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   مساء٠٠/٣افتتحت اجللسة يف الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع ( من االتفاقية١٨
ــابع( ليشيت  ‐التقريـر الدوري األولـي لتيمــور     ) تـ

  CEDAW/C/TLS/1)                 ؛CEDAW/C/TLS/Q/1 ؛
  HRI/CORE/TLS/2007) ؛ Add.1 و  

 ليـشيت   ‐بدعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد تيمـور           - ١
  .أماكنهم إىل مائدة اللجنة

  )تابع (٧املادة 
 قالـت إن مـن      ): ليـشيت  -تيمور   (السيدة رودريغويز   - ٢

حـــق مجيــــع املــــواطنني قانونـــا أن يــــشاركوا يف االنتخابــــات   
 مل يتلق أيـة تقـارير عـن حمـاوالت األزواج        أن مكتبها ذكرت  و

  .إثناء زوجاهتم عن املشاركة فيها
  ٩املادة 

قال إنه ليس من غري الواضح ما إذا        : السيد فلنترمان   - ٣
ــوانني تيمــور   ــساب   -كانــت ق ــة واكت ــة باملواطن  ليــشيت املتعلق

املواطنة تتفق متامـا مـع االتفاقيـة، وخاصـة مـن حيـث إن هـذه                 
 السماح للطفل الـذي حيمـل والـداه جنـسيتني           القوانني ال حتبذ  

. ني وأن يكــون مــزدوج اجلنــسيةخمتلفــتني حبمــل تلــك اجلنــسيت
ــر ــأن أطفــال       وذك ــات تفيــد ب ــة معلوم ــه وصــلت إىل اللجن  أن

 ليـــشيت حمرومـــون مـــن -األمهـــات اإلندونيـــسيات يف تيمـــور 
  .اجلنسية التميورية ويعتربون رمسيا من عدميي اجلنسية

قال إن الدسـتور    ):  ليشيت -تيمور   (السيد كاردوزو   - ٤
ــة   ــال    ،حيــدد شــروط املواطن ــصلة بأطف ــشاكل املت  وذكــر أن امل

 ليــشيت  ســببها الرئيــسي -األمهــات اإلندونيــسيات يف تيمــور 
هو التشريعات اإلندونيسية الـيت متنـع أطفـال رعايـا إندونيـسيا             

وقـال إنـه ال توجـد مـشاكل مـن           . من محل اجلنـسية التيموريـة     
 جنـسيات  نلـذين حيمـال  ل بالنسبة ألطفال الوالـدين ا  هذا القبيل 

ــل      ــدين ب ــن الوال ــسية أي م ــوا جن أخــرى إذ بوســعهم أن حيمل
ــسيتيهما ــاوجنـ ــى     .  معـ ــصول علـ ــراءات احلـ ــاف أن إجـ وأضـ

اجلنسية التيمورية تشترط انقضاء مخـس سـنوات علـى اإلقامـة            
إحـــدى اللغـــتني ب ليـــشيت والقـــدرة علـــى الـــتكلم -يف تيمـــور 

ــرمسيتني، أي ــة، وتقــدمي طلــب    ال ــة الربتغالي ــوم أو اللغ  لغــة التيت
  .رمسي للحصول على اجلنسية

  ١٤ إىل ١٠املواد من 
سلمت باملنجزات التارخيية اليت حققها     : السيدة بيلي   - ٥

البلد يف الفترة اليت انقضت منذ االستقالل، وقالـت إن اللجنـة          
.  اآلن املطبـق لديها شواغل فيما يتعلـق بنظـام التعلـيم بالـشكل            

ــا يبـــدو    وأضـــافت أن معـــدالت االلتحـــاق الـــصافية هـــي فيمـ
ــة      ــل يف املرحل ــك بدرجــة أق ــضة وإن كــان ذل معــدالت منخف
االبتدائيـة، وأن معـدل إمتـام الدراسـة بالنـسبة للبنـات أدىن منــه       

وقالت إن مثة عوامل خمتلفة قد أدت فيما يبـدو          . بالنسبة للبنني 
معلومـات  إىل ذلك؛ وذكـرت أن أحـد هـذه العوامـل، طبقـا لل          

ــددن أو        ــات يه ــو أن بعــض الفتي ــيت وصــلت إىل اللجنــة، ه ال
ــيهم الـــذكور ولـــذلك    يـــشعرن بالتهديـــد مـــن جانـــب مدرسـ

ــدارس   ــن امل ــسربن م ــاوزت    . يت ــشكلة جت ــذه م وأضــافت أن ه
احلالة يف املدارس وميكن أن تعكـس مواقـف شـائعة بـني أفـراد               
ــرأة يف مجيـــع    ــشاركة املـ ــسبة ألدوار اجلنـــسني وملـ اجملتمـــع بالنـ

ــة  ــاة العام ــة أن   . جوانــب احلي ــى احلكوم ــتعني عل ــه ي وقالــت إن
تكفـــل وجـــود بيئـــة مرحيـــة ومرحبـــة للفتيـــات بالقـــضاء علـــى 

أشـارت  و.  وعلـى املـضايقة    القائمة على سلطة الرجـل    املواقف  
إىل أن األرقام املتعلقة باملدارس الثانوية ليست موزعـة حـسب           

ألرقـام الـيت    نوع اجلنس، وإىل أنه يلزم أن تتطلع اللجنـة علـى ا           
 تعتــزموتــساءلت عمــا . متثــل وضــع الفتيــات بالنــسبة لــألوالد  

احلكومة القيام به لتحسني اهلياكل األساسـية املدرسـية وتـوفري           
ــدريب للمدرســني  ــصل    . الت ــشكلة أخــرى تت ــة م ــت إن مث وقال

ــزواج      ــدارس وهــي حــدوث احلمــل املبكــر وال ــات يف امل بالفتي
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م بالنـسبة لألمهـات     املبكر مما حيـول دون احلـصول علـى التعلـي          
وذكرت أنـه يـتعني علـى احلكومـة         . الاليت هن يف سن املراهقة    

