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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
 قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية   
 إندونيسيا  

 يف تقرير إندونيسيا اجلامع للتقريرين الدوريني الرابـع         نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة      - ١
 .(CEDAW/C/IDN/4-5)واخلامس 

 
 حملة عامة  

يرجى ذكر مـا إذا كانـت احلكومـة اعتمـدت التقريـر، ومـا إذا جـرت مـشاورات مـع                       - ٢
 . منظمات غري حكومية، وما إذا كان التقرير عرِض على الربملان

 
 ؤسسياإلطار الدستوري والتشريعي وامل  

ــام    - ٣ ــاين،   (١٩٤٥بينمــا يقــدم الدســتور اإلندونيــسي لع ــانون ) ٢٠٠٠التعــديل الث والق
 بشأن حقوق اإلنسان تعريفاً للتمييز، يـشمل التمييـز القـائم علـى أسـاس               ١٩٩٩ لعام   ٣٩ رقم

معـد وفقـا   ، “للتمييز ضد املرأة ”ال يوجد تعريف واضح     ف،  )٢٦  و ٢٥الفقرتان  (اجلنس  نوع  
. )١(الحظت اللجنة مع القلـق يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة    على حنو ما التفاقية،  من ا ١لمادة  ل

 .إطار زمين حمدديف هذا املوضوع، بشأن ويرجى بيان أي خطة لسن تشريعات 

__________ 
، اجلــزء (A/53/38/Rev.1) ٣٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة واخلمــسون، امللحــق رقــم   انظــر  )١( 

 .٢٨٥فقرة األول، الفصل الرابع، الفرع باء، ال
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أنه أنشئت آلية لتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين مبوجـب            ) ٤٠الفقرة  (يذكر التقرير   و - ٤
بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف التنميـة الوطنيـة،         ٢٠٠٠ لعـام  ٩الرئاسي رقم األمر  

. مجيع ممثلي احلكومات والوكاالت على تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف عملـها         الذي يلزم   
ريجى تقدمي معلومات عن مدى فاعلية عمل هذه اآللية، وعن التمويل مـن أجـل دعـم تعمـيم             ف

 .املنظور اجلنساينباع عمليات لوضع امليزانيات تراعي إتمبا يف ذلك مراعاة املنظور اجلنساين، 

يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة، سـاور اللجنـة قلـق شـديد إزاء وجـود قـوانني متيـز ضـد                و - ٥
ــصحة     ــصادية، وال ــزواج، واحلقــوق االقت ــق باألســرة وال ــساء، فيمــا يتعل ريجــى وصــف  ف. )٢(الن

 .  حتقق من تقدم حىت اآلنالتدابري املتخذة لتعديل القوانني التمييزية وما
 

 القوالب النمطية والتعليم  
يبني التقرير أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف برامج تدريب اآلباء واألمهات علـى              - ٦

الرعاية خالل مرحلة الطفولة املبكرة يهـدف إىل القـضاء علـى املفـاهيم النمطيـة القائلـة               النماء و 
ريجـى تقـدمي    ف). ٥٣الفقـرة   (عن رعاية أبنائهن وتنـشئتهم      بأن النساء هن وحدهن املسؤوالت      

يف لــوحظ تفاصــيل عــن هــذا الربنــامج، تــشمل معــدالت مــشاركة الرجــال والنــساء، وأي أثــر  
 . ومنائهماجتاهات اجملتمع بالنسبة ملسؤولية الرجال والنساء يف تنشئة أبنائهم 

 تفـسري التعـاليم الدينيـة يعوقـان     التقرير بأن االجتاهات االجتماعيـة الثقافيـة وسـوء    ويقر   - ٧
التنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة يف عــدد مــن اجملــاالت، منــها املــشاركة يف احليــاة العامــة والــسياسية،   

ريجى تقدمي معلومات عن اإلجـراءات امللموسـة الـيت اِختـذت يف سـبيل               ف. )٣(والصحة، والتعليم 
تعليقاهتــا عــت إليــه اللجنــة يف دعلــى حنــو مــا التــصدي لتلــك العقبــة، وأثــر مثــل تلــك التــدابري،  

