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، ربجـ يمونوفيتش، تولـت الـسيدة      سـ غياب السيدة   يف   
 .ة، رئاسة اجللسةنائبة الرئيس

 .٠٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة  
ــر     ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم اف مبوجــب النظــر يف التق

 )تابع (فاقيةالت من ا١٨ املادة
الرابـــــــــــع اجملمعـــــــــــان املرحليـــــــــــان التقريـــــــــــران  

ــامس ــسيا واخلــــــــ  (CEDAW/C/IND/4-5 إلندونيــــــــ
 )Add.1  وCEDAW/C/IND/Q/5 و

إىل  إندونيـسيا وفـد  أعـضاء  جلس ، ةالرئيسمن بدعوة   - ١
 .اللجنةمائدة 

قالــت يف معــرض  ): إندونيــسيا (الــسيدة سواســونو  - ٢
ــدميها  ــرحليني  تقــ ــرين املــ ــني للتقريــ ــامس  اجملمعــ ــع واخلــ الرابــ

 إن النــساء اإلندونيــسيات (CEDAW/C/IND/4-5)إلندونيــسيا 
األربــع جلــسن إىل مائــدة اللجنــة أثنــاء وجودهــا الــذي اســتمر 

ــا٢٥ ــود     .  عام ــادت اجله ــسبنها أف ــيت اكت ــت إن اخلــربة ال وقال
ــسية    ــرأة اإلندونيـ ــع املـ ــسني وضـ ــة لتحـ ــافت أن . الوطنيـ وأضـ

قات اخلتامية بشأن تقارير إندونيسيا السابقة قد ُوضـعت         التعلي
يف االعتبــار عنــد إعــداد التقريــرين اجملمعــني الرابــع واخلــامس،   

. وقد شارك العديد من أصـحاب املـصلحة يف عمليـة الـصياغة            
وقالت إن تعزيز حقوق املرأة كان ميثل دوما أحـد األولويـات            

 يف الربامج اإلمنائيـة    بالنسبة حلكومتها، وقد أُدجمت قضايا املرأة     
 .لبلدها

ــر متثــل حــدثا     - ٣ ــرة الــيت يغطيهــا التقري وأضــافت أن الفت
ــام       ــقوط نظـ ــد سـ ــة، فبعـ ــسيا كدولـ ــور إندونيـ ــا يف تطـ حامسـ
ســوهارتو، بــدأت إندونيــسيا عمليــة حتــوُّل تقــوم علــى مبــادئ  
ــسان      ــوق اإلن ــرام حق ــصادي واحت ــاش االقت ــة واإلنع الدميقراطي

قــانون وتطبيــق الالمركزيــة علــى  وتعزيزهــا، وتركيــز ســيادة ال 
وقــد شــهدت هــذه الفتــرة أيــضا انتخــاب أول   . نطــاق واســع

ــة   ــسة للجمهوري ــاك حتــديات كــثرية   . ســيدة كرئي ــع أن هن وم

ــاد خطــط       ال ــة، مت اعتم ــل لالتفاقي ــذ الكام ــل التنفي ــزال تعرق ت
استراتيجية ملواجهة هذه التحديات ودعـم قـضية املـساواة بـني            

ــشدي   ــز ال ــع   اجلنــسني مــع التركي ــى ضــرورة مــشاركة مجي د عل
وتكتـسب املنظمـات    . أصحاب املصلحة على مجيع املستويات    

 .النسائية قوة جديدة وتلّح يف القضاء على التمييز ضد املرأة
ويــنص قـــانون العنـــف املـــرتيل الـــذي اعُتمـــد يف عـــام   - ٤

 على محايـة وتأهيـل ضـحايا العنـف ويفـرض عقوبـات             ٢٠٠٤
را قــانون محايــة الــشهود وكــذلك اعُتمــد مــؤخ. علــى مرتكبيــه

وجيري تعديل قانون الصحة لضمان تساوي املـرأة        . والضحايا
ــة للمــرأة        ــن الــصحة اإلجنابي ــضمن أحكامــا ع ــة وليت يف املعامل
وحقوقهــا، ومت تعــديل قــانون املواطنــة ملنــع التمييــز ضــد املــرأة  

ومت تعــديل قــانون الــسكان . اإلندونيــسية املتزوجــة مــن أجــنيب
ــواف  ــضمان ت ــهادارل ــر     ش ــودين يف أُس ــال املول ــيالد لألطف ت امل

فقرية، وهذا التدبري من شأنه أن يساعد على احلد مـن تزييـف             
 .اهلوية الذي يستغل يف االجتار بالبشر

 لعمليـة االجتـار بالبـشر،       وتتعرض املرأة بـشكل خـاص      - ٥
سواء فيما وراء البحـار أو داخـل إندونيـسيا، والعنـف املـرتبط              

ــذلك ــة  . ب ــانون محاي ــنص ق ــار    وي ــات لالجت ــى غرام ــل عل  الطف
باألطفال، بينما يوفر قانون القضاء على االجتـار بالبـشر محايـة            

وقالـت إن خطـة العمـل الوطنيـة        . للضحايا مـن مجيـع األعمـار      
الثانية بشأن حقوق اإلنـسان سـهلت األعمـال التحـضريية مـن         
أجل التصديق على اتفاقية منع االجتـار باألشـخاص واسـتغالل           

ــاء الغــري، و  ــع العمــال    بغ ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي االتفاقي
املهــاجرين وأفــراد أُســرهم، والربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 

وقــد مت أيــضا . القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
إنــشاء وكالــة خاصــة حلمايــة املهــاجرات املعرضــات لعمليــات  
ــادة       ــدرات، وزي ــاء الق ــدعوى وبن ــال ال ــام بأعم ــار، والقي االجت

 . احمليطة باالجتارالوعي بالقضايا
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ــام  - ٦ ــوق    ٢٠٠٦ويف ع ــين حبق ــرر اخلــاص املع ــام املق ، ق
ــدعوة مــن احلكومــة     ــسيا ب ــارة إندوني اإلنــسان للمهــاجرين بزي
وحبــث كافــة جوانــب اهلجــرة، مــع توجيــه اهتمــام خــاص إىل   

. يقمـن داخـل البلـد وخارجهـا       الـاليت   حالة العامالت باملنـازل     
 خطـوات لتحـسني الرقابـة ورصـد         وقد أوصـى بـضرورة اختـاذ      
وعلـى ضـوء طبيعـة املـشكلة عـرب          . تعيني مثل هؤالء العـامالت    

الوطنية، وقَّعت إندونيسيا مـذكرة تفـاهم مـع ماليزيـا واألردن            
ــة       ــضمان محاي ــة، ل ــدان املتلقي ــن البل ــغ بوصــفها م ــغ كون وهون

 .البلدانالعامالت املهاجرات يف تلك 
ــم     - ٧ ــزواج رق ــانون ال ــديل ق ــع    ١ومت تع ــواءم م لكــي يت

االتفاقية فيما يتعلق بقضايا تعدد الزوجات واحلد األدىن لـسّن          
 ٢٠٠٧وتضمَّن قانون إدارة الكـوارث الطبيعيـة لعـام          . الزواج

ــاء إدارة    ــرأة أثنـ ــية للمـ ــا تتعلـــق باالحتياجـــات األساسـ أحكامـ
وهنـاك مراكـز للمـرأة      . الكوارث الطبيعية يف مرحلة الطـوارئ     

