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يف غياب السيدة سيمونوفيتش تولـت الرئاسـة نائـب الـرئيس،             
 .السيدة جرب

 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
راف يف إطار املادة    النظر يف التقارير املقدمة من الدول األط      

 )تابع(  من االتفاقية١٨
ــدوري    ــر ال ــرين  التقري ــع واخلــامس  اجلــامع للتقري الراب

، CEDAW/C/IDN/4-5 ()تـــــــــــــــابع(إلندونيـــــــــــــــسيا 
CEDAW/C/IDN/Q/5و Add.1( 

 اختـــذ أعـــضاء وفـــد إندونيـــسيا  ةبـــدعوة مـــن الرئيـــس - ١
 .أماكنهم عند طاولة اللجنة

 ٩ إىل ٧املواد 
قالـــت إن قـــوانني ): إندونيـــسيا (الـــسيدة روزتيـــوايت - ٢

ــسية يف       ــرأة اإلندوني ــى امل ــق عل ــؤخراً تنطب ــدة م ــسية املعتم اجلن
علـى  . الوطن وخارجه وهتدف إىل محاية العامالت املهاجرات      

أن القوانني مل يـتم تنفيـذها كاملـة بعـد كمـا أن وزارة القـوى                 
العاملـــة واهلجـــرة تعمـــل علـــى متكـــني العـــامالت املهـــاجرات  

 العناصـر املهـاجرة     تتـركهم  أفـراد األسـرة الـذين        أمـا . وأسرهن
فتقّدم هلـم املـساعدة لكـي يـصبحوا مكـتفني ذاتيـاً مـن الناحيـة               

 شـبكة مـن العـاملني بالـسفارات         إنـشاء  فضالً عـن     ،االقتصادية
 مــــن ســــفارات ١٩مبــــن يف ذلــــك امللحقــــون العمــــاليون يف 

احلمايــة ب للنــهوض مت إنــشاؤها لتجميــع البيانــات و،إندونيــسيا
 .ملسبغة على العامالت املهاجرات وعائالهتنا
قالـــت إن وزارة ): إندونيـــسيا (الـــسيدة سواســـونو  - ٣

تطلــب مــن وزيــر الداخليــة  برســالة متكــني املــرأة بعثــت رمسيــاً  
فحص مـشكلة التمييـز ضـد املـرأة يف إطـار قـانون الـشريعة يف                 

إجـراء  إندونيسيا وأحالت املسألة إىل جملس الدستور من أجـل          
ظلــت وزارة متكــني املــرأة   للمــسألة فيمــا   قــضائي اســتعراض

متارس عملية اتـصال وإقنـاع حلكـام املنـاطق مـن أجـل معاجلـة                 
 .هذه املسألة

الحــــظ أن القــــانون  ): إندونيــــسيا(الــــسيد عمــــر   - ٤
 هاإلندونيسي ال حيتوي إشارة حمددة إىل قـانون الـشريعة ولكنـ           

 مــن  وفــضالً عــن ذلــك ال بــد.“احمللــي”يتــيح تطبيــق القــانون 
متييـــز بـــني قـــانون الـــشريعة علـــى حنـــو مـــا هـــو مطبـــق بـــه يف  

ــع أخــرى     ــه املعتمــدة يف مواق ــسيا وبــني أشــكال تطبيق  ،إندوني
 لقـانون الـوطين يف إندونيـسيا،      لباستمرار  تابعة  فالقوانني احمللية   

 القانون احمللـي لـيس   كما أن هالفختوال ميكن على اإلطالق أن   
شكل سـوى توصـيات تتعلـق       ُملزماً يف مجيع املناطق وهـو ال يـ        

ضـافة إىل   إبالزي الذي يتم ارتداؤه يف أيام معيَّنة من األسـبوع           
 مـن النـساء يرتـدين        يف املائـة   ١٠مسائل قليلة أخرى وأقل من      

 .النقاب يف إندونيسيا
 ١٤ إىل ١٠املواد 

ــسيدة ســيمز  - ٥ ــق    : ال ــا يتعل ــدم احملــرز فيم رّحبــت بالتق
ــدا    ــيم االبت ــى التعل ــات عل ــانوي وكــذلك  حبــصول الفتي ئي والث

بعدد املعلّمات يف مـدارس املرحلـة مـا قبـل االبتدائيـة واملرحلـة           
ــة ــري     ،االبتدائي ــشغال إزاء احلاجــة غ ــن االن ــت ع ــها أعرب  ولكن

وقالـت  . العـايل املتناسبة للمعلمـات يف جمـال التعلـيم الثـانوي و          
إن املواقف التقليدية بـشأن تفـوق الرجـل وعـدم مالءمـة املـرأة        

دة تـؤثّر علـى خيـارات وإمكانيـات النـساء بالنـسبة             ملواقع القيـا  
 .للمهن اليت ينخرطن فيها

أن مــساواة اجلنــسني أمــر ال غــىن عنــه  علــى وأكــدت  - ٦
إىل مــشاركة  وأن إندونيــسيا حباجــة ،للتنميــة يف العــامل الثالــث

املرأة كعنـصر أصـيل يف االقتـصاد مـن خـالل ضـمان حـصوهلا                
لفتيــات يتــيح لين الــذي علــى التعلــيم اجلــامعي والتــدريب املهــ 

ــ ــتمكني وبلُس ــتم ذلــك   ال ــة   ال ي ــراءة والكتاب ــيم الق مبجــرد تعل
 اخلاصة لزيـادة عـدد النـساء        املرحليةولكن أيضاً باختاذ التدابري     

كمـا يتعـّين علـى احلكومـة أن     . يف مواقع العمـل غـري التقليديـة       
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 الفقـراء يف العـشوائيات واملنـاطق الريفيـة          أبنـاء تضمن حـصول    
 .ى التعليمعلبدورهم 

اقترحـت إجـراء دراسـة رمبـا تـتم          : السيدة شوتيكول  - ٧
 .بواسطة املراكز النـسائية بـشأن التحـرش اجلنـسي يف املـدارس            

 هل يتم تطبيق لوائح ضد التحرش اجلنسي وما هـي           تساءلتو
 اليت ُتطَّبق على اجلنـاة؟ وسـألت أيـضاً بـشأن حمتـوى        العقوبات

