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  مقدمة
لقرار جملس حقوق   وفقاً  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           -١

 ١٤ إىل   ٣، دورته الثانية عشرة يف الفترة مـن         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
يت يف اجللـسة     ليـش  -وجرى االستعراض املتعلـق بتيمـور       . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

 ليـشيت   -وقد ترأس وفد تيمور     . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٢عشرة املعقودة يف     اخلامسة
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق      .  لوباتو .العدل، السيدة لوسيا ماريا برانداو ف      وزيرة

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤ ليشيت يف جلسته التاسعة عشرة املعقودة يف -بتيمور 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية        ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٠ويف    -٢
  .رومانيا واألردن وشيلي:  ليشيت-لتيسري االستعراض املتعلق بتيمور ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  وفقاً  و  -٣

  : ليشيت-مور املتعلق بتي
ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــي مق ــرض خط ــاً ع ــرة وفق ) أ(١٥للفق

)A/HRC/WG.6/12/TSL/1(؛  
وفقاً  جتميع للمعلومات أعدته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/12/TSL/2) (ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥للفقـرة   وفقـاً   موجز أعدته املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان          )ج(  

)A/HRC/WG.6/12/TSL/3.(  
اً  ليشيت، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلف          -وأحيلت إىل تيمور    -٤

 واململكة املتحـدة لربيطانيـا      ، وكندا ، وسلوفينيا ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ،آيرلندا
هـذه األسـئلة علـى    وميكن االطالع على .  وهولندا ، والنرويج ، الشمالية آيرلندامى و العظ

  .الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 ليشيت إهنا تشعر بالفخر وهي تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريرها -قالت تيمور     -٥

 وأشارت إىل أهنا ذكرت يف استنتاجات التقرير        .مبوجب عملية االستعراض الدوري الشامل    
أن نضال شعب تيمور للحصول على استقالله، هو يف جوهره وجبميع أبعاده، نـضال مـن     

  .أجل حقوق اإلنسان
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 ليشيت بتارخيها، وقالت    -ولوضع احلالة الراهنة يف سياقها الصحيح، ذكَّرت تيمور           -٦
. من املقاومـة  اً   عام ٢٤رة الستقالهلا بعد     بالذكرى السنوية العاش   ٢٠١٢إهنا ستحتفل عام    

 سـنة مـن    ٤٠٠، بعد   ١٩٧٥إىل أهنا أعلنت استقالهلا بشكل أحادي، عام        اً  وأشارت أيض 
وكما ورد يف موجز أصحاب املصلحة، لوحظ أن إندونيسيا، احتلت البلد           . احلكم الربتغايل 

، وبعد مقاومة   ١٩٩٩ويف عام   . وضمته، حىت قبل حصوله على االعتراف الدويل باستقالله       
مشتركة سامهت فيها خمتلف اجلهات الفاعلة، أُجري استفتاء حتت رعاية األمـم املتحـدة،              

وبعد االستفتاء، انـدلعت عـدة      .  يف املائة من السكان لصاحل االستقالل      ٧٨,٥صوَّت فيه   
فتـدخل اجملتمـع    ) ميليشيات موالية إلندونيسيا  (مواجهات تسببت فيها جمموعات مسلحة      

 ليـشيت   -وأعلنت تيمـور    .  ليشيت - وأنشأ إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور         الدويل
  .٢٠٠٢سبتمرب /يف األمم املتحدة يف أيلولاً ، وأصبحت عضو٢٠٠٢ مايو/استقالهلا يف أيار

أن اعتراف األمم املتحدة هبا مل      اً   ليشيت كذلك أهنا كانت تدرك دائم      -وذكرت تيمور     -٧
ذاته، وأن عضويتها يف األمم املتحدة تترتب عليها حقوق والتزامات، وأن هذه            يف حد   اً  يكن هدف 

والحظت أن هـذه احلقـوق      . االلتزامات ترتبط بشكل واضح بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
 ليـشيت   -وألقت تيمور   . مترابطة ومتعددة اجملاالت يف طبيعتها، وهتم مجيع املستويات احلكومية        

  .ائلة اليت يتعني بذهلا لالمتثال لألهداف اليت وضعتها لنفسهاالضوء على اجلهود اهل
 ليشيت هي أحد األمثلة القليلة يف العامل اليت أعمل فيها الـشعب             -وأُضيف أن تيمور      -٨

حقه يف تقرير مصريه وبىن الدولة يف وقت واحد، على أساس سيادة القانون واملبادئ الدميقراطية 
مثلة اليت سيقت يف هذا اإلطار أن الدولة صدَّقت على العديد           ومن األ . واحترام حقوق اإلنسان  

  .من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان مباشرة بعد اعتماد الدستور
وأُشَري إىل أن غالبية اهلياكل األساسية للبلد، يف القطاعني العام واخلاص، ُدمرت، وأنه               -٩

 إهنا تشعر، يف هـذا الـسياق،         ليشيت -وقالت تيمور   . مل ميض على ذلك سوى عشر سنوات      
  .بارتياح كبري ألهنا تقدم تقريرها الوطين وهي تدرك ما مت إجنازه وما يزال يتعني عليها القيام به

 ليشيت إىل أهنا ُسئلت، يف سياق تبادالهتا الدبلوماسية العاديـة         -كما أشارت تيمور      -١٠
الل عملية االستعراض الدوري    مع الدول األخرى واملنظمات الدولية، وعلى وجه التحديد خ        

الشامل، عن اإلجراءات اليت ستتخذها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت خـالل             
  .فترة االحتالل اإلندونيسي، ويف الفترة اليت تلت االستفتاء

 ليشيت اجلميع على اهتمامهم وعلى مـا        -وفيما يتعلق هبذه املسألة، شكرت تيمور         -١١
مـن  اً  شرية إىل أن األشخاص الذين حضروا إىل اجمللس كانوا أيـض          قدموه من مسامهات، م   

. أو شريك احلياة  اً  ضحايا ما حصل يف املاضي، وفقدوا رب األسرة أو أحد أفرادها أو صديق            
 ليشيت واجملتمع الدويل على السواء، إلثارة       - تيمور   اً،وتساءلت عما إذا كان اجلميع مستعد     

ثة، وللتحقيق يف التمويل اخلارجي للغـزو، ويف مبيعـات        قضية غزو ُنفذ بتواطؤ من دول ثال      
  .األسلحة إىل البلد املضطهِد
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 ليشيت إهنا تتمتع اآلن بأطول فترة من الـسالم واالسـتقرار منـذ            -وقالت تيمور     -١٢
وأضافت أن حالة السلم االجتماعي اليت يعيشها البلد واليت ما زالت هشة سوف             . استقالهلا

 ليـشيت   -إن تيمور   . ضى البلد يف هذه االهتامات يف املرحلة الراهنة       تتعرض للخطر إذا ما م    
وجمتمعها حباجة إىل النمو يف جماالت كثرية وخمتلفة قبل أن تكون يف وضع ميكِّنها من فـتح                 

. وأضافت أن هذه اللحظة، ولألسـف، مل تـأت بعـد          . صفحة املاضي بكرامة وشجاعة   
ايا ما جرى من ظلم، ُنفذت عـدة بـرامج     ليشيت أنه، فيما يتعلق بضح     -وأوضحت تيمور   

لدعم الضحايا يف إطار قانون املقاتلني الذي مينح معاشات تقاعدية إىل املقـاتلني الـسابقني               
  .وأراملهم وأفراد أسرهم

 ليشيت وإندونيسيا سعتا لتطبيع العالقات الثنائيـة الـيت          -أن تيمور   اً  ولوحظ أيض   -١٣
  ليـشيت أهنـا    -وأكـدت تيمـور     . تبادل والصداقة أن تقوم على أساس االحترام امل      ينبغي
ينبغي هلا أن تعادي أقرب جرياهنا، وأهنا وضعت آليات للحوار الدبلوماسـي             تستطيع وال  ال

  .اًكي تلتئم جروح املاضي وكي يسري البد حنو مستقبل أكثر إشراق
مـن   ليشيت للمصادقة على مزيـد    -وفيما يتعلق بالدعوات اليت ُوجهت إىل تيمور          -١٤

االتفاقيات والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، أُشَري إىل أن البلد أبدى استجابة كبرية هلـذه              
. الدعوات بتصديقه على سبع اتفاقيات حلقوق اإلنسان وإدراجهـا يف القـوانني الوطنيـة             

 ليشيت إهنا تعترب تنفيذ الصكوك املصادق عليها أكثر أمهية من االنـضمام إىل         -تيمور   وقالت
  .يات جديدةاتفاق
وأُشري إىل أن عملية االستعراض الدوري الشامل أتاحت للبلد فهما أفضل لوضـعه               -١٥

فقد أُجري حتليل مجاعي حلالة حقوق اإلنسان من خـالل  . الداخلي يف جمال حقوق اإلنسان    
تشكيل فريق من موظفني وخمتصني يف جمال حقوق اإلنسان من خمتلف الوزارات واملنظمات             

وأدرك البلد، مـن خـالل هـذا        . يق من وزارة العدل ومبشاركة اجملتمع املدين      الوطنية بتنس 
  .ملواجهة التحديات املتبقيةاً التحليل، أنه بات اآلن أكثر استعداد

 كمـا   .اً ليشيت عن تقديرها للبلدان اليت تقدمت بأسئلة مـسبق         -وأعربت تيمور     -١٦
شامل يف توضيح حالـة حقـوق   أعربت عن أملها يف أن تسهم دورة االستعراض الدوري ال     

  .اإلنسان يف البلد
ميلك، يف املرحلة الراهنة من مراحل التنمية، القـدرة           ال وأكدت من جديد أن البلد      -١٧

وأشـارت إىل القـضايا     . املالية أو التقنية على معاجلة مجيع املشاكل املطروحة بشكل فوري         
ـ     ال لة إن هـذه القـضايا     املتصلة باإلطار القانوين للبلد، على سبيل املثال، قائ        اً متثـل دائم

  .حلقوق اإلنسان انتهاكات
 يف فترة قـصرية، حـل مجيـع         اً، ليشيت إىل أنه من الصعب جد      -وأضافت تيمور     -١٨

 ليشيت من خصائص اجتماعية -املشاكل املالزمة إلنشاء دولة يتسم سكاهنا مبا لسكان تيمور 
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األولوية لتنمية القدرات، ووضعت، يف      ليشيت   -ويف هذا الصدد، منحت تيمور      . واقتصادية
  .يف جمال البىن التحتية األساسية وجمال التنمية االجتماعية واالقتصاديةاً الوقت نفسه، خطط

 ليشيت إىل أن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات املتعاقبة بـدأت           -وأشارت تيمور     -١٩
دريب األطباء والقضاة واملدرسني    وينبغي أال يغيب عن علم اجملتمع الدويل أن ت        . تؤيت مثارها 
  .طويالًاً يستغرق وقت

