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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السادسة والعشرون
 31تشرين األول/أكتوبر  11 -تشرين الثاين/نوفمرب 2016

موووأع تهدمووي مفوموولة ادمووس المتل وودة السوواملة للقوووق اإلنسووان و ق ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان  1/5والفقورة 5
من مر ق قرار المجلس 21/16
ملمور -

للشتي*

هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من عشر جهات صاابةة ملال ة( )1إىل
عملية االستعراض الدوري الشامل .وهو يتةع املةادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس
بق ااوإل اان ااا يف مق اارر  .119/17وال يتض اامن التقري اار أي را أو وجه ااات نأ اار أو
اقرتابات من جانب مفوضية األمم املت دة ال امية حلقوإل اان ا وال أي بكم أو قرار
فيما يتلل بادعا ات حماددة .وقاد كركارت بلاورة مةهيفياة يف بوايا لاياة الاة مراجاع
املعلومااات ال اواردة يف التقرياار كمااا قاادر اامكااا اابقااا عل ا الةلااوأل األصاالية دو
تغيا ا  .وعما اقر بقا ارار ا ل ااس  ،21/16رُي لا ا  ،ب ااب مقتضا ا احل ااال ،ف اار م ااتقل
اسهاما ت املؤس ة الوطةية حلقوإل اان ا التابعاة للدولاة موضاو ا الساتعراض واملعتمادة
بةااا عل ا التقيااد الكاماال مب ةااادئ باااريس .وتتااال عل ا املوقااع الشااةك للمفوضااية ال ااامية
حلقااوإل اان ااا الةلااوأل الكاملااة الاايت تتضاامن يااع املعلومااات ال اواردة  .وقااد روع ا يف
إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت بدثت يف تلك الفرتة.

__________

*

حترر هذ الوثيقة قةل إرساهلا إىل دوارر الرت ة الت ريرية باألمم املت دة.
مل َّ
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توال -المعلوم ووام المقدم ووة م وون الم سس ووة الوننل ووة للق وووق اإلنس ووان التابع ووة
للدولة موموع االسوتعراض والمعتمودة بنوال هلوت التقلود الكامول بمبواد
باريس
 -1البظ مكتب أمني املأامل املعين حبقوإل اان ا والعدالة (املكتب) أ تيمور  -ليشايت
مل تلاادإل عل ا اتفاقي ااة بقااوإل األي ااإلاأل كوي ااعاق ااة واتفاقي ااة ايااة ي ااع األي ااإلاأل م اان
االختفااا الق ااري .وأوص ا املكتااب تيمااور  -ليشاايت بالتلااديع عل ا اتفاقيااة االختفااا الق ااري
عل الفور(.)2
 -2وسلط املكتب الضو عل عدم اعتماد تيمور  -ليشيت كامل التوصيات العاماة املقدماة
م اان هي ااات املعاه اادات وال س اايما التوص اايات املقدم ااة م اان ة ااة بق ااوإل الطف اال والليفة ااة املعةي ااة
بالقضا عل يع أيكال التمييز ضاد املارأة ،علا الار م مان أ الدساتور يعتماد املةاادئ العاماة
والعرفياة املةلاوأل عليهااا يف القاانو الاادوه واملعاهادات الاايت صادقت عليهااا تيماور  -ليشاايت وأ
يع التشريعات الوطةية جيب أال تتعارض مع القانو الدوه(.)3
 -3والب ااظ املكت ااب أيض اار أ تيم ااور  -ليش اايت مت ااةخرة بالفع اال يف تق ااد تقاريره ااا مبوج ااب
العه ااد ال اادوه احل اااأل ب اااحلقوإل املدني ااة وال ياس ااية والعه ااد ال اادوه احل اااأل ب اااحلقوإل االقتل ااادية
واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضا عل التمييز العةلري واتفاقية مةاهضة التعذيب و مان
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو القإن انية أو املهيةة(.)4
 -4وككاار املكتااب أ تللااات امليزانيااة املرصااودة ل ا ال جت ااد التوصااية املةةثقااة عاان ا ولااة
ال ابقة لقستعراض الدوري الشامل ،مقبأار االخنفاض امل تمر يف تللات من ميزانية الدولاة
بني عام  2012و.)5(2016
 -5وأيااار املكتااب إىل ضاارورة توساايع نطاااإل واليااة الليفةااة الوطةيااة حلقااوإل الطفاال لتشاامل
التدخقت املؤس ية إزا الوزارات العاملة يف جماالت بقوإل الطفل كات اللالة ،ولتتلقا الليفةاة
الشكاوى بشة انتهاكات بقوإل اان ا احلاصة بالطفل(.)6
 -6والبظ املكتب أ باالت العةف املةزه ما زالت مرتفعة يف تيمور  -ليشايت وأ هةاا
تةخ ار طويقر يف املقبقة القضارية مما ي مح لأليإلاأل املعةيني باعتماد تاداب الوسااطة فاد
إجياد بلول لقضاياهم .ولوبظ أيضار أ بعض أفراد ا تمع ماا زالاوا يرفعاو قضاايا العةاف املةازه
أماام لياة القضاا التقليادي .وواصاال املكتاب التةكياد علا أ عاادم وجاود جهاات فاعلاة قضااارية
يؤثر يف مراعاة األصول القانونية يف إطار قضايا العةف املةزه احملالة إىل احملكمة(.)7
 -7وإك البظ املكتب أ وزارة التعلايم أرسات سياساة عادم الت اامح مطلقاار إزا العةاف يف
املةاين املدرسية ،أوص احلكومة بة تلدر أمارار وزارياار ملةاع املدرساني مان اساتإلدام العةاف الةادين
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ضااد الطااقب ومةااع الطااقب ماان اسااتإلدام العةااف ضااد املدرسااني يف م ااار التاادريس والااتعلم يف
املدارس(.)8
 -8وإك البظ املكتب أ تيمور  -ليشيت قاد نفاذت برنااما احملااكم املتةقلاة لزياادة فارأل
ااو األيااإلاأل إىل القضااا  ،أوص ا الةلااد مبواصاالة تةأاايم احملاااكم املتةقلااة يف املقاطعااات الاايت ال
توجد فيها باليار حماكم حملية(.)9
 -9وأوص املكتب أيضار تيمور  -ليشيت باعتماد قانو حمدد يةخذ يف االعتةار األيإلاأل
كوي ااعاق ااة ،وال سا اايما األيا ااإلاأل كوو ااعاق ااات ال ا اامعية والةل ا ارية ،ك ا ا يا اادلوا بإفا ااادا م
كشهود أمام احملكمة(.)10
 -10والبظ املكتاب عادم وجاود حمكماة ع اكرية حملاكماة أفاراد قاوة الادفا لتيماور  -ليشايت
ال ا ااذين يرتكة ا ااو ا ا ارارم ،وأوص ا ا بإنش ا ااا حم ا اااكم ع ا ااكرية عل ا ا الة ا ااو املةل ا ااوأل علي ا ا يف
الدستور(.)11
 -11والبااظ املكتااب أ مشاارو القااانو بشااة نأااام العقوبااات احلاااأل للشااةاب املرتاوبااة
أعمااارهم بااني  16و 21سااةة قااد رعاارض علا جملااس الااوزرا الااذي رعلقاات موافقتا علا املشاارو
لفرتة زمةية معيةة مما أثر يف إجرا ات احملاكمة املتعلقة بقضايا خت األطفال(.)12
 -12والبااظ املكتااب أ تيمااور  -ليشاايت تةفااذ الارباما الوطةيااة لتطعاايم األطفااال مةااذ الااوالدة
بىت بلو هم  9سةوات من العمر عل نطاإل الةلد .ومع كلك ،أيار إىل تفاقم انعدام الوع يف
ا تمعات احمللية وعدم بلول أفراد ا تمع املقيمني يف مةاطع نارياة جادار علا احلادمات املتاباة
يف العيادات الفرعية واملراكز الل ية نتييفة لقفتقار إىل مرفع لضما جودة اللقابات(.)13
 -13والبظ املكتب أ املوظفني الطةيني ما زالوا يث و م ةلة االفتقاار إىل املرافاع واملعادات
الكافية اليت ت مح هلم بتوف احلدمات الل ية القزمة .والبظ أيضار أ عدد القابقت ما برل
متدنيار جدار وأن ال يوفد أبد إىل مةاطع حمددة لتقد امل اعدة الطةية األساسية إىل الة ا عةاد
الوالدة(.)14
 -14والبظ املكتب أ التةخ املتكرر يف ختلي ميزانية لربنااما التغذياة املدرساية ياؤثر يف
تةفيااذ الربناااما .وأوصا مبراقةااة جياادة للربناااما نأارار إىل تاادين جااودة األ ذيااة املااوفرة وكميتهااا ا
الكافيااة .ويف هااذا اللاادد ،أوص ا املكتااب احلكومااة بااة حتاادد وختل ا ميزانيااة كافيااة لت ااني
الةىن الت تية املدرسية اليت تدعم الربناما فد ضما استدامت (.)15
 -15والبظ املكتب أ تر املدرسة م اةلة تثا قلقاار ياديدار وال سايما انقطاا الطالةاات يف
ال ةوات األخ ة عن الدراسة الضطرارهن إىل كلك ب ةب احلمل(.)16
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ثانلا -المعلومام المقدمة من أهام معنلة تخرى
تلف -المعلومام ادساسلة واإلنار
 -1نطاق االلتعامام الدوللة

