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 لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةال
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
: التعليقـــات اخلتاميـــة للجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة  

 إندونيسيا
 
ـــظـن - ١ ـــنـرت اللجــ ـــة فــ ـــريــقـي التــ ــع   ــ ــدوريني الرابـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــامس ر اجلـ واخلـ

يوليـه  / متـوز  ٢٧ املعقـودتني يف     ٨٠٠  و ٧٩٩يف جلـستيها    ) CEDAW/C/IDN/4-5(إلندونيسيا  
ة ـة اللجنة باملسائل واألسئلـ ــمـائـرد قــوت). (A) 800  وCEDAW/C/SR.799 (A)انظر  (٢٠٠٧

، وتــــــــرد ردود حكومــــــــة إندونيــــــــسيا يف الوثيقــــــــة    CEDAW/C/IDN/Q/5يف الوثيقــــــــة 
CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1. 

 
 مقدمة  

تقريـرين الـدوريني    تعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع لل                 - ٢
. التزم باملبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعـداد التقـارير        تقدميه،   وإن تأخر    ، الذي الرابع واخلامس 

ساواة  ووصـف العقبـات الـيت تعتـرض حتقيـق املـ      اومفيد ـاوتالحظ اللجنة أن التقرير كان صرحي    
 علــى قائمــة ة الكتابيــهــاوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لردود.  والرجــلأةالكاملــة بــني املــر

تعـبري احلكومـة   وقبل الدورة، والعرض الـشفوي     اليت طرحها الفريق العامل ملا     ةلئساملسائل واأل 
ئلة الـيت   األسـ علـى   ردود   والـ  ،ندونيسياإ يف   أة املر ها بالتصدي للتحديات اليت تواجه    هاعن التزام 

 .طرحتها اللجنة شفويا
وزيـرة الدولـة    وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيـع املـستوى، الـذي رأسـته                - ٣

وعـة واسـعة مـن الـوزارات والوكـاالت،         جمميضا ممـثلني مـن      أم  ضي  ذاللشؤون متكني املرأة، و   
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اء الـذي جـرى     ـَّــ لبنوتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار ا        . عضاء منظمات اجملتمع املدين   أمـن  و
 .ها طرحتيتلا ةلئساأل كل على ردودا  تتلقَّ ملاهنأالحظ لكنها تبني الوفد وأعضاء اللجنة، 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

أن  تقدم حنو حتقيق املساواة للمرأة منـذ     أحرزته من   على ما  هتنئ اللجنة الدولة الطرف    - ٤
ة الطـرف بـصفة خاصـة العتمادهـا قـوانني       وتثين اللجنـة علـى الدولـ      .  يف تقريرها األخري   تنظر

 وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني امتثــاال     أةىل القــضاء علــى التمييــز ضــد املــر    إجديــدة هتــدف  
 مكافحــة االجتــار وتــشمل هــذه القــوانني قــانون . اللتزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة 

عـام  ل يـزلـ ـعنـف املن  ، وقـانون ال   ٢٠٠٦عـام   ل الـضحايا    ة، وقـانون محايـ    ٢٠٠٧عام  ل باألشخاص
ــم   . ٢٠٠٤ ــانون رقـ ــة بالقـ ــا ترحـــب اللجنـ ــام ل٣٩كمـ ــوق اإل ١٩٩٩ عـ ــشأن حقـ ــسان بـ  ،نـ

مـــن  هــي أةن حقــوق املــرأر بــقتـُـــ يتالــو ١٩٤٥ علــى دســتور عــام  الــيت أُدخلــتوالتعــديالت
 .نساناإل حقوق

ـــوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف اللتزامهــا املعل  - ٥ ظــور املن مراعــاة  تعمــيمسياسةبــن ـَ
ــا    ــستويات، مب ــع امل ــى مجي ــساين عل ــك  اجلن ــة  إيف ذل ــشاء آلي ــيمن ــاة  تعم ــساين  مراع املنظــور اجلن

املنظـور اجلنـساين يف      مراعـاة  تعميمدماج  إ بشأن   ٩ الرئاسي رقم األمر  وااللتزامات النامجة عن    
 لتعزيــز املــساواة والعدالــة بــني ني وطنــيفنيعتمــاد هــدتعــرب عــن تقــديرها الوالتنميــة الوطنيــة، 

 املنظـور   عـل تعمـيم   ، وج ٢٠٠٤-٢٠٠٠الـربامج اإلمنائيـة الوطنيـة اخلمـسية للفتـرة           اجلنسني يف   
ــرة     املعتمــدة يف  االســتراتيجياتىحــدإاجلنــساين  ــة املتوســطة األجــل للفت ــة الوطني خطــة التنمي
٢٠٠٩-٢٠٠٤. 

  يفةت علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـ    ـعـ ـَّـن الدولة الطرف وقأوتالحظ اللجنة   - ٦
 التــصديق علــى  املعلــناعتزامهــابفــاء لواى لــع، وتــشجع الدولــة الطــرف ٢٠٠٠فربايــر /شــباط

 .الربوتوكول االختياري
 

 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات  
يف حني تشري اللجنة إىل أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة                - ٧

غل والتوصيات الواردة يف هـذه التعليقـات        على حنو منهجي ومستمر، فإهنا ترى أن الشوا       
اخلتامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها االهتمـام علـى سـبيل األولويـة مـن اآلن وإىل                   

وبنـاء عليـه، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التركيـز                .حني تقدمي التقرير الدوري املقبل    
اقيـة، وأن تعـرض يف تقريرهـا        على هذه اجملاالت يف األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا لتنفيـذ االتف              

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        . حتقـق مـن نتـائج      مااختذ من إجراءات و    الدوري املقبل ما  



CEDAW/C/IDN/CO/5  
 

07-46010 3 
 

أيضا إىل تقدمي هذه التعليقات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املختـصة وإىل الربملـان لـضمان                   
 .تنفيذها الكامل

لها ائســوتعزيــز لطــرف مــن أجــل ر اللجنــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة ا ويف حــني تقــّد - ٨
ــشريعي ــتورية حلمايــ ةالت ــوق اإلة والدس ــرأة، و  حق ــسان للم ــى   أتالحــظ إذ ن ــصديق عل ــه مت الت ن
درج بـشكل كامـل   تُـ  ن االتفاقية ملأل تشعر بالقلق  فإهنا،١٩٨٤ لعام ٧القانون رقم  باالتفاقية  
ة لعدم وجـود تعريـف      وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاص    . يةندونيس اإل نيانوالقيف مجيع   ومنتظم  