فظــة وتقــدم اخلــدمات حلمايــة املــرأة  حما١٧والطفــل تعمــل يف 
وتشارك وكاالت أخرى على نطـاق      . وحتسني مستوى حياهتا  

 نعلـــى متكـــني املـــرأة، وإجـــراء البحـــوث عـــالبلـــد يف العمـــل 
القضايا اجلنسانية الستخدامها يف صـياغة الـسياسات وأعمـال           

 .الدعوى
ــرة    - ٨ ــة الطويلــــة األجــــل للفتــ وتتــــصدى خطــــة التنميــ

جلنـــسايية واملـــرأة والطفـــل، مبـــا يف  للقـــضايا ا٢٠٢٥-٢٠٠٥
. ذلــــك املــــسائل املتعلقــــة بــــالعنف، واالســــتغالل، والتمييــــز 

ــاحلقوق     ــدويل اخلــاص ب وأضــافت أن التــصديق علــى العهــد ال
ــة والعهـــد الـــدويل اخلـــاص    ــة والثقافيـ االقتـــصادية واالجتماعيـ
بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية مــن شــأنه أن يــساعد علــى تعزيــز  

 .قوق املرأة جزء من حقوق اإلنسانالوعي الوطين بأن ح
وقالت إن مشروع خطة العمل الوطنيـة بـشأن تعمـيم          - ٩

اجلنساين يف التنميـة الوطنيـة سـوف تعمـل علـى تفعيـل         املنظور  
املنظــور خمتلــف أحكــام االتفاقيــة وتنــشئ إطــارا لتنفيــذ تعمــيم  

وتقوم احلكومات احمللية بـصياغة     . اجلنساين يف مجيع أحناء البلد    
اخلاصــة للتنفيــذ علـــى مــستوى الواليــات واملنـــاطق     خططهــا  
ــديات ــم    . والبل ــه الرئاســي رق ــام ٩وعمــال بالتوجي  ٢٠٠٠ لع

اجلنساين يف التنمية الوطنية، يشارك أيـضا       املنظور  بشأن تعميم   
عــدد مــن األفرقــة العاملــة واملكاتــب النــسائية، إىل جانــب حنــو 

ــاق      ٣٠٠ ــى نط ــذ عل ــة التنفي ــساين يف عملي ــسيق جن ــز تن  مرك
 .لبلدا

وقالـــت إن احلكومـــة تعمـــل بالتعـــاون الوثيـــق مـــع       - ١٠
سلطات الواليات ومنظمـات اجملتمـع املـدين ووكـاالت األمـم            

إصدار تشريعات خاليـة مـن      : املتحدة يف أربعة جماالت رئيسية    
ــذا     ــة هـ ــة إلزالـ ــوانني احلاليـ ــتعراض القـ ــز اجلنـــساين واسـ التحيـ

 مؤشــر التحيــز؛ والنــهوض مبــستوى معيــشة املــرأة كمــا حــدده 
ــة احلــواجز      ــف؛ وإزال ــرأة مــن العن ــة امل ــشرية؛ ومحاي ــة الب التنمي

وقــد كانــت . املوضــوعة أمــام مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة
هنــاك مبــادرات أخــرية حملــو األميــة بــني النــساء الــاليت تتــراوح  

 عامــا وتقــدمي مــساعدة مدرســية    ٤٤ إىل ١٥مــن أعمــارهن 
كـة املناصـرة لُألمهـات      وقـد أُعيـد تنـشيط احلر      . لُألسر الفقـرية  

واليت سـاعدت علـى خفـض معـدالت الوفيـات بـني اُألمهـات               
والُرضَّع خالل األحـد عـشر عامـا املاضـية، يف حماولـة ملواصـلة               

 .خفض هذه املعدالت
ــشاء      - ١١ ــرأة، مت إن ــصادي للم ــق بالوضــع االقت ــا يتعل وفيم

ــة ومؤســسات مــصرفية     ــألف مــن وكــاالت حكومي منتــدى يت
ــسه   ــال لتـ ــيدات أعمـ ــروض   وسـ ــى القـ ــرأة علـ ــصول املـ يل حـ

وأشكال االئتمانات األخرى، مع إعطـاء األفـضلية ألصـحاب          
ــصغرية   ــصغرى وال ــشاريع ال ــضا    . امل ــروض صــغرية أي ــدَّم ق وتق

 .للتعاونيات النسائية يف مجيع أحناء إندونيسيا
ــرأة يف   - ١٢ ــسني دور املـ ــال ولتحـ ــري  جمـ ــسياسات، جيـ الـ

املمارســات تــشجيع األحــزاب الــسياسية علــى التخلــي عــن      
التمييزية، وإدراج املنظور اجلنساين يف براجمها احلزبية وضـمان         
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حصول املـرأة علـى الوظـائف القياديـة علـى قـدم املـساواة مـع                 
وقــد اقُترحــت تعــديالت علــى قــوانني االنتخابــات      . الرجــل

العامــة واألحــزاب الــسياسية مــن أجــل تعزيــز الــروابط بــني        
غـري أنـه مـن املـسلم        . ياساتالربملان ورابطة املرأة يف جمال الـس      

ــاة      ــزم عمــل الكــثري لتــشجيع مــشاركة املــرأة يف احلي ــه يل ــه أن ب
 .السياسية

ومن املتوقـع أن تـؤدي التغـيريات يف النظـام االنتخـايب            - ١٣
الــــيت اســــتهلها رئــــيس اجلمهوريــــة إىل تــــشجيع املزيــــد مــــن 

فزيـــادة عـــدد . املرشـــحات علـــى خـــوض االنتخابـــات العامـــة
نه أن يـساعد علـى إصـدار تـشريعات قويــة     الربملانيـات مـن شـأ   

ــة     ــة يف امليزاني لــصاحل املــرأة ويــضمن ختــصيص اعتمــادات كافي
ومنــذ عــام  . لــربامج التنميــة الــيت تعــود بالفائــدة علــى املــرأة      

ــة    ٢٠٠٦ ــات احملليـ ــاليم واحلكومـ ــات األقـ ــد حكومـ ، مت تزويـ
ومـن املـأمول أن   . بالتمويل الرئيـسي لتنفيـذ مثـل هـذه الـربامج       

 .يال مناظرا من جانبها يف املستقبلختصص متو
ورغــم إحــراز بعــض التقــدم ال يــزال هنــاك عــدد مــن    - ١٤

جيـب التغلـب عليهـا فيمـا يتعلـق بـتمكني املـرأة              اليت  التحديات  
القوانني والسياسات اجلديـدة الـيت   أوال، ال تطبق    . اإلندونيسية

اعُتمـدت بــشكل صـارم، كمــا أن عـدم فهــم أحكامهـا قــوَّض     
وهلـذا فإنـه يلـزم تثقيـف املـسؤولني بـشأن           . يـذها من عمليـة تنف   

وجيــب بــذل اجلهــود لتغــيري أفكــار الرجــل  . القــضايا اجلنــسانية
الـيت سـامهت يف إخـضاع    األبـوي و اليت تتغلغل يف ثقافة النظام      

 .كذلك يلزم توعية املرأة حبقوقها. املرأة
ــة، أصـــبحت لـــدى    - ١٥ ــة الدميقراطيـ ــا، بـــسبب عمليـ ثانيـ

سـلطة حتديـد أولويـات الـسياسات اإلمنائيـة،          احلكومات احمللية   
. وهلذا فإن خطوات التنفيذ ليست واحدة يف مجيع أحنـاء البلـد           