ــى األدوار       ــضاء عل ــى الق ــشجع عل ــة ت ــديها سياس أن تكــون ل
ــيت       ــع وال ــسائدة يف اجملتم ــايري ال ــى املع ــسني وعل ــة للجن التقليدي
تتحيــز ضــد الفتيــات والنــساء كمــا يلــزم أن تقــوم بتنفيــذ هــذه 

ــسياسة ـــ . الــ ــارت إىل أن موضـ ــاة  وأشــ ــصحة واحليــ وعات الــ
ــاد       ــي موضــوعات تك ــسي، ه ــيم اجلن ــرية، وخاصــة التعل األس

  .تكون غائبة فيما يبدو من املناهج التعليمية
التعلـيم ومحـالت    شددت على أمهيـة     :  بيمنتل السيدة  - ٦

األبويـــة الـــسلطة حمـــو األميـــة يف مرحلـــة االنتقـــال مـــن عقليـــة 
و األميـة   وأشارت إىل التحـسن الكـبري الـذي حتقـق بالنـسبة حملـ             

وأضافت أن املهم اآلن هو إقناع اآلباء بـضرورة         . بني الشباب 
وتــساءلت عــن التــدابري . التحـاق بنــاهتم باملــدارس وبقــائهم هبــا 

اليت اختـذهتا احلكومـة أو تعتـزم اختاذهـا إلشـراك األسـر نفـسها              
ما يتيح فرصة ال تقدر قيمتـها جلعـل       هو  فيما جيري باملدارس و   

ــى و  ــاء واألمهــات عل ــسني    اآلب ــساواة بــني اجلن عــي مبــسائل امل
وبالدور اهلام الذي تقوم به املرأة والذي ينبغي أن تقـوم بـه يف              

  .اجملتمع
قالـــت إن : ) ليـــشيت-تيمـــور (الـــسيدة رودريغـــويز   - ٧

 هــي الــسبب يف القائمــة علــى ســلطة الرجــلالتقليديــة املواقــف 
ــات        ــن العقوب ــا م ــه أحيان ــا يوقعون ــل وفيم صــرامة املدرســني ب

أن خيـــوف لألســـف ة علـــى األطفـــال، وهـــو مـــا ميكـــن البدنيـــ
وقالــت إنــه نتيجــة لبعــد املــسافة إىل     . مــن املــدارس  الفتيــات

املدرسة يف كـثري مـن احلـاالت وللمخـاطر الـيت تنطـوي عليهـا                
البيئة سواء يف املدرسة أو يف الطريق إليها ينتـهي األمـر بـبعض              

مر الفتيــات إىل التوقــف عــن الــذهاب إىل املــدارس بينمــا يــست  
وذكرت أن احلكومة تعمـل بنـشاط علـى         . األوالد يف الدراسة  

ــة   ــه مت إعــداد  . تغــيري هــذه املواقــف وحتــسني احلال وأضــافت أن
يعــىن مبــسائل اجلنــسني علــى لطــالب اجلامعــات منـهج دراســي  

أمل أن يؤدي إىل زيادة الوعي ومجع البيانـات املتعلقـة مبـسائل             

. سـي املـستقبل   اجلنسني وتكوين مواقف أكثر تقدمية بـني مدر       
 خمتلفـة، بينـها مكتبـها، تعمـل مـع إدارة           وقالت إن مثة مكاتـب    

اإلحصاء للحصول على البيانات املفصلة الالزمـة لفهـم احلالـة           
ــل للتنفيــذ     . فهمــا كــامال ووضــع منظــور ملــسائل اجلنــسني قاب

ــات      ــذه املعلوم ــستطيع باســتخدام ه ــوزارات ت وأضــافت أن ال
  .اجمهاحتديد أهداف جنسانية ملوظفيها وبر

قـال إن القـانون     ):  ليـشيت  -تيمـور    (السيد سواريس   - ٨
ــدم        ــى ق ــال عل ــع األطف ــيم جلمي ــرص التعل ــوفري ف ــى ت ــنص عل ي
املساواة، وأنه اختذت تدابري خمتلفة لتحسني معـدالت احلـضور         
والبقاء باملدارس، وخاصة بالنسبة للفتيات، ومن هـذه الـربامج     

دم للمـدارس الـيت ميثـل       برنامج الغداء املرتيل واإلعانات اليت تقـ      
وأضــاف أن املــساعدة الــيت . هلــابالنــسبة ُبعـد املدرســة مــشكلة  

ــدعم الــذي يقدمــه صــندوق األمــم     يقــدمها البنــك الــدويل وال
املتحدة  اإلمنائي للنهوض باملرأة كانت هلما فائـدة ال تقـدر يف          

ــصدد  ــذا الـ ــام   . هـ ــات عـ ــاف أن بيانـ ــر أن ٢٠٠٧وأضـ  تظهـ
  مــن تالميــذ املــدارس االبتدائيــة و  يف املائــة٤٧الفتيــات ميــثلن 

وقــال إن مــشكلة .  يف املائــة مــن تالميــذ املــدارس الثانويــة ٤٨
ختويــف املدرســني للطالبــات مــشكلة معروفــة ولكنــها أخــذت  
تتنــاقص بعــد أن أصــبحت  الطالبــات علــى وعــي حبقــوقهن       

 يبـذل كـل     هنذكر أ و. وبدأن يف اإلبالغ عن سلوك مدرسيهن     
ــوزارات ع   ــد ممكــن حلــث ال ــات يف شــكل   جه ــى مجــع البيان ل

مفصل حسبما طلبت اللجنة وأن احلالـة تتحـسن مـن عـام إىل              
وقال إنه بدأ تنظيم دورات تدريبيـة للمدرسـني لتحـسني           . عام