 .)٤(اخلتامية السابقة

مـــستوى التعلـــيم االبتـــدائي يـــبني التقريـــر عـــدم وجـــود تكـــافؤ بـــني اجلنـــسني علـــى و - ٨
على مستوى التعليم اإلعدادي، ال توجد فجـوة جنـسانية   ”يبني أيضاً أنه  ، ولكن   )٩٥ الفقرة(

اً بوجـود فجـوة علـى املـستوى األعلـى           ويفيد التقرير أيـض   ). ٩٦الفقرة   (“بني البنات واألوالد  
 يف املائـة مـن البنـات التعلـيم الثـانوي، مقارنـةً بنـسبة                ١٢,٨كمل سوى   تمن التعليم، حيث ال     

يرجـى تقـدمي بيانـات مـصنفة تبعـاً للجـنس والـسن              و). ٩٦الفقرة  ( يف املائة من األوالد      ١٧,٥
،  علـــى الـــسواءفيـــة واحلـــضريةعـــن التـــسجيل باملراحـــل االبتدائيـــة والثانويـــة، يف املنـــاطق الري 

__________ 
 .٢٨٤املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .١٣٩، و ١٢٤، و ٩٣، و ٧٨، و ٥٩املرجع نفسه، الفقرات  )٣( 
 .٣٠١املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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ويرجى أيضاً توفري معلومات عـن التـدابري املتخـذة وأثرهـا           . واالجتاهات اليت تنشأ مبرور الوقت    
 . على زيادة التسجيل باملدارس وحتقيق التكافؤ بني اجلنسني على مجيع مستويات التعليم

 البنــــات املدرســــي هــــم مــــنويالحــــظ التقريــــر أن غالبيــــة املتــــسربني مــــن التعلــــيم  - ٩
 احملددة املتخذة وأثرها يف احلد من عدد البنـات          ستراتيجياتريجى ذكر اال  ف)). و( ٩٧ الفقرة(

، عالوة علـى مـا إذا كانـت هنـاك أي بـرامج تعليميـة موضـوعة مـن         ارسالاليت يتسربن من املد  
 البنــات املتزوجــات والقاصــرات، واملراهقــات احلوامــل الــاليت  ال ســيماأجــل البنــات والنــساء، 
 . تركن املدرسة قبل األوان

 
 العنف ضد املرأة واالجتار  

الـذي صـاغته اللجنـة الوطنيـة للعنـف ضـد            العـائلي   يرجى توضيح حالـة قـانون العنـف          - ١٠
 )). ب (٧٣الفقرة (املرأة 

سـيما    بسهولة احلصول على بيانات عـن العنـف ضـد املـرأة، ال             تسنوفقاً للتقرير، مل ي    - ١١
علـى أنـه مـسألة خاصـة،     العـائلي   حيث ينظَر إىل العنف     (طبيعة املشكلة   ، بسبب   العائليالعنف  

ريجــى وصــف اخلطــوات املتخــذة ف). ٧٤الفقــرة ) (وبالتــايل، فإنــه ال جيــري اإلبــالغ عنــه علنــاً 
مــداها، ومــسبباهتا، وعواقبــها، كمــا هــو : جلمــع بيانــات عــن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة

، علـى سـبيل املثـال، عـن         )٥(قات اخلتامية السابقة للجنة    باألولوية يف التعلي   حظيمطلوب كأمر   
 . طريق إجراء استقصاء بني السكان

يرجى بيان التدابري األخرى اليت اختذت أو املخطط الختاذها من أجـل إذكـاء الـوعي                و - ١٢
العام باجتاهات الرجـال بالنـسبة النتـشار العنـف ضـد املـرأة، وعـدم مقبوليتـه كانتـهاك حلقـوق                      

لمرأة، مبا يف ذلك توعية السلطات املعنية بصورة مباشرة بالقضاء على مجيـع أشـكال               اإلنسان ل 
 .)٥(دعت إليه اللجنة يف تقاريرها اخلتامية السابقةعلى حنو ما العنف ضد املرأة، 