()17

 -16البأت مةأمة العفو الدولياة أ تيماور  -ليشايت أيادت التوصايات املتعلقاة باالنضامام
إىل اتفاقية اية يع األيإلاأل من االختفا الق ري خقل ا ولة األوىل لقساتعراض الادوري
الشامل ،أ احلكومة مل تتابع هذ التوصيات بىت إجنازها(.)18
 -17والبأ اات مةأم ااة العف ااو الدولي ااة أيضا اار أ تيم ااور  -ليش اايت ص اادقت علا ا نأ ااام روم ااا
األساس للم كمة ا ةارية الدولية ،إال ألا مل ت ن بعد تشريعات تاة علا التعااو ماع هاذ
احملكمة (.)19
 -2اإلنار الدستوري والتشريعي
 -18البأت الورقاة املشارتكة  3أ قاانو العقوباات ال ياة علا أي أبكاام تشادد عقوباة
ا رارم املرتكةة بدافع الت يز عل أساس اهلوياة ا ة اانية أو بالاة ثةارياة ا اةس ،علا الار م مان
أ املااادة  52ماان هااذا القااانو تعتاارب أ ا ارارم املرتكةااة باادافع التمييااز عل ا أساااس نااو ا ااةس
واملي اال ا ة ا ا م اان الأ اارو املش ااددة للعقوب ااة مم ااا ق ااد يع اارض لعقوب ااات أي ااد .وكك اارت الورق ااة
املشاارتكة  3أيضاار أ هااذ امل ااةلة ياااركة بوجا خاااأل نأارار إىل ارتفااا م ااتويات أعمااال العةااف
الة اادين والرم اازي وا ا ارارم املرتكة ااة ب اادافع الكراهي ااة ال اايت ت ااتهد مغ ااايري اهلوي ااة ا ة ااانية يف
تيمور  -ليشيت(.)20
 -3اإلنار الم سسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة
 -19البأاات مةأمااة العفااو الدوليااة أ مكتااب أمااني املأااامل املعااين حبقااوإل اان ااا والعدالااة
مكلف بوالية رصد يع التقارير بشة انتهاكات بقاوإل اان اا يف تيماور  -ليشايت والت قياع
فيهااا ،وأ بإمكان ا إبالااة تقااارير إىل مكتااب املاادع العااام ملواصاالة ااج ارا ات ا ةاريااة .إال أن ا
الكافية وافتقار إىل احملققني وامل تشارين القانونيني(.)21
يواج صعوبات ب ةب ميزانيت
()22

