت– يف تيمور اينطبيعة العنف اجلنس    
فيمـا   ة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة          للجنة املعنيـ  ) ش – ٢٤ (١٩وفقا للتوصية العامة رقم      

 ليـشيت يأخـذ   – يف تيمور اينالعنف ضد املرأة، ميكن للحكومة أن تبلغ أن العنف اجلنس    ب يتعلق
 )١٠(العنــف العــائلي؛ واالعتــداء اجلنــسي؛ واالجتــار ألغــراض االســتغالل اجلنــسي: عــدة أشــكال

تـصاب املنـهجي،    غالـذي تـضمن اال    باالضافة إىل العنف املرتكب أثناء االحـتالل اإلندونيـسي،          
  .)١١(والتعذيب، واالسترقاق والتعقيم القسري للنساء التيموريات

  :ه أن٢٠٠٣وقد أظهرت البحوث اليت أجريت يف عام   
 شـهرا  ١٢ مجيع النساء الالئي جرى التشاور معهن أنه يف خـالل الــ   )  يف املائة  ٥١(قال نصف   

 .)١٢(واجهناألمان يف عالقتهن بأزعدم السابقة، شعرن ب

 .)١٣(ميمحعشري عانني من العنف من )  يف املائة٢٤,٨(ربع النساء تقريبا  •

س النـساء  مخـ  هتا يف اإليذاء البدين، حيث أفـاد متثلت أكثر أنواع العنف شيوعا اليت جرت معانا     
بتعرضـهن للركــل، واللكـم، والــصفع وشـد الــشعر باالضـافة إىل اإليــذاء النفـسي، حيــث هــدد      

 .)١٤(طفال أو منع زوجته من اختاذ القرارات اخلاصة هباالزوج بإيذاء األ

 .)١٥( بالقتلنهن يهددنجهازوأ أن  احلاالت، أبلغت النساء يف املائة من٤يف  •

 عنـف   لكاشـ  أ ض تعرضن خلطر أكرب بصورة هامة من بعـ        ةصغرييف سن   النساء الالئي تزوجن    
 .)١٦(، وال سيما التخويف والسيطرةميماحل ريشالع

__________ 

  .يف الوثيقة اخلاصة باالتفاقية) ٦املادة (انظر القسم املستقل   )١٠(  
طبيعة أشكال معاناة املرأة أثناء الرتاع اإلندونيسي ستبحث بتعمق أكـرب يف قـسم مـستقل يف الوثيقـة اخلاصـة                       )١١(  

  .‘املرأة يف الرتاع’باالتفاقية بعنوان 
  )١٢(  IRC Study ‘Prevalence of Gender Based Violence in East Timor (2003), cited in ‘Traditional Justice and 

Gender Based Violence’ (IRC 2003), p. 13.  
  )١٣(  IRC Pilot Study on GBV in East Timor (2003), cited in ‘Traditional Justice and Gender Based Violence’ 

(IRC 2003), p. 13.  
  )١٤(  IRC Study ‘Prevalence of Gender Based Violence in East Timor (2003), cited in ‘Traditional Justice and 

Gender Based Violence’ (IRC 2003), p. 13..  
  .املرجع نفسه  )١٥(  
  )١٦(  IRC Study, ‘A Determination of the Prevalence of Gender Based Violence Among Conflict-Affected 

Populations in East Timor: A Pilot Study’ (2003) cited in Traditional Justice and Gender Based 

Violence’ (IRC 2003), p. 13.  
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ليت أُبلغ عنها شـيوعا النامجـة عـن العنـف العـائلي مشلـت اآلثـار النفـسية            أكثر األضرار ا   •
؛ وفقـدان  ) يف املائة٢٢( والشعور باخلوف على الدوام  يس، وصعوبة النوم  مثل الكواب 

؛ ) يف املائــة١٢(شطاط أو آثــار الــضرب كــوالأ، ماتدكــ؛ وال) يف املائــة١٣(الــوعي 
 يف ٩(واحلمــل غــري املرغــوب فيـــه    )  يف املائـــة١١(واجلــروح أو القطعــات العميقــة    

 .)١٧()املائة

مجيـع النـساء الالئـي أبلغـن عـن حـدوث          )  يف املائـة   ٣٠,٤(توجه أقـل قلـيال مـن ثلـث           •
 .)١٨( للعالجيإصابات بدنية إىل مركز صح

)  يف املائـة   ٥١(أكثر من نصف النساء املـشموالت بالدراسـة االستقـصائية           بشدة  وافق   •
 .)١٩(‘جته إذا مل تطعهللرجل سبب وجيه لضرب زو’على أنه 

مـشاكل األسـرة ينبغـي    ’قولـة أن  علـى م )  يف املائـة   ٨٤(وافق عدد سـاحق مـن النـساء          •
 .)٢٠(‘تناقش إال مع أشخاص يف األسرة أال

  
  ايناجلنس مواقف اجملتمع احمللي جتاه العنف

انظــر (خــالل املــشاورات الــيت جــرت بــشأن مــشروع القــانون الــوطين للعنــف العــائلي   
 تـسامح عـن   مكتب تعزيز املساواة واملنظمات غري احلكومية على حـد سـواء أن ال            ، وجد   )أدناه

فقـدان أو كـسر   ’واحلـوادث مـن قبيـل    . نتائج العنف العائلي مرتفـع جـدا يف اجملتمـع التيمـوري          
ربهـــا ، تعت‘الـــضرب املـــؤدي إىل حـــدوث إصـــابة، أو تـــورم أو إلتـــواء’أو ‘ جـــزء مـــن اجلـــسم

تمثــل احلــل املناســب يف هــذه احلــاالت يف   ولــذلك يمتوســطةاجملتمعــات احملليــة قاســية بدرجــة  
ــة وســاطة  بوجــه قاســياوإذا تكــرر العنــف بــصورة مــستمرة أو كــان   .  زعمــاء جمتمعــاهتن احمللي
  .)٢١(حتال املشكلة عادة إىل العدالة الرمسيةعندئذ خاص، 

__________ 

  )١٧(  Cited in K. Robertson/PRADET, ‘Case Study on Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 

10.  
  .املرجع نفسه  )١٨(  
  )١٩(  IRC Study ‘Prevalence of Gender Based Violence in East Timor (2003), cited in ‘Traditional Justice and 

Gender Based Violence’ (IRC 2003), p. 13..  
  .املرجع نفسه  )٢٠(  
  )٢١(  Consultation on the Domestic Violence Legislation: Ainaro Consultation Report (14-15 May 2003). 

Prepared by Oxfam and cited in OPE’s ‘Bobonaro District Consultation Report (21-22 May 2003)..  
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الت أظهرت املشاورات أن كثريا من الناس يتجهون إىل العدالة التقليديـة ملعاجلـة حـا          و  
العنف العائلي اعتقادا بأنه ينبغي عـدم سـجن املعتـدي الرتكابـه عمـال جـائرا، بـل يقـوم بعمـل                       

املــوجزة يف القــسم (‘ مثــن العــروس’وعلــى غــرار ممارســة . )٢٢( أو يوصــم بالعــار عالنيــةيجمتمعــ
دفع جاموسـة أو بقـرة أو خرتيـر         تُـ ،  )يف الوثيقـة األساسـية املوحـدة      ‘ الزواج واألسرة ’املتعلق بـ   

ــة إلهنــاء ال     ــا فحــسب كتعــويض وكطريق ــرأة، هن ــارإىل أســرة امل ــرتبط باحلــادث ع وعــادة، .  امل
تــشترك املــرأة يف أي عمليــة وســاطة ويبحــث العنــف الــذي ارتكبــه املعتــدي عليهــا يف ضــوء  ال

ونـادرا مـا يلقـى اللـوم علـى الرجـل الرتكـاب              . صفاهتا الشخـصية  بـ  املتعلقـة املالحظات العامـة    
  . للمساعدةات، وال يفاحتن أحدم من النساء يف صالعنف ويعاين كثري

  
  القضايا البارزة    

ــاك عــدد مــن       ــسوء احلــظ، كــان هن ــارزة املتعلقــة بــ قــضايا الل ــرأة يف  الب العنف ضــد امل
، دخلـت إمـرأة مستـشفى بوكـو     ٢٠٠٥سـبتمرب  /ويف أيلول.  ليشيت يف اآلونة األخرية  – تيمور

. إحـدى زراعيهـا ويـدها األخـرى مبنجـل         بعد أن تعرضـت العتـداء وحـشي قطـع فيـه زوجهـا               
وجـرى  . وبعد عملية جراحية طويلة، أُعيد زراعها باخلياطة ولكـن تعـذر إنقـاذ يـدها األخـرى                

 خـدمات دعـم    ذلـك بـدأت  بعـد واالتصال مبركـز نـسائي حملـي قـدم املالبـس والـدعم للمـرأة،             
 يقـع مقرهـا يف      غـري حكوميـة   قانونيـة   الضحايا من برنامج رصد النظام القـضائي، وهـو منظمـة            

وأشـارت املعلومـات املـستمدة مـن وحـدة املستـضعفني            . التحقيق يف حالتـها   ) انظر أدناه (ديلي  
التابعة للشرطة الوطنية يف بوكو إىل أن اجملين عليها تعرضت لالعتـداء مـن جانـب                ) انظر أدناه (

ر ضـده   وصـد . ويف احلـادث الثـاين، اعتـدى عليهـا أيـضا مبنجـل            . زوجها يف مناسـبتني سـابقتني     
 هـذا التقريـر، اسـتمر حـبس زوج اجملـين عليهـا يف               إعـداد ووقـت   . حكم بالسجن هلذا االعتـداء    

  .سجن بوكو، يف انتظار عرض القضية على احملكمة
ــاين    ــانون الثـ ــاير /ويف كـ ــت    ٢٠٠٦ينـ ــي تعرضـ ــب أويكوسـ ــرأة يف جيـ ــم أن إمـ ، ُزعـ

ــسيا، بعــد عب     ــسيني يف إندوني ــصاب مجــاعي مــن مخــسة ضــباط إندوني ــصورة غــري  اهــروالغت  ب
 –وأثــارت القــضية غــضب كــثري مــن النــاس يف تيمــور . مــشروعة إىل إقليمهــا لتــهريب الوقــود

ــة هبــذه القــضية      ــشيت ونظمــت مجاعــات اجملتمــع املــدين مظــاهرة للتوعي وأحــضرت منظمــة  . لي
كاريتـاس أسـتراليا اجملـين عليهـا إىل ديلـي حيـث تلقـت العـالج الطـيب الـضروري يف املستـشفى            

ت وفوكـوبريز  يـ مـن منظمـتني غـري حكـوميتني، براد        النفـسية   شورة املتعلقة بالصدمة    الوطين وامل 
. وأعـد مكتـب تعزيـز املـساواة تقريـرا عـن احلالـة، ووزعـه علـى الـوزراء املعنـيني                     ). دناهانظر أ (

وبعد أسبوعني من العالج يف ديلي، أُعيدت اجملين عليها بالطائرة إىل أويكوسي ووافـق مكتـب                
__________ 

  .املرجع نفسه  )٢٢(  
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وأنـشأ وزيـر اخلارجيـة جلنـة حتقيـق، برئاسـة املـدعي العـام،                . علـى متابعـة احلالـة     تعزيز املـساواة    
بوضـع جمموعـة   تقوم ة ي وكاالت حكومكانت هذا التقرير، إعدادووقت  . استجابة هلذه احلالة  

  .اختصاصات إلجراء حتقيق مشترك مع احلكومة اإلندونيسية يف احلادث
  

  تقييد التمتع حبقوق اإلنسان    
 جبميــع أشـكاله يعــوق بدرجـة كــبرية قـدرة املــرأة    اينمـة أن العنــف اجلنـس  تـدرك احلكو   

وليــست املــرأة . علــى التمتــع حبقــوق اإلنــسان األساســية هلــا وميكــن أن يعتــرب مــشكلة صــحية   
النفــسية  فحــسب، بــل هــي معرضــة أيــضا للــصدمات  وفــاةمكانيــة الإلمعرضــة للخطــر بــدنيا و

وثيقـة سياسـة وزارة الـصحة املتعلقـة بالـصحة           و. واإلضطرابات األخرى مثل االكتئاب والقلق    
 للتعامل مـع  اإلجنابية تشدد على حتسني معرفة املرأة والرجل، وتقدمي خدمات الفحص والدعم            

  .)٢٣( كجزء من خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة يف مجيع أحناء البلداينالعنف اجلنس
ج البيـت، مثـل مواصـلة       ونتيجة للعنف داخل األسرة، فإن كثريا من أنشطة املرأة خـار            

التعليم، أو البحث عن عمل أو قضاء وقـت مـع أفـراد األسـرة اآلخـرين واألصـدقاء قـد تكـون           
وتـدرك احلكومـة متامـا أيـضا أن آثـار هـذه             . مقيدة بسبب التهديد بإرتكـاب مزيـد مـن العنـف          

 نييب إثنــان مــن بــني مخــسة مــستجويف دراســة استقــصائية، قــال. ةقاســياملــشكلة علــى األطفــال 
 يف املائـة  ٧٣أهنما، يف سن الطفولـة، شـاهدا والـديهما يتبـادالن اللكمـات أو الـصفعات وأفـاد          

  .)٢٤(أهنم عانوا من عنف مماثل على أيدي والديهم
  

  اينالتشريع املتعلق بالعنف اجلنس    
  اإلطار القانوين احلايل    

القــانون ميثــل مــا زال  قــانون العقوبــات اإلندونيــسي كــان هــذا التقريــر، إعــدادوقــت   
القواعـد   ليـشيت باإلضـافة إىل اإلجـراءات اجلنائيـة الـواردة يف         –ق حاليـا يف تيمـور       اجلنائي املطبَّ 
 القـانون   كانوعلى هذا النحو،    . )٢٥(الشرقيةدارة األمم املتحدة اإلنتقالية يف تيمور       إل التنظيمية

  .اينيف كثري من القضايا ذات الصلة بالعنف اجلنسُيستخدم اإلندونيسي 

__________ 

  )٢٣(  Ministry of Health, ‘National Reproductive Health Strategy’ (2004-2015), ps. 28-29.  
  )٢٤(  IRC Study (2002), cited in K. Robertson/PRADET, ‘Case Study on Gender-Violence in Timor- Leste’ 

(UNFPA, 2005), p. 12.  
 إلدارة األمــم املتحــدة اإلنتقاليــة يف تيمــور الــشرقية بــشأن تعــديل القاعــدتني    ٢٥/٢٠٠١القاعــدة التنظيميــة   )٢٥(  

/  أيلـول ١٤) (القواعد اإلنتقالية لإلجراءات اجلنائية    (٢٠٠٠/٣٠و  ) تنظيم احملاكم  (٢٠٠١/١١التنظيميتني  
  ).٢٠٠١رب سبتم
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  األحكام احلالية املتعلقة بالعنف العائلي    
 من قانون العقوبات اإلندونيسي، ال يعتـرب العنـف العـائلي     ٣٥٦ – ٣٥١طبقا للمواد     
أو القتـل،   ‘  املعاملـة  ةءاسـ إ’لة وعادة ما توجه االهتامات ضد اجلناة املزعومني حتت          ستقجرمية م 

للجرميـة إال يف حالـة      ‘ العـائلي ’ر الطابع   يؤخذ يف االعتبا  الو. رهنا خبطورة إصابات اجملين عليها    
وخالفـا لـذلك،   . ، مما يؤدي إىل زيادة العقوبة بالثلـث ‘عاملةامل ةءاسإ’بـ  أحد أفراد العائلة    إدانة  

  .ال يؤخذ اجلانب العائلي يف االعتبار على اإلطالق
  

  األحكام احلالية املتعلقة بالعنف اجلنسي    
.  لعدد من جرائم العنف اجلنسي، مثل اإلغتـصاب        قانون العقوبات اإلندونيسي  ُيشرِّع    

  :  على أن٢٨٥وتنص املادة 
أن أي شخص يرغم بالعنف أو بالتهديد بالعنف إمرأة ليست زوجتـه علـى              ”    
 عالقات جنسية معه، ُيعاقب، على هذا االنتهاك، بعقوبـة الـسجن ملـدة تـصل إىل                 قيمت

  .“سنة ١٢
، له عالقة جنـسية خـارج الـزواج         كذلك على أن أي شخص    ) ١ (٢٨٧وتنص املادة     

إمرأة يعلــم أو يفتــرض بدرجــة معقولــة أهنــا مل تبلــغ بعــد ســن اخلامــسة عــشر، أو إذا مل يكــن  بــ
  .سن الزواج، يعاقب بالسجن ملدة أقصاها تسع سنواتبعد  من سنها أهنا مل تبلغ اواضح

ــدة       ــذه األحكــام ختــضع للقاع ــن ٣-٣٤وه ــة   م ــد التنظيمي دارة  إل٢٠٠١/٢٥القواع
 بـشأن القواعـد اإلنتقاليـة لإلجـراءات اجلنائيـة، الـيت             يف تيمـور الـشرقية    األمم املتحـدة اإلنتقاليـة      

شمل التهديدات، أو اإلكـراه، أو االحتجـاز أو االضـطهاد النفـسي             ي للقوة   ا كذلك تعريف  تقدم
  .أو ما يشكل موافقة يف حاالت العنف اجلنسي

  
  ) العقوبات اإلندونسيقانون(املشاكل املتعلقة بالقانون احلايل     

أخـذ أيـضا   يف تيمـور الـشرقية ت     دارة األمم املتحدة اإلنتقالية     إل القواعد التنظيمية مع أن     
 جـدا، ويعتمـد علـى مـا يبـدو علـى              االعتبار العنف النفـسي، فـإن تعريـف اإلغتـصاب ضـيق            يف
أحـد  إذا كانت القوة مستخدمة وال يعترب اإلغتـصاب يف إطـار الـزواج، وكـذلك إغتـصاب                   ما

وأيضا، جيب أن تكون اإلصابات اليت حلقت بالضحية بالغة مـن أجـل توجيـه               . الذكور، جرمية 
وليست اجملين عليهـا مـا إذا       هي اليت تقرر     االعتداء اجلنسي، والشرطة     أين وقع اهتامات وحتديد   

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر القسم أدنـاه بـشأن           . كان ينبغي إجراء فحص شرعي    
  .‘ القضايانتائج’
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  مشروع قانون مكافحة العنف العائلي    
للجنـة املعنيـة بالقـضاء      ) ب - ٢٤ (١٩ورقـم   ) ١ (١٢وفقا للتوصيتني العامتني رقـم        

 ليـشيت العنـف العـائلي بوصـفه قـضية ذات            –، حـددت حكومـة تيمـور        على التمييز ضد املـرأة    
ــة الوطنيــة، وبرنــامج االســتثمار القطــاعي يف    ــة، واحلقــوق واملــساواة  أولويــة خلطــة التنمي العدال

كمـا حتـدد أيـضا بوصـفه مؤشـرا أساسـيا يف حتقيـق اهلـدف اإلمنـائي                   . وبرنامج الـدعم املتكامـل    
ــة  –، وضــع تــشريع حمــدد حيظــر العنــف العــائلي يف تيمــور    ٢٠٠٣ومنــذ عــام . الثالــث لأللفي

 عــام ليــشيت، بتنــسيق مــن مكتــب تعزيــز املــساواة، ومــشروع اعتمــده مؤقتــا جملــس الــوزراء يف  
توقع صدور هـذا القـانون عقـب صـدور قـانون          كان من امل   التقرير،   إعداد هذا ووقت  . ٢٠٠٥

  .٢٠٠٧ أو أوائل عام ٢٠٠٦العقوبات اجلديد مباشرة يف أواخر عام 
  

  معلومات أساسية    
، العنف العائلي بوصـفه     ٢٠٠٠حدد املؤمتر النسائي الوطين األول، الذي عقد يف عام            

أت املناقـشات بغيـة صـياغة تـشريع جديـد بـشأن            ويف أعقاب ذلـك، بـد     . يدعو لقلق كبري  سببا  
ومبساعدة من صندوق األمم املتحدة للـسكان، الـتمس مكتـب تعزيـز املـساواة               . العنف العائلي 
 العاملــة يف ميــدان العنــف العــائلي املؤلفــة مــن حمــامني، وقــضاة، وأخــصائيني ألفرقــةالــرأي مــن ا

ظمات غري احلكوميـة وكـذلك اإلدارات الرئيـسية يف احلكومـة     اجتماعيني تيموريني، وممثلي املن 
وارُتئي أن القـانون ينبغـي أن يعكـس واقـع           .  هذه القضية  يفلتشاور  ل نشأةمثل وزارة العدل، امل   

  . ة التيموريبيئةال
وعقــد املكتــب تعزيــز املــساواة بعــد ذلــك مــشاورات أخــرى يف مجيــع املنــاطق يف عــام    
ع أطــراف فاعلــة أخــرى مثــل ممثلــي الكنيــسة، واملــسؤولني    وتــشاور فريــق الــصياغة مــ ٢٠٠٣

ــضا الــ        ــار أي ــع األخــذ يف االعتب ــم املتحــدة، م ــسية صكوكاحلكــوميني ووكــاالت األم  يف الرئي
التــشريع الــدويل حلقــوق اإلنــسان مثــل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    

  .مةيف شكل توصيات عاهلا  املقابلة يةنوناقال القواعدو
  

  مشروع قانون مكافحة العنف العائلي    
ــوجركــزت أحــدث     ــائلي مــع     ل ــانون العنــف الع ــق مــشروع ق ــى تواف ة مــشاورات عل

ويشمل القانون، بصيغته اليت قُـدمت أخـريا إىل         . األحكام الواردة مع مشروع قانون العقوبات     
ي علـى إشـارات     ، جوانب القانون املدين والقانون اجلنائي وحيتـو       ٢٠٠٥جملس الوزراء يف عام     

يف ) ‘اينخدمات الدعم لضحايا العنف اجلنـس     ’انظر أدناه القسم املتعلق بـ      (ىل خدمات الدعم    إ
كمــا يتنــاول بالتفــصيل .  يف العالقــات بــسبب العنــف العــائلييــاراحلــاالت الــيت حيــدث فيهــا اهن
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 أدوار ومــسؤوليات مــن ســيقدم هــذه اخلــدمات، مبــا يف ذلــك احلكومــة، والزعمــاء التقليــديني   
وباإلضـافة إىل ذلـك، يأخـذ القـانون بعـني         . وزعماء اجملتمعات احمللية، والشرطة واجملتمع املـدين      

االعتبــار العنــف العــائلي مــن املنظــور اجلنــساين، ممــا يــؤدي إىل إمكانيــة اســتخدامه يف مواجهــة  
  .ضحايا الذكورالعاين منه ياإليذاء الذي 

األحكــام القانونيــة أبعــد مــن قبــل  قــانون العنــف العــائلي املذهبوفــضال عــن ذلــك، يــ  
 املعاملــة البدنيــة أو ةءاســإاحلاليــة يف هــذا اجملــال، ويقــدم تعريفــا أوســع للعنــف العــائلي يــشمل   

 دور منطـي  بقاء الـضحية يف ’ؤدي بالتايل إىل مما يمباشر وغري مباشر، بطريق العقلية أو اجلنسية  
ة، واسـتقالهلا  إلنـساني ان من كرامتها ااحلرم’ؤدي، يف مجلة أمور، إىل    أو ي ‘ مرتبط بنوع اجلنس  

الل االقتـصادي،   غاالت االسـت  حلـ وال توجد حاليـا أحكـام       . )٢٦(‘وسالمتها املعنوية ... اجلنسي  
 املعنيـة بالقـضاء علـى       ةللجنـ  ١٩ من التوصـية العامـة رقـم         ٢٣على النحو املوصى به يف الفقرة       

  . بشأن العنف ضد املرأةالتمييز ضد املرأة
بعد من القـانون احلـايل مـن ناحيـة اعترافـه بطائفـة           لقانون يذهب ثانية أ   ومشروع هذا ا    

ــزواج الرمســي الــيت تقرهــا        ــة، الــيت ال تــشمل فحــسب حــاالت ال واســعة مــن العالقــات العائلي
ــة مــشاهبة للــزواج ’الكنيــسة، بــل أيــضا عالقــات القــانون العــام، يف    ــراد األســرة  )٢٧(‘حال ، وأف

  .شخاص الذين يعيشون يف األسرة املعيشيةاملمتدة، وخدم األسرة املعيشية واأل
ــة املتعلقــة ب     العنــف العــائلي وأنــواع العقوبــات علــى   التعامــل مــعواإلجــراءات القانوني

جــرائم العنــف العــائلي مدرجــة أيــضا يف القــانون، مــع اإلشــارة إىل األحكــام احملــددة يف قــانون  
ع ذلك، ال يرد بيـان ألي       ؛ وم )٢٨(والعقوبات ال تقتصر فحسب على السجن     . العقوبات املقبل 

  .عقوبة بديلة وتتقرر حسب تقدير احملكمة
وسيشمل القانون اجلديد أيـضا قواعـد تـنظم مـدفوعات النفقـة بعـد اإلنفـصال بـسبب             

وفضال عن ذلك، ستتحمل احلكومة املسؤولية عن تـوفري التثقيـف   ). انظر أدناه (العنف العائلي   
  . املناهج الدراسيةبشأن العنف العائلي، وعلى سبيل املثال، يف

 ضغطاستراتيجية للـ  وضع  بيقوم   مكتب تعزيز املساواة     كانالتقرير،  هذا   إعدادووقت    
على الربملان، ينصب تركيزها على مـساعدة أعـضاء الربملـان يف فهـم مـضمون التـشريع املتعلـق                 

 وعنـد إصـدار   . فـضال عـن اكتـساب تأييـدهم للموافقـة علـى القـانون             وتطبيقـه   بالعنف العـائلي    
__________ 

  . من مشروع قانون مكافحة العنف العائلي٣املادة   )٢٦(  
  .٤املرجع نفسه، املادة   )٢٧(  
  .٢٧املرجع نفسه، املادة   )٢٨(  
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 اجلمهـور   نيـة للتوعيـة بالقـانون وإحاطـة       القانون، يعتزم مكتـب تعزيـز املـساواة تنظـيم محلـة وط            
وســيلي ذلــك تــدريب رمســي للــشرطة، واملــدعني  . دين احمللــي والــوطينيبــه، علــى الــصععلمــا 

ــة باالشــتراك مــع       ــشريع وتطبيقــه وأنــشطة التوعي العــامني ورجــال القــضاء بــشأن اســتخدام الت
ياغة خطـة  وأخـريا، يعتـزم مكتـب تعزيـز املـساواة صـ        . لية والـسلطات احملليـة    سلطات العدالة احمل  

  .ايناجلنسعمل وطنية بشأن العنف 
  

  اينالبيانات املتعلقة بالعنف اجلنس    
، تقـدم   لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة        ل) ٤ (١٢وفقا للتوصية العامة رقم       

وميكــن أن تفيــد . ميــع أنواعهــا ضــد املــرأة احلكومــة بيانــات إحــصائية عــن حــوادث العنــف جب 
. ٢٠٠٠ يف عـام     ايناالت العنـف اجلنـس    حبـ احلكومة بأن الـشرطة بـدأت مجـع البيانـات املتعلقـة             

، ُصـنفت  اين حالـة عنـف جنـس     ٤٤٥، بدأت وحدة املستـضعفني حتقيقـات يف         ٢٠٠٣ويف عام   
، ٢٠٠٤الـسنة التاليـة،     ويف األشـهر الثمانيـة األوىل مـن         . )٢٩(‘عنـف عـائلي   ’غالبيتها علـى أهنـا      

ا إىل  هبـ  ليـشيت    – اليت جرى إبالغ الشرطة الوطنيـة لتيمـور          ايننساجلنقص عدد حاالت العنف     
 ثلثـي العـدد الكلـي للحـاالت الـيت أُبلغـت للـشرطة خـالل             ت حالة؛ ومع ذلك، فإهنا مثلـ      ٣٧٠

 تنــاول ،٢٠٠٤يوليــه / لغايــة متــوز٢٠٠٣يونيــه /وباملثــل، يف الفتــرة مــن حزيــران . هــذه الفتــرة
وفيما يتعلـق بالنـسبة     . )٣٠( حالة إغتصاب  ١١٥ حالة عنف عائلي و      ٢٠١مكتب املدعي العام    

 ليـشيت،   – األربعـة يف تيمـور       ليـة اكم احمل احملـ املئوية لقضايا االعتداء اجلنسي الـيت ُعرضـت علـى           
 يه سـوو ، وبلغـت النـسبة يف  ) يف املائـة ٢٨(بعد بوكو )  يف املائة٢٣(الثانية  املرتبة   ديلي   احتلت

  .)٣١( يف املائة١٣وأويكوسي على حد سواء 
 ،، كانت هناك زيادة يف أعداد احلاالت اليت أُبلـغ عنـها، الـيت مل تكـن             ٢٠٠٥ويف عام     

 يف البلـد، بـل    ايننقال عن وحدة املستضعفني، تدل على حدوث زيادة يف انتشار العنف اجلنـس            
وطبقـا لألرقـام الـيت نـشرهتا الـشرطة          . )٣٢(قـوقهم حبتدرجييا  يزدادون وعيا   باألحرى كان الناس    

ينـاير  /يف الفتـرة مـن كـانون الثـاين        ‘ عنف عـائلي  ’ حالة   ٤٩٢ ليشيت، وردت    –الوطنية لتيمور   
مـــن ) ٣٣٠(ومـــن بـــني هـــذه احلـــاالت، ورد الثلثـــان . )٣٣(٢٠٠٥أكتـــوبر /إىل تـــشرين األول

__________ 

  .إحصاءات الوحدة الوطنية للمستضعفني  )٢٩(  
‘  ليـــشيت–برنـــامج رصـــد النظـــام القـــضائي، االحـــصاءات املتعلقـــة حبـــاالت العنـــف ضـــد املـــرأة يف تيمـــور    )٣٠(  

  .٧الصفحة ) ٢٠٠٥فرباير /شباط(
  .املرجع نفسه  )٣١(  
  )٣٢(  K. Robertson/PRADET, ‘Case Study on Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 46.  
  )٣٣(  ‘Summario Statistika’, (UNFPA) (10 November 2005). Figures from National Vulnerable Persons Unit.  
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 ١٣١ا جمموعـه    ديلـي مـ   الـوطين يف    ستـشفى   املويف نفس الفترة، استقبل     . مقاطعة ديلي وحدها  
، ٢٠٠٥نــوفمرب /بيــد أنــه، باملقابــل، يف تــشرين الثــاين . )٣٤(اينحالــة ذات صــلة بــالعنف اجلنــس 

ــواردة مــن مكتــب املــدعي العــام     ال ــة ١١٨ إىل إالتــشري اإلحــصاءات ال ــةةءاســإ’ حال ‘  معامل
  .)٣٥(‘عنف عائلي’ و

ميـدان العنـف   ة مـن مقـدمي اخلـدمات اآلخـرين العـاملني يف           دوالبيانات احلديثة املستم    
 التحليــل اآلخــر فيمــا يتعلــق بطبيعــة االعتــداء وعالقــة مرتكــب االعتــداء   تقــدم بعــضايناجلنــس

واألرقام املـستمدة مـن منظمـة غـري حكوميـة نـسائية رئيـسية، فوكـوبريز، تظهـر أن                    . والضحية
 تعلقـت بعنـف     ٢٠٠٥-٢٠٠٠ يف املائة من مجيع احلاالت اليت وردت خالل الفتـرة            ٣٧نسبة  
 يف املائــة تعلقــت بإيــذاء طفــل ٥ يف املائــة تعلقــت باعتــداء جنــسي، ونــسبة ١٤ ونــسبة عــائلي؛

، هاتعلقـت بعنـف نتيجـة لـنقض الـضحية لوعـد           )  يف املائـة   ٣٠(وأقل قلـيال مـن ثلـث احلـاالت          
مجيع احلـاالت الـيت    )  يف املائة  ٤٩(وأقل قليال من نصف     . )٣٦(ةجنسيسيما يف سياق عالقة      وال

الـوطين يف  ستـشفى   اململنظمة براديـت يف     ‘ فاتن هامتتيك ’ البيت اآلمن    ٢٠٠٤أُبلغ عنها يف عام     
. )٣٧( عامــا١٨ديلــي تــضمنت االعتــداء اجلنــسي علــى طفــل، وكــان ســن اجملــين عليــه أقــل مــن  

، حـددت منظمـة براديـت حـالتني     ٢٠٠٤وكثريا ما يكون املعتدي معروفا للـضحية؛ ويف عـام       
زوج؛ ويف حالة واحـدة مـن كـل مخـس حـاالت،      من كل مخس حاالت كان فيها اجلاين هو ال     

  .أحد أفراد األسرة القريبنياجلاين كان 
  

  املشاكل املتعلقة جبمع البيانات    
 يف املعــايري املوحـــدة جلمــع البيانـــات بــني الوكـــاالت    امــن الواضـــح أن هنــاك افتقـــار    

فـة أسـاليب    وتـستخدم املنظمـات املختل    . اينة يف جمـال العنـف اجلنـس       لـ واملنظمات املختصة العام  
لتـصنيف املختلـف للحـاالت، الـيت        خمتلفة جلمع البيانات، مبـا يف ذلـك املـصطلحات املختلفـة وا            

وكثري من احلاالت الـيت يبلـغ عنـها بوصـفها     . يستند مجيعها على التعاريف القانونية للجرائم      ال
ضـافة إىل  وباال.  جنـسيا علـى الطفـل   الى سبيل املثال، أن تتـضمن اعتـداء     ميكن، ع ‘ ا عائلي اعنف’

ذلك، مل تكن بعض املرافق الصحية يف املاضي تسأل أسئلة حمددة لتحديد مـا إذا كانـت املـرأة                   

__________ 

  . مستشفى غويدو فالداريس الوطين، إدارة االحصاءات واملعلوماتوزارة الصحة،  )٣٤(  
ينـاير  /كـانون الثـاين   (‘ ٢٠٠٥ ليـشيت عـام      –استعراض عام للعدالة يف تيمور      ’برنامج رصد النظام القضائي،       )٣٥(  

  .٢٢، الصفحة ٢٠٠٦
  ).٢٠٠٥-٢٠٠٠(إحصاءات من فوكوبريز   )٣٦(  
  ).٢٠٠٤(مة براديت ملنظ‘ فاتن هامتتيك’إحصاءات من برنامج   )٣٧(  
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مـن الـصعب جـدا إذن إجـراء حتلـيالت سـنوية             كـان   واحلـق يقـال،     . اينتعاين من العنف اجلنـس    
  .مقارنة صحيحة أو تتبع التقدم احملرز يف احلاالت

ــة مــسؤولياهتا مبوجــب االتفا     ــدرك احلكوم ــم   وت ــة رق ــة، وخباصــة توصــيتها العام  ١٩قي
واالقتــراح علــى الــدول األطــراف بــأن جتمــع وتــشجع جتميــع البيانــات اإلحــصائية ) ج - ٢٤(

ومبــساعدة مــن برنــامج تطــوير شــرطة . وأن جتــري حبوثــا علــى مجيــع أنــواع العنــف ضــد املــرأة 
 لـدعم الـشرطة     وهو مبادرة مشتركة من حكـوميت اسـتراليا واململكـة املتحـدة           ( ليشيت   – تيمور

، تقوم حاليـا بوضـع قاعـدة بيانـات عـن اجلرميـة أكثـر مشـوال للـشرطة                  ) ليشيت –الوطنية لتيمور   
 ليشيت، ستشمل معلومات مثل تقرير عـن اجلرميـة مـن صـفحة واحـدة، ُيمـأل                  –الوطنية لتيمور   

مـع أن   ،  تـسويتها  ال يشري إال إىل احلاالت اليت جـرت       ونظام البيانات احلايل    . يف مكان احلادث  
وعـن طريـق شـبكة      . هناك اعترافـا متزايـدا باحلاجـة إىل تـسجيل تفاصـيل احلـاالت الـيت مل حتـل                  

مـن األرجـح    (اإلحالة خلدمات الدعم، تعمل احلكومة بنشاط من أجل إنشاء وكالـة مركزيـة،              
تتـوىل مـسؤولية جتميـع ونـشر البيانـات املوحـدة            ) أن يكون مقرها املكتب الوطين لإلحصاءات     

الــشكاوى املتعلقــة، يف مجلــة أمــور، بــالعنف العــائلي، واالعتــداء اجلنــسي وإيــذاء    بــشأن عــدد 
ــال يف تيمــور   ــة      –األطف ــا إذا كانــت احلال ــق، وم ــات ضــباط التحقي ــشيت باالضــافة إىل هوي  لي

  .أُحيلت إىل النيابة ونتائجها النهائية
  

  االجتاهات يف اإلبالغ عن احلاالت    
ــشرطة بعــدد صــغري جــدا فقــط مــ      ــغ ال ــالعنف اجلنــس  ُتبل ــصلة ب اين، ن احلــاالت ذات ال
ويعـزى هـذا يف     . احلـاالت تـسوية    فقط، كملجأ أخري، عندما ختفق الوسائل التقليديـة ل         وعندئذ

ىل االحساس العام بقوة الشرطة الناشئ من العصور اإلندونيسية، كمنظمة فاسـدة            إجانب منه   
 زال مــاا يف اجملتمـع التيمـوري   ويعـزى أيـضا إىل أن عـددا كـبري    . وتـستخدم القـوة غـري املالئمـة    

يتجه إىل الزعمـاء التقليـديني يف اجملتمعـات احملليـة حلـل الـرتاع، ويعتـربهم أيـسر وصـوال وأكثـر                      
  .عدال بوجه عام

وظهر منط متثل يف تقدم بعض الضحايا لإلبالغ عن حدوث إعتداء مزعوم بعـد مـرور         
ت، الـيت تقـدم خـدمات       يـ ل براد واملنظمات غري احلكوميـة، مثـ     . عدة أشهر على وقوع احلادث    

الدعم، كـثريا مـا تـستقبل نـساء محلـن نتيجـة اعتـداء وأصـبح محلـهن واضـحا للمجتمـع احمللـي                         
وعــالوة علــى ذلــك، جيــري يف أغلــب األحيــان إبــالغ الــشرطة حبــاالت اعتــداء علــى  . األوســع

ائـل عـام   األطفال، كما يظهر من احلالة اليت نشرت على نطـاق واسـع يف اآلونـة األخـرية يف أو       
.  عــن املــدرس الــذي اعتــدى كمــا ُزعــم علــى عــدد مــن األطفــال يف مدرســته يف ديلــي ٢٠٠٦
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ــار يعــاين األطفــال نفــس مــستوى اللــوم الــذي ميكــن أن يعــزى إىل     وال ــداء الكب ضــحايا االعت
  .اجلنسي

  
  نتائج احلاالت    

، كـان هنـاك     اينمع أنـه مـن الواضـح أنـه جيـري إبـالغ الـشرطة حبـاالت العنـف اجلنـس                      
 النيابــةإخنفــاض واضــح علــى مــدى الــسنوات القليلــة املاضــية يف أعــداد احلــاالت الــيت حتــال إىل 
  .وحدوث نقص آخر يف أعداد احلاالت اليت تعرض على احملكمة وتتابع لغاية صدور احلكم

 واحلـاالت الـيت ُتحـال       النيابـة وأسباب النقص يف عدد احلاالت اليت حتيلها الـشرطة إىل             
أو عـائالهتن سـحب الـشكوى ويطلـنب عـدم          /يقـرر كـثري مـن الـضحايا و        إذ  . ثلـة إىل احملاكم مما  

 املمكنـة حبـدوث مزيـد       ه، بسبب االعتماد االقتـصادي علـى املعتـدي وهتديداتـ           آخر اختاذ إجراء 
.  بسبب التأجيالت املتكررة للقضايا من جانـب احملكمـة          الشكوى وأحيانا يسحنب . من العنف 
ــر،  إعــدادووقــت  ــ هــذا التقري ــةشهد ت ــشرين    النياب ــز القــضايا وحــىت ت  تراكمــا شــديدا يف جتهي
. )٣٨( األربعــةليــةاكم احملاحملــ قــضية قيــد النظــر يف ٢ ٧٥٨، كانــت هنــاك ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين

 تــصل احملكمــة ألن املــدعي العــام، الــذي أعطــى األذن بــسحب هــذه   مل أخــرى قــضاياوهنــاك 
يان أعاد املـدعي احلـاالت إىل الـشرطة         ويف كثري من األح   . ، فضل الوساطة بني الطرفني    قضاياال
  .أو إىل العدالة التقليدية) طالبا منها مزيدا من األدلة(

 وحـدة العدالـة   عقـدهتا  ٢٠٠٣نتـائج دورة رصـد مـدهتا شـهران يف عـام        قد أظهـرت    و  
 يف  ٥٥(أن أكثـر مـن نـصف        احملليـة   النسائية التابعة ملنظمة غري حكومية حمليـة يف حمكمـة ديلـي             

 يف املائـة منـها مشلـت        ٧٨ع جلسات االسـتماع اجلنائيـة املقـررة مشلـت نـساء ونـسبة               مجي) املائة
بيد أنـه خـالل فتـرة الرصـد هـذه، مل يتقـرر االسـتماع إىل أي قـضية                    . )٣٩(اعتداء جنسيا خطريا  

ــة يف حــاالت تعلقــت          ــرارات هنائي ــك، مل جيــر التوصــل إىل ق ــى ذل ــالوة عل ــائلي، وع ــف ع عن
/  شـباط  – ٢٠٠٤أبريل  / غري احلكومية أنه، يف الفترة نيسان      ووجدت نفس املنظمة  . )٤٠(بنساء
 ومل تتوصـل إىل قـرار       اين قـضية عنـف جنـس      ٥٠ إىل   لية، استمعت أربع حماكم حم    ٢٠٠٥فرباير  
  .)٤١( من هذه القضايا، اليت مشلت قضايا العنف العائلي واإلعتداء اجلنسي٨إال يف 

__________ 

  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين(إحصاءات من مكتب املدعي العام   )٣٨(  
‘  ليــشيت–اإلحــصاءات املتعلقــة حبــاالت العنــف ضــد املــرأة يف تيمــور       ’برنــامج رصــد النظــام القــضائي،      )٣٩(  

  .٨، الصفحة )٢٠٠٥فرباير /شباط(
  .املرجع نفسه  )٤٠(  
  .املرجع نفسه  )٤١(  
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، رصــد برنــامج ٢٠٠٥نـوفمرب  /ين تـشرين الثــا –أبريــل /وباملثـل، يف الفتــرة مـن نيــسان    
وصـدرت قـرارات    . اين جلسة استماع منفصلة متعلقة بالعنف اجلنس      ٣٥رصد النظام القضائي    

قـضايا اغتــصاب   ٩( قـضايا االعتـداء اجلنــسي   ١٠تــضمنت : ٣٥ مـن هـذه القــضايا الــ    ١٣يف 
. )قــضيتا اعتــداء وقــضية قتــل ( بــالعنف العــائلي تعلقــت قــضايا ٣و ) وقــضية مــضايقة واحــدة 

وكـان مجيـع املتـهمني مـن الرجـال؛ مجـيعهم عـدا واحـد مـن                  . وأسفرت عشر قضايا عـن إدانـة      
ر طبقــا ّصوكــان مجيــع الــضحايا مــن النــساء، نــصفهن قُــ . أفــراد األســرة أو معــروفني للــضحايا

ــد حــدوث اجلــرائم    ــسي عن ــانون اإلندوني ــسي     . للق ــداء اجلن ــغ متوســط ســن ضــحايا اإلعت وبل
  .)٤٢(دة فحسب متزوجةوكانت ضحية واح.  عاما١٤,٦٧
وهــذه االحــصاءات ال تعكــس العــدد الكلــي جللــسات االســتماع املتعلقــة بــالعنف           
بيــد أهنــا تــشري بالفعــل إىل أن ضــحايا اإلعتــداء اجلنــسي بوجــه    .  خــالل هــذه الفتــرة ايناجلنــس

أمـا  .  عـن حالتـهن    بالغ نظـام العدالـة الرمسـي      إخاص، الصغار جدا، وغري املتزوجات، يقمـن بـ        
ــساء ا ــإبالغ الــشرطة   الن ــهنملتزوجــات الراشــدات فــال يقمــن ب ــه طبقــا للقــانون    حبالت ، رمبــا ألن

  .اإلندونيسي احلايل، ال يعترب اإلغتصاب يف إطار الزواج جرمية
ويف التحليل املتعلق بالقرارات القضائية، أظهر نفس البحث أنه، علـى وجـه اإلمجـال،                 

 وعلـى سـبيل املثـال، يف احلـاالت الـيت            .)٤٣(اينة يف حاالت العنـف اجلنـس      ضعيفتكون األحكام   
 سـنوات، بيـد     ٦الصادرة  وى  صثبت فيها ارتكاب جرمية اإلغتصاب العادية، بلغت العقوبة الق        

ويف . سـنة  ١٢ مـن قـانون العقوبـات اإلندونيـسي تبلـغ      ٢٨٥وى طبقا للمـادة  صأن العقوبة الق 
ذنبا بإحلاق ضرر بدين جـسيم      ة ولكنه م  رميقضية املتهم بالقتل، ُوجد أنه غري مذنب يف هذه اجل         

 مـن القـانون     ٣٥٣  و ٣٥١لمـادتني   لـة طبقـا ل     املعام ةءاسـ إو.  سـنوات  ٣وُحكم عليه بالـسجن     
لمـادتني  طبقا ل وإذا كانت،   .  سنوات إذا أفضت إىل املوت     ٧احلايل تنطوي على عقوبة تبلغ      

ــة خطــرية،  ةءاســإ، قــضية ٣٥٥ و ٣٥٤ ــذ  معامل ــة إىل ترتفــع اعندئ  ســنوات ١٠لعقوب
 املعاملة اللتني ُرصدتا خـالل     ةءاسإبيد أنه يف قضييت     .  سنة إذا ثبت سبق اإلصرار     ١٢ و

 مع الوقت شهرا على التوايل، ويف نفس ١٨ و  ٤هذه الفترة، بلغت العقوبتان املوقعتان      
 مدنية، ومن مث االعتـراف رمسيـا بـصعوبة احلالـة الـيت يتـرك فيهـا        تعويضاتذلك، ُتعطى  

وعلى سبيل املثـال، طلـب أحـد القـضاة          .  ملعاناة العنف اجلنسي   كثري من الضحايا نتيجة   
 مـن دوالرات الواليـات املتحـدة لـضحيته باإلضـافة إىل             ١ ٠٠٠إىل أحد املتـهمني دفـع       

__________ 

ــام القــضائي،  برنــامج رصــد ال   )٤٢(   ــانون العنــف اجلنــساين يف تيمــور    ’نظ ــشيت–ق ــشرين –أبريــل /نيــسان:  لي  ت
  .٣٢ – ٣١، الصفحتان )٢٠٠٦فرباير، /شباط(‘ ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

  .٣١ و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  
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تعويض عن الضرر الذي حلـق بآفـاق زواجهـا ومـن مث آفاقهـا املاليـة                 لل،  جنعقوبته بالس 
  .الطويلة األجل عن طريق الزواج

 يف قــضايا االعتـداء اجلنــسي؛ بيـد أن هــذا   وافقـة  املبعنايــة  احملـاكم اآلن فحـص وت  
قـم فيهـا املعتـدي املزعـوم        البحث وجد أنه جيري أخذها يف االعتبار يف القضايا اليت مل ي           

يف إغتـصاب قاصـر وال ميكـن اسـتخدام     أو مـىت كـان اإلهتـام يتمثـل        يف دفاعه    بالدفع هبا 
 القــوة البدنيــة ستند إىللــت احملــاكم تــ  زامــاوفيمــا يتعلــق بــالقوة،  . )٤٤(املوافقــة كــدفاع

وجتـري  . )٤٥( يف قضايا االغتصاب وال تأخـذ يف االعتبـار التهديـدات النفـسية             ةستخدمامل
.  استخدام القوة أو املوافقـة   بعدم األدلة على إحلاق أذى بدين       عدم كفاية أحيانا مساواة   

ن حـدوث   صبحوا أكثر وعيا بأسباب إبالغ بعـض النـساء عـ          أولوحظ أن بعض القضاة     
بيد أنـه   .  بعد مرور فترة طويلة على وقوع احلادث، بسبب العار واحلرج          اينعنف جنس 

  .)٤٦(د وبصورة أقل على نوعية األدلةلتشديد بصورة كبرية على سلوك الشهوجيري ا
وأخريا، تثبت هذه القضايا أنه جيـري أدمـاج العدالـة التقليديـة، إىل حـد مـا، يف                     

دى القضايا مـن أويكوسـي، قـدم املـدعي العـام أدلـة مـن                ويف إح . )٤٧( القضائية ألحكاما
 إثبات أن املتـهم مـذنب بإرتكـاب          أسباب حدكأأحد األعيان احملليني واعتمد على هذا       

 تــسوية التقليديــة كوســيلة لالعدالــةوقامــت أســرة الــضحية بتجربــة عمليــة  . اإلغتــصاب
 املتهم حكم علىو. ة باحلاللشرطةااملسألة، ولكن هذه الوسيلة أخفقت، ولذلك أُبلغت 

 مــن ١٠٠وأُمــر بــأن يــدفع إىل الــضحية  مــع ايقــاف التنفيــذ   ملــدة ســتة أشــهر  بالــسجن
  . )٤٨(دوالرات الواليات املتحدة وجاموسة كتعويض

  
  اينسياسة احلكومة للقضاء على العنف اجلنس    

 ليـشيت قلقـا بالغـا لـدى احلكومـة، وخباصـة،            – يف تيمـور     اينتثري مشكلة العنف اجلنـس      
ويف حـديث لـه يف اليـوم الـدويل للقـضاء            . ترب رئيس الوزراء هذه املشكلة قضية خطرية جـدا        يع

ن النساء التيموريات وقعـن ضـحايا       ، اعترف بأن كثريا م    ٢٠٠٥على العنف ضد املرأة يف عام       

__________ 

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  
  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  
  .املرجع نفسه  )٤٦(  
  . نفسهاملرجع  )٤٧(  
  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  
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قيَّـد قـدرهتن علـى     يلعنف الذي ميثل انتهاكا مباشرا حلقوق اإلنسان املتعلقة هبـن، ويف النهايـة،              ا
  .)٤٩(راك بالكامل يف احلياة االقتصادية، والسياسية واالجتماعية للوطناالشت

، نفذ مكتب تعزيـز املـساواة، مبـساعدة مـن صـندوق األمـم املتحـدة                 ٢٠٠١ومنذ عام     
وانــصب . اينللــسكان، مــشروعا يرمــي إىل تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى معاجلــة العنــف اجلنــس  

، وال ســيما العنــف اينث بــشأن العنــف اجلنــسالتركيــز الرئيــسي هلــذا املــشروع علــى إجــراء حبــ
العائلي؛ والقيام حبمالت توعية عامة بـشأن هـذه القـضية؛ ووضـع تـشريع وطـين بـشأن العنـف               

  .ايننساجلالعائلي باإلضافة إىل حتسني النوعية األساسية للخدمات املقدمة لضحايا العنف 
لجنـة  ل)  أ – ٢٤ (١٩قـم   ور) ٢ (١٢ومع األخذ يف االعتبار التوصيتني العامتني رقـم           

ــرأة    ــز ضــد امل ــى التميي ــة بالقــضاء عل ــامج احلــايل،  املعني ــضمن الربن ــة ٢٠٠٨-٢٠٠٤، يت ، أربع
  :أهداف رئيسية، هي

 اعتماد قانون بشأن العنف العائلي، يليه القيام حبملة وطنية؛  •

 ة اهلياكل الوطنية؛دراملسامهة يف ق •

 ائلي؛ة للخدمات لدعم ضحايا العنف العفعالإنشاء شبكة  •

 .اينتنفيذ استراتيجيات للقضاء على العنف اجلنس •

ويشترك مكتب تعزيز املساواة يف الفريق املعين باجتماعات تنـسيق قـضية العنـف علـى                
وهلـذا الفريـق تـاريخ      . اينصعيد اجملتمع احمللي، وهـو آليـة تنـسيق أخـرى يف جمـال العنـف اجلنـس                 

وســيلة للجمــع بــني مجيــع األطــراف   ك٢٠٠١ أصــال يف عــام  ليــشيت وبــدأ–طويــل يف تيمــور 
ويتـألف الفريـق اآلن مـن إدارة اخلـدمات          . اينساجلنـ الفاعلة ذات الصلة العاملة يف جمال العنف        

، ومنظمـات غـري حكوميـة مثـل         عياجتمـ إلاإلدمـاج ا  إعـادة   وزارة العمـل و   االجتماعية التابعة لـ   
ــوال، ومنظمــة ريــدي      ــاس أســتراليا، ومؤســسة أل ــة  منظمــة أوكــسفام، وكاريت ــو، ويف اآلون فيت

وجيتمــع الفريــق شــهريا لتبــادل املعلومــات ). انظــر أدنــاه( العنــف مجعيــة الرجــال ضــد، خــريةاأل
   .ايناملتعلقة باألنشطة وحاالت العنف اجلنس

  
  جلمهورتثقيف ا    

تعزيز املساواة جهـودا كـبرية       بذل مكتب     يف الوثيقة األساسية املوحدة،    آنفا ردكما و   
 ليـشيت، علـى صـعيد املقاطعـات وعلـى الـصعيد            –ف ضـد املـرأة يف تيمـور         للتوعية مبشكلة العن  

، كـان هنـاك تثقيـف       باالضافة إىل بعـض األنـشطة الـيت سـبق شـرحها           و. الوطين على حد سواء   
__________ 

  ).٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين( يوما ضد العنف اجلنساين ١٦رسالة رئيس الوزراء مبناسبة إنطالق محلة الـ   )٤٩(  
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 يف شكل حلقات عمل، وعروض مسرحية وموسيقية، ومحالت إذاعية وتليفزيونيـة،            للجمهور
 يف ذلــك الكتيبــات فــضال عــن تنظــيم أنــشطة وإعــداد مــواد لإلعــالم والتثقيــف واالتــصال، مبــا

لعمل النشط ضد العنف اجلنـساين واليـوم الـدويل          ل يوما السنوية العاملية     ١٦كجزء من محلة الـ     
  .للمرأة

، انتجـت فرقـة مـسرحية حمليـة شـعبية، بـييب بـوالك، مسلـسال دراميـا          ٢٠٠٤ويف عـام    
، واملـساواة للمـرأة وتثقيـف    ايننـس إذاعيا من مثانية برامج ألقـى الـضوء علـى مـشكلة العنـف اجل        

طـة إذاعـة     حم ١٦ نـسخة مـن املسلـسل الـدرامي، وزعـت علـى              ٢٠ جمموعـه    وأُنـتج مـا   . الطفلة
مجيـع هـذه الـربامج أثنـاء محلـة          عـت   أذيو. حمطة إذاعة وطنيـة يف ديلـي      حملية على صعيد الدولة و    

ـــ ــشرين الثـــاين   ١٦ الـ ــساين يف تـ ــد العنـــف اجلنـ ــل النـــشط ضـ ــا للعمـ ــوفمرب / يومـ ــانون –نـ  كـ
 يف مقاطعــات إليــو،  عرضــا ١٦وأكملــت الفرقــة أيــضا جولــة مــن     . ٢٠٠٤ديــسمرب /األول

كوســي يف موضــوع العنــف العــائلي واملــصاحلة  ي، وبوبونــارو، وليكيــسا وأوهيووإينــارو، وســو
 ليـشيت،  –العائلية، وبعد ذلك أنتجـت الفرقـة مسلـسال تليفزيونيـا إلذاعتـه يف تليفزيـون تيمـور             

وأُذيـع املسلـسل    .  قـضايا عـدم املـساواة بـني اجلنـسني وآثـار العنـف يف البيـت                 ألقى الضوء على  
يوليــو / دقيقــة يف التليفزيــون طــوال شــهري متــوز١٥ حلقــات مــدة كــل منـها  املكـون مــن مثــاين 

ليــصل عــدد وجــرى التــرويج للربنــامج مــن خــالل إعالنــات إذاعيــة   . ٢٠٠٥أغــسطس /وآب
  . التعليق اإلجيايب يف الصحف اليوميةاحلد األقصى، وحظي بقدر منإىل املشاهدين 

ويف نفــس العــام، قــدم مكتــب تعزيــز املــساواة باالشــتراك مــع صــندوق األمــم املتحــدة    
، وهي منظمة غري حكوميـة للطلبـة   ‘فنتود انتريسي ديسنفولفمنتوجو’للسكان التدريب ملنظمة   

ية رفتــها بقــضتحــسني معلة متحمــسوكانــت هــذه املنظمــة غــري احلكوميــة  . اجلــامعيني الــشباب
لمجتمعـات الريفيـة يف حماولـة     لتنظيم وتقدمي حلقات العمـل      العنف العائلي وتعزيز قدرهتا على      

 حلقــة عمــل موعــة اجملتوعقــد. لتغــيري املوقــف والــسلوك اجملتمعــيني فيمــا يتعلــق هبــذه املــشكلة
طة ، مـع أنـش    ٢٠٠٤أكتـوبر   /بشأن العنف العائلي يف فنياليل، مقاطعـة بوكـو يف تـشرين األول            

 هـذا   إعـداد ووقـت   . ٢٠٠٥غوييا وأتورو يف أواخـر عـام        ابجزيرة  أخرى يف   ‘ مناقشة أساسية ’
 مناقــشة أساســية أخــرى وأنــشطة تعبئــة للمجتمــع احمللــي يف تنظــيم تطلــع إىل التقريــر، كانــت ت
وكـان هلـا أيـضا صـوت مـسموع يف وسـائط اإلعـالم فيمـا يتعلـق بقـضية            . ويهأويكوسي وسـو  
  .العنف العائلي

، )‘العنـف العـائلي  : ال تفعـل ’(‘ Labele: Violensia Domestika ’ احلملـة املعنونـة   ويف  
 ومنظمـات غـري     عياجتمـ إلاإلدمـاج ا  إعـادة   وزارة العمل و  اليت نظمها مكتب تعزيز املساواة، و     

، ُوزعـــت عـــدة آالف مـــن ٢٠٠٣-٢٠٠٢حكوميـــة أخـــرى ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة يف  
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ــوزارات   ــى الـ ــات علـ ــصقات، والكتيبـ ــدين،   امللـ ــع املـ ــات اجملتمـ ــشرطة ومنظمـ ــة، والـ  احلكوميـ
ــة    ــة واملــدارس واجملتمعــات احمللي ــواد  . واملنظمــات غــري احلكومي ة حيــث موفقــوكانــت هــذه امل

. اتــسمت بتــصميم الفــت للنظــر جــدا وكانــت شــائعة يف املكاتــب وكــثري مــن أمــاكن العمــل    
 مجعـت   إذ أهنـا  األميـة،   وكانت فعالة أيضا للمجتمعـات احملليـة الريفيـة، حيـث ترتفـع معـدالت                

  . بني الصور والكلمات القليلة لتوصيل الرسالة
  

   يوما١٦محلة الـ     
 يومــا للعمــل النــشط ضــد العنــف اجلنــساين،  ١٦يف احلمــالت الوطنيــة، مثــل محلــة الـــ   

القـضايا ذات الـصلة مثـل    عمدا بـني مـشاكل العنـف ضـد املـرأة و     ربط  لجرى اختيار املواضيع ل   
: وتـضمنت املواضـيع الـسابقة     .  ليـشيت  –ن، يف سـياق مناسـب لتيمـور         الصحة وحقوق اإلنـسا   

الـسالم  ’؛ و   ‘أطفالنـا يراقبـون   ’؛ و   ‘العنف العائلي جرمية  ’؛ و   ‘نحقوق إنسا هي  حقوق املرأة   ’
وال ميكننـا  . الزواج يف الكنيسة عمـل مقـدس جيمـع بـني شخـصني     ’؛ و  ‘يف بيتنا، سالم يف أمتنا    

  .‘ناأن ندع العنف العائلي يدمر بيوت
لعمـل النـشط، جـرى اختيـار موضـوع          ل ١٦أليـام الــ     ل ٢٠٠٥وفيما يتعلق حبملة عام       

وانطلقــت احلملــة يف  . ‘مــن أجــل صــحة املــرأة، ومــن أجــل صــحة األمــة، أوقفــوا العنــف         ’
 صــحة سؤويلاملقاطعــات، بالتعــاون مــع مركــز التنــسيق اجلنــساين احمللــي، وإدارة املقاطعــة ومــ   

ه رقـص ومـشاهد مـسرحية    راء املعـين باملـساواة ببيـان، تبعـ        س الـوز  وأدىل مستشار رئي  . املقاطعة
بـدعم مـن برنـامج جنـوب شـرق آسـيا            (بشأن العنف العائلي    ‘ كودا تالن ’قدمتها فرقة التمثيل    

وحـضر  . وأنـشطة أخـرى   ) لتعزيز االتفاقية املمول مـن صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة              
التابعـة  احمللـي   أمن اجملتمـع     احملافظة على  أفراد وحدة    مئات األشخاص انطالق احلملة، مبن فيهم     

وحـصلت احلملـة علـى تغطيـة واسـعة      .  ليـشيت ووحـدة املستـضعفني   –للشرطة الوطنية لتيمـور   
وسـجل رئـيس    . النطاق مـن وسـائط اإلعـالم احملليـة يف التليفزيـون والـصحف علـى حـد سـواء                   

ليـشيت الليلـة الـسابقة حلفـل االفتتـاح         –الوزراء خطبة طويلة عن احلملـة بثهـا تليفزيـون تيمـور             
وقد ُسجل برنامج حواري عن العنـف العـائلي تـضمن عـددا مـن               . وتالها مؤمتر صحفي متلفز   

  .املعلقني الرئيسيني، مثل أعضاء شبكة اإلحالة إىل خدمات الدعم، وُعرض أثناء هذه الفترة
ملقاطعـات يف    حـدثا خـالل هـذه احلملـة يف عـدد مـن ا              ١٧وعلى وجه اإلمجال، انعقد       

وتطلبـت األحـداث يف املقـام األول عقـد حلقـات عمـل وحلقـات        .  ليشيت–مجيع أحناء تيمور   
دراســية تنــاقش القــضايا ذات الــصلة بــالعنف ضــد املــرأة، والــصحة، واملــساواة وقــانون العنــف  

 مشعـة لكـل يـوم       ١٦ خاص إلضاءة الشموع، حيـث أُضـيئت         لوانتهت احلملة باحتفا  . العائلي
وقد ُجمعـت قبـل    . اين من العنف اجلنس   ات تكرميا لفرد خمتلف من الضحايا أو الناجي       يف احلملة 
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ـــ    إمــرأة وبنــت عــن طريــق حبــث أجــراه مكتــب تعزيــز املــساواة،    ١٦هــذا القــصص احلقيقيــة ل
 هـذا التقريـر، كـان مكتـب         إعـداد وصندوق األمم املتحدة للسكان وشـركاء اإلحالـة، ووقـت           

القـصص يف جمموعـة وتوزيعهـا علـى نطـاق واسـع علـى اجملتمـع         تعزيز املساواة يعتزم نشر هـذه   
  .احمللي

ويف مجيع األوقات أثناء أنشطته املتعلقة بالتوعية، بـذل مكتـب تعزيـز املـساواة جهـودا                   
مــضنية إلشــراك أكــرب عــدد ممكــن مــن األطــراف الفاعلــة الــيت ســتقوم بــدور يف معاجلــة العنــف  

ــس ــهايناجلن ــاء الكنيــ   .  ومنع ــؤالء زعم ــضمن ه ــسؤويل سة، ورؤســاء الوت ــور، وم ــصحة، كف  ال
 مكتب تعزيـز    كان هذا التقرير،    إعدادووقت  . ني حقوق اإلنسان واملدرس   يوالشرطة، وموظف 

لـدعم لنـشاط التوعيـة بـالعنف     بشأن تقدمي ا كنيسةت مع زعماء الوضااف م مشاركا يف املساواة
. طة عيـد الفـصح للـشباب   أو أنـش ‘ Pascoa Joven’ته السنوية املقبلـة   كجزء من أنشطايناجلنس

لتعليم، علـى   العنف العائلي كموضوع يف منهج ا     إدراج   وزارة التعليم    معكما أنه يناقش حاليا     
  . التشريع املقبل املتعلق بالعنف العائليالنحو املطلوب مبوجب

  
  اينتدريب الرجال فيما يتعلق بالعنف اجلنس    

ــام    ــساواة و   ٢٠٠٤يف ع ــز امل ــد مكتــب تعزي  Assosiasaun Mane Kontra ’، عق

Violensia ‘ العنــف جمموعــة حلقــات عمــل علــى صــعيد اجملتمــع احمللــي  مجعيــة الرجــال ضــدأو 
ركزت على تغيري مواقف أفراد اجملتمعـات احملليـة الـذكور جتـاه النـساء واسـتخدام العنـف، مـع                     

حلقـات  وُعقـدت أربـع   . القيام أيضا بإجياد مساحة للحوار بني الرجال والنساء يف هذه القضية      
)  إمـرأة ٥٠ رجـال و  ٨١( شخـصا  ١٣١؛ وصـلت إىل مـا جمموعـة      ٢٠٠٤يوليه  /عمل يف متوز  

ــف         ــة والعن ــة االجتماعي ــوة، واهلوي ــشأن نــوع اجلــنس، والق ــشات ب ــات ومناق ــت معلوم . تطلب
، ولكن مـع    ٢٠٠٥ املتمثل يف تثقيف اجملتمعات احمللية الريفية يف عام          موعة عملها  اجمل توواصل

.  العنف ألداء هذا العمـل يف املـستقبل  مجعية الرجال ضد   مزيد من أعضاء     التركيز على تدريب  
 فقـد ُعقـدت يف معظـم    اينأما حلقات عمـل اجملتمعـات احملليـة الـيت ناقـشت آثـار العنـف اجلنـس             

وكجـزء  . املقاطعات، واستهدفت الرجال ولكنـها كانـت مفتوحـة جلميـع أفـراد اجملتمـع احمللـي                
 العنـف أربـع     مجعية الرجال ضـد   ، عقدت   ٢٠٠٥لعنف يف عام     يوما ملكافحة ا   ١٦من محلة الـ    

  .حلقات عمل للطلبة اجلامعيني يف جامعات خمتلفة حول ديلي
مجعيـة الرجـال     رجـل حلقـات العمـل واألحـداث الـيت عقـدهتا              ٧٠٠وحضر أكثر من      

ن كـان إجيابيـا، يف املوقـف        إوكان هناك تغري بطـيء، و     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ العنف يف الفترة     ضد
وأثناء إنعقاد حلقات العمل، نـاقش املـشتركون، يف مجلـة           . مل املنظمة وما حتاول حتقيقه    إزاء ع 

ـــ   ، وتثقيــف املــرأة واشــتراكها يف احليــاة الــسياسية  )مهــر العــروس(‘ barlake’أمــور، ممارســة ال
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 مجعيـة الرجـال ضـد     والحظـت   . وأسباب استخدام العنف لتخفيـف الـضغط والتـوتر يف البيـت           
تمع احمللي أن الرجال أظهـروا اهتمامـا باملناقـشة وكـان هنـاك دعـم جيـد                  العنف على صعيد اجمل   

مــن شخــصيات وطنيــة رئيــسية مثــل رئــيس اجلمهوريــة، والــوزراء، وأعــضاء الربملــان، وبعــض    
رجال الشرطة ومجاعات اجملتمع املدين؛ بيـد أنـه مـا زالـت احلاجـة تـدعو إىل القيـام بعمـل هـام                     

  .)٥٠( املشكلة عدم اهتمام اجملتمع هبذهاهبةجمل
  

  فعالية أنشطة التوعية    
حــىت اآلن، كــان هنــاك متويــل قليــل ملتابعــة أو مناقــشة فعاليــة محــالت التوعيــة املتعلقــة     

وأي تقييم للحمالت والتدريب حـىت اآلن كـان قائمـا يف املقـام األول علـى                 . اينبالعنف اجلنس 
  يفىل حـد بعيـد يتمثـل أكـرب حتـد     وإ. املالحظات التقييميـة غـري الرمسيـة ومقـدار املـواد املوزعـة      

. ، وال سيما يف املناطق الريفية، مما جيعل شكل حلقة العمل التقليديـة غـري واف بـالغرض                 األمية
وعالوة على ذلك، يف كثري من األحيـان تكـون بعـض املقاطعـات هـي املـستفيدة مـن جمموعـة                      

سـيلة لتوصـيل الرسـالة،      وأثبتـت اإلذاعـة أهنـا أجنـح و        . تدريبية وال تـستفيد املقاطعـات األخـرى       
  .نظرا لإلفتقار إىل وسائط اإلعالم األخرى، وهي مناسبة بوجه خاص للوصول إىل الشباب

  
  تدريب رجال الشرطة، واملدعني العامني ورجال القضاء    

، تعاقد مكتب تعزيز املساواة مـع منظمـة غـري حكوميـة حمليـة، برنـامج                 ٢٠٠٤يف عام     
وأعـد برنـامج رصـد      . التـدريب مـع مكتـب املـدعي العـام         رصد النظام القـضائي، لالضـطالع ب      

املبـادئ التوجيهيـة للمـدعني العـامني بـشأن العنـف        ’النظام القضائي مواد التدريب على أسـاس        
 يف هنايــة عــام الــيت ُنــشرتصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، /ملكتــب تعزيــز املــساواة‘ العــائلي
ــى   . ٢٠٠٣ ــدريب عل ــدم الت ــدى وقُ ــصاف يــ  م ــة أن وكــان . ٢٠٠٤أغــسطس / آبم يفوثالث

  .احلضور جيدا بوجه خاص يف البداية؛ بيد أنه مل حيضر الدورة النهائية إال مدعيتان عامتان
ــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة      ٢٠٠٥ويف عــام    ــز املــساواة، ب ــدم مكتــب تعزي ، ق

 ليـشيت عـن طريـق برنـامج تطـوير           –للسكان، ثالث دورات تدريبيـة للـشرطة الوطنيـة لتيمـور            
 مـن مـدريب     ٥٢ درسا لـ    ١٣من  للمدربني  أوال، ٌعقدت دورة تدريبية     .  ليشيت –ة تيمور   شرط

وأُعــد كُتيــب دليلــي للتــدريب للــدورة . جمــال العنــف العــائليأكادمييــة الــشرطة يف الــشرطة يف 
ا يف اإلطــار الفلــسفي القائــل بــأن  مــربروكــان مــضمون الكتيــب الــدليلي  . وُتــرجم إىل التيتــوم

__________ 

  )٥٠(  M. Araujo, ‘Oxfam and Partners in East Timor – Creating a voice for women and carving a space for 

that voice’, from ‘Challenges and Possibilities – International Organizations and Women in East Timor’ 

(Melbourne Conference, September 2005), p. 5.  
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ويغطـي الكتيـب الـدليلي طبيعـة عـدم          . ينبـع مـن عـدم املـساواة بـني اجلنـسني           العنف ضد املـرأة     
ــسني   ــني اجلن ــساواة ب ــس  . امل ــف اجلن ــسامهة يف العن ــل امل ــور اينوالعوام ــشيت، ودورة – يف تيم  لي

ــائلي، واملواقــف        ــالعنف الع ــة ب ــائق املتعلق ــانوين احلــايل، واألســاطري واحلق ــف، واإلطــار الق العن
ئلي، وتقصي مهارات الشرطة وكيفية تدريب ضباط الـشرطة اآلخـرين           الثقافية جتاه العنف العا   

كما أنه يقوم على املبدأ القائل بأن مجيع العنف العائلي ميثل جرميـة             . لعنف العائلي لتعامل مع ا  ل
مـن ناحيـة إنفـاذ القـانون،        ‘  الـدعوى  عـدم إسـقاط   ’ سياسة   عزز الكتيب وي. وال ميكن أن تغتفر   

ية عنف عائلي جبدية وقيام الـشرطة بـالتحقيق فيهـا وإحالتـها إىل              مبعىن أنه جيب معاملة كل قض     
  . بدون استثناءالنيابة

حلاجــة إىل التــدريب فيمــا ون صــراحة اعارضــين ووقــاوميوكــان كــثري مــن املــشتركني   
ــدليلي   ــالعنف العــائلي واســتخدام الكُتيــب ال ــربوا التــدريب . يتعلــق ب ــداءواعت ــة إعت  علــى الثقاف

ــة و  ــة التقليدي ــال     التيموري ــم يف ضــرب الزوجــات واألطف ــصراحة عــن حقه ــوا ب بيــد أن . دافع
التدريب كان فعاال من حيـث أنـه زاد الـوعي بـشأن الـديناميات االجتماعيـة والنفـسية للعنـف                     

 ليـشيت بـشبكة اإلحالـة خلـدمات         –العائلي، وخباصة، يف ربط ضـباط الـشرطة الوطنيـة لتيمـور             
ــة وُدعــي عــدد مــن املنظمــات غــري احلكوم  . الــضحايا لــضيوف عــن  إللقــاء حماضــرات علــى ا ي

وقـدم  . امعاناهتـ ، تكلمـت عـن   زوكـوبري ف أُحيلـت مـن منظمـة      جمين عليهـا  خدماهتا، مبا يف ذلك     
قاضي تيموري دروسا يف حمتويات قـانون العنـف العـائلي اجلديـد كمـا تـضمن التـدريب دورة                  

 البيـت اآلمـن لرباديـت       يف رحلة إىل  أيضا  و الشرطة   دربوأُخذ م . اينعن االتفاقية والعنف اجلنس   
ديلي، حيث عرفوا أمهية أدلة الطب الشرعي يف قـضايا العنـف العـائلي          الوطين يف   ستشفى  امليف  

  .واالعتداء اجلنسي
وقد تبع ذلك دورة تدريبية أخرى مدهتا نـصف يـوم بـشأن العنـف العـائلي ومـشروع                     

 دريب مـن مـ  ٢٥ متخصصة لـ  ويف النهاية، قُدمت دورة تدريبية    . راكزاملقادة  من   ٢٠القانون لـ   
شأن حمتويـات  بـ  أخـرى  جلـسات الشرطة يف أكادمييـة الـشرطة، حيـث قـدم حمـامون تيموريـون            

  .مشروع قانون العنف العائلي ومشروع قانون العقوبات
، مل يقدم تدريب رمسـي لرجـال العدالـة التقليديـة أو الـسلطات               ٢٠٠٦ويف أوائل عام      

بيـد أنـه ُعقـدت      . عـائلي ألن القـانون مل يكـن قـد صـدر بعـد             احمللية فيما يتعلق بقانون العنـف ال      
 مـضمون مـشروع قـانون العنـف العـائلي يف عـدد مـن املناسـبات               بشأنات إعالمية فردية    جلس

، كجزء من الربنـامج التـدرييب اجلديـد لطلبـة كليـة             ٢٠٠٦مارس  /يناير وآذار /بني كانون الثاين  
مبثابــة متابعــة مــن برنــامج تــدريب املــدربني وكــان هــذا . الــشرطة يف أكادمييــة الــشرطة الوطنيــة