حتديداً حقـوق املـرأة     تعليم حقوق اإلنسان واقترحت أن يضم       
 ويتطلب أيضاً مزيداً مـن املعلومـات التفـصيلية بـشأن            .والطفل

املشورة املتاحة يف املدارس كما ينبغي تقدمي خدمات املـشورة          
الكاملة واستخدامها يف مراحل التعليم مـن أجـل حتديـد مبكّـر       

وأخـرياً،  . للعناصر اليت ميكن أن تتسرب مـن الـسلك التعليمـي          
ق إزاء نقص الرعايـة النهاريـة لـصغار األطفـال           أعربت عن القل  

لألمهــات العــامالت وقالــت إن بــرامج تعلــيم الطفولــة املبكــرة  
ــة  ــدريبمهم ــسني    لت ــساواة اجلن ــشأن م ــهم ب ــال وتوعيت  األطف

 .خالل فترة مهيأة لذلك بالذات من فترات حياهتم
 طلبــت معلومــات عــن عــدد النــساء يف :الــسيدة شــن - ٨

 ٠,٤طلبـت تأكيــداً بـأن نــسبة   كمـا   مكتـب التأهيـل والــتعمري  
مــن امليزانيــة قــد ُخصــصت ملديريــة محايــة  ٠,٦مــن بــني نــسبة 
ــل ــرأة والطفـ ــوات الـــيت   .املـ ــة اخلطـ ــة يف معرفـ  وترغـــب اللجنـ

ــن        ــادة م ــل اإلف ــرأة والطف ــل للم ــة لكــي تكف تتخــذها احلكوم
 تـساءلت عـن أسـلوب احلكومـة         هوفيما يتعلق بآشـي   . سياساهتا

أن يقـع ضـد النـساء يف إطـار القـانون       التمييز املمكـن    صديف ر 
 وعـن التـدابري الـيت تتخـذها احلكومـة ملنـع             ،تلك املنطقة باحمللي  

اإليذاء البدين الذي تعرضت لـه، طبقـاً ملنظمـة العفـو الدوليـة،              
يـــصل عـــددهن إىل وكـــثري مـــن العـــامالت باملنـــازل يف البلـــد  

ورغبت يف معرفة مـا إذا كـان القـانون    .  مليون نسمة ٢٠٠,٦
ــام اجلد ــد لعـ ــصر  ٢٠٠٤يـ ــري ال يقتـ ــشأن العنـــف األسـ يف  بـ

 أفـــراد األســرة املعيــشية ولكـــن يغطــي كـــذلك    انطباقــه علــى  
 .املستخَدمني يف املنازل

وشددت كذلك على ضرورة تقدمي معلومـات بـشأن          - ٩
ــيت      ــدان األخــرى ال ــة مــع البل ــاهم املوقع ــوى مــذكرات التف حمت

رة التفـاهم    فمذك ،تستقبل العامالت املهاجرات اإلندونيسيات   
مع ماليزيا تسمح كما يبدو ألربـاب العمـل باالحتفـاظ جبـواز             

الترتيبــات الــيت تتــيح ينبغــي وقــف  كمــا ،ســفر العامــل املهــاجر
مثل هذه املمارسات غري املقبولة وغريها من أنواع االسـتغالل          
مثــل محــل العمــال املهــاجرين علــى دفــع مبلــغ للحــصول علــى  

ي أنفقـت بـه احلكومـة        ورغبت يف معرفة األسلوب الـذ      .عمل
 مليون دوالر اليت مجعتها من رسوم املغادرة مـن          ١٠٠مبلغ الـ   

 إضــافة إىل الــدخل الــذي ١٩٨٧العمــال املهــاجرين منــذ عــام 
ــالغ       ــات الب ــن رســم مجــع البيان ــه م ــة ٥٢حــصلت علي  يف املائ

 .ن لدى عودهتمو العمال املهاجردفعهدوالر الذي 
لتــصديق علــى   الحظــت أنــه بــرغم ا  :الــسيدة بــاتن  - ١٠

ــذ       ــسوء التنفي ــرض ل ــا تتع ــة فإهن ــل الدولي ــة العم ــة منظم  ،اتفاقي
 أجــوراً أقــل مــن الرجــال ويتــاح هلــن فــرص   يتقاضــنيفالنــساء 
 ورغبــت يف معرفــة مــا إذا كانــت مفتــشية العمــل   .عمــل أقــل

حتــدد احلــد األدىن لألجــور وتــستخدم نظــام الرصــد لكفالــة       
 ١١٠ يف الفقــرة املــساواة يف التــشغيل علــى النحــو املــشار إليــه

 .قوم هبا هيئـة أخـرى     ت أو ما إذا كانت هذه املهام        ،من التقرير 
وطُلبت كذلك بيانات عن عدد انتهاكات العمـل املفـاد عنـها            
ــة الــيت مت     ــة اجلــزاءات اإلداري ومعلومــات بــشأن حمتــوى وفعالي

ــانون    ــب القـ ــا مبوجـ ــسنة ١٣إقرارهـ ــار أن . ٢٠٠٣ لـ وباعتبـ
 ال تـضمن األجـر      ٢٠٠٥  وسنة ٢٠٠٣تشريعات العمل لسنة    

 تـساءلت عّمـا إذا كـان        ،املتساوي عن العمل املتساوي القيمـة     
ــة      ــز يف األجــور وكفال ــع التميي ــات ملن مثــة اســتراتيجيات أو آلي

 هياكــل تعــديلحــصول النــساء علــى فــرص كافيــة للتــدريب و 
 . يف القطاعات اليت هتيمن عليها املرأةوظائفاألجور وإجياد 

بــشأن محايــة األمومــة علــى    معلومــات كمــا طلبــت   - ١١
 احلمـــل أو بـــسبب أال تتعـــرض املـــرأة للتمييـــز  يكفـــلأســـاس 

ــا إذا ،املــسؤوليات األســرية أو احلالــة الزواجيــة   وتــساءلت عّم
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. كــان القطــاع اخلــاص تنظمــه األحكــام املتعلقــة هبــذه املــسألة  
وفيما يتصل بـالتحرش اجلنـسي فاملعلومـات مطلوبـة عـن عـدد              

ــها    ــغ عن ــيت أُبل ــشأهنا  احلــاالت ال ــاوى ب ــت دع ــا إذا ، وُرفع  وم
وقالـت  . كانت احلكومة قد سّنت قانوناً حمدداً هلـذا املوضـوع         