 أنـه   وأضاف. يت يستخدموهنا يف التدريس   مؤهالهتم والطرق ال  
بــدأ يف منطقــتني مــن املنــاطق تنفيــذ برنــامج جتــرييب حملــو األميــة 

ــا كانـــت نتـــائج  وســـيتم تعميمـــه يف  ــاء البلـــد إذا مـ مجيـــع أحنـ
  .املشروع التجرييب مشجعة

ــدأ   : الــسيد بــروون  - ٩ أثــىن علــى قــانون العمــل الــذي ب
علــى أنــه .  ليــشيت يف هــذا الوقــت القــصري-تنفيــذه يف تيمــور 

أضاف أنه توجد يف الواقع فجوة واسعة جـدا يف األجـور وأن             
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دائمـا علـى    اللجنة تلقت معلومـات تفيـد بـأن املـرأة ال حتـصل              
إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر وال تــستطيع دائمــا أن تعــود إىل 

وقــال إن اللجنـــة هلــذا ترحــب بأيـــة معلومــات عـــن     . عملــها 
وذكـر أن مـن     . التدابري اليت جيري اختاذها لتنفيذ قـانون العمـل        

املهم أال يغيب عن البال أن نسبة صغرية من النساء هـي فقـط               
 يوجد قطاع غري مـنظم كـبري        اليت تعمل يف القطاع املنظم وأنه     

نــه توجــد شــواغل قــال إو. جــدا يلــزم أيــضا أخــذه يف االعتبــار
 ليــشيت -فيمــا يتعلــق مبــدى ظــاهرة عمــل األطفــال يف تيمــور   

وأضاف أن ممـا    . وهي ظاهرة تتعرض هلا الفتيات بوجه خاص      
 ليـشيت مل تـصدق علـى        - أن تيمـور     القلق الـشديد  يبعث على   

طفـال الـيت أعـدهتا منظمـة العمـل          اتفاقية أسوأ أشكال عمل األ    
ــة  ــم  (الدوليـ ــة رقـ ــت   ). ١٨٢االتفاقيـ ــا إذا كانـ ــساءل عمـ وتـ

 ليشيت تعمل مع منظمـة العمـل الدوليـة فيمـا            -حكومة تيمور   
ــة منظمــة       ــى اتفاقي ــصديق عل ــزم الت ــق مبــسائل العمــل وتعت يتعل

االتفاقية رقـم   (العمل الدولية املتعلقة بالتمييز يف العمالة واملهن        
) ١٠٠االتفاقيـــة رقـــم (فاقيـــة املـــساواة يف األجـــور وات) ١١١

رتبطـــان ارتباطـــا وثيقـــا باتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع  تاللـــتني 
  .أشكال التمييز ضد املرأة

كررت ما أثري من شواغل حول فجوة       : السيدة باتن   - ١٠
 ليــشيت علــى النظــر يف -األجــور الواســعة كمــا حثــت تيمــور  

ــصديق علــى اتفاقيــ   ــة العمــل  اتالت  ١٠٠الدوليــة رقــم   منظم
وســألت عــن اآلليــات .  األساســية األخــرىاتوعلــى االتفاقيــ

اليت سـتنظم مـستويات األجـور مبقتـضى قـانون العمـل اجلديـد               
وأضافت أن اللجنة تقدر أيضا أيـة معلومـات أضـافية           . املقترح

ــة مــشاريع القــوانني الــيت جيــري وضــعها بــشأن هــذه     عــن حال
نون العمــل وعــن اإلطــار املــسائل والــيت مل يتناوهلــا مــشروع قــا

ــانون   . الــزمين العتمادهــا وتــساءلت عمــا إذا كــان مــشروع ق
ــن        ــسية وع ــضايقة اجلن ــشأن امل ــام ب ــى أحك ــشتمل عل ــل ي العم

وأثنت علـى   . اجلزاءات اليت ينتظر تطبيقها بالنسبة هلذه اجلرائم      
ما تقوم به احلكومة من استكشاف جمموعة مـن الـسبل، بينـها          

ج، يف حماولة لتوفري مزيد مـن فـرص         ما جيري تطبيقها يف اخلار    
العمل للمرأة، ولكنها أضافت أن اللجنـة سـوف ترحـب بـأي             

  .تفسري للضمانات القائمة
قالـت إن مـن     ):  ليـشيت  -تيمور   (السيدة رودريغويز   - ١١

حق مجيع املوظفـات العموميـات احلـصول علـى إجـازة أمومـة              
  .مدفوعة األجر مدهتا ثالثة أشهر

 يف املائـة    ٨٠رص املـرأة، أوضـحت أن       وفيما يتعلق بف    - ١٢
من القروض املتناهية الصغر تقدم إىل املـرأة، ولكـن املـرأة جتـد              

. مــن الــصعب عليهــا يف كــثري مــن األحيــان أن تبيــع منتجاهتــا   
ــز        ــة مراكـ ــل إلقامـ ــة عمـ ــع خطـ ــذا مت وضـ ــه هلـ ــافت أنـ وأضـ
متخصصة لبيع منتجات النساء احملليات يف مجيع مناطق تيمـور   

غ عــددها ثــالث عــشرة منطقــة وأن هــذه اخلطــة  ليــشيت البــال-
  .٢٠١٠يعتزم البدء يف تنفيذها يف عام 

 وردا علــى االستفــسار اخلــاص باحلــد األدىن لألجــور،  - ١٣
ــا بعــد مناقــشات أجريــت يف     ــة وقعــت اتفاق قالــت إن احلكوم

ــن   . جنيـــف ــد مـ ــدمي مزيـ ــستطيع تقـ ــد ال يـ ــافت أن الوفـ وأضـ
 ولكنـه سيـستطيع أن      التفاصيل عن هذا االتفاق يف هذا الوقت      

  . ليشيت-يقوم بذلك عند عودته إىل تيمور 
وســـلمت بـــأن مـــسألة املـــضايقة اجلنـــسية حتتـــاج إىل    - ١٤