ويف عدد متزايـد    . وهناك أيضا مقاومة للتغيري يف بعض الدوائر      
من املناطق على سبيل املثال، تطبق الـشريعة بطريقـة متيـز ضـد              

رث الطبيعيـة   وأخريا، فإن تـواتر الكـوا     . املرأة وتنتهك االتفاقية  

. يعين أن عددا متزايدا من النساء يناضلن فقط من أجل البقـاء           
ومثـل هـؤالء النـساء لـسن        . وغالبا ال ُتلىب احتياجاهتن العاجلـة     

 .يف موقع يسمح هلن باإلسراع بوترية إعمال حقوق املرأة
وتلتــــزم إندونيــــسيا باختــــاذ كافــــة التــــدابري الالزمــــة   - ١٦

ونظـرا ألن كـثريا مـن املـشاكل الـيت           . لإلسراع بتنفيذ االتفاقية  
 تتواجهها املرأة اإلندونيسية، مثل االجتـار بالبـشر والفقـر، ذا          

طبيعة عرب وطنية، فـإن إندونيـسيا تعتمـد علـى الـدعم املـستمر               
وهـي علـى اسـتعداد أيـضا لتقاسـم          . من جانب اجملتمع الـدويل    

وقــد . خرباهتــا مــع بلــدان أخــرى يف جمــال تعزيــز حقــوق املــرأة
 اجتماعــات وزاريــة لرابطــة أمــم     ٢٠٠٤فت يف عــام  استــضا

جنــوب شــرق آســيا حيــث اعُتمــد إعــالن بــشأن القــضاء علــى 
. العنــف ضــد املــرأة يف منطقــة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا

ــدان الـــيت قامـــت     ــة البلـ ــسيا يف طليعـ وكـــذلك كانـــت إندونيـ
بــصياغة إعــالن رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا بــشأن تعزيــز   

 .٢٠٠٧الذي اعُتمد يف عام ومحاية حقوق الالجئني 
وأثناء مؤمتر القمة العـاملي اآلسـيوي األفريقـي املعقـود            - ١٧

، ُعقــدت حلقــة عمــل عــن دور املــرأة ٢٠٠٥يف جاكرتــا عــام 
ومـن بـني أمـور أخـرى،        . والشابة يف إقامة تعاون بني القارتني     

حث املشاركون يف حلقة العمل القادة اآلسيويني واألفـريقيني         
االجتمــاع ”وباملثــل، فــإن . سني حالــة املــرأةعلــى العمــل لتحــ

الــوزاري اإلقليمــي املعــين بــإعالن جاكرتــا بــشأن األهــداف       
املـضي قـدما حنـو عـام        :  يف آسيا واحمليط اهلادئ    اإلمنائية لأللفية 

، أكــد علــى ٢٠٠٥، املعقــود يف جاكرتــا أيــضا عــام “٢٠١٥
وقـد اعتـرف إعـالن جاكرتـا الـذي اعُتمـد            . أمهية متكني املـرأة   

 ذلك االجتماع بأمهية إدماج املساواة بني اجلنسني والعدالـة    يف
 .األهدافهذه يف 
وأخــريا، ســتظل إندونيــسيا ماضــية بعــزم يف جهودهــا   - ١٨

لتنفيذ االتفاقية وسوف تستمر يف مطالبـة صـانعي القـرار علـى            
ــني        ــساواة ب ــق امل ــرأة وحتقي ــز متكــني امل ــستويات بتعزي ــة امل كاف
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ــسني ــاء  . اجلن ــوفر بن ــف   وســوف ت ــدريب ملختل ــدرات والت  الق
وسـوف  . املنظمات من أجل زيادة وعيهـا بالقـضايا اجلنـسانية         

تــشجع وســائل اإلعــالم أيــضا علــى االهتمــام مبراعــاة املنظــور   
 .اجلنساين يف عملها

 ٦ إىل ١املواد 
أشــارت إىل أنــه ال يــزال هنــاك حنــو : الــسيدة ديريــام - ١٩
ــز ضــد املــ    ٢١ ــسيا متي ــاريا يف إندوني ــا س ــساءلت  قانون رأة، وت
ــا ــا     عمـ ــى هلـ ــة ُتعطـ ــوعة يف االتفاقيـ ــايري املوضـ إذا كانـــت املعـ

ــي،      ــانون احملل ــة يف الق ــى األحكــام التمييزي ــا عل األســبقية تلقائي
وإذا . وبعبــارة أخــرى، مــا إذا كانــت االتفاقيــة تنفــذ تلقائيــا      

يكن األمر كـذلك، فإهنـا تـود أن تعـرف مـا هـي اخلطـوات            مل
بري بوضوح يف القانون احمللي عن      اليت سوف ُتتخذ لضمان التع    

وتود اللجنـة أيـضا أن      . االلتزام بالقضاء على التمييز ضد املرأة     
ــا       ــا إذا كــان الدســتور حيــدد أي األحكــام تكــون هل تعــرف م
األســبقية يف حالــة وجــود تــضارب بــني أحــد أحكــام االتفاقيــة 

وإذا كـــان يلـــزم إصـــدار تـــشريع إلدراج    . والقـــانون احمللـــي 
لقانون احمللي، فإنه ينبغي للدولـة الطـرف أن تـبني           االتفاقية يف ا  

 .ما إذا كانت تعتزم إصدار مثل هذا التشريع
وينبغي علـى الدولـة مقدمـة التقريـر أن توضـح مـا إذا                - ٢٠

 الدستورية اليت حتمـي حقـوق اإلنـسان واحلـق           األحكامكانت  
يف املـــساواة قابلـــة للتحقيـــق وبأيــــة وســـيلة، ومـــا إذا كــــان      

أة على سبيل املثـال أن حتـتكم إىل الدسـتور عنـد             باستطاعة املر 
املطالبة باحلق يف املساواة، ومـا إذا كانـت هنـاك قـضايا حمـددة              

ــذلك   ــا ب ــاك    . قامــت فيه ــت هن ــا إذا كان ــضا عم ــساءلت أي وت
ولـيس مـن املهـم      . نصوص تقضي بالتعويض وفرض العقوبات    

فقــط أن تكــون الدولــة قــادرة علــى تقــدمي التعويــضات للمــرأة 
ُتهكــت حقوقهــا، ولكــن مــن املهــم أيــضا وضــع تــشريع الــيت ان

ميكن مـن خاللـه أن تـصبح مبـادئ املـساواة جـزءا مـن النظـام                  
 .القانوين احمللي

وبعــد أن أشــارت إىل أنــه يف إطــار عمليــة الدميقراطيــة  - ٢١
تتمتع احلكومات احمللية باستقالل ذايت متزايـد يف أمـور معينـة،           

ة يف بعـض أحنـاء البلـد        أعربت عن قلقهـا بـشأن تطبيـق الـشريع         
وقالت إهنا تفهم أن احلكومـة املركزيـة        . بطريقة متيز ضد املرأة   

وهلذا يلـزم أن    . هلا سلطة إلغاء القوانني الوضعية إذا رأت ذلك       
تكون أكثر حزما يف ممارسة سـلطتها مـن أجـل إلغـاء القـوانني               

 .التمييزية اليت صدرت على املستوى احمللي
أن رحبـــت بالتقـــدم احملـــرز يف بعـــد : الـــسيدة بيغـــوم - ٢٢

