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 املرأة ضد التمييز على القضاءب املعنية لجنةال
 الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ - يوليه/متوز ٢٠
  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية املالحظات    

  
 ليشيت - تيمور    

    
 يف) CEDAW/C/TLS/1(ليـشيت   -تيمـور  قـدم مـن   نظرت اللجنـة يف التقريـر األويل امل      - ١

ــستيها  ــدتني يف ٨٩٧  و٨٩٦جلــــ ــوز٣٠ املنعقــــ ــه / متــــ ــر (يوليــــ  CEDAW/C/SR.896انظــــ
ــئلة و). CEDAW/C/SR.897 و ــضايا واألسـ ــة القـ ــوفر قائمـ ــة يف   تتـ ــدهتا اللجنـ ــة الـــيت أعـ الوثيقـ

CEDAW/C/TLS/Q/1 ــوفر ــور  إ وتتــــــــــ ــة تيمــــــــــ ــات حكومــــــــــ ــشيت يف -جابــــــــــ  ليــــــــــ
CEDAW/C/TLS/Q/1/Add.1. 

  
 مقدمة    

 املبــادئ بــعتا الــذي األويل تقريرهــا علــى الطــرف للدولــة تقــديرها عــن ةاللجنــ تعــرب  - ٢
 .الدوليــة اإلنــسان حقــوق معاهــدات مبوجــب التقــارير تقــدمي بــشأن للجنــة املنــسقة التوجيهيــة

 يف املــرأة حالــة عــن صــرحية صــورة وأعطــى املعلومــات مــن الكــثري بالتــايل األويل التقريــر ووفــر
 علـى  اخلطيـة  الـردود  علـى  الطـرف  للدولـة  تقـديرها  عـن  ضاأيـ  اللجنة وتعرب .ليشيت - تيمور
 .الدورة قبل ملا العامل الفريق طرحها اليت واألسئلة القضايا قائمة

 الدولـة  وزيـر  برئاسـة  املـستوى،  رفيـع  وفـدا  إليفادهـا  الطرف الدولة على اللجنة وتثين  - ٣
 تتــوىل وزارات مــن الوالرجــ النــساء مــن املمــثلني مــن متوازنــا عــددا تــضمن املــساواة، لتعزيــز

 الطـرف  للدولـة  تقديرها عن اللجنة وتعرب .االتفاقية تشملها جماالت يف تدابري تنفيذ مسؤولية
وجـه التقـدم    أ آخـر  عـن  قـدم استعراضـا عامـا      والذي وفدها، قدمه الذي الشفوي العرض على
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إليـضاحات  ا وعلـى  ، ليـشيت  - تيمـور    يف اجلنسني بني املساواة تحقيقب يتعلق ما يف تحدياتوال
 نأل وتأسـف  .والبنـاء  الـصريح  احلـوار  خـالل  اللجنـة  طرحتـها  الـيت  األسـئلة اليت قدمتـها بـشأن      

 .صورة مناسبةب تعاجل مل اللجنة طرحتها اليت األسئلة بعض
  

 اإلجيابية وانباجل    

اللجنـة  تـثين   والتحديات الكبرية اليت تواجـه دولـة مـستقلة حـديثا،            متاما  اللجنة  تدرك  و  - ٤
مــن التــزام وإرادة سياســية قويــة ينعكــسان يف إعــالن   صــراحة كومــة ملــا أعربــت عنــه  علــى احل
وللــسياسات والتــدابري املتخــذة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف كافــة اجملــاالت الــيت   ديلــي،

 .تغطيها االتفاقية

 تـشاركية  وبعمليـة  تقنيـة  مبـساعدة  أعـد  األويل التقريـر  أن التقـدير  مـع  اللجنـة  وتالحظ  - ٥
 تالحـظ  كمـا  .حكوميـة  غـري  ومنظمـات  املتحـدة  األمـم  يف ووكـاالت  حكوميـة  هيئـات  لتمش

 الراميـة  اجلهـود  يف احلكوميـة  غري املنظمات مع املنتظمني والشراكة التعاون االرتياح معاللجنة  
 .االتفاقية تنفيذ إىل

 عـن  فـضال  حتفظـات،  بـدون  االتفاقيـة  إىل النضمامها الطرف الدولة على اللجنة وتثين  - ٦
 .٢٠٠٣ أبريل/نيسان يف االختياري الربوتوكولانضمامها إىل 

 تقـارير إعداد ال ب املتعلقة املنسقة التوجيهية املبادئ لتطبيقها الطرف الدولة اللجنة وهتنئ  - ٧
 وثيقـة  عـن  فـضال  مـشتركة  أساسـية  وثيقـة  األوىل للمـرة  اللجنـة  إىل وتقـدميها  االتفاقيـة  إطار يف

 .باالتفاقية خاصة

 لتعزيـز  الدولـة  وزيـر  منـصب  ٢٠٠٨ عـام  إنـشائها  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وهتنئ  - ٨
 .الدولة وزير والية وسع الذي ١٦/٢٠٠٨ رقم األساسي القانون اعتمادها وعلى املساواة،

ــثين  - ٩ ــة وت ــة علــى اللجن ــشائها الطــرف الدول ــسان حلقــوق املظــامل أمــني مكتــب إلن  اإلن
 .”Provedor“  بروفيدورسمبا عموما إليه املشار والعدالة،

 أساسـية  صـكوك  سـبعة  علـى  قتصـدّ  الطـرف  الدولـة  أن التقـدير  مـع  اللجنـة  الحظوت  - ١٠
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ فترةخالل ال اإلنسان حبقوق متعلقة دولية

  
 والتوصيات الرئيسية الشواغل    

 منـهجي  حنـو  علـى  االتفاقية أحكام مجيع تنفيذب الطرف الدولة بالتزام اللجنة تذكر  - ١١
 موعـد  وحـىت  اآلن مـن  األولويـة  متـنح  أن الطـرف  الدولـة  علـى  يـتعني  أنـه  وتـرى  ومستمر،

 .اخلتاميـة  املالحظـات  هـذه  يف احملددة والتوصيات للشواغل املقبل، الدوري تقريرها تقدمي
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ــة حتــث ،ومــن مث ــة اللجن ــى الطــرف الدول ــى تركــز أن عل ــشطتها يف اجملــاالت هــذه عل  أن
 مـن  حققتـه  ومـا  إجراءات من اختذته مبا بيانا املقبل الدوري رهاتقري يف تقدم وأن التنفيذية
 الصلة ذات الوزارات إىل اخلتامية املالحظاتهذه   تقدمي إىل الطرف الدولة وتدعو .نتائج
 .كامل بشكل تنفيذها لضمان والقضاء والربملان كافة

  
 الربملان    

ــة تعيـــد حـــني ويف  - ١٢ ــية املـــسؤولية أن التأكيـــد اللجنـ  الكامـــل التنفيـــذ عـــن األساسـ
سؤولة مـ  وأهنـا  أساسـا  احلكومـة  عـاتق  على تقع االتفاقية مبوجب الطرف الدولة اللتزامات