 الشرطة يف عـام   دريبالذي اضطلع به مكتب تعزيز املساواة وصندوق األمم املتحدة للسكان مل          
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ــة  . ٢٠٠٥ ــساتوُنظمــت جمموع ــشرطة لثمــاين     جل ــة ال ــوم واحــد يف أكادميي ــدهتا ي ــة م  تدريبي
أيـضا عـضوا يف الفريـق       واشترك حمـام تيمـوري، كـان        . جمموعات من طلبة كلية الشرطة اجلدد     

ت بـشأن القـانون     لساتقدمي عدد من اجل   يف  القانوين الذي صاغ مشروع قانون العنف العائلي،        
  .ذاته، مع التأكيد بوجه خاص على تعريف العنف العائلي واملبادئ اليت يرتكز عليها التشريع

  
   فيما يتعلق بالعنف العائليلكفورتدريب زعماء ا    

صـندوق  الـذي اضـطلع بـه      ‘ برنـامج تـدريب القـادة     ’ساواة يف   اشترك مكتب تعزيـز املـ       
ضن  للمرشــحات الالئــي ُخــ٢٠٠٥األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف النــصف الثــاين مــن عــام 

، وقدم بعض التدريب يف قضايا العنـف العـائلي، مبـا يف             ‘كفوررؤساء ال ’االنتخابات الوطنية لـ    
حمللية وُدعيت حلضور عدد من حلقـات العمـل       واشتركت أيضا السلطات ا   . ذلك حالة القانون  

ا مكتـب تعزيـز املـساواة وصـندوق األمـم املتحـدة             نظمهاليت  ‘ املناقشات األساسية ’اجملتمعية أو   
 يف الوثيقـة األساسـية املوحـدة، فـإن زعمـاء      آنفـا وكمـا أشـري إليـه    . للسكان خالل هـذه الفتـرة   

  .لي يف جمتمعاهتم احملليةالعنف العائحدوث  ملتزمون اآلن قانونا مبنع كفورال
 بدأ مشروع مشترك مع مؤسسة آسيا وصندوق األمم املتحـدة           ٢٠٠٦ويف أوائل عام      

، جزئيـا   كفـور شأن العنف العـائلي جملـالس ال      بجديد  تدرييب  اإلمنائي للمرأة لوضع كُتيب دليلي      
فيمـا  ريب  تـد ال’بــ   يقـوم    مـن املنظمـات      ا متزايـد  ا عـدد  ألناستجابة لقلق مكتب تعزيز املساواة      

.  هـذه التـدريبات    تـوى  حم يفهنـاك توحيـد     مل يكـن     ليـشيت و   –يف تيمور   ‘ عائلي ال بالعنفتعلق  ي
وأعد صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مشروع كُتيـب دليلـي وُنقـح املـشروع مـن خـالل                
 جمموعة مشاورات مجاعية مع املنظمات غري احلكومية الرئيسية اليت تقدم التـدريب فيمـا يتعلـق               

ركــز الكُتيــب الــدليلي علــى عــدم املــساواة بــني اجلنــسني بوصــفه الــسبب   و. اينبــالعنف اجلنــس
تـصميم اسـتراتيجياهتا هـي ملنـع العنـف          لاجلذري للعنف العائلي وعلـى متكـني اجملتمعـات احملليـة            

واشترك موظفو مكتب تعزيز املـساواة يف برنـامج تـدريب املـدربني فيمـا               . العائلي والتصدي له  
ــة يف املقاطعــات    يتعلــق بك ــة منوذجي ــدليلي ويف عــدة دورات تدريبي ــة اســتخدام الكُتيــب ال . يفي

كتيـب ووضـع     علـى هـذا ال     اتجيري إدخال مزيد مـن التنقيحـ      كان   هذا التقرير،    إعدادووقت  
  .هلتنفيذإطار 

  
  اينخدمات الدعم لضحايا العنف اجلنس    

، تقـدم احلكومـة   جنـة  لل) ك – ٢٤ (١٩ورقـم   ) ٣ (١٢وفقا للتوصيتني العامتني رقـم        
ــدعم للمــرأة شأن معلومــات بــ  وقــد عملــت احلكومــة إىل جانــب املنظمــات غــري    . خــدمات ال

، إلنــشاء وتعزيــز شــبكة  ١٩٩٩احلكوميــة، الــيت كــان بعــضها يعمــل يف هــذا اجملــال منــذ عــام   
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وخــالل الفتــرة . أساســية خلــدمات ضــحايا العنــف العــائلي، واالعتــداء اجلنــسي وإيــذا األطفــال
، أجرى مكتب تعزيز املساواة مـسحا أوليـا للخـدمات يف ديلـي واملقاطعـات،         ٢٠٠٦-٢٠٠٥

 ميكــن تــصنيفها بوجــه عــام يف الفئــات   اينسية لــضحايا العنــف اجلنــس لرئيــأكــد أن اخلــدمات ا
  . االجتماعية والقانونية–؛ واخلدمات الطبية، والنفسية )وحدة املستضعفني(الشرطة : التالية

  
  )وحدة املستضعفني(قانون الوحدة اخلاصة بإنفاذ ال    

ــام    ــة،     ٢٠٠١يف عـ ــشرطة الوطنيـ ــوات الـ ــة لقـ ــدة خاصـ ــشئت وحـ ــي ، أُنـ ــدة هـ وحـ
املستضعفني، ملساعدة ضحايا االعتداء اجلنسي، واملضايقات اجلنسية، والعنف العـائلي، وإيـذاء            

  .األطفال واألشخاص الضعفاء اآلخرين، مثل ضحايا االجتار
 هلـؤالء الـضحايا وهـي الطـرف احملـوري يف            اتصال وحدة املستضعفني أول نقطة      ومتثل  

ــة      ــاالت احلكوميـ ــصال بالوكـ ــافة إىل االتـ ــام، باالضـ ــدعي العـ ــاالت إىل مكتـــب املـ ــة احلـ إحالـ
. واملنظمات غري احلكومية اليت تقدم خدمات الـدعم علـى الـصعيد الـوطين وصـعيد املقاطعـات                 

 األقل يف مكتب وحـدة      وعند إنشائها، ُبذلت جهود كبرية لضمان أن يكون عضو واحد على          
صل وقــد حــ. ملقــابالت مــع اجملــين علــيهن املستــضعفني ضــابطة شــرطة، للمــساعدة يف إجــراء ا  
  .)٥١( يوما ألداء هذا الدور اخلاص١٧ضباط وحدة املستضعفني على تدريب إضايف مدته 

ة أصـال لوحـدة املستـضعفني، علـى         نتدبـ وكانت الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحـدة م         
 بــاعتراف اجلميــع أعطــت الــوطين وعلــى صــعيد املقاطعــات لتوجيــه املــوظفني، مــع أنــه الــصعيد

ولوال وجود بعـض الـشرطة الدوليـة املتمرسـة يف املـسائل ذات الـصلة            . مشاركتها نتائج متباينة  
، وتنــاوب املــوظفني الــدائمني التــابعني للــشرطة الدوليــة والوطنيــة والنمــاذج   اينبــالعنف اجلنــس

مة يف تدريب الشرطة، لكان مـن الـصعب احملافظـة علـى معيـار ثابـت لتوجيـه                   املختلفة املستخد 
 دور الـشرطة    ، انتـهى تـدرجييا    ٢٠٠٢وبعـد عـام     .  ليشيت – الشرطة الوطنية لتيمور     العاملني يف 

  .)٥٢(الدولية
ــر، كانــ إعــدادووقــت    ــذا التقري ــامالت يف وحــدة   اعــدأ ت ه ــشرطة الع د ضــابطات ال

 األولية، مما يعكس االخنفاض العام يف أعـداد النـساء يف           ااهت عن مستوي  تاملستضعفني قد اخنفض  
ومـع أن  . )٥٣( يف املائـة مـن القـوة   ١٧ ليـشيت، الـيت تبلـغ حاليـا نـسبة            –الشرطة الوطنية لتيمـور     

__________ 

  )٥١(  IRC, ‘Traditional Justice and Gender-Based Violence’, cited in K. Robertson/PRADET, ‘Case Study on 

Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 45.  
  )٥٢(  K. Robertson (PRADET), ‘Case Study on Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 45.  
  ).٢٠٠٦مايو /أيار( ليشيت –مقابلة مع مسؤول برنامج تطوير شرطة تيمور   )٥٣(  
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وحــدة املستــضعفني احتفظــت بــصورة ممتــازة علــى صــعيد املقاطعــات، حيــث أحالــت حــاالت 
ض ستــضعفني علــى الــصعيد الــوطين بعــ فقــدت وحــدة امل كــثرية إىل مقــدمي خــدمات الــدعم، 

.  الوحدة بصورة سلبية يف أداء اإلدارة ككـل        العاملني يف فقد أثر ارتفاع معدل دوران      . تهارؤي
 القـوة الالئـي يتغـينب مـىت         سـائر وباالضافة إىل ذلك، ال تعود للعمل عادة ضابطات الشرطة يف           

  .أصبحن حوامل
  

  عتداء اجلنسي، وال سيما االاينمعاجلة ضحايا العنف اجلنس    
تواجــه الــضحايا الراغبــات يف اإلبــالغ عــن حالــة اعتــداء مزعــوم كــثريا مــن العقبــات      

االفتقــار إىل اهلــاتف يف البيــت ومــن قبيــل ذلــك ن مــن االتــصال بالــشرطة، هالــسوقية الــيت متــنع
، واالفتقار إىل وسائل النقل إىل مراكـز الـشرطة ومنـها    )واخلطوط اخلارجية يف مراكز الشرطة  (

ــراد األســرة و  وكــ ــدعم مــن أف ــام   /ذلك االفتقــار إىل ال أو مــسؤوليات األســرة، مبــا يف ذلــك قي
وعــالوة علــى ذلــك، كــثريا مــا تــرى الــضحية أن . املعتــدي املزعــوم مبــنعهن مــن مغــادرة البيــت

ــش ــة   ال ــى معاجلــة احلال ــادرة عل ــه مل رطة غــري ق ــة   ت ألن  جــاوز تتلحــق هبــا إصــابات خطــرية كافي
  .)٥٤(إذا أبلغت عن وقوع حادثبالفعل  تصدقها  لنالتهديدات أو أن الشرطة

 من املشاورات اليت دارت حول قـانون العنـف العـائلي، فإنـه بـاإلبالغ عـن       بنيكما ت و  
 إال يف حتـذير اجلـاين وإقناعـه بعـدم ارتكـاب مزيـد مـن              ين عليهـا  احلالة، كـثريا مـا ال ترغـب اجملـ         

فيمـا يتعلـق بكيفيـة تنفيـذ القـانون يف      ولسوء احلظ، مل يرتب هـذا آثـارا علـى مـا يبـدو         . العنف
فتــرة االحتجــاز البالغــة إثنــان القــصد مــن وعلــى ســبيل املثــال، فــإن . اينحــاالت العنــف اجلنــس

وسبعون سـاعة للمـشتبه فيـه هـو التحقيـق يف اجلرميـة املزعومـة؛ بيـد أنـه، مـن الناحيـة العمليـة،                          
 لـسحب   اهـ مجـين علي  اف لل تستخدم الشرطة هذا االحتجاز يف معظم األحيان إلتاحة وقت ك         

وتشري املشاورات الـيت دارت مـع املنظمـات غـري احلكوميـة            . الشكوى ويندم اجلاين على أفعاله    
 ومـع أن    . بـصورة منهجيـة    اين العنف اجلنـس   قضاياالنسائية إىل أن ضباط الشرطة ال حيققون يف         

الــة للمحاكمــة مييلــون إىل اإلحالــبعض موافــق علــى أن العنــف العــائلي ميثــل جرميــة، فــإهنم ال    
ويـرى كـثري مـن ضـباط الـشرطة،          .  أو مهـددة للحيـاة     كبرية ين عليها إذا كانت إصابات اجمل    إال

مثل أغلبية اجملتمع احمللي الذي خيدموه، أن العنـف العـائلي ميثـل جانبـا عاديـا مـن احليـاة، وعنـد              
  . العدالة التقليديةسويهاالقتضاء، ميكن أن ت

__________ 

ــى صــعيد        )٥٤(   ــودة عل ــشاورات املعق ــل وامل ــات العم ــائج حلق ــة     نت ــن اإلتفاقي ــة ع ــالغ اللجن ــشأن إب ــات ب املقاطع
 ’K. Robertson (PRADET), ‘Case Study on Gender-Violence in Timor-Leste؛ انظــر أيــضا )٢٠٠٥(

(UNFPA, 2005), p. 46.  
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  ةالتحديات اليت تواجهها الشرط    
 ليشيت بالفعل كثريا من التحديات يف معاجلة حـاالت          –تواجه الشرطة الوطنية لتيمور       

ــس  ــف اجلن ــية احملــدودة       . اينالعن ــة يف اهلياكــل األساس ــات متمثل ــتمرار عقب ــه باس ــي تواج  –فه
عـدم  باالضافة إىل املشاكل اجململة أعاله بالفعل، يعـين االفتقـار إىل احلواسـيب الـصاحلة للعمـل                  

وكـثريا مـا تتلـف األعطـال الكهربائيـة عينـات الطـب الـشرعي الـيت                 نبغـي   يانات كما ي   الب ختزين
وعالوة على ذلك، كثريا ما ال تتلقـى الـضحايا العـالج            . أُخذت كدليل وُخزنت يف الثالجات    

ــضحايا إىل           ــل ال ــة لنق ــاد مركب ــام إلجي ــدة أي ــشرطة ع ــضي ال ــد أن تق ــه ال ب ــارئ ألن الطــيب الط
  .والبيت اآلمن لرباديتديلي الوطين يف ستشفى امل

ويف إحـــدى . أو هويتـــها/ولـــدى الـــشرطة وســـائل قليلـــة لكفالـــة احلمايـــة للـــضحية و  
قـل ضـحية شـابة    ن، تعـني   حملية مقدمة للخـدمات حكوميةغري  احلاالت اليت لفتت انتباه منظمة      

تعرضت لالعتداء إىل مركز الـشرطة يف نفـس املركبـة الـيت نقلـت املعتـدي املزعـوم نظـرا لعـدم                       
يـضا أنـه كـثريا مـا تقـدم الـضحايا تفاصـيل غـري           أوتفيـد الـشرطة     . جود مركبـة أخـرى متاحـة      و

كاملة عن العنف الذي تعرضن لـه، ممـا جيعـل مـن الـصعب علـى الـشرطة مواصـلة التحقيـق يف                        
األدلـة  باألسـى لعـدم كفايـة        املـدعون العـامون      شعروعلى نفس املنوال، كثريا ما ي     . )٥٥(احلادث
 واضحة فيما يتعلق باألدلة األخرى املطلـوب تقـدميها ونتيجـة        شرطةكون ال كثريا ما ال ت   ولكن  

  .)٥٦(لذلك ال حتل القضية
وبــرغم هــذه املــشاكل، أبلــت الــشرطة بــالء حــسنا يف ظــل ظــروف صــعبة منــذ نيــل        
وتـدرك  . ومع أن األعداد صغرية، يبلغ املزيد من األشخاص عـن حـدوث حـاالت             . االستقالل

ذا كـان جيـري التحقيـق    إ أن تكـون هنـاك متابعـة مناسـبة للتأكـد ممـا              احلكومة بالفعل أنه ينبغـي    
 )٥٧(ية واحـدة ئني يف دراسـة استقـصا  يبوترى نسبة مئوية مرتفعة من املستج  . فيها مبا فيه الكفاية   

أن الشرطة حتمي بالفعل حقوق املرأة وأن البحـث املـستقل أشـار إىل أنـه بـرغم             )  يف املائة  ٧٩(
 علـى أي دليـل   عثـور ، تعـذر ال اينل الشرطة حلاالت العنف اجلنـس     وجود مشاكل يف طريقة تناو    

  .)٥٨(ذي طابع مؤسسيعلى وجود متييز جنساين 
__________ 

  .١٦، الصفحة )٢٠٠٤(‘ التجاء اجملين عليهن للعدالة’برنامج رصد النظام القضائي،   )٥٥(  
  .املرجع نفسه  )٥٦(  
  )٥٧(  The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’ (2004), cited in K. Robertson/PRADET, ‘Case Study on 

Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 47.  
  )٥٨(  Cited in K. Robertson/PRADET, ‘Case Study on Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 

47..  
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  اخلدمات الطبية    
الدارس الـوطين يف ديلـي      اارة الـصحة ومستـشفى غيـدو فـ        وز، وفرت   ٢٠٠١منذ عام     

ــس     ــف اجلنـــ ــضحايا العنـــ ــة لـــ ــة آمنـــ ــال اينغرفـــ ــذاء األطفـــ ــة   .  وإيـــ ــة اآلمنـــ ــذه الغرفـــ   وهـــ
(‘Fatin Hakmatek’) آمن مستقل يقع يف األرض احمليطـة  بيت إىل ٢٠٠٥ اليت تطورت يف عام 

راديت تيمـور لوروسـاي غـري احلكوميـة احملليـة، بـدعم مـن               بباملستشفى الوطين، تديرها منظمة     
فحــص الـشرعي وإســداء  الصـندوق األمـم املتحــدة للـسكان، وتــوفر العـالج الطــيب الطـارئ، و     

 ليـشيت وتـشكل جـزءا       –خلـدمات هـي األوىل مـن نوعهـا يف تيمـور             وهـذه ا  . املشورة للضحايا 
وكثريا ما تقـوم وحـدة املستـضعفني بإحـضار الـضحايا إىل البيـت               . يتجزأ من شبكة اإلحالة    ال

ووفــر املستــشفى الــوطين طبيبــا مكرســا للخدمــة وقــد تلقــى . وصــولنــاء مياآلمــن بوصــفه أول 
) انظـر أدنـاه   ( بروتوكـول الطـب الـشرعي    باستخدامةفحوصات الشرعي الالتدريب على إجراء    
وعملية توثيق اإلصـابات جـزء بـالغ األمهيـة جلمـع األدلـة إلقامـة                . راديتالذي وضعته منظمة ب   

تحـسني االسـتجابة الطبيـة    مستمرة مـن مجيـع األطـراف املعنيـة ل    وهناك جهود   .  الفعلية ىالدعو
 هامـة بـشأن االختبـار       للضحايا، وعلى سبيل املثـال، ضـمان حـصول الـضحايا علـى معلومـات              

اإليدز واألمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي، باإلضـافة          /املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية    
وباالضـافة إىل ذلـك، تقـوم       . إىل تكريس مزيد من وقت الطب السريري ملتابعة الرعايـة الطبيـة           

شة أطبـاء املستـشفى     منظمة براديت بزيارات يوميـة لغرفـة الطـوارئ يف املستـشفى الـوطين ملناقـ               
ويف عـام   .  ولتقـدمي خـدمات إسـداء املـشورة        اينفيما إذا كانوا قد استقبلوا حاالت عنف جنـس        

  . ضحية١٠١، قدم البيت اآلمن املساعدة إىل ما جمموعه ٢٠٠٥
  

   االجتماعية–اخلدمات النفسية     
وزارة  يف شعبة اخلـدمات االجتماعيـة   يف الوثيقة األساسية املوحدة، فإن  آنفاكما ورد     
 ني اجتمـاعي  أخـصائيني  مكلفة من احلكومـة بتقـدمي خـدمات          عياجتمإلاإلدماج ا إعادة  العمل و 

ومساعدة إنسانية لألفراد املستضعفني يف اجملتمع احمللي مبن فـيهم النـساء، واألطفـال واملـسنون،               
 أوليـة   هـذا التقريـر، دارت مناقـشات       إعـداد ووقت  . واملعوقون واألطفال الذين خالفوا القانون    

 وأعـضاء شـبكة االحالـة احلاليـة بغيـة إنـشاء عـدة               عياجتمإلاإلدماج ا إعادة  وزارة العمل و  بني  
  .اينبيوت جمتمعية للمستضعفني يف اجملتمع احمللي، مثل ضحايا العنف اجلنس

ويف الوقــت الــراهن مــع ذلــك، تقــوم املنظمــات غــري احلكوميــة جبــزء هــام مــن إســداء      
 املـشار إليـه أعـاله،    ’Fatin Hakmatek‘ خـدمات البيـت اآلمـن    وكجـزء مـن  . املشورة للضحايا

 االجتماعيـة املـستمرة للـضحايا يف ديلـي وعـدة            –توفر أيضا منظمـة براديـت املـشورة النفـسية           
وتقـوم  . وحيـدث هـذا يف غرفـة خاصـة يف بيتـها اآلمـن لـضمان اخلـصوصية واألمـن                   . مقاطعات
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طالع بتــدريب ضــ، تعتــزم اال٢٠٠٦عــام ويف .  دعــماتأيــضا بزيــارات مرتليــة وأنــشطة مجاعــ
 بـشأن  هلعاملني يف جمال الصحة وزعماء اجملتمع احمللي يف بوكـو، وأويكوسـي وسـووي         لخمصص  
وجـرى اختيـار    .  ضحايا العنف العـائلي، واالعتـداء اجلنـسي وإيـذاء األطفـال            لتعامل مع كيفية ا 

 جـزءا كـبريا   معاا وتغطي هذه املقاطعات الثالث ألنه توجد يف كل منها حمكمة قائمة بوظائفه        
  .من البلد
ــديرها منظمــة براديــت يف اســتخدام         ــدعم للــضحايا الــيت ت ويتمثــل شــكل مجاعــات ال

األنــشطة التثقيفيــة واإلبداعيــة ملــساعدة املــرأة علــى التكيــف مــع العــار الــذي تــشعر بــه بــسبب   
 – منــه ات وفقــا لطبيعــة العنــف الــذي عــاننيفئــمــا أمكــن، تــصنف النــساء إىل ثوحي. االعتــداء

لنـساء الالئـي    ل أخـرى    فئـة ة ضحايا االعتـداء اجلنـسي الـصغريات الـسن و          فئوعلى سبيل املثال،    
  .عانني من العنف العائلي

 وهي منظمة غري حكوميـة نـسائية حمليـة بيتـا آمنـا           زوباالضافة إىل ذلك، تدير فوكوبري      
 زمـع أن فوكـوبري  و.  وإيـذاء األطفـال  اين يف ديلي لضحايا العنـف اجلنـس  (’Uma Mahon‘)آخر 

منظمــة غــري حكوميــة وليــست مكلفــة مــن احلكومــة بتقــدمي اخلــدمات، فإهنــا مــا برحــت تقــدم  
 (’Uma Mahon‘)والبيـت اآلمـن   . ١٩٩٧ منـذ عـام   ايناملـساعدة الفنيـة لـضحايا العنـف اجلنـس     

كــثريا مــا ميثــل املكــان الــذي حتيــل إليــه الــشرطة واملنظمــات غــري احلكوميــة األخــرى الــضحايا   
وباالضـافة  . ، كما أنه ميثل جزءا رئيسيا يف شبكة اخلـدمات يف ديلـي            أوىجات للدعم وامل  احملتا

ــدم منظمــة فوكــوبري   ــك، تق ــة،     زإىل ذل ــشورة الفني ــدم امل ــضحايا، يق ــامج صــحبة شــامل لل  برن
  .والوساطة) يوجد حماميان متفرغان موظفان حمليا(والعالج، واملشورة القانونية 

االســتماع إىل الــضحية بأســلوب ال ينطــوي علــى   وجلــسات إســداء املــشورة تــشمل    
  .ها ويف النهاية، احترام اختياراهتاأإصدار أحكام، وتوضيح أن االعتداء مل يكن خط

ــة        ــاء إســداء املــشورة، عــادة مــا تطلــب الــضحية معلومــات عــن اإلجــراءات الطبي وأثن
 زدى فوكـوبري  ولـ . ميكـن أن تتوقعـه إذا قـدمت شـكوى رمسيـة           الـذي    مـا    –وخياراهتا القانونية   

لقيـام بـدور مراكـز التنـسيق        اجملتمـع احمللـي يف أربـع مقاطعـات ل         عدد من املـنظمني علـى صـعيد         
ــضحايا العنــف   ــساجلل ــة  اينن ــات احمللي ــك اجملتمع ــات،   .  يف تل ــدمي املعلوم ــد تق ــار بعــض  ختوبع ت

قـاء يف   أو تـؤثر الب   ) قاء مع أحد أفراد األسـرة أو صـديق        بال( للبيت، أو االنتقال     عودةالضحايا ال 
  .ونادرا ما تستخدم أوامر احلماية. البيت اآلمن

حبتها للـضحايا   تقـدمي خـدمات صُـ      ز تعتـزم  فوكـوبري كانت   هذا التقرير،    إعدادووقت    
ــة ســووي  ــاين  . هيف مقاطع ــن كــانون الث ــرة م ــشرين األول /ويف الفت ــاير إىل ت ــوبر /ين ، ٢٠٠٥أكت
  . ضحية٩٥ املساعدة إىل زقدمت فوكوبري
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 الــدعم ونقــدمي ذين الــنيمــن مقــدمي اخلــدمات األصــغر االضــافي وهنــاك أيــضا عــدد   
  :ونشملي وإيذاء األطفال يف ديلي وايناالجتماعي لضحايا العنف اجلنس

 قدم املساعدة اإلنسانية وخدمات اإلحالة؛ت) مركز املوارد الوطنية(مؤسسة ألوال  •

 ؛ لألطفالنتود توفر احلماية، واملأوى واملشورةفوجفونداسون سنترو  •

توفر غرفا آمنه خمتلفة وإسـداء  : (Institusaun Sekular Maun Alin iha Kristu)مسايك إ •
 ؛ايناملشورة لضحايا العنف اجلنس

• Fundasaun Harii Au Metan :ضـحايا  هم فينمب (اينتوفر املأوى لضحايا العنف اجلنس 
 ؛)االجتار واملشتغالت باجلنس

 .اينعنف اجلنستوفر منظمة إيتواف الصحبة واملأوى لضحايا ال •
  

  اخلدمات القانونية    
أبريــل /أنــشئت دائــرة دعــم الــضحايا التابعــة لربنــامج رصــد النظــام القــضائي يف نيــسان  
 تقـدم معظـم     زوقبل هذا، كانت فوكوبري   .  بتمويل من صندوق األمم املتحدة للسكان      ٢٠٠٤

نــف العــائلي  وتقــدم دائــرة دعــم الــضحايا املــساعدة القانونيــة لــضحايا الع      . الــدعم القــانوين 
عمل بصورة وثيقة مـع     ت يوه. النيابةأو  /واالعتداء اجلنسي مبجرد إحالة احلاالت إىل الشرطة و       

 بصورة كـبرية منـذ      ا وقد زادت كمية قضاياه    زوحدة املستضعفني، ومنظمة براديت وفوكوبري    
ــة   ــذه اخلدم ــدء ه ــة       . ب ــن شــبكة اإلحال ــشكل اآلن جــزءا ال يتجــزأ م ــضحايا ت ــم ال ــرة دع ودائ

، قـدمت املـساعدة     ٢٠٠٥ديـسمرب   /أبريـل إىل كـانون األول     /ات، ويف الفترة من نيـسان     للخدم
بـشكل  اول تنـسيق القـضايا   حتـ ، ز براديـت وفوكـوبري  يتوباالشـتراك مـع مـنظم   .  ضحية ٥٣إىل  

ــصعبة  متكــرر ــضايا ال ــام . ، وال ســيما الق ــزم٢٠٠٦ويف ع ــد   ، تعت ــضحايا توحي ــم ال ــرة دع  دائ
، لـتعكس  هكوسـي، وسـووي  ييف املقاطعـات الـثالث، بوكـو، وأو    احلالية وتقدمي اخلدمة     قضاياها

عمــل منظمــة براديــت يف هــذه املقاطعــات وتقــدمي الــدعم املتعــدد القطاعــات، حيثمــا أمكــن،     
  .للضحايا يف املقاطعات

ــضحايا وفوكــوبري      ــرة دعــم ال ــاك عــدد مــن  زوباالضــافة إىل دائ ــمك، هن ــانون بات  الق
وهناك أيـضا منظمتنـان للمعونـة       . اينضحايا العنف اجلنس  اخلاصة اليت تقدم اخلدمات القانونية ل     

اليت تقـدم مـساعدة   ) ’LBH Liberta’ and ‘LBH Ukun Rasik Aan‘(القانونية يف مقاطعة ديلي 
ولــدى منظمــة . ا مؤســسة آســيام وتــدعمهاينقانونيــة متخصــصة جمانيــة لــضحايا العنــف اجلنــس

LBH Ukun Rasikوهـذه األفرقـة   .  ليـشيت – يف تيمـور   أيضا فريق متنقل يغطي عدة مقاطعات
  . حماميات؛ بيد أنه كما يتضح من أعداد عميالهتن، ميثلن أقليةمؤلفة من املتنقلة 
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 ميثل طرفا قانونيا رئيسيا آخـر يف شـبكة   (’Ministerio Publiko‘)ومكتب املدعي العام   
 مباشـرة ولـذلك     ، فإنـه يتلقـى أحيانـا الـشكاوى        عينهابومع أنه ال يقدم خدمة      . خدمات الدعم 

  .لشبكةيف ايعمل أيضا بوصفه نقطة إحالة للخدمات األخرى 
  

  شبكة اإلحالة يف املقاطعات    
يــشري املــسح الــذي أجــراه مكتــب تعزيــز املــساواة إىل أن هنــاك خــدمات قليلــة جــدا       

ويوجـد للـشرطة الوطنيـة      .  وتعمـل خـارج ديلـي      ايناجلنـس العنـف   ة لـضحايا    متمرسمكرسة أو   
مكتـب يف كـل مقاطعـة ولكـن لـديها مـوارد حمـدودة،               ) وحـدة املستـضعفني   (   ليـشيت  –لتيمور  

ولــدى شــعبة . وتتبــاين مهــارات فــرادى الــضباط والتزامــاهتم بــصورة كــبرية مــن مكــان آلخــر  
مكاتـب يف بوكـو، وماليانـا       ) عياجتمـ إلاإلدمـاج ا  إعـادة   وزارة العمل و  (اخلدمات االجتماعية   

ــي ـــ  . وأويكوسـ ــة براديـــت الت ــرت منظمـ ــد وفـ ــاملني يفدريب لوقـ ــو  لعـ ــشفيات يف بوكـ  املستـ
فحــص الــشرعي للــضحايا وتقــوم أيــضا بــرحالت  الوأويكوســي فيمــا يتعلــق بــالعالج الطــيب و 

منتظمــة إىل مقاطعــات أويكوســي، وســام، وســوويه، وبوكــو وألييــو لتقــدمي املــشورة املــستمرة  
  .ومتابعة الدعم للضحايا حسب احلاجة

ليمــا وإرمــريا ا ، وكوفــوا، وبوبورانــسيف ليكيــتمعيــون جم منظمــون زويوجــد لفوكــوبري  
ويف .  يف ديلـي، غـري أهنـم مستـشارون غـري مـدربني             زفوكوبريإىل  يقومون بدور مراكز اإلحالة     

كوسي، وهو منظمة غـري حكوميـة، مـأوى لـضحايا         ياآلونة األخرية أنشأ حمفل بيدويل وانيتا أو      
يا وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان        ب، بدعم من كاريتاس أسترال    ي يف هذا اجل   اينالعنف اجلنس 

ن تقـدمان املـساعدة للـضحايا       ان أخريـ  ان حمليتـ  اوتوجد أيضا منظمتنـان غـري حكـوميتني نـسائيت         
. كيـ ا، وسـام وفيك   ساملأوى يف ألييو، وإينارو، وليكي    ) عن طريق الكنيسة  (وتقدم إمسايك   . هنا

ع برنـامج لـدعم ضـحايا       ويف بوكو، يقوم برنامج مركـز بوكـو بوكـا هـاتني لتنميـة املـرأة بوضـ                 
 وتــدريب جمموعــة مــن املستــشارات، بــدعم مــن منظمــة براديــت وكاريتــاس   اينالعنــف اجلنــس

  .أستراليا
ربنـامج رصـد النظـام القـضائي خـدماهتا يف           ل التابعـة وقد وحدت دائـرة دعـم الـضحايا           

ــا يف املقــام األول يف مقاطعــة ديلــي بــسبب االفتقــار إىل املــ   سليكيــ . واردا، ولكنــها تعمــل حالي
يه وسـام الـيت توجـد فيهـا شـعبة      و يف مقاطعات إينـارو، وماليانـا، وسـو   LBH Biankaraوتعمل 

ــصة  ــسانية متخصـ ــل . جنـ ــاتوتو  LBH Yayasan ECMوتعمـ ــبالوس، ومانـ ــو، ولوسـ  يف بوكـ
  . يف إرمرياLBH Fortunaوتعمل . كيوفيك

 النـساء   غلبيـة ألوبالرغم من مجيع اجلهود املشار إليها أعاله، ما زال من الـصعب جـدا                 
 املـساعدة املهنيـة   احلـصول علـى   ليـشيت  –واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية يف تيمـور          
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ويعيش كثريون يف فقر مدقع ويشعرون بأن هنـاك فرصـة ضـئيلة أو منعدمـة                . إذا احتاجوا إليها  
رك وقـد أد  . ن املعتدين عليهم واكتـساب دخلـهم اخلـاص        عللتمكن من العيش بصورة مستقلة      

أعضاء شبكة اإلحالة أنه ينبغي بذل اجلهود لتعزيز الصلة بني مقدمي اخلدمات الـذين يقـدمون                
  .املعيشة/ االجتماعي ومقدمو اخلدمات الذين يعملون يف قضايا العمالة–الدعم النفسي 

  
   مصادر الدعم بشأنآراء الضحايا    

املـساعدة يعـزى    البحث أن السبب األكثـر شـيوعا لعـدم التطلـع للحـصول علـى              أظهر  
؛ واملــسافة الكــبرية إىل مرافــق الرعايــة الــصحية  ) يف املائــة٢٣(إىل االفتقــار إىل وســائل النقــل،  

وعنــد الــسؤال عــن أنــواع الــدعم ).  يف املائــة١٨(والــشعور بالعــار ممــا حــدث )  يف املائــة٢٠(
هـو   ، كـان هنـاك اخـتالف فيمـا اعتقـد أنـه ميكـن أن يـساعد ومـا                   اكـون مفيـد   ي ميكن أن    ذيال

 يف املائة مـن النـساء أن الـدعم املقـدم مـن      ٢٥وعلى سبيل املثال، ارتأت نسبة      .  بالفعل موجود
ــسبة    امج ــدا، غــري أن ن ــسائية ســيكون مفي ــة فحــسب جلــأت بالفعــل إىل مج  ١عــة ن عــة ا يف املائ

 ن يف املائة أن التحـدث إىل الوالـدين سـيكون مفيـدا، غـري أ     ٥١وباملثل، اعتقدت نسبة    . نسائية
 يف املائـة فحـسب مـن الـضحايا أن           ٣وارتـأت نـسبة     .  ذلـك  تعلـ ف حـسب  يف املائة ف   ٣٢نسبة  

وتـثري هـذه    . ت بالفعـل إىل الـشرطة     جلـأ )  يف املائـة   ١(الشرطة مفيدة غري أن نسبة مئويـة أصـغر          
ــه جتــري تلبيــة       االحــصاءات الدهــشة ألن أقــل قلــيال مــن نــصف مجيــع املــستجيبات شــعرن بأن

  . )٥٩(احتياجاهتن
 أجرته منظمة براديت لبيتها اآلمن، أعربت النساء الالئي اسـتفدن مـن هـذه               ويف تقييم   

اخلدمة عن تقديرهن هلذا امللجأ اآلمن، ولكن أعربن عن الرغبة يف رؤية طبيـب بـصورة أسـرع           
  .وتيسري ُسبل احلصول على الرعاية الطبية الالحقة على حنو أفضل

  
  عملية اإلحاالت    

أو /ديلــي والــوطين يف ستــشفى املستــضعفني احلالــة إىل  وحــدة امليــل عــادةيف ديلــي، حت  
املـسؤولة عـن محايـة      (البيت اآلمن لرباديت، وأحيانا إىل الشعبة الوطنية للخـدمات االجتماعيـة            

 ودائـرة دعـم الـضحايا يف برنـامج          زقبل اإلحالة إىل فوكـوبري    ) وتنسيب األطفال ضحايا اإليذاء   
ــة الف . رصــد النظــام القــضائي  ــة اإلحال ــد تطــورت أساســيا يف    وعملي ــة جــدا وق ــة غــري رمسي علي

لة املاضية، غالبا على أساس العالقات الشخصية مع الـزمالء يف كـل منظمـة مـن                 ليالسنوات الق 
 كـثري مـن الـضحايا مباشـرة إىل          جـه ويت. وال تتبع مجيع احلاالت هذا املسار لإلحالـة       . املنظمات

__________ 

  )٥٩(  IRC ‘Prevalence of Gender Based Violence in Timor-Leste’ (2003) cited in K. Robertson/PRADET, 

‘Case Study on Gender-Violence in Timor-Leste’ (UNFPA, 2005), p. 52.  
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وال حتـال عـادة     . بل الـذهاب للـشرطة    ، أو مكتب براديت أو مكتب تعزيز املساواة ق        زفوكوبري
 ن إىل دائــرة دعــم الــضحايا يف برنــامج رصــد النظــام القــضائي بــل تقــدم هلــ   ز فوكــوبريضــحايا
وهناك أيضا نقاط إحالة أخـرى كـثرية للـضحايا، مثـل الكنيـسة،              .  املساعدة القانونية  نمنظمته

  .وزعماء اجملتمع احمللي، ومؤسسة ألوال ومكتب تعزيز املساواة ذاته
 ال تـصل   اينة مـن احلـاالت املتعلقـة بـالعنف اجلنـس          مرتفعـ وكما ذُكر أعاله، فإن نـسبة         

بيـد أن مكتـب تعزيـز املـساواة دعـا           .  إىل احملاكم بعد اإلحالة األولية إىل الـشرطة        على اإلطالق 
إىل إجراء مزيد من البحث يف كيفية تقـدم احلـاالت مـن خـالل مـسار اإلحالـة، وخباصـة، مـن                       

ويف الوقــت الــراهن ال توجــد طريقــة لتتبــع حالــة مــا بعــد إحالتــها مــن  . لقــانوينخــالل النظــام ا
  .منظمة إىل أخرى داخل الشبكة

، قدم مكتب تعزيز املساواة وصندوق األمم املتحدة للسكان الـدعم           ٢٠٠٢ومنذ عام     
  : املايل والتقين لتطوير شبكة اإلحالة، مبا يف ذلك

 ؛)انظر أعاله(التدريب جلميع ضباط وحدة املستضعفني  •

 التربع بدراجتني ناريتني ملكتب وحدة املستضعفني يف مقاطعة ديلي؛ •

 ز التابعــة لفوكــوبريUma Mahon التابعــة ملنظمــة براديــت، و Fatin Hakmatekمتويــل  •
 .ودائرة دعم الضحايا يف برنامج رصد النظام القضائي

  
  اإلطار القانوين لشبكة اإلحالة    

بيـد أنـه،    .  أساس قانوين واضح لشبكة اإلحالـة للخـدمات        يف الوقت الراهن، ال يوجد      
، حيتـوي مـشروع التـشريع املتعلـق بـالعنف العـائلي علـى نظـام كامـل                   بالفعـل كما ذُكـر أعـاله      

  .اينإلنشاء خدمات دعم لضحايا العنف اجلنس
ــادة       ــوعز امل ــن ١٥وبوجــه خــاص، ت ــي  ’ م ــع احملل ــرى  ‘ ســلطات اجملتم إىل رؤســاء الق

تـشجيع وضـمان إنـشاء آليـات ملنـع العنـف            ’ مع مكتب تعزيـز املـساواة، لــ          والكفور، بالتنسيق 
التعاون مع املؤسسات األخرى يف تنفيذ تـدابري التوعيـة العامـة للمـواطنني              ’وكذلك لـ   ‘ العائلي

مـشروع قـانون مكافحـة العنـف العـائلي علـى             مـن    ١٧املادة  نص  تو. ‘فيما يتعلق هبذه القضايا   
 واإلرشـاد لـضحايا العنـف       وىلتقـدمي املـساعدة، واملـأ     ‘ راكز دعـم  م’أن تشجع احلكومة إنشاء     

خدمـــة هاتفيـــة أيـــضا وُينـــشئ القـــانون . قـــانون منفـــصلبالعـــائلي علـــى أن ينظمهـــا مرســـوم 
خدمــــة مــــساعدة شــــرطة   ’ و )٦١(‘، وخدمــــة مــــساعدة مستــــشفى متخصــــصة   )٦٠(طارئــــة

__________ 

  .١٨املادة   )٦٠(  
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شطة علــى أنــ يــدعم مكتــب تعزيــز املــساواة ويــشرف     ويقــضي أيــضا بــأن   . )٦٢(‘متخصــصة
 املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمـع احمللـي الـيت تقـدم             أي،  )٦٣(‘منظمات دعم الضحايا  ’

  .املساعدة للضحايا
تعزيــز خــدمات الــدعم ’وتــنص ديباجــة املرســوم بقــانون علــى أن هــدف القــانون هــو    

ن  بـأ  ٢وبوجه خاص، تقضي املادة     . ‘ ليشيت –لضحايا العنف العائلي القائمة بالفعل يف تيمور        
ــع           ــدعم يف مجي ــز ال ــذ مراك ــشاء وتنفي ــة إلن ــة وطني ــسيق خط ــساواة بتن ــز امل ــب تعزي ــوم مكت يق

ويكون كل مركز دعم مؤلفا من مركـز اسـتقبال، يقـدم املـساعدة              .  ليشيت –مقاطعات تيمور   
  .املباشرة للضحايا ويعمل بوصفه مركز إحالة، فضال عن مأوى

ــا  ه وصــدورهومبجــرد اعتمــاد    ــذا املرســوم بق ــانون مكافحــة العنــف  ، ســيوفر ه نون وق
  . ليشيت–العائلي أساسا قانونيا شامال لشبكة اخلدمات القائمة حاليا يف تيمور 

ويف الوقت الراهن مع ذلك، توجـد فجـوة كـبرية بـني طريقـة عمـل اخلـدمات القائمـة                       
وتــدرك احلكومــة أنــه . علــى أرض الواقــع واهليكــل اجلديــد املنــصوص عليــه يف التــشريع املقبــل 

يـة، سـينطوي هـذا علـى     ومـن الناحيـة العمل  . هنـاك حتـديات كـثرية لـسد هـذه الفجـوة        ستكون  
علـى  ‘ أمـاكن إيـواء   ’أو  ‘ مراكز استقبال ’لخدمات القائمة بالفعل بوصفها إما      عملية تصنيف ل  

على النحو احملدد يف قـانون مكافحـة        ‘ خدمات متخصصة ’النحو احملدد يف املرسوم بقانون؛ أو       
مكان إيـواء،   فوكوبريزوعلى سبيل املثال، من الواضح أن أوما ماهون         . يالعنف العائلي الرئيس  

مبعــىن أنــه يــستقبل ‘ مركــز اســتقبال’يف حــني أن البيــت اآلمــن لرباديــت ميثــل علــى حــد ســواء  
وميثــل . ‘خدمــة مــساعدة املستــشفى املتخصــصة ’ مــن اوُيحيــل الــضحايا ويــشكل أيــضا جــزء  

وتـشكل  . ‘مركـز اسـتقبال   ’صـد النظـام القـضائي       مكتب دائرة دعم الـضحايا التـابع لربنـامج ر         
ولذلك فـإن التحـدي الـذي تواجهـه         . ‘خدمة مساعدة الشرطة املتخصصة   ’وحدة املستضعفني   

احلكومة وشركاء اإلحالة سيتمثل يف تعزيز الشبكة بطريقة تتفق مـع املبـادئ واهلياكـل الـواردة            
  .يف التشريع

  
  نقاط الضعف يف شبكة اإلحالة    

مـارس  /ه مكتب تعزيز املساواة وصندوق األمم املتحدة للـسكان يف آذار          يف حبث إجرا    
  :، حتددت املشاكل الرئيسية يف شبكة اإلحالة على النحو التايل٢٠٠٥

__________ 

  .٢٠املادة   )٦١(  
  .٢١املادة   )٦٢(  
  .٢٢املادة   )٦٣(  
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ــة مل حتــدد بوضــوح بعــد     • ــرادى املنظمــات واملؤســسات احلكومي أدوار ومــسؤوليات ف
ملـساعدات  وهذا يؤدي أحيانا إىل حرمـان ضـحايا العنـف مـن االسـتفادة مـن طائفـة ا                   

 املتاحة من مجيع القطاعات؛

توجــد حاليــا شــبكات غــري رمسيــة واتــصال بــني مقــدمي اخلــدمات، ولكــن ال توجــد     •
مــذكرات تفــاهم أو بروتوكــوالت إحالــة رمسيــة بينــهم إلضــفاء الطــابع الرمســي علــى   

 اإلحاالت، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل الفوضى؛/العالقات

ت احلكوميــة وكــاالهم كامــل بــني بعــض ال تفــاهنــاك عــدميف بعــض احلــاالت مــا زال  •
. هاقــدمها كــل منــيواملنظمــات غــري احلكوميــة فيمــا يتعلــق باخلــدمات الــيت يــتعني أن  

 حــىت اآلن بــأدوار مقــدمي اعيــةوعلــى ســبيل املثــال، ليــست بعــض مراكــز الــشرطة و 
وهناك أيضا افتقار يف التنسيق بني بعض خدمات الـدعم األصـغر            . اخلدمات اآلخرين 

 ويف معرفتها؛املتاحة 

ما زال مقدمو خدمات الدعم يعتمدون بـصورة شـديدة جـدا علـى الـدعم املقـدم مـن              •
  يف األجل الطويل؛ا ليس مستدامواملاحنني الثنائيني ووكاالت األمم املتحدة، وه

. كما أُشري إليه أعاله من قبل، هناك خدمات قليلة جدا متاحة للـضحايا خـارج ديلـي         •
ــوبري  ــام      براز وويف حــني أن فوك ــامج رصــد النظ ــضحايا يف برن ــم ال ــعبة دع ــت وش دي

ــة      ــة للخــدمات االجتماعي ــشعبة الوطني ــضائي وال ــل و(الق ــادة وزارة العم ــاج إع اإلدم
تتلقى مجيعا إحـاالت مـن املقاطعـات، ال توجـد لـديها حـىت اآلن مـوارد                  ) عياجتمإلا

ــات     ــع املقاطع ــة يف مجي ــب دائم ــة مكات ــة ل   . إلقام ــسوقية واملالي ــود ال ــل القي ــدمي ومتث تق
 ةمـشاكل كـبري   اخلدمات االجتماعية األساسية للسكان يف املقاطعات واملناطق النائيـة          

 . ليشيت–أمام مجيع مقدمي اخلدمات يف تيمور 

، شاكل هذا التقرير، بدأت احلكومة وشركاء اإلحالة يف معاجلـة هـذه املـ             إعدادووقت    
ة خـدمات لـضحايا العنـف       وخباصة، العمـل علـى إدمـاج شـبكة محايـة الطفـل القائمـة وجمموعـ                

تنــسيق بــني شــبكة قليــل مــن الويف الوقــت الــراهن، مــا زال هنــاك .  يف شــبكة واحــدةايناجلنــس
بيد أنـه، مـن     .  على صعيد السياسة العامة    اينمحاية الطفل وشبكة اإلحالة لضحايا العنف اجلنس      

لـبعض  الناحية العملية، يعمـل كـثري مـن مقـدمي نفـس الـدعم يف هـذه الـشبكات مـع بعـضهم ا                       
  .وكثريا ما يقومون بإحالة احلاالت املتعلقة باألطفال فيما بينهم
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  إجنازات شبكة اإلحالة    
وقــد . بالفعــل إجنــازا هــائال ليــشيت -يف تيمــورد شــبكة أساســية للخــدمات وثــل وجــمي  

، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل العمــل    ‘أسـفل إىل أعلـى  ’أنـشئت هـذه اخلـدمات إىل حـد كـبري مـن       
عالقـاهتن   نفقـد أقمـ   . لشخصيات الرئيسية يف احلركـة النـسائية التيموريـة        الشاق وتفاين بعض ا   
 اخلاصــة لتلقــي اإلحــاالت والوصــول إىل الــضحايا يف  ن الــبعض ووســائلهاخلاصــة مــع بعــضهن

وكل خدمة من اخلدمات الرئيسية ُيديرها موظفون وطنيون، بأقل مـساعدة مـن         . اجملتمع احمللي 
ة صـغرية جـدا ولكنـها مـع ذلـك متفانيـة مـن املستـشارين                 وهنـاك جمموعـ   . املستشارين الدوليني 

التيموريني املهرة، وضباط الـشرطة، واحملـامني، واألخـصائيني االجتمـاعيني واملهنـيني الـصحيني               
  .ايناملتخصصني يف العنف اجلنس

  
  بروتوكول الطب الشرعي    

نـامج  ، أصبح مكتب تعزيز املساواة مرتبطا جدا بفريـق عامـل أنـشأه بر             ٢٠٠٤يف عام     
 ليشيت ووحدة املستـضعفني لوضـع بروتوكـول فحـص شـرعي لـضحايا               –تطوير شرطة تيمور    

. العنف العائلي واالعتداء اجلنسي ولتعزيز الـروابط بـني مقـدمي اخلـدمات الرئيـسيني والـشرطة          
ــرة  ــوان     ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفت ــا بعن ــشروعا أولي ــت م ــة برادي الربوتوكــول ’، وضــعت منظم

ــالعنف العــائلي،  ــداء اجلنــسي وإيــذاء األطفــال ل املتعلــق ب ألطبــاء الــشرعيني والفاحــصني   واالعت
 تعليمات ورسوم بيانية جلمع األدلـة يف حـاالت العنـف            يتضمن وحد م منوذج، وهو   ‘نيالشرعي

ــال    ــذاء األطف ــسي وإي ــداء اجلن ــائلي، واالعت ــات   . الع ــثالث لغ ــوم، (وُوضــع الربوتوكــول ب التيت
ستخدام املهنيني يف جمال الرعايـة      الد على أن يكون سهال      واألمل معقو ) والربتغالية واإلنكليزية 

تكفل حاليـا   وي. تنظر يف الربوتوكول   وزارة الصحة    كانت هذا التقرير،    إعدادووقت  . الصحية
زيـد مـن التـدريب يف       امللتلقـي   واحـد    طبيـب تيمـوري      صندوق األمـم املتحـدة للـسكان برعايـة        

ــشرعي الاخلــارج يف إجــراء   ــل، ةفحوصــات ال ــشاط يف   ؛ وباملث ــت بن ــة برادي ــبتعمــل منظم  طل
 الطـيب الـذين ميكنـهم القيـام بالتـدريب يف            عـاملني يف اجملـال    مساعدة تقنيـة قـصرية األجـل مـن ال         

  . ليشيت–تيمور 
  

  املتسمني بالعنفللمجرمني ‘ برنامج التدريب على السيطرة على السلوك العنيف’    
لـسلوك العنيـف للـسجناء      ، بدأ برنامج بشأن السيطرة علـى الغـضب وا         ٢٠٠٥يف عام     

ــائلي      هــذا وأعطــت وزارة العــدل اإلذن بتجربــة   . الــذين أُدينــوا بارتكــاب عنــف جنــسي وع
ه بنجـاح، إىل الـسجون األخـرى يف    جنازإرا يف ديلي على أن ميتد، عند   وكالربنامج يف سجن بي   

ومع أنه ليس جزءا علـى وجـه التحديـد مـن شـبكة اإلحالـة خلـدمات الـضحايا، يـشكل                      . البلد
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ــع ويرمــي إىل إعطــاء اجملــرمني     ا ــامج جــزءا مــن اســتراتيجية التأهيــل واملن  العنفاملتــسمني بــ لربن
وجيـري هـذا وفقـا    . املهارات لتجنب العنف قبل مغـادرة الـسجن والعـودة إىل جمتمعـاهتم احملليـة        

  .بشأن العنف ضد املرأةللجنة )  ص- ٢٤ (١٩للتوصية العامة رقم 
 حارس سجن وأمتوا بنجـاح املرحلـة     ١٢ اختيار   ، جرى ٢٠٠٦مارس  /ويف أوائل آذار    

 بالسيطرة على السلوك العنيف، وهـي دورة مـدهتا       فيما يتعلق األوىل من دورة تدريب املدربني      
ــة تيمــور        ــة تنمي ــها وكال ــدريب قدمت أســبوع متعلقــة بإســداء املــشورة األساســية ومهــارات الت

الـسيطرة علـى الـسلوك العنيـف،     ، وضع كتيب دليلي للتدريب بشأن  ذاتهويف الوقت . الشرقية
بإجراء مشاورات يف سجن بيكورا ومبـساعدة       كذلك  ، وجرت تنقيحه    ة التيموري بيئةمناسب لل 

 هـذا التقريـر، كـان مـن املقـرر أن تبـدأ املرحلـة                إعـداد وقـت   . من متخصص دويل يف التـدريب     
ــدرِّ       ــف للم ــدريب مكث ــدريب، وهــي ت ــامج الت ــن برن ــة م ـــ الثاني ــى  ٣بني ل   حــراس ســجون عل

ـــ وحــداتال ــدليلي ١٠ ال ــب ال ــوم احلــراس    جنــازومبجــرد إ.  يف الكتي ــع أن يق ــن املتوق ــك، م  ذل
  .بتدريب سجناء خمتارين

  
  خامتة    

حقق مكتب تعزيز املساواة الكـثري يف سـنوات وجـوده القليلـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق                      
شروع قـانون   بالتطورات القانونية مثل صياغة قانون بـشأن العنـف العـائلي، والـدعوة بـشأن مـ                

العقوبات، الذي ُيجرِّم اآلن معظم اجلرائم اجلنـسية واملرسـوم بقـانون املتعلـق بزعمـاء الكفـور،                  
وقـدم مكتـب تعزيـز املـساواة املـساعدة          .  اآلن مبنع العنـف العـائلي يف جمتمعـاهتم احملليـة           نياملكلف

ائلي واجلنـسي   بصورة كبرية يف عملية إنشاء شبكة أساسية خلدمات الدعم لضحايا العنـف العـ             
  .  واسعة سنويةوزاد الوعي العام هبذه املشكلة من خالل محالت تربية وطنية

 مـشكلة   نطـاق بيد أنه ما زالت هناك حتديات هامـة، وخباصـة تلـك املتمثلـة يف اتـساع                 
وباعتراف اجلميـع،   .  ليشيت وحمدودية املوارد املتاحة ملعاجلتها حمليا      – يف تيمور    اينالعنف اجلنس 
ــام بكــثري مــن العمــل يف جمــال    تــدعو احل ، إلحــداث تغــيري يف  ‘القلــوب والعقــول ’اجــة إىل القي

 أيــا كــان اينمــع العنــف اجلنــسعلــى اإلطــالق املواقــف داخــل اجملتمــع يتمثــل يف عــدم التــسامح 
ن ذيألفـراد الـ   قـدمي خـدمات جيـدة ل      وتدعو احلاجة إىل القيام مبزيد من العمـل وضـمان ت          . نوعه

  . يف عملية تعافيهم للمساعدةعوناليطلبون 



CEDAW/C/TLS/1  
 

08-61762 67 
 

  لتنميطاألدوار الثقافية وا:  من االتفاقية٥املادة     
  مقدمة    

هنــا كــثريا مــا تكــون  ألميكــن أن تكــون مناقــشة موضــوع الثقافــة يف أي جمتمــع صــعبة    
مرتبطة هبوية فرد أو جمموعة أشخاص وميكن أن يكون هناك خوف من أن يـؤدي التنقيـب يف                  

وهـذا يـصدق بوجـه خـاص علـى      .  الثقافـة أو القـضاء عليهـا      جوانب ثقافة ما إىل إضعاف تلك     
 مــن االحــتالل بعــدة ثقافــات، وأحيانــا، قمعــا  عــصورا طويلــةل اجملتمــع التيمــوري، الــذي حتمَّــ

  .وحشيا لشعبه وتقاليده
 ليــشيت أدجمــت أفكــار املــساواة بــني اجلنــسني يف  –وهنــاك منظمــات كــثرية يف تيمــور   

وأظهــر . تــراف حبقــوق املــرأة بوصــفها حقــوق إنــسان عملــها وتواصــل الكفــاح مــن أجــل االع
البحث أن هناك دعما حلقوق املـرأة بـني اجلمهـور التيمـوري، وال سـيما يف املنـاطق احلـضرية،                     
فيمــا يتعلــق بتمتعهــا بــصوت أعلــى يف عمليــات العدالــة التقليديــة ومتتعهــا بقــدر أكــرب بــاحلقوق 

تبــار يف ســياق مقاومــة اجلهــود الــشاملة بيــد أنــه جيــب أخــذ هــذا يف االع. )٦٤(املتعلقــة بــاألرض
، ألهنـا كـثريا مـا تعتـرب         اينتحقيق املساواة بـني اجلنـسني، وخباصـة، القـضاء علـى العنـف اجلنـس               ل

وبـاعتراف اجلميـع، ُحيـد      . وليـست مناسـبة للثقافـة والتقاليـد احملليـة         ‘ أجنبية’ أو   ’malae‘أفكارا  
دة الـوعي باملمارسـات الثقافيـة القمعيـة والقـضاء         هذا بالتايل من فعالية احملاوالت الرامية إىل زيا       

  .عليها يف هناية األمر
 ات املـشترك  ت، اعترفـ  ٢٠٠٤يف عـام    الـذي عقـد     ويف املؤمتر النسائي اإلقليمـي الثـاين          

 علــى اجلوانــب األبويــة للثقافــة التيموريــة الــيت ترتــب آثــارا ســلبية علــى املــرأة نعالنيــة واعترضــ
وتـضمنت هـذه اجلوانـب املمارسـات املتعلقـة بتعـدد            .  يف اجملتمـع   ومتنعها من االشتراك بالكامل   

باالضافة إىل املشاكل احمليطـة بالوراثـة، كمـا نـوقش           ‘ مثن العروس ’ أو   ’barlake‘الزوجات والـ   
 بـأن هنـاك قـدرا كـبريا         نمويف الوقت ذاته، مع ذلـك، سـلَّ       . سابقا يف الوثيقة األساسية املوحدة    

ــه قي  ــة ل ــة التيموري ــه   يف الثقاف ــرب. مــة كــبرية وينبغــي احملافظــة علي ــد ن عــن قلقهــن وأع  إزاء تزاي
معدالت الطالق وأن املرأة مل تعـد ترتـدي املالبـس وفقـا للتقاليـد التيموريـة وهـو مـا ميثـل، يف                        

 أيـضا تأكيـد احلاجـة إىل بقـاء          نوكـرر . ، جزءا من اجتاه عام إلمهـال التقاليـد واهلويـة          ناعتقاده
  .)٦٥(لبلدان األخرى واعتناق العوملةالبلد مفتوحا أمام ثقافات ا

__________ 

  )٦٤(  The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 3.  
  .٢، الصفحة )٢٠٠٤(الثقافة :  الثايننتائج املؤمتر النسائي اإلقليمي  )٦٥(  
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 حتتـاج إىل تناوهلـا بدرجـة    ة التيموريـ بيئةومن الواضح أن أي مناقشة بشأن الثقافة يف ال          
وقـد أظهـرت اخلـربة أن اجلهـود الراميـة إىل القـضاء علـى املمارسـات أو                   . معينة مـن احلـساسية    

س أنفـسهم مـا هـي اجلوانـب      الـضارة داخـل البلـد تكـون أكثـر فعاليـة عنـدما حيـدد النـا              طاألمنا
ويف . الصحية يف ثقافتـهم وتقاليـدهم ويفهمـوا ويتقبلـوا اجلوانـب الـيت حيتمـل أن تكـون ضـارة                    

 يف وعـي    ء بوصـفه مـشكلة خطـرية تتـسرب بـبط          اينحني أن الفكـرة القائلـة بـأن العنـف اجلنـس           
فعن عالنيـة    أن كثريا من النساء يـدا      معاجلمهور، فإن قضية مثل الصحة اإلجنابية أقل وضوحا،         

 املتعلقـة  ؤملـة ممارسـات امل ل، لا جزئيـ ،رد فعـل كـ ، )٦٦(عن حقهن يف أن تكـون هلـن أسـرا كـبرية          
  .بتنظيم األسرة اليت فُرضت عليهن أثناء سنوات االحتالل اإلندونيسي

واحلكومة ملتزمة باحملافضة على الثقافة التيمورية، على النحو املنصوص عليـه يف املـادة            
 شخـصية شـعب تيمـور الـشرقية         ةمـ در قي تؤكـد وتقـ    ’اأهناليت تنص على     من الدستور، ) ٥ (٦

لكـل فـرد    ’ فيها أن    كدأت، اليت   )٥ (٥٩وتعززت هذه الفكرة كذلك يف املادة       . ‘وتراثه الثقايف 
. ‘هتـ مدير قي احلق يف التمتع الثقايف واإلبداع وواجب احملافظة على التـراث الثقـايف ومحايتـه وتقـ               

تـصميمها علـى مكافحـة      ’احلكومة من جديد، عـن طريـق الدسـتور،          كد  ؤوباملثل، مع ذلك، ت   
مجيع أشـكال الطغيـان، والقهـر، واهليمنـة االجتماعيـة، أو الثقافيـة أو الدينيـة والعـزل عـن بقيـة                       

ــة ُت–وفــضال عــن ذلــك، مــن الثابــت أن تيمــور   . )٦٧(‘اجملتمــع كرامــة ’حتــرم فيهــا  ليــشيت دول
كفـل فيهـا حقـوق اإلنـسان واحلقـوق األساسـية             وتُ  بوصفها حقا دستوريا أساسيا    )٦٨(‘اإلنسان

  .)٦٩(لكل مواطن من مواطنيها
  

  املمارسات الثقافية املقيدة لتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة    
 ٢٠٠٤ املؤمترات النـسائية اإلقليميـة األربعـة يف عـام            ني حضر الئ ال وباتدنحددت امل   

 على أن تكـون املـرأة رئيـسة قريـة            ليشيت إجراءات العدالة التقليدية ورفض البعض      –يف تيمور   
. ؤثر سـلبيا علـى املـرأة      تـ  الـيت مناصب عامة أخرى كجوانب إضافية للثقافة التيمورية        تشغل  أو  

وهــذه املواقــف، باالضــافة إىل املواقــف الثقافيــة األخــرى الــيت أُعتــرب أهنــا مــن املمكــن أن تكــون 
  .ضارة باملرأة، تناقش أدناه

__________ 

  ).٢٠٠٦(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن اإلتفاقية   )٦٦(  
  . ليشيت الدميقراطية–ديباجة دستور مجهورية تيمور   )٦٧(  
  . ليشيت الدميقراطية–من دستور مجهورية تيمور ) ١ (١املادة   )٦٨(  
  . ليشيت الدميقراطية–ور ديباحة دستور مجهورية تيم  )٦٩(  
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  مفاهيم احلقوق والقوة    
 ليشيت بعد االستقالل، يدرك الرجال والنـساء علـى حـد         – البحث أنه يف تيمور      أظهر  

ومـع  . )٧٠(، يفهمون أهنا إجيابية، حتقق احلريـة، واالحتـرام املتبـادل والفـرص      اسواء أن هلم حقوق   
ــذا    ــك، خيتلــف ه ــع ذل ــه   م ــا يفهمــون أن ــوة الم ــة، احلق ــى اختــاذ إجــراءات   أيقيقي ــدرة عل  الق

ــه رغــم   ويف املــشاورات،. وقــرارات ــساء أن ــساوية يف تيمــور  حبهن متــتع قــال بعــض الن قــوق مت
وهـذا  . )٧١(جديدة، فهي مقصورة على أدوارهن التقليدية، ويف الواقع، ليـست لـديهن أيـة قـوة            

 فيهـا البنـات     قـال تؤيده األدلة اليت ُجمعت من حلقات العمل مع طلبـة املـدارس الثانويـة، الـيت                 
  . )٧٢(من النساءقوة على حد سواء أن الرجال أكثر البنون و

املــساواة يف  ليــشيت مفهــوم –وعلــى العكــس، يــرى بعــض النــساء والرجــال يف تيمــور   
ويف جمموعـة   . ها يعين اكتساب مجيع قيم الثقافـة الغربيـة        حتقيقحيث أن   . يةسلباحلقوق بصورة   

 املتعلقــة مبوضــوع املــساواة بــني اجلنــسني، أعــرب بعــض املــستجيبني عــن الــرأي  اتمــن املناقــش
املـساواة  ويعتقد البعض أن    . )٧٣(‘مت املرأة أن ترتدي تنورة قصرية     حقوق املرأة علَّ  ’قائل بأن   ال

احلقوق هـي سـبب العنـف داخـل األسـرة ألن املـرأة تتحـدى زوجهـا بـل إن هـذا ميكـن أن                          يف  
أما املنظمات غري احلكوميـة الـيت تـدافع عـن حقـوق املـرأة فإهنـا                 . يؤدي إىل هدم وحدة األسرة    

وأحــد املستـــشارين  . )٧٤(‘التمـــرد علــى زوجهـــا ’يانــا متطفلـــة وتــشجع املـــرأة علــى    عتــرب أح ُت
مناقـشة  إىل اجلنسانيني يف املقاطعات نسب حدوث زيادة يف عدد حاالت اإلغتصاب يف ديلـي           

، ولكـن   اوأصبح آخرون مستسلمني للفكرة القائلة بأن للمرأة حقوق       . )٧٥(املساواة بني اجلنسني  

__________ 

  )٧٠(  The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 28.  
  )٧١(  ‘Obstacles to the Effective Participation of Women in Adult Education Programme: Focus on Social-

Cultural Practices’ (Oxfam, UNESCO 2004), p. 31.  
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  
  )٧٣(  M. Araujo, ‘Oxfam and Partners in East Timor – Creating a Voice for Women and Carving a Space for 

that Voice’ in ‘Challenges and Possibilities: International Organizations and Women in East Timor’ 

(2005), p. 2.  
  )٧٤(  The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 12.  
  )٧٥(  M. Araujo, ‘Oxfam and Partners in East Timor – Creating a Voice for Women and Carving a Space for 

that Voice’ in ‘Challenges and Possibilities: International Organizations and Women in East Timor’ 

(2005), p. 2.  
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ــرأة  التحـــدي يتمثـــل اآلن يف تقر ــُتعطى احلقـــوق للمـ ــر إىل أي مـــستوى سـ ويف إحـــدى . )٧٦(يـ
املساواة بني اجلنسني مقبولة يف احلكومة ولكنها ال ميكـن          ’املشاورات، قالت إحدى النساء أن      

  . )٧٧(‘أن تضع قواعد لألسرة
  

  تقسيم األدوار يف البيت    
، ‘زواج واألسـرة  ال’كما ُنوقش سابقا يف الوثيقة األساسية املوحدة يف القسم املتعلق بـ              

يعتــرب الرجــل رئــيس األســرة املعيــشية، ويتخــذ مجيــع القــرارات اهلامــة املتعلقــة بأســرته يف حــني  
تؤدي زوجته أدوارا متعـددة فيمـا يتعلـق باألعمـال املرتليـة، وبعـض العمـل الزراعـي واألنـشطة           

  .املدرة للدخل مثل بيع منسوجات التيز
حتمــل النــساء والبنــات الــصغريات محــوالت أن مــرارا وهــذه األنــشطة العائليــة تقتــضي   

وميكن أن يستغرق العمل املرتيل ساعات طويلة يف ظل أوضاع صـعبة ويف أحيـان               . ثقيلة للغاية 
 باإلضــافة إىل مهــام أخــرى مثــل زراعــة الكفــاف  أداء هــذا العمــلوميكــن . كــثرية أثنــاء احلمــل

حليـاة هـذه ميكـن أن تكـون ضـارة      وطريقة ا. )٧٨( سوق العملرتول إىلالكثيفة اليد العاملة أو ال   
  .بعيد القريب والنيبصحة املرأة، يف األجل

وتقسيم األدوار وفقـا لنـوع اجلـنس يكفـل حتقيـق االسـتقرار يف األسـرة، وهـي مـسألة                      
وتعمـل  . وهذه األدوار واسعة االنتشار وطبيعية على حد سواء       . هامة جدا يف الثقافة التيمورية    

، وتـــشارك يف طعـــاملتقليديـــة، حيـــث يتوقـــع منـــها أن تعـــد الاملـــرأة بنـــشاط يف االحتفـــاالت ا
، الـيت تـشمل حـل مـشاكل النـساء           ‘الشؤون النـسائية  ’الرقصات التقليدية وبصورة أعم، ترعى      

  . )٧٩(األخريات
  

  القيود على قدرة املرأة على احلركة    
قيـدة  خالفا للحريات اليت يتمتع هبا زوجها، فإن قدرة املـرأة التيموريـة علـى احلركـة م                  

من حيث أهنا عادة ما ال تغادر البيت إال يف مناسبات حمددة، مثل إحـضار الطعـام لزوجهـا إذا           

__________ 

  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن اإلتفاقية   )٧٦(  
  )٧٧(  ‘Obstacles to the Effective Participation of Women in Adult Education Programme: Focus on Social-

Cultural Practices’ (Oxfam, UNESCO 2004), p. 31.  
  )٧٨(  O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002), p. 40.  
  )٧٩(  ‘Obstacles to the Effective Participation of Women in Adult Education Programme: Focus on Social-

Cultural Practices’ (Oxfam, UNESCO 2004), p. 22.  
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. ، أو التوجه إىل السوق لشراء أو بيع أصـناف أو حـضور قـداس الكنيـسة            لكان يعمل يف احلق   
والــشابات الالئــي لــديهن أطفــال وقليــل مــن املــساعدة أو عــدمها مــن القريبــات األخريــات يف  

وعــالوة علــى ذلــك، تــسري البنــات أيــضا علــى هــذا الــنمط يف   . قيــدات بوجــه خــاصالبيــت م
وإىل حد معني، خيضع أيضا وقت راحـة املـرأة للرقابـة وإذا كـان باسـتطاعتها حـضور                   . األسرة

 زوجهـا أو أسـرهتا،      سـتفهام أنشطة خارج البيت، كثريا ما تكون دوافعها للقيام بذلك جمـاال ال           
وعنـدما ُسـِئلت جمموعـة مـن        . )٨٠(ذا االستقالل يهـدد اسـتقرار البيـت        ثانية أن ه   عتربان ي نذيلال

طلبة املدارس الثانوية يف إحـدى املـشاورات عمـا إذا كـانوا يوافقـون علـى الفكـرة القائلـة بأنـه                       
أن ) معظمهـا مـن البنـات وقليـل مـن البـنني           (عمل، قالـت أقليـة صـغرية        للميكن للمرأة أن خترج     

وهذا بـرغم أن كـثريا مـن النـساء         . )٨١(بتت قدرهتا على أداء العمل    هذا ال يكون ممكنا إال إذا أث      
  .كن ناشطات يف سنوات املقاومة، وعبأن املساعدة وشاركن يف حرب العصابات

  
  األدوار فيما يتعلق بتربية األطفال    

ويف الثقافـة   . ‘حتـرم ُتبجـل وتُ  ’من الدسـتور األمومـة بأهنـا حالـة          ) ٤ (٣٩ُتعرِّف املادة     
 فــإن املــرأة هــي الــيت تتحمــل عــادة املــسؤولية الرئيــسية عــن تربيــة األطفــال، ولــو أن التيموريــة،

إذا  عادة يف حالة وفاة أحـد األبـوين أو           أخذها على عاتقها  ت) عادة أسرة األب  (األسرة املمتدة   
وكمـا ورد آنفـا يف      . ولـذلك، ميكـن أن تفقـد األم احلـق يف رعايـة أطفاهلـا              . ثانيـة  األم   تتزوج

، ميكن أن يعتـرب هـذا دلـيال علـى           ‘رعاية األطفال ’ساسية املوحدة يف القسم املتعلق بـ       الوثيقة األ 
من االتفاقيـة، حـدث بالفعـل بعـض         ) ب (٥ووفقا الشتراطات املادة    . ممارسة متييزية ضد املرأة   

التثقيـف العـام لزيـادة وعـي األسـر واجملتمعـات احملليـة بـأدوار ومـسؤوليات األبـوين واألسـر يف            
إذا كانــت املــصاحل إال طفــال؛ بيــد أن احلكومــة ال تتــدخل عــادة يف الــشؤون العائليــة   تربيــة األ

 يف تربيـة األطفـال      مشاركةومييل اآلباء إىل أن يكونوا أكثر       . الفضلى للطفل معرضة خلطر بالغ    
 البيئات الريفية، وال سيما إذا كانـت الزوجـة تعمـل خـارج البيـت                ها يف يف البيئات احلضرية من   

  .)٨٢(اعدة أفراد األسرة املمتدة اإلناث مبسظىوحت
  

  دون السن القانونيةالزواج     
 احلـد األدىن للـسن القانونيـة للـزواج     لـغ كما ذُكر آنفا يف الوثيقة األساسية املوحدة، يب      

ويف املـشاورات الـيت دارت بـشأت        . ولـد  عاما لل  ١٨ عاما للبنت و     ١٥مبوجب القانون احلايل    
__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  
  .٢٤فحة املرجع نفسه، الص  )٨١(  
  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة باإلبالغ عن اإلتفاقية   )٨٢(  
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. اس عـن قلقهـم إزاء خطبـة البنـات الـصغريات يف سـن مبكـرة جـدا                  تقارير االتفاقية، أعرب الن   
الذي سـُيدفع،   لثمن العروس   بلغ املناسب   املوبالنظر إىل املفاوضات املطولة بني األسرتني بشأن        

ة، يف حني مـا زال جيـري   طويلأو عريف لسنوات ‘ فعلي’ جيد الشباب أنفسهم يف قران       كثريا ما 
ومـن  . اج كنسي أو احلصول على اعتراف قانوين بعالقتهما       التفاوض بشأن املهر، قبل عقد زو     

 تقليـدي يف  لمـسة عـشر، وأن تتـزوج يف احتفـا    ااخلخطب الفتـاة الـصغرية يف سـن       املمكن أن تُ  
 كـثريا بعة عشر، قبل عقـد زواجهـا يف الكنيـسة وهـي يف العـشرينات أو الثالثينـات، و                  اسالسن  

 الزجيــات يف ســن املراهقــة، وهــو زايــد عــددوهنــاك أيــضا قلــق إزاء ت. بعــد إجناهبــا عــدة أطفــال
وتـشري هـذه الدراسـة      . ٢٠٠٣احلديثـة يف عـام      والـصحية    الدميغرافيـة تؤكده نتـائج الدراسـة       ما

 األصــغر ســنا باتج املــستجيازويزيــد احتمــال حيــث االستقــصائية إىل اخنفــاض ســن الــزواج، 
م يف هـذه املمارسـة   وال يوجـد فـرق هـا      . لنـساء األكـرب سـنا     ا عـن زواج  دون سن عشرين عاما     