ــذ ــر      تنفيـ ــل أن تنظـ ــا تأمـ ــت إهنـ ــسيا، قالـ ــة يف إندونيـ االتفاقيـ
ــاري     ــول االختيـــ ــى الربوتوكـــ ــصديق علـــ ــسيا يف التـــ إندونيـــ

 مــن ٢٠ مــن املــادة ١واملوافقــة علــى تعــديل الفقــرة   لالتفاقيــة
وينبغـــي للحكومـــة أن تبـــادر . االتفاقيـــة يف املـــستقبل القريـــب

ــ اســــتعراض إىل وانني التمييزيــــة البــــالغ عــــددها وتعــــديل القــ
قانونا واملذكورة يف الردود علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة            ٢١

(CEDAW/C/IND/Q/5/Add.1)         وينبغي أيـضا أن تتخـذ إجـراء 
ويلـزم أيـضا اختـاذ      . بإلغاء التشريعات احمللية اليت متيز ضد املرأة      

خطوات إجيابية لتنفيذ خمتلف القوانني التقدميـة الـيت صـدرت،           
يم املنظور اجلنـساين يف التنميـة       مثل التوجيه الرئاسي بشأن تع    م

ــة      ــسبة طيب ــذي حــدد ن ــة ال ــات العام ــانون االنتخاب ــة وق الوطني
 . يف املائة لعدد املرشحات٣٠قدرها 
قالــت إنــه مــن األمــور املــشجعة أن     : الــسيدة شــني  - ٢٣

تتحرك إندونيسيا حنـو اإلصـالح وحثتـها علـى التـصديق علـى              
ختيــاري حيــث أنــه يعــد أداة مهمــة للمــرأة يف  الربوتوكــول اال

وشــكرت الوفــد علــى قــراره تعــديل . حــاالت انتــهاك احلقــوق
وبــالنظر إىل عمليــة  .  مــن االتفاقيــة ٢٠ مــن املــادة  ١الفقــرة 

ــياق التقـــارير الـــيت    ــة يف إندونيـــسيا ويف سـ الالمركزيـــة اجلاريـ
ــد،       ــة يف بعــض أحنــاء البل ــد األصــولية الديني تتحــدث عــن تزاي

لومات عن سلطة احلكومة املركزية على احلكومـات        طلبت مع 
احمللية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الوطنية بشأن املـساواة بـني           

وفـضال عـن    . اجلنسني، وبشأن طرق اإلبالغ عن االنتـهاكات      
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ــرداء تطبقــه     ــاء الــيت تقــول إن قــانون ال ــالنظر إىل األنب هــذا، وب
ــرأة الــ     ــاطق وإن امل ــة يف بعــض املن ــشرطة الديني ــدي ال يت ال ترت

احلجــاب ُتحــرم مــن احلــصول علــى اخلــدمات، تــساءلت عــن   
ــور         ــذه األم ــل ه ــة مث ــة املركزي ــا احلكوم ــع هب ــيت متن ــة ال الطريق

 .وتكفل تنفيذ سياساهتا اجلنسانية من جانب احلكومة احمللية
ــد  - ٢٤ ــانون   اوطلبـــت مزيـ ــذ قـ ــن تنفيـ ــات عـ ــن املعلومـ  مـ

ياسة تطبـق   السكان وتسجيل املواليد، حيـث أنـه يبـدو أن الـس           
. بصورة غري متساوية وتفـرض أعبـاء ماليـة إضـافية علـى املـرأة          

وتساءلت عن الطريقة اليت تضمن هبا احلكومة حصول النـساء          
مـن ضــحايا أمــواج تــسونامي والـاليت يقمــن يف خميمــات علــى   
االحتياجات الطارئة األساسية وال يتعرضـن للتحـرش اجلنـسي          

ستطيع املـرأة عـن   والعنف، وعمـا إذا كـان يوجـد أي مركـز تـ         
ويف ســياق مــا يقــال عــن عمليــات . طريقــه تــسجيل شــكاواها

ــسكنية       ــة ال ــوظفي املعون ــة مل ــدفوعات غــري القانوني ــذاء وامل اإلي
الدائمــة، طلبــت أيــضا معلومــات عــن رصــد توزيــع املعونــة        
الـــسكنية وطلبـــت ضـــمانات ُحبـــسن الـــسلوك مـــن جانـــب       

 .املوظفني
جــم إندونيــسيا قالــت إنــه نظــرا حل: الــسيدة غــسبارد - ٢٥

والتحــديات الــيت تواجههــا لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني،       
سوف يكون من املفيـد إذا مت تعزيـز اآلليـة القائمـة بـذلك مـن                 

ويف حني أن جهـود الالمركزيـة       . حيث املوارد املالية والبشرية   
عملت على تعزيز الدميقراطية وحتسني التسيري، فإهنـا ميكـن أن           

ــل عكــ    ــضا إىل رد فع ــؤدي أي ــات  ت ــستوى الوالي ــى م . سي عل
وقالت إنه مـن واجـب احلكومـة املركزيـة تـوفري املـوارد املاليـة                
للــسلطات احملليــة وضــمان احتــرام القــوانني الوطنيــة األساســية  

وأضـافت أن  . والدستور، خاصـة فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان          
حقــوق املــرأة واســتقالهلا لــيس مكفــوال يف بعــض أحنــاء البلــد، 

وتـساءلت عمـا تفعلـه      .  تقيَّد حقوق املرأة   ويف بعض احلاالت،  
الدولـــة لـــضمان عـــدم انتـــهاك الدســـتور والقـــوانني األساســـية 
وتنفيذ االتفاقية، وأكـدت علـى أمهيـة تـأمني اسـتفادة املـرأة يف         

مجيــع أحنــاء إندونيــسيا مــن التطــورات اإلجيابيــة الــيت متثلــت يف  
 .عدد من القوانني والربامج

ت أنه بينما تعد الوزارة اآللية      الحظ: السيدة نويباور  - ٢٦
الوطنيـة الرئيــسية لـتمكني املــرأة، واملـسؤولة عــن تقـدمي الــدعم     
مــن أجــل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، مــع أدوار خاصــة  
للتنــسيق والرصــد والــدعوى يف مجيــع الــوزارات واملؤســسات   
احلكوميــة، مــن الواضــح أنــه لــيس هلــا تفــويض لتنفيــذ الــربامج  

ي للحكومــة النظــر يف إضــافة هــذا الــدور إىل  وينبغــ. واخلطــط
األدوار احلاليــة للــوزارة وضــمان تــوفري مــا يكفــي مــن املــوارد   

وطلبـت توضـيحا عـن      . والدعم هلا للقيام باملهام املـسندة إليهـا       
التنــسيق والعالقــات بــني خمتلــف اآلليــات املنــشأة لــدعم تنفيــذ  

مزيـدا  التوجيه الرئاسي بشأن تعميم املنظور اجلنـساين وطلبـت     
مــن املعلومــات عــن التــدابري امللموســة الــيت ُتــستخدم لتحــسني  
القدرة الوظيفية وفهم تعميم املنظور اجلنساين يف إطار حقـوق          

 .اإلنسان
ــه مت ): إندونيــــسيا (الــــسيدة كاليبونــــسو - ٢٧ قالــــت إنــ

ــة يف عــام    ــى االتفاقي ــصديق عل ــها  ١٩٨٤الت  وعملــت حكومت
ــة طـــوال الوقـــت املاضـــي علـــى حتقيـــق اإلصـــالح   ات القانونيـ