 -20وربةاات الورق ااة املش اارتكة  4بالتااداب ال اايت اخت ااذ ا احلكومااة لتةفي ااذ التوص ااية رق اام 41-77
املةةثق ااة ع اان االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل ال ااابع واملتعلق ااة بت اايفيل املوالي ااد .والبأ اات الورق ااة
املشارتكة أيضاار أ احلملااة الوطةياة لت اايفيل املواليااد سايفلت يف عااام  2011أكثاار ماان 63 300
طفل .إال أن من الضروري تكثيف ا هود لتةفيذ التوصية رقم  41-77بالكامل ،وخلوصاار يف
املةاطع الريفية والةارية من الةلد بيث يولد األطفال يف الغالب يف املةزل(.)23
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بال -منفلووا االلتعامووام الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووو مراهوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواأب التطبلق
 -1المساواة وهدم التمللع
 -21البأت الورقة املشرتكة  3أ تيمور  -ليشيت ليس لديها أي قوانني حتأار التميياز علا
أساس امليل ا ة واهلوية ا ة انية وثةارية ا ةس .ويف كانو األول/دي امرب  ،2001صاوتت
ا معية التةسي ية بالت ديد ضد إدراج امليل ا ة كةساس لعدم التمييز يف املاادة  )2(16مان
الدستور(.)24
 -22وككاارت الورقااة املشاارتكة  3أ االفتقااار إىل تش اريعات حمااددة عاماال ي اااهم يف التمييااز
ال ااذي يتع اارض ل ا املثلي ااات واملثلي ااو ومزدوج ااو املي اال ا ة ا ومغ ااايرو اهلوي ااة ا ة ااانية وب اااملو
صفات ا ة ني يف يع جماالت احلياة العامة يف تيمور-ليشيت(.)25
 -23وأكاادت الورقااة املشاارتكة  3أيض اار أ عاادم االع ارتا القااانوين بةااو ا ااةس أماار يعاارض
مغايري اهلوية ا ة انية للتمييز إىل بد كة يف يع جماالت احلياة اليت تتطلب تاوف املعلوماات
عن نو ا ةس وتشمل جماالت العمل والرعاية الل ية والتعليم والليفو إىل القضا (.)26
 -24وأيارت الورقاة املشارتكة  1إىل اساتمرار عادم وجاود تعرياف ياامل للتميياز ضاد املارأة يف
ااطااار القااانوين احملل ا وككاارت أ القااانو املاادين يتضاامن بعااض األبكااام املةطويااة عل ا التمييااز
مثاال عاادم االعارتا حباااالت الاازواج الااديين ا الاازواج الكااثوليك والعققااات حبكاام الواقااع دو
زواج( .)27ويف هذا املضمار ،البأت الورقة املشرتكة  1أ ال اواد األعأام مان الة اا يف تيماور
 ليش اايت يعش اان يف إط ااار عقق ااات االق ا ارتا حبك اام الواق ااع أو مل ي اايفلن بع ااد عق ااد زواجه اانالتقليدي نأرار إىل عدم وجود قانو لت يفيل األبوال املدنية مما ل عواقب عل بقوإل املرأة مان
املمتلكات الزوجية والةفقة(.)28
 -2حق الفرد ي الللاة واللرية وتمني الشخصي
 -25أيارت مةأمة العفو الدولياة إىل تواصال انتهاكاات بقاوإل اان اا الايت ترتكةهاا قاوات
األماان يف تيمااور  -ليشاايت مةااذ االسااتعراض األخ ا واسااتمرار ضااعف ليااات امل ااا لة .ويف هااذا
الل اادد ،أي ااارت املةأم ااة إىل التق ااارير ال اايت تلقته ااا ع اان اس ااتإلدام الق ااوة واألس اال ة الةاري ااة ا ا
الضروري واملفرط من جانب كتيةة الةأام العام(.)29
 -26وأعرباات مةأمااة العفااو الدوليااة أيض اار عاان قلقهااا إزا انعاادام امل ااا لة عاان التقااارير بشااة
باااالت االعتقااال التع ااف والتعااذيب واألوج ا األخاارى ل ااو املعاملااة الاايت تعاارض هلااا عش ارات
األف اراد عل ا يااد ق اوات األماان يف إطااار العمليااات األمةيااة املشاارتكة بااني الشاارطة الوطةيااة والق اوات
الع ااكرية يف مقاطعااة باوكاااو يف الفاارتة بااني يااهري يااةاط/فرباير وأيار/مااايو  2014والفاارتة بااني
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ي ااهري كار/م ااارس و ب/أ ااطس  .2015والبأ اات املةأم ااة أيضا اار أ تل ااك العملي ااات ق ااد
استهلت تلديار للهيفمات املزعومة اليت يةها ماو مورو  ،زعيم جملس ماوب الثوري(.)30
 -27وعاقوة علا كلاك ،البأاات مةأماة العفااو الدولياة أ مةأمااات حملياة حلقااوإل اان ااا
وثّقت عشرات احلااالت الايت تعارض فيهاا للضارب والركال مارارار وتكارارار أفاراد متهماو باةلم أتةاا
ماااو مااورو  -الااذي قرتاال يف ب/أ ااطس  - 2015وكلااك ماان جانااب ق اوات األماان أثةااا
إلقا القةض عليهم وابتيفازهم بيةما كا بعضهم مقيد اليدين والرجلني(.)31
 -28ويف هااذا اللاادد ،أوصاات الورقااة املشاارتكة  1احلكومااة بتاادعيم التاادريب املتلاال مبعاااي
بقااوإل اان ااا واملوج ا إىل الشاارطة الوطةيااة والق اوات الع ااكرية وضااما امتثااال إجارا ات عماال
هذين ا هازين األمةياني وقواعاد االياتةا يف العملياات املشارتكة ملعااي بقاوإل اان اا املكرساة
يف القااانو الاادوه اان اااين والدسااتور والقااانو املتعلااع باااألمن الااداخل  .ويةةغا لل كومااة أيضاار
تدعيم ليات امل ا لة الداخلية ضمن جهازي الشرطة الوطةياة والقاوات الع اكرية وتعزياز يافافية
نتارا الت قيقات يف االدعا ات املتعلقة بانتهاكات بقوإل اان ا (.)32
 -29والبأاات مةأمااة الةقااا الثقااايف أ احلكومااة مل تتإلااذ التااداب القزمااة لتااوف احلاادمات
واحلمايااة للة ااا والفتيااات ماان الشااعوب األصاالية عل ا الاار م ماان قااانو مكاف ااة العةااف املةاازه
وخطااة العماال الوطةيااة بشااة العةااف املةاازه( .)33وأعرباات مةأمااة العفااو الدوليااة عاان ياوا ل مماثلااة