تنفيذ اإلجراءات املبينة يف اخلطة الرئيـسية       حالة  يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن      و - ١٣
 القــضاء علــى االجتــار بالنــساء واألطفــال وأثــر التــدابري املختلفــة    عــن٢٠٠٧-٢٠٠٣لألعــوام 

ويرجى تقدمي إحصائيات عن عدد النساء الاليت مت االجتار هبـن، وعـدد      ). ٧١  و ٧٠الفقرتان  (
 . املتجرين الذين جرت حماكمتهم خالل السنوات اخلمس املاضية

 مليـون   ٢,٥ا يقـّدر بــ      ويالحظ التقرير وجود مئات من حاالت االنتـهاك كـل عـام ملـ              - ١٤
 يف املائــة، وأنــه ٧٠عامــل إندونيــسي مهــاجر يف اخلــارج، تبلــغ نــسبة النــساء بينــهم أكثــر مــن   

__________ 
 .٣٠٣املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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). ١٠٨الفقـرة   (سوى أقل القليل لتزويـدهم باحلمايـة أو التأهيـل املالئـم قبـل املغـادرة                 يبذل   مل
جتـار بالنـساء املهـاجرات يف    وأعربت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة أيضاً عن القلق إزاء اال 

ريجى وصف التدابري احملـددة املعمـول هبـا مـن أجـل التـصدي هلـذه                 ف. )٦(اخلارج ألغراض البغاء  
ــاجرات يف         ــساء امله ــؤالء الن ــة ه ــا حلماي ــيت ســيجري اختاذه ــشكلة واإلجــراءات اإلضــافية ال امل

 . والعمل يف البغاءاإليذاء اخلارج من 
 

 وصنع القراراملشاركة يف احلياة العامة   
 بشأن االنتخابـات العامـة، الـذي        ٢٠٠٣ لعام   ١٢على الرغم من اعتماد القانون رقم        - ١٥

 يف املائــة مــن مرشــحي األحــزاب  ٣٠النــساء مــا ال يقــل عــن  أن تــشكل يــنص علــى ضــرورة  
يف ، فــإن التقريــر يقــر بــأن عــدد النــساء املرشــحات  )٧٦الفقــرة (الــسياسية بــاجمللس التــشريعي 

ريجـى بيـان اجلـزاءات الـيت يـنص عليهـا القـانون يف               ف. ب السياسية يقـل عـن هـذا       أغلب األحزا 
 . حالة عدم االمتثال، إن وجدت، والتدابري األخرى املتخذة لتحقيق االمتثال هلذا القانون

ويبني التقرير االخنفاض الكبري يف متثيل النـساء علـى الـساحة العامـة والـسياسية، مبـا يف            - ١٦
ــان، وا  ــك الربملـ ــسلك      ذلـ ــضاء، والـ ــة، والقـ ــري الوزاريـ ــة غـ ــسات احلكوميـ ــوزارات، واملؤسـ لـ

ريجى تقدمي معلومات عن أي تدابري وأنشطة معمول هبا للتصدي هلـذا الوضـع،              ف. الدبلوماسي
ــة، مبــا يتماشــى مــع الفقــرة      ــدابري اخلاصــة املؤقت ــة،  ٤ مــن املــادة  ١مبــا يف ذلــك الت  مــن االتفاقي

 .  هلا من أثر وما٢٥والتوصية العامة للجنة رقم 
 

 ةاجلنسي  
املعـدِّل للقـانون رقـم      (يرجى بيان وضع مشروع قانون اجلنسية يف مجهورية إندونيسيا           - ١٧
 .  من االتفاقية٩وتوضيح كيف سيليب مجيع متطلبات املادة ) ٨٩الفقرة ) (١٩٥٨ لعام ٦٢
 

 العمالة والفقر  
قــل بــشكل كــبري عــن رواتــب  يــدرك التقريــر أن النــساء حيــصلن دومــاً علــى رواتــب ت  - ١٨