ومت االعتــــراف رمسيــــا حبقــــوق املــــرأة . الــــضرورية لتنفيــــذها
باعتبارهــا مــن حقــوق اإلنــسان، ومت تعــديل القــوانني الوطنيــة   

. للقضاء علـى العنـف املـرتيل واالجتـار بالبـشر ومحايـة الـشهود              
وأضـــافت أن املـــواد الـــواردة يف االتفاقيـــة واملتعلقـــة بـــاحلقوق 

 اخلطــة الوطنيــة، وجيــري تعــديل  الــسياسية للمــرأة أُدرجــت يف 
القوانني الصحية بدرجـة كـبرية حلمايـة حقـوق املـرأة يف جمـال               

 .الصحة اإلجنابية
أوضـحت أن مفهـوم     ): إندونيسيا (السيدة سواسونو  - ٢٨

هـدد  يالشريعة يف إندونيـسيا خيتلـف عنـه يف بلـدان أخـرى وال              
وقالـــت إن احلجـــاب رداء . املـــرأة الـــيت تعمـــل خـــارج املـــرتل

ــيس إجباريــ  تقل ــدي، ول ــات مثــل     اي ــه يف بعــض الوالي ــع أن ، م
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وال تــنص الــشريعة  . ، ميكــن أن يكــون الوضــع خمتلفــا   أتــشيه
. اإلســالمية أيــضا علــى قطــع يــد الــسارق أو إعــدام الزانيــات   

وأشــارت إىل العــادة املــصرية اخلاصــة خبتــان اإلنــاث مــن أجــل 
ــات      ــني املمارسـ ــه وبـ ــارف عليـ ــو متعـ ــا هـ ــرق بينمـ ــراز الفـ إبـ

 .يةاإلسالم
قـال إنـه مـن املهـم التفرقـة          ): إندونيـسيا  (السيد عمـر   - ٢٩

فـدعم مفـاهيم    . بني املمارسات العربية واملمارسات اإلسالمية    
الــشريعة يــأيت مــن النــشطاء الــسياسيني العلمــانيني ولــيس مــن    

وذكـر كمثـال لـذلك أن شـروط تـالوة القـرآن             . علماء الـدين  
 .يعةتنبع من العادات اإلندونيسية وليس من الشر

أوضـحت أن وزارة    ): إندونيـسيا  (السيدة سواسـونو   - ٣٠
متكــني املــرأة عقــدت اجتماعــات تنــسيقية منتظمــة مــع رؤســاء 

 والية وقامت بعدد من األنشطة العاديـة األخـرى لتـضمن            ٣٣
أهنــا علــى صــلة مبكاتــب احلكــم احمللــي وتعمــل بالتنــسيق معهــا  

ونــسقَّت . فيمــا يتعلــق بامليزنــة اجلنــسانية والتخطــيط والــربامج 
الوزارة جهود الدعوى ورصدت التقـدم وقـدمت التـسهيالت          

 .الالزمة وزودت الواليات بنماذج للتنفيذ
أوضــــح كــــذلك أن ): إندونيــــسيا (الــــسيد موليانــــا - ٣١

التنسيق بني احلكومة املركزية واحلكومات احمللية بشأن قـضايا         
ــرأة  ــيط   يمتكـــني املـ ــسيقية للتخطـ ــات تنـ ــكل اجتماعـ ــذ شـ أخـ

سؤولون بـالوزارة، باإلضـافة إىل احملـافظني ورؤسـاء          حيضرها م 
مكاتــب التحقيــق يف الواليــات ومكاتــب متكــني املــرأة حيــث    

 .يناقَش الربنامج اخلاص بالسنة املالية القادمة
أوضـحت أنـه جيـب      ): إندونيـسيا  (السيدة سواسـونو   - ٣٢

 يف املائـة مـن إمجـايل امليزانيـة يف كـل قطـاع لتنفيـذ                 ٥ختصيص  
ــيم املن ــساين تعم ــودا   . ظــور اجلن ــذل معظــم القطاعــات جه وتب

.  يف املائــة املطلوبــة حلمايــة املــرأة ورفاههــا ٥للوفــاء بنــسبة الـــ 
وُتعقد أيضا اجتماعـات منتظمـة مـع نـواب حمـافظي الواليـات              

غري أن قضية شـهادات املـيالد       . املسؤولني عن الربامج النسائية   
 .ال تزال يف انتظار احلل

أوضح أن احلكومة   ): أندونيسيا( السيد سودارمادي  - ٣٣
وتتخــذ اإلجــراءات لــضمان . تــسعى لتقــدمي اخلــدمات للفقــراء

تعريف الفقراء حبقوقهم وإرشادهم إىل أين يـذهبون مـن أجـل            
احلصول على اخلدمات مثـل تنظـيم األسـرة وشـهادات املـيالد             

ــة ــر      . اجملاني ــسكان ليعبِّ ــانون ال ــدل ق ــام ســوف يع ــذا الع ويف ه
قــراء ومــسؤولية احلكومــة جتــاههم يف بوضــوح عــن حقــوق الف

 .هذا اجملال
قــال إن وزارة الداخليــة ): إندونيــسيا (الــسيد موليانــا - ٣٤

يمية يطلب من احملافظني وقادة املقاطعـات       مأصدرت رسالة تع  
وضـــع اللـــوائح احملليـــة علـــى أســـاس قـــانون اســـتقالل اإلقلـــيم 

يت  الوالية الوحيـدة الـ  أتشيهوتعد والية . ٢٠٠٤ لعام   ٣٢ رقم
ُيــسمح هلــا بإصــدار تــشريعات حمليــة تتعلــق بتطبيــق الــشريعة؛    

 .الواليات األخرى فيجب أن تلتزم باللوائح الوطنية أما
قالــت إن مكتــب  ): إندونيــسيا (الــسيدة سواســونو  - ٣٥

إعادة التأهيـل واإلعمـار وضـع سياسـات خاصـة باجلنـسني يف              
 ٢٠٠٧ لعـــام ٢٤وأضـــافت أن القـــانون رقـــم  . ٢٠٠٦عـــام 

دارة الكــوارث الطبيعيــة يــنص علــى أنــه أثنــاء املرحلــة   بــشأن إ
الطارئة ُتعطى األولوية األوىل لتقدمي املساعدة ألفـراد الـسكان          

ــر تعرُّضــا  ــة مراكــز لعــالج     . األكث ــة ثالث ــد أقامــت احلكوم وق
ويف .  مركـزا آخـر   ١٧النساء واألطفال، وجيـري حاليـا إنـشاء         

ريب للمـرأة   القطاع الزراعـي، تـسعى احلكومـة إىل تـوفري التـد           
وشـاركت املـرأة بنـشاط      . من أجل زيادة قدرهتا على الكسب     

 يف املائـــة مـــن قـــادة   ٨٠يف اجتماعـــات املـــزارعني كمـــا أن   
 .مجاعات املزارعني من النساء يف الوقت احلاضر

ــامي  - ٣٦ ــسيدة أريبوم ــسيا (ال ــه كانــت  ): إندوني قالــت إن
ــى       ــضاء عل ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــاك بعــض التطــورات اإلجيابي هن
القوانني التمييزية يف إندونيسيا؛ غري أن احلكومة تواجـه موقفـا           
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وال تـــزال . معقـــدا وال تـــزال تواجـــه العديـــد مـــن التحـــديات 
ــري       ــسانية غ ــضايا اجلن ــرأة والق ــة للم ــة الوطني خمصــصات امليزاني