إزا عدم وفا قانو مكاف ة العةف املةزه مبعاي اتفاقية القضا عل يع أيكال التمييز ضاد
املارأة علا الة ااو املقراام( .)34وأوصاات الورقااة املشاارتكة  1الربملااا بااة يةاااقم ويعتمااد التعااديقت
املقاارتل إدخاهلااا عل ا قااانو العقوبااات وقااانو مكاف ااة العةااف املةاازه ،وكااذلك مشاارو ق ااانو
مكاف ة االجتار بالةشر مع إيق االعتةار الواجب للتعليقات اليت يقدمها ا تمع املدين(.)35
 -30والبأت الورقة املشرتكة  4إبالة عدد قليل من قضايا العةف ضد األطفال وعادد أقال
ماان قضااايا االعتاادا ا ة ا علاايهم إىل احملاااكم .وككاارت أ القااانو ّماال الوالاادين امل ااؤولية
األولية عن رفع قضايا االعتدا ا ة عل طفال دو احلام اة عشارة مان العمار ،وأ املشااكل
تأهر عةدما يكو ا اين املزعوم هو أبد الوالدين مما جيعل الطفل أس أسرة م ي ة إلي (.)36
 -31والبأت مةأماة الةقاا الثقاايف عادم تاوفر إجارا ات بفاظ األمان وااجارا ات القضاارية
للاااض ض ا ايا العةااف املةاازه الااذين يلتم ااو احلمايااة وحتقيااع العدالااة إزا املعتاادين علاايهم(.)37
ويااددت الورقااة املشاارتكة  1أيض اار عل ا ارتكاااب أخطااا قانونيااة يف اال ااام بارتكاااب ج ارارم أقاال
خطورة ،يف إطار إجرا ات اال ام ،وعل ية انعدام املقبقة القضارية عن اال تلااب يف إطاار
الزواج .و الةار ما يعتارب عادم مقاوماة الضا ايا دلايقر علا الرضاا وقلماا تةاذل ا هاود للة اث عان
أدل ااة داعم ااة عة اادما ال تت ااوفر أي أدل ااة طةي ااة .ول ااوبظ أ األبك ااام يعل ااع تةفي ااذها يف كثا ا م اان
األبيا وتةطوي عل فرض الغرامات وتفتقر إىل إصدار أوامر م ااعدة مثال ياروط مثاول ا ةااة
أمام ال لطات(.)38
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 -32وفضقر عن كلك ،سلطت الورقاة املشارتكة  4الضاو علا تفضايل الضا ايا عادم التةليا
عن باالت االعتدا يف كث من األبياا ب اةب خاوفهم مان األعماال االنتقامياة .وباىت عةادما
تكااو باااالت العةااف معروفااة ،الة اار مااا تااتم ت ااوية املةازعااات املةزليااة باالعتماااد عل ا الق اوانني
واملمارسات التقليدية إما داخل األسرة وإما أمام زعما ا تمعات احمللية(.)39
 -33وأي ااارت الورق ااة املش اارتكة  1أيض ا اار إىل ض اارورة تعزي ااز تةفي ااذ احللي ااات القانوني ااة حلمايا ااة
الض ايا والشهود وخلوصار ض ايا العةاف مان الة اا واألطفاال .وال أا الشاهود والضا ايا
يف الواقع بتداب احلماية الفعالة بىت يف بال تعرض سقمتهم ورفاههم لتهديدات واض ة(.)40
 -34وككرت املةادرة العاملية الا يع أياكال العقوباة الةدنياة لألطفاال أ عقوباة األطفاال
الةدنيااة يف تيمااور  -ليشاايت تعتاارب ا مشااروعة يف نأااام العقوبااات إال ألااا ا حمأااورة يف املةاازل
ومؤس ااات الرعايااة الةديلااة ومراكااز الرعايااة الةهاريااة واملاادارس .والبأاات املةااادرة العامليااة أيضاار أ
الةقاش جاار بشاة مشارو قاانو للطفال مماا يتايح علا الفاور فرصاة حلأار ياع أياكال العقوباة
الةدنية( .)41وأعربت الورقة املشرتكة  4أيضار عن القلع إزا العقوبة الةدنية باعتةارها ممارسة يارعة
ما زال يلعب القضا عليها وال سيما يف إطار نأام التعليم(.)42
 -35وأيااارت الورقااة املشاارتكة  4إىل ياايو عم اال األطفااال لاادعم دخاال األساارة ،وإىل م ااةح
األولويااة داخ اال األس اار يف الغالااب لعم اال أطفاهل ااا عل ا ب اااب تعل اايمهم وخلوص اار يف املة اااطع
الريفيااة .ولااوبظ أ األطفااال يف معأاام األبيااا يعملااو يف األراض ا الزراعيااة األس ارية يف ق اراهم
احمللية يف إطار االقتلاد الرمس ويشار العديد مةهم يف أعمال خط ة أو ياقة(.)43
 -3إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل الم من العقاب ،وسلادة القانون
 -36البأ اات الورقا ااة املشا اارتكة  1أ الق ا ارارات اللا ااادرة عا اان الربملا ااا واحلكوما ااة يف تش ا ارين
األول/أكتااوبر  2014أدت إىل الطاارد الفااوري ماان تيمااور  -ليش ايت حلم ااة قضاااة دوليااني واثةااني
ماان املاادعني العااامني وحمقااع وابااد يف ةااة مكاف ااة الف اااد ،وأ احملاااكم رفضاات التقيااد بااذلك.
وأرجرب مركز التدريب القانوين عل وقف تدريب القضاة كعاقةة مةايرة لتلك القرارات(.)44
 -37والبأاات الورقااة املشاارتكة  1أيضاار زيااادة تللااات امليزانيااة لقطااا القضااا يف بااني أ
مكتااب حمااام الاادفا العااام مااا زال يواج ا حتااديات رري ااية تعاازى جزري اار إىل افتقااار إىل ميزانيااة
مةفللة خاصة ب  .ويف هذا املضمار ،أوصت الورقة املشرتكة  1احلكومة والربملا بإماداد مكتاب
حمام الدفا العام مبيزانية خاصة ب وضما أ ية مشرو القانو املتعلاع باةجور العااملني يف
ال لك القضار عل مرتةات وظرو أكثر إنلافار حملامي الدفا العام(.)45
 -38وسلطت الورقاة املشارتكة  1الضاو علا العادد املرتفاع ن اةيار مان احملتيفازين قةال احملاكماة
الذين مثلوا  30.3يف املارة من جممو ال يفةا يف عام  2013و 24يف املاراة يف عاام .2015
ووفق اار للورقااة املشاارتكة  ،1يتمثاال أبااد العواماال امل ااةةة لقبتيفاااز املطااول قةاال احملاكمااة يف عاادم
بلااول احملتيف ازين عل ا امل اااعدة القانونيااة .وكركاار أ احملتيف ازين يشااكو ماان أ حمااامي الاادفا