ــالالئحــة علــى الــرغم مــن وجــود  ) ١٠٦الفقــرة (الرجــال مقابــل أداء نفــس العمــل   ة احلكومي
 الــصادرة عــن ١٠٠ بــشأن محايــة األجــور والتــصديق علــى االتفاقيــة رقــم ١٩٨١ لعــام ٨ رقــم

تـساوي  منظمة العمل الدولية واملتعلقة باملساواة بني العمال والعامالت يف األجـر عـن العمـل امل           
ريجى بيان اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لـضمان االمتثـال لالئحـة            ف). ١١٥الفقرة  (يف القيمة   

__________ 
 .٢٩٦املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
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 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتدابري املعمـول هبـا لتعزيـز معـارف               ١٠٠ولالتفاقية رقم   
 . النساء بالقانون والقدرة على املطالبة حبقوقهن

مل تـــتمكن مـــن إنفـــاذ أحكـــام تتعلـــق بـــاحلق يف تلقـــي  ويـــدرك التقريـــر أن احلكومـــة  - ١٩
استحقاقات األسرة عـن كـل املـشاريع اخلاصـة، غـري أهنـا تعمـل علـى حنـو وثيـق مـع منظمـات                          
اجملتمــع املــدين لــصياغة مبــادئ توجيهيــة تتعلــق بتكــافؤ الفــرص يف جمــال العمــل بغيــة التعجيــل    

ريجــى تقــدمي معلومــات عــن حمتــوى  ف). ١٤٥الفقــرة (بالتنفيــذ الكامــل ملعــايري العمــل الدوليــة  
املبــادئ التوجيهيــة ووضــعها، باإلضــافة إىل التــدابري األخــرى املتخــذة لــضمان االمتثــال داخــل   

 . القطاع اخلاص للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

يرجــى توضــيح مــا إذا كــان العــاملون يف القطــاع غــري الرمســي، ومنــهم كــثريون مــن  و - ٢٠
، وإن كـان    )جامـسوستيك (لني للمشاركة يف نظام الـضمان االجتمـاعي للعـاملني           النساء، مؤه 

 .اجلنس عن نطاق تلك املشاركةنوع ريجى تقدمي بيانات مصنفة حبسب فاألمر كذلك، 

ويالحــظ التقريــر أن الفريــق العامــل املــشترك بــني اإلدارات لتحقيــق املــساواة يف عــامل    - ٢١
دين وغريهـا علـى مواءمـة التـشريعات واللـوائح مـن أجـل               العمل يعمل مع منظمـات اجملتمـع املـ        

حتــسني ســبل اســتفادة النــساء مــن دعــم الرعايــة االجتماعيــة، والقــروض املــصرفية، واالئتمــان،  
ريجــى تقــدمي معلومــات عــن األنــشطة،  ف). ١٤٧  و١٤٦الفقرتــان (وفــرص حــصوهلن عليهــا  

معلومات عما إذا كان فريق العمـل       ويرجى تقدمي   . الفريق العامل املشترك بني اإلدارات    تأثري  و
تناول غري ذلك من القوانني التمييزية يف عامل العمل، مبا يف ذلك الشرط الذي يقـضي حبـصول                  

ــيالً       ــى العمــل ل ــة أســرهتا عل ــى موافق ــرأة عل ــرة (امل ــق يف   )١١٦الفق ــع القل ــوحظ م ــذي ل ، وال
 .)٧(التعليقات اخلتامية السابقة للجنة

اجلنس، عـن اسـتفادة   نوع مبا يف ذلك بيانات مصنفة حبسب   يرجى تقدمي معلومات،    و - ٢٢
 . النساء من الرهونات، والقروض املصرفية، وغري ذلك من أشكال االئتمان املايل

 معانـــاة الرجـــال نتيجـــةً لألزمـــة  فاقـــتمعانـــاة النـــساء واألطفـــالبـــأن التقريـــر يقـــر و - ٢٣
ســـيما يف جمـــال  ، ال)١٤٨ ، و١١١ ، و٨الفقـــرات  (١٩٩٧االقتـــصادية الـــيت حـــدثت عـــام 