ــة        ــضايقة وبكيفي ــرب م ــا يعت ــوعي مب ــادة ال ــن أجــل زي ــشة م مناق
  .اإلبالغ عنه

ــويز   - ١٥ ــسيدة أروشــا دومينغ ــيت  :ال ــاجلهود ال  اعترفــت ب
لرعايـة الـصحية،    بذلت لتحسني فرص املرأة يف احلصول على ا       

على أهنا ذكرت أن مؤشرات وفيات األمومة ووفيات الرضـع          
 القوالـب الفكريـة   وتعقيدات احلمل ما زالت غـري مرتفعـة ألن          

الثقافيــة تعــين أن املــسائل املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة تعتــرب مــن   
ــان   ــن األحي ــات يف كــثري م ــدر   . احملرم ــة تق وأضــافت أن اللجن
عــن الرعايــة الــصحية الوقائيــة    تقــدمي أيــة معلومــات إضــافية    

بالنـسبة للمــرأة وعـن أيــة تـدابري جيــري اختاذهـا لتــشجيع ثقافــة     
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ــه . املـــسؤولية بـــني احلوامـــل والنـــساء وشـــركائهن  وقالـــت إنـ
سيكون من املفيد أيضا معرفة ما إذا كانت اجلهود اليت جيـري            
اختاذها إلشراك الرجل يف تنظيم األسـرة، حيـث أشـار التقريـر             

النــــساء مل يناقــــشن أبــــدا هــــذه املــــسألة مــــع  إىل أن معظــــم 
ــرامج    . أزواجهــن ــة ب ــاك أي ــد عمــا إذا كانــت هن وســالت الوف

ل الــصحية األخــرى املتعلقــة بــاملرأة مبــا فيهــا  ئللتــصدي للمــسا
  .مسألتا السرطان والصحة العقلية

ــل      - ١٦ ــة جلعـ ــارة إىل أن حماولـ ــبقت اإلشـ ــه سـ ــت إنـ وقالـ
ى أهنــا أضــافت أن علــ. اإلجهــاض قانونيــا قــد رفــضها الربملــان 

ــباب      ــشأن أسـ ــرى بـ ــشات جتـ ــة مناقـ ــار إىل أن مثـ ــر أشـ التقريـ
اإلجهــاض وعواقبــه ومــن مث فــإن اللجنــة تقــدر أيــة معلومــات   

  .عن نتائج هذه املناقشاتإضافية 
طلبـت إيـضاحا بالنـسبة ملـسألة        : السيدة زو زياكيـاو     - ١٧

 ليشيت ينص علـى  -إجازة األمومة ألن قانون العمل يف تيمور    
ــ ــرأة احلــصول علــى إجــازة مــدهتا    أن م  أســبوعا ١٢ن حــق امل

وتساءلت عما إذا كان قـانون    . حتصل خالهلا على ثلثي األجر    
  .العمل قد مت تغيريه

 -ن معدل اخلصوبة مرتفـع جـدا يف تيمـور           ذكرت أ و  - ١٨
. ليـــشيت وأن مـــستوى الـــوعي مبوانـــع احلمـــل مـــنخفض جـــدا

لني يـسهمان يف    وأضافت أن نقص املرافق الطبية واألفراد املؤه      
وأثنــت علــى مــا التزمــت بــه  . ارتفــاع معــدل وفيــات األمومــة 

 وقالـت   ٢٠١٠احلكومة من ختفـيض هـذا املعـدل حبلـول عـام             
ــات    ــة معلوم ــة ترحــب بأي ــيت    إإن اللجن ــدابري ال ضــافية عــن الت

وقالـت إنـه يهمهـا أيـضا أن         .  علـى حتقيـق هـذا اهلـدف        تساعد
 تنظيمهــا تعــرف مــا إذا كانــت محــالت تنظــيم األســرة جيــري  

  .بالتنسيق مع مجاعات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
وانتقلـت إىل مـسألة حـصول املـرأة يف املنـاطق الريفيــة        - ١٩

علــى اخلــدمات الــصحية فتــساءلت عــن التــدابري الوقائيــة الــيت    
جيري اختاذها لضمان حصوهلن علـى الرعايـة الـصحية بأسـعار            

عتــزم إنــشاء مزيــد مــن    مناســبة وعمــا إذا كانــت احلكومــة ت   
ن اإلحـصاءات   ذكـرت أ  و. العيادات أو األفرقـة الطبيـة املتنقلـة       

اإليـدز هـي   /البـشرية املتعلقة مبدى الوعي بفريوس نقص املناعة     
ــسألة تــدعو إىل القلــق وأن اللجنــة ترحــب بأيــة معلومــات        م
إضافية عن أية تدابري يعتزم اختاذها لزيـادة الـوعي وعـن بـرامج        

  .الفحص الطيب
قالـــت إن ):  ليـــشيت-تيمـــور  (الـــسيدة رودريغـــويز  - ٢٠

العــامالت يف جمــال اخلدمــة العامــة ال يتعرضــن للتمييــز عنــدما   
يتعلق األمر بأجازة األمومة وهلـذا فـإن األحكـام القانونيـة الـيت        

ــد   ــصلح كنمــوذج جي ــنظم وضــعهن ت ــساء  . ت وأضــافت أن الن
العــــامالت يف القطاعــــات األخــــرى  قــــد يتعرضــــن لــــبعض   

 مزيـد مـن اجلهـود لزيـادة الـوعي       ومن مث يلزم بـذل     الصعوبات
وقالـت  . وإجراء احلوار بـشأن هـذه املـسألة مـع أربـاب العمـل             

  .إن الوعي باإليدز هو بالفعل أولوية عالية وهدف مت حتديده
قالت إن احلكومـة    ):  ليشيت -تيمور   (السيدة غوميز   - ٢١

تعمــل فعــال مــع الــشركاء االجتمــاعيني بــشأن مــسائل تنظــيم    
ــادة    . ألســرةا ــصحة نظمــت محــالت لزي وذكــرت أن وزارة ال