ــز  ــرار ،واضــح للتميي ــى غ ــا عل ــادةورد يف  م ــة ١  امل ــن االتفاقي ــس يف الدســتور اإل، م و ي أندوني
ذا كانــت إ توضــح مــا ن الدولــة الطــرف ملأليــضا أوتأســف اللجنــة . يةندونيــسالتــشريعات اإل

وانني  يف احلـاالت الـيت حيـدث فيهـا تـضارب بـني االتفاقيـة والقـ                 ةسـبقي  األ  حتتل موضـع   االتفاقية
.  بأحكـام االتفاقيـة    حاججـة ندونيـسيا للم  إصف اآلليات املتاحـة للنـساء يف        ت مل   اهنأاحمللية، كما   

يف حكام والتزامات االتفاقية ليـست معروفـة علـى نطـاق واسـع              أن  كما تشعر اللجنة بالقلق أل    
 .هننفسأ اتندونيسياإلالنساء  لدى املشرعني والقضاة واحملامني واملدعني العامني، وأوساط

حكــام أ  ســريانىل اختــاذ خطــوات فوريــة لــضمانإوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف  - ٩
كما تشجع الدولة .  يف القانون احمللية تامبصورة عانة هباستواالومبادئ ومفاهيم االتفاقية 

 ١  الوطنيـة يتوافـق مـع املـادة    او تشريعاهتأ هادراج تعريف للتمييز يف دستورإالطرف على   
 اآلليـات وسـبل االنتـصاف الفعالـة      إتاحـة توصي بأن تكفل الدولـة الطـرف      و. من االتفاقية 

.  االتفاقيـة نـسان، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف          حقـوق اإل  هلـا مـن       مـا  هكللمرأة اليت انتُ  
 هبا  ة جعل االتفاقية والتشريعات احمللية املتصل     ل على مالع ىلإوتدعو اللجنة الدولة الطرف     

انوين وتــدريب املــسؤولني القــضائيني، مبــن فــيهم القــضاة   جــزءا ال يتجــزأ مــن التعلــيم القــ  
قامـة  إجل  أعني من    املشرِّ  حق املعرفة لدى   معروفةأن تكون   ، و ونن العام وعاملّدن و وواحملام

 . ضدها وعدم التمييزأةلمرل ةساواامل يف البلد تدعم سخةار ةثقافة قانوني
 ة ضــد املــرأةتحيــزاملالقــوانني وترحــب اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا احلكومــة لتحديــد    - ١٠

.  علــى قــانون الــسكان إدخاهلــاقــرأُهــا، مبــا فيهــا التعــديالت الــيت علي إدخــال تنقيحــاتوالبــدء ب
ــ ن التنقيحــات ملذلــك، تــشعر اللجنــة بــالقلق أل  ومــع الــيت  ٢١ ـ علــى مجيــع القــوانني الــ دخلُت

 ن تبـيّ  مـع أهنـا   ،  أة ضـد املـر    يـة يزيتزال مت  ن بعض التعديالت ال   أ، و ة متييزي قوانني احلكومة   تعتربها
ذا كـان   إ  بـشأن مـا     أيـضا  تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا       و.  التقـدم حنـو حتقيـق املـساواة        إحراز بعـض  

تفـق متامـا مـع التزامـات الدولـة الطـرف            يملساواة بني اجلنسني    ا ب  املتعلق ديداجلقانون  المشروع  
 . ويفي هبامبوجب االتفاقية
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، اصـالح قوانينـه   إ عاليـة لعمليـة      ةولويـ أعطـاء   إوحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى         - ١١
 يف حـدود  بطـاء و  إدون    مـع االتفاقيـة    ةوجعلها متماشـي  ية  تمييزال لوائحوتعديل القوانني وال  

ىل زيــادة جهودهــا لتوعيــة مــوظفي احلكومــة إوتــدعو الدولــة الطــرف . طــار زمــين واضــحإ
  حتقيـق املـساواة للمـرأة      جـل أصـالح القـانوين مـن        اإل ةمهيـ أواجلمعية الوطنية والرأي العام ب    

 بــشأن وتنفيــذ قــوانني شــاملة وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ســنِّ . حبكــم القــانون
شــى مــع التزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة، وحتــث الدولــة   ا مبــا يتمأةاملــساواة بــني الرجــل واملــر 

  املوجود مشروع قانون املساواة بني اجلنسني يكوننأالطرف على اختاذ خطوات لضمان 
 متاما مع التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك               متطابقا  النظر  قيد الياح
 .ةاملساواة اجلوهريب املتعلقة ـاحكامهأ

 واملرونـة  أة اجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتعزيـز متكـني املـر          اللجنة ر تقدِّ ويف حني  - ١٢
 يف اعتمــادة ليميــقكومــات اإلاحلات واالســتقاللية علــى مــستوى احلكــم احمللــي، وزيــادة مــسامه

ــ ــالقلق ألفإهنــا  يف الــبالد، ةالدميقراطي  تفــاوتمىل اعتــراف إ تدأ ةن عمليــة الالمركزيــتــشعر ب
يف ذلــك منطقــة  مبــا يف بعــض املنــاطق هــا بــصورة متباينــةا وإنفاذه والتمييــز ضــدأةقــوق املــرحب
 ، الدينية يف العديد من املنـاطق      ةوليصاجلماعات األ تنامي  زاء  إكما تشعر اللجنة بالقلق     . هــِشـتآ
زاء إأيـضا   تـشعر اللجنـة بـالقلق       و. أةز ضـد املـر    ّيمت  يت ال لشريعةىل تفسريات ضيقة ل   إاليت تدعو   و

لغت عددا من القوانني واللـوائح احملليـة املتعلقـة          أ احلكومة قد     ومفادها أن   تلقتها املعلومات اليت 
سـاس  أ علـى    أة القوانني احمللية اليت متيز ضـد املـر        لغِت  مل هاباملسائل االقتصادية كالضرائب، ولكن   