بني املناطق الريفية واحلضرية ولكن من األرجح أن يتأخر زواج البنات من األسر األكثـر ثـراء                 
  .)٨٣(بسبب قضاء مدة أطول يف التعليم

 عاما يف الكنيسة؛ بيد أنـه إذا كانـت          ١٨وميكن أن يتزوج الذكور واإلناث دون سن          
 إىل أن يكونـوا أقـرب   ألوالدويف حـني مييـل ا   . ة عامـا، تلـزم املوافقـة األبويـ        ١٦الفتاة دون سن    

 ١٦إىل احلد األدىن لسنهم القانوين للزواج، ميكن أن تزوج الكنيسة الفتاة اليت يقل سـنها عـن                  
وهـذه املمارسـة تتبـاين مـع ذلـك حـسب            . عاما أو حىت أصغر، يف ظروف خاصـة مثـل احلمـل           

، الـيت   ة أو الزجيات املرتبـ    مثن العروس وال تشارك الكنيسة يف أي ممارسات عرفية مثل         . املقاطعة
 لتقــدمي إشــعار ،واألمــر متــروك للــزوجني، إذا دعــت احلاجــة . تعامــل بوصــفها مــسائل خاصــة 

  .بزواجهما إىل السجل املدين
قـانون للتـسجيل املـدين، الـذي        ينظر يف    جملس الوزراء    كان هذا التقرير،    إعدادووقت    

ي علـى األرجـح تـسجيل مجيـع حـاالت الـزواج             سيضع أحكاما قانونية للزواج املدين وسيقتـض      
وسيساعد هذا أيضا يف رصـد االمتثـال ألحكـام احلـد األدىن     . الديين يف السجل املدين املركزي 

سن قانون التسجيل املدين على التصديق على مـشروع القـانون املـدين ووقـت               يتوقف  و. للسن
  . أحكام هذا القانون معروفة تكن هذا التقرير، ملإعداد

  
   الوطن بالسكانزويدالعتقاد بإعادة تا    

 من طلبة املدارس الثانويـة الـذكور واإلنـاث، أفـادت            تنوعةيف مشاورات مع جمموعة م      
األغلبية أنـه مـن الـضروري أن تنجـب املـرأة التيموريـة كـثريا مـن األطفـال بـالنظر إىل أمهيتـهم                         

__________ 

  .١٠٦، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة اإلستقصائية الدميغرافية والصحية   )٨٣(  
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ى أسـرة الـزوج أن تـدفع        ، حيث جيب عل   مثن العروس وبسبب ممارسة   . )٨٤(البالغة لثروة األسرة  
. مبلغا ألسرة زوجته، تعترب األسـرة الـيت لـديها كـثري مـن البنـات حمظوظـة يف الثقافـة التيموريـة                      

ه نتائج املشاورات اإلقليمية املتعلقة باالتفاقية، حيث يعترب العدد الكبري من الـسكان             ؤيدوهذا ت 
 زويـد د سواء أنه يـتعني إعـادة ت       ويرى الرجال والنساء على ح    . بالغ األمهية لنجاح تنمية تيمور    

الرتاع أثنـاء   بـ  الوفيـات ذات الـصلة     عدد كبري من     حدوثالبلد بالسكان، وال سيما يف أعقاب       
وبــرغم املخــاطر الــصحية املتعلقــة بإجنــاب كــثري مــن األطفــال مــع   . )٨٥(االحــتالل اإلندونيــسي

اثوليكي بـصورة  فترات مباعدة قصرية بينـهم، مـا زال اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل يف بلـد كـ                   
غالبة أمرا مستهجنا؛ وأشارت دراسة أجريـت يف سـبع مقاطعـات فرعيـة يف كوفـا ليمـا إىل أن               

ــة أو تقاليــد     ــا مــن الــصحة اإلجنابي  يــشكل بالــضرورة خطــرا  مثــن العــروساملــرأة ال تــرى أن أي
  .)٨٦(عليها

  
   الثقافية األخرى املتعلقة بالصحة اإلجنابية للمرأةديالالتق    

 عددا من التقاليـد الثقافيـة       ٢٠٠٤ عام   ة اليت عقدت   اإلقليمي ة النسائي اتر املؤمت تحدد  
وعلـى سـبيل املثـال، يعتقـد        . بوصفها عقبات تعترض معاجلـة مـشاكل الـصحة اإلجنابيـة للمـرأة            

ويف حـني ترحـب   . النساء والرجال على حـد سـواء بـشدة أن اإلجنـاب واجـب رئيـسي للمـرأة        
، فإهنـا تنظـر بوجـه عـام إىل إجنـاب عـدد أقـل مـن األطفـال                    داتلـوال املرأة بزيادة املباعـدة بـني ا      

وأيضا، من املعتقد أنه ينبغي أال يستخدم صغار الـسن وسـائل منـع احلمـل ألنـه                  . بصورة سلبية 
 وأن الرجال الذين يستخدمون الرفاالت غري جـديرين         ة غري الشرعي  ة اجلنسي لعالقاتسيشجع ا 

ائل منع احلمل يسبب أمراضـا للمـرأة؛ ومـن املـرجح            ومن املعتقد أيضا أن استخدام وس     . بالثقة
قــد رقــاء لتنظــيم األســرة وحتديــد النــسل أثنــاء االحــتالل اإلندونيــسي    اخلاوالت احملــأن تكــون 

نـصح النـساء بعـدم إرضـاع        وعالوة على ذلـك، بعـد الـوالدة، تُ        . تركت بعض النساء عقيمات   
ومثة تقليد أيضا يتمثـل     . ‘ملوث’اللنب    لعدة أشهر ألنه من املتصور أن هذا       أمأطفاهلن أول لنب    

األقل، اعتقـادا بأنـه ينبغـي       لف أطفاهلن حديثي الوالدة ملدة شهر على        بكثري من النساء    يف قيام   
وأخـريا، تتمثـل التنـشئة      .  قريبا مـن النـار وداخـل البيـت وأال يتعرضـوا للـهواء اخلـارجي                بقائهم

__________ 

 –التركيز على املمارسات االجتماعية     : العقبات اليت تعترض االشتراك الفعلي للمرأة يف برنامج تعليم الكبار           )٨٤(  
  .٢٤، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (فية الثقا

 ١٩٩٩ و ١٩٧٤يف الفتـرة بـني عـامي        ‘ الوفيات ذات الصلة بالرتاع   ’تشري التقديرات إىل أن العدد األدىن لـ          )٨٥(  
  .٤٤، الصفحة )٢٠٠٥املوجز التنفيذي لتقرير جلنة االستقبال، واحلقيقة واملصاحلة،  (١٠٢ ٨٠٠بلغ 

  )٨٦(  From ‘Underlying Causes of Gender Inequality in Cova Lima, Timor-Leste (2003)’ cited in ‘Obstacles 

to the Effective Participation of Women in Adult Education Programme: Focus on Social-Cultural 

Practices’ (Oxfam, UNESCO 2004), p. 13.  
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احتياجـات أسـرهتا أوال ومـن غـري املـرجح أن        للمرأة يف أهنا ترى أن من واجبـها رعايـة            ثقافيةال
  .)٨٧(تلتمس أو تتلقى العالج ما مل تكن مريضة بصورة خطرية

  
  لبنات والنساءاتعليم  قيمةاملعتقدات التقليدية اليت تبخس     

دد حــىت اآلن، مل جيــر أي حبــث بــشأن تعلــيم املــرأة، وال ســيما مــن منظــور ثقــايف ُيحــ     
وقـد أُجريـت بعـض الدراسـات بـشأن بـرامج            . على التعليم  استراتيجيات لزيادة فرص حصوهلا   

 الثقافيـة بوصـفها عقبـات تعتـرض اشـتراك           –حمو أمية الكبار ركزت على العوامل االجتماعيـة         
ويــشري هــذا البحــث األخــري إىل أن املعتقــدات املتعلقــة باألســباب    . )٨٨(املــرأة يف هــذه الــربامج 

ســة الطويلــة املتمثلــة يف خطبــة املــرأة وأيــضا      الداعيــة إىل عــدم تعلــيم البنــات مرتبطــة باملمار    
  .)٨٩(الفقر

ويرجع تاريخ املواقـف الثقافيـة إىل فتـرة احلكـم الربتغـايل، عنـدما ُحرمـت اإلنـاث مـن                       
والتحق باملدارس عدد قليـل مـن البـنني بـل عـدد أقـل        . احلصول على التعليم، باملقارنة بالذكور    

 وهو منط اسـتمر حـىت اآلن، تكـون فيـه     – الكفر أو رئيس‘ liurai ’من البنات، عادة بنات الـ 
النساء األكرب سنا املنحدرات مـن أسـر نبيلـة يف املقـام األول هـن القـادرات علـى االشـتراك يف                       

وبينمـــا كـــان جيـــري إعـــداد البـــنني لـــشغل املناصـــب يف اإلدارة  . )٩٠(األنـــشطة خـــارج البيـــت
 رتليـة  امل األعمـال ة لوالديهن، لتعلم    ساهرلالربتغالية، تعني على البنات البقاء بالبيت حتت العني ا        

وحىت أثناء العهود اإلندونيسية، حيث كان نظام التعليم مفتوحا للجميـع،           . استعدادا لزواجهن 
آثــر كــثري مــن األســر أيــضا عــدم إرســال بنــاهتم إىل املدرســة بــسبب شــواغل الــسالمة املتعلقــة    

وجــرى . )٩١(ب اجلــيش اإلندونيــسيباملـضايقات اجلنــسية املتكــررة للبنــات املراهقــات مـن جانــ  

__________ 

  ).٢٠٠٤(مية نتائج من املؤمترات النسائية اإلقلي  )٨٧(  
  )٨٨(  ‘Obstacles to the Effective Participation of Women in Adult Education Programme: Focus on Social-

Cultural Practices’ (Oxfam, UNESCO 2004) and R. Chitrakar, ‘A Review of UNICEF Supported 

Women’s Literacy Project in East Timor’ (2003).  
ــرأة يف برنـــامج تعلـــيم الكبـــار  ’  )٨٩(   التركيـــز علـــى املمارســـات  : العقبـــات الـــيت تعتـــرض االشـــتراك الفعلـــي للمـ

  .٦، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية
  )٩٠(  ‘Underlying Causes of Gender Inequality in Cova Lima, Timor-Leste (2003)’, p. iii.  
ــرأة يف برنـــامج تعلـــيم الكبـــار  العقبـــات الـــيت ’  )٩١(   التركيـــز علـــى املمارســـات  : تعتـــرض االشـــتراك الفعلـــي للمـ

  .٢٨، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية
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 حتـت  كانـت تعطـى  رس بسبب خطر حقن منع احلمـل الـيت    اأيضا سحب بعض البنات من املد     
  .)٩٢(ستار برنامج للتحصني عن طريق املدارس أثناء االحتالل

ــدوهــذه اآلراء ت   ــة احل  هاؤي ــشاورات اإلقليمي ــائج امل ــدي نت ــة، حيــث   ث ــة باالتفاقي ة املتعلق
ن ال حيظني بالتشجيع من أسرهن للذهاب إىل املدرسة ألنه مـن املتوقـع              أفادت النساء أيضا بأهن   

ــاك قيمــة ضــئيلة يف اســتفادة أســر         ــذا النحــو، هن ــى ه ــزوجن، وعل ــركن عــائالهتن مــىت ت أن يت
ويف الواقــع، فــإن االعتقــاد بأنــه قــد يكــون مــن الــصعب علــى املــرأة    . أزواجهــن مــن تعلــيمهن

نــاطق الريفيــة إىل يومنــا هــذا وليــست مجيــع النــساء املتعلمــة أن جتــد زوجــا مــستمر يف بعــض امل
وعالوة على ذلـك، أعـرب كـثري    . املنحدرات من بيئات أكثر ثراءا قادرات على إمتام تعليمهن        

مــن النــساء عــن الرغبــة يف الدراســة ولكــن افتقــار أســرهن للمــوارد املاليــة ميــنعهن مــن مواصــلة  
وهــذا يــصدق بوجــه خــاص علــى . لفقــرالتعلــيم ويعتــرب الــزواج الــسبيل الوحيــد للخــروج مــن ا

ويف املؤمتر النسائي الوطين األول، كانـت هنـاك تقـارير           . أطفال األمهات الوحيدات أو اليتامى    
مفادهــا أنــه كــثريا مــا لقــي اليتــامى اإلمهــال يف أســرهم احلاضــنة وتعرضــوا للتمييــز ضــدهم يف    

  .)٩٣(املدارس
ميـة يف الغالـب، تبقـى    ور أمهذا، كانـت هنـاك دائمـا أسـر، وهـي عـشائ          بالتوازي مع   و  

وإذا كانـت   . فيها البنات مع أسرهن بعد الزواج ولذلك تكون هلا مصلحة خاصة يف تعلـيمهن             
مــن األرجــح أن ترســل بناهتــا يف  األســرة حاصــلة علــى تعلــيم نظــامي، األم أو االنثــى املــسنة يف

ــان إال إ    )٩٤(األســرة إىل املدرســة  ــك، ال يكــون هــذا يف كــثري مــن األحي ــع ذل ــستوى ؛ وم ىل امل
ويتمثل اخلوف يف أنه، يف املدرسة الثانويـة أو مـا بعـدها، قـد جتـد البنـت               . االبتدائي أو الثانوي  

 املواقـف يف    توبعـد نيـل االسـتقالل، أخـذ       . رفيقا وتتزوج، وبذلك تضع حدا بالفعل لتعليمها      
فـرص  التغري تـدرجييا حيـث يـدرك مزيـد مـن األسـر قيمـة تعلـيم البنـات، مـع مالحظـة زيـادة ال                         

ــب اخلاصــة        ــة أو يف املكات ــل احلكوم ــام، مث ــل يف القطــاع الع ــامهن للعم ــذه . املتاحــة أم ويف ه
احلــاالت، جيــب أن تــؤدي املــرأة األدوار واملــسؤوليات املتعلقــة باألســرة باالضــافة إىل مطالــب   

وهنــاك أســر أخــرى أكثــر تــشاؤما وتــرى أن تعلــيم املــدارس االبتدائيــة كــاف للبــنني     . عملــها
وأشــارت إحــدى  . ى حــد ســواء، بــالنظر إىل االفتقــار احلــايل يف فــرص العمــل      والبنــات علــ 

وقـد  .  قطاع يف البلد ال يهتمان بالتعليم املدرسي       غىنالدراسات إىل أن ثلث أفقر األسر وربع أ       

__________ 

  )٩٢(  O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002), p. 21.  
  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  
  .٥٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  
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 االهتمام بوصفه الـسبب الرئيـسي لعـدم الـذهاب إىل املدرسـة، وخباصـة بـني الفئـات                 عدمذُكر  
يعـود  هـذا    االهتمـام    عـدم و. )٩٥(واعـد بب املنـاخ االقتـصادي غـري ال       األكرب سـنا ومـرة ثانيـة بـس        

تارخيه إىل فترة االحـتالل اإلندونيـسي، عنـدما أدرك كـثري مـن التيمـوريني أن املنـهج الدراسـي                     
فهـو مل يأخـذ يف االعتبـار علـى اإلطـالق التـاريخ أو اجلغرافيـا، أو الفنـون أو           . أجنيب وغري هـام   

  .)٩٦(وعلى هذا النحو، نشأ موقف سليب جتاه التعليم. اآلداب الشفوية التيمورية
  

  عليم اجلنساين يف مواد التلتنميطا    
كمــا ورد يف الوثيقــة األساســية املوحــدة، تواجــه احلكومــة حتــديات كــثرية يف القطــاع    
وما يربـو علـى نـصف الطلبـة لـيس      . ومن بني هذه التحديات النقص يف مواد التعليم      . التعليمي

دارس أمــا الكتــب املوجــودة بالفعــل فإهنــا ترجــع إىل العــصور اإلندونيــسية  لــديهم كتــب يف املــ
 كـثري مـن الطلبـة إىل املدرسـة بكراسـة واحـدة              ضروحيـ . )٩٧(ةندونيـسي البهاسـا اإل  ومكتوبة بلغة   

 تعكس ثقافات من بلـدان أخـرى مثـل أسـتراليا أو الربتغـال،               عليموقد استخدمت مواد ت   . فقط
ومـا زال يـتعني وضـع       .  ليـشيت أو يف الواقـع لغتـها        –ة تيمـور    وهي قد تكون غري مناسـبة لثقافـ       

ولـذلك كـان مـن      . كتب مدرسية جملاالت إلزامية يف املنهج الدراسي مثل التدريس بلغة التيتوم          
.  هذا التقرير التأكـد مـن مـدى إدامـة الكتـب املدرسـية لألمنـاط اجلنـسانية                  إعدادالصعب وقت   

ومــن خــالل خطتــها . ريــر الــدوري األول للحكومــةوقــد أمكــن تقــدمي هــذه املعلومــات يف التق
نوعيــة الكتــب املدرســية، واملــواد األخــرى  ’للتنميــة الوطنيــة، تلتــزم احلكومــة بتطــوير وحتــسني  

وعمليات التعلـيم، والتـشديد علـى أمهيـة القـضاء علـى األمنـاط املرتبطـة بنـوع اجلـنس واعتمـاد                       
  .)٩٨(‘منهج دراسي هام

املــواد األساســية الــست يف املنــهج الدراســي اجلديــد وقــد أُدرجــت الثقافــة كمــادة مــن   
ــة و  ــللمــدارس االبتدائي ــذا الت ان ــز ه ــيمصب تركي ــون    عل ــرقص، والفن ــدراما وال ــى عــروض ال  عل

ومتثل اهلدف يف اجلمـع بـني التـدريس النظـامي يف املـدارس وأسـاس                . واحلرف اليدوية التقليدية  
ل تعزيـز الـوعي الثقـايف وتقـدير التـراث حـق              للزعماء التقليديني واخلرباء احملليني مـن أجـ        ةاملعرف
ويتسم هذا باألمهيـة بوجـه خـاص بـالنظر إىل االفتقـار إىل تـدريب ومعرفـة املدرسـني يف          . قدره

__________ 

  )٩٥(  ‘Timor-Leste Education: The Way Forward’ (World Bank, 2003), ps. 4-6.  
  )٩٦(  O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002), p. 21.  
  )٩٧(  T. Davidson, ‘Background Strategy Report for EFA Mission, 6-11 June 2005, Fundamental School 

Quality Project, Ministry of Education, Culture, Youth and Sports (2005), p. 15.  
  )٩٨(  Section 11.25 (g) of Part III, National Development Plan (2002).  
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 هــذا التقريــر، اقترحــت وزارة التعلــيم أيــضا إدخــال الثقافــة إعــدادووقــت . الدراســات الثقافيــة
 بعمــل متهيــدي فيمــا يتعلــق    كمــادة رئيــسية علــى املــستوى الثــانوي وجــرى القيــام بالفعــل       

بيد أنه لـيس مـن الواضـح بعـد          .  التقليدية، بدعم من مؤسسة آسيا     لةباملمارسات العرفية والعدا  
ما إذا كان جيري إيالء االعتبار، يف هذه املناهج الدراسـية أو التـدريب، للممارسـات التقليديـة        

يت تدرس يف املدارس، يتبـع البنـات   وفيما يتعلق بنوع املواد ال   . اليت ترتب آثارا ضارة على املرأة     
والبنون نفـس املنـهج الدراسـي؛ بيـد أن تـأثري األدوار التقليديـة واضـح يف بعـض األنـشطة الـيت                        
ُتمارس بعـد اليـوم املدرسـي، حيـث حتـضر البنـات دروسـا يف احلياكـة ويـتعلم البنـون مهـارات                   

  .)٩٩(النجارة
  

  تمع احمللي واحلكومة احملليةاملعتقدات الثقافية املؤثرة على االشتراك يف اجمل    
 ليشيت، يتخذ الرجال القـرارات اهلامـة علـى صـعيدي اجملتمـع احمللـي                –حاليا يف تيمور      
ــزعيم   . واحلكومــة ؛ وإذا مل يكــن األمــر كــذلك،  ‘املناســب’وجيــب أن يكــون صــانع القــرار ال

جملـال منـه   وختضع النساء لقيود أشـد يف هـذا ا     . )١٠٠( على اجملتمع احمللي   سالفسيحل غضب األ  
 وهـذا يـسري أيـضا علـى         ات تقليـدي  تمايوبوجه عام، ال ميكن أن تصبح النساء زع       . يف البيت 

ومــع أهنــن ممــثالت يف معظــم اجملــالس القرويــة،      . النــساء املنحــدرات مــن العــشائر األموميــة    
ويف االجتماعــات العامــة، جتلــس النــساء عــادة علــى   . يــشغلن مناصــب علــى مــستوى عــال  ال

 الزعماء التقليديني الذكور وإذا رغنب يف التحدث، جيب أن حيـصلن أوال علـى            اجلانب أو وراء  
ومـن األرجـح أن تقـوم النـساء بإعـداد           . املوافقة من الـزعيم، وبـذلك يعـربن عـن احتـرامهن لـه             

ــذه          ــشاط يف ه ــتراك بن ــن االش ــدال م ــي ب ــع احملل ــات اجملتم ــان يف اجتماع ــة األعي ــام وخدم الطع
  . األحداث
إىل التعلـيم  املـرأة  الشـتراك ليـست مرتبطـة فحـسب بافتقـار          يف ا قـار   وأسباب هـذا االفت     

 أو االعتماد على اللغات احمللية، بل أيضا ناشئ مـن الـرأي التقليـدي القائـل                 ةرباخلالنظامي، أو   
ناهيـك عـن    مرغوب فيهـا للمـرأة،      غري  عترب صفة   ت‘ ثرثرةال’بأن اإلعراب عن الرأي صراحة أو       

ــها ــا أو أحلــديث  مقاطعت ــذكور األكــرب ســنا  زوجه ــا ال ــذكاء ضــرورة   . قارهب ــساء ب ــدرك الن وت
وهكذا، تلتزم كثري من النساء الصمت يف القـضايا         . على أنفسهن يف مجيع األوقات    ‘ السيطرة’

ولتوضـيح ذلـك، يف   . اهلامة ومبرور الوقت، حيد هذا من قدراهتن على الـتفكري بـصورة مـستقلة     
اغة الدسـتور، أظهـرت دراسـة استقـصائية أن     املشاورة اليت جرت علـى نطـاق البلـد بـشأن صـي      

__________ 

  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن اإلتفاقية   )٩٩(  
)١٠٠( S. Ospina and T. Hohe ‘Traditional Power Structures and Local Governance in East Timor – A Case 

Study of the Community Empowerment Project (CEP)’ (2001), p. 77.  
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 احلـق يف إبـداء الـرأي    نمخسي السكان، وال سيما النساء األصغر سنا، شـعروا بأنـه مل يكـن هلـ             
  .)١٠١(على اإلطالق يف هذه العملية

ــل االســتقالل،      ــد ني ــشترك يف     أصــبح وبع ــرأة أن ت ــه ميكــن للم ــا أن ــول عموم ــن املقب م
أو أكثـر قـدرة مـن الرجـل علـى       ‘ قـادرة ’قط إذا أثبتـت أهنـا       احلكومة أو اجملتمع املدين، ولكن ف     

ومــع انتــشار مفهــوم املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع أحنــاء البلــد مــن . )١٠٢(تــويل منــصب مماثــل
خالل حلقات العمل واحللقات الدراسية، حتتاج املرأة، ال سيما اليت تعيش يف املنـاطق الريفيـة،               

ويـصدق هـذا أيـضا إىل حـد مـا علـى حلقـات        . شاطإىل التشجيع على احلـضور واالشـتراك بنـ        
وُيطلــب إىل النــساء اآلن تقــدمي آراء بــشأن طائفــة واســعة مــن القــضايا    . ‘النــساء فقــط’عمــل 

وعنـد الـبعض، تتـسم آفـاق التمتـع بقـوة            . كانت ُتحال تقليديا إىل الرجـال مـن بـاب االحتـرام           
ى الدراســات إىل أن بعــض أهنــا مــثرية للبلبلــة وصــعبة؛ وأشــارت إحــد  بمــساوية لقــوة الرجــل  

ة يف إطـار أدوارهـن التقليديـة        النساء يف املناطق الريفيـة يعتقـدن أهنـن يتمـتعن بالفعـل هبـذه القـو                
  .)١٠٣(يدركن أهنن يعانني من التمييز وال

  
  لتوظيفاملعتقدات الثقافية املؤثرة على ممارسات ا    

ــا ورد    ــاكم ــانون احلــ   آنف ــنص الق ــة األساســية املوحــدة، ي ــرأة   يف الوثيق ــى أن امل ايل عل
والرجل على حد سواء يتمتعان حبق وواجب العمل، وميكن أن خيتـارا مهنـة حبريـة وأنـه ينبغـي        

وحيـث حيـدث   . )١٠٤( التوظيـف ممارسات استقدام املوظفني وعدم التمييز بني الرجل واملرأة يف    
ابقا، متنـع  ومع ذلـك، كمـا لـوحظ سـ      . )١٠٥(التمييز، ينبغي اختاذ تدابري للقضاء على هذا التمييز       

الــدوام سـاعات  والعمــل بعـد  .  العمــل خـارج البيـت  املعتقـدات الثقافيـة املـرأة مــن البحـث عـن     
العادية غـري مقبـول اجتماعيـا وهنـاك أيـضا افتقـار ملحـوظ يف األمـن للمـرأة يف مكـان العمـل،                    

__________ 

)١٠١( The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 5.  
ــرأة يف برنـــامج تعلـــيم الكبـــار العقبـــات الـــيت تعتـــرض االشـــتراك الف ’ )١٠٢( التركيـــز علـــى املمارســـات  : علـــي للمـ

  .٢٣، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية
)١٠٣( S. Ospina and T. Hohe ‘Traditional Power Structures and Local Governance in East Timor – A Case 

Study of the Community Empowerment Project (CEP)’ (2001), p. 83.  
)١٠٤( Art. 50 (1) RDTL Constitution; see also Section 9.4 of the current Labour Regulation 2002/5 and 

Section 3.4 of the Draft Labour Code, which state there shall be no ‘discrimination in employment and 

occupation.  
)١٠٥( Section 11.18 of the Labour Code (2002/5).  
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ة املـساوا ’انظـر كـذلك يف القـسم املتعلـق بــ       ( عن طريق املضايقات اجلنسية أو اإلستئساد  سواء
  ).‘يف العمل
ويف حــني .  ليــشيت–وهنــاك تقــسيم واضــح يف العمــل حــسب نــوع اجلــنس يف تيمــور   

ــساء، وا  ــستطيع الرجــال، والن ــة يف جمــالس الزراعــة،   ألوالدي ــات أداء أدوار أو مهــام معين  والبن
املاشــية، وصــيد األمســاك واحلراجــة، متيــل النــساء إىل أن تكــون مركــزة يف أدىن جمــاالت تربيــة و

؛ وإنتــاج ) يف املائــة٩٦(يــز التقليديــة ة التـج أقمــشـاملــدرة للــدخل، مثــل نــس النظــامي القطــاع 
وتـشارك النـساء حـصريا      . )١٠٦() يف املائـة   ٩٨(وصنع امللح   )  يف املائة  ٩٢( غوالت اليدوية   ـاملش

. يف بيع السلع القابلة للتلف مثل الفواكه واخلـضراوات، أو الـشاي، أو التبـغ الطـازج أو امللـح                   
ل مثــل بيــع الــصحف وبطاقــات اهلــاتف يؤديهــا يف الغالــب الرجــال، الــذين يــشكلون   واألشــغا

 واحلـافالت  سـيارات األجـرة  األغلبية العظمى من ضباط األمن، والـشرطة، واجلـيش، وسـائقي       
  .الصغرية
 اليت تزاوهلا النساء حاليا تقتصر علـى وجـه احلـصر تقريبـا علـى البيـع                  لوظائفوأنواع ا   

ــة   غذيــةتوريــد األبالتجزئــة، و  والفنــادق، وبعــض مناصــب اخلدمــة العامــة، والتمــريض، ورعاي
وهنــاك مواقــف ثقافيــة متنــع املــرأة مــن تــويل   . الطفــل، واألعمــال املرتليــة وأعمــال الــسكرتارية 
وقـد أشـارت النتـائج املستخلـصة مـن إحـدى       . أشغال معينـة، مثـل العمـل يف الـشرطة واجلـيش           

يعمـل   الو. )١٠٧(‘إمرأة خليعـة  ’املرأة اليت تلتحق بالشرطة     املشاورات إىل أن اجملتمع احمللي يعترب       
عدد قليل من النساء كسائقات سيارات أجرة يف العاصمة، ديلي؛ بيد أن هؤالء العـامالت               إال  

أبلغن حبـدوث مـضايقات واعتـداءات مـن سـائقي سـيارات األجـرة الـذكور والـشباب احمللـيني                 
 عن رأيهم القائـل بـأن مكـان املـرأة جيـب أن              الذين أعربوا صراحة وبصورة عنيفة إىل حد بعيد       

ــادة      . يكــون يف البيــت  ــادرات علــى قي ــات غــري ق ــساء التيموري ــإن كــثريا مــن الن ــع، ف ويف الواق
  .السيارات وحيمل قليل منهن رخص قيادة

وإعالنـات العمــل تـستهدف بوجــه عـام الرجــال والنـساء وبعــضها يـشجع علــى وجــه        
ــساء   ــات مــن الن ــد تلقــي طلب ــسبب     ومــع . التحدي ــات ب ــساء طلب ــك، ال يقــدم كــثري مــن الن ذل

إفتقارهن إىل التعليم النظامي املطلوب واخلربة املطلوبة للـتمكن مـن منافـسة الرجـال علـى قـدم                 
  .املساواة

__________ 

)١٠٦( C. O’ Keefe, ‘Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity 

and Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) p. 78.  
ــرأة يف برنـــ  ’ )١٠٧( التركيـــز علـــى املمارســـات  : امج تعلـــيم الكبـــارالعقبـــات الـــيت تعتـــرض االشـــتراك الفعلـــي للمـ

  .٢٩، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية
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غري رمسية عن نساء يعملن يف املنظمات غري احلكومية ووكـاالت األمـم        وهناك تقارير     
خـارج  هن  ن ألزواجهن أي اعتراض على عمل     يف ديلي وُسئلن يف مقابالت عما إذا كا       املتحدة  
وأفـادت  . وقد تكون ردودهن عـامال فيمـا إذا كـن قـد جنحـن يف احلـصول علـى عمـل                    . البيت

يف املشاورات اإلقليمية املتعلقة باالتفاقية عن االفتقار للمعلومات بشأن أيـن           تقريبا  مجيع النساء   
  .يتعني البحث عن عمل

  
  لتقليديةاملعتقدات الثقافية والعدالة ا    

د ، ُتجـرِّ  ‘اينالعنـف اجلنـس   ’و  ‘ العدالة التقليديـة  ’كما ورد آنفا يف القسمني املتعلقني بـ          
ويف معظـم احلـاالت، يـشتركن       . عملية العدالة التقليدية كثريا من النساء التيموريات من القـوة         

،  حـدوث عنـف    ةويف حالـ  . بأقل قدر يف جلسات استماع العدالـة؛ وتتـوىل األسـر املفاوضـات            
. شترك فيــه األســر املمتــدة للطــرفنيتــال افــتحإ أو الــزعيم التقليــدي للقريــة ’lia nain‘يــنظم الـــ 

وعادة ما ُيذبح حيوان وال بد أن تشرب الضحية واجلـاين مـن دمـه، مـع الوعـد بعـدم حـدوث                     
 بوعــده وارتكــب الفعــل حنــث إذا ســالفه خلطــر العقــاب مــن أاينويتعــرض اجلــ. املــشكلة ثانيــة

  .)١٠٨(ثانية
والعقوبة يف العدالة التقليدية تشمل عادة الغرامات أو تبادل السلع اليت، كمـا ذُكـر يف              

وكـثريا  . الوثيقة األساسية املوحـدة، نـادرا مـا تـذهب للـضحية ذاهتـا، بـل بـاألحرى إىل أسـرهتا                    
ال تكــون العقوبــة مناســبة للجرميــة؛ فتكــون الغرامــات منخفــضة جــدا، وال ميلــك الزعمــاء     مــا

وأحيانـا، يتخلـف اجلـاين عـن        . طريقة فعالة إلنفاذ قرارهم وال يعمل احلكم كـرادع        التقليديون  
ويف حــاالت العنــف اجلنــسي الــيت تــصبح فيهــا الــضحية  . احلــضور أمــام الزعمــاء لتلقــي عقابــه 

ومن خـالل هـذه العمليـة، ليـست         . حامال، قد يتقرر زواج الطرفني كأفضل حل لتجنب العار        
  . اعتداء آخرهناك وسيلة حلماية الضحية من

ويتمثل أحد عيوب العملية التقليدية يف أهنا تقوم إىل حد كبري على املعتقـدات األبويـة                  
. بشأن أدوار املرأة والرجل يف اجملتمع واألسرة فضال عن التحيزات اخلاصة للزعمـاء التقليـديني            

سلوك املـرأة   وجيري التشديد بقدر كبري على األحداث املؤدية إىل وقوع جرمية معينة، وخباصة             
وتعتـرب مـسؤولة    . )١٠٩(زوجهـا ‘ اسـتفز ’وما إذا كانت، على سـبيل املثـال، قـد فعلـت أي شـئ                

 على أسـاس أهنـا مل تعـرف كيـف تعامـل زوجهـا ومتنـع العنـف أو أهنـا جلبتـه علـى              تقريبادائما  

__________ 

)١٠٨( S. Ospina and T. Hohe ‘Traditional Power Structures and Local Governance in East Timor – A Case 

Study of the Community Empowerment Project (CEP)’ (2001), p. 83.  
)١٠٩( ‘Traditional Justice and Gender-Based Violence in Timor-Leste’ (IRC, 2003), p. 28.  
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 آلثار اليت يرتبها العنـف علـى  باوهناك اهتمام أقل بوجه عام . ثرثرةسها بكثرة الشكوى أو ال  فن
  .النساء أنفسهن أو أطفاهلن

. ويف عمليــات العدالــة التقليديــة، ال ميكــن ثقافيــا قبــول اســتئناف قــرار لــزعيم تقليــدي  
وقـد يكـون للمـرأة احلـق يف عـرض قـضيتها علـى               . ويعترب القـرار مقدسـا وال ميكـن الطعـن فيـه           

صـدر  مستوى أعلـى؛ بيـد أهنـا إذا مـضت يف ذلـك فإهنـا جتـازف بإثـارة غـضب الـزعيم الـذي أ                        
ومينع اخلـوف بالفعـل النـساء     . ها لإلهانة اليت تلقاها   بل إنه قد يتخذ إجراء ضد     . األصليالقرار  

  .)١١٠(من مواصلة القضايا أكثر من ذلكعلى حد سواء والرجال 
ويف احلاالت اليت تتخذ فيها املرأة إجراءات رمسيـة، كـثريا مـا تعيـد الـشرطة احلالـة إىل                      

والـشرطة أيـضا    . ‘رقُـصَّ ’ وال سـيما يف حـاالت العنـف املتعلـق بــ              ها،تـسويت الزعماء التقليديني ل  
 ليشيت وكثريا ما تعاتب املـرأة لعـدم عرضـها املـشكلة علـى           –جزء من الثقافة األبوية يف تيمور       

وقـــد اشـــتكت النـــساء مـــن أن الزعمـــاء الـــذين يبتـــون يف حـــاالهتم . الزعمـــاء يف املقـــام األول
زات يـ التعليم النظامي، وعلى هذا النحـو، يـدميون التح  من أو معدوم   ن على قدر ضئيل     وحاصل

  .)١١١(اجلنسانية القائمة
نطوي على مـشاكل فحـسب يف       ي الواشتكت النساء أيضا من أن االفتقار إىل اإلنفاذ           

وتتمثــل .  بــل لــه أيــضا عواقــب فيمــا يتعلــق مبــدفوعات نفقــة الطفــل  اينحــاالت العنــف اجلنــس
قليديــة أو عمليــة تقريبــا يفــضلون اســتخدام العدالــة التالــصعوبة يف أن نــصف مجيــع التيمــوريني 

 يف املــؤمتر النــسائي اإلقليمــي الثــاين أن ات املنــدوبتوقالــ. )١١٢(يف حــاالت الطــالق‘ adat’ الـــ
وهنـاك أيـضا أدلـة علـى وجـود ممارسـات            . )١١٣( ُتجرد األسر مـن ثروهتـا بالفعـل        adat ـالعملية  

يف عواصم املقاطعات حيث رمبا توجد ُسـبل أفـضل          متييزية أقوى يف القرى الريفية؛ وبقدر أقل        
  .)١١٤( إىل آليات العدالة الرمسيةجوءلل

ويؤثر االفتقـار إىل وجـود زعيمـات تقليـديات علـى معاملـة املـرأة يف عمليـات العدالـة                   
ويف دراسـة استقـصائية، يف بعـض        . )١١٥( يف املائة مـن القـضاة مـن النـساء          ٢وأقل من   . التقليدية

__________ 

  .٣٤-٣٣املرجع نفسه، الصفحتان  )١١٠(
  .٦١املرجع نفسه، الصفحة  )١١١(
)١١٢( The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 36.  
  .٢، الصفحة )٢٠٠٤(الثقافة : نتائج املؤمتر النسائي اإلقليمي الثاين )١١٣(
)١١٤( ‘Traditional Justice and Gender-Based Violence in Timor-Leste’, (IRC, 2003), p. 29.  
  .٤١ دراسة أجرهتا منظمة براديت، الصفحة )١١٥(
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زعيمـات  ’ي من البلد، اعتـرض املـستجيبون الـذكور علـى أن تكـون هنـاك                 مناطق اجلزء الشرق  
فـإذا مل يكـن هنـاك       . فحـل املـشاكل، يف الثقافـة التيموريـة، مـسؤولية الرجـال            . )١١٦(‘تقليديات

زعيم ذكر تقليدي متاحا، ستحتاج املرأة إىل طلب املـساعدة مـن األفـراد اآلخـرين يف العـشرية       
وليـست املـسألة أن     . )١١٧(‘]املـشكلة [مـساعدهتا يف حبـث      ’لــ   ‘ ةعالقـة ثقافيـ   ’الذين تربطهم هبـا     

هـا آخـر مـا      ؤون عـن آراء املـرأة، بـل بـاألحرى كـثريا مـا تكـون آرا                الزعماء التقليـديني ال يعـرب     
وقد قال بعض الزعماء التقليديني صراحة أن النـساء والرجـال متـساوون ولكـن ينبغـي                 . ُيسمع

ويـرون أن عمليـات العدالـة الرمسيـة رتبـت آثـارا          . اءمـن النـس   ‘ أعلـى ’أن يتمتع الرجال حبقوق     
بـل إن الـبعض ذهـب       . سيئة على املرأة وأن الذهاب إىل الشرطة يعطي املرأة القوة لتدمري أسرة           

 يف دفاعـه ضـد االهتـام    مثـن العـروس  إىل حد تعزيز الفكرة القائلة بأنه ميكن أن يستخدم الرجـل          
ومـن الواضـح أن     . )١١٨(ا بـأي طريقـة يرغـب فيهـا        ، يعماهلـ  ‘ملكـه ’بإرتكاب العنف، ألن املرأة     

  .هذا غري مقبول
والــصعوبة يف االعتــراض علــى هــذه املواقــف تتمثــل ثانيــة يف أن كــثريا مــن التيمــوريني    

ومـع أن   . يشعرون بالراحة لعرض املشكلة علـى رئـيس الكفـر أو اللجـوء إىل العمليـة التقليديـة                 
مــن )  يف املائـة ٩٤(يـة، تـرى نــسبة سـاحقة    الـشعب يوافـق عمومــا علـى عمليـات العدالــة الرمس    

 يف املائــة مــن الــشعب أن ٨٦، وتــرى نــسبة )١١٩( التقليــدي عــادلadat ـ الــالتيمــوريني أن نظــام
واملواقــف املتعلقــة بالعقوبــات املناســبة ملــن يرتكبــون  . )١٢٠(النظــام حيمــي حقــوق املــرأة بالفعــل 

ألكثـر تعليمـا أنـه ينبغـي سـجن          جرائم العنف متباينـة حيـث يـرى التيموريـون األصـغر سـنا، وا              
 ضـحايا العنـف العـائلي    تأييـد حلـصول  وما زال هناك قدر كبري من ال      . الرجل إذا ضرب زوجته   

  .)١٢١(على تعويض
يف الوثيقة األساسـية املوحـدة،   ‘ العدالة التقليدية’وكما لوحظ آنفا يف القسم املتعلق بـ       

وطــوال ســنني، كــان . ة حــىت اآلنكــان هنــاك قليــل مــن التــدخل يف عمليــات العدالــة التقليديــ 
__________ 

)١١٦( The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 11.  
)١١٧( ‘Traditional Justice and Gender-Based Violence in Timor-Leste’, (IRC, 2003), p. 26.  
  .٦٠جع نفسه، الصفحة املر )١١٨(
)١١٩( The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 55.  
  .٥٦املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٠(
)١٢١( The Asia Foundation, ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen’s Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice in East Timor’, p. 35.  
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نظام العدالة الوحيد يف كـثري مـن أحنـاء البلـد وهنـاك ممانعـة كـبرية يف إهنـاء               هو  النظام التقليدي   
وبالنسبة لكـثري مـن التيمـوريني، يعـين هـذا فقـدان طريقـة للحيـاة                 . عاتا الرت تسويةهذا النظام ل  

يــة؛ فقــد ادعــى الــبعض بالفعــل أن  وهنــاك مقاومــة أيــضا مــن زعمــاء اجملتمعــات احملل  . والثقافــة
القوانني األجنبية ال عالقة هلا بالقانون العريف واقترحوا أن القـوانني اجلديـدة لـن تكـون مناسـبة                   

وإىل حـد مـا،     . )١٢٢(للمجتمعات احمللية التيمورية إال إذا قامت على املمارسات الثقافية القائمـة          
 بأن القانون الرمسي قـد يـوفر هلـا عدالـة            أيدت املرأة هذه اآلراء، ويف نفس الوقت كانت واعية        

  .أفضل
  

  املمارسات الدينية    
ــور        ــكان تيمـ ــن سـ ــبريا مـ ــددا كـ ــع أن عـ ــسة    –مـ ــب للكنيـ ــابعون يف الغالـ ــشيت تـ  ليـ

ــه       ــة يطلــق علي ــة أو الروحاني ــضا شــكال مــن مــذهب األرواحي ــإهنم ميارســون أي ــة، ف الكاثوليكي
‘lulik.’ .      نـاس علـى ضـرورة أن       فاقيـة، شـدد كـثري مـن ال        ويف املشاورات اإلقليميـة املتعلقـة باالت

ــل األســر الــو   ــانون العــريف    عي تنق  إىل أجيــال ه واحترامــهوأمهيــة قبولــ بــسلطان ممارســات الق
 الراسخة اليت ُتمـارس يف      اتقدتعواعتربوا أن هذه املعتقدات الدينية متفقة متاما مع امل        . املستقبل
  .الكنيسة
جـدا يف اجملتمـع التيمـوري وتـشارك يف مجيـع      وتلعب الكنيسة الكاثولوكية دورا مؤثرا     

ز يـ بيد أهنـا، يف هـذا الـدور، متيـل إىل الترك           . نواحي احلياة، مبا يف ذلك إسداء املشورة للزوجني       
على أمهية استقرار وحدة األسـرة واحملافظـة علـى متاسـكها قـدر اإلمكـان، ممـا قـد يرتـب آثـارا                        

 ذلـك صـحة أطفاهلـا، إذا عانـت مـن العنـف              ضارة على الصحة البدنية والعقليـة للمـرأة، مبـا يف          
، مـا برحـت املنظمـات غـري       اين ملشاكل العنف اجلنس   للتصديو. هاعشريعلى أيدي زوجها أو     

احلكوميــة ووكــاالت األمــم املتحــدة الــيت تقــدم خــدمات الــدعم تعمــل إىل جانــب الكنيــسة يف 
 عووتــد. ل يف الــزواجإســداء املــشورة قبــل الــزواج، لتأكيــد فكــرة املــساواة بــني املــرأة والرجــ   

  .لوسائل الطبيعية ملنع احلمل وحتاول بقوة منع الوسائل األخرى لتنظيم األسرةلالكنيسة أيضا 
  

  معاملة وسائط اإلعالم للمرأة    
كمــا لــوحظ يف الوثيقــة األساســية املوحــدة، طلــب مكتــب تعزيــز املــساواة إىل وحــدة    

وكالــة أنبــاء مــستقلة تقــع يف ديلــي، أن رصــد وســائط اإلعــالم التابعــة لوكالــة انترنيــوز، وهــي 
 أثنــاءو.  ليــشيت خــالل فتــرة زمنيــة حمــددة–ترصــد صــورة املــرأة يف وســائط اإلعــالم يف تيمــور 

 يف املائـة مـن جممـوع وقـت اإلذاعـة            ١٠رصد إذاعات الراديو، أمكن مسـاع املـرأة يف أقـل مـن              
__________ 

)١٢٢( ‘Traditional Justice and Gender-Based Violence’ (IRC, 2003), p. 64.  
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ر عن احلالة االقتصادية للمـرأة      ومل توجد تقاري  . وبرزت يف الغالب يف الربامج الصحية والثقافية      
 .)١٢٣(التيمورية

 إحـــدى ة ممثلـــت ليـــشيت، شـــرح–يف برنـــامج إذاعـــي قـــصري عـــن الثقافـــة يف تيمـــور  •
الفـرص  قلـة  املنظمات غري احلكومية النسائية التيمورية كيـف أن النظـام األبـوي يعـين            

لـيت استـشهد   وكانت هذه املرة الوحيـدة ا . املتاحة للمرأة التيمورية ويسهم يف معاناهتا 
 تأييـد ومل جتـر مقابلـة نـساء أخريـات ل      . فيها على اهلواء برأي إمـرأة أثنـاء فتـرة الرصـد           

  .وجهة نظرها
لبنـات  انثى على أمهيـة حـسن سـلوك         الويف برنامج ثقايف ثان، شددت مقدمة برنامج ا        •

وأُسدي النصح للبنـات بعـدم النـوم إىل جـوار مـرآة،             . والتزامهن بالقواعد االجتماعية  
 إذا حتطمت وبعدم الوقوف أمام أي باب ألن هـذا ميكـن             نا ميكن أن تفسد مجاهل    ألهن
وباملثـل، وُنـصح الرجـال بالعـدول عـن الغنـاء يف املطـبخ ألن          .  الزوج احملتمـل   ُصدأن ي 

  . دي هذا إىل جذب النساء إىل بيوهتممن املعتقد أن يؤ
واحـدة فقـط عـن    ويف برنامج يومي عن الصحة، قدمته أيضا إمرأة، كانت هناك قصة            •

ــام مــن الرصــد    ــة الرضــاعة   . صــحة املــرأة خــالل مخــسة أي ــامج بأمهي وتعلــق هــذا الربن
  .الطبيعية والقيمة التغذوية للنب األم

ولوحظ يف هذه الفترة إشارات أخرى غري متكررة، وإن كانت إجيابية جلوانـب حيـاة                •
يف مناصـب  املرأة، ومن قبيل ذلك فتاة كانـت هلـا طموحـات تعليميـة ونـساء حمليـات         

  .اخلدمة العامة
وحتليل صور وقصص النـساء يف الـصحف احملليـة أثنـاء فتـرة الرصـد أسـفر عـن النتـائج               
  :)١٢٤(التالية
ــسة حيــث كــان        • ــداس كني ــى ق ــاملرأة عل ــة ب ــصفحات األوىل املتعلق ركــزت قــصص ال

ــون  ــاملترهبن ــود ال ــات صــغريات يــ   همصغار يأخــذون عه ــة، وفتي ــ ؤدين النهائي  اطقوس
 .احدة تصور خرجية جامعة حديثةتقليدية وقصة و

تقرير وحيد، أكثر تعمقا عن إمـرأة حمليـة مـشتغلة بالـسياسة تتحـدث عـن القـوانني يف                     •
 . ليشيت–تيمور 

__________ 

)١٢٣( ‘Media Monitoring Unit Deliver on Gender Balance’ (Internews, 2003), ps. 1-2.  
  .٤-٣املرجع نفسه، الصفحتان  )١٢٤(
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 لعـام  تقارير عن عدة زعيمات آسيويات، مبن فيهن احلـائزة علـى جـائزة نوبـل للـسالم            •
زعمـاء ذكـور    ؛ بيد أن املقال صـورها علـى أهنـا ال تـستحق اجلـائزة باملقارنـة ب                 ٢٠٠٣

 .آخرين، مثل البابا

ُخصص مكان بارز لنساء دوليات، عادة شخصيات شهرية يف أعمـدة أخبـار اجملتمـع،        •
هــؤالء النــساء   جــرى تقــدمي   و. يف ضــعف عــدد التقــارير املتعلقــة بــاملرأة التيموريــة      

 .أشياء مرغوب فيهابوصفهن 

 وأوردت إحـدى    .جرائم متعلقة بالنساء خالل هذه الفتـرة      يف الصحف   ووردت أيضا     
وُنـشرت احلـروف األوىل     .  عامـا  ١٢ إغتصاب مزعوم لفتاة بلغت مـن العمـر       القصص تفاصيل   

من اسم الـضحية، وكـذلك مـسقط رأسـها ومقتطفـات مـن مقابلـة معهـا عـن كيفيـة حـدوث                        
ــداء ــا       . االعت ــشر امسه ــه، ُن ــى زوجت ــداء مــن زوج عل ــة تفاصــيل اعت ــصة ثاني ــل، أعطــت ق وباملث
ويف قـصص  . من ذلك، مل تنشر إال احلـروف األوىل مـن اسـم زوجهـا        وعلى العكس   . بالكامل

اجلرائم، اعتربت املرأة بوجه عام الضحية وأعطيت مربرات للعنف الذي عانتـه مثـل عـدم دفـع            
  .)١٢٥(املهر، أو عدم القيام باألعمال املرتلية أو تقدمي الوجبات

  :)١٢٦(التاليةواستنادا إىل نتائج هذا التحليل، قدمت وحدة الرصد التوصيات   
عـن مزيـد مـن القـصص املتعلقـة بالقـضايا الـيت متـس                يف وسـائط اإلعـالم      ينبغي الكتابة    •

 ؛هااملرأة لنشر

ينبغــي تــشجيع النــساء مــن خمتلــف املهــن والبيئــات ليــصبحن أكثــر اهنماكــا يف إخــراج   •
األفــالم الطويلــة وأكثــر اشــتراكا يف الــربامج اإلذاعيــة، ســواء بالكتابــة يف احملطــات         

 ية أو باالتصال هبا هاتفيا؛اإلذاع

إسـتنادا  وجزة عـن النـساء      املـ سري  الينبغي تصوير النساء يف أدوار غري منطية مبا يف ذلك            •
  إجنازاهتن وليس مظهرهن؛ إىل

 ينبغي أن يكون هناك تركيز أكرب على النساء التيموريات؛ •

لـصحافة   أمـام ا   سريةينبغي محاية هوية الضحايا، وحسب االقتضاء، تكون احملاكمات          •
 إذا كان من املرجح أن يتسبب تواجدها يف معاناة ال مربر هلا للضحية؛

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٥(
  .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٦(
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ــاملرأة يف مكــان معــني يف      • ينبغــي أن يــدرس بعنايــة وضــع القــصص احلــساسة املتعلقــة ب
 وسائط اإلعالم املطبوعة وينبغي أال تظهر تلك التقارير يف صفحات الترفيه؛

ائط اإلعالم لكتابة أنباء إجيابية عن النـساء        ينبغي تعزيز الشراكة بني اجملتمع احمللي ووس       •
 والربامج؛

 .ينبغي احملافظة على مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيع التحقيقات الصحفية •

مــن الدســتور علــى أن مــن واجــب احلكومــة أن تــضمن تقــدمي  ) ٥ (٤١وتــنص املــادة   
قـيم التقليديـة جلمهوريـة      محايـة ونـشر الثقافـة وال      ’خدمة إذاعية وتليفزيونية غري متحيـزة هبـدف         

ــة–تيمــور  الفــرص للتعــبري عــن اجتاهــات اآلراء  ’وكــذلك ضــمان إتاحــة  ‘  الــشرقية الدميقراطي
، بـأن   لجنـة  ل ١٩وملا كانت احلكومة تدرك مسؤولياهتا مبوجب التوصية العامـة رقـم            . ‘املختلفة

يـة ملقاومـة الـصور      حتترم وسائط اإلعالم املرأة وأن تعزز احترامها، تبث احلكومة إعالنات إذاع          
  .اينالسلبية للمرأة، وال سيما فيما يتعلق بالعنف اجلنس

ويف حلقـة عمـل بـشأن نـوع اجلـنس، أعـرب             . بيد أنه ما زالـت هنـاك حتـديات كـبرية            
عديد من الرجال عن غضبهم من أحد اإلعالنات التليفزيونيـة، الـذي تـويف فيـه ممثـل شخـصية            

ــ. م ألنــه ضــرب زوجتــه نالــذكر وأُرســل إىل جهــ  ق الرجــال يف حلقــة العمــل بــأن األدوار  وعلَّ
بـث هـذا    بوأضافوا أنـه    .  واملرأة هي الطيبة   شرير الرجل هو ال   أصبحانعكست و احلالية  التقليدية  
  .)١٢٧(، مل تفهم احلكومة الثقافة التيمورية اإلذاعياإلعالن

ــسية ســلبية يف تيمــور       ــضا موضــوع أمنــاط جن ــساء أي وقــد أشــار أحــد  .  ليــشيت–والن
وقــد . )١٢٨(ارير إىل أن املــواد واألفــالم اإلباحيــة متــوافرة علــى نطــاق واســع يف البلــد حاليــا التقــ

رد تـ و. جلنس يف املقـام األول    بـا ، كمـشتغالت    مهنة اجلـنس  شاركت النساء، لبعض الوقت، يف      
: اسـتغالل املـرأة  ’جهود احلكومة ملكافحة هذه املشكلة مبزيد من التفصيل يف القـسم املتعلـق بــ     

  .‘والبغاءاالجتار 
  

  رد احلكومة    
تعزيـز ثقافـة املـساواة      ’يتمثل أحد جماالت الربنامج الرئيسي ملكتـب تعزيـز املـساواة يف               

واالجنازات يف هذا اجملال من قبيل التدريب مع منظمات وسائط اإلعـالم            . ‘ ليشيت –يف تيمور   
تعلقـة باالتفاقيـة؛ وإصـدار      ج الربامج اإلذاعيـة امل    إخرافيما يتعلق مببادئ املساواة بني اجلنسني؛ و      

__________ 

ــرأة يف برنـــامج تعلـــيم الكبـــار  ’ )١٢٧( التركيـــز علـــى املمارســـات  : العقبـــات الـــيت تعتـــرض االشـــتراك الفعلـــي للمـ
  .٣١، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية

)١٢٨( ‘Traditional Justice and Gender-Based Violence in Timor-Leste’, (IRC, 2003) p. 67.  
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منــشورات تقــدم ســردا الشــتراك املــرأة ومــسامهاهتا يف نــضال املقاومــة واشــتراكها بانتظــام يف    
ــة،         ــات الفرعي ــات، واملقاطع ــى صــعيد املقاطع ــوطين، وعل ــصعيد ال ــى ال ــية عل ــات الدراس احللق

يقـة األساسـية   السالم ورد شرحها آنفـا يف الوث العدالة و وكذلك يف اجلامعات، واملدارس وجلنة      
وباالضافة إىل ذلك، شرع مكتب تعزيز املساواة بالفعـل يف الـدعوة، وتوعيـة زعمـاء                . املوحدة

. ايناجملتمع احمللـي فيمـا يتعلـق مبـسؤولياهتم جتـاه املـرأة، وخباصـة فيمـا يتعلـق مبنـع العنـف اجلنـس                        
ــم       اف والقــضاء علــى أشــكال االجحــ    ةلجنــ ل٣وبــاألخص فيمــا يتعلــق بالتوصــية العامــة رق

واملمارسات اليت تعوق حتقيق املساواة االجتماعية للمـرأة، يعتـزم مكتـب تعزيـز املـساواة إذاعـة                
جمموعــة مناقــشات مائــدة مــستديرة بــشأن العقبــات الثقافيــة الــيت حتــول دون اشــتراك املــرأة يف   

اإلذاعـة  ( ليـشيت    –االشـتراك مـع إذاعـة وتليفزيـون تيمـور           بوسيجري االضطالع هبـذا     . التنمية
ويـستكمل صـندوق األمـم املتحـدة        .  ليـشيت  –ومركز تنمية وسائط اإلعـالم يف تيمـور         ) عامةال

، العمل الذي يقوم به مكتـب  ‘CEDAW SEA Programme’اإلمنائي للمرأة، من خالل برناجمه 
 –تعزيــز املــساواة، بــإجراء حبــث بــشأن كيفيــة تــأثري املمارســات الثقافيــة علــى املــرأة يف تيمــور 

  .ليشيت
ت املشاورات اليت جرت حىت اآلن أنـه لـيس مـن الـسهل أن تـتغري العالقـة بـني                     وأظهر  

ومتثـل التربيـة الوطنيـة      . املرأة والرجل يف اجملتمـع التيمـوري ألن هـذه األدوار توارثتـها األجيـال              
بيـد  . اليت نظمها مكتب تعزيز املساواة بداية طيبة ألهنا تفتح عقول النـاس وُتـنري املـرأة حبقوقهـا                 

ومـة تــدرك أن عليهــا أن تقطــع شـوطا طــويال قبــل القــضاء علـى مجيــع األمنــاط الــسلبية    أن احلك
  .للمرأة وحتقيق املساواة احلقيقية بني اجلنسني

  
  االجتار باملرأة والبغاء:  من االتفاقية٦املادة     
  الوضع العام    

، كـان   )١٢٩(٢٠٠٤باستثناء دراسة واحـدة عـن االجتـار نـشرهتا مؤسـسة ألـوال يف عـام                    
 مهنـة اجلـنس  اك عدد قليل جدا من البحوث، قبلها أو منذ ذلك احلني، يف طبيعـة االجتـار أو     هن

 معرفـة مباشـرة   ديهمومن خالل جمموعة مقابالت جرت مع مـن كانـت لـ   .  ليشيت –يف تيمور   
  . ليشيت ليست ظاهرة جديدة– يف تيمور مهنة اجلنسهبذه املمارسات، يثبت التقرير أن 

‘ نــساء متعــة’يــة الثانيــة، أُرغــم كــثري مــن النــساء علــى أن يــصبحن وأثنــاء احلــرب العامل  
وحدث أيضا إجتار حملـي يف املقاطعـات خـالل العهـود الربتغاليـة حيـث               . للقوات اليابانية احملتلة  

أقام بعض رؤساء القرى احملليون نظاما يقضي بـأن تقـدم النـساء والفتيـات الـصغريات احملليـات                   
__________ 

)١٢٩( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation (2004).  
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الزائـرة عنـد طلبـها، للمحافظـة علـى الـروابط اجليـدة مـع         خدمات جنـسية لكبـار الشخـصيات     
ــة احلاكمــة ــساء أخريــات يف املــواخري أو كـــ    . النخب ــه، عملــت ن خادمــات يف ’ويف الوقــت ذات

، لدى األجانب، ويف املقـام األول العـسكريني وقـدمن أيـضا خـدمات جنـسية لفتـرات             ‘املنازل
  .)١٣٠(ممتدة

مهنـة  ندونيـسي إىل اليـوم، حيـث تتعـزز          واستمرت هـذه املمارسـة طـوال االحـتالل اإل           
  .)١٣١( على حد سواء بطلب ثابت من العمالء التيموريني واألجانباجلنس

  
  اإلطار القانوين    
  االجتار    

وتـــنص املـــادة .  ليـــشيت جرميـــة يعاقـــب عليهـــا بالـــسجن–االجتـــار بالبـــشر يف تيمـــور   
  :هعلى أن) ٠٩/٢٠٠٣القانون (من قانون اهلجرة واللجوء التيموري ) ١( ٨١

 ســـنوات، مجيـــع ٣ ســـنوات وال تقـــل عـــن ٨ُيعاقـــب بالـــسجن ملـــدة ال تزيـــد عـــن  ’  
األشخاص الذين يقومون حتت هتديد استخدام القوة أو أي شـكل آخـر مـن اإلكـراه،        

ــداع أو اســـ   ــش أو اخلـ ــتخدامأو الغـ ــضحية،   اءة اسـ ــعف الـ ــتغالل ضـ ــسلطة أو اسـ  الـ
ــتقدامب ــسليم، أو اســ ــخا تــ ــاظ بأشــ ــواء أو االحتفــ ــتغالهلم أو  ، أو إيــ ــرض اســ ص لغــ

 أو شـبكات االجتـار بأعـضاء        اسـترقاق استخدامهم يف استغالل جنسي، أو سخرة، أو        
  .‘اإلنسان

مـن هـذا القـانون علـى     ) ٣ (٨١ عاما، تـنص املـادة     ١٨وإذا كانت الضحية دون سن        
 ٥  ُيعاقب عليها بعقوبة أشد بالسجن ملدة تتـراوح بـني         ) ١(أن اجلرائم املبينة يف القسم الفرعي       

  .سنة ١٢و 
 ليشيت قوانينها اخلاصة ملكافحة االجتـار الـيت         –ويف الوقت احلايل ال توجد لدى تيمور          

) ز (٢٤  ١٩بيــد أنــه وفقــا للتوصــية العامــة رقــم  . ُتــشرع جلــرائم االجتــار الــدويل أو الــداخلي
. اجلنـسي ة للتغلب على االجتار واالسـتغالل  رادع، اختذت احلكومة تدابري عقابية حمددة و     للجنة

وقــد أدرجــت أحكــام مكافحــة االجتــار هــذه يف قــانون العقوبــات الــوطين املقبــل، الــذي ُيتوقــع 
مـن هـذا القـانون، املتعلقـة        ) ٢ (١٣٢وطبقا للمـادة    . ٢٠٠٧أوائل  /٢٠٠٦صدوره يف أواخر    

، أو نقـل، أو    اسـتقدام ’يعاقب أي شخص ُوجد مـذنبا بــ         , ‘االجتار باألشخاص واسترقاقهم  ’بـ  
__________ 

)١٣٠( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation (2004), p. 

10.  
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة  )١٣١(
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ــسليم، أ ــتالمهم    ت ــى أشــخاص أو اس ــتغالل ... و احلــصول عل ــراض االس ــدة  ‘ ألغ ــسجن مل بال
 إذا كــان املتــهم ســنة ٢٥ و ١٢وهــذه العقوبــة تزيــد إىل مــا بــني  . ســنة ٢٠ و ٨تتــراوح بــني 

  . )١٣٢(شخصية بارزة يف احلياة العامة أو الدينية
  

  االجتار الدويل    
ـــ  مــن قــانون العقوبــات املقبــل فيمــا يت  ١٦٦طبقــا للمــادة    االســتغالل اجلنــسي ’علــق ب

، فــإن نقــل شــخص إىل بلــد خمتلــف عــن البلــد الــذي ُولــد فيــه أو يقــيم فيــه،     ‘لــشخص ثالــث
 بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني اقــب عليــهألغــراض اســتخدام هــذا الــشخص يف أنــشطة البغــاء، يع 

  .سنواتني وعشر سنت
االسـتغالل   ليشيت بلـد مقـصد لإلجتـار ألغـراض           –ويف حني أن من الواضح أن تيمور          

 هـذا التقريـر، مل توجـد أدلـة          إعـداد اجلنسي كما هو وارد مبزيد من التفصيل أدناه، فإنـه وقـت             
 بيـد أن . النـساء والفتيـات الـصغريات    ليشيت بلـد عبـور أو بلـد ُتبـاع منـه              –تشري إىل أن تيمور     

البطالـة يف   أن األوضاع الراهنة من الفقر املدقع مقترنا بارتفـاع مـستويات            متاما  احلكومة تدرك   
 ستقدميوقــد ُســجل حــادث مفــرد ألجانــب مــن مــ . البلــد ميكــن أن تغــري هــذه احلالــة بــسرعة 

 الرجــال والنــساء التيمــوريني الــصغار اســتقدام ليــشيت بغــرض – إىل تيمــور ااألفــراد الــذين أتــو
للعمل يف اخلارج، على سبيل املثال، يف صناعة الترفيـه يف تايلنـد، ولكـن ثانيـة، ال يوجـد دليـل          

  .)١٣٣( أن هذا أصبح ممارسة شائعةشري إىلي
معاقبـة مـن يـشتركون     يتمثـل يف    وجرت صياغة قانون العقوبات املقبـل بقـصد واضـح             

بيــد أنــه . ء واألعمــال اإلباحيــةيف جــرائم االجتــار، واالســتغالل اجلنــسي لطــرف ثالــث، والبغــا 
.  ضـحايا االجتـار    توجد قوانني معمول هبا حاليا هتدف على وجه التحديد إىل محايـة حقـوق              ال

وفــضال عــن ذلــك، ال توجــد قــوانني معمــول هبــا لتنظــيم أنــشطة وكــاالت الــزواج، وخباصــة،   
الوكاالت أو املنظمات الضالعة يف ترتيب الزجيات بني التيموريات والرعايا األجانب، مـع أنـه               

 يف ال يوجــد حاليــا مــا يــشري إىل أن الزجيــات املرتبــة بــني التيموريــات واألجانــب متثــل مــشكلة 
  .)١٣٤( ليشيت–تيمور 

__________ 

  .من قانون العقوبات الوطين املقبل) ٣ (١٣٢املادة  )١٣٢(
)١٣٣( ‘Presentation Paper on the Alola Foundation’s report on ‘Trafficking in East Timor: A Look into the 

Newest Nation’s Sex Industry’ (28 October 2004)’, p.16.  
)١٣٤( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation (2004), p. 