 ليشيت أهنا تلقت الدعم على مر السنني من العديد من الدول املاحنة -وأكدت تيمور   -٢٠
وأضافت أن هذا   . سيما من األمم املتحدة اليت اضطلعت بدور خاص         ال والوكاالت الدولية 

لسياسية الفاعلة واجلهات الرمسية واألمنيـة      التعاون املثمر أتاح تطوير وعي خمتلف اجلهات ا       
  .الفاعلة حبقوق اإلنسان

           وأُلقي الضوء كذلك على تعاون البلد مـع بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف                   -٢١
 ليشيت، وعلى وجه اخلصوص مع وحدة حقوق اإلنسان التابعة هلـا، يف تثقيـف               -تيمور  

  . جمال محاية الكرامة اإلنسانيةينبغي السماح به يف  الالسكان على ما
 ليشيت إىل أنه ليس من املستغرب، يف سياق االنتقال من نظـام             -وأشارت تيمور     -٢٢

ديكتاتوري إىل دولة دميقراطية تقوم على سيادة القانون، أن تستمر بعض السلوكيات الـيت              
يشيت، ورغم   ل - ليشيت ودول أخرى أن تيمور       -وترى تيمور   . كانت سائدة أثناء االحتالل   

حتذى يف جمال تعزيز حقـوق اإلنـسان يف         ُي  الثغرات املتبقية، كانت يف فترات معينة، مثاالً      
  .منطقتها

سـيما يف    الولوحظ أن البلد يشهد تغريات سريعة تعود بالنفع على عامة السكان،            -٢٣
، جماالت تعميم التعليم، وتطوير مرافق التعليم، وتعزيز احلصول علـى اخلـدمات الـصحية             
. وحتسني التغذية والصرف الصحي، وزيادة فرص احلصول على وسائل االتـصال احلديثـة            

سيما ظروف املرأة، سيؤدي إىل تغـري تـدرجيي           ال وأضيف أن حتسن الظروف االقتصادية    
وسريع يف املواقف وبالتايل إىل اخنفاض عدد حاالت الزواج املبكر وتوقف الفتيـات عـن               

  .الدراسة والعنف اجلنساين
انتخابات رئاسية وتشريعية،   اً   ليشيت أهنا ستجري قريب    -ويف اخلتام، أوضحت تيمور       -٢٤

وأن فترة الثمانية أشهر املتبقية للحكومة احلالية هي فترة قصرية لتنفيذ كل املقترحات الـيت               
وأضافت أن احلكومة احلالية ملتزمة بإيالء اهتمام جدي للمـسائل          . قدمتها الوفود األخرى  

 من أجل متهيد الطريق أمام احلكومة اجلديدة حنو مواصلة وضع سياسات متكاملة             أثريت اليت
  .فيما يتعلق حبقوق اإلنسان
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  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
أما البيانات األخرى الـيت مل يتـسَن         .ببياناتاً   وفد ٤٢أثناء جلسة التحاور، أدىل       -٢٥

 بسبب ضيق الوقت، فسوف ُتنشر على املوقـع الـشبكي           اإلدالء هبا خالل جلسة التحاور    
 التوصيات املقدمة خالل جلسة     وترد. )١(إتاحتهااخلارجي لالستعراض الدوري الشامل عند      

  .التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير
تزال تواجـه     ال اً،جداً  صغرياً   ليشيت، بوصفها بلد   -والحظت سنغافورة أن تيمور       -٢٦

سيما يف    ال اء الدولة، وأهنا، مع ذلك، اختذت خطوات إجيابية لتعزيز القدرات،         حتديات يف بن  
، الذي ٢٠٠٨ ورحبت سنغافورة بالقانون األساسي بشأن التعليم لعام. جمايل التعليم والصحة

اً ورحبت أيض . من شأنه أن يساعد يف رفع مستويات التعليم وإجياد قوة عمل تتمتع بالكفاءة            
إلنشاء معهد وطين للصحة هبدف تطوير مؤهالت املمرضـني والـصيادلة           باجلهود املبذولة   

عن اجلهود املبذولة ملكافحة األمراض املعدية مـن          والقابالت والعاملني يف املختربات، فضالً    
  .وقدمت سنغافورة توصيات. خالل التوعية وإدخال حتسينات على نظام التشخيص والعالج

ومة احلديثة العهد باالتفاقيـات الرئيـسية حلقـوق         وأثنت اجلزائر على التزام احلك      -٢٧
وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف جماالت حقوق اإلنسان واألمـن والتنميـة             . اإلنسان

االقتصادية من خالل التأكيد على التحسن الذي سجله البلد يف مؤشر التنمية البشرية منـذ               
 ينبغـي أن  ٢٠١٢النتخابات عـام  وأشارت اجلزائر إىل أن النجاح يف إجراء ا    . ٢٠٠٥عام  

  .وقدمت توصيات. آخر ملدى توطيد الدميقراطية يف البلداً يكون اختبار
 ليشيت يف وضع أطر قانونيـة لتعزيـز         -وأشادت إندونيسيا باجلهود اليت تبذهلا تيمور         -٢٨

بادئ بامتثال أمني املظامل مل   اً  ورحبت أيض . حقوق اإلنسان وإنشاء آليات خمتلفة حلقوق اإلنسان      
وأقرت باجلهود  .  ليشيت على سبعة صكوك أساسية حلقوق اإلنسان       -باريس، وبتصديق تيمور    

 ليشيت لضمان احلريات األساسية، وإمكانية اللجوء إىل القضاء، واالستفادة          -اليت تبذهلا تيمور    
ليشيت  -وقالت إندونيسيا إهنا ملتزمة بالتعاون املتبادل مع تيمور         . من خدمات الصحة والتعليم   

  .وقدمت توصيات. على وجه اخلصوص، بتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة والصداقة ورحبت،
وأشادت ميامنار باجلهود الرامية إىل تعزيز محاية حقوق املرأة، وبإنشاء عـدد مـن                -٢٩

ورحبت باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز من      . املؤسسات منها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     
 ليشيت من حتديات يف معاجلة قضايا       -وأعربت عن تفهمها ملا تواجهه تيمور       . ةخالل التوعي 

يف جمال التنمية االجتماعية واالقتـصادية  اً التنمية، لكنها أعربت عن رغبتها يف أن حتقق تقدم      
  .وقدمت توصية. والثقافية

__________ 

،  والواليات املتحدة األمريكية   ،) اإلسالمية -هورية  مج( وإيران   ، وملديف ،وسلوفاكياواملكسيك،   ،إسرائيل )١(
 . ولكسمربغ، والرأس األخضر، وأنغوال، والتفيا، وبنغالديش، وموناكو، وألبانيا،وقريغيزستان
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 تقل  ليشيت- يف املائة من سكان تيمور     ٦٠وأشارت سري النكا إىل أن ما يقرب من           -٣٠
ويف هذا الصدد، شددت اللجنة على أمهية التحسني املـستمر          . أعمارهم عن الرابعة والعشرين   

علـى املبـادرات    اً   وأثنت أيض  .جلودة التعليم والرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إليهما       
وهـت  ون. الوطنية حملو األمية وعلى التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر ومساعدة ضحاياه          

. بالتقدم الكبري يف القطاع الصحي وباالتفاق مع كوبا علـى تـدريب األطبـاء التيمـوريني               
وطلبت . وشجعت على املضي يف تطوير قطاعي التعليم والصحة، ويف جهود القضاء على الفقر            

  .ضمان تعزيز حقوق املرأة كهدف مركزي من أهداف االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان
بنقل مهام األمن وإنفاذ القانون من بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف              ندورحبت تايل   -٣١

والحظت تايلند أن النقص يف اهلياكل األساسية للتنمية        .  ليشيت إىل قوة الشرطة الوطنية     -تيمور  
 ليشيت حيول دون التمتع الكامل ألفراد الشعب حبقـوق اإلنـسان   -واملوارد البشرية يف تيمور   

 ليشيت يف سعيها حنو     -حظت تايلند أن على اجملتمع الدويل زيادة دعمه لتيمور          وال. اخلاصة هبم 
  .وقدمت تايلند توصية.  ليشيت-وقالت إهنا تقدم مساعدة إمنائية إىل تيمور . السالم واالزدهار

 ليشيت يف إرساء نظـام      -وأشادت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بنجاح تيمور          -٣٢
 ليشيت طرف يف عدة -والحظت أن تيمور . تقرار السياسي منذ استقالهلاقانوين وتوطيد االس

وأشارت إىل أن التعاون مع     . صكوك دولية أساسية حلقوق اإلنسان وأهنا تشارك يف تنفيذها        
 ليشيت الوفاء بالتزامهـا  -آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل يضمن لتيمور    

  .وقدمت توصيات. تهاتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي
 ليشيت لتحـسني حالـة      -وأعربت الفلبني عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا تيمور           -٣٣

. حقوق اإلنسان يف ظل التحديات اليت تواجهها باعتبارهـا حديثـة العهـد بالدميقراطيـة              
 ليشيت تعمل على إجراء إصالحات تشريعية وقالت إهنا علـى           -والحظت الفلبني أن تيمور     

 ليشيت ملواجهـة    -ونوهت الفلبني بالتدابري اليت اختذهتا تيمور       . رار هذه اإلصالحات  ثقة بإق 
وقالت الفلبني إنه ملـن دواعـي ارتياحهـا أن        . سيما محاية النساء واألطفال    الالتحديات و 

 ليشيت والتطورات اإلجيابية يف جمال حتسني       -تالحظ اخنفاض معدل وفيات الرضع يف تيمور        
.  ليشيت يف هذا اجملال-وذكرت الفلبني أهنا مستمرة يف التزامها بدعم تيمور . الصحة النفاسية 

  .وقدمت توصيات
 ليشيت يف التغلب على مآسـي       -وأقرت مجهورية فرتويال البوليفارية جبهود تيمور         -٣٤

وأعربت فرتويال عن   .  ليشيت أظهرت التزامها حبقوق اإلنسان     -والحظت أن تيمور    . املاضي
 ليشيت يف التغلب على التحديات اليت تواجههـا         - الصريح الذي تتبعه تيمور      تقديرها للنهج 

وأعربت فرتويال عن تقديرها للجهود الـيت تبـذهلا         . تلبية االحتياجات األساسية لسكاهنا    يف
 ليشيت لضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، ومنها، على سبيل املثـال، إنـشاء              -تيمور  

 ليشيت من إجنازات    -وأقرت فرتويال مبا حققته تيمور      . لعدالةمكتب أمني حقوق اإلنسان وا    
  .وقدمت فرتويال توصية. يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية
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 ليشيت واجهت حتديات فرضها النظـام االقتـصادي         -والحظت كوبا أن تيمور       -٣٥
الصدد إىل  الدويل اجلائر لكنها حققت مع ذلك إجنازات يف القطاع الصحي، مشرية يف هذا              