 .أةنفذ بشكل غري متناسب ضد املر اللباس اليت ُت قواعدالقوانني اليت تنظممبا يف ذلك الدين، 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض ورصد وتقيـيم تنفيـذ القـوانني احملليـة                - ١٣
نـسان والتزامـات الدولـة      لقوانني الوطنية حلقوق اإل    ل ـا امتثاال تام  اهلاقليمية لضمان امتث  واإل

 كاملـة يف مجيـع      بـصفة  أة حقـوق املـر    ى محايـة  ـسنــ تتــلكي  ذلك  والطرف مبوجب االتفاقية،    
ــبالدأ ــة . حنــاء ال ــأوتوصــي اللجن ــادئ    ب ــدابري، يف مجلــة أمــور، تــوفري مب ن تتــضمن هــذه الت

. أةلغاء القوانني اليت متيز ضد املـر    إ القوانني احمللية و   ة صياغ بشأنتوجيهية للسلطات احمللية    
ــشريع والفقــه           ــن الت ــى معلومــات ع ــى احلــصول عل ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

ـــن، املقار ــ أكثــرنــت تفــسرياتوِّحيــث ُدنـيـْ ــزال ســالمية ولــشريعة اإلل ة تقدمي . طبــقُتال ت
صـالح  إلحتث الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لزيـادة الـدعم املقـدم              كما

ســالمي قامــة الــشراكات والتعــاون مــع منظمــات حبــوث الفقــه اإل إالقــوانني بوســائل منــها 
 وقـادة اجملتمعـات احملليـة، الـيت         ة غـري احلكوميـ    ةيئومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات النـسا     

 .تدعم املساواة للمرأة
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التنــسيق والــدعم  يف وزارة متكــني املــرأة بــاجلهود الــيت تبــذهلا  اللجنــة ترحــبويف حــني - ١٤
ــدعوة   ــساواإوالرصــد وال ــرةىل م ــاة  وتعمــيم أة بالرجــل امل ــع   مراع ــى مجي ــساين عل املنظــور اجلن
باديـة للعيـان بالقـدر      تكـون     قـد ال   ةزار الـو  نألعـن قلقهـا     تـعــرب    اهنـ فإ،  ةاملستويات احلكوميـ  

الالزمـة مـن    اليـة    وامل ةاملـوارد البـشري   مـن   و  أ سلطة اختاذ القـرار      د مبا يكفي من   ُتزوَّ  مل وأكايف  ال
يف مجيــع فــروع احلكومــة  أجــل تعزيــز النــهوض بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني بــصورة فعليــة    

 .وقطاعاهتا وعلى الصعيدين الوطين واحمللي
 وزارة   منـها   الوطنيـة، وخاصـة    جهـزة وتوصي اللجنة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف األ           - ١٥

جـل  أة وموارد بـشرية وماليـة كافيـة مـن           تزويدها مبا يلزم من سلط    عن طريق   ،  أةمتكني املر 
علــى كمــا تــشجع الدولــة الطــرف . صــعدةتــها علــى مجيــع األهممتأديــة  تعزيــز فعاليتــها يف

 يفكثـر نـشاطا   أمـن القيـام بـدور    كيمـا تـتــمكن      تها وسـلط  أةة وزارة متكني املر   مهمتوسيع  
  متويـل  ضمان علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لـ           أيـضا  حتث الدولة الطرف  و. ةالتخطيط والربجم 

 .هامامه ؤديتكي  لكامال املساواة بني اجلنسني على مجيع املستويات متويال آليات
 عـن   النمطيـة والقوالـب   الراسـخة    األبويـة وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء اسـتمرار املواقـف            - ١٦
ــرأة     أ ــز ضــد امل ــرأة والرجــل يف األســرة واجملتمــع الــيت متي هــذه املواقــف  ف. دوار ومــسؤوليات امل
ــةوالــب القو ــات خطــرية  النمطي ــشكل عقب ــام ت ــسانية   أم ــا اإلن ــرأة حبقوقه ــع امل ــام  متت ــذ وأم تنفي

 مبـا   اجملاالت، يف عدد من     موات غري   عل املرأة يف وضع   هي السبب اجلذري الذي جي    و االتفاقية،
 تـشعر اللجنـة بـالقلق       خـاص،  وعلى حنـو  . يف ذلك يف سوق العمل ويف احلياة السياسية والعامة        

الـشروع يف    قبـل    أسـرهتا حتـصل علـى موافقـة       أن  رأة  اليت يتعني فيها علـى املـ       شروطال إزاء أيضا
 شرط حصول املرأة على موافقـة زوجهـا فيمـا يتعلـق             إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق     . عمل ليلي 

 . حىت لو كانت حياهتا معرضة للخطرواإلجهاض،التعقيم ب
 إىل هتـدف    ة شامل مج توعية براوتشجع اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ         - ١٧

 اجملتمـع، ملساواة بني الرجل واملرأة على مجيع مـستويات  من أجل ا   ودعم   أفضلحتقيق فهم   
ــا للمــادتني   ــة ) أ (٥و ) و (٢وفق ــن االتفاقي ــيري إىل هتــدف هــذه اجلهــود  أنينبغــي و. م  تغ

األســرة دوار املــرأة والرجــل يف أ بــشأن مــسؤوليات والتقليديــة واملعــايري النمطيــةاملواقــف 
وحتــث اللجنــة كــذلك الدولــة .  بــني اجلنــسنيللمــساواةواجملتمــع وتعزيــز الــدعم اجملتمعــي 

 .وصحتهاالزوج يف جماالت توظيف املرأة و األسرةموافقة شروط  على إلغاءالطرف 
ــالقلق   - ١٨ ــة ب ــشعر اللجن ــة األحكــام إزاءوت ــام  التمييزي ــزواج لع ــانون ال ــيت ١٩٧٤ يف ق ، ال

 وتـسمح ، املرتليـة األدوار بـ  ختـتص املـرأة  أن  واألسرة الرجل هو رب بأن النمطيةتكرس الصور  
كما تـشعر   .  للفتيات  سنة ١٦عند    للسن القانونية للزواج   األدىن احلد   وحتددبتعدد الزوجات،   
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 القـوانني فيمـا يتعلـق بـالزواج وقـانون           إصـالح  عمليـة    يف تقـدم    إحـراز  عـدم    إزاءاللجنة بـالقلق    
. مع الرجـل  املساواة يف احلقوق    من   اليت حترم املرأة     التمييزية األحكام ، مما يتيح استمرار   األسرة