ــة يف القطــاع غــري الرمســي حباجــة إىل      ــرأة العامل إن مــسامهة امل
االعتــراف هبــا حبيــث ميكــن وضــع الــسياسات املالئمــة يف هــذا 

 ُيعمـل بـه ليغطـي القطـاع         اً واضـح  اً ورغم أن مثة قانونـ     .الشأن
تـساءلت عـن األسـلوب     مث   .رمسـي إال أنـه مل جيـر تنفيـذه         غري ال 

الــذي تتبعــه احلكومــة يف معاجلــة املــسائل الــيت تواجــه القطــاع   
 .املذكور وما إذا كان هناك آلية جلمع البيانات بشأنه

قالـــت إن اهليكـــل ): إندونيـــسيا (الـــسيدة سواســـونو - ١٢
 االجتماعي األبوي يف البالد جيعـل مـن الـصعب أمـام الفتيـات             

 .االلتحاق مبستويات التعليم األعلى
ــوجارو  - ١٣ ــسيد سـ ــسيا (الـ ــة  ): إندونيـ ــال إن احلكومـ قـ

الحظت أنه برغم أن معظم املعلمني يف املدارس االبتدائية هـم           
 املدارس االبتدائية مـن الرجـال   مديريمن النساء إال أن معظم    

تــشجيع املــرأة علــى احلــصول علــى لوعليــه فهــي تنفــذّ سياســة 
 واملقـررات   ،تقدمة الالزمة للتقّدم لرئاسة املـدارس     الدرجات امل 

كمـا تنـشط احلكومـة      متاحة من خالل برامج التعليم عن ُبعـد         
 .يف تدريب الرجال والنساء على السواء

قالـت إن الدراسـات     ): إندونيسيا (السيدة سواسونو  - ١٤
توضـــح أن املـــدارس ليـــست أمـــاكن آمنـــة بالنـــسبة جلميـــع       

 .ت أفيد عنها مـن التحـرش واإليـذاء         وأن هناك حاال   ،األطفال
ومثة حالتان دالتان مت املقاضاة بـشأهنما بنجـاح مبوجـب قـانون            
محاية الطفل بفضل اجلهود املشتركة مـن جانـب وزارة متكـني            

ــة ووســائل اإلعــالم    ــرأة واملنظمــات غــري احلكومي كمــا أن . امل
قوق اإلنسان متاحـة يف املـدارس       حبتثقيف  الخدمات املشورة و  

الكتـــب املدرســـية اجلديـــدة يـــسية فـــضالً عّمـــا حتتويـــة اإلندون
 .املقررة من تثقيف يتناول حقوق اإلنسان على وجه التحديد

أضـــاف قـــائالً إن  ): إندونيـــسيا (الـــسيد ســـوجارو  - ١٥
ــن       ــدين وأن م ــى دعــم الوال ــشدة عل ــشورة تعتمــد ب ــشطة امل أن
الـــصعب تقـــدميها خـــارج ســـاعات الدراســـة ألن كـــثرياً مـــن  

ــات يعــشن يف  ــدارس ومــن مث    الفتي ــر امل ــدة عــن مق  أمــاكن بعي
 .املشورة يتم إسداؤها خالل ساعات الدراسةف

أوضـــــحت أن ): إندونيـــــسيا (الـــــسيدة سواســـــونو - ١٦
ألمهــات ألطفــال ااحلــضانات الــيت تــديرها احلكومــة متاحــة     

 .العامالت حىت سن اخلامسة
قالــت إن كــثرياً مــن   ): إندونيــسيا (الــسيدة حــسني  - ١٧

 املــــستويات األدىن مــــن مكتــــب التأهيــــل النــــساء يعملــــن يف
 تقـوم علـى   ةواإلصالح وأن واحداً من املراكـز اإلداريـة التـسع     

 ،أمره سيدة مـسؤولة عـن التعلـيم والـصحة وعـن متكـني املـرأة               
 للــربامج املنفّــذة يف هــذا امليــدان تبلــغ حنــو  ٢٠٠٧وأن ميزانيــة 

 يف املائــة فقــط هــي ١٥ مليــون دوالر وإن كانــت نــسبة ١,٥
 كمـا أن األمـوال املتأتيـة مـن     . مت ختصيـصها يف هـذا اجملـال       اليت

املوازنــات األخــرى يـــتم توجيههــا بطبيعـــة احلــال إىل بـــرامج     
 إىل  ى وبرغم عدم وجود بيانات رمسية مفصلة إال أنه منـ          .املرأة

 ٦٥ و ٦٠علمها من الوكالة ذات الصلة بأن مـا يتـراوح بـني         
ر املقدمة إىل أفراد يف     يف املائة من قروض املشاريع البالغة الصغ      

 . أسرة مت تقدميها إىل نساء٤٠٠ ٠٠٠أكثر من 
ــة آشــي  - ١٨ ــه  ، هويف منطق ــانون  أوضــحت أن ــق ق ــتم تطبي ي

 جنـسانياً إال أن هنـاك       اًالشريعة وبـرغم أن القـانون ذاتـه حمايـد         
 ومــع ذلــك فاحلكومــة جــادة للغايــة  . بــالقطع يف تطبيقــهاًمتييــز

عة وهـي تالحـق قـضائياً أي        بشأن منع مثل هذا التفسري للـشري      
 ٢٠٠٨ يف عــام تطــرح وتنــوي أن ،خمــالفني يف هــذا الــصدد  

مقـــررات عـــن حقـــوق اإلنـــسان ينخـــرط يف ســـلكها شـــرطة  
 كما أن اخلطة تقضي بتحويـل االهتمـام        .الشريعة غري املدرَّبني  

مـن قبيـل الـزي والثيـاب أو         اهتمامـات   يف تطبيق الـشريعة مـن       
 .ا البيئة احلضرية والنظافةد إىل مواضيع تتعلق بقضايلْاجلَ
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قالت إنه فيمـا جيـري      ): إندونيسيا (السيدة سواسونو  - ١٩
النظر يف قانون يتعلـق حبمايـة العـامالت يف املنـازل فـإن هـؤالء        

بـشأن  ) ٢٠٠٤ (٢٣العامالت يشملهن بالفعـل القـانون رقـم         
ــع        ــى مجيـ ــق علـ ــذي ينطبـ ــري الـ ــف األسـ ــى العنـ ــضاء علـ القـ