الــوعي بــني الرجــال والنــساء، وخاصــة تــشجيع الرجــال علــى  
املشاركة، وأهنا أجرت اتـصاال بـشأن التغـيري الـسلوكي داخـل       

 للفحص الطـيب  وأضافت أنه مت وضع برنامج      . اجملتمعات احمللية 
ع ان الصدر وأنه مت تشجيع مجيـ      طبالنسبة لسرطان الرحم وسر   

  . إجراء الفحص الطيباألمهات على 
 -ن نسبة اخلصوبة مرتفعـة جـدا يف تيمـور           ذكرت أ و  - ٢٢

ليــشيت وأن موانــع احلمــل تــستخدم علــى أضــيق نطــاق وأن       
وأضـافت أن وزارة الـصحة قـد        . وفيات األمومة مرتفعـة جـدا     

ــى اخلــدمات       ــرص احلــصول عل ــتجابت خبطــط لتحــسني ف اس
الصحية وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة، وحتـسني نوعيـة الرعايـة،              

مومــة يف الريــف، وزيــادة إشــراك  مــع التركيــز علــى رعايــة األ 
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ــالل     ــن خـ ــصحية مـ ــدمات الـ ــوفري اخلـ ــة يف تـ ــات احملليـ اجملتمعـ
  .اخلدمات الصحية املتكاملة يف الربنامج احمللي

اإليـدز، مت   /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعـة البـشرية         - ٢٣
ــز اخلــدمات الــصحية يف اجملتمــع     ــز علــى التثقيــف وتعزي التركي

وقالـت إن احلكومـة أنـشأت       . شباباحمللي، وخاصة بالنسبة لل   
فريقا من املتطوعني لتقدمي االستـشارات واالختبـارات الـسرية          

وأضــافت أن مــوظفي . وهــو يعمــل يف تــسع مــن منــاطق البلــد
الــصحة مت أيــضا تدريبــهم علــى تقــدمي االستــشارات وعلـــى       

وقالـــت إن احلكومـــة تعمـــل أيـــضا مـــع . التثقيـــف والتـــشجيع
 منظمــة الــصحة العامليــة،   وكــاالت األمــم املتحــدة، وخاصــة   

للحصول على املعدات واألدوية وخاصة مـضادات فريوسـات         
ــس ــة     خالنـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــصابني بفـ ــالج املـ ــسي لعـ  العكـ
  .اإليدز/البشرية
وفيما يتعلق بارتفاع معدالت وفيات األمومـة، قالـت           - ٢٤

ــات   -إن تيمـــور  ــابالت واملمرضـ ــدريب القـ ــوم بتـ  ليـــشيت تقـ
ــق يف امل  ــشاء املرافـ ــة    وإنـ ــستطيع رعايـ ــث تـ ــة حيـ ــاطق الريفيـ نـ

مــن  ٦٤٠وأضــافت أنــه جيــري يف كوبــا تــدريب     . احلوامــل
 ليـشيت وأهنـم سـيكونون       -العاملني يف جمال الصحة يف تيمـور        

ــا للمـــوارد البـــشرية يف قطـــاع    بعـــد ختـــرجهم وعـــودهتم دعمـ
  .الصحة
 ١٣ طلبــــت فيمــــا يتعلــــق باملــــادة :الــــسيدة أووري  - ٢٥

. تقدم القـروض املتناهيـة الـصغر      عن املؤسسات اليت    معلومات  
وتــساءلت عــن نــسبة القــروض املقدمــة للمــرأة وخاصــة املــرأة   
الريفيــة، وعمــا إذا كانــت املمارســات التمييزيــة الــسابقة، مثــل 

 مــا زالــت ،اشــتراط البنــوك توقيــع الــزوج علــى طلــب القــرض 
وطلبــت معلومــات فيمــا يتعلــق بــاجلهود الــيت تبــذهلا . موجــودة
اء مــصارعة الديكــة نظــرا لألضــرار الــيت   ليــشيت إلهنــ-تيمــور 

  . تسببها للمجتمع واليت جاء وصفها يف التقرير األويل

قالـــت إن : ) ليـــشيت-تيمـــور (الـــسيدة رودريغـــويز   - ٢٦
القــروض املتناهيــة الــصغر تقــدم يف مثــاين منــاطق وأنــه ســتبذل   
جهـــود أخـــرى لـــضمان تـــوافر القـــروض يف املنـــاطق الفرعيـــة 

دة املشاريع الـصغرية ال تـأيت فقـط         وذكرت أن مساع  . والقرى
من البنك الدويل ولكنـها تـأيت أيـضا مـن احلكومـة عـن طريـق                 

وأضافت أن أكثـر مـن      . برامج تشجيع مشاريع األعمال احلرة    
 يف املائة من القروض املتناهية الصغر تقدم للمرأة، حـسب      ٥٥

وقالـت إن شـروط   . بيانات وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية 
ــيت    القــروض وا ــة هبــا تتوقــف علــى املــصارف ال لقواعــد املتعلق

علـى أهنـا أضـافت أن خيـار برنـامج القـروض             . يتعلق هبا األمر  
ي تنفذه احلكومة ييسر كثريا حصول املـرأة        ذاملتناهية الصغر ال  

وقالت إن املرأة الريفية تتلقى أيـضا الـدعم مـن           . على القروض 
اجلـرارات  وزارة الزراعة واحلراجة ومصائد األمسـاك يف شـكل          

  .اليدوية
 فقالــت إهنــا ١٤أشــارت إىل املــادة : الــسيدة بوغــوم  - ٢٧

تريــد أن تعــرف نــسبة القــروض املتناهيــة الــصغر الــيت ختــصص  
ــرامج   ذكــرت أ و،للمــسنات واألرامــل  ــه يهمهــا أن تعــرف ب ن