GE.16-14254

7

A/HRC/WG.6/26/TLS/3

العااام ال يااذهةو تقرية اار إىل مااوكليهم يف ال اايفو  ،وماان أ احملتيف ازين الة اار مااا يلتقااو حماااميهم
للمرة األوىل يف احملكمة(.)46
 -39والبأت الورقة املشرتكة  1أ الة ا اللوايت يتعاملن مع قطا القضا بلفة املتقاضا
أو الض ا ية أو امل ادع عليا ا يتعرض اان باس ااتمرار ملواق ااف س االةية وقوال ااب طي ااة قارم ااة عل ا ن ااو
ا ااةس ،ممااا لا عواقااب وخيمااة بوجا خاااأل علا الة ااا الااقيت يراتهمن بارتكاااب أعمااال العةااف
املةاازه دفاع اار عاان الااةفس .ويف هااذا اللاادد ،أوصاات الورقااة املشاارتكة  1احلكومااة بضاارورة وضااع
تشريعات جتعل التثقياف القاانوين املتواصال إلزامياار للقضااة واملادعني العاامني وحماامي الادفا العاام
واحملااامني يف جماااالت امل اااواة بااني ا ة ااني وبقااوإل اان ااا احلاصااة باااملرأة واألسااةاب األساسااية
للعةف ضد املرأة(.)47
 -40وأب اارزت مةأم ااة العف ااو الدولي ااة أ ق ااانو العقوب ااات ال يكفا ا للتل اادي لتف ااقت م اان
العقاب عل ا رارم املاضاية ،وأ بعاض جواناب هاذا القاانو ال تت اع ماع نأاام روماا األساسا
ومعاهاادات بقااوإل اان ااا األخاارى ،وال مااع القااانو الاادوه العااريف .وككاارت بلاافة خاصااة أ
قانو العقوبات ال يشمل عل ما يةدو ضمانات تكفل يف امل تقةل عادم إصادار عفاو وطاين أو
ق ارارات ب ااالعفو قة اال اادان ااة أو اخت اااك ت ااداب مماثل ااة لتف ااقت م اان العق اااب عل ا ا ارارم املرتكة ااة
مبوجب القانو الدوه(.)48
 -41وأعرب اات مةأم ااة العف ااو الدولي ااة ع اان أس اافها النع اادام العدال ااة واحلقيق ااة وا اارب للة ااا
والفتيات اللوايت تعرضن للعةف ا ة والعةف القارم عل نو ا اةس علا ياد أفاراد مان قاوات
األماان ااندوني ااية وأجهز ااا التابعااة ورجااال ماان تيمااور  -ليشاايت يف فاارتة االبااتقل ااندوني ا
واالستفتا عل االستققل بني عام  1975و.)49(1999
 -42وساالطت الورقااة املشاارتكة  1الضااو عل ا الثغ ارات الكة ا ة املتةقيااة يف ااطااار التش اريع
وال ياساايت واملؤس ا بشااة ايااة الطفاال وقضااا األباادا  .ووفقاار للورقااة املشاارتكة  ،1مل اارز
مشروعا قانونني بشة قضا األبدا  ،ومها قانو الوصااية والتعلايم لألطفاال املرتاوباة أعماارهم
بني  12و 16سةة ونأام العقوباات احلااأل لألياإلاأل املرتاوباة أعماارهم باني  16و 21ساةة،
أي تقدم داخل وزارة العدل ويتطلةا املزيد من التشاور(.)50
 -4اللق ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية
 -43البأات ا موعاة الدوليااة للادعوة يف جمااال بقاوإل اان اا يف كليااة احلقاوإل ويليااام س.
ريتشاردسو يف جامعة هاواي مبانوا أ املمارسات العرفية يف تيمور  -ليشيت تفرض أ يوىل أمر
األطفال لألب وليس األم يف بالة الطقإل(.)51
 -44وساالطت ا موعااة الدوليااة للاادعوة يف جمااال بقااوإل اان ااا الضااو عل ا الاادور الكة ا
ملمارس ااة امله اار ( )barlakeالعرفي ااة يف ترتي ااب زواج الش ااابات مقاب اال دف ااع ش اان .وأي ا إىل تع اارض
معأاام الة ااا والفتيااات اللااغ ات أيضاار للعةااف املةاازه يف بيااا ن العامااة واحلاصااة ممااا يااؤثر تااةث ار
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يااديدار يف قاادر ن علا احللااول علا التعلاايم واملشاااركة يف ا تمااع علا قاادم امل اااواة مااع سااارر
أفراد (.)52
 -45والبأاات ا موعااة الدوليااة للاادعوة يف جمااال بقااوإل اان ااا أيض اار أ املمارسااة العرفيااة
تؤدي إىل انتقال املمتلكاات املوروثاة عاادة إىل الاوار الاذكر األكارب ساةار الةااق علا قياد احليااة،
إكا كا الزوج الةاق عل قيد احلياة امرأة(.)53
 -5حرية التعبلر ومكوين الجمعلام والتجمو السلمي
 -46البأت مةأمة العفو الدولية أ قانو وسارل ااعقم الذي أرقر يف عام  2014ية
عل ضرورة أ يشار األفراد يف تدريب داخل ملادة ساتة أياهر يف مؤس اة لتعاقم ويعتمادهم
جمل ااس للل ا ا افة للعم اال كل ا ا فيني .وه ااذا أم اار يفك اان أ يقم ااع بري ااة التعة ا ا يف الةل ااد وفق ا اار
للمةأمة(.)54
 -47وإك البأت مةأمة العفو الدولية أ أي خرإل ألبكام قانو وسارل ااعقم يفكن أ
يؤدي إىل فرض رامات عل الل فيني ووسارل ااعاقم ،أعربات أيضاار عان قلقهاا إزا إمكانياة
استغقل الغموض يف صيا ة القانو ملةع وسارل ااعقم من انتقاد احلكومة(.)55
 -48وككاارت مةأمااة العفااو الدوليااة أ القااانو املتعلااع حبريااة التيفمااع والتأاااهر يفاارض قيااودار
ا معقولااة علا بريااة التيفمااع ماان خااقل بأاار التيفمعااات والتأاااهرات يف باادود م ااافة تقاال
ع اان  100م اارت م اان مكات ااب اهلي ااات ال اايادية ،ومق ااار إقام ااة أصا ا اب املةاص ااب يف اهلي ااات
ال اايادية ،واملةشااات الع ااكرية وتلااك الاايت يرضااف عليهااا الطااابع الع ااكري ،ومةاااين ال اايفو ،