ومع أن احلكومة أصـدرت قانونـا يقـضي بـأن ختـصص       . كافية
نظـور اجلنـساين،     يف املائة من مواردهـا لتعمـيم امل        ٥كل وزارة   

 .إال أن الوزارات ال تتقيد بذلك يف أغلب األحيان
أثنــت علــى الوفــد العتمــاد قــانون  : الــسيدة نويبــاور - ٣٧

 يف ٣٠االنتخابــات العامــة الــذي يــنص علــى أن تــشكل املــرأة 
غـري أهنـا   . املائة على األقـل مـن املرشـحني للمجلـس التـشريعي      

ــذه بالكامــ    ــانون ال ميكــن تنفي ــضمن  أكــدت أن الق ــا مل يت ل م
واســـترعت اهتمـــام الوفـــد إىل . عقوبـــات عـــن عـــدم االلتـــزام

 ٢٥مــن االتفاقيــة وإىل التوصــية العامــة  ٤مــن املــادة  ١ الفقــرة
ــة     ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــتخدام التـ ــن اسـ ــه ميكـ ــارت إىل أنـ وأشـ

 .لتحسني املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات
 تتخـــذها ســـألت عـــن التـــدابري الـــيت : الـــسيدة شـــني - ٣٨

. احلكومـــة لـــضمان تنفيـــذ قـــوانني وبـــرامج مناهـــضة للتمييـــز 
وقالــت إهنــا تــشعر بــالقلق ألنــه ال يــتم التــصدي للممارســات   
التمييزيــة اجلديــدة وتــشعر باالنزعــاج علــى حنــو خــاص ألن       

ــؤخرا     ــدأت م ــة ب ــات    املؤســسات الطبي ــاء البن ــى آب ــرض عل تع
ــوالدة،  “ صــفقة شــاملة”حــديثي الــوالدة  تتــضمن تــسجيل ال

 .وثقب األذنني، وختان اآلناث
أعربت عن انزعاجهـا ألن اآلبـاء يف        : ليالسيدة بيمنت  - ٣٩

ومـع  . بعض مناطق إندونيسيا يبيعون بنـاهتم ألغـراض الـدعارة      
أن احلكومة أصدرت مراسـيم بـشأن القـضاء علـى االسـتغالل             
اجلنــسي التجــاري لألطفــال والقــضاء علــى االجتــار بالنــساء       

نه ال يتم القبض علـى مـرتكيب       إ بديلة   واألطفال، تقول مصادر  
وقالت إهنا سوف تكون ممتنة لو حصلت علـى         . هذه األعمال 

معلومــات عــن الطريقــة الــيت تنفــذ هبــا احلكومــة هــذه املراســيم  
 .على املستويني الوطين واحمللي

قالـت إهنـا تـود أن تعـرف مـا إذا            : السيدة شوتيكول  - ٤٠
ــار”كـــان تعريـــف  ــة “ االجتـ ــانون مكافحـ ــام يف قـ ــار لعـ االجتـ

 يتفــق مــع التعريــف الــوارد يف بروتوكــول منــع وقمــع   ٢٠٠٧
ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النـساء واألطفـال املكمـل          

. التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              
ــى معلومــات       ــضا احلــصول عل ــدِّر أي ــا ســوف تق وأضــافت إهن

ــوظفي احلكومــ    ــى م ــات عل ــشأن فــرض عقوب ــذين يثبــت  ب ة ال
تـــورطهم يف أنـــشطة االجتـــار، وبـــشأن رصـــد وتقيـــيم اخلطـــة  

 بــشأن القــضاء علــى االجتــار  ٢٠٠٧-٢٠٠٣الرئيــسية للفتــرة 
 .بالنساء واألطفال

أشـارت إىل وجـود فـرق واضـح بـني           : السيدة سيمز  - ٤١
ــار واهلجــرة  ــار يف     . االجت ــدى االجت ــا مل ــن انزعاجه ــت ع وأعرب

 بيانـــات عـــن عـــدد   إندونيـــسيا وطلبـــت مـــن الوفـــد تقـــدمي    
ونظــرا ألن . األشــخاص الــذين أُلقــي القــبض علــيهم وُســجنوا 

االجتـــار هـــو نتيجـــة للفقـــر املـــدقع، فمـــن املهـــم أن تركــــز        
ــساء يف اجملتمــع     . اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر علــى أفقــر الن

ــن      ــثري مـ ــائالت الكـ ــت أن عـ ــاهلجرة، الحظـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ
 وتـساءلت عمـا إذا      العامالت املهاجرات ال تزال يف إندونيسيا     

 .كانت احلكومة قد قدمت أي خدمات دعم هلذه اُألسر
حتدثت بوصفها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة - ٤٢

عن الوقت الذي تعتزم فيـه حكومـة إندونيـسيا التـصديق علـى              
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد          

 .أُسرهم
قالت إنه جيـري اآلن     ): ونيسياإند (السيدة سواسونو  - ٤٣

ــة ســوف     ــصيغة املعدل ــانون االنتخابــات العامــة وإن ال ــع ق توقي
واتفقـت مـع الـسيدة      . تتضمن عقوبات قانونيـة لعـدم االمتثـال       

ــسيا،     ــرب مــشكلة خطــرية يف إندوني ســيمز علــى أن االجتــار يعت
ــه ميكــن مقاضــاة املتــاجرين أنفــسهم ومــوظفي     وأوضــحت بأن
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الجتار مبوجـب قـانون مكافحـة االجتـار         احلكومة املتورطني يف ا   
 .٢٠٠٧لعام 
قالــت إنــه بغــرض  ): إندونيــسيا (الــسيدة روســتيوايت - ٤٤

زيـــادة احلمايـــة املقدمـــة للعمـــال اإلندونيـــسيني املهـــاجرين، مت 
ــة      ــوطين لتوظيــف ومحاي ــدة، وهــي اجمللــس ال ــة جدي ــشاء هيئ إن
العمال اإلندونيـسيني فيمـا وراء البحـار، ويتبـع مكتـب رئـيس            

وســوف تتــوفر ضــمانات إضــافية للعمــال . مهوريــة مباشــرةاجل
اإلندونيسيني املهاجرين عن طريق مذكرة التفاهم الـيت ُوقِّعـت          
مؤخرا مع ماليزيا، واتفاقـات مماثلـة جيـري إعـدادها مـع بلـدان        

وقد اسُتكملت املفاوضات مـع األردن وسـوف توقّـع          . أخرى
 حالــة ويف. مــذكرة تفــاهم يف املــستقبل القريــب يف جاكرتــا    

الكويت أيضا اسُتكملت املناقشات فيما بني كبار املـسؤولني،    
ويرجـــى أن يـــتم توقيـــع مـــذكرة التفـــاهم قريبـــا بعـــد مـــذكرة 

 .التفاهم مع األردن
ومن املأمول أن تستـضيف إندونيـسيا قبـل هنايـة العـام             - ٤٥

احلــايل، وبــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،  
ــة البلــ  ــة   اجتماعــا لكاف ــة أمان ــة إقام دان املرســلة لبحــث إمكاني