. خدمات املستشفيات واخلدمات الصحية األولية، وكذلك إىل إنشاء املعهد الوطين للـصحة       
وأعربت كوبا  . كما الحظت التقدم احملرز يف معاجلة السل واملالريا واحلد من وفيات الرضع           

ة ونوهت بتنفيذ اخلطة الوطني. يف بعض هذه اإلجنازاتاً متواضعاً عن سعادهتا إلسهامها إسهام
  .وقدمت توصية. للتعليم العايل وتنفيذ برنامج للمنح الدراسية

 ليشيت يف جمال حقوق اإلنسان، منـذ        -وأعربت اليابان عن تقديرها اللتزام تيمور         -٣٦
االستقالل، وقالت إن ذلك يتجلى يف التصديق على املعاهـدات األساسـية، ويف إنـشاء               

اسات يف هذا اجملـال، مـشرية إىل أهنـا          املؤسسات ذات الصلة، واعتماد التشريعات والسي     
 ليشيت  -وأعربت اليابان عن أملها يف أن تواصل تيمور         . ساعدت يف بناء القدرات والتدريب    

ورحبت بوضع قانون عقوبـات وتـضمينه       . بذل املزيد من اجلهود يف جمال حقوق اإلنسان       
وقالت اليابان إهنا   . عدلاملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وبوضع اخلطة االستراتيجية لقطاع ال        

وأثنت على اجلهود املبذولة لتوفري التعلـيم اجملـاين   . تدرك التحديات اليت تواجه نظام العدالة 
  .وقدمت اليابان توصيات. للجميع وتعزيز املساواة بني اجلنسني

 ليشيت تستند إىل الـصداقة واإلرث       -وأشارت الربازيل إىل أن عالقاهتا مع تيمور          -٣٧
 ليشيت يقوم على سيادة القانون وينص على محايـة          - والحظت أن دستور تيمور      .املشترك

 ليشيت طرف يف معظم الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان،          -حقوق اإلنسان، وأن تيمور     
وأشارت إىل أهنا دعمت اجلهود     ". ألف"ولديها مؤسسة حلقوق اإلنسان معتمدة ضمن الفئة        

بناء مؤسسات الدولة، مسلطة الضوء على قطاعات التعليم        إلعادة    ليشيت -اليت بذلتها تيمور    
 ليشيت فيما يتعلـق بالتحـاق   -والحظت التحديات اليت تواجهها تيمور . والزراعة والعدالة 

وسلطت الضوء على مبادرات التغذيـة يف املـدارس،         . األطفال باملدارس والعنف اجلنساين   
  .وقدمت توصيات. ملدارسمع سوء املعاملة يف ااً وسياسة عدم التسامح مطلق

 ليشيت نالت استقالهلا قبل تسع سنوات فقط، بعـد          -والحظت الربتغال أن تيمور       -٣٨
ونوهت بالتقدم الذي أحرزته، بفضل جهود استثنائية، يف إعادة اإلعمـار           . عقود من املعاناة  

 ليشيت أن تكون فخورة مبـا أنـشأته مـن           -وشددت على أن بإمكان تيمور      . واملصاحلة
ورحبـت بقـانون    . سات وما اعتمدته من تشريعات وسياسات حتمي حقوق اإلنسان        مؤس

وأعربت عن  . ، وسألت عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد       ٢٠١٠مكافحة العنف املرتيل لعام     
سـيما    ال تقديرها للجهود الرامية إىل معاجلة عدد كبري من حاالت العنف ضد األطفـال،            

            مع العنف ضد األطفال وسـألت عمـا إذا كانـت          اً  طلقاعتمادها لسياسة عدم التسامح م    
  . وقدمت توصيات.  ليشيت تنوي اختاذ تدابري أخرى-تيمور 
 ليشيت بالصكوك الرئيـسية حلقـوق       -وأعربت فرنسا عن تقديرها اللتزام تيمور         -٣٩

ل قلقة إزاء   تزا  ال وقالت إهنا . ٢٠١٠اإلنسان والعتمادها قانون مكافحة العنف املرتيل لعام        
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إىل إفالت  اً  وأشارت أيض . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشرطة والقوات املسلحة       
وذكّـرت فرنـسا    . مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان خالل حرب االستقالل من العقاب        

بتوصية جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة فيما يتعلق بوضع قـانون لتعـويض الـضحايا،              
  . التدابري املقررة لسن هذا القانون وقدمت توصياتواستفسرت عن

 ليشيت وأبرزت اجلهود اليت تبـذهلا    -والحظت اهلند التحديات اليت تواجهها تيمور         -٤٠
ونوهت بالتقدم احملرز يف بناء نظامها      . لوضع األطر التشريعية الالزمة للتمتع حبقوق اإلنسان      

حة والتعليم والسكن ورعاية األطفال، واملساواة      القضائي وباجلهود اليت تبذهلا يف جماالت الص      
 ليشيت ملكافحـة العنـف املـرتيل،        -والحظت اخلطوات اليت اختذهتا تيمور      . بني اجلنسني 

وأعربت . وشجعتها على سن وتنفيذ قوانني لضمان متتع النساء باملساواة يف احلقوق والفرص           
  .ألت عن خطتها االستراتيجية للتعليم ليشيت يف جمال التعليم وس-عن تقديرها اللتزام تيمور 

تزال يف مرحلـة     ال ليشيت حديثة العهد بالدميقراطية و     -وقالت موزامبيق إن تيمور       -٤١
                وأشـارت إىل تـصديق    . إعادة بناء البلد واملؤسسات، وأهنـا تواجـه حتـديات معقـدة           

 اإلنسان وتنفيذها لـربامج يف       ليشيت الفوري على سبع اتفاقيات دولية تتعلق حبقوق        -تيمور  
جماالت الصحة والتعليم، واملساواة بني اجلنسني، واألمن الغذائي، ومياه الـشرب، وتـأمني             

ورحبت مبا بذلته لتخفيض معدالت وفيات الرضع وباعتمادها للتعليم اجملاين          . السكن الالئق 
  .وقدمت توصيات. ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم هذا البلد. للجميع

وأثنت النمسا على اجللسات اليت عقدها فريق عامل وزاري مـع اجملتمـع املـدين                 -٤٢
وأثنت على اجلهود املبذولة للتصدي للعنف املـرتيل،        . للتحضري لالستعراض الدوري الشامل   

يف ذلك قانون مكافحة العنف املرتيل، وسألت عن اخلطوات اليت ستتخذها ملعاجلة هـذه               مبا
واستفسرت عن اخلطـوات الـيت جيـري        . نظر يف تنظيم محلة وطنية    املشكلة، مبا يف ذلك ال    

ملتابعة العمل الذي تقوم به اللجان املشكلة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان بني              اختاذها
  .وقدمت توصيات. ، ومساءلة مرتكبيها١٩٩٩ و١٩٧٤عامي 
 ن من خالل   ليشيت يف التركيز على حقوق اإلنسا      -وأشادت كمبوديا جبهود تيمور       -٤٣

والحظت التدابري اليت   . احلوكمة الدميقراطية، ووضع األطر الدميقراطية واستراتيجيات التنفيذ      
تتخذها حلماية حقوق املرأة والطفل، وإنشاء وكالة وطنية للقضايا والـسياسات اجلنـسانية             

 األمم  والحظت تعاوهنا اجليد مع منظومة    . ترمي إىل تعزيز احلق يف التعليم، واحلق يف الصحة        
كمـا الحظـت    . املتحدة، وأهنا طرف يف معظم الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان         

  . ليشيت باعتبارها جزيرة صغرية، وقدمت توصيات-التحديات اليت تواجهها تيمور 
                   وألقت نيبال الـضوء علـى التحـوالت الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة يف                -٤٤

يت منذ استقالهلا وأشادت بالتزامها يف جمال حقوق اإلنسان وبتعزيز هياكل الدولـة،              ليش -تيمور  
وحثـت اجملتمـع    . عن إضفاء الطابع املؤسسي على احترام حقوق اإلنسان والدميقراطيـة           فضالً
وقالت إن أي جهود دوليـة ينبغـي        . على تقدمي الدعم مبا يشمل تنمية اهلياكل األساسية        الدويل

  .وقدمت نيبال توصية. معرفة شاملة للجهات الفاعلة واملعايري والقيم احملليةتعتمد على  أن
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 ليشيت يف بنـاء     -وقالت مجهورية كوريا إهنا تدرك التحديات اليت تواجهها تيمور            -٤٥
والحظت أن احلاجة إىل عدالة انتقالية فيما يتعلق باجلرائم اليت          . دميقراطية وليدة  الدولة، وهي 

 ليشيت جاهدة لبناء نظـام عدالـة        -بينما تسعى تيمور    اً  إضافياً  ي ميثل عبئ  ارُتكبت يف املاض  
 ليشيت لإلطار القانوين الالزم، وعلى بنائها للمؤسـسات         -وأثنت على وضع تيمور     . فعال

والحظت، على وجه اخلصوص، قانون محاية الشهود وقانون مكافحـة العنـف            . القضائية
  .وقدمت توصيات. املرتيل
وفيما يتعلق  . وخالل احلوار اً   ليشيت على األسئلة اليت طرحت مسبق      -ور  وردت تيم   -٤٦

 ليشيت  -املساءلة والرقابة املدنية، أوضحت تيمور      اً  باملسائل املتعلقة بقطاع األمن، وخصوص    
تركز على إصـالح القطـاع      ) ٢٠١١-٢٠٠٧(أن اخلطة اخلمسية لوزارة الدفاع واألمن       

وأُضيف أن تعزيز اإلطار القانوين     . ت واإلصالح اهليكلي  يف جمال التشريعا  اً  األمين، وخصوص 
للقانون وختضع للمساءلة   وفقاً  مهما يف خلق بيئة تتصرف فيها قوات األمن           للبلد ميثل عامالً  

وأُشَري إىل أن التزام احلكومة يف هذا الصدد تأكد من خالل اعتماد قانون األمن           . من اجلمهور 
  .من الداخليالوطين، وقانون الدفاع وقانون األ

وفيما يتعلق بالشواغل اخلاصة بتدين مستوى تطبيق اآللية التأديبية يف الشرطة الوطنية،              -٤٧
وقدمت تفاصيل حول اخنفـاض     . أوضحت أن حتسينات جذرية أُدخلت يف السنوات األخرية       

ـ       -مث قدمت تيمور    . نسبة القضايا احملفوظة   ذا  ليشيت معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة يف ه
جلنة مؤقتة ملراقبة عملية الترقيات تدرس سلوك أفراد        اً  وأضافت أن احلكومة أنشأت أيض    . الشأن