ومكاتااب الةعثااات الدبلوماس ااية والقةلااليات ،ومكات ااب األب ازاب ال ياس ااية .ويف هااذا الل اادد،
س االطت املةأم ااة الض ااو عل ا أ ه ااذا الش اارط املف ااروض مبوج ااب الق ااانو املتعل ااع حبري ااة التيفم ااع
والتأاااهر جيعاال تةأاايم تأاااهرة عل ا م ارأى وم اامع ماان ا مهااور امل ااتهد أم ارار يااة م اات يل
بالة ااةة إىل احملتيفااني نأارار إىل ياادة قاارب املةاااين احلكوميااة ماان الةعثااات الدبلوماسااية يف العاصاامة
ديل وقرب موقع العاصمة من الة ر(.)56
 -49والبأت مةأمة العفو الدولية أ الشرطة الوطةياة ماا زالات تف ار القاانو املتعلاع حبرياة
التيفمااع والتأاااهر (رقاام  )2006/1علا أنا يفاارض علا مةأما التأاااهرة احللااول علا إك ؛
وقااد بأ اارت ع ااددار ماان التيفمع ااات ال االمية املرتةطااة مبطالة ااات بامل ااا لة عاان ا ارارم املاض ااية،
وبف اد موظفني بكوميني(.)57
 -6اللق ي العمل و ي ظروف همل هادلة ومواملة
 -50أكدت الورقة املشرتكة  3أ م ةلة عدم مكاف ة التمييز يف تيمور  -ليشايت تثا القلاع
بوج ا خاااأل نأ ارار إىل بأاار التمييااز يف العماال عل ا أساااس املياال ا ة ا مبوجااب قااانو العماال
ال ااابع ال ااذي رس ا ّان يف ع ااام  2002وأرلغا ا يف ع ااام  ،2012مم ااا يفث اال تراجعا اار يع اارض املثلي ااات
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واملثلياني ومزدوجا امليال ا ة ا ومغاايري اهلويااة ا ة اانية وباامل صافات ا ة اني مان العمااال
للتمييز واملضايقة و ول دو متتعهم باحلع يف العمل(.)58
 -51وإك البأاات الورق ااة املش اارتكة  1ع ااددار كة ا ار م اان الش ااكاوى املتعلق ااة بانتهاك ااات ق ااانو
العماال واملقدمااة ماان عمااال يف  80يااركة وطةيااة ودوليااة يف الفاارتة بااني عااام  2012و،2015
أوصاات بااة جتااري املفتشااية العامااة للعماال عمليااات تفتاايم مةااتأم ويااامل و ا مت يااز لأاارو
العمال يف ياع الشاركات املوجاودة يف تيماور-ليشايت ،وأ يرفاع جملاس العمال الاوطين احلاد األد
لألجور بة ةة  50يف املارة(.)59
 -7اللق ي الضمان االأتماهي و ي التمتو بمستوى معلشي الئق
 -52البأاات الورقااة املشاارتكة  1اخنفاض اار يف اانفاااإل العااام عل ا الل ا ة والتعلاايم والزراعااة،
بيةما يعتمد  75يف املارة من ال كا عل الزراعة لتلةية االبتياجات األساسية والكفا (.)60
 -53والبأاات الورقااة املشاارتكة  1برناااما مة ااة األم ( )Bolsa Da Mãeالااذي ي ااتهد األساار
الاايت تعاااين ماان بالااة ضااعف يااديد وتعاايم دو خااط الفقاار ياريطة الت اااإل أطفااال هااذ األساار
باملادارس وتطعايمهم .والبأات أيضاار ماواطن القلاع إزا عادم وجاود لياات فعالاة ملراقةاة الربناااما
من أجل ضما الوفا بشرط التعليم والتطعيم(.)61
 -8اللق ي الصلة
 -54ربةاات الورقااة املشاارتكة  4بالتااداب الاايت اختااذ ا احلكوم اة انشااا مراكااز وعيااادات طةيااة
بلورة تدرجيية يف يع املقاطعات متشيار مع التوصاية رقام  )62( 45-77املةةثقاة عان االساتعراض
الاادوري الشااامل ال ااابع فااد حت ااني إمكانيااة احللااول عل ا احلاادمات الل ا ية .ومااع كلااك،
أعرباات الورق ااة املش اارتكة  4عاان القل ااع إزا اس ااتمرار أوج ا التفاااوت يف م ااتوى ج ااودة احل اادمات
الل ية بني املد الرري ية والقرى ا ةلية والريفية(.)63
 -55والبأاات الورقااة املشاارتكة  2عاادم التااازر الأاااهر بااني إداريت اللا ة والتعلاايم امل ااؤولتني
ع اان بل ااول األطف ااال علا ا خ اادمات الرعاي ااة اللا ا ية .وم اان ه ااذا املةطل ااع ،أيا ا إىل امل ااارل
الرري ااية املتمثل ااة يف املش ااكل التةف ااية ،وااس ااهال لاادى الرض ااع ،والت ااداب االبتياطي ااة ملكاف ااة
ال اال ،واملإلاااطر املرتةطااة بعااادات مض ا جااوز التةةااول والتاادخني ،وال يةاادو أ أي اار ماان اادارتااني
تتلدى هلا بشكل مةهيف من خقل توف براما للتثقيف والوقاية(.)64
 -56والبأاات الورقااة املشاارتكة  3التقااارير عاان التمييااز ضااد مغااايري اهلويااة ا ة ااانية والرجااال
ال ا ااذين يفارس ا ااو ا ا ااةس فيم ا ااا بي ا ااةهم ل ا اادى خض ا ااوعهم لف وص ا ااات صا ا ا ية يف امل تش ا اافيات
والعيااادات .ووفق اار للورقااة املشاارتكة  ،3يتعاارض مغااايرو اهلويااة ا ة ااانية والرجااال الااذين يفارسااو
ا ا ااةس فيما ااا بيا ااةهم مل ا ااتويات عاليا ااة ما اان الوصا اام يف مراكا ااز الرعايا ااة الل ا ا ية .وأي ا ا إىل أ
اللااعوبات أمااام إمكانيااة احللااول عل ا الرعايااة الل ا ية احلمةااة و ا املةطويااة عل ا التمييااز تثااين
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املثليات واملثليني ومزدوج امليل ا ة
احللول عل الرعاية الل ية(.)65