قالـت  و.  علـى األعمـال احلـرة      احلكومة لتشجيع هاتني الفئـتني    
لريفيــة مــن خــالل بــرامج نــه ينبغــي تقــدمي الــدعم إىل املنــاطق اإ

ــا  . التنميـــة االقتـــصادية املـــستدامة  ــة يهمهـ وأضـــافت أن اللجنـ
ــشرب    ــاه ال ــة مبي ــرامج لتحــسني التغطي ــق  . وجــود ب وفيمــا يتعل

مبسائل الرعايـة الـصحية، قالـت إهنـا تـود أن تعـرف معلومـات         
ــدم       ــيت تق ــة ال ــديات وعــن الرعاي ــابالت التقلي ــدريب الق عــن ت

  .لضحايا االغتصاب أثناء العمل
ــاتن  - ٢٨  طلبــت معلومــات عــن تــدريب املــرأة   :الــسيدة ب

الريفية علـى أسـاليب الزراعـة اجلديـدة وتقنيـات احملافظـة علـى           
وتساءلت عن مـدى الفـرص املتاحـة        . التربة يف جمتمعاهتا احمللية   

ــوافر القــروض      ــة يف متلــك األرض وعــن مــدى ت للمــرأة الريفي
ل الـــدعم املتناهيـــة الـــصغر للجمعيـــات التعاونيـــة وعـــن أشـــكا
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وقالت إنه تلـزم معلومـات عـن        . املقدمة لضمان األمن الغذائي   
  . األصليةنمواطنهإىل املشردات داخليا وعن العائدات 

قالـــت إن ):  ليـــشيت-تيمـــور  (رودريغـــويزالـــسيدة   - ٢٩
 تلقــوا ٢٠٠٦ضــحايا األزمــة العــسكرية الــيت وقعــت يف عــام   

مــن وذكــرت أن األمهــات يف كــثري  . املــساعدة مــن احلكومــة 
األســــر مت تزويــــدهن باملــــسكن وأنــــه توجــــد مــــنح دراســــية 

ــات ــري   . لألمهـ ــات غـ ــام واألمهـ ــل واأليتـ ــافت أن األرامـ وأضـ
 ذكـرت و.  الطوارئ صلن على الدعم يف حاالت    حياملتزوجات  

. هن بـسالم يف املستـشفيات     ؤأن احلوامل املشردات قد مت إيـوا      
ــا     وقالــت إن ضــحايا العنــف بــني األشــخاص املــشردين داخلي

  . اللجان النسائية الدعم من اجملتمع املدين ومنتلقى
 يف املائـة    ٧٠ن  ذكر أ ):  ليشيت -تيمور   (مليداأالسيد    - ٣٠

 يف املائة منـهم  ٨٠من السكان يعيشون يف املناطق الريفية وأن     
ــصفهم مــن      ــصفهم مــن الرجــال ون ــون يف الزراعــة وأن ن يعمل

ارع وأضاف أن الزوجات الريفيات يعملن معـا يف مـز         . النساء
وقـال إن   . األسرة ومن مث يتمتعن حبقـوق متـساوية يف التملـك          

بعـض املـزارعني يعيـشون يف فقـر غـري قـادرين علـى زراعـة مـا          
يكفي حىت إلطعام أسرهم، ولكـن احلكومـة نفـسها مـا زالـت             
أضعف من أن تساعدهم مجيعا علـى تطـوير مـزارعهم وزيـادة             

يف كـل   على أنه أضاف أنـه مت تعـيني عمـال لإلرشـاد             . دخلهم
 بلـدة لتـدريب     ٤٤٢ امن بلدات تيمـور الـشرقية البـالغ عـدده         

املزارعني على التقنيات اجلديدة املوصى هبا وأن هـذا الربنـامج           
ــسبة للمــرأة       ــى وجــه اخلــصوص بالن ــدا عل ــه كــان مفي ثبــت أن

 أنــه بعــدما يــتم تــدريب املــزارعني تقــوم وزارة ذكــرو. الريفيــة
يـدهم بـاجلرارات الـيت      الزراعة واحلراجة ومصائد األمسـاك بتزو     

االعتمـاد علـى األغذيـة       حماصيلهم وعدم    تنويعتساعدهم على   
ــستوردة ــشروع  . املـــ ــال إن مـــ ــدة ”وقـــ ــة واحـــ ــتج /قريـــ منـــ

الذي تراعاه احلكومة موجه على وجـه اخلـصوص إىل          “ واحد
املرأة لتمكينـها مـن إنتـاج املزيـد مـن األغذيـة واحلـصول علـى                 

طنية املتعلقة بـاألمن    بعض الدخل، كما أنه يعكس األولوية الو      

ــذائي ــة برناجمــ  . الغ ــو   اوأضــاف أن مث ــدخل وه ــوفري ال  آخــر لت
ــشروع  ــشتري   ”مـــ ــون وســـــوف تـــ ــا املزارعـــ ــوا أيهـــ ازرعـــ
وهــو املــشروع الــذي تــذهب احلكومــة يف إطــاره    “ احلكومــة

ــول إىل     ــستطيعون الوصــ ــذين ال يــ ــرويني الــ ــرة إىل القــ مباشــ
  .األسواق وتشتري منتجاهتم بأسعار أعلى مدعومة

  ١٦ و ١٥ادتان امل
 تــساءلت فيمــا يتعلــق : كــاداري-الــسيدة هــالبريين   - ٣١

ــادة  ــانون    ١٥بامل ــانون احلــايل ومــشروع الق  عمــا إذا كــان الق
 للمــرأة فعـــال أن تتمتــع باالســتقالل والقـــدرة    اناملــدين يتيحــ  

ــرام العقـــود        ــك إبـ ــا يف ذلـ ــوه، مبـ ــع الوجـ ــن مجيـ ــة مـ القانونيـ
ــاة ــرت و.واملقاضـ ــذكر  ذكـ ــر يـ ــثال أن التقريـ ــصفحة ( مـ يف الـ