 وتـدعو  ،احلكومـة  فـروع  جلميـع  ملزمـة  االتفاقيـة  أن علـى  تـشدد  فإهنـا  ،بصفة خاصة عنها  
ــة ــشجيع إىل الطــرف الدول ــا ت ــوطين برملاهن ــا يتخــذ، أن علــى ال ــه، مــع يتماشــى مب  إجراءات
 وبعمليـة  احلاليـة  اخلتاميـة  املالحظـات  بتنفيذ يتعلق فيما الالزمة التدابري قتضاء،اال وحسب
 .االتفاقية مبوجب احلكومة هبا تضطلع اليت املقبلة اإلبالغ

 فتــرة يف النــساء احتياجــات مــسألة ملعاجلــة حاليــا املبذولــة بــاجلهود اللجنــة ترحــب وإذ  - ١٣
 للمـرأة  نااإلنـس  حقـوق  تعزيـز إعطـاء أولويـة ل     دمعـ  إزاء قلقهـا  عـن  تعـرب  فإهنـا    الـرتاع  بعد ما

 عملـييت  ويف الـرتاع  نتـائج  ملعاجلـة  املبذولة اجلهودال سيما فيما يتعلق ب    و اجلنسني، بني واملساواة
 مرتبطـة  جمـاالت  يف القيـادة  مواقـع  يف النساء عددقلة   من أيضا قلقة وهي .التعمريو السالم بناء
 .يةاالنتقال عمليةالب

 للمــرأة اإلنــسان حقــوق ومحايــة تعزيــزكفالــة  علــى الطــرف الدولــة لجنــةال وحتــث  - ١٤
 االنتقاليـة،  العمليـة  نواحي مجيع يف الرئيسية األهداف من مهاباعتبار اجلنسني بني واملساواة
 الدولـة  حتـث  كمـا  .اهلـامني  اهلـدفني  هـذين  بـشأن  التـشريعية  سلطةال بتوعية تقوم أن وعلى
 الـرتاع،  بعـد  مـا  فتـرة  يف للمـرأة  احملـددة  لالحتياجـات يف  الكـا  هتمـام الا إيـالء  على الطرف
 قـرار متاشـيا مـع     و القرارات، صنع يف الرجل مع على قدم املساواة   املرأة مشاركة وضمان
 الدولــة اللجنــة وتوصــي .واألمــن والــسالم املــرأة بــشأن )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن جملــس
ــ الطــرف ــب  مراعــاة مــع ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ للقــرار الكامــل للتنفيــذ عمــل خطــة ضعأن ت
 .االتفاقية من ٨ و ٧ واملادتني ،٤ املادة من ١ الفقرة

  
 االختياري والربوتوكول لالتفاقية القانوين املركز    

 جـزءا  تـصبح  عليهـا  املصدق الدولية املعاهدات أن االرتياح مع اللجنة تالحظيف حني     - ١٥
 مكانـة  وضـوح  عـدم إزاء   هاقلق عن تعربفهي   الدستور، من ٩ للمادة وفقا احمللي القانون من

 .الوطين لقانونبالنسبة ل االتفاقية، فيها مبا اإلنسان، حبقوق املتعلقة الدولية صكوكال بعض
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ات الدوليـة   يـ  االتفاق  الـيت حتتلـها    كانـة املالدولـة الطـرف     بأن توضـح    وتوصي اللجنة     - ١٦
 مبا فيها االتفاقية،  إطارها القانوين احمللي، مبا يضمن إعطاء األولوية للصكوك الدولية،ضمن

 .على التشريعات الوطنية، وبكفالة اتساق هذه التشريعات مع الصكوك الدولية
  

 واملساواة التمييز عدم    

 الـيت  االتفاقيـة  مـن  ١ للمادة وفقا املرأة ضد للتمييز تعريف توفر عدم من قلقة واللجنة  - ١٧
 املـادة  أن مـن  بـالرغم  األخرى، القوانني يف وال الدستور يف ال املباشر، وغري املباشر التمييز متنع
 يف املــساواة” مبــدأ أن مــن أيــضا قلقــة واللجنــة .التمييــز عــدم مبــدأ تؤكــد الدســتور مــن ١٦

ــاه “املــساواة” مفهــوم إىل قــىير ال “الفــرص ــا الكامــل مبعن ــة، مــن )أ( ٢ للمــادة وفق  االتفاقي
 وضـمان  تعزيـز ” عـن  سؤولةمـ  الدولـة  أن علـى  تنص الدستور من )ي( ٦ املادة أن من بالرغم
  .“والرجال النساء بني الفرص يف ةيالفعل املساواة

ــدعو  - ١٨ ــة وت ــة اللجن ــدرج أن إىل الطــرف الدول ــشريع أي أو الدســتور يف ت ــم ت  مالئ
 املباشر وغري املباشر التمييزكال من    يشمل ،رأةامل ضد للتمييز تعريفامالئمة أخرى    أخرى
 تــدرج أن إىل الطــرف الدولــة اللجنــة تــدعو كمــا .اقيــةاالتف مــن ١ املــادة مــع يتماشــى مبــا

 مــع يتماشــى مبــا آخــر مالئــم قــانون أي أو الدســتور يف والرجــل املــرأة بــني املــساواة مبــدأ
ــادة ــة مــن )أ( ٢ امل ــدعو .االتفاقي ــة وت ــذ ســن إىل الطــرف الدول ــانون وتنفي  يعــىن شــامل ق

 النــساء ريــفوتع واخلــاص، العــام القطــاعني لكــال ملزمــا ويكــون اجلنــسني بــني باملــساواة
 إجــراءات وضــعب الطــرف الدولــة اللجنــة توصــي كمــا .التــشريع هــذا مبوجــب قــوقهنحب

 ألفعـال  مناسـبة  جزاءات وحتديد املرأة، ضد بالتمييز يتعلق ما يف شكاوىال لتقدمي واضحة
  .حقوقها انتهكت اليت للمرأة الفعالة االنتصاف سبل إتاحة وكفالة هذه، التمييز

  
 االختياري والربوتوكول االتفاقيةب العلم    

 االختيـاري  وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  إىل الطـرف  الدولـة  بانضمام اللجنة ترحبيف حني     - ١٩
 باالتفاقيـــةقلـــة وجـــود وعـــي عـــام  مـــن قلقهـــا عـــن تعـــربفهـــي  ،٢٠٠٣ أبريـــل/نيـــسان يف

 مـوظفي  مـن  وغريهم ةالقضا أوساط يف وخاصة ، ليشيت - تيمور   يف االختياري وبالربوتوكول
ــاذ ــانون إنف ــة .الق ــة واللجن ــن قلق ــساء أن م ــسهن الن ــني ال أنف ــوقهن يع ــة مبوجــب حق  االتفاقي