 التعـديالت علـى قـانون الـزواج لعـام           لعـدم اسـتكمال   عـن القلـق     اللجنـة   وبوجه خاص، تعرب    
 يف هـذا القـانون يف       التمييزيـة  األحكـام  إزاءعن القلق   أعربت   اللجنة   مع أن ،  حىت اآلن  ١٩٧٤

 . السابقةاخلتاميةتعليقاهتا 
 قـانون الـزواج     لتنقـيح  تتخذ خطوات فورية     أنتطلب اللجنة من الدولة الطرف      و - ١٩

 للجنة واتفاقية حقوق ٢١التوصية العامة و وفقا اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، ١٩٧٤لعام 
كمـا حتـث الدولـة الطـرف        . إبطـاء قـانون دون    التعـديل   ل الطفل ونية الدولة الطرف املعلنة    

ــة ذات  تــضع اســتراتيجأنعلــى   وجــداول زمنيــه واضــحة للقــضاء علــى   أولويــاتية فعال
 .األسريةالتمييز ضد املرأة يف جماالت الزواج والعالقات 

 يف إندونيـسيا، الـيت      تشويه األعضاء التناسـلية لألنثـى      ممارسة   إزاءوتشعر اللجنة بالقلق     - ٢٠
كمــا تــشعر . التفاقيــةل وتــشكل خرقــا العنــف ضــد النــساء والفتيــات، أشــكال شــكال مــن تعــد

إضــفاء الطــابع الطــيب علــى ممارســة تــشويه األعــضاء التناســلية  ظــاهرة مــن  مــا ورد إزاءبــالقلق 
ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية        كما تشعر اللجنة بـالقلق لعـدم وجـود قـانون حيظـر              . لألنثى
 . أو يعاقب عليها يف إندونيسيالألنثى
تـشويه   سن تشريعات حتظر ممارسـة        يف اإلسراعحتث اللجنة الدولة الطرف على      و - ٢١

.  كــافعلــى حنــو  ومعاقبتــهم املــسيئني مالحقــة وأن تكفــل األعــضاء التناســلية لألنثــى،  
 للقـضاء علـى ممارسـة       اجهـود  وأن تبـذل   الدولة الطـرف خطـة عمـل         تضعتوصي بأن    كما

 افيـة الثق مبا يف ذلك تنفيـذ محـالت توعيـة لتغـيري املفـاهيم               تشويه األعضاء التناسلية لألنثى،   
 تعـد انتـهاكا    بأن هذه املمارسة  التثقيف  و تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   مارسة  مب املرتبطة
 .  يف الدينأساس  يوجد هلاالو للنساء والفتيات اإلنسانحلقوق 

 العـامالت يف     نطاقـه  يف يـضم  الذي العائليترحب اللجنة بسن قانون العنف      ويف حني    - ٢٢
ــة  ــازل، خدمـ ــا املنـ ــافإهنـ ــاءة إزاءلقلق تـــشعر بـ ــة   إىل اإلسـ ــامالت يف خدمـ ــازل النـــساء العـ املنـ

 تنفيـذا   العـائلي  قـانون العنـف      لعـدم تنفيـذ   وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا        .  يف إندونيسيا  واستغالهلن
 هـذا القـانون    عـن    عدم توفر معلومـات لـديهن      و ،املنازلبالعامالت يف خدمة    كامال فيما يتعلق    

العـامالت يف   لعـدم إدراج كما تشعر اللجنة بالقلق     . انونية الق احلماية إىل وقدرهتن على اللجوء  
 واحلـد  واإلجـازات  قـانون القـوى العاملـة الـذي يـنظم سـاعات العمـل        أحكام يفاملنازل خدمة  
 .الستغاللا إىل يضاف إىل تعرضهنذلك ل، ولألجور األدىن
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راقبـة   مل إجـراءات  وأن تضع  الدولة الطرف قوانني شاملة      تسنتوصي اللجنة بأن    و - ٢٣
 أربــابمالحقــة ومعاقبــة املــسيئني مــن واملنــازل خدمــة  حقــوق النــساء العــامالت يف ومحايــة
 ناجعــة ســبل انتــصاف تــوفري إىلوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف  .  علــى حنــو كــافالعمــل

وحتــث اللجنــة .  العمــلأربــاب الــيت يــسببها هلــم اإلســاءة مــن املنــازلللعــامالت يف خدمــة 
 املنــازلتــدرك العــامالت يف خدمــة  أن لكفالــةذل اجلهــود كــذلك الدولــة الطــرف علــى بــ 

 الدولـة الطـرف     إىلوتطلـب   . ة على مـساعدة قانونيـ     وحصوهلن القانونية   واحلماية نحقوقه
 وكذلك بيانـات عـن انتـشار        وتأثريها، معلومات عن اخلطوات والتدابري املتخذة       أن تدرج 

 .ي املقبل يف تقريرها الدور،املنازلالعامالت يف خدمة العنف ضد 
ــانون ملكافحــة االجتــار      ويف حــني - ٢٤ ــدير ســن ق ــع التق ــة م  يفباألشــخاص  تالحــظ اللجن
ووضع خطة عمل وطنية للقضاء على االجتار بالنـساء، تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء           ،  ٢٠٠٧ عام

 أيــضاوتــشعر اللجنــة . عــرب احلــدودو حمليــا، االندونيــسياتاســتمرار االجتــار بالنــساء والفتيــات 
 . يستغلون بغاء النساءينوالذملتجرين اوإدانة  مالحقة اخنفاض معدالت إزاءبالقلق 
 إنفـاذا  التـشريعات املتعلقـة باالجتـار    إىل كفالـة إنفـاذ   تدعو اللجنة الدولة الطـرف      و - ٢٥

خطــة العمــل الوطنيــة وغريهــا مــن التــدابري ملكافحــة االجتــار بالبــشر تنفيــذا   تنفيــذ كــامال و
 على تكثيف جهودهـا ملكافحـة االجتـار واالسـتغالل اجلنـسي             حتث الدولة الطرف  و. كامال

 االقتـصادي  األمـن ، وال سـيما انعـدام       اجلذرية األسبابللنساء والفتيات من خالل معاجلة      
 احلالـة  حتـسني  إىل الراميـة التـدابري  بتعزيـز   الدولة الطـرف  تقوم بأن   اللجنة توصيو. للمرأة