سقف واحد وبوسع عـامالت     األشخاص الذين يعيشون حتت     
ــشرطة أو       ــع إىل ال ــيت تق ــهاكات ال ــبلغن عــن االنت ــازل أن ُي املن
يستخدمن صندوق بريد حكومي خاص لإلبـالغ عنـها بـرغم           

الـضحايا أنفـسهن بـل تـأيت        مـن   أن الشكاوى كثرياً ما ال تأيت       
 .من شهود على وقوع تلك االنتهاكات

قالـــــت إن فريقـــــاً عـــــامالً   : الـــــسيدة روزتيـــــوايت  -٢٠
إندونيــسياً مت تــشكيله مــؤخراً علــى حنــو مــا درج عليــه /ماليزيــاً

احلال دورياً لرصـد جنـاح تنفيـذ مـذكرة التفـاهم بـني الطـرفني                
الـيت وصـلت    عديـدة   الاالت  احلـ  سـتدرج وعلى جدول أعمالـه     

حلكومة وذلك يرجع فضله جزئياً إىل تقـارير منظمـة          إىل علم ا  
ان الـذي يـتم فيـه       العمل الدولية اليت ترصـد مـا حيـدث يف امليـد           

ــة أو اجلــوازات بواســطة أربــاب العمــل    . حجــز بطاقــات اهلوي
 نقطـــة دخـــول أو ١١ هنـــاكومـــع ذلـــك ينبغـــي أن ُيفهـــم أن 

خروج بني البلدين حبيث ميكن لكثري من العـاملني أن يتـسلّلوا            
 .بسهولة إىل ماليزيا بغري معرفة احلكومة

  للمـشكلة ومـن مث      مدركـة  ن ماليزيا نفسها  وذكرت أ  - ٢١
فقد أصدرت بطاقات هوية خاصة بدالً مـن اجلـوازات جلميـع            

ــاجرين    ــامالت امله ــاملني والع ــاالع ــسهولة أن  مب ــسر ي ميكــن ب ي
 العــاملني ومعظمهــم مــن النــساء غــري املتعلمــات الــذين   متابعــة

 العمـل املـسؤول     أمـا صـاحب   . تريد كلتا احلكـومتني محايتـهن     
تجـز حاليـاً    حمفهـو    عنها   مت اإلبالغ عن معاملة وحشية بالذات     

 ومـن شـأن قـضيته أن تكـون رادعـاً يف هـذا               ىعلى ذمة الدعو  
 دوالراً املفـروض كرسـم      ٢٠ مبلـغ الــ      وقد مت ختفيض   .الصدد

ميثـــل الكلفـــة الفعليـــة و دوالراً ١٥ ليـــصبح ١٩٩٧منـــذ عـــام 
 وتعمل احلكومة على إلغاء مجيع      .حلماية املهاجرين يف اخلارج   

ــاليف  ــدالتكـ ــي٣ املنفـــذ عنـ ــال  وإنـــشاء رصـ ف خـــاص بالعمـ
 .املهاجرين من أجل تيسري ُسبل الرصد

ــسيدة بيمنتيــل  - ٢٢ ــادة  : ال ــساءلت ١٢أشــارت إىل امل  وت
تتــيح للمــرأة الريفيــة فــرص أن عّمــا تفعلــه احلكومــة مــن أجــل 

العامـة   يف جمال الـصحة      اًانجماحلصول على اخلدمات األساسية     
زالـت   وقالـت إن بـرامج تنظـيم األسـرة مـا      .الصحة اإلجنابيـة  و

ــذكور      ــشاركة الـ ــاض مـ ــسبب اخنفـ ــبري بـ ــٍد كـ ــرة إىل حـ قاصـ
وصــعوبة احلــصول علــى وســائل منــع احلمــل وتقييــد اســتخدام 

 ولـيس مـن الواضـح       .الرفاالت بالنـسبة إىل الـذكور املتـزوجني       
 أو تتـــيح) ١٩٩٢ (٢٣مـــا إذا كانـــت أحكـــام القـــانون رقـــم 

 كمـا يبــدو أن  ،تعـوق فــرص احلـصول علــى عمليـة اإلجهــاض   
تان اإلناث ما زالـت موجـودة يف املنـاطق اإلسـالمية            ممارسة خ 

ــا إذا كــان      ــة م ــصحة ومــن املهــم معرف ــرغم موقــف وزارة ال ب
 .برنامج خفض معدل وفيات األمهات فّعاالً

 وافقـت علــى أن احلكومـة ال بــد أن   :الـسيدة ديريــام  - ٢٣
كفالـة  مـع  تضع أهدافاً خلفض معدل وفيات األمهـات املرتفـع        

 كمـا أن  الئـم لألمهـات الـذي بـدأ مـؤخراً           النجاح للربنـامج امل   
القاعــدة الــيت تقــصر تأمينــات الــصحة وبطاقــات األســرة فقــط  
على الـذين ميكـن أن يثبتـوا معاشـرهتم وإقامتـهم الدائمـة يبـدو                

 وألن األخـذ بالالمركزيـة قـد أفـضى          . ضـد الفقـراء    مييزوكأنه  
ــرامج تنظــيم األســرة ومنــع      ــأثري ســليب علــى ب فيمــا يبــدو إىل ت

ــل ــسلطات احملليــة قــد       احلم ــساءلت عّمــا إذا كانــت ال  فقــد ت
 وتـساءلت  ،وضعت مؤخراً أي لوائح تنكر على املرأة حقوقها   

ــات      ــل املراهقـ ــع محـ ــل مـ ــرامج تتعامـ ــاك بـ ــان هنـ ــا إذا كـ عّمـ
ــى روادع حتــول دون التحــاق    حبــث وإجهاضــهن  تنطــوي عل

 ومــا إذا كــان لــدى احلكومــة إحــصاءات   ،الفتيــات باملــدارس 
ــاجم عــن عمليــات اإلجهــاض غــري   بــشأن معــدل الوفيــ  ات الن

 .ةاملأمون
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 تكلمت بـصفتها عـضواً يف اللجنـة فرّحبـت           :الرئيسة - ٢٤
حبقيقة إحراز قدر من التقّدم يف جمال تنظيم األسرة معربة عـن            
األمـــل يف توســـيع نطـــاق الدراســـات الـــيت أجريـــت يف أربـــع   