 علـى  القـدرة  إىل بالتـايل  ويفتقـرن  االختيـاري،  الربوتوكـول احملـددة يف     الشكاوى إجراءات الو
 معلومـات  تقـدمي  تـستطع  مل الطـرف  الدولـة  أن القلق مع اللجنة تالحظ كما .حبقوقهن املطالبة
 .احملاكم يف االتفاقية بأحكام فيها احتج حباالت قتتعل
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 االتفاقيـة  نـشر  لـضمان  الالزمـة  طـوات اخل اختـاذ  على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٢٠
 أصــحاب مجيــع بــني املالئــم بالــشكلللجنــة  العامــة توصــياتالو االختيــاري والربوتوكــول

 إنفـاذ  وموظفـو  القـضاء حقـل   العـاملون يف     والربملانيون احلكومة وزارات فيهم مبا املصلحة
 إىل االختيـاري  وبروتوكوهلـا  االتفاقية ترمجة على الطرف الدولة اللجنة حتث كما .القانون
ــات ــة اللغ ــى احمللي ــشرمها وعل ــى ن ــى واســع نطــاق عل ــة عل ــساء، عام  غــري واملنظمــات الن

 .للمرأة اإلنسان قوقحب للتوعية اجملتمعيني والقادة السياسية واألحزاب احلكومية،
  

 القضاء إىل اللجوء إمكانية    

 قـضايا  ورفـع  العمليـة  الناحيـة  مـن  احلـق  هـذا  ممارسـة  علـى  املرأة ةقدرن  أ اللجنـة يقلـق  - ٢١
 إىل اللجــوء  يف هـا حق علـى  يـنص  القـانون  أن مـن  الـرغم  علــى  ،حمدودة تبقى احملاكم أمام متييز

 الوصـول  يف العمليـة  الـصعوبات و اللغويـة،  والعوائق األمية، مثل عوامل بـسبـب وذلك العدالة،
 عــن  املعلومـات  إلــى  وافتقارهـا  القانونية، والتكاليف التقليدية، العدالة نظم ودوام احملاكم، إىل

 .قوقتلك احلب املطالبة ندع املساعـدةتقدمي  وعدم حقوقهـا،

 لـيت ا العوائـق  إلزالة كافة املالئمة التدابري اختاذ الطرف الدولة إلـى اللجنة وتطلب  - ٢٢
 وبالتزامـات  باالتفاقيـة  القـضاء  إملـام  وضـمان  العدالـة  إىل للجـوء  سـعيها  يف املـرأة  تواجه قد

 القانونيــة املــساعدة خــدمات تــوفري علــى الطــرف الدولــةاللجنــة  وحتــث .الطــرف الدولــة
ـــة بــرامج وتنفيــذ ـــي اجملـــال يف تـثقيفي ـــكيفية املعرفــة ونــشر القانون ـــل مــن االستفـــادة ب  سب

 وتـشجع  .اجلهود تلـك نتائج رصد عن فضال التمييز، ملكافحـة املتاحة لقانونيةا االنتصاف
 الـيت  التـدابري  تنفيذ أجـل من الدويل اجملتمع من املساعدة طلب على الطرف الدولة اللجنة
 .القضاء إىل اللجوء على املرأة قدرة عمليـا تدعم

  
 الوطنية األجهزة    

ــة ترحــب  - ٢٣ ــشاء اللجن ــصب بإن ــر من ــةد وزي ــز ول ــساواة لتعزي ــع ،امل ــس يتب ــوزراء جمل  ،ال
 عـدم  مـن  قلقـة  هـي و ،واإلقليمـي  الـوزاري  املـستويني  علـى  اجلنـسانية  الـشؤون  تنسيق وجهات
 املنــشأة احلكوميــة املكاتــب هلــذه الفعــال األداء لــضمان املالئمــة والبــشرية املاليــة املــواردوجــود 
 يجيةسـترات اال باخلطـة  يتعلـق  مـا  يف قدمـة امل الـشاملة  باملعلومات اللجنة ترحبيف حني   و .حديثا
ــة ــرة احلالي ــدم تأســف فهــي ،٢٠١١-٢٠٠٦ لفت ــدها لع ــات تزوي  اخلطــة أهــداف عــن مبعلوم

ــتراتاال ــرةل يجيةسـ ــاالت ٢٠١٥-٢٠١٠ لفتـ ــها وجمـ ــف .تدخلـ ــة وتأسـ ــضا اللجنـ ــ أيـ نقص لـ
 ئـق والعوا الـصعوبات  ملواجهـة  تـصورها  أو وضـعها  مت الـيت  االسـتجابات  عناملعلومات املقدمة   

  .اجلنساين املنظور تعميم إىل اللجوء خالل من استدامة أكثر نتائج بلوغ دون حتول اليت
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 للنـهوض  الوطنيـة  األجهـزة  تعزيـز  ادةزيـ  ب الطرف الدولةأن تقوم   ب اللجنة وتوصي  - ٢٤
 الالزمـة  واملاليـة  البـشرية  املواردبو ات،القرار اختاذ على والقدرة بالسلطة وتزويدها باملرأة
 مجيــع علــى حبقوقهــا املــرأة متتــعو اجلنــسني بــني املــساواة تــشجيع أجــل مــن يفعلــال للعمــل

 خمتلـف  بـني  والتعـاون الفعـال   التنـسيق  علـى  القـدرة  ذلـك  يتـضمن  أن وينبغـي  .املـستويات 
 إنـشاء  عـن  فـضال  املـدين،  واجملتمـع  اإلنـسان  وحقـوق  اجلنسني بني املساواةاآلليات املعنية ب  

اختــاذ  ســلطات لــديهم املــستوى رفيعــي ممــثلني يتــضمن اإلدارات بــني دائــم مــشترك هيكــل
 ضــمان أجــل مــن الــصلة ذات القــرارات صــنع ومــستويات قطاعــات كافــة مــن القــرارات
 بإنـشاء  اللجنـة  توصـي  كمـا  .اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  يجيةسـترات ال يالفعل التنفيذ
 مـن  ٢٠١٥-٢٠١٠ لفتـرة  يجيةسـترات اال الطـرف  الدولـة  خطة تقدم لتقييم رصد آليات
  .احملددة األهداف بلوغ أجل

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

تالحظ اللجنة الفهم غري الكايف لدى الدولة الطرف للهدف من التدابري اخلاصـة املؤقتـة                 - ٢٥
واللجنة قلقة من غياب النساء يف الـسلك  .  من االتفاقية٤ من املادة   ١لفقرة  وفقا ل واحلاجة إليها   

  . على مستويات صنع القراراتتهن احملدودة يف اإلدارة العامة، خاصةالقضائي ومن مشارك
 ١التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة      بأن تستخدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٢٦

 ضرورية استراتيجية، كجزء من  ٢٥ من االتفاقية ولتوصية اللجنة العامة رقم        ٤من املادة   
وضوعية للمرأة، خاصة يف السلك القضائي واخلدمـة        لتسريع عملية التوصل إىل مساواة م     

ــة، مبــا يف ذلــك الــسلك الدبلوماســي   ــدرج يف تقريرهــا   . املدني وتطلــب مــن احلكومــة أن ت
 هذه التدابري اخلاصة املؤقتة، يف ما يتعلـق مبختلـف    اللجوء إىل الدوري التايل معلومات عن     
  .هاأحكام االتفاقية، وعن تأثري