 إلزالــة وذلــك رزقهــا، بديلــة لكــسب بــسبل ا وتزويــدهللمــرأة،االجتماعيــة واالقتــصادية 
ــباب ــار، تعرضــها أس ــضع خــدمات  أن  ولالجت ــادةت ــل إلع ــاج تأهي .  ضــحايا االجتــار وإدم
 واإلقليميالدويل  والتعاون  تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التعاون الثنائي          كما

وتطلـب  . رة هـذه الظـاه    بغية احلد من  لنساء والفتيات املتجر هبن     امع بلدان عبور ومقصد     
 إحـصائية ، تـشمل بيانـات   تفصيلية الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات        إىل

 ومـساعدة الـضحايا،     واالدعـاءات عن اجتاهات االجتار، والقضايا املعروضة علـى احملـاكم،          
 . الوقاية النتائج اليت حتققت يف جمال وكذلك

 ، بشأن االنتخابات العامـة    ٢٠٠٣ لعام ١٢ القانون رقم    بسنويف حني ترحب اللجنة      - ٢٦
 الـسياسية يف اجمللـس التـشريعي،        لألحـزاب  املائـة للمرشـحات      يف ٣٠ حدد حصة نسبتها     الذي

 االمتثــال هلــذه لكفالــة إنفــاذ آليــات أو جــزاءات القــانون ال يتــضمن ألنتــشعر اللجنــة بــالقلق 
 األحـزاب شاركة املـرأة يف   زيادة مـ يف تقدم إحراز عدم إزاءوتشعر اللجنة بقلق بالغ  . احلصص

 اخنفـاض مـستوى متثيـل املـرأة يف          إزاءوتعرب اللجنة عـن قلقهـا       . نوناقأن ُسن ال  السياسية منذ   
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 الـسلك اخلـارجي،      ذلـك  احلياة العامة والسياسية ويف مواقـع صـنع القـرار يف إندونيـسيا، مبـا يف               
 . اع اخلاص، وقطاع التعليم والقطواإلقليمي، واحلكم احمللي اهليئة القضائيةو

 يف  ٣٠  الـذي تبلـغ نـسبته      حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام احلـصص        و - ٢٧
 وفــرض إلزاميــا شــرطا احلــصةعــل هــذه جبلمرشــحات يف قــانون االنتخابــات العامــة لاملائــة 

كمـا تـشجع الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ وتعزيـز              . لكفالـة تطبيقهـا    آليـات    وإنفاذعقوبات  
 والتوصـيتني العـامتني   مـن االتفاقيـة،   ٤ من املـادة  ١صة وفقا للفقرة تطبيق تدابري مؤقتة خا   

 وعلى قدم املساواة مع الرجـل يف        مشاركة تامة ، لتعجيل مشاركة املرأة     ٢٥ و   ٢٣للجنة  
ــات   ــع القطاعـ ــاة     مجيـ ــرار يف احليـ ــاذ القـ ــستويات اختـ ــع مـ ــى مجيـ ــسياسية  وعلـ ــة والـ العامـ

 ،احملليو اإلقليمي، واحلكم اهليئة القضائيةوالسلك اخلارجي، ذلك يف واالقتصادية، مبا يف   
 .وقطاع التعليم والقطاع اخلاص

 احلقـوق   ذات للمـرأة  يـزال ال يتـيح     ال   املواطنة املعـّدل   قانون   ألنوتشعر اللجنة بالقلق     - ٢٨
ــع هبــا الرجــل    ــسيةاالحتفــاظ بالــيت يتمت ــسية باجلن ــها، وال متتثــل  االندوني  مــن ٩ للمــادة أو نقل

ملــرأة علــى ا إداريــة وشــروط فــرض حــدود زمنيــه أنب اللجنــة عــن قلقهــا مــن وتعــر. االتفاقيــة
 حبقـوق   واحتفاظهـا املـرأة متتعـا كـامال       أمـام متتـع     عقبـات   خيلـق    االندونيسية جبنسيتها لالحتفاظ
 الـاليت  التمييـزي للقـانون علـى النـساء          األثـر  إزاء  بشكل خاص    تشعر اللجنة بالقلق  و. اجلنسية

كعــرائس هبــن  الــاليت يتــاجر أو حــاالت عنــف الــاليت يــواجهن صــةوخا اخلــارج، إىليهــاجرن 
 ن خلطــر فقــدان جنــسيتهألهنــن يتعرضــن ، االســتغالل اجلنــسي التجــاريألغــراض أو باملراســلة

 .اجلنسية املعّدلمبوجب قانون 
لـديها وجعلـهما    واجلنسية املواطنة قانوينتعديل على حتث اللجنة الدولة الطرف  و - ٢٩

كمـا حتـث    .  هذا التعـديل   لتسريع زمين ووضع جدول    االتفاقية، من   ٩دة   مع املا  يتماشيان
 علـى النــساء  واجلنـسية  باملواطنــة قانونيهـا املـتعلقني   يف تـأثري  علـى أن تنظــر الدولـة الطـرف   
الـيت قـد ال تكـون       اآلثـار يـتم االجتـار هبـن، وأخـذ هـذه            والـاليت     اخلـارج  إىلالاليت يهاجرن   

 .القانوننيتعديل عند التام  االعتبار يف مالئمة
يف  الفتيــات والــشابات  الــيت تعتــرض  احلــدود والعقبــات  إزاءوتــشعر اللجنــة بــالقلق    - ٣٠

كمـا تـشعر    . واجلامعيـة  الثانويـة  وخاصـة يف املـرحلتني       ، التعلـيم  مـستويات  علـى مجيـع      احلصول
يف احلـصول  النائيـة   أو الريفيـة لفتيات الاليت يعشن يف املنـاطق  ا اليت تعترضبالقلق إزاء العقبات   

ــالقلق  . علــى التعلــيم ــة ب يف اجملــاالت  اخنفــاض متثيــل الفتيــات والنــساء  إزاء أيــضاوتــشعر اللجن
يف مناصـب صـنع القـرار يف        و والتكنولوجيـا،  وخاصـة العلـوم      التقليديـة،  غـري    واملهنية األكادميية
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ني  بـ  لعدم وجـود وعـي كـاف       أيضاوتشعر اللجنة بالقلق    .  مدارس مديرات مثل   التعليم،قطاع  
 .ة عامبصورة وحقوق املرأة وحقوق الطفل اإلنسان وحقوق التفاقية،با واألطفالاملدرسني 