متتــد حبيــث ) ١٣١التقريــر، الفقــرة ( مــن إندونيــسيا مقاطعــات
جــزاء البلــد األخــرى مبــا يتــيح وضــع اســتراتيجيات علــى   إىل أ

علــى أنــه مــن غــري الواضــح إذا مــا كــان       . املــستوى الــوطين 
ــسموحاً   ــاض م ــه اإلجه ــسيا ب ــر   يف إندوني ــشكّل األم ــدما ي عن

 كذلك أشارت إىل أن ختان اإلنـاث لـيس          .هتديداً لصحة األم  
عــادة إســالمية ولكنــه أقــرب مــا يكــون إىل عــادة أفريقيــة وقــد 

 فتــوى واضــحة تقــضي بــأن الــشريعة حتظــر العــادة       صــدرت
بوصفها انتهاكاً حلقوق اإلنسان وفضالً عن ذلـك جيـب إيـراد            
معلومــات بــشأن خطــط احلكومــة مــستقبالً يف التعامــل مــع        

 .االنتشار الباعث على القلق لوباء اإليدز يف البالد
قالـــت إن سياســـة ): إندونيـــسيا (الـــسيدة سواســـونو - ٢٥

الرعايــة الــصحية للجميـع حبلــول عــام  تـوفري  احلكومـة يف جمــال  
أمـام  فـرص   تكـافؤ ال  تعميم  :  تركِّز على مخسة جماالت    ٢٠١٠

جمتمعيـة وتنظـيم    على أسس   اخلدمات الصحية   اجلميع، وتقدمي   
 .األسرة واإلدارة املركزية واملساءلة املالية احمللية

ــسيد ســودرمادي  - ٢٦ ــسيا (ال ــة  ): إندوني ــال إن احلكوم ق
تنظـيم األسـرة جلميـع النـساء ولألسـر        سائل  ووخدمات  تكفل  

 ،الفقــرية وتقــوم بتوعيتــها بــشأن مواقــع تقــدمي تلــك اخلــدمات 
ولديها بىن أساسية جيدة تصل حىت إىل املنـاطق الريفيـة حيـث             
العــاملون امليــدانيون واملتطوعــون القرويــون يقومــون بــالترويج  

  كما تقدِّم احلكومة وسـائل منـع احلمـل إىل    .للخدمات املتاحة 
 مـن جانـب    الطبيـة سـواء      املصروفات حتّملاألسر الفقرية ويتم    

 .احلكومة أو شركات التأمني
من املشاكل املهمة أن قلـة مـن الرجـال هـم            وذكر أن    - ٢٧

 زيـادة يشاركون يف تنظيم األسرة وإن كان اهلـدف هـو           الذين  
 يف املائــة حبلــول عــام ٤,٥ يف املائــة إىل ٢املــشاركة مــن نــسبة 

ه احلمالت إىل الرجال واملراهقني فيمـا يتـصل          توّجتو. ٢٠٠٩
باستخدام الرفاالت كما يتم ذلك يف مواقع العمل مع مراعـاة           

كمـــا أنـــشئت مراكـــز للمـــساعدة . احتـــرام األعـــراف الدينيـــة
 علـى  .اإلجنابية للمراهقني من أجل حتسني إعدادهم للمـستقبل      

أن اإلجهـــاض ال ميثّـــل جـــزءاً مـــن بـــرامج تنظـــيم األســـرة يف   
 .نيسياإندو
 يف املائـة    ٥قالـت إن    ): إندونيـسيا  (نيتاالسيدة هرميـ   - ٢٨

ــام       ــاة األم يف ع ــضت إىل وف ــع حــاالت اإلجهــاض أف ــن مجي م
ــاً   ٢٠٠٣ ــا زال مرتفع ــات م ــات األمه ــدل وفي ــن ، وأن مع  وم

أجل ختفيضه يستلزم األمر مزيداً من تدريب عـامالت التوليـد           
املكثّفــة ة املتابعــجهــود والقــابالت احملليــات مــن أجــل تكميــل  

 ويف إطـار اجلهـود الراميــة   .لألمهـات املوشـكات علـى الـوالدة    
 ١٠إىل حـل مــشكلة محـل وإجهــاض املراهقـات، مت ختــصيص    

ــة مــن مراكــز الــصحة العامــة لتقــدمي خــدمات الــصحة     يف املائ
اإلجنابية وكثري منها يهـيء ُسـبل مـشورة النظـراء يف مثـل هـذه        

ــور ــان  .األمـ ــديل قـ ــة إىل تعـ ــعت احلكومـ ــا سـ ون الـــصحة  كمـ
اإلجنابيـــة مـــن أجـــل تـــوفري مؤشـــرات لإلجهـــاض يف حـــاالت 

 وأضـافت   .الطوارئ ألسباب طبيـة ولكنـها مل تـنجح يف ذلـك           
تقــول إن الرعايــة الــصحية اجملانيــة للفقــراء تــشمل الرعايــة قبــل 

 .الوالدة وأثناءها فضالً عن الرعاية النفاسية
 فقالـــت إن ١٤املـــادة  أشـــارت إىل :الـــسيدة بيغـــوم - ٢٩
أن تـشكل أولويـة باعتبـار أن كـثرياً مـن           ولتنمية الريفية ال بـد      ا

 وأبدت رغبتـها يف     .سكان إندونيسيا يعيشون يف مناطق ريفية     
 خطط التنميـة الوطنيـة واسـتراتيجيات احلـد          دتكيف أ معرفة  

إىل مــن الفقــر واســتراتيجيات حتقيــق الغايــات اإلمنائيــة لأللفيــة  
كــات املــشاريع التجاريــة  وذكــرت أن مال.املــرأة الريفيــةإفــادة 

الـــصغرية ال بـــد أن يتـــاح هلـــن ُســـبل احلـــصول علـــى األرض   
واالئتمان واملزايا الضريبية والتسهيالت اليت تتـيح هلـن تـسويق           

يـــة تنفيـــذ وقالـــت إن اللجنـــة تـــود أن تعـــرف كيف. منتجـــاهتن
احلركــة أن تتلقــى معلومــات عــن   تــسجيل املواليــد و سياســة 
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ــاطق الر   ــألم يف املن ــة ل ــة املالئم ــة النائي ــراً للحاجــة إىل  .يفي  ونظ
التصدي الجتاه االجتار الـداخلي يف النـساء مـن املنـاطق الريفيـة         