ومغاايري اهلوياة ا ة اانية وباامل صافات ا ة اني عان

 -9اللق ي التعللس
 -57البأ اات الورق ااة املش اارتكة  2تةكي ااد احلكوم ااة علا ا أل ااا تعم اال م اان أج اال تةفي ااذ احلط ااة
االس ارتاتييفية الوطةيااة للتعلاايم ( )2013-2011عاارب مراجعااة املااةها الدراس ا  ،وتةأاايم دورات
مةتأمة لتدريب املعلمني ،وم ك سيفل مفلل لل ضور .ومع كلك ،أعربات الورقاة املشارتكة 2
عن القلع إزا عدم التلدي للم توى املإليف لتغيب املوظفني واألطفال عن املدارس(.)66
 -58وعل حنو مماثل ،البأت الورقاة املشارتكة  4اساتمرار عادم إمكانياة الت ااإل العدياد مان
األطفال باملدارس ،أو تةخرهم يف كلاك ،أو ابتماال تكارارهم للعاام الدراسا  ،أو انقطااعهم عان
الدراس ااة يف وق اات مةك اار ،وكل ااك علا ا ال اار م م اان ت اايفيل ارتف ااا هار اال يف م ااتوى االلت اااإل
باملدارس يف تيمور  -ليشيت يف ال ةوات األخ ة(.)67
 -59وسلطت ا موعة الدولية للدعوة يف جمال بقوإل اان ا الضاو علا وجاود ثغارة علا
م توى التعليم االبتدار للفتيا والفتيات متثال حبلاول فارتة اساتكمال التعلايم الثاانوي عارقاار كةا ار
ول دو متتع املرأة بوضع اجتماع عل قدم امل اواة مع الرجل(.)68
 -60والبأ ا اات الورق ا ااة املش ا اارتكة  4أيضا ا اار اس ا ااتمرار التميي ا ااز يف ف ا اارأل االلت ا اااإل بامل ا اادارس
وخلوص اار بالة ااةة إىل بعااض الف ااات امل تضااعفة ماان األطفااال مثاال األطفااال املةتمااني إىل األساار
األياد فقارار ،والفتيااات ،واألطفااال كوي ااعاقاة ،وكلااك علا الاار م مان االعارتا حبقااوإل الطفاال
وبأر التمييز يف القانو الوطين(.)69
 -61وككرت الورقة املشرتكة  4أ إتابة خدمات التعليم م ةلة تث قلقار يديدار يف األماكن
الاايت يفكاان أ ااول فيهااا ضااعف الةااىن الت تيااة املاديااة للماادارس ونق ا الكتااب املدرسااية وم اواد
التدريس و موض جدول مواعيد الدراسة دو توف التعليم ا يد لألطفال(.)70
 -62وعل حنو مماثل ،البأت الورقة املشرتكة  1أ املرافع املدرسية ما زالات ا كافياة مان
بيث عددها وظروفها مثل عادم تاوفر ماواد التعلايم وخادمات ااصا ال وأثاا قاعاات الادروس
فضقر عن كثرة تغيب املعلمني(.)71
 -63والبأاات الورقااة املشاارتكة  1اعارتا م ااودة سياسااة وطةيااة بشااة التعلاايم الشااامل بااة
الرمس (.)72
الفتيات احلوامل واألمهات الشابات يعترب ف ة معرضة حلطر ااقلا
 -64والبأاات الورقااة املشاارتكة  4أ لغااة التيتااوم ه ا أكثاار اسااتإلدامار يف الوقاات احلاااه يف
املدارس اليت يلت ع فا األطفال مان املةااطع األياد فقارار وأ اللغاة الربتغالياة ها أكثار اساتإلدامار
يف املدارس اليت يلت ع فاا األطفاال املةتماو إىل األسار كات الادخل األعلا  ،مماا ياؤدي إىل حتياز
اقتلااادي يف التعلاايم( .)73وأعرباات الورقااة املشارتكة  2أيضاار عاان القلااع إزا احمل ااوبية املرتسااإلة يف
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الةأام بيث يرعني أفراد األسر يف وظارف التعليم بتفضيلهم عل املعلمني املؤهلني املتإلرجني من
الكلية الوطةية وكلية باوكاو اعداد املعلمني(.)74
 -10ادشخاص ذوو اإلهاقة
 -65البأ ا ا ا اات الورق ا ا ا ااة املش ا ا ا اارتكة  1أ احلكوم ا ا ا ااة اعتما ا ا ا ادت سياس ا ا ا ااة وطةي ا ا ا ااة ادم ا ا ا اااج
بقا ااوإل األي ا ااإلاأل كوي ااعاقا ااة وتعزيزه ا ااا يف ع ا ااام  2012وخطا ااة عم ا اال وطةيا ااة مة ا اااظرة هل ا ااا
للفاارتة  .2018-2014والبأاات أيض اار اعت ازام احلكومااة إنشااا جملااس وطااين لأليااإلاأل كوي
ااعاق ااة .والبأ اات الورق ااة املش اارتكة  5ض ااعف تةفي ااذ التزام ااات ال ياس ااة العام ااة( .)75ويف ه ااذا
اللدد ،أوصت الورقة املشرتكة  1احلكومة بضارورة أ تواصال مشااورا ا بشاة ااطاار التةأيما
احلاأل مبيفلاس وطاين للادعوة مان أجال بقاوإل األياإلاأل كوي ااعاقاة وأ تعتماد هاذا ااطاار
وتةشئ ا لس يف أسر وقت ممكن .وأوصت الورقاة املشارتكة  1أيضاار بوضاع اسارتاتييفية واضا ة
ومتكاملة بشة ابتياجات إعادة التةهيل القارمة عل ا تمع د إىل توسايع نطااإل خادمات
إعادة التةهيل ك تتيفاوز العاصمة ديل (.)76
 -66والبأت الورقة املشرتكة  5عدم توفر بيانات إبلارية متعلقاة بالة اا والفتياات كوات
ااعاقة يف تيمور  -ليشيت ،مما جيعل احلكومة تتإلذ قرارات بشة وضع الرباما وامليزانية ال تةخذ
يف احل ةا يع األيإلاأل كوي ااعاقة مبن فيهم الة ا والفتيات كوات ااعاقة(.)77
 -67وأي ااارت الورق ااة املش اارتكة  5إىل انتش ااار العة ااف وإمه ااال األطف ااال كوي ااعاق ااة يف
تيمور  -ليشيت .وختف عدة أسر األطفال داخل املةزل أو حتد مان ماواجهتهم للميفتماع ب اةب
العار والوصم املرتةطني بإعاقتهم .والبأت الورقة املشرتكة  5أيضاار تكةيال وتقيياد األطفاال كوي
ااعاقة وال سيما األطفال كوو ااعاقات الةف ية االجتماعية(.)78
 -68والبأ اات الورق ااة املش اارتكة  1أيض ا اار أ األي ااإلاأل كوي ااعاق ااة يواجه ااو باس ااتمرار
عقةااات مادي اة و ا ماديااة للوصااول إىل احملاااكم .وعل ا الاار م ماان أ القضاااة ملزمااو مبوجااب
القانو بتي الوصول من خقل ضما تقد امل اعدة التقةياة املعتمادة علا املرت اني الفاوريني
إىل األيإلاأل امللابني بعيفز يف الةطاع و/أو األياإلاأل كوي ااعاقاات ال امعية ،فمان الةاادر
أ يت قاع كلاك يف الواقااع( .)79وأوصات الورقاة املشاارتكة  5احلكوماة بتاوف الاادعم الكاايف واملاوارد
الكافيااة مثاال إتابااة خاادمات الرت ااة الفوريااة واألجهاازة امل اااعدة ووسااارل الةقاال املي اارة لتمكااني
الة ااا كوات ااعاقااة ماان احللااول عل ا الاادعم مل اااعدة الض ا ايا والاادعم ماان الشاارطة والةأااام
القضار (.)80
 -69وأوص اات الورق ااة املش اارتكة  5أيضا اار احلكوم ااة بتع ااديل ق ااانو اي ااة الش ااهود كا ا ي اادرج