ريجـــى بيـــان الكيفيـــة الـــيت تـــدرج هبـــا خطـــط التنميـــة الوطنيـــة أو  ف). ١١٣الفقـــرة (العمالـــة 
 القــضاء علــى الفقــر املعمــول هبــا يف البلــد، مبــا يف ذلــك اهلــادف منــها إىل حتقيــق   اســتراتيجيات

تجيب ملـا سـاور     األهداف اإلمنائية لأللفية، املنظور اجلنساين، وتـسهم يف تنفيـذ االتفاقيـة، وتـس             

__________ 
 ).ب (٢٨٤املرجع نفسه، الفقرة  )٧( 



CEDAW/C/IDN/Q/5

 

6 07-25133 
 

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن أثـر تنفيـذ         . )٨(اللجنة من خماوف يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة      
 . سيما النساء الريفيات هذه السياسات على مستويات الفقر بني النساء، ال

 
 الصحة  

ري املأمون  الذي يؤدي إىل اإلجهاض غ    فيه  وفقاً للتقرير، تعد مسألة احلمل غري املرغوب         - ٢٤
دراسـة أجريـت   كما أن ، )١٣٠الفقرة (املراهقات واجهها توما به من تعقيدات مشكلة رئيسية    

 عاماً يف أربع مقاطعات مـن إندونيـسيا         ١٩  و ١٥ بني   فتيات تتراوح أعمارهن   على   ١٩٩٩عام  
 يف املائــة منــهن يقــدمن علــى ١٢، وأن  فيــه يف املائــة حيملــن محــالً غــري مرغــوب٦١أن كــشفت 

ــاض، واإل ــسهن بأنفــسهن    ٧٠ جه ــضن أنف ــة جيه ــرة ( يف املائ ــن أن   )١٣١الفق ــرغم م ــى ال ، عل
اإلجهاض الذي يتم خارج املرافق الطبية املعتمدة أمـر غـري قـانوين مبوجـب القـانون اإلندونيـسي                   

ريجــى بيــان التــدابري امللموســة الــيت اِختــذت مــن أجــل التــصدي ملــسألة حــاالت ف). ١٣٢الفقــرة (
وعلـى وجـه اخلـصوص،      . سـيما بـني املراهقـات      وحاالت اإلجهـاض، ال   فيه  وب  احلمل غري املرغ  

يرجــى االستفاضــة حــول تــوفر التعلــيم اجلنــسي املتناســب مــع األعمــار، ومعلومــات عــن تنظــيم   
 . األسرة، وجمموعة متنوعة من وسائل تنظيم األسرة، ومدى سهولة احلصول عليها

اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة        س عـن    اجلـن نـوع   يرجى تقدمي بيانات مصنفة حبسب      و - ٢٥
ما هو أثر اإلجـراءات املتخـذة للحـد مـن      و. اإليدز وانتقال العدوى من األم إىل الطفل      /البشرية
 اإليدز، ودحره؟ /تفشي فريوس نقص املناعة البشريةانتشار و

يبني التقرير أن معـدل وفيـات األمهـات يف إندونيـسيا هـو األعلـى بـني بلـدان رابطـة                      و - ٢٦
ــم ــوب شــرق آســيا  أم ــرة ( جن ــصدي هلــذه    و). ١٢٤الفق ــدابري تتخــذ للت يرجــى وصــف أي ت

سيما أي سياسات أو إجراءات تضمن وصول النساء إىل مرافق الصحة اإلجنابيـة،              املشكلة، ال 
 . املناطق النائيةخاصة بالنسبة لفقريات احلضر، والنساء الريفيات، ونساء 

 
 ج والعالقات األسريةالزوا  

لــألوالد ســنة  ١٩ وســنة للفتيــات  ١٦التقريــر أن الــسن القانونيــة للــزواج هــي  يــبني  - ٢٧
. )٩(، األمــر الــذي كــان مــن دواعــي قلــق اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة   )١٦٣الفقــرة (
 عامـاً،   ١٨إىل  الفتيـات   ريجى بيان اخلطوات املتخـذة مـن أجـل رفـع احلـد األدىن لـسن زواج                  ف