 ليشيت تفاصيل عن التشريعات يف هـذا اجملـال،          -وقدمت تيمور   . الشرطة املرشحني للترقية  
وكذلك عن وظائف آليات الرقابة املدنية مبا يف ذلك آليات الربملان ومكتب أمـني حقـوق                 

  . والعدالةاإلنسان
 ليشيت إىل أهنا اعتمدت سياسة عـدم        -وفيما يتعلق بالعقاب البدين، أشارت تيمور         -٤٨

مع العقاب البدين، وأهنا اختذت تدابري صارمة، مبا يف ذلك إجراءات تأديبيـة             اً  التسامح مطلق 
ليم  ليشيت تفاصيل حول التدابري املعتمدة يف خطة التع        -وعن التعليم، قدمت تيمور     . وجنائية

من خـالل   اً  هام  وأُشَري إىل أن هذه اخلطة متثل حتوالً       .٢٠١٥-٢٠١١االستراتيجية الوطنية   
وضع رفاه الطفل اجلسدي والنفسي واالجتماعي واألكادميي يف صلب عملية صنع القرار يف             

من أشكال سوء املعاملة وأن   ليشيت أهنا تعترب العقاب البدين شكالً-وأكدت تيمور . املدارس
وفيما يتعلق مبعدالت   . ن الطفل الذي سُيعتمد، سيحظر العقاب البدين يف مجيع الظروف         قانو

 ليشيت إحصاءات وتفاصيل عن اجلهـود الـيت         -توقف الفتيات عن الدراسة، قدمت تيمور       
وأشارت إىل أن مدة التعليم األساسي اإللزامي باتـت تـسع           . تبذهلا خلفض هذه املعدالت   

ـ    . ت يف السابق  سنوات بعد أن كانت ست سنوا      للجميـع  اً  وأصبح التعليم األساسي إلزامي
وأنه مـن    من برامج حمو األمية ُتنفذ يف إطار خطة التعليم احلالية،         اً  وأضيف أن عدد   .اًوجماني

  .تنفيذ برناجمني آخرين ملكافحة األمية بدعم من حكومة كوبااً املؤمل أيض
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ة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة، أشـارت      على األسئلة املتعلقة بتنفيذ توصيات جلن     اً  ورد  -٤٩
 توصية  ١٣٤  توصية وأن من بينها    ٢٠٠ ليشيت إىل أن تقرير اللجنة حيتوي على أكثر من           -تيمور  

 توصية  ١١٢  ومن بني هذه التوصيات، مت تنفيذ      . ليشيت -موجهة إىل مؤسسات الدولة يف تيمور       
سني الظـروف الـسائدة يف مرافـق        ومشلت هذه التوصيات حت   . من خالل برامج إمنائية خمتلفة    

وباإلضافة إىل ذلك، تعتمد احلكومـة، إىل       . االحتجاز اليت باتت ُتدار وفق سياسة تتسم باالنفتاح       
جانب شركاء التنمية واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، سياسة احلوار واملصاحلة على مـستوى              

 سياسات تتعلـق بالـشباب؛ وجيـري        وعالوة على ذلك، أُقرت   . اجملتمع احمللي إلحالل السالم   
  .تنفيذ برامج واسعة النطاق حملو األمية، مبساعدة دول صديقة مثل كوبا والربازيل اًحالي
 ليشيت املعلومات املقدمة عن اجلهود املبذولة للقضاء على -كررت تيمور   بعد ذلك،   -٥٠

اً  إىل اعتمادهـا مـؤخر   ليشيت-وأشارت تيمور . العنف ضد املرأة وحتسني املساواة بني اجلنسني   
للقانون املتعلق بالعنف املرتيل، وذكرت اإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلـك إجـراءات امليزانيـة،               

ـ          اً  وقُدمت أيض . تنفيذ القانون  لضمان  .اًمعلومات مفصلة عن جهود التوعية الـيت ُتبـذل حالي
 مـن بـني     تـذكر ) ٢٠٣٠-٢٠١١( ليشيت أن خطة التنمية االسـتراتيجية        -وذكرت تيمور   

التحديات الرئيسية للمساواة بني اجلنسني ارتفاع مستوى األمية بني النساء، والعنـف املـرتيل،              
مث شرحت تيمـور    . معلومات مفصلة عن هذه القضايا     النفاسية، وقدمت  وارتفاع معدل الوفيات  

  .وقدمت تفاصيل يف هذا الصدد. اختذته من إجراءات ملواجهة هذه التحديات  ليشيت ما-
 ليشيت فيما يتعلق باملسائل اليت أثريت حول مكتب أمـني حقـوق   -وقالت تيمور     -٥١

اإلنسان والعدالة، إهنا تقدر عمل تلك املؤسسة وإن السلطة القضائية واألجهزة التأديبيـة يف              
وقُدمت معلومات حمددة يف هـذا      . اهلياكل احلكومية املختلفة ملتزمة بتنفيذ ومتابعة توصياهتا      

ف أن احلكومة ملتزمة بتزويد مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة مبا يكفـي             وأُضي. الصدد
  .من املوارد املالية وأهنا زادت املوارد املتاحة له

 ليشيت على جهودها حلماية حقوق اإلنسان من خالل التعاون -وهنأت كندا تيمور   -٥٢
. ، وجلنة احلقيقة والصداقة   مع منظومة األمم املتحدة، ومع جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة        

وأشارت كندا إىل التقدم احملرز فيما يتعلق بالتدابري األمنية والدفاعية، واعتماد قانون مكافحة             
 وأعربت عن قلقها فيما يتعلق بضحايا العنـف املـرتيل الـذين           . ٢٠١٠العنف املرتيل عام    

. اية األقليات الدينية   ليشيت على تعزيز مح    -حيظون بآليات قضائية مالئمة، وحثت تيمور        ال
  .وقدمت كندا توصيات

 ليشيت تسعى، رغم التحديات،     -مع االرتياح بأن تيمور     اً  وأحاطت فييت نام علم     -٥٣
 ليـشيت تقـدر     -إىل وضع إطارها املؤسسي والقانوين حلماية حقوق اإلنسان، وأن تيمور           

لتعزيز احلقوق االجتماعيـة     اًكما أن اجلهود اليت ُبذلت مؤخر     . التسامح واملصاحلة أميا تقدير   
سيما يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم االبتدائي والضمان االجتمـاعي،            ال واالقتصادية،
  .وقدمت فييت نام توصيات. تستحق الثناء
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قانونية ومؤسـسية   اً   ليشيت وضعت أطر   -وأعربت ماليزيا عن تفاؤهلا من أن تيمور          -٥٤
مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة املعتمد ضمن الفئـة         متينة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       

 ليشيت لالنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي        -ورحبت ماليزيا جبهود تيمور     ". ألف"
  .وقدمت توصيات. اإلعاقة
 ليشيت إىل العديد من الصكوك الدولية حلقوق        -وأثنت إستونيا على انضمام تيمور        -٥٥

بعملية املصاحلة اجلارية   اً  وأحاطت علم . ات صلة حبقوق اإلنسان   قوانني ذ  اإلنسان واعتمادها 
وأشارت إستونيا إىل مشاركتها الـسابقة يف إنـشاء         .  ليشيت النجاح فيها   -ومتنت لتيمور   

السلك الدبلوماسي ويف مراقبة االنتخابات، وذكرت أهنا ستواصل متابعة التطورات يف هـذا            
  .وقدمت توصيات. البلد
لالسـتعراض  اً   ليشيت حتضري  - بعملية املشاورات اليت جتريها تيمور       اآيرلندورحبت    -٥٦

مبا واجهته من حتديات، منذ االستقالل، يف بناء اهلياكـل          اً  الدوري الشامل، وأحاطت علم   
ورحبت بإنشاء اهليئة الوطنية املستقلة حلمايـة       . اإلدارية وإرساء ثقافة احترام حقوق اإلنسان     

كما رحبت باعتماد القـانون األساسـي للتعلـيم    . ة الفسادحقوق اإلنسان، وجلنة مكافح 
 ليشيت يف تأمني ميـاه الـشرب والـصرف          -وأشارت إىل التحديات اليت تواجهها تيمور       

.  ليـشيت  -والحظت أن اجملتمع الدويل جيب أن ميضي يف هنج الشراكة مع تيمور             . الصحي
  .وقدمت توصيات

 ليشيت يف جمال محاية حقوق اإلنـسان        -وأعربت الصني عن تقديرها جلهود تيمور         -٥٧
 ليشيت تسعى إىل    -والحظت أن تيمور    . وانضمامها إىل املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان     

تعزيز فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم، وإىل احلفاظ على اإلمدادات األساسـية مـن              
وقالت إهنا  . ات الضعيفة الغذاء ومياه الشرب والسكن، وكذلك إىل ضمان توفري احلماية للفئ         

 ليشيت من حتديات فيما يتعلق بالتنمية االجتماعيـة واالقتـصادية           -تدرك ما تواجهه تيمور     
  .ومحاية حقوق اإلنسان، وأعربت عن أملها يف أن يواصل اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة هلا

ية االجتماعية   ليشيت على ما حققته من تقدم يف جماالت التنم         -وهنأت بولندا تيمور      -٥٨
مع التقـدير بإنـشاء عـدة     اً  وأحاطت علم . وحقوق اإلنسان منذ حصوهلا على االستقالل     

 ليـشيت  -ورحبت بتعاون تيمور . مؤسسات ووضع عدة تشريعات وسياسات يف هذا اجملال 
 ليشيت مل تنضم بعـد إىل بعـض   -والحظت مع القلق أن تيمور . مع منظومة األمم املتحدة   

سية حلقوق اإلنسان وأن مثة عقبات حتول دون حتقيق العدالـة برتاهـة ويف              املعاهدات األسا 
  .وقدمت توصيات. الوقت املناسب

 ليشيت الرامية إىل اعتماد معايري القانون اجلنائي        -وأثنت النرويج على جهود تيمور        -٥٩
بـت  ورح. الدويل ومعايري حقوق اإلنسان الدولية األساسية وتضمني التشريعات الوطنية هلا         

 .اًبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل وسلطت الضوء على أمهية أن يكون قطاع العدالة قوي             
  .وقدمت توصيات
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.  ليشيت وقّعت العديد من معاهدات حقوق اإلنسان       -والحظت أستراليا أن تيمور       -٦٠
وشجعت . وقالت إهنا تتطلع إىل اعتماد وتنفيذ القانون املدين، وقانون الطفل وقانون األراضي 

 ليشيت على النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعمـل              -تيمور  
ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق . بشكل وثيق مع أمني املظامل، لتنفيذ املزيد من توصياته   