وهكذا بينما ال تزال توجـد مـشاكل        . ترعى العمال املهاجرين  
ــود       ــذل اجله ــسيا ب ــاجرين، تواصــل إندوني ــال امله ــق بالعم تتعل

 .لتوفري أفضل محاية هلم
قالــت إنــه بالتعــاون ): إندونيــسيا (الــسيدة سواســونو - ٤٦

 متكـني املـرأة اآلن      مع رابطة املسؤولني العموميني، تضع وزارة     
 يف املائـة ملـشاركة املـرأة يف الفـروع التنفيذيــة     ٣٠هـدفا بنـسبة   
ــتم . اثــل نــسبتها يف الفــرع التــشريعي ميوالقــضائية،  وســوف ي

رصد ومتابعة التقدم حنو حتقيق اهلدف مـع هيئـات مثـل وزارة             
. الــصحة أو وزارة الداخليــة وكــذلك منظمــات غــري حكوميــة

ــه مــن املهــم الع   ــآزر مــع املنظمــات غــري    وأضــافت أن مــل يف ت
ــة واملنظمــــات غــــري  . احلكوميــــة ومــــن الواضــــح أن احلكومــ

احلكومية سـوف تكـون هلـا أهـداف وجمـاالت اهتمـام خمتلفـة،            
 .ولكن ميكنها معا التغلب على مشاكلها املشتركة

وقالـــت إن هـــذا هـــو أيـــضا النـــهج الـــذي اُتبـــع جتـــاه  - ٤٧
 بـشأن االجتـار مـن       فقـد انبثـق القـانون اجلديـد       . مشكلة االجتار 

ــة       ــني قطاعــات احلكوم ــا ب ــيس فقــط فيم ــشات الكــثرية ل املناق
املختلفة، ولكـن أيـضا مـع الـشرطة واملنظمـات غـري احلكوميـة               

ــسائية  ــار    . واملنظمــات الن ــسي لالجت ــسبب الرئي ــر ال ــّد الفق ويع
وتتمثل األهداف املهمة للتصدي ألسبابه ونتائجه يف الربنـامج         

ويـشمل الربنـامج متكـني      . اجملتمـع الوطين اجلديد بـشأن متكـني       
املرأة عن طريق حماربـة الفقـر، وسـوف حيمـي املـرأة أيـضا مـن                 

 .البغاء واالجتار
وهنــاك أيــضا قــانون قيــد اإلعــداد ويف ســبيله للعــرض   - ٤٨

وغايـة هـذا    . على الربملـان وهـو قـانون بـشأن الـصور اإلباحيـة            
 مـن  هو النص على كيفية محاية السكان اإلندونيـسيني       القانون  

اآلثار الضارة للـصور اإلباحيـة، وكيفيـة مراقبـة إنتـاج وتوزيـع              
ــة        ــواد اإلباحي ــوع امل ــو ن ــا ه ــة، وم ــصور اإلباحي ــتعمال ال واس

وعنــد إعــداد القــانون   . األساســية الــيت ينبغــي حظرهــا متامــا    
اخلاص بالصور اإلباحية مل يكن القصد هو التمييز ضد املـرأة،           

طريقة أكثـر صـرامة، ألن      ولكن ينبغي مراقبة الصور اإلباحية ب     
وعنـــدما يكـــون . الـــضحايا معظمهـــم مـــن النـــساء واألطفـــال 

الضحايا من األطفال، تزيد العقوبـة الـيت توقّـع علـى املـرتكبني              
 .بنسبة الثلث عن العقوبات األخرى

ــا  - ٤٩ ــسيدة موليـ ــسيا (الـ ــياق  ): إندونيـ ــه يف سـ قالـــت إنـ
فهـي  : ةفـذ اإندونيسيا، يعـد إدخـال الدميقراطيـة أشـبه بفـتح الن           

تسمح بتجدد اهلـواء، ولكنـها ميكـن أن تـسمح أيـضا بـدخول               
وهكذا فإن األصولية اليت ميكن مالحظتـها  . احلشرات املزعجة 

يف إندونيسيا ينبغي النظـر إليهـا علـى أهنـا األثـر اجلـانيب حملاولـة                 
ــة      ــات الدميقراطي ــن احلري ــد م ــسيا إدخــال املزي وميكــن . إندوني

نني احمللية األصولية اليت يبـدو      القول أيضا بأن هناك بعض القوا     
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أهنا متيز ضد املـرأة، مثـل تلـك القـوانني الـيت متنعهـا مـن العمـل              
ليال، أو تطالبها بارتداد املالبـس اإلسـالمية، غـري أن احلكومـة             
بــذلت جهــدا كــبريا الســتعراض مثــل هــذه القــوانني يف حماولــة 

ولكــن ســعي إندونيــسيا يف . للحــد مــن املــساس حبقــوق املــرأة 
ــة حقــوق املــرأة    الوقــ ت نفــسه إلقامــة جمتمــع دميقراطــي ومحاي

 .سوف يظل املبدأ الذي تسترشد به يف كل مساعيها
قـــال إن الـــصعوبة  ): إندونيـــسيا (الـــسيد ســـوجيارو  - ٥٠

 املنظــور اجلنــساين يف التعلــيم هــي أن تعمــيمالرئيــسية يف تنفيــذ 
وتـدفع احلكومـة    . مقرري السياسات ال يدركون أمهيتـه     بعض  

التوجيهــات وتــوفري التــدريب هلــؤالء املــسؤولني، وبعــد لتقــدمي 
ذلك تتخذ اخلطوة التالية بإعطاء الفتيـات منحـا دراسـية أكثـر             
مما حيصل عليه األوالد، وخاصة الفتيات الفقريات والقادمـات         
من مناطق ريفية، أو مـن جـزر نائيـة، حيـث تتـوفر هلـن فـرص                  

 .التعليم بطرق أخرى
 ٩ إىل ٧املواد 
قالت إن تقريـر البلـد والـردود علـى          : يباورو ن السيدة - ٥١

) CEDAW/C/IND/Q/5/Add.1الوثيقـة   (قائمة القضايا واألسئلة    
تــبني أن مــشاركة املــرأة اإلندونيــسية يف احليــاة العامــة واحليــاة   
ــسية      ــة اإلندونيـ ــل احلكومـ ــيت متثـ ــرأة الـ ــسبة املـ ــسياسية، ونـ الـ

لت وسـأ . كدبلوماسيات وسفريات، ال تـزال منخفـضة للغايـة        
عـــن األنـــشطة الـــيت تتخـــذها وزارة متكـــني املـــرأة واملنظمـــات 

. األخـرى ذات الـصلة يف جمـايل بنــاء القـدرات وتـدريب املــرأة     
وقالت إهنا تود حقيقـة أن تعـرف كيـف تعتـزم احلكومـة علـى                

 مــن االتفاقيــة، وكــذلك ٨ و ٧وجــه التحديــد تنفيــذ املــادتني 
 .٢٥ و ٢٣التوصيتني العامتني 

ود على قائمة القـضايا واألسـئلة، وضـعت         وطبقا للرد  - ٥٢
وزارة اخلارجية سياسة تفيـد الـزوجني اللـذين يعمـالن معـا يف              
ــهما يف بلــدان       ــضي بتعــيني كــل من ــسلك الدبلوماســي، فتق ال

واصـفة  وطلبت توضيحا للغـرض مـن هـذا التـدبري،           . متجاورة

إيــاه بأنــه قــد ال يكــون فعــاال متامــا لتــشجيع املزيــد مــن النــساء 
 .حاق بالسلك الدبلوماسيعلى االلت