 للفتيـات والنـساء يف      متكافئـة  ا فرصـ  أن تكفـل  حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى        و - ٣١
 النـساء والفتيـات يف املنـاطق     أن تـتمكن  لكفـ ت تـدابري    وأن تتخـذ   ، التعلـيم  مـستويات مجيع  
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف       .  علـى تعلـيم جيـد       بالتساوي احلصول من والنائية الريفية
 ، مبـا يف   األكادمييـة واملهنيـة    خياراهتـا  تنويـع    إىل متكـني املـرأة مـن       تضع تدابري هتدف     أنعلى  
 أعلــى إىلترصــد عــن كثــب التطــور الــوظيفي للمــرأة  أن ، والتقليديــة اجملــاالت غــري ذلــك

 للمــرأة والرجــل ومنــع التمييــز متــساويةرص  فــإلتاحــةمــستويات النظــام التعليمــي وذلــك 
أن كما تطلب من الدولة الطرف .  والقضاء عليه  تواجهه املرأة  الذي املباشر غري   أواخلفي  
حتــث و.  فيمــا يتعلــق بقــضايا املــساواة بــني اجلنــسنييةيئــة التدريــساهل أعــضاء تــدريب تعــزز

 التعليمـي،  يف بـرامج النظـام       االتفاقيـة ب املتعلقـة الدولة الطرف على نشر املعلومـات       اللجنة  
 هـذه   وتثقيف اآلبـاء حـول     اجلنساين،تدريب  ال و اإلنسان حقوق   ذلك التثقيف بشأن  يف   مبا

ــسائل، ــز  امل ــة تعزي ــات التواصــل االجتمــاعي الــيت تراعــي   بغي  الفــروق بــني اجلنــسني  عملي
 .األطفال تربية وعمليات

ــالتوقيع علــى مــذكرات تفــاهم     - ٣٢ ــة ترحــب ب ــئن كانــت اللجن بــشأن حقــوق العمــال  ول
 مغـادرة الدولـة الطـرف لزيـادة التأهـب قبـل           اجلهود الـيت تبـذهلا      وب،  املهاجرين مع بعض البلدان   

 العمـال املهـاجرين   املفروضة علىلعمال املهاجرين، فضال عن التزامها املعلن لتخفيض الرسوم      ا
ــسيا  ــدين،  يف إندوني ــهم والعائ ــادرين من ــ املغ ــالقلق    افإهن ــشعر ب ــزال ت ــامالت  ءإزاال ت ــة الع  حال

ــسيا،   ــة مــن املهــاجرين يف  يف ٧٠ يــشكلن حنــو الــاليتاملهــاجرات مــن إندوني ومــن . البلــد املائ
 مـع مجيـع البلـدان واملنـاطق     تـربم  االتفاقات الثنائية ومذكرات التفـاهم مل       أن أيضادواعي القلق   

 خالل قنوات غـري     حقوق العامالت الاليت يهاجرن من    أن  ، و االندونيسيةاملرأة  إليها  اليت هتاجر   
 الــواردة يف التمييزيــة األحكـام  إزاءكمـا تــشعر اللجنـة بــالقلق   .  كافيــةحبمايـة  يتمــتعنرمسيـة ال  

ــاهم القائمــة، ال   ــسمح  األحكــام  ســيمابعــض مــذكرات التف ــيت ت ــاب ال باحتجــاز  العمــل ألرب
 داريـة اإل واألعبـاء  ارتفـاع الرسـوم      إزاء  أيـضا  تـشعر اللجنـة بـالقلق     و. املهـاجرين جوازات سفر   

 .املغادرين والعائدين يف إندونيسيا املفروضة على العمال املهاجرين املرهقة
 اتفاقات ثنائيـة ومـذكرات تفـاهم        إبرامحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة       و - ٣٣

 تعكس هذه أن كفالةالنساء اإلندونيسيات حبثا عن عمل، مع إليها مع البلدان اليت هتاجر 
وحتـث اللجنـة كـذلك      .  مع االتفاقيـة   وأن تتماشى لمرأة،  اإلنسان ل ق   حقو متامااالتفاقيات  

تفـاهم  ال مـن مـذكرات   اأو اسـتبعاده / والتمييزيـة  األحكام إلغاء كفالةالدولة الطرف على    
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  جـوازات سـفر    باحتجـاز  العمـل  ألربـاب  الـيت تـسمح      األحكـام ثنائية، مثـل    التفاقات  االأو  
 تــضع سياســات أن الدولــة الطــرف إىل جنــة الل ذلــك، تطلــبإىل وباإلضــافة. املــستخدمني

 قنوات غري رمسيـة،     من خالل  اخلارج   إىل يذهنب   الاليت العامالت املهاجرات    حلمايةوتدابري  
، مبــا يف ذلــك عــن طريــق مراقبــة  ن انتــهاكات حقــوقهأشــكالقنــوات رمسيــة، مــن مجيــع  و

.  اخلــارج يفالعــامالتدمات املقدمــة هلــؤالء ممارســاهتا، وتوســيع اخلــ وكــاالت التوظيــف و
 املفروضـة   اإلداريـة  ل األعباء يوتقل الرسوم   على ختفيض تشجع اللجنة الدولة الطرف      كما

تشجع اللجنة الدولة   و.  إندونيسيا إىل العودة   أوعلى العمال املهاجرين عند نقاط اخلروج       
 هلجرة املرأة، مبـا يف      اجلذرية األسبابعلى اختاذ هنج متماسك وشامل ملعاجلة       أيضا  الطرف  

 للمـرأة  والوظـائف اآلمنـة واحملميـة   ك هتيئة الظـروف الالزمـة لتحقيـق التنميـة املـستدامة             ذل
 .البطالة أو للهجرةبديل اقتصادي عملي ك

 حالــة املــرأة يف ســوق العمــل، عــن معلومــات تقــدمي لعــدم أســفهاتعــرب اللجنــة عــن و - ٣٤
 حالـة املـرأة فيمـا       إزاءالقلق  وتـشعر اللجنـة بـ     . املرأة يف القطاع غري الرمسي    بسيما فيما يتعلق     ال