  
  مارسات الثقافيةاقف النمطية واملاملو    

 يف  النمطيــة املتأصــلةالـصور اللجنـة قلقــة مـن ســيادة أيديولوجيــة الـسلطة األبويــة ذات      - ٢٧
الراسـخة، ومنـها الـزواج    الـسلبية  ، واستمرار املعايري والعادات والتقاليـد الثقافيـة     الدولة الطرف 

لـق عليـه اسـم    يط(باإلكراه والزواج املبكر، وتعـدد الزوجـات، وحتديـد سـعر للعـروس أو مهـر           
متيــز ضــد املــرأة وتــؤدي إىل تقييــد فــرص تعلــم املــرأة وعملــها، وتــشكل صــور  وهــي، )بــارالك

  . للمرأةاإلنسانتمتع حبقوق العوائق كبرية حتول دون 
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 بعدا ديناميا للحياة  باعتبارهاالثقافةأن تنظر إىل وحتث اللجنة الدولة الطرف على   - ٢٨
تتأثر بعوامل عديدة مع مرور الوقـت وتتعـرض بالتـايل           ا  أهنيف البلد ونسيجه االجتماعي، و    

وأن تـضع   تزيد من األخذ بالنهج االسـتباقي الدولة الطرف على أن اللجنة وحتث  . للتغيري
 شــاملة تتــضمن أهــدافا وجــداول زمنيــة واضــحة لتعــديل أو إلغــاء  ســتراتيجيةادون تــأخري 

بــاملرأة وتتــسم بــالتمييز ضــدها، النمطيــة الــسلبية الــيت تــضر والــصور املمارســات الثقافيــة 
. مـن االتفاقيـة  ) أ (٥و ) و (٢ وفقـا للمـادتني    للمـرأة تمتع التام حبقوق اإلنـسان الولتعزيز  

وينبغي أن تتضمن هذه التدابري محالت توعية وتثقيف توجه إىل النساء والرجال، والبنات             
كما حتث الدولة   . ملسؤولنيوالصبيان، والقادة الدينيني واجملتمعيني، والوالدين واملعلمني وا      

الطرف على بذل هذه اجلهود بالتعـاون مـع منظمـات اجملتمـع املـدين واجلماعـات النـسائية                   
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اللجوء بفعاليـة إىل          كما. الدينينياجملتمع والقادة   وقادة  

وسـائط اإلعـالم   تدابري ابتكارية لتعزيز فهم املساواة بني النساء والرجال وعلى العمل مـع     
للمرأة، وحتديـدا علـى وضـع بـرامج توعيـة للتواصـل          النمطية   وغري   اإلجيابيةصور  اللتعزيز  

  .مع املرأة الريفية
  

  العنف ضد املرأة    
م  الــذي جيــّر٢٠٠٩مــارس /تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير ســن القــانون اجلنــائي يف آذار   - ٢٩

 حلقوق املـرأة يف األمـن والـسالمة اجلـسديني،           غالبية اجلرائم اجلنسية، ويعاملها بوصفها انتهاكا     
تأسـف مـن عـدم    وويضمن أن اإلجراءات اجلنائية ال تـرتبط بـشكوى رمسيـة تقـدمها الـضحية،         

متكن الوفد من الرد على السؤال الذي طرحته اللجنة يف ما يتعلق بتجـرمي االغتـصاب يف إطـار            
سـن مـشروع القـانون    يف  الـشديد  تـأخر الالزواج مبوجب القانون اجلنائي اجلديد، وتأسف مـن    

 انتشار أشكال متنوعة من العنف ضـد املـرأة، وحتديـدا            إزاء قلقة   ةواللجن. بشأن العنف العائلي  
وممـا يزيـد   . عدم توفر معلومات عن نطاق هذه الظـاهرة    إزاء  العنف اجلنسي والعنف العائلي، و    

  .يدية مبا فيها الوساطةمن قلق اللجنة أن حاالت العنف ضد املرأة حتل عرب الوسائل التقل
. وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف ضــمان جتــرمي االغتــصاب يف إطــار الــزواج     - ٣٠

  القانون املتعلق بالعنف العائليسن بالسرعة املمكنةأن توحتث اللجنة الدولة الطرف على 
. وعلى تعريف املوظفني العموميني واجملتمع بوجه عام به على نطاق واسع، ورصد فعاليتـه             

كما حتث الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية شاملة بشأن العنف العائلي، وتدعو 
ن مبـ  ضـحايا العنـف العـائلي،         مـن  الدولة الطرف إىل ضـمان إمكانيـة وصـول كافـة النـساء            

فيهن النساء الريفيات، إىل سبل االنتـصاف واحلمايـة الفوريـة، مبـا يف ذلـك إصـدار أوامـر                    
كـاف يف   تـوفري متويـل     إتاحة أعداد كافية من املالجئ اآلمنة و      و ةاحلماية واملساعدة القانوني  
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 ةعامـ لتوعية اجلمهـور بـصورة      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري        . املناطق كلها 
وتطلـب مـن الدولـة الطـرف        . ليصبح العنف ضـد النـساء غـري مقبـول اجتماعيـا وأخالقيـا             

حـسب نـوع اجلـنس يف مـا يتعلـق بكافـة أشـكال        املباشرة باجلمع املنتظم للبيانـات املـصنفة    
العنف ضد املرأة، مبا فيها العنف العائلي، فضال عن البحث يف مدى هـذا العنـف وأسـبابه                  

وتوصـي اللجنـة بالتعامـل مـع حـاالت       . اجلذرية، وتـضمني تقريرهـا املقبـل هـذه املعلومـات          
  . من خالل اجلهاز اجلنائي الرمسيالعنف ضد املرأة

  
  نساء واستغالهلن يف البغاءاالجتار بال    

 والقـانون اجلنـائي الـذي جيـرم     ٢٠٠٣قانون اهلجرة واللجوء لعـام  سن ترحب اللجنة ب   - ٣١
االجتار بالنساء واسـتغالهلن    استمرار  تعرب عن قلقها من     واالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي،     

ــة إىل كفالــ      ــدابري الرامي ــة الت ــة فعالي ــد، ومــن حمدودي ــاء يف البل ــشري يف البغ ــق الت ــاة تطبي . ع عملي
  .ليشيت - عدم توفر معلومات عن نطاق البغاء يف تيمورإزاء واللجنة قلقة أيضا 

ــق الفعــال        - ٣٢ ــة إىل التطبي ــسريع اجلهــود الرامي ــة الطــرف ت ــة مــن الدول وتطلــب اللجن
، بـصفة   وينبغـي أن تتـضمن هـذه اجلهـود        . والتنفيذ الكامل لتشريعها ملكافحة االجتار بـاملرأة      

وتوصي الدولة الطرف بإنـشاء خـدمات       . مقاضاة املتاجرين ومعاقبتهم بشكل فعال    ة،  خاص
دعم متخصصة للضحايا من النـساء، وببـذل جهـود وقائيـة مبـا يف ذلـك مـن خـالل معاجلـة                       
أســباب االجتــار اجلذريــة وحتــسني وضــع املــرأة االقتــصادي مــن أجــل القــضاء علــى إمكانيــة  

اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع وتوصي .  لالستغالل واالجتار تعرضها
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه، وهـو مكمـل التفاقيـة               

وحتـث الدولـة الطـرف علـى أن تـسن      . األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة           
ليـشيت، وأن تقـدم يف تقريرهـا         - تيمـور    بالسرعة املمكنة القانون املتعلق حبماية الـشهود يف       

  .املقبل بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع اجلنس بشأن استغالل النساء يف البغاء
  

  اسية واملشاركة يف احلياة العامةاملشاركة السي    
تعـرب عـن قلقهـا مـن        فإهنـا    أعداد النساء يف الربملان الـوطين،         تزايد تقدر اللجنة يف حني     -  ٣٣

أربعــة مرشــحني كــل واحــد مــن ، الــذي يــنص علــى لــزوم أن يكــون ٦/٢٠٠٨قــم أن القــانون ر
 اسـتمرار الـنقص يف   إزاءواللجنـة قلقـة   . النتخابات الربملان الوطين امرأة، ال يزال مييز ضد النساء     

. متثيل النساء يف احلياة العامة والسياسية ويف مواقع صنع القرارات، وخاصة على املـستوى احمللـي             
 املعلومــات الــيت تــشري إىل أن النــساء املرشــحات لالنتخابــات خيــشني أن إزاءأيــضا واللجنــة قلقــة 

  .ن أشكال أخرى من التخويف والعنف جمتمعاهتن منهن، أو أن متاَرس يف حقهتنتقم
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 يف وظـائف  املـرأة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيـز جهودهـا لزيـادة مـشاركة         - ٣٤
لي ويف مواقع اإلدارة العليـا يف القطـاع اخلـاص،           صنع القرارات وحتديدا على املستوى احمل     

 مـن   ٤ مـن املـادة      ١مبا يف ذلك من خالل اللجوء إىل التدابري اخلاصة املؤقتـة وفقـا للفقـرة                
وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر يف      .  للجنة٢٥االتفاقية وللتوصية العامة رقم  

 الدولـة    اللجنـة  وتوصـي . طلـوب  لزيادة عـدد النـساء امل      ٦/٢٠٠٨استعراض القانون رقم    
 مبـا يف ذلـك مـع        ،الطرف بتحديد أهـداف وجـداول زمنيـة ملموسـة وتنفيـذ بـرامج توعيـة               

تـدعو الدولـة الطـرف    كمـا   . القادة اجملتمعيني لتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة العامة        
 وعلــى قــدم املــساواة   كاملــة بــصورةلمــرأةلإىل أن تــربز للمجتمــع برمتــه أمهيــة مــشاركة  

. لقـرارات مــن أجـل تنميــة البلــد  يف املواقــع القياديـة علــى كافـة مــستويات صــنع ا  بالرجـل  
  علـى نفـسها    فيها املـرأة  تأمن   وضمان بيئة آمنة     جيادحتث اللجنة الدولة الطرف على إ      كما

  .من التخويف أو االنتقام
  

  لتعليما    
ل األّميــة بــني خفــض معــدلراميــة إىل تقــدر اللجنــة جهــود الدولــة الطــرف ا ويف حــني   - ٣٥

تكـافؤ بـني الـصبيان والبنـات يف مرحلـة      اإلناث، وخاصة بني الفتيـات الـصغريات، وإىل حتقيـق        
نـسبة تـسجيل البنـات يف التعلـيم الثـانوي           إزاء اخنفاض    تعرب عن قلقها      فإهنا التعليم االبتدائي، 

ــا والعــايل  ــة. ت عــن الدراســةوارتفــاع معــدالت توقــف البن األوضــاع إزاء   قلقــة أيــضاواللجن
من أسباب توقف البنات عـن الدراسـة، ومـن أن           باعتبارمها  التقليدية واحلمل والزواج املبكرين     

يــواجهن تطبيــق تــدبري وقفهــن عــن الدراســة   البنــات احلوامــل اللــوايت يتــركن املدرســة نتيجــة ل  
للوايت يعـانني مـن     ومما يثري جزع اللجنة ارتفاع عدد البنات ا       . صعوبات يف استكمال دراستهن   

، فــضال عـن العــدد الكـبري مــن البنـات اللــوايت    هبـن  هم، وحترشــ علـيهن  اجلنــسي املعلمـني اعتـداء 
وهي قلقة أيـضا مـن أن     . يعانني من التحرش والعنف اجلنسيني على طريق الذهاب إىل املدرسة         

الـذي  ف  العقاب البدين مقبول يف األوسـاط املدرسـية واملرتليـة ويعتـرب شـكال مـن أشـكال العنـ                   
  .البنات ضد األطفال، ومنهم ميارس
 يف البنـات والـشابات      وصـول وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان          - ٣٦

 األوضــاع التقليديــة الــيت متنــع النــساء والتغلــب علــى كافــة مــستويات التعلــيم، إىلالواقـع  
 يف املـدارس وتنفيـذ       يف الـتعلم، واإلبقـاء علـى الفتيـات         نالكامـل حبقهـ   التمتـع   والبنات من   

كما حتث اللجنة الدولة الطـرف      .  إىل الدراسة بعد احلمل     الشابات سياسات تسمح بعودة  
على اختـاذ تـدابري لزيـادة تـسجيل البنـات علـى كافـة املـستويات، وتوصـي بـإدراج تـدابري                     

ــالفقرة    ــة عمــال ب ــادة  ١خاصــة مؤقت ــم   ٤ مــن امل ــة وتوصــيتها العامــة رق . ٢٥ مــن االتفاقي
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وتــشجع . لجنــة الدولــة الطــرف بتــشجيع تعــاون األهــل يف تنفيــذ هــذه التــدابريوتوصــي ال
اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل القــضاء علــى األميــة وحتديــدا يف  
أوســاط النــساء الريفيــات، مــن خــالل تنظــيم بــرامج حمــو األميــة باللغــات احملليــة وباللغــة     

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تـوفري           . ذه التـدابري  هـ يف  الربتغالية، مع إشراك الوالدين     
النقــل اآلمــن إىل املــدارس ومنــها، فــضال عــن البيئــات التعليميــة اآلمنــة اخلاليــة مــن التمييــز 

 وتـدريب مـسؤويل املدرسـة وتالميـذها،         توعيـة وتدعو الدولـة الطـرف إىل تعزيـز         . والعنف
كتابـة التقـارير واملـساءلة لـضمان         آليـات ل   ووضـع وإىل توعية األطفال من خالل اإلعالم،       

وحتث اللجنة الدولة الطرف على  .تقدمي مرتكيب االعتداء والتحرش اجلنسيني إىل احملاكمة
مبـا يتناسـب    أن تضمن حماكمة ومعاقبة املسؤولني عن التحـرش بالبنـات واالعتـداء علـيهن               

ر نسان، وأن يوفّهذه اجلرائم، وأن يعامل هذا االعتداء بوصفه انتهاكا حلقوق اإلوخطورة 
كما حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف         . الدعم للبنات لتمكينهن من التبليغ عن هذه احلوادث       