ــساءلت     ــد ت ــاطق احلــضرية فق ــنإىل املن ــصلة  ع ــسياسات املت  ال
ــة    ــرأة الريفيـ ــسبة إىل املـ ــة بالنـ ــشطة التعليميـ ــائف واألنـ  .بالوظـ

وأخــرياً أشــارت إىل احلاجــة للمعلومــات املتــصلة حبالــة النــساء  
 .سّنات واملعاقات باملناطق الريفية واخلدمات املتاحة هلنامل

قالـت إن اسـتراتيجية     ): إندونيسيا (السيدة سواسونو  - ٣٠
تعميم املنظور اجلنساين تنعكس يف خطة التنمية الوطنية للفتـرة      

ــها يف    ٢٠٠٩-٢٠٠٤ ــة عنـ ــسنوية املنبثقـ ــل الـ ــط العمـ  وخطـ
ــن     ــانون العمــل واحلــد م ــصحة وق ــيم وال ــرجمــاالت التعل .  الفق

وأضافت أن االئتمان البالغ الصغر املقّدم للنساء مت تنسيقه مـع           
 مــن مبلــغ ارتفــع رصــيدهاملــصارف مــن خــالل صــندوق دوَّار 

 بليــون دوالر ١,٢ مليــون دوالر ليــصل إىل ٨٠٠أّويل قوامــه 
ــسداد مــن جانــب       ــاز لل ــدل املمت ــاً إىل املع ويرجــع ذلــك جزئي

لية اإلقليميــــة يف  ونظـــراً الرتفـــاع درجـــة االســـتقال    .النـــساء 
مجيــع املنــاطق نفــس األولويــة بالنــسبة     فلــم حتــدد  إندونيــسيا 
أّدى إىل أن ظلـــت هـــذه احلركـــة ممـــا  لـــألم املالئمـــةللحركـــة 

خاملة على مدى عقـد مـن الـسنني قبـل إعـادة تنـشيطها حتـت            
 ومشلــت األنــشطة ذات الــصلة تــدريب  .رعايــة الــسيدة األوىل

مبـــا يتـــيح “ األمومـــةأكـــواخ ”القـــابالت القرويـــات وإنـــشاء 
لألمهــات واآلبــاء الــذين ينتظــرون مولــوداً مــن املنــاطق الريفيــة 

 بعـد مولـد الطفـل كمـا حاولـت           للتعايفاإلقامة ملدة أربعة أيام     
ــى التعــرف     ــدريب عل ــزّود األزواج بالت ــذة أن ت احلمــالت املنفَّ
علــى تعقيــدات احلمــل الــيت تتعــرض هلــا زوجــاهتم فــضالً عــن    

التمــاس الرعايــة يف حــاالت الطــوارئ  معلومــات بــشأن أمهيــة  
 .املتعلقة بالوالدة يف املستشفيات اإلقليمية

قـال إن احلمـالت غـري       ): إندونيسيا (السيد سوجارو  - ٣١
الرمسية الرامية إىل حتـذير املـرأة الفقـرية مـن أخطـار االجتـار هبـا                 

 كمــا ُتــستخَدم بــرامج اإلذاعــات احملليــة لتثقيــف ،يــتم تنفيــذها
الفـــصول ب يـــستطعن االلتحـــاقالريفيـــة ممــن ال   املنـــاطق نــساء 

ن التعلـــيم غـــري إالدراســـية حبكـــم ُبعـــد املـــسافة وأردف قولـــه 
 .والتدريب املهين يتم تقدميهما يف القرى كذلكالنظامي 

ــالــــسيدة  - ٣٢ قالــــت إن وزارة ): إندونيــــسيا (نيتاهرميــ
حتقيـق الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة مـن خـالل       على الزراعة تعمل  

 الفقـر املـزمن ببـذل جهـدين رئيـسيني أوهلمـا يتـضمن               احلد من 
بـرامج التــدريب واإلرشــاد باملنــاطق الريفيــة مــن خــالل بــرامج  

منظمـات  عـن طريـق   املشاركة وتقدمي القروض اخلاصة واملـنح     
مثـــل الـــصندوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة ومـــصرف التنميـــة  

  والربنامج الرئيسي الثاين يستهدف توليد الـدخل يف   .اآلسيوي
الريف من خـالل تقـدمي االئتمانـات البالغـة الـصغر عـن طريـق                
ــتمكني       ــرأة ول ــتمكني امل ــة ل ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــصندوق ال ال

 أن املـشاريع    توأوضـح . زارعنيالفالحني املعدمني وصغار املـ    
ية اليت تراعي نوع اجلنس تتم يف تـسع مقاطعـات مـن             النموذج

 كجـزء مـن   يـة األغذأجل تشجيع االستقالل القـروي يف جمـال     
 .اجلهد الرامي إىل حتقيق الغاية األوىل املتعلقة بالفقر واجلوع

ــسيدة سواســونو  - ٣٣ ــسيا (ال ــة ”قالــت إن ): إندوني حزم
يف جمـال حمـو األميـة األساسـي مت تطويرهـا لـصاحل              “ األلف باء 

 وأن الــربامج الــيت تتجــه إىل ،باملدرســةغــري امللتحقــات النــساء 
ــاب الري  ــشمل األلعــ ــسنات تــ ــشة  املــ ــات املناقــ ــية ومجاعــ اضــ

ــساء   ،واملعلومــات الــصحية ــسية للن  كمــا أن املؤســسة اإلندوني
املعاقات تعمل على تلبية تلـك االحتياجـات وتـسعى إىل إجيـاد      

 . لزيادة دخل املعاقاتالبيوتفرص التشغيل يف 
 ١٦ و ١٥املادتان 

 أعربت عن قلقها إذ مل حيدث تقـّدم يف          :السيدة باتن  - ٣٤
ـــ  ــانون ال زواج يف الـــسنوات الـــثالث والعـــشرين الـــيت  جمـــال قـ

التعليقـات اخلتاميـة    منـذ إبـداء     انقضت منذ تـصديق االتفاقيـة و      
وقالـت إن   . ١٩٩٨للجنة بشأن التقرير السابق املقدم يف عـام         