وأعربت عن قلقها إزاء العنـف      . الطفل وباجلهود املبذولة لزيادة فرص احلصول على التعليم       
ووضع أنشطة تدريبية وتعزيز وصول       ليشيت على ختصيص املوارد،    -رتيل، وشجعت تيمور    امل

 ليشيت يف جمايل املصاحلة ومساءلة     -وأثنت على ما تبذله تيمور      . املرأة إىل نظام العدالة الرمسي    
  .وقدمت توصيات. قوات الشرطة

، وعن اعتقادها بأن     ليشيت -وأعربت إيطاليا عن دعمها لبناء الدميقراطية يف تيمور           -٦١
االستعراض الدوري الشامل يشكل فرصة لتحديد اجملاالت اليت ميكـن للمجتمـع الـدويل              

 ليشيت للدستور وانـضمامها إىل الـصكوك        -يطاليا باعتماد تيمور    إورحبت  . املسامهة فيها 
 ليشيت على مواصلة التعـاون مـع األمـم         - تيمور   إيطالياوشجعت  . الدولية حلقوق اإلنسان  

على نطاق واسـع، وأن مثـة قـوانني         اً  يزال منتشر   ال وأشارت إىل أن العنف املرتيل    . تحدةامل
 ليشيت على اسـتكمال إصـالح       - تيمور   إيطالياوشجعت  . تزال قائمة   ال وممارسات متييزية 
واستفسرت عن برامج إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن مناهج           . نظامها القضائي 

  . توصياتإيطالياوقدمت .  ليشيت ملتابعة هذا املوضوع-املدارس االبتدائية وعما تقوم به تيمور 
بعة توصيات جلـنيت تقـصي       ليشيت عما تنوي القيام به ملتا      -وسألت أملانيا تيمور      -٦٢

احلقائق وعما إذا كانت تنظر يف وضع برنامج لتعويض الضحايا، أو إنشاء مراكـز ختلـد                
 ليـشيت تيـسري   -ورحبت أملانيا بوضع تيمور . ذكراهم أو سجل عام لألشخاص املفقودين     

  ليـشيت -وأثنت على اعتماد تيمـور  . الوصول إىل العدالة من بني أولوياهتا يف قطاع العدل     
وأشارت إىل أن العنف املرتيل منتشر على نطـاق واسـع وأن        . قانون مكافحة العنف املرتيل   

  . وقدمت أملانيا توصيات.اًاستجابة السلطات يف هذا اجملال ليست مالئمة دائم
 ليشيت صدقت على عدة صكوك دولية حلقوق        -والحظت جنوب أفريقيا أن تيمور        -٦٣

وسألت جنوب أفريقيا عما إذا . يف تشريعاهتا الوطنيةاإلنسان وأدرجت أحكام هذه الصكوك   
 ليشيت تدرس طلب مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات يف جمايل املـوارد             -كانت تيمور   

 ليشيت تضع سياسة وطنية     -والحظت جنوب أفريقيا أن تيمور      . البشرية والظروف املؤسسية  
لى اتفاقية حقوق األشـخاص     إلعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنظر يف التصديق ع        

وسألت عن اخلطوات اليت اختذت للتغلب على التمييز الـذي يتعـرض لـه              . ذوي اإلعاقة 
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. األشخاص ذوي اإلعاقة

.  ليشيت على الصكوك الرئيسية حلقـوق اإلنـسان        -وأبرز املغرب تصديق تيمور       -٦٤
للخطة االستراتيجية لقطـاع    وفقاً  ا القضائية،   ورحب بعزمها على تعزيز حماكمها ومؤسساهت     

العدل، وعلى تعزيز الربامج القائمة للقضاء على الفقر وتعزيز فرص الوصول إىل اخلـدمات              
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وطلب معلومات إضافية عن بـرامج تـدريب املـوظفني          . العامة رغم وجود عدة معوقات    
تعزيز حقوق اإلنسان من     ليشيت يف    -ويف هذا الصدد، أكد املغرب دعمه لتيمور        . القضائيني

  .وقدم توصية. خالل تقدمي املساعدة املالية والتقنية
 ليشيت يف اجملاالت املؤسسية والتشريعية، بالتعاون       -ونوهت األرجنتني جبهود تيمور       -٦٥

وقـدمت  . مع األمم املتحدة، واليت أتاحت وضع سياسات لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان           
  .األرجنتني توصيات

 الشمالية بقانون مكافحة العنف     آيرلندا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ورحبت  -٦٦
 ليشيت على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز التوعية العامة يف هـذا      -املرتيل، وشجعت تيمور    

والحظت التقارير املتعلقة بسوء املعاملة وباستخدام قوات األمـن للقـوة املفرطـة،             . اجملال
ورحبت بالتقدم الذي أحرزته    . يشيت على تعزيز آليتها اخلاصة باملساءلة      ل -وشجعت تيمور   

 ليشيت حنو حتسني إمكانية الوصول إىل القضاء لكنها سلمت بوجود عوائق يف هذا              -تيمور  
 ليـشيت علـى     - الشمالية تيمور    آيرلنداوشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     . اجملال

تماد سياسات تتصل باللغات املـستخدمة إلتاحـة إمكانيـة          تعزيز مؤسساهتا القضائية واع   
  .وقدمت توصيات. الوصول إىل القضاء وفرص التعلم

ليشيت على معظم املعاهدات الدوليـة       والحظت هنغاريا مع االرتياح تصديق تيمور       -٦٧
". ألـف "حلقوق اإلنسان ورحبت باعتماد مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة ضمن الفئة            

نغاريا إىل استمرار ممارسة العقاب البدين يف املدارس رغم سياسة عدم التـسامح             وأشارت ه 
 ليشيت على سن قانون حيظر العقاب البـدين، لكنـها رأت            -وهنأت تيمور   . بشأنهاً  مطلق

وأشارت هنغاريا إىل عدم وجود أحكام حمـددة        . ضرورة اختاذ املزيد من اخلطوات إلعماله     
والحظت أن تدمري اهلياكل األساسـية      . ذ نظام روما األساسي   للتعاون يف القانون الذي ينفِ    

وقـدمت  .  املتعلق باالستقالل أثر على نظام احملـاكم       ١٩٩٩للبلد يف أعقاب استفتاء العام      
  .هنغاريا توصيات

 ليشيت الرامية إىل بناء بلد قائم على احترام سـيادة  -ورحب الكرسي جبهود تيمور       -٦٨
 ليشيت علـى سـبع اتفاقيـات        -والحظت تصديق تيمور    . انالقانون ومحاية حقوق اإلنس   

والحظـت  . وبروتوكوالت اختيارية تتعلق حبقوق اإلنسان وإدراجها يف التشريعات الوطنية        
. إجراء انتخابات دميقراطية وبذل جهود ترمي إىل حتسني نظم الرعاية الـصحية والتعلـيم              

.  ليـشيت  -الم واالستقرار يف تيمـور      وأقرت باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة لتحقيق الس       
  .وقدمت توصيات

الضوء على اعتماد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ضمن الفئـة        وسلطت نيوزيلندا   -٦٩
والحظت أن االستنتاجات اليت توصلت إليها املؤسسة       . ، وهو اعتماد أيدته نيوزيلندا    "ألف"

 ليشيت يف الوفاء بالتزاماهتـا      -تيمور  والحظت تأخر   . بأية متابعة أو تأخرت متابعتها     مل حتظ 
تـوفر    ال وذكرت أن اآلليات التقليدية للعدالة    . اإلبالغية مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان    
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إىل عدم إقامة   اً  وأشارت أيض . ملرتكيب العنف ضد املرأة   اً  محاية كافية للنساء وال تشكل رادع     
وقـدمت  . ١٩٩٩-١٩٧٤فترة  العدل فيما يتعلق جبميع انتهاكات حقوق اإلنسان خالل ال        

  .نيوزيلندا توصيات
 ليشيت من سياسات وتـدابري حلمايـة        -وأثنت أوروغواي على ما اعتمدته تيمور         -٧٠

ورحبـت  . حقوق اإلنسان وعلى انضمامها إىل خمتلف الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنـسان          
ان، وشددت   ليشيت مبا تواجهه من صعوبات يف جمال حقوق اإلنس         -أوروغواي بإقرار تيمور    

وأعربت أوروغواي عن قلقها إزاء اسـتمرار األعـراف         . على أمهية دعم اجملتمع الدويل هلا     
وأعربت أوروغـواي عـن     . حلصول املرأة على حقوقها   اً  والتقاليد الثقافية اليت تشكل هتديد    

دل  ليشيت من تدابري بغية تعزيز تسجيل املواليد، مشرية إىل أن مع           -تقديرها ملا اختذته تيمور     
  . وقدمت أوروغواي توصيات.اًيزال منخفض  الالتسجيل

 ليشيت إىل معاهدات حقوق اإلنسان وإنشائها       -وأثنت سلوفينيا على انضمام تيمور        -٧١
وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بالصعوبات        . ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   

وضمت سلوفينيا صوهتا إىل صوت     . اإلعاقةوبأشكال التمييز اليت يواجهها األشخاص ذوي       
جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة لتعرب عن قلقها فيما يتعلق بإعمال حـق الفتيـات يف                 

 ليـشيت   -كما أعربت عن قلقها إزاء التمييز الذي تتعرض له املرأة، وسألت تيمور             . التعليم
  . سلوفينيا توصياتوقدمت. عن اإلجراءات املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني

 ليشيت لتعزيز مؤسسات وبـرامج حقـوق        -ورحبت كوستاريكا باستعداد تيمور       -٧٢
سـيما    ال  ليشيت من تقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان،       -ونوهت مبا أحرزته تيمور     . اإلنسان

سيما فيما يتعلق بالتغذية،      ال مكثفة،اً  حقوق الطفل، مشرية إىل أن هذا اجملال يتطلب جهود        
ونوهت بالتدابري  .  التعليم، واملساواة يف فرص احلصول على الرعاية الصحية والتعليم         وجودة

  . ليشيت ملنع التعذيب، وقدمت توصيات-اليت اختذهتا تيمور 
 ليشيت، لتنفيـذ    -وأثنت إسبانيا على عملية التعزيز املؤسسي اليت أخذت هبا تيمور             -٧٣

عن التعاون مع منظومة األمـم املتحـدة    ضالًاملعايري والسياسات يف جمال حقوق اإلنسان، ف      
والحظت استمرار مشكلة خطـرية تتمثـل يف        . وغريها من اجلهات املعنية، منذ االستقالل     

سيما العنف املرتيل، على الرغم من التـدابري الـيت            ال تعرض نسب عالية من النساء للعنف،     
ونوهت إسـبانيا   . املرتيلإعمال قانون مكافحة العنف     اً  اختذت ملكافحة هذا العنف، خصوص    