يف ذلـك   مثـل هـذه االعتـداءات، مبـا    حدوث  بيئة إجيابية متنع    إجيادعلى اختاذ تدابري لتعزيز     
من خالل تشجيع األسر على عدم قبول تسوية مثل هذه احلاالت من خالل زواج البنت                

كافـة   وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف مبنـع العقـاب البـدين بـشكل صـريح يف                  . لفاعلمن ا 
املدرسـي   األوساط، مبا يف ذلك من خـالل محـالت التوعيـة الـيت تـستهدف األسـر والنظـام            

  .واألوساط التعليمية األخرى
  

  الصحة    
يتعلــق اللجنــة بــاجلهود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف يف مــا فيــه ترحــب يف احلــني الــذي   - ٣٧

النفــساوات  األمهــاتبــني وفيــات المــع القلــق أن معــدالت  فإهنــا تالحــظ بالــصحة اإلجنابيــة، 
عــدم حــصول املــرأة يف  إزاء  وهــي قلقــة أيــضا.ليــشيت -ع شــديدة االرتفــاع يف تيمــور والرّضــ

املعلومــات املتعلقــة إزاء املنــاطق الريفيــة حتديــدا علــى الرعايــة املالئمــة قبــل الــوالدة وبعــدها، و   
غري كافية ومن أهنـا قـد   املتوفرة واللجنة قلقة أيضا من أن برامج التربية اجلنسية      . ظيم األسرة بتن

ــويل  ــاال ت ــاهتمام ــة ا كافي ــن احلمــل املبكــر،     ألمهي ــة م ــع احلمــل، وللوقاي   اســتخدام وســائل من
 .اإليـدز /مبا فيها فريوس نقص املناعـة البـشرية        ،اليت تنتقل باملعاشرة اجلنسية   ومكافحة األمراض   

سيما يف املنـاطق الريفيـة يلـدن يف املـرتل، ومـن        ال،واللجنة قلقة أيضا من أن العديد من النساء  
. أن ممارسة اإلجهاض غري القانوين وغري املأمون تزيـد مـن ارتفـاع معـدالت الوفيـات النفاسـية                  

أن  خاصـة الصادر مـؤخرا،     القانوين اجلنائي    ا يعاقب عليه  جرمية اإلجهاضواللجنة قلقة من أن     
جهاض غـري اآلمنـة وغـري القانونيـة     ىل اللجوء إىل عمليات اإلذلك قد يؤدي باملزيد من النساء إ      
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واللجنـة قلقـة أيـضا مـن عـدم تـوفر       . مع ما يترتب على ذلك من خماطر على حياهتن وصحتهن 
  . للنساءصحة العقليةال عن إحصائيةمعلومات وبيانات 

ض معّدل الوفيات   خفالرامية إىل   ودها  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جه       - ٣٨
 وتقتـرح علـى الدولـة الطـرف أن تقـيم            .املرتفعة بـني األمهـات أثنـاء النفـاس وبـني الرّضـع            

األسباب اجلذرية لوفيات األمهـات أثنـاء النفـاس وأن حتـدد أهـدافا ومقـاييس ضـمن إطـار               
ل توعيـة    الدولة الطرف على بذل قصارى جهـدها مـن أجـ            اللجنة وحتث .زمين لتخفيضها 

ــق    ــادة اســتفادهتن مــن مراف ــساء وزي ــدمها     الن ــيت يق ــة ال ــساعدة الطبي ــصحية وامل ــة ال الرعاي
وتوصــي  .موظفــون مــدربون يف املنــاطق الريفيــة، وال ســيما يف جمــال الرعايــة بعــد الــوالدة  

أن توفر بأسعار ميـّسرة     اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج وسياسات ترمي إىل           
تمكن النـساء  يـ صول على وسائل منع احلمل وخدمات تنظيم األسـرة كـي   للحسبال فعالة   

 املباعـدة بـني     ات وفتـر  مخيـارات مدروسـة يف مـا يتعلـق بعـدد أطفـاهل            ممارسـة   والرجال مـن    
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان تـرويج بـرامج التثقيـف اجلنـسي علـى                . الوالدات

.  إيالء اهتمام خـاص ملنـع احلمـل املبكـر          نطاق واسع وتوجيهها إىل البنات والصبيان، وإىل      
 كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل استعراض التشريعات املتعلقـة باإلجهـاض بغيـة إزالـة               

ــة املفروضــة علــى النــساء اللــوايت جيهــض     وفقــا لتوصــية اللجنــة العامــة  ،ناألحكــام اجلزائي
لدولــة الطــرف وتوصــي اللجنــة ا. نــهاج عمــل بــيجنيمل بــشأن املــرأة والــصحة، و٢٤ رقــم

بوضع نظام جلمع البيانـات مـن أجـل تعزيـز القاعـدة املعرفيـة لوضـع الـسياسات وتنفيـذها                     
  . امللموسميع جوانب صحة املرأة، مبا يف ذلك رصد األثرجب يف ما يتعلقبطريقة فعالة 

  
 العمالة    

عمل، وكذلك التـشريعات األخـرى       قانون ال  صدور اللجنة ب   فيه  ترحب يف احلني الذي    - ٣٩
املـساواة يف األجـر    مبـدأ   تصلة بالعمل اليت تكفل املـساواة بـني الرجـال والنـساء، مبـا يف ذلـك                  امل

عـرب عـن قلقهـا إزاء        ت االقيمة، وإجازة األمومة املدفوعة األجر، فإهنـ      يف   يةتساوامل عن األعمال 
الفجـوة  يف جمال العمالة، كما يتجلى يف عملية التوظيف، و        نساء  التمييز الفعلي الذي تواجهه ال    

ــة    ــة املهني ــة يف األجــور، والتفرق ــشعر .الواســعة للغاي ــة  وت ــة  اللجن ــالقلق إزاء األحكــام القانوني ب
سـيما بـشأن مـسألة اسـتحقاقات األمومـة، وفيمـا يتعلـق               املنظمة للقطاعني العـام واخلـاص، وال      

ل مبعلومات تفيد بأن نساء كثريات ال حيصلن على أجور أو يفقـدن مـواقعهن الـسابقة يف العمـ                
بـني   معـدل البطالـة    ارتفـاع ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا إزاء     .لدى عودهتن من إجازة األمومـة  

 واالفتقار إىل فرص عمل مضمونة وتركز وجودهن يف القطاع غري الرمسي ضمن نطـاق               النساء
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سيما الزراعة، املرتبطة بأجور منخفضة وغري مستقرة واسـتبعادهن مـن    ضيق من األنشطة، وال 
 .اية االجتماعية الرمسيةبرامج احلم

 مـن االتفاقيـة،     ١١وتوصي اللجنة باعتماد تدابري لضمان تنفيذ مجيع أحكام املادة            - ٤٠
وتشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الـصلة،                