ــزواج لعــام    حيتــوي بعــض املــشاكل كمــا أن  ١٩٧٤قــانون ال
ــرة      ــشريعي للفتـ ــامج التـ ــى الربنـ ــدرجاً علـ ــان مـ ــه كـ استعراضـ
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ــر     و٢٠٠٩-٢٠٠٥ ــى تقريـ ــالع علـ ــها يف االطـ ــدت رغبتـ أبـ
 وتـساءلت عـن    ،مرحلي يتعلق بإطار زمين الستعراض القـانون      

األولويـــة والـــدعم اللـــذين يوليـــان لالســـتعراض املـــذكور مـــن 
وفيما يتصل باختصاص احملـاكم الدينيـة       . جانب جملس الوزراء  

مــزودون يف تطبيــق القــانون املــدين فهــل قــضاة تلــك احملــاكم    
كمـا أبـدت تطلعهـا كـذلك        طبيـق االتفاقيـة؟     بالتدريب علـى ت   

 أو إعالـة األطفـال يف       ة معرفة أي أحكام تكفل دعم الزوج      إىل
حالة الطالق وما إذا كانـت موافقـة الـزوج مـا زالـت مطلوبـة                

 .من أجل التعقيم أو اإلجهاض
ــايولو  - ٣٥ ــسيدة م ــدد    :ال ــة تع ــا كانــت حال  ســألت إذا م

ــا     ــاَرس كم ــاإلكراه ُتم ــزواج ب ــن  الزوجــات وال ــسرت ع استف
 .موقع قانون الشريعة من النظام القانوين

 تكلمـــت بوصـــفها خـــبرياً فقالـــت إن مـــن :الرئيـــسة - ٣٦
دواعــي االرتيــاح البــالغ أن إندونيــسيا صــّدقت علــى االتفاقيــة  
دون حتفُّـظ ولكــن بقــي بعــض التناقـضات الــيت تــشوب قــانون   

. األسرة ومن ذلـك مـثالً مـا يتعلـق باحلـد األدىن لـسن الـزواج                
وفيمـــا يتـــصل بالـــشريعة فـــإن كـــثرياً مـــن البلـــدان اإلســـالمية  
أحرزت شوطاً كبرياً من التقّدم يف جمال قانون الـزواج وجيـدر            

 .بإندونيسيا بوصفها أكرب بلد إسالمي أن حتذو حذوها
قالــت إن التــدريب ): إندونيــسيا (الــسيدة سواســونو - ٣٧

ادة يف جمــال مراعــاة حــساسية النــوع مت إجــراؤه بالنــسبة للقــ      
ــسن     ــد األدىن لـ ــرة وأن احلـ ــزواج واألسـ ــال الـ ــدينيني يف جمـ الـ

 . سنة للبنني١٩ وللبنات سنة ١٦الزواج هو 
قال إن قـانون الـزواج لعـام        ): إندونيسيا(السيد عمر    - ٣٨

املـرأة وإىل تقليـل   وضـع  بعد اعتماده إىل تدعيم     أفضى   ١٩٧٤
بــالغ للــسلطة األبويــة الــيت ســبق وجودهــا هــذا القــانون حيــث  

 وأن مــشروع القــانون ،يف حكــم املتــاعانــت الفتيــات ُتعــد  ك
ومــن بــني  . ٢٠٠٧اجلديــد مــن املقــرر اعتمــاده بنهايــة عــام      

 بالنــسبة للرجــل واحــداًأحكامــه، أصــبح الــسن األدىن للــزواج 

يقـصد إىل القـضاء علـى حـاالت الـزواج الـيت           أنـه   واملرأة كمـا    
م ومنـــذ قـــانون عـــا  . تفتقـــر إىل املـــشروعية أو إىل التـــسجيل  

 فــإن ممارســة تعــدد الزوجــات تقلــصت إىل حــٍد كــبري   ١٩٧٤
كمــا حــازت املــرأة حــق اســتهالل إجــراءات الطــالق يف عــام   

 يف املائــة مــن حــاالت ٧٠ اآلن بنــسبة هاسَتهل وهــي َتــ٢٠٠٥
وأشار إىل أن مشاريع القوانني املتعلقـة بنظـام العدالـة           . الطالق

الدينيــة مــا زالــت موضــع خــالف وســوف جيــري النظــر يف        
 .االقتراح بدراسة النهج املتبع يف بلدان مسلمة أخرى

قالـــت إن النـــساء يف  ): إندونيـــسيا (الـــسيدة موليـــا  - ٣٩
إندونيــسيا مــا زلــن يــواجهن مــشاكل تتــصل حبــاالت الــزواج    
املبكـــر وتعـــدد الزوجـــات والـــزواج اإلجبـــاري وأن التعـــديل   
املقترح للقـانون اإلسـالمي مل حيـز القبـول وإن كانـت اجلهـود               

 وناشـدت اللجنـة أن      .ترمي إىل متريره مـا زالـت متواصـلة          اليت
 .تويل مؤازرهتا هلذه اجلهود من خالل دعم احلكومة

 يف ضــوء جــسامة القــضايا الــيت حتــدق  :الــسيدة شــن - ٤٠
ــساء      ــامالت املهــاجرات واألعــداد الكــبرية مــن الن ــساء الع بالن

 اقترحـت أن تنـشئ احلكومـة هيئـة وطنيـة            ،الالئي يتعرضن هلـا   
 كما اقترحـت عقـد منتـدى        ،اية ومتكني النساء املهاجرات   حلم

 .حكومي ملناقشة تقدمي التقرير والتعليقات اخلتامية
قالت إهنا ما زالت بانتظار الردود على       : السيدة باتن  - ٤١

ما سبق أن طرحته مـن تـساؤالت تتعلـق بـالتمييز اجلنـساين يف               
ــر    ــوم األجـ ــة والتغاضـــي عـــن مفهـ جمـــاالت التوظيـــف والترقيـ
املتساوي عن العمل املتساوي القيمة من جانب قـانون القـوى           
العاملة وكيف أن قوة العمل يف القطاع غـري الرمسـي مل تؤخـذ        

 .يف االعتبار لدى صنع السياسة
 اســـترعت االهتمـــام إىل االفتقـــار   :الـــسيدة نيبـــاور  - ٤٢

 الدبلوماسي علـى حنـو      السلكلتطورات إجيابية لصاحل املرأة يف      
اقـــع االخنفـــاض الـــذي أفيـــد عنـــه يف عـــدد  مـــا يتـــضح مـــن و