33.  
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، أي بروتوكـول منـع وقمـع    ‘بروتوكول االجتار’ ليشيت بعد على   –ومل تصدق تيمور      
 املكمل التفاقية األمـم     ،)٢٠٠٠ (، واملعاقبة عليه  االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال    

ل املـشترك بـني   ويتمثـل أحـد أنـشطة الفريـق العامـ      .  عرب الوطنية   املنظمة املتحدة ملكافحة اجلرمية  
  .يف النظر يف التصديق على هذا الربوتوكول) انظر أدناه(الوزارات واملعين باالجتار، 

  
  االجتار بالقصر    

ــانون اهلجــرة واللجــوء لعــام   ) ٣ (٨١االجتــار باألطفــال حمظــور مبوجــب املــادة      مــن ق
 عامـا   ١٨ن   بأطفـال دون سـ     ‘جمرد نقل، أو جلب، أو إيواء أو االحتفاظ       ’م   الذي ُيجرِّ  ٢٠٠٣

 بارتكـاب هـذه اجلرميـة بالـسجن     تثبـت إدانتـه   وميكـن أن ُيعاقـب أي شـخص         . ألغراض االجتار 
مــن هــذه ) ١( علــى النحــو املــشار إليــه يف القــسم الفرعــي ســنة ١٢ و ٥ملــدة تتــراوح مــا بــني 

  .املادة
وهذا احلكم أشد من احلكم مبوجـب القـانون اإلندونيـسي احلـايل، حيـث تـنص املـادة                     
 ٦ُيعاقـب علـى االجتـار بالنـساء والقـصر مـن الـذكور بالـسجن ملـدة أقـصاها                     ’أنـه،    على   ٢٩٧
  .‘سنوات

االســتغالل ’ املتعلقــة بـــ ٦٦واألحكــام املبينــة يف قــانون العقوبــات املقبــل طبقــا للمــادة    
 عامــا ١٨ توقيــع أشــد عقوبــة لالجتــار بــضحايا دون ســن  وجبتــست‘ اجلنــسي لــشخص ثالــث

  .سنة ٢٥ و ١٢ بالسجن ملدة تتراوح ما بني
  

  البغاء    
ال ميثــل البغــاء يف حــد ذاتــه جرميــة طبقــا للقــانون التيمــوري احلــايل ولكــن، كمــا ورد     

  .أعاله، يعترب االجتار ألغراض البغاء جرمية
إعـداد  وقـت   املطبـق حاليـا     أيـضا    وهـو  من قانون العقوبات اإلندونيسي،      ٢٩٦واملادة    

  .م البغاء جرميةأو تنظي‘ تسهيل’نص على أن تهذا التقرير، 
ــادة    ــى أن أي       ٥٠٦وامل ــضا بوضــوح عل ــنص أي ــسي ت ــات اإلندوني ــانون العقوب ــن ق  م
  .‘ة واحدسنةتصل إىل السجن ملدة ، ُيعاقب ب‘يستغل، بوصفه قوادا، بغاء إمرأة’شخص، 
 ســـيعاقب عـــادة مـــن تثبـــت إدانتـــهم  وآخـــر مـــشروع لقـــانون العقوبـــات التيمـــوري   

 على حنو آخر يف بغاء شخص آخر أو ممارسـة أعمـال جنـسية    تسهيل، أو تنظيم أو اإلسهام    ’ بـ
ــصل إىل    ‘ أخــرى ــدة ت ــسجن مل ــايل، بال  هــذا إعــدادووقــت .  ســنوات٣ألغــراض الكــسب امل

احتوائه على حكم حمـدد بـشأن بغـاء    بالتقرير، ذهب مشروع القانون أبعد من التشريع السابق        
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، سـنة  ١٢ و ٣ العقوبة إىل ما بـني     ، ستزيد ‘بغاء األطفال ’ بشأن   ١٦٧وطبقا للمادة   . األطفال
وهـذا القـانون سيـشمل أيـضا الـسيناريوهات الـيت يعـرض          .  عامـا  ١٦إذا كان الطفل دون سن      

هلمـــا للتجـــار ألغـــراض البغـــاء أو يف حماولـــة اطفأفيهـــا األقـــارب، أو يف الواقـــع األبـــوان، بيـــع 
  .الستخدامهم لتقدمي خدمات جنسية يف مقابل فوائد أو خدمات أخرى

الـذي  البلـد    فملثل، سيعاقب من تثبـت إدانتـهم بنقـل ضـحية صـغرية إىل بلـد خـال                 وبا  
، إذا كانـت الـضحية قاصـرا        سـنة  ١٢ و   ٥ فيه أو تقيم فيـه، بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني               تُولد

  .  عاما١٦دون سن 
  

  األعمال اإلباحية    
قـا للمـادة    طب ألعمـال اإلباحيـة     قـانون العقوبـات اجلديـد اسـتغالل األطفـال يف ا           ُيجرِّم    
، مع توقيع عقوبة تتراوح مـا بـني سـنة وسـت سـنوات لألنـشطة ذات الـصلة بإنتـاج، أو                    ١٦٨

 ١٦توزيع، أو نشر، أو استرياد، أو تصدير أو بيع املواد اإلباحية اليت تستغل القـصر دون سـن                   
  .عاما

ن حتـت طائلـة القـانو   ون قعـ للمـواد اإلباحيـة ال ي  ‘ املـستخدمون النـهائيون  ’والعمالء أو    
ــل   بيــد أهنــم إذا شــاركوا يف توزيــع تلــك املــواد، ميكــن أيــضا أن تثبــت         . طبقــا للقــانون املقب

  .مسؤوليتهم، كما أشري إليه أعاله
  

   ليشيت–حالة املشتغالت باجلنس يف تيمور     
 عـن   اهعلومـات أدنـ   املة، تقـدم احلكومـة      لجنـ ل) ح (٢٤  ١٩وفقا للتوصية العامة رقـم        

  .والبغاء يف البلدمدى وطبيعة مشاكل االجتار 
  

  طريقة املعاينة    
/  حزيـران  –مـارس   / مـسحا خـالل الفتـرة مـن آذار         ٣٨أجرى تقرير ألوال ما جمموعـه         

 ٤٠٠ومــع أن عينــة املــسح صــغرية، فإهنــا تــستكمل مبعلومــات مــن أكثــر مــن     . ٢٠٠٤يونيــه 
ة مصدر، مثل سائقي سـيارات األجـرة، وأصـحاب الفنـادق، والعمـالء، والـذين ينظمـون جتـار              

اجلنس واملشتغالت باجلنس أنفسهن، مما يساعد يف توفري صورة شـاملة لإلجتـار وجتـارة اجلـنس               
ــور  ــشيت–يف تيم ــدادووقــت .  لي ــذه      إع ــاك اســتكماالت أخــرى هل ــر، مل تكــن هن ــذا التقري  ه
  .املعلومات
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  املشتغالت باجلنس يف ديلي    
اجلنس يف ديلـي مـن      طبقا للتقريـر املقـدم مـن مؤسـسة ألـوال، فـإن غالبيـة املـشتغالت بـ                    

، )٣٥(، والـصينيات    )٦٠(وتليهن مباشرة املـشتغالت اإلندونيـسيات       ). ١٠٠(تيمور الشرقية   
ووقــت نــشر التقريــر، كانــت ثــالث نــساء اســتراليات ). ٢٠(والفلبينيــات ) ٣٠(والتايلنــديات 

  .)١٣٥(جلنس يف ديليبايعشن ويعملن مشتغالت 
 ١٤ تبلـغ مـن العمـر        يبلتـها يف ديلـ    وكانت أصغر مشتغلة باجلنس تيموريـة جـرت مقا          

وبلـغ  .  عامـا  ٣٤عاما، وهو أيضا أصـغر سـن يبـدأ عنـده االشـتغال بـاجلنس؛ ويبلـغ أكـرب سـن                      
  .)١٣٦( عاما١٧متوسط سن بدء االشتغال باجلنس يف اجملموعة املشمولة باملسح 

ن االشـتغال بـاجلنس     مارسـ  النتائج املستخلصة من الدراسة أن أغلبيـة النـساء           تظهرأو  
وأفـادت فتيـات    . أو بـسبب ضـرورة اقتـصادية      /أثـرت بعمـق يف حيـاهتن و       نفـسية   يجة صـدمة    نت

 عاما أهنن أصبحن مشتغالت باجلنس عقب وقوعهن ضـحية اغتـصاب مـن    ١٢بلغن من العمر   
 أو االغتـصاب مـن أحـد أفـراد          يذاءإلل، تعرضن   من ناحية أخرى  و. صديق، هجرهن بعد ذلك   

وبعض النساء األكـرب سـنا الالئـي        .  طردهن من بيت األسرة    األسرة القريبني، مما أدى عادة إىل     
ومجيـع  . يعملن كمشتغالت بـاجلنس هجـرهن أزواجهـن، سـواء بـالطالق أو بـاهلجرة للخـارج          

 ألنـه   مهنـة اجلـنس   ويف مجيع احلـاالت، دخلـن       .  يتعني عليهن إعالتهم   الأطفاأجننب  النساء تقريبا   
  .)١٣٧(دة أو املساعإلعالةمل تكن لديهن وسيلة أخرى ل

وكثري من النساء الالئـي مشلـهن املـسح يف الدراسـة الـيت أجرهتـا مؤسـسة ألـوال دخلـن                        
لعمــل إىل ان تجهوهــن يــ. كــن يعملــن بالفعــل يف املهنــةلألســرة املهنــة بــاقتراح مــن صــديقات 

 أي تــذكر، ومل ‘ باهلــاتفت الطلــبحتــ ’ املــواخري، أو يف الــشوارع، أوبــصورة مــستقلة، أو يف
ومل تــر أي واحــدة أيــضا أن  . انــت مدينــة ألســباب مرتبطــة باشــتغاهلا بــاجلنس  واحــدة بأهنــا ك

بيد أنـه لـيس مـن       . حريتها مقيدة أو أن املسيطرين على املهنة قد أخذوا منها مستندات هويتها           
 عامـا   ١٤كـثري مـن الفتيـات الـصغريات البالغـات مـن العمـر               الـزعم بقيـام     الواضح كيف ميكن    

فــراد أسيطرة أحــد مــع عــدم اخلــضوع، كمــا يــدعني، لــنس، بإعالــة أنفــسهن كمــشتغالت بــاجل
وميكن أن يشري هذا إىل أهنن ضحايا االجتار، مع أنه حـىت اآلن، ال يوجـد                . األسرة أو فرد آخر   

  .)١٣٨( هذا اإلدعاءتأييدلدى احلكومة دليل ملموس ل
__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٥(
  .املرجع نفسه )١٣٦(
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٧(
  .١٩-١٨املرجع نفسه، الصفحتان  )١٣٨(
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  املشتغالت باجلنس األجنبيات    
ــ   ــات  ل ا خالف ــساء التيموري ــلن ــاجلنس يف دامل ــه جيــري    شتغالت ب ــل أن ــدو بالفع ــي، يب يل

بــصورة نــشطة جلــب نــساء مــن بلــدان مثــل إندونيــسيا، مبــا يف ذلــك تيمــور الغربيــة، وتايلنــد،  
ــة اجلــنس يف تيمــور     ــسيا   .  ليــشيت–والفلــبني والــصني للعمــل يف مهن ــساء مــن إندوني ومتيــل الن

ــدليك و    ــات وصــالونات الت ــواخري، واحلان ــد إىل العمــل يف امل ــى كيصــاالت الكــاراو وتايلن  عل
وكان من الصعب مجع معلومات عن النساء الـصينيات والفلبينيـات بـالنظر إىل التكـتم        . التوايل

  .)١٣٩(الشديد من جانب من يقومون باستخدامهن على العمليات احمليطة جبلبهن وتشغيلهن
 –ويف حــني أن بعــض هــؤالء النــساء قــد وصــلن بــدون مــساعدة مــن أحــد إىل تيمــور   

. ثال من إندونيسيا، جـرى جلـب أخريـات عـن طريـق شـبكات متقدمـة           ليشيت، وعلى سبيل امل   
. وهـن يــدخلن البلــد إمــا عــن طريــق اجلـو أو احلــدود الربيــة، متنكــرات يف الغالــب كــسائحات  

. فنـادق ال بعض النساء يف بلدهن األصلي على فرض أهنـن سـيعملن نـادالت أو يف                مجعوجرى  
علـى االشـتغال بـاجلنس، وهـو مـا فعلنـه             أهنـن قـد أُرغمـن        ذكـرن وبعد وصوهلن بفترة وجيزة،     

دعي النــساء مــن هــذه البلــدان أن تــو. كلفــة ســفرهن، الــيت دفعهــا الــذين اســتقدموهن تاددلــس
 منـهن وأهنـن     تخـذ أ وأن جـوازات سـفرهن    . ن وعملـه  ن مقيدة خارج مكان إقامتـه     نحتركاهت

  . )١٤٠(يتعرضن دائما للتهديد بالترحيل
البلد الوحيد يف منطقة جنـوب شـرق آسـيا الـذي             ليشيت متثل    –وبالنظر إىل أن تيمور       

يستخدم دوالرات الواليات املتحدة بوصفها العملـة احملليـة، فإهنـا تـصبح خيـارا جـذابا للتجـار                   
ــدفع ال. )١٤١(احملــتملني ــائنوي ــا بــني   أي  زب ــراوح م ــغ يت ــات   ٨٥٠و  ٥مبل مــن دوالرات الوالي

اظ إال بنـصف أتعـاهبن أو أقـل مـن     وال يـسمح للنـساء باالحتفـ      . )١٤٢(املتحدة رهنا بنوع اخلدمة   
 عمـال ن  ملارسـ  شـعرن بـأن هلـن اخليـار،          لـو وأشار كـثري مـن املـشتغالت بـاجلنس إىل أنـه             . ذلك

خــر؛ بيــد أن البحــث أظهــر أن كــثريا مــن هــؤالء النــساء غــري حاصــالت علــى تعلــيم نظــامي    آ
 ٢٤٨مـن بـني   و. )١٤٣(ه ويشعرن بأن مهاراهتن ضئيلة أو معدومة للقيام بعمـل آخـر     ناد إلي لالست

__________ 

  .٢٦-٢١ملرجع نفسه، الصفحات ا )١٣٩(
  .املرجع نفسه )١٤٠(
  .١٧املرجع نفسه، الصفحة  )١٤١(
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة  )١٤٢(
  .املرجع نفسه )١٤٣(
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، ضـحايا   ١١٥مشتغلة باجلنس يف ديلي، تشري التقديرات إىل أن أقـل قلـيال مـن النـصف،                 أنثى  
  .)١٤٤(االجتار

  
  الذكور املشتغلون باجلنس    

ــون يف العاصــمة          ــى حــد ســواء يعمل ــصبية عل ــضا إىل أن الرجــال وال أشــار البحــث أي
صـــغرية وافـــدة مـــن مـــع جمموعــة  ) ١٠٠(وهـــم يف الغالــب تيموريـــون  . كمــشتغلني بـــاجلنس 

، أفادت التقارير أن الذكور املـشتغلني بـاجلنس يـأتون مـن             ٢٠٠٤ومنذ عام   ). ١٠(إندونيسيا  
وتــشري . )١٤٥(نفــس بلــدان نظرياهتــن اإلنــاث مثــل الفلــبني، وتايلنــد، واســتراليا، وأيــضا الربتغــال 

 علــى ويــشري البحــث إىل أنــه،.  عامــا١٨التقــديرات إىل أن ثالثــة أربــاع هــذه الفئــة دون ســن 
ــسبب ضــرورة           ــاجلنس ب ــتغال ب ــة فحــسب االش ــذه الفئ ــصف ه ــدأت ن ــك، ب ــن ذل العكــس م
اقتصادية؛ أما الباقون فهـم مـشتغلون بـاجلنس عرضـيون يزاولـون هـذا النـشاط لـسد العجـز يف                      

 بناء على توصـية مـن صـديق، أو ألن رجـاال أجانـب               هنةدخل بعضهم امل  قد  و. دخلهم العادي 
وعلـى غـرار    . رد الفـضول  جملـ عرضوا نقودا ملمارسـة اجلـنس أو        ) همزبائنوهم يشكلون أغلبية    (

 علـى عكـس   بيـد أنـه     .  وأيـضا يف الـشوارع     مـستقلني ، فإهنم يعملون    باجلنساملشتغالت  اإلناث  
 حريـة وال يـشعرون بـنفس الـضغط املـايل            أكثـر هذه الفئة، أفاد الذكور املشتغلون باجلنس أهنم        

علـى  سح احملـدودة، ال جيـري االجتـار بـصورة منهجيـة      وثانية، من عينة املـ . للبقاء يف هذا العمل  
  .)١٤٦(أي من الذكور املشتغلني باجلنسما يبدو ب

  
  احلالة يف املقاطعات    

، وإن كان على نطاق أصـغر       اتيشري البحث إىل أن البغاء موجود على صعيد املقاطع          
بـاجلنس  وأفـادت التقـارير بـأن بعـض رؤسـاء القـرى يـسمحون للمـشتغالت                 . منه يف العاصـمة   

ــة االقتــصادية امل   ومجيــع . ة للنــساء املعنيــاتؤملــبالعمــل يف قــراهم، يف املقــام األول بــسبب احلال
. ومع أهنن يبتعدن عـن األضـواء، يـدرك اجملتمـع احمللـي مـن هـن          . املشتغالت باجلنس تيموريات  

__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة  )١٤٤(
نظـرة يف  : االجتـار يف تيمـور الـشرقية   ’ملحوظة إضافية من ورقة العرض املتعلقـة بتقريـر مؤسـسة ألـوال بـشأن            )١٤٥(

  .١٥، الصفحة )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٨(‘ اجلنس يف أحدث دولةمهنة 
)١٤٦( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation (2004), 

ps. 28-29.  
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وكمــا هــي احلــال فيمــا يتعلــق بالنــساء يف ديلــي، فــإهنن يعتقــدن أنــه لــيس لــديهن ســبيل آخــر     
  .)١٤٧(وال يوجد دليل واضح يشري إىل أن هؤالء النساء ضحايا االجتار. رزقسب اللك

 كانـت هنـاك تقـارير مزعجـة مـن قريـة سـاليلي يف مقاطعـة                  خـرية بيد أنـه يف اآلونـة األ        
 عامـا يعملـن   ١٢كوفاليما، حيث توجـد أدلـة تـشري إىل أن فتيـات صـغريات يـبلغن مـن العمـر                    

زالـت   يف حني كانت التفاصيل الكاملة هلذه األحـداث مـا         و. )١٤٨(كبغايا يف كفرين على األقل    
هـذا النـشاط   يف  اركات هذا التقرير، يبـدو أن الـشابات قـد أصـبحن مـش             إعدادتتكشف وقت   

إيذاء جنسي داخل األسرة وطردهن من بيوهتن وإرغامهن علـى البحـث           من  من جراء معاناهتن    
ت منـهن فقـدن أزواجهـن أثنـاء         واألرامل ضعيفات أيـضا ألن كـثريا      . عن مأوى يف مكان آخر    

ســنوات مقاومــة االحــتالل اإلندونيــسي وتعــني علــى الــبعض ممارســة االشــتغال بــاجلنس لعــدم    
 ةوتشري التقارير أيضا إىل أن أفرادا من الـشرط        . وجود وسيلة أخرى إلعالة أنفسهن أو أسرهن      
ــا الــ وحت.  دائمــونزبــائناحملليــة، إىل جانــب رجــال مــن اجملتمــع احمللــي    ــة قــق حالي شرطة الوطني

  .)١٤٩( ليشيت يف هذه اإلدعاءات– لتيمور
ــساء املــشتغالت مب ويف اجملتمــع التيمــوري، تُ    ــرب الن ــة اجلــنس عت ــساء ’ أو ’feto aat‘ هن ن

ويف سـاليلي، حيـث     . ن احمللي هوُيهمشن، وال حيصلن عمليا على أي دعم من جمتمع        ‘ تسدااف
يـون الـدعم للنـساء، مبـا يف ذلـك إنـشاء          كانت هناك تقارير عن البغاء، يقـدم رجـال الـدين احملل           

ــديل لعمــل يــوفر فحــسب املعلومــات املتعلقــة با الوهــذا املركــز . مركــز نــسائي يف املنطقــة   الب
أو مـأوى للنـساء الالئـي حيـاولن تـرك االشـتغال بـاجلنس               ‘ مكانـا مأمونـا   ’والتدريب، بل أيـضا     
ــراهن، يوجــد قــدر ضــئيل أو معــدوم   . وبــدء حيــاة جديــدة  مــن التثقيــف بــشأن  ويف الوقــت ال

  .صغرياتالصحة اجلنسية واإلجنابية يف فترة املراهقة هلؤالء النساء ال
  

  العنف ضد املشتغالت باجلنس    
لسوء احلظ، يتكرر حدوث السلوك العنيف جتاه املشتغالت باجلنس حيـث ُيبلـغ كـثري              

. الزبـون الـذي ميارسـه   يـذاء  اإلإىل حـد كـبري مـن        ناشـئة   من النساء عـن وقـوع حـوادث عنيفـة           

__________ 

)١٤٧( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation (2004), 

p.28.  
معلومات مستمدة من مشاورات املقاطعات بشأن تقارير حقوق اإلنسان اليت نظمها مكتب رئـيس الـوزراء                 )١٤٨(

  ).٢٠٠٦مارس /آذار(حلقوق اإلنسان 
؛ وأيـضا  )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين( ليشيت، ديلي –استنادا إىل املقابالت مع قائد الشرطة الوطنية لتيمور          )١٤٩(

املعلومات املستمدة من مشاورات املقاطعات بشأن تقارير حقوق اإلنسان اليت نظمها مكتب رئيس الـوزراء      
  ).٢٠٠٦مارس /آذار(حلقوق اإلنسان 
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دعي بعـض املـشتغالت بـاجلنس       تـ واإلدعاءات حبدوث ختويـف، واعتـداء واغتـصاب معتـادة، و          
ــوات األمــن، وُيقــال إن بعــضهم يطلــب ممارســة اجلــنس        ــة علــى أيــدي ق حــدوث ســوء معامل

  .)١٥٠(جمانا
ره قريبـا جـدا بعـد مـشروع قـانون      وويف قانون العنف العائلي املقبل، الذي ُيتوقع صـد          

جد إشارة حمددة للعنف ضد املشتغالت باجلنس وضحايا اإلجتار، عـدا إشـارة             العقوبات، ال تو  
  .‘ يف األسرةارسالذي مي’ إىل العنف ٣يف املادة 
، الـذي يقـع     ‘مبـدأ احلمايـة اخلاصـة     ’ من نفس القانون تشري بالفعل إىل        ٧بيد أن املادة      

االحتياجــات وغريهــم مــن ذوي ... محايــة األطفــال ’علــى األســرة مبوجبــه واجــب خــاص لـــ  
هم ضــد مجيــع أشــكال العنــف، واالســتغالل، والتمييــز، والتــرك، والقهــر، الــدفاع عنــاخلاصــة و

ومـن الناحيـة النظريـة، ينبغـي تطبيـق هــذا      . ‘ اجلنـسي وأشـكال سـوء املعاملـة األخــرى    يـذاء واال
ــد يٌ    ــي ق ــى القاصــرات الالئ ــانون عل ــُهكــرالق ــى    رغمُهن أو ُي ــهن عل ــن عائلت ــراد م ــرد أو أف ن ف

  .مرار يف االشتغال باجلنساالست
  

  املواقف جتاه املشتغالت باجلنس    
 يتجنبـــهن اجملتمـــع األوســـع، وهـــن مهنـــة اجلـــنسكـــثري مـــن النـــساء الالئـــي ميارســـن    

 جــرت مقابلتــهن الئــيوحــددت املــشتغالت بــاجلنس ال . معــزوالت، وال ســيما يف املقاطعــات 
ذف بــالطني، والــسب عالنيــة   اإليــذاء مثــل القــ اســة الــيت أجرهتــا مؤســسة ألــوال  ألغــراض الدر

وكمـا  . عيـشتهم ملواملضايقة باملكاملات اهلاتفية كطـرق يعـرب هبـا عامـة اجلمهـور عـن اسـتهجانه                  
هــي احلــال يف كــثري مــن البلــدان، تــشعر النــساء أهنــن مــصدر عــار ألســرهن وميكــن أن يتــوقعن 

أنـه يف   يف   نيتمـثال وهنـاك انقـسام إىل جممـوعتني        . احلصول منها على قليل من الدعم أو عدمـه        
حني أن كثريا من املشغالت باجلنس تربأ منهن أقـرب األقـارب، توجـد لـبعض األسـر مـصلحة         

وقـد أُلقـي    . خاصة يف رؤية املشتغالت باجلنس يواصلن العمل ألهنا تستفيد ماليا من مكاسبهن           
القبض على كثري من املشتغالت باجلنس األجنبيات وجرى ترحيلـهن بـدون توجيـه اهتـام علـى       

مليــات ع، كانــت هنــاك أربــع ٢٠٠٥ويف عــام . )١٥١(نحــو الــوارد مبزيــد مــن التفــصيل أدنــاه ال
، كـان رقـم عمليـات الترحيـل أعلـى بكـثري، حيـث            ٢٠٠٤ويف عـام    . صنيمن ال ترحيل لرعايا   
وهذه األرقام متثل جمموع أعـداد املـرحلني        ).  إىل إندونيسيا  ١٤٦( شخصا   ١٤٧جرى ترحيل   

__________ 

)١٥٠( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation, p. 29.  
  .٤٢سه، الصفحة املرجع نف )١٥١(
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توجــد معلومــات متاحــة فيمــا يتعلــق بالنــسبة املئويــة       وال . وليــست مــصنفة حــسب اجلــنس   
  .للمشتغالت باجلنس إىل جمموع عدد املطرودين من البلد

  
  مشكلة االجتارمع  وسائط اإلعالم تعامل    

كان هناك هنج مثري يف تناول قضية املشتغالت بـاجلنس وكيفيـة تـصويرهن يف وسـائط               
إحـدى   (٢٠٠٣ يف عـام  ’Wisma Cendana‘ وأحد األمثلة علـى ذلـك الغـارة املعنونـة    . اإلعالم
 مبمارسة اجلنس مع عـدة      ة، اليت قام فيها ضباط شرطة سري      )، املبينة أدناه  ‘عملية تيكي ’غارات  

 تـصوير الوقـائع قبـل أن    وامشتغالت بـاجلنس، وبعـد ذلـك اقـتحم ضـباط آخـرون الغرفـة وبـدأ              
 التليفزيــون الــوطين يف وُعرضــت العمليــة بعــد ذلــك . تتــاح الفرصــة للنــساء الرتــداء مالبــسهن 

  .)١٥٢( وطنيةية ليشيت، وهي قناة تليفزيون–لتيمور 
  

  األشكال األخرى لإلجتار    
 –يستشهد حبث حديث برأي املدعي العام القائل بأنـه مـن املمكـن أن تكـون تيمـور                     

 صـيين   ٤٠٠ري، حيث يعمل يف صناعة التـشييد عـدد يـصل إىل             سليشيت بلد مقصد للعمل الق    
 –وبسبب عـدم وجـود أرقـام بـشأن عـدد العمـال األجانـب يف تيمـور                   . )١٥٣(ي فييتنام ٣٠٠و  

ليــشيت، مــن الــصعب احلــصول علــى فكــرة واضــحة لنطــاق هــذه املــشكلة وإىل أي مــدى، إن    
  .الفتيات الصغريات فيهاو النساء تورطُوجد، ت

  
  تدابري مكافحة اإلجتار: رد احلكومة    

، اختـذت   لجنـة ل) ح (٢٤  ١٩ العامـة رقـم      مرة ثانية، وفقا اللتزاماهتا مبوجب التوصية       
احلكومـة  وعهـدت   .  ليـشيت  –احلكومة عـددا مـن اخلطـوات ملعاجلـة مـشكلة االجتـار يف تيمـور                 
ــة لتيمــور      ــشرطة الوطني ــة لل ــسؤولية إىل إدارة اهلجــرة التابع ــق يف حــاالت   –بامل ــشيت للتحقي  لي

  .االجتار بالبشر طبقا لقانون اهلجرة واللجوء
 أن نـساء تيموريـات     حيـث ُزعـم   ،  ٢٠٠٣يو ملـواد إباحيـة يف عـام         وعند اكتشاف فيـد     

 ليـشيت باالشـتراك مـع شـرطة األمـم املتحـدة             –اشتركن فيـه، أجـرت الـشرطة الوطنيـة لتيمـور            
. ، وال سـيما األجنبيـات العـامالت كمـشتغالت بـاجلنس           مهنـة اجلـنس   عددا من التحقيقات يف     

__________ 

  .٤١املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٢(
  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٣(
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ــة غــارات    ــام مبجموع ــوانوأدى هــذا إىل القي ــة تيكــي عم ’بعن ــا ، ‘لي ــيت أطلقه ــام  ال ــدعي الع  امل
  .)١٥٤( ليشيت–والشرطة الوطنية لتيمور 

ويف إحدى هذه الغارات، أُلقي القبض على سبع نـساء إندونيـسيات ورجـل تيمـوري               
ويف حــني جــرى اســتجواب الرجــل وإطــالق ســراحه بعــد ذلــك، . واحــد بــزعم ممارســة البغــاء

 أحـد الـضباط  أن  إحـدى النـساء   زعمـت  واشتكت النساء من التعـرض للمـضايقة مـن الـشرطة     
البغــاء ‘ تــسهيل’ويف جلــسة االســتماع، ووجهــت إىل النــساء هتمــة ارتكــاب جرميــة  . اغتــصبها

وصــدرت حبقهــن أوامــر ترحيــل، بــرغم أن القــانون اإلندونيــسي يعاقــب مــن ينظمــون االجتــار   
ى هوانتـ . ‘طوعا’يا  ووافقت النساء فيما بعد على العودة إىل إندونيس       . وليس البغاء يف حد ذاته    
 حمكمــة االســتئناف إىل أن قــرار القاضــي األصــلي بترحيــل النــساء غــري  قــرار الحــق صــدر مــن

  .)١٥٥(قانوين وقرر أنه طبقا للقانون اإلندونيسي والربتغايل مل ترتكب النساء أي جرمية
 ليـشيت وشـرطة     –، شنت الشرطة الوطنيـة لتيمـور        ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣وأيضا يف الفترة      

ــي  األمــم املتحــ  ــى مــواخري مــشبوهة يف ديل ــانون   . دة غــارات عل ووجهــت اهتامــات مبوجــب ق
العقوبـات اإلندونيــسي ضـد التجــار املــشتبه فـيهم يف بعــض احلــاالت وضـد النــساء يف حــاالت     

ن إىل بلداهنن األصـلية مثـل       إعادهت، جيري    اإلجتار بالفعل  ويف حالة اعتبار النساء ضحايا    . أخرى
ومل .  كـل منـهن أو وكـاالت دوليـة         ةحلاالت مبساعدة من سفار   تايلند وإندونيسيا، ويف بعض ا    

بيــد أنــه . تــسفر أي مــن هــذه احلــاالت عــن جلــسة اســتماع أو إدانــة الرتكــاب جرميــة اإلجتــار 
 غرامات على بعض أرباب األعمال مبوجب قانون اهلجرة واللجوء بـسبب االسـتخدام              تفُرض

  .)١٥٦(أشريات سياحية ليشيت بت– تيمور نغري القانوين للنساء الالئي دخل
باسـتجواب   اجلهود املبذولة حاليا ملكافحة االجتار تشمل قيام مسؤويل اهلجـرة            عظموم  

نقـاط  لنساء القادمات من البلدان املعروفة باالجتار يف موانئ الـدخول مثـل مطـار ديلـي وعـدة               ا
ض دخوهلـا  وإذا كان يشتبه يف دخول املرأة البلـد ألغـراض االشـتغال بـاجلنس، ُيـرف     . بريةعبور  

 غري رمسيـة  وكانت هناك تقارير    .  ليشيت وتعاد على الفور إىل البلد الذي أتت منه         –إىل تيمور   
 ليـشيت ومـسؤولني يف اهلجـرة لنـساء ُيـشتبه يف             –عن مساح أفـراد مـن الـشرطة الوطنيـة لتيمـور             

دخــوهلن البلــد لالشــتغال بــاجلنس بــدخول البلــد مقابــل نــسبة مئويــة مــن املكاســب؛ بيــد أنــه      

__________ 

  .٣٩املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٤(
  .٤٢-٣٩املرجع نفسه، الصفحات  )١٥٥(
  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٦(
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، مل يـرفض  ٢٠٠٤-٢٠٠٣وخـالل الفتـرة    .  حىت اآلن قـضية تتنـاول هـذه االهتامـات          توجد ال
  .)١٥٧(٢٠٠٤ يف عام ١٧، وزاد العدد إىل ٢٠٠٣ يف عام ١٠دخول البلد إال آلسيويات، 

  
  الصعوبات يف إنفاذ القانون    

 ةنـ وبرغم اجلهود اليت بذلتها احلكومة لقمع أنشطة اإلجتار، ال توجد حـىت اآلن أي إدا                
وتوضــح هــذه احلــاالت أن هنــاك عقبــات كــبرية يــتعني  . بإرتكــاب جــرائم ذات صــلة باالجتــار

، أفـادت التقـارير   ‘تيمـور لـودج  ’ويف غارات . التغلب عليها، ناهيك عن أسلوب شن الغارات    
بأنه جرى استجداء مبـالغ مـن املـال مـن أفـراد اجلمهـور بغـرض تنفيـذ الغـارة، أي لكـي يـدفع                          

 ليشيت للمشتغالت بـاجلنس ملمارسـة اجلـنس قبـل إلقـاء القـبض               –نية لتيمور   أفراد الشرطة الوط  
  .عليهن بعد ذلك

سـوء فهـم أساسـي للقـانون احلـايل، مثـل اهتـام              ‘ عمليـة تيكـي   ’وأظهرت أيضا غارات      
جرائم إجتار، وترحيلهن بعد ذلـك وعـدم متابعـة أي حتقيـق للتأكـد      ارتكاب   ب حمل النظر النساء  

ــشرطة،    . ار ممكــنممــا إذا كــن ضــحايا إجتــ  وأيــضا، انتقــدت بعــض الــسلطات، مبــا يف ذلــك ال
  .)١٥٨(اجملموعة احلالية لقوانني االجتار باعتبارها غري كافية

وما زالت هناك صـعوبات مؤسـسية يف معاجلـة مـشكلة االجتـار، ناهيـك عـن االفتقـار                      
وحيـث توجـد    . ارومن البداية، مل جير جتميـع إحـصاءات عـن االجتـ           . إىل املوارد املالية والبشرية   

ملفات مادية لدى الشرطة أو مكتب املدعي العام، ال توجد طريقة منهجية للحفـظ وقـد فُقـد                  
  .)١٥٩(كثري من امللفات

ــذين           ــومني أو ال ــشهادة ضــد التجــار املزع ــساء لل ــدى الن ــة ل ــدم وجــود الرغب وأدى ع
وهنـاك عـدد   . ياهن إىل تقويض احملاوالت الرامية إىل إقامة الدعوى يف تلك القضا   ءيسهلون بغا 

ا االفتقـار إىل خـدمات الترمجـة للنـساء، الالئـي ال يـستطعن التحـدث                نـه من األسباب لذلك، م   
. اليت ميكنهن البقاء فيها يف انتظـار احملاكمـة        ‘  املأمونة بيوتال’باللغة احمللية وكذلك االفتقار إىل      

به يف وقــوعهن شت املــتداويف إحــدى الغــارات األوىل علــى مــواخري مــشتبه فيهــا يف ديلــي، عــ   
ــه مل يكــن هنــاك ببــساطة مكــان آخــر       ضــحايا االجتــار إىل نفــس املــاخور بعــد اســتجواهبن ألن

يف الوقـت الـذي   ‘ طوعـا ’ىل وطنـهن األصـلي   إن رجعـ وأظهر البحـث أن النـساء     . للذهاب إليه 

__________ 

 Trafficking‘، وردت يف )٢٠٠٤(قائمة املسافرات الالئي ُرفض دخوهلن إىل تيمور الـشرقية، إدارة اهلجـرة    )١٥٧(

in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex Industry’, Alola Foundation (2004),  ٤٦، الصفحة.  
  .٤٠املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٨(
  .٣٨-٣٧املرجع نفسه، الصفحتان  )١٥٩(
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هن أثنـاء تلـك     إلعالتكان جيري فيه استئناف أوامر ترحيلهن بسبب االفتقار إىل املوارد الالزمة            
  .)١٦٠(الفترة

  
  الفريق العامل املشترك بني الوزارات واملعين باإلجتار    

ــوزارات ومعــين         ــشاء فريــق عامــل مــشترك بــني ال تــصدت احلكومــة هلــذه املــشكلة بإن
باإلجتــار، مؤلــف مــن ممــثلني مــن احلكومــة مثــل وزارة اخلارجيــة والتعــاون، ووكــاالت األمــم     

وهـذا الفريـق العامـل، الـذي        . ات غـري احلكوميـة    املتحدة مثل املنظمـة الدوليـة للـهجرة واملنظمـ         
 هــذا التقريــر، يهــدف إىل تعزيــز االشــتراك يف مجيــع   إعــدادكــان جيــري إعــادة تــشكيله وقــت  

. قطاعات احلكومة بغية التوعية بقضايا اإلجتار داخل احلكومة واجملتمـع املـدين علـى حـد سـواء      
تـسهيل اهلجـرة   ’ءات الراميـة إىل      الـسياسات واإلجـرا    وضعويهدف أيضا إىل توفري اإلرشاد يف       

 –الشرعية ومكافحة اهلجرة غري القانونية مبا يف ذلك التهريب واإلجتار باألشخاص إىل تيمـور               
  .)١٦١(‘ليشيت ومنها

وضــع إجــراءات تنفيذيــة موحــدة بــشأن اإلجتــار يف  الفريــق العامــل اشــتركوحــىت اآلن   
ويعمـل الفريـق أيـضا إىل جانـب         . مـة ملسؤويل اهلجرة، وهي ما زالـت يف انتظـار موافقـة احلكو           

 اعــدممــثلني عــن وزارة العــدل إلدراج مزيــد مــن األحكــام املتعلقــة باإلجتــار، املتمــشية مــع القو   
وعلـى سـبيل املثـال، كـان الفريـق العامـل يـدعو يف اآلونـة                 . ، يف قانون العقوبات املقبـل     ةالدولي
وهـذا باالضـافة إىل     .  هـذا القـانون    يف‘ اإلجتـار ’إىل إدراج تعريف بروتوكول اإلجتار لـ       خرية  األ

مر ألغـراض اإلجتـار ورفـع سـن الرضـا إىل            آالدعوة بنجاح لعدد مـن األحكـام ذات الـصلة بالتـ           
وهـذه اإلجنـازات   . يف قـانون العقوبـات  ) كما هو حمـدد يف الربوتوكـول الـدويل        ( عاما   ١٨سن  

  .يدة مع املعايري الدوليةتعكس إلتزاما من جانب احلكومة بتحقيق توافق القوانني احمللية اجلد
ــصفة منتظمــة لــصياغة          ــوزارات االجتمــاع ب ــشترك بــني ال ــق العامــل امل ويواصــل الفري

وحتـددت العناصـر الرئيـسية لالسـتراتيجية يف تـوفري           . استراتيجية منسقة حلماية ودعـم الـضحايا      
ة، والعمـل   املعلومات املتعلقة باملسائل الصحية، مثل الصحة اجلنـسية وممارسـات اجلـنس املأمونـ             

. )١٦٢(ةح القانونيـ  ائالبديل، والـسالمة واألمـن يف مكـان العمـل، وإسـداء املـشورة وتقـدمي النـص                 
املاضــي، كانــت تتــسم بقلتــها وبتقــدميها   يف وحيثمــا كانــت اخلــدمات تقــدم لــضحايا اإلجتــار   

ــة  ــصورة مرجتل ــدري        . ب ــة وال ت ــة الطبي ــن إلتمــاس الرعاي ــساء باخلجــل م ــن الن ــشعر كــثري م وي
__________ 

  .٤٣-٤٢املرجع نفسه، الصفحتان  )١٦٠(
  ).٢٠٠٥(ارات واملعين باإلجتار اهليكل املقترح للفريق العامل املشترك بني الوز )١٦١(
)١٦٢( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation (2004), p. 

30.  
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وحاليــا، . )١٦٣( بــاجلنس األجنبيــات بوجــه خــاص أيــن يتــوجهن إذا احــتجن العــالج املــشتغالت
ُتنفذ منظمة غري حكومية دولية، املنظمة الدولية لصحة األسرة، باالشتراك مـع مؤسـسة تيمـور             

ة الــوعي بــاألمراض الــيت تنتقــل د ليــشيت، عــدة بــرامج لزيــا–هـاريئي والــصليب األمحــر لتيمــور  
ص املناعــة البــشرية، وال ســيما بــني املــشتغالت بــاجلنس الالئــي   باالتــصال اجلنــسي وفــريس نقــ 

وهذه املبادرة تدعمها وكالـة الواليـات املتحـدة للتنميـة           . حتددن بوصفهن معرضات خلطر بالغ    
. الدوليــة وُتنــاقش مبزيــد مــن التفــصيل يف القــسم املتعلــق بالــصحة يف التقريــر اخلــاص باالتفاقيــة 

م الــضحايا، أشــار الفريــق العامــل إىل أن املعلومــات الــيت  وفيمــا يتعلــق بوضــع اســتراتيجية لــدع
وفرهتــا التقــارير الــسابقة، مثــل الدراســة الــيت أجرهتــا مؤســسة ألــوال، ستــستخدم كنقطــة بدايــة   

  .)١٦٤(للمناقشات
ــضحايا إىل        ــة ال ــة ملكافحــة اإلجتــار ومحاي  معاجلــةوحتمــا، ســتحتاج أي جهــود مبذول

 بـأن أفـرادا مـن دائـرة اهلجـرة والـشرطة الوطنيـة               يعـ ويف إحدى احلاالت، إدُّ   . إدعاءات الفساد 
 ليــشيت طلبــوا خــدمات جنــسية مــن مــشتغالت بــاجلنس مــشتبه فــيهن عنــد عبــورهن  –لتيمــور 

وجـرى التحقيـق بعـد      .  ليـشيت  –احلدود من تيمور الغربية، مقابل املوافقة على دخوهلن تيمور          
  .)١٦٥(لكذلك يف هذا احلادث وُنقل املسؤولون ذوو الصلة نتيجة لذ

وتدرك احلكومة أيضا احلاجة إىل متابعة املعلومات والبيانـات الـواردة يف دراسـة ألـوال                  
 ليــشيت وضــباط اهلجــرة علــى تــشريع مكافحــة   –وتــرى أن تــدريب الــشرطة الوطنيــة لتيمــور  

وقــد أظهــر التــدريب األويل .  ضــحايا اإلجتــار علــى النحــو الــصحيحتحديــداإلجتــار ضــروري ل
 ليـشيت الواقعـة يف      –ة الدوليـة للـهجرة لطلبـة كليـة الـشرطة الوطنيـة لتيمـور                الذي قدمته املنظم  

  .إدارة اهلجرة أن املعرفة بالقانون سيئة للغاية
 اإلجتــار يف تأكيــد احلكومــة علــى التعــاون  مكافحــةومتثلــت خطــوة إجيابيــة أخــرى يف    
ريــب األشــخاص، املــؤمترات الوزاريــة اإلقليميــة يف بــايل بــشأن هت’فقــد اشــتركت يف . اإلقليمــي

. ‘عمليـة بـايل   ’املستمرة، املعروفة أيضا بــ      ‘ واإلجتار باألشخاص وجرائم املعامالت ذات الصلة     
 مـن الـشرطة     نيت احلكومـة ضـابط    وفد، بدعم من احلكومة الفرنسية، أ     ٢٠٠٥ويف أواخر عام    
. اليزيــا ليــشيت إىل حلقــة العمــل اإلقليميـة ملكافحــة اإلجتــار الــيت عقــدت يف م –الوطنيـة لتيمــور  

 ليـشيت يف اإلنتربـول يف الفريـق العامـل           –وفضال عن ذلك، من املتوقع أن يـشترك ممثـل تيمـور             
__________ 

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة  )١٦٣(
  ).٢٠٠٥(اهليكل املقترح للفريق العامل املشترك بني الوزارات واملعين باإلجتار  )١٦٤(
)١٦٥( ‘Trafficking in East Timor: A Look into the Newest Nation’s Sex  Industry’, Alola Foundation (2004), 

p.44.  
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املشترك بني الوزارات، حيـث تـرى احلكومـة أن التعـاون والتنـسيق وكـذلك تبـادل املعلومـات            
  .على الصعيد اإلقليمي أمور ضرورية للتصدي الفعال ألنشطة شبكات اإلجتار

  
  ؤسسة ألوالمتابعة تقرير م    

مـن وكالـة   ، ٢٠٠٤باعتباره متابعـة لتقريرهـا لعـام       ، مؤسسة ألوال على متويل    حصلت  
الواليات املتحدة للتنمية الدولية لدعم مشروع مشترك بني املنظمـة الدوليـة للـهجرة ومؤسـسة                
ألوال لزيادة الوعي باإلجتار، يستهدف وزارات خمتلفة يف احلكومـة، مبـا يف ذلـك مكتـب تعزيـز       

ــ ــة لتيمــور   امل ــشرطة الوطني ــصليون،    –ساواة، وال ــون القن ــضائية، واملوظف ــسلطة الق ــشيت، وال  لي
وسيـسعى املـشروع أيـضا إىل العمـل مـع جمـالس الكفـور يف                . ووسائط اإلعالم واجملتمـع املـدين     

 املـرأة يف هـذه اجملـالس للمـساعدة يف حتديـد الـضحايا               التمقاطعات احلـدود، وخباصـة مـع ممـث        
من املقـرر أن يبـدأ هـذا التـدريب         كان   هذا التقرير،    إعدادووقت  .  سواء ومساعدهتن على حد  

  . وُيقصد منه مساعدة احلكومة يف الوفاء مبسؤولياهتا يف هذا اجملال٢٠٠٦يف أواخر عام 
  

  املساواة يف التعليم:  من االتفاقية١٠املادة     
 ليــشيت، –يمــور تقــدم الوثيقــة األساســية املوحــدة استعراضــا عامــا لنظــام التعلــيم يف ت    

وهذه التحديات وغريها فيما يتعلـق بالقـضاء علـى التمييـز            . يف ذلك التحديات أمام تطويره     مبا
 إىل جانـب    –مبزيد من االستفاضة    أدناه  وكفالة املساواة يف احلقوق للمرأة يف جمال التعليم ترد          

  .رد احلكومة
  

  ت والنساءبنا فيما يتعلق بال–أهداف التعليم     
.  ليـــشيت–ت يف تيمـــور بنـــاام قـــانوين قـــوي بالنـــهوض بتعلـــيم النـــساء والهنـــاك التـــز  

وباالضافة إىل األحكام املنصوص عليها يف الدستور، يتمثل أحد املبـادئ التوجيهيـة يف القـانون      
وهـذا االلتـزام واضـح      . )١٦٦(‘ اجلنـسني  كفالـة تكـافؤ الفـرص لكـال       ’م يف   األساسي لنظـام التعلـي    

 عـن   وخباصـة حتـسني تـوفري التعلـيم،       ’ة، حيـث تتعهـد احلكومـة بــ          أيضا يف خطة التنميـة الوطنيـ      
ت والنـساء، والكبـار والفئـات ذات االحتياجـات          بنـا طريق توفري التدريب املهين، وخصوصا لل     

ــة احلاجــة إىل   . )١٦٧(‘اخلاصــة ــدرك احلكوم ــل، ت ــدد األشــخاص غــري امللمــني    ’وباملث ختفــيض ع

__________ 

  ).٧ (٣املادة  )١٦٦(
  ). د١٧-١١، املادة ٣اجلزء (خطة التنمية الوطنية  )١٦٧(
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 وكــذلك )١٦٨(‘ركيــز بوجــه خــاص علــى النــساءبــالقراءة والكتابــة يف جمتمــع الراشــدين، مــع الت
  .)١٦٩(تبنالاإنشاء آليات للمساعدة يف خفض معدالت تسرب 

الــذي وضــعته واعتمدتــه وزارة التعلــيم األهــداف     ‘ إطــار سياســة التعلــيم  ’ويعكــس   
املنصوص عليها يف خطة التنمية الوطنية وقد ُشـرح سـابقا بقـدر أكـرب مـن التفـصيل يف الوثيقـة                      

ت يف احلـصول علـى التعلـيم    بنـا بيـد أنـه بـالنظر إىل التمييـز الـذي تواجهـه ال        . األساسية املوحدة 
بسبب املمارسات التقليديـة مثـل احلمـل والـزواج املبكـرين والواجبـات املرتليـة الثقيلـة، سـيلزم                    

املنـهج  يف  رضـية   بـصورة مُ  ُتعـاجل    الـشواغل اجلنـسانية      تالقيام برصد دقيـق للتحقـق ممـا إذا كانـ          
كة الوالــدين واجملتمــع احمللــي ، وتــدريب املدرســني، ومــشارعلــيمويف مــواد التالدراســي اجلديــد 

فعالـة يف النهايـة يف تعزيـز أهـداف خطـة التنميـة الوطنيـة مثـل                  اإلجـراءات    هـذه    تإذا كانـ   وما
  .)١٧٠(املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  
  التعليم قبل املدرسي    

ــذي        ــدد املؤشــرات ال ــودي املتع ــا للمــسح العنق ــام  طبق ، مل يكــن ٢٠٠٢أُجــري يف ع
ومل تلتحق بـأي شـكل مـن        .  ليشيت –يف تيمور   متوفرا من الناحية العملية     لتعليم قبل املدرسي    ا

 يف املائـة مـن األطفـال الـذين تراوحـت أعمـارهم              ٢أشكال برنامج التعليم املبكـر سـوى نـسبة          
ين تتـراوح أعمـارهم   والتعليم قبل املدرسي احلايل متاح لألطفـال الـذ        . )١٧١( سنوات ٥ و   ٣بني  
ــه غــري إلزامــي، توجــد يف البلــد   ٥ و ٤بــني   مدرســة حــضانة إلتحــق هبــا  ٥٧ ســنوات ومــع أن
واألغلبيـة الـساحقة هلـذه املـدارس خاصـة، وتقـع يف             .  مدرسـا  ١٣٩ يعمل فيها  طفل و  ٤ ٧٠٠

 .)١٧٢( يف املائة من األطفال يف هذه الفئة العمريـة         ١٠املناطق احلضرية وتليب احتياجات أقل من       
  .وترى احلكومة أن هناك إمكانية كبرية للتوسع بسبب تزايد الطلب

  
  التعليم يف املدارس االبتدائية    

 عـدد   ه يلتحـق  يبدأ التعليم يف املدارس االبتدائيـة عـادة عنـد سـن سـت سـنوات غـري أنـ                     
وهنــاك أعــداد كــبرية مــن .  الــسنا هــذيف مــن األطفــال بالفعــل بالــصف الدراســي األول  لقليــ

ائي، حيـث أشـارت أرقـام       ذين جتاوزت أعمارهم السن املقرر يف مجيع التعليم االبتـد         األطفال ال 
__________ 

  ). أ١٧-١١، املادة ٣اجلزء (املرجع نفسه،  )١٦٨(
  ).٢٠-٩دة ، املا٣اجلزء (املرجع نفسه،  )١٦٩(
  ).١٢-١١، املادة ٣اجلزء (املرجع نفسه،  )١٧٠(
  .‘٨’، الصفحة )٢٠٠٢(املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  )١٧١(
  .١٣، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )١٧٢(
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 جتـاوزوا  تالميـذ  يف املائـة متثـل   ٢٧ إىل أن نـسبة      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنة األكادمييـة     االلتحاق يف 
 يف املائـة خـالل الـسنوات       ٤٢ومع هذا، ميثل هذا الرقم نقصا من املتوسط البـالغ           . السن املقرر 
  .)١٧٣(٢٠٠٠لثالث األوىل منذ عام األكادميية ا

 ١٨٢ ٠٠٠ويف الوقت الراهن، يبلغ جمموع عدد التالميذ يف نظام املـدارس االبتدائيـة                
ــا؛ ويبلــغ عــدد املقيــدين يف املدرســة املتوســطة    ــذا مــع ٢٣٧تقريب .  مدرســني للمدرســة٧ تلمي

نـها اســتقرت   التالميــذ بعـد نيـل االســتقالل، ولك  إلتحـاق د املدرســني الطفـرة يف  اعـد أعكـس  تو
.  للبلد بأسره وهي أكرب فئة يف القوة العاملـة يف احلكومـة            ٤ ٠٠٠اآلن عند ما يربو قليال على       

 ١: ٤٧نـزوال مـن     ( يف املدارس العامة     ١: ٣٤ويبلغ حاليا متوسط نسبة التالميذ إىل املدرسني        
ملتوسـطات  وهناك تباين يف هـذه ا    . ن ذلك يف املدارس الكاثوليكية    هو أدىن م  و) ٢٠٠١يف عام   

 يف التعــداد شار إليــهبــني املقاطعــات، ممــا يعكــس جزئيــا حركــة الــسكان اهلامــة علــى النحــو املــ 
 وأيضا حقيقة أنه يف بعـض املقاطعـات مثـل ديلـي، تتـسم أحجـام املـدارس                   ٢٠٠٤الوطين لعام   

  .)١٧٤(دوحي دراسية وختصص ملدرس صفوفابأهنا أكرب بكثري وميكن أن تستوعب أحيانا 
االختالفــات بــني اجلنــسني علــى مــستوى املــدارس االبتدائيــة مــن ناحيــة   ويف حــني أن   

 كمــا هــو مــشار إليــه يف الوثيقــة األساســية املوحــدة ال تــذكر ويقــدر اشــتراك البنــات إللتحــاقا
، أظهــرت الدراســات أن هنــاك اختالفــات ملحوظــة  )١٧٥( يف املائــة يف هــذا القطــاع٩٨حبــوايل 

 يف نيلــتحقامل) البنــات والبنــون(، يزيــد عــدد التالميــذ  فيمــا يتعلــق باملنــاطق املختلفــة، وخباصــة 
ناطق املرتفعة وكذلك يزيـد عـدد التالميـذ يف املنـاطق احلـضرية عنـه                املناطق املنخفضة عنه يف     امل

  .)١٧٦(يف املناطق الريفية
  

  التحديات اليت تواجه القطاع االبتدائي    
ر الـذي   ، األمـ  قـرر  امل  الـسن  واكما لوحظ أعـاله، هنـاك مـشكلة التالميـذ الـذين جتـاوز               

 يف ١٠(ومعــدالت التــسرب )  يف املائــة٢٠(يــؤدي فحــسب إىل ارتفــاع معــدالت اإلعــادة   ال
واملمارسـات العائليـة مـسؤولة جزئيـا     . ، بل ميثل أيضا عبئا ماليا كـبريا علـى نظـام التعلـيم        )املائة

 ســن عــن هــذا، حيــث يــرى كــثري مــن اآلبــاء أن أطفــاهلم صــغار جــدا علــى بــدء الدراســة عنــد 

__________ 

  .املرجع نفسه )١٧٣(
  .املرجع نفسه )١٧٤(
  .٢٣، الصفحة )٢٠٠٦(ستثمار يف قطاع التعليم والتدريب برنامج اال:  ليشيت–تيمور  )١٧٥(
  .٣٦، الصفحة )٢٠٠٢(املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  )١٧٦(



CEDAW/C/TLS/1  
 

08-61762 105 
 

وهـذا يعـين أن أقـل مـن نـصف األطفـال             . السادسة ولـذلك ينتظـرون حلـني بلـوغهم سـنا أكـرب            
  .)١٧٧(يبلغون ويتمون الصف الدراسي السادس

ــادات يف     ــرغم الزي ــتحقني وب ــسنواتعــدد املل ــال    يف ال ــا زال بعــض األطف ــسابقة، م  ال
لـسنة األكادمييـة   يف اة  يف املائـ ٨٦ت بلغـ يت  الـصايف الـ  إللتحـاق ونسبة ا. يذهبون إىل املدرسة   ال

وأيـضا، تـدعو    .  طفل غـري مقيـدين يف النظـام        ٢١ ٠٠٠ تعين أن هناك حوايل      ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 ارتفـــاع نـــسبة التالميـــذ إىل إىل جانـــب علـــيماحلاجـــة إىل معاجلـــة االفتقـــار احلـــايل يف مـــواد الت

ج ويـرتبط بـذلك مـستوى تـدريب املدرسـني، الـذي حيتـا             . )١٧٨(املدرسني يف القطـاع االبتـدائي     
 يف املائــة مــن ٨٠  يف الوثيقــة األساســية املوحــدة، هــرب وكمــا ورد ســابقا. أيــضا إىل تطــويره

لـذلك تـدعو احلاجـة إىل حتـسني          و ١٩٩٩من البلد يف عـام      ) إندونيسيون يف الغالب  (املدرسني  
 مدرسـا كـل     ٥٠ن الكاثوليكيـة يف بوكـو       علميـن ج كليـة امل   وميكن أن ختـرِّ   .  وكم املدرسني  نوع

ة؛ ومع ذلك، أشارت التقديرات إىل أنه ستكون هنـاك حاجـة إىل عـدة مئـات مـن                   سنة أكادميي 
وبغيـة معاجلـة هـذا الـنقص، يهـدف          .  علـى حـد سـواء      ال ومـستقب  حاليـا املدرسني لتلبية الطلـب     

 وحبلــول عــام  ٢٠٠٦مــشروع الــسياسة التعليميــة إىل تطبيــق التــرخيص للمدرســني يف عــام       
  . املطلوبةلوثائقاملدرسني قد حصلوا على ا، األمل معقود على أن يكون مجيع ٢٠١٠

ومع أنـه   .  املدرسني باالخنفاض  –وعند مستوياهتا احلالية، يتسم عدد ساعات التالميذ          
 ساعة اتصال، ال حيصل التالميذ يف املتوسـط علـى أكثـر مـن        ٧٢٠نظريا، تتيح السنة الدراسية     

 األول والثــاين يف ني الدراســينيويواجــه التالميــذ األصــغر ســنا يف الــصف.  ســاعة يف الــسنة٥٤٨
 سـاعة بـالنظر إىل أنــه   ٢٧٤املـدارس االبتدائيـة موقفـا أسـوأ حيـث ال حيـصلون علـى أكثـر مـن          

 وهــي عمليــة تعــرف   – ســاعات ٤كــثريا مــا جيــري تعلــيمهم علــى التــوايل يف نوبــة مــدهتا        
ـــ يـــذ وبـــاالقتران بارتفـــاع مـــستويات التغيـــب مـــن جانـــب التالم . )١٧٩(‘النوبـــات املتعـــددة’ بـ

ــأثر الت   ــيمواملدرســني علــى حــد ســواء، يت ــصورة هامــة عل ــد أشــارت إحــدى الدراســات   .  ب وق
 يف املائـة مـن مجيـع التالميـذ يف سـن املدرسـة االبتدائيـة مل                  ٤٢االستقصائية إىل أن ما يصل إىل       

وقـد أشـار املـسح العنقـودي املتعـدد      . )١٨٠(يذهبوا إىل املدرسة يف األسبوع الـسابق هلـذا التقيـيم      
 إىل أنه يقل احتمال وجود األطفال الفقـراء يف املـدارس        ٢٠٠٢ات الذي أُجري يف عام      املؤشر

__________ 

  .١٤الصفحة ) ٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )١٧٧(
  .املرجع نفسه )١٧٨(
)١٧٩( T. Davidson, ‘Background Strategy Report for EFA Mission, 6-11 June 2005, Fundamental School 

Quality Project, Ministry of Education, Culture, Youth and Sports (2005), p. 8.  .  
  .٧٤، الصفحة )٢٠٠٤اليونيسيف، (الدراسة االستقصائية املتعلقة بتحصيل تالميذ املدارس االبتدائية،  )١٨٠(
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 يف املائة مـن أفقـر       ٦٤، كانت نسبة    ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف السنة األكادميية    .  ليشيت –يف تيمور   
وأسـباب التغيـب    . )١٨١(أغـىن ُخمـيس    يف املائة من     ٩٠املدارس باملقارنة بنسبة    بة  لتحقمُخميس  

 تفاوت تكاليف التعليم يف املدارس االبتدائية، من الناحية العمليـة، قبـل قيـام    قد تعزى أيضا إىل   
ــام    ــا يف أواخــر ع ــيم بتعليقه ــارير  . ٢٠٠٦وزارة التعل ــشري تق ــشاوراتوت ــامل ــة املة اإلقليمي  تعلق

باالتفاقية إىل أن السلطات املدرسية تطلـب باسـتمرار إىل كـثري مـن اآلبـاء يف مجيـع أحنـاء البلـد           
ات خمتلفة من الرسوم للتعليم االبتدائي، رهنا باملنطقة، ويف بعض احلـاالت، ُيطلـب              دفع مستوي 

ــاليف املدرســني      ــدفع تك ــربع ل ــتمرار الت ــيهم باس ــدارس‘ املتطــوعني’إل وأوضــح بعــض  . يف امل
ــزي، وال     ــة وال ــشتركة للرســوم، واألدوات الكتابي ــشتركني أن التكــاليف امل ــات،   امل ســيما للبن

احلكومــة املعلومـات املستخلـصة مــن   ؤكـد  ومل ت. )١٨٢(م إىل املدرسـة متـنعهم مـن إرسـال أطفــاهل   
هــذه املــشاورات الــيت تفيــد بــرفض قبــول بعــض التالميــذ يف املــدارس لعــدم متكنــهم مــن دفــع     

  .املصروفات
أحيانـا  (وقد يعـزى التغيـب أيـضا إىل أنـه يـتعني علـى األطفـال الـسري مـسافات طويلـة                     

 مـن دوالرات   ٠,٥وتبلغ تكلفة احلـافالت يف ديلـي        . هاإىل املدرسة ومن  ) تتجاوز ساعة واحدة  
الواليات املتحدة ويستخدمها كثري من األطفال أو يشتركون يف سيارات األجرة للـذهاب إىل              
ــة حيــول دون ذهــاب كــثري مــن      املدرســة؛ بيــد أن االفتقــار إىل وســائل النقــل يف املنــاطق الريفي

وارتبطــت أســباب أخــرى لعــدم  . ســالمتهم علــىاألطفــال إىل املدرســة ويــشعر اآلبــاء بــالقلق  
 يف املائـة مـن      ٦ويف إحدى الدراسـات، تـبني أن نـسبة          . الذهاب باملرض، مثل املالريا أو السل     

، باملقارنـة   علـى اإلطـالق   إىل املدرسـة يـذهبوا األطفال يف سن الذهاب إىل املدرسة يف ديلـي مل        
.  يف املائـة يف أويكوسـي  ٢٩ينارو ونسبة  يف املائة يف إ٤٢ يف املائة يف إرمريا، ونسبة    ٤٥بنسبة  

ناتوتو وإرمـريا، زاد عـدد البنـات الالئـي مل يـذهنب             ا، وم لوتيمويف مجيع املقاطعات عدا ثالث،      
 إىل املدرسـة  ن يـذهبو الوالفجـوات اجلنـسانية ملـن    .  على عدد البـنني على اإلطالقإىل املدرسة   

وداخــل املقاطعــات، كــان هنــاك  .  املائــة يف٥ – ١ إىل أن تكــون بــني متيــليف املنــاطق الريفيــة 
 علــى اإلطــالقوعلــى ســبيل املثــال، يف مانوفــاهي، مل تــذهب إىل املدرســة . تبــاين واســع أيــضا

 ٧ بــني يف الــشرحية العمريــة يف املائــة مــن الــذكور  ١٩ يف املائــة مــن اإلنــاث مقابــل  ٣٣نــسبة 
  .)١٨٣( عاما١٨ و

__________ 

  .٣٧، الصفحة )٢٠٠٢( املؤشرات املسح العنقودي املتعدد )١٨١(
  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية  )١٨٢(
)١٨٣( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) ps. 19-20.  
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وأفادت وزارة التعلـيم يف     . و للقلق أيضا  ثل األحوال السيئة ألبنية املدارس سببا يدع      متو  
 يف ٤٠ونــسبة .  أن أكثــر مــن ربــع غــرف الدراســة حبالــة ماديــة خطــرية٢٠٠٥يونيــه /حزيــران

املائة تقريبا من املدارس ال توجد هبا مراحيض وال حيصل نصف مجيع املدارس االبتدائية تقريبـا                
التفاقيـة، حيـث أفـادت    املتعلقة باة  وهذه احلقائق تؤيدها املشاورات اإلقليمي    . على مياه الشرب  

 سـن   علـى أعتـاب   ت الـصغريات، وال سـيما الالئـي         بنـا ، تـشعر ال   ألحيانالتقارير أنه، يف بعض ا    
  .)١٨٤(البلوغ، حبرج شديد للذهاب إىل املدرسة لعدم وجود مرافق صحية كافية هلن

وفضال عن ذلك، أوضحت مناقشات املشاورات أن اإلنضباط ميكن أن ميثـل مـشكلة                
وهـذه  . يف بعض املدارس حيث يتعرض البنات والبنون على حد سواء ألساليب عقـاب قاسـية              

ــى الوجــه      ــصفع عل ــصا وال ــضرب بالع ــصق، وال ــضمن الب ــارير  . )١٨٥(األســاليب تت وأشــارت تق
املدرسني الذكور، األمـر    من  وف  اخلاالتفاقية إىل أن بعض البنات يشعرن ب      املتعلقة ب شاورات  امل

وأظهـر البحـث أن املدرسـات يف النظـام املدرسـي            . )١٨٦( إىل املدرسـة   الذي مينعهن من الذهاب   
 من التالميذ واآلبـاء علـى حـد         ابميكن أن يشعرن باخلوف باملثل ألهنن كثريا ما يتعرضن للسب         

كتظـاظ الـدائم لغـرف الدراسـة وشـعور التالميـذ باالحبـاط        إلوهذا الـسلوك يعـزى إىل ا   . سواء
  .)١٨٧(جيدة أو االنتقال إىل املستوى التايللعدم القدرة على احلصول على درجات 

  
  املنهاج الدراسي االبتدائي    

ذه التحديات، جيري حاليا تنفيذ منهاج دراسي جديد للمـدارس االبتدائيـة            هل لتصديل  
مـشروع  ’مـن  ‘ مدرسة أساسـية  ’٣٢لصفني الدراسيني األول والثاين يف      لوضعته وزارة التعليم    

ـــ   ــصديقة ال ــيت، )١٨٨(‘١٠٠املــدارس ال ــدعم مــن اليونيــسيف  ال ــديرها احلكومــة ب ــسنة .  ت ويف ال
، من املقرر مد املنـهاج الدراسـي اجلديـد إىل مجيـع املـدارس               ٢٠٠٧-٢٠٠٦األكادميية املقبلة،   

__________ 

  .املرجع نفسه )١٨٤(
)١٨٥( ‘Speak nicely to me: A Study on Practices and Attitudes about Discipline of Children in Timor-Leste’ 

(UNICEF, 2005), p. 2.  
  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية  )١٨٦(
)١٨٧( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) p. 67.  
 ١٠٠ كنتيجـة مباشـرة ألزمـة التعلـيم تقـوم فيـه       ٢٠٠٢يف عـام  ‘ ١٠٠مشروع املدارس الـصديقة الــ   ’أُنشئ   )١٨٨(

.  ليــشيت–ة بــدور النمــاذج األوليــة ألفــضل املمارســات جلميــع املــدارس االبتدائيــة يف تيمــور  مدرســة أساســي
ومتثلت أهداف هـذا املـشروع يف املـساعدة يف اإلدارة وتـدريب املدرسـني، ووضـع الكتـب الدراسـية واملـواد             

  . املدرسني–املدرسية فضال عن إنشاء مجعيات اآلباء 
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لكامـل  ومن املتوقـع أن يـتم التنفيـذ ا    . االبتدائية وإىل الصف الدراسي الثالث يف العام الذي يليه        
  .٢٠١١ – ٢٠١٠حبلول السنة األكادميية 

 مــن الوثيقــة اخلاصــة باالتفاقيــة، يتــألف املنــهاج  ٥وكمــا ورد بالفعــل ســابقا يف املــادة   
وهـذه املـواد هـي الرياضـيات،      . الدراسي اجلديد للمـدارس باالبتدائيـة مـن سـت مـواد أساسـية             

. ولغة التيتوم، واللغة الربتغالية، والفنون والثقافة، والدراسـات البيئيـة والتربيـة البدنيـة والـصحة               
الكاثوليكيـة، أو الربوتـستانتية أو    (ري مـن املناقـشة علـى الـصعيد الـوطين، أُدرج الـدين               ثوبعد كـ  
رون ضكمادة يف املدارس؛ غري أنـه ميكـن أن خيتـار الوالـدان مـا إذا كـان أطفاهلمـا حيـ                     ) اإلسالم

 وكمـا ذُكـر آنفـا يف الوثيقـة األساسـية املوحـدة، أُدخلـت اللغـة الربتغاليـة كلغـة                    . سوهذه الدر 
تعليم يف النظام املدرسي؛ بيد أن املـشكلة تتمثـل يف أن الغالبيـة العظمـى مـن التالميـذ تتحـدث                      

 يف املائة مـن البنـات   ٢١ أن نسبة   ٢٠٠٤وتظهر أرقام تعداد عام     . لغات غري الربتغالية والتيتوم   
راءة  سنوات ميكنـهم التحـدث، أو القـ        ٩ و   ٦ بني   يةريف الشرحية العم   يف املائة من البنني      ١٨و  

وميكـن للمدرسـني التـدريس باللغـة الوطنيـة للطفـل للمـساعدة              . )١٨٩(أو الكتابة باللغة الربتغالية   
بيــد أن هــذه اجلهــود تعرقلــت بــسبب االفتقــار احلــايل إىل الكتــب املدرســية بلغــة  . علــى الفهــم

وقد أعدت احلكومة دلـيال بـشأن كيفيـة تنفيـذ املنـهاج الدراسـي اجلديـد الـذي كـان،                     . التيتوم
  . هذا التقرير، سيقدم بعد فترة وجيزة إىل جملس الوزراء للموافقة عليهإعدادت وق

  
  االمتحانات على املستوى االبتدائييف داء األ    

 يف املائـة    ٩٠، اجتـازت بنجـاح نـسبة تربـو علـى            ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف السنة األكادمييـة       
. )١٩٠( البنـات هامـشيا البـنني      تفوقـت من تالميذ املدارس االبتدائيـة امتحانـات سـنتهم النهائيـة و           

عــدالت اجتيــاز ملوتبــاين األداء حــسب املقاطعــة، وحققــت مانــاتوتو ولــوتيم أدىن نــسب مئويــة 
فيكيـك أقـل قلـيال    حققت  يف املائة على التوايل و٧٨نسبة و يف املائة  ٧٥لبنات والبنني بنسبة    ا

البـنني الـذين تعــني    مقاطعـة، كـان عـدد    ١٣ مـن بـني   ٨ويف .  يف املائـة ١٠٠مـن نـسبة اجتيـاز    
ويف املتوسط، كان أداء التالميذ يف ديلي أفـضل         . عليهم إعادة امتحاناهتم أكرب من عدد البنات      

  .)١٩١(قليال من نظرائهم يف املقاطعات
 االجتيـاز مـشجعة، تـدرك احلكومـة متامـا أهنـا             عـدالت ومع أن النسبة املئويـة املرتفعـة مل         

. األكادميية التاليـة بـصرف النظـر عـن القـدرة احلقيقيـة             إىل السنة    ةليست كافية لالنتقال ببساط   
__________ 

  . ع٤، احملسوبة من اجلدول هاء ٢٠٠٤ ليشيت، اجلداول هاء –مور تعداد السكان واملساكن يف تي )١٨٩(
-٢٠٠٤الــسنة األكادمييــة : نتــائج االمتحانــات النهائيــة علــى مجيــع املــستويات  ’إحــصاءات وزارة التعلــيم،  )١٩٠(

٢٠٠٥‘.  
  .املرجع نفسه )١٩١(
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ــة خمتــارة أن هنــاك  وففصــ يف ٢٠٠٣وأظهــرت دراســة أجرهتــا وزارة التعلــيم يف عــام     ابتدائي
 أداء البنـات  كـان خنفاضا يف درجات التحصيل وال سيما يف الـصف الدراسـي الثالـث، حيـث            إ

ولسوء احلظ، مل يكـن البحـث واسـع         . ن أداء البنني ويف مواد من قبيل الرياضيات       م أقل جودة 
 إجـراء  بومـع ذلـك، تـدرك احلكومـة أنـه جيـ      . )١٩٢(النطاق ومل يقدم أسبابا لتأثر جودة التعلـيم   

  .مزيد من التحقيق يف هذه القضايا
  

  التعليم يف املدارس الثانوية    
  املدارس اإلعدادية    

ث سـنوات مـن التعلـيم        ليـشيت إىل ثـال     –ينقسم التعليم يف املـدارس الثانويـة يف تيمـور             
وهتـدف احلكومـة إىل التقـدم       . ، وثالث سنوات من التعليم الثانوي     ‘قبل الثانوي ’اإلعدادي أو   

، ‘مدرسـة أساسـية   ’ سـنوات مـن التعلـيم األساسـي، وهلـذا الغـرض، أنـشأت                ٩حنو نظام مدتـه     
ومــن املتــوخى إمــا أن تــضاف مــدارس  . تقــدم التعلــيم االبتــدائي واإلعــدادي علــى حــد ســواء  

مـن  ) ٢ (٨وعـالوة علـى هـذا، تـنص املـادة         . )١٩٣(إضافية أو حتول إىل هذا النوع مـن املـدارس         
الطـابع اإللزامـي للحـضور يف التعلـيم األويل ينتـهي      ’القانون األساسـي لنظـام التعلـيم علـى أن،       

  .‘ عاما١٦عند سن 
 تلميذا مقيدا يف املـدارس   ٤١ ٥١٦، كان هناك    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف السنة األكادميية      

وباملثـل، ارتفعـت بـشدة      . ٢٠٠٠ يف املائة منذ عام      ١١اإلعدادية، مما مثل زيادة شاملة نسبتها       
 –لنصف تقريبا، ونتيجـة لـذلك، اخنفـضت نـسبة التالميـذ             باأعداد املدرسني يف هذا املستوى،      

ومـع ذلـك، تراوحـت      .  بعـد ذلـك بعـامني      ١ : ٢٥ إىل   ٢٠٠٢ يف عـام     ١ : ٣٨املدرسني من   
 يف إينـارو، ممـا ميثـل تباينـا هامـا يف منـو أعـداد           ١ : ٤٩ يف فيكيك إىل     ١ : ٢٠هذه النسبة من    

  .)١٩٤(التالميذ حسب املقاطعة
 ليـشيت،  – مدرسة إعداديـة يف تيمـور   ١٢٩، كانت هناك ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة     
وكانــت الكنيــسة الكاثوليكيــة ُتــدير تــسع     .  مدرســا للمدرســة ١٣ تلميــذ و ٣٠٠مبتوســط 

. ملـدارس وكـان ثلـث هـذه املـدارس يقـع يف مراكـز احلـضر يف ديلـي وبوكـو               وثالثني من هذه ا   
ــة مبمارســة   ــددة ’وباملقارن ــات املتع ــدائي، حيــث   ‘ النوب ــستوى االبت ــى امل ــيم  كــان عل جيــري تعل

يـة  نموذجصفوف دراسية خمتلفـة علـى التـوايل يف نوبـات قـصرية، ضـمت املدرسـة اإلعداديـة ال                   
__________ 

  .٢٥ة ، الصفح)٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )١٩٢(
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة  )١٩٣(
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة  )١٩٤(
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ويف هــذه . صــف دراســي يف املدرســةات يف كــل الــسن والقــدر أو أكثــر مــن نفــس نيجممــوعت
  .)١٩٥(املدارس، كان املدرسون يتخصصون على األرجح يف عدة مواد

على غرار األمناط يف القطاع االبتدائي، هناك أعـداد كـبرية مـن األطفـال               وومع ذلك،     
. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائـة يف الفتـرة   ٤٨ املـستوى اإلعـدادي،   على قرر السن املواالذين جتاوز 

 يف املائـة، تـشري التقـديرات إىل أن          ٣٠ ت بلغـ  يت ال ة لإللتحاق الصافينسبة املئوية   يما يتعلق بال  وف
وبــالنظر إىل أن . ون إىل املدرســةضر ال حيــ١٤-١٢ تلميــذ يف الفئــة العمريــة ٤٩ ٠٠٠حــوايل 

 احلكومـة   وقـع ، تت ٢٠١٠ سـيزيد يف الفتـرة لغايـة عـام           ١٤-١٢عدد األطفال يف الفئة العمريـة       
هنــاك طاقــة اســتيعابية كافيــة علــى املــستوى اإلعــدادي ملواجهــة األعــداد املتزايــدة،     ن تكــوأن 

  .)١٩٦(قررالسن املوا  العدد للتالميذ الذين جتاوزاشريطة حدوث اخنفاض يف هذ
  

  األداء يف االمتحانات على الصعيد اإلعدادي    
تالميـذ   يف املائـة مـن       ٩٥، اجتازت بنجـاح نـسبة       ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف السنة األكادميية      

ومـرة ثانيـة، تباينـت    . لبنات والبـنني وتساوى أداء ااملدارس اإلعدادية امتحانات سنتهم النهائية   
 اجتياز البنـات والبـنني      عدالت أدىن نسب مئوية مل    لوتيمالنتائج حسب املقاطعة، حيث سجلت      

ن حيـث بلغـت نـسبة االجتيـاز أقـل قلـيال مـ             ثانيـة    األعلـى    ك يف املائة وكانت فيكي    ٨٥وبلغت  
وتعني على أعداد متساوية تقريبـا مـن البـنني والبنـات إعـادة امتحانـاهتم خـالل                  .  يف املائة  ١٠٠

ــة، ويف املتوســط، كــان أداء التالميــذ يف ديلــي م    ــسنة األكادميي  ألداء نظــرائهم يف عــادالهــذه ال
  .)١٩٧(املقاطعات

  
  املدارس الثانوية    

ني االبتـدائي واإلعـدادي، يالحـظ        االمجاليـة والـصافية للمـستوي      إللتحاقخالفا ألرقام ا    
ويف الوقـت الـراهن، يوجـد       .  واملـدارس الثانويـة يف البلـد       طلبةحدوث اخنفاض حاد يف أعداد ال     

 الــصافية هلــذا القطــاع  إللتحــاقومــع أن نــسبة ا.  يف التعلــيم الثــانويطالــب ٢٥ ٠٠٠حــوايل 
-٢٠٠١ الفتـرة     يف املائـة يف    ١٦,٩ من   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة      ٣٣,٦حتسنت إىل   

، كــان ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفتــرة .  منخفــضة جــداإلتحــاق، مــا زال هــذا ميثــل نــسبة ٢٠٠٢
 نـصف  وجـد وي.  مدرسة ثانوية يف البلد، ثالثة أمخاسها تقريبـا كاثوليكيـة       ٧٦ ههناك ما جمموع  

__________ 

  .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحتان  )١٩٥(
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة  )١٩٦(
-٢٠٠٤الــسنة األكادمييــة : نتــائج االمتحانــات النهائيــة علــى مجيــع املــستويات  ’إحــصاءات وزارة التعلــيم،  )١٩٧(

٢٠٠٥‘.  
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ــع  ــة ومجي ــا يف ديلــي الطلب ــذ   . املــدارس تقريب ــسبة التالمي  املدرســني يف هــذا  –ويبلــغ متوســط ن
  .)١٩٨(؛ بيد أن هذا متباين بصورة واسعة حسب املنطقة١ : ٣٤ى املستو

وكما لوحظ سابقا يف الوثيقة األساسية املوحدة، من الصعب إجيـاد مدرسـني مـؤهلني        
وتــشري تقــديرات احلكومــة إىل أن ثلــث مدرســي املــدارس   . بــصورة مناســبة يف هــذا املــستوى 

وهؤالء املدرسون ال تـدفع احلكومـة       . ال جيدا همؤالثانوية يعملون كمتطوعني، وبعضهم ليس      
وتقليـديا، كانـت    . )١٩٩(رواتب هلم، بـل حيـصلون علـى تربعـات مـن اآلبـاء واملـصادر األخـرى                 

 الــدعم قطــاع املنظمــات غــري احلكوميــة ويقــدم . )٢٠٠(الــروح املعنويــة منخفــضة يف هــذه املهنــة 
  .للمدرسني إىل حد كبري

ــة، يــشكل  و   ــةالمــرة ثاني ــذين جتــاوز طلب ــصعيد   قــررالــسن املوا  ال ــق علــى ال  مــصدر قل
طراد علـى مـدى الـسنوات اخلمـس املاضـية، ويف الـسنة              ثانوي؛ غري أن أعدادهم اخنفـضت بـا       ال

 إللتحـاق  يف املائة من جممـوع أرقـام ا       ١٦، مثلوا أقل قليال من نسبة       ٢٠٠٥-٢٠٠٤األكادميية  
  .)٢٠١(٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٦٠يف هذا املستوى، الذي اخنفض من 

اك طلبا هاما على التعلـيم الثـانوي علـى نطـاق البلـد، هنـاك ارتبـاط مباشـر                    ومع أن هن    
وحتظى العاصمة، ديلي، حبـصة هامـة مـن األسـر           . بني طول الفترة اليت تقضى يف التعليم والفقر       

تحمـل تكـاليف ذلـك علـى        تأن  املعيشية اليت ميكنها أن تطمح إىل تعليم أطفاهلا حىت التخـرج و           
 يف إللتحـاق  امعـدالت ث ذلـك بـصورة أعـم علـى خلفيـة اخنفـاض        جيب حبـ  غري أنه . حد سواء 

ــاكهــذا املــستوى وارت  ــة   الدراســات ب ــصورة هام ــة  ب ــسبب الزراعــة واألعمــال املرتلي ــشري . ب وت
 يف املائة مـن الفئـة العمريـة         ٤٠تقديرات البحوث اليت أجريت قبل نيل االستقالل إىل أن نسبة           

كومة ثانية بأن احلاجـة تـدعو إىل القيـام مبزيـد            وتسلم احل . )٢٠٢( مل تذهب إىل املدرسة    ١٨-١٥
  .من العمل ملعاجلة التحديات يف هذا القطاع

__________ 

  .١٦-١٥، الصفحتان )٢٠٠٦(ج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب برنام:  ليشيت–تيمور  )١٩٨(
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة  )١٩٩(
)٢٠٠( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) p. 66.  
  .١٦، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )٢٠١(
التركيــز علــى العوامــل : العقبــات الــيت تعتــرض االشــتراك الفعلــي للمــرأة يف بــرامج تعلــيم الكبــار  ’وردت يف  )٢٠٢(

  .٢٧، الصفحة ٢٠٠٤، )أوكسفام، اليونيسكو(، ‘ الثقافية–االجتماعية 
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  األداء يف االمتحانات يف املستوى الثانوي    
تقدم البيانات املتاحة من وزارة التعليم حتليال أكثـر مشـوال لنتـائج االمتحانـات يف هـذا                     

 العلــوم الطبيعيــة، العلــوم – املــستوى، لــيس حــسب اجلــنس فحــسب بــل أيــضا حــسب املــواد  
 متاحــة فيمــا ٢٠٠٥-٢٠٠٤لــسنة األكادمييــة وكانــت نتــائج اللغــات ل. االجتماعيــة واللغــات

  . ألييو وبوبونارو، وديلي ولوس بالوس–أربع مقاطعات يتعلق ب
  الـذين تقـدموا لإلمتحـان يف هـذه املـواد الـثالث             عـدد البـنني   كـان   وخالل هـذا العـام،        