 وعدم املساواة يف املزايـا الـيت   والرجل، بني املرأة األجور يف  والفجوة التوظيف،يتعلق بعمليات   
 تنفيـذ  سـوء كمـا تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء            . يوفرها الضمان االجتمـاعي للنـساء والرجـال       

 علـى حنـو     تـشعر اللجنـة   و. فيهـا الكافيـة    واجلـزاءات  احلمايـة  تـوفر  وعـدم    ،قوانني العمل احلاليـة   
 املتـساوي  األجـر بدأ مب تقر ٢٠٠٣عام ل القوى العاملة  قانون من حذف مادة  إزاء بالقلق   خاص

اتفاقيـه منظمـة العمـل    أحكام   وفقا ألحكام االتفاقية و    القيمةللعمل املتساوي والعمل املتساوي     
ــة ــة عــن قلقهــا   . ١٠٠  رقــمالدولي ون حيظــر التحــرش  عــدم وجــود قــان إزاءكمــا تعــرب اللجن

 . اجلنسي يف مكان العمل
 تـدابري ملموسـة للقـضاء علـى التمييـز           أن تتخذ تطلب اللجنة من الدولة الطرف      و - ٣٥

 وفقـا   ، بني النساء والرجال يف سوق العمل      املعاملة واملساواة يف    ، تكافؤ الفرص  وأن تكفل 
جـر  أ املـرأة علـى    صلأن حتـ   لكفالـة  اختـاذ تـدابري      إىلدعو  تـ كمـا   .  مـن االتفاقيـة    ١١للمادة  

ــساوي والعمــل ذي    ــساو للعمــل املت ــساوية، القيمــةمت ــا واخلــدمات  املت  واملــساواة يف املزاي
 علـى التمييـز ضـد املـرأة         وضع جـزاءات  الدولة الطرف على    اللجنة  وتشجع  . االجتماعية

 آليـات  وضـع ويف ميدان العمل يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك التحرش اجلنـسي،         
.  املساعدة القانونية  يف ذلك  سبل االنتصاف، مبا     إىل وصول املرأة    فعالة تكفل  ورصد   إنفاذ

، تـشمل  مفـصلة  معلومـات  التـايل وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا         
 املرأة يف جمايل العمالة والعمل حالةرور الزمن، بشأن مع م تبني االجتاهات   إحصائية  بيانات  

الرمسي وغـري الرمسـي، وعـن تـأثري التـدابري املتخـذة             والقطاعني   واخلاص،    العام نييف القطاع 
 .لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة
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 ملكافحـة وفيـات     “الـصديقة  األمحركـة   ”  إدخـال  بإعـادة ولئن كانت اللجنـة ترحـب        - ٣٦
 األمهـات أثنـاء النفـاس      ارتفـاع معـدالت وفيـات        إزاء تشعر بالقلق    فإهنا،  األمهات أثناء النفاس  

ــوال ــسيايفع رضَّ ــالقلق   .  إندوني ــة ب ــشعر اللجن ــشأن   عــدم إزاءكمــا ت  األســرةتنظــيم التثقيــف ب
 اإلجهـاض  ارتفـاع معـدل حـاالت    إىلوصعوبة احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل، ممـا يـؤدي             

تنقــيح يف  اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف أيــضا تقــدر اللجنــة ويف حــني. املراهقــاتومحــل 
 نقــص ألناللجنــة تــشعر بــالقلق فــإن لفقــراء، ل شــهادات املــيالد احــةإت لكفالــةقــانون الــسكان 

 والفقـرية  الريفيـة  املرأة   حتول دون حصول   املالية قد    والعوائق البريوقراطيةالعقبات  واملعلومات،  
 هــذه احلــصول علــى عــدم القــدرة علــى أنالحــظ تعلــى شــهادات مــيالد وتــسجيل املواليــد، و

واالجتـار  تـشويه األعـضاء التناسـلية  للمـرأة          ممارسـة   علـى      الطيب بإضفاء الطابع  يرتبطاخلدمات  
 . هبا
 لكفالـة حـصول املـرأة علـى       حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى مواصـلة جهودهـا            و - ٣٧

 وأن الريفيـة،  املنـاطق     يف ال سـيما   ،الئمـة املناسـبة و  امل الـصحية دمات  اخلـ  يف متساويةفرص  
 معـدالت   وأن ختفـض   االهتمـام، الكـايف مـن     بالقدر  أثناء النفاس    األم وصحةالوالدة  حتظى  

 مــن توصــية التامــة االســتفادة إىلتــدعو الدولــة الطــرف و. أثنــاء النفــاسوفيــات األمهــات 
 لكفالـة  تدابري فعالـة  باختاذ أيضاوتوصى اللجنة .  املتعلقة باملرأة والصحة٢٤اللجنة العامة  

 واإلجنابيـة  اجلنـسية  صحةبالـ حصول النساء والفتيات علـى املعلومـات واخلـدمات املتعلقـة            
كمـا حتـث    . راهقـات  غـري املـأمون ومحـل امل       اإلجهـاض تخفيض معـدل    لووسائل منع احلمل    

 تــسجيل الــوالدات تكفــل وعمليــة تــشريعيةاللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ خطــوات  
 تنفذ الدولـة الطـرف      بأن  اللجنة كما توصي . احلصول على شهادات ميالد جمانا    وبسهولة  

 الفقرية واملـرأة الريفيـة     املرأة   أن تعي  لكفالة تدابري ملموسة    وأن تتخذ  عامة،محالت توعية   
 أن حتصل وأن يكون بوسعها امليالد،شهادات احلصول على التسجيل وب املتعلقةتطلبات امل

وتطلـب  . الـيت تقـدمها احلكومـة     املواليـد   شـهادة مـيالد وتـسجيل       اسـتخراج   على خدمات   
 التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة يف هـذه       أثـر علومـات عـن      تقدم الدولـة الطـرف م      أناللجنة  

 .اجملاالت يف تقريرها املقبل
 االجتماعيـــة األحـــوال انتـــشار الفقـــر بـــني النـــساء وســـوء أن اللجنـــة وممـــا يـــثري قلـــق - ٣٨