أن األرصدة الشخصية للمرأة جيب أن يـديرها زوجهـا    ) ١٣٨
وأهنــا ال تــستطيع عمومــا أن تظهــر يف احملــاكم بــدون مــساعدة 

يف اإلجابــة الكتابيــة علــى وأضــافت أن مــا جــاء . مــن زوجهــا
 من قائمة املسائل من أن املـرأة متلـك حـق امللكيـة              ٢٧السؤال  

الرجـل يناقـضه مـا ورد يف       وحق التعاقد على قدم املساواة مـع        
التقرير من أنه عنـد الطـالق أو االنفـصال جيـب علـى املـرأة يف               

وذكـرت أنـه يلـزم      . كثري من األحيان أن تعود إىل بيت أسرهتا       
ــات    ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي ــا تق ــني املركــز   عموم ــرق ب  عــن الف

ــة       ــق حبقــوق امللكي ــا يتعل ــي للمــرأة فيم ــانوين واملركــز الفعل الق
  .ا هذه امللكيةوعما تشمله حتديد

 فسألت عما إذا كـان القـانون   ١٦وأشارت إىل املادة      - ٣٢
وأضــافت أنــه . احلــايل جيعــل اغتــصاب الــزوج لزوجتــه جرميــة  

ــا مــن إكــراه      توجــد أيــضا معلومــات مزعجــة عمــا يقــع أحيان
الفتيات الصغريات على الزواج بعد حـدوث عالقـات جنـسية           

مـــل علـــى بــاإلكراه وتـــساءلت عمـــا إذا كانـــت احلكوميـــة تع 
  .القضاء على هذه املمارسة إن وجدت

تساءلت عما إذا كان الربملان     : بياهأ -السيدةكوكر    - ٣٣
قــد اعتمــدت مــشروع القــانون املــدين وعمــا إذا كــان هــذا        
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القانون يتضمن نصا يلغي نظام املهر التقليدي واملهـني والـذي           
تــسلم الوثيقــة األساســية والتقريــر بأنــه نظــام متييــزي وعمــا إذا  

انت األسباب اليت ميكن للمرأة والرجل طلب الطـالق علـى           ك
  .أساسها واحدة بالنسبة لكل منهما

ــويز    - ٣٤ ــسيدة رودريغ ــشيت-تيمــور (ال ــا  ):  لي قالــت إهن
ــساواة       ــشجيع امل ــة بت ــوزراء املعني ــيس ال ــشارة رئ ــم أن مست تعل
قامــت، بعــد مــشاورات واســعة مــع اإلدارات احلكوميــة ومــع  

 بوضـــع توصـــيات قـــدمت إىل وزارة قيـــادات اجملتمـــع احمللـــي،
  .العدل بشأن مسألة تقسيم املمتلكات بعد الطالق

أشــار إىل أن  ): ليــشيت-تيمــور  (الــسيد كــاردوزو   - ٣٥
مــشروع القــانون املــدين معــروض حاليــا علــى جملــس الــوزراء، 

 ١٨قـرر حـدا أدىن لـسن الـزواج هـو            يوذكر أن هـذا القـانون       
ــرر ق    ــرأة ويق ــسبة للرجــل وامل ــسيم   ســنة بالن ــسبة لتق ــد بالن واع

رد إىل كــل مــن الــزوجني مــا يــاملمتلكــات بعــد الطــالق حبيــث 
حصل عليه قبل الزواج مـن أصـول ويقـسم بينـهما بالتـساوي               

ــزوا   ــرة ال ــه خــالل فت ــة  مــا مت احلــصول علي ج مــع إعطــاء األولي
  . أطفال من هذا الزواجالحتياجات أي

ذكــرت أن ):  ليــشيت-تيمــور  (الــسيدة رودريغــويز  - ٣٦
 فقـد ظُـن     -ع املهور عادة قدمية هلا بعض اجلوانب اإلجيابيـة          دف

 ومـن مث انقـسمت   -أهنا تزيد قيمة املرأة يف بعض مناطق البلد      
. اآلراء، حـــىت بـــني النـــساء أنفـــسهن، بالنـــسبة إللغـــاء املهـــور 

وأضافت أنه ينبغـي أيـضا مالحظـة أن املـرأة يف بعـض املنـاطق                
مـن زاويـة املـساواة بـني        وقالت إنه   . تدفع املهر ألسرة العريس   

ــرأة      ــة امل ــة لكرام ــة احلــال إهان ــرب بطبيع ــإن املهــر يعت  اجلنــسني ف
ــستقبل  ــرة يف املـ ــة األسـ ــا  . وكرامـ ــرى حاليـ ــه جتـ ــافت أنـ وأضـ

دراسات كثرية عن املمارسات التقليدية الـيت تـؤثر علـى املـرأة             
 ليـــشيت يف اجملتمـــع احلـــديث وعلـــى مزايـــا هـــذه  -يف تيمـــور 

  .املمارسات وعيوهبا
  .دعت اللجنة إىل وضع أسئلة للمتابعة: الرئيسة  - ٣٧

أعربـت عـن قلقهـا حلرمـان املـرأة يف           : السيدة بيمنتل   - ٣٨
مـن أجـل احملافظـة علـى وضـع          مـن حقوقهـا     كثري من األحيـان     

ــر فــريوس نقــص املناعــة     . األســرة ــضا أث ــه يقلقهــا أي وقالــت إن
ــشرية ــع احلمــل    /الب ــدز واإلجهــاض وتنظــيم األســرة وموان اإلي

وأضــافت أن التثقيــف اجلنــسي ال . سبة لوفيــات األمهــاتبالنــ
: يكون فعاال إذا مل تتح احلكومـة وسـائل منـع احلمـل للجميـع              

فال بد من تذكر أن احلكومـات هـي مؤسـسات علمانيـة وأنـه            
ال ميكن إخضاع االلتزامات التعاهديـة الدوليـة أليـة اعتبـارات            