أبكام اار خاصااة بامل اااعدين واملرت ااني الفااوريني امللمااني بلغااة اايااارة لتمكااني األيااإلاأل كوي
ااعاقة وال سيما األيإلاأل كوو ااعاقات احل ية من اادال بشهادا م يف احملكمة(.)81
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 -70والبأت الورقة املشرتكة  5أيضار أ األيإلاأل كوي ااعاقات ال معية يتمتعو حبرية
تعة حمدودة نأرار إىل عدم تطوير لغاة إياارة رمسياة أو االعارتا فاا يف الدولاة .ويف هاذا اللادد،
أوصاات الورقااة املشاارتكة  5احلكومااة بتإللااي املاوارد والاادعم لتمكااني اللاام يف تيمااور  -ليشاايت
م اان تط ااوير لغ ااة إي ااارة مع اارت ف ااا تكف اال إتاب ااة الفرص ااة لألطف ااال والش ااةاب الل اام واملل ااابني
بإعاقات مسعية للتعلم باستإلدام لغة اايارة الوطةية احلاصة فم(.)82
 -71وككاارت الورقااة املشاارتكة  5أ عاادم وجااود باادل حماادد ملقاادم الرعايااة ياادعم األيااإلاأل
املعةيااني برعايااة األطفااال كوي ااعاقااة الااذين تقاال أعمااارهم عاان  18سااةة أماار ي ااةب املشاااكل
لألسر اليت ت ع جاهدة إىل دعم األطفاال كوي ااعاقاة فيهاا .ويف هاذا اللادد ،أوصات الورقاة
املشرتكة  5احلكومة بتعديل املرسوم بقانو رقم  2008/19بشة ااعانات املقدمة إىل امل اةني
واأليا ااإلاأل كوي ااعاقا ااة لزيا ااادة تي ا ا احللا ااول عل ا ا ااعانا ااات ،وتع ا اديل املرسا ااوم بقا ااانو
رقم  2012/18بشة برناما مة ة األم ملراجعة املعاي من أجل مةح األولوية لألسر اليت تضم
يف صاافو أفرادهااا يإلل اار كا إعاقااة ك ا ت ااتفيد ماان الربناااما ،وضااما درايااة امل اواطةني فااذ
األهلية(.)83
 -72وكك اارت الورق ااة املش اارتكة  5أ ابتياج ااات األي ااإلاأل كوي ااعاق ااة متاث اال ابتياج ااات
هم من األيإلاأل من بيث احلدمات الل ية الايت تشامل خادمات الرعاياة اللا ية األولياة
وخاادمات الف ا الل ا  .وإ األيااإلاأل كوي ااعاقااة لااديهم أيض اار ابتياجااات حمااددة يف
جمال الرعاياة اللا ية تتلال بإعااقتهم مثال العاقج الطةيعا أو األجهازة امل ااعدة وهام تااجو
دعماار إضااافيار ،إال ألام يعيفاازو عان احللااول علا الرعايااة اللا ية علا قادم امل اااواة ماع سااارر
األيإلاأل لألسةاب التالية )1 :وجود مواقاف طياة أو قارماة علا التميياز يف صافو العااملني
يف جم ااال الرعاي ااة اللا ا ية؛  )2وع اادم إمكاني ااة الوص ااول إىل املراف ااع اللا ا ية؛  )3وع اادم توعي ااة
األيإلاأل كوي ااعاقة باحلدمات املتابة(.)84
 -73وأكدت الورقة املشارتكة  5أ األطفاال كوي ااعاقاات الذهةياة وااعاقاات احل اية مثال
األطفا ااال املكفا ااوفني أو اللا اام يواجها ااو حتا ااديات كة ا ا ة بوج ا ا خا اااأل يف االلت ا اااإل باملا اادارس
واالسااتفادة ماان امل اواد التعليميااة .وأي ا إىل عاادم ي ااة املاادارس العاديااة عل ا نطاااإل الةلااد اتابااة
املاواد الاايت ت ااتإلدم طريقااة براياال أو خاادمات الرت ااة الفوريااة بلغااة اايااارة وعيفزهااا عاان احللااول
عل هذ األيكال .ويف هذا اللدد ،أوصت الورقة املشرتكة  5احلكومة باختاك خطاوات مة اقة
من أجل حتقيع التعليم الشامل ،من خاقل ماةح األولوياة لتادريب ياع املعلماني يف جماال التعلايم
الشامل كيفز ال يتيفزأ من املةاها الدراسية األساسية لتدريب املعلمني ،وتدريةهم املتواصال أثةاا
احلدما ااة ،وختلا ااي امليزانيا ااة اتابا ااة األجها اازة امل ا اااعدة وامل ا اواد واملعا اادات والةي ا ااات املي ا اارة يف
املدارس ،وتوف الدعم يف قاعات الدروس لألطفال كوي ااعاقة(.)85
 -74وعااقوة عل ا كلااك ،ساالطت الورقااة املشاارتكة  5الضااو عل ا مواجهااة األيااإلاأل كوي
ااعاقااة عقةااات حتااول دو بلااوهلم عل ا التعلاايم والتاادريب املهااين ممااا يعرقاال خوضااهم مياادا
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العمل .وأوصت الورقة املشرتكة  5احلكومة بت ني إتابة فرأل العمل مان خاقل حتدياد بلاة
ت توجب ختلي ن ةة  1يف املارة من ياع الوظاارف يف جمااه احلدماة العاماة والقطاا احلااأل
لأليإلاأل كوي ااعاقة .وأوصت الورقة املشرتكة  5أيضار احلكومة بإعداد براما للتدريب املهين
والتوظياف وأنشاطة تدريةيااة ت اتهد األيااإلاأل كوي ااعاقاة لتعزيااز الفارأل املتابااة هلام للعماال
والرتقا يف مكااا العماال ،وضااما أ يااتمكن األيااإلاأل كوو ااعاقااة ماان االسااتفادة ماان فاارأل
التدريب املهين ال اردة(.)86
 -11الشعوب ادصللة
 -75البأت مةأمة الةقا الثقايف أ امل ااع املةذولاة لتكاوين هوياة وطةياة بعاد االساتققل
أدت إىل مااةح أولويااة كااربى للغااة الربتغاليااة يف التعلاايم ممااا عاارض اللغااات األم للشااعوب األصاالية
للإلطر يف تيمور  -ليشيت إك أرر م أطفال تلك الشعوب عل االندماج يف سياقات التعليم(.)87
 -12اللق ي التنملة وقضايا البلئة
 -76البأاات الورقااة املشاارتكة  1وجااود بعااض احلمااقت للتهي ااة االجتماعي اة ،إال أن ا مل رجتاار
مشااورات جمدياة بشااة مشااريع الةاىن الت تيااة الكاربى ومل ياتم إطااق ا تمعاات احمللياة املتااةثرة ومل
تش ااار ه ااذ ا تمع ااات بش ااكل نش ااط يف ه ااذ العملي ااات .ويف ه ااذا الل اادد ،أوص اات الورق ااة
املشاارتكة  1احلكومااة بضااما أ تشااار ا تمعااات احملليااة املتااةثرة مبشاااريع الةااىن الت تيااة الكااربى
مشاااركة جمديااة وأ حتلاال علا معلومااات دقيقااة و ا مت ياازة ،وبإتابااة الفرصااة هلااذ ا تمعااات
للمش اااركة يف ص اايا ة االتفاق ااات بش ااة األراض ا واالس ااتفادة مةه ااا بش ااكل مةل ااف وعل ا ق اادم
امل اواة .ويةةغ لل كومة أيضار تدعيم نأمها لتقييم احلثار االجتماعية ورصدها(.)88
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