 من اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          ١٦ن اتفاقية حقوق الطفل، واملادة       م ١حىت يتماشى مع املادة     

__________ 
 .٣٠٢ و ٢٨١املرجع نفسه، الفقرتان  )٨( 
 ).أ (٢٨٤املرجع نفسه، الفقرة  )٩( 
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 الصادرة عن اللجنة، وما إذا كـان جـدول          ٢١أشكال التمييز ضد املرأة، والتوصية العامة رقم        
 . زمين قد وِضع إلصدار مثل هذا التعديل

ال ال تـز )  عامـاً ١٦ألشـخاص تقـل أعمـارهم عـن     (أن زجيـات األطفـال      بالتقرير  يقر  و - ٢٨
 يف املائــة يف غــرب جــاوة، وفقــاً لالستقــصاء االقتــصادي  ١٦منتــشرة، فتــصل يف ارتفاعهــا إىل 

يرجى تفسري الـسبب وراء عـدم االلتـزام باألحكـام الـواردة        و). ٧٤الفقرة  (االجتماعي الوطين   
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن اجلهـود احملـددة املتخـذة للحـد             . ٢٠٠٢ لعام   ٢٣يف القانون   

ار زواج األطفـال، مبـا يف ذلـك االقتـراح بفـرض جـزاءات قانونيـة علـى األفـراد الـذي                       من انتش 
 )). و (١٦٠الفقرة ( على الزواج ١٨يكرِهون طفالً دون سن الـ 

ــه بعــد املراجعــة الدقيقــة لقــانون      - ٢٩ ــر أن االســتنتاج الــذي مت التوصــل إلي ويالحــظ التقري
ديق على اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            به منذ التص  املعمول  ،  ١٩٧٤ لعام   ١الزواج رقم   

التمييز ضد املرأة، أوصى بإدخـال تنقيحـات علـى القـانون اسـتناداً إىل كـون بعـض مـواده متيـز           
 املعيــــشية وتعــــدد الزوجــــات ســــيما بالنــــسبة للمــــسؤوليات داخــــل األســــر ضــــد املــــرأة، ال

علـى  تعـديل القـانون،     ريجى بيان اخلطوات املتخذة لتنفيذ هـذه التوصـيات ول         ف). ١٦١ الفقرة(
 .)١٠(نص عليه يف التعليقات اخلتامية السابقة للجنةحنو ما 

، اعتمدت اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة بيانـاً           ٢٠٠٥ويف عام    - ٣٠
، )١١(٢٠٠٤ديـسمرب   /يتعلق بكارثة التسونامي اليت حلت جبنوب شـرق آسـيا يف كـانون األول             

يف مجيـــع ضـــعفهم وأوجـــه اجلنـــسني رف علـــى احتياجـــات شـــددت فيـــه علـــى ضـــرورة التعـــ
سـيما بالنـسبة للـصحة، واألمـن، وســبل      لجهـود اإلنـسانية وجهـود اإلنعــاش، ال   االسـتجابات ل 

ريجى تقدمي تقييم عما للتدابري اليت تتخذها البالد خالل بذهلا جلهـود اإلنعـاش          ف. الرزقكسب  
 . دمات والفرصوإعادة التأهيل من أثر على استفادة النساء من اخل

 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   
صارت إندونيسيا دولة موقعة على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع             - ٣١
ريجـى بيـان أي تقـدم حتقـق بالنـسبة      ف. ٢٠٠٠فربايـر   / شـباط  ٢٨ل التمييز ضـد املـرأة يف        أشكا

ويرجـى أيـضاً بيـان أي تقـدم حتقـق      . يـاري أو االنـضمام إليـه    للتصديق علـى الربوتوكـول االخت     
 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة املوافقة على على صعيد 

 
__________ 

 .٣٠٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٠( 
 .، املرفق الثاين(A/60/38) ٣٨، امللحق رقم الستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة انظر  )١١( 