  .دينية
ــسيدة موريليــو دي ال فيغــا   - ٣٩  الوفــد أن طلبــت إىل: ال

يعلـــــــــق علـــــــــى مـــــــــا جـــــــــاء يف الوثيقـــــــــة األساســـــــــية  
)HRI/CORE/TLS/2007( ) ــرة ــن   )٥١١الفق ــبني م ــه ت ــن أن  م

احللقــات الدراســية اإلقليميــة أن املــرأة ختــشى الترشــيح لــشغل   
  .املناصب العامة خشية العنف واالنتقام

تساءل مرة أخرى عما إذا كان عمل       : السيد بروون   - ٤٠
 ليــشيت -يــات، موجــود يف تيمــور الطفــل، وخاصــة عمــل الفت

وعما إذا كانت احلكومة حتتفظ بإحصاءات عـن هـذه املـسألة            
  .وعما تقوم به بالنسبة هلا

ــا مل تتلــق   :  كــاداري-الــسيدة هــالبريين    - ٤١ قالــت إهن
 القانونيـة للمـرأة املتزوجـة       ألهليـة إجابة على أسئلتها املتعلقـة با     

ــاإلكراه عــ      ــزواج ب ــن ال ــة وع ــصاب الزوج ــن اغت ــق وع ن طري
  . االغتصاب

 قالــت إهنــا تريــد إجابــة عــن ســؤاهلا  :الــسيدة أووري  - ٤٢
  .اخلاص ببعض املمارسات الثقافية وخاصة صراع الديكة

فيمـا  ذكـرت  ):  ليـشيت -تيمـور   (السيدة رودريغويز   - ٤٣
 ليـشيت صـدقت علـى اتفاقيــة    -ن تيمــور أيتعلـق بعمـل الطفـل    

ــذها وإهنــ     ــى تنفي ــن مث ســتعمل عل ــل وم ــوق الطف ــدمت حق ا ق
وقالـت إن  . ٢٠٠٨تقريرها األويل إىل اللجنة املختصة يف عام   

ــق االغتـــصاب     ــن طريـ ــاإلكراه عـ ــزواج بـ مـــن املؤســـف أن الـ
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موجود فعال يف املنـاطق النائيـة كعـادة قدميـة تقـوم علـى فكـرة             
 أضـافت أنـه   اعلـى أهنـ  . أنه ينبغي دفـع مهـر كـبري مقابـل ذلـك      

هبـذه  يمـا يتعلـق     توجد خطة طويلـة األجـل لتثقيـف اجلمهـور ف          
املسألة يف مجيع أحناء البلد وأن احلكومـة تعمـل يف شـراكة مـع       
املنظمات غري احلكومية وممثلي األديان املختلفة ملكافحـة هـذه          

 أن الفريق العامل املشترك بـني األديـان أنـشئ           ذكرتو. العادة
لتقدمي املعلومات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا أن يعمـل اجلميـع            

علـى أهنـا أضـافت أن األمـر حيتـاج إىل         . ملـساواة على تـشجيع ا   
مزيــد مــن الوقــت للقــضاء علــى املمارســات التقليديــة الــيت ال   

وفيمـا يتعلـق مبـسألة مـصارعة        . يعترب القضاء عليها أمـرا سـهال      
الديكــة وغريهــا مــن ممارســات املقــامرة الــشائعة بــني الرجــال    

اج إىل  أن األمر حيت  ذكرت  واليت هلا آثارها الضارة على األسر       
  .مزيد من الوقت للقضاء عليها

قـال إن القـانون     ):  ليـشيت  -تيمور   (السيد كاردوزو   - ٤٤
ال يلزم بأن تتـزوج الفتـاة الرجـل الـذي اغتـصبها بنيـة الـزواج                 

  .منها
وذكــر أنــه مبقتــضى قــانون العمــل واألحكــام اخلاصــة    - ٤٥

الــيت تــنظم محايــة األطفــال، فــإن القــصر ممنوعــون مــن العمــل    
  .ضهم يعملون من تلقاء أنفسهم ملساعدة أسرهمولكن بع

قالـت إن أيـة   ):  ليـشيت  -تيمـور    (السيدة رودريغويز   - ٤٦
  .أسئلة مل تتم اإلجابة عليها ستقدم أجوبتها يف وقت الحق

ــة جديـــدة مل  -وأشـــارت إىل أن تيمـــور   - ٤٧  ليـــشيت دولـ
 ســوى ســبعة أعــوام وأهنــا تواجــه حتــديات   قيامهــاميــض علــى 

إنه ما زال عليها أن حتقق كثريا من التقدم وإهنـا           وقالت  . بالغة
هلــذا ترحــب بتوصــيات اللجنــة فيمــا يتعلــق بطــرق الــسعي إىل  

وأكـدت التـزام بلـدها القـوي بااللتزامـات          . هـذه الغايـة   حتقيق  
 ليـشيت تعلـم أهنـا       -وقالت إن تيمـور     . الدولية اليت تعهدت هبا   

ــرك وراءهــا     ــام أن تت ــسعى إىل األم ــستطيع وهــي ت  يف ٥٠ال ت
  .املائة من سكاهنا

قالـــت إن األســـئلة الدقيقـــة الـــيت وجهتـــها  : الرئيـــسة  - ٤٨
أن تعترب دليال على األمهيـة الـيت تعلقهـا          اللجنة إىل الوفد ينبغي     

وأضــافت أن  .  ليــشيت-اللجنــة علــى التقريــر األويل لتيمــور    
 ليـشيت   -اللجنة على وعـي بالـصعوبات الـيت تواجههـا تيمـور             

يـدة كمـا أهنـا علـى وعـي بالتزامهـا حبقـوق              باعتبارها دولة جد  
  .املرأة يف كثري من اجملاالت اليت تناولتها املناقشة

  . مساء٣٠/٥رفعت اجللسة يف الساعة   
  