  بـشأن املـساواة    ١٠٠ بشأن عدم التمييز يف العمـل ورقـم          ١١١سيما االتفاقيتني رقم     وال
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعالة لضمان ورصـد االمتثـال             . يف األجور 

سيما فيما يتعلق بإجازة األمومة واالستحقاقات األخرى املرتبطـة          للتشريعات القائمة، وال  
وتوصي اللجنة كذلك باعتماد سياسة للعمالة تراعي االعتبارات اجلنسانية فيما يتعلق       . هبا

وتوصي بأن تويل الدولـة الطـرف اهتمامـا        . القطاعات غري الرمسية من االقتصاد    بالنساء يف   
سـيما يف جمـال الزراعـة، بغيـة      خاصا لظروف النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي، وال      

وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على . ضمان حصوهلن على االستحقاقات االجتماعية
 .ئل وممارسات العمالة يف القطاع اخلاصإنشاء آلية فعالة لرصد وتنظيم مسا

  
 التمكني االقتصادي للمرأة

يف حني تالحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطـرف لوضـع اسـتراتيجيات للحـد مـن                   - ٤١
الفقـر، ولتعزيــز اســتقاللية النــساء مــن خــالل تـشجيع األنــشطة املــدرة للــدخل واحلــصول علــى   

سـيما النـساء     زاء انتشار الفقر يف صفوف النـساء، وال       هنا تشعر بالقلق إ    أ الإالقروض الصغرية،   
وبــصورٍة  .الــاليت يعــشن يف املنــاطق اجلبليــة واملرتفعــات، وربــات األســر، واألرامــل واملــسنات  

خاصــة تــشعر اللجنــة بقلــق إزاء حالــة النــساء الريفيــات، لكــون معظمهــن فقــريات ويعملــن يف  
ضئيلة يف اللجـوء إىل القـضاء، واحلـصول         الزراعة حتت ظروف معيشية متردية ولديهن إمكانية        

 .على الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص االقتصادية واخلدمات اجملتمعية

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى ضـمان أن يكـون موضـوع تعزيـز املـساواة بـني           - ٤٢
سـيما    يف خططهـا وبراجمهـا الوطنيـة واحملليـة مـن أجـل التنميـة، وال                صرحيااجلنسني عنصرا   

وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة        . تلك اليت هتدف إىل احلد من الفقر وحتقيق التنميـة املـستدامة           
الطرف على إيالء اهتمام خاص الحتياجـات ربـات األسـر واألرامـل واملـسنات مبـا يكفـل           

وحتـث  . مشاركتهن يف عمليات صنع القرار ووصـوهلن الكامـل إىل التـسهيالت االئتمانيـة             
ف على اختاذ تدابري استباقية لـضمان وصـول النـساء الريفيـات             اللجنة كذلك الدولة الطر   

ــاء،     ــاه النظيفــة والكهرب إىل القــضاء، وحــصوهلن علــى اخلــدمات الــصحية، والتعلــيم، واملي
واألراضي واملشاريع املدرة للدخل، وأن َيكن قادرات على التمتع جبميع احلقوق األخرى 

على اختاذ التدابري املالئمة للقضاء على  وحتث اللجنة أيضا الدولة الطرف .على حنو كامل
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 بـأن   اللجنـة وتوصـي . مجيع أشكال التمييز ضد النساء فيما يتعلق مبلكية األرض ووراثتـها   
تعــزز الدولــة الطــرف جهودهــا الراميــة إىل وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وبــرامج للتنميــة     

لنــساء الريفيــات يف يــضمن املــشاركة الكاملــة ل  الريفيــة تراعــي االعتبــارات اجلنــسانية مبــا 
 .صياغتها وتنفيذها

  
 النساء العائدات    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف املعيشية املترديـة للنـساء العائـدات الـاليت نـزحن                   - ٤٣
ــازهلن    ــرتاع ومتــت إعــادة دجمهــن يف من ــالقلق علــى وجــه   .بــسبب العنــف وال ــة ب ــشعر اللجن  وت

ايا للعنف اجلنسي وأشـكال العنـف األخـرى         اخلصوص من أن النساء العائدات الاليت كن ضح       
 .ال تتوفر هلن وسائل فورية لالنتصاف

 الحتياجــات النــساء  خاصــاوتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تــويل اهتمامــا   - ٤٤
 ١٣٢٥ مــع قــرارات جملــس األمــن سياسة وطنيــة متماشــيةبــ األخــذالعائــدات عــن طريــق 

ــر ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ــذ خطـــط وبـ ــياغة وتنفيـ ــارات وصـ ــة لالعتبـ امج مراعيـ
. ، وبنــاء قــدراهتن وتدريبــهندة دمــج النــساء العائــدات اجتماعيــا اجلنــسانية ترمــي إىل إعــا

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل للنساء العائدات الاليت سبق أن وقعن ضـحايا     
 .للعنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، احلصول على وسيلة فورية لالنتصاف

  
 األسريةالعالقات     

ون مـدين وطـين   يف حني ترحب اللجنة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لوضـع قـان           - ٤٥
 للتقـدمي   دا أن مـشروع القـانون املـدين جـاهز          به أثناء احلـوار التفـاعلي مؤكـ        وبالبيان الذي أديل  

ما يتعلـق   إىل الربملان، إال أهنا تشعر بالقلق ألن مشروع القانون املدين يتضمن أحكاما متييزية في             
وتشعر اللجنة، على وجـه اخلـصوص، بـالقلق مـن أن احلـد األدىن        .بالزواج والعالقات األسرية  

 عامـا بالنـسبة للرجـال،    ١٨ عاما بالنسبة للنـساء و  ١٥للسن القانونية للزواج املطبق حاليا هو     
 ،ومــن أن النــساء املتزوجــات يتعرضــن للتمييــز ضــدهن فيمــا يتعلــق باختيــارهن ملكــان إقامتــهن 

 وتـشعر بـالقلق مـن       .وكذلك فترة االنتظار قبل أن يتمكن من الزواج مرة أخرى بعـد الطـالق             
كمــا تــشعر  .ج بــاإلكراه، وخاصــة بالنــسبة للفتيــات يزوتــجهــة أخــرى إزاء ممارســة حــاالت ال 

اء لـألرض ووراثتـهن هلـا، وكـذلك         بالقلق إزاء االفتقـار إىل الوضـوح فيمـا يتعلـق بتملـك النـس              
  .ية للنساءهلية القانوناأل
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وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل ضـمان أن يعـاجل مـشروع القـانون املـدين مجيـع                       - ٤٦
 مـن االتفاقيـة،     ١٦ و   ١٥ يف مجيـع اجملـاالت الـيت تغطيهـا املـواد             املـرأة أشكال التمييز ضد    

وق يف املمتلكــات عنــد الطــالق، ســيما فيمــا يتعلــق بــاملرياث وحقــوق التملــك، واحلقــ  وال
 وحتـث الدولـة     . العتمـاده علـى وجـه الـسرعة        عاليـة قانونية، وإىل إعطاء أولوية     هلية ال واأل