 .العامالت يف هذا السلك منذ مت تقدمي التقرير
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 إجابة علـى أسـئلتها فيمـا      تطلعت إىل  :السيدة ديريام  - ٤٣
ــة ضــمن النظــام القــانوين    أن وذكــرت يتــصل بوضــعية االتفاقي

 اللجنــة مهتمــة بــأن تعــرف إذا مــا كــان مثــة موعــد حمــدد لــسّن
ما إذا كان الزواج الثاين سيتم إبطالـه        قانون مساواة اجلنسني و   

 .يف حالة تأثيم تعدد الزوجات
 تساءلت ملاذا ال توجد مـذكرة تفـاهم         :السيدة بيغوم  - ٤٤

بــني إندونيــسيا واململكــة العربيــة الــسعودية باعتبــار أن معظــم   
سـألت  و .هنـاك يتجهـون إىل  العاملني املهاجرين اإلندونيـسيني     

ــضاً  ــة أي ــاذا ال تعتمــد احلكوم ــصديق الربوتوكــول  مل  خططــاً لت
 االختياري لالتفاقية؟

 كررت سؤاهلا الذي سبق أن طرحته       :السيدة مايولو  - ٤٥
 .فيما يتصل بالقوالب النمطية اجلامدة يف جمال السياسة

تناولــت عــدداً مــن  ): إندونيــسيا (الــسيدة سواســونو - ٤٦
األسئلة اليت سبق إثارهتا فقالت إن احلكومة لديها فريـق عامـل            

مت إنــشاء  ه وأنــ،العمــال املهــاجرين يف اخلــارج عــين بأوضــاع م
فرقـة عمــل جتمـع بــني جمـايل االقتــصاد والتـشغيل وتــضم مجيــع     

) ١٩٨٤ (٧األطـــراف صـــاحبة املـــصلحة وأن القـــانون رقـــم  
ُمطّبــق ألنــه قــانون وطــين وأن احلكومــة ســوف تنــشر بــصورة  

 وأنــه ،حامســة التعليقــات اخلتاميــة للجنــة علــى نطــاق واســع      
ــسان    مبو ــوق اإلنـ ــل حلقـ ــة العمـ ــب خطـ ــسيا  جـ ــزم إندونيـ تعتـ

 علـى الربوتوكـول االختيـاري فـضالً         ٢٠٠٩ عـام    التصديق يف 
ــاجرين       ــال املهـ ــوق العمـ ــة حقـ ــة حلمايـ ــة الدوليـ ــن االتفاقيـ عـ

 .وأسرهم
ــه مــا أن جيــري  ): إندونيــسيا(الــسيد عمــر  - ٤٧ الحــظ أن

إبطال حاالت تعدد الزوجـات فـإن األبنـاء النـامجني عـن تلـك               
 ،االت ال ميكن اعتبارهم مولـودين يف إطـار رابطـة زواجيـة            احل

وفيمـا يتعلـق    . وأن احلكومة تنـاقش أسـلوب مواجهـة املـشكلة         
 فإن الترمجة اجلديـدة للقـرآن بطريقـة         ،بتعميم املنظور اجلنساين  
ــل    ــر عوام ــي أكث ــرأة يف     التراع ــق امل ــرت بوضــوح حق ــوع أق ن

كمـا  . رىمجيـع احلقـوق االجتماعيـة األخـ       فضالً عـن    التعليم و 

قامت احلكومة باستعراض مجيع املواد التعليميـة املـستخدمة يف          
 .املدارس مبا يكفل مواءمتها مع املُثُل العليا ملساواة اجلنسني

ــسيا (الـــسيدة ســـودرمادي  - ٤٨ ــت إنـــه يف  ): إندونيـ قالـ
 مل ُتطبق أي عقوبة على أي حـزب سياسـي           ٢٠٠٤انتخابات  

يف املائـة مـن النـساء        ٣٠فشل يف تلبية ما خيصه مـن حـصة الــ            
 سـوف يـتم حـلّ       ٢٠١٠املرشحات ومع ذلك ففي انتخابات      

 .أي حزب ال يليب هذا اهلدف
ــوايت  - ٤٩ ــسيدة روزتي ــسيا (ال ــت إن اململكــة  ): إندوني قال

العربيـــة الـــسعودية وإندونيـــسيا ســـوف تقومـــان يف املـــستقبل   
ــة ملــــذكرة تفــــاهم تتعلــــق بالعمــــال    القريــــب بــــصياغة رمسيــ

وفيمــا يتعلــق بــاألجر . ملهــاجرين يف ذلــك البلــداإلندونيــسيني ا
ــساوي   ــساوي عــن العمــل املت ــاقييت   ،املت ــسيا اتف  وقّعــت إندوني

 وهـــي اآلن ١١١ ورقـــم ١٠٠منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم  
 .بصدد التصديق عليهما

 أعربــت عــن التقــدير لوجــود هــذا العــدد      :الرئيــسة - ٥٠
ا متثـل    والحظـت أن إندونيـسي     ،الكبري الذي يتشكل منه الوفـد     

ــل       ــد أن متثّ ــصفة ال ب ــامي وهبــذه ال ــامل الن ــاً يف الع ــصراً مهم عن
 وذكرت أن اللجنة تتطلع للمزيد مـن اإلجنـازات          .منوذجاً طيباً 

 عـن األمـل يف أن يـتم      معربـةً  ،من جانب احلكومة لصاحل املرأة    
 .التعميم على نطاق واسع للمالحظات اخلتامية للجنة

قالـت إنـه فيمـا يـتم        : )إندونيـسيا  (السيدة سواسـونو   - ٥١
اختاذ الكثري مـن املبـادرات الرئيـسية مـن جانـب احلكومـة فـإن                
إندونيسيا عاقدة العزم على إجيـاد الظـروف الكفيلـة بالنـهوض            

 وأن املناقشات مع اللجنـة سـوف        ،باملرأة بوجه حتديات كبرية   
تساعد على املضي قُدماً يف تلك اإلجـراءات املتخـذة يف إطـار             

ــة ــر عــن      وأن ،االتفاقي ــدها لتقــدمي تقري ــة عمــل ســيتم عق حلق
 الـــسياسات يف احلكومـــة وألعـــضاء رامســـياالجتماعـــات إىل 

 .الربملان واملمثلني الدينيني واملنظمات النسائية
 .٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 
 