 وتـشعر اللجنـة     .ها للمرأة والتمييز ضد   اإلنسان انتهاك حقوق    أسبابمن بني   هي  واالقتصادية  
 القانونيــة، احلمايــة تــوفر مبــا يف ذلــك عــدم  الريفيــة، حالــة املــرأة ص إزاءعلــى حنــو خــا بــالقلق 
 الطبيعيـة  الكـوارث    إدارة سـن قـانون       اللجنـة   تالحـظ  ويف حـني  .  هلا  والتعليم الصحية، والرعاية

 وحـاالت  الطبيعيـة  ضحايا الكوارث  منحالة النساءإزاء  تشعر بقلق خاص   افإهن،  ٢٠٠٧عام  ل
إزاء عـدم تلبيـة     تشعر بـالقلق    و. ٢٠٠٥ ضحايا تسونامي عام      من اءالطوارئ، مبا يف ذلك النس    
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 وامللـبس  اإلجنابيـة الصحة  االحتياجات املتعلقة ب   اليت تشمل ،  االحتياجات الصحية هلؤالء النساء   
 علـى  حيـاولن احلـصول   عندما  متييزية معاملة   يعانني من ربات البيوت   ألن  سكن والسالمة، و  ملوا
 .األسر من الذكور ألرباب اليت تقدم الغذائيةعونة املسكن أو امل

تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني        أن يكـون    توصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـرف         و - ٣٩
خططهـا   يف   ، تنفيذا كامال  وأن تنفذ  بقضايا املساواة بني اجلنسني عنصرا واضحا،        والتوعية

حدة الفقر، والتنمية من تخفيف ال إىل تلك اليت هتدف وخاصة، وسياساهتا الوطنية اإلمنائية
 تـويل اهتمامـا     أنالدولة الطرف علـى     اللجنة  حتث  و. الطبيعية الكوارث   وإدارةاملستدامة،  

 مـشاركتها يف عمليـات صـنع القـرار ومتكينـها            يكفـل  ، مبا    الريفيةحتياجات املرأة   الخاصا  
ت بالكامل من احلصول على املـساعدة القانونيـة والتعلـيم واخلـدمات الـصحية والتـسهيال               

 للقـضاء علـى مجيـع       مناسـبة كما حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري             . االئتمانية
 يف الغذائيـــة التمييـــز ضـــد املـــرأة فيمـــا يتعلــق باحلـــصول علـــى املـــسكن واملعونـــة  أشــكال 
لمـرأة يف هـذه احلـاالت مـن         ل  كافيـة  محايـة  وكفالـة  الطبيعيـة، الطوارئ والكـوارث     حاالت
 .العنف
 يف التقريـر  املعوقـة  واملـرأة   ةنة تقـدمي معلومـات عـن حالـة املـرأة املـسن            تطلب اللج و - ٤٠
 .التايل
ــاري         - ٤١ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

 ممكـن،  وقـت  أقـرب  يف  تقبـل،  وأن التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال التفاقيه القضاء علـى مجيـع       
 .قية املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة من االتفا٢٠ من املادة ١ الفقرةتعديل 
ــة الطــرف علــى   و - ٤٢ يف تنفيــذها اللتزاماهتــا مبوجــب  أن تــستفيد، حتــث اللجنــة الدول

بـيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،          عمل   ومنهاج   إعالن  استفادة تامة من   االتفاقية،
 . ذلك تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عنأن الدولة الطرف إىلوتطلب 

 ال غـىن عنـه لتحقيـق        أمـر  لالتفاقية التنفيذ الكامل والفعال     أن أيضاتؤكد اللجنة   و - ٤٣
ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو و. لأللفي ــاج إىلت ــساين  إدم ــال صــريح  منظــور جن  حكــامأل امتث

 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     
 . تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلنأالطرف 

الدوليـة الرئيـسية    اإلنـسان    صـكوك حقـوق      إىل الدول   انضمام أنتالحظ اللجنة   و - ٤٤
 مجيع جوانب يف األساسية واحلريات اإلنسان متتع املرأة حبقوق من شأنه أن يعزز )١(السبعة

                                                                  
 والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ،العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة )١( 

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ،ال التمييــز العنــصري واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــك ،والــسياسية
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التـصديق علـى املعاهـدة الـيت     ، فـان اللجنـة تـشجع حكومـة إندونيـسيا علـى         لـذلك . احلياة
 حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد        حبمايةليست طرفا فيها بعد، وهي االتفاقية املتعلقة        

 .أسرهم
ــوتطلــب اللجنــة  - ٤٥  إندونيــسيا علــى نطــاق واســع يف  اخلتاميــةشر هــذه التعليقــات ن

واملنظمــات  النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون   إلطــالع
 املـساواة للمـرأة     لكفالـة خـذت   اخلطوات الـيت اتُ   على  ،  اإلنسان ومنظمات حقوق    النسائية

وتطلب اللجنة .  اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد       األخرى  وقانونا، وكذلك اخلطوات   الفع
ــة الطــرف  إىل ــام تواصــل أن  الدول ــى نطــاق واســع،  القي ــة  عل ــشر االتفاقي ــا بن وبروتوكوهل

ن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة توصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــاللااالختيـــاري و
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠عـام   املـرأة   ”املعنونـة    الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،          ةيئاالستثنا

 النـسائية ملنظمـات   وخاصـة علـى ا    “ اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعـشرين       
 .اإلنسانومنظمات حقوق 

 يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب      أن تستجيب للجنة من الدولة الطرف     وتطلب ا  - ٤٦
وتـدعو اللجنـة   .  هـذه  اخلتاميـة  التعليقات   يفب عنها   لشواغل املعرَ ل من االتفاقية    ١٨املادة  

 يف تـشرين    موعـد تقدميـه    الـذي كـان      الـسادس،  تقدمي تقريرها الـدوري      إىلالدولة الطرف   
 يف تــشرين الــذي حيــني موعــد تقدميــه الــسابع، يالــدور وتقريرهــا ،٢٠٠٥ أكتــوبر/األول
 .٢٠٠٩ أكتوبر/األول يف تقرير موحد يف تشرين ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول

 
 

                                                                                                                                                                                                                               
ــرأة    ــز ضــد امل ــة أو ال     ،أشــكال التميي ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية  واتفاقي ــة القاس  عقوب

 واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين               ، واتفاقية حقـوق الطفـل     ،املهينة الالإنسانية أو  أو
 .وأفراد أسرهم