  .وقدمت إسبانيا توصيات.  ليشيت لتحسني أدائها يف جمال حقوق اإلنسان-باستعداد تيمور 
 ليشيت أن مشروع قـانون الطفـل        -وفيما يتعلق حبقوق الطفل، أوضحت تيمور         -٧٤

يتوخى إنشاء هيئة قانونية مستقلة يُُناط هبا، من بني أمور أخرى، اإلشـراف علـى قـانون         
طفل، وإخطار احلكومة يف احلاالت العاجلة اليت تستدعي اهتمامهـا، وتقـدمي املـشورة              ال

معلومات إضافية عن أحكام مشروع     اً  وقدمت أيض . للحكومة بشأن السياسات والتشريعات   
  .القانون
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 ٢٠١١ ليشيت إىل أن القانون املدين اجلديد الصادر عـام           - أشارت تيمور    اً،وأخري  -٧٥
وقدمت معلومات مفـصلة  . احلقوق بني الرجال والنساء يف مجيع اجملاالتيضمن املساواة يف  

 ليـشيت أن    -وفيما يتعلق مبسألة املمارسات التقليدية، أوضـحت تيمـور          . يف هذا الصدد  
اً مث قدمت وصـف . الدستور يربط االعتراف بالقانون العريف مبدى تطابقه مع القانون الوضعي 

  .تحسني النظام القضائي من خالل التدريبلإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة ل
 ليشيت كل الذين حتدثوا وسامهوا يف جلسة التحـاور          -ويف اخلتام، شكرت تيمور       -٧٦

 ليشيت إهنا ستبذل قـصارى      -وقالت تيمور   . مشرية إىل أهنا ستنظر جبدية يف هذه املسامهات       
  .اً إنصافجهدها لتنفيذ التوصيات اليت قُدمت من أجل بناء جمتمع أفضل وأكثر

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -اًثاني  
  : ليشيت-حتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد تيمور   -٧٧

  ؛)النمسا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -١-٧٧
اململكة املتحدة  (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -٢-٧٧

  ؛)الشمالية آيرلندالربيطانيا العظمى و
الشروع يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٣-٧٧

  ؛)أستراليا(
  ؛)سلوفينيا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٤-٧٧
االنضمام دون تأخري إىل اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٥-٧٧

  ؛)نيوزيلندا(
 وضع سياسة وطنية إلعمال حقـوق     االنتهاء يف أقرب وقت ممكن من       -٦-٧٧

األشخاص ذوي اإلعاقة ومن عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي           
  ؛)جنوب أفريقيا(اإلعاقة 

التوقيع والتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٧-٧٧
  ؛)إسبانيا(

دراسة إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            -٨-٧٧
  ؛)األرجنتني(

  ؛)الربتغال(إجناز واعتماد قانون الطفل، على سبيل األولوية   -٩-٧٧
__________ 

  .مل ُتحّرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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ضمان إدراج مبدأ املصلحة الفضلى للطفل يف القوانني ذات الـصلة            -١٠-٧٧
  ؛)النمسا(

اإلسراع يف إجناز القوانني اليت تضمن املضي يف تعزيز حقوق اإلنسان            -١١-٧٧
قوق املتصلة باألراضي، واللجوء إىل احملـاكم،       ومحايتها، مبا يف ذلك ما يتعلق باحل      

  ؛)٢()إندونيسيا(ومكافحة االجتار بالبشر 
وفقـاً  النظر يف تكثيف جهودها الرامية إىل حتسني السلطة التشريعية،           -١٢-٧٧

ألولوياهتا وقدراهتا الوطنية، مع مراعاة االلتزامات الدولية ذات الصلة يف جمـال            
  ؛)الفلبني(حقوق اإلنسان 

تعزيز دولة القانون واحلكم الرشيد، وخباصة ما يتعلق بإنفاذ القـوانني            -١٣-٧٧
  ؛)فييت نام(قدرات اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان  وبناء
زيادة املوارد البشرية واملالية املخصصة ملكتب أمني حقوق اإلنـسان           -١٤-٧٧

  ؛)إسبانيا(حلماية حقوق اإلنسان اً والعدالة تعزيز
للنظر يف توصيات مكتب أمـني حقـوق         العمليات اليت تتبعها  حتسني   -١٥-٧٧

  ؛)نيوزيلندا(اإلنسان والعدالة، واالستجابة هلا دون تأخري 
  ؛)النمسا(النظر يف وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الطفل  -١٦-٧٧
تزويد اللجنة الوطنية حلقوق الطفل باملوارد الالزمة لـضمان قـدرهتا      -١٧-٧٧

  ؛)جنوب أفريقيا(على تنفيذ واليتها 
تنفيذ استراتيجية واسعة النطاق تتماشى مع اتفاقية القضاء على مجيع           -١٨-٧٧

أشكال التمييز ضد املرأة، وهتدف إىل تعديل أو إلغـاء املمارسـات والقوالـب              
ضدها، وذلك دون تأخري، ومبساعدة     اً  النمطية الثقافية اليت تضر باملرأة ومتثل متييز      

  ؛)أوروغواي (دولية يف إطار التعاون
ضمان االحترام الكامل للمساواة يف احلقوق بني املـرأة والرجـل يف             -١٩-٧٧

مجيع مناحي احلياة، مبا يف ذلك من خالل ضمان املساواة بينهما يف املـشاركة يف               
  ؛)سلوفينيا( صنع القرار

ضمان احلماية الكافية والفعالة للنساء من العنف املرتيل، مبا يف ذلـك             -٢٠-٧٧
  ؛)النمسا(يق تقدمي املساعدة القانونية واملأوى هلن عن طر

__________ 

تعزيز ن املضي يف    تضماإلسراع يف إجناز القوانني اليت      : قُرئت التوصية خالل جلسة التحاور بالصيغة التالية       )٢(
 ).إندونيسيا( ومحايتها حقوق اإلنسان
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ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات املتعلقة مبكافحـة العنـف املـرتيل            -٢١-٧٧
  ؛)فرنسا(

اإلشراف على تنفيذ قانون مكافحة العنف املرتيل لـضمان فعاليتـه            -٢٢-٧٧
  ؛)إيطاليا(

يف اجملتمـع ويف    نشر قانون مكافحة العنف املرتيل على نطاق واسـع           -٢٣-٧٧
  ؛)النمسا(أوساط املسؤولني احلكوميني وتقدير مدى فعاليته 

تكثيف اجلهود الرامية إىل التعريف بقانون مكافحة العنـف املـرتيل            -٢٤-٧٧
  ؛)ماليزيا( كامالًاً  ومتابعة تنفيذه تنفيذ٢٠١٠ لعام
لعنـف  زيادة املوارد البشرية والتقنية الالزمة لتنفيذ قانون مكافحـة ا        -٢٥-٧٧

  ؛)إسبانيا( فعاالًاً املرتيل تنفيذ
مواصلة جهودها للقضاء على الفساد، والعقاب البـدين لألطفـال،           -٢٦-٧٧

  ؛)الكرسي الرسويل(والتمييز ضد املرأة والعنف املرتيل 
اً صرحياً اعتماد تشريعات حمددة حلظر مجيع أشكال العقاب البدين حظر -٢٧-٧٧

  ؛)الربازيل(
ات مكافحة ظاهرة االجتار بالبشر ألغراض االسـتغالل        تعزيز إجراء  -٢٨-٧٧

  ؛)اجلزائر(اجلنسي، اآلخذة يف التنامي 
مـع  اً  اعتماد حد أدىن لسن الدخول إىل سوق العمل يكون متماشـي           -٢٩-٧٧

سيما املعايري اليت أرستها اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن            ال املعايري الدولية، 
  ؛)إسبانيا(لعمل احلد األدىن لسن االلتحاق با

 وبأسرع وقت ممكن، يف تطوير نظامها القضائي بناء على          اً،املضي قدم  -٣٠-٧٧
  ؛)اليابان) (٢٠٣٠-٢٠١١(اخلطة االستراتيجية لقطاع العدل 

سيما من خالل مركـز التـدريب         ال زيادة وتكثيف اجلهود اجلارية،    -٣١-٧٧
كل عملهم ركيزة أساسية    القانوين، لتمكني وتأهيل املوظفني القضائيني الذين يش      

  ؛)الربتغال(من ركائز نظام العدالة 
تعزيز املؤسسات القضائية من خالل مجلة أمور بينها توفري ما يكفي من  -٣٢-٧٧

  ؛)بولندا(موظفني وموارد مادية 
اختاذ تدابري عاجلة لتعزيز املؤسسات القضائية من خـالل ختـصيص            -٣٣-٧٧

ة، هبدف التوسع يف استخدام احملاكم املتنقلـة،        املزيد من األموال للدوائر القضائي    
  ؛)هنغاريا(وتوفري املعدات الكافية ألجهزة األدلة اجلنائية 
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زيادة تسريع اجلهود املبذولة للبت بالقـضايا املعلقـة املتراكمـة يف             -٣٤-٧٧
لتعزيز النظـام القـضائي     اً  احملاكم، واالنتهاء بسرعة من الدراسة اليت جترى حالي       

  ؛)آيرلندا(
سيما من خالل وضع إطار قانوين حمدد ينظم      ال تعزيز النظام القضائي،   -٣٥-٧٧

  ؛)إسبانيا(مسؤولية القُصر ويتسق مع الصكوك الدولية القائمة يف هذا اجملال 
يف مـشاريع القـوانني     " املصلحة الفضلى للطفل  "ضمان إدراج مبدأ     -٣٦-٧٧

ملخـالفون للقـانون مـن      اخلاصة بقضاء األحداث، وضمان أال ُيحرم األطفال ا       
  ؛)النرويج(كخيار أخري  الحريتهم إ

بذل جهود جادة لضمان جلوء كل فرد ُتنتهك حقوق اإلنسان اخلاصة            -٣٧-٧٧
به إىل القضاء من خالل النظام القضائي الرمسي، وخباصة املقيمني يف خمتلف املناطق 

  ؛)مجهورية كوريا(اإلدارية واألرياف 
هود لضمان السماح لضحايا انتـهاكات حقـوق        بذل املزيد من اجل    -٣٨-٧٧

اإلنسان، وجلهم من النساء واألطفال، مبمارسة حقهم يف طلـب التعـويض يف             
تستويف املعايري الدوليـة حلقـوق        ال النظام القضائي الرمسي، ومنع أي ممارسات     

  ؛)مجهورية كوريا(اإلنسان 
ـ          -٣٩-٧٧ سـيما    ال ضاء،اختاذ تدابري جديدة لتعزيز إمكانية اللجـوء إىل الق
  ؛)اجلزائر(يتعلق باجملتمعات الريفية والنساء  فيما
سـيما    ال زيادة جهودها لتعزيز التسجيل املدين للسكان التيموريني،       -٤٠-٧٧

  ؛)الربازيل(األطفال 
حتسني نظام تسجيل املواليد مبا يف ذلك من خالل تكثيف جهود توعية             -٤١-٧٧