 يف املائـة  ٩٨وأجتـاز االمتحانـات بنجـاح    )  يف املائـة ٤٨( البنـات   من عددأكرب)  يف املائة  ٥٢(
ومـرة ثانيـة،    . وتفوق أداء البنات هامشيا على البنني يف مجيـع هـذه املـواد الـثالث              . من التالميذ 

تباينت النتائج قليال حسب املقاطعة؛ غـري أن أداء مجيـع التالميـذ كـان جيـدا بـصورة ممتـازة يف                      
 مـــن ١٠ يف املائـــة يف هـــذه املـــادة يف ١٠٠ وســـجلت البنـــات نـــسبة اجتيـــاز العلـــوم الطبيعيـــة
ـــ   ــاز يف    ١٣املقاطعــات ال ــسبة االجتي ــذين حققــوا نفــس ن ــالبنني، ال ــة ب ـــ  ٨، باملقارن  ١٣ مــن ال

وزاد عدد البنني الذين تعني عليهم إعادة امتحاناهتم على عـدد البنـات يف مجيـع املـواد         . مقاطعة
ويف املتوسط، كان أداء التالميذ يف ديلي أفضل قلـيال مـن            . ألكادمييةالثالث خالل هذه السنة ا    
  . )٢٠٣(أداء نظرائهم يف املقاطعات

ومــع أن نتــائج االمتحانــات إجيابيــة مــن حيــث اخنفــاض معــدالت إعــادة البنــات عــن       
معدالت البنني، واستفادهتن، على وجه اإلمجال، من التعلـيم يف مجيـع الفئـات العمريـة، يتمثـل                  

ات ه العام يف ميلهن إىل التخلـف قلـيال وراء البـنني والـذكور الـشباب، وال سـيما يف الفئـ                 االجتا
ت بنـا  ال تفوقـت ، حيـث    ٢٠٠٤ من االحصاءات يف تعداد عام       وهذا جلي . العمرية األكرب سنا  

. )٢٠٤(١٤-١٠  و ٩-٦الصغريات يف األداء على البنني يف تعلم االنكليزيـة يف الفئـات العمريـة               
بــسبب األدوار رمبــا  احملافظــة علــى هــذه املكاســب يف الفئــات العمريــة األكــرب،  بيــد أنــه مل تــتم

  .واألمناط اجلنسانية أو احلواجز األخرى اليت نوقشت آنفا يف موضع آخر يف هذه الوثيقة
  

  املرأة يف مهنة التدريس    
وهـذا يـصدق أيـضا علـى        . حاليـا يف مهنـة التـدريس      ممثلـة بالقـدر الكـايف       املـرأة   ليست    

 يف املائــة مــن مــوظفي املقاطعــات يف ١٢ومل متثــل اإلنــاث إال نــسبة . أة يف اإلدارة التعليميــةاملــر
 ١٩٩٩وكثري من املدرسات الالئي تطوعن خبدماهتن أثناء الطوارئ يف عـام            . )٢٠٥(٢٠٠٣عام  

__________ 

  .‘٢٠٠٥-٢٠٠٤السنة األكادميية : نتائج االمتحانات النهائية جلميع املستويات’ارة التعليم، إحصاءات وز )٢٠٣(
  . هاء٤ اجلداول هاء، احملسوبة من اجلدول هاء ٢٠٠٤ ليشيت، –تعداد السكان واملساكن يف تيمور  )٢٠٤(
)٢٠٥( Timor-Leste: Education Since Independence – From Reconstruction to Sustainable Improvement’ 

(World Bank, 2003), p. 64.  
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 وقـد قامـت عمليـة االختيـار علـى         . مل جير اختيارهن يف عملية تعيني املدرسـني بعـد مـرور سـنة             
ث لـ وطبقـا للـسجالت، كـان ث      . ن تنافسي وعينت احلاصالت على أعلى درجات       امتحا أساس

ــاز االمتحــان إال نــصف     تعــط أي أســباب ومل. هنالــذين تقــدموا لالمتحــان مــن النــساء ومل جيت
 ن وخـروجه  وأسـفرت النتيجـة عـن فقـداهنن ملناصـبهن         .  يف عملية التعـيني    لنقص اشتراك النساء  

  .)٢٠٦(بالفعل من مهنة التدريس
 يف املائـة مـن املهنـة        ٢٩عيد املدارس االبتدائيـة والثانويـة، تـشكل املـرأة نـسبة             وعلى ص   

ــسبة   ــة مــن جممــ ٤٢وتتركــز يف ديلــي ن ويف املاضــي، وجــد كــثري مــن   . ع املدرســاتو يف املائ
املدرسني، وال سـيما املدرسـات، أن مـن الـصعب العمـل يف أعمـاق املنـاطق الريفيـة بعيـدا عـن                

دوار ألنمـاذج   ال قليـل مـن      وجدينت أغلبية املدرسني من الرجال،      وملا كا . )٢٠٧(بيوهتم وأسرهم 
حتديــد هويتــهن وتــشجيعهن علــى مواصــلة وميكنــهم هبــا ت الــصغريات بنــالنــسائية تقتــدي هبــا ا

ومع ذلك، أشارت األدلة غري الرمسية من املشاورات اإلقليميـة املتعلقـة باالتفاقيـة إىل            . تعليمهن
حملليــة يــشجعون البنــات بالفعــل علــى الــذهاب إىل املدرســة   أن املدرســني وزعمــاء اجملتمعــات ا 

ــيم  ــ ذيدعمــه البحــث الــ يوهــذا . ويقــدرون قيمــة التعل ــة مرتفعــة مــن   ي ــسبة مئوي شري إىل أن ن
  .)٢٠٨(األطفال أفادت بأن مدرسيهم داعمني وإجيابيني

  
  معدالت تسرب البنات والبنني    

تعماري وفتــرة االحــتالل هنـاك تــاريخ طويــل ملعــدالت التــسرب تعـود إىل العهــد االســ    
 إىل أن ٢٠٠٢يف عــام الـذي أجـري   وأشـار املــسح العنقـودي املتعـدد املؤشــرات    . اإلندونيـسي 

ــضة جــدا، وبلغــت       ــت منخف ــسربني كان ــة للمت ــسبة املئوي ــة١الن ــط يف املائ  ١٠ حــىت ســن   فق
ــنوات، وزادت إىل  ــن  ٢سـ ــد سـ ــة عنـ ــنة١٢ يف املائـ ــريةو. )٢٠٩( سـ ــة األخـ ــ، يف اآلونـ ع يستطتـ

 ١٠أن معدالت التـسرب للمـستويني االبتـدائي واإلعـدادي قـد ارتفعـت إىل                ب فادة اإل احلكومة
 ســنوات يف املدرســـة  أربـــعويف املتوســط، ال يـــتم املتــسربون مـــن املــدارس إال    . )٢١٠(يف املائــة 
يف تبـدأ   ال  وأشار املسح العنقودي املتعـدد املؤشـرات إىل أن النـسبة املئويـة للتـسرب                . االبتدائية

__________ 

)٢٠٦( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) p. 66.  
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٢٠٧(

  .٣٦الصفحة ) ٢٠٠٥
)٢٠٨( ‘Speak nicely to me: A Study on Practices and Attitudes about Discipline of Children in Timor-Leste’ 

(UNICEF, 2005), p. 2.  
  .٣٥-٣٤ ، الصفحتان)٢٠٠٢(املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  )٢٠٩(
  .٢٤، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )٢١٠(
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يف االرتفـاع  تبـدأ  ال وأشار املـسح العنقـودي املتعـدد املؤشـرات إىل أن النـسبة املئويـة للتـسرب          
 فيمــا يتعلــق بالفئــة العمريــةو.  يف املائــة٢٠ عامــا، حيــث تقــل النــسبة قلــيال عــن ١٧ ســن حــىت
  .)٢١١( أعلى منها للبننيعدالت، تتسرب البنات دائما مب١٧-١٤

 التسرب أعلى منـها     معدالت يف املدارس اخلاصة ولكن      قلوأظهر البحث أن اإلعادة أ      
ملــدارس الريفيــة أعلــى منــها يف املراكــز    التــسرب يف امعــدالتواإلعــادة و. يف املــدارس العامــة
 التسرب يف املدارس الكائنة يف املنـاطق النائيـة جـدا أدىن بوجـه عـام                 معدالتاحلضرية؛ غري أن    

  .)٢١٢(بسبب قلة األنشطة البديلة أو املدارس لألطفال
 إعـداد  بلغـت، وقـت      حيـث  التسرب واإلعادة باهظة التكلفة لنظـام التعلـيم          معدالتو  

بيد أن هذا املبلـغ يتـضاعف لكـل    . للطفلتقريبا  من دوالر الواليات املتحدة     ٣٩٠هذا التقرير   
  .تلميذ يتم الدورة، بسبب األعداد الكبرية من األطفال الذين يتسربون ويعيدون

  
   واحلصول على التعليماتاألمهات املراهق    

ــضية احلمــل يف         ــريت ق ــاطق، أث ــة يف املن ــة باالتفاقي ــشاورات املتعلق  ســن مــن خــالل امل
أنـه مبجـرد أن تـصبح       بوأفاد الرجـال والنـساء علـى حـد سـواء            . املراهقة واحلصول على التعليم   

ويف معظم احلاالت، يتوقـع أن تتـزوج هـذه          . الفتاة حامال، فإن هذا يضع حدا بالفعل لتعليمها       
 أفراد األسـرة اآلخـرون راغـبني وقـادرين      ما مل يكن  و. الفتاة، وأن متكث بالبيت وترعى طفلها     

.  كثريا من األمهات الصغريات ُيـستبعدن مـن املـدارس          يقول املشتركون أن  ى رعاية الطفل،    عل
ــدارك   دعوفتــرات الغيــاب الطويلــة واالفتقــار إىل الــ   م مــن مدرســيهن ونظرياهتــن ميــنعهن مــن ت
وهنــاك . وإمكانيــة إعــادة الــسنة األكادمييــة ضــئيلة. الواجبــات املدرســية أو التقــدم لالمتحانــات

ومـع أنـه ال توجـد       . يف املرافـق الـصحية وال سـيما لألمهـات احلوامـل واملرضـعات             أيضا افتقـار    
 مــن مواصــلة دراســاهتن يف   اتأنظمــة حكوميــة متنــع الفتيــات احلوامــل أو األمهــات املراهقــ      
وقــد نظــم فريــق مــن إحــدى  . املدرســة، هنــاك شــعور قــوي بعكــس ذلــك موجــود يف اجملتمــع  

ــة،    وعلــى ســبيل املثــال، احلياكــة والطهــي لألمهــات   الكنــائس القائمــة يف ديلــي أنــشطة تعليمي
الصغريات الوحيدات يف العاصمة؛ غري أن الفريق الحظ وجود فرص قليلـة ملـساعدة األمهـات                

__________ 

  .٣٥، الصفحة )٢٠٠٢(املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  )٢١١(
)٢١٢( Timor-Leste: Education Since Independence – From Reconstruction to Sustainable Improvement’ 

(World Bank, 2003), p. 47.  
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 اكتــساب املهــارات األساســية لإلملــام غــري القــادرات علــىالوحيــدات، واحلوامــل والــصغريات 
  .)٢١٣(بالقراءة والكتابة

  
  املنح الدراسية اخلاصة للبنات    

 هذا التقرير، كان القطاع غري احلكومي نشطا يف تقدمي منح مالية للبنـات              إعدادوقت    
وال يوجد حاليا برنامج منـهجي ممـول مـن احلكومـة علـى نطـاق الدولـة                  . ملدرسةاب إىل ا  ذهلل

وكما توضح آنفا يف الوثيقـة األساسـية   .  ليشيت–لتحسني ذهاب البنات إىل املدرسة يف تيمور  
ؤسسة ألوال، كجزء من برناجمهـا للمـنح الدراسـية للمـدارس الثانويـة، بتوزيـع                املوحدة، تقوم م  

 منحـة دراســية تقريبــا، تــشمل الرســوم املدرسـية، واللــوازم والــزي واملــصروفات املتنوعــة   ٧٠٠
ــذهاب إىل املدرســة    ــة بال ــرة . األخــرى املرتبط ــت ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفت  منحــة ٤٧٠، مكن

  .اسة الثانويةدراسية فتيات صغريات من إمتام الدر
  

   الرياضية وأنشطة وقت الفراغلعاباأل    
، كانت توجد يف وزارة التعلـيم ثـالث شـعب مـستقلة للثقافـة،       ٢٠٠٥يوليه  /قبل متوز   

أمانـة  ب بحت وزارة التعليم والثقافة وُعهد    وبعد إعادة هيكلة احلكومة، أص    . والشباب والرياضة 
وانصب تركيـز هـذه اإلدارة علـى التربيـة      . مكتب رئيس الوزراء  إىل  مستقلة للشباب والرياضة    

البدنية لألطفال من خالل املنهاج الدراسي، والترفيه اجملتمعي عـن طريـق دعـم اهليئـات احملليـة،               
  .وتشجيع األلعاب الرياضية التنافسية

 لتنميـة الفـرد   يـة مهيتـسمان باأل وتدرك احلكومـة أن التربيـة البدنيـة واأللعـاب الرياضـية               
ــل تتمثــل أهــداف احلكومــة يف تــشجيع تعلــيم األلعــاب      . طــة التنميــة الوطنيــة  ويف خ. بالكام

ــهج  وضــع و)٢١٤(الرياضــية يف املــدارس  ــة إضــافية للمن ــرامج مهني ــذلت  . )٢١٥( الدراســي ب وقــد ب
احلكومة جهودا للنهوض بصورة الرياضة يف البلد بتنظيم عدد من األحـداث الرياضـية، وعلـى                

والتربيــة . أيــام وطنيــة خمتلفــةبإلحيــاء احتفــاالت  والــدراجات شيســبيل املثــال، مــسابقات املــ 
البدنية للبنات والبنني إلزامية اآلن كجزء من املنهاج الدراسي اجلديد للمـدارس االبتدائيـة ملـدة                

  .ساعتني يف االسبوع

__________ 

ــرأة يف برنـــامج تعلـــيم الكبـــار  ’ )٢١٣( التركيـــز علـــى املمارســـات  : العقبـــات الـــيت تعتـــرض االشـــتراك الفعلـــي للمـ
  .٤٦، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية

  ). و١٧-١١، املادة ٣اجلزء (خطة التنمية الوطنية  )٢١٤(
  . ح١٧-١١املرجع نفسه، املادة  )٢١٥(
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ــة     ــود املبذولـ ــد أن اجلهـ ــية   إلبيـ ــاب الرياضـ ــشطة األلعـ ــال أنـ ــة  دخـ ــصورة منهجيـ يف بـ
قــدرة احملــدودة للمــوارد التقنيــة والبــشرية وعــدم كفايــة    تعرقلــت بــسبب الألعلــىاملــستويات ا

وحــىت اآلن، تتــسم األلعــاب الرياضــية يف املنــهاج الدراســي  . األجهــزة وعــدم وفائهــا بــالغرض 
عدد حمدود من املـدارس، اخلاصـة يف الغالـب،          سوى  يقدم  ال  و. الرمسي بأهنا غري متطورة نسبيا    

  .لقدم وهي تستهدف البنني كرة ادروسأنشطة إضافية للمنهج الدراسي مثل 
ــدفاع عــن الــنفس،         ــة األخــرية يف شــعبية أفرقــة فنــون ال وكانــت هنــاك هنــضة يف اآلون

ويف حــني اعتــرب الــبعض هــذا حــدثا إجيابيــا، يتــيح لألطفــال    . ســيما بــني األطفــال الــصغار  وال
إزاء الفرصة لتعلم مهارات احلياة القيمة مثل االنضباط والعمل اجلماعي، ساور آخـرون القلـق               

ما يعتقدون انه يتيح الفرص ليصبح األطفال مندجمني يف عنـف وقتـال العـصابات يف اجملتمعـات          
  .احمللية

  
   تنظيم األسرة يف املدارستعليم    

تدرك احلكومة أن تثقيف اإلناث يلعب دورا هاما يف الصحة، مع أنه كمـا لـوحظ يف                   
ــار عــام يف التثقيــف     ــاك افتق ــة األساســية املوحــدة، هن ــصحة الوثيق ــشاورات .  بقــضايا ال ويف امل

 احلــصول علــى املعلومــات املتعلقــة بتنظــيم قلــةاإلقليميــة املتعلقــة باالتفاقيــة، أفــادت النــساء عــن 
وأوصــت النــساء بــإدراج . األســرة ومقــدمي اخلــدمات الــصحية، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة 

يف الوقـت الـراهن،     و. رسج الدراسـي يف املـدا     ا جـزءا مـن املنـه      ااملسائل الـصحية بوصـفه    تعليم  
  .ألسرةحلصول على املشورة املتعلقة بتنظيم اسن ايوجد حد أدىن ل ال

وموضـوع  . ويف الثقافة التيمورية، ميثل التحدث عـن املـسائل اجلنـسية موضـوعا حمرمـا                
التربية اجلنسية ال يثار عادة بالبيت إذ يشعر الوالدان أنه مـن غـري الالئـق مناقـشة تلـك املـسائل                       

، ٢٠٠٤د حــددت وزارة الــصحة، يف اســتراتيجيتها للــصحة اإلجنابيــة لعــام  قــو. فاهلمــامــع أط
بلـوغ  لتدابري لتعزيز توفري املعلومات واملهارات للشباب والشابات، واألسـر واجملتمعـات احملليـة              

ويف هــذه االســتراتيجية، تــدرك وزارة الــصحة  . )٢١٦(نميتــهملــشباب وتاصحة أمثــل لــمــستوى 
لـك  بالقـضايا ذات الـصلة باإلجنـاب والـصفات اجلنـسية لإلنـسان، مبـا يف ذ         احلاجة إىل التثقيـف     

االتــصال اجلنـسي وفــريوس نقــص  ب مــن األمــراض الـيت تنتقــل  أسـاليب تنظــيم األســرة، والوقايـة  
وقد أُدخل قـدر مـن التثقيـف بالـصحة اإلجنابيـة يف املنـاهج الدراسـية يف                  . اإليدز/املناعة البشرية 

وانـصب تركيـز هـذا التثقيـف علـى          .  البنات والبنني على حد سواء     املدارس الثانوية، تستهدف  
  .التحكم يف األعداد واملباعدة بني الوالدات

__________ 

  .٤٣، الصفحة )٢٠٠٤(االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية، وزارة الصحة  )٢١٦(
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ويف اآلونة األخـرية، أعـدت وزارة الـصحة، بـدعم مـن اليونيـسيف، جمموعـة حلقـات                     
 إىل  ٢٠٠٦، ستقدمها اليونيسيف ومؤسسة ألوال يف أواخـر عـام           ‘مهارات احلياة ’عمل بعنوان   

وسـتركز حلقـات العمـل     .  شابة حاصلة على مـنح للمـدارس الثانويـة مـن املؤسـسة             ٤٥٠ قرابة
اإليـدز وسـتعاجل    /يـل الـصحة اإلجنابيـة وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             ن قب هذه على جمـاالت مـ     

ــرار        ــصال وصــنع الق ــوع اجلــنس، واالت ــات ون ــل العالق ــن قبي ــضايا م ــادة  . ق وباالضــافة إىل زي
 حبلقـات العمـل هـذه اجلمـع بـني املـشتركات يف برنـامج املـنح                  احلصول على املعلومات، يقصد   

الدراسية معا للتشجيع علـى مواصـلة تعلـيمهن، وبنـاء الثقـة يف أنفـسهن وزيـادة اشـتراكهن يف                     
  .)٢١٧(حياة اجملتمع احمللي

  
  التعليم العايل    
  ة لشعبيعة اماجلا    

م ضـئيلة؛ ومـع ذلـك، فـإن         البيانات املتعلقة بالتعليم الالحق للمرحلة الثانوية بوجـه عـا           
 يف املائـة    ١وقبـل األزمـة، أشـارت التقـديرات إىل أن نـسبة             . متثيل املرأة ناقص يف هذا املستوى     

  . عاما حاصلة على تعليم عال٢٩-٢٠ من جمموع السكان يف الفئة العمرية فحسب
 طالـب يف املـستوى الثالـث للتعلـيم وهـذا            ٦ ٠٠٠، كان هناك قرابـة      ٢٠٠١ويف عام     
واسـتخدم  .  طالب حصلوا على منح دراسية ممولة من جمتمـع املـاحنني الـدوليني             ١ ٠٠٠يشمل  

وال يعـرف كـم   . بعض هؤالء الطلبة هـذه املـنح املاليـة للعـودة إىل إندونيـسيا لتكملـة دراسـتهم        
عدد النساء والرجـال الـذين قـدموا طلبـات وحـصلوا علـى مـنح دراسـية وال توجـد معلومـات                       

 هــذا التقريــر، كانــت   إعــدادووقــت . )٢١٨( االقتــصادية–جتماعيــة فيمــا يتعلــق خبلفيتــهم اال  
ــة التيمــوريني         ــد مــن الطلب ــاحنني ملــساعدة مزي ــدعم مــن امل ــد مــن ال ــزم طلــب مزي ــة تعت احلكوم

وال توجــد معلومــات واضــحة عــن الطلبــة الــذين . )٢١٩(لالســتفادة بربناجمهــا للزمالــة يف اخلــارج
الثالث مـن التعلـيم يف الربتغـال أو اسـتراليا           حصلوا، بوصفهم جزءا من الشتات، على املستوى        

  . ليشيت–عداد اخلرجيني الذين عادوا إىل تيمور أأو 
، بـسبب ارتفـاع الطلـب مـن         يد افتتاح جامعة تيمور لـورو سـائي       ، أع ٢٠٠٠ويف عام     

الطلبة التيمـوريني الـذين كـانوا يدرسـون يف مؤسـسات التعلـيم العـايل التيموريـة واإلندونيـسية                    

__________ 

)٢١٧( Report to Friends of Alola: Volume 3, Issue 1 (2006), p. 7.  
)٢١٨( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002), p. 60.  
  .٥٢، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )٢١٩(
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من ثالث مؤسسات للتعليم العـايل عاملـة يف ذلـك           فقط  حدة  اوكانت هي و  . ١٩٩٩قبل عام   
  .الوقت

ـــوبع   ـــد اجتيـ ــا ٣ ٤٦٢، اتبــع لــورو ســائيتيمــور از امتحــان القبــول يف جامعــة  ـ  طالب
ــة’ ــرة ‘ مقــررات عادي ــا إضــافيا ١ ٣٨٦واتبــع . ٢٠٠١-٢٠٠٠يف الفت ــا’ طالب ‘ مقــررا مرحلي

ومل جتمـع يف   . )٢٢٠(لطلبـة المتحانـات القبـول يف املـستقبل        مدته ستة أشهر، الغرض منه إعـداد ا       
ومتثـل اهلـدف األويل يف   . هذا الوقت أي بيانات مصنفة حسب اجلنس بشأن هذه االمتحانـات       

 طالــب؛ بيــد أن ٦٠٠إنــشاء مؤســسة صــغرية، ولكــن عاليــة اجلــودة تــستوعب ســنويا حــوايل   
ــة اخلــرجيني يف الــسنوات األ    ــة املــدارس الثانوي خــرية أدى إىل ارتفــاع األعــداد  الــضغط مــن طلب

 أن  ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف الفتـرة     تيمور لورو سـائي   امعة  جب إللتحاقوتظهر أرقام ا  . املقبولة سنويا 
 يف املائــة مــن ١,٤ يف املائــة مــن جممــوع طلبتــها، الــذين بلغــت نــسبتهم ٢٧املــرأة مثلــت نــسبة 
  .)٢٢١(جمموع السكان

للــسنة تيمــور لــورو ســائي معــة  املــستمدة مــن جاإللتحــاقدراســة أرقــام امــن ضح يتــو  
 ٦٨(، واالقتـصاد    ) يف املائـة   ٩٣(، أن الرجال هيمنوا على اهلندسـة        ٢٠٠٢-٢٠٠١األكادميية  

، والزراعـة   ) يف املائـة   ٧٣(، والعلـوم االجتماعيـة والـسياسية        ) يف املائـة   ٧٣(، والتعلـيم    )يف املائة 
د أقـل بكـثري مـن النـساء يدرسـن           ويف حتليل للبيانات من كلية التربية، كان عد       ).  يف املائة  ٧٧(

مواد مثل الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات والبيولوجي، مع أن أعـدادهن زادت يف مـواد مثـل                
  .)٢٢٢(اللغة اإلنكليزية واللغة الربتغالية

 –ويف وقت الحق غريت جامعة تيمور لورو سائي امسها إىل اجلامعة الوطنيـة لتيمـور                  
 صــورة أوضــح وفر تــ٢٠٠٤-٢٠٠٣ارة التعلــيم عــن الــسنة واألرقــام املقدمــة مــن وز. ليــشيت
 طلبتها وحماضريها مصنفة حسب اجلنس، مبا يف ذلك حتليل أحدث للمـواد الـيت               إلتحاقألرقام  
  .ُتدرس

 يف املائــة مــن جممــوع طلبــة ٤٣وخــالل هــذه الــسنة األكادمييــة، شــكلت النــساء نــسبة   
ــا ط٢ ٣٣٨ ليـــشيت البـــالغ عـــددهم –اجلامعـــة الوطنيـــة لتيمـــور  وباملقارنـــة، كـــان هنـــاك .البـ

وقـدمت مخـس    . منـهم مـن اإلنـاث     )  يف املائـة   ٢٧ (٣٢ حماضـرا يف اجلامعـة،       ١١٨جمموعـه    ما

__________ 

)٢٢٠( O’Keefe, “Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making” (Ireland Aid, 2002) p.60..  
  .٦١املرجع نفسه، الصفحة  )٢٢١(
  .٦٤-٦٣املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٢٢(
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ــيم يف عــام   ــات التعل ــيم    : ٢٠٠٣كلي ــصاد والتعل ــة، واالقت ــسياسية، والتربي ــوم ال الزراعــة، والعل
  .)٢٢٣(التقين

جـال والنـساء علـى حـد         التربيـة واالقتـصاد أكثـر املـواد شـيوعا لـدى الر             كانت مادتا و  
ومثلت النـساء   .  يف املائة  ٥١ أعلى قليال من اإلناث بنسبة       التحاقسواء مع أن التربية حظيت ب     

وتأمـل وزارة  .  يف املائة يف كلييت الزراعة واالقتصاد على التـوايل       ٤٤ يف املائة و     ٤٥أيضا نسبة   
مــن اخلــبريات الزراعيــات الزراعــة، واحلراجــة ومــصائد األمســاك يف أن تــصبح اجملموعــة احلاليــة  

غري أهنا تعتـرف بأنـه سينقـضي بعـض الوقـت            . املؤهالت مهنيا موظفات يف الوزارة عما قريب      
  .)٢٢٤( املوظفنييفلتحقيق توازن مرغوب فيه بني اجلنسني 

كليــة احلقــوق يف ب طالبــا ٧٧٢ مــا جمموعــه إلتحــق، ٢٠٠٤-٢٠٠٣وأيــضا يف الفتــرة   
. مـن هـؤالء الطلبـة     )  يف املائة  ٣٨ (قليالأكثر من الثلث    ومثلت النساء   . جامعة خاصة يف ديلي   

  .)٢٢٥( حماضرا يف القانون من اإلناث٣١ من بني ٦وعالوة على ذلك، كان 
وكانــت احملاضــرات اإلنــاث ممــثالت بــصورة ضــئيلة يف الكليــات اخلمــس باســتثناء           

 ثالثـة   وكـان . اإلنـاث / بـني املدرسـني الـذكور      ٥٠:٥٠االقتصاد، حيث كان هناك تـوازن بلـغ         
  .)٢٢٦(أرباع احملاضرين تقريبا يف كلية التربية من الذكور

  
  املؤسسات اخلاصة    

 جـودة املؤسـسات اخلاصـة       صـد  قضية هامـة واجهـت قطـاع التعلـيم العـايل يف ر             ثلتمث  
ـــ ــا اآلن      ١٨ ال ــسجلني فيه ــوع امل ــغ جمم ــيت يبل ــا، ال ــة حالي ــب٤ ٠٠٠ العامل ــذه  .  طال ــن ه وم

ــاك عــدد    ــشهوراملؤســسات، هن ــدم ــدة   ويق ــة جي ــا مــن نوعي ــد   . م تعليم ــة املعه ــشمل األمثل وت
ويـضم معهـد ديلـي      . ي املدارس االبتدائية يف بوكـو ومعهـد التجـارة يف ديلـي            علمالكاثوليكي مل 

ــدريس مــن    ــة ت ــا هيئ ــهم ح ١٩للتكنولوجي ــدكتوراة  علــى لون اصــ مدرســا، ســبعة من درجــة ال
ويقــدم معهــد ديلــي . ةودرجــة املاجــستري وحيــصل املعهــد علــى الــدعم مــن مؤســسات اســترالي  

ة املـوارد الطبيعيـة وكـذلك دورات    للتكنولوجيا التدريب للمـديرين يف صـناعة الـسياحة، وإدار       
تعليم الكبار ملسؤويل احلكومة احملليني واحملاربني القدماء يف القوات املـسلحة جلبهـة التحريـر    يف  

__________ 

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣إحصاءات عن طلبة اجلامعة واحملاضرين يف السنة األكادميية : وزارة التعليم والثقافة )٢٢٣(
، )٢٠٠٦( ليـــشيت-مســـاك يف تيمـــور برنـــامج اإلســـتثمار القطـــاعي لـــوزارة الزراعـــة واحلراجـــة ومـــصائد األ )٢٢٤(

  .١٠ و ٩الصفحتان 
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣إحصاءات عن طلبة وحماضري اجلامعة يف السنة األكادميية : وزارة التعليم والثقافة )٢٢٥(
  .املرجع نفسه )٢٢٦(
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تقـدم دورات دراسـية يف      وتوجـد باملعهـد إدارة للهندسـة والعلـوم،          .  ليشيت –الوطين يف تيمور    
 برنـامج لوسـائط     لوضـع وهنـاك خطـط     . التشييد املدين، واهلندسة امليكانيكية وعلوم احلاسـوب      

وتقدم املؤسسات األخرى تدريبا متخصـصا      . اإلعالم واالتصاالت يف معهد ديلي للتكنولوجيا     
  .)٢٢٧(مثل أكادميية النب يف إرمريا وكلية التدريب الزراعي يف ناتاربورا

ــة     وكــثري   ــوارد قليل ــديها م ــة يف القطــاع اخلــاص ل  وإىل جانــب ، مــن املؤســسات الباقي
ــيم املقــدم غــري معروفــة     ــة التعل ومتثــل اللغــة يف هــذا  . االفتقــار إىل األنظمــة، يعــين هــذا أن نوعي

ــستوى  ــشكلة امل ــا        م ــة الباهاس ــستخدمون لغ ــوا ي ــا زال ــة م ــة يف اجلامع ــم الطلب ــضا، ألن معظ أي
ومل يعـد معظـم   . ع أن يكتبـوا التقـارير واألطروحـات هبـذه اللغـة        اإلندونيسية ومن األرجح توقـ    

  .)٢٢٨(الطلبة يتلقون التعليم بلغة الباهاسا
، بدأت احلكومة يف وضع ترتيبات لضمان اجلودة لقطـاع التعلـيم العـايل              ملعاجة ذلك و  

 مزيـد   وفروميكـن تـ   . وهي بسبيل وضع مشروع قانون بشأن املعـايري والتعـاون يف هـذا القطـاع              
  .املعلومات يف التقرير الدوري األولمن 

  
  املدارس املهنية والتقنية    

 ليشيت تقدمه على مستوى املدارس الثانوية احلكومـة         –التعليم املهين والتقين يف تيمور        
ويقـدم القطـاع اخلـاص بعـض        .  مثـل املنظمـات غـري احلكوميـة أو الكنيـسة           ،واملنظمات اخلاصة 

ميـة وطبيعـة هـذا      كنـاك افتقـار يف املعلومـات املتعلقـة ب         التدريب على علوم احلاسوب، ولكـن ه      
 مـدارس ثانويـة خاصـة       ٣ مدارس تقنيـة وتقـدم       ٧ويف الوقت الراهن، تدير احلكومة      . التدريب

 إىل أن عياجتمــإلاإلدمــاج اإعــادة وزارة العمــل ووتــشري تقــديرات . لتــدريب املهــين والــتقين ا
ويف .  ليـشيت  – والتقين اآلخـرين يف تيمـور         من مقدمي التدريب املهين    ٤١هناك ما ال يقل عن      

. رامج احلكومــة والــربامج اخلاصــة طالــب مــسجل يف بــ٦ ٠٠٠اجملمــوع، هنــاك مــا يربــو علــى 
  . )٢٢٩( تلك الربامج بصورة كبريةمدةتباين وت

 مـن دوالرات الواليـات      ٣٠٠ومتوسط التكلفة السنوية للتدريب املهـين والـتقين يبلـغ             
 الدعم املقدم من املاحنني، وهـو أعلـى بـصورة كـبرية مـن متوسـط                 املتحدة للطالب، وال تشمل   
يـدرس  ووأنواع التدريب املقدم تـشمل احلياكـة، والنجـارة،          . )٢٣٠(تكلفة برامج التعليم الثانوي   

__________ 

  .١٩، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )٢٢٧(
  .املرجع نفسه )٢٢٨(
  .٤١، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )٢٢٩(
  .املرجع نفسه )٢٣٠(
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وأشـارت إحــدى  . مـا ال يقـل عـن نـصف مجيـع الطلبـة يف هـذا القطـاع تكنولوجيـا املعلومـات          
وتعــاجل . )٢٣١( أدىن بكـثري مـن طاقتــها الكاملـة   الدراسـات إىل أن مرافـق التــدريب كانـت تعمــل   

الحـظ أنـه غـري كـاف، وأن املنـهج           مـع م  خطة التنمية الوطنية مسألة التدريب علـى املهـارات،          
الدراسي نظري أكثر مما ينبغي وأن املؤهالت اليت حيملها الشباب املستخدمون غـري ذات صـلة        

  .)٢٣٢(بسوق العمل احلايل
لنـساء باهتمـام أقـل يف الـسنوات األخـرية      ل التقليـدي  التعلـيم املهـين  بوجه عام، حظي  و  

وكــان .  الــيت تــوفر املهــارات وفقــا ملطالــب الــسوقدوراتحيــث تــستثمر املــوارد املتاحــة يف الــ
 يف القطاع اخلاص على املهـارات التقليديـة للـذكور مثـل التـشييد، واألعمـال                 كبريهناك طلب   

  .)٢٣٣(امليكانيكية والكهربائية يف املناطق احلضرية
  

   املستوى املهين والتقينعلىاألداء يف االمتحانات     
ألعـداد  إن ا خنفاض بل   إلبوجه عام، يتسم تسجيل اإلناث يف املدارس التقنية واملهنية با           

 عليهـا  ويرجـع الـسبب يف هـذا إىل أن املـواد الـيت تـدرس متثـل ميـادين يهـيمن            . اليت تتخرج أقل  
  . تراك بأعداد أكرب يف اجملاالت األخرى اإلناث باالشالذكور تقليديا، وال تكافأ

 طالبـا يف    ٦٢١، تقـدم لالمتحانـات مـا جمموعـه          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف السنة األكادميية      
مخس مقاطعات، بوكـو، وديلـي، ولـوتيم، ومانـاتوتو، ومانوفـاهي، يف أربعـة جمـاالت، التعلـيم                   

  .التقين، واالقتصاد، والزراعة والدراسات النسائية
مـن جممــوع عــدد الطلبـة الــذين تقــدموا   )  يف املائــة٤٤(ف قلــيال وكـان أقــل مــن النـص    

 يف االقتـصاد    عنـد النـساء   رواجـا   األكثـر   ومتثل املقرر   . لالمتحانات يف هذا املستوى من اإلناث     
نـسبة   توكان أقلها رواجا التعليم التقين حيـث بلغـ        )  يف املائة  ٣٥(تليه الزراعة   )  يف املائة  ٤٧(

رات يف إدارة دو وكــان برنــامج الدراســات النــسائية الــذي مشــل  . يف املائــة٥تــسجيل اإلنــاث 
 يف  ١٠٠الفنادق، واحلياكة والتصوير الزييت، ُيدرس يف ديلي وبلغت نسبة تسجيل اإلناث فيـه              

__________ 

ــدريب علــى املهــارات للحــصول علــى عمــل مــربح   ’وثيقــة مــشروع   )٢٣١( ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   (‘ الت برن
٢٠٠٤.(  

  ).١٦-١١، املادة ٣اجلزء (خطة التنمية الوطنية  )٢٣٢(
)٢٣٣( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002), p. 63.  
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 اإلعـادة للـذكور واإلنـاث بـسبب         معـدالت ومن الصعب احلصول على فكرة دقيقة عن        . املائة
  .)٢٣٤(رات يف كل مقاطعةدوعدم توافر مجيع ال

  
  مبادرات احلكومة املتعلقة بالتعليم املهين والتقين    

تعتزم احلكومة تقدمي بـرامج لتعلـيم الكبـار تـستهدف علـى وجـه التحديـد احتياجـات                     
وأيـضا، ستـضع احلكومـة      . الذين يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة، والنـساء واألشـخاص املهمـشني             

. ن وثيقــة الــصلة باحتياجــات البلــدمنــاهج دراســية، وال ســيما يف جمــال التــدريب الــتقين، تكــو 
وفــضال عــن ذلــك، ستوضــع بــرامج تــدريب مهــين وتقــين للــشباب العــاطلني، واملتــسربني مــن    
املـــدارس، واحملـــاربني القـــدماء واملعـــوقني، لتزويـــدهم بـــاملؤهالت الالزمـــة للـــدخول يف ســـوق 

  .)٢٣٥(العمل
 الكبــار وبوجــه خــاص، تــدرك احلكومــة متامــا أمهيــة وضــع سياســات وبــرامج لتعلــيم      

. ا وسياسـي  اض اقتصادي ولنهاكوسيلة لتمكني املرأة وحتسني سبل حصوهلا على الفرص لتحقيق          
 الـيت حتـدد نـصيب املـرأة يف العمـل            ٢٠١٥واعتمدت احلكومة األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام          

املــأجور يف القطــاع غــري الزراعــي بوصــفه أحــد مؤشــرات األداء املقــرر اســتخدامها يف رصــد     
، الحظـت   ٢٠١٥ومـع أنـه مل حيـدد رقـم مـستهدف لعـام              . اة بني اجلنسني ومتكني املرأة    املساو

احلكومة أن املرأة متثل ما يربو علـى ثلـث العمالـة يف هـذا القطـاع ومـن املتوقـع أن يرتفـع هـذا                      
ولذلك، ستدعو احلاجـة إىل وضـع بـرامج تـستهدف           . ٢٠١٥ حبلول عام    ٤٠ ٠٠٠رقم يبلغ   ب

والـربامج احلاليـة الـيت      .  إذا أُريد هلا أن تستفيد بالكامـل بفـرص العمـل           املرأة على وجه التحديد   
  .)٢٣٦( صغرية وليست جيدة التنسيق تكونامتدعم تدريب املرأة عادة 

  
  إملام املرأة بالقراءة والكتابة    

كما لوحظ آنفا يف الوثيقة األساسية املوحدة، تتسم الفروق بني اجلنـسني بأهنـا كـبرية                  
وهنـاك نـسبة مئويـة للـذكور أعلـى منـها لإلنـاث يف               .  الكبار بالقراءة والكتابة    إملام معدالتيف  

 التمييـز  اسـتمرار  سنوات قـادرة علـى القـراءة والكتابـة، ممـا يـشري إىل          ٩مجيع األعمار بعد سن     
وأيضا، تتسم الفجوة بني اجلنـسني      .  تقييد ُسبل إملام النساء والبنات بالقراءة والكتابة       يفالفعلي  
 اإلملــام بــالقراءة معــدالتوتبلــغ . ة والرجــل غــري الفقــريريســع مــا ميكــن بــني املــرأة الفقــبأهنــا أو

__________ 

  .٢٠٠٥-٢٠٠٤املهنية، السنة األكادميية /نتائج امتحانات السنة النهائية للمدارس التقنية: وزارة التعليم )٢٣٤(
  .٤٣، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )٢٣٥(
  .املرجع نفسه )٢٣٦(
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ــة  ــة للمــرأة يف  ٤٠والكتاب ــة للرجــل يف  ٩٠س ويِّمــُخأفقــر  يف املائ ــ ُخأغــىن يف املائ . )٢٣٧(سيِّم
 يف ٢٢ يف املائـة لإلنـاث و    ٢٥وعلى وجه اإلمجال، تبلـغ نـسبة غـري امللمـني بـالقراءة والكتابـة                

 معــدالتوتتبــاين . ٢٠٠٤ للــذكور يف الــسكان، طبقــا لألرقــام املنــشورة يف تعــداد عــام  املائــة
اإلملام بالقراءة والكتابة للنساء حسب املقاطعة؛ ويف ديلي، تبلغ نسبة اإلنـاث امللمـات بـالقراءة        

ــة يف إرمــريا ٤٥ يف املائــة باملقارنــة بنــسبة   ٩٠والكتابــة  ويهــدف مؤشــر اإلملــام   . )٢٣٨( يف املائ
ــالقرا ــسبة    ب ــادة ن ــة إىل زي ــة للحكوم ــة لأللفي ــة يف األهــداف اإلمنائي ــاث امللمــات   ءة والكتاب اإلن

مــن  عامــا ٢٤-١٥ الفئــة العمريــة ور امللمــني بــالقراءة والكتابــة يفبــالقراءة والكتابــة إىل الــذك
  . ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ١٠٠إىل نسبة  ٢٠٠٣يف عام  يف املائة ٩٢ البالغة تهانسب

مية وتعلـيم الكبـار، وحققـت       ملشكلة، وضعت وكاالت خمتلفة برامج حملو األ      ا عاجلةومل  
وتدير إدارة التعليم غري النظامي يف وزارة التعليم صفوف دراسـية حملـو             . درجات جناح متفاوتة  

 مـشتركا مـسجال يف    ٨ ٧٥٠، كـان هنـاك      ٢٠٠٥ويف عام   . ١٣األمية يف مجيع املقاطعات الـ      
وكان هناك عدد من الربامج الـيت اسـتهدفت         . )٢٣٩( ليشيت –ور  تلك الصفوف الدراسية يف تيم    

 كـن يت ميأهداف خمتلفـة يف االعتبـار مثـل اآلثـار الـ     مع أخذ  حمو أمية النساء وقد ُوضع كل منها        
 على رفاه األطفـال وفرضـية أن املـرأة التيموريـة تعـاين مـن التمييـز الـروتيين يف مجيـع                       أن تترتب 

رأة على وجـه التحديـد بوصـفها املـستفيدة مـن بـرامج حمـو                استهداف امل أدى  و. جوانب حياهتا 
األمية إىل بعض االستياء، من الرجال التيموريني يف املقام األول، الذين أشـاروا إىل أن الفـرص                 

  .التعليمية ضاعت عليهم أيضا يف املاضي
  

  حمو أمية املراهقني    
درج املراهقـون الـذين     يُـ وبوجـه عـام،     . ميثل الكبار أغلبية الطلبة يف صفوف حمو األمية         

تــسربوا مــن املدرســة يف هــذه الــصفوف الدراســية، وحــىت اآلن، مل تــصمم بــرامج حمــو األميــة    
وعلـى سـبيل املثـال، تتبـاين درجـة اإلملـام بـالقراءة والكتابـة بـني           . )٢٤٠(ملعاجلة احتياجاهتم املعينة  

ى البـنني والبنـات     وقـد أشـارت النتـائج املستخلـصة مـن أحـد التقييمـات إىل أن لـد                 . هذه الفئة 
 إدارة التعلـيم غـري النظـامي        ةردوفكرة ضئيلة أو معدومـة عـن وجـود بـرامج حملـو األميـة، مثـل                  

 للمدرســة االبتدائيــة أو الــربامج األخــرى إلدارة التعلــيم غــري النظــامي الــيت تقــدمها         ةاملعادلــ
__________ 

  .٣٢، الصفحة )٢٠٠٢(املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  )٢٣٧(
  . اجلداول هاء٢٠٠٤ ليشيت، –تعداد السكان واملساكن يف تيمور  )٢٣٨(
)٢٣٩( ‘Timor-Leste’s Non-Formal Education Report’, Ministry of Education, Non-Formal Education 

Department (2005), p. 4.  
)٢٤٠( R. Chitrakar, ‘Rapid Assessment of Literacy Needs/NFE Needs of Adolescents’ (UNICEF, 2005), p. 5..  
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علـى مـا يبـدو      وال يعرفون أيضا ما إذا كانوا مؤهلني لالشتراك، وليس لـديهم علـم              . املنظمات
  .)٢٤١(باحلمالت الوطنية لتشجيع التعليم

  
   اشتراك املرأة يف صفوف حمو األميةقلـَّة    

ــيم، أن كائنــ، وجــدت شــعبة التعلــيم غــري النظــامي، ال  ٢٠٠٣يف عــام    ة يف وزارة التعل
 مشتركا يف برامج حمو األميـة يف مجيـع   ٥ ٣١٠ يف املائة من املشتركني البالغ عددهم     ٧٠نسبة  
ــة   – ليــشيت مــن الرجــال  –تيمــور أحنــاء  ــرغم أن الــصفوف الدراســية كانــت مفتوحــة للطلب  ب

ــع األعمــار    ــة مــن   . والطالبــات علــى حــد ســواء مــن مجي ــة الطلب ويف املقاطعــات، كانــت غالبي
الرجــال؛ بيــد أن هــذه النــسبة املئويــة نقــصت يف ديلــي، حيــث كــان اشــتراك الرجــال والنــساء   

 يف ديلـي كـانوا مـن الـشباب، يف حـني كانـت النـساء                 ومعظم الطلبـة الـذين حـضروا      . متساويا
ــيال، وتراوحــت أعمــارهن بــني     ــد   ٤٠ و ٣٥أكــرب ســنا قل ــدروس إال عن ــا ومل حيــضرن ال  عام

  .)٢٤٢(تلقيهن الدعم من قريبات يعتنني مبسؤولياهتن العائلية بالبيت
ويف مــشروع حمــو أميــة املــرأة، الــذي تدعمــه اليونيــسيف، تــبني أن املــشكلة الرئيــسية      

 يف املائــة ومل ٣٠ مــشتركة، تــسربت نــسبة ٢ ٥٨٢ومــن بــني . تتمثــل يف تعزيــز اشــتراك املــرأة
تـسرب املـشتركات     إخفـاق و   معـدل وبوجـه خـاص، كـان       .  يف املائـة   ٤٠جتتاز االختبـار نـسبة      
  .)٢٤٣(األكرب سنا مرتفعا

. وهنــاك صــعوبة يف تــشجيع النــساء للحــضور واالشــتراك بنــشاط يف الــربامج التعليميــة  
 القليـل   –  يف احليـاة الـسياسية     هناشـتراك قلة   تعكس كثريا من أسباب      قلة مشاركتهن اب  وأسب

لوقـت، واألحـداث    ا ضيق عدمه، واملسؤوليات األسرية واملتعلقة برعاية الطفل، و       ومن الدعم أ  
اجملتمعية التقليدية اليت تعترب أهم من الصفوف الدراسية، واالفتقار إىل وسائل النقـل إىل جانـب       

والنــساء . )٢٤٤(‘متقــدمات جــدا يف الــسن ’ثقــة بــالنفس يف قــدراهتن واالعتقــاد بــأهنن  ضــعف ال

__________ 

  .٨٤ و ٥٧املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٤١(
ــترا ’ )٢٤٢( ــرأة يف برنـــامج تعلـــيم الكبـــار العقبـــات الـــيت تعتـــرض االشـ التركيـــز علـــى املمارســـات  : ك الفعلـــي للمـ

  .٧، الصفحة )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٢٤٣(

  .٣٦، الصفحة )٢٠٠٥
  ).٢٠٠٥(قات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية نتائج حل )٢٤٤(
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األصغر سنا بوجه خاص ال يرون أمهية يف صفوف حمـو األميـة حيـث يـشعرن أهنـن أبلـني بـالء                       
  .)٢٤٥(وال يعتربن عدم إملامهن بالقراءة والكتابة مبثابة عقبة بالضرورة. حسنا حىت اآلن بدوهنا

 يف حتــسني مــستويات إملامهــا بــالقراءة والكتابــة  ةلرغبــلطتــها املــرأة واألســباب الــيت أع  
 بني القدرة على قراءة الصحف، والفتات احلافالت، وقراءة الساعة، وإبداء مزيـد مـن          تاوفتت

 شراء السلع من املتـاجر واألسـواق، وفهـم إدارة أنـشطتها التجاريـة، وفهـم الدسـتور                   دالثقة عن 
وملا كانت حياة املرأة التيمورية تدور بـشدة حـول األسـرة،            . يةوحقوقها فيه وكرامتها األساس   

وعلـى سـبيل    . ترتبط فكرة تطوير نفسها ارتباطا وثيقا بالفوائد اليت ميكن أن جتنيها مـن أسـرهتا              
املثال، فإن اكتساب مهارات القراءة والكتابة اليت ميكن أن تسهل فهم املرأة لإلنتاج الزراعـي،               

راوات ومن مث زيادة دخـل األسـرة متثـل مهـارات جـديرة بـاالمتالك؛                وال سيما يف زراعة اخلض    
ــ. وهــي وجهــة نظــر تــدعمها أســرهتا   جــرى تنفيــذ برنــامج حملــو األميــة إىل جانــب  كويف فيكي

  .برنامج لتحسني اإلنتاج الزراعي وكان، على هذا النحو، رائجا وذا فائدة كبرية للمرأة
 التـدريب واملـواد املـستخدمة يف        وقد أوصـت إحـدى الدراسـات الـيت حللـت منهجيـة              

دورات حمو أميـة الكبـار بـأن احلاجـة تـدعو إىل أن تعكـس املـواد املـستخدمة شـواغل اجلنـسني                  
ــدر أكــرب  ــ، وبق ــصورة   خستأن ت ــراءة امل ــيم الق ــق ألجــزاء لدم كتــب تعل ــاملرأة األوث  وأن صــلة ب

بـالقراءة  علقـة  الـضعيفة املت هـارات  امل ألصـحاب ، فوق ذلك، أن تكون سهلة االسـتعمال   تضمن
وأشــارت تقييمــات أخــرى إىل احلاجــة لوجــود بــرامج حملــو األميــة تكــون أكثــر  . )٢٤٦(والكتابــة

ــة   بعــنيإحــساسا بالثقافــة، وتأخــذ   ــار بوجــه خــاص الــسياقات االجتماعي  االقتــصادية – االعتب
، مثــل أمهيــة إنتــاج وقــراءة املــواد بلغتــهم األم وإقامــة روابــط مــع جمــاالت أخــرى مثــل     نــاسلل

وارُتئـي أيـضا أن مـن األمهيـة إدارة         . ة، واملعيشة، والتغذية، وخطط اإلئتمان الصغري جدا      الصح
ميع النساء إلعطاء املرأة احليز الكتساب املهـارات ومتكينـها مـن مناقـشة              جلصفوف حملو األمية    
  .)٢٤٧(قضايا املرأة حبرية

__________ 

)٢٤٥( R. Chitrakar, ‘Rapid Assessment of Literacy Needs/NFE Needs of Adolescents’ (UNICEF, 2005), p. 

83..  
)٢٤٦( ‘Underlying Causes of Gender Inequality in Cova Lima, Timor-Leste (2003)’, p. v..  
ــرأة يف برنـــامج تعلـــيم الكبـــار  ’ )٢٤٧( التركيـــز علـــى املمارســـات  : العقبـــات الـــيت تعتـــرض االشـــتراك الفعلـــي للمـ

  .٤٣ و ٤٠، الصفحتان )٢٠٠٤أوكسفام، اليونيسكو (‘  الثقافية– االجتماعية
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ج احلايل لتعلـيم     هذا التقرير، كانت وزارة التعليم تعتزم استعراض الربنام        إعدادووقت    
الكبار وتـضع خطـة رئيـسية للتعلـيم غـري النظـامي لتحديـد املبـادرات الـضرورية لتقـدمي الـدعم                       

  .)٢٤٨(للربامج املتعلقة باألمهات الصغريات والشباب غري امللمني بالقراءة والكتابة
  

  رد احلكومة الشامل    
الفـوارق بـني اجلنـسني      يتمثل أحد األهداف اإلمنائية الرئيـسية لأللفيـة يف القـضاء علـى                

. ٢٠١٥على صعيد املدارس االبتدائيـة والثانويـة بأسـرع وقـت ممكـن ولـيس متـأخرا عـن عـام                   
؛ بيـد أن التقـدم يف   ٢٠٢٠وحتدد التعليم للجميع بوصـفه األولويـة العليـا للـوطن يف رؤيـة عـام                

ليـا يف رؤيـة     وضع السياسات كان أبطأ منه يف قطاع الصحة، وهو اجملال التايل ذو األولويـة الع              
  .٢٠٢٠عام 

 هذا التقرير، مل يكـن القـانون األساسـي للتعلـيم قـد أُقـر بعـد ومل يوضـع                     إعدادووقت    
واألولويات املقبلـة لـوزارة التعلـيم تـشمل وضـع املنـاهج          . ويعتمد إال املنهج الدراسي االبتدائي    

املؤسـسات التعليميـة يف   الدراسية قبل الثانوية والثانوية يف صورهتا النهائيـة واعتمادهـا، وتنظـيم       
  .املستوى الثالث

، تعتـزم وزارة التعلـيم وضـع        )٢٤٩(ومتشيا مع األهداف احملددة يف خطـة التنميـة الوطنيـة            
ويف . مزيد من الـسياسات واالسـتراتيجيات املـستهدفة لتعزيـز اشـتراك البنـات يف نظـام التعلـيم                  

تغـيري املواقـف التقليديـة يف األسـر         مقدمة هذه السياسات واالستراتيجيات القيام حبملة تثقيفية ل       
وسيجري أيـضا اسـتعراض   . واجملتمعات احمللية وتأكيد أمهية التعليم للبنني وبوجه خاص للبنات       

هج الدراســية أكثــر اللكتــب املدرســية لتحديــد وتعــديل األمنــاط اجلنــسانية وكــذلك جعــل املنــ  
كومة الـسياسات املتعلقـة   ، ستستعرض احلالتعليمولتحسني ُسبل احلصول على   . تشويقا للبنات 

وستهتم أيضا بتـوفري امليـاه والتـصحاح الكـافيني          . مبواقع املدارس، وال سيما البعيدة عن البيوت      
  .لة للبناتستقيف املدارس وكذلك املراحيض امل

وستنظر وزارة التعليم أيضا بعناية يف وضع برنـامج تـدريب للمدرسـني، وتعـيني مزيـد         
وميكـن تـوفري مزيـد      .  الـشامل بـني اجلنـسني يف اإلدارة التعليميـة          من املدرسات وحتسني التوازن   

  .من املعلومات عن هذه السياسات والتدابري يف التقرير الدوري األول
  

__________ 

  .٥٢، الصفحة )٢٠٠٦(برنامج االستثمار يف قطاع التعليم والتدريب :  ليشيت–تيمور  )٢٤٨(
  ).١٨-١١، املادة ٣اجلزء (مية الوطنية خطة التن )٢٤٩(
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  العملميدان املساواة يف :  من االتفاقية١١املادة     
ــابقاوردت    ــل       س ــاحلق يف العم ــة ب ــات املتعلق ــر املعلوم ــذا التقري  يف موضــع آخــر يف ه

ص العمل، وعدد النـساء يف جممـوع القـوى العاملـة ويف الوظـائف املنخفـضة األجـر                   وتكافؤ فر 
معلومـات  وتنـاقش أدنـاه مبزيـد مـن التفـصيل           . باالضافة إىل تقسيم العمل حـسب نـوع اجلـنس         

ل املرأة يف القطاعات املختلفة، واملساواة يف األجر عن العمل املتـساوي            يعن مجلة أمور منها متث    
 باالستحقاقات واألحكام املتعلقة باألمومـة، واملـضايقات اجلنـسية          فيما يتعلق القيمة، والتشريع   

  .يف مكان العمل وكذلك اشتراك املرأة يف االقتصاد غري النظامي
  

  االقتصاد غري النظامي    
 ليــشيت، هنــاك – النــساء والرجــال يف تيمــور ةعيــشممــع أنــه توجــد بيانــات عــن ُســبل   

 مـن  ٩فيمـا يتعلـق بالقطـاع غـري النظـامي، الـذي يـستخدم            معلومات قليلة على وجه التحديـد       
 وحىت أقل فيما يتعلق باشتراك املـرأة        )٢٥٠( العاملة الريفية واحلضرية   ى أشخاص يف القو   ١٠كل  

  .يف هذا القطاع
 العمـل  عريـف ويعزى هذا إىل عدد من األسباب، مبا يف ذلك عدم التيقن فيما يتعلـق بت      

ة يف األســر املعيــشية احلــضرية والريفيــة علــى حــد ســواء ونطــاق وتعقــد األنــشط. غــري النظــامي
  .تعريفيةيسهمان يف هذه املشكلة ال

وعلى سبيل املثال، مييـل العمـل العرضـي وزراعـة الكفـاف، ومهـا نـشاطان اقتـصاديان                     
 ليــشيت، إىل عــدم تــصنيفهما كــصناعات يف الدراســات؛ بيــد أن البيانــات   –هامــان يف تيمــور 

 تظهـر أن نـشاطا مـن قبيـل زراعـة الكفـاف أو صـيد        ٢٠٠٤عـام  لوطين  املستمدة من التعداد الـ    
النـساء   نـسبة    بلغـت األمساك كان أهم نشاط اقتصادي للنساء والرجال على حد سواء، حيـث             

  .)٢٥١( اليت مارست هذا العمل العاملة يف املائة يف القوى٧٨ الرجال  يف املائة ونسبة٧٩
 يف املائـة مـن مجيـع عمـال الكفـاف      ٤٣ ، مثلـت املـرأة نـسبة   ٢٠٠٤وطبقا لتعداد عام     

 يف  ٦٦ يف ديلـي وبلغـت       إىل حـد بعيـد    ، ولو أن النسبة املئوية مرتفعـة        )صيد األمساك والزراعة  (
ومن املرجح أن يكون الرقم احلقيقي أعلى بكـثري ألن قـدرا كـبريا مـن العمـل املـدر                    . )٢٥٢(املائة

__________ 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٢٥٠(
  .٢٣، الصفحة )٢٠٠٥

)٢٥١( Timor-Leste Census: District Labour Force Data (2004).  
  .املرجع نفسه )٢٥٢(
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ــةلــدخل املــرأة مييــل إىل أن يكــون مبخوســا أو غــري مــدرج يف ا    وكقــضية . الحــصاءات الرمسي
  .مسلمة يؤخذ عمل املرأة على أنه غري مدفوع األجر عادة

  
   دخول املرأة القطاع غري النظاميمتنعالعقبات اليت     

ــالفرص        ــا مــن االســتفادة ب ــات كــثرية متنعه ــرأة عقب يف القطــاع غــري  املتاحــة تواجــه امل
ــه املــ     . النظــامي ــذي حددت ــى النحــو ال ــات، عل ــشمل هــذه العقب ــة،  وت ــسائية اإلقليمي ؤمترات الن

  .)٢٥٣(القدرة على احلركةعدم لوقت وا ضيق اخنفاض مستوى املهارات، واحلواجز الثقافية و
االفتقار إىل احلصول على االئتمان بوصفه حاجزا وهذا ُينـاقش مبزيـد مـن         حتدد أيضا   و  

ـــ   ــق بـ ــسم املتعلـ ــصيل يف القـ ــصادية ’التفـ ــة واالقتـ ــتحقاقات االجتماعيـ ــاد(‘ االسـ ــن ١٣ة املـ  مـ
وبــسبب هــذه العقبــات، مــن املــرجح أن جتــد املــرأة عمــال يف األنــشطة الــيت تتــسم    ). االتفاقيــة

  .باخنفاض تكاليف دخوهلا أو اخنفاض متطلبات املهارة وقلة فرص التقدم فيها
 سوق ملنتجاهتا، وخباصـة، الطـابع املـومسي للمنتجـات           عدم وجود وحددت املرأة أيضا      

وتواجـه املـرأة منافـسة قويـة مـن األسـواق املغرقـة              . )٢٥٤(نمية اقتـصادها  الزراعية كعقبة أخرى لت   
.  النـشاط التجـاري    نميـة مبنتجات مماثلة واالفتقار إىل التـدريب يف تقنيـات االنتـاج، واإلدارة وت            

تتـسم  أوضـاع عـسرية   ظـل  ويف كثري من األحيان، عليهـا أن تعمـل يف أحـوال جويـة قاسـية يف              
  . عملياهتامما يربكمداد بالكهرباء  األمن وعدم ثبات اإلبانعدام

  
  آراء املرأة بشأن تنمية املهارات    

بالنظر إىل أن املرأة أفادت يف املشاورات اإلقليمية املتعلقة باالتفاقيـة بـأن هنـاك افتقـارا             
وزارة  أجرهتـا دراسـات استقـصائية يف عمـل املـرأة          عـدة    نتـائج    ثبـت يف خطط العمـل للمـرأة، ت      

 ومنظمـة العمـل الدوليـة أن املـرأة متتلـك طائفـة كـبرية مـن                  عياجتمـ إلج ا اإلدمـا إعـادة   العمل و 
ــدرا كــبريا مــن        ــدون أن تتطلــب ق ــة صــغرية ب ــها إىل مــشاريع جتاري القــدرات الــيت ميكــن حتويل

  .)٢٥٥(التدريب
، حــددت أفرقــة مناقــشة نــسائية أن هنــاك     )٢٥٦(ويف دراســة استقــصائية عــن الــسوق     

وأعربن أيـضا عـن     . ة، والنسج والطهي يف تنمية املشاريع     اهتماما باستخدام مهاراهتن يف احلياك    
__________ 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  :  القطري التقييم اجلنساين  )٢٥٣(
  .٢٤، الصفحة )٢٠٠٥

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٤(
)٢٥٥( ‘Women’s Work to Women’s Business’ (ILO, 2005), p. 1.  
)٢٥٦( Community Business Opportunities, Market Survey (Vol. 1), (MLCR, ILO, EC, UNDP, 2005), p. 14.  
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رباهتن التجاريــة وفــتح األكــشاك، وبيــع الوقــود، واملــشغوالت اليدويــة   خبــالرغبــة يف االســتفادة 
ح ومجاعـات   ليصلتـ وهذا على عكس الرجال، الذين رأوا مستقبال يف منافـذ ا          . هزةواألغذية اجمل 

شية مــع الرتعــة االســتهالكية، والترفيــه واأللعــاب  الــشباب الــذين اقترحــوا أفكــارا جتاريــة متمــ  
  .الرياضية

  
  اخلاصالقطاع التنمية اجلنسانية يف     

أســرع جمــال منــو ) الزراعــة، واخلــدمات والــصناعة(مثلــت التنميــة يف القطــاع اخلــاص    
وعلــى هــذا النحــو، كانــت مــستهدفة مــن مكتــب تعزيــز . بــأكرب عــدد مــن الفــرص االقتــصادية

اما لتعميم املنظور اجلنساين، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالـسياحة وتنميـة               هطاعا  املساواة بوصفها ق  
بيد أنه، حىت اآلن، مل جيـر حتليـل جنـساين يف هـذا القطـاع ومل تـدمج                   . النشاط التجاري احمللي  

  .القضايا اجلنسانية يف هذه القطاعات الفرعية
ــة معاجلــة الــشواغل اجلنــسانية      ــة والبيئ  عــن طريــق مــشروع  وقــد حاولــت وزارة التنمي

ات األعمــال وزيــادة صــاحب بتــدريب النــساء يل الــصغرية الــذي يدعمــه البنــك الــدوؤســساتامل
 مـشتركا   ٣ ٥٩٢ كـان هنـاك      ، هـذا التقريـر    إعدادووقت  . اشتراك املرأة يف جلان اإلدارة احمللية     

مـضت  و.  يف املائة من النساء    ٣٤ دورات ُيديرها مركز تنمية األعمال التجارية، منهم         احضرو
 يف املائــة مــن هــؤالء املــشتركني يف إنــشاء أعمــال جتاريــة؛ بيــد أنــه ال توجــد بيانــات  ٦١نــسبة 

 الـصغرية أيـضا إعـادة       ؤسـسات ويتـيح مـشروع امل    . )٢٥٧(متاحة عن التحليل اجلنساين هلذا الـرقم      
  . يف املائة٥٠السوق لتشمل متثيل املرأة بنسبة إدارة هيكلة جلان 

  
  العمل املرتيل    

 ليـشيت،   –عروف عن أوضاع عمل املستخدمني يف املنازل وحالتهم يف تيمور           القليل م   
عالوة على أن قدرا كبريا من هذا العمل تؤديه النساء والبنات، عادة يف حالة األسرة املمتـدة،                 

ــدفع أجــر ــها أن     .  مقابلــهوال ي ــة، الــيت ميكن والعمــل املــرتيل شــكل شــائع لعمــل املــرأة التيموري
 املــشاريع يفمــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف الــشهر يف العمــل  ١٠٠-٥٠تكــسب مــا بــني 
املــوظفني الــدوليني التــابعني للمنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة واألمــم  لــدى التجاريــة احملليــة و

 ١٧وحىت اآلن، مل جتر أية دراسات حمددة، حـسب مـا اقترحتـه التوصـية العامـة رقـم                    . املتحدة
ويتمثـل الـنص الوحيـد يف القـانون     . رتليـة غـري املدفوعـة األجـر      ، لقياس وتقييم األنشطة امل    لجنةل

__________ 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٢٥٧(
  .٢٩، الصفحة )٢٠٠٥
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فيما يتعلق بعمال املنـازل يف احلمايـة املمنوحـة ملـن يقومـون بالعمـل املـرتيل يف سـياق االقتـصاد                       
  .)٢٥٨(العائلي مبوجب التشريع املقبل املتعلق بالعنف العائلي

  
  ة اجلنسصناعالعمل يف     

التفاقية، تزاول أعداد صغرية من النـساء التيموريـات          من ا  ٦كما لوحظ آنفا يف املادة        
وأدى . حـد سـواء االشـتغال بـاجلنس كاسـتراتيجية للمعيـشة           واحلضرية علـى    يف املناطق الريفية    

االفتقار إىل فرص العمل، وزيادة الفقر باالضافة إىل اإليذاء اجلنسي الـذي عانـت منـه املـرأة يف         
 أمـام خيـارات قليلـة أو معدومـة لكـسب معيـشتها وبقائهـا              البيت أو أثناء الرتاع إىل ترك املـرأة       

ويرتبط هبذا ضعف الشابات الالئي يتعرضن خلطر االستغالل مـع تزايـد جتـارة          . على قيد احلياة  
ويف حني أن املرأة يف وضـع جيـد السـتغالل الفـرص الـيت تتيحهـا                 .  ليشيت –السياحة يف تيمور    

 احلاجـة إىل االعتـراف      دعوف قطاع اخلـدمات، تـ     السياحة نظرا ألهنا تشغل بالفعل معظم وظائ      
  . سياسات وبرامج التنميةالسياحة ومعاجلته عند وضعهبذا اجلانب اجلنساين لصناعة 

  
  االقتصاد النظامي    

 يف املائــة ٤٣ النــساء كانــت نــسبة، ٢٠٠٤وفقــا للبيانــات املــستمدة مــن تعــداد عــام     
 يف  ٥٢(أدىن  كـان   د أن معدل اشـتراك املـرأة        بي. القوى العاملة  يف املائة من     ٥٧ نسبة الرجال و

 يف املائة تقريبا من مجيع النساء عمـال         ٩وحاليا، متارس نسبة    ).  يف املائة  ٦٩(منه للرجل   ) املائة
وكان عدد أكـرب مـن الـذكور يعملـون بـأجر،            .  يف املائة من الرجال    ١٣مدفوع األجر، مقابل    

  .سيما يف ديلي وال
 العاملــة مــن اإلنــاث الالئــي ى أيــضا إىل أن اشــتراك القــونتــائج التعــداد الــوطينتــشري و  

ــاهي، وأويكوســي     ١٥بلغــت أعمــارهن   ــأكرب، كــان مرتفعــا يف مقاطعــات مثــل مانوف ــا ف  عام
بيد أن هـذه    .  اشتراك الذكور  معدالت يف املائة، متعادال تقريبا مع       ٧٠أكثر من   وبلغ  نارو،  يوا

 تبلـغ نـسبة اشـتراك    ناطق احلـضرية، حيـث مل    األرقام تنخفض بصورة حادة لكال اجلنسني يف امل       
  .)٢٥٩( يف املائة يف مقاطعة ديلي٣٩النساء الناشطات اقتصاديا سوى 

لنساء أعلى أيضا منها للرجـال يف املراكـز احلـضرية؛ وكانـت             ا بطالة   معدالتوكانت    
ويظهـر  . )٢٦٠(واحدة مـن بـني أربـع نـساء عاطلـة باملقارنـة برجـل واحـد مـن بـني سـبعة رجـال                        

__________ 

  .من مشروع القانون املتعلق بالعنف العائلي) د (٤املادة  )٢٥٨(
  ).٢٠٠٤(املقاطعة القوى العاملة حسب :  ليشيت–تعداد تيمور  )٢٥٩(
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٢٦٠(

  .٢٣، الصفحة )٢٠٠٥
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 يقمـن   القـوى العاملـة   يف سـن العمـل ولـسن ضـمن          الآلئـي    أن معظم النساء     ٢٠٠٤عام   تعداد
ــة   ــة٤٨(بواجبــات مرتلي ــة مــن الرجــال غــري العــاملني صــنفو   ٦٤يف حــني أن )  يف املائ  ا يف املائ

 يف املائة من الرجـال غـري نـشطة لعـدم وجـود              ١٩وكانت نسبة أخرى بلغت     . أنفسهم كطلبة 
غـري  )  يف املائـة   ٣(والرجـال   )  يف املائـة   ٢( صـغرية مـن النـساء        وكانت نسبة مئويـة   . عمل متاح 

  .)٢٦١(ةعاقاإل أو املرضمتاحة للعمل بسبب 
ويتضح من هذه االحـصاءات أن فـرص العمـل النظـامي حمـدودة للغايـة، وال سـيما يف                      

واملناصــب مثــل املــديرين، والــشرطة، واملدرســني واملمرضــني، ومجيعهــا حمايــد  . املنــاطق الريفيــة
وهنـاك فـرص عمـل    . يا من الناحية النظرية، حتبذ الرجال على النساء من الناحية العمليـة  جنسان

جبــالء أكــرب متاحــة يف البلــدات للرجــال والنــساء علــى حــد ســواء، مــع أنــه هنــا أيــضا، يظهــر    
ومتيـل النـساء إىل     . التقسيم اجلنساين للعمل، كما لـوحظ آنفـا يف موضـع آخـر يف هـذا التقريـر                 

رة التجزئـة، واملطـاعم، وصـناعة الفنـادق، يف حـني يـستخدم النقـل، والتخـزين              اهليمنة على جتـا   
ة قيقيـ كـثري مـن األشـخاص تتمثـل فرصـة العمـل احل      عنـد   و. واالتصاالت عدد أكرب من الرجال    

ــركاء، أو     ــأفراد، أو شـ ــاص، ســـواء كـ ــراهن يف العمـــل للحـــساب اخلـ ــدة يف الوقـــت الـ الوحيـ
  .جمموعات أو تعاونيات

  بالفعــل بعــض املعلومــات بــشأن نــوع النــشاط االقتــصادي ٢٠٠٤ ويقــدم تعــداد عــام  
 ٢٤متثيـل املـرأة يف احلكومـة        ت نـسبة    وبلغـ .  عاما فـأكثر   ١٥ احلايل للسكان البالغني من العمر    

واملنظمــات غــري احلكوميــة )  يف املائــة٢٥ (لــةعــدادا مماثأيف املائــة؛ واســتخدمت األمــم املتحــدة 
 مــن ) يف املائــة٤٨( نــصف العــاملني يف القطــاع اخلــاص  قــل قلــيال مــنأوكــان )  يف املائــة٢٣(

. )٢٦٢( ليـشيت –بيد أنه، حىت اآلن، مل جتـر أي دراسـة بـشأن العمـل النظـامي يف تيمـور        . النساء
وال توجد أيضا معلومات حمددة تقارن النسبة املئوية للنـساء العـامالت علـى أسـاس التفـرغ أو                   

  .على أساس عدم التفرغ
  

  لنساء والرجال لوظائفاستقرار ال    
يقوم قدر كبري من العمل املتاح يف املراكز احلضرية على أساس يـومي أو علـى أسـاس                    

وقد أنـشئ كـثري مـن املناصـب مـع املنظمـات             . عقود قصرية األجل، بدون استحقاقات مناسبة     
 وأوإعــادة التــشييد بعــد الــرتاع، أغــري احلكوميــة يف ســياق حالــة الطــوارئ، مثــل توزيــع املــؤن  

 مدعومـة مـن     وظـائف وهـذه ال  . تبا امليدانيني، أو مديري املشاريع أو موظفي دعم املك        العمال

__________ 

  ).٢٠٠٤ (٢-٦اجلدول واو :  ليشيت–تعداد السكان واملساكن يف تيمور  )٢٦١(
  .املرجع نفسه )٢٦٢(
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ومــع أنــه ال توجــد أرقــام متاحــة عــن تعــيني  . املــاحنني وســتتوقف مبجــرد مغــادرة املــاحنني للبلــد 
النــساء والرجــال يف أعمــال الطــوارئ والتنميــة، مــن اجللــي أن املــرأة يف وضــع جمحــف يف هــذا  

لغـة اإلنكليزيـة الـضرورية      كالتلك عادة املهارات اإلداريـة أو اللغويـة األساسـية           اجملال ألهنا ال مت   
  .وقد استفاد الرجال للغاية من أنشطة إعادة التشييد بعد الرتاع. للعمل

  
  اخلدمة العامة    

 تـدل ثانيـة علـى أن    وهـي  ليـشيت،  –تتوفر بعض البيانات عن اخلدمة العامـة يف تيمـور        
بتكـافؤ  مـن التمتـع      جمموعـة مـن العوامـل املـرأة          حرمـت وقـد   . )٢٦٣(يـة  للغا عـزول هذا القطـاع م   

ويف حني تطبق إجـراءات التعـيني يف اخلدمـة العامـة نفـس معـايري االختيـار للوظـائف،                    . الفرص
وهو ما يستفيد منه الرجال يف كثري مـن         . )٢٦٤(يقوم االختيار على مؤهالت املرشحني وخربهتم     

وعـالوة  . نظامي وفـرص العمـل بقـدر أكـرب مـن النـساء            األحيان بسبب حصوهلم على التعليم ال     
إمكانيـة  على ذلك، أشار البحث إىل أن ميزة التعليم تؤدي بصورة ضئيلة فحـسب إىل حتـسني                 

  .)٢٦٥(حصول املرأة على عمل مدفوع األجر
 يف الوظـائف املوجـودة    ستخدم عدد قليل من النساء بل أقـل علـى املـستويات العليـا             ُيو  

 ٢٢ موظفـا دائمـا يف اخلدمـة املدنيـة، منـهم             ١٢ ١٦١وحاليا، يوجد   . لعامبالفعل يف القطاع ا   
النساء يف الغالـب بأعـداد أكـرب يف جمـاالت مـن قبيـل التعلـيم،                 تتركز  و. )٢٦٦(يف املائة من النساء   

ويف . والصحة، والعمل واخلدمات االجتماعية، ولكـن حـىت يف هـذه القطاعـات يـشكلن أقليـة                
 يف املائـة مـن      ٢٩، كانـت نـسبة      ٢٠٠١املدنيـة أجريـت يف عـام        دراسة استقصائية عن اخلدمـة      

 يف املائــة مــن املــوظفني العــاملني يف ٣٢املــوظفني يف وزارة التعلــيم مــن النــساء؛ وكانــت نــسبة 
 يف  ٣٩الصحة من اإلنـاث، يف حـني أنـه يف وزارة اخلارجيـة، ارتفعـت هـذه النـسبة املئويـة إىل                       

ما مـن التيمـوريني املـستخدمني يف إدارة امليـاه والتـصحاح مـن        يف املائة متا   ٣بيد أن نسبة    . املائة
  . يف املائة من جمموع عدد املوظفني يف وزارة العدل١٧ سوى نسبة نثلومل ميالنساء 

 – إمـرأة تعمـل يف الـشرطة الوطنيـة لتيمـور             ٥٦٩، كـان مـا جمموعـه        ٢٠٠٥ويف عام     
وشـغلت النـساء    . قـوات الـشرطة   ليشيت، وهـو مـا ميثـل أقـل قلـيال مـن سـدس األعـداد الكليـة ل                   

رطة وكــذلك وظــائف  شــأفــرادمناصــب مثــل مفتــشات شــرطة، ووكــيالت مفتــشات شــرطة و
__________ 

)٢٦٣( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002), p. 74.  
  .٧٤املرجع نفسه، الصفحة  )٢٦٤(
  .٧٣املرجع نفسه، الصفحة  )٢٦٥(
  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين( اإلمنائي عرض قدمه مستشار مدير املوارد البشرية يف برنامج األمم املتحدة )٢٦٦(
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وكانــت غالبيــة .  وحــدة التحقيقــات اجلنائيــةوكيــل إدارة املــوارد البــشرية ورئيــسية مثــل مــدير
  .)٢٦٧(مجيع رؤساء اإلدارات يف مجيع الوحدات يف املقاطعات من النساء

، كانـت النـسبة املئويـة للموظفـات يف وزارة الـصحة             ٢٠٠٦مارس  /وحبلول هناية آذار    
 يف املائــة وزادت ٢٥ يف املائــة، ويف وزارة التعلــيم نقــصت هــذه النــسبة إىل  ٤٠قــد زادت إىل 

 يف املائـة مـن جممـوع    ٢٢وبلغ متثيل املرأة نسبة .  يف املائة٢٢النسبة املئوية يف وزارة العدل إىل  
 علـى حـد     عياجتمـ إلاإلدماج ا إعادة  وزارة العمل و  الية والتخطيط و  عدد املوظفني يف وزارة امل    

ويف عـام   . )٢٦٨( يف املائـة   ٢٤وبلغت النسبة املئوية الكلية للعامالت يف وزارات احلكومة         . سواء
. )٢٦٩( يف املائـة مـن املناصـب العليـا يف اخلدمـة املدنيـة      ٢٠، مل تشغل املـرأة سـوى نـسبة       ٢٠٠٢

املراتـب  ( يف املائة من معظم املناصب العليـا         ١٣ة تشغل نسبة    ، كانت املرأ  ٢٠٠٦وحبلول عام   
N5-N7 (يف وزارات احلكومة)٢٧٠(.  