 . عامــا١٨الطــرف علــى رفــع احلــد األدىن لــسن الــزواج يف مــشروع القــانون املــدين إىل    
حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للقـضاء علـى حـاالت                       كما
ل، هليــة القانونيــة للرجــ هليــة قانونيــة مماثلــة لأل أ بةاملــرأج بــاإلكراه، ولــضمان متتــع  يزوتــال

ــساواة  ــرأة بالرجــل ومل ــة  حــق يفامل ــرياث وامللكي ــضمان امل ــرأة بالرجــل  ، ول ــساواة امل يف   م
وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ اخلطـوات الالزمـة            .متلكات عند الطالق  امل

القـانون  ب  علـى نطـاق واسـع      ريـة القـضائية واإلدا  لكفالة تعريف عامة اجلمهور والـسلطات       
  .املدين مبجرد اعتماده

  
 مجع البيانات وحتليلها    

ترحب اللجنة باملعلومات اإلحصائية املقدمة يف تقريـر الدولـة الطـرف ولكنـها تأسـف                 - ٤٧
 .ألن املعلومات اإلحصائية عن حالة النساء يف مجيع اجملاالت اليت تـشملها االتفاقيـة غـري كافيـة              

 وكــذلك ،بــالقلق أيـضا إزاء االفتقــار إىل املعلومـات بــشأن أثـر التــدابري املتخـذة    وتـشعر اللجنـة   
 .النتائج احملققة يف خمتلف جماالت االتفاقية

ــك         - ٤٨ ــا يف ذل ــات، مب ــا جلمــع البيان ــز نظامه ــة الطــرف إىل تعزي ــة الدول ــدعو اللجن وت
م احملــرز حنــو اســتخدام مؤشــرات قابلــة للقيــاس لتقيــيم االجتاهــات يف حالــة النــساء والتقــد 

 . امليزانيـة لـذلك الغـرض       يف ، وختصيص ما يكفي من موارد     للمرأة بالرجل املساواة الفعلية   
 من أجل تطـوير     ، عند االقتضاء  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التماس املساعدة الدولية       

الدولــة  ضمنوتطلــب اللجنــة أيــضا أن تــ. تلــك اجلهــود املبذولــة جلمــع البيانــات وحتليلــها 
ف تقريرهـا املقبـل بيانـات وحتلـيالت إحـصائية، مـصنفة حبـسب نـوع اجلـنس والـسن                     الطر

تـأثري الـسياسات والتـدابري الرباجميـة والنتـائج          وضـحة   وحبسب املناطق الريفية واحلضرية، م    
 .اليت حتققت

  
 ، من االتفاقية١، الفقرة ٢٠املادة     

 الـذي   تعـديل الكن،  تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، يف أقرب وقت مم            - ٤٩
  .من االتفاقية املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة ،٢٠املادة ، من ١دخل على الفقرة أُ
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 عالن ومنهاج عمل بيجنيإ    

حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى مواصـلة االسـتفادة، يف تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب                - ٥٠
التفاقيـة، وتطلـب مـن      االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بـيجني، اللـذين يعـززان أحكـام ا             

 .معلومات هبذا الشأن تقريرها الدوري القادمضمن الدولة الطرف أن ت
  

 األهداف اإلمنائية لأللفية    

تحقيـق  لتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـٌر ال غـىن عنـه               - ٥١
أحكـام  ىل إظهـار    وإ إىل إدمـاج منظـور جنـساين          اللجنـة   وتـدعو  .األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    

يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب مـن                صراحة  االتفاقية  
 .معلومات هبذا الشأن تقريرها الدوري القادمضمن الدولة الطرف أن ت

  
 التصديق على معاهدات أخرى    

ــزام الدولــ   - ٥٢ ــة أن الت ــة الرئيــسية التــسعة ةتالحــظ اللجن  املتعلقــة )١( بالــصكوك الدولي
حبقــوق اإلنــسان مــن شــأنه أن يعــزز مــن متتــع النــساء حبقــوقهن يف جمــاالت حقــوق اإلنــسان  

 ليـشيت  - ولذا تشجع اللجنة حكومة تيمور  . )١(واحلريات األساسية يف مجيع جوانب احلياة     
على النظر يف التصديق على الصكوك اليت ليست طرفـا فيهـا بعـد، وهـي حتديـدا، االتفاقيـة         

قـــسري، واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص حلمايـــة مجيـــع األشـــخاص مـــن االختفـــاء الالدوليـــة 
 .اإلعاقة ذوي

  
  املالحظات اخلتاميةنشر    

 ليـشيت   - تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف تيمـور              - ٥٣
مــن أجــل أن يكــون النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون    

ظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على علم باخلطوات الـيت اختـذت لـضمان              واملن
املساواة القانونية والفعلية بني النساء والرجال واختاذ اخلطوات اإلضافية الالزم اختاذها يف      

 وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز عملية نـشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا              .ذلك الصدد 
_________________ 

قوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحل  )١(  
والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    

ــضة ال     ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــة أو   أشــكال التميي ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــة القا تع ــية العقوب س
املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                     الالإنسانية أو  أو

وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري واتفاقيـة حقـوق األشـخاص                 
  .ذوي اإلعاقة
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ــاري، والتوصــيا  ــدورة      االختي ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــة، وإعــالن ومن ــة للجن ت العام
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة سـنة     ”االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة، املعنونـة           
سيما على املنظمات النسائية     وال ،“اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين      

 .ومنظمات حقوق اإلنسان
  

 الفنيةاملساعدة     

توصي اللجنـة بـأن تـستفيد الدولـة الطـرف مـن املـساعدة الفنيـة واملاليـة يف وضـع                 - ٥٤
وتعـرب  . أعـاله، واالتفاقيـة ككـل     بينـة   وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات امل       

اللجنة عن استعدادها ملواصلة احلوار مع الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك أثنـاء زيـارة أعـضاء                   
املترتبـة علـى    تزامات  الللبلد لتقدمي مزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات وا        اللجنة إىل ا  

كما تدعو اللجنة الدولـة الطـرف أيـضا إىل زيـادة تعزيـز              . الدولة الطرف مبوجب االتفاقية   
تعاوهنــا مــع الوكــاالت والــربامج املتخصــصة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك    

منـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة األمـم                برنامج األمم املتحـدة اإل    
املتحدة للطفولة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومنظمـة الـصحة العامليـة، ومفوضـية           

دارة التـابعتني إل  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وشعبة اإلحصاءات وشعبة النـهوض بـاملرأة            
 .لألمانة العامةالشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة 

  
 متابعة املالحظات اخلتامية    

تطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات مكتوبـة                    - ٥٥
 .أعالهاملذكورتني  ٣٨ و ٣٦ومفصلة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  
 تاريخ التقرير القادم    

 للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تــستجيب  - ٥٦
 مـن  ١٨ املادة الذي سيقدم يف إطاراملالحظات اخلتامية، وذلك يف تقريرها الدوري املقبل  

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن تقـدم تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني                 . االتفاقية
 .٢٠١٣مايو /الثاين والثالث يف أيار

  