املواليد يف عملية حتديد هوية الطفل ومتتعه       الرأي العام وتعبئته حول مزايا تسجيل       
 من اتفاقية حقـوق الطفـل،       ٧حبقوقه، يف ضوء ما هو منصوص عليه يف املادة          

  ؛)أوروغواي(وبدعم من اجملتمع الدويل 
  ؛)اجلزائر(تكثيف برامج مكافحة البطالة والفقر  -٤٢-٧٧
احلقـوق  تسريع تنفيذ السياسات والتدابري اخلاصة بتعزيـز ومحايـة           -٤٣-٧٧

االجتماعية واالقتصادية األساسية، اليت تعيقها الـصعوبات املرتبطـة مبكافحـة           
األمراض، والقضاء على األمية، واحلد من الفقـر، وحتقيـق األمـن الغـذائي              

  ؛)نام تيفي(
تعزيز جهودها ملواجهة التحدي املتمثل يف حتسني مـستوى املعيـشة            -٤٤-٧٧

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(يفية وتوفري فرص العمل لسكان املناطق الر
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اعتماد تدابري عاجلة لتحسني فرص احلصول على اخلدمات الصحية،          -٤٥-٧٧
  ؛)كوستاريكا(يف اجملتمعات النائية اً خصوص

التشاور مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين وإشـراكهما يف            -٤٦-٧٧
  ).النمسا(متابعة االستعراض الدوري الشامل 

أو هي     ليشيت، اليت ترى أهنا ُنفذت فعالً      -وحتظى التوصيات التالية بتأييد تيمور        -٧٨
  :يف طور التنفيذ
مواصلة التعاون مع األمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى             -١-٧٨

اإلطار القانوين واملؤسسي فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف             لوضع
  ؛)و الدميقراطية الشعبيةمجهورية ال( ليشيت -تيمور 
مواصلة بناء وتعزيز اآلليات الدميقراطية الوطنية مبا يف ذلك املؤسسات     -٢-٧٨

القضائية، ووضع اآلليات املؤسسية الالزمة حلماية الفئات السكانية الضعيفة من          
  ؛)نيبال(مجيع أنواع االنتهاكات 

  ؛)إندونيسيا(النظر يف وضع خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان   -٣-٧٨
زيادة وتعزيز تعريف اجلمهور بالقانون وباآلليات املتـوفرة إلعمـال            -٤-٧٨

  ؛)الربتغال(سيما يف صفوف النساء والفتيات   الحقوق اإلنسان،
املضي يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال حقوق اإلنـسان،             -٥-٧٨

إلنـسان  وخباصة مع دول رابطة أمم جنوب شرق آسـيا وجملـس حقـوق ا             
  ؛)نام فييت(

مواصلة تكثيف استراتيجيات القضاء على العنف ضد املرأة، وضمان           -٦-٧٨
متتع املرأة بأهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ومعاجلة أوجه عدم املـساواة الـيت           

  ؛)اليابان(تعاين منها املرأة يف جمال العمل 
اركة املـرأة يف   مواصلة اجلهود لضمان املساواة بني اجلنـسني ومـش          -٧-٧٨

عـن القطـاع اخلـاص        املؤسسات العامة، مبا يف ذلك املؤسسات احمللية، فضالً       
  ؛)إسبانيا(

تنظيم محالت هتدف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتعزيز اآلليـات             -٨-٧٨
  ؛)الربازيل(القائمة للتصدي ملرتكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم 

منع مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة         مواصلة جهودها الرامية إىل       -٩-٧٨
ـ           واملعاقبة عليها، فضالً    اً،عن جهودها لضمان املساواة وكفالـة اإلقـرار، قانون

باملساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية          
  ؛)األرجنتني(
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 الـوعي   مكافحة العنف املرتيل والتمييز ضد املرأة عن طريق حتـسني          -١٠-٧٨
  ؛)النرويج(اجلنساين يف القطاعات االستراتيجية 

تعزيز وتكثيف اإلجراءات الراميـة إىل مكافحـة العنـف املـرتيل             -١١-٧٨
  ؛)الربتغال(

  ؛)موزامبيق(ملكافحة العنف املرتيل اً مواصلة اجلهود املبذولة حالي -١٢-٧٨
تمع املـدين   مواصلة اتباع هنج شامل من خالل القانون والقضاء واجمل         -١٣-٧٨

سيما يف تعزيـز      ال والربامج الصحية ملواجهة ارتفاع عدد حوادث العنف املرتيل،       
  ؛)أستراليا(إمكانية جلوء املرأة إىل نظام العدالة الرمسي 

 وعلى وجه اخلصوص،    اً،بذل املزيد من اجلهود لتوعية اجلمهور عموم       -١٤-٧٨
رتيل على أساس أنـه جرميـة    هيئات إنفاذ القانون، بضرورة التعامل مع العنف امل       

  ؛)مجهورية كوريا(عامة خطرية 
من خـالل تعريـف       فعاالًاً  تنفيذ قانون مكافحة العنف املرتيل تنفيذ      -١٥-٧٨

املوظفني العموميني وقادة اجملتمعات احمللية هبذا القانون، ومـن خـالل بـرامج             
الـيت تنتـهك    التثقيف يف جمال املواطنة؛ إضافة إىل مكافحة املمارسات الثقافية          

  ؛)أملانيا(حقوق املرأة، مثل الزواج القسري والزواج املبكر 
اختاذ اخلطوات الالزمة لدعم تنفيذ قانون مكافحة العنف املرتيل مبا يف            -١٦-٧٨

ذلك توفري التدريب للمسؤولني عن إنفاذ القانون على كيفية التعامل مع حاالت            
  ؛)كندا(العنف اجلنسي 

  ؛)هنغاريا(مل للمعلمني على التأديب اإلجيايب إجراء تدريب شا -١٧-٧٨
السعي إىل ضمان تعاون وكاالت األمم املتحدة، مثل منظمة العمـل            -١٨-٧٨

  ؛)الربازيل(الدولية، يف مكافحة عمالة األطفال 
خطـة   مواصلة اجلهود املشتركة واملفيدة للجميع والرامية إىل تنفيـذ         -١٩-٧٨

  ؛)ندونيسياإ(احلقيقة والصداقة العمل املعدة لتنفيذ توصيات جلنة 
سيما ما يتعلق باستخدام      ال مواصلة تعزيز املساءلة يف القطاع األمين،      -٢٠-٧٨

مجهوريـة  (أفراد الشرطة واجليش للقوة املفرطة وإساءة اسـتخدامهم للـسلطة           
  ؛)كوريا
ضمان أن حتترم الشرطة والقوات املسلحة حقوق اإلنـسان ومتنـع            -٢١-٧٨

سوء املعاملة واالستخدام املفرط للقوة، من      اً  إلنسان، خصوص انتهاكات حقوق ا  
  ؛)فرنسا(خالل تنظيم دورات تدريبية، وتعزيز الرقابة املدنية على قوات األمن 
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يف جمال حقـوق اإلنـسان،      اً  مواصلة توفري التدريب املالئم، خصوص     -٢٢-٧٨
  ؛)أستراليا(للشرطة والقوات املسلحة 

قنية من اجلهات املاحنة الدولية مبا فيها وكـاالت         التماس املساعدة الت   -٢٣-٧٨
اً وصناديق األمم املتحدة ذات الصلة، لبناء قدرات املوظفني احلكوميني، خصوص         

  ؛)ماليزيا(موظفي إنفاذ القانون واملوظفني القانونيني والقضائيني 
مواصلة دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مشاريع هتدف إىل تعزيز            -٢٤-٧٨
  ؛)النرويج(لقدرة املؤسسية لنظام العدالة والتعاون معه ا

  ؛)إيطاليا(للمعايري الدولية وفقاً حتديد سن أدىن للزواج  -٢٥-٧٨
مواصلة تعزيز جهودها ملكافحة الفقر من خالل وضع اسـتراتيجيات           -٢٦-٧٨

وطنية شاملة لتخصيص املزيد من املوارد للخدمات االجتماعية املقدمة للفئـات           
فة اليت تعيش يف املناطق الريفية، وزيادة جهودها الرامية إىل التصدي للتمييز الضعي

  ؛)ميامنار(ضد املرأة يف مجيع اجملاالت 
مواصلة مكافحة الفقر بدعم نشط من اجملتمع الدويل، ومـن خـالل             -٢٧-٧٨

تعزيز القدرة على تنفيذ ورصد استراتيجيات احلد من الفقر على الصعيدين احمللي        
  ؛)كمبوديا(معي واجملت
املثابرة يف تنفيذ التزامها بتعزيز خمتلف الربامج القائمة للقضاء علـى            -٢٨-٧٨

الفقر وضمان حصول اجلميع على اخلدمات العامة، رغم العوائـق يف جمـاالت             
الصحة والتعليم والسكن والتغذية وغريها من اجملاالت املتصلة حبقوق اإلنـسان،           

 اجملتمع الدويل لتنفيذ مشاريع يف هذه اجملاالت        والسعي إىل احلصول على دعم من     
  ؛)املغرب(

مواصلة جهودها الرامية إىل تطوير مجيع اهلياكل األساسية يف البلـد،            -٢٩-٧٨
 وبناء قدرات العاملني يف أجهزهتا لضمان توفري االحتياجات األساسية لـشعبها،          

لجوء إىل القـضاء    سيما حاجته للغذاء والطاقة والتعليم والرعاية الصحية وال        ال
  ؛)تايلند(

مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع سياسات وبرامج للحد مـن سـوء             -٣٠-٧٨
سيما من خالل حتسني برامج الوجبات املدرسـية          ال التغذية يف مجيع أحناء البلد،    

  ؛)كوستاريكا(
مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج فعالة هتدف إىل حتسني مجلة أمور منها            -٣١-٧٨

تعليم، ومستوى املعيشة، وإمكانية وصول الناس إىل ميـاه الـشرب           الصحة، وال 
  ؛)ماليزيا(املأمونة وإىل مرافق الصرف الصحي 
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  ؛)الكرسي الرسويل(مواصلة حتسني نظام الصحة ونظام التعليم  -٣٢-٧٨
مواصلة تنفيذ استراتيجيات وخطط البلد يف جماالت التنمية االقتصادية  -٣٣-٧٨

و حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن اآلن وحـىت            واالجتماعية للتقدم حن  
  ؛)كوبا (٢٠١٥ عام
االستمرار يف تنفيذ محالهتا وبراجمها املتعلقة بالرعايـة الـصحية ذات            -٣٤-٧٨

الصلة من أجل حتسني مستويات الصحة العامة وتوفري فرص حصول اجلميع على            
  ؛)رةسنغافو(خدمات الرعاية الصحية، بدعم من اجملتمع الدويل 