ــر، كــان إعــدادووقــت    ــة   حفــظ  هــذا التقري ــة الوطني ــة مبــوظفي اخلدم ــات املتعلق  البيان
 على الصعيد الـوطين وعلـى صـعيد املقاطعـات يف طـور التنفيـذ؛ وتعثـرت                التحقق من صحتها  و

  .ب النقص يف موظفي إدخال هذه البياناتاجلهود املبذولة بسب
، ما برحـت احلكومـة      ٢٠٠٤ومنذ املوافقة على قانون اخلدمة املدنية واعتماده يف عام            

تضع مراسيم تكميليـة يقـصد هبـا تغطيـة املـسائل ذات الـصلة بنظـام التطـوير الـوظيفي، وخطـة                       
ومـن املتـوخى أن     . األداءالتقاعد واملعاشات التقاعديـة، واإلجـازات، وكـذلك التعـيني وتقيـيم             

، والتعيني، والترقيـة، والتأديـب والفـصل واضـحة          إلستقدامتكون اإلجراءات واملعايري املتعلقة با    
  .وصرحية، وستتطلب سجالت مكتوبة جلعل القرارات متاحة للمراجعة

وكما لوحظ يف الوثيقة األساسية املوحدة، نظم مكتب تعزيـز املـساواة حلقـات عمـل                 
 أن هنـاك ولـوحظ  . ددة بغرض إجراء حتليـل للقطـاع العـام مـن منظـور جنـساين          مع وزارات حم  

 يف التحليــل اخلدمــة املدنيــة، وافتقــارفيمــا يتعلــق با يف البيانــات املــصنفة حــسب اجلــنس اافتقــار
 يف املهـارات التقنيـة الالزمـة    ااجلنساين يف وضع السياسات، وتصميم الربامج وإعدادها وافتقـار    

  .للتحليل اجلنساين
__________ 

)٢٦٧( Police Treatment of Women in Timor-Leste (JSMP, 2005) p.7; Overview of Timor- Leste Justice Sector 

2005 (JSMP, 2006) p. 21.  
  ).٢٠٠٦وزارة إدارة شؤون الدولة، (بيانات عن موظفي اخلدمة املدنية يف الوزارات  )٢٦٨(
)٢٦٩( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) p. 73.  
  ).٢٠٠٦وزارة إدارة شؤون الدولة، (بيانات عن موظفي اخلدمة املدنية يف الوزارات  )٢٧٠(
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 شـؤون الدولـة   ومشلت متابعة حلقات العمل هذه عقد اجتماع مـع نائـب وزيـر إدارة                 
  .ملناقشة اعتماد توصيات حلقات عمل مكتب تعزيز املساواة

  
  توظيفاختيار املعايري املتعلقة بال    

ــق     ــايري مبفيمــا يتعل ــار ع ــال اإلختي ــصلة ب ــادة    توظيفذات ال ــنص امل ــة، ت ــة املدني يف اخلدم
ــانون ا ) ١( ٨ ــم  مــن ق ــة رق ــة املدني ــى ٨/٢٠٠٤خلدم ــة    ’ عل ــة العام ــذل كــل جهــد يف اخلدم ب

 مرشـحني مـؤهلني بـدون متييـز، وطبقـا لتقيـيم يقـوم فحـسب علـى مهـارات                     استقدامالختيار و 
 موظفي اخلدمـة املدنيـة فيمـا يتعلـق بـأي            ضدوفضال عن ذلك، ال جيوز التمييز       . ‘وأداء املرشح 

  .)٢٧١(امتيازاهتم أو تعويضاهتم، أو مزاياهم، أو همفائمن استحقاقات وظ
 يف املائـة مـن   ٣٠ مـا ال يقـل عـن    اسـتقدام ومع أنـه كـان هنـاك أمـر تـوجيهي يقـضي ب               

النساء يف مجيع مستويات اخلدمة العامة، كما ورد أعـاله، أدى عـدد مـن العوامـل إىل حرمـان                    
بوجـه  النائية صعوبة   ووجتد املرأة يف املناطق الريفية      . الفرص على قدم املساواة   ب تمتعاملرأة من ال  

خــاص يف احلــصول علــى املعلومــات املتعلقــة بفــرص العمــل، وال ســيما غــري امللمــات بــالقراءة   
 اإلدارة علـى الـصعيد الـوطين وعلـى     وكـان املـسؤولون العـاملون يف   . يـة والكتابـة بـدرجات عال  

مــات غــري واعــني بالعالقــات اجلنــسانية وقنــوات املعلو الفرعيــة صــعيد املقاطعــات واملقاطعــات  
  .)٢٧٢(املختلفة الوثيقة الصلة باملرأة إىل أبعد حد

وعلى هذا النحو، وحىت اآلن، مل تكن هناك اسـتراتيجية اتـصال مراعيـة لنـوع اجلـنس                    
وفــضال عــن ذلــك، كمــا جــرى التعليــق عليــه آنفــا يف القــسم املتعلــق  . إلســتقدامفيمــا يتعلــق با

ختالفـات  إل ا توظيـف ة، مل تالحـظ دائـرة ال      باالشتراك الدويل للمرأة يف الوثيقة األساسية املوحد      
وعلـى سـبيل املثـال، تقـدم أكادمييـة          .  يف بناء القدرات والعالقات يف مكان العمـل        نينسبني اجل 

ــة يف ديلــي معظــم التــدريب، ومــن مث تــستبعد النــساء الالئــي ال يــستطعن حتمــل       اخلدمــة املدني
علـى ذلـك، قـد ال حيـصلن علـى إذن      وعـالوة  . التكاليف املرتبطة بالسفر أو املبيت يف العاصمة 

  .من زوجهن لالشتراك يف تلك األنشطة أو ببساطة ليس لديهن الوقت الكايف
ــة يف العمــل،           ــصورة خمتلف ــساء والرجــال ب ــة الن ــة عــن معامل ــارير غــري رمسي ــاك تق وهن

. ت الترقيـة  مكانيـا  مبـستويات خمتلفـة يف ا      اوحصوهلما على مستويات خمتلفة من األجر ومتتعهمـ       

__________ 

  .٨/٢٠٠٤ قانون اخلدمة املدنية رقم من) ٣ (٨املادة  )٢٧١(
)٢٧٢( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) p. 75.  
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 هذا التقرير، مل تستطع احلكومة تقـدمي أي معلومـات عـن حـاالت حمـددة                إعدادنه، وقت   بيد أ 
  .ثبت فيها وجود متييز

  
  املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة    

 التوصـية العامـة   اعاةرميتكرر هذا املبدأ يف عدة مواد يف التشريع املطبق حاليا، ومن مث     
 مـن   ٤-٩وتـنص املـادة     . ‘ األجر عن العمل املتساوي القيمة     املساواة يف ’بشأن   ةلجن ل ١٣رقم  

 ٤-٣واملـادة    يف تيمور الشرقية     اإلنتقالية األمم املتحدة    إلدارة ٢٠٠٢/٥ من القواعد التنظيمية  
ُيحظـر مبوجـب هـذا التمييـز يف العمـل           ’من مـشروع قـانون العمـل علـى حـد سـواء علـى أنـه،                  

ــق باملــساواة   ــة وال ســيما فيمــا يتعل ــساوي    واملهن ــرأة والرجــل عــن العمــل املت  يف األجــر بــني امل
ــة علــى   ) ٢ (٨املــادة بوضــوح وباإلضــافة إىل ذلــك، تــنص  . ‘القيمــة مــن قــانون اخلدمــة املدني

  .حصول مجيع موظفي اخلدمة املدنية على نفس املرتب مقابل نفس العمل
.  جـدا   ليـشيت مرتفعـة    – يف تيمـور     دخلوقد أظهر البحث أن الفجـوة اجلنـسانية يف الـ            

 ٢٠٠٤ مــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف عــام ١٢٦وقــد زاد الــدخل التقــديري للمــرأة إىل 
وباملقارنـة، هـبط الـدخل    . ٢٠٠١ مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف عـام        ١٠٦بعد أن كان    

 مـن دوالرات الواليـات      ٦٢١ من دوالرات الواليـات املتحـدة إىل         ٨٢٢املكتسب للرجل من    
مـن  بعض الدالئل على أن املرأة حتـصل تقريبـا علـى ثُ           أيضا  هناك  و. )٢٧٣(فترةاملتحدة يف نفس ال   

 اشــتراك املــرأة والرجــل يف معــدالتوتــشمل أســباب ذلــك االخــتالف يف  . )٢٧٤(دخــل الرجــل
 البطالة األعلى للمرأة وكذلك املـسؤوليات اإلجنابيـة للمـرأة ودورهـا          معدالت، و القوى العاملة 

القـوى   اشـتراك املـرأة يف       معـدالت وتبلـغ   . هلا يف سـوق العمـل      دخو خريف رعاية أطفاهلا، مما يؤ    
  . ذروهتا بعد سن إجناب األوالدالعاملة

  
  املزايا    

من قـانون   ) ٣ (٨، تنص املادة    زايافيما يتعلق باحلق يف األجر املتساوي، مبا يف ذلك امل           
دنيــة يف ال جيــوز التمييــز ضــد موظــف خدمــة م’اخلدمــة املدنيــة علــى وجــه التحديــد علــى أنــه، 

  .‘ أو اإلمتيازاتزايااملستحقاقات، أو إلتعويضات العمل، أو ا

__________ 

  .١٦، الصفحة )٢٠٠٦(تقرير التنمية البشرية :  ليشيت–تيمور  )٢٧٣(
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٢٧٤(

  .٢٣، الصفحة )٢٠٠٥
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  التقاعد    
ــشريع حمــدد للمعاشــات           ــانون وال يوجــد أي ت ــا يف الق ــد غــري حمــدد حالي ســن التقاع
 تــشريع حمــدد يف تــوفري مراســيم بقــوانني لوضــعوكمــا لــوحظ آنفــا، جيــري حاليــا  . التقاعديــة

ويف الوقت الراهن، يؤكد قانون اخلدمـة املدنيـة         .  التقاعدية جماالت من قبيل التقاعد واملعاشات    
نص بيـد أن تلـك األحكـام مل يُـ    . )٢٧٥(احلق يف التقاعد واحلق يف احلصول علـى معـاش تقاعـدي           

 بالقطـاع  نياجلديـد املـتعلق  مـشروع قـانون العمـل    ن العمـل احلـايل أو       وعليها قانونا سواء يف قان    
  .اخلاص

ن القانوين للتقاعـد عقـب إعـادة تنـشيط حمكمـة األجـور             ة الس مسأل ديدومن املتوقع حت    
 جلنـة األجـور الـدنيا، املؤلفـة مـن ممـثلني عـن منظمـة                 كانـت .  هـذا التقريـر    إعدادووقت  . الدنيا

وزارة العمــل  ليــشيت، وشــعبة العمــل يف  –العمــل الدوليــة، واحتــاد نقابــات العمــال يف تيمــور   
حبثـا بغيـة تعـديل قـوانني        جتـري   تمـع املـدين،     ، إىل جانـب ممثلـي اجمل      عياجتمـ إلاإلدمـاج ا  إعادة  و

  .)٢٧٦(العمل اليت تتناول هذه القضية وملعاجلة االحتياجات واحلقوق املتساوية للمرأة
  

  اإلجازة السنوية واملرضية    
 ليــشيت، تــستحق املــرأة، مـن حيــث املبــدأ، نفــس مزايـا الرجــل مــن ناحيــة   –يف تيمـور    

أحـد  استحقاقات اإلجازة اخلاصة حلاالت الزواج، ووفاة       اإلجازة السنوية، واإلجازة املرضية و    
 اتواســتحقاقات هــذه اإلجــاز. )٢٧٧(أفــراد العائلــة وأحــداث اجملتمــع احمللــي واألحــداث الدينيــة

. توزع تناسبيا وفقا ملا إذا كان املوظف يعمل على أساس عدم التفـرغ أو علـى أسـاس التفـرغ              
 قـضائي دا ما هو مصرح به مبوجب أمر        وُيحظر على رب العمل إجراء أي خصم من األجر ع         

  .)٢٧٨( ليشيت الدميقراطية– مجهورية تيمور الئحة يفأو 
ــار النظــري      ــائماســتحقاقات اإلجــازات  ة يف اللمــساوويف حــني أن اإلط ــن  ق ــه م ، فإن

 قـضايا  هـذه ال   علـق وكثريا مـا تت   . الناحية العملية كانت هناك نزاعات كثرية متعلقة هبذه القضية        

__________ 

  ). ن (٤٩املادة  )٢٧٥(
)٢٧٦( Interviews with representatives of  Serikat Buruh Sosialist Timor-Leste (SBSTL) and KSTL (January 

2006)..  
 من مشروع قانون العمل على استحقاق الرجـل  ٢-١٥ واملادة ١٠-١٣، و ٩-١٣، و  ٨-١٣تنص املواد    )٢٧٧(

  .واملرأة على حد سواء إلجازة مرضية بأجر كامل
  . من مشروع قانون العمل٤-٢٢املادة  )٢٧٨(
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ولـسوء احلـظ، مـا زال كـثري        . فع أجر العطـالت الرمسيـة واإلجـازات املرضـية         ادعاءات بعدم د  ب
  .)٢٧٩( بسبب تعطل آليات تسوية نزاعات العملحلمن هذه الرتاعات بدون 

  
  ساعات العمل املرنة    

 قوانني العمـل احلاليـة      يفال توجد أيضا أحكام حمددة فيما يتعلق بساعات العمل املرنة             
 العمليـة، تـشري املعلومـات غـري الرمسيـة إىل أن كـثريا مـن العمـال غـري               ومن الناحية . أو املقترحة 

مرنـة وأن الـشركات     عمـل   قادرين على التفاوض مع أرباب أعمـاهلم للحـصول علـى سـاعات              
. والعمـال ملزمـون ببـساطة باتبـاع القواعـد         . تقرر منفردة ساعات العمل وأيام العمل ملوظفيها      

لى مشروع قانون العمل اجلديـد بـشأن سـاعات العمـل            وجيري حاليا النظر يف إدخال تعديل ع      
  .)٢٨٠(املرنة

  
  احلق يف التدريب املهين وإعادة التدريب    

مــن قــانون اخلدمــة املدنيــة مــوظفي اخلدمــة املدنيــة والعــاملني يف   ) ح (٤٩متــنح املــادة   
اإلدارة العامة احلق، كجزء من عملـهم العـادي، يف حـضور دورات للتـدريب املهـين ودورات                  

وكما لوحظ آنفا يف الوثيقة األساسية املوحدة، ينص القانون احلـايل أيـضا             . جديد املعلومات لت
على اختاذ تدابري خاصة للتغلب على املمارسات التمييزية واملفـاهيم الـيت تعـوق تكـافؤ الفـرص                  

ومع أنـه ميكـن للمـرأة والرجـل علـى حـد سـواء               . يف احلصول على التدريب   املتساوية  واملعاملة  
. الدورات التدريبية، كثريا ما حتول املسؤوليات العائلية للمرأة دون اسـتفادهتا بـالفرص            حضور  

ــه جيــري ختطــي املوظفــات احلوامــل       ــة، الحظــت النــساء أن ــاء املــشاورات املتعلقــة باالتفاقي وأثن
ــة      لالشــتراك يف التــدريب أو األنــشطة الــيت مــن شــأهنا أن تــساعد يف التقــدم يف حياهتــا الوظيفي

  .)٢٨١(ها إىل جانب تصور أهنا لن تعود للعمل بعد الوضعبسبب حالت
 احلـايل للتـدريب املهـين حمـدود         دى املـ  فـإن وكما ذُكر يف موضع آخر يف هذا التقريـر،            

وعــالوة علــى ذلــك، . ري ليــشيت وعــدد النــساء الالئــي حيــضرن هــذا التــدريب صــغ–يف تيمــور 
ــاكــثريا مــا ال تكــون املهــار  الفرص املتاحــة يف ســوق العمــل يف   وثيقــة الــصلة بــ َدرَّست الــيت ُت

ــى حــد ســواء     ــات    . القطــاعني النظــامي وغــري النظــامي عل ــست متطلب ــال، لي ــى ســبيل املث وعل
. املهارات الريفية، مثل التدريب على اإلدارة القائمة على اجملتمع احمللي، متاحـة علـى اإلطـالق               

__________ 

  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين(مقابلة مع ممثلي نقابة العمال التيمورية االشتراكية  )٢٧٩(
كــانون ( ليــشيت –مقابلــة مــع ممثلــي نقابــة العمــال التيموريــة االشــتراكية واحتــاد نقابــات العمــال يف تيمــور      )٢٨٠(

  ).٢٠٠٦يناير /الثاين
  .نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية )٢٨١(
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ــة الوصــول إىل    ــة بإمكاني ــاطق الريفي ــساء يف املن ــع الرجــال والن ــى  وال يتمت ــدريب عل  مراكــز الت
املهارات، الـيت يقـع معظمهـا يف ديلـي واألعـداد الـيت ُتقبـل سـنويا يف مرافـق التـدريب احلاليـة،                         
باإلضافة إىل املرافق اليت تضطلع بالتدريب املهين كجزء مـن عملـها، مـا زالـت منخفـضة جـدا                    

  .)٢٨٢(لترمجتها إىل زيادة يف اإلنتاج يف أسواق العمل النظامية وغري النظامية
  

  التدابري الرامية إىل منع العمل الضار    
 ليـشيت علـى حـد    –حيدد قانون العمل احلـايل ومـشروع قـانون العمـل اجلديـد لتيمـور           

سواء نـوع العمـل الـذي قـد يكـون ضـارا بـاملرأة احلامـل مبـا يف ذلـك رفـع األوزان الثقيلـة، أو                            
ــل بي     ــة أو التعــرض لعوام ــرات طويل ــوف لفت ــدفع، أو الوق ــشد أو ال ــة أو  ال ــة، أو كيميائي ولوجي

 كذلك على التدابري الـيت ميكـن        اننونص القان يو. ل خطرا على الصحة اإلجنابية    يشك ممامادية،  
علــى األوضــاع الــصعبة يف العمــل مبــا يف ذلــك القــضاء علــى املخــاطر   للتغلــب االضــطالع هبــا 

ملدنيـة تؤكـد     مـن قـانون مـوظفي اخلدمـة ا         ٥٧واملـادة   . )٢٨٣(الفعلية أو النقل إىل وظيفـة أخـرى       
العمل يف األماكن اليت تعتـرب مأمونـة مـن          ’أيضا أن العاملني يف اخلدمة املدنية يتمتعون باحلق يف          

وتــضع علــى احلكومــة مــسؤولية تنظــيم احلــاالت اخلاصــة   . )٢٨٤(‘علــى الــصحةمــصادر اخلطــر 
  .)٢٨٥(للمهن احملفوفة باخلطر

 –الــضار يف تيمــور وكمــا لــوحظ آنفــا يف موضــع آخــر يف هــذا التقريــر، فــإن العمــل    
ليشيت ميكن أن يشمل أيضا عمل األسـرة املعيـشية، ومـن قبيـل ذلـك أمـراض الرئـة الناجتـة عـن                       

وانتشار األمـراض عـن طريـق امليـاه الناجتـة عـن العمـل يف        . ن أو احلروق من نريان الطهي االدخ
.  ثقيلـة والتاحلقول شائع أيضا وكذلك األوضـاع مـن قبيـل تـديل الـرحم مـن جـراء محـل محـ                  

وبرغم إمكانية حدوث الضرر والتدابري التشريعية للتخفيـف مـن هـذا الـضرر، فـإن الواقـع هـو                    
أن كثريا من النساء والبنات الصغريات يواصـلن القيـام بأعمـال ميكـن أن تعتـرب حمفوفـة بـاخلطر                     

  .طبقا التفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة
 ضــرورة وضــع سياســة وطنيــة  مــن مــشروع قــانون العمــل علــى٢-٢١وتــنص املــادة   

الـيت تقـع    ضـرار   األ و لإلقالل إىل أدىن حد من خماطر احلـوادث       بشأن السالمة والصحة املهنيتني     
. ميكن أن تؤثر على الصحة البدنية والعقلية للعمال الذكور واإلناث على حـد سـواء    ويف البيئة   

__________ 

)٢٨٢( Community Business Opportunities, Market Survey (Vol. 1), (MLCR, ILO, EC, UNDP, 2005), p. 5.  
ــان  )٢٨٣( ــة  ١٦-١١ و ١٥-١١املادت ــة يف تيمــور   ٢٠٠٢/٥ مــن القواعــد التنظيمي  إلدارة األمــم املتحــدة االنتقالي

  . من مشروع قانون العمل٨-١٦ و ٧-١٦الشرقية واملادتان 
  .من قانون موظفي اخلدمة املدنية) ١ (٥٧املادة  )٢٨٤(
  ).٢ (٥٧املرجع نفسه، املادة  )٢٨٥(
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ــسالم      ــد بــشأن الــصحة وال ــشريع جدي ــذلك، تقــوم احلكومــة بوضــع ت ــتني، واســتجابة ل ة املهني
سيحدد التزامـات رب العمـل، وسيـسمح بإنـشاء جلـان للـصحة والـسالمة املهنيـتني يف أمـاكن                     
العمل، وسيجمع بيانـات عـن عـدد حـوادث العمـل واألمـراض املهنيـة وسـيكفل أيـضا الرصـد                 

  .الفعال، عن طريق التفتيش على أماكن العمل الفعلي واستعراضها
  

  لمتثيل املرأة يف نقابات العما    
من الدستور، يتمتع كل عامـل بـاحلق يف تكـوين نقابـات عمـال               ) ١ (٥٢طبقا للمادة     

وباملثل، يتمتع الرجال والنـساء علـى حـد سـواء يف اخلدمـة              . ورابطات مهنية أو االنضمام إليها    
املدنيــة بــاحلق يف عــضوية نقابــة عمــال أو أي منظمــة أخــرى متثــل مــصاحل مــوظفي اخلدمــة          

تــشكل النــساء جــزءا مــن نقابــات العمــال وال حتظــى       ال يف الواقــع، بيــد أنــه،   . )٢٨٦(املدنيــة
 –ل اخلمــس البـارزة يف تيمــور  اوتوجـد يف كـل مــن نقابـات العمـ    . بالتـشجيع لإلنـضمام إليهــا  

وبوجـه  . ليشيت أعضاء من اإلناث، ولو أن اشـتراكهن يف نقابـات العمـال هـذه مـا زال ضـئيال                   
ب االفتقــار إىل املرافــق الــضرورية والتمويــل  عــام، ليــست نقابــات العمــال جيــدة التنظــيم بــسب  

ويورد اجلدول أدناه بالتفصيل احلد األدىن الشـتراك املـرأة يف نقابـات             . )٢٨٧(الالزم من احلكومة  
ــور   ــال يف تيمـ ــام يف   –العمـ ــرق اهلـ ــذلك الفـ ــشيت وكـ ــادة   أ ليـ ــال يف قيـ ــساء والرجـ ــداد النـ عـ

  .)٢٨٨(النقابات
  

  )٢٠٠٣- ٢٠٠٠(بيانات عن نقابات العمال     

  نقابات العمال  لرقما
القـــــادة مـــــن  

  الذكور
القـــــادة مـــــن 

  اإلناث
جمموع عدد األعضاء   

  العاملني

  ٢٦٠  ١  ٦  نقابة العمال التيمورية االشتراكية  ١
  ١ ٢٤٣  صفر  ٧  نقابة عمال املوانئ  ٢
   شركة٢٥ميثل   ١  ٥   ليشيت– يف تيمور احتاد نقابات العمال  ٣
   شركة٣٠٠ميثل   ١  ٧  االحتاد الوطين للمشاريع الصغرية  ٤
   شركة٧٥متثل   ٥  ٢٤   ليشيت–رابطة أرباب األعمال يف تيمور   ٥

    ٨  ٤٩    اجملموع

  .مكتب العالقات العمالية: املصدر
__________ 

  . من قانون اخلدمة املدنية١١٥املادة  )٢٨٦(
  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين(مقابلة مع ممثل نقابة العمال التيمورية االشتراكية  )٢٨٧(
ــاعي        )٢٨٨( ــاج اإلجتم ــادة اإلدم ــة، وزارة العمــل وإع ــات العمالي ــب العالق ــن مكت ــات م ــاين (بيان ــاير /كــانون الث ين

٢٠٠٦.(  
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نادرا ما تظهر النساء كممـثالت لنقابـات العمـال أمـام جملـس األجـور الـدنيا، الـذي                 و  

لنساء حيتجن للتشجيع ليـشاركن     ومن الواضح أن ا   . يشكل جزءا من حمكمة العالقات العمالية     
 والتـدريب لزيـادة وعـي املـرأة         ثقيـف تالوسـيحتاج هـذا إىل      . بصورة أنـشط يف نقابـات العمـال       

  .)٢٨٩(بدور نقابات العمال ومبزاياها املمكنة
  

  املضايقات اجلنسية    
ي غـري  لفظـ  أو يندبـ سـلوك  ’طبقا لقانون العمل احلايل، ُتعـرَّف املـضايقة اجلنـسية بأهنـا        
  .)٢٩٠(‘ة ومعاديةيف فيه ذو طابع جنسي يهدد استخدام العامل أو خيلق بيئة عمل خممرغوب
لجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى       ل) ك (٢٤  ١٩ومع األخذ يف االعتبار التوصية العامة رقم          

ا كـبريا مـن املـسؤولية علـى         عبئـ العمـل احلـايل     قـانون    من   ١-١٣، تضع املادة    التمييز ضد املرأة  
وباملثــل، يف مدونــة آداب املهنــة لقــانون . ايقات اجلنــسية يف مكــان عملــهرب العمــل ملنــع املــض

خدمـة اجلمهـور بـدون أي       ’اخلدمة املدنية، ينبغي أن يكون موظف اخلدمـة املدنيـة قـادرا علـى               
ذاء يـ شكل من أشكال التمييز أو التخويـف، مبـا يف ذلـك التمييـز اجلنـسي، وبـدون سـباب أو إ              

 ومشروع قانون العمل اجلديد يعكس هـذه املـشاعر،          .)٢٩١(‘لبدين يف العالقات يف مكان العم     
بـدون أي شـكل مـن أشـكال التمييـز أو            ’يتمتع الرجل واملرأة باحلق يف العمـل        ينبغي أن   حيث  

ويــنص هــذا القــانون املقتــرح علــى أن انتــهاك هــذه  . ‘التخويــف، مبــا يف ذلــك التمييــز اجلنــسي
وهـذه  . )٢٩٢(مـة أو بتعـويض يـدفع للـضحية        األحكام يشكل جرمية، يعاقـب عليهـا القـانون بغرا         

  . من قانون العمل احلايل٢٩األحكام مماثلة للجزاءات والتعويضات القائمة الواردة يف املادة 
وهنــاك كــثري مــن األدلــة غــري الرمسيــة الــيت تــشري إىل أن املــضايقات اجلنــسية يف مكــان     

قـدم املـرأة شـكوى رمسيـة أو     بيـد أنـه نـادرا مـا ت    .  ليـشيت –العمل متثل مشكلة هامـة يف تيمـور       
تدعي حدوث مضايقة جنسية إىل أن تصبح احلالة غري حمتملة أو تشعر بأهنا قـد فُـصلت بـدون                   

نظـام  الـيت تـشوب ال   نواحي عدم الكفـاءة اإلجرائيـة   باالقتران جبوانب القصور، وخباصة   و. مربر

__________ 

  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين(ة العمال التيمورية االشتراكية مقابلة مع ممثل نقاب )٢٨٩(
  . إلدارة األمم املتحدة اإلنتقالية يف تيمور الشرقية٢٠٠٢/٥ من القواعد التنظيمية ٢املادة  )٢٩٠(
  . من قانون موظفي اخلدمة العامة٤٥مرفق املادة  )٢٩١(
  . من مشروع قانون العمل١-٢٠املادة  )٢٩٢(
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بـصورة فعالـة    رهتـا   وإداالقائم لتـسوية املنازعـات، يـؤدي هـذا إىل عرقلـة تـسوية تلـك احلـاالت                   
  .)٢٩٣(وجيعل من الصعب جدا التأكد بوضوح من مدى املضايقات اجلنسية يف مكان العمل

، قـدم مـا جمموعـه       عياجتمـ إلاإلدماج ا إعادة  وزارة العمل و  وطبقا لألرقام اليت قدمتها       
مخــس نــساء شــكاوى رمسيــة بتعرضــهن العتــداء جنــسي يف مكــان عملــهن إىل شــعبة الوســاطة 

وجـرت تـسوية بعـض هـذه احلـاالت وُدفـع تعـويض              . ٢٠٠٥-٢٠٠١ل الفتـرة    والتصاحل خـال  
  .للضحية وفقا التفاق مجاعي

ــة            ــشرطة الوطني ــراد ال ــامي عــدد أف ــل يف تن ــق بوجــه خــاص يتمث ــثري للقل ــة جمــال م ومث
 ليشيت من اإلناث الالئي أبلغن عن حدوث مضايقات جنسية مزعومة مـن زمالئهـن               – لتيمور
 ليـشيت يـواجهن     –ري الرمسية إىل أن النساء يف الشرطة الوطنيـة لتيمـور            وتشري األدلة غ  . الذكور
والــشرطة . )٢٩٤(املــضايقةب علــق بــصورة هامــة وخطــر نبــذهن إذا قــدمن شــكوى تت ســيئاوضــعا 

ــة لتيمــور   ــالتحقيق، عــن طريــق وحــدة األشــخاص املستــضعفني، يف     –الوطني  ليــشيت مكلفــة ب
  .ة من اجلمهورالشكاوى املتعلقة باملضايقات اجلنسية املقدم

  
  آليات الشكاوى    

يف الوقــت الــراهن، ميكــن أن جيتمــع جملــس عالقــات عماليــة لتقريــر مــا إذا كانــت قــد    
مبــا يف ذلــك احلرمــان مــن األجــر  (ارتكبــت جرميــة مبوجــب أي أحكــام لقــانون العمــل احلــايل   

ــساوي ــع أن حيــ . )٢٩٥()املت ــيم مل ومــن املتوق ــضا رصــد وتقي ــساواة يف األجــ دث أي ر مارســات امل
  . بصورة أكثر فعالية بإنشاء حمكمة األجور الدنيا

حمكمــة  تقــرر  مــن مــشروع قــانون العمــل اجلديــد علــى أن  ٥٧املــادة وتــنص كــذلك   
 اي تعتـربه ضـروري    ذالعالقات العمالية ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وميكنها إصدار األمر الـ            

 العامـل أي    رداداسـت ’جر املتـساوي،    لكفالة االمتثال، الذي قد يشمل، يف حالة احلرمان من األ         
 –استحقاقات مستحقة، أو تعويضات عن األضرار، أو غرامات، ميكـن أن تتـراوح يف تيمـور                 

وتظهـر االحـصاءات املقدمـة مـن        .  مـن دوالرات الواليـات املتحـدة       ١ ٥٠٠-١٥٠ليشيت بني   
 ١٩٩قـدمت  ، ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١ أنـه يف الفتـرة مـن        عياجتمإلاإلدماج ا إعادة  وزارة العمل و  

  . نفس الفترةخالل رجال ٦٥١إمرأة مطالبات رمسية للتعويض مقابل 
__________ 

ينــاير /كــانون الثــاين(ل شــعبة التــصاحل والوســاطة، وزارة العمــل وإعــادة اإلدمــاج اإلجتمــاعي  مقابلــة مــع ممثــ )٢٩٣(
٢٠٠٦.(  

  ).حالة مل يبلغ عنها( ليشيت، استقالت مؤخرا –مقابلة مع ضابطة يف الشرطة الوطنية لتيمور  )٢٩٤(
  .الية يف تيمور الشرقية إلدارة األمم املتحدة االنتق٢٠٠٢/٥ من القواعد التنظيمية ٢٩ و ١٤املادتان  )٢٩٥(
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وكما أشري إليه يف الوثيقة األساسية املوحـدة، فإنـه بـرغم وجـود إطـار قـانوين لتـسوية                      
من الناحية العملية ممـا ينـتج عنـه حرمـان           جدا  الشكاوى، ما زالت آليات إنفاذ القانون ضعيفة        

ولعـدم وجـود بيانـات أو معلومـات         . ان من حقهـا يف األجـر املتـساوي        املرأة يف كثري من األحي    
 كـن ومل ي. حمددة، من الصعب معرفة مدى عـدم املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف سـاحة العمـل               

وزارة العمـل    إعـادة هيكلـة      مثـل عـدة أسـباب     لوظائفه  قادرا على أداء    جملس العالقات العمالية    
. ار إىل املوارد املاليـة وإعـادة تنظـيم الـربامج ذات األولويـة             ، واالفتق عياجتمإلاإلدماج ا إعادة  و

وباالضــافة إىل ذلــك، ميثــل االفتقــار إىل املــوارد البــشرية، وال ســيما األفــراد ذوو الدرايــة الفنيــة 
والفهــم احملــدود .  أخــرى تعتــرض تــسوية احلــاالت الــيت متــس املــرأة  ةبالقــضايا اجلنــسانية، عقبــ

  .)٢٩٦(عائقا هاما آخرلعمليات التوظيف ميثل أيضا 
، جتـري   عياجتمـ إلاإلدمـاج ا  إعادة  وزارة العمل و   ل أساسيويقتضي األمر وضع قانون       

وجـدير باملالحظـة أن هنـاك أيـضا         . )٢٩٧(صياغته حاليا، سيساعد يف إعادة تنـشيط هـذا اجمللـس          
تقــوم وال .  باملوظفــات ملعاجلــة االحتياجــات اخلاصــةةلــاعــددا قلــيال جــدا مــن مؤســسات العم 

 بالنيابــة عــن الــضحايا مــشرية إىل أن هنــاك حاجــة  االتظمــات النــسائية منــهجيا بإثــارة احلــ املن
  .)٢٩٨(لتقدمي مزيد من املساعدة للمرأة يف هذا اجملال

  
  احلالة الزواجية واألمومةاألحكام املتعلقة ب    

ال تـؤثر   ينبغـي أ  ال يوجد قـانون حمـدد يـنص بوضـوح علـى أن احلالـة الزواجيـة للمـرأة                      
 أن األمومة حالـة ينبغـي أن تكـون          اويف الواقع، يؤكد القانون املطبق حالي     . الوظيفي هاعلى أمن 

ــة خاصــة    ’ ــة ومــشمولة حبماي ــة وحممي ــد    ]...[مبجل ــاء احلمــل وبع ــساء أثن ــع الن  مــضمونة جلمي
  .)٢٩٩(‘الوالدة

ـــ       احلــق يف اإلعفــاء مــن  ’وهــذه احلمايــة اخلاصــة مبينــة يف الدســتور علــى أهنــا التمتــع ب
 وحمـددة كـذلك   )٣٠٠(‘لمزايـا  مكان العمل قبل الوالدة وبعدها، بـدون أي خـسارة ل      التواجد يف 

__________ 

  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين(مقابلة مع ممثل نقابة العمال التيمورية االشتراكية  )٢٩٦(
  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين( ليشيت –مقابلة مع ممثلي احتاد نقابات العمال يف تيمور  )٢٩٧(
ــا    )٢٩٨( كــانون ( ليــشيت –ت العمــال يف تيمــور مقابلــة مــع ممثلــي نقابــة العمــال التيموريــة االشــتراكية واحتــاد نقاب

  ).٢٠٠٦يناير /الثاين
  . ليشيت الدميقراطية–من دستور مجهورية تيمور ) ٤ (٣٩املادة  )٢٩٩(
  .املرجع نفسه )٣٠٠(
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 عشر أسبوعا مدفوعة األجر بنسبة ثلثـي        ا استحقاق إجازة أمومة مدهتا اثنا     يف قانون العمل بأهن   
  .)٣٠١(املرتب

 مــن قــانون العمــل احلــايل، ُتــدفع اســتحقاقات األمومــة علــى   ١١-١١وطبقــا للمــادة   
؛ بيـد أنـه لعـدم    في هبـذا اإلسـتحقاق  الـضمان االجتمـاعي يف املـستقبل سـت      أساس أن مدفوعات    

وتـنص  . )٣٠٢(وجود نظام للضمان االجتماعي، جيب أن يدفع رب العمل استحقاقات األمومـة           
هــذه املــادة كــذلك علــى أنــه أثنــاء الغيــاب القــانوين مــن العمــل، جيــب احملافظــة علــى حقــوق      

 معـادل يكـافؤ بـنفس       منـصب يف  ’بق يف العمـل أو       الـسا  صبهننـ مالعامالت وينبغي إعادهتن إىل     
  .‘فئة األجر
ومن الناحية العملية، مع ذلك، ال تتلقى كثري مـن النـساء الالئـي حيـصلن علـى إجـازة                      

سـوأ مـن ذلـك، جيـدن     األوقاقاهتن، وال حيصلن على أي أجـر،  أمومة إال جزءا صغريا من استح   
واملـرأة الـيت تتـزوج، وخباصـة     . )٣٠٣(فـاهلن أنه مل يعد هلن عمـل يـرجعن إليـه بعـد والدة آخـر أط              

مبجرد أن تنجـب أطفـاال، مـن غـري املتوقـع أن تعـود للعمـل وال تعتـرب غالبيـة الـسكان أن هـذه                           
اإلدمــاج إعــادة وزارة العمــل وومل جيــر إبــالغ .  بــصورة مفرطــةإشــكاليةالقاعــدة االجتماعيــة 

ضـية وتـضمنت هـذه احلـاالت يف          إال عن حفنة من احلاالت يف السنوات القليلـة املا          عياجتمإلا
ــى اســتحقاقات         ــدم احلــصول عل ــة أو ع ــد إجــازة أموم ــادة للعمــل بع ــام األول رفــض اإلع املق

  . هذا التقرير، مل تكن نتائج هذه احلاالت معروفةإعدادووقت . األمومة
  

  إجازة الوالدية    
 مـن قـانون   وال يشري أي. ال توجد أحكام حمددة ملنح إجازة الوالدية يف القانون احلايل         

العمــل احلــايل أو مــشروع قــانون العمــل إىل هــذه القــضية، مــع أن املــشاورات الــيت جــرت مــع  
  .النساء بشأن االتفاقية دعت إىل االعتراف قانونا هبذا احلق

ومن املمكن أخذ إجـازة خاصـة أو سـنوية ويـستفيد بعـض الرجـال بالفعـل باحلـصول                      
 أيام عمل إذا كان قد جرى التفـاوض         ٥أقصى   أيام عمل وحد     ٣على إجازة والدية حبد أدىن      

  .)٣٠٤(على ذلك مجاعيا كجزء من اتفاق عمل مجاعي بني رب عمل ونقابة عمال مسجلة

__________ 

  . إلدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية٢٠٠٢/٥ من القواعد التنظيمية رقم ١٠-١١املادة  )٣٠١(
  .املرجع نفسه )٣٠٢(
  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية والتطبيع اإلجتماعي معها  )٣٠٣(
  . إلدارة األمم املتحدة اإلنتقالية يف تيمور الشرقية٢٠٠٢/٥ من القواعد التنظيمية رقم ٢٤املادة  )٣٠٤(
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تقـدم أيـضا اسـتحقاقات      الدوليـة   وبعض املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة والـشركات            
ن هـذه املمارسـة     إجازة والدية ملوظفيها الذكور كوسيلة لدعم املرأة والعالقـات العائليـة، مـع أ             

 هـذا التقريـر، مل تكـن هنـاك بيانـات متاحـة              إعدادووقت  . خمصصة الغرض يف أحسن األحوال    
  . بشأن النسبة املئوية للرجال العاملني الذين خيتارون إجازة الوالدية

  
   بعد احلمل أو اإلجازة العائلية العملةقوالتدابري املتخذة ملساعدة املرأة للدخول ثانية يف     

غـري  أة احلامل أو األم املرضع احلق، كمسألة حـق دسـتوري، يف إرضـاع طفلـها و                للمر  
  .)٣٠٥( بالعودة إىل العمل، إذا مل ترغب يف ذلكةلزمم

 املـرأة مـن االرضـاع       نيتمكلـ برغم ارتفاع معدالت الوالدة ووجـود بعـض األحكـام           و  
 بعــد  العمــلةقــوطبيعيــا ال يوجــد برنــامج حكــومي رمســي ملــساعدة املــرأة يف الــدخول ثانيــة يف 

 يف املائـة مـن مجيـع األسـر املعيـشية      ١٩ومع أن األسر املعيشية اليت ترأسها أنثى تشكل    . احلمل
وعلــى هــذا . ، ال توجــد أيــضا خــدمات متاحــة لرعايــة األطفــال ممولــة مــن الدولــة )٣٠٦(اخلاصــة

ة القريبـون   النحو، يف احلاالت اليت تعمل فيها املرأة خـارج البيـت، يعـتين بأطفاهلـا أفـراد األسـر                  
ويف بعــض األحيـان، يتــرك أطفـال أفقــر   . مثـل األم، أو األخـت أو صــديقة لألسـرة موثــوق هبـا    

ويــوفر قليــل مــن املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية . )٣٠٧(العــائالت بالبيــت بــدون أي إشــراف
رعاية األطفال أثنـاء سـاعات العمـل ولكنـها قليلـة مـن حيـث العـدد ولوقـت حمـدود، وهـو مـا                     

  .احتياجات كثري من النساء العامالتبضوح يفي بو ال
  

  املساواة يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية:  من االتفاقية١٢املادة     
للمعلومـات العامـة املتعلقـة باملؤشـرات        مـوجز   ورد سابقا يف الوثيقة األساسية املوحدة         

الت وفيــات اخلــصوبة ومعــدمعــدالت الــصحية مثــل متوســط العمــر املتوقــع للرجــل واملــرأة، و  
.  الـيت تواجـه النظـام الـصحي وسياسـة احلكومـة      واألمهـات يف فتـرة النفـاس، واملـشاكل        الرضع  

 ليـشيت، مبـا    –ويرد أدناه مزيد من املعلومات احملددة املتعلقة باملرأة والقضايا الصحية يف تيمـور              
  .يف ذلك حصول املرأة على الرعاية ونوعية هذه الرعاية

__________ 

  . ليشيت الدميقراطية–من دستور مجهورية تيمور ) ٤ (٣٩املادة  )٣٠٥(
 يف املائـة  ١٤ويالحظ أنه مع أن نسبة ). ٢٠٠٤(اجلداول طاء  :  ليشيت –تعداد السكان واملساكن يف تيمور       )٣٠٦(

 ١٩من السكان تعيش يف أسر معيشية ترأسها أنثى، تشكل األسر املعيشية احلقيقيـة الـيت ترأسـها أنثـى نـسبة                      
  .يف املائة من األسر املعيشية اخلاصة

  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين(ابة العمال التيمورية االشتراكية مقابلة مع ممثلي نق )٣٠٧(
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  ية الصحيةحصول املرأة على الرعا    
ــسني يف تيمــور      ــؤثر أدوار اجلن ــى     –ت ــرأة والرجــل عل ــى درجــة حــصول امل ــشيت عل  لي

وكـثريا مـا ُتحـرم املـرأة مـن احلـصول علـى الرعايـة الـصحية ألن التكـاليف                     . اخلدمات الصحية 
ويف الدراسـة   . املرتبطة باحتياجاهتا كثريا ما تكون أعلى منها للذكور يف نفس األسـرة املعيـشية             

 يف املائـة مـن   ٥٩، حددت نـسبة   ٢٠٠٣ئية الدميغرافية والصحية اليت أجريت يف عام        االستقصا
ــفه مـــشكلة    ــبرية’النـــساء احلـــصول علـــى املـــال بوصـ ــة  ‘ كـ يف احلـــصول علـــى املـــشورة الطبيـ

 ليــشيت جمانيــة عــادة غــري أن تقــارير املــشاورات  –والرعايــة الــصحية يف تيمــور . )٣٠٨(والعــالج
 للعـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية     دائماة أشارت إىل أنه يتعني الدفع      اإلقليمية املتعلقة باالتفاقي  

وأظهر البحث أن املـرأة احلـضرية املنتميـة إىل أسـر            .  على اإلطالق  وليست األدوية جمانية تقريبا   
 تتمتـع بفرصـة أفـضل للحـصول علـى طائفـة مـن أنـواع العـالج بـدءا مـن الرعايـة                       ثريـة معيشية  

ة عند الوضع إىل احلصول على األدوية وإجـراء الفحوصـات الـشاملة             السابقة للوالدة واملساعد  
  .)٣٠٩(الالحقة للوالدة

ملــرأة واالفتقــار إىل الــدعم أثنــاء  الواقــع علــى ا العمــل الثقيــل عــبءؤدي يــوكــثريا مــا   
ب عــن البيــت أو العمــل إىل احليلولــة دون التماســها املــساعدة الطبيــة مــا مل تكــن مريــضة  االغيــ

لرعايــة الــصحية الرمسيــة متفقــة مــع   لا، قــد ال تكــون اجلــداول الزمنيــة  وأيــض. بــصورة خطــرية
وتوجد ثقافة تصبح مبوجبها احلـاالت اخلطـرية واملؤملـة          . اجلداول الزمنية اليومية للمرأة والرجل    

يف كــثري مــن األحيــان جــزءا مــن احليــاة اليوميــة إىل حــد كــبري، وتكــون هــذه احلــاالت مقبولــة   
ــدو   ــرك ب ــة وتت ــا عادي ــراض      . ن عــالجباعتباره ــالغ عــن األم ــات اإلب ــضا تبع ــرأة أي وختــشى امل

وأيـضا،  . جالـزو لؤثر على فرصـها     ي ميكن أن    ممابأمراض من قبيل السل،     باإلصابة  ‘ مهاوص’ و
وعلـى  . توجد معايري مزدوجة يف الطريقـة الـيت تنظـر هبـا قطاعـات مـن الـسكان حلـاالت معينـة                 

الـيت هلـا   (لطفيليـة، بلهارسـيا اجملـاري البوليـة        سبيل املثال، ينظـر بعـض األشـخاص إىل االصـابة ا           
ا هوبباعتباره سـلوكا جنـسيا مـش      ) االتصال اجلنسي بأعراض مماثلة ألعراض املرض الذي ينتقل       

  .)٣١٠(لرجلبالنسبة للمرأة ولكن باعتباره فحولة بالنسبة لمن الناحية األخالقية 
 يف ١٨صــنفت نــسبة وكــثريا مــا حتتــاج املــرأة إىل إذن زوجهــا لتلقــي أي عــالج وقــد    

كمـا أن االفتقـار   . املائة احلصول على هذا اإلذن بأنه مشكلة يف احلصول على الرعاية الـصحية       
__________ 

  .١٦٠، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣٠٨(
  .١٤٧املرجع نفسه، الصفحة  )٣٠٩(
)٣١٠( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002) p. 49.  
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وقـد أفـاد   .  املـساعدة طلـب  عند مناقشة القضايا الشخصية جدا مينع املرأة من     حلرجإىل الثقة وا  
 على األقـل مـن   أهنن ال يعرفن أين حيصلن على العالج وال ترغب واحدةبأكثر من ربع النساء    

  .)٣١١(مرفق صحي بدون رفقة أحدأي مخسة يف زيارة 
 يئوكما لوحظ يف الوثيقة األساسية املوحدة، فإن تقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية سـ                 

وكـثريا مـا تفتقـر املـرأة إىل وسـيلة االنتقـال إىل املراكـز         . بوجه خاص يف املناطق الريفية والنائية     
 بلـوغ عـالج املناسـب وجيـب أن تـسري مـسافات طويلـة ل       الصحية للحصول على ال وحداتأو ال 

وتشري نتائج الدراسة االستقصائية الدميغرافيـة والـصحية إىل أن هـذين ميـثالن        . )٣١٢(أقرب مرفق 
املـسنات، واحلوامـل   تعـاين  و. )٣١٣( ليـشيت –أهم شاغلني ملا ال يقل عـن ثلثـي النـساء يف تيمـور             

وعلـى سـبيل املثـال،      . تـائج هـذا واضـحة     ون. سيئ بوجـه خـاص    الـ وضـع   ال مـن بدنيا  واملعوقات  
وجــدت الدراســة االستقــصائية الدميغرافيــة والــصحية أن األمهــات يف األراضــي املرتفعــة، وغــري 
املتعلمات واملنتميات إىل أفقـر األسـر املعيـشية هـن األقـل احتمـاال السـتخدام املستـشفيات ومل              

لـى أي رعايـة سـابقة للـوالدة علـى            يف املائة من النساء من األراضي املرتفعة ع        ٥٣حتصل نسبة   
 ليــشيت إىل جعــل – ذلــك، يــسعى إطــار الــسياسة الــصحية يف تيمــور   عاجلــةومل. )٣١٤(اإلطــالق

 جعــلســاعتني مــن اجملتمعــات احملليــة، ورية اخلــدمات الــصحية األساســية متاحــة يف حــدود مــس 
ــادة ملــدة ســاعتني ملرافــق املق     ــة يف حــدود قي اطعــات خــدمات املستــشفيات والقــدرات اجلراحي

  .)٣١٥(الفرعية
وكما لوحظ يف الوثيقة األساسـية املوحـدة، انـصب تركيـز اخلـدمات الـصحية للمـرأة                    

 صـعوبات يف احلـصول علـى        رأةومع ذلك، واجهت امل   . على توفري احتياجاهتا الصحية اإلجنابية    
وأثنــاء املــشاورات اإلقليميــة . مثــل الــصحة العقليــةيــة مــشاكل غــري اإلجنابللاخلــدمات الــصحية 

 ملــرأة الــيت تعــاين مــن الــصدمات ا علــى االفتقــار لرعايــة ات املــشتركتاملتعلقــة باالتفاقيــة، علقــ
 االهتمـام باحتياجـات النـساء األكـرب     عدم أيضا عن نوأبلغ. واالضطرابات ذات الصلةالنفسية  

وميثـل العنـف العـائلي واالغتـصاب أيـضا قـضيتان       . سنا، وال سيما الالئي يعانني من سن اليأس 

__________ 

  .١٦٠، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣١١(
وجــدت الدراســة االستقــصائية الدميغرافيــة والــصحية أن املــشي هــو الطريقــة العاديــة لالنتقــال إىل أول مقــدم   )٣١٢(

  .٢١، الصفحة )٢٠٠٣(يف املائة من األسر املعيشية  ٨٦خدمة للرعاية الصحية لنسبة 
  .املرجع نفسه )٣١٣(
  .١٤٢-١٤٠املرجع نفسه الصفحات  )٣١٤(
  .١١، الصفحة ٢٠٠٥برنامج االستثمار يف قطاع الرعاية الصحية، :  ليشيت–تيمور  )٣١٥(
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بالكامـل  لت احلاجة تدعو إىل قيام العاملني يف جمـال اخلـدمات الـصحية العامـة مبعاجلتـهما       ما زا 
  .فيما يتعلق بالضحايا واجلناة

باخلدمات الصحية بني النساء التيموريـات      طويلة األمد   وأخريا، ما زال هناك عدم ثقة         
 االحــتالل  أثنــاءة الطبيــاألخطــاء، كمــا لــوحظ يف موضــع آخــر يف هــذه الوثيقــة، مــن   تنــشأ

 النساء نظام الصحة العامة خوفـا مـن احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل                   نبتوجت. اإلندونيسي
التعقـيم أثنـاء    أنه جيري   ة ب ائل الق إلشاعاتوأصبحت ا . حتت ستار املالريا أو أقراص الفيتامينات     

وهلــذا الــسبب،  . )٣١٦(الــوالدات القيــصرية أو العمليــات الروتينيــة األخــرى واســعة االنتــشار      
ويف اآلونـة  . )٣١٧( بـسبب عـدم تأكـدهن مـن نـوع املـادة الـيت حتقـن             اترفضت النـساء التطعيمـ    

 يف املائـة    ١٢ مع ذلك، طبقا للدراسة االستقصائية الدميغرافية والـصحية، أفـادت نـسبة              خريةاأل
مــن األســر املعيــشية بعــدم استــشارة مقــدم رعايــة صــحية مــدرب طبيــا عنــد مــرض أحــد أفــراد  

ــشية؛ و  ــرة املعيـ ــون    األسـ ــا تكـ ــى مـ ــة أعلـ ــسبة املئويـ ــذه النـ ــة١٦(هـ ــر  )  يف املائـ ــر األسـ يف أفقـ
  .)٣١٨(املعيشية

 هــذا التقريــر، كانــت وزارة الــصحة، بــدعم مــن اليونيــسيف والوكالــة   إعــدادووقــت   
الـذي سـيجري فيـه      , ‘صحة األسـرة  لـ  املـروجني برنامج  ’ تعتزم تنفيذ    ،االسترالية للتنمية الدولية  

واألمـل معقـود علـى أن       .  الـصحة  رويجماء اجملتمع احمللي علـى تـ      تدريب أفراد رئيسيني مثل زع    
  .يؤدي تنفيذ هذا الربنامج يف النهاية إىل التوعية بالقضايا الصحية، وال سيما يف املقاطعات

  
  نوعية الرعاية الصحية للمرأة    
  ةالصحيف جمال االفتقار إىل املهنيات     

 الـصحية، علـى املـستويات     دماتاخلـ ل  جمايف الوقت الراهن، يعمل قليل من النساء يف           
ــة   ــة واخلدمي ــة، واإلداري ــه     . التنظيمي ــصحية إىل أن ــة وال ــصائية الدميغرافي ــة االستق ــشري الدراس وت

؛ بيـــد أن مناقـــشات )٣١٩(مـــن النـــساء)  يف املائـــة٤(يهـــتم بـــذلك إال نـــسبة مئويـــة صـــغرية   ال
 من طبيب ذكر العالج مـن        النساء لن يطلنب   املشاورات املتعلقة باالتفاقية أشارت إىل أن بعض      

  .مرض نسائي
__________ 

ــة واملــصاحلة مــن       )٣١٦( ــة االســتقبال واحلقيق ــتمكن جلن ــادا شــائعا، مل ت ــى  مــع أن هــذا كــان اعتق ــدليل عل ــة ال  إقام
ــإجراء تعقــيم قــسري   ــة االســتقبال واحلقيقــة واملــصاحلة  (االدعــاءات ب ــامي للجن ــر اخلت  ٩-٧، الفــصل )التقري

  .‘احلقوق االجتماعية االقتصادية’
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة  )٣١٧(
  .٢١، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣١٨(
  .١٦٠فحة املرجع نفسه، الص )٣١٩(
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 ٤٠ثلـث األطبـاء، ونـسبة       ما يقرب من    وطبقا لألرقام املقدمة من وزارة الصحة، فإن          
 قابلـة العـاملني     ٣٢٠ يف املائة من القابالت البـالغ عـددهن          ١٠٠يف املائة من مجيع املمرضني و       

 اثـنني مـن كـل مخـسة         رأةمل هذا التقرير، مثلت ا    إعدادووقت  .  الصحية من اإلناث   دماتيف اخل 
رأة يف  املـ  وكانت أعلى رتبة شـغلتها       ٢٠٠٥من جمموع عدد العاملني يف وزارة الصحة يف عام          

  .الوزارة مديرة تقدمي اخلدمات الصحية
 وزارة نظمــت ذلــك، ةاجلــعومــا زال مــن الــصعب تعــيني قــابالت للمنــاطق النائيــة ومل    

 املمرضـات، العـامالت حاليـا يف الـوزارة أو     وجيري حاليا اختيـار وتـدريب     . الصحة دورة قبالة  
 إىل ننقليـ الالئي لديهن روابط قويـة مبجـاالت فيهـا شـواغر، ملـدة سـنة إضـافية علـى القبالـة مث                    

استكـشاف قـضايا احلـوافز للمـوظفني للتعـويض عـن العمـل              أيضا  وميثل  . املناطق ذات األولوية  
  .)٣٢٠(يف األوضاع النائية واملعزولة هدفا متوسط األجل

 طلبـة تيمـوريني إىل      يفاد عدد كبري من األطباء اإلضافيني من كوبا، وإ        الستقداموكان    
 ليــشيت بــدعم مــن كوبــا أثــر كــبري يف  –كوبــا للتــدريب الطــيب وإنــشاء كليــة طــب يف تيمــور   

. قدرات املوارد البشرية املتاحة للنظام الـصحي يف األجلـني القـصري واملتوسـط علـى حـد سـواء          
، إىل حتـسني احلـصول علـى      ة الصحي وحدةطباء، وال سيما على مستوى ال      عدد األ  زيادة دتوأ

ــور     ويف الوقــت الــراهن، توجــد طبيبــة كوبيــة،     .  ليــشيت–الرعايــة الــصحية وجودهتــا يف تيم
ديلــي الــوطين يف ستــشفى املمتخصــصة يف الطــب الــشرعي، ملحقــة بالبيــت اآلمــن لرباديــت يف 

  .سي الالئي حيتجن إىل رعاية طبية طارئةوتعىن بضحايا العنف العائلي واالعتداء اجلن
  

  وحالتهايات عدد املستشف    
لدرجـة  علـى صـحة املـرأة       تـأثريا كـبريا     يؤثر العدد احملدود للمرافق الـصحية ومـستواها           

 مرفقـا   ٢١١ ليشيت، يوجد    –ويف تيمور   . لوالدةل السابقةزيارات  الكثري من النساء ب   عدم قيام   
وتتـألف  .  مستـشفيات ٨جمتمعيـة بـدون أسـرة وتوجـد     مراكـز صـحية    ) ١٠٤(صحيا، نـصفها    

 مراكــز صــحية ٩ عيــادة متنقلــة، و ٢٧ وحــدة صــحية، و ٦٣املرافــق الــصحية األخــرى مــن  
  .)٣٢١( أسرةذاتجمتمعية 
 أربـع مستـشفيات أصـغر لتعمـل كمستـشفيات      قد أعيد تشييد أو جيري إعادة تشييد      و  

بعـض اخلـدمات اجلراحيـة مثـل رعايـة          قادرة علـى تقـدمي       سريرا،   ٢٤حتتوي على   إحالة صغرية   
 ســريرا كمستــشفى إحالــة ١١٤وتعمــل مستــشفى بوكــو الــيت حتتــوي علــى  . التوليــد الطــارئ

__________ 

  .٢١، الصفحة )٢٠٠٦( ليشيت –برنامج االستثمار يف قطاع الرعاية الصحية يف تيمور  )٣٢٠(
  .٦٣، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣٢١(
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ويقـدم  . أساسـية ختصـصية   إقليمية أكرب للمقاطعات الشرقية الثالث، وتقدم خدمات جراحية و        
صـصة   سريرا خدمات طبية وجراحية ومتخ     ٢٢٦املستشفى الوطين يف ديلي الذي حيتوي على        

 ومــن املقــرر أن حتــصل علــى جمموعــة أمشــل مــن معــدات   ،ذلــك األخــصائيون الزائــرون مبــا يف
  .)٣٢٢(التشخيص
وحـدات  الواخلدمات األقرب إىل اجملتمع احمللي على مستوى املقاطعـة الفرعيـة تقـدمها       
وال توجــد قــابالت يف مجيــع الوحــدات الــصحية ولكــن  . أو ممرضــة/ة املــزودة بقابلــة ويالــصح

وتقوم بـسد الـنقص يف هـذه الوحـدات عيـادات متنقلـة تعمـل مـن                  . ا مجيعا ممرضات  توجد فيه 
مراكـــز الـــصحة اجملتمعيـــة الـــيت تتـــضمن زيـــارات منتظمـــة إىل اجملتمعـــات النائيـــة بالـــدراجات  

 مزود بطـاقم مـن    ٢ من املستوى    ويوجد يف كل مقاطعة فرعية مركز صحي جمتمعي       . البخارية
 مـزود بطــاقم مــن  ٤ أو ٣حي جمتمعــي مـن املــستوى  ويوجــد يف كـل مقاطعــة مركـز صــ  . سـتة 

عــشرة إىل أربعــة عــشر مبــا يف ذلــك طبيــب، وقــدرة علــى اســتيعاب بعــض املرضــى الــداخليني، 
وبعض مرافق املختربات، ومـن املقـرر أن تتـوفر ملراكـز الـصحة اجملتمعيـة االتـصاالت بـالراديو،                    

  .)٣٢٣(ل مقاطعةواحلصول على خدمات اإلسعاب بتوفري سيارة إسعاف واحدة لك
  

  عالج املرأة يف املستشفيات    
 ت أثـار  ،يف املناقشات اليت جرت مع النساء يف املشاورات اإلقليميـة املتعلقـة باالتفاقيـة               

 النـساء  شـارت وأ. )٣٢٤( مرافق الرعاية الصحية، وخباصة املستشفيات قدرا كبريا من القلـق     حالة
ألدويـــة مبـــا يف ذلـــك مـــسكنات األمل  ايففتقـــار اإل إىل الالئـــي يـــذهنب إىل املستـــشفى للـــوالدة

ــسبب الــنقص يف ال       ــسال، ب ــا يف ذلــك االغت ــشاملة الروتينيــة مب ــاملنيوالفحوصــات ال وقــد . ع
تعـني علـى مـساعدات      لدرجة أنـه    مبدى املشكلة   يف ديلي   ستشفى الوطين   املاعترفت اإلدارة يف    

يـع احلـاالت تقريبـا،      ويف مج . )٣٢٥(ءات األسرة الستخدامها كأغطية للمولودين    التوليد قطع مال  
جيب أن يصحب أفراد العائلة املرأة والرجل على حـد سـواء إىل املستـشفى والعنايـة هبمـا طيلـة                     

  . وحقيقة أهنا أيضا قاعدة ثقافيةعاملني جزئيا بسبب االفتقار إىل ال وثانيا،مدة بقائهما

__________ 

ــور      )٣٢٢( ــصحية يف تيم ــة ال ــامج االســتثمار يف قطــاع الرعاي ــشيت –برن ــصفحة )٢٠٠٦( لي ويالحــظ أن . ١٢، ال
ــشفيات اإل ــشفى بوكــو   مست ــة خبــالف مست ــسي  (حال ــا، وســوويه وموبي ــا يف  ) أويكوســي، وماليان ــع مجيع تق

وتعين طبوغرافيا البلد والقدرة األكرب ملستشفى بوكو أن هـذا التوزيـع            .  ليشيت –املقاطعات الغربية يف تيمور     
  .يتيح احلصول بصورة معقولة على خدمات اإلحالة

  .١٢-١١، الصفحتان )٢٠٠٦( ليشيت –الصحية يف تيمور برنامج االستثمار يف قطاع الرعاية  )٣٢٣(
  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية والتطبيع اإلجتماعي معها  )٣٢٤(
)٣٢٥( Report to Friends of Alola: Volume 2 Issue 3 (December 2005), p. 6.  
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م وكانت هناك أيضا تقـارير غـري رمسيـة عـن رفـض دخـول نـساء يف املستـشفيات لعـد                   
اســتعدادا للــوالدة أو مل يكــن لــديهن املــال الكــايف لــدفع   ‘ حقائــب لــوازم املبيــت ’إحــضارهن 

وفـضال عـن ذلـك، أبلغـت منظمـات          .  مـضاعفات يف احلمـل     يف حالة حـدوث   تكاليف العالج   
نــساء تــضمنت مغــادرة غــري حكوميــة حمليــة عاملــة يف ميــدان صــحة األم عــن وقــوع حــوادث   

دماء حيـث مل تكـن لـديهم حفاضـات صـحية أو مالبـس               لمستشفيات يف مالبـس ملطخـة بالـ       ل
  .إضافية نظيفة

فربايـر  /بعد إجراء مناقـشات مـع مـسؤويل الـصحة، أطلقـت مؤسـسة ألـوال يف شـباط                 و  
 إىل حـد  كلفيـف هـذه املـشا    أدى ذلك إىل خت   ، و )٣٢٦(‘مشروع حقائب لوازم األمومة    ’٢٠٠٦

ساء الالئـي يف أمـس احلاجـة إليهـا     ويف الوقت الراهن، تعطى حقائب لوازم األمومـة إىل النـ    . ما
  . يف مستشفيات ديلي وبوكود الوالدةنع

وتشمل حقائـب لـوازم األمومـة مالبـس وأصـناف صـحية باالضـافة إىل مـواد تروجييـة              
  الطبيعيــة اخلالــصةعةالرضــاصــحية تــورد جممــال للممارســات الــصحية اإلجيابيــة مبــا يف ذلــك    

واألمل معقود على أن يؤدي تـوفري هـذه احلقائـب           . احليوية للصحة اجليدة ولبقاء األم والطفل     
تـؤثر  غـري مباشـرة     إجيابيـة   قيـق نتـائج     لوالدة يف املستشفيات وحت   بعض النساء ل   جتربة  نيإىل حتس 
ــساء العلــى  ــاهلن   األن ــوالدة أطف ــصحية ل ــق ال ــات للتوجــه إىل املراف ــوفري  . خري ــوخى ت ومــن املت

  .فية يف مرحلة الحقةحقائب لوازم األمومة للمستشفيات والعيادات الري
  

  توفري القطاع اخلاص خلدمات الصحة اخلاصة    
إىل جانب النظام احلكومي لتقدمي اخلدمات الصحية، يقـوم بتقـدمي اخلـدمات الـصحية                  

أيضا املمارسون اخلاصون، واملنظمات الدينيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة األخـرى مثـل شـبكة                  
، والعيـادات الـيت   )اليت تـديرها الكنيـسة الكاثوليكيـة   الوكالة الصحية  (س  اكافيه تيمور، وكاريت  

الرعايـة  عـامال يف جمـال       ١٩٠وتـشري التقـديرات إىل أن هنـاك         . تديرها الكنائس الربوتوسـتانتية   
ــصحية يــ  ــري احلكــومي   ٤٠ون ديرال ــاع غ ــادة يف القط ــادات غــري    .  عي ــذا إىل أن العي ــشري ه وي
  .)٣٢٧(خدمات الصحة األساسيةربع  تقدمي توىلاحلكومية ت

__________ 

)٣٢٦( Report to Friends of Alola: Volume 3 Issue 1 (April 2006), p. 3.  
  .١٣-١٢، الصفحتان )٢٠٠٦( ليشيت ألغراض الرعاية الصحية –برنامج االستثمار القطاعي يف تيمور  )٣٢٧(
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يف نـسمة    ١٢٥ ٠٠٠ ه متوسـط  مـا  على سبيل املثال، تغطـي       )٣٢٨(وشبكة كافيه تيمور    
 عيـادات ثابتـة تقـدم خـدمات مماثلـة ملراكـز الـصحة               وتدير حاليا مثـاين   . مخس مقاطعات وديلي  
 موظفا، مبـا يف     ٧٤وتضم الشبكة   .  عيادة متنقلة  ٢٤ يف النظام العام و      ٢اجملتمعية من املستوى    

ــك  ــاء ٣ذل ــة م( أطب ــهم طبيب ــة ١٢و ) ن ــذهبون إىل    .  ممرضــة عام ــذين ي ــن املرضــى ال وكــثري م
العيــادات يف ديلــي واملقاطعــات علــى حــد ســواء مــن النــساء واألطفــال الــصغار ويعــاجلون مــن  

وتقدم الـشبكة أيـضا خـدمات تنظـيم األسـرة، الـيت سـتناقش               . إصابات اجلهاز التنفسي العلوي   
  .)٣٢٩(ألسرةبتفصيل أكرب يف القسم املتعلق بتنظيم ا

ويــدير األطبــاء، واملمرضــات والقــابالت وأطبــاء األســنان عيــادات خاصــة أنــشئت يف     
والتفاصـيل املتعلقـة بأعـداد املرضـى        . بعض املراكز احلضرية الرئيـسية، وال سـيما ديلـي وبوكـو           

ــادات . غــري متاحــة ألن معظمهــا ال يرســل تقــارير منتظمــة إىل الــسلطات الــصحية    وهــذه العي
وسيتــضمن النظــام . قــانون وسـيجري رصــدها فيمــا يتعلـق بــسالمة املمارسـات   خاضـعة اآلن لل 

  .)٣٣٠(املعدل ملعلومات إدارة الصحة عنصر إبالغ متعلق باخلدمات اخلاصة
  

  الرعاية السابقة للوالدة    
وبوجـه  . يف الوقت الراهن، هنـاك رعايـة حمـدودة سـابقة للـوالدة والحقـة هلـا يف البلـد                     

مــستوى أعلــى مــن التعلــيم  وعلــى  غــىن إىل بيئــات أات املنتميــات احلــضرينــساءعــام، تتمتــع ال
ــة أ ــرببفرصـ ــساء       كـ ــها للنـ ــوال منـ ــر مشـ ــوالدة أكثـ ــابقة للـ ــة سـ ــة رعايـ ــى خدمـ ــصول علـ  للحـ
 إىل  ٢٠٠٣وتشري بيانات الدراسـة االستقـصائية الدميغرافيـة والـصحية يف عـام              . )٣٣١(األخريات
لـوالدة أثنـاء احلمـل فيمـا        ل سـابقة ايـة    يف املائة تقريبـا مـن النـساء حـصلن علـى رع             ٦٠أن نسبة   

أكثـر مـن نـصف النـساء علـى هـذه الرعايـة مـن ممرضـة أو                   حـصل   و. يتعلق بأحدث والدة هلـن    
عنايـة طبيـب أو أخـصائي       ب)  يف املائـة   ١٢( أقلية من نساء احلـضر       حظيتو)  يف املائة  ٥٦(قابلة  
صحي للقطـاع العـام أو      على رعايتهن يف مركز     )  يف املائة  ٤٩(وحصلت أغلبية النساء    . والدة

  .)٣٣٢() يف املائة٣٦(وحدة صحية أو مستشفى عام 

__________ 

شبكة كافيه تيمور يعود أصـلها إىل العنايـة باحتياجـات التعاونيـات الـيت أنـشأها العمـال يف صـناعة الـنب مـن                      )٣٢٨(
  .رعاية صحية

  ).٢٠٠٦مارس /آذار(ع ممثل كافيه تيمور مقابلة م )٣٢٩(
  .١٣-١٢، الصفحتان )٢٠٠٦( ليشيت –برنامج االستثمار يف قطاع الرعاية الصحية يف تيمور  )٣٣٠(
  .١٤٧، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣٣١(
  .لوالدة تقدمها قابالتويالحظ أن معظم الرعاية السابقة ل. ١٤٢-١٤١املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٣٢(
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 على الرعاية مـرتني علـى       نحصل)  يف املائة  ٥٧(البية النساء   وتظهر الدراسة أيضا أن غ      
ومـع ذلـك، فإنـه    . املبكرة، قبـل األشـهر الـستة    محلهن األقل أثناء محلهن، يف الغالب يف مراحل  

مواعيـد للزيـارات مبـا فيـه        و يف املائة علـى عـدد        ١٤ سوى نسبة    طبقا للمعايري الطبية، مل حتصل    
 يف املائـة يف     ٥٣(وبصورة هلا داللتها، مل حيصل أكثر قليال من ثلث مجيع النـساء             . )٣٣٣(الكفاية

ومل يسطحب إال ثلـث األزواج زوجـاهتم يف         . على أي رعاية سابقة للوالدة    ) ةاملرتفعاألراضي  
  .)٣٣٤(الزيارات السابقة للوالدة