قالـــت إن قـــانون احلـــصص الـــذي : الـــسيدة مـــايولو - ٥٣
فهو حباجة إىل تعـديل،     . أصدرته إندونيسيا يطبق بصورة سيئة    

فهـل هنـاك تفكـري يف مثـل       . وإدخال عقوبـات لعـدم التقيـد بـه        
ــق       ــرى مــشكلة أخــرى تتعل ــا ت ــات؟ وأضــافت أهن هــذه العقوب

ال مع األحـزاب لكـي   فهناك حاجة للنض  . باألحزاب السياسية 
تفهم بوضـوح قوانينـها الفرعيـة وقواعـدها والنـسبة بـني املـرأة               

 .والرجل بداخلها
وهنـــاك مـــشكلة ثالثـــة تتمثـــل يف األدوار النمطيـــة يف   - ٥٤

وقالـــت إهنـــا تـــود أن تعـــرف مـــا إذا كـــان  . اجملـــال الـــسياسي
ــي أن املــرأة       ــة، وه ــشكلة املالي ــة امل ــة معاجل ــتطاعة احلكوم باس

لقوالب النمطيـة ال جتـد عـادة األمـوال الكافيـة للقيـام              املقيدة با 
وأخــريا اقترحــت القيــام حبملــة إعالميــة     . حبملتــها االنتخابيــة 

ــاك عــدد أكــرب مــن       ــه ينبغــي أن يكــون هن واســعة النطــاق وإن
ــامالت يف وســائل اإلعــالم   ــساء الع ــق  . الن ــام، وكتعلي ويف اخلت

 .عام، قالت إن احلصص وحدها ال تكفي
أشـارت إىل أن إندونيـسيا عـدلت يف         : غـوم السيدة بي  - ٥٥
 قانون اجلنـسية، وتـساءلت عمـا إذا كـان التعـديل      ٢٠٠٦عام  

وقالـت إهنـا تـود أيــضا أن    .  مـن االتفاقيـة  ٩يتقيـد متامـا باملـادة    
تعرف ما إذا كان باستطاعة املـرأة اإلندونيـسية نقـل جنـسيتها             

 إذا  وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تـبني مـا        . إىل زوج أجنيب  
كــــان القــــانون املعــــدل قــــد نــــوقش مــــن زاويــــة العــــامالت 

املهــــاجرين وأضــــافت أهنــــا علمــــت أن بعــــض . املهــــاجرات
وي علـى  طـ اإلندونيسيني يعتربون أن قـانون اجلنـسية اجلديـد ين        

أضرار بالنسبة هلم، من حيث أنـه يـنص علـى أنـه إذا اختـارت              
املـــرأة جنـــسية زوجهـــا فإهنـــا ســـوف تفقـــد تلقائيـــا جنـــسيتها 

ــنوات  اإل ــد ثــــالث ســ ــسية بعــ ــو أقامــــت يف  (ندونيــ حــــىت لــ
وإذا حـدث بعـد ذلـك أن أقامـت يف بلـد زوجهـا         .)إندونيسيا
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يف هـذه   األصـلي   مث تعرضت ملشاكل العنف املرتيل فـإن بلـدها          
. قـد ختلـى عنـها وأصـبح بالنـسبة هلـا بلـدا أجنبيـا               يكـون   احلالة  

روس، أو وتنطبق احلالة ذاهتا على املرأة اليت يتم االجتار هبـا كعـ    
 .أي مسمى مماثلحتت 
وهناك قضية مهمة أخرى وهي أنه يف حـاالت كـثرية      - ٥٦

يقوم صاحب العمل بسحب جوازات العـامالت املهـاجرات،         
ــرتل      ــرك م ــستطيع العمــال ت ــازل، وال ي ــات املن وخاصــة خادم
ــصليتهم أو     ــصال بقن ــهم االت ــذلك ال ميكن صــاحب العمــل، وب

 .سفارهتم
ــسيدة سواســونو  - ٥٧ ــسياإندو (ال ــانون  ): ني ــت إن الق قال

ــم  ــام ١٢رق ــنص اآلن   ٢٠٠٣ لع ــة ي ــات العام ــشأن االنتخاب  ب
بشكل حمدد على أن للمرأة والرجل احلق يف التـصويت، وهـو            
ما يعد حتسنا ألن املرأة مل ُتذكر يف الصيغة السابقة علـى وجـه      

ــد ــاليت      . التحدي ــساء ال ــدد الن ــن املؤكــد أن ع ــه م وأضــافت أن
وُتبـذل اجلهـود داخـل      . خفض للغايـة  مناصب قيادية من  يشغلن  

وعلـى وجـه التحديـد،     . الفرع التنفيذي لتحـسني هـذا الوضـع       
ــها يف األشــهر       ــة نقلت ــرأة عروضــا حملي أقامــت وزارة متكــني امل
ــأن     ــها ب ــدة املاضــية إىل قطاعــات وإدارات أخــرى لتوعيت العدي

 .مستوى تعيني املرأة منخفض للغاية
ــسيدة أمســــادي  - ٥٨ ــسيا (الــ ــدد  قا): إندونيــ ــت إن عــ لــ

السفريات زاد بدرجة كبرية خـالل الـسنوات األربـع املاضـية،            
وكــل جمموعــة مــن .  ســفريات١٠وأصــبح عــددهن اآلن حنــو 

ــهم ســيدتان أو      ــون اآلن يوجــد بين ــذين يعين ــسفراء اجلــدد ال ال
ويف املاضي، كان عـدد قليـل جـدا مـن النـساء       . ثالث سيدات 

الـيت أٌُدخلـت    خيتار السلك الدبلوماسي، ولكـن مـع التغـيريات          
على اللوائح، يرجى أن تشهد السنوات اخلمس القادمة تعـيني          

ــسفريات  ــن الـ ــد مـ ــرأة   . املزيـ ــدما كانـــت املـ ــي، عنـ ويف املاضـ
الدبلوماسـية تتــزوج مــن دبلوماســي، كـان يــتعني عليهــا تقــدمي   
استقالتها أو احلـصول علـى إجـازة مـن العمـل احلكـومي أثنـاء                

ــا  ــدة . عمــل زوجه ــسياسة اجلدي ــني  ويف ظــل ال ــار ب ــا ختت ، فإهن
. تعيينــها يف بلــد جمــاور أو البقــاء مــع زوجهــا يف مكــان عملــه  

ــار      ــديهن أطفــال يفــضلن اخلي ــاليت ل ومعظــم الدبلوماســيات ال
 .الثاين
قال إن املرأة اإلندونيـسية     ): إندونيسيا (السيد موليانا  - ٥٩

ــار بــني احلــصول علــى      ــها االختي ــزوج مــن أجــنيب ميكن الــيت تت
وُتعطــى . الحتفــاظ جبنــسيتها كإندونيــسيةجنــسية زوجهــا أو ا

مهلة ثالث سنوات الختاذ القرار، يف حني أنه يف ظل التـشريع            
وحيـصل  . السابق، كانت ستحصل تلقائيا على جنسية زوجها      

األطفــال مــن هــذه الزجيــات علــى اجلنــسية املزدوجــة إىل أن       
 .ة وعند ذلك ميكنهم االختياريبلغوا سن الثامنة عشر

 .٠٠/١٣الساعة ُرفعت اجللسة  
 