تعزيز املبادرة الرامية إىل حشد املساعدة واملوارد اخلارجية ملواجهـة           -٣٥-٧٨
  ؛)موزامبيق(اإلصابات بالسل واملالريا واإلسهال 

للقـانون  وفقـاً   مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز نظامها التعليمي         -٣٦-٧٨
  ؛)سنغافورة(األساسي للتعليم 

 ٢٠١٣-٢٠١١ستراتيجية الوطنيـة    مواصلة تنفيذ خطة التعليم اال     -٣٧-٧٨
  ؛)إندونيسيا(

مواصلة جهودها الرامية إىل تعميم التعليم للجميع من خالل تطـوير            -٣٨-٧٨
عدد أكرب من مؤسسات التعليم االبتدائي، وكذلك عن طريـق زيـادة الـدعم        

والفئات الضعيفة األخرى، وتـوفري    اً  لألطفال املنتمني إىل فئات احملرومني اقتصادي     
  ؛)كوستاريكا(لألطفال ذوي اإلعاقة الدعم 
اختاذ خطوات لتحسني تطبيق املساواة يف التعليم ملواجهة تدين نـسبة            -٣٩-٧٨

  ؛)اليابان(الطالبات امللتحقات بالتعليم الثانوي والعايل 
ملنع االعتـداء اجلنـسي     اً  خاصاً  ضمان أن تويل برامج التعليم اهتمام      -٤٠-٧٨

اململكـة  (ة من العودة إىل املدرسة بعد احلمـل         والتحرش اجلنسي، ومتكني املرأ   
  ؛) الشماليةآيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان اخلاصـة             -٤١-٧٨
  ؛)إندونيسيا(بالفئات الضعيفة 

مواصلة العمل على بناء الشراكات مع الدول واملنظمات الـصديقة،           -٤٢-٧٨
ف مجيع السبل املمكنة للتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل لتحسني قدرة          واستكشا

 ليشيت من التمتـع     -البلد وتعزيز موارده البشرية، من أجل متكني شعب تيمور          
  ).الفلبني(الكامل حبقوقه 
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 ليشيت التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليهـا يف املوعـد           -وستبحث تيمور     -٧٩
وز ذلك الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت سُتعقد          املناسب، على أال يتجا   

  :٢٠١٢مارس /يف آذار
التصديق على الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد الـدويل            -١-٧٩

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة          
القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،      التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة        

والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           
عن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن           واالجتماعية والثقافية، فضالً  

  ؛)أوروغواي(االختفاء القسري، أو االنضمام إليها، حسب االقتضاء 
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي      التصديق على ا    -٢-٧٩

اإلعاقة والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           
  ؛)النمسا(املدنية والسياسية 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب            -٣-٧٩
خاص من االختفـاء القـسري      واالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األش      

  ؛)فرنسا(
التصديق على الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد الـدويل            -٤-٧٩

  ؛)بولندا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، الذي          -٥-٧٩

  ؛)إستونيا (٢٠٠٥مت التوقيع عليه عام 
يق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه        التصد  -٦-٧٩

اململكة املتحـدة   (من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
  ؛) الشماليةآيرلندالربيطانيا العظمى و

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن            -٧-٧٩
  ؛)إسبانيا(ي االختفاء القسر

دراسة إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق           -٨-٧٩
األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء           

  ؛)األرجنتني(القسري 
ضمان اإلعمال الفوري ألحكام نظام رومـا األساسـي يف القـانون              -٩-٧٩

  ؛)هنغاريا(الوطين 
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تسريع اجلهود الرامية إىل التنفيذ واإلنفاذ الفعـالني خلطـط عملـها             -١٠-٧٩
 وسياساهتا ذات الصلة مبا يف ذلك التشريع اخلاص مبكافحـة االجتـار بالبـشر             

  ؛)كمبوديا(
تعديل النظام األساسي للجنة الوطنية حلقوق الطفـل مبـا يكـسبها             -١١-٧٩

رات املعنية حبقوق الطفـل     ضد الوزا اً  صالحيات قانونية متكنها من التدخل رمسي     
  ؛)النرويج(ومن تلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاك هذه احلقوق 

اللتزاماهتـا    تقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات ذات الـصلة امتثـاالً          -١٢-٧٩
  ؛)النمسا(اإلبالغية 

يف اً اإلسراع يف تقدمي التقارير إىل آليات حقوق اإلنـسان، خـصوص    -١٣-٧٩
  ؛)إستونيا(ولية اليت حل موعد تقدميها منذ وقت طويل حاالت التقارير األ

اختاذ إجراءات ملموسة لتسريع عملية تقدمي التقارير اليت حل موعدها           -١٤-٧٩
إىل هيئات املعاهدات، وإشراك مجيع اجلهات املعنية هبا يف إطار عمليـة شـفافة              

  ؛)النرويج(
 باملعاهدات اليت مل ُيقدم     إعطاء األولوية لتقدمي التقارير الدورية اخلاصة      -١٥-٧٩

  ؛)نيوزيلندا(بشأهنا أي تقرير بعد 
إصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة          -١٦-٧٩

  ؛)الربازيل(جمللس حقوق اإلنسان 
إصدار دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات             -١٧-٧٩

  ؛)لنمساا(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
إصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة          -١٨-٧٩

  ؛)سلوفينيا(
النظر يف إصدار دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار               -١٩-٧٩

  ؛)مجهورية كوريا(اإلجراءات اخلاصة 
  ؛)إيطاليا(إعادة النظر يف التشريعات ذات التبعات التمييزية ضد املرأة  -٢٠-٧٩
املثابرة يف جهودها حلماية احلياة البشرية، من احلمل إىل الوفاة الطبيعية            -٢١-٧٩

  ؛)الكرسي الرسويل(
منح أولوية عليا للتحقيق يف قضايا العنف املرتيل وحماكمـة مرتكبيـه             -٢٢-٧٩

  ؛)نيوزيلندا(



A/HRC/19/17 

27 GE.12-10024 

 اختاذ تدابري ملموسة لضمان حتقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقـوق          -٢٣-٧٩
اإلنسان خالل فترة احلرب من أجل االستقالل، وكذلك ألسرهم وللناجني مـن            

  ؛)فرنسا(احلرب 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حتقيق العدالة لـضحايا انتـهاكات            -٢٤-٧٩

 وكـشف  ١٩٩٩ و١٩٧٤حقوق اإلنسان اخلطرية اليت ارتكبت بـني عـامي         
اياها وختليـد ذكـراهم     احلقيقة بشأن هذه االنتهاكات ودفع التعويضات لضح      

  ؛)األرجنتني(
التصدي لالنتهاكات اليت ارُتكبت يف املاضي، والتشجيع على وضـع           -٢٥-٧٩

إجراءات برملانية مالئمة بشأن مشاريع القوانني الرامية إىل ضـمان االسـتقرار            
  ؛)النرويج(السياسي واحلد من التوترات الداخلية احملتملة 

الزمة لتنظيم عملية العفو الرئاسي مبا يعزز       متابعة وضع التشريعات ال    -٢٦-٧٩
  ؛)كندا(شفافيتها ويتيح للضحايا واملدعني العامني فرصة املسامهة يف هذه العملية 

ضمان املتابعة والتنفيذ الفعالني للتوصيات اليت قدمتها جلنة االستقبال          -٢٧-٧٩
  ؛)النمسا(واحلقيقة واملصاحلة وجلنة احلقيقة والصداقة 

ماد توصيات جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة وجلنـة احلقيقـة          اعت -٢٨-٧٩
والصداقة، مبا يف ذلك وضع برامج تعويضات لضحايا االنتهاكات السابقة حلقوق      

  ؛)كندا(اإلنسان 
إعطاء األولوية لتنفيذ توصيات جلنة االستقبال واحلقيقـة واملـصاحلة           -٢٩-٧٩

ضحايا يف العدالة ويف معرفـة احلقيقـة        وجلنة احلقيقة والصداقة فيما يتعلق حبق ال      
  ؛)نيوزيلندا(واحلصول على تعويض 

حتقيق املزيد من التقدم يف متابعة أعمال جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة          -٣٠-٧٩
سيما فيما يتعلق باعتماد تشريع بـشأن         ال -واملصاحلة وجلنة احلقيقة والصداقة     

اضي وإنشاء معهد خيلـد     دفع تعويضات لضحايا ما ارُتكب من انتهاكات يف امل        
  ؛) الشماليةآيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(ذكراهم 

ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عـن جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة             -٣١-٧٩
واملصاحلة وتوفري الدعم الالزم لضحايا االنتهاكات السابقة حلقـوق اإلنـسان           

  ؛)جنوب أفريقيا(
ات القضائية من خالل حتسني مرتبـات أمنـاء         مواصلة تعزيز املؤسس   -٣٢-٧٩

املظامل واملدعني العامني واختاذ التدابري الالزمة لتقليص عـدد القـضايا العالقـة             
  ؛)أملانيا(
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مواصلة التشاور مع اليونيسيف واللجنة الوطنية حلقوق الطفل بشأن          -٣٣-٧٩
تأكد عملية وضع اللمسات األخرية على مشروع قانون بشأن قضاء األحداث لل          

من أن القانون واضح وأن اإلجراءات مناسبة وتراعي السياق احمللـي واملـوارد             
  ؛)النرويج(املتاحة 

بني الرجـل  اً احلفاظ على مؤسسة األسرة وعلى الزواج باعتباره رباط   -٣٤-٧٩
  ؛)الكرسي الرسويل(واملرأة يقوم على الرضا الكامل 

 والصحة، مبـساعدة دوليـة      مواصلة تعزيز سياساهتا يف جمايل التعليم      -٣٥-٧٩
عاجلة وتعاون دويل بال شروط، كي تتمكن من توفري اخلـدمات االجتماعيـة             
األساسية الالزمة لشعبها، ويف ظروف تضمن تكافؤ الفرص يف احلـصول علـى             
خدمات الصحة والتعليم، مع إيالء اهتمام خاص للفئـات الـسكانية األكثـر             

  ؛)فرتويال( اًضعف
كومة حلوادث العنف ضد أفراد األقليـات الدينيـة         تعزيز تصدي احل   -٣٦-٧٩

  ).كندا(
  : ليشيت-ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد تيمور   -٨٠

إلغاء األحكام الواردة يف تشريعاهتا واليت تنطوي على متييز ضد املرأة،             -١-٨٠
  ).كندا(يف ذلك ما يتعلق باإلرث وملكية األراضي، واألهلية القانونية  مبا

االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقـف الـدول   مجيع    -٨١
وال ينبغي أن ُيفهم أهنا حتظى بـدعم الفريـق          . قدمتها والدولة موضوع االستعراض    اليت

  .العامل ككل
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