ــل       ــة احلمـ ــودة نتيجـ ــا يف جـ ــامال هامـ ــة عـ ــودة الرعايـ ــل جـ ــة  . ومتثـ ووجـــدت الدراسـ
 علـى فحـص للـبطن وجـرى         حية أنه مع أن أغلبية النساء حصلت       والص الدميغرافيةاالستقصائية  

  .)٣٣٥(لثلث وأبلغ الربع عن مضاعفات ممكنةل مل يؤخذ ضغط الدم إال ،وزهنن
  

  املضاعفات يف احلمل    
 ةحمـدود بأهنـا   ، وال سيما لرعاية التوليد الطـارئ،        ة ماهر ة مبولدة تتسم امكانية اإلستعان    

ميوتـون  املولـودين   ، ما زال كثري مـن النـساء التيموريـات وأطفـاهلن             لذلكو.  ليشيت –يف تيمور   
  .أثناء املخاض، يف كثري من األحيان يف البيت

تشمل الـوالدة   وأنواع املضاعفات اخلطرية اليت جيري التعرض هلا أثناء احلمل والوالدة             
وميكن أن يكون احلمل خاليـا مـن األحـداث          . املبتسرة واملخاض املتعسر، واحلمى والتشنجات    

اهلامة حىت حلظة الوالدة؛ بيد أن املـضاعفات الـيت ميكـن أن تنـشأ أثنـاء الـوالدة تـشمل الرتيـف                       
ومتثل هـذه مـشكلة خاصـة يف        .  ساعات ٦-١املفرط، حيث ميكن أن حتدث الوفاة يف غضون         

 ليشيت ألنه كثريا ما يكون هنـاك تـأخري أويل يف تقريـر التمـاس الرعايـة، يعقبـه تـأخري                      –يمور  ت
ــة        ــة مــن احلــصول علــى الرعاي ــل احلرمــان يف النهاي ــصحية قب ــان يف الوصــول إىل اخلــدمات ال ث

  .املناسبة بسبب عدم وجود إمدادات الدم أو عدم وجود أطباء يف أقرب مرفق صحي
 معدالت سوء التغذية واخنفاض مستويات األنيميـا يف احلوامـل،           وباالضافة إىل ارتفاع    

هنيون يف ميدان الرعاية الصحية بعدد من العوامل اليت تـسهم يف وفيـات األمهـات أثنـاء           املسلم  
؛ وعـدم   اتهرا املـ  ولداتوهذه العوامل تشمل اخنفاض استخدام امل     .  ليشيت –النفاس يف تيمور    

والدات؛ والـسل، واملالريـا     الـ للوالدة؛ وقصر الفتـرات بـني        السابقةانتظام الفحوصات الشاملة    
وتتــوىف . ئلتوليــد الطــاراألساســية لرعايــة الواألمــراض األخــرى واالفتقــار إىل احلــصول علــى  

__________ 

  .١٤٥املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣٣(
  .٦٣املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣٤(
  .١٤٧املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣٥(
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الـسابق للـوالدة    (، والرتيـف    )ارتفـاع ضـغط الـدم الناشـئ عـن احلمـل           (النساء نتيجـة اإلرجـاج      
واملـضاعفات الناجتـة عـن اإلجهـاض        رض معـدي    مبـ ، واملخاض املطول، واإلصـابة      )والالحق هلا 

  .يعفوال
املــضاعفات شــيوعا يف الــوالدات الــيت  أكثــر وميثــل املخــاض املطــول والرتيــف املفــرط    

 يف املائـة علـى   ٥٩ يف املائـة و  ٨٨(ميكن أن تؤدي إىل وفاة األم ونسبة عالية جدا من األطفال  
  . يف غضون شهر واحد من الوالدةلكوذاملولودين ألمهات عانني من هذه املشاكل ) التوايل

  
  الوالدات    

 يف املائــة يف ٩بالبيــت، تليهــا نــسبة )  يف املائــة٩٠(تلــد األغلبيــة الــساحقة مــن النــساء   
ــق صــحي عــام وأقليــة     ومــن املــرجح أن حتــدث   . يف مرفــق صــحي خــاص  )  يف املائــة١(مرف

يفيــة ولــديهن قــدر ضــئيل أو الــوالدات البيتيــة للنــساء األكــرب ســنا الالئــي يعــشن يف املنــاطق الر 
وكــثري مــن النــساء يف املنــاطق الريفيــة يباشــرن  . )٣٣٦(معــدوم مــن التعلــيم وعــدة أطفــال بالفعــل 

ــة م   ــدون مــساعدة طبي ــهن ووالدهتــن ب ــمحل ــة األهل  ة، درب ــةويعتمــدن يف الغالــب علــى املعرف . ي
  . ليشيت–ة لعب دور هام يف تيمور تقليديوتواصل األدوية ال

).  يف املائـة ٦١(ت أو الـصديقات   ريبـا دات مبساعدة من إحـدى الق     وجتري غالبية الوال    
ــة    ــدة التقليدي ــة املول ــي يف األمهي ــة١٩(وتل ــة   )  يف املائ ــا املمرضــة أو القابل ــة١٦(تليه ).  يف املائ

 ٣٣٥ مل يبلـــغ إال ٢٠٠٣والعــدد احلقيقــي للــوالدات الــيت أشــرفت عليهــا قــابالت يف عــام         
 يف املائـة  ٣األطبـاء إال يف  ب عانستومل يُـ . ولدات تقليـديات  أشرفت عليها م ١ ٦٣٧باملقارنة بـ   

، قامـت  ٢٠٠١ومنذ عـام  . )٣٣٧( يف املائة من األزواج   ٩ومل حيضر الوالدة سوى     . من احلاالت 
  . قابلة على الوالدة املأمونة والنظيفة٣٥٠وزارة الصحة بتدريب 

  
  التغذية الكافية أثناء احلمل    

ــة بال   ــتراتيجيتها املتعلقـ ــان   يف اسـ ــسيني يتطلبـ ــالني رئيـ ــدد وزارة الـــصحة جمـ ــة، حتـ تغذيـ
تقـدمي  يف  التحسني، مها تغذية األم والطفل واألمن الغذائي وتالحـظ أنـه جيـب اختـاذ إجـراءات                  

وكمـا  . )٣٣٨(تحقيـق ذلـك  ل الوطين وعلى صـعيد اجملتمـع احمللـي واألسـرة        صعيداخلدمات على ال  
ذه االســتراتيجية كجــزء مــن اجملموعــة  لــوحظ يف الوثيقــة األساســية املوحــدة، جيــري تنفيــذ هــ   

 يف الوقت الـراهن     رأةوحتصل امل . لرعاية الصحية األولية  لاألساسية للخدمات والسياسة الوطنية     
__________ 

  .١٥١املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣٦(
  .٦٣املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣٧(
  .١٦، الصفحة )٢٠٠٤(وزارة الصحة، االستراتيجية الوطنية للتغذية  )٣٣٨(
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علــى فيتــامني ألــف، ومحــض الفوليــك والتغذيــة التكميليــة كجــزء مــن برنــامج يــديره برنــامج     
ــة العــاملي ــدعم احلمــل والرضــاعة   يكفــل حــصول املــرأة احلامــل علــى الغــذاء الكــايف    ،األغذي ل

ــة يف وقــت الحــق  ــارو، مــع     . الطبيعي ــسا وإين ــامج يف مقــاطعتني، ليكي ــذ هــذا الربن وجيــري تنفي
وتـشري  . ، يليها توسع يف مجيع املقاطعات يف مرحلـة الحقـة          هيوتدخالت مزمعة يف ماليانا وسو    

ث سـنوات   يف املائـة مـن األطفـال دون سـن ثـال     ٦٢ والصحية إىل أن   الدميغرافيةنتائج الدراسة   
 يف املائـة مـن األطفـال دون سـن مخـس سـنوات       ٣٤فيتامني ألف، ونسبة بيتناولون أغذية غنية  

  .)٣٣٩(حيصلون على مكمالت فيتامني ألف
  

  اجلهود املبذولة خلفض معدالت وفيات األمهات أثناء النفاس    
كما لوحظ يف مرفق إحـصاءات االتفاقيـة، مـن الـصعب حـساب رقـم دقيـق ملعـدالت            
 ليشيت، ألن املقام هو عدد املواليـد األحيـاء يف البلـد،      –األمهات أثناء النفاس يف تيمور      وفيات  

، كمـا   مـع ذلـك   و. وحتدث كثري من الوالدات بالبيت    . ويف الوقت الراهن، ال جيري تسجيلهم     
ملعدل التقديري لوفيات األمهـات     يف ا ذُكر يف الوثيقة األساسية املوحدة، فإن االرتفاع الشديد         

 النفاس يعين أنـه لتحقيـق اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة املتعلـق بتحـسني صـحة األمهـات، جيـب              أثناء
 ١٩٩٠خفـــض معـــدل وفيـــات األمهـــات أثنـــاء النفـــاس بثالثـــة أربـــاع يف الفتـــرة بـــني عـــامي 

 بــني  جيــب أن يــنخفض مــن معــدل وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس   وهــذا يعــين أن. ٢٠١٥ و
 حالـة وفـاة   ٢٥٢ إىل   ٢٠٠١ مولـود حـي يف عـام         ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٨٨٠ – ٦٦٠

  .٢٠١٥حبلول عام 
ــام        ــصحة، يف ع ــى طلــب وزارة ال ــاء عل ــم املتحــدة    ٢٠٠٥وبن ، وضــع صــندوق األم

الطـارئ  لتوليـد   األساسـية ل  رعايـة   الللسكان وبدأ تنفيذ برنامج تدرييب للقابالت واألطبـاء علـى           
ستشفى الـوطين يف ديلـي ومستـشفيات        وجيري التدريب يف امل   . األطفال حديثي الوالدة  رعاية  و

 يــوفر ،وباالضــافة إىل ذلــك. كوســيي، وماليانــا وأوهيوملقاطعــات يف بوكــو، وســوا يفاإلحالــة 
ويقـدم الـصندوق أيـضا الـدعم        . صندوق األمـم املتحـدة للـسكان أطبـاء توليـد لـوزارة الـصحة              

ويف . توليـد الطـارئ   لتدريب طبيبني للخدمات الـصحية يف اخلـارج يف جمـال الرعايـة الـشاملة لل               
العناصــر تــوفري ملقاطعــات بالقــدرة علــى ا يفالوقــت الــراهن، ال تتمتــع إال مستــشفيات اإلحالــة 

ــارئ   ــد الطـ ــية للتوليـ ــة األساسـ ــستة للرعايـ ــم   . الـ ــي ومعظـ ــوطين يف ديلـ ــشفى الـ ــع املستـ ويتمتـ
ضي وهـذا يقتـ   . مستشفيات املقاطعـات بالقـدرة علـى القيـام بالرعايـة الـشاملة للتوليـد الطـارئ                

ويف . توفري العمليات القيصرية ونقل الدم، مع أن خـدمات بنـك الـدم غـري متاحـة إال يف ديلـي                   

__________ 

  .١٩٦، الصفحة )٢٠٠٣(ائية الدميغرافية والصحية الدراسة االستقص )٣٣٩(
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 دونبعمليـة قيـصرية، وهـي       ) ٤٥٠( يف املائة فحسب من املواليد       ١الوقت الراهن، تولد نسبة     
  . يف املائة٥البالغ األدىن ملعيار الدويل ا

 يف مخـس مقاطعـات، حيـث تـدخل     وتعتزم احلكومة أيضا جتربة بيوت انتظـار األمومـة       
 من محلة شاملة لتـشجيع      اوميثل هذا جزء  . املرأة احلامل املستشفى قبل موعد الوالدة بأسبوعني      

ــداتاملاســتخدام  ــة     ول ــة التوليــد الطــارئ يف حال  املــاهرات وللــتمكني مــن احلــصول علــى رعاي
حاليـا بتوزيـع   وهلذه الغايـة، تقـوم وزارة الـصحة    . حدوث مضاعفات تشكل خطرا على احلياة     

  .حقائب لوازم صحية جمانية على النساء الالئي يلدن يف مرفق رعاية صحية
 هــذا التقريــر، كانــت وزارة الــصحة تقــوم، بــدعم مــن صــندوق األمــم   إعــدادووقــت   

مـضاعفة ميكـن منعهـا بالكامـل         (ةدالور الـو  سـ املتحدة للسكان، بوضع برنـامج ملنـع وعـالج نا         
األمل معقود على أن يؤدي هذا الربنـامج، الـذي حيتـوي أيـضا        و). رسوناشئة عن املخاض املتع   

، جـل زيـد مـن اخل  املعلى استراتيجية ملساعدة املرأة على العودة إىل جمتمعها احمللي بـدون معانـاة     
 ٢١، كانـت هنـاك   ٢٠٠٣ويف عـام  . إىل اإلسهام يف احلد من تواتر معدالت اعتالل األمهـات  

 حالــة ٦٨وحتــددت . )٣٤٠( ليـشيت – يف تيمــور ةدالور وسـ حالـة جــرى تشخيـصها علــى أهنــا نا  
 أن تكـون املـرأة غـري واعيـة هبـذه احلالـة              متامـا ومـن املمكـن     . ٢٠٠٦-٢٠٠٤أخرى يف الفتـرة     

وحاليـا، ال يقـدم إال املستـشفى الـوطين      . ولذلك ال تعرض نفسها على املرافق الصحية للعـالج        
  .غتربور ماح ناسسور بسبب وجود جرَّيف ديلي جراحة إلصالح النا

  
  الرضاعة الطبيعية    

ســريعا جــدا؛ املولــودين  ليــشيت، تبــدأ النــساء الرضــاعة الطبيعيــة ألطفــاهلن –يف تيمــور   
ويبدأ نصف مجيـع النـساء تقريبـا يف خـالل الـساعة األوىل ويبـدأ اجلميـع تقريبـا يف خـالل يـوم                         

اوح بـني أربعـة     لفتـرة تتـر   املولودين  ألطفال  حصريا ل   الطبيعي رضاعاإلومع أنه يوصى ب   . واحد
أربعـة  دون سـن     يف املائـة مـن األطفـال         ٣٩وستة أشهر، مل تتحقق الرضاعة الطبيعية إال لنـسبة          

 ُيعــزىو.  يف املائــة لألطفــال دون ســن ســتة أشــهر ١٨أشــهر وهبطــت هــذه النــسبة املئويــة إىل  
وبوجـه عـام، بلـغ متوسـط مـدة      . وأغذيـة تكميليـة  ‘ لـنب آخـر  ’السبب يف النقص إىل اسـتخدام      

  .)٣٤١( شهرا١,٤ة ريص شهرا والرضاعة الطبيعية احل١٧,٧لرضاعة الطبيعية ا
ــشأ املــشاكل إذا كانــت األم    ــة  وتن ــاول أدوي ــو تتن ــة  ال ميكن ــام بالرضــاعة الطبيعي ها القي

مبـاء األرز   املولودين  وهناك ميل لتغذية األطفال     .  من الثقافة التيمورية   امتثل املرضعات جزء   وال
__________ 

  ).٢٠٠٦) (وزارة الصحة، صندوق األمم املتحدة للسكان(تقرير أويل : تقييم احتياجات الناسور )٣٤٠(
  .١٢، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣٤١(
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 علـى  عالمـات ظهـر بعـد فتـرة    ُتوباهظـة الـثمن    فإهنـا  خرىاألبدائل ال اأمكغذاء بديل عن اللنب    
  .شديدة بصورة سوء التغذية 

 وزارة الـصحة علـى أمهيـة الرضـاعة          شدد تـ  ،واستنادا إىل استراتيجيتها املتعلقة بالتغذيـة       
وقـد  . )٣٤٢(الطبيعية لألمهات، وعلى وجه احلصر يف خالل األشهر الـستة األوىل ولغايـة عـامني              

 مؤسـسة ألـوال رابطـة وطنيـة للرضـاعة الطبيعيـة وتـشجع الرضـاعة الطبيعيـة عـن طريـق                       أنشأت
مـع احلكومـة لوضـع قـانون        تعمـل   املؤسـسة   كانت   هذا التقرير،    إعدادووقت  . مجاعات الدعم 

  .وطين بشأن تسويق بدائل لنب األم
  

  احلصول على الرعاية الالحقة للوالدةإمكانية     
لوفـاة  لحقة للوالدة بأمهية بالغة ألن املـرأة تظـل معرضـة         تتسم الفحوصات الشاملة الال     

نتـائج الدراسـة    ووجـدت   .  الرتيـف الالحـق للـوالدة       الـوالدة بـسبب    بعـد  سـاعة    ٤٨يف غضون   
 يف  ١٥ والصحية أنه مل حتصل على فحص شامل الحق للـوالدة سـوى              الدميغرافيةاالستقصائية  

ال احلــصول علــى فحــص شــامل الحــق ويتنــاقص احتمــ.  ليــشيت- يف تيمــور املائــة مــن النــساء
ومرة أخرى، من األرجـح أن حتـصل علـى         . للوالدة مع تقدم السن وإجناب عدة أطفال بالفعل       

ــراء  هــذا   مــن املنــاطق احلــضرية واألراضــي  اعلــى تعليمــاأل والفحــص الــشامل النــساء األكثــر ث
  .)٣٤٣(املنخفضة

  
  أةاشتراك الرجل يف املسائل ذات الصلة بالرعاية الصحية للمر    

مـع طبيـب أو مقـدم للرعايـة الـصحية عـن       )  يف املائـة ٢٤(ث أقل من ربع الرجـال      حتدَّ  
 يف الــــسنوات اخلمــــس الــــسابقة للدراســــة  ماحلمــــل أو الرعايــــة الــــصحية ألم آخــــر أطفــــاهل 

 أثنـاء  كـل ومن بني من حتدثوا، كان ذلـك لالستفـسار عـن نـوع األغذيـة الـيت تؤ             . االستقصائية
 ينبغـي أن حتــصل عليهــا وأنــواع املـشاكل الــصحية الــيت ينبغــي أن   احلمـل، ومقــدار الراحــة الــيت 

شأن صــحة األم ومـن األرجـح أن يتحــدث إىل طبيـب بـ    . تتلقـى األم العنايـة الطبيـة املتعلقــة هبـا    
 علـى تعلـيم   نصـلو ااحل واألصـغر سـنا، الـذين يعيـشون يف منـاطق حـضرية أو           اآلباء األكثر ثراء  

نـيني صـحيني    ه يف املائة من الرجال مـع م       ٥٨فعل نسبة   ومع ذلك، حتدثت بال   . ثانوي أو أعلى  
  .)٣٤٤(املساعدة يف الوالدةبشأن عن الوالدة، وال سيما 

__________ 

  .معلومات من وزارة الصحة )٣٤٢(
  .١٥٨، الصفحة )٢٠٠٣(ميغرافية والصحية الدراسة االستقصائية الد )٣٤٣(
  .٢٤١-٢٤٠املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٤٤(
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  الصحة اإلجنابية    
لـصحة اإلجنابيـة علـى أربعـة جمـاالت      فيما يتعلـق با لحكومة  احلالية ل ستراتيجية  إلتركز ا   
.  والصحة اإلجنابيـة العامـة     شبابل، وتنظيم األسرة، والصحة اإلجنابية ل      املأمونة األمومة: رئيسية

 مـن   ا استراتيجية احلكومة للصحة بوجـه عـام جـزء          يف إطار  وميثل التركيز على الصحة اإلجنابية    
استجابتها خلفض ارتفاع معدل وفيات األمهات أثناء النفـاس ومعـدل اخلـصوبة اإلمجـايل، مـع                 

  . اإلجنابيف سنالذين هم األخذ يف االعتبار ارتفاع النسبة املئوية للسكان 
 يف املــؤمترات النــسائية  اتا املنــدوبهتــوميثــل هــذا أيــضا اســتجابة للــشواغل الــيت أثار       

ويف هذا احملفل، جرى إبـراز الـصحة اإلجنابيـة بوصـفها جمـاال رئيـسيا ذا         . ٢٠٠٤اإلقليمية لعام   
ملـرأة، وعلـى وجـه التحديـد        ا أن قـضايا صـحة       نوالحظـ .  متكني املـرأة   من أجل أولوية للتدخل   

  . حالة الصحة اإلجنابية للمرأة، تعكس اخنفاض وضع املرأة يف اجملتمع التيموريسوء
 يف املؤمترات عن عدد مـن القـضايا مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل تثقيـف                ات املندوب تودافع  

عـدم  ’اجملتمع احمللـي بتنظـيم األسـرة، والرضـاعة الطبيعيـة، واجلهـاز التناسـلي وأداءه لوظائفـه، و         
د مــن األطفــال إذا كانــت املــرأة تعــاين مــن مــشاكل متعلقــة بالــصحة     استــصواب إجنــاب مزيــ 

  . ‘اإلجنابية
أيـضا أن احلاجـة تـدعو إىل معاجلـة وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس                املنـدوبات    توأكد  

ــام       ــار الع ــب األزواج، واالفتق ــن جان ــة م ــار للعناي ــشمل االفتق ــار إىل  يف الت ــات، واالفتق ملعلوم
والعيـادات، والـزواج املبكـر، واالفتقـار إىل التغذيـة الـصحيحة             الوصـول للمستـشفيات     مكانية  إ

  .)٣٤٥(احلصول على املياه النظيفةمكانية إللمرأة وكذلك االفتقار إىل 
  

  النصائح املتعلقة بتنظيم األسرة، وتكلفته وإمكانية احلصول عليه    
يم  تنظـ ثـر تعليمـا قـد ناقـشن     مع أنه مـن األرجـح أن تكـون النـساء األصـغر سـنا واألك                 

 يف املائة من النساء التيموريات بأهنن مل يتحـدثن علـى اإلطـالق              ٧٦األسرة، أفاد ما يربو على      
وأفاد أقل قلـيال مـن ثلـث النـساء أن أزواجهـن مل يوافقـوا علـى              . عن هذه املسألة مع أزواجهن    
  .)٣٤٦(الذين وافقوا عليهلألزواج  يف املائة فحسب ٢١تنظيم األسرة باملقارنة بنسبة 

ض مـنخف  استخدام وسائل منع احلمـل  فإنلوحظ يف الوثيقة األساسية املوحدة،      وكما    
ــع يف تيمــور     ــاالت غــري موجــود يف الواق ــشيت–واســتخدام الرف ــة  .  لي ــإن األقلي ــب، ف ويف الغال

__________ 

  ).٢٠٠٤(نتائج املؤمترات النسائية اإلقليمية  )٣٤٥(
  .٦١-٦٠، الصفحتان )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣٤٦(
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 عامــا ويــستخدمن وســائل منــع ٤٤ و ٢٥الــصغرية مــن النــساء الالئــي تتــراوح أعمــارهن بــني 
امليـسورات   تكون النـساء يف املنـاطق احلـضرية،          رجح أن ومن األ . )٣٤٧(قناحلمل يستخدمن احلُ  

وثالثـة  . ن يعـشن يف املنـاطق الريفيـة    على دراية بوسيلة ملنع احلمل أكثر مم      اتعليمألكثر  احلال وا 
أربــاع النــساء الالئــي مل يــستخدمن وســائل منــع احلمــل مل تكــن لــديهن معرفــة بــأين حيــصلن     

  .)٣٤٨(عليها
بلـغ  (كرب مـن األطفـال بـني بعـض النـساء التيموريـات              وبرغم الرغبة يف إجناب أعداد أ       

، أعربـت النـساء     )٣٤٩()٥,٧احلجم املثايل عنـد النـساء املتزوجـات أو الالئـي سـبق هلـن الـزواج                  
ومل ترغـب   . )٣٥٠( ثقافـة تنظـيم األسـرة      أن تكـون لـديهن    راء واألكرب سنا عن الرغبة يف       ثاألكثر  

وكـان  . )٣٥١(املنـاطق الريفيـة   ه يف    األطفال من  منأقل  النساء من املناطق احلضرية يف إجناب عدد        
وكــان ).  يف املائــة٣(أعلــى بكــثري مــن حتديــدها )  يف املائــة١٠(طلــب املباعــدة بــني الــوالدات 

 منــه يف املنــاطق الريفيــة  الغربيــةالطلــب علــى تنظــيم األســرة أكــرب يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة
  .)٣٥٢(الشرقيةالريفية والوسطى 
 يف املائـة يف الفئـة   ٨١,٨خلدمات العائليـة املتاحـة   باا رضات األكثر الشابنسبة ت  بلغو  
 عـن أكـرب     ٤٩-٤٥ يف املائـة يف الفئـة العمريـة          ٥٥,٦ يف حني أعربـت نـسبة        ١٩-١٥العمرية  

وبوجه عـام، كـان جيـري تلبيـة ثالثـة أربـاع الطلـب الكلـي لتنظـيم األسـرة يف                      . )٣٥٣(عدم رضا 
  . األسرةنظيمإىل زيادة توفري خدمات ت ليشيت، مما يشري إىل احلاجة –تيمور 

سـداء  اخلدمات الطوعيـة إل وتقدم عيادة كافيه تيمور يف ديلي خدمات تنظيم األسرة و           
 هـذا التقريـر، كـان       إعـداد ووقـت   .  جمانـا للنـساء، بـدعم مـن وزارة الـصحة           واإلختبـار املشورة  

ــة ملنــع احلمــل و    قــن، واألجهــزة  تقــدمي احلُكــذلك جيــري إســداء النــصح بــشأن الطــرق الطبيعي
إلســداء  للخــدمات الطوعيــة  ويف الوقــت الــراهن، يوجــد مستــشاران    . املزروعــة والرفــاالت 

. االتصال اجلنـسي  بوطبيب واحد مدرب يف جمال إدارة األمراض اليت تنتقل          واإلختبار  املشورة  
  .ن يف العيادة عن وجود طلب شديد من النساء على وسائل منع احلملعاملووقد أفاد ال
__________ 

  .‘١١’، الصفحة )٢٠٠٢(املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  )٣٤٧(
  .٧، الصفحة )٢٠٠٣(راسة االستقصائية الدميغرافية والصحية الد )٣٤٨(
  .١٢١املرجع نفسه، الصفحة  )٣٤٩(
  .١٢٥املرجع نفسه، الصفحة  )٣٥٠(
  .١٢٢املرجع نفسه، الصفحة  )٣٥١(
  .١١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٣٥٢(
  .١٢٠املرجع نفسه، الصفحة  )٣٥٣(
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جل زيادة إمكانية احلصول على خدمات منع احلمل، وحتسني نوعيتها وتوسـيع            ومن أ   
نطاقها، ما برحت وزارة الصحة، بدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ترفـع مـستوى                    

  .معرفة ومهارات مقدمي الرعاية الصحية يف جمال تنظيم األسرة
 خمتــارين مــن قــدمي رعايــة صــحيةملت دورة تــدريب مــدربني ظمــُن، ٢٠٠٤ويف عــام   

املركـز الـوطين للتـدريب يف جمـايل الـصحة           (مقاطعات خمتلفة وملدربني من معهد علـوم الـصحة          
التـدريب علـى    بم املـدربون الوطنيـون املـدربون        اومنذ ذلك احلـني قـ     ). والتعليم يف ذلك الوقت   

ء خــدمات تنظــيم األســرة ملقــدمي الرعايــة الــصحية مــن املرافــق الــصحية املختلفــة يف مجيــع أحنــا 
 مقــدما للرعايــة الــصحية تقريبــا، ومــن املقــرر أن يــتم  ٥٠وقــد ختــرج مــن هــذه الــدورة . البلــد

 يف املقاطعـات    ٢٥٠ تـدريب    ومن املزمـع  ،  ٢٠٠٦ حبلول هناية عام     ١٠٠تدريب ما يربو على     
  .بعد ذلك
ــة   ٢٠٠٦أبريــل /ويف نيــسان   ، أهــدى صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أدوات تعليمي

ــاذج   ــل النم ــة مث ــوزارة     خمتلف ــة ل ــزة واألدوات الطبي ــة، واألجه ــصقات التعليمي ــشرحيية، واملل  الت
قــدم مجيــع ت اكمــا أهنــ. الــصحة، ممــا سيــساعد يف إدارة دورات التــدريب علــى تنظــيم األســرة  

لـوزارة الـصحة،   ) يـة  األدوية، واحلقـن، والوسـائل الرمح  الرفاالت، وحبوب(وسائل منع احلمل   
ــا عــن طر    ــدورها بتوزيعه ــوم ب ــيت تق ــة  ال ــصيدلية املركزي ــق ال ــك، ونتيجــة   . ي وباالضــافة إىل ذل

، طلبــت وزارة ٢٠٠٥ديــسمرب /الســتعراض الربنــامج الــوطين لتنظــيم األســرة يف كــانون األول 
ويقــدم صــندوق .  تنظــيم األسـرة إلدارة صــحة األم والطفـل  يف جمــالمستـشار  انتــداب الـصحة  

أبريـل  /تـوىل مهـام منـصبه يف نيـسان        األمم املتحدة للسكان حاليا الـدعم هلـذا املستـشار، الـذي             
٢٠٠٦.  

وستقوم وزارة الصحة، مرة ثانية بدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، بوضـع                    
 سـتركز علـى عـدد       ٢٠٠٧استراتيجية اتصال لتغيري السلوك ألغراض الصحة اإلجنابيـة يف عـام            

ــراهقني والــ        ــة، وتنظــيم األســرة، وصــحة امل ــة املأمون ــل األموم ــن اجملــاالت مث ــة م صحة اإلجنابي
ومــن املتــوخى أن تــشكل هــذه االســتراتيجية األســاس . اإليــدز/وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

لتخطيط تدخالت االتصال لتغيري السلوك يف مقاطعـات خمتـارة، وبالتـايل، زيـادة الطلـب علـى                  
وسـتنفذ هـذه االسـتراتيجية عـن طريـق محلـة وطنيـة لتـشجيع           . هااخلدمات الـصحية واسـتخدام    

  . األسرةتنظيم
  

  محل املراهقات    
نـساء يف الفئـة العمريـة       الـسن عنـد الـوالدة األوىل لل       متوسـط    ليـشيت، يبلـغ      –يف تيمور     

وهـذا الـسن    .  عامـا  ٢٢مـا،   ا ع ٣٩ - ٣٠نساء يف الفئة العمرية      عاما ولل  ٢١ عاما   ٢٩ - ٢٠



CEDAW/C/TLS/1

 

160 08-61762 
 

ة يف فتـرة    مـل مبكـر   احلبدايـة   ليـست   و. ختلفـة املبيئـات   ال مـن    نـساء املتوسط هو نفـسه تقريبـا لل      
هـؤالء إىل أن يكــن  مييـل  ومل تنجـب طفـال إال حــوايل واحـدة مـن مخـس مراهقــات و     . املراهقـة 

ــيس أصــغر ســنا   ــد ســن     . أكــرب ســنا ول ــساء املتزوجــات عن ــة للن ــسبة املئوي ــغ الن ــا ١٦وتبل  عام
 يف املائــة ٣٧,٢ يف املائــة باملقارنــة بنــسبة ٤,٨وأصــبحن أمهــات أو حوامــل يف طفلــهن األول 

  .)٣٥٤( عاما١٩ من العمرن لالئي بلغ
  

  اإلجهاض    
 ليـشيت، وال سـيما بـالنظر    – حـساسة للغايـة يف تيمـور       مـشكلة ما زال اإلجهاض ميثل       

وهنــاك افتقــار يف املعلومــات املتعلقــة  . الــيت وقعــت يف الــسنوات األخــرية املؤملــة إىل األحــداث 
الـيت مل تلـب علـى سـبيل     وحاجـة املـرأة غـري املتزوجـة لتنظـيم األسـرة             . باملدى احلقيقي حلدوثـه   

إجـراء  طلـنب    نـساء غـري متزوجـات        أن وهناك أدلـة غـري رمسيـة علـى           .املثال ليست موثقة جيدا   
، باســـتخدام أدويـــة مـــن قبيـــل الكلوروكـــوين والفانـــسيدار،  عاصـــمةعمليـــات إجهـــاض يف ال

ون  اإلجهـاض غـري املـأم      حـاالت  أعـداد و. تتراسكلني واألدوية التقليدية مبا يف ذلك التـدليك       الو
  .غري معروفةواملضاعفات الناجتة عن عمليات اإلجهاض 

وفيما يتعلق بالرعاية الالحقة لإلجهاض، تتوفر خدمات التوليد الطـارئ يف املستـشفى       
الوطين يف ديلي، حيث ميكن أن تتلقى املرأة العالج مـن أي مـضاعفات ناشـئة عـن اإلجهـاض                    

بيـد أنـه، حـىت      . تعلـق بالـصحة اإلجنابيـة     وميكنها أيضا أن حتـصل علـى املـشورة فيمـا ي           . يعفوال
  . على منع وإدارة مضاعفات اإلجهاض يف مجيع أحناء البلدبطالع بالتدريضاآلن، مل جير اال

 هذا التقرير، كانت هناك مناقشات بني وزارة الـصحة، ومؤسـسة ألـوال              إعدادووقت    
 – تيمـور   وصندوق األمم املتحـدة للـسكان بـشأن حبـث أسـباب ومـدى انتـشار اإلجهـاض يف                  

  .ليشيت
  

  النصوص القانونية املتعلقة باإلجهاض    
، أصدرت احلكومـة والكنيـسة الكاثوليكيـة بيانـا مـشتركا يقتـرح              ٢٠٠٥مايو  /يف أيار   

وكان هناك تأييـد لتـصنيف اإلجهـاض        . )٣٥٥(جترمي اإلجهاض يف قانون العقوبات الوطين املقبل      
 الـدعم لإلجهـاض مبـا يف ذلـك أفـراد       رك يف تقـدمي   شـا بوصفه جرمية وينبغي معاقبة أي شخص       

ونتيجــة للمناقــشات الــيت .  الــذكورعاشــروناملن يف جمــال الــصحة التقليديــة وعــاملواألســرة، وال

__________ 

  .٨٠-٧٨املرجع نفسه، الصفحات  )٣٥٤(
  .رح أيضا جترمي البغاء ونوقش هذا املوضوع أيضا يف املنتدياتيالحظ أنه اقت )٣٥٥(
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جرت مع اجملتمع املدين واملنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية، وافقـت احلكومـة علـى فـتح بـاب             
وال والــشبكة النــسائية املناقــشة عالنيــة وكلفــت مكتــب تعزيــز املــساواة بالعمــل مــع مؤســسة ألــ

ــدين     –لتيمــور  ــع امل ــع اجملتم ــشة م ــديات مناق ــة منت ــشيت إلقام ــشات يف   .  لي ــك املناق وجــرت تل
 تبـادل املعلومـات واستكـشاف اجلوانـب القانونيـة           هبـدف ،  ٢٠٠٥يوليه  / متوز –يونيه  /حزيران

  .ةشكلة املعقدة هلذه املياالجتماعية واألخالق
  :لمناقشات على النحو التايلليات الرئيسية وفيما يتعلق باإلجهاض، كانت التوص  

ينبغي أن تكـون هنـاك اسـتثناءات مـن جتـرمي اإلجهـاض إذا كانـت املـرأة قـد تعرضـت                    •
 .هناك خطر على صحتهاكان لإلغتصاب، أو لسفاح احملارم، أو 

هناك اعتراف باحلاجة إىل وجود بيانات بشأن مدى انتشار اإلجهاض غري املـأمون يف               •
 . ليشيت–تيمور 

وعــرض مكتــب تعزيــز املــساواة هــذه التوصــيات علــى الفريــق العامــل، الــذي أنــشأته      
ونتيجة لذلك، أوصى الفريـق     . ن املشترك لبيااحلكومة والكنيسة للنظر يف املسائل اليت تضمنها ا       

العامل حبـذف األحكـام املتعلقـة بتجـرمي اإلجهـاض مـن مـشروع قـانون العقوبـات وتناوهلـا يف                      
  .)٣٥٦(إطار قانون منفصل

 هــذا التقريــر، فإنــه مبوجــب أحكــام مــشروع قــانون العقوبــات، ُيعاقــب إعــدادووقــت   
املسؤولون عن التسبب يف إجهاض بأي وسيلة كانت وبـدون موافقـة املـرأة احلامـل، بالـسجن                  

  .)٣٥٧(سنة ١٢ و ٣ملدة تتراوح بني 
  

  الرعاية الصحية للمسنات    
سنني، ميثــل األشــخاص املــسنون، للمــواطنني املــ‘ محايــة خاصــة’مــع أن الدســتور ميــنح   

ونقــال عــن منظمــة براديــت، مــن .  ليــشيت–ســيما املــسنات، فئــة ضــعيفة للغايــة يف تيمــور  وال
 مثل الشابات وبعض الالئـي جـرت إحالتـهن إىل    ايناملرجح أن تعاين املسنات من العنف اجلنس      

راديـت حاليـا بوضـع      وتقوم ب . براديت للعالج من اعتداء جنسي كن يف سبعيناهتن أو مثانيناهتن         
، يشمل قسما عـن كيفيـة فحـص املـرأة           اينة ضحايا العنف اجلنس   جلكتيب دليلي عن كيفية معا    

تعمـل علـى   وزارة الـصحة  كانـت  و.  وعالجهـا أو جنـسي /املسنة الـيت تعرضـت إليـذاء بـدين و     

__________ 

)٣٥٦( Report to Friends of Alola: Volume 2 Issue 3 (December 2005), p. 10.  
  . من مشروع قانون العقوبات١٣٨املادة  )٣٥٧(
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 هـذا التقريـر، مل ينفـذ هـذا بـسبب االفتقـار إىل               إعدادوضع سياسة يف هذا اجملال، ولكن وقت        
  .)٣٥٨(ألموال وال سيما املوارد البشريةا

  
  الصحة العقلية    

 يف املائة تقريبـا مـن الـسكان التيمـوريني عانـت علـى        ٩٦تشري التقديرات إىل أن نسبة        
والعنــف املتعلــق بأحــد اجلنــسني مبــا يف ذلــك    . )٣٥٩(حياهتــا يف مــؤملاألقــل مــن حــدث واحــد   

االحــتالل اإلندونيــسي أســهمت بقــدر  أثنــاء عــوين منــهااالغتــصاب واملــضايقات اجلنــسية الــيت 
 الالحـق  إلجهـاد واالضطرابات النفـسية مثـل ا  .  يف جمتمع اإلناث نفسيةكبري يف حدوث صدمة   

  .ائي، والقلق واالكتئاب، منتشرة بني النساءذ، والصرع، والذهان اهل)٣٦٠(للصدمة
  

  مدى املشكلة بني النساء    
 يفري مــن النــساء التيموريــات  كــثعــدم رغبــةمـدى املــشكلة غــري معــروف، بــالنظر إىل    

 إحــدى املنظمــات غــري   علنــتوأ.  أو االنتــهاكات األخــرى اينالتحــدث عــن العنــف اجلنــس   
مرضـاها  )  يف املائـة ٥٦(احلكومية احمللية العاملة يف قـضايا الـصحة العقليـة أن أكثـر مـن نـصف                 

ع األجـر   املـضاعف للعمـل املـدفو     عـبء وال. )٣٦١( هم من النساء   الذين يعانون من أمراض عقلية    
وغـري املـدفوع األجـر يـسترتف الــصحة العقليـة والبدنيـة للمـرأة علــى حنـو ال يـؤثر علـى صــحة           

  .بل إن العبء أكرب على املرأة اليت ترأس أسرة معيشية. الرجل
ــام    ــصحة دراســة   ٢٠٠٤ويف ع ــة بيكــورا   ل، أجــرت وزارة ال ــة يف منطق ــصحة العقلي ل

 يف املائـة مـن الـسكان    ١,٩تمع احمللي حـدد نـسبة    ومتثلت النتائج يف أن اجمل    . وهريا خارج ديلي  
وتعاين مجيع احلاالت تقريبا من مرض عقلي شديد مسبب لإلعاقة وحباجـة            . بأهنا مريضة عقليا  

 عـاين هانات الـشديدة الـيت ي    ذومتثلـت أكثـر االضـطرابات شـيوعا يف الـ          . للعالج بـصورة عاجلـة    
والبيانـات املتعلقـة    .  بالكامـل  ي مـشوش  أو سلوك اجتمـاع   / من إعاقة خطرية و    بتلني هبا معظم امل 

والالئي حتـدد أهنـن يعـانني مـن مـرض خطـري معرضـات               .  غري متاحة  هابالنساء الالئي يعانني من   

__________ 

  .معلومات من وزارة الصحة )٣٥٨(
)٣٥٩( O’ Keefe,’ Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making’ (Ireland Aid, 2002), p. 47.  
. ٢٠٠٠تفيد وزارة الصحة بأن مستويات اإلجهاد الالحـق للـصدمة النفـسية يف الـسكان نقـصت منـذ عـام                       )٣٦٠(

  .٢، املرفق، الصفحة )٢٠٠٤ (انظر وزارة الصحة، االستراتيجية الوطنية للصحة العقلية
  .املرجع نفسه )٣٦١(
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وطبقـا لتعـداد    . بصورة كبرية خلطر اإليذاء اجلنسي، واالعتداء، وسـوء التغذيـة واملـرض البـدين             
  . )٣٦٢(املائة يف ٢,٨ نسبة االضطراب العقلي بني السكان ت، بلغ٢٠٠٤عام 

  
  االفتقار إىل خدمات الصحة العقلية    

املتــاح قيــة، أثــارت النــساء مــشكلة قلــة الــدعم  يف املــشاورات اإلقليميــة املتعلقــة باالتفا  
لألشــخاص الــذين يعــانون مــن مــشاكل الــصحة العقليــة، وال ســيما النــساء الالئــي عــانني مــن   

 مل تكـن هنـاك خـدمات صـحة عقليـة       وتتمثل املشكلة يف أنـه قبـل االسـتقالل،        . العنف اجلنسي 
لـسكان  لوأيـضا، مل يكـن هنـاك تقيـيم نـوعي أو كمـي حلالـة الـصحة العقليـة                     . متاحة للـسكان  

الـيت  ؤملـة   الراشدين واألحداث حسب نوع اجلنس، ولذلك من الصعب تقييم أثـر األحـداث امل             
 نــوع اختالفبــ علــى حــد ســواء ومــا هــي االحتياجــات املختلفــة  نــساءل والالرجــا تعــرض هلــا

. الـصحة العقليـة    املتعلقـة ب    الوطنيـة  والتخطـيط واخلـدمات   س اليت يـتعني أن تلبيهـا الـسياسة          اجلن
 ســواء يف بيــوهتن أو ةيانوهــذا يتعلــق بوجــه خــاص بالنــساء الالئــي يعــانني مــن انتــهاكات جنــس

ــة ــساء       . عالني ــة يف هــذا اجملــال حــاالت ن ــة عامل ــد عاجلــت منظمــات غــري حكومي ميارســن وق
  .عانني من اضطراب ثنائي القطبنيجلنس وياإلشتغال با

  
  رد احلكومة    

ئت خدمات الصحة العقلية وُنفـذت بـدعم مـن املـشروع الـوطين      ُبد،  ٢٠٠١منذ عام     
للــصحة العقليــة يف شــرق تيمــور وأيــضا منظمــة براديــت، الــيت ســبق أن عاجلــت مــا يربــو علــى 

لصحة العقليـة  افري خدمات   بيد أن هناك عددا من القيود على تو       . ١٩٩٩ حالة منذ عام     ٤٠٠
 الـصحة يف مجيـع      ليـة واملنافـسة يف سـياق مؤشـرات سـوء          مبا يف ذلك األولويات املا    بقدر كاف   
  .أحناء البلد
وتدرك احلكومة أن هناك حاجة أكرب إىل تقدمي الـدعم املـايل والـتقين علـى حـد سـواء                      

يضا حاجة كبرية لتقـدمي مزيـد   وهناك أ . ملنظمات اجملتمع املدين العاملة يف قضايا الصحة العقلية       
  .ملرض العقليباة تعلقمن املعلومات لألسر بشأن الرعاية امل

ــدريب األخــصائيني          ــة ت ــزم احلكوم ــة، تعت ــصحة العقلي ــتراتيجيتها لل ــا ورد يف اس وكم
املعرفة مبجاالت من قبيل األطفـال، ونـوع        ذلك  حبيث يشمل   ني يف ميدان الصحة العقلية      عاملال

، وكذلك التعلـيم املـستمر لالسـتفادة باملعرفـة      إلمنائيةوالكحول، واإلعاقة ا  اجلنس، واملخدرات   
 احلكومــة قيــام قطــاع املنظمــات غــري احلكوميــة بتقــدمي   قــعوتتو. القائمــة يف اجملــاالت األخــرى

__________ 

  .١املرفق، الصفحة ) ٢٠٠٤(وزارة الصحة، االستراتيجية الوطنية للصحة العقلية  )٣٦٢(



CEDAW/C/TLS/1

 

164 08-61762 
 

 – زدوجــه عــن طريــق تقــدمي الــدعم النفــسي  م تخــدمات تكميليــة خلــدمات احلكومــة وليــس 
ة ت غــري الطبيــة يف حــاالت مــن قبيــل إجهــاد الــصدم  االجتمــاعي، وإســداء املــشورة والتــدخال 

  . إعاقةألقل وأشكال االكتئاب ا املرتبط بالقلق التفاعليالنفسية
تعمــل حاليــا وحــدة الــصحة العقليــة الكائنــة يف وزارة الــصحة علــى تقــدمي خــدمات   و  

ة، الصحة العقلية عن طريق مراكز الصحة التابعـة للحكومـة يف املقاطعـات واملقاطعـات الفرعيـ                
وفيمـا يتعلـق    . تُوجـد ة والعيـادات خـارج شـبكة خـدمات احلكومـة أينمـا              يوحدات الصح الو

باملرضــى غــري القــادرين علــى الوصــول إىل العيــادات الثابتــة، ستــضطلع وحــدة اتــصال متنقلــة     
  .)٣٦٣(بتقدمي اخلدمات

  
  التشريع املتعلق بالصحة العقلية    

والقانون احلايل مـزيج  .  ليشيت –ور  ال يوجد حاليا تشريع وطين للصحة العقلية يف تيم          
دارة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الـشرقية،           إل القواعد التنظيمية من القانون اإلندونيسي و   

ُيستخدم كأداة إرشادية يف احملاكم ولكن ال توجد وسيلة الحتجاز شـخص مـريض عقليـا أو     و
  .محاية حقوق اإلنسان املتعلقة به

 احلكومة أن احلاجة تدعو إىل وضع تشريع لـدعم الـسياسات            وعلى هذا النحو، تدرك     
 القـوة وهذا يشمل تنظيم تقدمي اخلدمات بواسطة مقدمي اخلدمات غـري احلكـوميني، و            . املزمعة
وتـسلم  . هاصـرف ووصـف املستحـضرات الـصيدالنية و      ) لةمبا يف ذلك التدريب واملـساء      (العاملة

 الــصحة العقليــة، والتــشخيص عاجلــةصــلية ملبــأن القيــام مبزيــد مــن البحــث يف هنــج الــشعوب األ
، والـصرع، وانتـشار االنتحـار فـضال عـن منـاذج           النفسية هان، والصدمة ذوالقواعد الثقافية، وال  

النظم العائلية والرعاية اجملتمعية ضروري لفهم قضايا أساسية من قبيل االنتشار وكـذلك زيـادة          
وميكـن  . )٣٦٤( ليـشيت  –العقلية يف تيمـور     التبصر يف اإلجراءات الالزمة لتطوير خدمات الصحة        

  .توفري مزيد من املعلومات يف التقرير الدوري األول
  

   واملخدراتسكراتامل    
ــسكرات بوصــفها اضــطرابات          ــان املخــدرات وامل ــشاكل إدم ــصحة م ــدرك وزارة ال ت

 ليشيت غـري معـروف    –شائعة، وخباصة عند الرجال؛ بيد أن املدى احلقيقي للمشكلة يف تيمور            
مل تعـاجل أو  نفـسية  صدمة لـ  التعـرض  بني الرجـال بـسبب      مسكراتواالستهالك الزائد لل  . ياحال

__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦٣(
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦٤(
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ــاد ــزمن جيإجه ــل م ــدين     ع ــف الب ــة خطــر التعــرض للعن ــضا يف مواجه ــرأة أي ــد الحظــت  .  امل وق
املنظمات غري احلكوميـة العاملـة كجـزء مـن نظـام اإلحالـة لـضحايا العنـف العـائلي، واالعتـداء               

ونبيـذ النخيـل متـاح      . متعلقـة باملـسكرات   أن نـسبة كـبرية مـن حاالهتـا          اجلنسي وإيذاء األطفال    
  .على نطاق واسع ويستهلكه الراشدون واألطفال على حد سواء

 ليـشيت أو كيفيـة تأثريهـا        –والقليل معروف عن مدى اسـتخدام املخـدرات يف تيمـور              
أن عــددا قلــيال مــن  والــصحية إىل الدميغرافيــةوتــشري نتــائج الدراســة االستقــصائية . علــى املــرأة

، ويعزى ذلك يف جانب منه إىل أنه من غري املقبول ثقافيـا أن تقـوم                )٣٦٥(النساء يقمن بالتدخني  
وتفيد الدراسة االستقصائية أيضا أن مـن املـرجح أن يعـرف            . عالنيةاملرأة بالتدخني، وال سيما     

ير غــري وكانــت هنـاك تقـار  . )٣٦٦(الرجـل واملـرأة علــى حـد سـواء أن التــدخني مـضر بـصحتهما      
رمسية عن استخدام خمدرات ضعيفة األثر وقوية األثر بني الشباب يف سـن املراهقـة، أساسـيا يف           

  .العاصمة، ولكن مل تتأكد صحة ذلك
 هذا التقرير، مل تكـن هنـاك محلـة إعالميـة رمسيـة ملكافحـة املخـدرات أو                   إعدادووقت    

 هـذا التقريـر، كانـت       إعـداد  بيـد أنـه، وقـت     .  حتذر الناس من آثار إدمان املخـدرات       سكراتامل
 عـاملني منظمة غري حكومية حملية، براديت، تعتـزم القيـام بسلـسلة تـدريب لتوعيـة موظفيهـا وال                 

 كجــزء مــن سكراتاآلخــرين يف جمــال الــصحة الــذين يتعــاملون مــع األمــراض ذات الــصلة باملــ 
  .عملهم

  
  اإلعاقة    

ويـنص  ‘ ة البدنيـة والعقليـة    احلال’ينص الدستور على املساواة وعدم التمييز على أساس           
كذلك على متتع املواطنني املعوقني بنفس احلقـوق والواجبـات مثـل مجيـع املـواطنني ومحايتـهم،                  

  .)٣٦٧(‘ها بسبب إعاقتهمءباستثناء احلقوق والواجبات اليت يتعذر عليهم ممارستها أو أدا’
 the Asosiasaun Hi’it Ema Ra’es ليـشيت مـن قبيـل    –وهنـاك عـدة مرافـق يف تيمـور       

Timor (ASSERT) و Klibur Domin     كائنة يف العاصمة القريبة منـها، تركـز علـى األشـخاص ،
األعـــضاء االصـــطناعية (ذوي اإلعاقـــة البدنيـــة، وتـــزودهم، يف مجلـــة أمـــور، مبعينـــات احلركـــة 

. والعـالج الطبيعـي وتقـدم كـذلك املـأوى ألجـل طويـل والـدعم االجتمـاعي                 ) وقوالب التقـومي  
 ووزارة  عياتمـ اإلجاإلدمـاج   إعـادة   وزارة العمـل و   ؤسـسات بـصورة وثيقـة مـع         وتعمل هـذه امل   

__________ 

  .٦٣، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣٦٥(
  . نفسهاملرجع )٣٦٦(
  . ليشيت الدميقراطية– من دستور مجهورية تيمور ٢١و ) ٢ (١٦املادتان  )٣٦٧(
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الــصحة لــدعم املنظمــات احملليــة مــن أجــل تنــسيق اخلــدمات املقدمــة للمعــوقني، وإعــادة إدمــاج 
، يـوفر  Klibur Dominويف حالـة  . املعوقني يف اجملتمـع احمللـي وتـدريب مـوظفي التأهيـل احمللـيني      

خاضعة لإلشراف وتثقيف صـحي للمرضـى الـذين ينتظـرون إجـراء             البيت مأوى جمانا، وأدوية     
 الــسل وســوء التغذيــة وأحيلــوا مــن منــهاجراحــة أو يتعــافون مــن اجلراحــة، أو لــديهم حــاالت  
  .املستشفى الوطين يف ديلي وعيادات الصحة اإلقليمية

  
  البيانات املتعلقة باملرضى ذوي اإلعاقة    

ا منـــذ افتتاحهـــا يف مريـــض ١٣٢ل، عـــن طريـــق مركزهـــا للتأهيـــ، ASSERTعاجلـــت   
 مــن هــؤالء ٥٦وقــد حــصل .  مــن األطفــال٦٨ مــن الراشــدين و ٥٩؛ ٢٠٠٥أبريــل /نيــسان

 / لتقــومي األعــضاءتدعامــا/أطــراف اصــطناعية(قوالــب تقـومي  /املرضـى علــى أعــضاء اصــطناعية 
  .)٣٦٨( مريضا على عالج طبيعي فقط٧٦وحصل ) قوالب تقوميية لألحذية

الرجال والنساء من شلل األطفـال، ومـشاكل التقـومي والـسل،             أيضا   ASSERTوتعاجل    
. لنـساء ا حـاالت مثـل عمليـات البتـر أكثـر مـن      الـذكور ذوي  املرضـى   مـن  اولو أهنا تعاجل عـدد    

والفجـوة  .  الـذكور  يت تـشمل  ويعزى هذا إىل ارتفاع عدد احلوادث املهنية وحوادث الطـرق الـ           
لشلل املخـي، واملالريـا املخيـة،    من ايتلقون عالجا اجلنسانية متساوية تقريبا يف األطفال، الذين       

  . واملشاكل التقومييةاإلمنائيةوالتأخريات 
 عددا من الرجـال الراشـدين املـصابني بالـسل يزيـد      Klibur Dominن يف لعاملوويعاجل ا  

إلذن مـن أزواجهـن    لـ  ةجـ احبعلى عدد النساء، ولكن قد يعزى ذلـك إىل أن كـثريا مـن النـساء                 
 أيـضا كـثريا مـن       ونويـستقبل .  املـشتبه فيـه    الـسل عن  ج ولذلك ال يقمن باإلبالغ      اللتماس العال 

وممـا ال شـك فيـه أن املـستويات         . النساء لعالج كسور العظام، رمبا نتيجة العنف داخـل البيـت          
الوصول ملرافق الرعاية الـصحية     إمكانية  صحاح واالفتقار إىل    تالسيئة لصحة األم، والتغذية، وال    

  . أعداد األمراض واالعتالل املفضية إىل اإلعاقة يف النساء واألطفالتسهم يف ارتفاع
 ليـشيت،  –ومع أن هناك افتقارا يف البيانات اليت يعـوَّل عليهـا بـشأن اإلعاقـة يف تيمـور               

وفرت الدراسات اليت أجرهتا املنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف امليـدان رؤيـة ثاقبـة يف طبيعـة                     
 ثلــث لــى، أشــارت التقــديرات إىل أن مــا يربــو قلــيال ع    ٢٠٠٢م ويف عــا. املــشكلة ومــداها 

ومتثلــت األشــكال الرئيــسية لإلعاقــة يف اإلعاقــة  . األشــخاص ذوي اإلعاقــة كــانوا مــن اإلنــاث 

__________ 

  ).٢٠٠٦أبريل /نيسان (ASSERTمعلومات من  )٣٦٨(
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البدنية، وضعف البصر وصعوبة النطق مع مسامهة املرض واالعتالل يف حدوث أقـل قلـيال مـن                 
  .)٣٦٩( الوالدة واحلوادثتليهاثلثي مجيع اإلعاقات 

  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
  اإليدز/تعرُّض املرأة لفريوس نقص املناعة البشرية    

هنــاك عــدد مــن العوامــل الــيت ميكــن أن تزيــد مــن تعــرض املــرأة لفــريوس نقــص املناعــة   
وهذه العوامل تشمل تشرد السكان، والعنف اللذين حـدثا         .  ليشيت –اإليدز يف تيمور    /البشرية

 أفـراد  هم فـي نالل اإلندونيسي باالضافة إىل التفاعل املمكن مع املغتربني الـذكور، مبـ           أثناء االحت 
وباالضـافة إىل ذلـك، فـإن االنتـشار الـشديد للعنـف العـائلي               . ١٩٩٩حفظ السالم، بعـد عـام       

 يف املـؤمترات النـسائية اإلقليميـة،        ات إليـه املنـدوب    تواالعتداء اجلنسي، على النحو الـذي أشـار       
ــيم، واالعتمــاد االقتــصادي علــى الرجــل    واخنفــاض مــست ــة والتعل ــالقراءة والكتاب ويات اإلملــام ب

 يف املـسائل اجلنـسانية، والـصفات        ةوكذلك املعوقات الثقافية اليت حتول دون فـتح بـاب املناقـش           
 بـصورة شـديدة     لـق أوضـاعا النتـشار املـرض بـني النـساء           نسية والصحة اإلجنابية ميكـن أن خي      اجل

  .اخلطر
ــة   واملرحلــــة ا   ــة بفــــريوس نقــــص املناعــ ــة املتعلقــ ــتراتيجية الوطنيــ ــة االســ ألوىل للخطــ
ــشرية ــدعو إىل اســتراتيجية  /الب ــدز ت ــع ‘االســتعفاف’اإلي ــصا  –، أي، امتن  اســتخدم – كــن خمل

بيـد أنـه    . الرفاالت كوسيلة لإلقـالل إىل أدىن حـد مـن االصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   
ــة لــ   ــائج الدراســة الدولي ــالنظر إىل نت صحة األســرة الــيت أشــارت إىل املــستويات اهلامــة للميــل   ب

اجلنسي إىل اجلنسني وممارسة اجلنس خارج كنـف الزوجيـة بـني الرجـال، إىل جانـب االنتـشار                  
الـــشديد لألمـــراض الـــيت تنتقـــل باالتـــصال اجلنـــسي واالخنفـــاض الـــشديد الســـتخدام الرجـــال 

 عشري جنـسي واحـد،   سوى يكن هلا للرفاالت، ما زالت املرأة تتعرض ملخاطر هامة حىت لو مل      
 ليـشيت يعــين فعليـا أنـه ال ميكنــها    – للمـرأة يف تيمـور   تــدينوالوضـع امل . أي زوجهـا أو عـشريها  

التفاوض بشأن استخدام الرفاالت أو اإلخالص يف الواقع من جانب زوجها أو عـشريها كمـا                
  . العتداء جنسيتعرضتأنه ليس بوسعها أن متتنع إذا 

__________ 

ورقــة قطريــة بــشأن حالــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، لفريــق خــرباء جلنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية      )٣٦٩(
ــة ا    ــادئ واحللق ــيا واحملــيط اهل ــة آلس ــوق      واالجتماعي ــز حق ــة وتعزي ــة حلماي ــة الدولي ــة باالتفاقي لدراســية املتعلق

، وزارة العمـــل واإلدمـــاج )٢٠٠٣يونيـــه / حزيـــران٤-٢بـــانكوك، (األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وكرامتـــهم 
  ).٢٠٠٣(اإلجتماعي 
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  اإليدز/األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشريةتوعية املرأة ب    
كما لوحظ يف الوثيقة األساسية املوحـدة، هنـاك مـستويات منخفـضة جـدا للـوعي أو                    

 ليشيت، وال سـيما بـني النـساء، مـع أن            –اإليدز يف تيمور    /فريوس نقص املناعة البشرية   بملعرفة  ا
بكـثري مـن النــساء   معرفـة  ليمــا يف املنـاطق احلـضرية كـن أفــضل    النـساء األصـغر سـنا واألكثـر تع    

وتتمثل إحدى القضايا اليت انبثقت بقوة من حلقات العمـل          . )٣٧٠(األكرب سنا يف املناطق الريفية    
اإليـدز يف كيـف أن الـدور التقليـدي للمـرأة يف             /األخرية املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية        

ــا أمــ   ــل عائق ــشرية  اجملتمــع التيمــوري ميث ــة  /ام التثقيــف بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز والتربي اإلي
، وضـعت طائفـة مـن       لجنـة  ل ١٥وعلى هـذا النحـو، ووفقـا للتوصـية العامـة رقـم              . )٣٧١(اجلنسية

التدابري يف ديلي وبعض املقاطعات لزيادة الوعي، وال سيما بني النـساء والبنـات مبخـاطر وآثـار        
  .اإليدز/نسي، وخباصة فريوس نقص املناعة البشريةاألمراض املعدية اليت تنتقل باالتصال اجل

ويأيت على رأس هذه التدابري احلمالت اإلعالمية الـيت قامـت هبـا وزارة الـصحة لزيـادة                 
ــشرية    ــريوس نقــص املناعــة الب ــدز/فهــم ف ــات    . اإلي ــي كُتيب ــى اجملتمــع احملل ــوزارة عل ووزعــت ال

اإليـدز وأمـراض أخـرى    /ريةوملصقات حتتـوي علـى معلومـات عـن فـريوس نقـص املناعـة البـش          
وبثـت أيـضا عـدة بـرامج إذاعيـة          . وذلك يف املراكز الصحية، والعيادات اخلاصـة واملستـشفيات        

 للتوعيـة  كـابيتول  كـبري يف كـامبو دميوقراسـيا ال   حـدث وُنظـم   . على التليفزيون واإلذاعة احمللـيني    
  .يباحلالة وُنظمت سنويا أحداث إضافية لالحتفال بذكرى يوم اإليدز العامل

لزيـادة  ىل ذلـك، ُعقـدت حلقـات دراسـية يف املـدارس اإلعداديـة والثانويـة                 إوباالضافة    
م عن طريق منظمـة دينيـة، أو وكالـة           التدريب وقُدِّ  ئويف معظم هذه احلاالت، ُبد    . )٣٧٢(وعيال

ــة   ، قــدمت احلكومــة واملنظمــات غــري   اطعــاتويف املق. لألمــم املتحــدة أو منظمــة غــري حكومي
وعلـى سـبيل    . اإليـدز /صحية وتثقيفيـة بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            احلكومية خدمات   

ة بوكــو والعيــادات األصــغر والوحــدات الــصحية التثقيــف يف  اطعــ مستــشفى مقتاملثــال، قــدم
وعـن  ). اإلعالم والتثقيـف واالتـصال  (اإليدز ومواد االتصال /جمال فريوس نقص املناعة البشرية 

 الـذي اضـطلع بـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، جـرى                 طريق برنـامج بوكـو للتربيـة الوطنيـة        
الطوعيــة دمات اخلــومــع أن .  مــن املــدارس الثانويــة يف بوكــومدرســنيتنظــيم برنــامج لتــدريب 

__________ 

  .٢٢٧، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٣٧٠(
)٣٧١( Migration Patterns Survey and HIV Vulnerability Assessment Mapping in Selected Districts of Timor-

Leste (Abridged Report), (March 2006) p. 5.  
  .معلومات من وزارة الصحة )٣٧٢(
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ــي واملق   إل ــار متاحــة يف ديل ــشورة واالختب ــاتســداء امل ــار   اطع ــارير إىل االفتق  إىل، أشــارت التق
  . يف االستفادة هبذه اخلدمات الرجال والنساءترددالسرية، وعلى هذا النحو، ي

وتدرك احلكومة أنه برغم اجلهود املبذولة للتوعية، ما زالـت هنـاك صـعوبة يف مناقـشة                   
 يف قــدر ضــئيل اإليــدز والــصحة اجلنــسية وفهمهــا ب   /مــشاكل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    

 وتعتــرب هــذه األنــواع مــن احلــاالت الــصحية مــصدر عــار ملــن يعــانون منــها   .  ليــشيت– تيمــور
وخيشى الرجال والنساء على حد سواء من احلصول علـى اخلـدمات الـصحية بـسبب مـا حيـيط              

  .)٣٧٣(هبذه احلاالت من وصمة ومتييز
 مــن نظمــة الدوليــة لــصحة األســرة وشــركاؤها  هــذا التقريــر، كانــت املإعــدادووقــت   

 –ومجعيــة الــصليب األمحــر يف تيمــور  ‘ Fundasaun Timor Har’i’املنظمــات غــري احلكوميــة  
مـشاريع مـستهدفة للغايـة فيمـا     تنفـذ   ليشيت، بدعم من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية،         

يتعلق بالوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي بـني                     
اإليــدز /الفئــات الــيت حتــدد أهنــا معرضــة خلطــر شــديد لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

ومتثلــت الفئــات املــستهدفة يف املــشتغالت بــاجلنس، . راض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسيواألمــ
ــسلحة          ــوات امل ــة والق ــشرطة الوطني ــع الرجــال، وال ــذين ميارســون اجلــنس م ــضا الرجــال ال وأي

وقامت املنظمة الدولية لصحة األسرة وشركاؤها بتـصميم مـشاريع تـستخدم منهجيـة      . الوطنية
تزويد املستفيدين مبواد اتصال لتغـيري الـسلوك املـستهدف، ومعلومـات            لالتوعية بواسطة األقران    

األمراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي         /ونصائح بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       
ــاالت ــل با    . والرف ــيت تنتق ــراض ال ــضا عــالج األم ــشروع أي ــوفر امل ــات   وي ــسي للفئ ــصال اجلن الت
  .واالختبارء املشورة إلسداالطوعية واخلدمات املستهدفة 
واملشروع الـذي يـستهدف املـشتغالت بـاجلنس يـشدد علـى ضـرورة أن حتـيط النـساء                      

تـهن  لل العـدوى وكـذلك معرفـة حا   اقـ تنإاإليـدز، وطـرق     /علما بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        
الوقاية من فريوس نقص املناعة البـشرية       كيفية  فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية ومعرفة        

. واألمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي باالســتعفاف، أو اإلخــالص أو اســتخدام الرفــاالت
الرفاالت، واخلدمات املتعلقة بالوقايـة مـن األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي              جمانا  م  وتقدَّ
علـى مهـارات    ومن املزمع أيضا توفري التدريب      . سداء املشورة واالختبار  الطوعية إل دمات  اخلو
وهـذا املـشروع يـشمل أيـضا        . للمشتغالت بـاجلنس إلمكـان محايـة أنفـسهن مـع الزبـائن            ياة  احل

ويـستهدف  . تدريبا على املهارات وُيقصد به توفري خيارات مهنية أخرى للمـشتغالت بـاجلنس    
__________ 

)٣٧٣( Migration Patterns Survey and HIV Vulnerability Assessment Mapping in Selected Districts of Timor-

Leste (Abridged Report), (March 2006) ps. 35-36.  
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ا ليمـا    املشتغالت باجلنس يف ديلي، وكوف      من التيموريات واإلندونيسيات   ٣٤٠قرابة  املشروع  
يف هــذه املــشتغالت بــاجلنس هــذا تقريبــا مجيــع التيموريـات واإلندونيــسيات  وميثــل . وبوبونـارو 

  .البلدات ويف ديلي
  

خدمات إسداء املـشورة املتاحـة للنـساء والبنـات الالئـي يـواجهن مـشاكل متعلقـة بالـصحة                        
  اإلجنابية واجلنسية

 األسـرة   بدعم من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، تقدم املنظمة الدولية لصحة            
وشركاؤها كافيه تيمور كلينك وبايرو بايت كلينك، خدمات إسداء املشورة واالختبـار فيمـا              

ومتثل املشتغالت باجلنس فئة مستفيدة كـبرية؛ وعلـى هـذا       . يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية    
.  االهتمام بوجه خاص لكفالة أن تكون هذه اخلدمات سهلة وغري مـسببة للوصـم              وىلالنحو، ي 

وعيـة  اخلـدمات الط االضافة إىل ذلك، يقدم املستشفى الوطين يف ديلي واملخترب الـوطين أيـضا     وب
  .املشورة واالختبارإلسداء 
وكمــا ورد مبزيــد مــن التفــصيل يف موضــع آخــر يف هــذا التقريــر، تقــدم املنظمتــان غــري   
حايا العنـف   ، املـشورة للنـساء والبنـات الـصغريات ضـ          يتني احملليتان، براديت وفوكوبريز   احلكوم

العائلي، واالعتداء اجلنسي وإيذاء األطفال ويشمل هـذا إسـداء بعـض املـشورة بـشأن مـشاكل                  
  .الصحة اجلنسية

وبدعم من منظمة الـصحة العامليـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وضـعت وزارة                    
ليديـة  الصحة معايري بشأن إسداء املشورة وتقدمي املعلومات للنساء عن وسـائل منـع احلمـل التق               

وُترمجت املعايري إىل لغة البهاسـا      . متها مع البيئة احمللية   ديثة على حد سواء، اليت جرت مواء      واحل
ــوم   ــصلة إىل التيت ــسية وُترمجــت املعلومــات ذات ال ــضا، كمــا ورد ســابقا يف هــذا   . اإلندوني وأي

التقريـــر، أدخلـــت وزارة الـــصحة، بـــدعم مـــن اليونيـــسيف ومؤســـسة ألـــوال، التـــدريب علـــى  
يف هـذا   ‘ املـساواة يف التعلـيم    ’انظـر القـسم ذا الـصلة يف         (يف املنـاهج الدراسـية      ‘ ات احلياة مهار’

  ). التقرير
  

  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية:  من االتفاقية١٣املادة     
  املساواة يف االستحقاقات االجتماعية واملساعدة    

ق يف االســــتحقاقات كمــــا ورد آنفــــا يف الوثيقــــة األساســــية املوحــــدة، فــــإن احلقــــو  
حــسب مواردهــا ’االجتماعيــة واالقتــصادية مؤكــدة دســتوريا لكــل مــواطن واحلكومــة ملزمــة، 
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، بتعزيز إنشاء نظـام للـضمان االجتمـاعي؛ بيـد أن القيـود املفروضـة علـى امليزانيـة            )٣٧٤(‘الوطنية
إطــار ومــن الناحيــة النظريــة، يوجــد بالفعــل . احلاليــة حالــت دون إنــشاء هــذا النظــام حــىت اآلن

، مــع أن سياســة احلكومــة ركــزت علــى حتــسني فعاليــة نظــام نفقــة  )٣٧٥(لالســتحقاقات العائليــة
وكمـا لـوحظ يف موضـع آخـر يف هـذا التقريـر، كانـت هنـاك أحكـام قـضائية قليلـة يف                         . الطفل
ة الطفـل وأشـارت النـساء يف املـشاورات اإلقليميـة األخـرية املتعلقـة باالتفاقيـة إىل أن          نفققضايا  

  .)٣٧٦(لى أي مدفوعات من الزوج أو العشري ما زال ميثل مشكلةاحلصول ع
ومع أنه ال يوجد متييز من الناحية النظرية على أساس نـوع اجلـنس يف القـوانني احلاليـة             

ــساعدة االجتماعيــ   ــوفري امل ــصلة بت ــضمان اإلجتمــاعي ذات ال ــة   ة وال ــة مــن الناحي ، ختتلــف احلال
مـن خطـة التنميـة الوطنيـة إىل         ) أ (٣٣-١٠ملـادة   وعلـى سـبيل املثـال، يف حـني تـشري ا           . العملية

 خدمات من قبيـل مراكـز الرعايـة النهاريـة للمـرأة العاملـة الـيت لـديها أطفـال،                     وفرياحلاجة إىل ت  
 القـوى العاملـة  تتمثل احلقيقـة الواقعـة يف أن نـسبة مئويـة صـغرية فقـط مـن النـساء يـشاركن يف                     

وكمـا لـوحظ آنفـا،      . ادة من هـذه اخلـدمات     االستفبالوطنية ولذلك فإهنن يف وضع يسمح هلن        
ي يعملن خارج البيت االعتمـاد      ئعلى الال  عادة   ال جيري عادة تشجيع املرأة على العمل ويتعني       

 ليـشيت نظـام     –وحـىت اآلن، ال يوجـد يف تيمـور          . على أفـراد األسـرة املمتـدة للعنايـة باألطفـال          
  .رمسي خلدمات رعاية الطفل

  
  الطارئةاالستحقاقات االجتماعية     

ــادة       ــا للمـ ــدة، ووفقـ ــية املوحـ ــة األساسـ ــصيل يف الوثيقـ ــا ورد بالتفـ ــن ) ٣ (٥٦كمـ مـ
الدستور، يوجد صندوق تضامن اجتماعي للحاالت الطارئة، تديره الشعبة الوطنية للخـدمات             

وتقدم املساعدة الطارئة حاليا للنـساء      . عياجتمإلاإلدماج ا إعادة  وزارة العمل و  االجتماعية يف   
 ولكنها تعطـي األولويـة لألشـد احتياجـا مثـل أطفـال األسـر الفقـرية،           ،ى حد سواء  والرجال عل 

مبـــن فـــيهم الـــذين تعـــوهلم أمهـــات وحيـــدات، والنـــساء الالئـــي لـــيس لـــديهن وســـيلة للـــدعم  
لعنـف العـائلي، والنـساء املتقـدمات يف الـسن واملعوقـات             ل الئـي تعرضـن   االقتصادي، والنساء ال  

  .األراملالنساء و
املــساعدة مــن املــواد الغذائيــة ووســائل الراحــة األساســية مثــل الزيــوت،  وتتــألف هــذه   

وجرى أيضا تصميم بعض بـرامج الترفيـه        . والشموع، وجمموعات أدوات املطبخ والناموسيات    
__________ 

  . ليشيت الدميقراطية–من دستور مجهورية تيمور ) ٢ (٥٦املادة  )٣٧٤(
 علـــى املـــساواة يف ٨/٢٠٠٤ مـــن قـــانون اخلدمـــة املدنيـــة رقـــم  ٤٩أيـــضا يف القطـــاع العـــام، تـــنص املـــادة   )٣٧٥(

  . اخلدمة املدنية وأقارهبم املعالنياالستحقاقات مثل البدالت العائلية واليومية والرعاية الطبية ملوظفي
  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية  )٣٧٦(
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وقـد زاد بـصورة     . األرامـل ومـن املتوقـع أن تنفـذ قريبـا          النساء  احملددة اليت استهدفت املسنات و    
، حــصلت ٢٠٠٣ويف عــام . لنــساء الالئــي طلــنب املــساعدة هامــة يف الــسنوات األخــرية عــدد ا 

ــساء والرجــال     ــن الن ــساوية م ــداد مت ــسا ) ٢٧٢(أع ــى امل ــدد إىل عل ــرأة ٢٧٩عدة، وزاد الع  إم
ــام  ٤٤٨ و ــام . ٢٠٠٤ رجــال يف ع ــضاعف٢٠٠٥ويف ع ــا،   ت، ت ــرات تقريب ــالث م ــام ث  األرق

  .)٣٧٧( رجال ملتمسني املساعدة٨٢٠ إمرأة مقابل ٨٥٤وبلغت 
يضا املساعدة الطارئة للنـساء عـن طريـق برنـامج التعويـضات العاجلـة الـذي                 وقُدمت أ   

بيـد أن النـساء واجهـن عقبـات يف احلـصول علـى              . أنشأته جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة واملـصاحلة        
هــذه االســتحقاقات، وتــشمل هــذه العقبــات الــصعوبات يف احلــصول علــى املعلومــات املتعلقــة  

 بالفعـل   واصـوَّر ل  املصاحلة وكذلك االعتقاد الثقايف بـأن الرجـ       بعمل جلنة االستقبال واحلقيقة وا    
وهـذه الـصعوبات تعكـس جزئيـا أيـضا املـشاكل            . أشكال املعاناة اليت حتملتها األسر من الرتاع      

الــسوقية اإلمجاليــة املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة الطارئــة لألشــد احتياجــا، ألهنــم يعيــشون غالبــا يف   
وللتعـويض عـن ذلـك، حاولـت جلنـة          . )٣٧٨(همدس مـن الـسهل حتديـ      املناطق الريفية والنائية ولي   

لنساء عن الرجال إىل حلقات عمـل       االستقبال واحلقيقة واملصاحلة ضمان دعوة عدد أكرب من ا        
ــة    التعــايف ــها كجــزء مــن برنــامج التعويــضات، حيــث حــصلن علــى مــساعدة نقدي .  الــيت نظمت

ات مـن النـساء     فئـ  ل اتقـدمي اخلـدم   لت أيضا مساعدة منظمتني غري حكـوميتني نـسائيتني لت         كفو
ــساين   ــة ملعاجلــة االخــتالل اجلن ــضية التعويــضات   . )٣٧٩(يف حماول ــادة استكــشاف ق وســتجري زي

  .‘املرأة يف الرتاع’للنساء يف القسم املتعلق بـ 
  

  احلصول على االئتمان املايلإمكانية املساواة يف     
   الوصول إىل مرافق االئتمان إلمكانيةافتقار املرأة    

 حيث املبدأ، ووفقا لضمانات عدم التمييز اليت تأكدت يف الدسـتور، ينبغـي إتاحـة                من  
 حـصول املـرأة علـى    اإلفتقـار إىل إمكانيـة  بيـد أن    . احلـصول علـى االئتمـان بـدون متييـز         إمكانية  

__________ 

ــاعي         )٣٧٧( ــاج اإلجتم ــل واإلدم ــة يف وزارة العم ــة للخــدمات االجتماعي ــشعبة الوطني ــل ال ــع ممث ــة م ــانون (مقابل ك
  ).٢٠٠٦يناير /الثاين

  ).٢٠٠٥(مية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية نتائج حلقات العمل اإلقلي )٣٧٨(
)٣٧٩( G. Wandita, K. Campbell-Nelson, M. Leong-Pereira, ‘Gender and Reparations in Timor-Leste’ in ‘R. 

Rubio Marín ed., ‘Engendering Reparations: Recognizing and Compensating Women Victims of Human 

Rights Violations’, forthcoming publication by ICTJ-Social Science Council (2006), p. 24.  
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االئتمان حتدد بوصفه قضية رئيسية يف املؤمترات النسائية اإلقليمية وتدرك احلكومـة مـن خـالل                
  .احلاجة إىل حتسني تلك اخلدمات للمرأة. )٣٨٠(الوطنيةخطة التنمية 

ويف البداية، كان هناك عدد قليل من مرافـق االئتمـان الرمسيـة الـيت تقـدم املـساعدة إىل                 
وكانـت النجاحـات    .  ليـشيت  – الـصغرية جـدا والـصغرية يف تيمـور           ؤسـسات التجاريـة   قطاع امل 

كانـت النـساء ومـن يعيـشون يف املنـاطق      اليت حققتها بـرامج القـروض الـصغرية متباينـة ومـا إذا           
وانتـهت  . الريفية حيصلون على االئتمان يتوقف بصورة كبرية جـدا علـى املؤسـسة ذات الـصلة               

بفتـرة  اإلندونيـسي   نتـهاء االحـتالل     إجراهـا مـصرف التنميـة اآلسـيوي بعـد           أدراسة استقـصائية    
اء، ال يتمتعــون بإمكانيــة هم مــن النــسا يف املائــة مــن املــستجيبني، وثلثــ٥٦أن نــسبة إىل وجيــزة 

وللحصول على اإلئتمان، تعني على املرأة أن تثبـت أهنـا تـشغل وظيفـة     . احلصول على اإلئتمان  
يف القطاع العام، وأن زوجها يشغل وظيفة من هذا القبيـل، وأن تقـدم خطابـات مرجعيـة وأن                   

 علــى لكــي حتــصل املــرأة وتوقيــع زوجهــا علــى الطلبــات مطلــوب أيــضا   . متــآل منــاذج الطلــب 
شـهادة  تقـدمي  مجيع النساء والرجال على ويتمثل شرط إضايف حاليا يف أنه جيب     . )٣٨١(القروض

  .طبية من طبيبهم تنص على أهنم بصحة جيدة وميكنهم سداد القرض
ــائي       ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــا برن ــصائية أجراه ــة العمــل  /وأوردت دراســة استق منظم

 يف املائـة مـن منظمـي املـشاريع الـذين جـرت              ٦ة   أنـه مل حتـصل إال نـسب        ٢٠٠١الدولية يف عام    
وقـال كـثري مـن أصـحاب املـشاريع هـؤالء أن سـعر فائـدة                 . مقابلتهم على قـرض مـن أي نـوع        

  .)٣٨٢(اإلقراض مرتفعة للغاية وهناك ميل إلعطاء القروض جملموعة ضيقة جدا من األنشطة
مــل يف  هنــاك ثالثــة مــصارف أجنبيــة فحــسب تع ت هــذا التقريــر، كانــإعــدادووقــت   

 ومجيعهـا يقـدم شـكال مـا مـن التـسهيالت االئتمانيـة؛ بيـد         ،، وتقع مجيعا يف العاصـمة    )٣٨٣(البلد
أهنــا متيــل إىل اســتهداف مــا تعتــربه أنــشطة إنتاجيــة ويف الغالــب تتجاهــل أنــشطة القطــاع غــري     

ــامي ــغ       . النظـ ــساويا ملبلـ ــا مـ ــرض مبلغـ ــا إال إذا أودع املقتـ ــصارف قروضـ ــد املـ ــدم أحـ وال يقـ
وميثل هذا عائقا رئيـسيا أمـام كـثري مـن النـساء ألن معظمهـن ال ميـتلكن الـضمان                 . )٣٨٤(القرض

__________ 

  ).ب (٣٣-١٠، املادة ٣اجلزء  )٣٨٠(
)٣٨١( O’ Keefe, ‘Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making Process’ (Ireland Aid, 2002) p. 17.  
  .٧٨املرجع نفسه، الصفحة  )٣٨٢(
)٣٨٣( Bank Mandiri, Banco Nacional Ultramarino (BNU) and ANZ Bank.  
)٣٨٤( O’ Keefe, ‘Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making Process’ (Ireland Aid, 2002) p. 79.  
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 يقـدم أحـد املـصارف       مـع ذلـك   و. االضايف الـضروري للحـصول علـى القـرض يف املقـام األول            
لمـشاريع التجاريـة الـصغرية القائمـة يف ديلـي والحـظ أنـه،               لصفتها الشخصية   االئتمان للمرأة ب  

  .السدادل ختلف املرأة عن مجال، يقل احتماإلعلى وجه ا
 ليـشيت   – أكرب خطة لربامج املؤسسات التجارية الصغرية يف تيمـور           توحىت اآلن، متثل    

ومتثـل أحـد اجلوانـب اإلجيابيـة هلـذا      . يف مشروع البنـك الـدويل للمؤسـسات التجاريـة الـصغرية       
ــق   ــشروع يف خل ــسبة   ١ ٣٢٦امل ــد أن ن ــة؛ بي ــائف شــغله   ٧٢ وظيف ــذه الوظ ــن ه ــة م ا  يف املائ

  .)٣٨٥(الرجال
ــضا إىل ا      ــشري أي ــشروع ت ــذا امل ــائج ه ــا     إلونت ــيمن عليه ــيت يه ــشطة ال ــل األن ــاه لتموي جت
نح قــرض مــن أربعــة قــروض  جممــوع القــروض خلــدمات النقــل وُمــامــَسوقــد ُمــنح ُخ. الــذكور

وذهبــت أغلبيــة مــا تبقــى مــن القــروض جتــاه شــراء ســيارات األجــرة،          . لعمليــات يف ديلــي 
وتؤكـــد دراســـة . تـــاجر، وورش النجـــارة واالصـــالح وجتهيـــز الـــنبواحلـــافالت الـــصغرية، وامل

 ليــشيت أجرهتــا يف –فــرص األعمــال التجاريــة للمجتمــع احمللــي يف تيمــور   لاستقــصائية ســوقية 
 وجود فجـوة جنـسانية   ٢٠٠٥ يف عام    عياجتمإلاإلدماج ا إعادة  وزارة العمل و  اآلونة األخرية   

يف  بالتنميــة التجاريــة للمهــارات التقليديــة نــساءالوهتــتم . واضــحة يف أفكــار املــشاريع التجاريــة
لطهــي، واحلياكــة وإنتــاج املــشغوالت اليدويــة يف حــني متيــل أفكــار الرجــال املتعلقــة باألعمــال ا

ومـن بـني القـروض    . )٣٨٦(التجارية املمكنة إىل التركيز على املهارات امليكانيكيـة والتكنولوجيـة       
 يف  ١٦مـنح إال    ات التجاريـة الـصغرية، مل يُ       اليت ُصرفت كجـزء مـن مـشروع املؤسـس          ٣٣٥ ـال

  .)٣٨٧(املائة من القروض لسيدات أعمال
 القروض مثل مشروع املؤسـسات التجاريـة الـصغرية تتمثـل         ربامجومثة صعوبة أخرى ل     

يف أنه ال يقصد هبا املؤسسات التجاريـة الـصغرية جـدا يف القطـاع غـري النظـامي، حيـث تعمـل                       
ــات   ــساء التيموري ــة الن ــ. أغلبي ــوه ــني     ربامجذه ال ــراوح ب ــادة قروضــا تت ــب ع  ٥٠ األصــغر تتطل

وتوجـد بالفعـل بعـض بـرامج االئتمـان الـصغري جـدا              .  من دوالرات الواليات املتحـدة     ١٠٠ و
ويف حـني كانـت هنـاك       . املمولة من املاحنني لسد هذه الثغـرة وتنفـذها منظمـات غـري حكوميـة              

__________ 

  .٨٠-٧٩املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٨٥(
)٣٨٦( STAGE, ‘Community Business Opportunities: Market Survey Vol. 1’ (MLCR, ILO, EC, UNDP) 

(September 2005), p. 2.  
)٣٨٧( O’ Keefe, ‘Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making Process’ (Ireland Aid, 2002) p. 79.  
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 تــدعو احلاجــة إىل إجــرء مزيــد مــن  حمــاوالت لتنــسيق هــذه الــربامج وتنظــيم وضــعها القــانوين، 
  .)٣٨٨(التقييم هلذه املشاريع

  
  التدابري الرامية إىل توفري مرافق االئتمان    

 هـدف ينفذ مصرف التنمية اآلسيوي حاليا مشروع تنمية التمويل الصغري جدا الـذي ي              
  : إىل

وضع السياسة واإلطـار االسـتراتيجي اللـذين سيفـضيان إىل تنميـة مؤسـسات التمويـل                  •
 غري جدا، ودعمها؛الص

 تنمية القدرات احمللية املناسبة إلعداد مناذج مؤكدة ملؤسسات متويل صغري جدا فعالة؛ •

اصالح وتوسيع نطاق عمليات االحتـادات االئتمانيـة الـيت وجـدت يف البلـد قبـل نـزاع              •
 ؛)٣٨٩(١٩٩٩عام 

 .إنشاء مصرف متويل صغري جدا، يتوىل إدارته وتشغيله كلية موظفون وطنيون •

ــا بالعقبــات الــيت تواجههــا املــرأة يف احلــصول علــى االئتمــان الرمســي، يهــدف     واع   تراف
مــصرف التنميــة اآلســيوي إىل تقــدمي بــرامج متعلقــة باملؤســسات التجاريــة الــصغرية جــدا جتعــل 

ــسرعة        ــسورة وب ــروض بأســعار مي ــدمي الق ــرأة بتق ــان أســهل للم ــى االئتم ــدم . احلــصول عل وتق
الـــورقي الـــضروري يف حـــني تـــستخدم أســـاليب الـــضغط  املـــساعدة للنـــساء يف إجنـــاز العمـــل 

يب علــى روطبقــا ملــشروع التــد. )٣٩٠(االجتمــاعي وحــافز القــروض املــستقبلية لــضمان الــسداد 
يف حـىت اآلن   إمـرأة تقريبـا   ٥ ٠٠٠املهارات من أجل احلصول علـى وظيفـة مرحبـة، اسـتفادت         

  .)٣٩١(عدة مقاطعات من برامج االئتمان الصغري جدا

__________ 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٣٨٨(
  .٢٥، الصفحة )٢٠٠٥

ن أن ينفذ بالكامل اعتزامـه إصـالح االحتـادات االئتمانيـة احملليـة بـسبب سـوء                 حىت اآلن مل يتمكن املشروع م      )٣٨٩(
وبدال من ذلك، ينظـر املـشروع يف بنـاء القـدرات            . النظام اإلداري لالحتاد العام لالحتادات االئتمانية يف البلد       
دات االئتمانيـة    ليشيت لتنفيـذ خمطـط مباشـر لالحتـا         –مبوظفني حمليني من معهد التمويل الصغري جدا يف تيمور          

، )٢٠٠٦( ليــشيت –انظــر تقريــر التنميــة البــشرية لتيمــور  . وتعزيــز املعــامالت معهــا علــى مــستوى الفــروع  
  .٢٩الصفحة 

)٣٩٠( C. O’Keefe, ‘Report on the Situation of Women in East Timor’ (Ireland Aid, 2002), p. 80.  
ــة للخــدمات اال     )٣٩١( ــشعبة الوطني ــل ال ــع ممث ــة م ــاعي    مقابل ــاج اإلجتم ــل واإلدم ــة يف وزارة العم ــانون (جتماعي ك

  ).٢٠٠٦يناير /الثاين
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  األنشطة الترفيهية، واأللعاب الرياضية واحلياة الثقافيةاالشتراك يف     
كما ورد بإجياز آنفا يف األقسام املتعلقة بالتعليم يف هذا التقرير، جعلـت احلكومـة مـن                   

ــشاملة          ــود ال ــن اجله ــية كجــزء م ــاهج الدراس ــاب الرياضــية يف املن ــيم األلع ــا إدراج تعل أولوياهت
وكـثري مـن التحـديات الـيت يواجههـا إدخـال هـذا              .  ليشيت –لتحسني صورة الرياضة يف تيمور      

التعليم بنجاح يف املدارس من قبيل حمدودية القدرة التقنيـة وعـدم كفايـة املعـدات تنطبـق باملثـل                 
  .على مراكز األلعاب الرياضية احمللية اليت تستهدف اجملتمع احمللي األوسع نطاقا

وتعـرض  . )٣٩٢(قـايف واإلبـداع   ووفقا ألحكام الدستور، لكل مواطن احلق يف التمتـع الث           
املرأة التيمورية بانتظام مواهبها يف معارض الفنون احمللية وهـي نـشطة يف فـرق الـرقص والفـرق                   

سرحيات ذات صــلة علــى وجــه  ، الــيت كــثريا مــا تقــدم مــ ‘ودا تــالنيكــ’املــسرحية، مثــل فرقــة  
وريـة يف الـرقص والغنـاء       لثقافـة التيم  عـن ا  شعيب  الـ تعـبري   الويتمثل  . الة املرأة التيمورية  التحديد حب 

  .ؤديه نساء وبنات صغريات وُيبث بانتظام على التليفزيون احملليتالتقليدي، الذي 
 بتنـوع الثقافـة التيموريـة، مبـا يف          ةتعلقـ املويف الوقت الراهن، يوجد قليـل مـن البيانـات             

 اإلنــاث يف ونظــرا لالفتقــار إىل املدرســني التقليــديني،. ذلــك إنتــاج مــشغوالهتا اليدويــة الكــثرية
الغالب، الذين ميكنهم نقل املهارات مثل نسج التيز، فإن هذه املعرفة معرضة خلطـر أن تفقـدها     

رعة الديكة تقتصر حصريا تقريبـا      اوهناك أنشطة ثقافية شعبية أخرى مثل مص      . أجيال املستقبل 
املتعلقـة  ويف املـشاورات    . على الذكور؛ ومع ذلك، ميكن أن ترتب آثارا ضارة على حياة املرأة           

رتـب  ي ميكـن أن     ذيالـ األمـر   بط هذا النشاط بلعـب القمـار وشـرب املـسكرات،            ترإباالتفاقية،  
 ةعاضـ ؤدي العنف ذو الصلة باملـسكرات إىل إ       وي. نتائج سلبية على األسرة واملرأة بوجه خاص      

أفـراد األسـرة بـصورة      بـه   الـدخل للغـذاء، والتعلـيم والرعايـة الـصحية ويتـأثر             جزء أساسـي مـن      
  .)٣٩٣(سيئة

  
  املرأة الريفية:  من االتفاقية١٤املادة     
  املرأة الريفية يف السكان    

كمــا لـــوحظ يف الوثيقـــة األساســية املوحـــدة، يفـــوق عــدد الرجـــال عـــدد النـــساء يف      
وتتبـاين األرقـام أيـضا بـصورة كـبرية إىل        .  ليشيت وهذه النسبة أكرب يف املناطق الريفيـة        – تيمور

__________ 

  . ليشيت الدميقراطية–من دستور مجهورية تيمور ) ٥ (٥٩املادة  )٣٩٢(
  ).٢٠٠٥(نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن االتفاقية  )٣٩٣(
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، يعـيش أقـل قلـيال مـن ثالثـة أربـاع       ٢٠٠٤ وطبقـا لتعـداد عـام      .)٣٩٤(حد بعيد بـني املقاطعـات     
  . يف املائة من جمموع سكان الريف٤٩,٧جمموع السكان يف املناطق الريفية ومتثل املرأة نسبة 

  
  أمناط هجرة املرأة الريفية    

زى هــذا الــنمط إىل اهلجــرة، حيــث ينتقــل الرجــال الــشباب يف املقــام األول، الــذين عــُي  
ومييـل هـؤالء املهـاجرون      . رة أكرب على احلركة، بني املقاطعـات ويـأتون للعاصـمة          يتمتعون بقد 

وقد أشـار البحـث إىل أن كـثريا مـن املقـيمني يف      . )٣٩٥(صول على بعض التعليم املدرسياحلإىل  
أو اهلــرب مــن املــشاكل /الريــف ينتقلــون إىل املنــاطق احلــضرية حبثــا عــن العمــل، أو للدراســة و 

 اآلثــار االضــافية لوكـاالت التنميــة الدوليــة إىل زيــادة اهلجــرة واحلركــة،  وتــؤدي أيــضا. العائليـة 
احلـصول علـى التعلـيم      إمكانيـة   وإذا كانـت سـهولة احلركـة و       . )٣٩٦(وجتذب الناس إىل العاصـمة    

عــاملني مــؤثرين يف اهلجــرة مــن املقاطعــات، عندئــذ قــد يقــل احتمــال انتقــال املــرأة الريفيــة إىل   
  .تر كالرجلاملراكز احلضرية بنفس التوا

  
  األسر املعيشية اليت ترأسها أنثى يف املناطق الريفية    

 يف املائــة مــن مجيــع األســر  ١٩كمــا لــوحظ آنفــا يف هــذا التقريــر، تــرأس املــرأة نــسبة     
وعلى سـبيل املثـال،     . اتمسننساء  ؛ بيد أن نسبة كبرية من هذه األسر ترأسها          املعيشية اخلاصة 

 عامـا مـن     ٦٤ الـذين تزيـد أعمـارهم علـى          األسـر املعيـشية   رؤسـاء    يف املائـة مـن       ٤٢ نـسبة    فإن
ــساء ــرأس ال . الن ــة، ت ــاطق الريفي ــساءويف املن ــسبة ن ــع األســر   ١٩,٢ ن ــة مــن مجي ــشية  يف املائ املعي
وتتبــاين هــذه النــسبة املئويــة بــصورة . )٣٩٧( يف املائــة يف املنــاطق احلــضرية١٧,٩ مقابــل اخلاصــة

الـيت ترأسـها أنثـى إىل    غ نـسبة األسـر املعيـشية    كبرية إىل حـد بعيـد حـسب املقاطعـة، حيـث تبلـ        
  .)٣٩٨( يف املائة يف ماناتوتو٣١,٧ يف املائة يف مانوفاهي مقابل ١٢,٨األسر املعيشية اخلاصة 

__________ 

 ١١٠ويف املنـاطق الريفيـة، تزيـد هـذه النـسبة إىل      . لبلـد  أنثـى يف ا   ١٠٠ ذكور لكـل     ١٠٣يوجد يف املتوسط     )٣٩٤(
 ذكـرا لكـل   ٩٦ أنثـى يف مقاطعـة ديلـي باملقارنـة بــ         ١٠٠ ذكـرا لكـل      ١١٥وهنـاك   .  أنثى ١٠٠ذكور لكل   

  ).٢٠٠٤( ليشيت –انظر تعداد السكان واملساكن يف تيمور .  أنثى يف لوتيم١٠٠
)٣٩٥( Migration Patterns Survey and HIV Vulnerability Assessment Mapping in Selected Districts of Timor-

Leste (UNAIDS, IOM) (2006), p. 5..  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة  )٣٩٦(
  ).٢٠٠٤( ليشيت –تعداد السكان واملساكن يف تيمور  )٣٩٧(
  .املرجع نفسه )٣٩٨(
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وملـا كانـت    . وقد حتددت األسر املعيشية الـيت ترأسـها أنثـى مـن بـني أضـعف الـسكان                   
فإنه بدون دعم مـشترك وبـسبب االفتقـار    املهنة الرئيسية هلذه األسر املعيشية تتمثل يف الزراعة،        

  .)٣٩٩(على املرأة أن ُتدير عملها بنفسهاجدا ، من الصعب ني احملليين املأجورلعمالإىل ا
  

  املرأة الريفية والعمل بدون أجر    
، تــؤدي املــرأة دورا هامــا يف ‘املــساواة يف العمــل’كمــا ورد آنفــا يف القــسم املتعلــق بـــ   

 ٩٠ويف املناطق الريفيـة، تعمـل أقـل قلـيال مـن نـسبة               . عيشة أسرهتا االقتصاد غري النظامي ويف م    
، لجنــة ل١٦وطبقــا للتوصــية العامــة رقــم . )٤٠٠(يف املائــة مــن مجيــع اإلنــاث يف القطــاع الزراعــي

 يف املائـة  ٤٦ يف املائـة مـن النـساء العـامالت يف الزراعـة مقابـل        ٧٠ميكن للحكومة اإلفادة بأن     
لزراعة ال حيـصلن علـى أجـر عـن خـدماهتن؛ بيـد أنـه جيـب وضـع                    من النساء العامالت يف غري ا     

ومـن بـني النـساء الالئـي     . هذه األرقام يف سياقها يف جمتمع يعتمـد بـشدة علـى زراعـة الكفـاف           
 يف املائـة خـارج هـذا    ٢٥ يف املائـة يف الزراعـة ونـسبة    ١حيصلن على دخل نقدي، تعمل نـسبة      

املتعلـق  ألجر يف قطـاع الزراعـة يتمثـل يف العمـل     ومعظم عمل املرأة غري املدفوع ا    . )٤٠١(القطاع
  .ألسرةبا

. )٤٠٢(ومعظــم النــساء العــامالت يف قطــاع الزراعــة يعملــن علــى أســاس عــدم التفــرغ      
)  يف املائـة ٨٦( يف املائـة مـن النـساء يف الزراعـة طـوال العـام، وأغلبيتـهن                ٩تعمل إال نـسبة      وال

 والصحية أية معلومـات     الدميغرافيةصائية  جمع يف الدراسة االستق   ومل تُ . )٤٠٣(عامالت مومسيات 
  .عن مهن الرجال ألغراض املقارنة

  
  حصول املرأة الريفية على اخلدمات االجتماعيةإمكانية     

بإمكانيـة  وردت يف كل هذا التقريـر املـشاكل الـيت تواجههـا املـرأة الريفيـة فيمـا يتعلـق             
وكمـا لـوحظ، فـإن احتمـال        . اناحلصول على الرعايـة الـصحية، والتـدريب، والتعلـيم واالئتمـ           

ــاطق       ــه للمــرأة يف املن ــة التوليــد الطــارئ أقــل من ــسابقة للــوالدة ورعاي ــة ال حــصوهلا علــى الرعاي
. ومعــدالت وفيــات األطفـــال الرضــع عاليــة بوجـــه خــاص يف املقاطعــات الغربيـــة      . احلــضرية 

__________ 

)٣٩٩( Food Insecurity and Vulnerability Analysis: Timor-Leste (WFP) (2005), p. 57.  
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٤٠٠(

  .٢٥، الصفحة )٢٠٠٥
  .٥٣، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٤٠١(
  .يصُدق هذا أيضا على النساء يف القطاع غري الزراعي )٤٠٢(
  .٥٣، الصفحة )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٤٠٣(
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مــرأة واحتمــال مناقــشتها للمــسائل ذات الــصلة بتنظــيم األســرة مــع زوجهــا أقــل أيــضا منــه لل   
احلــضرية ويــؤدي اخنفــاض مــستوى معرفتــها بالــصحة اجلنــسية بوجــه عــام إىل زيــادة تعرضــها    

  .اإليدز/لألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية
ومن املرجح أن تكون مستويات تعليم املرأة الريفية منخفـضة وأن يكـون وصـوهلا إىل                  

واملـستويات املرتفعـة لعـدم اإلملـام بـالقراءة          . لـيم العـايل حمـدودا     املدارس الثانوية ومؤسسات التع   
ــة ويــؤدي الفقــر، والتحيــزات ال    ــة منتــشرة بــني هــذه الفئ ة، وكــذلك االفتقــار إىل ثقافيــوالكتاب

وحتـصل املـرأة علـى غـذاء أقـل مـن        . وسائل النقل إىل احليلولة فعليـا دون تواجـدها يف املدرسـة           
. )٤٠٤(تناول الطعام وال تتناول سوى وجبـة واحـدة يف اليـوم          الرجل؛ وعادة ما تكون آخر من ي      

على مستويات نقـص الطاقـة املـزمن بـني النـساء الالئـي تراوحـت أعمـارهن بـني            أجدت  وقد وُ 
 املنـاطق   ن مـن  ه التعليم ومن غري احلاصالت على     عاما، من األسر املعيشية الفقرية،       ٤٩ و   ٤٥

  .)٤٠٥(رتفعاتالغربية الريفية، والوسطى الريفية ومناطق امل
األرمـل  النـساء   العمل واألنشطة املدرة للدخل يترك املرأة الريفية وخباصة      اإلفتقار إىل و  

ة أسـرهتا، ميكنـها بكـل سـهولة أن          لـ ونظرا لعدم وجود خيار آخر إلعا     . يف وضع ضعيف للغاية   
جتـاري وأن تلـتمس زجيـات دون الـسن القـانوين ألطفاهلـا           علـى أسـاس     تتجه إىل نشاط اجلـنس      

ــار      . )٤٠٦(نــاثاإل ــدعم ومــع األخــذ يف االعتب ــذهلا خــدمات ال ــرغم اجلهــود املــستمرة الــيت تب وب
ــم   ــة رق ــة  ل١٩التوصــية العام ــة،    لجن ــوفري خــدمات خاصــة للمجتمعــات املعزول ــة ت  قــلتلكفال

احلـصول علـى اخلـدمات الطبيـة الطارئـة وخـدمات إسـداء املـشورة يف املنـاطق الريفيـة                     إمكانية  
ومل تـأت  . ية لضحايا العنف العائلي، واالعتداء اجلنسي وإيـذاء األطفـال   عنها يف املناطق احلضر   

لربنـامج  التابعـة   يف املائة من اإلحاالت إىل خدمات دعـم الـضحايا        ١١من املقاطعات إال نسبة     
وارتفـاع  . )٤٠٧(٢٠٠٦يونيـه   / حزيران –يناير  /كانون الثاين من  رصد النظام القضائي يف الفترة      

 املبلغ عنـها ككـل يف مقاطعـة ديلـي باملقارنـة جبميـع املقاطعـات                 اينمعدل حاالت العنف اجلنس   
 يف منـه  الوصـول إىل الـشرطة علـى حنـو أفـضل يف املنـاطق احلـضرية                 إمكانيـة قد يعزى أيضا إىل     

  .املناطق الريفية

__________ 

)٤٠٤( Food Insecurity and Vulnerability Analysis: Timor-Leste (WFP) (2005), p. 52.  
  .١٣، الفصل )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية  )٤٠٥(
)٤٠٦( Migration Patterns Survey and HIV Vulnerability Assessment Mapping in Selected Districts of Timor-

Leste (UNAIDS, IOM) (2006) p. 35.  
  .٤، الصفحة )٢٠٠٦(التقرير نصف السنوي خلدمات دعم الضحايا لربنامج رصد النظام القضائي  )٤٠٧(
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ـــ       ــق ب ــوحظ يف القــسم املتعل ــة ’وكمــا ل ــصادية واالجتماعي ــل ‘االســتحقاقات االقت ، ميث
ثـل مـشكلة أيـضا للقطـاع        مي ليشيت؛ بيـد أنـه       –كلة للمرأة يف تيمور     احلصول على االئتمان مش   

 وتقتـرض   ،وتشري التقديرات إىل أن نـصف املـزارعني يقترضـون مـن التجـار             . الريفي بوجه عام  
وال حيصل الباقون علـى أي شـكل مـن    . )٤٠٨( يف املائة أخرى من األقارب واألصدقاء    ١٤نسبة  

ت وزارة التنمية والبيئة تدرس إمكانية إنشاء احتـادات          هذا التقرير، كان   إعدادووقت  . االئتمان
 زيادة اشـتراك املـرأة يف اجملـالس          إىل  صراحة شريومع أن خطة التنمية الوطنية ت     . ائتمانية تعاونية 

 علــى، تتمثــل احلقيقــة الواقعــة يف أن آراء النــساء ال تلــتمس يف املــسائل الــيت تــؤثر    )٤٠٩(الريفيــة
بالتشجيع، بالرغم من أدائهن دورا مفعمـا بالنـشاط يف أنـشطة            جمتمعاهتن وال حيظى اشتراكهن     

يف تصميم وتنفيذ السياسات والـربامج      رأي هام   لمرأة الريفية   ل ليسوحىت اآلن،   . اجملتمع احمللي 
  .اليت تؤثر عليها

  
  رد احلكومة    

اوالت احلكومـة ملعاجلـة بعـض املـشاكل املـوجزة أعـاله يف أقـسام خمتلفـة                 شرح حمل ورد    
وتـدرك احلكومـة، يف خطتـها للتنميـة الوطنيـة، احلاجـة إىل حتـسني نـوع                  .  هـذا التقريـر    عيف مجي 

وكم اخلدمات االجتماعية يف املناطق الريفية، مع التركيز بوجـه خـاص علـى الفقـراء، والنـساء            
  .)٤١٠(والفئات الضعيفة األخرى

 يف القطـاع    وبوجه خاص، حتاول احلكومة معاجلة احتياجات املرأة الريفية يف سياساهتا           
 بـأن هـذه الـسياسات متثـل بيانـات نوايـا             تعترفـ ا هـذا التقريـر      إعـداد الزراعي؛ بيد أنـه، وقـت       

  .زال يتعني وضع برامج ومشاريع حقيقية وما
وتعتــزم احلكومــة أن تكــون بــرامج الزراعــة وتربيــة املاشــية موجهــة مباشــرة إىل األمــن    

وستـشمل الـربامج املقترحـة أنـشطة        . لريفيـة  ا الغذائي وختفيف حدة الفقر جلميع األسر املعيشية      
 هـذه   دوغذية والتغذية ومـن املتوقـع أن تعـ        معينة تتناول إنتاجية عمل األسر املعيشية، وإنتاج األ       

وسيوىل االهتمام أيضا لالحتياجـات املعينـة والقيـود الزمنيـة           . فوائد مباشرة على املرأة والطفل    ب
  .)٤١١( ترأسها أنثىاليت تواجهها املرأة واألسر املعيشية اليت

__________ 

  .٢٩، الصفحة )٢٠٠٦( ليشيت –تقرير التنمية البشرية يف تيمور  )٤٠٨(
  .بشأن املساواة بني اجلنسني) ب (٢٠-٩، املادة ٣الوطنية، اجلزء خطة التنمية  )٤٠٩(
  ).م (٣٧-١٠، املادة ٣خطة التنمية الوطنية، اجلزء  )٤١٠(
، الـصفحتان   )٢٠٠٦( ليـشيت    –برنامج االستثمار يف قطاع الزراعـة، واحلراجـة ومـصائد األمسـاك يف تيمـور                 )٤١١(

٢٠-١٩.  
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وطبقا لربنامج األمن الغـذائي، سـيجري إدمـاج االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة والفئـات           
احملرومة، بوجه خاص يف االهتمام باالمدادات الغذائية، ونوعيتـها وإعـدادها، واحلـدائق املرتليـة               

جديـدة يف   وسيجري إدخال برامج تعليمية     . واحليوانات الصغرية واملخلفات الغذائية والتخزين    
 املـرأة  ة علـى دائـ فعود بال، سـت ويلـور وتابورا وفاالزراعة يف املدارس الزراعية املهنية يف ماليانا، ون      

  .)٤١٢(الريفية
وتقتــرح احلكومــة أيــضا التــدريب يف جمــال الــشؤون اجلنــسانية للمــوظفني الــذكور يف     

 متامــا يف الــربامج الغالــب يف وزارة الزراعــة، واحلراجــة ومــصائد األمســاك لكفالــة إشــراك املــرأة 
وسـيجري اسـتخدام    . اجلديدة لألمن الغـذائي، وتقـدمي اخلـدمات والزراعـة لألغـراض التجاريـة             

 املنفـصلة للمـرأة، والتكنولوجيـات الـيت تـستهدف مـصاحل           يـة عانـشطة اجلم  األتقنيات مـن قبيـل      
  واحلــسابإلملــام بــالقراءة والكتابــةااملــرأة واحتياجاهتــا، وطــرق اإلرشــاد الــيت تالئــم مــستويات 

بيد أنه من املعترف به أنه، يف الوقـت الـراهن، يوجـد عـدد قليـل مـن املـوظفني                  . )٤١٣(املنخفضة
  .لتغطية مقاطعات كثرية وقد يكون هذا عامال يعوق التنفيذ الفعال للخطط

ــات إدارة         ــرأة يف عملي ــة باحلاجــة إىل إشــراك امل ــرف احلكوم ويف قطــاع احلراجــة، تعت
. ربامج حمـددة  أيـة تفاصـيل لـ      هذا التقرير، تعذر تقدمي      إعدادع أنه وقت    ، م )٤١٤(املوارد التقليدية 

  .وميكن إدراج مزيد من املعلومات عن فرادى الربامج يف التقرير الدوري األول
د األمساك، تشترك املـرأة يف جتهيـز وتوزيـع الكميـات املـصيدة،      صيوفيما يتعلق بقطاع      

ــه .  ليــشيت–اك يف تيمــور د األمســائصمــمــع أن الــذكور يهيمنــون علــى قطــاع    ــالنظر إىل أن وب
 حـىت اآلن أي جتهيـز علـى         ريقبالة السواحل، ال جي   األمساك  زال يتعني استغالل موارد صيد       ما

ومبجـرد بـدء   . د األمساك األخرى الراسخة يف مناطق أخـرى ئالحظ يف مصا هو م الساحل كما 
 الـذكور واإلنـاث علـى مجيـع     عـاملني لل تاحـة الفرصـة  عمليات التجهيز، جيب إيـالء االهتمـام إل     

ومع حلول مفاهيم اإلدارة القائمة علـى اجملتمـع احمللـي،           . دخوهلا على قدم املساواة   لاملستويات  
مــن املقبــول متامــا أن يــؤدي نــوع اجلــنس دورا هامــا، إذ تــضطلع اإلنــاث واألطفــال يف منــاطق 

ومـن  ). املرجانيـة ب  االـشع فـضالت   التقـاط    (وارب التجـديف  كثرية بالصيد غري القـائم علـى قـ        
املتــوخى أن يعــاجل التركيــز املقتــرح علــى مــشاريع اإلدارة القائمــة علــى اجملتمــع احمللــي القــضايا   

__________ 

  .املرجع نفسه )٤١٢(
  .املرجع نفسه )٤١٣(
  .٣١-٣٠املرجع نفسه، الصفحتان  )٤١٤(
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ومرة أخرى ميكن تقدمي مزيد من املعلومات عن التطـورات          . )٤١٥(اجلنسانية على وجه التحديد   
  .يف هذا القطاع يف التقرير الدوري األول

  
  ةاألوضاع املعيشية للمرأة الريفي    

ــإن         ــا ورد آنفــا يف الوثيقــة األساســية املوحــدة، ف احلــصول علــى امليــاه   إمكانيــة وكم
 جـدا يف املنـاطق الريفيـة،        ةاملأمونة، والتصحاح، واملساكن الكافية واإلمداد بالكهرباء منخفـض       

ويــشكل الوصــول إىل الطــرق   . ممــا يــؤثر بــصورة كــبرية علــى حيــاة املــرأة يف هــذه املنــاطق        
رئيسيا آخر يواجه املرأة الريفية، مع متزق شـبكة الطـرق واالتـصاالت علـى       واالتصاالت عائقا   

ويرتـب  . وال سيما يف املناطق اجلبلية املرتفعة، وخباصة أثناء فترات األمطار املومسيـة           . حد سواء 
الوصــول إىل املرافــق  إمكانيــة يعــوقوالنقــل آثــارا ســلبية علــى اإلنتاجيــة؛  عــدم انتظــام وســائل 
ــرامج هتــدف إىل حتــسني   . ، واألســواق واملعلومــات الــصحية، واملــدارس  وحــىت اآلن، ُنفــذت ب

ه ومل كملــ بقــصد حتــسني معيــشة اجملتمــع احمللــي بأ إىل حــد كــبرياهلياكــل األساســية واخلــدمات
  .)٤١٦(ايانتشمل عنصرا جنس

  
  املياه والتصحاح    

بوصـفهما  ة والتـصحاح    فحددت املشتركات يف املؤمترات النسائية اإلقليمية املياه النظي         
وقــد أشــار البحــث  . قــضية صــحية واقتــصادية رئيــسية مرتبطــة بــأدوارهن االجتماعيــة كنــساء  

املـرأة التيموريـة مـسؤولية حمـددة عـن           رغـم حتمـل   اجلنساين الذي أُجري يف هـذا اجملـال إىل أنـه            
عتـرب  جلب املياه واإلشراف على استخدامها يف بيتها، فإهنا ال تعترب واسعة املعرفـة بامليـاه، وال ت                

ستبعد املرأة من صـنع القـرار يف قـضايا مـن قبيـل       ُتويف بعض املناطق الريفية،     . معرفتها ضرورية 
وأفـادت  . )٤١٧(عتـرب مـسألة تقنيـة للغايـة       ي ذلـك حتديد مواضـع الـصنابري أو اآلبـار بـالنظر إىل أن             

يهن دفـع  تعني علـ يـ ن احمللـي أو أنـه   ه إلدارة امليـاه يف جمـتمع  فريـق  بوجـود   ن  تهعرفبعدم م النساء  
  .)٤١٨(تعريفة للمياه

 يف أنــشطة اإلمــداد بامليــاه والتــصحاح ممــا يالومــن الواضــح أن املــرأة تقــضي وقتــا طــو   
وكثريا ما تكـون    . يؤدي إىل إنقاص الوقت املتاح لألنشطة املدرة للدخل أو لوقت راحتها هي           

__________ 

  .٤٧املرجع نفسه، الصفحة  )٤١٥(
  .مقابلة مع ممثلي وزارة النقل، واالتصاالت واألشغال العامة )٤١٦(
)٤١٧( Report of Research Findings of Women’s Participation in the Australia-East Timor Community Water 

Supply and Sanitation Programme (CWSSP), p. 7.  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة  )٤١٨(
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وهلن إىل البنــات الــصغريات الالئــي جيلــنب امليــاه يف وقــت مبكــر يف الــصباح متعبــات عنــد وصــ   
  .على اإلطالقإليها املدرسة وبعضهن ال يذهب 

  
  املرأة واحلقوق يف األراضي    
  اإلطار التشريعي    

 ليشيت بسبب األعداد الكـبرية      –ت قضية هامة يف تيمور      عقارامتثل ملكية األراضي وال     
وأدى تـاريخ متعلـق بالتجريـد مـن ملكيـة      .  ملكيـة حاليـا  صـكوك ت اليت ليـست هلـا     رااعقمن ال 

ــسي إىل     ا ــة االحــتالل اإلندوني ــة لغاي ــود الربتغالي ــن العه ــن امل  ألرض م ــة م ــات وجــود كمي طالب
وهنـاك أربـع شـرائح مـن املطـالبني باألراضـي تـشمل              . معقدةوتنافسية  حاليا بصورة   األراضي  ب

ة بـصكوك امللكيـة الـصادرة يف ظـل احلكـم الربتغـايل واإلندونيـسي، واالحـتالل                  متعلقـ نزاعات  
  .)٤١٩(ملصاحل التقليدية األساسيةالطويل األجل وا

ات، وهــي جـزء مــن  عقـار وعـالوة علـى ذلــك، يف حـني وضـعت مديريــة األراضـي وال       
وزارة العــدل ويــدعمها برنــامج قــانون األراضــي الــذي تــضطلع بــه وكالــة الواليــات املتحــدة     

 يف ترااعقــ الزراعــة والتنميــة الريفيــة، إطــارا قانونيــا مللكيــة األراضــي وال      –للتنميــة الدوليــة  
  . ليشيت، ما زال يتعني إصدار كثري من مشاريع القوانني هذه– تيمور

قــانون وإدارة ’و ‘ مللكيــة العقــاراتانوين النظــام القــ’ بــشأن ١/٢٠٠٣والقــانون رقــم   
 ومــن ناحيــة أخــرى، أقــر . نافــذان حاليــا‘ التــأجري املتعلــق مبمتلكــات الدولــة /ممتلكــات الدولــة

وأخـريا،  . ولكـن مـا زال يـتعني إصـداره        ‘ تأجري بني األفراد العاديني   ال’الربملان القانون املتعلق بـ     
 نان املتعلقـ اونـ عـرض علـى جملـس الـوزراء القان    ُي هذا التقريـر، أن  إعداد، وقت أيضاكان يتعني   

نظـام امللكيـة، ونقـل امللكيـة، والتـسجيل، واحلقـوق            ’و  ‘ الوساطة يف الـرتاع علـى األراضـي       ’ بـ
  .)٤٢٠(‘وق امللكيةاليت سبق وجودها وإعادة حق

 ليــشيت، – قطعــة أرض تقريبــا يف تيمــور ٢٠٠ ٠٠٠وتــشري التقــديرات إىل أن هنــاك   
ومعظم هذه القطع كان مسجال يف العهود اإلندونيسية ولذلك ليس مـن            . رمسيامسجل  ربعها  

 يف املائـة منــها  ٩٠قـدم  منــذ االسـتقالل،  املقدمـة   مطالبـة  ١٠ ٠٠٠ ـأنـه مـن بــني الـ   املـستغرب  

__________ 

)٤١٩( D. Fitzpatrick, ‘Property Rights in East Timor’s Reconstruction and Development’ in ‘East Timor: 

Development Policy Challenges for the World’s Newest Nation’, (eds) Hill and Saldanha; Australian 

National University, Canberra, p. 178.  
  .٦-٥، الصفحتان ٢٠٠٥، )برنامج رصد النظام القضائي(التقرير املتعلق بقانون األراضي  )٤٢٠(



CEDAW/C/TLS/1

 

184 08-61762 
 

ــون ــسيونمواطن ــة باألراضــي       . )٤٢١( إندوني ــن الرتاعــات املتعلق ــل جــدا م ــجل عــدد قلي ــد ُس وق
أغلبيتـها الـيت تـشكل أقـل        احملليـة   ؛ وتلقـت حمكمـة ديلـي        يف املقاطعـات  ت لدى احملاكم    رااعقوال

ويف كـثري مـن هـذه       .  يف املائة من مجيـع القـضايا املدنيـة الـيت تلقتـها هـذه احملكمـة                 ٣٠قليال من   
لتوصل إىل قرار هنائي، ويعزى ذلك أساسا إىل املـشاكل الكـثرية الـيت تكتنـف                القضايا، مل يتم ا   

نـواع  ألوحـىت اآلن مل جيـر أي حتليـل    . )٤٢٢(خـر يف هـذا التقريـر   آنظام العدالة واملبينة يف موضع  
والبيانـات املتعلقـة    . هـا احملـاكم   اتلقتالرتاعات املتعلقة بامللكية يف املناطق احلـضرية والريفيـة الـيت            

  .القضايا اليت أقامتها النساء ونتائج هذه القضايا غري متاحةبعدد 
ــر شــيوعا الــيت        ــة األكث ــة الرتاعــات املتعلقــة باألراضــي، وهــي الرتاعــات القانوني وأغلبي

وتــضطلع .  ليــشيت، تــسوى خــارج احملكمــة عــن طريــق الوســاطة –يواجههــا النــاس يف تيمــور 
 وإداري فيمــا يتعلـــق بالرتاعــات علـــى   ت بـــدور إشــرايف عقــارا املديريــة الوطنيــة لألراضـــي وال  

ــانون      ــا لق ــسلطات خاصــة طبق ــع ب ــة واخلاصــة وتتمت ــة انوينالنظــام القــ ’املمتلكــات العام  مللكي
ــارات ــسوي‘ العق ــذه الرتاعــات لت ــق  ة ه ــ.  الوســاطةعــن طري ــا  وُت ــة بانتظــام الزعم  ءشرك املديري

ــاطة يف الرت ــديني يف الوسـ ــشع. عـــات علـــى األراضـــي يف املقاطعـــات االتقليـ ــاع ويـ ــة أربـ ر ثالثـ
 االنتـصاف إذا  بحث عن سـبل    أفضل طريقة لل   هي العدالة التقليدية التيموريني تقريبا بأن عملية     

واملــرأة العاملــة مــن بــني  . أخفقــت املناقــشات املتعلقــة بقــضايا األرض بــني األطــراف املتنازعــة  
انوين عـن طريـق     ة للحـل القـ    داملؤيـ ) راء، واألكثر تعليما مـن املنـاطق احلـضرية        ثاألكثر   (اتالفئ

  .)٤٢٣(احملاكم
ت أيضا التدريب للزعماء التقليديني واجملتمـع       رااعقوتقدم املديرية الوطنية لألراضي وال      

 لتحديـد مـا إذا كانـت اآلليـات التقليديـة             أي حبـث     رمل جيـ  و. )٤٢٤(احمللي فيما يتعلـق بالوسـاطة     
وقــد لــوحظ أن . راضــيرتعــات املتعلقــة باألالأنــواع خمتلــف  تــسوية مناســبة لات الرتاعــتــسويةل

قـائم علـى    ’الزعماء التقليديني ما برحوا يوزعون األراضي يف اجملتمعات احمللية علـى حنـو معـني                
  .)٤٢٥(‘األمر الواقع

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة  )٤٢١(
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة  )٤٢٢(
)٤٢٣( ‘Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen Awareness and Attitudes Regarding Law and 

Justice in East Timor’, p. 46.  
  .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٢٤(
)٤٢٥( O’ Keefe, ‘Women in Timor-Leste: Report on Women and Health, Education, Economic Capacity and 

Participation in the Decision Making Process’ (Ireland Aid, 2002), p. 82.  
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  األرضحلقها يف  املرأة ممارسة    
ليـشيت   – ت يف تيمـور   عقـارا خيلق االفتقار احلايل يف الوضوح بـشأن قـضايا األرض وال            

. ؤثر بوجـه خـاص علـى اآلفـاق االقتـصادية للمـرأة      يـ  واالقتـصادية و  عقبات أمام التنميـة الريفيـة     
 ملكيـة لـألرض،     صـك  الرئيـسي لألسـر املعيـشية التيموريـة وبـدون أي             رأس املال فاألرض هي   

  .يتردد الزراع يف القيام باستثمار طويل األجل
 مـن إنعـدام     أيـضا ركن بقـدر أكـرب      وينطبق هذا بوجه خاص علـى املزارعـات الالئـي تُـ             

 –وقد واجهت املزارعـات، وخباصـة الالئـي ُعـدن إىل تيمـور              . من يف احلصول على األرض    األ
 كرئيــسات لألسـر املعيــشية تغـريات يف حــدود القـرى، ونقــل لنجــوع    ١٩٩٩ليـشيت بعــد عـام   

كما أهنـن متنبـهات مللكيتـهن غـري اآلمنـة           . اجملتمع احمللي أو إعادة االستيطان يف أراضي السلف       
من الدستور التيموري تعترف بـاحلقوق      ) ١ (٥٤ومع أن املادة    . غاللتسإللألراضي وحقوق ا  

، فإنـه   ‘نقـل ملكيتـها أثنـاء حياتـه أو عنـد وفاتـه            ’وميكنـه   ‘ كـل فـرد   ’ت لـ   رااعقلكية ال ملاخلاصة  
األرض عادة إىل الساللة مـن الـذكور   ‘ ملكية’كما لوحظ يف الوثيقة األساسية املوحدة، تنتقل     

  .ة لألمباستثناء النظم املنتسب
 ليــشيت يف عــام –ويف دراســة استقــصائية أجراهــا برنــامج قــانون األراضــي يف تيمــور     
لمـرأة غـري املتزوجـة بعـد وفـاة والـديها، يف الـنظم املنتـسبة                 ل الوراثة، فيما يتعلق حبقوق     ٢٠٠٤

 بأهنــا ســترث األرض عــادة مــع أخوهتــا الــذكور؛ ويف األســر   اتاملــستجيبإحــدى لــألم، ردت 
 يف املائـة أهنـا مـن املـرجح أن تـرث يف الغالـب بعـض                  ٣٠ قالت نسبة تربو على      ،باملنتسبة لأل 

ويف بعـض األسـر املنتـسبة    . األرض، ولكن حقوقها يف األرض ستنتقل إىل إخوهتـا إذا تزوجـت       
قالت إهنا لن تـرث علـى اإلطـالق، وإمـا جيـب عليهـا          ) أقل قليال من ربع مجيع احلاالت     (لألب  

  .)٤٢٦(تلكها إخوهتا أو قد تقرر أسرهتا منحها بعض األرضأن تعيش يف األرض اليت مي
وفيمــا يتعلــق بــأنواع معــامالت األراضــي الــيت ميكــن أن تــشارك فيهــا املــرأة فــإن هــذا     

ويف األسـر   . يتوقف ثانية على ما إذا كانت منحـدرة مـن أسـرة منتـسبة لـألم أو منتـسبة لـألب                    
؛ يف الكفـر احلـضر أو  يف  ضـا تبيع أو تؤجر أراملنتسبة لألم، ُوجد أن املرأة ميكن أن تشتري، أو          

بيـــد أنـــه علـــى العكـــس مـــن ذلـــك أشـــارت الغالبيـــة العظمـــى مـــن املـــستجيبات يف الدراســـة  
إىل أنـه ال جيـوز إشـراك املـرأة يف           )  يف املائـة تقريبـا     ٨٠(االستقصائية من البيوت املنتسبة لـألب       

  .)٤٢٧(أي معامالت متعلقة باألرض
__________ 

)٤٢٦( ‘A Legal Framework for Land Dispute Mediation’ (Timor-Leste Land Law Programme, National Centre 

for Scientific Investigation, DNTP Ministry of Justice), (2004) p. 37.  
  .٣٩املرجع نفسه، الصفحة  )٤٢٧(
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يف تيمـور الـشرقية يف إطـار        يف األرض   ملـرأة   ال حقـوق     حـو  صـغرية وقد دارت مناقشة      
وقالـت النـساء بـشكل قـاطع يف املـشاورات اإلقليميـة             . املناقشة الوطنية احلالية املتعلقة بـاألرض     

ــة ــة لــألر املتعلقــة باإلتفاقي ض حتــرمهن مــن حقــوقهن يف امــتالك األراضــي    أن القــوانني التقليدي
وهـذا االفتقـار إىل     . ن يف االقتصاد بعـد االسـتقالل      وبذلك تعزز هتميشه  . )٤٢٨(واملوارد األخرى 

االعتــراف الرمســي بــاحلقوق يف األرض أثارتــه أيــضا املنــدوبات يف املــؤمترات النــسائية اإلقليميــة 
ستقــصائية إلدراســة االووجــدت .  علــى حــد ســواء ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ ىالــيت ُعقــدت يف عــام 

ء مــن الــساللة املنتــسبة لــألم  لربنــامج قــانون األراضــي أن مــا ال يقــل عــن نــصف مجيــع النــسا    
أكرب مـن املتـاح     بقدر  صلة باألرض   اليارات ذات   إتاحة اخل  إىل نطمحيوالساللة املنتسبة لألب    

 بالدراسـة االستقـصائية   التمـن املـشمو  )  يف املائـة ٦٠( حاليا مع إشارة نـسبة مئويـة أعلـى         نهل
  .)٤٢٩(من األسر املنتسبة لألب إىل نفس الشيء

  
  يف املسائل املدنيةواملساواة أمام القانون : تفاقية من اال١٥املادة     
  املساواة أمام القانون    

 مــن الدســتور التيمــوري ١٧كمــا لــوحظ يف الوثيقــة األساســية املوحــدة، تــنص املــادة   
تتمتــع املــرأة والرجــل بــنفس احلقــوق والواجبــات يف مجيــع جمــاالت احليــاة األســرية،  ’علــى أنــه 

لــنص، فــإن اشــتراك املــرأة يف وبــرغم هــذا ا. ‘جتماعيــة والثقافيــةوالــسياسية، واالقتــصادية، واال
  . العدالة التقليدية والرمسية على حد سواء حمدود وكثريا ما يكون سطحياقطاعي

لـة أو معدومـة حبقوقهـا القانونيـة         قليوكما لوحظ آنفـا يف هـذا التقريـر، للمـرأة معرفـة                
ويف القـانون العـريف، ميكـن أن      . إليهـا نية اللجـوء    إمكااألساسية أو اآلليات القانونية الرمسية أو ب      

ومتثـل الدراسـة االستقـصائية      . متارس املرأة قدرا ضئيال أو معدوما من األهلية القانونية احلقيقيـة          
 ٢٠٠٣ ليشيت اليت أجرهتا مؤسـسة آسـيا يف عـام            –ملعرفة املواطنني بالقانون والعدالة يف تيمور       

ولـسوء احلـظ، مـع أهنـا        . قة باسـتخدام نظـم العدالـة التقليديـة        واحدة من املصادر الرئيسية املتعل    
 يف املائـة مـن اإلنـاث يف عينـة الدراسـة      ٤٩مشلت قسما خاصـا عـن املـرأة والقـانون وتـضمنت             
وهكذا، فإن التحليل التفـصيلي للفـروق       . االستقصائية، مل تصنف معظم النتائج حسب اجلنس      

. متامـا  جتاه آليات العدالـة التقليديـة حمـدود          معاف  بني النساء والرجال يف االستخدامات واملواق     
ومع ذلك، تشري نتائج التقرير بالفعل إىل أن أغلبيـة التيمـوريني يؤيـدون املـساواة بـني اجلنـسني                    

__________ 

  ).٢٠٠٥(التفاقية والتطبيع اإلجتماعي معها نتائج حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإبالغ اللجنة عن ا )٤٢٨(
)٤٢٩( ‘A Legal Framework for Land Dispute Mediation’ (Timor-Leste Land Law Programme, National Centre 

for Scientific Investigation, DNTP Ministry of Justice), (2004), p. 40.  
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يف إطار القانون، وخباصة فيما يتعلق بتمتع املرأة بقدر أكرب مـن احلقـوق يف األرض واإلعـراب                  
  .)٤٣٠(تقليديةال‘ adat’حبرية يف عمليات عن رأيها 
 هـي قـضايا تـشمل االعتـداء     ةوأغلبية القضايا اليت حتتك فيها املرأة بنظام العدالة الرمسيـ           

تـدابري مناهـضة    ’تـها أمـام احملـاكم يف القـسم املتعلـق بــ              البدين واجلنسي وقـد وردت آنفـا معاجل       
علـى حـد سـواء،    ويف آليـات العدالـة التقليديـة والرمسيـة          ). ٢املـادة   (‘ العنـف اجلنـساين   : التمييز

فيــة وحتيــزات املقــيمني للعدالــة ذوي متيــل القــرارات الــيت تــصدر إىل أن تعكــس املعتقــدات الثقا
وال يوىل االعتبـار بقـدر كـاف للمعـايري الدوليـة املتعلقـة       . الصلة وآراء اجملتمع عن النساء ككل     

  .)٤٣١(سريعحبقوق املرأة وذلك يف إجراءات العدالة احمللية وال ُتحل القضايا بشكل 
، يف القـضية املتعلقـة بالـشروع يف         ٢٠٠٦مـارس   /ويف هذا الصدد، مـع ذلـك، يف آذار          

إغتصاب قاصر، صدر حكم على متهم يف حمكمة مقاطعة ديلي باحلبس سـنتني ونـصف سـنة،                  
وقـد  . وهو حكم إجيايب باملقارنة باألحكام األخرى الصادرة فيما يتعلق جبرائم العنـف اجلنـسي             

ائرة يف االعتبـار الظـروف املـشددة واملخففـة وجـرى تنـاول القـضية يف                أخذ القاضي رئيس الـد    
وإىل حد ما، ميثل هذا حتسنا للنساء الضحايا الالئي يلتمسن العدالـة فيمـا يتعلـق             . الوقت احملدد 

  .جبرائم العنف اجلنساين
  

  املساواة يف املسائل املدنية    
 التيموري يف صورته النهائيـة       هذا التقرير، كان جيري وضع القانون املدين       إعدادوقت    

  .ومل تكن حمتويات القانون قد ُنشرت
دين اإلندونيـسي،    من القانون امل   ٢١ص املادة   نوفيما يتعلق حبرية اختيار حمل اإلقامة، ت        

ال جيوز للمرأة املتزوجـة اإلقامـة يف مكـان آخـر غـري بيـت         ’ق حاليا، على أنه     طبَّوهو القانون امل  
وهـي ملزمـة أيـضا باتباعـه،        . ‘صلة عنه وال تزال تعاشره وتعيش معه      زوجها إذا كانت غري منف    

أن تتنـازل عـن، أو      ’وال ميكنـها، بـدون موافقتـه الكتابيـة،          . )٤٣٢(‘حيثما يعتربه مناسـبا لإلقامـة     ’
ومــن الناحيــة . )٤٣٣( الــذي يعيــشان فيــهبيــتال‘ تتــصرف يف، أو تثقــل بااللتزامــات أو تكتــسب

__________ 

راسة استقصائية لوعي املواطنني فيما يتعلق بالقانون والعدالة يف تيمور          د: القانون والعدالة يف تيمور الشرقية    ’ )٤٣٠(
  .٧الصفحة ‘ الشرقية

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مـصرف التنميـة اآلسـيوي           ( ليشيت   –تيمور  : التقييم اجلنساين القطري   )٤٣١(
  .٥٠، الصفحة )٢٠٠٥

  . املتعلق حبقوق والتزامات الزوجني٥فصل  من القانون املدين اإلندونيسي، ال١٠٦املادة  )٤٣٢(
  .١٠٨املرجع نفسه، املادة  )٤٣٣(
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ميكن أن تعيش املرأة؛ وعادة تنتقل إىل بيت زوجها للعـيش مـع             أين  يف  ثر الزواج   ؤالعملية، ال ي  
أسرته ما مل تكن منحدرة من أصل منتسب لألم، ويف هـذه احلالـة، تتمتـع بـاحلق يف العـيش يف                  

  .ويف حالة الطالق أو االنفصال، جيب أن تعود املرأة غالبا إىل بيت أسرهتا. بيت أسرهتا هي
أكملـه، تتمتـع املـرأة بقـدرة حمـدودة علـى مزاولـة              وأيضا، كما لوحظ يف هذا التقرير ب        

وطبقا للقانون املطبـق حاليـا،      .  يف معامالت تعاقدية أخرى    دخولوظيفة، أو عمل جتاري أو ال     
وجيـوز  . )٤٣٤(يتعني أن يدير الزوج املمتلكات الشخصية للمرأة، ما مل ُينص على خـالف ذلـك              

 كــان زوجهــا يتــصرف علــى حنــو غــري  أن تطلــب املــرأة، أثنــاء الــزواج، تقــسيم املمتلكــات إذا 
  .)٤٣٥(مناسب أو يسيء إدارة شؤونه

، )٤٣٦(وطبقا للقانون احلايل، ال جيوز أن متثُل املرأة أمام احملكمة بدون مساعدة زوجهـا               
لطـالق أو االنفـصال القـانوين، أو      ل، أو قدمت طلبـا      )٤٣٧(إال إذا كانت ُتحاكم يف قضية جنائية      

  .)٤٣٨(لفصل املمتلكات
نمية الوطنية، من املعترف به أن احلاجة تدعو إىل القيـام مبزيـد مـن العمـل                 ويف خطة الت    

 إتاحـة   ايبلضمان محاية احلقوق األساسية للمرأة وملعاجلة العقبات االجتماعية والثقافيـة الـيت حتـ             
ــة الــيت ُعقــدت يف عــام   . )٤٣٩(الفــرص للرجــل ، انــصب ٢٠٠٤ويف املــؤمترات النــسائية اإلقليمي

  .ولوية لتمكني املرأةاأل واحلكم الرشيد بوصفهما جمالني هلما التركيز على العدالة
  

  املرأة يف الرتاع: قسم إضايف    
اعترافا مبسامهة املرأة التيمورية أثناء فترات االحتالل وتقديرا ألمهية قرار جملـس األمـن                
الـسالم  حتقيـق   بوصفه خطوة بالغة األمهية حنو حتقيق متكـني املـرأة مـن أجـل               ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

املـرأة يف   ’ قسم إضايف بعنـوان      املقدم للجنة واألمن، أُدرج يف هذا التقرير األويل للدولة الطرف         
  .‘الرتاع

ومـع أنـه    . وقد رتبت سـنوات االحـتالل آثـارا مـدمرة علـى حيـاة التيمـوريني العـاديني                   
، وجـدت التحقيقـات الـيت أجرهتـا         ١٩٧٤حدث عنـف قبـل غـزو قـوات اإلندونيـسية يف عـام               

__________ 

  .١٠٥املرجع نفسه، املادة  )٤٣٤(
  . املتعلق بتقسيم املمتلكات٩ من القانون املدين اإلندونيسي، الفصل ١٨٦املادة  )٤٣٥(
  .١١٠املرجع نفسه، املادة  )٤٣٦(
  ).١ (١١١املرجع نفسه، املادة  )٤٣٧(
  ).٢ (١١١فسه، املادة املرجع ن )٤٣٨(
  .٢٣-١١، القسم ٣خطة التنمية الوطنية، اجلزء  )٤٣٩(



CEDAW/C/TLS/1  
 

08-61762 189 
 

تقبال واحلقيقة واملصاحلة اليت مشلت فتـرة الـسنوات اخلمـس والعـشرين الالحقـة أدلـة                 جلنة االس 
علــى حــدوث عنــف منــهجي، وانتــهاك، وعمليــات إعــدام خــارج نطــاق القــضاء، واحتجــاز     

  .)٤٤٠(وتعذيب
عتـربون خـصوما    ُي الرجـال وكان. وقد عاىن الرجال والنساء من الرتاع بأشكال خمتلفة   

وجه التحديد من اجليش اإلندونيسي وكانوا حيتجـزون، ويعـذبون       سياسيني، ومستهدفني على    
وعانت النـساء أيـضا، بأعـداد أصـغر، مـن انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان مثـل                     . ويقتلون

ــة؛      ــاة العائليــة، والتعــذيب واملعاملــة الالإنــسانية واملهين ــاة، وأمــن الــشخص، واحلي احلــق يف احلي
جلنسي، ومثلن اثـنني مـن كـل ثالثـة أشـخاص أبلغـوا              للعنف ا  ، كن الضحايا الرئيسييات   أيضاو

وكـن أيـضا الـضحايا الوحيـدات لالغتـصاب          . جلنة االستقبال واحلقيقة واملـصاحلة هبـذه اجلرميـة        
  .)٤٤١(أشكال العنف اجلنسيبلغ عنهما مرارا من  أُلنيشكأكثر واالسترقاق اجلنسي، ومها 

 حالـة اصـابة، أو قتـل أو اختفـاء      املرأة التيموريـة، ألنـه يف     بـ  ضـررا فادحـا    الرتاع   أحلقو  
أفراد أسرهتا الذكور، كانت املرأة هي املسؤولة الوحيدة عن معيشة أسرهتا أو محايتـها، مبـوارد                

وكــثريا .  مــن اإليــذاء مــن الغــريقليلــة إلعالــة نفــسها وأصــبحت معرضــة بــصورة متزايــدة ملزيــد 
لتمييـز والنبـذ مـن جانـب     كان العنف الذي عانت منه على أيـدي قـوات األمـن يـؤدي إىل ا               ما

  .‘ساقطة’جمتمعها احمللي الذي اعتربها إمرأة 
  

  أسباب استهداف املرأة    
جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة واملـصاحلة أن         اليت عقـدهتا    ستماع  إلسات ا جلوجدت نتائج     

 األخـرى علـى أيـدي اجلـيش          العنـف  النساء والبنات الالئي عانني من اإليذاء اجلنسي وأشـكال        
 مباشـــرة يف حركـــة املقاومـــة، ةركاش مـــستهدفات لعـــدة أســـباب، مثـــل املـــنَّ كُـــاإلندونيـــسي

ــشعبية لتيمــور     ــسائية ال ــاتالت، أو أعــضاء يف املنظمــة الن ــة  –كمق ــشيت أو مقــدمات لألغذي  لي
ــة ل ــةرجــالواألدوي ــاك  .  املقاوم ــوكانــت هن ــساء مــستهدفة   فئ ــصلة مــن الن ــضا ة منف ــسبب أي ب

مـائهن إىل جمتمعـات يـشتبه يف تـسترها أو تعاطفهـا مـع                املقاومـة أو بـسبب انت      برجـال  نعالقاهت
  لإلحتجـاز  ة املعينـة  فئـ  النساء والبنات الـصغريات مـن هـذه ال         تتعرض توكثريا ما كان  . املقاومة

وهنـاك حالتـان جـديرتان بالـذكر تـشمالن حـرق قريـة موتـشيغا،                . نسياجل ءيذااإلتعذيب و الو
ــارو يف عــام   اإلندونيــسي واملذحبــة الــيت حــدثت يف   علــى أيــدي اجلــيش  ١٩٨٢يف مقاطعــة إين

__________ 

)٤٤٠( ‘Chega!’ CAVR Report (2006).  
)٤٤١( G. Wandita, K. Campbell-Nelson, M. Leong-Pereira, ‘Gender and Reparations in Timor-Leste’ in ‘R. 

Rubio Marín ed., ‘Engendering Reparations: Recognizing and Compensating Women Victims of Human 

Rights Violations’, forthcoming publication by ICTJ-Social Science Council (2006), p. 8.  
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ة ثالثة أخرى من النساء كانت مـستهدفة حيـث          فئوهناك  . ١٩٨٣ يف عام    ككراراس يف فيكي  
  . السكان املدنينيتستهدفا ببساطة جزءا من عمليات اجليش الواسعة النطاق اليت كنَّ

  
  االنتهاكات املتعلقة بالصحة اإلجنابية    

ــسا      ــاة اجلن ــال آخــر للمعان ــهاكات     يف مث ــن االنت ــة م ــرأة التيموري ــت امل ــرتاع، عان نية لل
وكما لوحظ آنفا يف هذا التقريـر، مـع أن الربنـامج اإلندونيـسي لتنظـيم                . )٤٤٢(حلقوقها اإلجنابية 

األسرة سبب خوفا واسع النطاق بـني الـسكان ومنـع النـساء والبنـات الـصغريات مـن الـذهاب                     
سـتقبال واحلقيقـة واملـصاحلة بعـدد صـغري جـدا            بلغت جلنـة اال   إىل العيادات الصحية واملدارس، أُ    

وقد يعزى هذا إىل أن الربنـامج مل يكـن موفقـا بدرجـة كـبرية                . من هذه احلاالت يف هناية األمر     
يف أهدافــه أو أن الالئــي أدلــني بــشهادهتن يف جلــسات االســتماع الــيت عقــدهتا جلنــة االســتقبال  

  .حقوق اإلنسان املتعلقة هبن ينتهك هذا الربنامج كانواحلقيقة واملصاحلة مل يدركن أن 
وقد أُبلغت اللجنـة بـست حـاالت عـن انتـهاكات مزعومـة حلقـوق الـصحة اإلجنابيـة،                      

أُرغمت فيها النساء سواء بطريق مباشـر أو غـري مباشـر علـى اسـتخدام وسـائل حتديـد النـسل،                      
قـا   نـساء حوامـل للتعـذيب أو اإلجهـاض الح      هناك أيضا ثالث حاالت تعرضـت فيهـا        وكانت

 أخريان قام فيهما األفراد الذين حيتفظون بالنساء يف نوع مـن االسـترقاق              انتلوكانت هناك حا  
ومل تتمكن اللجنة يف النهاية من إثبـات اإلدعـاءات املتعلقـة            . اجلنسي بإرغامهن على اإلجهاض   

  .)٤٤٣(بالتعقيم القسري أثناء الرتاع
  

  املرأة وحمكمة اجلرائم اخلطرية    
 واليـة وحـدة   ٢٠٠٥مـايو  /ملوحـدة، انتـهت يف أيـار    يقة األساسـية ا   كما لوحظ يف الوث     

 اجلرائم اخلاصة، كانت الوحدة تنفـرد       جنةوخالفا لل . اجلرائم اخلطرية التابعة للمحكمة اخلاصة    
 ووقـت إغالقهـا،     .باالختصاص يف التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم الدوليـة، واالغتـصاب والقتـل           

وبـالرغم أن املنظمـات غـري احلكوميـة     . مـا زال كـذلك    قـا و  معلكان عـدد مـن أوامـر االعتقـال          
النسائية احمللية قدمت معلومات عن اجلرائم اجلنسانية إىل احملققني، مل جيـر التحقيـق إال يف عـدد            

وقـد يعـزى هـذا جزئيـا إىل عـدم        . صغري من اجلرائم اليت تـضمنت العنـف اجلنـسي ضـد النـساء             
  .كمةرغبة بعض النساء يف عرض قضاياهن على احمل

__________ 

أُرغمت نساء أخريات يف إندونيسيا، وال سيما الفقريات يف املناطق الريفية، على قبول وسائل حتديـد النـسل            )٤٤٢(
  .طين اإلندونيسي لتنظيم األسرةكجزء من الربنامج الو

  . احلقوق االجتماعية واالقتصادية٩-٧التقرير اخلتامي للجنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة، الفصل  )٤٤٣(
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وكانت نتيجـة ذلـك شـعور كـثري مـن النـساء التيموريـات بـأن العدالـة يف قـضايهن مل                         
ويف حني كان هناك بعـض االعتـراف بـدورهن وتـضحيتهن أثنـاء سـنوات االحـتالل،                  . تتحقق

ــة           ــتقبال واحلقيق ــة االس ــدهتا جلن ــيت عق ــتماع ال ــسات االس ــهادهتن يف جل ــق ش ــن طري ــا ع جزئي
راح، خــارج الواليــة القــضائية   س الــ ي مــرتكيب اجلــرائم مطلقــ  واملــصاحلة، مــا زال كــثري مــن   

  .لمحاكمل
  

  املرأة وبرامج التعويضات    
صاحلة وفر عدد من حلقـات عمـل التعـايف، الـيت أدارهتـا جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة واملـ                      

، وهي منظمة غـري حكوميـة نـسائية حمليـة، بيئـة مأمونـة وداعمـة                 مبساعدة من منظمة فوكوبريز   
 وتتعاىف من جتارهبا القاسـية الـسابقة وحتـدد    حبريةر فيها املرأة عن رأيها عبُِّتكي اء لعلى حد سو  

  .واشترك الرجال والنساء على حد سواء يف حلقات العمل هذه. أيضا االحتياجات اهلامة
وحبلـــول هنايـــة عملياهتـــا، كانـــت جلنـــة االســـتقبال واحلقيقـــة واملـــصاحلة قـــد قـــدمت      

واسـتفاد أيـضا بعـض هـؤالء     .  إمـرأة  ١٩٦ رجـال و     ٥١٦ة لــ    تعويضات، يف شـكل مـنح نقديـ       
مــن املنظمــات غــري احلكوميــة  تابعــة للحالــة املُالرجــال والنــساء مــن الزيــارات املرتليــة والرعايــة  

تعويــضات، ال مــع ذلــك يف الوصــول إىل برنــامج ةبيــد أن بعــض النــساء واجهــن صــعوب. احملليــة
 مـن ثقـايف بـأن الرجـال مثلـوا بالفعـل معانـاة األسـر               ويعزى ذلك يف املقام األول إىل االعتقـاد ال        

  .)٤٤٤(الرتاع
ــشاور         ــا، بالت ــامج تعويــضات أوســع نطاق ــسائية بوضــع برن ــد طالبــت املنظمــات الن وق

احملاربـات القـدميات،    : وينبغي إدراج الفئات التالية بوصفها فئات مـستفيدة       . الكامل مع النساء  
وكمــا . ي والتعــذيب واألمهــات الوحيــداتلعنــف اجلنــسالئــي تعرضــن لاألرامــل، والالنــساء و

، ‘‘RESPECT ” ليشيت برنـامج  –لوحظ يف الوثيقة األساسية املوحدة، نفذت حكومة تيمور 
ــشطة   ــل أن ــرزق لتموي ــضعيفة  كــسب ال ــات ال ــل احملــاربني القــدماء،   يف ا والعمــل للفئ جملتمــع مث

املـرأة يف تـصميم بـرامج    بيد أنه، من املعترف بـه أنـه يف املاضـي كـان دور               . واألرامل والشباب 
ويتمثـــل أحـــد صـــعوبات تنفيـــذ تلـــك الـــربامج يف الوصـــول إىل النـــساء . التعويـــضات حمـــدودا

ومل تـشترك إال نـسبة مئويـة صـغرية مـن النـساء يف عمليـة جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة                       . ناجياتال
  .واملصاحلة ألخذ األقوال وتدعو احلاجة إىل تطوير طرق زيادة إشراك هؤالء النساء

 
__________ 

)٤٤٤( G. Wandita, K. Campbell-Nelson, M. Leong-Pereira, ‘Gender and Reparations in Timor-Leste’ in ‘R. 

Rubio Marín ed., ‘Engendering Reparations: Recognizing and Compensating Women Victims of Human 

Rights Violations’, forthcoming publication by ICTJ-Social Science Council (2006), p. 24.  
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